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ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ

Ο ΓΥΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΞΕΝΗΤΕΜΕΝΟΥ

Τωρά εΙ'·αι Μάης κι* άνοιξη, τωρά είναι καλοκαίρι, 
τώρα φουντώνουν τά κλαδιά κι* άνθίζουν τά λουλούδια. 
Τώρα κι* ό ξένος βούλεται *ς τόν τόπο του νά  πάγη. 
Νύχτα σελλώνει τάλογο, νύχτα τό καλλιγώ νει, 
ψκειάνει άσημένια πέταλα, καρφιά μαλαματένια , 
βάνει τά φτερνιστήρια του, ζώ νει καί τό σπαθί του.
Κι* ή κόρη, όποΟ τόν άγαπάει, κρατεί κερί καί φ έγγει, 
μέ τόνα χέρι τό κερί, μέ τ&λλο τό ποτήρι, 
κ* δσα ποτήρια τόν κερνάει, τόσαις βολαΐς τοΟ λέγει: 
«Πάρε μ* άφέντη, πάρε ue,, πάρε κι* έμέ κοντά σου, 
νά μαγειρεύω νά δειπνάς, νά στρώνω νά κοιμάσαι, 
νά γένω  γης νά μέ πατάς, γιοφύρι νά διαβαίνης, 
νά γένω  κι* άσημόκουπα νά πίνης τό κρασί σου, 
έσύ νά πίνης τό κρασί κι* έγώ  νά λάμπω μέσα.

— ΚεΙ ποϋ πηγαίνω λυγερή κορίτσια δέ διαβαίνουν,
έκεΐ είναι λύκοι *ς τά βουνά καί κλέφταις ς’ τά δερβένια, 
πιάνουν έσένα κόρη μου, καί μένα μέ σκοτώνουν.
Κ’ ή κόρη όπού τόν άγαπάει βαρειά τόν καταριέται:

— «ΑύτοΟ πού πάνεις, ξένε μου, πολλ’ άκριβειά νά γένη. 
Νά πάη τό στάρι χίλια δυό τό ρύζι πεντακόσια  
νά πάη ή τιμή τ* άλόγου  σου άμέτρητες χιλιάδες.
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ΑΝΟΙΞΗ ΚΑΙ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ

.Ό Μ ό η ςκ α Ιτό  Χινόπωρο άντάμα τρών κσΐ πίνουν, 
άντάμα έχουν τούς μαύρους τους \  έναν ταβλά δεμένους, 
κι* έ'κεΐ πού τρώγαν κ* έπιναν κι* άτοί τους έκαυχιώνταν, 
γυρίζει ό Μάης καί τοΟ λέει, τοΟ λέει τοΟ Χινοπώρου 

-Έ γώ  είμ* ό Μάης ό καλός μέ τά πολλά λουλούδια, 
μέ ταίς δροσισίς καί χλωρασιαίς, μέ τά πολλά τ’ Αηδόνια» 
Γυρίζει κι* ό Χινόπωρος καί του Μαγιού του λέει 

-Έ γώ  είμαι ό Χινόπωρος μέ τά καινούρια χιόνια, . f  
πού ρίχνω χιόνια σ τ ά  βουνά καί πάχναις είς τούς κάμπους, 
μαραίνω τά λουλούδια σου, μαραίνω τά χορτάρια.

,·ν . > . ' - . . . . \ I

Ο ΔΥΟΣΜΟΣ ΚΙ’ Ο ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ

Ό  δυόσμος-κι’ ό βασιλικός .καί τδοπρο καρυοφύλλι, 
αύτά τά τρία μαλώνανε τό ποιό μυρίζει κάλλιο. 
Πετιέται τό τριαντάφυλλο, τΛ μοσκομυμουδδτο: 
«Σωπδτε, βρωμολούλουδα καί σείς βρωμοβοτάνια, 
τΐ έγώ είμαι τό τριαντάφυλλο, τής δνοιξης στολίδι, 
πού τό χειμώνα κρύβομαι ’ς τής άγκαθιδς τή ρίζα, 
τό Μάη τό μήνα φαίνομαι σέ νιοΟ γαμπρού κεφάλι, 
σέ παντρεμένης γόνατα, \  τού κοριτσιού τόν κόρφο, 
\  της Χήρας τό προσκέφαλο βραδιάζω ξημερώνω».

Ν Α Ν Ο Υ Ρ Ι Σ Μ Α
A".

Τον παιδιού μ* έγώ τό γάμο 
Μάη κι* *Απρ&η θά τόν χάμω' 
θά χαλέσω νειούς καί γέρους 
τσ* αρχοντιάς τούς καλυτε*ρους. 
Θά χαλέστο καί τόν Σπάνια 
νά τ* άλλάξη τά οτεφάνια, 
χαι τη Ρήγαινα τήν ίδια 
νά i r άλλάξ* τά δαχτνλιδια-

Β /
' *

; Έ λα, ύπνε, κ’ επαρε τσ 
χαι γ?Λ»καποχοίμισέ το,
Σύρ* το μέσ* τού Μάη τάνθια 

; καί σ* τού Μάη τό περιβόλι, 
νά τού δώσ' ό Μάης λουλούδια 
χι* ό περιβολάρης μήλα"
Νάνι, νάνι τό παιδάκι 

. πού κοιμάται σαν τ* αρνάκι. 
Νάνι τό γλυκό τ’ άηδόνι, 
t* ‘Αλεξανδρινό παγώνι.



ΤΑΣΟΥ Α θ . ΓΡΙΓΣΟΠΟΥΑΟΥ

Ο ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ r

Χηρευσάσης τής μητροπόλεως 'Ιωαννίνων, λόγψ θανάτου του μητροπολίτου 
αυτής, του Θ ε ο κ λ ή τ ο υ  πιθανώς ( ‘), τή 30 Ιουλίου 1632 έξελέγη νέος μητρο
πολίτη; ό δσΐίότατος Ιερομόναχος Π α ρ θ έ ν ι ο ;  (*), δστις τον θρόνον τών *Ιωαν- 
νίνων διετήρησε μέχρι τών άρχών Ιουλίου 1639, οπότε μετετέθη εις Άδριανοΰ- 
πολιν, είναι δέ ουτος ό κατά τό έτος 1644 γενόμενος οίκουμενικός Πατριάρχης, ώς 
Παοθένιος Β' ό Ό  ξ υ ς, ή ό νέος, έν άντιθέσει προς Παρθένιον τον Α' τον Γ έ- 
ρ ο ν τ α (1639—1644) (*).

Έ πί τών ήμερών του Ίωαννίνων Παρθενίου άπελυθη υπό του Πατρ. Κυ· 1 2 *

I

1. Μητρ. Σάρδεων Γ ε ρ μ α ν ο ύ ,  Ε π ισ κ ο π ικ ο ί  κ α τά λ ο γο ι  τών έν Ή πείρ ιρ  κ α ί  Ά λ δ α ν ίφ  
έπαρχιών τού Πατριαρχείου Κ)πόλεως. «‘Η πε ιρω τικά  Χρονικά», τόμ. 1Β' (1937). σελ. 67. Μητρ. 
Παραμυθίας Ά θ η ν α γ ό ρ α ,  ή Ε κ κ λ η σ ία  τών Ίω αννίνω ν, «*Ππειρ. Χρονικά» τόμ. Γ ' (1928), 
οελ. 28. Κατά τούτον, άποΟανών θεωρείται ό κ α τά  Ιούνιον 1632 έ κ λ εγ ε ίς  κ α ί  μ ετά  ένα μήνα 
άποθανών, χωρίς νά προλάβη νά έγκατασταθή ε ίς  Ιω ά ν ν ιν α ,  Ί ω α ν ν ίκ ιο ς  ό άπό Ξάνθης. Περί 
τού άρχιερέως τούτου όμως ειδήσεις παντελώς έλλείπουν, ούτε εκ  πατρ ιαρχ ικώ ν  κωδίκων ε ίν α ί  
τι γνωστόν. Ούτως ό Σάρδεων αποκλε ίε ι  μετάθεσιν ανυπάρκτου Μητροπολίτου Ξάνθης Ί ω α ν ν ι-  
κίου είς Ιω άνν ινα .  Έ ν  τούτοις τό υπόμνημα τής έκλογή<? του Ίω α νν ικ ίο υ  ώς Μητρ. Ίω ανν ίνω ν , 
κατά  μετάθεσιν έκ  Ξάνθης, δέν δύναται νά προσδληθή έκ  μόνου τού λόγου τούτου, διότι πιθανόν 
νά έλλείπουν αί μαρτυρίαι τής δοαχείας ίσως έν Ξάνθη άρχιε(>ατείας τού Ίω α νν ικ ίου .  Έ ξ  άλλου 
Μητροπολίτης Ίωαννίνων Ίω α νν ίκ ιο ς  άδηλου χρόνου κ α ί  άνευ άλλης πληροφορίας, πλήν ότι τό 
έπώνυμον αύτού ήτο Σ ιακλής, ση.ιειοΰται ε ίς  τόν κατάλογον  τών έκ  Δη·ιητσάνης αρχιερέων. Βλ. x 
JK ύ 0. Κ α α τ ό  ρ χ η ] .  Περί τής έν Δημητσάνη Ε λ λ η ν ικ ή ς  Σ χολής κ α ί  περί τών καθιδρυτών κ α ί  
πρώτων αυτής διδασκάλων, έν Ά θ ή να ίς  1847, οελ. 44. Τ ά κ η X. Κ α ν δ η λ ώ ρ ο υ, Ή  Δημη- 
τσάνα, ίιστορική μονογραφία μετά  βιογραφιών τού Πατριάρχου κ α ί  .τού Γερμανού, έν Ά θ ή να ι^  
1897. σελ. 26, άριθ. 6 7 . -  Τ ο ύ  α υ τ ο ύ ,  *»i Γορτυνία έν Π άτραις  1898, σελ. 152, 65ος.

2. Κώδ; ΙΙατρ. Ά ρ ιχειοφυλ. Α’ 233 (Μητρ. Σάρδεων Γ ε ρ μ α ν ο ύ. ΙνΟ’ άνω τ.,  σελ. 67). 
Νομ. Συναγώγή Ιεροσολύμων Δοσιθέου. φ. 3136 (Κ. Ν. Σ ά 0 α, Μεσαιωνική Βιβλιοθήκη, τόμ. 
Γ ',  έν Btevex'Vi 1872. σελ. 6 6 9 . -  Γ ε ν ν α δ ί ο υ  Μ,  Ά ρ α μ π α τ ζ ό γ λ ο υ ,  Φ ω τίε ιος  Β ιβλιο
θήκη, μέρ. Α', έν Κ)πόλει Ί933 , οελ. 100). 'Ο Μ. S eg u ien ,  O rian s  C h r i s t ia n u s ,  τόμ. Π ,  
Παρίοιοι, 1740,'στ. 152, τοποθετεί τόν Παρθένιον είς  τό δτος 1638. άνευ άλλης πληροφορίας.

8. Μ α ν .  I. Γ ε δ ε ώ ν ,  Π ατριαρχικο ί π ίνακες, έν Κ )πόλει [1885 — 1890), σελ. 669 — 574. 
Γ ε ν .  Ά- ρ'α μ π  ά τ ζ  ό γ  λ ο υ, ενΟ* άνωτ,, σελ. 99, 101, 79 κέξ. ’Τπό τού Μητρ. ΙΙαραμυθίας Ά -  
Ο η ν α γ ό ρ α .  ενΟ’ άνωτ., σελ. 2 8 —31, γ ίνετα ι μέν έκκαθάρισις προτέρων γνωμών, ά λ λ ά  κ α ί  
σύγχυσις μεταξύ τών δύο δμωνύμων Πατριαρχών, ect δέ μεγαλυτέρα  υπό τού Τ. Ιί. Ε (ύαγγελ ίδου) 
έν Μεγ. Έ λλην . Έ γκ υ κ λ ο π α ιδ ε ίφ ,  τόμ, Ιθ '  (1932). σελ. 691.



Γ

ρίλλου του Λουκάρ^ως κατ’ 'Ιανουάριον 1634 το σνγίλλιον δι* ου απενεμήθη εις 
τούς κληρικούς τής πρώτης πεντάδος τής Μητροπόλεώς του δ τίτλος μέ γ α ς (4 5 6). 
Διά τον μετά του έθνομάρτυρος Πατριάρχου Κυρίλλου τού Λουκάρεο'ς σύνδεσμον 
τού Παρθενίου, έξωρίσθη ούτος κατά μήνα Μάρτιον τού έτους 1638 υπό τού Πα
τριάρχου Κυρίλλου τού από Βερροίας, ώς άναφέρεται εις τό Χρονικόν τού Παπα— 
Συναδινού (δ). Διάδοχος τού είς Μητρόπολιν Άδριανουπόλεως μετατεθέντος Παρ
θενίου ύπήρξεν ό Ιερομόναχος και πνευματικός Κ α λ λ ί ν ι κ ο ς .  'Ιδού ή σχετική 
από 7 Ιουλίου 1639 πράξις εκλογής αυτού (β) :

Επειδή δ πανιερώτατος καί λογιώτατος Μητροπολίτης Ίωαννίνων κυρ—Παρ- 
Θένιος, δ συνάδελφός ήμών, λόγψ μεταθέσεως μετετέθη είς τόν θρόνον τής άγι- 
ωτάτης Μητροπόλεως Άδριανουπόλεως, ώς άνήκοντα αότφ, καί έμεινεν ή Μη* 
τρόπολις αύτη άπροστάτευτος καί δίχα ποιμένος γνησίου, προστάξει τού πανα- 

5 γιωτάτου ήμών αύθέντου καί δεσπότου, τοΟ οικουμενικού πατριάρχου κυρίου κυ
ρίου Παρθενίου, συνήχθημεν ήμείς οΕ παρευρεθέντες άρχιερείς έν τφ πατριαρ- 
χικφ ναφ, είς όνομα τιμωμένω του μεγαλομάρτυρος Γεωργίου καί έποιήσαμεν 
ψήφους κανονικάς δι* αυτήν καί έθέμεθα πρώτον μέν τόν δσιώτατον έν Εερομο- 
νάχοις καί πνευματικοΤς κυρ— Καλλίνικον, έπειτα τόν δσιώτατον έν ίερομονά- 

10 χοις κυρ— Ματθαίον, πρωτοσύγκελλον Σερρών καί τρίτον τόν δσιώτατον κυρ— 
Φιλόθεον Αρχιμανδρίτην. *Όθεν είς δήλωσιν καί Ασφάλειαν κατεστρώθη τα 
δνόματα αύτών έν τφδε τω Εερφ κώδικι τής Μεγάλης Εκκλησίας, έν έτει σω· 
τηρίψ φχλθψ, 'Ιουλίου 7, ίνδικτιώνος ζης.
f  Ό  Εφέσου Μελέτιος f  Ό  Έρακλείας Ίωαννίκιος f  Ό  Κυζίκου Άνθιμος,

15 ψ Ό  Τυρνόβου Μακάριος, f  Ό  Άδριανουπόλεως Παρθένιος, f  Ό  Νάξου "Αν
θιμος, f  Ό  Χαλκηδόνος Παχώμιος, f  Ό  Λαρίσης Γρηγόριος, f  Ό  Σερρών 
Δανιήλ, f  *0 Βερροίας 'Ιωάννης, f  Ό  Αθηνών Δανιήλ, f  Ό  Παλαιών Πατρών 
Παρθένιος, f  f0  Λακεδαιμόνιας Ίωάσαφ, f  Ό  Φιλιππουπόλεως Γαβριήλ, f  Ό  
Ρόδου Μελέτιος, f  Ό  Προύσης Χρύσανθος, f  Ό-Δρύστρας Αντώνιος, ψ Ό Β :-  

20 ζύης Δαμασκηνός, f  Ό  Προικονήσου Γρηγόριος, f  Ό  Φιλίππων καί Δράμας 
θεόκλητος, f  Ό  Μεσημβρίας Ακάκιος, f  Ό  Άγχιάλου Μητροφάνης, f  Ό  
Σηλυβρίας Σωφρόνιος, f  Ό  Αίγίνης Δωρόθεος.

4. Κ . Σ ά Ο α ,  ‘Ανέκδοτον συγίλλιον τής Μητροπόλεως Ίωαννίνων. «Χροσαΐλίς», τόμ. Γ"
(1865), σελ. 197 — 199. - Μητρ. Παραμυθίας ’A 0 η ν α γ  ό ρ α, iv(f άνωτ.. σελ. 29 30, υποσ. 3.

5. 5) π . Π. Λ ά μ π ρ ο υ .  Τό Χρονικόν του π α π α  — Συναδίνοΰ, «Δελτίον Ισ τορ ικής  κ α ί  'Ε 
θνολογικής Ε τ α ιρ ε ία ς » ,  τόμ. Β ' ( 8S5 —89). σελ. 648 — 049. 11 έ τ ρ ο υ 6 .  Π έ ν ν α. Τό Χρονικόν 
του παπα-Σ υναδ:νοΰ , « Σ ερρα ϊκά  Χρονικά*, τ. Α ' ( 938). σελ. 62.

6. Κώδ. τοδ έν Κ )πόλει Ά γ ιο τ α φ ιτ ικ ο ΰ  Μετοχιού, ί>π* άριΟ 4. φύλ. 35χ. 'Τπό του Α. 
Π α π α δ ο π ο ύ λ ο  υ —Κ ε ρ α μ έ ω ς δεν άναφέρετα ι ε ίς  τόν ο ικεΐον κατάλογον (Ίεροσολυμιτι-  
κή  Β ιβλιοθήκη, τόμ. Δ', έν Πετρο^πόλβι 1899, σελ. 16>1ν τή  περ ιγραφή του κώδ κος. π ε ρ έ χ ε -  
τα ι  όμως, ώς φ α ίνετα ι ,  ε ίς  τόν Κώδ. Β ’ 69, 79 τού Πατρ. ‘Α ρχειογυλακίου  (Μητρ. Σάρδεων Γ ε ρ- 
μ α ν ο δ, βνθ* ά νω τ.,  σελ. 67. άποβ. 19). Η ς  τό βτος Η 3 9  άνευ άλλων ειδήσεων καταρ ιθμείτα ι 
ό Κ α λ λ ίν ικ ο ς  κ α ί  έν φ. 302 — 303 τού υπ* άριθμ. 10, 46 Λαυρεωτικου άγιορειτ ικοΰ κωδικός. Σ ω - 
φ ρ ο ν ί ο υ Ε & σ τ ρ α τ ι ά δ ο υ .  Μητρ. πρ. Λεοντοπόλεως. ’Α γιορειτικών κωδίκων σημειώματα. 
«Γρ. Παλαμ&ς», τόμ. Δ '  (1917). σελ. 425.
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* 0 Κ α λ λ ί ν ι κ ο ς  έποίμανεν επί μακρόν τήν Μητρόπολιν Ίωαννίνων, άλλ* 
ή άρχιερατεία του υπήρξε τρικυμιώδης και ούχί συνεχής. Θά παρακολουθήσωμεν 
αυτήν εκ των ΰπαρχουσών μαρτυριών και των περισωθέντων εγγράφων, διότι καί 
μόνον έξ αυτών καταφαίνεται δτι ύπήοξεν Ιεράρχης δραστήριος καί άξιος λόγου. 
Κατά τινας ενδείξεις, ήτο τέκνον τής Η πείρου, καταγόμενος Ικ Λουζατίου του Δελ- 
βίνου καί χαρακτηρίζεται ώς ευσεβής καί τολμηρός (7).

Πρώτη μνεία του Καλλινίκου ώς Μητροπολίτου Ίωαννίνων είναι ή κατά τό 
πρώτον έτος τής εκλογής του αρχιερατική πράξις συμβιβασμού μεταξύ τών επισκό
πων Δρυϊνουπόλεως Καλλίστου παραιτηθέντος καί Γαβριήλ τού διαδεχθέντος αυ
τόν, εν σχέσει μέ τά χρέη τής επισκοπής ταύτης. Την πράξιν, καταχωρισθεισαν εις 
τον κώδικα τής Μητροπόλεως Ίωαννίνων, γνωρίζομεν εξ αντιγράφου τού κώδικος 
τής επισκοπής Δρυϊνουπόλεως, πιθανώς δέ πρέπει νά συνετάχθη αύτη κατά Σεπτ. 
— Δ)βριον 1639 (7α). * Ακολούθως ό Καλλίνικος άπαντά τό 1640 εις τινα ένδιαφέ- 
ρουσαν ενθύμησιν τού ύπ’ άριθ. 4 χαρτώου κωδικός τού ΙΖ' αίώνος τής μονής Βυ* 
λίζης, δστις περιέχει Νομοκάνονα Ματθαίου τού Βλαστάρεως. Ιδ ού  ή σημείωσις: (8)

«Τό παρόν βιβλίον έγένετο διά συνδρομής καί έξόδου τοΟ πανιερωτάτου Μη
τροπολίτου τής άγιωτάτης Μητροπόλεως Τωαννίνων δπερτίμου καί έξάρχου Κέρκυ
ρας κυρίου Καλλινίκου καί έγράφη διά χειρός έμοϋ του έλαχίστου τών ίερέων Γγί- 
νου καί Οίκονόμου τής άγιωτάτης έπισκοπής Πωγωϊανής, έν έτει, ζρμηψ (= 1 6 4 0 )  
μηνί Ιουλία) ιε'».

Μετά 4 ετών άρχιερατείαν εις Τωάννινα ό Καλλίνικος ήλθεν εις προστριβάς 
προς τούς έπαρχιώτας του, οί όποιοι ήναγκάσθησαν νά προσφΰγουν εις τό Πατρι- 
αρχεΐον, παραπονούμενοι διά γραπτών αναφορών καί προφορικώς. Δεν γνωρίζο
μεν εις τι συνίσταντο ακριβώς τά παράτονα των, αλλά πάντως δΓ αυτά τό Πατρι- 
αρχείον έκάλεσεν έπανειλημμένως τον Καλλίνικον ν' άπολογηθή, επειδή δμως εκεί
νος «Ιφάνη κατ/. πάντα απειθή; καί άνυπότακτος, ύπεύθυνος ών τών κατ’ αύτοϋ 
λαλουμένων», διά συνοδικής πράξεοος επί πατρ. Παρθενίου Α' τού Γέροντος καθη* 
ρέθη, κατ’ Όκτιύβριον τού έτους 1643, ϊνα ούτω τής χηρευσάσης Μητροπόλεως 
Ίωαννίνων άλλος άντ’ αυτού χειροτονηθή άρχιερεύς.

Ή  εν λόγφ καθαίρεσις τού Καλλινίκου, ανέκδοτος έν φ. 40α τού ύπ’ άριθ. 
4 Κώδ. τού έν Κ)πόλει ‘Αγιοταφιτικού Μετοχιού (9) έχει ώς εξής:

7. Μητρ. Παραμυθίας Ά θ η ν α γ ό ρ α ,  ενθ* άνωτ. σελ. 31 -  32 . Πρβλ. κ α ί  τόμ. Δ' (1929), 
σελ. 16.

7α. Π α ν. Η. Π ο υ λ ί τ σ α, Σύνοψις τοδ κώδικος τής έπισκοπής Δρυϊνουπόλεως κ α ί  ’Αρ
γυρόκαστρου. « Ή π ε ιρ .  Χρονικά», τόμ. Ε ’ (1930), σελ. 91 — 93. Έ ν  τή πράξει α ναγράφ ετα ι χρο
νολογία ολογράφως 1609 κ ατά  μήνα Φεβρουάριον, ϊνδικτιώνος η'. Νομίζομεν δτι κ α τ ά  π αρ ά -  
λειψιν τών δεκάδων τό έτος δέον ν ’ άποκατασταθή είς 1639, ό δέ μην ε ίς  Σεπτέμβριον  έως Δε
κέμβριον, δπότε θά σύμφωνη ή Ινδικτιών κα ί  θά έμπ ίπτη  ε ϊς  τήν άρχ ιερατε ίαν  τοδ Κ α λλ ιν ί
κου, άρξαμένην άπό Ιουλ ίου  1639.

8. Σ π ,  Π, Λ ά μ π ρ ο υ ,  *Η μονή Β υλίζης κ α ί  τά  6ν αδτή χειρόγραφα, «Δελτίον Ίστορ. 
’Εθνολογ. Ε τα ιρ ε ία ς» ,  τόμ. Δ' (1 8 9 2 -  95), σελ. 355, υποσ. 4.

9. Α. Π α π α δ ο π ο δ λ ο υ —Κ ε ρ α μ έ  ως, βνθ’ άνωτ., σελ. 16.
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Παρθένιος έλέφ θεοΟ Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως Νέας Ρώμης 
καί οικουμενικός Πατριάρχης.

+ Ε πειδή τόν Μητροπολίτην Ίωαννίνων Καλλίνικον έγκαλούμενον δπότών 
έπαρχιωτών αύτοΟ καί διά ζώσης φωνής καί δι9 άναφορών πολλάκις ώς άδι- 

β κοΟντα τούς χριστιανούς καί πλεονεκτοΟντα καί λαμβάνοντα βίοι καί δυναστεία 
πλείονα του δικαίου αύτοΟ έμηνύσαμεν καί ήμείς διά γραμμάτων πατριαρχι
κών καί μάλιστα καί δι9 όρισμοΟ Βασιλικού έλθεΖν καί άπολογηθήναι αύτοΖς 
περί α>ν ένεκαλεΖτο καί αύτός είς ούδέν έλογίσατο ούτε τόν Βασιλικόν όρισμόν, 
ούτε τήν άπόφασιν τών ήμετέρων έκείνων πατριαρχικών γραμμάτων καί μάλι- 

10 στα 8τι έπί τούτψ έπέμψαμεν καί άνθρωπον ήμέτερον καί διεμηνύσαμεν αύτώ 
παραγενέσθαι ταχέως καί άπαλλάξαι ήμάς τής κραυγής καί τών πρός ήμάς 
αύτών γογγυσμών καί έφάνη κατά πάντα άπειθής καί άνυπότακτος, ύπεύθυνος 
ών τών κατ' αύτοΟ λαλουμένων, τούτου χάριν γράφοντες άποφαινόμεθα, γνώμη 
κοινή συνοδική τών παρατυχόντων ίερωτάτων άρχιερέων καί ύπερτίμων, τών 

15 έν άγίφ πνεύματι άγαπητδ>ν ήμών άδελφών καί συλλειτουργών, Γνα δ Μητρο
πολίτης αύτός Ίωαννίνων Καλλίνικος, ώς άπειθής καί άνυπότακτος τής συνο
δικής άποφάσεως καί καταφρονητής τών ήμετέρων πατριαρχικών πρός αύτόν 
άποσταλέντων συνοδικών γραμμάτων καί μή καταδεξάμενος έλθεΐν έν τή ίερα 
συνόδω καί άπολογηθήναι τοΐς έπαρχιώταις αύτοΟ περί τών έγκαλουμένων, 

20 εϊη καί διαμείνη καθηρημένος καί γεγυμνωμένος πάσης άρχιερατικής ένεργείας 
καί τάξεως καί έκβεβλημένος τής έπαρχίας αύτοΟ καί τών εισοδημάτων αύτής 
έστερημένος, έτερος δέ χειροτονηθείη άναμφιλέκτως έν τή έπαρχία αύτή Ίωαν- 
νίνων. Ούτως άπεφηνάμεθα συνοδικώς είς διηνεκή δέ τήν άσφάλειαν έγράφη 
καί ή παροΟσα αύτοΟ συνοδική καθαίρεσις καί κατεστρώθη,έν τωδε τφ ίερφ 

25 κώδικι τής Μεγάλης 'Εκκλησίας, έτει αχμγφ (= 1 6 4 3 ) έν μήνί Όκτωβρίφ, 
ίνδικτιώνος ιβ^.

f  Ό  Καισαρείας Μακάριος f  Ό  Χαλκηδόνος Παχώμιος
f  Ό  Έρακλείας Ίωαννίκιος f  Ό  Λαρίσης Γρηγόριος
f  Ό  Λακεδαιμόνιας Γαβριήλ f  Ό  Άδριανουπόλεως Παρθένιος

’ ·4i

• Μετά τήν καΟαίρεσιν τού Καλλινίκου, διά συνοδικής πράξεως τού ίδιου πα· 
τριάρχου κατά Νοέμβριον τού 1643 τόν θρόνον τών Ίωαννίνων κατέλαβε διά με- 
ταθέσειος ό Εύρίπου Ί(οασαφ (10). Ώ ς διαλαμβάνεται εις τήν μακράν συνοδικήν 
πράξιν, «τοΟ Καλλινίκου νομίμως καί κανονικώς καθαιρεθέντος τοΟ θρόνου καί
πάσης τής έπαρχίας Ίωαννίνων διά πολλάς αιτίας...... ή σύνοδος διασκεψαμένη
εύρε τόν ίερώτατον πρώην Μητροπολίτην Εύρίπου Ίωάσαφ άξιον καί αρμόδιον 
είς προστασίαν λαού....», διό και λόγφ μεταθέσεως άποκατέστησεν αύτόν εις Ι ω 
άννινα, λεπτομερώς δέ άναγράφουσα είς συνοδ. συγίλλιον τά αξιώματα και δικαι-

10. Μητρ. Σάρδεων Γ ε ρ μ α ν ο ί ) ,  ΙνΟ’ άνων. οελ. 68. Μητρ, Παραμυθίας * Α Θ η ν α γ ό- 
ρ α , ενθ’ σελ. 31. Καίτοι άποκαθίστανται παρανοήσεις προηγουμένων, ένταύΟα ή άρχιερατεία 
τοδ Ίωάσαφ τοποθετείται μεταξύ τών έτών 1640 —1644.—Βλ. καί Άρχιμ. X ρ υ σ ο σ τ ό μ ο υ 
θ  έ μ e λ η . Ί Ι  Ιερά μητρόπολις Εύρίπου διά μέσου τών αιώνων, Άθήναι 1952, σ, 88—39,
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ώματα αυτού και άφορισμόν άλυτον απειλούσα κατά παντός αντιλέγοντος, περιέβα
λε διά των άνηκουσών τιμών, ώς γνήσιον καί κανονικόν Μητροπολίτην Ίωαννί- 

; νων καί εξαρχον Κέρκυρας ("Ι
Έ  τοΰτοις, παρά τάς συνοδευοΰσας τον πρώην Ευρίπου Ίωάσαφ εις τήν 

νέαν μητρόπολιν πατριαρχικός ένισχυσεις καί εύχάς, ούτος δεν ηύδοκίμησεν εκεί, είτε 
Ικ τής κακής διαγωγής του Ιδιου, εϊτε τής ύπάρξεως του Καλλινίκου είς τό περι- 
θώριον, καιροφυλακτούντος να τον έκδιώξη, πράγμα πού επέτυχε ‘μετ’ ού πολύ, 
μόλις τον πατριαρχικόν θρόνον κατέλαβεν ό από Άδριανουπόλεως Παρθένιος, τον 
όποιον ό Καλλίνικος είχε διαδεχθή τό 1639 εις 'Ιωάννινα. "Οθεν κατά Σεπτέμβρι
ον τού 1644, καθαιρεθέντος Ίωάσαφ τού ποτέ Ευρίπου, κακογέροντος καί ληστρι- 
κώς καί επιβατικώς εισπηδήσαντος είς τον Ίωαννίνων θρόνον, άποκατέστη ό Καλλί
νικος. 'Ιδού ή συνοδική πράξις(13).

Παρθένιος έλέω θεού άρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως νέας Ρώμης καί 
! οικουμενικός Πατριάρχης.
• Επειδή τής ήμών μετριότητος συνοδικώς προκαθημένης, συνεδριαζούσης
| αυτή καί τής παρατυχούσης ίεράς συνόδου, τών τε ίερωτάτων Μητροπολιτών,
| 5 των έν άγίω πνεύματι άγαπητών αότής άδελφών καί συλλειτουργών, καί τών
S τιμιωτάτων κληρικών τής καθ’ ήμάς τοΟ Χρίστου Μεγάλης Εκκλησίας καί 
! κανονικώς θεωρούσης τάς έμπιπτούσας έκκλησιαστικάς όποθέσεις, προήχθη είς 
ί μέσον καί τών Ίωαννιτών τακιαντζήδων καί λοιπών διαφορά καί διένεξις, ή 
I ούσα μεταξύ αύτών τε καί τοΟ ίερωτάτου Μητροπολίτου Ίωαννίνων κυρ— Καλ- 
1 10 λινίκου, τοϋ έν άγίω πνεύματι άγαπητοΟ αυτής άδελφοΟ καί συλλειτουργού,
| περί ής καί έξ άμφοτέρων τών μερών δτι πλεΖστα έρρέθησαν καί ήλθον είς 
!j έμφάνειαν, κεκαλυμμένα οντα τό πρότερον όπό τής άκυβερνησίας καί αίσχρο- 
? κεροείας του προ ήμών έξωσθέντος, οίς κρίμασιν οΖδε Κύριος του πατριαρχι- 
, κου θρόνου γέροντος Παρθενίου, το0 καί καθαιρέσει τελεία συνοδική καθυπο- 
j 15 βληθέντος καί τής πατριαρχικής τιμής τε καί χάριτος ύστερηθέντος καί άπηλ- 
j λοτριωθέντος καί έφάνη καί άπεδείχθη έπί παρουσία τής αύτής ίεράς συνόδου,
1 δτι παρά κανόνας καί άνευ έγκλήματός τίνος κωλύοντος αυτόν τής άρχιερωσύ- 

νης καί καθάπτοντος κατά νόμους άρχιερατεύειν έξώσθη τής αύτής Μητροπό- 
λεως καθαιρέσει καθυποβληθείς, ώς λέγεται έν τοις γράμμασι τοϋ γέροντος αύ- 

20 τοΟ οίκονομικώ τρόπο) γεγονέναι, ούμήν δέ εύλόγως καί δικαίως καί υστερήθη 
μέν αυτός ταύτης άναιτίως, προσεπηδήσατο δέ έν αυτή τή Μητροπόλεt ληστρι- 
κώς τε καί έπιβατικώς καί έξω παντός λόγου τε καί κανόνος ό άσύνετος γέρων 
Ίο)άσαφ καί οία άφρων καί πάσης άοολεσχίας καί άκαταστασίας μέτοχος έλαβε 
τήν τοϋ Ίωαννίνων όνομασίαν καί άπελθών έκείσε τάχα προστάτης τής έπαρ- 

25 χίας αύτής έγένετο καί έλογίσθη, μηδόλο>ς είς νοΟν θέμενος τήν τών ιερών νό- 11 12

11. Γ ε ω ρ γ. Π. Κ ρ έ μ ο υ , Φωκικά. 'Ιστορία τής έν τή Φωκίδι μονής του οσίου Λου
κά, το&πίκλην Στειριώτου, τόμ. Γ'. Έν *Αθήναις 1880, σελ. 6—8. * Α ρ χ ι μ .  Χ ρ υ σ . θ έ -

\  μ e λ η . ένθ* άνυ)τ, σελ. 39.
12. Νομ, Συναγωγή, φ, 129β—130α (Κ. Ν. 2 ά θ α, Μεσαιιυνική Βιβλιοθήκη. τόμ. Γ', ο» 677.)
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μων τε καί κανόνων παράβασή, ήντινα μή στέρξασα ή ιερά σύνοδος, άλλ* ού
τε δεχθεΐσα τή ίσχύι αύτής ύστερείσθάι τόν γνήσιον άρχιερέα Ίωαννίνων, τόν 

. είρημένον δηλαδή ίερώτατον κυρ— Καλλίνικον, τής αύτής Μητροπόλεως καί 
τόν έπιβάτην καί παρανόμως αύτής δραξάμενον ίθύνειν αύτήν και έξουσιάζειν, 

30 καί έν άκριβεία πολλή καί έρεύνη διασκεψαμένη τό περί ταύτης, κοινή γνώμη, 
ως έξ ένός στόματος άπασκ ώρίσατο καί είπε μηδόλως λογίζεσθαι τήν όνομα 
σίαν ταύτήν τοΟ ’Ιωαννίνων, τήν πρδς αύτόν ή τήν μετάθεσιν αύτοΟ στέργεσθαι 
κατά κανόνας, άλλα μεΐναι αύτόν ώς καί πρότερον έν τή τής Μητροπόλεως 
Εύρίπου όνομασία καί είναι ύπό παντελή καθαίρεσιν καί άπόβλητον τής σειράς 

35 καί τού χοροΟ τών άρχιερέων καί δεδιωγμένον τής τών Ίωαννίνων Μητροπό
λεως, άτε μηδεμίαν μετοχήν νομίμως τε καί κανονικώς κεκτημένον έν αύτή, 
δι* ήν ένεδείξατο καταφρόνησιν τής έκκλησιαστικής τάξεως καί παρακοήν τών 
θείων κανόνων, των τρανώς καί διαρρήδην άποφαινομένων, μηδένα τολμάν λαμ- 
βάνειν έπαρχίαν τινός δίχα διορισμού κανονικοΟ καί πολλάκις δτι μάλιστα νου- 

40 θετηθείς παρ5 άρχιερέων καί κληρικών άποστήναι τής όρμής ταύτης καί τής 
έπεμβ^σεως, ώς τούτο μεγαλοφώνως πρός πάντας είπον οί είρημένοι, ούκ έπεί- 
σθη, ούτε τάς αύτών παραινέσεις ήθέλησε βαλεϊν έν τοΐς ώσίν αυτού καί κατά' 
τήν συνοδικήν γνώμην τε καί άπόφασιν καί ’ βουλήν, ή μετρητής ήμών διά 
ταΟτα πάντα καί τής άρχιερωσύνης αύτόν έστέρησε δι* ωμοφορίου καί έπιτρα- 

45 χηλίου καθήρασα αύτόν και γυμνώσασα πάσης άρχ ιερατικής χάριτός τε καί 
άξίας καί έκβαλοΰσα αύτόν τής των άρχιερέων όμηγύςεως καί καταλιπουσα κα- 
λεΐσθαι τοΟ λοιπού μόνον Ίωάσαφ, μηδεμίαν άνάκλησιν έχοντα είςτόέξήςκαί 
τόν θελήσοντα βοηθήσαι αύτω οίωδήτινι τρόπω καί αρχιερέα καλέσαι είναι δπ* 
άφορισμόν άλυτον καί φρικώδη τόν από του παντοκράτορος, μεινάσης τής αύτής 

50 Μητροπόλεως Ίωαννίνων έν τή έξουσία καί δεσποτεία τοΟ {ερωτάτου τούτου 
κυρ — Καλλινίκου, τού γνησίου καί καθολικού αύτής προστάτου τε καί 
ποιμένος* τούτου χάριν ή εύλογος καί δίκαια αύτη καθαίρεσις ή συνοδική τού 
κακο-γέροντος αύτού ποτέ Εύρίπου Ίωάσαφ έγράφη καί κατεστρώθη εις διηνε
κή τήν άσφάλειαν καί ένδειξιν πάντων έν τωδε τω ίερω κώδικι τής καθ’ ήμάς 

55 τού Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας. Έν έτει σωτηρίω αφ χ^ μ  ̂ δ̂ 1 (=1(544) 
έν μηνί Σεπτεμβρίω ίνδικτιώνος ιγ ^  (,3).

Εφέσου Παΐσιος, Ήρακλείας Ίωαννίκιος, Τορνόβου Μακάριος, Λαρίσης Γρη- 
γόριος, Άδριανουπόλεως Νεόφυτος, Χαλκηδόνος Παχώμιος, Βερροίας Ίωαννίκιος, 
Νικομήδειας Κύριλλος, Φιλιππουπόλεως Γρηγόριος, Τραπεζοΰντος Λαυρέντιος, Διδυ-jj 
μοτείχου Κλήμης, πρ. Δρύστρας Αντώνιος, Μ. Λογοθέτης Χρυσόσκουλος ίερεύς, 0j 
Σακελλίου Γεώργιος, Μ. Εκκλησιάρχης Μιχαήλ, ό δικαιοφύλαξ Μιχαήλ, ό πρωτο
νοτάριος Φίλιππος, ό πρωτοκανονάρχος Δημήτριος.

[ Σ υ ν ε χ ί ζ ε τ α ι ]  13
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13. ΑΙ ύπογραφαί έκ τοδ παρά τφ υπ* άριθ. 11 χειρογράφω κώδικι άπογράφου έν τη σολλο-s 
γη τοδ Ελληνικού Φιλολογικού Σύλλογοι) Κ)πόλεως: Α . . Π α π α δ ο π ο ύ λ ο υ  — Κ ε ρ α μ έ ω ς ^  
Κατάλογος των έν τφ φιλολογικφ Συλλογή χειρογράφων βιβλίων έν τφ Περιοδικφ. τοδ Έλλην.ί 
Φιλολογικού Συλλόγου Κ)πόλεως, Παράρτ. Κ—ΚΒ' (1892) τόμου, σελ. 100. ’ '
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Η Ε Ν Θ Υ Μ Η Σ Η  ΤΟΎ 1 5 8 4 '

, Ο . ' — Χ ό  Κ ά σ τ ρ ο *

’Από δλα δσα πιό πάνου είπαμε, συμ* 
■ίεραίνεται δτι - ίσως κι’ ολόκληρο - τό έ· 
Ηωτερικό τείχος τού σημερινού κάστρου 
{Ιών ΙΥαννίνων, είναι οικοοομημένο από 
|όν *Αλή· κρατήθηκαν δμως κατά την οί- 
|οδόμηση, οί δρίζουσες γραμμές τοΟ πα- 
αβριοΟ Βυζαντινού, οί όποιες σχηματίζουν 
|}ή οωζόμενη άκόμα έσωτερική πλευρά 
Ιου. (“)
ί Μέ μόνη τή διαφορά δτι σέ τρία βασι- 
;|ά σημεία έντονων καμπών του; κάτω στό

Ϊώλο (τώρα προκυμαία Μαβίλη;, καθώς 
?χίξει τό γύρισμα πρός τό Κέντρο Κυρά- 

&>ροσύνη, στό Κουρμανιό (τώρα Πλατεία 
|ΐεομάρτυρα), καθώς γίνεται ή στροφή πρός 
;ji Ψαράδικα, καί τέλος, στά τελευταία 
•ΐδτά, καθώς σημειώνεται ή βξεία γωνία 
ί|ού σχηματίζεται μέ την παραλίμνια 
|λευρά του, ό Άλής, έφκιασε καί τρεις 
φοεξέχοντες πολυγωνικούς πύργους πλα* 
|ίοφύλαξης,

]: 'Ο ‘Ηγούμενος Άνανίας, στην ένθύμη* 
j  του, προσθέτει δτι ό Ά λή  Πασιάς, μα- 
jj μέ τό Κάστρο «... ευκιασε ντάπηες χορ- 
Χρόνιες άπο χόμα γήρο ής τρης μεργιές...» 
t πύργοι έν τούτοις πού προαναφέοαμε, 

. ‘ναι— τό βλέπουμε άλλως τε και σήμε- 
ί^λιθόκτισιοι*. λ ι θ α ρ έ ν ι ο ι ,  καί 
I μ ι σ μ έ ν ο ι μόνον μέ χώμα. Εί-
U άλλως τε άπαράδεκτο, σ’ ένα τόσο γε·
m·, ■ ■ . ...

ροχτισμένο καί σίγουρο δχυρό, τρία άπό 
τά στραιηγικώτερά του σημεία, νά είχαν 
φκιαστεί άπό χορτάρι (;) καί χώμα. Τό 
νά γεμιστούν μόνο μέ χώμα, είναι εύλογο 
καί ευεξήγητο, μιά πού πρόκειται γιά χτί
σμα πού προεξείχε άπό τήν όρίζουσα γραμ
μή του τείχους.

Στά τέλη δμως τού περασμένου αίώ- 
να, στό χώρο πού περιλαμβάνεται άνάμε- 
σα στά τείχη τού Φρουρίου καί τό τόξο 
τής καμπής τού παρακάστριου δρόμου πρός 
τό θερινό κέντρο «Κυρά Φροσύνη» έκεί 
πού τό καλοκαίρι λειτουργεί άλλο θερινό 
κέντρο·(τώρα μπουζούκια, στά χρόνια μου, 
Μώλος τ’ ’Αμπντουλλά, παληόόερα, Ά σκε- 
ριέ), σωζόταν ακόμα ντάμπια του Ά λή , 
κυκλική, έπιχωματωμένη, διάμετρου 15 
έως 20 μέτρων, μέ περιτείχισμα γιά συγ
κράτηση τών χωμάτων, απάνω στήν όποία 
στεκόταν άκόμα έγκαταλειμένα τέσσαρα 
παλαιά κανόνια. Παρόμοια ντάμπια, σω
ζόταν καί κάτω στή Σι αράδα, στά Ψαρά
δικα, έκεί δπου τώρα έγείρεται ένα σπη- 
τάκι δασονόμου. Αύτές φαίνεται πιθανότε
ρο νά ήταν οί γ ή ρ ο άπό τό Κάστρο ν τ ά* 
π ι ε ς  τού Άνανία. Άλλοιώς, άν δέν πρό 
κειται γιά σφαλερό τής ένθύμησης διάβα
σμα, δ χρονογράφος, θά πρέπει νά είχε.ύπ* 
δψει του, δχι πάντως τούς λιθόκτιστους 
πλαγιοφυλακτικούς πύργους τού τείχους, 
άλλά τό άντίστοιχο τμήμρι τού άμυντικοΟ

* Συνεχίζεται &π* τό προηγούμενο τεύχος
U. Δές σχετικά, Λ. Ειγγρπούλου, Μ&ααιωνικά μνημεία ’tuiavvtvliiv ατά ‘Htt, Χρονικά τοδ 

II, ααλ. 2^5, κα ί Δ, Σαλαμάγκ* Π ερίπατοι ατά Γιάννινα» Γιάννινα 195Q, . ο·λ» 87 (Τό Κάστρο),• ■ ι ' Γ 1 · 1 I ' 1 1
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συστήματος, μέ τό δποΐο δ Ά λή ς είχε  
συμπληρωματικά προικίσει, σά μέ πρώτη. 
γραμμή άμυνας τό Κάστρο τών Γιαννίνων, 
μεταβάλλοντας σέ προμαχώνες, λοφοσειρές 
τής παρυφής τής πόλης. -Τμήματά τους, 
σώζονται άκόμα στήν κορυφογραμμή Με
γάλης Κιάφας— Περίλεφτης, προστάτευαν 
τις άπό τό Γιαννιώτικο κάμπο νότιες προ
σβάσεις τής πόλης, καί είναι γνωστές ώς 
«ντάμπιες το$ Ά λή » .

Νά τώρα τί, για τά άμυντικά αυτά έρ
γα γράφει 6 Λαμπρίδης (1δ). «κατεσκεύα- 
σε (αυτός) καί τάφρον μετά προχώματος, 
έ ν δ ο τ έ ρ α ν  τής του Βαϊμούνδου, έ- 
χουσαν μήκος πέντε μιλλίων καί σχήμα 
ήμικυκλίου περίπου, περικλείουσαν άπό 
του ένός μέχρι του άλλου άκρου τής λίμ
νης τά Β.Δ,Ν. τής πόλεως. Είργάζοντο δε 
πρός κατασκευήν τών δύο τούτων έργων 
(Κάστρου δηλ. καί τάφρου, 1798— 1799), 
πάντες οί Τωαννιται διά του πτύου ή κα
λάθου, δόντων τό παράδειγμα, πρώτον τοϋ 
Ά λ ή , τών δύο αύτοϋ υίών, καί τοϋ Μη
τροπολίτου». Α λ λ ά  καί 6 Άραβαντινός έ- 
πίσης (10), ιστορεί δτι στα 1820, δ Άλής, 
«...περιετάφρωσε κ α I τήν πόλιν (τήν έξω 
δηλ. άπό τό Κάστρο) κατά τό δυτικόν καί 
άνατολικόν μέρος, έ ν ώ σ α ς  τάςδύο τάφ
ρους— πιθανώς τοϋ 1799— διά προτειχίσμα· 
τος Ιδρυμένου έπί τών κορυφών τοΟ βουνοϋ 
τοϋ προφήτου Ήλιοϋ (σήμερα βουνό Καρα
βανάς).

Γιά τίς ντάμπιες αύτές χής παρυφής 
τών Γίαννίνων, κάνει λόγο κι1 δ Κωνσταν
τίνος Διαμάντου Τζουκαλάς, δ δποίος, σ’ 
8να μακρότατο στιχούργημά του (ΙΤ), τρα
γουδάει τή ζωή καί τίς περιπέτειες τοϋ 
Ά λή:

Σ τίχ , 620 «... ίστειλεν 6 βεζύρης μές στά
[χαντάκια αύτά»

στάς ντάπιας τών Γιαννίνων 
[στρατεύματα άρκετά»;

καί πιό κάτου:

Στίχ. 580 «...συνάχθησαν χωριάται καί
[κλέπται άρκετοί» 

«καί καπεταναραιοι άνδρείοι δυ
νατοί*

«έρχονται τριγυρίζουν τά Γιάν
νινα αύτάι

«τάς φοβεράς τάς ντάμπιας βα< , 
[ρουσι δυνατά» ,

ί
Αύτά δέ κατά τό στάδιο έκείνο τώ ; 

κατά τοϋ Ά λή  έπιχειρήσεων, κατά τό δ ' 
ποιον οί Σουλτανικοί, δεν είχαν άκόμ* 
προχωρήσει στά ένδότερα τής έξω άπό τ 
τείχη πόλης. ;

Τάφρος (χαντάκι), άναφέρεται έπίσιί ; 
καί στά έγγραφα τοϋ Έπειρ. Αρχεία  
Σταύρου Ίωάννου. Τό Μάη τοϋ 1820, τ εχ ι!Γ 
τες καί ίσνάφια, δουλεύουν άγγαρεία σ*{ 
Χαντάκι, άλλά καί στήν Κούλια τής Λιθί 
ρίτσας (l9). I

Οί κ^λόγηροι, προσθέτει στήν ένθύμ 
σή του έκείνη δ ήγοόμενος Άνανίας, «κε : 
βαλοϋσαν λιθάρια μέ τά καΐκια μήνας \ 
άλλά έπιπρόσθετα τούς έπέβαλαν καί χρ] 
μανκή εισφορά. Ό  άλλος «κόσμος, συ 
χίζει, έτράβησε βάσανα πολλά, χορ 
και ηωαννινα άπό ξύλα δπου έκουδαλ 
σαν καί άσβέστη καί λόγγος».

Ά π ό  τήν έποχή έκείνη χρονολογεί 
δπως λένε, καί ή άποψίλωση τής πρός 
Γιάννινα πλευράς τοϋ Μιτσκελιοΰ(19). 
ξύλα καί «δ λόγγος», χρειαζόταν, τόσο 
τίς σκαλωσιές τών δσων έχτιζαν τά τ 
— φαίνονται άκόμα οί τρύπες τών έγ 
σιων δοκαριών τους— δσο καί γιά τήν 
βεστοποίηση. ?|ΐ

Μέ τήν εύϋαιρία, προσθέτουμε xalt$*:

. 15. Ό π ο υ  ftt6 πάνου.
16. Ό π ο ;  « td  πάνου, A \  ο#λ. 825.
17. Δές Ή π ερ . Χρονικά 1984. σελ. 5 κα ί 4ft·
1θ} *Ηπ. Χρονικά 1989. σελ. 44 κ α ί έγγραφ α  126, 181, 18?,
19, Άραί, Β\ σελ, 249,μ  1, Ααμπρ(δη( δποε πιό πάνοοι οιλ. 14,—* 
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έκτός από τήν οικοδόμηση του Κάστρου 
καί τών Πύργων του, ό Ά λής έφκιασε τό
τε «καί έναν τεκέν καινούργιο από κάτω 
από τό μετζίτ», — καί λέγοντας μετζίτ, ό 
συντάκτης της ένθύμησης έννοεί τό κτί- 
σμα του τζαμιοϋ Άσλάν Πσσιά— 5 οποίος 
σώζεται καί σήμερα, στό έπίμηκες κτίσμα 
μέ τόν πρόδωμο, πού σχηματίζει αψιδωτή 
στοά, καί φαίνεται, αριστερά καθώς άνε- 
βαίνομε πρός τό τζαμί.

Έφτιασε δέ και «τζηπεανέ» (τζουπχα* 
νέ,πυριτιδαποθήκη) «άποκάτου είς τό μάρ- 
μαρον δπου ήτον σπήλαιον μέγα». ( ^ Α λ 
λά έχτισε έπίσης 6 Ά λής καί τό λεγόμε
νο Ίτς— καλέ (έσωτερικό φρούριο), τήν Ά ·  

,'ΐ κρόπολη δηλ. του ανατολικού τμήματος 
ί| τοϋ Βράχου, μέ τό ιδιαίτερό της τείχος. 
I! Μέσα σ’ αύτή, έγειρόταν, τά παλάτια του, 
I ό γυναικωνίτης του, τό Φετιγιέ Τζαμί’άλ- 
,| λά τοϋ στάθηκε, καί τό προτελευταίο τής 
i πολυκύμαντης ζωή; του καταφύγιο.

Στόν καιρό λοιπόν τής ένθύμησης τοΟ 
1584, τό «άστυ» τών Γιαννίνων, στεκόταν 
ασφαλισμένο καί περιτειχισμένο μέσα στό 
Κάστρο τοΟ Δεσποτάτου, δπως είχε αυτό 
διαμορφωθή από τις τελευταίες έπισκευές 
πού τοΟ έκαμε ό Δεσπότης Θωμά Πρε- 
λοϋμπος. Είχε τήν ίδια σχεδόν έκταση, 
καί τό ίδιο σχήμα μέ τό σημερινό.

Μάξιμος ό Πελοποννήσιος, γράφοντας 
στα 1614 στό Μητροπολίτη τών Γιαννί
νων Ματθαίο, για τήν προστασία, πού ό 
τελευταίος είχε δώσει τοϋ Διονυσίου τοϋ 
Φιλόσοφου, στήν άποτυχημένη έπανάστα- 
ση τοϋ 1611, τόν μέμφεται ό'τι έγινε άφορ- 
μή να χαλαστή τό έ π α ι ν ε τ ό ν  τ ο ϋ τ ο  
Κ ά σ τ ρ ο ν (81).

^Ιέσα σ’ αύτό τό «έπαινετό» άκόμα 
Κάστρο βρέθηκε καί ή εικόνα τήν όποία 
ένυπνιάστηκε ή όραματίστηκε, ή καί κα
τείχε μόνο ή καλογραία Παρθενία ή μο
ναχή, πού έμενε στό τότε Καμπαναρειό του,

F '· — Τ ο  Κ αμίαν& ρε& ό το ϋ  Κ ά σ τ ρ ο υ

j Ποιό βμως νά ήταν τό Καμπαναρειό 
*3 αύτό τοϋ Κάστρου; Νά ήταν τάχα— δπως 
I άφήνει νά έννοηθή, ή σχετική φράση τής 

Ί ένθύμησης—ένα μονάχα Καμπαναρειό, μέ
σα σέ τόσες Μονές καί Εκκλησίες πού έ
γειρόταν στό έσωτερικό του; νΗ νά ήταν 
έκεϊ κανένα κωδωνοστάσιο, ειδικά γιά 
χρήση τοϋ φρουριακοϋ αύτοϋ συγκροτήμα- 

] τος τής πόλης; Μήπως τυχόν τό Ώρολόγι 
'' του; Α λλά σέ τέτοια περίπτωση, γιατί θά 

κατοικούσε σ’ αύτό μιά μοναχή; Καί τάχα 
αύτή νά ήταν ή μόνη τοϋ Κάστρου καί 

; τών μοναστηριών του καλόγρηα;

Θά φαινόταν άπίθανο, ο( τόσοι Ναοί καί 
! Μονές τοϋ Κάστρου, νά είχαν ένα μονάχα 

κοινόΚαμπαναρειό. ‘Όταν τόΚάστρο συνθη
κολόγησε, άνάμεσα στά προνόμια πού ζή- 

*1 ΐησαν νά έξασφαλίσουν μέ τή χωρίς άντί-

σταση παράδοσή τους, ο! Καστρίνοί, ήταν 
καί τό νά χτυπούν άνεμπόδιστα τις καμ
πάνες άπό τις Έκκλησιές τους. Λογικώτε- 
ρο λοιπόν θά ήταν νά σκεφθοϋμε δτι, μέ
σα σέ δλα τά σήμαντρα καί τά κωδωνο
στάσια τών Ναών καί Μονών, ένα θά ήταν 
τό πιό μεγάλο καί τό πιό έπίσημο* έτσι 
πού, γιά τούς σύγχρονους τοϋ συντάκτη 
τής ένθύμησης νά μή γεννιόταν άμφιβο- 
λίες γιά τόν καθορισμό του, δταν τότε κα
νένας μιλοϋσε γιά Κ α μ π α ν α ρ ε ι ό  τ ο ϋ  
Κ ά σ τ ρ ο υ .

Ά π ό  τόν Άραβαντινό, άληθινά (ι), 
συμπίπτει νά άναφέρεται— καί κάπως νά 
περιγράφεται—-ένα τέτοιο έπίσημο κωδω
νοστάσιο: Τό Καμπαναρειό τοϋ Παντοκρά
τορα, του Μητροπολιτικοΰ τοϋ Κάστρου 
Ναοϋ, τό όποίο ήταν «κτίσμα Οψηλόν έκ 
πλίνθων έψημμένων» καί «έσώζετο καί

.......................

20. Δές λ . ία λ α μ ά γκ α . Σ πηλα ιολογικά  ούμμικτα» στό περιοδικό Ή ίΐε ίρ . *Εστί«» τεδχ . $ε«*  
1 {Ιμδρίου 1963.

21. Δές Ά ρ χ ιΐ ί ί ,  Χροσόστομοο Παπαδόποολοιη Διονύσιός ό ΣκνλόσΟφος» Ή π ε ιρ , Χρονικά 
1 1938 σελ. 182.
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φαίνετο μέχρι τών μέσων τής 17ης έκα* 
τονταετηρίδος»· πιθανότατα Ισαμε τά1635, 
χρονιά κατά τήν όποία καταλύθηκαν 
καί τά τελευταία προνομιακά δικαιώματα 
πού είχαν κληρονομήσει οί Καστρινοί από 
τόν καιρό τής συνθηκολόγησης τών προ
γόνων τους, καί απειλητικός κατόπι σκέ
πασε τούς πολίτες του Κάστρου 6 μανδύας 
τοϋ έξισλαμισμοϋ. Κατά χειρόγραφη δμως 
διήγηση πού πιστεύεται δτι έγινε άπό 
τόν Διδάσκαλο Κοσμά Μπαλάνο (*), τό 
πλίθινο αύτό καί ύψηλό κωδωνοστάσιο 
τοΟ Καθεδρικού τού Κάστρου Ναού, κατε
δαφίστηκε πολλά χρόνια άργότερα, άπό 
τόν Ά λ ή  Πασά.

Νά ύπήρχαν δμως Μοναστήρια καλο
γραιών μέσα στό Κάστρο; καί τάχα,, μιά 
μονάχα απ’ αύτές νά κατοικούσε στό Καμ- 
παναρειό του;

Στά χειρόγραφα τού Γερμανού Μαρτί
νου Κρούσιου (1526— 1607) Καθηγητή 
τού Πανεπιστήμιου τής Τυβίγγης, περι- 
λαμβανόταν καί έργο τού Θεοδόσιου Ζυ
γομαλά (β), «όδοιπορικό» ένομαζόμενο, 
στό οποίο άναφέρεται άνάμεσα στ* άλλα 
καί δτι «...πρός τήν "Ηπειρον έν Ίωαννί- 
νοις καί τούς γειτνιάζοντας,— κατά τέλη 
τού 16ου καί τις άρχές τού Που αίώνα— 
μοναστήρια τριακόσια...» ’Αλλά κι5 6 βιο
γράφος τοϋ Νεοαάρτυρα Ίωάννου τοϋ έξ 
Ίωαννίνων, λέγει δτι (*) (κατά τήν ίδια 
αύτή έποχή), «ή "Ηπειρος ήταν πλήρης ‘Ι
ερών Μονών, καί τά Γιάννινα είχαν δψιν 
Μοναχουπόλεως.,.» «μοναχών γάρ έμπέ- 
πλησται θεσπεσίων καί άγίων μοναζουσών 
καί μυρίοις άλλοις ιύθυνεΓται τοίς άγα- 
θοίς.»

βΟ Λααπρίδης, άναφέρει 8u  (4), μέσα 
μέν στό Κάστρο ,«...πλήν πολλών καί με
γαλοπρεπών κτιρίων, ήσαν, Μοναί μέν 
7, έκκλησίαι δέ 21» καί δτι μετά τήν έπα*

νάσταση τού Διονύσιου τοϋ Φιλόσοφου, 
κατεδαφίσθησαν— χωρίς καί ειδικά νά 
τούς κατονομάση— πάντες οί έν τώ φρου- 
ρίω ναοί καί μοναί».

«’Αλλά, συνεχίζει, κατεστράφησαν ά
πό τούς Τούρκους, καί δέκα έτεροι (ναοί 
καί μονές) έν τοις προαστείοις» μεταξύ 
τών όποίων καί οί: τής Παναγίας Ταρά- 
κη, τού "Αγιου Άχίλειου, τοϋ "Αγιου ’Ι 
ωάννη, τής "Αγιας Παρασκευής, τοϋ "Α
γιου Στέφανου, είχαν δέ σωθή μόνον οί 
μονές τής Περιβλέπτου καί τοϋ ’Αρχιμαν- 
δρείου. Σ ’ αυτούς πρέπει νά προστεθούν, οί 
άπό άλλα κείμενα τοϋ ίδιου ιστοριοδίφη 
γνωστοί, τής "Αϊα— Τριάδας καί τοϋ "Αγι
ου Μηνά, πού δμως είχαν καταληφθή άπό 
τούς Τούρκους, πριν άκόμα άπό τό 15ο 
αίώνα, καί ή Μονή τοϋ "Αη— Γιάννη τής 
Μπουνίλας (ή όποία, δέν άναφέρεται 
μέν άπ’ αύιόν μεταξύ τών παλαιών, έπι- 
γραφή δμως πού διαβάζεται στό εσωτερικό 
τού Ναού της, (β) τόν φέρνει άρχικά κτι
σμένο «έκ θεμελίων» τό έτος 1473. Στό 
τμήμα του τοίχου τοϋ "Αγ. Βήματος, δι
α κρίνονται κομμάτια τοϋ άρχαίου Ναού).

Ό  Άραβαντινός, (Τ) σημειώνει έντός 
τοϋ Φρουρίου «ναούς ικανούς, ώς έπεται: 
'Αγία Τριάς, "Αγιος Βάρβαρος, (Παναγία 
χωρίς άλλο) Κυριώτισσος, "Αγιός ’Ιωάννης, 
(Παναγία) Ελεούσα, "Αγιος Σπυρίδων, 
"Αγιος Άνδρέας, ό Σωτήρ, ό ’Αρχάγγελος 
Μχαήλ, "Αγιοι ’Ανάργυροι, €Αγία Παρα
σκευή, (Παναγία) Παντάνασσα, "Αγιος! 
Νικόλαος (τοϋ Στρατηγόπουλου), "Αγιος!;; 
Γεώργιος, "Αγιος Μηνάς, "Αγιος ’Αθανά«|;: 
σιος, (Παναγία) ή Πηγαδιώτισσα, ό Π αν^  
τοκράτωρ (Μητρόπολις), τό δλον 18, «Έ ί  
έποχή στήν όποία άναφέρεται έδώ ό Ά ρ α ψ  
βαντινός, είναι δ καιρός τής κατάκτησηίν 
τοϋ Κάστρου. Κι’ αύτό τεκμαίρεται disq; 
τό περιστατικό δτι, γιά £ναν άπό τούς Ναί

2. Λές Α. Ειγγοποόλου, Μεσαιωνικά μνημεία Ίωαννίνων στά Έ π . Χρονικά 1926. σελ, 296 -ι 
8, Δές Άθηναγόρα Παραμυθίας. Πολύτιμοι πληροφορίαν περί 'Ηπείρου κατά τόν ΙΖ αίώνε|> 

στό περιοδικό τών Γιαννίνων «Έλλοπία» σελ. 199.
4« “Οπου Αμέσως πιό πάνου, καί Ή π. Χρον* 1936, σελ, 6 4 ·' rf
6, Περιγραφή ‘Ιωαννίνων, σελ. 25 καί 42,
8, ΔΙς Δ, ϊα λ α μ ά γ κ α . Π ερίπατοι στά Γιάννινα, στή Γ ιαννιώτικη 4Βφημιρί$« «Κραυγή» φυλίΙ: 

3ί—7-1940» . 1
|ι “Οπου mi ηάνον Βι α·λ« iih
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ούς αύτούς, είδικώτερα ΐοΟ ’Αρχάγγελου 
Μιχαήλ, δ αύτδς Ιστορικός προσθέτει δτι, 
κατά την έποχή αύτή, είχ- καταληφθεί 
από τούς καινούργιους άφεντάδες, τούς 

• Τούρκους.
Έξω άπό τό Κάστρο άναφέρονται άπ* 

αύτόν (9) σωζόμενοι στόν ίδιο αύτό καιρό: 
, Έ  Θεοτόκος, ή Α γ ία  Παρασκευή, ή Τ -  
;< παπαντή, ή 'Αγία Τριάδα, 6 "Αγιος ’Αθα

νάσιος, ό "Αγιος Άχίλειος, ό "Αγιος Θεο
ί δωρος, ό "Αγιος ’Ιωάννης ό Χρυσόστομος, 
j ό "Αγιος ’Ελευθέριος, 6 "Αγιος Συμεών ό 
' Στανεράτης «Ναοί προσθέτει δέκα, μεΟ’ 

ών ούκ άναφέρονται 6 τού ’άρχαιοτάτου 
Άρχιμανδρείου, 6 "Αγιος Νικόλαος εις Κο-

πάνους, ή Περίβλεπτος, δ 'Άγιος ’Ιωάννης 
ό Προδρομος εις Βουνίλαν, άπαντες ούτοι 
σωζόμενοι, λέει, καί σήμερον (μέσα 19ου 
αιώνα), ίσως διότι άφίστανχο πολύ τής πό- 
λεως, ένώ οΐ προαναφερθέντες εκειντο έ- 
κ τ ό ς  κ α ί  π λ η σ ί ο ν  τ ώ ν  έ ξ ω  
τ ο υ  Φ ρ ο υ ρ ί ο υ  σ υ ν ο ι κ ι ώ ν » .

«Άναφέρονται προσέτι ώς σύγχρονα, 
συνεχίζει, καί τά Μοναστήρια ταϋτα κεί
μενα έντός τού Φρουρίου: ό "Αγιος Δημή- 
τριος, δ "Αγιος ’Απόστολος, δ "Αγιος Γε
ώργιος, δ ‘Ά γιος Κωνσταντίνος, δ "Αγιος 
’Ιωάννης δ Θεολόγος, δ ‘Ά γιος Δημήχριος 
καί δ Ά γιος Λουκάς.»(9)

8. "Οπου πιό πάνοο Β. σελ. 243.
9. Δυστυχώς, δεν έχουμε ύ π ’ δψει τΙς πηγές  άπό τις  όποιες, τόσο ό Λαμπρίδης, όσο κι* ό Ά ρα* 

ί} βαντινός, έχουν αντλήσει τΙς πληροφορίες τους αυτές. Ά π ό  τή μιά γ ιά  νά δοκιμάζαμε νά αποκτήσω- 
|  με κάτι τό ιστορικά βεβαιότερο, γ ιά  τό πόσοι και ποιοί ακριβώς ναοί σωζόταν εξω άπό τά τε ίχη  τοΰ 
5 Κάστρου στόν καιρό τής ύποτέλειας (1388) κα ί τής κατάκτησης (1430)· αύτό θά μας ώδηγούσε σέ 
jj θετικά κάπως συμπεράσματα, γ ιά  τήν έκταση καί τό μέγεθος τών κατά  τις  άντίστοιχες επ ο χές  έξω 
ρ άπό τό Κάστρο χριστιανικών συνοικισμών τών Γιαννίνων. Ά π ό  τήν άλλη, θά μάς επέτρεπε  νά ξεκαθα-
jj ρίσουμε, μέ όση μπορούσε περισσότερη έπ ιτυχ ία ,  τΙς άσυμφωνίες πού παρατηρούνται στό θέμα αύτό 
ι| άναμεσα στους δυό αυτούς Ή πε ιρ ώ τες  ιστορικούς, κα ί τΙς ανακολουθίες πού σημειώνονται στα άντί- 
!ι στοιχα πληροφοριακά τους στο ιχεία .
ί; Ά π ό  τούς Ναούς π .χ .  τούς εξω άπό τό Κάστρο πού άναφέρει ό Λαμπρίδης, δεν άναφέρονται 
if άπό τόν Άραβαντινό, ό Ναός τού Ά γ ι ο υ  Ίω άννου τού θεολόγου κα ι  τοΰ "Αγιου Στέφανου. Κ ’ άντί- 
|  θετά: Οί Ναοί τής Υ παπαντής ,  τοΰ "Αγιου Θεόδωρου, τοΰ "Αγιου ’Ιωάννη τού Χρυσόστομου, τοΰ 
« Ά γ ιο υ  ’Ελευθερίου, και μακρυνότεροι τοΰ "Αγιου Νικολάου Κοπάνων, καί τοΰ "Αγιου Ίω άννου  τοΰ 
I Πρόδρομου Μπου^ίλας, οί όποιοι άναφέρονται άπό τόν Άραβαντινό , δεν άναφέρονται άπό τόν Λ αμπρί- 
i δη. *0 Ναός τής Θεοτόκου πού άναφέρεται άπό τόν Άραβαντινό, δεν ξέρουμε άν είναι ό ίδ ιος μέ τό 
) Ναό τής Παναγίας Ταράκη τοΰ Δαμπρίδγι. ’Επίσης δέν άναφέρονται ώς έξω άπό τό Κάστρο, ούτε άπό 
\' τό Λαμπρίδη, ούτε άπό τόν Άραβαντινό, οί Ναοί τοΰ "Αγιου Μηνά καί τής Α γ ί α ς  Τριάδας, ή ϋπαρ- 
Ί ξη μόλα ταΰτα καί ή θέση άκόμα τών όποιων, προσδιορίζονται άπό άλλα  σημεία τών ιστορικών τους 
ΐέργαοιών. (Αύτό, ίσως γ ια τ ί  οί δύο αύτοί Ναοί, ε ίχα ν  καταληφθή άπό Τούρκικα κτίσματα, π ρ ί ν  
: ά π ό  τ ό  1 4 3  0, στό όποίο οί ίστοοικοί αύτοί άναφέρονται όταν μιλούν γ ιά  κατάκτηαη τοΰ Κάστρου), 

,Τ Γιά ιούς Ναούς τώρα πού άναφέρει ό Ά ραβχντινός ότι υπήρχαν μέσα στό Κάστρο, παρατηρούμε 
ότι —έκτός βέβαια άπό μιά, όχι και άπίθανη περίπτωση, νά ύπήρχαν ταυτώνυμοί τους κα ί έξω άπό 
τό Κάστρο, κ ι ’ άπό μιά άλλη, άπιθανώτερη όμως, τά παλα ιά  τε ίχη  νά επεκτεινόταν πολύ περισσότε
ρο πρός τή σήμερα έξω άπό τό Κάστρο πόλη, ώστε νά περίκλειναν τμήμα της πολύ μεγαλείτερο  άπό 

ιτό  καθοριζόμενο μέ τά σημερινά τη ς —παρατηρούμε λοιπόν ότι, άναφέρονται άπό τόν Ά ραβαντινό  ώς 
έγειρόμενοι, αέσα στό Κάστρο, Ναοί όπως π .χ .  τής Ά ' ί α — Τριάδας (άργότερα Τ εκές  Γ α ζή — Βρενόζ), 

;τής "Αγιας Παρασκευής (άργότερα Τζαμί Ν α μ α τζγκ ιά χ )  "Αγιου Μηνά (άργότερα Μ παϊρακλή  Τ ζαμ ί)  
[ Ά γ ι ο υ  Αθανάσιου .(άργότερα Μητροπολιτικου τών Γιαννίνων), γ ιά  τούς όποίους, άπό άλλου τής έρ- 
ιϊγασίας τού βεβαιώνεται ότι έγειρόταν εξω άπό τό Κάστρο. Οί Ναοί έπίσης τοΰ Ά γ ι ο υ  Νικόλαου 
·[ (Στρατηγόπουλου. παλαιότατα  Ιδρυμένου), τής Π αναγίας τής ’Ελεούσας (πρίν "Αγιου Νικόλαου 

,ΪΓκιουμάτων) κα ί τού Σωτήρος, πιθανότατα παλαιότατου κι* αύτοΰ), βρίσκονται στό Νησί.
I Α λ λ ά  έπίσης oxt, ενώ ό Ά ραβχντινός άναφέρει—καί όνομαστικά μάλιστα— ώς σύγχρονα κα ί  
Iάλλων ε ξ ω  άπό τή Κάστρο, ναών, επτά  άκόμα μοναστήρια, ό Λαμπρίδης τά θέλει— καί τά  αναφέρει 
ρ μόνον άριθμητικα— μέσα στό Κάστρο, μαζύ μέ 21 έκκλησίες— άντί τών 18 μόνον κα ί  όνομαστικά άνα- 

,ΐφερόμενων τοΰ Άραβαντινοΰ»
I Παρεμπιπτόντως σημειώνουμε έδώ ότι, άπό τούς μέσα στό Κάστρο Ναούς τοΰ Ά ραβαντινοΰ, ή 
ιΚυριότισσα, ποέπει νά ε ίχεν  ίδρυθή γ ιά  νά θυμίζη τήν περίφημη άλλοτε δμώνυμη έκκλησία  τής 
ίΚων)πολης, τήν άλλοιώς Θεοτόκο τού Κύρου» τήν Ιδρυμένη, άπό τόν Ε ' άκόμα π χ .  αίώνα, ή δέ Παν- 
 ̂ ΐάνασσα, τήν όμώνυμη, παλαιότατη κι* αύτή τού Μυστρά, τήν άλλοιώς τού Ζωοδότου Χριστού. *0 
' ιού Συμεών τοΰ ΣταΥβράτη, θά μπορούσε νά ήταν καΗή άνάγνωοή ή γραφή τοΰ γνωστού στυλίτη 
Γ(ίθΰ Συμιώΐ'Ίοΰ , .
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'Ανάμεσα τώρα στις Μονές 'αυτές του 
Κάστρου, νά υπήρχαν τάχα καί καλογραι
ών; Βασικά, έχουμε γι' αυτό τή μαρτυρία 
πού προαναφέραμε. Στις άρχές τοΰ 17ου 
αιώνα, τά Γιάννινα όπως είπαμε, ήταν γε
μάτα άπό μοναχούς καί άγιες μονάζουσες 
( ,0).

