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Κ. Σ. ΚΩΝΣΤΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΖΟΥΚΑΣ
Ό  Ήπειρώτης Αγωνιστής του Εικοσιένα

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Ι Κ Α

’Έχει γραφή πώς 6 χώρος του 1821 εχει άνάγκη «άναδασμού», έπειδή ή ώς 
τώρα βίβλος του μέ τα παραλειπόμενά της έμφανίζεται οχι μόνο άμοιρη άποσιω- 
πήσεων, άλλα καί σημαντικά μειονεκτική σέ άξιολόγηση. Πολλά τά παραδείγματα. 
'Ένα και του Άγωνιστού, πού τ* όνομά του άνακαλειται έδώ σήμερα στήν 
έπιφάνεια.

Πρόκειται για έναν άγνοημένο επί ζωής κι* έναν λησμονημένο μετά θάνατο 
άπό τήν Πολιτεία, είδικώτερα μάλιστα άπ* τό Μεσολόγγι, στο πάνθεο των ηρώων, 
του όποιου βρήκαν τιμητικές θέσεις τόσα καί τόσα άσημα, καί άπίθανα ονόματα, 
ένω γι’ αυτόν δέν βρέθηκε οότε μιά πλάκα σέ κάποιον δρομάκο του γιά νά διαιω- 
νίζη τ* όνομά του. Στήν άλληλογραφία τής Φρουράς του Μεσολογγίου», πολύτιμη 
συλλογή τετρακοσίων περίπου άγνώστων ιστορικών έγγράφων του 1825—1826, 
δέν φαίνεται πουθενά, ένω άπουσιάζει έπίσης καί άπό τό τυπωμένο δίτομο ώς 
τώρα «Ιστορικόν Άρχεΐον ’Αλεξάνδρου Μαυροκορδάτου». Ευτυχώς πού τόν θυμή
θηκε, καί μάλιστα κάπως πρώιμα, ή λογοτεχνία μας: ή πεζογραφία δηλαδή μέ τά 
διηγήματα «Θ υ σ ί α» του * Ανδρέα Καρκαβίτσα καί «Τ ό μ υ σ τ ι κ ό  τ ο υ  Ό  μ έ ρ- 
Β ρ υ ώ ν η» τού Γ. ’Αβάνα* ή ποίηση μέ τού πολυδύναμου Ήπειρώτου Κώστα Κρυ- 
στάλλη τόν μακρότατο «Κ α λ ό γ η ρ ο  τ ής  Κ λ ε ι σ ο ύ ρ α ς  τ ο ύ  Με σ ο λ ο γ -  
γ ί ο υ», πού ολόκληρον ένα πνεύμα Βαλαωρίτικο τόν διαπνέει* καί τέλος τό θέα
τρο μέ τό μονόπρακτο τού άκαταπόνητου άνασκαλευτοΰ τού είκοσιενικου χώρου 
Τ άκη Λάππα «X ρ ι σ τ ο ύ  γ έ ν ν α  στ ο  Μ ε σ ο λ ό γ γ ι »  καί τό έπίσης μονόπρα
κτο «Ό  Κ α λ ό γ ε ρ ο ς  τ ής  Κ λ ε ι σ ο ύ ρ α ς »  τού Μεσολογγιολάτρη Αίτωλοακαρ- 
νάνα Γυμνασιάρχου Κώστα Πετρονικολού.

Άλλ’ άς τόν παρακολουθήσωμε στά καθέκαστα τής ζωής καί τής δράσης 
του, όσο βέβαια τό έπιτρέπουν τά ελάχιστα μέχρι σήμερα γνωστά γι* αύτόν στοιχεία.

Γ Ε Ν Ι Κ Α

α. *Ονοματεπώνυμον. — Τού ταιριάζει άριστα ό τίτλος τού αινιγματικού καί
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μυθιστορηματικού Ανθρώπου. *Η αινιγματικότητα, πού τον περιβάλλει, αρχίζει 
Απ’ αύτύ τ* όνομά του. 5Ιωάννη και Κώστα καί Γεώργιο τον θέλουν οί λίγες διά
σπαρτες γ ι’ αύτύν ειδήσεις. Ώ ς ’Ιωάννη τον άναφέρουν ύ Σπυρίδων Τρικούπης, ο 
Κανέλλος Δεληγιάννης καί 6 Άνδρέας Καρκαβίτσας* ώς Κώστα ό Κ. Κρυστάλλης 
καί ό Ν. Μακρής, καί ώς Γεώργιο ό Μιχ. Οικονόμου. Τύ ορθό είναι Γεώργιος, 
γιατί άδιάσειστα πιστοποιείται αύτο καί άπύ την Αρχειακή ποράδοση.

Καί το έπο^νυμό του μέ δύο τύπους έχει παραδοθή : Ζούκας (κατά τούς Οι
κονόμου καί Μάκρη) καί Γούναρης (κατά τούς Τρικούπη, Δεληγιάννη, Καρκαβί- 
τσα, Στασινοπουλο). ’Απ’ αύτά τό πραγματικό του επώνυμο φαίνεται νά ήταν το 
πρώτο, ένω τύ Γονναρης παρωνύμιό του.

Ιστορικά έγγραφα τού καιρού του δίνουν καί τύ όνομα τού πατέρα του πού 
λέγονταν 5Ιωάννης. Καί δεν Αποκλείεται τύ πατρώνυμό του, μαζί μέ τύ πατριδω- 
νυμικό του 5Ιωαννίτης, πού σχεδύν Αξεχώριστα συντροφεύει τ’ όνομά του, νά δημι
ούργησε, κατά σύγχυση, τύ ένα άπύ τά τρία φερόμενα ώς κυριώνυμά του, δηλαδή 
τύ 5Ιωάννης. "Ωστε πλήρες τ’ ονοματεπώνυμό του ήταν: Γεώργιος 5Ιωάννου 
Ζούκας.

β. Καταγωγή.—'Η  Γιαννιώτικη καταγωγή του δέν Αμφισβητείται Απύ καμ- 
μιά ιστορική πηγή, ενώ Ακλόνητα αύτή ένισχύεται καί Απύ τήν Αρχειακή παρά
δοση. Ό  Κώστας Κρυστάλλης μάλιστα, λεπτομερειακότερος άπύ κάθε άλλη πηγή 
στύ ζήτημα αύτό, γράφει:

«Ήδννήθην εκεί εν 3ΙωαννΙνοις ευρισκόμενος ακόμη νά π/.ηροφορηΟώ, άφοϋ 
άνέγνωσα τήν ' Ιστορίαν τον Τρικούπη, ερευνών άνά τά σεβαστά καί πολύτιμα 
?.είψανα τής μεγαλουργού γενεάς τής 3Επαναστάσεως, μοναχούς και ποιμένας τής 
Πίνδου και πολίτας των 5Iojavvivojv γεραρούς, εν οίς καί τον αείμνηστον διδά· 
σκαλον Σπυρίδωνα τον Μανάρην, ότι ή οικογένεια του Γιαννιώτη, ής εκείνος 
Κωνσταντίνος ονομαζόμενος πράξην ήτο β?.αστός, σώζεται είσέτι έγκαυχωμένη διά 
τήν αρχαιότητά της εν 5Ιωαννίνοις. Είχε δε αδελφόν 6 Κοινσταντίνος ένα των 
άοιδών τού 3Αλή πασά».

Ή  παράδοση, μέ τύ νά θέλη τήν οίκογένειά του έγκατεστημένη στήν "Αρτα, 
μπορεί νά οδηγή χοντρικά στή γέννηση τής υποψίας πώς Γιαννιώτης αύτός, δέν 
είχε έκεί καί τήν οίκογένειά του, άλλα στήν "Αρτα; Κάθε τέτοιο όμως ένδεχόμενο 
πρέπει ν’ Αποκλεισθή, ένω ούτε καί ή παράδοση είναι έκτύς πραγματικότητας, 
γιατί, κατά τή μετακίνηση τής στρατιάς τού Όμέρ—Βρυώνη πρύς τήν "Αρτα, θά 
πρέπει Ασφαλώς νά κουβάλησε μαζί του καί τήν οικογένεια εκείνου, όμηρο στά 
χέρια τού Τούρκου, καί γ ι’ αύτύ βρέθηκε έκείνη έξω τών Γιαννίνων τότε.

Ε Ι Δ Ι Κ Α

α. Προσφορά στον 3Αγώνα. — Είναι ό σωτήρας τού Μεσολογγιού κατά τήν 
Αη πολιορκία του άπύ τύν Ό μέρ—Βρυώνη στά 1822. 'Υπηρέτης στη δούλεψη τού 
Πασά., βρέθηκε κυνηγός του στά σάλτσινα τού πολιορκούμενου τότε Μεσολογγιού. 
Μέ τήν εύχέρεια, πού τού παρείχε ή ιδιότητά του αύτή νά Απομακρύνεται ώς τά 
πιύ Ακραία σημεία τού στρατοπέδου, βρήκε τήν εύκαιρία νά γνωστοποιήση μέ κά
θε λεπτομέρεια στούς Μεσολογγίτες τύ δόλιο τουρκικό σχέδιο τής γενικής έφόδου 
κατά τού Μεσολογγιού τύν ορθρο τής 25 Δεκεμβρίου, όπως είχε πληροφορηθή άπύ 
τύν Γεώργιο Βαρνακιώτη, πού θύμα μιας άγριας κι* άδικης καταδρομής τού Μαυρο- 
κορδάτου ήταν τότε μέ τύν Ό μέρ—Βρυώνη. Ό  πατριωτισμός τού Ζούκα στήν 
κρίσιμη έκείνη στιγμή παραμέρισε κάθε άλλο Ανθρώπινο αίσθημα, φτάνοντας ώς 
στύ νά Αψηφήση κι* αύτή τή ζωή Ακόμα τής οικογένειας του, πού τήν κρατούσε ό 
Βρυώνης στήν "Αρτα γιά νά έχη αύτύν πιστό στή δούλεψή του, καί φάνηκε Έ λ-
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ληνας καί Χριστιανός. Έτσι οί Μεσολογγίτες, προϊδεασμένοι για τό τί θά τούς 
συνέβαινε τήν ''Αγια Νύχτα, δεν παράλειψαν τή χριστουγεννιάτικη λειτουργία τους, 
ενώ καί τήν πολιτεία τους δέν άφησαν άπροφύλαχτη οί προασπιστές της. Καί οί 
Τούρκοι γνώρισαν εκεί μια άπ’ τις άτιμωτικώτερες ήττες τους. "Αν τύ Μεσολόγγι, 
πού στις μπούκες των κανονιών του κρέμονταν κυριολεκτικά τά κλειδιά τής Ε λ 
λάδος ολόκληρης, έπεφτε τότε, θά πνιγόταν μαζί καί το μέγα έργο της Εθνεγερ
σίας σ’ αυτά τά σπάργανά του. Σώζοντας λοιπόν τότε τό Μεσολόγγι ό Ζούκας, έ
σωσε καί τήν Ελλάδα τήν ίδια.

β. Πώς προφτάστηκε τό σχέδιο.—’Αρκετοί ιστορικοί, σύγχρονοι καί άμεσοι 
γνώστες οί περισσότεροι του περιστατικού τού προφτάσματος τού σχεδίου στούς 
’Έλληνες, έτσι τό άφηγήθηκαν αργότερα στις ιστορίες τους ή στ’ απομνημονεύμα
τα, πού έγραφαν:

I

«Είς τάς 24 Δεκεμβρίου 1822 τό πρωί, ύπήγαινον δυο Μισολογγϊται καί 
εις στρατιώτης τοϋ Ζαΐμη εις τό Αίτωλικόν με εν πλοιάριον διά ύπόθεσίν των. 
Καθ' οδόν βλέπουν είς τό παράλιον ενα άνθρωπον καί έκινοϋσε ένα μανδήλι μέ τήν 
χεΐρα του υψηλά καί τους έκαμνε σημεϊον νά σταθούν. Αυτοί μεν έστάθησαν μα
κράν, αλλά δέν έτολμοϋσαν νά πλησιάσουν, υποπτευόμενοι ένέδραν τουρκικήν καί 
μήπως τους δολοφονήση. Αυτός διά τά τους βεβαιώση έβγαλε τό φέσι του καί έ
καμε τον σταυρό του άδιακόπως. Τότε πεισθέντες δτι ήταν χριστιανός έπλησίασαν 
καί τούς λέγει:

—Είμαι χριστιανός 9Ιωαννίτης, Γιάννης Γούναρης ονομαζόμενος, κυνηγός 
τοϋ 90μέρ πασά Βρυώνη, καί έπειδή είδον δτι αϋριον θά καταστραφήτε δλοι, κι
νούμενος άπό τό ομόθρησκον αίσθημα όπεφάσισα νά χάσω τήν ζωήν μου καί ήλ- 
θον νά ευρώ χριστιανόν τινα νά τοϋ έξηγηθώ τά έξης: 9 Επιστρέψατε λοιπόν αμέσως 
τά είπήτε των αρχηγών σας δτι οί Τούρκοι καί οί Τουρκοκαπεταναϊοι, γνωρίζον- 
τες δτι αϋριον έχομεν οί χριστιανοί τήν εορτήν των Χριστουγένων καί πηγαίνομεν 
δλοι εις τάς εκκλησίας, καί έχουν πεποίθησιν δτι καί οί έδικοί σας αρχηγοί, καπε- 
ταναΐοι καί μέρος στρατιωτών θά υπάγουν είς τάς εκκλησίας άφεύκτως, άπεφά- 
σισαν νά κάμουν έφοδον δύο ώρας πριν ξημερώση, μέ τον έξης τρόπον καί έχουν 
τήν βεβαιότητα δτι θά έπιτύχουν... (άκολουθεϊ λεπτομερής αφήγηση του σχεδίου). 
Αυτά είπών άνεχώρησε καί έγινεν άφαντος».

Κανέλλος Δεληγιάννης
II

«rΗμέρα εφόδου (κατά τοϋ Μεσολογγίου) ώρίσθη ή τών Χριστογέννων περί 
τον δρθρον, έπ9 έλπίδι δτι έν άγνοια τοϋ σχεδίου τούτου οί "Ελληνες θά συνήρ- 
χοντο τήν ήμέραν εκείνην είς τάς εκκλησίας καί θά κατέλιπαν τό οχύρωμα άφρού- 
ρητον. Καί ταϋτα μέν οί Τούρκοι μυστικώς έμελέτησαν, οί δέ *Ελληνες τά άτε- 
κάλυψαν ούτως: Τήν έσπέραν τής παραμονής τών Χριστουγέννων παρέπλεε τήν 
”Ασπρην 'Αλυκήν μονόξυλον, φέρον άπό 9Ανατολικού είς Μεσολόγγι τον γραμ
ματέα τοϋ Μακρή. *Ο γραμματεύς, ίδών επί τής ξηράς άνθρωπον σείοντα μαν~ 
δήλιον, έπλησίασε.

—9Εγώ, είπεν δ άνθρωπος, είμαι χριστιανός καί πρόθυμος νά πάθω διά τήν 
αγάπην τοϋ Κυρίου μου' μή άπορήσης καί μή δυσπιστήσης είς δσα θά άκούσης, 
άν μέ βλέπης συνοδεύοντα τούς έχθρούς τοϋ Κυρίου μου. rΗ  γυνή μου καί τά τέ
κνα μου είναι υπό τήν έξουσίαν των, καί τούτο άρκεϊ νά μέ δικαιολογήση ένώπιόν 
σου. Ό  Θεός τών χριστιανών ήθέλησε νά μάθω δσα οί έχθροί μελετούν κατά τοϋ 
λαού του καί περιφέρομαι άπό πρωίας ώς κυνηγός είς σωτηρίαν τών όμοπίστων
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μου* τρέξε είς τήν πόλιν καί είπέ ότι οί έχθροί σκοπόν έχουν νά έφορμήσο)σιν 
αϋριον τά χαράματα διά τής προς άνατολάς πλευράς τον Αναχώματος.

Ταντα εΙπό>ν δ άγνωστος άνθρο)πος, ϋψο>σε τάς χεΐρας του είς τόν ούρανόν, 
έδάκρυσε καί έγινεν άφαντος. *0 γραμματεύς έφτασε περί την πρώτην ώραν τής 
ννκτός εις τήν πόλιν καί άνήγγειλεν όσα είδε καί ήκουσε».

Σπυρίδων Τρικούπης
III

9Αφ ου ό Ό μέρ—Βρυώνης άπέκαμε πυροβολών τό Μισολόγγι καί καταπο
λέμων καθ' όλους τούς τρόπους τους πολιορκημένους, τέλος άπεφάσισε νά τό κν- 
ριεύση έξ έφόδον τήν νύχτα των Χριστουγέννων πρός τήν 25ην του Δεκεμβρίου, 
καθ’ ήν ώραν οι 'Έλληνες ήθελον έκπληρώνει τά χρηστιανικά χρέη των είς τόν 
ναόν του Ύψίστου, ότε. ώς ένόμιζεν, ήΟελον άψήσει καί τούς προμαχώνας άφρου- 
ρητούς. Α λλά  χριστιανός 9 Ηπειρώτης, ευρισκόμενος είς τό στρατόπεδον των 
Τούρκων, έξ άνάγκης υπηρετών, διότι δεν ήδύνατο έκ τών ίδίθ)ν περιστάσεο)ν νά 
τούς πολεμήση, καί πληροφορηθείς τήν άπόφασίν το)ν, ειδοποίησε τούς 'Έλληνας. 
Ούτοι λ.οιπόν, όσοι πολεμισταί, δέν ύπάγουσιν είς τόν ναόν νά ύμνήσο>σι τόν Θεόν 
τράλλοντες Χ ρ ι σ τ ό ς  γ ε ν ν ά τ α ι ,  άλλά γρηγοροϋσιν όλην τή νύχτα είς τάς θέ
σεις των, καί περιμένουσι νά τόν δοξολογήσωσι μέ τούς κρότους τών πυροβόλο)ν 
και τών τουφεκίων, μαχόμενοι μέ άπόφασίν νά χύσωσι τό αίμα το>ν διά τήν δό
ξαν τον Χρίστον καί τής Πατρίδος».

Ν. Σπηλιάδης

IV

«Οί Τούρκοι άπεφάσισαν νά δώσουν τέλος εις τόν πόλεμον (κατά τού Με
σολογγίου) δι έφόδου νυκτερινής κατά τήν νύκτα τήν 24—25 Δεκεμβρίου, καθ9 
ήν οί "Ελληνες δεσποτικήν έκτελοϋντες εορτήν συνήθο>ς δέν έχουσι πολλήν καί · 
άγρυπνον προσοχήν. Ά λ λ 9 εύρέθησαν έξηπατημένοι διότι κατωρθώθη έξωθεν έπι- 
τηδείως νά δοθή καί περί τούτου εϊδησις είς τούς έσο), ώστε νά είναι άγρυπνοι 
και έτοιμοι κατά τήν νύκτα έκείνην, άπεδίδετο δέ ή είδοποίησις είς δύο νέους έξ 
9 Ιωαννίνο>ν Γ. Ζούκαν καί Γ. Καλέντσην, έξαδέλφους, οίτινες εις τήν υπηρεσίαν 
τού 9 Ο μέρ - Βρνώνη ώς κυνηγοί διατελοϋντες καί όπο)ς δήποτε μαθόντες τά τής 
μελετωμένης έφόδου, είτε οϊκοθεν έκ τού εύνοήτου πατριωτισμού τojv, είτε καί 
προτραπέντες, έτόλμησαν ριψοκινδύνως καί κατώρθθ)σαν νά γνο)στοποιήσο)σι τοϊς 
έσο) τό μελετώμενον, οϋτω δέ προσεκτικοί γινόμενοι οί "Ελληνες άπέκρονσαν 
πάσας τάς έπαναληφθείσας κατά τού φρουρίου έφορμήσεις των».

Μιχ. Οικονόμου

V
«Τό Μεσολόγγι κατά τά έξημερώματα τών Χριστουγέννων αποκρούει τήν 

έφοδον, τήν όποιαν έκαμαν οί Τούρκοι, νομίζοντες ότι οί πολιορκημένοι θά εύρί- 
σκοντο είς τάς έκκλησίας, ώς έκ τής έορτής. Περί τής έφόδου ταύτης είχαν είδο- 
ποιηθή άπό τόν Γιάννην Γούναρην. Πολλοί πιστεύουν ότι ή είδοποίησις έγινε κατ9 
έντο?>ήν τού Βαρνακιοηου. Ό  Γούναρης, κυνηγών παρά τήν Φοινικιάν, είδε πλοιά- 
ριον διεργόμενον διά τό 'Ανατολικόν καί έπί τού όποίου έπέβαινεν 6 γραγματεύς 
τού Μακρή, μεταβαίνων είς 9Ανατολικόν. Τόν ειδοποίησε καί έπέστρεψεν είς τό 
Μεσολόγγι, όπου τό άνήγγειλεν. Α ί έκκλησίαι έλειτούργησαν καί όλοι οί άνδρες 
εύρέθησαν έπί τών έπάλξεο>ν».

Κ. Α. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΤΛΟΣ
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*Η προσφορά δμως έκείνη του Ζούκα στοίχισε τον θάνατο των δικών του. 
'Όπως γράφει ένας εγκυρότερος πάνω σ* αυτά μάρτυς, ό ιστορικός Σπ. Τρικού- 
πης: «'Ο Βρυώνης έμαθε δτι ούτος άπεκάλυψε τό μυστικόν, και μή δυνηθεις νά 
τον συλλάβη, φοβηθέντα και μείναντα εν Μεσολογγίω μετά τήν αποτυχίαν των 
Τούρκων, έσφαξεν επί τής εις "Αρταν επανόδου του καί τή έπιμόνω απαιτήσει 
των συνεκστρατευσάντων καί παθόντων, τήν εκεί γυναίκα και τα παιδιά του».

γ. Τρία ιστορικά έγγραφα.—Ό  Ζούκας μετά τή νύχτα έκείνη δέν άκολού- 
θησε πιά τούς πανικόβλητους καί καταντροπιασμένους άναδιπλωθέντας Τούρκους, 
άλλ* έμεινε μέ τούς ομοθρήσκους του στο Μεσολόγγι.

α ιστορικά έγγραφα, άπ* τά όποια τά δύο άπέφερε αρχειακή άνα 
μας στά «Γενικά Αρχεία του Κράτους» καί τό τρίτο άνακοινώθηκε παλαιότερα 
άπ* τόν μακαρίτη Γιάννη Βλαχογιάνη, μιλούν περί Ζούκα γιά τήν περίοδο 1824— 
1830, δπου φέρονταν ως ένταγμένος πιά στις ελληνικές στρατιωτικές δυνάμεις. 
Τό πρώτο είναι μιά κυβερνητική διαταγή γιά οικονομική του ένίσχυση. Τό δεύ
τερο μιά διαμαρτυρία του ίδιου δτι δέν έλαβε τίποτε άπό έκείνα, πού ώριζε τό 
πρώτο! Καί τό τρίτο, άπάντηση σε άναφορά του, είναι έγκριση της Γραμματείας 
τών Στρατιωτικών νά του δοθούν γιά άνακούφιση 120 φοίνικες. Καί στά τρία αι
τιολογία μία: ή μεγάλη προσφορά του στά 1822. Τδού πιστά τά κείμενα τών έγ- 
γράφων αύτών:

Ιο
(Γ. A. Κ. Έκτβλεστικόν, φ . 31)

9 Αριθ. 384
Τό *Εκτελεστικόν Σώμα
Προς τό τής Οικονομίας

Κατά τά άνά χεϊρας του αποδεικτικά ό Κ(ύριος) Γεώργιος Ίωάννου 91ωαν- 
νίτης κατά τό 1822 έτος, τήν παραμονήν τής Χρίστου Γεννήσεως, έδωσεν εις 
τους αποκλεισμένους εις Μεσολόγγιον ομογενείς παρά του Όμέρ - πασά και Μεχ- 
μέτ Ρεσιδ - πασά τήν εϊδησιν τής έφόδου ή οποία έμελετάτο καί έγινε τω δντι 
παρά τών έχθρών τήν άκόλουθον ήμέραν.

'Η  είδοποίησις αϋτη έσωσε τότε καί τήν πόλιν και τούς εν αυτή μέ τό νά 
ελαβον τά άπαιτούμενα μέτρα και απάντησαν, καθ' δσον εδυνήθησαν τήν μεγάλην 
ορμήν τών έχθρών.

Τούτου χάριν) δι αμοιβήν τής προς τήν πατρίδα ταύτης μεγάλης ώφελείας 
του άνδρός διατάττει τό Ύπουργεϊον τοϋτο ή Διοίκησις νά δώση έγγραφον απο
δεικτικόν προς αυτόν διά γρόσια χίλια πεντακόσια, άριθ. 1500, πληρωτέα άπό τήν 
έπελευσομένην Γην δόσιν του δανείου.

Ναύπλιον τή 22 * Οκτωβρίου 1824 
' Ο Πρόεδρος 

Γ. Κουντουριώτης
eO Γεν. Γραμματεύς 

Π. Ρόδιος
2ο

(Γ. A. Κ. Έκτβλεστικόν, φ . 40)
Προς τήν Ύπερτάτην Διοίκησιν

Πληροφορηθεΐσα ή Σεβαστή Διοίκησις άπό τά άποδεικτικά μου διά τάς προς



. .  - -.j  „ •a. «Η Π Ε ίΡ η Τ ΙΚ Η  Ε Σ Τ ΙΑ »

την πατρίδα εκδουλεύσεις μου, διέταξε προς το Ύπουργεϊον τής Οικονομίας, 
με διαταγήν της σημειωμένην 22 9Οκτωβρίου 1824, διά να λάβω χίλια πεντακόσια 
γρόσια, και εως την σήμερον δεν έλαβον ούτε οβολόν.

Διό προστρέχω πάλιν διά τής παρούσης μου προς την Ύπερτάτην Διοίκησιν 
και παρακαλώ Θερμώς νά διατάξη και εκ δευτέρου νά μοϊ δοθώσιν αυτά τώρα9 
ϊνα αποπληρώσω και εγώ τά χρέη μου και άπεράσω είς τον στρατηγόν μου Κα- 
πετάν ΙίΙτζον Τζαβέλλαν, οπού είμαι γραμμένος στρατιώτης, καί έχω σχεδόν δύο 
ολοκλήρους μήνας, οπού περιφέρομαι εδώ.

Μη καταδεχθή, παρακαλώ, ή Ύπερτάτη Διοίκησις νά παιδευθώ περισσότερον, 
ότι ήφανίσθην.

Καί μένω με δλον το βαθύτατον σέβας.
'Ο ύποκλινέστατος δούλος και πατριώτης 

Γεώργιος 9Ιωαννίτης
18249 Δεκεμβρίου 2 

έν Ναυπλίω
3ο

(Έ φ ημ. «Πρωία», Άθήναι 25 Δεκεμβρίου 1932)
Π ε ρ ί λ η ψ ι ς

έκ του Πρωτοκόλλου τής Γραμματείας των Στρατιωτικών
τής 14 Αύγουστου 1830

9Επϊ τής αναφοράς τού Γεωργίου 9Ιωαννίτου
Κατά τάς πληροφορίας, τάς οποίας έλαβεν ή Γραμματεία, ό άναφερόμενος 

είναι τώ δντι εκείνος, δστις έσωσε τό Μεσο?ώγγι από την τρομερόν άπόφασιν τού 
εχθρού, όμολογήσας τά σχέδια τών πολεμίων.

Εύρίσκεται ήδη ενταύθα είς μεγά?^ην ένδειαν. Διά τάς Θυσίας του λοιπόν 
ταύτας προβάλλει ή Γραμματεία νά τώ δοΘώσι προς άνακούφισιν φοίνικες 120 α
πό τό ταμειον τής Γραμματείας.

δ. Ό  ασκητής.—Ό  μετά τό 1830 βίος του Ζούκα πήρε μια τροπή απρόοπ
τη κι* απροσδόκητη. Ό  ίσαμε τότε κοσμικός και άπαιτητικός για τΙς εκδουλεύσεις 
του * Αγωνιστής, καθώς τόν φανερώνουν οί άναφορές του, 6ταν βρέθηκε έξω του 
στρατού με τόν σχηματισμό τών ταχτικών πια χιλιαρχιών, έγινε φυγάνθρωπος! 
Παίρνοντας τά μάτια του καί τη φτώχεια του άποτραβήχτηκε στην άποκοσμιά της 
Κλεισούρας τού ’ Αράκυνθου τού Μεσολογγιοΰ, όπου έγινε άσκητής στό έκεί γνωστό 
μοναστήρι τής'Ά για - Λεούσας, άποζητώντας στην έλεημοσύνη τών οδοιπόρων την 
εξασφάλιση τού καθημερινού του ψωμιού. Καί τό βιογραφικό αύτό στοιχείο ώς 
έξης τό άναφέρουν οί παλαιότερο :

1

«Προς τόν Γούναρην έδώκαμεν έπειτα έν αποδεικτικόν άπαντες οί οπλαρχη
γοί διά τό μέγα καλόν, τό όποιον ώς χριστιανός έκαμε, διά νά τόν άνταμείψη έν 
καιρώ τώ δεόντι ή πατρίς. Μ 9 δλα ταύτα μετά την έγκαΘίδρυσιν τής βασιλείας 
έπαρουσιάσΘη δις και τρις καί πολλάκις είς την Κυβέρνησιν μέ τό αποδεικτικόν 
καί τόν άντέμειψαν καί αυτόν, καθώς άντέμειψαν καί ήμάς τούς λοιπούς προμάχους 
τής πατρίδος. ° Ωστε ύπήγεν έπειτα καί έγινε μοναχός εις μίαν πενιχρόν καλύβην 
καί έζούσε μέ ελεημοσύνην ώς έπαίτης από τούς οδοιπόρους».

Καν. Δεληγιάννης
α

«'Ο τότε (χριστούγεννα 1822) άγνωστος άνθρωπος έγνώσθη μετά ταύτα*



«ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ  Ε Σ Τ ΙΑ ι 7

ήχολούβει δε τον Βρυώνην ώς κυνηγός του καί συνείΟιζε νά κυνηγά άνυπόπτως 
προς τά άκρα τής λ.ίμνης Θαλασοοπούλια. 'Ο άνθρωπος ούτος, μετά τήν σφαγήν 
των φιλτάτων του, έγινε μοναχός καί διά τής ελεημοσύνης των χριστιανών άνε- 
καίνισε τήν επί τής μεταξύ Μεσολογγίου καί Βραχωρίου Κλεισούρας εκκλησίαν 
τής Θεοτόκου τής Έλεούσης, δίδων νερόν τοϊς διαβάταις καί διά των μικρών δω
ρημάτων αυτών ποριζόμενος τά προς τό ζήν».

Σπυρ. Τρικούπης
III

«ΟΙ Τούρκοι ώς άνακαλύψαντες δήθεν έπειτα δπωσδήποτε τήν προδοσίαν, 
τον μεν Καλέντσην σύλλαβόντες άσφάλτω άλειψαντες καί εις στήλην δέσαντες εις 
θέσιν Καλού-Τσεσμεν (συνοικίαν καί τόπον καταδικών εν Ίωαννίνους) καί πύρ 
διαδόντες εκαυσαν αυτόν ζώννα. Τό δέ βέβαιον είναι άτι ούτος επί τούτω έκάη 
έκεϊ, 6 δέ Ζούκας έζησεν ώς ασκητής εν σπηλαίω τινί, δπου εκκλησία τής 3Ε- 
λεούσης παρά τή πλησίον τού Αίτωλικού Κλεισούρα».

Μιχ. Οικονόμου
IV

«'Ο Κωνσταντίνος Ζούκας κατά τό 1833 μεταβάς είς 3 Ανατολικόν καί προ- 
μηθευθείς όλίγας στάμνας μετέβη είς Κλεισούραν, ήγειρε κάτωθι τής rΑγίας 3Ε- 
λεούσης μικρόν είκονοστάσιον, επί τού οποίου έθεκε τήν αγίαν εικόνα, καί έξη- 

• κολούθει νά μεταφέρη ύδωρ διά τών σταμνών έκ τής έν τώ σπηλαίω τής 'Αγίας 
Έλεούσης άναβλυζούσης πηγής καί ούτως οι διερχόμενοι έλάμβανον τήν εύχαρί- 
στησιν νά πίνωσι καθαρόν καί διαυγές ύδωρ. Μάτην οι διερχόμενοι άνεζήτουν τον 
ευεργετικόν αυτόν άνθρωπον, δστις πάντοτε έμενε κεκρυμμένος, έκτοτε δμως ήρ- 
χισαν νά έναποθέτωσιν επί τού εικονοστασίου έλαιον, λιβάνιον καί κηρία, άρτον 
καί άλλα τρόφιμα, δι3 ών συνετηρεΐτο άποφεύγων οϋτω νά καταστή γνωστός.

'Ο Ζούκας ούτος έμεινεν αφανής μέχρι τού 1837, δτε κατά πρώτον διερ- 
χόμενος έκεϊθεν 6 αείμνηστος Βασιλεύς ”Οθων μετά τής Βασιλίσσης 3Αμαλίας, 
παρουσιάσθη προς αυτούς καί άνεγνωρίσθη υπό τών άκολουθούντων αυτούς 3Αγω
νιστών είς έρώτησιν δέ τού Βασιλέοις, οποίας αξιώσεις έχει, ούτος έζήτησε νά 
χαρισθή εις τήν Μονήν δλον τό μέρος από τής εισόδου μέχρι τής εξόδου, δπερ καί 
έγένετο, καί έκτοτε ήρχισε ν άναφαίνηται είς τούς διαβάτας καί νά καλλαεργή τό 
μέρος εκείνο καί ν3 άναφανή καί ή Μονή, ήτις έσκεπάζετο υπό παντοειδών δένδρων 
καί θάμνων καί καθίστατο αφανής καί άπρόσιτος τοϊς διερχομένοις.

Κατά δέ τον Σεπτέμβριον τού 1840, έπιστρέφοντες έκ τού δήμου Μακρυνείας 
εις Μεσολόγγιον μετά τού πατρός μου, σννηντήσαμεν έκεϊ τον Ζούκαν, μετά τού 
όποιου επί πολλήν ώραν συνωμίλησαν καί ένεθυμήθησαν τον προ τής 3Επαναστά- 
σεως κλέφτικον βίον των καί εδόξασαν τον Θεόν διά τήν άπελευθέαωσίν των έκ 
τού τουρκικού ζυγού, έκ τού οποίου τόσα μεγάλα δεινά καί βίον οδυνηρόν διήλθον».

Νικ. Δ. Μακρής

, ε. Τά μετά τό 1840.—Πιστεύοταν άόριστα πώς έκεϊ, στην "Αγια - Λεούσα 
του Άράκυνθου, άφησε ό Ζούκας καί τά κόκκαλά του. «*Απεβίωσεν έκει έλεει- 
νός», γράφει ό Δεληγιάννης. «3Εκεϊ έτελείωσε τάς ημέρας του», σημειώνει ό Τρι- 
κούπης. Καί κατά τόν Μιχ. Οικονόμου: «καί έκεϊ, κατά παραγγελίαν τον, έτάφη».

Τό βέβαιο όμως είναι πώς ή άσκητεία του έκεϊ βάσταξε γύρω στά δέκα 
χρόνια, γιατί ύστερα έδωσε σημεία παρουσίας του σέ άλλους τόπους καί μέ επί
δοση σε άλλα κοσμικώτερα πιά έργα (ληστείες, φυλακίσεις κ. ά.). *Αλλά γι’ αύτά 
άναμένεται νά μιλήση υπεύθυνα ή άναδίφηση του ιστορικού υλικού τού Όθωνικοΰ 
’Αρχείου τών Γ.Α.Κ., πού ή ταξινόμησή του γίνεται τώρα. Κατά αύθεντικές μαρ-
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ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΟΜ ΠΟΑΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜ ΙΟΝ IQANNINQN
Είς την πλειάδα των μεγάλων Ήπειρωτών εθνικών εύεργετών, διά τούς 

οποίους δικαίως σεμνύνεται ή ’Ήπειρος καί έκλήθη, διά τούτο, μόνη αύτή, άπό 
δλας τάς επαρχίας τής Ελλάδος, με τό τιμητικόν ονομα «Ε ύ α ν δ ρ ο ς» ή «δ ι α- 
π ρ υ σ ί α» κατά τον Πίνδαρον, περίλαμπρον κατέχει θέσιν καί ό επί άρκετά έτη 
«λησμονημένος» ιδρυτής τού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Ί  ω ά ν ν η ς Δ ο μ- 
π ό λ η ς. Γράφομεν «λησμονημένος», διότι δυστυχώς, κατά τάς έορτάς τής έκατον- 
ταετηρίδος τού Πανεπιστημίου μας, πού ώργανώθησαν τό 1937 καί κατά τήν διάρ
κειαν τών οποίων έξεφωνήθησαν πανηγυρικοί, άνηγορεύθησαν έπίτιμοι διδάκτο- 
τες καθηγηταί ξένων Πανεπιστημίων, έμνημονεύθησαν ονόματα σοφών πού έτίμη- 
σαν την επιστήμην, ηγεμόνων πού τό έθεμελίωσαν, καθηγητών πού κατηύθυναν τά 
πρώτα βήματά του, καί μόνον ο άφανής ευεργέτης καί ιδρυτής του έλησμονήθη. 
Ό  Ήπειρώτης Ιωάννης Δομπόλης ό όποιος τήν 4 Φεβρουάριου 1849 συνέτασσε 
τήν μοναδικήν διαθήκην του, διά τής όποιας τήν 1 ’Ιανουάριου 1906 περιήρχοντο 
εις τήν κυριότητα τού Ελληνικού κράτους περί τά 8.000.000 δραχμαί πρός ίδρυ- 
σιν καί συντήρησιν Πανεπιστημίου δευτέρου έν Έλλάδι, εις τήν ιστορίαν τού 
όποιου έπρεπεν ούτος νά κατέχη περιφανή θέσιν καί τού οποίου δυστυχώς οχι μό
νον τά οστά δεν μετεφέρθησαν άκόμη, ί'να κατατεθώσιν εις αντάξιον μαυσωλειον, 
άλλά καί αύτός ό τάφος του άγνοεΐται.

Έδημοσιεύσαμεν τότε, εις τό Ηπειρωτικόν Μέλλον, πεντάστηλον περίπου 
άρθρον—διαμαρτυρία, διά τήν γενομένην έπίσημον ιεροσυλίαν τής μνήμης τού άν- 
δρός. ’Ήδη λειτουργούντος άπό τριετίας έστω καί μή πλήρως Πανεπιστημίου έν 
Ίωαννίνοις «Δ ο μ π ο λ ε ί ο υ» καλουμένου, είσηγήσει τής έν ’Αθήναις «Κεντρικής 
Επιτροπής Άγώνος ίδρύσεως τού Δομπολείου Πανεπιστημίου Ίωαννίνων», καί

τυρίες, δείγματα γιά τό μνημόνευμα τού Ζούκα σ’ αύτό έχουν κιόλας άναφανή.

Κ. Σ. ΚΏΝΣΤΑΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ : Δεληγιάννη Κανέλλου: «’Απομνημονεύματα», έκδ. «ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ» 
άρ. 17, Άθήναι 1957, Β', σσ. 97 - 98—Κρυστάλλη Κ. Δ.: «"Απαντα», έκδ. Μιχ. Περάνθη, 
’Αθήνα 1952, σσ. 129 - 130.—Λάππα Τάκη: «Θεατρικές Εικόνες άπ’ τό ’21», ’Αθήνα 1958, 
σσ. 67 - 104.— Μακρή Νικ. Δ. : «‘Ιστορία του Μεσολογγίου, έκδ. «Βιβλιοθήκη», άρ. 19, Ά 
θήναι 1957, σελ. 30.—Οικονόμου Μιχ. : «‘Ιστορία της Έλλην. Παλιγγενεσίας ή ‘Ιερός τών 
Ελλήνων ’Αγών», έκδ. «Βιβλιοθήκη», άρ. 14, Άθήναι 1957, Α', σελ. 253.—Πετρονικολοΰ Κ.: 
«Έ δώ  τό λένε Μεσολόγγι·>, ’Αθήνα 1959, σσ. 8 - 2 7 .—Σπηλιάδη Ν. :«’Απομνημονεύματα», 
’Αθήνησιν 1851. Α’, σσ. 482 - 483.—Στασινοπούλου Κ. Α. : «Οί Μεσολογγΐται», Άθήναι 1926, 
σσ. 47 - 48.—Τρικούπη Σπ. : «‘Ιστορία της Ελληνικής Έπαναστάσεως», έκδ. Γ ', έν Άθήναις 
1888, Β ', σελ. 271.

Κ. Σ. Κ.
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έπωφελούμενος τών φιλοξενών σελίδων τής «Ίΐπ . Εστίας», σκιαγραφούμεν όσον 
πληρέστερον δυνάμεθα, τον άείμνηστον άνδραί1).

Γέννημα καί θρέμμα τής * Ηπείρου, ό ιδρυτής του Καποδιστριακοΰ Πανεπι
στημίου, κατήγετο άπό τηνΚρετσούνισταν τής ’Ηπείρου, δπου καί σήμερον άκόμη 
σώζονται αγροί ύπδ το όνομα «λακιά ή κλήμα του Δομπόλη». Ό  ίδιος έγεννήθη 
εις την Πετρούπολιν περί το 1769, καθώς φαίνεται άπδ μίαν επιστολήν του Καπο- 
δίστρια προς τον Στρούζαν, όπου ό πρώτος λέγει 6τι ό «Δομπόλης έγκαταλείπει 
τον ήσυχον βίον, δν επί 58 έτη διήγεν εν Πετρουπόλει, ίνα με άκολουθήση» απερ
χόμενον εις Ελλάδα περί τό 1827. Ό  πατήρ του Τριαντάφυλλος, μετωκήσας εις 
’Ιωάννινα, μετήρχετο τό επάγγελμα του δερματεμπόρου, τό όποιον όμως λόγω τής 
πιέσεως των Τούρκων ήναγκάσθη να εγκατάλειψη καί να άναχωρήση εις Βλαχίαν, 
έκεΐθεν εις Μόσχαν καί τέλος εις Πετρούπολιν δπου καί έγκατεστάθη έξασκών τό 
αύτό καί εις τά ’Ιωάννινα επάγγελμα, προσπαθών συγχρόνως να μετοχετεύση εις 
τούς απαλούς κόλπους του τέκνου του τά εύγενή αίσθήματά του καί να άναπτύσση 
τό πνεύμα του μέ έπιμελημένην άνατροφήν.

Περί τού βίου τού φιλομούσου καί φιλοπάτριδος τούτου Ήπειρώτου δεν 
έχομεν άρκετάς πληροφορίας. Γνωρίζομεν μόνον δτι έν Ρωσσία άπελάμβανεν ούτος 
ιδιαιτέρας έκτιμήσεως πλησίον τής Ρωσσικής Αύλής, δπου ήξιώθη τού τίτλου τού 
αύλικού συμβούλου καί ιππότου τής Ρωσσικής Αύτοκρατορίας. Τόν Καποδίστριαν 
φαίνεται ό Δομπόλης έγνώρισεν διά πρώτην φοράν τώ 1809, οπότε οί δύο άνδρες 
άντήλλαξαν γνώμας διά τήν πνευματικήν άναγέννησιν τής Ελλάδος καί τήν διά- 
δοσιν τής παιδείας εις τήν στερουμένην των μέσων ελληνικήν νεότητα. Ύπεσχέθη- 
σαν, άλλήλοις,· νά μεταχειρισθούν παν μέσον πρός διάδοσιν τής δημοσίας παιδεύ- 
σεως έν Έλλάδι, δπως λέγει ό ίδιος εις τήν διαθήκην του.

Ό  Καποδίστριας μάλιστα τόσον πολύ έξετίμα τόν Δομπόλην, ώστε δχι μό
νον τόν συγκατέλεξε μεταξύ των όλιγίστων Ελλήνων (’Ιακώβου Ρίζου Νερουλού, 
Σταμάτη Βούλγαρη) πού τόν άκο?.ούθησαν κατερχόμενον εις τήν Ελλάδα, άλλά 
τόν διώρισε «Ταμίαν τής Ελλάδος» ώς έμφαίνεται έκ τού σχετικού διατάγματος 
δημοσιευθέντος τήν 7 Φεβρ. 1828 εις τήν Γεν. Έφ. τής Ελλάδος ύπ* άρ. 10, δπου 
άναγινώσκομεν οτι «6 Κύριος ’Ιωάννης Δομπόλης διορίζεται Ταμίας τής Ελλάδος, 
διατελών ύπό τήν έπί τής διευθύνσεως τού ταμείου Επιτροπήν».

Ό  λησμονημένος δθεν ιδρυτής τού Καποδιστριακοΰ μας Πανεπιστημίου είναι 
ό πρώτος Κεντρικός Ταμίας τής Ελλάδος, αν δχι κατά τύπους, άναντιρρήτως δμως 
κατ’ ουσίαν, διότι ένώ εις τό διάταγμα τού διορισμού ό τίτλος είναι «Ταμίας τής 
Ελλάδος», εις τό τής παραιτήσεως φέρεται ώς Γενικός Ταμίας τής Ελλάδος» 
(Γεν. Έφ. άρ. 435 τή 28 Δεκεμβ. 1829). *0 Δομπόλης είναι έπί πλέον άπό τούς 
πρώτους ίδρυτάς καί μετόχους τής έν Αίγίνη ύπό τού Καποδίστρια ίδρυθείσης 
Εθνικής Χρηματιστικής Τραπέζης, έγγραφείς διά έπτακόσια δίστηλα.

Διαδεχθείς τόν πατέρα του εις τό έπάγελμα τού δερματεμπόρου 6 ’Ιωάννης

1. Ή  « Κ ε ν τ ρ ι κ ή  Π α ν η π ε ι ρ ω τ ι κ ή  Ε π ι τ ρ ο π ή  Α θ η ν ώ ν  ά γ ώ ν ο ς  I δ ρύ
σ ε ω ς  τ ο ύ  Δ ο μ π ο λ ε ί ο υ  Π α ν ε π ι σ τ η μ ί ο υ  Ί ω α ν ν ί ν ω ν » ,  ίδρυθεΐσα τό 1962, μέ 
πρόεδρον τόν κ. Σπ. Οίκονόμου καθηγητήν, ώς πρόεδρον, τόν άκτινολόγον ιατρόν Β. Χρή
στου, ώς άντιπρόεδρον, καί μέλη Ήπειρώτας καθηγητάς άνωτάτων σχολών καί προέδρους τών 
μεγάλων έν Άθήναις ήπειρωτικών όργανώσεων, κατέβαλλε καί έξακολουθεΐ καταβάλλουσα 
υπεράνθρωπους προσπάθειας, διά τήν άνταξίαν τής πνευματικής ιστορίας τών Ίωαννίνων λει
τουργίαν έν αύτφ του Πανεπιστημίου, του όποίου τό χρονικόν τής Ιδρύσεως έχει ώς κάτω θι: 

Τό έτος 1964 έσυστήθη ή Φιλοσοφική Σχολή μέ 21 τακτικάς έδρας. Τό 1966 ή Μαθη
ματική καί ήδη ζητείται νά πληρωθή μέ τρεις άλλας σχολάς. Έλειτούργησε δέ τό Πανεπι- 
στήμιον Ίωαννίνων, τό πρώτον είς τό κτίριον τής Παιδαγωγικής Ακαδημίας Ίωαννίνων. 
’Ήδη δέ στεγάζονται αί δύο Σχολαί είς τήν Τεχν. Σχολήν Ίωαννίνων, μέχρι τής Ιδρύσεως τής 
Πανεπιστημιουπόλεως είς τήν Μονήν Δουρούτην. Διοικεΐται δέ τό Πανεπιστήμιον Ίωαννίνων ύπό 
προέδρου—καθηγητοΰ καί είναι Παράρτημα του Άριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
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Δομπόλης ώς μόνον σκοπόν τής ζωής του θέτει την πραγματοποίησήν τής άνωτέρω 
προς τον Καποδίστριαν ύποσχέσεως, τήν οποίαν τηρεί μέ θρησκευτικήν εύλάβειαν, 
όπως δλοι οι μεγάλοι Ήπειρώται πού έσκόρπισαν άφειδώς τον πλούτον των διά 
τήν έν γένει ευημερίαν του Έθνους. 'Η μετάδοσις τής παιδείας εις τούς δυστυχείς 
συμπατριώτας του είναι τό κύριον καί σχεδόν τό μόνον άντικείμενον των φροντί
δων του. Θεραπεύων δθεν ούτος τον κερδώον Έρμήν εις τά ξένα, θέλει να κατα- 
θέση προ τού βωμού τού λογίου ολόκληρον τήν περιουσίαν του άποκτηθείσαν «ούχί 
διά κερδοσκοπίας, άλλά διά των κόπων του καί μάλιστα διά μεγάλης οικονομίας, 
δπως γράφει ό ίδιος εις τήν διαθήκην του. Εις τάς τελευταίας λέξεις κατοπτρίζε
ται, νομίζομεν, τό φιλόπονον καί έντιμον τού άνδρός καί ή αρετή τής οικονομίας 
μέ τήν οποίαν, άνέκαθεν οί Ήπειρώται, διεξήγον τάς έμπορικάς καί τραπεζιτικάς 
των έργασίας.

Τήν επιθυμίαν του νά άφιερώση τήν περιουσίαν του χάριν τής έν Έλλάδι 
δημοσίας έκπαιδεύσεως, διατυπώνει ό Δομπόλης καί εις μίαν έπιστολήν του τήν 
όποιαν τήν 12 Ιανουάριου 1849 άπευθύνει προς τον τότε άρχικαγκελάριον τής 
Ρωσσίας, πρίγκηπα Νεσελρόδ, διά τής όποιας ζητεί ούτος τήν προς τούτο άδειαν 
τού Τσάρου Νικολάου τού Α'. Τό άπαξ ύποσχεθέν τώ 1809 εις τον Καποδίστριαν 
τηρεί ούτος ώς όρκον ιερόν επί τεσσαράκοντα όλα έτη καί μετά τον θάνατον τού 
Κυβερνήτου, οπότε ούτος δεν ήσκει πλέον πλησίον του τήν προσωπικήν του επιβο
λήν. Ή  πραγματοποίησή αύτη τής δοθείσης ύποσχέσεως είναι νομίζομεν καί μία 
άπάντησις εις όσους διαδίδουν ότι ό Καποδίστριας δεν ήθελεν τήν σύστασιν Πανε
πιστημίου. Ό  Καποδίστριας, όπως διεκύρηξε καί ό ίδιος τήν 11/1/1829 εις τήν έν 
"Αργεί Εθνικήν Συνέλευσιν, «ήθελε πρώτον σταθερά θεμέλια έν τή έκπαιδεύσει 
τής νεότητος, όπως αύτη βραδύτερον τύχη διδασκαλίας άνωτέρας εις τήν φιλολο
γίαν, εις τάς έπιστήμας καί τάς τέχνας». Ό  πρώτος όθεν Κυβερνήτης τής Έλλά- 
δοε ήθελεν, έπόθει Πανεπιστήμιον, άνεγνώριζεν τήν άνάγκην καί χρησιμότητά του 
καί είργάσθη όσον ούδείς άλλος υπέρ αύτού.

'Η έπιθυμία τού Δομπόλη διά τήν ίδρυσιν Πανεπιστημίου «Καποδιστρια- 
κού» είναι τοιαύτη, ώστε παρά τά επιχειρήματα τού πρεσβευτού τής Ελλάδος Κ. 
Ζωγράφου όπως μεταβάλη ούτος τήν διαθήκην του, διότι τό έθνος κατά τήν έπο- 
χήν εκείνην είχεν άμεσον άνάγκην τής δωρεάς του ή τουλάχιστον νά συντομεύση 
ούτος τήν προθεσμίαν τού ήμίσεως αίώνος ώς προς τήν έκτέλεσιν εις 5 ή 10 έτη, 
ούτος μένει άκλόνητος εις τήν πρώτην του άπόφασιν. Δέν λησμονεί τον έκλιπόντα 
μεγάλον φίλον του καί εννοεί τήν πραγματοποίησιν τής ύποσχέσεώς του.

