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Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Υ Γ Ε Ν Ν Α
Χριστός γεννάται, δοξάσατε' 
Χριστός εξ ουρανών, άπαντήσατε’ 
Χριστός ini γης, ΰψώΰητε.

Πανηγυρίζει πάλιν ή άνδρωπότης 
την μεγάλην ήμέραν τής γεννήσεως 
τού Σωτήρος, ή οποία είναι συγχρό
νως καί ή άρχή τής άναγεννήσεως 
τής άνδρωπότητος. Πράγματι ό Σω- 
τήρ έκήρυξε τάς άρχάς τής ίσότητος, 
τής άδελφότητος καί τής έλευδερίας, 
άοχάς α) όποΐαι κατέστησαν αΐ βά
σεις τοϋ σημερινοΰ πολιτισμού, άνε- 
ξσρτήτωςτοΰ δτι μέχρι σήμερον πολ- 
λάκις λησμονοϋνται καί παρερμηνεύ- 

| ονται. Καί δά ήδύνατο νά έπαναλη- 
φδοϋν ’ οΐ λόγοι του Σωτήρος, έπα- I ναλαμβάνοντος τούς λόγους τοϋ προ- 

ΐ ψήτου Ήσαΐου : «Ούτοε ό λαός τοΤς 
‘ χείλεσί με τιμά, ή δέ καρδία αυτών 
| ‘όρρω άπέχει άπ’ έμού’ μάτην δέ σέ*
\ Λνταί με». Κα! άΧηδώς, τήν πνευμα- 
1 κότητα τοϋ Θεού έκήρυξεν ό Χρι·
! τός, καί ή τυπολατρεία καί δεισι- 
\ .Ιαΐμονία κυριαρχεί' τήν άγάπην έχα- 
ί ρακτήρισεν ώς τήν πρώτην έντολήν, 
Γ καί τό μίσος καί ή διχόνοια διέπουν 

τά τοϋ κόσμου* τό δνουα τής ειρή
νης προφέρεται διαρκώς, καί ό πό

λεμος, ψυχρός ή δερμός, άπασχολεΤ 
ί κατ’ έξοχήν τάς σκέψεις μας* τήν απει- 
:ρον άξίαν τής άνδρωπίνης ψυχής διε- 
|«κήρυξεν 'Εκείνος, καί'σήμερον μέ έλα- 
ρφράν συνείδησιν περιφρονεϊται αϋτη.

I

Καί άντί είς τόν ώραΐον αύτόν 
κόσμον νά χαιρώμεδα τά άγαδά του 
καί νά προσπαδώμεν νά εΰρωμεν τά 
μέσα καλυτερεύσεως των όρων τής 
ζωής μας, καταγινόμεδα κυρίως πως 
νά τελειοποιήσωμεν καί αύξήσωμεν 
τά μέσα τής άλληλοεξοντώσεως. 
Παντοϋ επικρατεί ό φόβος καί ή άγω- 
νία διάτήναΰοιον καί δηλητηριάζουν 
τήν ζωήν μας.

"Ας έλπίζωμεν δτι τό γνήσιον 
χριστιανικόν πνεύμα δά κατισχύση 
επί τέλους και δτι ή παροϋσα κρίσις 
δά είναι ή τελευταία, δτι αΐ δυνά
μεις τοϋ άγαδοϋ δά κατισχύσουν όρι- 
στικώς των δυνάμεων τοϋ σκότους 
καί δτι άπό τό παγκόσμιον χάος δά 
άνσκύψη νέος κόσμος, στηριζόμενος 
εις τάς όϊδίους ήδικάς άρχάς, τοϋ 
ωραίου, τοϋ άγαδοϋ καί τοϋάληδοϋς.

Καί άς έλπίζωμεν ότι ή γνησία 
χριστιανική Ιδεολογία, έν συνδυα
σμό μέ τήν έλληνικήν σοφίαν καί τά 
πορίσματα τής ύγιοϋς νεωτέρας έπι- 
στήμης, δά κατισχύση καί δά νέκρω
ση τάς άντιδέους τάσεις καί δτι, 
όπως έλεγεν αρχαίος έκκλησιαστι- 
κός πατήρ, «τό αροτρον τής είρήνης, 
δηλαδή τρ δεΐον τοϋ Χριστού κήρυ
γμα, δά τιδασσεύση τάς φιλοπολέ- 

•μους χώρας καί τά όπλα τής κακίας 
δά μετασκευασδοϋν είς βιωφελή τής 
γεωργίας δργανα». Γένοιτο!

Δ. Σ. ΜΠΑΛΑΝΟΣ

ι



ΚΟΠΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ

ΞΗΜΕΡΩΝΑΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
['Απόστιοομα Από τό 4*0 Καλόγηρος τής Κλεισούρας τον ΜεσολογγΙ^^

ΙΑ '

Ξημέρωναν Χριστούγεννα. ΟΙ έχχλησιές σημάίνουν, 
κουνιούνται τά καμπαναριά, καί οΐ φωνές πού βγαίνουν 
άπ* τό βαϋύ καί διάπλατο κάϋε καμπάνας οτόαα, 
μοιάζουν Χερουβίκους ψαλμονς σάν τό άπ* οϋράνιο δώμα 
χιλιάδες τά Χριστούγεννα νά τραγουδούν Αγγέλοι* 
καί κάϋε Αχτίδα Από ψηλά που κάϋε Αστέρι στέλλει 
μοιάζει Αγγελική ματιά. Θρησκεία* γλυκειά μάνα, 
τι Αμορφη δίνεις ίου λαλιά καί στην καμπάνα, 
καί πόσο έκείνη ή λ,αλιά σαλεύει την καρδιά μας 1 
Πόσες ίκεΐνος ό σταυρός άπ* τα καμπαναριά μας, 
στην Αντηλιάδα χύνοντας τόσες χρυσές Αχτίδες, 
χύνει βαϋιά μας, στην ψυχή, γλυκές χρυσές έλπίδες I 
Κ * οί δυό έκεΐνες χαραυγές που Αγγέλοι κατεβαίνουν 
μέσ* Απ τόν ουρανό ψηλά κι'ερχονται καί σημαίνουν 
Χριστούγεννα κι* Ανάστασι, ώ ! τ( μυστήριο χύνουν, 
τί χαραυγούλες εϊν* αυτές, πόση ζωή μας δίνουν I 
Λάμποννε τ* Ασυγνέφιαστα τά ουράνια σάν ζαφείρια* 
σάν μάτια π* Αγρυπνήσανε φέγγουν τά παραϋύρια' €
χαρούμενες καί σιγαλές μιλιές σμίγονται γύρα, 

καί Από κάϋε ϋύρα,
πού Ανοίγεται, βγαίνουν μορφές γελούμενες λουσμένες, 

γλυκές καλοντυμένες.
Κρατούν στά χέρια τους κηριά, λαμπάδες. Στη ματιά τους 
λάμπ* ή χαρά πού νοιώϋουνε βαϋιά μέσ* τήν καρδιά τους·

Ξημέρωναν Χριστούγεννα ·. · ·



Π ANT ΕΛΕΗΜΟΝΟΧι Μητροπολίτου 'Αργυροκάστρου

ΤΟ ΝΟΗΜΑ ΤΗΣ ΕΠΟΠΟΙΪΑΙ ΤΟΥ 1940*

| Τό Πανελλήνιο σύσσωμο έώρτασε καί 
ϊ Ιφέτος, μέσα σέ Ιχδηλώσεις πηγαίου πα- 
I τριωτισμού τήν ΙΓ ' Επέτειο, τής μεγα

λύτερης σύγχρονης εθνικής του έποποιϊας. 
*Όσον κι* αν μέ τό γοργό πέρασμα του 

| t χρόνου τό μεγάλο αυτό ιστορικό γεγονός 
παίρνει άπόστασι στή μνήμη μας, δεν χά
νει μ’ ολα ταΰτα τήν αίγλη του, έφ* όσον 
οί άνθρωποι πού τό εδημιοΰργησαν καί τό 

I έζησαν, τό διατηρούν ακόμη στις αναμνή
σεις τους σαν τό ωραιότερο καί γλυκύτερο 
όραμα καί κατώρθωμα τής εθνικής μας 
•ψυχικής ευφορίας καί προκοπής. Στα δέκα 
τρία αυτά χρόνια, τά κρισιμώτερα άλλα 
καί γονιμότερα τής εθνικής καί κοινωνι
κής μας ζωής, μέσα σέ άνεκδιήγητους κυ
ματιστούς ελπίδων καί απογοητεύσεων, 
ξεΐυλίχθηκαν κι* άλλα γεγονότα παγκόσμια 
καί τοπικά, πού ήλθαν σαν συνέχεια καί 
συνέπεια τής μεγάλης εκείνης παγκόσμιας 
αναταραχής, πού υπήρξε για τό ’Έθνος 
μας, μία μεγάλη δοκιμασία, άλλα καί μία 
μεγαλύτερη καταξίοισι τής φυλετικής του 
άνωτερότητος. Ό  οδοστρωτήρας τού χρό- 

I νου, άσταμάτητος στήν αίώνια άποστολή 
του, μέσα στα άσταθή πλαίσια μιας κυμαι- 

! νόμενης καί άπιαστης άκόμη ειρήνης, φΐ- 
| λότιμα καί ειλικρινά προσπαθεί νά σβύσει 
|| άπό τήν μνήμη των λαών μίση, πού ώδή- 
jj γησαν σϊήν άδελφοκτονία καί νά λειάνει 
|  τον δρόμο γιά καινούριες προσεγγίσεις 

καί συμφωνίες, πού έχουν γιά στόχο καί 
σκοπό αναμφισβήτητα άμοιβαΐα συμφέρον
τα, τού παρόντος καί τού μέλλοντος. Δύο 
μεγάλοι λαοί, πού πριν άπό λίγα χρόνια 
πέρασαν άπό τήν φωτεινή καί φτωχή πα
τρίδα μας μέ τήν άγριότητα τού τυφώνος, 
είναι δεμένοι σήμερα ψυχικά μαζύ μας μέ 
τούς ειλικρινείς δεσμούς μιας κοινής ' προ
σπάθειας που σκοπό έχει τήν άποτροπή

άπό μία καινούρια Ιπανάληψι, γ ι’ αυτούς 
καί γιά τήν άνθρωπότητα, συμφοράς.

Δίχως παραγνώρισι των απαιτήσεων 
των νέων καιρών καί τών σκοπιμοτήτων 
πού επιβάλλουν στήν σύγχρονη έν τούτοις 
παγκόσμια συνείδησι, εμείς εορτάζουμε 
εφέτος προ πάντων τήν επέτειο τού τελευ
ταίου έθνικού μας θριάμβου, δχι τόσο σαν 
εκδήλωση μιας νοσηράς μνησικακίας, δσο 
σάν αφορμή γιά μια πατριωτική άξιολόγη- 
σι τής ιστορικής αυτής ήμέρας, πού είναι 
γιά τό *Έθνος μας άφετηρία μιας νέας 
ιστορικής περιόδου τής εθνικής μας ζωής. 
Τά πολύτιμα διδάγματα πού μπορεί νά 
βγάλει κανείς άπό τήν μεγάλη αυτή ήμερα, 
δέν έχουν μόνον τήν άξια τής κατακυρώ- 
σεως ενός γονίμου παρελθόντος τής φυλής 
μας, αλλ* είναι καί ένα παρήγορο μήνυμα 
καί σύνθημα γιά τό παρόν καί τό μέλλον 
της. Καί Ιδού γιατί :

Τά* είκοσι τελευταία χρόνια πού αρχί
ζουν μέ τό τέλος τού πρώτου παγκοσμίου 
πολέμου, καί τελειώνουν μέ τήν έναρξι τής 
δευτέρας μεγαλύτερης παγκόσμιας συμφο
ράς, υπήρξαν γιά τό ’Έθνος και τό Κρά
τος μας μία περίοδος εθνικής, κοινωνικής 
καί οικονομικής περισυλλογής. ΤΊ Μικρα
σιατική συμφορά καί ό σφαγιασμός τής 
Θράκης καί τής Βορείου ’Ηπείρου είχαν 
έλθει σάν τραγική επιβοσβευσις μιας συ 
στρατείας καί συμμαχίας, στήν οποίαν εί· 
χομεν τοποθετήσει τούς γλυκείς όραματι- 
σμούς τής όριστικής εθνικής μας άποκατα- 
στάσεως. *0 μικρός βραχώδης και στενός 
αυτός χώρος πού παλεύει άπό τά πανάρ- 
χαια χρόνια μέ τήν άχώριστη σύντροφο 
τής μοίρας του, τήν πενία, βρέθηκε έτσι

* Ραδιοφωνική ομιλία έπ*. ευκαιρία τηςι 13 
επετείου τής 28ης-'Οκτωβρίου τού 1940.
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στήν ανάγκη κάτω άπό τά βάμματα τής 
Χριστιανικής Ευρώπης, ν’ απορροφήσει 
ενάμισυ εκατομμύριο άστεγων καί γυμνών 
άνθρώπων, πού ή λύσσα ένός ήττημένου 
έχθροΰ είχε ξερριζώσει από τ'ις πανάρ- 
χαιες εστίες των. Μπροστά σέ μια τέτοια 
εθνική συμφορά, κάθε άλλο έθνος και τό 
πιο μεγάλο σέ όγκο καί τό πιο τρανό σέ 
πλούτο, θά είχε λυγίσει καί θά είχε γονα
τίσει μπροστά σέ παρόμοια θανάσιμα χτυ
πήματα τής μοίρας, Ή  άπόγνωσις, ερχό
μενη σάν φυσικό επακολούθημα μιας τόσο 
μεγάλης άναταραχής καί ΰπυβοηθουμένη 
άπό τις άνατρεπτικές ολέθριες δυνάμεις, 
πυύ άνακύπτουν στις δύσκολες αυτές στιγ
μές, Ιπιταχύνει μέ γοργό ρυθμό την κατορ* 
ρευσί του καί οδηγεί προς τον δριστικό 
θάνατό του. Ή  παλαιό καί ή νέα ιστορία 
κατακυρό)νουν μέ την ετυμηγορία τους την 
άναντίρρητη αυτή ιστορική άλήθεια.

Τό έθνος μας έν τούτοις φοβερά τραυ
ματισμένο άπό την μεγάλη αύτή έθνική 
περιπέτειά του δεν ξέφυγε μόνον άπό τάς 
σνμπληγάδας τού άμειλίκτου αυτού νόμου 
τής ιστορίας, αλλά μέσα σ’ ένα λιγοστό 
χρονικό διάστημα ανέκτησε τήν βιολογική 
του ισορροπία, μέσα σέ όλες τις εκδηλοά
σεις τής ζωής του καί στάθηκε όρθιο για 
νά συνεχίσει τήν ιστορική πορεία του. 
Έπετέλεσε έτσι ενα άλλο θαύμα μέσα στά 
τόσα άλλα πού στολίζουν τήν ιστορία του 
καί δείχνουν τήν ακατάβλητη δυναμικότητά 
του. Κάτιο άπό τήν πίεσι τής βιωτικής 
ανάγκης καί μέ κίνητρο τό βαθύ συναίσθη
μα τής αι’τοσυντηρήσεοός του καί μέ ενα 
πείσμα φι?,ότψου πού εγγίζει τά όρια τού 
μυστηρίου, ξαναζυμώνει μέ τις μυστικές 
ψυχικές του δυνάμεις τό τραγικό περιεχό
μενο τής μοίρας του μέ αποτέλεσμα τόν 
πνευματικό, τόν κοινωνικό καί τον οικο
νομικό θρίαμβό του.

Σκορπισμένος ολόκληρος δ προσφυγι- 
κός ούτος κόσμος δίχως κανένα προμελβ- 
τημένο σχέδιο, στά πιο αγονα ιιέρη τής 
αγόνου αύτής χιύρας μέ μόνο εφόδιο τά 
ίερά κειμήλια τής αγαπημένης πατρίδας 
άπό τήν όποια . ανελέητα τόν ξερρίζωσαν 
καί τήν πίστι προς τά Θειον πού μετατο
πίζει βουνά, Ισοπεδίόνει τά γυμνά βουνά 
για νά χτίσει ωραιότερες τις πόλεις καί τά

χωρία πού έχασε, μεταβάλλει τούς βάλτους 
σέ κατάφυτους παραδείσους, ζωντανεύει 
τά φωτεινά ακρογιάλια τής παλαιάς κοιτί
δας του μέ καινούρια ναυτιλιακή ζωή, 
αναρριπίζει με καινούρια πνοή τό εμπό
ριο καί στυλώνει σέ άπίθανα Ακατάλλη
λου; χώρους υπερήφανα εργοστάσια, οπού 
ή λάσπη καί τό μέταλλο καί κάθε άλλο 
επίγειο ή υπόγειο προϊόν μεταβάλλεται σέ 
χρυσό καί σέ άρτο κάτω απ’ τήν δημιουρ· 
γική ευφυΐα καί φιλοπονία του.

• Τό καινούριο αίμα, πού μεταγγίζεται 
στον παλαιό Ιθνικό κορμό, πού έπί μίαν 
ολόκληρη καί πλέον Ικατονταετηρίδα έχει 
άναλάβει στούς ώμους του τό βαρύ φορ
τίο τής πραγματοποιήσεως των εθνικών j 
πόθων καί ελπίδων μέ αφάνταστες αιμορ
ραγίες καί μέ τρομακτική εςάντλησι τής 
ζίοτικόιητός του, δημιουργεί καινούριο 
ρυθμό ζωής καί εθνικών πολιτιστικών 
παλμών. Μία βραχεία περίοδος πρόσκαι- 
ρης ειρήνης καί μία διακυβέρνησις τής χώ
ρας, κάτω άπό ενα πολιτικό καί διοικητι- I 
κό σχήμα πού τό έξηγίαζεν ή ιερότης τών | 
προθέσεων καί to όραμα ενός τρίτου ελλη- I 
νικού πολιτισμού, ευνοεί παρά τήν έκδη- I 
λουμένην άντίδρασιν, τήν πλήρη άνασύν- f; 
ταξιν τών εθνικών δυνάμεων και τήν π(5ο- I 
παρασκευήν τού Έθνους στο σύνολό του |  
για τό θαρραλέο άντίκρυσμα τών γλυκυτέ- 1 
ρων όραματισμών του καί τής καταξιώσεώς |  
του στην παγκόσμια συνείδησι καί έκτί- |  
μησι.  ̂ % I

Είναι εδραιωμένα πια τά ιδανικά τής 9 
πίστεως τών πατέοων της συνειδητής έλευ- 1 
θερίας, τής έθνική; ασφαλείας μέσα σέ I  
μιαν εθνική ενότητα, πού εμφανίζει τό. I  
έθνος σάν ενα συμπαγές Λαμα, πάν μια ! 
ψυχή, σάν ένας γρανιτώδης βράχος, πού 
θά αψηφήσει τά κύματα καί τάς θυέλλσς : 
τής αξονικής παραφροσύνης. Έχει πλήρη r 
συναίσθησι τής σμικρότητός του, στήν ι 
συγκριτική Ικτίμησι τών άναλογιών του ί 
και έναντι τών μοιραίων φίλων του καί 
έναντι τών προαιώνιων θανασίμων Ιχθρών ί 
του. Άλλ’ έχει συναίσθησι καί τής εθνι- ί 
κής του μεγαλωσύνης καί τού χειμώνος |  
πού έχει συσσωρευθεΐ στήν ψυχή του, άπό ί 
τά συνεχή καί κράζοντα αδικήματα τής εύ· I 
ρωπαϊκής διπλωματίας Ιναντίον του. I
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2 · Μέσα σέ μια τέτοια ψυχολογική κατά-
i στασι και δημογραφική άνασύνθεσι βρίσκε
ι̂ ται τό Έθνος τήν νύκτα τής παραμονής 
I τής 28ης 'Οκτωβρίου, δταν ό πρεσβευτής
ϊ τής ’Ιταλίας έπέδωσε τό τελεσίγραφό του

προς τον τότε αείμνηστον Κυβερνήτην Με- 
ταξαν, ζητώντας τήν ανευ δρων ατιμωτικήν 
υποταγήν τής Ελλάδος εις τήν ’Ιταλίαν. 
‘Η άπάντησις δόθηκε μέ τήν γνώριμη 

‘ . σπαρτιατική βραχυλογία, μέ μια μόνο λέςι,
\ τό θρυλικό ΟΧΙ. Είναι τό τριγράμματυ 

σύνθημα πού μέσ3 τήν συντομία του συνο-
• ψίζει τό τρισχιλιόχρονο πείσμα ευτυχώς 
! τής ελληνικής ψυχής και ιστορίας. Μέ τό
* στόμα τού Πρωθυπουργού του μίλησε δλό- 
; κλήρο τό ’Έθνος σαν ένας καί μόνος άν·
!■ θρωπος, μέ πλήρη συναίσθησι τού βάθους 
j, καί τού πλάτους τής περιπετείας εις τήν 
'.· οποίαν έμπαινε καί μέ λελογισμένη άναμέ- 
ί τρησι των συνεπειών καί τής τελικής έχβά- 
I σεώς της. Ό  Θεός ήθέλησε «νά διέλθωμεν 
ι διά πυρός καί ύδατος καί νά εξέλθωμεν 
I κατά τήν θείαν ψαλμωδίαν εις αναψυχήν».
I  "Οσο κι9 άν είναι κανείς σκεπτικιστής, δέν 
I μπορεί παρά νά δή τον δάκτυλο τής Θείας 
\ Προνοίας, πού κατευθύνει τήν ζωήν τού

Έθνους μέσα άπό τούς δρόμους τής ζωής 
I του καί μέσ3 άπ* τήν άριθμητικήν σμικρό* 
Ί' τητά του καί μέσα άπ9 τήν εύγενή πενία 
|  του, προς τέλη καί σκοπούς άνερμήνευτους 
$ καί δυσκολόπιαστους άπό τούς άνθρώπι- 
% νους ύπολογισμούς, σκοπούς, οπού κάθε 

φορά κ ιλλιτεχνείται δ δυξασμός του καί 
καθαγιάζεται ή παγκόσμια καί Ιερή απο
στολή του.

Τήν κρίσιμη έκείνη νύκτα τήν άνλάίσε 
§να ύπέργειο φως» τό φως τής έλληνικής 

J τιμής καί φιλοτιμίας καί παλληκαριάς*
ί s Μέσα στο σκοτάδι τής νύκτας έκείνης μπο- 

ρούσε νά άμαυρωθεΐ ένα δλόκληρο φωτεινό 
παρελθόν καί νά διακυβευθει ένα δλόκληρο 
μέλλον* Μέσα ατό σκοτάδι τής νύκτας έκεί- 
νης, σέ μιά φευγαλέα στιγμή τού χρόνου,

| ίπιασε τό "Εθνος μας τήν αιωνιότητα
σ* δλο τό πλάτος τής γοητείας, τής δμμορ- 
φιδς καί τής ήθικής άξίας, Γιά τά £θνη 
καί τά άτομα, στό ξετύλιγμα τής ζωής τους 
βρισμένες στιγμές αξίζουν μιάν αιωνιό
τητα. Μέ κάποια ύπέρθεια δύναμι, κατά 
μυστηριώδη τρό/κη μέ φωτεινές, άχτίδες

πλέκεται δ φωτοστέφανος μιας δόξης πού 
ού'τε τού πανδαμάτορος χρόνου τό ανε
λέητο πέρασμα, ούτε ή κακότης των διε
θνών κακοποιών, ούτε οί χείμαρροι καί οί 
άνεμοι τών δοκιμασιών μπορούν νά πνί
ξουν ή νά μαράνουν ή νά αφανίσουν.

Μπορούσε τό ’Έθνος τήν νύκτα εκείνη 
νά προκρίνει τον δρόμο τής υπεκφυγής, 
όπως έπραξαν πολλοί άλλοι λαοί μεγαλύτε
ροι του. Καί είχε λόγους πολλούς νά τήν 
προκρίνει. Οί φίλοι του καί οί σύμμαχοί 
του επανειλημμένα)ς δέν τό είχαν αδικήσει; 
Οί εχθροί του δέν βρίσκονταν ακόμη σιήν 
ακμή τών καταπληκτικών πολεμικών επι
τυχιών τους - Κράτη μεγάλα είς δ'γκον, 
πλούτον, είς ίστορίαν καί είς στρατιωτικήν 
δύναμιν δέν είχαν σωρευθει τό ένα μετά 
τό άλλο ως άψυχα πτώματα κάτω άπό τά 
πλήγματα τών συγχρόνων θηρίων τής 
‘Αποκαλύψεοος ; Τό ’Εθνικόν συμφέρον 
καί δταν άκόμη βρίσκεται σε κατάφωρη 
άντίθεσι μέ τις αιώνιες ηθικές Ιδέες, §πι· 
βάλλει πολλές φορές αθέλητες στροφές πού 
καμμιά κριτική τού παρόντος ή τού μέλ
λοντος δσοδήποτε καί άν είναι δικαία καί 
αυστηρή δέν μπορεί νά τις αγνοήσει ή νά 
τις παραβλέψει. Κι’οί πιο ανήθικοι συμβι
βασμοί στήν Ιστορία, δταν έρχονται σάν 
άναγκαία έπακόλουθα ένός πανικού ή μιας 
ύπερτέρας πιέσεως, μπορούν νά έχουν κά
ποιαν ανεκτήν δικαιολογίαν. Άλλ* δταν, 
παρερχομένου τού κινδύνου, καλύπτονται 
μέ τήν πορφύραν τής δήθεν διπλωματικής 
εύστροφίας, στήν γλώσσα τής αλήθειας λέ
γονται θρασύτης καί άναισχυντία πού μπο
ρούν νά σώζουν μεγάλες πόλεις ή καλλιτε
χνικούς θησαυρούς καί σωρούς υλικών 
άγαθών, άλλ9 όχι καί τό μέγιστον τών 
πνευματικών καί ηθικών αγαθόν πού λέ
γεται έθνική τιμή καί έθνική άξιοπρέπεια, 

‘Η μικρή ‘Ελλάδα ήταν ηθικώς παρά 
πολύ μεγάλη ή ώστε νά διαπράξει μίαν 
τόσον μεγάλην ατιμίαν. "Δντίκρυσε τήν 
άπειλήν καί άψήφησε τόν κίνδυνον, μέ τήν 
ψυχραιμίαν τού άληθινοΰ ήρωος καί μέ 
τήν άποφασιστικότητα τού μάρτυρος. ΑΙ 
δύο αυτές Ιδιότητες δέν συνθέτουν τήν δύ· 
ναμιν καί τό ψυχικόν μεγαλείον της, άπό 
τήν δποχήν πού έμψανίζεται στήν χαραυγή 
τών καί ατύν ρούν τής άνθρωπίνΐ)^

/
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ίσιορίας ; Αύιές δεν άποτελούν τόν ασά
λευτο ν βράχον, πάνω στον όποιον συντρί
βονται άφρίζοντα επί αίώνες τά κύματα 
της βαρβαρότητος ; Σφηνωμένη επάνω στα 
γρανιτώδη εδάφη της, πού τά δέρνουν οί 
υποχθόνιοι δυνάμεις τού Έγκελάδου και 
τά χαϊδεύουν αί ελικωνίδες αύραι μέσα σε 
μια μυστυριακή άνάκρουσι φωτός και αρω
μάτων, ζυμώθηκε με τις αντιθέσεις αύιές 
τις Αιματολογικές, διέπλασε τό ψυχικό της 
κλίμα και έλάξευσε μέσα στην δίνη των 
αιώνων τόν άναλλοίωτον καί γρανιτώδη 
χαρακτήρα της. Ουδέποτε λαός πάνω στον 
πλανήτη αυτόν βρέθηκε τόσο σφιχτά 
καί φυσικά δεμένος μέ τόν χώρο δπου 
ζει, κινείται και γράφει την μοίρα του, 
δσογ ό λαός ό έλληνικός. Γ ι’ αυτό κι* δταν 
ξένοι λαοί, σαν ξένα σώματα προσπαθούν 
νά ύπεισέλθουν στον αμιγή έθνικό οργανι
σμό του, ολόκληρο τό έμψυχο καί τό άψυχο 
περιεχόμενο του Ιερού αυτού χώρου, φαί
νεται νά όρθώνεται σαν γίγας για την άπό· 
κρουσι καί γιά την συντριβή των.

Αυτό είναι τό μεγάλο μυστικό πού 
^πλαστούργησε τά ιστορικά θαύματά του 
μέσα σέ μια άδιάχοπη αλληλουχία καί αγω
νιστική προσπάθεια αιώνων. Αυτό έγινε 
καί κατά την 28ην ‘Οκτωβρίου καί στο 
πεντάμηνο διάστημα πού Ιπηκολούθησε 
καί πού κάθε μέρα του είναι καί μία δόξα 
καί τό σύνολό του άποιελεΐ τό θαυμασιώ- 
τερο ένθνικό καί πολεμικό μεγαλούργημά 
Του. Δεν είναι άνάγκη νά Ιχθέσω τις λε
πτομέρειες πού το συνέθεσαν χαί τό Ιπί 
βαλαν σχήν παγκόσμια συνείδησι καί πού 
άνέβασαν τό Έθνος στά δυσθεώρητα ψη
λώματα τού σεβασμού καί τού θαυμασμού. 
Σάν πρόσφατο Ιστορικό γεγονός είναι γνω
στό σ’ έκείνους πού τό δημιούργησαν καί 
τό λάξευσαν άνεξίτηλα στην μνήμη μα; καί 
στην ιστορία. ‘Αρχουν μερικά όνόματα, 
πού τότε ύ.τήρξαν πραγματικότης καί τώρα 
εΐγαι ντυμένα μέ τήν πορφύρα τού θρύ
λου, γιά νά ύπενθυμίσουν τήν αληθινή 
άξία του καί τήν παγκόσμια σημασία 
του : Ίβάν, Μοράβα, Πίνδος, Κορυ* 
τσά, Πόγραδετς, Μοσχύπολις, Έρσέκαι 
Πο^μ^τή, Άγιο: Σαράντα, Χειμάρρα κοί 
Τρεμπεσίνα etvai τά όνόματα πού άποτε* 

tovs{ titAoVf Hal τά κεφάλαια τή| Q1)/*

χρονής μας ιστορίας, καί πού θά παραμεί
νουν γιά τού; αιώνες φωτεινά σήματα καί 
σύμβολα τής σύγχρονη; ελληνικής ευψυ
χίας καί αρετής.

Τι σημασία έχει γιά τό "Εθνος μπς 
καί τήν ιστορία του ή τελική δυσμενής εκ- 
βασις τού άνίσου εκείνου άγώνος, δταν 
αργότερα αί υπέρτεροι εις άριθμόν, εις όρ- 
γά\ωσιν καί εις πολεμικά μέσα δυνάμεις 
τού ετέρου σκέλους τού Άξονος, έπέφεραν 
τήν κάμψι του καί τό γονάτισμά του ; Στήν 
ζωή των Εθνών κ I τών ατόμων υπάρ
χουν νίκαι πού φέρουν τά χαρακτηρι
στικά ιιιάς επαίσχυντου ήττης και υπάρ
χουν ήτται πού εκπέμπουν τις λαμπη
δόνες καί τήν γοητείαν τού μεγαλύτε
ρου καί ωραιότερου θριάμβου. Διότι δεν 
είνοι ή υλική ισχύς καί ή κπμώδης βία 
τό αληθινό κριτήριο μιας νίκης μεγάλης ή 
μιας μεγάλης ήττης, άλλ* ή αστραπή μιας J 
αίωνίσς Ιδέας πού τις συνοδεύει στήν αρχή, Jj 
σιήν έςέλιξη καί στο τέρμα τονς. Ό  ελλη- *j 
νικός θρίαμβος πού έχει ' τήν αρχήν τήν 
28ην ’Οκτωβρίου καί τέρμα του τήν 6ην vi 
’Ιουνίου καί ανέχειαν του τήν τετραετή 6 
ξενικήν κατοχήν, ύπήρξε νίκη τών ΰψίστων 
ηθικών ίδεών, τής έλευθερίας, τής αυτο
θυσίας, τής φιλοτιμίας καί τής φυλετικής 
άξιοπρεπεία:. Κι* ΙπΙ πλέον τής θρησκευ
τικής άφοσιώσεως προς πανανθρώπινα Ιδα
νικά, πού αποτελούν τά ασάλευτα βάθρα 
τής άνθρωπότητος καί τού λόγου τής 
ύπάοξεώς της.

*0 ιστορικός τού μακρυνοΰ μέλλοντος 
δταν μέ tov φακό τής περιεργείπς του ή 
τής φιλομαθείας του θά άναδεύσει τήν 
χρυσόσκονι ή tov κονιορτό του παρελθόν· 
τος καί θά άντικρύσει to έλληνικό τόλ* 
μημα μέσα στούς κεραυνούς τής πατριωτι
κής παραφροσύνης του, δεν θά δυσκολευ- 
θεϊ, κρατώντας τήν άναπνοή νά to σνλλά* 
βει στο βαθύ καί άποχαλυπτιχό νόημά tov. · 
Άλλ* έχοντας ΰπ* δψιν παρόμοια κατα- 
πληκτικά τολμήματα μέ τά όποια τό Έθνος ^ 
Ιχει διανθίσει τήν Ιστορία θά νοιώσει τότε 
δη ίχχός άπό τήν συνειθισμένη λογική, % 
πού υφαίνει τίς συνήθεις άνθρώπινες πρά* 
ξεις, ύπάρχει *<1 ή λογική ιών ήρωϊσμών, 
πού σιά άνεκάντεχα ξαφνιάσματα της παίρ- $
νιι τήν μο̂ φή tearfo ίαρβφροίιΜ#ι 0
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Πάνω σέ μία τέτοια λογική η παραφρο
σύνη έρείδεται δλόκληοη ή έθνική ζωή χαί 
ή ιστορία μας. Πάνω στα ξαφνιάσματα 
μιας τέτοιας λογικής σέ βάθος και σέ 
πλάτος, στηρίχτηκε και ξεδιπλώθηκε ή τε
λευταία έθνική έποποιΐα μας, έπάνω στους 
κάμπους καί τά βουνά τής σκλαβωμένης 
Βορείου ’Ηπείρου μας, και ύπήρξε για 
τούς λαούς καί τό Έθνος μας μία διπλή 
Αποκάλνψις.

Μέσα από τούς καπνούς καί τά έρείπια 
τής μάχης των ’Ηπείρων τού μεγαλύτερου 
αυτού Άρμαγεδδώνος τής παγκόσμιας Ιστο
ρίας, ό Έλλην στρατιώτης ξεσκέπασε την 
Αχίλλειο φτέρνα τού 'Άξονο: και άπεδειξεν 
ως άπίθανον τον μνθο τού Αηττήιου του. 
Μέ τήν παράφορη μαχητικήν όρμή του καί 
μέ τούς χείμαρρους τού ένθουσιασμού του 
άρδευσε τις ·ψυχβς των τρομοκρατημένων 
συμμαχητών τή; έλευθεριας μέ τούς ζωτι
κούς χυμούς τής πίστεώς του γιά τήν τε
λική νίκη καί κατίσχυσι. Καί μέ τό απα
ράμιλλο παράδειγμα τού έδίδαξε άλλη μιά 
φορά τήν άνθρωπότητα, άπό τού ταπεινού 
παιδευτηρίου, πού είναι ή φτωχή αύτή 
λουρίδα γής, δτι δέν είναι ό χάλυψ καί τό 
χρήμα καί τά άψυχα πλήθη οι μόνοι πα
ράγοντες πού κατεργάζονται τούς μεγάλους 
θριάμβους, άλλ1 at ψυχικαί θύελλαι, μέ 
τήν άνερμήνευτη σύνθεσι καί έκδήλωσί 
τους. Etvai γνωστή πλέον ή αυθεντική 
όμολογία των άντιπάλων μας καί γνωστό
τερη ή διαπίστωση καί άναγνώρισι των 
φίλων καί συμμάχων μας, 8τι άπό τής 
ήμέρας αύτής, πού Αποτελεί τήν σημερινή 
έπέτειό μας, Αλλαξεν δ ρούς τής παγκό
σμιας Ιστορίας μέ κατεΰθυνσι προς τό 
Ιστορικό του τέρμα, πού φέρει τόν τίτλο 
συμμαχική νίκη.

*Αλλ’ ύπήρξεν ή ήμέρα αύτή καί μία 
δευτέρα άποκάλυψις, ύψίστης ήθικής καί 
Ιθνικής σημασίας δι* αύτό τούτο τό 
’Έθνος καί διά τά τέκνα του. *Η Αποκά- 
λυψις δτι μέσα οτή ροή των atdWcov καί 
μέσ* άπό τούς Απερίγραπτους καταιγισμούς 
πού Ιξαπολύονται Απ* δλες τΙς κατευθύν
σεις γιά νά τό καταποντίσουν καί νά τό 
Ιξαφανίσούν* αύτό διατηρεί Ανέπαφο καί 
Ανεξάντλητο τό χρυσωρυχείων των πνεύμα* 
ΐικφν καί ήθικών dpitfiv m l  άξιφν του

καί τήν ψυχική Αντοχή καί ζωτικότητά του 
*Ότι οί αμείλικτοι νόμοι τής φθοράς ή 
τού μαρασμού πού παρακολουθούν τούς 
λαούς στήν εξελικτική τους πορεία γιά τήν 
πραγματοποίησι τής μοίρας των δέν μπό
ρεσαν νά σμικρύνουν ή νά έξουδετερώσουν 
τις θαυμαστές καί μυστικές βιολογικές δυ
νάμεις, πού χαλκεύουν τόν χαρακτήρα του 
καί πλαστουργούν τήν πνευμάτων καί 
ηθικήν Ανωτερότητα του. *Ότι μέσα στις 
άγριες τρικυμίες καί τούς κοσμογονικούς 
τυφώνες πού δέρνουν τή ζωήν των Ατόμων 
καί των λαών πάνω στον μιχροσκοπικό 
αύτό πλανήτη, δέν έχασε τήν γραμμήν 
/λεΰσεώς του, αλλά πορεύεται υπερήφανος 
καί ακατάβλητος στήν έκτέλεσι των σχεδίων 
τής Θείας Πρόνοιας, πού ρυθμίζει Ανεξι
χνίαστα τό άψυχον καί έμψυχον σύμπαν.

Αί μυστικαί αύταί πνευματικοί καί 
ήθικαί δυνάμεις, ξεκινώσαι κατά με
γάλα ή μικρά χρονικά διαστήματα Από 
τούς διαφόρους σταθμούς τής Ιστορίας του, 
γίνονται Αφετηρία νέων Ιστορικών περιό
δων τής έθνικήςζωής καί τής χρησιμοποιή* 
σεώς της γιά τήν Ας>τ(ωσι του πανανθρώ· 
πινου πολιτισμού. Καί πράγματι, μία 
τοιαύτη Αφετηρία Αρχίζει διά τό 'Έθνος 
μας, Από τής ήμέρας, Από τής δποία; δξε- 
πήγασε τιτανική σάν ψυχική έκδήλωσις, 
μεγαλοπρεπής ώς όμαδική έξόρμησις καί 
δμμορφη στό προσωρινό τέρμα της σάν έλ- 
ληνικό θαύμα καί καλλιτέχνημα. Μία γρή" 
γορη στοχαστική ματιά στό δωδεκάχρονο 
χρονικό διάστημα πού πέρασε καί στόν πο
λύμορφο έθνικό δργασμό πού ξετυλίχθηκε 
καί συνεχίζεται, θά πείσει καί τόν πιό 
στρυφνό σκεπτικιστή, δτι ή ήμέρα αύτή 
είναι Αφετηρία μιάς νέας Ιστορικής περιό
δου τής έθνικής μας ζωής.

Ή έξάμηνος ήρωΐκή Αντίστασίς μας 
καί ή έπαχολουθήσασα σκληρή ξενική κα· 
τοχή, μάς άφήκαν στό πέρασμά τους πολ
λούς τάφους καί πολλά Ανθρώπινα καί 
ύλικά έρείπια. °Η έθνική μας οΙκονομία 
Ο* δλες τίς μορφές της είχο φΟάσει στό 
υ,ηδέν τής Αποδόσεώς της τής οικονομικής. 
Η κρατική Αποσύνθοσίς μας, κάτω Από 

τήν φθοροποιό ζύμωαι κοινωνικών Ιδεών 
πού τήν κυκλοφορία τους εύνοούσε ή γενική 
ίίαθλίωσις, ftagouataty ηολλάς
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λίαμα τών ταλαιπωρημένων ψυχών μας, 
Ιξαπολύθηκε ένας άλλος ακήρυκτος Ιδεολο
γικός σάλος, αλλά καί πραγματικός θερμός 
πόλεμος, πού μια ξενοκίνητη μοίρα του 
Έθνους, ευτυχώς ελάχιστη, τον μετέβαλε 
στήν πιο φρικτή καί απάνθρωπη γενεο- 
κτονία καί άδελφοκτονία. Ό  όλεθρος στήν 
πιο χυδαία καί ειδεχθή μορφή του, είχε 
συμπληρώσει τήν εθνική καταστροφή. Φί
λοι καί εχθροί παρίσταντο απαθείς θεα
τοί ή τροφοδόται τού μεγαλύτερου έγκλή- 
ματος τής παγκόσμιας ιστορίας, ά/,λοι μέ 
τά ψίχουλα τής φιλανθρωπίας καί άλλοι 
μέ τις νάρκες τού μίσους για τήν παράτασι 
τής εθνικής αγωνίας. Ουδέποτε τό Έθνος 
άντίκρυσε κρισιμώτερη καί δραματικώτερη 
εποχή στήν ιστορία του. Κι’όμως δεν ύπέ- 
κυψε κι3 δν καί θανάσιμα τραυματισμένο. 
Στάθηκε όρθιο καί ρωμαλέο σάν μυθολο- 

' γικός Τιτάν καί στο τέλος ενίκησε.
Καί πάλιν οί μυστικές ψυχικές του δυ

νάμεις, πού τό χειραγωγούν στούς άγριους 
ωκεανούς των αίώνων, άνέκυψαν ρωμαλέες 
καί θαυματουργές. Τά ζώπυρα τής φιλοτι
μίας καί τής παλληκαριάς του δέν είχαν 
ναρκωθεί. Καί πάλιν ή σωτηρία του καί 
ή λύτρωσίς του καί ή άνάστασί του στά
θηκε θαύμα καί δίδαγμα καί σύνθημα για 
τήν άνθρωπότητα. Καί πάλιν άπό τού σε
μνού αυτού διδακτηρίου, πού κάτω άπό 
τόν ιερό βράχο τής ‘Ακροπόλβως, τό σελα
γίζει τό φως τού έλληνικοΰ πολιτισμού καί 
τό Θαβώρειο φως, διεκήρυξε πρός τήν άν· 
θρωπότητα δτι καί οί Ιδεολογικοί πόλεμοι 
δέν κερδίζονται μέ τά στεγνά καί άψυχα 
προγράμματα, ούτε μέ τά κούφια λόγια, 
άπό τίς όποιες διέρρεε τό έθνικόν σφρίγος 
Καί έξεμηδενίζειο σαν <τέ διάτρητο πίθον

Δαναΐδων. Μετά τήν άπελευθέρωσι πού 
υπήρξε καί πέρασε σάν ένα εφήμερο άγαλ* 
ούτε μέ τήν λάμψι τής λίρας καί τήν γοη
τεία τού δολλαρίου, ούτε μέ τήν άπόκτησι 
πετρελαιοπηγών, ζωτικών χώρων, ορυζώ
νων ή χρυσωρυχείων, αλλά μέ τά στήθη 
πού εγκλείουν φωτειά καί λαύρα καί μέ 
τίς ψυχές πού είναι πλασμένες άπό τήν 
πεμπτουσία τών κεραυνών.

Βέβαια, δέν συντελέσθη ακόμη ή ολο
κληρωτική άνόρθωσι τού’Έθνους ή οικο
νομική καί ή πνευματική καί ή ηθική. 
Πολλές ακόμη πληγές τών κοινωνικών, τών 
επαγγελματικών καί τών αγροτικών τάξεων 
του παραμένουν άνεποΰλωτες. Εις τάς 
ύπαρχούσας νέαι τοιαύται προστίθενται άπό 
τήν μήνι καί τήν οργή τών υποχθονίων 
δυνάμεων. Τό συνέχει ακόμη ή θλΐψις ότι 
γνήσια τμήματα τής ελληνικής πατρίδος 
δουλεύουν υπό ξενικούς ζυγούς καί αναμέ
νουν άπ3 αυτό καί μόνον τήν σωτηρία καί 
ιήν λύτρωσί τους. Άλλ* ^ΐναι άναντίρρη- 
τον ότι τήν ψυχή τού Έθνους τήν διαθέει 
μία'θεϊκή πνοή Εξαγνιστική, δημιουργική, 
πού παρέχει τήν έγγύησι καί τήν έλπίδα 
τής όλοκληρωτικής άνορθώσεως καί άπο- 
καταστάσεώς του* Καί οί μεμψιμοιρίες καί 
τά παράπονα καί οί όργίλες άπανΐήσεις, 
είναι τρανά τεκμήρια μιας συντελουμένης 
έθνικής κοσμογονίας, πού θά άποδειχθεί, 
πολύ σύντομα μάλιστα, Ισοβαρή καί Ισο
δύναμη μέ τό έθνικό μεγαλούργημα, πού 
τό βροντόφωνε! ή σημερινή ημέρα. ί*ά 
γιατί ή τελευταία Ιθνική έπσποιΐα μας εί
ναι ή άφετηρία μιάς νέας ίστορικής περιό
δου της έθνικής μας ζωής·

*  Ο ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ ftANteAfiHMAN

ί :
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Η ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ

Είς 'Αθηναϊκόν περιοδικόν άνέγνω - 
σα τυχσίως μονογραφίαν του κ. Γ. ί\υ· 
ριακίδη Οπό τόν τίτλον «*Η κ α τ α γ ω γ ή  
του Ι> αρσϊσκάκη», έν τη όποία, μεταξύ 
των άλλων άναφέρεται -ότι 6 Καραϊσκά- 
κης ήτο ιΛός του Καροΐσκου έκ Βάλτου 
και της Γκόλφως έκ τού χωρίου ΛΊαυρο- 
μάτι της Καρδίτσης.

’Επειδή τά π ρ ά γμ α τα  δέν ε ίνα ι δπο ς 
τά  γράφ ει ό κ Κυριακίδης, θά  ήθελα, 
μέ κίνδυνο νά θεωρηθώ δτι καταπατώ  
ξένα οικόπεδα. νά γράψω, σχετ ικά  μέ τό 
θέμα αύτό, τό όποιον τόσον άπησχόλησε 
τούς Ιστορικούς καί τούς β ιογράφους, 
μερικά άπό τήν ζωντανήν Ισ το ρ ία ν ,  
δπως τήν διέσωσε ή παράδοσ ις  μεταξύ 
των κατοίκων τού χωρίου Σκουλικαριά  
του Νομού Ά ρ τ η ς ,  μετά των όποίων 
£χω συνομιλήσει έπανειλημμένως. Ί σ ω ς  
8τσι δοθή άψορμή νά γίνη  καμμιά  νέα 
έρευνα έξονυχιστική καί σπουδαία  διά 
τήν άποκατάσταοιν τής Ισ τ ο ρ ικ ή ς  άλη- 
θείας καί διά τήν άρσιν τής είς τό χω· 
ρίον Σκουλικαριά προσγενομένης άδικ ίας.

Σύμφωνα λοιπόν μέ τήν παράδοσιν 
αύτήν φυσικοί* γο ν ε ίς  του Καραϊσκάκη 
6έν ήσαν ό έκ τής γνω σ τή ς ο ίκογενείας 
των “Ισκων τής Έ π σ ρ  ίσς Βάλτου Κα· 
ραίσκος, ουδέ ή άνευ έπωνύμου Γκόλ- 
φω του κ, Κυριακίδη, ά λ λ ’ ό Νίκος 
Πλακιάς και ή Δ ιαμάντω  Διμισκή, άμ· 
ψότεροι καταγόμενο ι έκ του άνω μνημο- 
νευθέντος χωρίου Σκουλικαριά τή ς  Ά ρ 
της, τό όποιον κεΐτα ι πλησίον τής όρο· 
θετικής γραμμής» ήτις  δ ια χω ρ ίζε ι  τόν 
Νομόν Ά ρ τ η ς  καί τήν Ε π α ρ χ ία ν  Βάλ- 
tow» όπου καί έγεννήθη 6 Καραίσκάκης,

*Η γνώμη ότι πατήρ  του Καραισκά- 
Κή ήτο ό Καραίσκοε ε ίνα ι μεταγενεστέ- 
ρα καί στηρίζετα ι έπΐ υποθέσεων καί εί· 
κάσιών» θέν ε ίνα ι δέ τίποτε  άλλο παρά 
Προσπάθεια ά ν α γ ω γ ή ς  τής κ α τ α γ ω γ ή ς  
toO Σ τρα τάρχου  είς φλέβαν Αρχοντικής 
Kttl εύγενικής οίκογενείας* [δπερ άλλω ς 
te  συνήθως συμβαίνει δταν έξετάζετα ι 
*ό γενεαλογικόν δένδρον άνδρών δια- 
Πρεψάντων*

Μάλιστα οΐ όποστηρικταί τής ννώμης 
’ W lty j ^νέπτυζαν καί, ρήν tiftpUpyov

θεωρίαν δτι, δ ιότι ό Κ αραίσκάκης ήτο 
μ ε λ α χ ρ ι ν ό ς  τήν δψιν, έπετα ι ότι ό π α 
τήρ σύτου ήτο ό Κ αραΐσκος, ό όποιος, 
καθ’ ά λέγουσ ι, ήτο μαΟρος.

Ά λ λ ’ ή θεωρία  αΰτη δσον καί άν 
έπ ικαλήται κριτήρια  κληρονομικότητος 
δέν δύνατα ι νά ληφθή σοβαρώς ύ π ’ όψει 
διότι δέν έρε ίδετα ι έπί θετικών επ ιστη
μονικών δεδομένων. “Αλλως τε θά  ήδύ- 
νοτο, έξ άντιθέτου, νά  άντιπαραβληθή , 
είς άντίκρουσίν της, τό γ ε γ ο ν ό ς  δτι 
πά ντες  σχεδόν ot άποτελοΟντες τήν ση
μερινήν γενεά ν  απόγονο ι τής οίκογενεί- 
ας Πλακιά ε ίναι, άν δ χ ι  μαΟροι, μ ελα
ψοί. “Ετι δέ πλέον έκ του γέ ν ο υ ς  Διμι- 
σκή ύπάρχουσι τ ινές , μεταξύ  των όποί
ων Ιδίως ε ίς  δστις  παρουσ ιάζε ι κ α τ α 
πληκτικήν ομοιότητα  μέ τήν είκονιζομέ- 
νην μορφήν του Σ τρ α τά ρ χ ο υ  καί μ ά λ ι
στα  καί ώς πρός αύτό to  Ιδ ια ίτερον χ α 
ρακτηριστικόν τού θυσσανωτού μύστακος*

‘Ο Νίκος Πλακιάς, καθ’ α  δ ιη γο ύ ν 
τα ι οΐ Σκο '.ληκαριώται, έχρημάτισε και* 
ά ρ χ ά ς  κλέφτης, έπε ιτα  δέ ένετάχθη  είς 
τά  άρμ ατω λ ικά  σ ώ μα τα  τής περ ιοχή ς , 
τά  όποία , ώ ς ε ίνα ι γνω σ τόν  έκ τής Ιστο
ρ ίας Ιδρύθησαν είς τά  όρεινά  δ ια μ ερ ί
σματα  τ ς χώ ρ α ς  διά  Σουλτανικού Φιρ* 
μανίου καί ήσαν οίονεί τμ ή μ α τα  άσφα- 
λε ία ς  καί τά ξεω ς  καί τά  όπο ια  όμω ς 
πολλάκις  μετεπήδουν είς τό Σ τρα τόπε-  
δον τω ν κλεφτών*

Τούτον τόν Πλακιάν έφόνευσαν οΐ 
άδελψοί τής Δ ιαμάντω ς, ύψ* άς  συνθή- 
κας, παρακα τιόντες , θέλομεν διεξέλθει*

Ή  οέ Δ ιαμάντω  Διμισκή* ή όποία 
δέν ήτο χή ρα  —έκπά γλου  κ αλλονής— ώ ς 
Ισχυρίζοντα ι τ ινές  ά λ λ ά  κόρη άνήλικοςι 
ά γ α μ ο ς  καί όρφανή γονέω ν, ε ίχ ε  Βυό 
άδελψούς, οΐ οποίοι, κατόπιν φ ιλονίκείας 
μέ τ ινας πρός τά  δ ια τρέχο ν τα  τήν περί* 
οχήν Τουρκαλβανικά άποσπάσματα  φ(λά 
προσκειμένους σ υ γχω ρ ια νο ύ ς  τω ν καί 
δ ιότι ήσθάνοντο μέσα των καρδίαν σφύ* 
ζουσαν καί ψυχήν γεννα ία ν  «βγήκαν 
κλέφτες στό Κλαρί», ^Επρεπε όμως νά  
μεριμνήσουν καί δ ιά  τήν όρφανήν άδελ* 
φήν των καί ώς καλύτερον τρόπον άσφα*
felaij κοΛ τφροτασίρις ,έ^έλ^αν yty
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«άφιερώσουν» εις τήν Μονήν τής Κοιμή
σεω ς τής Θεοτόκου Σκουληκαριάς. Τήν 
πα ρ έδω κ α ν  λοιπόν εις τον 'Η γούμενον  
τής  Μονής, ό όποιος τήν άνέλαβε υπό 
τήν προστασ ίαν  του.

'Ε κ ε ί είς τό Μ οναστήρι ή μικρή Δια- 
μάντω  έξετέλε ι  δ ιαφόρους έρ γα σ ία ς .  
"Η ναπτε τά  κανδήλ ια  τής  'Εκκλησίας, 
έπ ιμ ελε ίτο  τής  καθαριότητος τής Μονής 
καί έβοήθει είς τά ς  γα λα κτοκομ ικά ς  ♦ καί 
τυροκομ ικάς έ ρ γ α σ ία ς ,  δ ιότι ή Μονή δι- 
ετήρει ποίμνια  α ίγ ώ ν  καί προβάτω ν.

Πώς όμως προεκλήθη καί πώς άνε- 
π τυ χθ η  τό είδύλιον μεταξύ  τού Νίκου 
Π λα κ ιά  καί τής μ ικρής Δ ιαμάντω ς ;

Ό  Ν ίκος Π λακιάς, ό όποιος, ώς εΐ· 
πορεν  ά νω τέρω , ήτο είς τήν υπηρεσίαν 
του Κ απετάνου καί ε ίχ ε  λάβει καί κά
ποιο ά ξ ίω μ α , έπεσκέπτετο  συχνά  τήν 
Μονήν, όπου καί τ φ  παρε ίχετο  φ ιλο
ξενία .

*βς δέ γ ν ω ρ ίζο μ εν  τ ά  Μ οναστήρια 
έπ ί Τ ουρκοκρατίας ήσαν τά  άσυλα  τών 
Σ τρα τοκόπω ν . 'Ε κεί προσέφ ευγον καί οΐ 
ά γ ω ν ισ τα ί  τής Ε λ ε υ θ ε ρ ία ς

Είς το Μο αστήρ ι λοιπόν αύτό είδε 
6 Π λακιάς τήν Δ ιαμάντω , ή όποία έν τφ  
μ ετ α ξ ύ  έμ εγά λ ω σ ε  καί έλαβε τό σχήμα 
τή ς  ώ ρα ιότη τος  καί τήν ήράσθη παρα- 
ψόρως. h a l  κατ ' ά ρ χ ά ς  μέν τής έκαμνε 
«γλυκά  μάτ ια» , έπε ιτα  τής έξεδή λω σ ί 
τόν έρ ω τά  του, πλήν όμως έκείνη δέν 
ά ντεπεκρ ίνετο  είς τό α ίσθημά  του. Άλλ* 
6 Π λακιάς δέν ήτο έξ έκείνων, ο ϊτ ινες 
ά π α γ ο η τε ύ ο ν τα ι  εύκόλως καί υποχωρούν. 
‘Απ' έναντίας  έγ ιν ε  έπ ιθετ ικώ τερος, με- 
τεχε ιρ ίζετο  δέ καί δ ιάφορα ά λ λ α  μέσα 
6 ιά  νά  τήν κάμη νά ένδώση. Καί άλλοτε  
μέν ήπείλει ότι θά άποκαλύψη τό κρη- 
σ φ ύγετο ν  τών ά δελφ ώ ν  της καί άλλοτε  
ύπέσχετο  νά μεσολαβήση είς τόν Καπε· 
τάνιον δ ιά  τήν έπάνόδόν των είς τό χ ω 
ριό ή δ ιά  τήν έντα ξ ίν  των είς τό άρμα- 
τωλίκι, όπερ ά λ λ  ς τε ήτο, ώς εΐπομεν 
άνω τέρω , σύνηθες μεταξύ  τών κλεφτών 
καί τών άρματωλών*

‘Από τις  πολλές  όμως φορές τίς έπ(· 
μόνες κάί άνευ τέλους προκλήσεις του 

Τ ίλ α κ ιά  ή μικρή Δ ιαμάντω  ένέδωκε, διό· 
τ ι  καί αυτή ή γά πη σε μέ δλην τήν νεανι
κήν της θέρμην τόν νέον, ό όποιος τής 
ήνοιξε τήν καρδιά , Έ τ σ ι  λοιπόν άνεπτύ- 
χθη τό είδύλιον μέσα είς έν περ ιβάλλον 

■έξόχως ρωμαντικόν, όπου συνελήφθη 
6 Κ αραϊσκάκης, ό μ ετέπ ε ιτα  μ εγα λοφ υή ς  
Σ τ ρ α τά ρ χ η ς .

‘Α λλά τό ε ίδύλιον ήτο βεβαίως έν 
Αγνοίςί του ‘Ηγουμένου, ή δέ Δ ιαμάντω  

.άπέκρυβε έπ ιμελώς τήν Εγκυμοσύνην της.

ίό π ρ ά ν μ α  όμως δέν ήτο έξ έκείνων, τά 
ηο ία  ε ίνα ι δυνατόν ν* άποκρυβοΟν τε· 

διότι θά ήρχεχο ήμέρα καθ' ήν

θ' άπεκαλύπτετο . Δι# δ καί έξεμυστηρεύ- 
θη τό πάθημά της είς τόν 'Ηγούμενον.

*0 Ά γ ι ο ς  Γέρων δέν έδοκίμασε μό
νον έκπληξιν, ά λ λ ά  εύρέθη καί έν άμη- 
χα ν ία  περ ί του πρακτέου. Δύο δέ τρόποι 
ύπήρχον ή νά τήν φυγαδεύση, έγκυον 
ουσαν, είς άσφαλές μέρος, ή νά  τήν 
κ ατήση εις τό Μοναστήρι, λαμβάνων 
δλα ς  τά ς  προφυλάξεις  συγκαλύψεως, 
μέχρ ις  ότου γεννήση.

'Εάν έπραγμαχοποίη  τό πρώτον θά 
τό έπληροφορουντο  οί άδελφοί τής Δια- 
μάντως, ο ίτ ινες  κσί θά τήν άνεζήτουν. 
' 'Επειτα άνησύχει μη ή Διαμάντω, φο- 
βουμένη τήν άποκάληψιν του σκανδάλου 
καί τήν συεπεία τούτου μήνιν τών άδελ 
φών της, προβη μετά τήν άπομάκρυνσίν 
της έκ τής Μονής, είς έκτρωσιν του κυ· 
οφορουμένου ή καί είς τόν φόνον άκόμη 
του τέκνου κατά  τήν γέννησιν — άν καί 
τό τελευτα ΐον  τούτο κάπως άπίθανον, 
διότι σπανίως συνέβαινε, λό γω  του μη
τρικού φ ίλτρου ,— π ρ ά γ μ α  τό όποιον κα
τά  τήν έποχήν έκείνην ήτο σύνηθες, διό
τι άφ' ένός μέν τά  ήθη ήσαν αυστηρά 
καί ά φ ’ έτέρου δέν έλειτοΰργουν ποινι
κοί νόμοι έλευθέρας Πολιτείας κολάζον- 
τες τά ς  πράξεις  αύτάς καί Ιδίως τής έκ· 
τρώσεως, ήτις ήτο ε ίς  έκ τών τρόπων 
καί μέσων, δΓ οδ συνεκαλύπτετο ή γενο· 
μένη προσβολή τής τιμής καί άπεφεύγε· 
το κατά  τινα λόγον σιωπηρώς ή ήθική 
μείωσις τής προσβληθείσης

'Ενώπιον τοϋ φοβερού τούτου δ ιλήμ
ματος εΰρεθείς ό Η γο ύ μ εν ο ς  έπροτίμησε 
τό δεύτερον. Έ προτίμησε δηλαδή νά 
τήν κρατήση είς τό Μοναστήρι μέχρι τού 
τοκετού, ΐνα  έχη τήν κυοφορούσαν ύπό 
τά  δμ μ α τά  του προς δ ιαφυλαξιν τού έμ· 
βρύου άπό τ* υ πιθανού κινδύνου τής έκ- 
τρώσεως, διότι συνησθάνετο βαρεΐαν 
τήν ήθικήν εύθύνην ένός τοιούτου έγκλή· 
ματος, διά τό όποιον, ένόμιζε δτι αύτός 
θά  ε ίχε  τήν άμαρτίαν, έάν τήν άπεμά· 
κρυνε έκ τής Μονής* Παρά ταύτα  δμως 
ύπήρξαν τινές, ο ίτ ινες ύπεστήριξαν δτι 
ό Η γ ο ύ μ ε ν ο ς  τήν έξαπέστειλε έγκυον 
ουσαν είς τόν Η γο ύ μ εν ο ν  τής είς τό 
Μαυρομάτι Καρδίτσης Μονής τού ‘Αγίου 
Γεωργίου* Τούτο άποκρούεται διαόρή· 
δην ύπό τών Σκουληκαριωτών. Τό βέβαι· 
ον έν προκειμένη είναι δτι ό Ή γούμε· 

•νος τής Μονής τής Κοιμήσεως τής Θεο
τόκου Σκουληκαριάς έστειλε τήν Δια* 
μάντω είς τόν συνάδελφόν του τής Μο
νής ‘Αγίου Γεωργίου Μαυροματίου Καρ
δίτσης μετά τήν γέννησιν τού τέκνου, 
ό όποιος τήν έφιλοξένησε έιίί τι χρο ν ι
κόν διάστημα, μεθ* δ μετέβη α£τη είς 
Δούνισταν νΟν Σ τα θα  της έπαρχίας  
Βάλτου πλησίον τής οίκογενείας τών 
Ίσκων, μιθ' ής συνεΐϊετο θιά ίνγγίνιΜ
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ας, παρ* η έτυχε  προστασίας, παραμεί- 
νασα έπί μακρόν χρονικόν διάστημα, 
καί δή έπί δωδεκαετίαν όλόκληρον, έρ- 
γαζομένη είς τα  κτήματα των 'ίσ κ ω ν . 
Μετά 6έ τοΰτο καί άφού έν τω μεταξύ 
έψονεύθησαν ot αδελφοί της είς μ ά χα ς  
κατά των τυράννων, έκρύωσε δέ ή έκ 
του σκανδάλου δημ ιουργηθεΐσα  άτμο- 
σφαίρα, έπανήλθε είς τήν Σκουληκαριάν 
μετά του δωδεκαετούς πλέον υιού της, 
προσληφθεΐσα καί πάλ ιν  είς τήν Μονήν 
τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου, δπου μέ
χρι τής τελευτής της ύπηρέτει ώς έξω- 
τερική Κ αλογρηά.

'h  δέ τύχη τοΰ Πλακιά δεν ήτο δυ 
νατόν νά είναι άλλη π α ρ ά  νά άποπλύνη 
μέ τό α ίμα  του τήν γενομένην είς τήν 
οικογένειαν Διμισκή προσβολήν, διότι 
οί άδελφοί τής Λ ιαμάντως πληροφορη- 
θέντες τό γεγο νό ς  έκαραδόκουν δπως 
τόν φονεύσωσι, οπερ καί έπραξαν Οπό 
τούς ακολούθους συνθήκας.

Μίαν ήμέρσν, καθ’ ήν μετέβησαν εϊς 
τινα καλύβην, κειμένην έξωθι του χω 
ριού των Σκουληχαριά, ΐνα  άλλαξω σι 
τά άκάθαρτα ρούχα των με πλυμένα, τά  
όποια το ΐς  έκόμιζον έκεΐ κρυφίως ψίλιά 
των πρόσωπα, είδον τόν Μΐκον Πλακιάν 
κατεβαίνοντα τήν π λ α γ ιά ν  του βουνού 
μετ* άλλων δύο, έξ ών ό εις, ώς λένου- 
σι, Τούρκος και αμέσως έσπευσαν καί 
τό έπιασαν καρτέρι είς τήν στροφήν τού 
δρομίσκου, έξ ού θά δ ιήρχοντο  καί τόν 
έφόνευσαν, είναι δέ ή θέσις αϋτη γ ν ω 
στή καί λ έγετα ι καί μέχρι σήμερον «Θέ
σις Πλακιά». Μάλιστα οί Σκουληκαριώ- 
ται λέγουν δτι δεν έπρόψθασαν οί ά δ ελ 
φοί τής Διαμάντο^ς νά ά λλά ξω σ ι τά  ρού
χα των, διότι έν τω μεταξύ  ό ε ις  έξ αυ 
τών είδε  τόν Πλακιάν και άμέσως έκά- 
λεσε τόν έτερον μέ τήν φράσιν «νά ό φί
λος πού μάς πρόσβαλε τήν Αδελφή» μεθ* 
δ έσπευσαν είς τήν στροφήν, δπου καί 
έφόνευσαν τόν Πλακιάν, τραπέντες  ε ίχα  
είς τά  δρη.

Αύτά ήκουσα άπό κατοίκους τής 
Σκουληκαριάς καί Ιδίως άπό τόν έκ τού 
χωρίου τούτου καταγόμενον Ι α τ ρ ό ν  κ, 
’Ιωάν Τσιρογιάννην, διαμένονχα νύν έν 
Κομποτίφ Ά ρ τ η ς ,  δπου Ασκεί τό Ια τρ ι
κόν έπ ά γγελμ α , ό όποιος πάλιν ήκουσε 
τα υ τα  άπό αίωνοβίους γέρ ο ν τα ς  τού χ ω 
ρίου του καί Ιδίως άπό τόν Γέρο - Καρά- 
οήμαν, άποβιώσαντα πρό 30ετίας είς ήλι* 
κίατ 100 καί έπέκεινα έτών, άπό τούς 
Απογόνους σ υ γ γ ε ν ε ίς  καί άπό τόν πατέ
ρα του μακαρίτην Λαμ. Τσιρογιάννην 
Ιερέα» Ό  Ιατρός ούτος είναι είς θέσιν 
νά παράσχη πλείονας πληροφορίας έπί 
Κολλών σημείων διά τέ τήν κατΑγωγήν» 
τά  Ανέκδοτα καί άλλα  περιστατικά της 

τού θρυλικού Στρατάρχου* Οβτοη

μοί άνέφερε καί έν άνέκδοτον, ά γν ω σ το ν  
μέ ρι τοϋδε, άφορών έπεισόδιον, δπερ  
έλαβε χώ ρα ν είς  θέσιν «Π λ α τ ύ» τής  
περ ιοχής Κομποτίου, μετά  τήν τέλεσ ιν  
των γά μ ω ν  του Καραϊσκάκη, ό όπο ιος  
τότε ύπηρέτει ώς 'Α ξ ιω μ ατικός  είς τήν 
αύλήν του Ά λ ή  Πασά τής Η π ε ίρ ο υ ,  με
τά  τής ώ ρα ιοτά της  κόρης του έκ τής 
έπα ρχία ς  Βάλτου Ψ α ρογ ιά ννη , τό όποιον 
έχει ώς έξής :

«Μετά τήν τέλεσιν των γ ά μ ω ν  ε ίς  τό 
έν Βάλτω αρχοντ ικόν  τού Ψ α ρο γ ιά ν νη  
ό Καραϊοκάκης μετά  τής νύμφης καί τής 
συνοδείας των άνεχώ ρησαν έπ ιστρέφον- 
τες  είς Ιω ά ν ν ιν α  Μερικοί τού π ερ ιβ ά λ 
λοντος τού πενθερού Ψ α ρογ ιάννη , θέλον- 
τες νά άστειευθώσι τήν πενθεράν, είπον 
ότι δεν έπρεπε νά έπιτρέψη τήν ά ν α χώ - 
ρησιν τού ζεύγους , πριν  λάβη χώ ρ α ν  
ό υμέναιος, δ ιότι υπήρχε κίνδυνος μή 
ό α ιμ ο σ τα γή ς  τύραννος τής Η π ε ίρ ο υ ,  
πληροφορούμενος τό κάλλος τής κόρης, 
άρπάση ταύτην, άμωμον οΰσαν, καθ* 
όδόν διά τών έμπίστων του καί τήν έγ· 
κλείση είς τό χαρέμ ιόν του, τουθ* δπερ  
καί δεν άπεκλείετο , δ ιότι τέτο ια  καί χ ε ι
ρότερα  ακόμη έπ ρ α ττε  τό άνθρωπόμορ- 
φον έκεΐνο θηρίον.

*Η πενθερά άκούσασα τα ύ τα  τά  έ λ α 
βε ύπό σοβαράν εποψιν τόσον ώστε έγ ινδ  
έξαλλος καί έχάλασε τόν κόσμον Πρό 
τής καταστάσεω ς αυτής  ό σ ύ ζυ γό ς  της  
δ ιέταξε τά  παληκάρια  του νά τρέξουν νά 
φθάσουν τό ζεύ γ ο ς  καί νά τό ύποχρε- 
ώσουν νά έπιστρέψη είς τήν οίκίαν του. 
Π ρ ά γμ α τ ι κατέφθασαν τήν συνοδείαν είς 
τήν άνω μνημονευομένην θέσιν «Π λ α* 
τ ύ» τής περ ιφερείας Κομποτίου, είς ήν 
καί άνεκοίνωσαν τήν έπιθυμίαν (δ ια τ α 
γήν) τών πενθερικων, χω ρ ίς  δμως νά 
είπουν είς τόν Καρα'ίσκάκην καί τόν λό 
γο ν  τής το ιαύτης  έπ ιστροφής. ‘Ο Κ αραϊ- 
σκάκης έπε ιγόμ ενος  νά  φθάση είς Ι ω ά ν 
νινα τό γ ρ η γ ο ρ ώ τε ρ ο ν  ήθέλησε νά  μάθη 
τούς λ ό γο υ ς ,  ών ένεκα οι γ ο ν ε ίς  τή ς  
νύμφης ήξίουν τήν ά ντ ί  παντός  άλλου 
έπιστροφήν. Κατόπιν τούτου καί π ρ ό ς  
Αποφυγήν π ερα ιτέρω  Αντεγκλήσεων» αΧ* 
τ ινες  θά  κα τελη γον  είς  έριδα» οί Απε* 
σταλμένοι τού πενθερού έγνω στοπο ίηβαν  
τά  δ ια τρέξα ν τα  καί τήν Ανησυχίαν τή ς  
πενθερά ς  είς τόν Καραϊσκάκην, ό όποιος 
Αντιληφθείς τήν φ α ιδρότητα  τοΟ πράγ*  
ματος  είπε «Α 1 Γι' αύτό \ καθήστέ καί 
θά ίδήτε» καί παραλαβώ ν τήν νύμφην 
άπεσύρθη είς άπόκρυφόν τ ι  μέρος, δπου 
δπισθεν ένός θάμνου καί ύπό συναυλίαν 
τά  χαρμόσυνα άσματα  τών πτηνών τοΟ 
δάσους καί τόν Αντίλαλον τού κελαρύ* 
ζοντος ρυακίσιή έτελέσθή ό ύμένάιοςι 
μεθ* 0 έπιστρέψας έτϊέδειξε καί παρέδω* 
He τά ποφθενικά δείγματα τής τελέσεωή
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είς  τούς Α πεσταλμένους, ο ϊτ ινες  κατό
πιν τούτου  έπέστρεψ αν είς  την οίκίαν 
τοΟ πενθεροϋ, κομίζοντες τά  πειστήρια  
τού  υμεναίου, ό δέ έσυνέχισε την πορεί
αν προς  Ιω ά ν ν ιν α » .