Είναι άλλως τε πιθανότερο, ή Μοναχή 
Παρθενία, νά μήν ήταν ή μόνη Μοναχή του 
Κάστρου.

Την ίδια αυτή έποχή (14ος καί 15ος 
αιώνας), καί μέσα σ’ ένα άλλο Κάστρο, 
πού συνήθως είχε κοινή τήν τύχη μέ τό 
Γιαννιώτικο, στό «νΑστυ*, τή: Θεσσαλονί
κης ί11), άναφέρονται μεταξύ τών μοναστή- 
ριών καί πολλά γυναικών: ("Αγιας Θεοδώ
ρας, Θεοτόκου καί άλλα.) Ά λλα καί άπό 
τό Λαμπρίδη (,2) στό έξω άπό τό Γιαννιώ
τικο Κάστρο άστυ σημειώνονται άπό τό 
15ο άκόμα αιώνα, μονάζουσες γυναίκες, 
ο{ γνωστές σ-ά Γιάννινα «καλόγρηες» 
στόν περίβολο του Άρχιμανδρείου.

Κατά τό 1887 πού αυτός έγραφε, «ή- 
σαν εις τον περίβολον τοϋ Άρχιμανδρείου, 
μεταξύ 32 οικιών Χριστιανών, τά κάτωθι 
κελλία, υφιστάμενα καί ίδρυθέντα άπό τά 
1480, (ή προΟπάρχοντα ήγοράσθησαν άπό 
πλουσίας παρθένους τών Ίωαννίνων άγα- 
μίαν έπιλεξαμένας). 1) οίκογενείας Λυγδά
2) Ανθίμου, 3)Σίμωνος, 4) Θεοφ άνους (τών 
τριών αύτών Μοναχών) 5) Κατσάιων, 6) 
Άρτινών έκτοϋ τόπου καταγωγής τής Με
γάλης δπως έλέγετο ή ήγουμένη προϊστα· 
μένη»,

Έ  πληροφορία αδτή— παρμένη πιθανό
τατα άπό παλαιό κείμενο— σέ συνδυασμό 
μέ τήν παρόμοια τοϋ Άραβαντινου (18), δτι 
οί Τούρκοι τών Γιαννίνων, άπό τήν ίδια 
αύτή έποχή (1480) είχαν— δπως πλατύτε
ρα θά ίδοϋμι πιό κάτου— έπεκτείνει τούς 
συνοικισμούς τους πρός τις περιοχές τής 
Μονής Ά γ . Παρασκευής, ή πληροφορία

λοιπόν αύτή τοϋ Λαμπρίδη είναι σημαντι
κή.

Ά πό έπιγραφή πού άπομνημονεύτηκε 
άπό τό Χ.1. Σούλη, πιστοποιείται άληθινά 
δτι ένα άπό τά κελλιά αυτά, ειδικότερα 
τό όνομαζόμενο τών Λυγδιατισσών, είχεν 
άρχικά χτισιεί στά 1486 (10 * 12 * 14 * * *) ή δέ οίκογέ 
νεια Λυγδά ήταν άπό τις παλαιότερες τών 
Γιαννίνων, καί άπόγονοί της άναφέρονται 
(ι6) καί κατά τόν ΙΖ' α!ώνα.

Ό  Άραβαντινός (,β) μνημονεύοντας τις 
μονάζουσες αυτές τοϋ Άρχιμανδρείου, χρο
νολογεί τήν έναρξη τής έκεί ένοίκησής 
τους, σέ χρόνο άρχαιότερο τοϋ 1486, προσ
θέτοντας δτι είναι βέβαιο, δτι, έκεί, πριν 
άπό τήν κατάκτηση, έμόναζον μονάχα άρ- 
ρενες.

Ά ν  τώρα, προχωρώντας, συνδυάσουμε 
δλα αύτά, καί μέ τό περιστατικό δτι, μο· 
ναχή καί καλογραία ήταν έκείνη πού άπο- 
κάλυψε καί βρήκε— ίσως καί τήν άπ’ αύ
τή τήν ίδια «μετ’ έπιμελείας» άποκρυβεί- 
σα— είκόνα τής Ελεούσας, δέ θά μπορού
σαμε νά άποκλείσουμε τελείως τή σκέψή 
δτι, ή Α γ ία  Παρασκευή, ήταν Μοναστήρι 
μοναζουσών, και δτι μετά τήν κατά τά 
1480 πρός τήν περιοχή του έπέκταση ιών 
Τούρκων καταλήφτηκε άπ’ αύτούς, καί οΙ 
μοναχές του τότε κατέφυγαν στό άρχαιό* 
τατο Άρχιμαντρειό, δπου ίσαμε τότε— κα 
πριν άκόμα άπό τήν κατάκτηση— έμόνα- 
ζαν μόνον άρρενες. Καί, ή έχτισαν έκεί, I 
άγόρασαν προΟπάρχοντα κελλιά μοναχών 
πού όνόματά τους—Ανθίμου, Σίμωνος 
θεοφάνους — έφτασαν ίσαμε τά χρόνιι 
μας.

Οί μονάζουσας αύτές τοϋ Άρχιμαν 
τρειοΟ, άναφέρονται καί στή διαθήκη (6 -  
1— 1860) τοϋ 'Ιερομόναχου Αγάπιου, ί 
που κατονομάζονται είδικώτερα «κελλί 
Καστρινών καί Παυχηανών (Η) (;).» Γιά 
8τι ύπήρχαν στά Γιάννινα μοναστήρια κ

10. Δές κα ί δποο στήν Οποσ. 4.
11ι Δές Μιχ. Χατζηΐωάννου, Άστογραφία θεσοαλονίκης, Θεσσαλονίκη} 1881, Οελ» 100,
12. 1. λαμπρίδη, Περιγραφή Ίωαννίνων, αελ. 61—63
18. ΓΟποο, πιό πάνοο, Β. οελ. 242.
14, Δές ‘Ηπ&ιρ. Χρον, 1064, οελ. 119, άριθ. Ιπιγρ. 150
16. Δές I. Λαμπρίδη^ Περιγραφή Ίωαννίνων, οελ. 21.
16* #0«οο πιό ndvou Β. σ·λ. 264. Δές κ α ί Ή πβιρ, Χρβν* 1084* Οελ» 110»
Π· Δές Αιαθήκαι ΕΟεργαι^ν, Ά θή να ι 1887 οιλ. 105 καί 107, πιθανότατα» Αντί Βαυλιανών
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λογραιών ατά τέλη τού 16ου αιώνα, καί 
μια ακόμα απόδειξη είναι ή διαθήκη τού 
Ζώτου Τσιγαρά (1599) (,β), στήν όποια 
μνημονεύονται «δσα Μοναστήρια εδρίσκον- 
ται είς τά Γιάννινα τώνόσίων μοναζουσών» 
στά’ όποία άφήνει «δουκάτα έξήκοντα».

Μοναχές άκόμα άναφέρονται από τόν 
Λαμπρίδη «80 ίέρειαι (,9)» στή Μονή τής 
'Αγίας Παρασκευής στό Σκαμνέλι, καθώς 
καί στό Δοβρίνοβο (*°). ίσαμε τά 1694. 
Στό Μοναστήρι έπίσης τής Παναγίας τής 
Χρυσοβίτσας (Μετσόβου, τής Κυράς τής 
Κουρσιοβίτσας των Γιαννιωτών), έμόναζε 
και ή Βασιλική Ζωσιμά, θυγατέρα τοΟ 
Χρήστου, άδελφοϋ του Παναγιώτη, πατέ
ρα τής πεντάδας τών Ζωσιμάδων (91).

Πώς τώρα καί γιατί ή καλογραία Παρ
θενία καθόταν στό Καμπαναρειό — ίσως 
τοΟ Καθεδρικού ΝαοΟ το0 Παντοκράτορα— 
τού Κάστρου, είναι δύσκολο νά μαντεύσου
με. Ήταν τάχα ένταλμένη για τήν 6πη· 
ρεσία του, καί τής είχαν έκεί, γι’ αύτό τό

λόγο παραχωρήσει τόπο διαμονής; νΗ χρη
σιμοποιούσε τάχα αύτή σά σκήτη κανένα 
μικρό κελλί του;

’Από τόν τρόπο μέ τόν όποιον έκφρά- 
ζεται δ χρονογράφος, τεκμαίρεται δτι ή μο
ναχή αύτή, ήταν γνωστή, ως ή καλογραία 
Παρθενία, στους Χριστιανούς τής έποχής* 
καί τό περιστατικό ότι αύτή έγινε σκεύος 
φωτισμού καί Θεϊκής αποκάλυψης ή θεμα- 
τοφύλακας τού κειμήλιου, κάνει ακόμα πι
θανότερη τήν τελευταία αύτή έκδοχή.

Σέ ποιό μ,ερος τού Κάστρου καί πώς 
βρέθηκε ή εικόνα τής Παναγίας τής Ε λ ε 
ούσας, δε μας λέει 6 χρονογράφος· περιο
ρίζεται νά σημειώση μόνο, τό δ,τι βρέθηκε 
μέσα σ’ αύτό ή στά χέρια τής Παρθενίας. 
Σύγχρονος τού περιστατικού πού ιστορεί, 
νόμισε Ισως περιττό νά σημειώση κάτι, πού 
ήταν κοινά γνωστό στούς συντοπίτες του 
καί άρκέστηκε μονάχα στό γεγονός τής 
εύρεσής της.

[ Σ υ ν ε χ ί ζ ε τ α ι ]

18. Δές Ήπειρ. Χρονικά 1936 σελ, 11, Γιά τό κελλί Λυγδιατίσσης, δές στό ίδιο περιοδικό σύγ
γραμμα 1934 οελ. 119, έπιγραφή 160.

19. Ζαγορισιακά Α. σελ. 48. ,
20, "Οπου αμέσως πιό πάνοο,
21, Δές Ήπβιρ, Χρονικά 1938, σελ, 67.
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Η Λ Ι Μ Ν Η  Π Α Μ Β Ω Τ Ι Σ

'"Οπως ή ‘Ιστορία της Ηπείρου, έτσι 
καί ή ‘Ιστορία τής λίμνης των 'Ιωαννίνων 
είναι άγνωστη καί σκοτεινή. ΙΙολλοί άμφι- 
σβητοΟν καί την ΰπαρξίν της άκόμα την άρ· 
χαία έποχή, γιατί δέν έχομε συγκεκριμέ
νες ειδήσεις.

ΙΙρώτη εϊδησις πού άναφέρεται εις τόν 
χώρον τής λίμνης, περιέχεται εις τούς στί
χους τοΟ Ησιόδου (άποσ. 90).

"Εστι τις Έλλοπίη, πολολή’ίος rfi' βδλβίμων, 
άφνβιή μήλοισι καί είλιπόδίαοι βό&σιν, 
έν δ* άνδρβς ναίουσι πολυρρηνβς, πολυβοΰται, 
πολλοί άπειρέσιοι, φόλα Θνητών ανθρώπων. 
’Ένθα δβ Δωδώνη τις έπ* έσχατίη πβπόλισται...

"Οπως φαίνεται ή χώρα τής Έλλοπί- 
ας κατά τόν 8ον αιώνα π.Χ . (800—750) 
είναι «πολυλήϊος», «εύλείμων» καί πλού
σια εις πρόβατα καί βόδια.

Έ  Οπαρξις λειμώνων, προϋποθέτει καί 
Οπαρςιν νεροϋ, διά τήν διατήρησιν τής χλό
ης. (ι). Καί τέτοιοι πλούσιοι λειμώνες, μό
νον είς τις όχθες λιμνών ή έλών είναι δυ
νατόν νά άναπτυχθοϋν καί νά διατηρηθοΟν, 
όπου καί κατάλληλον έδαφος ύπάρχει, καί 
Ογρασία, καί ή ύπογεία ύδατίνη στάθμη εί
ναι ρηχή, καί φτάνουν εύκολα τά φυτά. 
Α λλά καί είς τις όχθες της ύπάρχει άφθο
νη τροφή γιά τά βόδια καί βουβάλια, μέ
σα είς τούς καλαμώνες της, καί τις συστά
δες άπό τά δδροχαρή φυτά.

Καί σήμερα Ικεί, όέν ζπαυσαν νά 6πάρ· 
χουν λειμώνες καί καλαμώνες* όπου βόσκουν 
πρόβατα καί βόδια. (Πέραμα, Κατσικά κτλ)

Ε πομένω ς τό «πολυλήϊον» καΓ «εύλεί
μων#, 8χι μόνον δέν άποκλείει όπωςπιστεύ- ·
9uv ti)Y ΰπ«φξιν λίμνη?, fj χΛή

σχετικού, πού δέν ξηραίνεται, άλλά θεωρεί 
ται καί άναγκαία προϋπόθεσις, γιά νά 6- 
πάρχουν οί ιδιότητες αύτές.

Τήν Οπαρςιν έκεΐ έλών, τήν πληροφο- 
ρούμεθα άπό τόν Στράβωνα, (*) 6 όποιος 
σχετικά μέ τό όνομα τής Έλλοπίας άναφέ- 
ρει: «φησί ό 'Απολλόδωρος, άπό τών έλών 
περί τό ιερόν οΟτω καλεΐσθαι».

Τήν ύπαρξιν έκτεταμένου έλους άναφέ- 
ρει καί ό Πρόξενος. (Άποσ. 2) Πιθανόν δέ 
καί τό έκτεταμένον έλος πού άναφέρεται 
άπό τόν ‘ΓγΤνον (a) νά είναι τών Γιαννί- 
νων. (*)

Ά λλη  εϊδησις, μή έξακριβωμένη άπο* 
λύτως, είναι ή άναφερομένη άπό τόν Προ
κόπιον. (δ) Έ  εϊδησις αύτή, άν άφορά τήν 
λίμνην τών Γιαννίνων άναφέρεται είς τήν 
Ιποχήν τής αύτοκρατορίας τοϋ 'Ιουστινια
νού Α' (527— 565 μ. X.) καί λέγει: «. . . 
Ταύτης δέ τής Εύροίας ού πολλώ άποθεν 
λίμνη κέχυται (®) καί νήσος κατά τό μέσον 
άνέχει καί λόφος αύτή έπανέστηκε. Διαλεί- 
πει δέ ή λίμνη τοσούτον, όσον τινά έν ει
σόδου μοίρα τή νήσφ λελείφθαι . .»

Μία ϊνοειξις τής ύπάρξεως τής λίμνης 
κατά τό 1082 μ. X μέ τήν σημερινήν πε
ρίπου ϊκτασιν, είναι καί τό ότι τά δύο ά
κρα τής τάφρου τού Βαημούνδου, καταλή
γουν καί στηρίζονται είς τΙς όχθες της,

Ό  Ευστάθιος στις «παρεκβολές» του 
είς τόν ‘Όμηρο, καί σέ σχόλιο τού 188 στί
χου τής Όουσσείας άναφέρει (Τ): «Νεοπτό
λεμος κατά κέλευσιν θέτιδος έμπρήσας τά 
Ιδια σκάφη πεζός άνεισι, Χρησθείς δέ 6πό 
Έλένου Ινθα άν ϊδοι οίκον έκ σιδηρείων 
θεμελίων χοίρων δέ ξύλινων καί όροφοί έρι*
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οΟ ' έχέΤ μένέιν, έλθών είς τήν ΓΙάραβώτιν 
(Παμβώτιν) λίμνην τής Ηπείρου, καί τούς 
έγχωρίους εδρών δόρατα πήξαντας καί χλαί 
νας άνωθεν κατασκηνοΟντας, συμβάλλει τόν 
χρησμόν καί πορθήσας τήν Μολοσσίαν έ ξ 
Ανδρομάχης ϊσχει Μολοσσόν, άφ* ου καί 
τό γένος έστί τών έν Μολοσσία βασιλέων, 
ώς ίστορεϊ Ερατοσθένης . . .» Είς τό σχό- 
λιον αύτό τοΟ 12ου αίώνος μ. X. όχι μ ό
νον άναφερεται ή λίμνη ύπάρχουσα κατά, 
τήν προϊστορικήν έποχήν, (11ον— 12ον αί· 
©να π.. X.) άλλα μάς άναφέρονται καί δύο 

- της δνόματα, Παραβώτις καί Παμβώτις.(9)
Έμμεσος μνεία γίνεται καί είς τό χρυ- 

σόβουλλο τοΟ’Ανδρονίκου (Φεβρουάριος13ΐ9) 
«έκ μακρών χρόνων καί πριν ή τό πόλισμα 
τόν χώρον είναι, βρύων έκάστοτ* ένταύθα. .»

I Επίσης είς τό ίδιο χρυσόβουλλο άλλοϋ 
; . . .  «τό'χωρίον Άρμοδίσταν (Άρδομίστα)

,.j καί τά έκεΐσε βιβάρια αύτών».
] Είς τό χρονικό τών μοναχών ΚομνηνοΟ 

καί Πρόκλου (1341) άναφέρεται πιά καθα
ρά ή ύπαρξις τής λίμνης, δπου γίνονται 
καί ναυμαχίες.

Τό όνομα του χωρίου Πέραμα μάς θυμί- 
I ζει τό γεγονός, πώς ή Μικρή λίμνη με τήν 
{ Λαψίστα, ήταν ένωμένες, καί 6 κόσμος πού 
Ί πήγαινε είς τά Ζαγόρια περνούσε μέ βάρ- 
[■’ κες. Έπαυσε νά γίνεται αύιό όταν ό Μπί- 

κας έκαμε τό γεφύρι του Λυκοστόμου, καί 
j; ό Μπέης τοϋ Περάματος τον γνωστό δρόμο 
j μέ τά πολλά γεφύρια, πού σκέπασε άπό τό 
I’ 1928 δ νέος δρόμος τού Μετσόβου.
[];■ Πολλοί στηριζόμενοι είς τήν φτώχεια 
■; τών ιστορικών ειδήσεων, άρνοΟνται τήν ύ- 

παρξιν τής λίμνης κατά τούς προϊστορι
κούς καί ιστορικούς χρόνους. (9) ‘Η άρνη- 
σις αύτή είναι άδικαιολόγητη. Διότι καί οί 

j ; όλίγες αυτές πηγές δέν άποκλείουν κάποια 
*; συγκέντρωσιν νερού πού τή/ δνομάζουν έλη 

ένώ ήμεϊς άπό άλλα άοιάψευστα καί άναμ- 
φισβήτητα φυσικά στοιχεία μποροϋμε νά 
τήν θεωρήσομε τέλεια λίμνη, μέ μεγαλύτε- 

. j. ' ρο βάθος καί έκτασιν άπό τήν σημερινή.
Είς τήν περίπτωσιν τήν δική μας, σκό- 

ΐνί-πιμο eivat νά κάμωμε τήν διάκρισιν μετα- 
] > ξύ έλους καί λίμνης, διότι μερικά στοιχεία 
Η* είναι κοινά.

,· Γ Οί μεταξύ τους διαφορέςείναι είς τό βάθος, ·

είς τήν Οπαρξιν ύδροχαρών φυτών· καί είς
τήν περιοδικήν έτησίαν άποξήρανσιν.

*Άν λάβωμε ύπόψιν τήν γνώμην τών ει
δικών δτι δ βυθός μιας λίμνης ύψώνεται κά
θε χρόνο άπό τις στερεές ουσίες πού αίω- 
ροΟνται καί καθιζάνουν κατά ένα χιλιοστόν 
τότε μέσα σέ τρεις χιλιάδες χρόνια, δ βυ
θός έπρεπε νά έχη όψόμετρον κατά 3 μέ
τρα μικρότερον. Επομένως ή λεκάνη της 
είχε τότε 3 μέτρα μεγαλύτερον βάθος.

Έ  ρηχότης τοΟ βυθοΟ τών δχθών της, 
πού προέρχεται άπό τήν συσσώρευσιν τών 
προσχώσεων τών δψωμάτων πού τις περι
βάλλουν, εύνοοΟν τήν άνάπτυξιν ύδροχαρών 
φυτών (καλάμων, παπύρων κτλ.), μέχρι βά
θους δύο περίπου μέτρων. Έτσι στήν περι
φέρεια της ή λίμνη παρουσιάζει τήν δψιν 
έλους, ένώ είς τό έσωτερικό της ή έπιφά- 
νει είναι έλεύθερη.

Έ  άνύψωσις του βυθοϋ της, καί ή πτώ- 
σις τής στάθμης της γιά τούς λόγους πού 
θά άναφέρωμε, συνετέλεσαν ή περιφερειά 
της νά γίνη πιό μικρή καί οί όχθες της νά 
προχωρήσουν πρός τό έσωτερικό της, παρα- 
σύροντας καί τούς καλαμώνας καί τά άλλα 
φυτά, καί άποκαλύπτοντας τίς γύρω έκτά- 
σεις (λαχανόκηποι, λειβάδια καί χωράφια 
βαρκά Περάματος, Κατσικάς, Άρδομίστας, 
Λαψίστας κτλ.). Ή  σύστασις του έδάφους 
τών εκτάσεων αύτών, έχει χαρακτηριστικά 
του βυθού έλους (χούμος, ρίζες κτλ.).

Είς τόν κάμπον τής Ραψίστας (Πεδινής) 
πού άποτελοϋσε κάποτε ένα ανεξάρτητον 
τμήμα τής λίμνης, ό Ρουμάνος Νικολέσκου 
βρήκε ίχνη άρχαίων καλαμώνων, πράγμα 
πού άποδεικνύει τήν άνωτέρω άποψιν. Τό 
έλώδες δέ αύτό τμήμα άπειχε μόλις 6 χιλι
όμετρα (εύθεια) άπό τό Μαντεϊον τής Δω
δώνης, καί είχε δίκαιο ό Στράβων λέγον
τας «άπό τών ελών τών περί τό ίερόν»(10).

• Έ  περιοδική δλική άποξήρανσις αύτής 
κάθε χρόνο, διά νά θεωρηθή ώς έλος απο
κλείεται έντελώς, διά τούς δύο φυσικούς λό 
γους, πού τότε ϊσχυαν περισσότερον. 1) "Ε
νεκα του μεγάλου βάθους τής λεκάνης της 
πού τήν άρχαία έποχή ήταν μεγαλύτερο, δ- 
πως είπαμε, καί 2) καί σπουδαιότερον, ή 

. υψηλότερα θέσις τών στομίων τών καταβο- 
θρών.της άπό τό έπίπεδο.τοΟ βυθού · της,
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πράγμα πού δέν έπέτρεπε ποτέ τήν τελείαν 
κένωσίν της.

*Αλλά καί ή άρνησις τής δπάρξεώς της 
κατά τήν άρχαία έποχή, έξ αίτιας τής σιω
πής τών πηγών δέν έπιτρέπεται, διότι ίσως 
οί περιηγηταί να μή τήν έπισκέφτηκαν.

Τον Παυσανίαν δέν τόν δπολογίζομε, 
γιατί δέν έχομε τά σχετικά έργα του.

Ό  Στράβων άφού περιέπλευσε τήν Η 
πειρωτική παραλία άπό τό Βουθρωτό, στα
μάτησε στήν Άμβρακία ("Αρτα) παράλιο 
τότε. Ε κεί πληροφορήθηκε φαίνεται, τήν 
άθλια κατάστασιν στήν όποια βρισκόταν τό 
εσωτερικό τής Ηπείρου, έξ αίτιας τής κα 
ταστροφής τοΟ Αίμιλίου Παύλου, καί περιο
ρίστηκε νά τήν περιγράψη άπό πληροφορί
ες πού τοϋ έδωσαν έκεί. Γι’ αυτό καί ή πε
ριγραφή του είναι τόσο φτωχή, καί όχι σαν 
τής Θεσσαλίας πού είναι λεπτομερεστάτη. 
Μή έπισκεφθείς, δπως φαίνεται, τό έσωτε- 
ρικό της περιορίστηκε στά όλίγα πού άκου- 
σε καταλήγοντας στά έξης γιά τήν ’Ήπειρο:

« . . .  *Όμως εύάνδρει ή τε ’Ήπειρος 
πάσα καί ή Ίλλυρίς νυν δέ τά πολλά ερη
μιά κατέχει, τά 0’ οίκούμενα κωμηδόν καί 
έν έρειπίοις λείπεται . . . Έκλέλοιπε δέ 
πως και τό μαντείον τό έν Δωδώνη, καθ 
άπερ τ ’ άλλα . . . », καί συνεχίζει τ ή ν  
ιστορία του Μαντείου.

Ά ν  άναφέρη τήν λίμνη των Λυχνιδών 
τό κάνει γιατί είναι πολύ μεγαλύτερα άπό 
τήν ΙΙαμβώτιδα, καί γνωστοτάτη, γιατί βρι 
σκόταν κοντά εις τήν Έγνατίαν όδόν. Ε 
νώ ή Παμβώτις είναι άσυγκρίτως μικροτέ- 
τέρα καί άπομονωμένη μακρυά άπό περά
σματα, καί χωρίς σοβαρή παραγιογή.

’Ά ν καί μέ δλη τήν φτώχεια των ιστο
ρικών ειδήσεων μπορούμε νά είκάσωμε τήν 
ΰπαρξιν μιας κάποιας συγκεντρώσειος νε
ρού μέ μορφήν έλους καί λίμνης, οί φυσικές 
αποδείξεις πού υπάρχουν, οί άδιάψευστες 
καί άναμφισβήτητες, μάς άναγκάζουν δχι 
μόνον νά παραδεχτούμε τήν ϋπαρξίν της ά· 
νέκαθεν, αλλά καί νά καθηρίσωμε, έν μέρει 
τό ύψος τής στάθμης της, τήν έκτασίν της, 
καί νά παρακολουθήσωμε τήν έξέλιξιν τής 
οιαμορφώσεώς της.

Τά φυσικά αύτ.ά στοιχεία χρησιμοποι
ούνται γιά πρώτη φορά, καί μπορούν είς

τά χέρια ένός ειδικού, νά δώσουν πληρέστε· 
ρα,Ακριβέστερα, καίπιό συγκεκριμένα συμ
περάσματα καί πορίσματα,

‘Ως μή ειδικός, περιορίζομαι νά χρησι
μοποιήσω αυτά σέ γενικές γραμμές καίχον- 
δρικώς, πράγμα πού δέν βλάπτει τήν προ- 
σπαθειά μου. Γιατί σκοπός της είναι νά δώ· 
ση άφορμήν νά προωθηθή τό θέμα αύτό πε
ρισσότερο άπό ειδικούς.

Ή λίμνη τών Γιαννίνων Παμβώτις ή Πα· 
ραβώτις, σχηματίζεται άπό τήν συγκέν- 
τρωσιν τών νερών μιας λεκάνης άπορροής 
έκτάσεως 500 περίπου τετρ. χιλιομέτρων. 
(η) Έ  λεκάνη αύτή συγκεντρώνει κάθε 
χρόνο, μέ ύψος βροχής 1,50 μ. περί τά 750 
έκατομμύρια κυβικά μέτρα νερό. Ή ποσό- 
της αύτή άν μπορούσε νά συγκεντρωθή Ολό
κληρος είς τήν λεκάνην τής λίμνης,θά άνέ- 
βάζε τήν στάθμην της περί τά 12.50 μ. 
περίπου.

Τούτο δμω; δέν συμβαίνει διότι 1) μεγά
λη ποσότης άπορρόφάται άπό τό έδαφος 
τής λεκάνης άπορροής, 2) έξατμίζεται, καί
3) δταν συγκεντρωθή, διαφεύγει άπό τίςκα- 
ταβόθρες.

Οί καταβόθρες, τά σπήλαια, τά σπη
λαιώδη κοιλώματα, καί οί έπιφανειακές δι
αβρώσεις, αποτελούν καρστικά φαινόμενα 
κοινής μορφής, τά όποια φανερώνουν τήν 
διαβρωτικήν ή διαλυτικήν ένέργεια τού νε
ρού μέσα στις άσβεστολιθικές μάζες, ή είς 
τήν έπιφάνειά τους, μέσα είς μίαν μεγίστην 
έκτασιν χρόνου. Τά φαινόμενα αυτά παρου
σιάζονται σέ πλειστα μέρη τής Ελλάδος 
(Κωπαΐδα, Κεφριλληνία κτλ.^, δπου ή ά- 
σβεστολιθική ή δολομιτική σύστασις τού ε 
δάφους επιτρέπουν τήν μηχανικήν ή χημ*· 
κήν ένέργεια τού νερού στις μάζες αυτές.

"Οταν τό νερό πού διεισδύει μέσα είς τη 
~γή, εύρεθή μεταξύ ένός ύδροπερατού καί 

ένός υδατοστεγούς πετρώματος, διαβιβρώ- 
σκοντας τό ύοροπερατό στρώμα, κατορθώ
νει κάποτε νά βρή διέξοδο εις τήν έπιφά- I 
νεία, καί τότε έχομε τήν έμφάνισιν μιας $ 
καρστικής πηγής (Βελτσίστα, Χανόπουλο, | 
δρμος Άγιαννάκη ΙΙάργαςμέσα στήν θάλασ- ? 
σα,πηγές Πέτρας Λούρου κτλ.)

Καταβόθρες είς τήν περιοχήν τής Παμ-<]|· 
βώτιδος είναι οί έξης:

:
*

if



1) ΤοΟ Ροδοτοβίου, δπου γίνεται καί ή 
άποξηραντική σήραξ.

2) Ή άπένατι αύτής, είς τούς πρόπο
δας (Δ) τοΟ ύψώματος των χωρίων Ααψίστες

’ καί είς τήν θέσιν «χωνεύτρες». Καί οί δύο 
δέχονται διοχετευόμενα τά νερά τής λίμνης 
Λαψίστας, άλλοτε μέρος τής Παμβώτιδος, 

:πού άποκόπηκε άπό τίς προσχώσεις τούΜε- 
τσιχελιού στό πολύ στενό μεταξύ τους.

3) Μια μικρή στούς πρδποδας τού Με- 
1 τσικελιού, 1500 μ. Β.Δ. τού χανιού Πόρος. 
?Τά χείλη της Ιφάπτονται τής άκρας τ ή ς
λίμνης,καί δένμεσολαβεί χαντάκιΆειτουργεί 

.μόνον τόν χειμώνα πού όψώνεται ή στάθμη 
|τής λίμνης καί φτάνει τά χείλη της.

4) Έ  Μ π ο ϊ ν ί κ ο β α, ή πιό μεγά*
• λη ίσως, είς τούς πρόποδας του υψώματος
τής Καστριτσας. Τά νερά της, λέγεται,πώς 

■ίβγαίνουν εις τό Χανόπουλο. Ά πό τήν πτώ· 
|σιν τών νερών πού διαφεύγουν άπ’ έχει, λει 
ίτουργει καί ό νερόμυλος, τού Βεήπ— Έφέν- 
■|δη (IS), τό καλοκαίρι, γιατί τόν χε μώνα 
όκαταποντίζεται άπό πλημμύρα πού δημι
ουργεί ή άνύψωσις τής στάθμης τή λίμνης. 
|)Τό νερό ώς έκεί φτάνει με χαντάκι, ένώ 
| κ̂ατά τίς μεγάλες άνυψώσεις τής στάθμης 
!|τά χείλη τής λίμνης σχεδόν Ιφάπτονται.
!| Έκτος άπό αυτές θεωρούμε σκόπιμο νά 

ι̂άναφέρωμε καί τίς εξής πού άνοίγονταί είς 
τούς Δ. πρόποδας του Μπιζανίου καί άπό 
ί|τίς όποιες στραγγίζει ή κοιλάδα τής Ραψί- 
?στας μέχρι τό Χάνι Ροβίλιαστο (18 *χιλ.) 
ΐΉ κοιλάδα αυτή έξ αίτίας τού μικρού της 
(πλάτους καί μεγέθους, άνυψώθη από τίς προ 
Ισχώσεις τών γύρω υψωμάτων τό ύψόμετρον 
Τής επιφάνειας της, καί έφτασε τό ύψος τών 
{χειλέων τών καταβοθρών της. Έτσι ή άλ· 
Ιλοτε έκεί (,3) λίμνη, καί κατά τούς προϊστο 
Ιρικούς χρόνους έλος, άποξηράθηκε καί σή- 
μ ε ρ a _ σχεδόν αποστραγγίζεται δλόκληρος 
άπό τά νερά τής βροχής πού τήν πλημμυ
ρίζουν

Οί καταβόθρες αυτές είναι: 1) Τής Πά- 
φρας, 2) ή περί τό 12 χιλ. πλάι είς τό δρό
μο, καί 3) ή περί τό 14 χιλιόμετρον.

Οί δύο λίμνες εις πολύ μακρινήν έπο- 
χήν πιθανόν νά Ιπικοινωνουσαν άπό τούς 
δύο αύχενίσκ^υς που άφηνεt τό ύψωματάκι 
«Καλούσι» πού είναι ψηλά άπό τό άεροδρό- 
μιον τής Κατσικάς, καί άπό τούς πρόποδας

τού όποίου περνάει ό δρόμος άπό Κατσικά 
πρός Πάφρα. *

'Άλλες καταβόθρες δέν έχωύπόψιν μου. 
Α π ’ αυτές σπουδαιότερες είναι τού Ροδοτο· 
βίου καί ή Μποϊνίκοβα (u).

Ουσιώδη χαρακτηριστικά τών καταβο· 
θρών αυτών είναι τά έξης:

1) Εύρίσκονται δ λ ε ς στήν περιφέρεια 
τής λίμνης, δπου έφάπτεται, ή έφαπτονταν 
μέ άσβεστολιθικούς όγκους.

2) Τά στόμια αύτών δέν εύρίσκονται είς 
τόν βυθόν άλλά είς ένα ύψόμετρον πού συμ
πίπτει, ή είναι λιγάκι μεγαλύτερον ά π ό  
τήν σημερινή της μέση στάθμην. Γιά τούτο 
τά νερά διοχετεύονται έκεί μέ χαντάκια. 
Τούτο έχει σπουδαιοτάτη σημασία γιατί 
καταρρίπτει τήν εκδοχήν, δτι ή λεκάνη κά
ποτε έχει έκκενωθεί.

Έ  άλλη καρστική έκδήλωσις, τά σπή
λαια καί τά σπηλαιώδη κοιλώματα, άντιπρο- 
σωπεύονται πλουσιώτατα, ίδίω: άπό άπόψεως 
ποιότητος, είς τήν λεκάνην αυτή. Α π ' αυτά 
άναφέρομε τά σπουδαιότερα, πού βρίσκον
ται κοντά είς τήν έπιφάνεια τής λίμνης, καί 
γι’ αυτό μάς ένδιαφέρουν.

Έ  σπηλιά τού Σκυλοσόφου, κάτω άπό 
τον βράχο τού Τζαμιού τού Άσλάν Πασά 
(Δημ. Μουσείον), καί είς τύ ίδιο μέρος ά
πό τήν Ν. πλευρά, τό σπήλαιο δπου τ ά 
«μπιντρούμια» τού Ά λή, δπου σώζονται νο
μίζω τά θεμέλια τών κελιών τών φυλακισμέ 
νων καί τά τζάκια. Τό συγκρότημα αυτό, 
περιφραγμένο μέ πανύψηλο τοίχο άπό τήν 
Α. πλευρά, καί σκεπασμένο μέ πλάκες, φω
τίζεται μέ ένα φεγγίτην σαν τρούλλον έκ- 
κλησίας πού φαίνεται άκόμη καί σήμερα. 
Είς τό νησί είναι ή σπηλιά τού Ά γ . Ωαντε* 
λεήμονος, δπου κρύφτηκε ή Κυρά Βασιλική 
καί δέν πρόφτασε νά τήν σκοτώση ό Ά λή  
Ιίασάς τήν· στιγμήν πού τόν έκτελοΰσαν είς 
τήν κρεββάτα τών κελιών. Έ  σπηλιά (πα- 
λαιά σκήτη) τού Αγίου Ίωάννου, παρα- 
πλεύρως τής προηγουμένης, καί τέλος μία 
είς τον Μύτικα.

Έ  σπουδαιότερα δμως καρστική έκδή- 
λωσις είναι, ή σπηλιά τού Περάματος, μο
ναδική είς δλην τήν Ελλάδα (,δ).

Τό χαρακτηριστικόν δλων αύτών είναι 
δτι εύρίσκονται είς τό ίδιο περίπου ύψόμε
τρον (περί τά 480 περίπου μ.). Τούτο είναι
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άπόδειξις τής προελεύσεώς τους άπό κοινήν 
αίτίαν, τά νερά τής λίμνης.

Εκτός .άπό τά έντονα αύτά καρστικά 
φαινόμενα, και πάρα πολλές περιφερειακές 
διαβρώσεις, μας βοηθοΟν νά παρακολουθή- 
σωμε την έπίφανειακήν διαβρωτικήν ένέρ* 
γεια τών νερών τής λίμνης είς τις άσβεστο- 
λιθικές της όχθες.

Οί Β.Δ. πρόποδες τής Καστρίτσας, δπου 
ό Μύτικας. Οί πρόποδες του Μετσικελίου, 
άπό Μονής Ντουραχάνης μέχρι σχεδόν τής 
Ντραμπάτοβας (Ντόμπρο βόντα=καλό νερό). 
Οί πρόποδες τή: Γορίτσας τοϋ Περάματος, 
βπου καί τό Σπήλαιο. Οί βράχοι τής Λαψί- 
στας, καί τέλος ό βράχος του κάστρου, ά· 
ποτελουν χαρακτηριστικά σημεία έπιφανει- 
ακής διαβρώσεως. Τό χαρακτηριστικώτερον 
δμως είναι δτι οί . μεγαλύτερες διαβρώσεις 
ευρίσκο'.ται προς την Β Α. κατεύθυνσιν,πού 
την χτυπάει ό συνηθέστερος άνεμος τής λε
κάνης καί ό βιαιότερος, ό «Βοργιάς», δπως 
λέγεται είς τά Γιάννινα.

Ή Β.Δ. κάθετος έπιφάνεια του Βράχου 
του Μουσείου, αποτελεί πίνακα, δπου διαβά 
ζει κανένας την εξελικτικήν πτώσιν τ ή ς  
στάθμης της.

Οί πρώτες διαβρώσεις παρουσιάζονται 
περί τό υψόμετρον 485—490 μ. ’Έντονα 
φαίνονται καί εί; τήν εσωτερική κάτω αυ
λή του Μουσείου, είς τΙς καμάρες, κάτω άπό 
τό κτίριον του τζαμιού, δπου ή ξηρή Τουρ
κική βρύση. ’Ίσως, μπορεί νά πή κανείς, 
πώς ώ; εκεί έφτανεν ή πρώτη στάθμη τής 
λίμνης, πριν δημιουργηθούν οί καταβόθρες, 
άπό τις όποίες έφευγε αργότερα τό νερό πού 
περίσσευε.

Είς τό υψόμετρο τών 480 περίπου μέ
τρων (περί τό Σπήλαιον του Σκυλοσόφου,) 
διακρίνομεν έντονώτατες διαβρώσεις. Τούτο 
μαζύ μέ τήν υπαρξιν τών σπηλαίων πού ά- 
ναφέραμε είς τό ίδιο περίπου υψόμετρον 
μάς οδηγεί νά συμπεράνωμε, πώς ή στάθμη, 
Ιπειτα άπό τήν δημιουργία τών καταβοθρών 
καί τήν αναγκαστικήν της βαθμιαίαν πτώ- 
σιν, έσημείωσε μίαν σταθεροποίησιν μακρο- 
τάτου χρονικού διαστήματος, διότι έπήλθε 
κάποια ισορροπία μεταξύ ετησίου έμπλουτι- 
σμού της καί τών άπωλειών της.

Τό διάστημα τούτο, είναι δυνατόν νά 
ύπολογισθή άπό τούς· ειδικούς, άν υπολογι*

σθή δ χρόνος πού χρειάστηκε ή φύσις νά κά 
μη τό θαυμάσιο σπήλαιον τοΟ Περάματος, 
μέ τήν γοητευτική του διακόσμησιν. Κ α I 
δπως φαίνεται τό διάστημα αύτό δέν είναι 
καθόλου μικρόν.

Ή στάθμη δμως αύτή δέν έμεινε άπο- 
λύτως σταθερά, άλλά έσημείωνε καί κάποια 
έτησία συνεχή πτώσιν, διότι ή διατομή τών 
καταβοθρών δέν έπαυε νά εύρύνεται, καί έ- 
πομένως ή άπώλεια τοΟ νερού νά αύξάνη.

Ή  έξαφάνισις δμως τών γύρω δασών κα
τά καιρούς καί τέλος ή πυρπόλησίςτους άπό 
τον Ά λή Πασά, έ*, ινεν αίτια νά πέση τ ό 
έτήσιον ύψος τής βροχής, νά όλιγοστεύσουν 
τά νερά πού εισρέουν είς τήν λεκάνην, καί 
έτσι νά πέση ή στάθμη τής λίμνης χαμη
λότερα άπό τό ύψος τών στομίων τών κατα
βοθρών της. Πράγμα πού άνάγκασε τούς άν- 
θρώπους, για νά ρίξουν τήν στάθμην τής 
λίμνης καί νά άποκαλυφθοϋν οί γύρω εκτά
σεις, νά κάμουν χαντάκια καί νά διοχετεύ
ουν μέ αυτά τά νερά ώς τις καταβόθρες.

’Από αύτό καί μόνον γίνεται φανερόν 
πώς ή λεκάνη ουδέποτε έξεκενώθη, διότι 
τούτο είναι φυσικώς αδύνατον, αφού τά στό
μια τών καταβοθρών ευρίσκονται εί: μεγα- 
λύτερον υψόμετρον τή; έπιφανείας της. Θά 
μπορούσε νά κενωθή ή λεκάνη, αν τά στόν 
μια βρισκόταν είς τον βυθόν . τ ή ς  λίμνης,.] 
πράγμα πού ούτε συμβαίνει ούτε μπορούσε 1 
νά συμβή. Γιατί είς τόν βυθόν ούτε υπάρ- * 
χουν, άφοϋ δέν παρατηρήθηκαν τέτοιες,άλ· Α 
λά καί ούτε μπορούσαν νά υπάρχουν, γιατί j 
τό στρώμα τή; λάσπης τού βυθού, άπομονώ- > 
νει τά πετρώματα, καί τον στεγανοποιεί.

Τήν έκκένωσιν τής λεκάνης δύο πράγμα
τα μπορούσαν νά πετύχουν:

1) Έ  άνομβρία, καί ή τελεία έξάτμη- 
σις τού νερού. Τούτο δμως καί σπάνιον εί
ναι καί όλιγοχρόνιον. Διότι μετά τήν κατά- 
παυσιν τής άνομβρίας, τά νερά θά επανερχό
ταν είς τήν προηγουμένη τους θέσιν, έπεί-ι 
τα άπό μερικά χρόνια.

καί 2) Ή επιφανειακή διοχέτευσές. Διά:ί 
νά γίνη τούτο έπρεπε νά υπάοχη κάποιαν 
έπιφανειακή έξοδος τής λεκάνης, άπό τήν;j 
όποια θά έφευγαν τά νερά. Τούτο δμως δέν 1 
συμβαίνει, διότι ή λεκάνη είναι κλειστή^* 
άπό παντού, καί ό χαμηλότερός της αύχέ-*| 
νας (Χαροκόπου όψ. 5,70 μ.) είναι περί τά;
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Ικατόν μέτρα ψηλότερος άπό τήν σημερι
νή της Επιφάνεια. Ούδέποτε δέ έφτασε ή 
στάθμη της είς τό δψόμετρον αύτό, διότι 
άν έφτανε θά τόν έσπαζε, όπως στα Τέμ- 
πη ή αρχαία λίμνη τής Θεσσαλίας καί θά 
χυνόταν είς τον Άραχθον.

Έπειτα άπό δλα αύτά, είμαστε δπο- 
χρεωμένοι νά παραδεχτοΟμε πώς ή λεχ.ά- 
νη τής λίμνης ουδέποτε έξεκενώθη, κ α ί 

ι ούδέποτε ή συγκέντρωσις τών νερών αύτών 
,ι έξέλιπε.

Ά  ρ α δ π ή ρ χ ε  π ά ν τ ο ' τ ε μ ί α  λ ί μ-  
' νη τ ο υ λ ά χ ι σ τ ο ν  ε ί ς  τό μ έ γ ε θ ο ς  
• τής  σ η μ ε ρ ι ν ή ς .

Τά θαυμάσια αποτελέσματα τών άνα- 
* σκαφών του κ. Σωτηρίου Δάκαρη εις τούς 
;ίπρόποδας τής Καστρίτσας, δεν μας άπεκά· 
,ίλυψαν μόνον τήν ύπαρξιν του προϊστορικού 
:συνοικισμού, Ιπεκτείνοντας και άπό άλλη 
ιπλευοά τήν ’Ηπειρωτικήν ίστορίαν μέχρι 
Ιτών προϊστορικών χρόνων (10), αλλά μάς 
:βο ηθοΟν νά καθορίσωμεν κατά προσέγγισή 
ικαιτο τιεριθώριον γύρω άπό τό όποιον κύμα' 
-|νονταν ή μέση στάθμη της, κατά τήν έπο- 
)Χήν έκείνη, βρίζοντας ένα άνώτατον δριόν 
της.

Ά πό τον χάρτην (κλ. 1:100.000) φαί
νεται πώς δ χώρος τών άνασκαφών, εδρί- 
σκεται έπί τής δψομετρικής καμπύλης τών 
480 μ. Ά ν  άφαιρεθή τό πάχος τών προ- 
:σχώσεων, πού κυμαίνεται είς τά 3 μ. (17) 
τότε τό έπίπεδον του συνοικισμού αύτού 

■ βρίσκεται είς τό ύψ. τών 477 μ. περίπου. 
,’ Ά ν  άπό τό δψόμετρον αύτό, άφαιρέσωμε 
ίίένα άσφαλιστικόν περιθώριον 2 μ. διά τήν 
•^κυμαινομένην έτησίαν αύξομείωσιν τ ή ς  
$ιστάθμης τής λίμνης, διά τήνάποφυγήν τής 
Γ'ΐκατακλύσεως τού συνοικισμού, τότε ώ ς 
νίάνωτάτη στάθμη τής λίμνης πρέπει νά θ·ω· 
|ρηθή τό δψόμετρον τών 475 μ. περίπου.Δι* 
ρότι άν προσδιορίσωμε μεγαλύτερν θά έκιν- 
|ίδύνευε νά κατακλυσθή ό συνοικισμός.
ι

Επομένως τήν έποχήν έκείνην ή στά" 
ίθμη τής λίμνης έπρεπε νά κυμαίνεται μετά” 
ίξύ τού δψομέτρου τών καταβοθρών (περ̂ · 
Ιτά 470 μ.) καί τού υψομέτρου τών 475 μ* 
|πού καθορίσαμε. (Ι8)

Άνακεφαλαιώνοντας δσα εϋπαμε,μπο
ρούμε νά δποστηρίξωμε πώς δπήρχεν άνέ- 
καθεν μιά λίμνη περιτριγυρισμένη άπό έ
λη,πού είχε τήν σημερινή μορφή άλλά μεγα 
λυτέραν έκτασιν, καί έφτανε σχεδόν μέχρι 
τις παρυφές τών δψωμάτων πού τήν περι
κλείουν. Ή  λίμνη αύτή κάποια μακρυνή 
έποχή, χωριζόταν σέ δύο τμήματα. Στο έ
να πού πεοιλάμβανε τήν σημερινή, τήνΛα- 
ψίστα καί τόν μεταξύ τους χώρον, καί τό 
δεύτερον πού έκάλυπτε τόν κάμπον τ ή ς  
Πεδινής (Ραψίστας), Αργότερα τό τελευ- 
ταϊον άποξηράνθηκε γιά τούς λόγους πού 
άναφέραμε, καί έγινε κατά τήν έποχήν ί 
σως τού Μαντείου, έλος, καί άργότερα πε
διάδα δπως είναι σήμερα. Τό πρώτο τμή
μα έξ αιτίας τής έλαττώσεως τού ύψους 
τής βροχής έχασε τήν αρχική του στάθμη, 
τελικά χωρίστηκε στά δύο μέρη. Είς τήν 
μικρή καί μεγάλη λίμνη πού φέρει τό όνο
μα Παμβώτις καί είς τήν Λαψίστα. Τά με
ταξύ τους έλη άποξηράνθηκαν μετά τήν 
άπελευθέρωσιν τού 1913, νομίζω άπό τόν 
Βασιλειάδη, καί σήμερα οί δύο λίμνες έπι- 
κοινωνούν μόνον μέ ένα μεγάλο χαντάκι 
(Μάνα).

Γιά τούς λόγους πού έκθέσαμε, ο ύ τ ε  
μπορούσε νά μή δπάρχη (ελλειψιςέπιφανει- 
ακής διαφυγής), ούτε νά είχε κενωθή (ά- 
νώτερον δψόμετρον στόμίων της άπό 6 υ-' 
θόν της). Τά πλούσια άλλωστε καρστικά 
φαινόμενα, πού δπάρχουν κατά μήκος τών 
όχθών της, μάς άποδεικνύουν άναμφισβή- 
τητα καί άδιάψευστα, τήν άπό μακροτάτου 
χρόνου ύπαρξίν της.

Εκείνοι πού άρνοΰνται τούτο, έθελο- 
τυφλούν, κλείνοντας τά μάτια τους στά άδι 
άψευστα αύτά τεκμήρια, πού μάς φωνά
ζουν, καί γυρίζουν πίσω στούς άρχαίους 
ιστορικούς καί περιηγητάς νά τούς πληρο* 
φορήσουν άνήταν ή όχι ή λίμνη. Καί έπει- 
δή έκεϊνοι σιωπούν ή τά μασούν ήμεις τή 
σβύνομε άπό τό πρόσωπο τής γής.

"Οσο όμως εύκολα τήν διαγράφομε άπό 
τόν ιστορικό μας χάρτη τόσο δύσκολα εί
ναι νά σβύσωμε δτι αύτή χάραξε άνεξίτη-



460 «Η Π είΡ Μ ΊΚ Η  ΕΣΤΙΑ»

λα στις χιλιετηρίδες πού δπάρχει. τά στόματα τ(δν σπηλαίων της, πού σμΙ· |
Καί ε?ς τήν μάταια αύτή προσπάθ ιά λευε τήν έποχή πού τής άρνοόμαστε τήν * 

τους, αύτή γελάει, άνοίγοντας διάπλατα ΰπαρξιν, /
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Α λλά άν εΐναι όρθή ή έξτήγηαις του όνόματος του άρχαίου δτιμου τών Αθηνών, «Παμβωτήδαι» 

ώς τόπον συγκεντρώσεως ποιμένων, τότε καί τό όνομα Παμβώτις, θά σημαίνη τό ίδιο πράγμα, πού 
δέν άντιστρατεύεται είς τήν φύσιν του τόπου, (πολυλήιος, εύλείμων).

9. Ν. Hammond «Ήπ. Εστία* τευχ, 16ον σ. 789, και άλλοι,
10. Μεγάλος άξων μεταξύ υψωμάτων χ. Ελληνικού καί χ. Χρυσορράχης 40 χιλιόμετρα. Μι

κρός άξων μεταξύ ύψ. χωρ. Μάρμαρα καί κορ. Μετσικέλι, 12 χιλ. (Χάρτης 1:100.000)
11. Ά πό χ. Ιίετσάλι μέχρι Καστρίταα 20 χιλ. καί μέσον πλάτος 3 χιλ. Δέν αναφέρω τά νε

ρά τών πηγών (160 κατά τόν Ν. Τσιγαραν) πού έμπλουτίζουν τήν λίμνην, διότι προέρχονται άπό 
τά νερά που άπορροφώνται.

12. Σχετικώς «Ήπειρ. Χρονικά» 1929 σ. 47.
13. Κατά τόν Ρουμάνον Νικολέσκο, που έμελέτησε τήν γεωλογικήν της σύστασίν καθώς και τήν 

σύστασιν όλοκλήρου τής περιοχής, εκεί υπάρχουν λείψανα αρχαίων καλαμώνων.
14. Γ ι' αύτό καί οί Γιανν.ώτες, γιά νά χαρακτηρίσουν Εναν άχόρταγον τόν όνομάζουν «Μποΐ- 

νίκοβα»,
1δ. Κών. Κασβίκη. Έ να παραμυθένιο Παλάτι κτλ. Περ. «Ήπ. Εστία» τευχ. 6ον σ. 581.
Δημ. Σαλαμάγκα. Σπηλαιολογικά Σύμμικτα. «Ήπ. Εστία* τευχ. 17ον. σελ. 937. Σ’ αυτή τή 

μελέτη βρίσκονται πολλές Ενδιαφέρουσες λεπτομέρειες γιά πολλά σπήλαια τής 'Ηπείρου.
16. Σωτηρίου Δάκαρη. ΆνασκαφαΙ εις Καστρίτσαν. Π.Λ.Ε.Τ. ετ. 1952 σελ. 173.
17. ’Ένθα άνωτέρω σελ. 175.
18. Τό σχέδιον πόλεως του 1928 του Γ. Μελιγγάνου σημειώνει μέσην στάθμην λίμνης 474. 

30 μ., ενώ ο χάρτης 1:100.000 470. Νά ληφθή ύπ* όψιν αύτή ή διαφορά άπ’ Εκείνους πού θ’ άπα-^ 
σχοληθοδν σχετικώς. Κατά τό σχέδιον πόλεως ή μέση στάθμη τής λίμνης επρεπε νά κυμαίνεται μετά * 
ξύ, 474, 30 μέχρι 479, 30.

Κ . Α . Π Α 2 ΙΑ Γ Ε Ω Ρ Γ ΙΟ  Υ

m

I



ai
··

·

ΝΙΚΟΛ. B. ΠΑΤΣΕΛΗ

Η Σ Υ Μ Β Ο Λ Η  Τ Ω Ν  Η Π Ε  Τ Ρ Ω Τ Ω Ν
£12 ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΝ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΝ

ΕΞΕΛΙΞΙΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (*)ι

9

Σημειωτέον ενταύθα δτ. σφοδρόν αγώνα κατά της δυναστείας, μετά τήν 
αποτυχίαν του 1896, διεξήγαγε και ό πρεσβύτερος αδελφός του Μωάννου Γεννα
δίου, ’Α ν α σ τ ά σ ι ο ς  Γ ε ν ν ά δ ι ο ς  (1840—1911) διά τής έφημερίδος «Ή  
Σωτηρία», καλών αναφανδόν τον Βασιλέα Γεώργιον «προδότην» (*).

Ή  επιρροή μάλιστα ίου Άναοτ. Γενναδίου, κατά τάς έκλογάς  ̂ πού έγιναν 
προ τού πολέμου τού 1897, ήχο τοιαΰχη, ώστε, ά'νδρες δπως ό Γερ. Βώκος, Ζαχ. 
Παπαντωνίου, Σπ. Θεοδωρόπουλος, Περ. Γιαννόπου?νθς κα'ι άλλοι νέοι, είχον 
σχηματίσει ανεξάρτητον εκλογικόν κέντρον με ένθερμον ύποστήριξίν τού Άναστ. 
Γενναδίου, ό όποιος είχε κηρύξει πόλεμον λυσσώδη κατά τού παλαιού κομματι
σμού κα'ι τής συναλλαγής.

Ή  ένθερμος εκείνη ύποστήριξις τού Ά ν . Γενναδίου, τόσον πολύ ανησύχησε 
τότε τούς άττικάρχας, ώστε νά θεωρούν ούτοι την νίκην τού Γενναδίου ώς κτύ
πημα κατά τής κομματικής των παντοκρατορίας.

'Η ύποστήριξις τού Γενναδίου τότε ήτο τοιαύιη, ώστε κ.ατά χιλιάδας εκυκλο- 
φόρουν λιθογραφηθεΐσαί at φωτογραφίαι τού άνδρός, αυτοσχέδιος δέ ποιητής εί
χε συνθέσει τότε και ποίημα υπέρ τού Γενναδίου είς την ’Αλβανικήν, δίανεμηθέν 
είς τά χωρία τής ’Αττικής (2). #

Προ τού Γενναδίου δμως και τού Ζωγράφου, επιφανή θέσιν είς τήν Ιστορίαν * 1

* Συνέχεια έκ τού προηγουμένου τεύχους (σελ. 365)
1. Γ. Φ ρ α κ ο ύ δ η*. Τό Ρωμαί ικο. ’ ΑΘήναι σελ. 111. Πρβλ. καί Π. Κ ο ρ ο λ ί δ η*. Σύγ

χρονος ‘Ιστορία των Ελλήνων καί των λοιπών λαών τής Ανατολής. Τόμ. Ζ' σελ. 363. Κ. Π α- 
π α ρ ρ η γ ο π ο ύ λ ο υ * .  "ΕνΟ. άνωτ. 7Β σελ 85.

2. Ά ρ ι σ τ ε ί δ ο υ  Κ υ ρ ι ά κ ο ύ :  «ΊΙ Νέα Ελλάς», ΆΟήναι 1910, σελ. 26. 'Γπέρ 
τού Γενναδίου είχε κυκλοφορήσει τότε ποίημα καί ό μόλις άρξάμενος τού φιλολογικού του στα
δίου Ζαχαρίας Παπαντωνίου, αποκαλύπτει μέ στίχους τήν κατάστασιν είς τήν οποίαν είχε 
περιέλθει τότε ή χώρα άπό τον κομματισμόν.

Παρά τήν Γεννάδειον Βιβλιοθήκην, πρέπει νά τοποθετήσωμεν καί τήν « Σ υ ρ ρ ά κ ε ι ο ν  
Β ι β λ ι ο θ ή κ η ν »  έκ 10.000 τόμων σχετικών μέ τήν ιστορίαν τού Βυζαντίου, τήν όποίαν 
ό φίλόπατρίς Μ π ο ύ ν τ α ς  άπό τό Συρράκον προσέφερεν είς τήν *Αποστολικήν Αιακονίαν 
τής Ελλάδος.



«ΗΠΕΙΡΠΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ*

τής Νεωτέρας Ελλάδος, κατέχει δ Ίωάννίτης Λ έ ω ν  Με  λ α ς  (1812— 1879) 0) 
εναζ άπό τούς θεμελιωτάς και άρχιτέκτονας τής μεταπολιτεύσεως τού 1843.

Ό  Λέων Μελάς, φιλόπατρις και ακαταπόνητος προς διαπαιδαγώγηαιν τού 
Έ θνους καί ηθικήν διάπλασιν τής νεολαίας, χαρακτήρ χαλύβδινος καί με φιλοσο
φικήν μόρφωσιν, είνε 6 ουγγραφεύ; τού «Γ ε ρ ο σ τ ά θ η »  βιβλίου, μέ τήν άνά- 
γνωσιν τού οποίου δ συγγραφεύς άπέβλεπε νά έμπνευση εις τήν νεολαίαν υψηλόν 
αίσθημα ηθικής καί πατριωτισμού, νά συντέλεση είς τήν διάπλασιν τού σώματος 
καί τής διανοίας και μόρφωσιν τής καρδίας, βιβλίου τέλος, μέ τήν έκδοσιν τού 
δποίου δ συγγραφεύς δικαίως εχαρακτηρίσθη ώς δ παιδαγωγός των νεωτέρων Έλ* 
ληνών.

Ό  Λέων Μελάς δμως, δχι μόνον ώς συγγραφεύς καί Ιδιώτης έχει προσφέ
ρει ύψίστας υπηρεσίας είς τύν πατρίδα, άλλα καί ώς πολιτικός, άναλαβών δίς τό 
άξίωμα τού υπουργού τής Δικαιοσύνης. Τής εκλογής δμως τού άνδρός ώς υπουρ
γού είχε προηγηθή ή φήμη τής ευγλωττίας του, νομομαθείας του, δ ευσταθής 
καί πιστός χαρακτήρ του εις τάς άρχάς πού επρέσβευεν, ή ευστάθεια καί ευστρο
φία του είς τάς συζητήσεις, ή ρητορική του ετοιμότης καί ή πειστικότης των λό· 
γο)ν του. *Η δράσις τού Μελά ώς άντεισαγγελέως τού Άρείου Πάγου, είς τό μέ
σον τής ασχημάτιστου εκείνης κοινωνίας, πού έσπαράσσετο άπό τά κομματικά πά
θη, ήτο Ιδειοδης.

*Ως υπουργός τής Δικαιοσύνης (1843) δ Μελάς έζήτει άπο δλους «αδελφι
κήν ενότητα καί ευταξίαν καί τήν άμερόληπτον εφαρμογήν των νόμων». “Οσον 
διά τούς διορισμούς των υπαλλήλων, ό Μελάς έγραφεν δτι «πρέπει νά γίνονται, 
δχι μόνον χάριν των διοριζόμενων, αλλά χάριν τής υπηρεσίας».

Εικόνα των πατριωτικών αισθημάτων τού Μελά ευρίσκει κανείς είς τήν ει
σηγητικήν έκθεσιν πού έκαμεν ούτος ώς εισηγητής τής Επιτροπής συντάξεως σχε
δίου Συντάγματος, κατά τήν σύνταξιν τής οποίας, δπως γράφει ό ίδιος «κατείχε- 
το άδιακόπως άπό τήν εικόνα τής πατρίδος». Ή  είσηγητική έκείνη έκθεσις, άνα- 
γνωσθεισα τήν 7)1)1844 εν μέσφ βαθυτάτης σιγής, έμπνέεται άπό πνεύμα μετρι
οφροσύνης, φιλοπατρίας, άφοσιώσεως είς τό καθήκον, πίστιν προς τήν ελευθερίαν 
καί*τήν πατρώαν θρησκείαν καί κατείχετο άδιακόπως άπό τήν εικόνα τής πατρίδος.

Δυστυχώς, μή δυνάμενος δ φιλόπατρις εκείνος άνήρ νά συνδυάση τήν χρυ- 
στότητα καί αρετήν τού χαρακτήρος του μέ τήν συναλλαγήν, τήν δημαγο>γ(αν,τήν 
φαυλακρατίαν, καί τά κομματικά πάθη τής εποχής, ήναγκάσθη νά άποσυρθή τής 
πολιτικής «συναισθανόμενος εαυτόν άχρηστον καί πάσχοντα ηθικώς καί ευρισκόμε
νος υπό τό κράτος αηδίας, απελπισίας καί θλίψεως», δπως έγραφεν δ ίδιος άργό- 
τερον άπό τό Λονδϊνον.

Καί ίδιωτεύων δμως δ Μελάς, δεν έπαυε προσφέρων τάς υπηρεσίας του είς 
κάθε εθνικόν ζήτημα.

Διεξήγαγεν ούτω σφοδρόν δημοσιογραφικόν άγώνα, κατά τον Κριμαϊκόν 1

1. Δια τον Λ. Μελαν 6λ. Δ. Β ι κ έ λ α; Ή Ζωή μου.—«ΈφγβίερΙς» 9)10)1879.—«Πα
λιγγενεσία» 9J10J1079,—«Εστία» 1880. I

.ί
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πόλεμον (1853) διακηρύττων διι «ή ασθένεια του 'Οθωμανικού Κράτους #δένεπιδέ
χεται θεραπείαν, δη αΐ Σλαυικαί φυλά! έχουσιν ^στραμμένους τούς δφθαλμοΰςτων 
προς τον Αύτοκράιορα τής Ρωσσίας και διι ή μόνη αληθής και συμφέοουσα λύ- 
σις τού Ανατολικού ζητήματος, είνε ή ΐδρυσις Ελληνικού Κράτους μέ πρωτεύου
σαν τή' Κωνσταντινούπολή».

Λαμβάνων άργότερον αφορμήν από την αναφοράν τού Μεγάλου Βεζύρη 
προς τον Σουλτάνον, διά τά αίτια τής Κρητικής Έπαναστάσεως, έκδίδει περισπού- 
δαστον μελέτην γαλλιστί, είς την όποιαν, αφού άναιρεί εν προς εν τά επιχειρήματα 
τού Βεζύρη, διακηρύττει δη ή έπανάστασις αύιη έχει ώς αίτίαν τάς κακουργίας 
τής τουρκικής διοικύσεως καί τήν ενδόμυχον έπιθυμίαν ιών κατοίκων νά ενωθούν 
μέ την Ελλάδα, συνισιών τέλος είς αυτόν νά παύση νά θεωρή τήν ενωσιν ώς ού- 
τοπίαν, διότι παρομοία άντίληψις είνε άντίδρασίς είς τούς φυσικούς νόμους.

Είσάγεται, τό 1866, τό μάθημα τής Παιδαγωγικής εϊς τά Σχολεία τής Φι
λεκπαιδευτικής Εταιρείας, και είς τον Λέοντα Μελάν, τον πρώην Είσαγγελέα τού 

ρείου Πάγου, «τον εθνικόν αυτόν παιδαγωγόν των νεωτέρων eLλλήνων», ανατί
θεται τό βαρύ καί επίμοχθον έργον τού καθηγητού, ή ακαταπόνητος δραστηριότης; 
καί ό ενθουσιασμός τού οποίου, προς ηθικήν διάπλασιν τής έλληνικής νεολαίας, ή 
λεπτή μόρφωσίς του καί ή αληθής ευγένεια τού ήθους του, καθίστων τάς παραδό
σεις του έπί εξαετίαν ολόκληρον, όχι μόνον άπλώς ωφελίμους, αλλά και τερπνάς 
καί εύχαρίσιους.

Ή μνημόνεύσις τού Μελά ώς Είσαγγελέω; ίου ‘Αρείου Πάγου, μάς φέρει 
είς τήν μνήαην, και τό όνομα τού πρώτου 1 ροέδρου τού θεσμού τούτου. Τον 
Χ ρ ι σ τ ό δ ο υ λ ο ν  Κ λ ω ν ά ρ η ν  (1788— 1849) άνδρα πνευματώδη, άνε- 
ξαρτήτου χαρακτήρος, ακατάβλητου τόλμης, καί τελείας νομικής καταρτίσεως, πού 
κατέλαβε διάφορα άνώτατα αξιώματα» ήτοι μέλους τού πρώτου Συμβουλίου τήςΈ · 
πικρατείας, Επιτρόπου παρά τή *Ιερρ Συνόδψ, Εφόρου τής Εθνικής Βιβλιοθή
κης, καί τού Νομισματικού Μουσείου, Συνηγόρου τού «ανεκκλήτου δικαστηρίου» 
καθηγητού τού Πανεπιστημίου, καί πρώτου Προέδρου τού Ά ρείου Πάγου, όπου 
μέ τάς νομικάς του γνώσεις, τό ήθος του, συνετέλεσεν είς τήν δργάνωσιν τής Ιλ · 
ληνικής δικαιοσύνης καί τήν δημιουργίαν δικαστικής παραδόσεως. Χαρακτήρ ο· 
μως άτεγκτος είς τό καθήκον του δέν παρέμεινεν έπί πολύ είς τήν θέσιν ταύτην, 
μή ανεχόμενος διά πολιτικούς λόγους, νά παρεκτροπή των καθηκόντων του, είς 
μίαν έποχήτ οπού ή αύθαιρεσία καί τό συμφέρον τού νομοθέτου άπετέλουν τον 
γνώμονα τής δικαστικής κρίσεως, ή δέ έλευθερία, ή τιμή, ή ζωή καί ή περιουσία 
των πολιτών, καθίσταντο όργανον των Ισχυρών τής ήμέρας.

Καί άργότερον όμως ώς υπουργός τής Δικαιοσύνης, παρ τ̂ήθη, μή άνεχόμε* 
νος, νά ύπηρετή είς κυβέρνησιν ή οποία μέ τήν καταδίωξιν τού τύπου, τήν Ιπέμ* 
βασιν είς -ίάς Ικλογάς, τήν διαστροφήν των νόμων άπέβλεπεν είς τήν σύμπηξιν τηϋ·
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σης δυνάμεως είς τάζ χεΐραζ τής εξουσίας και την παγίωσιν κυβερνήσεως πανισχύ 
ρου και διαρκούς (*).

* —* *

Άναφέροντες όμως ανωτέρω τον Μελάν ώς παιδαγωγόν, δεν δυνάμεθα νά 
μή ένθυμηθώμεν, με ευγνωμοσύνην, τά ονόματα επιφανών συμπατριωτών μας α ν  
δρών μέ σπανίαν, διά την εποχήν των μόρφωσιν, οι όποιοι προσέφερον εις τό 
νΕθνος και τήν επιστήμην υπηρεσίας ώς ακαδημαϊκοί διδάσκαλοι κα'ι επιστήμονες 
συγγράφεις, άνδρες πού εκόσμησαν τάς ακαδημαϊκός έδρας και συγκλητικούς του 
Ε θνικού μας Πανεπιστημίου, τό όποιον κατά τά εκατόν πρώτα έτη από τής συ- 
στάσεώς του ειχεν ώς Πρύτανεις, επί δέκα έτη ήπειρώτας καθηγητάς (*).

Μνημονεύομεν μερικά από τά ονόματα ταύτα, πού κατέσιησαν ήδη Ιπιφανή 
και σεβαστά άνά τό Πανελλήνιον, ώς στρατιώται της επιστήμης και της εθνικής 
ιδέας.