Ό  Δομπόλης έπόθει τήν ίδρυσιν τού Πανεπιστημίου ή εις τάς ’Αθήνας ή 
εις οιανδήποτε πόλιν πού θά ήτο πρωτεύουσα τής Ελλάδος τώ 1906. "Ονειρα 
χρυσά καί μεγάλα μέ τά οποία βαυκαλίστηκαν γενεαί ολόκληροι! Εις τούς ταξι- 
δευμένους καί πλουτίζοντας εις τήν ξένην Ήπειρώτας ή πατρίς ούδέποτε παρου- 
σιάζετο υπό τήν στενήν έννοιαν τής γενετείρας. Ή το κάτι μεγαλείτερον καί ίερώ- 
τερον. Ή το  ή πατρίς έκείνη, τής οποίας τήν έννοιαν είχεν εύρύνει ή δουλεία, συ- 
σφίξασα μέ άρρήκτους δεσμούς όσους συνανήκον εις αυτήν. Ή το μεγάλη οικο
γένεια τών ομοφύλων καί ομοθρήσκων συγχρόνως, ή οποία δουλεύουσα άπό αιώ
νων ύπό τον κατακτητήν, άπό τάς παραμονάς ήδη τής άλώσεως τής πρωτευούσης, 
παρείχεν εις τούς άδυνάτους τήν δύναμιν τών άλλοτε χρόνων καί έψιθύριζεν εις τό 
ούς των τά γλυκέα όνειρα μελλούσης έθνικής παλιγγενεσίας. Χάριν λοιπόν τής 
τοιαύτης πατρίδος άφήκεν ούτος τήν περιουσίαν του. Παρ’ όλα ταύτα όμως δέν λη
σμονεί ούτος καί τήν "Ηπειρον. Εις τό μέλλον νά Ιδρυθή Πανεπιστήμιον, έπιθυμεί 
όπως «30 ή 50 τών σπουδαστών έκλέγωνται έκ τής ιδίας του πατρίδος». Ούτε 
όμως καί τήν θρησκείαν τών πατέρων μας. Επιθυμώ, λέγει ούτος εις τήν διαθήκην 
του, «ίνα ή έν τώ Πανεπιστημίω παίδευσις τής νεολαίας διευθύνεται ώφελίμως καί
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νά στηρίζεται επί των αρχών τής 'Αγίας ’Ορθοδόξου Εκκλησίας ήμών».
Παιδεία, πίστις, πατρίς ! Ιδού αί βάσεις έπί των οποίων ό Δομπόλης θέλει 

νά προσανατολίση τήν νέαν γενεάν. ’Αλλά μήπως καί έτερος εθνικός εύεργέτης, ό 
Άβέρωφ, άπαντών τό 1868 προς τήν Πρυτανείαν του Πανεπιστημίου, ζητούσαν τήν 
αρωγήν του διά τήν άνέγερσιν των άνδριάντων του Ρήγα καί του Κοραή, δεν 
έγραψεν ότι έπιθυμεΐ «ή σπουδάζουσα νεολαία εις τό Πανεπιστήμιον νά έμπνέηται 
ύπό τριπλού αισθήματος της εύσεβείας προ τήν πάτριον θρησκείαν, τής προς τήν 
ελευθερίαν αγάπης καί του προς τήν παιδείαν έρωτος»;

Ούτως έσκέπτοντο καί ήθελον τήν Ελληνικήν Παιδείαν τά τέκνα τής εύάν- 
δρου Ηπείρου.

'Η  δε διαθήκη, δυνάμει τής οποίας ίδρύετο τό Ιίαποδιστριακόν μαςΠανεπι- 
στήμιον, έχει ως εξής.

Η ΔΙΑΘΗΚΗ ΔΟΜΠΟΛΗ

Εις τό όνομα του Πατρός καί του Υιού καί του Άγιου Πνεύματος.
Ό  ύπογεγραμμένος αύλικός σύμβουλος καί ιππότης ’Ιωάννης Δομπόλης δια- 

τηρών άκεραίαν τήν μνήμην καί πλήρη τήν διαύγειαν του πνεύματος άναγκαΐον κρί
νω εν περιπτώσει θανάτου νά δηλώσω διά τής ιδιωτικής μου ταύτης διαθήκης τήν 
τελευταίαν θέλησίν μου.

"Οτε τό 1809 έγνώρισα τον μακαρίτην κόμητα Ί . Καποδίστριαν κατόπιν 
Κυβερνήτην τής Ελλάδος, ύπεσχέθημεν άλλήλοις νά μεταχειρισθώμεν παν μέσον 
πρός διάδοσιν τής Δημοσίας έκπαιδεύσεως έν Έλλάδι.

Έκτοτε ό σταθερός σκοπός τής ζωής μου υπήρξε νά κατωρθώσω νά εκπλη
ρώσω πρεπόντως τήν δοθεΐσαν ύπόσχεσιν. Πρός τούτο δε προσεπάθησα νά αύξήσω 
τά κεφάλαιά μου, ούχί διά κερδοσκοπίας, άλλά διά των κόπων μου καί μάλιστα 
διά μεγάλης οικονομίας.

Τό συναχθέν μοι κεφάλαιον, εις δ ούδείς δύναται νά έχη άπαίτησιν, συνίστα- 
ται περίπου κατά τον ’Ισολογισμόν των βιβλίων μου εις ρούβλια χάρτινα 915.000 
άποτελουντα άργυρά 261.428, άλλ’ έν τούτοις περιλαμβάνονται ποσότητες έπισφα- 
λεΐς. Πλήν δέ τούτων καί τινων κληροδοτημάτων, ά καταλείπω εις συγγενείς τού 
πατρός μου, έν Ήπείρω οίκούντας καί εις άλλους τινας κατωτέρω μνημονευομένους, 
άποτελοΰνται έν δλω 100 χιλ. χάρτινα ρούβλια, ορίζω τό υπόλοιπον τού κεφαλαίου 
ρούβλια χάρτινα 815.000 ή άργυρα 232.857 εις έκπλήρωσιν τής ύποσχέσεώς μου 

τήν διάδοσιν τής Δημοσίας έκπαιδεύσεως έν 'Ελλάδι, στηρίζω δέ τήν θέ
λησίν μου έπί των ακολούθων διατάξεων:

1) Διατηρώ τό δικαίωμα τού διατηθέναι διά βίου τό κεφάλαιον τούτο ως 
βούλομαι, ούδενί περί τούτου οφείλω λόγον.

2) "Οταν ό Πανάγαθος εύδοκήση νά μέ άνακαλέση παρ’ αύτώ, παρακαλώ 
τό 'Υπουργεΐον τών ’Εξωτερικών νά σφράγιση παρ’ εύθύς άπασαν τήν περιουσίαν 
μου, έπί παρουσία τού έξοχωτάτου ιδιωτικού Συμβούλου Δέοντος Σενίασιν ή τού 
Δ/τού τού Ασιατικού τμήματος καί νά παραλάβη ύπό τήν ιδίαν του φύλαξιν ολα 
τά ομόλογα τραπεζιτικά γραμμάτια, μεταλλικά, λογιστικά βιβλία καί πάντα τά 
έγγραφα τά παρ’ έμοί εύρεθησόμενα.

3) Βραδύτερον συνίστημι τώ έπί τών έξωτερικών 'Υπουργείω μετά τήν κατα
γραφήν άπάσης τής περιουσίας μου νά πωλήση έπί έκτιμήσει εύσυνειδήτων άνδρών, 
όσον οΐόν τε έπωφελέστερον, τά 30 γραμμάτια τής έκ τής άποσβέσεως τού Δημο
σίου Χρέους Αύτοκρατορικής Επιτροπής τά ευρισκόμενα παρ’ έμοί, τόκον μέ άπο- 
φέροντα 6°/q έχοντα δέ άξίαν 199.095 ρουβλίων αργυρών καί άγορασθέντων παρ’ 
έμοΰ πρός 1063/32 έπί τοΐς 100. Τά έκ τής πωλήσεως ταύτης χρήματα τά ύπό 
τών Γρ/τίων τής Τραπέζης καί τού Δημοσίου καί τά άπό τών ιδιωτών συναλ/κών

δηλονότι
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κατατεθήσονται έπί τόκω έν πιστωτικοΐς καταστήμασι τής Ρωσσίας μέχρι τής 1 
Ιανουάριου 1906, αί δέ ληφθησόμεναι όμολογίαι τής καταθέσεως ταύτης τηρηθή- 
σονται έν τώ * Υπουργείς των Έξ&)τερικών.

4) Εις τήν όρισθεΐσαν έποχήν, δηλονότι τό 1906, ή Ρωσσική Κυβέρνησις 
θέλει φροντίσει νά συνεννοηθή μετά τής Ελληνικής προς μεταφοράν εις τήν Ε λ 
λάδα ολοκλήρου τούτου μετά καί των τόκων προς άνίδρυσιν έν Άθήναις ή έν οία- 
δήποτε άλλη πόλει, ήτις έσται πρωτεύουσα τής Ελλάδος τώ 1906, Πανεπιστημίου 
όνο μασθησο μένου Καποδιστρ ιακού.

5) Εις τήν οικοδομήν τού Πανεπιστημίου τούτου μετά του παρεκκλησίου 
ορθροδόξου, βιβλιοθήκης καί τινων έπιστημονικών συλλόγων ορίζω το 1/4 ή τό 
πολύ 1/3 τού όλου κεφαλαίου καί άθροισθησομένου μέχρι τής 1ης’Ιανουάριου 1906, 
τά δέ υπόλοιπα 3/4 ή 2/3 προσδιορίζω εις άγοράν άκινήτων έν Έλλάδι των οποίων 
τά εισοδήματα νά χρησιμεύουσιν άνεξαιρέτως εις συντήρησιν των καθηγητών, των 
σπουδαστών καί έν γένει ολοκλήρου τού Καποδιστρίου Πανεπιστημίου.

6) *Ων εύτυχώς Ρώσσος ύπήκοος, παραχωρώ ίσην ψήφον τή τε Αύτοκρατο- 
ρική Κυβερνήσει καί τή Ελληνική πρός λύσιν όλων τών ζητημάτων σχετικώς προς 
την κατασκευήν τού Πανεπιστημίου, πρός άγοράν άκινήτων περί ώνάνωτέρω έγέ- 
νετο μνεία, πρός διευθέτησιν τής κατοχής τών άκινήτων τούτων, τήν έπιτήρησιν 
τής δικαίας πρεπούσης χρήσεως τών εισοδημάτων τούτων ώς καί τού όλου κεφα
λαίου. Προ πάντων πρός συντήρησιν τού Πανεπιστημίου καί τών έσωτερικών αύ- 
τού οργανισμών καθ’ άπαντα τά μέρη, ώστε ή έν αύτώ παίδευσις τής νεολαίας νά 
διευθύνηται ώφελίμως καί νά στηρίζηται έπί τών αρχών τής * Αγίας Ανατολικής 
’Ορθοδόξου ’Εκκλησίας ήμών.

7) Επιθυμώ Ενα 30 έως 50 τών σπουδαστών έκλέγωνται έκ νέων καταγο- 
μένων έξ ’Ηπείρου.

Τό χρυσούν ώρολόγιον μετά τών έμβλημάτων καί τής έπιγραφής τής Πόλεως 
Γενεύης, δωρηθέν μοι υπό τών αδελφών τού Μακαρίτου κόμητος ’Ιωάν. Καποδίστρια, 
ως καί ή χρυσή ταμβακοθήκη, δωρηθεισα μοι υπό τού κόμητος Αυγουστίνου Καπο- 
δίστρια, νά φυλαχθώσιν έν τώ 'Υπουργείω τών ’Εξωτερικών μέχρι τής αποστολής 
τού κεφαλαίου μου εις τήν Ελλάδα, τότε δέ νά συναποσταλώσι καί κατατεθώσιν 
έν τή συλλογή τών περιέργων άντικειμένων τού Καποδιστριακοΰ Πανεπιστημίου.

Παρακαλώ τούς κυρίους έκτελεστάς τής διαθήκης μου άφού έξακριβώσωσι 
τά κινητά πράγματά μου οιον το χρυσούν ώρολόγιον (έκτός τού άνω μνημονευ- 
θέντος), τά φορέματα, άσπρόρρουχα, έπιπλα κ.λ.π. νά πωλήσωσι, όσα κρίνωσιν άξια 
λόγου, καί προσθέσο^σι το έκ τής πωλήσεως χρήμα εις τό κεφάλαιόν μου, τά δέ 
λοιπά διανείμωσι κατά βούλησιν εις τούς ύπηρέτας μου.

Έγένετο έν Πετρουπόλει τήν 4/2/1849.

*Η διαθήκη τού, μεταξύ τής πλειάδος τών Ήπειρωτών εύεργετών, περίλαμπρον 
θέσιν κατέχοντος αειμνήστου Δομπόλη, προκαλέσασα τήν προσοχήν όλων, έγέννησε 
τό έρώτημα, έάν παρίστατο άνάγκη ίδρύσεως δευτέρου Πανεπιστημίου, δεδομένου 
ότι εις τήν διαθήκην ρητώς άναφέρεται ότι τούτο πρέπει νά ίδρυθή εις ’Αθήνας ή 
εις άλλην πόλιν μέλλουσαν νά καταστή τό 1906 πρωτεύουσα τού Ελληνικού κρά
τους. Μερικοί δικαιολογούν τόν γενναιόδωρον Ήπειρώτην νά άπαιτή τήν σύστασιν 
δευτέρου Πανεπιστημίου ή εις τό ότι ούτος όταν συνέτασσε τήν διαθήκην του 
έθεώρει ούτος άνεπαρκές τό λειτουργούν τότε Πανεπιστήμιον, ή δέν προέβλεπε τό 
μέλλον του αρκετά έξησφαλισμένον. ’Αλλά, έν τοιαύτη περιπτώσει, λέγουσιν ούτοι, 
διατί δέν διέθετε ποσόν τι υπέρ τού έν ένεργεία Πανεπιστημίου, άλλά ρητώς μνη- 
μονεύη τήν ιδρυσιν δευτέρου τοιούτου(ΐ). 'Όπως καί έάν έχει τό πράγμα, ζήτημα 1

1. Λ. Β α σ ί λ ε ι ά  δη . Εις Ήμερολ. ’Ηπειρωτικός Άστήρ. 1905 σελ. 64—66.
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έγεννήθη διά τήν κληροδόχον Ελληνικήν Κυβέρνησιν καί μεγάλως τήν άπησχόλησε 
τό ζήτημα εάν θά ήδύνατο νά διαθέση τό κολοσσιαιον διά τήν εποχήν εκείνην πο
σόν, υπέρ άλλου πρακτικωτέρου σκοπού, έ'χουσα εις τούτο ύπέρ αύτής καί τήν συγ- 
κατάθεσιν της ρωσσικής κυβερνήσεως. *Η ΐδρυσις δευτέρου Πανεπιστημίου, έφ’ 
δσον τό ύπάρχον τότε έξετέλει άπροσκόπτως τον περιορισμόν του, ήκιστα θά άν- 
ταπεκρίνετο είς τάς φιλογενεις διαθέσεις του Δομπόλη, ό όποιος, εάν δέν διευκρί- 
νησε τάς σκέψεις του είς τήν διαθήκην του, έκληροδότησεν δμως είς τό έθνος ένα 
ύπέρογκον ποσόν, πάντοτε μέ τήν ιδέαν της βελτιώσεως τής έκπαιδεύσεως του 
δλου Έθνους καί δχι πρός άσκοπους δαπάνας.

*Η καταβολή δμως του ποσού των 7.600.000 δρχ., είς τό όποιον άνήρχετο 
μετά των τόκων του κατατεθέντος παρά του Δομπόλη ποσού, δέν έγένετο παρά 
τής τότε τσαρικής κυβερνήσεως, ή οποία ουδόλως συγκατετίθετο είς τήν ολοσχερή 
καταβολήν του. Κατόπιν δυσχερών διαπραγματεύσεων, ή Τσαρική κυβέρνησις συγ- 
κατένευσεν είς τήν καταβολήν μόνον 300.000 δρχ. ήτοι τής άξίας του κτιρίου του 
νέου Πανεπιστημίου «Κ α π ο δ ι σ τ ρ ι α κ ο  υ», τό όποιον τό 1911 ίδρύθη έντε- 
λώς πλασματικώς καί κατά τύπους. Διά νά περιέλθη δέ καί τό ποσόν τούτο είς 
τήν κυριότητα έψηφίσθη παρά τής ελληνικής βουλής ό νόμος ΓΩΚΕ τής 17 ’Ιου
λίου 1911, δυνάμει του οποίου τό Πανεπιστήμιον Αθηνών τό όποιον άπό «Ό  θ ώ- 
ν ε ι ο ν» μετωνομάσθη «Έ  θ ν ι κ ό ν» έχωρίσθη είς δύο. Καί τό μέν «Εθνικόν» 
διετήρησε τάς Σχολάς τής ’Ιατρικής καί Φυσικομαθηματικής, τό δέ Καποδιστρια- 
κόν, τής Θεολογίας, Νομικής καί Φιλοσοφίας, άμφότερα παρέμειναν ύπό κοινήν 
διοίκησιν, μέ ιδίαν δμως νομικήν προσωπικότητα ως πρός τά περιουσιακά των 
στοιχεία. Έκτοτε δέ έκλήθη τούτο «Έ  θ ν ι κ ό ν  κ α ί Κ α π ο δ ι σ τ ρ ι α κ ό ν » .  
Σήμερον άλλωστε έξέλιπε καί ό λόγος τής διακρίσεως, διά τον λόγον δτι τό υπό
λοιπον τής κληρονομιάς του άειμνήστου Δομπόλη έξεμηδενίσθη μέ τήν έπικράτη- 
otv τών μπολσεβίκων είς τήν Ρωσσίαν.

sjc >j<

Τό περιοδικόν «Παναθήναια» (Κ. Μιχαηλίδης), πρός διευκόλυνσιν τής κοινής 
γνώμης είς τήν λύσιν του ζητήματος, έζήτησεν τήν γνώμην τής πνευματικής ήγε- 
σίας τής χώρας, καί δσων γενικώς έθεώρει άρμοδκοτέρους διά τήν λύσιν παρο
μοίου εθνικού θέματος. Τάς άντιλήψεις αύτών παραθέτομεν κατωτέρω, λέγοντες έκ 
προοιμίου, δτι δλοι σχεδόν οί έρωτηθέντες έχαρακτήρισαν ώς πολυτέλειαν 
τήν ί'δρυσιν, καί μάλιστα είς ’Αθήνας, δευτέρου Πανεπιστημίου. Ό  άείμνηστος 
οΰτω Καρολίδης έχαρακτήρισε τήν ιδρυσιν έν Άθήναις νέου άνωτέρου εκπαιδευτη
ρίου, πρακτικώτερον έχοντος προορισμόν, ώς άντιβαίνουσαν πρός τό γράμμα καί 
τό πνεύμα τού νόμου. Καί ή διοργάνωσις δμως καί λειτουργία τής ’Ακαδημίας 
έχαρακτηρίσθη παρά του αειμνήστου ιστορικού ώς άντιβαίνουσα είς τό γράμμα καί 
τό πνεύμα τής διαθήκης όπου γίνεται λόγος περί καταστήματος καθαρώς έκπαι- 
δευτικοΰ καί μάλιστα καί περί έκπαιδεύσεως νέων. Καί καταλήγει ό σοφός εκεί
νος ιστορικός μέ τήν προφητικήν του ρήσιν όπως άναβληθή ή λύσις τού ζητήμα
τος «μέχρι τής παρούσης ανατολικής κρίσεως καί μέχρι τής έντός τών ορίων του 
Κράτους περιλήψεως τών 9Ιωαννίνων ή τής Θεσσαλονίκης, αΐτινες καί άν δέν 
κατασταθώσι πρωτεύονσαι, άποτελονσι ούχ ήττον επίκαιρα σημεία του 'Ελληνι
σμού κατάλληλα νά κατασταθώσι νέα κέντρα Πανεπιστημίου έν τώ 'Ελληνισμώ». 
*Η τελευταία αυτή προφητική είσήγησις τού άειμνήστου είναι καί ή πραγματοποιη- 
θεΐσα προ πενταετίας. Διά τήν ιστορίαν δμως τού κληροδοτήματος Δομπόλη, μνη- 
μονεύσωμεν καί τάς γνώμας έπί τού θέματος τούτου καί άλλων πνευματικών άν- 
δρών τής έποχής.
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Ό  καθηγητής τής φαρμακολογίας Νικολ. Καλλικούνης θεωρών ότι τό ύπάρ- 
χον τότε Πανεπιστήμιον ύπερήρκει διά τον Ελληνισμόν μετά τάς άπαραιτήτους 
άνάγκας βελτιώσεως καί τελειοποιήσεως, έφρόνει ότι τό κληροδότημα του Δομ- 
πόλη έπρεπε νά χρησιμεύση διά μίαν συμπλήρωσιν του ύπάρχοντος καί παραφυάς 
τρόπον τινά αύτοΰ. "Ιδρυσις νέου Πανεπιστημίου, προσέθετεν ό άείμνηστος Καλλι- 
κούνης, θά ήτο, όχι μόνον άνωφελές, αλλά καί έπιβλαβές, διότι «θά προσέθετεν εν 
ακόμη κτίριον εις τά τόσα άλλα κενά και άσκοπα ών βρίθει ό τόπος μας».

Ό  Θ. Σκούφος, καθηγητής του Παλαιοντολογικού καί Γεωλογικού Μου
σείου, θεωρών άπό νομικής άπόψεως αδύνατον τήν ίδρυσιν εις ’Αθήνας δευτέρου 
Πανεπιστημίου, έφρόνει ότι έπρεπε τό τότε ύπάρχον νά συμπληρωθή διά τής ένι- 
σχύσεως τής ιατρικής σχολής καί τών φυσικομαθηματικών επιστημών, οπότε θά 
καθίστα τούτο «ου μόνον αυτόχρημα φάρον τής ’Ανατολής, αλλά και έφάμιλλον 
τών τής 'Εσπερίας Ευρώπης». Ό  κ. Κοτσαράς τέλος έφρόνει «ή νά άνεγερθή Πα
ν επιστήμιον άνωτέρων σπουδών κατά τό υπόδειγμα τοϋ Κολλεγίου (εν Παρισίοις) 
ή δπερ και πολύ προτιμώτερον νά συγχωνευθή προς τό ύπάρχον τοιοϋτον καθ’ 
οίονδήποτε τρόπον ή όνομαζομένου τοϋ ’Εθνικού Πανεπιστημίου ’Εθνικού Καπό- 
διστριακοϋ Πανεπιστημίου ή τοϋ νέου Πανεπιστημίου καλουμένου «Πανεπιστή- 
μιον Φυσικών και ιατρικών ’Επιστημών» καί ?,ειτουργοϋντος υπό τήν αυτήν 
Δ ιοίκησιν.

Ριζικόν άνακαινισμόν του ύπάρχοντος τότε Πανεπιστημίου, πολλαπλασια
σμόν τού προσωπικού τών καθηγητών, έπιστημονικήν καί υλικήν άνύψωσιν τού 
αξιώματος αύτών καί περιορισμόν εις μόνα τά καθήκοντα τού καθηγητού, πλου
τισμόν τών έργαστηρίων, φροντιστηρίων, βιβλιοθηκών καί λοιπών εξαρτημάτων 
αύτού, φροντίδα ισην διά τάς θεωρητικάς καί θετικάς έπιστήμας καί εν μια λέξει 
άνύψωσιν τού ύπάρχοντος εις περιωπήν άληθοΰς πρώτης τάξεως Πανεπιστημίου 
τής Εσπερίας Εύρώπης ήτο, κατά τον αείμνηστον Ί . Σβορώνον, Διευθυντήν τού 
Εθνικού Νομισματικού Μουσείου, το μόνον εντελώς σύμφωνον προς τάς προθέσεις 
και τά όνειρα τοϋ άοιδήμου εκείνου άνδρός και τοϋ μεγάλου Κυβερνήτου, δστις 
τώ ενέπνευσε τήν Ιδέαν τοϋ κληροδοτήματος».

Εις τήν διαθήκην τού Δομπόλη, υπάρχει, όπως εϊδομεν, διάταξις όπως «30 εως 
50 τών σπουδαστών έκλέγωνται πάντοτε εκ νέων καταγομένων εξ ’Ηπείρου». 'Η  σα
φής αύτή διάταξις τής διαθήκης ύπηγορεύθη, ως έμφαίνεται, εκ τής μεγάλης επι
θυμίας τού διαθέτου όπως οί σπουδασταί μή είναι προνομιακώς τέκνα ταύτης ή 
έκείνης τής έπαρχίας, άλλά τά άριστα τοιαύτα έξ άπάσης τής ’Ηπείρου. Παρά τήν 
ρητήν όμως αυτήν έπιθυμίαν τού περικλεούς Εύεργέτου, ή τότε Βουλή τών Ελλή
νων δεν τήν έλαβεν ύπ’ όψιν καί έποίησε νομοθετούσα άδικον διάταξιν διά τής § 
2 τού άρθρου 22 τού νόμου ΓΩΚΕ τής 17 ’Ιουλίου 1911 καθ’ ήν «τριάκοντα φοι- 
τηται έξ ’Ηπείρου (20) εκ τής υποδούλου και (10) εκ τής έπαρχίας νΑρτης θά 
σπουδάζωσι δωρεάν έν τή σχολή τοϋ Καποδιστριακοϋ Πανεπιστημίου, άνανεού- 
μενοι μετά τό πέρας τών σπουδών των».

Μέ τήν ψήφισιν τής άνωτέρω διατάξεως, ή τότε Βουλή τών Ελλήνων, νομί- 
ζομεν ότι κατεστρατήγει πλήρως τήν έπιθυμίαν τού μεγάλου διαθέτου, τού όποιου 
ούδόλως έξεπληρούτο ό σκοπός, ή δε γενομένη διάκρισις μεταξύ σπουδαστών, 
έλευθέρας καί ύποδούλου τότε ’Ηπείρου, ήτο λίαν δυσανάλογος, διότι έάν έλαμβά* 
νέτο ύπ’ οψιν ό πληθυσμός τής έπαρχίας *Άρτης άνερχόμενος τότε εις 40 χιλιάδας 
προς τον πληθυσμόν τής όλης ’Ηπείρου ύπερβαίνοντα τάς 300 χιλιάδας ομοεθνών, 
θά άνελόγουν 3 — 4 ύποτρόφοι έξ "Αρτης καί οχι δέκα. ’Επειδή ή γενομένη αυτή 
διάκρισις δεν ικανοποίησε τάς προσδοκίας τών Ήπειρωτών, τών οποίων τά διά τής 
διαθήκης τού αειμνήστου Δομπόλη κεκτημένα δικαιώματα περιεπαίζοντο, αί έν
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μιον και φανέρωσιν τής άληθείας δτι ό Κώστας Μιχαήλης Γαμβρός μου έπί 
λόγφ λέγει δτι έδωσεν τής θυγατέρας μου γρόσια διακόσια και τά έχασεν και 
λέγει ό Γαμβρός μου δα  τά έπήρα έγώ τά γρόσια. έάν μετέχω έγώ άπ’ αύτά 
τά γρόσια είμαι έγώ ώς ή άφωρισμένη, εί δέ, νά είναι αυτοί πού μέ άδικοϋν. 
καί δποιος ήξεύρη καί δέν μαρτυρεί, ύπάρχουν παρά κυρίου παντοκράτορος 
άφωρισμένοι κατηραμένοι άσυγχώρητοι καί μετά θάνατον άλυτοι καί τυμπα- 
νιαΐοι αί πέτραι καί ό σίδηρος λυθήσοντοι αύτοί δέ ούδαμώς. νά άποκτή- 
σουν τήν λέπραν τού Γιεζή καί τήν άγχόνην τού Ιούδα έχοντες καί τάς 
άράς τών τριακοσίων δέκα καί όκτώ θεοφόρων πατέρων έως δτου νά μαρτυ
ρήσουν τήν άλήθειαν καί τότε συγχωρηθήσονται.

τή : 26 Αύγούστου : 1848 : τούρναβον
Ό  Άπολλωνιάδος Χριστοφόρος11».

9

Έπιγραφόμενον έξωθεν.
«Τφ Όσιωτάτφ κύρ Χρυσάνθφ Λαενα καί έλλογίμφ διδασκάλφ κύρ 

Χριστοδούλφ Χατζή τοΐς έν Χριστώ ήμίν άγαπητοΐς : εύχετικώς
είς Κόνιτζαν».

«Όσιώτατε κύρ Χρύσανθε, καί έλλογιμώτατε διδάσκαλε κύρ Χριστό
δουλε. εύχόμεθά σας. έπειδή μετεκαλέσαμεν είς τά ένταύθα τόν αύτόσε έπι- 
τροπεύοντα ήμάς Κύριλλον, νά παρευρεθήτε ύμεϊς αύτόσε μετά τού Οικονό
μου μέχρι τής έλεύσεως τού άκοστελλουμένου παρ’ ήμών άγιου Ά ρίστης 
κύρ Γερασίμου, οϋτω ποιήσατε, ή δέ τού Θεού χάρις εΐη μεθ’ ήμών.

(1)853 : όκτωβρίου 30:
Ό  Ίωαννίνων καί Βελλας Ίωαννίκιος 

Έ ν Χριστώ εύχέτης ύμών».

10

Έπιγραφόμενον έξωθεν όμοίως ώς τό άνωθεν.
«Όσιώτατε κύρ Χρύσανθε καί έλλόγιμε διδάσκαλε κύρ Χριστόδουλε 

εύχόμεθά σας. έλαβον τό γράμμα σας καί εϊδον τά Γραφόμενά σας καί άπαν- 
τών πάλιν σάς λέγω ΐνα άκολουθήσητε ώς σάς προέγραφον μέχρι τής είς τά 
αύτόσε άφίξεως τού άγίου Άρίστης. δταν δέ έλθη θέλετε τού παραδώση τήν 
σφραγίδα τού Μενζιλισί(ου). 
ταύτα εύχετικώς. ή δέ τού Θεού χάρις εΐη όμΐν.

(1)853 : νοεμβρίου 3 : 'Ιωάννινα 
Ό  Ίωαννίνων καί Βελλάς Ίωαννίκιος 

Έ ν Χριστώ εύχέτης ύμών».

11) Τό έγγραφον τοΟτο, τού όποίου τό κείμενον κατά τήν άντιγραφήν,διωρθώσα- 
μεν όρθογραφικώς, εύρέθη μεταξύ άλλων είς μικρόν σκευοφυλάκιον έν τφ Ίερφ  Βήμα- 
τι τού παλαιού Ναού Κοιμ. Θεοτόκου Πληκάδων.

Τούτο, ώς’καί όσα άλλα έγγραφα άναφερόμενα είς τό χωρίον Πληκάδες, μοί πάρε- 
χώρησε ό Εφημέριος τού Ναού Ιερομόναχος κύρ Γεράσιμος Στώγιας, διό καί άπ’ έν- 
τεύθεν θερμώς τούτον εδχαριστοΰμεν.
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11

Έπιγραφόμενον έξωθεν.
«Τφ Όσιωτάτφ κύρ Χρυσάνθφ λαενα έν χριστώ ήμΐν άγαπητώ καί 

περιποθήτφ. εύχετικώς
είς Κόνιτζαν».

«Όσιώτατε κύρ Χρύσανθε εύχόμεθά σε έκ ψυχής, έρωτώντες μετά πό
θου τό αίσιον τής έφετής ήμΐν ύγιείας σου. διά τού παρόντος μας σέ είδο- 
ποιοϋμεν ότι νά στέκεσαι έν τή Μητροπόλει μετά τού άγιου Άρίστης, καί 
τά χρήματα τής συνάξεως τών εισοδημάτων μας νά τά βαστάς ή όσιότης 
σου καί νά κάμης τά έξοδα με οικονομίαν, και είς κάθε μήνα νά μάς στέλης 
τό κατάστιχον τής ληψοδοσίας διά νά τό έπικυρώμεν. περί τούτου γράφομεν 
καί τού άγιου Ά ρίστης. ταύτα εύχετικώς, ή δέ του Θεού χάρις εΐη μετ’ αύτής.

(1)853: νοεμβρίου 10 Ιωάννινα
Ό  Ίωαννίνων καί Βελλάς Ίωαννίκιος

έν Χριστφ εύχέτης σου».

12

Έπιγραφόμενο έξωθεν όμοίως πρός τό άνωτέρω.
«Όσιώτατε κύρ Χρύσανθε εύχόμεθά σε έκ ψυχής τό άπό τής 19: τού 

παρόντος Γράμμα σου έλάβομεν, και έχάρημεν διά τό αίσιον τής ύγείας σου. 
μάς γράφεις ότι έλαβες διά τού άγιου Ά ρίστης τό Γράμμα ήμών, καί θέλεις 
έξακολουθήσης προθύμως τήν διαταγήν, πάλιν καί διά τού παρόντος μας εύ- 
χετικοϋ σοί λέγομεν νά έξακολουθήσης ώς σοί προεγράφομεν, μετά τής συ
νήθους πρός ήμάς προθυμίας σου. ταύτα εύχετικώς. ή δέ τού θεού χάρις εϊη 
μετά τής όσιότητός σου.

(1)853: νοεμβρίου 21 ’Ιωάννινα
Ό  Ίωαννίνων καί Βελλάς Ίωαννίκιος

έν Χριστώ εύχέτης σου».
. (υ. Γ.) άσπάζομαι τόν άγιον Άρίστης. γράψατε τού ήγουμένου τής Μό- 

λιστας12 νά μάς στείλη τά χρήματα όσον τάχιστα διότι έχομεν άνάγκας. έπι- 
μέλειθεΐτε και'διά τήν ύπόθεσιν τού Γεωργίου Ζίση καί ειδοποιήσατέ μας. 
τόν άγαπητόν δάσκαλον εύχομαι έκ ψυχής».13

Έπιγραφόμενον έξωθεν όμοίως πρός τό άνωτέρω.
«Όσιώτατε κύρ χρύσανθε εύχόμεθά σε. έλάβομεν τά κατά καιρούς Γράμ

ματά σου καί τούς λογαριασμούς, καί άπό τάς 27 : Οκτωβρίου παρελθόντος 
έως τέλη νοεμβρίου έκπίπτωντας τά έξοδα μένουν νά έμβάσης Γρόσ(ΐα) 355: 20 

όμοίως καί άπό τόν δεκέμβριον » 13:
καθώς καί άπό τόν Ιανουάριον » 436:

τό όλον Γρόσια 804:20

12)*?Ως έμφαίνεται έξ έπίγραφής τού 1851 έπί μεγάλης φορητής είκόνος άγ. Α ν 
θίμου έν τή Ί .  Μονή Μολίστης, ούτος ώνομάζετο' Ά νθιμος.
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τά όποια νά μάς έμβάσης μέ πρώτον άσφαλώς, καθώς καί κάθε μήνα όοα 
περισσεύουν άπό τά έξοδα νά μας έμβάζης. ταϋτα πρός εΐδησίν σου καί έπ- 
ευχόμεθα αύτής. μένω.

(1)854 φεβρουαρίου 4 ’Ιωάννινα 
Ό  Ίωαννίνων και Βελλας Ίωαννίκιος

έν Χριστώ εύχέτης σου».

14

Έπιγραφόμενον έξωθεν.
«Τφ όσιωτάτω κυρ Χρυσάνθφ έν Χριστώ ήμΐν άγαπητώ εύχετικώς.

εις την Μητρόπολιν Κονίτζης».
«Όσιώτατε κυρ Χρύσανθε εύχόμεθά σε. έλάβομεν τό Γράμμα σου, όμοϋ 

και τά έν αύτώ περίκλειστα, είς τά όποια θέλομεν άπαντήση μετά ταϋτα. 
πρός τό παρόν δέ σοΙ λέγομεν νά μάς στείλης μέ πρώτον τά χρήματα όπου 
έχεις είς χεΐρας σου άπό τά αύτόσε δικαιώματά μας κατά τήν σημείωσιν 
δπου μας προέστειλες ή μέ τόν διασακτζήν δπου έχετε αύτοϋ είς τήν μητρό- 
πολιν ή μέ άλλον όποιον έγκρίνης νά μας στείλης έξάπαντως, διότι έχομεν 
άνάγκην χρηματικήν. Οΰτω ποίησον, ή δέ τοϋ Θεοϋ χάρις εΐη μετ’ αύτής.

(1)854: φεβρ(ουαρίου) 12: ’Ιωάννινα.
Ό  Ίωαννίνων και Βελλας Ίωαννίκιος 

έν Χριστώ εύχέτης σου».
« (ύ. Γ.) άσπάζομαι άδελφικώς τόν "Αγιον Άρίστης πρός τόν όποιον 

άκολούθως θέλω άπαντήσει καθώς και πρός τόν διδάσκαλον, τόν όποιον εύ
χομαι έκ ψυχής».

15

Έπιγραφόμενον έξωθεν όμοίως σχεδόν τών άνωτέρω.
«"Οσιώτατε κύρ χρύσανθε εύχόμεθά σε έκ ψυχής, έλάβομεν τό Γράμμα 

σου όμοίως και τό άμανέτι. έχάρημεν δέ καί διά τήν έκδήλωσιν τής έφετής 
ήμΐν ύγιείας σου. μέ τόν ίδιον Γραμματοκομιστήν στέλλομεν ένα όψάρι καί 
νά τό γευθήτε ύγιώς. μή διαλίπης γράφουσα ήμΐν καί τό αίσιον τής έφετής 
ήμΐν ύγιείας, καί περί πάσης ύποθέσεως τής αύτόθι μητροπόλεώς μας. ή δέ 
τοϋ άγιου Θεοϋ χάρις ειη σοι.

(1)854: φευρουαρίου 17: Ιωάννινα*
Ό  Ίωαννίνων καί Βελλας Ίωαννίκιος

έν Χριστώ εύχέτης σου».
(ύ. Γ.) «νά μοϋ στείλης τόν Τόλη έξάπαντως. τόν θέλω νά τόν βαστάξω 

έδώ, διότι δέν έχω άνθρωπον, καί τόν περιμένω έως τήν έρχομένην Κυρια
κήν νά είνε έδώ».

16

Έπιγραφόμενον έξωθεν όμοίως πρός τά άνωτέρω.
«Όσιώτατε κύρ Χρύσανθε εύχόμεθά σε. έλάβομεν τό γράμμα σας καί 

εΐδομεν τά έν αύτφ γραφόμενά σου μέ άπορίαν μας, άλλ’ ύπομονή καί όλα
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διορθώνονται, γράφομεν τώ άγίω Ά ρίστης νά έπιστρέψη είς Κόνιτζαν άπό 
τήν περιοδείαν τής παλιοπωγώνης καί ό άγιος Άπολλωνιάδος άς περιέρχε
ται τό τοϋρι. άμα λοιπόν φθάση αύτόσε ό άγιος Άρίστης, ή όσιότης σου 
νά πηγαίνης είς τό παλαιοπωγώνι, και νά περιέλθης μαζύ μέ τόν άγιον 
Άπολλωνιάδος, είς δλον τό δοϋρι τής Επαρχίας Ίωαννίνων καί Βελλάς, 6 
δέ παπά φώτος δστις είναι ήδη μέ τόν άγιον Άπολλωνιάδος νά κινήση καί 
(νά) έλθη είς ’Ιωάννινα, μέ τόν Άπολλωνιάδος όποϋ θά περιέλθης, ή όσιό
της σου νά βαστάς καί σακκούλα καί κατάστιχον. δείξε τό παρόν γράμμα 
τοϋ άγιου Άπολλωνιάδος διά νά γνωρίζη καί νά άποστείλη καί τόν παπά 
φώτον, μέ πρώτον νά μάς στείλης καί δσα χρήματα σοί έπαράδωσεν ό άγιος 
Ά ρίστης μέ σίγουρον άνθρωπον, δώσε καί τοϋ Δασκάλου τά διακόσια γρό- 
σια. μένομεν έν βίςε

τή 21 Ιουλίου 1854 ’Ιωάννινα 
‘Ο Ίωαννίνων καί Βελλάς Ίωαννίκιος

έν Χριστώ εόχέτης σου».

17

Έπιγραφόμενον έξωθεν όμοίως.
«Όσιώχατε κύρ χρύσανθε Λαενά εόχόμεθά σε. άμα λάβης τό παρόν μας 

νά πηγαίνης νά εϋρης είς τήν περιοδείαν τόν άγιον Άπολλωνιάδος, καί νά 
άκολουθήσης μαζύ του βαστών τά κατάστιχα τής συνάξεως τών Α ρχιερατι
κών μας δικαιωμάτων, ό δέ παπά φώτης νά έπιστρέψη είς ’Ιωάννινα, τό πα
ρόν μας Γράμμα θέλεις δείξη καί είς τόν άγιον Άπολλωνιάδος. ταϋτα εύχε- 
τικώς. ή δέ τοϋ θεοϋ χάρις εϊη σοι.

(1)854: ’Ιουλίου 24: ’Ιωάννινα.
Ό  Ίωαννίνων καί Βελλάς Ίωαννίκιος

έν Χριστώ εύχέτης σου».

18

Έπιγραφόμενον έξωθεν
«τώ Θεοφιλεστάτφ άγίω Άπολλωνιάδος κύρ χριστοφόρφ, καί τώ όσιω- 

τάτφ χρυσάνθω, τοίς λίαν ήμίν άγαπητοίς».
«Θεοφιλέστατε ’Επίσκοπε άγιε Άπολλωνιάδος κύρ χριστοφόρε, άδελ· 

φικώς άσπαζόμεθά σε, καί όσιώτατε χρύσανθε εύχόμεθά σε. δταν σύν θεφ 
άπεράσητε άπό τό χωρίον Γότισταν, θέλετε μετρήση γρόσια 1.000 χίλια άπό 
Γρόσια συνάξεως τών άρχιερατικών μας δικαιωμάτων είς τόν Γοτιστινόν 
στέλιον Γιάννη χαρατζάρη, καί μετρώντας τα θέλετε λάβη παρ’ αύτοϋ έγγρα
φον άπόδειξιν τής παραλαβής ύπογεγραμμένην παρ’ αύτοϋ καί μεμαρτυρημένην.

(1)854: ’Ιουλίου 28: ’Ιωάννινα 
Ό  Ίωαννίνων καί Βελλάς Ίωαννίκιος

έν Χριστώ άδελφός καί εόχέτης».

(Συνεχίζεται)
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Άθήναις καί Πειραιεΐ ήπειρωτικαί άδελφότητες ύπέβαλον τό 1911 υπόμνημα πρός 
τήν Ελληνικήν Κυβέρνησιν ζητοΰσαι τήν έπανόρθωσιν τής γενομένης άδικίας(ί).

Διά του ύπομνήματος εκείνου έζητείτο να μεταρρυθμισθή τό έδάφιον 2 του 
άρθρου 22 του νόμου περί Καποδιστριακοΰ Πανεπιστημίου, οί δέ τριάκοντα Ή πει- 
ρώται ύπότροφοι όθενδήποτε της ’Ηπείρου καί αν κατάγωνται, νά γίνωνται δεκτοί 
κατόπιν διαγωνισμού κανονιστέου διά Β.Δ. Νά επιτρέπεται εις τούς ύποτρόφους 
τούτους νά σπουδάζουν εις οίανδήποτε σχολήν βούλονται, είτε τού Εθνικού, είτε 
του Καποδιστριακου, είτε καί του Πολυτεχνείου. Νά συντηρώνται τέλος οί υπό
τροφοι οΰτοι εις κοινόν οίκοτροφεΐον τελουν υπό τήν άμεσον έποπτείαν του Πρυ- 
τάνεως του Εθνικού Πανεπιστημίου.

Αύτή, έν όλίγοις, ή σκιαγραφία τού μεγάλου Εθνικού Εύεργέτου, ίδρυτού 
τού Καποδιστριακοΰ Πανεπιστημίου, Ίωάννου Δομπόλη, λησμονημένου έπί έτη, 
τού οποίου ούτε προτομήν, ούτε εικόνα έκ τού φυσικού κατέχομεν καί τού όποιου 
ούτε τήν ιστορίαν τού ιδιωτικού του βίου ως εύεργέτου τής Ελλάδος καί ίδρυτού 
τού Πανεπιστημίου μας, μέχρι πρό όλίγων έτών, έγνωρίζομεν. Ό  Δομπόλης έν 
άφανεία έζησε καί έν άφανεία άπέθανεν. Έάν όμως τό Καποδιστριακόν μας Πανε- 
πιστήμιον δεν περιλαμβάνει σήμερον εις μίαν γωνίαν τά ιερά όστά τού ίδρυτού 
του, περικλείει δμως τούτο 6,τι 6 φιλόπατρις Ήπειρώτης έπεθύμει, ήτοι τήν άθά- 
νατον έπιστήμην ή οποία διοχετεύει σήμερον πανταχού τής γής τήν δύναμιν τού 
Ελληνισμού, τού οποίου άκρογωνιαΐοι λίθοι είναι ή όρθόδοξος πίστις καί τά Ε λ 
ληνικά γράμματα. 1

1. Τό ύπόμνημα έκεΐνο ύπέγραφον διά μέν τήν Ή πειρωτ. ’Αδελφότητα Αθηνών οί άεί- 
μνηστοι Γ. Δούμας, Γ. Γάγαρης, Χρ. Χρόνης, Κ. Κατσάρης, Θ. Πάνος, Μ. Κούμας, Ν. Οι
κονόμου, Ά θ. Τραχίλης, Ά . Λαμπρινός, *1. Βόρτσος καί Β. Παπαδόπουλος. Διά δέ τού Πει
ραιώς οί Ν. Μπίτζιος, Θ. Παπάς, X. Μάρης, *Α. Δενδούλης, Σ. Μπακάλης, Τ. Σιώμος, Θ. 
Γεωργίου, Κ. Αύδής, Κ. Ζαρμπαλάς, Δ. Οίκονόμου, Γ. Λεοντόπουλος, Γ. Σκαρόπουλος, X, 
Βασιλείου καί Δ. Χριστοδούλου.
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Είς τό άρχειον του μακαρία τή λήξει Ίερομονάχου Χρυσάνθου Λαϊνα, 
τοϋ κατά κόσμον Χριστοδούλου, χειροτονηθέντος κατά τάς άρχάς ’Ιουνίου 
τοϋ έτους 1836, εύρέθησαν, έκτός τών ιδιωτικών αύτοϋ έπιστολών, καί διά
φορα άλλα έγγραφα άφορώντα τήν Εκκλησιαστικήν Ιστορίαν τής Επαρ
χίας ταύτης, καί τά όποια πάνυ εύγενέστατα μοί παρεχώρησε τότε (1939), ό 
έκ Κονίτσης άείμνηστος σήμερον Χριστόδουλος Παπαδημούλης.

Τά περισσότερα έκ τών έγγράφων τούτων άνάγονται είς τήν έποχήν, 
κατά τήν όποιαν ή ’Επαρχία Βελλάς καί Κονίτσης ύπέστη διαφόρους μετα- 
βολάς, καί Ιδίως είς τήν έποχήν όπου αυτή ήτο συνηνωμένη μετά τής Μη- 
τροπόλεως Ίωαννίνων.

Εις τά έγγραφα ταϋτα άπαντώμεν Μητροπολίτας α') τον Βελλάς καί 
Πωγωνιανής Τερόθεον πρώην Σμύρνης1, β') τούς Μητροπολίτας Ίωαννίνων 
καί Βελλάς Ίωαννίκιον* 1 2 και Παρθένιον, καί γ') Επισκόπους: τόν Άπολλω- 
νιάδος Χριστοφόρον3, τόν Ξανθουπόλεως Καισάριον, ό όποιος τό 1861 έξε- 
λέγη Πισσιδείας4, τόν "Αγιον Ά ρίστης Γεράσιμον ’Αρχιερατικόν Επίτρο
πον έν Κ ο'ίτση κατά τά έτη 1853 -  18545, καί τόν Βελλάς καί Κονίτσης 
Γερμανόν6.

* Συνέχεια έκ του προηγουμένου τόμου, σελ. 241.
α. Καθηγητής τών ιερών μαθημάτων έπ’ έσχατων υπό τής Έ λλην. Κυβερνήσεως 

έν Λαμίρ διωρίσθη ό ίεράρχης ούτος.
1. Ιερόθεος Μπάνιος έξ Ό στανίτσης (βλέπε 'Ηπειρωτικόν Αστέρα Λέων. Βασι- 

λειάδου 1904. «’Αρχιεπίσκοποι Πωγωνιανής» υπό Ν. Μυστακίδου, σελ. 134.
2. Ό  Ίω αννίκιος κατήγετο έκ Μακρινού Ζαγορίου.
3. Έ κ Γρεβενητίου Ζαγορίου καταγόμενον.
4. Έ φημερίς «*Η Φωνή τής Εκκλησίας» άρ. φύλλου 218 τής 30ής 'Ιανουάριου 

1940 σελ. 3 «’Από τήν Ιστορ ίαν τοϋ Οικουμενικού Πατριαρχείου» ύπό ’Αρχιμανδρίτου 
Κυρίλλου Ζαχοπούλου.

5. Βλέπε Ίερέως Γεωρ. Παϊσίου «Γεράσιμος Τιτουλάριος Επίσκοπος Άρίστης» 
περίοδ. «Ή πειρ. Εστία» 1953 σελ. 354.

6. ’Ιδού και περί τής δράσεως τού Ιεράρχου τούτου τί γράφει ό άείμνηστος I. 
Λαμπρίδης είς τό βιβλίον του «Περί τών έν Ή πείρφ  Άγαθοεργημάτων» 1880 Μέρος 
Α' σελ 124 καί 125.

«ΕΙ καί έν τή Επισκοπή Βελλάς δημογεροντία δέν ύφίσταται άπό τής έγκατα-
στάσεως τού πρώην αύτής ίεράρχου Γερμανού**, έν τούτοις τοιούτου είδους
πρόσοδοι παρ’ αυτού μόνον είσπραττόμεναι άνευ ούδεμιάς διατιμήσεως έχρησί-
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Τά διάφορα ταϋτα Εγγραφα, άν καί δέν θεωρούνται καί τόσον άξια λό
γου, έν τούτοις, περικλείουν έν όλίγοις τήν ζωήν και τήν κίνησιν τής Ε κ 
κλησίας Βελλας μιας τριακονταετίας περίπου καί, ώς τούτου, πρέπει νά Ελ- 
θωσιν είς τό φώς τής δημοσιότητος.

Ε μείς δημοσιεύοντες ταϋτα ούδένα τίτλον έπιδιώκομεν. ΌμολογοΟμεν 
και πάλιν ότι δέν εϊμεθα ήμεΐς οί ένδεδειγμένοι διά τοιαϋτα. Πράττομεν 
όμως τοϋτο άφ’ Ενός μέν Εξ ίερας ύποχρεώσεως προς τήν 'Ιστορίαν τής Ε 
παρχίας μας, άφ* Ετέρου δέ, ΐνα μή ό χρόνος καί ή άγνοια καί αί διάφοροι 
άλλαι περιπτώσεις καταστρέψωσι καί άφανίσωσι πάν τό άφορών τήν έπί τοΟ 
προκειμένου Εκκλησιαστικήν Ιστορίαν.

Καί πριν ή καταχωρήσωμεν κατωτέτω τά Εγγραφα ταύτα, καθήκον έθε· 
ωρήσαμεν νά μή παραλείψωμεν άπό τοΟ νά διατυπώσωμεν Εδώ τά άφορώντα 
τήν άγαθήν ψυχήν καί νά έξυμνήσωμεν τόν ένάρετον βίον τοΟ μακαρίςι τή 
λήξει έπί πεντηκονταετίαν σχεδόν ύπηρετήσαντος τήν Εκκλησίαν Κονίτσης 
Τερομονάχου Χρυσάνθου Λαϊνα7, όπως τούτο άλλως τε καί έκ τών παρατιθε- 
μένων Εγγράφων άποδεικνύεται.

Ούτος, ώς είναι μεμαρτυρημένον καί βέβαιον, διά τής έν γένει πολι
τείας του, σεμνός, έλεήμων καί καλοκάγαθος, άνεδείχθη ύπερασπιστής τών 
πτωχών δσον ούδείς άλλος. Συλλέγων καθημερινώς Εράνους εύηργέτει τούς 
πάντας άνεξαρτήτως φυλής καί θρησκεύματος. ’Αδιαφορών διά τά περί Εαυ
τού, καί μή Εχων ούδέ καλύβην τινά ίδιαν, Επιμελείτο καί προΐστατο είς πάν 
τό χριστιανικόν καί θεάρεστον καί κοινωνικώς ώφέλιμον. "Οπου καί άν 
στρέψη κανείς τό βλέμα του, είς τήν Κόνιτσαν, είς τά Καβάσιλλα, είς τό 
Παλιοσέλι καί άλλαχού, θά άντικρύση Εργα τά όποια τή Επιμέλεια τού Χρυ
σάνθου έγένοντο. Ώ ς έκ τούτων όλων, είχεν άποκτήση Εξαιρετικήν φήμην,

μευον ώς τά πολλά πρός Εργα Επωφελή κατά πάσαν αύτού τήν Επισκοπήν. Ό  
πρώην Βελλας άπό τοΟ 1868—1875 ού μόνον 4.000 γρ(όσια) έτησίως πρός δια- 
τήρησιν τής δημοτικής Σχολής έν τή "Ανω τής πνευματικής Εδρας συνοικία 
Εχορήγει, καί δύο υποτρόφους έκ πόσης αύτού τής Επαρχίας έν Τωαννίνοις 
άξιοπρεπώς διετήρει, καί τά Σχολεία Δεπαλίτσης, Κουρέντων καί Τσιαρκοβίστης 
συνέτρεχεν, άλλά καί έφ* άπαξ ύπέρ μέν τής συστάσεως Παρθεναγωγείου έν Κο- 
νίτση 10 λίρας όθωμ(ανικάς) προσήνεγκεν, ύπέρ δέ τής έν Βυσσάνη (1873) λίρας 
15 καί πρός βοήθειαν τού έν Λιασκοβίκο) Σχολείου (1875) λ. όθ. 20. Ού μήν άλ
λά καί πρός κατασκευήν ή όνακαίνισιν γεφυρών συνεβάλλετο, χορηγήσας ύπέρ 
μέν τής παρά τώ χωρίω Περσογιανή γρ. 300 (1872), ύπέρ δέ τής ύπό τούς πρό- 
ποδας τής Μονής Ά ρτσίστης γρ. 500 καί» ύπέρ τής παρά τήν Κόνιτσαν γρ. 5.000 
Πού δέ καί πώς ό διάδοχος αύτού τά τοιαΰτα εισοδήματα διατίθησ ιν; Ούχ ήτ- 
τον έάν ό προκάτοχος αύτού είχε θεσπίσει, δπως άπό τά περισσεύματα τού ’Ε
παρχιακού Ταμείου βοηθώνται τά έκπαιδευτήρια μάλιστα τής Κονίτσης, βεβαίως 
καί ούτος θά ήναγκάζετο νά έργασθή ΐνα μή τό δένδρον τής Παιδείας έν τή 
Εδρα αύτού άποξηραίνηται...».