Πιθανόν ή διήγησις οϋιη νά θεο'ρηθή μύ
θος. 'Αλλά δέν είναι μύθος, είτσι Ίσιορία 
ζώσα! μετοδιδομένη άπό στόματος είς στό
μα. Μήπως τά ύπό άλλων περί τής καταγω
γής ύηοοτηριχθέντα εΐναι Απολύτως έξηκρι- 
βωμένσ ; Διότι μεταξύ τών Ιστορικών συγγρα
φέων καί τών βιογράφων, οϊτινες ήσχολήθη- 
σαν μέ τό θέμα τοϋτο, μεγίστη ύπάρχει άσυμ- 
φωνία καί §ρ»ς. Καί άλλοι μέν έξ αύτών δέ
χονται τήν άνω έκδοχήν του κ. Κυριακίδη, 
άλλοι δέ άλλα καί άλλοι, μετοξύ τών όποίων 
καί ό υπασπιστής τοΰ Κοροϊσκόκη Αίνιάν, 
6τι έγεν\ήθη είς τήν Σκουληκσριάν, άπό γ ο 
νείς Σκς υληκσριώτες.

Έ ν  τούτοις πορά τήν άουμφωνίαν τού
την τών συγγραφέων είχεν έπι-ρστήσει γενι
κώς είς τά πολσιότερα χρόνια, ώ; πρός τό 
ζήτημα Ιδίως τοϋ τόπου τής γεννήσεως, ή υπό 
τών έπισημοτέρων Ιστοριογράφων ύποστηρι 
χθεϊσα γ.ώμη. 6τι ό Κσραϊσκάκης έγεννήθη

τι*ιν Σκουληκσριάν, οϋτως δέ κοί έγράφε- 
το είς τά πρό 30ετίας έκδιδόμενσ πρός χμή- 
Οιν τών μοθητών Ιστορικά δοκίμιο.

Α λ λ ά  περί τοΟ Ατι φυοικοί γονείς τοΟ 
Κσροϊσκάκη ύπήρξαν ό Νίκος Πλακιάς καί 
ή Δισμάντω Δ·μισκή, κοθώς καί περί τοΟ τό
που τής γεννήσεώς του, άνσφέρεται κσί εϊς τι 
βιβλίοι τοΟ Χρηστοβυσιλη τιτλοφορούμενον,άν 
ένθυμοΟμαι καλώς,^Τραγούδια τών Κλεφτών» 
έν & παρατίθεται ήκατα>ωγή καί Ιστορείται 6 
βίος κσί ή δράσις τών ύπό τής Λαϊκή; Μού 
σης Ομνηθέντων άγωνιστών τής έλευθερίας.

Γό ζήτημα δμως κατέστη έπίμσχον όφ 
δτου ό Αείμνηστος Βλσχογιάν νης, ό όποιος 
ήσχολήθη ιίδικώτ. ρον μέ τήν ζωήν καί τήν 
δ^άσιν τοΟ Στρατάρχου, Οπεστήριξε ή μάλ
λον συνετόχθη μέ τΓν γνώμην τών συγγραφέ
ων έκείνων, οϊανες δέχονται ότι ό Καραϊσκά- 
κης έγεννήθη είς τό Μαυρομάτι τής Κσρδί- 
τσης. Ή  γνώμη οΟτη τοΟ μακαρίτου Βλάχο- 
γιάννη έπεκράτησε έκτοτε τελικώς έλλείψει..*.. 
άντιδικίας, διότι ποϊος ήδόνατο νά άναμετρη- 

μέ τό όντως τεράστιον λογοτεχνικόν άνά 
οτημα τοΟ έπιφανοΟς Ιστοριοδίφου { Α λλά  
τής γνώμης ταόιης τοΟ Βλαχογιάννη έγένεχο 
καί πολιτική έκμετάλλευοις, ητις Ιοχεν ώς 
συνέπειαν νά στηθή έπΐ τσΐς έν έτει 1929 έορ- 
ταίς τής έκαχονταετηρΐδος ή προτομή toO 
Στρατάρχου ούχΐ είς τήν Σκουληκσριάν, ώς 
Ιδει καί ητο δίκαιον, άλλ* είς τό Μσυρομά- 
τι τής Κσρδίτσης, γεγονός διά τό όποίον έν 
διεφέρθησαν τά μάλα σύσσωμοι οί ΘεσσαλοΙ 
υέ έπικεφαλής τούς Πολιτικούς (σημειωτέον 
61 Ατι είς τήν Καρδίτσαν καί τά Ίρίκκαλα 
έηολιτεύετο κοί δ Ιγγονος τοΟ Στρατάρχου 
άξιότιμος κ. Γεώργιος Κσραϊσκάκης, έκλεγείς 
*κβνΐιλημμέν«ς έν ισ ίς πιριφερείσ^ ταύτανς
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Βουλευτής) κοί τούς διανοουμένους των, οϊτι- 
νες έ κ α τ ά φ ε ρ α ν  τελικώς νά κερδίσουν 
υπέρ αύτών τόν *Ήρωσ, ένω έξ άντιθέτου οΐ 
Σκουληκσριώται έμειναν μόνοι καί χωρίς 
φωνήν.

Βεβαίως ό Κσραϊσκάκης άνήκει είς τήν 
’Αθανασίαν καί είς σύμπασαν τήν 'Ελλάδα, 
άλλά ύπάρχει κσί ή τοπική φιλοτιμία, ής ένε
κα είς τήν άρχσιάτητα έπτά (7) πόλεις ήριζον 
περί τής καταγωγής του 'Ομήρου. Διατί λοι
πόν νά μήν Ισχύοη τούτο καί διά τήν Σκου
ληκσριάν, ήτις βαοίμως θεωρεί έαυτήν γενέ
τειραν τού Στρατάρχου ;

Κοί κατεβλήθη μέν φιλότιμος προσπάθεια 
άντιδράοεως κατά τής γνώμης ταότης τοϋ 
Βλαχογιάννη καί είς τήν έκστρατείαν τών 
θεσσσλών διά τήν είς τό Μαυρομάτι ιής 
Κορδίτσης, άνέγερσιν τής προτομής τοϋ Κα· 
ροϊοκάκη ύπό τών έκ Κομποτιου *Άρτης κα· 
θηγηιών τής Φιλολο>ίσς μακαρίτου Γεωργίου 
Πολύζου*κσί τοϋ vCv έν "Αρ^η διδάσκοντος 
Χρ. Τατσιοποόλου, πλήν δμως οϋτη πορ' οό· 
δετός ουνεπικουρηθείσα είς ούδέν άπτληξε.

Μάλιστα δέ ό Γεώργιος Πολόζος έκτός 
τής άπό τών στηλών ήμερησίας έφημερίδος 
δημοσιογραφίας του δέν πορέλειψε νά καλέση 
τόν Αείμνηστον Βλοχογιάννην όπως έπισκε- 
φθή τήν Σκουληκσριάν καί συλλέξη έπί τόπου 
πληροφορίας χρήσιμους περί τής καταγωγής 
του Κοροϊσκόκη παρά τών συγγενών καί 
ιδία τών έ< τοϋ γένους Διμισιή άπογόνων, 
μεταξύ τών όποίων καταλέγονται ό έξ 'Αμ
φιλοχίας Στρατηγός Σκαλτσογιάννης καί ό 4* 
Κομποχίου Βρακαισώλης, §ζων δέ τότε κα* 
ό προαναφερθείς ίερεύς Τσιρογιάννης κοί λοι· 
ποί αίωνόβιοι γέροντες, θ ά  ήδόνατο έπίσης 
νά λά?η πληροφορίας καί πσρά τοΟ έκ Κομ- 
ποτίου Σπυρ. 'Αρχιμανδρίτη, άποβιώσαντος 
έν έτει 1Θ35 είς ήλικίαν 87 έτών, ό όποιος ήτα 
άπόφοιτος τής Ζωοιμαίας Σχολής Ίωαννίνων 
θιδάξας έπί δεκαετίας όλοκλήρους είς τε τήν 
δουλωμένην καί τήν Έλευ&έραν Ελλάδα τά 
γράμματα καί ό όποιος ώς έκ τής μορφώσε* 
ώς του καί τής ήλικίσς του έγνώριζε πολλά 
έπεισόδια καί περιστατικά άπό τήν ζωήν καί 
τήν δρβσιν τοϋ Κσραϊσκά*η καί τών άλλών 
άγωνιστών τής περιοχής, οϊτινες σημειωτέο* 
τό εΐχον γύρισμα είς τό Κομνιότι καί τά όποία 
περιστατικά διηγείτό, Ό  γέρων οβιος διη
γείτο καί άλλα πολλά, περί &ν δέν είναι έν· 
taGOa ό λόγος, καθώς καί περί τοϋ είς τό 
Κομπότι γεννηθέντος ΆρχηγοΟ τών Φιλικών 
Ν. Σκουφά.

Δυστυχώς δμως ό μάκάρΚης Βλσχογιάν- 
νης δέν ήθέλησε νά έπισκεφθή τήν Σκουλη- 
ψαριάν,
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01 κάτοικοι τής Σκουληκσριας σίσθάνον· Μσυρομάτι τής Καρδίτοης κσΐ ούχΐ είς τήν 
ται τήν πικρίαν καί έκφράζουν τό παράπονόν Σκουληκαριάν, ήτις εΤνσι ή πραγματική καί 
των 8τι έρήμην r6r©v καί δή κατά παρόβα· άληθής γενέτειρα τοΟ Στρατάρχου, άναγνω* 
οιν τοΟ έν τή Νομική Επιστήμη Ιοχόοντος ρισθεϊσα καί ύπό τ©ν, ώς άνω εϊρηται, έπι· 
όξιώματος «μηδενί δίκην δικάοης πρίν άμφοίν σημοτέρων 'Ιστοριογράφων, 
τόν μΟθον άκούσης» άπεφσσίσθη ή άνέγερ·
σις τής προτομής τοΟ Καραϊοκάκη είς τό ΓΕΟ ΡΓ . ΚΑΚΟΣ-ΤΓΑΤΤΑφΩΤΙΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ

ΤΟ ΜΝΗΜΑ ΤΟΥ ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΟΥ

*Εψές βγήκα κι* έπλάγιαοα ok πέτρα ok λι&άρι' 
έκει ήταν μνήμα κλέφτικο, βαμμένο παλληκάρι.
Akv τ6*δα καί τό πατησα' βαρυά μέσ’ τό κεφάλι'
*κούω τό μνήμα καί βονγκά καί βαρναναοτενάζει

— Μνήμα μ* τί έχεις καί βονγκάς καί βαρυαναοτενάζης ;

Μήνα τό χώμα οού βαρει μήνα κι ή μαύρη πλάκα ;
— Μήδε τό χώμα μου βαρει μηδέ κι* ή μαύρη πλάκα' 

μορ βάρεοε πού μέ πατάς άπάνου οτό κεφάλι'
" .Γ Τάχα δέν ήμουν κι έγώ νηός, δέν ήμουν παλληκάρι ; ,

. ι
Τάγα δέν έπερπάτηοα νύχτες μέ τό φεγγάρι ;

.. Ά πό τή συλλογή Άχ. Μέντζου, Δ. Λεοντό*
πουλου καί Ά θ . Παπαγεωργιάδη \  ' ' , .

Η



Β. ΙΚ Α Φ ΙΔΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ MIX. ΑΒΕΡΩΦ*
Διά χρημάτων του Γ. Άβέρωφ έλιθο· 

στρώθησαν δλοι ot κεντρικοί και συνοικι
ακοί δρόμοι του Μετσόβου καί άνηγέρθη 
μεγαλοπρεπές Σχολείον παρά τόν ναόν τής 
‘Αγίας Παρασκευής, είς τούς δύο δρόψους 
του όποιου έστεγάζοντο τέσσαρες τάξεις 
τού Δημοτικού Σχολείου, τρεις τάξεις τού 
Ελληνικού Σχολείου και 1—2 τάξεις τού 
Γυμνασίου. Το σχολεΐον έπυρπολήθη υπό 
των έλασιτών τον 'Οκτώβριον τού 1947. 
*Ως διδάσκαλοι και καθηγηταί έξελέγοντο 
οί καλλίτεροι τής έποχής εκείνης Μετσυβΐ- 
ται και ξένοι. "Ιδρυσε σχολεία εις τά χω
ρία 'Ανήλιο, Βουτονόσι, Μηλιά καί Κου- 
τσούφλιανην, των όποιων οί διδάσκαλοι 
έμισθοδοτούντο από το Άβερώφειον τα- 
μεΐον τού Μετσόβου, από τό οποίον διετί- 
θεντο και μεγάλα χρηματικά ποσά διά την 
άγοράν βιβλίων και γραφικής ύλης, πάρε- 
χομένων δωρεάν είς δλους ανεξαιρέτως 
τούς μαθηαάς. Έ ν  συνεχείρ των πλουσίων 
δωρεών προς την γενέτειράν του ό Γ. 
Άβέρωφ έν ζωή ευρισκόμενος άποκατέστη- 
σε πολλά άπορα κοράσια, προικίσας με 
20—30 λίρας τουρκικάς έκαστον.

Έχορήνει Ιπίαμς γενναία χρηματικά 
ποσά είς χήρας και όρφανά και αποκλή
ρους τής τύχης Μετσοβίτας κατά τάς έορ- 
τάς ιών Χριστουγέννων και τού Πάσχα. 
Ένίσχυσε χρηματικώς πολλούς νέους εκ 
Μετσόβου διά νά σπουδάσουν 'Ιατρικήν, 
Φαρμακευτικήν, Φιλολογίαν και Φυσικο
μαθηματικά είς τό Πανεπιστήμιον 'Αθη
νών με τήν ύποχρέωσιν νά προσφέρουν 
τάς έπιστημονικάς υπηρεσίας των επί πλη
ρωμή πάντοτε έν Μετσόβψ μετά τήν άπο- 
περάιωσιν των σπουδών των.

Ή  ευεργετική δράσις τού Γεωργίου 
Άβέρωφ δεν περιωρίσθη μόνον είς τήν 
γενέτειράν του, τουναντίον Ιπεξετάθη καί 
έ\ς τήν φιλόξενον πόλιν τής Αλεξάνδρειάς

πρός τήν δποίαν αί Αλλεπάλληλοι δωρεαί 
του υπήρξαν έξόχως ήγεμονικαί. Έ ν 'Αλέ
ξανδρέ ίςι κατά τήν εποχήν Ικείνην ύπήρχεν 
Ελληνική Παροικία μεγάλη και έλειτούρ- 
γει έλληνική κοινόιης, ή όποια προγενεστέ- 
ρως είχεν εύεργετηθή από άλλα επίλεκτα 
τέκνα τού Μετσόβου τον Μιχ. Άν. Τουσί- 
τσαν, τόν αδελφόν του Θεόδωρον καί τον 
ανεψιόν του Νικόλαον Στουρνάρην, τόνΚυ- 
ριάκον Τσαπέκον και τον Γεώρ. Μπόταν.

Ό  Άβέρωφ ένεμίχθη ενεργώ; εις τά 
ζητήματα τής Κοινότητος καί διά τήν 
ή&ικήν καί ί>λικήν πρός αύΐήν ένίσχυσίν 
του τον Νοέμβριον τού 1885 έξελέγη πρό
εδρος ταντης, τού Θεοδώρουν Ράλλη πα- 
ραιτηθέντος καί άνακηρυχθέντος επιτίμου 
προέδρου διά τάς πολυτίμους πρός αυτήν 
ύπερεσίας του. Έ πί τής προεδρεία; τού 
Γ. Άβέρωφ έσημειώθη ή μεγαλυτέρα καί 
σπουδαιοτέρα ώθησις εις τήν άνάπτνξιν 
καί βελτίωσιν των ελληνικών σχολείων 
Άλεξανδρείας, ώς θά έχτεθή καπυτέρφ.

Τόν Απρίλιον τού 1887 έψηφίσθη 
υπό τής επιτροπής ό νέος κανονισμός τής 
κοινότητας, έν τφ όποίφ διειηρήθη άκέ- 
ριιιον τό πνεύμα τού παλαιού κανονισμού 
τού έτους 1854 καί έμειναν σεβασταί αί 
θεμελιώδεις άρχαί, έπί των οποίων ίδρύ- 
θη καί ήκμασεν ή Ινοινότης. —Ά ς ση- 
μειωθή on ό παλαιός Κανονισμός συνε- 
τάγιι ιό 1854 υπό μεγάλης Επιτροπής, 
έπί κεφαλής τής οποίας ήσαν ό Μετσοβί- 
της Μιχαήλ Άν. Τουσίτσας καί ό ανεψιός 
του Νικόλαος Στουρνάρης καί μεταξύ 
τών άλλων ονομάτων άναφέρονται καί τά 
δνόματα τών Μετσοβιτών Κυριάκου Στερ. 
Τσαπέκου καί Γεωργίου Μπότα.— 'Ο έν 
λόγφ κανονισμός ένεκρίθη υπό τής Έλλη-

* Συνέχεια έκ τού προηγουμένου τεύχους
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νίκης Κυββρνήσεως διά Β. Δ. της 18ης 
’Ιουνίου 1887. Κατά τήν άνωτέρω έποχήν 
Τα χρέη τής Κοινότητος ’Αλεξάνδρειάς 
άνήρχοντο εις 500.000 χρυσά φράγκα, 
ήτοι 20.000 χρυσας λίρας ’Αγγλίας. #Διά 
τήν άπόσβεσιν τοΰ καταθλιπτικοΰ αΰτοΰ 
ποσοΰ τή πρωτοβουλία τοΰ Άβέρωφ συ* 
νεστήθη τότε μεγάλη επιτροπή μέ πρόε
δρον ιόν Πατριάρχην Σωφρόνιον προς 
ενέργειαν εισφορών. Συν8λέγη Ιντός μι- 
χροΰ χρονικού διαστήματος όλόκληρον τό 
προς άπόσβεσιν τοΰ χρέους άπαιτοΰμενον 
ποσόν, τοΰ ήμίσεως αΰτοΰ καλυφθέντος 
διά προσωπικής τοΰ Άβέρωφ εισφοράς 
έχ 250.000 χρ. φράγκων.

Μετά τήν τακτοποίησιν των δυο ανω
τέρω σοβαρωτάτων ζητημάτων ή προσοχή 
τοΰ Άβέρωφ έστράφη τότε προς βελτίω* 
σιν τής Ιχπαιδεύσεως. Καί άνεδείχθη τότε 
ό Άβέρωφ ό μέγιστος ευεργέτης των σχο
λείων τής Κοινότητος Αλεξάνδρειάς. Διά 
γενναίων έπιχορηγήσεών του κατώρθωσε 
νά προστεθή μία είσέτι ανωτέρα τάξις είς 
τό λειτουργοΰν ΣχολεΤον καί κατά τό 1889 
διά τής προσθήκης καί τετάρτης γυμνασι- 
αχης τάξεως άνήγαγε τήν άνωτέραν Σχο
λήν είς πλήρες τετρατάξιον Γ τ ’μνάσιον, 
άναγνωρισδέν από τοΰ 189^ υπό τής 'Ελ
ληνικής Κυβερνήσεως ώς ισότιμον των έν 
Έλλάδι γυμνασίων. *Η Κοινότης ευγνω
μονούσα ώνόμασε τό γυμνάσιν Άβερώ- 
φειον. Ό  σεμνός όμως αυτός άνήρ έδέχθη 
τήν προσωνυμίαν «Άβερώφειον» υπό τον 
όρον νά γίνη αποδεκτή αποκλειστική ΰ.τερ 
τοΰ Γυμνασίου ετησία επιχορήγησίς του 
εκ λιρών στερλινών τετρακοσίων. Ή  κοι- 
\ότης συγχινηΌεισα από τήν πλουσίαν αυ
τήν δωρεάν εις ένδειξιν τής ευγνωμοσύνης 
της εστησεν εν περιφανεΐ θέσει τής κλί- 
μαχος τοΰ Γυμνασίου τήν προτομήν τοΰ 
Άβέρωφ, εργον τοΰ Έλληνος καλλιτέ
χνου Γ. Βρούτου εκ πεντελικοΰ μαρμάρου.

Διαπιστώσας άργότερον δ Άβέρωφ 
ότι τό παρά τήν Τοσιτσαίαν Σχολήν ισό
γειον ΠαρθεναγωγεΤον δεν ήτο δυνατόν 
νά επαρκέση είς τάς άνάγκας τής Ελληνι
κής Παροικίας άνήγειρε τό 1894 δι* Ιδίας 
του δαπάνης Παρθεναγωγείων επί κοινο
τικού οικοπέδου καί ή λειτουργία του ήρ- 
χισεν άπό τοΰ σχολικού Ιτους 1896 - 7.

Έ ν  τφ μεταξύ δ Άβέρωφ διά τών πρός 
τό Έθνος μεγάλων δωρεών του άνήχθη 
πλέον είς Μέγαν ’Εθνικόν Ευεργέτην καί 
ή Κοινότης Άλεξανδρείας υπερήφανος 
διά τον Μέγαν Πρόεδρόν της έστησε τον 
Μάΐον τοΰ 1899 τον ανδριάντα αΰτοΰ έν 
τή μεγάλη αυλή τής Τοσιτσαίας Σχολής, 
έργον τοΰ ελληνος καλλιτέχνου Γ. Βιτάλη, 
Κατά τά άποκαλυπτήρια τοΰ άνδριάντος 
παρίστατο καί δ Άβέρωφ, δστις συγκεκι- 
νημένος έξήγγειλεν ότι δωρεΐται είς τήν 
Κοινότητα νέον ευεργετικόν διά τήν πα
ροικίαν 'ίδρυμα, ίδίαις αΰτοΰ δαπάναις 
ίδρυθησόμενον, τήν «Βιοτεχνικήν Σχολήν» 
τήν οποίαν ΰπεσχέθη νά προικίση δι* ετή
σιας έπιχορηγήσεως, όπως είχε πράξει διά 
τό Άβερώφειον Γυμνάσιον καί τό Άβε- 
ρώφειον Παρθεναγωγεϊον, πρός τά όποΐα 
εχορήγει έτησίως χιλίας λίρας Αγγλίας.

Περισσότερον όμως γενναιόδωρος ΰ- 
πήρξεν δ Γ. Άβέρωφ πρός τό Ελληνικόν 
’Έθνος και όλη του ή προσοχή καί τό εν
διαφέρον έστράφησαν πρός τήν πρωτεύου
σαν τής Ελλάδος, ήτις καί πνευματική 
εστία είχε καταστή άπό τών πρώτων ήμε
ρων τής Ανεξαρτησίας όχι μόνον τοΰ 
ελληνικού κράτους, αλλά καί ολοκλήρου 
τοΰ Ιλληνισμοΰ.

’Επειδή τό χρηματικόν ποσόν, τό οποί
ον είχον προσφέρει οί έν Αίγύπτφ πλου- 
τήσαντες μεγαλέμποροι Μιχαήλ Ά ν. Του- 
σίτσας καί Νικόλαος Στουρνάρης, έκ Με
τσόβου τής'’Ηπείρου άμφότεροι, διά τήν 
ϊδρυσιν έν Άθήναις Πολυτεχνείου δεν 
έπήρκεσεν ώς άσχόπως σπαταληθέν υπό 
τής αρμόδιας επιτροπής, δ Γεώργιος Άβέ
ρωφ προσέφερε διά τήν άποπεράταίσιν 
τοΰ χτιρίου 500.000 χρυσά φράγκα, ήτοι
20.000 χρυσας λίρας Αγγλίας καί ή Πο
λυτεχνική Σχολή ώνομάσθη Μετσόβιον 
Πολυτεχνείον, έκ τοΰ ονόματος τής γενε- 
τείρας ιών τριών Ιδρυτών της. Τό Με- 
τσόβείον Πολυτεχνείον έκτίσθη χάρις είς 
τήν πλουσίαν δωρεάν τοΰ ’Αβέρωφ Ιπί 
ωραίου σχεδίου τοΰ αρχιτέκτονας Λυσάν
δρου Καυταντζόγλου καί λειτουργεί εκτοτε 
μέχρι σήμερον, άναδειχθέν έφάμιλλον πρός 
τά κα?Λίτερα Πολυτεχνεία τής Εΰρώπης 
καί τής Αμερικής. Άργότερον δ Άβέρωφ 
άνήγειρε δι* ιδίας του δαπάνης πρό τοΰ
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Εθνικού Πανεπιστημίου τούς ανδριάντας 
των πρωτομαρτνρτον τη; ελληνική: άνα- 
γεννήσεως Ρήγα Φεραίου (1871) και Πα· 
τριάρχου Γρηγορίου τον Ε ' (1872) κατά 
τά άποκάλυπτήρια του όποίου ό εθνικός 
ποιητής ’Αριστοτέλης Βαλαωρίτης &πήγ· 
γειλβ το γνωστόν ποίημα του ;
Πώς μ£ς ϋωρεΊς Ακίνητος, πον τρέχε1

[6 λογισμός σου ;
Κατά τήν ένηλικίωσιν του Διαδόχου 

του Ελληνικού Θρόνου Κωνσταντίνου Ικτί- 
σθη διά μεγάλης δαπάνης του Άβέρωφ 
έν Άθήναις ή Στρατιωτική Σχολή των 
Εύελπίδων, λειτουργούσα μέχρι τότε έν 
Πειραιεί, και βραδύτερον τό Άβερώφειον 
Έφηβείον, χρησιμεύον ώς Φυλακαι των 
Εφήβων. Κατά τό 1895, δτε τή πρωτο
βουλία του βαρώνου Κουμπερντέν απεφα- 
σίσθη έν Παρισίοις ή άνασύστασις των 
’Ολυμπιακών αγώνων και ελήφθη άπόφα- 
σις νά τελεσθουν οι πρώτοι τοιούτοι εν 
Άθήναις, ό Άβέρωφ, τή εϊσηγήσει του 
τότε δημάρχου Αθηναίων Τιμολέοντος Φι- 
λήμονος, μέσφ του γυμνασιάρχου Αλεξάν
δρειάς Παλαιολόγου Γεωργίου, άνέλαβε 
τήν δαπάνην τής άναμαρμαρώσεως του 
Παναθηναϊκού Σταδίου. Τό επόμενον έτος 
1896 έτελέσθησαν μέ μεγαλοπρέπειαν οι 
πρώτοι ’Ολυμπιακοί αγώνες εντός του αρ
χαίου έκείνου χώρου δστις, χάρις εις τον 
Γ. Άβέρωφ, ηΰτύχησε νά ΐδη μετά τόσους 
αιώνας νέας ήμέρας λαμπρότητος καί δό- 
ξης. Ό  Γεώργιος Άβέρωφ όλίγας ήμέρας 
μετά τήν ώραίαν εορτήν τών αποκαλυπτη
ρίων τού άνδριάντος του εν τή αυλή τής Το 
σιτσαίας Σχολή:, περί τής οποίας άνέφερα 
είς τά προηγούμενα, προσεβλήθη έκ πνευ
μονίας καί έσώθη ώς εκ θαύματος.

Κατεβλήθη όμως συβαρώς και παρά 
τάς συμβουλάς τών ιατρών νά ταξιδεύ- 
ση εις τήν μεσημβρινήν ’Ιταλίαν, προς 
άλλαγήν κλίματος, δεν έπείσθη νά μετακι- 
νηθή άπό τήν Αλεξάνδρειαν, συγκατετέθη 
μόνον νά μεταβή εις τήν εξοχικήν εί: τό 
Ράμλι επαυλίν του μέ δυσκολίαν. Έκεϊ 
διήλθε τάς τελευταίας ήιιέρας καί έγραφε 
τήν τελευταίαν επιστολήν του προς τον έν 
Άθήναις διαμένοντα γαμβρόν του επί άνε· 
ψι$ συνταγματάρχην Λεωνίδαν Παπάγον,

εις τον όποιον παρεπονεΐτο δτι τό γήρας 
του τον κατέβαλε πλέον. Καί πράγματι τήν 
15ην Ιουλίου και ώραν 11ην του έτους 
1899 δ Γεώργιος Άβέρωφ άπέθανε. Τον 
θάνατον τού Γ. Άβέρωφ έσπευσε νά άναγ· 
γείλη είς τήν υπό τον Γεώργιόν Θεοτόκην 
Κυβέρνησιν δ έν Άλεξανδρείςρ πολιτικός 
πράκτωρ τής Ελλάδος Ιωάννης Γρυπάρης 
διά του άκολούθου τηλεγραφήματός του 
προς τον’Υπουργόν τών ’Εξωτερικών Ά θω  
Ρωμανόν :

«Άπέθανεν δ Άβέρωφ*. . f
Τό θλιβερόν άγγελμα του θανάτου του 

Μεγάλου πατριώτου Άβέρωφ προύξένησε 
είς τό Ελληνικόν "Εθνος βαθυτάτην οδύ
νην και ολόκληρο: δ τύπος τής Ελληνικής 
Πρωτευούσης καί τών επαρχιών τής Ε λ 
λάδος α>; καί τής Αίγυπτου «φιέρωσεν συγ
κινητικά άρθρα διά τον εκλιπόντα Μέγαν 
Εθνικόν Ευεργέτην. Ή  ελληνική Κυβέρ- 
νησις διά τηλκγροφήματος προς τον Γρυ- 
πάρην εί; Αλεξάνδρειαν έξέφρασε τά θερ
μότατα συλλυπητήριά της προς τήν οικογέ
νειαν τού Άβέρωφ. ’Ολόκληρον το ’Έθνος, 
προσέθετεν εις τό τηλεγράφημα, έδοκίμασε 
βαθυτάτην οδύνην επί τω θανάτη) τού 
Μεγάλου Πολίτου Άβέρωφ, αί πράξεις 
τού όποίου σκοπόν εσχον πάντοτε τό αγα
θόν τή: Πατρίδας. Τό όνπμπ τού Γεωργίου 
Άβέρωφ θά παραμείνη πάντοτε συνδεδε- 
μένον μετά τού ’Εθνικού Έργου τής Ά  
ναστάσεως τών ‘Ολυμπιακών αγώνων, διά 
τών ότοίων ήθέλησε νά επανίδη έπαναξφ- 
σαν τήν άρχαίαν λαμπρότητα καί μετά τό
σων άλλων έργων 3 JL »1/ / «rv io  ιας. A y  τέλ ι
ή Κνβέρνμτκς παρεκάλει τον Γρνπάρην νά 
καταθέση βιούαμον στέφανον έξ ονόματος 
τη; καί νά παραοτή εις τήν κηδείαν του έν 
μ ' γαλή στολή μετά ιού προσωπικού τον 
Πρακτορείου (Προξενείου). Έ κ μέρονς τού 
Διαδόχου Κωνσταντίνου τό Ύπαυογεϊον 
τών Εξωτερικών άπέστειλε τό κάτωθι 
τηλεγράφημα :

«Ή Α. Β./Υψηλότης υ Λιάδοχος τού 
Ελληνικού Θρόνου βαθύτατα συγκεκ»νη· 
μένος έκ τού θλιυεοού αγγέλματος τού Με
γάλου Πατριώτου Άβέρωφ παρακαλώ! νά 
Τον αντιπροσώπευσην κατά τήν κηδάαν 
του καταθέτοντες εξ όνόματός Του στέφα
νον επί τής σορού». Ή  Ελληνική Βουλή
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συνελθούσα τότε εκτάκτως εξουσιοδότησε 
τον Πρόεδρόν της Ν. Τσαμαδόν νά συλλυ- 
πηθή τήν οικογένειαν του Άβέρωφ. Ύπό 
του Ν. Τσαμαδοΰ εστάλη το άκόλουθον 
τηλεγράφημα είς τον Γρυπάοην : «Έξ ονό
ματος τής Βουλής των Ελλήνων εντελλό- 
μεθα ύμιν ινα εκφράσητε είς τήν οικογέ
νειαν του μεγάλου τής Ελλάδος ευεργέτου 
Γεωργ. Άβέρωφ συλλυπητήρια κα'ι κατα- 
θέσητε στέφανον επί τής σοροΰ». Ή  Σύγ
κλητος-του Μετσοβίου Πολυτεχνείου συνελ- 
θουσα εκτάκτως άπεφάσισε νά τηρήση πεν
θήμερον πένθος τό Ίδρυμα και νά άναρ- 
τηθή ή εικών του είς τήν μεγάλην αΥθουσαν 
των τελετών καί ή σημαία νά μεί\χ| μεσί- 
στιος.Τό Χρημανιστήριον των ’Αθηνών και 
τά Θέατρα καθ’ ολην τήν ήμερα ν τής 16ης 
Ιουλίου παρέμειναν κατάκλειστα είς έ'νδει- 
ξιν πένθους.

Περισσότερον δμως όλων τον θανόντα 
Άβέρωφ έθρήνησεν ή γενέτειρά του το 
Μέτσοβον, οι κάτοικοι του οποίου κλαίον- 
τες, άμα τφ θλιβερού άγγέλματι, εσπευσαν 
από δλας τάς συνοικίας νά συγκεντρωθούν 
καί πληρώσουν άσφυκτικώς τήν οικίαν του 
Νικ. Άβέρωφ, δπου διέμεινεν ή άνηψιά 
του ευεργέτου Ευδοκία Στ. Τζωαννοποΰ- 
λου.'Όλα τά δωμάτια τής μεγάλης αρχοντι
κής οικίας, ή μεγάλη αυλή της και οι πλη
σίον δρόμοι κατεκλείσθησαν από Μετσοβί- 
τας πάσης ήλικίας οι οποίοι παρήλασαν κα'ι 
συνελυπιγθησαν τήν Ευδοκίαν. Τήν έπομέ- 
νην κατέφθασαν πολυμε?νεις επίτροποί από 
τά ευεργετηθέντα υπό του Άβέρωφ χω
ρία Άνήλιον, Βουτονόσι, Μηλιά, Κου- 
τσοΰφλιανη καί Μαλακάσι διά νά έκφρά- 
σουν τά συλλυπητήρια, είς τήν ανεψιάν τού 
Άβέρωφ. Ή  εφορευτική επιτροπή Μετσό
βου και ή Άβερόχρειος επιτροπή αποφάσι
σαν νά τηρηθή τεσσαράκοντα ήμερων πέν
θος ύπό των κατοίκων είς εκφρασιν ελαχί- 
στης ευγνωμοσύνης προς τον Μεγάλον συμ
πολίτην κ<*ί ευεργέτην του Μετσόβου. Οί 
κώδωνες όλων των εκκλησιών επί τρεις ημέ
ρας εσήμαναν μέ τήν σειράν των πένθιμα, 
άπό τής ανατολής μέχρι τής δυσεως τού 
ήλίου, τά γραφεία τής κοινότητος καί τά 
σχολεια έσ ολίσθησαν έπίσηο πένθιαα, κα
θώς κα'ι αί εικόνες καί οι πολυέλαιοι δλων 
των εκκλησιών τού Μετσόβου. Εις τόν μη-
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τροπολιτικόν ναόν έτελέσθη πάνδημον καί 
£πι βλητικόν μνημόσυνον, μετά τό πέρας τού 
οποίου εξεφωνήθησαν συγκινητικότατοι λό
γοι ύπό τού πατριαρχικού Έξάρχου Βενε- 
δίκτου Βοΐλα και τού διευθυντού τού ελλη
νικού σχολείου Στ. Δημητρίτση.

Ή  κηδεία τού Άβέρωφ εν Αλέξαν
δρέ ίφ εγένετο μεγαλοπρεπής καί επιβλητι
κή. *0 πολιτικός Πράκτωρ τής Ελλάδος 
εν Άλεξανδρείρ Γρυπάρης άπέστειλε τότε 
τό ακόλουθον τηλεγράφημα προς τό Ύ - 
πουργεΐον Εξωτερικών ε!ς Αθήνας.

«Ή  κηδεία τού Άβέρωφ ετελέσθη εν 
μεγάλη μεγαλοπρεπείς.. 'Ολόκληρος ή Ε λ 
ληνική Παροικία και αντιπρόσωποι ιών 
έν τω έσωτερικω τής Αίγυπτου ελληνικών 
κοινοτήτων παρίσταντο. Παρέστησαν ωσαύ
τως δ επίτροπος τής Αιγυπτιακής Κυβερ- 
νήσεως κα'ι πολυάριθμα διακεκριμένα μέλη 
των ξένων παροικιών. Τά εμπορικά ελλη
νικά καταστήματα ήσαν κλειστά, έχοντα 
μεσιστίους σημαίας. Αναρίθμητοι στέφα
νοι κατετέθησαν. Συμφώνως προς τήν 
Ύμετέραν διαταγήν κατετέθησαν στέφανοι 
εξ ονόματος τού Διαδόχου τής ελληνικής 
κυβερνήσεως, τού ελληνικού Κοινοβουλίου, 
τρεις λόγοι εξεφωνήθησαν εις τόν ναόν, 
παρά τού Αρχιδιακόνου των Πατριαρ
χείων, παρά τού αντιπροέδρου τής ελληνι
κής κοινότητος κα'ι παρ’ εμού. Δέον νά 
προστεΟή ότι εις τήν νεκρώσιμον άκολου- 
θίαν έχοροστάτησεν ό Πατριάρχης Α λε
ξάνδρειάς».

Τοιούτον ωραΐον θάνατον εσχεν θ Γέ- 
οόργιος Άβέρωφ, εύτυχήσας νά Ιδη κατά 
τά τελευταία έτη τής ζωής του τό όνομά 
του λατρευόμενον άπό τό Πανελλήνιον διά 
τήν προς τά κοινά και τήν Πατρίδα του 
μεγάλην αγάπην. Τά οστά του μετεκομί- 
σθησαν τόν Απρίλιον τού 1908 είς Α θ ή 
νας διά τού ελληνικού πολεμικού πλοίου 
«Ναύαρχος Μιαούλης» κα'ι ένεταφιάσθη- 
σαν μέ εξαιρετικός τιμάς άπό μέρους τού 
επισήμου Κράτους κα'ι τού λαού τής πρω- 
τευούσης είς τό πρώτον νεκροταφεΐον των 
Αθηνών, δπου ό Δήμος Αθηναίων προ·4 
σέφερε κατάλληλον χώρον αριστερά προ 
τής εισόδου, ακριβώς άνατολικώς τού να  ̂
οΰ. Τά οστά του εναπετέθησαν εντός - με
γαλοπρεπούς εκ μαρμάρου Μαυσωλείου,
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μετ* δνδριάντος του Ιπ# αυτού, παριστά- 
νοντος τον Άβέρωφ καθήμενον έπί έδρας. 
*Η έλληνική κυβέρνησις είς ένδειξιν ευ- 
γνθ)μοσύνης προς.τον Γεώργιον #Α6έρωφ 
διά τά; μεγάλας προς τό "Εθνος δωρεάς 
χα'« υπηρεσίας άνε^ήοιίεν αύτδν Μέγαν 
Εθνικόν Ευεργέτην καί άνήγειρε μσομά- 
ρινον άνδριάντα του προ των προπυλαίων 
του Παναθηναϊκού Σταδίου. Διά διαθή
κης του δ Γεώργ. Άβέρωφ, τήν οποίαν 
συνέταξε τον Μάρτιον του 1898, κατέστη
σε κληρονόμον του τον έγγονον του μεγα- 
λυτέρου άδελφοΰ του Αυγερινού Γεώρν»ον 
Μιχ. Άβέρωφ, μετέπειτα πολιτευτήν Εύ- 
βοίας καί υπουργόν τής κυβερνήσεως ’Ε 
θνικής Άμύνης τό 1916—1917, κω;ρο- 
δοτήσας είς αυτόν μέγα εν Αίγύπτφ κτή
μα του καί μέγα χρηματικόν ποσον. Μι
κρότερα ακίνητα έκληροδότησεν εις τού; 
άλλους συγγενείς του Αυγερινόν Μ. Άβί*- 
ρωφ, Κων)νον Μιχ. Πΐχτον, Ευδοκίαν 
Στ. Τζωαννοποΰλου, Μιχαήλ Πϊχτον, Μα* 
ριγούλαν Παπάγου, Κόυλίτσαν Παπαπο- 
λυμέρου, Νικόλαον Άβέρωφ, Άναστάσι- 
ον Μιχ. Άβέρωφ, Κων)νον Άδαμίδην, 
Νικόλαον Άδαμίδην καί Νικόλαον Ί ω α ν  
νίδην.

Εκτελεστά; τής διαθήκης του διώρισε 
τούς: Νικόλαον Άδαμίδην, Νικό?.αον
Ίωαννίδην, Κων)νον Μ. Πιχτον καί τον 
δικηγόρον Λ. Λυμπρίτην.

Έ ν  συνεχείς* διατάσσει τήν εκτέλεσιν 
των κάτωθι κληροδοτημάτων:

α') ΕΙς τήν ελληνικήν κοινότητα ’Αλε
ξάνδρειάς κληροδοτεί τό έν Άμποχούμονς 
της επαρχίας Βεχέρας κτήμα του έκ χιλίων 
εκατόν εξήκοντα φεδδανίων γης μεθ’ δλων 
των έν αυτή παραρτημάτων, ϊνα έκ του 
εϊσοδήματος αυτού διαπιρώνται, άναπτύσ- 
σωνται καί τελειοποιώνται τά σχολεία τής 
εϊρημένης κοινότητος, μάλιστα δέ τό Άβε- 
ρώφειον Γυμνάσιον καί τό ΆβΒρώφειον 
Παρθεναγωγεϊον.

β') Τέσσαρα μερίδια έκ 5000 χρυσών 
λιρών έκαστον, ήτοι συνολικά^ 20.000 
χρυσας λίρας ’Αγγλίας (500.000 χρυσά 
φράγκα) διά τήν ιδρυσιν Γεωργικής Σχο
λής έν Λαρίση της Θεσσαλίας.

γ') *Οκτώ μερίδια ήτοι 40.000 χρυσας 
λίρας ’Αγγλίας (1,000.000 χρ. φράγκα)
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διά τήν άνακαίνισιν του Παναθηναϊκού
Σταδίου.

δ') Τέσσαρα μερίδια ήτοι 20.000 χρ. 
λίρα: 'Αγγλίας (500.000) χρ. φράγκα είς 
το *£)δεϊον ’Αθηνών διά τήν σΰστασιν 
δραματικού ή μουσικού διαγωνισμού, εκ- 
00'j‘v βραβευμένων έργων καί τελειοποίη
σήν δι* υποτροφιών υπέρ των άριστευσάν- 
των μουσουργών ή ηθοποιών.

ε') ΙΤρός άποπεράτωσιν των οικοδομι
κών καί διακοσμιτικών έργων τού Μετσο- 
βίου Πολυτεχνείου δύο μερίδια, ήτοι 
10.000 χρ. λίρας ’Αγγλίας καί Ιτερα τέσ
σαρα μερίδια, ήτοι 20.000 χρ. λίρας Ά γ· 
γλίας προς άπονομήν βραβείων είς τονς 
αριστεύοντας έν τή Ζωγραφική, τή Γλυ- 
πτική, τή ’Αρχιτεκτονική, τή Ξυλογραφίρ, 
τή Ξυλογλυπτική,, τή Χαλκογραφίρ καί τή 
Κοσμηματογραφίρ καί προς άποστολήν 
άριστευόντων καί διαπρεπόντων έπί μα-
θήσει, εύφυΐα καί χρηστότητι μαθητών 
τού Μετσοβίου Πολυτεχνείου εις Ευρώπην 
προς άνωτέραν αυτών έκπαίδευσιν. Έάν 
περισσεύσωσι χρήματα* νά αγοράζονται 
δΓ αυτών έργα τέχνη; εξαιρετικής αξίας 
προς καταρτισμόν Μουσείου τού Πολυ
τεχνείου.

ς*') Είκοσι μερίδια, ήτοι 100.000 χρυ
σά: λίρας Αγγλίας (2.500.000 χρ. φράγκα) 
εις τό νΕθνος διά τήν ναυπήγησιν ισχυρού 
καταδρομικού διά να χρησιμεύση καί ώς 
άνωτέοα εκπαιδευτική Σχολή Δοκίμων τού 
Βασιλικού Ναυτικού υπό τον όρον τό έν 
λόγφ πλοΐον νά φέρη τό ονομά του

ζ') Δαπανήσας Ιτησίω; από τού 1868 
υπέρ τής Γενετείρας του, ιού Μετσόβου, 
από 700 μίχρι 1.100 λιρών ’Αγγλίας καί 
έπιθυμών νά έξα*ο?»ουθήσωσι καί μετά τον 
θάνατόν του αί προς αυτήν εύεργεσίαι του, 
κληροδοτεί είς αυτήν έξ μερίδια, ήτοι
30.000 λίρας ’Αγγλίας ϊνα κατατεθώσιν 
είς τήν ’Εθνικήν Τράπεζαν τής Ελλάδος 
επί τόκφ καί τό είσόδημα αυτών νά χρησι- 
μεύση δπως : 1) διατηρήται τά εν Με
τσόβου Άβερώφειον Φαρμακεΐον, 2) διατί-j 
θενται μέχρι 300 λιρών Τουρκικών Ιτη- 
σίω; είς προικοδότησιν απόρων κορασίων \ 
έκ Μετσόβου, 3) διανέμονται διακόσιαι 
λίραι ’Αγγλίας έτησίως είς τους πτωχούς- 
τήν ήμέραν των Χριστουγέννων καί τον
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!; Πάσχα, 4) τό ΰπόλοιπον νά διατίθεται 
I προς συντήρησιν του Νεκροταφείου, του 
| Άβερωςρείου κήπου, προς έπισκευήν εκ- 
;; κλησιών και διατήρησιν των δημοσίων 
\ οδών τής πόλεως Μετσόβου. Μετά τάς 
ί ανωτέρω δαπάνας τά περισσεύοντα χρή- 

ματα νά διατίθενται ύπέρ του Άβερωφείου 
ν Σχολείου προς αγοράν έτησίως βιβλίων, 

καταλλήλων εις κατάρτισιν δημοσίας βι- 
βλιοθήκης προς όφε?νθς τής τε σπουδαζοΰ- 

Γ* σης νεολαίας και παντός φιλομούσου, 
γ καταρτιζόμενου προς τούτο καταλλήλου 

αναγνωστηρίου.
;; η') Έ ν  μερίδιον, ήτοι 5.000 χρυσά!
|  λίραι ’Αγγλίας, ινα έκ των τόκων των,
[ 1) κατασκευασθή ύδραγωγεΐον από τής 
f πηγής Σόποτου μέχρι του ‘Υδραγωγείου 
 ̂ του μακαρίτου Κωνσταντίνου Φουρνίγκα,
|  ενωθή ούτω τό ύδωρ τής ρηθείσης πηγής 
I μετά του ύδατος του παλαιού υδραγωγείου 
* τούτου και άποκτήση τό Μέτσοβον άφθο- 
£ νώτερον ύδωρ, 2) κατασκευασθώσιν άνά

[μία ή δύο κρήναι εις έκάστην συνοικίαν 
τού Μετσόβου προς εύκολωτέραν ύδρευσιν 
• των κατοίκων, 3) έ.τισκευασθή δ δρόμος 
= από Μετσόβου μέχρι ‘Αγίου Αθανασίου 

|  και μέχρι γέφυρας Μπουϊάνου, 4) άνακαι- 
i νισθή και έξωραϊσθή δ ναός τής ‘Αγίας 
* Παρασκευής κα'ι νά κατασκευασθή αμαξιτή 
i  οδός από τόν Άβερώφειον Νεκροταφειον 
5 μέχρι του Προφήτου Ήλία και νά φυ- 
|  τευθή διά δενδροστοιχίας.
£ θ ') Κληροδοτεί ε’ις τό εν Άθήναις
k  Μετσόβιον ΠολυτεχνεΤον πάσας τάς εν τή 
/ οΙκία του ελαιογραφίας, συμποσουμένας 
έ είς όγδοήκοντα τεμάχια, καθώς και την 
J Γις φυσικόν μέγεθος εΙκόνα του, έ'ργον του 
I  ζωγράφου Προσαλέντη, μέ την παράκλη- 
! | σιν νά κατατεθώσιν εν ιδιαιτέρά τού Πο- 
.I  λυτεχνείου αίθούση, ήτις θά φέρη τόν 
I  τίτλον «Πινακοθήκη Άβέρωφ».
\1 ι') Κληροδοτεί είς τό Άβερώφειον
t  Γυμνάσιον Αλεξάνδρειάς την βιβλιοθήκην 
r· του και δύο μαρμαρίνας προτομάς τού 
J Πατριάρχου Γρηγορίου τού Ε' και τού 
,: Λόρδου Βύρωνος.

ια') Τέλος εις τήν ανεψιάν του Μα
ρίαν Γ. Άβέρωφ Ικληροδότησε μίαν ελαι- 

 ̂ ογραφίαν του εις φυσικόν μέγεθος, τόν 
άργυρούν στέφανον, τόν προσφερθέντα είς

L. ·'

αυτόν υπό τής πόλεως Αθηνών καί άπαν
τα τά ψηφίσματα καί διπλώματα άπονε- 
μηθέντων αύτφ παρασήμων υπό διαφό
ρων οργανώσεων καί υπό τής ελληνικής 
κυβερνήσεως.

Τελευταίως έπληροφορήθην δτι οί 
απόγονοι τής Μαρίας Γ. Άβέρωφ πρόκει
ται νά προσφέρουν τήν εν λόγη) ελαιογρα
φίαν εις τήν κοινότητα Μετσόβου.

"Οπως προκύπτει από τήν εκτεθεΐσαν 
διαθήκην δ Γεώργιος Άβέρωφ διαθέσας 
ψιχία μόνον έκ τής κο?ωσσιαίας περιου
σίας του είς τήν γενέτειράν του καί πλου- 
σίαν μερίδα εις τήν κοινότητα Αλεξάν
δρειάς, τό μεγαλύτερον μέρος, πραγματι
κήν μερίδα τού λέοντος, έδώρησεν είς τό 
’Έθνος. Διά τού θωρηκτού «Άβέρωφ» 
έξησφαλίσθη ώς είναι γνωστόν ή κατά 
θάλασσαν υπεροπλία τής Έλ?.άδος εναν
τίον τής Τουρκίας κατά τόν Βαλκανο— 
Τουρκικόν πόλεμον τού 1912—1913 καί 
θά μείνουν ίστόρικαί αί δύο ναυμαχίαι 
παρά τόν Ελλήσποντον κατά τάς δποίας 
δ Ελληνικός Στόλος υπό τόν ναύαρχον 
Παύλον Κουντουριώτην μέ ναυαρχίδα τό 
θρυλικόν θωρηκτόν «Άβέρωφ» κατενίκη- 
κησε τόν Τουρκικόν καί έξησφάλισεν ούτω 
τήν νίκην των χριστιανικών τής Βαλκανι
κής συμμάχων εναντίον τής Τουρκικής 
Αυτοκρατορίας καί κατά συνέπειαν τήν 
άπελευθέρωσιν τής ’Ηπείρου, τής Μακε
δονίας, τής Θράκης καί τών Νήσων τού 
Αιγαίου από τόν μακραίωνα καί επάρατον 
τουρκικόν ζυγόν.

Διά τήν εκτέλεσιν τού κληροδοτήματος 
Μετσόβου δ Άβέρωφ διά τής διαθήκης 
του διώρισεν ειδικήν επιτροπήν εκ τών 
Στεργίου Τζωαννοπούλου, Μιχαήλ Ν. Πί- 
χτου, Γεωργίου Μιχ. Πίχτου καί Δημη- 
τρίου Γ. Μπότα. ‘II έν λόγο> έπιτροπή 
διέπραξε τό μέγα καί άσυγχώρητον λάθος 
νά μετατρέψη τό εις χρυσόν κληροδότημα 
εις χαρτίνας ελληνικάς δραχμάς καί νά κα- 
ταθέση αυτό είς τήν Εθνικήν Τράπεζαν 
τή; Ελλάδος. ’Αποτέλεσμα τής τοιαύτης 
αυτών ένεργείας ύπήοξεν ή έλάττωσις τών 
τόκων, τών είσπραττομένων έκ τού κατα- 
τεθέντος είς τήν Έθνοτράπεζαν κεφαλαί
ου μετά τήν Μικρασιατικήν καταστροφήν 
(1922) λόγο,) ύποτιμήσεως τής ελληνικής

I



δραχμής καί ή πλήρης Εκμηδένισις του 
κληροδοτήματος μετά τήν μαύρην κοτοχήν 
1941—1944.

Ά ν  καί άπό δεκαετίας Επαυσεν ΰφΐ- 
στάμενον Άβερώφειον κληροδότημα Εν 
Μετσόβφ, οί Μετσοβίται Εν τοσούτφ δεν 
έπαυσαν νά ΰπερηφανεύωνται διά τον Με- 
γάλον συμπατριώτην των και νά εκδηλώ
νουν τήν άπέραντον ευγνωμοσύνην των 
προς τήν μνήμην του. ’Από του θανάτου 
του Γεωργ. Άβέρωφ —15 ’Ιουλίου του 
1899— συνεχώς καί άδιαλείπτως μέχρι 
σήμερον ή Κοινότηζ Μετσόβου τελεί κατ’ 
Ετος πάνδημον και επιβλητικόν μνημόσυ- 
νον υπέρ άναπαύσεως τής ψυχής του τήν 
πρώτην Κυριακήν του δευτέρου δεκαημέ
ρου ιού μηνός ’Ιουλίου. Κατά τήν τέλεσιν 
των Ετησίων αυτών μνημοσυνών εξεφω- 
νοΰντο καί Εκφωνούνται Επιμνημόσυνοι 
λόγοι υπό τών διδασκάλων συνήθως, οϊα- 
τες*Εξαίροντες τήν Φιλογένειαν και τήν Φι
λανθρωπίαν τού μεγάλου τέκνου τού Με
τσόβου παροτρυνον καί παρωτρΰνουν τούς
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νέους είς μίμησιν. Κατά τδ τέλος τού μνη
μοσύνου ΰπό τών Ιερέων και τών ιεροψαλ
τών ψάλλεται κατανυκτικώτατα ή άκόλου- 
θος ευχή, συντεθεΐσα ΰπό τού Πατριαρ
χικού Έξάρχου Μετσόβου Βενεδίκτου 
Βοΐλα :
«Του άοιδίμου καί άειμνήστου ευεργέτου 
ήμών Γεωργίου αϊωνία ή μνήμη» (τρις).

ΈπΙ πλέον μετά τον πρώτον παγκό
σμιον πόλεμον, τη πρωτοβουλία τού Εκ * 
Μετσόβου δικηγόρου Βασιλείου Κρίτσα, 
επάοχου Γρεββενών, διενηργήθη έρανος * 
μεταξύ τών Μετσοβιτών διά τήν κατασκευ
ήν προτομής τού Γεωργίου Άβέρωφ, ως 
και τοιαύτης τού Μιχαήλ Ά ν. Τουσίτσα, 
αΐτινες τον παρελθόντα Αύγουστον ε.ε. 
εστήθησαν εν Μετσόβφ, τού μέν Άβέρωφ 
εις τον κήπον τού Γηροκομείου Τριαντ. 
Τσουμάγκα και τού Τουσίτσα είς τήν όμώ- ; 
νυμον πλατείαν, παρά τό περίπτερον τού I 
Έξωραϊστικόΰ Συλλόγου ^Μετσόβου.

[Συνεχίζεται]
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ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΤΣΕΛΗ

ΠΑΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΠΩΓΩΝΙΟΥ*

Αιαϋήκη ήγυνμίνου Μοναοτήριον Πέπελης

I  πρωτοπλάστου τον τε άδάμ καί τής εύας καί διά τής παρακοής έκείνιον ϊνα μή τό κακόν 
1  άθάνατον γένητε, φιλανθριοπως κελεΰσας τήν έκ του πρόσκαιρου καί κόσμου τούτου 
I  μετάβασιν, της μέν ψυχής των άνθρωπον καί κατ' έξοχήν ήμών των εύσεβών χριστια-

ΐ\ κοινής άναστάσεως καί τότε θέλουν αύτοβουλίως άνασιησονται άπαντες ήχούσης τής σάλ·

καί Ιερομονάχους καί άπό δλους τούς χριστιανούς μικρούς καί μεγάλους έκάστης 
τάξεως καί βαθμού.

οκονται άπερ άπέκτησα έκ νεαράς μου ήλικίας δι* Ιδίων μου κόπιυν καί μόχθων, .τόσον 
μετρητά, δμολογίες καί φορέματά μου. τρία κομάτια λήψαν όπου ήχον άγοράσει άπό τά 
ψάλτικά μου τά άφίνω είς τό μοναστήριόν μου.

δύο σταυρούς h a  μικρόν καί ένα μεγάλον μέ τήν θήκην των καί αύτά τά άφίνω 
είς τό μοναοτήριον

h a  φελόνιον μεταξωτόν καί h a  έπιτραχίλιον καί αύτά είς τό μοναοτήριον
δσας όμολογίας μοί εύρίσκονται

χρόοια
1.000 μία δμολογίαν §π* δνόματι νίκου μίχου κάτο λάμποβον 1825 ψεβροαρίου 10 

τά χρεωστά.
1.000 τού βασίλη γιότι άπό πολίτζανην, τήν βχει 6 μίτρος χρίτου τήν δμολογίαν.

κην διά νά ζητίσω πρώτον συγχώρεσιν άπό πάντας τούς έν χριστψ άδελφούς μου ίερεΐς

100 δμολογίαν τών τού Υκήκα νάστου άπό στρατίνιστα 1820 φεβρουγαρίου 22,
ϋ

* lwintax in τού ιΐροήγούμένου τεύχους κοί τέλος*
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60 όμολογία του θωμά παπαβασίλη χορμοβίτου 1817 ΙΟβρίου 10.
80 ομολογία του παπαβαγγέλη χορμοβίτου 1819 φεβρουαγαρίου 1?.

120 όμολογία πόλιο παπά από άγιον βασίλειον 1830 Ιουνίου 1.
240 γκίκα γκιχούλη άπό χαντενζόβα 1830 μαρτίου 20.

2.600 συμποσούνται.·
αυτά μοι άφισεν δ Ιξαρχος κύριος προκόπιος μετά των προκρίτων καί προεστώ- 

των τού βιλαετιού δτε άνεχώρησα άπό τό μοναστήριον, τώρα δέ τά αφιερώνω εις τό 
μοναστήριον και νά παρθώσιν χωρίς διάφορον τά όποια διάφορα όπου δεν έχω λάβει 
άπό αυτού τούς τά χαρίζω ομοίως και τά 500 γρόσια ήτοι τά διακόσια τού Θωμά βαγ- 
γέλη χορμοβίτου και αυτά νά είνε τού μοναστηρίου, δμού μέ αυτά τά άνωθεν γρόσια 
διορίζω επιτρόπους τούς τιμιοτάτους κύριον εύάγγελον γεωργίου πύρου κα'ι Κύριον 

διά νά τά συνάζουν τό άμπέλιον
άπό τά φορέματα μου όπου μου εύρέθησαν άφήνω δύο πενίσια τφ σεβαστώ μο'ι 

δεσπότη αγίφ Δρυϊνουπόλεως κυρίφ νεοφύτο διά νά μέ μνημονεύει, γιά τά δσου όπου 
τού ηπον διά ζώσης μόνος μου.

Προς τούτοις μοί εύρίσκονται καί μετρητά γρόσια τρεις χιλιάδες, ήτοι 3.000 τά 
δποΐα διατάζω όνοματοδώς πού πρέπει νά δοθώσι, διά τά όποια διορίζω επιτρόπους 
διά νά τά μοιράσουσιν τούς τιμιότατους, κύριον σταύρον νικόλα τουρτούφη κα'ι τον 
κύριον εύστράτιον σούλα, κα'ι τον κύριον Ίωάννην γκιόχαν.

200 γρόσια άφίνω τού Δεσπότη μας αγίου Δρυϊνουπόλεως κυρίου νεοφύτου διά παρ
ρησίαν καί μνημόσυνα.

200 των παπάδων διά νά μέ μνημονεύουν διά παντός καί "να μοί γίνουν 
τά μνημόσυνά μου.

50 διά τόν τάφον δπου νά μοί κάμουν.
100 διά τόν άμβονα Δελβινακίου της Ικκλησίας νά τόν κάμουν.
150 γρόσια είνε της καλογραίας άπό λάμποβον νά τά μοιράσουν ot παπάδες

—....... άνά δέκα γρόσια.
700

1*000 νά γίνουν 8ξοδα εις τήν ήμέραν της θανης μου καί τήν μακαρίαν,μου καί δι*δλα 
τά μνημόσυνά μου καί εΙς Ιλεημοσύνας νά τά δόσουν οί διορισμένοι έπίτροποί μου. 

200 της μαρίας*
100 τού νίκου έγκόνου της μαρίας. ^

70 της νύμφης της.
2.070

200 .διά λάσσα εις νήν έλληνικήν σχολήν άργυροκάστρου. ·
200 είς τό σχολειών της χώρας Δελβινακίου.
100 της έλένης καλογραίας λ
200 διά κηρία της ταφής μου καί των μνημοσυνών μου.

20 είς τό μοναστήριον Δρυϊνουπόλεως παρρησία.
10 είς τό μοναστήριον Δρυνόβου.
20 είς τό μοναστήριον
10 ύ ς  τήν έκκλησίαν άνω λαμπόβου. ν
20 είς τό μοναστήριον τής πολύτζανης 
10 εις τό μοναστήριον τής πέπελης 
60 είς τό μοναστήριον σοδίων όπού Ικάθισα μήνας δύο 
10 ιΐς τήν Ικκλησίαν όπού νά λειτουργίσουν ήμέρας σαράντα καί νά τά *άρ|| 
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80 των επιτρόπων μου νά τά μοιράσουν είς τούς δρφανούς οπού νά γνωρίσωσιν 
αυτοί οί επίτροποί μου.

ν·-

3.000

Γ
Λ'"

L··

η.-

εάν άποθάνω τόρα αυτά νά δοθούν όπου διορίζω δπου καί δεν άποθάνω ̂ απο 
αυτά θενά εξοδεύσω έως νά ζίσω καί εκείνα όπου νά περίσεύσουν νά μοιρασθώσι. ήχον 
κάμει καί μιάν διαθήκην εις τά 1837, έτος κατά μήνα δεκέμβριον, άλλ’ επειδή ήτον ατα- 
κτοκαμομένη εκείνη νά μένη άκυρος καί ανίσχυρος ώς χαρτίον άγραφον.

αΰτη έστίν ή τελευταία μου διαθήκη καί διάταξις, ή οποία εγένέΥο παρόντος του 
σεβαστού μου Δεσπότου αξιόπιστων μαρτύρων και προκρίτων τής χώρας Δελβινακίου, 
και τους αδελφούς μου καί αδελφήν μου καί άνεψίδια μου δεν έχει, νά τούς ενοχλήσ^ 
τινάς. ομοίως εις το οσπίτιοΥ τού μακαρίτου παπά γεωργίου όπου Ικάθισα χρόνους δέκα 
κανένα'βάρος μου ή δόσιμον δεν έχω μέ αυτούς, ούτε'με τούς συγγενείς μου, άλλ* ούτε 
με αυτό το όσπήτι, όπου έκάθομουν εγώ και όποιος ήθελε τούς ενοχλήση από κακίαν του 
παρακινούμενος νά έχη τήν κατάραν τού ύψίστου Θεού καί τήν ίδικήν μου καί νά δώση 
απολογίαν είς τό φοβερόν καί άδέκαστον κριτήριο εάν διασύρει καί άνερέση αυτήν όποιος 
καί άν είνε. εγώ δέ ζητώ συγχόρησιν από τούς επιτρόπους τού μοναστηριού πέπελης 
καί από όλους τούς χριστιανούς όπού μέ γνωρίζουν από μικρούς καί μεγάλους καί από 
όλα τά πνευματικά μου τέκνα, καγώ εύχομαι αύτοίς ζωήν μακρόβιον καί εύτυχισμένην 
ειρηνικήν καί άσκανδάλιστον καί παρακαλώ τοίς προκρίτοις καί προεστώσι τής χώρας 
δελβινακίου καί λοιποΐς κατοίκοις χριστιανοις διά νά επισκέπτονται τον άνήλικον άναδε· 
κτόν μου οπού έμεινεν δρφανός έως νά έλθη είς ήλικίαν καί ό Ιπουράνιος θεός νά συγ· 
χωρήση κάμέ τον άμαρτωλόν καί άνάξιον αυτού δούλον §ν τη μελλούση του βασιλείς 
τή έπουρανίφ άμήν.

τή 19 7βρίου 1838 Δελβινάκιον 
ω προην ηγούμενος ανθιμος βεβεώνω τά άνωθεν 
πρωτόπαπας νικόλας μαρτιρω 
μιτζι κουδις μαρτιρω 
ιωαννης Ιερομόναχος μαρτιρφ 
παππά ’Αθανάσιος δημ» μαρτυρώ 
ΠαΛαπάνος Ίωάννου μαρτυρώ»

#
Αια&ηκη Κώοτα Βάγια Μεγάλοι) ε$ε$γίτου τον Δελβινακίου, 
Πανεπιστημίου Άϋηνών καί Νοσοκομείου Χατζηκώστα

*Εχων ΰπ’ όψιν ότι ή ζωή τού ανθρώπου είναι άπεριόριστος §πί τής γης εχων 
ίπ* όψιν ta χριστιανικά καθήκοντα καί καθήκοντα κοινωνίας τού άνθρώπου είς τόν 
κόσμον, έχων ύπ9 όψιν τήν προβεβηκίαν ήλικίαν μου. *0 υποφαινόμενος Κώστας Βάΐας 
άγαμος σήμερον 9 ’Απριλίου 1891, ήμέρα Τρίτη έχων σώας τάς φρένας μου διαθέτω 
τήν περιουσίαν μου όπως διανεμηθή μετά τόν θάνατόν μου ώς εξής:

4.000 φράγκα άφίνω είς τά εξαδέλφια μου Γεώργιον, ’Αλέξανδρον! Μαρίαν Χρ. Βάΐα 
καί Ελένη *Αργέντη τό γένος Βάϊα.

4.000 είς ιόν Ιξάδελφόν μου κι άναδεκτόν μου Παναγιώτη Χρ. Βάΐα όσης <·βα*> 
πτίσθη παρ’ έμού,

4.000 είς τούς έξαδέλφους μου Χρήστον καί Δημήτριον Ν. Βάΐα*
2.000 είς τόν έξάδελφόν μου Γεώργιον Ν, Βάΐα.
4.000 είς τάς άνεψιάς μου Έλίζα κΓ ΑΙκατερίνη Γ. Ν. Βάΐα»
1.000 είς τήν έξαδέλφην μου Κωνστάντω Ν. Βασαγιώργη τό γένος Ν* Βοίΐα*
1.000 άφίνω είς τήν έξαδέλφην μου Ελένην Β, Σκόρδη τό γένος Βάΐ«<

ΙβιΟΟΟ βίς τούς Ανεψιούς μου Νικόλαον καί ΌΒυσσέα ’ίωάννου δάΐα*
./r
Αν
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1.000 είς tov ανεψιόν μου Μάρκον Δ. Οίκονομίδη.
200 άφίνω είς τήν Ιξαδέλφην μου Ελένην Ν. Βάϊα από τά Φραστανά τής ‘Ηπείρου.

3.000 είς τον "Αντώνη Γκιώκα νά κάμη τό έξωχλήσι ίου εΑγ. Δημητρίου είς τήν αγα
πητήν μου πατρίδα δελβινάκι τής Ηπείρου.

10.000 του "Αντώνη Γκιώκα διά τήν πιστήν υπηρεσίαν δπου μ9 υπηρέτησε επί 16 χρόνια, 
μή έπιτρέπων είς κανένα νά του κάμη παρατηρήσεις διά τά του οίκοκυριού.

2.000 του άνενιοΰ μου Γεώργη Ν. Βασαγιώργη.
500 είς τήν Θεοδώρα Νεκούλτζια από Βερέστε θέμα Λορέντζια πρώην υπηρέτρια μου. 
500 είς τό παιδί Νικόλαον Γερασίμπλο από Βερέστε τό όποιον άνέθρεψα.

2.000 είς τό Όρφανοτροφεΐον Χατζηκώστα εξ ‘Αθηνών.
**2.000 είς τό Πανεπιστήμιον των ’Αθηνών.
12.000 νά κτισΟή ΠαρθεναγωγεΤον εις τήν "Αγαπητήν μου Πατρίδα Δελβινάκιον τά 

όποια χρήματα νά καταιεθή είς τήν Εθνικήν Τράπεζαν "Αθηνών (Ελλάς) και 
μόνον τούς τόκους νά πέρνη τό σχολεΐον, τά δε κεφάλαια ποτέ.

* 2,500 διά τήν θανήν μου καί τά χριστιανικά καθήκοντα.
2.500 φράγκα άφίνω νά δοθούν είς τό σπίτι Βάϊα από Δελβινάκι της αγαπητής μου

---------  πατρίδος διά νά μου κάμουν έ.ιί επτά έτη μνημόσυνον.
75.200 έβδομήκοντα πέντε χώιάδες διακόσια φράγκα τό ολον ποσόν.