Ν. Δούκας (1760— 1845) ό πολυμαθέστατος, διά τον όποιον ό Δ. Βερναρ- 
δάκης έγραφεν ότι «δ έλληνισμός ύπήρχεν ολόκληρος εν τή κεφαλή αυτού». Γ.Γεν
νάδιος (1786— 1854), πού μέ τήν διδασκαλίαν του «ηλέκτριζε τήν νεαράν Ελλά
δα», και τον όποιον ό μαθητής του, και μετέπειτα Πρωθυπουργός Ά λ. Κουμουν 
δούρος Ικάλει «μυθώδη διδάσκαλον, στρατιώτην ηρώα, ευεργέτην καί σωτήρα τής 
Πατρίδος» (1 2 3). ’Αναστάσιος Πάλλης (1800—1883) καί Μπαλάνοι άπό τά ’Ιωάν
νινα (4). Κωνσταντίνος Άσώπιος (1790— 1872) καί Χριστόφορος Φιλητάς (1787

1. Δια τον Κλωνάρην βλ. ήμέτερον άρθρον εις «Ήπειρ. Μέλλον» Αθηνών 27)6]1949. 
*Εφημ. «Ελπίς* 21]3] 1849. Νεκρολογία Κλωνάρη. Τερτσέτη: «Άπαντα* Β.' σβλ. 193. Έφημ 
Συζ. τής Βουλής Π·ρ. Ε. Συνβδρ. 28]*2] 1874 σβλ. 65.

2. Π. Β ι ζ ο υ κ ί δ ο υ: Ή συμβολή τών Ήπβιρωτών βΐς τό δργον τοδ Πανεπιστημίου 
Αθηνών. Ήπβιρ. Χρον. 1987 σβλ. 1—10.

8. S ·  ν. Ά ν α σ τ α σ ι ά δ ο υ ;  Γβωργίου Γενναδίου Βίος. Παρίσιοι 1926. Τόμοι δύο. 
Εκτός του Κουμουνδούρου μαθηταί του Γενναδίου ήσαν καί cl θρ. Ζχΐμης, Χαρ. Τριχούπης 
Γβώργ. Μαυροχορδάτος καί οΐ πλεΐστοι τών μέχρι του 1890 διακριθέντων. Ταχτικός ακροατής 
τοδ Γενναδίου ήτο χαΐ ό Κολοχοτρώνης. Ό Γεννάδιος είνβ έχ τών Ιδρυτών τής Φιλεκπ. Εται
ρείας, τής Αρχαιολογικής Εταιρείας, καί συνέβαλεν έπΐ πλέον είς τήν ίδρυσιν τοδ Ναοδ τής 
Ζωοδόχου Πηγής.

4. Μνημονεύοντας τους Μπαλάνους, καί παραβιάζοντες τήν άρχήν μας, δέν δυνάμεθα νά 
μή άναφέρωμεν τό όνομα τοδ άχαδημαΐχου καί χαθηγητοδ Δ η μ η τ ρ ί ο υ  Η π α λ ά ν ο υ  
(1877*— ) δια τοδς Αγώνας που διεξήγαγεν ουτος υπέο τής πανεπιοτημιαχής αδτοτελείας,
φρονών ότι χωρίς τήν άχαδημαΤχήν έλευθερίαν είνε άδύνχτος ή δημιουργία χαΐ ή άνάπτυξις 
άληθοδς Ιπιστήμης. Διά τοδτο χαΐ όταν είς τήν χυβέρνησιν Κ. Δεμερτζή τοδ επροτάθη τό Τ ·  
πουργ. Παιδείας (7]4—8]11]198δ) ώς όρον συμμετοχής του εθεσεν ό Μπαλανος τήν αδτοτέλειαν 

ν τών ιδρυμάτων που είχον χαταστή άξια πανελληνίου σεβασμού χαΐ εθνικής ευγνωμοσύνης, χαΐ 
τήν έπανόρθωσιν τών γενομένων είς βάρος τών ιδρυμάτων τούτων, κατά τό παρελθόν Αδίκημά* 
των. Παρητήθη δέ τοδ άξιώματος τοδ Ί*πουργοδ μή έπιθυμών νά έφαρμόση ώς Υπουργός άρ· 
χάς που δέν Ασπάζετχι ώς έπιστήμων. Βλ. Δ. Η π α λ ά ν ο υ» Τό Πανεπιστημιακόν ζήτημα 
ΑπΙ τής 'Γπουργίας μου 1936. Πρβλ. επίοης «Εστία» 2 Δεχεμβρ. 1985 και 8 Χοεμβρ. 1936, 
ttlputa» 15 Ίαν, 1986, «Καθημερινή» 22 Ίαν» 1986. «Άκρόπολις* 26 xai 27 Νοεμβ, 1909, 
εΟ ρ»τ·ύουβα* 16 Χοεμβρ, 1921, ε 'Κ οτίχ»  22 Motfou 1985,
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— 1867) άπό χό Γραμμένον, Δημήτριος Στρουμπ:ος (1806— 1890) από το Κουκού
λι, Ν. Παπαγιαννόπουλος (1859— 1926) από την Δόλιανην. Δημήτριος Σεμιτελος 
(1830—1898) από τό Μονοδένδρι, ή μνημειώδης έκδοσις τής ’Αντιγόνης του Σο· 
φοκλέους εκ μέρους του (σελ. 716) εις την Ζωγράφειον Βιβλιοθήκην του Φιλολ. 
Συλλόγου Κωνσταντινουπόλεως, θά παρσμείνη πάντοτε τό απαραίτητον ερμηνευ- 
κόν κα'ι κριτικόν βοήθημα προς κατανόησιν τόΰ μεγάλου τραγικού τής άρχαιότη- 
τος (ι)· Χρήστος Χατζημιχάλης (1783— 1908) από τό Σούλι. Γεώργιος Άναγνω- 
στόπουλος (1884— 1936) από τό ΓΙάπιγγον, λαογράφος κα'ι γλωσσολόγος, διάδοχος 
του μεγάλου Χατζηδάκι, είς τό πανεπιστήμιον των ’Αθηνών (9). Σπΰρος Λάμπρος 
από τό Συρράκον. Δημήτριος Σάρρος (1870— 1938) άπό τήν Βίτσαν του Ζαγορ(ου(8).

** *\ι
Εις χόν οικονομικόν καί παραγωγικόν τομέα, δεν δυνάμεθα νά παραστήσω· 

μεν καί τον θεμελιωτήν τής πρώτης σοβαράς σιδηροδρομικής έκμεταλλεΰσεως, κα
τασκευής'καί βαθμιαίας όλοκληρώσεως του σιδηροδρομικού μας δικτύου τον Ί  ω· 

j ά ν ν η ν  Δ ο ΰ μ α ν  άπό τό Καπέσοβον του Ζαγορίου, καθώς κα'ι τον συνεχιστήν 
του έργου τούτου, υίόν του Γεώργιον Δοΰμαν (1870—1935) τον μνγαλΰτερον συγ 
κοινωνιακόν δργανωτήν τής Ελλάδος, συνεχιστήν κα'ι έκτελεστήν των γενικών γραμ
μών τής συγκοινωνιακής πολιτικής του Χαριλάου Τρικοΰπη,

*Ως μηχανικός ό Γ. Δοΰμας υπολογίζεται ότι έξετέλεσε τά περισσότερα, άπό 
! άπόψεως διατεθέντων κεφαλαίων, έργα εις τήν Ελλάδα. "Οπου άν έζητήθησαν at 

ύπηρεσίαι του Δοΰμα, οΰτος μέ τό θάρρος τής γνώμης του, τον εΰθύν χαρακτήρα 
του, τήν πίστιν του εις τήν έκτέλεσιν του καθήκοντος, ένεφύσησε παντού δπου §κα- 
λεΐτο, πνεύμα πλήρους έςυπηρετήσεως τών οίηονομικών καί κοινωνικών άναγκών, 
τάς οποίας ή ΰπηρεσία εκαλείτο νά προαγάγη.

Ή  Ιμπιστοσύνη του κράτους είς τον Δοΰμαν ήτο τοιαΰτη, ώστε ήτο οΰτος 
r ' μόνιμος σΰμβουλος κάθε έπιτροπής πού συνιστάτο διά τήν μελέτην γενικωτέρων συγ

κοινωνιακών ζητημάτων, είς τά όποια ό Δοΰμας άνεγνωρίζετο αυθεντία, ή δέ πα
ρουσία του είς αυτά, ήτο πάντοτε πολΰτιμος και διαφωτιστική.

Ό  Δοΰμας, δμως, μέ τήν πολύπλευρον τεχνικήν του μόρφωσιν, τήν οίκονομι- 
ί κήν και κοινωνικήν του πείραν προσηλωμένος πάντοτε είς τό ό'ραμα τής άπελευθε- 

ρώσεως τών υποδούλων τότε έλληνικών έδαφών καίτοι εΰθΰναι και πολυσχιδής
I. πρακτική δράσις τον άπερρόφων, έν τοΰτοις δέν έπαυσεν οΰτος νά άναμιγνΰεται 
; ί ένεργώς είς κάθε προσπάθειαν πού άπέβλεπεν εΙ$ τήν διατήρησιν ακεραίου τοΰ 
\ ; έθνικού φρονήματος (*). ■ ■ '

j % 1ι Παράρτ. A. ‘Jtrcfctp. Χρον» οέλ* 60—67*
| 2. *Ηπβιρ. Χρον. 1987 οβλ. 261—278.
I Β. Έλ·ύΘβρον Βήμα ‘Αθηγβν 6]11]1088, Έ τίβ ιρω ΐΐκδν Μ ίλλόν 1 ΐ)Π |ΐ9 8 8 ι * \ ·'

4, Βλ. *3 έπιβτημονική καί έθνική δροίοις τοΰ Γβωργίου Δούμα. *Έκ8οοις Λέοχης Έλλή- 
|  Y6W ϊν&ηροδρομίκβν Άθήναΐ 1986,

ύί
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Εις rov τομέα της στρατιωτικής και πολεμικής εν γένει προόδου τής χώρας 
είναι ζήτημα όίν υπάρχει ελληνική οικογένεια πού νά προσέφερεν εις τον βωμόν 
τής πατρίδος τόσας ύπηρεσ!ας δσα ή οικογένεια των Μ π ο τ σ α ρ α ί ω ν  από τό Σού
λι καί Σ π υ ρ ο μ ή  λ ι ο υ  από την Χειμάραν, τά δύο αυτά εργαστήρια δπου κατά 
τούς χρόνους τής σκλαβιάς έσφυρηλατειτο ή εθνική ιδέα.

Ό  ατρόμητος ούτω Ν ό τ η  Μ π ό τ σ α ρ η ς  (1756— 1841) δ γεννάρχης των 
Μποτσαραίων είναι μία από τάς πλέον σεβαστάς φυσιογνωμίας τού εθνικού μας 
πανθέου, τήν οποίαν ή φύσις είχε προικίσει μέ βαθεΐαν σύνεσιν, άτρομον καρδίαν, 
χαρακτήρα άτάραχον, προσόντα πού συνεπληρούντο μέ μίαν πολύτιμον πείραν.

Διήλθεν ολόκληρον τήν περιπετειώδη πολιτικήν και πολεμικήν ζωήν του εις 
τήν υπηρεσίαν τής πατρίδος, ακατάβλητος και ακούραστος εις κάθε πολεμικόν έρ· 
γον. Προσωπικότης σπανίων αρετών, στρατιώτης αγνός και τέλειος, ανεξάντλητος 
εις στρατηγήματα και σοφούς υπολογισμούς, ήτο 6 αρχηγός τής φρουράς τού Με
σολογγίου, εις τήν οποίαν ή δράσις του είναι πασίγνωστος.

Ό  Νότη Μπότσαρης είναι δ πρώτος υπουργός τού πολέμου, τον δποίον έξέ- 
λεξεν ή εν Έπιδαύρφ Α' Έθνοσυνέλευσις, ΐνα «υπό τήν έμφρονα δδηγίαν του έ
χει νά δώση αϊσίαν μεταβολήν εις τά στρατιωτικά τής Ελλάδος, και νά διευκολύνη 
τον πόλεμον τής ξηράς κατά τού εχθρού τής πίστεως και τής πατρίδος» δπως έγρα
φε τό σχετικόν έγγραφον τού διορισμού του, ύπογεγραμμένον από τον Θ.,Νέγρην, 
άρχιγραμματέα τής ’Επικράτειας, Μινίστρον τών Ξένων υποθέσεων, Πρόεδρον τού 
Συμβουλίου τών ΜινίστρωνΟ). Τήν εκλογήν όμως εκείνην τού «μινιστερίου τών 
πολεμικών τής Ελλάδος», δεν εδέχθη δ γηραιός πολέμαρχος τού Σουλίου, λόγορ 
τής γεροντικής του ηλικίας.

Ό  υίός τούτου Δ η  μ ή τ ρ ι ος  Ν ό τ η  Μ π ό τ σ α ρ η ς  (1808— 1892) χα# 
ρακτήρ άδάμαστος, πρότυπον αρετής, ήτο ένας πραγματικός Σουλιώτης,είς τά στή
θη τού δποίου διέλαμπεν άληθής αγάπη προς τήν πατρίδα, πίστις και έρως πρός 
τήν Ιλευθερίαν, ή δέ φιλοπατρία του ήμιλλάτο μέ τήν έγνωσμένην γενναιότητα τού 
Σουλιώτου. Ό  Δ. Μπότσαρης περιβληθεις νεώτατος τήν πολεμικήν πανοπλίαν, ή· 
γωνίσθη είς τήν ήρωϊκήν έξοδον τού Μεσολογγίου, δεκαεπταετής δέ άνέλαβεν τήν 
διοίκησιν σώματος, υπό τήν αρχηγίαν τού Καραϊσκάκη.

Ό  Δ. Μπότσαρης εχρημάτισε διά πρώτην φοράν ‘Υπουργός τών Στρατ* l ·  
πΐ πρωθυπουργίας Δ. Μιαούλη (Μάϊος 1861— 1862) διαδεχθείς τον ΣπυρομήλΙόν, 
διατελέσαντα τοιούτον ΙπΙ μικρόν διάστημα, είς τό κληθέν «Ύπουργειον Αϊμα· 
τος» λόγω τής Ναυπλιακής έπαναστάσεως, και διότι είς τό Ύπουργειον εκείνα, <Κ 
πέδιδεν ή άντιπολίτευσις τήν ευθύνην τού έμφυλίου πολέμου.

Είς τό Ύπουργειον εκείνο δ 'Γπουρ. τών Έσωτ. Χριστόπουλος, άνθρωπος

l i A s o v t C O U ·  Τό 'Αλβανικόν ζήτήμα. ‘Αθήναν 1897 σιΧ. 24—2δ ϊνθα βημοοίούί* 
ταΐ φωτοτοπία τής Αποφάσιως τ ή ς , Έθνοοονολούοοως Ικλογή ς τοο ώς δποομγο& τ(&ν οτρα* 
IWTWftVi



ϊσχυράς θελήσεως, 6 Μπότσαρης και 6 Ε. Σΐμος άπετέλουν την τριανδρίαν πού 
συνεφώνει ώς προς την τηρητέαν πολιτικήν έναντι τής άντιπολιτεΰσεωςί1)·

Ή  δράσις του Μπότσαρη εις τό Ύπουργεΐον εκείνο ύπήρξεν αρκετά αποδο
τική. Έπέφερεν ούτος άρκετάς μεταρρυθμίσεις εις τό στρατιωτικόν. Έπανέφερεν εν 
πρώτοις τον θεσμόν των εύζωνικών ταγμάτων πού είχε ’ καταργήσει 6 Καλλέργης.

Εισήγαγεν τον λόχον των παίδων, πού διετήρουν εις τον στρατόν από του εν- 
νάτου έτους τής ήλικίας, δπου εξεπαιδεύοντο πρακτικώς εις την στρατιωτικήν τέ
χνην ενώ συγχρόνως έμάνθανον καί γράμματα. Τό θέαμα των παίδων εκείνων άμιλ- 
λομένων εις τήν στρατιωτικήν τέχνην, διά τά όποια ό λόχος ήτο καταφύγιον ήτο 
κάτι τό συγκινητικόν. Πολλά δρφανά μή ύπάρχοντος τότε ’Ορφανοτροφείου, είσή- 
γοντο έκει(2).

Ό  Δ. Μπότσαρης έχρημάτισεν εκ νέου Ύπουρ. των Στρατ. και εις τήν Ισχύ· 
ροτάτην έκείνην Κυβέρνησιν Ά .  Κουμουνδούρου (18/12/1886— 20/12/1867) εις 
τήν οποίαν συμμετέσχον έξέχοντες πολιτικοί άνδρες, δπως ό X. Τρικοΰπης ώς Ύ 
πουρ. ιών Έξωτ. και Εύθ. Κεχαγιάς τών Οίκον, και ή οποία είχεν άνέλθει ε’ις 
τήν εξουσίαν εις μίαν εποχήν πού ό άγων είς τήν Κρήτην ήτο υπό πάσαν έποψιν 
εις ακμήν και πρόοδον .

Ώ ς υπουργός τών στρατιωτικών τότε ό Δ. Μπότσαρης άνεδιοργάνωσε τον κα· 
τά ξηράν στρατόν, κατήρτισε τά τάγματα εθελοντών και μέ προκαταρτικήν εργασίαν, 
έξησφάλισε τήν Ελλάδα, από ένδεχομένην εισβολήν τών Τούρκων από Θεσσαλίαν 
και ^Ήπειρον, ένθαρρύνας ούτω και άναζωπυρώσας τό αίσθημα τών Κρητών 
προς συνέχισιν τού άγώνος.

*Από τό ένδοξον Σούλι, τήν πηγήν αυτήν τών Ιστορικών φυσιογνωμιών, κα· 
ΐήγετο και ό σοφός έπιτελάρχης και αρχιστράτηγος τού 1918 Π α ν α γ ι ώ τ η ς  Δα γ -  
κ λ ή ς (18όδ—1924)(8) ό έφευρέτης τού λυομένου ορειβατικού πυροβόλου τών 75 
Ικατ. τού γνωστού ώς ορεινού ταχυβόλου συστήματος «Σνάϊδερ— Δαγκλή», είσα· 
χθέντος είς τό πυροβολικόν πολλών κρατών.

[ Σ υ ν ε χ ί ζ ε τ α ι ]

1 ίι·ι»«ι ι
0

1. Έκαλοδντό ούτω όχι διότι εΐργάζοντό διά τήν έπάνοδον του *ΌΘωνος, άλλά διότι 
ήσαν οΐ τελευταίοι υπουργοί του. Οΰτοι συμμαχήσαντες μέ τόν Βούλγαρην τόν Ε. Δεληγεώρ- 
γην, Θ. Ζαΐμην καί Δ. Χρηστίδην κατεπολέμουν τό ‘ϊπουργ. Κανάρη, χωρίς μηδεμία νά υπάρ
χω μεταξύ των συμφωνία περί "Οθωνος. ( Κ α ρ ο λ ί δ ο υ :  Ζ. σελ. 10—11, Πρβλ. ‘Εθνικόν 
Εικονογραφ. Ήμερολ» Ποικίλη Στοά 1894 οελ, 421—422)

2. Σελίδες τινές τής βασιλείας του Όθωνος οελ. 189—190. Τής οίκογενείας Μπότσαρη 
Ιτέρος γόνος ό Τ ι μ ο λ έ ω ν  Ν ό τ η  Μ π ό τ σ α ρ η  προσέιρερε δίς τάς υπηρεσίας του

- ώς Υπουργός τών Στρατιωτικών.
8, Ό Δαγκλής έγεννήθη είς τό ‘Αγρίνιον. Τό 1924, μετά τήν παραίτηοιν τοΰ Γόνατά, 

καί κατόπιν άρνήσεως τοΰ Βενιζέλου νά σχηματίση Κυβέρνησιν» ή προεδρία έπροτάθη είς τόν 
Δαγκλήν. ΜεταπειοΒεΙς όμως ό Βενιζέλος άπό τούς όπαδούς του έσχημάτισε Κυβέρνησιν είς 

όπσίαν Ο̂ ν συμπιριελήφθη όΔαγκλής .̂



Γ. Α. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ θεολόγου— ΚαθηγητοΟ

ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΤΗΣ ΚΑΜΑΡΙΝΑΣ 

ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΤΟΥ 1897

Ό  εκπαιδευτικός κ. Ά ν . Γεωργαντζής 
δημοσιεψε στο τεύχος τομ-Αύγούστου 1953 
της Ηπειρωτικής Εστίας μερικά από τον 
άτυχή πόλεμο του 1897, τή μάχη του Ζα
λόγγου καί το χαλασμό των γύρω χωριών 
επι τή βάσει άνεκδότουν ιστορικών στοιχεί
ων.

Συμπληρώνοντας τά γραφόμενα από 
τον κ. Γειοργαντζή άναφέρομε, ότι τό πιο 
φωτεινό σημείο τού πολέμου τού 1897 εί
ναι ή ήρωϊκή αντίσταση τής Καμαρίνας πού 
βρίσκεται κοντά στο ήρωϊκό τό Σούλι.

Στην Καμαρίνα λίγοι άντιστάθηκαν σε 
πολλούς και γυναίκες επεσαν από τούς μα- 
τοβαμμένους βράχους τού Ζαλόγγου για νά 
σώσουν την τιμή και την ελευθερίαν τους.

Τό ήροηκό χωριό λεηλατήθηκε, πυρπο- 
λήθηκε, ανασκάφτηκε από τούς Τούρκους,

Τά τέκνα τής Καμαρίνας μετώκησαν τό
τε κοντά στή Βόνιτσα σέ γαΐες πού τούς χά
ρισε τό Κράτος.

Συμπληρωματικούς προς δ'σα ό κ. Αν. 
Γεωργαντζής άναφέρει στο προμνησθέν τεύ
χος τής «Ηπειρωτικής Εστίας», δημο
σιεύομε κατάλογον των Καμαρινιωτών πού 
έπεσαν ήρωϊκά κατά την έπαναστατική τους 
αυτή δράση.

1) Παπαμιχαήλ Μιχαήλ Ιερέας, τού ό* 
Λοίου ό αντάξιος γυιός Δημήτριος διακρί- 
Θηκε στούς άγώνας τών ετών 1908— 1912, 
8πως άλλη φορά θά γραφή.

2) Ράφτης Βασίλειος δημοδιδάσκαλος.
3) Τζίμας Τωάννης διαχειριστής τής μο

νής Ζαλόγγου.
4— 6) Ντουραχάνης ‘Αθανάσιος καί 

Κατσούκης Νικόλαος μοναχοί.

6) Κυρίτσης Λάμπρος.
.7) Ντζόρτσης ή Ζαχαράκης Ζώης θειος 

τού Δημητρίου Παπαμιχαήλ, πού τόν κρέ
μασαν μέ τό κεφάλι κάτω, επάνω σέ καπνό, 
εως δτου έξέπνευσε.

8) Πλαστήρας Νικόλαος κρεμάστηκε, 
δπως 9) και ό Κατσούκης Χρίστος.

10) Τζερμετζέλης Λεωνίδας.
11) Άνωγιάτης 'Αλέξιος καί 12) ή σύ

ζυγός του Άνθούλα πού πήδησε από τόν 
γκρειινό καί καταδιωκόμενη άπό τούς Τούρ
κους εξαφανίστηκε.

13) Μπύντας Βασίλειος.
14) Αντωνίου Σπυρίδων καί 15) δ 

γυιός του Χαράλαμπος. .✓
16 'Αντωνίου 'Απόστολος.
17y 'Αρβανίτης Δημήτριος.
18) Σαρματζής Κωνσταντίνος.
19) Κωσταπήλιος Γεώργιος,
20) Δασκάλας Κωνσταντίνος.
21) Φώντας Καΐσαρ.
22) Άγάθος Χαράλαμπος.
23) Ντούσκος Κωνσταντίνος.
24) Μαρτανιώτης Βασίλειος*
25) Λαμπράκης Δημήτριος.
26) Ντούκας 'Αλέκος.
27) Γαζέτας Δημήτριος.
28) Κωτσάκης Μιχαήλ.
29) Βάσης Κωνσταντίνος καί 30) Γκαγ* 

κιούζης Μιχαήλ.
‘Ολόκληρη τήν αγόρευση, τόν κατάλο· 

λο τών πεσόντων τής Καμαρίνας, ώς καί 
τό λαϊκό τραγούδι τής καταστροφής της, 
τά παρεχώρησε δ κ. Σπύρος Βαζαλούκας, 
πρόεδρος τών ‘Ηπειρωτομάχων.

ί
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ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΙΧΟΝ

ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΑΜΝΕΛΙΟΥ

α ψ λ στ' =  1736

Μεταξύ των διαφόρων άλλων Έκκλη-
• σιαστικών βιβλίων άνηκόντων άλλοτε είς

• τον μακαρία τη λήξει 'Αρχιμανδρίτην Ίω* 
ι αννίννων Μαρίναν (κοινώς Παπαγιάννην) 
ι δστις έχρημάτισεν Εφημέριος των ’Ιερών 
■Μονών ‘Αγίου Νικολάου κα'ι ‘Αγίας Πα· 
ι ρασκευής Σκαμνελίου κατά τό χρονικόν δι· 
ιάστημαάπό τού έτους 1886— 1888 (*), εύ- 
I ρέθη και εν κατά στίχον τής έν λόγψ Τε*
I ράς μονής Σκαμνελίου» τό όποιον περιγρά- 
ιφει την κινητήν κα'ι ακίνητον περιουσίαν 
f τής Μονής, καί φέρει την υπογραφήν τού
Μητροπολίτου Ίωαννίνων Γρηγορίου εν 
έτει α ψ λ στ’ (= 1736), ως καί διαφόρους 
άλλας *ατά καιρούς ένθυμήσεις.

Δέν θάέξετάσωμεν εδώ τούς λόγους καί 
τά αίτια από τά όποια ευρέθη τούτο έν Χιο
νιάδες, διότι εις ούδέν θά μάς ωφελήσουν. 
Σκοπός τής παρούσης είναι νά φέρω μεν 
τό περιεχόμενον τού κατάστιχου τούτου είς 
δημοσιότητα, καί τίποτε άλλο

Πρωτίστως όμοος εΐμεθα ύποχρεωμένοι 
νά δηλώσωμεν, δτι άντίγραφον τού Κατα- 
Οτίχου τούτου είχομεν άποστείλει καί κατά 

ι τό έτος 1931 είς τον τότε Καθηγητήν καί 
ίάργότερον Γυμνασιάρχην τής Ζωσιμαίας
|-------------------

1. #Εχομβν etc χβίραςμας καί τό Ένταλτήρι- 
;6ν Γράμμα τοδ Μητροπ. Ίωαννίνων Χωφρονίοο, δι,

μαρτυρβΧται 6ττ προβχβιρίσθη 6 Αρχιμανδρίτης 
ψοδτος etc Πνβυματικόν κατά τό 1886. Επίσης καί 
μμία ίνθύμησις βΐς Έξομολογητάριον τοΰ 1857 ά- 
Ty vfjxov etc τόν ίδιον, Ιχοι ώς ίξήςί «1886 αδγοό- 

. οτου 18 Ιν σκαμνίλη ίγινα πνευματικός 4π( σω* 
Ι̂ ρόνίου ’Δρχιιηιοκόπβι» ’XujwvvCvwv»

Χρίστον Σούλην, τη υποδείξει τού Σ εβ .’Ι- 
ωαννίνων Σπυρίδωνος, μέ τήν προϋπόθεσιν 
δπως δημοσιευθή τούτο έν τοΐς ’Ηπειρω
τικούς Χρονικοΐς. Έ κ τού Κατάστιχου τού
του, ούτος έδημοσίευσεν ώρισμένας μόνον 
ενθυμήσεις ε’ις τον Θ’ Τόμον τών Ή πειρ. 
Χρονικών τού 1934, καί τίποτε άλλο.

Κρίνοντες συμφέρουσαν είς τήν ’Ι
στορίαν τού τόπου τήν πλήρη δημοσίευσιν 
τού Κατάστιχου τούτου, καί εχοντες τήν 
γνώμην δτι ήμείς ούδέν δικαίωμα έχομεν 
νά άπορρίπτωμεν έστω καί τό έλάχιστον 
Ιστορικόν τεκμήριον τής πατρίδος μας,— 
δσον καί άν τούτο σήμερον κρίνεται άσή- 
μαντον,— προβαίνομεν είς τήν δημοσίευσιν 
τούΤΟ’ϋ,

•· Τό περισωθέν Κατάστιχον τούτο δι* 
ού μαρτυρειται ή κατά τήν έποχήν έκείνην 
ευημερία καί ή ανθηρά τής Μονής κατά- 
στάσις, φέρει σήμερον έν δλψ σελ. 162 έκ 
τών όποιων αί 94 είναι άγραφοι. ’Έξω
θεν δέ, φέρει έπένδυσιν δερματίνην μέ α
ποτυπώματα έπί τής έμπροσθίας δψεως 
παριστάνοντα τήν Σταύρωσιν τού Χριστού 
έντός §όμβου, καί γύρωθεν, δανδελωτά 
καί άλλα δίκην άνθέων άποτυπώματα.

Έ κ τού Καταστίχου τούτου θά άναφέ- 
ρωμεν ενταύθα τά άφορώντα τήν κινητήν 
καί άκίνητον περιουσίαν τής Μονής (8),

2. ’Εκτός τής πρώτης ταδτης καταγραφής τής 
κινητής κ α ί άκινήτου περιουσίας τής Μονής, 0* 
ίίάρχει κ α ί έτίρα  δ ι’ άλλης χειρός καταγραφ ή 
κινητής μόνον περιουσίας 4κ τής όποίας ί λ λ ι ^
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ώς καί τάς διαφόρους άλλας κατά καιρούς 
ενθυμήσεις.

Έκτος των ανωτέρω, εις τάς διαφόρους 
άλλας σελίδας τού Καταστίχσν, άπαντώμεν 
και τά ονόματα 90 χωρίων εκ διαφόρων 
Ε παρχιώ ν (8) μέ πλήθος ονομάτων συν* 
δρομητών τής Μονής ιερωμένων και λαϊ
κών. Τά χωρία ταύτα τά όποια δεν πα· 
ρουσιάζουσι και τήν γεωγραφικήν των σει
ράν, δεν πρόκειται νά τά δημοσιεύσωμεν 
έδώ, ίνα μή έπεκταθώμεν πολύ. Πολύ δέ 
περισσότερον δεν θά άναφέρωμεν τά διά 
μιας και τή; αυτής χειρός ονόματα των 
συνδρομητών. Έξαίρεσιν μόνον θά κάμω- 
μεν είς τά τών Ιερωμένων τού χωρίου 
Σκαμνελίου ένθα υπήρχε ή Μονή, εις τά 
τής Ζίτσης ένθα αυτή είχε μετόχων, είς τά 
τού Καππεσόβου ένθα αναφαίνεται και ό 
νομα άρχιερέως, ώς και τά τής Μοσχοπό* 
λεως,τών Τωαννίνων, καί τού Μοναστηρι
ού Βελλάς.

Έ ν τελεί δέ, καταχωρούντες κατωτέ
ρω το περιεχόμενον τού Κατάστιχου τούτου, 
δηλούμεν δτι κατά τήν αντιγραφήν αυτού 
διετηρήσαμεν τήν διακρίνουσαν αυτό δρθο* 
γραφίαν καί διάταξιν, έξαιρέσει μόνον τών 
τόνων καί διαλυτικών, περικλείοντες έντός 
παρενθέσεων τά στοιχεία τών συντετμημέ· 
Υων λέξεων.

Σελίς 1

Τό καΐάστιχον Τής Θε((ας) καί ίεράς 
Μονής τού έν άγίοις π(ατ)ρ(ό)ς Ημών Νι
κολάου όπου δνομάζειαι σκαμνέλι.

έχ Τών 'Ιωαννίνωνί—(4)
rn, m II. ι .. ■ «

fcduo*. Ιν άρχή 8ύο οβλίδος, διά toftto 34v Θά συμ- 
Ποριλχδωμον ναύτην τή πκρούσχ. *Η καταγραφή 
*0τη άνήκ&ι ·\ς νοωτέρχν Ιποχήν όπότο ή ούημοζ 
ρία τής Μονής οίχβν 4λαττ®Θή σημαντικές. ΕΙς 
τον Αριθμόν τών 1450 μικρών ζώων άνχδιδάζη 
ταύτα ή πρώτη καταγραφή, καΐβΐς 77 μογάλων, 
Ιν ώ ή δβυτίρα άνχδιδάζβ; ταύτα μόνον ·1ς 260 
μικρά, και 6 μ·γάλ«.

3. Ζχγορίου. ΚουρΙντων Κονίτσης κΧ· άνά 
Ιν 34 άπό τάς ’Επαρχίας Ααρίσσης, Τρικάλων, 
Τζουμέρκων, ‘Ασπροποτχμου, ΣηρομΙρου καί Κο
λωνίας μΙ τήν Ιιατύπωοιν λ. χ·
ιχορίον πέζανι να(χαγι)1ς (α) κολόνια», 
*^ν*χαγ:Ιςα£Κ*ριφΙρ«ια,

4. ΑΓ Ιροθράςμολάνης.

cHfttltotlltH 6tt!A»

Σελίς 5. > fr*

Έ ν τφ Παρόντι Καταστίχφ Καταγρά- J 
φοντ(αι) κινητά καί ακίνητα Πράγματα 
Τού ιερού Μοναστηριού επ’ δνόματι τιμώ* ζ 
μέν(ου) τού άγί(ου) Νικολά(ου) διά προ- § 
σταγής τού κατά τό ςι ψ λ στ' Ίουλ: 15 I 
Ένδημήσαντος Πανιερωτάτου μ(ητ)ροπολί· Γ 
του τής άγιωτάτης μ(ητ)ροπόλ(εως) Ίωαν- · 
νίν(ων) κυρί(ου) Γρηγορί(ου) τού από Κων- 
σταντινουπόλ(εως),

Ιερά σκεύη.

Εύαγγέλιον ιερόν περιηργυρωμενον 
'Ιερόν Ποτήριον άργυροΰν 
Δίσκος ιερός καλαένιος 
αστερίσκος αργυρούς 
Έτερα ποτήρια καλαένια 
Καλύμματα ιερά ζευγάρια 
σταυροί άργυροι 
Έτερος μικρός 
'Έτερος ξύλινος δωδεκάορτος 
Θυμιατήριον άργυρούν 
Κανδήλια αργυρά

Σελίς 6
φελόνια μεταξωτά
στιχάρια
Ιπιτραχήλια

Χαλκωματικά

6
2

10

Καζάνια μεγάλα 2
'Έτερα είς to μετόχι της ζήτζας 2
Έτερα μικρότερα 2 :
τεψιά μικρά μεγάλα β
Έτερα είς τήν ζήτζαν 3
τεντζερέδες 6 1
Κακάβια 4 1
Τζουκάλια 3 1
Έτερα μικρά 2$
τηγάνια τζελ(ικένια) 2 }
τηγάνια χαλκωμ(αιένια) 2
Έτερα είς τήν ζήτζαν χ(αλκωματένΐα) 2 
Ά πό τά όποια τό Ινα είναι τ*ντζεροτήγανθν 
Σαχάνια 10

Σελίς 7.
‘Απλάδια καλαένια ι

Ά μαέλια

Είς τό βχαμν&ι Άμχέλιιίς τόχοοτίλοβο i



‘ Et τήν ζήτζαν 'Αμπέλια 
< καί τό μετόχι είς τήν ζήτζαν μέ δλα του 
4 Άγγεΐα
' Καδδία καί βαγένα δηλαδή 
! Καδδία μικρά και μεγάλα 
| βαγένια 
! βαρέλλια
Καί έν τφ σκαμνελίφ αγγεία 

• Καρούτα 
' Καδι 
] βαένια 
| βαρέλλια 
ιτάλαροι

Χωράφια έν τφ σκαμνελίω

χωράφ:(ια) είς τήν σελετούραν 
Εις τήν κορσοβίτζαν, τής νούκας 
Είς τον γυφτόκαμπον

Σελις 8,
Χωράφια

; Είν τους κοτζιανάταις 
λ Εις τον Κοζάκον 
ί Εές τό γεφύρι τό κοζιακίτικον 
! Etc του μπιάλου 
: ΕΙς τό ποτάμι 
ΐ Εις τό κοστίλοβο 
■ Είς τό τζιούμερη
. ΕΙς τό μοναστήρι ολόγυρα μέ τό σεληό 
I Και είς τον άγιον ήλίαν 
Εις τήν βρύσιν τήν άλγια 
στο λοποσέτο 
στού τζέρμπου 
στη βόλια δέ σκάρα 
στού καράνου 
στη γκοΰρα 
στα καθίσματα (5) 
στη πήκω (6) (

Σελις 9.
Χωράφια

,|[στή βοϊδοτίάσα 
στο πηγάδι
δπισθεν του μοναστηρίου τής άγί(ας) 
ρασκευής

ΕΙς τήν ζήτζαν  

|  Είς τήν γούβαν

6, W έτ*ρ*ς χειρός.

5 ΕΙς τήν κρέμενην 1
τά στα λοζανά 2

στο βαρύ 3
στήν μπιστεριάν 3

4 στα βαθουλά ‘ 2
7 στο μέναν αμπέλι

στον κάμπον, τά δένδρα παπά σιδέρη
1

6 3
στο στάλο έμπροσθά 2

1 στά λουτζιά 1
] Αμπέλια στήν Καστανιά χωρ(άφι) 1

στον άγιον ήλίαν 1
στο λιγοψηνό χοράφη μερο(κάματα) (°) 

Σελις 10.
3

Ε’ις τά ποριά Λ

6 ΕΙς του φουσόπουλου 1

8 > Ζώα
7

Πρόβατα μικρά μεγάλα 850
γίδια

γελάδια  έρ γ κ ε \ές

600

1
ο γελάδια μικρά μεγάλα 51
Δ
1 Κ αματερά βόδια
1 Καματερά μικρά μεγάλα 8
6 ’Άλογα έργκελές 12
2 μουλάρια · 5
1 Ά λογον 1
9 Μύλος εις τούς κοτζιανάταις 1
3 Έτερος είς τό ποτάμι 1
1 μπατάνι καί νεροτριβειον 1
2
1 Σελις 11.

1 Πρός τοότοις
1
ί> Χρέος γρόσ(ια) 150
ο
1 Έ τ ι μέρη άγί(ω ν) λειψ άν(ω \).
1 τού άγί(ου) Παντελεήμονος, Κοσμά καί μη*

νοδιόρας
είς ένα δέμα 1

1 "Ετερον τού άγί(ου) Χρυσοστόμου 1
1
1 "Ετερον ανώνυμον χειρ κεχρυσωμένη 1

Πα- Ί*Ό ταπεινός μ(ητ)ροπολ((ης) Ίω αννΙ-
1 νων Γρηγόριυς έπιβεβαιοΐ. 

Πρός τούτοις είς τήν όσδίνα έλ,αίαις
1 Είς τήν κουκούτζαν ρίζαις 70

*
6. ομοίως- 5V άλλης χβιρός.
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Είς τον κάμπον είς ταίς άραποσιπαμιαίς
είναι ρίζαις 30
Είς τον κούτουλον στον σεραφίμ φίζαις 70 
στο έλαιοτριβεΐον ρίζαις 40
στό γαλέρι ρίζαις 50
στα φρεστά τής καλογρηάς ρίζαις 25

Σελίς 12.

Έ τι είς Ιωάννινα εΰρίσκεται ένα μετόχι, 
ήτοι όσπήτιον είς τον μαχαλά σαράγι καί 
έχει χαλκωματικά καί καπάσαις οκάδες (;) 
τρεΤς ήγουν 3
Έτερη Καπάσα έν τφ μοναστηρίφ 1

1788 (7)
ήουλίου. 20έδοσεν όδιμος ράμος του μα- 
νούσι άπω τή ζίτζα ενα χωράφη στώ στά
λο μεροκάματα 3καί εινε σινορίτης ό τάφΐς 
λος τζάτιλας καί ό γιώργις πέτζιος καί έ· 
γραψεν τά όνόματά τους (8 9 10 11).
1780
έδοσαν οί σιμιτζήδες ένα εΰαγγέληον άσι- 
μένιον (*')
1788 μαείου 3.
άγωράσαμε έναν μίλον ής την γλήζανι. 
γρόσια. 1420. από τόν μουσταφά πέγι (,0) 
μέ τά κιπάρια του (“) καί έστω ής θιμι- 
σιν. (12 13 * 15)

Σελίς 13

1797 μην σεμτεβρίου 1 
έδοσε ή δέσπο τανίκενα ένα χωράφη στην 
τρέπεστη ής το μαναστήρι καί έγραψε ονό
ματα τρία ής την παρισήα. (|3)
182G μαΐου 20 αφιέρωσαν ό γιάνι μότζης 
καί ζώη φότος σκαμνελίταις, ένα φελόνι 
χρισόν εις το μοναστήριον, καί έγράφησαν

7. άκολοοθοδν αί διάφοροι κατά καιρούς ένθο- 
μήσεις.

8. Έδημοσιεύθη βΐς Ήπβιρ. Χρονικά 1934 
σβλ. 102 άριθ. 76.

9. Εύαγγέλιον μέ άργυράν έξωτβρικήν έπέν- 
δυσίν,

10. Μπέη
11. Μέ την βκτασιν ένθα έκαλλιεργουντο κή- 

ποι==κηπάρια.
12. Έδημοσιεύθη είς Έπειρ. Χρονικά 1934 

σβλ. 102 άριθ. 75.
13. 'Ομοίως ώς άνω σβλ. 105 άριθ. 89.

τά όνοματά τους είς τήν παρισίαν διά μνί· 
μην αύτών αίωνίαν. (,4)
1826 'Ιουνίου 4 άφιέρωσεν ό Θωμάς κώ
στα μίτζι σκαμνελίτης ενα όρολόγιον είς τό 
μοναστή ριον καί εγράφη τό δνομά του είς 
τήν παρησίαν διά μνίμην αύτού αίωνίαν.^) 
Σημείωσις:

Συνεχίζοντες εδώ τήν αντιγραφήν έκ 
του Κατάστιχου τούτου των διαφόρων άλ
λων ένθυμήσεων κ.λ., δηλούμεν δτι, αί έλ· 
λείπουσαι 15 καί 16 σελίδες του Καταστί- 
χου τουτου, άπετέλουν τήν αρχήν μιας δευ- 
τέρας καταγραφής τής κινητής μόνον περι
ουσίας τής Μονής, έν συνεχεία δε, είς τάς 
σελίδας 17, 18, καί 19, καταγράφονται τά 
ιερά βιβλία, ιερά σκεύη, εγκόλπια, σταυροί, 
κανδήλια, σκουτικά, μπακηρικά, σιδηρικά, 
βαγιένια καί ζώα, τά όποια ώς καί έν τή 

■ ανωτέρω ύπ’ άριθ. 2 υποσημειώσει δια- 
λαμβάνομεν, άνήρχοντο τά μέν μικρά πρόβα
τα καί λοιπά είς 250, τά δέ μεγάλα εις 6. 
Έ ν τή καταγραφή ταύτη, υπογραφή ή άλ
λη τις διατύπωσις ουδαμού αναφαίνεται.

Αυτά έν ό?άγοις περί τής δευτέρας ταύ· 
της καταγραφής ή όποια κατά πάσαν πιθα
νότητα έλαβεν χιόραν τό έτος 1817 καί τό 
οποίον έτος φέρεται ώς κορωνίς εις τάς α
νωτέρω σελίδας 18 καί 19. Κατόπιν έν τφ 
καταστίχφ ακολουθούν μέρικαί άγραφοι 
σελίδες, καί άρχίζουσι άλλαι ένθυμήσεις.

Σελίς 23.
έτους 1764 φΒυρουαρί(ου) 20.
έδοσεν ό δημήτρης ράσκος άπό τό χορίον 
ζίτζα τό χοράφη στί γούβα τό έδοσεν τού 
μαναστιρί(ου) καί είναι κοντά είς τό χορά- 
φι τού μαναστιρί(ου) καί έγραψεν (ονόμα
τα δ ίο δημητρί(ου) καί σουσάνας καί εί
ναι σινορίτης ό προτόπα(πας) άπό τό άπά- 
vc μέρος άπό τό κάτο αέρος ό μανούσις ζό- 
γος άπό τό ένα μέρος στράτα από τό άλο 
μέρος είναι τό χοράφι τού μαναστιρή(ου) 
καί θελαγένουν τά δίο χοράφια ένα (1β).
1800 Ίωνίου 20
σωπωτζέλη έγραψε ή άκρίβω τώ τίμοιόν

14 'Ομοίως βΐς σβλ- 114 άριθ. 128.
15. 'Ομοίως είς τήν αδτήν σελίδα άρ. 127.
1G. Έδημοσιεύθη είς Ήπειρ. Χρονικά 1934 

σβλ. 97 άριθ. 53.
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της ώνομα καί ^δωσε ενα καζάνι και εγρά·
φιεϊς τρις παρισήες 3.
σωπωτζέλι
1801 Ίανουαρίου 20 εγραψε ή λένι τώ τί· 
μοιών της δνομα και εδωσε σανίδια 10

Σελίς 25.

1808ήδοΰ γράφωμε τά δσα μεροκάματα χορά* 
φια είναι στή ζήτζα.
στή γουβα .μεροκάματα 3
στί κορτζ(ι)ά του λοΰτα » 2
στί κρέμενι » 3
στο καριτζίτικο » 2
ατά λοζανά » 3
τό πρικιό του Ίσου (;) » 2
στον τίχω υοΰ ζαχαρία » 2
στί κορτζ(ι)ά τής παρθενίας » 3
στά βαθουλά » 2
ετερο στά βαθουλά » 2
στοΰ κοστανίκο » 2
στοΰ λεόντου τό πηγάδι » 7
στήν αγίαν παρασκεβί » 5
στοΰ σουσηνίρι τήν καργίά » 2
στά βαθουλά » 2
στο βλαχόδρομο » 3

Σελίς 26.

στά δένδρα » 6
στί στράτα στί κορτζ(ι)ά » 10
συά βλοτόπι » 9
στο παλεόλουτζο » 2
στά ζαραβέλια » 2
στον ίλία » 2
στά τζαραπέλια » 2
στά πηγάδια » 3
σιμά στο μαναστίρη » 2
στο πλάη » 9
εξο άπό τήν άχερόνσ » 2
στο φιτολάϊ » 2
στίν καριά » 2
ολα δλα τα μεροκάματα σουμαρουντε 99

Σελίς 27 (δι* άλλης χειρός)

δσα κομάτια άμπέληα εχομε εις ζίτζα και 
μεριάτικα τό κάθε άμπέλη, τό σιμηόνο κά
τωθεν*·
L* άμπέλη εις τον κάμπο άργατικά 40  
1: άμπέλη στοΰ κόζαρι του στάβρου άργ. 60

1: άμπέλη στί ράχι (1Τ) άργ· 13

113(δι* άλλης χειρός).
ετι στο λιγοψηνό χοράφη 1
Ινα χοράφη ής λησητζινά σηνορητές τό κά- 
το μέρος., ,.κέ τέτζηκα τό άλλο μέρος δρόμος 
το άπάνο μέρος ταγλής (ιβ) τό άλλο μέρος 
βακοΰφηκο.
Σημείωσις.
'Ακολουθουν και πάλιν άρκεταί σελίδες ά
γραφοι, άπό δε την σελίδα 67, αρχίζει £.ν 
συνεχείρ ή καταγραφή των ώς ανωτέρω ά· 
ναφερομένων 90 χωρίων, εκ των όποιων 
περί τά 30 ανήκουν είςτήν Επαρχίαν Ζα· 
γορίου.

Σελίς 67.
Xoplov σκαμνέλη

παρθενίας μ(οναχής) μακαρίου μ(οναχοΰ) 
γεοργίου ίερέος Θεωδόρου ίερέος γεοργίου 
ίερέος κηρηαζή ιερέος γερμανοΰ ίερομονά- 
χου ματθέου ίερομονάχου αθανασίας μ ο 
ναχής) δημητρήου ίερέος εΰγενίου ίερομο- 
νάχου γρηγωρίου μ(οναχοΰ).

Σελίς 68.
Χωρίων ζήτζα

γληκερήας μ(οναχής) στήλου ίερέως χρισί- 
δας πρεσβητέρας σταμάτου ίερέος φλίόρας 
πρεσβητέρας.

Σελίς 69.
Χωρήον μοσχώπολης

ρήζου ίερέος ευφημίας μ(οναχής) δανιήλ 
ίερομονάχου Θεοδώρου ίερέος κηράνας 
πρεσβητέρας καληνήκου μωνα(χοΰ).

Σελίς 70.
Ίωάνενα

νικηφόρου ίερομονάχου ίακίνου ίερέος ιω* 
άσαφ ίερομονάχου σεραφίμ ίερομονάχου 
Υριγορήου ίεροδιακόνου άθανασίου ίερέος 
χρισίδας πρεσβητέρας γεοργίου ίερέος α
ναστασίας μ(οναχής).

17. ΈδημοσιεόΟη ’Hxetp. Χρονιά 1934 άριΟ. 
58 μόνον ή *27 σελίς.

18. ΆνάγνωΘι=Ααγκλής,

/
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Σελις 73.

......του αγίου νικωλάου οχαμοινέλη έγρα
ψε ή βάσω ραψοπούλου δνόματα σημεό- 
(ν)α παρισή(α;) καί των γοννέων χαΐ πρό- 
θέσις σημεόνα και ιόν γονέον. Παναγιότι 
δάφνο και τον γοννέον.

Σελις 76.

Χορήον καπέσοβο

γεοργίου ΐερέος καί τον τέχνον γερμανοΰ 
άρχιερέος(1£>) .

Σελ. 77

Χορήον νεγάδες

(δι* άλλης χειρός κάτωθι των ονομάτων) 
εγραψε ή στέφανου τι θιγατέρα της ρούσα 
πρόθεσι. εγραψεν ή πριμιχίρενα τό όνομά

19. "Ισως ό Αείμνηστος οΐίτος 'Ιεράρχης Γερ
μανός νά κατήγβτο έκ Καππεσάβου. Ουδόλως δέ 
παράδοξον νά είναι ούτος ό ύπό το5 Άραβαντι- 
νοδ καί Μυσταχίδου άναφερόμενος ώς Επίσκοπος 
Βελλάς χαΐ Κονίτσης κατά τά ετη 1723—1729.

I

της ής tlv παρι σ'α Ιλένι. Ιγραψεν ή μαρ· 
κινο τι θιγατέρα της ής τιν πρόθεσι στα· 
μιίτως.

Σελ. 101

τά δνόματα τοΰ ρουφετηου τον σημητζήδων. 
(επονται τά δνόματα)

Σημ. Ουτοι είναι οί χατά τδ 1780 άφιε* 
ρώσαντες τδ Εδαγγέλιον μέ τήν άργυράν 
Ιπένδυσιν, ώς καί εν τή ύπ’ άριθ. 9 υπο
σημειώσει τής παρούσης διαλαμβάνομεν.

Σελ. 103.

Μωναστήριον βελδ.

διωνησίου ίερομονάχου.

Σελ. 104.·

ϊδοΰ πού ξανακενίζομεν καί των προγεγρα- 
μένον δνόματα των περιβόλων της δσδήνας. 

(επονται τά δνόματα)
ο

Σημ. Αί λοιπαι σελ'δες τοΰ Καταστίχου 
είναι άγραφοι, δι* δ και περαίνομεν την  ̂
αντιγραφήν εις τό σημειον αυτό.

V



Λ Α Ο Γ Ρ Α Φ ΙΑ

'ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ

ΟΙ ΓΥΦΤΟΙ (ΡΩΜΗΔΕΣ)

ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΚΟΝΙΤΣΗΣ, ΚΑΙ Η ΣΥΝΘΗΜΑΤΙΚΗ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΑ

"Οπως σέ δλα τά μέρη τής 'Ηπείρου, 
έτσι καί στην έπαρχία Κονίτσης, είναι εγ
κατεστημένοι αρκετοί γύφτοι, (Ρώμηδες) 
δπως αύτοκαλούνται. Μερικοί απ' αυτούς, έ- 
.χουν σπίτια, γιδοπρόβατα, καί χωράφια ακό
μη. Μόλα ταύτα, διατηρούν μέσα τους,άμείω- 

;το τό ένστικτο τού νομαδισμον, όπως οι 
[αδερφοί των οί Τουρκόγυφτοι «Μαντζα- 
;ραιοι» (*).

Τό καλοκαίρι, συνήθως, αγαπούν νά 
κάθωνται ξαπλωμένοι καί νά ραχατεύουν 
κάτω απ' ιόν ήτκιο, δταν έχουν εξασφα
λίσει τό ψωμί τής ήμέρας, χωρίς νά νοιά
ζονται (γιά την αύοιον). Τό χειμώνα δταν 
κάνει τό κρύο, οί γύφτισσες τσαλαβουτούν 
στά νερά, γιά νά φέρουν ένα ζαλίκι ξύλα 
,νά ζεσταθούν, καί τά γυφτάκια, ξυπόλητα 
τις πιο πολλές φορές, τρέχουν δώθε κεΐθε 
νά εξοικονομήσουν τό καθημερινό, ζητια
νεύοντας ή κάνοντας θελήματα.

Επαγγέλλονται συνήθως, σάν οί προ
γονοί των, τό σιδηρουργό, τον πλανόδιο 

• δργανοπαίχτη, καί πολλοί απ' αυτούς παί
ξουν καλό κλαρΐ-ο σάν ό Νικόλας απ' τη 

*' Βούρμπιανη, 6 ΙΙέτρος άπ’ τη Μόλιστα, ό 
Άντρέας καί Φίλιππας από τό Κεράσοβο 

>κι* ό Λάζο Τσιούιας από την Κόνιτσα, 
«πού είναι αρκετά καλός βιολιστής, καί ξέ- 
Ιρει δλα τά παληά Άρβανίτικα τραγούδια. 
\  Χαρακτηριστικό γνιυρισμα τής φυλής 
·\των έχουν τό ελάττωμα τού αλκοολισμού*

* Δέν Αποκλείεται, ή λέξη Μάντζαρος, ν& 
ι προέρχεται από τό Ουγγρικό Magyar πού σημαί- 
m ι Ούγγρος όπως π.χ. τό Γαλλικό Bohcniicn.

πίνουν με την ψυχή τους (καπελιάζουν) ό
πως λένε στή γλώσσα τους. Μόλις γυρίσουν 
από γάμο ή πανηγύρι, καί μοιράσουν τά 
χρήματα, τό σίρώνουν στο πιοτό, μέχρις 
αναισθησίας. Θυμάμαι τον 'Ήλκα από τή 
Βούρμπιανη, καί τό γιο του τό Νάσιο, πού 
μπορούσαν νά πιουν πέντε οκάδες τσίπουρο 
οί δυό τους.

Οί νεώτεροι γύφτοι δμως, χάνουν σιγά 
— σιγά τά παληά ήθη. Ντύνονται πιο κα
λά, καθαρίζονται, περιποιούνται καί νοίκο 
κυρεύονται. Πολλοί απ' αυτούς, πήραν γυ
ναίκες (μπαλαμές),μή ρώμισσεί, καθώς καί 
πολλές ό'μορφες γυφτοπούλες, έχουν πάρει 
μπαλαμούς.

'Ορισμένοι άπ* τούς νέους, μαθαίνουν 
κι’ άλλα επαγγέλματα, σωφέρ, ξυλουργοί, 
οικοδόμοι. Σιγά—σιγά, μέ τήν πάροδο τού 
χρόνου καί μέ τήν πρόοδο τού πολιτισμού 
δέν αποκλείεται να αφομοιωθούν καί αυ
τοί μέ τον άλλο πληθυσμό. Παράδειγμα 
οί Τσιγγάνοι από τον Παρακάλαμο (Μαν- 
τζοραίοι) πού βαφτίστηκαν, κι* έχουν Χρι
στιανικά ονόματα κτλ.

Τά πσληότερα χρόνια, *(καί τώρα ακό
μη) οί γύφτοι, γιά νά μη /ίνονται α ντιλη
πτοί από τούς μπαλαμούς, είχαν έπινοήσει 
ένα συνθηματικό γλωσσάριο, (τά ρώμικα) 
γιά νά συνεννοούνται μεταξύ των.

Τά ρώμικα τών γύφτων τής Κονίτσηζ 
ομοιάζουν βέβαια μέ τιΰ Πωγωνίου καί 
τών Γιαννίνων* αλλά έχουν και αρκετές 
διαφορές άπ’ αυτά, γιατί έχουν πολλές λέ
ξεις, από τά Μακεδονικά ρώμικα, έπειδή

4
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ot Κοντσιώτες γυφτοι, έρχονται σέ έπαφή, 
μέ τούς Μακεδόνες όμοφύλους'των,

Τό παρακάτω γλωσσάριο to έχω συλ
λέγει από διαφόρους ρώιιηδες τής Έπαρ· 
χίας Κονίτσης. Κυρίως δε τις περισσότε
ρες λέξεις, τις έχω καταγράψει, άπό τό στό
μα τού μακαρίτη τού "Ηλκα, τού Τάκη 
Χαλκιά, τής Γιώτενας, τού Νικολάκη και 
άλλων.

Παραθέτω λοιπόν §δώ» ολόκληρο τόμι*

κρό αυτό γλωσσάριο, πιστεύοντας δτι θά 
χρησιμεύση* σέ κάτι στους είδικούς. Ot δέ 
συμπαθείς ρώιιηδες, Ιλπίζω νά με συγχω
ρήσουν για τήν αδιακρισία μου. Δεν παρα
λείπω \ά  σημειώσω, δτι πολλοί άπ* αυ
τούς, έξακολουθούν νά φυλάγουν ζηλότυ
πα, τά μυστικά τής γλώσσης των και δεν 
ιά Ιμπιστεύονται στα (μπαλαμέ) Στο τέλος 
δε δίνω και μερικούς συντόμους διαλόγους 
στα ρώμικα,

Βαντέ (τά)
Βαρό (τό)

Γιακά (τά) 
Γκαβχλιάζω 
Γκαβχλιάρης 
Γκαδαλό (τό)

Γκάβι (τό)
Γκαγινό (τό)
Γκανίκι (τό)
Γκανταλιχζω \ *
Γκανταλιχός

Γκανταλός 
Γκαντήματα 
Γκαραοόλα 
Γκαρήμχτα 
Γκίβρι (τό) 
Γκονό (τό) 
Γκορέλχς 
Γκορέλια 
Γκουγιά (ή) 
Γχουρντιχρης 
Γκουρνιζω 
Γκουρντιδλα (ή) 
Γκρόχχ (ή)

Καμελιάζω 
Κανιά (τά) 
Κχνιορίζω 
Καντέλα 
Καπέλα; 
Καπελιάζω 
Καπλί (τό) 
Κάσι (τό)

Τ Α  Ρ Ω Μ Ι Κ Α

Κάστι (τό) 
Κλέρω (ή) 
Κοβέλα (ή)

τό ξύλο, τό όργανο 
ή γρηά

τά αύγά 
τό άλίύρι
* ‘ V '

τά μάτια 
ζητιανεύω
6 ζητιάνος, δ διαχονάρης 
τό άλεύρι. Ή  πράξις 

(τοΟ έπαιτείν
τό σπίτι 
ή χόττα 
τό κορίτσι
αχρηστεύω, καταστρέφω 
άχρηστος, κακής ποιο- 

Ιτητος
αξιολύπητος, ελεεινός 
τά φορέματα 
τό κλέψιμο 
τά κάρβουνα 
τό αλεύρι, τό σιτάρι 
τό σακούλι
ό βουκόλος, δ γελαδάρης 
τά γελάδια 
τό γυναΐκείον αιδαίον 
δ έκφυλος 
συνουσιάζομαι 
ή συνουσία 
δ τάφος, ή γούβα

συνουσιάζομαι 
οί άκαΟαρσίες 
αποπατώ 
ή πορδή 
δ μεθυσμένος 
μεθώ, πίνω 
τό κρασί, τό πιοτό 
τό τυρί (βλαχικ.)

Κοβελιάζω 
Κοβελιάρα 
Κορορός 
Κοτδρι (τό) 
Κούγκουλη (ή) 
Κουλμαντά (τά)

Αατσιός 
Λιβαντός 
Λιέλα (ή)
Λιέσι (τό),
Λιόμος (τό)
Αοβέ (τά)

Μαχραβντί (τό) 
Μανταχλή (ή) 
Μασηνή (ή)
Μάσι (τό)
Μιντζιό (τό) 
Μούχλια (ή) 
Μουρντάλα (ή) 
Μουρνταλιάζω 
Μουρνταλιασμένος 
Μπαγχλός 
Μπαχοέ (τά) 
Μπαλαμή 
Μπαλαμός 
Μπαρήματα (τά) 
Μπέγχας (δ) 
Μπέχης (δ) 
Μπισιέλα (ή) 
Μπισιέλας 

' Μπισελιάζω

ή συνουσία 
συνουσιάζομαι 
ή κοινή γυναίκα 

. δ τυφλός
τό κομμάτι του ψωμιού 
ή κολοκύθα 
τά φαγητά

ό καλός
δ ηλίθιος, δ χαζός 
τό πάρσιμον 
τό μαλ^ι (Άλβανικ.) 
τό λαμβάνειν 
τά χρήματα

τό πέος 
ή πίττα 
τό ανδρικό μόριο,τό πέ 
τό χρέα,
τό γυναικ. αίδοιΛν 
ή σιωπή 
δ θάνατος 
άποθνήσκω 
δ πεθαμένος 
δ κουτσός · 
τά γιδοπρόβατα 
ή μή γύφτισσα 
6 μήγύφτος 
οί ύπερηφάνΐΐες- 
ό βρυκόλακας 
δ γέρος, δ πατέρας 
τό καθησιό 
ό τεμπέλης 
κάθομαι
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Μπλατσίματα (τά; 
Μπουκλδ (τδ) 
Μπούλη (ή) 
Μπουρή

1 Μπραχάλα (ή)
Νασιέλα (ή) 

ι Νασιεύω 
J Νταζινή 
> Νταζινδς 
| Νταμπές (οί)
,, Νταμπιάζω 
‘ Νταράλα (ή) 
l Ντατσίματα (τά) 
ίί Ντεκένα 
* Ντελναμάρα 
I Ντελνδς 
J Ντένα 
ϊ Ντεζαβδ 
1 Ντζινέλα 
' Ντζιοκέλι 
j Ντζιοΰβες 

Ντζιουμακιάζω 
■j Ντιρέλα 
; Ντιχλιάζω 
* Νχοσινές

Νχρακά (τά)

τά στήθη, οί μαστοί 
τδ ντουφέκι 
6 πρωκτδς 
ή νύφη 
ή δουλειά
ή φυγή 
φεύγω 
ή βλάχα 
δ βλάχος 
δ ξυλοδαρμός 
δέρνω 
δ φόβος 
τά βυζιά 
βλέπω, κοιτάζω 
ή τρέλλα 
δ τρελλδς 
τδ δόσιμο 
τδ τσιγάρο 
γνωρίζω 
τδ σκυλί 
οί ψείρες 
ξυλοδέρνω
έχω, έχεις,  ̂ έχει κτλ. 
βλέπω, κοιτάζω 
οί ρόκες τοΟ καλαμπο- 

[κιοα
τά σταφύλια

Μ Παναλή 
Παρνί (τδ)

| Πασιόμια (τά)
- Πατσίαρντέ (τά) 

ΙΙατσιδ 
ΓΙελιέ (τά) 
Πεντακλή (ή) 
Πεντέ (τά) 
Πινέλα 

•ίϊ Πιντιάζω

ή ρακή 
» » 
οί μαστοί 
τά ψέμματα 
τδ γυναικ. αίοοΐον 
οί δρχεις 
ή πήττα 
τά πόδια 
τδ λέγειν 
λέγω, άνακοινώ

ΡΩΜ I ΚΟ I

I — Θά λιέλα τά κάστία νά πά νά μπρα 
Ι χάλα στά μπαλαμέ;

Μή κάνς σά ντελνδ. Νά χαλιόλα πρδ> 
τα, νάβάλωμε λατσιά γκαντήματα κ α I 
μπλατσαρήματα κ* ύστερα.

— Έγώ θά νασιέψω πρώτα, γ ι ά να 
μπισιέλα έκεϊ, κι* έλα κι’ έαύ κοντά, για 
τι, άμα οέ μάς ντιχλιάσουν τά μπαλαμι

Πλιακιεύω συνουσιάζομαι

Ροβέλα φονεύω
Ροσίανή ή παππαδιά
Ροσίανδς δ παππάς
Ρώμης δ γύφτος
Ρώμικα τά γύφτικα

Σιντίλα (ή) ή έπαιτεία
Σΐντιλιάρης δ διακονάρης
Σίορδ (τδ) τδ κεφάλι
Σοβέλα (ή) δ Οπνος
Σοβελιάζω κοιμάμαι
Σοστένι (τδ) τδ έσώβρακο
Σούφλισμα (τδ) ή συνουσία
Σταλιέ (τά) τά χρήματα

Τερτεμπούλης δειλδς, έλεεινδς
Τζι μουρντή ή νύφη
Τζιορντιόλα (ή) τδ κλέψιμο
Τσίαβή ή κοπέλα, ή νέα γυναίκα
Τσιαβδ (τδ) δ νεαρδς
Τσίαμπλδ τδ ψωμί
Τσίντέ (τά) οί χωροφύλακες, οί στρα

τιωτικοί
Τσίντδς δ χωροφύλαξ
Τσίορέλα (ή) τδ κλέψιμο
Τσιορωτάρης δ κλέφτης
Τσιόργια (τά) οί λησταί
Τσιορορδς δ χαζδς

Χαβιά (ή) τδ γυναικ. αίδοϊον
Χάλι όλα τδ φαγητδν
Χάνα τρώγω
Χαρνδ τδ γαϊδούρι
Χασοόγια τά φασόλια
Χλιβασμένος δ άποπατών,δ άκάθαρτος
Χλιβάζω άποπατώ
Χλιβάκος δ γέρος

Δ Ι Α Λ Ο Γ Ο Ι

— Θά πάρωμε τά δργανα νά πάμε νά 
λαλήσωμε στούς μή γύφτους;

—Μή κάνης σάν χαζδς. Νά φάμε πρώ
τα, νά φορέσωμε καλά φορέματα και πα
πούτσια καί Οστερά.

— Έγώ θά φύγω πρώτα γιά νά βρίσκο
μαι έκεΐ, κ^ έλα κι’ έσύ κοντά, γιατί, άμα

I



γλήγορα, μπορεί νά μάς λιέλα νά μάςτζιου· 
μακιάσουν.

— Καλά, νάσ2 έσύ πρώτα κι* έρομαι 
xt* έγώ· αλλά τήρα, νά μ’ έης τά γιακά 
δλο στές τσιαβές, καί μάς ντένα νταμπές 
τά μπαλαμέ δπως θάναι καπελιασμένα. Μή 
λιέλα τό κάστι, καί στό τραβήξουν ατό σ2· 
ορό, μή μάς κυνηγήσουν μέ τά μπουκλέ.

— Έ γώ , ντεκένα τές τσιαβές αλλά δέ 
μπειράζω καμιά, γιατί νταρόλα άπό τά μπα· 
λαμέ,

Β.' Δ Ι Α

—*Αειντε δρΔημητροΰλα,λιόμος τό γκο- 
νό, νά νασιέψωμε καί τά χωργιά για γχα- 
βαλό.

— Γκανταλιπιάστηκαν τά μπαλαμέ τώ· 
ρα καί δέ ντένα. Έ γώ , μπαγκλή μ* ένα 
κιντό, πήγα στό Τούρνοβο, και μέ χό στα
νιό λιέλα δυό χούφτες βαρό* άκολνοϋσαν 
τά τζιοκέλια νά μέ χάνα.

— Έ! τότε νά κάνομε νάσι γιά τό Ντέν- 
τσικο, τά νταζινέ είναι λατσιώτερα. Νά 
κρίνω και τα’ Λόπης, νάρθ’ κι* αυτή γιά 
σιντρίλα.

— Έ  Αόπ’ δεν άδειάζ', θά νασιέψουν 
γιά γκαρήματα μέ τόν *Ηλκα. "Αειντε οί 
ουό μας, νά τσιορέψωμε καί τίποτε ντοσ;- 
νές καί ντρακά πουθενά, γιάνά πάμε στις 
νταζινές, γιά νά μάς ντένα κένα κένα κο· 
τόρ’ τσιαμπλό.

Γ.' Δ Ι Α

— Μουρντάλιασ ένα μπαλαμό, άειντε 
στν* έκκλησιά νά χαλιόλα. θά λιέλα τσιαμ- 
πλό, καί θά μάς ντέτα καί τό ροσίανό κέ
να κοτόρ. 'Ύστερα, θά πάμε στό γκάβι, 
ποϋθά χαλιόλα τά μπαλαμέ νά λιόμοςκουλ- 
μαντά, παρνί, καί καπλί.

— Έγώ, νταράλα νά ντιχλιάσω τ ό ν  
μουρνταλιασμένο, μή γέν’ μπέγκαλο, κι’ 
έρθ’τή νύχτα, καί μάς κάμκαι χλιβαστοΟμε.

— Μή νταραλιάζς ορέ ντελνό, τό μπα
λαμό ήταν λατσιό, δεν ήταν κανένας xato- 
ρελιάρης, ούτε γκανταλικός, γιά νά μπεγ- 
καλιάσ.

δέν μάς δοϋν τ* άφεντικά γρήγορα, μπορεί 
νά μάς πιάσουν νά μάς δείρουν.

— Καλά πήγαινε συ πρώτα κι’ Ιρχο· 
μαι κι’ έγώ* άλλα κοίταξε νά μή τηράς 
τές γυναίκες, καί μάς δείρουν τ’ άφεντικά, 
όπως θάναι μεθυσμένοι. Μή άρπάξουν τ5 
δργανο, καί στό τραβήξουν στό κεφάλι μή 
μάς κυνηγήσουν μέ τά ντουφέκια.

— Έγώ, κοιτάζω τές γυναίκες άλλα 
δέν πειράζω καμιά, γιατί φοβάμαι τούςΓκρέ- 
κους.

Λ Ο Γ Ο Σ

— “Άντε δρ ΔημητροΟλα, πάρε τό σα
κούλι, νά πάμε στά χωριά γιά νά ζητια- 
νέψωμε.

—Χάλασαν ό κόσμος τώρα καί δέν δί
νουν. Έ γώ κουτσή μ5 ένα πόδι, πήγα στό 
Τούρνοβο, καί μετά β ας μάγεψα δύό φού
χτες άλεύρΓ άμολοϋσαν τά σκυλιά νά μέ 
φάνε.

— Έ! τότε νά πάμε γιά τό Ντέντσικο, 
οί βλάχοι είναι καλλίτεροι. Νά κρίνω καί 
τής Λόπης, ναρθή κι’ αύ:ή νά διακονη- 
σωμε.

— Ή  Αόπη δέν εύκαιρεί, θά πάμε γιά 
κάρβουνα μέ τόν *Ήλκα. *Αειντε οί δυό 
μας νά κλέψουμε και τίποτε ρόκες από κα
λαμπόκια καί σταφύλια πουθενά, νά τά 
πάμε στις βλάχισσες, γιά νά μάς δώσουν 
κανένα κομμάτι ψωμί.

Λ Ο Γ Ο Σ

— Πέθανε ένας Γκρέκος, πάμεστήνέκ- 
κλησία νά φάμε κόλυβα. θά  πάρωμε ψω
μί, καί θά μάς δώση κι* ό παππάς τίποτε 
κανένα κομμάτι πρόσφορο. Μετά, 6ά πάμε 
στό σπίτι, πού θάχουν τραπέζι, νά πάρω
με φαγητά, ρακή και κρασί.

— Έγώ, φοβάμαι νά ίδώ τόν πεθαμένο, 
μήπως γίνη βρυκόλακας, κι5 έρθη τή νύ
χτα καί μάς κάνη καί τά κάνουμε απάνω 
μας.

— Μή φοβάσαι βρέ κουτέ, ό άνθρωπος 
ήταν καλός δέν ήταν κανένας κλέφτης, ού
τε κακός άνθρωπος, γιά νά βρυκολακιάση.

3 «ΗΓίΕΙΡΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ»
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Δ. ΣΑΛΑΜΑΓΚΑ

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΑΤΑ

Θ '.—Ούτρες και η ια τά ντζες  — Γκιούμια και 
σαηλαες.

I

0  ύ τ ρ ά λέγαμε τό σ π ά γ γ ο (τό ίταλ. 
σ π ά γ ·/. ο)('), έ'·α είδος δηλ. νήμα, στριφνό, 
πολύκλωνο (κατ’ άντίθεση πρός χό σ t - 
τ ζ ΐ μ (2),άπότό δμοιας σημασίας όμώνυμο 
τουρκικό, πού είναι μονόκλωνο), άρκετοΟ 

ι πάχους για τό στέρρεο ράψιμο,, π .χ . τοϋ 
π ά τ ο υ  τοϋ τσαρούχιοϋ (τοϋ πετσιού δηλ. 
τοϋ κάτου μέρους) με τό έπάνω του, δηλ. 
την π ό χ α, μέ την όποια αυτό καί μορφο · 
ποιείται.

Τό λευκόχρωμο αυτό νήμα, (τό σιτζίμ, 
ήταν μελαψό), πουλιόταν συνήθως κομμένο 
σέ κλωστές ώρισμένου μήκους, μιάς δργυ- 

J άς περίπου* δσο δηλ. έφτανε νά τεντώνη 
τά χέρια του ό τεχνίτης, πού έρραβε μέ 
δυό ταυτόχρονα βελόνια.

I Στό Γαλλογραι/ικό λεξικό τοϋ Κοραή 
I (’Αθήνα 1881), συναντούμε τή Χεξτ Ό  - 
| τ ρ ά (8), ώς έξήγηση τής άντίστοιχης γαλ· 
ι λικής α ί γ κ t γ 2 έ , πού σημαίνει τό ώ·
! ρισμένου μήκους I κείνο νήμα, πού κάθε
I ■ . ■ ■ I I . I ■I
I 1, Τό γ κ, πρός τό γάμμα. Κατά τόν Κοραή 
I (Γάλλο—γραικιχό Λεξικό) πιθανόν άπό τό 4λλη- 
1 νικό ο φ ή κ ο ς (δωρικά,σ φ άκ ο ς)· τό δπο- 

χοριοτικό σ π α γ ι 4 τ ο, λεπτός οπάγγος, καί 
.τό γνωστό ζυμαρικό),

! 2. Ένα είδος λιπτό σ ι τ ζ I μ* χρησιμοποι
είται ·γ’ά τή ραφή τβν παπουτσιών καί τό λένε 
(άπό τή φόρμα στην όποία πουλιέται) κ ο υ β ά -  
ρ 4 τ τ ο (μέ Ιταλική υποκοριστική κατάληξη),

8. Κατά τόν Κοραή, καί Τ ρ ά. Πιθανόν ά* 
?‘ ηό τά γερμανικά ν τ ρ ά χ τ καί τ ρ ά α τ ,  πού 
ι  * σημαίνουν κλωστή καί γ κ ο λ ν τ—ν ι  ρ ά χ τ» χρυ* 

ίόσυρμα·

φορά χρησιμοποιείται, για ράψιμο, κέντη
μα κ.τ.λ. μέ βελόνα τοϋ χερΤοϋ.

Στη ίδια αυτή λέξη, ό Κοραής, παρα
θέτει καί τήν έννοια « χ ρ υ σ ή  κ λ ω 
σ τ ή » .  Γνωρίζουμε πόσο στα Γιάννινα εί· 
χεν ακμάσει ή άσημο— κεντιστική, ή γνω
στή έοώ ώς συρμακέσ(ι) (*). Έ  τελευταία 
αυτή λέξη, μπορεί νά έτυμολογείται άπό: 1) 
τότουρκικό, σ ί ρ μ α (άπό τό έλληνικό σ ύ ρ* 
μ α ) πού σημαίνει χρυσό νήμα, 2) τό περ
σικό σ i μ ,  πού σημαίνει άργυρος, (άπό 
τό έλληνικό ά σ η μ ο ν , τό μή σημασμέ- 
νο δηλ., ιό μή σφραγισμένο ά ρ γ ύ ρ ι ο ν, 
καί 3) τό έπίσης περσικό σ ι μ κ έ ς , πού 
σημαίνει χρυσοϋφαντής. (eO άσημένιος, περ
σικά λέγεται σιμίν).

Ά πό τήν όνοματολογ ία τών λεπτών 
νημάτων πού χρησιμεύουν για ράψιμο πα
νικών, ύφασμάτων κ.τ.λ,, παίρνουμε τόν δ- 
ρο ο ϋ γ ι α , πού ήταν είδικό έγγλίζικο 
νήμα* σήμερα υπάρχει ή ο ΰ γ t α τής μ η 
χ α ν ή  ς , Τό νήμα αυτό— δπως καί τάλ- 
λα,— πουλιόταν σέ τ σ ι κ λ ί δ ι α (ένικός 
χ σ ι κ λ ί δ ι, δνα άπό τά πολλά ματσάκια 
πού άποτελοϋσαν μια μεγαλείτερη δέσμη) 
άπό τό σ κ ε λ ί δ α ,  ένα άπό τά κομμά* 
τια τοϋ σκόρδου. Τό ξύλινο κ α ρ ο ύ λ ι  
στό όποίον τύλιγαν τά ράμματα, τό λέγαν 
γ κ ο ύ ρ γ κ ( ο υ ) λ α  (ή σημερινή ρ ι « 
κ έ λ α ,  κ ο υ β α ρ ί σ τ ρ α ) .

ά, "Ο τεχνίτης, σορμακέ(σ)ης (πληθ» —κέσ&ΐς)» 
itob έγινε καί Ιπώνυμο* *Η βιοτεχνία αδτή» 4ξα« 
κολουθουοε νά άσκεΧται στα Γιάννινα» άκόμα 

«τά χρόνιά μ$ν»

/
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Τό καλλίτερο ύφασμα για (άνδρικά κυ
ρίως) φορέματα, ήταν ή τ σ ί  χ  α (λέξη

μέ το έποίο της έδιναν περιστροφική κίνη 
τη).

'Ιπάρχει όμως καί παρεμφερής λέξη 
ο ύ 3 : α μέ την οποία χαρακτηρίζουν την 
άλλης συστάσεως ή χρώματος παρυφή τών 
υφασμάτων (τουρκικά, ώ γ ι % , άπό τό έλ- 
λινικό ώ α).

Τις λέξεις αυτές τις συναντούμε σέ δι
άφορε: μορφέε καί: στα κείμενα του «Κώ
στα Γραμματικού*:(:) (υποκάμισα μέ ο ύ- 
β γ α ι ς, μεταξωτές* σινδόντ μέ ο υ β γ αε ς, 
όπου φαίνεται νά είναι) μέ τή σημασία 
τής άκρας, παρυφής. Στη Λέσρο-.Q (...ο δ - 
γ ί « του πελάγου), μέ τή σημασία τού 
γυαλός, περιγιάλι. Στα χωριά τής Δυτ. 
θεσσαλίας(;) (ούγια— ούγια στο Ψευτονήσι) 
μέ τή σημασία του άκρη— άκρη.

Μέ την ευκαιρία, άς άναφέρουμε έδώ 
μερικά άπό σχετική όνοματολογία τών 6- 
φασμάτων:

Π α ν ί  λέγαν τό σημερινέ κ ά μ π ο -  
τ ο . Αύτό που λέμε τώρα χ α σ έ ,  το λέ- 
γαν χ  ο υ μ α X (πληθ. χουμαγιά). Τό τ 6- 
π ι του χουμαγιου, στο άρχίνισμά του, tf- 
ταν σταμπαρισμένο μέ γαλαζιόχρωμα ποι
κίλματα καί γράμματα, που στή μέση τους 
είχαν την άναπαράσταση ενός ποι-λιοΟ μέ

πτη·/ό τοϋ παραοείσου, φοίνικας. Τ πήρχε  
καί ένα άλλο πανί, τραχύτερη; άπό τό χα 
σέ ποιότητας, τό οποίο τό λέγαν τ ο υ τ- 
τ I (πλη$. τουττά) στην άρχή τού όποιου, 
μ *ϊή  V* άλλα, ήταν— δπως καί στό χου* 
μ*·— σταμπαρισμένο; Ινας παπαγάλος. 
Δτά τουρκικά, τ ο υ τ τ I, σημαίνει τον 
ψιττακό.

δ. Αές Β. Σοόρλα, Εωβτας Γραμματικός, cod 
*Η«. Χρονικά 1936, α. 69 κ α ί 60.

6. Αές Ηαρ. Κlevifr*, ·11μεροι iv$p*fcoi,Ά9» 
1963. ςβλ, 61.

Αές 2ήαι; Ζκάροε, Τά γεράκι· Π(ν 
«IV, Ά». 1968, ο, «λ

Στά γυναικεία πανικά, άναφέρουμε με
ρικά άπό τά μεταξωτά της έποχής: γ κ ρ ό 
(άπό τό όμοιο γαλλικό γ κ ρ ό, χονδρός πα
χύς). καί σ α ν τ α λ ι ό ν. Νομίζω άπό τό 
γαλλικό: σ ο υ ά (μετάξι) ν τ ε  (τής) Α υ- 
ώ ν (πού είναι ή γνωστή γαλλική πόλη;. 
Τά μεταξωτά αυτά, έρ, όταν τότε άπό τή 
Γαλλία, καί ήταν έκεί όνομαστά τά μετα
ξουργεία τής Λυών.

Κοινότερο ύφασμα του τύπου τ σ ί τ ι  
ή φτηνού σημερινού έ μ π ρ ι μ έ, ήταν ή 
ί ν τ ς ά ν α. Ή  κοινή φόδρα «τής άράοας», 
λεγόταν σ π ι ν ά ό α, (πιθανώς άπο τό ι
ταλικό σ π α ν ά τ α, μετοχή τού σ π ι α
ν ά ρ ε, Ομαλίζω έπιπεδώιω, κάνω λείο, 
χωρίς χνούδι στήν περίπτωση).

Τά ρ ε τ ά λ ι α τής έποχής, τά λέγαν 
γ κ α 6 έ τ σ α. Ή  λέξη είναι έκδηλα ιτα
λική, καί σχέση έχει με πανικά, υφάσμα
τα καί τά παρόμοια, (βλ. Ήπειρ. Χρονικά 
1935 σελ. 283).

Τό τραπεζομάνοηλο, τό λέγαμε μ ε- 
σ ά λ ι πιθανώς ιταλικής καταγωγής: μ ε σ- 
σ α ιταλικά σημαίνει, λειτουργία (Εκκλη
σιαστική), άπό τό ρήμα μ έ τ ε ρ ε, ράζω, 
θέττω* μ έ σ σ α έπίση; ιταλικά, λέμε καί 
τό παρατιθέμενο, σερδιριζόμενο φαγητό, 
καθώς καί την παράθεση του. Ά π ό τό 
Λειτουργικό λοιπόν σεντόνι πού σκεπάζει 
~ήν 'Αγία— Τράπεζα ή πιθανότερο άπό την 
(ή κ α ί άπό την) έννοια τής παράθεση; 
τού φαγητού, πήρε τό όνομα του καί τό I  
μ ε σ σ ά λ ι. Μεσσάλε κυρίως Ιταλικά ση- 
μ*->*'· σό λ ε ι τ ο υ ρ γ ι κ ό  (βιβλίο, ή καί 
κάθε άλλο  ̂ πού άνήκει στή Λειτουργία). 
Την πετσέτα τού φαγητού #τή λέγαμε 
ν τ (ο υ) β α έ λ (;), πιθανότατα άπό τό Ιτα
λικό τ σ β % λ ι ο υ ό λ ο, χειρ όμακτρο.

I I
*Π ι α τ ά ν τ ζ α χ α Ι  π  i  « τ έ ν . * 

λ έγα μ ε—-ίσως χαΐ λέμε ά κ ίμ α — στά Γι·« 
άννινα, μεά (μ ιγέλ η ) π ι α τ έ λ α ,  ί π
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λέγαμε τό μεγάλο π ι ά τ ο (στρογγυλό 
, ή συνηθέστερα αύγόσχημο), μέ τό όποιο 
( φέραμε στό τραπέζι τό φαγητό. 'Όλες αύ- 
■ τές οΐ λέξεις, άναφέρονται έδώ μέ τήν 1· 
i ταλική τους φόρμα· μέ τή διαφορά δτι, 

τό π ι α τ έ λ ο  συά ιταλικά, είναι, άντίθε- 
·' τα, ύποκοριστικό* καί σημαίνει, τό μικρό 
jl πιάτο, τό δέ π χ α τ ά ν τ ζ α, προέρχεται 
ί άπό τό π t ε τ ά ν τ ζ α, τό όποιο δέν έτυ- 
f| μολογεΐται άπό τό π;άτο, αλλά άπό τό 
!! π t ε τ ά, πού σημαίνει εύσέβεια. Μέ τό 
Ί π ι ε τ ά ν τ ζ α, χαρακτήριζαν (στήν Ίτα- 
) λία) τό σύνολο τών έπιτραπέζιων σκευών 
I μέ τά δποία σερβιριζόταν τό φαγητό σέ 
ί μοναστήρια. ’Αργότερα, xt’ αύτό τό προσ- 
| φερόμενο, άλλα καί κάθε φαγητό τοϋ τρα· 
ί πεζιοΟ.
| Τό π^άτο έχει γραφεί 8τι προέρχεται 

άπό τό έλληνικό πλατύς. Στή γλώσσα 
μας έχουμε καί τό Ιταλικό μεγεθυντικό 
του, π ι α τ ό ν α ,  π ι α τ ό ν  ε— μεγάλο 

' πιάτο.
Τίς π ΐ α τ έ λ λ ε ς ,  τις λέγαμε καί 

λ ί μ π ε ς καί λ ι γ γ έ ρ ε ς.(8) τό τουρκικό 
λ ^ ε γ κ έ ρ ,  σημαίνει τό ίδιο πράγμα.

Τά δοχεία (καμωμένα, παληά άπό χάλ
κωμά) μεταφοράς (π.χ. άπό τή Λίμνη μας, 
στά σπήηα ή άπό τό πηγάδι στό μαγει- 
ριό, 7—8 Οκάδων) νερού, τά λέγαμε γ κ ι -  
ο ύ μ ι α* (6 ένικος, γ % ο ύ μ (ι). Οί έβραί- 
οι, τό προφέραν γ κ t χ  ο ύ μ ή γ κ ι- 
γ ο ύ μ). Τά παληότερα, είχαν συνήθως 
προσαρτημένο καί τό καπάκι τους. Σ υγγε
νικές λέξεις και έννοιες είναι; Τό Ιταλικό 
κ ο γ κ ό μ α, πού σημαίνει ύδροθερμαντήρ, 
τά έπίσης ιταλικό κ ο κ ι ο 0 μ ε, πού ση
μαίνει τό ξύλινο κάλυμμα τών βαρελιών, 
τήν τάπα* καί τό άραβικό γ κ ι ο υ γ ο ύ μ  
καί κ ο υ ρ κ ο ύ μ, πού σημαίνει χάλκι* 

I νη ύδρία. ‘Ένα μικρότερο γ κ χ ο ύ μ (ι), 
τό λέγαν μ π ρ ί κ (ι)· καί κάτι πολύ μι- 

<1 κρότερο, κ ο υ κ μ ο ύ λ α (οί Εβραίοι).
 ̂ . . . ______________  .  ,  .

ί

θ. Επιτραπέζιο οκευος άπό χάλκωμά* οϋχνό* 
, *άτά κεντηαμένο άπό τόν τεχνίτη μέ διάφορα 

κοσμήματα, καί ίονηβέστατα μέ τά άρχικά .ή 
ιό όνοματέπών ϋμο τοΟάγοραότή, καί τή χρονο- 

• Κογία καταβκεοής» »

Τόν κά5ο άντλησης νερού, άπό πηγάδι 
κυρίως, τόν λέγαμε, γ κ (ο υ) β ά, άπό τό 
άραβικό κ ο β ά ή κ ο γ ά, κι’ αύτό υπο
θέτω άπό τό κ Ο β ο ς. ’Αλλά καί τ ζ ί
ο 0 μ α, πού φαίνεται συγγενικό μέ τό 
γκίούμ.

Γιά άντληση νερού άπό τό βάθος και’ 
κιού, οί νησιώτες χρησιμοποιούσαν ένα ξύ
λινο άντλητήρι άπό σκαφτό μο\οκόμματο 
ξύλο, πού τό λέγαν λ α β ο ύ τ·ο (υ)· πιθα
νό γιατί έμοιαζε στό σχήμα, μέ τό( δμώ- 
νυμο έγχορδο μουσικό όργανο λ α ο ύ- 
τ ο (υ).

Τά ειδικής μορφής άπό τενεκέ κάμω* 
μένα δοχεία μεταφοράς γάλακτος, τά λέ
γαν μ π ι ν ι ό τ ε ς ,  πού συγγενεύει μέ τό 
ίταλικό π ι ν ^ ό τ τ ο ή  π ι ν 2 ά τ α, πού 
σημαίνει χύτρα, τσουκάλι.

"Ενα τενεκεδένιο δοχείο πόσιμου νερού 
σέ σχήμα μεγάλης κούπας, χωρητικότητας 
μιάς έως δυό όκάδων γιά άντληση, μετα
φορά, έιανομή σέ ποτήρια, τό λέγαμε  
μ π ι κ 1 ό ν α* πιθανώς, άπό τό ιταλικό 
μ π ι κ 2 ε ρ ό ν ε ,  μεγεθυντικό τού μ π ι- 
κ ι έ ρ ε,(°) πού σημαίνει ποτήρι. Έ να —  
χαλκωματένιο— έπιτραπέζιο δοχείο νε
ρού, ειδικού σχήματος, τό λέγαμε'μ  π α- 
κ ρ ά τ σ }· άπό τό βμοιο πιθανώς τουρκι* 
κό, πού σημαίνει άντλητήρι, δερμάτινος 
κάδος, Επιτραπέζιο έπίσης δοχείο νερού, 
ήταν καί τό σ ο υ ρ α ί, γυάλινο ή κρυ
στάλλινο, σέ σχήμα γ.α ρ ά φ α ς (φιάλης), 
μέ πλατειά όμως βάση, καί έξογκωμένο 
σφαιροειδώς τό κάτω τμήμα, μακρύ σχε
τικά λαιμό, καί γυάλινο έπίσης βούλωμα, 
Τό όμοιο περσικό, σημαίνει φιάλη μακρό- 
λαιμη.

Καί ένα άκόμα δοχείο—χαλκωματένιο 
—̂ειδικά γιά άντληση νερού (π.χ* άπό κα

ζάνι) μέ μακρυά όμως λαβή, τό λέγαμε 
σ α π λ α ή, ’Αντίστοιχη είναι ή τουρκική 
λέξη σ α π λ ή, πού σημαίνει αύτό πού έ
χει λαβή (σ α π λ ήκ, είναι τό κάθε τι πού 
χρησιμεύει γιά λαβή).

9* Άπό τό έλληνικό βί κος*  οταμνί» όπως 
καί τό (Ιταλικό) μ π ό τ τ β  ( έ λλ . μπότ τ ι )  ά
πό τό έλληνικό 6 ω τ ί ο ν* (κατά Κοραήν, δποί) 
πιό πάνω), Στήν Κόνιτόα τό φλότζάνι τό' λέ
γαν κ ί κ ε ρ ι πιθαν&ς κι* αδτό άπό τό·μκικίέρέ<
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Π. ΠΟΓΓΗ, του Ε θνικού  Ιδρύματος

Η . ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΧΩΡΙΩΝ

[Είναι γνωστόν δτι ή διάνοιξις τών δασικών όδών Ζαγορίου, δι* ήζ Θά άξιοποιηθη Ζ 
ό τεράστιος δασικός πλοδτος της περιοχές, όφβίλβται κατά κύριον λόγον είς τό Έθνι- *. 
κόν Ίδρυμα, τό όποιον, κατανόησαν τήν σημασίαν του έργου, διέθβσβ βΐς τούς Δασικούς |  
συνδέσμους τού Ζαγορίου, δάνεια εκατοντάδων εκατομμυρίων δραχμών. ’Αλλά ή φροντίς |  
τοϋ ’Εθνικού Ιδρύματος διά τό ζήτημα τούτο αποτελεί μίαν πτυχήν μόνον τοδ ένδιαφέ-$ 
ροντος, τό όποιον έπιδεικνύβι ό ύπό τήν προεδρίαν τής Α.Μ. τοδ Βασιλέως οργανισμόςc 
οδτος διά τήν άποκατάστασιν καί άνασυγκρότηαιν τών κατβστραμένων χωρίων τής ύπαί-| 
θρου, Δι* αύτό κρίνομβν σκόπιμον όπως άπό τήν πβρισπούδαστον βκθβσιν πρός τήν *Επι-| 
τροπήν Δήμων καί Κοινοτήτων τοδ 'Εθνικού Ιδρύματος δημοσιβύσωμβν τά συμπεράσματα |  
τοδ είσηγητοδ αδτής κ. Π. Πόγγη, πρός τόν όποίον Ιδιαιτέρας εδχαριστίας όφείλβι ή Ή
πειρος διά τό ένδιαφέρον καί τήν στοργήν μέ τήν όποίαν περιέ?αλ$ τά ζητήματα της.)

Ή  άποκατάστασις τών καταστραφέντων 
έλλληνικών χωριών δέν είναι πρόβλημα τε
χνικόν μέ μόνον όδηγόν τήν έπάνοδον είς τήν 
πρό 12ετίας κατάστασιν. «X ω ρ ιό»  είναι 
τοποθεσία, είς τήν όποίαν αί παραγωγικαί 
καί γενικαί συνθήκαι καθιστοϋν τήν διαβί- 
ωσιν δυνατήν, ικανοποιητικήν καί έπιθυμη- 
τήν δι' ώρισμένον άριθμόν κατοίκων.

Τό Οψος τής έκπολιτιστικής καταστά- 
σεως ίνός χωριοΟ είναι στενή συνάρτησις τής 
έκάστοτε παραγωγικής δυνατότητός του καί 
τής άποδόσεω; τοϋ έμψυχου όλικοϋ του.

Σύμφωνα μέ τάς δφισταμένας οίκονομι- 
κάς, πολιτικάς καί άλλας συνθήκα; κάθε έ· 
ποχής ίδρύθησαν καί έμεγάλωσαν μικρά 
χωριά ή άντιθέτως έμαράνθησαν καί έσβη
σαν άλλα χωριά. Είς Έλάτην άπό προπο
λεμικά κατεστράφησαν 400 στρεμ. όρεινής 
άμπίλου λόγψ έγκαταλείψεώς των,

fH άλλαγή αύτή δέν ήτο ταχεία, ούδέ έ· 
πήρχετο, εύθύς ώς Λλλαζον τά γενικά δε
δομένα, βάσει τών οποίων ένα χωριό είχε 
δημιονργηθή. Διότι ή έδραιουμένη σύν τφ 
χρό.ψ  π α ρ ά δ σ σ ι ς  δέν έπίτρεπι ταχεία*

άλλαγάς καί έπεβράδυνε τήν άναγκαίαν; 
προσαρμογήν τοϋ χωριοϋ πρός τάς έμφανι- 
σθείσας νέας συνθήκας.' Είς τό χωρίον Δί· 
λοφο; μητέρα διευθυ^τοϋ κλινικής μεγάλου, 
νοσοκομείου άρνείται νά έγκατασταθή έν 
Άθήναΐς. ]

Ό  πόλεμος καί ή έπανάστασις διά βιαί-1 
ου τρόπου διαταράσσουν αυτήν τήν βραδείανϊ 
έξέλιξιν τής ζωής τών χωριών καί δημιουρ-1 
γοϋν λεπτά προβλήματα πρός έπίτευζιν νέ·Ι 
ας ισορροπίας. S

Εκτός τών άλλων ζημιών ό πόλεμος! 
θραύει άποτόμως τ ή ν π α ρ ά δ ο σ ι ν ,  καί 1 
οϋτω άναζητείται, μετά τό πέρας τής θεο·§ 
μηνίας, ή νέα ισορροπία μέ κριτήριον τάςρ 
δημιουργηθείσας νέας συνθήκας, χωρίς νάί 
άπαλύνετα; ή βια.ότης αύτοϋ τοϋ κριτηρίουi  
άπό τήν έπίδρασιν τής έξασθενημένης πλέον j 
π α ρ α δ ό σ ε ω ς .  1

Οδτω καί ό τελευταίος πόλεμος μέ τήν: 
άκολουθήσασαν τετραετή κατοχήν καί τήν ) 
αετέπειτα τριετή άνταρσίαν καί ξένην Οπου· 
λον προσπάθειαν δποδουλώσεως τής χώρας» 
Ιδημισύργήσε μίαν συνεχή δεκαετή άναστσ·
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λήν τής κανονικής λειτουργίας τής ζωής 
τών χωριών και μίαν σοβαράν μείωσιν τής 
παραδοσεώς των.

Αυτά τά δέκα έτη έσυσσώρευσαν έπι 
τών έλληνικών χωριών μακροετε ις καί σκλη- 
ράς καταστροφάς μέχρι καί πλήρους έξα- 
φανισμοΟ. Αί καταστροφαί αύται έδημιούρ- 
γησαν προβλήματα πολύπλοκα οχι μόνον ώς 
προς τήν έξεύρεσιν τών πόρων πρός έπίλυσίν 
των, άλλα καί ώ ς π ρ ό ς τ ό  ^ κ α θ ο ρ ι 
σ μ ό ν  τ ή ς  σ υ ν τ α γ ή ς  χ ρ ή σ ι μ ο -  
π ο ι ή σ ε ω ς  α υ τ ώ ν  τ ών  π ό ρ ων .

Προσπάθεια βοήθειας τής άποκαταστά- 
σεως τών ελληνικών χωριών, στηριζομένη 
έπ'ι τής πιστής έπαναφοράς τής προ δωδε
καετία; υφιστάμενης καταστάσεως, άποτυγ- 
χάνει έφ',δσον παραβλέπει τάς άνωτέρω βα* 
σικάς προϋποθέσεις ύπάρξεως καί έξελίξεω; 
τών χωριών. *Έχει δέ μεγάλας πιθανότητας 
νά καταλήξη σέ άνεδαφικά καί άνελεύθερα 
άποτελέσματα εύρισκόμενα έκτός σημερινοί) 
τοποχρόνου.

Ή  πρός άποκατάστασιν βοήθεια δέον 
νά δοθή κατά τρόπον έςασφαλίζονια τόν βα
σικόν λόγον ύπάρξεως τοΟ κάθε χωριού, δ η 
λ α δ ή  τ ή ν ψ υ χ ι κ ή ν  κ α ί  ο λ ι κ ή ν  
ε ύ η μ ε ρ ί α ν  τ ών  κ α τ ο ί κ ω ν  του.

Κ ρ ι τ ή ς  α ύ τ ή ς τ ή ς ε ύ η μ ε ρ ί α ς  
δέ ν  μ π ο ρ ε ί  νά ε ί ν α ι  ά λ λ ο ς  ά π ό  
α ύ τ ό ν  τ ο ύ τ ο ν  τ ό ν  κ ά τ ο ι κ ο ν τ ο Ο  
Ε λ λ η ν ι κ ο ύ  χ ωρ ι ο ύ .  (Είς * Ασπράγ- 
γελον, δάσκαλος συνομιλών μέ τήν Ε 
πιτροπήν, είπε: «ΆντΙ άλεύρι καί ζητιά 
νους, γεωτρύπανο καί αύτάρκεια»).

Πρός έπίτευξιν αύτού τού σκοπού ή κα* 
λυτέρα όοός είναι ή έξασφάλισις -ιής δσον 
τό δυνατόν μεγαλυτέρας πρωτοβουλίας καί 
Ουμπράξεως τών κατοίκων τού χωριού είς 
τήν άποκατάστασιν αύτών. Ή  κοινότης, 6 
δάσκαλος, δ παπάς, είναι δυνάμεις άξιόλο- 
γοι. Χά τούς δοθή πρωτοβουλία καί εύθύνκ. 
Ούτω θά ύπαρξη ή βεβαιότης βτι έπιτυγχα- 
νεται κατά τό δυνατόν ή ψυχική καί υλική 
ίκανοποίησις τών άναγκών τών χωρικών, ώς 
αύται διεμορφώθησαν σήμερον σύμφωνα μέ 
τάς ύφισταμένας νΟν γενικάς συνθήκας τής 
χώρας τής περιοχής.

Δι* αίιτό ή άποκατάσταοις δέον νά dtYj· 
ριχθή iupioaitepoy είς τήν χ$ρήγησιν με*

σων καί πόρων, πού θά άξιοποιήσουν σοβά- 
ράς πλουτοπαραγωγικάς πηγάς για το χω
ριό καί θά έπιτρεψουν τήν αύτοαποκατά- 
στασιν τών κατοίκων. Ή  άνάπτυξις αυτής 
τής τοπικές πρωτοβουλίας καί ευθύνης θά 
σταματήση καί τήν φυσική σημερινή οιά- 
θεσι τών χωρικών.νά αίτιώνται άλλους διά 
τήν δυσχερή των θέσιν. 'Η άνάληψις δέ τής 
ευθύνης ύπό άλλων είναι φυσικόν νά σπάη 
σήμερα τήν ιδίαν ένεργητικότητα τών χω 
ριών. (Είς Κτίσματα δέν αποτελειώνουν ένα 
πάτωμα ή μία σκάλα έν αναμονή τών αρ
μοδίων). Τοιοϋτος τρόπος βοήθειας θά έπι- 
τρέψη τήν έξεύρεσιν τής νέας βιώσιμου συ
ν ισταμένης μεταξύ άφ* ένός τής σημερινής 
διαθέσεως τών κατοίκων καί άφ* έτέρουτών 
συγχρόνων γενικών συνθηκών. Αυτή ή συ- 
νισταμένη φυσικόν είναι νά μην όμοιαζη εν
τελώς μέ τήν ύπάρχουσαν προ δωδεκαετίας.

Γιά μερικά θέματα θά άπομακρύνεται 
κατά πολύ άπό τήν ύπάρξασαν πρός 100 
ή 200 έτών νοοτροπίαν, δτε τό πρώτον κα· 
θωρίσθη ή θέσις μιάς βρύσης ή τού σχο
λείου ή τής έκκλησίας, ή τοϋ νερομύλου. 
Γιά άλλα θέματα δέν άποκλείεται αυτή ή 
συνισταμένη τής έπιθυμίας τών κατοιίκων 
νά μή άπομακρυνθή από τά παλαιά δεδο
μένα.

Τό μόνον, τό όποιον άποκλείεται, εί· 
ναι ή ύποκατάστασις τών κατοίκων τοΟ 
χωριού, είς τό νά κρίνουν τά τής ζωής των.

Δέν ύπάρχει χωριό, εάν δέν ύπάρχη έν 
αύτω π υ ρ ή ν κ ο ι ν ο τ ι κ ή ς σ υ ν ε ι -  
δ ή σ ε ω ς μέ δρεξιν, μέ επιθυμίαν, μέ δυ
ναμισμόν μέ όνειρα καί μέ σχέδια γιά τό 
μέλλον. Έάν ζωνςανέψη αύτός ό πυρήν 
τ ό τ ε  μ ό ν ο ν θ ά ύ π ά ρ χ ε ι  χ ω ρ ι ό .

Ό  πολιτισμός είναι προϊόν φυσικής 
καί έλευθέρας έξελίξεως καί δχι πιεστι
κής έπιβολής.

•Εν τ ελ ιχφ  σνμπεράαμαίι ι

1.—-‘Η άποκατά'στασις δέον νά στραφή 
κατά πρώτον λόγον πρός έπαύξησιν τών 
καθυστερημένων πλουτοπαραγωγικών πη 
γών τού χωριού είς έπίπεδα υψηλότερα ε( 
δυνατόν καί τών προπολεμικών.

2— Αί πλουτοπαραγωγικαί πηγαί πρέ- 
Till νά άξιβποιηθούν διά δανειακής βση-
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θείας υπό όρους έλαφρούς καί αυστηρούς 
μέ τήν συνεργασίαν της τοπικής πρωτο
βουλίας ώς πρός τόν τρόπον χρησιμοποιή- 
σεως των δανείων. Δωρεαί ή Δάνεια υπό 
χαλαρούς όρους, ώς καί ό άπό μακράν κα
θορισμό; χρησιμοποιήσει*); των, πρέπει νά 
άποκλεισθοΟν έντρλώς.

eO χ ω ρ ι κ ό ς  ό π ω ς  κ α ί  κ ά θ ε  δ η 
μ ι ο υ ρ γ ι κ ό ς  π α ρ α γ ω γ ό ς  π ρ ο τ ι 
μ ά  δ ά ν ε ’ια,  τ α  ό π ο ι α  θά δ ι ά θ ε σ η  
ώς  α ύ τ ό ς  γ ν ω ρ ί ζ ω ,  π α ρ ά  δ ω ρ ε ά ς  
μ έ  κ ρ ί σ ι ν  δ ι α θ έ σ ε ω ς  τ ρ ί τ ο υ .

3.— Νά προσφερθή βοήθεια καί νά δο- 
θή εις τούς έχοντας περισσοτέραν όρεξιν 
πρωτοβουλίαν καί δυνατότητα χρησιμοποι-

ήσεως. Καί άμα άνδρωθοΟν αύτοί οί γερώ 
τεροι χωρικοί ή άγροτικοί όογανισμοί θά 
παρασύρουν μέ τό παράδειγμά τους καί 
τούς άσθενεστέρους είς δράσιν και εις άφύ- 
πνισιν.

Ή  άποκατάστασις τών χωριών χρειά
ζεται περισσοτέραν ρωμαλέαν καί νευρώδη 
μεταχείρισιν παρά συναισθηματικήν καί 
ρωμαντικήν παρηγορίαν.

4.— Ή  Επιτροπή κατέληξε είς αύτά 
τά συμπεράσματα καί τά έκθέτει ένταΟθα 
συναισθανόμενη τήν μεγάλην εύθύνην τής 
ύποδε.'ξεως τρόπου χρησιμοποιήσεως μιάς 
προσφερομένης βοηθείας^

!
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ΓΕΩΡ. Α. ΕΞΑΡΧΟΠΟΥΛΟΥ, δημ/λου

.ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Τό Ζαγόρι είναι έ'να άπό τά ώραιότε- 
ρα διαμερίσματα τής Ελλάδος, έάν μή τό 
μοναδικόν, τό όποιον δέν διαθέτει μόνον τόν 
πλούτον τών άπεράντων παρθένων δασών 
του άλλ* είναι συγχρόνως καί έστολισμέ- 
νον μέ άπεριγράπτους φυσικάς καλλονάς, τάς 
όποιας δυσκόλως συναντά κανείς άλλαχοΟ.

Τό Ζαγόρι άποτελει περιχαρακωμένην, 
άπό δρη καί ποταμούς, δρεινήν περιοχήν 
περιμέτρου 200 περίπου χιλιομέτρων, έχει 
υψόμετρον 700—2500 μ., κλίμα ξηρόν καί 
δροσερόν καί δι* αύτό είναι ό Ιδεώδης τό- 

! · πος διά παντός είδους άσθενεΐς, παραθερι* 
στάς, έκδρομείς καί άνθρώπους των Σπόρ 
καθ' δλον τό έτος. Δικαίως δέ άπεκλήθη 
«Ή Μικρά Ελβετία τής Ελλάδος», διότι 
δλοι δσοι έγνώρισαν καί τήν Ελβετίαν όμο- 
λογοϋν άδιστάκτως, δτι τό Ζαγόρι ύπερέ- 
χει είς φυσικάς καλλονάς πλήν δμως οί Ε λ 
βετοί παρέμειναν είς τόν τόπον των καί μέ 
τήν σκληράν, έπί δεκαετηρίδας, έργασίαν 
των, άξιοποίησαν καί τήν τελευταίαν γω·

! νιαν τής Πατρίδος των μέ τήν συγκοινωνί
αν, τά τουριστικά Περίπτερα, τά Ξενοδο- 

, χεία, τά Σανατόρια κτλ. ένώ ήμεΐς άντιθέ*
I τως, έγκατελείψαμεν τό Ζαγόρι καί έτρά- 
I πημεν πρός τήν ςένην.

’Αλλά σήμερον τά πράγματα ήλλαξαν 
j καί ούτε ή ξένη δίδει προθύμως τά μέσα 

τής ζωής είς τούς Ζαγορίσιους ούτε καί ή 
| Ελβετία είναι προσιτή είς τούς πολλούς. 

Δι* αύτό ήλθε καιρός ν* άνοίξη τάς πύλας 
του τό Ζαγόρι καί νά ύποδεχθή Έ λ λ η 
νας καί ξένους παραθεριστάς καί έκδρο* 
μείς καί νά γίνή τό εύχάριστον καταφύ* 
γιον πλουσίων καί πτωχών καί i  σωτήριος 
tino{ τ(ύν Ασθενών μας«

ΚΑΙ ΖΑΓΟΡΙ

Καί θά έπ.τευχθή αύτό, δταν δλοι έν- 
ιοήσωμεν καλώς, δ~ι το μέλλον τού Ζα- 
γορίου δέν έξαρτάται μόνο' άπό τόν πλού
τον τών δασών του αλλά κυρίως άπό τήν 
άνάπτυξιν τού τουρισμού, δστις προώρισταί 
Vs άλλάξη τήν σημερινήν έρημικήν του δψιν 
καί νά τό καταστήση εύτυχισμενην καί 
σφριγώσαν άπό ζωήν περιοχήν. Καί δέν 
θά είναι δύσκολον αύτό σήμερον, διότι μέ 
τούς δρόμους οί όποιοι διανοίγονται (Πα· 
πίγκου, Έλαφοτόπου, Γυφτοκάμπου, Βρυ- 
σοχωρίου, Φραγ κάδων, Καλωτάς, καίΓρε- 
βενητίου— Βωβούσης— Γρεβενών) καί οί 
περισσότεροι τών όποιων εύρίσκονται πρός 
τό εύχάριστον τέρμα των, μέ τάς πλούσι
ας φυσικάς καλλονάς του, μέ τάς άγρίας 
μεγαλοπρεπείς, τοπεΐά του, μέ τά σωζό* 
μένα έργα πολιτισμού, τά όποια έδημιούρ- 
γησαν οί παλαιοί Ζαγορίσιοι, μέ τά πελώ
ρια άρχοντικά καί μέ τήν πολιτισμένην 
ύποδοχήν καί περιποίησιν, τό Ζαγόρι, Θά 
«τραβήξη» βπως ό μαγνήτης τόν κόσμον 
πλησίον του. Κάθε χωριό ή τοπεΐο ή βου
νοκορφή ή βρυσούλα τού Ζαγορίου είναι 
καί ένας θρύλος ή μια ζωντανή ίστορία.

Τό γραφικόν Πάπιγκον, τ* άρχοντικά 
Σουδενά, Βίτσα, Ηονοδένδρι καί Σοποτσέ- 
λι, τό χιλιοτραγουδισμένο Καπέσοβο, τό 
Γρεβενήτι, τό Φλαμπουράρι καί ή Δόλιανη, 
τά μαγευτικά Έλάτη καί Δίκορφο,τό δρόσε- 
ρόΣκαμνέλι καί Τσεπέλοβο μέ τόΜοναστήρι 
τού ΡογκοβοΟ, τήν παλαιά Πρωτεύουσα τού 
Αύτονόμου ΖαγοριοΟ είς τά χρόνια τής 
Τουρκοκρατίας, οί Νεγάοες μέ' τήν ίστορι* 
κήν των έκκλησίαν, τό δροσόλουστον Βρυ· 
σοχώρι μέ τήν ΝεραΙ'δόβρυση καί τά *Ασκη*
τήριά του4 τό “Ηλιοχώρι καί ή Λάϊαϊα μέ
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τήν πανοραματική των θέαν, 6 πευκόφυ
τος Γυφτόκαμπ^ς, ή Γκαμήλα μέ τήν θρυ
λική Δρακόλιμνή της, ή Μπάλτα— Βρυσο- 
χωρίου μέ τάς χιονοδρομία; τοϋ Αύγου
στου, ή άγρία χαράδρα του περίφημου Βί
κου, όπου «έμαθήτευον» οί ΖαγορίσιοιΚομ- 
πογιαννίτες ιατροί, οι όποιοι έπλημμύρι- 
ξον τήν Τουρκικήν Αυτοκρατορίαν, αί με
γαλοπρεπείς γέφυραι του Βοϊδοματιοΰ, του 
Κόκκορη, τής Μπάγιας καί τοϋ Βρυσοχω- 
ρίου, και άπειρα άλλα τοπεια καί έργα 6ά 
καταπλήσσουν τούς έπισκέπτας.

’Έ πειτα τό Ζαγόρι είναι ή Πατρίδα 
Μεγάλων άνδρών καί των όποιων σώζον
ται τά αρχοντικά ήτοι Εθνικών Ευεργε
τών (Ριζάρη, Άναγνωστοπούλου κτλ.), δι
απρεπών Καθηγητών Πανεπιστημίων καί 
τοϋ Πολυτεχνείου (Μιχαηλίδη, Παλιοϋ, 
Κόκκορη, Ααμπαδαρίου, Πανταζή κτλ.), 
του πατρός τής Γεωργίας έν Έλλάδι αει
μνήστου Σπ. Χασιώτη, πολυαρίθμων Ε κ 
παιδευτικών Συμβούλων, Γενικών Ε π ιθε
ωρητών, Γυμνασιαρχών, Καθηγητών, Δ ι
δασκάλων, 'Ιατρών, Δικηγόρων καί λοιπών 
έπιστημόνων, έπίσης μεγάλων Βιομηχά- 
νων, Μεγαλεμπόρων, Τραπεζιτών καί άλ
λων σπουδαίων οικονομικών παραγόντων 
τή; χώρας.

Επίσης υπάρχουν Αναμφισβήτητοι απο
δείξεις, ότι φυματικοί τοϋ «τελευταίου»
σταδίου, καταδικασμένοι άπό τούς ίατροτ 
έγιναν, χάρις ε!ς τό κλίμα τοϋ Ζαγορίοι 
ίντελώς καλά, Ιζησαν υγιείς έπΐ πολλά έτ 
καταπλήςαντες τήν έπιστήμην. Εις τό στ 
μείον αύτό φρονοϋμεν, ότι τό Ζαγόρι δι 
καιοϋται νά πιστεύη δτι έβοήθησε καί αί 
τό σημαντικώς, πρό 40ετίας περίπου, εί 
τήν διάσωσιν ένός Ανυπολογίστου αξίας Έ  
θνικοϋ καί Πανηπειρωτικοϋ θησαυρού, το1 
Μακαριωτάτου 'Αρχιεπισκόπου μας/Όστι; 
ε!ς τό κλίμα τοϋ Ζαγορίου, εύρε τήν άπο 
κατάστασιν τής σοβαρώ; κλονισθείσης δγεί 
ας του, ώστε σήμερον νά είναι τό Εθνικό 
‘Εκκλησιασ ικόν καί Πανηπειρωτικόν σέ 
μνωμα καί ή άγία είκών είς τάς ψυχάς τώ 
εύγνωμονούντων Ήπειρωτών καί Πανελ 
λήνων.

Συνεπώς τό Ζαγόρι είναι ό τόπος, δποι 
πρέπει νά γίνουν τά Σανατόρια καί τάΝο
Q *xo|iila διά νόσους μαχράς διάρκειας διά

νά εδρουν τήν υγείαν των οί πολυάριθμοι 
Ασθενείς μας. Τό ζήτημα τής στέγης τό 
λύουν προσωρινώς τά διασωθέντα Μονα
στήρια.

Καί ιαματικά υοατα έχει τό Ζαγόρι, τά 
όποια έντός όλίγων ήμερών έξαφανίζουν ψώ
ραν, Ιχζέματα, άναφυλλαςίαν,ρευματισμούς 
κτλ. ’Αλλά τό Ζαγόρι είναι καί δ ιδεώ
δης τόπος διά Παιδικάς Κατασκηνώσεις 
καί Πρεβαντόρια.

’Από τοϋ 1950 λειτουργούν συνεχώς 
καθ’ έκαστον θέρος κατασκηνώσεις είς Ε λα
τήν καί «"Αγιον» Κήπων. Ή  πείρα άπέδει- 
ξεν, δτι είς όλιγοτέρας τών τεσσάρων έβδο- 
μάδων, παΐδες καχεκτίκοΐ άποκτοϋν έκεί 
δρεξιν, χρώμα καί βάρος 2— 6 κιλών πράγ
μα δπερ συντελεί είς τήν διάσωσιν τών νε
αρών αύτών βλαστών *Γπάρχουν, άλλωστε, 
πλήν τών Ανωτέρω καί πολυάριθμοι άλλαι 
κατάλληλοι τοποθεσίαι πρός έγκατάστασιν 
Παιδικών Κατασκηνώσεων, βπως τά Πλα- 
τανάκια, τό Λίκορφον, ή Μονή Ρογκοβοΰ 
και ιδιαιτέρως ό πευκόφυτος Γυφτόκαμπος 
μέ τά γάργαρα νερά του καί τήν περίφη- 
μον άπλοχωριάν του.

*Ό\α τ’ άνωτέρω τά προσφέρει άφθο·' 
να τό Ζαγόρι ή μικρά αύτή «Ελβετία τής 
Ελλάδος*. Καί τά προσφέρει είς τιμάς προ
σιτά; δι* όλους έν συγκρίσει πρός τάς πνι
γηρά; λουτροπόλεις καί τά άπρόσιτα κέν 
τρα Τουρισμού.

’Αλλά θά έρωτήση τις: Είναι σήμερον 
έτοιμον τό Ζαγόριον νά δεχθή τουρίστας; 
"Ενα άνάλογον άριθμόν παραθεριστών, έκ· 
δρομέων κτλ. δύναται καί σήμερον νά στε- 
γάση καί περιποιηθή κάθε Κοινότι^ς τοϋ 
Ζαγορίου. Έάν οί παραθεριστεί αύςηθοϋν, 
όπως πιστεύομιν, τότε θά πολλαπλάσια- 
σθοϋν καί αί προσπάθεια: τών Ζαγορισί- 
ων διά τήν στέγασιν καί πιριποίησίν των, 
διότι «τό άγώγι ξυπνά τόν Αγωγιάτη».Και 
συν τω χρόνω δλα θά συμπληρώνωνται καί 
τελειοποιοϋνται, είμεθα δέ βέβαιοι, ότι οί 
ξένοι ©ί όποίοι θά τιμήσουν τό Ζαγόρι θά 
φύγουν εύχαριστημένοι, όπως καί δλοι δσοι ' 
μέχρι τοϋδε τό έπεσκέφθησαν. Βεβαίως τό 
ιδανικόν είναι νά διατιθοον πολλά δισεκα
τομμύρια διά νά γίνουν ΕενοδοχεΙα, Του
ρ κ ικ ά  Περίπτερα κτλ, άλλ’ αύτό είναι 
δύαχολον Ιφ1 δ?ον «(ναι γνωατόν, 4τι %i
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Κεφάλαια τού σχεδίου Μάρσαλ διετέθησαν 
ίδιά πολυκατοικίας, Ξενοδοχεία καί Θέα· 
;τρατοΰ Κέντρου καί τών λουτοοπόλεων, οί 
!δέ μεγάλοι κεφαλαιοΟχοι, Εστω καί Ζαγο- 
ίρίσιοι, μέ μεγάλην δυσπιστίαν θά Εβλεπον, 
τώρα είς τήν άρχήν, μίαν τοιαύτην τοπο- 

' θέτησιν, Ιστω καί μικρών κεφαλαίων. Δι* 
αύτό τώρα θά ξεκινήσωμεν μέ τήν μετατρο- 
πήν τών άρχοντόσπιτων είς Ξενοδοχεία, μέ 
τόν πλουτισμόν τών Μαγαζιών καί τήν Εκ- 
τέλεσιν σχετικών Εξωραϊστικών έργων. Καί 
φυσικά αύτό ήρχισε νά συντελήται από τρι· 
τείας μέ τήν καθοδήγησιν τοΟ Συλλόγου 

f Ζαγορισίων Ίωαννίνω»', τούς Συνδέσμους 
Κοινοτήτων Κεντρικού καί Ανατολικού Ζα·

1 γορίου, άπό τούς Κοινοτικούς άρχοντας,άπό 
! πολλούς φιλοπροόδους Ζαγορισίους. οί δποι- 
ι ot έργάζονται διά νά Επιτύχουν κάτι καλ- 
ί; λίτερον διά τόν έαυτόν τους καί τόν τόπον 
■ (Ινα πρότυπον κτήμα, Ενα ώραίον Μελισ- 
;| σοτροφείον, Ενανόπωρώνα, Ενα ώραίον σπί- 
, τι ή Ξενοδοχείον, Ενα Κέντρον, Ενα Εργο- 
! στάσιον ή πριστήριον κτλ.).

Αυτοί είναι έκείνοι οί δποίοι Εργάζον- 
ται Εντατικά καί προετοιμάζουν τό λαμ
πρόν μέλλον τού Ζαγορίου και τής ’Ηπεί
ρου γενικώτερον. Και αυτοί φυσικά υποδέ
χονται καί περιποιούνται τούς ξένου; οί 
οποίοι καθ’Εκαστον θέρο; αυξάνουν συνεχώς.

’Αλλά θά πρέπει νά κινηθούν καί οί 
.. ξενίτευμένοι Ζαγορίσιοι. Θά πρέπει νά Ελ

θουν καί Εκείνοι δλοι, διά νά δώσουν τό
νον είς μίαν Εντονον τουριστικήν κίνησιν. 
θά πρέπει τό 1954 νά είναι «’Έτος ’Απο
δήμων Ζαγορισίων», οί όποιοι Ρά Ελθουν 

I διά νά προσκυνήσουν τά «άγια χώματα»
• τής Πατρίδος. Ε κεί θά αίσθανθούν τήν 
ι θαλπωρήν τού Πατρικού των σπιτιού, τήν

χαράν τής ζωής τής Πατρίδος καί τήν άγά- 
πην τών χωριανών των, μέ τούς όποιους 
είς τήν αύλήν τής Εκκλησίας των θά συ
ζητήσουν τά προβλήματα τού χωριού των 
καί θά εΰρουν τήν λύσιν των.

Οί ξένοι φίλοι μας θά Ελθουν καί αύ- 
τοί διά νά γνωρίσουν τό «φημισμένο» Ζα- 
γόρι καί άπαξ τό γνωρίσουν θά γίνουν οί 
παντοτινοί φίλοι καί Επισκέπται του. Καί 
οί Επισκέπται δέν θά είναι μόνον Ήπειρώ- 
ται καί Έλληνες άλλά καί άλλοεθνεΤς, 
τού όποίους θά «τραβήξη» ή «Ελληνική  
Ελβετία», ή δποία σύντομα θά καταστή 
Ενα άπό τά Εξαίρετα ΕύρωπαΙκά Τουριστι
κά Κέντρα.

Καί δέν σφάλλομεν, Εάν είπωμεν βτι 
καί πρός τήν κατεύθυνσιν αύτήν στρέφεται 
τό Ενδιαφέρον τού Εθνικού 'Ιδρύματος, τής 
Κυβερνήσεως, τής κεντρικής μας Διοικήσεως 
καί τών Συνδέσμων.

'Όλα Επί τού παρόντος βαίνουν καλώς. 
Έ  Εργασία διά τήν Εκμετάλλευσιν τών δα
σών καί τής γής καί τήν προετοιμασίαν 
τού τουρισμού συνεχίζεται Εντατική Εκεΐ 
Επάνω, μεταβάλλουσα συνεχώς τήν δψιν 
τού Ζαγορίου. Έ  πίστις καί ή αισιοδο
ξία Εχουν πλημμυρίσει τάς ψυχά: τών 
πτωχών κατοίκων τού Ζαγορίου, οί όποιοι 
νυχθημερόν μοχθούν, διά τήν άναγέννησιν 
τής φιλτάτης Πατρίδος.

Καί άξίζει κάθε Επαινος είς αύτούς 
ώ; καί είς Εκείνους, οί όποιοι τούς Ενισχύ
ουν ύλικώς καί ηθικώς, πρός Εκτέλεσιν 
Ενός πράγματι υπέροχου Εθνικού Εργου 
τού όποίόυ τά καλά αποτελέσματα δέν θά 
αργήσουν νά γίνουν αισθητά είς δλόκληρον 
τήν Ελλάδα μας.



ΧΡ, Γ. ΜΠΟΝΙΑΚΟΥ, Φιλολόγου— Καθηνητοΰ

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ

Ή  διδασκαλία του μαθήματος τών νέ· 
ων Ελληνικών έσημείωσε πολλήν πρόοδον. 
Τούτο δε διαπισιούται κυρίως άπό-τάς δη- 
δοσιευθείσας κατά την άπό τό έτος 1920 
περίοδον σχετικάς έργασίας. Εις αύτάς έ- 
ξητάσθησαν ζητήματα άφορώντα είς την 
διεξαγωγήν τής διδασκαλίας καί έδόθησαν 
ίδίως οδηγίαι διά τάς άπαιτήσεις, τά: ο
ποίας ό διδάσκαλος πρέπει νά έχει από 
τον μαθητήν διδάσκων τεμάχιον τής Νεο
ελληνικής λογοτεχνίας. Αί έργασίαι ίδίως 
του ?Αλ. Σαρή, του Σουμελίοη, του θέμε- 
λη, του Καλαματιανού, του Ξιφαρά, είναι 
συνθετικαί καί δεν άναφερω οι’ άλλας, αί 
έποϊαι έγράφησαν εις τά δημοσιευθέντα 
πρακτικά τών γενομένων, προπολεμικώς 
ίδίως, παιδαγιογικών συνεδρίων ή είς τά δι
άφορα παιδαγιογικά περιοδικά καί αί δ- 
ποιαι άναμφισβητήτως ίσως προσέφεραν 
σπουδαίαν συμβολήν είς το νά προαχθή τό 
θέμα των νέων Ελληνικών είς τοιουτον 
βαθμόν ώστε νά δύναται νά είναι υπερή
φανοι οί "Ελληνες τής μέση: έκπαιδεύσεως, 
διότι καί θεοηοητικώς καί πρακτικώς είρ- 
γάσθησαν πρός τον σκοπόν τούτον. Καί άν 
άφήσωμεν κατά μέρος αριθμόν τινα μαθη
τών, οί όποιοι λόγω τών είοικώς δυσμενών 
συνθηκών λειτουργίας τών σχολείων υστε
ρούν, παρυσιάζονται πολλοί μαθηται άντα- 
ποκρινόμενοι πλήρως πρός τάς απαιτήσεις 
του αναλυτικού προγράμματος από τό μά
θημα τών Νέων 'Ελληνικών. Καί τούτο δ· 
φείλεται άποκλειστικώς είς την γενομένην 
μέχρι σήμερον Εργασίαν. Παρά ταυτα ό
μως απομένει σημείον τι το οποίον δεν έ· 
θίχθη ή μάλλον έςητάσθη, άλλ’ ήκολούθη- 
σεν, κατά την γνώμην μας, ούχί όρθόν δρό

μον, οΟτω δέ παρουσιάζεται ώς έμπόδιον 
άρκετά σημαντικόν διά την πλήρη έκπλή- 
ρωσιν τών προβλεπομένων υπό τού άναλυ- 
τικου προγράμματος σκοπών ένός έκ τών 
σπουδαιότερων μαθημάτων τού Γυμνασίου.

Τό μάθημα τών νέων Ελληνικών, συμ- 
φώνως πρός τό έν ίσχύϊ άναλυτικόν πρό
γραμμα, έχει πολλούς σκοπούς.Ούτοι είναι:

1) Ή  παρά τοΐς μαθηταίς άνάπτυξις 
τής δεξιότητος εϊςτε την προφορικήν καίείς 
την γραπτήν χρήσιν τής Ελληνικής γλώσ- 
σης.

2) Ή  διά τής άναγνώσεως καί τής έ· 
κτιμήσεως τών σημαντικωτέρων άντιπρο- 
σώπων τών κυριωτέρων ειδών τής νέας Ε λ 
ληνικής Λογοτεχνίας, ένίσχυσις τής λογο
τεχνικής μορφώσεως τών μαθητών καί τού 
διαφέροντο; αύτών είς τό λογοτεχνικήν ώ- 
ραίον.

3) Ή  μ'μησις καί τών λοιπών πλήν 
τής λογοτεχνίας στοιχείων τού νέου Ε λ 
ληνικού πολιτισμού καί

4) Έ  ήθοπλαστική καί εθνοπρεπής 
μόρφωσις τών τροφίμων του .γυμνασίου. 
Οί τέσσαρες ούτοι σκοποί, ό τής γλωσσι
κής, ί  τής αισθητικής, ό τής πολιτιστικής 
καί ο τής έθνικοπλαστικής μορφώσεως του 
μαθητου τού γυμνασίου οί τεθέντες υπό τού 
ίσχύοντος άναλυτικου προγράμματος είναι 
έπαρκείς καί ούδείς λόγος άναγκάζει πρός 
άνεύρεσιν καί άλλων σκοπών.

Δυνατόν νά άναλογισθή τις 5tt τό μά
θημα τών νέων Ελληνικών διά τών έκθέ· 
σεων άναφέρεται είς τήν δημιουργίαν προ- 
σωπικότητος άλλά τούτο είναι έργον τής 
καθόλου αγωγής τού μαθητού, τής έπιτυγ- 
χανομένης διά τής εισαγωγής είς τά σχο-
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ί λεία δλων τών πολυειδών μαθημάτων. Αί 
\ γραπταί άλλως τε έργασίαι αί προβλεπόμε- 

vat υπό της είδικής διδακτικής των διαφό
ρων γυμνασιακών μαθημάτων δέν άποτε- 
λοΟν αύται σκοπόν, άλλα μέσον όχι μόνον 
πρός έμπέδωσιν, πρός έλεγχον, πρός διαπί- 

( στωσιν τών άποκτηθεισών γνώσεων, άλλα 
| καί πρός προγωγήν της γενικές μορφώσε
ι! ως καί καλλιέργειας του τροφίμου τοΟ Έλ·
| ληνίκοΟ γυμνασίου.

Ή  γλωσσική καί γενική μόρφωσις τοΟ 
| μαθητοΟ Επιτυγχάνεται δι* δλων τών μαθη- 
I μάτων. Τό μάθημα τών νέων Έλλη- 
! νικών συνειδητοποιεί είς τούς μαθητάς τά 
! στοχεία τής νέας Ελληνικής γλώσσης καί 
! φιλολογίας, καθιστά αύτούς ικανούς νά συγ- 
! κεντροΟνται άπό την άνάγνωσιν τών νεοελ- 
i ληνικών τεμαχίων, άπό τό περιεχόμενον 
J  ̂καί τήν μορφήν αύτών.
| Κύριον δμως μέσον πρός έπιτυχίαν τοΟ 

σκοπού τοϋ μαθήματος, άποτελοΟν ώς εί
ναι φυσικόν, τά κείμενα τής νέας Ε λληνι
κής λογοτεχνίας τά έπιλεγόμενα καί συγ- 
κροτοϋντα τά διδακτικά Εγχειρίδια. Καί ή 
συγγραφή τούτων θά μάς άπασχολήση, δι
ότι καθ’ ήμάς αΰτηδεν έλαβε τον καθορι- 
ζόμενον υπό τής έπστήμης δρόμον καί τήν 
προσήκουσαν πρό: τούς σκοπούς τοΟ μαθή
ματος τών νέων Ελληνικών μέθοδον. Καί 
τά σφάλματα θά καταδειχθοόν άμέσως κα
τωτέρω.

Διά τήν συγκρότησιν τών Εγχειριδίων 
τούτων έλήφθησαν βάσεις μή άνταποκρι- 
νόμεναι πλήρως πρός τούς τεθέντας υπό 
του αναλυτικού προγράμματος σκοπού:. 
Κατά τούτο τά λογοτεχνήματα πρέπει να 
άνήκουν εις τούς σημαντικωτέρους άντι- 
προσοίπους τής νέας Ελληνικής λογοτε
χνίας.

9Ά ν ληφθή τούτο ώς βάσις, πλείστα 
λογοτεχνήματα καταχωρισμένα είς τά έν 

! χρήσει σήμερον διδακτικά Εγχειρίδια, εί
ναι περιττά.

’Ά ς Εξετασθή ήθη άν τό άναγραφόμε- 
νον Οπό τού άναλυτικού προγράμματος δ
η  τά λογοτεχνήματα πρέπει να λαμβά- 
νωνται άπό τούς σημαντικωτέρους άντι- 
πρτσώπους τών είδών τής Ελληνικής λο
γοτεχνίας, είναι όρθόν καί άνταπ.οκρίνεται

]

1 .

πρός τούς σκοπούς, οί όποιοι είναι τεθειμέ
νοι διά τό μάθημα τών νέων 'Ελληνικών.

Φαίνεται δτι τούτο είναι άπρόσβλητον 
άπό πάσης άπόψεως. Προϋποτίθεται δτι 
δπάρχει σωρεία λογοτεχνών καί υπερπλη
θωρισμός λογοτεχνημάτων, άπό τά όποια 
ό μέλλων νά φροντίση διά τήν έκπλήρωσιν 
τών σκοπών τού μαθήματος δφείλει νά κά· 
μη τήν δέουσαν Επιλογήν. Οί λογοτέχναι 
δέν είναι ίσοι πάντες* ύπάρχουν Εξ αύτών 
μερικοί, οί όποιοι δπερέχουν είς τό ύψος, 
είς τό περιεχόμενον, είς τήν τέχνην, είς 
τάς ίδέας. Τούτων τά έργα κατά τό άνα- 
λυτικόν πρόγραμμα πρέπει νά μορφώσουν 
τόν νεον, τόν μαθητήν τού Γυμνασίου, όχι 
μόνον άπό γλωσσικής, άλλα καί άπό Εθνι- 
κής, αίσθητικής καί ήθοπλαστικής πλευράς.

- Καί οί πραγματικοί Εκρόσωποι τής λογο
τεχνίας διδάσκουν διά τού δλου συγγραφι
κού των Εργου, έστω καί άν τούτο συχνά - 
κις αποπνέει μονόπλευρον πνεύμα.

Καί είς τό σημείον τούτο είναι άςιον 
σημειώσεως ότι ύφος καί αισθητικότητα 
καί γλώσσσαν καί ήθοπλαστικήν μόρφωσιν 
αποκτά καί ’Εθνικήν συνείοησιν άναπτύσ- 
σει έντονωτέραν ό σπουδαστής, δταν ανα
γιγνώσκει περισσότερα τ ε μ ά χ ι α  εκ 
τού έργου ένός συγγραφέως παρά όλτγώτέ
ρα άποσπάσματα Εκ τού Ιργου π ο λ λ ώ ν  
συγγραφέων. Οί δλίγοι συγγραφείς κατά 
πολλά σημεία άναγιγνωσκόμενοι βελτιώ
νουν τόν βαθμόν τής μορφώσεως παρά οί 
πολλοί μέ όλίγα άποσπάσματα. Καί είναι 
προτιμότερον νά γίνουν οί μαθηταί Ερα- 
σταί ενός ή δύο λογοτεχνών, τούτο οέ θά 
Επιτευχθή διά τής άναγνώσεως Κολλών λο- 
γοτεχνημάτων αύτών, παρά άδιάφοςοι διά 
πάντα; τούς λογοτέχνας, δπως είναι φυσι
κόν νά καθίστανται μέ τό σημερινόν σύ
στημα τής συγγραφής τών Εγχειριδίων του 
μαθήματος τών νεοελληνικών.

Διά νά Εννοήσωμεν ποιος κυκεών Επι
κρατεί είς τά Εγχειρίδια, αρκεί νά μνημο- 
νεύσωμεν μερικά παραδείγματα. Τριά
κοντα δκτώ (38) συγγραφέων ποιήματα 
καί διηγήματα καταχωρίζονται είς τό ’Α 
ναγνωστικόν τής Α' τάξεως τού εξαταξίου 
Γυμνασίου τού Μ. Οίκονόμου (1932). Ε π ί 
σης τεσσαράκοντα τεσσάρων συγγραφέων
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ποιήματα y.al διηγήματα καταχωρίζονται 
εις τό ’Αναγνωστικήν της Α' τάξεως τοϋ 
έξαταξίου Γυμνασίου, της Εύδοκίας Άθα- 
νασούλα, Ε λένης Ούράνη ("Αλκή θρύλ- 
λου) καί Λίζας Κόττου 1932. Τεσσα
ράκοντα (40) συγγραφέων ποιήαατα καί 
διηγήματα καταχωρίζονται είς τό μή έν 
χρήσε: ’Αναγνωστικόν τής Δ' τάςεως τοϋ 
έξαταξίου Γ υ μ ν α σίου του Κοντοπούλου 
(1930). ‘Ωσαύτως τεσσαράκοντα έννέα (49) 
συγγραφέων ποιήματα καί διηγήματα εύ- 
ρίσκομεν είς τό μή έν χρήσει ’Αναγνωστι
κόν τής ΣΤ' τάςεως τοϋ έξαταξίου Γυμνα
σίου τοϋ Ή λία Βουτιερίδη καί Νώντα Έ 
λατου (1936). Τεσσαράκοντα έξ (46) συγ
γραφέων ποιήματα καί διηγήματα κατα
χωρίζονται είς τό μή έν χρήσει ’Αναγνω
στικόν τής ΣΤ' τάςεως τοϋ εξαταξίου Γυ
μνασίου τοϋ Ά λ . Σαρή 1936 καί 1939.

Θά ήγε εις μεγάλην μακρολογίαν ή 
μνημόνευσις όλων τών νεοελληνικών άνα- 
γνωσμάτων τά όποια άλλοτε είχον έγκρι
σή καί έχρησιμοποιοϋντο είς τά σχολεία. 
Τό αυτό όμο)ς παρατηρεΐται καί είς’ τά έν 
χρήσει σήμερον. Οϋ:ω πεντήκοντα δύο (52) 
συγγραφέων ποιήματα καί διηγήματα κα- 
ταχωρίζονσαι είς τό έν χρήσει 'Αναγνωστι
κόν τής Γ' τάξε ως τοϋ 8)ταξίου Γυμνασίου 
του Ν. Κοντοπούλου καί θ . Μακροπούλου 
(1950). Πεντήκοντα δύο (52) συγγραφέων 
ποιήματα καί διηγήματα καταχωρίζονταιείς 
τό έν χρήσει αναγνωστικόν τήςΔ'τάξεω; τοϋ 
8)ταξιου Γυμνασίου τοϋ Ν. Κοντοπούλου—
Πε τρ ο πο ύλο υ—Σ π υρι δ ά κη (1950). Π ε ντή κον
τά όκτώ (58) συγγραφέων ποιήματα καί 
διηγήματα καταχωρίζονται είς τό έν χρή- 
σει ’Αναγνωστικόν τής Ε' τάςεως του 8) 
ταξίου Γυμνασίου τοϋ Ν. Κοντοπούλου, Λ. 
Πετροπούλου καί Γ. Σπυριδάκη 1950. Ε 
ξήκοντα (60) συγγραφέων ποιήματα καί 
διηγήμαεα καταχωρίζονται είς τό έν χρή- 
σει 'Αναγνωστικόν τής ΣΤ' τάξεως τοϋ 8) 
ταξίου Γυμνασίου τοϋ Ν. Κοντοπούλου καί 
θ . Παπακωνσταντίνου (1950).

'Οκατάλογος ούτος είναι ικανός νά δείξη 
δτι ή νέα ελληνική λογοτεχνία μέ την ποι
κιλίαν τών άναγνωσμάτων της την μή άλ
λως όφελοϋσαν δέν έπιδρα έπί τής γενικής 
μορφώσεως των μαθητών, τουναντίον άφα- 
νίζουν την προσωπικότητα τοϋ συγγραφέ-

ως, ό όποιος δέον κυρίως νά κυριαρχή έπί 
τοϋ πνευματικοϋ κόσμου τοϋ μαθητοϋ.

"Οπως άλλωστε γίνεται είς τήν διδα
σκαλίαν τών άρχαίων Ελληνικών καί έχει 
έπιτευχθή ή άξιολίγησις τών άρχαίων συγ
γραφέων ταχθέντων είς ώρισμένας τάξεις 
τοϋ Ξενοφώντος είς τάς πρώτας τάξεις, τοϋ 
Δημοσθένους είς τήν τετάρτην, τοϋ Εύριπί- 
δου είς τήν πέμπτην καί τοϋ Πλάτωνος είς 
τήν πέμπτην καί τήν έκτην, Γνα περιορι- 
σθώ είς τά ίλ ίγα  παραδείγματα, μόνον δέ 
έλάχιστα παραδείγματα κατανομής τοϋ έρ
γου ένός συγγραφέως είς πλειονας τής μιας 
τάξεις υπάρχουν, ούτω πρέπει νά μελετηθή 
ή βάσις αύτη καί διά τό μάθημα τών νέων 
Ελληνικών. Καί ή άξιολίγησις τών συγ
γραφέων καί τών ποιητών τής Υεωτέρα; πε
ριόδου δέν είναι άδυνατος ούτε καί πολύ 
δύσκολος. Τό περιεχόμενον τοϋ έργου έκα
στου καί τό ύφος του, αί ίδέαι του καί ό 
τρόπος τής έκφράσεώς του έν τώ μέσω βα- 
θμω είναι τά στοιχεία, τά όποια θά άποτε- 
λέσουν τήν βάσιν διά τήν ταξινόμησιν τών 
λογοτεχνών είς τάς έξ τάξεις τοϋ Γυμνασίου. 
Ούτω ό Βλαχογιάννης, ό Γρανιτσας, ό Χρι- 
στοβασίλης, ώς πεζογράφοι θά είναι λίαν 
κατάλληλοι διά τήν πρώτην (Τ') τάξιν τοϋ 
Γυμνασίου. Ό  Άθάνας, ό Κρυστάλλης, δ 
Περγιαλίτης ώς ποιηταί όμοίως. Ό  Μωραϊ* 
τίδης, ό Νιρβάνας ώς πεζογράφοι καί ό 
Δροσίνης, ό Μαλακάσης, ό Πολέμης ώ:ποι- 
ηταί, είναι κατάλληλοι διά τήν Β # τάξιν. 
Καθ' δμοιον τρόπον ό Παπαντωνίου, ό Καρ- 
χαβίτσα; ώς πεζογράφοι καί ό Μαβίλης ό 
Προβελέγγιος ώ; ποιηταί είναι κατάλληλοι 
διάτήνΓ^Ε^ τάξιν. 'Ο Λασκαράτος μέ τούς 
χαρακτήρας είναι ό συγγραφεύς τής (Λ') 
έκτης τάξεως μετά τού Παπαδιαμάντη συ- 
νυφασμένου μετά τής αυτής τάξεως καί λό
γω τής γλώσσης καί λόγω τής ύλης περί- 
λαμβανούσης τήν Βυζαντινήν ιστορίαν καί 
άλλα στοιχεία τοϋ μεσαιωνικού πολιτισμοϋ 
ώς έπίσης οί ποιηταί Βαλαωρίτης, Πορφύ
ρας, Σουρής, ό Κάλβος είναι ό ποιητής τής 
Ε' τάξεως και οί πεζογράφοι Κοραής, Μη- 
νιάτης, Ί . Παναγίωτόπουλος. Ό  Σολω
μός, 0 Καβάφης, ό Παλαμάς ώς ποιηταί καί 
ό Βενέζης, ό Σπϋρος Λάμπρος, ό Σπϋρος 
Μελάς, ώς πεζογράφοι είναι διά τήν ΣΤ' 
τάξιν.
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Τό άπλοΟν τούτο σημίίωμα,Εσωςπολύ άτε- 
λές, άλλ' είναι άρχετόν νομίζω, νά δώση 

ίτήν βάσιν διά τήν διδασκαλίαν τών νεωτέ- 
ρων συγγραφέων καί ποιητών κατά τάξεις. 
Πέντε §ως δέκα συγγραφείς καί ποιηταί κα·

: τά τάξεις είναι άρκετοί διά νά άνταποκρι- 
ι θοΟν ουτοι είς τούς σκοπούς τούς έπιδιωκο- 
' μένους διά τοΟ μαθήματος των νέων Έλλη- 
νικών. ’Ίσως άντείπη τις δτι ύπάρχουν με- 

11 ρικά άποσπάσματα Ελλήνων λογοτεχνών, 
τά όποία δέν δυναται νά διδαχθούν είς με- 

. ρικάς τάξεις, διότι δέν γίνονται ταΟτα κα- 
I4 τα νοητά. Είς τούτο είναι εύκολος ή άπάν* 

τησις. Ή έρευνα τών Εγκριθέντων άπό τρι- 
( ακονταετίας καί πλέον άποδεικνύει δτι ό- 
.■ πάρχουν λογοτεχνήματα καταχωρισθέντα 
Ί άπό άλλους μέν συλλογείς εις την πρώτην 

τάξιν, άπό άλλους δέ εις την τετάρτην. ’Α
πόλυτον κριτήριον άξιολογήσεως δέν 6πάρ· 
χει. ’Ίσως επίσης άντείπη τις τί θά γί
νουν τά αξιόλογα μεμονωμένα λογοτεχνή
ματα τά όποία δέν περιλαμβάνονται εις τό 
πλαίσιον τών ουτώ συγκροτούμενων νεοελ
ληνικών εγχειριδίων. Ή άπάντησις είς την 
εύλογον καί όρθήν ταύτην άντίρρησιν δίδε*

: ταΐ αμέσως κατωτέρω εν συνουασμω προς 
ι τρίτην διδακτικήν καί γενικώτερον παιδα

γωγικήν άπαίτησιν. Καί αύτη άναφέρεται 
είς το δτι μέ τό ίσχύον σήμερον σύστημα κα
θίσταται Εφικτή ή συγκέντρωσις λογοτε
χνημάτων άναφερομένων είς τό ’Έθνος καί 
την Θρησκείαν καί την άλλην ζωήν τ ο υ  
Έθνους. Αί όρθαί παιδαγωγίκαί καί Έθνι- 
κώς έπιβλητέαι αύται απαιτήσεις δύνανται 
νά έξυπηρετηθοϋν κατά τρόπον λίαν παιδα
γωγικόν, οχι διά τής τακτικής άναγνώσ^- 
ως έκ του έν χρήσει Εγχειριδίου. 1

Κατά τήν διάρκειαν του διδακτικού, έ
τους γίνονται πολλαί θρησκευτικού καί έθνι 
κοΰ περιεχομένου έορταί είς τό Σχολεΐον. 
Τό μάθημα τών νέων Ελληνικών όλίγον 
χρόνον προ τών έορτών καί μετ’ αύτάς πρέ
πει νά προσαρμόζηται προς τήν έπ ’ ευκαι

ρία διδασκαλίαν καί νά συγκεντρώνεται πάν 
σχετικόν υλικόν πρός καλυτέραν Επεξεργα
σίαν καί έμβάθυνσιν.