Σ η μ ε ί ω σ ι ς.

Τόν άγιον Εν πολλοίς καί άληθή πατέρα καί προστάτην ’Αρχιερέα τούτον έτόλ- 
μησαν νά συκοφαντήσουν—κρίμασιν οίς οίδε Κύριος—μερικοί συμφεροντολόγοι 
άλλαζόνες καί έγωϊσταί. Ούτος, συνοδική άποφάσει, έξέπεσε τού Θρόνου του 
καί άπελθών έντεύθεν διωρίσθη Καθηγητής έν Λαμία δπως καί ό Ιατρός Λαμ- 
πρίδης άναφέρει. Μή εχων δέ τά άναγκαιούντα Εξοδα τού ταξειδίου πρός άνα- 
χώρησιν ό άοίδιμος ούτος 'Ιεράρχης, ήναγκάσθη νά πωλήση τήν μόνην περι
ουσίαν πού είχε, τόν ίππον του, διά νά έξοικονομήση τά χρειώδη τού ταξειδίου 
του. Ούτος κατήγετο έκ Βερροίας. Ώ ς δέ έπληροφορήθημεν, δλοι οί Ισχυροί 
αύτού συκοφάνται κακοί κακώς άργότερον άπώλοντο ό είς κατόπιν τού άλλου,, 
αί δέ έπαύλεις αύτών σήμερον είσίν Ερημωμένοι.
7. Βλέπε Ίερέως Γεωργ. Παΐσίου «Χρύσανθος Ιερομόναχος ό Λαϊνάς» περιοδι
κόν «’Ηπειρωτική Εστία» 1957 τεΰχ. Αύγούστου—Σεπτεμβρίου σελ. 581.
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Ακραν έμπιστοσύνην τών προϊσταμένων του, Απεριόριστον σεβασμόν καί έκ- 
τίμησιν τών Τουρκικών έν Κονίτση ’Αρχών και λοιπών κατοίκων ’Οθωμα
νών, καθώς καί τήν Αγάπην και τήν τυφλήν ύπακοήν τών ένοριτών του.

Δέν λέγομεν ύπερβολάς. Τό όμολογούν όσοι τόν έγνώρισαν, καί όσοι 
εύηργετήθησαν. Καί οί λίθοι Ακόμη, Αν ήτο δυνατόν να όμιλήσουν, καί αύ- 
τοί θά έβροντοφώνουν τήν Αλήθειαν.

’Αλλά, έως έδώ. νΑλλος πρέπει νά σκιαγραφήση τόν καλόν τούτον 
Σαμαρείτην. Ταπεινοί καί Ανάξιοι σήμερον, τρέμομεν πρό τή·ς σκιάς τοϋ 
Αγίου τούτου Πρεσβύτου. Διά τούτον παραιτοϋμεν τήν γραφίδα, παραχωρού- 
μεν τήν θέσιν είς Αλλους, καί εύχόμεθα όπως πολύ ταχέως παρουσιασθή ό 
πραγματικός βιογράφος αυτού. Τοιοΰτοι Κληρικοί, δέν πρέπει νά παραμένω- 
σιν έν τή σκοτίςι.

Μέ Ακρον δέ σεβασμόν πρός τήν μνήμην αυτού τε καί τών λοιπών έν 
τή παρούση Αναφερομένων Μητροπολιτών, ’Επισκόπων καί Αλλων Κληρι
κών, παραθέτομεν έδώ τά έγγραφα ταύτα καί τάς έπιστολάς κατά τήν χρονο
λογικήν αυτών σειράν, ώς καί μερικά Αλλα έξ Αλλων Αρχείων προερχόμενα, 
τά όποια καί σημειούμεν δΓ Αστερίσκου.

1

«Οί τά θεία καλώς διαταξάμενοι θεοκήρυκες Απόστολοι κα£ οί μετ’ 
αύτούς τών Θεοφόρων Πατέρων σύλλογος, κανονικώς ώρισαν, μηδένα τού 
θείου βαθμού τής Τερωσύνης καταξιούσθαι δίχα πολλής έρεύνης καί Ακρι
βούς έξετάσεως, ΐνα μή ύπό Αναξίων τά θειότατα τελεσιουργοΰνται. Προσ- 
ελθών τοίνην έμοί καί ό κατά πνεύμα μοι υίός Χριστόδουλος Δημητρίου 
Λαϊνά έκ χώρας Κονίτζης έζήτησε λαβειν τό μέγα τής Τερωσύνης Αξίωμα, 
δν καί στήσας ένώπιον τής Τέρας είκόνος τού κυρίου καί Θεού καί σωτή- 
ρος ήμών ’Ιησού Χριστού, καί τά βάθη τής καρδίας αυτού έρευνήσας, ού 
μήν Αλλά καί παρ’ Αλλων Αξιόπιστων Ανδρών πληροφορηθείς τών είδότων 
τήν αυτού πολιτείαν, καί μηδέν εύρών έν αύτώ κατά κανόνας κωλύον, μαρτύ- 
ρομαι αύτόν Αξιόν τής Τερωσύνης, όντα καί τέλειον τή ήλικίςι, καθώς οί 
αύτοί κανόνες διακελεύονται. δθεν καί έδόθη αότφ τό παρόν είς ένδειξιν, 
κεκυρωμένον ίδίςι ύπογραφή καί μαρτυρίαις ών προείρηκα Αξιόπιστων προ
σώπων.

1836 Μαιου 30.

Τωάννευς Τερεύς καί πνευματικός πατήρ μαρτυρώ αύτόν Αξιόν τής Τερωσύνης».

2
Έπιγραφόμενον έξωθεν.
«Τώ νεοφωτίστω καί έν Τερομονάχοις άρίστφ 
Κυρίφ Χρυσάνθφ ευ διατρίβοντι

είς Κόνιτζαν».

Τώ νεοφωτίστω καί Αξιωθέντι τού ίερού έπαγγέλματος Κυρίφ Χρυσάν
θφ Τερομονάχω. Χαίρειν.

Τζαραπλανά ’Ιουνίου 20.
t  Ά γάλλεται ό χορός τών θείων πατέρων δτι έπλούτισαν καί έναν 

συγκάτοικον. όπεραίρεται τό στοιχειον—X—(=Χριστού) δτι Χρύσανθον πε- 
πλούτηκεν. Εύγε ώ καλέ εύγε. Χαϊρε καί εύφραίνου δτι ήξιώθης νά συν- 
εορτάσης μετά Άντωνί(ου) καί λοιπών πατέρων έν τή Ανω ‘Ιερουσαλήμ, κα-
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λόν έργον έδιάλεξες, και έσήκωσες τόν έλαφρόν ζυγόν τού Κυρί(ου) είς 
τούς ώμους σου ήνοίχθη ή πύλη τού ουρανού, τά τών άγγέλων στρατεύματα 
προσμένουσί σε ΐνα συγχορεύης μετ' αύτών. ό ίδιος Χριστός προσκαλεΐ τάς 
φύλας δυνάμεις δτι εΰρε τό άπολωλός πρόβατον. λοιπόν χαίρε καί σκιρτά. 
"Οτι στενή καί τεθλημένη ή όδός ή άπάγουσα εις τήν ζωήν, καί άγωνίζου 
είσελθεΐν διά τής στενής καί τεθλημένης όδοϋ. καί πολλοί ζητήσουσιν εί- 
σελθεΐν καί ούκ ίσχύσουσιν. πρόσεχε σέ αύτό καί φεύγε τάς αιτίας όποΰ 
έμποδίζουν τήν στενήν όδόν. μήν θαββήσης είς τόν έαυτόν σου καθώς καί 
πρώτον, ότι ό πτερνιστής καί πολύβουλος έως τού νΰν δέν σέ παρεβίαζε, 
προσμένωντάς σε νά έλθης έως αύτοΰ, διά νά μή έχης τόν τρόπον εύκολον 
νά φυγής τούς βρόχους καί τά ένεδρα. φεύγε τήν παββησίαν ήτις έστί μήτηρ 
πάντων τών παθών, τώρα όποΰ άνέβης είς τό πτερύγιον τού 'Ιερού, μή σέ 
βάλλη κάτω, ότι εί τόν Κύριον έπιβουλεύθη, πόσον μάλλον τούς δούλους, 
ούκ έστι δούλος μείζων τού Κυρί(ου) αύτοΰ. ού παύεται ό δολίας στίλβων 
διά παντός τά βέλη αύτού, ρίπτωντας κατ’ έπάνω ήμών τών άθλιων, πότε τό 
ένα καί πότε τό άλλο, καί μάλιστα μέ τάς τρεις σαΐτας έχει καταπληγώσει 
τήν σήμερον όλους τούς άνθρώπους φηληδονίαν, φηλοσαρκίαν, φηλαργυ- 
ρίαν, καί τό περισσότερον τό 'Ιερατεΐον. τις μέ βύσεται έκ τού σώματος τού 
θανάτου τούτου, βοα Παύλος.

Τόν Κΰρ Παρθένιον καί σύγκελον άσπασαι έκ μέρους μου. καί εύχαρι- 
στώ όπού δέν είσηκούσθην. Πρός όφέλειάν μου έστίν. ούχί ότι εϊχον έγώ 
καμμίαν κλίσιν παρά ότι βλέπωντάς με νά όμιλώ έλευθέρως μέ αύτόν έθάρ- 
ρουν ότι έχω καμμίαν ειλικρινή φηλίαν μέ αύτόν καί μέ έβάρυναν είς 
τοιαύτα. έγώ δε τόσον μισώ τά παρόμοια ώς άλλος ούδείς. καί νά έμποδίζω 
θέλω, ούχ ότι φθονώ, άλλά λυπούμαι τόν έαυτόν μου ότι θέλουν μέ στενοχω- 
ρήση μέσα εις τόν άδην οί τά τοιαύτα μετερχόμενοι έξάπαντος. όμως έλυ- 
πήθην τό άθλιον διακονάκι(;) ότι δέν ξεγίνεται καί διά τούτο έπείραξα τόν 
σύγκελον, καί άς έχω συγνώμην, τις είμί έγώ ό βορβορώδης, καί θέλω νά 
άνακατώνομαι είς παρόμοια, όμοίω γάρ τό όμοιον άγαπα. βουλή πτωχού έκ 
πάντων καταισχύνεται. Κύριος ό Θεός δώσει σοι σύνεσιν έν πάσι. εΰχου καί 
δΓ ήμών. άσπασαι τούς φιλοΰντας ήμάς. τόν Κΰρ Πάνον άδελφόν σας καί 
πάντας τούς έν τω οΐκω σου, εύχομαι.

Ταπεινός καί άνάξιος τού 'Ιερού έπαγγέλματος
Βασίλειος

έκ τού μονηδρί(ου) Κ(ωνσταντίνου) καί Έ(λένης)».

3

«Οσιώτατε Κύρ Χρύσανθε.
Οί χριστιανοί κατ’ αύτάς έχουν άνάγκην διά νά έξομολογηθοΰν. διό 

διορίζεσαι έκ μέρους τής 'Ιεράς Μητροπόλεως νά έξομολογήσης όλους τούς 
χωριανούς τής χώρας Παλιοσέλι καί όσοι δέν έλθουν παρακίνησέ τους ή 
όσιότης σου διά νά μήν μεταλαμβάνουν άδιόρθωτοι καί μήν κάμης διαφορε
τικά καί ύγίαινε.

1837 άπριλίου 15.
Ό  τού άγίου βελλδς Παρθένιος8».

8. Τούτον άπαντώμεν άλλαχοϋ Πρωτοσύγκελλον όπογραφόμενον. Καί είναι βέβαιον



20 «Η ΠΕΙΡΩ Τ ΙΚΗ  ΕΣΤ ΙΑ »

4

★
«Οί τά θεία καλώς διαταξάμενοι άγιοι άπόστολοι, και μετ’ αυτούς άπας 

6 ίερός σύλλογος τών θεοφόρων πατέρων, έθέσπισαν ίνα μηδεις έπί τόν τής 
ίερωσύνης βαθμόν έλθη άνεξετάστως, άλλά διά καθαράς έξομολογήσεως, 
όπως μή πράττοιν τό παραλόγως τά θεία. Ό θεν και τόν κατά πνεύμα μοι 
υίόν άναστάσιον9 μέλλοντα ίερωθήναι, παραστησάμενος έμπροσθεν τής είκό- 
νος του Ιησού Χριστού, και τής ύπεραγίας Θεοτόκου, καί έρευνήσας άκρι- 
βώς τούς λογισμούς αύτού καί μή εύρών (τι) τήν ίερωσύνην κωλύον πλημ- 
μέλημα κατά τήν έξομολόγησιν, όμολογώ αύτόν άξιον τής ίερωσύνης.

1838 : αύγούστου 31 :
καγώ πατήρ πνευματικός αύτού πα(πά) γρηγόριος».

5

Έπιγρφόμενον έξωθεν.
«Τφ δσιοτάτφ ‘Ιερομονάχφ κύρ Χρυσάνθφ ήμετέρφ Έπιτρόπφ καί 

τέκνφ έν Κυρίφ ήμών άγαπητω. Εύχετικώς είς Κόνιτζαν».
«Όσιώτατε ‘Ιερομόναχε κύρ Χρύσανθε Πατρικώς άπό ψυχής εύχόμεθά 

σε. καί διά τής παρούσης ήμών Κυριαρχικής Επιστολής έντελλόμεθά σε 
όπως άμα τού λαβεΐν αύτήν σέ διορίζομεν έπίτροπόν μας, όπως άναδέχεσαι 
πάσαν έμπίπτουσαν ύπόθεσίν μας καί έπιστατής είς δλα ώς άλλοι ήμεϊς. σέ 
διορίζομεν προσέτι νά μή άκούης κάνένα, ούτε κανείς νά άνακατώνηται είς 
τάς Κυριαρχικός μας όποθέσεις έως ού μετ’ όλίγας ημέρας έπιστρέψωμεν εις 
τά αύτόθι. προσέτι σέ έπιττάτομεν σφοδρώς ΐνα έπαγρυπνής είς δλα, καί νά 
προσέχης άπό τήν Μητρόπολίν μας, είτε άπό τόν όνδάν τού Παρθενίου, νά 
κοιμάσαι είς τήν Μητρόπολίν μας νά μήν έξέλθη μήτε βελώνη, ούτε κάνένα 
νά άφήσης νά πάρη τίποτες είτε πράγμα τής Μητροπόλεώς μας, καί νά έπι- 
τάξης τήν Στάμον νά προσέχη καλά νά μή σκορπίζη τίποτε τά χρέη, (;) ή

δτι ούτος, ώς έξάγεται καί έκ διαφόρων άλλων έγγάφων καί ένθυμήσεων, διετέλεσεν έπί 
έτη όλόκληρα ’Αρχιερατικός έπίτροπος έν Κονίτση.

Έ ξ άλλου, άλλη ένθύμησις έπί Εύαγγελίου τής Τ. Μονής Στομίου κατά τό έτος 
1845, έχει σύν τοΐς άλλοις καί τά έξή ς:

«...... άρχιερατεύοντος κύρ Ίωαννικίου καμινιώτη ζαγορέου έπιτροπεύοντος κονίτ-
ζις κυρίου Παρθενίου σιφνί(ου;)...».

Επίσης ό Λαμπρίδης είς τά Ή πειρ. αύτού Μελετήματα τεϋχ. Γ ' σελ. 70, άναφέρει 
Παρθένιον τόν Μπατουμάνον Ηγούμενον τών ήνωμένων Μοναστηρίων Ρωμανού και 
Στρούνη, μέ τήν έξής ύποσημείωσίν.

«(1) Έχρημάτισεν άρχιερατικός έπίτροπος είς Κόνιτσαν, Παραμυθίαν καί ’Ιωάν
νινα. Άναλαβών δέ τήν διεύθυνσιν τών μονών τούτων άπό τού 1856 άφιέρωσεν είς όνά- 
πτυξιν και σωτηρίαν τών ίδιοκτησιών αυτών, αίτινες έκινδύνευον ν’ άπαλλοτριωθώσι, 
πάν 6 ,τι μέχρι τής στιγμής είχεν οίκονομήσει διά τής τιμίας αύτού έργασίας. Και πάν- 
τες μέν εισέρχονται είς τάς μονάς ϊνα σφετεριζόμενοι καί κλέπτοντες πλουτίσωσι καί 
τούς συγγενείς αύτών συνδράμωσιν. ούτος δέ είσήλθεν είς αύτάς, Ινα καί τά ίδια είς 
άγαθοεργίας δαπανήση.

Σ η μ ε ί ω σ ι ς.
Αύτά, έν όλίγοις, γράφει ό *1. Λαμπρίδης διά τόν άείμνηστον τούτον Παρθένιον, 

ό όποιος, συμφώνως μέ τήν ένθύμησιν τού 1845 έπί τού Εύαγγελίου τής *1 Μονής Στο
μίου, ίσως πράγματι νά κατήγετο άπό τήν νήσον Σίφνον.

9) Πρόκειται περί τού κατόπιν Οίκονόμου έν Τερεύσιν παππά Αναστασίου Καρα- 
γιάννη έκ τού χωρίου Χιονιάδων είς ού τό άρχείον μόνον ή συμμαρτυρία αύτη εύρέθη.
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άλλο τι δπου έχει είς τήν έξουσίαν της. και εάν ίδής και δέν σέ άκούει νά 
πάρης δλα τά κλειδιά άπό τά χέρια της και νά τήν άποβάλλης άπό μέσα. 
Περιττούς άνθρώπους δέν θέλομεν. τούς περιττούς νά άποβάλλης, και τόν 
Κότζον νά τόν διορίσης νά κλαδέψη τό άμπέλι, καί δτι άλλην δουλείαν έχει. 
Τόν Παρθένιον νά μήν άκούης τίποτες και άν σοί γράψη, καί είς τόν όνδάν 
του νά μήν άφήσης κανένα νά έμβη ούτε πράγμα νά έκβάλλλη, διότι άπό- 
κρισιν δέν είμπορεΐς νά μάς δώσεις. Είναι συμφέρον τοΰ κύρ Νικόλα Ζήση 
νά στείλη τό Μουλάρι όποϋ τφ έδωσεν ό Παρθένιος είς τήν Μητρόπολιν χω
ρίς νά έχωμεν λογοτριβάς οΰτω είπέ του ον καί εύχόμεθα. Εύχόμεθα είσέτι 
καί άπαντας τούς χ(ριστια)νούς μικρούς καί μεγάλους, νέους καί Γέροντας 
άνδρας τε καί Γυναίκας, νόει ά γράφομεν, καί πράττε ώς σοί έπιτάττομεν 
καί μή άλλως, έξ άποφάσεως, ΐνα καί ή τοϋ θεού χάρις, καί τό άπειρον αυ
τού έλεος σύν τή παρ’ ήμών εύχή καί εύλογίμ εΐη μετά τής όσιότητός σου.

μωμ'  Άπριλλί(ου) κα'
f  Ό  Πωγωνιανής καί Βελλάς ‘Ιερόθεος

έν Χ(ριστω αυτής εύχέτης».

6

«άγιε κύριε οικονόμε κύριε Ίωαννίκιε χανζή κύριε παπά χριστό άσπά- 
ζωμαί σας. κύριε ’Ιωάννη λούπα κύριε Τέγο γιώτη και κύριε γιάννη στέριο 
χωρίου Παλιοσέλι εύχόμεθά σας. σάς είδοποιοϋμεν σίμερον έλθών προς τήν 
‘Ιεράν μητρόπολιν ό στίλος ζίσις έκ τοϋ χωρίου σας καί μάς έζήτησεν ένα 
έπιτίμιον. λοιπόν* ήμεΐς μή ήξεύροντας είς τι λωγωφέρουντε μετά τής γιάνε- 
νας μίχου, λοιπόν διορίζεστε ή τημιώτη σας έροτώ κριτέ (=αίρετοί κριταί) 
παρά τής μιτροπόλεως καί νά κράξετε τόν ζήσι στίλο καί τήν γιάνενα μίχου 
παρών, καί νά τούς θεορίσετε αυτήν τήν διαφοράν δπου λωγωφέρουνται. νά 
τούς κρίνετε δικέος μέ φόβον θεού καί τής ψυχής σας καί μέ δλην σας τήν 
σινίδισιν χωρίς νά άδικηθή κανείς είς τό παραμικρόν, καί δτι δίκαιον κρί
νετε δπου νά λάβη δ ζήσης παρά τής γιάνενας, νά τής είπήτε νά τό δικαιώ- 
ση. εί δέ καί θέλη παρακούση τούς λώγους σας, νά μάς φανερώσετε, μέ δεύ
τερον θέλομεν τήν παιδεύση έκλισιαστικώς, όμίως καί μέ φρικτόν έπιτίμιον. 
καί δΓ αύτόν τόν κόπον δπου θέλετε κάμη, θέλετε τόν λάβη παρά τού γλυ- 
κυτάτου ’Ιησού Χριστού, οΰτω ποίησον. ύγίαινε.

1844 τή 19 όκτομβρί(ου)
ό τοΰ άγιου Ίωαννίνων καί βελλάς

έπιστάτης παπαχρΐστος».

7
«ίσον άπαραλακτον 

Πανιερώτατε.
κατά τήν άπό 5 Ίουλί(ου) τοΰ ένεστώτος έτους διαταγήν σας έν ή διε- 

τάξατε ήμάς ΐνα θεωρήσωμεν τήν διαφοράν Χρυσάνθου ‘Ιερομονάχου μετά 
τών στρατζανήτων πρωτοπαπαδαίων Γεωργί(ου) καί Δημητρ(ίου) συνισταμέ- 
νην άπό συντριμόν φορεμάτων προικός άδελφής Χρυσάνθου άγγελικής, άπό 
έξοδα τροφής είς σπήτι φλώρου καί σπήτι λέγκως (=*Ελένης) καί άπό ψω
νίσματα δπου έστειλεν δ Χρύσανθος εις στράτζανην δ ι’ έγγράφων όρδηνιών
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τών πρωτοπαπαδαίων Γεωργί(ου) και Δημητρί(ου). συναχΟέντες λοιπόν άπαξ 
καί δις έθεωρήσαμεν τήν διαφοράν των μετ’ άκριβείας και τόσον άπό συν- 
τριμόν φορεμάτων καθώς καί άπό έξοδα καί ψωνίσματα καί άπό κάθε άλλου 
είδους ληψοδοσίας όπού είχον μεταξύ των μέχρι τής σήμερον εΰρομεν εύλο
γον νά δώσωσι οί πρωτοπαπαδαΐοι στρατζανΐται Γεώργιος καί Δημήτριος 
πρός τόν 'Ιερομόναχον Χρύσανθον Λαϊναν Κονιτζιότην γρ(όσια) 1.200 χίλια 
διακόσια, ένα τηγάνι, τέσσερα σαγάνια, δύο ταβάδες καί μίαν άπλάδαν. καί 
6τι έγγραφα εύρίσκονται τόσον εις τό έν μέρος καθόσον καί εις το άλλον, 
είναι καί νομίζονται άκυρα καί άνίσχυρα, καθότι έσυμπεριελήφθησαν εις τήν 
παρούσαν άπόφασίν μας. δέν συγχωρεΐται καί εις τά δύω μέρη νά κάμη τις 
άφορισμόν έπ ούδεμιφ προφάσει. αύτό εϋρομεν εύλογον, νόμιμον καί δί
καιον καί ύποσημειούμεθα.

τή : 9 : Ίουλ :(ίου) (1)846 : Κόνιτσα
ταπεινοί Δούλοι σας

»Χαράλαμπος Ίωάννου παπά βίζου 
»σπυρίδων Γρηγορίου

Ό  Ίωαννίνων Καί Βελλάς Ίωαννίκιος έπιβέβαιοι», 
όπισθεν τού έγγράφου

«1846 : αύγούστου 14: έμετρήθησαν άκόντο τών όπισθεν γρ : 800 
1847 : άπριλλ(ίου) 27 : έμετρήθησαν άκόντο έκ τών όπισθε γρ: 160 
1847: νοεμβρ(ίου) 24: έμετρήθησαν έτι άκόντο » 100

χίλια έξήντα 1.060
1847: νοεμβρ(ίου) 24: έδόθησαν πρός τελείαν έξώφλησιν τής παρού- 

σης συντάντζας μετρητών τε καί μπακηρικών, γρ(όσια) 155: έκατόν πενήντα 
πέντε, καί μένομεν άκαταζήτητοι ό εις ύπέρ τού άλλου μέχρι τής σήμερον 
τόσον άπό είδη προικός, καθόσον καί άπό κάθε άλλου είδους ληψοδοσίας 
(ψωνίσματος) καί πακηρικών. έκάμαμεν ίμπρά ήσκεβέ άμέγΐ νταβαντά10, καί 
ύποφαινόμεθα. 1847 : σαράντα έφτά νοεμβρίου είκοσι τέσσαρες 24: Κόνιτσα, 
χρύσανθος 'Ιερομόναχος ό λαϊνάς έξώφλησα καί βεβαιώ τ’ άνωθεν.

»σπύρος γρηγορί(ου) μαρτυρώ
»νώτης πορφυρί(ου) όστανιτσιώτης μαρτυρώ
»Δημήτρ(ιος) Ί . πα(πά) βίζου μαρτυρώ
»Ίωάννης Σούρλας μαρτυρώ ότι ίσον άπαράλακτον έστί τού πρωτοτύπου 
»Νικόλαος ζήση ωσαύτως.
»παναγιώτης φάκας μάρτυρας=
»χσράλαμπος Ί . πα(πά) βίζου μαρτυρώ ότι ίσον άπαράλακτον έστίν. 
t  Ό  Άπολλωνιάδος Χριστοφόρος ύποβεβαιοί ότι ίσον άπαράλακτο έστί».

8

★
« t  εύλαβέστατοι ίερείς οί ψάλλοντες εις χωρίον πληκάδες καί τίμιοι 

πρόκριτοι καί λοιποί ευλογημένοι Χριστιανοί χάρις εΐη ύμϊν καί ειρήνη 
παρά Θεού, παρ’ ήμών δέ εύχή καί εύλογία καί συγχώρησις. ή παρούσα χρί- 
στενα ζήκου εύσταθίου άνέφερεν ήμϊν καί έζήτησεν έκκλησιαστικόν έπιτί-

10) Έκάμαμε έξώφλησιν άποσβεστικήν γενικώς δλων τών δικαιωμάτων μας.



ΚΩΣΤΑ ΚΑΙΡΟΦΥΛΛ

ΤΙ ΑΠΕΓΙΝΑΝ 01 ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΑΛΗ ΚΑΙ BEAD ΠΑΣΑ
Συχνά ξανάρχεται στην επιφάνεια τό περιζήτητο θέμα τών θησαυρών τοΰ 

περιβόητου τυράννου τής Ηπείρου Άλή πασά. Πρό κάμποσων χρόνων τό ’Αρ
χαιολογικό Συμβούλιο έδωσε την άδεια νά γίνουν άνασκαφές στό Κάστρο τών 
Ίωαννίνων γιά ν’ άναζητηθοΰν οί θησαυροί, πού ή παράδοση βεβαιώνει, δτι ό 
Άλή πασάς, δταν έπολιορκεϊτο άπό τόν τουρκικό στρατό, έκρυψε στό μυστικό του 
υπόγειο δσα χρήματα είχε θαμμένα.

Αυτή δέν ήταν ή πρώτη φορά πού συνέβαινε, Αναζητώντας τό χαμένο θη
σαυρό. Λίγα χρόνια πρωτήτερα, μία έταιρεία τοΰ κάκου έψαξε στά υπόγεια τού 
Κάστρου. Κι* άκόμη παλαιότερα, σχεδόν Αμέσως μετά τό φόνο τοΰ Άλή, σχημα
τίστηκε άπό Ιταλούς τυχοδιώκτες μία έταιρεία, βεβαιώνοντας δτι ή κυρά Βασι
λική, ή ώραία ερωμένη τού τυράννου, πού κατώρθωσε νά σωθή κατά τόν πόλεμο 
καί ζοΰσε, τό 1835, ζητιανεύοντας στό Μεσολόγγι, τούς είχε έκμυστερευθή τό 
Ακριβές μέρος πού είχε κρύψει ό Άλής τούς θησαυρούς του. Οί ’Ιταλοί τυχοδιώ
κτες, βασιζόμενοι στην παράδοση αυτή, κατώρθωσαν καί πήραν άδεια άπό τήν 
τουρκική κυβέρνηση, πού τότε διοικούσε τά Γιάννινα, νά κάμουν άνασκαφές. 
Έφεραν όλόκληρα συνεργεία άπό τήν ’Ιταλία καί άνέσκαψαν δλα τά υπόγεια τού 
Κάστρου. Αλλά, μ' δλα τά έξοδα καί τούς κόπους, άποδείχτηκε δτι... άνθρακες 
ήσαν οί θησαυροί. Θά είναι τυχηρότεροι καί στό μέλ/.ον άπό τούς προγενεστέ
ρους οί έρευνηταί τού θησαυρού;

Στό μεταξύ αύιό, άς έξετάσωμε τί ήσαν οί περίφημοι θησαυροί τού Άλή.

Γιά τριάντα τουλάχιστο χρόνια ό τύραννος αυτός έλήστευε τούς άτυχους 
Ήπειρώτες. Αίμοβόρος καί φιλοχρήματος, έσκότωνε τούς παραλήδες "Ελληνες, γιά 
ν’ άρπάξη τά χρήματά τους. Έτσι, δλοι υπολόγιζαν δτι είχε σχηματίσει περί τά 
πεντακόσια εκατομμύρια τουρκικά γρόσια.

Είναι άλήθεια, δτι κατά τό διάστημα, πού έλυμαίνετο τήν Ήπειρο, έδαπανή- 
θηκαν σημαντικά χρηματικά πασά γιά τήν κατασκευή κάστρων, παλατιών, άχυ
ρών καί πολεμικών καί δημοσίων έργων, άλλ’ άπ’ αυτά πολύ λίγα δαπάνησε άπό 
δικά του λεπτά Γιατί υποχρέωνε τούς Ήπειρώτες νά προσφέρουν γιά τήν κατα
σκευή των ή προσωπική έργασία ή χρηματικά ποσά, άναλόγως τής περιουσίας των.

Όταν σκοτώθηκε ό Άλής, οί έπίσημοι Τούρκοι, πού έκαμαν τήν έρευνα 
στό παλάτι τού τυράννου Άλή πασά καί στό Κάστρο, δέν βρήκαν παρά μονάχα 
λίγα σχειικώς χρήματα. Ή 'Υψηλή Πύλη έπίστευε δτι τόσοι ήσαν οί θησαυροί 
τού Άλή, ώστε θά ξεχρεώνετο τό τουρκικό κράτος. Καί τόσος ήταν 6 θυμός τού 
Σουλτάνου Μαχμούδ, ώστε, μόλις έμαθε τό Ασήμαντο ποσόν, διάταξε κι* Αποκε
φάλισαν τόν Αρχιστράτηγο Χουρσίτ, πού είχε πολεμήσει καί έξοντώσει τόν Άλή, 
καθώς καί τό Μεγάλο Βεζύρη Χαλέτ Αφέντη, γιατί ύπωπτεύθηκε δτι αυτοί άρπα
ξαν τά χρήματα τού τυράννου καί μοίρασαν τό μεγαλείτερο μέρος τού θησαυ
ρού, παρουσιάζοντας μόνο στήν Υψηλή Πύλη τά ψίχουλά του.

***
Ό  Π. Άραβαντινός δμως, πού ήταν τήν έποχή έκείνη στά Γιάννινα καί
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έμαθε άπό Ήπειρώτες πού ζοϋσαν σιμά στόν Άλή καί τού τά διηγήθηκαν, υπο
στηρίζει στήν Ιστορία του τή γνώμη, δτι δέν έκλεψαν τά λεφτά οί Τούρκοι άξιω- 
ματικοΐ καί δτι δσα έδωσαν στό ταμείο τού Σουλτάνου ήσαν σωστά καί πραγμα
τικά. Καί προσθέτει, δτι είναι μέν αλήθεια δτι είχε μεγάλα εισοδήματα, άλλά συγ
χρόνως είχε καί μεγάλα έξοδα. Γιατί, έκτδς άπό τά 4 έκατομμύρια δραχμές, πού 
έστελνε κάθε χρόνο γιά φόρο ύποτελείας στήν τουρκική κυβέρνηση, δ Άλής δα
πανούσε σημαντικά ποσά γιά κρυς;ά μπαξίσια, γιά νά έχη τήν εύνοια καί υπο
στήριξη των Ισχυρών παραγόντων. Έπειτα, δχι λίγα δαπανούσε γιά τή συντή
ρηση τού μεγάλου χαρεμιού του, τών κατασκόπων καί των μπράβων του. Τό με- 
γαλείτερο δέ ποσόν έδαπάνησε κατά τό διάστημα τής πολιορκίας του δ Άλής στό 
Κάστρο, δπου καί σκοτά>θηκε.

***
Βλέποντας δ Άλής, δτι τά τουρκικά στρατεύματα τού άρχιοτρατήγου ΧουρσΙτ 

είχαν ζώσει τά Γιάννινα, τό πρωί τής 2 Ία ’νουαρίου 1822, μπήκε στήν προσω
πική του βάρκα, μέ τήν έρωμένη του Βασιλική, τό μπράβο του Θανάση Βάγια καί 
τόν φίλο του Οικονόμου καί κατέφυγε στό μοναστήρι τού άγιου Παντελεήμονος, 
στή λίμνη τών Ίωαννίνων, δπου βρισκόταν καί οί μ π ρ ά β ο ι  του πολεμισταί.

Ό  τουρκικός στρατός ήταν δυνατός κι' είχε πολλά κανόνια. Δέν άργησε 
λοιπόν δ ΧουρσΙτ νά περικυκλώση τό μοναστήρι. Ό  Άλής δμως δέν άπελπίζετο. 
'Έως τήν τελευταία στιγμή, άπό τό παράθυρό του κρυμμένος πυροβολούσε, έως 
διού μιά σφαίρα τόν κτύπησε στό χέρι και μιά άλλη τόν βάρεσε πάνω στήν κοιλιά.

Ένώ ψυχομαχούσε δ τύραννος, δ Θανάση; Βάγιας άνοιξε τό παράθυρο καί 
ειδοποίησε τόν Μεχμέτ πασά, πού ήταν έπικεφαλή; τών έπιτιθεμένων Τούρκων, 
δτι πέθανε ό Άλής. Ό  Μεχμέτ τότε πήδησε άπό τό παράθυρο τού Κάστρου, 
άρπαξε τόν Άλή πού ψυχορραγούσε καί τού έκαψε τό κεφάλι. "Επειτα έπλησίασε 
στό άνοικτό παράθυρο καί έδειξε τό κεφάλι τού Άλή στούς Τούρκους στρατιώ
τες, πού τό περιέλουσαν μέ βρισιές καί φτυσίματα.

Ό  Π. Άραβαντινός, τελειώνοντας τό θάνατο τού τυράννου, προσθέτει : 
«Τό μέγιστον έκ μετρητών περιουσίας του διεσπάθησε κατά τόν μακρόν τής πο
λιορκίας αυτού χρόνον καί τάς πρός αυτού πολυμήνους παρασκευάς. Μή λησμο- 
νώμεν δτι ή κυρίως πολιορκία παρετάθη έπΐ 17 δλους μήνας, καθ’ δλον δέ τόν 
μακρόν τούτον χρόνον είχον στειρεύσει πάσαι αί πολυπληθείς πηγαΐ δι" ών άφθο
νος είσήρχετο εις τό ταμείον του ό πλούτος καί έπομένως ήναγκάζετο νά δαπανά 
έκ τών άποταμιευμάτων του. Διότι δ φειδωλός τύραννος διεσκόρπιζεν άφειδώς τό 
χρυσίον του, ύπό ένός καί μόνου έμπνεόμενος αισθήματος: τού τής αύτοσυντηρή* 
σεως καί τής σωτηρίας του. Έάν εις ταύτα προσθέσωμεν τάς τακτικάς καί 
έκτάκτους δαπάνας είς άς κατά τό διάστημα τής πολιορκίας ύπέστη, θέλομεν 
πεισθή δτι δέν ύπελείφθησαν κατά τό τέρμα τής πολιορκίας είμή δλίγα μόνον 
έκατομμύρια είς τά ταμεία τού Άλή καί δτι τό ποσόν τό κατά τήν ύπό τού 
ΧουρσΙτ διαταχθείσαν άπογραφήν όλίγον άπεϊχε τής άληθείας. "Οσα λοιπόν έλέχ- 
θησαν καί έγράφησαν περί άμυθήτων τού Άλή θησαυρών καί άποκρύψεως ύπ' 
αυτού πρό τής πολιορκίας καί κατ' αυτήν είς υπογείους κρύπτας έξελέγχονται 
άπλαί μυθοπλαστίαι καί άποκύημα ζωηράς άνατολικής φαντασίας».

***

Εκείνοι πού υποστηρίζουν τήν άντίθετη γνώμη, παρατηρούν δτι δ Γάλλος 
ίσταρικός τής έλληνικής έπαναστάσεως καί κατά τά χρόνια τού Άλή πασά Γάλ
λος πρόξενος στά Γιάννινα Πουκεβίλ διηγείται, δτι πολλές φορές έπισκέφθηκε 
παλάτι τού Κάστρου, δπου ήσαν οί θησαυροί τού Άλή πασά καί δτι είδε ένα 
σωρό νομίσματα χρυσά καί άσημένια σέ πλάκες. Άλλά τά νομίσματα αύτά έδα-



πανήθηκαν, καθώς είπαμε παραπάνω, κατά τήν περίοδο τής πολιορκίας, πού προ- 
ηγι^θηκε τοΰ θανάτου τοΰ Άλή.

’Αργότερα, τό 1834, δ Θανάσης Βάγιας, πού άπό τό 1828 ζοΰσε στήν Ελευ
θερωμένη Ελλάδα, διορισμένος άπό τόν κυβερνήτη Ίω. Καποδίστρια ώς Επιστά
της τού Αγροκηπίου Τίρυνθος, πήγε στά Γιάννιτ α καί διηγήθηκε σ’ Ενα συμπο
λίτη του, άπό τόν όποιο έμαθε ό Π. Άραβαντινός, δτι ή κυρά Βασιλική Εγνώριζε 
τή θέση πού ό Άλής έθαψε κρυφά τούς θησαυρούς καί δτι ή Βασιλική ύποσχέ- 
θηκε στόν Καποδίστρια νά τούς Αποκάλυψη μόλις θά Ελευθερώνετο ή νΗπειρος 
καί θά ένώνετο μέ τή μητέρα Ελλάδα. Καί Επιλέγει ό Άραβαντινός τά Ακόλουθα:

«Καί δ,τι μέν τά είπε ό Βάγιας, δύναται νά ήνε Αληθές, Αλλ’ ή άποκάλυ- 
ψις αύτη τής κυρά Βασιλικής είς μόνον τόν Καποδίστριαν καί πρό πάντων ό δυ* 
σεκπλήρωτος δρος άπό τόν όποιον Εξήρτησε τήν Αποκάλυψη των θησαυρών, δει- 
κνύουσίν Αρκούντως νομίζομεν δτι πρόκειται δχι περί σπουδαίων, τά δέ περί θη
σαυρών τού Άλή είναι προωρισμένα νά παραμείνουν καί είς τό μέλλον ίδιον 
τών μυθιστοριογράφων καί ποιητών κτήμα».

Ή κυρά Βασιλική πέθανε τό 1835, παίρνοντας στόν τάφο τό μυστικό της 
(&ν πιστέψουμε τόν Θανάση Βάγια).

Η ΚΥΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Ά ς δώσωμε τώρα μιάν άλλη πηγή γιά τό μυστικό τού θησαυρού, παίρνον
τας τίς πληροφορίες άπό ένα βιβλίο τού R. Walsh, πού τό 1822 ήταν Ιερεύς καί 
γραμματεύς τής Αγγλικής πρεσβείας στήν Κωνσταντινούπολη, ό όποιος παρακο
λούθησε στήν τουρκική πρωτεύουσα τήν Ελληνική Επανάσταση καί ό όποιος στό 
σύγγραμά του ύπό τόν τίτλο «Ταξίδι στήν Τουρκία» μάς παρέχει τίς Ακόλουθες 
λεπτομέρειες γιά τή μεταφορά τού κεςαλιού τού Άλή πασά στίς 11 Φεβρουαρίου 
J 822 στήν Κωνσταντινούπολη.

«Στίς 24 Φεβρουαρίου τό Εξέθεσαν στήν αυλή τού Σεραγίου, δπου έπετρά- 
πηκε στό κοινόν νά τό Επισκεφθή. Έπήρα μαζύ μου ένα Γενίτσαρο κι* Επήγα κι* 
Εγώ στό Σεράγι, γιά νά παρασταθώ κι’ Εγώ μάρτυρας μιας τουρκικής συνήθειας. 
Επειδή δ Άλή στάθηκε πασάς, γιά τούτο μεταχειρίσθησαν τό κεφάλι του μέ τό 
σεβασμό πού ώφείλετο στόν παληό του βαθμό. Ά ντΙ λοιπόν νά τό τοποθετήσουν 
στήν πόρτα τού Σεραγιού, δπως συνήθως γινόταν, τό έβαλαν πάνω σ’ ένα δίσκο, 
πού τοποθετήθηκε σέ μαρμάρινο τραπέζι, πού έμοιαζε καταπληκτικά μέ τό κεφάλι 
τού Αγίου ’Ιωάννη Προδρόμου. Πάνω Απ’ αύτό ήταν Επιγραφή, πού περιείχε τίς 
Εναντίον του κατηγορίες. "Ενας Μποσταντζής στεκόταν μπροστά στό κεφάλι, 
κρατώντας ένα ραβδί στό χέρι του. "Οταν έφτασα, μού έκαμαν τόπο γιά νά μπο
ρέσω νά Ιδώ τό Απαίσιο θέαμα».

***
Ό  Άγγλος Ιερωμένος Εξακολουθεί:
«Ό Βελή πασάς, δπως κι* δ πατέρας του Άλή πασάς, είχε Επίσης μαζέψει 

Αμύθητους θησαυρούς καί τούς Εμπιστεύθηκε σ’ ένα τραπεζίτη στή Λευκάδα, 
δταν Αποφάσισε νά φύγη, μετά τήν πανωλεθρία τού Άλή πασά, Από τήν νΗπειρο. 
Αφού έμεινε κάμποσο καιρό στή χώρα αυτή, ό Βελής φοβήθηκε Επιδρομή τών 
Ελλήνων, οί δποίοι πιθανόν νά μάθαιναν πού κρύφτηκαν στή Λευκάδα καί νά 
Αρπάξουν τά χρήματα. Φρόντισε λοιπόν νά τούς στείλη μ’ ένα πολεμικό στή 
Μάλτα. Έκτοτε κανείς πιά δέν έμαθε τί άπόγιναν.

"Οσο γιά τούς θησαυρούς τού Άλή πασά, πού τούς έλεγαν σημαντικώτα- 
τους, τά πράγματα διέψευσαν Εκείνους πού Εσκόπευαν νά τούς οίκειοποιηθούν. 
*'Υποτίθεται (δπως τουλάχιστο διατείνεται ή Ερωμένη τού Άλή) δτι μεγάλο ποσόν
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των θησαυρών του ό *Λλής 6οτειλε στούς "Έλληνες έπαναστάτες, μέ τους όποιους 
δ Άλής συνεννοείτο, γιά νά τους πείση νά πάνε νά τδν βοηθήσουν καί διαλύσουν 
την πολιορκία του Κάστρου των Ίωαννίνων.

***
ΓΗ έρωμένη τού Άλή κυρά Βασιλική ήταν κόρη ένδς παπά άπδ τά Γιάν

νινα. Ό  άντρας της τήν άγαπούσε τρελλά. Ή φήμη έλεγε δτι τδν άπατούσε κι* 
έκείνη έμελλε ν’ άποκτήση τρία τσιφλίκια άπδ τδν Άλή γι’ άνιαμοιβή. Είναι βε- 
βαιο>μένο δτι ή κυρά Βασιλική έμπόδισε τδν Άλή νά έκτελέση χδ σχέδιά του, ν' 
άνατινάξη δηλαδή στδν Λίρα τδν εαυτό του, τή γυναίκα του καί τους θησαυρούς. 
Είναι γνο>στδ Επίσης δτι Εκείνη μεσίτευε γιά συνεννόηση μεταξύ ΆλήκαΙ Χουρ- 
σίτ. Λέν φαίνεται δμο>ς νά ήνε βάσιμες οί. ύπόνοιες που είχαν Εναντίον της.

»Τ)ς 19 Φεβρουαρίου, λίγο πρίνέκτεύή τδ κομμένο κεφάλι του Άλή, έφΟασε 
ή Βασιλική στην Κωνσταντινούπολη μ’ έναν ά ρ α μ π ά  (τούρκικη βώδάμαξα). 
‘Εγκαταστάθηκε στδ σπίτι τού ''Ελληνα Πατριάρχη καί £ τέθηκε ύπδ τήν ευθύνη 
του. Εκεί τήν είδα.

ΓΗ Βασιλική ήταν μιά ωραία γυναίκα, 3ί> περίπου έτών. Μίτον άξιοπαρα- 
τήρητη ή κομψότης των γραμμών του κορμιού της. Είναι πάμπτοιχη, τόσο πού 
γίνηκε πρόταση νά τής γίνη συνεισφορά, τήν όποία άνέλαβα έγώ ΊΙ κατάσταση 
του άδελφοΰ της, κλεισμένου στις φυλακές του Μπασταντζή Μπασή, είναι άκόμη 
χειρότερη. Λέν Λέλω μ’ αυτό νά συμπεράνο) δτι έκείνη ήταν άύιύα, γιατί στήν 
Τουρκία συχνά συμβαίνει νά μήν πάρη κανείς τήν άμοιβή πού του ύποσχέύηκαν, 
άλλ’ έκείνοι πού τή γνοιρισαν βεβαιοινουν δτι στάθηκε πάντα καλή καί γλυκειά. 
*0 Άλής βρήκε σ’ αυτή μιά πιστή συντρόφίσσα, παρ’ δλη τή μεγάλη διαφορά 
πού ήταν μεταξύ το>ν. ΤΙ δμορφίά της είχε μεγάλη έπιρροή της, τήν δποία ή 
Βασιλική τή μεταχειρίστηκε γιά νά ύπηρετήση δσους άπευίίύνονταν σ’ αύτήν».

Ά πδ τά λόγια αυτά του II. WnWi συνάγεται παραπάνο), δτι ύπήρχε καί μία 
άλλη έπίσης έκδοση γιά τήν τύχη των θησαυρών τοϋ Άλή πασά, δτι δηλαδή δ 
τύραννος τής Ηπείρου έδο>σε στούς 'Έλληνες τά χρήματά του. Άπδ καμμία δμως 
άλλη πηγή δέν πιστοποιήθηκε.

ΑΓΓΛΟΙ ΚΑΤΕΣΧΕΣΑΝ ΤΟΥΣ ΘΗΣΑΥΡΟΥΣ ΤΟΥ ΒΕΛΗ ΠΑΣΑ

Ό  Άλή πασάς συνήθιζε νά έχη πολλούς 'Έλληνες Ιατρούς, γιατί είταν 
διάσημοι ώς έπιστήμονες σπουδαγμένοι στήν ’Ιταλία. Μεταξύ αυτών ήσαν καί 
δύο ΖακυνίΗνοί, δ Ταγιαπιέρας καί δ Γειύργιος Θερειανός, δ δποίος γεννήθηκε 
τδ 1776, έσπούδασε στδ Πανεπιστήμιο τής Πάδοβας τής ’Ιταλίας καί τελειοποιή
θηκε στδ Πανεπιστήμιο τών Παρισίοιν. Συνέγραψε σπουδαία Ιατρικά συγγράμ
ματα. Άλλ* είχε τδ έλάιτοιμα νά είναι φιλοχρήματος. ΓΓ αυτδ ευχαρίστως έδέ
χτηκε νά φύγη άπδ τήν πατρίδα του Ζάκυνθο, δταν δ Άλή πασάς τδν διώρισε 
άρχίατρό του μέ σεβαστά χρηματικά ποσόν. Ό  Θερειανός άπόκιησε άμέαιυς με
γάλη φήμη, γιατί κατώρύωσε σέ λίγον καιρδ νά Οεραπεύση τδν Άλή καί τδ γυιό 
του Βελή πασά, πού ύπόφερε άπδ σπουδαιοιάτη άρρώστεια στή Ναύπακτο, πού 
ήταν τότε άνηπρόαυϊπος τοΰ Άλή. “Έτσι ή φήμη του άπλώΟηκε γρήγορα σ’ δλη 
τήν Τουρκία.

Τδ νά είναι κανείς ίατρδς τού Άλή πασά δέν ήταν πράγμα ευχάριστο. Ό  
συγγραιρεύς του Φιλητάς πού τδν γνιύρισε γράφει μεταξύ των άλλων;

*Άς σημειο'ίσοτμεν δτι οί ραγιάδες έπιστάται τής υγείας τού Άλή πασά τδν 
έπλησίαζαν τρέμοντες, δταν ήσΟένει, διότι τούς ήτο γνιοστόν δτι αυτούς πρώτον 
έμελλαν νά Οανατιόσουν, άν τυχδν ήΟελεν έκείνος τελευτήση ύπδ τήν θεραπείαν
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των. Πρέπει δμως νά προσθέσωμεν δτι μαζύ μέ τούς κινδύνους άπήλαυον Εξαιρε
τικών τιμών». Ούτω δ Φιλητάς προσθέτει δτι «τιμήν είχον νά ένδύωνται ποικι
λόχρωμα ίμάτια, νά φέρουν άλεξιβρόχιον, νά σοβώσι καβαλαραίοι άνω καί κάτω 
καί νά λαμβάνωσι τδ συνηΟισμένον τ α γ ί ν ι ο ν » .

***

Ό  Γεώργιος Θερειανός, έπιστήμων καί έπιδέξιος, κατώρθωσε νά έπιβληθή 
καί παραμείνη έπΐ πολύν καιρό στήν αυλή τοΰ Άλή πασά καί ν’ άπολαμβάνη 
Εξαιρετικές τιμές. ’Αλλά δέν άργησαν νά έπέλθουν ήμέρες δυστυχίας γιά τόν 
τύραννο. Ή  'Υψηλή Πύλη μέ στενοχώρια έβλεπε δτι μεγάλωνε έπικινδΰνως ή 
δύναμή του καί στενοχωρημένη άποφάσισε νά θέση τέρμα στό άλαζονικό καθε
στώς τής ’Ηπείρου κι’ έστειλε δυνατό στρατό μέ τό ΧουρσΙτ γιά νά τδνέξοντώση. 
Τότε δ γυιός τοΰ Άλή πασά, ό Βελή πασάς, έσπευσε νά βοηθήση τόν πατέρα 
του. Δέν πρόφτασε δμως νά φτάση άπό τή Ναύπακτο στήν Πρέβεζα, καί μέ λύπη 
του έμαθε τό θάνατο τοΰ πατέρα του καί μετά άπό λίγες ήμέρες αίχμαλωτίσθηκε, 
κι’ δ Βελή πασάς έστάλθηκε μαζύ μέ τό χαρέμι του στήν Κωνσταντινούπολη καί 
άποκεφαλίσθηκε μαζύ μέ τόν άδελφό του Μουχτάρ.

***

Ό  Βελή πασάς ήταν πλουσιώτατος άπό τις μεγάλες ληστείες. Άγγλοι 
περιηγηταί βεβαιώνουν δτι ήταν πλουσιότερος άπό τόν πατέρα του Άλή πασά. 
Βλέποντας λοιπόν τήν δύσκολη κατάστασή του, δ Β/λής έκάλεσε τό γιατρό του 
καί φίλο του Γεώργιο Θερειανό καί τοΰ ζήτησε νά τοΰ σώση τά χρήματά του, 
πού ήσαν κλεισμένα σέ δώδεκα κασέλες, δπου άποτελοΰσαν χρήματα, χρυσαφικά 
κι’ δ,τι άλλο πρόφτασε νά συγκεντρώση.