Τά άνω ποσά άφιθένχα παρ’ έμού κατά τήν θέλησίνμου θέλουν πληρωθή παρά 
τών έκτελεστών τής παρούσης Διαθήκης Νικόλαον Λουλούδην, Στελιανό Σεραγιάννη» 
Χρήστον Ν. Βάϊα καί Παναγιώτη Χρ. Βάϊα στενοί μου φίλοι τούς οποίους παρακαλώ 
πολύ νά δεχθούν τό τοιοντον βαρύ βάρος έχων μεγάλην εμπιστοσύνην είς αύτονς. "Αφού 
πωληθή διά δημοπρασίας παρά των άνωτέρω Κυρίων εκτελεστών ή κινητή κΓ ακίνητος 
περιουσία μου δηλαδή τό κτήμα "Όντζιο Κοβουλλούι τό κτήμα Φούλγκο Νομός
Τούτοβας, καί τό κτήμα Ρογκαρία Ιδιοκτησία τών αδελφών Γεώργη Παναγιώτη κι" "Αλε
ξάνδρου Χρ. Βάϊα Νομόν Τούτοβας τό όποιον είναι ύποθηκευμένον είς Ιμέ διά τού 
Πρωτοδικείου Τούτοβας μέ 55.000 χιλιάδες φράγκα από τό 1884 Αύγουστου 28, τούς 
δέ τόκους τούς χαρίζω είς τούς αδελφούς Γεώργιον, "Αλέξανδρον καί Παναγιώτη Χρ. 
Βάϊα καλώς έννοούμενος τούς τής υποθήκης τούς οποίους δεν μου έπλήρωσαν §πί 4 έτη 
μέχρι σήμερον. Καί έκ τών συναχθέντων χρημάτων μετά τήν πώλησιν δλης της περιου
σίας νά πληρώσουν τά χρέη δπου χρεωστώ μέ υποθήκην 25.000 φράγκα τού Κου Νικο- 
λέσκου, 19.900 φράγκα τού Κου Ν. Κουρβεσιάνου, 7.000 φράγκα τού Κου , 4,δ00 
Φράγκα τού Ίωάννου Στελίδη, 4.112 φράγκα τής Κας Ελένης Β. Σκόρδη. Νά πληρώ* 
σουν τών ύπηρετών μου κατά τήν κατάστασιν, τού δέ "Αντώνη Γκιώκα νά τού πληρώ
σουν οί Κοι Εκτελεστοί τής Διαθήκης κατά τήν Διαθήκην, καί τά χρήματα τά όποια 
Τού Ιχω δώσει ώς φαίνεται είς τήν μερίδα του τά χαρίζω*

αΟσα χρήματα περισσεύουν μετά τήν πληρωμήν δλων παρακαλώ τούς Κου$ 
Έκτελεστάς τής παρούσης Διαθήκης νά τά καταθέσουν είς τήν Εθνικήν Τράπεζαν *ΑθηΛ 
νών (Ελλάς), μή χαίρων τό δικαίωμα κανείς νά τά σηκώση ουδέποτε, οί δέ τόκοι 
κατ* έτος νά στέλωνται παρά τής Τραπέζης τακτικότατα εις τήν Προσφιλή μου Πατρίδα 
Δελβινάκι, Επαρχία Παγόνι (Ηπείρου) προς διατήρησιν τών σχολείων θηλέων κι"άρρ& 
νων άφού κατά πρώτον κτισθή σχολειον τών θηλέων. Αυτή είναι ή τελευταία θέλησίς μου 
καί δστις έκ τών κληρονόμων ζητήση τήν άχύρωσίν της νά είναι κατηραμένος παρά τού 
Θεού κι* έμού τού αμαρτωλού. Ή  παρούσα είναι γραμμένη καί ύπογεγραμμένη παρ* Ιμού 
μέ τήν Ιδιόχειρόν μου ύπογραφήν δίς υπογεγραμμένης. 1891 (ένα) "Απριλίου 9 

'Υπογραφή Κ. Βάϊας, Κ. Βάϊ»ις Φούλγκο
*Η Μ Β 1 0 Σ Ή  ι •Η  άνωτέρω ύιαάήιιη κροοτβλήόη Λ κά τούς συγγ*ν#1ς τοΟ άβίμνήστου άν&ρός, οί 6λ ο Ιο» σνγγ·< 

ν«1ς InuxjptXovpivoi τής Ρουμανικής των ύ.τηκοότητος καί τοΟ άνΦτλληνικοΟ «ντύματος ηού 
ίκ\>0ΐάρχ*ι τοτβ ·1ς Ρουμανίαν, ένήγαγον τήν Κοινότητα ά·λβ\να*Ιου *ρά τΦν Ρουμανικών 
άνκαοτηρίων ώς ομηριστήν τής άιαόήκης. Τά άικαατήρια {.«τάίκαοαν ·1β τούς Ρουμάνους 
Οκηιιάονβ κληρονόμους Βάϊα ύλόκληρον την κιριουαίβν καί Ιατέρηοαν θύτ· τήν ΚοινότητάjtMHwtlWi «  ’Btnrtv ΠβνΜΜτήμινν w\ %b 'Owtnvofioy XevV)Mkn« *iii**yw*i
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Συλλνηητήοιοζ επιστολή Κοινότητοζ Δελβιναχίον 
προς τονζ αδελφούς τον 'ΙΊροκλέονς Βασιάδη έπϊ τώ {λανάνω τον άνδρός1,

Έ ν Δελβινακίφ τή 8 Μαρτίου 1890 
9 Αγαπητοί ήμών συμπολΐται Ινΰριοι Ευστράτιε και Ιωάννη Βασιάδαι

'Ως κεραυνός έπληξεν ήμάς ή θλιβερωτάτη αγγελία του θανάτου του θαλερού 
αχρι της χθες γέροντος του επιφανεστάτου πατριώτου ΰμετέρου δέ αΰταδέλφου, του 
σοφού διδασκάλου ήμών τε και του γένους σΰμπαντος του αφειδώς καί δαψιλέστατα 
τάς εκ της θείας επιστήμης ευεργεσίας διαχΰσαντος καθ9 άπαντα τον ένδοξον αυτοΰ 
βίον πάσι μετ’ άνευ διακρίσεως πρώτιστα δέ και αείποτε ήμΐν τοΐς πατριώταις, ους ΙπΙ 
πλέον ώς ίδια τέκνα ήγάπησεν πολυειδώς καί πολύτροπος, ώς τε επιστήμων καί πατρι
ώτης άριστος και ώς άλλος πατήρ ύπεστήριξε και εΰηργέτησε.

Ό  θάνατος λοιπόν του μεγάλου τοΰτου άνδρός βεβαίως επήνεγκεν υμιν πένθος 
βαρΰτατον ώς δυσαναπλήρωτον εις τάς εύγενείς υμών καρδίας κενόν καταλίπων καί 
καίριον τραύμα αυταΐς κατενεγκών. Ναι, αγαπητοί συμπολίται, άπωλέσθη ΰπαρξις πολυ- 
τιμοτάτη καί μεθ" υμών θρηνεί ή τε Ιδιαιτέρα πατρίς σας καί σΰμπαν τό έθνος ώς 
άπωλέσαν ένα των μεγάλων σκαπανέων αυτοΰ.

Ή  πατρίς άπώλεσεν ένδοξον τέκνον, δπερ εδόξασεν αυτήν καί τήν άνεπανόρ- 
θωτον απώλειαν βαρυπενθοΰσα θρηνεί. Θρηνεί τέκνον ένδοξον καί μέγα τόν αοίδιμον 
υμών αδελφόν τόν κλεινόν Κωνσταντίνον 'Ηροκλέα αυτής. At Σχολαί τόν μέγιστον 
αυτών προστάτην, ταΐς άκαμάτυις του όποιου προσπαθειαις καί σοφαις ύποθήκαις εΐς 
ύπέροχον θέσιν άφίχθησαν. Πλήν μή προτιθέμενοι νά πλεξωμεν τόν πανηγυρικόν του 
υπό σΰμπαντος του Γένους πενθυυμένου μεγάθυμου άνδρός ώς οΰχ ήμών ίδιον, σπεΰδο* 
μεν δπως έρμηνεΰσωμεν τήν άμετρυν ήμών θλΐψιν επί τή άνεπανορθώτφ συμφορφ τή 
πληξάση τάς εύγενείς ήμών αδελφικός καρδίας ευχόμενοι τφ Ύψίστφ δπως §ν αυταΐς 
μέν ενσταλάξη βάλσαμον παραμυθίας τή δέ πατρίδι παρέξη τήν ευτυχίαν δπως Υδη καί 
άλλα τέκνα της εφάμιλλα του αοιδίμου αδελφού υμών καί άγλαοΰ αυτής τέκνου Κων· - 
σταντίνου Ήροκλέους Βασιάδου.

Εΰαρεστήθητε δπως δεχθήτε ιά άπό μέσης καρδίας συλλυπητήρια ήμών καί τήν 
διαβεβαίωσιν τής προς υμάς άκρας ύπολήψεως μεθ* ής διατελοΰμεν,

Οί θμέτεροι συμπολΐται 
[έπονται at ΰπογραφαί]

*
Ά ηάντηοις εΙς trjv άνωΐέρω ίπιάτολ^ν,

6 Αγαπητοί συγχωριανοί
Έ ν Κωνσταντινο^πόλει τή 19 Μάρτίοΰ 1890 

*Η συλλυπητήριος υμών έπιστολή έξ άκραιφνοΰς πατριωτικής καρδιάς καί άγνδν 
Καί ειλικρινών αισθημάτων προερχόμενη Ιπί τή μεγάλη καί άνεπανορθώτφ άπωλεί$ 
του πεφιλημένου καί πολυκλαΰστου άδελφοΰ ήν ύπέστη ή τεθλιμένη ψυχή μου, μεΥάλως 
μέ συνεκίνησε καί εν αΰτή μακράν τινά παραμυθίαν του βαθυτάτου καί άνεκφράστου 
ψυχικοΰ μου άλγους εΰρον. Ευγνώμων δέ Ισαεί είμί §πί τή συμμετοχή καί Ικφράσει τής 
βαθείας λύπης υμών έπί τή πληξάση καίριον τή ψυχή μου μεγάλη συμφορφ.

Διατελώ άσπαζόμενος άπαξάπαντας θμάς άπό μέσης καρδίας.
Ό  δλος πρόθυμος 

Εΰστράίιος Βασιάδης

«BauurtB
fQ Βασιάδης d f# (M V  τήν 19 ΐβ96ι
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Πωληχήριον iv τη ζωη 

Ό  Δρυΐνουπόλεως Παντελβήμων έπιβεβαιοϊ

Διά του παρόντος πωλητηρίου καί έμμαρτύρου γράμματος δηλοποιώ ό υποφαι
νόμενος, δτι Ιπούλησα εις την συμβίαν μου χρυσάνθην “θυγατέρα Δημήτρι Σούρβη 
τό σπήτι μέ δντάν καί τσαρδάκι καί κρεββάταν μέ δλα τά εσωτερικά πράγματα καί εξω 
περιοχήν του, τό αμπέλι εις του ντάνη, ενα χωράφι εις λεφτοκαριά, ενα χωράφι εις 
λουρωτή, ενα χωράφι εις χυύνη, δύο χωράφια εις φράξον άνήλιον καί προσήλιον μέ 
ταις καστανιαις των, ενα χωράφι εις κόλια, ενα χωράφι εις παλιόρογκο καί δλα τά 
πράγματά μου κινητά καί ακίνητα εις τά γρόσια τον άριθ. 4000 τέσσαρας χιλιάδας, 
καί δεν εχει κανείς νά τήν ενοχλήιη μήτε συγγενής μήτε δποιος δήποτε άλλος, αλλά νά 
ήνε τελεία οίκοκυρά εις αυτά, διό εγένετο τό παρόν πωλητήριόν μου ενώπιον των 
παρευρεθέντων μαρτύρων, καί έδόθη αυτή ϊνα έχη τό κύρος καί τήν ϊσχύν έν παντί τόπψ 
καί κριτηρίφ δικαιοσύνης, τή 8 Σεπτεμβρίου 1851 Δελβινάκιον. 

σταβρο ντάλες βεβονο
προτόπαπα νικόλαος μαρτιρο i
παπαπάνος μαρτυρώ
Π.Π. Αθ. οικονόμος μαρτυρώ
εύστράτιος μπάσιος μαρτρώ
γιαννη τζωκονας μαρτυρο
νικολας δήμος γιακοβος μαρτιρω <
σταυρό ντελιγιάνης μαριρώ 
σταυρός Δορτούφης μαρτυρώ.

#

10  Αρνϊνονπόλβως Νιχόδημος imfleficuol
1 ταψί ένα 
1 κακάβι ένα 
1 τίτζερι μία 
1 σαγάνι ένα 
5 πρόβατα πέντε
1 κομμάτι χωράφι κουτζόκρανο είς τόν στόλον 
1 δμπέλι ρούσινη 
1 στρώμα 
1 τηγάνι 
1 πυροστιά 
1 δικέλι 
1 τζαπί 
1 χαλκοτζούκι 
8 σοινίκια καλαμπόκι 
8 σοινίκια σιτάρι 
4 κατοστάρια κρασί 

800 Γρόσια έτοιμα δκτακόσια
Δηλοποιω έγώ δ Γιάννη δίκος δμου μέ τόν Ανεψιόν μου δηιιήτρίον, 8τι σήμε* 

βον αδτοθελήτως καί μέ τήν προέραισιν της νύμφης μου μπρεσιούρος χάΐδως καί κόρι 
Αλεξάνδρας σήμερον έχωρήσαμεν τό Αναμεταξύ μας καί έξοφλήσαμεν καί Ιπειδή 

ή νύμφη μα  ̂χάΐδω εύρίσκβται βίς τό ρπήιι, τής Αποφασίσαμε τά άνωθεν ή μίν καί
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φΰγη άπδ το σπήτι, νά τά πάρη δχι καί μείνει νά γηροκομιθη είς τό σπήτι νά μένχί 
£στω είς ασφάλειαν, tfj 27 Νοεμβρίου 1848 δελβινάκιον 

γιανιντηκος στρέγο 
διμίτριος ανεψιός του στρέγω 
οικονόμος Παπά Αθανάσιος μαρτυρώ * ·
Γεώρνη εξαρχος μαρτυρώ
κοσταταλες μαριιρο ιοανης γιαννοπουλος μαρτιρας
χρηστό μπασιος μαρτηρο

"Οπισθεν του ανωτέρω εγγράφου υπάρχει ή κάτωθι σημείωσις :

* Απο τα ανοθεν δοσίματα οπού ηχα να λαβο εγο η χαδιο τικου νιφη του στρατό 
τικου ελαβα τα οπηστεν σήμερα τα ελαβα εγο η χαδιο μονον το αμπέλι δεν ελαβα επειδή 
εβηκε φιλονικουμενο το ζαποσε η σαρακουπο κι όταν ερθη ο γιανη τικος εχη να μου τα 
δόση οπος κριθη εβλογον κε υπογράφομε 1856 γεναριου

εγο η χαιδο ελαβα γινη στρατό τικου τα όπισθεν σε λογο απανο κε βεβεονο δια 
χειρος κώστα ταλε κε μαρτιρο

στρατό μπάσιος μαρτιρώ..

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΜΑΤΕΥΤΗΣ

Στρατιώτης καί πραματευτής πδρχετάι άπό τά ξένα 
φέρνει μουλάρια σάν πουλιά καί μούλες σάν άηδόνια 
Κι* άποκοιμή&κε ό νιούτσικος άπανωΰιό στή μούλα* 
κι9 δταν διανιώ&κε δ νιούτσικος στέκεται καί τό λέει ♦ 

—Χαρά σέ τούτα τά βουνά, χαρά στούτους τούς κάμπους* 
ούτε καί κλέφτες κούγονται, ούτε καί γαραμήδες ♦
Τό λόγο δέν άπόσωσε, τό λόγο δέν άπόειπε 
νάτοι κι* οί κλέφτες πδρχουνται, νάτοι κι9 οΐ χαραμή δες, 
ΟΙ πέντε κόβουν τις τριχιές κι9 οί Εξι ξεφορτώνουν % 

—Γιά μήν τά ξεφορτώνετε τά Ερημα μουλάρια,
τί έσάπηκε τό στή'&ος μου φορτώντας ξεφορτώντας«
Μιά μαχαιριά τού δώσανε άνάμεσα ατούς πλάτες ,
Λένε πού&ε ν* τά ντόπια σου, ποϋϋε τά γονικά σου /

. — *Η μάνα μου είχε τρεϊς ύγιούς, τρία καλά σαΐνια*
Ενας έβγήκε άρματωλός} άλλος έβγήκε κλέφτης 

' κι' έγώ είμαι δ Γιάννης 0 μικρός, δρφονοφυλαγμένος, 
**-*Εσύ *σαι, Γιάννη μου άδερφέ κι9 δρφανοφυλαγμένε / 

Στήν άγκαλιά τόν αρπαξε καί στό γιατρό τόν πάνει. 
Γιατρέ πολλούς έγιάτρεψες, κόμα τόν άδερφό μου,
Εγώ πολλούς ένιάτρεψα καί Τούρκους καί Ρω μαίοι 

H i9 φ ίτή  *ν α ι άδερφοχαντζαριά «α γ ια ί^ ε μ ό  ifcy
Ι'ΑΛί φ  $Ηΐίλογ<Ι Χ(|ΐατοφ* Μηλιώνη)

/
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ΜΑΝΘΘΥ Κ» ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, καδηγητοΟ.

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΠΑΡΡΟΥΣΗΣ*

Βραδύτερον κατά τό έτος 1843 είς άντι- 
κατάστασιν των πρώην πληρεξουσίων καί 
άντί τοϋ ένός έκλεγέντος κατά τό έτος 
1842 του Χρ. Γκούτζα έξελέγησαν δπό 
τών Μονοδενδριτών δύο δ είρημένος X. 
Γκούτζας καί δ Μιχαήλ Παππά - Ίωάννου. 
Τό έπιτροπικόν δέ αυτών έχει ως έξης : 

Κώπια διά τό έπιτροπικόν τό υστερινόν 
δποϋ έδώθη τοϋ Κυρίου Γκοϋτζα καί Κυρί
ου Μιχαήλ Παππά - 'Ιωάννη

«Οί ύποφαινόμενοι κάτοικοι τοϋ έν Ζα- 
γορίφ τής 'Ηπείρου Μαναδενδρίου δμολογο0* 
μεν διά τοϋ παρόντος μας, ότι έπειοή καί 
δ έν Τριεστίω τελευτήσας κατά τάς 26 Μαί· 
ου τοϋ 1837 τριάκοντα έπτά έτους Διονύσιος 
Παππα - 'Ρούση συγχωριανός μας διά δια
θήκης του χρονολογημένης τή 25 Δεκεμ
βρίου τών 1832 - τριάκοντα δύω, άφιερών 
διά παντός είς τήν σχολήν μας πρός έκπαί- 
δευσιν'τής πτωχής νεολαίας τούς τόκους τής 
χρηματικής περιουσίας του, ήτις συμποσοϋ- 
*at είς φ. 7800 έπτά χιλιάδες καί όκτακό- 
σια άργυρά έσφαλισμένης έπάνω είς όσπή« 
τια έκείσε κατά τήν έπιστολήν τών 12/24 
Αύγούστου τών 1839 - τριάκοντα έννέα, 
τών κυρίων έπιτρόπων τοϋ έκεΓ γένους τών 
βρθοδόξων Ελλήνων, καί έκτελεστών τής 
Λνω διαθήκης τοϋ Μακαρίτου, καί έπειδή 
θεωρούμεν ώς άναγκαίαν τήν σύστασιν μιάς 
ίηιτροπής έκ μέρους τής κοινότητός μας διά 
τήν συνεννόησίν μας μετά τούτων, καί τήν 
έν καιρφ άποτραβιξιν τών είρημένων τόκων, 
6ιά τοϋτο σήμερον μέ κοινήν ήμών εύχαρί- 
οτησιν έκλέγομεν καί άποκαθιστώμεν έπι- 
τρόπους μας τούς κυρίους Χριστόδουλον 
Γκοϋτζαν καί Μιχαήλην Παππα - Ίωάννου 
&υνχωριονούς μας είς τόπον τών πρψην έπι- 
τρόπων μας Κυρίων Χριστοδούλου Γ, Κόν· 
νί*ρη nal Κωνσταντίνοι Καπρή, δίδοντες

πάσαν πληρεξουσιότητα πρός τούς άνω'έκλβ- 
χθέντας έπιτρόπους μας Κυρίους Χριστόδου
λον Γκοϋτζαν καί Μιχαήλην Παππα - Ίω- 
άνου διά νά συναγροικηθώσι μετά τών δια- 
ληφθέντων έκτελεστών τής διαθήκης τοϋ μα
καρίτου, νά παραλαμβάνωσι παρ' αύτών έν 
καιρφ τούς έτησίους τόκους τής είρημένης 
χρηματικής περιουσίας τοϋ Μακαρίτου, καί 
έν καιρω νά τούς έμβάζουσιν είς τήν κοινό
τητά μας. Προσέτι ώς πληρεξούσιοι έπίτρο- 
ποι ήμών, θέλουσι παραλάβη καί τήν έκεΤ 
εύρισκομένην τοϋ Μακαρίτου βιβλιοθήκην, 
τήν δποΐαν διά τής διαληφθείσης διαθήκης 
του διά παντός άφιερώνει είς τήν Ελληνικήν 
Σχολήν μας, καί θέλουσι τήν πέμψει ή πα- 
ραδώσει, όσον ένεστι τάχιον, είς τήν κοινό
τητα ήμών. ύποσχόμενοι δέ ν' άποδεχθώ- 
μεν τάς ώς πρός τήν προκειμένην δπόθεσιν 
πράξεις των στεραιάς καί άμετατρέπτους, 
ϋποσημειούμεθα· τήν 28 ‘Ιουνίου τοϋ 1843 
-τεσσαρακοστοϋ τρίτους έτους Ηαναδένδριον» 

» Πανταζής Σακελλαρίου
* Κωνσταντής Καπρής 
» Γεώργιος Κατσαδίμα 
» 'Ιωάννης Κωτρότζου
* Μάνθος Κ. Τζάντη 
» Χαρίσης Γιανή
» Χριστόδουλος Γεωργίδυ 
» 'Αθανάσιος Μίσιαλος 
> Ιωάννης Στεφάνής 
» Δημήτριος Γιανής
* Νικόλαος Πούλου
» Μαχαλάκης * Αθανασίου 
» Στέφανος Τζίμα

'Από τά δημοσιευόμενα έγγραφα σϋνά· 
γεται 6τι 6 Διονύσιος Παππαροόσης είχε

* 2»νέχ·ι* έκ τΐο πρέΐ|γΐ«μ*νΐβ *«1 ιέλέ((
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άρκετήν χρηματικήν περιουσίαν. Ούτος είς 
τήν διαθήκην του διαλαμβάνει ρητώς, 'ίνα, 
άφοϋ αΰτη έκκαθαρισθή, κατατεθή ώς δά
νειον είς τό Κοινόν τής Βιέννης ή είς τήν 
Έλευθέραν Ελλάδα, δηλ. είς μέρος άκίνδυ- 
νον καί ασφαλές καί νά άποδίδηται δ έτή- 
σιός της τόκος είς τήν Ελληνικήν Σχολήν 
Μονοδενδρίου. ‘Ως έπιτρόπους δέ καί έκτε- 
λεστάς τής διαθήκης του διώρισε τούς έπι
τρόπους τής έν Τεργέστη ’Ορθοδόξου Ε κ 
κλησίας. Κατά τόν θάνατον τοΟ Διονυσίου 
εΰρέθη δτι ή χρηματική του περιουσία άνήρ- 
χετο είς 8950 φιορίνια καί δχι είς 9000, 
δπως δ ίδιος διελάμβανεν είς τήν διαθήκην 
του καί δτι δεν ήτο αΰτη δανεισμένη εις πρό
σωπα, άλλ’ ήσφαλισμένη είς τρεις οίκίας έν 
Τεργέστη καί δτι έχρειάζετο αρκετός χρόνος 
διά νά συναχθή αΰτη καί νά κατατεθή είς μέ
ρος ασφαλές κατά τήν έπιθυμίαν του διαθέ
του. ΆφοΟ έξεκαθαρίσθη ή χρηματική αΰτη 
περιουσία μετά τήν άφαίρεσιν τών χρεών, 
διότι κατά τά άνωτέρω έγγραφα δ Διονύσιος 
ήτο καί χρεωμένος καί τήν δαπάνην τήν 
άπαραιτήτως άναγκαίαν, ήλαττώθη είς 
7800 φιορίνια1 ήτις άπέμεινε καί πάλιν ήσ- 
φαλισμένη είς τάς είρημένας τρεις οίκίας 
τής Τεργέστης καί άπέφερεν έτήσιον τόκον 
τήν έποχήν έκείνην 390 φιορίνια. Ο- τόκοι 
έστέλλοντο Οπό τών έκτελεστών τής διαθή
κης είς τούς έπιτρόπους τής Ελληνικής 
Σχολής Μονοδενδρίου Χριστόδουλον Γ. Κόν- 
νιαρην καί Κωνσταντίνον Καπρήν, οί δποί- 
οι έζήτηοαν άπ’ αύτούς ώς καί οί λοιποί 
ΜονοδενδρΤται καί τήν βιβλιοθήκην του αει
μνήστου δωρητοΰ, κατόπιν πιστοποιήσεως 
αυτών, δτι ή Σχολή του Μονοδενδρίου άν- 
ταπεκρίνετο είς τάς διατάξεις τής διαθήκης.

Άλλ’ ή υπόθεσις αΰτη έβράδυνεν έπ* 
άρκετά έτη, άν καί οι έπίτροποι τής Ελλη
νικής Σχολής Μονοδενδρίου έζήτησαν παρά 
τών έκτελεστών τής διαθήκης κατά τό
1841 τήν κατάθεσιν τής χρηματικής περι
ουσίας είς τήν Τράπεζαν τής Βιέννης είς 
φιορίνια άργυρά πρός 5 °/ο· Κατά τό έτος
1842 οί έπίτροποι Κων. Καπρής καί Χρ. 
Κόννιαρης άπηλλάχθησαν άπό τά καθήκον-

1. Έν Αύστρίςι τό φιορίνιον ή φλωρένιον 
Ισοΰτο πρός 2, 47 χρ. φρ. επομένως τά 7800 
φιορίνια Ισοϋνται πρός 19266 χρυσά φράγκα.

.............—  -

τά των καί άντ* αύτών έξελέγη δ Χριστό
δουλος Γκούτζας έμπορευόμενος έν Τεργέστη 
ώς δραστηριώτερος καί έπιμελής έπίτροπος 
καί*γνωστός είς τούς έπιτρόπους καί έκτελε- 
στάς τής διαθήκης τοϋ Διονυσίου, διά νά 
παραλαμβάνη τούς τόκους καί άποδίδη τάς 
άπαιτουμένας πρός τούτο αποδείξεις, παρα- 
λάβη δέ καί τήν βιβλιοθήκην τοϋ διαθέτου 
πού ευρίσκετο ακόμη εις τήν Τεργέστην.

Κατά τό έτος 1843 οί Μονοδενδρίται 
έπειδή έθεώρουν ώς άναγκαίαν τήν σύστασιν 
μιάς έπιτροπής έκ μέρους τής Κοινότητός 
των έξέλεξαν καί έτερον έπίτροπον τόν Μι
χαήλ Παππά Ίωάννου. Ούτος καί 6 Χρισ. 
Γκούτζας έπεράτωσαν τήν ύπόθεσιν ταύτην, 
ή δποία έχρόνισε έπί τόσα έτη, καί τούτο 
συμπεραίνομεν έκ τοϋ δτι είς τόν κώδικα 
τοϋ Μονοδενδρίου δέν αναγράφονται άλλα 
έγγραφα σχετιζόμενα μέ τήν έκτέλεσιν τής 
διαθήκης τοϋ Διονυσίου καί άναγόμενα είς 
έποχήν νεωτέραν τοϋ 1843 έτους. 'Η βιβλι
οθήκη άπεστάλη είς τήν Ελληνικήν Σχο
λήν τοϋ Μονοδενδρίου, ή δέ χρηματική πε
ριουσία άπέμεινεν είς τήν Τεργέστην, τό έτή
σιον δέ είσόδημα αύτής άνήρχετο πρό τοϋ 
1912 μέν είς 37 περίπου χρυσά είκοσό- 
φραγκα, πρό τοϋ 1940 δέ είς 720 δραχμάς.

" Ε ρ γ α  τ ο ν  Δ ι ο ν ν ο ί ο υ

"Εργα του Διονυσίου Παπαρρούση, τοϋ 
πολυγραφωτάτου τούτου άνδρός σώζονται 
πολλά, άπό τά δποία μερικά μέν έχουν έκ- 
δοθή, μερικά δέ είναι άνέκδοτα. Τά πρώτα 
τούτων έξεδόθησαν παρά τώ «Λογίω Ερμή» 
ύπ’ αϋτοϋ τούτου τοϋ συγγραφέως, τοϋ 
δποίου, ώς είδομεν άνοπέρω έχρημάτισε καί 
συντάκτης άπό τοϋ 1818 - 1821 καί είναι 
μεταφράσεις συγγραμάτων ξένων συγγραφέ
ων πού άναφέρονται είς τάς Φυσιογνωστι- 
κάς Έπιστήμας, άλλά πολλαχοΰ παρεμ
βάλλει-καί ίοικάς του παρατηρήσεις έν είδει 
Οποσημειώσεων. Είναι δέ τά έξής :

1) Φ υ σ ι κ α ί 9Ε π ι σ τ ή μ α ι. Πε
ρί τών ‘Ηφαιστείων ή πυριπνόων δρέων. 
Μετάφρασις έκ τής Φυσικής ‘Ιστορίας τοϋ 
Γάλλου Βουφώνος. «Λόγιος Ερμής* 1818 
σελ. 241 - 256 καί 278 - 291.

2) Περί τών έσβυσμένων ήφαιστείων, 
μετάφρασις έκ τών τοϋ Buffon. Αύτόθι 
1818 σελ. 391 - 404.
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3) Περί μαγνητισμοί). Αύτόθι 1818 σελ. 
549 - 557 καί 605 - 614.

4) Βίος Μεσμέρου (τοϋ ίδρυτοϋ της δι
δασκαλίας τοϋ λεγομένου ζωτικοΟ μαγνητι- 
σμοΟ άκμάσαντος κατά τό έτος 1770) μετά- 
φρασθείς έκ τοΟ Γερμανικού. Αυτόθι 1819 
σελ. 63 - 72.

5) Φυσική ‘Ιστορία. Περί των Γιγάν
των έκ τών τοϋ Buffon. Αύτόθι 18Γ9 σελ. 
167 - 179.

6) Φυσική. Επιστολή πρός τόν Δημή 
τριον Νίτσον Ίωαννίτην άπό Βιέννης. Αύτό
θι 1819 σελ. 921, έν αύτή διαπραγματεύε
ται περί ζωίκοΰ μαγνητισμού.

7) ΆπΑντησις είς τά κυριώτερα τών 
ίσα κατά τοϋ συστήματος του Ζ.Μ. δ κύρι
ος Ν.Σ. (Νικόλαος Στεργίου) διά τοϋ Λ.Ε. 
σελ. 555 έξέδωκεν. Αύτόθι 1820 σελ. 
654 - 661.

’Ανέκδοτα έργα τοϋ Διονυσίου μ£ς είναι 
γνωστά τά έξής :

1) «Περιήγησις είς Κίναν». Τό χειρό
γραφον τής «Περιηγήσεως είς Κίναν» δτε 
κατεγράφετο ή περιουσία τοϋ Διονυσίου κα
τά τήν άπαντητικήν έπιστολήν τών Μονο- 
δενδριτών πρός τούς έπιτρόπους τής έν Τερ
γέστη ’Ορθοδόξου Εκκλησίας δέν εύρέθη 
μεταξύ τών βιβλίων του. ’Αλλ’ δ Κωνσταν- 
τινίδης1 λέγει δτι, βταν έτακτοποίει τά αρ
χεία τής Κοινότητος εύρε τοϋτο Οπδ σωρόν 
Αχρήστων χαρτίιον κεκαλυμμένων υπό κο- 
νιορτοϋ καί έν μέρει τιλλόβρωτον. Τό χειρό
γραφον τοϋτο κατά τόν Κωνσταντινίδην8 
Απαρτίζεται άπό 425 σελίδας καί είναι δια
στάσεων 0,23X0,18. Κατά Λάμπρον δέ® 
είναι άστάχωτον καί δ δποΓος λέγει τά έξής 
«Είς 8ον μέγα. Αίώνος XIX» «Περιήγησις 
είς Κίναν». Έν τέλει «‘Οδοιπορία είς τήν 
Κίναν μετά τής πρεσβείας τοϋ κυρ Macar
tney παρά John Barrow μεταφρασθεϊσα 
είς τήν Γαλλικήν καί έκ τής ’Αγγλικής καί 
Γαλλικής είς τήν κοινήν Ελληνικήν. A PA
R IS  CHEZ ΛΑ Λ ΕΡΕΤΙΤ  MACCYII*.

1. Μ. Κωνσταντινίδης «Νέα Σιών* Τομ. 
ΙΑ* 1911 σελ. 682.

2. Ό  αυτός ένθ’ ανωτέρω.
3. Σ. Λάμπρος «Ν. Έλληνομνημων* 1909 

σελ. 70 ένθα περιγράφει τούς κώδικας τής βι
βλιοθήκης της έν Τεργέστη Ελληνικής Κοινό* 
τητος.

'Αλλη δέ χειρί κάτωθεν τών Ανωτέρω!
«Παρά Διονυσίου Ζαγορίτου έν Βλαχία 

κατά τό 1812 έτος· μετεφράσθη δέ έν βία 
διότι τό πρωτότυπον ήτον ξένον, μήτε έπε- 
θεωρήθη πλέον* δθεν Αν μέλλη νά έκδοθή 
χρεία διορθώσεως τινών λέξεων, οίον Αντί 
τού τινας νά γραφθή κανείς, Αντί τοϋ ρεο· 
βάρβαρον ραβάρβαρον, Αντί τοϋ δποϋ δποίος.

Είς τήν προτελευταίαν σελίδα κατά 
Κωνσταντινίδην1 άναφέρεται ή έξής σημεί- 
ωσις* «Έ  παρούσα περιήγησις μεταφράσθη 
κατεσπευσμένως παρά Διονυσίου Παπα ‘Ρού- 
ση*8 δθεν Αν δ Αναγνώστης Απάντηση σφάλ
ματα γενόμενα έκ παραδρομής διά τήν τα
χύτητα δέν πρέπει νά παραξενευθή, διότι τό 
πρωτότυπον άνήκεν είς Αρχοντα τονα τής 
Βλαχίας καί μέ τό έδάνεισε διά όλίγον και
ρόν* συγγραφεύς δέ είναι δ John Barron 
συνοδοιπόρος τοϋ Macartney».

2) Λεξικόν τής νεωτέρας Ελληνικής 
γλώσσης έπίτομον.

Περί αύτοϋ δ Δ. Σάρρος® λέγει δτι εί
ναι σχέδιον τοϋ έπομένου έκτενεστέρου πονή
ματος καί περιλαμβάνει λέξεις καί τής λογίας 
καί τής δημώδους έλληνικής, ώς καί ξένας 
τοιαύτας μετά τών συνωνύμων - αύτών καί 
Αρκετών φράσεων έκ τής Αρχαίας. Προσέτι 
λέγει δτι τό έργον τοϋτο συνετάχθη μεταξύ 
τής πρώτης καί όευτέρας δεκαετηρίδος τοϋ 
παρελθόντος αίώνος, δέν φέρει οέτό δνομα τοϋ 
συγγραφέως. Επίσης δτι δ συγγραφεύς προ- 
έταξε πρόλογον τοϋ δποίου σώζεται μόνον 
τό έξής :

«‘Η μέθοδος λοιπόν τήν δποίαν έμετα- 
χειρίσθην είς τήν σύνθεσιν τής οίας δηποτοϋν 
ταύτης φρασιολογίας, είναι ή Ακόλουθος ; 
Έτέθησαν αί λέξεις δλαι σχεδόν, δσαι είναι 
έν χρήσει τήν σήμερον παρά τοίς γραικοίς, 
είτε αναμεταξύ τοϋ χυδαίου λαοϋ ή καί των 
πεπαιδευμένων* μετά τίθενται φράσεις (έξ Αρ
χαίων στγγραφέων).... Μή θαυμάσης δέ αν 
άπαντήσης λέξεις καί φράσεις είς τόπους όχι 
πολύ καταλλήλους* δ σκοπός μου ήτον νά

1. Μ. Κωνσταντινίδης Νέα Σιών σελ. 582.
2. Ιδού και άλλη ενδειξις ότι τωόντι 

ό Διονύσιος έπωνομάζετο Παπαρρούσης.
3. Δ. Σαρρος Έλλην. Φιλ. Σύλ. Κ/πόλεως

Τόμος ΛΓ' άπό σελ. 86 - 94 περιγράφει τά τρία
Ανέκδοτα λεξικά τού Διονυσίου μετά πολλών
Αποσπασμάτων αυτών.
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είσάξω, δσον τό δυνατόν πλεΤστα είς τούτο 
τό πονημάτιόν μου καί μέ πόσην μου λύ
πην παρέδραμον μίαν μεγάλην πληθύν λέ
ξεων μή έχων ποΟ νά τάς κατατάξω.,..άλλά 
τούτο είναι σχέδιον»* έχει σελίδας 848.

3) Λεξικόν τής Νεωτέρας 'Ελληνικής 
Γλώσσης έν παραβολή πρός την άρχαίαν. 
Περί αύτοϋ δ Δ. Σάρρος1 λέγει δτι είναι κα· 
θαρώτατα γραμμένον είς δύο στήλας, διι 
προήλθεν έκ λαμπρές έπεξεργασίας τοΟ προη
γουμένου (δηλ. του έπιτόμου), δτι συνετά- 
χ9η κατά την δευτέραν δεκαετίαν τοΟ πα
ρελθόντος αίώνος, δτι περιλαμβάνει λέξεις 
καί τής λογίας καί τής δημώδους γλώσσης, 
άναμίξ μετά τών συνωνύμων αύτών ώς καί 
ξένας έν χρήσει, κατ’ άλφαβητικήν σειράν 
άπάσας τεταγμένας μέ πλεΐστα παραδείγμα
τα έκ τής άρχαίας. Τό λεξικόν κατά τόν 
Σάρρον άρχίζει χωρίς πρόλογον άπό τό στοι- 
χεΐον Α' καί φθάνει κολοβόν μέχρι τοΟ μέ
σου τής λέξεως Κ ο π λ ι μ έ ν τ α  καί έχει 
σελίδας 780.

1. Δ. Σάρρος ένθ* ανωτέρω σελ. 88.

Τό λεξικόν αότό άναφέρει καί δ Παρανί- 
κας* μ! μερικά άποσπάσματα αύτοΟ.

4) Χειρόγραφον είς τό δποΐον περιέχον- 
ται δύο πραγματεΐαι, άπό τάς δποίας ή μέν 
μία «Φαρμακευτική», μεταφρασθεΐσα έκ τής 
Γαλλικής Γλώσσης μετά πίνακος γραικολα- 
τίνου των εύχρηστων έν τή φαρμακοποοία 
καί θεραπευτική βότανών, ή δέ άλλη περί 
τών Γαλλικών ή ’Αφροδισιακών παθών, συ- 
νοψισθείσα έκ τής τοΟ Πίνδου καί αύξηθείσα 
παρά Διονυσίου τοΟ έξ Ίωαννίνων έν Sxet 
1814».

Περιγραφήν αύτοΟ κάμνει δ Δ. Σάρρος·,

Τοιουτος δπήρξεν δ Διονύσιος Παπαρ- 
ρούσης δ δποίος ήσχολήθη δχι μόνον περί 
μίαν έπιστήμην ή περί ένα κλάδον έπιστή- 
μης τίνος, άλλά περί πολλάς τοιαύτας,

ΜΑΝΘΟΣ Κ. Ο ΙΚΟΝΟΜ ΟΥ

2. Μ. Παρανίκας Αυτόθι Τόμ. ΙΒ' 1878.
3. Δ. Σάρρος ένθ* ανωτέρω Τόμ. ΑΓ' σε- 

λίς 86.



Δ. ΣΑΑΑΜΑΓΚΑ

ΑΠΟ ΤΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΤΩΝ ΓΐΑΝΝΙΝΩΝ*

Γ- ΤΟ «ΜΙΚΡΟ ΧΡΟΝΙΚΟ» ΚΙ Ο ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ
Τά δσα πάντως άφηγειται ό συντά

κτης του «μικρού χρονικού» γιά τήν παρά
δοση του Κάστρου των Γιαννίνων, βρί
σκονται σέ δξύτατη αντίθεση προς εκείνα 
πού είναι, ιστορικά για τό περιστατικό 
αυτό Εξακριβωμένα : ’Από τά, μέχρι τού 
1938 για τό θέμα αυτό, από Ήπειρώτες 
—η καί άλλους— ιστορικούς μαρτυρημέ- 
να, δτι δηλ., κατά τή συνθηκολόγηση τού 
Κάστρου τού 1430, οί Τούρκοι -  πολυά
ριθμος στρατός— μέ Επί κεφαλής τό Σ ι
γάν Πασιά, είχαν πολιορκήσει τά Γιάννι
να, κι επακολούθησαν κατόπι διαπραγμα
τεύσεις, καί τελικά συνθήκη —καί τέτοια 
είναι τό έγγραφο, τό γνωστό ώς 'Ορισμός 
τού Σινάν Πασιά. Μέ τήν συνθήκη αυτή, 
οί πολιορκούντες, μέ δρκους εξασφάλιζαν 
στούς πολιορκοιίμενους τούς πλεονεκτικούς 
δρους πού αυτοί είχαν ζητήσει, γιά αντάλ
λαγμα τής χωρίς αντίσταση παράδοσής 
τους. Τή χρονιά Επί πλέον αυτή, (1938), 
6 Κ. Μέρτζιος, δημοσίευσε στα Ήπειρ. 
Χρονικά από τά 'Αρχεία Βενετίας, ψήφι
σμα τής Ένετικής Γερουσίας από 17 Ιο υ 
νίου 1430, στο όποιο άναφέρεται δτι οί 
Τούρκοι «επήγαν π ο λ ύ  Ι σ χ υ ρ ο ί  στά 
Γιάννινα για νά καθυποτάξουν Εκείνον τον 
τόπον καί τούς άλλους τόπους τού Δεσπό
του Καρόλου».

Πώς λοιπόν μπορούμε νά δεχτούμε 
δφαρμόσιμο, γΓ αυτή τήν Εποχή τής Ιστο
ρίας τής πόλης, αυτό πού γράφει τό «μι- 
κρό χρονικό», δτι δηλ., δταν οί Γιαννιώ- 
τες ζήτησαν άπό τό Σουλτάνο Μουράτ νά 
παραδοθούν, «ούτος Εστειλε ευθύς μετά 
τών πρέσβεων, δ έ κ α  ο κ τ ώ  (μόνον)

Τούρκους νά παραλάβουν τό κάστρον καί 
νά στήσουν διά παντός εις ’Ιωάννινα τήν 
κατοικίαν των;» (δες Άθηναγόρα Νέος 
Κουβαράς, σελ. 11 καί επ.). Κατά τον 
ίδιο δε τρόπο, δέ μπορούμε νά δεχτούμε 
για τήν ϊόια αΐτή εποχή εφαρμόσιμο, κι’ 
Εκείνο πού μεταδίνει ό Άραβαντινός: 
*Ότι κατά τήν παράδοση ^τού 1430, οί 
Τούρκοι, κατέλαβαν τον μέσα στο Κάστρο 
Ναό τού ’Αρχάγγελου Μιχαήλ καί τον με
τέβαλαν σέ Τζιαμί, πού τάχα ώνομάστηκε 
Φετιγιέ.

Ή  προνομιακή κατάσταση πού είχαν 
εξασφαλίσει μέ τον Όρισμό τού Σινάν 
ΙΙασιά, οί Καστρινοί, (δες Ήπειρ. Χρονι
κά τού 1930, σελ. 197 καί επ.), αποκρούει 
κάθε παραδοχή μιας τέτοιας άπό μέρους 
τών Τούρκων βιαιοπραγίας, τήν εποχή 
ακριβώς μιας συνθηκολόγησης, μέ τήν 
όποία οί χριστιανοί τού Κάστρου, όχι μό
νο τά εύρείας πολιτειακής μορφή; προνό
μια τού Όρισμού είχαν εξασφαλίσει, αλ
λά καί άλλα ακόμα, γνωστά κ α ί  άπό πα
ράδοση, άναφερόμενα δε σε πολύ λιγότερο 
σημαντικά θέματα : π.χ. τό να χτυπούν 
καμπάνες, νά γλεντούν τις Άπόκρεω, νά 
φορούν προσωπίδες κ.ά.

9Από τό Ηπειρωτικό άλλως τε Χρονι
κό τής Επανάστασης τού 1011, φαίνεται 
καθαρά δτι, τήν προνομιακή αυτή κατά
σταση, οί Καστρινοί, τή διατήρησαν—του
λάχιστο κατά πολύ μέρος— ίσαμε τό κίνη
μα τού Διονύσιου. Καί αποκλείεται κατά 
τή γνώμη μας, κάθε στο διάστημα αυτό,

* Συνέχεια άπό τό προηγούμενο καί τέλος.
\
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δχι μονάχα συγκυριαρχία, άλλά καί διαμο
νή ακόμα Τούρκων μέσα στό Κάστρο.

Άλλα τότε ; πού καί πότε έγιναν αύτά 
πού άφηγειται ό ουντάκΐης τού «μικρού 
Χρονικού;»

Θά μπορούσε αυτά νά είχαν γίνει, λί
γα χρόνια άργότερα* όταν δηλ. έπεσε 
ή πρωτεύουσα τού Βυζάντιου. Ό  Άρα- 
βαντινός, αληθινά, τό χρόνο τουλάχιστο 
τής δνομασίας Έ φ τ ά μ π ο υ λ ο  —τήν 
δποία θεωρεί μεταγενέστερη μετονομασία 
τού Τ ο'υ ρ κ ο π ά λ ο υ κ ο  υ— τον ανά
γει στα 1455, δ τ α ν λέει (Β' σελ. 223) 
ή ρ π ά  γ η σ α ν α ί  θυγατέρες των Ίωαν- 
νιτών, καί επτά εξ αυτών κατώκησαν είς 
την συνοικίαν εκείνην. Καί τό Χρονικό 
της Δρυοπίδος (δες Β. Πατσέλη, Τούρκοι 
Σπαήδες, στην 9Ηπ. Εστία 1952, σελ. 
790), αναφέρει ότι, μετά από τήν πτώση 
τής Κων)πολης, οί Τούρκοι, «... ευθύς 
έγιναν λύκοι ά'γριοι κατά των χριστιανών, 
εχάλασαν εκκλησίες καί μοναστήρια, έκο
ψαν πολλούς χριστιανούς καί έγινε θρήνος 
καί κλαυθμός απαρηγόρητος...».

Αυτό, λοιπόν τό περιστατικό, εάν κα
τά τον ίδιο τρόπο τό τοποθετούσαν καί οί 
άλλοι ιστορικοί των Ίωαννίνων, καθώς 
κι αν είχε καί κάποιο άλλο ιστορικό στή
ριγμα, θά μπορούσε νά ήταν, χρονικά, 
παραδεκτό' καί ίσως ευεξήγητο.

Πιστεύουμε δμως, πώς, τά περιστατικά 
πού αυτός καί τό μ. Χρονικό αναφέρουν, 
έγιναν, οχι στά 1430 μέ τή σ υ ν θ ή κ η  
π α ρ ά δ ο σ η ς  τού Κάστρου, αλλά στά 
1388, μέ τήν πρώτη ύ π ο τ έ λ ε ι ά  του. 
Τότε δηλ. πού, καθώς αυτό κινδύνευε, καί 
άπό τούς επεκτεινόμενους στή Βαλκανική 
Τούρκους, αλλά κι άπό τούς ισχυρότατους 
Αλβανούς φυλάρχους τής περιοχής, ό Δε
σπότης του *Ιζάουλος, πήγε στή Θεσσαλο
νίκη —τήν είχαν κι αυτή καταλάβει οι 
Τούρκοι— δπου έδρευε δ Βαγιαζίτ, γυιός 
τού τότε Σουλτάνου, καί τον «προσκύνησε» 
δηλώνοντάς του «ύποτέλειά». Σέ κείνη μο
νάχα τήν περίπτωση άναφέρονται Καστρι- 
νοί πού πήγαν μόνοι τους νά παραδοθούν. 
Έπί Σουλτάνου δηλ. Μουράτ, όχι τού Β' 
(1421 - 1451), άλλά τού Α' (1360 - 1389). 
Ή  σύγχιση αυτή μεταξύ 1338 καί 1430,
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δημιουργήθηκε πιθανότατα άπό τήν ομω
νυμία τού Σουλτάνου πού σουλτάνευε, καί 
κατά τήν ύ π ο τ έ λ ε ι ά ,  καί κατά τήν 
ύστερα άπό πολιορκία π α ρ ά δ ο σ η .

Ό  Ίζάουλος τότε προσκύνησε τόν μό
λις ύστερα άπό ένα χρόνο Σουλτάνο Βα- 
γιαζίτ τόν Α' (1389 - 1402), τό γνωστό 
στήν ιστορία ώς Γιλντιρίμ, δ δποΐος μετά 
ιό «προσκύνημα», έστειλε γιά νά τόν 
σ υ ν ο δ ε ύ σ η ,  καθώς γύριζε στά Γιάν
νινα, τό διάσημο Στρατηγό του Γαζή Έ -  
βρενόζ μπέϊ, πού εγκατέστησε, έξω άπό τό 
Κάστρο, τούς πρώτους Τούρκους στο 
«Τουρκοπάλουκο», ίδρυσε τόφερώνυμό του 
Τεκέ, καί, εξ ονόματος τού Βαγιαζίτ, πάλι 
έξω άπό τό Κάστρο, τό πρώτο στά Γιάν- 
νινα τζιαμί (ή μετζίτ), τό γνωστό άργότερα 
Μπαϊρακλή Τζαμί, πού έτσι ήταν κτίσμα, 
όχι τού Βαγιαζίτ τού Β' (1481 · 1512) 
—αυτός δεν έχει καμμιά σχέση μέ τά Γιάν- 
νινα καί τήν ’Ήπειρο— άλλά τού Α" Γιλν
τιρίμ. (Δες καί Δ. Σαλαμάγκα, Γαζή Έ -  
βρενόζ, δ πρώτος έπικυρίαρχος των Γιαν- 
νίνων, στο περιοδικό Ηπειρωτική Εστία, 
τεύχος Φεβρουάριου 1953).

Τά άλλα δμως περιστατικά, πού άνα- 
φέρει δ συντάκτης του «μικρού χρονι
κού», σάν επακόλουθα τής ύποτέλειας τού 
Κάστρου ;

Οί δεκαοχτώ Τούρκοι — πιθανότατα 
Τουρκομάνοι— πού άφησε πίσω του ό Έ - 
βρενόζ —μαζί πιστεύουμε καί μ’ άλλους— 
ήταν οί νικητές τής εποχής, κι οί εκπρό
σωποι τού θ υ ε λ λ ώ δ ο υ ς  κατακτητή 
κι «Έπικυρίαρχου», τού «Αύθέντη» Βα- 
γιαζίτ. Οί Καστρινοί άπό τήν άλλη, ήταν 
οί «ικέτες υποτελείς», πού είχαν άπόλυτη 
άνάγκη άπό «προστασία». Είναι λοιπόν, 
πιστεύουμε, φυσικό, στούς άποσταλμέ- 
νους κι ενταλμένους τού Έπικυρίαρχου, πού 
είχαν μάλιστα έρθει εδώ γιά μόνιμη εγκα
τάσταση, σ° αυτούς πού στάλθηκαν γιά νά 
«παραλάβουν» τό Κάστρο, είνε λέμε φυ
σικό ν* άνοίχτηκαν διάπλατα οί πύλες του. 
Κι* αυτοί, καθώς μπήκαν μέσα άπό τά τεί
χη του, νά ζήτησαν άπό τούς Καστρινούς 
νά ρίξουν πρός τιμή τους —γιά σφράγιση 
τής υποταγής— κανόνια (βομβάρδες τής
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έποχής)* κα(, θρασΰτεροι, νά «χαλάσουν* 
καί τήν Εκκλησία του προστάτου καί πο
λιούχου του Κάστρου "Αρχάγγελου Μιχαήλ.

Τό τελευταίο αυτό αίτημα, φαίνεται 
κάπως βαρύ, καί δυσανάλογα θρασύ, για 
μιά «ύποτέλεια». Στο «μικρό δμως χρο
νικό*, προσθέττεται δτι ό Ναός τού Ρομ
φαιοφόρου Ουράνιου Στρατηλάτη, ήταν 
χτισμένος «Εν τ ο ί ς  Π ύ ρ γ ο ι ς  τ ο ύ  
Κ ά σ τ ρ ο υ * '  πού μπορεί νά σημαίνη 
δτι δ Ναός, ίσως νά ήταν, δχι μονάχα θρη
σκευτικό, αλλά καί άνάμικτα στρατηγικό 
προπύργιο τού ταπεινωνόμενου τώρα Κά
στρου τού Δεσποτάτου. Ό  άτίθασσος λοι
πόν καί άγριος Τουρκομανος, ταραχοποιός 
κι Επαναστάτης, καί γ ι’ αυτούς άκόμα τούς 
Τούρκους, σάν αντιπρόσωπος κιόλας τού 
νέου Έπικυρίαρχου, μπορεί νά ζήτησε, 
Εκτός άπό τά κανόνια, καί τήν κατεδάφιση 
τού προπύργιου Εκείνου της Χριστιανοσύ
νης καί τής Ρωμηοσύνης* Τόσο γιά περισ
σότερη ταπείνωση τού ένδοξου «υποτελούς», 
δσο καί γιά λόγους στρατηγικής, μιά πού 
είχε άποφασισθή νά «στήση αυτός διά παν
τός εϊς 'Ιωάννινα τήν κατοικίαν του».

Έξω δμως άπό τό Κάστρο καί τά τεί
χη του : «Έπειτα, ιστορεί ό συντάκτης 
τού χρονικού, ε ξ ε λ θ ό ν τ ε ς , *  υπήγαν 
καί έκτισαν όσπίτια, είς τό μέρος τής πό- 
λεως τό όνομαζόμενον τ ώ ρ α  Τυυρκο- 
πάλουκο»* οχυρώθηκαν δηλ. εκεί, μέ σειρά 
άπό πυκνούς πασσάλους, μέ τούς οποίους 
περιτείχισαν τό μικρό συνοικισμό τους. 
Σέ πρώτη ευκαιρία, καραδόκησαν, καί μέ 
ένοπλη βία, άρπαξαν χριστιανές τού Κά
στρου παρθένες, τις όποιες έκαναν δυνα
στικά γυναίκες τους* καί πήραν γι' αυτό, 
Εκ των υστέρων καί σουλτανική έγκριση.

Πώς θά μπορούσαν, Ελάχιστοι αυτοί, 
έστω καί πολεμιστές, έστω καί Τουρκομά· 
νοι νά ζήσουν ανάμεσα στο εσωκαστρινό 
χριστιανικό στοιχείο τού πολυάνθρωπου 
κι ίσως άκόμα Ισχυρού καί γεμάτου αίγλη 
Κάστρου τού παληοΰ Δεσποτάτου ;

*Όμως, κι δν άκόμα πάρουμε τή λέξη 
ζ ή τ η σ α ν  τού «μ. Χρονικού», μέ τήν 
έννοια του θέλησαν ή Επιχείρησαν ο I
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ί δ ι ο ι  νά ρίξουν τά κανόνια καί νά χα
λάσουν τό Ναό —ούτε σ' αύτή— ούτε καί 
στήν άλλη περίπτωση άναφέρεται άπό τό 
συντάκτη του, δτι, είτε οί Καστρινοί μό
νοι τους —- ύποκύπτοντας— εϊτε —θρα
σείς— ot καινούργιοι Αύθέντες, έρριξαν 
τελικά τά κανόνια καί «χάλασαν* (προ παν
τός) τό Ναό.

Δ'. ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΟΝ 
ΚΑΙ “ΗΜΑΡΤΗΜΕΝΑ,,

Αλλά καί στά άλλα παλαιά κείμενα, τά 
σχετικά μέ τό επαναστατικό κίνημα τού* 
Διονύσιου τού Φιλόσοφου, τού 1611, πού 
μέ προσωπικούς του σχολιασμούς, μάς δί
νει, μαζή μέ τήν Ενθύμηση τού 1597, δ Δ. 
Σάρρος στά Ήπειρ. Χρονικά τού 1928, 
(σελ. 169 καί έπ.), παρατηρούμε, κι άλ
λες άκόμα, άνακρίβειες ; λάθη ; πρόχειρες 
κρίσεις ; συγχύσεις ; γιά τις όποιες νομίζω 
αναγκαίο νά μιλήσω.

Τό πατριαρχικό έγγραφο με τό όποιο 
διαπιστώνεται Επισημως ή χηρεία τού θρό
νου τής Μητρόπολης Λάρισας, μετά τήν 
αποτυχία τής Επανάστασης τού 1600 καί 
τή φυγή τού Διονύσιου (σελ. 178), χαρα
κτηρίζεται στο τίτλο του ώς «Υπόμνημα 
ε κ λ ο γ ή ς  τού μεγάλου Πρωτοσυγκέλλου 
Θεωνά, ώς Μητροπολίτου Λαρίσση;, επί 
διαδοχή τού ε κ π τ ώ τ ο υ  γενομένου 
Διονυσίου». Άπό τό πιο απλό δμως διά
βασμα τού κειμένου τής Πατριαρχικής εκεί
νης Πράξης, φαίνεται σαφέστατα δτι μ'αύτή 
ούτε ό Διονύσιος κυρύχτηκε έ κ π τ ω τ ο ς ,  
ούτε ε κ λ έ γ ε τ α ι  Μητροπολίτης. Μέ τό 
Υπόμνημα αυτό, διαπιστώνεται μόνον τό 
περαστατικό δτι, ή «άγιωτάτη Μητρόπο- 
λις Λαρίσης» υστέρα άπό τή φυγή τού 
Διονύσιου, διατελεΐ σέ χ η ρ ε ί α ,  χωρίς 
δμως νά κηρύσσεται αυτός καί έκπτωτος* 
τονίζεται μόνο εκεί δτι ό Διονύσιος, μ’αύτά 
πού τού κατηγορούν δτι έκανε, έφερε τον 
εαυτό του σέ κατάσταση υ π ο δ ι κ ί α ς  
κ α θ α ι ρ|έ σ ε ω ς* πράγμα πού σημαίνει 
ότι, πριν άπό κάθε οριστική κρίση, ήταν 
απαραίτητο νά προηγηθή απολογία του. 
Μ" άλλα λόγια, ή Πράξη ιιύτή, διαπιστώ
νει μέν καί κατηγορεί —γιά τά μάτια χω
ρίς άλλο τού Δυνάστη,— ουσιαστικά δμως, 
δέν κ α τ α δ ι κ ά ζ ε ι '  πιθανότατα, γιατί

9
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η ϊσως ξ έ ρ ε ι  πού έπήγαιναν τά χρήματα 
1* πού κατακρατούσε δ Επαναστάτης Δεσπό- 
ι της, από τήν Πατριαρχική ζητεία καί τά 

χαράτσια* (πρβλ. και σχετική εργασία Χρυ- 
1 σόστομου Πσπαδόπουλου, στα ’Ηπειρωτικά
* Χρονικά 1933, σελ. 173 και επ.).
%

' ’Από τό Ιδιο επίσης κείμενο καταφαί
νεται δτι ή Πατριαρχική εκείνη Πράξη, 
απλώς υπόδειξε γιά τή χηρεΰουσα Ικείνη 
θέση κι άνακήρυξε οχι Μητροπολίτη, άλλα 
τρεις υ π ο ψ ή φ ι ο υ ς ,  ανάμεσα στυύς 
οποίους —πρώτος— κι ό Θεωνάς. Κι είναι 
μέν γνωστό δτι, αυτός τελικά εκλέχτηκε 

Γ Μητροπολίτης’ αυτό όμως έγινε μέ άλλη 
; Πατριαρχική Πράξη, κι άργότερα* κατά 
ί τον ϊδιο τρόπο πού θά μπορούσε νά έκλεγή
V άντις αυτός, ένας από τούς άλλους δυο.
1
|ί Δέ μάς είναι βολετό νά εξακριβώσουμε 
ί; —εργαζόμαστε σέ μια επαρχία, στήν οποία 

στερούμαστε και τά στοιχειωδέστερα ακόμα 
δημόσιας χρήσης βοηθήματα— ποιος είναι 

- δ συντάκτης τού μέ τις ανακρίβειες αυτές 
. τίτλου τής Πατριαχικής Πράξης τής Ιδης 

Μάη 1601. Είναι όμως πιθανό, δτι άπ’αύ- 
* τον θά παρασύρθηκε κι δ συντάκτης τού 

Ηπειρωτικού Χρονικού τής Επανάστασης 
: τού 1611, γιά νά γράψη κι αυτός οτι δ Διο- 
ΐ: νύσιος έ ξ ώ σ θ η . . .

Σχετικά μέ τό τελευταίο αυτό, δ Δ.
*1 Σάρρος (όπου πιο πάνω, σελ. 180), πι- 
ι στεύει δτι αυτό αρχικά τό συνέταξε ό Μά- 
! ξιμος, όπως «έξάχωμεν, γράφει, έκ τών 

πολλών ομοιοτήτων ας έχει, ώς πρός τε τό 
I περιεχόμενον, καί τινας λεξεις και φράσεις, 
I πρός τον —γιά τήν ίδια Επανάσταση— 
& Στηλιτευτικόν (τού Μάξιμου* όπου αμέσως 
A mo πάνου, σελ. 188 και επ.), μεθ* ού πρέ- 
η πει νά συνεξετασθή». Στο κείμενο δμως 
■ιτού άπ* αυτόν τον ϊδιο (Δ. Σάρρο) δημο- 
κσιευόμενου Χρονικού, άναφέρεται κ α ί  
Εδτι, ύστερα από τό κίνημα τού Διονύσιου, 
ϊ ή  Τρίκκη, διά τον φόβον τών Τούρκων, 
Βεμεινε χωρίς Επίσκοπο, ίσαμε τά 1709, 
β.χρονιά κατά τήν δποία πρωτοδιωρίστηκε 
Β. Αρχιερέας της δ Κωνστάντιος. Γίνεται 
β ·λοιπόν φανερό δτι δ συντάκτης τού Χρονι- 
»κού, τό πιο νωρίς πού έγραφε, ήταν ατά
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1709, Εποχή δηλ. πού δ Μάξιμος, ήταν 
καιρός πιά πού δέ ζούσε.

Αλλά κι αυτή ακόμα ή χρονολογία διορι
σμού τού Κωστάντιου, είναι σφαλερή κα
τά τριάντα χρόνια : “Οπως προκύπτει από 
εργασία τού Δ. Χατζηγιάννη, πού μέ τί
τλο, «Ή  Λάρισα από τό 1200—1821», 
δημοσιεύτηκε στήν έφημ. τής Λάρισας 
«Κήρυξ» (από 26 ’Ιανουάριου εως 8 Φε
βρουάριου 1940), δ Κωστάντιος, εκλέχτη
κε Επίσκοπος Τρίκκης, όχι στά 1709 άλ- 
λά στά 1739. Κατά συνέπεια, δ συντά
κτης τού Χρονικού εκείνου πρέπει νά έγρα
φε, δχι πριν κι άπ’ αυτή τή χρονιά.

Κι επειδή τό περιστατικό τού 1739, 
συνδέεται άμεσα μέ κάτι πού κατά κόρο 
έχει μέχρι σήμερα επαναληφθή, οτι δηλ. 
δ Διονύσιος, καθώς είχε εκλεγεί Μητρο
πολίτης Λάρισας, μετάθεσε τήν έδρα του 
στήν Τρίκκη, ε π ε ι δ ή  ή Λ ά ρ ι σ α  
ή τ α ν  έ ρ η μ ο ς  ά π ό  ( χ ρ ι σ τ ι α 
ν ο ύ ς ,  προσθέττει, πολύ όρθά δ Χρυσό
στομος Παπαδόπου/.ος, δπου πιο πάνω) 
κ α τ ο ί κ ο υ ς ,  νομίζουμε άναγκαιο νά 
μεταφέρουμε εδώ άπό τά κείμενα τού Δ. 
Χατζηγιάννη, μερικές πληροφορίες, οϊ 
όποιες άποκαθιστούν τά γεγονότα στήν 
ιστορική τους θέση.

Μετά τό θάνατο τού —τελευταίου αυ
τού Κυβερνήτη τής διοικητικής περιοχής 
τής Λάρισας— Σεβαστοκράτορα ’Ιωάννη 
Β' ’Αγγέλου (1318 μ.Χ.), σύμφωνα μέ 
ανέκδοτο χειρόγραφο, Ιπιγραφόμενο «’Αν
τωνίου τού άγιωτάτου καί σοφωτάτου 
’Αρχιεπισκόπου Λαρίσης, ύπερτίμου καί 
έξάρχου δευτέρας Θεσσαλίας καί πάσης 
Ελλάδος, λόγος εϊς τον έν άγίοις πατέρα 
ήμών Άρχιεράρχην καί θαυματουργόν 
Κυπριανόν ’Αρχιεπίσκοπον Λαρίσης», 
καί άποκείμενο στήν ’Οξφόρδη, τό κράτος 
τού ’Ιωάννη Β' διαμελίστηκε άπό τούς Επι
τόπιους τιμαριούχους, οι όποιοι, κατά τήν 
διανομή, έπεσαν συναμεταξύ τους σέ τέ
τοιο βαθμό διαμάχης καί διαίρεσης, ώστε 
επακολούθησαν, «φθοραί πραγμάτων, 
αφαιρέσεις βίων» δημεύσεις, Εξορίες, άπει- 
λές, θάνατοι* άπό τά δποΐα δλα δ Μητρο
πολίτης τής πόλης βρέθηκε στήν άνάγκη
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νά Ιγχαταλείψη τήν έδρα του χαΐ νά μβ- 
τοικήση στήν Τρίκκη. "Υστερα Από όλες 
αυτές τίς συμφορές, δ ‘Αντώνιος, βρήκε τή 
Λάρισα Ακατοίκητη, «φωλεά θηρίων καί 
πετεινών»* χαΐ τόν δνομαστό Ναό της του 
‘Άγιου Άχίλειου, «ληστών δρμητήριον».

Ή  έρήμωση αυτή τής Λάρισας, υπο
λογίζεται νά έχη συντελβσθει μεταξύ 1320 
χαί 1325. Στα 1393, οί Τούρκοι, έθεσαν 
τέρμα στήν Ικεΐ Σέρβικη κατοχή, καί έφ- 
χιασαν στήν περιοχή τής Λάρισας μια και· 
νοΰργια πόλη, τήν δποία ώνόμασαν Γενί- 
(νέα) Σΐε(ρ (πόλη), (κατά τό ΈσίκΙ- (πα· 
λαιά) Σίεΐρ, "Αχ- Σίειρ, (Άξάρι) κτλ,)/ 
καί ή όποία προώδευσε καί μεγάλωσε, ώζ 
Τουρκόπολη δμως μονάχα. Γιατί, τό χρι
στιανικό της στοιχείο, ήταν τόσο Ασήμαν
το, ώστε ούτε μιά μονάχα ένορία δέ μπο
ρούσε ν' Απαρτίση.

Κι δχι μονάχα τότε, Αλλά κι επί εκα
τόν πενήντα Ακόμα χρόνια (γύρω στά 
1600), Αλλά κι Ακόμα Αργότερα, έξακολου- 
θούσε ή Λάρισα νά βρίσκεται στήν ϊδια 
σχεδόν κατάσταση Από Αποψη χριστιανι
κού στοιχείου. ’Έτσι πού, ίσαμε τά 1739, 
δ κάθε φορά Μητροπολίτης Λάρισας, εξα
κολουθούσε νά έδρεύη στήν Τρίκκη* καί 
κατά συνέπεια, δέν υπήρχε περίπτωση νά 
διορίζεται, ούτε καί διωριζόταν, ι δ ι α ί 
τ ε ρ ο ς  Επίσκοπος τής Επισκοπής Τρίκ- 
κης. Ό  έκάστοτε δηλ. Μητροπολίτης Λά
ρισας, τυπικά μονάχα, ήταν Μητροπολί
της της, ουσιαστικά δμως, ήταν Επίσκο
πος Τρίκκης.

Αυτός είναι δ λόγος γιά τον δποίο κι 
δ Διονύσιος, εδρευσε κατ’ ευθείαν στήν 
Τρίκκη, Ινώ είχε διωρισθή Μητροπολίτης 
Λάρισας. Ή  πόλη αυτή, στήν εποχή του, 
ήταν μέν ένα πολυάνθρωπο καί δμπορικό, 
ίσαμε τήν τότε Θεσσαλονίκη κέντρο, εξα
κολουθούσε δμως ακόμα νά είναι έρημη 
Από χριστιανούς.

Τά πρακτικά τών Επισκοπικών Ικλο- 
γών καί τών χειροτονιών τής περιοχής, 
διαβάζονται, γράφει δ Δ. Χατζηγιάννης, 
στους δυύ κώδηκες τής Μητρόπολης Λά
ρισας, κι απ’ αυτούς δημοσιεύει αυτός 
Απόσπασμα του Πατριαρχικού καί Συνο
δικού γράμματος τής εκλογής, γιά πρώτη

φορά ύστερα Από πολλούς αιώνες, χωρι
στού πιά Έπίσκοπου Τρίκκης, τόν Κω- 
στάντιου. Τό πατριαρχικό αύτό γράμμα, 
Ικδόθηκε στά 1739. Ό  δέ Κωστάντιος, 
χειροτονήθηκε στις 6 Μαΐου τού 1739 
(κώδ. Τρίκκης, φυλλ. 88α) στον πάνσεπτο 
Ναό τού Ά γ. Άχιλλείου τής Μητρόπο
λης Λάρισας.

Σχολιάζοντας ό Δ. Σάρρος τό Στηλι- 
τευτικό του Μάξιμου (δπου πιό πάνω, 
σελ. 175 καί Ιπ.), έκφράζειτή γνώμη δτι, 
μιά πού αίιτός, δλες —τις πολυάριθμες— 
δμιλίες του, τις είχε συνταγμένες «είς δη- 
μωδεστέραν γλώσσαν», τό Στηλιτευτικό— 
πού παραδόξως τόν σύνταξε σέ Αρχαία— 
πιθανόν νά τόν Ι ξ ε φ ώ ν η σ ε σ έ  απλή 
πρώτα γλώσσα, καί κατόπι νά τόν μετέ
τρεψε σε Αρχαιόπρεπο ρητορικό γύμνασμα, 
χάριν τών μαθητών του.

Είναι Αληθινά Αξιο Απορίας, πώς 
δ Δ. Σάρρος, σχετικά μέ'τό σχηματισμό 
αυτής του τής κρίσης, δέν έδωσε τήν προ
σήκουσα πρσοχή στά εξής σημεία :

"Οτι δ Στηλιτευτικός, συντάχτηκε Από 
τό Μάξιμο, σέ μιά περίοδο έκτακτης ανα
ταραχής κατά τήν οποία, τά γεγονότα τής 
κάθε στιγμής, ήταν σφαγές, δηώσειζ, αϊχ- 
μαλωτισμοί, εμπρησμοί, κατεδαφίσεις : 
Τρόμοι καί φρίκες Από τίς εκδηλώσεις τής 
εκδικητικής μανίας τών Τούρκων, ή οποία, 
ώς ενα από τά πρώτα Αντικείμενά της, εί
χε τούς Ναούς τής πόλης, κι αυτούς ακό
μα τούς έξω Από τά τείχη της, οί οποίοι 
καί δλοι κατερειπώθηκαν.

"Οτι τό κείμενό του, πού καταλαμβάνει 
23 σελίδες (0,25X0,18) τών Ήπειρ. Χρο
νικών, συντάχθηκε από τό Μάξιμο μέσα 
σέ μόνο δεκατρείς ήμέρες —δ ίδιος πρό
σδεσε στο τέλος του τήν ήμερομηνία: 
Σεπτεμβρίου κδη, (24η) καί τό κίνημα εκ
δηλώθηκε τή νύχτα 10—11 τού ίδιου μή
να— καί μάλιστα σέ γλώσσα Αρχαϊζουσα, 
μέσα ατό τρομακτικό Ικείνο περιβάλλον.

"Οτι κι δν Ακόμα δεχτούμε δτι, κάτω 
Από παρόμοιες συνθήκες, ήταν δυνατό νά 
κάνη κήρυγμα δ Μάξιμος, πώς θά μπο
ρούσε νά άπαγγείλησέ δημόσιο τόπο, λόγο, 
πού χαρακτήριζε τούς Τούρκους δ α ι μ ό- 
ν ι α (σελ, 209), Α σ ε β ε ί ς  (σελ. 205,
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i 208), σ φ α γ ε ί ς ,  Ε ξ α ν δ ρ α π ο δ ι -
ί σ τ ε ς ,  τ υ ρ ά ν ν ο υ ς ,  κ α τ α π ι ε 
ί σ τ ε ς  (σελ. 195, 199, 201, 202), κι από
I τον όποιο φαινόταν δτι ήταν, πολλοί
\ άπό τούς Εντόπιους πού συμμετείχαν στήν

Επανάσταση.
5 Ό τ ι ό ϊδιος δ Μάξιμος πληροφορεί,

δτι, δταν συνέταξε τό Στηλιτευτικό, ήταν 
έ γ κ λ ε ι σ τ ο ς *  όχι Εν ε Ι ρ κ τ ή ,  δπως 
δέχεται δ Δ. Σάρρος —πώς τάχα δ Μάξι
μος, φυλακισμένος, πιθανότατα μαζή με 
άλλους, θά είχε τον τρόπο καί τήν εύκαι- 

ϊ ρία, ά ύ ά  καί τήν ηρεμία νά συντάσση μα-
! κροσκελέστατο χειρόγραφο σέ άρχαΐζουσα
j γλώσσα ; κι Επειτα, άν τόν είχαν συλλάβει

ot Τούρκοι, γιατί δέν θά τόν Εξουθένωναν 
■ κι αυτόν δπως καί τούς άλλους κληρικούς, 
i πράγμα γιά τό δποΐο δ ίδιος μάς πληρο

φορεί ;— δχι λοιπόν σ έ  φ υ λ α κ ή ,  άλλά 
σε σ κ ή τ η ,  σέ α σ κ η τ ή ρ ι ο ,  σέ 
μ ο ν α σ τ ή ρ ι .  *Η λέξη Ε γ κ λ ε ι σ τ ο ς »  
Εχει πιθανότερα σχέση μέ τήν αντίστοιχη 
Εκκλησιαστική δρολογία Ε γ κ λ ε ΐ σ τ ρ α  
καί Ε γ κ λ ε ι σ τ ρ ο ν ,  πού σημαίνει άσκη- 
τήριο. “Επειτα, δν ήταν φ υ λ α κ ι σ μ έ 
ν ο ς  —δπως δέχεται δ Δ. Σάρρος— πώς 
θά μπορούσε δ Μάξιμος ν* άπαγγείλη τό 
λόγο του αύτό, σέ δημόσια συγκέντρωση ;

Ό τ ι  τέλος, δέν είναι πολλαπλά δεκτό 
δτι δ Μάξιμος, ύστερα άπό Ενα τέτοιο Επα
ναστατικό κίνημα καί μιά παρόμοιας 
μορφής αίματερή καταστολή του, αύτός 
δ ψοφοδεής, θά τολμούσε νά διδάσκη 
παρόμοια πράγματα, ούτε καί στούς 
μαθητές του.

Α. ΣΑΛΑΜΑΓΚΑΙ
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ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΑΔΟΣ

ΕΙΣΑΓΩ ΓΗ
Κατά τη διεξαγωγή των Απελεν&ερω· 

τιχών άγώνων του 1821 πολλοί Ήπειρώ- 
τες συνέβαλ.ον στην έπιτυχία του ιερού 
σκοπού ποικιλοτρόπως, 
είτε ώς άνθρωποι των 
γραμμάτων, είτε καί ώς 
άγων ιούς πολεμώντας 
στά πεδία των μαχών.
Πολλά όμως Απ'τά δνό· 
ματα των τέτοιων άγω· 
νιατών παρέμειναν καί 
παραμένουν άκόμη ά
γνωστα σ’ έμάς καί γιά 
πολλά Ιστορικά πρόσω
πα, οί συγγραφείς τής 
Ιστορίας μας Ασχολήθη· 
καν πολύ λιγώτερο, Απ* 
δσο ϊπρεπε νά Ασχολη
θούν. Μιά τέτοια Ιστο
ρική προσωπικότητα, 
που Ιργάστηκε προεπα
ναστατικά, ΙδρΟ,οε κατά 
τή διάρκεια του Ιερού 
άγώνος, άλλά καί προσέφερε πολύτιμες 
ίθνικϊς ύπηρεαίες καί ύστερα Απ'τήν Απο
κατάσταση τού 'Ελληνικού Κράτους, ύπήρ- 
( εν ό Ήπειρώτης Κων. Ράδος, γιά τόν 
όποιο Αφιερώνεται τό παρακάτω βιογρα- 
φΐκδ σηαείωμα.

I . Καταγωγή καί νεανικά χρόνια τού Κ . Ράδου
Ό  Κων. Ράδος γεννήθηκε <ττό Τσεπέ· 

λοβο, ίνα άπ9 τά μεγάλείτερα χωριά του 
Ζαγοριοΰ, στά 1785. Τό Τσεπέλοβο ήταν 
τότβ σέ μεγάλο στάδιο άκμής καί έθεωρείτο 
σάν ένα άπ* τά περιφημότερα χωριά. 
#Η  οΝοΥένειά του ήταν άρκετά εύπορη χαΐ
tywoxgemtrij. Ό ranffoiJf wv, Κ»ν. Pd·

δος χι αυτός, διετέλεσε γιά πολλά χρόνια 
προεστώ; του Ζαγοριου στά Γιάννενα.
Ό  πατέρας του, δπως δλοι οί Ζαγορίσιοι 
τότε, ήταν ταξιδεμένος στο Γαλάζι τής Μολ- 

δαυίας, όπου ειχεν έπι- 
δοθή σέ διάφορα εμπό
ρια, κι’ είχε άφίσει την 
οίχογένειάτου στόχωριό.
Ό  Κων. Ράδος τά πρώ
τα γράμματα τά έμαθε 
στο χωριό του, δπου λει
τουργούσε, δπως σ’ δλα 
τά χωριά του Ζαγοριου, 
περίφημο σχολείο. ‘Ό 
ταν δμως δ Κων. Ρά- I 
δος είχε πιά γίνει 12 
χρόνων, δηλ. στα 1797 
συνέβη στην οικογένεια 
του κάποιο γεγονός δχι 
καί τόσο ευχάριστο, στο 

/ δποΐο όφείλεται δλη ή 
μετέπειτα Ιξέλιξη τής 
σταδιοδρομίας του. Τή 
χρονιά Ικείνη δ παπ

πούς του ΰπέπεσε στη δυσμένεια του Άλή 
Πασσά. Γιά πιά Ακριβώς αιτία έγινε αύτό, 
δέν είναι τελειωτικά έξακριβωμένο. Μπο
ρούμε δμως νά συμπεράνουμε, δτ· αύτό θά 
συνέβη ή γιατί δ Άλής θά κατεπάτησε τά 
προνόμια του Ζαγοριοΰ καί καυτήριά· X 
στηκε άπ* τό γέρο · προεστώτα ή γιά κα· |  
νέναν άλλο σκοπό σατανικό, άπ1 έκείνους 1 
πού μηχανευόταν τό σατανικό πνενμα τοΰ § 
Άλή, δπως ήταν σφετερισμός περιουσίας 
κλπ. Ένω λοιπόν δ γέρο Ράδος βρισκόταν 
στό Τσεπέλοβο δ Άλής έστειλε καί τόν 
προσκάλεσε στά Γιάννενα, δπου τόν έκλεισε 
oh κρατητήριο* Μέσα δμως σ'αύτό π*θανχ 
$ γέροντας *Η οΙ«ογέγικ, ?ότ· άπορφανι»

KC3NITANTIKOX ΡΑΛΟΧ
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μένη πιά απ' τό μοναδικό προστάτη της 
στο χωριό, τό γέροντα, Επειδή φοβήθηκε 
μήπως ή οργή του Άλή ξεσπάση κατ’επά- 
νω της, Εγκατάλειψε τό σπίτι κι δλη τήν 
περιουσία στό χωριό, ή οποία χάθηκε κι 
αναγκάστηκε να φυγή τό γληγορώτερο νά 
πάη στό Γαλάζι. Ή  φυγή βέβαια τής οι
κογένειας έγινε όχι διά μέσου των Γιαν- 
τάνων, άλλα ακολουθώντας τό δρόμο των 
ταξιδιών του Ρόβα, διά ξηράς. "Υστερα 
βέβαια από πολυήμερο καί πολύ κουρα
στικό ταξίδι έφθασε εκεί πού ήταν ό φυ
σικός της πιά προστάτης καί δπου δεν θά 
μπορούσαν νά τή φθάσουν τά δποια δή
ποτε καταχθόνια σχέδια τού Άλή.

*0 μικρός τότε Κ. Ράδος μπήκε σέ 
‘σχολείο στό Γαλάζι γιά νά συνέχιση τά 
ιμαθήματά του, νά τελειοποιηθή βέβαια 
•στήν Ελληνική γλώσσα, αλλά ταυτόχρονα 
'δ πατέρας του επιθυμούσε νά μαθαίνη 
'Ιταλικά καί Γαλλικά, γιατί τον προώριζε 
κι αυτόν γιά τις Εμπορικές υποθέσεις. Γιά 
κακή δμως τύχη στά 1790, ήτοι ύστερα 
άπό 3 χρόνια, άπ3 τή μετάβαση τής οίκο- 
γενείας στό Γαλάζι, πέθανε δ πατέρας κι 
έμεινε δ μικρός Κωνσταντίνος άπρο- 
στάτευτος. Πολλοί Ιστορικοί παρουσιάζουν 
τόν Κων. Ράδο δτι μορφώθηκε στήν Πί
ζα τής ‘Ιταλίας. Ό  I. Λαμπρίδης δμως 
πού έγραφε άρκετά γιά τό θέμα αύτό 
δέν άναφέρει καθόλου γιά τή μόρφωση, 
Λού πήρε δ Ράδος στήν 'Ιταλία. Τό πιό 
πιθανό είναι, δτι δ Κ. Ράδος, ύστερα άπ3 
ίό θάνάίσ ΐόύ πατέρα του σέ ήλικία 15— 
16 χρόνων, πήγε στήν Πίζα τής 
ΊταΠοΙς, δπου τελειοποίησε τις σπουδές 
του> Έκει κατά τά χρόνια τών σπουδών 
ίου μυήθηκε στον καρβοναρισμό, μιά μυ
στική Εταιρεία μέ σκοπούς άπελευθερω- 
ΐικσύς, Πόσα χρόνια έμεινε στήν Πίζα δέν 
^αίρουμε, ούτε καί πότε άκριβώς έφυγεν 
άπ* αύτήν. Έκεΐνο πούναι σωστό, είναι 
;δτι δ Κων. Ράδος φεύγοντας άπ* τήν ‘Ιτα
λία δέν γύρισε ούτε στό Τσεπέλοβο, μέ τό 
'όποιο Τίσως τίποτε πιά δέν τόν συνέδεε, 
'ούτε στό Γαλάζι τής ΜολδαυΙ'ας, άλλα στή 
Μόσχα τής Ρωσσίας, δπου Εκεί ήταν καί 
'άλλοι πολλοί πατριώτες πολύ καλά Εγκατε* 
'στημένοι* "ΐσωςπήγβν .έκβί.μέ τήν ,πρβ* 
«κληβή, toys,, Φ<Α τίν. .«eodiWiMPoiv
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καί Ιπεδόθηκε σέ διάφορα εμπόρια, δπου 
πρόκοψε πολύ. Ή  παραμονή του στή Μό
σχα κράτησε μέχρι τό 1818, πού μπήκαν 
οί Γάλλοι στή Ρωσσία κάτω άπό τήν άρ- 
χηνία τού Μεγάλου Ναπολέοντος.

2 .  *Ο  Ρ ά δ ο ς  έ μ π ν ε υ σ τ ή ς  τ ή ς  Ι δ έ α ς

τ ή ς  Φ ι λ ι κ ή ς  *Ε τ α ι ρ ε ί α ς

Τά χρόνια, πού βρισκόταν στή Μόσχα 
δ Κων. Ράδος^ είτε γιατί άκόμα, άπ' τή 
μνήμη τού θανάτου τού παππού του έτρεφε 
μίσος προς τούς Τούρκους, είτε γιατί είχε 
δοκιμάσει άπό μικρός άκόμα τήν πικρία 
τής σκλαβιάς,’άλλα μάλλον γιατί τόν είχαν 
επηρεάσει οί Ιδέες τού καρβοναρισμού, 
στον όποιον είχε μυηθή στήν 'Ιταλία, συ
νέλαβε δ πρώτος τήν Ιδέα, οτι έπρεπε νά 
συστηθή μιά Εταιρεία μυστική, πού γιά 
σκοπό της νάχη τήν Εξέγερση τού σκλαβω
μένου Ελληνικού γένους κατά τού τυράν
νου. Τις αντιλήψεις του αύτές τις Εκμυστη- 
ρεύτηκε καί σέ άλλους πατριώτες, Ιδιαίτερα 
μάλιστα στόν'Αναγνωστόπουλο, πού ύπήρξβ 
κι αυτός ένας απ' τούς πρώτους συντελεστές 
τής ίδρύσεως τής Φιλικής Εταιρείας, στόν 
Τσακάλωφ καί τόν Σκουφά πού βρισκόταν 
κι αυτοί τότε στή Μόσχα,

*Η ιδέα τού Ράδου έκαμε Εντύπωση, 
Άρεσε αυτή σέ δλους καί άρχισαν νά συ- 
ζητούν τότε μέ κάποιον Ενθουσιασμό γιά 
τό ζήτημα αύτό. Καί δέν ξαίρουμε πιό θά 
ήταν τό άποτέλεσμα τών συνεννοήσεων αύ· 
τών, δν δέν μεσολαβούσεν ή είσβολή τών 
Γάλλων στή Μόσχα, δπως είπαμε παρα
πάνω στά 1812, πού χάλασε τά σχέδιά 
τους, γιατί τούς άνάγκασο νά διασκορπι* 
σθούν άλλοι προς Εδώ κι άλλοι προς Ικεΐ. 
Μέ τήν είσβολή ό Σκουφάς καί δ Τσακά
λωφ φοβήθηκαν άπό τούς Γάλλους καί κα
τέφυγαν στά νοτιώτερα μέρη τής Ρωσσίας, 
Ό  Κων. Ράδος δμως έκαμε τό άντίθοτο. 
Καθόλου δέν φοβήθηκε άπ“ τούς Γάλλους» 
γιατί, δπως καί πολλοί "Ελληνες τότβ, πο* 
ρίμεναν κάποια ύποστήριξη άπ°τή Γαλλία, 
γι αύτό ήταν δπαδοί τών Γαλλικών ιδεών, 
Παρέμεινε στή Μόσχα κι Επειδή ήξαιρε 
καλά τή Γαλλική γλώσσα, περιποιήθηκε 
τούς Γάλλους άξιωματικούς καί στρατιώ
τες ,Αργότερα Ομως, (Ιταν τά πράγματα 

αλληι tρηπή* φοβηθηκ* άπ1



* m m m  i t t u i

P ωσβοΜς γιά νά Λοίροίμβίνη θτή Μόίίχα καί 
γΓ αυτό με τήν υποχώρηση του Γαλλικού 
στρατού Απ’ τή Ρωσσία, ακολούθησε κι 
αυτός ώς πρόσφυγας μέχρι την Πολωνική 
πόλη Βίλνα. ΈκεΤ Απίκτησβ υπηκοότητα 
Γαλλική, πήρα Γαλλικό διαβατήριο καί άλ
λαξε κατεύθυνση στο δρομολόγιό του. Πήγε 
πρώτα στη Βλαχιά, έπειτα στήν Πόλη και 
τέλος στα 1814 καταστάλαξε στή Σμύρνη, 
δπου άρχισε νά επιδίδεται σέ διάφορες 
εμπορικές επιχειρήσεις.

3 . ‘ Ο Ράδος γίνεται έπίοημο μέλος 
της Φ ιλικ ής *Εταιρείας

Είχαν περάσει πιά τέσσερα χρόνια από 
τότε, πού ό Ράδος έγκατεστάθηκε στή 
Σμύρνη καί είχε χάσει παντελώς τά ίχνη 
τών συμπατριωτών του, μέ τούς όποιους 
στή Μόσχα είχαν άρχίσει νά συζητούν για 
τήν ίδρυση τής μυστικής έταιρείας. "Ενα 
πρωί δμως ατά 1818 παρουσιάζεται στό 
δωμάτιό του 6 Τσακάλωφ, τόν άγκαλιάζει 
καί μέ συγκίνηση τού Αναγγέλλει τό μεγάλο 
γεγονός, δτι ή Ιδέα του είχε πραγματο- 
ποιηθή, δτι είχε συστηθή πρίν καί πολύ 
καιρό ή Φιλική Εταιρεία, ή όποία είχε άρ- 
χίσει νά έργάζεται Αποτελεσματικά. Τόνέ· 
μύησε τότε μέ τόν τρόπον μέ τόν όποιον έμυ· 
οΰντο στα μυστικά* τής Φιλικής Εταιρείας 1

1. Καθώς γράφει ό φιλικός Ίωάν. Φιλή- 
μων ή μύηση ιών μελών τής Φιλικής Εταιρεί
ας γινόταν κατά τόν Ακόλουθο τρόπο ι Βλέπε 
Γ. Βαλέτα ι «’Ανθολογία τής Δημοτικής πεζό* 
γραφίας* Τόμ. Α' σελίς 600 - 601. « ,. τοιουτο
τρόπως έξιχνιάζοντο βαθύτερα τά φρονήματά 
του. Τότε τοθ ίξηγείτο τό πνεθμα τής 'Εταιρεί
ας, ώς συνισταμένης καθαρώς άπό 'Ελληνας 
φιλοπάτριδας καί Ονομαζομένη Εταιρία τών 
Φιλικών, σκοπόν έχουσα τήν Απελευθέρωση καί 
τήν ευδαιμονία τοθ Έθνους. Μετά μίαν ήμέ- 
ραν συνήρχοντο καί πάλιν σιωπώντες ot δύο 
είς μέρος Ασφαλές. Πρώτον έτίθετο έπί τίνος 
τραπέζης μία εΐκών έπάνω της όποίας άφηνεν 
Ουΐος ίν κηρίον. 'Αλλά και εις αύτήν τήν ο'ραν 
έρωτάτο κατ’ έπανάληψιν καί είχεν Ακόμη και
ρόν \ά παραιτηθή, έάν δέν έστοχάζετο 1κανόν 
τόν ίαυτόν του. Άπό τόν δεσμόν, είς τόν όποίον 
Ρμβαίνε, ό θάνατος μόνος ήτο|[τό ιιέσον τής σω· 
τηρίιις του.'Η μεταμέλειά του μετ* όλίγην ώραν 
ήιο Ασυγχώρητος. Τοιουτοτρόπο)ς έγίνοντο δεύ- 
τ«ρ«ι δυκίμαί τής χαρακτηριστικής σιαθερότη· 
τός του καί έδίδοντο όλα τά σημεία τής Απα
ραβίαστου προαιρέσιως. Έγοναίιζι (itfiniitd 
ρόηαίβν τή* ιραπέζης μ̂ νρν μέ ιό γότν*

καί Αφού τόν ω ρκιθε τό σχετικό δρκο* έγινε 
πια καί 6 Ράδος έπίσημο μέλος τής Φιλικής 
Εταιρείας καί Ανέλαβε έκτακτη καί υπεύ
θυνη εργασία καί Αποστολή φιλικού, τόσο 
μέσα στή Σμύρνη δσο καί στά περίχωρά της 
στό έκεϊ ελληνικό στοιχείο. Δυο χρόνια ερ
γάστηκε εκεί ό Κων. Ράδος μέ άριστα απο
τελέσματα στον τομέα, τόν όποιο Ανέλαβε. 
Στά 1820 δμως, δταν ό ’Αλέξανδρος Ύψη- 
λάντης μπήκε στή Μολδαυΐα, τά πράγματα 
πήραν κάποια δυσάρεστη τροπή. "Εγινε 
στή Σμύρνη κάποια προδοσία σχετικά μέ 
τή δράση τής Φιλικής Εταιρείας καί μόλις 
μετά βίας ό Κων. Ράδος κατώρθωσε νά 
ξεφύγη τή σύλληψη καί νά σωθή Απ’ τό

Ό  κατηχητής σχηματίζων τρις εΐς αύτόν τό 
σημείον του Σταυρού, άφοθ τοθ έδινε νά άσπα- 
σθή τήν εΙκόνα, έφερε τό δεξιόν χέρι του έπά- , 
νω είς αύτήν Ανοιχτό καί σβήνων κάθε άλλο ' 
κηρίου, παρέδιδε είς τοθτον άναμένον τό -κίτρι
νο, τό όποιον έπρεπε νά βαστά μέ τήν άριστεςά 
χείρα του. Τότε κατανυκτικός καί μέ φωνήν 
πάσχουσαν έλεγε :«Αύτό τό κηρίον είναι ό μο
νός μάρτυς, τόν όποίον ή δυστυχής πατρίς μας 
λαμβάνει, όταν τά τέκνα της όμνύωσι τόν δρ- 
κον τής έλευθερίας των». Ό  κατηχούμενος εύ· 
θύς έσχημάτιζε άπαξ τό σημείο τοθ Σταυρού 
καί ένώ ό άλλος άνεγίνωσκε, αύτός έπανελάμ- 
βανε τόν Μέγαν δρκον μ* δλον τό άνήκον είς 
τήν Ιερότητα καί τό μεγαλεΐον τής ύποθέσεως 
σέβας*.

2. Κατά τόν αύτόν πάντοτε φιλικόν καί 
Αγωνιστήν Φιλήμονα ό Μέγας Όρκος διελάμ- 
βανε τά έξης: «'Ορκίζομαι ένώπιον τοθ/ Αλη
θινού θεού οίκειοθελώς, 6τι θέλω είμαι έπί 
ζωής μου πιστός είς τήν Εταιρία κατά πάντα, 
Να μή φανερώσω τό παραμικρό άπό τά σημεία 
καί λόγους της, μήτε νά σταθώ κατ' ούδένα 
λόγο ή Αφορμή τοθ νά καταλάβωσι άίλοι ποτέ 
βτι γνωρίζω τι περί τούτων, μήτε είς συγγενείς 
μου, μήτε εις πνευματικόν ή φίλον μου. Όρχί- 
μαι, 6τι είς τό έξής δέν θέλω Ιμβει βΐς# καμ- 
μιά άλλη έταιρία, δποια καί άν είναι, μήτε είς |
κανένα δεσμό υποχρεωτικό καί μάλιστα, όποιον 
δήποτε δεσμό άν είχα καί τόν πλέον Αδιάφορο 
ώς πρός τήν έταιρία, θέλω τόν νομίζει ώς μη
δέν. 'Ορκίζομαι, δτι θέλω τρέφει εις τήν καρ* 
δία μου Αδιάλλακτο μίσος έναντίον τών τυ* 
οάννων τής πατρίδος μου, τών όπαδών καί τών 
ομοφρόνων μέ τούτους. Θέλω ένεργεί κατά 
πάντα τρόπον πρός βλάβη των καί αύτόν τόν 
παντελή όλεθρό των. όταν ή περίσταση συγ#

Sωρήσει. 'Ορκίζομαι νά μή μεταχιιρισθώ ποτέ 
ίαν διά νά συγγνωρισθώ μέ κανένα Συνάδελ· 

φσν, προσέχω έξ εναντίας μέ τή μεγαλέιτέρβ 
Ιπιμέλβια νά αή λανθασθώ κατά ΐοθιο» γ·νθ*
ριτβ) «wfoWw τ>υΦ|
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θάνατο βγαίνοντας μ* ενα μικρό πλοιάριο 
κρυφά στήν Τήνο. Στό ζήτημα αυτό τής 
σωτηρίας του συνετέλεσε πολύ ή Γαλλι
κή του υπηκοότητα.
4 .  *0 Ρ ά δ ο ς  λ α μ β ά ν ε ι  ε ν ε ρ γ ό  μ έ ρ ο ς  ο τ ό  α γ ώ ν α

Έκεΐ στήν Τήνο ό Ράδος δεν παρέ- 
μεινε πολύν καιρό, γιατί μόλις στα 1821 
κηρύχτηκε επίσημα πια ή Ελληνική Ε π α 
νάσταση στήν Πελοπόννησο, εφυγεν άπ* 
εκεί καί ήλθε στήν Κόρινθο κι από έκεΐ 
πέρασε στή Στερεά Ελλάδα. Έκεΐ τότε 
λίγο ελειψε νά θανατωθή απ’ τον *Οδυσ- 
σέα Άνδρούτσο. Ό  Ράδος ήταν συγγενής 
του Άλεξ. Νοΰτσου μυστικοσυμβοΰλου 
του Άλή Πασσά, πού κατήγετο απ’ τό 
Καπέσοβο. Εκείνη δέ τήν εποχή δ Άλ. 
Νούτσος είχε λάβει κι αυτός μέρος στον 
Ιερό Αγώνα.

Καθώς είναι γνωστό εις τήν ιστορία 
τότε ό Όδυσσεύς Άνδρούτσος θεωρήθη
κε ύποπτος εϊς τήν επαναστατική Διοικού
σα έπιτροπή καί στάλθηκαν προς αυτόν 
για νά τον νουθετήσουν ό Αλέξιος Νού
τσος, δ Παλάσκας κι ό Κων. Ράδος. "Ο
ταν έφθασαν οί τρεις τους στο Δίστομο, 
θεωρήθηκε καλό νά χωρισθούν καί δ Κ. 
Ράδος νά πάη στήν Παρνασσίδα γιά νά 
συναντήση κάτι άλλου? οπλαρχηγούς. 
’Έτσι απ’ τό γεγονός αυτό σώθηκε, γιατί 
τούς δυο άλλους, Νούτσο καί Παλάσκα, 
δ Άνδροΰτσος τούς σκότωσε άμα έφθασαν 
στο στρατόπεδό του.

“Υστερα άπ’ τό φόνο των ανωτέρω 
καί τή σωτηρία του μέ τόν τρόπο αυτό 
δ Ράδος κατέφυγε καί πάλι στήν Πελο
πόννησο καί διωρίστηκο στά 1822J έπαρ
χος στήν ’Άνδρο καί κατόπιν έπαρχος στήν 
Τρίπολη. Σ ’ αυτή παρέμεινεν έπαρχος μέ
χρι τό 1826, δπότε μεσολάβησε ή εισβολή 
σ’ αυτή τού Ίμπραήμ Πασσά. Μαζύ μέ 
ιούς άλλους Τριπολιτσιώτες δ Ράδος κα
τέφυγε στά βουνά τής Αρκαδίας, δπου πε- 
ριπλανήθηκε καί ταλαιπωρήθηκε άρκετόν 
καιρό. Ή  προσωρινή όμως διοίκηση τήν 
ΐδια χρονιά, στά 1825, τού άνέθεσε νά 
πάη στά νησιά τού Αιγαίου Πελάγους καί 
νά Ινεργήση έρανο γιά νά κατασκευαρθούν 
πυρπολικά. Κατόπι 6έ τόν διώοισι μέλος 
βΐ |Μ *(|ΐμ*λτ) ln.Tflortfi γιά νά ewttyowv
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κάποιο δάνειο καί νά παραδώσουν τά χρή
ματα στούς οπλαρχηγούς τής Έπαναστάσε 
ως. Τέλος δέ στο διάστημα, πού κρατούσε 
ακόμα δ ιερός αγώνας πήρε έμπιστευτική 
διαταγή νά έπιβλέπη τις πράξεις των ξέ
νων ραδιούργων σ’ όλη τήν περιοχή τού 
Αιγαίου Πελάγους. Είχαν τεθή τότε όλες 
οί αρχές τής περιοχής τού Αιγαίου κάτω 
άπ5 τις διαταγές του.

5 .  *0 Ράδος σχήν υπηρεσία
χ ου Έ λευ& ερου κράτους

Αφού τελείωσεν δ αγώνας καί άνέλα- 
βε δ Καποδίστριας τή διακυβέρνηση τής 
χώρας, δ Κων. Ράδος έθεώρησε καλό νά 
παρουσιασθή σ’ αύτόνι Τόν συνήντησε 
στήν Αίγινα κατά τό 1828. Ό  Καποδί- 
στριας, πού είχε σαφή γνώση των πατρι
ωτικών αυτού εκδουλεύσεων καί θυσιών 
κατά τά επαναστατικά χρόνια καί τόν είχε 
εκτιμήσει πάρα πολύ, αμέσως τόν διώρισε 
προσωρινό διοικητή τής Ναυπλίας. Τό 
Ναύπλιο τότε ήτο πρωτεύουσα τού Κρά
τους. Κατόπι τόν διά)ρισε έκτακτο έπίτρο- 
πο τής Άργολίδος, αλλά ταυτόχρονα καί 
γιά αρκετό χρονικό διάστημα στόν Κων. 
Ράδο άνατέθηκε ή διοίκηση καί τού Δη
μοσίου Ταμείου καί τού ιδιαιτέρου τοιού- 
του τού Κυβερνήτου. Μετά ταύτα διωρί- 
στηκε έκτακτος έπίτροπος τής Δυτικής 
Ελλάδος στο Μεσολόγγι, όπου παρέμεινβ 
τοιούτος μέχρις δτου δολοφονήθηκε δ Κυ
βερνήτης. Κατά τό χρονικό αύτό διάστημα 
εξελέγη άπό τούς ’Ηπειρώτες δυο φορές 
πληρεξούσιός των γιά νά τούς άντιπρο- 
σωπεύση στις δυο συνελεύσεις, πού έγιναν 
στό ’Άργος. Κατά τήν πρώτη συνέλευση 
στά 1829, δέν ήθέλησε νά λάβη μέοος στίς 
Ιργασίες τής συνελεύσεως, άλλά παραιτήθη* 
κε χάριντού X. Κλωνάρη, Στή δεύτερη 
όμως έλαβε μέρος.

Μετά τό θάνατο τού Κυβερνήτου, 
έπειδή Ικεΐνοι πού άνέλαβον τά τής Διοι* 
κήσεως τού Κράτους ήσαν συνταγματικών 
Ιδεών, αύτός παρέμεινε πιστός στή μνήμη 
τού Κυβερνήτου* έπεσε στήν δυσμένεια 
των τότε κυβερνούντων «αί γι* αυτό παραι· 
τήθηκε καί ζοΰσε στό Ναύπλιο Ιδιωτική 
ζωή μέχρι τό 1889. Τό χρόνο αύτόν διω* 
ίίβθτ)κ« «άλ.



μέχρρι τό 1844,. οπότε δ Μαυροκορδάτος 
τον έπαυσε. Την ίδια δμως χρονιά πέφτον
τας δ Μαυροκορδάτος ανέλαβε Υπουργός 
δ Κωλέττης, δ όποιος προσέλαβε και πάλι 
τό Ράδο στη δημόσια υπηρεσία διορίζον
τας τον διοικητή των ’Αθηνών και κατόπι 
Νομάρχη. Μετά απ’ την ’Αθήνα διετέλεσε 
Νομάρχης και στή Σύρο και στο Ναύπλιο. 
Είχε πια γηράσει και για τούτο στα 1854 
άποσΰρθηκε με μια μικρή σύνταξη άγωνι- 
στοΰ Β' τάξεως, τήν οποία έλάμβανε μεχρις 

, δτου πεθανε σέ ηλικία 80 χρόνων. Πέθα- 
νε στήν ’Αθήνα στα 1865.

6 .  Δ ι ο ι κ η τ ι κ έ ς  Ι κ α ν ό τ η τ ε ς  τ ο ν  Κ ,  Ρ ά ό ο ν

Ό  Ράδος καθ’ όλο τό διάστημα του 
Ιερού άγώνος και τή μετέπειτα διοικητική 
του υπηρεσία έπεδειξεν από τις πιο σπά
νιες διοικητικές Ικανότητες. Για τό λόγο 
αύτό Ικτιμήθηκε τόσο πολύ κι από τον 
Καποδίστρια, δ όποιος στα γράμματά του 
πρός αυτόν τον άποκαλούσε όχι μόνον 
«άγαπητόν» άλλα και «άγχίνοα» και «πολύ 
δραστήριον». Τά διοικητικά του αυτά χα
ρίσματα τά διέγνωσε ευθύς έξ άρχής καί 
ή Προσωρινή Διοίκηση τού ’Αγώνος, 
ή δποία δταν τον διώρισε έπαρχο στήν 
Τρίπολη, μέ τό κήρυγμά της στις 23 Δε
κεμβρίου 1824 προς τούς κατοίκους τής 
έπαρχίας Τριπόλεως έγραφε καί τά έξής 
γιά τον Κων. Ράδο : «Διά νά ήμπορέσω- 
μεν νά φέρωμεν είς ταχειαν και ευτυχή 
Ικβασιν, τον όποιον τρέφομεν μεγάλον 
καί Ιερόν άγώνα, είναι άνάγχη, δχι μόνον 
γενικώς ή έπικράτεια, άλλά καί έκάστη 
ίπαρχία μερικώς να κυβερναται φρονίμως 
καί έκτάκτως καί βέβαια άνευ φρονίμου 
Καί έχτάκτου Διοικήσεως είναι άδυνατον 
νά εύδοκιμήσφμεν. Τούτο προνοοΰσα 
ή Ύπερτάτη Διοίκησις ένέκρινε χαί Ιπε- 
χύρωοε Έπαρχον τής Έπαρχίας σας τον 
πατριώτην Κων. Ράδον, δνδρα άξιον νά 
Κυβέρνηση τά τής έπαρχίας σας». Ένεκα 
Καί άλλων, βέβαια, άρετών, γιά τις δποΐες 
Θά πούμε διό χάτω, άλλά κυρίως γιά τΙς 
διοικητικές του Ικανότητες 6 Ράδος είχεν 
έπιβληθή στή συνείδηση δλων των έπισή· 
μων προσώπων τής έποχής του. Παρα 
δείγματος χάριν δ Θεόδωρος Κολοχοτρώ* 
νης oft %ino\Q γράμμα τρυ γραμμένο ρτίς

1296 rr^gt-n. Ί - ί -  · · —  ■

2 ’Οκτωβρίου 1830, ανάμεσα στά άλλα, 
έγραφε καί τά εξής σ’ αυτόν : «... εγώ δε 
σάς ευρίσκω πάντοτε μέ τό γράμμα μου, 
όπου καί αν διατρίβετε, διότι σάς υπολή
πτομαι...». Κατά δέ τον I. Λαμπρίδην 
(Ζαγοριακά σε).» 98) δ Ιωάννης Κωλετ- 
της στις 19 Φεβρουάριου 1831 έγραφε γιά 
τον Κ. Ράδο τά εξής : «... δ άνθρωπος, 
δστις έχ Ναυπλίου (ώς προσωρινός Διοι
κητής και έκτακτος επίτροπος) εστάθη άξι
ος νά διοική νά πράγματα τής Πελοπον- 
νήσου κατά τάς πλέον κρίσιμους περιστά
σεις ήμπορούσε τις νά άμφιβάλη δτι ήθελε 
δυσκολευθή νά διοίκηση τον κάλλιστον 
λαόν τής Δυτικής Ελλάδος ; κλπ.».

7. *Η τιμιότητα nal ή όικαιοοννη τον

Ό  Κων. Ράδος κατά τήν έκτέλεση τού 
καθήκοντός του ΰπήρξεν δσο κανείς άλλος 
ευσυνείδητος καί τίμιος. *Αν καί βρέθηκε 
επανειλημένως σε πολλές ευνοϊκές περιστά
σεις γιά νά γίνη πλούσιος, μ’ δλα αυτά 
ποτέ δεν καταδέχθηκε νά Ιπωφεληθή από 
αυτές. Προτίμησε καθ’ δλο τό διάστημα 
τής δημοσίας καί Ιδιωτικής του ζωής νάχη 
γιά δδηγό του πάντοτε τήν άρετή. Προτί
μησε κατά τον I. Λαμπρίδην «έντιμον πε
νίαν παρά άτιμον πλούτον»· Γιά τό λόγο 
αύτό πεθανε πτωχότατος. Ή  μικρή σύν
ταξη, τήν δποία έπαιρνε, δέν τού έπέτρεψ* 
ποτέ νάχη άποθέματα. Γιά τήν τιμιότητά 
του άναφέρσνται διάφορα περιστατικά, 
δπως καί τό Ιξής :

Όταν βρισκόταν στή Μόσχα καί είχαν 
είσβάλει οί Γάλλοι σ'αύτήν, ot συμπατριώ
τες του Ιμπιστεύθηκαν κάποια παρακατα
θήκη άπό άφθονα διαμάντια πολύ μεγάλης 
άξίας. Κι ένώ θά ήταν γι* αυτόν εύκολο 
πράγμα νά καταχρασθή μέρος τής παρακα* 
ταθήκης αυτής ή χαί δλόχληρη, χωρίς βέ* 
βαια, κανένα κίνδυνο να παρεξηγηθή, α ί4 
τός έν τούτοι; κατέβαλε άρχετές προσπά
θειες διά νά τη διαφυλάξη καί νά τήν πα* 
ραδώση άργότερα στούς κυρίους ίης 
στή Βλαχία άνέπαφη, βπως toO τήν 
είχαν άφήσει.

Λόγφ τής τιμιότητάς ίου αύτής τού 
άνατέθηκι κατά τό διάστημα τού ίεροβ 
Αγώνος καί ή ΙχποΙηση τού Τελωνείου τήί 
Sifcw *6  ilfM **** »!|ί
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οποία έφερε σέ τέλος με συνέπεια ανάλογη 
προς τήν εμπιστοσύνη, πού είχαν σ’αύτόν. 
"Οσες φορές άνακατεύθηκε σε οικονομικές 
διαχειρίσεις, πάντοτε εξετέλεσε στο ακέ
ραιον τό καθήκον του έχοντας οδηγό τό 
Εθνικό συμφέρον.

8 . * Η  ε π ή ρ ε ι ά  τ ο ν  στον  Κ α π ο δ ί ο τ ρ ι α

Κατά το διάστημα τής τετράχρονης σχε
δόν διακυβερνήσεως τής χώρας άπ’τόν Κα* 
ποδίστρια, ό Κων. Ράδος ανέπτυξε δλητου 
τή δραστηριότητα. Τήν εποχή αυτή κατε- 
δείχθησαν περισσότερο από κάθε άλλη 
φορά οί αρετές του. Υπήρξεν εργατικώτα* 
τος, άλλα καί έπαιρνε τήν άρμόζουσα θέση 
δπου ήταν ανάγκη και πολλές φορές διευ
κόλυνε τό έργο του Κυβερνήτου, τό όποιο 
κατά τις δύσκολες εκείνες περιστάσεις των 
στερήσεων και των παραλόγων απαιτήσεων 
δεν ήταν καθόλου εύκολο καί ευχάριστο.

Γιά τό λόγο αυτό είχε καταστεί 
ό Ράδος ό πιο πολύτιμος συνεργάτης του, 
δ όποιος πάλι είχε ταυτίσει τήν ύπαρξή 
του μέ τήν ύπαρξη τού Κυβερνήτου. Τού 
ήταν ό Κων. Ράδος πραγματικά άφοοσιω- 
μένος και γι’ αυτό πιστός στή μνήμη του 
ύπέφερε αρκετά ύστερα άπ’ τό θάνατό του. 
'Η  εύνοια τού Κυβερνήτου σ’ αυτόν ήταν 
πολύ μεγάλη. Πόσο τον Εκτιμούσε φαίνε
ται άπ* τά παρακάτω άποσπάσματα Επιστο
λών προς αυτόν άπό Επιφανείς άνθρώπους 
τής Εποχής εκείνης. *0 Πετρόμπεης Μαυ- 
ρομιχάλης σάς 27 Σεπτεμβρίου 1829 τού 
Εγραφε : «πολλάκις σάς έγραψα, σας ώμί- 
λησα καί Ενταύθα (Εν "Αργεί) προφορικώς, 
ήλθε καί ό αύτάδελφός μου Κωνσταντίνος, 
ώστε βέβαιον άν ήτον Ενας άλλοί είς τόν 
τόπον τού Κων. Ράδου δεν ήθελεν κατα- 
δεχθώμεν ποιέ νά παραστήσωμεν τά δί
καιά μας, άλλά γνοορίζοντες τήν εύνοιαν 
ίού Σ0<) Κυβερνήτου εϊς τήν εύγένειά σας 
Καί εϊς τήν ειλικρινή παλαιάν μας φιλίαν 
στηριζόμενοικλπ,*. ‘Ακόμα δέ καί δ Γεώρ
γιος Κουντουριώτης σέ ένα γράμμα του 
πρός αυτόν στις 21 Φεβρουάριου 1829 
Ιγραφε t «Σάς είμαι εϊς άκρον ευγνώμων 
διά τήν δποίαν άπό μόνην σας καλοκαγα- 
θίαν είχατε εύχαρίσηησιν νά άμιλήσητε 
βΐς τήν αυτού Εξοχότητα τόν Κνβιρνή4 
\ψ Μ ϊ  Ιμρν) κληι»·

*ΑναχΐφαΧαίωοη καί ο ν μ π ε ρ ά σ μ α τα
*0 Κων. Ράδος προσέφερε στήν πα

τρίδα ποικίλες κα! σπουδαίες υπηρεσίες 
κατά τό διάστημα τού άγώνος, πρ!ν άπ* 
αυτόν κα! ύστερα άπ’ τήν απελευθέρωση. 
Διεκρίθη πάντοτε γιά εγκαρτέρηση κα! 
άφάνταστο πατριωτισμό. * Υπέφερε πολλα
πλές στερήσεις κα! κακουχίες, δεν εκάμ- 
φθη δμως ποτέ. Έξεπλήρωσε πάντοτε μέ 
ευσυνειδησία τό καθήκον του κα! πάντοτε 
υπήρξεν ενάρετος κα! τιμιώτατος, τόσον 
κατά τόν δημόσιον δσον κα! κατά τόν Ιδι
ωτικό του βίο. Ποτέ δεν υπήρξεν αρχομα
νής, άλλά πάντοτε τόν διέκρινε μετριοφρο
σύνη. Οι αναμνήσεις, πού άφησε άκ τ!ς 
διοικητικές του υπηρεσίες υπήρξαν δλες 
άριστες, γιατ! μέ τόν άγαθό κα! πράο χα
ρακτήρα του ήταν πάντοτε συμβιβαστικός 
κα! μεγαλόκαρδος κατά τήν κρίσιμη Εποχή, 
πού πέρασεν ή πατρίδα στά πρώτα μετά- 
πελευθερωτικά χρόνια. Τό όνομά του τιμά 
τήν *Ήπείρο γενικά, άλλά κα! τή γενέτει
ρά του Ιδιαίτερα. eH στενώτερη πατρίδα 
του, τό Ιστορικό Τσεπέλοβο, στό όποιο 
δ σπουδαίος αυτός αγωνιστής είδε τό πρώ
το φώς τής ζωής του κα! πέρασε τά πρώ
τα του παιδικά χρόνια, άς καυχάται γιά 
τό ένδοξο τέκνο του. *Αλλά κα! άπό υπέρ
τατο καθήκον γιά τή μνήμη τής Ιστορικής 
αυτής προσωπικότητας άς φροντίση, ώστε 
νά άποθανατισθή τό όνομα τού Κων< Ρά
δου κα! νά άποβή αύτός παράδειγμα γιά 
τ!ς μεταγενέστερες γενεές.

KftZTAS Π. ΛΑΖΑΡΙΔΗΙ

Χ η μ β ώ σ ε ι ς
1. (Περιλαμβάνεται σέ προηγούμενες σελ.)·
2. (όμοίως). '
8. “Εγγονος αύτοΟ τοό Κων. Ράδου οΛήρ» 

ξβν δ Kcovjuvoc Ν. Ράδος ό όποΓσς γεννήθηκε 
στά 1862 στήν ‘Αθήνα. Συγγραφεύς πλείσΐων 
Ιστορικών Εργων καί έκτακτοί καθηγητής τής 
'Ιστορίας στό Πανεπιστήμιο ΓΔθηνών άπό τό 
1917 Εως 1920.

4. Γιά τή βιογραφία Τοΰ Κων. Ράδου 6ιβ· 
λαμβάνονται αρκετά στά : 1) I* Λαμπρίδου
«Ζαγορισιακά» 2) ’Εγκυκλοπαιδικόν λεξικόν 
ΈλευΟεραυδάκη, 0) Μεγάλη Ελληνική Ε γκυ
κλοπαίδεια.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ I 1) Ίωάν» Λάμπρου»

8) *ΕγΗν»ίλθ«αιδΜιί>ν ΛΦ κόν  ('ΚλβυΟ*οου6Λκη
I) 'Ελληνική *X3vHvwMirtciieAWi I) flew
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ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ·*

ΚΩΝ. ΑΘ. ΔΙΑΜΑΝΤΗ

ΕΘΙΜΑ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 
ΣΤΗ ΝΗΣΙΣΤΑ ΤΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ

Οί γιορτές του Δωδεχαημέρου (Χρι
στούγεννα, Πρωτοχρονιά, Θεοφάνεια) είναι 
κυρίως μέρες πού γιορτάζει καί χαίρεται

τό παιδί. Τα 
1. Ο Ι παιδιχες αναμνήοεις Αγαπημένα του

πρόσωπα προ
σπαθούν δσο μπορούν, νά τό χαροποιή
σουν μέσα στή θαλπωρή τού σπητιοΰ, Ινώ 
Ιξω δ βοριάς, τό χιόνι και ή παγωνιά ξε
παγιάζουν τούς Ανθρώπους, τά ζψα. καί τά 
πουλιά καί ξεραίνουν τά τρυφερά δενδρά- 
κια καί τά χορτάρια. Τό φυσικό περιβάλ
λον μέ τήν κρύα Αγριότητά του γεννφ στήν 
ψυχή μας πιό πολλή συμπόνια και στοργή 
γιά τά Αδύναμα πλάσματα.

Γιά τή χριστιανική οίκογένεια ot μέ
ρες αύτές θυμίζουν τή Γέννηση καί τήν 
Παιδική Ζωή του Θεανθρώπου. Οί Ανα- 
μνήσεις μας Από τον τρόπο πού γιορτάζαμε 
παιδάκια τή Βρεφική καί Παιδική Ζωή 
του Χριστού είναι ot ζωηρότερες, Οί παι· 
δικές έν γένει έντυπώσεις καί τά αίσθή- 
ματα πού άποκομίζονται άπό τά πρόσωπα, 
πράγματα καί γεγονότα στον στενόν κύκλον 
ιού σπιτιού, τής γειτονιάς καί τού χωριού 
είναι τό θεμέλιο τού ψυχικού βίου. ;Η μη
τέρα κυριαρχεί σ1 δλα τά πρόσωπα πού 
δείχνουν Ινδιαφέρον. *Η γιαγιά, δ παπ
πούς καί ot θειάδες είναι τά Ατέλειωτα 
ζωντανά βιβλία πού διηγούνται τά περα
σμένα καί ξεσκεπάζουν τόν μαγικό κόσμο 
Ιού παραμυθιού καί τού δνείρου. Ό  μπα
μπάς δλο κουβαλάει καί δλο δίνει γιά νά 
μή στερηθούμε σέ τίποτε. Σέ ώρισμένες 
χρονιάρες μέρες δμως μαζεύουμε καί μείς 
τΙς προτιμήσεις καί τού ζητάμε τ( νά
μβς MdVty

Τά άδερφάκια καί τά γειτονόπουλα ή 
τά συγγενόπουλα είναι οι αγαπημένοι σύν
τροφοι πού μοιράζονται τή χαρά μας καί 
βοηθούν στις διάφορες εκδηλώσεις των 
παιγνιδιών. Στο τζάκι τού σπιτιού, στά 
συγγενικά σπίτια, στήν Έκκλησιά, στά 
χωράφια καί στά ζωντανά τά παιδιά νοιώ
θουν τις μεγάλες μέρες μέ ύμνους καί κά
λαντα, μέ εύχές καί δώρα, μέ χίλια παι· 
χνιδάκια καί μικροπραματάκια, μέ §να 
σωρό συνήθειες πού κάθε φορά Αλλάζουν 
καί τά παιδιά καρτερούνε πότε νά έλθη 
ή σειρά τους. "Ολα αύτά είναι δ μαγικός 
παιδικός κόσμος πού σάν Ιξωτικό παρα
μύθι διαρκώς τραβάει τή νοσταλγία μας 
καί δίνει περιεχόμενο στήν άδεια πολλές 
φορές ζωή μας.

Τό φτωχικό σπιτάκι των πρώτων μας 
χρόνων Ιχει τόσα νά μάς θυμίζη καί συγ· 
κεντρώνει τόση λατρεία καί στοργή» Κυ
ρίως τό τζάκι μέ τόν μπουχαρή πού καίει 
συνέχεια Αφθονη φωτιά καί ή μητέρα φτιά* 
νει τόσα φαγητά καί γλυκά, Εκεί στίς γ(ΰ· 
νίες ξαπλωμένοι ή γιαγιά καί δ παππούς 
μάς δέχονται πρόσχαρα καί δλο λένε γιά 
τά παλιά καί συμβουλεύουν γιά τό καλό. 
Ή  κάθε θέση καί τό κάθε πράμμα τού 
σπιτιού κάτι διηγείται* Τά Ιπιπλα καί τά 
σκεύη, ή αύλή, τά χωράφια, δ κήπος, τά 
δέντρα, τά δάση, τό ρέμα, ή βρύση* τά κα* 
λυβάκια καί τά μαντριά, τά κατοικίδια ζφα, 
δλα κάτι κρατούν άπό τόν Ιαυτόν μας, Ό  
γαλάζιος ή συννεφιασμένος ούρανός πού 
σέ Αγιες ώρες περιμέναμε νά άνοίξη γιά νά 
φανούν ot άγγελοι καί πού μέ τό ύψος Kdl 
Τήν Απεραντοσύνη Του μάς Ινέπνεε τήν (δέά 
τού Θεού καί τού παραδιίσον, Ό
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βρίζοντας μέ τις κορυφές των βουνών καί 
τήν <ϊχνα της θάλασσας πού πίσω του βλέ
παμε τή γοητευτική χώρα τής φαντασίας 
μας καί των μελλοντικών πόθων για νά 
πάμε μακρυά νά καζαντήσουμε* τά βουνά 
με τις πρωτόγνωρες όμορφιές τους : τό 
ύψος, τή μεγαλοπρέπεια, τά σύννεφα καί 
τά χιόνια, τούς κεραυνούς καί τό βύθισμα 
μέσα στον ουρανό. Οί στράτες καί τά ντερ
βένια πού πόσες φορές καρτερούσαμε άπ'τό 
παράθυρο ή βγαίνοντας παραόξω νά γυρί
σουν οί προσφιλείς ξενιτεμένοι ή νά γυρίση 
6 πατέρας από τά μαγαζιά ή από τήν Πόλη 
νά μάς φέρη καλούδια. "Ολα είναι τόσο 
γνώριμα στίς μικρότερες λεπτομέρειες τους, 
ολα τά άγαποΰμε τόσο πολύ καί είμαστε 
άξεχώριστα ενωμένοι μαζί τους. Είναι 
ή πρώτη μας πατρίδα καί εκεί είναι ριζω
μένο βαθειά ώς τά έγκατα τής γής καί του 
χρόνου μας χιλιόρριζο τό δέντρο τής ύπαρ
ξής μας. Εκεί δλα είναι όμορφα καί αγα
πημένα. "Όλα Ιμψυχωμένα καί συμπονε
τικά. Παππούδες, Γονείς, Παιδιά, *Αγγό- 
νια ’Αδέρφια, Συγγενείς καί Σύντραφοι 
στο σπίτι καί στο χωριό είναι ή ακατάλυτη 
αλυσίδα πού διωνίζει μαζί μέ τήν "Εκ
κλησία καί τό Σχολείο τά ιερά καί όσια 
τής Φυλής. ’Έτσι νοιώσαμε τις άγιες αυ
τές μέρες ευτυχισμένα παιδάκια στη Νησί- 
στα των Τζουμέρκων. Πολλές φορές ξανα- 
γύρισα μέ τό νού από τά ξένα ύστερα από 
πολλά χρόνια καί είδα ότι ζούν από τον 
καιρό εκείνο περισσότερο οί αναμνήσεις 
παρά τά πρόσωπα καί τά πράγματα. Έτσι 
βίναΓ ή κάθε γενιά έχει τον ίδικόντης κύ
κλο βιωμάτων πού για τήν άλλη γενιά δεν 
είναι δ ίδιος άλλα πόσο μοιάζει στο περιε
χόμενο! ΓΓαύτό αρέσει δ Παπαδιαμάντης, 
δ Κρυστάλλης, δ Χριστοβασίλης κ.ά. "Έ
γραψαν τή δική τους ζωή στο χωριό, ή δποία 
είναι τόσο πολύ καί δική μας.

Σαν παιδιά προετοιμάζαμε τον εαυτόν 
μας γιά τις Χριστουγεννιάτικες χαρές 
άφ’ οτου άρχιζε ή Σαρακοστή τού Σαραν

ταήμερου. Τού 'Αγίου 
2 .  Τ δ  Σ α ρ α ν τ α ή μ ε ρ ο  φίλιππα τό βράδυ άπο-

κρέβαμε. Τό τραπέζι 
ήταν πλούσιο μέ κρέας, τυρόπιττες καί 
κρασί. "Αλησμόνητες είναι οί τυρόπιττες

τού χωριού. Ή  μητέρα έβαζε δλη τήν τέ
χνη της νά πλάση καλά τά «πέτρα» (—φύλ
λα), νά βάλη μπόλικα αυγά καί καλό τυρί 
καί βούτυρο γιά νά πετύχη τό «χαμούρι», 
αλλά καί νά προσέξη στό ψήσιμο νά μήν 
άρπάξη από πάνω ή πίττα, νά ψηι9ή καλά 
καί νά γυρισθή καί ανάποδα γιά νά γίνη 
«γυρισμένη». Αλλά όταν τά φαγητά ήταν 
πολλά καί παχειά χορταίναμε μέ τά μάτια. 
Μέ δυσκολία τρώγαμε ένα ή δυο φελιά. 
"Από τήν επομένη άρχιζε ή νηστεία. Νη
στεύαμε δλοι σαράντα μέρες, έκτος αν κα
νένας ήταν πολύ άρρωστος.

Γεγονός πού περιμέναν μέ αγωνία τά 
παιδάκια ήταν καί οί μέρες πού βράζαμε 
«προσπόρια» (=πολυσπόρια) τήν 21 Νοεμ
βρίου «τής Προσπορίτσας» καί τού 'Αγίου 
Άνδρέα. Άπό τό βράδυ ή μητέρα έβαζε 
στή μεγάλη τέντζερη κυρίως καλαμπόκι κί
τρινο ή άσπρο παρεμβάλλοντας καί μερικές 
ρόκες δλόκληρες, αλλά καί σιτάρι, ρεβύ- 
θια, φακές, φασόλια κλπ. Τό πρωί όταν 
έβραζαν καλά τά έφτιαχνε μέ τό στούμπο 
ανακατεύοντας καί αρκετό τριμμένο καρύδι, 
ζάχαρη καί σταφίδες. Γίνονταν ενα πρα
γματικό γλύκισμα όχι μόνο τά σπόρια αλλά 
καί τό χυλωμένο ζουμί.

Τά νηστήσιμα φαγητά μας ήταν καμ- 
προλάχανα «μαγειρεμένα» δηλ. χτυπημένα 
μέ τό στούμπο καί αλευρωμένα δπου ρί
χναμε καί ξύδι, «άκέργια» μέ λάδι καί ιδί
ως δταν ήταν «καρδιές» άσπρα πού έθεω- 
ρούνταν φαγητό πολυτελείας. Επίσης όσ
πρια, κρεμμύδια ωμά ή ψημένα μέ λίγο 
λάδι, ελιές, πατάτες, άραπούλια, μπαζίνα 
(πού γίνεται μέ αλεύρι άπό καλαμπόκι βρα
σμένο δσο νά πήξη πού τό καίγαν μέ λάδι 
καμένο μέ ψιλοκομμένο κρεμμύδι), ή οποία 
ζεστή μέ τό κρύο ήταν πολύ ευχάριστη. 
"Επίσης κουρκούτη ή μερμελόνια (γίνον
ται μέ αλεύρι καθάριο πού βράζεται μέ 
νερό στό δοχείο σέ ^ρόπο πού νά σχηματί- 
ζωνται γρουμπούλια ανάμεσα στό χυλό) 
καί κάποτε «ζεματούρα» (ψωμί κομμένο 
μέ νερό πού έβραζε στό δοχείο καί τό ζε- 
ματούσαν μέ λάδι καμένο στό τηγάνι μέ 
ψιλοκομμένο κρεμμύδι ή κάβγιες (είδος 
μακρουλών κρεμμυδιών πού καίνε πολύ). 
"Εννοείται δτι τήν Τετράδη καί τήν Π α
ρασκευή ουδέποτε τρώγαμε λάδι, Νά άρτυ-
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θή κανείς χωρίς λόγο ήταν μεγάλη άμαρ- 
τία. "Εκανε τήν εντύπωση ανθρώπου δ θρή
σκου καί λωβιασμένου. <Αυτός είναι ‘Ο
βριός» η «Τούρκος» λέγαν. Για ξεγέλα
σμα μας έδινε ή μητέρα η ή βάβω καί κο
κόσιες (καρύδια), λίγο πασμά (σύκα ξηρά 
ζυμωμένα σέ στρογγυλά πλακωτά από πά
νω κα'ι κάτω ψωμάκια), η λίγες πέτσες 
(ξηρά σύκα ανοικτά λιασμένα).

Έκτακτο γεγονός στον άπομονωμενο 
μαχαλά μας ήταν καί δταν θά γίνονταν 
λειτουργία στά έκεϊ κοντά τρία παρεκκλή
σια : τού "Αϊ—Νικόλα, τού "Αϊ—Γιώργη 
και της 'Αγιά—Βαρβάρας. Αυτό θά γί
νονταν τρεις τό πολύ φορές δλη τή Σαρα- 
κοστή και δ κόσμος τό περίμενε γιά νά 
λειτουργηθούν και νά μεταλάβουν οί γέροι 
καί τά μικρά παιδιά, αλλά και γιά νά γί- 
νη τό τάξιμο ευσεβών χριστιανών πού θέ- 
λαν νά κάμουν λειτουργία γιά τήν ύγειά 
τους ή γιά κάποια μεγάλη άνάγκη τους. 
‘Αξέχαστες μου είναι αυτές ot νυχιερινές 
λειτουργίες. Έξω ήταν ξεροβόρι καί πα
γωνιά, τά νερά κρουσταλλιασμένα και τό 
κρύο πολύ τσουχτερό. ‘Απότομα χτυπούσε 
ή καμπάνα ή τό σήμαντρο καί μιά γλύκα 
απλώνονταν στην πλάση. Ξυπνούσαμε αμέ
σως* παίρναμε τά κεριά πού έπλασε ή μη
τέρα ή ή βάβω μέ τά χέρια της κοντά στή 
γωνιά τής φωτιάς. Τά κεριά ήταν δυο λο
γιών : μακρυά γιά τά μάνάλια καί κουλού
ρες γιά ψυχοκέρια πού τ* ανάβαμε στούς 
τάφους καί στά πιάτα μέ τά κόλλυβα, ή 
στο κάτω μέρος τών μαναλιών προς τή 
βάση. Ή  γριά βάβω ήταν έτοιμη μέ τά 
καλά της καί προχωρούσαμε μέσα στο 
σκοτάδι. Δρόμος κανονικός δεν υπήρχε* 
κόβαμε μέσα στά χωράφια καί τά αυλάκια, 
σέ ρέματα καί τράφους, σέ παλιούρια καί 
τσιαπούρες, σέ δέντρους καί πλατάνια. 
Κάτω ήταν σωρό τά δεντρόφυλλα καί στά 
περάσματα ήταν στημένα δόκανα γιά κου
νάβια καί αλεπούδες. Κάμπόσες φορές τά 
είχα σκανταλίσει άθελά μου διαβαίνοντας
Ινώ λίγο έλειψε νά πιασθή τό πόδι μου. 
‘Ακούγονταν δ βρόντος τού λαγκαδιού καί 
τό μουρμούρισμα τής βρύσης καί δ ψυ
χρός βοριάς μέ τό χιονόνερο κοκκάλωνε 
τά δάκτυλα καί τις μύτες.

Στά Ικκλησάκια αύτά κάνουν λειτουρ
γίες δχι Κυριακές ή γιορτές, άλλά εργάσι
μες. Πηγαίνει δ παπάς μέ τό παιδί του 
γιά ψάλτη καί βοηθό, καί ένας επίτροπος 
γείτονας. ’Απόξω στήν αυλή προσφέρον- 
ται δλοι καί ανάβουν φωτιά γιά ζεστασιά. 
Ή  κατόχρονη βάβω ήταν δλο χαρά πού 
θά έλειτουργούνταν καί θά μεταλάβαινε, 
γιατί δέν μπορούσε νά πάη μέ τά πόδια 
στήν κεντρική Έκκλησιά πάνω στο χωριό 
πού ήταν πολύ μακρυά !

Τό Ισωτερικό τής Εκκλησίας ήταν 
σκοτεινό καί κρύο. Ό  ψάλτης καί δ παπάς 
κρατούσαν άπό ένα κερί καί διάβαζαν σέ 
ψαλτήρια καί ευαγγέλια καταλερωμένα 
άπό κεροσταλάματα καί ποντικοφαγωμένα. 
Τά καντηλάκια αναμμένα έρριχναν .μιά 
θαμπή ανταύγεια. Ή  κατανυκτική στιγμή 
σκόρπιζε μιά ουράνια μυστικοπάθεια.

Οί πιστοί άναβαν τά κεριά, κάναν συ
νέχεια μετάνοιες, εσταυροκοπούνταν καί 
φιλούσαν τις εικόνες. Μέ μεγάλη εύλάβεια 
συμμετείχαν σιή μυσταγωγία καί αποκρί
νονταν απ’ τά βάθη τής καρδιάς τους στά 
λόγια τού παπά. Έβλεπε κανείς τήν άκρα 
ταπείνωση, τή βαθειά πίστη καί τήν άκτι- 
νοβολία τής άνακούφισης αυτών πού δό
θηκε ή ευκαιρία νά πραγματοποιήσουν τό 
παλιά πολλές φορές τάξιμό τους.

Στο τέλος κοινωνούσαμε καί παίρναμε 
άντίδωρο. "Οσοι είχαν ψάλσιμο, μοίρα
ζαν στον κόσμο κόλλυβα καί κομμάτια 
«λειτουργιά» (=πρόσφορο). Έμενα, επει
δή άρρώσταινα συχνά, μέ σταύρωνε δ πα
πάς καί έκανε ευχές βγάζοντας πάνω μου 
τά ιερά άμφια. Μόλις άρχιζε νά ξημερώ- 
νη, άπόλαγε ή Εκκλησία καί απόξω στά 
πεζούλια δλόγυρα στή φωτιά τρώγαμε τά 
προσφερόμενα καί ανταλλάζαμε λίγες κου
βέντες καί ευχές.

Τον καιρό αυτόν είναι ή πιο μικρή 
μέρα καί ή πιο μεγάλη νύχτα. "Οταν φεύ- 
γη ό Χαμένος (=Νοέμβριος) καί μπαίνει 
ό Άντριάς ( =  Δεκέμβριος), άντρειεύει 
ή μέρα* «μπαίν* ‘Αντριάς κι άντρειεύει 
ή μέρα» λέγει ή παροιμία. Τής 'Αγίας 
"Αννας (9 Δεκεμβρίου) *άνασαίσει ή μέ
ρα» καί τού Άγναντιού (Ιγνατίου 20 Δε
κεμβρίου) ή μέρα «άγναντεύει» καί μεγα
λώνει κατά ένα άλαφοπήδημα, ενφ είναι
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καί άλαφρογιορτή γιατί λένβ «τ' Άγναν- 
τιοΰ, άγνάντευε καί δούλευε». Το μεγάλω
μα τής μέρας τό καταλαβαίνομε άπό τις 
κορυφογραμμές πού βγαίνει ή βασιλεύει 
δ ήλιος. Ξέρομε τί δρομολόγιο ακολουθεί 
δλο τό χρόνο, ώς καί ποιο είναι τό μέγι
στο βόρειο (τό "Αφτί τού Τζουμέρκου στήν 
'Ανατολή καί ή Γκορτσούλα στή Δύση) 
καί τό μέγιστο νότιο σημείο του (ή Χελώ
να στήν "Ανατολή καί ό Γογόμπλος (=Γορ· 
γόμυλος) στή Δύση).

Στό χωριό μεγάλος ήταν δ ζήλος μας 
καί για τό κυνήγημα των πουλιών. "Από 
τις 10 Δεκεμβρίου καί πέρα τά μαζε\Όμε 
καί τά άλατίζαμε για τού Χριστού. Μέ 
«τσόπνες» (=παγίδες) πιάναμε στό λόγγο : 
καλογιάννους, κυργιαρΐνες, κοσσύφια, σι
ταρήθρες λογγήσιες, κλπ* στις λάκκες ή 
πεζούλες όμως πιάναμε σιταρήθρες καμ- 
πήσιες, καμμιά φορά μπεκάτσες καί άγρι- 
οπερίστερα* πάνω στά δέντρα πιάναμε με- 
λισσουργούς, τσίμπες (σπίνους), κοσσύφια, 
μέ βρόχια πιάναμε κοσσύφια μέσα στους 
κισσούς των δέντρων* μέ ντουφέκια κυνη
γούσαμε : φάσες, αγριοπερίστερα, κοσσύ
φια, κυργιαρΐνες, μπεκάτσες, πέρδικες κ.ά. 
ΟΙ μεγάλοι στήναν δόκανα για νά πιάσουν 
αγριογούρουνα καί συχνά βγαΐναν καί πα· 
γάνα πιάνοντας τά περάσματα καί τά καρ
τέρια.

Κάθε χρόνο τά περισσότερα σπίτια 
φροντίζουν νά θρέψουν γουρούνι γιά νά 
τό σφάξουν τού Χριστού. Γιά πρώιμο τό 
αγοράζουν τά Χριστούγεννα ή λίγο αργό
τερα μέσα στό Γεννάρη. Τό «τσιοκανί- 
ζουν» (=μουνουχίζουν) δταν είναι μικρό, 
δχι πολύ μεγάλο, καί τό ταΐζουν γάλα, 
ψωμί, αλεύρι φτιασμένο κουρκούτη δχι 
ζυμάρι, πλύματα από ζύμωμα, τυρόγαλο 
άπό πρέντζα κ. ά. Τό μεγαλύτερο τό αγο
ράζουν τήν άνοιξη ή τό καλοκαίρι. "Όταν 
τό γουρούνι μεγαλώση, τρώει βελάνια άπό 
άριές καί πουρνάρια καί δέντρους, θέλει 
πολλή θροφή καί γιά νά τό ποθέψουν τού 
δίνουν, έκτος άπό τά παραπάνω, κολοκύ
θια, τριφύλλι, καλαμπόκι σάπιο, κυδώνια, 
αχλάδια, ντομάτες, κοσκινίσματα, πλύμα
τα ζυμώματος, ρόκες (=καλ.αμπόκι άξε* 
σπείριστο) κ.π.ά. Τό προσέχουν άπό ήλιο 
καί κρύο. "Απ’ τή ζέστη μπορεί νά σκάση.

"Ένα μήνα πριν τό σφάξουν τό κλεί
νουν στό κουμάσι γιά νά παχύνη καί νά 
μήν τρώη ακάθαρτα πράγματα. "Εκεί τις 
20 τελευταίες μέρες τό ταΐζουν μέ προζύμι 
σάν αυτό πού ζυμώνουν ψωμί, καλαμπόκι 
κ.ά. Δέν τού δίνουν πλύματα κ.δ. γιά νά 
μήν άδυνατίση.

Δυο ή τρεις μέρες πριν τού Χριστού 
τό σφάζουν ή τό ντουφεκάνε, τό σχίζουν 
καί βγάζουν τά μεσαρικά καί τό βασιλικό 
ξύγκι, τό άφήνουν κρεμασμένο νά κρυώση 
καί τήν παραμονή τό γδέρνουν. Τά άντε
ρα τά φουσκώνουν καί τά κρεμάνε. Σ*αύ- 
τά βάζουν τά συκώτια, καρδιές, χόρτα 
άγρια καί τού κήπου, σκόρδα, κρεμμύδια. 
"Από τό κεφάλι βγάζουν τό ξύγκι. Τή 
σούρλα ή τήν πετάνε ή τήν καθαρίζουν 
καί τήν τρώνε, κυρίως τά μικρά παιδιά 
γιά νά μήν κατουριώνται καί τό υπόλοιπο 
κεφάλι τό βράζουν. Τή γλώσσα τήν τρώνε. 
Τό άλλο σώμα τό χαρακώνουν καί βγά
ζουν τό ξύγκι λωρίδες - λωρίδες καί τό 
κρέας μέ τό ξύγκι πού άπόμεινε ή τό 
λυώνουν ή τό παστςουμιάζουν ή άφήνουν 
καί γιά μαγείρεμα, αλλά καί γιά τσιγαρί
δες καί σουφλιμά. 'Ο καθένας καμαρώνει 
γιά τό γουρούνι πού έθρεψε. «Έγώ τό 
έφκιασα 60 οκάδες» λέγει ένας. «Έγώ τό 
έκανα εκατό οκάδες» λέγει άλλος.

"Όλα τά σπίτια των χωριών εκείνων 
τών Τζουμέρκων τις μέρες των Χριστου
γέννων συνηθίζουν νά φτιάνουν τσιγαρί- 
δες* «πυρομάδες», δηλ. φέτες φτενές άπό 
άπό ψωμί ξηροψημένες στή φωτιά, ζεστές 
καί τσιγαρίδες μέ λεμόνι καί αυγά τηγανι
στά εκεί είναι νοστιμώτατο φαγητό.

"Όλο τό σφαχτό δ νοικοκύρης τό δια
θέτει : γιά τούς δικούς του πού δέν έχουν, 
γιά κανένα γείτονα καί γιά δικό του. Κά- 
μνουν παστρουμά, μαγειρεύουν κάμποσες 
μέρες, φιιάνουν τσιγαρίδες καί σουφλιμά 
γιά τό σπίτι τους καί γιά τούς μουσαφί
ρηδες, λυώνουν καί άρκετό κρέας μέ λί
πος καί τό βάζουν σε δοχεία. Αυτό τό 
λυωμένο λίπος μέ τις τσιγαρίδες μέσα τό 
ζεσταίνουν άργότερα επί ένα καί δύο μή
νες καί τρώνε. Φτιάνουν επίσης λουκάνικα, 
καί πηχτή, καί άν περισσέψη πουλούν γιά 
νά πάρουν καμμιά δεκάρα. Οι άρρωστοι 
ξενιτεμένοι ζητούν καμμιά φορά γιά ξαρ-
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ρωστικό κάτι άπό τά μικρά τους χρόνια 
ή φαγητό τής μάνας τους. “Ένα τέτοιο 
είναι καί ή πυρομάδα καί ot τσιγαρίδες 
ή δ σουφλιμάς. Κατά τή μεγάλη πείνα του 
χειμώνα του 1941 - 1942 δ νους μας γύρι
ζε συχνά σέ κάτι τέτοιες ευτυχισμένες ώρες 
τής παιδικής ζωής στό χωριό.

Τήν Παραμονή του Χριστού, εκτός από 
τήν Ιτοιμασία τού γουρουνιού, γίνονται καί 
πολλές άλλες δουλειές : Ετοιμάζουν τό

σπίτι, τά γαλάρια 
3 .  Τό Δ ω δ ε κ α ή μ ε ρ ο  (=μαντριά), τις αυ

λές, τά καλύβια καί 
τούς τσάρκους, γιατί αρχίζουν νά γεννιούν
ται τά κατσίκια καί τά αρνάκια. Κουβαλάνε 
ξύλα γιά τή φωτιά καί κλαρί γιά τά ζφα, 
μήπως κλείση κανένα βαρύ χιόνι καί δεν 
μπορούν νά ξεμυτίσουν έξω.

Ot νοικοκυρές ζυμώνουν άνεβατό ψωμί 
γιά τρεις μέρες. Ζυμώνουν επίσης τό Χρι
στόψωμο από καθάριο αλεύρι. Πάνω στό 
Χριστόψωμο καί σ’ δλα τά ψωμιά πού κά
νουν στό διάστημα τού Δωδεκαημέρου μέ
χρι τά Φώτα φτιάνουν μέ τό φλυτζάνι καί 
τήν ουρά τού τενεκεδένιου μπρικιού κατσι
κάκια, κατσίκες ή γίδες καί κάποτε καί αγε
λάδες μέ τό ποτήρι. Τήν Παραμονή δεν 
τρώνε ποτέ ψωμί μέ τέτοια κατσκάκια.

Έκτος από τό γουρούνι πολλοί σφάζουν 
σπανιώτερα καί κανέλα σφαχτό και οί νοι
κοκυρές τού ετοιμάζουν τά μεσαρικά γιά 
νά κάμουν πατσιά ή ψητό στό ταψί κάτ* 
άπ’ τή γάστρα πού γίνεται γευστικώτατο.

Ά ν  γέννησαν ζωντανά, τότε μαζέψαν 
καί «κολιάστρα», νόστιμο παχύ κιτρινωπό 
γάλα τού ζφου πού γέννησε.

Τά ρούχα τά έχουν πλύνει καί θά ξα- 
ναπλύνουν μετά τά Φώτα, γιατί πρωτύτερα 
γυρίζουν τά παγανά καί δεν κάνει. Ε π ί
σης σ’δλο αυτό τό διάστημα δέν λούζονται 
γιά νά μή τούς πειράξουν τά παγανά.

Τήν Παραμονή τό βράδυ, δταν κλεί- 
σουν τά πράματα ( =  ζωντανά) καί μαζευ
τούν δλοι γύρω στή γωνιά, θά κάμουν 
μιάν ωραία τελετή : τό πάντρεμα τής φω
τιάς. Θά φέρουν κλώνους από κέδρο, πουρ
νάρι καί φελίκι καί ένα χοντρό διχαλωτό 
χερόξυλο άπό πουρνάρι καί θά τά βάλουν 
στή φωτιά. Πρέπει νά είναι δλα πράσινα 
μέ πολλά φύλλα γιά νά πρατσανίσουν στή

φ ω τιά  καί νά  βγή ή μυρω διά . Σ έ κάθε  
κλωνάρι πού ρίχνουν στή φωτιά λέει δ κα
θένας εύχές: «νύφες, γαμπρούς, άρνιά, 
κατσίκια, μόσκια, γομάρια!..». Τά χλωρά 
ξύλα είναι τρία καί τό ένα, τό διχαλωτό, 
πρέπει νά βαστάξη τρεις μέρες, ένφ τά 
άλλα δύο, ώς τό πρωί. Άπό τού Χριστού 
ως τά φώτα οποίος πηγαίνει επίσκεψη σέ 
άλλο σπίτι θά έχη μαζί του καί Ινα κλω- 
ναράκι κέδρο, πουρνάρι, φελίκι, ρείκη ή 
άλλο πράσινο καί, πριν καλημερίση, πάει 
καί τό ρίχνει στή φωτιά φωνάζοντας: 
«νύφες, γαμπρούς, αρνιά, κατσίκια 
καί ύστερα θά χαιρετίση καί θά κουβεντιά- 
ση. Τό βράδυ πού γίνεται τό πάντρεμα τής 
φωτιάς τό πράσινο λαμπαδιάζει καί πρατσα- 
νάει, δ κέδρος σκορπάει ευωδιά λιβανωτού, 
άνεβαίνει καπνός καί λάμπει δλο τό τζάκι.

Ή  βραδυά αυτή είναι μυστηριακή. 
Γεννιέται ό Θεάνθρωπος στή σπηλιά τής 
Βηθλεέμ ανάμεσα στά άκακα βφδια στό 
παχνί τους καί δλα τά χριστιανικά σπίτια 
τό γιορτάζουν. Ot αγροτικοί μάλιστα καί 
κτηνοτροφικοί πληθυσμοί τό νοιώθουν 
πιο κοντά.

Άπό τό βράδυ τής Παραμονής βγαί
νουν άπό τά βάθη τής γης τά καρκαντζού- 
λια ή παγανά. Είναι πονηρά πνεύματα πού 
βγήκαν παγάνα γιά νά πιάσουν τό Χριστό 
καί γι* αυτό τά λένε παγανά. Τριγυρίζουν 
στους μύλους, στα χτήρια, στούς μπουχα- 
ρήδες γιά νά κάμουν κακό καί νά μαγαρί
σουν φαγητά καί ανθρώπους. Βαστούν μέ
χρι τά Φώτα. "Οταν πέση ό Σταυρός στό 
νερό, ξεθρουΐζονται καί πάνε πάλι στά έν* 
ταφα τής γής τή στιγμή πού λαλάει ό μαύ
ρος κόκορας. "Οσο είναι τά παγανά δέν 
λούζονται, δέν γνέθουν, δέν πλένουν εννέα 
μέρες, μάλιστά τις πρώτες τρεις μέρες δέν 
δουλεύουν καθόλου. "Ολοι βάζουν λίγο 
αλάτι, λιβάνι καί σκρυύμπο στήν τσέπη 
τους. "Εξω δέν κάνει νά περπατήσουν οί 
άνθρωποι νύχτα μόνοι τους. Τό βράδυ δέν 
κάνει νά ξενύχτανε μόνοι τους ή νά δου
λεύουν τή νύχτα. Γιά νά τά διώχνουν 
καίνε τσόλια καί πετσιά γιά νά φτιάσουν 
σκρονμπο. Οί τρίχες καί τά-Λτετσιά άμα 
καούν μυρίζουν άσχημα καί τά παγανά φο
βούνται αυτή τή μυρωδιά. Τά παιδιά προ 
παντός πρέπει νά φυλάγωνται, γι* αυτό
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πρέπει νά έχουν έπάνω τους γκόλφι μέ κα
πνιά, μπαρούτι, λιβάνι, άλάτι, σκρούμπο, 
μπουσιλιά καί σταυρό.

'Ανήμερα τά Χριστούγεννα, πριν ξημε- 
ρώση, γίνεται τό καλημέρισμα τής βρύσης. 
Πρέπει νά είναι βρύση πού δεν στίβει τό 
καλοκαίρι. Για νά κλέψη τό νερό συνήθως 
πηγαίνει κορίτσι ανύπαντρο ή αγόρι ανύ
παντρο ή και ή νοικοκυρά. Προτιμιέται τό 
μεγαλύτερο κορίτσι. Αυτός πού θά πάη 
δεν θά μιλήση σέ κανέναν στο δρόμο ή στή 
βρύση. Πρέπει,.ει δυνατόν, νά είναι δ πρώ
τος πού πήγε καί γΓ αυτό πηγαίνουν πολύ 
νύχτα. Στή βρύση κοντά στο πεζούλι ή στο 
κανούλι θά άφήση λίγο ψωμί απ’ τό Χρι
στόψωμο, σιτάρι άπ9 τό ύψωμα, κρέας 
άπ9 τό γουρούνι, ένα κεφάλι από πουλί, 
γλυκό κ.ά. Αυτά είναι δείγμα δτι προηγή- 
θηκε άλλος πού έκλεψε τό νερό. 9Αφού 
άκουμπήση κάτω αυτά τά πράγματα λέγει 
στή βρύση : «Καλή μέρα καί χρόνια πολ
λά !». 'Ύστερα γεμίζει ένα μικρό δοχείο 
ΐσα-ΐσα γιά νά κλέψη νερό καί ξαναγυρίζει 
στο σπίτι* αφήνει τό «άκριτο» νερό, παίρ
νει κλαρί χλωρό καί ρίχνει στή φωτιά, κα
λημερίζει όλους τούς ανθρώπους τού σπι
τιού, τούς φιλεί καί εύχεται «χρόνια πολ
λά!». Πολλές φορές πηγαίνει καί σέ γειτο
νικά σπίτια καί τούς πηγαίνει άκριτο νερό, 
αν δεν πήραν, καί ρίχνει κλαρί στή φωτιά 
τους καί τούς λέγει ευχές καί παίρνει 
απ’ αυτούς ανταμοιβή σέ χρήματα.

Τό πρωί θά πάνε στήν Εκκλησία μέ 
ύψωμα (σιτάρι βρασμένο, μέ ζαχαρωτά, 
σταφίδες, καρύδια καί «λειτουργία») τυλι
γμένο σέ καθαρό άσπρο μαντήλι μέσα σέ 
καινούργιο καθαρό τρουβά.

Γυρίζοντας από τήν Εκκλησία δ καθέ
νας θά πάρη κλωνάρι κέδρου, ρείκης, 
πουρναριού ή φελικιού πράσινο καί προτού 
καλημερίση στο σπίτι ρίχνει τό πράσινο στή 
φωτιά καί λέγει ευχές: «νύφες, γαμπρούς, 
αρνιά, κατσίκια !» καί ύστερα χαιρετάει καί 
φιλει τούς ανθρώπους τού σπιτιού λέγον
τας ευχές.

Τού Χριστού, τήν Πρωτοχρονιά καί 
τά Φώτα τά σπίτια ανταλλάσσουν καί επι
σκέψεις. Εκεί ρίχνουν στή φωτιά πράσινο 
κλώνο, δ πως είπαμε, καί λένε ευχές καί 
ύστερα χα ιρ ετιούντα ι, εύχιούντα ι καί κά

θονται νά κουβεντιάσουν καί φιλευθούν 
μέ τηγανίτες, ξηρά σύκα καί καρύδια, ρα· 
κή καί κυρίως τσιγαρίδες από γουρούνι.

Τά χλωρά κλαδιά πού ρίχνουν στή φω
τιά καί Ιδίως δ κέδρος μέ κάνουν νά σχε
τίζω τό έθιμο αυτό μέ τό ξενικό Χριστου
γεννιάτικο Δένδρο’ ποιός εμποδίζει νά θε
ωρήσουμε τούτο μια παραλλαγή ελληνική 
αυτού πού γίνεται στή Δύση ;

"Υστερα από τήν επιστροφή από τήν 
Εκκλησία σέ λίγο θά κολατσίσουν. Είναι 
πασχαλιά σήμερα, νηστέψαν σαράντα μέρες 
συνέχεια, σκεφθήτε πώς περιμένουν τήν 
ώρα τούτη ! Θά φάνε γάλα κολιάστρα, 
αυγά τηγανιστά, τσιγαρίδες μέ λεμόνι ή 
καί σουφλιμά, κρέας ψητό στο ταψί κάτω 
στή μπουγάνα, πουλιά ψητά. 'Η  μάνα 
λέει ατά παιδιά : «Σήμερα, παιδιά, τρώνε ! 
Τελείωσε ή νηστεία. Τώρα τό τυρί καί ιό 
γάλα δέν είναι γκιώνης !»

Τις τρεις μέρες των Χριστουγέννων θά 
τρώνε συνέχεια φαγητά τρεις καί τέσσερες 
φορές τήν ήμερα. Ή  νηστεία πού προη- 
γήθηκε τούς κάνει νά νοιώθουν σαν πραγ
ματική πασχαλιά τις χρονιάρες αυτές μέρες.

Τις μέρες τού Χριστού βγαίνει καμμιά 
φορά δλο τό χωριό παγάνα γιά νά κυνη- 
γήση αγριογούρουνα στά δάση.

"Αλλη μέρα αξιοσημείωτη είναι ή πα
ραμονή τής Πρωτοχρονιάς. “Τό βράδυ τής 
31ης Δεκεμβρίου πού φεύγει δ χρόνος, 
φτιάνει ή μητέρα «μπουκουβάλα» στο τη
γάνι. Κάνουν ζεστό ψωμί, δχι άνεβατό, 
άλλα άλειψό, κουλούρα. Καίνε πρώτα τό 
βούτυρο ή κυρίως τό λάδι καί τρίβουν μέ- 
σ<* τό ζεστό ψωμί καί ανακατεύουν καί 
ενα νόμισμα ή σπειρί καλαμπόκι. "Υστερα 
βγάζουν από τό τηγάνι μέ τήν ξύλινη 
κουτάλα καί βάζουν στο πιάτο τού καθε- 
νός μέ τή σειρά τό μερίδιό του, σ' δσους 
είναι ατό σπίτι, σπανίως σταύς ξενιτεμέ
νους. Βάζουν καί στο άφηρημένο σπίτΰ

"Οποιος βοή τό νόμισμα ή τό σπειρί 
στο μερίδιό του, αυτός έχει τήν τύχη, εί
ναι δ τυχερός τού σπιτιού. Τ ό  πρόσωπο 
πού έχει τήν τύχη σέ ένα σπίτι παίζει με
γάλο ρόλο γιά τήν ευτυχία καί προκοπή 
τής οικογενείας* φέρνει υγεία, χαρά καί 
πλούτη αχό σπίτι. "Οταν λειψή, έπακο- 
λ ο υ θ ε ΐ δυσ τυ χία  κα ί κατήφορος» Τότε λένβ
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«Έκύλησβ ή* λαγήνα, νά Ιδοΰμβ «ου θά 
σταματήση !*. Καί “ακούει κανείς οικογέ
νειες νά λένε : «Έγώ έχω τυχερό τό μικρό 
παιδί. Άφ* δτου γεννήθηκε, πάω δλο στο 
καλύτερον. "Αλλος λέγει για κορίτσι, άλ
λος γιά ψυχοκόρη κλπ.

Μέ τή διανομή καί το φάγωμα της 
μπουκουβάλας καί τήν εύρεση του τυχε
ρού λέγονται καί πολλές ευχές για τον 
Καινούργιο Χρόνο. Μπουκουβάλα φτιά
νουν καί Ανήμερα τήν Πρωτοχρονιά, άλλα 
χωρίς νόμισμα γιά τυχερόν.

’Αξιόλογη μέρα είναι καί ή παραμονή 
των Φώτων, το βράδυ τής 6 Ιανουάριου. 
Τήν ήμ^Οα πέρασε δ παπάς μέ τό «Έν 
’Ιορδάνη...» καί αγίασε τό σπίτι, τι: αυ
λές, τά μαντριά, τά καλύβια καί τά χωρά
φια. Νηστέψαμε καί τό βράδυ περιμένου
με ν9 Ανοίξουν τά ουράνια τά μεσάνυχτα 
μιά στιγμή. "Οποιος είναι καθαρός μπο
ρεί νά ίδή τούς Αγγέλους καί τον ουρανό 
καί δ,τι ζητήση γίνεται. Τά ουράνια ανοί
γουν καί άλλες μέρες Ικτάκτως καί αν τύ
χη καί ζητήση κανένας καθαρός μέ μεγά
λη πίστη κάτι καλό γιά τον εαυτό του 
ή κάποιο δίκαιο κακό γιά άλλους, γίνεται. 
ΓΓ αυτό δέν πρέπει νά καταριέται κανείς, 
γιατί, άν τύχουν τά ουράνια Ανοιχτά, πιά
νει ή κατάοα. «Μέ καταράστηκε κι έτυχε 
ανάντελη ώρα καί έπιασε ή κατάρα» λέγει 
οποίος τού έστρεξε ή κατάρα.

Επίσης τά μεσάνυχτα ξημερώνοντας 
τά Φώτα γίνεται τό νερό κρασί, δταν ανοί
γουν τά ουράνια, καί πέφ,τη δ Σταυρός 
στο νερό καί αυτό βαστάει λίγα δευτερό
λεπτα, δσο νά μπη τρείς φορές στήν κο- 
λυμβήθρα καί νά βγή δ Χριστός. "Οταν 
φυλάξη κανένας καί είναι καθαρός, μπο
ρεί νά τό πετύχη. Ό  θειός μου ό Γρηγό- 
ρης Ντούλα Παπαγιώργος τό είχε βρει.

Καλότυχος δποιος τό πετύχη ! Πόσες 
φορές παιδάκια φυλάξαμε έχοντας τή λίτρα 
μέ τό νερό διαρκώς στο στόμα, Αλλά δέν 
τό πετύχαμε. Μόλις λαλούσε δ κόκορας, 
σταματούσαμε νά φυλάμε γιατί πέρασαν 
τά μεσάνυχτα. Φαίνεται ήμασταν αμαρτω
λοί. 9Απ“ τούς παλιούς μολογούσαν δτι τό 
βρήκαν πολλοί. "Ισως τότε νά ήταν πιο 
ενάρετοι οί άνθρωποι, ένφ τώρα χάλασε 
ή πλάση καί δ κόσμος είναι πολύ Αμαρ

τωλός. "Ετσι τό δικαιολογούσαμε, Σ ' άλλα 
μέρη (π. χ. Κάρπαθο) πιστεύουν δτι τήν 
άγια αυτή στιγμή ή θάλασσα γίνεται πέρα 
γιά πέρα γλυκεία καί πολλοί φυλάνε βάζον
τας μέ τό πλόχειρο διαρκώς νερό θαλασσινό 
στο στόμα, δσο νά περάσουν τά μεσάνυχτα,

Τά Φώτα αγιάζουν δλα τά νερά, γιατί 
πέφτει δ Σταυρός στο νερό. Παίρνομε 
άγιασμα από τόν παπά κοντά σέ βρύσες, 
δπου γίνεται αύτήν τήν ήμερα δ Μεγάλος 
‘Αγιασμός. Στά παλιά χρόνια 8πί τουρκο
κρατίας, πρίν χτίσουν τή σημερινή Έκ· 
κλησία τής ‘Αγίας Παρασκευής, Ικεΐ κον 
τά της ήταν ένα παρεκκλησάκι δπου φυλά
γονταν ή ΕΙκόνα τής ‘Αγίας Παρασκευής 
τού βουλιασμένου Χάβου, πού είχε βρεθή 
σ’ ένα γέρικο πουρνάρι εκεί γύρω. Τόν 
‘Αγιασμό των Φώτων τόν κάναν τότε πά
νω στο νερό τής Συκιάς. Στό χωριό ζούσε 
ένας ευσεβής χριστιανός πού τόν λέγαν Σϊ- 
μο. Αυτόν κατά τήν ώρα τού ‘Αγιασμού 
τόν έπαιρνε ή ΕΙκόνα καί "ανέβαιναν μαζί 
ψηλά στον ουρανό καί κάνανε τρεις μεγά
λους γύρους στό διάστημα Από κεί πού 
είναι ή Εκκλησία έως τή Συκιά καί στό 
τέλος ή Εικόνα κατέβαινε στό τραπέζι πού 
ήταν δ παπάς καί δ Σιμός απιθωνόταν 
ανάμεσα στον κόσμο. Ό  ένενηνταπεντά- 
ρης γέρος τού χωριού Κωνσταντή Γιώργης 
μου τό επιβεβαίωνε δτι γίνονταν πράγματι 
καί οί παλιοί χωριανοί τό μολογούσαν.

Τό βράδυ πρέπει ν9 άδειάσουν δλα τά 
δοχεία γιά νά μή μείνη νερό πουθενά, 
γιατί είναι άγιασμα καί δέν κάνει νά μεί
νη γιά τήν άλλη μέρα. "Αν τύχη καί μείνη 
κάπου, πρέπει τήν επομένη νά τό χύσουν 
στό λαγκάδι, στό ποτάμι ή στό πηγάδι.

Μόλις πέση δ Σταυρός στό νερό, φεύ
γουν καί τά Καρκαντζούλια, μάλιστα μό
λις λαλήση δ μαύρος κόκορας, καί κρύβον
ται στά βάθη τής γης. Τις μέρες τών Χρι
στουγέννων στό χωριό δέν συνηθίζονται 
κάλαντα. Οί χωρικοί προμαντεύουν καί τήν 
έκβαση τής σοδειάς τους Από τόν καιρό * 
πού θά κάμη ανήμερα τού Χριστού, τά 
Φώτα καί τή Λαμπρή. Λένε : «Τά Φώτα 
φωτισμένα καί τά Λαμπρά βρεμένα, αμ
πάρια γιομισμένα». "Η : «Χαρά στά Γέν
να τά στεγνά, τά Φώτα χιονισμένα, καί τά 
Λαμπρά βρεμένα, Αμπάρια γιομισμένα».

ΚΟΝ. A3. ΑΙΑΜΑΝΤΗΣ



»I M 1 0 F 2 TIKI1  ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

ΤΑΚΗ ΤΓΙΑΚΟΥ

ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΗΣ ΑΔΕΡΦΗΣ

Πάρε με άπ9 τό χέρι έσυ ή σοφή 
κι9 δδηγήτρα γνώμη.
Νύχτωσε κι9 οί δρόμοι 
βουλίαξαν στο σκότος, άδερφή.

Λ'
Λ

\
ί
I
4**

Τδν δρϋό σου λόγο, τδν καλδ 
δώστον μου καί πάλι,

- f σ’ άκρια νά μ ΐ βγάλει,
σε λιμάνι, Θέ μου, καί γιαλό.

Μ 9 εδειρε δ σορόκος κι9 δ γαρμπής 
σ9 ενα πέλαο ξένο.
Μ 9 άρμπουρο σπασμένο
πώς ϋά μπεις στη βάρκα, πως ϋά μπεις ;

Κ ι9 εχω τόση ανάγκη ok λιαστό 
πόδισμα ν9 άράξω . . .
Τ9 άξο χέρι, τ’ άξο,
τέντωσε, άδερφή μου, νά πιαστώ /

(Ανέκδοτο)

%

ΝΙΚΟΥ ΣΗΜΗΡΙΩΤΗ

Ξ Ε Ρ Ω . . .

%
ΕΙνβι ή .ψυχή σου αγνή καί δροσερή 
σάν την πνοή του άγέρα μές στά πεύκα, 
κ9 εϊνβΐ βαριά ή εμυχή μου, θλιβερή 
κι9 άσάλευτη, ad μιά γιγάντεια λεύκα.

Ξέρω, δϊ ϋά μου πεις άν μ 9 άγαπάς, 
κι άν σ9 άγαπώ δέ ϋά στό πώ ποτό μου, 
μά τρέμει άλ9 ή ψυχή μου ώς μέ κοιτάς, 
χαϋώς ή λεύκα στήν πνοή τον άνέμον%

-  A



ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ ΖΙΤΣΑΙΑΣ

Τ Ο  Θ Α Μ Α
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΙ ΘΡΥΛΟΙ ΤΗΙ ΠΑΤΡΙΑΑΣ ΜΑΣ

Ό  ·Αλί) άγάς, σταλμένος στ* άπάνω τά χωριά γιά τήν άπογραφή τών ύπη- 
κόων, κλείστηκε μέρες άπδ τά χιόνια, καί δέ μπορούσε νά γυρίση στά Γιάννινα,

Θά σεκλετιζόταν αλήθεια πολύ ό Άλής —κι* δς μή τδν περίμενε κανένας έκεΤ 
κάτω μέ πόνο— άν δέν έπιανε φιλίες μέ τδν Πρόεδρο, κι* δν δέν ήταν καί κείνη 
ή δεργολύγερη τής χήρας, ή Βγενιά, πού συχνοπερνοϋσε γιά τή βρύση άπδ τή μέση 
τής ρούγας. Τό χωριό, έφεγγε τότε, καί τά πάντα δλλαζαν δψη. Τήν ϊπερνε άπδ 
κοντά δ Άλής μέ τά μάτια, καθισμένος στή γωνιά τοΟ μοναδικοΟ καφενέ, ώς τδ 
γύρισμα τοΟ δρόμου. Κι* έκεΓ, στδ στρίψιμο, γύριζε κι* αύτή ή σκασμένη τδ κεφα- 
λάκι της μέ τ' δσπρο τδ φακιόλι* μά ούτε μποροΟσε κανένας νά μαντέψη κατά ποΟ 
κύτταζε* ύστερα δ Άλής έπεφτε σέ βαρεία συλλογιά.

—Μή συκλετίζεσαι φίλε μου, τοϋ έλεγε δ Πρόεδρος* θά κόψη δ καιρός* τί θά 
κάνη... Κάτσε, μιά πούρθαν έτσι τά πράγματα, νά κάνουμε καί τοϋ Χριστού άντάμα. 
Μέρες πού βρέθηκες έδώ, δέ σέ φιλέψαμε κατά πώς έπρεπε. Κάτσε νά σ* εύχαριστή- 
σουμε άπδ ταγιά.

Ό  Άλής, ήταν καλόκαρδος καί βολικδς άνθρωπος, θά μπορούσε, δν ήθελε, 
νά διατάξη νά τοϋ δράσουν κόττες καί νά τού σφάξουν άρνί* άλλά, μιά πού αύτοί 
έδώ οί χριστιανοί τάχαν σέ μεγάλη αμαρτία τά καλά τά φαγητά τούτες τις μέρες, 
κι* οί γυναίκες δέ μαγάριζαν τά τετζερέδια μέ τέτοια βρασίματα, άρκέστηκε στούς 
νερόβραστους τσορβάδες* κ’ έτσι, νήστεψε κι* αύτδς μαζί μέ τή φαμίλια τού Προέ
δρου, μαζί καί μ* δλο τδ χωριό, καί —φυσικά— μαζί μέ τή Βγενοϋλα.

Παραμονή τοϋ Χριστού, κι* οί έτοιμασίες γιά τή μεγάλη γιορτή, ήταν άπάνω 
στή φούργια τους.

Οί γυναίκες μπαινοβγαΤναν άνασκουμπωμένες. "Αλλες ζύμωναν, άλλες καθά
ριζαν τά σπίτια, άλλες έπλαθαν τις πήττες. Άπάνω άπδ τούς φούρνους, ένα γλυκό 
μοσχομύριστο σύγνεφο ανέβαινε βιαστικά μέ τδν άέρασ τδν ούρανό, νά θυμίση, λές, 
τοϋ θεού, πώς έπρεπε νά έτοιμάση γρήγορα τδ Μονογενή του, γιά νά τδν στείλη 
στδν κόσμο, πού περίμενε μ* αγωνία.

"Επειτα, νά βγάλη στή μέση τ* ούρανοϋ τδ πιδ λαμπερό του άστέρι, γιά νά 
φωτίση πάλι τδ δρόμο πού θά παίρναν οί τρεΓς οί μάγοι μέ τά δώρα, ξεκινημένοι έδώ 
καί χίλια όχτακόσια τόσα χρόνια, γιά νά βρούν κι* έφέτος τδ Παιδί καί νά τδ 
προσκυνήσουν.
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Ό  Άλής πήρε %C αδτδς μέρος στίς έτοιμασίες.
Έσφοξαν μέ τδν πρόεδρο τις κόττες, έκοψαν τά λουκάνικα, άνακατώθηκαν 

μέ τις γυναίκες, κι* είπανε χωρατά καί παροιμίες ένα σωρό. Είπαν καί γιά τή μέρα 
ποδρχόταν αδριο, καί πώς είναι ή μεγαλείτερη γιορτή τοΟ χρόνου.

Έ  Βάβω τότε πού καθόταν κοντά στδ άναμμένο τζάκι, είπε πολλές ίστορίες 
γιά τοΟ Χριστού τή Γέννηση. Είπε γιά τή φάτνη, γιά τά βόδια πού ζέσταναν μέ τήν 
άνάσα τους τδ βρέφος, γιά τ' άστέρι πού δδήγησε τούς μάγους* καί πώς, κάθε χρόνο 
τέτοια μέρα, βγαίνει πάλι τδ ίδιο έκείνο άστέρι, κι* δποιος έχει πίστη καί καλή 
καρδιά, δ θεδς τοΟ δίνει, δτι κι* άν ζητήση τήν ώρα έκείνη. Είπε καί γιά τούς 
βοσκούς πού είδαν τή λάμψη κι' άκουσαν τ’ άγγελούδια νά ψάλλουν μέ οδράνια 
μελωδία τδ «Δόξα έν ύψίστοις*.

Άκουγε δ Άλής, καί, μιά γελούσε άπδ μέσα του, μιά δμως θιάμαζε, μέ τοΟτα 
πού πίστευαν οί Χριστιανοί μ* δλη τους τήν ψυχή.

Έπειτα ή βάβω, πήρε μιά μαύρη στρογγυλή πλάκα, πού τή φύλαγε μόνο 
γιά τούτη τή μέρα, καί τήν έβαλε πάνω στήν άνθρακιά. "Οταν ή λεπτή έκείνη πλά
κα πύρωσε, έρριξε πάνω της ζυμάρι μέ μιά κουτάλα. "Ανοιγε αδτδ σ’ δλο του τδ 
πλάτος καί ροδοκοκκίνιζε. Καί πάλι τά ίδια καί πάλι, κι’ έψησε έτσι πολλά φύλλα, 
τ’ άράδιασε σ’ ένα ταψί, τάκαψε μέ βούτυρο, τά πασπάλισε μέ καρύδια, κΓ άπέ τά 
ζεμάτισε μέ πετιμέζι.

Είναι τά σπάργανα τοΟ ΧριστοΟ, έξήγησε στδ μουσαφίρη της. — Δέν είχε 
πανιά ή Παναγία νά φασκιώση τδ μωρό της, στδν άχερώνα πού γέννησε, κι' ήμεΤς 
οί γυναίκες κάνουμε τοΟτο τδ γλύκισμα, γιά νά δείξουμε, πώς αδτδ τδ θυμόμαστε, 
καί πώς τή συμπονούμε, καθώς καί κείνη μάς πονάει καί μάς γνοιάζεται άπδ τούς 
οδρανούς της.

Δοκίμασε *Αλή έφέντη, έσύ πού άρτένεσαι* είναι πολύ νόστιμο.
— "Οχι, έκανε δ Άλής.—  Αύριο θά φάω κι* έγώ άντάμα μέ σάς, *

Κοντά στ1 άναμμένο τζάκι λαγοκοιμήθηκε δλη ή οίκογένεια, ώς τήν ώρα πού 
χτύπησαν οί καμπάνες,

— θά ρθώ κι' έγώ στήν έκκλησιά σας, είπε δ μουσαφίρης,
— Μετά χαρΛς, Άλή έφέντη, τ' άπάντησαν γελαστοί.
Τιμή καί καμάρι τώχαν οί χριστιανοί νάρχονται κι* άλλόδρησκοι καί νά 

έκκλησιάζονται μαζί τους, Ή θρησκεία τούς δέν είχε τίποτε πού θάθελαν νά τώχουν 
κρυμμένο, "Ολοι νά ρθοΟν, δλοι ν’ άκούσουν* κι* άν είναι δυνατόν, νά τούς φωτίζη 
δ Μεγαλοδύναμος καί νά πιστέψουν δλοι.

. "Εβαλαν τά γιορτινά καί ξεκίνησαν,
*0 ούρανδς ήταν κατακάθαρος, Άπδ βραδίς δ βοριάς κρατούσε κάτι μεγάλα 

πυκνά πούπουλα, καί τδν καθάρισε άπ* άκρη σ' άκρη, Μάδησε δλα τά που· 
λίά τής γής τόσες μέρες πού φυσούσε, καί μέ τά φτερά τους, σκούπισε σφιχτά τδν 
ούραγό* *Ύστερα δ άέρας σάν τέλειωσε αύτή τή δουλειά, κατά τά μεσάνυχτα, τρύπω* 
ί! στή σπηλιά iw» flWrt άπδ τά μεγάλα δ ν̂ά* η '  άπβκοιμήθηκ* ιύχαριστημίνσ̂

k
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T1 άστέρια λαμποκοπούσαν χρυσαφένια. Ιϊοιό άπ* δλα νάνοι κείνο πού στά
θηκε πάνω άπό τή φάτνη ; Ποια στιγμή θ’ άνοιξη δ ούρανός γιά νά τό φανερώσει; 
Φωσφορίζανε πάνω στόν ούράνιο θόλο, μυριάδες, κι* άνοιγόκλειναν τό φως τους, σαν 
κεράκια πού πέρνει τή φλόγα τους άνάλαφρο αεράκι, και σάν τά μάτια τής ΒγενιΟς 
πού χαμηλώναν ντροπαλά.

Γύρω τά ψηλώματα ήταν δλόασπρα, σάν νά κατέβηκαν τ’ άγγελούδια, καθώς 
έκείνη τή νύχτα πού φανερώθηκαν στούς βοσκούς. Γοργοπετουσαν άπό ψήλωμα σέ 
ψήλωμα κι* άπό καρδιά σέ καρδιά, κι* άνακατώθηκαν άπόψε μέ τούς άνθρώπους. 
Κι* άνάμεσα σ’ δλα τ* άγγελάκια, κι’ ένα άλλο άκόμα, ξένο μ* αύτά, κι* άς κατέ
βηκε κι’ αύτό άπό τόν Ιδιο ούρανό. Έ να  μικρό και τρελλό πού κρατούσε βέλος κι* 
άγγιζε τήν καρδιά τοΟ Ά λή  και τοϋ τήν τρικύμιζε.

ΤραδοΟσαν δλοι τόν Ιδιο δρόμο, κι* έτσι μπήκαν δλοι μαζί στή μικρή έκκλη- 
σιά. Κι* οί Χριστιανοί καί τ* άγγελάκια δ Ά λής.

Ζέστη καί φώτα κι* όμορφιά πού ήταν έκεί μέσα . . .
’Εκεί, τόν δέχτηκαν μέ τιμές, έτσι σάν άρχή τοΟ τόπου νά ποϋμε.

Παραμέρισαν οί πιστοί γιά νά περάση ό άπιστος καί νά προχωρήση ώς τήν 
κορφή μπροστά στήν 'Ωραία Πύλη. ’Εκεί στάθηκε ψηλόκορμος κι’ Ισιος^μέ τό φέσι 
στά χέρια. "Ομορφος νιός ήταν 6 *Αλής: Γεροδεμένος, μ* όλόμαυρα μάτια 
καί κατσαρά μαλλιά.

Άντικρύ του, ήταν ή εικόνα τής Γέννησης. Μιά μητέρα σκυμμένη, κρατούσε 
ένα μωρό, καί δίπλα τά βόδια νά τό ζεσταίνουν μέ τήν άνάσα τους. Κάρφωσε τά 
μάτια πάνω της.

Ό  νοΟς του πήγε στή μάνα του, πού πέθανε πάνω στή γέννα. Έ τσι θά ήταν 
κι’ έκείνη ή μανοϋλα πού δέ γνώρισε καί τόν άφησε όρφανό, ένα τόσο δά βρέφος. 
Έ τσ ι θά τόν κύτταξε γιά πρώτη καί τελευταία φορά. Κάτι βούρκωσε μέσα του καί 
δέ μποροΟσε νά τ ' άποδιώξει,

Έφερε τά μάτια όλοτρόγυρα.
Πλάί, στήν άκρινή κολώνα, στεκόταν ή Βγενιά μέ τή μάνα της. Γλυκειά 

πού ήταν άπόψε ! Δέ φοροΟσε τ’ άσπρο τό φακιόλι. Ε ίχε ριγμένο ψηλά στά μαλλιά 
μαΟρο μαντήλι μέ χρυσή νταντέλα γύρω τριγύρω, σάν τό στεφάνι τό χρυσό τής 
Παναγίας. Κι* άπ’ άλήθεια, "Ιδια μέ τήν Παναγία ήταν ή τσούπρα τούτη. Κύτταζε, 
μιά τήν εικόνα, μιά έκείνη, καί τις θαύμαζε καί τις δυό,

Ή  μάνα της δμως φαίνεται, νά τό κατάλαβε* γιατί τράβηξε άπότομα τήν 
κόρη της καί τήν έκρυψε πίσω άπό τήν κολώνα,

Ζεματίστηκε δ Ά λής, κατακοκκίνησε. Στήλωσε τώρα τά μάτια καί θωρούσε 
μόνο τήν Παναγία, Στό πρόσωπό της τό γλυκό άνακατευόταν, μιά ή μάνα του πού 
ηέθανε πάνω στή γέννα καί μιά ή κοπέλλα τούτη,

Τ9 άσημένια καντήλια, έρριχναν χρυσές άνταύγειες1 τά στεφάνι* τών άγίων 
Ιλαμπαν άχτιδωτά, Τά Ιξαπτέρυγα στά χέρια τών παιδιών στεκόταν στή μέση τής 
'̂ ηκληοίας, *0 (ερέας μέ τά χρυσά τά άμφια, έψελνε τό «Χριστός γιτνάταιο* καί μέ
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τό λιβανιστήρι, λιβάνιζε καί ξαναλιβάνιζε, τις εικόνες, τό Εκκλησίασμα καί τόν 
Τούρκο μαζί.

Ό  ’Αλής στεκόταν μαγεμένος.
θέλησε για μιά στιγμή νά Επικαλεσθή τόν δικό του τό θεό. — Α μάν Για

ραμπή' ψιθύρισε, "Ομως Εκείνος δέν τόν άκουσε. Μονάχα 6 θεός τών Χριστιανόν 
άπόψε τού πλημμύριζε τήν καρδιά. Τοϋτος 6 Θεός τών χριστιανών, πού καταδέχτηκε 
νά γεννηθή μέσα σ’ Εναν άχερώνα, καί τά βόδια τόν ζέσταναν, κι' οΐ φτωχοί βοσκοί 
είδαν τ’ άγγελούδια καί τόν προσκύνησαν πρώτοι. Πόσο κοντά στούς άνθρώπους ήρθε 
τούτος ό Θεός τών Χριστιανών, πόσο άπλά καί ταπεινά ήρθε πλάν τους. Άλλο πράμα 
ήταν αύτό πού Ενοιωθε άπόψε. ΠαρακαλοΟσε νά μή σωθή ή λειτουργία. Νά μή 
ξυπνήση άπ* αύτή τή γλυκειά Εκσταση τής ψυχής.

Τελείωσαν δλα τά τροπάρια, Εφτασαν στό «Νΰν καί άεί», κι* δ κόσμος ήταν 
Ιτοιμος νά φύγη, δταν Εγινε τό θάμα τούτο.

Ό  ΤοΟρκος μέ σκυμμένο κεφάλι, πλησίασε στήν 'Ωραία Πύλη, γονάτισε, φίλη
σε τό πετραχήλι τοΟ παπά καί δήλωσε πώς θέλει νά γίνη Χριστιανός. Παρακάλεσε 
μάλιστα νά τόν βαφτίση, τούτη κι’ δλας τή στιγμή, άν τό μπορούσε.

Δακρυσμένος 6 σεβάσμιος γέροντας σήκωσε τά μάτια στόν Παντοκράτορα.'
— «Μέγας είσαι κύριε,,.»

Στά μάτια τοΟ γέροντα, 6 παντοδύναμος, είχε χαμηλώσει άπό τό θόλο τής 
Εκκλησίας, κι* εύλογοΟσε τόν καινούργιο πιστό,

"Ολοι γονάτισαν μέ συγκίνηση καί δέος,
Τό μυστήριο τής βάφτισης Εγινε Εκείνη τήν ώρα, κι’ δλοι μαζί Εδωσαν τ’ όνο

μα τού ’Ιησού στόν καινούργιο άδερφό τους.
Τήν άλλη μέρα, 6 Πρόεδρος μέ τό φίλο του —τό Μανώλη τώρα— γύρισαν 

βλα τά σπίτια γαί τά «χρόνια πολλά», Παντού τούς δεχόταν μέ γλυκά καί μέ δώρα. 
"Ομως τό πιό ώραΤο γλύκισμα τοφάγαν στό σπίτι τής χήρας. Ή ταν τά σπάργανα 
τού Χριστού, πού τούς τά πρόσφεραν δυό ταραγμένα χεράκια.

Ό  Μανώλης Ερριξε στό δίσκο Ενα πεντόλιρο, γιά «σημάδι» κΓ ή καρδιά του 
Ετρεμε μή τυχόν καί τού τό γυρίσουν πίσω. —νΑ 1 μπά γυιέ μου.,, Μιά τέτοια 
άμαρτία, δέ θά τήν Επερνε στό λαιμό της, ή θεοφοβούμενη καί γνωστική γυναίκα, 
"Ενας άνθρωπος άλλόθρησκος, ποΰρχεται στήν πίστη τού Χριστού μας, κι* ή Εκκλη
σία τόν δέχεται μ* άνοιχτή άγκαλιά. πάει τώρα Εμείς οί άνθρωποι ν* άποδιώξουμε 
τήν άγάπη του j

"Επειτα*.., Λροστάτη καί νοικοκύρη δέ γύρευε κι* αύτή γιά τό σπίτι της καί 
γιά τήν δρφανή της \ Ό  Θεός μήπως δέν τούς τόν Εστειλε ;

Τήν πρώτη Κυριακή μετά τά Χριστούγεννα, ό παπάς, στήν Ιδια Εκκλησία, 
μ4 δλο τό χωριό τριγύρω του, Εκανε κι* άλλο μυστήριο, καί δεήθηκε στόν Κύριο νά 
εύλογήση τούς δούλους του, Εμμανουήλ καί Εύγενίαν*.,

«... ώς ηόλόγησας τόν ’Αβραάμ καί τήν Σάρρα, ώς ηύλδγησας τόν 4Ιακώβ 
Καί τήν Ρεβέκαι ώς ηόλόγησας.,,*»*
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Δέξου τήν καλή μέρα τού Θεού
ψυχή uov πού άγρυπνάς στην πάναγνη, ώρα \
οταν στους ουρανούς Ανθίζουν ρόδα
κι9 οϊ κάμποι βάφονται στις παπαρούνες
οταν στο πρωτοσκάσιμο της αυγής
τρυγάς τή γαλήνη τής λύτρωσης »
δταν ή πλάση δλη γίνεται Ανθόκηπός ν . : t
καί συ ψυχή μου κρίνος. L

Δέξον τδ «ΧαΤρε> τού Θεού 
ψυχή μου που άγρυπνάς στη μυστική την ώρα 
κ ι9 Ας γίνει ό λόγος δρθρινδ τραγούδι ι ,
κι Ας γίνει δ λόγος θεία μουσική * ' ’ \
που θά σαλπίσουν σϊ στρατιές των άγγέλων 1' "

.που θά σαλπίσουν οί στρατιές των άνθρώτιων 
σαν παναρμόνιο σύμβολο
σάν ύμνο πανανθρώπινο ·>̂
Αλληλούια.

' Λάμπουν χιλιάδες χρώματα στήν πλάση 
πού ταξιδεύουν σέ γαληνεμένα πέλαγα 
κι9 οί δροσερές Ακτίνες 
Ανοίγουν τΙς γρίλλιες σου ψυχή t ν
γιά νά ρουφίσεις τή φωνή τον πελάγου 
γιά νά ρουφίσεις των οϋρανων τδ ώοαννά^

Στόύς κλώνους μύρια περιστέρια μέ τά ράμφη Μυς
ξεφτίζουν τδν Ασημένιο τής αύγής Ανασαΰμδ
xal πίσω$ νά γυμνοίt λοξοί δρόμοι σβήνουν ·*'’
πού τρύγισάν μέ δάκρυ τούς καημούς
χ ι9 ίμπρδς καινούργιοι Αλλοι ξεπροβάλλουν
Ο9 Αραχνοΰφαντες σκιές πλεγμένοι. I

Ψυχή πού Αγρυπνάς στήν πάναγνη Ανατολή
Βταν οΐ δροσερές Ακτίνες Ανοίγουν τΙς γρίλλιες σου
γιά νά ρουφίσεις τή φωνή τού πελάγου
γιά νά ρουφίσεις τού ούρανοϋ τδ ώσαννά
μαστίγωσε τή σκέψη
τούς περασμένους δρόμους ηιά νά μή
στους νέους δρόμους πιά νά μή τρομάζει, > \
>(tvtxiotoV
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τού εργάτου μέ δλες τις πτυχές της. Τή 
ζωή του μέ τούς πόνους, μέ τις θλίψεις, μέ 
τις περιπέτειες, μέ τά πάθη, μέ τήν τρα
γική ή τήν εύτιχισμένη του μοίρα. Μ* δλα 
ταΰτα εδώ δέν έχομε τήν πρόθεση νά θί* 
ξωμε —τόσο βαθειά— μέσα στή φαντασία 
μας, τον εκατοντάχρονο καί πλέον τάφο 
τής Βαλτιμόρης, οπού κοιμάται τό βαθύ 
ύπνο τής αΙωνιότητας, δ διηγηματογράφος 
καί μεγάλος ποιητής Έντγκαρ Άλλαν 
Πόου, πού αποτελεί στο χωρίς κριτική διά
θεση πόνημά μας τούτο —τδ θέλομε ή 
δ'χι— τό Ιδανικό, άν μπορούμε νά άποκα- 
λέσωμε Ιδανικό, τήν τραγική έπικαιρότητα 
τήν τόσο συσχετισμένη μέ τό πένθιμο σον- 
νέτο «Ζάκυνθος» τού σκοτεινού Αμερικα
νού ποιητή.

*Η είκόνα πού μας προβάλλεται άπό 
τό παρακάτω θλιβερό αυτό ποίημα, είναι 
ή προφητική διαίσθηση τού δημιουργού 
του, εΐναι τό μοιραίο σύμβολο, τό μετου- 
Οιωμένο σέ αΐμαία καί Ερείπια μέσα στήν 
όδυνηρή πραγματικότητα τού πανώριου 
καί φοηολουσμένου Ελληνικού νησιού, 
Ζάκυνθος»

"Όσο όμως καί νά μάς πληγώνη τήν 
καρδιά, ή σκληρή θύμηση τής πρωτόφανης 
Καταστροφής πού προέκυψε άπό τήν Εγκατη 
μανία τού μυθολογικού Εγκέλαδου στις 
μέρες μας, στο φιόρο τής Ανατολής, δς 
δφίσωμο —σά νεκρικό μοιρολόι— τούς 
στίχους τού ‘Έντγκαρ ‘Άλλαν Πόου νά κυ
λήσουν μέσα άπό τήν μελαγχολική τους 
μουσικότητα καί τήν άναδυόμενη κατάρα 
μαύ |έφνγε άπό' τό στόμα του, όχι ΐσως

θεληματικά, αλλά άπό τήν ώθηση τής 
ιδιόρυθμης ψυχολογικής σύνθεσης τού 
ποιητή καί τού πεπρωμένου.

ΣΤΗ ΖΑΚΥΝΘΟ

"Ωραίο νησί, πού άπό τό πιό ώραΤο λουλούδι 
Τ’ όλόγλυκο γεννήθηκε όνομά σου.
Πόσες στιγμές πανώριες σαν τραγούδι 
Δέ φέρνει ή θύμηση στ* άντίκρυσμά σου !
Τί ελπίδων στοχασμούς, πόχουν χαθη I 
Ποιας ευτυχίας, πού θάφτηκε, τά μάγια I 
Ποια οράματα τής νειάς πού δέ θ ' άρθή 
Ποτέ - ποτέ πια στα χλοερά σου πλάγια I 
Ποτέ πιά I "Ω !, ή μαγεύτρα ήχώ ή  θλιμμένη I 
Δεν μέ μεθά ή γητιά σου ποτέ πιά !
Ποτέ πιά ή μνήμη I Γή καταραμένη 
Κράζω τήν άνθινή σου άκρογιαλιά 
*β, ύακίνθυνο νησί I Φλογάτο Τζάντε I 
«Isola d* oro ! Fior di Levante».

Δέν γνώρισα άλλη καλύτερη Απόδοση 
στήν γλώσσα μας τούτου τού σοννέτου άπό 
τήν παραπάνω τού “Ελληνα ποιητή Νίκου 
Σημηριώτη. Άλλωστε δ Υδιος στή μετά* 
φράση τού Εργου τού Αμερικανού ποιητή, 
στόν πρόλογο, λέει Επαναλαμβάνοντας 
εκείνα πού είπε δ Μπωντλαίρ—· «ή μετά· 
φράση των ποιημάτων τού Πόου είναι Ενα 
όνειρο Επιθυμητό, μά δέν είναι παρά 
όνειρο μονάχα. “Οσο γιά τήν δική μου 
προσπάθεια, δέν Εχει άλλη ά£ίωση παρά 
ν' άποδώση στή γλώσσα μας κάτι άπό τήν 
καταπληκτική μουσικότητα των πρωτοτύ*

* Μετεδόθη ύπό τοθ συγγραφέων διά ΤοΟ 
τηλεοπτικού σταθμού WEEU τών ‘Ηνωμένων 
Πολιτειών μέ τήν εύκαιρία τού Εράνου ύπέρ 
τών σεισμοπλήκτων τών Ίονίων Νήσων, ποή 
διβν&ργήθηκρ προσφάτων στήν Άμβρική»

Β. ΓΚΑΤΖΑΡΟΥ

ΤΟ ΠΕΝΘΙΜΟ ΙΟΝΝΕΤΟ "ΖΑΚΥΝΘΟΣ,,*
Τ ο ν Ε Ν Τ Γ Κ Α Ρ  Λ Α Λ Α Ν  Π Ο Ο Υ

ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ κ α τ α ν ο η ς ω μ ε  
ενα έργο χωρίς νά γνωρίξωμε τή ζωή
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πων, καί, δπου στάθηκε δυνατό, κάτι από 
τό αίσθημα πού κλείνουν μέσα τους». Καί 
προσθέτω, παρ' δλην την τελειότητα τής 
μεταφράσεως του σοννέτου αυτού και την 
μετριοπαθή έκφραση τού μεταφραστού, 
ή άναδρομή στο πρωτότυπο μάς σπρώχνει 
βαθύτερα στο φωτερό σκοτάδι τού αισθή
ματος, έτσι πού νά κατεβαίνουν περισ
σότερα δάκρυα.

Ό  Έντγκαρ *Αλλαν Πόου, ό εισηγη
τής καί πρωτοπόρος τού αστυνομικού διη
γήματος κ* ένας απ' τούς μεγάλους Αμερι
κανούς ποιητές, ό δημιουργός τού αθάνα
του Κορακιού, πού λάμπει σαν διαμάντι 
δίπλα στήν παγκόσμιο κλασσική ποίηση, 
δεν γνώρισε ποτέ από κοντά τό «άνθος τής 
‘Ανατολής* δπως προσαγορεύουν τό λου- 
λουδοφορτωμένο Ελληνικό νησί Ζάκυνθο, 
οΐ Ευρωπαίοι. Μά ή περιγραφή πού είχε 
γράψει για τό δμορφο νησί ό Γάλλος Σα· 
τωμπριάν, Ινέπνευσε τον Έντγκαρ Πόου 
νά συνθέση τό ωραίο, άλλα πένθιμο αυτό 
σοννέτο. Σκοτεινός όνειροπόλος ό ποιητής 
ένός νοσηρού καί καταστροφικού έργου πού 
γεννιόντανε πάντοτε άπό τήν έπήρεια μιας 
τρομερής μέθης, Αφήνει τήν μαγευτική 
δπτασία τού νησιού πού ξεπροβάλλει άπό 
τά γαλάζια κύματα τού Ίονίου, νά γλυ· 
στράη μέσα στή θολωμένη του μνήμη γιά 
νά καταντήση τό Απελπιστικό σύμβολο τής 
δμορφιάς καί τής ευτυχίας πού παντοτεινά 
χάνονται. Πλατωνικός Ιραστής τού θανά- 
ίου ό Πόου, συλλαμβάνει τΙς Αληθινές χα
ρές καί τΙς Ανθρώπινες Ιλπίδες καί τΙς βυ
θίζει μίέσα στό πικρό ποτήρι τής θλίψης. 
"Ετσι κΓ Ιδώ. Μέσα Από τούς μελαγχολι- 
κούς στίχους τής Ζακύνθου, αναδύεται μέ 
τή προφητική της δμολογία ή κατάρα πού 
Ανέρχεται μέ τΙς Αναθυμιάσεις τής ψυχο
σύνθεσης τού ποιητή, γιά νά διαχυθή μέ 
Τό Ανεπιθύμητο καί σκληρό έπίκαιρο τού- 
ΐης νόημα Ανάμεσα στά ερείπιά της.

‘Αρχίζει μέ έπιφωνήματα θαυμασμού 
Kttl δυνατό χρωματισμό πού τόσο ταιριά
ζουν στήν πανώρια περιβολή τού νησιού 
Καί τονίζει μέ γλυκοπένθιμη μουσική τούς 
στίχους στό φτερούγισμα τής Ανάμνησης. 
Τής Ανάμνησης τού ποιητή * τού κόσμου 
Hut Κείνης τού μυρωμένου λόφου Σίράνη 
Μ  Ιμκνιύίτςία πηγή μέσα αιήν

αντήχηση των τηλεβόλων τού Μεσολογγίου, 
νά γραφτή από τήν Εθνική πέννα τού Σο
λωμού δ “Ύμνος τής Ελευθερίας. Τής 
Ανάμνησης τού άπεσπασμένου πιά «Κόκκι
νου Βράχου* πού απέδωσε στήν αΙωνιό- 
τητα μέ τήν έξοχη γραφίδα του μιά άλλη 
φυσιογνωμία δ Ξενόπουλος. Ακολουθεί 
αμέσως έπειτα τον Απελπιστικό δρόμο τής 
δηλητηριασμένης φαντασίας του* ’Αλλά Αν 
στά υπνωτισμένα αυτιά τού Έντγκαρ Άλ· 
λαν Πόου, δπως λέει δ Αιμίλιος Λωβριέρ, 
τό Κοράκι ξαναλέη αδιάκοπα τον Αμείλικτο 
αντίλαλο τού πεπρωμένου, στή δική μας 
δμως καρδιά δεν χάθηκαν οι στοχασμοί 
των Ιλπίδων καί ή γητειά τής Ζακύνθου 
αιώνια θά τραβάη τήν κιθάρα καί τον 
έρωτα στά Ιξωτικά Ακρογιάλια καί στούς 
ύακίνθυνους λειμώνες της. Παράλληλα σε
βόμαστε καί τήν επαναστατημένη ψυχή τού 
παράδοξου ποιητή πού θέτει στή διάθεση 
τής πανίσχυρης Ιπιθυμίας του τό ολέθριο 
μυστικό τού «ποτέ πιά>, πού^Ιδώ επανα 
λαμβάνεται τέσσερες φορές γιά νά γίνη στό 
«Κοράκι* «ποτέ πιά τώρα», καί νά καταν 
τήση βάλτος, πεπρωμένο τής ζωής, πού 
άπό τήν δμορφιά της άποστρέφει τήν 
μνήμη του καί δίνει δργή στήν κατάρα, πού 
είναι στοιχείο παραλογισμοΰ, Αλλά πάντα 
Αναπόδραστο στοιχείο τής Ιδιόρρυθμης 
τέχνης του. Στό τέλος συνέρχεται —γιατί 
δ Πόου έχει καί τις καλές του ώρες— καί 
χρησιμοποιεί τά ώραΐα 'Ιταλικά έπίθετα 
τού Σατωμπριάν γιά νά μάς δείξη άλλη 
μιά Ακόμη φορά τό μέγεθος τής δμορφιάς 
τού νησιού. Τήν ‘δμορφιά πού τραγούδησε 
τόσο γλυκά, Αλλά πάντοτε νεκρή*
"Ω, ωραίο νησί, που άπό t6 πιό ωραίο λουλούδι 
Τ* δλόγλυκο γεννήθηκε δνομά σου,
Αν δ Πόου, δ μάγος αΰτδς τής πένθιμη^ 
μουσικής* ξαναζούσε στήν έποχή μας» μί 
βεβαιότητα τότε, θά Ικλαιε μπροστά στό 
βωμό τού μεγάλου σου πένθους* δπως ndl· 
ποτέ ίκλαιε δλόκληρες νύχτες πάνω στόν 
τάφο τής αγαπημένης του Λενώρας* ΰακίν· 
θυνο νησί I Φλογάτο Τζάντε I
*ΙιοΙ& d* ox*o I Fior di levAHtd»*
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ΓΑΛΑΝΑΚΗ-ΒΟΥΡΛΕΚΗ

Α Γ Α Π Η

Μον'στέλλεις την 9Αγάπη σον 
μέ τους τέσσερονς άνέμους, 
μέ τΙς άχτίδες τον ήλιον, 
με του φεγγαριού τό φως ...
Ευλογημένη ή ώρα πουφερε τή φωνή σον. 
Ευλογημένη ή ώρα πουστειλλα, 
τό φιλικό μου μήνυμα σέ σένα, 
κιΊίγινε τώρα καρπός έρωτικός 
που τόν κρατάω στά χέρια μου ...
Είσαι ή Ιδέα κι9 6 έρωτας 
οτήν καλλίτερη ώρα τους I 
Είσαι τ9 άγνό πά&ος 
nob καίει καί καίγεται ...

Τ ’ άσήμαντα γέμισαν ώμορφίά, 
τ* άπλά νόημα I
Γέμισε κ9 ή καρδιά μου ’Αγάπη,' 
3εχείλησεί σάν τό φουσκωμένο ποτάμι 
nob ξεχειλίζει καί χάνεται 
σ^ούς άγρούς καί στους δρόμους 
Λίγη μου είναι ή κά&ε μέρα,

*Εχω τόσα καί τόσα ν’ άγαπήσω I 
Τό δεντράκι nob μεγαλώνει ...
Τό μυρμήγκι nob κουβαλάει τό σπόρο '.»* 
Τήν Πασχαλιά nob γυμνώνεται 
&η* τά φύλλα της 
Δίνω καί τϊς νύχτες μου,
Πίσω άη* τά κλειστά βλέφαρων 
τά μάτι $ μου κυττάζοννε> 

βλα τά ώραΐα nob γεννι&’νϊΗΓ  
Hat m & a fo o w t . * »
Κυττάζοννε τήν ΆγάπηιΙ
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Μ Α Τ Ω Μ Ε Ν Ο Σ  Ε ΡΩΤ Α Σ
' Επικολυρική μυθιστορία

Δ.-ΤΟ ΠΛΑΝΕΜΑ

Πάλι τά δέντρα Ανθίζουνε κι of κόμποι λουλουδίζουν· 
γλυχολαλοΰνβ τά πουλιά, της άνοιξης τάηδόνια.
Τώρα χι δ νιδς πραματευτής Απ’ τή Βλαχιά γυρίζει, 
χαζαντισμένος τραγουδάει στή μούλα του καβάλα.
Φτάνει στον πύργο του Σταθά, στέκει καί ξεπεζεύει.
Κι ή Ρήνα τδν άγνάντευεν άπό τό παραθύρι.

—Γειά σου, χαρά σου, λυγερή 1...
— Καλώς τον τδ λεβέντη !... 

— '‘Άνοιξε, μαυρομάτα μου, νά μπω στ’ δρχοντιχύ σου, 
τή νύχτα νά ξεκουραστώ χαΐ τδ ταχύ μισεύω.

•—Είμαι μονάχη, ξένε μου, χαΐ σφάλισα τΙς πόρτες.
Στά ξένα λείπει δ κύρης μου χι ή δούλα πάει νά πλύνΐ). 
“Εχω χαΐ χδρη ζηλερή, τρέμω μή μοΰ τήν κλέψουν. 

— Πεντάμορφη είν’ ή μάνα της, πανώρια έκείνη θάναι.
Κυρά μου, στά βαφτίσια σου ποιδ δνομα σμύ χαρίσαν) 

— Έ γώ  είμαι ή Ρήνα, τοΰ Σταθά τδ μπιστεμένο ταίρι... 
—Μοιάζεις πουλάκι στδ κλουβί, στή γλάστρα μαντζουράνα, 

Σάν γιασεμί μοσκοβολάς, λαλεΐς σάν τή γαλιάντρα.
—“Αγουρε γλυκομίλητε, ποϋθε έρχεσαι, ποιδς ε ίσ α ι)
— Αύγερινύ μέ κράζουνε.., Κι άπ* τή Βλαχιά γυρίζω.
— Γ ι’ αύτδ γελάς σάν άγγελος καί σάν Αστέρι λάμπεις.

Μά τώρα έδώ στδ σπίτι μου τ( θέλεις, τί γυρεύεις |
— *Απδ τήν Πύλη <βς τή Βλαχιά πραματευτής γυρίζω 

καί φέρνω γιά τΙς Αμορφες άρμάτες καί στολίδια.
“Εχω βελούδο, καμουχά καί λιαχουρί φουστάνι.
Φέρμελες χρυσοκέντητες, γούνες, μαντήλια, πέπλους, 
γιορντάνια Ασημοζώναρα, διαμάντια σχουλαρίχια,

Bwafi&saa
* Ιννέχιιχ |κ τού προηγουμένου tfityotlf
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πού οποία τά Ιδη βουρλίζεται καί χάνει τά μυαλα της.
—Λεβέντη μου, λυποκρατώ. Σύρε νά τά πουλήσης 

στά πανηγύρια, πού γλεντούν καί χαίρονται οΐ παρθένες. 
—Χτένι γιά τά μαλλάκια σου, βενέτικο καθρέφτη

θενά σού δώσω καί μπογιά, τά φρύδια σου νά βάφης. 
—Στολίδια δεν μού πρέπουνε, γιατ* είμαι ζωντοχήρα 

καί τήν καρδιά μού μάρανε τής ξενιτειάς ή πίκρα.
—Έ χω  τ’ άγαποβότανο, τόν έρωτα πού ανάβει...
—"Αγουρε, σύρε στο καλό... καί μή μέ σκανταλίζεις !
—Έσύ, κυρά μου, στέκεσαι κρύα σάν τό λιθάρι 

καί τής γριάς σε κυβερνάει τ* άλύγιστο τό πείσμα.
"Ανοιξε τήν αυλόπορτα, νά μπάσω τάλογό μου, 
νά ξεφορτώσω στήν αυλή, νά άδειάσω τά δισάκκια, 
νά σού σωριάσω, λυγερή, στά πόδια σου τό βιός μου... 

—'Απ' άγουρο δεν δέχομαι καλούδια, θυμητάρια.
Πληρώνω χούφτα τό φλουρί κι ο,τι ποθώ αγοράζω.

—Κι άλλες κυράδες γνώρισα περήφανες ώς τώρα...
Στήν άγκαλιά μου ήμέρωσα πέρδικες, γερακίνες.

—Τού κάκου, κυνηγάρη μου, καυχιέσαι. Είμαι τρυγόνά, 
στό βρόχι πού δεν πιάνεται, δεν πέφτει σέ παγίδα.

—Σκλάβα μέσ* στό κλουβάκι σου μοιάζεις μέ καναρίνι, 
πού κελαδεΐ τήν άνοιξη θλιμμένο δίχως ταίρι.
Είσαι κοντούλα λεμονιά, πού σ* έδειρεν δ πάγος.
"Ομως με τά μαγιάπριλα θενά φουντώσης πάλι...

—Κόλακας είσαι, ξένε μου, πας νά μέ ξελογιάσης... 
—"Ανοιξε, Ρήνα τού Σταθά, καί δέξου με στό σπ ίτι!...
—Θάρθή ή κλειδοκρατόρισσα σέ λίγο από τό πλύμα.
—Άπόστασα νά καρτερώ. Τά μάτια μου νυστάζουν... 

Λυπάμαι και τό γρίβα μου νά στέκη φορτωμένος.' 
Απόψε στό κατώγι σου στρώσε μου νά πλαγιάσω 
καί τήν αυγή σέ χαιρετώ και πάω στή δούλεψή μου.

—Ό  κάθε νιός παινεύεται κι δ ξένος τό καυχιέται, 
σάν ξενυχτήση στής Ρηνιώς τό τιμημένο σπίτι.

—Κυρά μου, ξέρω νά κρατώ τό μυστικό σάν τάφος.
—Τή νύχτα δεν μπιστεύομαι νά μπάσω ξένον άντρα...
—"Αγρύπνησα κι άπόστασα, λιγοθυμιά μέ πιάνει...

"Αν μ* άποδιώξης άρρωστο, Θεός νά σέ παιδέψη !..
—Δέν έχω πέτρινη καρδιά, σπλαχνίζομαι τούς ξένους . . . 

Νά φας, νά πιής στό σπίτι μου, τόν ύπνο νά χορτάσης! 
Έσκέπασε τό πρόσωπο μέ μεταξένιο πέπλο, 
άπ* τόν όντα κατέβηκε τή μαρμαρένια σκάλα,



ΙΜ» Ι Ί Γ . , '. Ι '.Π ,......  1 ■ τ" ' τ 1 't ι ■ η'.·»- , - τ ■■ '«■ >» < .H nStfffl*K W B STI4,

- τράβηξε της αύλόπορτας τή σιδερένια Αμπάρα . . ·
‘Ανοίγει τά θυρόφυλλα, δειλά τόν χαιρετάει...

^ Ε έ ν ε  μου, καλώς ώρισες στού χυρ * Σταθά τόν πύργο !··
— Σέ προσκυνώ, χυρούλα μου, χαΐ σου φιλώ τό χέρι.

Δούλος σου θΑμαι πάντα Ιγώ για τήν πονοψυχιά σου.
Έ συρε τόν παλιόγριβα με τ* άχριβό φορτιό του 
κι Ιπήγε χαΐ τόν έδεσε δίπλα στον δβορό της*
Επάνω στό πλακόστρωτο ξεφόρτωσε τό βιός του*
Κ ι ύστερα ξέγειρε χι αυτός στό μυρωμένον ήσκιο, 
νά ξαλαφρώση Απ* τό βαρύ του ταξιδιού τόν κόπο.
Στόν ξωτικό της λυγερής, τόν παραδείσιο κήπο 
δνειρευόταν ξυπνητός, δίχως νά πιή μεθούσε, 
σάν μαγεμένος έστεκε, με θάμπος Ιθωρούσε.
Νάτη κι ή Ρήνα ντροπαλή καί χαμηλοβλεπούσα, 
μέ τ* άλαφρό περπάτημα και τό ψιλό καμάρι 
περνάει τό χλοερό στρατί χαΐ πάει στό Συντριβάνι. »
Ποιός είδε τή Λιογέννητη τήν άστροφορεμένη
καί δεν ^σκανταλίστηκε, δεν έχασε τό νού του ; ✓
Ποιός συναπάντησε ξωθιά, Καλότυχη νεράιδα,
καί δέν τού χάθηκε τό φως, δεν κόπηκε τ} φωνή του ;
Γυαλίζεται στης στέρνας της τό διάφανο καθρέφτη, 
σιάζει τις χρυσομέταξες πλεξίδες των μαλλιών της, 
ταΐζει τά ψαρόπουλα, με τά παγώνια παίζει.

—Δός μου νερό, κυρούλα μου, νά πιω νά ξεδιψάσω, 
τά βάσανα τής ξενιτειας ό δόλιος νά ξεχάσω!

— Μετά χαράς μου, ξένε μου, τή δίψα σου θά σβήσω...
*Αγουρε, πάμε στόν δντά νά σού τοιμάσω τάβλα, 
νά καλοφας τό νόστιμο προσςράγι μου, πού ευφραίνει.
Κι απ’ τό κατώγι μου κρασί μοσχάτο θά σού φέρω 
στήν ασημένια κούπα μου νά πιής και νά μεθύσης.
Κι υστέρα τό κρεβάτι σου μέ πούπουλα θά στρώσω, 
νά πέσης ν* άποκοιμηθής σάν τό μωρό στήν κούνια.
Kl Ιγώ μέ τό τραγούδι μου θενά σέ νανουρίζω.

— Έ λ α  κοντά μου, λυγερή, καί κάτσε στό πλευρό μου, 
νά σε γλεντήσω, νά σού είπώ τόν πόθο τό δικό μου.
Ξέρω νά παίζω ταμπουρά, νά γλυκοτραγουδάω.

—Ντρέπομαι, παλληκάρι μου. Τήν κόρη μου φοβάμαι.
Μή μάς !δή τό μάτι της, ταύτί της μήν άκούση...

* - . —'Έ ννοια  σου !.. Μόνο τά πουλιά γροικάνε τή φωνή μας, 
μά δεν νογαν, γιατί χι αυτά τά τρέλανε ή Αγάπη 
τώρα μέ τά μαγιάπριλα, πού χτίζουν τΙς φωλιές τους.
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—"Αγουρε, σάν νά τράβηξε τ6 σύρτη κάποιος... *Δκου!..
—Ό  γρίβας στό πλακόστρωτο χτυπάει τό πέταλό τον...
—Καλέ μου, ποιός ό τόπος σου καί ποια τα γονικά σου ;
—Ό  κόρης μου άπ* τά Γιάννινα κι ή μάνα μου άπ* τήν "Αρτα... 

Παραμικρός όρφάνεψα... Κι έφυγα για ιά ξένα, 
νά καζαντήσω τάλαρα, βενέτικα φλωράκια.

—"Αγουρε, μοιάζει ή τύχη μας, τό μαύρο ριζικό μας.
Κι Ιγώ έχασα τον άντρα μου στα ξένα πλανεμένο 
Καί τώρα μέ τήν κόρη μου μοιράζω τήν δρφάνια, 
κλεισμένη σάν καλόγρια μέσα σέ μοναστήρι.
Είμαι στής νιότης τύν άνθό ... Μά μέσ9 στή μοναξιά μου 
κοντεύουν νά μου μαραθούν τά λοΰλουδα, τά κάλλη.
Καλέ μου, θέλω συντροφιά, ζηλεύω τά παιγνίδια ...

—Ζύγωσε, περιστέρα μου, νά παίξωμε λιγάκι,
για νά σέ μάθω τό σεβντά, πώς πιάνεται ή άγάπη.

—‘Ως μ* έγγιξες, παλλήκαρε, τά σωθικά μου άνάψαν, 
μου κόπηκαν τά γόνατα, λιγώθηκε ή καρδιά μου.

—Κυρά μου, από τις μυρωδιές μεθύσαμε κι οί δυό μας.
"Εχεις λεμόνια δίφορα κι εύωδιασμένον κόρφο ...
Γιά πέσε στήν άγκάλη μου, νά σου περάση ή ζάλη ...

** *

Πήραν τάπόσκια στήν αυλή κι ό ήλιος βασιλεύει 
καί στήν άγκάλη τής Ρηνιώς ό νιος κοιμάται ακόμα.
Καί ποιός θά κόψη τό'νειρο, τά μάγια θά τούς λύση;
Μά κάποια πού παιχνίδιζε στούς κρίνους πεταλούδα, 
σάν άπονήρευτη ψυχή, στα πορφυρένια χείλη 
τής Ρήνας έτριγύριζε καί τά συχνοφιλούσε, 
άπ τή ντροπή σάν νάθελε γλυκά νά τήν ξυπνήση;
Ή  Ρήνα ξεπετάχτηκε, τήν αμαρτία νοιώθει.
’Αναστενάζει θλιβερά, βγάζει φωνή πού τρέμει.

—*0ϊμέ !.. Πώς ξελογιάστηκα, πώς έπεσα στό λάθος !
*Ω πλάνε καρδιοκλέφτη μου, πού τήν τιμή μου πήρες 
σπλαχνίσου με τήν άμυαλη καί μή μέ παρατήσης, 
νά μέ παιδέψη ή γειτονιά, νά μέ πομπέψη δ κόσμος.

—Ησύχασε, άγαπούλα μου ! Καί θά γυρίσω πάλι, 
γιά νά σέ κάμω ταίρι μου καί στεφανωτικιά μου...

—Σήκω, λεβέντη, μέριασε κι άπό τό σπίτι χάσου,
ή κόρη μου κι ή δούλα μου μήν έρθουν καί μας πιάσουν.

—Γιά πιάσε με νά σηκωθώ καί βάλε με νά κάτσω 
καί πότισέ με άνθόμελι νά δυναμώσω λίγο,
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γιατί βαριά μ* άρρώστησαν τά γλυκερά σου χάδια 
\ καί μ* έκαψεν ή θέρμη σου καί μου διψούν τά χείλη.

"Εχεις άγκάλη φλογερή καί τό φιλί σου άνάβει 
καί των ματιών σου ή σαϊττιά κατάκαρδα λαβώνει. 
"Αργησα, περιστέρα μου. Κι είναι ώρα νά μισέψω, 
γιατ* έχω στράτα αλαργινή καί θά μέ πάρη ή νύχτα.
Μου χλιμιντράει δ γρίβας μου, πιστός μου σύντροφός μου, 
γιά νά του βάλω τήν ταή, νά πάω νά τόν ποτίσω.
Γειά σου - χαρά σου, σήνα μου, κι εγώ στά ξένα πάω, 
νά δώσω τήν πραμάτεια μου, μεταξωτά καί γούνες, 
νά μάσω χούφτες τό φλωρί, νά θησαυρίσω δσήμι.
Κι δταν θά βγή δ χινόπωρος καί πέσουνε τά χιόνια, 
θά ξαναρθώ στόν πύργο σου καλούδια νά σου φέρω, 
μέ τού Χριστού τή Γέννηση ταίρι μου νά σέ κάμω.

—"Αγουρε, σύρε στο καλό !.. Κι ή Παναγιά μαζί σου ! 
Τραγούδι νάναι δ δρόμος σου και τό ταξίδι γλέντι ! 

Νάνθοβολή ή καρδούλα σου δροσάτο περιβόλι !
Κι δθε διαβαίνεις καί γυρνάς, δ τόπος νά εύωδιάζη !
Καί κάθε πέτρα, πού πατάς, τριαντάφυλλα νά βνάζη !
Μά εκεί στά ξένα πού θά πας κοίτα μή σέ πλανέψη 
άλλης γυναίκας ομορφιά κι εμένα μέ ξεχάσης !
Γιατ* έχω ένα χρυσό πουλί, νογάτο περιστέρι, 
πού θά μοΰ είπή τό μυστικό, μαντάτο θά μοΰ φέρη.
Κα'ι τότε πού θά ξαναρθής νά μοΰ γυρέψης χάδια, 
σπαθιά θά βρής στά χέρια μου, πού θά σέ, πελεκήσουν, 
κι άστρίτες στά μαλλάκια μου κι οχιές, πού θά σέ πνίξουν. 
Γιατ* είμαι αψιά στόν έρωτα κι αλύγιστη στο μίσος.
Ξέρω νά πλένο) τή ντροπή και νά χτυπάω τό ψέμα, 
νά στρώσω γιά τόν άπιστο πικρό τραπέζι γάμου, 
νά κάμω κα'ι τή μάνα του τά μαύρα νά φορέση.

—*Ανίσως, Ρήνα, σ* άρνηθώ γι’ άλλης γυναίκας κάλλη, 
μάρτυρα βάζω τό Θεό, νά μού κοπή ή ζωή μου !..

—Όϊμένα τήν ταλαίπωρη μέ φάγανε τά φίδια !..
— Γιατί φοβάσαι, άγάπη μου, σάν καρυοφύλλι τρέμεις;
— Τόν ήσκιο είδα τής δούλας μου στής στέρνας τόν καθρέφτη. 

Νά τη ψηλά στο λιακωτό πού απλώνει τά σιντόνια ...
— Ρήνα, ποιός είναι δ μορφονιός, πού στέκει στο πλευρό σου; 

Μήν είχες πρωτοξάδερφο και γύρισε άπ* τά ξένα ; -
— Είναι ένας φίλος σπιτικός, τού άντρός μου σταυραδέρφι... 

Περνώντας άπ* τήν πόρτα μου τήν καλησπέρα μοΰειπε.
Μού γύρεψε νερό νά πιή, τό γρίβα νά ποτίση,

1
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—-Έχεις μπλεγμένα τά μαλλιά, σκισμένο τό πολκάκι, 
τα μάγουλά σου κόκκινα, τά μάτια ξεκομμένα.

—"Ολη τή νύχτα αγρύπνησα καί μέ φλογίζει ή θέρμη.
—Ρήνα λοξά κοιτάζεις με καί σκΰβεις τό κεφάλι.

Ξέρω καλά από ψέματα, καμώματα γυναίκεια...
Δεν είναι αρρώστιας ξάναμμα μήτε κι αγρυπνίας ζάλη, 
μά άντρίκιο ερωτοφίλημα καί σφίξιμο κι αγκάλη.
Κι όίν δεν τό εΐπώ του αφέντη σου σίντας ξαναγυρίση, 
να μήμέ λένε φρόνιμη, δούλα σου μπιστεμένη...

Νάτη κι ή κόρη του Σταθά βγαίνει στο μπαλκονάκι 
μέ τό λεβέτι τάργυρό τάνθη της νά ποτίση...
Βλέπει τον ξένο στήν αυλή, ρωτάει ξαφνιασμένη :

—Μάνα, ποιος είναι δ μορφονιός αυτός δ μουσαφίρης ; 
—Πραματευτής στο σπίτι μας ήρθε νά ξαποστάση 

κι άνοιξε τά δισάκκια του, τό βιός του νά μου δείξη. 
Στολίδια εγώ πανάκριβα γιά σένα θά διαλέξω, 
καί γιά τις άρρεβώνες σου βραχιόλια, δαχτυλίδια...
Κι ή βάγια από τό λιακωτό τό μυστικό προδίνει.

—Ή  μάνα σου, κοροΰλα μου, ξαπλώθηκε σττά γιοΰλια 
καί μέθυσε άπ’ τή μυρωδιά κι έχασε τό μυαλό της 
κι έφαγε τάγαπόχορτο καί γλυκαποκοιμήθη.
Πέρασε κι δ πραμματευτής, τήν είδε, εσκανταλίστη 
κι άπλωσε καί τής χάϊδεψε τον ανθηρό της κόρφο. 
Καί την τιμή της έκλεψε, τήν έρριξε στο κρίμα... 
Συγνέφιασε τό πρόσωπο τάγγελικό τής κόρης, 
εβουρκωσαν τά μάτια της, πονετικά κοιτάζουν, 
άλαλη στέκει κι υστέρα τρικλίζοντας γυρίζει 
στήν καμαρά της κλείνεται στενάζει, σιγοκλαίει.. 
"Αγριος θυμός τά σωθικά τής Ρήνας τρικυμίζει, 
σπιθίζουνε τά μάτια της, τή βάγια σαϊτεύουν... 
Όρμάει κατά τό λιακωτό σάν τίγρη πληγωμένη 
βγάζει στριγγόλαλη φωνή, κι άγρια φοβερίζει 

—Σκύλα, πού μέ μαρτύρησες στήν άμαθη παιδούλα, 
στρίγλα γριά κακόγλωσση, θά τάκριβοπληρώσης}!..

[Συνεχίζεται]
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'Αφού βγάλαμε τό σχολαρχείο έγώ 
κι δ Νάκος τής Λένως, δέ μπορούσαν νά 
μας άφησουν στή μέση δ πατέρας μου μέ 
τό Γιωργάκη Μάνθο. Ό  πατέρας μου είχε 
βάλει τά δυνατά του νά μονιμοποιηθεί στο 
ταχυδρομείο καί τό μηνιάτικο έτρεχε στο 
μεταξύ, όπως έλεγαν οί άλλοι μέ κάποια 
ζήλια: «βρέχει, κρατεί, αυτός τον παρά 
του». Κοντά στό δικό μου είχε βαλθεΐ 
κι δ πατέρας τού Νάκου, φαμιλίτης άνθρω
πος μ9ένα ξερό μεροκάματο, νά «προχωρέ- 
σει» κι αυτός τό γυιό του παραπέρα, ΐσο)ς 
γιατ* ήταν τό μόνο σερνικό μέσα στα εξη 
παιδιά του. Ά π 9 αυτόν θάβλεπε φύλαξη 
δ μπάρμπα Γεωργάκης δταν θά γέραζε πια 
και τά χέρια του θάτρεμαν, τά μάτια δέ 
θά βοηθάγαν νά φκιάνει ξένες βαρέλες 
καί ξυλάγγια.

Μάς κατέβασαν λοιπόν στην *'Αρτα, 
πέρα τού Σταυρού, πού γίνεται κεΐ τό με
γάλο πανηγύρι, ή αγορά των ζώων, τό 
«μ'χούστι». "Εχουν περάσει τόσα χρόνια 
άπό τότε καί δέ θυμούμαι καλά τό καθετί. 
Μού φαίνεται δμως πώς εκείνες τις μέρες 
είχαν πλακώσει κι οί πρόσφυγες στήν Ε λ 
λάδα μέ τό χαμό τής Μικρασίας, αφού οί 
φημερίδβς ήταν γεμάτες άπό εικόνες καί 
περιγραφές τής καταστροφής. Τις βλέπαμε 
στα χέρια των άλλων εδώ κι Ικεί, γιατ* οί 
δικοί μας πατεράδες δεν αγόραζαν βέβαια, 
για νά μή ξοδευτούν.

Αλλά δέ μάς έκοβε καί τόσο —νά πώ 
τήν αλήθεια— γιά τά βάσανα τής προσφυ
γιάς, έπειδή έμείς είχαμε πιά δικές μας 
έγνιες. Θά μάς πάρουν στό γυμνάσιο; Θά 
πετύχουμε στις εξετάσεις ; Είχαμε διαβά

σει καλά τό καλοκαίρι, άλλα δειλιάζαμε 
δω στή μεγάλη πολιτεία. "Ολα μάς φαίνον
ταν σπουδαία καί τρανά. Χανόμασταν μές 
στ* ατέλειωτα σοκάκια μέ τά μαγαζιά καί 
τά στενά τους. Τί καλούδια, τί πραμάηες 
πουλάγανε σέ κάθε βήμα ! Τά διαλαλού- 
σαν κιόλας δυνατά, σάμπως δεν είχαμε μά
τια νά τά ίδούμε. Τά κοιτάζαμαν όλα καί 
τά λιμπιζόμασταν, μά δέ μάς περίσσευε 
ν* άγοράσουμε τίποτε. Αργότερα, αν ήθε
λε δ Θεός.

Μές στήν αυλή τού γυμνασίου γινόταν 
βουή καί κακό, σάμπως νάχαν απολυθεί 
χιλιάδες γονοι άπό μελίσσια. Πηγαινόρ- 
χονταν οί γυμνασιόπαιδες άπό δυο κι άπό 
τρεις, παρέες ολόκληρες, άνοίγοντας τά βι
βλία, κοιτάζοντας τά τετράδια, λέγοντας 
δ ένας στον άλλον πώς έγραψαν ή προ
σπαθώντας νά μαντέψουν τά θέματα των 
εξετάσεων. Πόσο έξυπνοι φαίνονταν, τί 
προκομμένοι μπροστά μας ! Φορούσαν και
νούργιες κουκουβάγιες στό κεφάλι καί 
άσπρα πουκάμισα άνοιχτά καί κολαριστά 
παντελόνια ως τό γόνα. ’Έδειχναν πώς 
τάξερανδλα καί δέ φοβόνταν τούς καθηγητές.

Καθηγητές τού γυμνασίου ! Θεέ μου, 
γίνεται νά υπάρχει μεγαλύτερο άξίωμα 
απ' αυτό στήν οίκουμένη ; Απορούσαμε 
πώς αυτοί οί άνθρωποι είχαν χέρια καί 
πόδια, πώς περπατούσαν στή γή σάν τούς 
άλλους. Τούς βλέπαμε σά μυθικά δντα, σά 
θεούς πού όριζαν τήν τύχη μας. Αυτοί 
θ 9 άποφάσιζαν δν θά μάς δεχτούν στό γυ
μνάσιο, νά γίνουμε κι Ιμείς κατιτίς, ή θά 
γυρίζαμε στα χωριά μας νά μάθουμε κου
τσά στραβά τίς πατρικές μας τέχνες. Μά
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δχι, αυτό δέν τό θέλαμε καθόλου. Καί τεν
τώναμε τ* αυτιά μας ν* ακούσουμε πώς 
πρόφερναν οΐ άλλοι τά γαλλικά, πού ήταν 
ή παντοτινή αδυναμίας μας. Τί προφορά 
πού είχαν αυτά τ* Άρτινόπουλα και τί βά
δισμα καί τί φιγούρα καί τί άέρα ! Εμείς 
καθόμασταν στήν άκρη ζαρωμένοι μέ τά 
φτωχά μας ντρίλια καί τά ξεβαμμένα κα
πέλα, σά νά ντρεπόμασταν θαρρείς πού 
υπάρχουμε στον κόσμο.

"Αρχισαν κι οί δξετάσεις. Μά δταν εί
δαμε τον καθηγητή νά γράφει στον πίνα
κα το «είσιτήριοι» —για νά μήν κάνουμε 
ανορθογραφίες, λέει, άπ* τήν πρώτη σει
ρά—, ή καρδιά μας, εμένα καί τού Νάκου, 
πήγε στον τόπο της. Τέτια λοιπόν ήταν 
ή σοφία πού κατέχανε τούτοι ο! φωνα
κλάδες τού προαύλιου ; Καί πούεισαι ακό
μα ! "Οταν είδαμε σέ λίγο ν’ αύθαδιάζουν 
στον καθηγητή λέγοντας πώς δέν τ* ακόυ
σαν καλά καί νά σκουντάν δ ένας τον άλ
λον ζητώντας βοήθεια καί ν' Αντιγράφουν 
κρυφά από ξεσκισμένα φύλλα καί νά κο· 
κινίζουν καί νά ιδρωκοπάν, τότε πιά βε
βαιωθήκαμε πώς δέν ήμασταν οϊ χειρότε
ροι από κείνη τή μάζωξη. Δώσαμε τις 
κόλλες άπ* τούς πρώτους, βέβαιοι από 
πριν γιά τήν επιτυχία.

Τώρα πιά είχαμε δλον τό καιρό νά 
σεργιανίσουμε κι Ιμεΐς στό «Μονοπ’λιό», 
άπ” δπου άρχινούσε τό μεγάλο παζάρι, 
ώς πέρα στήν Παργιορίτσα καί ψηλά στο 
Πετροβούνι, δπου είχαν κουβαλήσει οΐ 
χασάπηδες κιοί έμποροι, «καναράδες» πού 
χιλιάδες κεφάλια, ζώα χοντρά καί μι
κρά, γιά εχος ή γιά σφάξιμο, άπ* τά χω
ριά τού κάμπον κι απάνω άπ* τά Τζου
μέρκα καί τό Ραντοβίζι κι άπ* τή Λάκα 
Σούλι καί τή Φιλιππιάδα καί τό Ξερόμε- 
ρο καί τον Καρβασαρά. *Εκεϊ ξεννχτάγαμε 
κι έμεΐς, άντάμα μέ τούς πατριώτες μας, 
άνάμεσα στις φωνές καί στή φασαρία, δο
κιμάζοντας καμιά φέτα καρπούζι ή άπο- 
τρώγοντας τά κόκινα άπομεινάρια άπ* τις 
φλούδες τις άφημένες γύρω στις πέτρες. 
Κι δταν μπήκαμε κάποτε αποβραδίς σ* ένα 
καφενείο, τρυπώνοντας κι εμείς άνάμεσα 
στού; μεγάλους νά Ιδούμε καραγκιόζη, 
ποιος θά περιγρά\{;8ΐ τό άναγάλλιασμα πού 
δοκιμάσαμε εκείνη τή βραδιά άντικρύζον-

τας απάνω στό φωτισμένο πανί τά σαρά
για τού Πασιά καί τό Μπαρμπαγιώργο μέ 
τή γκλίτσα καί to Κολλητήρι μέ τον «πα- 
τέλα» του κι δλα τά γουστόζικα καί θια- 
μαχτά τής σκηνής ;

Αυτή τή χρονιά δ Νάκος κι εγώ καθί
σαμε στό σπίτι τής κυρά Βαγγέλης. Ή ταν 
μιά χήρα από διπλανό μας χωριό, πού 
έλειπε χρόνια στήν 'Άρτα. Δούλευε κεΐ σέ 
μεγάλα σπίτια καί τελευταία είχε άποχτή- 
σει, δικό της νοικοκυριό. Καθόταν παρα
πίσω άπ* τήν έκκλησιά τής Ά η  Θοδώρας, 
κοντά στό τούρκικο τκαμί, πιο δώ άπ* τήν 
Ακροποταμιά. *Εκει έμενε τον προηγούμε
νο χρόνο δ γυιός τού Κώστα Πέταλά, πο
λύ πιο μεγάλος άπό μάς, πού μόλις έβγα
λε τήν πρώτη γυμνασίου τον πήραν στρα
τιώτη. Έ τσι δέ δυσκολευτήκαμε πολύ νά 
βρούμε σπιτονοικοκυρά, μιά πού οι χω- 
ριάτες έχουν τό ιδίωμα νά μιμούνται 
δ ένας τον άλλον.

Μέ τί καμάρι μπήκαμε στον καινούρ
γιο, τον ποθητό μας κόσμο ! Μαθητής 
γυμνασίου, δέν ήταν μικρό πράμα γιά 
μάς. "Οπως δ πατέρας μου ήταν δ πρώτος 
άπ* τό χωριό πού είχε ονομαστεί δημό
σιος υπάλληλος, έτσι κι εμεΐς ήμαοταν ο! 
πρώτοι πού Αξιωνόμασταν νά πατήσουμε 
στό ζηλευτό γυμνάσιο. Ά πό δώ καί πέρα 
έπρεπε νάχουμε τά μάτια μας τέσσερα, νά 
μήν πάνε τά έξοδα τών γονιών μας χαμένα.

*Η κυρά Βαγγέλη βαστούσε ένα σπιτά
κι άπό μιά καμαρούλα, στρωμένη χάμου 
μέ πηλό. Οί τοίχοι ήταν καμωμένοι άπό 
καλαμόβεργες μέ τσατμά. 'Η  σπιτονοικο- 
κυρά μας είχε πολύ λίγα σέγια καί στή 
γωνιά ένα σανιδένιο κρεβάτι, δπου κοιμό
ταν αυτή μέ τό γιό της τό Σωτήρη. cO Σω
τήρης μόλις είχε Απολυθεί άπ* τό στρατό 
καί δούλευε υπάλληλος σ* ένα μπακάλικο, 
έχοντας δμως στό νού ν* Ανοίξει κανένα 
δικό του. Ερχόταν Αργά τό βράδι νά κοι
μηθεί κι έτσι έμεΐο είχαμε δλη τήν ήμέρα 
δική μας γιά διάβασμα. Δέ φωνάζαμε 
δμως, μονάχα μουρμουρίζαμε άπάνω στα 
βιβλία μας, γιατ* ή κυρά Βαγγελή ήταν 
ήσυχος άνθρωπος και δέν τής άρεσαν οί 
φασαρίες.

— Τό γυμνασιάρχη σας έγώ τον ξέρω 
άπό παιδί, μας έλεγε μέ κάποια περηφά-
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via, εννοώντας ελεύθερον, άνύπαντρο μέ 
τό «παιδί». Γυμνασιάρχη; μας ήταν δ μα
καρίτης δ Μόραλης, κοντός, άλλα σβέλτος 
καί μέ ματογιάλια, βασιλικός ώς τό κό
καλο. Είχε παντρευτεί τή θυγατέρα του 
Μιχάλη του άρχοντα, δπου ή σπιτονοικο- 
κυρά μας είχε δουλέψει στα νιάτα της κι 
άπό κει γνίδριζε, ό'πως ελεγε, τό γυμνα
σιάρχη. "Ηταν σχολάρχης τότε καί πήρε 
γυναίκα τή μαθήτρια του. «Την έρωτεύ- 
τήκε» πρόσθετε χαμογελοδντας ή κυρά Βαγ
γέλη, πού κι αυτήν (δπως μάθαμε άργότε- 
ρα) κάποιο τέτιο στραβοπάτημα την είχε 
κάμει νά φύγει άπ* τό χωριό, νά γίνει 
«πηρέτια» στήν πολιτεία.

Σ* εμάς δμως φέρνονταν μειλίχια κι 
ούτε μάς μάλωνε ποτέ ή σπιτονοικοκυρά 
μας. *Αλλά κι εμείς δεν τής δίναμε καμιά 
αφορμή. Διαβάζαμε κα'ι κοιμόμασταν ήσυ- 
χα στήν άκρούλα μας, καταγής φυσικά, 
Χωρίς κρεβάτι ούτε στρώμα. Κρυώναμε 
πάρα πολύ άπ* το χειμώνα καί πέρα. Έδώ 
έκανε τόσο κρύο, πού τό νερό πάγωνε στο 
μπότι. Καί κείνο πού ζηλεύαμε τού Σω
τήρη, τού γιου τής κυρά Βαγγέλης, δεν 
ήταν τόσο τό καλό φαί πού τούφκιανε ή 
τού ζέσταινε κάθε βράδι (δχ, εκείνα τά 
λουκάνικα, πού θ ’ Αργούσαμε πάρα πολύ 
να τά γευτούμε !), δσο ή λιγοστή, ακριβή 
φωτιά πού άναβε ή μάνα του, με αγκίδες, 
μέ φρύγανα, μέ χαρτιά, ϊσα ΐσκ για τό τη- 
γάνισμα ή τό ξαναζέσταμα, προσέχοντας 
νά μην καπνίσει τό άσπρισμένο μπου- 
χαρί της.

Ποτέ δέ μάς είπε νά κάτσουμε κοντά 
σ9 Ικείνη τή φωτιά, δπου δεν πνροδνονταν 
ούτε δ ίδιος δ Σωτήρης. Πώς συνήθισαν 
έτσι αυτοί οί άνθρωποι ; Ν’ άναβουν φω
τιά καί νά μην απλώνουν τά χέρια τους ; 
Πολύ παράξενο μάς φαίνονταν αυτό. Κι 
ήταν ή πρώτη χρονιά πού είχαμε στερη
θεί to παλιό αγαθό μας, τή φωτιά.

Μά έδώ στήν πολιτεία ήταν κι άλλα 
πού τά βλέπαμε άπό μακριά, τ# άποζητού- 
σαμε χωρίς νά μάς άνήκουν. Μπροστά 
στήν π'>ρτα μας —τήν εσωτερική, όχι άπ* 
τό μέρος τον δρόμου—, χωρισμένο άπ’ιήν 
αύλίτσα μας μέ φράχτη άπό καλάμια, βρι
σκόταν ένα μικρό κηπάρι, δπου δέν είχα
με τό δικαίωμα νά ξεκωλώσουμε ούτ* ένα

κρεμμύδι, ούι* ένα μαρούλι. Τό ίδιο γι
νόταν καί με μιά κοντούλα πορτοκαλλιά, 
παραμέσα στο περιβόλι, τό πρώτο δέντρο 
μέ τούς χρυσούς καρπούς που βλέπαμε 
δλη τήν ώρα άπό κοντά, καθώς καί μ* ένα 
άλλο πού έβγαλε στο τέλος τής άνοιξης τά 
στρογγυλά, χνουδάτα, πορτοκαλόχρυσα ζέρ* 
δελα, δηλαδή τά βερκύκοκα. "Αν μάς πε· 
τούσάν άπό κανένα οί νοικοκυραΐοι, έτσι 
γιοι νά μήν «κάνουμε στα μάτια», τό θεω
ρούσαμε σπάνια δωρεά.

Εκεί δίπλα στήν αυλή καθόταν ένα 
παιδί πού τόλεγαν Τόλη καί μάθαινε τσαγ
κάρης. Αυτός είχε ενα σκυλί με λουρίδα 
στο λαιμό καί τό τυραγνούσε καθημερινά. 
Τό σκυλί έσκουζε, άλυχτούσε κλαψιάρικα, 
δπως τό τραβούσε τ' άφεντικό ίου άπ* τή 
λουρίδα, κι ή αυλή γέμιζε φασαρία, έτσι 
πού δέ μπορούσαμε νά διαβάσουμε κι εμείς. 
* Εκείνο τό τσαγκαρόπουλο δέν άκουγε κα- 
νέναν. Θάταν άπ* αυτά πού λέγονταν άλά- 
νια, δέν έξηγούνταν αλλιώς. Μονάχα τόν 
άλλο χρόνο σταμάτησε τά σκληρά τον παι
γνίδια, γιατί στο μεταξύ έχασε τή μάνα 
του. Τήν είχε πάρει, τό ποτάμι» εδώ κοντά 
στη Μητρόπολη, καθώς περίμενε νά πετύ- 
χει κανένα κούτσουρο, άπό κείνα πού κυ
λούσε άπ* τά ψηλώματα ή κατεβασιά.

"Αλλο φωνακ?.άδικο γείτονα είχαμε 
άπ* τήν άριστερή μεριά, πίσω άπ’τό μεσο- 
τοίχι. Εκεί κάθονταν μιά γυναίκα άπ’ τις 
Καλαρύτες καί είχε, κληρονομιά άπ* τόν 
πεθαμένο άντρα της, ενα παιδί. Μικρό 
ήταν, ούτε δέκα χρόνων, άλλα φώναζε σά 
ρήσος. Είτε τό μάλωνε ή μάνα του είτε κοί
ταζε νά τό μερώσει, αυτό ξεφώνιζε μ’ δλη 
του τή δύναμη, κακομαθημένο. Μά άπ’ τίς 
κουβέντες πού λέγαν, άπ’ιά τσακώματα τους, 
μόνο τ* όνομά του ξεχωρίζαμε: Τάκη. 
Τ’ άλλα μάς ήταν άκατανόητα, γιατί μιλού
σαν άλλιώτικη γλώσσα, τά κουτσοβλάχικα.

— Ξέρεις, 6 Τάκης έδώ δίπλα φοράει 
σκουλαρίκι, σά νάναι κοπέλα 1 μέ πληρο
φόρησε μ* έκπληξη μιά μέρα δ Νάκος, πού 
έτυχε νά δεί, πιο περίεργος άπό μένα, 
έκείνο τ’ ανάποδο παιδί μέ τή μάνα του 
έξω στο σοκάκι.

Φαίνεται πώς ή προληπτική χωριάτισσα 
τον είχε κρεμάσει στ*αυτί έκείνον τόν κρίκο 
για νά μήν τής πάρει άπό μάτι, νά μήν
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αβασκαθεί τό φωνακλάδικο μονακριβό της, 
πού δέ μας άφηνε σέ ήσυχία μέρα καί νύχτα.

Παραπέρα, στήν άκρη τής αυλής, ήταν 
ένα πηγάδι. ’Από κει παίρναμε νερό, τρα
βώντας οι ίδιοι τον κουβά. ’Ήταν μιά ευ
χαρίστηση γιά μάς ν’ άνασέρνουμε—πρώτη 
φορά— τούτο τό σιδερικό μέ τον άλυσο 
πού βροντούσε στα πλάγια.

— Πλύντε και τά πόδια καμιά φορά ! 
μάς θύμιζε ή κυρά Βαγγέλη, γυναίκα πολύ 
παστρική, πού ήθελε νά μάς συνηθίσει κι 
εμάς στήν καθαριότητα.

Ή ταν εκεί και μιά λεμονιά μ* ένα χον
τρό κλωνάρι απλωμένο οριζόντια. Ό  Νά- 
κος πιάνονταν άπό κεΐ κι έκανε έλξη— από 
κεΐνο τό χαμπέρι τής γυμναστικής. Τά κα- 
τάφερνε σέ τέτια, εΐχε σβελτάδα αυτός. 
Μόνο εγώ στέκομουν σάν ξύλο, δέ μ’άφηνε 
κείνο τ’ αυτί νά έπιδοθώ στ'ις ασκήσεις. 
“Αλλη ήταν ή δική μου ικανοποίηση, φτω
χή παρηγοριά μου. Στήν έκθεση π.χ. §γώ 
είχα πάρει 10, ενώ Ικεΐνος έχασε ένα βα
θμό* ήταν γιά τήν καταστροφή των Ψα
ρών, Μά πώς έγινε αυτό, ένώ τά γράψαμε 
‘ίδια οί δυό μας, παπαγαλία άπ’ τό βιβλίο ;

— Αυτός κατέχει καλά τό λεκτικόν, 
εΐπε γιά μένα ό καθηγητής. Μέλαινα σκιά, 
πολύ δρθώς (ήταν γιά τή ναυαρχίδα τού 
Κανάρη πού «διωλίσθησε διά των εχθρι
κών πλοίων» κλπ ). Μέλαινα καί όχι με
λανή, πού έχουν οί άλλοι.

ΙΥ  αύτό τό «μέλαινα» πήρα εγώ τό δε
κάρι, γιά κεΐνο τό «μελανή» έχασε τήν ευ
καιρία δ Νάκος τής Λένως, γιά νά συ
νεχίζεται καί νά διαιωνίζεται ή κρυφή 
μας ζήλια.

*0 καθηγητής πού μάς τάλεγε αυτά φό
ραγε σκληρό κολάρο, Ινώ ξούριζε άπ’ τήν 
άλλη μεριά τό μουστάκι του, καί είχε προ
παντός μανία μέ τ* άρχαια.

Μαγιόρος I φώναζε πάντα στόν κα
τάλογο τό συμμαθητή μας Μαγκιόρο, σχε
τίζοντας τ’ όνομά του μέ τά λατινικά.

Ανάλογα τροποποιούσε, γιά εύφούνικώ- 
Τέρα, καί τό δικό μου.

•Αλλά Ικεΐνος πού δεν τόν έφτανε κα
νένας ούτε στήν άρχαιομάθεια ούτε στήν 
τέχνη τής διδασκαλίας ήταν δ γυμνασιάρ
χης μας. "Ενα μάθημα μάς έκανε δλο 8λο 
9 Μόραλης, «άποτε πού είχε άρρωστήσει

δ καθηγητής τής Ιστορίας, καί τό θυμούμαι 
ακόμα. Αφού μάς τό δίδαξε θαυμάσια δί
χως προετοιμασία, μάς έβι*?νε νά τό πούμε 
κιόλας, γράφοντας μας τήν περίληψη στόν 
πίνακα, έτσι πού τό μάθαμε δλοι μιά χαρά. 
Τί κρίμα πού έκανε μάθημα μόνο στή με
γάλη τάξη καί δεν τόν είχαμε μεΐς ταχτικά !

’Εμείς είχαμε τόν καθηγητή των μα
θηματικών, πού μάς φαινόταν —εμένα του
λάχιστο— σά χάρος, καθώς ανέβαινε 
στήν έδρα του μ9 εκείνα τ’ άρια, μαυρι- 
σμένα του δόντια καί μ* Ικεΐνο τό κορδόνι 
πού τού κρεμόνταν άπ* τά γιαγιά. Τόν φο
βόμασταν γιά τό κρύο του μάθημα καί τό 
ύφος του τό παγερό. Αλλά δεν άργήσαμε 
νά γλυτώσουμε άπ’ τό βραχνά του, καί μά
λιστα μέ τόν πιο άνεπάντεχο τρόπο. ’Εκεί
νον τόν καιρό εΐχε πέσει στήν Ά ρτα (μετα
δομένος, φαίνεται, άπ’ τούς πρόσφυγες) 
εξανθηματικός τύφος, πού θέριζε καθημε
ρινά. Πέθαιναν καί μεγάλοι άνθρωποι, 
σπουδαία πρόσωπα, όπως δ γιατρός δ Κου- 
τσαρίδας, δ γιατρός δ, Δημόπουλος, δ περί
φημος ψάλτης, κι άλλοι τέτιοι πού τούς ξε
προβόδιζε γιά τό νεκροταφείο άπ’τόν κεν
τρικό δρόμο ή Φιλαρμονική τού Δήμου μέ 
τό δάσκαλό μας τό Μονάντερο, Ινώ Ιμεΐς 
ακολουθούσαμε κατά τετράδες άφήνοντας 
τή μουσική νά σταλάζει καντάρια θλίψη 
στήν πικραμένη ψυχή μας. ’Ήταν οί πρώτες 
νότες πού άκούγαμε στή ζωή μας κι άπότότε 
ή μουσική συνδέθηκε γιά μάς μέ τις κηδείες.

Τότε λοιπόν πέθανε άξαφνα κι δ μαθη
ματικός μας, πού ήταν γέρος, μά όχι καί 
πολύ. Μολονότι δεν τόν συμπαθούσα καθό
λου (αυτόν δμως ή τό μάθημά του ;), τώρα 
πού ό θάνατος μάς εΐχε άπαλλάξει άπ’ τήν 
παρουσία του, φρόντισα νά τόν νεκρολο* 
γήσω έμμετρα, στό τέλος άπ’ τό τετράδιο 
τής Άλγεβρας ι

Φεύγεις, Μπλέτση, πάς στόν Άδη, 
μά οί δικοί σου μαθηταί, 
νεολαίας τό κοπάδι, 
δέ σέ λησμονοΟν ποτέ..,

Νά ήταν Ικδήλωση σεβασμού τάχα 
ή στιχουργική άσκηση μόνο 5

Στούς καθηγητές μας κάναμε τό σχή* 
μα, σά στρατιωτικοί, δπουτε κι όπου τούς 
βρίσκαμε στό δρόμο, Κι αύτοί μάς άπαν*
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τοΰσαν, δεν έκαναν τόν άκατάδεχτο. Ά κό-
μα κι q ίδιος δ γυμνασιάρχης μας χαιρε
τούσε, φέρνοντας τό χέρι στό ψηλό του 
καπέλο. Εμάς ιούς δυο μέ τό ^Νάκο φαί
νεται πώς μάς γνώριζε κιόλας' ίσως νά του 
είχε μιλήσει ή κυρά Βαγγέλη, ή παραμά
να τής γυναίκας του.

Μια μέρα πλησίασε άξαφνα, χωρίς νά 
τον προσέξω, έκει πού στεκόμουν παράμε
ρα, μπρος σέ μια τριανταφυλλιά, με όχι 
ευωδιαστά τριαντάφυλλα, στό προαύλιο 
τού γυμνασίου :

— Γιατί κάθεσαι έτσι μελαγχολικός ; 
μέ ρώτησε μέ συμπάθεια.

Κοκίνισα, ξαφνιάστηκα, δεν ήξερα τί 
νά τού άπαντήσω. Ή  μελαγχολία είχε γί
νει από πολύ νωρίς συντρόφισσά μου.

Μά γιατί, αλήθεια ;
Ή  κυρά Βαγγέλη άπ’ τήν άλλη μεριά 

δέν έπαυε νά μάς σιγοψέλνει γιά τό καλό μας.
—Κάτι γλήγορα κοιμάστε, μάς έλεγε. 

Δέ σάς βλέπω νά διαβάζετε τή νύχτα, 
Ό  Πεταλάς πέρσι κάθονταν $ς τά μεσά

νυχτα μέ τή λάμπα. ΓΓ αύτό βγήκε πρω
τοβάθμιος. Κι εσείς πέφτετε στον ύπνο 
σάν τΙς κότες. Θά μείνετε στήν ίδια τάξη..

*Αν όμως δέ διαβάζαμε τή νύχτα μέ 
λάμπα, είχαμε τό λόγο μας γι* αύτό : δέ 
θέλαμε νά ξοδέψουμε πολλά στό πετρέλιο. 
“Όσο γιά τήν ίδια τάξη, αύτό θά τό βλέ
παμε σέ λίγο.

"Οταν στά μέσα τού καλοκαιριού κα
τεβαίνοντας δ πατέρας μου γιά τό μισθό 
του στήν "Αρτα γύρισε στό χωριό φέρ
νοντας τό ενδεικτικό μου, είχε δίκιο πού 
ακτινοβολούσε έτσι. ’Άριστα 10 έγραφε 
τό χαρτί με τήν υπογραφή τού Μόραλη 
αποκάτω.

"Ηταν Δεκαπενταύγουστος, είχε αστρο
φεγγιά. ’Όξω στ’ αστράκι πού κοιμόμουν, 
κοντά στή βάβω μου πάντα, δέ μπόρεσα 
νά κλείσω μάτι σχεδόν ως τό πρωί. "Ηταν 
ή πρώτη εύχάριστη άγρύπνια της ζωής μου, 
γιά νά μήν πω κι ή τελευταία.

Γ. KOTZIOVAAS

/



ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ

ΚΩΣΤΑΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΗΣ

Ο ΠΟΙΗΤΗΣ ΠΟΥ ΠΕΘΑΝΕ ΜΟΛΙΣ 2G ΕΤΩΝ, 
αφού χάρισε στά Ελληνικά γράμματα πρω

τότυπες μελέτες ίστορικολαογραφικές—αυτές τις 
αγνοούσαν τελείως μερικοί κριτικοί του—έξαι- 
ρετικά διηγήματα καί τόμους ποιημάτων πού 
διαβάστηκαν καί θαυμάστηκαν όσο λίγα ποιη
τικά έργα, κατέχει άναμφίβολα μια έξαιρετική 
θέση στά νεοελληνικά γράμματα. Στό σύντομο 
τούτο σημείωμα θά δώσωμε σέ γενικώτατες 
γραμμές τά κύρια σημεία τής προσωπικής του 
προσφοράς στην τέχνη. Ό  Κρυστάλλης, έφηβος, 
έγύρισε τά περισσότερα μέρη τής Ηπείρου κ’ 
έμελέτησε όχι από τό βιβλίο, άλλά απ’ την ίδια 
τή ζωή, τά ήθη καί τά δθιμα των πληθυσμών 
της. Πνεύμα άνήσυχο καί πλατύ πήγαινε παν
τού καί μελετούσε τό παν. Ή  Ιδιόχειρη ύπο- 
γραφή του σέ μια κολώνα τού τζαμιού τού 
*Δσλάν·Πασά, πού σώζεται άκόμα, δείχνει ότι 
6 Χριστιανός αύτός είχε κατορθώσει σέ μιά 
έποχή άπόλυτης καί φανατικής τουρκοκρατίας 
νά είσδύση σ’ ένα άπό τά Αρχαιότερα τζαμιά 
των Γιαννίνων, δχι ϊσως άπό άπλή περιέργεια. 
*Έφηβος διώχτηκε καί πήγε στην ’Αθήνα» Εκεί 
τΙς ώρες πού εύκαιροΰσε άπό τή βαρειά του 
δουλειά, τΙς περνούσε στήν 'Εθνική Βιβλιοθή
κη. Την προσωπική του πείρα την συμπλήρωνε 
έτσι μέ τήν έξαντλητική μελέτη. Αύτός ήταν ό 
Αγράμματος — όπως τόλμησαν νά πουν, Κρυ
στάλλης.

‘Η ’Αθήνα, πού' τόν έκανε νά πονέση πολύ, 
Ισως ήταν Αφορμή νά έκδηλωθή τόσο θερμή 
Καί τόσο φυσική ή λυρική του μούσα. Άληά 
τό δημοτικό τραγούδι, πολύ πρίν τό μελετήση, 
τό είχε ζήσει καί τό είχε κάμει ψυχή τής ψυ- 
£ής του ό θεωρός τών λαϊκών πανηγυριών καί 
ο λαμπρός τραγουδιστής. Πρέπει νά συμπερά- 
νωμε ότι άπό τις κυριώτερες ποιητικές έπι- 
δράσεις ήταν κατ’ Αρχήν ό Βαλαωριτης, *0 
«Καλόγηρος τής Κλεισούρας τού Μεσολογιού» 
Αποπνέει Βαλσωριτισμό. Ή  στροφή τής φιλο
λογικής επιστήμης πρός τά ζωντανά στοιχεία 
τού νεοελληνικού πολιτισμού έκαμε τόν Κρυ- 
στάλλη νά στραφή όλόψυχα πρός τό δημοτικό ( 
τραγούδι. Υπάρχουν στά «'Αγροτικά» στίχοι 
Καί τραγούδια πού είναι μιμήσεις, Όμως φαί
νονται καθαρά καί μέσα στά «Αγροτικά» τρα· 
φρύδια πού «Ιναι πρωτότυπες δημιουργίες ταή

ποιητή. Σεμνά καί ταπεινά ό ίδιος 6 Κρυστάλ
λης στό γράμμα του πρός τόν Γ. Μαρκορά χα
ρακτηρίζει τά τραγούδια τών ’Αγροτικών «δει
λά, αδύνατα άκόμα». 'Ακολουθεί ό «Τρα
γουδιστής τού χωριούκαί τής στάνης». Ή  
σοβαρή κριτική μή θέλοντας νά Ιδή έκεΐνο 
πού υπάρχει μέσα έκβϊ καί θέλοντας νά Ιδή 
έκείνο Λού δέν υπάρχει, βρίσκει καί στόν «τρα
γουδιστή», μίμηση τού δημοτικού τραγουδιού. 
'Υπάρχει δημοτική γλώσσα, δημοτικό ύφος, χω
ριό καί στάνη, άλλα δέν υπάρχει μίμηση στό 
μεγαλύτερο καί καλύτερο μέρος τού «Τραγου
διστή». Στό άρθρο μας γιοι τόν Κρυστάλλη 
(Ιο φύλλο τής «Ήπειρωτ. Εστίας»), έξηγήσαμε 
γιατί δέν υπάρχει. Δέν θά έπεκταθοΰμε πάλι 
έδώ. Θαυμάζομε στή συλλογή αυτή —όπως θαύ
μαζε κι’ ο Γαβριηλίδης- τό «Κέντημα τού μ α ν 
τηλιού», τό «Γέννο», τό «σταυραητό», τήν περι
γραφή τού τοπίου, χωρίς καμμιά παγερότητα 
τήν αλάθητη ζωγραφιά τών άνθρίόπων, χωρίς 
τίποτε τό Αφύσικο, καί τό προσωπικό παράπονο» 
χωρίς καμμιά έπιτήδευση.* Δύτοΰ πρέπει νά 
αναζητήσουμε τό μυστικό, τής ποιητικής Ιδιο 
φυΐας τού Κώστα Κρυστάλλη. Οι άνθρωποι τού 
χωριού καί τής στάνης δέν ζωγραφίζονται σά 
μαριονέττες. Δέν είναι νευρόσπαστα. Ούτε τούς 
βλέπει ό ποιητής με τόν κούφο σνομπισμό τού 
Αστού. Ούτε μέ υπερβολή. Ζωγραφίζονται σάν 
άνθρωποι μέσα στό περιβάλλον καί στόν κό« 
σμο τους, οχι Απλώς φυσικό, Αλλά κοινωνικό, 
θρησκευτικό» ψυχικό. Καί ή ποιητική δημιουρ
γία τού Κρυστάλλη συνεχίζεται μέ τά ανέκδοτα 
ποιήματα καί κυρίως μέ τόν «Ψωμοπάχη», τό 
αριστούργημά του, πού τόν τελείωσε λίγο προ
τού πεθανη.

Σέ μιά Απόλυτη Αρμονία Ανθρώπων και 
χαρακτήρων, αίσθημάτων καί παθών, κοινωνι
κού καί φυσικού περιβάλλοντος έκτυλίσσει τόν 
ποιητικό μύθο μέ στίχο πού μεταπίπτει άπό τή 
νευρώδη Αφήγηση στό παράπονο καί στήν Ικε
σία, γιά νά μεταρσιωθή στή σφαίρα τής ήθι« 
κής καί τής συγγνώμης. Ποίημα ολοκληρωμένα 
καί γνήσια έλληνικό, βγαλμένο μέσα άπό τήν 
ελληνική φύση καί τήν ίλληνική ψυχή,

Αύτός είναι μέ λίγα λόγια ό Κρυατάλλής,
Μ ι
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Ο ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΗΣ
bAst6 τα ^Τραγούδια του χωρίου καί τής οτάνης»

Συχνά μέσ* στό ήλιοστάλαμα καί μέσ* στο μεσημέρι, 
χι* δταν κοιμούνται τά νερά καί βγαίνουν οί Νεράιδες 
χαΐ συγκρατιοΰνται σέ χορούς, τέτοια τραγούδια λέγουν.

"Οταν Ισκιώνουν τά ζερβά καί πέφτουν τά λιοπύρια, 
καί ροβολοΰν βελάζοντας στες μάντρες τά κοπάδια, 
σουρίζοντάς τα δ νιος βοσκός, τέτοια τραγούδια λέγει.

Τ* δπόσπερνο^κι* άποβραδύς, που βασιλεύει δ ήλιος,
χάΐ μέ τά δυό καματερά γυρνάει δ ζευγολάτης
άπ* τ* όργωμά τοΰ στο χωριό, τέτοια τραγούδια λέγει.

Ό  άγωγιάτης στες ερμιές, στα δάση που διαβαίνει, Λ 
στόν σάλαγον, όπου χτυπά τά φορτωμένα ζά του, 
γιά νά περνάη τό μάκρεμα, τέτοια τραγούδια λέγει.

"Οταν τό γλυκοχάραμα\πά κορφοβούνια φέγγει, 
που στά χρυσά τά δνείρατα ξυπνά ή χωριατοπούλα 

•καί πάει στή βρύση γιά νερό, τέτοια τραγούδια λέγει.

.Td καλοκαίρια τά ξανθά, που οί ξενοδουλευτάδες 
θερίζουν άΰπνοι όλονυχτίς τά καρπερά χωράφια 
μέ τό φεγγάρι τό λαμπρό, τέτοια τραγούδια λέγουν.

Τές χειμωνιάτικες βραδιές, πού στά βουνά χιονίζει, 
γύρ* άπ’ τήν πύρα τοΰ σπιτιού συνάζονται οί κοπέλλες 
καί πλέοντας ξόμπλια ώριόπλουμα, τέτοια τραγούδια λέγουν,

"Αγουρος τοΰ χωριοΰ κι* Ιγώ, παιδί κι* έγώ τής στάνης, 
0σες βολές κάμπους, βουνά, στάνες, χωριά διαβαίνω 
Μ* δργώματα καί ποταμιές, τέτοια τραγούδια λέγω.

* <
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TO ΗΛΙΟΒΑΣΙΛΕΜΑ

Πίσω από μάκρυνες κορφές δ ήλιος βασιλεύει 
και τ’ ουρανοΰ τά σύνορα χίλιες βαφές αλλάζουν, 
πράσινες, κόκκινες, ξανθές, ολόχρυσες, γαλάζιες, 
κι ανάμεσα τους σκάει λαμπρός λαμπρός δ ’Αποσπερίτης.
Τήν πυρη του καλοκαιριού τήν σβυεΐ γλυκό άγεράκι 
πού κατεβάζουν τά βουνά, πού φέρνουν τ’ Ακρογιάλια.
’Ανάρια τά κλωνάρια του κουνάει δ γέρο πεύκος 
καί πίνει καί ρουφάει δροσιά κι άχολαγάει καί τρίζει.
Ή  βρύση ή χορταρόστρωτη δροσίζει τά λουλούδια 
και μ’ αλαφρό μουρμουρητό γλυκά τά νανουρίζει.
Θολώνει πέρα ή θάλασσα, τά ριζοβούνια Ισκιώνουν, 
τά ζάλογγα μαυρολογούν, σκύβουν τά φρύδια, οι βράχοι 
κ9 οι κάμποι γύρου οί απλωτοί πράσινο πέλαο μοιάζουν.

Ά π 5 οξω, απ’ τά όργ<ύματα, γυρνούνβΌΐ ζευγολάτες, 
ήλιοκαμένοι, ξέκοποι, βουβοί, άποκαρωμένοι, 
μέ τούς ζυγούς, μέ τά βαριά τ’ αλέτρια φορτωμένοι 
καί σαλαγούν από μπροστά τά δυο καματερά τους, 
τρανά, στεφανοκέρατα, κοιλάτα, τραχηλάτα,
«δώ ! φωνάζοντας δώ ! Μελισσινέ, Λαμπίρη».
Κι αργά τά βόιδια περπατούν καί πού καί πού μουγγρίζόυν.
Γυρνούνε από τά έργα τους οί λυγερές, γυρνούνε
μέ τά ζαλίκια άχ9 τή λογγιά, μέ τά σκουτιά Αχ’ τό πλύμα,
μέ τις πλατιές των τές ποδιές σφογγίζοντας τόν ϊδρω. ·
καί σ' όποιο δέντρο κι άν σταθούν, σ’ όποιο κοντρί Ακουμπήσουν
είς τό μουρμούρι τού κλαριού, είς τήν θωριά τού βράχου
γλυκόν γλυκό καί πρόσχαρον χαιρετισμό ξανοίγουν :
•—«Γειά καί χαρά στόν κόσμο μας, στόν όμορφό μας κόσμο U 
2ά ντό  ζαρκάδι δ νιός βοσκός ξετρέχει τήν κοπή του* 
σουρίζει, σαλαγάει «οϊ, δ'ϊ !» καί τήνε ροβολάει 
Από τά πλάγια στό μαντρί, στήν στρούγγα γιά ν’ Αρμέξη.
*Από στεφάνι, από γκρεμόν, από ραϊδιό καί λόγγο 
Καί τού γιδάρη ή σαλαγή στριγγιά στριγγιά γροικιέίαι 
Τ’ Ανάποδο κοπάδι του «τσάπ* τσάπ I έϊ, ΪΧ!# βαρώνΤας·
Κι* αχολογούν βελάσματα κι Αχολογούν κουδούνια.
*Από μακρυά, άχ° τό βουκουλιό, ακούγείαι φλογέρα»
Κάπου βροντάει μΐά Τυυφεκιά ή κυνηγού ή δραγάτη 
καί κάπου κάπου δ Αντίλαλος βραχνό τραγούδι φέρνει 
τού Αλογολάτη, τού βαλμα* δπού γυρνάει κι ΐκβίνος, .
Τού κάμπου τΑγρια τά πουλιά γυρνοΰν A# $ m ii Wvfi .·<, ,



μ ' Αμέτρητους κελαϊδισμούς μέσ* στα δέντρα κουρνιάζουν* 
σκαλώνει δ γκιώνης στο κλαρί καί κλαίει τον Αδερφό του* 
στά ρέπια, στα χαλάσματα, ή κουκουβάγια σκούζει* 
μέσα σε αυλάκια, σέ βαρκό λαλεΐ ή νεροχελώνα* 
τ ' Αηδόνι κρύβεται βαθιά στ9 Αγκαθερά τά βάτα 
καί τήν Αγάπη τραγουδάει μέ τόν γλυκό σκοπό του* 
κ ' ή νυχτερίδα ή μάγισσα, μέ τό φτεροΰγισμά της 
τό γλήγορο καί τό τρελλό, σχίζει τά σκότα Απάνου 
καί μέ τά ολόχαρα παιδιά του ζευγολάτη παίζει.

Καλότυχοι μου χωριανοί, ζηλεύω τή ζωή σας, 
τήν Απλοϊκή σας τή ζωή, πδχει περίσσιες χάρες.
Μά πλιό πολύ τόν μαγικό ζηλεύω γυρισμό σας, 
δντας ή' μέρα σώνβται καί βασιλεύει δ ήλιος.

*

ΣΤΟ ΣΤΑΥΡΑΗΤΟ

'Α πό μικρό κι Απ' άφαντο πουλάκι, σταυραητέ μου, 
παίρνεις κορμί μέ τόν καιρό καί δύναμη κι Αγέρα 
κι Απλώνεις πήχες τά φτερά καί πιθαμές τά νύχια 
καί μέσ* στά σύγνεφα πετας, μέσ9 στά βουνά Ανεμίζεις9 
φωλιάζεις μέσ' τά κράκουρα, συχνομιλάς μέ τΑστρα; 
μέ τήν βροντή έρωτεύεσαι κι Απιδρομας καί παίζεις 
μέ ,τΑγρια Αστροπέλεκα καί βασιλιάν σέ κράζουν 
τού κάμπου τά πετούμενα καί του βουνού of πετρίτες·

ΜΒτσι 8γεννήθηκε μικρός κι δ πόθος μου στά στήθη 
χϊ Αη Αφαντο κι Απ' Απλερο πουλάκι σταυραητέ μου; 
μεγάλωσε, πήρε φτερά, πήρε κορμί καί νύχια 
καί μού ματώνει τήν καρδιά, τά σωθικά μοΰ σκίζει* 
κι έγινε τώρα δ πόθος μου Αητός, στοιχειό καί δράκος 
κι ίφώλιασε βαθιά - βαθ*ά μέσ' στ9 Ασαρκο κορμί μου 
καί τρώει κρυφά τά σπλάχνα μου, κουφοβοσκάει' τή νιότην 
Μπιζέρισα νά περπατώ στού κάμπου τά λιοβόρια.
Θέλω τ' άψήλου ν9 Ανεβώ’ ν* αράξω θέλω Αητέ μου, 
μέσ' στήν παλιά μου κατοικιά, στήν πρώτη τή φωλιά μου, 
θέλω ν ' εΐράξω στά βουνά, θέλω νά ζάω μ* έσένα.
Θέλω τ'Ανήμερο καπρί, τ' Αρκούδι, τό πλατόνι, 
καθημερνή μου κι Ακριβή νάτΑχω συντροφιά μου;
Κάθε βααδούλα, κάθε αύγή, θέλω τό κρύο r  Αγέρι 
νδρχεται Από tijv λαγκαδιά, σάν μάνα, σάν Αδέρφι 
vdi uqQ χαΥΟβύή τά μαλΜχάΙί τ' Ανοιχτά |ών ατήβ)|<
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Θέλω ή βρυσούλα, ή ρεματιά, παλιές γλυκιές μου αγάπες 
νά μου προσφέρουν γιατρικό τ’ αθάνατα νερά τους.
Θέλω του λόγγου τά πουλιά μέ τον κελαΐδισμό τους 
νά μέ κοιμίζουν τό βράδυ, νά μέ ξυπνούν τό τάχυ.
Καί θέλω νάχω στρώμα μου νάχω καί σκέπασμά μου 
τό καλοκαίρι τά κλαδιά καί τον χειμώ τά χιόνια.
Κλωνάρια απ’ άγριοπρίναρα, φουρκάλες άπό έλάτια 
θέλω νά στρώνω στοιβανιές κι άπάνου νά πλαγιάζω, 
ν’ ακούω τον ήχο τής βροχής καί νά γλυκοκοιμιέμαι.

Ά πό  ήμερόδεντρον, αητέ, θέλω νά τρώω βαλάνια,
Θέλω νά τρώω τυρί άλαφιού και γάλα άπ’ άγριο γίδι. 
Θέλω ν' ακούω τριγύρω μου πεύκα κι οξιές νά σκούζουν, 
θέλω νά περπατώ γκρεμούς, ραϊδιά, ψηλά στεφάνια, 
θέλω κρεμάμενα νερά δεξιά ζερβιά νά βλέπω.
Θέλω ν’ ακούω τά νύχια σου νά τά τροχάς στά βράχια, 
ν’ ακούω την άγρια σου κραυγή, τον ίσκιο σου νά βλέπω. 
Θέλω, μά δεν έχω φτερά, δεν έχω κλαπατάρια 
καί τυραννιέμαι και πονώ καί σβυέμαι νύχτα μέρα. 
Παρακαλώ σε, σταυραητέ, γιά χαμηλώσου δλίγο 
καί δός μου τές φτερούγες σου καί πάρε με μαζί σου, 
πάρε μέ άπάνου στά βουνά, τΐ θά μέ φάη δ κάμπος!

Φ
\

ΤΟ ΚΕΝΤΗΜΑ ΤΟΥ ΜΑΝΤΗΛΙΟΥ

£τήν άκρη τού γιαλού ξανθή κάθεται κόρη 
Ηι ώριόπλουμο λευκό χρυσοκεντάει μαντήλι, 
μαντήλι τού γαμπρού, τού γάμου της κανίσκι»
Τή θάλασσα κεντάει μέ τά νησιά της δλαι 
κεντάει τον ούρανό μέ τά λαμπρά του άστέρίά, 
Τήν γή μέ τά πολλά και τά ωραία λουλούδια, 
κεντάει κι ένα βουνό ψηλό ψηλό καί μέγα* 
τό χάραμα γλυκά προβάλλει στήν κορφή του 
καί βάφεται ή κορφή καί τοΰρανού ή λουρίδα 
ροδόλευκη. Νερά καθάρια κι άσημένια 
τά διάπλατα πλευρά ξετρέχουν κι αΰλακώνουν 
χιλιόχρονα, παλιά, βαθιά, Ισκιωμένα δρμάνιοί 
Κεντάει στές λαγκαδιές μέ πράσινο μετάξι.

'e iw  >ιο«(ίδνα'4οηβολογδνΐ'
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Hdl φαίνονται βοσκοί και στ' όμορφο κεντίδι 
φλογέρες λες κι αχούς, λες και γροικάς τραγούδι, 
βελάσματα βραχνά καί ήχους από τρουκάνια.

Στα πόδια του βουνού κεντάει γαλάζια λίμνη 
με καλαμιές χρυσές. *Ένας ψαράς στήν άκρη 
πεζόβολον κρατεί και δόλωμα ετοιμάζει.
Κάμπον πλατύν πλατυν μέ σμαραγδένιο νήμα 
δλόγυρα κεντάει. Στή μέση από τον κάμπο^ 
ποτάμι σιγαλό καί φιδωτό ξομπλιάζει 
μέ δάφνες, μέ μυρτιές χαΐ μέ δασιά πλατάνια, 
μέ άηδόνια, μέ φωλιές’ καί στο πανώριο ξόμπλι 
τόν φλοίσβο του νερού θαρρείς κι αχούς, της δάφνης 
τόν μύρο, της μυρτιάς, θαρρείς δτι άνασαίνεις, 
πώς τόν κελαΐδισμό των άηδονιών ξανοίγεις, 
πώς νοιώθεις τό απαλό της φυλλουριάς μουρμούρι*

Στήν Ακροποταμιάν Αλάφι ζωγραφίζει 
που σκύφτει τά νερά νά πιή τά κρυσταλλένια 
καί ξάφνου σαϊτιά, στήν πλάτη τό λαβώνει* 
στρέφεται αυτό, κυττάει μέ πόνο τήν πληγή του, 
πάσχει ν ' Απαλλαχτη, δεν δύνεται τό μαύρο,

‘ κι Από τόν ουρανόν, από τά δέντρα γύρα 
βοήθεια λες ζητάει.

Όλόυρα Από τόν κάμπο 
πλήθος μικρά χωριά κεντάει, χφράφία Αλλονθε 
μέ όλόχρυσα σπαρτά, μέ θημωνιές, μέ Αλώνια.
Πράσινα Αμπέλια άλλου μέ κίτρινα σταφύλια, 
κίτρινα σάν φλουριά, κι έμορφα χοπελλούδια 
^ού μπαίνουν μέ πλεχτά καλάθια καί τρυγάνε*

Γ\ ^ · ν  Αρχοντικό σ* ένα χωριό πλουμίζει 
μέ vVnpqv, μέ γαμπρό, μέ φλάμπουρα, μέ ψίχι*
Δρά. άλλου κεντάει και λάμιες καί νεράιδες,
^  * ι ϊναν γιαλό μέ ζαφειρένια πλάτια. 
στήν ά τού γιαλού τήν Ιδια τή θωριά της 
όλόφαν Ιστορεί από έμορφίάν καί νιότη
καί πλον Vwv *α1 <kx°vuci> σιΛ *«υκά # β ΐα  
«άογάχεις *  ^οατεΐ, τ’ ώριόπλουμο μαντήλι,
μαντήλι τι ® Τ«μ*®°υ, Υ^™ wvUrxij
$νάρκ* τό οΦ  ΰ λέει τραγούδια ι
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Μαντήλι πλουμερό και χρυσοκεντημένο, 
ποιός νάναι τάχα δ νιος όπου θά  σ’ άποχτήση;
Ποιός νάναι τάχα 6 νιός πού μ* ενα δαχτυλίδι, 
μαντήλι μου άκριβό, κανίσκι θά σέ πάρη ; ,
Ποιός νάναι τάχα 6 νιός, πού μ* ένα φίλημά του * "
γλυκό και φλογερό άπ* τό λευκό μου χέρι 

■ στήν κλίνη τήν αγνή θά μ’ δδηγήση νύφην ;
Ποιός νάναι τάχα αυτός; Πέτε μου, εσείς δεντράχια 
κι Ισεις καλά πουλιά. Μουρμοΰρισέ μου αγάλια 
Ισΰ, ωραίε γιαλέ καί γαλανέ ουρανέ μου !

Έ σύ, φτερούγιαστέ καθάριε λογισμέ μου, 
γιατί δέν μου τόν λές, γιατί δεν μου τον δείχνεις,* 
γιατί μιά ωραία βραδιά κρυφά δέν μου τόν φέρνεις 
σάν όνειρο χρυσό γλυκά στήν αγκαλιά μ ο υ ;

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΤΗΣ ΣΤΡΟΥΓΓΟΚΑΛΥΒΑΣ
, [ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ]

Τώρα στρωθήτε ολόγυρα, παιδιά μ* κι άκουρμαστήτε* 
τού κόσμου ό αφέντης ό Χριστός —νά μή τό λησμονήτβ— 
γεννήθηκε σέ μιά σπηλιά πού ζωντανά μαντρίζαν 

τ' άρνιά τόν χουχουλίζαν.

Μές από κείνη βλόγησε κάθε βοσκού κοπάδι 
καί σάν απόψε άόρατος γυρνά μές στο σκοτάδι 
καί παίρνει άράδα τά μαντριά, κοπάδια όπου φυλάνε, 

ρωτώντας πώς περνάνε.

Γιά δαύτο τήν Παραμονή νά μήν πεινάν τά πράτα, 
νάχουν περίσσια τή θροφή, νάναι ζεστά, χορτάτα, 
νά μήν τά βρίσκη ό αφέντης μας τά μαύρα παγωμένα 

καί νηστικά άφημένα.

Καί τούτο άκουρμαστήτε το —δέν είναι παραμύθι— 
κατόπι δχ* τά μεσάνυχτα καί μέ τό πρώτο δρνίθι 
στή μάντρα ένα χριστόψωμο νά γλΰψουν φ ίρ η  γύρα 

γαλάρια, άρνιά καί στείρα.

Τ ί εμάθαν τόν άφέντη μας δπόγλυφαν στά γέννα

ι
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x a l  ιό  θ υ μ ο ύ ν τ α ι χρ ο νικ ή ς, π α ιδ ιά , τά  βλογημένα*  
κι δ ν  δ εν  τό  γλύ ψ ο υ ν  τό ψωμί τήν ω ρα αυτή βελά ζουν, 

σά  γνω σ τικ ά  ά να κ ρ ά ζουν .

#

Ο ΨΩΜΟΠΑΤΗΣ
[Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ]

Η ΑΓΑΠΗ

Ό τα ν  άπό δροσόπαγο κλιτό καί μαργωμένο 
μνήσκει στόν κάμπο δλονυκτίς τ9 “Απρίλη τό λουλούδι 
καί τήν αΰγούλα τό φιλούν μόλις του ήλιου οι άχτίδες 
κι* Ικεινο άναθερμαίνεται καί ξεπαγώνει αγάλια 
κ* ή Χρύσω έτσι ξεπάγωνε κι έτσι άναθερμαινόταν 
με τά θερμά γλυκόλογα του πιστικού του Λάμπρου. 
Πέφτει του Λάμπρου τό ραβδί π 9 άκούμπαε στο πλευρό του, 
της Χρΰσως επεφτε ή ποδιά, τά χέρια χαρβαλώναν 
κι άθελα βρέσκαν κι άγγιζαν του πιστικού τά χέρια.· · 
“Έτρεμε σάν τήν καλαμιά κι άνάγερνε τά μάτια 
πλημμυρισμένα από καΰμό καί φλογερά άπ9 αγάπη·
Κι δπως κοχλάζει άπ άνεμον ή φουσκωμένη λίμνη 
έτσ* άνεβοκατέβαιναν οί άμάλαγοί της κόρφοι.
Στ* άντικρινό κατάρραχο ελαμπε τ9όμορ9 άστρι, 
τά σπερινά τ* άπόφωτα στο βάθο άσπρολογοΰσαν 
καί κάπου κάπου στή θαμπή καί μακρινή τους φέξι 
τό μονοπάτι του βουνοΰ ξεχώριζε στους βράχους. 
“Ίσκιωνε δ κάμπος χαμηλά κ9 οί ρεματιές θόλωναν, 
τ 9 άεράκι κρυφομίλαε με του βουνοΰ τά φύλλα, 
γυρνοΰσαν άπό τές βοσκές τ9 άγρια πουλιά τής έρμου, 
σά λιθοσώρι δ χρυσαετός άτάραγος κι δλόρθος, 
άνάκραζε τό ταίρι του μές του γκρεμού τό φρύδι, 
άράδιαζε άπό διάρραχο μικρό κοπάδι κι άσπρο 
καί κάπου άκούοταν σαλαγή, κάπου βραχνή φλογέρα. 
Του Λάμπρου σκόρπια όγόγυρα τά πρόβατα βοσκουσαν 
καί τά γαλαροκούδουνα γιομόζαν του άέρα 
μ“ αρμονικό κι δλόγλυκο κι άνάκουστο ήχολό.
Στό σιάδι παίζανε τ9 αρνιά κι δ νιος στήν άγκαλιά του 
τήν κόρη βάσταε άλαλη καί λιγοθυμισμένη»
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ΤΟ ΚΡΙΜΑ

Πολλές βραδυές π* αντάμωναν, φιλιόνταν άπό τότες 
χι έλεγαν τήν αγάπη τους κι άργαγε λίγο ή χρύσω* 
χι άν τή ρωτάγαν «τί άργησες ;» τά γονικά στό σπίτι, 
χίλιες τούς εύρισκε αφορμές, μύρια τής στράτας μπόδια. 
Κι ενα βραδύ από τά πολλά, κοντά τό πρώτο σούρπο, 
δίχως ν’ άρμέξουν πρόβατα, νά είπούν καί πολλά λόγια, 
τήν πήρε άπό τό χέρι ό νιος τήν άμορφη τήν κόρη 
καί νά, ομ δαύτη τή σπηλιά, στό μονοπάτι δίπλα, 
νυφούλα δίχως γάμου εύκές καί βλογητό στεφάνι, 
μέ τά φιλιά τήν έσυρε μέ χάιδια ό ψωμοπάτης.
Χλόη δροσερή άπό τά βαρκά, μυρτιές άπό τό ρέμα, 
πεύκα τού λόγγου εύωδερά, λουλουδιασμένες δάφνες 
κι άρείκη τού βουνού απαλή και νιόβγαλτο θυμάρι 
έκοψε κι έστρωσε δ βοσκός κι έγειρ* εκεί τήν κόρη.

ΤΟ ΘΑΜΑ

Στή ράχη πρόβαινε λαμπρό τής χαραυγής τ’ αστέρι, 
στού λόγγου τά πυκνά δένδρα ξυπνούσαν τά πουλάκια 
κι άνάκραζαν μέ τούς γλυκούς κελαϊδισμούς στήν πλάση. 
Τότες ξυπνήσανε κ* ot νιοί μες στήν κρυφή φωλιά τους, 
στό μοσχόβολισμένο τους καί μαλακό στρωσίδι, 
κομμένοι αχνοί καί βάρυπνοι καί σά ξαγρυπνισμένοι* 
ξαρματωμένος δ βοσκός σά σκλάβος τού πολέμου, 
καί στά ρουτιά τά κεντιστά καί στα μαλλιά τά σκόρπια 
μυρτιάς, άρείνης, θυμαριού κλωνάκια σκαλωμένα.
Τούς χτύπησε τής χαραγής τό παγερό τ* άέρι 
καί ξαστέρωσαν, ξάνοιξαν οι μαύροι λογισμοί τους. 
Τότες θυμήθηκε δ βοσκός τά ζωντανά, τή στάνη, 
κι άφήνει εύτύς τή σπηλιά μέ τ* απαλό τό στρώμα 
καί τήν πανώρια άγάπη του μέ τά γλυκά φιλιά της, 
μέ τ’ άσπρο, τό μεστό κορμί, τή λυγερή τή μέση 
καί τήν δλόθερμη αγκαλιά πού χάρηκε δλη νύχτα. 
"Ομως τό γρέκι του άδειανό κι έρμη τή μάντρα βρίσκει, 
Τά στρουγγολίθια, τά κλαριά, μπροστά του ζωντανέψαν 
κι έγιναν ολ* άφεντικά κι άνθρωπινά τού κρέναν: 

—Λάμπρε, πούναι τά ζωντανά ; Λάμπρε πούναι τό βιό μου;
Ό  Λάμπρος άλλοφρένιασε κι έχασε τά ύπατα του.

—Ώ  συμφορά, πού μ* έσυρες άστοχε λογισμέ μου 1 
Πάτησα άφεντικού ψωμί κι έχασ# καί τό βιό του!
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Είναι τό κρίμα μου βαρύ σάν to βουνό του Σμόλκα, 
τό κρίμα πδκαμα ό ζαβός μες τό βρασμό της νιότης. _
Τό πως στον κόσμο Ιγώ νά βγω, τί λόγο θά να δόκω;

*Ω Θέ μου, ίδές καί σώσέ με τί μέ τηράς ακόμα ;—
Τήν ίδιαν ώρα πρόβαλε 9στούτο τό σάδι ή Χρύσω.

Ή  μαύρη έδώ είδε όλάνοιχτους καί μαλαχτούς τούς κόρφους 
, καί φιλημένον τό λαιμό καί τήν ποδιά λυμένη 

κι έδώ θυμήθη κι ενοιωσε τήν άσβεστη ντροπή της.
— Μανούλα μου, ξεφώνησε σά λιγοθυμισμένη,* 

μέ πλάνεψε καί μ* εχασε με τά γλυκά του λόγια.
"Οντας μου τάλεε, βολετό δέν ήταν πέτρα νά ήμουν;—
Τούς Ιλυπήθηκε δ Θεός γιατ3 ήταν νιοί κ9 οί δυο τους 
κι Ιτσ* έγινε δ βοσκός πουλί κ9 ή κόρη αύτηνα ή πέτρα.

Ο ΦΩΜΟΠΑΤΗΣ
r

Τά κακοτράχαλα βουνά του Πίντου οσοι διαβαίνουν, 
άπόχουν τούς ψηλούς γκρεμούς και τά μεγάλα λόγγα, ^  
καί τές άμέτρητες κορφές καί τις πολλές βρυσούλες 
δπόχ^υν τά περίφημα τά πλούσια τσελιγγάτα* 
τά κακοτράχαλα βουνά τού Πίντου δσοι διαβαίνουν, 
ξάφνου άπό βράχου, από γκρεμού κορφή καί από ραχούλα 
ατριγγιά γροικάνε σουρατά, σά νά σουράη τσοπάνης 
χαί σαλαγάει τά πρόβατα καί σαλαγάει τά γίδια.
Τότες οί πιστικοί οί καλοί, πού γύρω εκεί σταλίζουν, 
δείχνουν μέ τές άγκλίτσες τους καί μέ τά στραβοράβδια 
σέ βράχου άπάνου, σέ γκρεμού κορφή καί σέ ραχούλα 
μικρό σταχτόφτερο πουλί καί λένε: — Ό  ψωμοπάτης.—
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ΤΑΞΙΔΕΨΑ ΚΑΠΟΤΕ —μας έλεγε ό Μήτρος— μέ τή δασκάλα ενός χωρίου.
* Ό  δρόμος μας ήτον μακρινός κ9 εϊχαμε συντροφιά τον αγωγιάτη μας, δυο 

μεσόκοπους πεζούς κι ένα νιοστεφανωμένο αντρόγυνο. Ή  δασκάλα τότε πρωτο- 
πηγαινε στο χωριό, ύστερ* άπό τέσσαρα πέντε χρόνια πού μαθήτευε στα σχολεία 
τού Κεστοράτη. *Η™ν ώς δεκάξη δεκαεφτά χρόνων κόρη, ντροπαλή, λιγομίλητη, 
σεμνή, ροδοκόκκινη στό πρόσωπο καί χαριτωμένη, γιομάτη χυμό καί νιότη, μέ 
δυο* καστανά γλυκά μάτια, μέ καλοκαμωμένο κορμί, μεστούς κόρφους καί θρεμένα 
κνήμια, καθώς δείχνονταν τούτα ώς άπάνου ξέσκεπα, δταν εύρίσκονταν καβάλα 
καί τό φουστάνι της δε βολούσε νά πέφτη κάτου καί κάτου. Και μοναχή της νά 
ταξίδευε μέ τον αγωγιάτη, δεν εκιντύνευε ποτέ. Μά γιά κάθε κακό ένας δικός της 
τήν είχε παραδώσει στην προστασία καί στήν ευθύνη τού νιού τ* αντρόγυνου.

Τό βράδυ κονέψαμε σ9 ενα μοναστήρι παλιό καί μεγάλο, κατάστρατα στήν 
ερημιά. *Όσο νά φτάκουμ* εδώ, δλο τον κάμπο πού διαβήκαμε, τον εσήκωσα μέ 
τά σωστά στό πόδι εγώ μέ τά τραγούδια καί μέ τά εύθυμα λόγια μου. 9Αλλ9 ούτε 
λόγο, ούτε καν χαμόγελο ένα δεν μπόρεσα νά της κλέψω τής σκληρής. Τό μονα
στήρι είναι χτισμένο μέσα στό λόγγο. Έ χει ψηλούς τοίχους περίγυρα κι άπό 
μέσα τά κελλιά άραδιασμένα μέ τές κρεβάτες τους, τήν πλακοστρωμένη αυλή μέ τά 
δένιρα της καί τό εκκλησάκι, μικρούισικο καί παλιό, άπό τά χίλια εκατό, καθώς 
γράφει στό νάρθηκά του, σκοτεινό, ήσυχο, δλο εύλάβεια καί θρησκευτική άνατρι- 
χίλα. Φάγαμε σ* ένα τραπέζι κοινό, διπλοπόδι καταγής στρωμένοι, δ,τι έφερνε 
καθένας μαζί του κι δ,τι μας ψευτοτοίμασε ό φιλόξενος καλόγερος τού μοναστη
ριού. Πολλά λόγια γιά άπόδειπνα δεν άλλάξαμε, γιατί κι άποσταμέν9 ήμεσταν 
καί τήν αυγή έπρεπε νά ξυπνήσουμε γλήγορα γιά νά φύγουμε δίχως ήλιο. 
Καί πλαγιάσαμε.

Πλαγιάσαμε στήν αύλή~τού μοναστηριού άραδιαργιά. Ήτον καλοκαίρι, 
θερτής μήνας, πού ναι μια χαρά νά κοιμάται κανένας όξω. 9 Αλλά πού νά βρω 
ύπνο γώ. 'Όχι γιατ* είχα κοντά μου προσάναμμα. Ό  Θεός μάρτυράς μου. 'Η  δα
σκάλα κοιμόνταν πολύ μακρυά, στήν άλλη άκρη πίσω άπό τό νιό τ αντρόγυνο. 
“Αλλά γιατ' δταν έτσι τυχαίνει νά ξενυχτίζω στήν εξοχή, ή όψη, ή θέα της 
ξυπνάει κάποιο αίσθημα κρυφό κι άγνωρο μέσα μου, πού δεν μπορώ νά τό λαρώ- 
σω. Κι άγρύπναγα ξαπλωμένος άποκάτου άπό τό σκέπασμά μου, κοιτάζοντας στον 
ξάστερο ουρανό τό φεγγάρι, δπ5 άρμένιζε άγάλια αγάλια έκεΐ άπάνου καί περί
χυνε μέ τό λαμπρό του φώς δλη τήν πλάση κάτου. Οί ίσκιοι τών δέντρων τής 
αυλής έπεφταν σά φαντάσματα γύρω μου κι άπάνου στις σκεπές τών κελλιών. 
’Αεράκι δέ φύσαγε δλότελα. Φύλλο δεν εκουνόνταν. Νεκρίλα διάπλατη, σιωπή · 
βαθύτατη βασίλευε. Ούτε λαλίτσα νυκτοπουλιού, ούτε ήχος φλογέρας. Ουδέ βάβι- 
σμα σκυλιού, ούδ* άγωγιάτη σαλαγή, ουδέ κυπρί ζώου δέν άγροικάτο. 'Ο λογι
σμός μου πέταξε έλεύθερος, άνέμποδος καί γοργός στ9 άπειρου τ9 άψήλου κι Ιδρο- 
σολογιόταν μέσα στά μυστικά κάλλια τής σεληνοφώτιστης νύκτας. Κάποτε κάποτε
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μούρχετο καί νά σηκωθώ, νά' πβταχτώ' δξω άπό to μοναστήρι καί νά χωθώ μέσα 
στα ρουμάνια του, νά μονιάσω σαν ιό θεριό. Μου φαινόταν πώς έτσι μονάχα θά 
νάβρεσκα λυτρωμό, πώς έτσι θά νά γλυκοκοιμιόμουν. Κι δσο νά σκάση της χαρα
γής τ' άστρι στο καταράχι του βουνού, κι εγώ δέ θυμάμαι πλιά πόσα γλυκομιλή- 
ματα κρυφά ν' άλλαξα μέ τή δροσερή καί μοσχοβολισμένη εκείνη νύκτα, σά βασί
λεψε και τό φεγγάρι στερνά καί μάς άφήκε στά σκοτεινά έτσι ολομόναχους. Μετά 
τά πρώτα γλυκοχαράματα ξύπνησε ό γνοιαστικός αγωγιάτης, πρίν νά φωνάξουν 
άκόμη τά δρνίθια, και κρένοντας μας §πήγε στά ζα του. Πρώτος πετάχτηκα δρθός 
έγώ κι έβγήκα στήν δξώπορτα.

Τόν κοιμάμενο κάμπο χαμηλά σκέπαζε σάν άπέραντο πουπουλένιο πάπλω
μα ή νυκτερινή καταχνιά, πυκνή καί γαλάζια. Τόν άνασασμό του τόν ήσυχο 
κι άπαλό, σάν έργατάρη, σά ζευγά, μοσχοβολισμένον άπό τις ευωδιές τώνάνθών 
του, τόν Εφερνε τόν άνήφορο ή χασκωτή καί δασιά λαγκαδιά π* άνέβαινε όλόιση 
κατά τό κορφοβούνι. Μ’ έχτύπησε του μοσχοβολισμου του ή πλημμύρα τρικυμιστά 
κι άξαφνα κι άνάσαναν βιαστικά καί πνιχτά τά πνεμόνια μου, σά νά βουτούσα 
μέσα σέ μοσχοβολισμένο νερό άπατης λίμνης. Έ ,  καί νά κάτιχα τό γλυκό τδνειρο 
πού νανούριζε την ώρα Ικείνη τόν κοιμάμενο κάμπο.

/
'Ακολούθησα τόν άγωγιάτη μέ τά πράματά του στή κοντινή βρύση πού 

πήγε νά τά ποτίση. Τότες ξυπνούσαν καί τά πουλάκια στά δέντρα κι άρχιζαν τούς 
κελαϊδισμούς των. Τότες άκούστηκαν καί τά δρνίθια, άπό τά σκόρπια ολόγυρα 
καλύβια στά λόγγα καί σ;ά χωράφια ανάμεσα. Χλιμίντρησαν δυνατά καί δυο μου
λάρια, σά νά χαιρέτιζαν κι αυτά τά καύμένα τό γλυκοξημέρωμα, εκεί πού δρόσι- 
ζαν τά διψασμένα ρουθούνια τους στο νερό. Ό  αγωγιάτης τ9 άράδιασε ύστερ9 ά.τό 
κουτσάκι σέ κουτσάκι σαμαριού μέ τά καπίστρια τους καί τάσυρε κατά τό μονα
στήρι σουρίζοντας. Κι εγώ βρέχοντας στή βρυσούλα τό πρόσωπό μου, συλλογιζό
μουν πόσες κρυόβρυσες τέτιες, σέ τέτια παρόμοια μαγική ώρα, έχουνε δροσέψει τό 
θερμασμένο μου μέτωπο κι ανοίξει τά βάρυπνα μάτια 'μου μέ τά κρύσταλλό νερά 
τους. *Οσο νά γυρίσω γώ στο μοναστήρι είχαν σηκωθή κ* είχαν φορτώσει κιόλας 
ο! άλλοι. Βγήκα στερνός άπό τή χαμηλή σιδερόπορτα τού ξώτοιχου, σέρνοντας 
άπό τό καπίστρι τό μουλάρι μου κι άκολουθάμενος άπό ψηλόν ήμερο σχύλαρο 
μέ δκνά μάτια καί μαλλιά μακρύτατα παρδαλά. *Όξω άπό τό περιαύλι, πού κατη- 
φορνούσε χορταριασμένο τό σιάδι κατά τή λαγκαδιά, ξάνοιξα μες τό θαμπό φώς 
τής αύγούλας την καμπάνα τού μοναστηριού κρεμασμένην άπάνω σ* ενα χιλιόχρο?- 
νο πουρνάρι. Σίμωσα τό πουρνάρι, βαστώντας τό καπίστρι τού μουλαριού στά 
χέρια μου, καί πιάνομαι άπό τό σχοινί τής καμπάνας, πού τό κουναε δώθε και 
κείθε τ* άπαλό φύσημα τ9 αυγερινού δροσόπαγου. Μέ τους πρώτους της χτυπουζ 
δμως προγγάει τό μουλάρι μου ξαφνιασμένο καί ξεφεύγει άπο τά χέρια μου με 
κίντυνο νά μέ παρασύρη κι εμένα τόν κατήφορο, άν δεν τ απολούσα. Το μουλάρι 
τό ξανάπιακε ό άγωγιάτης, κι εγώ ξακολούθησα νά βαράω τήν καμπανα δυνατα 
κι άδιάκοπα. Δέν ξημέρωνε, δχι, γιορτή, γιά νά καλέσω μ’ αυτή τους γυρωθε 
χριστιανούς ρτήν έκκλησιά, κι δσοι θά τήν άκοναν κείνη τήν ώρα, ποιος ξέρει
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τί θά νά βάλαν με τό νού τους, άλλα μου έρχόταν έτσι καλά νά τήν γροικάω νά 
σημαίνη, κ* οί ήχοί της κ* οί αντίλαλοί της νά σμίγουν μέ τούς κελαϊδισμούς των 
πουλιών, μέ τό μουρμούρι τού λόγγου καί μέ τα ξεφωνητά τών όρνιθιών, σ* έναν 
άρμονικό ύμνο τής χρυσαυγής πού πρόβαινε στο βουνό γλυκοθώρητη καί ντρο
παλή, σά νυφοΰλα.

Οί άνδρες δεν έκαβαλίκεψαν. Ένας άπ9 αυτούς, 6 νιόγαμπρος, είχε αγο
ράσει ένα πιστόλι, κι ανεβαίνοντας δλοι μαζί άπάνου από τό δρόμο, στούς όχτους, 
έρριχναν στά πουρνάρια μ* αυτό, δοκιμάζοντας το πόσο έκοφτε. Έγώ μοναχά 
ακολουθούσα τές γυναίκες, — τή νιόνυφη καί τή δασκάλα— κι ό αγωγιάτης, πού 
χάζευε κι αυτός μέ τό πιστόλι από μακρυά κι· έμνησκε πίσω πίσω. Ό  δρόμος 
ήτον ολίγον ανηφορικός εδώ κι έσχιζε τό πυκνό δάσος τού μοναστηριού. Κοδελώ- 
νονταν όλόγυρ’ απ’ όχτους, πήδαε ρεματιές, ανέβαινε μικρού; βράχους. Κι έκει 
πού πηγαίναμε αγάλια αγάλια εμείς οί τρεις καβάλα, έμενα μούρθε πάλε ή όρεξη 
ή βραδυνή για νά τραγουδήσω. Σάς ξομολογιέμαι. "Οταν τυχαίνω σέ δρόμο ή θά 
μου κρατάη μέσα κάθε αναπνοή και κάθε κρίση ό θαυμασμός τής φύσης ολόγυρα 
ή θ* άπολυέται άκράτητ’ ή χαρά κι 6 ενθουσιασμός μου σε τραγούδια καί σέ γε· 
λούμενα λόγια. Είχα πάρει —θυμάμαι σάν τώρα— τό τραγούδι πού λέει, πώς 
ένα παλληκάρι γυρνώντας νύχτ* άπό τον πόλεμο πού πολεμούσε κι από τή βίγλα 
πού φύλαε, έπεσε νά βρή λίγον ύπνο στήν αγκαλιά τής αγάπης του κι αυτή, μόλις 
χάραξε ή ανατολή κι άρχεψαν τού; κελαϊδισμούς οί πέρδικες καί τ5 αηδόνια, τού 
φώναζε νά τον ξυπνήση, ν5 άγκαλιάση τό κυπαρισένιο κορμί καί νά φιλήση τον 
άμάλαγο κόρφο της καί τον παρθενικό λαιμό, πούταν άσπρος σάν χιόνι καί δροσε
ρός σάν τό κρυόνερο πόρχεται άπό τά κορφοβούνια.

Ή  νιόνυφη, ζωηρή κι άνοιχτόκαρδη γυναίκα, δοκιμασιιένη στά τέτια γλυ- 
κοξυπνίσματα τής αυγής στο νυφιάτικο στρώμα της, δείχνονταν περιχαρή καί δέν 
άφηνε κλωθογύρισμα δρόμου πού νά μή γυρνά καί νά μού πιδοκιμάζη μέ χαμό
γελο τήν επιτυχία τού καλού τραγουδιού. Μά ή δασκάλα ... μωρέ τσιμουδιά, 
ή σκληρή. "Αν δέν είχε δοκιμάσει κι αυτή, σάν τή νιόνυφη, τή γλυκάδα τής χαρα
γής τού τραγουδιού, τάχα δέν τήν ονειρεύονταν δμως;

Ξάφνου, σέ μιά λόξα τής ρεματιάς, άπάνου στο γύρισμα τού τραγουδιού 
μου, άκούω ένα σφιχτό ξεφωνητό καί βλέπω τή δασκάλα νά κατρακυλίζεται στο 
χαμηλό γκρεμό τού βράχου. Μήν παντέχετε πώς ήτον αυτοκτονία. Κάθε ά'λλο. Τό 
ζώο, πού καβαλίκευε, έκαμε νά πηδήση ένα κοντρί σά σκαλοπάτι φυτρωμένο μες 
στο δρόμο καί μέ τό πήδημά του ή κόρη ξέγνοιαστη απάνω του τραντάχτηκε 

' κι έγυρε κατά τή λαγκαδιά. Κόβεται τότε ή ϊγγλα τού σαμαριού καί πέφτει τούτο 
μαζί με τήν καβάλα καί μέ τήν κόρη κάτου στό βάθο. ’Έμπηξε κ* ή νιόνυφη τές 
φωνές. Ό  άγωγιάτης ήταν πολύ πίσω άκόμα. Πηδάω εύτύς άπό τό ζώο καί τρέχω 
προς τή δασκάλα, πού ξαπλωμένη άπάνου σέ μιά πλάκα, μες στή σούδα πούχε 
πέσει, δέν μπορούσε νά πάρη άνασασμό. Τήν πιάνω άπό τή μέση, τήν άνασηκώνω 
ορθή στά πόδια της, τήν άκουμτπχω σ’ ένα κοτρώνι καί τήν ραντίζω μέ τά χέρια 
μου νερό στό άχνό πρόσωπό της. Κι όσο νάρθή ό άγωγιάτης ,καί νά πάρουν κ* ot 
άλλοι είδηση, τήν συνέφερα έγώ. Ή  νιόνυφη δέν μπορούσε νά:πηδήση κι αυτή άπό
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tijv καβάλα της νά μου δώση βοηθητικό χέρι, κι έστεκε Ικεΐ δρθή κι Ιφώναζε. Ό ς 
καί τά μουλάρια τά καύμένα σταμάτησαν μοναχά τους κ* είχαν γυρμένα κι δλάνοι· 
χτα τά μάτια τους κατά Ιμάς. Εκείνο πού καβαλίκευε ή κόρη, γυμνό καί ξαφνια· 
σμένο, τρεμούλιαζε ολόρθο, τρομαγμένο από τό ξαφνικό καί βαρύ πέσιμο της 
κυρας του. Ό  πρώτος μου λόγος, άμα τή συνέφερα, ήτον νά τή ρωτήσω που 
βάρεσε. Ή  κόρη σήκωσε τά μεγάλα καστανά μάτια της, κυκλωμένα περί γύρα κατά 
τΙς κώχες με μιά Αλαφριά μελανή λουρίδ9 από τή λαχτάρα, καί νοτισμένα άπό δυό 
χοντρά μαργαριτάρια, δάκρυα πού τότες άρχιζαν ν’ άναβρύζουν, μέ κύτταξε τόσο 
συμπαθητικά πού ποτέ δέ θά τό λησμονήσω στή ζωή μου, και μοΰπε Ανάλαφρα:

— Πουθενά . . .  Σ ’ ευχαριστώ.

Κι έκαμε νά'σηκοθή, πιάνοντας μέ τό δεξί χέρι της τή μέση καί μέ τ* άλλο 
άκουμπώντας στό κοτρώνι πού κάθονταν. Μά δεν τήν άφηκα, γιά νάρθή στά ύπατά 
της καλύτερα. Σάν πλάκωσαν σέ λίγο οί άλλοι άπό τόν Ανήφορο μέ τόν αγωγιάτη, μου 
τήν άρπαξαν —έτσι θά τό εϊπώ— άπό τά χέρια μου, μέ τήν παντοχή πώς μ#άπαλ· 
λάζουν άπό βάρος, πού έγώ ήμουν τόσο ευχαριστημένος ενόσω μοναχός μου τής 
πρόσφερνα τή βοήθειά μου. Είχα φοβηθή κι έγώ πολύ. Είχα πει στήν άρχή πώς 
δέ θά τήν εΰρισκα, έκεϊ πού έτρεξα, ζωντανή —τόσο βαριά καί τόσο άσχημα είχε 
πέσει ή καϋμένη— κ* είχε πανιάσει τό πρόσωπό μου πλειότερο κι άπό T0u δικό της. 
Σά μ* άναμέρισαν Ιμένα, τραβήχτηκα σέ μιά τούφα κι έκατσα ν* άνασάνω. Αυτή 
άγάλια άγάλια ήρθε στά σύγκαλά της και τή σήκωσαν νά κινήσουμε γιατί είχε 
περάσ* ή ώρα, είχε δύσει δ ήλιος. Πέρασε κοντά μου, μ* είδε πανιασμένον καί μέ 
ρώτησε σιγαλινά:

— Πού χτύπησες, πού σέ πονεΐ ;
Στήν ταραχή καί τή λαχτάρα της ένόμισε πώς είχα πέσει κι §γώ. Και 

μδκαμε τήν ίδια ρώτηση πού τής είχα κάμει §γώ, δταν τήν πρωτόφερα στό λογι
σμό Της μοναχός μου.

"Ασχημα έκαμα πού είπα, δτι μου τήν άρπαξαν πλέον άπό τά χέρια μου οί 
άλλοι κι δτι μ’ άναμέρισαν δλότελα εμένα. Γιατί δταν ήρθε ή ώρα νά ξεκινήσωμε 
πάλι κι δ Αγωγιάτης μέ τούς δυό πεζοδρόμους έμειναν νά ράψουν τήν ϊγγλα τού 
μουλαριού καί νά ξαναφκιάσουν τήν καβάλα της, δ νιόγαμπρος φρόντισε νά κατα- 
συχάση καί νά συνοδέψη τήν ξαφνιασμένην καλή του, κ* ή δόλια ή κόρη, έκτός πού 
θάμνησκε μόνη της πίσω, μά στενοχωριόνταν κιόλας νά ξανανεβή στό ζώο 
πού τήν έρριξε.

Τούς κρυφούς συλλογισμούς τής κόρης δ νιός τούς νιώθει.
Χωρίς νά καβαλικέψω, τραβώντας άπό τό συρτάρι τό μουλάρι μου, τή 

σίμωσα καί τή ρώτησα άν μπορή νά ξανακαβαλικέψη τό δικό της, σά νά τδξερα.
—Νά μδδιναν άλλο, καλύτερα θά νά ήτον, μού είπε χαμηλοκυττάζοντας.
—Πάρ* τό δικό μου, τής λέω.
- Κ ι  εσύ ;
—Τό δικό σου.
—Παύμένε, θά σέ ρίξη, μδκανε μ ' έκφραση Ανατριχίλας.

■*·
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—"Εγνοια σου.
—Μά και το δικό σου είν* άγριο.
—Ποιός σου τό είπε ; Δεν τό βλέπεις τί ήμερα πού περπατάει ;
—ΝαΙ μά κεΐ πού ξαφνίστηκε μέ τήν καμπάνα . . .  στό μοναστήρι κάτου ;
—Μά εκεΐ ξαφνίστηκε.

Καϋμένε, τώρα σέ συλλογίζομαι τί θά πάθαινες άν σ’ έσερνε μαζί του 
σ’ Ικείνον τον κατήφορο.

—Δέ θά χτΰπαγα, ήταν χορτάρια.
Κι εγέλασα. Έχαμογέλασε κι αυτή. Ήταν τό πρώτο χαμογέλιο πού είδα 

νά γλυκοχαράζη στά χείλη της. Φαντασθήτε τήχαρά μου. Έτσι μείναμε σύμφω
νοι γιά τά μουλάρια μας καί τήν παρακάλεσα νά περάση νά καβαλικεψη. Τή 
βοήθησα ν' άνεβή. ΈκεΤ πού ή ζέρβια παλάμη μου χεράκωνε τήν άμασχάλη της 
τήν τρυφερή καί τό δεξΐ χέρι μου κράταε τό σκληρό κουτσάκι τού σαμαριού γιά 
νά μή Υέρνη, τότες ένιωσε αυτή τό πρόσωπό της νοτισμένο Ακόμα κ' είδε βρεμένα 
και τά μπροστινά ρούχα της.

—Κΰτταξε, μού είπε, πώς έγινα από τά νερά κεΐ πδπεσα.
—Δε σ' εβρεξε ή ρεματιά, σ' έράντισα γώ μέ τά χέρια μου γιά νά σέ συνεφέρω.

Κοκκίνισε σάν τήν παπαρούνα τ' 'Απρίλη στό πρόσωπο, μού χάρισε καί 
δεύτερη συμπαθητική ματιά πού μού άνατάραξε τά σωθικά δλα, δπως θολώνει 
κάθε διαβάτης στό πέρασμά του τά λαγαρά βάθη τού ποταμού, καί μέ τό σιγαλό 
της «εύχαριστώ» τήν Ακόυσα νά μουρμουρίση καί τούτα :

—Άλίμονό μου πώς κατάντησα.
Ή ταν σεμνότατα τά λόγια της καί δέν τής άντιλογήθηκα.
"Οσο νά μας προφτάκουν οί πισινοί μέ τό μουλάρι, Ανέβηκα κάμποσον 

δρόμο πεζός Ιγώ στό πλάϊ της. Είχε τραβήξει πολύ μπροστά καί τό νιό τ' άντρό* 
γυνο. Στό διάστημ* αυτό βρεθήκαμε οί δυό μας δλομόναχοι καί συμφιλιωμένοι 
μέσα στό λόγγο. Χίλια γλυκά λόγια μδρχονταν στό νού γιά νά τής πώ. Άλλ* δλα 
πνίγονταν ξαφνικά μες τό λάρυγγά γου, πού τόν Ιστένευε δέν ξέρω κι Ιγώ ποιά 
δύναμη άόρατη κι αύστηρή. "Ομως σέ τέτιες περίστασες γένονται καληφωνότερο 
στόμα τά καύμένα τά μάτια. Τότες μιλούν αυτά. Στό διάστημα κείνο, πόσα δέν 
τής είπαν τής κόρης τούτης τά μάτια μου. Κι άκούν τά μάτια τότες. Κι αύτηνής 
μιλούσαν κι άκουγαν μοναχά τά μάτια. 'Ένιωθα γώ δτι τά μάτια της άκουγαν τό 
tl τής Ιλεγαν τά δικά μου, δπως παρόμοια ένιωθα τό τί μού λέγαν τά δικά της. 
*Ομως τί μούλεγε καί τί τής έλεγα, δέ σάς τό μολογώ. Μπορεί νά τό φαντάζεστε.

Καβαλίκεψα κι Ινώ. Κάποιος λέει πώς πλάγιασε σέ κοριτσιού κρεβάτι καί 
δέν τόν άφηκαν νά κλείση μάτι δλη τή νύχτα οί ψύλλοι. Εμένα, καθισμένον 
στήν καβάλα τής δασκάλας, δέ μ* έφαγαν ούτε ψύλλοι ούτε κορέοι. Δέν Κμεινα 
δμως κι άνέβλαβος δλότελα. 'Από τήν ώρα πού μέ τό πέσιμό της μού κόπηκε 
ξαφνικά τό τρυφερό τραγούδι στή μέση, δέν ξαναμούρθε εύθυμία. Μιά σκυθρωπάδα 
μ* Ιβάρυνε. τρανή σάν τόν Πίγδο πού θ* Ανεβαίναμε σ' δλίγο» Οθίβ τραγούδι 
βΜΑ Αηδ τάτβ«ι οϋιι γίλις, ollte λόγο. οδ« μιλ«1 Τβ«γο\ιδοΟβ<Μ βΐ ΑλΙβι
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άντρες, φώναζαν, γελούσαν, έρριχναν πιστο/αές άπό καβάλα στα δέντρα πού δια
βαίναμε, χωράτευαν μέ τούς διαβάτες πού συναντούσαμε, εσκιαζαν μέ ρεκασμούς 
τα γίδια πού βρίσκαμε να βόσκουν κατάστρ ιτα σκαρφαλωμένα, στ* άγριοπρίναρα, 
ξάφνιαζαν μέ χουγιαχτά τον πιστικό πού στον δχτο παράμερα βαρούσε τή τζα- 
μάρα του. Έγώ αναίσθητος, ξένος καί παντάξενος σ’ δλα αυτά. Τόσο πού μερι
κές φορές στα κοτρώνια πού άνέβαινε τό μουλάρι μου κόντεψα μέ τά.τινάγματά 
μου νά τήν πάθω σαν τή δασκάλα, νά κατρακυλισθώ σέ βαθύτερους λάκκους.

— Τήρα μπροστά σου, μπρέ παιδί μ9, μου φώναζε ό άγωγιάτης, τί θά πας 
κι εσύ στο ρέμα κάτου καμιάν ώρα.

Είναι κακοτοπιά δώ, τήρα μπροστά σου.
Στες κακοτοπιές πούταν στενός ό δρόμος, σωστό μονοπάτι, εγώ πήγαινα 

πίσω πίσω, στερνός απ’ όλους, κ’ είχα τή δασκάλα μπροστά καί τόν αγωγιάτη από 
κοντά. "Οπου βγαίναμε σέ σιάδι, τύχαινε κάποτε νά πάω ζυγά ζυγά μ* αυτήν.

’Έστρεφε τότες αυτή κατ’ εμένα, μ’ εκύτταζε συμπαθητικά καί μου χαμογε* 
λούσε γλυκά γλυκά. Μιά φορά μου είπε ήσυχα, σά γιά νά μή τήν ακούσουν ούτε 
τά πουλιά πού γλυκοτσιμπιώνταν απάνω στα κλωνάρια τού δάσου.

— Γιατί δέ λες καί σύ τίποτα, πού ναι ή χαρά σου ;
Χαμογέλασα μοναχά καί δεν έχω άντιλογιά δτι τά μάτια μου, π<$ τήν άντί- 

κρυσαν, τής φανέρωσαν τή γλυκειά ανατριχίλα πού περίτρεξβ άπό φλέβα σέ φλέβα 
κι άπ* αρμό σ’ αρμό τό αίμα μου.

— Μή σέ στενόχωρε! πού μδδώκες τήν καβάλα σου ;
Μόύ ξανάειπε.
Έγώ δεν μπόρεσα νά κρατήσω έν’ άλαφρό αναστεναγμό πού γεννήθηκε 

μέσα μου άπό κάθε ά'λλο αίσθημα παρά άπό τή στενοχώρια, πδβαζε αυτή μέ τό 
νοΰ της. "Ομως γιά. νά μή τήν άφήκω νά μένη στή βλαβερή Ιδέα της, της μίλησα 
χαμογελώντας πάλι :

— Τώρα σ’έκαμα νά μου μιλάς, δέν έχω άνάγκη νά ξαναξεφουρνίσοο ζωηρά 
λόγια, δέν τό κατάλαβες ;

Ή  τον πολύ τολμηρός ό λόγος μου τούτος κι έφερε στό άπαλό μάγουλό τη$ 
τό βαθύτερο τής φωτιάς χρώμα. ’Αλλά δέν έπειράχτηχε, γιατ* είδα νά ξεβάψη 
γλήγορα πάλι καί νά μέ γλυκοτηρά.

Έτσι περάσαμε δλο τό δρόμο, ως τό χωριό. Έγώ παντού τήν ίπιριποιό· 
μουν. Έ γώ  τήν άνεβοκατέβαζα άπό τό ζώο μου στούς άνήφορους καί στούς 
κατηφόρους, έγώ τήν έπιανα άπό τό χέρι στά ποτάμια καί στούς γκρεμούς, έγώ 
τήν έπότιζα μέ νερό μέ τ’ άχώριστο πιξαρένιο καυκόπονλό μου στές κρυόβρυσες 
τού Πίνδου, έγώ τής έδωχα τό ψάθινο σκιάδι μου, .πδφερνα πάντα στά ταξίδια, 
γιά νά μή τήν κάψουν τά λιοπύρια τού θερτή. Κι αυτή δλο μ* ευχαριστούσε καί 
μού χαμογελούσε γλυκά, κι έγώ, άμίλητος πάντα, δλο άνατρίχιαζα. γλυκύ
τερα μέσα μου.

Κάποτε τή ρώτησα στό δρόμο νά,μοΰ είπή πού χτύπησε.
— Πουθενά, μό'λεγε αύτή συμπαθητικά· Άλλ* άπό *’ άλαφρό σούφρωμα

1’ tyogcpov now<Mv της κι ά ώ  αν*ν$ fMtoifto ,ιοΟ, χ β ^ . -  ι κ  βτή



*

m -ΙΑ» · —  ·±--·· 'V '^ a t t a fcra.11 ί ------- — - ...............  *3

κατά τά νεφρά, ένιωθα γώ δτι χτύπησε κι δτι πονοΰσε καί τδ'κρυφτε. *Όσο πού 
τής είπα μιά φορά.

—Μά μή τό κρύβης από μένα.
Τώρα πού μέ κύτταξε, τά μάτια της ήταν ύγρότατα καί στήν ΰγρότη τους 

μέσα ξάνοιξα σά μέσα σέ καθαρή άνάβρα, πώς είχαν βουρκώσει καί τά δικά μου.
Κι άλλη μιά φορά τή ρώτησα, πώς έκαμε κι έπεσε στή λαγκαδιά έκεΐ 

κάτου, κι9 αυτή μου είπε κοκκινισμένη στο πρόσωπο :
—Μ* είχε συνεπάρει . . . κάποια συλλογή. . .  ή πρωινή νύστα . . . τό ξημέ

ρωμα . . . ξέρω κι εγώ . . . τό τραγούδι σου . . .
Δεν είπεν άλλο* χαμήλωσε καί τά μάτια. Ούτ9 έγώ μπόρεσα νά τήν τηράω 

περισσότερο κατά πρόσωπο, γιατ9 δ λόγος της τούτος άναψε θέρμη μές 
τά μελίγγια μου.

"Υστερ9 από καμιά δεκαριά μέρες απαντηθήκαμε σ9 ένα στενό κατηφορικό 
δρόμο τού χωριού. Έγώ ανέβαινα κι αυτή κατέβαινε. Βαστούσε στ9 αριστερό 
χέρι της κατιφένιο σακκουλάκι, πλουμπισμένο μέ μετάξι απ’ όξω καί γιομάτο άπό 
βιβλιαράκια. *Ητον πρωί άκόμα. Δεν είχε πάει δυό βουκέντρες δ ήλιος. Χαιρετι- 
σθήκαμε. Κύτταξε δτι κι έγώ κι αυτή σφίξαμε τά χέρια μας καί δέ μάς έρχονταν 
νά τ* άφήκουμε δ ένας τ9 άλλουνού. Στά πρόσωπα είχαμε γίνει κι9 οι δυο σάν τόν 
καρπό της κερασιάς δταν ούρμάζει, κατακκόκινοι. Κι δσο τηράγαμε δ ένας τόν 
άλλον κατάματα, τόσο πλιότερο άναφταν οί οψες μας κ9 ύγραίνονταν τά μάτια, 
Τή ρώτησα :

—Πώς πάει τό χτύπημα ;
—Τώρα . . . μέ πονει έδώ,

Μού είπε γλυκά καί μοδείξε μέ τό χεράκι της δίπλα ατό πλευρά της 
κατά τό ψυχικό.

Καταλάβατε τ* ήθελε νά πή ή κόρη ;
Έ ,  σάς φτάνουν ώς έδώ, τάλλα δέ σάς τά φανερώνω,
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Σεβαστέ μου κ. Μαρκορά,
Μιά φορά, καλοκαιρινήν έποχή, ταξί

δευα πεζός στα βουνά της Ηπείρου μου. 
Έτυχε νά μέ βρή τό μεσημεριανό κάμα 
τ9 Αύγουστου, ανάμεσα σέ κάτι πλαγινά 
πετροβούνια πού ξάναφταν οι πλάκες κ9 οί 
κατάγυμνοι βράχοι άπ* τό λιοπύρι καί μού- 
πνιγαν μέ την φοβερή ξέρα τους τήν μισο- 
κομένη από τό δρόμο μου αναπνοή. Έ τρε
χα. Έτρεχα σάν τό βούρλο πρόβατο μέσα 
στήν ξεραΐλα εκείνη, σκασμένος καί πλαν
ταγμένος, για δροσιά καί γιά άνάσαση. 
9Αλλ9 ούτε εμπρός μου έβρισκα, ούτε γύρω 
μου έβλεπα πουθενά νερό τρεχούμενο ή 
ίσκιον. *Όταν ξάφνου, μες άπό μιά κορφή 
ψηλή, μου ξεφυτρώνει ένας γέρος ελατός 
όπου μέ προκαλούσε μέ τον πλατύ ίσκιον 
πού άπλωνε ολόγυρά του. ’Αλαφιασμένος 
φτάνω ως τήν κορφή κι έκεΐ στον ίσκιο 
τού γερόλατου, βρίσκω καί τό ποθούμενο 
τό κρυόνερο. Τή νεκρανάστασή μου Ικείνη 
δέν θά νά τήν ξεχάσω ποτέ. Καί σήμερα τήν 
ένθυμήθηκα τόσο ζωηρά, διαβάζοντας ξά
φνου τό γεροντικό κι άνεκτίμητο γιά έμένα 
ευγενικό γράμμα σας.

Μέσα στο πνιγηρό λιοβόοι πού χύνουν 
ολόγυρα οί άραθυμιές καί τά μαλώματα 
των λογίων μας, στον ίσκιον τού χεριού 
σας καί στή γλυκόβρυση τάχειλιού σας νε

κρανασταίνομαι γώ. Έ ,  καί νά ξέρατε,
αγαπητέ καί πολυσέβαστε ποιητά, πόσες 
χιλιάδες βολές μου ενανούρισαν καί μου 
έχάϊδεψαν τήν ψυχή οί γλυκύτατοι καί μα
λακοί σάν μητρικό χέρι στίχοι σας, όπου 
στολίζουν τήν φτωχική μου βιβλιοθήκη μες 
άπ9 τές πρώτες ημέρες πού φάνηκαν στά 
βιβλιοπωλεία των “Αθηνών, πόσες βολές 
μου ανύψωσαν τό πνεύμα εις λαμπρά αιθέ
ρια μέρη πού μονάχα οί ποιηται βλέπουν 
μέ τά σύνθετα μάτια, πόσες βολές μου 
θέρμαιναν οί πατριωτικές σας στροφές καί 
πόσες βολές πάλι μού ανέβασαν τό δάκρυο 
στά ματόκλαδα ή «“Ανοιξη καί τό παλληκά- 
ρι τής Ή  πείρου» μέ τον «Ετοιμοθάνατο 
Σουλιώτη» τά δύο έξοχα εκείνα γιά μένα 
άπό τάριστουργήματά σας, δπ9 αν τά διά
βαζε κι ό φίλος μου κ. Καζαντζής, θά νά 
σάς έσφιγγε τό χέρι θερμότερα κι άπό μένα.

Τά «Ποιητικά ‘'Εργα» σας μέ τήν Ιδιό
χειρη άφιέρωσή σας, τώρα είναι γιά μένα 
πολυτιμότατο απόχτημα. Σάς έστειλα καί 
τ9 «’Αγροτικά» μου, τά πρώτα δηλαδή, 
τά δειλά, τ9 άδύνατα άκόμα τραγούδια μου.

ΕΙς τήν Πατρίδα μου οί νέοι, άνταμω- 
νόμενοι πρώτη φορά μέ γεροντότερους, 
τούς φιλούν τό χέρι. Επιτρέψατε μου σάς 
παρακαλώ μέ τ9 ωραίο τούτο τής Πατρί- 
δος μου έθιμο νά σάς χαιρετήσω καί γώ.

Κ % Κ ρνοτάΜ ηί



Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΤΟΜΟΣ
Μέ τό παρόν τεύχο ς ή «’Η πειρωτική 

Ε σ τ ία »  κλείνει τον δεύτερον τόμον της. 
Μέσα είς τά ς  ύπερ χ ιλ ία ς τριακοσίώς σε
λ ίδας, πού προσφέρει είς τούς άνα γνώ - 
στας της, συνεκεντρώθη κατά τό διαρ- 
ρευσαν έτος, δτι έκλεκτόν έχει νά π α 
ρουσίαση ή ηπειρωτική διανόησις είςδλους 
τούς τομείς των πνευματικών εκδηλώ 
σεων. Συνεπής προς τάς π ρογρα μ μ α τι- 
κάς έπ α γ γ ελ ία ς  της ή « 'Η πειρω τική 
Ε σ τία »  διέθεσε τά ς  σελ ίδας της διά  με- 
λ έτα ς  Ιστορικάς καί λα ογρα φ ικά ς είδι- 
κών έπιστημόνω ν καί έρευνητώ ν, δ ιά  τήν 
διερεύνησιν ζητημάτω ν έχόντω ν σχέσιν 
μέ τήν άνασυγκρότησιν τής 'Η πείρου καί 
τήν άνοδον του βιοτικού έπιπέδου τού 
λαού της, δ ιά  π α ιδ α γ ω γ ικ ά  θέματα , δ ιά  
ψ ιλολογικάς μελέτας ως και διά λ ο γ ο τε 
χνικά  δημ ιουργήματα . Π ιστεύει δτι έψάνη 
συνεπής πρός τήν ύπόσχεσιν τήν όποίαν 
έδωσεν, άκόμη δέ έν συνδυασμω καί μέ 
τά ς ά λ λα ς έκδηλώσεις της (δ ιαλέξεις  
κλπ.), 6τι συνέβαλεν άνυπολογ ίσ τω ς διά  
τήν άνύψωσιν τής πνευματικής στάθμης 
τής ’Ηπείρου, μέχρ ι τού σημείου μάλιστα  
ώστε νά γ ίν ετα ι είδικός λ ό γο ς  καί τιμη
τική διάκρισ ις δ ιά  τήν κίνησιν πού π α 
ρουσιάζεται είς τήν περιοχήν μας μεταξύ 
των πνευματικών καί έπιστημονικών κύ
κλων τής χώ ρας μας. Ή  τιμή αύτή άν· 
τανακλά  πρω τίστω ς είς τούς έκλεκτούς 
σ υνερ γά τα ς του περιοδικού μας, ά λλά  
καί είς όλους τούς συνδρομητάς καί άνα- 
γνώ σ τα ς μας, οΐ όποιοι μέ ά γά πη ν περιέ- 
βαλον τήν προσπάθειάν μας καί τήν έστή- 
ρ ιξαν ύλικώς καί ήθικώς. ΕΙς όλους 
αύτούς — τούς όποίους εύχαριστοΟμεν 
θερμώ ς άπό τής στήλης α ύ τ ή ς — στηρι- 
ζόμεθα καί είς τό μέλλον δ ιά  νά συνεχί- 
σωμεν όναν ά γώ να , ό όποιος θέλομεν νά 
ϊιιστεύωμεν ότι ε ίνα ι 6 «άγώ ν δ καλός» 
δ ιά  τήν ‘Ή πειρόν μας.

LN»N.
*

Η ΠΑΠΑΖΟΓΛΕΙΟΣ
ΐν ά  ίδρυμα ηού Οέ 

^κτελεσι
Υβάτωση τοΟ σκοπόθ 
Αγγελικ

βί&ΐΜΪ ιής ηροήαρα3κεΜής*γιά

.......... ... , λέι*ούργησβ
Ή δκτελεστική ένέργεια για πρα- 

της εύεόγέτιδος 
"Αγγελικής Παπάζογλου* δέν ςεπέρααε

τή λ ε ιτο υ ρ γ ία  τή ς Ύ φ α ντουργ ική ς Σ χ ο 
λής πού όνειρεύτηκε γ ιά  τήν π α τρ ίδ α  
τη ς καί θέλησε ή δ ια θέτρ ια . Ε ίνα ι φ α
νερό ότι τά  ε ισοδήματα  τού κληροδοτή
ματος όταν ε ίχε  τελειώ σει ή οικοδομή 
τού κτιρίου πού θά τή σ τέγ α ζε , δέ βρέ
θηκαν ά ρκετά  γ ιά  νά άρχίση  ή λ ε ιτο υ ρ 
γ ία  της. Καί μένει σήμερα μόνο ένα 
ω ραίο  κτίσμα μέ ένα  άναξιοπο ίητο  τ ίτλο : 
Π α π α ζ ό γ λ ε ι ο ς  Ύ φ α ν τ ο υ ρ -  
γ ι κ ή  Σ χ ο λ ή .  Καί όμως* ή ήπειρώ - 
τικη αύτή β ιοτεχνία , όσες φ ορές, άπό 
Ιδιω τική συνήθω ς πρω τοβουλία  λ ε ιτο ύ ρ 
γη σ ε, έδώ ή στήν ’Αθήνα παρουσ ίασε ση
μαντικά  έπ ιτεύ γμ α τα · τά  π ρ ο ϊό ντα  της, 
έ γ ινα ν  και γ ίνοντα ι πά ντοτε  ά νά ρ π α σ τα . 
Καί ζή έδώ  μιά π ρ α γμ α τικ ή  Ιέρειά  τη ς , 
γεμ ά τη  ένθουσ ιασμούς, ά γά π η  γ ιά  τήν 
τέχνη  καϊ έμ πειρ ία . Ή  Φρόσω Ί ω α ν ν ί-  
6ου. Μ ήπως είνα ι λ ίγ α  τά  ευ α γή  ήπει* 
ρώ τικα Ιδρύματα , πού δέ λ ε ιτο υ ρ γ ο ύ ν  
μονά χα  μέ τούς ίδ ικούς τους πόρους } 
ή μάλλον ποιό ε ίνα ι τό ίδρυμ α  πού δέν 
έπ ιχο ρ η γ ε ΐτα ι κατά  τόν α  η β τρόπο 
γ ιά  νά είνα ι σέ θέση νά καλύπτη  τό με· 
γ α λ ε ίτερ ο  μέρος τώ ν έξόδω ν λ ε ιτο υ ρ γ ία ς  
του *, Ή  Π α π α ζ ό γ λ ε ι ο ς  Ύ φ α ν -  
τ ο υ ρ γ ι κ ή  Σ χ ο λ ή ,  ε ίνα ι κα ιρός, 
νομίζουμε, νά άρχίση  κάποτε νά λειτουρ- 
γή  ή β ιοτεχνία  αύτή , θά δημ ιουργήση  
πόρους ζω ής γ ιά  μ εγά λο  άριθμό ο ικ ο γε 
νειών σ τά  Γ ιάννινα καί τήν ύπαιθρο. Κι 
ώσπου νά  άρθούν τά  σημερ ινά  έμ πόδια , 
άς άρχίση  τούλά χισ το  να  λ ε ιτο υ ρ γ ε ί ώς 
ή θ ι κ ή  π ρ ο σ ω π ι κ ό τ η τ α ,  πού 
θά στεγάση  προσω ρινά  —όπου δήποτε 
στήν ά ρ χ ή — τό σημαντικό αύτό  κλάδο 
τής κ α τ’ έξοχήν παραδοσ ιακής α ύτή ς 
ήπειρώ τικης βιοτεχνίας» ΜΑν t6 ήθελε 
6 Μ ακαριώ τατος .·«

Δ Χ
*

ΤΟ ΜΕΓΑΡΟΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ
‘Α ποτελεί τό πλέον εύ χ ά ρ ιά ίό ν  Yfi·8 

Υονός τοΟ έτους, τό ά να γγελ λ ό μ ενο ν  διά  
tcov στηλώ ν τής «’Η πειρω τικής Εστίας»* 
ή παραχώ ρησις τού μ εγάρου  τής ’Εθνι* 
κής Τ ραπέζης Ίω α νν ίνω ν  είς ιό ν  Δήμον* 
ίνα  χρησιμοπσιηθή τούτο ώ ς βιβλιοθήκη* 
Δ ιά  την άπόκτησιν βιβλιοθήκης a t  σ τήλα ί 
τοΟ περιοδικού έξηντλήθησαν είς ιίαράε
9εαιν <ιη$Νρημάτων διά τήν άναγκαιί*
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τη τα  τη ς ύ π ά ρ ξεώ ς της καί χα ίρομεν 
Ιδ ια ιτέρ ω ς δ ιό τι τό όνειρον —περί όνεί- 
ρου έπρόκειτο— κατέστη  πλέον π ρ α γμ α - 
τ ικ ό τη ς . ’Α λλά  τό θέμα τούτο  ε ίνα ι τ ό 
σον σοβαρόν, ώ στε δέν δύνα τα ι voc έξαν- 
τληθή  μέ εν μόνον σημείω μα. Δι* αυτό θά 
έπα νέλθω μ εν έν έκτάσ ει ε ίς  τό προσεχές 
τεΟ χος δ ιά  νά έκθέσω μεν τά  π ερ ισ τα τικ ά  
τή ς  π α ρ α χω ρ ή σ εω ς του μ εγά ρου  καί τόν 
σκοπόν τόν όποιον θά  έκπληρώση ή συγ- 
κ ρότη σ ις βιβλιοθήκης.

ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ

’Επανορθώσεις

Φίλοι Κ ύριοι,
Σ τό  άπό « ,ζρ ιβ ' μηνί Ά π ρ ιλ ίω »  συ

νοδικό γ ρ ά μ μ α  πού δημοσιεύει ό* κ. Ν. 
Π ατσέλης σ τις  σ ελ ίδες  1033-1034 του πε
ρ ιοδικού  Σ α ς , υ π ά ρχουν μερικά  λάθη πού 
νομ ίζω  πώ ς ε ίνα ι επ ιστημονικά  χρήσιμο 
νά  έπανορθω θουν, μ ιά  καί τά  τέτο ιου  ε ί
δους κείμενα  δέν δημοσιεύοντα ι «κάθε 
μέρα». "Ετσι λο ιπόν,

1. Σ τόν σ τίχο  5 του γ ρ ά μ μ α το ς  ύσ τε
ρα  άπ* τό «σ υ ν ο δ ι κ ώ ς» , νά  φ ύ γε ι 
τό κόμμα.

2. Σ τόν στ. 6 ά ντί γ ιά  « Ίερ ω τά τω ν  
’Α ρχιερέω ν καί ύπερτίμω ν των έν ά γ ίφ  
π ν εύ υ α τ ι ήμών άδελφώ ν» νά γρ ά ψ ει «Ιε- 
ρ ω τά τω ν  μητροπολ ιτώ ν, καί ύπερτίμω ν, 
τώ ν έν ά γ ίφ  τινεύματι ά γα π η τώ ν  αύ· 
τή ς  άδελψών».

3, Σ τόν  σ τ. 10 ά ντί Δ ρυ ΐνουπόλεω ς 
νά  γρ ά ψ ε ι Δ ρυνουπόλεω ς. Τό ίδ ιο  καί 
σ τά  πα ρα κά τω  πού ά π α ντά  ή λέξη .

4. Σ τόν  στ. 11 ά ντί «Ν εκταρίου τού 
αύτοΟ ’Επισκόπου» νά γρ ά ψ ει «Ν εκτα
ρίου τού πρό αύτού  έπισκόπου*. Α δ ι 
κ α ιο λ ό γη τη  μ ά λ ισ τα  ή άραίω ση τώ ν 
γρ α μ μ ά τω ν  τή ς λέξη ς «έπισκόπου» καί 
τώ ν όσων ά λ λ ω ν .

5. Σ τόν στ, 12 ά ντί «ό μ α κ α ρ ιό τα το ς  
Π α τρ ιά ρχη ς#  νά  γρ α ψ ε ϊ «ό μ ακαρίτης 
π α τρ ιά ρ χη ς» .

6. Σ τόν στ. 13 ά ντί μ εσ ιτεία ς νά  γρα* 
ψ εΐ μ εσ ιτε ία ις .

7. Σ τόν στ, 15 ά ντί «τής αύτής ’Ε πα ρ
χ ία ς  τήν Π ολύτζανην» νά γρ α ψ εϊ «τής 
α ύ τή ς  έπ α ρ χ ία ς , τήν Π ολύτζιανην». 1

8. Σ τόν στ, 16 ά ντί «καί τό Σταυρο- 
ακ ιάδι»  νά  γρ α ψ ε ϊ «καί τού Σταύρο* 
σκιάδη».

9. Σ τόν στ. 20 ά ντί « Ε π ε ιδ ή  ταύτα» 
νά γ ρ α ψ ε ϊ « Έ π εΙ 6έ ταύτα».

10* Σ το ύ ς στ. 21-23 ά ντί «άπό τώ ν χει· 
ών τού πρώ ην δ ια λ α ψ θ έντο ς  Δρυΐνου- 
όλεω ς Ν εκταρίου καί μή άποστερήσαι 

. προφανώς νΛ γρ«·.

— = = = = = = ^ = =  . η π ειρώ τικ η  Ε ϊΐίΑ »' ' ' · >
ψεΐ «άπό τών χειρώ ν τού διαλειψθέντος 
πρώην Δρυνουπόλεω ς Ν εκταρίου, καί μή 
αποσ τερείτα ι (sic) αύτά, καί προψανώς 
α δ ικ ε ίτα ι (sic)».

ΐ ι .  Στόν στ. 24 ά ντί «Τούτων ένεκεν 
γνώ μη κοινή τών περ ί αύτόν» νά γ ρ ά 
ψει «Γούτου ένεκεν γνώ μη κοινή τών 
περ ί αύτήν».

12. Στόν στ. 26 άντί «*Ίνα ό μέν πρώην 
αυτός ’Επίσκοπος κύρ. Ν εκτάριος» νά 
γρ α ψ εϊ «"Ινα φ μέν πρώην ούτος ό έπί- 
σκοπος κύρ Ν εκτάριος».

13. Στόν στ. 28 ά ντί «κύρ Νεόψυτος 
δεσπόζει καί εχει» νά γραψ εϊ «κύρ Νεό
ψυτος δεσπόζη καί έχη».

14. Στόν στ. 31 άντί «δικαιώ ματα καί 
όστις άν α ύτφ  ένάντιος γένετα ι τών» νά 
γρ α ψ ε ϊ «δικαιώ ματα, καί όστις άν αύτφ  
ένα ντίος γένη τα ι, τών».

15. Σ τούς στ. 32-33 ά ντί «άργός έστω
πάσης Ιεροπραξίας, τώ ν λαϊκώ ν δέ άψω- 
ρεσμένος, κατηραμένος καί άσυγχώ ρητος 
καί ά λυτος μετά  θάνατον» νά γραψ εϊ 
«ά ργός εϊη πάσης Ιεροπραξίας, τών λσϊ- 
κών δέ άψωρισμένος, καί κατηραμένος, 
καί ά σ υγχώ ρ η το ς, καί έξω  τής Χριστού 
έκκλησίας». ,

16. Σ τούς στ. 34 - 35 ά ντ ί «τής ήμετέ- 
ρα ς Μ ετριότητος Σ υ ν ο δ ι κ ό ν  Γ ρ ά μ -  
μ α» νά  γρ α ψ εϊ «τής ήμών μετριότητος 
συνοδικόν γράμμα».

Αύτά, σύμψωνα μέ τό κείμενο, όπως 
τούτο περ ιλαμβάνετα ι στή «Νομική Σ υ
ν α γω γή  τού Δοσιθέου», πού γι* αύτή βλ. 
Α. Π απαδοπούλου Κεραμέως· Ίεροσολυ- 
μιτική Βιβλιοθήκη, τόμ. Δ’ (ΓΙετρούπολις 
ι899), σελ. 2 -7 .

Φιλικά
Γ. ΖΖ. Κονρνοϋτος

Επιμελητής Χειρογράφων 
•Εθνικής Βιβλιοθήκης τής Έλλάδο^

#

Ή Άπάντπσις

’Α ξιότιμοι Κ ύριοι,
Ε ύχαριστώ  θερμώ ς τόν έκλεκτόν ψ(« 

λον κ. Κουρνούτον, διά τάς συντακτικός 
διορθώ σεις πού έπιψέρει ούτος είς τό δη*1 
μοσιευθέν, έκ μέρους μου, είς τό 16ον 
τεύχος τής «Η πειρω τικής Ε σ τία ς»  συνο
δικόν γρά μ μ α .

Τό έγγρ α φ ο ν  έκεϊνο μου έστάλη τό 
1939, παρά  τού ένΉ ω νσταντινουπόλει φί
λου μου δικηγόρου έκ Βησσάνης κ. Θεο
φάνη Μ έντζου, κατά σχετικήν δέ σημείω- 
σίν του τούτο προέρχετα ι «έξ άντιγρά* 
ψου άποκειμένου είς τό Ά ρχειοφυλάκιον 
τού Οικουμενικού Π ατριαρχείου, ληψθέν* 
τος έκ τού πρω τοτύπου άποκειμένου lie  
τό Μ ετφχιον toQ ΠανάγίΡΜ
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Al τυχόν ώστε παρουσιαζόμεναι δια- 
φοραί συντάξεως καί όρθογραφίας, σϋ- 
ται άφοροΰν καί πρέπει νά άναζητηθουν 
είς τους πρώτους έκ του πρωτοτύπου 
άντιγραφεϊς, διότι τό άποσταλέν ύπ'έμου 
πρός δημοσίευσιν, είναι πιστή, άπό πά- 
σης άπόψεως αντιγραφή του ύπό του 
φίλου μου κ. Μέντζου άποσταλέντος 
πρός έμέ.

Όσον διά τάς ύπό τουκ. Κουρ.νούτου 
άναγραφομένας διορθώσεις, είς τούς 
ύπ' άριθ. Μ,  15 καί 18 στίχους αύται, ώς 
ό ίδιος διεπίστωσα, προέρχονται έκ πα
ραδρομής κατά τήν στοιχειοθέτησιν.

Εύχαριστών διά τήν φιλοξενίαν, δια- 
τελώ μετά πατριωτικών χαιρετισμών* 

Νικόλαος Β .  Πατοέλης
Ο

ΚΡΙΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΥ
’Αθανασίου X. Παπαχαρίση : «*ιστορίες άπό

τό χω ριό». ΆΟήναι.*
Μέ τά διηγήματά του ό κ. Παπαχαρίσης 

συνεχίζει τήν παράδοξη που έδημιούργησε γιά 
τήν Ήπειρο ό Χρηστοβασίλης. Τήν παρκδοοη 
τού ηθογραφικού διηγήματος, Τά θέματά του ε ί
ναι παρμένα άπό τό περιβάλλον τής Ιδιαίτερής 
του πατρίδας καί πλαισιωμένα μέσα στά όρια 
τής ήπειρωτικής ζωής γ ι’αδτό καί τό περιεχόμε
νό των δέν είναι παρά μία έκφραση πατριδο- 
γνωστικών έπιζήσεων, ποί> Αποδίδονται μέ τρόπο 
φυσικό καί Αβίαστο, μέ γλώσσα στρωτή καί μέ 
ύφος nob θίγει τΙς ε&αίσθητες χορδές τής ψυχής 
μας καί μάς συγκινεί.

Τά διηγήματα είναι γραμμένα, σέ πρώτο 
πρόσωπο. Όμως παρ’ ότι είναι Ιστορίες προσω
πικές, κι άς μιλάει μέσψ τοδ γέρο - Θανάση 
ό συγγραφεύς, βρίσκουν Ανταπόκριση στην ψυχή 
τοδ κάθε Αναγνώστη nob έζησε τή ζωή του χω
ρίου, έκστασιάσθηκε Από τήν όμορφιά του το
πίου, ένοιωσε τόν πόνο τοϋ μισεμού, Ανατράφη
κε μέ τά ήπειρωτικά ήθη καί έθιμα, γαλουχή- 
θηκε μέ τΙς ήρωΐκές παραδόσεις τοϋ τόπου αύ· 
τοϋ, χάρηκε σάν παιδί καί νοστάλγησε σάν 
ξενητεμένος.

Μέ τή συλλογή του αϋτή ό κ, Παπαχαρί* 
Οης—ποϋ ή συμβολή του στη μελέτη τής Ιστορί 
ας καί λαογραφίας τής Ηπείρου είναι σημαν- 
τικώτατη—δείχνει ταλέντο δόκιμου διηγηματο- 
γράφου κι είναι κρίμα γιατί ή προσφορά του 
στόν τομέα αδτό τής λογοτεχνίας μας σταμάτη
σε μονάχα στό βιβλίο nob έξέδωσε, Είναι τεχνί
της στό ήθοΥραφικό διήγημα καί περιμένουμε 
νά χαρούμε κι Αλλες έκδηλώσεις τής τέχνης του.

*Ζ«αν, N t Νικολαιδης

Ίωσήψ Μ. Μάτσα ί, * Γ ια ν  νιώτικα * Εβραϊκά 
τραγούδια»* Έκδ. «Ήπέιρ» Εστίας», ’Ιω
άννινα 1908, ,
ϊτά ρ.έλη τής ηαλαιέι*™ (And ι* ΐέλη

τοϋ £>ου Ακόμα μ.Χ. αΙώνα) στά Γιάννινα έγκα- 
ταστημενης ’Εβραϊκής Κοινότητας, «ατούς χίλι- 
ους οχτακόσιους Εβραίους...» που βρήκαν θάνα
το φρι/τό άπό κακούργα χέρια . . .» Αφιερώνει 
ό ’Ιωσήφ Μ. Μάτσας την Ιστορικό - λαογραφική 
του αϋτή έργασία, ή όποία Αποτελεί μια, σημαν
τική συμβολή στόν Αντίστοιχο τομέα έρευνών 
γύρυ> άπό τήν παληά ζωή τής πόλης μας. Μα- 
ζή μέ Αλλες —που έχουν προτήτερα δημοσιευ- 
ϋεί— παράλληλες έργασίες γιΑ παρόμοια στι
χουργήματα, συνθεμένα, τόσο Από τό χριστιανι
κό στοιχείο των Γιαννίνων (στιχοπλάκια κτλ.) 
όσο κι άπό τό Μουσουλμανικό, τό όποϊο, στόν 
ίδιο μέ τά άλλα δυό καιρό, στιχουργοϋσε, στήν 
Ελληνική κι αϋτό γλώσσα, μέ Αραβικούς όμως 
—όπως καί οΐ Εβραίοι μέ έβρα'ίκούς— χαρα
κτήρες, πλησιάζει νά κλείση δνας κύκλος άνα- 
ζητήσεων καί μελέτης, πού καθορίζουν τά όρια 
μιας στιχοπλαστικής τοδ τόπου στόν όποιο ζοδ- 
με Ιδιοφυίας, ή όποία έχει μέχρι σήμερα δώσει 
άξιοπρόσεχτα δείγματα, θρησκευτικών, λυρικών, 
γνωμικών, σατυρικών κ.Α. ατιχουργικών κει
μένων.

’Από τά στιχουργήματα πού έχουν μέχρι 
σήμερα περισωθεΐ, τά μέν χριστιανικά, είναι τό 
περισσότερο έρωτικά καί λίγα σατυρικά, τά 
μουσουλμανικά όμω^καί τά εβραϊκά, έχουν έν
τονα θρησκευτικό χαρακτήρα. «Τήν πίστη του, 
τήν άγάπη του, τήν τρυφερή του εδσέβεια» 
(Γριτσόπουλος), πρός τόν ΙΤαχβέ έκφράζει τό 
πιό πολύ, μέ λυρισμό καί βάθος αισθήματος 
ό Εβραίος στιχοπλόκος.

Τό θέμα του ό σ„ τό καταπιάνεται μέ στορ
γή καί θέρμη. Μ* έπιστημοσύνη, εϋσυνειδησίαν 
καί πληρότητα διενεργεί τίς Αντίστοιχες έρευ- 
νές του. Είναι κύριος τών κειμένων του, καί 
μάς δίνει μ’αύτά Αξιοσημείωτο λαογραφικό καί 
γλωσσολογικό Ολικό.

Ός πρός τό τελευταίο όμως αύτό, θά είχα
με νά παρατηρήσουμε ότι ό σ„ τΙς φωνητικές 
οτιγμές τών Εβραϊκών κειμένων, πού Αναπλη
ρώνουν στή γλώσσα αδτη τά έλλείποντα φω
νήεντα, ερμήνευσε όχι όρθά, κατά τή γνώμη 
μας, μέ τή σ η μ ε ρ ι ν ή  προφορά τής κ ο ι 
ν ή ς  όμιλούμενης. ΟΙ 'Εβραίοι τών ΙΤαννίνων, 
όπως άλλως τε κι οί Τούρκοι, Ακόμα καί στά 
μικρά μου χρόνια, τά ελληνικά τά μιλούσαν 
κατά τό παληό γιαννιώτικο γλωσσικό Ιδίωμα» 
πού τρέπει τά Ατονα ε καί ο, σέ ι καί οο. Αντί 
λοιπόν ό σ. νά μεταφέρη τό έβραίκό σημείο γιόντ» 
μέ φωνή ι, καί τό βάό μέ ου, κατά τήν έλΤ,η· 
νική Απόδοση τών έβραϊκών γραπτών, χρηοι« 
μσποίησε μόνο τΙς φωνές ε καί ο, Κι Ιτσι τΑ 
ελληνικά κείμεα πού παρέδωσε στή δημοσιότη* 
τα, είναι στερημένα άπό τό γνήσιό τους Ιδίωμα* 
τικό γλωσσικό χαρακτήρα,

ΙΙαίρνω γιά παράδειγμα τή δεύτερη στρδ* 
ψή τοδ Α' τραγουδιού, (σελ. 14) τής έργασί* 
ας του# (τό, Αραιωμένα γράμματα, δείχνουν σέ 
m b  οήμιία δισρΟώνειαν And ΐέν
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ή Απόδοση). Ό  παληός Εβραίος τών Γιαννίνων, 
έτσι θά τραγουδούσε τό τραγούδι αδτό :

2. Ξύπνα Ιδές τ ο b κάθισμα σου 
χά μ ι γιά τ ο b δν ο ο μα σου 
λ ι η μ ο υ νήσου τά π ι διά σοο 
χαρ τ ι ρούν τή λ η υ τ ι ριά οοσ

Αεί ξ ι  χά. θ^αμάσματά οοσ

3. θέ μοσ πώπλασ ι ς ο 6 ράνια 
κτλ. κτλ.

Γιά τό δόσιμο πιστής εΙκόνας τού Γιαννιώ- 
τιχοσ Ιδιώματος, μερικές υποδείξεις βρίσκει 
ό έρευνητής στό άρθρο «Γλωσσιχά ιδιώματα τής 
Απείρου» τού Γ. Άναγνωστοπούλου, στά Ήπ. 
Χρονιχά του 1926 σελ. 81 και έπ. *0 δέ πα
ληός Γιαννιώτης Ό. Άβδής, τό απόδωσε μέ 
άχρίβεια, και σέ στιχουργική άχόμα έργασία, 
στά «Έμμετρα Ποιχίλα» του (’Αθήνα 1952) Λαο- 
γραφικά Γιαννιώτιχα. (σελ. 47 και έπ.). Παίρ
νουμε άπό κεί γιά υπόδειγμα, τήν πρώτη στρο
φή του τραγουδιού «Προιχιά Γιαννιώτιχα», (μέ 
μικρές προσωπικές μας διορθώσεις) :

Γέλοια φοονές χΐ Υαχαντά
μιά Κιργιχή στου μαχαλά
μιγάλουν χάνουν σταματά
χι άμπόχνουντι να ιδούν χαλά
τήμ προίκα τ’ς Κούλας τ’ χοστο^ουμοτ
άπ’ παίρ* τού Σιούλα τού χασάπ
μΐ φίσ^χα μαγαζί χΐ σπήτ
χΐ μΐ ποολλά γρόσια στού ντλάπ,

Ό  ο. τών Γιαν. Έβρ. Τραγουδιών, θέλον
τας προφανώς νά δώση ελληνικά κείμενα εύκο- 
λοαναγνωζόμενα άπό τό πανελλήνιο κοινό χι 
Απ* δσους άχόμα έλληνιστές άγνοούν τό Γιαν- 
νιώτιχο Ιδίωμα, έδωσε κατά τήν έρμηνιία τήν 
προτίμησή του στήν χ ο ι ν ή λαλούμενη : (..,κά· 
μ ε γιά τ ό δν ο μα σου...χτλ.). Έτσι δμως στε
ρεί τΙς Αντίστοιχες γιαννιώτιχες έρευνες άπό 
ένα Αξιόλογο γλωσσολογικό μνημείο,

Κατά τά άλλα, είναι άξιος θερμών συγχα
ρητηρίων γιά τήν έμβριθή χι έμπεριστατωμένη 
έρευνα nob χαρακτηρίζει τήν άξιόλογη έργθ
εία τοσ.

Δ>Σ>
#

Τάσου Κβρψη t χωρίζ HoUni** (Διη»
γήματα) 'Αθήνα, 1953.

Μιά έαωτερική συνοχή, δοσμένη ποιητικά 
ΗαΙ όνειριχά. χαρακτηρίζει τή συλλογή τών Ιέ* 
πα διηγημάτων τού νέου λογοτέχνη, nob πήρε 
τό πρώτο βραβείο στό διαγωνισμό τών «Κύπρια* 
Μ ν Γραμμάτων»,

Λιαάρίνεις τόν άνθρωπο nob ζή σέ μιά δι» 
»ρ*ή Αγωνία χαί προσπαθεί νά βρή τή λύτρω-
Η nip »·«·**«·»> ϊ| «π»

«Η πειεοπιο ι ιε Τ Μ ι

ση καί τό πνίξιμο Ιπιθυμιών χαί, πολλές φορές, 
καί στά δυό μαζί.

Ή έμβάθυνση στά πράγματα είναι ή βασι
κή πρόθεση καί έπιδίωξη τού συγγραφέα χαί 
δέν μπορεί κανένας ν’άρνηθή δτι τά έπιτεύγμα- 
τά του είναι κάποτε έξαιρετιχά. Άλλοτε δμως, 
δίαν ή αίσθηση τής πραγματικότητας χάνεται 
πίσω άπό τό ρεμβασμό και τή στοχαστική ένα- 
τένιση, ό χ. Κορφής δέν μπορεί, δσο θάθελε, 
νά μετουσιώση σέ καθαρή τέχνη τό πρώτο, άνε- 
πεξέργαστο υλικό του.

Έτσι κάποιες στιγμές μένει άνάμεσα σέ 
δυό καταστάσεις, άναποφάσιστος, χαί δέν μπο
ρείς νά τόν άκολουθήσης μέ σιγουριά. Κι' αδτό 
άχριβώς, δσο χι* άν φαίνεται σέ πρώτο άντί- 
χρυσμα σάν έλάττωμα, είναι που δείχνει δτι 
δ νέος δ'.ηγηματογράφος θά 6ρή γρήγορα τό 
δρόμο που του ταιριάζει καλύτερα. Γιατί, άναμ- 
φισβήτητα, πρόκειται γιά έναν άνθρωπο nob 
ξέρει νά βλέπη, που ξέρει νά γράφει χαί nob 
τό έργο του αδτό είναι ώριμος καρπός χι* άς 
του λείπη τό μέστωμα που περιμένει ό Ανα
γνώστης.

Ή υποβολή είναι τό μεγάλο χάρισμά του, 
καί τή βρίσκομε περισσότερο στό «ένα μπουκέ
το έλπίδες», που νομίζω πώς είναι τό άμτιώτε- 
ρο κομμάτι του. Βλέπεις σ’ αδτό τήν πάλη άνά
μεσα σ' δ,τ; ή τ α ν  καί σέ δ,τι ε ί ν α ι ,  μιά 
πάλη θεωρημένη πίσω άπό τό πρίσμα μι&ς 
•δαίσθητης ψυχής. Χαίρεσαι ένα δφος χαλοδου- 
λεμένο :

«Ή Αγάπη διόρθωσε τά τριαντάφυλλα στά 
βάζα, μάζεψε τΙς κουρτίνες άπό τά παράθυρα 
μι ήρθε στό άδειο δυτικό περιβόλι γιά νά μέ 
χαλημερίση. Έταν ώραία, ωραία μέσα στό χάλ· 
κινο, καλλίγραμμο περίγραμμά της, στήν αίθέ- 
ρια άπουσία τών ματιών της πέρα, μακριά, στήν 
έκσταση τών γαλάζιων κλειστών σχημάτων της. 
Καί προκλητική. Έ ταν προκλητική ή ’Αγάπη, 
σάν τόν Έρωτα*.

Τέτοια κομμάτια άφθονούν. Παίρνω άκόμη 
ένα άπό τό «δλα περιμέναν» τή νύχτα* : «δλα
περιμένανε τή νύχτα στό «Φαντάζιο^μπάρ». 
Εμείς δέν περιμέναμε οδτε ένα δνΐιρο. Κι' 
δμως ήρθε. Έτσι δπως γλυκά μιά μουσική τρα· 
γουδοΰσε στά πεντάγραμμα τών νοσταλγιών μας 
καί τό χέρι σσο μέ άπελπιεία ζωγράφιζε άρνή· 
σεις στόν Αδειο χειμωνιάτικο οδρανό ! *Ηρθ· 
καί κάθησε έκεΐ δίπλα μας, δυό βήματα άπό τό 
παραμυθένιο μας παρελθόν, δυό βήματα άπό τό 
εκοτεινό μας μέλλον, ό Άλέξης*..., Ό  φίλος της 
νύχτας άρπαξε μιά δέσμη ήλιαχτίδες κι' Ανθο· 
δέσμη στίς πρόοφερε. —Δεσποινίς, (ή φωνή τεσ 
ξεχώρισε μ’ ένα τόνε βραχνό), γιατί πίνετε 
πάντοτε άπό τό Ιδιο ποτήρι, άπ' τό ποτήρι τήβ 
πίκρας J Ή Άνειξη, μιά βεντάλια, ένα κύμα 
άποχρώσεων. Τά μαλιά σας ξανθά σάν τ' ώριμε 
στάχυ. Βάψτε τά χιίλή σας άπ' αέιό τό «ρασ^ 
Απ’ *ό ματωμένε πρααΐ τής Αλήθειας.**.

Οι *  ι *f»
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Παρβακευδ I, Μηλιοπούλου, Μακεδονικά. « Ό  
Κόταν φας 6 κυρ * Κώστας, κ Μ ·» Θεσσα
λονίκη 1952.

"Ετσι όνομάζει τήν καινούργια συλλογή του 
Από Μακεδονικές ηθογραφίες, παραμύθια, Ιστο- 
ριοδλες κ.τ.π. δ Παρασκευές Μηλιόποολος τοδ 
όποιου ή προσφορά στον τόπο του είναι άξια 
έπαίνου. Είναι, μετά τά Μ α κ ε δ ο ν ι κ ά  
π α ρ α μ ύ θ ι α ,  (1950) καί τους θ ρ η σ κ ε υ 
τ ι κ ο ύ ς  ' Γ μ ν ο υ ς ,  (1952), ή τρίτη του 
συμβολή στήν ίπιτόπια λαογραφική καί ήθογρα- 
φική περισυλλογή. Στά περισσότερα άπό τά 
τριάντα δνα κομμάτια τής τελευταίας συλλογής 
του, κρατεί, βχι μονάχα τό γλωσσικό τοδ τόπου 
Ιδίωμα, άλλά—δπως μαντεύεται —καί ατόφιο τό 
Αφηγηματικό δφος κατ’ εδθείαν άπό τό στόμα 
τοδ λαϊκού ή χωριανοδ άφηγητή. Άνάμεσά, 
τους υπάρχουν θρύλοι, παραδόσεις, παροιμιακά 
Ιστορήματα, καί γενικά δνα πολύτιμο υλικό 
που άποθησαυρίζεται άπό τόν Π.Ι.Μ. κατά τόν 
πιό εδσυνείδητο καί έπαγωγό τρόπο.

Ό Π.Ι.Μ. προσφέρει έτσι μια όχι αμελητέα 
υπηρεσία στήν πατρίδα του.

Δ .Σ .

*

Άναστ. Γεωργαντζή : <*Αρχαία ίοτοριχά κέν" 
τρα τής περιοχής Πρεβέξης* ’Ιωάννινα 
1963.

*0 κ. Γεωργαντζής είναι δνας νέος δάσκα
λος μέ όρεξη γιά δουλειά όχι μόνον σχολική 
άλλά καί πλατύτερα μορφωτική. *0 ζήλος μέ 
τόν όποιον έρεύνησε ώρισμένα λείψανα αρχαίων 
μνημείων στόν Ώρωπό (Παλαιορόφορο) καί τό 
βιβλίο, που έχομε δπ’ όψη μας αποδείχνουν τΙς 
Ανώτερες μορφωτικές διαθέσεις του.

«Τά άρχαϊα Ιστορικά κέντρα τής περιοχής 
Πρεβέζης» είναι μιά σύντομη, άλλά σαφής περι
γραφή τών Αρχαίων πόλεων τής έπαρχίας αδ· 
τής (άρχ. Κασσώπης ή Κασσιώπης). *0 συγγρα
φέας κάνει λόγο γιά τους αρχαίους κατοίκους 
τής ’Ηπείρου (είδικώτερα γιά τους Κασσω- 
παίους) και γιά τά κέντρα τής Κασσώπης πού 
είναι κάπως γνωστά άπό τήν Αρχαιολογική 
σκαπάνη, γιά τόν Ώρωπό, Βερενίκη, Νικόπολη, 
Ρωγούς, ”1000. 01 πληροφορίες του είναι μαζε
μένες μέ έπιμέλεια άπό τΙς μέχρι τούδε Ιστορι
κές καί Αρχαιολογικές μελέτες γιά τήν παρα
πάνω περιοχή ή στηρίζονται σέ προσωπικές πα
ρατηρήσεις τοδ συγγραφέα.

Σχετικά μέ τήν καταστροφή τής Νικόπολης 
καί τήν ΐδρυοη τής Πρέβεζας νομίζομε πώς 
καλό θά ήταν νά προσέξη περισσότερο 6 συγ
γραφέας τίς πληροφορίες που δίνει ό κ. Φουρί- 
κης (Π· Φουρίκη Μικρά συμβολή είς τήν ’Ηπει
ρωτικήν Ιστορίαν : Νικόπολις—Πρέβεζα (’Ηπει
ρωτικά Χρονικά έτος 3ον καί 4ον 19 28 - 9).

Άπό τή φιλότιμη προσπάθεια τοδ κ. Γεωρ
γαντζή περιμένουμε καί άλλες, διεξοδικώτερες 
έργασίες, πολύτιμο βοήθημα γιά κάθε μελετητή

τών Αρχαίων πολιτισμών, ποΙ> δίν Ιχει τόν άπαι- 
τούμενυ χρόνο νά άνατρέχη κάθε τόσο στίς 
πηγές. Τ.Σ.

•

ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

1. 'Αφίκετο είς Ιωάννινά ό πρόεδρος 
τής ΚΕΒΑ, Σεβ. Μητροπολίτης Ά ργυροκά 
οτρου κ.κ. Παντελεήμων κσΐ συνεσκέφθη μετά 
τ£>ν άρμοδίων έπΐ ζητημάτων άφορώντων 
τούς Βορειοηπειρώχσς.

2. Έχορηνήθη ύπό τοΟ ΈθνικοΟ ’Ιδρύ
ματος άτοκον δάνειον 1 δισεκατ, δρχ. είς τό 
Ύπουργεϊον Γεωργίας, ϊνα τοΟτο χρηματοδο* 
τήση τήν άποπεράτωσιν των δασικόν όδων 
πρός τά δημόσια δάση Βρυσοχωρίου καί Λαΐ- 
οτης, ώς καί Ετερον δάνειον 500 έκατ. δρχ. 
πρός τόν Α ' Δασικόν Σύνδεσμον Ζαγορίου διά 
τόν αύτόν σκοπόν.

—Έτελέσθησαν είς τήν πεδιάδα Ό ρει- 
νοΟ—Ξηροβάλτου τά έγχαΐνια τής χρησιμο- 
ποιήσεως χής άποκαλυφθείσης υπογείου 6πο· 
χετευχικής σήραγγος μήκους 1880 μ., δι* ής 
θά άξιοποιηθοΟν 5000 στρέμματα.

4. 01 έκ Τσσμαντά Φιλιατων έν 'Α με
ρική Εγκατεστημένοι κ.κ, Θεόδωρος καί Πέ
τρος Στυλάκης διέθεσαν 2.000 δολλάρια διά 
τήν άποπεράτωσιν τοΟ παρεκκλησίου «*Άγιος 
Κοσμάς» τοΟ Νοσοκομείου Φιλιατων.

5. Ό  λαός τΛν ΊωαννΙνων διά ψηφι
σμάτων του πρός τόν πρωθυπόυργόν κ. Πα- 
πάγον, τόν Μακσριώτατον κ.κ. Σπυρίδωνα 
καί τόν Διοικητήν τής Τραπέζης Εθνικής ♦* Α
θηνών έξέφρασε τήν ευγνωμοσύνην του διά 
τήν δωρεάν πσραχώρησιν τοΟ μεγάρου τής 
Εθνικής Τραπέζης είς τήν πόλιν.

7. Ή  Κυβέρνησις έξεδήλωσε ζωηρόν 
ένδισφέρον διά τό ζήτημα τής άποπερατώσεως 
τοΟ Διοικητηρίου Ίωαννίνων.

8. Εΐς τινα χωρία τής Θεσπρωτίας έση- 
μειώθησαν κροόοματα κοιλισκοΟ τύφου.

9. Ό  Δήμαρχος Δελβινακίου κ. Χρ. 
Λάμπρου παρητήθη.

— Έ κ  τοΟ ’Αράχθου άνεσόρθη τό πτώμα 
τοΟ Δημ. Γρέβια, έκ ΠηγΛν "Άρτης. ΕΙκάζε- 
ται δτι πρόκειται περί έγκλήματος.

12. ΆφίκΕτο είς Ίωάνννινα ό Υφυπουρ
γός τής 'Αεροπορίας κ. Γυαλίστρας, συνο- 
δευόμενος ύπό τοΟ βουλευτοϋ 'ΑθηνΛν κ. 
Χρ. ΣολομωνΙδη καί τοΟ στρατηγοΟ κ. 
ΟΙκονόμου.

13, ΕΙς τό Στρατιωτικόν θέατρον Ίωαν* 
νΐνων ό βουλευτής κ. Χρ. ΣολομωνΙδης Εδωσε 
Βιάλεξιν, όργανωθεΐσαν ύπό τής «’Ηπειρωτι
κής Εστίας» μέ θέμα : «σουρεαλισμός, λυρι- 
σμός καί αΐ σύγχρονοι χάσεις τής ποιήσεως».

14. Ό  κ. 'Ορέστης Καλογήρου, έξ Ίωαν- 
νΐνων, έξελόγη παμψηφεί καθηγητής τής 'Ιστο
ρίας Δογμάτων είς τό Πανεπιστήμιον Θεσ
σαλονίκης.

15, ΕΙς τό Διαρκές Στρατοδικεΐον Ίωαν-
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νΐνων ήρχιοβν ή έκ^ίκασις Tf5c ύττοθέσεως κα 
τασκοπείας, τής άποκαλυφθείσης είς τήν πε· 
ριοχήν Κονίτοης.

16. Ό  Διοικητής τής Έθνι-.ής Τραπέζης 
“Αθηνών κ. Ήλιάσκος, άνεκηρόχθη έπίτιμος 
δημότης Ίωαννίνων.

17. ΕΙς "Αραχθον άνευρεύθη καί άλλο 
πτώμα άνήκον είς τήν'Αλίκην Γαλσζοπούλου 
έξ 'Αμπελσκίων.

18. ΕΙς "Αρταν άπεβίωοεν έκ συγκοπής 
ό θεμ . Γκινάκσς, Διευθυντής τής 'Ηλεκτρικής 
Ε ταιρείας, άδελψός τοϋ έκλιπόντος τέως Μη
τροπολίτου "Αρτης.

19. Είς Πωγωνιανήν έζεοράγη πυρκοϊά 
ήτις άπετέφρωσεν οίκίαν, είς ήν άπηνθρακώθη 
ή “Αρετή Κούρου.

22. Διά τής έκδοθείοης άποφάσεως τοΟ 
Στρατοδικείου Ίωαννίνων δύο κατηγορούμενοι 
κατεδικάσθησον είς θάνατον, ε ίς  είς Ισόβια 
σμά, δύο είς Φυλάκισιν καί 9 άπηλλάγησσν.

24. ΟΙ Δήμαρχοι τών 'Ηπειρωτικήν πό 
λέων άνεχώρησαν δι* 'Αθήνας, ϊνα ύπογρά- 
ψουν δηλώσεις συμμετοχής τών δήμων είς τήν 
δημοσίαν έπιχείρησιν τοΟ έργου έξηλεκτρι* 
σμοΟ Λούρου.

©
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ

Την 13ην Δεκεμβρίου έδόθη είς τό Στρα
τιωτικόν Θέατρον Ίωαννίνων ή τρίτη διάλεξΐ] 
της χειμερινής περιόδου, των ύργανουμένων 
υπό τής «'Ηπειρωτικής Εστίας* διαλέξεων μέ 
ομιλητήν τον εκλεκτόν λογοτέχνην και βουλευ
τήν ’Αθηνών κ. Χρ. Σολομωνίδην και θέμα : 
«Σσυρρεαλισμός, λυρισμός και οί σύγχρονες τά
σεις τής ποιήσεως. Ή  διάλεξις έσημείωσεν έξαι- 
ρετικήν έπιτυχίον. Τό άναγνωσθέν είς τήν διά- 
λεξιν και μεταφρασθέν υπό τοϋ κ. Σολομωνί- 
δου ποίημα τοϋ Ισπανού ποιητοϋ Dietiuio de 
Castillo υπό τόν τίτλον «χαιρετισμός πρύς τούς 
"Ελληνες ποιητές* θά δημοσιευσωμεν είς τό 
προσεχές τεύχος μας.

-  ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΒΡΑΔΥΑ ΓΙΑ 
ΤΟΝ ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ ΣΤΟ ΚΑΪΡΟ

Ή  “Ένωσις Αποφοίτων τής Άμπ-πείου 
Σχολής τού Κάιρου οργάνωσε μέ επιτυχία φι
λολογική βραόυά στην Αιγυπτιακή πρωτεύουσα 
αφιερωμένη στόν ήπειρώτη ποιητή Κώστα Κρυ 
στάλλη.

Διά τό εργον τού ποιητή τού βουνού και 
τής στάνης ώμίλησεν ύ δημοσιογράφος κ.  ̂ Γ. 
Λσσκαρίδης, απήγγειλαν δε πσιήματα τού Κρυ 
οτάλλη ύ συμπατριώτης ποιητής κ. Κώστας Σι
μός, ή δίς Δασκαλάκη κ ά.

Είς την επιτυχίαν τής φιλολογικής αυτής 
βραδυας, ή όποια συνεκέντρωσε δ.τι εκλεκτόν 
έχει νά παρουσιάση ή Ηπ3ΐρωτική καί γενικώ- 
τβρα ή ελληνική παροικία τού Καΐρου. συνετέ-

λεσεν πολύ καί δ δραστήριος συμπατριώτης και 
αντιπρόσωπος τής «Ηπειρωτικής 'Εστίας» ί \  
Αίγύπτφ κ. Νικ. Βαζάκας, ταμίας τού έκεί 
Πανηπειρωτικού Συλλόγου.

#
ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ

Τνμφην  Κόνιτσα, Ή  συνεργασία σας Θά«α- 
ραπεμ φθή στην Έπιτρ. "Υλης τοδ περιοδικού.— 
Γιαν. Καρ., Πάτρα. Εύχαριστοΰμε γιά τό συ
νεχιζόμενο καί θερμό πάντοτε ένδιαφέρον σας, 
Γιά τόν Κουτσόγιννο, εχουμε ύπ* δφει μας 
όταν θά γίνη ή άνθολόγηση του Χριστοβασίλη.— 
Τ. 72απ., 'Αθήνα. Εύχαριστοΰμε γιά τή συνερ
γασία οας* θά τεθή ύπ’ δφει τής έπιτροπής* δσο 
.γιά τό Δαμπρίδη εχουμε ήδη ίστορικοβιογραφι- 
κή έργασία συνεργάτου μας που προηγείται 
τής δικής σας* όταν συμπληρωθή τ  έπανέκδοσή 
του, θά ασχοληθούμε εύρύτερα. Α. Γεωργ., Πο- 
λύβρυσο. Εύχαριστοΰμε* θά δημοσιεοθή, διαβιβά
σαμε τούς χαιρετισμούς σας καί άντεπιστέλλου* 
με.— Ε ν . Φιλιάτες. Τό θέμα τής έπι-
στολής σας, σοβαρότατο καί πολύ ένδιαφέρον* 
θά σάς γράψουμε* δέν είμαστε βέβαιοι άν ή δη- 
μοσιότης πρόκειται νά ώφελήση ή θά βλάψη.- 
Κ. Δ ιαμ., ’Αθήνα. Ευχαριστούμε* ίο  χριστό.- 
γεννιάτικο δημοσιεύεται* λόγω έκτακτου απου
σίας τοϋ Διευθυντού μας στην πόλη σας, δέν 
προλάβαμε τήν έχτύπωση αντιτύπων άπό τήν 
έργασία σας αυτή* είμεθα δμως προθυμότατοι 
νά τό κάνουμε γιά κάθε μελλοντική οας έργα
σία, δταν μάςτό ζητήτε* γράψτε μας.— Κ. Μερ., 
Βενετία. Γράφουμε ιδιαιτέρως. Ευχαριστούμε 
θερμότατα γιά τά περί Τεπελενλή ανέκδοτα. 
Άπό Γενάρη, μέ τόν καινούργιο τόμο τής Ήπ. 
Εστίας, αρχίζουμε.— Τ . Τα ., Αθήνα. Μάς 
συγχέουν πάντοτε τά γράμματά σας και τά 
αισθήματα σας. Μά νά μήν είναι πολύ αραιά* 
μάς ζεσταίνουν.— 27. 7?α£., Κάιρο. Πήραμε τί; 
έφημερίδες καί εύχαριστοΰμε* θά σταχυολογοΰμι 
κάθε ηπειρωτικού ενδιαφέροντος. Γιά τά έμβι- 
σματα, κανονίστε κατά τόν εύχολώτερο γιά σάς 
καί γιά μάς τρόπο.— Κ . Κιχ.,  Addis Abeba 
Τά σταλέντα έφθασαν ασφαλή στά χέρια μας. 
Γιά τήν εύγενιχότητα σάς ευχαριστούμε* παρό
μοιες χειρονομίες μας συγχινοδν.— 23. Ροντ., 
Λευχάδα. θά χάνουμε τις διορθώσεις πού μά; 
ζητείτε* μόνο, γράψτε μας χαθαρά τό έπίθετο 
τού καθηγητή τής Ιταλικής Φιλολογίας. Περι
μένουμε άνυπομόνως και τό χειρόγραφο πο» 
άναφέρεται στην Ιστορία τών Γιαννίνων.— Τ . 
ΆΧαβ., Θεσσαλονίκη. Ευχαριστούμε γιά τά 
αισθήματα σας. Τούς χαιρετισμούς σας διεβιβά* 
σαμε καί άντεπιστέλλουμε.— 27. ΤΖατσ., ’Αθήνα. 
Χαιρόμαστε καί τή δική σας καί τή δική μας 
χαρά γιά τή Βιβλιοθήκη. Έπί τέλους I.. Ί 
καινούργια σας •περιμένουμε.— Κ. Μαχρ., Βό
λο. Σάς γράφουμε Ιδιαιτέρως.— Β . Σαν&., 
’Αθήνα. Ή  συνεργασία σας Οά παραπεμφθή στήν 
Επιτροπή.— F.U. American school of Classi
cal studies’, 'Αθήνα. Κύχαριστοδρβ θερμά γιά
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τά καλά oac λόγια.— B . T o ., (Σταοραετόν) 
’Αθήνα. Ευχαριστούμε. Τήν άπόδειξι τή δόσαμβ 
οτόν κ. Μάντζιο. Ό άπό τους συνεργάτας μας 
Δ.Σ., σάς σφίγγει άπό μακρυά τό χέρι.— *Α γγ . 
Μ εχ., Θεσσαλονίκη. Σάς εύχαριστοΰμε πολύ 
πάντοτε γιά τον πλουτισμό τού Ιστορικού μας 
φακέλλου. Γιά τΙς εύχές σας εύχαριστοΰμε θερ
μά* γιά τό εδτυχές γεγονός, συγχαίρουμε ένθερ
μα.—· Δ . Ν τα χ ., Peabdy mass. ETvat λίγο 
νά σάς εδχαριστήσωμε γιά δ,τι έπιτύχατε. θά 
σάς γράψουμε έκτεταμένα Ιδιαιτέρως.·— A. Gom 
Watertown, Mass, Εύχαριστοΰμε θερμότατα γιά 
τό £ντονο ένδιαφέρον και γιά τά στοιχεία ποί) 
μάς παρέχετε. Τό διήγημά σας —πασχαλινό— 
παραπέμπετε στήν έπιτροπήμας* εύχαριστοΰμε.— 
Παν. Τ ο ιν ., ’Αθήνα. ’Από τό γράμμα σας γιά 
τό βιβλίο που μάς στείλατε τοΰ Κώστα Φίλου, 
«*Η Άγροτοπούλα», στίχοι, Αθήνα 1953, απο
σπούμε τά πιο κάτου : «... Είναι ή φωνή ενός 
νέου ποί) ήρθε πέρυσι απ' τό χωριό καί άρίστε- 
ψε στο Πανεπιστήμιο. "Ενα παιδί ντόμπρο άπό 
κείνα ποί) γεννάει τό Έλλ. χωριό, γεμάτο αί
σθημα, φιλομάθεια, εδγενικές φιλοδοξίες, υψηλό 
φρόνημα καί σεμνότητα. "Ενας "Ελληνας βάρ.δος 
ποί) τραγουδάει τό βουνό, τή θέλασσα, τόν κάμ
πο, τους καΰμοΰς καί τίς θλίψεις των ανθρώ
πων τής πατρίδας του, τίς λαχτάρες καί τά 
έθιμά τους, τίς άγάπες τους...».— Κωοτ. Μ ανρ., 
’Αθήνα. Λυπούμαστε γιατί παραλείψαμε νά σάς 
γνωρίσωμε δχι ή συνεργασία σας έλήφθη καί δη
μοσιεύεται σ’ ένα άπό τά πρώτα τεύχη του και
νούργιου χρόνου.— Γ . Θεοδ., Πήραμε τή συνερ
γασία σας καί περιμένουμε τήν κρίση τής επι
τροπής έπιμ. ύλης.— ΑΙδεσ. Γ. Π α ΐσ ., Χιο
νιάδες. Ευχαριστούμε γιά τήν καινούργια συνερ
γασία σας* ή τοΰ Σκαμνελίου θά δημοσιευθή 
προσεχέστατα.— *Άγγ. Π α η α χ., Αθήνα. *Η συ
νεργασία μάς ήρθε άργά γιά τό παρόν τεύχος· 
θά τή βάλουμε δμως τό Γενάρη.— Έ λενϋ '. Π α · 
ηαδ., Θεσσαλονίκη. Γιά τή συνεργασία σας ευ
χαριστούμε· περιμένουμε τήν κρίση τής Επιτρο
πής.— Βαο. Για ννιώ τη., Επίσης.— Ά νασ. 
Ε ν Κόνιτσα. Ευχαριστούμε, έπίσης.— *Αντ. 
Γα λ. Β ο νρ λ., Αθήνα. Πήραμε καί τό Φθινό
πωρό σας, δημοσιεύεται τό προηγούμενο.— Φ. 
Μ α ν., Αθήνα. Τό σημείιυμά σας γιά τό Δ.—ού
τε «άγνωστο», ούτε «αφανή», προχειρογραμμένο 
καί άβιβλιογράφητο.— Φαν. Τ ό λ ., ’Ενταύθα, 
Τό τραγούδι σας θά κριθή άπό τήν έπιτροπή 
έπιμ. ύλης τού περιοδικού.

ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΣ
Ή  έλλειψις χάρτου είς τήν Αθηναϊκήν Α

γοράν μάς ήνάγκασε νά χρησιμοποιήσωμεν χάρ
την «ματ* διά τό παρόν μόνον τεύχος. Διά τά 
επόμενα τεΰχη, κατόπιν έπιμόνων προσπαθειών
εξησφαλίσαμεν χάρτην καλής ποιότητος.

\

ΔΙΑ ΤΟΥΣ *·*· ΣΥΝΔΡΟ Μ ΗΤΑΣ Μ ΑΣ
Παρακαλοΰμεν θερμώς τους αξιότιμους κ. 

κ. συνδρομητάς μας, τούς καθυστερούντας τήν 
συνδρομήν των, όπως άναλογιζόμενοι τάς τερά
στιας έκδοτικάς μας δαπάνας καί τάς παντοίας 
οίκονομικάς υποχρεώσεις τάς οποίας άντιμετω-' 
πίζει κατά μήνα ή «’Ηπειρωτική Εστία» σπεΰ- 
σουν νά μάς άποστείλουν ή νά καταβάλουν είς 
τούς κατά τόπους αντιπροσώπους μας τήν Συν
δρομήν των συντελοΰντες ούιω είς τήν άπρό* 
σκοπτον συνέχισιν τής έκδόσεώς της.

β
*Η  βιβλιοδεσία των A ’ χαι Β ' Τόμων

Ή  Διαχείρισις τής «ΗΠΕΙΡ. ΕΣΤΙΑΣ» έ- 
θεσεν εις κυκλοφορίαν μικρόν αριθμόν βιβλιο- 
δετημένων Δ' τόμο>ν της περιλαμβανόντων τά 
τεύχη Μαΐου—Δεκεμβρίου 1952, τού πρώτου έ
τους τής έκδόσεώς της.

Εντός ολίγου θά κυκλοφορήση έπίσης τόν 
Β’ όγκοίδη τόμον της έκ σελίδων 1S50 μέ τά 
τεύχη Ίανουαρίου—Δεκεμβρίου 1953.

Διά τήν βιβλιοδέτησιν των τευχών των συν
δρομητών της διαθέτει καλλιτεχνικώτατα χ ρ υ- 
σόδετα καλύμματα.

*Η τιμή τόμων καί καλυμμάτων :
Α' τόμος χρυσοπανόδετος =  Δραχ. 150.000 
Β' » » =  * 180.000
Τό κάλυμμα » =  » 15.000

Ο

Παροράματα

Στή συνέχεια τοΰ 19ου τεύχους τών σχολι
κών αναμνήσεων τοΰ συνεργάτου κ. Γ. Κοτζιού- 
λα «Άπό μικρός στα γράμματα»(σελ. 1203-1207) 
οί φράσεις : «στο Κονσλαίσιο»,, «ούτε καθβνός 
άλλου», «άνέφερα» νά διαβαστούν : στο Κοκα- 
λαίικο, ούτε κανενός άλλου, άνάφερα.

Ο  Α' ΛΑΟ ΓΡΑΦΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΑΣ

Τά άηοτελέσματα τον Λ ’ Ααογραφικον διαγωνισμού τον όποιον προεκήρυξεν ή 
«ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ» θά άναγγελ'&ονν εις τδ προσεχδς τεύχος μας.



1324 «ΗΠΒΙΡΟΠΚΗ EZTfcAt

Β ιβλία & Π ερ ιο δ ικά  Π ου  Α α β α μ ε

•Αγγέλλονται βιβλία Αποστελλόμενα είς δν &ντ(« 
τνπον·— Κρίνονται βιβλία άποστελλόμενα είς δύο 
Αντίτυπα. — Ή  χρίσις δεν είναι υποχρεωτική.

Ά ρ. Α. Άσπιώτη : «Ή  γυναίκα και ό ψυχικός 
της κόσμος* 14ον εργον τής σειράς «Ψυ
χολογία και Ζωή* του Ινστιτούτου Ι α 
τρικής ψυχολογίας καί ψυχικής υγιεινής. 
Ά θήναι, 1953, 1963 σχήμα 8ον σελ. 180.

Δήμου Πολίτη (Δ. Πόγγη) : «Παραγωγή, παρα- 
γωγικότης και εθνικόν εισόδημα» (μελέ
τη) Βιβλιοθήκη τού Δημοκρατικού πολί
του, βιβλίον Ιον (συμβολή διά τήν έκδο- 
σ ιν : ‘Εθνικόν "Ιδρυμα), Ά θήναι 1952, 
σχ. 8ον, σελ. 160.

2ώτου Χονδροπούλου: «'Ανήφορος*, μυθιστό
ρημα, εκδόσεις Κ. Καλούδη, ‘Αθήναι 
1953, σχ. 8ον, σελ. 284.

Θ. Δ. Φραγκοπούλου : «Ποιήματα*, Αθήνα 1953, 
σχ. δον, σελ. 120.

Γιάννη Τσεριώνη : «Τ' ανάθεμα τού γέρο - Χα- 
νούση*. μυθιστόρημα, ’Αθήνα 1953, σχ. 
8ον, σελ. 244.

'Εκδόσεις «Ημέρας»: Εγκυκλοπαίδεια τής σύγ
χρονης Λογοτεχνίας, βιβλίον Ιον, σχ. 
8ον, σελ. 176.

Κώστας Φίλου: «Ή άγροπούλα», ποιήματα, 
'Αθήνα 1954 (;)

Γ. Α. Καλυδοπούλου : «*Η συγκοινωνία τής ελ
ληνικής υπαίθρου*, μελέτη, Άθήναι 1952.

Κυρ. Ε. Μητσοτάκη: «Κωνσταντίνος Μάνος», 
(διάλεξη για τό ποιητικό του ίργο), 'Α
θήνα 1952.

Ζήση Σκάρου: «Χαραυγή*, διηγήματα, ?κδοσις 
Λογοτεχνικής Γωνιάς, Αθήνα 1950.

Τάκη Άργ. Σταματοπούλου : «Τό προσκύνημα 
στό Μορηά*, μελέτη, 'Αθήνα 1953.

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ: Δελτίο Σύνδεσμον 'Ελλήνων
Λογοτεχνών (έκδοσις Παραρτήματος ΑΙ- 
γύπτου), ’Αλεξάνδρεια, ’Ιανουάριος - ’Ιού
νιος 1953.— 'Εκλογή 98ον, Άθήναι.— Κ υ 
πριακά Γράμματα 222ον, Λευκωσία.—Α 
κτίνες 144ον, Άθήναι.— Μορφές 86ον, 
Θεσσαλονίκη. — Κρητική *Εστία  39ον. 
Χανιά.—Κιβω τός 24ον, Άθήναι.—Γενικ ή  
Έ & ν ικ ή  Έ π ι& εώ ρησ ις  78ον, 79ον, 80ον, 
Άθήναι.—'Ελληνικά Χρονικά 88ον-91ον, 
Άθήναι.— Παγκοσμιότης 7ον, Άθήναι.— 
'Αστυνομικά Χρονικά ΙΟον - 13ον, Άθή
ναι. — Σύνορα των όνο κόσμων Ιον, 
Άθήναι.

ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ : Θεσπρωτικά Ν έα , Άθήναι. — 
Φωνή Π ω γνίου , Βήσσιανη.— Θεοίερωτικόν 
Βήμα, ‘Ηγουμενίτσα.— Ά ρτινά Νέα, *”Αρ- 
τα. — Βήμα, Πρέβεζα. — * Ηπειρωτικά καί 
'Αρτεργατικά Νέα, Άθήναι. — Ξενοδοχεια
κόν Βήμα, Άθήναι. — ’Ηπειρω τικόν Μ έλ
λον, Άθήναι.

Η «ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ» ΠΩΛΕΙΤΑΙ:

Ε Ι ς  ‘Α θ ή ν α ς :  1. Είς τόν Γενικόν άντιπρόσωπον Βασ. Μ. Γρηγοριάδη, ('Εκ
δοτικόν Οίκον) όδός Χαρ. Τρικούπη 2.

2. Είς τόν κ. Κωστήν Σπυρόπουλον, Πολυκλείτου 14.
3. Είς τό 'Ηπειρωτικόν Γραψεϊον Ταξειδίων «Κρόνος» 'Αγίου 

Κωνσταντίνου 5.
4. Είς όλα τά Κεντρικά Βιβλιοπωλεία.

Είς θεσ /'νίκην: 1. Κεντρικόν Πρακτορεϊον έφημερίδων Πάνου 'Ανασστο-
πούλου Φρ. ΡοΟσβελτ 21.

Είς Π ά τ ρ α ς :  1. «Γωνιά του Βιβλίου» ‘Ay. Μικολάου 16

ΕΚΘΕΣΙΣ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

‘Η «ΗΠΕΙΡΏΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ» άποβλέ- 
πουσα είς μίαν πλήρη καταγραφήν, συγ- 
κέντρωσιν καί ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΙΝ των πό
σης φύσεως 'Ηπειρωτικών βιβλίων, μετα
φράσεων, ήμερολογίων, λευκωμάτων καί 
λοιπής πνευματικής παραγωγής (έκδο- 
μένης καί άνεκδότου) τής άπανταχου 
'Ηπειρωτικής διανοήσεως, παρακαλεί θερ
μώς τοΟς συγγραφείς, έκδότας καί κατό

χους των δπως άποστείλουν, άνά 2ν άντί- 
τυπον τούτων είς τήν παρ' αύτη όργα- 
νουμένην ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΝ 
ή όποία, έν καιρφ, καί μετά τήν κάπως 
πλήρη συγκέντρωσιν των Ηπειρωτικών 
έντυπων θά όργανώση έκθεσιν Ήπειρω. 
τικοΟ Βιβλίου είς 'Ιωάννινα, τάς άλλας 
πόλεις τής Ηπείρου καί τάς 'Αθήνας.





ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΑΙ ΤΟΥ Β' ΤΟΜΟΥ

Τελλος "Αγρας, Ή ρ. Άποστολίδης, Όρ. Αύδής, Ευστρ. Άθανασακος, Ίωαν. Α να
στασίου, Κ. Belocli, Ά ρ. Βαλαωρίτης, Π. Βερλαίν, Ά ρ. Βασιλειάδης, Βασ. Βέλλας,
9Αχ. Βάντζιος, Γεώργ. Βάντζιος, Τ. Βιδοΰρης, *Ηλ. Βασιλας, J. Vignaud, Γεωρ. Γάνα- 
ρης, Τ. Γριτσόπουλος, Παν. Γρίσπος, Ά ρ. Γεροντικός, Τ. Γκοσιόπουλος, Σωκρ. Γκιό- 
κας, Δ. Γεωργίου, Β. Γκάτζαρος, Αντιγόνη Γαλανάκη · Βουρλέκη, Ά ν. Γεωργαντζής, 
Γεωρ. Δροσίνης, Κων. Διαμαντής, Σωτ. Δάκαρης, Δημ. Δανός, Seb. Estopanan, 
Δημ. Εύαγγελίδης, Γεωρ. Έςαρχύπουλος, Ά ν. Ευθυμίου, Χρυσάνθη Ζιτσαία, Γεωρ. 
Ζηκίδης, Σωτ. Ζοΰμπος, Άνθουλα Ζόλδερ, Γεωρ. Θεοδωρίδης, Joubert, Φρόσω 
Ίωαννίδου, Παν. Κοροντζής, Κώστας Κρυστάλλης, Κων. Καβάφης, Νικ. Καζαντζάκης, 
Παν. Κατηςρόρης, Βασ. Κρυστάλλης, Κ. Κουτσοχέρας, Μιχ. Κόκκορος, Κων. Κώνστας, 
Βασ. Κραψίτης,' Γ. Κάκος - Παπαφωτίου, Γ. Κοτζιοΰλας, Ίωαν. Κιτσαρας, Θαν. Καρ· 
βελάς, Βασ. Κρινιώτης, Κων. Κίτσος, Ά λ. Λιβαδεΰς, Λωτρεαμόν, Λεκόντ ντέ Λίλ, 
Κων. Λαζαρίδης, Γιάν. Λίλλης, Δ. Σ. Μπαλάνος, Κων. Μέρτζιος, Εΰαγ. Μπόγκας, 
Π. Μαρκάκης, ’Ιωσήφ Μάτσας, Π. Μάγνης, Σπ. Μουσελίμης, Βασ. Μπαρας, Ά λ . 
Μυρσίνης, Χρ. Μηλιώνης, Βασ. Μπέχλης, Γεωρ Μαλουχος, Γεωρ. Μασοΰρας, Μιχ· 
Μανος, Ίωαν. Ν. Νικολαιδης, Μ. Νικολάου, Λουδ. Ουλαντ, Γεωρ. Οικονόμου, Μιλτ. 
ΟΙκονομίδης, Μαν. ΟΙκονόμου, Κ. Παλαμάς, Ίωαν. Πολέμης, Παντελεήμων, μητροπο
λίτης Άργυροκάστρου, Γεωρ. I. Παπαγεωργίυυ, Μιχ. Περάνθης, Γ. Παίσιος, ίερεΰς, 
Ά θ . Παπαχαρίσης, Γεωρ. ΙΙράτσικας, Ά γγ . Παπακώστας, Νικ. Παπαδόπουλος, 
Ζ. Παπαθανασίου, Κων. Παπαμιχαήλ, Κων. Παπαγεωργίου, Νικ. Πρωτόπαπας, Κλεο
πάτρα Παπαχρήστου, Κ. Παπαφωτίου, Κων. Παπαδημητρίου, Δημ. Πλιακος, Ά ρ. 
Ρεμπώ, Γεωρ. Ράγκος, Δημ. Σ. Σαλαμάνκας, Τάκης Σιωμόπουλος. C. Sandburg, 
Γ. Στρατήγης, Μαρ. Σίγουρος, Π. Σπανδωνίδης, Al. Savinio, Νικ. Σημηριώτης, Δημ. 
Σιατόπουλος, Βασ. Σκαφ δας,. Γεώργ. Σίνας, Κων. Σφήκας, Ουϊλ. Σαρογιάν, Βασ. 
Σφυρόερας, Γεώργ. Σκαρλάτος, Ά π . Σπυρόπουλος, Τάκης Τσάκος, Λέλα Τάσου, 
Φ. Τολύπης, Πάνος Φάντης, Κων. Φωτόπουλος, Ίωάν. Φραγκοΰλας, Ερμηνεία Φωτιά- 
δου, Νικ. Χάμμοντ, Γ. Χατζής - Πελλερέν, Χρ. Χρηστοβασίλης, Ερ. Χάίνε, Παναγ.

Χρήστου, Γ. Χριστογιάννης, Γιάννα Χριστοφή.



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ Β ΤΟΜΟΥ

Κ Υ Ρ Ι Α  Α Ρ Θ Ρ Α
Σίλ15

Επιτεύγματα καί ίλπίδες I. Ν. Νικολαίδου 1
Έχαμογέλασες ! Γ. Χατζή (Πελλερεν) 115
Τό ΕΙκοσιένα Τ. Σιωμοπούλου 221
Τό Ηπειρωτικό τοπίο I. Ν. Νικολαίδου 327
Τό δράμα της άλώσεως Γ. L Παπαγεωργίου 439
Πνευματική Ικδήλωση Π. Γ. Φάντη 661
Ηπειρωτική ανθολογία Τής Συντάζεως . 889
28 Όκτωβρίου 1940 #Αθ. X. Παπαχαρίση 1005
Πρώτη σκλαβωμένη Ιπέτειος Κ. Σ. Κώνστα 1007
Ζωσιμά "Επαινος Ή ρ. Ν. 5Αποστολίδη Α  1117
Χριστούγεννα Δ. Σ Μπαλάνου 1229

ΙΣΤΟΡΙΑ — ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ

βΗ Έθνιχότης των άρχαίων Ήπειρωτών Beloch.

Ό  Νεομάρτυρας "Αγιος Γεώργιος *Ιωαννίνων 
Ή  Ηπειρωτική Εταιρία καί ή συμβολή των Ή - 

πειρωτών κατά τούς άγώνας 1912 - 13 
Ο! Τούρκοι σπαχήδές 
Κασσώπη
Το χρονικόν της άλώσεως των Ίωαννίνων 
Ό  Βελισσαρίου καί ή άπελευθέρωσις των *Ιωαν- 

νίνων
Έ να προαπελευθερωτικό υπόμνημα t
Ή  άλωσις τού Μπιζανίου 
Ή  άπελευθέρωσις τού Μετσόβου 
Ή ρ θ α ν ! . .
Ό  Ποντέτσης
Γαζή Έβρενόζ
Τσακάλωφ και Σκουφάς
Δημήτριος "Υπατρος
Παπα -"Ανθιμος #Αργυ</όπουλος
Ό  Νεομάρτυρας καί ή πολιορκία των Ίωαννίνων
Γιώργος Μακαρόνας
Σύβοτα, Άχερουσία λίμνη, Γλυκύς κόλπος 
Ή  Ριζάρειος Σχολή "

Μετ.. Ν. Παπαδοπονλου 3
Δ. Σαλαμάγκα 13

Άλ. Λιβαδέως 
Ν. Β. Πατσέλη 
*Αν. Γεωργαντζή 
Γ. Χατζή

18, 132, 239 
25 
33 

118

Κ. Α. Παπαγεωργίου ' 126
Γ. Γάγαρη , 141
Βασ. Κρυστάλλη 143
Β. Σκαφιδά 147, 242
Δημ. Σαλαμάγκα . 1δ<>
*Αλ. Λιβαδέως 153
Δ. Σαλαμάγκα 163
Γ*.Μ. Θεοδωρίδου 225
Β. Σκαφιδά 231
Κ.Γ. Σφήκα 234
Δ. Γεωργίου 237
Δημ. Σαλαμάγκα 24δ
Κ.Α. Παπαγ8ωογ(ου 250, 476, 578 
Βασ. Βέλλα 256
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Πώς ήτο ή αυλή του Πασσά Ίωαννίνων ΐό 1720 
Ναθαναήλ Δομενεγίνης 
Τά 'Ιωάννινα

Γεράσιμος Τιτουλάριος ’Επίσκοπος Άρίστης
Δημήτριος Μαροΰλης
'Αρίστιππος Κουσίδης
Τά δάση τής ’Ηπείρου
’Ανέκδοτο χειρόγραφο για τον 'Αγιο Κοσμά
Έ ν  ανέκδοτον πατριαρχικόν γράμμα
Ό  Δουϊνουπόλεως Νεόφυτος
Τό Θ# Βυζαντινολογικόν Συνέδριον περί Ηπείρου
Κώδιξ Κοινότητος Μονοδενδρίου
Τό πυροβόλον πού έσβυσε τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία
Ό  Γύλιππος
Άρτινά ιστορικά σημειώματα 
’Αγάπιος Ρήγας
Πατριαρχική Εξαρχία Γηρομερίου 
Ό  Παλαιών Πατρών Παρθένιος 
Περί Βοημούνδου καί Ίωαννίνων 
Τά μετά την άπελευθέρωσιν του Μετσόβου πολεμι

κά γεγονότα
Μία άγνωστος μετανάστευσις Ίωαννιτών εις τήν 

Πελοπόννησον
Άγνωστοι ή λησμονημέναι μορφαί τής 'Ηπείρου 
Τό αρχείο Α. Φίλιου 
Σιγισμόνδος Μενέϊκος 
‘Ιερό λείψανο τού Πάτερ - Κοσμά 
Λείψανα άπό τή ζωή καί τον πολιτισμό τών Φωτι- 

κησίων
‘Η τε?.ευταία διδαχή τού Όσιομάρτυρος Κοσμά 
Περί τής αρχαίας ’Ηπείρου 
Κάρολος Α' Τόκ^ος προς τον δόγην τής Βενετίας 
Τά ψηφιδωτά τής Χριστιανικής Βασιλικής Α’ Νικο- 

πόλεως
Χουρσιτ Πασσάς, δ νικητής του Άλή 
‘Η μάχη τού Ζαλόγγου καί δ χαλασμός τών γΰρω 

χωριών
Μία ενθΰμησις διά τήν έπανάστασιν τού Γκιωλέκα 
‘Η ‘Ιερατική Σχολή τής Νήσου - Ίωαννίνων 
Ό  Ίωαννίνων Νεόφυτος 
Σιμός Άγγ. Σίμος
‘Η ύδρευση τών Γιαννίνων στους χρόνους τής 

Τουρκοκρατίας 
Σπηλαιολογικά σύμμικτα
Συμβολή εις τήν ιστορίαν τής περιοχής Σουλίου 
Διονύσιος Παπαρρούσης 
Ή  διαθήκη τού Νικολάου Π. Ζωσιμά

Παν. Χρήστου 329, 449, 581
683, 821, 948, 1013

Κ.Δ. Μέρτζιου 345
Ό ρ. Αύδή 
Seb. C. Estopanan

348

μετ. Γ. Σοΰλη 349
Γ. Παϊσίου (ίερ.) 354
Γ. Γάγαρη 358
Ά χ. Βάντζιου 360
Παν. Γρίσπου 363
Γ. Μασούρα 368
Κ.Δ. Μέρτζιου 447
Τ.Α. Γριτσοποΰλου — > 461 

467
Μ. Οικονόμου 472
Β. Κρυστάλλη 482
Άλ. Λιβαδέως 
I. Ν. Φραγκοΰλα

484
551, 668

Κ. Α. Διαμάντη 557
Β. Γ. Μπαρά 562
Γ. Σίνα 566
Σ. Ζοΰμπου 572

Β. Σκαφίδά 574, 691

Κ. Δ. Μέρτζιου 663
•Κ. Α. Διαμαντή 665
Δ. Σαλαμάγκα 673, 803
Γ. Γάγαρη 677

679

Σπ. Μουσελίμη 
Κ. Φωτοπούλου " 779,

698
929, 1041

Ν. G. Hammond 789
Κ. Δ. Μέρτζιου 793

Σ. I. Δάκαρη 795
Παν. Κατηφόρη 808, 924

Ά ν. Γεωργαντζή 815
Ά θ . X. Παπαχαρίση 819
Γ.Α. Οικονόμου 892, 1046
Τ.Α. Γριτσοποΰλου 
Κ.Α. Διαμαντή

902
909, 1020

Σ. Δάκαρη. 919
Δ. Σαλαμάγκα 937
Δημ. Πλιάκου 1010
Μ.Α. Οίκονόμου 1035,1155,1256

1123
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Γεώργιος Μιχ. Άβέρωφ 
Τό Ταχυδρομεϊον του Άλή - Πασσά 
Ό  Ναός του Παντοκράτορος τής Πρεβέζης 
“Από τά Ιστορικά των Γιαννίνων 
Παρατηρήσεις στή μελέτη «’Ιωάννινα ή νεώ· 

τερη Εΰροια»
Τό νόημα τής εποποιίας του 1940 
Ή  καταγωγή του Καραϊσκάκη 
Κωνσταντίνος Ράδος

Βασ. Σκαφιδα 
Κ.Γ. Σφήκα 
Ήλ. Π. Βασιλα 
Δ. Σαλαμάγκα

1128,1242
1183
1137

~ 1141,1260

Σ.Ι. Δάκαρη 1146
Μητροπολίτου Παντελεήμονος 1231 
Γ. Κάκου - Παπαφωτίου 1237
Κων. Λαζαρίδη 1266

Λ Α Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α

Δευτέρα εϊς τό τοπωνυμικόν του Πωγωνίου συμβολή 
Χρονιάρες μέρες 
Λαογραφικά Λελόβου 
Βασκανία
Ή  Μαλέκω Τάτσαινα 
Νικόλαος Νΐτσος 
Λαογραφικά σχεδιάσματα 
Ή  ’Αναγνώσταινα 
‘Άγιος ’Ιωάννης ό εξ Ίωαννίνων 
<■· Μάρτη κι Μάρτη »
‘Η αισθητική δυναμις τής Ιλληνικής λαϊκής διακο- 

σμητικής τέχνης
Ή  αρκούδα στους ηπειρωτικούς θρύλους 
Ανέκδοτα χειρόγραφα Βούρμπιανης 
Ηπειρωτικά Παραμύθια 
Ή  λαογραφία στή Θεσπρωτία 
Ή  βρύση τού παζαριού 
Παλαιογραφικά εκ Πωγωνίου 
Γιαννιώτικα Εβραϊκά Τραγούδια 
Λαογραφικά σχεδιάσματα 
Γλωσσικόν σημείωμα 
Τό άμιλικόν Κουκουλίου 
Τοπωνυμικά σχεδιάσματα 
Αποκατάσταση τής λέξης «πριάρια»
Ή  προσωπογραφία τού Αγίου Κοσμά 
Ό  θεσμός τού Άμίλη 
Παλαιογραφικά Πωγωνίου 
Τό Ζμπουρολίθαρο 
Γλωσσικά σημειώματα
"Εθιμα κατά ιίς ήμέρες των Χριστουγέννων στή 

Νησίστα των Τζουμέρκων
’Ηπειρωτικοί παροιμίαι

’ Αθ. X. Παπαχαρίση 36,170,269,379
Δη μ. Σαλαμάγκα 41
Κ. Παπαμιχαήλ 45
Χρ. Μηλιώνη 47
Τ. Βιδούρη 49
Γ. Σκαρλάτου 51
Δ. Σαλαμάγκα 167
Μ. Οικονόμου 172
Β. Π. Μπέχλη 258, 375
Δ. Σαλαμάγκα 263

Κ. Παπαφωτίου 266
Εύαγ. Μπόγκα 370
Ά ν. Ευθυμίου 382
I. Ν. Νικολαίδου 386
Γεωρ. Σκαρλάτου 389
Δ. Σαλαμάγκα 488
Ά θ . X. Παπαχαρίση 493
Ι.Μ. Μάτσα 587,708,839,958,1059
Δ. Σαλαμάγκα 599, 705
A. X. Παπαχαρίση 602
Μιχ. Κόκκορου 608
Δ. Σαλαμάγκα 835
Ή λ. Βασιλα 837
Δ. Εύαγγελίδη 873
Κ.Π. Λαζαρίδη 951
Ν. Πατσέλη 1028, 1150, 1249
Δ. Σαλαμάνκα 1053, 1163
Ά θ . Παπαχαρίση 1160

Κων. Ά θ. Διαμάντη 1272
(Σνλ.: Ε. Μπάγκα) 59. 91, 171

203, 381, 667, 682
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a') Π  ο i η g ι ς
Ά πό τά «φωτερά σκοτάδια»
Στο θάνατο του Δροσίνη
Ή  Λένη
Άλκυονίδες
Spleen
Ήρωϊκή Ραψφδία 
Εμπρός 
! Οπτασίες
Στον Πύργο του Κάστρου
Πικρία μέ μικρές δόσεις
“Ανατολή
’Ανησυχία
Ρουμελιώτικο
’Ανακομιδή
“Ασματα του Μαλτορόρ-Λωτρεαμόν
Ο ύπνος του γύπα (μετ. Α. Γεροντικού)
Στερνό ταξίδι
“Αναστάσιμο
Μυροφόρες
Χαιρε Νΰμφη !
Αθανάσιος Διάκος 
Γή των Πατέρων 
Θερμοπύλες · Ιωνικόν 
Ό  θάτατος τής σφίγγας 
1463—1953
Τό γούρι των Έντενχαλλ

*0 σιδεράς

Πορεία 
Τό καράβι
Ό  άντρας μέ τά σπασμένα δάχτυλα

Νανούρισμα τής λίμνης 
Σαν παραμύθι 
Κίρκη 
Δέν έφυγες
Τράβα νησιώτη τά κουπιά
‘Ακουαρέλλα
Επίκληση
"Ολα περνούν
Παρθένα μάνα
Πανηγύρι
Καλόγνωμος καί πίστεψες—Στά χρόνια Ικεΐνα τά 

παληά
Εκείνος πού κοιμάται στήν κοιλάδα

Γ. Δροσίνη
Γ. Ράγκου
Χρ. Ζιτσαίας
Τ. Τσιάκου
Γ. Χατζή - Πελλερέν
Γ. Ράγκου
Κων. Παλαμά
Τ. Σιωμόπουλου
Σ. Ζούμπου
Β. Μπέχλη
Κ. Παλαμά
Τ. Τσιάκου
Δ. Σιατοπούλου
Δ. Σαλαμάνκα
(Μετ.: Γιάννας Χριστοφή)
Λεκόντ ντε Αίλ
Τ. Γκοσιοποΰλου
Κ. Παλαμά
Γ, Ράγκου
Β. Κραψίτη
Ά ρ. Βαλαωρίτου
Γ. I. Χριστογιάννη
Κ. Καβάφη
Γ. Ράγκου
Γ. I. Χριστογιάννη
Λουδ. Ούλαντ
(μετ. Α. Γεροντικού)
J. V ignaud 
(μετ. Δ· Σαλαμάγκα)
Βασ. Κραψίτη »
Χρ. Ζιτσαίας 
C. Sandburg 
(μετ. I. ’Αναστασίου)
I. Κουτσοχέρα 
Χρ. Ζιτσαίας 
Γ. Ράγκου 
Αέλας Τάσου 
Δ, Σαλαμάγκα 
Φ. Τολύπη 
“Ανθούλας Ζόλδερ 
Α. Σπυροπούλου 
Ν. Καζαντζάκη 
Γ. Ράγκου

Π» Μάγνη 
*Αρ, Ρεμπώ 

(m% Α» Γβροντικού)
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Μυσταγωγία 
Λάνη Τάφος
Στά νωπά σας συντρίμμια 
Πελλερέν «Γ. Χατζής»
Μ ία τά δάση λευκή (μετ. Α. Γεροντικού)
“Απαγοήτετση
Καλωσυνη
Μπαλλάντα στα δέντρα του Προφήτη Ήλια
Φθινόπα>ρο w
Είναι μια νύχτα
Παληές Γιαννιώτικες νύχτες
Γυμνάσματα
"Ωρα γαλήνης
Λορελάϊ (μετ. Α. Γεροντικοΰ)
Ματωμένος έρωτας
De proiundis
Ξημέρωναν Χριστούγεννα
Τό τραγούδι τής άδερφής
Ξέρω
“Ανατολή
“Αγάπη

< ΗΠΕΙΡΟΤίΚΗ fSttiA i
ν *Αλ. Μυρσίνη

Κ. Καβάφη 
“Ανθ. Ζόλδερ 
Χρ. Ζιτσαίας 
Π. Βερλαίν 
Ν. Σημηριώτη 
“Αλ. Μυρσίνη 
Χρ. Ζιτσαίας 
Δ. Σαλαμάγχα 
Ν. Σημηριώτη 
Άλ. Μυρσίνη

867
. 868

Λ 875
976 

'** Λ 981
-  982

986 
1068
1074
1075 

11090
Τ. Τσιάχου · 1167
Δημ. Ζαδέ - 1168
Έ ρ. Χάϊνε 1168
Γ. Ράγχου 1181, 1288
*Αλ. Μυρσίνη ι 1197 
Κων. Κρυστάλλη 1230
Τάχη Τσιάχου 1279
Νίκου Σημηριώτη 1279
Βασ. Κραψίτη 1284
“Αντιγ. Γαλανάχη-Βουρλέχη 1287

β ') Π ε ζ ο γ ρ α φ ί α
Πρωτοχρονιάτικο
“Από μικρός στα γράμματα

Τά χρυσά μαλλιά τής Νούσιας 
Ή  Καθαροδευτέρα 
Τό μήνυμα τού θανάτου

Στρατής & ήρωας
«Τή ύπερμάχφ στρατηγό»» (δραμα)
Πάσχα σ^ή στάνη τού κουμπάρου
Τά μεγαλοπεφτίσιο αδγό
Οί βετεράνοι
Μέσα στους άφανεϊς
Ό  φίλος μου δ Μισέλ
Φύλλα τής ζωής μου
Δωδώνη
Τό καλαμπόκι τον Ά γα 
“Ηπειρωτική Συμφωνία 
Ό  Ζωοκλέφτης 
«Διότι...»
Τό προζύμι 
*0 πάππος μου 
Κώστας Σερμέζης 
Έ να δάκρι
Δέν πιάνονται τά χελιδόνια
Δειλινά *
Υώ Μμα , :

Π.Σ. Σπανδωνίδη * 62
Γ. Κοτζιούλα 86, 204, 295, 531 

636,759,868,987,1085,1203,1294 
Χρ. Ζιτσαίας 188
Χρ. Χρηστοβασίλη 194
Ουϊλ. Σαρογιάν
* (μετ.: Γ. “Αναστασίου) 201

Έρμ. Φωτιάδου 
Ν. Πρωτοπαπα 
Χρ. Ζιτσαίας 
Δ. Σαλαμάγχα 
Δ. Σαλαμάγχα 
Χρ. Ζιτσαίας 
Θ. Καρβελδ 
Χρ. Χρηστοβασίλη 
Β. Κραψίτη 
Γ. Λ ίλη 
Γ. Μαλλοόχου 
Σ. Γχιόκα 
Χρ. Ζιτσαίας 
Μιλτ. ΟΙχονομίδη 
Γ. Χριστογιάννη 
Ζ. Παπαθανασίου 
Σπ. Μουσελίμη 
Μιχ» Περάνθη 
Βασ. Κρινιώτη 
Χρ, Ζιτσαίας

289 
300, 419, 534 

393 
397

, 401
605 

-  613
629 

,649 
731,864 

737 
761 
858 

.858 
«977 

4069 
λ- 1084 

, 1169 
1198

- 1880
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ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ

ι£ 3

’Ιωάννης Βηλαρας 
Γεώργιος Ζαλοκώστας. 
’Αριστοτέλης Βαλαωρίτης 
Κώστας Κρυστοίλλης .

992— 996 
1091—1102 
1208—1219 
1299—1316

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ
r

Ή  διωγμένη—Ό  δυόσμος κι’ δ βασιλικός 
Κούπα -κούπα μπιρμπελένια-Ψές είδα μαύρα μου 

μάτια
Έγώ δέ ρίχνω τ’ άρματα
Για σηκού καπετάνιε μου
Τά πήραμε τά Γιάννινα (μελοποίησις)
Γκιούλ Μπαξές (Διασχεευή)
Δημοτικά τραγούδια Βοΰρμπιανης 
Ή  Ροϊδοΰλα 
Ή  Λεμονιά
Ό  Ρόβας (μελοποίησις)
Ό  Κωνσταντάς κι9 δ Γιάννακας 
Κυρ Άναγνώσταινα 
Ή  χήρα
Τό μνήμα του παλληκαριοΰ 

Στρατιώτης καί Πραματευτής

(Συλ. Β. Σκαφιδά) 35

(Συλ. Μ.Μ.) 44
(Συλ. Γ. Ζηκίδου) • 146
(Συλ. Γ. Ζηκίδου) 162
Κ. Παπαδημητρίου 166
Μ. Νικολάου 313
(Συλ. Ά ν. Ευθυμίου) 384
(Συλ. Β. Σκαφιδά) 633
(Συλ. Β. Σκαφιδά) 641
Μ. Νικολάου 651
(Συλ. >Χρ. Μηλιώνη) 718

991
(Συλ. Β. Σκαφιδά) 1166
(Συλ. Μέντζιου, Λεοντοποΰλου,

Παπαγεωργιάδη) 1241
(Συλ. Χρ. Μηλιώνη) 1256

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Πάργα
Σκέψεις

Ή  υψηλότατη Κυρά Νίτσα 
Χριστιανικά στοιχεία στήν ποίηση του Γιωσ. 
Τέλλος "Αγρας
15 ανέκδοτες έπιστολές του Τέλλου "Αγρα 
Ό  Παλαμάς καί ή έλληνική παράδοση 
Τό 21 στήν ποίηση τοΰΠαλαμά 
Κ. Καβάφης
Γεώργιος Χατζής - Πελλερέν 
Ό  Δημοφών στή νεοελληνική ποίηση 
Ή  παρακμή τής Ρώμης καί του Βυζαντίου 
Τό άρχαΐο πνεΰμα καί ή νεοελληνική ψυχή 
Δυό ποιητές γΰρω άπό μιάν ωραία 
Λορέντζος Μαβίλη;

Τό πένθιμο σονέττο «Ζάκυνθος’

Τ. Τσιάκου # · 54, 
Jouberd

175, 272

(μβτ. Δ.Σ ) 68
*Αγγ. Παπακώστα χ 69

ιά I. Ε. ’Αναστασίου '73
Γ. Πράτσικα 81

83, 310
Τ. Σιωμοποΰλου 276, 405, 617
I. Ε. ’Αναστασίου 283, 414
Τ. Σιωμοποΰλου 602
Π. Φάντη 616, 740
Τ. Σιωμοποΰλου 642
Τ. Σιωμοποΰλου 721
Τ. Σιωμοποΰλου 983, 1081
Κλ* Παπαχρήστου 

. Α1. Savinio
1076

(μετ. Β. Σφυρόερα) 1189
Β. Γ̂ άτζαρου 1285
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Π Α Ι Δ Ε Ι Α

Μάνα καί άγωγή I. Κιτσαρά 92
Σχολείο xal στενώτερη Πατρίδα Δ. Δάνου 98
Λαϊκός πολιτισμός xal άγωγή Π. Γ . Κοροντζή 179

ΓΕΩ ΡΓΙΑ — Κ Τ Η Ν Ο Τ Ρ Ο Φ ΙΑ -Γ Ε Ω Λ Ο Γ ΙΑ —Δ Α Σ Η —ΑΝ ΑΣΥΓΚΡΟΤΗ ΣΙΣ κλπ.

Α ί δασιχαΐ οδοί Ζαγορίου Γ. Έξαρχοπούλου 100
Ή  ’Ηπειρωτική οικοτεχνία Φρ. 'Ιωαννίδου 603
Α ί κατολισθήσεις εδαφών είς "Ηπειρον Ά ρ  Βασιλειάδη 610
Ή  Ιατροφαρμακευτική περίθαλψης τοΰ πληθυσμοί

τής υπαίθρου Στρ. Άθανασάκου 612
‘Ο όρυκτός πλούτος της ’Ηπείρου Γ . Α. Βάντζιου 970

Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Τ Α

Γ  ε ω ρ. I.  Π α π α γ ε ω ρ γ ί ο ι ι :  Μνημόσυνο τοΰ Δροσίνη 104, Ή  συνωμο
σία τής σιωπής 105, Τ( γίνεται ή Βιβλιοθήκη 105, Ό  κ. ‘Υπουργός τής Παιδείας είς 
τήν "Ηπειρον 652. Ν. H am m ond 763.

' Ι ωάν .  Ν. Ν ι κ ο λ α ί δ ο υ :  Τά πνευματικά θέματα 105, Ή  Ιβδομάδα τοΰ 
δασκάλου 314, "Ενας χρόνος 426, Σέ δεύτερη μοίρα 539, ‘Η νέα Ζωσιμαία Σχολή 652, 
Κώστας Οΰράνης 764, Θά τήν ύποστηρίξη 998, Ή  Ιφετεινή περίοδος H 03, *0 δεύτε
ρος τόμος 1317, Τό μέγαρον τής ’Εθνικής 1317.

Δ η  μ. Σ . Σ α λ α μ ά γ κ α :  Ή ρ θ α ν  οί "Ελληνες ! . . 209, Χρύσανθο; Λαϊνάς 
210, Στέφανος Σαλαμάγκας 211, Ή  Ριζάρειος Σχολή 315, ’Αρχή χειραφετήσεως 315, 
*0 Βελλάς ’Αθανάσιος 315, Μεθόδιος ’Ανθρακίτης 426, Μία οποιαδήποτε βιβλιοθήκη 
426, Ή  βιβλιοθήκη Λεχόβου 540, Τύχη αγαθή 540, Ό  Ραδιοσταθμός 540, Τό Τοσί- 
τσειον 653, "Ενα; άπολογισμός 876, Τό Δημοτικό μας Μουσείο 997, Β. Φαληρέας 1220, 
"Ενα άφιέρωμα 1221, Ή  Παπαζόγλειος 1317.

Τ ά κ η  Σ ι ω μ ό π ο υ λ ο υ :  Γρηγόριος Ξενόπουλος 210, Κ. Θεοτόκης 766, 
Θεόφιλο; Καίρης 877.

Β. Β. Σ φ υ ρ ό ε ρ α ι  «Ελληνικά» 209, Θ ' Βυζαντινολογιχόν Συνέδριον 427.
Π ά ν ο υ  Γ.  Φ ά ν τ η :  Τό φιλολογικό μνημόσυνο τοΰ Κ. Παλαμά 814, Γιά 

τό ‘Ιόνιο 876.
Μ ι χ. X α ρ. Μ ά ν ο υ :  Ή  νυκτερινή Σχολή 653, δ Τουρισμός 663, Οί λαο- 

γραφικοί μας θησαυροί 858, Τό μνημεϊον τής Κρήτης, 1103, Εύχάριστον άγγελμα 1220,
Π α ν .  Χ ρ ή σ τ ο υ :  Νέος ήπειρώτης εΰεργέτης 878.
Γ ε ω ρ γ .  X.  Σ ο ύ λ η :  Χρ. Ν. Λαμπράκης 997.
Τ ή ς  Σ υ ν τ ά ξ ε ω ς :  ’Αναγκαίες Ιξηγήσεις 427, Πνευματικά βάθρα 539, 

‘Εκδρομές στήν Πάργα 654, ‘Η Έλληνικότης τής Β. ’Ηπείρου 764, Τό πατρώνυμο τοΰ 
Ν· Ζωσιμδ 1321,

ι
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Τ η λ ’Α λ α β έ ρ α : Τ’ άγρίμια του άλλου δάσους (Δ. Σαλαμάνκα) 108
Κ· Ά ν τ ω ν ο π ο ΰ λ ο υ : * Η  επαρχία (Κ. Κίτσου) 108
Γ. Κ α λ υ δ ο π ο ΰ λ ο υ :  Ή  ελληνική "Ηπειρος (Δ. Σαλαμάνκα) 109
Π. Κ α ν ε λ λ ο π ο ΰ λ ο υ :  Ό  Χριστιανισμός καί ή εποχή μας (Ν. Πρωτόπαπα) 213 
' Ι ω ά ν ν α ς  Μ π έ κ ο υ :  ΟΙ πύλες δεν οδηγούν πουθενά (Ν. Πρωτόπαπα) 214 
Μη τ ρ .  Έ ρ μ ο υ π ό λ ε ω ς  Ε υ α γ γ έ λ ο υ :  Ό  πολέμαρχος Χατζημιχάλης

Νταλιάνης (Δ. Σαλαμάγκα) 215
Ν ί κ ο υ  Σ τ ρ α τ ά κ η :  ΕΙπεν ή ψυχή μου (Ί. Ν. Νικολαίδου) 215
Λ ε ά ν δ ρ ο υ  Β ρ α ν ο ΰ σ η :  ‘Αθανάσιος Ψαλίδας (Π. Μαρκάκη) 316
Π. Σ π α ν δ ω ν ί δ η :  Τό κλέφτικο τραγούδι κα'ι ή αρχαϊκή τέχνη (Τ. Σιωμοποΰλου) 317 
Μι χ .  Π ε ρ ά ν θ η :  Σκληρή βροχή (Β. Σφυρόερα) 317
Φ. Μ π ο υ μ π ο υ λ ί δ η  : ’Ιούλιος Τυπάλδος (Β. Σφυρόερα) 318
Λ ι λ ί κ α ς  Ν ά κ ο υ :  Ναυσικά (Δ. Σαλαμάγκα) 318
Δ. Σ ι α τ ο π ο ΰ λ ο υ  : Πενήντα χρόνια ελληνικής ζωής (Τ. Σιωμοποΰλου) 319
* Άλ κ η  Κ ω τ σ ά κ η :  Άρματοδρόμοι καί ελληνική γή (Τ. Σιωμοποΰλου) 430
Λ. Ο ΰ σ π έ ν σ κ η :  Ή  εικόνα (Δ. Σαλαμάγκα) 430
Π ά ν ο υ  Σ α μ α ρ ά :  Νύχτα (Ν. Πρωτόπαπα) e 431
Κ. Δ. Σ τ ε ρ γ ι ο π ο ΰ λ ο υ :  Οι ΰπεΰθυνοι πολέμου είς τήν άρχαίαν Ε λ 

λάδα (Γ.Ι. Παπαγεωργίου) ^43
Δ. Σ α λ α μ ά γ κ α :  ‘Η σπηλιά του Σκυλοσόφου (Π. Φάντη) 544
Π. Π α ν α γ ι ω τ ο ΰ ν η :  ‘Η Μπαλλάντα τής αγάπης (Β. Σφυρόερα) 654
Ά  λ. Γ ε ρ ν ά :  Κυνηγοί τής γαλήνης (Ν. Πρωτόπαπα) 655
Σ τ. Τ η λ ι κ ί δ η :  Δημοτικά μοτίβα (Δ. Σαλαμάγκα) _ 655
‘Α σ έ ρ Μ ω ϋ σ ή :  Ή  φιλία Ελλήνων καί ’Ισραηλιτών διά μέσου των

αιώνων (Β. Κραψίτη) 655
Ρ ο ΰ ν τ ι α  Ρ ό ν τ ι ' .  Γΰρω άπό τά ίδια (Δ. Σαλαμάγκα) 656
Β. Κ ρ α ψ ί τ η :  ‘Ικεσία (Π. Φάντη) 766
Δέσ.  Π α τ ρ ι ν ο ΰ :  Δανάη Βραΐλα (Δ. Σαλαμάγκα) 767
Κ. Σ τ ε ρ γ ι ο π ο ΰ λ ο υ :  Κλειστή ζωή (Ν. Προηόπαπα) 768
Χ ρ. Σ ο λ ο μ ω ν ί δ η * .  ‘Ίωνες ποιητα'ι (Τ. Σιωμοποΰλου) 769
Α. Σ π υ ρ ο π ο ΰ λ ο υ *  Οί αντίπαλοι (I. ’Αναστασίου) 882

} Π. Π α π α δ ο ΰ κ α : Ό  άνθρωπος πού μου μοιάζει (Ν. Πρωτόπαπα) 882
Κ λ. Μ α ρ κ ί ν α : Νοσταλγία (Δ. Σαλαμάγκα) 883

Δ ω ρ ι κ ο ύ :  ’Άνθρωποι και φαντάσματα (Δ. Σαλαμάγκα) 1001
\ Μ α ν τ ά :  Πώς είδα τό άναγνωστικό τής Στ' Δημοτικού (Γ. Παπαγεωργί°υ) 1002 
,>η μ. Γ ι άκ ο υ : ‘Ο πρώτος νεκρός και άλλα διηγήματα (I. Ν. Νικολαίδου) 1003 
Ό λ γ α ς  Β α τ ί δ ο υ :  ’Από γής, Στή Σμύρνη προσκύνημα (Τ. Σιωμοποΰλου) 1110 
Ά ν τ ι γ .  Γ α λ α ν ά κ η - Β ο υ ρ λ έ κ η :  Μνήμη αιχμάλωτη (Τ.Σιωμοποΰλου) 1110 
Φ ι λ ή ς  Β α τ ί δ ο υ :  Φέγγη στή νύχτα (Τ. Σιωμοποΰλου) 1111
Β. Μ ο υ σ τ ά κ η :  Μονόλογοι τού Εωσφόρου (Δ. Σαλαμάγκα) 1111
Κ ρ ί  τ ω ν ο ς  Ά θ α ν α σ ο ΰ λ η :  ’Εσωτερική περιπέτεια (I. Ν. Νικολαίδου) 1112 
Κ. Χ ρ υ σ ά ν θ η :  ’Αποθεώσεις καί χορικά (I. Ν. Νικολαίδου) 1224
Ά λ . Π α ρ α φ ε ν τ ί δ ο υ :  ’Εμείς κΓ ή μοίρα μας (Δ. Σαλαμάγκα) 1224
Ρ . Κ α β β α δ ί α :  Γεώργιος Μολφέτας (Τ. Σιωμοποΰλου) 1225

0 Φ· Λ ώ λ η : Αί θρησκευτικά! Ιδέαι τού Νεοφύτου Δούκα (Δ. Σαλαμάγκα) 1225 
Ο λ γ α ς Β α τ ί δ ο υ :  Ενδόμυχα (Β. Κραψίτη) 1226

Α. Β ο υ γ ι ο ΰ κ α :  Στά προάστεια τής Βαβυλώνος (Β, Κραψίτη) 1226
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*Αθ. Π α π α χ α ρ ί σ η :  'Ιστορίες άπό τό'χο>ρώ-Λ(Ι.- Ν.* Νικολαίδου)
*1 ω σ. Μ ά τ σ α :  Γ ιαννιώτικα Εβραϊκά Τραγούδια (Δ. Σαλαμάγκα)
Τ ά σ ο υ Κ ό ρ φ η : Ταξίδι χωρίς πολικό (Β. Σφυρόερα)
Π. I. Μ η λ ι ο π ο ύ λ ο υ :  Ό  Κότσυφας δ κυρ Κώστας (Δ. Σαλαμάγκα) 
Ά -ν α σ τ. Γ ε ω ρ γ α ν τ ζ ή :  «Άρχαϊα ιστορικά, κέντρα περιοχής Πρεβέ 

ζης» (Τ. Σιωμοποΰλου)

■ 19 
19
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Ε Π Ι Σ Τ Ο Λ Α Γ

Τά μνημεία των Ίωαννίνων— Ή  ιστορική Μονή Μακραλέξη κινδυ
νεύει. —  At προτομαί καί οί πρόσκοποι. . . . . . . .

Περί τής έτυμολογίας των Κατσανοχωρίων.— Α ί επιστολαί του Ισμαήλ 
Κβμάλ Βλιώρα. —  Τά Ιστορικά μνημεία ~ τών Ίωαννίνων. —  Άπό  
τή χριστιανική Ιστορία τής Η π ε ί ρ ο υ ........................... .....

Σύβοτα · Άχερουσία λίμνη κτλ. —  Τό σπήλαιον Περάματος —  ^Αγνω
στοι πρωταγωνισταί του προαπελευθερωτικού άγώνα. —  Ό  επίσκο
πος Άρίστης.......................................................................

Σύβοτα - Άχερουσία λίμνη κλπ. —  Τό αρχείο Γύλιππου.

Ή  έπανάσταση του Διονυσίου του Φιλοσόφου καί ο! Χριστιανοί του 
Κάστρου —  Καί ή άπάντησις............................................

Ά ν  ή έπαρχία δεν ορθωθεί μόνη της. —  Ot Τούρκοι στήν Ήπειρο. ,

Ή  έπανάσταση Διονυσίου τού Φιλοσόφου καί ot Χριστιανοί τού Κά
στρου. —  Ot έβραϊοι των Γιαννίνων —  'Ιωάννινα ή νεώτερη Εύροια- 
Ή  διδαχή τού Άγιου Κοσμά. ............................................

105;

211 13

540 42

. 6f

879 82
998 9ί

1108- 10

Σπηλαιολογικά
Επανορθώσεις — Ή  άπάντησις

Δ Ι Α Φ Ο Ρ Α

Τά Γεγονότα 109, 216, 320, 481, 545, 657, 771, 884, 1113,
Πνευματική καί καλλιτεχνική κίνησις 217, 322, 546, 770, 999, 1227,
Εκπαιδευτική κίνησις
Αθλητική κίνησις 321, 657,
Εκδηλώσεις διά τήν 8κδοσιντής «Ήπειρ. 'Εστίας» 107, 213, 319, 542, 654, 884, 
'Αναγγελία βιβλίων καί περιοδικών 112, 219, 324, 483, 548, 659, 774, 888, 1004,

Αλληλογραφία 110, 219, 323, 432, 547, 658, 773, 887, 1003,1115, 1227,
Παοοράματα _-- ------- , ---- ^ 113> 334> 548> 888>
Δκίφοοα . lU A fo V /y r t^  8 7 4 , 1 . ^

.(.> i t '  Λ ’ ! 1 <3  ̂ ·

\  15 1 · ·
κνΛχ-.ι ι . μ

, .· ι ·>\ >!>
Κ ι Λ Ί ' ί Λ Λ

κ