Είς πολλά παιδαγωγοΟνται σχολεία γ ί
νεται όχι μόνον διδασκαλία τοΟ μαθήματος 
κατ’ αύτόν τόν τρόπον, άλλά καί όργανοΟν- 
ται έσωτερικαί μορφωτικαί συγκεντρώσεις 
του συνόλου τών μαθητών καθ’ άς γίνεται 
δι’ απλής μόνον άπαγγελίας ποιημάτων ή 
δι* άναγνώσεως πεζογραφημάτων καί οΰ· 
τω κατορθουται ό δέων Εθνικός καί Θρη
σκευτικός μετεωρισμός. Καί τούτο Επιτυγ
χάνει καλύτερα καί περισσότερα άποτελέ- 
σματα παρά οίαδήποτε ή κατ’ άλλον τρό
πον ρύθμισις τού ζητήματος τής διδασκαλί
ας τών νέων Ελληνικών.

Τότε ασφαλώς θά ευρεθούν καί άλλων 
λογοτεχνών έργα τά όποία δέν περιλαμβά
νονται είς τά οΰτω καταρτιζόμενα διδακτι
κά εγχειρίδια. "Ολοι οί έργάται του πνεύ
ματος θά προσφέρουν τόν δβολόν των είς 
τάς έπ’ ευκαιρία διδασκαλίας.

Τό προτεινόμενον σύστημα καταρτίσεως 
τών διδακτικών βιβλίων είναι τό έχον τά 
περισσότερα πλεονεκτήματα άπό οίονδήπο- 
τε άλλο. Έφαρμοζόμενον δπως πρέπει νο
μίζω δτι θά άποδώση άπό τά έν ίσχύι κα
λύτερα άποτελέσματα καί θά συντελέση είς 
τήν έκπλήρωσιν τών σκοπών τού μαθήμα
τος, οί όποιοι σαφώς καί δρθώς τίθε\ταιπρό  
τού διδάσκοντος υπό τού αναλυτικού προ
γράμματος. Δυστυχώς ό καταρτισμός τών 
διδακτικών Εγχειριδίων είναι τοιούτος,ώστε 
νά μή δύναται ό διδάσκων νά βοηθήται είς 
τήν έκπλήρωσιν τού διδακτικού έργου τού 
άναφερομένου είς τό μάθημα τών νέων Ε λ 
ληνικών. eH Επί τή βάσει τών διά τού πα
ρόντος σημειώματος συγκρότησις σειράς συλ
λογών νέων Ελληνικών άναγνωσμάτων, εύ
χομαι νά άποτελέση τήν άφετηρίαν τής 
άλλαγής καί τών Εν χρήσει διδακτικών βι
βλίων τών νέων Ελληνικών.
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Φίλησε δ πουνέντες την Ιλιά,
πάει κι* δ Μάρτης— πάει καί, νδμαι, πάλι,
θάλασσα, στεριά καί πινελιά, .
ζαφειρί μου μάλαμα κι' δπάλι.

Νάναι εκεί στο φώς, στη θαλπωρή, 
σκούνες και γολέττες κι’ άσπρα μπρίκια, 
νά βουτάει ή ματιά και ν' άπορε! 
πώς τρυπάνε τ' άρμπουρα τά φύκια.

Σέ πλυμένη άπάνω κουπαστή 
γέρος νά κεντάει πανί στο γόνα, 
κι’ άπό π?wώρη δρέπανο, πιαστή, 
ν ’ απορεί μαζύ σου μ ά γοργόνα.

Σκάλες νά πηδουν στο κανναβι 
σκάρωμα τής πρύμμης, και ν' άνάφτει 

* «κάντα σκάλες, κάντα», ν ’ ανεβεί 
σέ μιά γειτονιά, δ καημός του ναύτη.

Κι’ δλα νάναι ώραϊα, σάν τον αχνό, 
τον αχνό τής πίσσας, πού τρισάγιο 
και θυμίαμα, πάει, μέ τό βραχνό, 
τό βραχνό τραγούδι απ’ τό καρνάγιο.

Κι’ δλα νάναι ώραϊα και γαληνά, 
σέ ριχό γίαλό παιδί νά παίξω, 
νά ξεχνιέται δ νους και νά ξεχνά 
τι καιρός φυσάει και τι είναι άπ* έξω.

Λιμανιού μου άτάραχτη χαρά Λ 
πόσο, λέει, μέ δένεις λίγο—λίγο, 
στον πεζοβολό κάποιου ψαρά 
νάχω άγκιστρωθει, γιά νά μή φύγω.

Τ Α Κ Η Σ  Τ Σ ΙΑ Κ Ο Σ
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ΤΟ ΒΙΟΛΙ ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ ΜΟΥ

| Δεν ήταν βέβαια Στραντιβάριους!..
Ή ταν—-θυμάμαι—ένα πολύ παλιό βίο

ι λΐ, λεπτοσάνιδο και κάπου— κάπου σκεβρω
μένο από την πολυκαιρία, αγορασμένο τον 
‘.καιρό πού ό πατέρας μου σπούδαζε στο Δι
δασκαλείο 'Αθηνών εδώ καί εβδομήντα 
ΐ:χρόνια... ’Ίσως μάλιστα νάταν και τότε 
ίιαρκετά γερασμένο, γιατί ή φωνή του ήταν 
,λαμπικαρισμένη, γλυκόλαλη. Είχε δεθη 
αυτό τό όργανάκι σφιχτά μέ τή ζωή τού 

■•γονιού μου—άγιο τό χώμα πού τον σκέ- 
ι|πασε!—και μέ τή δική μου αργότερα. Ή -  
ΐταν τό οικογενειακό μας κειμήλιο— στοι
χ ε ιό  μαζί και φυλαχτό τού σπιτιού μας...
; Σπώ ια τδβλεπες κρεμασμένο στον τοϊ- 
;)χο τού όντα μας, δίπλα από τό ντουλάπι 
ί μέ τά χαρτιά τού πατέρα μου. Δεν έπρεπε 
ίνά τό ’γγίζουν βέβηλα χέρια. Τον περισσο
ί τερο καιρό καθόταν φυλακισμένο στή θή* 

του, φωλιασμένο μέσα σέ κόκκινο βε· 
[λούδο, ακουμπισμένο ψηλά στο ράφι. Έ -  
I ρασιτέχνη; τού βιολιού ήταν ό πατέρας μου, 
όχι σωστός καλλιτέχνης...

Ό  ίδιος από μετριοφροσύνη έλεγε συ- 
;χνά: «Έ γώ  παίζω, γιά νά διώχνω τά πον
τίκια» κι' άλλοτε ειρωνεύονταν τήν όργα- 

ί νοπαιχτική του τέχνη: «Παίζω σάν νά
κλαίη 6 διάβολος τή βάβο) του!»

"Ομως στον έρωτα τού βιολιού ήταν 
. μονοκόμματος και φανατικός σάν καλόγε- 
1 ρος. Δέν θυμάμαι καλά πότε γιά πρώτη 

φορά τον ακόυσα νά παίζη βιολί. Μά από 
τότε πού φυλάγω στή θύμησή μου τήν εί- 

(; κόνα του στα παιδικά μου χρόνια, τό βιο?ν'ι 
: είναι άξεχιυριστα δεμένο μαζί του. "Οσο ο- 
• μο)ς πιέζω τον εαυτό μου, αρχίζουν νά 
*3 φωτίζονται άμυδρά κάτι σκιές θαμμένες

Ιστά περασμένα μου. Νύχτα χειμωνιάτικη. 
'Εμείς τά πα διά πλαγιάζόμε στον όντα. 
Στο άλλο δωμάτιο, τό στροίτό, ό πατέρας

I

κι' ή μητέρα άγρυπνούν. 'Από τή μεσιανή 
πόρτα— ανοιχτή γιά νά μή φοβούμαστε— 
τούς βλέπω. 'Εκείνη σκύβει στο εργόχειρό 
της— κάλτσα ή φανέλα— συδαυλίζοντας πό
τε πότε τά κάρβουνα... 'Εκείνος καθισμέ
νος σταυροπόδι δίπλα στον πυρομάχο κοι
τάζει τις νότες—ντο, ρε, μι ή πα-βου-γα 
(ήξερε δά καλά κι' ευρωπαϊκή και βυζαντι
νή παρασημαντική, καθώς έλεγε), και τις 
παίζει απαλά στο βιολί του.

'Αξέχαστο γιά μένα νανούρισμα!..
"Αλλες φορές τον θυμάμαι νά πελεκάη 

υπομονητικά,— αληθινά ήταν επιτήδειος σέ 
κάτι τέτοια—στρόφιγγες ή χορδοστάτες α
πό ξύλο ρείκης ή κουμαριάς κι' άλλοτε— 
τό καλοκαίρι μέ τις λιακάδες—νά βάφη τό 
βιολί κι* ύστερα νά τό γυαλίζει μέ γομα
λάκα ή νά περνάη καινούργια τρίχα στο 
δοξάρι...

Μιά μέρα όαως—αυτή φαντάζει πιο 
πολύ στή θύμησή μου— τό βιολί τού πατέ
ρα μου γνώρισε δόξες. Καλοκα'ρι ήταν, 
θυμάμαι... Στο χωριό μας τό δροσόλου- 
στο μέ τούς δυο καταρράχτες είχαν βγή α
πό τήν νΑρτα μερικοί νά παραθερίσουν.

Μιά άρχοντοπούλα νεοπαντρεμένη μέ 
τήν ανύπαντρη αδερφή της κάθησαν στή 
γειτονιά μας. Φυσικά γνωριστήκαμε κι’ ερ
χόταν στο σπίτι μας... Μιά Κυριακή, ύστε
ρα από τή λειτουργία στο μοναστήρι, όπου 
τούς δόθηκε ή ευκαιρία νά κρίνουν τήν 
•ψαλτική τέχνη τού πατέρα μου, κατεβήκα- 
με μαζί μέ τις δυο Άρτηνέςάπυ τό Καρα
ούλι—έτσι λέν τήν τοποθεσία τού μοναστη
ριού— ...Περνώντας από τό σπίτι μας ή 
μάνα μου τις κάλεσε από μέσα, γιά νά 
τούς δώση γλυκό— ειχει φτειάσει φρέσκο 
δαμάσκηνο— , Νά μην τά πολυλογώ... ’Α
φού τραταρίστηκα/καί είπαν πολλά αστεία,

Μ
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ή παντρεμένη είδε το βιολί κρεμασμένο 
κι' είπε ναζιάρικα:

—νΑχ! πόσο μου αρέσει τό βιολί! Κύ
ριε Γιάννη, δεν μάς παίζετε κανένα κομ
μάτι;

Ό  πατέρας μου έγινε κατακόκκινος 
σαν παπαρούνα—τντρέπονταν σαν κορίτσι 
από φυσικού του— .

— Δεν ξέρω να παίζω καλά... Θά χά
σετε κάθε Ιδέα!, είπε μέ τό στανιό..,

—*Άς είναι! Δεν πειράζει! Έπέμεινε 
Ικείνη.

— Διαταγή βασιλική και τά σκυλιά δε
μένα! μουρμούρισε γελώντας ό πατέρας 
μου κΓ επιασε δειλά τό βιολί. "Ολοι σώ- 
πασαν. ’Άρχιζε ή μυσταγωγία!...

’Έπαιξε,— άν καλά θυμάμαι— ,τά «Κύ
ματα τού Δουνάβεως»... Ποιος από μάς 
μπορούσε να διακρίνη τά φάλτσα; "Ολοι 
μείναμε γοητευμένοι... Οί δυο φιλοξενού
μενες χειροκρότησαν. Αυτό έκαμε τον πα
τέρα νά πάρη θάρρος και νά παίξη μιά εύ
θυμη Πόλκα-Μαζούρκα... Δεν χρειάζονταν 
άλλο: Ή  ανύπαντρη άνοιξε τό στοματάκι 
της κΓ άρχισε τό χαβαδάκι.

«ΤΙ κάθεσαι, Βαγγέλη,
δεν πάς στον καφενέ
νά τήν αδερφή σου (την κακούργα)
πώς πίνει ναργιλέ!;»

'Ο πατέρας μου έβαλε τά δυνατά του 
νά το ξαναπάρη μέ τό βιολί, μά δεν τά κα· 
τάφερνε καλά... 'Ωστόσο είχε κΓ αυτός 
ξανάψει πιά —μ* δλα τά πενήντα χρόνια 
του—κΓ έπαιζε οτι τούρχονταν στο νού: 
κλέφτικα, βυζαντινές μελωδίες, βάλς, πόλ
κες, σαρκιά, τσάμικα, καλαματιανά... Τό 
γλέντί βάσταξε ώς το μεσημέρι.

Τότε ή παντρεμένη σηκώθηκε . ξαναμ
μένη:

— Μπά σέ καλό μας! είπε. Ξεχαστήκα· 
με μέ τά τραγούδια!. Μάς σνμπαθάτε πού 
σάς κάναμε άνω—κάτω!...

— Καλέ, τι λέτε; άποκρίθηκε ή μάνα 
μου. Είναι τόσο ευχάριστη ή συντροφιά 
σας...

Μά σίγουρα μέσα της έλεγε: «— Σου
σουράδες, τό παραξηλώσατε!.» Μόλις ξεπόρ
τισαν, δεν κράτησε τή φούρκα της :

— Σάμπως έχουν νού σέ δουλειά;

"Ολολοΰσο καί παιγνίδι!.,. 'Ανάθεμα τήν 
Ό γρόπη!..,

Ό  πατέρας μου δεν μίλησε... Μά τι 
τά θέλετε!... Εκείνη τή μέρα τά μάτια 
του γυάλιζαν παράξενα...·

♦♦ *
/Ο πατέρας μου ήταν αθώο προβατάκι.,. 

Σπάνια θύμωνε, μά τότε αυτός ό μαλακός 
κι ό άκακος μπορούσε νά ξεσπάση άσχη
μα... Τδξερε και φυλάγονταν από τήν ορ
γή του... Μά δ διάβολος έχει πολλά ποδά
ρια... Μιά ανοιξιάτικη μέρα έγινε τό κακό.

Έ γώ τότε τελειώνοντας τό γυμνάσιο βάλ- 
θηκα νά μάθω βιολί... Ό  πα’έρας μου ή
θελε, βλέπετε, ν' άφήση διάδοχο στή... 
ποντικοκυνηγετική τέχνη του... Μ* έμπα
σε σιγά-σιγά στα μυστικά τής μουσικής μέ 
τήν ‘Ιερή Υμνωδία τού Σακελλαρίδη. "Υ
στερα άρχισε νά μού εμπιστεύεται και τό 
βιολί του γ;ά τά πρώτα μου γρατσουνί
σματα.

Εκείνη τή μέρα έλειπε στο σχολείο... 
Έ γώ καθισμένος κοντά στήν μπαλκονόπορ- 
τα έσερνα άγαρμπες δοξαριές στο βιο
λί. Μιά στιγμή κουράστηκα κΓ απίθωσα 
τό δργανο στο διπλανό κρεβάτι... Ήταν |  
νά γίνη τό κακό. Ό  σατανάς έβαλε τήν # 
ουρά του. *

Τό μικρό άδερφάκι μου, χωρίς νά κα
ταλάβω, επιασε τό βιολί καί λ 6 περιεργά
ζονταν. Κάποια στιγμή ακούω ένα κράκ! 
Γυρίζω καί τι νά ϊδώ; Ό  πιτσιρίκος είχε 
σκίσει τήν πάνω σανίδα τού βιολ ού κι έ 
να κομμάτι της τό κρατούσε στά χέρια του... 
σάν λάφυρο. Πώς δέν τδπνιξα τό διαβο· i 
λάκι; Μά τί ένοιωθε αυτό; Τό φταίξιμο ή
ταν δικό μου. ’Έμεινα σύξυλος, σάν νά μέ 
χτύπησε κεραυνός. Πήρα τό πληγωμένο δρ
γανο τρέμοντας. Έτρεξα νά βρω τήν ψα
ρόκολλα, για νά ξαναβάλω στή θέση της 
τήν κομμένη σανίδα...— Ά χ! νά τό κατά-

σκεπτο-η ε̂ρνα, πριν γυριση ο πατέρας!, 
μουν... Ό  μικρός ζημιάρης ζύγωσε καί |  
καμάρωνε τά έργα των χειρών του τήν ώρα ? 
πού έγώ αγωνιζόμουν νά γιατρέψω τον { 
τραυματία.

Κάποια στιγμή ήρθε ή μάνα μου από 
τό πλύμα της. Είδε τήν καταστροφή καί έμ*; 
πήξε τις φωνές:
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— Δυστυχία μου! Πάει to βιολί!... ΤΙ 
,.όγο θά δώσης στον πατέρα σου;

— Δεν φταίω εγώ... Τό ψιμάδι σου ε- 
<αμε τη ζημιά...

— Κακομοίρη μου αν τδ κόλλησης κα
λά και δεν τό καταλάβη, χαλάλι σου! 'Αλ
λιώς, θά σου άργάση τό τομάρι...

"Εβαλα τά δυνατά μου νά πετΰχω τέ
λεια εφαρμογή, αλλά του κάκου.

Έ  σχισμή φαινόταν από μακριά σάν 
ή ουλή τής χαντζαριάς στο μάγουλο του πο
λεμιστή...'Τδξισα μέ νυαλόχαρτο, αφού ζε· 
ράθηκε ή κόλλα, τό πέρασα μέ γόμα-λάκα... 
τόβαλα στή θήκη του—ποιος τολμούσε νά 
τό κρεμάση πιά γιά φιγούρα στον τοίχο;— 
κι* είπα: Ό  Θεός βοηθός!..,

Τό μεσημέρι, στο τραπέζι που τρώγαμε, 
εγώ καθόμουν στ’ αγκάθια. Δεν τολμούσα 
νά κοιτάξω κατάματα τον πατέρα μου.Έκει* 
νος κάτι υποψιάστηκε.

— Έσύ τί μου κάθεσαι έτσι σάν βρεγ
μένη γάτα; μου είπε.

Χαμήλιοσα τά μάτια και δεν άποκρί· 
θηκα...

Ή ταν Σάββατο. Τάπόγίμα μάθημα δεν 
,^είχε ό πατέρας μου και άποζήτησε τό ορ
ίγανό του, γιά νά ξεσ/άση... "Ανοιξε τή 
θήκη λέγοντας μου:

— Χμΐτό κλείδωσες, βλέπω... Τόσο γρή
γορα τό βαρέθηκες κιόλας; Έμενα μ’έπια- 

'ί'σε χτυποκάρδι. "Ημουν ό ένοχος, πού πε
ριμένει τήν καταδίκη του. *Η μάνα μου 

; κοντοστέκονταν άνήσυχη, κρατώντας τήν ά* 
νάσα της Κα'ι τό κανόνι βρόντηξε:

— "Ωτιεγι* αυτό τό τρύπωσες, έ!| βρυ· 
χήθηκε. Γιά νά μήν καταλάβω, πού τδσκι- 
σες·..; Κι* ή μάνα μου κι* εγώ βουβαθήκα* 
με... Μόλις μπόρεσα >ά αρθρώσω 6υό λέ
ξεις... «*0 μικρός τό χάλασε!.» *0 πατέρας 
μου έγινε πράσινος άπό τό θυμό...

— Κι1 εσείς οΐ δυο στραβωμάρα είχατε*, 
κραύγασε.

—^Έγώ έπλενα στό κατώγι, είπε δει* 
λά ή μάνα μου.

— Κι1 εσύ παράτησες τό βιολί στά χέρια 
. του μωροί; μου είπε αύστηρά. 
p —  3εχάστηκα με τό διάβασμα* είπα!» 
I Συ̂ ώρεσέ με,* πατέρα!
| Μά έκεΐνος είχε ανάβει!

— Τότε τι χρειάζεται, αφού κανένας σας 
δεν τό προσέχει; είπε. Γιατί νά τό τυρα
γνάτε;

Και πριν προλάβωμενά τον κρατήσωμε, 
άκούμπησε τό βιολί στό γόνατό του και τό 
κομμάτιασε μέ μανία... Μέ κομμένη λαλιά 
καί σφιγμένη καρδιά παρακολουθήσαμε τό 
σπαραγμό τού βιολιού!... Τό αγαπημένο μου 
όργανάκι, τό γλυκόφθογγο πουλί, ήταν ένα 
μάτσο άπό λεπτά σανίδια, σπάραγμα στα 
χέρια τού γύπα... Ναι τού γύπα.. Έ τσι τον 
είδα τότε τον πατέρα μου·

"Υστερα μάζεψε τά κομμάτια καί τάρ- 
ριξε τής μάνας μου λέγοντας:

— Πέταξέ'τα στή φωτιά!
— "Α! δ λα κι δλα! είπε ή μάνα μου 

δακρύζοντας, δεν θά τό κάψω κιόλας! Έ 
χει κι αυτό ψυχή!... Φονιά, πώς τό βάστα
ζε ή καρδιά σου;

Πήρε τό κοιιματιασμένο βιολί κι άπο- 
τραβήχτηκε στην άλλη κάμαρα αργά, επί
σημα, σάν νά κήδευε έναν ακρωτηριασμέ
νο νεκρό...

Ό  πατέρας μου άρπαξε τό κασκέτο καί 
τό μπαστούνι, του, έτοιμος νά ξεπορτίση.

— Νά σάς πάρη δ άνεμος!... Μέ πιγκώ- 
σατε σήμερα! είπε καί ξεπόρτισε.

"Εμεινα πολλή ωρα άφωνος... "Ηθελα 
τά ηωνάξω:

— Πατέρα, γιατί τδκαμες; Τί σούφται- 
ξε τό β.ολί; Γιατί δεν χτυπούσες εμένα;

"Επεσα μπρούμυτα στό κρεβάτι και ξέ- 
στασα σέ άναφυλλητά, σάν νά μού είχαν 
σκοτώσει ένα άδερφάκι... Φούχτωσα τή 
θήκη τού βιολιού, πού έρημη και κούφια 
έχασκε πιά σάν άδειο φέρετρο καί τήν άγ* 
κάλιαζα κλαίγονταςί

— Πάει τό πουλί σου, φωλίτσα μουΙ 
Πάει τό καναρίνι σου!

** #

Πέρασαν μήνές. Έφτασε to καλοκαίρι ♦ 
Ό  πατέρας μου σ* δλο αύτό τό διάστημα 
είχε γίνει άλλος άνθρωπος. Δέν μιλούσε, 
δπως πρώτα. "Εκοψε τ* άστεια και τά πα· 
ραμύθια του.

Νεύριαζε εύκολα» Κρατούσε τώρα πε* 
ρισσότερες ώρες τά μαθητούδια τ̂ου _ στό 
Οκολειή, δονούσε otd μαγαζιά-^αύτός δ ίίλ*

ί
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λοτε τόσο ταχτικός— ,σαν νά μην τον τρα· σε όλα τά κομμάτια της άνω και κάτω σα· 
βούσε τό σπίτι. νίδας τού βιολιού, τούς έβαλε στηρίγματα

Και τό μεσημέρι η τό βράδυ, πού ιόν από άλλα λεπτά ξυλαράκια . . 
βλέπαμε στο τραπέζι, άπόφευγε τη ματιά Κόλλησε τις σανίδες ύστερα στο σκελε·
μας. νό, τοποθέτησε πάνω τη γλώσσα. . .

ΤΗταν ό φταίχτης. "Ομως τον έπιασα Και τδβαλε σέ μέρος σκιερό, νά ξέρα- 
κάποτε νά ψάχνη μέ τό μάτι του τό ράφι, θή ή κόλλα του. 
όπου ή μάνα μου είχε βάλει τά λείψανα — Ή  εγχείρηση πέτυχε! είπε. Νά ιδούμε,
τού βιολιού, δεμένα πονετικά μ* ένα σκοι- θά άνθέξη ό άρρωστος; 
νι . . . 'Ένα χαμόγελο άνθισε στά χείλη Και πραγματικά! Τό βιολί είχε ξανα-
του . . . Δεκαπενταύγουστος. πάρει τη φόρμα του. Στεκόμουν πολλή ω· I

ΤΗρθε ό καιρός τού τρύγου. . Είχαμε ρα και τό κοίταζα μέ την αγωνία, πού πε· f  
κι εμείς ένα αμπέλι κάτω στη Ζγάρα. ριμένει ή μάνα νά γιάνη τό άρρωστο παι-

Ή  μάνα μου τοιμάστηκε από την παρα· δ! της, νά ξεχαράξη τό άπλερο πουλί της.
μονή. Μαγείρεψε, φρόντισε, γιά καλάθια, Ό  πατέρας μου, σαν νά μάντεψε, μού χάϊδε-
μάζεψε τό γυναικομάνι, τις τρυγητρες.’Άλ- ψε τό κεφάλι λέγοντας: ]
λες χρονιές ό πατέρας μου ξεκινούσε πρώ- — Κάτι κάναμε, θαρρώ! . . Βράδυ θά \
τος γιά τό αμπέλι, πού τάγαπούσε, γιατί ιδούμε, άν δεν πήγε χαμένος δ κόπος μας. .]
ήταν έργο των χεριών του. ΤΗταν περασμένο μεσημέρι, πού βάλα·

Τότε όμως— περίεργο πράμα!— σηκών με νά φάμε. . . Τότε βρήκα τήν ευκαιρία]
θηκε απρόθυμος.

— Πέρασε ή ώρα, είπε ή μάνα μου, θά 
μάς πάρη δ ήλιος! . . .

— Πηγαίνετε εσείς, Ιγώ δεν θάρθω!— 
είπε— Είμαι ανόρεχτος! . .

— Σέ καλό σου, νοικοκύρη μου! μουρ* 
μούρισε ή μάνα μου κι έφυγε.

Θέλησα νά τήν ακολουθήσω, μά δ πα· 
τέρας μ* Ιμπόδισε.

— Στάσου!— είπε— έμεΐς οι δυό θά φυ· 
λάξωμε τά σπίτι! . .

να τυν ρωτήσω:
— Πές μου πατέρα! Πώς είχες τόση ά· 

πονίά νά συντρίψης αυτό πού αγαπούσες; S 
— Σκοτώνομε κάποτε κι από αγάπη, παι

δί μου! είπε. . .  Δεν ήθελα νά μού ·ό τυ· 
ραννάτε καί τό φόνεψα ό ίδιος, πάνω στο] 
θυμό μου. . Μετάνοιωσα ύστερα, μά ντρε-j 
πόμουν νά τό μολογήσω. Χ Τόσον καιρό ή
μουν ό εγκληματίας Ιδώ μέσα . .

— ’Ό χι, πατέρα! .
— Μή λές όχι, Γιώργη! . . Έβλεπα*

Κατάλαβα. Κάτι σοβαρό έτρεχε, γιά νά στά μάτια σας τήν καταδίκη μου! Ά ν  θε·1 
μέ κρατάη ό πατέρας από μιά τέτοια δια· λήση ό θεός καί μέ ξεντροπιάση σήμερα. .] 
σκέδαση. ''Υστερα εκείνος πλάγιασε νά τον κλέψη λί·

'Όταν μείναμε ot δυό μας, πήρε τό κομ· γο— ζέστη έκανε κι ήταν κουρασμένος— .]
ματιασμένο βιολί, ψηλάφησε μέ τά χέρια Έγώ ξάπλωσα απέναντι στον καναπέ καί] 
του τις σανίδες, τις μέτρησε άναφωνώντας. προσπαθούσα κάτι νά διαβάσω. , . Μά δ]

— Ευτυχώς πού ή μάνα σου είχε περισ- νους μου έτρεχε αλλού. . Κι δ πατέρας μου] 
σότερο μυαλό! Χαμογέλασε κι εΐπε:«Ότρώ« στρεφογύριζε σάν σβούρα, . .Λεν τον κολ* 
σας καί ίάσεται». Σύρε νά μού τοιμάσης λούσε ύ.πνος. Τέλος έχασε τήν υπομονή του] 
τήν ψαρόκολλα. καί σηκώθηκε:

Πήδησα άπό τή χαρά »ιου. Στήν καρ· — Ανάθεμα τις μυιγες, είπε . .Δεν μ |  
δά μου μιά αβέβαιη ελπίδα γεννιόταν: άφησαν νά κλείσω μάτι . , Θά βρέξη, φα£·

«Θά μπόρεση τάχα; έλεγα. Είναι δυνα- νεται . ♦ 
τό νάναστηθούν οί νεκροί;» ’Άναψε φωτιά, έψησε τον καφέ του xaij

Στρωθήκαμε στη δουλειά κι οί δυό. έκατσε νά τον πιή κάτω στήν περγολιά. 
Εκείνος άρχιτέκτονας σοφός, έγώ μαστορά- Όλ.ο καί κοίταζε τήν ώρα, δλο καί §ρ; 
κι υπάκουο. Σάν έπιδέξιος χειρουργός, σάν * ρίχνε τή ματιά του στή Δύση. . 
μάγος έσιαξε πάλι τό σκελετό, έβαλε στή θέ· Μιά στιγμή τόν ακόυσα νά ψιλοτρα] 
ση tov τό καθετί, 'Ύστερα συναρμολόγη· γουδάη,
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πού πάει νά βασιλέψω . . . 
Κ ι '  ή κόρη π ό χε ι  τόν καύμό 
τά πέλαγα  άγναντεύει . . .»
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Μόλις έγειρε ό ήλιος, ήρθε κοντά μου 
και μου τράβηξε τ’ αυτί.

— Πάμε για την πρόβα! είπε.
Μπήκαμε στον όνιά. Εκείνος πήρε τό 

βιολί, ξέτασε δλες τις ραφές του, τό χάϊ- 
δεψε στή ράχη κι είπε:

—Χμ! φουκαριάρικο κοίτα νά μάς 
βγάλης ασπροπρόσωπους! . .

Στήριξε τό χορδοστάτη, πέρασε τις χορ
δές κι άρχισε νά τις τεντώνη.

Έστριβε μέ προσοχή τά κώτσια . .Κά
που—κάπου σταματούσε, νά ιδή άν αντέ
χει ή σανίδα . .Δίπλα του έγώ παρακολου
θούσα μέ χτυποκάρδι τή δοκιμή. .

Μά τό σακατεμένο δργανάκι δεν διαλύ
θηκε, δπως φοβόμουν. Κράτησε γερά. .Κι 
δταν τό κούρντισε μέ τή διαπασών, τό θαύ
μα έγινε! . Τό βιολ'ι μίλησε μέ τή γνώρι* 
μη γλώσσα του. Τά μάγια λυθήκαν. Ή  

! νεράιδα ξτναβρήκε τή λαλιά της. Δέν πί
στευα στα μάτια μου καί στα αυτιά μου . .  

ί Μου φαινόταν σωστή νεκρανάσταση. "Αρ· 
ί  χισα νά χοροπηδώ σάν μεθυσμένος ξεφω- 
I νίζονταςι «Τό πεθαμένο βιολί ξανάζησε!. .»

'Ο πατέρας μου, πού τόν έλουζε ό ίδρω- 
| τας από τήν ταραχή του, δέν χόρταινε νά τό 
ί  δοκιμάζη και νά τό ξαναδοκιμάζη παίζον 
I τας δλες τις κλίμακες, χρωματικές καί διατο

νικές, σάννά μήν πίστευε κι ό ίδιος στο θάμα.
— Μέγας είσαι, Κύριε!,—έλεγε—και 

σταυροκοπιόταν.
Κι αλήθεια! Ή  φωνή του βιολιού αν

τηχούσε γλυκιά καί καθαρή, δχι όμως τόσο 
έντονη όπως πρώτα. , *

—Τι νά σου κάνει τό καημένο, έλεγε.. 
Μπαλωμένο είναι! . Πάλι καλά! . *

Φαντάζεστε τ! έγινε τό βράδυ, σάν γύρι4 
σε ή μάνα μου μέ τις τρυγήΐρες άπό τ' άμ* 
πέλι. Τό σπίτι μας γιόρταζε. Ή  χαρά τής 
μάνας μου δέν περιγράφεται. Μ! έβαλε νά 
τΙς παίξω to τραγούδι τής τάβλας, μόλις 
στρώθηκε to τραπέζι γιά τό δείπνο:
«£έ τούτη ντάβλα ποΟμαδτί, αέ τοδτο τό τραπέζι» 
τόν άγγβλό φιλβύόμι καί τόν ΧρΙοτό κβρν&μβ. .*

“Υστερα μέ ζύγωσε, άπλωσε τό χέρι 
lifts ψηλάφησε τΙ$ σανίδ^ tofl βιολιού

απαλά, ενώ τά μάτια της υγραίνονταν, έτοι
μα νά δακρύσουν. . ,

—“Ωστε αυτό μαστορεύατε οι δυο σας 
εδώ σήμερα! . *, είπε.

Σπολλάτη που ξανάγινετό βιολί, τόίγού· 
ρι του σπιτιού μας! . .

Ό  πατέρας μου δέν μίλησε. Μά ολοφά
νερα ήταν ενθουσιασμένος. Δέν χόρταινε νά 
ρωτάη γιά τόν τρύγο. . Έκεΐνο τό άσπρού- 
δι στήν κερασιά τό τρύγησαν όλο; Πόση 
τσιουρίτσα κατέβασαν φέτος τά πλατάνια; 
Τό μαυρούδι τής κρεβατίνας πόσα κοφίνια 
βγήκε; Πήρε νά ώριμάζη τό άϊτονύχι; Π ό
σο πετιμέζι θά βγάλωμε φέτος, πόσο ρακί, 
πόσο κρασί; Πόσες συκομαιδες;

Κι ή μάνα μου πρόθυμα—άλήθεια,πού 
πήγε ή κούραση τής ήμέρας;—τόν πληρο
φορούσε.

** *

Πέρασαν χρόνια. Τό βιολί μας—τάηδό- 
νι τού σπιτιού μας— κελαηδούσε πάντα τΙς 
χαρές μας, θρηνούσε τΙς λύπες μας. Καί τΐ 
κουράγιο, τ! αντοχή, πού τήν είχε αύτό τό 
σακατεμένο όργανάκι, γιά νά μπορή τό λα
ρύγγι του νά βγάζη παραπονιάρικες φω* 
νές, κάθε φορά πού τού χαϊδεύαμε τή ρά
χη! . .Θά γελάσετε ίσως— , μά έγώ πίστευα 
πώς μέσα σ' εκείνο τό άψυχο κουτί κρύβον- 
ταν μιά ψυχούλα συγγενική μας, γεμάτη 
αίσθηση και συμπόνια γιά μάς. Έ νας φ ί
λος πρόθυμος νά μάς συντροφέψη κάθε φο
ρά πού τόν καλούσαμε. Μά—άλλοίμονο-"-4 
πόσο σκληρά μάς ήταν γραφτό νά τόν χά
σω με γιά πάντα αυτόν τό φίλο! . .

Πέρασε ό πόλεμος, ήρθε ή Κατοχή , . 
Τά κακοτράχαλα βουνά μας—τά Τζουμέρ 
κα— έγιναν πάλι παλληκαριών λημέρια ». 
Οί Γερμανοί λυσσασμένοι βγήκαν παγάνα» 
γιά νά χαλάσουν τις φωλιές των άνταρτών· 
‘Έκαψαν τά χωριά, σκότωναν αθώα γυναι4 
κόπαιδα καϊ γέρους. Παρατήσαμε κι εμείς 
τό σπίτι μας κι άνεβήκαμε στο βουνό, 
σπου νά περάση ή θύελλα . . Ό  πατέρας 
μου, σάν γέρος, τράβηξε πρώτος στο κα- 
ταφύγι. *Όιαν φτάσαμε κι έμεΐς τ1 άλλο 
πρωί φορτωμένοι μέ σκεπάσματα καί τρό4 
φίμα, πρώτη κουβέντα πούμας είπε ήτανί 

— Γιατί δέν πήρατε καί τό βιολί; 
*~Χρισίιανέ μου* έδώ κίνιννεύει τδ
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φάλι μας— τον μάλωσε ή μάνα μου— ιό 
βιολί σου σκέφτηκες;

Ε κείνος κατέβασε τό κεφάλι σαν ντροπι
ασμένος, μά ή στενοχώρια του ήταν φανερή..

’Ά χ! εκείνο τάνιστόρητο δράμα, που 
ζήσαμε τον β/Αη— Δημήτρη του 1943! Νά 
βλέπης από μακριά τις φλόγες καί τον κα
πνό του σπιτιού σου, που καίγεται μ’ δλα 
τα συγύρια του, τον καρπό τόσου μόχθου 
καί τόσον Ιδρώτα! . . Κι όπως ό χινοπω
ριάτικος άνεμος σφύριζε, θαρρούσες κι όλα 
τά άψυχα, πού γίνονταν στάχτη— σοδειές, 
ρούχα, έπιπλα, βιβλία—έπαιρναν φωνή, 
έκλαιγαν τή μοίρα τους, παρακαλούσαν τό 
χαλαστή νά τούς χαρίση τή ζωή . . Μά άν 
ό χάρος είναι κουφός, ό Γότθος είναι κά
τι χειρότερο: "Ακαρδος. Παρανάλωμα τής 
φωτιάς έγινε καί τό βιολί μας.

Έ ! βάρβαρε καταχτητή, πού μπήκες 
μέσα στο πατρικό μου, γιά νά τό πυρπο- 
λήσης . . .

Έ να  βιολί είδες κρεμασμένο στον τοί
χο . . Δεν βρήκες ντουφέκια και σπαθιά. .

Αυτό τό βιολί πώς δεν άφώπλισε τό 
φονικό σου χέρι;

*Ώ! Σληροτράχηλε Βάνδαλε . . . ’Ά ν  
είχες ψυχή καί φαντασία, θάβλεπες τό Σα
τανά νά σκύβη με συμπόνια αυτός—μέσα 
στο καμίνι τής φωτιάς, ν’ άρπάζη αυτό τό 
βιολί μέσα από τις φλόγες καί δρασκελών- 
τας τά ερείπια, πού σώριασε ή μανία σου, 
νά παίζη σάν άλλος Πογκανίνι μιά διαβο
λική Συμφωνία, τοΈμβατήριο τούΘανάτου!

Έσύ, Γερμανέ δεν τδνοιωσες. Έμιος 
έμείς, πού κοιτάζαμε τις πύρινες γλώσσες 
άπό τό βουνό, βλέπαμε χέρια μύρια πού 
Ικέτευαν, άκούγαμε πλήθος βιολιά πού 
θρηνούσαν. Τό χωριό μας φάνταζε Την άλ
λη μέρα σάν νεκροταφείο. Τά σπίτια δί
χως στέγη, δίχως πόρτες καί παραθυρό
φυλλα, σκελετωμένα, έμοιαζαν μέ μισοτε
λειωμένα καράβια στο σκαρί τους, δίχως 
άρμεγα. Τό θέαμα Τή? συφοράς όλους μας 
είχε μαρμαρώσει. Πού όρεξη γιά θρήνους 
καί δάκρυα; Ζύγωσα τον πατέρα μου, πού 
καθόταν σέ μιά πείρα περίλυπος.

Τον άκουσα νά ψιθυρίζη.
«—*Έπί των ποταμών Βαβυλώνος έκεΐ 

Ικαθήσαμεν Μ ι Ικλαύσαμεν , ,»
**Τ1 κ«νιΐ{ πατέρα*, tov ρώΐη^α.

— Παραμιλώ, παιδί μου . .
— Κουράγιο! Εϊμασιε ζωντανοί του

λάχιστο.
— ’Άχ! Γιατί νά ζήσω, νά ίδώ αυτόν 

τό χαλασμό;
— Σώπα! Πάλι θά σιάζουν όλα! . .
— Γιά σάς τούς νιούς ίσως, μά γιά μέ

να τό γέρο τελείωσαν όλα.
Πού θά απλώσω τώρα τά κόκκαλά μου; 

Τουλάχιστο άν γλύτωνε τό βιολί μου . .
Έ ! αυτό πιά καταντούσε βλαστήμ α.Τό

σο β.ός είχε χαθή. . Αυτός έκλαίγε τό βι
ολί του;

— Ξεμωράθηκες, γέροντα μου!, είπε 
μέ θυμό ή μάνα μου. Ή  συφορά σού σά
λεψε τά φρένα... Έ γώ όμως ένοιωθα καλά 
τον πόνο τού πατέρα μου, πού ήταν καί 
δικός μου καημός.

Τό βιολί τώρα μάς χ ειάζοντανπιό πο
λύ, γιά νά κλαΐμε τή μοίρα μας.

Ποθούσαμε τό στοιχειό μας . . .τό φυ
λαχτό μας . .τό γούρι μας . . τ’ αηδόνι μας! 

** *
Σέ θυμάμαι, άδολε καί πράε πρεσβύ

τη, πολύπαθε πατέρα μου, πώς πέρασες 
στήν ’Άρτα τά στερνά σου χρόνια, πώς 
έλυωνες απ’ τό μαράζι όπως ξηραίνεται ό 
ξεριζωμένος ίλατος! . *Ηταν ζεστή ή φω· 
λίτσα, αλήθεια, τού συγγενικού σπιτιού, 
πού σέ φιλοξενούσε! *Ας είναι καλά ό γαμ
πρός σου κι ή κόρη σου! "Ομως Ισύ -πάν
τα ονειρευόσουν ιά Τζουμέρκα, πάντα λαχ
ταρούσες ένα σπιτάκι εκεί ή ένα κιβούρι 
καί κάθε άνοιξη—όταν μπορούσες νά σερ- 
νης τά γέρικα πόδια σου προς τό μνημείο 
τού Κρυστάλλη— σάν προσευχή ψιθύριζες 
τί. νοσταλγία τού ποιητή μας:
«Παρακαλώ oe, σταυραΐτέ, γ ιά  χαμηλώαου λίγο,  
πάρε μο Απάνω οτά βουνά, Θά μέ φάη ό κάμπος!.»

Χαμένος πόθοςΐ . . Κοιμάσαι πιά στοΰ 
κάμπου τά λιοβάρια . »

"Ομως εμείς πού μείναμε πίσο) σου, 
δίαν αξιωθούμε νά στήσωμε στόντάφο σου 
τό μνημείο, πού σου άξίζει, δεν θά ξεχά· 
σωμε τή στερνή σου Ιπιθυμία.

Θά βα'λωμε τό μαρμαρά νά ακαλίση 
οίήν πλάκα σου ένα σπασμένο βιολί! . 
\έρτ«-Φλε$άΡης 1954*

ΓΐύΡΓΟΖ ΡΛΓΚΌί
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ΠΙΝΔΟΣ Μ Ο Υ !..

I Ή ρθα σ ής Πίνδου την κορφή, στο Βίκο,
στο /αλανόλευκό σου, Θεε, τον Οίκο.

Κι* ήρθες σαν προσευχή, σαν πρωτοβρόχι, 
καί σαν ελληνική κραυγή μέ τό «’Ό χι»!...

Πίνδος μου, μάννα γης, αιώνιε Θεέ μου, 
τρανέ μου Εσταυρωμένε μέσαθέ μου,

μου έδωκες φυλαχτό μ ά χούφτα χώμα—

I σάρκα άπ’ τό άχρανιό. σου σώμα.

Μια χούφτα γης, κι* ή γης δλου του κόσμου, 
κι* ή Σταύρωση κι* ή ’Ανάστασή σου εντός μου.

|  (2τό Βίκο τής Πίνδου 29)4)64) . Γ. XL Κ Ο Υ Τ Σ Ο Χ Έ Ρ Α Σ

I ΠΑΡΕ ΜΕ ΜΑΖΙ ΣΟΥ ΝΥΧΤΑ...

‘Απόψε,
πού φόρεσες τήν αΙθέρια σκέπη σου 
μέ τ* αναμμένα κεχλιμπάρια, 
πάρε με μαζ'ι σου 
νύχτα 5 άφανη,

! νά βυθιστώ στο καρδιοχτύπι τής ύπαρξής σου.
*

Νά πλέω
πάνου στους άσπρους κύκνους τ* ουρανού, 
κυνηγώντας
τούς γαλάζιους παλμούς τών ονείρων,

Τ* όνειρο τής άγάπης ν’ άναζητήσω 
κι* ώς τήν άπαριη κορφή 
νά πλανηθώ, 
σαν τό τρελλό ταξιδευτή.

Στά μετάξια τών μαλλιών τής εύιυχίας, 
θά στήσω

ί χ* άηδόνι τής άνάπης,
I για νά ψάλλει τόν ύμνο τον πιό έρωτικό

νύχτα διάφανη, 
νιά σένα*

SE N S Η Ε ίΑ Σ ίΜ Ά



ΤΑ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ ΒΟΥΝΑ

Χέρια γεννήτε ώ μάτια κι’ απλωθήτε 

Για ν’ αγκαλιάστε, ν’ αγκαλιάστε δτι θωρρώ 

σκύψε βαθιά ψυχή μου καί προσκυνά 

μέσα στον άναπάντεχον ναό*

Πόλεις χωριά καί σπίτια καί χαρές σας . 

ιίποια πια, πρωτάνοιχτα φτερά 

μέ φέραν στις αβάσταχτες Κορφές σας 

<δ ξακουστά ηπειρώτικα βουνά.

Τώρα θωρρώ γ ατί ή συγγνώμη πά\τα 

ήταν των άθανάτων άρειή 

τέτια Αρχοντιά οάν κλείνει ή κατοικία οου 

δίνεις καί δίνεις κ* εχεις πιο πολύ.

Ξέχνα τους κάμπους σκέψη Αποσταμένη 

Γύρε στή μεγαλόπρεπη πλαγιά 

$ώτα τούς καταρράχτες νά σου πούνε 

πού τά σκορπούν τ’ αγέρωχα ώσανά!

Πεύκα κ’ δξιές κ* έλάτια χιονισμένα 

δλα δικά μου ξάγναντα κορφές 

μάτια γεννήτε αίστήσεις δσες είστε 

χέρια γεννήτε & μάτια κι* Αγκαλιές.

ΜΑΡΙΑ KSSIS8



: ΓΙΩΡΓΟΥ ΠΡΑΤΣΙΚΑ

ι , Ε Ν Α Σ  Η Π Ε Ι Ρ Ω Τ Η Σ  Π Ο Ι Η Τ Η Σ *

Τ Α Κ Η Σ  Τ Σ Ι Α Κ Ο Σ

ί "Οπως άναφέραμε, ό Τσιάκος σχίς «βΑμ· 
j μουδιές καί Ξέρες» είναι και πάλι ό φλο· 
| γερός έρασχής τής φύσης, άλλα ή ένόραση 
!ι τοΟ κόσμου είναι πιό φιλοσοφημένη, πιο 

συμπυκνωμένη. Καί στή συλλογή αύτή,
I όπως καί στην προηγούμενη, ύπάρχει βέ- 
; βαια σέ μερικά ποιήματα ό παιχνιδιάρικος,
• 6 άνάλαφρος τόνος καί ή ίδια ζ έ σ η  για τήν 
;ί άκατάλυιη όμορφιά τοΟ κόσμου. Ξένοια·
; στος κάποιες ώρες, ό ποιητές ξεκουράζεται 

κι* άφήνει τήν ψυχή του νά σχαθή καί νά 
■ θαυμάσει τήν πικροκυματούσα θάλασσα, τή 
, χαρούμενη άνοιξη, τίς μαγιάτικες νύχτες, 

τά νοσταλγικά φθινόπωρα, τό ήλιοβασίλεμ- 
μα, τίς άμυγδαλιές, τά τριαντάφυλλα. Ή  
ζωή τότε τού παρουσιάζεται μέ τήν πιό 

·~ λαμπρή είκόνα τής αισιοδοξίας καί τό τρα
γούδι του άναβλύζει, δπως πάντα, πηγαίο:

'Αδερφή τής ψυχής μου, 
πώς σέ χαίρουμαι—πώς! 
όντας ήλιος καί «ώς 
οέ φλογίζουν, καί άατράφτει 
—μενεξέδες χλωροί— 
κάθε κύμα φλωρΐ 
καί χρυσάφι,,.

λέει γιά τή θάλασσα. Καί για τή δόση!
, ,.Κ’ έξω οτό πέλαο τό άσημί, 

οτό πέλαο τό φανταχτερό, 
θαμμάζανε οί άσάλευτες 
ψαρόβαρκάς κ α ί  οί σκούνες* 
καθώ ς—χαρές μού κ α ί  καήμοί— 
τά σύννεφα οέρναν χορό 
γύρω άπ* τόν ήλιο πού έγερνε 
μαδώντας παπαρούνες.

* 2 ν ν ίχ ιια  άπό τό προηγοόμβνο καί, τέλος^

Καί γιά τό Τριαντάφυλλο:

"Δ χ ί  τό μικρό τρ ιανταφυλλάκ ι,  
τό ωχρό κ α ι  μισομαδημενο 
μπρος στην π ικρή  τρ ιανταφυλλ ιά , 
πώς μοιάζει μέ στερνό φ ιλ ά κ ι  
κ ι άπό τρεμά χε ίλ η  δομένο 
που σπαταλήσαν τά  φ ιλ ιά .......

Καί τούτο τό χαριτωμένο γιά τό Μάρ
τη. πού κάθε 'Ανθολογία περήφανα θά ιό 
καταχωρούσε στίς σελίδες της;

Π αιγνίδ ιάρες χρυσαφένιες
δελονίτσες, τό κρυφτό
στήσαν στα ξανθά μαλ λ ιά  οου,
μια  σου τρύπωσε στον κόρφο,
πού τόν εύρηκε λυτό,
μιά οτό α ύ τά κ ι— 2τάσου, στάσουί
Καί ή μαλαματένια  βρύση,
κεχρ ιμπάρ ι αναλυτό,
λούζει τή μικρή ά γ κ α λ ιά  σου.

Ή  κοντούλα, ή άνθισμένη 
άμυγδαλίτσα, σέ κυττά  
κ α ί  όλο αναρωτιέται, θ εέ  μου, 
τέτοια  μάτ ια ,  τέτο ια  χ ε ίλ η ,  
τέτο ια  τσίνορα—ρω τά—

6 πού τά  βρήκες;— Πέ μου, ώ! πέ μου. 
Κ α ί ά π ’ τί,ς πρασινάδες μέσα 
Ιδές, σού γνέφει Κούκου—Τά, 
στή λεπτή  πνοή τού άνεμου.
Νάηταν τό μικρό δρομάκι 
πού γλυκαίνε ι ή αμυγδαλιά ,

\ νάηταν νά έβλεπαν ζωγράφοι, 
νά έβλεπαν ό χρυσός ήλιος 
—πινελ ίτσα—π ιν ε λ ιά — 
πώς άνάλυωσε κ α ί  γράφει 
χρυσά δένδρα, χρυσά φύλλα 
χρυσά μάτ ια  κ α ί  μαλ λ ιά ,
—ζωγραφιές μέ τό χρυσάφι,

/
.



Έ τσι, 6 Τάκης Τσιάκος, άφήνοντας τή 
φαντασία του νά καλπάζει, ξεκουράζεται, 
μαγεύεται άπ* τή γύρω του φύση καί παί
ζει μαζύ της, 8πο>ς 6 ίδιος μάς τό λέει στό 
«Τραγούδι τών Oveipom:

ΤΙ κα ί  άν μέ κούρασε ή ζωή 
κ α ί  6 μόχθος μού έχε ι  άφήκει 
π ικρά  στό πλατύ  μέτωπο 
χα ρ α μ α τ ιές  βαθειές.
Π αίξε, παιδί,  ψυχούλα μου, 
γυμνούλα μέ τό φύκι 
σέ νταντελέν ια  ά κ ρ ό γ ια λ α  
κ α ί  σέ άμμουδιές ξανθές...

Ά λλα  καί τόν έρωτα όΤσιάκος τόν Τρα
γουδάει απαλά, διακριτικά, καί χό πάθος 
του είναι ντροπαλί. Νά μερικά χαραχτηρι- 
στικά άποσπάσματα;

.,,ΜΑς ξεφ ύλλαγε  ή μνήμη 
κ ά π ο ια  6ί6λο παληά, 
μέ τρ ιμμένες σελίδες, 
κ α ί  οί καρδ ίες  μας, συντρίμι, 
ε ίχ α ν  γε ίρ ε ι  ά γ κ α λ ιά  
κ ’ εκλα ια ν  πόθους κ* έλπ ίδες .

Κ* έτσι ά π λ ά  πρίν νά φύγω 
κ α ί  σού πάρω μαζύ 
τά  υστερνά της κομμάτια , 
τήν ά γ ά π η  ε ίδ α  λ ίγο  
νά σκιρτάει κ α ί  νά ζ ε ί  
ατά θρεμμένα μ ας μάτ ια ,

(Χωρισμός)

...Τά κρινδδαχτυλάκια σου, καλή μου. σού έσφιξα
[μέ δρμή.

Σ ’ έ 3υρα κ α ί  ξαπλώσαμε στή χλόη  τή νοτισμένη. 
Ρςγούσε ή γ ή — άνατρίχ ιασε  τό άμά λα γό  σου θείο

[κορμί,
Κρατήρας οί πρωτόγνωροι πόθοισου κα ί  νεροσυρμή, 
πού σέ άφησαν τής φ λ ό γα ς  μου ν ικήτρα  -  νικημένη.

(Τή νύχτα τού Μαγιού) 4

Σέ μερικά ίμως τραγούδια, δ τόνος 6ψώ· 
νεται, γίνεται άντρίκιος, μέ μιά περήφανη 
Ιβως πίκρα στό βάθος, Καί τότε, μπρόςστά 
χτυπήματα τής ζωής, 8έν ύπάρχει τίποτ* 
άλλο άπ' τήν έγκαρτίρηση ι

'Ακόμα Λν πιεις καί τή στερνή σταγόνά 
εής άκαρπης Αναμονής, νά μένεις 
ίΐιίίός, «τού προορισμού σοο τόν Αγώνα»

Κ αί όλο νά πολεμάς, κ α ί  νά προσμένεις. 
Δίχως άνάλωση, θάρρος κ ’ έλπ ίδα  
δέ στρέφεις τήν πορεία τής ειμαρμένης.

Τής σταθερότητάς σου τήν άσπίδα 
σύμβολο μ έγα  θά τήν Ιχουν, όντας, 
καθώς άνδρεΐος τής τόλμης δορυφόρος,

στή Μάχη τούτη πέσεις πολεμώντας.
Τότε θά σού δοθεί ή τιμή κα ί  δ φόρος. 
Μά άν, δ ιαλεχτός τής Τύχης, έπιζήσεις,

προσκύνημα άντοχής θάεισαι των Νέων, 
κ α ί  θά χα ρ ε ΐς  δ ιπλά  κ α ί  θά εδτυχήαεις, 
πρώτος στό προσκλητήριο τών γενναίων.

Τό ίδιο xoOxo αϊσθημα τής καρτερίας 
καί τής στωϊκόχητας συναντούμε καί στό 
«Ανέβαινε» πού είναι μιά προτροπή για 
τήν έπιτέλεση τοΟ καθήκοντος καί τή σπο
ρά καλών πράξεων. Αδιάφορα άν 8;τι πο
θήσαμε μένει συχνά, πολύ συχνά άνεκπλή- 
ρωτο κι άν τά δνειρά μας κοίττνται:
«—ναυάγιο στοχασμών νεκρών καί ζώντων» 
κι άν καρτερούμε: «...τά πλοία πού δέ θά 
έρθούνε», άοιάφορο άν ή σκληρή Μοίρα 
χτυπάει τόν άνθρωπο. Δέν πρέπει νά τή 
φοβάται, μά νά τήν άτενίζει κατάμματα, νά 
τήν ύποδουλώνει I

«Γρανίτης στόν Ανήφορο Ιού δρόμου 
θά σύρω τώρα άντρίκεια τό Σταυρό μου 
— τόν "Ηλιον ώς έδίψασα νά πιώ».

'Υπάρχει πάντα μιά προσδοκία στό βά
θος, ένας έξαγνισμός, μιά έλπίδα, μιά τε
λείωση τοΟ άνθρώπου πού τήν προσφέρει ή 
Χριστιανική πίστη, δπως τό μαρτυρεί ή 
«Προσευχή στόν Σταυρωμένο»;

Μέ δέος φιλώ τά πόδια Σου. Μού τρέμει 
σά φύλλο άνήμπορου δεντριού ή ψυχή μου 
— Δέξου τήν ταπεινή τήν προοευχή μου.

, Πνέμμα κ α ί  σώμα, ώ! θ ε έ ,  λησμόνηαέ μου . 
ν τήν ύπαρξή μου, τό μηδέν τού κόσμου 

— τού κόσμου, πού λατρεύει ό λογισμός μου.

Κ αί άφες νά ζ ή ο ω - ν ά  πονώ καί ό πόνος 
νά μού Απαλύνει τήν τραχε ιά  μου σκέψη 
—ΙΙόνος, δάκρυα, λυγμός* νά μέ άνθρωπέψει,

W

Άρκ,τό κκΐ πάλι χρονικό διάβημα 
χωρίζιι τήν τ,λ,νταίκ ποιητική βνλλογή
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I
«ίτού Τάχη Τσιάκου*. «Πεταλίδες» άπ*τήν 
προηγούμενη: τέσσερα περίπου χρόνια. 
Βγήκε- τό Φλεβάρη του 1949. Τούτη είναι 

Ιμιά μικρή, λιγοσέλιδη συλλογή, άλλα δεν 
Μχ£1 σημασία ή έκτασή της.ΚαΙ σ' αύτάτά 
f τραγούδια, δπως καί στ* άλλα, ό Τσιάχος 
; είναι πάντα 6 ποιητής πού ξέρει νά συγχι- 
νεΐ τόν άναγνώστη του μέ τήν αύθόρμητη 

|! έμπνευσή του, μέ τή μελωδία του, μέ τό 
f κυμάτισμα Ινός στίχου παραδοσιακού, άλλα 
1 τόσο τεχνικού, τόσο άρμονικοΰ! Καί πάντα 

ή ίδια σιγανή ύποβολή μιας έξαίσιας μου· 
i σιχής πού σέ βυθίζει μέσα σε μιαν άχλύ 

όνειρου, σέ συναισθήματα παλιά δσο κι ό κό
σμος, πού άνανεώνονται δμως καί φαίνον
ται καινούρια άπ’ τή μαγεία τών εικόνων 

ί· καί των ψυχικών τοπίων, άπ* τό αίσθημα τό 
j φυσιολατρικό, τδ έρωτικο καί τό πατριδο- 
ί( λατρικό,—λατρεία γιά μιά Πατρίδα,— άλ- 
«ι λοίμονο—πάντα σκλαβωμένη, πού τήν Άνά- 
Ί στάσή της καί τή Λύτρωσή της τήν περί- 
] μένουμε δλοι μέ λαχτάρα, 
j eH έμπνευση στις «Πεταλίδες» είναι πιδ 
| ώριμη, πιδ μεστή, τδ λεκτικό πιδ πλούσιο,
! τά παιχν.βίσματα τής ρίμας πιδ άπροσδόκη- 
j τα, δίχως δμω; ποτέ νά ξαφνιάζουν, καί ή 
3 παραδοσιακή τεχνική άνανεώνεται μέ πρω
ί τοτυπία στήν έκ,φραση, πού, συχνά, γίνεται 

έπιγραμματική, δπως «στήν άγνωστη καί 
νέα νεκρή» οπού ή συμπύκνωση είναι άλη* 

Γ θινά άξιοθαύμαστη:

Κι’ ήταν ή μέρα Ιτσι μικρή 
πικρή καί τόση :
Πρίν ξημερώσει είχε νυχτώσει!

« Δεν αντέχω στδν πειρασμδ νά μήν πα- 
, ραθέσω έοώ τήν «Ψαροπούλα», ένα άπ’ τά 
s ωραιότερα ποιήματα τών «Πεταλίδων», γνω· 
) στδ σέ πολλούς, πού δείχνει δλο το μεσ:ω* 

μένο πια ταλέντο τοϋΤάκη Τσιάκου*.

• Κι' είχε άναμερίσει κι απαλύνει
το γαλάζιο κύμα τοΰ θερτή 
στά ρηχά τοΰ άπάνεμου, κι’ άκέρια, 
ξέφρενη ή στεριά, στη θεία γαλήνη, 

ί * στίς φυρονεριές είχε ριχτεί
που ξανθά τρεμόπλεαν καλοκαίρια.

Κι δπως στηλωμίνη στ' άκροβράχι 
σ’ ηΰραν οΐ ματιές του λιμανιού 
(πόδι μου ροδί, πόδι σταράτο!)

βούτηξαν κι αδτές, ποιά πρώτη νάχ·ΐ 
τόπο στά κρυφά τοΰ φουστανιού, 
κι έστησαν σεργιάνι έκεΤ άπό κάτω.

Κι’ άχ! τήν άντιφέγγισχη κορνίζα 
. τοΰ μβσοφοριοΰ, που κρεμεζι

σκάλωσε στά φύκια καί τήν είδες!
Κι άχ! που ώς τόσο χάρηκα ώ; τή ρίζα 
δυό χόλωνες φως—θάμπος, μαζύ, 
ψάχνοντας στό πλάι γιά πεταλίδες.

Τίποτα ,δέν είπες! Μά άπ’ τά χείλια 
κι άπ’ τά μάγουλά σου τά πυρά 
•χύθηκε ή ντροπή (στίχε μου στείρε!) 
•χύθηκε ή ντροπή, που άπό μιά ζήλεια, 
πριν πλαγιάσει άλάργα στά νερά, 
πέρασ’ ένας ήλιος και τήν πήρε.

Κι αυτά τώρα τά δύο τετράστιχα γιά 
τή Βόρειο ’Ήπειρο, δπου 6 τόνος γίνεται 
σχεδόν έπικός:

θρύλος ή αντοχή τής πίστης 
που εΰλογήτρα σέ οδηγεί, 
των αιώνιων πόθων δάδα.
Στόν βαρΰν όρκο που όρκίστης. 
τήν άντρίκεια θεία όργή 
μόνο ’Ελλάδα βλέπω—’Ελλάδα!

Πέρνα στ’ όνειρό μας πρώτη
μέ τό βήμα τό ταχύ,
που άναφτέρωσε ή έλπίδα.
Σέ γνωρίζω άπό τή νειότη 
τής Γενιάς κι απ’ τήν ψυχή.
Σκλάβα αδούλωτη, Πατρίδα !

★

Δέν ξέρω άν στδ μελέτημα τούτο γιά 
τδ/ Τάχη Τσιάκο κατάφερα νά δώσω μιά 
παραστατική εικόνα τού ανθρώπου καί τοΟ 
βορειοηπειρώτη ποιητή. ’Ελπίζω νά μήν 
πρόδωσα ούτε τον ένα, ούτε τον άλλο. "Ενα
μόνο έχω νά πώ: πώ; τις σελίδες αύτές τις 
έγραψα μέ αγάπη καί θαρρώ πώς ό κριτι
κός πρέπει νά βλέπει τό αντικείμενο τής 
δ'ποιας μελέτης του πρώτα μέ άγάπη καί 
ϋσ:ερα μέ κατανόηση. Ά γάπη καί έκλογή 
είναι τδ παν κι άνάμεσα στήν «άγάπη καί 
τήν έκλογή παίζεται κατά βάθος ή μοίρα 
τού άνθρώπου, μ’ δλη του τήν αξιοπρέπεια 
κιολη του τήν αδυναμία» έγραψε κάποτε 
δ πολύ; γάλλος κριτικός Άντρέ Ρουσσώ. 
Κι άλλου γράφει ό ίδιος: «"Ενας κριτικός 
elv’ ένα; ευτυχισμένος άνθροίπος άν, μέσα 
στό περιβόλι τών βιβλίων, βρήκε ένα πρωί
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8να λουλούδι, 8να μοναχικό λουλούδι, πού 
κανένας χειμώνας δέν θά τό μαράνει».

Αύτόάκ;ιβώς τό «λουλούδι» ε{ναικαιή 
ποίηση του Τάκη Τσιάκου, πού μάς προσ- 
φέρεται άπ’ τό περίσσευμα τής καρδιάς του, 
άδολη και συγκινημένη,— καί θαρρώ, πώς 
τό λουλούδι αύτό,— τήν ποίησή του— «κα
νένας χειμώνας δέν θά τό μαράνει».

Δέν ξέρω βέβαια ποια θά είναι ή μελ
λοντική έξέλιξη του ποιητή καί ποιά δώρα 
άκόμα θά μάς προσφέρω. Ά λλα  ή ώς σή
μερα πνευματική προσφορά του είναι ένας 
ώριμος καρπός, μέ πλούσιους χυμούς, πού 
χαίρεσαι να τόν γεύεσαι. Είθε δλοι οί νέοι 
ποιητές μας νά μπορούσαν νά προσφέρουν 
παρόμοιους καρπούς— τότε ή ποίηση θά 
είχε λυτρωθεί άπ’ τά οεσμά της καί θά ήταν 
άπλούστατα ή Ποίηση μέ κεφαλαίο Π.

'Ο Τσιάκος έφτασε σέ μιά ζηλευτή άρ· 
τιότητα, σέ μιά τέχνη πού δέν αποκλείει 
μήτε τό γνήσιο αίσττμα, μήτε τήν ευφάντα
στη χάρη, μήτε τή φιλοσοφημένη ένόραση 
του κόσμου, μήτε τή ρομαντική πινελιά, 
μήτε τήν ονειρεμένη λεπτότητα. Είναι γε

μάτος ψυχή, άρμονία—καί ή μελωδία του 
τρέχει σάν τό γάργαρο νερό.

Κι άν θέλαμε νά συνοψίσουμε τήν πνευ
ματική του πορεία, δέν θά τή βρούμε που
θενά άλλοΟ παρά στόν ίδιο τόν ποιητή, πού 
φρόντισε νά μάς δώσει ζωντανό τό «Πι
στεύω» του:

Πιστεύω στό “Αγιο φδς τής καλωσύνης.
xal στήν καρδιά τών πλούσιων αισθημάτων.
Στό δάκρυο τής χαράς καί τής όδύνης.

Στήν άκαμπτην άλήθεια τών πραγμάτων.
Στή δάδα τής έλπίδας ποί> Ιχω έντός μοο.
Στόν έρωτα πνεμμάτων καί σωμάτων.

Στόν τίμιο Ιδρώτα τής δουλειάς του κόσμου.
Στήν άνελέημονη καί ωμή' του γνώμη.
Στά λάθη πού έξαγνίζει ό πικραμός μου. *

Στόν φιλικό δεσμό και τή συγγνώμη.
Σέ άνένδοτη συνείδηση καί κρίτρα.
Στής Μετάνοιας τήν βάπτιση, καί άκόμη
Στήν άδολη ψυχή, τήν όδηγήτρα.

Γ ΙΩ Ρ Γ Ο Σ  1 ΙΡ Α Τ Σ ΙΚ Α Σ  

’Αθήνα, Γενάρης 1954.

Α Ν Ο Ι Ξ Η

Το>ρα πού ήο&ε πάλι ή άνοιξη 
κσι στόν αγέρα είναι χυμένα τόσα μύρα, 
και τά σπουργίτια δλο πηδάν θεό^ρελλα, 
τό δρόμο πάλι για νά βρω εσένα πήρα.

Μια περπατάω χορευτά και μιά πεθαίνίο 
σ’ αύ;ό τό πρωϊνό πού είν* δλο αγάπη 
Κι* έτσι γλυκά πού μού μιλάνε δλα, 
μπορώ νά πάω και στη σπηλιά τού Άράπη.

Ό νειρα τής νυχτός, πάλι ξυπνάτε 
καί φτερουγίζετε μελίσσι στη ματιά μου.
Ό  δρόμος γιά τό δράκοντα είναι τούτος 
καί πάει νά τόν σκοτώση ή καρδιά μου!

"QveiQa ιής νυχτός, πού πάλι ζήτε 
στής άνοιξης τό μυρωμένο αγέρι,
Χιμαιρική συντρόφισσά σας είμαι.
Κρατάτε με στό δρόμο από τό χέρι!

Α Ν Τ ΙΓ Ο Ν Η  Γ Α Α Α Ν Α Κ Η - Β Ο Υ Ρ Α Ε Κ Η
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ΙκΛΕΟΠΑΤΡΑΣ ΑΠ. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥι

ΠΑΛΕΥΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ...

Γύρω άηό τρεις συμβολικές γυναικείες μορφές τής Αρχαίας παράδοσης 

( Κ Α Λ Υ Ψ Ω  — Μ Η Δ Ε Ι Α  — Δ Ι Δ Ω ) *

'0  γέρο—"Ομηρος, ποδ φρόνιμος πάντοτε 
: προσπαθεί νά κρατήση την Ισορροπία καί δέν άφή- 
|! νει τά πρόσωπα που υμνεί νά ξεπεράσουν τά όρια
• οδτε τού πολύ χαλοδ οδτε του πολύ χαχοϋ, ακόμα 
|κι* άν εΤναι τοδτα θεία, ρίχνει τον «πολύτλα ’Ο
ί' δυσσέα>, τσακισμένο απ’ τις κακουχίες τοδ θαλαο-

σοδαρμοδ, στο νησάκι τό «τήλοθ’ έόν» της νύμ- 
, φης Καλυψώς.