Ό  Θερειανός ευχαρίστως δέχτηκε τήν πρόταση, γιατί περίμενε δτι θά κέρ
διζε σεβαστό μερτικό του. Ένώ λοιπόν ot Τούρκοι πολιορκούσαν τό Βελή πασά 
στήν Πρέβεζα, δ Θερειανός Μπαρκαρίστηκε σ’ ένα καράβι γιά νά μακρύνη άπό 
τήν Ήπειρο. Μά βγαίνοντας άπό τό λιμάνι τής Πρέβεζας, είδε νά πλησιάζη τουρ
κικό πολεμικό. Κατάλαβε τότε δτι, άν τό έπιαναν, θά τοΰ έπαιρναν τό θησαυρό. 
Ευτυχώς δέν έπρόκειτο γιά τούρκικο καράβι. Κατά τύχη περνούσε τή στιγμή 
έκείνη άπό τήν Κέρκυρα ένα άγγλικό πολεμικό, γιατί ή Κέρκυρα ήταν τότε άγ- 
γλική έπαρχία. Ό  Θερειανός τότε έπλησίασε στό άγγλικό πολεμικό καί παρου
σιάστηκε στόν Άγγλο καπετάνιο καί στόν νΑ·^γλο πρόξενο τής Πρεβέζης Μάγερ.

Ό  Θερειανός φυσικά δέν μπορούσε ν’ άποκρύψη τήν προέλευση τοΰ θη
σαυρού πού περιείχετο στά δώδεκα κιβώτια. Αφηγήθηκε λοιπόν δλη τήν άληθινή 
Ιστορία, δτι δηλαδή έπρόκειτο γιά θησαυρό πού τοΰ παρέδωσε δ Βελής.

Ό  καπετάνιος τοΰ άγγλικοΰ πολεμικού τότε έδήλωσε, δτι δ Άλή πασάς καί 
τά παιδιά του ήσαν έχθροί τής Αγγλίας, επομένως ήταν άναγκασμένος νά κατά- 
σχη τό θησαυρό. Μέ τήν έπέμβαση δμως τοΰ Άγγλου προξένου στήν Πρέβεζα, πού 
ήταν φίλος τοΰ Θερειανοΰ, δ άγγλος καπετάνιος δέχτηκε νά τοΰ δώση ένα δμό- 
λογο, μέ τό όποιο έδηλώνετο δτι θά λάβαινε άπό τήν άγγλική κυβέρνηση 300 χι
λιάδες γρόσια γι’ άποζημίωση τοΰ θησαυρού. Ξεμπαρκάρησε λοιπόν δ καπετάνιος 
στήν Κέρκυρα τό Θερειανό, κι* αυτός τράβηξε μέ τ’ άγγλικό πολεμικό στό Λον
δίνο, δπου παράδωσε τό θησαυρό τοΰ Βελή πασά.

***

Ό  Θερειανός, σ’ αύτό τό μεταξύ, περίμενε στήν Κέρκυρα, άλλά πέρασε 
πολύς καιρός χωρίς νά λάβη τΙς 300 χιλιάδες γρόσια πού είχε ύποσχεθή δ Ά γ 
γλος καπετάνιος. Στενοχωρημένος λοιπόν, έπήγε στό Λονδίνο καί παρουσιάστηκε 
στό άγγλικό υπουργείο Οίκονομικών, άπαΐτώντας νά τοΰ δοθούν τά ύποσχόμενα
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γρόσια ή νά τοϋ έπιστρέψουν τά κιβώτια μέ τούς θησαυρούς πού διά τής βίας 
τού άπέσπασε δ καπετάνιος. Κι* έπειδή 6 καιρός περνούσε χωρίς νά τού δοθή 
άπάντηση, δ Θερειανός έφτασε έως τήν άγγλικϊ Βουλή, στήν δποία υπέβαλε ύπό- 
μνήμα, έκθέτοντας τΙς άπαιτήσεις του. Ά λλ’ οί κόποι του πήγαν χαμένοι.

Γιά νά τόν ξεφορτωθή τέλος, ή κυβέρνηση βρήκε μιά έντεχνη λύση. Έσύ- 
στησε στόν νΑγγλο 'Αρμοστή τής Επτάνησου νά τού δώση μιά θέση κατάλληλη 
στήν Κέρκυρα. Πράγματι δ νΑγγλος 'Αρμοστής νΑνταμ διώρισε τό Θερειανό άρ- 
χίατρο καί καθηγητή τής Ίονίου ’Ακαδημίας, πού ώργάνωσε έξ Ιδίων του δ φι- 
λέλλην Γκύλφορδ. ’Αλλά δέν έμεινε έκεΐ γιά πολύν καιρό δ Θερειανός, κι’ έπήγε 
στήν Κωνσταντινούπολη, δπου ή φήμη του είχε διαδοθή άπό τόν καιρό πού γιά
τρεψε τό Βελή πασά άπό μιά σοβαρή άρρώστια. Ή  φήμη του μεγάλωσε άκόμη 
περισσότερο, δταν έθεράπευσε πολλούς πασάδες καί πρόκριτους Τούρκους, Ιδίως 
τόν Όμέρ πασά τής Θεσσαλονίκης, πού έπασχε άπό μιά σοβαρή άρρώστια, πού 
κανείς δέν μπόρεσε νά τόν θεραπεύση. Έτσι γίνηκε δ πρώτος γιατρός τής Τουρ
κίας καί άπόκτησε σημαντική περιουσία.

Γέρος πιά τό 1849, σ’ ήλικία 74 έτών, δ Γεώργιος Θερειανός, κουρασμένος 
καί πάμπλουτος, άποφάσισε νά γυρίση στήν πατρίδα του Ζάκυνθο, άλλά δέν 
πρόφτασε νά πραγματοποιήση τόν πόθο του, γιατί φθάνοντας σιάς ’Αθήνας, τόν - 
πρόλαβε τό 1850 δ θάνατος.

λ
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Άβρυά (ή) Τό Βρύον, κατώτερον φυτόν ευδοκιμούν έπΐ γυμνών καταξήρων 
βράχων άπό τών όποιων κατορθώνει νά άποσπά θρεπτικά άλατα.
Άπαντά Επίσης καί Επί υγρών βράχων έντός ρεμματιών, δθεν τπν. Ό - 
βρνόλακος τδ μεταξύ τών έν Ζαγορίω κοινοτήτων Μακρύνου καί Τσεπελό- 
βου τμήμα τού Βίκου, δπερ τπν. κατά τελεολογικήν Ερμηνείαν, όφείλεται 
είς έπισυμβάντα δήθεν φόνον Εβραίου Εμπόρου, έπΐ Τουρκοκρατίας. 
Άπαντά επίσης έπι τών λίθων παλαιών κτισμάτων, εις οΙκίας έρειπωμέ- 
νας, Εσωτερικά τοιχώματα φρεάτων, επί τών πλίνθων κάστρων, δθεν Ό - 
βρνόκαστρο, ή επί τών άκτών ξηρονησίδων, δθεν ’Οβρνονήσι ή άπλώς 
’Οβρνά. Εντός συνηρρεφών κλειστών δασοσυστάδων φυτοκοινωνίαι βρυο
φυτών άπαντώσιν Επί τού ξηροτάπητος σχηματίζουσαι λεπτόν στρώμα μέ 
ώρα'ιον ζωηρόν πράσινον χρώμα ώσάν βελούδον. Τμήματα αυτών άποσπώ- 
μεναι τοποθετούνται μέσα είς ρηχά πιάτα, δπου τή βοηθείμ δλίγου ύδατος 
διατηρούνται επί μακρόν διά λόγους διακοσμητικούς. 
Ά/?ρυασμένος=χορταριασμένος :

«Βρίσκω τή βρύση κι* έστεκε κι* ήτονε κι9 άβρυασμένη 
άβρυά 9χε κι9 άβρυοκάλαμα...»

(Τό τραγ· του Νεκρού Αδελφού)

dwandwa: άβρυοκάλαμα=βρύα καί καλάμια.
Άπό τά βρύα αυτά λαμβάνεται ή ερυθρά βαφή, γνωστή μέ τό άραβ. δνομα 
κνά. (βλ. λ.).

Αγράμπελη (ή) διάφορα είδη τού φυτού ΚληματΙς ή Κληματίτις Clematis μή δια- 
κρινόμενα μεταξύ των υπό τής δημώδους Βοτανικής. Πολλαχού Επιχωριάζει 
ή συνήθεια την παραμονήν τής εορτής τού γενεθλίου τού Ά γ. Ίωάννου 
(24 ’Ιουνίου) τά παιδιά νά περιζώνωνται μέ χλωρούς κλό^νους τού φυτού 
καί ύπερπηδώντα τήν πυράν νά λέγουν έν έπωδφ:

Ά η  Γιάννη Πρόδρομε 
ζώννομαι, ξεζώννομαι 
κα'ι πάλι ματαζώννομαι.

Καί ταυτοχρόνως άνοίγουν καί κλείουν τήν περί τήν όσφύν ζώνην τών 
κλώνων, τής δποίας τά δύο άκρα κρατούν διά τών χειρών. βλ. χελιδρονιά. 

Άγραπηδιά. βλ. Γκορτσά.
Άγρίδι (τό) κτηνοτροφική έκτασις (βοσκότοπος) άπό θάμνους, φρύγανα καί 

άκανθώδη φυτά, κατάλληλος μάλλον ώς βοσκή αΙγών ή προβάτων* ή αιξ 
θεωρείται ζώον περισσότερον άγριον (βλ. λ.) ή τό πρόβατον, δυναμένη νά 
τραφή μέ ξυλώδη φυτά καί σκληρόφυλλα, ώς ό πρίνος, τό φιλίκι, ή άγριο-

* Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου τόμου, οελ. 524.
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κουμαριά κλπ. ένώ τό πρόβατο θέλει περισσότερον ποώδη βλάστησιν. 
Ούτω εις τό άγρίδι είναι άντίθετον τό (ί\)μεράδι, βοσκή κατάλληλος^ διά 
προβατοτροφίαν, (βλ. μεράδι). 'Ως τπν. συνηθέσιατον.

Ά γρ ιά  (ή). Τό ποώδες φυτόν (χόρτον) Cynodon dactylon, φυόμενον άπό τής 
παραλίου ζώνης μέχρι τής ύπαλπικής. Ζιζάνιον των γεωργικών καλλιερ
γειών καί τών άναδασώσεων, μικράς άξίας ώς κτηνοτροφικόν. Είς την 
δημώδη Ιατρικήν χρησιμοποιείται ώς διουρητικόν. Σύνηθες τπν. Έν τή 
Έπαρχίρ Βόλου, χωρίον Άγριά. (Ή  τών άρχ. άγρία).

’Αγριελιά Olea oleaster είδος τής ζώνης τών σκληρόφυλλων πλατύφυλλων. Σύ
νηθες τπν. Άγρίλι, Άγρελιό. Καί άλβ. Άγριλέζα.

’Αγριόγιδο (τό) Capella rupicapra, ό αίγαγρος. Άπαντά πολλαχού τής χώρας, 
ώς έπΐ τών Λευκών Όρέων έν Κρήτη, όνομαζόμενον αγρίμι, έν Έρημο- 
μήλω τών Κυκλάδων, είς τήν νησίδα Γιούρα τών Β. Σποράδων καί κατά 
τήν περιοχήν τής Γκαμήλας, μεταξύ Παπίγκου, Βρυσοχωρίου έν Ζαγορίω. 
Διά τήν θήραν τών άγριόγιδων έν Ζαγορίφ, οί Παπιγγιώτες μετεχειρί- 
ζοντο παλαιότερα τόν έξής τρόπον. Έτοποθετούσαν μακράν σανίδα είς τό 
χείλος τοΰ πρός τήν χαράδραν τού Βίκου κρημνού, τής όποιας τό μεν §ν 
άκρον έστερέωναν έπΐ τοΰ έδάφους μέ μίαν πέτραν, είς δε τό δκρον, τό 
έξέχον ύπεράνω τοΰ κρημνού, έτοποθετούσαν ποσότητα τινά άλατος. Τό 
άγριόγιδον μετά λαιμαργίας έσπευδε πρός τό άλας, όπότε λόγω τού βάρους 
του, γίδι καί σανίδα κατέπιπτον είς τό βάθος τού Βίκου, δπου άνέμενεν δ 
Παπιγγιώτης. Νομίζω δτι τό άγριόγιδον ήδη, συνεπείρ τής λαθροθη
ρίας, έξέλιπε άπό τούς βράχους τής Γκαμήλας.
ΈπΙ τών Κρητικών όρέων, πλήν τού άγριμιού, άπαντώσι καί άγριαι αί
γες, προερχόμενοι έξ ήμέρων τοιούτων, αί όποίαι έξέκοψαν άπό τό αίγο- 
ποίμνιον καί μετέπεσαν είς ήμιαγρίαν κατάστασιν, ή όποία σύν τώ χρόνω 
έξελίσσεται είς άγρίαν τοιαύτην, λόγω διασταυρώσεων μέ αίγάγρους. Ή  
τοιαύτη δραπέτις αίξ άποκαλεΐται άπό τούς Κρήτας, αίγα φονγιαρή καί ή 
σύλληψή της καθίσταται άδύνατος.
« Ό  κάθε Κρητικός, λοιπόν, τής 'Αγ. Ρουμέλης ή τής Σαμαριάς, πού έχει 
« δρεξιν γιά λίγο κρέας άγριόγιδας, παίρνει τό δίκανο, άνεβαίνει στό βου- 
« νό καί μόλις τό μάτι του πάρει καμμιά νά πηδάει στά βράχια, τής παίζη 
« κάνα - δυό μπαλωτές κΓ ύστερα κουβαλάει τό ζώο στήν πλάτη του 4—5 
« ώρες δρόμο τόν κατήφορο».
Είς τήν Κύπρον, έσώζετο μέχρι τού 1950 έπ\ τού Τροόδους άγριον πρό
βατου, καλούμενον κν. άγρινόν. Έάν έξακολουθή νά σώζεται δέν γνωρίζω. 
Μτφ. «άγριόγιδο» ό άξεστος άνθρωπος, ό άκοινώνητος.
Τό άρμεγμα άγριόγιδου θεωρείται είς τήν δημοτικήν ποίησιν πράγμα άκα- 
τόρθωτον καί έξαίρεται ώς τοιούτον:

Τής άλαφίνας τό τυρί, τ’ άγριογιδιού τό γάλα.

’Αγριομηλιά ή άπλώς Μηλιά τό όπωροφόρον δενδρύλλιον Pyrus malus L. Είναι 
ή μητέρα δλων τών έξευγενισμένων ειδών καί ποικιλιών τής Μηλιάς. ’Α
νέκαθεν συνεκέντρώνε τήν άγάπην τών όρεινών διά τήν ομορφιά τών 
καρπών της:

Μηλίτσα πού ’σαι στόν γκρεμό 
τά μήλα φορτωμένη 
τά μήλα σου λιμπίστηκα 
μά τόν γκρεμό φοβάμαι.
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Δεν άξιζαν καί τόσο τά σκληρά καί υπόξινοι άγριόμηλα, νά τά λιμπιστή 
κανείς, άλλα τήν εποχήν έκείνην, ή δποία δέν είναι καί πολύ μακρυνή, τό 
βιοτικόν έπίπεδον των κατοίκων ήτο τόσον χαμηλόν, ώστε νά θεωρούνται 
αύτά τά άγριόμηλα ως εκλεκτόν φρούτον. Τά συνέλεγον, λοιπόν, καί τά 
διατηρούσαν έντός άχυρου διά νά τά καταναλώσουν τόν χειμώνα ώς συμ
πληρωματικήν τροφήν. «Τά ροκανούσαμαν τό χειμώνα», θυμούνται άκόμη 
σήμερον είς τό Ζαγόρι.
Έξ άλλου, ή Μηλιά καί τά μήλα, είς τήν φρασεολογίαν τών όρεινών, λαμ
βάνουν καί μεταφορικήν σημασίαν. Μηλιά είναι ή όμορφη κοπέλλα, ή όποία 
εύρίσκεται έπάνω είς τόν άπρόσιτον γκρεμόν τών κοινωνικών έθίμων καί 
τής αύστηράς ηθικής, μήλα δέ είναι τά μόλις υποπτευόμενα κάλλη της :

Ξύπνα, σηκώσου μήλο, τρυφερή μηλιά 
άνοιξ’ τά δυό σου μάτια, άνοιξ’ τα νά Ιδής.

Καί είς άλλο:

Σού δίνω τούτη τή μηλιά πού ’ναι γιομάτη μ’ άνθια.

Μάζωξε, νιέ μου, μάζωξε, τά μήλα τής μηλιάς μου.

Είς τρίτον :

Μπρέ μηλιά, γλυκομηλιά 
δάνεισέ μας τ’ άνθια σου 
φύλλ’ άπ’ τά κλωνάρια σου.

"Αγριος, ό άκατέργασιος, ό πρωτόγονος, ό έν φυσική καταστάσει. Πολλάκις 
χρησιμοποιείται ώς πρώτον συνθετικόν συνθέτων λέξεων, ώς εΐδωμεν άνω- 
τέρω : άγριόγώο, άγριομηλιά, άγραπιδιά κλπ. πρμ. «άγρα - γούρμα» άγρια 
καί ώριμα, τουτ’ εστιν άνισόρροπα καί φρόνιμα λόγια άναμίξ (Ζαγόρι) 
Άγρια δέντρα, τά δασικά.

Ά γριοσυκιά Ficus Carica L. Τό άρρεν δένδρον’ δ καρπός όρνός. (Βλ. Συκιά).
‘Αγριοτριανταφυλλιά 6 άκανθώδης θάμνος Rosa canina L. άπό τόν όποιον 

προέρχονται δλα τά είδη τών καλλιεργουμένων ποικιλιών. Ή  τριανταφυλ
λιά είναι ένα άπό τά προσφιλέστερα άνθη τής χωρικής άνθοκομίας. Ε π ι
κρατεί είς τά προαύλια τών οίκιών μεταξύ τής γαρουφαλιάς, τού βασιλι
κού, τού κατηφέ, τής άρμαρόρριζας κλπ. Διακρίνουν τήν έκατόφυλλον ποι
κιλίαν, μέ τά έκατό πέταλα, τήν άπριλιάτικην, τής όποίας τά πέταλα κά- 
μνουν «τριαντάφυλλο γλυκό» ή ροδοζάχαρη, τήν μαγιάτικην, τήν λευκήν 
ποικιλίαν, τήν έρυθράν κ.ά.

«"Ασπρο τριαντάφυλλο κρατώ, βουλιέμαι νά τό βάψω 
κι’ άν τό πιτύχω στή βαφή, πολλές καρδιές θά κάψω».

Έτερον :

«’Απάνω στήν τριανταφυλλιά 
Έφτιασ’ ή πέρδικα φωλιά».

Τό άνθος, τριαντάφυλλο καί ρόδο.
Πρμ. «’Από τό ρόδο βγαίνει άγκάθι καί άπό τό άγκάθι ρόδο», διά τήν ούχΐ 
σπανίαν περίπτωσιν άπό άγαθούς γονείς νά προέρχονται πονηρά τέκνα καί 
άντιθέτως.
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Ά πδ την άπόσταξιν ροδοπετάλων, λαμβάνεται τδ άνθόνερον ή άλλως ροδό
σταμα, έν Ήπειρο.) γκιούλς. (τουρκ. γκιούλ σου).
Βαπτ. όνόματα. Τριαντάφυλλος. Τριανταφυλλιά. Ρόδω (ή). Εντεύθεν έπο')- 
νυμα. Τριαντάφυλλου. Τριανταφυλλίδης. Τριανταφυλλόπουλος. Ρόδης. 
Ροδόπουλος κλπ. Έν Ζαγορίο) τδ Ρόδω είναι συγκ. τύπος τού Ροδοθέα.

'Αέρας (ό) έσωτερική παγοπληξία κορμού δένδρου, ό)ς Έλάτης, Όξυάς κ.ά. Έξω- 
τερικό)ς ό κορμός έμφανίζει έπιμήκη λουρίδα άνοικτοτέρου χρίσματος άπδ τδν 
πέριξ φλοιόν, διήκουσανέκ τών άνο) πρδς τά κάτω καί παρέχουσαν τήνέντύ- 
πωσιν δτι τδ δένδρον περιέχει έσωτερικώς άέρα. Λέγεται καί χασές. (Βλ. λ.).

*Αϊγιωργίσιο (τδ) θερινόν κτηνοτροφικδν έ'ξάμηνον τδ διαρκούν άπδ 24 ’Απρι
λίου μέχρι 24 ’Οκτωβρίου. Αί ήμερομηνίαι δέν τηρούνται πάντοτε έπακρι- 
βώς. Κατά την ήμέραν τής έγκαταστάσεως των νομάδων κτηνοτρόφων είς 
τά θερινά λιβάδια, θυσιάζεται ζώον, κατά προτίμησιν άρνί ή τραγί, καλού
με νον όμοίως άϊγια)ργίσιο, πρδς έορτασμδν τού γεγονότος καί για νά πάη 
καλά ή χρονιά.
Ή  καθ’ όλου κτηνοτροφική έγκατάστασις όνομάζεται στάνη (παντ.) καί 
περιλαμβάνει τά κονάκια (πρδς κατοικίαν) λεγόμενα καί βλαχοκόνακα, τδ 
μαντρί διά τά ζώα καί την στρουγγαν χρησιμεύουσαν άποκλειστικώς διά 
τδ άρμεγμα των ζο)ων. Πολλάνις ό>ς μαντρί χρησιμεύει δ βοράς. (Βλ. λ.). 
Τά κονάκια συνήθαίς κατασκευάζονται άπδ βριζοκαλαμιάν. ΟΙ ίδιοκτήται 
των ποιμνίων, οί όποιοι είναι καί ένοικιασταί τών λιβαδίων, όνομάζονται 
τσελιγκάδες καί τδ δλον συγκρότημα τών ποιμνίων, τών λιβαδίων, τών 
κτηνοτροφικών έγκαταστάσεων καί τού προσωπικού (βοσκοί καί ύπηρέτατ) 
όνομάζεται τσελιγκάτον.
*Ως θερινά λιβάδια, χρησιμεύουν αί έκτάσεις τής υψηλής ζσ>νης τών όρέων 
ή όποια άποτελείται άπδ τάς δασικάς ζίύνας τό)ν ψυχροβίων κωνοφόρων 
Έλάτης καί ’Ορεινής Πεύκης (τδ Abictum) καί τής Όξυάς (Fagetum) καί 
άπδ τάς γυμνάς έκτάσεις τής ύπαλπικής ζώνης (frigidi prata) κν. ζάρκο, 
σπανό, έν Κρήτη, μαδάρες. Ή ζά)νη αύτη καλύπτεται ύπδ θαμνώδους καί 
ποα>δους καί λιβάδικής βλαστήσεο^ς, ο")ς οί θάμνοι Θυμελαία κν. πρόβα- 
τσονλα, ό Τυμφρήστιος θύμος (ό λευκόθριξ) κν. θυμάρι, ή άκανθώδης Θύμ- 
βρα, ή άλπική Καλάμινθος, τδ Κενταύριον, ό Λεοντόδους ό έλληνικός, τδ 
φαρμακευτικόν Ταράξακον, ή άλπική πόα, ή Κυστόπτερις ή εύθραυστος, ή 
Δάφνη ή έλαιοειδής, ή "Αρκευθος ή δυσοσμωτάτη κν. μαλόκεδρο, δ Όξύ- 
κεδρος κν. κέντρος κ.ά.
Εις τδ ύψος τούτο τής ύπαλπικής ζαινης, ευδοκιμεί καί ένα είδος σίτου, τδ 
λεγόμενον βλαχόσταρο, διακρινόμενον διά τήν πολύ κοντήν καλάμην του 
(ράπην) καί τδν στάχυν είς δν τδ σπειρί κατά τήν έποχήν τής ώριμάνσεως, 
έξέρχεται άπδ τδ άγαμον. Ό  παρασκευαζόμενος άρτος έξ άλεύρου βλαχό- 
σταρου είναι έξαιρετικά εύγεστος, καταναλισκόμενος άπλήστως άπδ τά παι
διά. Τούτου ένεκα οί παραγιυγοί του, τδν μεταφέρουν είς τά πλησιέστερα 
άστικά κέντρα, όπου τδν άνταλλάσσουν μέ κοινόν άλευρον, διά νά περιορί
σουν ούτω τήν κατανάλωσιν τού άρτου. Διότι τδ ψωμί είναι είδος πολυτε
λείας διά τήν οικονομίαν τών σκηνιτών. Άντιθέτως δέν είναι είδος πολυ
τελείας τδ βούτυρον, τδ τυρί καί τά δευτερεύοντα είδη τής γαλακτοκομίας. 
Όσον ά()θρά τδ γάλα, τούτο είναι ή κοινή καθημερινή τροφή δλων τών 
μελών τού τσελιγκάτου, μή έξαιρουμένιυν τών ποιμενικών κυνών, τών άλ
λως τσοπανόσκυλου ή μαντρόσκυλου καλουμένων. Σπανιώτατον είναι τδ 
κρέας, έκτδς έάν προέρχεται άπδ κανένα κλεψιμέϊκο.
Πάσαι αί ποιμενικαί έργασίαι, δ σκάρος, ή βοσκή, τό άρμεγμα, δ κούρος,



ό μαρκάλος, ό γέννος, ώς καί αί οίκονομικαί, άνήκουν είς την φροντίδα 
τών άρρένων μελών τοΰ τσελιγκάτου. Πάσαι αί γεωργικοί, οίκιακαί, χειρο
τεχνικά! έργασίαι κα! ή φροντίς τών τέκνων, άνήκουν είς τά γυναικεία 
μέλη τοΰ τσελιγκάτου, είς την βλάχαν ή βλαχοπούλαν ή τσελιγκοπούλαν, ή 
είς περίπτωσιν σαρακατσάνικου τσελιγκάτου, είς τήν σαρακατσάναν ή 
σαρακατσάνισσαν. Διότι αί ποιμενικαί φυλά! παρ’ ήμίν είναι δύο. Ή φυλή 
τών Βλάχων καί ή φυλή τών Σαρακατσάνων. (βλ. λ.).
Αί χειροτεχνικοί έργασίαι τής γυναικός είς τά βλαχοκόνακα έντοπίζονται 
κυρίως είς τήν παρασκευήν τοΰ μαλλίνου νήματος, προερχομένου έκ τής 
Ιδίας παραγωγής, τή βοηθείρ τής ρόκας καί τοΰ αδραχτιού (γνέσιμο) τό 
όποιον χρησιμεύει είς τό πλέξιμον μάλλινων είδών και είς τήν ΰφανσιν τή 
βοηθείρ τοΰ άργαλειοΰ. Ό  βλάχικος άργαλειός παρακολουθεί τήν κτηνο- 
τροφικήν οίκογένειαν είς τάς μετακινήσεις της στήνεται, έντός τοΰ βλαχο- 
κόνακου καί πακτοΰται βαθέως καί στερεώς έντός τοΰ έδάφους.
Τά διακοσμητικά σχέδια τών βλάχικων κα! σαρακατσάνικων προϊόντων τής 
πλεκτικής καί τής υφαντικής είναι άληθινά καλλιτεχνήματα καί όνομαστά 
έντός καί έκτός τής Ελλάδος. Ου μόνον δέ λαμβάνουν μέρος είς τήν οίκια- 
κήν οίκονομίαν τής ποιμενικής οίκογενείας, σοβαρώς συμπληρουμένου τοΰ 
έτησίου είσοδήματος διά τών προϊόντων τής οίκοτεχνίας, άλλά ή παραγωγή 
των άποβλέπει κα! είς τήν έμπορίαν αυτών, ή όποία γίνεται κατά τόπους 
είς τά έτήσια παζάρια.
Παλαιότερον έν Ήπείρω, διεξήγοντο αί έπόμεναι έμποροθρησκευτικαί έτή- 
σιοι πανη^ύρεις—παζάρια:
Ή κοίμησις τής Θεοτόκου έν Σαμαρίνη κα! Σανοβφ άπό 15 Αύγούστου.
Ή Πωγωνιανή, έν Ίωαννίνοις άπό 20 — 31 Αύγούστου.
’Ιωάννης ό άποκεφαλισθείς έν τή Μονή Πλαισίων τών Κατσανοχωρίων τή 
29 Αύγούστου.
Ή  τής Μονής Βουτσάς τή 9 Σεπτεμβρίου παρά τό Γρεβενίτιον.
Τό Μοχούτσι έν νΑρτη τή 14 Σεπτεμβρίου.
Τό Παζαρόπουλον έν Κονίτση 8ήμερον άρχομένη μεταξύ 18 καί 2 1 Σ)βρίου. 
Τό Λάμποβον, έν Παραμυθιμ, άρχόμενον τό πρώτον Σάββατον μετά τήν 
15 Σεπτεμβρίου καί διαρκούν έπΐ 8ήμερον.

*Αϊδημητρίσιο, τό χειμερινόν κτηνοτροφικόν έξάμηνον άπό 26 ’Οκτωβρίου μέχρι 
24 ’Απριλίου, κατ’ έπέκτασιν κα! τό σφάγιον πρός έορτασμόν τής έγκατα- 
στάσεως είς τά χειμαδιά. 'Η χειμερινή έγκατάστασις είναι καί ή έδρα τών 
νομάδων, δπου δημιουργούν καί Ιδιοκτησίας καί κτίζουν λιθοκτίστους οί- 
κίας, άποθήκας καί άλλας κτηνοτροφικάς έγκαταστάσεις. Έδώ έπακολουθεί 
6 γέννος κα! γίνεται ή πώλησις τών άμνών καί ή διοχέτευσις τοΰ γάλακτος 
πρός τά μεγάλα άστικά κέντρα τών έπαρχιών καί τήν πρωτεύουσαν. Τά 
νεογνά διαχειμάζουν είς Ιδιαιτέρους χώρου,ς καλουμένους τσάρκους, δπου 
διατρέφονται υπό τών μητέρων των διά γάλακτος. Μετά τήν άπογαλάκτισιν 
τρέφονται διά χλωράς τροφής, έν οίς καί ό μοϋγκρος ή τά μούγκρια (παντ.) 
ένιαχοΰ μπουμπούκι (Σκαμνέλι Ζαγυρίου). Τπν. τά Οϋγκρ(ι)α χειμερινός 
βοσκότοπος έξωθι τών Θηβών Ιδιοκτησία Σαρακατσάνων κτηνοτρόφων.
Οί χειμερινοί βοσκότοποι κεϊνται συνήθως είς τήν κατωτέραν ζώνην τών 
σκληροφύλλων πλατυφύλλων (durisilva) τών όποίων ή βλάστησις άποτε- 
λεΐται κυρίως άπό πουρνάρι, φιλίκι, άριάν, κουμαριάν, άγριοκονμαριάν, 
άγριλιάν, σχίνον, ρείκι, άφάναν, θυμάρι, άλογοθύμαρο κ. ά. καθώς καί τά 
διάφορα χόρτα τοΰ φθινοπώρου καί τής Άνοίξεως, ραδίκι, βρούβα, ζωχός, 
σινάπι, λαψάνα, στίφνος, λάπατο, βλήτο, κλπ. Διά τά ποιμενικά ζώα, έκλε-
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κτή τροφή κατά χήν Άνοιξιν είναι τό ροδάμι, ήτοι οι νέοι τρυφεροί βλα- 
οτοί τού πουρναριού ένώ διά τά διαιτοόμενα όλίγον ύψηλοότερον εις τήν 
ζοόνην τών δρυμών (Quercetum) τδ κυριαρχούν δασικόν - κτη\οτροφικόν 
είδος είναι τό ντοϋσκο (βλ* λ.) παρακολουΟούμενον άπό δασικά είδη ώς τό 
σφεντάμι, τό μαύραγκάΟι, τό λιόπρινο, ή τρικουκκιά, ή φροξυλιά, ή βονζιάκΛ, 
Τόποι έν Ήπειρο) τής ζοόνης τών σκληρόφυλλων πλατύφυλλων καί των 
δρυμο“)ν άποτελούντες χειμαδιά διά τούς κτηνοτρόφους τής όρεινής περιο
χής τής Πίνδου, είναι πρός Άνατολάς μέν ή περιοχή τού Μαυροβούνιου, 
πρός Δυσμάς δέ όλόκληρος ή παράλιος περιοχή άπό Πρεβέζης μέχρι Σαγιά- 
δας όπου αί δύο κλιματικαί ζώναι τής βλαστήσεως τό Lauretum καί τό 
Quercetum συμπίπτουν. Διότι τό μέν Quercelum κατέρχεται μέχρι τής θα
λάσσης, άπό Ήγουμενίτσης μέχρι Πάργας, κυρίως 6έ περί τών Μούρτον 
διά τού κυρίου έκπροσώπου του, τής αίγίλωπος δρυός κν. Βαλανιδιάς τό δέ 
Lauretum εισδύει μέχρι Καλπακίου, έκπροσωπούμενον υπό τής Ελαίας, χά
ρις είς τοπικώς δημιουργούμενον μικροκλίμα. ’Ακριβώς δέ ή περιοχή τού 
Καλπακίου, χρησιμεύει καί ό)ς τόπος χειμερινής έγκαταστάσεως κτηνοτρό- 
φων (χειμαδιό). Έξ άλλου, μικραί περιοχαί έμφανίζουσαι χαρακτηριστικά 
μικροκλίματος τής ζο')νης τών άειθαλών πλατυφύλλων, άπαντώσι καί άλλα- 
χού έν ΤΙπείρο) καί δή, έν τώ μέσο) όρεινών σχηματισμών, όπως είς τήν 
κοιλάδα τού Βάρδα, κατά τήν Τσίπιανην, περί τό Χάνι Καμπέρ Άγά καί 
τό Καβαλλάρι, ένθα έσημειοόσαμεν έντός τού δάσους άπό Δρύν πυκνανθή, 
τήν παρουσίαν τό)ν είδό)ν ’Ανάγυρις, Ρούς 6 βαφικός, Ρους ό κότινος, Co- 
lutea arl)oreHceus L. κν. φούσκα κ.ά Τό αυτό παρατηρούμεν καί διά τόν 
έτερον κλάδον τού ΆράχΟου, περί τό μικροτοπείον πέραν τής Μπαλντού- 
μας πρός Βοτονόσι, ένθα άπαντώσι έπίσης στοιχεία τού Lauretum.

Ά κρης (έπρ.) στήν άκρη' λέγεται καί κατάνακρα.
Ά κ υπ ρ ο ς, χωρίς κυπρί, ήγουν κουδούνι, βλ. κύπρος.
Α λ έ τρ ι (τό) βλ. ξυλάλετρο.
Α λω νάρης (ό) ό ’Ιούλιος διότι κατ’ αυτόν γενικεύεται ό αλωνισμός τών σιτη- 

ρό)ν. Ό  μήν αυτός καί ό επόμενος Αύγουστος είναι οί θερμότεροι καί ξηρό
τεροι μήνες τού έτους. Εντεύθεν :

Τ ’ Άλο)ναριού τά κάμματα, τ’ Άγούστου τά σκρουμπούδια.

Άκριβό)ς λόγο̂  τής ξηρασίας καί τής άποξηράνσεως τών άβαΟών ύδάιων 
τό>ν χωρίων ένθα κολυμπούν οί πάπιες, τό κρέας των ούδεμίαν άποφοράν 
βούρκου άναδίδει καί συνεπώς είναι κατάλληλον πρός βρώσιν:

Κόττα π ήττα τό Γενάρη καί παπί τόν 'Αλωνάρη.

ήτοι τό μέν κρέας τής κόττας είναι κατάλληλον γιά πήττα τόν’Ιανουάριον 
λόγο) τού πάχους της, τού δέ παπιού τόν ’Ιούλιον, διά τόν ώς άνω λόγον.

Α λ ώ ν ι (τό). Κυρίθ)ς λέγεται διά τό αλώνισμα τών σιτηρών, άλλά καί δι* άλλους 
σκοπούς τούς όποιους Οά άναφέρωμεν είς τό τέλος.
Προκειμένου περί τού άλωνίου τών σιτηρών, τούτο περικλείεται υπό χαμη
λού τοιχίσκου, καλουμένου σφεντόνα, καττσκευαζομένου διά λίθων έμπη- 
γνυομένο)ν έντός τού έδάφους. Είς τό κέντρον τού άλωνίου είναι έμπεπη- 
γμένος πάσσαλος ξύλινος ύψους 1,5 μ. περίπου καλούμενος στρίορας (ό). 
ΈπΙ τού στρίορα περιτυλίγεται καί ξετυλίγεται ή τριχιά είς τό άκρον τής 
όποίας είναι προσδεδεμένα τά ζώα τού αλωνίσματος (βόες, ίπποι, όνοι). 
Πέριξ τού αλωνιού συντάσσονται οί θυμοίνιές άποτελούμεναι άπό τά δεμάτια 
τών πρός αλωνισμόν σιτηρών. Έκαστον δεμάτι άποτελείται άπό 8—10
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χειρόβολα. Είναι δέ τό χειρόβολον τόποσόντών στάχεων τούς όποιους δ διά 
δρέπανου έργαζόμενος θεριστής δύναται νά θερίση έφ’ άπαξ ήτοι είς μίαν 
χειροβολιάν.
Ό ταν οί στάχεις είς τά χειρόβολα είναι κακώς διευθετημένοι, τότε τό 
χειρόβολον θά είναι κακόν καί κατά συνέπειαν καί τό δεμάτι. Εντεύθεν ή 
παροιμία, υπό μτφ. έννοιαν λεγομένη:

«Καί συ κακό χειρόβολο, κι* έγώ κακό δεμάτι», 

δταν οί συμβαλλόμενοι είναι έξ ίσου κακότροποι.
Οί έν τώ κέντρω τού άλωνίου έργαζόμενοι κρατούν δικούλια μέ τά όποια 
γυρίζουν τό άλωνιζόμενον υλικόν, προϊόντος δέ τού άλωνισμού, άπομακρύ- 
νουν έντελώς τό άχυρον, ώστε νά άπομένη ό σωρός τού καρπού μέ τό 
χνούμι. Έν συνεχείμ ό σωρός λιχνίζεται μέ δικράνια πρός τόν σκοπόν άπαλ- 
λαγής τού καρπού άπό τό χνούμι.
Τό λίχνισμα γίνεται δι* άναρρίψεως τού καρπού πρός τά άνω καθ’ ήν στι
γμήν πνέει έλαφρά αύρα (περί τήν μεσημβρίαν) ή όποία παρασύρει τό χνούμι, 
τό όποιον διά τούτο, λέγεται καί άνεμίδα. *Αποχωρισθέντος πλήρως τού 
καρπού άπό τό χνούμι μέ ξύλινα φτυάρια, κοσκινίζεται ούτος μέ τό άριμόνι 
καί συλλέγεται έπί μάλλινης σινδόνης κατασκευασμένης άπό τραγόμαλλον 
καί καλουμένης τσόλας.
'Η άνωτέρω περιγραφή άναφέρεται είς μικρούς άλωνισμούς, οίοι τών δρει- 
νών χωρίων, δπου ή παραγωγή ήτο άνέκαθεν μικρά. Έκτοτε ή παραγωγΐ 
άγρωστωδών κατέστη άσύμφυρος καί τείνει νά έκλειψη, τοσούτον μάλλον, 
δσον αί έργασίαι τού όργώματος, θερισμού καί άλωνισμού, γίνωνται διά 
μηχανικών μέσων, τά όποία άπαιτούν μεγάλας έκτάσεις καί μεγάλας ποσό
τητας διά νά είναι ή χρησιμοποίησίς των άποδοτική.
'Αλώνι λέγεται έπίσης ή άλως τής Σελήνης. Καμινάλωνο καί καρβουνάλωνο, 
λέγεται ή κυκλική βάσις τής άνθρακοκαμίνου. Σταφιδάλωνο, λέγεται καί ό 
τόπος άποξηράνσεως τής σταφίδος, μ* δλον δτι δέν είναι κυκλικού σχήμα
τος, άλλά όρθογωνίου.
Συνη^έστατον τπν. «Στ* Αλώνια», «'Αλώνι» πολλαχού. Έν Πάτραις συν
οικία «Ψηλαλώνια». Έν ’Αθήναις «Πετράλωνα». Τό δημοτικό τραγούδι 
πολλάκις όμιλεΐ γιά τά «μαρμαρένια άλώνια».

Ά λαφροβαραίνω, έπΐ βαρέως άσθενούς ή πρός θάνατον βελτίωσις (Ζαγόρι). 
* Αμάραντος (ό). Ύπό τό δημώδες τούτο δνομα περιλαμβάνονται 6—8 βραχό- 

φυλλα ξηροφυτικά είδη άνήκοντα είς τά γένη Έλίχρυσον (Helichrysum) 
καί Άείζωον (Sempervivum). 'Η ξηροφυτικότης τών είδών τούτων έν συν
δυασμό) πρός τήν πολύχρονον διάρκειάν των, είχε γίνει άντικείμενον βοτα
νικού Ενδιαφέροντος άπό τής άρχαιότητος. Μέχρι σήμερον δέ προκαλεί είς 
στοχασμούς καί παραλληλισμούς.
Κατωτέρω δίδομεν δύο δημώδη άσματα περί άμαράντου, έκ τών δύο άκρων 
τής χώρας, ήτοι έξ ’Ηπείρου τό έν καί έκ Κρήτης, τό άλλο.

Ά π ό τήν ’Ήπειρον

Γιά δέστε τόν άμάραντο σέ τί ράδιό φυτρώνει 
χωρίς νερό ποτίζεται, δίχως άέρα σειέται.
Τόν τρών τ’ άλάφια καί ψοφούν, τ’ άγρίμια καί μερεύουν ' 
τόν τρών τά λάϊα πρόβατα καί λησμονούν τ’ άρνιά τους.
Νά τού ’χε φάει κι’ ή μάνα μου, νά μή ’χε κάν’ κι’ μένα
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μόν’ μ* έκανε καί περπατώ στά έρημα τά ξένα.
Ξένες πλένουν τά ρούχα μου, ξένες τή φορεσιά μου*
τήν πλένουν μιά, τήν πλένουν δυό, τήν πλένουν τρεις καί πέντε
κι* άπά τΙς πέντε κι’ ύστερα τή ρίχνουν στά ποτάμι.
Πάρε ξένε μ’ τά ρούχα σου, πάρε τή φορεσιά σου 
Σύρ’ νά τήν πλύνη ή μάνα σου, ή δόλια ή άδερφή σου.

(Άσπράγγελοι)

’Από τήν Κρήτην

Ποιδς είδε ήλιο τήν αυγή κι* άστρι τδ μεσημέρι 
ποιδς είδε τάν Αμάραντο εις τά γκρεμνά νά βγαίνει.
Δίχως νερά ποτίζεται, μήτε καρπό δέν κάνει 
κι’ άν τόνε κάνει τόν καρπό, ξέκλωνα τόνε κάνει.
Τρων τον τ’ άλάφια καί ψοφούν, τ* άγρίμια καί μερώνουν.
Τρών τον κι* οί μάννες οί καλές κι* εύκιώνται τών παιδιών των.

(Συλ. Κρυάρη)

’Αμπέλι α) Τύ φυτόν Vitis vinifera, άλλως κλήμα. Παλαιότερα ή *Ήπειρος είχε 
πλούσιας άμπελοφυτείας εις τά όρεινά. Κατεστράφησαν άπά τήν φυλλο- 
ξήραν, τής όποιας τήν διάδοσιν έπεβράδυνε τά φράγμα τών μεγάλων δα
σών τής Πίνδου. Σήμερον έχουν άπομείνει τά τοπωνύμια δεικνύοντα τήν 
θέσιν παλαιών άμπελοφυτειών, ώς έν Ζαγορίω «Νεγαδιώτικα Αμπέλια» καί 
«Παληάμπελα» (Κοινότης Κήπων) κ ά. Περιεσώθησαν εις τά χωρία Ζίτσα 
καί Καρίτσα οί πολύτιμοι άμπελώνες έξ ών παράγεται ό μεγάλης φήμης 
άφρώδης οίνος, ή έλληνική σαμπάνια.
Είς δλα τά χωρία διατηρούνται κληματαριές ή περγολιές έντάς τών αύλών 
τών οίκιών. Είς τά χωρίον Μακρύνου οί κληματαριές στεγάζουν τούς στε
νούς καί γραφικούς του δρόμους.
Ή δημοτική Μούσα έχει τραγουδήσει τά άμπέλι ποικιλοτρόπως διά τήν ευ
καρπίαν του, τήν άποδοτικότητά του, τάς Απαιτήσεις του είς καλλιεργητι- 
κάς φροντίδας καί μεταφορικώς. Ιδού όλίγοι στίχοι άπά ’Ηπειρωτικόν 
τραγούδι :

Τά κλήμα πώχεις Μάρω μ* στήν αύλή 
τά κλήμα θέλει κλάδεμα
τά κλήμα θέλει κλάδεμα ν* άνθίση, νά καρπίση.

Πρά τής καταστροφής τών άμπέλων έν Ήπείρψ, ύπήρχον ποικιλίαι ώς dibiva, 
Κορίθι, τραγανό, ροζακί, μοσκοστάφυλο.
Τά μετά τάν τρύγον άπομένοντα έπΐ τών κλημάτων βοτρίδια, ώνομάζοντο 
μπορμπολόγια (κοινή όνομασία δλων τών μετά τήν συγκομιδήν ύπολειμ- 
μάτων).
Ό  βότρυς, κ'τσοννα, χωρίς τΐς ρόγες σοποτίνα, τά Αλλαχού τσάμπουρο.
Ή  καταστροφή τής Αμπελουργίας τής ’Ηπείρου ύπήρξε δεινόν πλήγμα 
έναντίον τής οικονομίας τών όρεινών πληθυσμών, έκ τής δποίας δέν θά 
δυνηθυύν νά άναλάβουν. Διότι ή άναμπέλωσις ούτε κατά διάνοιαν δέν είναι 
δυνατόν νά έπιχειρηθή λόγιο α) τής έλλείψεως έργατικών χειρών, β) τής 
άσκουμένης δασικής πολιτικής καί γ) τής συνεχούς ύποχωρι^σεως τής κατα- 
ναλώσεως τού οίνου έναντι άλλων οινοπνευματωδών ποτών.

Ά ναμεσαριά (ή) καί απλώς μεσαριά, έκτασις κειμένη μεταξύ δύο Ακραίων, τής 
άνω ή Απάνω ή έξω μεριάς καί τής κάτω μεριάς. Είς τήν έννοιαν άνω 
καί κάτω έξυπακούεται καί ή υψομετρική έννοια. Ούτω κάτω μεριά ή τά
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κατώτερα, είναι συνήθως τόποι χαμηλών υψομέτρων.‘Υπό τό γεωγραφικόν 
πλάτος τής χώρας μας τά μέν κατώτερα νοούνται μέχρι 400 μ. ύπερθαλασ- 
σίου ύψους, τά δέ υψηλά μέρη άπό 800 μ. καί άνω. Φυτογεωγραφικώς, ή 
μέν χαμηλή ζώνη περιλαμβάνει τά σκληρόφυλλα πλαιύφυλλα (durisilva) καί 
τά θερμόβια παραμεσόγεια κωνοφόρα, έν τή δποίρ καί ή Ελαία καί τά 
Εσπεριδοειδή, ή μέση ζώνη τά φυλλοβόλα πλατύφυλλα 'aestati silva) καί ή 
άνωτέρα ζώνη, τά ψυχρόβια παραμεσόγεια κωνοφόρα (Έλάτη, ’Ορεινή πεύκη, 
Όξυά) ή δποία έξικνείται μέχρι υψομέτρου 1500 περίπου. Πέραν τού ύψους 
τούτου άπλούται ή ύπαλπική ζώνη των θερινών λιβαδίων frigidi prata). 

Ά νάπλαγα , τό πλάι πλάϊ, κατά τήν πλαγιά τού βουνού* «δ δρόμος πηγαίνει άνά
πλαγα», τουτ’ έστιν, δέν άκολουθεΐ ούτε τά ριζά ούτε τήν κορυφογραμμή. 

Ά νά τρ ιχα , έπιρρηματικώς* άντιθέτως, κατά τήν άντίθετον φοράν: «θά πάρω 
δίπλα τά βουνά κι* άλάτριχα τά δρη». Ά ντίθ. κατώβλακα. ΈπΙ ποταμού, 
τά άνάντη. Άντίθ. «πάς τού ποταμού» =  τά κατάντη.

Ά ναφεξάδα, οί έντός τών δασικών συστάδων κενοί χώροι, τά διάκενα, (βλ. φε- 
ξάδα, ξαίθρα, ξάριο, σπανολογγιό).

Ά νδρομοίρι κλήρος έκ διανομής κτηματικής περιουσίας, αιτία θανάτου τού άν- 
δρός, κληρονομούμενος υπό τής χήρας συζύγου. Πρόκειται δηλ. δι* άδερφο- 
μοίρι περιερχόμενον είς τήν μητέρα. Διά τήν άντίθετον περίπτωσιν κλήρου, 
περιερχομένου είς τόν σύζυγον συνεπείρ διανομής κτηματικής περιουσίας 
τής θανούσης μητρός, δέν υπάρχει άνάλογος δρος.

Ά νεμος (ό) είς τήν κοινήν δμιλίαν, λαμβάνεται είς τήν αύτήν έννοιαν μέ τήν 
τού έπιστημονικού όρισμού (άήρ έν κινήσει) μέ τήν διαφοράν δτι ή κοινή 
χρήσις δέν κάμνει καμμίαν διάκρισιν μεταξύ τών έννοιών άνεμος καί άήρ: 
«φυσάει δυνατός άγέρας».— «Μάς έσήκωνε ό άνεμος».-«Μού σήκωσε ό 
άέρας τά φουστάνια».—«Έβαλε άγέρα» λέγουν οί ναυτικοί. Επίσης «ώρα 
καλή στή πρύμνη σου κι* άγέρα στά πανιά σου». Παροιμ. φράσις έν Κρήτη* 
«σάν άχινόποδα έκαμεν ό άνεμος τήν κεφαλήν σοτ».
* Ανεμογ άμης όνομάζεται άρπακτικόν τι πτηνόν είς τάς Κυκλάδας διότι 
πιστεύεται δτι όχεύειαι έν πτήσει. 
ανεμογκάστρι, ή ψευδής έγκυμοσύνη.
Παροιμία* «άνεμομαζώματα, διαβολοσκορπίσματα».
Άνεμαζωξιάρης, ό περισυλλεγείς άπό τόν δρόμον, ό παράσιτος.
Άνεμίδα, τό λεπτότερον υλικόν τού άχύρου, τό υπό τού άνέμου παρασυρό- 
μενον (Θεσσαλία) τό έν Ήπείρω χνονμι. (βλ. λ.).
’Ανεμώτια, κοινότης έν Μυτιλήνη, έπΐ ύψώματος κειμένη καί έκτεθειμένη 
είς σφοδρούς άνέμους.
άνεμοκονλονμα (τά) καλούνται έν Κεφαλληνίρ αί θίνες καί κατά παρομοίω* 
σιν, οι σωροί χώματος οί σχηματιζόμενοι άπό τήν έκσκαφήν ιών άμπέλων. 

άνεμοσούρι, σωρός χιόνος σχηματισθείς υπό τού άνέμου. 
άνεμοσέρνω (άπρ.)—«τ’ άνεμοσούρισε καί τό ’φκιακε β’νό». 

ανεμοδέρνω, παραδέρνω. Βλ. λαντζοδέρνω καί λαντζονιά. 
ανεμόδαρτος, δ Εκτεθειμένος εις τόν άνεμον, ό προσήνεμος, βλ. ξάνεμος. 
Φράσις. «Στούς πέντε άνέμους» δ Εκτεθειμένος είς κάθε κίνδυνον, δ άπρο- 
στάτευτος. Καί δ δημοτικός στίχος:

Τό δέντρο πού ’ναι στό βουνό, κάθε άνεμος τ’ δρίζει.
Κατάρα : «κατ’ άνέμου !»
Ύβρις: «πάς στόν άνεμο;» — «άμε στόν άνεμο».
Διάφορα σύνθετα: άνεμοζάλη, άνεμοδούρα, άνεμοστρόφιλας, άνεμόμυλος, 
άνεμόσκαλα κλπ.
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άνεμοκνκ?άτνω= φυσό» άπό δλες τις μεριές. Καί άνεμοκνκ?ΜμαΙ ταυτόσημον 
πρός τό άνεμοστρόφιλας.

Ά νήβουλα , άκουσίως (έπίρ.)
’Ανήφορος, ή πρός τά άνω πορεία, έν Κρήτη τό άναβό)&μα. Τόπος (ράχις, 

βουνοπλαγιά) έχων κλίσιν έλαφράν ή Ισχυρόν, προκειμένου νά τάν άναβή 
τις. ΈπΙ λίαν Ισχυρός κλίσεως γαϊδουρινός ανήφορος ή γαϊδονροανήφορος 
ή άπλώς γάιδαρος. Εντεύθεν τόπων, δπως Γαϊδονρόρραχη (Γρεβενίτι) «πο
λύ κοφτός ανήφορος, δέ φτουράει. Περπατείς, περπατείς καί δέ σώνεται*. 
’Αλλαχού, Γάΐγαρος, Γαϊδουρονήσι κλπ. χωρίς νά έχουν καμμίαν σχέσιν 
πράς τό όμώνυμον ζώον. Ά ντ. κατήφορος, βλ. λ.
Παρ. «Ετούτος ό άνήφορος κατήφορο θά φέρη>. Έν Κρήτη: «έτούτο τ 
άναβόλεμα θά φέρη καί το χύτη*.Έν Κρήτη έπίσης ανηφόρας (δ) ό καπνο
δόχος.

* Αντάρα (ή) όμίχλη. Έ πι καλοκαιρίας είναι προμήνυμα τροπής τοϋ καιρού προς 
βροχερόν. Έ ν καιρφ βροχής καλύπτει συνήθως τάς βουνοκορφάς, σημείον 
δτι έξακολουθεί ή πτώσις τής θερμοκρασίας. Ύπά θερμόν καιρόν, ή άντάρα 
σχηματίζεται χαμηλά, έπί τής έπιφανείας πεδιάδων, κοιλάδο>ν ή κλωστών 
όροπεδίων. Μέ τήν ύψωσιν τού ήλίου ύπεράνω τού όρίζοντος, άνυψούται 
καί αυτή καθισταμένη όλιγώτερον πυκνή μέχρι διαλύσεως. Άναλόγως τής 
έποχής καί τής θέσεως ή σχηματισμού τής άντάρας οί κάτοικοι προμαν
τεύονται την έξέλιξιν τού καιρού. Συχνοτάτη είναι ή άντάρα είς τάν δί
αυλον των Ίωαννίνων.
Μτφ. όμίχλη μπαρούιης έξ έκπυρσοκροτήσεων:

«νά κατακάτση ό κουρνιοχτός νά σηκωθή ή άντάρα».

Λέγεται έπίσης καί καταχνιά καί πάχνη:

Παρακαλώ Σε, Κύριε, πάρε την καταχνιά σου
πάρε τήν πάχνη άπ’ τό βουνό, τού κάμπου τήν άντάρα.

Ό τα ν  νέφος όμίχλη; κάθεται έπί κορυφής βουνού, ένφ ό ούρανός πέριξ 
είναι εύδιος, λέγεται κατσούλα, ρ. ανταριάζει (άπρ.) πέφτει άντάρα.

’Α ντί (τό) έξάρτημα τού άργαλειού. Φρ. «έγινα άντί», έφούσκωσα, έπρήστηκα: 
«τό στομάχι έγινε μου άντι* (άπό τήν πολυφαγία)

Ά ντίκλα ρο  (τι) φυτό πού φυτρώνει έπάνω σέ άλλο φυτό. Λέγεται καί πανω- 
δέντρι. Δυνατόν σπόρος οίουδήποτε φυτού νά φυτρώση είς φυτόχωμα ευρι
σκόμενον είς τό διχάλωμα μεγάλου δένδρου καί νά δώση ένα βλαστάρι. 
Είς τό άντίκλαρον τούτο άποδίδονται μαγικαί Ιδιότητες. Ό  άντιληφθείς 
άντίκλαρον σπεύδει νά τό κόψη μέ μυρίας προφυλάξεις καί τό διατηρεί εις 
κρυφόν μέρος διά τήν έν καιρφ χρησιμοποίησίν του. Φυτά, παρασιτούντα 
φύσει έπί άλλων δένδρων, όπως ό μελάς (βλ. λ.) έπί Ελάτου, ή ό ιξός (βλ. 
λ.) έπι τής Δρυός ή άλλων δένδρων, δέν είναι άντίκλαρα.

Ά ντ ικ ε ιά ζω , άγναντεύω, έπισκοπώ. Και έπρ. άντικειαστά.
’Α ντίλαλος καί άντιβονϊσμα. βλ. άχός.
Ά ντρ ο π α τώ  ένηλικιούμαι.
Ά νύ π λη το ς άπλυτος, άνιφτος. Συνήθης περίπτωσις δταν τό σαπούνι είναΙ εί

δος πολυτελείας.
Ά νώ π λ α γο  (τό) τό έπάνω, τό ύψηλότερον πλάγι βουνού.
Ά ξεχέρσ ω τος, ό μη έκχερσωθείς, ό άκαλλιέργητος, ό έν άγραναπαύσει τόπος δ 

όποιος καλύπτεται συν τφ χρόνφ άπό άγρια φυτά. (βλ. ξυλώνω).
’Απ’ άνάγερα έπιρρηματική έκφραση, άπογυρίζοντας, φέρνοντας γύρω: «τρα-
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βάω τή γιδόστρατα πού, άπ’ άνάγερα μιας ραχούλας, μέ φέρτει ΐσια στους 
βλάχους»’ άναγνρίζω, περιτρέχω, καί άναγνριστικός, δ διφορούμενος: «λό
για άναγυριστικά».

Ά π ά ντι (τό) μέρος προφυλαγμένο, άπαντημένο, υπό προστασίαν ή άπαγόρευσιν 
(έναντίον τής βοσκήσεως, υλοτομίας, κλαόονομής κλπ.). Καί ρ. άπαντενω.

Ά πόγω νος, δ υπήνεμος, δ παράμερος, ό κείμενος ύπδ τήν προστασίαν γωνίας 
σχηματιζομένης ύπδ δύο άντειρίδων' άπόγωνα μαντριά, προφυλαγμένα. Καί 
έπιρρηματικώς, άπόγωνα. Συνών. άπάγγειο, άπαγγάκι.

Άίτόκοτα (έπιρ.) τολμηρώς. Καί ρ. άποκοτώ, τολμώ, ριψοκινδυνεύω.
Άποκουρά (ή) υπόλειμμα υλοτομίας ή φωτιάς. 2) τδ κάτω άχρηστον τμήμα 

ύλοτομηθέντος κορμού, άλλως καί μπόοΐιί (βλ. λ.) «πανώστρατα καί κατώ- 
στρατα δ τόπος ήταν γεμάτος άποκουρές».

Ά πολογύρα, ελιγμός δρόμου, κορδέλλα ή πέταλον.
*Απόνυχτα (έπιρ/κώς), νυχτούλια - νυχτούλια’ τελειώνοντας ή νύχτα—πριν άρχί- 

σουν τά ξημερώματα.
Ά πόφω νος (δ) φωνή άπδ βαθειά (όχι ηχώ), ώς άπδ τδ βάθος σπηλαίου, βαρά

θρου κλπ. «σά νά έβγαινε ένας άπόφωνος μέσα άπδ τδν νταΰκο». (βλ. λ.).
Άραδαριά (ή) σειρά, παράταξις, στή γραμμή: «άραδαριές - άραδαριές ειταν τά 

έλατα...».
Άράδιαση, συγκοινωνία, κυκλοφορία. Καί άραδίζω, κυκλοφορώ: «άπδ τούτον 

τδν διάσελο άραδίζουν οί σαπανίσιοι». (βλ. λ.).
Ά ργιλές (δ) άγέλη Ιπποειδών. βλ. Βαλμάς.
Ά ρεντεύω , σπεύδω, τρέχω' «βλέπω κάποιον πού άρεντεύει άπδ πέρα. Κλήσις, 

παρόρμησις : - «άρέντα! άρέντα!»
Ά ριά , δρύς ή άρία Quercus ilex L. Άπαντά καί άρι, άρεονδι, ρεονδι. Πολλαχού. 

τοπωνύμια* θέσις έν τή περιοχή κοιν. Ξεχώρου Θεσπρωτίας.
'Αρκάς (δ) μετωπικός σωρός κατεβασιάς χειμάρρου, σχηματίζουν φράγμα. «Τδ 

ρέμα (δηλ. ή ροή τού ύδατος) δέν πάει όλο ιή μέση. Δέν τ ’άφήνει δ άρκάς 
άπδ τΙς πέτρες, όπως ιΐς σαρώνει (συσσωρεύει) ή κατεβασιά, πότ’ έδώ καί 
πότ’ έκεϊ».

Ά ρμένοι (ot) καί άρμέη (τδ) είδος λευκοκιτρίνων μαργαριτών όμοίων πρδς τδ 
άνθος τού χαμαιμήλου, πλήν δλίγον μεγαλυτέρου μεγέθους. Πιθανώς τδ 
Έράνθεμον τδ δρεινόν. Λέγονται κα'ι άρμίρες.

Ά ρνάρι (τδ) άπλούν ξυλουργικόν έργαλεΐον, άλλως καί ξνλοφάϊ χρησιμοποιού- 
μενον είς έλαφρδν (έπιφανειακδν) πλάνισμα ή λιμάρισμα τού ξύλου.

'Αρνί (τδ) μη είσέτι χρονήσαν πρόβατον' τδ άριιγέννητον, αρνάκι. Μετά τδ πρώ
τον έτος καί μέχρι τού τρίτου ζυγούρι. Μετά τδ τρίτον, πρόβατον, προβα
τίνα. Τδ άρρεν, κρυάρι. Τδ τριετές πρόβατον λέγεται καί μιλιόρι.

'Αρνομάντρι (τδ) μαντρί τών προβάτων.
'Άρτος (δ)=δ ‘Άραχθος έν Εύρυτανίρ.
’Ά σβος καί άσβός, τδ μικρόν θηλαστικόν άσπάλαξ. Έν Κρήτη άρκαλος.
Ά σ φ άκα  τδ θαμνώδες φυτδν Flomis fruticosa. Θέσις καί κοινύτης παρά τά 

’Ιωάννινα.
Ά σφακαριά έκτασις καλυπτομένη άπδ άσφάκας* τπν. έν τή κοινόιητι Ξεχώρου 

Θεσπρωτίας.
Α χαμ νός, έπί έδάφους, λεπτόγαιον, άδύνατον, πτωχόν.
’Αχός, ή άντίχησις. Καί άχώ , άχολογώ  = άντηχώ. Καί άχολαλώ. «οί λόγγοι 

άχολαλούσαν», «τίν' δ άχδς π ' άκούγεται;»" «άχδς βχρύς άκούγεται, πολλά 
ντουφέκια πέφτουν», (δημοτ.).

S

(Συνεχίζεται)



ΝΙΚΟΥ ΧΡ. ΤΣΑΚΑ

Π Α Ρ Γ Α - Σ Τ Ε Ρ Ι Α '
(Λ Ε Ξ 1 Λ Ο Γ I Ο Ν)

Α' Βραβειον τής έν Ά θήναις Γλωσσικής Ε τα ιρείας

μ α ρ γ ώ ν ω  (ρ)=μουδιάζω, άποχαυ- 
νούμαι, διστάζω, πρβλ. «μάργωσα άπδ τδ 
κρύο», «σάν είδε τδ λύκο μάργωσε», «μάρ
γωσα καί δεν ήξαιρα τΐ νά κάνω» νΑλλ. 
λ. μαργωμένος (δ), μάργωμα (τό), μαργω- 
μάρα (ή).

μ α ρ ι ν ά τ ο  (τδ)=τρόπος παρασκευής 
κρέατος κατά τδν δποίο, μετά τδ ψήσιμο, 
«σβύνεται» (ραντίζεται) μέ κρασί ή ξίδι. 
(Στήν Ίτ: ηιαπηπί:ο=παστός, διατηρημέ
νος σέ άρμύρα (aequa marina).

μ ά ρ κ α  (ή)=Ίτ. λ. σήμα, έμβλημα, 
είδος, [έξυπνος άνθρωπος.

μ α ρ κ α λ ά ω  (ρ)=έπΙ συνουσιασμοΰ 
ζώων, μαρκαλισμένος (δ), μαρκάλα (ή), 
μαρκαλιάρης (δ) =  τράγος π. χ. καλής ρά
τσας.

μ α ρ κ ά ρ ω (ρ)= Ίτ. λ. βάζω μάρκα 
(βλ. λ.) πχ. «μαρκάρω τΙς έληές (βάζω μέ 
μπογιά τά αρχικά μου)», «μαρκάρω τά ζώα 
(μέ καυτδ σίδερο)» κ.λ.π. μαρκαδόρος (δ)= 
δ έκτελών τδ μαρκάρισμα καί τδ όργανο 
μαρκαρίσματος.

μ α ρ κ ί ζ α  (ή)=προέκταση τσιμεντέ
νιας ταράτσας γιά προστασία τοΰ κτιρίου 
(καί κυρίως τής εισόδου) άπδ τή βροχή.

Μ ά ρ κ ο ς  ή Μ α ρ ί  α=ή μία ή ή άλ- 
)η οψη τού νομίσματος κατά τδ στρίψιμο 
γιά έπιλογή στά παιχνίδια. Μάρκος=τδ κε
φάλι ή κορώνα καί Μαρία=τά γράμματα. 
ΙΙρέπει νά άναζητηθή στήν Βενετσιάνικη 
έποχή όπου πιθανώς νομίσματα τής Γαλ. 
Δημοκρατίας είχαν τδ κεφάλι τού *Αγίου 
Μάρκου.

μ α ρ κ ο ύ τ σ ι  (τδ)=τουρκ. λ. τδ έπι- 
στόμιο τού ναργιλέ. |μικρό κομμάτι ξύλου) 
τδ πέος.

μ α ρ μ ά ρ α (ή)=στείρα προβατίνα ή 
γίδα.

* Συνέχεια έκ τού προηγ. τόμου, σελ. 205.

μ α ρ ό ν ι (τδ) (Ίτ. λ. ιηατοη0)=κά- 
στανο πρβ. «κάστανα μαρόνια, α, α,». 

μ ά ρ σ α (ή)=έμβατήριο, μάρς. 
μ α ρ τ ά ν ο ς  (δ) έπιθ=μαραάτικος, 

κυρίως στδ χαρακτηρισμό τού καιρού δσ· 
τρία (όστρια μαρτάνα=μαρτιάτικη).

μ α σ ι α λ ά (πρόφ. μαο!ιιαλά)=έπιφ. 
μπράβο, πρβλ. «μασίαλά λεβέντης), »φτού! 
μασίαλά (νά μή βασκαθής)». Τουρκ. λ.

μ α σ κ ά λ η  (ή)=μασχάλη. παραμά- 
σκαλα (έπίρρ.) ύπδ μάλης.

μ ά σ κ ο υ λ ο  (τδ) Ίτ. λ. είδος παλαι
ού μικρού κανονιού.

μ α σ κ ο φ έ μ ι ν ο  (τδ)=σερνοκοθή- 
λυκο. Ξυλουργικός όρος γιά έργαλεϊα σέ 
δυδ κομμάτια πού μπαίνει τδ ενα στ’ άλ
λο (Ίτ. maschio -f-femino).

*μοωλάτι (τδ)=τουρκ. λ. ύπόθεσι. 
μ α σ ο ύ λ ι (τδ)=προϊόντα κτηνοτρο- 

φικά [τδ σύνολο τών προϊόντων πού προ
κύπτουν άπδ μιά σεμπριά.

μ α σ ο ύ ρ ι  (τδ)=ράμ.μα ή σπάγγος 
περιτυλιγμένος [δυναμίτης.

μ α σ σ ά τ ι (τδ)=τουρκ. λ. στρογγυλή 
ή πεπλατυσμένη άτσάλινη βέργα μέ χερού
λι πού ot χασάπηδες χρησιμοποιούν γιά νά 
«πιάνουν» (τροχίζουν) τά μαχαίρια, χαντ- 
ζάρια. Πρβλ. «πιάσε μου λίγο τδ μαχαίρι 
στδ μασσάτι γιατί στόμωσε» (ξετροχίστηκε).

μ α σ τ έ λ λ α ( ή )  καί μαστέλλο (τδ)= 
μικρό ξύλινο ή τσίγκινο δοχείο γιά τδ πλύ
σιμο τών ρούχων, μεταφορά νερού ή κα
θάρισμα τού πατώματος.

μ α σ τ ε λ λ ό τ α β λ α  ή τ α β λ ο μ α -  
σ τ έ λ λ α  (ή)=σανίδωμα μέ λούκια (βλ. 
λ.), πού τοποθετεί ή νοικοκυρά στ ή μα- 
στέλλα γιά νά τρίβη πάνω σ’ αυτή τά 
ρούχα.

μ α σ τ ο ρ ά ν τ ζ α  (ή)=δμάδα μα
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στόρων. Είρων. πονηρός, καταφερτζής. 
Πρβλ. «είσαι μαστοράντζα πρώτης».

μ α σ τ ρ α π ά ς  (ό)=τουρκ. λ. πήλινο 
ή μετάλλινο έπι τραπέζιο δοχείο μέ χερού
λι γιά νερό ή κρασί. Πρβλ.

«νάχα νεράντζι νάρριχνα 
στό πέρα παρεθύρι 
νά τσάκιζα τό μαστραπά 
πούχει τό καριοφύλλι».

*μ α σ τ ρ ά φ ι (τό)=τουρκ. λ. σπατά
λη, καταστροφή.

μ ά σ τ ρ ο — =πρώτο συνθετικό πολ
λών λέξεων καί όνομάτων γιά άνθρώπους 
πού διαπρέπουν στήν τέχνη τους μαστρο- 
Κώστας, μαστρο - Θανάσης κλο. (’Ιτ. nia- 
stro).

*μ ά τ α μ=ιουρκ. λ. έπειδή, γιά τόν 
λόγο δτι.

μ α τ α ρ ά ς (ό)=τενεκεδένιο δοχείο 
μέ σκοινί γιά κράτημα μέ τό όποιο μετα
φέρουν οί κτηνοτρόφοι τό γάλα, άλλά καί 
γιά τή μεταφορά άλλων ύγρών χρησιμο
ποιούμενο.

μ ά τ ι  (τό) ’ βλ. άβασκανία. 
μ α τ ι κ ά π ι (τό)=ξυλουργικό έργα- 

λεϊο γιά άνοιγμα τρυπών (άλλ. άρίδα (ή).
μ ά τ ι σ ι καί μ α τ ι σ ι ά (ή) καί μά· 

τισμα (τό) = ή έπιμήκυνσι ένός σκοινιού, 
ξύλου κ λ.π. μέ προσθήκη τού ίδίου είδους 
καί μέ κόμπο, δέσιμο ή κάρφωμα. Ρ. μα
τίζω, ματισμένος (δ).

μ α τ ό κ λ α ρ ο  (τό)=βλεφαρίδα (τσί- 
νουρο (τό).

μ α τ σ α λ ά ω  (ρ)==μασώ. — λάς,—λά- 
ει,—λάμε,—λατε, — λάνε. Παρατ. έματσάλαα 
Μέλλ. θά ματσαλάω, άόρ. έματσάλησα. 
ματσαλι(σ)μένος (ό), μάτσολο (τδ)=άπομα- 
σήματα. πρβλ. «τδκανε μάτσαλα»

μ ά τ σ ο  (τδ)=’Ιταλ. λ. mazzo δεσμί
δα όμοειδών πραγμάτων, πρβλ. «μένω ύπό- 
χρεος μ’ ένα μάτσο ρεπάνια».

μ α τ σ ό λ α  (ή )= ’Ιτ. λ. mazulo (’Αλ
λιώς ξυλόσφυρο (τό) μεγάλο σφυρί άπό 
άγριόξυλο πού χρησιμοποιούν οί καλαφά
τες, τενεκετζήδες, βαρελάδες, κ.ά.

μ α τ σ ο ύ κ ι  (τό)=ραβδί. πρβλ. «τού- 
φερε μιά μέ τό ματσούκι καί τού άνοιξε 
τό κεφάλι».

μ α τ σ ο υ μ ά ν α  (ή)=έξυπνη, πεπει
ραμένη γυναίκα, πού δέν γελιέται.

μ α  υ λ ά ω (ρ)=προσεκλύω μέ φωνές 
ή φαί ένα ζώο. Πρβλ. «μαύλα (καί μαύλι
σε) τσί προβατίνες νά τΙς ταΐσουμε».

μ α υ ρ ο γ ά ν ι  (τό) καί μαυρογάνα 
(ή)=ρίζι τού όποίου τό έσωτερικό είναι 
άσπρο ένώ τό τσιλτίκι του (βλ. λ.) είναι 
μαύρο.

μ α φ ί σ ι α (τά) μόνο στόν πληθ.) = 
δ,τι καί ξεροτήγανα (βλ. λ.).

μ α χ α λ ά ς  (δ)=τουρκ. λ. συνοικία, 
οίκισμός-

* μ α χ μ ο υ ν τ ι έ ς  (δ)=χρυσό τουρ
κικό νόμισμα πού κόπηκε έπί σουλτάνου 
Μαχμούτ.

μ α χ μ  ο υ ρ λ ή ς  (ό)=τουρλ. λ. άγου- 
ροξυπνημένος.

*μ α χ τ ο ύ (τό)=έπιχορήγησι. (τουρκ, 
λέξις).

* μ ε ζ ά τ ι  (τό)=τουρκ. λ. έκπλειστη- 
ριασμός, δημοπρασία, πλειοδοσία, πρβλ. 
«τδβγαλε στό μεζάτι».

μ ε ζ έ ς  (δ)=τουρκ. λ. δρεχτικό φαγη
τό πού «τραβάει» (άνοίγει ΰρεξι) γιά πιο
τό. [δοκιμή άπό ένα φαγητό, πρβλ. «είχα
με καλό μεζέ», «φέρε μου κι’ έμένα ένα 
μεζέ νά Ιδώ τΐ σχέδιο πράμα είναι», μεζε- 
(κ)λ(κι (τό).

μ ε ζ ή=έπίρρημα, μέ κόπο, μεγάλη δυ
σκολία, προσπάθεια, πρβλ. «μεζή τόφερα», 
«μεζή τόν κατάφερα», «μεζή τά φέρνω 
γύρα».

μ ε ζ ο ύ ρ α  (ή)=Ίτ. λ. m isura τό 
μέτρο τών ραφτάδω,ν [σταθερή μονάδα 
γιά τή μέτρησι υλικών πρβλ. «δύο μεζού
ρες μπαρούτι καί πέντε σκάγια».

* μ ε ϊ μ ο υ ρ ι έ τ ι  (τδ)=τουρκ. λ. τί
τλος άξίωμα.

μ ε ϊ ν τ ά ν ι  (τό)=τουρκ. λ. πλατεία, 
περίβλεπτη θέσι, σημείο. Πρβλ. «δέν έχει 
τακάτι νά βγή στό μεϊντάνι», «τού βγά
λανε τ’ άπλυτα στό μεϊντάνι».

μ ε λ ε τ ά ω  (ρ)=κάνω μνεία, μιλώ 
γιά κάποιον, κάτι. Πρβλ. «καλομελέτα κι* 
έρχεται», «μή μελετάς τό σατανά».

μ ε (ή ι) λ έ τ ι (τό)=τουρκ. λ. ράτσα, 
λαός, φυλή Πρβλ. «είναι άπό άτιμο μελέ- 
τι», «τό μελέτι τους κρατάει άπό άλτζερί- 
νους».

μ ε λ ί γ κ ι (τό)=κρόταφος, μηνίγκί.
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μελιγκίτης (δ)=μηνιγγΐτις. Πρβλ. «μού 
φύγαν τά μελίγκια άπ’ τόν πόνο».

μ ε λ ι μ ά γ κ α  καί μ ε ρ μ ά γ κ α ( ή )  
=μσύρη δηλητηριώδης άράχνη. Πρβλ. 
«Μπά, πού νά σε φάνε οί μελιμάγκες».

μ ε λ ι σ σ ο τ ά β α ν ο  (τό)=χόρτο εύ
οσμο μέ τό όποιο συγκεντρώνουν τά δια
σκορπισμένα μελίσσια.

μ ε λ ο ΰ δ ι (τό)=ό μυελός των όστών. 
*μ ε μ ο ύ ρ η ς  (δ)=τουρκ. λ. υπάλ

ληλος, γραφιάς Πρβλ. «μπελεντιέ μεμού- 
ρης» (γραμμ. Δήμου).

. *μ ε ν τ ά τ ι (τό)=τουρκ. λ. βοήθεια, 
ένίσχυσι.

μ ε ( ή ι )  ν τ ε ν ο ύ τ α  (ή)=  πόρνη 
σπιτωμένη.

μ ε ν τ ρ ε σ σ έ ς  (δ)=τουρκ. λ. στρό- 
φιγκα παραθυριού, πόρτας, ντουλαπιού, 
[^ιεροδιδασκαλείο τουρκικό.

μ ε ρ ά κ ι  (τό)= τουρκ. λ. καημός, πά
θος, έντονη επιθυμία, έρωτικός πόθος. 
*Άλλ. λ. μερακλής (ό), μερακιάζω—ομαι 
(ρ), μερακλαντάν (έπίρρ.) μερακιασμένος, 
μερακλωμένος (ό).

μ ε ρ δ ι κ 5 καί μ ε ρ τ ι κ ό  (τό)= με
ρίδιο.

μ ε ρ ε μ έ τ ι  (ιό)=τουρκ. λ μικροεπι- 
σκευή. (σουλτάν μερεμέτι=γερό ξυλοκόπη
μα. νΑλλ. λ. μερεμετίζω (6) μερεμέτης (δ).

μ ε ρ ι ά  (ή)=μέρος, τοποθεσία, πλευ
ρά [—ριά (τά)=οί πισινοί.

μ ε ρ ο δ ο ύ λ ι  (τό) μεριάτικο (τό)= 
κέρδος, άμοιβή άπό τήν Γργασία μιας ήμέ- 
ρας. πρβλ. «μεροδούλι, μεροφάι».

μ ε ρ τ ζ α ν ί  (τό)=μελιτζανΙ (τό χρώ
μα τής μελιτζάνας).

*μ ε ρ τ σ ά ρ η ς (δ) τουρκ. λ. κεντη
τής των παλαιών φορεσιών.

*μ ε ρ χ α μ ε τ λ ή ς (ό)=τουρκ. λ. πο- 
λυεύσπλαχνος (δ Θεός, δ Σουλτάνος).

*μ ε ρ χ έ μ t (τό)=τουρκ. λ. έπιθυμία, 
πόθος.

μ ε ρ χ α μ π ά=χαιρετισμός τουρκικός 
=καλημέρα. Οί Τούρκοι τής Πάργας, τό 
πρωί πού πρωτοπήγαιναν στόν καφενέ χαι
ρετούσαν «μερχαμπά καί καλημέρα σας» 
(πρώτα τούς πιστούς καί μετά τούς άπι
στους).

* μ ε ρ χ ο ύ μ η ς  (δ)=τουρκ. λ. πεθα
μένος, μακαρίτης.

μ ε σ ά λ ι  (τό)=τουρκ. λ. πετσέτα τού 
φαγητού άλλά κα'ι τραπεζομάντηλο.

μ ε σ ί ν ι (τό)=τό δερμάτινο μέρος 
τής στρωματιάς (βλ. λ.) στά σαμάρια.

μ ε σ ο λ ο ύ ρ ι  (τό)= τμήμα τού μπρο
στινού μέρους τού σφαχτού (περιλαμβάνει 
κομμάτι άπό τό έσωτερικό τών πλευρών 
μέχρι τό σβέρκο).

μ ε τ ά ν ο ι α (ή) (πρόφ. μετάgnoια)= 
γονυκλισία, άλλαγή γνώμης, Ιδέας.

μ ε τ ε ρ ί ζ ι  (τό)=πολεμίστρα, πρόχω
μα, έπαλξι φρουρίου. Πρβλ. «άν σού βα- 
στάη έβγα στό μετερίζι».

* μ ε τ ζ η τ ι έ ς  (δ)=τουρκ. νόμισμα 
έπΐ σουλτάνου Μετζήτ. μετζήτι (τό).

μ έ τ ζ ο (τό)=Ττ. λ. mezzo ήμισυ. 
φρ. «μέτζο—μέτζο»=άπό μισά-μισά.

* μ ε τ ζ ο λ χ α ν έ ς  (δ)=διοικητήριο, 
μέγαρο.

*μ ε χ ά σ ι (τό) (πρόφ. με!ιάΛι)=μι- 
σθός. (τουρκ. λ.).

*μ ε χ λ ι ό λ η ς (δ)=τουρκ. λ. δεσμευ
μένος, κατασχεμένος.

*μ ε χ τ έ π ι (τό)=τουρκ. λ. σχολείο, 
μ ή δ ε, μ η δ έ, μ ά ϊ δ ε ,  μ ο ύ δ ε =  

έναντιωματικός σύνδεσμος.
μ η ν  α=έρωτημ. σύνδ. πρβλ. «μήνα 

ξαίρω κι* έγώ», μήνα τεύπες καί σύ τίπο
τες ;».

μ η ν ά ω  (ρ)=μηνώ, στέλνω ειδησι. 
μ ι ζ έ ρ ι α (ή)=Ίτ. λ. miseria άθλι

ό της, φτώχεια, κακομοιριά, μίζερος (δ)= 
σχολαστικός, τσιγκούνης, παράξενος καί 
μίντζερος (δ).

μ ι λ ι ο ύ ν ι (τό)=πολλές χιλιάδες (Ίτ. 
λ. millione).

μ ι ν α ρ έ ς  (δ)=τουρκ. λ. δ δβελίσκος 
τών μουσουλμ τζαμιών.

*μ ι ν α σ ο ύ π ι (τό)= τουρκ. λ. τό 
σωστό, τό δίκαιο.

μ ι ν έ τ ο (τόί—Ίτ. λ. m inetto αυνα
νισμός. νΑλλ. λ. μινάρω (ρ), μινάρισμα 
(τό).

*μ ι ν ι σ τ ρ α τ ό ρ ο ς  καί *μ ι ν ί- 
σ τ ρ ο ς (δ)=’Ιτ. λ. m inistro ύπουργός, 
μεγάλος πολιτ. τιτλούχος, άλλά καί πρε
σβευτής ή καί άπεσταλμένος.

*μ ι ν τ ε ρ ά ς (δ)= τουρκ. λ. παπλω
ματάς.

μ ι ν τ έ ρ ι (τό)=τουρκ. λ. χαμηλό
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κάθισμα, γύρω στόν τεϊχο ένός δωματίου ή 
κοντά σέ τζάκι, στρωμένο μέ παχειά στρω
σίδια. καί μπάσι (τό).

μ ί ν τ ζ α (ή)=Γαλλ. λ. mise μερίδιο 
άπό ύποβοήθησι μιας δουλειάς δωροδοκία.

*μ ι ν τ ζ ι λ ί σ ι (τά)=τουρκ. λ. συμβού
λιο. Πρβλ. «θάχουνε μιτζιλίσι στόν Ινταρέ 
πού έχει φώτα».

μ ι ρ α λ ί δ α (ή)=εΙδος άγριολάχανου 
μ ι σ ι α κ ό ς  (δ)=χτήμα ή κοπάδι πού 

δίνεται άπό τόν Ιδιοκτήτη στό σέμπρο (βλ. 
λ.) για καλλιέργεια ή φύλαξι επί ώρισμένο 
χρονικό διάστημα, μετά τό τέλος τοΰ δποί- 
ου καί κάνουν μοιρασιά.

μ ι σ ο δ ρ ο μ ΐ  ς=έπίρρ. στό μισό δρό
μο. πρβλ. «μισοδρομίς πάει ή ψυχή του» 
(μισοπεθαμένος).

μ ι σ ο κ ο ύ ν τ ο υ λ ο ς  (δ)=έπίθ. τε
ρατώδης στην δνι [—λο (τό)=τέρας. πρβλ. 
«βγήκε μισοκούντουλο γιατ’ είχε πατέρα 
μαλεφραντζάρη».

μ ι σ ό τ ρ ι β ο ς  (δ)=έπίθ. μεταχειρι
σμένος [ -  βη (ή)=γυναικα μεταχειρισμένη.

μ ι τ σ ί ν (ι) α (ή)=προβατίνα πού χω
ρίζουν τά χρώματά της στη μέση της (άπό 
τή μέση κι’ άπάνω άσπρη καί άπό τή μέ
ση καί κάτω κόκκινη ή άντιστρόφως). 

μ ο β ό ρ υ ς (ό)= (αί)μοβόρος. 
μ ο λ έ ρ ν ω καί μ ο λ ά ω (ρ)=άφή- 

νω έγκαταλείπω, άπελευθερώνω.
μ ο λ ο γ ά ω (ρ)=δη]γοΰμαι περιγρά

φω Πρβλ. «μολόγα μας άπό τό Σελιανίκι 
(Θεσσ)κη)». μολόγημα (τό) = διήγησι. «Δέν 
μολογάω»=δέν άζίζω.

μ ο λ ο ν τ ο ϋ τ  ο =  έναντιωμ. σύνδε
σμος.

μ ο λ ύ β ι  (ιό) μόλυβδος καί μολυβδο
κόντυλο.

μ ό μ π ι λ ο (τό)=έπιπλο, σκεύος, μόμ- 
πιλα (τά)=οΙκοσκευή. Ίτ. niobilia. άμομ- 
πιλάριστος (δ)=άνεπίπλωτος.

*μ ο ν α σ ί π ι (τό. =  τουρκ. λ. κατάλ
ληλο.

μ ο ν α φ ί κ η ς  (ό)=ρουφιάνος, προ
δότης, ραδιούργος, διαβολεύς.

μ ο ν α φ ί κ ι α  (τά)=ραδιουργίες, ρου- 
φιανιές. Βάνω μοναφίκαι, διαβάλλω.

μ ό ν ε=έναντ. σύνδ. πρβλ. «καλά αυ
τά μόνε τούτα τι τά κάνουμε» «νά φύγης 
μόνε νά γυρίσης γλήγορα».

μ ο ν έ δ α  (ή)=Ίτ. λ. moneta νόμι
σμα.

μ ο ν ι ά ζ ω  (ρ)=Εόμονοώ.
μ ο ν ο μ ά τ η ς  (δ)=λαός φανταστι

κός, φανταστικού κράτους τής ‘Ασίας, μέ 
χαρακτηριστικό ένα μάτι καί άκατάβλητη 
άντρεία. Τούς είχε δημιουργήσει ή άμά- 
θεια καί άγραμματωσύνη τών έδώ μου
σουλμάνων. Πίστευαν δτι αυτοί θά έσω- 
ναν τήν Τουρκία άπό τήν κατάρρευσι.

μ ο ν ο σ τ έ φ α ν ο ς  (δ)=αύτός πού 
πεθαίνει άγαμος, διότι, κατά τή συνήθεια, 
έστω καί γέρος, θάβεται μέ στεφάνι τού 
γάμου. Σημ. Μέ πρώτο συνθετικό τήν μο- 
νο—πολλές σύνθετες λέξεις π.χ. μονάντε- 
ρθϊ,=δ λύκος. Μονόκλωνος, μονόχνωτος= 
άκοινώνητος κ.λ.π.

μ ό ν τ ε=στήν έπιρρ. έκφρασι «ά μόν- 
τε (βλ. έτσι).

μ ό ρ α  (ή)=έφιάλτης. Πρβλ. «μόρα 
καί κατσίδα νά σέ μάση».

μ ο ρ ό ζ ο ς (δ)=Ίτ. λ. έρωτευμένος. 
Π amore roso.

μ ο ρ ο φ ί ν τ ο ( τ ό  =Χώρισμα δωμα
τίων άπό σανίδια σοβατισμένα, ’/τ. λ.

μ ο σ χ ο λ ί β α ν ο  (τό)=τό άρωματικό λι
βάνι πού χρησιμοποιείται γιά τις γιορτές 
καί διακρινόμενο άπό τό νεκρολίβανο τών 
κηδειών.

μ ό σ κ ο ς  (δ)=άρωμα μόσχου, μοσκο 
— =πρώτο συνθετ. μοσκοκάρυδο, μοσκο
κάρφι (=γαρύφαλλο), μοσκοσάπουνο, μο- 
σκοπουλάο) (πουλάω σέ καλή τιμή) μοσκο
βολάω, μοσκοστάφυλλο, μοσκα να θρεμμένος 
κ.λ.π. κ.λ π.

μ ό σ τ ρ α  (ή)=γιάλινη προθήκη γιά 
τήν έκθεσι (καί προστασία) φαγωσίμων καί 
έμπορευμάτων. |δείγμα ένός είδους. Άπό 
τήν Ίτ. mostra. Άλλ. λ. μοστράρω (ρ)= 
έπιδεικνύω καί μοστράρομαι (μέσ.).

μ ο ύ=Ά λβ. λ. συγκρ. μόριο. Πρβλ. 
«μού χωνευτικό νερό δέν έχω Ιδή», «μού 
άχρηστος άνθρωπος δέν έπεσε στό πα
ζάρι».

* μ ο υ α κ ε ρ έ ς  (δ)=τουρκ. λ. διαδι
κασία.

* μ ο υ α λ ί μ η ς  (δ)=τουρκ. λ. καθη
γητής.

* μ ο υ α μ ε λ έ ς  (δ)=κατάσχεσι. Μετφ.
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έκδίκησι. πρβλ. «που θά μου πας θά σου 
τόν κά\υ> τό μουαμελέ».

μ ο υ α μ π έ τ ι (τό)=τουρκ. λ. συζή* 
τησι διασκεδαστική, γιά νά περάση ή ώρα 
νΛλλ. λ. μουαμπετίζο) (ρ), μουαμπετλής 
(δ^εύχάριστος Επιδέξιος σχήν κουβέντα 
Αλλά καί έπιρρεπής. Καί μουαμπετλίδι
κός (δ).

*μ ο υ α ρ ε μ π έ ς (δ) =  τουρκ. λ. πό
λεμος.

*μ ο υ α χ κ e μ έ ς (ό)=τουρκ. λ. δικα
στήριο.

μ ο ΰ δ α (ή) =  ΐό έσιοτερικό των έσπε* 
ριδοειδών πού δέν χρησιμεύει σέ φαγητό, 
(κίτρον, νεραντζιού, φράπας, λεμονιού).

*μ ο υ ζ ε β ί ρ η ς (δ)=τουρκ. λ. άπα- 
τευινας, δολοπλόκος, διαστροφεύς τήςάλη* 
θείας.

*μ ο υ ζ ο υ τ ι έ ς (δ)=χουρκ. λ. Αναγ
γελία ευχάριστου γεγονότος καί ή Αμοιβή, 
φιλοδθ)ρημα πού δίνει δ πληροφορηθείς. 
(συχαρήκια).

μ ο υ κ α έ τ η ς (δ)— -  γίνομαι =έτοι- 
μάζομαι, φροντίζω, προσπαθώ, πρβλ. «άμα 
γίνο) μουκαέτης θά σού στείλω» μουκαε- 
τ(ι )λίκι (τό)=έχοιμασία.

μ ο υ κ α τ ά ς (δ)=τουρκ. λ. περιφέ
ρεια. (είδικδς φόρος πού ΐσχυε γιά τδ τσι
φλίκι τής ΙΙάργας.

μ ο ύ κ ι α (ή) = μούχλα. (Ίχ. λ. inoti- 
chio—a). νΛλλ. λ. μουκιάζω (ρ), μουκιά- 
Οης,—(?ικος,—σμένος (δ, ή, τό).

*μ ο υ λ α ί μ η ς (ό)=τουρκ. λ. μαλα
κός, πράος καί μουλαΐμικος (ό).

*μ ο υ λ ά ς (ό) =  τουρκ. λ. βαθμός τούρ- 
κου ίεροδικαστού.

μ ο υ λ I (χδ)=τό τελευταίο τμήμα τού 
στομαχιού των μηρυκαστικών πρός τό έν- 
τερο (έχίνος), αυτό πού χρησιμεύει γιά τό 
πήξιμο τού τυριού δταν προέρχεται άπό 
Αρνιά τού γάλατος.

μ ο υ λ ι α ζ ί μ η ς (ό)=τουρκ. βαθμ. 
Ανθυπασπιστής. |Έπίθ. Παργινής χουρκ. 
οϊ,κογενείας.

*μ ο ύ λ κ ι (χό)= χουρκ. λ. κτήμα, ά- 
γροτική Ιδιοκτησία.

*μ ο υ λ τ ε ζ ί μ η ς (δ)=ένοικιαστής 
διαπυλίων τελών ή άλλων δημοσίων φό
ρων καί τελεσμάχων.

μ ο υ λ ώ ν ω (ρ)=μαζεύομαι, κρύβο

μαι άπό φόβο. ‘'Λλλ. λ. μουλωμένος (δ), 
μουλο>χχός (δ) = αύχός πού ένεργεί ύπο- 
γείως.

μ ο (υ) μ έ ν τ ο (τό)=στιγμή, λεπτό, 
’ίτ. λ. momento.

* μ ο υ μ π α σ ί ρ η ς  (δ) = τουρκ. λ. Αγ
γελιοφόρος.

μ ο υ ν ο ύ χ η ς (δ) =  ευνουχισμένος. 
"Αλλ. λ. μουνουχεύω (ρ), μουνουχεμένος 
(δ), μουνούχι (τό) πρβλ. «βρήκα άρνί μου- 
νούχι τετράπαχο».

μ ο ύ ν τ ζ α  (ή)=βριστική χειρονομία 
μέ προτεταμένα Ανοιχτά τά δάχτυλα τής 
παλάμης. νΑλλ. λ. μουντζώνω (ρ), μούν- 
τζωμα (τό), μουντζωμένος (ό).

μ ο υ ν τ ζ ο ύ ρ α  (ή) =  λέρωμα άπό 
λάσπη, μελανιά, γάνα. Ρ. μουντζουρώνω, 
μουντζουρωμένος (δ), μουντζούρης (δ).

μ ο υ ν τ ζ ο υ φ λ ι ά ( ή )  καί μούντζου- 
φλος (δ)=δ,τι καί μούντζα (βλ. λ.) Αλλά 
νά κολλήση τό χέρι στά μούτρα τού βριζο- 
μένου. πρβλ. «τούφερα δσους μούντζου- 
φλους μπόρεσα», «τόνε τάραξε στίς μουν- 
τζουφλιές».

*μ ο υ ν τ ή ρ η ς (δ)=τουρκ. τίτλος. 
Κατιοτερος υποδιοικητής.

μ ο υ ν τ ό ς  (δ)=έπίθ. θαμπός, χωρίς 
γιαλάδα π.χ. «μουντό μόμπιλο», «μουντός 
ουρανός», άρχισε νά μουντώνη» =νά σκο- 
τεινιάζη.

μ ο υ ρ α μ π ό ς  (δ)=τουρκ. λ. Ιστο
ρία, Αφήγημα ευχάριστο, γιά νά περνάη ή 
ώρα. Πρβλ. «Αρχίσανε τούς μουραμπάδες» 
«έχεις κάνα μουραμπά νά μας πής».

μ ο ύ ρ γ α  (ή)=παχύρευστα κατάλοι
πα μετά τήν άφαίρεσι τού λαδιού πού 
περιέχουν Ακόμη κάποια δόσι βαρειού λα
διού.

μ ο υ ρ γ α ρ ι ά  (ή) =  ύπόγεια δεξαμε
νή (πρό τής χρησιμοποιήσεως τών έλαιο- 
διαχωριστήρων), δπου συνέρρεαν τά κατά
λοιπα άπό τήν πίεσι καί μετά τήν Αφαίρε- 
σι τού λαδιού. ΤΗταν κλεισμένη σ’ δλο τό 
διάστημα τής έλαιοσοδειάς, στό τέλος τής 
δποίας Ανοίγονταν, μαζεύονταν τό «μουρ* 
γόλαδο» καί τό υπόλοιπο άμολυόταν στή 
θάλασσα (βλ. καί μπάμπω).

μ ο υ ρ (γ) ι ό ν ι (τό) == Ακρογωνιαίο 
λιθάρι Αλλά καί τό συμπαγές (άπό πέτρα)
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περιθώριο τής πόρτυς ή τοΰ παραθυριού.
(Ίτ. ιιιογο)

μ ο υ ρ μ ο υ ρ ί σ τ ρ α  (ή) =  ή γκρι
νιάρα.

μ ο υ ρ ν τ ά ρ η ς  (ό)=τουρκ. λ. βρω
μερός, πουτανιάρης. Άλλ. λ. μουρνταρεύω 
($), μονρνταριά (ή), μουρνταρεμένος (ό).

μ ο (υ) ρ τ α δ έ λ α (ή)=χοντρό σαλά
μι. Ίτ. mortadella.

μ ο ϋ ρ τ ζ ο  (τό) =  έπίθ. πρόβατο μέ 
μαΰρες, Ιδίως ατά πρόσωπο, κηλίδες.

μ ο υ σ α κ ά ς  (δ)=φαγητό τής τουρ
κικής κουζίνας άπό άλλεπάλληλες φέτες 
ζαρζαβατικών μέ κιμά καί κρούστα άπό 
πάνω πού -φαίνεται σέ ταψί στό φούρνο.

* μ ο υ σ α μ π έ τ ι  καί μ ο υ σ ο υ μ- 
π έ τ ι (τό)=τουρκ. λ. καταδίκη, τιμωρία, 
πρβλ «δ Θεός νά σοΰ δώκη τό μουσουμ- 
πέτι*.

μ ο ύ σ α  ν τ α ρ ά ς  (δ)=χωνευτό στόν 
τοίχο ντουλάπι, κυρίως γιά τοποθέτησι 
ρούχων.

* μ ο υ σ α ν τ έ ς  (δ)=τουρκ. λ. βοή
θεια.

μ ο υ σ α φ ί ρ η ς  (δ) (πληθ. μουσαφι- 
ραίοι καί —ηδες)=τουρκ. λ. φιλοξενούμε
νος. Άλλ. λ. μουσαφίρ - όντάς (δ)=δωμά- 
τιο διά την δεξίωσι των φιλοξενουμένων, 
μουσαφιρλίνι (τό)=ή δλη περιποίησι φιλο- 
ξενουμένου. πρβλ. «θά σού κάνω τά μου- 
σαφιρλίκια», «έχω μουσαφιρλίκια».

* μ ο υ σ ε λ ί μ η ς  (δ)==κατώτερος βαθ
μός στήν τουρκική διοικητική Ιεραρχία.

μ ο υ σ κ έ ρ α  (ή)=τό θηλυκό τής λ. 
μουσκάρι (τό), δηλ. μικρή γελάδα, [τό έρ- 
μάρι πού καλύπτεται μέ δικτυωτό σύρμα, 
γιά άερισμό καί προφύλαξι άπό τΙς μύγες. 
Άπό τήν Ίτ. λ. mosciera (ιιιο500=μύγα).

μ ο (υ) σ κ έ τ ο (τό) = Ίτ. λ. moscliet- 
to ντουφέκι, μουσκετιά (ή)=ντουφεκιά

πρβλ. «ρίχνουν καί στούς Εγγλέζους 
πεντ’ έξη ντουφεκιές, πεντ’ έξη 
μουσκετιές».

[δ,τι μουσκέρα (έρμάρι).

μ ο υ σ κ ε ύ ω  (ρ)=βάζω ένα είδος σέ 
νερό ή άλλο υγρό γιά νά μαλακώση Άλλ. 
λ. μούσκεμα (τό) καί μουσκίδι (τό)=δια- 
ποτισμάς μέ νερό ή άλλο ύγρό π.χ. «μού

σκεμα στό νερό», «μουσκίδι στόν Ιδρώ τα».
μ ο ύ σ κ ι ο (ς) (τό, δ) =  ή ένέργεια 

τού προηγ ρήματος, «βάζιο στό μούσκιο.
μ ο ύ σ κ ο υ λ ο  (τό)=μύ νας. Ίτ. λ. 

imiscolo πρβλ «δλο μούσκουλα είναι τος». 
μ ο ύ σ μ ο υ λ ο  (τό)=φροϋτο. 
μ ο υ σ τ α λ ε υ ρ ι ά  (ή)=γλυκό κατα

σκευασμένο άπό μούστο καί άλεύρι.
μ ο υ σ τ ά ς (δ)=έργαλεΐο μπρούτζινο 

τού τσαγγάρη φτιαγμένο σέ σχήμα μεγά
λης σφραγίδας μέ τό δποίο χτυπούσανε τά 
σολοδέρματα, γιά νά μαλακώσουν (άργα- 
στούν) προκειμένου νά τά περάσουν στά 
τσαρούχια.

μ ο υ σ τ ε ρ ή ς  (δ)=τουρκ. λ. πελάτης, 
πρβλ. «είναι καλός μουστερής», «πλακώ
σανε οί μουστερήδες».

μ ο ( υ ) σ τ ρ ί ν α  (ή)=ύποκοριστικό τού 
μόστρα (βλ. λ.).

* μ ο υ τ ε β ε λ ή ς  (δ)=τουρκ. λ. Επί
τροπος.

* μ ο υ τ ε σ α ρ ί φ η ς  (δ)=τουρκικδς 
διοικητικός τίτλος, δ,τι περίπου δ σημερι
νός νομάρχης.

μ ο υ τ ε ύ ω (ρ)=μαδώ, κυρίως έπΐ 
πουλερικών, [μεταφ. έκμεταλλεύομαι. πρβλ. 
«τόν μουτέψανε στά χαρτιά». Ά λλ. λ. 
μούτεμα (τό), μουτεμένος (δ).

μ ο ύ τ ι (τδ)=Άλβ. λ. τό αίδοίο. πρβλ. 
«τό μούτι τής μάνας σου», «νά τής φάς 
τό μούτι».

μ ο ύ τ ο ς,—τα,—το (δ, ή, τδ)=βου- 
βός. Ίτ. λ. muto.

μ ο υ τ σ ο ύ ν α  (ή)=είρων. τό πρόσω
πο [προσωπίδα.

*μ ο φ λ έ τ ι (τό)=τουρκ. λ. προθε
σμία.

* μ ο υ φ λ ο υ ζ ι λ ί κ ι  (τδ)=τουρκ. λ. 
πτώχευσι, δόλια χρεωκοπία, κακομοιριά. 
Άλλ. λ. μουφλούζης (δ) καί εΰχρ. ρ. μου- 
φλάρω μετβ. πρβλ. «τόνε μούφλαρα στά 
χαρτιά», μούφλα (ή) («τόν έκανα μού- 
φλα»).

μ ο υ φ τ ή ς  (δ) =  τούρκος Ιεροδικα- 
στής, έρμηνευτής τού τουρκ. νόμου.

(Συνεχίζεται)
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ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ 
ΞΗΡΟΒΟΥΝΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ

III. ΝΕΡΑ ΙΔΕΣ

Of κάτοικοι τής περιφερείας μας πίστευαν σέ νεράιδες. Τοϋτο διαπι- 
στούται έκ τής όνομασίας μιας πηγής στήν Πλατανούσσα, ή όποια λέγεται 
«Νεραϊδόβρυσα ή ’Αραϊδόβρυσα» καί έκ τοϋ μύθου ότι είς τήν πηγήν των 
Καπνών Καρυδέας, ή όποία λέγεται «Μάνα», παρουσιάζονταν μια νεράιδα 
και χτενίζονταν κάθε πρωί στόν ήλιο. Μιά μέρα ένώ χτενίζονναν παρουσιά
στηκε άπότομα μπροστά της μιά γυναίκα. Αυτή τότε κρύφτηκε βιαστικά. 
Πάνω στήν ταραχή της ξέχασε τό χρυσό της χτένι. Ή  γυναίκα τό πήρε και 
έφυγε. Ή  νεράιδα όμως θύμωσε πολύ και στέρεψε τήν πηγή. Τό νερό άρχισε 
πάλι νά κυλά μόνον όταν τής έπέστρεψαν τό χτένι της.