«ενθ1 άλλοι μεν πάντες άπέφθιθεν εσθλοί
[εταίροι,

τον δ* άρα δεδρ’ άνεμός τε φέρων καί 
[κδμα πέλασσεν» (Όδ. Ε 110 — 111)

(Τότε όλοι οί άλλοι θαρρετοί σύντροφοι
[του χαθήκαν, 

κι’ αυτόν έδώ τον εφερε τό κδμα κ ι' ό άγέ
Ρ«ί) (1)

Ή κυρά τοδ νησιοδ συγκινημένη άπ’ τη δυ
στυχία βοήθησε ανθρωπιστικά τον άτυχο ναυαγό

• όσο καλύτερα μποροδσε, γιαυτό κατόπι μέ παρά- 
j πονο λέγει στον άγγελιοφόρο των θεών που την 
! προστάζει ν’ άφήση ελεύθερο τον αιχμάλωτο φι- 
i λοξενούμενό της (σάμπιος και κάποια άλλη ποδ 
ΐ είπε στον εδεργετημένο άντρα που την έγκατά- 
! λειψε τό περίφημο «εσωσά σε ώς ϊσασι έλλήνων 
ι ooot»)

«τόν έγών έσάωσα περί τρόπιος βεβαώτα 
οίον, έπεί οί νήα θοήν άργήτα κεραυνω 
Ζευς έλσας εκέασσε μέσω ένί οίνοπι πόντο», 
ενθ’ άλλοι μέν πάντες άπέφθιθεν έσθλοι έταί-

[ροι,
τόν δ’ άρα δεδρ’ άνεμός τε φέρων καί κδμα

[πέλασσεν.
τόν μέν έγώ φιλεόν τε καί ετρεφον . . . (Ε,

[130-5)
( . . . όμως έγώ τόν έσωσα, όταν έρμος 
σε μια καρίνα έρχότανε καβάλλα καθ.σμένος, 
γιατί μέ κεραυνό καυτό στη μέση τοδ πελάγου

τοδσπασε τό γοργόδρομο καράβι 6 γιός τοδ
[Κρόνου.

Τότε όλοι οί άλλοι διαλεχτοί σύντροφοι του
[χαθήκαν,

καί μόνο του τόν έφερε τό κδμα εδώ ό άγέ-
[Ρα€·

Τόν φίλευα τόν έθρεφα καί . . .)
Ή  ευαισθησία, ή στοργή τής περιποίησης κι* 

ή απήχηση τής συμφοράς στη συναισθηματικότητα . 
τής γυναίκας δεν άργησαν νά μεταβληθοδν σέ 
θαυμασμό γιά τόν «όΐον Όδοσσέα», τόν ξακουστό 
ήρωα, κι* ό θαυμασμός λίγο—λίγο νά προχωρή- 
ση σ’’ έρο>τα, σέ μιά μαγνητική κλίση πρός τόν 
άνδρα. . Οί διάφορες μορφές συναισθηματικότητας 
που προηγηθήκανε δούλεψαν γιά τήν ολοκλήρωση 
τής συμπάθειας πρός τόν ξένο. "Αρχισαν από £να 
έγωίσμό (όπως δίκια διακηρύσσουν οί στωϊκοί) 
τόν οίκτο, βαδίσαν κατά τό θαυμασμό τής προσω
πικότητας (πού συχνά στις γυναίκες ξυπνά έμ
μεσα τόν έρωτα) καί καταστάλαξαν στην απρόσω
πη άξήγητη άγάπη τής ένότητος δυστυχισμένου— 
ήρωα- άντρα.

Ή  ειδυλλιακή φύση που έζωνε τήν κατοικία 
τής νύμφης, ή μοναξιά της, ή ήμιθεϊκιά άταραξία 
συντελέσανε στό γέννημα τούτο τής μεγάλης συμ
πάθειας.

*11 πυργοδέσποινα ή μάλλον ή σπηλιοδέσποι- 
να μεσ’ τό μυρωμένο καί υποβλητικά ρωμαντικό 
τούτο περιβάλλον τοδ όμορφου νησιοδ της δέν 
άργησε νά νοιώοη τό σφίξιμο ενός ποικιλόμορφα 
φυτρωμένου κισσού, που τής έζωσε τήν καρδιά. 
"Ολα μαζύ, ή φύση της ή γυναίκεια, ή φύση τοδ 
νησιοδ, οί περιστάσεις, ή λάμψη τοδ κορμίοδ καί 
ή δόξα τοδ άντρα που ή μοίρα τής έρριξε στά 
χέρια της, τήν έσπρωξαν στον έρωτα τοδ θνητού. 
"Ετσι ή «εύπλόκαμος νύμφη» άγάπησε καί «ανάγ
κη ίσχει» (Ε, 14) τόν 'Οδυσσέα κοντά της, πο
θώντας.

«θήσειν άθάνατον καί άγήραον ήματα πάντα»»
1(Ε, 186)

* Συνέχεια άπό τό προηγούμενο τεδχος (σελ. 431) , καί τόλεγα μονάχη
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άθάνατον κ ι 'ά γέρ α ατο  γ ια  π άντα  νά τόν κάνω)

’Αλλά τά κάλλη, οι περιποιήσεις καί τά μελ
λοντικά σχέδιά της δέν κατώρθωσαν νά νικήσουν 
ούτε σωματικά —αισθησιακά, ούτε ψυχικά—ήθικά 
τον ήρωα. *Η σκέψη τούτου γερά καρφωμένη στην 
«φίλην οΖαν* και στην Πηνελόπη του, δέν έλεγε 
νά στραφή κατά την έρωτοχτυπημένη προστάτριά 
του, παρά μόνο μέ τή φιλική αναγνώριση τής ά- 
πειρής ευγνωμοσύνης πού τής χρωστούσε.

«τόν δ* άρ' έπ' ακτής εύρε καθήμενον ούδέ
[ποτ1 δσσε

δακρυόφιν τέρσοντο, κατείβετο δέ γλυκύς
[αίών

νόστον όδορομένω, έπεί ούκέτι ήνδανε νύμφη, 
άλλ’ ή τοι νύκτας μέν Ιαύεσκεν καί ανάγκη 
έν σπέσσι γλαφυροίοι παρ’ ούκ έθέλων έθε-

[λούση
ήαατα δ' άμ* πέτρησι και ήιόνεσσι καθίζων 
δάκρυσι και στοναχήσι και άλγεσι θυμόν έ-

[ρέχθων,
πόντον έπ* άτρύγετον δερκέσκετο δάκρυα

λείβων. (Ε, 150—155)

(τόν ηύρε πού καθόντανεκοντάστ'άκροθαλασσι 
κ ι’ ούτε στιγμή τού στέγνωσαν τά μάτια άπ'

[τά δάκρυα,
καί τούσβηνε ή γλυκιά ζωή στοΰ γυρισμού

[τόν πόνο,
γιατί τού γύρισε ή καρδιά νά ζεί μέ τή νε

ράιδα.
Μόνο άπ’ ανάγκη στή βαθειά σπηλιά μ’.αό-

τή τίς νύχτες
άθέλητά του πλάγιαζε, κι* άς τόν ποθούσε

[έκεΐνη.
"Ομως τή μέρα κάθουνταν σέ βράχους, σέ

[ακρογιάλια,
μέ κλάμα, πόνους, στεναγμούς σπαράζοντας

[τά στήθια,
κι’ έβλεπε, δάκρυα χύνοντας, τά πέλαγα τά

[στείρα.)

'Αλλά κ ι' οί θεοί δέ ευνόησαν τόν έρωτά 
της. Μιά καλή μέρα έστειλαν τόν Ερμή νά τής 
άναγγείλη τή «νημερτέα> τους βουλή. Ή  αγάπη 
της άδικα φούντωνε, ή μοίρα δέν την ένέκρινε. 
Ό  άγααπημένος, πού δεν τήν αγάπησε, έπρεπε 
νά φύγη. 'Ακόμα καί οί θεοί βάλθηκαν νά χα
λάσουν ότι δέν είχε αρχίσει καν. . "Ο.τι φύτρω
σε, Ιστω μόνο στή δίκιά της καρδιά, έπρεπε νά 
τό ξερριζώση ή ίδια, άπ’ τό δικό της εσωτερικό 
κήπο. Ούτε τή λαχτάρα, ούτε τή φλόγα, τού ά- 
πραγμάτωτου γιά τήν ώρα πόθου, δέν τής έδιναν 
τό δικαίωμα νά χαίρεται:

«σχέτλιοι)εστε, θεοί, ζηλήμονες,Ιξοχον άλλων 
οΐ τε θεαίς άγάασθε παρ’ άνδράσιν εύνά-

[ζεσθαι
άμφαδίην, ήν τις τε φίλον ποιήσετ’ άκοίτην. .

((Ε, 118-20)
(Σκληροί θεοί ζουλιάρηδες, πιό πάνω εσείς

[απ’ όλους,

πού σκάζετε μέ τίς θεές άν μέ θνητό «λα*
[γιάσουν

κι* άν ίσως κάμει δμόκλινο καμιά τόν πό*
[θητό της,»)

Τό παράπονό της γιά τόν όριστςκό χωρισμό 
δέν τό λέει ένάντια στόν άκαρδο συναισθηματι
κά, στόν άνερώτιστο άπέναντί της Όδυσσέα. πού 
τής άνοιξε τήν πληγή. Μικρή θεότητα αύτή τό λέ
ει, τό χτυπά στούς μεγάλους, τούς πραγματικούς 
καί παντοδύναμους θεούς, πού κυβερνάν τίς τύ- 
χες τίς καλές καί τις κακές όλουνών. Στόν Όδυσ
σέα δείχνεται άληθ*νή άφεντοκορά, γενναιόδωρη, 
μεγαλόψυχη, άμνησίκακη. Δέν είναι πού λυγίζει 
από άπλή πειθαρχικότητα, από τυφλή υπάκουη 
στην αναγκαιότητα. 'Ανοίγει τά δίχτυα της κι’ 
αφήνει έλεύθερο τό πουλί τής επιθυμίας της, δί
χως έκδικημό τής άπελπισίας καί τής στενοχώ
ριας των όνείρων πού έσβυσαν και δίχως συντριμ 
μό καταστροφικό τού έαυτού τους, γιατί δέν εί
ναι μόνο γυναίκα, άλλα καί θεά. Δέ συμμορφώ
νεται τυπικά στις διαταγές άλλα μεταμορφώνει 
θαυμαστά καί άξιόπρεπα τόν εαυτό της από έρω- 
μένη σέ έλεήτρα, πολύ ανθρώπινη καρδιά.

Στήν άπόφασή της δέν επικρατεί ή τσακι
σμένη από ανώτερη βία αγάπη, άλλα ή καλωσύ- 
νη. Α π ' τή συμπόνια άρχισε τήν πορεία του 6 
έρωτάς της καί στή συμπόνια κατέληξε, λες γιά 
νά έξιλεωθή, νά έξαγνίστή. "ίσως xt’ ή μεγάλη 
της αγάπη νάκανε τήν Καλυψώ νά μή κράτηση 
κάκια, νά μή μισήση, νά μή έκδικηθή έκείνον 
πού άθελά του επί τέλους Εγινε ένοχος τού καϋ- 
μού της. Μά τήν αγάπη τούτή τήν τρελλή δέν 
τήν είχαν τάχα κ ι ' άλλες, πού πότισαν φαρμά
κια τούς άγαπημένους τους; Γι' αυτό τό λόγο πρέ
πει νά ομολογήσουμε πώς ή αιτία τής ανώτερης 
στάσης τής Καλυψώς απέναντι στόν Όδυσσέα 
καί τής λογικότητάς της απέναντι στόν εαυτό 
της ήταν ή θ ε ϊ κ ό τ η τ α. Τό ό π ε ρ α ν -  
θ ρ ώ π ι ν ο  σ τ ο ι χ ε ί ο  τ ή ς  ν ύ μ φ η ς  
τή βοήθησε νά δαμάοη τήν έρωτά της καί νά δεί
χτη θετικός άπολυτής του άπ* τή μιά μεριά καί 
νά συγκρατηθή άπ' τήν άλλη στα όρια τής ψύ
χραιμης καρτερίας τού πάθους.

Δέ λησμόνησε ούτε είχε αγαπήσει λίγο.Δ ι- 
α τ ή ρ η σ ε μ ο ν ά χ α  λ ο γ ι κ ά τ ό ν  π ό  
θ ο καί τήν αγάπη της, πού ασφαλώς θάταν πιό 
δυνατή από κάθε άνθρώπ.νη. γιατί ή καρδιά των 
Θεών γιά νά αίσθανθή κάτι δυνατό πρέπει κι* I 
άπό δυναμερό πάλι αιειο νά πέοη στό πάθημά 
της. Ή λογικότητα καί ή διατήρηση τής loop- I 
ροπίας άπό μιά γυναίκα άκόμα καί σ’ αύτή τή I 
δίχιυς προοπτική κρίσης σταθερότερης ώρα τού I 
πάθους, τούτο μάς επιβάλλει νά άρνηθοϋμε τήν I 
παντοκυριαρχία τού συναισθήματος καί νά δε
χτούμε κάποιες θεϊκές έπήρειες σά δεύτερο πα
ράγοντα δυνατό πάνω της, γιά νά μπορέση Ετσι 
τούτη νά δείχτη, όπως είδαμε ντυυένη, μέσα 
σέ μιά ύπεργυναικεία λάμψη, νικήτρια τής από
λυτης συναισθηματοκρατίας.

"Επειτα είναικαί κάτι άλλο . . Ή Καλυψώ καί 
άπλή γυναίκα νάταν ίσως νά μήν είχε φύγει τέ
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ί,ιια έξω &κ* τά πλαίσια τής λογιχότητας, ίσως 
,ό συναίσθημά της νά μή τό ένοιωθε πάντοτε όρι- 
j-τιχά στ^ριο καί ξέγνοιαστο. Σέ τούτο συντελού
με δνας αντικειμενικοί: παράγοντας, που πάντα 
[<4 την έβαζε ασφαλώς σέ σκέψη, πάντα θά τής 
λιγόστευε τις έλπίδες για την κατάχτηση του πο
ιούμενου. *0 Όδυσσέας ποτέ δέ δέχτηκε τόν έρω 
&ά της ούτε κάν περιστασιακά, ποτέ δέ λύγισε 
^Ικειόθελα άπεναντϊ της. Δεν τής δυνάμωσε δηλ. 
h στάση του την αισιοδοξία. τΙς κρυφές ελπίδες. 
νΗταν πάντοτε δοσμένος ολόψυχα στην Πηνελόπη, 
&στω και μέ τή φαντασία, τό νοΰ. Τό ότι ήταν 
|ταντρεμμένος άποτελοΰσε ένα μεγάλο άτοΰ για 

δυστυχή ένάντια στην έπιχείρησή της. Κι* ά- 
(κόμα κάτι. *Εχτός απ' την αγάπη στή γυναίκα 
|του υπήρχε καί μια άλλη αγάπη που έσπρωχνε 
jttov Όδυσσέα όχι πια τυπικά άπ* την αγκαλιά 
5 τής νύμφης, άλλά γενικά άπ* τό νησί της ολάκε- 
ίρο . . Ή  «φίλη αία» ίσο>ς νά είχε σταΟή ή άφορ- 
[!μή των περισσοτέρων δακρύων καί στεναγμών του. 
ί'Σάν καθισμένος στ’ ακρογιάλι άγνάντευε τό μα- 
|κρυνό πέλαγος, ή καρδιά του πονούσε άπό νο
σταλγία τής πατρίδας πρό παντός, σ’ αυτήν πρώ- 
;|τα έστελνε τά χαιρετίσματά της με τούς γλάρους 
jXi* έπειτα στήν Κυρά του, μεσ’ τό μαρμαρόχτι- 
||στο τής ‘Ιθάκης παλάτι.
] Πώς λοιπόν ή μιά ή δίκιά της αγάπη' θάταν 
ΐίδυνατό νά τά βάλη με τόσες άλλες, και μάλι
σ τα  μ’ άντρίκια ένταση όντας τούτες νοιωσμένες*, 

Τό ότι πρώτα ό Όδυσσέας ήταν άναμάρτητος, 
άσυνένοχος στόν πόθο της κι* έπειτα ήδη δεσμευ
μένος συναισθηματικά, όλα τούτα θά την είχαν 

; αποθαρρύνει βέβαια άπ* την αρχή, κι' άς μή τ ’ 
(ομολογούσαν θαρρετά τά περίσσια κάλλη κ ι’ ή 
καρδιά της.

’Αλλά πώς ή φιλαρέσκειά της κι* ό δικαιο
λογημένος εξ άλλου γυναικείος εγωϊσμός δε ζή- 
, τησαν τουλάχιστον κάποια πληρωμή γιά την πε

ριφρόνησή τους*, Δέν ένοιωσε τάχα μέσα της πί- 
; κρα, ότι μιά θνητή, κι* ασφαλώς ποτέ τόσο όμορ- 
1 φη σάν κι* αύτή, ασκούσε μεγαλύτερη έπιρροή 

πάνω σ' ένα θνητό; Άνεξάρτηχαδηλ. απ' το γνήσιο 
συναίσθημά της, πού οπωσδήποτε μπορούσε νά 
τό μαλακώση (είτε με τό λόγο είτε μέ τή δύνα
μη τής θεότητας της. είιε μέ τούς δυσμενείς εξω
τερικούς όρους) ήταν στή μέση καί ζήτημα γοήτρου 
ατομικού, πού θάπρεπε νά τή φέρη σχήν όποιαδή- 
ποτε, έστω καί άκακη εκδίκηση. “Αλλωστε τόμο· 
λογεΐ μ' αφέλεια.
06 μεν θήν κείνης χερείων εύχομ,αι είναι 
ού δέμας ούδέ φυήν, έπεί ούπως ουδέ έοικεν 
θνητάς άθανάτησι δέμας καί είδος έρίζειν. (Ε212)

(θαρρώ δά πώς χειρότερη δέν είμαι έγώ άπό κείνη 
στ’ ανάστημα καί τό κορμί, μήτε ταιριάζει κι'

όλας,
νά παραβγαίνουν οΐ θνητές μέ τις θεές στα κάλλη)

ΊΙ άψογη όμως στάση του Όδυσσέα βγάζει' 
άπ’ τή μέση κ ι’ αύτό τό έμπόδιο, κ ι’ αυτό τό τε
λευταίο σανίδι δικαιολογίας μιας έκδίκησης:

ί «Πότνα θέα, μή μοι τόδε χώεο* οίδα καί αύτός

πάντα μαλ' οδνεκα σεΐο περίφρων Πηνελόπβια 
είδος άκιδνότερη μέγεθός τ' είσάντα ςδεσθαι* 
ή μέν γάρ βροτός έστι, σύ δ’ αθάνατος καί άγή*

[ρως «(Ε,21δ—8)
(Σομπάθα, λατρευτή θεά» Καλά κ ι' έγώ τό ξέρω 
δά πόσο φαίνεται άσχημη μπροστά σου ή Πηνελόπη 
στ' ανάστημα καί τή μορφή, τις δυό όποιος σάς

[συγκρίνει.
θνητή είναι έκείνη, μά θεά κι* άγέραστη είσαι

[άτή σου.)
Άναγνωρίζει.τήν υπεροχή της, δέν τήν άφήνει 

νά λυπάται καί γιά τούτο κοντά στίς άλλες θλί- 
ψες της. Ά λλά παρ' όλα αυτά όμολογεί θαρρετά 
πώς τί νά κάμη*. Έκείνη ή κατώτερη, ή θνητή, 
ή φρόνιμη Πηνελόπη, ανεξάρτητα άπ’ τις συντρι- 
τικές γιά κείνη συγκρίσεις τόν τραβάει πιό πολύ 
καί στή θύμησή της δέ μπορεί νάντισταθή. Στήν 
κρίση τής ομορφιάς δίνει στήν Καλυψώ τά πρω
τεία, τήν άνακηρύσσει Βασίλισσα, μά στήν καρ
διά του δέν τής επιτρέπει νάσκήση κανένα δι
καίωμα.
«άλλά καί ώς έθέλω καί έέλδομαι ήματα πάντα 
οίκαδε τ' έλθέμεναι καί νόστιμον ήμαρ ίδέσθαι.

[(Ε , 2 1 9 - 2 2 0 )

(Μά κι’ έτσι πάντα λαχταρώ νά φτάσω στήν πα
τρίδα

καί νά τή δουν τά μάτια μου τού γυρισμού τή μέρα)
Μά κ ι’ άν ό Όδυσσέας σκοτισμένος άπ’ τήν 

προσήλωση στήν Πηνελόπη του δέν άναγνώριζε 
τήν αναμφισβήτητη καλλονή τής Θεάς, τούτο δέ θά 
αποτελούσε λόγο δικαιολογημένης γιά τήν άξιο- 
πρέπειά της εξέγερσης. Γιατί δηλ. νά γεννηθή 
μικροπρεπή ζήλεια, όπου ή υπεροχή αποτελεί 
κάτι τό αθάνατο βέβαιο καί μόνο ή σχετικότητα 
τής ανθρώπινης κρίσης πότε πότε τήν ΰποτιμφ 
ανόητα; Άλλωστε δέ  γ ί ν ε τ α ι έ δ ώ  λ ό γ ο ς  
γ ι ά  λ ι γ ώ τ ε ρ η  α γ ά π η  μ α γ ι ά  τ έ λ ε ι α  
α π ο υ σ ί α  τ η ς .

Ή  τυχόν μερικότητα τής ύπαρξής της καί ή 
αναφορά της στήν Πηνελόπη θάταν γιά τή θεά 
χειρότερο πλήγμα. *Κνψ τώρα ή άρνηση τής ύ
παρξης έρωτα γς’ αύτή τήν αφήνουν άνέγγιχτη 
σιήν ενότητα τής τελειότητάς της. Δεν υπάρχει, 
δηλ. περιφρόνηση τής αξίας της μέσα στήν καρ
διά τού Οδυσσέα, άλλά ψύχραιμη, λογική, απο
μακρυσμένη θέασή της.

Έ πειτα  σέ τί θά ώφελούσε ό έκδικητικός 
κατατρεγμός τού αθώου αδιάφορου; Τό πολύ νά 
γεννούσε τό μίσος στήν καρδιά έκείνου πού τόσον 
καιρό μάταια πάσχιζε νά τήν ποτίση μέ τή γλύ
κα τής αγάπης. ^Δέ θάταν αλήθεια κάτι αστείο; 
Δέ θάταν αντίφαση παράλογη μέσ’ τις πράξεις 
της*. Ναι. "Ολα όμως τούτα Ισχύουν μόνο γιά τήν 
Καλυψώ. Ό άνθρωπος (είδικά ή γυναίκα) καί 
αντιφατικά ένεργεί στή ζωή του, καί παράλογα, 
x t’ άναξιόπρεπα, καί μνησίκακα καί όπως άλλι- 
ώς θέλεις, σάν οίστρηλατιέται άπ’ τό πάθος, καί 
τί πάθος, τόν έρωτα . . .

*Η Καλυψώ λοιπόν σά γυναίκα πού φλογίστη
κε συναισθηματικά, μά έμεινε δίχως άγάπη, στέ



514 gjgj «ΗΠΒΙΡΠΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ»

κεται πολύ ψηλά γιατί κρατάει να* Απ' θείο καί 
ή φλόγα της έμεινε Αδαύλιστη τόσο Απ’ τόν βρω- 
τα του άλλου όσο κι* απ’ τήν κακία καί την κά· 
θβ λογής άξιοτιμώρητη αντίδρασή του.

“Ισιος ή μόνη έκδίκηση πού πήρε ή Θεά γιά 
τόν περιφρονημό της καί γιά τήν Ανικανοποιησιά 
του πόθου της νάναι ή δίχως καμμιά αντίσταση 
άφεση του αιχμαλώτου της καί ό υπερβολικός της 
ζήλος στην προετοιμασία του ταξειδιού του, κα
θώς καί τό συμπονετικό, φιλάνθρωπο. Ανώτερο, 
(σαν κάθε δυνατού) ύφος της. Δέ μιλάει πια σά 
θεά σέ θεό, σάν παθιασμένη σέ ισάξιό της. Μιλά
ει ή θεά στον κακότυχο, ή Δύναμη στόν έξαρτη- 
μένο της. Του όρκίζεται πώς δέν θά τόν βλάψη, 
*Η καρδιά της τόν λυπάται, άς μή φοβάται πιά!

«καί γάρ έμοί νόος έστιν έναίσιμος ούδέ μοι αύτή 
θυμός έν’στήθεσσι σιδήριος άλλ* ίλεήμων»(Ε.190-1) 
(Γιατί είναι ή γνώμη μου καλή καί νοιώθω μέσ’

[τά στήθςα
νάχω ψυχόπονη καρδιά, δέν έχω σιδερένια.)

Δέν τού π ρ ο σ φ έ ρ ε ι  π ι ά τ ό ν  δ ρ ω- 
τ ά τ η ς σ ά ν  σ κ λ ά β α τ ο υ ,  ά λ ά  τ ή ν  
π ρ ο σ τ α σ ί α  τ η ς σ ά ν κ υ ρ ά τ ο υ .  Ή  
στροφή αυτή τού συναισθήματος (!στο> y t' επι
φανειακή, άπό Αξιοπρέπεια μπρός στό άμετάτρε- 
πτο πεπρωμένο), ή αντικατάσταση τού έρωτα μέ 
τό αίσθημα ευχαρίστησης τής έξουσίας πού θά 
φανή χρήσιμη στόν Αδύνατο είναι λ ε π τ ή  
π ρ ο β ο λ ή, μιά εύγενικιά κ ι’ Αγέρωχη μαζϋ 
έκδίκηση, πού ίσως ό Όδυσσέας ί  συφοριασμένος, 
ό πάντα Αδιάφορος για τήν Καλυψώ καί τώρα χα 
ρούμενος γιά τήν ανέλπιστη ευτυχία τού γυρι
σμού, νά μην πρόσεξε κάν... Ή  θεά πάντως Οάν- 
ταμείφτηκε κάπως, άν όχι γιά τά βάσανα τού 
πόθου τουλάχιστο γιά  τό ασυζήτητο παραπέταγ- 
μα τής Αγάπης της.

Ό Αποχωρισμός δέν είχε ζωγραφίσει τίποτε 
φανερά συγκινητικό στήν όψη τής νύμφης.

"Οσο πάλι γιά τόν Όδυσσέα τούτος τό ξαί- 
ρουμε δά καλά πώς ποτέ δέ συγκινήθηκεν Απ’ 
αυτή ττν υπόθεση... Μιά άφέντρα φιλόξενη κα- 
νευοδώνει τό ναυαγό πού τό κύμα ερριξε στά βρά
χια του νησιού της. Τό πνεύμα τής ελληνι

κής ξενίας καί ή συμπάθεια γιά τόν κατατρεγμέ
νο φρόντισαν τόν ταξιδευτή σάν ή μάνα ή καλή 
τό γιό της πού φεύγει σέ μακρυνούς τόπους.,.

«τέταρτον ήμαρ έην, καί τφ τετέλεστο άπαντας* 
τφ δ* άρα πέμπτψ πεμπ* άπό νήσον δΐα Καλυψώ 
είματ’ Αμφιέσασα θυώδεα καί λούσασα. 
έν δέ οΐ ασκόν έθηκε θεά μέλανος οΐνοιο 
τόν έτερον, έτερον δ* ύδατος μέγαν, έν δέ καί ήα 
κωρύκφ· έν δέ οι δψα τίθει μενοεικέα πολλά, 
ούρον δέ προέηκεν άπήμονά τε λιαρόν τε* 
γ η θ ό σ ο ν ο ς δ '  οΰρψ πέτασ* Ιστία δΐος Όδυσ-

[σεύς.> (Ε, 262-269)

(Τέσσερες μέρες πέρασαν και τάχε όλα τελέψει. 
Τήν πέμπτη, Απ’ τό νησί ή θεά τόν Αποχαι

ρετούσε.
Τούδωσε ρούχα εύωδιαστά* τόν έλουσε μονάχη, 
τούβαλε μέσα σ* ένα Ασκί μαύρο κρασί καί σ'άλλο 
μεγάλο τούβαλε νερό καί μέσα σέ ταγάρι 
θροφές κι’ όλο τό γέμισε μέ πληθερά προσφάγια, 
κ ι’ έν Αεράκι Απόλυσε γλυκόπνευστο καί πρίμο. 
Άνοιξε τότε τά πανιά χαρούμενα ό Δυσσέας...)

Όταν στόν όριστικό χωρισμό ενός άντρα καί 
μιάς γυναίκας ό έ ν α ς  ε ί ν α ι  γ η θ ό σ υ -  
ν ο ς κι’ ή άλλη γεμάτη καλωσύνη καί λησμονιά, 
Ανίκανη γιά μιά ύστατη άντίσταση, γιά μιά Απελ
πισμένη έστω έκδίκηση, σ* αύτούς Ανάμεσα 
δέ μπορεί νά ύπάρχη πιά έρωτας. *Η σχεδόν 
θεά νίκησε μέσα της τήν Ανθρώπινη γυναίκα.

Σά δέ λυπήθηκε ό άλλος γιά τόν έρωτά της. 
γιατί νά τόν λυπηθή άδικα αύτήί Γιατί νά θρη 
νήση και νά χτυπηθή γιά κάτν πού δέ γεννήθηκε 
στήν πραγματικότητα άλλα μόνον στήν καρδιά 
και τη φαντασία της;

"Ετσι σκέφτεται ή θεά, ένφ στή γυναίκα—άν
θρωπο ό λόγος σέ τετοιες στιγμές δέν υπάρχει 
γιά νά σκεφιή φρόνιμα, άλλά τούτη μόνο συναι
σθάνεται, Απελπίζεται (άσκοπα ίσως) καί χάνε
ται έτσι πολλές φορές Αβοήθητη, έξ αιτίας τής 
Απομόνωσής της Απ’ τήν όρθολογίστρα πραγμα
τικότητα...

t
[ Σ υ ν ε χ ί ζ ε τ α ι ]
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Φευγουν χειμώνες κι* άνοιξες, περνούν τά καλοκαίρια, 

κι* εγώ μακρυά σου πάντοτε, χωριό μου ζηλευτό! . 
Τον ουρανό τό γαλανό κα'ι τα λαμπρά σου αστέρια 

ποιος ξέρει πότε θά τά Ιδώ, πότε θά τά χαρώί-

' Πότε τό γλυκοχάραμα μέ τή δροσιά τ* 'Απρίλη 
και στου βουνου σου χ'ις πλαγές τό μαγεμένο δείλι; 
Πότε τον ήλιο του Μαγιού, τό πράσινο χορτάρι 
τό θέρισμα, τ’ αλώνισμα, ι* Αυγό νατού τό φεγγάρι*

* -
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Τά πανηγύρια, τις χαρές, τον τρυ'γο σάν γιορτάσι;

— ποιος τάζησε καί μπόρεσε, ψυχ*, νά τά ξεχάση;—
’ Που ναι τά γέλια στις αυλές, τό γνέσιμο στις σκάλες, 
ή παιδική μας ξενοιασιά κι* οί παιδικές τρεχάλες;

Κλείνω τά μάτια καί μέ μ·ας όλα μπροστά μου στέκουν. 
Κοπέλλες συνομήλικες αράδα, αράδα πλέκουν, 
βιάζονται, καί στοιχήματα, βάζουνε στο γνεσίδι 
ποιά θά σχολάση πιο νωρίς, νά φκιάση τό στρωσίδι.

\

Θέ?αο νά παραβγώ κι’ εγώ στο γνέσιμο νά τρέξω, 
τις μέρες καί τις ώρες μου σάν νήμα νά τις πλέξω.
Μά όσες φορές κι’ άν μέτρησα τις ώρες που διαβαίνουν, 
ποτέ μου δέν τις τέλειωσα, γιατ’ όλο κι* αΰγαταίνόυν^.,

Κι* υστέρα από τό μέτρημα αιά νοσταλγία μου μένει 
κι* ot μέρες νά στίβάζοντατ καινούργιες καί παλιές.
Κι* αναρωτιέμαι μοναχή, μέ την καρδιά σφιγμένη, 
πόσοι χειμώνες Οά διαβουν καί πόσες Πασχαλιές;

Θεσσαλονίκη ΣΩΣΑΝΑ ΜΑΝΤΑ

i
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Τόν τρ[το χρόνο φύγαμε άπ’ τήν κυρά 
Βαγγέλη. Ή καλή σπιτονυκοκοιρά μα; εί
χε συμπεθερέψει πιά μέ τή Χαρινού τή 
φουρνάρισσα παίρνοντας τή θυγατέρα της 
νύφη στο Σωτήρη κι έτσι δέν περίσσευε

που κάπου κι έπισ/.έψεις, δεν ήμασταν ή
συχοι σαν πρώτα. Έτσι βρήκε άφορμή άπ’ 
το γάμο του γιου τη; ή κυρά Βαγγέλη 
και οέ μά; δέχτηκε άλλο στο σπίτι της. 
*Ήταν και το άλλο, δέ μά; είχε ανάγκη 
πια, γιατί δ Σωτήρης άνοιξε δικό του μα 
γαζάκι.

Μά κι έμεϊς οέν κοπιάσαμε πολύ για 
νά βρούμε καΐνούογιο σπίτι. Στην ίδια γει
τονιά, λίγο παραπέρα, μπροστά σ’ ένα πη
γάδι, κάθονταν ή Παπαφώταινα. *Ήταν μια 
μεσόκοπη, μικρόσωμη μαυροντυμένη απ’ 
τούς Μελίσσουργούς, πού -ής είχε πεθάνει 
ό άντρας κι έμεινε μέ τέσσερα παιδιά. Τ' 
αγαπούσε όμως κι ήθελε νά τά μάθε: γράμ
ματα. Γι' αύ:ό είχε διαθέσει τό μισό της 
σπίτι καί τό νοίκιαζε σε μαθητούδια, προ
τιμώντας τά Τζουμερκίωτδπουλα, σάν πα- 
τριωτάκια της πού ήταν.

Πήγαμε κεί, δεν ξέρω μέ τίνος προξε
νιά, τέσσεροι δλοι δλοι: δ Νάκος κι εγώ 
πρώτοι, σάν άρχηγοί πιά, μέ κάποιον αέρα, 
καί μαζί μ’ εμάς δυδ νεόφερτοι χωριανοί 
τής πρώτης γυμνασίου, συγγενικά μα: παι
διά. Κοιμούμασταν καταγής πάντα, μά αύ· 
τή τή φορά το πάτωμα ήταν σανιδένιο, για
τί τδ σπίτι βρισκόταν ψηλά* κι ήταν ή 
πρώτη φορά πού μέναμε σ’ ανώι. Είχε δ-

σμένη αυλόπορτα, Ιφτανε συχνά στις άου- 
va-Ec πλάτίί μ»? καί μάς Ικανέ να ριγού
με κάτω ί ~ ’ τΐί τριμμένε; βελέν-'ε;.

Γραφείο είχαμε κανονικό πιά, στό δι
πλανό μ εσ ο χώ ρ ια , κ: ίχ; σάν έκείνο τό 
περσινό τραπέζι στήφ κυρά Βαγγέλη:, πού 
τόχαμε χωρίσει σέ τέσσερα καί καογαδίζα·

φέρνονταν πάντα εύγεηκα μαζί μας, μά 
χωρίς νάναι περήφανος άπό φυσικού του, 
πολύ σπάνια μάς μιλούσε άπενθείας κι άς 
καθόμασταν στό ίδιο σπίτι. Ά πό τά,ςη σέ 
τάξη κρατιόταν κάποια απόσταση καί το 
νά παραοής τόν κανόνα θειορούνταν απρέ
πεια. Ένας μαθητής τής τρίτης, νά πούμε, 
— ακολουθώντας αυτή τήν άγραφη ιεραρ
χία, ανάλογη μ* εκείνη πού έχουν στό 
στρατό— φρόντιζε νά μήν έχη νταραρέρια, 
τουλάχιστον φανερά, μέ μικρότερους του.

Α π ' τά παιδιά τής Παπαφώταινας ξε
χώριζε προπάντων δ πρώτος, πού έλειπε 
τώρα στήν 'Αθήνα, φοιτητής. Εμείς δεν εί- 
χαμέ προφτάσει νά τόν δούμε στό πρόσω
πο αλλά τόν ξέραμε καλά άπό κάτι έργα 
,τών χεριών του. Περίφημα είχαν μείνει
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Ιστό γυμνάσιό μας τά τετράδια του Τέλη 
Παπαφ’ώτη. Κρατούσε στον καιρό του ση
μειώσεις άπ’ την παράδοση των καθηγη
τών (μαθηματικού καί φυσικού), μην αφή
νοντας νά του πάει λέξη χαμένη, συμπλη- 
ρώνοντάς τους κάποτε κι ό ίδιος.

Ήταν πραγματική ιδιοφυία, δαιμόνιο 
{; πνεύμα, αυτός ό νεαρός Μελισσουργιώτης,
Γ γέννημα χωριού από τετραπέρατους κερα- 
ί τζήδες, τσομπαναραίους, καμιά φορά κι ά- 
Ί λογοσύρτες. Τά τετράδιά του με τήν ώ- 
ί; ραία γραφή τους καί τά κόκινα χαράκια 
|· άπό γύρω, αριστούργημα καλλιγραφίας, 
ί; κυκλοφορούσαν άπό χέρι σε χέρι σά χειρό- 
i γραφα Ευαγγέλια, γιατί τά ζητούσαν άπ*
*! τον άδερφό του κι έκείνος τάδινε δπου ή- 
ij θελε. Μά κοντά στούς τελευταίους είχαν 

νά ώφεληθούν καί οί τριγυρινοί του, άντι- 
! γράφοντας άπό τ* άντιγραμμένα ό ένας 

μέ τόν άλλον, έτσι δπως τήν ήμέρα τής 
\ Λαμπρής άνάβουν δλοι τή λαμπάδα τους 
; ό καθένας άπ’ τό διπλανό του. 5Έτσι Ιπερ- 
' ναν καλούς βαθμούς άπ’ τόν αυστηρό κα· 

θηγητή, κι όλοι του; λίγο πολύ εύγνωμο- 
νοΰσαν αυτόν τόν προκομμένο μαθητή ,πού 
έκαμε καλό κι άπό μακριά.

Τώρα έκείνος σπούδαζε στήν ’Αθήνα 
ί μαθηματικά κι έμείς μέναμε στο σπίτι του,
.. στό ναό τής σοφίας. Κι μάνα του, ή τυχε· 

ρή μεσ’ άπ' όλες τις γυναίκες πού τον εί· 
ye βυζάξει, μάς έπλενε τά ρούχα, έμάς 
τών βρωμιάρηδων, γιά νά στελνει άμέσως 
τά λίγα λεφτά μας στήν πρωτεύουσα, νά 
σπουδάσει ό καλός της, ό άκριβός Αριστο
τέλης. Κι έκεϊνος δεν τού φτάνουν οί άλ· 
γεβρικέ; έςισώσεις κι οί διαφορετικοί λο
γισμοί. πού άραδιάζουν σσόν πίνακα οί ά·

: φηρημένοι καθηγητάδες. Παρακολουθεί 
? καί στό ’Αστεροσκοπείο, παίρνει στά χέ·
) ρια του τό τηλεσκόπιο καί βυθίζεται στό 
! χάος, μελετάει τά συστήματα τών άστέρων, 

προσπαθώντας ίσως ν’ άνακαλύψει κανέναν 
πλανήτη, καμιά κουκίοα τ’ ούρανού, νά 
τής δώσει τ’ όνομά του.

Μά οέν έχεt κοντά τή μάνα του νά τόν 
κοιτάξει. Κι αύτός ξεχνιέται στά τρελά του 
ξενύχτια, στ’όργιο τής μελέτης. *Άχ, γνιά- 

 ̂ σου λίγο καί τον έαυτό σου, άμυαλο παι
δί τών είκοσι χρονώ μέ τή θεία σπίθα, μέ

τή σφραγίδα τής σοφίας. ΙΙιέ καί κανένα 
γάλα ζεστό;— δέ σέ τρομάζει αυτός έ ξερό
βηχας; Κοιμήσου καί κάνα βράδυ νώρίς, 
άσε στήν άκρη τά βιβλία. Κοίταξε καί 
κανένα ζωντανό πλάσμα, δέν πρόκειται νά 
σού κάμει κακό. Δέ ) υπάσαι τά νιάτα σου; 
Λέ λυπάσαι τή μάνα σου; ”Αχ, άχόρταγε 
έραστή τής επιστήμης! Πέρσι έχασε ή μα- 
νούλα σου τόν άλλον, τό μικρό, καί τώρα 
σκίζει τά μάγουλά της γιά τόν πρώτον. 
Πάει, τόν ροκάνισε κι αύιόν τό ύπουλο σα
ράκι πού θρέφεται μέ τό αίμα τής φάμε· 
λτας τους.

— ’Ά χ , Τέλη μου! *Αχ, παιδάκι μου/ 
Τί μαχαιριά ήταν έτούτη! Πώς νά βαστά
ξω ή έρμη...

Καί γύρω στή μαυροφόρα κλαίν 6 Κώ
στας ό σγουρομάλλης μέ τό λυπημένο βλέμ
μα κι ή δμορφη Νίτσα ή μελαχρινή (σά 
νά μαντεύει κι αύτή το ριζικό της), κι έ· 
μείς πού ζούμε στό σπίτι τού πένθους, μέ 
τό μαύρο πανί στήν όξώπορτα, μάς φαίνε
ται πώς άκούμπησε κεί τά φτερά του τό 
πουλί τού θανάτου, ό σκληρός άρπαγας 
τών πρόωρων σοφών.

Ε μείς ώστόσο κοιτάζαμε τή δουλιά 
μας, ό ξένος πόνος περνούσε ξώπετσα ά
πό μάς.

Δέν πονηρευόμασίαν ούτε νά σηκώσουμε 
τά μάτια στ’ αντικρινό ντουβάρι, σ* έκεί· 
νο τό κοιλιαστό άνώι όπου κατοικούσε ή 
Τουρκοβασιλική μέ τ ’ δνομα, μια μπαμπό- 
γριά μέ σακουλιασμένα μάγουλα, πού δέν 
τής έλειπε τό τσιγάρο άπ’ τό στόμα καί 
πού μιλούσε πάντα βραχνά. Οί τοίχος ή
ταν κι έδώ βαμμένοι μέ κόκκινη μπογιά, 
οί γυναίκες πού κάθονταν μέσα ξυπνούσαν 
άργά καί βάφονταν μέ φκιασίδια μπρο
στά στό παράθυρο. Ξένοι άντρες μπαίνφίν 
έκεί μέσα τή νύχτα ή φεύγαν μέ τόν ήλςο 
ρεμπέτηδες στό παρουσιαστικό, άνοίγοντας 
καβγάδες μέ τήν Τουρκοβασιλική, πού ξε» 
φώνιζε άποπίσω τους μέ πρόστυχα λόγια,

Παράξενα πράματα γίνονταν έκεί μ4· 
σα, μά έμεϊς δέν ξέραμε καθαρά τί συμ
βαίνει ούτε ρωτάγαμε ποτέ ό* ένας τόν 
άλλον.

Οί άλλος δυό πού μέναν μαζί μας μ* 
βλο πού ήταν μικρότεροι άπ’ τό Νάκο κι*

>
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έμένα, φαίνονταν πιό ποη )ρεμένοι άπό μας. 
*0 ένας είχε άδερφό χωροφύλακα μέ θη
τεία διετή κι έκείνος έρχόταν συχνά εις 
έμάς άνάμεσα στις βάρδιες πού φύλαγε.

— Μωρέ, τΐ γραμματσΟυδικα παιδά 
πού είστ* έσεΐς! μάς πείραζε, καθώς τυ
λιγόταν μέ τή μαντύα του κάτου στα σα
νίδια. ’Αφήστε με, μωρέ να κλείσω λίγο 
τά μάτια, γιατ’ έχω περεσία, θά πάω σκο
πός στίς φυλακές . . .

Ό  άδερφός του μέ τόν άλλον ίσως έπει- 
δή δέν είχαν συνηθίσει άκόμα τό κλίμα, 
βλο είχαν πονοκέφαλο κι δλο τούς έπιανε 
θέρμη. ν Αφηναν συχνά τό μάθημα στη μέ- 
ση, γιατί δέ μπορούσαν νά σταθούν άπ’ 
τό ρίγος, άπ’ την «τρεμ* ντάνα», καί γυ
ρίζοντας στό σπίτι τουλουπώνονταν μέ τή 
βελεντζούλα, την πίστρωναν γύρω άπ’ τό 
κεφάλι καί βογγώντας στό πάτωμα περίμε- 
ναν νά περάσει τό κακό. Δέν εί, αν έδώ 
κανέναν δικό τους ούτε βρίσκονταν καμιά 
γυναίκα ψυχόπονη, νά τούς βάλει στό μέ
τωπο πανιά μέ ξείδι, νά τούς φύγει ή κα· 
ούρα. Μόνοι τους γιατροπορεύον.αν τρώ
γοντας ξινόροϊδα άπό κείνα πού είχαν φέ
ρει άπ5 τό χωριό, καί νομίζοντας πώς μ’ 
αυτά θά καταπέσει ή θέρμη.

Ό  Νάκος είχε τήν ιδέα πώς έκαναν 
κιόλας τόν άρρωστο για νά γλυτώσουν άπ’ 
τά μαθήματα.

— Δεν είδες πώς άρρωσταίνουν κάθε 
δεύτερη μέρα; μέ ρωτούσε φιλύποπτα.

Προτιμούσαμε νά πισιεψουμε αυτό πα
ρά πώς ύπίφερναν άπό ελονοσία, καθώς δι
απίστωσε ό σχολίατρος, πού δέν ξέρω πώς 
τό άνακαλύψαν μονάχοι του:. Ε μείς, πού 
είχαμε ϊυό χρόνια στό γυμνάσιο, δέν ξέ
ραμε νά ύπάρχει τέτοιο πράμα άνάμεσά 
μας* 6 καλός έκείνος λειτουργός έπαιρνε 
τό μισθό χωρίς νά θορυβεί γύρω άπ* τ* 
δνομά του.

— Νά ίοείς πού θά μείνουν άπροβίβα- 
στοι, προφήτευε 6 Νάκος για τούς άλλους 
δυό, καθώς εγινε κΐίλα στό τέλος το Οχ ρόνου.

Δέ θέλαμε νά δεχτοΟμε κανένα έλα- 
φρυντικό στήν περίπτωσή τους, γιατί κι 
Ιμείς είχαμε βέβαια τό ίδιο χάλι άπό μι
κρά, μά δέν καθήσαμε ποτέ \ά  δημιουργή
σουμε ζήτημα, γιά νά λείπουμε άπό τό 
9κολιό καί νά παίρνουμε Απουσίες, Ή  Ελο

νοσία Ικανέ τή οουλιά της νχ έμείς τή δι
κή μας.

Οί άλλοι δυό, άπό τούς ταχτικούς πο
νοκέφαλους, δέν είχαν όρεξη νά διαβάσουν 
κι όλο βγαίναν στήν άγορά. Τραβούσαν κα
τά τήν πλατεία, έκεί γύρω άπ* τά χάνια, 
δπου ξέραν πώς έρχονταν γυναίκες άπ’ τά 
χωριά μας κι άπλώναν τό σαμαροσκούτι ή 
τίποτε δίμιτο γιά πούλημα.

— Τί κάθεστε οώ μέσα; μάς έλεγαν.Ήρ- 
ηε ή Λένη του Λαμπράκη, ή δέν ξέρω ποιά 
άλλη άπ* τό μαχαλά μας.

Μά έμεϊς είχαμε συνηθίσει πιά στήν 
ξενιτιά καί δέ μάς έκαναν τόση έντύπω- 
ση οϊ χωριανοί μας.

Μάς άρκνΰσε νά βλέπουμε τυχαία στό 
παζάρι τούς ξανθουμάλληδες Ζαρκαδαίονς, 
πού ζοΟσαν ψηλά στή ράχη του χωριού μας, 
τό μαχαλιώτη μας τόν Κίτσο Γιάννη τόν 
πρατάρη, πού όλο τόν κουβαλούσαν ατά δι
καστήρια έξαιτίας τών λιβαδιών καί πού 
δταν μας τύχαινε στό δρόμο έβανε τί φω
νές άνεμίζοντας τή λερή του μανίκα:

— *Α, όρε ζαλοβαρεμένα! Μάθεταν κά
να σακί γράμματα ή άκόμα;

Ήταν άνοιχτίκαρδοι, φιλόξενοι άνθρω
ποι οί βλάχοι καί κάνα Σαβατόβραδο έ
βγαινα όξω στα κονάκια, όπου είχα δι
κούς άπ’ τό μέρος τής μάνας μου. Είχαν 
έκεί τά καλύβια τους 6 μπάρμπας μου ό 
Θύμιος, ή θειάκω ή Δημήτρω καί κάτι πρω- 
τοξάοερφα άπ# τή Φανερωμένη. Έτρωγα 
καλά έκεί, έπινα γλυκό γάλα καί ξαλά- 
φρωνα τό μυαλό μου άκούγοντας τά κου
δούνια τών προβάτων στίς ήσυχες πλαγιές, 
Γυρίζοντας έφερνα καί κανένα κομμάτι 
χλωροτύρι, γιά νά δοκιμάσουν κΓ άλλο: 
πού δέν είχαν συγγενείς κιηνοτρόφους,

Μά οί άλλοι δυό είχαν περιέργεια νά 
χωθούν στα μυστικά τής πολιτείας. Δοκί
μαζαν φαγιά πού στοίχιζαν άκριβά, κι άς 
μήν είχαν περσότερα άπό μάς. Γεύονταν 
συχνότερα καί τό κρέας, τήν άπαγορευμέ- 
νη τροφή. «Σήμερα έφαγαν φρικασέ» σοΟ 
λέγαν, Τί τούς χρωστούσες!

Ένα μεσημέρι ό Νίκος (αύτός πού θά 
δήλωνε μονιμότητα ατό στρατό, θά γίνον
ταν μέ χρόνια άνθυπασπιστής, ό πρώτος 
φυσικά τού χωριού μας!) μάς έβαλε τόΝά· 
κο Hi έμίνα καί τόν τέταρτο συμμαθητή

ν.
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μας, σχεδόν μέ τό στανιό, στό μπακάλι- 
(γ,ο το Ο Μπακόλα, δπου σύχναζαν οΐ κι- 
-τρινοπρόσωποι καμπίσιοι με τις ξυπόλυτες 
ί'γυ ,αΐκες τους.

— Βάλε μας άπό ένα κρασί! διάταξε 
£τόν ύπάλληλο.
■ *Όταν έκείνος μάς έφερε άπό μιά κού- 
ίπα γεμάτη, έμείς, πού δεν είχαμε ξανα* 
•πιεί παρά μόνο άπό καμιά, δαχτυλιά, στε· 
'κόμασταν τώρα άναποφάσισυοι καί σά με· 
ί: τανιωμένοι.

—Μιά καί κάτω! δίνει τό σύνθημα ό 
f Νίκος, άδειάζοντας τό μαυροκόκινο γλυκό- 
|· γευστο υγρό.
ί  Δεν είδαμε πότε φτάσαμε κιόλας στό 

σπίτι, έμείς οί δυό μεγαλύτεροι τουλάχι- 
3 στο. ’Έχοντας άκούσει πώς με τό κρασί με- 
ίΐ θούν καί κάνουν ζούρλτες, άρχίσαμε νά τρέ- 
:| χουμε σχεδόν, γιά νά μήν ξεσπάσουμε σέ 

καμιά τρέλα—θι̂ ός φυλάξει! ’Έφτανε ή 
-| σπατάλη πού είχαμε κάμει, 
j Τό καθετί πού ξοδεύαμε χωρίς νά μάς
■ είναι άπόλυτα χρήσιμο, μάς δημιουργούσε 

κατόπι Ιστορίες μέ τή συνείδησή μας. Έ
' ταχτική τού σπιτιού μας, ή πατροπαράδο

τη οικονομία γινόταν έλεγχος καί τύψη, 
ήθική μας εύθύνη.

Γιά νά μπορώ νά παρακολουθώ τά έ· 
.. βδομαδιαία φύλλα, ύποβάλλομουν σέ μαρ

τυρικές, άφάνταστες στερήσεις. Καί τιμω
ρούσα δ ίδιος τόν έαυτό. μου, άμείλιχτος 
κριτής του. «Σήμερα— έλεγα μέσα μου— 
έδωσες μιάμιση δραχμή γιά τό «Μπουκέ
το». Λοιπόν δέ θά φάς στό μαγεριό ούτε 
μεσημέρι ούιε βράδι, Θά περάσεις μέκανα- 
δυδ πορτοκάλια ή μέ σαρδέλες παστές. Τό 

, φαί, έτσι κι’ άλλιώς, δέν έχει άξία. Τά πε
ριοδικά δμως μένουν, στιβάζονται σαν τά

■ προικιά». ’Λργότερα, έπειδή δέν τάβγαζα
• πέρα μοναχό; μου, κανόνιζα νά μοΰ άγο- 

ράζει τό «Θεατή»—άλλο μεταλλείο—κά
ποιος συμμαθητής μου άπέναντι ύπηρεσίας.

i Μ* είχε βάλει νά τού γράψω ένα ποίημα
* μέ t* δνομά του (καλή άρχή!) πού δήμο·

Ί

i

σιεύτηκε σέ κατώτερο περιοδικό, τή «Σφαί
ρα»* κι άπό τότε πλήρωνε τή φιλοδοξία 
του ή καλύτερα την ευγνωμοσύνη του σέ 
μένα μέ δραχμές έξη ιό μήνα, έλπίζοντας 
πάντα καί σέ άνανέωση τής δίκης μου συ
νεργασίας.

Έ να έξοδο γέρο έκαμα γιά έντυπο κι 
αύτό θά τό θυμάμαι σ’ δλη τή ζωή μου. 
*Ήταν γιά τά έργα τού Κρυστάλλη.

Ε κεί στό βιβλιοπωλείο του Σκαμνέλου 
δπου συχνάζαμε έμείς οί φιλότεχνοι καί 
πού άπορώ πώς μάς άνεχόταν ό μαγαζάτο
ρας άφου δέν είχε καμιά ώφέλεια άπό μάς, 
βρισκόταν στό ράφι δυό τόμοι μέ κό- 
κινο ξώφυλλο, πού ήταν οί στίχοι καί τά 
πεζά του Κώστα Κρυστάλλη, έκδοση Κολ- 
Χάρου. Ά πό καιρό τόχα στό μάτι μου κι 
βλο έλεγα νά τ’ άγοράσω. Α λλά δέν πετύ
χαινα μαζωμένα λεφτά. Κι οί μήνες περ
νούσαν, χωρίς νά μού λιγοστεύει καθόλου 
ό πόθος ούτε καί νά νιάζεται κανένας άλ
λος γιά τά έργα τού άτυχου Κρυστάλλη,

Τέλος, μιά μέρα πού είχα πάρει άπ* τό 
ταμείο τό μισθό τού πατέρα μου, άποφάσι- 
σα νά ρωτήσω γιά τόν τύπο, ένώ ήξερα 
καλά τήν τιμή;

— Πόσο κάνει κείνο κεΐ;
*0 μακαρίτης (φαντάζομαι) Σκαμνέλος 

μού ρίχνει μιά δύσπιστη ματιά— μονάχα 
γιά μελάνη μάς είχε μουστερήδις— καί κα
τεβάζει τούς δυό̂  τόμους τινάζοντας τους τή 
σκόνηί

— Είκοσπέντε δραχμές, πού γράφει ά- 
πέξω, καί δυόμιση προμήθεια, τό βλον εί· 
κοσεφτά καί μισή.

Πού βρήκα τή δύναμη νά τού μετρήσω 
βλο αύτό τό ποσό; Μέ τρεμάμενα δάχτυλα 
πήρα τόν έντυπο θησαυρό κι* έφυγα σά νά 
μέ κυνηγούσαν έριννύες. Γιά μέρες, γιά 
βδομάδες είχα τή συναίσθηση πώς κριμάτι* 
σα βαριά, πώς δέ θάβρισκα συχώρεση σ4 
αύτόν τόν κόσμο. Καί yta νά έξιλεωθώ, έκα
μα πολυήμερη νηστεία μέ τίς φτηνότερες 
έλιές πού βρίσκονταν στήν Ά ρ τα ,
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Κι' ήρθε ενα πουλί νά κελαδήση 
πάνω στ' Ανθισμένο το κλαδί,
ΙΙώς νά πάη ή ιμυχή νά τοδ θυμίση 
— σάν κομμένο ροδο— ένα παιδί;

"Ανθισε στη γλάστρα ενα λουλούδι 
κι* ελαμφε τής άνοιξης ή αδγή,
Νά μιλήσης— πάει— γιά Ινα δγγελοΰθι 
μέσ' σέ μιά πηχου'α στέρφα γή;

Φάνταξεν δ κάμπος μέ την //δη 
καί τις παπαρούνες, μιά ομορφιά.
Πώς νά πής εσύ γιά την άίόη 
την πικρή, στ' άνθρωπον την, καρδιά;

ΤΙ νά πής τής άνοιξης τού έντύθη 
μυριοπλουμισμένη φορεσιά...
Έ να δάκρυ άνάβλυσε άπ' τά βάθη 
και τ6 παίρνει Ικείνη για δροσιά.

ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΖΙΤΣΑΙΑ



ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Π. ΛΑΜ ΠΡΟΣ

"Οταν γίνεται λόγος για τον Σπ. Λάμπρο, άθελα του θυμάται ό καθένας τό Ιστοριοδι
φικό του έργο καί των έξαιρετική του δράση γενικά στον Ιστορικό τομέα. Παπαρρηγόπουλος— 
Λάμπρος'εΐναι τά δυο δνόματα που καλύπτουν μέ τήν αίγλη τους κάθε άλλο όνομα στον τομέα 
τής ιστορικής έπιστ'ήμης. Ά ν  δ πρώτος μέ τή γλαφυρότητα τοϋ ύφους του και τήν όξύτατη Ιστο
ρική κρίση —στηριγμένος σέ πολλά στδ Ιργο τού Γκρότσε - μπορεί νά άξιώση τά πρωτεία σάν 
ιστορικός συγγραφέας, δ δεύτερος λιγώτερο γόης στό ύφος καί γ,ιά τούτο λιγώτερο λαμπρός, 
είναι δ κατ' έξογήνΛστοριοδίφης.

“Ομως δ Λάμπρος έκτος άπό τις ιστορικές καί ιστοριοδιφικές εργασίες του υπήρξε 
κ ’ένας άξιος τεχνοκρίτης κ’ ένας ποιητής. Συχνά οι ιστορικές του διατριβές περιέχουν ώραίες σελί
δες κριτικής τής τέχνης.*Αλλά καί Ιδιαίτερα βιβλία καί συντομώτερες εργασίες του είναι άφιερω- 
μένες έξ ολοκλήρου στην κριτική τής λογοτεχνίας, όπως ή μελέτη του γιά τόν ποιητή Γ. Ζαλο
κώστα και ή διατριβή του γιά τόν Βηλαρά. Μπορεί κανείς νά διαφωνή σέ ώριομένα σημεία μέ 
τόν Σ. Λάμπρο, όπως—δσο μικρός καί άν είναι—μέ δποιονδήποτε μεγάλο, αλλά δεν κρίνεται 
ή μεγαλωσύνη κανενός άπό τέτοιες τυχόν διαφωνίες.

Άπό τήν ποιητική του πορεία πρός τόν Παρνασσό δ Λάμπρος παραιτήθηκε πολύ νωρίς. 
Είναι μετριοφροσύνη ή συναίσθηση πραγματικής άδυναμίας; Καί παράτησε τγ>ν ποίηση, έπειδή 
τόν έτράβηξε πιό πολύ ή ιστορική γνώση, ή επειδή κατάλαβε νωρίς, ότι έπρεπε νά τραπή πρός 
άλλους πνευματικούς δρόμους; ‘Ότι καί άν ύποτεθή δ Λάμπρος ήταν ένας ποιητής μέ αληθινό 
ποιητικό ταλέντο.

Ή  ανθολόγηση τών πεζών έγινε πάνω σέ θέματα σχετικά μέ τήν *Ήπειρο καί μέ Ή πει- 
ρώτες λογοτέχνες. Έτσι νομίσαμε ότι προσφέρουμε κάποια θετική προσφορά στα ’Ηπειρωτικά 
γράμματα ιδιαίτερα. Γιατί μιά άνθολόγηση τού Λάμπρου σέ όλους τούς τομείς τής συγγραφι
κής δραστηριότητός του θά χρειάζονταν τής στήλες όλου τού παρόντος τεύχους τής «Ήπ. Εστίας» 
καί ασφαλώς δέν θ’ άρκούσαν.

Έδώ θά ήταν δυνατό νά σταματήσωμε τό σύντομο σημείωμά μας γιά τόν άνθρωπο πού 
άφοΰ άνέβηκε όλα τά σκαλοπάτια τής κοινωνικής καί έπιστημονικής κλίμακας, έγινε πρωθυ
πουργός τής χώρας σέ μιά κρισιμώτατη γιά τό έθνος μας έποχή. Α λλά δέν μπορούμε νά πα
ρασιωπήσουμε τή θαρραλέα του στάση κατά τά Νοεμβριανά, πού ακριβά τήν έπλήρωσε τότε 
δ τόπος. Όμως τό παιδί τής Πίνδου, όπως κ ι’ άν εχη τό ζήτημα» έδειξε τήν τόλμη του καί τήν 
έθνική του περηφάνεια. Άκριβώτερα πλήρωσε ό ίδιος,τήν παλληκαριά του. Ή  Βενιζελική μετα
πολίτευση τόν Ιξώρισε στή Σκίαθο, όπου'καί άπέθανε άφήνοντας ένα. μεγάλο κενό στον επιστη* 
μονικό κόσμο τής χώρας, στή Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών καί στό Εθνικό Πανεπιστήμιο, πού 
τόν είχε τιμήσει πολλές φορές με τό πρυτανικό αξίωμα, στον Ηπειρωτικό, τέλος, κόσμο, πού 
ήταν τό κόσμημά του. Συνεχιστής τού έργου τού Παπαρρηγόπουλου στην Ιστοριογραφία τοϋ 
Σάθα καί τοϋ Ζαμπέλιου στίς Βυζαντινές του Ιστοριοδιφικές εργασίες καί τού Μάστοξύδη μέ 
Τόν «Νέον Έλληνομνήμονα», δ πιό λαμπρός κρίκος τής μεγάλης άλυσίδας τών Ήπειρωτών 
διδασκάλων τού γένους» πολύτλας καί πολύτροπος καί ακάματος σάν τόν μυθικό τής ’Ιθάκης 
βαοιλέάι θύμα τών πεποιθήσεών του καί τού «άθάνατου» ελληνικού μισαλλοίδεατιομοϋ, άφησε 
τήν τελευταία του πνοή στό ποιητικό νησί τών Βορείων Σποράδων. ’Άξιο τέλος ενός Ιστορικού 
|λδλετητή, πού θέλησε στό ήλιόγερμα τής ζωής του νά γίνη δ ίδιος δημιουργός τής Ιστορίας,,*

‘X. ft
ι
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Θ A Π Η Γ Α Ι Ν Ω . . .

-Εκεί όπου ροδοδάφνη και χλωρός κισσός ανθεί, 
δπου λούεται τό εαρ εις ζέφυρους άρωμάτων, 
δπου αίρεται τό πνεύμα παραδείσους άναπλάττον, 
θά πηγαίνω, με προσμένει ή παρθένος ή ξανθή.

Εκεί δπου αρμονίας γλυκύς τόνος άντηχεί ’ 
και τό πρωινόν της άσμα μελωδεί ή Φιλομήλα 
και εις άνθη καΟημένη, κεκρυμμένη υπό φύλλα, 
θά πηγαίνω, μέ προσμένει τής ψυχής μου ή ψυχή.

Εκεί δπου άνθη ραίνει ρύαξ ρέων χλοερά 
και νωπά τά φύλλα φέρουν μικρά θρύμματα άδαμάντων· 
δπου θάλλουσιν αί )εΰκαι, υπό τήν πυκνή" σκιάν των 
θά πηγαίνω, μέ προσμένει ή ψυχή μου Ιν χαρά.

Εκεί δπου κατά πρώτον τήν ήτένισα δειλός * 
και μοί έρριψεν εκείνη πρώτον βλέμμα τής αγάπης, 
θά πηγαίνω. Μέ προσμένει ανθηρός τής γης δ τάπης, * 
Θά πηγαίνω. Μέ προσμένει ό άστήρ μου δ καλός.

ΚΕΦΑΛΗ ΕΣΤΕΜΜΕΝΗ, ΚΑΡΔΙΑ- ΝΑΥΑΓΟΣ

; «ΟΐμοιΙ Γίαρήλθε τό Ιαρ πλέον,
κι# είς φύλλα ρόδων δεν στίλβει δρόσος.
Ό  οφθαλμός μου δέν παύει κλαίων' 
εφυγεν ερως σφοδρός καί τόσος!

»ΚαΙ τής καρδίας ή ηρεμία · 
μέ πόνου κύματα άντηλλάγη, 
καί τήν ταράσσει ή τρικυμία 
άγριωτέρα ή τά πελάγη.

ν *Δέν έχεις λάμψιν ?>οιπόν, σελήνη,
• ' >  σύ, ουρανέ μου, αστέρα ένα;

“Οπου άν στρέψω, σκότος και δίνη* 
δέν βλέπω ξυλον, ούδε λιμένα.

'■·.·. ■ ■ - * . »
»Σώσον μβ, κόρη, δός μοι σανίδα* 

ί λάβε μισθόν σου τά δάκρυα μου,
τόσην άγάπην, τόσην έλπίδα, 
τοαοντο μέλλον, τδν έρωτά μου·

!· \ *»Δέν οέ έλε£«ει θυσία τόση;
Δίκαιον έχει;' ίίδη πρό χρόνων 

| ζωήν, καρδίαν σοΐ 8χω δώσβι.
ψ *Αλλ* 6χω νέα δάφνην καί στόνονι
3.J · '** *

Ιΐ . ' ν '  ' , ν · .  · : ' ' . ........ : -
♦
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»Τήν δάφνην λάβε’ είς σε ανήκει. 
Πονούν κρανίον δεν θέλει στέφος. 
Εις σέ τά πάντα, εις σέ ή νίκη’ 
Έμέ άς πνίξη κΰμα και νέφος.»

Ταΰτα έλάλει ό νεανίας.
Πας ό άκούων τον ελυπήθη* 
πάσα καρδία πλήν τής καρδίας 
τής αναίσθητου συνεκιν'ήθη.

Ε. Άσωπίου «’Αττικόν ‘Αμερολόγιον* 1871

Μ ε τ α φ ρ ά σ ε ι ς
I

Ο ΝΕΑΝΙΑΣ ΠΑΡΑ ΤΟΝ ΡΥΑΚΑ
(Έκ των του Σχιλλέρου)

Προ τής πηγής έκάθητο μελαγχολών δ νέος 
κ* ευώδη ά\θη έπλεχεν εις στέφανον χλωρόν, 
κ* έβλεπε πώς άνάρπαστα υπό πνοής βορρέως 
είς των γλαυκών Ισνροντο κυμάτων τόν χορόν. 
«Όμοίως αί ήμέραι μου παρήχοντο έν βία, 
ως φεύγει καί παρέρχεται του ρΰαχος δ ρους, 
ομοίως ή νεότης μου ώχραίνεται ταχεία, 
ως άπανθούντας βλέπομεν στεφάνους δροσερούς,

»Μή μ* έρωτάτε διατί ή λύπη μέ μαραίνει 
είς τήν πρωίαν τής ζωής την ετι χρυσαυγή.
Τό παν άγάλλεται, τό παν ή άνοιξις ευφραίνει, 
δταν μέ άνθη πρόσφατα στολίζεται ή γη.
*Αλλά οί φθόγγοι οί πολλοί, άλλ* ή ζωή ή τόση 
τής έξυπνώσης φύσεως, ήτις γελά χαράν 
είς τοΟ άλγοΰντος στήθους μου τά βάθη δεν γεννωσι· 
ούδέν είμή άπόγνωσιν βαρείαν καί σκληράν.

»
. »ΤΙ πρός έμέ αί χαρμοναί, ΐΐ πρός έμέ τά κάλλη 

δσα σκορπίζει χαροπόν τό έαρ πανταχοΰ;
Μίαν χαράν έγώ ζητώ, οθδέ μ* άρέσκει άλλη* 
είναι έγγύς καί πάντοτε μακράν μου του πτωχού»
Μέ πόθον τούς βραχίονος άνήσυχος άπλόνων, 
είς τούς άέρας φάντασμα ζητώ άγαπητόν,
*ΑχΙ δεν τό φθάνω* τό κενόν περιλαμβάνω μόνονί( 
καί μένει ή καρδία μον σπαράσσουσα φρικτόγ.

ί /.
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» Κατάβηθι περικαλλής, χαρίεσσα νεΰνις,, 
τό μέγαρόν σου φεΰγουσα τό μέγα καί κλεινόν.
Μέ άνθη έκ τής δαψιλούς του έαρος στεφάνης 
τον κόλπον σου, ω φίλη μου, θά στρώσω τον σεμνόν. 
*Ακουσον’ δλον αντηχεί τό άλσος ύπ* ασμάτων 
καί κελαρύζει διαυγές τό ρειθρον τής πηγής.
Χωρει καλΰβιον μικρόν, καί έκ των μικρότατων, 
εν ζεύγος άγαπιομενον μετ’ ευτυχούς στοργής».

■ · 1
Ε. *Ασώπ£ου «’Axxtxov Έμβρολόγιον» 1871

ΕΙΣ ΟΡΦΑΝΗΝ ΚΟΡΗΝ ' .
/

Πώς, κόρη, μελανείμονα έσθήτα ένεδύθης, 
καί την χαράν άπέβαλες, τον γέλωτα ήρνήθης, 
κι* έζήτησας εις δάκρυα τάς διεγέρσεις λήθης,

λήθης των συμφορών;
* ν

Κι’ αμέσως έλησμό\ησας ώσεί σκιάν ονείρων 
τά παιδικά σου παίγνια, τά άσματα, τον λήρον, 
κι’ έπίστευσας, ταλαίπούρος, δτι ό βίος εΐρων

καί ή χαρά ωρών;

Αντί νά είσαι δ* εύθυμος, νά είσαι ολη γ̂ λως, ^
είς τήν ψυχήν ένέπηξας τής θλίψεως τό βέλος, 
fci* έτρεψας είς κατήφειαν του βίου σου τό μέλος

παράχορδον, πικράν;

Πλήν δίκαιοι οί θρήνοι σου* στέναζε, κόρη, θρηνεί*
Ή  μήτηρ ήν Ιλάτρευες, άπέθανεν εκείνη, 
κι* είς τήν κόρην έμεινε διηνεκής οδύνη.

Κλαίεις αυτήν νεκράν.

Τί έγιναν αί φίλαι σου τών ήμερων τών πρώτων» . ,
α! μόναι μόναι μάρτυρες τών παιδικών έρώτων, - ^ 
έν αίς δεν ήτο μυστικόν ό έρως σου ύπνώττον,

άλλ* δργασμός ψυχής;

Αί φίλαι σ’ Ιγκατέλιπον έν μέσω τής θυέλλης, 
κ’ έν ώ τή$ τύχης ερμαιον παρηγορίαν θέλεις, 
μακράν έκείναι έφυγον ώς είδον δτι μέλλεις

νά είσαι δυστυχής*

Τοιούτοι etv1 οί άνθρωποι! Είς κόσμον τής δδύνης 
θωπεύουν καί λατρεύουσιν δσφ τό νέκταρ πίνεις 

- χαρας καί δλβιότητος* πλήν, δυστνχής άν μείνης
στερείσαι τον παντός»



, Ούτω και σέ παρήτησαν ώς άπελείφθης μόνη . ·
* κ' Ιν $  δακρύων έμπλεως ό δφθαλμός έπόνει,

ούδένα συνεκίνησαν του στήθους σου ο! πόνοι ' .
xl* ό μαύρος κοπετός.

*Αλλ* δίν at συνομήλικες σ’ άφήκαν άποτόμως,
Ιάν σκληρώς σέ έφυγον, μόνη δεν είσαι όμως, . .
Σ' ανοίγεται ευρύτερος τής αρετής ό δρόμος,

ό δρόμος τ’ ουρανού.
S

• ' Σέ επιβλέπει άνωθεν μητρός άγίας ομμα,
καί προς τον Πλάστην εύχεται φιλοστοργίας στόμα, 
νά έχης κάτω πάντοτε πτίλων ·χαι ρόδων στρώμα, 

την κοίτην τού πτηνού.

Δέν είσαι, όχι, έρημος εις βάραθρον αβύσσου.
Θερμώς καθικετεύουσΐ τον πλάστην οΐ γο\εΤς σου, 
νά όδηγωσι πάντοτε τά κάλλη τής μορφής σου

τή$ αρετής qavol·

Εκείνοι σ' επιβλέπουσιν, ώ κόρη, και θανόνιες, 
ώς σέ άγάπων πάνιοτε περιπαθώς και ζώντες.
“Όλοι δέν σ' ένκατέλ'πον Ιδού καί άγαπώντες.

Δέν είσαι ορφανή,

Έν ΆΘήναις * Ε. Άσωπίου:
Κατ’ ’Οκτώβριον 1866 «’Αττικόν Ήμερολόγιον» τοΰ διοέκτου

Ιτους 1872

* '·\

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ·
ΑΠΟ ΤΟ ΕΜΜΕΤΡΟΝ ΔΡΑΜΑ ΤΟΥ «Ο ΚΟΜΗΣν ΤΩΝ ΣΑΛΩΝΩΝ

(EKAOSIS 1890)

ΣΚ Η Ν Η  Α /

Άλφόνσος : "Ομως τό πράγμα βλέπω εύκατόρθω.ον .
δσον ώραΤον είναι καί ΐπποτικόν.
Έκτος αν, Λουδοβίκε, έλησμόνησας 

' δη Φαδρίγγος είσαι, κ* αίφνης έγινες
από Κατάλωνίου ευτελής Γραικός.

. Λουδοβίκος: Άλφόνσε τι νά σ* εΐ.τω; Είσαι πάντοιε
άμέριμνον πα δίον, μ* ευδιάλυτα s \
παΐζον σφαιρία σάπωνος, Έ ν φ  δεινώς 
την κομητείαν βλέπεις κινδυνεύ·*υσαν, ' 
δ λέων τού αγίου Μάρκου άγριον 
έν φ τοξεύει βλέμμα, % ό ’Αντώνιος,

' δ  νόθος των θρασέων Ά-κκαγιολών,
·/ '
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Φερνάνδος:

τά Σάλωνα προθύμως θα κατέπιεν 
ώ; εύχαρίστως τρώγει τάς ελαίας των,
Ιν φ οί Τούρκοι εξω των ορίων μας 
ι»ας άπειλουσι, καί δν ρίψης βλέμμα ?ν 
θά ϊδης όχι ενα, Ικατόν εχθρούς, 
συ Ιππικούς άγώνας ονειροπολείς 
καί θέλεις άθλα έκ παρθεηκων χειρών.

Τοιαντα τά παιδιά και οί πονηιαι 
βλέπουσι ρόδα, μύρτους δπον χαίνουσι 
χείλη βαράθρων . . . .

*·; ?

5Ϊ»

Σ Κ Η Ν Η  Β /  .

Υπηρέτης: Άνήρ πρεσβύτης, πολιος, ρακένδυτος
εις την αυλήν προσμένει, Ιξοχώτα̂ ε

/
Λουδοβίκος: νΑγνωστός είναι κι* ερχεται μεσάνυχτα;

Τό όνομά του;

r -

|ν

§L:J

Υπηρέτης :

Λουδοβίκος : 

Φερνάνδος :

Λουδοβίκος :

Φ
ΛίΤ.%

■>

Εις τάς ερωτήσεις μας 
ν’ άποκριθή άρνεϊται και άκροασιν
ζητεί .. ,

"Αςελθη

ΓΙλήν τις είναι ό έλθών 
τυκιός μεσούσής ήδη;

Όσ'ΐς λ ο ι* δ *, ή
fivdyzη πάντας νά δεχώμτθα ζολώς

Μ Ε ΡΟ Σ Β / — Σ Κ Η Ν Η  Ι Α /

, · · · « * · · · *

ΛΥΚΟΘΑΝΑΣΗΣ

*Ώ! είδε όπως ήνωμένα βλέπομεν 
την δάφνην τού * Αγγέλου και το ζΐφος του, 
6μοίο>ς νά στολίση δάφνη χαχιστα 
τά όπλα των *Ελλήνων όλων πανταχον# 
κσι όπως πάντες μίαν πίστο εχουσιν 
ομοίως έθνος εν τά συγκροτήσωσιν,
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ΣΕΛΙΔΕΣ ΕΚ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
* (’Απόσπασμα)

Ό  Βαλαωρίτης υπήρξε πολιτικός άνήρ πλήρης πατριωτισμού, βαθύς των γραμ» 
μάτων γνώστης, ύπέρμαχος τής Ελληνικής Ιδέας εν τη Ίονίφ Βουλή κατά τάς 
ήμέρας τής Βρεττανικής προστασίας, βραδΰτερον δέ εν τή Ελληνική Βουλή μετά 
τήν προσάρτησιν των νήσων, εδωκε δέ χρήμα καί έθελοντάς τφ 1868 εις την Κρή 
την κατά τον Ιναντίον τού ’Οθωμανικού ζυγού αγώνα αυτής. Έκ τής‘Αγίας Μαΰ*· 
ρας, ού μακράν τού βράχου ένθα ή παράδοσις άφηγείται δα ή έρωτόληπτος Σα· 
πφώ έπήδησεν είς τάς Ίονίους άκτάς, έστρεφε τούς οφθαλμούς προς τά απέναντι 
όρη τής Αίτωλίας μέχρι τού μακρυνού δρίζοντος των ’Ηπειρωτικών κορυφών. νΗ· 
το ωσάν απόγονος τών άρματωλών τής ’Ηπειρωτικής Βαλαώρας, άρμοδιώτερος 
παντός άλλου δπως άνέλθη εις τό ύψος μεγαληγόρου βάρδου τής ’Ηπείρου, άνα· 
βιώση πάσας τάς δόξας αυτής και απεικόνιση πάντα τά μαρτυρία. Ίσως, καθ’ ά 
δ ίδιος ώμολόγει, «Ίσως με έλκουσι προς τήν ’Ήπειρον τά οστά τών προγόνων, 
ίσως συνήθισα εκ νεαράς μου ήλικίας νά βλέπω ΰψούμενον ενώπιον μου τον γη- 
ραιόν Πίνδον ως προσφιλή σκιάν τείνουσαν προς εμέ τήν χεΐ^α* αλλά δεν δύνα- 
μαι νά άρνηθώ δτι, και άν εις μόνος παλμός άπομείνη εν τή καρδίρ μου, θέλω α
φιερώσει αυτόν εις τήν ’Ήπειρον».

Ούχι μεθ* ενός μόνου παλμού δ εθνικός ποιητής εξύμνησε τήν προσφιλή εις 
αυτόν γην, αλλά μεθ’ όλης τής μεγάλης αυτού καρδίας. Ό  ποιητής δστις έν τή πε- 
ρ γραφή τών βασάνων τού άρματωλού Βλαχάβα κατακρεουργηθέντος υπό τού Ά -  
λή Πασσά συνθλίβει τήν καρδίαν καθώς όΣτράους έν τή Σαλώμη του κατά τήν 
στιγμήν τήςκαρατομήσεωςτού‘Αγί^υ Προδρόμου, ό άοιδός ό ένσπείριον τον τρόμον ν 
ενώ άφηγείται τάς παρασκευαζόμενος υπό τών’Αθιγγάνων, τών δημίων τού σατρά
που τής Ηπείρου, βασάνους, ό ραψωδός ό άνεγείρας εις τύν πατριωτικήν θυσίαν 
τού καλογήρου Σαμουήλ «monumentum aene perennius» κατοδρθωσε νά 
παρουσίαση άριστουργηματικώς εν τή Κυρμ Φροσύνη του είς τούς ομοεθνείς αυτού 
τήν αυλήν εκείνην τού Ά λή μετά πάντων τών μυστηριωδών αυτής εγκλημάτων, 
κατοδρθωσε νά ψυχολογήση τήν άσύλληπτον τού τυράννου οντότητα. Βλέπομεν αυ
τόν άπεικονίζοντα τά σκότη τής ψυχής εκείνης έν τή όποίρ. συνεχέοντο πάντα τής 
έμφντον σκληρότητος τά κτηνώδη ένστικτα μετά τής μανίας τού πάθους γεροντικού 
έρωτος, μετά τής ζηλοτυπίας προς αυτό τούτο τό τέκτον αυτού,αφού είχεν έρωτευθή 
τήν εύνοουμένην τού υιού αυτού γυναίκα. Ά λλ’ εινε ήμέραι τρόμου καί κατάρας 
διά τά Ιωάννινα υπό τού Άλή τήν κυριαρχίαν έκεΐναι κατά τάς όποιας αναπτύσσε
ται παρά τω ποιητή ιό έπεισόδιον τού προς τήν Κυρά Φροσύνην έρωτος τού τυράν
νου, τό προοιωνίζον τήν τραγικήν μοίραν.

Μετά μνημειώδους μεγαλοπρεπείας όΒαλαωρίτης άναπαριστά έν τώ προοι- 
μίφ τού έπους αυτού τήν είκόνα τών Ίωαννίνων υπό τού Ά λή τήν κυριαρχίαν, κα- 
τώρθωσε δένάέκφράση δι* ολίγων στίχων δ,τι θά ήδύνατο νά λεχθή είς δ?,σκλη
ρούς τόμους περί τών θλίψεων τής ελληνικής έκείνης πόλεο^ς κατά τάς έ>δυνηροτά- 
ιας αύτάς ήμέρας.

I
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«Έπέσανε τά Γιάννινα σιγά νά χσιμηθοδνβ, 
έσβύσανε τά φώτα τους. εχλείσανε τά μάτια.
*Η μάνα σφίγγει τσ παιδί βαθειά στην άγκαλιά της 
Γιατ* είνε χρόνσι δύστυχσι καί τρέμει μή τσ χάση.
Τραγούδι δίν άκσύεται, ψυχή δέν άνασαίνει,
6 υπνσς είναι θάνατος καί μνήμα το κρεβάτι, * * '
Κ* ή χώρα κοιμητήριο, κ ’ ή νύχτα ρημοκκλήσι>.

Έ άν δμως θελησωμεν νά κατέλθωμεν εκ των κορυφών του Έλικώνος εις 
τάς σελίδας του πεζού λόγου, οχως σχηματίσωμεν ιδέαν τινά περί του τΐ ήτο του 
Ά λή τό σεράγιον καί των 'Icoavvivcov ή κοινωνία κατά την εποχήν εκείνην, άρκεΐ 
ν ’ άνοιξίομεν τό βιβλίον του Πονκεβίλ προξένου τής Γαλλίας παρά τφ σατράπη. 
Ό  Γάλλος ευπατρίδης έγνώρισε κάλλιον παν ιός άλλου την Ελληνικήν νΗπειρον 
τής εποχής εκείνης καί έσχε την ευκαιρίαν καί την αδημονίαν νά ζήση επί πλειστα 
έτη έν Ίοοαννίνοις υπό την κυριαρχίαν εκείνην.

« Ό  Άλής» λέγει δ Πουκεβίλ, δ περιγράφουν την τυρατνίαν αυτού καί τό 
περιβάλλον ό)ς ζιογράφος δστις λαμβάνει έκ τής πνξίδος τά σκοτεινότατα χρώματα, 
«δ'Α/.ής άνεβίβασε την διαφθοράν εις περ ωπήν αρχής. Νυχθημερόν τό άντρον του 
τέρατος τούτον, ετέρου Κάκου, είνε προσιτόν εις την διαβολήν, τό έγκλημα, την δο· 
λοπλοκίαν. Ή  φρουρά αυτού άτοτελειται έκ δολοφονούν, οί ακόλουθοι αύτου είνε 
τά διεφθαρμένα τέκνα των θυμάτων τής θηριωδίας αύτου, οί κατάσκοποι αυτού 
είνε ευτελείς βλάχοι έτοιμοι εις την διάπραξιν πάντων των εγκλημάτων, οί έμπιστοι 
δέ αύτούείνε δηλητηρίασταί καυχώμενοι διά τάς άθεμίτονς αυτών πράξεις. ‘Ιερόσυ
λοι λειτουργοί Θεού τού ζώντος γίνονται δεκτοί εις τά σκοτεηά μυστήρια των συμ
βουλίων αυτού όπως άποκαλύψωσιν αυτώ τής άθωότητος' τον οτοχομτμόν καί των 
έξομολογήσεο)/ τό απόρρητον. Μεταμφιεσμένοι υπό πάσαν μορφήν κατάσκοποι ά- 
ναζητούσι καί ερευνώσι τά μέρη ει·θα είναι κεκρυμμένα τής χήρας καί τού ορφανού 
τά χρήματα. eH δειλή παρθένος κεκρυμμένη έν τοις σκοιεινοις διαμερίσμασι τοΐς 
προωρισμένοις διά τό φΓ’λον αυτής δεν δυναται ν* αποφυγή τά διαπεραστικά αυτών 
βλέμματα. Αύτη άποσπάται β a'co; έκ τής μητρικής αγκάλη:, άποσπάται τό τέκνον 
ελπίς ενάρετου οικογένειας, ή 6? τιμή, τά κάλλος, ή αιδώς θυσιάζονται εις τά αίσχι- 
στα πάθη. Αί χάριτες, αί εύνοια, ουδέποτε άμοίβονσι τον ένάρετον, πλήν παρά την 
αποδοκιμασίαν, τήνάποκηρνττουσαντήν εντιμότητα, ή φιλεύσπλαχνος φιλανθροοπία 
κατοικεί ακόμη την πόλ*ν ταυτην, την οποίαν λυμαίνεται ή σκανδαλοίδεστάτη άνη- 
θικότης».

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ Τ Η Ν  ΔΙΑ ΤΡΙΒΗ Ν  Π ΕΡΙ Γ. ΖΑΛΟΚΟΣΤΑ

...Καί πρώτον γεννάται τό ζήτημα διά τι άλλα-μεν ιών ποιημάτων αυτού 
έγραψεν εις τήν έπιμεμε'ημένην τών λογίων γλώσσαν, άλλα δέ εις την τού λαού. |  
Περί τού διγλώσσου τουιου ευρίσκοιιεν σημείωσίν τ.να αυτού ιού ποιηιού μιθ* 
ής συνοδεύει έν τφ Μνημοσυνφ δημοσιευόμενον τό πο ημάτων τού φίλον αυτού 
Δ. Βαλαβάνη τό έπιγραφόμενον τό *Όνειρόν μου.
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«Δεν φρονούμεν— λέγει αυτόθι— δτι ή δημοτική πρέπει νά ήναι ή γλώσσα 
» »τής ποιήσεως εν γένει, διότι στερείται πολλών ορών κα'ι άδυνατεΐνά περιγράψη 

»ναυμαχίαν λόγου χάριν, έκτος, έκτος έάν λαβή τούς ορούς έκ τής άρχαίας γλώσ- 
»σης, άλλα τότε αποβάλλει την πρωτότυπον χροιάν και καθίσταται μιξοβάρβαρος. 
»Διατεινόμεθα δμως δτι πρέπει νά τήν μεταχειρισθώσιν οί ποιηταί μας είς μι* 
»κράς μόνον ποιήσεις, διότι άλλως οί πολλά έπιγενέστεροί μας δεν θέλουσιν ευ* 
»ρει ούδ' ίχνος αυτής. Έκτος τούτου έν φ είναι επιδεικτική ύφους έχει άδιαφιλο* 
»νίκη τον προτέρημα τήν σγχώνευσιν των φωνηέντων,διότι ό λαός όμιλών τά συγ- 
»χωνεύει. Τούτο προστίθησι πολλήν χάριν,πολλήν αρμονίαν εις τον έμμετρον 
»λόγον». Τον κανόνα τούτον έτήρησεν ό Ζαλοκώστας ώς προς τήν γλώσσαν εν γέ- 
νει και διά τούτο βλέπομεν πάντα μέν τά ολιγόστιχα ποιήματα αυτού γεγραμμένα 
εις τήν δηιιοτικήν γλώσσαν, πάντα δέ τά μακρότερα εις τήν των λογιών, πλήν τού 
Φώτου και τής Φρόσως και τού ποιήματος Σπαθί και Κορώνα, πεποιημένων εις 
τήν γλώσσαν τού λαού, άγνοούμεν τό διά τί. ’Αλλά πρέπει δμως νά όμολογήσωμεν 
δτι και τάς δύο γλώσσας έγραψεν δ ποιητής μετά γλαφυρότητος και χάριτος άβιά* 
στου, ώς έκάστοτε άναλύοντες τά ποιήματα παρετηρήσαμεν, και δτι πρόκειται έν 
άμφοτέραις παράδειγμα μιμήσεως, και δΓ άλλους μέν λόγους κα'ι διότι αποφεύγει 
τά γλοοσσηματικά είτε τήν μίαν είτε τήν άλλην γλώσσαν γράφων.

Τό ύφος τού Ζαλοκώστα εινε βραχύ μεν και συνεσταλμένον,άλλ9 ένιονον και 
εικονικόν. Αί εικόνες-αυτού, αληθή αντίτυπα τής φύσεως, εχουσι ύψος και κάλλος 
κα'ι ποικίλλουσι κατά τάς διαφόρους περιστάσεις, ούσαι γλυκεϊαι μέν καί έπιχάριτες 
όπου περιγράφεται φύσις γλυκεία ή είκονίζεται λεπτότης αισθημάτων, τραχεΐαν δέ 
και μέχρι τού αγρίου προβαίνουσαν δταν παρίσταται φύσις απότομος ή σκ αγρα- 
φούνιαι χα'ακτήρες άγριοι καί απηνείς. Δ<ν εύρίσκομεν ορθήν τήν γνώμην τής 
Αγγελικής Βαρθολομαίου Πάλλη «δτι εις τό τέκνον τών κορυφών τού Πίνδου 
»καί τών Δωδιονα'ο)* δασών ή ποιητική μούσα δεν ήδύνατο νά έμφανισθή ροδο* 
»στεφής καί τό μειδίαμα τής ήδυπαθείας έχουσα εις τά χε'λη.» Διότι ή μέν Μού
σα τού ποιητού έπ δεκτική καί άβρότητος καί τρυφερότητος, ώς φαίνεται έκ τών 
μερών όπου δύναται νά είναι τοιαύτη αλλά τό τραχύ έγκειται έν τή φύσει τών ύπ* 
αυτού συνήθους παρισταμένων σκηνών, μαχών δήλα δή καί αγώνων.

'Ως πρός δέ τήν τεκτονικήν καί αρμονίαν ιών στίχων είνε άμεμπτος* μόνον 
δύναταί τις νά ψέξη αύτφ υτι ενιαχού τών ποιημάτων τών γεγραμμένων ε(ς δημο
τικήν γλώσσαν καί τού Χανίου τής Γραβιάς ή ομοιοκαταληξία κατά τάς βαρυκα* 
τα^ηκτούσας τών λέξειον περιορίζεται εις μόνον τό τελευταΐον φο)νήεν μή έπεκτει- 
νομένη κατά πάσαν τήν συλλαβήν. νΑλλως δμως οί στίχοι αυτού είσίν άριστα 
έσφυρηλατημένοι καί αί ομοιοκαταληξίας αϊτινες εισί κόσμημα καί ούχί δεσμός 
τής ποιήσεως αυτού, προβάλλουσιν ενίοτε απροσδόκητοι καί ώραίαι. Οί δέ ρυθ
μοί τών μέ'ρων, προσφυείς εις τήν ύλην συνήθως, εινε αρμονικοί καί ούχί σπανίως 
πρωτότυποι. "Αξιόν δέ σημειώσεως νομίζυμεν δτι ούδέποτε ό ποιητής μεταχειρί- 
σθη τόν έκκαιδε/ασύλλαβσν ( ετράμετρον τροχαϊκόν) στίχον, δν αποκαλώ που 
αηδή...» . . „

/ '· ■



580 'r r r y v v r r y v v r r r ' ■yy v w y y y y v «ΗΠξΙΡηΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ»

ΑΠΟΣΠΑΣΜ Α

ΑΠΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΝ ΤΗΣ 25ί« ΜΑΡΤΙΟΥ 1905

«..^Σταυρός και Ελλάς ήσαν ή διφνής λατρεία του δουλεύοντος γένους. 
Προς αυτήν έποδηγέτει τοίς πιστούς δ ιερούς εν τφ οΐκφ τού.Θεού* προς αυτήν 
έχειραγώγει τούς δακρύοντας μαθη'άς ό διδάσκαλος εν τή γωνίςι τού ερημικού εκκλη- 
σιδρίοϋ.'πρός αυτήν ώξυνε τα όπλα· των μαχοαένων δ άρματώλός επί των όρέοον. 
Ή  επάνοδος τού Χριστού έν τη έσθήη τής αρχαίας δόξης, ή επιστροφή τής τετα- 
πεινωμένης Ελλάδος εις τό κλέος τής άρχαιότητος, ιδού το λεληθός άλλα μόνιμον 
πρόγραμμα τού δουλεύοντος, ιδού τό σύμβολον τής άναστάσεως.

βΥπό τοιοΰτους ορούς δεν εινε παράδοξον, δτι ευθύς ως ήρχισε κατά μικρόν 
παρασκευαζόμενος δ μέγας άγων, ή ιδέα τής αρχαίας 'Ελλάδος άνεζωογονήθη 
έν τη διανοίςι των πεφωτισμένων ήνετών των δουλιυόντων και έχρησίμευσεν ως 
άλλο δπλον προς τον μέλλονι* αγώνα. Ό  Ρήγας τήν άναταράστασιν των Όλυμπι- 
ακών άγώνων εθεώοησε συμβάλλουσαν εις έςέγερσις τού έθνους ούχ ήττον πολεμ<- 
μικών παρασκευών, και διά τ«>ύ:ο μετέφρασε τό δράμα τού Μεταστασίου. Τήν δέ 
άνάμνησιν τού Αλεξάνδρου έξέλαβεν αυτόχρημα ώς έξ^γερτήριονί καί διά τούτο 
παρασκεύασε προς διανομήν εις τούς δουλεύοντας τήν ές αρχαίου έν Β ’έννη δα- 
κτυλιο?.ίθου εικόνα τού μεγάλου Μακεδόνος βασ λέως, όσης καθ* δλους τούς μέ
σους αιώνας και επι τής τουρκχκρα ίας ύπήρξ:ν είδωλον ήρωος διά τον ελληνι
σμόν. ΙΙρός τούτοις δέ ή διαφώιισις τού έ ληνικού λαού διά καλών βιβλίων των 
αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων, υπήρχε μία τών προθέσ.ων τού τηρωτομάρτυρος, 
ήν έξετέλεσεν έπειτα θανμασίως ό ΚοραΓς. Τέ^ος δέ ή σημαία τών επαναστατών 
ήν ώριζεν ό μέγας Θεσσαλός διά τού πολιτικού αυτού συντάγματος, τής Νέας πο
λιτικής διοικήσεως, έφερε τό ρόπαλον τού Ήρακλέους μέ τρεις σταυρούς επάνω εν 
χαρακτηριστικω συνδυασμό) τού αρχαίου ελληνικού κόσμου προς τον νεώτερον χρι
στιανικόν ελληνισμόν. Δικαιολογών δέ τό εν τών χρώμα ιων τής σημαίας ταύιης, τό 
πορφυρούν, έγραφε, και πάλιν εις τον άρχαιον πλήν τού μεσαιωνικού έλληπσμού 
άναφερόμενος. «Τό κόκκινον σημα'νει ιήν αύτοκρατορικήν πορφύραν και «ύτεξου- 
σιότητα τού ελληνικού λαού’ το εμεταχειρίζοντο οί προπάτορες μας ώς ένδυμα πο* 
?νέμου, θέλοντες νά μήν φαίνωιται αί πληγαί οπού έτρεχον αίμα διά νά μή δείλι* 
ούν οι στρατιώτα·.» Λίαν δέ χαρακτηριστικόν εινε δτι αύ,ής τής Φιλικής εται
ρείας προηγήθη ή Φιλόμουσος εταιρεία, ήτις τάς Αθήνας και τό Π ήλιον ώριζεν 
ώς έδρας αρχαιολογικών και φιλολογικών ερευνών, αΐτινες εμελλον νά χρήσιμεύ* 
σωσιν ώς προπαρασκευή τήο άπελευθερώσεως τού έθνους. Ή  γλαύξ τής 'Αθήνας 
και ot εικόνες ιού Κενταύρου και τού Άχιλλέως ήσαν και τούτων τών προδρόμων 
τής ελευθερίας τά ιερά σύμβολα. Και έπειτα ή *Αθη\ά υπήρξε τό συμβολον τών 
σφραγίδων τού άγώνος, καί Ά θητά ώνομάσθη μετά τήν έπίτευξιν τής άπελευΟε- 
ριυσεως έν τών νομισμάτων τού πρώτου της Ελλάδος κυβερνήτου, ανιών εκείνων, 
έφ ών ό Καποδίστριας έπέθηκεν ώς σύμβολον τον φοίνικα, άνατρέχων εις τής 
αρχαίας Ελλάδος τούς μύθους, δπως άνεύρη τό δρνεον τό. συμβολίζον τήν εκ τής 4 
τέφρας άναγέννησιν τού έθνους. 1 ·

ί
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Ουδέ περιορίζειαι ό συνδυασμός ουτος του χριστιανικού ελληνισμού προς τάς 
, αναμνήσεις της αρχαίας Ελλάδος εις μόνας τάς παοαμονάς του άγώνος και τάς 

ημέρας της με,'άλης έπαναστάσεως. *Απ’ αίκής τής υστεραίας της πτώσεως του Βυζαν
τίου μέχρι του λυκαυγοΰς τής άπολυτρώσεως ουδέ ήμέραν μίαν έπαυσεν δ ελληνι
σμός πιστεΰων εις την άρχαίαν Ελλάδα και εξ αυτής άπεκδεχόμενος τήν άναβίω- 
σιν τής νέας. Έ ν ταύτη ζήσομαι υπηρξεν επί αίώνας μάκρους τό σύνθημα του 
δουλεΰοντος γένους, καί διά τούτο προς ταΰτην έτρεψε τούς οφθαλμούς ευθύς με
τά τήν άπελευθέρωσιν ώς ευγνώμων υιός όνέος έλ?α]νισμός...»

ΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΑΣ 

ΕΠΙ ΤΗ ΣΤΕΨΕΙ ΤΩΝ ΑΝΔΡΙΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΡΗΓΑ,

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ, ΚΟΡΑΗ

νΟχι από των κήπων οΰς αρδεύει τό όλιγοστόν ύδωρ τού Ίλισσού και τού 
Κηφισσού, ώ νεανίσκοι τού Εθνικού Πανεπιστημίου, άλλ* από των άπεράντων 
λειμώνων τής αχανούς ελληνικής πατρίδος, δσων στεγάζει ή κυανόλευκος και δ'ση 
στενάζει υπό *τόν ζυγόν, προσήκε νά δρέψητε τάς δάφνας, δι* ών θά κοσμήσητε 
σήμερον ιά μέτωπα τού Ρήγα, τού Γρηγορίου καί τού Κοραή,

Οί στέφανοί σας έπρεπε νά εΐνε μεγάλοι δσον αί χώραι, άς περιλαμβάνει 
ή χάρτα τού Θεσσαλού πρωτομάρτυρος, ευώδεις δσον τό θυμίαμα, δπερ άνέπεμπεν 
είς τόν δημιουργόν ό έπί τής αγχόνης κρεμασθεις πρωθιεράρχης, άειβλαστείς ώς 
at άθάνατοι άλήθειαι α! έκπηγάσασαι έκ τής γραφίδος τού μεγάλου Χίου, δπως 
στέψητε έπαξίως τάς κορυφάς του δουλεΰοντος γένους, έν αΐς έκυοφορήθη ή με
γάλη Ιδέα τής άπολυτρώσεως.

Υπήρξαν δ Ρήγας καί ό Γρηγόριος τόσον μεγάλοι, ώστε δ θάνατός των έγέν* 
νησε τήν ζωήν, ώστε νεκροί άνέστησαν έκεΐνοι τό έθνος, ώστε εις τό αίμά των τό̂  
τίμιον έρριζώθη τό καλλίεισμον δένδρον τής ελευθερίας. 'Υπήρξαν τόσον μεγάλοι 
ώστε και λίθινοι νομίζεις δτι έμπνέουσι τούς ενσάρκους ήμας και. ίσχύουσι νά 
κινήσωσιν είς νέαν ζωήν τά στήθη ήμών τά νεκροοθέντα. Έχυμεν ανάγκην νά 
θερμανθώμεν από των λίθων αύτώ,ν, έν οίς σφΰζουσιν ακόμη οί παλμοί τής καρ* 
δίας, ήν κατεπλημμΰρει ή υπεραιμία τής φιλοπατρίας. ’Έχομεν ανάγκην οί λιπο· 
δρανεις έν ώραις κινδύνου και πατριωτικής άναισθησίας καί έθνικής λιποθυμίας 
νά ένετισθώμεν τής φωνής των μεγάλων νεκρών.

Διόιι είσθε σεις οί ζώντες και εΐμεθα ήμεΐς οί λίθοι*
Κίνησε λοιπόν τά χείλη σου, τάποστάζοντα τό μέλι του πατριωτισμού, ω

μεγάλε των Φερών γόνε* έντεινον τούς στίχους σου διά νά ψάλης καί πάλιν, δτι ή
άναρχία δμοιάζει τήν σκλαβιά* κρούσον τής εμπνευσμένης σου λύρας τάς χορδάς
διά νά καλέσης τό γένος δλον*

Σ’ ‘Ανατολή καί Αύβη καί Νότον καί Bopift 
γιά τήν πατρίδα δλοι ν&χωμβν μιά καρδιά.

Κ«\ σ\5, δ δ άδοχος toO Χ ρ υ α ο σ τό μ ο υ  κ α ί τού 2teQVio\), to6  ΦίΛτ(οί) M l
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‘ του έΙερεμίου, δεν άπέθανες νεκρουμενος, ώ πρωτόθρονε τής ορθοδοξίας. *Η αγ
χόνη σου υπήρξε σύνθημα και οπ? ο̂ν τής απελευΟερώσεως των δεδουλωμένων . . .

Καί εν φ παρεσκευάζοντο οί "Ελληνες προς τον άγώ,ια και εν φ  έχυνεν ιό 
αίμα των υπέρ ελευθερίας, έστηριζες τον αγών* αυτών σύ, ώ σοφόν βλάστημα τής 
Χίου, είς του άρχαίου κλέους άνερχόμενος τάςήμέρας και έξ εκείνων άντλών διδά
γματα χάριν των άγωνιζομένων υπέρ τής εκ νεκρών άναστάσεως του γένους.

Έ μπνευσον ήμάς καί πάλιν, ώ Φεραΐε ποιητά εΜιόγησον ήμάς καί πάλιν, 
ώ Βυζάντιε πατριάρχα’ δίδαξον ήμάς πάντοτε, ώ σοφέ τής Χίου.

’Αναστήσατε σείς οί μεγάλοι νεκρο'ι έν τή καρδίρ τών ζώντων τό ίνδαλμα 
τής πατρίδος. Άναμνήσατε ήμάς έν τή μεγάλη ήμέρρ, ήτις άνατέ?νλει αΰριον, πώς 
έλευθερούτται τά έθνη. Διδάξατε τούς νέους τούς στέφανοι νιας την πολύτιμον κε
φαλήν σας, ότι δεν πρέπει νάρκεσθώσιν εις τό νά σ’εφανώσι τούς άξιους στεφά
νων, αλλά καί νά γε(νωσιν αυτοί άξιοι, δπως στεφανωθώσί ποτέ, έπηελούντες προ- 
σηκόντως τό προς την πατρίδα καθήκον, ώς έμπρέπει εις Έλληνας μνήμονας τών 
μεγάλων αναμνήσεων τού παρελθόντος καί παρασκευάζοντας τό μεγαλείον τού 
μέλλοντος.

ΑΠΟΣΠΑΣΜ Α ΑΠΟ ΔΙΑΑΕΞΙΝ Π ΕΡΙ ΒΗΛΑΡΑ

'Αλλά καθ' ά απαραίτητος έν τή ερωτική αυτού στιχοπλοκή είναι ή έμφά- 
νησις καί ή μνεία τού Θύρσιδος και τής Δάφνης,τού Δάφνιδος καί τής Φυλλίδος, 
ούτως ώς φανταστή δέσποινα τής καρδιάς του, ώς Κυρά του, παρουσιάζεται ώς τό 
πλεΐστον ή Χλόη* Έ ν τοΐς ποιήιιασιν αυτού βλέπομεν πολύ μάλλον τον ’Έρωτα ή 
τον έρωτα, άναμνήσεις κλ,ασικάς μάλλον ή κραδασμούς καρδίας ίσχυρώς συγκλονου· 
μένης υπό βάθους έρωτικού. ΓΙαριστάμεθα προ ψυχρών αναπλάσεων ποιμενικών 
Ιρώτων κατά τούς ζηλωτάς τής σχολής τής άναζητούσης τά πρότυπα αυτής έν τινι |  
φανταστική Άρκαδίρ Επιτυχέστερα δέ είναι τά άλλως μακρότερα αυτού εκείνα ·? 
έρώτικά ποιήματα, τά συνιστάμενα έκ διστίχων ένθυμ ζό\των τά κοινώς λεγόμενα 
λιανιοτράγουδα ή τάς μαντινάδας τών Κρητών. 'Ως έντοις πολλάκ ς περιπαθε- ,; 
σιάτοίς έκείνοις δημοτικοίς διστίχοις, ουτω καί έν τοΐς τού Βηλαρρ ή κυριαρχού* 
σα Ιδέα παρουσ άζεται υπό πολλάς μορφάς καιμέ τι νέον πάντοτε. Κέκτηται δ’ ά- 
ληθώς ό Βηλαράς τήν χαρακτηριστικήν ταυ την αρετήν τής λυρικής ποιήσεως, 
ήτις δεν πρέπει νά έπαναλαμβάνη εαυτήν» αλλά νά προβαίνη παρα.τερω έν έκάστη 
στροφή καί νά παρουσιάζη νέας ιδέας νέας είκόνας. Είναι δ* αύτη αρετή, ής άμοι· 
ρούσιν ούκ ολίγοι ποιηταί, έν οίς καί ό Άχιλλεύς Παράσχος, προσοχθίζων ένίο- „ 
τβ διά τών έπαναλήψεων, έφ' οίςκσί έσατυρίσθη πικρώς. Τόλυρικόνδέ τούτο προ· /  
σόν μετά τής άρμονίας τού σιίχου καί τής συναισθήσεως τού φυθμοΰ είναι τά 
κυριώτερα δώρα τών έρωτικών τού Βηλαρά ποιημάτων. ,1!

ΔΙΟΡΘ«£Η ι βιογραφικό αημ·(ωμα τού £» Λάμπρου γράφ-οηκι άηό άβλβψία ίτ ι «4|α>ρίστηκ# 
•τή 2κ(»θο #ποα κοιΐ Λπί9*ν$*, ΉρΙπιι νΑ $ιορ9α>9ήΐ 1 4ξα>ρ(στηΗ· οτή Ϊκ4π·λ&, όπου άοθΙνηί·», 
Αλλά λ ίγ ι*  μ < ρ κ  nplv And τέ w  μ ·τ * ^ ρ 9 η η *  ατήν Κηφιααιά, δίτοα κα ί Απ4θ*ν·*. '
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Κ α τά  το συνέδριον των  μελώη τής * Ι α τροχε ιρουργ ιχής  'Ε τ α ιρ ε ία ς ,  το συγκρο-  
τ η θ έ ν  χα τά  τον  π α ρ ε λ θ ό ν τ α  μή να  εις την  π ό λ ι ν  μας,  6 δ ι α π ρ ε π ή ς  κ α θ η γ η τ ή ς  y.ai π ρ ό 
εδρος του  Συνεδρίου  χ. Οικονόμου,  ομίλων,  συνηγόρησεν  υ π έ ρ  του α ι τή μ α το ς  τοϋ  ύπο-  
β λη θ έ ν το ς  υ πό  του Δημάρχου 3Ιω αννΐ τώ ν ,  π ε ρ ί  ιδρύσεως Φιλοσοφικής Σ χολή ς  ε ις  3Ι ω ά ν 
ν ινα. Ν ομ ίζομ εν  δτ ι  το α ί τημα  τούτο  π ρ έ π ε ι  νά π α ύ σ η  οιλέον α π ο τ ε λ ο ύ ν  θ έ μ α  θ ε ω ρ η 
τ ικής  μόνον ένασχολήσεως,  δ ιότ ι  ε ίνα ι  π ρ α γ μ α τ ο π ο ι ή σ ιμ ο ν .  'Ε ά ν  δε ή ' Ή π ε ι ρ ο ς  ζη τ ε ί  
υ π έ ρ  έαυτής των  έ —ίλυσίν  του τούτο  δεν π ρ ο έ ρ χε τα ι  απ ό  στενόν  τ ο π ι κ ι σ μ ό ν  ά λ λ 3 απ ό  
την  ανάγκην τής  συνεχίσεως μ ιας π ν ε υ μ α τ ι κ ή ς  παραδόσεως,  ή οπο ία  υ π ά ρ χ ε ι  εις τον  
τ ό π ο ν  αυτόν,  και  τής  ο ικονομ ικής άναζωογονήσεώς της ώς ά κρ ι τ ικής  π ε ρ ι ο χ ή ς . ' Η  π ρ ω 
τεύουσα δεν έχει  τ ί π ο τ ε  νά ζ η μ ι ω θ ή  α π ό  τη ν  ΐδρυσιν  ε ίς Ι ω ά ν ν ι ν α  Φιλοσοφικής Σ χ ο 
λής. 'Η  "Η π ε ιρ ο ς  τουναντίον  έχ ε ι  π ολλά  νά ώ φ ε λ η θ ή .  Κ α ι  διότ ι  π ρ ό κ ε ι τ α ι  διά τ η ν  
*Η π ε ιρ ο ν  έχομε  π ε π ο ί θ η σ ι ν  δ τ ι  το  Κράτος  θ ά  π ρ ο σ έ ξ η  το ζ ή τ η μ α ,  διά τ η ν  έ π ί λ ν σ ι ν  
τού όποιου εκφράζε ι  ευχήν  και 6 π ν ε υ μ α τ ικ ό ς  άκρ ι τ ικός  κόσμος.

I. Ν. Ν.

ΠΟΛΥΣ ΘΟΡΥΒΟΣ ΔΙΑ ΤΟ ΤΙΠΟΤΕ

Μέ τό σύνθημα: «Καταργήσατε τούς 
περιττούς τύπους! Προσέξατε τήν ούσί- 
αν!» είναι καιρός νά άρχίση ή διόρθω- 
σις μερικών άτόπων τής παιδείας μας. 
Τούτο άλλωστε δέν προϋποθέτει κατά- 
στρωσιν προγράμματος μακράς πνοής 
ούτε συνδέεται μέ ζήτημα πιστώσεων 
Μέ βάσιν τό καλώς νοούμενον συμφέρον 
τής μαθητιώσης νεολαίας μας καί γνώ 
μονα τόν κοινόν νουν πολλά τρωτά τής 
έλληνικής έκπαιδεύσεως θά ήτο δυνατόν 
νά λείψουν, άν οΐ ίθύνοντες έλάμβανον 
ύπ’ ύπ* δψιν τά δεδομένα τής πείρας καί 
τάς ύπαγορεύσεις τού όρθού λόγου Καί 
έξηγούμεθα: Ό  Μάϊος είναι ό ιιήνας τών 
γυμναστικών έπιδείξεων, μέ τας όποίας 
κατ' έτος συνδέεται καί ή όργάνωσις ά- 
θλητικών άγώνων μεταξύ μαθητικών 6- 
μάδων πολλών σχολείων τ ή ς  αύτής 
έ κ παιδευτικής περιφερείας ή πόλεως. 
Κάθε χρόνο τήν έποχήν αύτήν είς τά 
σχολεία μας άρχίζει πολυήμερο πανηγύ
ρι, μία άναστάτωσις, πού προκαλεΐ χαλά- 
ρο,σιν τής κυρίας παιδευτικής έργασίας. 
Επιλογή τών μαθητών, δοκιμαστικοί πα

ρελάσεις, πρόκρισις άθλητών, άσκησις 
τής χορωδίας κλπ. καί τέλος ή prova Gene 
rale είς τό Στάδιον ύπό τούς ήχους τής 

|  μουσικής,ΰλα αύτά ταλαιπωρούνάσκόπως 
I  οχι μόνον τούς μαθητάς καί τούς γυμνα- 

στάς, Αλλά κοί τό λοιπόν διδακτικόν

προσωπικόν καί συντελούν είς τήν χα- 
λάρωσιν τής διδακτικής έργασίας κατά 
τόν κρίσιμον αύτόν μήνα προ τών έξετά 
σεων 'Αλλά ποιον τέλος πάντων σκοπόν 
βαθύτερον έξυπηρετεϊ αύτή ή θεατρική 
έμψάνισις τών σχολείων μας πού ένθυ 
μίζει βυζαντινόνΊππόδρομον,καί κατά τί 
προάγει τήν φυσικήν άγω γήν  τών μαθη
τών μας; Κάθε καλής πίστεως συζητη
τής θά συμφωνήση, νομίζω, μαζί μου δτι 
—πλήν τής δημιουργίας μιας φευγαλέ
ας καί πλαστής κάποτε έντυπώσεως μέ 
τήν μαζικήν παράταξιν καί άσκησιν τών 
μαθητών καί μαθητριών ούδέν άλλο ού- 
σιαστικόν κέρδος προκύπτει τόσον διά 
τούς έπιδεικνυομένους, δσον καί διά τό 
νοήμον κοινόν, πού παρακολουθεί τήν 
έκτέλεσιν τών άσκήσεων καί τών άγώ- 
νων. Ώ ς  είναι γνωστόν, αί γυμναστικαί 
έπιδείξεις είσήχθησαν πρό 40 σχεδόν έ- 
τών είς τά σχολεία μας—δτε τό πρώτον 
μετεφυτεύφθη είς τήν Ε λ λ ά δ α  ύπό τού 
μακαρίτου Ί .  Χρυσάφη κ. ά. ή σουηδική 
γυμναστική,—ώς μέσον προπαγανδιστι
κόν διά τήν διάδοσιν καί εδραίωσιν τού 
νέου συστήματος φυσικής ά γω γής, *Η 
καθιέρωσις δηλαδή τής εορτής ταύτης 
ύπήρξε μέτρον άνάγκης καί είχε προσω
ρινόν χαρακτήρα. Σήμερον δμως, όπότε 
τό σύστημα τούτο έχει γ ίνει κοινώς πα
ραδεκτόν, πρός τί ή έορτή τών έπιδείξε
ων, ή Απαιτούσα τόσου χρόνου καί τό
σων κόπων σπατάλην πρός βλάβην τού κυ«
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ρίου έργου  των σχολείωνμας;Είς περίοδον 
άνασυγκροτήσεωςύλικής καί πνευματικής 
σημασία πρέπει νά άποδίδεται εις την 
θ ε  τ ι κ ή ν έ ρ γ α σ ί α ν  καί ούχί είς 
τάς φ ω ν α σ κ ί ας καί τάς τυμπανοκρου
σίας Δέν άρκεΐ υτι τά σχολεία  μας λει
τουργούν υπό δυσμενεσχάτας συνθήκας, 
6τι στερούνται έπαρκους προσωπικού, 
στεγάζοντα ι είς στενούς καί ανθυγιει
νούς χώρους, δέν διαθέτουν βιβλιοθήκας 
καί έποπτικά μέσα διδασκαλίας; Είναι 
άνάγκη  καί αυτόν τον ανεπαρκή χρόνον, 
κατά  τόν όποιον μένουν ανοικτά καί έρ- 
γάζονται,]νά τόν κολοβώνωμεν έτι περαι
τέρω μέ τήν όργάνωσιν αχρήστων έορ- 
τών καί έπιδείξεων, αί όποιαι ούδένα 
πα ιδαγω γικόν  σκοπόν έξυπηρετούν σή
μερον; 'Εάν θά έπρεπε νά γ ίνετα ι κά
πω ς έπισήμως ή ληξις των μαθημάτων 
γυμναστικής κατ' έτος, ή έορτή αυτή 
θά ήτο σκόπιμον νά τελείτα ι είς τόν πε
ρίβολον έκάστου σχολείου, σεμνή καί 
άπέριττος, ένώπιον των γονέων καί κη
δεμόνων καί του διδακτικού προσωπικού, 
χωρίς νά προηγηθή ξεχαρβάλωμα του 
σχολείου δια τήν συγκομιδήν άπιθάνου 
κέρδους. Μία τοιαυτη έορτή τής γυ μ να 
στικής είς κάθε σχολεΐον χωριστά θά 
είχε κάποιο νόημα τέλος πάντων, διότι 
θά ήτο μία ευκαιρία νά έπικοινωνή τό 
σχολεΐον όχι μέ άνευθύνους παράγοντας 
άλλά  ρέ τήν οίκογένειαν, καί θά είχον 
τήν δυνατότητα οί διδάσκοντες νά προ
βαίνουν κατά τήν έορτήν ταυτηνείς  άνα· 
κοινάσεις καί υποδείξεις πρός τούς γ ο 
νείς καί κηδεμόνας . . . Τότε θά έ φ α ί- 
V 6 τ ο καθαρά καί ή έργασ ία  ή συντε- 
λουμένη υπό έκάστου γυμναστου είς τό 
σχολεΐον του, ενώ σήμερον μέ τήν άνά- 
μειξιν των σχολείων είς τό γήπεδον τά 
πάντα  συγχέονται είς τήν Ιδίαν χοάνην 
καί έκλείπει τό μέτρον κρίσεως , "Ας 
άψήσωμεν, ότι συμβαίνουν καί π α ρ α 
τ ρ ά γ ο υ  δ α  καί ένίοτε ένεκα τής 
στενότητος τού χώρου καί τής μοιραίως 
έπικρατούσης αταξίας δημιουργουνται 
παρεξηγήσεις ψθείρουσαι τό κύρος του 
σχολείου, Δέν νομίζουν οΐ Αρμόδιοι ότι 
είναι καιρός νά ανασκουμπωθούμε όλοι 
Κατά τό  δή λεγόμενον, διά τήν έκτέλε- 
σιν άποδοτικής καί ουσιαστικής έργασί- 
ας μέσα είς τό σχολεΐον άφήνοντες κα
τά  μέρος τούς έξωσχολικούς πειραμα
τισμούς; Είς τήν 'Ε λλάδα  διετυπώθη τό 
ρητόν «φείδου χρόνου», Ισως διότι οΐ άρ· 
χαΐοι προγονοί μας, μεγάλοι άληθώς 
είς πνευματικάς καί καλλιτεχνικός έπι- 
τεύξεις, είχον τήν άδυναμίαν νά έξοδεύ- 
ουν πολύν χρόνον είς έορτάς καί πανη- 
γύρεις , Άργότερον είς την Ρώμην άργό-
Οχολος όχλος έζήτει από τούς άρχοντας 
tou panem et spectaculat διά νά πληρώσρ τό

κ ε ν ό ν  τής ψυχής του. Τό σημερινόν 
όμως πνεύμα τής αύστηράς προσηλώσε- 
ως είς τό Ιδεώδες τής έργασίας μάς ύπο- 
χρεώνει νά άπαλλάξωμεν καί τήν παι
δείαν μας άπό τόν φόρτον περιττών έορ- 
τών, ώς είναι καί αί γυμναστικαί έπιδεί- 
ξεις, διότι αί έξωσχολικαί άύταί άποσχο- 
λήσεις διδασκόντων καί διδασκομένων 
ού μόνον συντελούν είς τήν σπατάλην 
πολυτίμου χρόνου καί τήν άσκοπον κατα- 
νάλωσιν δυνάμεων, άλλά καί έκτρέπουν 
αυτούς άπό τό κύριον έργον των. Καί 
έτσι ά γετα ι τις νά ένθυμηθή τήν παροι- 
μιώδη ρήσιν του βοσκού, πού έβλεπε νά 
ψωφοΰν τά νηστικά πρόβατά του καί έν 
τή άφελείοί του διηρωτάτο: «Μέ τόν ήλιο 
τά βγάζω, μέ τόν ήλιο τά μπάζω τι 
έχουν τά  έρμα καί ψωφάν;» Λοιπόν και
ρός νά γίνωμεν όλιγώτερον φ ι λ έ ο ρ- 
τ ο ι και περισσότερον φ ί λ ε ρ γ ο ι * .

Γ . I .  Π .
*

ΤΑ Α ΡΧ ΕΙΑ  ΤΗΣ Κ 2Σ Τ Α Ν Τ 1Ν 0Π Ι0Α Η 2
’Από έπαφή πού είχε συνεργάτης τού Περι

οδικού μέ τόν καθηγητή τού Πανεπιστημίου τής 
1\ων)πολης Όμέρ Λουτφή Μπαρχάν, διαπιστώνε
ται ότι έντονώτατα γίνεται στα κέντρα τής Τουρ
κικής Επικράτειας, ή ανάπλαση τής ‘Ιστορίας 
τών Όσμάν, μέ κυριώτερη τώρα βάση τό οικονο
μικό φαινόμενο σαν ένα άπό τούς σοβαρότερους 
παράγοντες τών γύρω του περιστατικών.. Άπό 
τίς έρευνες αύτές τών Τούρκων Ιστορικών, πού 
τονώνονται άπό τήν ζωηρή παρέμβαση τού επίσης 
Καθηγητή καί ‘Γπουργού τών Εξωτερικών τής 
Τουρκίας κ. Κιοπρουλού, οί ιστορικές έρευνες 
τής ΙΙατρίδας μας έχουν τεράστια να ωφεληθούν. 
Στην Κων)πολη, είναι συγκεντρωμένα Αρχεία τού 
Κράτους από τό τό 1δ τούλάχιστο αιώνα.Άλλα καί 
γιά τούς Τούρκους ερευνητές, είναι, όπως έπι- 
σης διαπιστώνεται, ζωηρή ή επιθυμία τής Ανταλ
λαγής άρχειακών στοιχείων και συνεργασίας γιά 
μια αναθεώρηση καί συμπλήρωση τών Ιστορικών 
δεδομένων.

Υπάρχει, νουίζομε, ένας ‘Οργανισμός πνευ
ματικών Ανταλλαγών καί έπικοινωνίας μεταξύ 
τών δυο, φίλων σήμερα, χωρών. Δέ θά μπορούσε 
νά τονωθή κάπως ή Αντίστοιχη προσπάθεια; *fl 
θέληση υπάρχει κ ι’ Από τά δύο μέρη.

Α, Σ.

Η ΧΡΓΣΑΝΘΗ ΖΙΤΣΑΙΑ  - j
Δέ μπορεί παρά νά αίαθχνόμαοτ* σάν ‘Ηπέι* | 

ρώτες καί πνευματικοί Ανθρωποι πικρία, γιατί*, 
κι* άπό τήν τελευταία Ακόμη έκδοση τής Άνθο-ί 
λογίας τού ‘Ηρακλή Άποστολίδη, Απουσιάζει fj. 
Χρυσάνθη Ζιτσαία. I

*0 Ανθολόγος, έχει βέβαια δικά του κριτήρια! 
άλλά κ α ί ή Χρυσάνθη Ζιτσαία είνα ι μια πολύ
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γνωστή, κ α ί  στό Πανελλήνιο άκόμα «οιήτρια, 
πού τιμόI τό 'Ηπειρωτικό όνομα στή Θεσσαλονί
κη , μ !  γενικώτερη αντανάκλαση κ α ί  καθολικότβ- 
ρης μορφής Ικτίμηση. Πιστεύουμε δτι μέσα από 
το μακροχρόνιο καί πλούσιο έργο της, ε ίναι π ο λ 
λά τά  ποιήματα της πού θά μπορούσαν νά αξιώσουν 
τή διάκριση νά ανθολογηθούν άπό τον ’Η ρακλή 
Άποστσλίδη.

’ Καί — επαναλαμβάνουμε, σαν Ή π ε ιρ ώ τες  
καί πνευματικοί άνθρωποι, αισθανόμαστε μεγά* 
λη π ικρ ία  άπό τό ότι αυτό δέν έγινε.

Η Ή . Έ.
***

Κ Ρ Ι Τ Ι Κ Η  
ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ
Δ. Ε. Ε ύ α γ γ ε λ ί δ  η.— « Ή  Παναγία των Χαλ-

πέφν* “Εκδοση τής Ε τ α ιρ ε ία ς  τών φίλων τής
Βυζαντινής Μακεδονίας— Θεσσαλονίκη, 1954.

Τό καινούργιο βιβλίο τού Ή πε ιρ ώ τη  Καθη
γητή  τού Πολυτεχνείου Δ.Ε. Ε ύαγγελ ίδη ,  ε ίνα ι 
μιά τεχνοκριτική μελέτη κ α ί  ερμηνεία τής α ρ χ ι 
τεκτονικής κα ι  τής διακόσμησης (αγ ιογραφ ίες ,  
πο ικ ίλματα  κτλ.) τής παλαιότατης (μέσα ενδέκα
του αιώνα) Βυζαντινής 'Ε κκλησ ίας τής Θεσσαλο
νίκης Παναγίας τών Χαλκέων, τής γνωστής στήν 
Ιστορία ώς Καζαντζηλάρ Τζαμί, (τέμενος τών κ α 
ζαντζήδων, κατασκευαστών καζανιών κ α ί  χα λ κ ω - 
μάτινων οικιακών σκευών), ποί) ε ίχεν  έτσι όνο- 
μασθεϊ, άπό τόν καιρό πού ή έκκλησία, ε ίχ ε  στήν 
κατάχτηση τής Θεσσαλονίκης καταληφθή άπό 
τούς Τούρκους, κι* αυτό, γ ια τ ί  έγειρόταν στά βιο
τεχνικό έκεΐνο τμήμα της, όπου ήταν συγκεντρω
μένα τά καζαντζίδικα.

*fl ιστορία τής εκκλησίας αυτής, ε ίνα ι  συνυ- 
φασμένη μέ τά Ιστορικά τής πόλης,κα ί κατά  την 
άναστήλωσή της, πού εγινε άπό τόν συγγραφέα 
μέ τή συμβουλευτική βοήθεια τού Ά ρ ισ τ .  Ζάχου 
στά 1933, άποκαλύφτηκαν,στό έσωτερικό της πο- 

, λύτιμες τοιχογραφίες, πού ε ίνα ι άπό τά σημαντι
κότερα στήν Ε λ λ ά δ α  λείψανα τους τού 11ου 
αίώνα.

Ό  σ., στό διαφοηιστικότατο βιβλίο του π ερ ι
γράφει λεπτομερειακά τήν άρχιτεκτονική  τούΝα· 
οΰ (σελ. 11— 26), καί κατόπι τή διακόσμησή του 
(σελ. 37 -  70)· μάς δίνει τά  γεν ικά  β ιβλ ιογραφι
κά τού θέματος στοιχεία , καί στό τέλος παραθέ
τει επεξηγηματικό τεχνικό π ίνακα  καθώς κα ί 
άπόψεις κ α ί  άντίτυπά φωτογραφικά, τόσο τής έκ - 
κλησίας, όσο κα ί τής ζωγραφικής της.

Τό βιβλίο γεν ικά , ε ίναι μιά σπουδαία συμ
βολή στή μελέτη τής βυζαντινής έκκλησιαστικής 
αρχιτεκτονικής κα ί το ιχογραφίας. Τό ιδιαίτερό 
του όμως χαρακτηριστικό, ε ίνα ι δτι, άπό πρόθε
ση τού σ. δέν αποτείνεται μονάχα στούς μυημέ- 
νους κα ι  τούς είδότας, γ ιά  νά πλουτίση τ ίς  τ ε χ 
νικές ή άλλες γνώσεις τους, άλλά καί στούς α 
μύητους, κα ί  σέ δλους έκείνους τούς xotva μορ
φωμένους,, σί οποίοι θά .ήθελαν, νά άνοίξουν τά

μάτια  τής ψυχής τους, γ ιά  νά δεχθούν συνειδητά 
έκείνο  πού όνομάζουμε βυζαντινή λατρεία: Γ ια τ ί  
οί Ναοί κα ί  οί το ιχο γρ αφ ίες  τού Βυζάντιου, δέν 
ε ίνα ι  μ ιά άπλή  μονάχα  τεχνοτροπία . Ε ίν α ι  τά  
έκφραστικά  μέσα μ ιάς  βαθειάς θρησκευτικότη
τας, μιάς, χω ρ ίς  Ισως προηγούμενο θρησκευτι
κής ανάτασης, πού σκοπούσε νά ένωση κ α ί  νά 
συνδέση μέ τό αίσθημα κ α ί  μέ τή γνώση, τόν άν
θρωπο μέ τόν θεό. Οί Βυζαντινοί ναοί κ α ί  Βυ
ζαντινές το ιχογραφ ίες ,  μάς έπ ιβάλλονται,  μάς 
έλκύουν, μάς γεμίζουν τήν ψ υ χή μ έ  ακαθόριστα 
αισθήματα εύλάβειας κ α ί  κατάνυξης. “Ομως συ
νήθως δέν καταπιανόμαστε, νά άναλύσουμε, τό 
γ ια τ ί  δλων αυτών τών αισθημάτων· στό άντίκρυ- 
σμα αύτών τών δημιουργιών. «Τίς έχουμε πάντα  
μπροστά μας, τ ίς  προσκυνούμε τ ίς  θαυμάζουμε, 
μονάχα  δμως ή ή κατανόησή τους θά βαθύνη τό 
αίσθημα κ α ί  Οά δλοκληρώση τή συγκίνηση πού 
μάς προκαλοΰν».

Μονάχα έτσι ό θεατής, θά ενωθή ψ υχικά  μέ 
τό βυζαντινό κ α λ λ ιτέχν η  κα ί  τόν βαθύτατα εύ- 
λαβικό κ α ί  λατρευτικό του κόσμο».«‘Ιστορία» ονο
μάζουν οί Βυζαντινοί τή διακόσμηση καί τή ζω γ ρ α 
φ ική  τών ναών τους, κα ί  ιστόρημα τή σχετ ική  
τεχν ικ ή .  Κι αληθινά· άν θελήσης νά άναλύσης 
κα ί  νά μελετήσης, έξηγόντας τ ις  σέ κάθε τους λ ε 
πτομέρεια, βυζαντινές το ιχογραφ ίες  (π .χ. α ΰ ιέ ς  
τού Μοναστηριού τών Φ ιλανθρωπικών, στό Νησί 
τών Γιαννίνων). Οά μπορούσες νά συγγράψης ost- 
ρά όλόκληρη άπό τόμους, πού Οά -ιστορούν», ό χ ι  
μονάχα τό θρησκευτικό θέμα, άλλά  κα ί  πληθώρα 
άλλων τού Βυζαντινού βίου.

Τά σχετ ικά  κ εφ ά λ α ια  τού βιβλίου'. Ή  σημα
σία κ α ί  τό νόημα τών α ρχ ιτεκτον ικώ ν μορφών 
(σελ. 26 —37) κα ί τό νόημα κ α ί  ή τεχνοτροπία  
τής ζω γραφ ικής, τού Ναού τής ΙΙαναγίας τών 
Χαλκέων, ε ίνα ι  μ ιά  ηθελημένη προσπάθεια μύη
σης αχό αίσθημα καί τό στοχασμό τού Β υζα ντ ι
νού κ α λ λ ιτέχνη .  Καί ε ίνα ι  αληθινά συναρπαστι
κά* υπάρχει εκ ε ί ,  κ α ί  πολλή ποίηση κ α ί  έντο
νη γοητεία, άλλά  καί μελέτη  βάθους καί έμ πει-  
ρία, όξυμένο κ α ί  λεπταίσθητο κρ ιτικό  κ α ί  άνα- 
λυτικό πνεύμα, κ α ί  εύλαβεια  κα ί  ανάταση.

Τό βιβλίο αυτό, ε ίνα ι  μιά ερμηνεία. Κ αί μέ 
πολύ καμωμένη συναίσθημα.

Γ. Δ. Καχριμάνη: « Β φ λ ιπ ε ς  Μ ο ρ φ έ ς »

Σέ άπλή άλλά πολύ φιλόκαλη έκδοση 
κυκλοφόρησε ή ποιητική συλλογή τοΟ κ. 
Γ. Δ. Καχριμάνη μέ τόν τίτλο «Βιβλικές 
μορφές». "Ολα τά ποιήματα τής συλλογής 
είναι αποσπάσματα τής Καινής Διαθήκης 
στά όποια ό ποιητής δίνει ποιητική μορφή 
καί τά παρουσιάζει μέ άρμονία ποιητικής 
έκρφασης. "Ολα πηγάζουν άπό μιά βαθύτε- 

, ρη, άπό μιά γνήσια συγκίνηση, έχουν ψυ-
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χικο βάθος, άνώτερη πνοή y.i* οί νίτες τους 
σταλάζουν στήν ψυχή θείο βάλσαμο.

*Η ποίηση τοο κ. Καχρ:μάνη Ιχει μιά 
ίδιί-υπη μορφή, Ινα προσωπικό τόνο μέ 
φιλοσοφικό βάθος. "Όσο μπαίνει κανείς βα
θύτερα στον κόσμο τών στοχασμών του 
ποιητή νοιώθει μιά άπέραντη γαλήνη νά 
τόν πλημμυρίζη, μιά πνευματική καί ψυ
χική ηρεμία, κι5 ενα φως νά φωτίζη τό 
δρόμο του, τό φως τής θρησκείας τοΰ Να
ζωραίου, Ινα φως πού όδηγε! τόν άνθρω
πο σέ μιά ζωή γεμάτη νόημα κι* όμορφιά. 
Λυτρωμένος άπό τήν Ολη σ κ. Καχρι- 
μάνης ανυψώνεται πάνω άπό τ’ άνθρώπι- 
να στόν κόσμο τού πνεύματος κι’ έναρμονί* 
ζει τίο ποιητικές του έκδηλώσεις μέ τις βα- 
θειές άπαιτήσεις του ψυχικού του κόσμου.

ΑΧΤ. ΚΑΝΑΚΑΡΗΣ

Στέλλας Έπιφανίου Πετράκη: γυρισμός τον
’Ά ρχοντα*  ήνα. VJ63 (·)

«Ποτέ σου μήπεριφρονας τό κάτω σκα
λοπάτι, γιατί σ’ αυτό πρωτοπατείς καί 
βγαίνεις στο παλάτι», προλαμβάνει τόν ά- 
ναγνώστη στά προλογικά φύλλα τοΰ βι
βλίου της ή Στέλλα Έπιφανίου ΓΙετράκη.

Κι’ είναι πολύ πετυχημένη ή μεταφο
ρά έκει της σοφής λαϊκής παρατήρησης 
του ανώνυμου Κρητικού στιχοπλόκου: *Η 
ήθογραφία, sivat. το πρώτο σκαλοπάτι του 
έντεχνου πεζού λόγου, (Κρητικό ήθογραφ: 
κό είναι το περιεχόμενο τοΰ βιβλίου της). 
Κι’ άν είναι νά Εφαρμόσουμε τό δίστιχο 
στη δική της σχετική προσπάθεια, θά προ
σθέσουμε ότι ή Σ.Π., στο βάρος τής λαϊ
κής σοφίας, Ιρριξε μ’ αύτό, καί τό πρόσθετο 
τής σεμνότητας της: Γιατί, έκτος πού ό 
Γ υ ρ ι σ μ ό ς  τ ο ΰ  " Α ρ χ ο ν τ α ,  δέν 
είναι τό πρώτο της βιβλίο, όπο>σδήποτε, 
στό είδος του, δέ βρίσκεται σίγουρα στό 
πρώτο άκόμα σκαλοπάτι.

Στρωτή ή περιγραφή καί ή γλώσσα της 
— καί τά ουό τους, μέ έντονο τοπικό χρώ
μα— καί ά?ιοπρόσεχτο— πιστεύουμε—λαο- 
γραφικό στοιχείο της— πατρίδας της (;)— 
Κρήτης— δίνει στήν έργασία της αυτή ή 
Σ. Π.^Αφηγήσεις πού διαβάζονται εύχά- 
ριστα από όλους, και ή άφηγήτρία φρόντι

σε νά προικίση τό βιβλίο της μέ έρμηνευ· 
τικό στό τέλος άλφαβητικό λεξιλόγιο.

θά πρέπει, ή Σ. Π. νά συνέχιση τήν 
προσπάθειά της, είσάγοντας σιγά— σιγά 
καί στοχαστικά, προσωπικά στοιχεία, στά 
ήθογραφήματά της.

Δ. 2, .
*

Νικηφ. Γ. Ζήση, Δημ)λου «Γό πνενμα  τής νέας 
αγωγής και τά πρώ τα σχολικά βήματα*

Μέ τόν τίτλο αδτόν ό Ήπειρώτης Δάσκα
λος, που μετεκπαιδεύεται στό Πανεπ.στήμιο Α 
θηνών κ. Νικηφόρος Ζήσης, κυκλοφόρησε Ινα 
νέο παιδαγωγικό βιβλίο, πού τυπώθηκε στήνΚέρ- 
κορα καί πού άποτελεΐται άπό 124 σελίδες.

Μέσα στις πρώτες περίπου 25 σελίδες τοδ 
βιβλίου του ό κ. Ν. Ζήσης διαπραγματεύεται άρ- 
κετά διαφωτιστικά για τό θέμα τής προσωπικό
τητας, τό όποιο πολύ όμορφα συσχετίζει μέ τή 
νέα αγωγή. Κατόπι απ’ αύτό έξετάζει μέ αρκε
τή έπιτυχία καί άπο σαφηνισμένο τρόπο τή συ
νάφεια, πού Ιχει τό σχολείο πρός τή ζωή. Τόν 
κύριο όμως όγκο των σελίδων τοΰ βιβλίοο του 
καταλαμβάνουν τά κεφάλαια, πού άναφέρονται 
στήν πρώτη ανάγνωση, στή γραφή καί στήν πρώ
τη αρίθμησή μέ τή μέθοδο Μοντεσόρι καί Ντε- 
κρολύ. Λεπτομερειακή ιδιαίτερα εξέταση γίνε
ται τοΰ θέματος τής πρώτης άναγνώσεως καί 
γραφής, για τίς όποιες αναπτύσσει, όχι μόνο τήν 
ιστορική τους έξέλιξη, άλλα καί τίς φιλοσοφικές 
θεωρίες, πάνω στις όποιες στηρίζονται τά νέα 
συστήματα Μοντεσόρι καί Χτεκρολύ.

’Εκείνο, πού παρατηρεί ό αναγνώστης εδ- 
θύς άπ’ τήν αρχή στό βιβλίο τοΰ κ. Ζήση είναι, 
ότι τοΰ λείπει ή απαραίτητη γλωσσική συνέπεια. 
Δηλαδή τήν ίδια λέξη τάν συναντά κανείς γραμ
μένη με διαφορετικούς τύπους γραφής π. χ . ή ά- 
νάγνωσις. ή άνάγνωσι, ή άνάγνωση. Νομίζω ότι 
ημείς τουλάχιστο οί έκπεδευτικοί δέν πρέπει* 
μέ τήν ασυνέπεια μας αύσή νά συμβάλλουμε στή 
γλωσσική άναρχία. ’Ακόμα μπορεί κανείς νά πα- 
ρατηρήση ότι σέ μερικά κεφάλαια δέν Ιχει τηρη- 
θή ή πρέπουσα αρχιτεκτονική διάρθρωση των ιδε
ών, πράγμα, πού φανερώνει κάποια σπουδή τού 
συγγραφέως. Είναι αυτό φαινόμενο πολλών άπό 
μάς τούς δασκάλους στίς πρώτες μας προσπάθει
ες στήν έκτύπωση των πρώτων τών παρθενικών 
μας, άς πούμε, έργων.

Παρ’ όλα αύτά όμως ττν έργασία τοΰ κ. 
Ζήση τή διακρίνει θάρρος καί ζωντάνια στήν εκ-  ̂
φράση τών νοημάτων. "Ολα τά σημεία σχεδόν, 
πού θίγει είναι σωστά άπό έπιστημονική θεωρη
τική άποψη, άλλα καί μέ πρακτικές έφαρμογές j 
διανθισμένα, γιατί παρουσιάζει εικόνες τής έργα- ' 
αίας του στό σχολείο. Είναι δέ αύτό τό πιό σπου- j 
ταΐο προσόν γιά Ινα παιδαγωγικό βιβλίο, γιατί I 

τόν άναγνώστη δάσκαλο νά παίρνη xoj 
σωστό δρόμο στή διδακτική πορεία, χωρίς νά. 
μπερδεύεται καί νά παραπαίη, όπως συμβαίνει
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πολλές φοράς όταν περιορισθή μόνο στή θεωρη
τική μελέτη τών παιδαγωγικών θεμάτων.

Το βιβλίο τοδ γ . Ζήση είναι χρησιμότατο γιά 
τους έκπαιδευτικους, γιατί αποτελεί κι’ αυτό έ
να βασικό λιθάρι, πάνω στό οποίο θεμελιώνεται 
ή νέα παιδαγωγική κίνηση στή χώρα μας σχετι
κά μέ τις νέες ιδέες καί τά νεώτερα συστήματα 
τής διδασκαλίας στά παιδιά τής πρώτης σχολι
κής ήλικίας (Μέθοδος Μοντεσόρι—Ντεκρολύ)

Οί παιδαγωγικές ανησυχίες τοδ κ. Νικη
φόρου Ζήση μάς υπόσχονται πολλά πράγματα 
στον τομέα τής έπιστημονικής διδακτικής εργα
σίας στό Δημοτικό σχολείο.

Κ&ϊ Τ λΣ Π. ΛΑΖΑΡΙΔΙΙΣ

*

ΙΙαυλίνας Πετροβάτου: «Τά φίδια τής άγάπης 
τον·  Κεφαλλωνίτικη ήθογραφία. ‘^θήναι 
1953

Έ  χ. Παυλίνα Πετροβάτου fifv είναι 
% άγνωσ η στό άναγνωστιχό κοινό. Καί μέ 

την κινηματογράφηση μιας νουβέλλας της, 
τό περίφημο «Κλειί)ι της Ευτυχίας*, έγινε 
γνωστή στό ευρύτερο -/ο νό. Δεν είναι, συ
νεχώς, μια πρωτοφα\έρωτη λογοτέχνις. Τό 
καινούργιο της β βλ ο «Τά φίδια της άγά
πης του», έρχε αι να προσταΤη στι; προη- 
γoΓ,μεv ς̂ πνευματικές της έκδηλοίσε ς, πού 
έκφράζον αι μέ μιά συλλογή χρονογραφη
μάτων καί μ* την νουβέλλα—θεατρικό έρ
γο—«Τό κλειδί τής ευτυχίας».

Τό θεατρικό αυτό έργο εί' αι μ ά πραγ
ματική τ ησιώτικη (κεφαλλωνίτικη) ήθθ'; ρ« ·

[ φία, μέ ζωντάνια κα· παλμό*, είναι ενα 
[ γνήσι< έργο τέχνης.
I * Αυτά τά προτερήματα τά β ίσι ουμε καί 
|  στό καινούργιο της βιβλίο «Τά φίδια τής 
|  άγάιη: του». Είναι καί τό έργο της αυτό, 

μιά «κεφαλλωνίτικη ηθογραφία». Την Ι
στορία του— μιά κοινή ερω ική Ιστορία, 
πού καταλήγει σ' έναν άτυχα γάμο—την 
συνθέσουν δλίγα πρόσωπ». Γι' αύτό ή 
συγγραφεύς φανερώνει κι' άλλις πιυχέςτού 
ταλέντου της. Την έ λειψή δράοεως την άν· 
τικατέστησε μέ μιά άξιοσημείωτη παρατη
ρητικότητα καί μέ μιά γερή περιγραφή τις 
ψυχολογίας των προσώπων τού έργου. Σέ 
πολ/ά σημεία, ή ηθογραφία αυτή τής £<* 
λεκτής καλλιτεχνικός, παρουσιάζεται σαν 
μιά ψυχογραφία Άλλα δίν λείπε· τό ήθο- 

ό γραφικό στοιχείο, πού ύπογραμμ ζεται έν* 
·*'' τονα σέ άρκ^τά σημεία. 'Υπάρχουν στό βι

βλίο αυτό π ριγραφές, τόσο ζωντανές, πού 
ασφαλώς, θά <<ερν<υν τά δάκρυα στά μά
τια τών Κεφαλλωνιτών άναγ ωστών, πού 
θά βλέπουν, μέ τά μάτια τής φαντασίας 
τους, νά προβάλουν ζωνταν μμένα τά χω
ριά, οί πό^ει: καί τά τοπία τού πληγωμέ
νου ά ιό τήν όργή τού Έ ^ελάδου νησιού. 
Καί τ·',ν σύγκληση αυτή θά τήν γενικεύ
ουν καί θά ιήν ξαπλώνουν σιήν ψυχή κά
θε άναγ ώ^τη περιγραφές γεμά ες ποίηση, 
όπως αυτές;

« . . .  Ή  Θάλασσα που άπό νωρίς είχε άρ- 
χίσβι νά εκδηλώνει χορευτικέ; διαθέσεις, πήρε 
τώρα αγκαζέ τά μελτεμάκια γιά καβαλλιέρους 
της καί πηδοδσε ή θεότρελλη όλη τή νύχτα. Ώς 
πού τό πρωί κατάκοπη, πτώμα λές. παρέδωκβ 
τά όπλα στόν ήλιο, που πρόβαλε πίσω άπό φαν- 
ταχτβρά σύννεφα μεγαλόπρεπος μέ διάθεση νά 
φωτίσει τό στερέωμα σδτός καί μόνο αυτός . , *

«Νά τό Αργοστόλι, καθαρό, κοκκέτικο, 
αμφιθεατρικά χτισμένο μ' άκουμπισμένα τά νώτα 
του στό μικρό λόφο γιά ν’ άντέχει ν’ ατενίζει τό 
μεγάλο βουνό, που στέκει τόσο κοντά κι'άπέναν- 
τι Σαν γιγάντιος, σά ζηλότυπος σύζυγος Κεφαλ- 
λωνίτης. απλώνει τή δεσποτεία σ' όλο τό νησί, 
μά πιό πολύ Ιρωτευμένος μέ τό Αργοστόλι τό 
κρατεί λές περιορισμένο κοντά του, τό παρατη· 
pel κατάματα, τό έποπτεύει καχύποπτα καί τοδ 
κόβει τόν αέρα καί τό κέφι τόσο, πού οί Άργο- 
στολιώτες φημίζονται γιά τήν ακεφιά τους,*

Νοιώθοντας μεγάλη χαρά άπό τήν και
νούργια δημιουργία τής κ. Πετροβάτου, 
σ έλνω σ ήν συγγρα?>α τό παρήγορο μή· 
νηιια ή; έπαοχ'ας» πώς βιβλία μέ τήν ά
ξια τοΓι καινούργ ου της έργου, δέν αφή
νουν ασυγκίνητο τό πνευματικό κοινό της 
πού, άν καί μακρυά άπό τά πνευματικά 
κέν ρα, μτορεΐ νά έκτιμήση κάθε άξιόλο- 
γη πνευμ· τ·κή προσφορά.

ΝΙΚΟΣ ΠΡφΤΟΠΑΠΑΣ

*
Τάκη Σιωμοπούλου: «*0 ΠαΧαμας καί ή Έ Χ · 

Χηνιχή παβάδοση·, Ανάτυπο «'Ηπειρωτι
κής 'Εστίας* Ιωάννινά 1958 ,
Ή  άξιόλογη έργασίχ τοδ κ. Σιωμόπουλου 

δείχνει βαθειά γνώση τοδ Ηαλαμικοδ έργου. ·ιά 
καί τοδ '^λληνικιυ πολιτισμού, που τόσο έχει 
διαποχίσει μέ τις αξίες του τό Ιίαλαμικό έργο. 
Ό  κ. Σιωμόπουλος δίνει μιά προσεκτική έμπιρι- 
στατωμένη εικόνα τών πλείστοιν ριζών του έργου 
αδτοδ, ποΟ μέ τήν εδρύτητά του αγκάλιασε τά 
οδσιωδέστερα διδάγματα καί στοιχεία τής πα
ράδοσής μας, κάποτε τά πιο έκφρα τικά κι* άνα-
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μβσά τους ουγκρουΡμβνα καί lyOpiνά, Καί πάλι 
άπό τό βιβλιάκι του κ. Σιωμόπουλσυ, πού eyei 
ύπ’ δψει του καί δλη τήν περί Παλαμά βιβλιο
γραφία καί τΙς πηγές τού δργου του, βγαίνει ή 
Ιδια εΙκόνα τού ϋαλαμά συνδιαλλαγτή των αν
τιθέτων, καθολικού νοϋ καί αίσθαντικοϋ σφαιρι
κού οφθαλμού, πού άνασυνθέτει δ,τι προσπέοη 
στό άσύγκριτο αίσθηχήριδ του. Τό βιβλίο τού κ. 
Σιο>μόπουλου πραγματικά θ* αποτελούν καλή 
συμβολή γιά . τήν μυλέτη τού Παλαμά, μά καί 
γιά τή διδασκαλία τού 11α λα μ ά στα γυμνάσια.

, , Κλ ΚΓΡΡ1ΙΣ

ΕΠΙΣΤΟΛΑΓ

ΑΧΕΛΩΟΣ, Η ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΠΟΛΙΣ ΤΗΣ 
ΑΙΤΩΛΙΑΣ

. 'Αγαπητή «Ηπειρωτική Εστία»
Είναι γνωστόν ότι πολλάκις ή Αιτωλία 

έ ν τ φ  Εστορικψ τηςβίφ συνέδεσε τάς τύχας 
αύτής μέ έκείνας τής κατά βορράν όμορου 
της 'Ηπείρου, άποτελέσασα μάλιστα υπό 
τά. διαδοχικά Ηπειρωτικά καθεστώτα 
συχνά καί διοικητικόν τμήμα αύτής καίπα- 
λαιότερον μέν,άλλάκαί μεταγένεστέρως έπ,ί 
Ά λή  Πασά. Πολλά καί αδιάκοπα ήσαν τά 
ζητήματα, τά όποια έδημιούργει ή στενή 
μετά τής Ηπείρου'γειτονία της. 'Αναγκα
στικές λοιπόν οι μελετηταί τών ποικίλων 
’Ηπειρωτικών ζητημάτων συναντοΟν είς τάς 
έρευνας των τήν γείτονα Αίτα)λίαν, τό όνο
μα τής όποιας ώς έκ τούτου μνημονεύεται 
κατά καιρούς είς τάς έκλεκτάς σελίδας σου. 
"Ετσι, ένφ μόνιμος κατέστη. πλέον ή πα
ρουσία είς αύτάς τής μορφής τού θρυλικού 
έκείνου Κοσμά τοΟ Αίτο)λοΟ, εϊοομεν πρό 
τίνος δημοσίευμα περί τοΟ, περάσματος τής 
Κυρά^Βασιλικής έκ τής Αιτωλίας καί τού 
θανάτου της έν αυτή (τεύχος 23ον, σΟ,. 
259— 263) καί προχθές ακόμη μνείαν περί 
τής Αίτωλικής πόλεως 'Αχελώου (τεύχος 
24ον; σελ. 361).

Έ  πόλις Άχελφος άναφέρεται άπό τού 
Ε' μ. X. αίώνος ώς έδρα Επισκόπου καί 
ήτο μία άπό τάς έννέα έν Αίτιυλία, Άκαρ- 
νανίφ καί Ήπείρφ Έιτισκοπάς, τάς όποίας 
περιελάμβανε ή άρχαίοτάτη Μητρόπολις 
Ναυπάκτου. "Αλλά καί κατά τόν Ιΐ αιώ
να, έπΐ Λέοντος, έξακολουθεϊ νά άναφέρε- 
ται ώς τοιαύτη* ύπαγομένη υπό τήν ίδιαν,

δικαιοδοσίαν. ΙΙοΟ όμως Ικειτο, πότε έκτί- 
σθη καί πότε κατεστράφη ό Άχελφος δέν 
είναι γνωστά, Κατά τούς μεταγενεστέρους 
χρόνους μνείαν τούτου έχομεν παρά τφ Ί -  
σπανοεβραίφ Βενιαμίν τφ έκ Τουδέλλης. 
Περιηγηθείς ούτος τφ 1153 τήν Ελλάδα 
πρός καταγραφήν ιών έκασταχοϋ αύτής Ε 
βραίων άναφέρει είς τό έκδοθέν όδοιπορι- 
κόν του: «Ά π ό τήν Κέρκυραν έταξιδεύσα- 
μεν έπί δύο ημέρας καί έφθάσαμεν είς Λευ
κάδα. Έκείθεν έβαδίσαμεν πρός Λ. καί έσ'υ- 
ναντήσαμεν τόν Αχελώον, πόλιν ένθα ύπάρ* 
χουν δέκα περίπου Εβραίοι, Είς άπόστα- 
σιν δέ ήμιτείας ώρας είναι τό Νατολικόν 
(Αίτωλικό ). Καί μετά ταξίδιον μιας ήμέ* 
ρας έφθάσαμεν είς Πά:ρα;>>. Ό  Καντακου- 
ζηνός όνομάζει τόν Άχελφον «πόλιν παρά 
τό Άγγελόκαστρον». Οί περιηγηταί Ζάκ 
Σπόν καί Τζώρτζ-Χουήλλερ (1676--1676) 
είς ταξιδιωτικόν των β βλίον.γράφουν: « Ά ·  
χελφο;, πόλις ή όποία έλαβε τό όνομά της 
άπό τόν ποταμόν. Ό  Επίσκοπό; της δια* 
μένει εί' τό Άγγελόκαστρον καί έχει δι
καιοδοσίαν έπί τού Ζαπανιίου, Μεσολογγίου 
κα; ΑίτωλικοΟ». Ό  Μητροπολίτης Άρτης 
Σεραφείμ Ξενόπουλος— Βυζάντιος, άπαρι- 
θμίζων τ*ς Έπισκοπάς τής Μητροπόλεως 
νΑρτη: καί Ναυπάκτου, γράφει είς τό «Δο- 
κίμιόν» του: «'Αχελώος ή Άγγελόκαστρο/, 
πάλαι ποτέ πόλις τή; Αιτωλίας, κείμενη 
πλησίον,τού όμω ύμ'·υ ποταμού, ή; έρείπια 
άχρι τούδε σώζονται, γνωστός δ'αυτή; Ε 
πίσκοπο; ιΐ;  'Ιωακείμ τοδνομα, άκμάσ*ς έν 
έτει 533*. Ό  II. Άραβανπνός φρονεί ότι 
Ά χελφος έλέγετο τό Άγγελόκ^στρον; χω- 
ρί; όμω; καί νά ύποστηρίζη τούτο μετά θε· 
τικότητος. Τό ίδιον καί κάπως ά'-ρίστως 
έπαναλαμβάνει καί ό. Κ.· Σάθα;, χωρίς νά 
μνημονεύη τήν πηγήν, άπό τή; όποίας έσχε 
τήν πληροφορίαν άσπασθείς φαίνεται τήν 
γνώμην τού Άραβαντινού. "Ωηε ίκαναι 
τών άσοφών τούτων πληροφοριών άποδέ* 
χονται ότι ό Άγελώος δέν ήτο ή αυτή μέ 
τό Άγγελόκαστρον πόλις. >

'Όμως έν τώ x0v’pq> τής Γίαραχελωίτι- 
δος—τή; πεδιά.ο; δηλαδή τής δημιουργεί- 
σης διά τών προσ/ώιαον τού ιΓ αύτής κα· 
τερχομέν υ Ά /ελψ ου ποταμού καί έκτεινο- 
μένης έπί τής άριστεράς όχθης καί παρά’ 
τόν .κάτω ρούν τού π.ταμρΟ—κα- έν τή κο·ι*
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vcxcx^ περίοχη'τοϋ χωρίου Μάστρου υπάρ
χει μονήρης λοφίσκο; καλούμενο; « Ε π ι
σκοπή» μέ έπ’ αύτοΟ βυζαντινόν τρίκλιτον 
βασιλικοΟ ρυθμο0μετάνάρθηκο;(25Χΐ2 μ.) 
ναόν τοΟ \Αγ. Ίωάννου (12 αίώνο;;) Στη- 
ριζόμενοι κυρίως έπΐτή: μαρτυρία; τοΟ'Ιαπα- 
νοεβραίου Βενιαμίν δεν ευρίσκομεν άστοχον 
τήν τοποθέτη^ν τοΟ ’Αχελώου έπι τής έν 
λβγφ «Επισκοπής», κληθείση; οΰτω διότι 
άσφαλώ; θά έχρημάτισέ ποτέ έδρα Ε π ι
σκόπου. Διότι καί έπί του ποταμοϋ κείται 
αΟτη, ώστε ούτος \ά δώση τό δνομά του καί 
εις αυτήν, καί τό Αίτωλΐκόν άπέχει πράγ
ματι περί τήν ,ήμίσειαν ώραν άνατολικώ; 
αύτή; καΠχνη προγενεστέρου βίου (βυζαν
τινά νομίσματα, άοχιτεκτονικά έκ λευκολί- 
θου μέλη κ ,λ .π ) δεν σπανίζουν σήμερον εις 
τό περί τήν «Επισκοπήν» πεδινόν υπέδα
φος των άφθονων προσχώσεων τοΟ ποταμοΟ, 
ένώ, ές άλλου, ή παρά τψ λαψ διατήρησις 
του τοπωνυμίου Οποδηλοί τής ίστορικοθνη* 
σκευτικήν παλαιοτέραν προέλευσίν του. Τήν 
έκκλη τι αστικήν·.· της δέ ταύτην ιδιότητα 

■ ή «Επισκοπή» διετήρησεν έως τώρα* ή το 
! μετόχιον ττΟ Παναγίου Τάφου, μέχρι οέ 
ί του 1873 διέμενε μονίμως έν αυτή μοναχός 
; τ' ς ί-Νεόγυτος έκαλείιο ό τελευταίος), είσ·
: πράττων παρά τών Ενοικιαστών τό έ'-ο’κιον 
: διά ·ούς αγρού;, άκούεται δέ καί σήμερον 

έκεΐ ή τοπω'υ’ΐία «Άγιτταφήτικα» έπί 
αγρών άποτελούντων μέχρι των μέσων τοΟ 
παρελθόντος αίώνος, όπότε ήγοράσθησαν 

; παρά των έντοπίων, ιδιοκτησίαν τοϋ 11α α- 
γίου Τάφου.

Κατά μαρτυρίαν τοΟ ΠουκεβΙλ έπί τή; 
εποχής τή: άνά τήν Ελλάδα περιηγήσεώ;

; του ήταν έγκαοεστημέναι έπ: τής «Έπι*
■ σκοπή;» είκοσι οίκογένειαι.

Έάν ή έπακριβής τοποθέιησις τής πό·
\ λεω; /Αχελφου άποτελεϊ καί σήμερον ζή- 
[ τη μα έν τή Αίτωλική τοπογραφική άρχα*-·
[ ολογία, είς τάς διχαζομένας πάλαιοτέρας 
? περί Άγγελο/.άηρου απόψεις προσπθεμέ- 
I νης σήμερον καί τή; ίδικής μας περί «Έ πι- · 

I  σκοπής», δμως ούοεμίαν πιθανότητα συγκεν- 
|  τρώνει ή ξένη πρό; τάς όλίγα; σωζομέ\α;
I φ λολογικάς ειδήσεις περί Αγρίνιου δειλή 
I έκοοχή τών,σελίδων σου (Εν. άνωτ., σημ. 9).

Διά τήν κατάχρησιν τοϋ πολυτίμου χώ
ρου σου ζητώ συγγνώμην.

Μετά τιμής καί πατριωτικών χαιρετισμών 
Κ. Σ. Κ2ΝΣΤΑΣ

*
Η ΕΝΘΓΜΗΣΗ ΤΟΪ 1584

Αγαπητή «Ήπειρ, Εστία·.
Γεννήθηκε σέ πολλούς ή—εύλογη — άπορία. 

γιατί, στά μέ τόν τίτλο «Ή ένθύμηση του 1584*. 
άπό τό τεύχος σας τοδ ’Απριλίου §. ε. δημοσιευό
μενα σημειώματα μου, κατατρίβουμαι σέ έρευνες 
για τό άν, ή λέξη του κειμένου της κ α I, είναι 
ορθά διαβασμένη, ή πρόκειται για κακή Ανάγνω
σή του ε I ς ή ά π ό .  καί δέν προτιμώ νά προ- 
στρέξω στό Ψαλτήριο τοϋ Ναού τοϋ Ά γ . Παντε- 
λήμονα όπου είναι καταχωρισμένη ή ένθύμηση, 
γιά νά ξαναδιαβάσω μέ Ιν.τατικότερη προσοχή, 
αύιούσιο τό παληό έκεϊνο κείμενο-

νΕχω αληθινά έκεΐ αναζητήσει τό λειτουρ
γικό έκεΐνο βιβλίο* άτυχώς όμως, χωρίς εύνοΐ- 
κό άποτέλεσμα. Βρήκα μονάχα ενα παλαιό Ψαλ- 
τήρι —καί πιθανότατα είναι αυτό που αναζητώ — 
που όμως, δέν έχει σήμερα, ούτε παράφυλλα, ου-, 
τε άρχικέ; σελίδες. Στις τελευταίες αύτές, θά 
ήταν πολύ ένδιαφέρον νά διαβάζαμε τή χρονιά 
τής έκδόσεώς του, καί συνεπώς, νά προσδιορίζαμε 
κάπως τήν Ιποχή κατά τήν οποία έγραψε 6 συν
τάκτης τής ενθυμήσεως τοδ 1584.

Δ. ΣΑΑΑΜΑΓΚΑΣ
*

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΙΣ Σ’ ΕΝΑ ΚΒΡΓΓΜΑ
Αγαπητή μσυ «Ηπειρωτική Εστία», 

"Εφυγα άπό τά Ιωάννινα γεμάτος αγάπη καί 
συγκίνηση "Ι,νχς συναγωνισμός σέ αισθήματα καί 
οέ προσφοοέ'. Καί ή κοινωνία τών Ίωανίννων με
στή άπό εύχισΟηοία καί άπό άξ.α ένδιαφέροντα. 
"Ετσι καί σάν άκοοατήριο μέ έθερμανε καί μέ 
κατέκτησε. Καθώς σάς μίλαγα γιαυτό τό έξαί- 
ρε;ο δημιούργη·ια άλλα καί τό μεγάλο δημιουργό 
πού λέγεται «άνθρωπος», διακηρύτσοντας τήν π ί
στη μου πώς μέ τήν ευαισθησία τοϋ Ελληνικού 
Χώρου καί τήν ευαισθησία τής Έλληνίδας θά ξα- 
ναβρούμε τόν «έν ή;ΐϊν θεό» άλλά καί τόν «έν 
ήμΓν άνθρωπο», θαρρώ πω; εϋρισκα τή δικαίωσή 
μου άπό τούτη τήν πλούσια σέ αισθήματα, σέ 
ανθρωπιά, σέ πνευματικότητα, καί σέ λονστεχνι- 
κά ένδιαφέροντα (υεγάλη ή προσφορά τής **d- 
πειρωκκής Εστίας») τής κοινωνίας τή; πολιτείας 
τών θρύλων πού προσφέ.>εται σέ δράση ά)λά καί 
σέ όραματισ'ΐοϋς.

I2YNNH3 Π. ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΑΣ

*
H ΓΟΥΜΕΝΟΣ ΑΝΘΙΜΟΣ ΚΤΕΝΙΑΔΙΙΣ

Φίλη «Ηπειρωτική Έοτία», 
θά παρακαλτϋσα θερμά νά δημτσιευ*
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θοϋν τά πιό κάτου συμπληρωματικά τδϋ 
βιβλίου μου «Τό Μετόχιον τ^ς "Αγίας Α ι
κατερίνης Ίωαννίνω'.», στοιχεία τά έποΐα 
μέ επιστολή του μοΟ κατέστησε γ\ωστά δ 
συνεργάτη; σας κ. 'Αλέξανδρος Λιβαδεύ;: 
•·~ *0 ’Ηγούμενος τη; Μονής τής Αικατερίνη: Ί -  
ωαννίνων Άνθιμος Κτενιαδης. εταίρες τού *.!6©υ 
Τμήματος τής έν *1ωανν(νοις A' Διευθύνοεως τής 
Ιπαναετατιχής όργανώσεως Ήπειρ. Εταιρεία, Ο
πό τό ψευδώνυμον * Επίκουρος* $r/s διαθέσει ό
χι μονάχα οό >\αό, άλλα καί ολόκληρο τό συγ
κρότημα του Μετοχιού του για έςυπηρέτητι τής 
Όργανώσεως. Ε κ ε ί κρύφτηκαν προσωρινά διάφο
ροι καταδιωχόμενοι στά χρόνια '906 —1912. έκεί 
έναποθηκευθηκαν προσωρινά όπλα καί ταυρομα
χικά, έκεί γινόταν συνδίριάοεις τμημάτων, στό 
Χαόαύτό ώρκίστηκχν πολλοί πού είχαν μυηθή, 
και γενικά καμμιά Ιπικίνδυνη αυμπχραστσοη δεν 
άρνήθηνε ο ατρόμητος έ> οίνος Κρητικός στην ’Η
πειρωτική ’Κταιρία» ΠροσφέρΗηχε μάλιστα νά κα· 
τααχευχοθή κρύπτη κάτω άπό τό γυ*ιικωνίτη 
για  ενχποθήκευσηόπλων—πράγμα πού δίν κρι- 
θηκε σκόπιμο —καί για τόν σκοπόν αύτον. χρησι
μοποιήθηκε τό σπίτι τού Χζραλάμπου ΙΙαπά πού 
ήτο στην περίβολο τού Μετοχιού».

Με έ<τ(μηση
ΓΕ&ΡΓ. Αθ. UlhOXOMOr 

* * *

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
"ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ,,

Γιράο. Ζήγος  δόκιμος άξιωμ. Χωρ)χής ’Α
θήνα:.—«...είμαι κατενθουσιασμένος από ^ήν ύ
λην της καί με χαρά διαπιστώνω ότι ή «’Ηπειρω
τική ’Εστία* κατέστη πλέον ό σταθερός συνδετι
κός κρίκος μεταξύ των αποδήμων Ήπειρωτών καί 
τής προσφιλούς Ηπείρου μας. .»

- Τασία Κ αραχξέλη , Θεσσαλονίκη —«... αισθά
νομαι βαθειά Ικανοποίηση καί υπερηφάνεια γιάτό  
υπέροχο περιοδικό μέ τήν ωραία έμφάν.σ: μ» τό 
πλούσιο λαογραφικό. λογοτεχνικό καί συναρπα
στικό υλικό του, πού προέρχεται άπό τόν τόπο 
μου, καί άπό συμπατριώτας μου. άνϋρώπους των 
γραμμάτων. Σάς συγχαίρω για τήν υπέροχη προ- 
σπάθειά σας πού τιμά τήν "Ηπειρό μας.

Ενδοξος θ .  Τσολάκηςt καθηγητής Θεσσα
λονίκη.— *. .νά σέ συγχαρώ γιατί μπήκες, μ' όλες 
τις αντιξοότητες, ςτόν τρίτο χρόνο τής έκδοσής 
σου, καί νά ο’ ευχαριστήσω για τό μεγάλο καλό 
πού κάνεις στήν πατρίδα νας*.

Κώ στας Δ αφνή;, λόγιος. Κέρκυρα.—«..Ή  
’Ηπειρωτική ‘Κστία» καλύπτει όσο πάει καί πε
ρισσότερο τάν πνευματική έκφραση τής ’Ηπείρου. 
Είναι όχι μόνον ό^γανον ιστορικής έρεύνης, αλλά 
καί πολιτιοτικής καλλιέργειας...»

Δ. Π άγος, τραπεζιτικός, Αθήνα.—«...τό θχ·> 
μάσιον αύτό πνευματικόν εργον, πού τιμά τήν ιδι
αιτέρα μας πατρίδα».

Σ π . Χ,ρ. ΪΙσπαγεα>ργίθΌ, Καλεντίνη.— «...δέν

πρόκειται να παύσω, όσο ζώ...να είμαι συνδρο
μητής...*

Ά*·γ. Μ . έφημερίς «Φως» Καΐροσ.- Τά Γι
άννινα. παλιό καί ιστορικό κέντρο ελληνικής ζωής 
καί δραστηριότητας, συγκεντρώνουν τά τελευταία 
χρόνια καί πάλι τις πνευματικές τους δυνάμεις 
γύρω άπό !να αξιόλογο περιοδικό τήν «‘Ηπε.ρω- 
τική ’Εστία», πού γιαυτήν κι άλλη φορά μιλήσα
με. Ήπειρώτες άνθρωποι τών γραμμάτων καί τής 
επιστήμηο, άπ* όλη τήν ’Ελλάδα, δουλεύουν για 
ν' ακουστεί xai πάλι ή φωνή τής πατρίδος τους, 
ερευνούν τά μπερδεμένα μονοπάτια τής Ιστορίας, 
βγάζουν στό φων άγνωστους θησασρούς άπό τό 
παρελθόν. γραφούν Ιπ*οιημονικές μελέτες και 
πλουτίζουν, ό καθένας με τόν τρόπο του, το πνευ
ματικό κι επιστημονικό κεφάλαιο τής ένδοξης αυ
τής ελληνικής χώρας.

Δρ . Κ ύπρος Χρνσσψ&ης, Ιπιστημονιχός 
Συγγραφέας και λογοτέχνης Λευκωσία.—«... *Γ- 
πτρχε» ςτ© περιοδικό σας κάτι πού πιθανόν Ισεΐς 
νά μή τό ζλέπετε: *Γπ<ρχε; ή άρρενωπότητα τού 
γνήσιου "Ελληνα, χωρίς τού; ξενόφερτους γλυκα
σμούς καί τά ύτοπτα εύρωπσίκά άχκίσματα... 
'Από τήν «Ηπειρωτική Εστία* φαίνεται άκομα 
μια φορά πως ή ελληνική ύπαιθρος έςαχίλ υ \εί 
νάχει ανώτερο ήθος, έχει ακόμη τήν ελληνική 
αρετή.»  ̂ _

Κρίτ&Υ ΆΦβκασοιΊης, λογοτέχνης. ’Αθή
να·..—* ..Ή «'Ηπειρωτική Εστία» μάς προσφέρει 
πολλά, πού μάς γνώρισε αύτή τη> έξαιρετική 
πλειάδα τών διανοουμένων τής 'Ηπείρου, κι* όπως 
κ ι’ άλλοτε είπα, ή προσφοράΛης στα γράμματα 
είναι σοραρή.

Σ. Δάπαρης, άρχαιολογος W ή*«ι.— Σ*έ- 
ςρτουμαι πόση ευθύνη άναλάβατε και πόσο μεγάλη 
είναι ή προσφορά σας οτόν Ηπειρωτικό κόσμο 
καί στον ’Ελληνισμό..»

*Ηώ ά α μ π ίρη, λβγοτέχνίς—ιατρός. Άθή- 
ναι.—«...οτούς αυτού διαλεχτούς dvt-ρώπους τών 
γραμμάτων καί στ" ολόδροσο κι άμαραντ© μπου
κέτο τής « Ηπειρωτικής Εστίας έκςρόζβ τόν 
ανυπόκριτο θαυμασμό μου-.».

* * *

Π Ν Ε Υ Μ Α Τ Ι Κ Η
ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ
Προκήρυξές διαγωνισμόν

*0 «Κρίκος» τό μηνιαίο περιοδικόν τού Ά -  ] 
ποδήμου Ελληνισμού τό οποίον διανύει εφέτος τό I 
τέταρτον έτος τής έκδόσεώς του καί έπισύρει δι- J 
αρκώς αύςανόμενον ένδιαφέρον διά τό έχλεχτό < 
περιεχόμενό του χ ι ί  τα ένδιαφίροντα νέα του ά- · 
©λον τόν άπόί-,.μον ’Ελληνισμόν, μέ τό τεύχος τού ί 

.μηνός Μαίου προκηρύσσει ένα πρωτότυπον Δια- / 
γωνισμόν με με/αλα χρηματικά ^ραόβία. είς τον J 
όποίον μπορούν νά ουιμετάσχουν οί "Ελληνες ά- 
ναγνώσται τού περιοδικού άπό όλον τον κοσμον.

* j  Διαγωνισμός χύτός Ιχει Ιδιαίτερο ένδ.αφβ* 
ρον διά τούς "Ελληνας τού Ιξωτεριχού καθότι 
προ χάνονται θέματα τά όποία περιστρέφονται.
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γύρω άπό τήν ζωήν H«l τά ζητήματα τοϋ Αηοδή- 
μου Ελληνισμού.

Α ί  δ ιαλέξεις μαζ
- — Τήν 9ην Μαίου έδόθη 8ίς τό ένταΰθα Σ τρ α 

τιωτικόν θέατρον ή 8η κατά  σενράν δ ιάλεξις τής 
περιόδου αΰτής όργανωθεΐσα ύπό τή ς« Ή π ε ιρ ω τ ι-  
κής Εστίας» μέ όμιλητήν τον Εκλεκτόν συνεργά
την της Καθηγητήν και λογοτέχνην κ. Δημ. Σιω- 
μόπουλον κα ι θέμα: «Τό έργο τοϋ 'Αλεξάνδρου 
Πάλλη». Τήν διάλεξιν ή όποία έσημείωσεν έξα ί- 
ρετικήν έπ ιτυχ ίαν  παρηκολούθησαν αί άρχα ΐ τής 
πόλεως, ό κ. Α.Α. Πάλλης έλθών έξ 'Αθηνών 
και πυκνόν άκροατήριον.

—Ή  «'Ηπειρωτική Ε σ τ ία»  ευχαρίστως προαγ
γέλλε ι  διά τήν 6ην Ίουνίρυ μίαν άκόμη ένδιαφέ- 
ρουσαν διάλεξίν της μέ όμιλητήν τόν Βολιώτην 
ίστοροδίφην— λόγιον κ . Κιτσον Μακρήν και θέμα! 
«Ήπειρώ,τες τεχν ίτες  στο Πήλιο» που πλαισιώ* 

r νεται με είκοσι φωτεινάς προβολάς.

‘Η  συναυλία των πολεμιστών
Τήν 23ην Μαιου ό «Εθνικός 'Οργανισμός 

Πολεμιστών* Ιδωσε υπό τήν καλλ ιτεχνικήν διεύ- 
θυνσιν τοϋ 'Αρχιμουσικού ύπολ)γοΰ κ. Ά να στ .  
Ρεμούνδου εις τό Στρατιωτικόν θέατρον συναυλί
αν μέ σύμπραξιν τής Στρατιωτικής Μουσικής 8ης 
Μεραρχίας, τής χορωδίας τοϋ ενταύθα Γυμνασί
ου θηλέων τοϋ μουσικοσυνθέτου κ. Δάκη Κ έκε- 
ση καί τού Μουσικού συγκροτήματος Κέντρου 
«"Αλσος» ή οποία έσημείωσεν επιτυχίαν.

'Ο μιλία  τον *Ια τρό ν  κ . Χ ρ . Κ ιτσ ο ν
Τήν 30ήν Μαίου ό ιατρός κ. Χρήστος Κίτσος 

ώμίλησεν εις συγκέντρωσιν γονΙων καί κηδεμόνων 
γενομένην εις τήν αίθουσαν τελετών τής Κ α πλα- 
νείου Σχολής με θέμα! «Σωματικοί, πνευματικοί 
καί ήθικοΐ κίνδυνοι τών παιδιών μας· μέτρα προ- 
φυλάξεως». Ή  ομιλία όργανώθη ύπό τοϋ Β' Δημ. 
Σχολείου Ίωαννίνων.

* * *

ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΟΥ ΜΑΙΟΥ
(Μάιος 1954)

1. Οί έργάται τής ’Ηπείρου έώρτασαν, έντός 
τοϋ πλαισίου τοϋ νόμου κα ί τής τάξεως, τήν ερ γα 
τικήν Πρωτομαγιάν.

— Έκυκλοφόρησαν τά  νέα χαρτονομίσματα, 
τά όποια ε ίναι όμοια μέ τά παλαιά , αλλά  χωρίς 
τά μηδενικά.

2. Παρουσία τών επισήμων ό Μακαριώτατος 
κ. κ. Σπυρίδων κατέθεσεν εις 'Ιωάννινα τόν θε
μέλιον λίθον τού νέου μητροπολιτικού μεγάρου 
τής πόλεως.

•3. Εις τήν αίθουσαν τελετών τής Ζωσιμαίας 
Π α ιδα γ ω γ ικ ή ς’Ακαδημίας, ή λογοτέχν ις—ιατρός 

; δίς Ή ώ  Λαμπίρη, Εδωσε, ύπό τήν α ιγ ίδα  τής « Ή - 
[· πειρωτικής Ε στ ίας»  διάλεξιν μέ θέμα: «ποϋ εύρί- 

σκεται ή ευτυχία», ήτις έσημείωσε Εξαιρετικήν 
επιτυχίαν.

4, Ύπό τήν προεδρίαν τοϋ Μακαριωτάτου

ουνεκροτήθη εις Ιω ά ν ν ιν α  σύσκεψις τών Εκπρο
σώπων τών όργανωμένων τάξεων, είς ήν παρέστη
σαν κα ί ό Γεν. Διοικητής κ. Τσιτσάρας κ α ί  ό Δή
μαρχος κ. θεοδωρίδης, κ α ί  κ α θ ' ήν ουνεζητήθη 
τό ζήτημα τής παραχωρήσβως τών στρατώνων είς 
τήν πόλιν.

6 . Μεταξύ του Υπουργείου Δημοσίων "Εργων 
καί τής Ε τ α ιρ ία ς  «Ρολάνθα» ύπβγράφη ή σύμ- 
βασις διά  τά άποξηραντικά έργα  τής Δαψίστης.

6 .  Νέα κακοκα ιρ ία  Ινέσκηψεν ε ίς  τήν "Η π ε ι
ρον μέ ραγδαιοτάτας δροχάς κ α ί  σφοδρούς ανέ
μους. Χιών έκάλυψε πάλ ιν  τάς κορυφάς τοϋ Μι- 
τσικελιοΰ κ α ί  τών Τζουμέρκων. Ε ίς  τήν Πρέβεζαν 
έπροξενήθησαν σημαντικαί καταστροφαί ε ίς  τήν 
καλλ ιέργειαν .

7 . Έ νεκρ ίθη  πίστωσις 3.500 δρχ. (νέων) διά 
τήν άνοικοδόμησιν τών χωρίων Λειά, Βαβοϋρι κ α ί  
Άσπροκλησίου, όπου θά στεγασθούν οί έπανελθόν- 
τες έξ Ο υγγαρίας όμηροι.

— 260 έμποροεπαγγελματία ι Ίωαννίνων άπηύ* 
θηναν προς, τήν Κυβέρνησιν κ α ί  τόν Μ ακαριώτα- 
τον έντονον διαμαρτυρίαν, αίτοϋντες τήν κατάρ- 
γησιν τών καλλιστείων.

8 .  Ύ πό  τής Γενικής Διοικήσεως άπεστάλη 
έγκύ κλ ιος  προς τούς Δήμους καί Κοινότητας τού 
Ν. Ίωαννίνων όπως συνδράμουν είς τήν άνέγερσιν 
τοϋ μνημείου τοϋ Φιλικού Τσακάλωφ.

9 .  Καθ’ άπασαν τήν Ή π ε ιρ ο ν  έτελέσθησαν 
μνημόσυνα υπέρ τών θυμάτων τής κ α το χή ς .

— Είς  τό Στρατιωτικόν θέατρον Ίω αννίνω ν 
έδόθη διάλεξις ύπό τοϋ καθηγητοϋ κ. Δ. Σ ιωμο- 
πούλου μέ θέμα «τόεργον τοϋ Ά λ .  Π άλλη». Κ α τ ’ 
αύτήν παρέστη κα ί  ό υιός τοϋ ποιητού κ. A. Α. 
Πάλλης.

10. Ε ίς  τήν Γενικήν Διοίκησιν Η π ε ίρ ο υ  συ- 
νεκροτήθη μεγάλη  σύσκεψις κ α θ ’ ήν συνεζητήθη 
τό θέμα τής τιμής τοϋ ήλεκτρικοϋ ρεύματος, μετά  
τήν τρσφοόότησιν τής πόλεως έκ τοϋ ύδροηλεκτρι- 
κοϋ έργοστασίου Δούρου.

11. Έ πανήρχ ισαν  καί συνεχίζονται έντατι-  
κώς α ί έργασίαι διανοίξεως τοϋ δικτύου τών δα
σικών οδών Ζαγορίου.

12. Ό  έν Ά θ ή να ις  ακτινολόγος ίάτρός κ. Β. 
Χρήστου διέθεσε διά τήν ιδιαιτέραν του Πατρίδα 
Άσημοχώριον Κονίτσης 30 έκατομ. δρχ, δι* άνέ- 
γερσιν Εκκλησίας. Δ ιά  τόν αΰτόν σκοπόν προσέφε- 
ρε κα ί τά πατρ ικά  του κτήματα,

— Ό  έν Παρισίοις Εγκατεστημένος κ. Μπα- 
λαντάκης διέθεσε 20 έκατ. δρχ. διά τήν κ α τ α 
σκευήν ύδατοδεξαμενής ε ίς.τήν ιδιαιτέραν του π α 
τρίδα Δωδώνην.

14. Ό  ηπειρωτικός λαός έπεφύλαξεν ένθου- 
σιωδεστάτην ύποδοχήν είς τήν Α. Μ. τόν Βασι
λέα, άφιχθέντα ε ίς  τήν Ή πε ιρ ο ν ,  προς έπιθεώρη- 
σιν τών στρατιωτικών μονάδων της.

15. At ήπειρω τικα ί οργανώσεις ’Αθηνών έπε-
σκέφθησαν τόν Υ πουργόν Β ιομηχανίας κ. Πρωτο
παπαδάκην κα ί  έπεκαλέσθησαν τό ενδιαφέρον του 
διά τήν έναρξή Ερευνών είς τήν Ή π ε ιρ ο ν ,  προς 
άνεύρεσιν πετρελαιοειδών. ^

16. Ό Ε. Ε. Σ. άπένειμεν ε ίς  τόν έν Βενετίφ 
"Ελληνα πρόξενον συμπολίτην καί Εκλεκτόν συ-
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νβργάτην μας κ. Κ. Μέρτζιον, τό άργυροδν μβτάλ- 
λιον έξαιρέτων πράξεων, διά τάς υπέρ τών έπανα- 
πατρισθέντων ομήρων έξ Ούγγαρίας φροντίδας του.

17. Άφίκέτο είς ’Ιωάννινα 6 έν Άθήναις 
πρεσβευτής τής Τουρκίας κ. Ταράΐ.

18. Ήλεκρικόν ρεύμα άπό τόν Λούρον ήρχι- 
σε διοχετευόμενον καί είς την πόλιν τής "Αρτης.

19. Ό  είς Αύστρίαν ομογενής κ. Γ. Βάσσης 
άπέστειλε εις την Κοινότητα Δολού δ.500.000 δρχ. 
δι1 Ικτέλεσιν κοινωφελών έργων,

2 0 . Αόγφ  κρουσμάτων πολυομυελίτιδος έμ- 
φανισθέντων είς Θεσσαλονίκην υπό τών υγειονομία 
κών αρχών ’Ηπείρου έλήφθησαν τά κατάλληλα 
μέτρα.

21. Ό Νομομηχανικός Τωαννίνων προέβη είς 
τήν έγκατάστασίν του άναλαβόντος την κατα
σκευήν τών αποξηραντικών έργων Λαψίστης έργο- 
λάβου κ. Λοράνδου.

2 3 . Εις τό Στρατιωτικόν θέατρον Ίωαννί- 
νων έδόθη συναυλία υπό τού όργανισμού πολεμι
στών Ν. 751, τή συμ'ίετοχή τής Στρατιωτικής μου
σικής ΓΙ1Ι Μεραρχίας, τής χορωδίας Γυμνασίου 
θηλέυ)ν καί άλλων καλλιτεχνών τής πόλεως.

2 4 . Είς ’Ιωάννινα συνεκροτήθη τό Β.' Συνέ- 
δρίον Κοινοτικών υπαλλήλων 'Ηπείρου καί Β. Δ. 
Ελλάδος.

2 5 . Λιά τηλεγραφημάτων των πρός τήν Κυ· 
βέρνησιν αί έργαζόμεναι τάξεις τής Ηπείρου. Ιξε 
δήλωσαν τήν προθυμίαν των νά έγγραφούν είς τό 
εθνικόν παραγωγικόν δάνειον.

2 6 . Δαπάναις του Δήμου Άρταίων άπεφασί- 
σθη ή άνέγερσις είς τήν πλατείαν τής 24 Ιουνίου 
’Ηρώου τών πεσόντων, τήν φιλοτέχνησα του 
οποίου άνέλαβεν ό γλύπτης κ. Νικόλας.

*

Η  Λ  Ο  Γ  P A  Φ I Α

Ε&ώβνλ ^

Κ . Μ έρτζιον Β ενετ ία .—Τά πήραμε· θά πε- 
ριληφθούν ατό ανάτυπο. Ευχαριστούμε γιά δ.τι 
γράφετε, είναι τό μόνο τίμημα του μόχθου μας, 
τόν οποίον οί πολλοί δέν υποψιάζονται ίσως.

Γ. Βαλλ. Φ4#ήνα.—Ευχαριστούμε yta τό 
ενδιαφέρον σας. Hi σάς στείλουμε δ,τι ζητήσατε 
μέσο' τού αυτόθι και έπι τής οδού Χαρ. Τρικού- 
πη 2 αντιπροσώπου μας κ. Βασ. Γρηγοριάδη, 
Γράφουμε.

Χρ. Εύαγγ. Μ εσολόγγι.— Σάς στείλαμε τά 
όσα ζητήσατε. Περιμένουμε γράμμα σας* ευχαρι
στούμε δι’ εύχάς.

Βασ. Σκαφ. Φάρσαλα.—Μέ άγωνία παρα
κολουθήσαμε τό δράμα τής Θεσσαλίας· άπό τίς 
πρώτες μέρες ρωτήσαμε γιά σάς καί μέ ανακού
φιση μάθαμε ότι μόνον υλικές ήταν οΐ ζημιές σας. 
Θάρρος! Γιά τή δημοσίευση τής μελέτης σας πού 
βραβεύθηκε θά έπανέλθουμε. Τήν «πομπή* θά δη
μοσιεύσουμε αργότερα.

Κ νπ ρ . Χ ρνσ . Λευκω σία .— Ευχαριστούμε

θερμά γιά όλα. Άτυχώς τό γράμμα σας Ιφθασβ 
όταν ή έκτύπωση τού τεύχους αύτου έχει προ- < 
χωρήση άρκετά. Ά λ .  Α ιβ. Ά & ηνα ι.—'Ηλθε '] 
άργά, άτυχώς* Κομίζομε ότι πρέπει νά πλαισιω- 
θή μέ 2 τουλάχιστον κλισέ, *0 άρχιτέκτων κ.Κα- 
ραντινός ελπίζουμε ότι θά προθυμοποιηθή νά σάς \ 
τά δόση,  ̂ ΐ

Σ , Τσικ. Θεσσαλονίκη.—Βά σάς στείλουμε 
καί τά προηγούμενα. Ά ν& . Ζολ, 'Α γρίνιο .—Το :
ποιημάσας ήρθε άργά* τό κρατούμε γιά προσεχή εύ* -j 
καιρία. A . Μ άλμ . Χανιά,—Σας στείλαμε καί τό 
βιβλίο καί τό τεύχος τού περιοδικού, προσφορά 
μας γιά τή Βιβλιοθήκη σας. Δημ. Αολ. Κου· 
βά ϊχ ,—(Περσικός Κόλπος)Σάς στέλνουμε ταχ)κώς 
τίς τιμές τών βιβλίων πού γράφετε. Ευχαρίστως 
θά σάς έξυπηρετήσουμε γιά δτι γράφετε Ό λγ, 
ϊ 'α τ . Ν. Σμύρνη— Ά & ήνα .—Τό πήραμε καί 
ευχαριστούμε. Γ. Σ χαμπ . Ά & ήνα .—Είμαστε 
όλοι ενθουσιασμένοι άπό τήν έπαφή μας, πού μέ 
ανυπομονησία περιμένουμε τήν έπανάληψή της.
Ό κ. Σ·, σάς έγραψε. Τό βιβλίο σας τό πήραμε 
καί ούχαριστούμε. Κ . Βλάχ. Ά& ήνα. — Βασικά, 
βρίσκουμε ωφέλιμη τήν προσφορά σας καί θά συ 
νεννοηθούμε μαζύ σας γιά τίς λεπτομέρειες. Εύ— 
χαριστούμε. “ . Κανχσ. *Α&ήνα.—Πάντοτε λε
πταίσθητος καί λυρικά εύγενικός* δέν κίναμε 
παρά το στοιχειώδες καθήκον μας. Πάντως, εύχα- 
ριστούμε θερμά γιά τά όσα γραψατε.

9 Η. Α α μ π . Ά & ή να .-  Μάς συγκινούν βαθύ
τατα οί εκδηλώσεις σας. Λάβαμε 30 σώματα* θά 
σάς γράψουμε ιδιαιτέρως. Φιλ. Βαχ. 9Αΰ'ήνα.—
Τά λάβαμε καί ευχαριστούμε θερμά. Α . Γκιολ. f 
Ά & ήνα .—Πήραμε* ευχαριστούμε. Σάς στείλαμε 
ότι ζητήσητε. Σ. Δακ. ’Δ&ήνα.— Γιά τή διάλε- 
ξη σάς γράψαμε. Σάς περιμένουμε ανυπόμονα. ί 
Γιανν. Ά να σχ . Μ π ίρμ π ιγχα μ  (\4χχλί'α). —Εύ- 
χαριστοϋμε γνά τό Χουιλερ* δημοσιεύεται. ‘U κ.
Σ.βρίσκει πολύ ενδιαφέρον νά μαθαίναμε άν όαύτού 
Στηλιτευτικός, έχει διαφοράς μέ τόν δημοσιευμέ- « 
νον στά Ήπειρ. Χρονικά- δεν τολμά όμως νά κά- * 
νη καμμιά πρόταση. *0 ίδιος σάς πληροφορεί  ̂
ότι γιά τό Μελέτιο Γεωγράφο, έγραψε ό Κ.Μέρ- .] 
τζιος στά Ήπειρ. Χρονικά τού 1930 (σελ 322). ϊ 
Στείλτε μας ότι βρήτε αυτού ενδιαφέρον, θά προ- ? 
σφέρετε έτσι πολλά στήν Ήπειρ. Ιστορία. Μ. | 
Π ερ . *Α&ήνα.—Οί θερμότερες όλων μας ευχές, 
σάς συνοδεύουν. Πήραμε ότι μάς στείλατε. Φ. 
Μαχσ. Ά & ήνα .—Ό ,τι μάς στείλατε, δημοαιεόε- j 
ται. Κ ρ , Ά& αν. Ά& ήνα. — Πήραμε καί εύχαρι- ( 
στούμε πολύ. Α. *Εμτχ. Λενχάδα. -  Πήραμε καί jj 
συμμορφωθήκαμε... κ. Σπυρόπ.' “Αγνανχα.— Εύ. I 
χαριστούμε, πήραμε και θά κάνουμε τά δέοντα. :j 
Π. Σπανό. Θεσσαλονίκη.—Πήραμε καί τά πέν- ϊ 
τε* γρήγορα θά έχετε εύχάριστα νέα μας. Περί- 
μένουμε καί συνεργασία σας. .J

9Α&αν. Μ πρ. 9Α&ήνα.—Είναι αξιέπαινη $ 
ή νεοθεσμική επιστημονική σας προσπάθεια άλ- * 
λά, προσωρινά, έξω τών ένδιαφερόντων τού περιο- I 
κοϋ μας. Λυπούμαστε πού δέν έχουμε τή δυνατό- |  
τητα τής άνταλλαγής. ·§

Γ. Θεοό. \4#ηνα.~Εύχαρισϊθδμε θερμά γιά 1 
όλα. Συγχαρητήρια γιά τίς όμιλίες καί τά άρ- 1
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θρα σας στον «Ήλιο»* άτυχώς βχει τυπωθή τό 
ιστορικό μέρος τοΰ τεύχους Μαΐου όταν λάβαμδ 
τό γράμμα σας.

Κ . Kamrr. Γούρια.—Ευχαριστούμε· δημοσι
εύεται. Κ. T o il. Κα>ν)ηολη.—Εύχαριστοϋμε γιά 
τις καλές σας διαθέσεις. Τά όσα μας στείλατε, μάλ
λον ακατάλληλα γιά τό κλήμα του Περιοδικού 
μας. Στείλτε μας κάτι άλλο. *Ιω. *λχιμ. 'Η 
γουμενίτσαν. - Λείπουν οι πηγές καί τό παρουσι
άζουν άτεκμηρίωτο.

ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ 
ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ
Χαρ. Κατσημήτρου. ’Αντιστράτηγου έ. ά.: «Ή 

Ήπειρος προμαχώνα» ('Η δράσις τής 8ης 
Μεραρχίας κατά τόν πόλεμον 1940—41) 
Άθήναι 1954, σχήμα 8ον σελ. 276.

Αημ. Ε. Εύαγγελίδη. «Ή Παναγία τών Χαλκέων» 
Έκδοση Εταιρείας φίλων Βυζαντινής Μα
κεδονίας (άριθ.4), Θεσσαλονίκη 1954, σχ. 
δον σελ. 144.

Deno John Geanacoplos : «The battle of Pe- 
lagonia—1259» by Harvard College (U.
S. A.), προσφορά κ. Άγαμ. Κόμματα, Wa
ter Town, Mass.

Dr. Gilbert—Robin: «Ήθεραπεία των έλλατωμά· 
των καί τών κακών έξεων στο παιδί»* 16ον 
Ιργον τής σειράς «Ψυχολογία καί ζωή» 
τοΰ Ινστιτούτου Ιατρικής ψυχολογίας καί 
ψυχικής υγιεινής, Τόμος Α\ Άθήναι 1964 
σχ. 8ον σελ. 160

Βασ. Α' Ζώγκου. «Ή θέσις τής Αλβανίας είςτήν 
παρούσαν σύρραξιν» Άθήναι 1945 σχ. 8ον 
σελ. 96.

Ά γγ. Κ. Παπακώστα. «Ή άλύτρωτος Ήπειρος» 
Ικδοσις Πανηπειρωτικής Αδελφότητος 
Αθηνών, Άθήναι 1951 σχ. 16ον σελ. 64. 

Συλλόγου Μπενέ ΜπερΙΘ. «Γιοσέφ Έλιγιά—1892 
—1931». επιμέλεια Γ. Κ. Ζωγραφάκη,θεσ 
σαλονίκη 1934. σχ. 8ον, σελ. 96 (προσφο* 
ρά κ. Ά γ γ . Ν. Παπακώστα).

Κύπρου Χρυσάνθη. «ΟΙ ’Ωδές τών ταπεινών πλα* 
σμάτων» (ποιήματα) Κύπρος 1951.

Ίδίου. «’2?πιλύχνΐα». ποιήματα, Λευκωσία 1961 
‘Ιδίου. «Αποθεώσεις καί χορικά», ποιήματα Λευ

κωσία 1953.
Ήοΰς Λαμπίρη,«Ό άνθρωπος τού μέλλοντος», κοι· 

νωτικό μυθιστόρημα,Σταμπούλ, 1950 Σχ.θον 
σελ. 240.

Αημ, ΟΙκονομίδου. «Ή ερμηνεία τής ζωγραφικής 
τέχνης έν Ρουμανία», Άθήναι 1953.

Ίδίου» Τά δημοτικά άσματα τής «θλιμένης τρυγό· 
νας», Άθήναι 1958.

A, Α, Πετροπούλου. «Πνευματικές σχέσεις Έλ» 
λήνων καί Βουλγάρων ατύν 1θ' αΙώνα», 
Άθήναι 1954*

Εύαγγ, Άθ* Μπόγκα, «Ή κραδασμική κατάστα· 
σις τού σύμπαντος»* μεταψυχική μελέτη* 
Άθήναι 1954*

Γιώργου Δ. Καλφούντζου. «Έμεΐς πού μείναμε» 
Διηγήματα, Αθήνα 1953, σχ. 8ον σελ. 72.

Δημ. θ. Πάνου. «Όράτιος Πλάνκετ, ό μέγας Ι ρ 
λανδός συνεταιριστής», ’Αθήνα 1953, σχ. 
16ον, σελ. 88.

Άθ. Γ. Γεωργιάδου. «Πρός νέας σκέψεις», με
λέτη, Μυτιλήνη 1953.

Γεωργ. Δ. Οικονόμου. «Τό μετόχιον τής Α γίας 
Αικατερίνης Ίωαννίνων, 1630 —1954»,Ιω 
άννινα 1954.

Ίδίου*. «140 ευεργέτες τής Μητροπολιτικής Επαρ
χίας Ίωαννίνων, 1599—1949», ’Ιωάννινα 

1954.
Χρήστου Σωκρ. Σολομωνίδη. «Τό θέατρο στήΣμύρ- 

νη, 1657—1922», Αθήνα 1954, σχ. 8ον μ. 
σελ. 360. (μέ 58 εΙκόνες εκτός κειμένου)

Αγγελικής Χατζημιχάλη. «Υποδείγματα Ελλη
νικής Διακοσμητικής», εκδοσις «Πυρσού» 
Άθήναι 1929 σχ. 4ον σελ. 56.

Ιδίας: «Μορφές από τή Σωματειακή όργάνωση 
τών Ελλήνων στην ’Οθωμανική Αύτοκρα- 
τορία», Άθήναι 1958.

Ιδίας: «Δί έκδηλώσεις καί ή μορφή τών έργων 
τής λαϊκής τέχνης στίς Κυκλάδες», Άθή
ναι 1935.

’Ιδίας! «La maison Grecque» Athenes 1949.
Ιδίας: «La seulpture sur bois», Athenes 1950.
Ιδίας*. «Aspects de P organisation Economi- 

que des Grecs dans Γ enpire Ottoman» 
Athenes 1953.

Κ. Δ. Μέρτζιου. «’Αρχειακά άνάλεκτα», (άνάτυ- 
πον «Ελληνικών» τής ’Εταιρείας Μακεδο
νικών σπουδών) θεσ)νίκη 1958,

Jean Lhermitte: «Ό έγκέφαλος καί ή σκέψις» 
16ον έργον τής σειράς «Ψυχολογία καί 
Ζωή» τού Ινστιτούτου Ιατρικής Ψυχολο
γίας καί ψυχικής 'Υγιεινής. Άθήναι 1954 
σχ. 8ον, σελ. 180.

«Λαογραφία», Αελτίον τής 'Ελληνικής Λαογραφι- 
κής 'Εταιρείας, Τόμος IE I τεύχος Α'Άθή- 
vat 1953,

«Θεολογία» Τριμηνιαία εκδοσις Ίεράς Συνόδου, 
τομ. ΚΕ’ τεύχος Α' Άθήναι 1954, οχ. δον 
σελ. 176.

Σοφ. Δ. Λώλη. «.Ιστορική εισαγωγή είς τό πρό
βλημα τής άμαρτίας» Άθήναι 1954, σχ, 
8ον σελ. 104.

Γ, Κ. Σταμπολή, «Δειλινό στά Ελληνικά άκρο- 
γιάλια* (ποίησις), Άθήναι 1948, σχ, 8ον 
σελ. 164.

Τάκή Σιωμοπούλου. «Τραγούδι τής ζωής-· (ποιή
ματα) Αθήνα 1940. σχ. 8ον μ, σελ. 80,

Φοίβου Άνθέμη. «Χιμαιρικές-σκιές» (ποιήματα) 
Αθήνα 1964 σχ. 8ον σελ, 48.

Χρ, Γ. Εύαγγελάτου: «Τά μεγάλα γεγονότα τής 
Ιεράς πόλεως Μεσολογγίου» Άθήναι 1904.

Συλλόγου «Ελληνικόν Φώς», Απολογισμός τής 
α* πενταετίας, Άθήναι 1954,

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΚΕΡΚΥΡΔΙΟΥ ΛΟΓΙΟΥ κ, Κ% 
ΔΑΦΝΗ; α) Κερκυρα’ίκά Χρονικά 1952 
(Ικδόται Κ, Δαφνής—Ν. Καρύδης) 6) Ε1« 
ρήνης Δενδρινού; «Ή Κερκυραϊκή Σχολή*
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Κέρκυρα 1953. γ) Κωνόΐ, Ζαβιταιάνος-- 
6 άνθρωπος καί τό έργο του» Κέρκυρα 
1962. 9) Γερ. Χυτήρη*. «Κωνστ. θεοτόκης» 
Κέρκυρα, 1953. ε) θεμ. Τσάτσου: «Τό Ιστο
ρικό στοιχείο στην ποίηση τοδ Κωστή 
Παλαμά» Κέρκυρα 1953. (έκδόσας Κβρκυ- 
ραικών Χρονικών»)

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΔΙΑ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ*.
Στέργιου Σκιαδά. «Παλίρροιες», ποιήματα, Α θή

να 1951, σχ. 8ον μ. σελ. 56.
Τίλλας Μπαλή. «’Ερημική τριλογία» (ποήματα) 

Αθήνα 195*1 σχ. 8ον σελ. 96.
"Αλκή ΙΙαπά. «Αγάπες* (ποιήματα) 1954.
Γεωρ. I. Καλούταη. «Νέα τέχνη καί Ελληνικός 

πολιτισμός» (μελέτη) ’Αθήναι 1954.
Βασίλη Λιάσκα. «Ύπαρξη* (ποιήματα) ’Αθήνα, 

1954.
Γιώργου Ίωάννου, ’Ηλιοτρόπια (ποιήματα) Θεσ

σαλονίκη 1954,
Ν. Δ. Καρούζου. Ή  έπιστροφή τοδ Χρίστου 

(ποίηματα) ’Αθήνα 1954.
ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ: ’Αθηνών: «’Ακτίνες» 148, 149ον. 

«Νέα ΟΙκονομία» 1, 2, 3, 4ον «Κρυστάλ- 
λης, 61ον. «Πολιτικά Φύλλα* 8, 9, 10, II , 
12 ον. «Έθν. Έπιθβώρησις* 83, 84ον. « Ε κ 
κλησία* 4, 5, 6, 7, 8ον. «Νέοι θεσμοί» 36, 
87, 88ον. «Πνβυμ. Ζωή», 22ον* «Ό Πάν», 
Μάιος—’Ιούνιος. «Σημερινά Γράμματα*Ιον

ΜΙΑ ΘΕΡΜΗ ΠΑΡΑΚΛΗΠΣ

•Η «’ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ» είναι ύποχρε- 
(ύμένη νά ύπομνήση μερικά πράγματα, πού θάπρε- 
πε νά μήν τά λησμονούν οΐ άγαπητόΐ φίλοι καί 
συνεργάτες της. Είναι μερικοί β α σ ι κ ο ί  κ α- 
νόνες, που Ισχύουν γιά όλους μας:

Κάθε χειρόγραφό μας, που προορίζεται γιά 
τό τυπογραφείο, γράφεται μονάχα σ τ ή μ ι ά 
6 ψη τ ο δ  χ α ρ τ ι ο ύ ,

Αφήνουμε πάντοτε, στό πλάϊ άριστερά, λευ· 
κό π ε ρ ι θ ώ ρ ι ο  4 - δ έκατοστ.

Γράφουμε όσο μπορούμε πιο κ α θ α ρ ά  καί  
• ύ α ν ά γ ν ω σ τ α ,  ’Αποφεύγουμε τό πολύ πυ· 
Ηνό γράψιμο, ώστε στά μεταξύ τών στίχων δια
στήματα νά χωράη κάποια τυχόν διόρθωση, προ
σθήκη ή ύπογράμμμιοη κλπ* Όσοι άπό μάς δέν 
Ιχουν σταθερό χέρι προτιμούν χαρτί ριγωμένο. 
'Αποφεύγουμε τό μολύβι καί τό πρόστυχο χαρτί 
πού ποτίζει.

ΐ ό  προτιμότερο ε ίν α ι νά δίνουμε δ α κ τ υ 
λ ο γ ρ α φ η μ έ ν η ^  συνεργασία μας, όταν μά*

“ Πνευματική Γενιά,. Ιον. “ Ή  Γυναίκα,, 
113ον. “ Ό κόσμος τής Έλληνίδος,, Μάι
ος.—Θεσσαλονίκης: ‘‘Μορφές., 87, 88ον.— 
Λευκωσίας: ‘‘Κυπριακά Γράμματα,, 226, 
227ον.~Χανίων*. “Κρητική Έστία,.41, 42ον. 
Λονδίνου: ‘‘Κρίκος,, 40, 41ον. 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ: Διδασκαλικόν Βήμα, Άθήναι.
Η π ειρ ω τικ ό ν  Μέλλον, ’Αθήναι. Ξε
νοδοχειακόν Βήμα, ’Αθήναι. Π ανηπ . 
Α χώ ν, Άθήναι. Θεσπρωτικά Νέα, Άθή- 
ναι. Φωνή Πωχωνίον, Βήσσιανη. Θεσπρω- 
τικόν Βήμα, "Ηγουμενίτσα. Στρατιω τικά  
Νέα, Άθήναι. *Ε&νικός *Αγφν, Κήρνξ, 
*Ηπειρ . *Αγών και Βόρειος ”Η πειρος , 
Ίωανίννων.

ΠΑΡΟΡΑΜΑΤΑ
Στή μελέτη του σΛεργάτη μας κ. Γιώργου 

Πράτσικα γιά τον ποιητή Τάκη Τσιάκο, πού δι
αβάστηκε καί στή στέγη Καλών Τεχνών καί Γραμ
μάτων, νά γίνουν οί έξης διορθώσεις: σελ. 296 α' 
στήλη: πάλι άντί πάλλοι* σελ. 298 α’ στήλη: 
φουρτοδνες άντί φορτούνες· όλες οί υποτακτικές 
μέ ει άντί η.

Στή σελ. 352 α’ στήλη, οί χρονολογίες 1778 
καί 1788 να διορθωθούν σέ 1788 καί 1798* στή 
σελ. 486 στήλη β' στιχ. 20: σ π t α ν ά τ α άντί 
σ π α ν ά τ α καί στή σελ. 487, στήλη α£ στίχ. 
21 ή παύλα νά μεΐατεθή πρίν άπό τόπιατόνε.

ΠΡΟΣ ΟΣΟΥΣ ΜΑΣ ΓΡΑΦΟΥΝ

λίστα ό γραφικός μας χαρακτήρας είναι δυσα
νάγνωστος. ‘Ο στοιχειοθέιης δέν είναι ύποχρεω- 
υένος νά μαντίύη τά γραφομενά μας καί δέν εύ- 
θύνεται—ούτε αδτός ούτε ό διορθωτής—άν τό κα
κό μας γράψιμο τούς όδηγή σέ παοαναγνώσεις. 
Στή δακτυλογράφηση Αποφεύγουμε τό ψιλό χαρ
τί (τσιγαρόχαρτο), τηρούμε τό άπαραίτητο π ε ρ ι 
θ ώ ρ ι ο  καί προτιμούμε τά ά ρ α ι ά δ ι α σ τ ή -  
μ α t  α τής γραφομηχανής.

*Π παραμέληση τών βασικών αύτών κανόνων 
δοσχεραίνει άφάνταστα τό έργο τών έπίμελητών 
τής θλης, τών τυπογράφων καί τών διορθωτών, 
προξενεί μεγάλες άνωμαλίες στήν έκδοσή μ«ς, 
άλλά κυρίως ά δ ι κ ε ί τ ά  Ι δ ι α τ ά  κ ε ί μ ε ν α  
κ α ΐ τ ό ύ ς σ υ γ γ ρ α φ ε ΐ ς τ ο υ ς .  I

Απορούμε μάλιστα πώς μερικοί καλοί μας I 
φίλοι—καί μάλιότα νέοι—μάς εμπιστεύονται τά ί 
χειρόγραφά τους έντελώς Ανεπεξέργαστα καί προ- I 
χείρογραμμένα—γραμμένα» λές, μονάχα γιά τόν 
Ιάσιό τους!. , .

συμφώ^ωχ Χφ Νόμφ

Έ κ δ ό τα ί ί S id y *  4» ΦαΗΛτϋέλής Δ «γκλή 17» Μ ιχα ή λ  Χ α ρ ι  Μ άνοζ  Ά ρα ία ντίνο δ  1 
Π ροϊστάμενος Τ υ π ο γρ α φ είο υ : Ι ΐ έ ΐ ρ ο ς  Κ ι Ιϊααχόλής> Πρόκλοσ Μοναχού ft J■Ίτ.».·
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ΕΚΟΕΙΙΙ ΕΠΙΠΛΩΝ

ΠΕΤΡΟΣ ΖΕΠΕΤΑΣ & ΥΙΟ£
ΚΡΕΒΒΑΤΟΚΑΜΑΡΕΣ—ΣΑΛΟΝΙΑ—Τ ΡΑ Π Ε Ζ Α Ρ ΙΕ Σ -Κ Α Ρ Ε Κ Λ Ε Σ  

ΝΤΙΒΑΝΙΑ— ΓΡΑΦΕΙΑ—ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ Κ.Λ.Π.

ΣΕ ΝΕΑ ΣΧΕΔΙΑ ΜΕ ΤΙΜΑΣ ΑΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΟΥΣ 

ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΙΑΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

Κ Α Τ Α Σ Τ Β Μ Α : Κ Α Ν Ν ΙΓ Γ Ο Σ (εν  άντε γραφείων Ι .Κ .Α ). ΙΩ Α Ν Ν ΙΝ Α  Τ η λ .2 - 5 3

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ

Η ΠΕΙΡΟ Υ

Δ. Θ. ΚΙΤΣΙΑΣ 

l n A n n v m A

TvjX. 3 —1 8

'Αλλο ένβ προϊόν  ΐ ή ς

T h e m iiU f t a r L .



ΕΘΝΙ ΚΟΗ Π ί Ρ Α Γ Ο Γ Ι Κ Ο Κ  1ΑΝΕΙ 0Η
Α Α Χ Ε Ι Ο Φ Ο Ρ Ο Κ
Ά ντί νά έχετε τις οικονομίες σα; «νεκρές» είς το

αποδίδουν τίποτε:
«σεντούκι» χωρίς νά σάς

ΕΠΕΝΔΥΣΑΤΕ ΤΑΣ ΑΓΟΡΑΖΟΝΤΕΣ ΟΜΟΛΟ
ΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ

Η ΑΞΙΑ ΚΑΘΕ ΜΙΑΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΝ Α Ι:

1 5 0  Δ Ρ Α Χ Μ Α Ι  

5 Δ  Ο Λ- Λ Α Ρ Ι Α

Ή  εϊς to άρτιον έςόφλησίς των και δλα τά κέρδη τού Λαχείου πληρώνονται 
είς δραχμάς μέν άλλα μέ την επίσημον τιμήν πού έχει τό ΔΟΛΛΑΡΙΟΝ. 
Έ πί πλέον χοορίς νά διακινδυνεύετε νά χάσετε ούτε μιά δραχμή από τόκεφάλαιον:
1) Θά πέρνετε τόκο 6% ·
2) Θά μετέχετε τού λαχείου μέ πολλαπλάς κληρώσεις διεκδικοΰντες τά μεγάλα

κέρδη είς δραχμάς, τρακτέρ, λαϊκά αυτοκίνητα.
3) Θά έχετε πολλά φορολογικά ωφελήματα.
4) Θά μπορήτε νά τιςχρησιμοποιήτε είς δλας τάς συναλλαγάς σας αντί μετρητών.
6) Και τέλος οί τίτλοι θά είναι ανώνυμοι και διά τής έλευθέρας διαπραγμα-

τεύσεώς των θά μπορήτε νά τοίς ρευστοποιήτε οίανδήποτε στιγμήν έχετε 
ανάγκην.

ΣΥΝΟΑΙΚΩΣ ΘΑ ΔΙΑΝΕΜ ΗΘΟΥΝ ΕΝΤΟΣ ΕΠΤΑΕΤΙΑΣ ΔΙΑ 
ΛΑΧΝΩΝ ΧΡΗΜ ΑΤΙΚΑ ΠΟΣΑ ΔΡΑΧ. 3 6 . 8 9 8 . 0 0 0  

( 3 6 . 8 9 5 . 0 0 0 . 0 0 0  ΠΑΛΑΙΩΝ ΔΡΑΧΜΩΝ)

ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΔΕ ΤΡΑΚΤΕΡ 11*
ΚΑΙ Λ Α Τ Κ Α  ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ 11*

Δεν εΐναι δυνατόν νά ύπάρξη καλυτέρα και επικερδεστέρα τοποθέτησις 
των οικονομιών σας α π ό : ΤΑΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ Π Α ΡΑ 
ΓΩΓΙΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ. ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΑΤΕ ΕΓΚΑΙΡΩΣ ΤΗΝ Ε Γ Γ Ρ Α 

ΦΗΝ ΣΑΣ ΕΙΣ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟΝ Π ΑΡΑΓΩΓΙΚΟΝ ΔΑΝΕΙΟΝ
προσερχόμενοι είς δλας τάς Τραπέζας ή τά Ύποκαταστήματά των, ή τά Δη
μόσια Ταμεία, ή τά γραφεία των Ταχυδρομικών Ταμιευτηρίων, ήτά επίσημα 
Χρηματιστικά Γραφεία.
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Τ Ε Τ Α Ρ Τ Η  9 Ι Ο Υ Ν Ι Ο Υ
Al ΔΕΚΑ ΗΜΕΡΑΙ ΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΙΣ ΤΟ

Λ Α Χ Ε Ι Ο Φ Ο Ρ Ο Ν

ΑΠΟ ΤΗΣ 9ΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΣ 19ΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ

Φροντίσατε νά έξασφαλίσετε μίαν όμολογίαν. Μέ 150 δραχμάς πού 

θά δώσετε δι" έκάστην όμολογίαν, έξασφαλίζετε είς τόν έαυόν σας 

μίαν μ»κμάν άποταμίευσιν πού ενδέχεται νά γίνη, μεγάλη περιουσία 

μέ τά κέρδη τού Λαχείου. ΚΑΙ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΤΕ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑ

ΔΑ ΕΝΑ ΕΥΤΥΧΕΣ ΜΕΛΛΟΝ.
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.ΓΚΡΕΚΑ*

* ί χ ο  τ ά

ώραιό
τέρα

δόντια

ΚΟΑΥΝΟΣ
Έάν δέλετε νά έχετε καί σείς λευκά καί

γερά δόντια
Μήν άμελήτε — Πλένετε πρωί καί βράδυ 
τά δόντια σας μέ τήν παγκοσμίως άνεγνω- 
ρισμένη όδοντόκρεμα ΚΟΑΥΝΟΣ.
Ζ η τ ά τ ε  έ π ι μ ό ν ω ς  τ ή ν  Κ Ο Α Υ Ν Ο Σ  
καί  ά π ο φ ε ύ γ ε τ ε  τάς  άπομιμήσεις.

Η ΠΡΩΤΗ ΦΡΟΝΤΙΙ ΤΟ ΠΡΩΪ 

ΚΑΙ Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΟ ΒΡΑΔΥ

ΓΕΝ. ΑΝΤ. Δ*£! ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΙ
-------- :------------ ΑΡ.ΑΔ. 65796/18779  ..............