IV ΜΟΙΡΕΣ

Γριές κακόθωρες καμπούρες και κουφές. Αυτές όταν «γεννιέται» ένα 
μικρό πηγαίνουν δίπλα του, σέ μονό άριθμό. Τό παρατηρούν και ή κάθε μιά 
τού δίνει και κάποια καλή ή κακή ιδιότητα. Ύστερα προφητεύουν τό μέλ
λον του, τό όποιο γράφουν σ ’ ένα χαρτί «κι ότι γράφει δέν ξεγράφει». Συχνά 
στά νυχτέρια για τό άμετάβλητο τής μοίρας άκοΰμε τόν άκόλουθο μύθο:

'Η Π α λ ο ύ κ ο :  «Μία φορά κι έναν καιρό ένας ράφτης νύχτωσε σέ 
κάποιο άγνωστο χωριό. Ε κεί τόν φιλοξένησε κάποιος καλός άνθρωπος. Τό 
ίδιο βράδυ έτυχε νά γεννήση ή γυναίκα τού οίκοδεσπότη ένα κοριτσάκι. Ή ρ 
θαν ώς ήτο φυσικόν οί μοίρες καί άρχισαν «νά λένε καί νά γράφουν». Ό  
ράφτης όμως άκουσε τί είπαν : «τό κορίτσι αυτό όταν μεγαλώση θά παντρευτή 
τόν ράφτη». Ό  ράφτης ταράχθηκε καί γΓ αυτό όταν όλοι στο σπίτι κοιμή
θηκαν αυτός σηκώθηκε άρπαξε τό μικρό κι έφυγε. ’Αφού βάδισε άρκετά τό 
πέταξε μέ όλη τή δύναμι καί έφυγε ήσυχος πλέον ότι τό μικρό πέθανε. Τό 
μικρό όμως όταν τό πέταξε έπεσε πάνω σ’ ένα παλούκι (πάσσαλο), ό όποιος 
τού έσχισε τήν κοιλιά του. Οί γονείς τής μικρής ψάχνοντας παντού, τήν 
βρήκαν έκεί καρφωμένη. Τήν περιποιήθηκαν καί έγινε καλά. Στό χωριό της 
άπ’ αύτό τή φώναζαν Παλούκο. Ή  κοπέλα μεγάλωσε άρκετά καί όμως κανέ
νας δέν τή ζητούσε σέ γάμο. Οί γονείς της άναγκάστηκαν νά τήν στείλουν 
σέ κάποιον συγγενή τους στό χωριό τού ράφτη. Ό ταν τήν είδε ό ράφτης 
τήν έρωτεύθηκε καί τήν ζήτησε σέ γάμο άπό τόν κηδεμόνα της. Έγιναν τά 
στέφανα καί ζούσαν εύτυχισμένοι. Κάποτε ό σύζυγος είδε στήν κοιλιά τής 
γυναίκας του τό σημάδι πού τής άφησε τό παλούκι καί τή ρώτησε: «τί είναι 
αύτό έδώ γυναίκα»; Ή  Παλούκο, ώς ήτο φυσικόν, τού διηγήθηκε όλη τήν 
ιστορία της. Καί ό ράφτης τής άπεκάλυψε τόν δράστη κι έζησαν αυτοί καλά 
καί έμείς άκόμα καλλίτερα». *

* Συνέχεια έκ του προι^γουμένου τόμου, σελ. 581.
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V. ΒΑΣΚΑΝΙΑ-ΜΑΓΙΑ—ΓΙΑΤΡΟΣΟΦΙΑ

Βασχανία

«’Αβάσκαμα—άβασκάθηκε—πήρε άπό μάτι». «Ματιάζουν όσοι έχουν 
κακό μάτι. Ματιάζονται δέ τά ζώα, κάθε πράγμα άξίας, τά φυτά καί οί άνθρω
ποι», αύτοί πού ματιάζουν έχουν καθήκον νά φτύνουν κάθε τι τό όποιον 

• επιθυμούν λέγοντας «νά μην άβασκαθή». "Οποιος παίρνει μάτι πρέπει νά 
φοράη «γκόλφι» (σακκουλάκι 0,07X0,05 μ. έπ’ αυτού μέ στολίδια κατα
σκευασμένα άπό χάντρες και ένα σταυρό. Μέσα τοποθετούν φυλαχτά άπό 
άγιους, χώμα άπ’ τό κατώφλι τού κεντρικού ναού τής κοινότητος, λιβάνι, 
τρίχα άπό άγριογούρουνο, άλάτι, σκρούμπο, φύλλα άπό άσφάκα και μπα
ρούτι. Τούτο κρεμούν κάτω άπό τή δεξιά μασχάλη τους. Στά δένδρα πρός 
τον σκοπόν τούτον κρεμούν ένα τρύπιο λιθάρι.

Κατά τό στάφνισμα στόλισμα άφήνουν έπάνω τους κάτι άκάθαρτο. 
Πολλοί βάζουν στήν τσέπη τους ένα σκόρδο «μονοσκλίδικο» (μονόλοβο). 
Τά άβάπτιστα δεν άβασκαίνονται καί γενικώς δέν παίρνουν άπό μάτι τά παι
διά άπό τήν μητέρα τους, τό νουνό καί άπ* όλους όσοι βρέθηκαν κατά τήν 
ώρα τής γεννήσεώς τους εις τόν θάλαμον τής έπιτόκου μητρός των. "Αν κά
ποιος ματιασθή, πρέπει εγκαίρως νά τρέξη σ’ όσους γνωρίζουν «ξόρκια» 
(λόγια άσυνάρτητα καί άκατάληπτα). Οί κατέχοντες αυτά «τά παραδίδουν» 
μόνον εις ένα άτομον. "Οταν τά «παραδώσουν» χάνουν οί ίδιοι τό χάρισμα 
νά ιατρεύουν τόν άβασκαμό. "Αλλοι περιφέρουν τόν άβασκαμένο γύρω άπό 
κάποιο παρεκκλήσιο τρεις φορές «γιά νά φύγη τό σκέλισμα» ή καίνε νή
ματα άπό τό ρούχο έκείνου «πού έχει τό κακό μάτι» καί ποτίζουν τόν άβα
σκαμένο ή «τού σβήνουν τά κόρνα» ώς έξή ς: Παίρνουν «άκρεντο νερό» (τό 
φέρουν στο σπίτι χωρίς νά μιλήσουν σέ άνθρωπο), τό ρίχνουν σ’ ένπ πιάτο, 
παίρνουν έν συνεχεία ένα ψαλίδι καί μ’ αύτό πιάνουν ένα κάρβουνο, τό κρα
τούν πάνω άπό τό νερό καί τό «όνοματίζουν» (λένε τό όνομα γνωστού τους 
άτόμου). Κάνουν πάνω άπό τό πιάτο ένα σταυρό μέ τό κάρβουνο καί τό ρί
χνουν στο νερό. Τό ίδιο κάνουν καί γιά τό δεύτερο. Ρίχνουν ώς 13 κάρβουνα 
καί σταματούν πάντα σέ μονό άριθμό. Τό παιδί άβασκάθηκε άπό τό άτομο 
έκεΐνο τού όποιου πήγε τό κάρβουνο «στον πάτω» στο πιάτο. Μέ τό νερό 
πού βρίσκεται στό πιάτο ραντίζουν τόν άβασκαμένο καί τού «νεροδιαβά- 
ζουν» (τού παιρνούν έλαφρά) τήν «μπάλα» (μέτωπο) καί τού δίνουν νά πιή 
καί λιγάκι.

Τ ά μ ά γ ι α
«Τά έφκιαναν οί μάϊσσες καί ήταν πολλά σκέδια». "Αλλα τά έκαναν 

«γιά νά μαέψουν κάποιον νά πάρη μιά τσιούπρα». ’Αλλά τά έκαναν «γιά νά 
ζουρλάνουν τόν έχθρό τους» καί άλλα «νά τόν άρρωστήσουν ή νά τόν πεθά- 
νουν». Τά τρομερώτερα ήταν τό «μανόγαλο» (σκόνι γάλακτος μητέρας καί 
τής κόρης της) καί ή «σκωταριά» (γίνονταν μέ συκώτι ζώου στό όποιο έλέ- 
γοντο μαγικές φράσεις. Αύτά δέν «χάλαγαν» (δέν ήτο δυνατόν νά γίνη καλά 
όποιος άσθενοΰσε άπό αύτά). Μόνον ό ριχτολόγος, λένε, ότι λύνει τά μάγια, 
άνακαλύπτει τά κλεμμένα πράγματα καί συγκεντρώνει τούς δαίμονες καί τούς 
δένει μέ μιά τριχιά άπό μαλλί λύκου κάθε Τρίτη καί Παρασκευή βράδυ, 
βοηθούμενος άπό ένα βιβλίο μέ μαγικό περιεχόμενο τήν «Σολομωνική». Τούς 
διαβόλους άφού τούς δέση, μέ τόν τρόπο του, τούς ξυλοφορτώνει, μέχρις 
δτου τούς έξαναγκάση νά κάνουν τό θέλημά του. ΟΙ άνθρωποι αυτοί πού 
ζοΰν καί σήμερον, έγκατέλειψαν τό έπάγγελμά τους τά τελευταία χρόνια.
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Γ α τ ρ  ο σ ό φ ι α
Οί «πρακτικοί» κατέχουν τά μυστικά ίάσεως πολλών άσθενειών, τις 

όποίες ή έπιστήμη άδυνατεϊ νά ίατρεύση. Αίφνης ό Δημήτριος Βασιλείου 
άπό τήν Πλατανοϋσσα κατέχει τό μυστικόν ίάσεως τής έπιληψίας, όπως ό 
ίδιος λέγει, καί πολλοί τό παραδέχονται. Ό  Ααμπράκη Μάνθος, αίωνόβιος 
άπό τήν Δαφνωτή, κατεσκεύαζε άλοιφές καί «γιάτρευε τά σπυριά καί τίς 
πληγές». Αυτοί γιά νά άποκαλύψουν τά μυστικά τους έπιθυμοΟν νά άναγνω- 
ρισθοϋν ύπό τών ’Αρχών.

Θεραπεία μέ μαντέματα:
—Τό κομμένο κρέας (ξάφνισμα) ίατρεύεται μέ μέτρημα πάνω στό χέρι 

τοϋ πάσχοντος.
Τό κριθαράκι τοϋ ματιοϋ, Ιατρεύουν μέ τό «άλύχτησμα» (ένα πρωτό

τοκο άρσενικό τό άλυχτάει τρεις ήμέρες «πρίν σκασ’ ό ήλιος» καί λέει «άμ, 
άμ κριθαράκ’ φεϋγα άπεύτου* είμαι πρώτος θά σέ φάω».

—Τό «λίγκιασμα» (λόξυγγας) περνάει, άν ποϋμε στόν πάσχοντα άπό- 
τομα: «έκλεψες τά ράμματα τής νουνάς σου».

—"Οταν «άλλάζη τό δόντι» τό ρίχνουν πάνω στή στέγη τοϋ σπιτιοϋ 
καί λένε: «πάρε κ’ρούνα κόκκαλο καί δός μου σιδερένιο».

—Ό τα ν  κάποιος έχει «μιξίδια (δοθιήνες, καλόγερους) παίρνει ένα 
καρφί βάζει πάνω σ’ αότό λίγο «όμπυο» (πύον) καί τό καρφώνει έν συνεχείς 
σέ μιά άγριοαχλαδιά.

Ό ποιος έχει «χρυσή» (ίκτερο), γίνεται καλά ώς έξής : Κάτω άπό τό 
άνω χείλος καί πλησίον τής άνω γνάθου, παρουσιάζεται ένα έξόγκωμα σκλη
ρό, μεγάλο όσον κόκκος τής φακής, Αυτό τό κόβει ένας ειδικός ώς έξής: 
Τό τρυπάει μέ ένα βελόνι καί τό κόβει μέ ένα ξυράφι. Στήν πληγή έπάνω 
βάζουν άλάτι* «τή χρυσή» τήν ρίχνουν μέ λίγο ψωμί νά τήν φάη ένα σκυλί. 
Ό  άσθενής, τό μεσημέρι τής ϊδιας ήμέρας, τρώη έναν κόκορα, ό όποιος θά 
πρέπει νά έχη κίτρινα πόδια καί δέν τρώει διόλου όσπρια έπί έξ μήνες.

ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΛΑ Ϊ ΚΟΥ ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΥ

1η Ίανουαρίου («τ’ βΑϊ Βασ* λιοϋ»)

Ό  νέος χρόνος πρέπει νά μάς βρή «χορτάτους» κι όχι νηστικούς. Σβή
νουν τά μεσάνυχτα τής 31ης Δεκεμβρίου τή λάμπα καί τήν άνάβουν άμέσως 
πάλι καί εύχονται ό ένας στόν άλλον «καλό μήνα καί καλό χρόνο». Τό 
πρωί κάνουν τηγανίτες καί τό μεσημέρι βασιλόπιτα. Ά π ’ τή βασιλόπιτα κό
βουν καί κομμάτι γιά τούς ξενητεμένους. Ό ποιος βρή «τό άσήμι» αυτός 
είναι ό τυχερός τής χρονιάς. «νΑν, τήν ήμέρα αότή, βγή ήλιος καί λιάση 
ή άρκούδα τά άρκουδόπ’λα», τότε θά βρέχη 40 ήμέρες «άκράτ’τα».

6 Ίανουαρίου («τά Φώτα»)
Μετά τόν άγιασμό «φεύγουν τά καρκάντζελα». Χύνουν σέ πολύ νερό 

τό άγιασμα τοϋ περασμένου χρόνου καί παίρνουν νέο. Τά νερά όλα, τήν 
ήμέρα αύτή είναι άγιασμένα.

1η Φεβρουαρίου

«Μπαίν* ό κουτσοφλέβαρος»
2. Φεβρουαρίου

«Τής Παπαντής, ό παπάς μαζώνει τίς γιορτές μ* ένα άντί» (τίς διώχνει).
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1η Μαρτίου
Στρίβουν δύο κλωστές (κόκκινη καί άσπρη) μάλλινες καί τις δένουν 

βραχιόλι στο χέρι πλησίον τοΟ καρποϋ «για νά μήν τούς πιάκη ό Μάρτης 
και μαυρίσουν».

24 Μαρτίου

Τό άπόγευμα τής ήμέρας αότής τά παιδιά κάθε γειτονιάς κρατουν στό 
χέρι άπό ένα τεψί και τό χτυπούν μέ ένα ξύλο και λένε «όξω ψύλλοι και 
ποντίκια φίδια και γκοστερίτσια».

25 Μαρτίου

Τρώγουν ψάρια ή βακαλάο.

31 Μαρτίου

Ό  Μάρτης είχε 30 ήμέρες «άλλα ήταν κακός και για τούτο, κανείς 
δεν τόν άγαποΰσε. Κάποια γριά, πού είχε λίγα ζώα, τελειώνοντας ό Μάρτης 
είπε: «πρίτς, παλιομάρτη, τά έβγαλα τά άρνοκατσικά μου». Ό  Μάρτης θύ
μωσε πολύ και άποφάσισε νά τιμωρήση τή γριά. Δανείστηκε λοιπόν μιά 
ήμέρα άπό τόν άδελφό του, τόν Φεβρουάριο, καί έκανε τόσο κρύο, τήν ήμέ- 
ρα έκείνη, ώστε καί τά άρνοκάτσικα τής γριάς ψόφησαν, άλλά καί ή ίδια 
πέθανε άπό τό κρύο. ‘Ο κακός όμως Μάρτης, δεν έπέστρεψε τήν δανεικιά 
ήμέρα στόν άδερφό του καί τόν άφησε κουτσό.

1η ’Απριλίου

Προσπαθούν «νά γελάση ό ένας τόν άλλον».

1η Μαΐου

Κάνουν έκδρομές «νά πιάσουν τό Μάη» (νά μαζέψουν λουλούδια και 
νά κάνουν μ’ αύτά στεφάνια). Παλαιά «έπαιρναν αίμα στή γλώσσα» (τούς 
έκοβε, ένας είδικός μιά άρτηρία κάτω άπό τή γνώσσα, νά τρέξη λίγο αίμα). 
Τούτο «ήταν καλό γιά τήν ύγεία». Ε πίσης έτρωγαν πολύ πρωί, «γιά νά μήν 
άκούσουν τόν κούκο νηστικοί καί τούς άνικήσει».

20 ’Ιουλίου ( τ ’ *Αϊ-Λιός)

Έπί δύο ήμέρες πανηγυρίζει ή Δαφνωτή τό χωριανικό πανηγύρι καί 
γίνονται γλέντια καί χοροί.

26 Ιουλίου  τής ‘Α γίας Παρασκευής

Πανηγυρίζει ή Πλατανοΰσα. Τό πανηγύρι διαρκεΐ δύο ήμέρες καί λέ
γεται «χωριανικό». Πανηγυρίζουν οί κάτοικοι τής περιφερείας καί σέ άλλες 
έορτές, όπως τού ’Αγίου Νικολάου, τής Ζωοδόχου Πηγής, τού Α γίου Γεωρ
γίου, τού ‘Αγίου Κωνσταντίνου κ.λ.π. Τά πανηγύρια όμως αύτά θεωρούνται 
μικρά καί δέν συγκεντρώνονται ξένοι. Στό «χωριανικό» πανηγύρι συγκεν
τρώνονται καί γλεντούν μαζί μέ τούς ντόπιους καί πολλοί ξένοι. Έκεΐ έδί* 
δετό ή εύκαιρία στούς νέους νά διαλέξουν ταίρι καί στίς τοπικές άρχές 
(κατά τά χρόνια τής σκλαβιάς) νά άνταλλάξουν γνώμες καί νά όργανωθοΰν 
έναντίον τών κατακτητών. Οί ξένοι πανηγυρισταί φιλοξενούνται στίς κατοι
κίες τών χωριανών, άνευ άνταλλάγματος καί λέγονται «μουσαφιραΐοι». Γιά

i
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τά γλέντια και τά όμορφα πανηγύρια φημίζεται ή Πλατανοϋσα. Στό τέλος 
τοϋ πανηγυριού έγίνετο τό «καγκελάρι». Σ’ αύτό έλάμβανον μέρος όλοι οί 
πανηγυρισταί άφοϋ διέλυον τούς διπλούς χορούς. Στήν Πλατανοϋσα έγίνον- 
το τρεις διπλοί χοροί. Στόν έσωτερικό κύκλο έχόρευαν τά κορίτσια καί στόν 
έξωτερικό τά άγόρια. Χόρευαν ταυτόχρονα δύο άτομα, ένα στόν έσωτερικό 
καί ένα στόν έξωτερικό. Τά όργανα έπλήρωναν μόνον οί άρρενες. Στούς δι
πλούς χορούς κρατιούνται μέ τό μαντήλι, στό «καγκελάρι» όμως κρατιούν
ται με τό χέρι (ό ένας κρατεί τό μπράτσο τοϋ άλλου χωρίς νά γίνεται διά- 
κρισις, ήλικίας καί φύλου). Ώ ρίζονταν οί πρωτοπόροι τού χορού «κι* αύτός 
πού θάσερνε τό χορό» καί σχηματίζονταν κύκλος πολύ μεγάλος. Τήν άρχή 
τού χορού έπεβάλλετο νά κάνη ό παπάς. Οί πρωτοπόροι τραγουδούν πρώτοι, 
τά διάφορα κομμάτια τοϋ χορού καί οί άλλοι, χωρισμένοι σέ δυό παρέες, 
έπαναλαμβάνουν τά ίδια. Στό κέντρον τού χορού στέκει ένας σεβάσμιος γέ
ροντας «γιά νά έπιβάλη τήν τάξι, άν παραστή άνάγκη. Τό καγκελάρι άποτε- 
λείται άπό πολλά μικρά τραγούδια τού ίδιου «ν’χοϋ» (ήχου) τά άκόλουθα:

I. Τέτοια ώρα ήταν χθές, 
τέτοια καί παραπροχθές. 
Στό χορό πού χόρευαν 
όλ’ άγόρια καί ξανθές 
καί κορίτσια ’νύπαντρα. 
Μ έσ’τή μέση τό χορό 
κάθεται χρυσός άΐτός 
καί τροχάει τά νύχια του, 
τά χρυσά φτερούδια του : 

— Θέ μου κάμε προθυμιά
(δός μου θέλησι) 

νά ριχτώ ν’ άδράξω μιά 
κι άν δέν τήν έδιάλεγα 
νάπεφταν τά νύχια μου,

τά χρυσά φτερούδια μου.
2. Μέσ’ στόν πέρα μαχαλά 

πέθανε μιά καλογριά
και τήν πάν στήν έκκλησιά 
μέ λαμπάδες μέ κεριά, 
μέ λαμπρά ’κονίσματα.
Ό  δεσπότης πάει μπροστά 
καί τρεις διάκ’άπό κοντά:

—Ώ χοϋ έμένα καλογριά, 
πού σέ είχα συντροφιά, 
κάθε γιόμα καί βραδιά 
τό ταχιά στήν έκκλησιά

3. Σύ πού σέρνεις τό χορό 
σάν κλωνί βασιλικό 
τράβα σταύρωσ’ τό χορό

(Τότε δυό άνδρες σηκώνουν τά χέρια τους καί όλος ό χορός διέρχε
ται κάτω άπό τήν σχηματιζομένην ούτω άψίδαν, ένώ ένα τμήμα τοϋ χορού 
μένει άκίνητο).

4. Σύ πού σέρνεις τό χορό κάνε διπλοκάγκελο,
σάν κλωνί βασιλικό διπλοκαγκελίσματα.

(Επαναλαμβάνονται οί δύο πρώτοι στίχοι καί άντί τοϋ τρίτου λένε:)

—Κάνε τριτοκάγκελο (τριτοκαγκελίσματα).
Όμοίως,

—Κάνε τετροκάγκελο (τετροκαγκελίσματα).
Όμοίως,

—Κάνε πεμπτοκάγκελο (πεμτοκαγκελίσματα)

5.- Σύ πού σέρνεις τό χορό καί θά πάω νά ’μολογώ
σάν κλωνί βασιλικό στά χωριά πού θά διαβώ
τράβα σιάσε τό χορό ’κείνο π’ είδα κειό θά είπώ.
είμαι ξένος καί θά Ιδώ
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(*0 χορός καί πάλι λαμβάνει σχήμα κυκλικόν).

6.- Μά τόν άγιο Κωσταντίνο 
τόν χορό δέν τόν άφήνω, 
Μά τόν άγιο άΐ-Γιάννη 
ό χορός πάει γαϊτάνι.

Μά τόν άγιο άϊ· Θανάση 
ό χορός δέν θά χαλάση.
Μά τόν άγιο άϊ-Ηένη
άπ’ τό χορό νά βγοϋν οί ξένοι.

Ειδοποιούνται έτσι νά άποχωρήσουν, δσοι δέν γνωρίζουν νά χορεύουν 
τά άκόλουθα Ιδιόρρυθμα τμήματα τού χορού (οί γυναίκες δέ καθώς καί οί 
πολύ νέοι είς τήν ήλικίαν, όποχρεωτικώς).

7. - Πέρασα, μωρέ παιδιά
πέρασα στήν Κικαριά(Ίκαρία)
Κι είδα τίς Καριώτισσες 
πού φυτεύανε κουκιά.

(Χωρίς νά κινούνται τραγουδούν, ένώ μέ τούς δείχτες τών χεριών τους 
δείχνουν τή γή.)

"Ετσι τά μωρέ παιδιά, 
έτσι τά φυτεύανε.

(Κάνουν τήν κίνησι ή όποία άπαιτείται δταν κανείς σκάβη καί λ ένε :)

"Ετσι τά μωρέ παιδιά, 
έτσι τά σκαλίζανε.

(Κάνουν τήν κίνησι ή όποία άπαιτείται κατά τόν θερισμόν καί λένε :)

Έ τσι τά μωρέ παιδιά, 
έτσι τά θερίζανε.

Ό  χορός χωρίζεται σέ δύο τμήματα. Οί μισοί χορευταί βλέπουν έμ- 
πρός καί οί μισοί πρός τό τέλος τού χορού. Κάθε χορευτής κρατεί ένα μαν
τήλι τό περνάει άνάμεσα στά πόδια του καί τό πιάνει ό έπόμενός του, ό 
ίδιος δέ μέ τό άλλο του τό χέρι κρατεί τό μαντήλι τού προηγουμένου. "Οταν 
τραγουδούν οί πρώτοι ό χορός κινείται πρός τά έμπρός, δταν δέ τραγουδούν 
οί τελευταίοι ό χορός κινείται πρός τά όπίσω. Τότε λένε:

"Ετσι τά μωρέ παιδιά, 
έτσι τά φορτώνανε, 
οί Καριώτ’σες τά κουκιά.

(Ό  χορός έπανέρχεται είς κύκλον: )
8. - Ή  κακή μου συννυφάδα

—πώ, πώ, πώ, ή μαύρ* έγώ,— 
είπε είμαι άκαμάτα.
Τ ώ  δέν είμαι άκαμάτα 
μόνο πούμαι ψιλογνέστρα

(Έδώ «μουντζώνει» ό ένας τόν άλλον λέγοντας: «νά, νά, νά» καί συ
νεχίζουν: )

Πέντε μήνες έξ* άδράχτια 
πότε τάγνεσα ή πλατώνα ! !
Τά μαζώνω κουβαράκια,
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σάν μικρά λεφτοκαράκια.
Τά κρεμάω στό κελλάρι, 
μέ χτυπούνε στό κεφάλι.

9.- Πώς τό τρίβουν τό πιπέρι 
οί διαβολοκαλογέροι

(Έ ν κύκλφ καί έν στάσει κάνοντας διάφορες κινήσεις λένε:)

Μέ τό γό μωρέ παιδιά 
μέ τό γόνα τώτριβαν.
Μέ τή φτέ, μωρέ παιδιά 
μέ τή φτέρα τώτριβαν.

(Παίρνουν χώμα στά χέρια τους τό τρίβουν καί λένε:)

Μέ τά χέ, μωρέ παιδιά 
μέ τά χέρια τώτριβαν.

(Έ ν συνεχείς ό ένας πλησιάζει τον άλλον νά δή, δήθεν τό πιπέρι του 
καί τότε ρίχνουν μέ πονηριά τό χώμα, στό πρόσωπο τοϋ άλλου. Κάνουν πά
λι χορό καί πηδώντας συνεχώς λένε).

Σηκωθήτε παλληκάρια 
μέ σπαθιά καί μέ χαντζάρια.

Τέλος οί χορευταί βλέποντες πρός τό πλήθος φωνάζουν : «Χωριανοί, 
καί άπό τού χρόνου».

1η Αύγούστου

’Αρχίζουν «οί δρίμες καί τά μερομήνια» τά όποια λήγουν τήν 12 Αύ
γούστου (πολλοί παρακολουθούν τά «μερομήνια μέ τό παλιό», 13 έως 25 
Αύγούστου). Τίς μέρες αύτές παρακολουθούν τις καιρικές συνθήκες. Οί συν
θήκες πού έπικρατοΰν τήν 1η Αύγούστου άντιστοιχούν μέ τίς καιρικές συν
θήκες τού μηνός Αύγούστου. Τής 2ας Αύγούστου πρός τίς συνθήκες τού μη- 
νός Σεπτεμβρίου κ. ο. κ. Τό ώς άνω χρονικό διάστημα οί γυναίκες δέν πλέ
νουν και δέν άπλώνουν άσπρόρρουχα, έπίσης δέν λούζονται «μήν πέσουν τά 
μαλλιά τους». «Τ’Αύγούστου οί δρίμες στά πανιά καί τού Μαρτιού στά ξύλα».

6η Αύγούστου
Τρώνε ψάρια καί κατ’ έξαίρεσιν λούζονται καί άπλώνουν ρούχα.

15 Αύγούστου
Ή  Καρυδέα γιορτάζει τό χωριανικό πανηγύρι δύο ήμέρες.

21 Νοεμβρίου
Βράζουν «πλοσπόρια» πολυσπόρια ( - καλαμπόκι - φασόλια - ρύζι - βρί

ζα · μπιζέλια - σιτάρι καί κριθάρι). Τά βράζουν όλη τήν ήμέρα ή δλη τή 
νύχτα τής παραμονής. Πριν ξημερώση παίρνουν «πλοσπόρια» τά ρίχνουν 
στή βρύση καί παίρνουν νερό. Ό ταν έπιστρέφουν στό σπίτι προσπαθούν νά 
μήν τούς δή κανείς.

30 Νοεμβρίου
Βράζουν καί πάλι «πλοσπόρια». Τούτη όμως τή φορά καί τού άγίου 

Σπυρίδωνος, βράζουν μονάχα καλαμπόκι.



24 Δεκεμβρίου
’Αρχίζουν τά «παγανά» έρχονται οί διαβόλοι νά πειράξουν τούς άνθρώ- 

πους). Οί νοικοκυρές τό βράδυ τής ήμέρας αυτής βάζουν στή φωτιά ένα κομ
μάτι κέδρου για νά διώξη «τά καρκάντζελα» (τραγόποδοι δαίμονες). Ε τ ο ι
μάζουν τά χριστουγεννιάτικα ψωμιά ένζυμα, τά όποια κεντούν σφραγίζοντάς 
τα μέ διάφορα άντικείμενα, όπως ποτήρια - φλυτζάνια - κουπάκια βελανιδιάς 
ή πριναριού κ λ π. Τήνΐδια ήμέρα διά τυφεκισμού «σκοτώνουν τό γουρούνι».

25 Δεκεμβρίου

Πριν ξημερώση, ένα άτομον τής οικογένειας (συνήθως τά παιδιά χωρίς 
νά τά δή κανείς καί ούτε νά δούν κανέναν) πηγαίνει στή βρύση «νά κλέψη τό 
νερό». Ό ταν φτάνη στή βρύση άφήνει λίγο ψωμί καί έν τφ μεταξύ λ έγ ε ι: 
«καλ’ μέρα βρυσούλα, όπως τρέχη τό νεράκι έτσι νά τρέχη καί τό βιό μας». 
Παίρνει νερό καί φεύγει. Τυχερή θά είναι ή οικογένεια, ή όποια έκλεψε 
πρώτη νερό. Παλαιότερα προσπαθούσαν νά κλέψουν νερό άπό ξένη βρύση 
(δηλ. άλλου συνοικισμού). Ό ταν ξημερώνη, τά παιδιά παίρνουν στο χέρι 
τους κλώνους δάφνης καί πριναριού καί έπισκέπτονται τά σπίτια τής γειτο
νιάς «μέ τήν άράδα». Χτυπούν τή θύρα καί χωρίς νά ποΰν καλημέρα, βάζουν 
τό δεματάκι τους στή φωτιά καί λένε «άρνιά, κατσίκια, νύφες, γαμπρούς, 
σερκά παιδιά». Καλά θά είναι ό πρώτος «πού θά μπή στό σπίτι νά είναι 
τσιούπρα»· τότε τά ζώα θά κάνουν προκοπή, θά γεννήσουν «θηλ’κά γιά 
άβγατωσύνη».

Τό βράδυ παντρεύουν τή φω τιά: Οί νέοι καί οί νέες κάθε οίκογενείας 
έκλέγουν άπό ένα ξύλο άντοχής π. χ. άπό πρινάρι, ίσ ιο μακρύ καί χοντρό ή 
λεπτό καί λ ένε: «τέτοια θέλω τή γυναίκα μου, ή τέτοιον θέλω τόν άντρα 
μου». Βάζουν τό ξύλο στή φωτιά καί τό παρακολουθούν ώσπου νά γίνη στά
χτη. Στό τέλος, βγάζουν διάφορα άστεία συμπεράσματα, καί γελούν οί 
ήλικιωμένοι.

31 Δεκεμβρίου

Τό βράδυ αυτό κάθονται ώσπου νά έρθη ό νέος χρόνος ξάγρυπνοι και 
παίζουν χαρτιά.

Πρώτες άπόκριες

’Αρχή τής νηστείας (άποχή έκ τού κρέατος).

Δεύτερες άπόκριες

«Τό Τυρνό» άνδρες καί γυναίκες ντύνονται «προσωπίδες ή μασκαρά- 
δες». Συγκεντρώνονται στό κέντρο τού χωριού καί κάνουν διάφορα παιχνί
δια αύτοσχέδια» γιά νά γελάσ’ ό κόσμος». Ντύνονται νύφες—γαμπροί δεσπό
τες—στρατηγοί—γιατροί—διαβόλοι καί ζώα άκόμη. Γνέθουν—πλέκουν—κου
βαλούν στή ράχη τους κούνιες καί άντί μωρών μεταχειρίζονται γάτες—ρίχ
νουν άπό χαλασμένα σακουλάκια στάχτη—χορεύουν—γυμνάζονται—βγάζουν 
άναρθρες κραυγές—καί παλαιότερα έκαιγαν τόν δεσπότη (τούτον τόν κατα
σκεύαζαν μέ άχυρο). Τό έθιμον τούτο θεωρώ άπομεινάρι τής τουρκοκρατίας, 
όπότε οί κάτοικοι γιά νά εύχαριστήσουν τούς κατακτητάς ώργάνωναν παρο
μοίου είδους έκδηλώσεις.

Καθαρά Δευτέρα
Γίνεται γενική καθαριότης. 'Ως τό μεσημέρι παλαιά δέν έτρωγαν τί-
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ποτέ καί τό άπόγευμα έψαχναν νά άνακαλύψουν φωλιές πουλιών. Ή  Καθαρή 
Δευτέρα, ή Τρίτη καί ή Τετάρτη λέγονται «Τρήμερο». Τις μέρες αύτές οί 
ήλικιωμένοι έπιναν μονάχα νερό.

Χορεύ’ ή Κόσκω στό χορό, 
μέσα τήν κόβει τό κακό, 
θυμάται καί τό Τρήμερο 
μαύρο χορό πού κάνει.

Λάζαρος
Παλαιά «περνούσαν στα σπίτια τήν Παρασκευή τό βράδυ» οί ήλικιω- 

μένοι καί έλεγαν τόν Λάζαρο. Στά χέρια τους κρατούσαν κουδούνια ή κό
πρους και όχι σπάνια μουσικά όργανα. Έ νας φορεμένος άσπρα παρίστανε τό 
Λάζαρο* αύτός κρατούσε στό χέρι του ένα καλάθι καί οί νοικοκυραϊοι τού 
έδιναν χρήματα ή αύγά κατά προαίρεσιν.

Σήμερα τό Λάζαρο «τόν λένε τά παιδιά τού Σχολείου» τό Σάββατο τού 
Λαζάρου. Οί «Λαζαραίοι ή τά Λαζαρούδια» πρίν μποΰν σέ κάποιο σπίτι 
χτυπούν τή θύρα του καί ρωτούν:

—* Αγαπάτε Λάζαρο; "Αν τούς άπαντήσουν: ναί, τότε λένε τό Λάζαρο:
,

α) Μικρός Λάζαρος

(5 έως 8 έτών)

Τό καλαθάκι θέλ* αύγά 
κι ή τσέπη μου δεκάρες, 
μά τό δεξί χεράκι μου 
σύκα καί καραμέλες.

β) Μεγάλος Λάζαρος

1.- Σήμερον έρχετ’ ό Χριστός 
ό έπουράνιος Θεός 
καί στήν πόλι Βηθανία 
καί μέ κλάδους μέ βαΐα.
Βγάτε σάς παρακαλούμε, 5
γιά νά σάς διηγηθοΰμε, 
γιά νά μάθετε τ’ έγίνει 
πέρα κεί στήν Παλαιστίνη.
ΕΙς τήν πόλι Βηθανία
Μάρθα κλαίει καί Μαρία, 10
Λάζαρον τόν άδελφόν τους,
τόν γλυκύ καί ’καρδιακόν τους.
Τόν μοιρολογούν καί λένε 
τόν μοιρολογούν καί κλαΐνε.
Τρεις ήμέρες τόν θρηνούσαν 15
καί τόν έμοιριολογούσαν.
τήν ήμέραν τήν τετάρτη
κίνησ’ ό Χριστός γιά νάρθη,
τότε βγήκεν ή Μαρία
έξ’ άπό τήν Βηθανία 20
καί έμπρός τό γόνυ κλίνει



καί τούς πόδας του φιλήνει,
—"Αν έδώ ήσουν Χριστέ μου 
δέν θ’ άπέθνησκ’ άδερφός μου. 
Μά καί τώρα τό πιστεύω 
καί καλά αύτό τό ξέρω, 
ότι δύνασ’ άν θελήσης 
και νεκρούς νά άναστήσης 
—Έ χεις  πίστιν, ώ Μ αρία! 
άγωμεν είς τά μνημεία 
Τότε κι ό Χριστός δακρύζει 
καί τόν Ά δη  φοβερίζει 
—Ά δη τάρταρε καί Χάρο 
Λάζαρον ήρθα νά πάρω.
Δεύρο έξω Λάζαρέ μου

25

30

35

\y\

ί

φίλε καί άγαπητέ μου.
Έπαράτησεν τόν Ά δη  
έξουσίας τό σημάδι 
Λάζαρος άπελυτρώθη 
άνεστήθη καί σηκώθη.
Ζωντανός σαβανωμένος 
καί μ* ένα κερί ζωσμένος.
Μαθηταί καί άποστόλοι 
τότε εύρεθήκαν όλοι.
—Δόξα τώ Θεώ φωνάζουν 45
καί τό Λάζαρο ’ξετάζουν 
—Λάζαρε πές μας τί είδες, 
είς τόν Ά δ η  όπου πήγες;
— Είδα τρόμους, είδα φόβους
είδα βάσανα καί πόνους 50
Δώστε μου λίγο νεράκι
νά ξεπλύνω τό φαρμάκι,
τό φαρμάκι τών χειλέων
καί μήν μέ ρωτάτε πλέον

(Συνεχίζεται)



ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
Γ  ι ά ν ν ι ν α

9Ανύπνωτο τό παρελθόν I
9Ανύπνωτη καί ή μνήμη κεντά τό μαγνάδι τον πνεύματος. 
Μιά όμορφη νεφέλη 
τυλίγει τά Θρυλικά Γιάννινα.
Μύριες χαρές!
Νοιώθω άνασαιμιές θεών γύρω μου, 
μεθυσμένες μέ τό θεϊκό ποτό.
Χαμογελάει δ Δωόωναϊος Ζευς κι ή άσημομέτωπη νύχτα
απλώνει τά κεντήματά της
πάνω άπ9 την 9Ελλοπία καί τή μαγική δρϋ.
Λ ίγο πιο πέρα τό χάνι του 9Εμίν— 9Αγά  
μιλεϊ για τούς περασμένους θρύλους 
ένώ ή δόξα περπατεϊ 
πάνω στο ένδοξο φρούριο του Μπιζανιοϋ.
Μνήμες πολλές — Ιερά βεγγαλικά σκορπούν τό φως τους.
Φωτίζουν τήν ίπανάσταση του 9Επίσκοπον Τρίκκης,
του Διονύσιου Σκνλόσοφου,
φωτίζουν τή σπηλιά του,
τή φιλική 'Εταιρεία,
τή μύηση τής Βασιλικής σ9 αύτή...
Ριγηλή ευφροσύνη1 
Γοητεία !
'Η  νίκη άνάβει πυρσούς, 
φωτίζει κι άρμενίζει στον Ουρανό.
9Ακούγεται ή έπιβλητική φωνή στίχων:
«ΤΙΜ Η ΝΑ ΠΕΘΑΙΝΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΓΙΑ  ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ». 
*Ο Δρίσκος χαμηλώνει,
φιλέϊ τον ήρωά του στήν όχθη τής Παμβώτιδας
ένώ ή σκιά τής Κυρά - Φρσσύνης
παίζει κρυφτούλι
πάνω στο γαλάζιο άτλάζι της...

ΑΝΘΟΥΑΑ Α. ΖΟΛΔΕΡ



ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΑΡΔΑΡΗ

ΣΧΟΛΙΑ ΣΤΟ ΠΟΙΗΜΑ “ 200 Π. Χ .„  TO Y X. ΚΑΒΑΦΗ
(ΙΣΤΟΡΙΚΟΦΙΛΟ ΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ)

Στά 200 π. X., τ') κατάσταση στά Ασιατικά κράτη των έπιγόνων τοΰ Μ. 
’Αλεξάνδρου, παρέμενε τραγικά συγκεχυμένη. Βέβαια οί έχθροί—βάρβαροι κυ
ρίως—συνέχιζαν τΙς έπιδρομές τους καταστρέφοντας καί ληστεύοντας τΙς πλού
σιες έμπορικές πόλεις. Οί χρόνοι αυτοί φέρνουν έπάνω τους τά σημάδια μιας φα
νερής όβεβαιότητας καί γεμίζουν τά κεφάλια τών ήγεμόνων μέ νέες σκοτούρες. 
Ό  Ελληνικός τρόπος ζωής είσχωρεϊ άκάθεκτος και στήν παραμικρώτερη Εκδή
λωση τής ζωής, κερδίζοντας δλο καί πιό πολύ τούς έγχωρίους’ ταυτόχρονα δμως 
οί «αυθεντικοί Έλληνες» γίνονται δλο καί πιό λίγοι, σάν άριθμητική παρουσία. 
Κάτι άρχιζε νά σιγοτρώει τά θεμέλια τών ήγεμονιών, ένώ μακριά στόν όρίζοντα, 
μαζευόντουσαν ύπομονετικά τά στοιχεία, πού θά συντελούσαν στό θέριεμα μιας 
νέας δύναμης, τής Ρώμης, πού σέ λίγο θά έκανε αίσθητή τήν παρουσία της, 
κατά τή μάχη τής Πύδνας. Στά 200 π. X. ή Ρώμη έχει βγει δυναμωμένη, άπό 
τή νίκη της στό δεύτερο Κσρχηδονιακό πόλεμο, κι’ αισθάνεται άρκετά περήφανη. 
Άπό πλευράς έπιγόνων τό κράτος έχει διαμοιρασθεί, δπως συμβαίνει στήν κυβο- 
παιξία, κι* δλοι δσοι είχαν μετάσχει στις ’Αλεξανδρινές έκστρατείες ή στίς αύλι- 
κές δολοπλοκίες, έχουν Ικανοποιηθεί, άλλος πιό πολύ κι’ άλλος πιό λίγο, άπό τή 
μοιρασιά.

Στό πρώτο πρόσωπο, μιλά ό νέος κόσμος, παίρνοντας σάν άφορμή τήν έπι- 
γραφή, πού έγραψε δ Μ. ’Αλέξανδρος στίς 300 άσπίδες * λάφυρα καί τΙς δώρησε 
στήν Άθηνά μετά τή νίκη του στόν Γρανικό ποταμό: «’Αλέξανδρος Φιλίππου καί 
οί "Ελληνες πλήν Λακεδαιμονίων». Ό  Καβάφης προσπαθεί, μέσα άπό τήν γοη
τευτική άχλύ τού παρελθόντος, νά σχηματίσει τό είδωλο τής Σπάρτης στά 200 
π. X. Ή  Σπάρτη τών χρόνων αυτών δέν έχει καμμιά σχέση μέ τή δοξασμένη 
έποχή τού Πελοποννησιακού πολέμου' ζεί ταπεινωμένη κι’ άποτραβηγμένη τό 
δράμα τού άργού θανάτου, σ’ ένα κλίμα κατακόρυφου μαρασμού. Φταίνε οί συ
νεχείς πόλεμοι, φταίνε τά νέα ήθη, πού κατακλύσανε μονομιάς, τόν άδυτο στους 
ξένους Λακωνικό τρόπο «τού ζεΐν» καί διαβρώσανε τήν λειτουργία τοΰ πολιτεια
κού συστήματος. «Δέν κάνετε γι’ αυτά, δέν κάνετε γιά μεγάλες κατακτήσεις, μό
νοι Εσείς, άπό δλους τούς Έλληνες!» Αύτή ή προσβολή, άν γιτότανε παλιότερα, 
θά σήμαινε τό λιγώτερο κήρυξη πολέμου’ μά τώρα σημαίνει μιά «παντάπασι» 
άδιαφορία στή Σπάρτη. ΓΙάμπολλοι ήρωες τού Καβάφη είναι καταπονημένοι, πολ
λοί βρίσκονται στό χείλος τής καταστροφής κι’ άλλοι άδιαφορούν γιά τό αύριο. 
Είναι κι’ αύτή μιά στάση άπέναντι στή ζωή, πού κρύβει πολύ ήρωϊσμό μέσα στήν 
άρνησή της. Αύτή ή στάση δίνει τήν έξήγηση σέ πολλές ένέργειες τών Σπαρτιατών:

«Πλήν Λακεδαιμονίίον
μά φυσικά. Δέν ήσαν οί Σπαρτιάται
γιά νά τούς οδηγούν και γιά νά τούς προστάζουν
σάν πολυτίμους υπηρέτες».

Κλεισμένη στό καβούκι της, ή φθίνουσα πόλη, ζεί μέ τήν άνάμνηση τών
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περασμένων μεγαλείων, τότε πού καί μία της κίνηση τράνταζε συθέμελα δλόκληρη 
τήν Ελλάδα. Νομίζει δτι μ’ ένα «μά φυσικά», γεμάτο άλαζονεία καί ύποκρισία, 
θά δικαιολογηθεί στά μάτια των συγχρόνων της. Ή  Σπάρτη κι* άν γονάτισε κι’ 
άν ταπεινώθηκε, δέν θά πέσει χαμηλά, δέν θά δεχθεί άλλους ένσαρκωτές των 
πεπρωμένων της καί προπαντός δέν θά φορέσει τό ταπεινό ένδυμα τού ύπηρέτη. 
Μιά Αριστοκρατική έπαρση, πού διοχετεύει μιάν Αγέρωχη στάση Απέναντι στη 
μοίρα, διατρέχει δλόκληρο τό ποίημα. Σέ άλλα ποιήματα υπάρχουν οί είκόνε πλου
σίων νέων, καλών οΙκογενειών, πού προμαντεύουν τό τέλος τους, μά δέν μπορούν 
νά φθάσουν στή κάθαρση μιας μεταμέλειας. Ό μως οί τύψεις γι’ αύτή τήν υπο
ταγή στή μοίρα, ή ντροπή καί τό όνειδος, θά σπρώξουν τούς παρακμασμένους 
Σπαρτιάτες, σέ μιά Σιβυλλική δικαιολογία:

«Άλλωστε μιά πανελλήνια εκστρατεία χωρίς 
Σπαρτιάτη βασιλέα γ ι' αρχηγό 
6έ Οά φαινόταν πολύ περιωπής».

Ή  μακρόχρονη παράδοση τής Σπάρτης, ή έγωπαθής Αντίληψη, δτι δέν έπι- 
τρέπεται νά δοθεί πρωτοβουλία σ’ άλλον έκτός Από τή Σπάρτη, είναι τά έλατή- 
ρια τής άρνησης των Λακεδαιμονίων.

Μά κι* δ Μακεδόνας στρατηλάτης, έλάχιστα Ασχολήθηκε μ’ αύτούς. Δέν 
θέλησε νά καταλάβει τήν πόλη τους Από σεβασμό πρός τό ένδοξο παρελθόν της. 
Αυτή ή περιφρόνηση θά στοίχισε πολύ στούς Λακεδαιμονίους:

«Ά  βεβαιότατα πλήν Λακεδαιμονίων.
Είναι κι* αύτή μιά στάσις. Νοιώθεται».

Ή  δικαιολόγηση τής στάσης τω ν Λακεδαιμονίων, θά ήταν Ανεδαφική, άν 
δέν συνοδευότανε έκτός Από τό «βεβαιότατα», μέ τό πολύεδρο, «είναι κι* αύτή 
μιά στάσις». Ή  έκφραση αύτή συναντιέται καί σ’ ένα άλλο ποίημα, έξ ίσου δρα
ματικό, στό «Περιμένοντας τούς βαρβάρους». Εκεί ύπάρχει δ στίχος «οί άνθρω
ποι αύτοί, ήσαν μιά κάποια λύσις». Μά δ ισχυρισμός αύτός θά έμενε έκθετος, άν 
δ αισθησιαρχικός Καφάβης, δέν προσέθετε τή λέξη «νοιώθεται». Αύτή ή κατα
νόηση πλησιάζει πολύ τόν άνθρωπο, τόν έγγίζει, τόν αισθάνεται κι’ είναι παρη
γοριά καί δικαιολογία μαζί. Ό  ποιητής δέν θέλει νά βρεθεί κανένάς ήρωάς του 
Ανυπεράσπιστος μπροστά στή δαμόκλεια σπάθη τής Ιστορίας. Έν συνεχείς, γυρί
ζει τό φακό του, σέ μιάν άλλη πτυχΐ τής έκστρατείας, πού, γιά τΙς πολιτιστικές 
της έπιτεύξεις, πήρε τό όνομα «ένοπλοι έξερεύνηση».

Γιά τούς Έλληνες, θ ’ Ακολουθήσει μιά θριαμβευτική Αλυσίδα νικών, μέ τΙς 
μάχες στό Γρανικό, στήν ’Ισσό καί τό τελειωτικό σάρωμα τών Περσών στ’ νΑρ- 
βηλα. Σελίδες δόξας δοσμένες μέ δημοσιογραφική Αμεσότητα, τονισμένες μέ ποιη
τικά μέσα. Στό τέλος οί Πέρσες θά ύποκύψουν στή μοίρα τους. Μετά τήν ξερή 
παράθεση όνομάτων, άπονέμεται δ κάπως σπάνιος γιά τόν συγκρατημένο Καβάφη 
έπαινος τών νικητών, καρυκευμένος μ’ ένα χείμαρρο μελωδικών συνάμα καί 
Απλών έπιθέτων, πού δοξολογούν τούς νικητές. Σ’ αύτό τό σημείο θυμόμαστε τήν 
πολεμική Απλοχεριά τών έπιθέτων, όπως βρίσκεται Αποθανατισμένη στίς περιγρα
φές τής «φλογέρας τού Βασιλιά» :

«Κι*,απ' τήν θαυμάσια πανελλήνιον εκστρατεία
τήν νικηφόρα, τήν περίλαμπρη,
τήν περιλάλητη, τήν δοξασμένη
ώς Αλλη δέν δοξάσθηκε καμμιά,
τήν απαράμιλλη : βγήκαμ* εμείς
ελληνικός καινούριος κόσμος, μέγας».

Αύτδς δ Απόλυτα δικαιολογημένος έπαινος παίρνει μεγαλύτερη Αξία, γιατί
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βγαίνει άπό τό στόμα ένός φιλάργυρου σέ έπαίνους ποιητή. Μιά λυρική πατρολο
γία των προγόνων θεωρείται έπ«βεβλημένη γιά τόν υμνητή των χρόνων των Ε π ι
γόνων καί τής ’Ασιατικής Ελληνοπρέπειας, που άρδεύει τΙς ρίζες της στήν Ε λ 
λάδα. Άπό τήν έξαίσια άκτινοβολία τοΰ πιό άνεσπέρου φωτός, άπό τήν έπήρεια 
τοϋ πιό φιλελευθέρου πνεύματος καί άπό τό κάλλος τής Ιδανικής κομψότητας, ξε- 
πήδησε δ καινούργιος κόσμος, αυτός πού δικαιωματικά φέρει τόν τίτλο Μέγας. 
Μιά περισσότερο λεπτομερειακή άπεικόνιση τοΰ καινούργιου κόσμου, έπιβάλλει τήν 
παράθεση όνομασιών καί ριζών καταγωγής, πού δέν έχουν σκοπό νά χρησιμοποιη
θούν σάν πρώτη ύλη γιά τήν κατάρτιση γενεαλογικού δένδρου, άλλ’ άποβλέπουν 
στό νά τονίσουν, σ’ δλη του τήν έκταση, τήν παντοκρατορία τού Ελληνισμού, 
στόν τότε γνωστό κόσμο:

«’Εμείς οί Άλεξανδρεΐς, οι Ά ντιοχεΐς,
οί Σελευχεΐς κι* οί πολυάριθμοι
επίλοιποι "Ελληνες Αίγυπτου καί Συρίας
κ’ οί έν Μηδείςι κι* οί έν Περσίδι κι* δσοι άλλοι*.

Μέ δικαιολογημένη περηφάνεια προτάσσει τήν περιγραφή τής θρυλικής σέ 
πολιτιστική λάμψη ’Αλεξάνδρειας, πού μέ τούς έλληνικούς τρόπους, τά σχολεία, 
τή βιβλιοθήκη καί τήν έν γένει ίλιγγιώδη σέ έπιτεύξεις πνευματική κίνηση, κατέ
χει ξεχωριστή θέση μέσα στόν ’Αρχαίο κόσμο. Μά καί οί Απόγονοι τού Άντίο- 
χου, τού Σελεύκου κι’ όλοι οί άλλοι οί παροικούντες τά πάλαι ποτέ έδάφη τής 
Περσίας, είναι έλληνογενείς. Τό τονίζει δ Καβάφης καί ίσως προσωπικά δέν 
θεωρεί τά κράτη τών έπιγόνων σάν Ανεξάρτητα κράτη, μά σάν Αποικίες ένός 
ευρύτερου Ελληνικού κράτους. Μέ τόν ίδιο τρόπο άλλωστε Αντιμετωπίζει τά 
κράτη αυτά, στό ποίημα «Έν μεγάλη Ελληνική άποικίρ 200 π. X .»

’Ατενίζοντας τήν τωρινή θέση τού Ελληνισμού καί προμαντεύονται τήν 
μελλοντική του κατάληξη, Απαριθμεί τις ύπηρεσίες τού Ελληνισμού στήν Ανθρω
πότητα. Δέν είναι στενά έθνικηστής δ Καβάφης* είναι όμως Αληθινός καί δίκαιος 
κριτής. Σέ μιά έποχή, πού δλα παρεξηγούνται καί παρερμηνεύονται, θά δώσέι μέ 
τόν ποιητικό λόγο τίς κεντρικές γραμμές τής κυριαρχίας τών Ελλήνων στούς 
λαούς τής ’Ανατολής :

, «Μέ τές εκτεταμένες επικράτειες
μέ τήν ποικίλη δράοι τών στοχαστικών προσαρμογών 
καί τήν Κοινήν 'Ελληνική Λαλιά
ώς μέσα στήν Βακτριανή τήν πήγαμεν, οτς τούς Ινδούς».

Διύλίζοντας τήν ουσία τών γεγονότων, Αναπλάθει τήν ίστορία καί βλέπει 
δτι οί έκτεταμένες έπικράτειες τών έπιγόνων δέν υπηρέτησαν τυφλά στή δημιουρ
γία ένός στρατιωτικού χαρακτήρος imperium, Αλλά έγιναν τό μέσον, οί δρόμοι, δ 
συνδετικός κρίκος μεταξύ τών άπολιτίστων καί πολιτισμένων λαών. Ή  φιλελεύ
θερη διαπαιδαγώγηση τού 'Έλληνα δέν τού έπιτρέπει νά κρατά μονοπωλιακά τά 
πολιτιστικά Αγαθά, Αλλά τού έπιβάλλει νά κοινωνούν άπό αυτά καί άλλοι λαοί, 
γιατί ό πολιτισμός δέν Ανήκει στό έθνος, Αλλά στήν Ανθρωπότητα. Μπορεί αυτή 
ή Αντίληψη νά έβλαψε Αργότερα τούς'Έλληνες σάν κατακτητές, Αλλά τούς δόξασε 
σάν δασκάλους. Μά τί είναι τέλος πάντων δ Ελληνισμός; 'Ένας παντοτινός τα- 
ξιδευτής, ένας Δόν Κιχοότης, πού θά μεταλαμπαδεύει μέ τήν ποικίλη δράση του, 
δτι γεννήθηκε, άνδρώθηκε κι’ έθαυματούργησε κάτω Απ’ τό καθάριο ουρανό τής 
πατρίδας. Αυτές οί στοχαστικές προσαρμογές τού Ελληνισμού δημιουργούν σχή
ματα, πού σπαζοκεφαλιάζουν τούς ψυχρούς Ευρωπαίους Ιστορικούς. Άναφέρομαι 
στό περίλαμπρο σχήμα νού Έλληνοσυριακού πολιτισμού, πού άντεξε Ακόμα καί 
στή λαίλαπα τού Αραβικού μωαμεθανισμού. Διαπιστώνουμε, δτι, σέ δλα τά πολι
τιστικά κυκλώματα, δ Ελληνισμός είναι ή δύναμη, ή βάση καί τό κλέος. Ή  κοινή
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Είχε, λοιπόν, τόσο υποβληθεί; Μά οΰιε κι' ό ίδιος δέν τόλμαγε νά τδ πι
στέψει. Παράδοξα δμως αίστάνονταν τήν Ανάγκη ν' άφήσει τόν έαυτό του δλά- 
κερο νά κυριευτεί άπό τό τολμηρό έκείνο είδωλο, πού ή φύση του ήταν συγκρο
τημένη άπό Ατελεύτητες χίμαιρες, μέσα στίς όποιες νόμιζε πώς Ανακάλυπτε τό 
θέλγητρο τής φυγής. ΚΓ δσο τό σκέπτονταν, τόσο πιό πολύ έπαιρνε θάρρος ή ψυ
χή του καί τού φαίνονταν πώς κατρακυλούσε Από τδνα Αστέρι στ’ Αλλο, βυθι
σμένος σέ μιά εύτυχία μενεξεδένια.

νΑσημος συγγραφέας αυτός, μ’ Αθεράπευτη μέσα του τήν Αρρώστια τής τέ
χνης, πόσο θάταν υπέροχος Αν κατόρθωνε νά δημιουργήσει μέσα άπό τόν κοσμο- 
γονικό του πυρετό, νά!, ένα είδωλο νά πούμε τέτοιο πού μέ τή φύση του νά 
βρεί δλο τόν κόσμο καί νά κηρύξει μέσα σ’ αυτόν τόν έαυτό του, φορτωμένον τή 
μοίρα του καί τά πεπρωμένα του, έτσι, τόσο λαμπρά κι* ωραία σάν αυτός νά μήν 
ήταν κάτι άπό τή σύνθεση των έρειπίων, πού, καθώς πίστευε, συγκροτούσαν τόν 
κόσμο τής έποχής του.

—Καί βέβαια, έλεγε, είναι τόσο ωραίο νά ξεπερνάς τόν κόσμο κι’ δταν οί 
Αλλοι θά λένε πώς σ’ έφτασαν, έσύ νά τούς ξεφεύγεις, νά ξεμακραίνεις διαρκώς 
καί νάσαι πάντα μακρυά 6 Αφταστος όδηγητής, τό ιδανικό, τό σύμβολο. Νά ζείς

Ελληνική Λαλιά δηλ. ή περκόνυμη ’Αλεξανδρινή διάλεκτος, θά είσχωρήσει ώς 
τά έγκατα τής ’Ασίας, θά ριζίδσει καί θ ’ Αφομοιωθεί μέ τΙς ντόπιες γλώσσες. 
'Ένα θαύμα δυσεξήγητο γιά δσους δέν εισχωρήσανε στόν πυρήνα τής ουσίας τού 
Ελληνικού πνεύματος, πού γιγάντωσε τό υπέρλαμπρο οίκοδόμημα τής Ανθρωπι
στικής παιδείας.

Τό ποίημα στά «200 π. X.» Αποτελεί τό σύμβολο μιας έποχής. Ή  προτί
μηση τού Καβάφη γιά τούς Ελληνιστικούς χρόνους δέν είναι μιά Απλή νοοτροπία 
τής ποιητικής του έμπνευσης* είναι πίστη καί καμάρι. Γιά τούς 'Έλληνες τού 200 
π. X., πού έχουν κατακλύσει. τά σύνορα τού περιωρισμένου χώρου, τού «Αστεως», 
ή μικροπολιτική καί κοντόφθαλμη στάση τών Σπαρτιατών είναι Ακατανόητη καί 
γι’ αυτό είναι περιφρονητική ή γνώμη τους :

«Γιά Λακεδαιμονίους νά μιλούμε τώρα...».

Μ* αυτή τήν ειρωνική^) γνώμη κλείνει τό ποίημα αυτό, πού σάν έρεθισμό 
του είχε τήν δηκτική φράση τού ’Αλεξάνδρου, Ακριβώς δπως μάς τήν έσωσε ό 
Άρριανός. Αυτή ή γνώμη είναι «δμολογία πίστεως» ένός κόσμου οίκουμενικού, 
πού έγινε προσιτός σέ δλους, γιά νά διεκδικήσει Αργότερα τό μερίδιό του στή 
διαμόρφωση τού παγκόσμιου πολιτισμού.

1. Γιά τήν έν γένει είρωνεία τού Καβάφη, βλέπε τδ άρθρο τού Κλ. Παράσχου « Έ  
εΙρωνεία τού Καβάφη» οτήν έψημερίδα «Καθημερινή» τής 8-12-61.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΡΔΑΡΗΣ
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τήν «έπιούσα» έξω πάντα άπό περιφέρειες, πού κάποτε θά σ’ έφερναν στή μοίρα 
τού κέντρου γιά νά σέ ξετινάξουν, νά σ’ άφανίσουν μέσα στό μεγάλο σύνολο.

’Αλλά πώς νά δικαιολογήσει κανείς αυτή τή φυγή, πώς; Θά σέ εϊπούν άρ- 
νητή τής ζωής και τό έργο σου, άργά ή γρήγορα, θά σταθεί δ μάρτυρας τής 
φθοράς κα\ τής άποτυχίας σου. Μά πώς, έκείνος μηδά κα\ πρόδωσε τή ζωή του 
ή τδν κόσμο, δταν παράδωκε τήν ψυχή του στδν Κύριο τού Κακού γιά νά κερδί- 

,σει μια Μαργαρίτα; νΟχι, δέ μπορεί τά είπεί κανείς πώς ή μοίρα, δπου ζή
τησε νά παραδοθεϊ, ήταν ή μοίρα ένός άνθρώπου έξανεμισμένου άπό τά ίδια 
του τά πάθη. Μέσα του έβλεπε ζωντανό δλο τό έπος τής ζωής. Κάθε τί πού είχε 
ζήσει έκείνος, άπό τή στιγμή πού ή σκέψη του υψώθηκε πάνω άπό τή φοβισμένη 
μοίρα του, ώς τήν άλλη τή μεγάλη, τήν άξέχαστη καί ωραία πού χάρισε στά μά
τια του τό θάμπος τής έξαίσιας έκείνης δμορφιάς, περνούσαν στή φύση του, τήν 
έπλητταν, τήν άποσύνθεταν καί τήν άνασυγκροτούσαν μέ τά ψήγματα ένός κό
σμου, πού είχε ξεκινήσει άπό τή σκοτεινή κοίτη τής μαγείας, γιά νά υψωθεί πάνω 
άπό κείνο πού κι’ αυτός είχε κάποτες πιστέψει πώς ήταν ή άλήθεια, πού 
έπρεπε κάτω άπό τά πεπρωμένα της νά έξοφλήσει τό μεγάλο χρέος τής ζωής του.

Βυθισμένος σ’ αυτές τ\ς σκέψεις, ένοιωθε, στιγμές—στιγμές, νά συγκρούε
ται μέσα του σέ μιά θανάσιμη πάλη εκείνο πού κατεδίκαζε μέ τό άλλο, πού θά- 
πλαθε τό λυτρωμό του καί θ ’ άνέβαζε τόν άνθρωπο στά κατάκορφα τού Πάθους, 
γιά νά τόν υψώσει άπό κεί ώς τήν πύρινη ούσία τού Θείου. Καί τότες ή άκοή 
του συλλάμβανε παράδοξους ήχους άλλαλαγμών κι* έβλεπε, μέ τά μάτια του ζαλι
σμένα άπό τά δράματα, κόσμους καί κόσμους νά ξεσηκώνονται σέ μιάν άπέραντη 
χλαλοή θριάμβου, πού κατάκλυζε τήν ψυχή του μέ τή μανία μιας ευτυχισμένης 
βακχίας, σάν νά ήπιε τό νέκταρ τής μεγάλης έπιτυχίας άπό κάποιο, μαγικό κισ- 
σύβιο.

Σ ’ αυτό τόν κόσμο, ώρα δλόκληρη έμεινε παραδομένος, παρακολουθώντας 
τήν άγραφη έκείνη «συμφωνία τών πεπρωμένων», πού τού φαίνονταν πώς κάθε 
της άχός τόνιζε κι’ ένα κομμάτι τής ψυχής του. .

*Άναψε τό τσιγάρο του καί θάλεγε κανείς πώς είχε πιά δλόκληρος έξα- 
τμιστεί κι’ είχε σμίξει ή ούσία του μέ τά γαλάζια δαχτυλίδια τού καπνού. Σέ 
λίγο τά μάτια του πέσαν πάνω σέ μιά παληά χαλκογραφία τού Μεφιστοφελή, 
πού ήταν κι* αύτή ένα άπό τά λίγα στολίδια τού γραφείου του.

Τήν κύτταζε λαίμαργα, έτσι πού νόμιζε κι* δ ίδιος πώς δέ χώραγε στήν 
δράσή του ή φωτεινί έκείνη Κόλαση, πού άπλώνονταν καί πλάταινε διαρκώς 
τόσο, πού καί τό δωμάτιο θαρρούσε πώς κοντανάσαινε καί άσφυκτιούσε άπ’ αύτή 
τήν άπέραντη παρουσία τού στιγματισμένου Κυρίου.

—Ψυχή! Ψυχή, λοιπόν! Νά την! — φώναξε ξεφρενιασμένος, άναπηδώντας 
άπ’ τή θέση του. Άλγεί καί πλαταίνει μέσα στά στήθη μου σά μιάν άπλερη 
κόλαση, πού άγκαλιάζει ζωντανούς καί πεθαμένους. Κι’ δμως ποτές δέ μπόρεσα 
νά στιγματίσω μ’ αύτή τό μέτωπο τού κόσμου. Είμαι ένας άσημος..., ένας τιπο
τένιος, φτηνότερος κι* άπ’ τό θάνατο ένός έντόμου...

Τό στήθος του τραντάζονταν τώρα άπό συνταρακτικούς λυγμούς σάν κά
ποιος χαλκουργός νά ζητούσε νά πλάσσει έκεϊ τό είδωλο τού Πόνου μέ τή σκληρή 
σφύρα μιας άναισθητικής έμπειρίας. "Υστερα...

"Υστερα, σά νά συνήρθε, τράβηξε τή χαλκογραφία άπό τή θέση της μέ 
βίαιη χειρονομία, τήν έφερε μπρός στά μάτια του σά νάθελε νά τή φυτέψει μέσα 
στίς κόρες τους καί ρίχτηκε πάνω της σάν τό έλάφι τό διψασμένο στή δροσοπηγή.

—Κύριέ μου!, Κύριέ μου, φώναξε, άν δέν ήσουν έσύ νά σαρκώσεις τήν 
Ιδέα στήν άμαρτία, δέ θά λουλούδιζε τό πάθος στή γή ούτε στά στήθη τά δικά 
μου ή φοβερή σου εύεργεσία!... Γιόμισέ με μέ τήν ωραία Κόλαση τών πεπρωμέ
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νων σου! Ξέπλυνέ με στήν άγρια πυρά τον Πάθους καί παράδοσέ με λευκό στό 
αίμα μου!

Θάχε πολλά νά είπεί άκόμα, νά συνεχίσει αυτή τήν προσευχή τής άπελπι- 
σίας, άν κάτι άλλο δέν ιόν άποτραβούσε άπ’ αυτό τό παραλήρημά του. ’Ακόμα 
βάραινε νωπή στά χείλη του ή τελευταία λέξη, δταν νόμισε πώς κείνη ή εΙκόνα 
άφηκε στά χέρια του κάποιο θερμότατο σπασμό. "Ένα αίσθημα φόβου τόν κυ- 
ρίεψε καί, γιά νά ξανάβρει τήν ψυχραιμία του, έφερε τά μάτια τον γύρω στό δω
μάτιο, πού είχε άρχίσει νά καταποντίζεται στή σκιά τού δειλινού. Μά καταλά
βαινε πώς αυτή ή βιαστική ματιά δέν έφτανε γιά νά φέρει τή γαλήνη στά έπα- 
ναστατημένα νεύρα του. Πελιδνός σχεδόν, άφηκε τή θέση του καί πλησίασε τό 
παράθυρο. Τό μουράγιο τού ςάνηκε σά νάφερνε γραμμένη στό θαμπό άτλάζι τής 
θάλασσας τή λιποθυμία τής ώρας έκείνης καί τό θρυλικό νησί μέ τ’ άλλα βουνά 
γύρω, πού πλαισίωναν τό λιμάνι, τού φάνηκαν σάν ένα άδιαπέραστο φράγμα, πού 
τόν καθήλωνε στό κέντρο μιάς πυρετικής γής, γιά νά γίνει τέφρα πρίν δ νούς 
του καρπίσει τό θρίαμβο τής φαντασίας του...

Γύρω, τά καστέλλια μέ τΙς ματωμένες ντάπιες καί τούς θρύλους των Βιλ- 
λαρδουίνων, πνιγμένα μέσα στό δειλινό βούρκωμα καί στεφανωμένα άπό μαβιές 
θλίψεις, φαίνονταν νά παρασταίναν δσες κΓ δσες τραγωδίες τού καιρού πού πέ
ρασε. Σταύρωσε τά χέρια πάνω στό πλατύ στήθος του κι’ έμεινε έτσι, άπολιθω- 
μένη άμφιβολία, γιομίζοντας όλόκληρο τό παράθυρο μέ τόν δγκο τού σώματός του. 
Πέρασαν άρκετές στιγμές έτσι, ώς πού ή καρδιά του ξανάβρε τήν ήρεμη συμφω
νία τών παλμών της.

—Λοιπόν, σέ καταλαβαίνω!, είπε, γυρνώντας ξανά στή θέση του καί παίρ
νοντας τήν εικόνα στά χέρια σάν νάθελε νά κουβεντιάσει μαζί της. Μού άποκρί- 
νεσαι. Μά ή άπόκρισή σου ήταν φριχτός σπασμός μέσα στή χούφτα μου, πού συ
νήθισε μόνο στά χάδια νά φρίσσει. Τώρα βλέπω πώς ξαίρει τό χέρι μου νά κρα
τεί τόν κεραυνό. νΩ, πόσο σοφό είναι καί τό δίδαγμά σου αύτό, Κύριέ μου! Πί
στευα πώς μοίρα τού άνθρώπινου χεριού στέκονταν τό Καλό καί ή Ειρήνη, ή 
ύπηρεσία στόν νΑνθρωπο, καί σύ μού δίνεις νά καταλάβω πώς δέ θά καρπίσει 
μήτε ό στρύχνος τό φοβερό του δηλητήριο, άν πάνω του δέν πέσει ή γύρη 
τού Κακού...

—Κύριέ μου, σύ τό ξαίρεις, πώς είχα κΓ έγώ όνειρευτεί κάποια Μαργαρίτα 
κΓ έλεγα, σαρκωμένο κήρυγμα τών Ιδεών μου, νά τήν φέρω μέσα στόν κόσμο κι’ 
άπ’ τό δικό της στόμα ν’ άκουστεί τό μεγάλο κάλεσμα, πού θά όδηγούσε στό φως 
τούς άνθρώπους. Μά έλλειπε άπ’ τή φλέβα μου τό αίμα. Τό είχε πιεί ή Καλω- 
σύνη. Μέ είχε τόσο στραγγίσει τ’ δνειρο, πού καί τό φως είχε παγώσει στά βλέ
φαρά μου...

Κόπηκε άπό μιά δυνατή ζάλη κΓ έγειρε σάν λιπόθυμο τό κεφάλι στήν κορφή 
τού φωτέϊγ. 'Ένα φωτέϊγ γεμάτο άπό τΙς ώραιότερες άναμνήσεις, πού κέρδισε μέσα 
στή ζωή... Τώρα είχαν γίνει δλα βρυκόλακες στό δειλινό μισόφωτο κΓ είχαν τι
νάξει μέσα άπ’ τήν πληγή τών άναμνήσεών του τά βέλη τού σαρκασμού καί τής 
ειρωνείας, γιά νά τόν χτυπήσουν κατάστηθα, νά τόν έξουθενώσουν...

Εκεί, σ’ αύτό τό φωτέϊγ, είχε άνοίξει κάποτε τήν καρδιά του καί τής έλεγε 
πώς θέλει νά τού παραστέκεται σάν άγγελος, πού δέν έσπίλωσε τά φτερά του σέ 
βρώμικα τέλματα. Καιρός πόσος... Χτές... Προχτές... ΤΙ σημαίνει;! Ό ταν ζεί ή 
άνάμνηση, ό χρόνος δέν μετριέται μέ άριθμούς κι* είναι σάν νά μήν ύπάρχουν 
ημέρες, πού έχουν άνατολή καί δύση. Τή θυμόταν τόσο δυνατά, πού νόμιζε πώς 
άν άπλωνε τό χέρι κάπου έκεί, μέσα στά άβέ{3αια θάμπη πού περπατούσε τό λυ
κόφως, τά δάχτυλά του θά δέχονταν τό ριγηλό χάδι κάποιας μεταξένιας μπού- 
κλας... Καί νά τώρα τΐ έμενε: ένας σωρός άπό γραμμένα φύλλα πάνω στό γρα-
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φεΐο του. Καί σάν έρριξε πρός τά κεί τ6 βλέμμα, τόν κέντρισαν τόσο πού δέν 
άντεξε στόν πειρασμό. Κρέμασε τί)ν εΙκόνα στ ή θέση της καί πλησίασε στό γρα
φείο, παίρνοντας τά χειρόγραφα. Φαινόταν σά νά τά χάϊδευε μ* ένα πάθος 
φετιχιστικό.

—ΗΡΩΙΚΗ ΑΥΤΑΠΑΤΗ!, φώναξε σέ λίγο, διαβάζοντας τδν τίτλο των
χειρογράφων, κι’ ύστερα'·

—"Ω, Θεέ μου, έκαμε άναστενάζοντας. Λοιπόν, μέ τή φαντασία μου έδη- 
μιούργησα τή ζωή μου. "Εγραφα γι’ άλλους'κι’δμως ή ζωή μου έρχεται τώρα σάν 
θρίαμβος τής πέννας μου. Τότε τΙ μένει γιά μένα ;

Κανείς δμως δέν τού άποκρίθηκε, σάν κάποιο χάος έρημικδ νάχε φράξει 
κάθε στόμα... Ή  ψυχή του είχε τόσο ματώσει... Καί τότε κατάλαβε πόσο σκληρό 
είναι νά ρίχνεις τό ρώτημά σου στήν έρημιά, πού καταπίνει τή φωνή σου χωρίς 
ν’ άντισκόψει κάπου καί νά γυρίσει σάν άπόηχος, κεντώντας μέ κάποια ψευδαί
σθηση την άπολιθωμένη πλήξη σου.

"Εγειρε πάλι στό φωτέϊγ, μέ τά βλέφαρα βαρειά σάν άπό καματερή νάρκη. 
Κι* άφέθηκε σ’ αυτήν, ένώ οί στιγμές κυλούσαν δρομαίες, ή μιά πίσω άπ’ τήν 
άλλη, χωρίς πιά κανείς νά τΙς μετρά. Όμως ή ζωή ήταν μπροστά του κι* έπαλλε 
άκέρηα σάν μιά μυστηριώδικη άπορροή, ξετυλίγοντας κάποιο όνειρο κάτω άπ’ τΙς 
γάζες των βλεφάρων του.

—Τότε τΐ μένει γιά μένα;— είπε άφήνοντας τό τελευταίο ρώτημα πρίν 
παραδοθεί στή νάρκη του.

Δυό- τρεις χτύποι δειλοί, άνάλαφροι, χαριτωμένοι άκούστηκαν στήν πόρτα.
—Εμπρός!, κι* ύστερα πάλι.
—Ποιός νάναι αυτή τήν ώρα;
—Δές με, λοιπόν! Είμαι έγώ! Έγώ πού μένω γιά σένα, είπε μπαίνοντας ή 

"Αλμπα. Έγώ πού είμαι σάν τή γύρη τής ψυχής σου. Κύτταξε τά μαλλιά μου 
πώς είναι φορτωμένα άπ’ τήν σκόνη τών άστρων. Έλα τίναξέ με !... Ξαίρεις, χτές 
στεκόμουν άφοβη καί ώραία κάτω άπ’ τούς θόλους, δταν είδα νά γκρεμίζονται οί 
ουρανοί. Καί είναι τόσο ώραία, ψιθύρισε στ’ αυτί του ή "Αλμπα, νά βλέπεις γιά 
χάρη σου νά κατρακυλάν οί ουρανοί καί τ’ άστέρια, νά πιστεύεις πώς άπελπι- 
σμένα κι* άστεγα τινάζουν τά λευκά φτερά τους σάν κυνηγημένα χηνάρια. Καί 
σώπασε. Μά στό μεταξύ είχε διπλώσει τό χέρι της στόν ώμο του καί ή άνάσα 
της, σπάζοντας στό λωβό τού αυτιού του, ύψώνονταν σάν καυτερή προφητεία ισα 
μέσα στό λογισμό του. Κι* έμεινε έτσι σιωπηλή, σάν μιά έξωτική άβεβαιότητα, πού 
τήν κατάπινε ή νύχτα. “Ύστερα ή φωνή της, τέτοια πού τή πλάθει ή άνυπαρξία 
μέ τή γοητεία της, ξανάρθε σάν απαλό θρόισμα.

—Ξαίρεις, τού είπε πάλι, χτές μ’ έλεγαν ΑΛΜΠΑ, σήμερα μέ λένε Στίτσα ! 
ΣΤΙΤΣΑ !* Ποιός μού έγύρισεν έτσι τ’ όνομά μου ; "Ημουν ένα ποτάμι, πού 
έτρεχα τό φως... ’Ήμουν ή αυγή πού προμηνούσε τήν ήλιόχαρη μέρα... Σήμερα 
είμαι τό βούρκωμα, πού σκεπάζει τό ναυάγιο τής Καλωσύνης... "Ερχομαι σάν τή 
νύχτα φορτωμένη τά δαιμονικά της, γιά νά ξεφυλλίσω όλα τά τριαντάφυλλα τής 
ψυχής σου, νά λυώσω στά δάχτυλά μου τούς παρθενικούς κρίνους τών έμπνεύ- 
σεών σου... Είμαι ή Χάριβδη !... Μέ άκοϋς ;...

Κρύος ίδρώς κατέβαινε στό μέτωπό του καί τό χέρι του δοκίμαζε τόν κλο
νισμό τών σπασμών. Μά δπως έκαμε νά σκουπιστεί, έμεινε άναυδος άνοίγοντας 
τά μάτια.

Σκοτάδι παντού. "Ομως δλοι οί τοίχοι φέρναν γραμμένη μέ φωτεινούς χα
ρακτήρες τή μοιραία φράση, τού βιβλίου πού δέν τελείωσε. “Ένα - ένα διάβασε τά

* *Η λέξη «κακία» στήν Ιταλική.
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ΕΥΡΙΠΙΔΗ ΣΟΥΡΛΑ, Παιδαγωγού

ΕΝΑΣ ΠΑΤΡΙΔΟΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΘΡΗΝΟΣ
Τρέμ* ή φωνή μου, τρέμ* ή ψυχή μου 
τρέμουν τά πόδια μου κι* δλα εδώ 
"Αχ! λίγο νά κάμω την προσευχή μου 
καί νά φιλήσω τό χώμα αυτό.

Β ασίλειος Χ ρήστου

I

Ό  Ήπειρώτης, δταν στά παληότβρα χρόνια έπρόκειτο νά ταξιδευθή, μέ 
πόνο καί μέ ψυχική συντριβή άποχωριζόντανε άπό τούς συγγενείς του, άπό τή 
φύση καί άπό τό περιβάλλον γενικά τού χωριού του.

Ό  μεταφυσικός πόνος του πρός τή Γενέθλια Γή του, ή άγάπη του ή βα- 
θειά πρός τό περιβάλλον έκείνο πού άντίκρυσε γιά πρώτη φορά τό φως τού ήλιου 
καί πέρασε τά πρώτα άξέχαστα χρόνια τής παιδικής του ήλικίας, τά ζωντανά 
δράματα άπό τό φυσικόν περιβάλλον τού χωριού του, δπου έπλεξε μέ τήν μαγική 
του σκέψη καί μέ τήν ύπερεκχειλίζουσαν φαντασίαν του τά πρώτα δνειρα τής 
ζωής του καί γενικά ή εΙκόνα καί ή φύσις τού χωριού, στεκόντανε πάντοτε μπρο
στά του ζωντανή καί έμψυχωμένη, δταν έρχόντανε ή ώρα τού ξεπροβοδίσματος 
καί δ κυρατζής μέ τές μούλες του βρισκόντανε στόν όβορό τού σπιτιού του, μέ 
πόνο καί μέ ψυχική συντριβή άποχωριζόντανε άπό δλα αυτά.

Πώς δμως θά νοιώσομε καί θά έρμηνεύσωμε τήν άγάπη τού Ήπειρώτη 
γιά δλα τά άνωτέρω;

Ή  άλήθεια είναι πώς, δχι άπλώς αί όμορφες τοποθεσίες τού χωριού, τά 
γραφικά ποτάμια καί τά δάση, οί βουνοπλαγιές καί τά φαράγγια, τά λειβάδια 
καί τ* άμπέλια, τά ξωκκλήσια καί τά παληά άρχοντικά, οί καλύβες καί τ’ άλώ- *

γράμματα: ΗΡΩΙ ΚΗ ΑΥΤΑΠΑΤΗ... Τά λιγοστά άντικείμενα, τά μικρομπιπλώ 
έφερναν τήν ίδια σφραγίδα. Περσότερο σαστισμένος καί μέ λιγώτερο τρόμο, έκαμε 
νά κυττάξει μέσα του. ΚΓ είδε καί κεί τό τρομερό γράμμα νά συνθέτει τόν ίδιο 
άφορισμό...

Σηκώθηκε, πλησίασε μηχανικά στό γραφείο καί μάζεψε δλα τά χειρόγραφα 
τού μυθιστορήματος. Τό παράθυρο άνοιχτό έμπαζε τή χλιαρή άνάσα τής νύχτας.

— "Ας σέ πάρει καί σένα ή νύχτα κΓ άς έρθει αυτή νά κλείσει τήν τελευ
ταία σου σελίδα, είπε άφήνοντας τά χειρόγραφα στό κενό.

—Μέ ξεγέλασες, ψιθύρισε άργά, καθώς έκλεινε τό παράθυρο. Νόμισα πώς 
σύ ήσουν ό πυρήνας καί ή έκφραση τής ζωής, ένώ δέν ήσουν παρά τό πρώτο 
νόημα. ΚΓ έμεινα σέ σένα. Τώρα μέ πήρε ή νύχτα ταξιδιώτη σ’ άλλα άκρογιά- 
λια. ΚΓ δταν, καμμιά φορά, θά ξανάρθεις, είτε άπό τόν πυρετό φερμένη τού νό
στου μου, είτε άν ξεγελαστεί τ* όνειρο καί πάρει τό σχήμα σου καμμιά βραδυά νά 
μέ πλανέσει... νΑλμπα! νΑλμπα! φώναξε μ’ έξαψη, μήν άπλώσεις τό χέρι σου, μή 
στρίψεις τό μάτι σου γιά νά μέ δεί... Μή μ* άγγίσεις!!.. Τώρα είμαι άλαφρύς 
σάν ένα φτερό...

ΚΓ ήταν, τόντι, άλαφρύς σάν φτερό.
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via, ot κήποι καί οί φ q ά χ τ ε ς, είναι που μάς συγκλονίζουν συναισθηματικά, 
άλλ’ ή άγάπη πρό παντός καί ή Ζωή μας μέ αυτά, είναι ή αιτία πού μάς τά 
παρουσιάζει πάντοτε ώραία καί νοσταλγικά.

I I

*Ας δώσωμεν δμως τώρα τόν λόγον εις ένα ξεχωριστόν είς τήν πόλιν τής 
Παλλάδος, τόν λόγιον Ιατρόν Β α σ ί λ ε ι ο ν  Χ ρ ή σ τ ο υ ,  μέλος Διεθνών Ίατρι- 

■ κών Συνεδρίων καί γνωστόν διά τήν λογοτεχνικήν άπόδοσιν είς τήν γλώσσάν μας 
τών βασικωτέρων έργων τοΰ 'Ιπποκράτους, νά μάς μιλήση γιά τόν άποχωρι- 
σμόν του άπό τό φυσικόν περιβάλλον τής Γενέθλιας Γής του, ένα άποχωρισμόν 
πού έγγίζει τήν μορφήν ένός πρωτοτύπου Πατριδογνωστικοΰ θρήνου.

Νεαρός άκόμη μαθητής, μετά τάς εύδοκίμους σπουδάς του είς τό φημισμέ* 
νον Σχολαρχείον τής Βουρμπιάνης, δπου ήρίστευσε, πρόκειται νά ταξιδευθή.

Είναι δεμένος δμως μέ τό φυσικόν περιβάλλον τής Γενέθλιας Γής του.
Καί προκειμένου νά πάρει μοιραίως τόν δρόμον τού ταξειδεμοΰ γιά εύρύ- 

τερες σπουδές του στήν Ηπειρωτικήν πρωτεύουσαν, τά θρυλικά Γιάννινα, καί 
έν συνεχεία στό Πανεπιστήμιον τών ’Αθηνών, μέ συγκίνησιν σπαραγμού άπο- 
χωρίζεται ά π ό  τό ν  φ ρ ά χ τ η ν  τ ο ύ  κ ή π ο υ  π ο ύ  β ρ ι σ κ ό ν τ α ν ε  σ ύ ρ ρ ι 
ζα στό π α τ ρ ι κ ό  τ ο υ  σ π ί τ ι ,  τό Α ρ χ ο ν τ ι κ ό  τ ώ ν  Χ ρ η σ τ α ί ω ν .

νΑς τόν άκούσομε.
III
Α '.

«"Αχ! απ’ έδω μή μέ διώχνετε, &ς μείνω *δώ στό φ ρ ά χ τ η ,  &ς μείνω· 
μή μέ σπρώχνετε, μή μέ τραβάτε—  Τόν φ ρ ά χ τ η  μόν* αφήστε μου 
νά μου κρατάει τή μνήμη».

Β \
"Ας χωριστούμε, φ ρ ά χ τ η  μου, δ,ς φύγω ’γώ στα ξένα* 
θά πάρω μόνο φ ρ ά χ τ η  μου 'πό σένα έ'να κομμάτι 
γιά νά κρατιέμαι, φράχτη μου, στό μαύρο μονοπάτι, 
μέσα μου νά στηρίζομαι, νά τόχω δεκανίκι.

Γ .
Περίμενέ με στό χωριό, περίμενε στό χρόνο 
περίμενέ με σά θεριό, περίμενέ με μόνο.

Δ'.
Κι* δταν γυρίσω, φράχτη μου, θά σέ χιλιοστολίσω, 

θά σέ στεριώσω, φράχτη μου, όσες χρονιές κι* &ν ζήσω.
Κάστρο νά γίνεις Συ γερό, χιλιοτραγουδημένο

Ε '.
Τρέμ’ ή φωνή μου, τρέμ* ή ψυχή μου, τρέμουν τά πόδια

μου κ ι’ δλα μου εδώ*
"Αχ! λίγο νά κάμω τήν προσευχή μου καί νά φιλήσω

τό χώμα αυτό.
Φράχτη σέ σφιχταγκάλιασα* μαζί θά γκρεμιστούμε·
Μαζί μας ή κληματαριά στό πέσιμο ραγίζει
καί λουλουδιές καί φασουλιές καί ντοματιές καί βλήτα,
έκλαιγα καί κλαίγανε κατάχαμα ριγμένα,

Β α σ ί λ ε ι ο ς  Χ ρ ή σ τ ο υ

ΙΥ.
Όμολογουμένως, συγκινητικώτερος διάλογος μέ τά άψυχα τής Γενέθλιας

I



ΝΙΚΟΥ Β. ΛΩΛΗ

π Α  Τ Μ Ο Σ
(ΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ 1ΤΡΟΣΕΤΧΗΣ)

Ή  άναζήτησι τού μύθου, ή έπιδίο/ξί 
του, πολλές φορές, άποτελεί μιάν Ανάγκη 
γιό μιάν έσωτερική τακτοποίησι, για μιαν 
έξοηερική αύτάρκεια. Φροντίδα ένδς άτό- 
μου καί ένδς λαού. Στολίδι τής καθημερι
νότητας ή ώραιοποίηση του χθές. Ή δη
μιουργία και ή συντήρησι ένδς μύθου ση- 
μαντικό άνθρυόπινο κατόρθωμα.

ΦΟάσε σ’ έναν τόπο, χο>ρίς νά ζήσης 
τδ μϋί)ο του, φεύγοντας δεν ί/άχεις πάρει 
τίποτε. Δέν λάχεις περάσει άπ’ έκεί. Γι’ 
αύτό, τδ πέρασμά μας άπ’ τή ζο;ή πρέπει 
νά συνοδεύεται πάντα άπδ την ιδιοποίηση 
ένδς μύθου, πού μπορεί νάχη όποια δήποτε 
μορφή, έδώ αύτή, έκεί την άλλη.

** *
Στην Πάτμο, δέν έχεις άνάγκη νά άνα- 

ζητήσης τδ μύθο, σού προσφέρεται έτοι
μος. Μιά σημαδούρα, πού δείχνει τδ βρά* 
γο πού πρέπει ν' αποφεύγουν τά καΐκια, 
«Κ^λεψι». Τά παληά τά χρόνια, πρδ Χρι
στού δηλαδή, ό βράχος αύτδς δέν ήταν χω

μένος στδ λιμάνι αύτό. Την έποχή όμως 
τού Ίωάννου τού Θεολόγου, τού Αγαπη
μένου μαθητού τού Χριστού, καί την ώρα 
πού αύτδς βάφτιζε τούς άνθριόπους καί 
τούς έκανε Χριστιανούς, (στην παραλία 
βλέπει κανείς άκόμη τά υπολείμματα τού 
Βαπτιστηρίου), παρουσιάστηκε ό Διάβο
λος. Ό  'Αγιος τδν διέταξε νά φύγη, τδν 
*κέλευσε> δηλαδή, καί αύτδς έγινε βρά· 
χος, γνωστός άπδ τότε σάν «Κέλεψι» στη 
γλώσσα τών κατοίκο>ν.

Κατά τή λόγια έκδοχή, ό βράχος αύτδς 
είναι τδ Απολίθωμα τού Μάγου Κϋ)νο)πος. 
Μάλιστα, οί ντόπιοι διαβεβακύνουν, πώς 
όποιο χταπόδι πιαστή σέ κείνο τδ βράχο, 
δέν τρσιγεται άπδ τή βροίμα πού κουβα
λάει άπάνω του.

Υπερβολές ;
νΙσως.

** *
Τδ νησάκι, πού βλέπετε λίγο πιδ έξω 

άπδ την είσοδο τού λιμανιού, τδ λένε Χι- 
λιομόδι. Λέξι μάλλον συνηθισμένη, πού

Γης δέν έχει άποδοθή κατά τρόπον έκφραστικοίτερον, κατά τρόπον Ήπειρωτι- 
κδίτερον, κατά τρόπον βαθύτατα άνθριυπινδίτερον.

Θά ήιανε όμως άκόμη συγκινητικοκερον, έάν καί ό ίδιος ό Ιατρός Χρή
στου θά μάς μιλούσε γιά τά συναισθήματα πού δοκίμασε, όταν ξαναγύρισε, ύστε
ρα άπδ 30 σχεδόν χρόνια, στην Γενέθλια Γη του, καί άντίκρυσε τδν φράχτη τού 
κήπου σύρριζα στδ άρχοντικό του, όταν άντίκρυσε, ναι... τδν φράχτη, άπδ τδν 
οποίον μέ τόσον βαθύν καί άνθροόπινον πόνον Αποχωρίστηκε.

Πάντο)ς ένα είναι γεγονός, ότι δηλαδή ή μορφή τού Αποχωρισμού τού Ήπει- 
ρο>του άπδ τή Γενέθλια Γη του έκφράζει πάντοτε καί την μορφή τού γυρισμού 
του έκεί πού πρωταντίκρυσε τδ φως τού ήλιου καί πέρασε τά πρώτα Αξέχαστα 
χρόνια τής παιδικής του ήλικίας.

Καί γενικά, γιά τδν ταξιδεμένον Ήπειρώτη, πάντα μένει στδν νού του ή 
εικόνα άπ’ τδ όλόχαρο χωριό του, άπ* τήν γαλήνη καί τές φυσικές του όμορφιές, 
μιά εύτυχία δηλαδή πού δέν τήν βρίσκει πολλές φορές στδν πλούτο, άλλ’ όταν, 
γυρίζοντας, θά καθήση ξανά στδ σαρακοφαγοψένο στασίδι τής παληάς έκκλη- 
σιάς τού χο)ριού του.
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συνδέεται μέ μιάν άλλη υπερβολή. Τά μό
δια ήταν μονάδα βάρους τήν έποχή τών 
Βυζαντινών. Λένε πώς δ Καλόγερος, πού 
καλλιεργούσε αύτδ τό νησί, έβγαζε χίλια 
μόδια καρπό. Καί έτσι άπό τότε τδ νησάκι 
αύτδ τδ είπανε Χιλιομόδι.

** *
ΣτΙς 8 τού Μάη, κάθε χρόνο, γιορτάζε

ται ή μνήμη τού 'Αγίου Ίωάννου τού Θεο
λόγου καί Εύαγγελιστού, πού συνδέεται 
στενά μέ τδ νησί τής Πάτμου. "Οπως δ 
ίδιος γράφει στήν Άποκάλυψι: «Έγενό- 
μην έν τή νήσω τή καλουμένη Πάτμω διά 
τδν λόγον τού Θεού καί διά τήν μαρτυ
ρίαν Ιησού Χριστού». Καί Αναρωτιέται 
κάνεις άν είναι τόπος έξορίας ή τόπος ευ
λογίας τδ μικρδ αύτδ νησί τού Ίκαρίου 
Πελάγους, ή Πάτμος, τδ νησί τής προ
σευχής.

** *
'Εκατοντάδες δλόκ?ηρες οί έκκλησιές 

στδ Ιερδ νησί, δίνουν τδ μέτρο τής εύλά- 
βειας τών κατοίκων του. Οί Πάτμιοι τίς 
άνεβάζουν σέ 365. Κάθε μέρα έχει καί 
τδν "Αγιο της, πού έχει τήν έκκλησιά του. 
Θά μπορούσε νά δνομαστή ή Πάτμος: «Τό 
νησί μέ τΙς 365 έκκλησιές». 'Ολόκληρος δ 
πληθυσμός άναπνέει μέ τή συναίσθησι πώς 
ζεϊ σ’ ένα περιούσιο καί εύλογημένο άπδ 
τδν Θεό ίερδ τόπο.

** *
Καμμιά τρεχούμενη πηγή, μόνο λίγα 

πηγάδια, καί πού καί πού καμμιά στέρνα, 
γιά τδ νερό πού κι’ αύτδ τδ βρίσκεις γλυ
φό καί λιγοστό. Θάλασσα, βράχια, ούρα- 
νός, ήλιος καί ένα πέμπτο στοιχείο, τά 
κάτασπρα σπιτάκια. Μόνο τδ άσπρο, τδ 
πολύ άσπρο μπορεί ν’ άντέξη στδ άνηλέ- 
ητο πυράκτωμα τού έλληνικοΰ ήλιου, έδώ 
πού τδ πράσινο λείπει σχεδόν όλοκληρω- 
τικά. Καί πράγμα παράδοξο: παντού ή 
ίδια Ανθρώπινη λαιμαργία γιά κατάκτησι. 
Σ ’ δλο τδ νησί, τοίχοι μέ ξερολίθι γιά νά 
ξεχωρίζουν καί νά προστατεύουν τΙς Ιδιο
κτησίες. Ποιές Ιδιοκτησίες; Τήν άγονη 
καί βραχώδη γή. Λίγα ξεροχώραφα μέσα 
στά βράχια γιά λιγοστό καχεκτικδ στάρι, 
λίγη βρώμη καί κανένα άρρωστημένο Αμ

πέλι. Εύλογία μαζί καί συμφορά τά μικρά 
κοπάδια άπδ βουνίσιες κατσίκες καί τά 
πολλά Αγριοκούνελλα, πού προσφέρονται 
στούς κυνηγούς, άλλά καί πού κάνουν 
θραύσι στήν υποτυπώδη γεωργία.

’Αντίθετα μέ τή βραχώδη γή, ή θά
λασσα είναι σπαρμένη μέ ψάρια, πού δό
θηκαν άπδ τδ χέρι τού Θεού μέ Απλοχε
ριά. Βρίσκει κανείς άφθονο λαχταριστό 
καί νόστιμο ψάρι, Απδ χάνους καί χταπό
δια μέχρι υπέροχους Αστακούς.

** ★
Μέ τδ μάτι τού πουλιού, πού Ισιοζυ- 

γιάζεται ψηλά στδν αΙθέρα, μά πού πα
ράλληλα είναι και μάτι τού Θεού, βλέπει 
κανείς άπδ ψηλά ένα μαγευτικό θέαμα 
ν’ Απλώνεται κάτω καί μπρδς στά πόδια 
του. ’Αριστερά, δεξιά καί μπρός του, Α
πλώνεται δλόκληρο ένα νησί γεμάτο κολ
πίσκους, Ακρωτήρια, Αμέτρητα φιόρδ καί 
λοφίσκους πού παιχνιδίζουν καθρεφτιζό· 
μενοι στήν Αγκαλιά τής γαλάζιας θάλασ
σας, κάτω Απδ τδ φώς καί τά γεγονότα 
τής Ιστορίας, κάτω Απδ τδ πέρασμα τών 
αιώνων καί τών πολιτισμών.

** *
Τουριστικό νησί σήμερα, ή Πάτμος, έχει 

ένα καλό ξενοδοχείο, τδ «Πάτμιον». Άπο- 
μεινάρι τής Ιταλικής κατοχής τδ Διοικη
τήριο, ένα κτίριο άλλης έποχής κι’ άλλου 
τόπου. *Η μιζέρια ένδς φτωχού τόπου τδ 
διατηρεί σάν δείγμα κακού γούστου, σάν 
δείγμα μιάς προσπάθειας Απροσάρμοστης 
πρδς τδ περιβάλλον.

’Αντίθετα, τά χρόνια τά μεσαιωνικά 
προσφέρουν ένα καλό δείγμα τού βυζαντι
νού μεγαλείου. Είναι τδ Κάστρο πού βλέ
πει κανείς μέ τδ μάτι τού Κουρσάρου, Αν- 
τικρύζοντας δηλαδή τδ νησί άπδ κάτω 
πρδς τά πάνω, δπου τδ Μοναστήρι τοΰ 
'Αγίου Ίωάννου τού Θεολόγου, χτισμένο 
τδ 1088 μ.Χ. άπδ τδν 'Όσιο Χριστόδουλο 
μέ χρυσόβουλον τοΰ αύτοκράτορος ’Αλε
ξίου τού Α' τοΰ Κομνηνού.

Σ’ αύτδ τδ Μοναστήρι φθάνει κανείς 
άπδ τή Σκάλα, πού είναι τδ έπίνειο τής 
Χώρας, χρησιμοποιώντας τά σύγχρονα τα
ξί ή τά ύπομονετικά τετράποδα (πού συγ
κεντρώνουν καί τήν προτίμησι τών τουρι
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στών), καί άκολουθώντας ένα άσφαλτο* 
στρωμένο δρόμο δλο φιδίσια κλωθογυρί- 
σματα καί γεμάτες ποίησι καί ρωμαντι- 
σμδ άνηφοριές.

Ή  άπόστασι δεν είναι μεγάλη. Είναι 
άρκετή δμως γιά νά χρησιμεύση σάν κά- 
θαρσι γιά την είσαγωγή σου στήν ένατέ- 
νισι τού Θεού μέσα άπδ ενα ’Ορθόδοξο 
Χριστιανικό Μοναστήρι.

Σάν δέν είσαι Κουρσάρος, άλλά προ
σκυνητής, δέ σε τρομάζουν τά κάστρα, σέ 
κυριεύει τό δέος.

’Από την καστρόπορτα μπαίνει κανείς 
σ’ ενα λαβύρινθο στοών, δπου οί πολλές 
κολώτες φαντάζουν σάν δάσος, καί δπου 
άτενίζει κάνεις τόν ουρανό μέσα άπό τά 
άνοίγματα των τόξων, πού μέ τίς φωτο
σκιάσεις τού μεσογειακού φωτός δίνουν 
την έντύπωσι δη φέρεται κανείς «έπί πτε
ρύγων άνεμων». Καί έπειτα ή Έκκλησιά 
καί τά Παρεκκλήσια τού Μοναστηριού, τό 
Ηγουμενείο, τά Κελλιά, ή Τράπεζα καί 
ή Βιβλιοθήκη.

Χιλιάδες τόμοι άπό χειρόγραφα βιβλία 
βυζαντινής έποχής, πολύτιμα παλίμψηστα 
καί είκόνες. 'Όλη ή άνθρώπινη θρησκευ
τική σοφία τής έποχής, γραμμένη μέ λα
τρεία, θέρμη καί άφοσίωσι, δπως δείχνει 
ή σπάνια τέχνη έκείνων πού είχαν την 
υπομονή μέ τό χέρι καί μέ τά λογής-λογής 
χρώματα (δλες οί άποχρώσεις τών χρωμά
των τής νΙριδος) νά χαράξουν χιλιάδες πο
λύτιμες γραμμές. Είναι άνεξήγητο θαύμα 
πώς σώζονται άναλλοίωτα σχεδόν τά χρώ
ματα. Καί μένει κανείς έκθαμβος μέ τήν 
τέχνη, τήν καταπληκτική τέχνη τής γρα
φής, ίδίως στήν πρώτη σελίδα κάθε βι
βλίου, καί στήν άρχή κάθε παραγράφου, 
πού είναι στολισμένες μέ λογής-λογής πο
λύχρωμες παραστάσεις, πέρα άπό τά δμοιό- 
μορφα γράμματα πού όρκίζεται κανείς 
πώς είναι τυπογραφικά, ένώ είναι χειρό
γραφα.

’Αριστερά - δεξιά, στούς τοίχους τής Βι
βλιοθήκης, φιρμάνια Σουλτάνων καί μα
νιφέστα Ευρωπαίων Αύτοκρατόρων σχετι
κά μέ τό Μοναστήρι. Σώζεται άκόμη αυ
τούσιο τό φιρμάνι τού Μωάμεθ τού Πορ- 
θητού, πού κήρυξε τήν Πάτμο άνεξάρτητη 
καί άπαραβίαστη, καί βλέπει κανείς κρε

μασμένο ένα μεταλλικό άγιοκάντηλο, δώρο 
τοΰ Ιδιου τού Πορθητού πρός τόν ίερό 
ναό τής Μονής. ’Ακόμη ένα γοτθικής γρα
φής κείμενο Γερμανού Αύτοκράτορος (αίώ- 
νες πρίν) μάς πληροφορεί δτι κηρύσσει τό 
νησί άπαραβίαστο άπό κάθε έπιδρομή καί 
τό θέτει υπό τήν προστασία του.

Σέ ειδική αίθουσα, φυλάσσονται άλλοι 
άμυθήτου άξίας θρησκευτικοί θησαυροί: 
Χρυσοκέντητα ίερά άσυλλήπτου λεπτής τέ- 
χνης, πολύτιμα άμφια Πατριαρχών τής 
Κωνσταντινουπόλεως, μήτρες καί πατριαρ
χικές κορώνες, ποιμαντορικοί ράβδοι, έπι- 
γονάτια καί χρυσοποίκιλτοι άδαμαντοκόλ- 
λητοι σταυροί, δισκοπότηρα καί άλλα, δλα 
μέ Ιερές παραστάσεις, δλα σέ άρίστη κατά- 
στασι καί σ’ δλη τους τή μεγαλοπρέπεια, 
πού σέ ξαναγυρίζουν αίώνες πρίν, στήν 
έποχή τής μεγάλης άκμής τού Βυζαντίου.

Οί είκόνες πολλές καί ή άξια τους με
γάλη Ξεχωρίζομε τόν "Αγιο Νικόλαο, τόν 
Χριστόν τού ζωγράφου Ρίτσοο, άλλη ψη
φιδωτή είκόνα τού 'Αγίου Νικολάου κου
βαλημένη έδώ άπό τόν ίδιο τόν "Οσιο 
Χριστόδουλο, τόν Κτήτορα τού Μοναστη
ριού, καί πάμπολλες άλλες είκόνες, πού 
δημιουργούν μοναδικές συγκινήσεις, κεν
τημένες μέ μετάξι καί χρυσό.

Καί έπειτα ό Ναός μέ είκόνες τού 
Χριστού καί τής Παναγίας, δώρο τής Αι
κατερίνης τής Μεγάλης τής Ρωσσίας, πά
νω σέ τέμπλο τού 1810 καμωμένο άπό 
Χιώτες τεχνίτες. Σπάνιο θέμα έπίσης, δ 
τρισυπόστατος Θεός ύπό μορφήν τριών 
’Αγγέλων είς τήν τοιχογραφίαν τού Πα
ρεκκλησίου τής Παναγίας στό θέμα τής 
φιλοξενίας τού ’Αβραάμ.

** *
Γιά νά φθάση κανείς στό Σπήλαιο 

τής Άποκαλύψεως, ή σωστή διαδρομή εί
ναι δτι πρέπει νά κατεβή άπό πάνω, δη
λαδή νά έχει προσκυνήσει πρώτα τό Μονα
στήρι. Πρώτα πρώτα γιατί δέν μπορεί κα
νείς νά κατέβη άν δέν έχει φθάσει ως τήν 
κορυφή καί έπειτα γιατί ή άποκάλυψις γί
νεται πάντα σ’ ένα δεύτερο στάδιο.

Έδώ τό Μοναστήρι τιμάται έπ’ όνό- 
ματι τής 'Αγίας νΑννης, τής μητρός τής 
Παναγίας. Ή  παλαιά Πατμιάς Σχολή καί 
τά κτίρια τού Μοναστηριού αυτού σκεπά
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ζουν τήν περιοχή τοΰ Σπηλαίου τής Άπο- 
καλύψεως καί προσφέρουν έγκάρδια τά 
έκατόν τόσα σκαλοπάτια γιά νά φθάση 
κανείς στό «ίερδ σημείο».

Στήν άρχή, ό έξωνάρθηξ, μιά εΙκόνα 
τοΰ Εύαγγελιστοΰ καί ή αυστηρά έπιγρα- 
φή: «'Ως φοβερός ό τόπος ούτος....» ’Αρι
στερά ό Ναός, δεξιά καί στό βάθος τό 
σπήλαιον. "Ενα φυσικό κοίλωμα κάποιου 
βράχου που τό πέρασμα τών αιώνων τό 
έκαμε μεγαλύτερο καί σεβαστότερο στό 
χώρο καί στό χρόνο. Τά παρατηρήσιμα 
σημεία όλίγα, άλλά έπαρκώς έκμεταλλευ- 
μένα άπό τήν παράδοσι. "Ενα βαθούλωμα 
στήν άκρη τοΰ βράχου χάμω, είναι αναμ
φισβήτητα τό μέρος όπου δ Θεολόγος καί 
Ευαγγελιστής ’Ιωάννης άκουμπούσε τή 
σεβάσμια κεφαλή του τό έτος 96 μετά 
Χριστόν, παραδομένος στους υπερκόσμιους 
λογισμούς του. Δεξιώτερα καί λίγο πιό 
πάνω, ένα άλλο κοίλωμα (χειρολαβή), όπου 
δ Γέρος πιά μαθητής τοΰ Χριστοΰ στηρι
ζόταν γιά νά σηκωθή. Σέ άσήμαντη άπό- 
στασι,ένα φυσικό έπίπεδο τοΰ βράχου άπο- 
τελεϊ τό άναλόγιο-γραφεΐο όπου ό μαθη
τής τοΰ Ίωάννου Πρόχορος έγραψε τό βι
βλίο τής Άποκαλύψεως καθ’ ύπαγόρευσιν 
τοΰ Εύαγγελιστοΰ. Στόν ίδιο βράχο, λαξεμ- 
μένος ένας σταυρός, πού ή παράδοσι τόν 
θέλει καμωμένο άπό τά χέρια τοΰ ίδιου 
τού Εύαγγελιστοΰ. Καί πιό πάνω στό βρά
χο, ουρανό καί στέγη τοΰ σπηλαίου, «τό 
φρικτόν ρήγμα», τό ράισμα τοΰ βράχου, 
άποτέλεσμα τοΰ τρομερού σεισμού πού 
προηγήθηκε τού θείου δράματος. Διπλό τό

ράισμα, ώστε δ βράχος νά χωρίζεται στά 
τρία, συμβολική παράστασις καί έδώ τής 
τής 'Αγίας Τριάδος.

«Έγώ είμί τό Α καί τό Ω, λέγει Κύ
ριος δ Θεός, δ ών καί δ ήν καί δ Ερχόμε
νος, δ παντοκράτωρ».

«Έγώ ’Ιωάννης, δάδελφδς ύμών...»
Έκαμες ήδη μίαν άναδρομή στούς 

αιώνες, μιάν άναφορά στό Θεό.
Εγκαταλείπεις τό σπήλαιον καί άνε- 

βαίνεις τά έκατόν τόσα σκαλιά, γιά νά 
φθάσης κοντά στούς άνθρώπους, πού στό 
πρώτο άντίκρυσμα τούς είχες πάρει γιά 
άπογόνους πειρατών, ένώ δέν είναι παρά 
οί έξόριστοι πού δέχτηκαν έναν Ευαγ
γελιστή.

** *
Καθώς κατηφορίζεις, γιά νά φθάσης 

στή Σκάλα τής Πάτμου, σούρχεται στό νού 
δλη ή Ιστορία τής Παλαιός καί τής Και
νής Διαθήκης, δπως τήν άποστήθιζες μα
θητής τού Δημοτικού, χωρίς νά μπορείς 
νά κάνης τή διάκρισι άνάμεσα στό Ζηλω
τή Θεό τού ’Ισραήλ, πού έφανερώθη έν 
τώ δρει, καί στό Θεό τής άγάπης, τό Θεό 
τών Χριστιανών, πού έτέχθη έν τώ σπη
λαία) καί άπεκαλύφθη έν τώ σπηλαία). 
Σ ’ αυτόν τόν δεύτερον άναφέρεται καί δ 
ίδιος δ Ευαγγελιστής δταν γράφει : «Έν 
άρχή θν δ Λόγος, καί δ Λόγος ήν πρδς 
τόν Θεόν, καί Θεός ήν δ Λόγος», δ Ε λ 
ληνικός Λόγος.

Αυτή είναι ή Πάτμος, νησί τής άνα- 
φοράς στό Θεό, νησί τής Προσευχής.

Τ ρ α γ ο ύ δ ι

Μέ τό γαλάζιο φως ΐοϋ δειλινού 
νά περπατεϊς ψυχή μου άγάλι - αγάλι’ 
τό μυρωμένο αγέρι τοΰ βουνοϋ} 
τής θάλασσας τό χαρωπό μαϊστράλι 
άς σούρχεται απαλά νά σε φιλεϊ.
Καϊ μες στήν πλάση αυτή τή μαγεμένη 
ψυχή μου πές μου τι άλλο πιά σοΰ μένει.

Β. Μ ΑΡΓΑΡΗΣ



ΠΑΝΑΓΚ2ΤΗΣ ΗΛ. ΠΟΥΛΙΤΣΑΣ
(9/22 Σεπτεμβρίου 1881—16 Ίανουαρίου 1968)

Ο Παναγιώτης Ηλ. Πουλίτσας, πού, έπί τόσες δεκαετίες, έλάμπρυνε την νεώτερη 
έκπαιδευτική, πνευματική, έπιστημονική καί κοινωνική ζωή της χώρας μας, ήρεμος καί φορ
τωμένος την γαλήνη πού δίνει ή ολοκλήρωση ένός καταξιώ σου βίου, έξεμέτρησε τό ζην καί 
άπηλΟε πρός τήν ζωήν της αίωνιότητος. Καί, φεύγοντας, άφησε γιά τήν χώρα μας καί τούς 
'Έλληνες, σάν ένα μεγάλο κεφάλαιο, τΙς άξίες πού αυτός διακόνησε. Γιατί, οί τέτοιοι άνθρω
ποι, πού, Αναλωνόμενοι στήν υψηλή διακονία της ίδέας γιά τήν άνθηση τής Νεώτερης 'Ελλά
δος, έλευκάνΟησαν πάντοτε όρθιοι καί Ανεπίληπτοι, σημαδεύουν τόν χρόνο καί όροΟετούν γιά 
τούς έπιγενομένους. ’Έτσι, ο Αείμνηστος Παναγιώτές Ή λ. ίίουλίτσας, στά συνταρακτικά γιά 
τόν τόπο μας τελευταία πενήντα χρόνια, στάθηκε ό ’Ακαδημαϊκός, ό Πρόεδρος του Συμβου
λίου Έπικρατείας, ό Πρωθυπουργός καί, πρό παντός, ό Αληθινά μεγάλος 'Έλληνας πού, δακρύων 
πρό τής προσφοράς τής Μιας καί ’Αδιαιρέτου ’Ηπείρου, έγινε ό ίδιος μιά ολόκληρη 
ζώσα έποχη. Καί, τώρα, ήδη έχει τις διαστάσεις καί τό βάρος μιας Ιστορικής Αξίας. Γ ι’ αύτό, 
ή Αλησμόνητη φυσιογνωμία του, όταν τήν έπλησίαζε κανείς άπό κοντά, έθύμιζε κάτι έπικό 
καί μαζί κάτι έφέστιο, έτσι πού, ο ωραίος αύτός άσκητικός τύπος, νά έκφράζει τήν ένσάρ- 
κωση τής ελληνικής πνευματικής Ακτινοβολίας καί τής θέρμης τής ύψηλόφρονης έθνικής μας 
παραδόσεως. Καί, όπωσδήποτε, ό Παναγιούτης Ή λ. Ιίουλίτσας, εϊταν ή Απείραχτη μορφή του 
Νεοέλληνα πού, κάτω άπ’ τό βάρος τής κρισιμότατος των χρόνων καί πού, Ανάμεσα Απ* τά 
καπνίζοντα έρείπια καί τούς μακρυνούς όραματισμούς, έφερεν άσβεστή τήν δάδα τής πνευμα
τικής παλινοστήσεο^ς καί τής πατρογονικής ήΟικής, γιά τήν θεμελίωση μιας ελληνικής Ιθαγένειας 
στήν έθνική μας ζωή. Τήν μεγάλη αύτή Αποστολή, ό ΓΙαναγ. Πουλίτσας, τήν έχάραξε μέ τήν 
ίδια του τήν Ατομική ζωή. Καί, τούρα, ύστερ* Από πορεία ένός αίώνα παρά λίγο (είταν 87 
χρόνων), 0 ούραίος τήν ψυχή καί πολιός τήν κεφαλή, σεβαστός πνευματικός μας αύτός πρεσ
βύτες, Φορώντας τόν φωτεινό στέφανο τής δικαίωσης, άφησε γιά μάς τήν σκυτάλη. Καί τήν 
άφησε όχι ούς Απόμαχος, Αλλά ώς Αθλητής στόν στίβο, γιατί, ό ΓΙαναγ. Πουλίτσας, στά τε
λευταία χρόνια τής ζωής του, ούς Πρόεδρος τής Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας (Άρσάκειον), 
έστάθηκε, ως τήν τελευταία πνοή του, ό Οεματοφύλακας τής ούραίας καί φιλογενους αύτής 
Μεγάλης Παραδόσεως, πού έφτιαξαν στήν ιστορία μας οί Μεγάλοι ’Εθνικοί Εύεργέτες τής Νεοι- 
τέρας Ελλάδος. Γ ι’ αύτό, ή Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία, όχι μονάχα σάν ιστορία καί κλέος, 
Αλλά σάν σύγχρονο έκπαιδευτικό καί πνευματικό "Ιδρυμα, είναι Ακόμα Απ’ τίς έθνικές έκείνες 
κληροδοσίες πού δεσπόζουν στόν δημόσιο βίο τής πατρίδος μας. Γιατί, έκτός Απ’ τήν καθαρά 
έκπαιδευτική δραστηριότητά της, ή Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία είναι ή μοναδική Απ’ τά παρό
μοια ’Ιδρύματα, πού υποθάλπει, προσέχει καί ένισχύει τήν πνευματική άνθηση πού έκπηγάζει 
Απ* τήν έθνική μας Παράδοση καί διατηρεί τήν Ιστορική Μνήμη του Γένους μας. Καί αύτόν 
τόν ίερό Ιδρώτα τόν φύλαξε καί τόν Αξιοποίησε ή Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία. Δέν τόν άφησε 
νά μείνη μονάχα μιά λαμπρή σελίδα στήν Ιστορία μας. Καί ό Παναγιούτης Ή λ. Πουλίτσας, 
πού έπί είκοσι χρόνια, είταν ό Πρόεδρος τής Φιλεκπ. Εταιρείας, προσέφερε κι* Από έδώ ένα 
όψιστο έργο καί μιά υπηρεσία πράγμ.ατι έθνικής σημασίας.

Τούρα, ή μνήμη του ΓΙαναγ. Ή λ. ΓΙουλίτσα είναι, γιά όλους μας, μιά όροθεσία φωτει
νής καί ύψηλόφρονης πορείας, πού θά πρέπει νά τήν κάνουμε ξεχωριστή έθνική Αξία. ’Ιδιαί
τερα, γιά τήν «Ήπεροίτική Εστία», πού τόσο συγκινητικά τής παραστάθηκε, βοηθώντας την 
όσο του είταν δυνατόν, καθώς καί γιά τήν Ήπειρο γενικού τέρα, πού τήν σέβονταν καί  ̂τήν 
τιμούσε γιά τήν προσφορά της στήν Αναγέννηση τής Νεο^τέρας ‘Ελλάδος, ό Παναγιούτης Ήλ. 
Πουλίτσας θά μείνει μιά Αλησμόνητη ωραία καί μεγάλη Ιστορική μορφή.

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ

Η “ΠΑΤΣΕΑΕΙΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ,,
Γιά τόν τόπο μας, ή ίδρυση μιας βιβλιοθήκης στήν έπαρχία, είναι όχι μονάχα μιά 

Αξιέπαινη πράξη, Αλλά καί μιά χειρονομία έθνικής σημασίας. Γιατί, στήν έποχή που ζουμε, οι
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τεχνολογικές έξελίξεις άπ’ τήν μιά μεριά καί ή άκοπη, ή χωρίς τόν ίερόν Ιδρώτα του μόχθου 
θήρευση των πρόχειρων γνώσεων απ’ τήν άλλη, κοντεύουν νά άμβλύνουν τά βαθύτερα ένδιαφέ- 
ροντα καί τΙς πνευματικές άνησυχίες. Κι’ έτσι, βλέπομε νά άποχρωματίζεται καθημερινά ή ζωή 
καί νά χάνει, λίγο λίγο, τήν ωραία παράδοση, πού μάς κληροδότησαν οί προηγούμενες γενεές 
στήν έλληνική επαρχία. Κι* έκεΐ πού, γιά νά άλλάξει ή γιά νά έκφυλισθεΐ ένα καθιερωμένο 
γεγονός, χρειάζονταν δυό καί τρεις αιώνες, σήμερα, είναι δυνατόν νά λησμονηθεί μέσα σέ τέσ
σερα — πέντε χρόνια. Γι* αύτό, μιά βιβλιοθήκη, πού συνιστά πάντοτε κι’ έ'ναν πυρήνα άπόνα 
μορφωτικό κέντρο, άποτελεί πάντοτε κι* έ'να γεγονός πολυσήμαντο. Γιατί, κατ’ αύτόν τόν 
τρόπο, στήνεται ένα έλληνικό φρούριο, οπού θά δύνονται νά άξιοποιηθοΰν καί νά άκτινοβολή- 
σουν οί πνευματικές δυνάμεις κι* ή έφεση γιά μιά ανύψωση έκεί της ζωής. Ή  πνευματική 
μας φυσιογνωμία, ή ιστορική μνήμη τής φυλής μας καί 6 δρόμος, πού διήνυσαν ώς έμάς οί 
πατεράδες μας, είναι τό μεγαλύτερο κεφάλαιο πού διαθέτομε γιά τήν έπιβίωσή μας στήν σύγ
χρονη έποχή, όπου οί λαοί καί τά έθνη, χάρη στά μεγάλα καί άπίθανα μέσα έπικοινωνίας τών 
καιρών μας, δέν είναι όπως άλλοτε κάτι τό άπομονωμένο.

Τις σκέψεις αύτές κάναμε, ξεκινώντας άπ’ τήν ωραία καί φιλογενή χειρονομία ένός 
Ήπειρώτου, τού λογίου καί ιστορικού συγγραφέως κ. Νικολάου Β. Πατσέλη άπ’ τό Δελβι- 
νάκι, πού προσέφερε στήν γενέτειρά του, τό Δελβινάκι, όλόκληρη τήν βιβλιοθήκη του (πάνω 
από 1.000 τόμους). Ό  Δήμος Δελβινακίου, έκτιμώντας πρεπόντως τήν προσφορά αύτή του 
κ. Πατσέλη, τόν άνεκήρυξε μέγα δωρητή καί ώνόμασε τήν βιβλιοθήκη του «Πατσέλειον Βι
βλιοθήκην». Χρέος μας νά τήν ξεχωρίσουμε καί νά τήν άξιολογήσουμε δημοσία. Γιατί, τό 
παράδειγμα τούτο, πού στέκεται στό ύψος τής λαμπράς παραδόσεως τών παλαιοτέρων Ή πει- 
ρωτών λογιών, είναι μιά πράξη πού αξίζει καί τόν σεβασμόν δλων μας καί τήν εύρύτερη προ
βολή. Διότι, ό Νικ. ΙΙατσέλης, ό όποιος τόσα έχει προσφέρει στήν ιστορία καί στό όνομα τής 
’Ηπείρου, μέ τήν ίδρυση αύτής τής βιβλιοθήκης στήν γενέτειρά του, δίνει άκόμη κι* έ'να πνευ
ματικό κέντρο, πού θά άποτελέσει μαζί καί μιά άθλοθέτηση γιά πολλούς άλλους πού, άν δέν 
μπορούν νά κάμουν όσα έκαμε ό ίδιος ώς συγγραφέας, θά δύνονταν ίσως νά κάμουν τό ίδιο 
σάν δωρηταί. Γιατί, όπως τονίσαμε, ή ίδρυση μιας βιβλιοθήκης στήν έπαρχία, είναι μιά ΰψι- 
στη προσφορά, όχι μονάχα πρός τό γενέθλιο τόπο τού καθενός μας, άλλά καί γενικώτερα πρός 
αύτό τό παρόν καί τό μέλλον τού έθνους μας. Γ ι’ αύτό, άκριβώς, καί αξίζει τόν δημόσιο 
έπαινο. Είναι μιά πράξη έξόχως τιμητική, πρώτ’ άπ’ όλα, γιά τόν ίδιον τόν δωρητή καί, 
παράλληλα, μιά προσφορά έθνικής άξίας γιά τούς συμπατριώτες του, ιδιαίτερα μάλιστα, όταν 
ή βιβλιοθήκη γίνεται στις άκριτικές έπάλξεις τής ’Ηπείρου. Γ ι’ αύτόν τόν λόγο, ξεχωρίζομε 
τήν προσφορά τούτη τού κ. Πατσέλη, περισσότερο άπ’ τήν παρόμοια προσφορά του, πού έκα
με, έστω καί σέ μικρό άριθμό τόμων, καί πρός τις άλλες ήπειρωτικές βιβλιοθήκες, τής Ζω- 
σιμαίας Ίωαννίνων, τής Πωγωνιανής καί τής Κονίτσης, πρίν άπό λίγα χρόνια. Κι’ εύχόμαστε 
νά τόν μιμηθοΰν καί άλλοι πού έχουν τήν υλική δύναμη νά τό κάμουν.

Δ. Κ.

Κ Ρ Ι Τ Ι Κ Η  
ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

Κ .  Τ σ ιρ ό π ο υ λ ο ς  : «Χ ριστιανικόν Συμπόσιον»

’Αναμφισβήτητα ή ποιητική στάθμη τού 
έλληνίκού βιβλίου γνώρισε τελευταία  ση
μαντική άνοδο. Αύτές τις μέρες χαρήκαμε 
μιά άκόμη λαμπρή πνευματική προσπάθεια : 
Τό «Χριστιανικόν Συμπόσιον» (“ΊΞκδοσις β ι
βλιοπωλείου τής «Εστίας» Ί . Δ. Κολλάρου 
καί Σία A. Ε. Ά θήναι 1967 σελ. 264). Ε ίναι 
μία έτησία έκδοσίς Χριστιανικού στοχασμού 
καί τέχνης. Πέρυσι, είχαμε τό έλπιδοφόρο ξ ε 
κίνημα μέ τόν πρώτο τόμον, έφέτος χα ιρό
μαστε τόν δεύτερο τόμο, σάν μιά σίγουρη 
όμολογία τής σημαδιακής συνεχείας. Γενικά 
πρόκειται γιά μιά θαυμασία παρουσία συλ
λογικής συνεργασίας. Δ ιαφορετικά, τό «Χ ρι
στιανικόν Συμπόσιον» είναι ένας έκλεκτικός 
σύλλαβος κειμέναιν, Ε λλήνω ν καί ξένων, πού 
ξεπερνούν τήν περιοχή τού έφημέρου καί άνή- 
κουν στόν κόσμο τού αίωνίου. Δοκίμια, μ ε
λέτες, έξομολογήσεις, ποιήματα, κριτική άπο-

τελούν τά ειδολογικά πλαίσια τών περ ιεχο 
μένων.

Είναι γνωστόν σ* όλους μας καί άποτε- 
λεΐ συνείδησι τών πιό είδικώ ν, ότι αύτό, πού 
λε ίπε ι άπό τήν μηχανοκρατική  μαρτυρική 
έποχή μας, είναι τό γνήσιο , τό πηγαίο  Χ ρι
στιανικό βίωμα. Ή  ύπόμνησι τής άληθείας, 
άποτελεί μιά διαγνωστική θέσι στή νοσηρή κα- 
τάστασι. Τ ί μ έ ν ε ι; Ό  άγών.

Μ έρος τής προσπαθείας αύτής όντοπο ιεϊ 
ή άγωνιστική στάσι τού λαμπρού νέου λογο
τέχνου καί κριτικού Κώστα Τσιροπούλου, 
πού είναι μιά ύπεύθυνη άφυπνισμένη άγωνι- 
στική συνείδησι τού καιρού μας καί τού τό
που μας. Μέρος τής άποφασιστικής στάσεως 
στό τραγικό μας παρόν άποτελεί και ό μό
χθος του γιά  τήν έκδοσι τού «Χ ριστιανικού 
Συμποσίου».

Μ ερικά άπό τά μοναδικά περ ιεχόμενά  
του : 'Α γίου Συμεών τού Νέου Θ εολόγου :
«Μ ακαρισμός τών Χριστιανών». Κ. Τσάτσου: 
«Διαλογισμοί γύρω άπό τό θρησκευτικό βίω
μα». ‘Αγίας Τερέζας: « Ό  δρόμος τής τελειό
τητας». Π ιέρ Έ μμ άνιουέλ  : «Γνώρισα τόν 
έαυτό μου». Β. Ν. Τατάκη : « Ή  φαινόμενό-
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λογία τοϋ πιστεύειν». Λ. Τολστόΐ : «Οί τρεις 
Γέροντες». Α. Τόϋνμπη : «Χριστιανισμός καί 
πολιτισμός», κ.ά. Κ λείνει τήν πολύτιμη προ
σφορά τό άνθολόγημα Κ. Νιάρχου : ’Εκκλη
σιαστικά Χρονικά. Π. Γλέζου. Τό Θέατρο. 
Κώστα Τσιρόπουλου : Ό  κινηματογράφος, 
τά χριστιανικά βιβλία (’Αγγλία, Γαλλία, Γερ* 
μανία, ’Αμερική, ’Ισπανία, Ιταλία).

’Από τήν άπλή ύπόμνησι μέρους τών συν
εργατών και τών έργασιών τους, γίνεται κατά
δηλο, ότι έχομε στή διάθεσί μας μιά όντως 
ουσιαστική προσφορά πνευματικής σημασίας. 
Έ τσ ι έχομε μιά καινούρια αίσθηση τού Χρι
στιανικού πνεύματος.

*0 χριστιανισμός σάν θέμα, σ’ δποιαδή- 
ποτε πλευρά τού πολυπλεύρου «Είναι» του, 
είναι ρωμαλέο καί άπαιτεΐ μεγάλα άναστή- 
ματα νά καταπιαστούν μ’ αυτόν. *Η άρχον- 
τιά, τής κατά κόσμον, γνώσεως και τέχνης 
δέν φτάνει. Α παραίτητος καθίσταται ή ζώσα 
πίστις. Τά κείμενα τού «Χρ. Συμποσίου» εύ- 
τύχησαν στό σημείο αύτό καί παρουσιάζουν 
άρτιότητα «δωρεών». Έ τσ ι ό άναγνώστης, 
μπροστά στήν όμορφιά (ταίριασμα μοναδικό 
τέχνης, έπιστήμης καί ουσίας χριστιανικού 
μεγαλείου), καθηλώνεται καί νοιώθει μιά έλξι 
και άνάτασι πρός τό Θειον.

’Ιδιαίτερη έπικαιρότητα παρουσιάζει ή 
έτησία έπισκόπησί τών έλληνικών καί ξένων 
έκκλησιαστικών γεγονότων, Χριστιανικών έκ- 
δόσεων, τού Θεάτρου, τών Καλών τεχνών, 
τής Ε λληνικής Λογοτεχνίας καί τού Κ ινη
ματογράφου, όπου έχομε μιά άνάγλυφη, λιτή 
καί ούσιαστική είκόνα προσώπων καί πρα
γμάτων τού άμέσου παρελθόντος.

Ή  φροντίδα γιά τήν παρουσίασί τού 
«Χριστιανικού Συμποσίου» δέν ύστέρησε στήν 
έμφάνισι, όπου τό γούστο καί τό χρήμα σέ 
άμιλλα μάς σύνθεσαν μιά έκπληξι, ένα παρά
δειγμα φωτεινό έλληνικών έκδόσεων. Τό 
έξώφυλλο, μέ τήν γνησία Βυζαντινή τεχνο
τροπία του, είναι εργασία τού Ά γιογράφου 
Κώστα Γεωργακοπούλου. Τά πρωτογράμματα 
καί οί λοιπές διακοσμήσεις δημιουργούν μιά 
ατμόσφαιρα καλλιτεχνικής ζεστασιάς καί έρ
χονται σέ φυσική έναρμόνισι μέ τά ύπέροχα 
κείμενα.

Τόσο στόν άοκνο διευθυντή τής προσπα- 
θείας Κώστα Τσιρόπουλο, όσο καί στόν έκ- 
δοτικό οίκον I. Δ. Κολλάρου, όφείλομε πολ
λά γιά τήν άρτια παρουσία βιβλίων ποίότη- 
τος, όπως είναι τό «Χριστιανικόν Συμπόσιον».

ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΘΕΟΧΑΡΗΣ
· · ·

Β Ι Β Α ΙΑ ΚΑΙ Π Ε Ρ Ι Ο Α Ι ΚΑ ΠΟΥ ΑΑΒ ΑΜΕ
Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α

Γ ε ν ικ ο ύ  Ε π ι τ ε λ ε ί ο υ  Σ τ ρ α τ ό ν : (Δ/'νσις
’Ιστορίας Στρατού) : «Ή  μάχη τής Κρήτης»
(επίσημος έκδοσις τού Γ.Ε.Σ. περί τής μάχης

τής Κρήτης, μέ στοιχεία, σχεδιαγράμματα, 
χάοτας κ.λ.,ι, Σχ. 8ον μεγ.,σελ. 224, Ά θή να ι, 
1967.

Ν ικολάου  Χ ρ , Π αττακώ στα:  «’Η πειρωτι
κά» (Ά θαμανία ), Σχ. 8ον μεγ., σελ. 570, Ά -  
θήναι, 1967.

Δ έοντος  Μ ελά  : «Μιά οικογένεια—Μιά Ι
στορία», Σχ. 4ον, σελ. 1070, Ά θή να ι, 1967.

Βαρνάβα Δ. Τζω ρτάτον  (Μητροπολίτου 
Κίτρους) : «Ή  καταστατική νομοθεσία τής 
Εκκλησίας τής Ελλάδος από τής συστάσεως 
τού ’Ελληνικού Βασιλείου*, Σχ. 8ον μεγ., σελ. 
634, Ά θή να ι, 1967.

Β ασ ιλε ίου  Μ πα ρά  : «Τό Δέλβινο τής Βο
ρείου ’Ηπείρου», Σχ. 8ον μεγ., σελ. 352, Ά 
θήναι, 1966.

Κ ώ στα  Σ α ρ δ ε λ ή : «Κοσμά Αίτωλού ανα
λυτική βιβλιογραφία», Σχ. 8ον μεγ., σελ. 176, 
Ά θή να ι, 1968.

Β α σ ιλ ε ίο υ  Π λ ιά τσ ικ α  κα ι Ν ίκ ο ν  Β .  Λ ω 
λή', «’Ηπειρωτικές αναδρομές», Σχ. 8ον μεγ., 
σελ. 216, Ά θή να ι, 1967.

( 'Ο λ ιγοσέλ ιδο ι  π ρ α γμ α τε ΐα ι)

Σ π ο ν δ α σ τ .  Ν εο ελ λ . Φιλολογίας ( Επιμε
λείς : Γ . Ζώ ρα—Φ . Κ . Μ π ο ν μ π ο υ λ ίδ ο ν  : «Βι
βλιογραφικόν Δελτίον Νεοελλ. Φιλολογίας (ΣΤ ' 
1964»), Σχ. δον μεγ., σελ. 56, Ά θή να ι, 1966.

Κω ν. Δ. Μ έρ τζ ιο υ :  «’Εμπορική αλληλο
γραφία έκ Θεσσαλονίκης» (έκδοσις ’Εταιρείας 
Μακεδ. Σπουδών), Θεσσαλονίκη, 1966.

Κω ν. Δ. Μ έρτζ ιου  : «’Οκτώ άδειαι διά 
τήν έκτύπωσιν βιβλίων έν Βενετίς (1559— 
1572;», Ά θ ή ν α ι, 1967.

Κω ν. Δ. Μ έρτζ ιου  : «’Οκτώ διαθήκαι 'Ε λ
λήνων Βενετίας (1535—1549)», Ά θή να ι, 1967.

Δημ Μ α ρ α γκ ό ν :  «’Ιωάννης Μαρίνος»,
(1815—1S66), 'Ιωάννινα, 1967.

Ίω ά νν ο υ  Τ ρ ίμ μ η  : «Ή πειρώ ται Ζαγορο- 
γιατροί—Βηκογιατροί», Ά θή να ι, 1967.

’Ιω άννου Ε .  *Αναστασ ίου  : «*Η αποστολή 
τού Κωνσταντίνου - Κυρίλλου καί Μεθοδίου εις 
τήν χώραν τών Χαξάρων, Ά θή να ι, 1966.

Γ εω ργίου  I .  Σ η μ α ν τ ή ρ α : «Φλώρινα» (ή
ονομασία της διά μέσου τών αιώνων), Φλώ
ρινα, 1964.

Ά λ ε ξ .  X .  Μ α μ μ ο π ο ύ λ ο υ : (’'Εκδοσις 16η 
τής Ή π ειρ . Έ τα ιρ . Α θ η ν ώ ν ): «Σχολεία καί 
Δάσκαλοι τού αλυτρώτου ελληνισμού», Ά θ ή 
ναι, Ι9ά7.

Π έτρου  Σ τυλ ιανόν  I «Τό Φρούριο τής Κε- 
ρύνειας», Λευκωσία, 1966.

Κων. Ά # .  Δ ια μ α ν τ ή : «Μιά στατιστική
τών Μονών τού Α γίου  "Ορους τού 19ου αίώ- 
νος», Ά θ ή να ι, 1964.

Κ ω ν *Α&. Δ ιαμάντη  : «*0 πρφην επίσκο
πος Τριράδος Βενέδικτος» (έκδοσις Ά ρχεΐον 
τού Πόντου), Ά θ ή ν α ι, 1964.

Κων. *Α&. Δ ιαμάντη  : «Θρςκες Ά γω νι- 
σταί κατά τήν έπανάστασιν τού 1821» (Γ’)—
(έκδ. Έ τα ιρ . Θρακικών Μελετών, άρ. 117), 
Ά θ ή να ι, 1964.
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Κα>ν· *ΑΘ. Δ ιαμάντη  ι «Το πνευματικόν 
έργον του Πολυδ. Παπαχριστοδούλου», (έκδ, 
Έ ταιρ. Θρακικών Μελετών, άρ. 116), Ά θή - 
ναι, 1964.

Δ Ι Α Φ Ο Ρ Α

Δημ. Τ. Ν ότη  Μ π ό τ σ α ρ η : «Λόγοι καί
μελέται* (άπαντα), Τόμοι, Α,Β,Γ,Δ, Σχ. δον, 
σελ. 1.128 (328-400-420), Ά θήναι, 1967.

Αίνας Π . Τ σ α λ δ ά ρ η : «Έ θνικαί—Κοινω
νικοί—Πολιτικοί προσπάθειαι» (Τόμος Α '—Τό 
παιδί καί ή γυναίκα—Τόμος Β '—Τά κοινωνι
κά καί εθνικά θέματα), Σχ. 6ον, οελ. 694 
(318—376), Ά θήναι, 1967.

Π αναγιώ του  *Ηλ. Π ονλ ίτσα  : «Βιογραφι*
κόν σημείωμα* (σταδιοδρομία—μελέται—δρά- 
σις), Σχ. δον, σελ. 192, Ά θήναι, 1966.

Ν ικολάου  Β .  Λ ώ λη  : «Αί συμβάσεις τής 
Γενεύης του 1949», Σχ. 8ον, σελ. 216, Ά θή - 
ναι, 1947.

Ί ν σ τ ι τ ο ν τ ο ν  ’Α να το λ ικώ ν  Σ π ο ν δώ ν  Π α-  
τρ ια ρ χ ικ ή ς  Β ιβ λ ιο θ ή κ η ς ' .  «Άνάλεκτα» (Χα- 
ριστήριος τόμος τω Θεοδ. Μοσχονφ , Σχ. 8ον 
μεγ., σελ. 234, ’Αλεξάνδρεια, 1967.

Κ ώ στα  Τσ ιάντα  : «Παιχνίδια με τή μπάλ- 
λα», Σχ. δον, σελ. 188, ’Ιωάννινα, 1967.

Προεδρίας Κ νβερνήαεω ς  : «Δελχίον ’Ελ
ληνικής Βιβλιογραφίας» (τεύχη 15, 16, 17, 18 , 
Σχ. 8ον, σελ. 220 (28—36—88—*>8), Ά θήναι, 
1967.

Μωϋσή Κ .  Κ ω νσταντ ίνη  '. «Τά ταχυδρο
μικά τέλη εν Έλλάδι άπό τής ίδρύσεως του 
'Ελληνικού Ταχυδρομείου». Σχ. 8ον μεγ., σελ. 
28, ’Αθήναι, 1967.

Δημ. Σ . Λ ο ν κ ά το ν  : »Οί τρεις 'Ιεράρχες
καί ό λαϊκός Βυζαντινόο βίος», Σχ. 8ον μεγ., 
σελ. 1ι>, ’Ιωάννινα, 1967.

Φάνη I .  Κ α κ ρ ιδ ή  : «Οί Τρεις 'Ιεράρχες— 
ερμηνευτική αξιολόγηση», Σχ. 8ον μεγ., σελ. 
16, ’Ιωάννινα, 1967.

Π Α Ι Δ Ε Ι Α

Σ ο φ ο κλή  Δ. Λ ώ λ η 'Δογματικοί μελέται», 
Σχ. 8ον μεγ., σελ. 148, 'Ιωάννινα, ly47.

Α ν α σ τα σ ίο υ  X .  Τ σ ιά ρ α :  «Παιδί—Σχο
λείο—Οικογένεια» (Ζητήματα αγωγής τοΰ παι
διού γιά^δασκάλους καί γονείς), Σχ. 8ον μεγ., 
σελ. 104, Ά θήναι, 1967.

Σ ήψ η Γ .  Κάλλια '. «Ή προσωπικότης τοΰ 
εκπαιδευτικού*, Σχ. δον, σελ. 84, Α θήνα, 1966.

Φ Ι Λ Ο Λ Ο Γ Ι Α

Ά ν δ ρ έ α  Μ . Λ όη  : «Εύρετήριον Κυπριακών 
Γραμμάτων 1934—1956», Σχ. 6ον, σελ. 124, 
Λευκωσία, 1967.

* Α ποστόλου  Γ .  Σ π υ ρ ο π ο ύ λο ν  : «’Ενδιαφέ
ροντα ιστορικά αφηγήματα γιά τό Δραγαμέστο— 
Καραϊσκάκη», Σχ. δον, σελ. 42, ’Αθήνα, 1967.

Σόνιας "Ολλανδέζου : «Κοινωνικά θέμα
τα», Σχ. δον, σελ. 88, Α θήνα, 1968.

Κ ύ π ρ ο υ  Χ ρ υ σ ά ν θ η  : «Σαραντατρεϊς επι
στολές τοΰ Π. Βλαστού», Σχ. δον, σελ. 30, 
Λευκωσία, 1966.

Σ ο φ ο κ λ ή  Δ. Λ ώ λη  : «Εσχατολογία καί Ι
στορία», Σχ. δον, σελ. 40, Θεσσαλονίκη, 1952.

Γ ιώ ργο υ  Δ έλ ιου  : «Τά απομνημονεύματα 
τοΰ Νικ. Κασομούλη καί ή λογοτεχνική το\*ς 
άξία», Σχ. 8ον, σελ. 16, Θεσσαλονίκη, 1967.

Δ η μ  Δ αβαλά:  «Καϋμοί Ή πειρω τώ ν ρα
γιάδων», Σχ. δον μεγ., σελ. 40, Ά θήνα ι, 1966.

Α. Π ερνάρη : «Δημήτριος Θ. Λιπέρτης*, 
Σχ. δον, σελ. 16, Λευκωσία, 19(>7.

Ε. Ν .  Π λ α τ ή '. «Λόγια δημοτική καί γλωσ
σικός πουρισμός*, Σχ. 8ον, σελ. 8, Α θήνα,

Μ αρίας Β α σ ιλ ά κ ο ν — Μ α ντούβα λον  «Τό 
έρωτοπαίγνια* είς τήν «Φλογέραν τοΰ βασιλιά» 
τοΰ Κο>στή Παλαμά (έκδ. Ν. Φιλολογίας), Σχ. 
δον μεγ., σελ. 16, Ά θήνα ι, 1967.

Γ εω ργίου  Θ. Ζώ ρα  : «έμμετραι διασκευαί 
τοΰ Συμβόλου τής Πίστεως», Σχ. 8ον μεγ., 
σελ. 16, Ά θήναι, 1967.

* Ελένης  Π ο λ ίτο υ  ’. «*0 Τάφος τοΰ Κ. Πα
λαμά καί ή δημοτική μας ποίηση* (έκδ. Ν. 
Φιλολογίας), Σχ. δον μεγ., σελ. 16, 1967.

* Ε λένης  Μ π έ λ ι α :  «Ανέκδοτος πίναξ «Δι- 
οργανισμοΰ» τής έκπαιδεύσεως κατά τήν καπο- 
διστριακήν περίοδον» (εκδ. Ν. Φιλολογίας), 
Σχ. 8ον μεγ., σελ. 16, Ά θή να ι, 1967.

Νάσου Β αγενά  : «Ό  "Οσσιαν στήν Ε λ λ ά 
δα» (έκδ. Ν. Φιλολογίας), Σχ. 8ον μεγ., σελ. 
24, Ά θή να ι, 1967.

Θ Ε Α Τ Ρ Ο

*Α γ α θ ή ς  Ν ο τ ίδ ο υ — Δ ρ ίτα ο υ  : «Γυναίκες
τής Πίνδου», Σχ. 8ον, σελ. 128, Ά θή να ι, 1967.

Ε ύ ρ ιπ ίδ ο υ  (μετάφραση : Κουλή Άλέπη) : 
«Μήδεια», Σχ. 8ον, σελ. 80, ’Αθήνα, 1966.

Κ ύ π ρ ο υ  Χ ρ υ σ ά ν θ η  : «’Αξιοθέα» (μονό
πρακτο), Σχ. 8ον μεγ , σελ. 32, Λευκωσία, 
1968.

Α . Π ερνάρη  : «Τής τρίχας τό γεφύρι» (ή 
ζωή καί ό θάνατος τοΰ5έθνομάρτυρος Α ρ χ ι
επισκόπου Κυπριανοΰ—Δράμα σέ 3 Πράξεις), 
Σχ. 8ον μεγ., σελ. 32, Λευκωσία, 1967.

Π Ο Ι Η Σ Η

Ρ ή γα  Κ α π ά το υ  :|« Ρεμέντζο», Σχ. 8ον μεγ., 
σελ. 40, Α θήνα , 1966.

Κ ώ σ τα  Ζ αρούκα  : «Φούγκα καί Καντάτα*, 
Σχ. 4ον μεγ., σελ. 48, ’Αθήνα, 1962.

Κ ώ σ τα  Ζαρούκα  :2βΔεκάλογος», Σχ. 4ον 
μεγ., σελ. 61, Α θήνα, 1963.

Κ ώ σ τα  Ζ α ρ ο ύ κ α :  «Τό κόκκινο πλαίσιο», 
Σχ. 8ον μεγ., σελ. 36, Α θήνα , 1965.

Σ αράντου  Π αυλέα  : «Αμαρτία καί προ
σευχή», Σχ. δον μεγ., σελ. 72, Θεσσ)κη, 1968.

Κ υ ρ ιά κ ο υ  Χ α ρ α λ α μ π ίδ η  : «Ή  άγνοια τοΰ 
νερού», Σχ. 8ον, σελ. 64, Λευκωσία, 1967.

*Ηλία Κ α τσ ό για ννη  : « Άργοπορημένα»,
Σ< 8 j v  μεγ., σελ. 48, Θεσσαλονίκη, 1967.
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Μ ιχα ή λ  Ν .  Π ί σ σ α \  «Τά ανθρώπινα», Σχ. 
8ον, σελ. 120, ’Αλεξάνδρεια, 1963.

Ν ίκ ο υ  ’Α ρ β α ν ίτη  : «Έ ν γή άβάτω», Σχ. 
8ον μεγ., σελ. 64, ’Αθήνα, 1967.

Γ ιά ννη  Γ α λ α ν ο ύ : «Χελιδόνια», Σχ. 8ον, 
σελ. 64, ’Αθήνα, 1968.

Δ η μ ή τρ η  Γαλάνη : «Σπουδή», Σχ. 8ον μεγ., 
σελ. 48, ’Αθήνα, 1967.

9Α γ γ ε λ ικ ή ς  Γ ά τ ο υ :  «Συμφωνία (όρων και 
καί νού», Σχ. 8ον, σελ. 128, ’Αθήνα, 1968.

Γ εω ρ γ ίο υ  Θ . Π η ρο υνά κη  : «Δίπτυχο ψυ
χής», Σχ. 8ον, σελ. 32, ’Αθήνα, 1967.

Γ ιά ννη  Π α ν ίτσ α  : «Ουράνιο τόξο», Σχ.
8ον, σελ. 64, Α θήνα , 1964.

Α ε ο ν τ ίο υ  Χ α τ ζ η κ ώ σ τ α  : «Οί εννέα ωδές» 
(έμμετρη απόδοση στη Νεοελληνική), Σχ. δον, 
σελ. 72, ’Αθήνα, 1967.

Γ ιώ ρ γο υ  Μ α νουσ ά κη  : «Μονόλογοι», Σχ. 
δον μεγ., σελ. 36, Χανιά, 1967.

Μ ετά ψ ρα σ η  : Κ ο υ λ ή  Ά λ έ π η  \ «*Αρχαία
ελληνικά επιγράμματα», Σχ. 8ον, σελ. 16, ’Α
θήνα, 1968.

Χ ρυσάν& ης Ζ ι τσ α ία ς  : «Ισμήνη», Σχ. 8ον 
μεγ., σελ. 16, Θεσσαλονίκη, 1968.

Κ ύ π ρ ο υ  Χρυσάν& η  : «'Εκατόν τριάντα
γιαπωνέζικα ποιήματα» (μετάφραση από τ* αγ
γλικά), Σχ. 8ον, σελ. 12, Λευκωσία, 1966

Κ ύ π ρ ο υ  Χρυοάν& η  : «Πενήντα κινέζικα
ποιήματα* (μετάφραση απ' τ ’ αγγλικά), Σχ. 
8ον, σελ. 12, Λευκωσία, 1966.

Γ ιώ ρ γο υ  Β ο γ ι α τ ζ ή : «’Ανατομία σιγής»,
Σχ. 8ον μεγ., σελ. 40, Α θή να , 1966.

*Η σ ιό δο υ  (μετάφραση: Μιχ. Ν. Πίσσα): 
«*Έργα καί ήμέραι», Σχ. 8ον μεγ., σελ. 8, 
Λευκωσία, 1967.

Κ ύ π ρ ο υ  Χ ρυσάν& η : «Λυρικόν ήμερολό-
γιον στην Κυπριακή χρονιά 1966», Σχ. δον μεγ., 
σελ. 16, Λευκωσία, 1967.

Π άνου  Π α π α ρ ρ η γ ο π ο ύ λ ο υ : «Τό τραγούδι 
του Λάδωνα*, Σχ. Ηον, σελ. 48, Α θ ή να , 1967.

Π Ε Ζ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α

Γ ιά γ κ ο υ  Π ιε ρ ίδ η  : «01 εξοχότητες» (νου- 
βέλλα), Σχ. 8ον, σελ. 134, ’Αθήνα, 1967.

Σ τέ φ α ν ο υ  Τ η λ ικ ίδ η  : «Τό είδωλο του Κύ
κλωπα» (διηγήματα), Σχ. δον, σελ. 96, Θεσσα
λονίκη, 1966.

Π άνου  Μ π ό κ ο β ο υ  : «Οί άλλες μέρες» (μυ
θιστόρημα), Σχ. 8ον, σελ. 110, Θεσσαλονίκη, 
1967.

Νανάς *Α π ο σ το λ ίδ ο υ  : «Στοχοσμοί» (πεζο
γραφήματα), Σχ. 8ον, σελ. 44, ’Αθήνα, 1967.

Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ι Κ Α

« Θεολογία», Τόμ. ΛΖ'—Τ. A—Β—Γ.Δ. καί 
Τόμ. AH'—Τ. Α -Β ',  *Αθήναι.

«Παρνασσός», (Τόμ. Θ'), Τ. 1, 2, 3, 4 ’Α
θήναι .

« Κ ρίκος» ,  Τ. 196 — 206, Λονδινον.
« ‘Ε λ λη ν ικ ά  Θέματα», (Περίοδος Β'), Τ. 12 

Άθήναι.
«Ν έοι  *Ορίζοντες», (έκδοσις X Ε.Ν ), Τ. 

105—111, Ά θήναι.
«Δασικά  Χ ρ ο ν ικά », Τ. 101—111, Άθήναι.
«Πανα&ήναια», Τ. 73. Άθήναι.
« Α κ τ ί ν ε ς » ,  Τ. 279—289, Άθήναι.
« Ό  Κ όσμος τής  cΕλληνίδος», Τ. 137— 

147, Ά θήναι.
« Λ ο γο τεχν ικ ό ν  Σ τά δ ιο ν», Τ. 56, Άθήναι,
«Θ έματα  Κ ρ ι τ ικ ή ς » ,  Τ. 3, 4, Λευκωσία.
« ’Ιλ ισό ς» ,  Τ. 50—56, Άθήναι.
«Θ ρακ ικά  Χ ρον ικά» , Τ. 26, 27, Ξάνθη.
« Π ρ ω τό τυ π η  Φιλ· *Επι& εώ ρησις» , (Έτος 

9ον καί ΙΟον, Τ. 1 — 2), Άθήναι.
« *0 eΕ λληνισμός τού  ’Ε ξω τερ ικού», Τ. 

170— 180, Θεσσαλονίκη.
« Π ν ε υ μ α τ ικ ή  Κ ύπρος» ,  Τ. 79—91, Λευ

κωσία.
« Κ ρ η τ ικ ή  ‘Ε σ τ ία » ,  Τ. 166—174, Χανιά.
« Β ιο μ η χα ν ικ ή  Έ π ι& εώ ρη σ ις» ,  Τ. 390— 

400, Άθήναι;
«*Ε π ιμ ο ρ φ ω τ ικ ό ν  Β ή μ α  (« ‘Ό μ η ρ ο ς» ) ,  Τ. 

39—47, 48, ’Αθήνα..
«‘Ε λληνικός  Π ολιτ ισμός» , Τ. 49—53, Πά- 

τραι.
«Σ υζήτη σ ις» ,  Τ· 89—98, Άθήναι.
« Κ ό ν ιτσ α » ,  Τ. 58—69, Άθήναι.
« Σ ιφ ν α ϊκ ή  Φωνή», Τ. 28—39, Ά θήναι.
« ’Ε κκλησ ία » ,  ("Ετος ΜΔ', Τ. 8 —24 και 

Έ τος ΜΕ'), Τ. 1, Ά θήναι.
« ‘Ο *Ε φ η μ έρ ιο ς», (Έτος ΙΣΤ'). Τ. 12—24, 

Άθήναι.
«Διδασκαλικόν  Β ή μ α » ,  (Περίοδος Γ') Τ, 

617-628 , Άθήναι.
«Πάνταινος», (Έτος 59), Τ.3, Αλεξάνδρεια.
« ’Α ριστοτέλης» , Τ. 57—60, Φλώρινα.
«Δ ελτίον  τής  Α Τ Ε » ,  Τ. 155—159, Ά θήναι.
« ’Ε π ισ τη μ ο ν ικ ό ν  Β ή μ α  τού Διδασκάλου»,  

(Έτος ΙΕ '), Τ. 4, Άθήναι.
« C o n g  ο», (“Έκδοσις: Ένώσεως Ελλήνων 

Κογκό), Τ. 6—17.
«Π υξ ίδα» , ("Οργανον τοΰ Συνδέσμου Σερ· 

ραίων Λογοτεχνών). Τ. 1, Σέρραι.
«Φιλοτέλεια», Τ. 397, 404, 405, 406, 407), 

Άθήναι.
«Σ κουφάς» , Τ. 33, Ά ρτα.
«Φιλιατρά», Τ. 42—43, Ά θήναι.
« E u r o p a  A p c i ν», Βόννη.
«In  Β r i t  a i ’n», Λονδινον.
« Au s  s e n  P o l i t i k * ,  Φράΐσμπουργκ— 

Γερμανία.
« Di e  M o n  at »,  Δυτ. Βερολίνον.
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0 ΠΡΟΎ'ΠΟΑΟΓΙΣΜΟΣ TOY 1968
ΚΑΤΕΤΕΘΗ ME ΠΛΕΟΝΑΣΜ Α 2 Χ ΙΑ . EXATO M , APAXM ON

ΈπΙ των Αναγκαστικών Νόμων «περί κυρώσεως τού Προϋπολογισμού των 
έσόδων καί έξόδων τοϋ Κράτους καί των ειδικών Ταμείων καί ειδικών Υπηρε
σιών διά τό οίκον, έτος 1968».

Π ρ ό ς
τήν A. Ε. Τόν ’Αντιβασιλέα

Έξοχώτατε,
Ό  υποβαλλόμενος πρός κύρωσιν Προϋπολογισμός τών έσόδων καί έξόδων 

τοϋ Κράτους, διά τό οίκον, έτος 1968, έχει έν συνόψει ώς άκολούθως :

Τακτικός Έπεδύσεων Σύνολον 
(Είς έκατομ. δραχμών)

1. Έ σ ο δ α ............................................ 45.230 1.150 46.380
2. Έξοδα . .................................... 44.997 12.000 56.997

Μεϊον άδιάθετοι πιστώσεις . . — 1.567 —3.000 —4.567
ήτοι πληρωμαί..................................... 43.430 !).000 52.430

3. Πλεόνασμα ( +  ) ή έλλειμμα ( —) +1.800 —7.850 —6.050
4. Κάλυψις έλλείματος : άμυντική βοή-

θεία Ν Α Τ Ο .................................... +  200 +  200
έσωτερικός δανεισμός . . +  4.000 +  4.000
πόροι ά λ λ ο δ α π ή ς ............................. +  1.850 +  1.850

5. ’Α π ο τέλ εσ μ α ..................................... +  2.0ο0 — 2.000

At έκτιμήσεις περί τών έσόδων έγένοντο μετά πάσης δυνατής πληρότητος 
καί άκριβείας, βάσει τών προοπτικών αυξήσεων τών έξ έγχωρίων πόρων έσόδων, 
έν συναρτήσει πρός τήν άναμενομένην αϋξησιν τοϋ έθνικοϋ εισοδήματος καί τών 
χρηματικών εισοδημάτων καί τά μέχρι τοϋδε δεδομένα τών εισπράξεων τοϋ λή- 
γοντος οικονομικού έτους ώς καί τών υπό τής ’Εθνικής Κυβερνήσεως ληφθέν- 
των μέτρων πρός δραστηριοποίησιν τών άρμοδίων υπηρεσιών καί ευελιξίαν τής 
διαδικασίας βεβαιώσεως καί είσπράξεως.

At δαπάναι τοϋ τακτικοϋ προϋπολογισμού, καθαρώς καταναλωτικοί δαπά- 
ναι, περιεστάλησαν είς τό έπακρον καί μέχρι σημείου νά μή δημιουργώνται έκ 
τής τοιαύτης περιστολής προβλήματα κοινωνικά καί γενικώτερον έπιτεύξεως τών 
σκοπών τοΰ Κράτους, ένώ συγχρόνως έλήφθη μέριμνα πρός προάσπισιν τής έσω- 
τερικής άσφαλείας καί τής Εθνικής Άμύνης.

Οϋτω, έπετεύχθη ίσοσκέλισις τοϋ κατατιθεμένου τακτικού προϋπολογισμού
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του οίκονομικοϋ Ετους 1968 άλλά καί ή δημιουργία περιθωρίου κρατικής άποτα- 
μιεύσεως πρδς συμβολήν αυτού εις τήν χρηματοδότησιν τοΰ προγράμματος δημο
σίων Επενδύσεων, διά ποσού τετραπλασίου τού λήγοντος Ετους, ήτοι διά ποσού 
δύο χιλιάδων έκατομμυρίων δραχμών.

ΕΙς τδν προϋπολογισμόν των δημοσίων Επενδύσεων περιελήφθησαν έργα 
καί μελέται έργων, τά δποία μΕλλουσι ν’ άποβώσιν Επ’ ώφελείρ τής δημιουργίας 
οίκονομικής ύποδομής πρδς αύξησιν τής παραγωγικότητος καί έπιτάχυνσιν τής 
οίκονομικής άναπτύξεως.

Έξ ΕτΕρου, οί προύπολογισμοί των είδικών ταμείων καί Υπηρεσιών, οΐ 
συνυποβαλλόμενοι πρδς κύρωσιν μετά τού γενικού προϋπολογισμού τού Κράτους, 
Εχουν, Εν τφ συνόλφ των, ώς άκολούθως:

(είς έκατ. δραχμών)

Έ σ ο δ α ..........................................................................  12.393.—
Έ ξ ο δ α ..........................................................................  13.368.—

Έλλειμμα . . . . . . .  — 975.—

Τδ Ελλειμμα τούτο Εξισορροπείται διά των κατ’ έτος καταλειπομένων άδια- 
θΕτων πιστώσεων.

ΕΙς τδν ’Αναγκαστικόν Νόμον περί των Εξόδων, είδική γίνεται πρόβλεψις 
διά τήν δυνατότητα μεταβολών, άναποφεύκτων κατά τήν Εκτέλεσιν τών κατά 
περίπτωσιν προϋπολογισμών, καί διά τήν προοδευτικήν πραγματοποίησιν τών 
δαπανών.

Ούτως Εχουν οΐ προϋπολογισμοί, τούς δποίους λαμβάνω τήν τιμήν νά υπο
βάλω ύπδ τήν ύμετέραν εγκρισιν καί τήν, διά τών οίκείων ’Αναγκαστικών Νό
μων, κύρωσιν.

Έν Άθήναις τή 29 Δεκεμβρίου 1967 

Ό  Ύπουργδς τών Οίκονομικών 

ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ I. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ


