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ΤΓΩΓΩΝΗΣΙΑ π A A ΑΙΟΓΡΑΦΙΚ A
Είναι άναμφ ισ βήτητο, δτι προωθούνται σοβαρώ ς ol γν ώ σ εις γύρω
Από την τοπική μας Ιστορία , την τόσο σκοτεινή, δταν έρχονται σ το φως
τή ς δημοσιότητος οι σκέψεις καί oi π ρ ά ξ εις των άνθρώπων του π α ρ ελ 
θόντος. Κάθε δε σκέψις ή π ρ ά ξ ις πού δεν άφηκε ίχνη ά μ εσ α ή έμ μ εσ α ή
τής ό π ο ια ς τά ορατά ίχνη έχάθηκαν, έχάθηκαν καί γ ια την ισ το ρ ία .
Κ ατά τον Ν. Πατσέλην ( Ή π ε ιρ . Ε σ τ ί α του 1 9 53, σελ. 1 0 2 8 ), ό
μεγάλος Ντε Κουλανγκέ έλεγε, δ τ ι, «δπου δεν υπάρχουν έ ν γ ρ α φ α δέν ί·*
* πάρχει Ιστορία .» ’Αντί λοιπόν ό Ιστορικός νά κ α τα φ εύγει σ ε πρ οχειρ ολο
γ ίε ς , προτιμ ότερο καί άσφαλέστερο είνα ι, δπω ς ol έρευνές του είναι πη
γα ίες. Με τ ις σκέψεις α υτές καί μείς, δημοσιεύομε τ ά κατω τέρω έ γ γ ρ α φ α .
Σ το σύνολό τους, είναι άνέκδοτα. Μ ερικά συνοδεύονται ά π ό έπεξηματικές σ ημειώ σεις μ α ς, ά ντεγράφ ησαν δέ — τά π ερ ισ σ ό τερ α — ά π ό τό
Ιστορικό άρχεΐο τής Κ οινοτικής Βιβλιοθήκης Βησσάνης καί τό οίκογενειακό τού Λέων. Μέντζου έκ Βησσάνης.

1. Τουρκική δ ) γη επί συνοριακής διενέξειος, μεταξύ τής ΒησσάΚΐδοποιεϊσθε δτι σύμφωνα
και
τών ιδιοκτητών Ζαροδίνης του 1896:
νης
με την υπό χρονολογίαν 11-7-1896 καί ύπ’ άρίίΚ 831 δ/γή τού Βαλή πασιά, σύμ
φωνα με τό περιεχόμενο καράρι του Μετζηλισίου ίνταρέ Ίωαννίνων καί σύμφωνα
μέ τό υπό χρονολογίαν 7-8-1896 καράρι του μαντζηλησίου ίνταρέ Αργυρόκα
στρου καί Πωγωνίου, άπεδίχθη καθαρά δτι, τό φιλονικούμενον μέρος μεταξύ Ζαραδίνα και Βήσσανη, είναι κτήμα του χωρίου Ζαραδίνας, καί δταν ό Χαζνές έπδίλησε και τό μέρος αυτό είς τούς ιδιόκτητός Ζαραδίνας, και μάλιστα είναι γραμμένον καί είς τό χουντάτι τού χωρίου Ζαραδίνας. "Ωστε δέν δικαιούνται οι κάτοι
κοι Βησσάνης νά έπεμδαίνιοσι επ’ όνόματι και διά λ/σμόν τού Χαζνέ καί διά τούτο
ριτώς ό δαλή πασιάς λέγει νά μην ένοχλώσι καί νά μή κάνουν οί κάτοικοι Βησσάνης έπέμδασι είς τό μέρος αυτό. Τούτο είναι καθαρά κτήμα τών ιδιοκτητών Ζαρα
δίνας καί οι κάτοικοι Βησσάνης δέν έχουν κανένα δικαίωμα είς τό μέρος αυτό.
Καί είς τό εξής διετάχθησαν νά μή ένοχλώσι ν υπό τήν ανωτέρω έννοιαν καί υπό
σημερινήν χρονολογίαν εστάλη δ/γή τού Καϊμακάμη πρύς τούς μουχταροδημογέροντας Βησσάνης διά νά μή σάς ένοχλώσι ν κ. Μ. Μέντζο και άν παρακσύσωσι
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ται περί αντίγραφου, γιατί στην οπισυια σε/.ιοα υπάρχει σχετική επιστο/.η με τσ
ίδιο γραφικό χαρακτήρα πού έκφράζεται ύβριστικώς για τή στάσι τών Βησσο
νιωτών και ευχάριστη σι γιατί έδόθηκε δίκηο ατού; ίδιοκτήτας τής Ζαραβίνας.
#
2. Συμφωνητικό προσλήψεο*ς διδασκάλου του 1860. Ή κοινότης το
χωρίου Βησσάνης έσυμφωνήσαμεν τον Ζήσιμον Ίωάννου δι’ έλληνοδιδάσκαλον <|
έπεται:
Α '. Η μείς ύποσχόμεθα να δο>σο>μεν είς αυτόν έτήσιον μισθόν γρ. πέντε %
λιάδας πεντακόσια τών όποίι.ον ή πληροψή έκ διαλειμάτιον θέλει γίνει ώς καθα
τό νόμισμα τρέχει την περίστασιν χαύτην, μή θεο>ρουμένης τής τιμής τούτου ά
τάς κερδοσκοπικός συναλλαγάς των έμπόρο/ν, τά οποία ML· ι λαμβάνει από τό
έφορον τής εκκλησίας.
Β \ ’Επίσης ημείς υφείλομεν νά χορηγώμεν τά αναγκαία μέσα είστε ττ
σχολήν καί τούς μαθητάς εις την πρόοδον αυτών, αυτός δέ θέλει καταβάλλει πί
σαν προσπάθειαν δι’ επιτυχίαν τών σκοπών τουτιον. Γ '. Ό ρηθεις διδάσκαλός με
έχει την άδειαν νά άπέρχηται είς τό σπίτι του τρις τού έτους.. . άνά δέκα ήμι
ρας, ώς καί οΐ πρό τούτου διδάσκαλοι. Διασαφηνίζομεν ότι είς πέντε πεντακόσια..
με την τροφήν. ’Τποφαινόμεθα. 1860 εν Βησσάνη αύγούστου πρώτη, έναρξή
’Τ π ογ.: ’Αρχιμανδρίτης Οικονόμος, Κ. Ίλαρίδης, Κ. ’Αθανασίου, γιάνη κόστα
Χρ. Έ ξαρχος, Ά θαν. Γούναρης, διμιτρι θεοδόσης, Χρ. Καλτζουνίδης κ.ά.- *0
πισθεν τού συμφωνητικού υπάρχει /./σμός πληροφών τού διδασκάλου γιά δλο 1
χρόνο είς χρήμα καί *άλευρον». Στο τέλος δέ τής σελίδος άνανεούται αύτη καί δι
τό έτος 1861 μέ τάς ύπογραφάς τών ιδίων καί επί πλέον: Γιάν. Γκοδές έφοροι
Νικόλα ποσινάκις κ.ά.
#
3. Συστατικό γιά τον μητροπολίτη Βελλάς καί Κονίτσης, τού 1891
Στήν κορυφή τής έπιστολής αυτής υπάρχει τό όνομα: A. G. SOURLAS. Κωι
σταντινούπολις 10-9-1809. Κε Κο>νσ. ’Αλιεύ, είς Ίιυάννινα. Συνιστώ ύμίν θε(
μώς τον κομιστήν τής παρούσης μου Πανιερώτατον Μητροπολίτην Β ελλάς κι
Κονίτσης κ. Κιυν. Άράβογλου Ιδιαίτερόν μου φίλον, μεταβαίνοντα είς την έπα*
χίαν του. Κατά τήν διά τής πόλεώς σας διάβασιν ή Α. Πανιερότης ML· ι λάβ!
τήν εύχαρίστησιν νά σάς γνωρίση προσο>πικώς, σάς παρακαλώ δέ νά τήν περιπσ
ηθήτε παρέχοντες αυτή τήν ηθικήν καί υλικήν συνδρομήν σας καί θέλητε μέ ύπ|
χρειόση μεγάλως. ’Επίσης σάς παρακαλώ νά συστήσητε τήν Α. Πανιερότητα ε-ι
όσους έκ τών αυτόθι έπαρχιιυτών Αυτής καί λοιπών φίλων ήθέλετε κρίνει εύλογά
ώς καί είς τάς αυτόθι άρχάς. Εύχαριστών ύμίν έκ τών προτέρων σάς φιλικοασπτζομαι. Πρόθυμος Α. Γ. Σούρλας. ίΣ.Σ. Ό έν λόγιο μητροπολίτης Βελλάς wi
Κονίτσης είναι ό κατόπιν οικουμενικός πατριάρχης. Φιοτογραφία τούτου δημοσιεύω
με στά Πο^γιονησιακά όταν κατά τήν άνοιξι τού 1905 έπεσκέφθηκε τήν Βήσσανέ
καί ή Κοινότης παρέθεσε γεύμα προς τιμήν του στο Μοναστήρι.)

4.
’Ομολογία χρέους, τού 1913. Όμολογσύμεν, ότι ή Κοινότης Βη
νης χρεώστε! νά πλήρώσει είς τόν ’Απόσ. Ζόγκαν γρ. 1360, τά οποία έδωκεν ε |

«Η Π ΕΙΡΩ Τ ΙΚ Η Ε Σ Τ ΙΑ »

, | | καιρόν πολέμου τον ’Οκτώβριον και Νοέμβριον του 1912 εις τους Μουσταφαγάτες
καί κυβερνητικούς κατά δ/γήν τής Μουχταροδημογεροντίας και επιτροπής και εις
ένδειξιν. Βήσαανη 15-7-1918. Τ.Σ. τής εκκλησίας τού 'Αγ. Νικολάου και άκολουθούν αΐ ύπογραφαί: «Δημογερόντων Ίωάν. Δ. Παπαγεωργίου, Ν. ΠαπαγεΜ ωργίου. Επιτρόπων: Γ. Καραγκιόζης, Χρ. Λάζος, Χρ. Σακκελάριος και Έξωp. φλήθη τή 11-5-1914 παρά τής έφοροεπιτροπής, ό λ α β ώ ν... ’Αντί υπογραφής ύ| Κ πάρχει δούλα μέ γράμματα κεφαλαία: A. X. ΤΖ.»

Ϊ

^

Σ.Σ. Σχετικά με τό άνιοτέρω έγγραφο, σημειιόνοιιε τά έξης: Α φορά τον πόλεμο
πού κηρύχτηκε στις 5.10.1912 και είχε σάν αποτέλεσμα την μετά πεντάμηνον περίπου ά% πελευΟέρωσί μας από τού τουρκικού ζυγού. Τότε έξ αφορμής κυρίως τής παρουσίας και
λ τής μή λελογισμένης ένίοτε δράσεως ώρισμένοιν ελληνικών αντάρτικών σωμάτων ύπέφεραν τά πάνδεινα πολλά χωριά τής Ηπείρου καί Ιδιαιτέρως τού Ζαγοριοϋ έκ μέρους τουρ.
•/αλβανικών στιφών υπό τάς δ ) γάς φανατικών τούρκων καί άλάανών άξ)κών. Μερικά ιιάλιστα έπυρπολήΟησαν καί έκάησαν, οπο)ς ή γειτονική μας Μόσιορη (ν. Σιταριά) γιατί ύ■ ι|'ΐοσε την ελληνική σημαία προιόρως. Την περίοδο εκείνη στην περιοχή Πωγωνίου ένεφανίζοντο τά σώματα τών Βάσου ή Μέμου πού υπήρξε καί αφορμή τής καταστροφής τής
λ Μόσιορης, καί τού καπετάν Νώντα.
’Αντίθετα προς τούς Ζαγορίσιους πού έπεδκοξαν νά προστατεύσου τούς αμάχους
δι’ αντάρτικών σωμάτων πού υπήρξαν καί αιτία τής καταστροφής τού τόπου τους, οί
Βησσανιώτες εμπιστεύτηκαν τήν άσφάλειά τους στούς ίδιους τούς τουρκαλβανούς από τούς
όποιους προέόλεπαν ότι 0ά ύπέφεραν. ’Έτσι έπλήρωναν τούς αρχηγούς τών τουρκαλβανικών
αποσπασμάτων πού περιεφέροντο γιά νά προλάβουν ένδεχόμενη έξέγερσι τού έλληνικού
στοιχείου σέ συμπραξι μετά ιών άναρτικών μας ομάδων. Τέτοια δέ ήταν δυό: ένα τού
Φουάτ, ή Φάτε όπως τον ώνόμαζαν οί βησσανκότισσες καί άλλο, τό καί πολυαριθμοηερο,
τών Μουσταφαγάτων. Χάρις δέ στήν εξαγορά τών άποσπασματαρχών αυτών δεν έπαΰε
τότε κανείς βησσανκότης άπολύτως τίποτε. Επειδή όμως τό ταξίδι είχε αποκλεισθεί καί
δεν έρχονταν τίποτε καί ώς έκ τούτου τά χρηματικά τους αποθέματα είχαν εξαντληθεί,
δανείστηκαν από τον τσέλιγκα Άποσ. Ζόγκαν 1360 γρόσια, σύμφωνα μέ τό άντοτέρω όμόλογο.
Μουσταφαγάτες είδικοιτερα, είναι όνομα μεγάλης τουρκαλβανικής φάρας τού Δελ
φίνου τήν οποίαν παρουσίαζαν ώς φιλελληνική. Λέγεται, ό'τι ό αρχηγός της στή διαθήκη
του άφησε εντολή στούς απογόνους του, όπως μή πολεμήσουν ποτέ έναντίον τών Ελλήνων.
νΙσο)ς δέ νά έπέδρασε καί τό λεγόμενο τούτο, στο οτι δέν έδεινοπάδησαν τότε γύρω προς
τήν Ι3ήσσανη χωριά τών οποίων τήν ασφάλεια είχαν άναλάβει οί Μουσταφαγάτες.

5. ’Αμφισβητούμενα Εκκλησιαστικά κτήματα:
«Άπό Μουτεσαριφλίκι1 τού Λεσκοβικίου: Στο παληπωγών, τον καζάν στή
|Ζαραβίνα τό τσιφλίκι, μέσα στον βασιλικό τόπο πού έπανιοθιό στο μέρος έ'φκιαjf στηκε χάνι καί άπό κάτω, 6 στρέματα χοιράφι και 8 αμπέλι καί λοιπά γιά βακού4φικα, καένα καΐτη καί μαλουμάτη δέν είναι. Στο ανωτέρω τσιφτιλίκι. στο Χουντάτι
I καί σύνορον εις τό ’Αργυρόκαστρο όπου είναι παραφ/υλαγμένο εις τό ντευτέρι τού
Ιντερβίςμπεη διά νά κυταχΟή, πρέπει εις τον ανώτερο) καζάν πωγών εις τό μεντζη|λίσι ϊνταρέ, ό σταλμένος μαζμπατάς τό άντίγραφόν του. Καί γιά αυτήν τή δου|λειά, ένα δευτέρι παρακλεισμένος όπου έστάλθηκε ή άπάντησις όπου ήλθεν εις τάς
|2 9 μαρτιού έτος 802 καί νούμερο 82, ό έμηρλαμές τής εξοχότητάς σας καί ό άνωφ τέρω μαζμπατάς έλεγεν όσα έλεγε ν, μόνον είναι ενός μουλταζίμη λόγια. Τό άνω|τέρο) δευτέρι, αυτό πού λέγονται βακούφικα χωράφια καί αμπέλια καί τσαΐρια καί
%
ιλοιπά γιά βακούφικα, οί επίτροποι καί. οί παπάδες τά έκαμαν κατά τό θέλημά των.
IΕπίσημα σουνέτια έχουν; καίάν έχουν τά αντίγραφα επικυρωμένα, νά σταλθούν καί
|άν δέν έχουν τό ζήτημά των σέ τί τρόπο είναι γιά νά ξι ταχθεί καί γιά νά φανε
ρώσουν έπρόσταζαν ή ύπόθεσις αυτή άπό τό καγμακλίκι τού πογωνιου έρωτήθηκαν τούτη τή φορά όπου μάς ήλθεν άπό τό παλαιοπωγών μεντζιλίσι Ινταρέ, τον
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βσζματάν πρωτήτερα τού πο>γο)νιού. Ή κυβέρνησις καθώς άκάϊκεν μέσα στο τσι
φλίκι όπου εύρίσκονται κτήματα και χωράφια, τά έγγραφα καί τά καΐτια δλα
έκάϊσαν και μέσα εις το άνωτέρο> τσκρτιλίκι για βακουφικα χο>ράφια καί γιάλοιπά,
επιτόπιους κανένα καΐτι και μα/m 1μάτι δεν είναι και οι παπάδες για αυτή την ύπόθεσι τό ζήτημα πού κάνουν επίσημα έγγραφα και σουνέτια δεν έχουν ποο>τή- ϊ
τερα, όπου έφκιάστηκαν και εστάλθηκεν ό μπαζματάς τό αντίγραφο και τό δευτέρι, τό αντίγραφο παρακλεισμένον και ένα σουνέτι απλό, με αυτά κάνουν άπετήσεις ώς βακουφικα τούτον τον τόπον διά νά τον ζαπώσουν και νά τον αρπά
ξουνε και νά τον πάρουν είναι τό θέλημά tojv, καί μέτού μουλτεζίμη τον ίνφαντέ
καί γιά λοιπά εις τό χουκιμάτι κανένα καΐτι δεν είναι από τον ειρημένο μουλτε
ζίμη. άλλος γιά ταύτα νά γνωρίζει δεν έβρέθηκε θέλοντας δεν θέλοντας από τον
μουλταζίμη. εξετάσαμεν καί από τό έπικυρο>μένο δευτέρι όπου έπήραμε από τον
μουλταζίμη καί σάς τό έστείλαμε. Καί ή αλήθεια γιά νά βγεί στο μεγντάνι τό σύνορον καί τό Χουντού τού Άργυροκάστρου τό Σαντζάκι καί εις τό Μουχασιμπέ
καλέμι όπου εύρίσκεται παραφυλαγμένον τό ντεφτέρι τού γτερβίς βεη, πρέπει νά
παρατηρηθεί ή ύπόθεσις καί από τον μουτεσαρίφη τού Άργυροκάστρου διάνάερωτηθεΐ. . . Γιάτούτο τί πρέπει νά γίνει είναι τό θέλημα τής εξοχότητάς σας Βαλή
πασιά καί ό ορισμός σας. πρώτη ραμαζάνη έτος 303 μαΐος 302 (Σ.Σ. 1887). Τού
το τό αντίγραφο τού μαζμπατά έκυττάχτηκε καί είναι παρόμοιο δπωζ τό πρώτο.
Έκυτάχτηκαν, μπάς κιατίπης2 = Σαντίκ.»

6. Παράπονα Βησσανιοπών κατά τού γκουτζάμπαση Άθαν. Κιτσώνα. 1910.
Προς τον Ένδοξότατον Καϊμακάμην Βέην ΓΙο^γο^νίου. Ενδοξότατε,
Π ρο δυο ήμερων ήλθον οί Βλάχοι τού Μεντζιδιέ, Πάνο Κιόσε, Δήμο Μηντίς μετά τού αδελφού του, Νικόλα Καπέλης καί πιστικοί τού Αθανασίου Κιτσώνα
μέ πέντε χιλιάδες αιγοπρόβατα καί κατέλαβον όλα τά μέρη τού χωρίου μας. Έπανειλημέν<υς έστειλα μεν τούς δραγάτες τού χωρίου μας όπως άποσυρθούν διότι
δεν έχουν πού νά βοσκήσουν τά ζώα τών τσεφτσίδων1 καί νά καλλιεργήσωμεν τά
χωράφια καί αμπέλια, αλλά οι ποιμένες καί τσελεγκάδες οπλισμένοι μέχρι όδόντων καί μετά τών σκύλο.)ν, έχουν ενσπείρει τον φόβον καί τον τρόμον καί ουδό
λως εννοούν νά άποσυρθούν. Διά ταύτα ενδοξότατε, λάβετε μέριμναν υπέρ τών
τσειρτσίδων καί ταχέως, διατάξετε, καί μάς συνδράμετε, ίνα ταχέως άποσυρθούν
έκ τών μερών μας. ’Άλλως θά έλθωμεν εις τό λυπηρόν σημεΐον νά σάς παραδώσιυμεν
τά άροτριόσημα ζώα καί τάς γαίας μας, καί νά μάς υποδείξετε μέρος ινα ζήσωμεν. ΟΙ αίτώντες κάτοικοι Βησσάνης. Βήσσανη τή 16-10-1909. Τπογ. Χρ. Γκατζιάδης, Δ. ’Άρμπιρος, Σπ. Μακρυγιάννης, Έμ. Βοσνάκης, Κ. Κοτσάκης, Μ. Παπίγγης, Χρ. Νικολαΐδης, Ά θ . Χρ. Παπαγεο)ργίου, Άλ. Στάθης, Μιχ. Χατζής,
Ά θ . Κωτσάκης, Δ. Κοτρότσος, Εύστ. Βασιάδης, Χρ. Ιλαρίδης, Γαβρ. Δάμπας,
Χαρ. Γιαννές, Κθ)σ. Στέφος, Γρηγ. Καμπράνης, Νικ. Βασιάδης, Γαβρ. Κώτσιος,
Γρηγ. Μισιρλής, Μιχ. Τζάκος, Κωνσ. Παπαγεο>ργίου, Άθαν. Δ. Κσκάλης, Θεοφ.
Π . Τζάκος, Γ. Στεφόπουλος, Θοψάς Παπντίνος, Μ. Παπασταύρος, Μιχ. Παπαγεο>ργίου, Βασ. Σάσης, Βασ. Χαΐτος, Νικ. Δέσης, Δημ. Βασαγιάννης, Λημ.
Γκούγιας, Θο>μά Κοτρότσο;, Κ. Καμπάλιος, Κ. Κιτσής, Γεωργ. Κυριαζή;. Οί
μουχταροδημόγέροντες: Άπόσ. Μέντζος, Κωνσ. Ζώτος, Μουχτάρης Δ. Χατζηκοκάλης. (Σ.Σ. ακολουθεί τουρκιστί ή βούλα τού μουχτάρη. Στη συνεχόμενη επό
μενη σελίδα υπάρχει άντίγραφον τής αίτήσεως - καταγγελίας τουρκιστί, κάτωθι
1. Νομαρχία. 2. Άρχιγραμματεύς. Κατά πιστή άντιγραφή.
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τής οποίας έπι χαρτοσήμου υπογράφει ελληνιστί ό Κων. Ζώτος. Στην άλλη δέ δψι
τής σελίδος διάφοροι διαβιβαστικού προφανώς διαταγαί τής τουρκικής διοικήσεο>ς άγνωστου είς τον γράφοντα περιεχομένου).

8.
Βησσανιώτικα κτήματα στην τοποθεσία Καρίτσα.
’Αντίγραφο
αναφοράς που δόθηκε στο υπουργείο του ιδιαίτερου βασιλικού ταμείου (Χαζηνεί
χασά) τή 19 Ίανουαρίου 910 έτος τής έγείρας (1895).
«Έκ των ιδιοτηκών κτημάτων τής αυτού μεγαλειότητος του βασιλέως, των
τριών
χιλιάδων στρεμάτων γαιών τών ονομαζόμενων Καρίτσια του χωρίου Βήι
σανη, του καζά πογούν καί τής επαρχίας 'Έοτζερη (= ’Αργυρόκαστρου), ένώ τά
ρηθέντα στρέματα προ πολλών ετών εύρίσκονται μεταξύ τών ιδιοτηκών κτημάτων
τής αυτού μεγαλειότητος, καί εις τάς εκτελεσθείσας καταγραφάς κατά τό έτος
1885 μέσον τού Χουσείν έφέντη, ήσαν γεγραμένα μεταξύ τών ιδιοτηκών κτημάτιον καί εντός τού χωρίου ημών. Ταΰτην την φοράν έν τή έκτελεσθείση καταγραφή
μέσον τών επιστατών τού τεφτετέρη Χακανή Νουρή - ού?νλάχ βέη >καΙ Ά λή έφένV
δη, τό ρηΟέν μέρος μή εΐσαχθέν είς τό κατάστιχον τών ιδιοτηκών κτημάτων, οι
δέ μουτεσαρίφηδες τού αγροκηπίου Ζαραβίνας, λαβόντες πληροφορίας έκ μέρους
τών μουτεσαρίφηδων τών διά την μή είσαγιογήν τού μέρους τούτου, συνένοσαν
αυτό μέ τάς γαίας τών εαυτών αγροκηπίων καί έγέρθησαν νά τό κυριεύσωσιν. Ή
ύπόθεσις αύτη δηλο)9είσα δΓ αναφοράς είς τό μουτεσαρφιλίκη τής έπαρχίας Έ ρ τζερη, καί αν έκ τής έπαρχίας ταύτης διετάχθη ή άπαγόρευσις τής γινομένης είσβολής τού μουτεσαρήφη τού αγροκηπίου καί έδηλώθη δτι είναι άνομον τό νά παρέλθωσιν εις άλλην χεΐρα τά τοιαύτα βασιλικά ίδιοτηκά κτήματα, μόλλα ταύτα μέ
χρι την' σήμερον κανέν αποτέλεσμα τής ύποθέσεως δεν έφάνη, καί έπομένως τό
*μέρος τούτο δτι εύρίσκεται έκ τών ιδιοτηκών κτημάτων τού βασιλέο^ς, είναι αποδε
δειγμένο ν έκ τής προηγούμενης καταγραφής, έκ τών αντιγράφων τού τεφτέρη
Χακανή καί έκ τών έκμισθωτών τών παρελθουσών έτών, και μόλλα ταύτα ή υπό
δεσις θά γίνει όλοτελώς φανερά έάν γίνει ή άνάγνωσις τών εγγράφων τών ληφθέχτων παρά τών μουτεσαρίφηδων έκ τού υπουργείου τού τεφτέρη Χακανή προ
8 ή 9 έτών, διό δηλούμεν τίν πραγματόδη ύπόθεσιν». Σημ. Ή αναφορά αύτη έI
| στάλη μέ τεζκερέν είς τό ύπουργείον τών οικονομικών και έξ αυτού έγράφη έπίI σημος έπιστολή είς τον νομόν Ίωαννίνεον τή 18 Φεβρουάριου 1810 ως εξής άρ.
149: Επειδή έκ τού αρμοδίου μέρους εστάλη αναφορά δηλούσα δτι μέρος 3 χι
λιάδαν στρεμάτων, τών βασιλικών κτημάτων τού αγροκηπίου βήσανης τού καζά
πογούν καί τού νομού ’Ιωάννινάν, περιήλθεν είς τήν διοίκησιν τον μουτεσαρίφη
δων Ζαραβίνας ή δέ περί αυτού έκτέλεσις τού δέοντος έγράφη μέ τεσκερέν τής
(Χαζηνεί χασάϊ σαχανέ) 28 Ίανουαρίου καί έπειδή τά περιεχόμενα τού αντιγρά
φου τού ρηθέντος άρτζουχαλίου δπερ έστάλη μέ τήν έκθεσιν τού γενικού12
i
ι
ιi

1. Τσεφτσίδες-κολλήγοι = καλλιεργηται του τσιφλικιού. *0 ΆΟαν. Κιτσώνας ή Κιτσο)νίδης, ήταν κατά τά τελευταία προ τής άπελευΟερο'ισεως από τοϋ τουρκικού ζυγού χρόνια
παράγων προ'ιτης γραμμής στην περιοχή ΓΙωγωνίου, ό άνθρωπος που «έλυνε καί έδενε»
κατά κοινή έκφρασι, κοντά στους τουρκους. Καί φυσικά παράλληλα μ’ αυτόν καί οί συγ
γενείς του καί ευνοούμενοι του. Σχ. ϊδε καί ΙΙοιγοινησιακά οελ. 273 Λ 7.
2. Ή έν λόγφ δήλωσις, αποτελεί ένα ακόμη δείγμα —ύπαρχο in' πολλά άλλα παρό
μοια— τού πνεύματος τής ανωμαλίας καί τής αρπαγής πού έπικρατοΰσε, ώς προς τήν
. έξακρίβωσι τών ιδιοκτητών καί τής κατηγορίας τών κτημάτων, πράγμα για τό όποιο κα
ί νομέ λόγο στην ανέκδοτη πραγματεία μας «Ή Βήσσαινη» (Ίστορικά-όνοματολογικά-Λαογραφικά).
i

ι

διευθυντηρίου (άσάρ και ρουσουμάτ), προσελκύουν τό βλέμα της προσονήςΙ
διό κατά την σημασίαν τού τεζκερέ αφού έκτελεσθώσιν αΐ άπαιτούμεναι λεπτομεϊ
ρεΐς εξετάσεις τής ύπο\*)έσεως και έκτελεσθή ταχέως το άπαιτούμενον τού νόμον,
να δηλωθή τάχιστα τό άποτέ?*εσμα τής ύποθέσεο^ς. Κωνσταντινούπολή 18 Φε|
βρουαρίου 1895.»
Σ.Σ. *Από τό οικογενειακό αρχείο τον Λέων. Μέντζου τό όποιο εύγενώς έτέβη στι»
διάΟεσί μα?, αντιγράψαμε και τό κατώτερο) σημείωμα πού σχετίζεται μέ τό ανωτέρω θέμα,!
«"Ολα τα έν Καρίτσα ευρισκόμενα χωράφια όταν ήλθε ό έξ ’Αργυρόκαστρου Χακανής Σαλ’
λί έφέντης διά νά καταγράψη τάς γαίας Βησσάνης ολα τά έν Καρίτση ευρισκόμενα χία
ράφια τά έγραψε επ’ όνόματί μας διότι είναι εντός τό)ν ορίων μας,ένεκεν πριν ήτον χέρσσ
καί το')ρα έκαλλιεργήΟησαν. Μάλιστα δι’ αυτά έδώσαμεν καί Αναφοράν μας είς τον Μου'
τεσαρίφην ’Λργυροκάστρου την οποίαν έκαμεν χαβαλέν είς τον Χακανήν ’Αργυροκάστρο*!
6 δέ Χακανής την έκαμεν χαβαλέν εις τον Χακανήν Βοστίνας/τόν Χριστάκην ιατρόν/·;
οποία εύρίσκεται πάντοτε εις τό καλέμι τού Χακανή Βοστίνας, προς γνώσιν μας. ΈπίσηΙί
δηλοποιό) ότι καί μερικά άλλα χωράφια τά όποια εύρίσκονται είς τήν Π αλαιοκαλυβα κα·
Καρίτσαν είναι γραμμένα είς τό Βιβλίον τού Χακανή έπ’ όνόματί μας.άν θέλετε έξετάσετ
τον Χακανή Μεμούρην είς Βοστίναν διά νά σάς δείξη καθαρά ποιά χωράφια τήςΚαρίτσαί
καί Παλαιοκαλύβας είναι γραμμένα έπ’όνόματί μας είς τά Βιβλία τής Κυβερνήσεως».
?
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9.
Όδηγίαι τής Μητροπόλεως, γύρω από τό ψευδοσύνταγμα τω
Νεοτούρκο)ν τού 1908.
Άριθ. πρωτ. 217. ΑΙδέσιμοι ιερείς, εντιμότατοι έφοίί
ροεπίτροποι και πάντες οΐ ευλογημένοι χριστιανοί τής καθ’ ημάς θεοσώστου έπαρί
χίας, εύχόμεΟα καί εύλογούμεν υμάς άπαντας έν Κυρίω πατρικώς. Τό πανευφρό*
συνον καί χαρμόσυνον άγγελμα τής άνακηρύξεοις τού Συνταγματικού πολιτεύμα^
τος, έν τώ θεοψρουρήτω ημών κράτει, διά τού οποίου έξασφαλίζεται ή έν πλήρε|
Ισότητι απόλαυσες των πολιτικών δικααομάτο)ν εις δλους τούς λαούς τής Αύτο|
κρατορίας, ιδιαζόντως έχαροποίησεν τό ευσεβές ημών Γένος, ό'περ εύλόγως άπεκ!
δέχεται έκ τής μεταβολής ταύτης τ’ άγανθά τής προόδου και ευημερίας. Και ζξε'ί
δήλωσε μεν άπας ό ορθόδοξος ελληνικός πληθυσμός τού Κράτους αείποτε τήν πίί
στιν καί άφοσίο^σιν είς αυτό διά περιτράνοη» τεκμηρίων. Ούδέν ήττον δμο^ς έν τ%
πανευφροσύνω νέα ταύτη αρχή τ ο ύ .,.. όφείλομεν πάντες ο! Ελληνες ορθόδοξοι χρι|
στιανοί. . . άπαξ ετι, τό νομοταγές, τήν πίστιν καί τήν άφοσίωσιν. .. τού μέγιστοι
τούτου αγαθού.
I
Διό καί συγχαίροντες πάσι τοίς πνευματικοίς ημών τέκνοις έπί τή άποκτή$
σει τής συνταγματικής Ισότητος καί έλευθερίας, συνιστώμεν αύτοΐς πατρικώς τάδε!
'"Όπως έκαστος εύλογή τό όνομα τού εύεργετικωτάτου ημών ’Άνακτος xor.
χορ)]γού τού τιμαλφεστάτου τούτου αγαθού καί πάντων τών εις τούτο συντελεσάνΓ
το>ν, φανή διά τής νομοταγούς αυτού συμπεριφοράς, τής αγάπης προς τούς συνί
οίκους αδελφούς λαούς καί ειλικρινούς άδελφοποιήσειυς, τής προθύμου καταβολή»ι
τών φόρων, τής εύπειθείας είς τάς άρχάς καί τάς διακελεύσεις τού νόμου, τής εΐ
χριστιανούς έμπρεπούσης προς άλλήλους αγάπης, τής χρηστής καί συνετής δια
γου/ής, τής περισκέψοίυς, ήτις απαιτείται προς έννομον, πρέπουσαν καί λυσιτελυπέρ τού ίδιου τε καί τού αγαθού χρήσιν τής παρεχομένης Ελευθερίας, τής άποφι*
γής τών σκανδάλο>ν καί τού κομματισμού, τής διακρίσειυς καί τών μικροφιλοτιμιών
τής άνορθοόσεως τών κακώς κειμένιον κοινοτικών πραγμάτιυν, τής ευθαρσούς στο
σεως προς τά κακοποιά στοιχεία καί τής έν πάση ανάγκη έλευθέρας υποβολής πο
ραπόντον είς τήν πατρικήν όντο3ς τουντεύθεν κυβέρνησιν, φανή άξιος τής χορηγΐ5?
θείσης αύτώ ισοτιμίας καί έν ισότητι συμμετοχής είς τά τής διοικήσεως τών κοινών'
άναδυκνυόμενος τύπος έλευθέρου χρηστού πολίτου. ’Ιδία όταν καλείσθε είς τήν ό<,
νάδειξιν τών μελών τοίς Διοικήσεθ3ς νά διέπωσι τά καθ’ υμάς, νά φροντίζητε, δ *
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πω; ή ελεύθερα ψήφος ύμών δίδεται υπέρ άνδρών ανεπίληπτου παρελθόντος και
χαρακτήρος, εγνωσμένης ίκανότητος και φερόντων τά τοι> νόμου προσόντα, δυναμένων δε λυσιτελώς και τελεσφόρος να δρασωσι και έργασθώσι υπέρ των πολλα
πλών αναγκών του Γένους και τής κοινής πατρίδος.- Έντελλόμεθα ινα άναγνωσθή
και έπεξηγηθή εις έπήκοον πάντων και άντίγραφον αυτής τοιχοκολληθή είς κεν
τρικόν μέρος. Ή δέ του Παναγίου Πνεύματος χάρις άς φωτίζη πάντας υμάς
εις την νέαν οδόν είς ήν επ’ αίσίοις εΐσήλθεν ή κοινή ημών πατρίς. Τ,Σ. Τή 30
’Ιουλίου 1908. Έκ τής Ίεράς Μητροπόλεοις Βελλάς και Κονίτσης.
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10. Συμβόλαιον προσλήψεως εκπαιδευτικών:
Μεταξύ των ύποφαινομενών κ. κ. Χαρ. Γιαννέ, Κων. Πλατή, Ν. Παπαβασιλείου, Κ. Τσουβαλίδη καί
Κλ. Αάλμα έφόροη' τού Άρρεναγωγείου Βησσάνης άφ’ ενός και των δ/δων Π ηνελόπης Γ. Καλαμίδα, Σταμ. Καλαμίδα και Ελένης Τσεντιανακη άφ’ έτερον, σήμερον τή 1-3-1914, συνεφωνήθησαν τά εξής: Αί δ/δες Π . Καλαμίδα, Στ. Καλαμίδα καί Ί3λ. Τσεντιανακη άναλαμβάνουσι νά διδάξωσιν εις τούς μαθητάς τής
Γ\\ς τάξεοις τού Άρρεναγωγείου κατά τό ήμισυ σχολικόν έτος άνελλιπώς συμφώνως προς τό πρόγραμμα τό έγκεκριμένον υπό τής ’Εφορείας. Ή δέ ’Εφορεία τού
Άρρεναγωγείου ύποχρεούται νά πληρώση αύταΐς μισθοδοσίαν 200 δραχμάς πλη
ρωτέας είς άναλόγους δόσεις. Δι’ ο έγένετο τό παρόν ύπογραφέν παρ’ άμφστέρων
των μερών. Έν Βησσάνη τή 1 Μαρτίου 1914. Ακολουθούν αί υπόγραφα! κα! ή
σφραγίς τής εκκλησίας.- Σημ. Ή περίπτωσις αφορά την άνώμαλον περίοδον τής
άνακηρύξβως τής Αυτονόμου ’Ηπείρου, οπότε όλος ό άρρην πλ)]θυσμός πού μπό
f ρούσε νά φέρει όπλα μετέβη εθελουσίως ή επιστρατευμένος νά βοηθήσει την άπε|· λευθερωτική προσπάθειαν ή οποία είχε λάβει παν-ηπειρώτικο χαρακτήρα.

f
11. 'Ένα μητροπολιτικό γράμμα, 1892.
«Νάουσα, 10 7)βρίου 1892.
! I Άρ. Ίδ. Γραφ. 231. Τιμιώτατε κύριε Κώστα Μέντζον. Ή ευεργεσία και ή έν
I |γένει άγαθή τής ύμετέρας οικογένειας πρός με συμπεριφορά με κατέστησαν αί:§χμάλωτον και δέν δύναμαι νά μή άναμινησκοηιαι τού καλοκαγάθου ύμών ονόματος
# πάντοτε και πανταχού έν ταΐς συναναστροφαίς μου. Ή σχέσις μου αύτη πρός υμάς
1;άπήτει ΐνα σάς γράιμω τά κατ’ έμε ένωρίτερυν. Ά λλ’ αί άσχολίαι μου μόλις σήμεpoov μοί παρέχουσι μικράν ευκαιρίαν, καθ’ ήν ευχαρίστως σάς αναγγέλλω ότι χάΙ^ριτι θεία έχω καλώς υπό πάσαν έ'ποψιν. Έλυπήθην μή δυνηθείς νά ΐδω έν Κωνίγ'ΐσταντινουπόλει τον ύμέτερον Αθανάσιον. Νά άποστείλητε είς τον Μιχαλάκην τάς
Ηέγκαοδίαυς μου εύχάς πρός εύόδωσιν τών επιχειρήσεων του. Τώ Γεωργία) άπειράΙκις ευχαριστώ εύαρεστηθέντι νά έλθη είς Άργυρόκαστρον πρός άποχαιρετισμόν
μου. Παρακαλώ τό γραμμάτων μου νά μή θελήσητε ταχέως νά εξοφλήσω μέχρις
ού νά σάς γράψω, διότι ύπεβλήθην είς άλλης υποχρεώσεις. Εύχομαι δέ είς τον
: Θεόν, όπως αύξάνη καί μεγαλύνη τον οίκον σας, διατελώ, ό Βερροίας Κοσμάς έν
■-?χριστώ ευχέτης.»
Σ.Σ. Ό κατά κόσμον Κοσμάς Κύμορφόπουλος, μητροπολίτης ΔρυινουπόI λεο>ς (9.8.1888 - 30.4.1892), όχι άγνωστος στους παληούς βησσανιώτες τών ό; ποιων τό χωριό έπεσκέφθηκε δίς ώς φιλοξενούμενος ιών Μεντζαίων. Οί σχέσεις
• του μετά τών τελευταίων αυτών, οφείλονται ατό ότι τά τσιφλίκια τους Ζαρβίνα καί
Κρυονέρι ύπήγοντο τότε έπισκοπικώς στη Μητρόπολι Δρυϋνουπόλεως πού έδρα της
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ήταν τό ’Αργυρόκαστρο. Ό Κοσμάς έφημίζονταν για τή διοικητική του άνεπάοκει|;
πού έστοίχισε ακριβά οχι μόνο στην ’Επαρχία του άλλα καί σ’ ολόκληρη την *'ί®
πείρο. ’Επί των ημερών του καί έξ αιτίας τής αδιαφορίας του περί την εκτέλεση·
τών καθηκόντων του, του πείσματός του καί τής αύταρχικότητός του έκλεισαν xi
Ζωγράφεια Διδασκαλεία του Κεστορατίου Β. Ηπείρου, πού ήταν ό μοναδικός τί
τε εκπαιδευτικός φάρος σ’ δλη την ’Ήπειρο. Κατόπιν πολλών καί δεδικαιολογη?
μενών παραπόνων μετατέθηκε στη Βέρροια καί από εκεί στην Πρέβεζα. Άπεβίοί
σε ξαφνικά από αποπληξία στο λοιμοκαθαρτήριο τής Κέρκυρας δπου ήταν έλλιμεν^
σμένο τό πλοίο του οποίου έπέβαινε την 14.9.1901. Βλ. Τό Δέλβινον, Β. Μπαρ<ί
καί έφημ. «’Αγών»’Αθηνών τής 20.9.1901.
ί>
#
;ί
1 2 . Δάνειο
τού 1809, Μαίου 25. Την σήμερον φανερόνο κε όμολογούμί
εμείς τά παιδιά του Νάτζη Πορφήρη από τή Συκιά Χρηστός κέ Γιώργης κε Γιάνν
πός μάς έκαμαν χρήα άσπρα κε παρακαλέσαμε τον Ά γ ο Βασιάρη κε μάς έδά]
νησε γρόσια 1 0 παρά 6 ήγουν δέκα κε νά τρέχουν μέ τό διάφορό τους τά δέκ*ί
έντεκα κε μισό δσος κερός κε νά περάση έχο νά τού τά φχαριστήσο χορίς λόγο:
κέ διά ταύτο έδοσαμε την ομολογία μας κατά έμπροσθεν τούς μάρτυρες, καί έγο
ό Παπακόστας γράφο καί μαρτυρό. Κώστα Στεφάνής, τάσος μάρτυρες.
Σ.Σ. Ή Συκιά ήταν μικρό χωριό κοντά στά Τσαραπλανά πού καταστράφη
κε. Ό
’Ά γος Βασιάρης ήταν από τούςανθρώπους τού Άλή
πασάάξιωμο
τούχος. 'Όπως θά άντελήφθηκε ό αναγνώστης πρόκειται περίτοκογλυφίας
πρώ|
του μεγέθους.
I

*

4
13. Ταπί, κατά μετάφρασι, τού Χρήστου καί Θανάσι Κονδέ (Κόντη).|
Διά τού παρόντος τίτλου δήλον γίνεται δτι δι* ενα χωράφι εις Δελβινάκιον Παληα,
μπελά κατά τούς ύποκάτωθι αριθμούς έστάλησαν βιβλία εις τον Δεφτερχανάν κα*
κατά τούς κάτωθι άριτθμούς εξάγεται, δτι εν χωράφι εις Δελβινάκι Παληάμπελί
τού Καζά Πωγνίου τής επαρχίας Άργυροκάστρου συνορεύον μέ Χρήσο Μάνια, μ·
βακούφικο χωράφι καί μέ λάκκον στρέμματα ταχμινά τρία, ήτο υπό την κατοχήη'
τού Κονδέ. Άποθανόντος δε αυτού μετεβιβάσθη εις τούς υιούς του Χρήστο κα
Θανάσι. Διό δίδεται ό παρών τίτλος δι ου δηλούται δτι διά το χωράφιον τούτο*
έξουσιοδοτήθησαν οί ρηθέντες ϊνα τό κατέχωσιν καί ΐνα δίδωσιν τό δέκατον εΐ*
τον προς τούτο Μεμούρην.
|
5 Ραμαζάν 1280, αριθμός ταπίου 116, αριθμός βιβλίου 7, Δευτερχανές. ;·
Σ.Σ. ΟΙ Κόντη έλέγοντο αλλά καί έγράφοντο παλαιότερα ως Γκοντέ, στη
Βήσσανη.
*
ϊ

14.
Συντηρητική κατάσχεσις προς έξόφλησιν χρέους τού 1878. Άν
μ ον έκ πρωτοτύπου.
Στήν κορυφή υπάρχει κανονικό αποτύπωμα σφραγίδος τού τουρκικού δικά
στηρίου. Ακολουθεί τουρκιστί ό τίτλος τού δικαστηρίου καί κατόπιν έλληνιστί .
Τό ντααβί Μεζλήσι1 βοστίνας τού καζά Πωγωνιανής. Λαβόν ύπ’ δψιν τήν υπό ή .
μερομηνίαν 9 Ιουλίου Επίσημον προς τό Καΐμακάμπεην αναφοράν του κώστα χρή/*
στου ρούκα κτηματία κατοίκου βύσιανης, υπηκόου όθωμανού έκθέντος δτι έχει λαμ *
βάνειν παρά τού γιώργη κώστα διαμάντι] κτηματία κατοίκου χωρίου λαχανοκάί
στρου δυνάμει δύο ομολόγων λίρας τουρκίας 2 6 J/ 2 καί προς έξασφάλισιν αύτώιί

--------1. ΕΙοηνοδικείον.
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ήτησεν όπως τώ έπιτραπή ή άδεια ϊνα κατάσχη συντηρητικώς του είρημένου όφειλέτου την έξης ακίνητον περιουσίαν: Ενα χωράφι ποτιστικόν εις Κερασιάν υπό
νούμερο 12 ταχμηνά2 στρέμματα. σύνοροΧρήστο στόλης,ζώη Χατζήςς ρουψιά λάκ
κος καί δρόμος. Έ να χωράφι εις Μπούρτζια υπό νούμερο 7 τεχμηνά στρέμματα 2
ξερικό,σύνορα ή Ελένη νικοτσάλα διαμάντη,καί από τρία μέρη δρόμος. Έ να χωρά
φι εις Μπούρτζια υπό νούμερο 7 ταχμηνά στρέμματα 2 ξερικό, σύνορα ή 'Ελένη
νικοτσάλα διαμάντη, καί από τρία δρόμος. Έ να χωράφι κείμενον εις Μακρυχώραφον υπό νούμερο ένα, ταχμηνά στρεμ. ένα,σύνορο ζωή διαμάντη, Ελένη κοτσιάλα διαμάντι καί από δύο μέρη χαλιγέρ3. Έ να χωράφι κείμενον είςντάτζικα υπό
νούμερο ταχμηνά στρεμ. 12. Σύρα ή Ελένη διαμάντη κα- από δύο μέρη ό γιώργη
καλπακιώτης και χαλιγέρ. Την άνω αΐτησιν καί έκθεσιν τού κώστα χρήστου ρούκα
λαβόν ύπ’ οψιν τό ντααβί Μεζλήσι καί παρατήρησαν τάέν λόγω ομόλογα έκδιδομένα άπό 15 λιρών εις λαχανόκαστρον 1η νοεμβρίου 1865 και τό από Ι Ι 1/^ λιρών
την 4 ’Ιουλίου 1865 τού έτους, εις βυσιανην,φέροντα την υπογραφήν τού γιώργη
κώστα διαμάντη διά λίρας 2 6 ^ με διορίαν ενός έτους και παρελθούσης μέ τόκον,
των όποιων ό τόκος μέχρι σήμερον υπολογιστείς κάμνει λίρας 38 και ενενήντα
έκατοστά,τάς 26 \ '2 λίρας τό κεφάλαιον συμποσούνται τό όλον ,λίρας 65 και 30
εκατοστά άποφαίνεται:’Επειδή ή αήτησίς του αύτη στηρίζεται είς τάς είδικάς
διατάξεις περί κατασχέσεως νόμου, διά ταύτα επιτρέπει αύτώ νά κατάσχη συντη
ρητικώς τού είρημένου οφειλέτου τήν μνησθείσα ν ακίνητον αυτού περιουσίαν προς
έξασφάλισιν τών 65 λιρών καί 30 εκατοστών, κεφάλαιον καί τόκον πλήν τών
εξόδων,καί επειδή ό είρημένος γιο^ργη κώστα διαμάντης είναι εις άγνωστον διαμο
νήν, διατάσσει όπως επίσημον αντίγραφου ταύτης άποσταλή άρμοδίως προς τήν
εν λαχανοκάστρίο σύζυγον τού αγνώστου διαμονής όντος γιώργη διαμάντη,ώς νεμομένην καί διαχειριζομένην τήν περιουσίαν αυτού προς γνώσιν της, καί έτερον
όμοιον επιστροφή τώ κώστα χρήστου ρονκα προς χρήσιν του άφ’ ού έλήφθη ή
άποχρώσα έγγύησις,όμοιον δε άφεθή είς τον ταπί μεμοι>ρην/Έν βοστήνη τήν 9ην
’Ιουλίου 1878/'Ακριβές: άντίγραφον έξαχΟέν έκ τού Πρωτοτύπου. ’Εν βοστήνη
αυθημερόν. Έκ τού ντααβί Μεζλησιού βοστήνης καζά Πωγών ό Πρόεδρος/
Σ Σ. ’Ακολουθεί τουρκική έπικύρουσις καί σφραγίς τού καϊμακάμη. Έντύπωσι.
προξενεί ή καλλιγραφία καί ή ορθογραφία τού γράφαντοΓ τήν έν λόγω άπόφασι.
’ Οπισθεν τού εγγράφου υπάρχει τουρκιστί δ/γή προφανώς διατάσσουσα τήν έκτέλεσιν διά τά όργανα τής έξουσίας.

15.
Αΐτησις τσκρλικιούχων περί έξώσεως Ζα^αβινιωτών έκ τού χωρίου τωτ
πιθανώτατα τό έτος 1890.
«Προς τό έν Βοστίνη Σεβαστόν Πρωτοδικεΐον. Ενδοξότατε κύριε Πρόεδρε,
ο! υποφαινόμενοι έχομεν εις τήν κατοχήν καί κυριότητά μας τό τσεφλίκιον Ζαραβίνα, κείμενον έν τώ Καζά Βοστίνης καί συνορεύον μέ τά χωριά Βήσανη,Κρυονέρι,Μόσιορη καί Κάτω Ραβένια.
Επειδή ό Δημ.Γεωργίου καί Ήλίας Γεωργίου,τσεφτσήδες καί κάτοικοι τού
είρημένου τσεφλικίου μας κατοικούσιν άνευ τής συγκαταθέσεώς μας εις μίαν οΙκίαν
μας κειμένην έν τώ είρημένω τσεφλικυυ μας Ζαραβίνα καί συνορεύουσα άφ’ ένός
μέ λάκκον άφ’ ιτέοον μέ οικίαν ίδικήν μας είςτήν οποίαν κατοικεί ό τσεφτσής
Βαγγέλη Κολιός καί έτέραν οικίαν μας,είς τήν οποίαν κατοικεί ό τσεφτσής μας
Βασ. Μήτρου καί προσέτι έπειδή άνευ συνεναίσεώς μας καλλιεργούσι πέντε χω2. Περίπου. 3. νΑγονο έδαφος.
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ράψια ποτιστικά και δύο άμπέλια,επειδή το ειρημένον τσεφλίκιον Ζαραβίνα έ'χομεν εις την πλήρη κατοχήν και κυριότητα μας δι’ επισήμων τίτλων, επειδή οΐ ενα
γόμενοι είναι τσεφτσήδες ήτοι μουστετζήδες ίένοικιασται) και ως τοιούτοι δεν
έ'χουσι δικαίωμα νά κατοικώσιν εις τήν ειρημένην οΙκίαν μας κα'ι καλλιεργώσι
γαίας τού ειρημένου τσεφλικίου μας Ζαραβίνα άνευ τής άδειας μας, επειδή έπανειλημένως προσεκαλέσαμεν αϊτούς ν’ άποσυρθώσι τής έν λόγω οικίας μας καί
παύσο)σι καλλίεργούντες γαίας τού ειρημένου τσεφλικίου, άλλ’ ούτοι εκ προφανούς
δυστροπίας άρνούνται νά πράξωσι τούτο καί επομένως παρά τήν θέλησίν μας έπεμβαίνουσιν εις τήν έν λόγω οικίαν καί τάς γαίας τού τσεφλικίου μας, διά ταύτα έξαιτούμεΟα νά κλητευθώσι οΐ εναγόμενοι νομίμως προς διαδικασίαν, νά διαταχθή ή εξωσις αυτών εκ τής τε οΙκίας καί των γαιών τού τσεφλικίου μας Ζαρα
βίνα, νά καταδικασθώσι εις δλα τά έξοδα καί τάς ζημίας αιτινες θά προέλθουν
εις ημάς εκ τής ανθαιρέτου καί αδίκου έπεμβάσεως εις τήν οικίαν καί τάς γαίας
τού τσεφλικίου μας καί νά κηρυχθή ή άπόφασις προσωρινώς εκτελεστή συμφωνως
προς τό,,άρθ. 130 τής 'Προσ. Πολιτ. Δικονομίας, διότι ή αγωγή μας στηρίζεται
εις επίσημα έγγραφα. 'Τπογραφαί: Γεώρ. Μέντζος, κτηματίας, κάτοικος Βησάνης τού Καζά Βοστίνας δι’ εαυτόν καί ώς πληρεξούσιος τού Μιχαήλ καί Νικολάου
Μέντζου κτηματιών καί κατοίκων Βησάνης και τού ’Αθανασίου Κοκάλη κτηματίου καί κατοίκου Βησάνης δι’ έπικυρωμέλ'ου επιτροπικού».
(Σ υ ν ε χ ίζ ε τ α ι)
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ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΗΠΕΙΡΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΦΟΤΙΣΜΟΥ
V ΛΑΜΠΡΟΙ ΦΩΤΙΑΔΗ! *
6 «περικλεής» σχολάρχης τοϋ Βουκουρεστίου
(1753—

1805)

« Π αραφερόμενος υπό του ένθουσιασμοΰ άποπεράτοινεν έκαστον μάθημα μετά λύπη ς...».
I. Ρ. ΝΕΡΟΤΛΟΣ

3 . 'Η $έσ η τον ατό γλωσσικό

ί

iχ:
I

Ή Σχολάοχία και ή εμφάνιση γενικώτερα του Φωτιάδη στο προσκήνιο τής
εθνικής πνευματικής ζωής, πού διαγράφεται την εποχή αυτή Ιδιαζόντως έντονη
στίς μεγάλες παρίστριες πόλεις (Boir/.ουρέστι, Γιάσι, Βουδαπέστη, Βιέννη) καί
μάλιστα στο Βουκουρέστι, πνευματικό κέντρο ελληνισμού, όπου θά γίνουν καί οΐ
πρώτες σοβαρές συζητήσεις για πολιτική καί πνευματική ελευθερία, συμπίπτει μέ
τή ζωηρή άνακίνηοη τού διαβόητου γλωσσικού ζητήματος, σε ποιά δηλ. γλώσσα
θά γράφει καί θά μιλάει το άναγεννώμενο ’Έθνος. Στή χυδαία, τή γλώσσα τού
λαού δηλ., τήν απλή καθαρεύουσα (κοινή, καθώς την έλεγε 6 Κοραής), ή τήν
αρχαία, μέ ταυτόχρονη συγκρότηση τριών άντίστοιχιον καί άλληλομαχόμενων με
ριδίου, τών χυδαϊστών, πού έκπροσοιπούσε 6 επιφανής Φαναριώτης Δημ. Καταρτζής μέ το γνωστό κύκλο του, τών Κοραϊστών πού ηγούνταν ό Κοραής καί ή πα
ρέα του (Κούμας, Βαρδαλάχος, Βασιλείου, Λέσβιος κ.ά.) —αυτή διαμορφώνεται
κατά τά τελευταία χρόνια τής ζωής τού Φωτιάδη (1802 - 1805) μετά δηλ. τή
δημοσίευση τών πρώτων περί παιδείας καί γλώσσης στοχασμών τού Κοραή— καί
τών ’Αρχαϊστών, έκπροσιοπούμενη από τούς μαθητές τού Λάμπρου, Κοδρικά, Δού
κα, Κομμητά κ.ά.
Πρώτος, καθώς είναι γνωστό, τό γλωσσικό ζήτημα άνακίνησε ό Βούλγα
ρη: πού στον πρόλογο τής λογικής του (Λειψία 1700) έπρότεινε νά γράφωμε
στην αρχαία. Στίς απόψεις του άντιτάχθηκε ό φορτισμένος μαθητής του Ίώσηπος
Μοισιόδας, σχολάρχης τότε τής ’Ακαδημίας Ίασίου καί ύστερα καθηγητής στο
Βουκουρέστι, πού υποστήριζε τήν επιβολή τής όμιλουμένης μέ βαθμιαία άπλούοιευση τού ύφους μας καί ή συζήτηση τών Ελλήνων λογίων τής Μολδοβλαχίας
ά\αψε.
*Λς σημειωθή έν τούτοις, πώς σκοπός εμφανής καί γιά τις τρεϊς παραπάνω
μερίδες δεν ήταν βέβαια ή γλώσσα αυτή καθ’ έαυτή, άλλ’ ή διάδοση τών γνώΣυνέχεια έκ τού προηγουμένου, σελ. 302.
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σεων, ό φωτισμός του Γένους. ’'Αλλο ζήτημα τώρα αν ή άρχαίζουσα τουλάχιστον^
σαν όργανο μετάδοσης γνώσεων είχε την ικανότητα να πραγματοποιήση για τουτςλατειά στρώματα τού λαού αυτόν τόν υψηλό σκοπό. Οί όπαδο'ι τής λαϊκής γλώσ- !
σας από την άλλη μεριά ζητούσαν νά μορφωθή ό λαός, υποστήριζαν πώς οι λό-f
γιοι, γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο, έπρεπε νά χρησιμοποιήσουν τη γλώσσα του καϊίί
πίστευαν ότι μόνο όταν ό λαός φωτιστή «διά τής όμιλουμένης γλώσσης περί τών συμ
φερόντων του» θά μπόρεση ν’ άνακτήση τη χαμένη λευτεριά του. ’Ανάμεσα άπόί
τις δυο αυτές μερίδες τοποθετούνταν ό Κοραής, θερμός οπαδός του Γαλλικού Δια-·;
φωτισμού (παιδεία γιά όλους βασισμένη στην εθνική γλώσσα) και θαρραλέος;;
πρόμαχος τής εθνικής πνευματικής αναγέννησης. «’Ανάγκη, έγραφε συνοψίζον-·*
τας τις σχετικές ιδέες του, νά άκολουθήσωμεν μέσην οδόν εις μόρφωσιν τής γλώ(Μ
σης. Μήτε τύραννοι τών χυδαίων, μήτε πάλιν δούλοι τής χυδαιότητος αυτώ ν...
Ή θέση του βέβαια εύρίσκονταν πιο κοντά πρός εκείνη τών ύποστηρικτών τής:^
Δημοτικής, ή κλασσική του όμως μόρφωση τόν εμπόδιζε νά φτάση τις άκρες.
ί
’Από την πρώτη κιόλας στιγμή, πού ό Κοραής διακήρυξε αυτές τις από
ψεις του γιά τήν παιδεία κα'ι τή γλώσσα, ό μεγάλος όγκος τών διανοουμένων πήρε·
αμέσως τό μέρος του, συνεπαρμένος περισσότερο από τό επιστημονικό του κύρος,:
τόν ενθουσιασμό και τό πατριωτικό πάθος μέ τό όποιο τις εξέθετε. 9,Αλλο βέβαια ι
αν κι ό Κοραής μέ τις επιστημονικά άβάσιμες γλωσσοπλαστικές του θεωρίες καΐΐ.
τά κατοπινά κηρύγματα γιά διόρθωση και καλλωπισμό τής γλώσσας δημιούργησε·;;
τή γλωσσική αναρχία. ’Εκείνο πού προεϊχε τότε και στο όποιο έπρεπε νά στρέψουν
τήν προσοχή καί τις φροντίδες τους οί πνευματικοί μας ηγέτες, ήταν ό φωτισμός;;
προπαντός τού Γένους, μακρυά μάλιστα από αντεγκλήσεις καί επιζήμιες ακρό
τητες10.
Ό Φωτιάδης γαλουχημένος, καθώς είπαμε, από τά μικρά του μέ τις πλέον λ
συντηρητικές περί γλώσσας ιδέες διατηρήθηκε ώς τό τέλος σχεδόν τής ζωής του b
μάλλον αμετακίνητος στις σχετικές πεποιθήσεις του, διακηρύσσοντας ότι ή αρχαία»
είναι ή φυσική γλώσσα καί «περιττόν άρα χυδαϊζων συγγράφειν τά επιστημονικά
τά τώ μέν δήμω καί πρός τό βαρβαρικώτερον έξυφασμένα ούχ ήττον άξύνετα,
τοίς δέ έλλογίμοις ημών μηδέ προσβλέπεσθαι όλως έσόμενα ανεκτά...». ’Αντί- *
θετά τά ιστορικά καί ηθικού περιεχομένου συγγράμματα «τά πρός άλλην ψυχα-·:
γωγίαν φέροντα» μπορούν, έλεγε, νά γραφούν σέ γλώσσα άπλούστερη, πράγμα ΐ 1
που έπεχείρησαν οί Βούλγαρης καί Ν. Καρατζάς «καθ’ ους εί ξυγγράφοιμεν τό }
πεζαίτερον ιδίωμα κεχαρισμένως καί χρήσιμα τώ ήμετέρω γένει έσόμεθα πράξαν- " :
τ ε ς ...» . ’Υποστήριζε ακόμη, πώς καμμιά από τις σέ χρήση διαλέκτους δέν είναι * :
φυσική καί γνήσια «αλλά έθισμψ καί μελέτη προσγιγνομένης καί τό ιδιωτικόν άρα '
τής ήμών διαλέκτου ιδίωμα παρεκτροπή τις καί παραφθορά όμολογουμένως ούσα^1
πολλώ ήττον τού τών ελλογίμων εικότως εύρήσεται. φυσική...», Τά δέ κατά τό-1»
πους Ιδιώματα τής λαϊκής γλώσσας είναι πολλά καί ακαθόριστα (νόμος δέ τών II
συνγοαψόντων νά συγγράφωσι βέλτιον ή ώς λαλώσι» γιατί τούτο «συμβάλλεται. y
καθώς έλεγε, εις ύψος λόγου» (Μ. Ε. Έγκ. ΚΔ' σελ. 338 - 9 ) .
ί;
Μ’ αυτές βέβαια τις περί γλώσσας άναχρονιστικές αντιλήψεις του ό Φ. έ- ^
πηρέασε, καθώς ήταν φυσικό, σοβαρά τούς μαθητές του κατά κύριο λόγο, πολλοί ιμ.'
από τούς οποίους άναδείχτηκαν πρωτοπαλλήκαρα τού αρχαϊσμού. 'Όταν δέ ό Κα- -.>·?
ρχοτζής11 θερμός επίσης οπαδός τού γαλλικού Διαφωτισμού καί από τούς πρώτο- ·ψ*
πόρους τού Δημοτικισμού, μεγαλύτερος του, έπρότεινε συζήτηση γιά τήν όμιλού- ^
μενη γλώσσα, ό Φ. έπήρε φανερά τό μέρος τών σχολαστικών καί τόν κατάκρινε, ό-ί
ταν έγραψε συντακτικό τής Δημοτικής. Τις συζητήσεις του βέβαια αυτές μέ τούς|Γ
χυδαϊστές — μέ τούς Κοραϊστές ή μάχη δέν είχε γιά καλά ανάψει, όσο ζούσε— η*
έβάσταξε ό Λάμπρος σέ επίπεδο ανώτερο, επιστημονικό, χωρίς απρέπειες καί έ-1|

ξαλλοσύνες, καθώς ό Ιδιος αναγνώστης θα διαπίστωση από τις μεταξύ αυτού και
τού Καταρτζή άνταλλαγεΐσες και πιο κάτω παρατιθέμενες επιστολές, πράγμα που
δεν έπραξαν τά μαθητούρια του, οι μακαρονιστές αργότερα.
Θά πρέπει νά προσθέσουμε στο σημείο αυτό για νά κατανοηθή καλύτερα
τό γενικώτερο πνευματικό κλίμα μέσα στο οποίο ζούσε ό Φωτιάδης, καθώς και οι
σπουδαιότεροι λόγοι πού τον ώθησαν ν’ άπαρνηθη τις συντηρητικές πεποιθήσεις
του και να ταχθή ι»πό τή σημαία του Κοραή, πώς ό Καταρτζής αυτός μέ τον
κύκλο των εκλεκτών διανοουμένων πού ηγούνταν, άνάμεσα στούς όποιους μαθητής
του αγαπημένος και ό Ρήγας Βελεστινλής, ασκεί όλο καί πλατύτερη μεταξύ Ιδίως
τον νέων επιρροή, σέ σημείο μάλιστα πού να παραπονεΐται ό Δούκας γιατί «οΐ
νέοι συνεχώς προσέχουσι νά μή προφέρουσι λέξιν τινά καθαρόν». Ό δε Φωτιά
δης πού παρά την ποσοτικά καί ποιοτικά ανώτερη σχολική εργασία του δεν φαί
νεται νά ήταν ικανοποιημένος όσο έπρεπε από τά άποτελέσματά *της εξ αίτιας α
κριβώς τής γλώσσας, ένοιωθε τον έαυτό του όλο καί περισσότερο ανίσχυρο νά έπιδράση στούς μαθητές του καί όλο γιαύτό έπιταχτικώτερη την ανάγκη θαρραλεώτεμης αντιμετώπισης των πραγμάτων.
Δέν θάναι υπερβολή άν πούμε πώς κι ό Ιδιος είχε αρχίσει νά διαποτίζεται
j § από τό πνεύμα τού γαλλικού Διαφωτισμού, πού συνείχε την εποχή αυτή τις καρ
διές των προοδευτικών καί φιλελεύθερων ανθρώπων στούς όποιους κι αυτός βέ
βαια ανήκε. Γιατί θά πρέπει μέ τήν ευκαιρία νά τονίσουμε πό)ς ό αρχαϊσμός τού
| Φ. όχι δασκάλου τών καλών Γραμματικών αλλά φημισμένου παιδαγωγού με ευ
ρύτερες ανησυχίες καί στόχους υψηλότερους δέν ήταν έκφραση συντηρητισμού καί
οπισθοδρόμησης αλλά εκδήλωση τού κλασσικιστικου πνεύματος πού είχε φυσήξει
I μέ τήν Γαλλ. Επανάσταση στήν παιδεία καί πού δέν έπαυσε από τότε ώς σήμερα
νά κατευθύνη.
Καθ7|μερινά λοιπόν ωρίμαζε μέσα του ή ιδέα κάποιας σοβαρής καί ριζικώτερης στά εκπαιδευτικά πράγματα αλλαγής. Οί καταβολές όμως τής λόγιας
παράδοσης από τήν οποία αποκλειστικά θράφηκε νέος καί πιστά υπηρέτησε ώρι
μος ήταν βαθειές μέσα του, άλλ' ούτε τήν τόλμη νά τήν απόρριψη ευθύς ή λύση
It έτοιμη τού προβλήματος διέθετε. Σχετικά μέ τις γιά τήν παιδεία καί τή γλώσσα
ΐϊάντιλήψεις τού Φ. ό Ιδιος έκεΐνος μαθητής του, συντάκτης τού Λ. Έρμού έγραφε:
|§«όσον περί τής παιδείας καί παιδεύσεως τού ’Έθνους έφρονούσε καί αυτός τό
πλεΐστον μέρος τής ζωής του όσα ό τότε αιών έσυγχώρει* δηλαδή έθεωρούσε καί
αυτός τήν μάθησιν τής παλαιός ελληνικής ιός κυρίαν παιδείαν. Τά δέ άλλα ή ώς
ί πάρεργα ή ώς άπλούν στολισμόν, όχι ώς ούσιωδώς αναγκαία εις τήν παίδευσιν
τού ανθρώπου καί τών έθνών. Πώς τά έθνη φωτίζονται τώ όντι, τί έστί φωτι
σμός, διατί πρέπει νά φωτίζονται κ.λ. δέν έγνώριζε καί αυτός επειδή όλος έκείνος
ο αιών δέν τό έκαταλάμβανε* διά τούτο δέν ήμπόρεσε νά έννοήση καί εις τί ήθελε
^χοησιμεύση τό πρόβλημα τού Κανταρτζή, τό νά γράφωμεν δηλ. τήν τωρινήν γλώσ
σ α ν . Τοιαύτα ήταν τά φρονήματα του έως εις τά 1801, 1803, 1804». Καί πα} ρακατο): «Άπό τάς άρχάς ακόμη αυτού τού αίώνος είχεν αρχίσει ό μακαρίτης ν’
! αποκτά ιδέας όρθοτέρας περί παιδείας καί διατάξεως σχολείων. ’'Αλλοτε θέλομεν
ίέκθέσει τάς αιτίας τήν δέ άπόδειξιν θέλομεν αναφέρει κατωτέρω. Εσχάτως έλαΓβεν άνά χείρας καί άνέγνωσεν καί τά του Κοραή προποφανη εις ημάς συγγράμιμντα τήν μετάφρασιν τού Βεκκαρία καί τον Ηλιόδωρον* ώς άνθρωπος μέ νσύν
(άνώτερον τών κοινών δέν ήργησε νά καταλάβη τήν ορθότητα τών εις αυτά έκIτεθειμένων γνωμών καί φρονημάτων καί ευθύς ένηγκαλίσθη μέ ζέσιν και τάς άλίλας γνώμας, ότι ποέπει εις τήν τωρινήν γλώσσαν νά γράφωμεν καί νά διδασκό|μεθα» (Λ. Έρ. 1819 σελ. 4 8 5 - 6 ) .
Ή έμφάνιση τού Κοραή λοιπόν υπήρξε γιά τό Φ. αληθινή αποκάλυψη κι ό
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από μηχανής θεός του. Τά κηρύγματα τού πολυδιαβασμένου Χιώτη για συμβιβα- Ύ
σμό ατό ζήτημα τής γλώσσας και απλοποίησή της, ή νεοφανής δηλ. θεωρία τ ή ς ·
μ έ σ η ς ο δ ο ύ , Ικανοποιούσε απόλυτα και τον ίδιο, πού αντιπαθούσε τις άκρο- b
τητες. Έκτος αυτού, άνθρωπος καθώς ήταν «μέ νούν ανώτεροι και θερμός πα- ·,,
τριώτης, άνεγνώρισε τή χρησιμότητα των Κοραϊκών απόψεων στη συγκεκριμένη |
τότες κατάσταση τού Γένους και τάχθηκε άνεπιφύλαχτα μέ τό μέρος τους δηλώ-i*
νοντας ανοιχτά πώς, «αιιτός μόνον (δηλ. ό Κοραής) έγνώριζε είς ποιαν γλώσσαν·:;
όφείλομεν νά γράφωμεν και νά λαλώμεν». Ή στροφή μ’ άλλα λόγια τού Φ. πρόςι·
τον Κοραϊσμό συντελεΐται μεταξύ των ετών 1802 - 1804 εποχή πού κάνουν άν-ν
τίστοιχα τήν εμφάνισή τους στο Παρίσι τά δυο μνημονευθέντα έργα τού Κοραή,.'
ή μετάφραση δηλ. τού περί αμαρτημάτων και ποινών πονήματος τού ’Ιταλού Βεκ-j
καρία (1802) και τά Αιθιοπικά τού Ήλιοδώρου (1804), συνοδευόμενα και τά δυο1!
μέ μακρά περί παιδείας καί γλώσσας προλεγόμενα τού εκδότη τους.
Γιά τις προ τού προσανατολισμού του προς τις Κοραϊκές ιδέες ανησυχίες
πού βασάνιζαν τό Φ. καί συνέβαλαν απ’ αφορμή τά σχετικά δημοσιεύματα τού’,1
Κοραή στή μεταστροφή αυτή, ο ίδιος Θερειανός (ο. π. σελ. 82) γράφει: «Είναι
μέν αληθές, λέγει ότι προσέκειτο καί ούτος εις τάς παλαιάς διδακτικός άρχάς;
πολύν δέ και μάτην κατέστρεψε χρόνον προς σύνταξιν ανακρεόντειων ποιημάτων»
καί σαπφικών καί πινδαρικών ωδών έννόησεν όμως εγκαίρως τήν ανάγκην τής:*
μεταρρυθμίσεως άμα δέ είδε τον Κοραήν άναπετάσσαντα τήν σημαίαν τής καθάρσεως καί άναστάσεως τής γ/.ώσσης εδραμε προς αυτόν ώς επίκουρος μετά ψυχής:;
σκιρτώσης υπό χαράς* αλλά τό ενθουσιώδες εκείνο, τό χαρμόσυνον καί γενναΐον
τής μεγάλης αυτού ·\|»υχής εξαλμα ήτο ή τελευταία άνάλαμψις άποσβεννυμένης ήδη'ΐ
ύπάρξεως. *Αν μή έγένετο ό Λάμπρος αυτουργός τής φιλολογικής άνακαινίσεως:
άτέιίιι όμο?ογουμένως πολυτίμητος καί έ.θνωφελέστατος διδάσκαλος. Έ τ ι καί πρινδημοσιεύση ό Κοραής τούς αυτοσχεδίους στοχασμούς, συνεΐδεν ό Λ. ότι ή παρά-,:
δοσις τών ελληνικών μαθημάτων έχρηζε ριζικής μεταρριθμίσεως, διότι οι φιλομα-’ί
ί>είς νέοι καθ’ ον τρόπον έδιδάσκοντο έκινδύνευον νά άποβώσιν ηλίθιοι σχολαστι-ί
κοί οπότε μάλιστα τό δίστηνον γένος έχρηζεν άνδρών φιλοπατρίδων διακαιομένων^
έκ τού πυρός τής εθνικής συνειδήσεως.»
ΐ
’Α ργά πολύ όμως. Γιατί ό μετ’ ολίγο αιφνίδιος θάνατός του θά τον έμπο-^
δίση νά προσφέρη κι αυτός τή συνδρομή του στή νέα μεταρρυθμιστική γιά εθνικήι
γλώσσα καί παιδεία κίνηση τού μεγάλου Χιώτη. Θά τό πράξουν οι μαθητές καί:
διάδοχοί του στήν Αυθεντική Σχολή Βαρδαλάχος καί Βογορίδης θερμοί καί os
δυο οπαδοί καί κήρυκες τών κοραϊκών ιδεών.
*■
Μέ τόν Κοραή βέβαια ό Φωτιάδης δέν γνωρίζονταν, ούτε κι όταν άργό-j
τέρα ή φήμη τούς επέβαλε σάν κορυφαίους άναγεννητές τού έθνους, έδωκαν με-·
ταξύ τους αφορμή νά συγκρουσθούν ή οπωσδήποτε συζητήσουν τις άντιτιθέμενες
γλωσσικές τους απόψεις. Είναι φανερό πώς αισθήματα άδιατάρακτα αμοιβαίου:
σεβασμού καί εκτίμησης συνέδεσαν έξ αρχής τούς δυο άνδρες, τά οποία δέν παρέλειπαν καί νά εκφράζουν, καθώς σέ συνέχεια θά ιδούμε. Μέ τό φωτισμένο όμως
Φαναριώτη τής Βλαχίας τό Δημ. Καταρτζή, πρώτο μεγάλο θεωρητικό τού Δημο
τικισμού καί τών Δημοτικιστών τής εποχής αρχηγό άδιαφιλονείκητο, πολύ νωρίς
(1789) συζήτησαν τις έκ διαμέτρου αντίθετες πού εκπροσωπούσαν1- γλωσσικές
απόψεις, καθώς φαίνεται από τις εύτθύς αμέσως παρατιθέμενες επιστολές του*ς πού
διέσωσε ό Δούκας στήν Τερψιθέα του (1812 ) μετάγραψε δέ στο παράρτημα τής
Ν. Φ. του (σελ. 154- 176) ό Σάθας. 5Ά ς σημειωθή πώς οι επιστολές αυτές τοί^
Λάμπρου, αντίθετα προς εκείνες τού συνομιλητή του Καταρτζή, δέν έχουν άγνω-*;
στο γιατί τοποχρονολογία, πράγμα πού θά μάς βοηθούσε στον ακριβή έντοπισμο|
τής κατά τήν εποχή αυτή διαμονής του. Τό ότι όμως οι δυό τους βρίσκονται στή\;Τ
:i
•'•SI

I

«ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Ε Σ Τ ΙΑ »'

ανάγκη νά επικοινωνούν αλληλογραφώντας δείχνει πώς ό Φ. δεν κατοικούσε του
λάχιστον κατά τό χρόνο αυτόν (1789) ατό Βουκουρέστι, άλλα σέ κάποια γειτονική
του μάλλον πόλη, επειδή στα γράμματα αυτά γίνεται λόγος και για άμοιβοΐο
δανεισμό βιβλίων.
Ά λλ’ άς δούμε αυτήν τή μεταξύ «τού άρχοντος Κλοτζιάρ Δημ. Καταρτζή
καί Λάμπρου τού Φωτιάδου τού έν Βουκουρεστίω διδασκάλου» περίεργη, καθώς
την λέγει ό Σάθας, περί γλώσσης αλληλογραφία κατά τά κύρια τουλάχιστον ση
μεία της.
α ') «Δημήτριος Λαμπρή) τω έλλογιμωτάτφ εΰ πράττειν.
Επειδή καί στο (γνώθι σ’ αυτόν) πόνημά μου ('καθώς δεν αγνοεί καί ή
φιλοπατρία σου) είχα συμβουλεύσει τό έθνος μας ότι είναι ανάγκη νά συγνοάψωμεν τής έπιστήμαις καί τέχναις Ρωμαΐκα γιά νά προκόβουν οΐ νέοι μας πιο
γλήγορα καί μέ πιό θεμέλιο σέ όλα, έπιχειρήστηκα νά κάμω τό ελληνικό συντα
κτικό με Ροψαΐκια (καθώς είπα) διδασκαλία γιά νά άποδείξιυ κ’ έμπράκτως τή
συμβολή μου καλή. "Οθεν έσυγκάλεσα τριγύριο μου όσους γραμματικούς μπόρε
σα τόγε νυν εχον, δηλαδή τό Διονύσιο, τό Μιχαήλ, τό Θεόδωρο, τον Κωνσταντί
νο, τον ’Αλέξανδρο, τον Γεράσιμο, τον ’Αντώνιο, τον Ά νανία, τό Νεόφυτο, τό
Δανιήλ* μέ τό νά είναι όμως δάσκαλος όλωνών τους ό ’Απολλώνιος, κι έχει ή έλλογιμότης σου τό αθάνατο σύγγραμμά του, παρακαλώ νά γράψης τό λογιώτατο κυρ
k :■ Ιωάννη τό θείο σου νά μέ τό δώση, όσο νά τελειώσω τό έργο μου καί θέλο) τό γνω
ρίσει μεγάλη χάρι. έτι παρακαλώ άν εχης καί τον Ήρωδιανό τον τεχνογράφο ή
καί τά σημειώματα τού Ευγενίου στού Νεοφύτου τή Γραμματική, νά μέ τά δώσης
κι αυτά* εί δε κι αξιωθώ έν ταύτώ κ’ ελλόγιμο γράμμα σου, πού νά έξαγγέλλη σ’
εμένα τήν έφετή μου υγεία σου, τότες πια ή εύχαρίστησή μου θά είναι πληρέ
στατη* έρρωσο Αψπθ' Μπουκουρέστι.»
(V) «Δημητρίω τω εύγενεστατω Λάμπρος 6 Φωτιάδης εύ πράττειν.
Ούκ άρα παράδοξα τά των στωϊκών δόγματα καίτοι τοιαύτα πολλοΐς ού
μήν των συγκλύδων καί τού συρφετώδονς κόμματος άλλα καί των εσω λόγου δόξαντα* υρώμεν γάρ έφ’ ημών άνδρα τήν κατ’ εκείνους απάθειαν έργο) έμπεδούντα,
καί έν ούτω πολυσυμφόρφ δαίμονι άγοντι καί φέροντι τόγε νυν είναι τά ύμέτερα,
επί τού έδραίου καί βεβηκότος ήθους μένοντα καί άντέχοντα ταίς από των περι
στάσεων έμβολαΐς άστεμφή καί αμετακίνητου τήν σήν φημί φιλόσοφον ι)τυχήν’ ήν
ούδέν κατέπεισε τό)ν επικειμένων δεινών, καίτοι μηδεμίαν υπερβολήν άπολιπόντο)ν, οπϊ’δέ τής φίλης σχολής άπησχόλησεν ή τής θεωρίας τού νοός καί καλλιέρ
γειας τού λόγου άπέστησε. Καί έχε άρα βίβλων των έμών ού μόνον ήν ζητείς ’Α 
πολλώνιου τού δύσκολου* τήν γάρ τού τεχνικού Ήρωδιανού καί τά τού Ευγενίου
ύποσημευύιιατα ούκ έκτησάμην. ’Αλλά καί των άλλων όσα άν ή σοι βουλομένο),
προσήκον δν τούτο γε καί τή φιλοπόνω σου σπουδή όφειλόμενον. Γνώμην δέ σου
τοίς παιδικοΐς καί αυτός εισφέρων μή καί οχληρός ή ψυχρός δόξο); Χαριτόγλωσσοι των κατά τήν ’Ιταλίαν άνδρες τό)ν Ένετίησιν ένοικούντων ό,τιπερ όφελος,
καίτοι έμμελέστατα είδότες τοΐς ώσίν άπηχονσαν τήν εαυτών διάλεκτον, άλλ’ έν
μέν τής από στόματος προσλαλιάς χρήσθαι ταύτη χαίρουσιν, ένγε μήν τοΐς σφετέροις συγγράμμασι (υπεξαιρούμενων τών κο)μωδιών έν αίς λόγο) καρυκείας παρεγχοιρεΤι τής ενήχου εαυτών καί εμμελούς εκείνης τήν Τυρρηνικήν, ε! τ’ ούν Τοσκανικήν άνθαιρούνται* φημί το ίλών τής χύδην ημών διαλέκτου τά εύηχα καί εύ
ρυθμα ταίς ήμετέραις άκοαίς προσπίπτοντα τοίς έρρύθμοις καί έμμέτροις λόγοις
προσήκειν, άτε δέ πολύπαθη καί συναλοιφής καί κράσεως καί συγκοπής καί τών
άλλο>ν κατά λέξιν παθών άνάμεστα* τά δέ τή Έλλάδι μάλλον προσεγγίζοντα’ τοίς
συγγράμμασιν.
’Αλλά γάρ περί τούτων αύτός άν καί είδείης καί κρίνοις τό βέλτιστον, ώς
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αν έπ’ αυτούς ού σμικρούς ούδ’ εύκαταφρονήτους κόπους καταβολών* εμέ δέ δν
ώς ευπρόσιτος και το εύέντευκτον ιδιάζοντα εχον χαρακτήρα ήρετήσω φιλείν, φιλονντα δ ή και σεβόμενον μή παύση και τό από τσύδε φιλών. Έρρωσο.»
Στην αμέσους επόμενη απαντητική προς τό Φωτιάδη επιστολή του ό Κα·
ταρτζής γραμμένη από τό Βουκουρέστι στις 2.7.1789, αφού τον ευχαριστεί για
τη μεγάλη του προθυμία νά τού δανείση τα βιβλία του, τον πληροφορεί, δτι τον
εύφρανε ή γραπτή για πρώτη φορά εναντίωσή του στις γλωσσικές του απόψεις,
πού έγινε, καθόκ τού γράφει, «με συλλογισμό, με τάξη, μέ διαίρεση» ενώ ο! άλ
λοι έκαμαν τούτο «εκ στόματος, εξ υπογείου και παρέργως». Συνέχεια μέ σοφά ε
πιχειρήματα καταρρίπτει τις θέσεις τού Φωτιάδη εξηγώντας πώς οί ΒενετοΙ γρά I
ψουν στήν Τυρρηνική «πού είναι επίσης Ιταλική σάν τή δική τους, ανάγεται σέ
θεμέλιο και αρχή, πόις σέ κάθε έθνος πεπαιδευμένο προτιμιέται ή καλύτερη διαλε
κτός του». «Βελτιούται γράφει παρακάτω μιά γλώσσα, ακολουθώντας ένα έθνος
νά καλλιεργή τή γλώσσα πού λαλει ήδη, όθεν αν είν’ προπότυπη αυτή παίρνει \
από λόγον της κάμνει τά ονόματα ή τούς ορούς πού ανάγονται στής έπιστήμαις
και τέχναις. . . ειδέ και είναι παράγωγος πολλούς ή δλους τέτοιους δρους θά τούς
πάρη από τήν πρωτότυπη ή άπ’ άλλαις ξέναις».
Μιλάει πιο κάτω ό Καταρτζής γιά τήν αέναη κι ανεπαίσθητη αλλαγή τής
ζωντανής γλώσσας καί καταλήγει : «έτζι τά Ρωμαικα, πού κοινώς λαλούμε, μόνον
οπού είν’ άνομοιότερα από τά ελληνικά στο αυτό* γιά τις πολλαΐς όμως χάραις τους
μοιάζουν πολλαπλασίους μ’ εκείνα. . . δθεν παρακαλώ στο έξης νά μ’ εναντιώνε
σαι αγαπώντας με και θέλω σ’ εναντιώνομαι αγαπώντας σε, δσο νά θηρευθή τού
το από μάς συγχρόνως πράγμα άναντιρρήτο>ς λυσιτελέστατο στή σπουδή τού καθενού μας σάν στήν κοινή παιδαγο>γία τού έθνους μας».
’Απαντώντας στο παραπάνω μέ μακρότατο δικό του γράμμα ό Φωτιάδης,
συνταγμένο στο γνωστό περίτεχνο καί στριφνότατο μακαρονικό του ύφος, προσ
παθεί νά άντιμετοιπίση τον Καταρτζή επαναλαμβάνοντας γενικά τά επιχειρήματα
τών άρχαϊστών γιά τή χρήση τής αρχαίας γλώσσας. Μεταφράζω ολίγες τις πιο
χαρακτηριστικές από τις διατυπούμενες σ’ αυτό σκέψεις του: 'Ότι οι συγγράφοντες πρέπει νά άφίστανται «όλαις δυνάμεσι τής τε παραφθοράς καί τού πεπατημένου καί ιδιωτικού τής λέξεως ή εν μόνοις γούν τοις ποιήμασι προς τό κινείσαι τον
γέλωτα ή κατ’ άνάγκυν μέτρου αύτοΐς προχρήσθαι... δτι δ’ ώ έπισυνείρεις τών
λέξεων πληθυσμώ βελτιούται πάσα διάλεκτος, ξύμφημι* ξυμφήσεις δέ μοι καί αυ ι
τός, ώς ού μόνω τούτο) άλλα καί άλλοις, οΐον καί τό περί ούν ήμίν ώδε μάλισθ’ 6
λόγος τών λέξεων περί τε ετυμολογίαν καί σύνταξιν άναμαρτήτω, δ τή διά τών άκριβεστάτων περί τε τό ετυμολογικόν καί συντακτικόν αυτής κανόνων φυγή τού
βαρβαρισμού καί σολοικισμού κατορθούται. .. ει μέν ώ άνδρες τό ένσκήψαν τή
ύμετέρφ τών προγόνων φωνή νόσημα άνήκεστον δν καί τομής διαγνόντες, εύτρεπή καί τεθηγμένον επ’ αύτώ χόν σίδηρον μετά χείρας φ έρετε... ει δ’ ίασιμον
όλως τί μή φαρμάκοις μάλλον ήπίοις αύτήν καταγοητεύετε έξασθενήσασαν καί
λιπαρά τινί προσεδρία έπισκεπτόμενΌΐ εί τήν έν ευχή μυρία άνακαλείσθαι ύγιά χποκατάστασιν; περικαλέστατον ούχ δπως τοΤς όμογενέσιν αλλά καί πάσιν ώς ο
ρατέ τοις έτερογενέσι φιλοκάλοις περισπούδαστου ώ παΐδες 'Ελλήνων τής ύμετέρας φο>νής υπάρχει τό ά γα λ μ α ...».
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

10.
Γιά περισσότερα πρβλ. Κ. Δημαρά: Ίστορ. Ν. Λογοτ. σελ. 152 κ .κ ., Ό Κορα
καί ή Εποχή τον (εισαγωγή) ΆΟ. 1958, Προτομή Κοδρικά ΆΟ. 1962, Κ. Κορδάτου: 3
'Ιστορία του Γλωσσικού μας ζητήματος Ά θ . 1943, Γ. Βαλέτα: Κοραή "Απαντα 1965 $
είσαγ. σελ. μστ', *Απ. Δασκαλάκη: Κοραής καί Κοδρικάς ΆΟ. 1968, ολη δέ τήν πα-?Ι
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||αιότερη όγκώδη σχετική μέ τό γλωσ. ζήτημα βιβλιογραφία εις Μ. Τριανταφυλλίδη:
Κεοελλ. Γραμματική (Ιστορ. εισαγωγή! \Α0. 1938 σελ. 619 -644.
|·
Π . Ό Δημητράκης Καταρτζής ή Φωτιαδης <1 7 2 0 - 1807! κατάγονταν άπό εύπορη
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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ
18. Π ρ α ξ ι ς π α ρ α λ α β ή ς χ ρ η μ ά τ ω ν .
Τή 7 Μαρτίου 1874 οί Νησιώτης, Μωραΐτης και Ντελέων, ανεψιοί ταυ9.
Τσιντώση, παρέστησαν είς την Ί . Μ)λιν κα- παρέλαβον παρά των Έπιτρόόν
των τριών ενταύθα Εκκλησιών Ά γ . Ν ικολάου, 'Αγίου Χαραλάμπους και Ά γ . 1θανασίου... τά κατά την άνω άμοιβαίαν πράξιν άφεΟέντα αύτοΐς γρόσια τανκ,
χίλια πεντακόσια προς έκαστον...»
Παρομοία πραξις συνετάχθη κα! τή 13 Μαρτίου 1874, άναφερομένη
ετέρους κληρονόμους του αυτού Θ. Τσιντώση (σελ. 52, 53).
*
19. Π ρ ο ι κ ο δ ό τ η σ ι ς.
I
«Την 28ην Μαρτίου 1874 αγίαν και Μ. Πέμπτην έν Πρεβέζη παρέστη ή
μερον εν τή 'I. Μ)λει ό κ. Τω. Άθανασιάδης, όστις θέλων νά έκπληρώση ά ιβώς την τελευταίαν θέλησιν τής αοιδίμου αυτού Συζύγου Γιαννούλας άπεφάσεν
άνευ κλήρου τάς πέντε τουρκικάς λίρας τού ετησίου αυτής κληροδοτήματος νά ό
ση προς την τελευταίαν άγαμον κόρην τού Θ. Μακρή Άνδρομάχην άγουσανώ
19 τής ήλικίας έτος. Τής άποφάσεως ταύτης γενομένης δεκτής, ως ούσης άντάφεύκτου ανάγκης προς υπανδρείαν αυτής ό κ. Ίω. Άθανασιάδης παρέσχε σιερον κα! παρέλαβεν ό Θεόδ. Μακρής υπέρ τής αγάμου ταύτης θυγατρός του Ίς
πέντε τουρκικάς ταύτας λίρας ενώπιον των συνηγμένων. *Όθεν εις πίστωσιν \hνετο τό παρόν προηόκολ,λον.
t Ό ’Αρχιερατικός ’Επίτροπος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τερεύς ό ΟΙκονόμος
Ίω. Άθανασιάδης
Θεόδωρ. Μαρκής
Άθαν. Άθανασιάδης
Λ. Γερογιάννης
Σπ. Β. Γιακουμής (σελ. 54).

*

20. Π ρ α ξ ι ς ε υ γ ν ω μ ο σ ύ ν η ς .

* Συνέχεια έκ τοΟ προηγουμένου, σελ. $25.
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«Επειδή ό επί τριακονταετίας ώς έγγιστα ένταΰτα καί έν άπάση τή ήπείρω
’Ιατρός καί τέίυς Δ/ντής τού Υγειονομικού διατελέσας Ναπολέων Σολδάς έξ ’Ι
ταλίας όρμώμενος προσηνέχθη ημΐν άπασι φιλοφρονιος, πολλάκις άπληρωτΐ παρέσχε
την ιατρικήν αϊτοί» βοήθειαν τοί; δεομένοι; συμπολίταις ημών, καί έν διαφόροις
χαλεπαΐ; πεοιστάσεσι προ; ούκ ολίγοι; φιλανύοώπως έδείχύη, τανύν δέ παραιτη
θεί; τη; Οέσεω; ταύτης επέρχεται εΐ; τήν ιδίαν Πατρίδα, έ'δοξεν ήμίν ευγνωμο
σύνην καί έπαινον αύτώ όμολογήσαι. "Οθεν έκδίδεται τόδε αύτώ παρακαλουμένφ
μηδέποτε άμνημονήσαι τή; πόλεο); ταύτης, έν ή επί μακρόν έν υγεία τε και φιλίφ βεβίωκεν.
Έν Πρεβέζη τήν 30ήν Μαρτίου 1874
Σπυρίδων Κονεμένος (καί λοιποί 16 δημογέροντες)
ύπογράφουσι)
(σελ. 54— 55).
*

21. Ά π ό φ α σ ι ς μ ή ε π ι σ τ ρ ο φ ή ς κ ε ι μ η λ ί ω ν .
Ό Χρ. Σκέφερις τήν 4.4.1874 ήτήσατο τήν έ'γκρισιν έπιστροφής αύτφ των
κειμηλίου, άτι να έδωρήσατο προς τήν έπιζώσαν νύμφην του υιού αύτοΰ Δ. Σκέφερι. Ή άπάντησις δμως ύπήρξεν από μέρους τής Έκκλ. ’Αρχής αρνητική (σελ.
56— 57).
*
2. Π α ρ α ί τ η σ ι ς Ά θ. Ά ί) α ν α σ ι α δ ο υ.
«Βαρυνθείς ό υποφαινόμενος τό τής δημογεροντίας υπούργημα, άποβεβιωκότο)ν ήδη των συναδέλφων αύτοΰ μακαρίων Σπ. Καραμάνη και Κώστα Κακαμπίνη
με\Γ ών από τού 1864 αχρι τής τελευτή; tojv άοκνοι; είργάσθη, έν τή γενομένη
σήμερον συνεδριάσει των πολιτών Πρεβέζης, παρουσία του Άρχιερέως κ. Σερα
φείμ, έπανελθόντος κατ’ αυτά; έκ Κων)πόλευ)ς, παραιτεΐται τής τιμητικής ταΰτης υπηρεσίας, παρακα,λών τήν όμήγυριν νά προόή εις τήν εκλογήν άλλου, κατά
τά εϊθισμένα, προς διεξαγιογήν των διαφόρου υποθέσεων των αδελφών ήμών Χρι
στιανών, προσερχομένων εις τήν Ί . ταύτην Μ)λιν, καί άπαιτούντων δικαιοσύνην
κατά τού; ί. Κανόνας καί νόμου; τή; ’Ορθοδόξου ’Ανατολικής ’Εκκλησίας.
Έν Πρεβέΐη τήν 10 Μαΐου 1874
ΑΘ. ΛΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ». (σελ. 57).
Σημ. Ούτος έτέλει χρέη γραμματέως τής Έκκλ. Δημογεροντίας Πρεβέζης,
καθ’ ότι καί έν τφ ύπ’ oijnv κώδικι, ιός επί τό πολύ ούτος κατέγραφε, πιθανώτατα
καί συνέτασσε, τάς διαφόρους έκκλησιαστικάς πράξεις καί αποφάσεις.
*
23. Δ ι ο ρ ι σ μ ό ς Ν έ α ς Δ η μ ο γ ε ρ ο ν τ ί α ς.
('Σήμερον Μαΐου 10 τού σωτηρίου έτους 1874 προσκλήσει ήμετέροι καί προε
δρεία, συνελεύσεοί; συγκροτηύείση; έν τή Ί . ταύτη Μ)λει υπό των κατ’ ένορίας
πολιτών τής πόλεως Πρεβέζης, επί άνανεοόσει καί άποκαταστάσει τής Έκκλ. Δη
μογεροντίας ώς διαλυΟείσης σχεδόν τής έν έ'τει 1864 Όκτωβρ. 30 διορισθείσης
καί έκ δύο μόνον προσώπων τέως συνισταμένης διωρίσθησαν καί άποκατεστάθησαν έκ νέου, όιιοφώνω μέν έκλογή τών συγκροτούνται τήν συνέλευσιν, έγκρίσει δέ
καί κυρώσει ήμετέρρ, ’Εκκλ. Δημογέροντες τής πόλετος ταύτης καί τών περιχώρων
αυτής, επί τφ δικάζειν κατά τάς έν ένεργεία νομικά; έκκλησιαστικάς διατάξεις
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τά; έμπιπτούσας τών Χριστιανών καθαρώ; έκκλ. υποδέσεις, αμερόληπτοι; και εν- |
θυδίκο);, και κατά τά άρχαΐα του τόπον έθιμα νόμου ισχύν έχοντα, τού; κυρίου;
Σπυρ. Κονεμένου, Δημοσθ. Γερογιάννην, Πάνον Μαμμάτην, Διον. Πρέκοσιν, Νικ.
Περδικάρην και Πάνον Τόλιαν. Εις ενδειξιν κατεστρο')θη ή Έκκλ. αυτή πράξις
έν τώ ί. τούτο) κώδικι σεσημασμένο) τη ήμετέρα Κυριαρχική κυρώσει, και ταίς ύ- ζ
πογραφαίς των Μελών τή; Συνελεύσεο);.
Έν Πρεβέζη τη 10 Μαιου 1874
t Ό Ά ρ τη ς και Πρεβέζη; ΣΕΡΑΦΕΙΜ βέβαιοι
(επονται 14 ύπογραφαί, μή άναφερόμεναι εις ούδένα τών άνο) ονομάτων)
(σελ. 58)
*
24. Π ρ ά ξ ι ς δ ι ο ρ ι σ μ ο ύ Ε π ι τ ρ ό π ω ν Μ ο ν ή ς Ά γ. ’Α π ο σ τ ό 
λ ω ν Σ κ α φ ι δ α κ ί ο υ.
Σήμερον α' ’Οκτωβρίου τού 1874 σοπηρίου έτους ημέραν Τρίτην συνελεύσεως συγκροτηθείσης έν τή Ί . ταύτη Μ)λει, επί τή προεδρεία ήμών, συμπαρεδρευσάντων μετά τών Δημογερόντο)ν κυρίων κ. Σπ. Κονεμένου, Πάνου Μαμμάτη, Διον. ΙΤρέκουση, Δημ. Γερογιάννη, Νικ. Περδικάρη και Π . Τόλια, τών πολιτών
κ.κ. Ά θ . Άθανασιάδου, Άναστ. Σκέφερη, Ίω. Κιγκόντη, Ίω. Μάνου, Β. Μπακατλάτση, Μιλτ. Κακαμπίνη, Γ. Γκινάκα, Κ. Περδίκη, Ά ν . Καραντζούλα, Β.
Λέπα, και τών ’Επιτρόπων τών Ί . Μονών ’Αγίας Τριάδο; και 'Αγίων ’Αποστό
λων κ. Σπ. Γιακουμή, Χρ. Αυγερινού, και Γαλάνη Ά θ., άπουσιασάντων δέ τών
κ. Περ. Λουροπούλου, Γρ. Ζυγούρη, Δ. Αιόγκα, Μιχ. ’Αναστασίου, Ίο). Μανολοπούλου, Χρ. Βέτσ)|, παρεδόθησαν προ)τίστο)ς έν τή Ί . Μητροπόλει οί λογαρια
σμοί τή; πενταετούς διαχειρίσειος τών Έπιτρόπιυν τών ανωτέρω Ί . Μονών, έφ’
ώ και διωρίσθησαν έξελεγκταί αυτών οί κ. Διον. Πρέκονσης, Κ. Περδίκη; καί
Κ. Τόλιας προσέτι άπεφασίσθη ΐνα πωληθή διά πλειστηριασμού ό καρπό; τών έν
ται; Μοναΐ; έλαιοδένδρων διά το παρόν μόνον έτος. Επομένως γενομένου λόγου
προτάσει τών έφορων κ.κ. Σπ. Κονεμένου, Ά θ . Άθανασιάδου και Δημ. Γερογιάννη περί τή; σημερινή; δυσκόλου χρηματική; καταστάσεω; τού ένταύθα Παρ
θεναγωγείου, πάσχοντο; ελλειψιν τών άναγκαιούντων διδάκτρων καί άλλιον δαπανημάτο)ν ώ; άλλων πόρων άμοιρούντο;, άνθ’ δτου καί έπαπειλουμένου, δ μή γένοιτο! άποσυντεθείναι, καί σκέψεοο; γενομένη; άπεφασίσθη παμψηφεί, δπο)ς καλυφθή, ή έλλειψις αύτη προ; αξιοπρεπή συντήρησιν τού διδακτηρίου έξ έράνου
τών τε έν Πρεβέζη δυναμένο)ν Έκκ,λησιών τινο)ν καί τών διαληφθεισών Ί. Μο
νών. καί δή ώρίσθη δεδικαιολογημένο); δπο)ς ή μεν Εκκλησία τού Άγιου Χαραλάμπου; χορηγή έτησίοκ τή Σχολή λίρα; όθθ)μανικά; τέσσαρας. Ή δέ τού Ά γ .
Νικολάου ωσαύτως λίρας όθυμανικάς επτά. Ή τού Ά γ . Κωνσταντίνου λίρα; τέσ
σαρας. Ή τού Ά γ . Δημητρίου λίρας δύο. Ή τού Ά γ . Σπυρίδωνος εις Βαθύ λίρα;
τρεις. Ή τού Προιρ. Ήλιού λίρας δύο καί αί δύο μνημονευθεΐσαι Μοναί λίρα;
δέκα. Τό όλον λίρα; όθΐομανικάς τριάκοντα δύο. Έάν δέ τι; Ί . Εκκλησία άδιαφορήση καί δυστροπήση ινα απότιση τό έτήσιον τούτο διά την εύκλειαν τή; Πατρίδος φορολόγημα, προτρέπεται έντόνω; ό τή; Ί. Μητροπόλεο); ταύτη; Αρχιερα
τικός Επίτροπος, άνευ κο)λύματός τίνος καί άνευ έξθ)τερική; έπεμβάσεο); δπο);
αύτοδικαιω; κλείη την Εκκλησίαν έκείνην, έως ού άποδόση τό όφειλόμενον, συντεΐνον εις συντήρησιν καί διατήρησιν τού Ιερού τούτου τού Παρθεναγωγείου Καθ- ,
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ιδρύματος και ουτω διελνθη ή Συνέλευσις.
Έν Πρεβέζη if] α' Όκτωβοίου 1874
Ι Ό ’Άρτης καί ΙΊρεβέζης ΣΕΡΑΦΕΙΜ
01 Δημογέροντες
01 πολίται
(ούδείς υπογράφει)
(σελ. 59— 60).
*
25. Ά π ό φ α σ ι ς

του

Έ κ κ λ.

Δικαστηρίου.

.
Προεδρεύοντος του Μητροπολίτου Σεραφείμ, τη 2.10.1874, τό Έκκλ. Δικαστήριον ^νομιμοποίησε την διαθήκην του θανόντος Β. Ρίκη καί άπεφάνθη περί
τής (διανομής τής καταλειφθείοης περιουσίας, αφού πρωτίστως έξοφληθούν τά
διάφορα αυτού χ ρ έ η ... (σελ. 6 1 - 6 2 ) .
*
26. Δ ι α ζ ύ γ ι ο ν.
Τό αυτό Δικαστήριον υπό την προεδρείαν τού Μ)λίτου Σεραφείμ συνε
δρίασαν, τη αύτη ήμέρρ, διέζευξε τον έκ Παλαιοφόρου Γ. Παπαπάνου έκ τής
συζύγου αυτού ’Ιωάννας, συνεπεία μοιχείας... (σελ. 63 - 64).
*
27. Α ΰ σ ι ς

έπιτιμίου.

Ευλαβέστατοι Ίερεΐς οϊ φάλλοντες έν ταΤς Ίεραίς Έκκλησίαις των καθ’ η
μάς χωρίων των Ναχαΐδων Λάμμαρης Κοκκοπούλος καί Τσαμαχωρίων, τίμιο;
πρόκριτοι καί λοιποί ευλογημένοι χριστιανοί, τέκνα ημών έν Κυρίφ αγαπητά χά
ρ ι ς είη ύμΐν καί ειρήνη παρά Θεού. ’Έστω γνο^στόν πάσιν ύμίν οτι, ό Φώτος Τυραπέρας καί ή μετ’ αυτού άμαρτήσασα Σάόο) Αθανασίου, εις εαυτούς έλθόντες
καί τό βάρος τής αμαρτίας έννοήσαντες, συνεφώνησαν ιίεοφιλώς, ινα άπ’ άλλήλων
διαζευχθώσιν καί ώς ξένοι τούντεύθεν καί μηδεμίαν συνάφειαν γαμικήν έν άλλήλοις έ/ωσι, δπερ καί έποίησαν έσχάτιος έκαστος αυτών άπελθών εις τά ϊδια. Τούτο
λοιπόν τό θεάρεστον έργον έγγράφως γνωστόν ποιήσαντες άμφότεροι ήμΐν, περιαλγώς καθικέτευσαν ημάς, δπιος παράσχο)μεν αύτοίς, επικαλούμενοι τό έλεος καί την
εύσπλαγχνίαν τής Μητρός Εκκλησίας, τήν τε τού άθέσμου αυτών αμαρτήματος
συγχιόρησιν, καί τήν άναίρεσιν τών προεκδοθεισών κατ’ αυτών άρών καί επιτιμίων,
καί τήν συγκαταρίθμησιν αυτών μετά τών ’Ορθοδόξων. Τήν πράξιν αυτών ούν
ταύτην καί τήν θεοφιλή αϊτησιν ενμενώς ημείς άποδεξάμενοι καί τήν ειλικρινή
καί άδολον αυτών μετάνοιαν ειδότες έγνο)μεν παραμυθήσαι αυτούς τή χορηγήσει
τής Εκκλησιαστικής συγχίορήσεως καί άφέσοις τού πλημμελήματος τιον. Καί δή
γράφ>οντες διά τής παρούσης ’Εκκλησιαστικής άποδείξειος, άποφαινόμεθα Κυριαρχικώς, ότι, επειδή οί προειρημένοι Φώτος καί Σά6ω, εις εαυτούς έλθόντες, είλικρινώς μετενόησαν καί άπ’ άλλήλιυν έχωρίσθησαν καί μετά συντετριμμένης καρδίας
άπήτησαν τήν άφεσιν καί συγχοδρησιν τού ανόμου εγκλήματος το)ν, ύπάρχουσι άμφότεροι ούτοι, καθάπερ καί οί συνεργήσαντες εις τήν άθέτησιν τού θείου Νόμου,
αυγκεχωρημένοι καί ευλογημένοι παρά Θεού Κυρίου Παντοκράτορος καί δλως άπηλλαγμένοι τών προεκδοθεισών κατ’ αυτών φρικτών άρών καί επιτιμίων, αναγνω
ριζόμενοι ως καί προ τής αμαρτίας τέκνα γνήσια τής Μητρός ’Εκκλησίας, έκκλη-
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σιαζόμενοι, άγιαζόμενοι, θυμιαζόμενοι,
ραν λαμβάνοντες και τοις λοιποΐς των
άκωλύτως. Και ταύτα μεν ούτω προς
άπειρον ελεος συν xfj παρ’ ήμών ευχή

των θείων Χαρισμάτων μετέχοντες, άντίδωαδελφών των χριστιανών συναναστρεφόμενοι
γνώσιν υμών. Ή δε του Θεού χάρις και τό
και εύλογί^ εΐη μετά πάντο^ν υμών.

Έν Μητροπόλει Πρεβέζης τή 15 ’Οκτωβρίου 1874
t Ό ’Άρτης ΣΕΡΑΦΕΙΜ (σελ. 56 -6 6 )
*
28. Ά π ό φ α σ ι ς

Έ κκλ.

Δικαστηρίου.

'Τπό την προεδρείαν του Μητροπολίτου Σεραφείμ (11.10.1874) συνεδριάσαν τό Έκκλ. Δικαστήριον έπι τής προικώας διαφοράς τών Θεοφ. Σινώπη κα'ι τής
συζύγου του Βασιλικής, κατά τού πατρός της Ζά>η, και «συνδιαλλαγέντα αμφότερα τά διάδικα μέρη διακοινιοθέντιον αύτοις τών άποφασισθέντων άπελύθησαν ευ
χαριστημένα» (σελ. 67 - 68).
*
29. Δ ι ο ρ ι σ μ ό ς

’Ε π ι τ ρ ο π ώ ν

I.

Μο ν ών .

Σήμερον την 19 τού μηνός Όκπυβρίου 1874 έτους έγένετο συνέλευσις Ι
κανών πολιτών τής πόλεο^ς κατά ρητήν πρόσκλησιν τού Σεβ. Μητροπολίτου Ά ρ της καί Πρεβέζης κ. Σεραφείμ, και συνήλθον πολιται περί τούς τριάκοντα. Έν
τή συνελεύσει ταύτη ενώπιον τού πατρός ήμών καί ποιμένος αντί τών άχρι τούδε
επιτρόπων τού ιερού Μοναστηριού 'Αγίας Τριάδος καί τών πανευφήμων Άπο-.
στόλων κ. Γα,λάνη Ά θ ., Χρ. ’Ιο>. Αυγερινού καί Σπ. Γιακουμή δόντων εις τήν
Συνέλευσιν ταύτην τούς απολογισμούς τής άχρι τούδε διαχειρίσεώς το>ν έγκριθέντας παρά τής όμηγύρεο^ς, έξελέγχθησαν κοινή ι|τήφω παρά τών συνηγμένων
καί ένεκρίθησαν παρά τού Μητροπολίτου ’Επίτροποι τών 'Ιερών έκείνοη' Μονών
τής Ά γιας Τριάδος καί τών πανευφήμιον ’Αποστόλου και τών ύπ’ αύτάς ύπαγομένων Ναΐσκων κατά τό πέραν εκείνο μέρος οί κύριοι Ίω. Γκικόντης, Νικ. Περδικάρης καί Σπ. Γιακουμής έπι διετίαν από τής σήμερον, οΐτινες και παρεδέχθησαν ένώπιον τού Άρχιερέως και τής όιιηγύρεως τήν επιστασίαν ταύτην.
Αον ΟΙ κ. ούτοι επίτροποι άνέλαβον σήμερον τά τε διάφορα έγγραφα ανα
γόμενα εις τάς ιδιοκτησίας έν γένει τών Ί. αυτών Μονών και Ναΐσκων και τά βι
βλία τής λογοδοσίας τών προκατόχων αυτών καί έν γένει παν δ,τι αφορά τάς
ιεράς ταύτας Μονάς οποία θέλει τηρήσει θρησκευτικώς καί άποδώσουσιν μετά
τήν λήξιν τής επιστασίας τοη; προς τούς διαδόχους πον. Κατάλογοι τών μνησθέντων εγγράφων καταχωρειται παρά πόδας τής παρούσης πράξεως.
Βον Οι κ. Επίτροποι θέλουν έπασχοληθή νά καταχωρήσωσιν ακριβώς εις
χο^ρι σ τ ό ν βιβλΐον πάντα τά τών ιερών Μονών σκεύη ιερά, βιβλία καί πάν άναγκαΐον, ωσαύτως θέλουν συντάξει ακριβές κτηματολόγιον ΐνα ή έν γνώσει ένδελεχεί
πάν κτήμα καί πάν άλλο άντικείμενον άνήκον εις έκατέραν τών Ί. Μονών.
Γον ΟΙ Επίτροποι θέλουν διατηρεί τούς αναγκαίους Ιερείς προς Θείαν Λα
τρείαν έν ταίς Ί. Μοναίς φροντίζοντες ΐνα προς τον θεάρεστον τούτον σκοπόν
μηδέποτε λείπει έπ’ ώφελ,εία τών εύσεβώλ'.
Δον Οί κ. Επίτροποι θέλει τηρεί τά τής λογοδοσίας τών Μοναστηρίων
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μέ πάσαν ακρίβειαν, προς ευχερή γνώσιν των εισοδημάτων και έξόδων αυτών
ηαοά τε του Άρχιερέιυς και των πολιτών.
Εον Έν περιπτώσει καθ’ ήν αί Ί . αΰται Μοναι τ^θελον λάβει απόλυτον άνόγκην δανείου τίνος χρημάτων, τό τοιοΰτον δέν θέλουν πώποτε έκτελέσει οι κ.
Επίτροποι είμή αναγνωριζόμενης τής αναπόφευκτου ανάγκης και του δανείου παρά
του Άρχιερέως η τού Επιτρόπου αύτοϋ και τής παρ’ αΐ'τώ τεταγμένης Δημογε
ροντίας.
!
ΣΤ'. Οί Επίτροποι θέλουν παράσχει ένιαυσκυς προς τό ένταΰθα Παρθε- ναγωγείον λίρας τοί’ρκικάς δέκα και εφεξής έκ του περισσεύματος τών εΐσοδημάI των των Ί. Μονών θέλει γίνεσθαι ή σχετική παροχή, τή γνώμη του Άρχιερέως
' χαί τής Δημογεροντίας υπέρ τών εκπαιδευτικών καταστημάτων.
Ζον Επειδή αί Ί . αύται Μοναι είνε βεβαρυμέναι μέ χρέος κατά τους α
πολογισμούς τών άχρι τουδε έπιτρόπσιν, διά ταΰτα οί νυν επίτροποι θέλουσι λά; βει πρόνοιαν ϊνα έξοφλήσωσι τα άνεγνο>ρισμένα ταΰτα χρέη έκ τών πρώτων είσο1 δηιιάκυν τών Ί . αυτών Μονών, ώστε νά μείνωσι άπηλλαγμέναι άπάσης οφειλής
ι προς οίονδήποτε.
!
Ηον Οί κ. Επίτροποι θέλουν καταβάλλει πάσαν προσπάθειαν ώς καλοί οΐ! χοπάτορες, περί τήν καλλιέργειαν τών ιδιοκτησιών είτε ελαιώνων τών *1. Μονών,
1ίπιος αΰται υπό τήν πατρικήν αυτών επιστασίαν άποβώσι προσοδοφόροι έπ’ ώ·, φελεία αυτών και πα\τός δεομένου εΰσεβοΰς.
Ούτως έγένετο ή πράξις αΰτη και υπογράφεται είς πίστωσιν.

t Ό ’Άρτης ΣΕΡΑΦΕΙΜ
(έπονται 26 έν συνεχείμ ύπογραφαί)
(σελ. 6 9 - 7 1 )

*
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30. Έ κ κ λ η σ ι ς

του

Μητροπολίτου.

2
Έντιμώτατοι Κύριοι
;!■
Σπ. Κονεμένε, Π αν. Μαμμάτη, Δημ. Γερογιάννη καί Διον. Πρέκοσι, τέψα ημών έν Κω αγαπητά εΐητε έν Κφ ύγιαίνοντες κατ’ ά'μφω. Μετ’ ευχαριστή
σω; άναγγέλλομεν ΰμίν δτι ή σήμερον συγκροτηθεϊσα έν τή καθ’ ήμάς Ί . Μητρο|όλει Γεν. Συνέλευσις, υπό τήν προεδρείαν 'Ημών, άπεδοκίμασεν όμοφώνως τήν
ξιν έξημμένοτν τινών κεφαλών, ώς δλως άτακτον και άπρεπή, καί ώς μή ΰίΐίρξασαν αυτήν έθεώρησε, καί τήν αΰτοστοματί προς ήμάς δοθεισαν παραίτησιν
ών άπαράδεκτον έκήρυξε, παρακαλέσασα άμα υμάς, ΐνα άνακαλέσο>μεν υμάς
τήν έξακολούθησιν τών έργασιών τής ήν διορίσθητε προ πενταμηνίας θέσεως
’Εκκλησιαστικής ένταΰθα Δημογεροντίας. Καί δή εύλογοΰντες υμάς ’Ιεραρχί
α ς άξιοΰμεν, έπιδοκιμάζοντες καθ’ ολοκληρίαν τά τής Συνελεύσεως δπως άνα|»λέσαντες, ώς γνήσια τέκνα τής τε ’Εκκλησίας καί τής Πατρίδος, τήν ήν δε|ώκατέ μοι προφορικήν παραίτησιν, έξακολουθήσητε καί τούντεΰθεν έργαζόμενοι,
focvco; καί φιλοτίμως υπέρ τής ετικλείας τής πατρίδος υμών, ου μήν δ’ άλλα καί
’Εκκλησίας τής κοινής Μητρός υπέρ, τών συμφερόντων τών πατρικών υμών
ών. Ή δέ τοΰ Θεού Χάρις και τό άπειρον έ'λεος συν τή παρ’ ήμΐν ευχή καί
ογία εΐη μεθ’ υμών. Καί ταΰτα μέν οΰτω προς γνώσιν υμών.
Έν Πρεβέζη τή 19 8βρίου 1874
t Ό ’Άρτης ΣΕΡΑΦΕΙΜ έν Χο> ευχέτης
(σελ. 72)
*
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31.

Διαθήκη

θ.

Μ π α ρ ο ν ά κ η.

ETTU

'%

Συνετάχθη έν τη Ί . Μ)λει (21.10.1874) και κατεστρώθη εν τώ κώδ^
τούτφ, έν ή μεταξύ οίλλων άναφέρεται δτι:
*
«Τ' Άφίημι εις τον ένταύθα Ί . Ναόν των Ά γ . Κων)τίνου και Έλένρ
εικοσιν έλαιόδενδρα, κείμενα εις θέσιν Λούτσα (Σκέφερι Περιβόλι), ωσαύτως ι;.
τον αυτόν Ναόν έγκαταλείπω και τό συνεχόμενον με τά έλαιόδενδρα χωράφιον ^
τάς έν αύτώ άγριελαίας, συνορευόμενον από Ά π. Βαρζέλην και Νικ. Σπανό
’Απαιτώ δέ από τούς κατά καιρόν κ. Επιτρόπους τού ειρημένου Ναού ΐνα fai-j
χρεώσι τον έφημέριον νά ψάλλη έτησίως έν τεσσαρανταλείτουργον και ποιώσι κ·
έν κατ’ έτος μνημόσυνον ’Αρχιερατικόν διά συγχώρησιν τής άθλιας μου ψυχής
Δ '. Άφίημι εις τον ένταύθα Ί.. Ν. Ά γ . Ίωάννου τού Χρυσοστόμου μι·
οικίαν άνώγειον συγκείμενη έξ ενός και μόνον δωματίου μεθ’ ενός μαγαζείου με:
τής τοποθεσίας του, κείμενα εις την συνοικίαν τού αυτού Ί . Ναού, και συνορε
οντα κατ’ άνατολάς, με την αγοράν, κατά Μεσημβρίαν και Δύσιν με την οικί*
ΔιγώλΠ] καί κατ’ “Άρκτον μέ τον Δημόσιον Δρόμον καί με την οικίαν τού βέη |
Γεωργ. Κονεμένου. Εις τον αυτόν Ναόν άφίημι τά εις θέσιν Μπάλτα κείμε
τριάκοντα έλαιόδενδρα μου συνορευόμενα έξ ενός από την κ. Παρσένεναν, ;
τού ετέρου άπό τον αυτόν Ναόν τού Ί. Χρυσοστόμου, έκ τρίτου άπό τον Δή,
Δρόμον καί έκ τού τετάρτου άπό γαίας άκαλλιεργήτους. ’Απαιτώ δέ άπό τούς κοκ
καιρόν κ. ’Επιτρόπους καί τού Ναού τούτου, δπως ύποχρεώσι κατ’ έτος τον %
φημέριον νά ποιή υπέρ έμού, υπέρ τών γονέων μου Σπυρίδωνος καί Άλεξάνδρ|
καί τών άδελφών μου Εύσταθίου Μαρίας Κόκου έν 40λείτουργον, νά έκτελαν
καί εν άρχιερατικσν μνημόσυνον υπέρ έμού.
|
Ε' Άφίημι. εις τό Παρθεναγωγειον τής πόλεως ταύτης εκατόν τριάκον^
έλαιόδενδρα ως έγγιστα, κείμενα εις θέσιν Ράχην, καθώς καί εν χωράφιον λογ^Ι
μένον δπερ έκτείνεται μέχρι τής θαλάσσης, γειτονεύομε να ταύτα κατ’ άνατολρ
μέν μέ τό έλαιοστάσιον τού Τερομ. ’Ιγνατίου Βέμη. κατά μεσημβρίαν δέ μέ τ^
ιατρόν κ. Σωκρ. Καφέρην, κατ’ άρκτον μέ τον Κολιοδήμαν, καί κατά Δύσιν 5)
τον Σ. Δημολίτσαν, ών τό έτήσιον εισόδημα θέλω λ'ά χρησιμεύση εις συντήρηοξ
ααονίως τού ειρημένου Παρθεναγωγείου. ’Εκλιπαρώ δέ τούς κατά καιρόν τιμ*
τάτους έφορους τούτου, Ϊνα ποιώσιν έτησίως, δπου ένταφιασθήσεται τό ταπειν*
μου σώμα, μίαν Αρχιερατικήν λειτουργίαν υπέρ τής ταλαίπωρου μου ψυχής, £
ΣΤ' 'Όσα έπιπλα, ενδύματα και σκεύη, μεταχειρισμέλ'α ή άμεταχείρισ^
εΰρεθώσιν εις την οικίαν μου μετά τον θάνατόν μου, παρακαλώ τούς επίτροπε}!
τών ’Εκκλησιών τού Ά γ . Κωνίτίνου νά δώσωσι ταύτα εις τινα πτωχήν νεάνά#
όποιαν ήθελον οΰτοι έγκρίνη. Συνάμα γνωστοποιώ άμφοτέραις ταΐς Επιτροπή
τών δύο είρημένων ’Εκκλησιών, δτι ύποχρεούνται νά κάμωσι τά έξοδα έξ ήι-Ι
σείας τού ένταηπασμού μου, ώσπερ καί τά συνήθη έτήσια υπέρ τής ψυχής μ·*
μνημόσυνα, έκτος τών κατ’ έτος ώρισμένων, κατά τό τής ’Ορθοδόξου Ά ν. Έ]
κλησίας ψυχωφελές έθ ιμ ο ν ...»
(σελ. 73- 7^
(Συνεχίζεται)

ΛΗΜ. Π \

ΠΛΓ1ΑΖΗΣΗ

ΠΑΡΘΕΝΟΣ ΓΚΑΤΖΙΟΥΛΗΣ, 0 ΠΑΡΟΙΜΙΟΓΡΑΦΟΣ
Πράγματι <> Π.Κ. δεν δίστασε νά διατρέξη δλην την ’Ήπειρον, διά νά
’συγκεντρώση ώ; εργατική μέλισσα το υλικόν των παροιμιών και αποφθεγμάτων
διά νά διδάξη δΓ αντών τού; επιθυμούντο; νά μάθουν κάτι τό χρήσιμον.
Διά τύ\ τόπον τη; γεννήσ.ώ; του π^λλαι γνώιίαΐ ύπήρχον, άλλοι τον εφερον
<υς Ίωαννίτην, όρμώμενοι εκ τού ότι ύπεγράφτο Ίιοαννίτης (ό; έσυνηθίζετο τότε
παρά πολλών «πολλοί εξ έτερο)ν μερών τή; Ήπειροι* καταγόμενοι ύπεγράφοντο ές
Ίοκχννίνων διά τό επίσημον τή; πόλεο);», αναφέρει ό Παραιίκας.
νΑλλοι τον ήθελαν καιαγόμενυν έκ ZiTaijc και άλλοι έκ Μετσόβου.
Ή καταγωγή του έκ λίετσόβου έστηρίζετο επί σοβαρών στοιχείων διότι έν
Μ. είναι γνωστή ή οικογένεια Κστζιούλη καθιυ; και ή οικία της, έν Ζίτση δέ δπου
έδίδαξε (και ούχι έγ: ννήθη) είναι γνωστόν ότι ήτο Μετσοβίτης.
Τελευταίοι; δμω; κατόπιν τών ερευνών τού κ. Μέρτζιου εις τά αρχεία τής
Βενετίας διεπιστάίΟη υριστικώς ή έκ Μετσόβου καταγωγή του.

Άναφερεται είς τά αρχεία ότι «οί προύχοντες Ίωαννίνων μετά τού Μητρο
πολίτου διώρισαν ει; την θέσιν τού αποχωοήσαντος «ΐφνηδίως τή; Έπιφανείου
Σχολή; Μιχ. Μήτρου ιός διδάσκαλον τής Σχολής τον ιερομόναχον Παρθένιον Κατζι ουλήν τον έκ Μετσόβου».
Έγεννήθη λοιπόν έν Μετσόβφ περί τά μέσα τού 17ου αίώνος καί ούχι περί
τά τέλη oj; ύπεστηρίζετο παρ’ όλων τών άσχοληθέντων μέ αυτόν μέχρι σήμερον.
Ή το γόνος πλούσιας οικογένεια; ιδιοκτητρίας τού κτήματος Μοκόση (Μαλακασίου).

Έφοίτησεν ασφαλώς πρώτον εις την ύπάρχουσαν έν Μετσόβφ Σχολήν την
από 1(559 συσταθείσαν καί έν συνεχεία δι’ εύρυτέραν μάθησιν εις ’Ιωάννινα.
Έμαθήτευαε κατά μέν τον Π. Άραβαντινόν παρά τω Σουγδουρή, είς την Σχο
λήν Γκοΰμα, μετέπειτο Μπαλαναίαν, κατά δέ τον ΙΙαρανίκαν υπό τον σοφόν
Σπυρίδωνα Τριαντάφυλλου είς τήν Σχολήν Έπιφανείου όπερ καί πιθανώτερον,
διότι ούτω συμπίπτουν καί αι ήμερομηνίαι διδαχή; του καί ή τή; διαδοχής τού
Μήτρου.
Έχειροτονήθη ίερεύς είς ’Ιωάννινα ώς ό Βρετός Παπαδόπουλος αναφέρει,
μετά τήν χειροτονίαν του καί τό τέλος τών σπουδών του, μετήλθε ν τό επάγγελμα
τού ιεροδιδασκάλου έν Μέτσοβο), Ζίτση καί αλλαχού.
Τήν εποχήν αυτήν ήσχολήθη μέ τήν συγκέντρωσιν τών 720 παροιμιών
καί αποφθεγμάτων τού λαού.
Τό 1003 ό)ς είς τά αρχεία τής Βενετίας άναφερεται, έξ ών εχομεν καί τά
ακριβή στοιχεία διωρίσθη Διευθυντής τής έν Ίοχ/ννίνοις Έπιφανείου Σχολής, εις
ήν έπιτυχώς έδίδαξεν έπι 25ετίαν ολόκληρον, μέχρι τής πρώτης Μαρτίου 1717
ημερομηνίας τού θανάτου του.
Ό θάνατος τού Π . Κ. έστέρησε τήν Σχολήν τής σοφής διευθυνσεως καί
παρέμεινεν κλειστή έπι δύο καί ήμισυ έτη μή ευρισκομένου άξιου διαδόχου, μέχρις
ότυυ άνέλαβε την διεύθυνσίν της ό Δον Μπαλάνος Βασιλόπουλος.
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Ό Παρθένιος ό ιερομόναχος δεν ύπήρξεν μόνον σοφός διδάσκαλος δστις
έπί ετη μακρά μετέδωκεν από έδρας τάς πλούσιας γνώσεις του, άλλά και δημιουρ
γός τής Λαογραφίας, εις εποχήν καθ’ ήν ή έννοια τής Φιλολογίας δεν ήτο καθωρισμένη ό Π . Κ. δημιουργούσε την Λαογραφίαν, λέγει ό Φάνης Μιχαλόπουλος.
Ά πό αγάπην προς τό γένος ό Π . Κ. διά να μορφώση καί ώφελήση, έπεχείρησε την συγκέντρωσιν των 720 παροιμιών και αποφθεγμάτων.
Λιέ*ρβ£ε την "Ήπειρον, ήτις τότε έστερείτο πάσης συγκοινο>νίας καί ασφα
λείας και έκουράσθη και έκινδύνευσεν πολλάκις καθώς καί ό ίδιος ομολογεί «επσνησα γάρ ού μέτριους περί την συλλογήν των παροιμιών καί γάρ ως δήλον διε
σπαρμένων τυνχανουσών καί μη εν ταύτω», διά νά επιτυχή την συγκέντρωσιν των.
Τό Λαογραφικόν υλικόν που συγκέντρωσε τά έπεξεργάσθη καί έπιμελώς τό
έχώρισεν καταρτίσας δυο αλλήλων διακεκριμένας συλλογάς.
Α) Τό εκκλησιαστικόν του πόνημα «’Αποφθεγμάτων απανθίσματα πατέρων
καί φιλοσόφων» τό όποιον άφιέρωσε εις τους εύγενεστάτους καί χρησιμωτάτους
αύταδελφούς Ζαχαρία καί Κυρίω Νικολάω Σελέκη τοϊς έξ Ίωαννίνων (Κατζιούλη Παρθενίου Ίωαννίτου άποφθεγμάτων άπανθίσματα Πατέρων καί φιλοσόφων
συλλεχθέντα παρά του έν Ίεροδιδασκάλοις λογιωτάτου κυρίου Π . Κ. προσφωνηθέντα δέ τοϊς εύγενεστάτοις καί χρησιμωτάτοις αύταδελφοΐς κυρίω Ζαχαρία καί
κυρίω Νικολάω Σελέκη τοϊς έξ ’Ιωαννίνων» τώ άναγιγνώσκοντι Παρθένιος 'Ιε
ρομόναχος ό καί Κατζιουλης ό έξ Ίωαννίνων (Βιβλιοθήκη Ίωσαφαίων Σκήτη
Καψοκαλυβίων "Άθως).
Β ) Τό παροιμιαστήριον ή Συλλογή παροιμιών του λαού, του έργου τούτου
εύρεν ό Π . Άοαβαντινός ύπογράφων μέ τό κάτωθι προοίμιον τό όποιον αναφέρω
διά νά κατανοηθή καί έξ αυτού ό σεβασμός προς τά θεία, ή ευγένεια τής ψυχής
καί ή σοφία τού άνδρός.
«Τοϊς έντευξομένοις έν Χριστώ ήμΐν άδελφοΐς. είδήμοσι πάσι τε καί σπουδαίοις, όσοι τής τε Ιερατικής τάξεως όσοι τε τού λαϊκού καταλόγου υγείαν καί
σωτηρίαν παρά Θεού.
«’Αγαθόν τι χρήμα τον πόνον άποφήναντα τινά τών έπί τή φιλοσοφίφ βεβιωμέν’ άνδρών, κομιδή θαυμάσας τά μέγιστα έπηνεσάμην, ο>ς κάλλιστα καί δοκιμώτατα φιλοσοφήσαντα, διά πόνου γάρ τοϊς άνθρώποις έπεισρέει τά αγαθά, διά πό
νου πάντες τιμής άξιούνται, διά τούτου πλουτούσι, διά τούτου Θεού βασιλείαν
κληρονομούσιν. Ούτως αγαθόν ό πόνος τώγε πονούντι καί «Θεός συλλαμβάνει»
κατά την παροιμίαν. Τούτο δέ ούν αυτός, τώ πόλ'ω ώς μέσο) τι χρησάμενος έρ
χομαι προς την 'Τμετέραν αγάπην καί έν Χριστώ ημών αδελφότητα, άσπαζόμενος
τον έν Χριστώ ασπασμόν, έπόνησα γάρ ού μετρίως περί την συλλογήν τών πα
ροιμιών καί γάρ, ώς δήλον διεσπαρμένων τυγχανουσών καί μή έν αύτώ, πόνον δέ
ούκ ολίγον άφεΐλον τοϊς θέλουσι χρήσθαι ταύτας συλλέξας άπό βιβλίων διαφόρων,
άπό τε Βαρίνου καί Σουΐδα, άπό τε Μιχαήλου Άποστολίου καί Τυρραίου καί Διδόμου, άπό τίνος Γραικολατίνου καί ούλων άνωνύμων, πολλάς τε άπό τών χυδαίων,
κάλλος τής 'Ελληνίδος διαλέκτου, παρ’ ής καί έπέζευσαν, ών δέ λαχουσών μοι ούδεμίαν παρήκα.
Τούτων δέ τό χρήσιμόν τε καί υπουργόν έγνωσμένον ύμΐν, ήθη γάρ παραινούσι καί πάθη άπανορθούσι, λόγος γάρ βιωφελής ή παροιμία, καί εΐσίν οΐον ύλη
άνανκαιοτάτη τοϊς λόγοις και έπιστήμας μετεσχηκόσιν, ύπουργούσι γάρ ύμΐν εις
τό όμιλεΐν άστείως καί συγγράφειν κοσμίως.
Τούτο κάγώ προορών έπόνησα περί τήν συλλογήν των αυτών, ας τάξεως άμοιρούσης ευρών, ταύτην έχαρισάμην αύταΐς, έξ ών τάς μέν εις τήν αυτήν έννοιαν
συντεινούσας, άς καί ταύτοσημάντους καλέσας έν τώ τέλει μετεθέμην τού βιβλίου.
Τούτον ούν τον πόνον προανατίθημι τή υμών λογιότητι, όν ύπτιας χερσίν ύποδέ-
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ξασίίαι άξιώ, ούχ’ άφορώντες εις τό τού δώρου λιτόν, αλλά τό πρόθυμον τού πο
νήματος μετά φιλοφροσύνης δεξιώσασθε και γάρ και ’Αλέξανδρος ό Μέγας ούκ
άπηξίωσε τον ολίγον τι ταίς χερσίν ύδωρ κοαίσαντα. Μετ’ ου πολύ 6έ ήν Θεός δί
δω και άλλην συλλογήν την των αποφθεγμάτων προσοίσω ύμιν, άδελφά γάρ κατά
τον ειπόντα παροιμίαι και αποφθέγματα.
Έγώ μέν ούν ώ σεβασμία όμήγυρις, δ κατά δύναμιν είχον προήνεγκον, υμών
ί δε έκαστος τον οΐκεϊον έρανον μή αποστερείτο) καθ’ ά δυνάμεως ετυχεν, ούτω δέ
| ποιοΰντες εντολήν πληρούμαι Θεού, ώ δόξα εις τούς αιώνας αμήν.
I
Έρρωσθε μέν τώ σώματι υγιαίνετε δέ τή ψυχή κατά τον Χριστόν αδελφοί».
Παρθένιος ’Ιερομόναχος ό και Κατζιούλης ό έξ Ίωαννίνων τής ’Τμετέρας
■;J; Λογιότητος έν Χριστώ αδελφός.
Ό ’Ιερομόναχος Κατζιούλης ύπήρξεν έκ τών πρώτων παρ’ ύμίν συλλογέων
Νεοελληνικών παροιμιό)ν και μάς διδάσκει μέ τάς σύλλογός του, τον τρόπον καθ’
δν κατήρτιζον ταύτας οι παροιμιογράφυι.
Διά τάς παροιμίας δίδει τούς έξης ουραίους ορισμούς.
Παροιμία: «’Εστι παραίνεσις ηθών καί παθών έπανόρθωσις»
«Έστι λόγος 6ιο)φελής παρά τήν οδόν λεγόμενος»
«’Εστι λόγος απόκρυφος δι’ ετέρου προδήλου σημαινόμενος»
«Έστί λόγος ωφέλιμος έν τώ βία) έπίκρυψει μέτρια πολύ τό χρή
σιμον έχον έν εαυτών.
Αί δύο συλλογαί του δέν έξεδόθησαν έφ’ όσον έζη, έκυκλοφόρουν δμως φαί
νεται έν άντιγράφοις καί τοιουτοτρόπο)ς έξεμεταλλεύθησαν τάς εργασίας του, πλουτίσαντες τά έργα των μέ πο?^άς παροιμίας.
Ό Γ. Κοεμμύδης κατεχώρησεν άρκετάς εις τό έν Μόσχα τό 1808 έκδοθέν
|έυγον του «περί καταστάσεως τής ένεστώσης γλώσσης».
'Αλλά καί ό Μανιάρης καί ό Π . Άραβαντινός ό κατ’ εξοχήν Ήπειρογράφος
αρκετά ηντλυσε καί κατεχώρησεν εις τό «παροιμιαστήριον».
?
Τελευταίοι δμως έρευναι άπεκατέστησαν τήν μνήμην του εις τήν πρέπουσαν
ίθεσιν, όλοι οί παλαιοί συγγραφείς έχουν σκιαγραφήσει αυτόν μέ τά κολακευτικώτερα λόγια.
Ό Π . Άραβαντινός λέγει δτι διέπρεψεν μεταξύ τών κατά τάς άρχάς τού
^18ου αΐώνος Διδασκάλων καί Λογίιον, ό Ζαβίρας, ό Μελέτιος καί ό Βενδότης τον
άποκαλούν πεπαιδευμένον έν τή Θεολογία καί δόκιμον τή γραφή, ό Εύλόγιος Κουίρίλας λογιοκατον μεταξύ τών διδασκάλων, εις τά πρακτικά δέ τού έν Βενετία
^Συλλόγου τών ’Ελλήνων μνημονεύεται ως άξιος εις τάς Ελληνικός καί Λατινικάς
Επιστήμας φέρων τον τίτλον τού Δόν.
Τόση δέ ήτο ή έκτίμησις τών έν Βενετία, ώστε τον έξέλεξαν Διευθυντήν τής
Έπιφανείου Σχολής διά ψήφων 35 έπί 41 ψηφισάντων, ήν καί έτίμησεν επί εί^κοοιπενταετίαν.
Ή εκδοσις τών έργων του κατά Σάθαν έγένετο τό 1725 κατά δέ τον Βρεξϊόν Παπαδοπουλών τό 1728 μόνον τών αποφθεγμάτων απανθίσματα.
Αυτός ήτο ό Π . Κ. δστις άνεδείχθη φημισμένος διδάσκαλος τού Γένους, εύΙγενής ψυχή, (ολοκληρωμένη προσωπικότης.
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ΠΑΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ*
Π Α Τ ΡΙΑ ΡΧ ΙΚ Ο Ν
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Φύλλο ν 211.
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(Τ πογο.Ι Ραφαήλ έλέω Θεού ’Αρχιεπίσκοπος Κων)πόλεως, Νέας Ρώ^
μης και Οικουμενικός Πατριάρχης.
ί
Τής ημών Μετριότητος. Συνοδικώς προκαθημένουσυνεδριαζόντων αυτή·
και των καθευρεθένπον Τεροιτάτων Άρχιερέθ)ν και ύπερτίμων των έν άγιο) πνεύματι ήμών αδελφών και συλλειτουργών και θεοφιλεστάτων έπισκόπο)ν, των τε
λείαν Σύνοδον άναπληρούντοιν άλλα δή και τών τιμιωτάτων και λογιωτάτων κλη
ρικών τής καθ’ ήιιάς τού Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας.
Π αραστάς ό Θεοφιλέστατος Έ π ί σ κ ο π ο ς Δρυϊνουπόλεο)ς κυρ Νεόφυτος άνήνεγκεν και έπιστώσατο ότι Νεκταρίου τού προ αυτού Ε π ί σ κ ο π ο ν *
Δριϋνουπόλεως παραιτησαμένου την Έ π ι σ κ ο π ή ν ταύχην, άβιάστως και oW
κειοΟελώς, ό μακαριώτατος Πατριάρχης κυρ Ιερεμίας, χαριζόμενος τώ αύτώ Νε4
κταρίω καί μεσιτείας καί παρακλήσεσι τών κληρικών καί άρχό»των πεισθείς, ή-,
νάγκασε τον αυτόν κυρ Νεόφυτον δούναι τώ παραιτησαμένω τούτω γωοία τρία,
τής αυτής Ε π α ρ χ ί α ς την Πολύτζιανην, τό Δελβινάκι καί τό Σταυοοσκιάδΐλ
και δή ό αυτός Νεόφυτος μή εγων άλλοτρόπως ποιήσαι, άκων καί μή βουλόμενοςν
δέδονκε τω κυρ Νεκτάριο) αύτώ τά χωρία ταύτα καί ε ϊ χ ε ν α υ τ ά μ έ χ ρ ι *
τ ο ύ ν ύ ν, έν τώ μεταξύ παραβαίνων καί τήν ύπόσχεσιν ήν εστερξε φυλάττειν^
τού μή καταπατείν τήν Επαρχίαν αυτού.
|
’Επειδή ταύτα ειπιον έζήτησεν ό αυτός κυρ Νεόφυτος ϊνα κατά δίκαιον'}
λόγον άναλάβη τά χο)ρία ταύτα ώς ένοριακά αυτού καί γνήσια, από τών χειρών|
τού πρώην διαλειφθέντος Δ ρ η ΐ ν ο υ π ό λ ε ω ς Νεκταρίου καί μή άποστερή*3
σαι αυτόν καί προφανώς άδικήσαι.
I
Τούτου ενεκεν γνώμη κοινή τών περί αυτόν ’Αρχιερέων, Άποφαινόμεθα»,
καί έν 'Αγίορ παρακελευόμει^α Πνεύματι,
Ϊ.
*Ίνα ό μέν πρώην ούτος ’Επίσκοπος κυρ Νεκτάριος, μακράν άποστή τώνΐ
τριών χοιρίων, ών είχε μέχρι τού νύν αμετόχως, ο δε νύν γνήσιος ’Επίσκοπο»
Δ ο η ϊ ν ο υ π ό λ ε ω ς κυρ Νεόφυτος δεοπόζη καί έχη αυτά ό)ς θέλει τό δίκαιον!)'
άνενοχλήτοις καί άνεμποδίστιυς καρπούμενος τά έξ αύιών εισοδήματα καί δικαι*τ
ώματα, όφειλόντοιν τών αύτοίς ίερο)μένο)ν καί λαϊκών πειθεσθαι καί υπότασσεσθαβί}
αύτώ καί παρέχειν εύπειθώς προς αυτόν πάντα τά εκκλησιαστικά δικαιώματα και ;t,
δστις αν αύτώ ενάντιος γένεται τών ΐεροηιένοιν μέν ών, αργός έστω πάσης ίερο* ir
πραξίας, τών λαϊκών δε άφωρισμένος, κατηραμένος καί ασυγχώρητος καί άλυ
τος μετά θάνατον.
Εις γάρ τήν περί τούτου δήλωσιν έγένετο καί τό παρόν τής ήμετέρας Με«
τριότητος Σ υ ν ο δ ι κ ό ν
Γ ρ ά μ μ α καί έπεδόθη τώ Θεοφιλεστάτω Έ π ι· ^
σ κ ό π ο) Δ ο η ϊ ν ο υ π ό λ ε ω ς κυρ Νεοφύτο) εις δήλωσιν καί ασφάλειαν.
------------------- ---'
1
:
* Συνέχεια έκ του προηγουμένου, σελ. 316.
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Έν έτει £ριβ μηνί Άπριλίω.
ΧΟΜίΚΙΪ ΣΤΝΑΓΩ ΙΉ ΔΟΣΙΘΚΟΤ Π Α Τ Ρ ΙΑ Ρ Χ Ο Τ 1ΕΡΟΣΟΛΤΜΩΝ
(Έ ξ αντιγράφου ταύτης εν τώ ’Αρχειοφυλακείο) τού ΟΙκ. Πατριαρ
χείου, ληφθέντος έκ του Πρωτοτύπου, άποκειμένου εν τω Μετοχίω του Π α 
νάγιοι» Τάφου).
Ο Δ Ρ Τ Ρ Ν Ο Τ Π Ο Λ Ε Ω Σ ΙΩΑΚΕΙΜ Ε Π ΙΒ Ε Β Α ΙΟ Ι
’Ενώπιον της ημών ταπεινότητος και των παρευοεΟέντων προκρίτων τής
χώρας Δελβινακίου, παρασταθέντες ότε αιόεσιμώτατος Κύριος Παπά Κοόστα Φώλης καί 6 τιμιώτατος κύριος ’Ιωάννης μπάσιος επίτροπος τού ανηλίκου υιού τού
\ μακαρίτου σταύρου Δουοτούφη, (ομολόγησαν ιδίοις χείλεσι καί άβιάστω προαιρέσει
ί >, οτι άποκσΟιστώσι τέλειον επίτροπον τον τιμιωτατον κύριον Νικόλαον Δουρδούφη,
θειον τού ανηλίκου διά την έν Κισνοβίω τής Βασαραβίας διασωθεισαν πατρικήν περιουσίαν του ϊνα δυνάμει τής πληρεξουσίου επιτροπής λάβη υπό την έξουσίαν του
όσα μετρητά εύρίοκονται εις τον κύριον Ίωάννην Δουρδουφη αύτάδελφόν του, καί
κύριον νικόλαον Βάγια έκ τής τού Μακαρίτου περιουσίας, όμού μέ τό διάφορόν του
καί συνάξει άπαντα ή εν μέρος έξαποστείλει εις την πατρίδα ασφαλώς εις χεΐρας
[ τού εδώ επιτρόπου τού ανηλίκου. Έ χω ν την άδειαν να ποίηση καί νά δώση όποιαδήτινα έξιυφλητικά γράμματα όπου ή χρεία τό απαιτήσει, έχοντα ισχύν ώς ίδια των
επιτρόπων τού ανηλίκου. "Οθεν κατά την αυτού αΐτησιν έγένετο τό παρόν έκκλησιαστικόν ένυπόγραφον καί έμμάρτυρον γράμμα καί στέλλεται τώ κυρίφ νικολάφ
Δουρδουφη έπιτρόπω των, έχον τό κύρος καί την ισχύν έν παντί τόπο^ καί κρι
τήριο) δικαιοσύνης.
αωκθ' Ίανουαρίου κ.ζ. Δελβινάκιον.
ΠαπάΚιόστα φωλης έπίτροπος τού ανηλίκου βεβαιώνω τά άνωθεν
Ίιοάννης μπάσιος έπίτροπος τού ανηλίκου βεβαιώνω ταάνοθεν
"Επονται εννέα ύπογραφαί μαρτύρων καί εις τό όπισθεν, συνεχίζεται ή
φράσις:
’Ημείς οί υποφαινόμενοι Δελβινακιώται συμπατριώται τών άνω υπογοαψάντο>ν μαρτυρούμεν καί έπιβεβαιούμεν ότι αί ύπογραφαί τών άνω συμπατριωτών
μας, τώ όντι εισί γνήσιαι αυτών καί ιδία χειρί, διό καί μαρτυρούντες ύπογραφ»όμεθα.
Τή 27 Μαΐου 18.ΗΟ Κισνόβιον
"Επονται εννέα ύπογραφαί μαρτυρούν.
Τό ένθεον ύφος τής ύμετέρας Θειοτάτης, Σοφωτάτης καί προσκυνητής
ου ΙΙαναγιότητος μεθ’ όσης δουλικής ύποκλίσεως καί σεβασμού προσκυνώ, κατασπαζόμενος γονυκλινώς καί έδαφιαίως τον χούν τών Παναγίων αυτής ποδών.
Μετά την προσφοράν τών βαθυτάτων σε6ασμάτο)ν μου, σπεύδω ό ύποφαιόμενος ελάχιστος δούλος τής ύμ.Παναγιοτητος οικονόμος Παπά άθανασίου έκ
ής κωμοπόλεως Δελβινακίου τής επαρχίας Δρυϊνουπόλεως, νά έμφανισθώ διά τής
δουλικής μου ταύτης αναφοράς καί νά ι)έσω ύπ’ 0ι|»ιν τής ύμ. προσκυνητής μοι
Παναγιότητος ότι ευρισκόμενος ένταύθα ίερεύς καί έκτελών τά καθήκοντα τών
ίχρεών μου, όχι μόνον δεν δύναμαι νά εξοικονομήσω τον έπιούσιον άρτον τής οι
κογένειας μου, άλλ’ ύπέπεσα και εις χρέος βαρύτατον καί άνοικονόμητον ένεκα τών
δλιγοτάαον εισοδημάτων τής πατρίδος μου σωζομένοϊν κατά την άρχαιοτάτην συνή
θειαν καί ευρισκόμενα εις μεγάλην ένδειαν καί πενίαν καί μή εχων άλλην έλπίδα
σωτηρίας έσκέφθην νά μεταβώ εις τά μέρη τής βασαραβίας προς τούς έκεΐσε άποϋημούντας πατριώτας καί συγγενείς μου οΐτινες εύρίσκονται έν καταστάσει μεγάλη
tai πολλάκις μέ έζήτησαν νά μεταβώ έκεΐσε νά μέ φιλοδωρήσωσι καί άπαλλάξωσι
ϊών χρεών μου καί επειδή ώς πληροφορούμαι είναι άπηγορευμένον τό νά είσέρ;ωνται άκωλύτως Ιερείς Γραικαί εις τά ρο)σσικά χώματα άνευ τής άπαιτουμένης
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άδειας τής Μ. Εκκλησίας καί εφοδιασμένος μέ τά αναγκαία ενδεικτικά έγγραφα
καταφεύγω εις την ύμ. προσκυνητήν μοι Παναγιότητα μετά θερμών δακρύων νά
μέ εύσπλαχνισθή και δείξη εις τον έλάχιστον δαυλόν της την έμχρυτον καλοκαγα·:.
θίαν της χορηγούσα μοι την άδειαν τής έκείσε μεταβάσεώς μου και εις τό νά μτ
απαντήσω δυσκολίαν εις τάς εκεί άρχάς και γνωρισθώ τέκνον γνήσιον καί εύπειθέ^
τής ’Ανατολικής Εκκλησίας χωρίς νά έκτελέσω καμμίαν ιεροπραξίαν, αλλά μά
νον νά ανταμώσω τούς διαλείφθέντας συγγενείς μου εκ τής Κοψοπόλεως Δελβινα·
κίου καί πάλιν νά έπανέλθοχ εις τά ίδια νά υπηρετήσω την πατρίδα μου μέ τά ιερό
καθήκοντα τού επαγγέλματος μου. Αύτη είναι ή αΐτησις του ταπεινού δούλου τής.j
ύμ. θειοτάτης Παναγιότητος πεποιθείς δτι θέλει μοι χορηγηθεί ή άδεια αΰτη κα;
μοί άποσταλεΐ διά τού σεβασμιωτάτου Γέροντος αγίου Κυζίκου Κυρίου Ιωακείμ
τού ενθέρμου εφόρου τού σεβαστού μου Κυριάρχου άγιου Δρυϊνουπόλεως Κυρίοτ
Παντελεήμονος, προς τον όποιον δέδωκα αξιόχρεων εγγυητήν τής ταχείας έπι·.
στροφής μου εις την πατρίδα μου. Ταύτα δουλικώτατα, τά δέ πανάγια καί θεο-t
φρούρητα έτη τής ύμ. προσκυνητής μου Παναγιότητος είη θεόθεν πλείστα πανό?·!
βια καί πανευφρόσυνα, αι θεοπειθεΐς δέ αυτής εύχρά καί εύλογίαι εΐησαν μοι φυι
λακτήριον έν βίω παντί.
*

Τήν ύμετέραν σεπτοτάτην μοι Σεβασμιότητα ταπεινοδουλικώς προσκυνώ·1
κατασπάζομαι βαθυσεβάστως τήν αγίαν και ευεργικωτάτην μοι αυτής δεξιάν. .
Ό ύποφαινόμενος οικονόμος παπά'Αθανάσιος εκ Δελβινακίου γνωστός πρΐ
πολλού τή ύμετέρα Σεβασμιοτητι μετά τάς δουλικάς καί βαθείας μου προσκυνφ
σεις, σπεύδω νά εμφανισθώ διά τής δουλικής μου ταύτης αναφοράς καί νά καθυπο
βάλλω ύπ’ δψιν τής ύμΠατρότητος ,δτι εύρισκόμενος είς άκραν ένδειαν και πενία'*
καί είς βαρύτατον χρέος δστις μή δυνάμενος νά οίκονομηθώ ενταύθα κατ’ ούδέν(
τρόπον άπεφάσισα νά ταξιδεύσοχ προς τούς έν βασσαραβία τής ρωσσίας άποδη
μούντας χωριανούς μου καί συγγενείς μου, οίτινες από έμφυτον καλωσύνην του
μέ ένραψαν πολλάκις νά μεταβώ έκείσε νά μοί φιλοδωρήσωσι καί νά άπαλλανθσ
τών χρεών μου, τό μόνον καταφυγών καί ή ελπίς μου μετά θεόν είναι τούτο. Καύ
έπειδή ώς βεβαιούμαι είναι άπηγορευμένον τό νά είσέρχωνται Γραικοί Ιερείς ευ
τά χώματα τής ρωσσίας άνευ τής άδειας τής Μ. Εκκλησίας, ιδού συνοδεύω δουλι,ο
κήν μου αναφοράν τήν οποίαν παρακαλώ θερμότατα τήν ύμετέραν Πατρότητα άφ
ού τήν έγκρίνει νά τήν παρουσιάση και ένεργήση τήν εκδοσιν τών άναγκαιούντωρ
έγγράφων τής άδειας τά οποία θέλει βαστά ή ύμ. Σεβασμιοτης αυτόθι. Περί αυτήΨ
ταύτης τής κατεπειγούσης ανάγκης τής ύποθέσεώς μου τήν γράφει περιστατωμένωΓ/ί
καί ό σεβαστός Κυρίαρχης μου άγιος Δρυϊνουπόλεως κύρΠαντελεήμων καί παρα^
καλώ άμα μοί χορηγηθεί ή άδεια καί έκδοθώσι τά αναγκαία έγγραφα νά γράψρ
ή ύμ. Πατρότης προς τήν έκεΐ ΙΊανιερότητά του διά νά κινήσω νά έλθώ δσοηι
τάχιστα αυτόθι νά άσπασθώ τήν αγίαν της δεξιάν καί νά προσφέρω προφορικών
τήν άκραν ευγνωμοσύνην μου τήν οποίαν δεν θέλω λησμονήσει καθ’ δλην μου τή.'
ζωήν έπομένως νά έφοδιασθώ μέ τάς αγίας της εύχάς καί ευλογίας διά νά ταξιδεύσοί/
εις τά έκείσε άκωλύτως καί νά έπιτνχο> τής ευεργεσίας τών αγαθών πατριωτών
καί σ\ιγγενών. Καί διά νά μή φανώ οχληρός πάνυ έπί τού δουλικού μου δεόμενο<|
προς θεόν δπως τά σεβάσμια αυτής έτη είη θ-εόθεν πλείστα καί πανευφρόσυνα, κ
μέ τήν προσήκουσαν δουλικήν ύπόκλισιν ύποσημειούμαι βαθυσεβάστως.
Τής ύμετέρας Σεπτοτάτης μοι Σεβασμιότητος
δούλος ύποκλινέστατος
καί τών έπιταγών πειθήνιον
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*
Διά του παρόντος μου δηλοποιώ έγό> ό υπογεγραμμένος κοντοχαμπίτης γιαναριώτης ότι το τζκρλίκι όπου έχω είς το πατρατζίκι σήμερον αύτοθελήτως τό έπούλησα του γιαννάκη γραμματικού του δυγώ βασιάρη σταύρου νικολάου ντορττούφη δελβινακιώτη διά γρόσια ένδεκα Ν. 11000 άπό τά όποια έλαβα διά μετριτά επί
χίρας γρόσια χιλιάδες δίω και έξακόσια δέκα τέσσαρα Ν 2614 τό δέ εναπαλειφθέν έχον νά μέ τό μετρίσουν εις διωρίαν ημέρας ενενήντα μία Ν. 91 από την
σήμερον κατά, την εις χεΤρας μου ομολογίαν των, ούτως έχουν νά τό κάμνουν ζάπτι
ιός ϊδικόν ταη' κτήμα χιυρίς πλέον νά ένέχωμεν . . . διά αυτό εις τό παραμικρόν, αν
όμως τουναντίον καί εις την ρηθεΐσαν διωρίαν δεν ήθελον κάμη ζάπτη τό αυτό
τζιφλίκι μου οΐ ώς άνω εΐρημένοι γιαννάκη καί σταυρός, τότες υπόσχομαι εγώ ό
ίδιος κοντοχαμπίτης άπό τάς άνωθεν δύω χιλιάδες έξακόσια δέκα τέσσαρα Ν 2614
•γρόσια όπου έλαβα μετριτά άπό αυτούς νά τούς τά έπιστρέψω όπίσω όμού μέ τό διά
φορό τους τά δέκα δώδεκα τόσον αυτά όπου όσα έξοδα έκαμαν εδώ είς ’Ιωάννινα
μόνον έκτος των λοιπών εξόδων όπου ήθελον κάμει τον άνήφορον είς πατρατζίκι
καί λοιπά μέρη, προς τούτοις τά δίω προτιτερικά κοντράκια όπου αναμεταξύ μας
προ ημερών έκάμαμεν τό ένα εις τό τούρκικο καί τό άλλο εις τό ρωμεϊκον, επειδή
αυτά έγιναν όνομαστά καί όχι καθολικά νά είναι πάντα αέρα καί κατά πάντα άχριστα, ώς χαρτίον άγραφον ώσάν όπου τό καθολικόν σοστόν κοντραίο μας είναι
τό παρόν τό οποίον ευχαρίστως έδωσα είς χείρας τών ρηθέντων γιαννάκη και σταύ
ρου νά έχη τό κύρος καί την ίσχύν εν παντί καιρώ, τόπφ, κριτηρίω δικαιοσύνης καί
έστω είς ένδειξιν
837: 28 Μαρτίου Ίοχίννινα
κοντοχαμπίτης διλή τράκα
γιανιαριώτης βεβαιώνω τά άνωθεν.

Τ.Σ.
*
Π ρό;
τούς τιμιωτάτους ήμάς εγχωρίους καί συναδελφικώς άπαξάπαντας κατασπαζόμεθα αδελφικώς
τή 6 ’Ιανουάριου 1846
Π ρο ολίγου σας είδοποιήσαμεν διά γραμμάτων τών εδώ εγχωρίων τών
κατ’ σ’ έχαγέν σύστασιν τού κυρ. Γεωργίου Έ ξάρχου τον οποίον κοινή γνώμη
συστώμεν καί προσδιορίζομεν καί προεστόν τής χώρας μας επί λόγω νά θεωρή
ακριβώς τάς λειφοδοσίας αυτής όμού μετά τής λοιπής έπταμε?>.ούς ’Επιτροπής
συμπαρευρισκομένων αύτοίς καί τών λοιπών συναδελφών καθώς διαλαμβάνει τό
παρ’ εδώ προς υμάς ήδη σταλ\7έν έγγραφον ό>στε αυτά μεν έδιωρίσθησαν παρ’ η
μάς επίτροποι καί έπιθεωρηταί, όσον τών εσόδων, τόσον καί τών εξόδων τής
χώρας, νά παρατηρώσιν ακριβώς τούς λογαριασμούς καί νά καταγράφωσιν αύ
τοίς έν καθαρφ καταστίχω διά νά δώσωμεν προς ημάς τούς λοιπούς εν καιρφ
τούς λογαριασμούς καθαρώς καί δικαίους, ημείς δέ οί λοιποί εγχώριοι νά μένωμεν
ήσυχοι καί αμέριμνοι τών έγχωριακών φροντίδοχν, άλλ’ ούτε προς τον κύριον Γε
ώργιον δεδώκαμεν απόλυτον άδειαν καί εξουσίαν να πράττη κατά την αρέσκειάν
του χωρίς την συγκατάθεσιν καί την γνώμην τών επτά, καί άν τολμήση τι παρ’ ά
δειαν, ή μέν πράξις του νά είνε άκυρος, αυτός δέ νά δίδη λόγον προς ημάς τής
αιτίας. Εκλογή, αγαπητοί έγχώριοι τόσον ωφέλιμος είς την χώραν μας, την ο
ποίαν ύστερον άπό τόσους χρόνους ήμπορέσαμεν νά συστήσωμεν είς την χώραν
μας, έκ τής οποίας ήμπορεί νά γνωρίση κάθε άνθρωπος, είτε πλούσιος είτε πτω
χός την ώφέλειαν όπού ήμπορεί νά προξενηθή επομένως εις την τά δικαιώματά
του, διά την οποίαν έλπίζοντες καί ημείς νά λάβητε την εύχαρίστησιν καί πλη
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ροφορίαν εις αυτήν την εκλογήν. Μ’ ολον τοΰτο τώρα δεν βλέπομεν δλον τό ε
ναντίον άντί εύχαριστήσεο^ς και αμοιβής, ύβρεις κα- μοχλουζλίκια καθότι ό κύ
ριος σταυρός Δουρδούφης και ό κύριος κώστα ντάλας δέν ελαβον εύχαρίστησιν
άντιφέροντας εις τούτο τόσον έπιμόνως ώστε ήναγκάσθησαν νά παρρησιασθώσιν
και εις τον ένδοξότατον βαλήν τού τόπου, εις τον όποιον κοντά όπου δέν δέχον
ται τήν κοινήν εκλογήν και όφέλειαν τής χώρας, κατηγορούσιν ημάς τούς ευρι
σκομένους εδώ ώς μουχλούζιδες και εχθροί τής πατρίδος, και δτι φροντίζομεν διά
τήν ζημίαν τής χώρας μας. Λοιπον αδελφοί αγαπητοί εγχώριοι άν μεν υμείς ο!
λοιποί (έκτος τών δύω εναντίον) είσθε κοινώς ευχαριστημένοι εκ τής παρ’ ημών
εκλογής τής ειρημένης επιτροπής, κάμετε εν κοινόν γράμμα ύπογεγραμμένον ταΐς
τιμίαις ύπογραφαΐς τών λοιπών εγχωρίων και έπικυρωμένον τή υπογραφή τού σεβασμιωτάτου άρχιερέως και στείλετε αυτό αμέσως προς ημάς, τό όποιον ημείς ευ
θύς τό ενεργούμεν διά μέσου τής υψηλής πόρτας και τής μεγάλης ’Εκκλησίας,
και εντός ολίγου λαμβάνει εκβασιν και ή εκλογή τής επιτροπής κα! ή χώρα μας
ευρίσκει εντελώς και νομίμως τά δικαιώματά της. Ταύτα σάς γράφομεν έν συντόμω έξ ού και περιμένομεν άνυπομόνως τήν άπόκρισίν σας. 'Όθεν και μένομεν
διά πάντα αδελφικώς προς πάντας υμάς ενώ και ύπογραφόμεθα μετά τής πρεπούσης πατριωτικής αγάπης.
Έπονται δέκα - πέντε ύπογραφαί.

*

Κούρτ άχμέτ πασιάς
νά τραβάς χέρι από τά χω
με όμολ,ογίαν και είναι ιδικά
άποφάσεως.

1778
νοεμβρίου 15:
*

Διά τυύ παρόντος πληρεξουσίου εγγράφου δηλοποιούμεν οί υποφαινόμενοι
κάτοικοι τού χωρίου Ζαροβίνης, δτι σήμερον διορίζομεν και άποκαθιστώμεν πληρε
ξούσιον επίτροπον τον έκ Δελβινακίου κύριον Λεωνίδαν Πιτιωραίτην έπι τών κτη
μάτων τής Μονής τής Ζωοδόχου Πηγής (Αλεξάνδρου) όπως ένεργήση δτι κρίνει
συντελεστικόν και ωφέλιμον και πράξη παν τό δυνάμενον προς τελεσφόρον ύποστήριξιν τών συμφερόντων τής Μονής ταύτης, προς δε άν χρεία τό καλέση νά διορίζη και άλλον αντιπρόσωπον και νά πράττη έν γένει πάν τό άφορών τήν ώφέλειαν και συλτήρησιν τής 'Ιεράς ταύτης Μονής, ύποσχόμεθα δε νά παραδεχθώμεν
άπροφασίστως δλας τάς πράξεις αυτού και τού αντιπροσώπου του ώς καλώς ένεργηΟείσας. Διό δίδωμεν αύτφ τό παρόν πληρεξούσιον έγγραφον ύπογεγραμμένον
παρ’ δλων ημών τών κατοίκων και προσκεκυρωμένον υπό τής 'Ιεράς Μητροπόλεως
και ύποφαινόμεθα.
Χ
Έν Ζαραβίνη τή 16 ’Απρίλιον» 1887
Έπονται επτά ύπογραφαί.
Έπικυρούται τό γνήσιον τών ύπογραφών
Έ ν Ά ρ)στρω τή 19 ’Απριλίου 1887
Ό Επίτροπος Ευάγγελος
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Προστάζομεν εσένα τον χριστόν γκατζούλι
ράφια τού παπαγιάννη Ντάλη δτι τά έχει άγοράσι
του και άλλέος νά μήν κάμνεις δτι σε παιδεύομεν έξ
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*
Ό Δρυϊνουπόλεως καί Δελβίνου Νεόφυτος έπιβεβαιού την
παρούσαν διαθήκην.

ΤΧ'θυμούμενος τον δεσποτικόν εκείνον θειον λόγον του Σωτήρος ήμών Ίηj νοού Χριστοί» τον λέγοντα γρηγορεΐτε καί προσεύχεσθε ούκ οΐδατε την ημέραν
I ονδέ την ώραν ενώ ό υιός του ανθρώπου έρχεται καί ότι σώας έχων τάς φρένας
ί (εγώ ό κάτοιθεν ιδία χειρί υπογεγραμμένος άνθιμος 'Ιερομόναχος ό ποτέ χρη·; ; μάτι σας ηγούμενος έν τώ Ίερώ μοναστηρίφ τής Βελάς) διά τό άκυρο καί άπροσι -διόριστον τον θανάτου τό οποίον έστί βέβαιο τοίς άνθρώποις, και πάντες ύπόγκπνται εις αυτό τό μυστήριον οβς απόγονοι των- πρωτοπλάστων τοΰτε άδάμ καί
ϊ ·τής ιύας καί διά εκείνων ϊνα μή τό κακόν αθάνατον γένηται, φιλανθρώπως κε, |λευσας την έκ τού προσώπου του κόσμου τούτου μετάβασιν τής μέν ψυχής των
, :άνί)ρο3πων καί κατ’ εξοχήν ήμών των ευσεβών χριστιανών καταταγίναι έν τψ
ί^χορω των δικαίων, έν τόπο) φοτεινώ καί χλοερώ καί έν τή δευτέρρ αύτοΰ παρουI μσια θέλει άντιδόσει έκάστω κατά τά έργα αύτώ τοίς μέν δικαίοις ζωήν αιώνιον
‘ |καί άνάπαυσιν παντοτινήν είς τον ουράνιον παράδεισον, τοίς δέ άμαρτωλοίς κό§λασι αιώνιον, τά δέ σώματα είς τά έξ ών συνετέθησαν τοιχεΐα μέχρι τής κοινής
Ιάναστάσειος καί τότε αύτοβουλίως άναστήσονται άπαντες είς τούς ήχους τής
νσάλπιγγος προς άπάντησιν τού φοβερού καί άδεκάστου κριτού, ταύτα καί τά τοι«ύτα συλλογιζόμενος φρίττο) όλιυς καί τρέμίο καί άπεψάσισα διά νά κάμω την
φορούσαν μου διαθήκην καί νά ζητήσω πρότον συγχώρησιν από πάντας τούς έν
χριστώ αδελφούς μου 'Ιερείς, Ίερομονάχονς καί όλους τούς χριστιανούς μικρούς
Καί μεγάλους έκάστης τάξεως καί βαθμού. Δεύτερον δέ αφήνω τήν ευχήν μου ό
ταπεινός πάσι τοίς έν χριστώ αδελφούς μου χριστιανοϊς καί πνευματικούς καί τρί
τον διορίζιυ τά όσα πράγματα μυί εύρίσκονται άπερ απέκτησα έκ νεαράς μου ήλικίας δι’ ιδίων μου κόπων καί μόχθων τόσον μετρητά, ομολογίας καί φορέμα
τα μου
τρία κομάτια άγια λείψανα όπου είχον αγοράσει από τά ψαλτικά μου τά
ρηνω είς τό μοναστήριόν μου.
δύο σταυρούς ένα μικρόν καί ένα μεγάλον μέ τήν θήκην των καί αυτούς
ονς άφήνο) εις τό μοναστήριον.

ρόσια

"Οσας ομολογίας μοί βρίσκονται

000 ήτοι χίλια μιά ομολογία επ’ όνόματι νίκα μίχου κάβο λαμποβου
L0OO ήτοι χίλια τού βασίλη καί νότη από πολίτζανην τήν έχει ό μήτρος χρήστου
τήν ομολογίαν
100 ήτοι εκατόν ομολογία τής ζαχάρως τού γκικα νάστου από στρατί νιστα
60 ήτοι εξήντα ομολογία θωμά παπαβασίλη χορμοβίτη
80 ήτοι όγδοήντα ομολογία τού παπαευαγγελη χορμοβιτου
Γ
1 20 ήτοι εκατόν είκοσι ομολογία πόλιο παπά από άγιον βασίλειον
240 ήτοι διακόσια σαράντα γκικα γκινούλη από. . .

600 δύο χιλάδες καί εξακόσια συμποσούμαι
φτά μοί άφησεν ό έξαρχος κύριος προκόπιος μετά τών προκρίτου καί προεστώΪΒ>ν τού βιλαετιού ότε άνεχώρησεν από τό μοναστήριον, τώρα δέ τά άφιερούνω
τό μοναστήριον καί νά παρθώσι χωρίς διάφορον — τά οποία διάφορα όπου δέν
χω λάβει από αυτούς τούς τά χαρίζω. Ό μοίω ς καί τά 500 γρόσια ήτοι πεντα&σια τού θο)|ΐά βαγγέλη χορμοβίτη καί αυτά νά είνε τού μοναστηριού οπού μέ
Κ)τά τά άνωθεν γρόσια διορίζω έπιτρόπους τούς τιμιοτάτους κύριον Εύαγγέλην
ΐΒωργίου πέρου καί Κύριον τάξι σταύρου διά νά τά συνάξουν καί κάμουν τό
μπέλιο.
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Ά πό τά φορέματα μου οπού μοϊ εύρέθησαν άφινο) δύο τώ σεβαστό)
Δεσπότη αγία) Δρυϊνουπόλεως κυρία) νεοφυτφ διά νά με μνημονεύη και νά τ,
δόση όπου τω είπον διά ζώσης μονος μου.
|
Π ρος τούτοις μοι εύρίσκονται και μετρητά γρόσια τρεις χιλιάδες ήτι]
-3000 τά οποία διατάζω όνοματοδώς πού πρέπει νά δοθώσι διά τά όποια διορίζω
επιτρόπους )ΐου διά νά τά μοιράσωσι τούς τιμιωτάτους κύριον σταυρόν νικόλα τουι»
τούφη και τον κύριον Ευστράτιον σούλα
;Ι
200 γρόσια άφίνω τού δεσπότου μου αγίου Δρυϊνουπόλεως κυρίου νεοφύτου
παρρησίαν μνημόσυνα
|
200 των παπάδων διά νά μέ μνημονεύσουν διά παντός και νά μοι γίνουν τ}
μνημόσυνά μου
50 διά τον τάφον οπού νά μοί κάμουν
100 διά τον άμβονα Δελβινακίου τής έκκλησίας νά τον κάμωσι
150 είνε τής καλογραίας άπό λάποβον νά τά μοιράσουν οί παπάδες άπό δέν.
γρόσια
ί
700
1000 νά γίνουν έξοδα εις την ήμέραν τού θανάτου μου και την μακαρίαν μου γΚ
δι* όλα τά μνημόσυνά μου
Λ.
200 τής μαρίας ήτοι διακόσια
100 νίκου διγκόνου τής μαρίας
70 τής νύφης της
#
2070
200 ήτοι διακόσια γρόσια διά λάσσα εις την έλληνικήν σχολήν Άργυροκάστρ
200 είς τό σχολείο τής χώρας Δελβινακίου
100 τής Ελένης καλογραίας
200 είς κερία τής ταφής μου και των μνημοσυνών μου
20 είς τά μοναστήριον Δεσποίνης παρρησία
10 εις τό μοναστήριον Δρινόβου
20 είς την εκκλησίαν έπάνο λαπόβου
20 είς τό μοναστήριον τής πολίτζανης
20 είς τό μοναστήριον τής πέπελης
50 είς τό μοναστηρίων σοδίων οπού έκάθησα μήνας δύο.
20 είς την εκκλησίαν οπού νά λειτουργήσουν ήμέρας σαράντα καί νά τάς πά|
ό παπαπάνος
80 την επιτροπήν μου νά τά μοιράσιυσιν είς χοριανούς οπού νά γνωρίσωσιν ο
τοί οί έπίτροποί μου.
3000 ήτοι τρεις χιλιάδες γρόσια. Έ άν άποθάνω τώρα αυτά νά δοθούν όπου διορίζ
οχι καί δεν άποθάνω άπό αυτά δέ νά έξοδεύσω εως νά ζήσω καί εκείνα όπου ί ΐ
ρισώσουν νά μερασθόίσι. Η χον κάμει καί μίαν διαθήκην είς τό 1897 έτος κ α ί
μήνα δεκέμβριον, άλλ’ έπειδή ήτον άτακτα καμομένη νά μένη άκυρος καί νά ίσχ$
ό>ς χαρτίον άγραφον.
|
Αυτή έστιν ή τελευταία μου διαθήκη καί διάταξις, ή οποία έγένετο παρό|
τος τού σεβαστού μοι Δεσπότου Πανιεροτάτου αγίου Δρυϊνουπόλεως κυρίου νι
φυτου καί επί παρρησία των παρευρεθέντων άξιοπίστων μαρτύρων καί προκρίτι
τής χώρας Δελβινακίου καί τούς άδελφούς μου καί άδελφάς μου καί άνεψίδιά μ|
δεν εχει νά τούς ένοχλήση τινάς όμού καί τό όσπήτιον τού μακαρίτου πάπα γεώ()
όπου έκάθησα χρόνους δέκα ήταν κουμπάρος μου καί δόσιμον δεν εχω μέ αύτοτ
ούτε μέ τούς συγγενείς μου ούτε μέ αυτό τό σπήτι όπου έκαθόμουν εγώ καί οκοι
ήθελε τούς ενοχλήσει άπό κακίαν του παρακινούμενος νά εχη την κατάραν τού
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γιου Θεοί) και την (δικήν μου και νά δώση απολογίαν εις τό φοβερόν και άδέκαστον
κριτήριον — εάν. . . αυτήν οποίος καί αν είναι εγώ δε ζητό συγχόρεσιν από τούς ε
πιτρόπους τού μοναστηριού και από όλους τούς χριστιανούς όπου με γνωρίζουν από
μικρούς καί μεγάλους και από δλα τά πνευματικά μου τέκνα, κάγώ εύχομαι αύτοίς
ζωήν μακρόβιον εύτηχυσμένην, ειρηνικήν καί άσκανόάλιστον καί παρακαλώ τοΐς
προκρίτοις καί προεστώσι τής χό)ρας Δελβινακίου καί λοιποις κατοίκοις χριστιανοίς
όπως επισκέπτονται τον ανήλικον άναδεκτόν μου Νικόλαον όπου θά μείνει ορφανός
έτι νά φθάση τήν ηλικίαν καί ό έπουράνιος Θεός νά συγχωρέση καμέ τον αμαρτω
λόν καί ανάξιον αυτού δούλον έν τή μελλούση βασιλείς τω έπουρανίω άμήν.
τή 19 Τβρίου 1898 Δελβινάκιον
Έ πονται έπτά ύπογραφαί μαρτύριαν.

Γρηγορεΐτε ότι ούκ οΐδατε ούτε τήν ουράν ούτε τήν ήμέραν. διά τούτο καί
εγώ ή ελάχιστη δούλη τού Θεού ή Ζαφείρο, γυνή τού ποτέ Ίωάννου μούτζου, φο
βούμενη μήπως καί έλθει ή φοβερά τού θανάτου, έφώναξα τόν πνευματικόν μου
καί εξομολογήθηκα κατά τό χριστιανικόν χρέος, πρώτον συγχωρώ τούς πάντας μι
κρούς τε καί μεγάλους διά νά μοί συγχωρήσουν δι όσα αύτοίς ήμαρτον λόγψ τε
καί έργω, έπειτα αφήνω εις ταϊς άδελφαίς μου έλένην καί μαρίαν, διά νά λάβουν
από τήν μάτον γάτζην, από προικίον τής θυγατρός μου μίαν καπα. τέσσαρα ποκάμισα άμερίκανικα, ένα σαγκούνι, τετρακόσια πενήντα Ν 450 γρόσια από γιάννην
άλέξιν, μού τά χρεώστε! χιορίς ομολογίαν καί αυτά νά τά λάβουν ή αδελφές μου
έλένη καί μαρία νά έχουν νά μού κάμουν τά μνημόσυνά μου κατά τά χριστιανικά
χρέη, μίαν ομολογίαν όπου μού χρεώστε! ή τζένη πάτζηι τήν άφίνω τού έγκονού
μου παναγιωτου υιού Νικολάου ποτέ σταύρου δουρδούφη καί έάν εύρεθή ή άλλη
διαθήκη μου νά είνε άκυρη ά>ς χαρτίον άγραφον. αύτη είναι ή τελεία καί εκούσιος
διαθήκη καί όποιος άνερέση τό παραμικρόν από όσα διατάττω νά έχη τόν θεόν άνιίδικον καί έν τω νυν καί εν τω μέλλοντι. τή 15 Σεπτεμβρίου: 835. δελβινάκιον. έγώ ή ζαφείρο βεβαιώ τά άνο) διά χειρός τού πνευματικού μου παπαθανασίου οικο
νόμου αύτη καί μαρτυρώ, προτόπαπας μαρτυρό παπαγιάνης σακελάριος μαρτιρό.
Ώ ς μάρτυρες εις τό περιθώριον υπογράφουν οί στάβρος τουρτουφης βασίλης μάνθος, νικος μαντιλέκας — μιά δι σανάγνωστος καί παπαπάνος καί συνεχίζει
όπισθεν
Τά άνωθεν γρόσια τετρακόσια Ν 400 τά έλάβαμεν αί αύτάδελφες έλένη
καί μαρία από τόν Γιάννη καί δήμο Ά λέξη καί μένομεν έξωφλημένες καί ΰποφαινόμεθα διά χειρός Α δόκου αί άνω έλένη καί μαρία καί μαρτυρώ τά δέ όπισθεν
πενήντα έχαρίσθησαν. έλαβα διά χειρός χαρίτου μέ τήν έλένην δίο υποκάμισα από
τήν μάτο τού γάιζη διά τα οπισω οπού τά έχρεοστούσε

Προτόπαπας μαρτιρώ
(Συνεχίζεται)
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Η παρούσα μελέτη σκοπόν έχε» τήν διάσωσιν των προλήψεων και δεισιδαιμο
νιών τής περιοχής Παραμυθίας, διότι ό οδοστρωτήρας τού κοσμοπολιτισμού έξαφανίζει τά γραψικά μας έθιμα που έδιναν σε κάθε τόπο τό χρώμα του.
Περιοχή Παραμυθίας, θεωρείται έκείνη πού άνήκει έθιμοτυπικώς στην Παραμυθιά, άσχέτως τών διοικητικών της ορίων, τά οποία ήσαν κάποτε πλατύτερα, σήμερα
δέ σημαντικώς στενότερα. Δ ιά να αποφεύγω δέ, να δίδω δρια κάθε φορά πού έπιμελουμαι ένα τομέα λαογραφικό, άναφέρομαι στα δρια πού περιέγραψα στην εισαγωγή
τής μελέτης μου «Παροιμίαι και λαϊκά ρητά» καί στούς λόγους διά τούς οποίους θέτω
αύτά τά δρια καί χρησιμοποιώ τον δρον «περιοχή Παραμυθίας», άντί τού «Σουλιώρεια»
πού εΐχε καθιερώσει τό έτος 1926 ό συνάδελφος κ. Σπ. Μουσελίμης.
Επίσης δεν παραθέτω πηγές. Πρώτα-πρώτα, γιατί είμαι γέννημα καί θρέμμα
τής περιοχής. Γαλουχήθηκα μέ τις παραδόσεις της, συνέζησα τούς καημούς καί τούς
πόθους, τις λαχτάρες καί τούς κινδύνους. Μού παραστάθηκαν τά στοιχεία της, οι νε
ράιδες της, οΐ καλικάτζαροί της ot «Λιβεριώτες», ήπια νερά άπό τά σερκονέρια καί
τά θηλυκονέρια της, ξορκίστηκα καί ξόρκισα, σάν « π ρ ω τ ά ρ η ς »
πού ήμουν καί
γενικά είμαι ό ίδιος πηγή άστείρευτη. ’Από τον καιρό δέ πού άφησα τά θρανία τού μαθήτου γιά νά άνεβώ στήν έδρα τού δασκάλου, έγινα προσεκτικός μαθητής όλων τών
γερόντων καί γεροντισσών, τών μάγων καί τών γητευτών, τών έμπειρικών γιατρών καί
τών άνθρώπων πού «κατείχαν τό συνάφι» (τό έθιμοτυπικόν δίκαιον τής συντεχνίας),
τόσον τών χωριών στά οποία υπηρέτησα, όσον καί τών γειτονικών.
Καί δεύτερον διότι, όταν στά 46 χρόνια μου μετετέθην στήν Αττική, δέν ξο»
κόπηκα άπό τά χώματα πού μέ γέννησαν καί άνάθρεψαν, άλλα συνέχισα κάθε Πάσχα
καί καλοκαίρι νά ξαναβαπτίζωμαι στις παραδόσεις τής γενέτειράς μου καί δέν έκοψα
τούς δεσμούς.
'Έ νας σωρός δέ σημειώσεων στά μπαούλα μου, κρατεί τή μνήμη μου σταθερή
καί αύτά τά σημειώματα (εργασία μακράς περιόδου) αποτελούν τήν βάσιν κάθε μελέ
της πού γράφω, ή δέ δική μου συνδρομή μετά τήν συλλογήν, είναι ή κατανομή τού ύλικού καί ή άρχιτεκτονική του διάρθρωσις.
"Οταν δέ κάποιο λιθάρι άπό τό λαογραφικό μου οικοδόμημα μού λείψει, ξέρω
πού θά ψάξω νά τό βρώ, γνωρίζω τις πηγές, μπορώ νά ξεχωρίσω τό γνήσιο άπό τό
σκάρτο.
Μπορεί, μερικοί πού ξεκινούν άπό κάποια έδρα νά μαζέψουν ήθη καί έθιμα, νά
έχουν τήν άνάγκην νά έπικαλεσθούν τήν μαρτυρία μερικών, πού τούς χρησιμέυσαν σάν
«πρώτο χέρι», γιά νά μήν κατηγορηθούν δτι αυτό πού γράφουν τό κατασκεύασαν στο
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γραφείο τους. ’Εγώ όμως είχα γ ια ττηγή δλο τον λαδ τής περιοχής μου και κείνους που
μάγευαν και ξεμάγευαν και τα θύματα τής μ α γγα νεία ς, έκείνους πού π ίσ τευ α ν και κεί
νους πού σάρκαζαν τούς άφελεΐς.
"Α ν έπρόκειτο νά παραθέσω τ ά όνόματά τους, επρεπε νά γράψω δλους δσους
έζησαν μεταξύ τού 1924, δταν χωρίς νά είμ α ι λαογράφος, ξόρκιζα την κρ ιθ α ρ ίτσ α και
τά «τσάχαλα

τ ς ’ άσφάκας», σαν

πρωτόγεννο π α ιδ ί,

μέχρι

τον περασμένο

Σ επ τέμβ ρ η

πού πήρα τ ις τελευταίες μου σημειώ σεις.
Πιστεύω ότι

δεν μου έχει

ξεφύγει υλικό. Δέν

μπορώ όμως νά ε ίμ α ι άπολύτω ς

βέβαιος. "Ε ν α μπορώ νά βεβαιώσω: ’Ό τ ι αύτο πού παραθέτω
Δέν συμπεριέλαβα στην έρ γ α σ ία

είναι

μου την σημερινή, τ ις

αυθεντικό.

προλήψεις περαστικώ ν

(σάν νά πούμε μ ια ς προσψυγικής όμάδος πού έφτασε τά τέλη τού 1922 γ ιά νά φύγη
γρήγορα γ ιά την Πέρδικα κι* άλλου), πού δέν έμειναν μ ό νιμ ο ι κάτοικοι και δέν ζυμώ
θηκαν μέ τον τόπο, ούτε περαστικώ ν τσιγγάνω ν, ούτε καλατζήδων άπό τ ά Μ π α μ π ο υ ρ ο χώρια, ούτε μαστόρων άπό τά χωριά τής Κ ονίτσ ης.
Οί

λ ίγ ο ι

γύφτοι

τής

Π αραμυθίας,

έξασκούσαν

τό

έπ ά γ γ ελ μ α

τού σ ιδερ ά

καί

τού πεταλωτή, ήσαν μό νιμα έγκατεστημένοι καί έβγαζαν το ψωμί μέ τον Ιδρώτα τους
καί όχι

μέ γ η τέμ μ α τα καί μαγγανείες, είχαν δέ τ ά ίδ ια έ θ ιμ α μέ τούς Π αραμυθιώ τες

άστούς, τούς «κ α σ α μπ α λ ίτες» καί

μόνο κατά τούτο διέφεραν

μέ τούς χω ριάτες, τούς

«ντάτσηδες ή «ντατσκανάρηδες ή ντατσκαναρέους».
ΒΑΣΙΛΕΙΟ Σ

Π Α Υ Λ ΙΔ Η Σ

ΠΡΟΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΛΛΗΨΗ
Α) ΓΙΑ ΝΑ ΓΕΝΝΗΣΗ Η ΣΤΕΙΡΑ
1) Ό άμπουρας (αχνός).
Παίρνουν την στείρα ή μαρμάρα όπως συνήθως την όποκαλούν, κα'ι την
βάζουν να σταθή μέ τά πόδια ανοιχτά, πάνω άπό τον άμπουρα από ένα κακάβι
(τέντζερη) ή άλλο άγγειό, στο όποιο έχουν βράσει χαμομήλι, άνιθο, δυόσμο, φλού
δες πορτοκαλλιού καί κλωνιά δεντρο,λιβάνόυ. Μετά-σχεδόν άμέσως-πηγαίνει νά ξαπλιυση μέ τον άντρα της.
ΤΙ πρόληψις αυτή ισχύει γιά τά χωριά τά κάτω άπό την Σκάλα και τά
σοτιλιωτοχώρια. Λέγουν ότι αυτό τό γιατροσόφι έχει φέρει αποτελέσματα πολλές
φορές. Καί πράγματι έχει επιστημονική βάσι, όταν αιτία τής στειρότητος είναι
στένωσις πού εμποδίζει τό ανδρικό σπέρμα στην προέλασί του προς τό ωάριο. Δι
ότι ή θερμότης έπιφέρει διαστολήν καί γίνεται προσκαίρως εκείνο πού κάμνει ό
ειδικός γυναικολόγος, όταν διά τήν περίπτωσιν αυτήν κάμνει χειρουργικήν έπέμβασιν.
2) Τό τάξιμο.
Ή μαρμάρα γυναίκα νηστεύει αυστηρά 40 μέρες, κατά τις όποιες ντύνεται
μέ μαύρα. Ή νηστεία έπεκτείνεται καί στήν συζυγική επαφή. Μετά πηγαίνει σέ
ένα ξωκκλήσι, είτε θαυματουργή εικόνα, «ανοίγει τήν έκκλησιά» (κάνει δηλαδή
ειδική οικογενειακή ή χάριν τού ατόμου της λειτουργία), αφήνει εκεί τά μαύρα
ρούχα καί γυρίζει στον άντρα της, τάζοντας στο βακούφι καί τό άνάλογον προς
τήν οικονομική της δύναμι, άν γεννηθή τέκνο.
ΤΙ πρόληψις αυτή ισχύει περισσότερον στά χωριά πάνω άπό τήν Σκάλα,
τά χωριά γ κ ρ α ί κ ω ν. Ε πιγαμίες έχουν κάμει ό)στε νά παρατηρηθούν τέτοια
ταξίματα καί κάτω άπό τήν Σκάλα, έκτος τού ότι ή άπελπισία έχει κάμει πολλές
μανάδες στείρων γυναικών, είτε στείρες οικογένειες νά καταφεύγουν σέ γνωστούς
γητευτές καί έξω τού χωριανικού κύκλου, είτε σέ γιατροσόφια καί προλήψεις έ
ξω τού στενού των κύκλου.
Τό τάξιμο, πού είναι ώς φαίνεται έπιβίωσις αρχαίων ελληνικών προλήψε-
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ων και του έβραϊκού ταξίματος στον ναό του Σο,λομώντος, έτσι δπως γίνεται, έχει
και αυτό (όπως άλλωστε πολλές προλήψεις) την λογικήν του βάσιν. Την έπενέργειαν τής πίστεως έπι του υποσυνειδήτου, τό ψυχολογικόν «σοκ».—
Ε πίσης ή αποχή έπι 40 ήμερες δυναμώνει την ορμήν του άνδρός και σε
περιπτώσεις πού τό σπέρμα του είναι ασθενές και δεν μπορεί νά άνεβή νά άναζητήση τό ώάριον ή νά τό διατρήση, ή ηύξημενη όρμή, μαζί με τον ενθουσιασμό πού
δίνει ή πίστις στήν θεία συμπαράσταση, φέρνει κάποτε αποτέλεσμα. 'Ό τα ν δέ μία
έπιτύχη νά γίνη μητέρα με τον τρόπο αυτό, οι τυχόν αποτυχίες των άλλων ξεχνούνται, είτε αποδίδονται σε παράβαση τής νηστείας ή των θείων έντολών.

(
$
·
t
*
I

3) Ή λαφίνα.
'Ό τα ν μιά γυναίκα συλλαμβάνει σπανιώτατα, τότε θεωρείται «λ α φ ί ν α», *
διότι συλλαμβάνει κάθε 7 χρόνια, οσα κατά τήν παράδοσιν και ή λαφίνα. Δεν f
έχει ξόρκι ή περίπτωσις αυτή, διότι θεωρείται δτι αυτό είναι τό « ρ ι ζ ι κ ό » της. \
4) Ή Ισκιομόρα.
Ή ισκιομόρα είναι ένα είδος χοντρής φλέβας στήν ράχη τής μύτης, είτε
μεταξύ φρυδιού και κροτάφου. ’Αποδίδεται δέ σέ εξωτική ενέργεια, σέ ΐσκιοπάτημα, έχει δέ διάφορα άποτε/.έσματα, από στειρότητος μέχρι θανάτου και κακοτυ- *<
χ[ας'

'Ό τ α ν ή στειρότης άποδοθή σέ ισκιομόρα, πρέπει νά τήν κόψη είδική γυ- $
i
Ή ισκιομόρα λέγεται και απλώς μόρα και στο Πολύδωρο-Γρανίτσα-Ροδο- i
βύζι-Λάλεζα λέγεται και σμπούρα.
;
g
5) ’Άλλο νταμάρι.
‘
Γ
Κατά παμψηφίαν σχεδόν ή στειρότης αποδίδεται στήν γυναίκα καί τά £όρ- §
κια προβλέπουν τήν γονιμοποίησίν της και ιιόνον. Καμμιά φορά δμως είτε ή στείρα, είτε ή μητέρα της τό αποδίδουν στον άντρα της. Τό ξόρκισμα είναι ή μοιχεία. $
Δηλαδή ή στείρα προ τού κινδύνου τής αποπομπής της από τήν συζυγικήν παστάδα, ip
άποφασίζεται νά δοθή (κυρίως από τήν μητέρα της) σέ άλλον άντρα, Ιεροκρυφίως |
διά νά «κινήση φορτωμένη» καί τό παιδί νά άποδοθή σέ υπευθυνότητα τού νομίμου
συζύγου.
I
Ή μοιχεία αυτή δέν ώμολογείτο ούτε στον πνευματικό, λόγφ τής έσχάτης ,
κυρώσεως πού έπεβάλλετο στήν μοιχαλίδα.
Ή μοιχεία αυτή ήτο μέτρον άμύνης καί δχι πρόθεσις παραβάσεως τής συζυ
γικής πίστεως.
6) Τό λειψό πρόσφορο.
'Ό τα ν μιά δέν κάνει παιδιά, ξορκίζει τήν κακοτυχία της κάνοντας έπι
40 μέρες συνεχώς ένα λειψό πρόσφορο καί τό τρώγει γιά νά κάνη αγόρι.
Λεπρό δέν έννοούμεν νά μήν είναι πλήρες, άλλά νά του λείπη τό προζύμι, [|
άζυμον, αυτό πού δέν είναι κουφιστό ή άνεβατό δπως τό λένε οΐ νοικοκυρές.
Θ
ναΐκα.

7) Τό πλύσιμο τών λεχωνοσκουτιών.
Hj
'Ό τα ν μιά δέν αποχτάει παιδιά, ούτε σερκά (άρσενικά) ούτε τσιούπρες,
πλένει τά σκουτιά (λεχωνοσκούτια) μιας γεννημένης καί άσαράντιγης, πού δέν «ο
πήρε ακόμη ευχές καί τότε θά γεννήση καί αυτή άναλόγως. Δηλαδή, άν έπλυνε Ij
τά ρούχα μάννας αγοριού καί τού μικρού της, θά συλλάβη αγόρι, άν μάννας κο- Jif
ριτσιού, θά κάμη κορίτσι.
Έκτος από τις στείρες, αυτό γίνεται καί γιά τήν γέννηση άρρενος (δταν
μιά κάνει συνεχώς κόρες) ή γιά τήν γέννηση κόρης από κείνην πού δέν έχει καί
έπιθυμεί.
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Β) ΓΙΑ ΝΑ ΙΤΑΜΑΤΗΣΗ ΝΑ ΓΕΝΝΑ Η ΓΥΝΑΙΚΑ
8) Ό Σταμάτης.
Το νεογνόν τό βαφτίζουν Σταμάτη, αν είναι αγόρι και Σταματώ ή Στά; | μ(ο, αν είναι τσιούπρα.
Συνήθως όμως αυτό γενόταν σέ κορίτσι, όταν τό σπίτι γέμιζε από θηλυκαρια, όπως έλέγοντο περιφρονητικώς.
ί)) Ή Λένη.
’Άλλο ξόρκισμα ήτο νά όνομασθή τό τελευταίο κορίτσι 'Ελένη, ό δέ νουνός να την ξορκίση κατά την βάπτισιν. Καλούμενος νά «χαρίση τό όνομα», έπρε
πε νά πη: «Λέν’ κι’ άλλο νά μη γέν’».
• 10) Τό στειροβότανο.
Τό στειροβότανο έχει μέγεθος φασολιού γίγαντος ή και κάπως πιο με
γάλο, αλλά πλακερό. Π ιο πολύ μοιάζει με τά μικρά μύδια πού βάζουν στις κον
σέρβες, με μιά φύτρα στην κώχη του, ή δέ παράδοσις φέρνει τό στειροβότανο
νά εχη τήν μορφήν γυμνοί» άνδρός μέ όλα τά σημάδια τού φύλου του, ύποτυπωδώς βέβαια.
ΓΓαρά τά θρυλούμενα, δυο στειροβότανα πού έτυχε νά μου δείξουν, χρει
αζόταν μεγάλη προσπάθεια και αρκετή δόσις φαντασίας νά παρομοιάσης τά ε
ξογκώματα στο σημείο τής φύτρας μέ γεννητικά όργανα άνδρός, έστω και κα
κέκτυπα.
Ανευρίσκεται σέ θηλυκά ζώα στείρα από τρία και πλέον χρόνια καί τά
οποία δέν έπρεπε νά δέχωνται νά τά πλησιάζη αρσενικό, διότι τότε δεν ήταν γνή’σιο τό στειροβότανο. Πεταγόταν μόνον του και νάναι ζωντανό καί νά πάλλεται
^μετά τό σφάξιμο, πηδούσε δέ συνήθως από τον λαιμό, όταν κόβανε τήν καρωτίδα,
σπανιώτερον δέ από τά έντόσΟια κατά τό άνοιγμα τής κοιλιάς. Πολλές φορές
; χανόταν στο χυμένο αίμα, είτε τ’ άρπαζαν γάτες καί σκυλιά.
'Ό σο πιο πολύ ομοίαζε προς άνδρα, τόσο πιο μεγάλη αξία είχε. Π ιο
■ισχυρό και αποτελεσματικό είναι τής κότας καί γ ι’ αυτό πουλιέται άκριβώτερα.
Έχρησιμοποιεΐτο κατά πολλούς τρόπους: Π ρώ τα τό φάγωμα. Έ ά ν τό έτρυιγε κανείς, άντρας ή γυναίκα, καθίστατο οριστικά στείρος. Δεύτερο τό κουβάλημα, τό νά τό φέρης πάνω σου δηλαδή, οπότε ό έπιφέρων γινόταν στείρος, διά
τό διάστημα πού τό έφερε πάνω του. Τρίτο τό μύρισμα: Μιά γυναίκα ή άντρας
πού θά τό μύριζε τ ρ ί α Σ ά β β α τ α
(οχι άλλη μέρα, διότι ή ισχύς του μειώ
νεται τις άλλες μέρες τής έβδομάδος), γινόταν προσωρινά στείρος ή στείρα επί
τρία χρόνια. Μετά ξανασυνελάμβανε.
Ό πρώτος τρόπος έθεωρεΐτο πιο σίγουρος, διότι έφερνε πλήρη καί ορι
στικήν έξασφάλισιν καί προεφύλασσε τό στειροβότανα άπό τό χάλασμα, γιά τό
οποίο θά γράψωμε πιο κάτιο.
Τον δεύτερο τρόπο τον χρησιμοποιούσαν κυρίως άντρες πού ήθελαν νά
φιήν έχουν συνέπειες οι έξωοικογενειακές τους δραστηριότητες. Οί ίδιοι χρησι
μοποιούσαν καί τό μύρισμα, τό οποίον δμω; χρησιμοποιούσαν ώς επί τό πλείστον
γυναίκες πού ήθελαν νά γίνουν προσωρινά στείρες, μέχρις οτου μεγαλώση τό μι
κρό πού είχαν, είτε άλλες πού είχαν τον άντρα μακρυά στο στρατό ή στο ταξείδι,
ή καλογερική τούς έπεφτε βαριά καί έπρεπε νά έξασφαλισθούν άπό τις συνέπειες
τής άπιστίας.
Καμμιά φορά τό μύρισμα τό χρησιμοποιούσαν καί νόμιμα ζευγάρια τά ο
ποία ήθελαν νά αναβάλουν τήν γέννησιν τέκνου, είτε κυρίως δέν είχαν τήν δύναμη
^νά άγοράσουν στειροβότανο, ενώ γιά νά μυρίζουν εύρισκαν, είτε κατά χάριν, είτε
διότι μερικοί έκαναν τό μύρισμα τού στειροβοτάνου των έπιχείρησιν άντί προσ-
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φόρου αμοιβής.
' a
Ή πίστις ατό στειροβότανο είναι γενική σε ολη τήν επαρχία καί πολγ
πέραν αυτής, για νά μην πώ γενική στην Ελλάδα, απλωνόταν δε σε χωριάτες κα*
αστούς (ντάτσηδες κα'ι κασαμπαλίτες), σέ μορφωμένους και μορφωμένες, παπάτ
δες και γραμματικούς. Γιά τούτο κα'ι έπρεπε κάπου νά φορτώνονται οι άποτυχίει
τής χρήσεώς του. ’Έ τσι ό λαός εφεύρε και· τό «χ ά λ α σ μ α» τού στειροβότανου^
τό δε χαλασμένο δεν χρησιμεύει σέ τίποτε.
Τό χά?πχσμα γίνεται:
·$
α) 'Ό τα ν τό μυρίση, ή τό φορέση, ή τό έγγίξη γυναίκα ακάθαρτη, δηι
λαδή μέ έμμηνον ρύσιν.
«
β) ''Αμα θυμιατιστή, είτε στήν εκκλησία, είτε στο σπίτι.
1
γ) 'Ά μα τό φέρης πάνω σου και περάσης θάλασσα,
δ) 'Ά μ α περάση ποτάμι (εννοείται φερόμενον).

Γ) ΠΡΟΛΗΨΕΙΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΛΗΣΙΝ ΑΠΟΒΟΛΗΣ ϋ ΤΗΝ ΑΠΟΤΡΟΠΗΝ
11) Τό μύρισμα.
'Ά μ α μια γυναίκα έγκυος μυρίση κάτι νόστιμο ή κάτι πού τής αρέσει
παθαίνει αποβολή, εκτός άν τής τό δώσουν νά τό φάη.
Ή πίστις αυτή, γενική και άδιατάρακτος, έσωζε τις έγκυες άπό πολλέιν
στερήσεις και τις μετέτρεπε σέ χαϋδεμένες γιά χάρη τού σπλάχνου τους. "Όχ
μονάχα ή οικογένεια φρόντιζε νά μήν ζηλεύη ή γυναίκα καί άν ζηλέψη ή έπιθυ
μήση κάτι νά τής δοθή αμέσως, αλλά καί κάθε γειτόνισσα, μόλις έφτειανε κάτ
καλό, έστελνε στις γκαστριομένες, διότι τό νά προκαλέσης αποβολήν, είτε νά μπο·
ρής νά τήν άποτρέψης καί νά μήν τό κάνης, θεωρείται μεγάλη αμαρτία.
Πολλές γκαστρωμένες τό παράκαναν (καί τό παρακάνουν ακόμη καί σήι
μέρα) καί ευρ ίσκαν ή βρίσκουν ευκαιρία μέ τήν «γ κ α σ τ ρ ι ά» ώς όφορμήι
νά ζητούν δσα ή λιχουδιά τους καί πριν επιθυμούσε, αλλά δεν τολμούσαν νά ζηέ
τήσουν άπό τον δικτάτορα τού σπιτιού, πού έλέγετο πειθερός, είτε παντοδύναμη πε>
θερά. Λέμε δέ τό παράκαναν, διότι στήν σημερινή εποχή άλλαξαν καί ή παντοά
δυναμία των πεθερικών καί τό βιωτικό επίπεδο τού καθενός.
j
Ή πρόληψις τής αποβολής, άν μυρίση κάτι καλό ή έγκυος, έφτανε ώς ccj
ζώα καί πιστεύεται ακόμη καί σήμερα πώς ή φοράδα άπορρίχνει άμα κάνει στέ|
μάτια, άμα δηλαδή βλέπει κάτι πού θέλει καί δέν τό έχει.
ji
12) Τό μάτιασμα.
Μιά γυναίκα έγκυος μπορεί νά άποβάλη καί άπό «τ ό κ α κ ό μ ά τ ι»?
Κανονικά εκείνος πού θά ζηλέψη τήν εγκυμοσύνη τ)|ς πρέπει νά τήν φτύσηί
λέγοντας «φτού νά μήν βασκαθής».
Επειδή δμως πολλές φορές δέν τό κάνει, είτε διότι δέν τό θέλει, είτε δι
ότι ό άνθρωπος δέν ζήλεψε τίποτε καί δέν έχει τήν εντύπωση πώς έκαμε κάτι
κό, τότε ή έγκυος μαζί μέ τήν πεθερά της, σπανίως μέ τόν άντρα της καί κάποτι
καί μόνη της καταφεύγει σέ γυναίκα πού κάνει μαγικά. Παλιότερα δέ στο για
τρό στο Μαργαρίτη είτε στούς τ ζ ε ρ ά χ η δ ε ς, τούς πρακτικούς γιατρούς, ποϊ
κάνανε πολλές φορές και τόν γητευτή. 'Ό τα ν λέμε γ ι α τ ρ ό τ ο ύ Μ α ρ γ α ·
ρ ι τ ί ο υ, δέν εννοούμε κανονικό γιατρό, αλλά τόν έκ τής μουσουλμανικής οίκο^
γενείας Γιαγιά, ή οποία άπό αιώνιον έθεριίπευε κυρίως σπυριά δι’ αλοιφών κα|
πρακτικών φαρμάκαιν, άλλά καί ψώρες, κασίδες, διαστρέμματα, επιληψίαν, αίιιοο
ροΐδες, οφθαλμικές παθήσεις, έκανε καί γητέμματα. Τελευταίος όνομαστός γ ι α
τ ρ ό ς έκ τής οικογένειας ήτο ό Γιαγιά Άχμέτ, φονευθείς εν Παραμυθία τόν
’Ιανουάριον, όμού μετά τού Καρβουναρίτου τρομοκράτου Τεφήκ Κεμάλ. Τελευ
ταίος διάσημος έκ τών τζεράχηδων, ήτο 6 Ντεντόπουλος άπό τήν Πρεμετή.
Ά πό τις γυναίκες, τόν παλαιό καιρό φημιζόταν οι παζαριώτισσες γοηέ:
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της Παραμυθίας και μεταξύ τού 1900 - 1920 ή κυρά Λιγενη, έκ Π οτάμιας κα
ταγόμενη και διαμένουσα εις Π αραμυθίαν (σύζυγος Χρ. Δοσιάδη, κοινώς άποκαλουμένου Χρηστοφαναρίσιου) και μεταπολεμικά ή Κιτσομπούσενα από τό Έ~
λευθεροχώρι και ή σύζυγός μου.
Τό ξόρκισμα τού ματιάσματος τής γκαστρωμένης, ήτο μικρά παραλλαγή
τού ματιάσματος των παιδιών και έγίνετο ώς έξης:
Παίρνεις αμίλητο νερό και ρίχνεις μέσα τρεις σταγόνες λάδι. Ούτε πε
ρισσότερες, ούτε λιγώτερες. Τό ανακατεύεις, λέγοντας κρυφά τό τρίστιχο:
"Αγιοι ’Ανάργυροι
6όηθα κΓ άποσκέπασε
νά μην γίνη (γένη) τό κακό.
Κακό είναι ή άποόολή. Ό σολοικισμός (πληθυντικός "Αγιοι ’Ανάργυροι,
ενικός βόηθα κι’ άποσκέπασε), υπάρχει στο ξόρκισμα. νΑλλες λένε:
"Αγιοι ’Ανάργυροι
βόηθα κι’ άποσκέπασε
νά μην πάθ’ τό παιδί κακό.
Αυτά τά λόγια λεγότανε ιεροκρυφίως, γιά νά μην τ ’ άκούση καμμιά άλλη
«καί πάρη την τέχνη» τής μάγισσας. Ό βασικός λόγος βέβαια ήταν αυτός, αλλά
όταν τούς ρωτούσαν γιατί δεν τά λένε εις έπήκοον όλων, είτε έστω τής ξεματιαζομένης, ελεγαν «δεν κάνει, είναι κακό», χωρίς νά προσδιορίζουν τό κακό, είτε
οχυρωνότανε πίσω από τό δόγμα ότι άν μαρτυρηθούν τά λόγια, άπό κεΐ καί πέρα
δεν «σ τ ρ έ ε ι», δεν ισχύει δηλαδή κανένα ξεμάτιασμα.
Έ πειτα ποτίζεται ή έγκυος άπό τρείς μεριές των χειλέων τού ποτηριού,
έτσι πού τά σημεία πού θ ' άκουμπήσουν τά χείλη τής ξεματιαζομένης νά σχημα
τίζουν ισόπλευρον τρίγωνον. Κατά τήν στιγμήν αυτήν ή μάγισσα, είτε τυχούσα
«ξ ε μ α τ ι ά σ τ ρ α», ψιθυρίζει, σιγά βέβαια, άλλά άρκετά καθαρά νά τ ’ άκούση ή ματιασμένη:
Π ιε νά μή σε πιουν,
πιέ νά μή σέ πιουν,
πιέ νά μή σέ πιουν.
’Αφού πιή ή παθούσα καί ξορκιστή έτσι τό κακό, γίνεται ή δεύτερη φάσις,
ώς εξής:
Ή μάγισσα παίρνει άπό μέσα άπό τό ποτήρι ,λίγο νερό μέ τήν ά ρ ι σ τ ερ ή παλάμη
της καί βρέχει τήν έγκυο άπό τήν βάσι των μαλλιών της στο
μέτωπο π ρ ο ς τ ά π ί σ ω , ιόστε νά σπρώχνεται τό κακό πρός τά έξω καί ν’ άποδιώχνεται.
Μετά εκείνο τό νερό πού θ ’ άπομείνη στο ποτήρι, τό χύνουν σέ ά π ό κ ε ν τ ρ η γ ω ν ι ά τής αύλ/ης, σέ μέρος πού ν ά μ ή ν π α τ ά η ά ν θ ρ ω 
π ο ς ή ζ ώ ο , λέγοντας:
«Στά ξύλα, στά λιθάρια».
Δηλαδή τό κακό νά πέση καί νά σκορπίση σέ βράχους καί ξύλα καί οχι
στον ά'νθρωπο πού ύπέστη τό μάτιασμα, είτε σέ οίονδή ποτέ άνθρωπο ή ζώο. Διότι
άν στο μέρος πού χυθή νερό τό πατήση άνθρωπος ή ζώο τού σπητιού, θά πάει
εκεί τό κακό.
13) Ή δουλειά καί τό φυλαχτό.
ΤΙ έγκυος φυλαχγεται άπό όλες σχεδόν τις βαριές δουλειές, μήν πάθη τίποτε
τό μικρό (διότι γ ι’ αυτήν λαγό νοιάζονται τά πεθερικά). Ε πειδή όμως, δπως καί
νά γίνη, ή ανάγκη θά τό φέρη νά βγή καί αυτή στήν δουλειά καί θά περάση λάκ
κους καί ρέμματα, είτε θά μείνη μετά τό ήλιοβασίλευμα έξω άπό τό σπίτι καί μπο
ρεί νά πάθη άπό ξωτικά καί άερικά, φοράει φυλναχτό. Τό φυλαχτό είναι όμοιο μέ
τών παιδιών καί θά τό περιγράψωμε σέ παρακάτω κεφάλαιο τής μελέτης μας.

t.
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14) Ή χου(γ)ή .
Δηλαδή η καταλαλιά τού κόσμου. Είτε διότι την φθονούν ώς «σερκομάνα»,
εΐτε «καλογεννήστρα», είτε γιατί κίνησε αμέσως έγκυος και δεν είναι στείρα (ή
μαρμάρα κατά την τοπικήν έκφρασιν), εΐτε διότι έτσι τό φαντάζονται οί σπιτικοί
της, εΐτε διότι προηγούμενη αποβολή της δεν κατέστη δυνατόν νά άποδοθή άλλου
και άπεδόθη σέ χουή ή χουγή και φοβούνται νέα αποβολή τής αυτής αίτιας.
Τό ξόρκισμα γίνεται με τρία χεράκια, τά οποία ανάβονται σέ δσον τό
δυνατόν πολυσύχναστο σταυροδρόμι. Κατά τό άναμά τους ψιθυρίζεται ό στίχος:
«'Ό πως σέρνεται ό κόσμος, νά συρθή τό κακό».
'Ό τα ν σβήσουν τά χεράκια, θά πατηθούν από διαβάτες πού δεν θά τά ίδούν, θά κολλήσουν στά τσαρούχια τους εΐτε στά παπούτσια τους κατά την σημε
ρινή εποχή και θά παρασυρθούν έτσι πού νά μην σμίγη τδνα μέ τ’ άλλο. Παρασύρεται έτσι και τό κακό και φεύγει από τήν οικογένεια.
15) Ή σαριά.
Σαριά
λέγεται ή λέρα από τό πλύσιμο τού π ο κ α ρ ι ο ύ
(δηλαδή
τού συνόλου τού κοπτομένου έξ έκάστου ζώου μαλλιού) των προβάτων. 'Ό ποια
θέλει νά άποβάλη, πίνει τήν σαριά και προκαλεΐ αποβολήν.
Τό σημεΐον τούτο τοποθετούμεν εις τάς προλήψεις διότι είναι δυνατόν νά
ένταχθή και στήν λαϊκή ιατρική, μετά πολλήν σκέψιν. Πάντως τό θεωρήσαμεν
περισσότερον πρόληψιν, διότι τυχόν αποβολή γίνεται από υποκειμενικούς λόγους,
από τήν πίστιν στήν δύναμιν τής σαριάς, παρά από τήν κατάποσιν τής ακαθαρ
σίας. Έ νώ τήν πρόκλησιν έκτρώσεως διά αφεψήματος σκάρφης, κατέταξα στήν
λαϊκή ιατρική, διότι πρόκειται περί εμπειρικού φαρμάκου.
16) Ή περηφάνεια.
Οί πλούσιοι δεν πρέπει νά περηφανεύονται στο δρόμο πώς πορεύουν (πώς
τά περνούν) και τί καλά έχουν στο σπίτι τους δ ι ό τ ι τ ο ύ ς β ά ν ε ι 6 σ α ϊτ ά ν η ς νά τό κάνουν, γιατί, σάν τύχη και τ ’ άκούση γκαστρωμένη γυναίκα μπο
ρεί ν’ άποβάλη και θάχουν αυτοί τό κρίμα στο λαιμό τους.
Ή πρόληψης αυτή επικρατεί κυρίως στή Σέλλιανη, Λαμπανίτσα (Έλαταριά) καί Πετροβίτσα.
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ΣΠΑΑΝΤΖΑ - SPIAGGIA - Α Μ Μ Ο Υ Δ ΙΑ
Σ Η Μ Ε I Q Σ I Σ
Ή παρούσα προέρχεται έξ όλοκλήρου σχεδόν, έκ πληροφοριών, τάς όποιας
ελαδον άπό κατοίκους τής Αμμουδιάς. Οί περισσότεροι έξ αυτών άγνοοΟν δασικως
ή γνωρίζουν μετρίως την ελληνικήν γλώσαν και ομιλούν «ά ρ 6 α ν ί τ ι κ α».
Σκοπός τής παροόσης μου, είναι ή κατά το δυνατόν πλήρης άπεικόνισις
τής ζωής του τόπου σήμερον και είδικώτερον κατά τό παρελθόν.
Σ. Δ. Γ.

Χωρίον του Ν. ΙΙρεβέζης. Spiaggia (Θ .) = παραλία - ακρογιαλιά (λέξις
[ιταλική).
ΘΕΣΙΣ

Έπί της δεξιάς όχθης και παρά τάς έκβολάς του Μαύρου ποταμού, τον ο
ποίον άποτελούν οί ποταμοί Άχερων (οδός νεκρών ή ποταμός τής θλίψεως, του
Γαχούς) υιός τής Δήμητρας, Κωκυτός (ποταμός των όδυρμών, των θρήνων), Βου
βός καί άλλοι μικρότεροι, έκτίοθη χωοίον ονομαζόμενου σήμερον Α μ μ ο υ δ ι ά
{καί παλαιότερον Σπλάντζα (Spiaggia).
ί
Τύ χωρίον δύναται νά θεωρηθή ιός τοιούτον τού «Κάτου Κόσμου», καθ’ δτι
ι^έπήδησεν έκ των σπλάχνιυν τής Άχερουσίας (είσοδος τού κόσμου των νεκρών) λί[ μνης. Ό ποταμός συνολικού μήκους 16 χιλιομέτρου πηγάζει έκ τής ιστορικής
ΐΚιάφας τού Σουλίου καί άφού διέλθη αναρίθμητα φαράγγια καί σχηματίση πολλλού: καταρράκτας, εκβάλλει εις τον όρμον τής Σπλάντζας.
|

ΦΥΣΙΣ

Η φύσις είναι μαγευτική, ιδίως την ά'νοιξιν, μή στερούμενη γοητείας καί
υκατά τάς λοιπάς τού έτους έποχάς. Τό τοπίον τό χειμώνα δίδει ζώσαν την εικόνα
:τών «κάτου χωρών τής Ευρώπης». Ή πεδιάς μεταβάλλεται εις θαλασσολίμνην, τό
χωοίον εις άμμώδη μικράν νήσον, καθ’ όσον τά θολά ύδατα τού πλημμυρίζοντος
ποταμού συνενοννται μετά τών ύδάτο>ν τού «βάλτου», ό όποιος περιβάλλει τό χωιρίον Β.Α. δεχόμενος τά άφρίζοντα κύματα τού Ίονίου Π Μάγους. ’Αλλά καί ό συν
οικισμός πολλάκις δέχεται τά ύδατα τών ιός άνω υγρών στοιχείων. Τον Νοέμβριον
λ.χ. τού έτους 1962 τά ύδατα είχον κατακλύσει μεγάλο μέρος τού συνοικισμού καί
ψάρια (0,06 ειος 0,06 μ.) έπλεον εις την αυλήν τού Σχολείου.
Σ Χ Η Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Σ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ

Ή καθαρώς αμμώδης έκτασις τού συνοικισμού (τό δέλτα τού Μαύρου), εί'αι δημιούργημα τών προσχώσεων τής θαλάσσης, εις τό έργον τής όποιας ελάχι
στα συνέβαλλεν ό ποταμός. Ή έκτασις τού συνοικισμού αυξάνει συνεχώς εις βάρος
ης επιφάνειας τού όρμου, ό όποιος τείνει νά άφανισθή μετ’ αυξανόμενης κατ’ ε-
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τος ταγυτητος.

\

ΕΚ Τ Α Σ ΙΣ

Ή κοινότης κατέχει εις την κυριότητα της συνολικήν έ'κτασιν 8.890 στρεμ-?
μάτ(ον. Έ ξ αυτής ορεινήν 1.450 στρ., πεδινήν καλλιεργήσιμον 1.740 στρ., περιφέ
ρειαν οικισμού 300 στρ. και έλος 5.400 στρεμμάτων.
ΣΕΙ ΣΜΟΠΑΘΕΙA

Κατ’ αραιά χρονικά διαστήματα ή περιοχή συγκλονίζεται υπό τοπικών σει
σμικών δονήσεων συνοδέ νομέ νο;>ν υπό βοής και υπογείων βροντών. Ή τελευταία ί%
έπισυνέβη τον Δεκέμβριον τού έτους 1962.
ι
Μ Ε Τ Α Κ ΙΝ Η Σ Ε ΙΣ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

Π ρο τετρακοσίων περίπου ετών, βορείως τού λόφου «Γορτσούλα» είς θέσιν
«Φρασίνια» (Φράξος), έγκατεστάθη ό πρώτος κάτοικος ’Αμμουδιάς, Λιωλιάκης Ρώζος, ό όποιος δεν άφησεν απογόνους. Άργότερον περί το έτος 1.700 συναντώμεν^
κατοίκους εις θέσιν, όπου ό Ί . Ναός Κοιμήσεως Θεοτόκου. Μετά τήν επιδημίαν,'
τής νόσου χολέρας (1879) οί κάτοικοι μετεφέρθησαν εις τήν τωρινήν θέσιν τού.:
συνοικισμού. Τά κύματα τής θαλάσσης κατά τήν μαρτυρίαν τής αιωνόβιου Δήμη
τρας Χρήστου έφθανόν τότε έως τήν θέσιν, όπου σήμερον τό κτήριον τού Δημ. j
Σχολείου.
ΙΣΤΟ ΡΙΑ

Ό συνοικισμός άνεγνωρίσθη τό πρώτον, ώς κοινότης τού Ελληνικού Κρά
τους μέ τήν όνομασίαν «Σπλάντζα», (χωρίον τής επαρχίας Νικοπόλεως και Πάργας) διά τού Β.Δ. 7.8.1919 Φ.Ε.Κ.Α. 181)1919. Διά τού ύπ’ άριθ. Β.Δ. 12.3.1928
Φ.Ε.Κ.Α. ώνομάσθη «’Αμμουδιά». Διά τού ύπ’ άριθ. Β.Δ. 21.3.1937 Φ.Ε.Κ.Α.
119)1937 ύπήχθη είς τον Ν. Θεσπροκίας. Τελικώς δέ διά τού Α.Ν. 950)1946
Φ.Ε.Κ.Α. 49)1946 ύπήχθη είς τον Ν. Πρεβέζης.
Κατά τήν μυθολογίαν ή περιοχή τής κοινότητος ανήκε ν εις τήν εξουσίαν*’
των χθονίων θεών, πιθανώς άπετέλει τον «άσφοδελσν λειμώνα», κατοικουμένην ύπό
τών Κιμμερίων (προσωποποίησις τών ι|»ι»χών), έξ ού Άχερων ποταμός και Άχεοουσία λίιινη. Τήν πίστιν τών άοχαίων ένίσχυον και τά ακόλουθα.
Π ρ ώ τ ο ν ή άγρια όψις τού τοπίου. Ή άνεξερεύνητος καί άφιλόξενος
ελώδης περιοχή, ή όποια ήτο πλήθ7)ς ύδροβίιον φυτών, δένδρων και ζώων. Ή άπότομος και μυστηριαδδης έξαφάνισις τών πλουσίων ύδάτων τών ποταμών εντός τούί
ύδροβίου φυτικού κόσμου, προ οφθαλμών τού έκπλήτου παρατηρητού.
Δεύτερον
ό Πυριφλεγέθων (πύρινος ποταμός), είς εκ τών είς τον
‘Ά δ η ν ρεόντο>ν ποταμών: Στύξ, Πυριφλεγέθων, Λήθη, Άχέρων καί Κωκυτός ήτο
τό σνμβολον τής άδυσολτήτου καί φρικώδους Κολάσεως. Ούτος πηγάζων άνατολικώς τού αντερείσματος (επί τού οποίου εύρίσκεται σήμερον ή μονή Α γία ς Π αρα
σκευής Μπούντας) διευθυνετο Β.Δ., εντός λίμνης κινούμενος, άργός καί φωσφο
ρίζουν. Ό ποταμός αυτός μετά τήν άποξήρανσιν τής λίμνης έξηφανίσθη.
Τ ρ ί τ ον ή ίκανότης τών ιερέων τού «νεκυομαντείου τών Θεσπρωτών» νά
εξάπτουν τήν φαντασίαν τών επισκεπτών τού μαντείου, διά μεθόδων άγνώστων είς
τάς λεπτομέρειας των σήμερον.
Τέταρτον
ή πολύ μεγάλη θνησιμότης τών κατοίκων τών πέριξ πε
ριοχών, λόγω τής ελονοσίας κυρίως.
;■
Παραθέτω τον μέχρι σήμερον σωζόμενον μύθον «περί τών στοιχείων τού
βάλτον», τών οποίων οί στεναγμοί, κατά τήν μαρτυρίαν τών κατοίκων τής ’Αμμου
διάς, μόλις προ πέντε ετών έπαυσαν. Τά στοιχειά, όπως μάς διηγείται ό Αναστά
σιος Χρ. Τούλιας, ήσαν δύο. Έ ν εντός τού έλους τής Σπλάντζας καί τό άλλον εν
τός τού έλους τής Μπούντας, ώνομάζοντο δέ «Μπούμπης» καί «Μπούντης» άντι-
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στοίχως. Ό «Μπούμπη»» ήτο «στοιχειό» τεραστίων διαστάσεων, οφιοειδές, έμπτερον
και αίμυβόρον, αδελφός τού «Μπαύντη», «κι αλλοίμονο ατούς ζωντανούς αν ποτέ
κατώρΟωνε κι έκοβε τις βαρείες χαλύβδινες αλυσίδες του». Τήν νύκτα περιεφέρετο
άδιακόπιος, την πρωίαν δε αναπαυόμενος εις τι να ακραν τού έλους, έστέναζεν αλ
ληλοδιαδόχους }ΐέ τον αδελφόν του επί ώρας ολοκλήρους. Τα δυο «στοιχειά», φυλακες νυκτερινοί των πυλών τού Ά δ ο υ καί στενοί συνεργάται τού Κερβέρου ήκολούθησαν τούς κυρίους τιον εις τό ταξίδιον τής λήθης.
Με την φράσιν: c'O Μπούμπης έρχεται» οί μητέρες καί σήμερον φοβίζουν
τά άτακτούντα τέκνα των.
Εις θέσιν «Σιεσσόπι» προ είκοσι περίπου ετών έζη βοοειδές έρπετόν «ό οφις» (άσχετον βεβαίως τού Μπούμπη) , μήκους 4 - 5 μέτρων, διαμέτρου κορμού 0,15
-0,20 μ., χρώματος φαιοκίτρινου μέ φολίδας χρώματος φαιοπράσινου. ΤΗτο ένιελώς άκακος καί έτρέφετο έκ τού κυνηγίου υδροβίων πτηνών. Τούτον οι παλαιότεροι έθεώρησαν ώς απόγονον τού «στοιχειού».
Βορειοδυτικά); τού συνοικισμού καί εντός τής περιφέρειας τής κοινότητος,
εύρίσκεται ή θέσις τής αρχαίας πόλεως Έλέας. Τμήμα τής πόλεως αυτής (εις την
τοποθεσίαν «Στίγκια») κατεποντίσθη. Την εκδοχήν μου αυτήν ενθαρρύνει τό γε
γονός, ότι επί αλιευτικών δικτύων ριφθέντων εις τον θαλάσσιον χώρον, όπισθεν τής
θέσεως τής πόλειυς, περιεπλάκησαν πήλινα αγγεία. Τά σο/ζόμενα σήμερον, εις θέσιν
«Γλώσσα» ερείπια, αποτελούν πιθανώς την άκρόπολιν ή φρούριον άμύνης τής πό
λεως. Έπί τού Χειμερίου ακρωτηρίου ύψούτο «τό Φανάρι» (φάρος), έξ ού έλα
βε τό όνομά της ή περιοχή Φανάριον Ή πειροί'. Τό «Φανάρι» ήτο έπί αιώνας ό ο
δηγός τών κατά καιροί’; επισκεπτών τού νεκρομαντείου παρά τό Μεσοπόταμον, δπερ απέχει έξ ’Αμμουδιάς, 5 περίπου χιλιόμετρα. Διήλθον δέ έκ τού χωρίου ο! α
πεσταλμένοι τού Περιάνδρου προς τήν σύζυγόν του Μέλισσαν, ό Η ρακλής ζητών
δηλητήριον διά τά βέλη του, ό Πλούτων, ή Περσεφόνη, ό "Ομηρος, ό Όδυσσεύς,
ώς καί πλήθος ημιθέων, ηρώων καί κοινών θνητών, εμφορτοι πλουσίων αναθημάτων,
ζητούντες επικοινωνίαν μετά τών νεκρών τούς «άμενηνά κάρηνα». Τον ρόλον τών
νεκρών ύπεδύοντο, πιθανώς, οι ιερείς τού μαντείου, φέροντες καταλλήλους προς
τούτο ένδυμασίας. Γνοιρίζοντες δέ έκ προηγουμένης συνομιλίας τάς προθέσεις τών
επισκεπτών, έδιδον τάς άρμοζούσας κατά περίπτωσιν απαντήσεις. Οί έπισκέπται έξηπατώντο διά \|>υχολογικής υποβολής καί έκ τών κυάμων τού «βάλτοι'» τούς ο
ποίους έμάσουν προηγουμένως καί εϊχον τήν ιδιότητα νά θολώνουν τον νούν καί ε
ξάπτουν εις τό έπακρον τήν φαντασίαν. Εις τήν έπιτυχίαν τού σκοπού έβοήθει καί
ή δαιδαλώδης κατασκευή τού έπιδλητικού κτηριακού συγκροτήματος τού μαντείου.
Τούς χρόνους τής Τουρκοκρατίας καί μέχρι τό έτος 1950 ή Σπλάντζα ή
το λιμήν μεγάλη; έμπορικής κινήσεως. Τό γεγονός πιστοποιούν τά έρείπια τού τε
λωνείου εις τήν αντίπεραν όχθην τού ποταμού. Τό χωρίον, ιος έκ τής θέσεώς του
περιήλθεν εις τήν κυριότητα διαφόρων λαών: Τούρκων, ’Αλβανών, ’Ιταλών, ΒενεΙτών, ’Αράβων ώς καί πειρατών.
Τήν έποχήν τών αγώνων τού Έ θνους κατά τής τουρκικής δουλείας ό τόπος
|κ«τέστη μάρτυς τής ήρωϊκής θυσίας τού ήρωος τού Βαλτετσίου Κυριακούλη Μαυ^ρομιχάλη: Ό πασάς τών Ίωαχ'νίνιυν Ά λής ό Τεπελεχ'λής άπεστάτησεν καί κατ’ ένίτολήν (χάτι σερίφ) τού Σουλτάνου έπολιορκεΐτο στενώς έν Έυαννίχ'οις άπό πολυά
ριθμοί'; τουρκικά; δυνάμεις ( ’Ιούλιος 1820). ’Αρχιστράτηγος τών δυχ’άμεων αυτών
άρχικώς είχεν ώρισθή ό Πασόμβεης καί άργότερον ό Χουρσίτ. Τότε ό Ά λής, δι* ί
διον συμφέρον, έκάλεσεν εις βοήθειαν του, τούς εις Κέρκυραν ευρισκομένους τότε
Σουλκυτας, ύποσχεθείς εις αυτούς τήν παντοτεινήν ελευθερίαν τής πατρίδος των.
Μετά τήν ήτταν καί τον θάνατον τού Ά λή πασά (24.1.1822) ό Ό μ έρ Βρυώνης κατ’ εντολήν τού αρχιστρατήγου Χουρσίτ πασά πολιορκεί τό Σούλι μέ δύναμιν 14.000 Τουρκαλβανών. Οί Σουλιώται μή δυνάμενοι νά άντισταθούν πλέον, λό-

438 άλαλααλαααλ#\λλαααλααλααααααλααα «ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Ε Σ ΤΙ Α» <

γω έλλείψεως τροφών και πολεμοφοδίων, έζήτησαν την βοήθειαν τής κυβερνήσεως ^
Μαυροκορδάτοτ».
^
Άπεφασίσθη τότε ή αποστολή δυνάμεως, πεζών μέσφ ’Ά ρτης υπό την αρ
χηγίαν του Ά λ. Μαυροκορδάτου άφ’ ενός και άφ’ ετέρου ή ταχεία ένίσχυσις των.
πολιορκουμένων εις τρόφιμα και πολεμοφόδια. Την δύσκολον αυτήν και σπουδαιοτάτην αποστολήν άνέλαβεν ό Κυριακούλης Μαυρομιχάλης, εχων δύναμιν 500 συ μ-·
πατριωτών του. Έκκινήσας έκ Μεσολογγίου άπεβιβάσθη εις ’Αμμουδιάν έκλέξας;
ώς βάσιν των έξορμήσεών του τήν Μονήν 'Αγίας 'Ελένης. Ή προετοιμασία διά;
τήν πρώτην έξόομησιν ήοχισεν, πλήν όμως αι ένέργειαι τής δυνάμεως έγίνοντο γνο>-η
σται εις τούς Τούρκους κατόπιν προδοσίας. Διά τούτο τήν πρωίαν τής 16ης ’Ιου- Ί
λίου 1822 περίπου 4.000 Τουρκαλβανοι και καβαλλάρηδες, εμπειροπόλεμοι και· έξησκημένοι εις αγώνας εντός έλωδών περιοχών, υπό τήν αρχηγίαν τού Μουσταφάμπεη τής Τριπόλεως, έπετέθησαν αιφνιδιαστικώς κατά τού στρατοπέδου τών 'Ελ
λήνων. Ή μάχη ήρχισεν λυσσώδης. Οι περί τον Κυριακούλην λαβόντες θέσεις παρά;
τό τελωνειον, άπέκρουον άποτελεσματικώς τά «γιουρούσια» τών επιτιθεμένων προ-·'
ξελΌύντες εις αυτούς συγχρόνως τεραστίας απώλειας. Οί Τούρκοι περί τήν δύσι.ν
τού ήλιου άπελπισθέντες οπισθοχώρησαν και κατέλαβον θέσεις άμύνης εις τήν πε
ριοχήν Βαλανιδορράχης, μέ σκοπόν νά άνακόψουν τήν προέλασιν τού τμήματος,
προς Κιάφαν. Κατά τήν μάχην έφονεύθΐ)σαν οι αρχηγοί άμφοτέρων τών δυνάμεων.

Ό Κυριακούλης πολεμών έπι κεφαλής πάντα τών παλληκαριών του έτραυ-1
ματίσθη θανασίμως περί τό τέλος τής συμπλοκής και έξέπνευσεν μετ’ ολίγον έν
τή Μονή. Παρά τών κατοίκων τής ’Αμμουδιάς πιστεύεται ότι ό ήρως έτάφη οπι-τ
σθεν τού ιερού τής μονής 'Αγίας 'Ελένης. Ιστορικά! όμως πήγα! αναφέρουν, δτιί
ένεταφιάσθη μετά τιμών εις Μεσολόγγιον. Οι έναπομείναντες στερηθέντες τού άρ-$
χηγού των, προβλέψαντες δε και τό αδύνατον τού ανεφοδιασμού τών πολιορκούμε
νων, έπιβιβάσθησαν τών πλοίων των και πλήρεις πικρίας έπέστρεψαν είς Μεσολόγ
γιον. Ό θάνατος τού ήρωος ένέπνευσεν εις τήν λαϊκήν μούσαν το ακόλουθο τρα
γουδί:
«Πετρόμπεης καθότανε ψηλά στο πετροβούνι
κι έσφούγγιζε τά δάκρυα μ’ ενα χρυσό μαντήλι.
— Τ ’ έχεις μπέη και χλίβεσαι και χύνεις μαύρα δάκρυα;

— Σάν μέ ρωτάς Κυριάκαινα και θέλεις γιά νά μάθης,
απόψε μούρθαν γράμματα από τό Μεσολόγγι. ..
Τον Κνριακούλη σκότωσαν τό πρώτο παλληκάρι
και στάζουνε τά μάτια μου και τρέχουν μαύρα δάκρυα».
Π ρο ολίγων ημερών (4.7.1822) κατεστράφη όλοσχερώς και ή διά ξηράο
πορευ^θεΐσα δύναμις, παρά τό Π έτα τής ’Άρτης.

’Αναμνηστική πλάκα τής μάχης τής Σπλάντζας άποσταλεΐσα προ ετών, ίνο
,τεθή έπι τού τόπου τής θυσίας, υπό συγγενών τού ήρωος, δι’ αγνώστους είς εμέ
λόγους, μετεφέρθη είς Πάογαν. Σήμερον δε εύρίσκεται έξωθεν τού Ί. Ναού 'Α
γίου Νικολάου Πάργας έκτιθειμένη είς πολλούς κινδύνους. 'Η πλάκα σχήματος*
εύμεγέθους βιβλίου, τό οποίον συμβολίζει τήν ιστορίαν, φέρει έπι τής ράχεως τή\|
χρονολογίαν 1822 και έμποοσθέν ττ\ζ τά εξής:
Μ Α Τ ΡΟ Μ ΙΧΑ Λ Η Σ
!
(Κ Τ Ρ ΙΑ Κ Ο Τ Α Η Σ )
ί*
Π Ε Σ Ω Ν ΕΝΤΑΤΘΑ
ί;
16 ΙΟ Τ Α ΙΟ Τ 1822
ί1
Καλόν θά είναι ή πλάκα νά μεταφερθή και τεθή είς μνημείον έπι τού τό·1
που τής θυσίας, ή έν τώ συνοικισμό) ’Αμμουδιάς, Γνα τό γεγονός τιμηθή δεόντως
είς τον τόπον όπου και έλαβε χώραν.
Τά πρώτα έτη τής ζωής του ό συνοικισμός ήτο άσημος και άγνωστος εις
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του; Τούρκον; κατακτητάς. Άργότερον τό χωρίον έγινε «τσεφλίκι» τού Σελικοϊδιν πασά και άργότερον των αδελφών Βασιλά εκ Γίάργας έως τό έτος 1922, ο
πότε άπηλλοτριώθη ή γή υπό τού Δημοσίου. Τό έτος 1936 ή καλλιεργήσιμος έκτασις διενεμήθη όριστικώς εις τους κατοίκους. Σώζονται και σήμερον τά έρείπια
«τής Κούλιας» των άφεντάδων παρά την κεντρικί|ν πλατείαν τού χωρίου. Ο ί άφεντάδες, κατά την μαρτυρίαν των ηλικιωμένων, ήγάπησαν τούς κατοίκους και
αντί ζημίας προσέφερον εις αυτούς πολύτιμοί’; υπηρεσίας, φροντίζοντες διά την
πρόοδον τού τόπου.
Αί σχέσεις των Τούρκων κατακτητών προς τούς κατοίκους εΤχον την ακό
λουθον έξέλιξιν. Ό κατακτητής άρχικώς διετήρει δικαίωμα ζωής ή θανάτου επί
των υπηκόων του «ραγιαδιον ή γκιούρηδοη·». Μετ’ έπειτα οί άφεντάδες διετήρουν
τό δικαίωμα τής κατά βούλησιν διαΟέσεο^ς των κτημάτων. Ά ργότερον δέ έλάμβανον κατά δίκαιον τό «ϊμορο και τό δέκατο» τής παραγωγής, κατ’ εθιμον δέ εις
εξαιρετικά; περιπτώσεις πλούσια δώρα.
Την περίοδον τής Τουρκοκρατίας καί έοις τό έτος 1925 έκαλλιεργειτο με
γάλο τμήμα τού έλους άποξηραινόμενον κατ’ επιθυμίαν τών άφεντάδων, διά τής
προσωπικής έργασίας τών κατοίκων. Ή άπόδοσίς του εις γεωργικά αγαθά ήτο σημαντική. Οί Τούρκοι κατά τά τελευταία έτη τής κυριαρχίας των, έως τέλος ’Ι 
ουνίου 1912, έλάμβανον μέρος εις τάς πανηγύρεις τών χριστιανών και ουδέποτε
είχαν τό δικαίωμα ακούσιας απαγωγής θηλέιον Έλληνίδων.
Τάς άναφυομένας διαφοράς μεταξύ τών κατοίκων τού χωριού, «στα σόϊα»,
έλυον πάντα εϊρηνικώς, ό «μουχτάρης» (πρόεδρος) τής κοινότητος και ό Ιερεύς.
Οί κάτοικοι ανέκαθεν έφερον όπλα εις ένδειξιν «παλληκαροσύνης». ΟΙ κατακτηταί ήνείχοντο τό γεγονός, καθ’ όσον δεν έστρέφοντο εναντίον των. At σχέσεις τών
κατοίκων τού χωρίου προς τούς λοιπούς κατοίκους τής περιοχής Φαναριού ήσαν
πάντοτε, άψογοι.

,f

Οί κάτοικοι έλαβον μέρος εις τούς ενόπλους τού έθνους αγώνας από τό
έτος 1913 έως σήμερον. To ώς άνω έτος κατετάγησαν είς τον ελληνικόν στρατόν
τρεις έξ αυτών ώς έθελονταί. Την Γ2ην Αύγουστου 194.3 τό χωρίον έπυρπόλησαν
καί έλεηλάτησαν ολοσχερούς οί Γερμανοί. Οί κάτοικοι έγκατέλειψαν αυτό προσωρι
νό}; καί μετέόησαν εις Πάργαν. Τό χωρίον άνοικορδομήθη έκ νέου βάσει σχεδίου
υπό τής υπηρεσίας στεγάσεως σεισμοπαθοίν τό έτος 1948.
Ή θέσις τού χωρίου καί ή καθαριότης τών δημοσίων καί Ιδιωτικών χώ
ρων, δικαίως δημιουργούν άρίστην είς τον επισκέπτην έντΰπωσιν.
ΚΑ ΤΑ ΓΩ ΓΗ Κ Α Ι Κ ΙΝ Η Σ ΙΣ ΤΟ Τ Π Λ Η Θ Τ Σ Μ Ο Τ
ΟΙ σημερινοί κάτοικοι κατά «σόϊα» κατάγονται:

V
?

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Έκ
Έκ
Έκ
Έξ
Έκ
Έκ
Έκ
Έκ
Έκ
Έξ
Έκ
Έκ

Βαλανιδορράχης: ’Αναστασίου, Βέργα, Μήτρου.
Αούτσης: Γκόγκα, Νάκα, Πλιάκα.
Καστρίου Φαναριού: Παπά ή Τάσιου.
Αγίου Βασιλείου Θεσπρωτίας: Λιώλη.
Κορώνης: Μπίντζιοτ».
Πρεβέζης: Ντρίκου.
Χειμαδιού Πρεβέζης: Μιχαήλ.
Σταυροχο}ρίου: Τάσση, Θωμά Παπαγεωργίου.
Μουζακεΐκων: Τούλια, Τσομποΰλη.
Άχερουσίας: Χρήστου ή Λένα, Πιέτα.
Ξυρολόφου Παραμυθίας: Μπάτση.
Καναλλακίου: Τζαμάκα (απόγονοι παπά-Φράγγου).
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— Έκ Καρτεριού Παραμυθίας: Γεωργιάδη.
— Έκ Θεμέλου: Κωνσταντίνου, Κώτση.
— Έκ Τρικάστρου Πρεβέζης: Παπασταύρου.
— Έ ξ ’Άνω Σκαφιδωτής: Ζαμπίθα.
— Έκ Σουλίου: Παναγιώτου Παπαγεωργίου, Κώστα ή Θωμά, Πανούση, Κωλέτση, Κολλιούση και ΙΤασχάλη, ή οποία άποτέλεΐ συνέχειαν τής οικογέ
νειας του Σουλιώτου οπλαρχηγού Ράμου. Περί τής οικογένειας Νάκα, ή οποία
ϊσως να είναι και ή πρώτη εις ’Αμμουδιάν έγκατασταθείσα (μετά τον Λιωλιάκη
Ρώζο), έλεγον οί παλαιοί: «Οί Σπλατζιώτες (,Αμμουδιώτες) έντεκα και οί Νακαίοι δώδεκα».
ΟΙ πρώτοι κάτοικοι έγκατεστάθησαν ενταύθα πιεζόμενοι ασφαλώς έξ απο
λύτου ανάγκης και έπάλαισαν προς έπιβίωσίν των σκ?α]ρώς, άφ’ ενός μέν μετά
τών στοιχείων τής αφιλόξενου τότε φύσεως και. άφ’ ετέρου, μετά τής ελονοσίας
και με δλας τάς νόσους, τάς οποίας ευνοεί ή μεγάλη υγρασία.
'Ως μάς π,ληροφορεί ό επί πολλά έτη ληξίαρχος ’Αμμουδιάς Σπυρίδων
Πασχάλης, τό άρχείον τής Κοινότητος, ως καί άλλοι κάτοικοι του χωρίου, ό πληθυσιιός από τού έτους (1915) έως σήμεοον παρουσίασε τάς εξής διακυμάνσεις:
Πληθυσμός
Ετος
Μ. 0.
1915
89
1920
174
1927
175
1928
164
159
1930
175
1940
186
1945
150
Έ τ η 1947 έως 1961 γεννήσεις = 202, θάνατοι = 40, Μ.Ο. =318
8.5.1964 κάτοικοι = 320

Ό ρυθιιιστής τής αύξήσεως ή μειώσεως τού πληθυσμού κατά τό παρελθόν
ήτο ή ελονοσία, κατά κύριον λόγον, δευτερευόντως δε και άλλαι άσθένειαι. Σήμε
ρον δέ ή εθελούσια καί έκ συστήματος μείωσις τών γεννήσεων.
Έτη
Γ εννήσεις
Θάνατοι
Παρατηρήσεις
1961
1962
1963
1964

6
1
5
0

1
3
2
0

α) 1964 μέχρι Μαΐου
β) Μεταξύ τών γεννηθέντων
έτεροδημόται = 2
γ) Μεταξύ τών θανόντων
έτεροδημόται = 2.

ΟΙ σημερινοί κάτοικοι είναι όλοι Χριστιανοί Όρθ. καί Έλληνες ύπτ)κοοι.
Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΑ
01 κάτοικοι κατά βάσιν γεο^ργοί καλλιεργούν» τον βάμβακα κυρίως, με
σύγχρονα μέσα καί μεγάλην κατά στρέμμα άπόδοσιν, ποιότητος δέ άρίστης.
Ποσόν κατά προσέγγισιν εις κιλά
Μ.Ο. 150.000 κιλά
Έ τος
120.000
(έτησία άνοδος
1961
παραγωγής
150.000
1962
180.000
30.000 κιλά)
1963
Παραλλήλως ασχολούνται με την κτηνοτροφίαν καί την αλιείαν. Όνομα
στ ή ήτο, προ τού έτους (1953) «ή σαρδέλα τής Σπλάντζας». Έκτοτε άλιεύονται
υπό εντοπίων ψαράδων, ψάρια άρίστης ποιότητος («καθαρά») έτησίως περί τούς
επτά τόννους. Τό έξαγωγικόν καί εισαγωγικόν έμπόριον τού τόπου γίνεται διά
θαλάσσης κανονικώς. Διά ξηράς δέ άπό τού έτους (1953) κινούνται καταχρη
στικούς, ελλείψει αμαξιτής οδού, φορτηγά οχήματα επί τού καταστρώματος τού
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άνηπλιιμμυρικοι* αναχώματος. To χωρίον συγκοινωνιακώς συνδέεται μόνον διά
H θαλάσσης μετά τής Π άργας. Π ρος αυξησιν του εισοδήματος των πολλοί κάτοιί κοι ξενητευονται εις Δυτ. Γερμανίαν προς δφελος και τής πολιτιστικής άνυψώσεως
ϊ τ ο ΰ τόπου. Οί γυναίκες κατασκευάζουν, διά προσωπικής των έργασίας, τά άναγJfx a ia διά τάς οικογένειας των πλεχτά, υφαντά και ψάθινα είδη.
Π Ρ Ο Τ Α Σ Ε ΙΣ
Προς άξιοποίησειν του τόπου καλόν θά είναι νά γίνουν καί τά έξης:
1. Συγκοινωνία διά ξηράς.
2. Άξιοποίησις καί διανομή του εις θέσιν «Γλώσσα» έλαιώνος έκτάσεως
1500) περίπου στρεμμάτων.
8. Γεωργική έκμετάλλευσις τοι» έλους δΓ έργων προσωρινών.
• 4. Έ ρ γ α μονίμου άρδευσεως τής καλλιεργησίμου έκτάσεως.
5. Τουριστική άξιοποίησις του τόπου καί δενδροφύτευσις μιας λωρίδος τής
αμμώδους παραλίας.
6. Νά γίνη «σπίτι του παιδιού».
7. Νά γίνη αίθουσα συγκεντρώσεων και ψυχαγωγίας εις τήν οποίαν νά
λειτουργή βιβλιοθήκη καί παραδίδωνται νυκτερινά μαθήματα γεωργοκτηνοτροφικοΰ περιεχομένου.
8. "Τδρευσις τής Κοινότητος έκ τών πηγών «Ν τάλα— Σουλίου».
9. Νά γίνη ξενοδοχεΐον του χωρίου και όργανωθη καλλίτερον ή ίατροφαρμακευτική περίθαλψις τών κατοίκων.
10. Νά ήλεκτροφωτισθή ή κοινότης και νά αύξηθη ό πληθυσμός της διά
τής μεταφοράς άκτημόνων εξ οΟλων περιφερειών.
Τ Ο Π Ω Ν Τ Μ ΙΑ (ΚΑΤΑ ΕΛΡΤΓΘΕΡΙΟΝ Δ. Χ Ρ Η Σ Τ Ο Τ )
- -Βίε Ζούμπιτ = Αυλαξ του Ζουμπη.
— Μπιστάρα = εδαφική εξαρσις.
— νΑρε Λαμσιάνς = Α γροί του Λαμσιάνη.
— Γ ορτσουλα = Α πιδιά.
—-Λιουβάδι = Λιβάδι.
— Φράξο =· Φράξος («Φρασίνια»).
~ Φυκε = Συκιές.
— Λιόλια = του Γιώργου.
— Μποστανάκια - Κήποι.
— Νταγλιάνια = Όμορφιές.
— Σέσιεζα = Ίσοτοπιά.
— Χειμαδιό = Κατάλληλον διά παραχείμασμα.
— Λάκκες = Χαμηλιοματα.
— Μπρέγκια = Ε δαφική εξαρσις δύσκολος εις τήν άρδευσιν.
— Π ορέ ( !)πέλιαβετ = Θύρα τών αλόγων.
— Ντζιούμπα = Σημαντική εδαφική εξαρσις.
— Σόπι = Νήσος του «Βάλτου».
— Λιναμιές = Λιναρότοπος.
— Σιεσσόπι -- Νησίς του «Βάλτου».
- -Πόχο = Βόρβορος.
— Ξέρα = ’Άνυδρος τόπος.
— Γκιόλι = ’Εντελώς έλος.
— Φουντι Βίδεβε = Στο βάθος φτελιές.
Βαρεία προφορά.

ί.
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-Καψίλε σκοοπούναβετ =· Μέρος χαμμένο το όποιο έπισχέπτονται άγριί
πάπιες.
-Σταύρος η Σταυρός = Μέρος πού διασταυρώνονται λιβάδια.
-’Αρκούδά = Του ’Αρκούδά.
-Σιούρι = Άμμος.
-Στίγκια = ’Ανώμαλον δασώδες έδαφος.
-Ρούγα Γιάννης = Δρόμος του Γιάννη.
-Κιουτέζι == τού Κιουτέζη.
-Λάκε τσιάκαλι = Χαμηλώματα τού τσιάκαλου.
-Κιμίνι = ’Ασβεστοκάμινον.
-Γλώσσα = Γλώσσα.
-Κοκορίνα = Πευκώνας.
-Άρε Αιάμπιτ = ’Αγροί τού Λιάμπη (= Χαράλαμπου).
-Άρε Κολιομάρος = ’Αγροί τού Κολιομάρου.
-Άρε Κολιομπίντζος = ’Αγροί του Κολιομπίντζιου.
-Λάκε Αέντς = Χαμηλώματα τής Λένας ί — Ελένης).
-Ντράσιες = Ευμεγέβεις επίπεδοι λίθοι.
-Γκοφκάλα = Πετρώδες έδαφος φέρον υπογείους κοιλότητας.
-Ά ρε Πόστρα = ’Αγροί πέρα.
-Άρε Σίπρμε ·= ’Αγροί πιο πέρα.
-Φλέτε ντέλ Ιμάδι = Φύλλον μεγάλο με νεύρα.
-Πυρ! = Χερσόνησος τού έλους.
-Καλύβε Θωμάϊτ = Καλύβη τού Θωμά.
-Διάλε εμαβετ = Συμβολή αυλακών.
-Άμπάσσο = ’Ακρωτήριον θαλάσσης.
-Στρώμα = Μικρόν οροπέδιον.
(Συνεχίζεται)
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ΤΟ Π Ο Π Ο Β Ο *
ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ
Τ ά π α ρ α μ ύ θ ια δεν έχουν σω μό. Ε ίνα ι νερόμ υλος ττ* άλέθει χ ω ρ ίς σ τ α μ α τ η μό. Γι* α υ τό άφού π ώ και τό π α ρ α μ ύ θ ι τ ή ς Ρ οδοκόκκινης σ τ α μ α τ ώ και δεν σ ά ς
λέω άλλο.

Η ΡΟ Δ Ο ΚΟ ΚΚΙΝ Η
Μια φορά κΓ έναν καιρό ήταν ένας βασιλιάς χήρος κι’ είχε μια κόρη
πολύ όμορφη, τη Ροδοκόκκινη, πού την έστελνε ταχτικά κα'ι μάθαινε γράμματα
σε μιά δασκάλα.
Μια μέρα λέγ’ ή δασκάλα στη Ροδοκόκκινη να πεί του πατέρα της του
βασιλιά νά την πάρει γυναίκαι, νά τή θέλει και νά την αγαπάει απ’ δλα τά κο
ρίτσια περισσότερο και νά την έχει σάν παιδί της.
Ή Ροδοκόκκινη τό λέει τού βασιλιά κΓ αυτός τής δείχνει ένα παπούτσι
| τής μητέρα της. "Ο,τινης έρθει στο ποδάρι εκείνη θά πάρει γυναίκα.
Πέρασαν δυο τρίγια χρόνια κΓ ύ βασιλιάς είδε ότι δέν μπόρεσε νά ζήσει
δίχως γυναίκα κΓ αποφάσισε νά παντρευθεΐ.
Φόρεσαν τό παπούτσι όλες οι γυναίκες τού βασιλείου, πλούσιες καί φτωχές
καί δέν ήρθε σέ καμμιά. Τό φοράει κΓ ή δασκάλα καί τής έρχεται σά νάηταν δι|ϊ ν.ό της. Την παίρει γυναίκα καί την κάνει βασίλισσα.
i
Κάθε πρωί ή Ροδοκόκκινη λούζουνταν καί πήγαινε στον κεθρέφτη νά ξεγ','λίσει τά μαλλιά της καί τουλεγε:
— Καθρέφτη, καθρεφτάκη, πές μου ποια είναι στύν κόσμο όμορφότερη;
— Σάν τή Ροδοκόκκινη, άπανταε ό καθρέφτης, δέν είν’ άλλη όμορφότερη.
Την ακούει ή μητρυιά της, ή βασίλισσα, λούζεται, χτενίζεται, στολίζεται,
ίβάνει πούντρες στο πρόσωπο καί πάει .καί ρυηάει κι’ αυτή τόν καθρέφτη.
— Καθρέφτη, καθρεφτάκη, ποιά είναι στον κόσμο όμορφότερη;
— Σάν τή Ροδοκόκκινη δέν είν’ άλλη όμορφότερη απαντάει 6 καθρέφτης.
Λούζεται πάλε, βάνει τά καλά της καί ξαναπηγαίνει στον καθρέφτη.
— Καθρέφτη, καθρεφτάκη, ποιά είναι όμορφότερη.
— Σάν τή Ροδοκόκκινη καμμιά άλλη δέν είναι, αποκρίνεται ό καθρέφτης.
Δέν ήθελε νά ξέρει ή βασίλισσα γιά τή Ροδοκόκκινη και βουλήθηκε νά
|τήν αφανίσει, γιά νά μην είναι άλλη στον κόσμο όμορφότερη από ταύτη.
%
Μιά μέρα πόλειπε ό βασιλιάς σέ μακρινή χιυρα τή δίνει κάτινων στρατιω|τών νά παν όξω στο δάσος νά τή σφάξουν. Τούς δίνει κΓ ένα ποτηράκι, νά τό
ΐγεμίσουν αίμα, νά τής τό φέρουν, γιά νά πιστέψει πού τή σκότωσαν.
ΤΤ Ροδοκόκκινη παρακαλεΐ τούς στρατιόπες νά μή τή σκοτώσουν, νά την
άφήσουν νά ζήσει στήν ερημιά καί τούς ορκίζεται ότι δέν θά ξαναγυρίσει στον
κόσμο. Τούς λέγει ότι είναι κόρη τού βασιλιά από την πρώτη γυναίκα κι’ ή μη* Συνέχεια έκ τού προηγουμένου, σελ. 340.
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τριά της από φθόνο θέλει νά την χάσει.
\
Οί στρατιώτες τή λυπήθηκαν και δεν τηΓσκότο>σαν. Έκοψαν μόνο τό μι- .
κρό της δάχτυλο, γιόμισαν τό ποτήρι αίμα καί γύρισαν στη βασίλισσα.
\
Τό δάσος πού έμειν’ ή Ροδοκόκκινη ήταν απέραντο. Απλώνονταν ah βουνά ι
καί κάμπους. Χάνουσουν νά σ’ άπόλαγαν μέσα, πότες άκρη δέν ηύρισκες.
I
Περβάτησε, περβάτησε, μέρες ολόκληρες ή Ροδοκόκκινη καί πού νά σω- ji
θεΤ ό λόγγος. Κατακαμπίς βρίσκει έναν πλάτανο κουφαλιασμένο καί μπαίνει μέσα. I
Την ήμέρα έβγαινε κι’ έτρο)γε χορτάρια και τή νύχτα, μότι βασίλευε ό ήλιος τρύ- ί
πο>νε νά μη τή φαν τά ζούδια.
\
Πέρασαν πολλά χρόνια. Τά ρούχα της σάπηκαν κι’ έπεσαν κομμάτια, έ- i
μείνε γυμνή.
i
Ένα βασιλόπουλο από γειτονικό βασίλειο, έπειδής έκανε λιακάδα, πήρε κά- \
μποσους στρατιώτες καί τά καλλίτερα λαγονικά καί βήκε νά κυνηγήσει στο δάσος.
Παγανίζοντας τά λαγονικά έφτακαν στον κουφαλιασμένο πλάτανο. Όσμήθηκαν
άνθρίυπο μέσα κΓ έκατσαν γύρο) καί γαύγιζαν.
Με τό ντουφέκι σηκο>μένο τό βασιλόπουλο ζυγώνει κι’ ετοιμάζεται νά ρίξει I
όπου ακούει φο)νή ανθρώπινη από μέσα.
— Μή με σκοτο')νεις, είμαι άνθρωπος.
ί
— Έβγα όξο), βιάζει τό βασιλόπουλο.
— Δε βγαίνω, παρακαλει, γιατί είμαι γυναίκα γυμνή.
Τό βασιλόπουλο βάνει τό μάτι του σε μια τρύπο καί κοιτάζει μέσα. Έ 
λαμπε τό πρόσωπό της σάν άγγελος.
— ’'Εβγα τής ξαναλέει, κι’ εγώ θά σε πάρω γυναίκα. Μή ντρέπεσαι.
— Δέν μπορώ νά βγώ γυμνή. Πήγαινε πρώτα στο παλάτι σου, κάμε μου
μιά στολή καί φέρ’ τη μου νά τήν ντύσο) καί βγαίνω.
Τρεχάτο τό βασιλόπουλο πηγαίνει στο παλάτι, φκιάνει τή φορεσιά και έπιστοέφει.
Τήν ώοα ποΰ ελειπε το βασιλόπουλο ή Ροδοκόκκινη βγαίνει καί φέει.
Π άει, πάει, πάει, πέρασε τόπο πολύ. Σέ μιά λαγκαδιά βρίσκει τρία σπί
τια έρημα καί μπαίνει σ’ ένα μέσα. Βλέπει τρία κρεββάτια, τρία πιάτα, τρία χουλιάρια, τρία πιρούνια, τρεις πετσέτες κΓ άλλα ειδίσματα γιά τρεις νομάτους.
“Ή ταν σπίτια τριών αδελφών, οι οποίοι είχαν βγεί γιά κυνήγι.
Έστρο)σε τά κρεββάτια, έπλυνε τά πιάτα, τά χουλιάρια, τά περούνια. Μα
γείρεψε καί τό λαγό πού εύρε κρεμασμένον, σκούπισε, πήρε καί τή γούνα τού μεγα
λύτερου αδελφού, τήν έντυσε καί κρύφτηκε κάτου από τό κρεββάτι.
Γυρίζουν τ’ αδέλφια από τό κυνήγι καί στο δρόμο λέν’ ό ένας νά στρώσει τά
κρεββάτια, ό άλλος νά πλύνει τά πιάτα κι’ ό μικρότερος νά μαγειρέψει τό λαγό.
Μπαίνουν μέσα. Τί νά ίδούν; Τά κρεββάτια στρωμένα, τά πιάτα πλυμένα κΓ ό
λανός μαγειρεμένος. Ψάχνουν δεξιά αριστερά, δέ βρίσκουν τίποτε. «Αί, τότες,
λέν’ κάποιος ήρθε καί έφυγε. Αύριο δυο θά πάμε γιά κυνήγι κι’ ένας θά κάτσι νά
παραμονέψει.
Τήν άλλη μέρα τά δυο μικρότερα πήγαν στο κυνήγι καί τό μεγαλύτερο
κρύφθηκε στ’ άλλο δο)μάτιο.
Βγήκεν ή Ροδοκόκκινη από τό κρεββάτι, έστρο)σε τά κρεββάτια, έπλυνε
τά πιάτα, σκούπισε καί κρύφθηκε στήν ίδια μεριά.
Τό μεγαλύτερο αδέρφι τήν έβλεπε από τήν τρύπα τής κλειδαριάς. Δέν εί-*
δε ό'μο)ς πού κρύφθηκε. Νόμισε ότι βγήκε όξω από τήν άλλη θύρα.
Τό βράδυ ήρθαν τ’ αδέρφια από τό κυνήγι καί τούς μολόγησε όλα, πώς έ- _
στρώσε, πώς έπλυνε, πώς σκούπισε και πώς άναλήφθηκε χωρίς νά τήν καταλά- ζ
βει πού πάει.
— Αύριο, είπε τό μεσιό αδέρφι θά μείνω εγώ νά παραμονέψω. Σείς σύρτε
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στο κυνήγι.
£*·
Κι’ αυτό επαθε τά ίδια, είδε την Ροδοκόκκινη από την κλειδαρότρυπα,
U
αλλά δεν κατάλαβε που κρύφθηκε.
— Αύριο, παρακαλεΐ τό μικρότερο, άφήστ’ εμένα να φυλάξω.
Τό πρωί έφυγαν οί άλλοι δυο, κι’ αυτό τόπιασε άπ’ δξα> πίσω τή θύρα.
Βλέπει τή Ροδοκόκκινη νά στρο>νει τά κρεββάτια και νά κάνει κα'ι τις άλλες δουλιές και δεν παίρνει τά μάτια από την τρύπα ώς ότου έρχονται τ’ αδέρφια του α
πό τό κυνήγι.
— Μέσα βρίσκεται τούς λέει, όξω δέ βγήκε. Δέ λαγάρισα όμως καλά άν
είν’ άντρας ή γυναίκα.
— Νά χαλέψομε λέν. 'Αν είν’ άντρας θά τον κάνομε αδελφό, κι’ άν είναι
γυναίκα θά την έχομε αδελφή.
Χαλεύουν όλούθε και τή βρίσκουν.
— Μή σκιάζεσαι, τής λέν’ όλα τ’ αδέρφια θά σ’ έχομε αδερφή. Τής κά
νουν μιά φορεσιά πού έλαμπε και τήν παραγγέλλουν όξω από τό σπίτι δέ θά βγει.
"Ο,τι τή; λείπεται θά τό φέρουν αυτά, κΓ αυτή από μέσα ποτέ δέν έβγαινε. Μόνο
όταν άγκουσεύονταν έβγαινε στο μπαλκόνι νά ξεσκάσει.
"Ας άφήσουμε τή Ροδοκόκκινη νά κάθεται στο μπαλκόνι κι’ άς πάμε στή
φθονερή βασίλισσα, τήν κακία μητρυιά.
ΤΙ βασίλισσα μέ τό χαμό τής Ροδοκόκκινης πάει πάλε στον καθρέφτη κα'ι
τον ρωτάει άν είν’ άλλη ομορφότερη άπά ταύτη, κι’ αυτός τής απάντησε:
— Σάν τή Ροδοκόκκινη δέν είν’ άλλη ομορφότερη.
— "Αχ ή στρίγκλα, λέει, ακόμα ζεΐ, και τρίζει τά δόντια.
Π αίρει κεντητές ζώνες καί φέει από τό παλάτι. Κάνει τον πραματευτή κι’
έρχεται κάτου από τό μπαλκόνι πού κάθουνταν ή Ροδοκόκκινη και διαλαλει.
— Κεντητές ζώνες γιά κυράδες. Ζώνες καλές!
Ή Ροδοκόκκινη δέν τή γρώνισε γιατί είχε βγάλει τά βασιλικά σκουτιά
κι’ είχε παλιά καί φτιυχικά καί τό πρόσιυπό της είχε αλλάξει από τήν κακία της.
Ή βασίλισσα όμως τήν γριόνισε.
— ΚΓ εγώ θέλω νά πάρο) μιά, φωνάζ’ ή Ροδοκόκκινη από τό μπαλκόνι,
αλλά ποϋθε νάρθω πού τ’ αδέρφια μου δέν μ’ επιτρέπουν νά βγω όξω άπό τό σπίτι.
— Κρέμασε ένα σχοινί, λέει εκείνη κάτου, καί σου δένω τή ζώνα πού θέλεις.
IIαίρει τή ζώνα καί μόλις τή ζώνει πέφτει κάτου πεθαμένη.
'Έρχονται τ’ αδέρφια άπό τό κυνήγι, τή βλέπουν ξάπλα στο μπαλκόνι καί
νομίζουν ότι κοιμάται. Τής φωνάζουν, τήν τραβούν, καθόλου νά κουνηθεί.
— Ό Θεός μάς τήν έστειλε, λέν’, ό Θεός μάς τήν πήρε, κΓ άρχισαν νά τήν
αλλάζουν, νά τή βάλουν στήν κάσα καί νά τήν πετάξουν στο ποτάμι, κι’ άπ’ εκεί
; νά βγει στή θάλασσα, νά τή βρεί κανένας νά τή θάψει, έπειδής δέν εύρισκαν παπά
νά τή διαβάσει.
ΈκεΤ πού τήν άλλαζαν κι’ έβγαλαν τή ζώνα άπό τή μέση, ή Ροδοκόκκινο]
άμέσως ζωντάνεψε.
Τούς μολόγησε πώς πήρε τή ζώνα άπό τήν ξένη γυναίκα και μότι τή φό
ρεσε επεσε νεκρή.
— Τώρα γλύτωσες τής λέν* άλ^η φορά νά μ ή δεχθείς νά πάρεις τό παραI μικρό άπό ξένον άνθρωπο.
’Αφού γύρισε ή βασίλισσα στο παλάτι, πηγαίνει μπροστά στον καθρέφτη
καί τον ριυτάει ξανά, άν είναι άλλη στον κόσμο όμορφώτερη.
— Σάν τή Ροδοκόκκινοι δέν είναι άλλη όμορφότερη, απαντάει ό καθρέφτης.
— ’Ακόμα ζεΐ ή σκύλα, λέει, και φέει πάλε άπό τό παλάτι παίρνοντας μαζί
της σταφύλια.
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Πηγαίνει κάτου από τό παλάτι κα'ι φωνάζει:
— Σταφύλια, μοσχοστάφυλα!
Ή Ροδοκόκκινη αστόχησε την παραγγελία των αδερφών και ζήτησε νά τής
πετάξει μια ράγα.
’Εκείνη τής ρίνει όλόβολο σταφύλι και μότι βάνει στο στόμα πέφτει νεκρή.
Έρχονται τ’ αδέρφια και τη βρίσκουν πάλε πεθαμένη. Τής βγάζουν δλα
τά ρούχα μήπως και την φέρουν ξανά στη ζωή. Τίποτε.
’Αφού είδαν κι' άπόειδαν, την αλλάζουν, την τοποθετούν στην κάσα και
την ρίνουν στο ποτάμι. Έβαλαν μέσα και πέντε χιλιάδες γρόσια. Όποιος τή !
βρει νά τή θάψει καί ν’ άνάφτει κάνα κερί τις κυριακές και τά ψυχοσάββατα. Τό
ποτάμι την έπάει. στη θάλασσα και τό κύμα την πέταξε στην άκρογυαλιά.
'Ένας ψαράς πού ψάρευε εκεί κοντά είδε την κάσα καί πάει νά πάρει τις
σανίδες νά βουλώσει τή βάρκα πού έμπαζε νερά. Ξεκαρφώνει καί τί νά ιδεΐ! Κο
ρίτσι πεντάμορφο πεθαμένο και γρόσια στο πλευρό. Μεταβαίνει σπίτι του παίρει
τ’ άλογο και τή φορτώνει. Στο δρόμο από τό κουντούλημα φέει ή ράγα από τό
λαιμό κι’ ή κόρη ζωντανεύει.
— ΙΙώς είμ’ έτσι και πού πάω; λέει.
— Μή φοβιέσαι, τής λέει ό ψαράς, πάμε σπίτι μου όπου θά σεχω σά δικό
μου κορίτσι.
Ή Ροδοκόκκινη στο σπίτι τού ψαρά δταν γέλαε έβγαζε γαρσύφαλα από
τό στόμα και ταδινε στή μάνα της, τή γυναίκα τού ψαρά.
'"Ενα βασιλόπουλο άπό άλλο βασίλεια εμαθε πώς στο δείνα χωριό ένας ψα
ράς έχει μιά κόρη πού δταν γελάει βγάζει γαρουφαλα άπό τό στόμα, καί πάει νά
τή δεί.
'Όταν την είδε, μαρμάρωσε άπό τήν ομορφιά της κι’ είπεν πώς στις τό
σες τού ερχόμενου μήνα θά στείλει παπόρι νά τήν πάρει γιά νά τήν παντρευτεί.
Γέλασ’ ή Ροδοκόκκινη. Έβγαλ’ ένα γαρσύφαλο καί τού τοδωσε σάν άραβώνα.
Όταν ήρθε ή διορισμένη μέρα, ήρθε τό παπόρι καί μπήκε μέσα ή Ροδο
κόκκινη, ή γυναίκα τού ψαρά και τό μεγαλύτερο κορίτσι της.
Στο δρόμο ή γυναίκα τού ψαρά μ’ ενα περούνι. βγάζει τά μάτια τής Ρο
δοκόκκινης και λέει στον καπετάνιο τού παποριού:
— ’Εδώ μέσα είναι μιά καπέλα γκαβή, καί πού νά τήν πάμε χωρίς μάτια;
Καλλίτερα νά τήν πετάξουμε στή θάλασσα.
Ό καπετάνος τήν παίρει καί τή ρίνει στά κύματα.
Τό καράβι άράζει κοντά στο παλάτι. Βγαίνει ή γυναίκα τού ψαρά με τό
κορίτσι της και παρουσιάζεται στο βασιλόπουλο.
Καταλογιάζει εκείνο και δεν τού μοιάζει σάν τήν κόρη πού άφησε στο σπί
a
τι τού ψαρά.
— ’Ίσως λέει μέ τή γνώση του, νά χάλασε ή όψη της άπό τά κύματα τής
θάλασσας. Τέλος πάντος τή στεφαλώνει. 'Όταν ήθελε νά γελάσει έβανε με τρό
πο στο στόμα ένα γαρσύφαλο, τδβγαζε καί τό'δινε στο βασιλόπουλο γιά νά πιστέψει
Τ(·
πώς είν’ ή ίδια.
Ή Ροδοκόκκινη άμα έπεσε στή θάλασσα περβάταε σάμα νάηταν στή στερ- k
γιά καί φώναζε γιά ν’ άκούσει. κανένας νά τή σώσει. Τήν είδ’ ένας ψαράς πού
ψάρευε καί ζύγωσε κοντά της.
Ρ.
— Πάρε με σε παρακαλώ καί θά ΐδεΐς πό μένα μεγάλο καλό, πού θά ζήσεις καί σύ κι’ ή φαμίλια σου.
Ό ψαράς τήν παίρει στή βάρκα καί τήν πηγαίνει σπίτι του. Γελάει ή
Ροδοκόκκινη καί βγάζει δυο γαρουφαλα.
ΙΊ
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— Πόρτα, του λέει, και σύρε πούλα τα. 'Όποιος σοΟ δώκει δυο μάτια δός
τα. Θά σού δώκουν χιλιαδαριές γρόσια, σύ δέ θά τά δώκεις. Ζήτα μόνο δυο μάτια.
Διαόαίν’ ό ψαράς από την πόρτα τού άλλοννού ψαρά πού είχε πρωτοβρεϊ
τί| Ροδοκόκκινη και φωνάζει:
— Πουλάω δυο γαρούφαλα, δυο γαρούφαλα μαλαματένια!
’Ήκουσε ή γυναίκα τού ψαρά από μέσα και βγαίνει.
— Πόσο τά πουλάς τον ρωτάει.
— Δυο μάτια κυρά μου.
— Θά τά πάρω, λέει μέ τή γνώση της, νά τά στείλω τής κόρης μου γιά νά
βγάζει γαρούφαλα από τό στόμα άμα γελάει. Δίνει τά δυο μάτια τής Ροδοκόκκι
νης που τά φύλαε στον κόρφο καί παίρει τά γαρούφαλα.
Βάνει ή Ροδοκόκκινη τά μάτια στ’ άδεια καύκαλα αλλά δέ γλέπει. Π η 
γαίνει στην εκκλησία καί κάθεται σαράντα μέρες στά γόνατα παρακαλώντας τό
Θεό νά ίδεί καί είδε.
Ό ψαράς πουλώντας τά γαρούφαλα πού έβγαζ’ ή Ροδοκόκκινη έγινε πλου
σιότερος κι’ από τό βασιλιά.
Μιά μέρα ή Ροδοκόκκινη πηγαίνει σ’ ένα παπουτσή καί φκιάνει ένα ζευ
γάρι παπούτσια βασιλικά, πηγαίνει σ’ ένα ράφτη καί φκιάνει μιά φορεσιά βασιλικιά, καπέλο, κι’ όλα τά χρειαζούμενα τής ντυμασιάς βασιλικά καί σπαθί ολόχρυσο.
Φκιάνει καί μιά φορεσιά αξιωματικού γιά τον \|>αρά.
Αυτή μπροστά σά βασιλόπουλο ντυμένη κι’ ό ψαράς υπασπιστής από κον
τά μιά τό δίνουν καί στο βασιλόπουλο πού θά την έπαιρνε γυναίκα, κι’ είχε τό κο
ρίτσι τού άλλουνού ψαρά.
Μπαίνουν στο καφενείο πού σύχναζε τό βασιλόπουλο καί πιάνουν τις καρέ
κλες καί τό τραπέζι πού κάθονταν αυτοί.
’Έρχεται καί τό βασιλόπουλο μέ τον υπασπιστή του νά πιει καφέ και
||β?νέπει άλλο βασιλόπουλο. Χαιρετιούνται καί κερνιούνται σίδερο, πιοτό ακριβό πού
πίνουν οι βασιλιάδες.
Τό βράδυ τό ντόπιο βασιλόπουλο παίρει μουσαφίρι στο παλάτι τό ξένο. Πού
αλλού θά πήγαινε από τού βασιλόπουλου τό σπίτι;
’Έπιασαν τις κουβέντες.
— ΡΙίσαι παντρεμμένο; ροπάει ή Ροδοκόκκινη τό βασιλόπουλο.
— Μάλιστα, απαντάει εκείνο. Αυτή εδώ είν’ ή γυναίκα μου καί τή δείχνει
μέ τό χέρι. 'Όταν γελάει βγάζει από τό στόμα γαρούφαλα μαλαματένια. Είναι κο
ρίτσι ένού ψαρά. Στο σπίτι της ήταν πολύ όμορφη, έλαμπε ό τόπος από ταύτη, κι’
ό'ντας τήν έπήρα χάλασ’ ή ομορφιά της. Σύ είσαι παντρεμμένο;
— νΟχι, αποκρίνεται ή Ροδοκόκκινη, είμαι μόνο άρραβωνιασμένο.
Σ' ολίγο έβαλαν τραπέζι νά φαν. Κάνοντας σταυρό εύχιέται τό βασιλό
πουλο :
— Σ ’ υγεία, καλοσώρισες καί καλά στέφανα.
— Ευχαριστώ, καί στά δικά σου, ανταποδίνει ή Ροδοκόκκινη.
Μέ τό «καί στά δικά σου» πού τουπέ ή Ροδοκόκκινη μπαίνει σέ συλλογιά
τό βασιλόπουλο. Τί «δικά σου» τού λέει αφού είναι παντρεμμένο;
Τήν άλλη μέρα πάλε τά ίδια. "Οπως έπιναν κρασί τού λέει πάλε, «καί στά
δικά σου».
— Γιατί μου λές «καί στά δικά μου στέφανα» ρο^τάει τό βασιλόπουλο τη
' Ροδοκόκκινη, αφ>ού είμαι παντρεμμένο.
— Αυτή είν’ ή γυναίκα σου; τού λέει* «ς βγάλει ένα γαρούφαλο;
Γελάει εκείνη. Πού νά βγάλει γαρούφαλα. Τά είχε σώσει.
— Αυτή, δέν είν’ ή γυναίκα πού θάπερνες, εξακολουθεί ή Ροδοκόκκινη,
καί γέλασε. Καί στο γέλιο άπά,νου βγάζει από τό στόμα ένα γαρούφαλα καί τού
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το δίνει. Ή γυναίκα πού θάπαιρνες είμ’ εγώ. Δεν είμαι βασιλόπουλο, είμαι βασι
λοπούλα.
Κάθεται καί μολογάει δλα τά πάθια της από την αρχή, πώς πέρασε μέ
την κακία μητρυιά, μέ τη γυναίκα τού πρώτου ψαρά, πώς την έ'ρριξαν στη θάλασ-ό
σα καί πώς σώθηκε από τον άλλον ψαρά.
Το βασιλόπουλο διώχνει αμέσως την πρώτη γυναίκα, κάνει λιανά κοψίδια’
τη μάνα της πού είχεν έρθει νά ιδεί την κόρη της καί παντρεύεται τη Ροδοκόκκι-f
νη. Γένονται γάμοι καί χαρές πού κρατούν βδομάδες ολόκληρες.
Κ ι’ έζησαν εκείνοι καλά καί μείς καλύτερα.
ί
ΓΝΩΜΙΚΑ
Τούτα τά γνωμικά πού συγκέντρωσα άπό τό στόμα τού λαού, άπό τά έφηβικά^
μου χρόνια ώς τά σήμερα (1 9 6 6 ), είναι γνώμες και άποφθέγματα, ευαγγελικά ρητά,|
βγαλμένα μέσα άπό τό λαό, τά φυλλοκάρδια του, τή ζωή του, την ψυχή του, την πείρα:!
του. Είναι ώριμοι καρποί πολύχρονου γενεολογικού δέντρου.
Προτού βγουν στο ψώς τής μέρας, στο ξάριο, σφυρελατήθηκαν στο έργαστήρι τούι
λαού και τελεωτικά επεξεργασμένα τριγυρίζουν άληθινοί μάντεις και χρησμοδότες κι*
αλάθευτοι σύμβουλοι.

59SBJWM*

Είναι δέ τόσα πολλά πού, δυο τρεις καί περισσότερες γενιές άσχολούμενες άπο-f
κλειστικά μ" αυτά, δεν θά μπορέσουν νά τά περισυλλέξουν.
|
"Οπως οι άρχαίοι πρόγονοί μας είχαν τους σοφούς τους κι* άφησαν γραφτή τή?
σοφία τους, έτσι κι* ό λαός μας, άν κι’ έζησε μέσα στο σκοτάδι, στο όποιο τον έρριξανΙ
οί βάρβαροι καταχτητές, συνέχισε άβοήθητος τό έργο τών προγόνων σοφών παραδινόμενοΙ
άπό γενιά σέ γενιά μέ τον προφορικό λόγο. Γιά τούτο έχομε χρέος καί καθήκον έμεΐς σή
μερα νά περιμαζέψουμε καί διαφυλάξομε άλώβητο τον πνευματικό αυτόν θησαυρό, προ
τού τον καταστρέψει και σκεπάσει ή χίμαιρα, ή φουρτούνα, ή ξένη στρίγλα, πού σά φί-*
λος έρχεται όρμητικά καπάνου μας.
Πολλά γνωμικά είναι αποφθέγματα ηθικών άξιών διαφόρων μεσελέδων (διηγήσεων).j

’Άβουλος ό νους, διπλός ό κόπος.
’Αγάλια αγάλια γένεται ή αγουρίδα μέλι.
’Αγαπάει ό Θεός τον κλέφτη, αγαπάει καί τό νοικοκύρη.
’Αγάπα τον άλλον κατά τό χούϊ του.
’Αγαπώ κυρά νά κλάνεις, μά οχι νά τό παρακάνεις.
’Άγγλοι, Γάλοι πατατάδες, ’Ιταλοί μακαρονάδες, Έλληνήδες φασουλάδες.
"Αγιος ό, στον τόπο του τιμή δέν έχει.
"Αγιου τ’, καί τού μικρού παιδιού τάμα νά μη τού κάμεις.
"Αγιου τού, πού δέ σέ βοηθάει κερί νά μή τ’ ανάψεις.
Αγκάθι καλοκαιρινό μαρούλι τό χειμώνα.
j
’Άγουρα δαμάσκηνα καί πικρές ελιές/ περδικλωμένα ράμματα καί γκα
βές δουλειές.
Άγουροφάης ό, κερδαίνει.
Άγώϊ τ, ξυπνάει τον αγωγιάτη.
’Ά δέ βρέξει θά σταλάξει, εσύ κάμε τή δουλιά σου.
Αδειάζει τό μ. . . .
νά παίξει τήν ομάδα;
"Αδεια μαντριά γεμάτα λύκους.
Αδερφή ή, τον αδερφό χρυσόν αητό τον εχει.
"Αδικος ό κόπος μου καί τά παπούτσια χάρη.
’Άδικος ό νούς, διπλός ό κόπος.
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Άη - Γεωργίου τ’, νά φέξει.
*Άη - τ’ς, Σωτήρως τό σταφύλι και τσή Παναγιάς τό σύκο.
Αίμα τ’, νερό δέ γένεται.
Αιτία και θάνατος.
Αιτία τό θέλ’ ή γύφτισσα νά τής καεί ή τουλούπα.
’Ακάλεστο τόν, στον γάμο τον καθίζουνε στον πάτο.
’Ακίνητο τ’, νερό μουχλιάζει.
’Άκου γέρου συμβουλή και παιδεμένοι» γνώση.
Άκουνιά ή, είναι διακονιά.
Ακριβός στα πίτουρα καί φτινός στ’ άλέβρι.
Ακριβού τ’, τό ειδοσι ή φω,τιά τό τρώει.
•
Ακριβού τ’, τό τίποτε σέ χαροκόπου χέρια.
νΑλαλα μπάλαλα δαυλιά καμένα.
"Αλλα είναι τά λιθάρια κι’ άλλα είναι τά κλωνάρια.
"Αλλα καλά κΓ άλλα γ. . .. τή μάνα τους.
"Αλλα λέει ή πεθερά μου κΓ άλλ’ άκούν τ’ αυτιά μου.
νΑλλα λογαριάζ’ ό γάιδαρος κΓ άλλα 6 γαϊδουριάρης.
"Αλλα τά μάτια τού πουλιού (ή λαγού) κΓ άλλα τής κουκουβάγιας.
’Άλλα ό βούβαλος κι’ άλλα ό βουβαλάς.
Άλλοιά από τό δερμένο όσο νάρθουν οί κριτάδες.
Άλαλοιό νά μη ξυθείς μέ τά νυχάκια σου.
Άλλοιά στον καλομάθητο όσο νά κακομάθει.
Άλλοιά στον παντεχούμενο τής γειτονιάς τό δείπνο.
Άλλοιά στο νειό πού δέρεται, τό γέρο πού κοιμάται.
’Άλλοι νά ρίχνουν την πορδή κΓ άλλοι νά πέρνουν τό φλωρί. (’Επάνω στά
στέφανα* εκλασ’ ή νύφη κΓ ό κουμπάρος γιά νά την άποκρύψει. είπε πώς εκλασ’ αυ
τός. Ό πεθερός τάζει ένα φλωρί σέ κείνον πόκλασε και τό δίνει τού κουμπάρου.
Ή νύφη παραπονούμενη εκδηλώνεται μέ τό «’Άλλοι, νά ρίχνουν την πορδή ...»).
’Άλλοι τρων τά μήλα κΓ άλλουνών ιιουδιάζουν τά δόντια.
’Άλλοι σκάφτουν καί θερίζουν, κΓ άλλοι τρων καί μακαρίζουν.
’Άλλοι σκάφτουν και κλαδεύουν κι’ άλλοι πίνουν καί μεθάν.
’Άλλοι τρων τά μήλα κΓ άλλοι τρων τά φύλλα.
’Άλλοι τρων τά ρώΐδια κΓ άλλουνών μουδιάζουν τά δόντια.
’Άλλοι τρων τό βόϊ κΓ άλλοι τρων την ουρά.
’Άλλο λέει ή θειά μου κΓ άλλο άκούν τ’ αυτιά μου.
’Άλλο Μέτσοβο χωριό.
’Άλλο μπότι μέ ρακή.
’Άλλος από τήν κυρά κΓ άλλος από τόν αφέντη.
Άλλου λείπουν κΓ αλλού περσεύουν.
Αλλού μέ τρίβεις γούμενε κΓ αλλού πονάει ή κοιλιά μου.
"Αλογο πού δέ βαστάει τό σαμάρι τό τρώει ό λύκος.
Αμάκας τής, τό τσιγάρο γένεται πολύ μεγάλο.
'Άμα κινάει, κινάει γεννάει καί τό βόϊ.
Ανάθεμα ποιόν δοΐ’λευε τρία καλά σαβάτα / κριατινής καί τυρινής καί
τ’ «η - Δο>δώρου αντάμα.
"Αν ακούε ό Θεός τά όρνια θά ψάφααν όλα τά ζώα τού κόσμου.
"Αναψε καί στο τζαμί κερί.
’Άναψε τού διαόλου κερί νά σέ κάμει νά χεσθείς.
"Αν βρέξει τ’ άη - Λουκά σπείρε στάρι στά βουνά. / ΚΓ άν δέ βρέξει
τ ά η- Λουκά σπείρε στάρι στά βαρκά.
’Ά ίν ) δέ σκούξει τό παιδί δεν τό κουνάει, ή μάνα.

ι
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’Ά ( ν ) δέ συμπή(σ)εις τή φωτιά δέν αναφτεί.
’Ά ( ν ) δεν ταίριαζε δέ συμπεθέριαζε.
’Ά ν δέ χάσεις δέν κερδαίνεις.
Ανέβηκε στ’ αύγδ κΓ έφτακε τον ουρανό.
’Ά ν εΐχ’ ή ζούρλια κέρατα θά φαίνονταν σέ όλου*.
’Ανεμομαζώματα διαολοσκορπίσματα.
’Άνθρωπος ό πολύβουλης κι’ ό Θεός ό κοψοβούλης.
’Άνθρωπος ό, τον άνθρωπο, άτός του κΓ άπατός του / κάνει κακό του
λόγον του και χαίρετ’ ό οχτρός του.
’Ά ν κάμο) κα'ι φλεβίσω (είπ’ ό Φλεβάρης) φλέβες ιθά τσακίσω κι’ αν και
γυρίσω, καλοκαίρι θά μυρίσω.
’Ά ν σέ βάλω στο σακκι θά σέ βάλω γιά καλά.
’Ά ν κάτσεις νά λογαριά(σ)εις καρφιά κα'ι πέταλα ποτέ γάιδαρο δέν
παίρεις.
Α ντάμα κουβεντιάζομε και χώρια άκοΰμε.
Α ντάρα ή, τσή Βρουσύνας, ό αγέρας τής Όσδίνας, τά ζαγάρια (τούρκοι) τσή Μινίνας.
Α ντί νά στίξει ή θύρα στρίζει τό παράθυρο.
Άντράλα στο χάνι νερό στά φασούλια.
’Ά ντρας ό, παινεσιάρης κι’ ό σκύλος ό κορδονούρης.
Ανύπαντρος προξενητής γιά λόγου του γυρεύει.
’Ά ν φτύσω άπάνου φτυώ τά μουστάκια μου, άν φτύσω κάτου φτυώ τά
γένεια μου.
Α πίδια φαωμένα κάτσε μέτρα τις ουρές.
Α π ίδ ι τ’, έχει πίσω την ουρά..,
. Α π ίδι τ’, κάτου από την απιδιά θά πέσει.
’Άπλυτο τ’, μαλλί κι’ ή κοπέλλα δέ φαίνονται.
Ά π ό ένα χάρο φέω, σ’ άλλο χάρο καταντάω.
Ά πό μεθυσμένο καί μικρό παιδί μαθαίνεις την αλήθεια (ή όλα τά μυστικά).
Ά πό ντίπ κι’ άλλότελα, καλή κι’ ή Π αναγιώταινα.
(Ά )πόστασες γέροντα; ποιος σέ ρωτάει;
Ά πό τά καλά τά συναγμένα παίρ’ ό διάολος τά μισά, κι’ άπό τά κακά τά
συναγμένα αυτόν κι’ αυτά.
Ά πό τά στεγνά καίονται καί τά χλωρά.
Ά πό τή μιά μεριά «σσσ» κι’ άπό την άλλη «κούτσ».
Ά πό την Τ16λτ\ έρχομαι καί στην κορφή κανέλα.
Ά π ό τή μιά μεριά κάνει τό φίλο κι’ άπ’ τήν άλλη σου κάνει τό λάκκο.
Ά πό τί σκάζ’ ό διάολος; — Ά πό τήν πορδή τού πεθαμένου.
Ά π ’ ό,τι φοριέται κλέφτη δέ φοβιέται.
Ά πό τό καρφί χάνεις τό πέταλλο.
~ Ά πό τον κώλο πουεισαι σύ, καλά πού τρως καί κότες (είπ’ ή άλουπού στο
άλουπόπουλο πού καμώνονταν πώς θά φάει βόϊδια).
(Συνεχίζεται)
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Z uf) ρ a y ο - ζάβροχο κ. ζαβρούχο (το) όρος κατά μήκος των ορίων
των
Τωαννίνων και Θεσπρωτίας. ΙΙαρά τούς νοτίους πρόποδας αυτού συμβάλλουν οι χείμαρροι Άχέριυν και Τσαγκαριώτικος, νοτιοδυτικώς δε κείται ή περι
οχή ’τής άποξηρανθείσης Άχερουσίας λίμνης. Και εδώ παρατηρούμεν το επιτα
κτικόν — ζα καί βράχος, τουτέστιν εντελώς βραχώδες όρος, ύλοπέτρινον. (Βλ. Ζάλογγον).
Ζ α γ ά ρ ι ΙτοΙ κυνηγητικό σκυλί, τό θήλυ ζ α γ ά ρ α καί μτφ ό άνθρωπος
πού έχει την ικανότητα νά εξευρίσκει τρόπους επιτυχίας μέ όποιαδήποτε μέσα,
άκόμη και αθέμιτα. Στην τελευταία περίπτωση καί «παλιοζάγαρα». Τό περίερ
γον είναι ότι ένώ Εκείνο πού χαρακτηρίζει τό σκυλί, είναι ή πίστις του και ή άφοσίωσις προς τον άνθρωπον, εις την κοινήν ομιλίαν καί τό δημοτ. τραγούδι, χα
ρακτηρίζεται ώς κατ’ έξοχήν άπιστον καί ύπουλον ζώον:
Ό Βελή Γκέκας τό σκυλί, τό άπιστο ζαγάρι.
ί βλ. κύων κ. σκύλος).
/ α γ ά ς (ό) καί ζ α γ ά δ α (ή) ό κλιμακωτός, ό αμφιθεατρικός. «Ό τόπος
είναι όλος ζαγάδες - ζαγάδες» δηλ. με πεζούλια άπανιοτά. Προκειμένου περί γε
ωργικών καλλιεργειών επί κεκλιμένων εδαφών, αί έπιφάνειαι διευθετούνται κλι
μακωτά εις επίπεδα ύποστηριζό|ΐενα υπό τοίχων εκ ξηοολιθιας. 'Όταν ή κλίσις
υπερβαίνει τό 80 τοΤς 100 ή κατασκευή πεζουλάον ή ζαγάδιον είναι διά Νόμου
υποχρεωτική (βλ. πεζούλι).
Ζ α γ ό ρ ι (τό) περιοχή τού Ν. Τωαννίνων εκτάσεως 8000 τ. χ^λμ. άποτελούσα όροπέδιον κείμενον μεταξύ Μιτσικελίου καί Τύμφης. Ό ρ ίζετα ι Άνατολικώς από τήν περιοχήν Μετσόβου, διά τής οποίας, μέσω τού αύχένος Κατάρα συνέ
χεται προς τό όροπέδιον τού Ασπροποτάμου. Βορείως υπό τού ποτ. Αώου, Δυτικώς άπό τόν δίαυλον Τωαννίνων και διά τής Βίγλας άπό τήν χειμαρροκοιλάδα
τού Βίκου καί Νοτίο>ς άπό τήν κορυφογραμμήν τού Μιτσικελίου, τόν αυχένα τού
Δρίσκου καί τής δυτικώς τής χειμαρροκοιλάδος τού Μετσοβίτικου, βουνοσειράς.
Περιλαμβάνει περί τάς 40 κοινότητας καί συνοικισμούς καί διαιρείται διά του χει
μάρρου Βάρδα, εις Ανατολικόν καί Δυτικόν Ζαγόρι. Πρωτεύουσα κοινότης τού
Λ. Ζαγορίου είναι τό Γρεβενήτι, τού Δ. οί Κήποι (Μ πάγια) ένθα καί έδρα Δη
μοσίων Αρχών.

Τά εδάφη τού Ζαγορίου είναι κυρίως δασικά καί κτηνοτροφικά καί διά
τούτο ή περιοχή είναι πλουσιο>τάτη εις δάση καί βοσκός. Ή βορεία περιοχή τού
Δ. Ζαγορίου ήτοι ή περιοχή τών Κοινοτήτων ΤΙλιοχωρίου, Βρυσοχωρίου, Λαΐστης,
Τσεπελόόου, Σκαμνελίου, Έλατοχιορίου καί Βοιβούσης καθιυς καί ολόκληρος ή
περιοχή τού Λ. Ζαγορίου καλύπτεται άπό πολι'ξυλα υψηλά δάση κιυνοφόρων, ή
τοι Μαύρης ΙΙεύκης, Λευκοδέρμου Έλάτης εις μικρόν ποσοστό^ καί Όξυάς. ΤΙ
υπόλοιπος περιοχή καλύπτεται ό>ς επί τό πλείστον άπό δάση φ/υλλοβόλων δρυών,
όλίγην Έλάτην καί πρεμνοφυείς πρίνους. Κντεύθεν ακμάζει καθ’ ολην τήν περι
οχήν ή δασοπονία, έκτελούνται δέ καί έργα αναδασώσεων καί άντιχειμαρρικά.*
* Συνέχεια έκ τον προηγούμενοι», σελ. 351.
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Κατά δέ την τριετίαν 1957 - 1959 ή περιοχή του Δυτικοί* Ζαγορίου άπετέλεσε
μέρος τής Πειραματικής ζώνης Περιφερειακής Άναπτύξεως, πλήν άνεπιτυχώς.
Τά κτηνοτροφικά εδάφη του Ζαγορίου άπλούμενα κυρίως έπι τής ύπαλπικής ζώνης των όρέων κ. σπανά, ζάρκο κ. γκόλο, αποτελούν θερινάς βοσκάς, ένθα
ακμάζει ή νομαδική κτηνοτροφία, ενώ εντός των χωρίων διατηρείται ή ήμιοικόσιτος
χωρική κτηνοτροφία, μόλις δέ έπ’ εσχάτων ήρχισε νά δημιουργείται ό τύπος τής
σταυλικής κτηνοτροφίας διά τής εκτροφής αγελάδων και βοών, προηγουμένων τών
κοινοτήτων Άσπράγγελοι και Βωβούσα. Το μεγαλύτερον ποσοστόν τών δασών
και τών βοσκοτόπων είναι κοινοτικόν, αί δέ εξ αυτών πρόσοδοι αποτελούν τον
πλούτον τών κοινοτήτο^ν.
Ή ορεινή γεωργία είναι πτωχή, ιδία μετά τήν καταστροφήν τών αμπε
λώνων υπό τής φυλλοξήρας. Αί άροτραίαι καλλιέργειαι είναι ασύμφοροι λόγω
τών μικρών των αποδόσεων και ένδείκνυνται νά έγκαταληφθούν. Μόνον αί κηπαιαι καλλιέργειαι είναι αποδοτικά! και ευδοκιμούν, κυρίονς ή πατάτα, ό φασίολος
και τά τριφύλλια. Τό δενδροκομικόν μέλλον τού Ζαγορίου είναι εύοίωνον διότι ό
τόπος είναι επιδεικτικός άναπτύξεως τής δενδροκαλλιεργείας, κυρίως τής καρυάς,
λεπτοκαρυάς, μηλιάς, κερασιάς και άλλων ειδών.
Παλαιότερα, ό θηραματικός πλούτος τής περιοχής ήτο μεγάλος. Εντός
τών πυκνών δασών και έπι τών άπορρώγων κορυφών τών όρέων διαιτώντο παν
τός είδους θηράματα, ώς άγέλαι άγριων αιγών, δορκάδων, αγριογούρουνων, α
κόμη και θηρίων. ’Άρκτοι, λύκοι, άλώπεκες, τσακάλια κ.ά. σώζωνται ακόμη εις
ικανόν πλήθος. Επίσης και λαγοχ>ί, πέρδικες κλπ. Ή πανις αύτη όσημέραι έλαττούται και τείνει νά έκλειψη, φροντις καταβάλλεται διά τον πολλαπλασιασμόν τής
πέστροφας εντός τών ποταμίων νδάτων τής υψηλής περιοχής.
Εις τό Ζαγόρι δέν παρατηρείται έπίδοσις εις τήν βιοτεχνίαν και οικιακήν
χειροτεχνίαν, ήτοι τήν υφαντικήν, ταπητουργίαν, κεντιτικήν, ώς τούτο παρατηρείται εις άλλας περιοχάς τής Ηπείρου (Μέτσοβον, Κόνιτσαν κλπ.) εύρί-σκεται if'·
δέ κάπως παράμερον και άγνωστον από τουριστικής άπόψεως.
Ζ α κ ό ν ι (τό) λ. σλαυϊκής προελεύσειος, σημαίνουσα έθιμον, συνήθειαν.
Παρμ. «Κάθε τόπος και ζακόνι, κάθε μαχαλάς καί τάξη.»'Και τό δημ. τραγ.
τής Άναγνώσταινας· «Κακό ζακόνι πώχετε ν’ εσείς οί Ζαγορίες». Λέγεται καί
έπι έπαγγελματικών εθίμων και συνηθειών. Τό ζακόνι τών ραφτάδων, τών βαγενάδων, τών τσαγγαράδων. «Ζακόνι τό έχουν οί τσαγγαράδες νά κάνουν τσαγ- Ιΐ
γαροδευτέρα.»
Ζ α λ ι ά (ή), ζαλίκα (ή), ζαλίκι (τό), κ. ζαλίκωμα, Ζάλος (ό). Τό
βάρος, τό φορτίον και ή ποσότης αυτού, ή μεταφερομένη κυρίως έπι τών ώμων
τού ανθρώπου. Ακόμη και ώς τρόπος μεταφοράς λέγεται, οίον τό κουβάλησα ζα
λίκα, άντι τών ώμων. Τον πήρα ζαλίκα κλπ. Λέγεται και ζάλουμα και ρήμα, ζα- ί
λώνω (— ομαι) κ. ζαλι κώνων (— ομαι). Συνήθης τρόπος μεταφοράς έλαφρών
φορτίων, έντός τών ορίων τής άλ<θρωπίνης αντοχής. Έτσι μεταφέρονται ρούχα,
τρόφιμα, ξύλα κ. θάμνοι από τό δάσος, νερό μέσα εις βουτσέλες ή βαρέλες κ.ά.
Τό ζαλίκιομα γίνεται τή βοήθεια τριχιάς καταλλήλως τοποθετουμένης ώστε νά •Λπεριβάλη τό φορτίον και διά τών ώμων υπό τάς μασχάλας καταληγούσης έμπρο
σθεν εις τάς χεΐρας τού μεταφορέως. Έάν κατά λάθος ή τριχιά τοποθετηθή τ’ α
νάποδα, τούτο είναι κακό σημάδι, προμηνύον θάνατον ή βαρείαν ασθένειαν. Πρός
έξουδετέρωσιν τού κακού, τεμαχίζεται και απορρίπτεται ή τριχιά.
Ζ ά λ ο (τό) τά ζάλα. 1) ’Ιχνος, πατημασιά, βηματισμός «Βρήκε τά ζάλα
του», τον άνεκάλυψε. «Άπό δώ πάνε τά ζάλα» επί ιχνηλασίας. 2) Πήδημα, σάλ
το, δρασκελιά. «Ένα ζάλο είναι αυτός ό τόπος». «Δέν κάνεις ένα ζάλο νά μάς
φέρεις κρύο νερό;» Και κατά πλεονασμόν, ζαλοπηδήματα.
Ζ ά λ ο γ γ ο (τό). Ό βαθύς, ό πυκνός λόγγος, το βαθύξυλον δάσος. Ιδίως
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οΓ'Τιο χαοακτηρίζεται δάσος ^ oeiivoq υές, μέ χαμόκλαοα, καθιστώντα δυσχερή την
δια μέσου αυτού διάβασιν. 11ολλ<χχοΓ* τοπωνύμια. ’Ονομαστόν τό βουνό Ζάλογ; γον fv τώ Ν. Πρεβεζης, όπου έγένετο ή καταστροφή των Σουλιωτών και ό ήυιυίκός χορός τών Σουλιωτισσών.
Ή λέξις φαίνεται σύνθετο; έκ τή; λ. λόγγος και του επιτατικού μορίου
ζα, όπως ζάπλουτο; = βαθύπλουτος. Ζαβλακώνυ) (— ομαι) άποβλακώνων (— ομαι)
πλήοιος βλακώχιον κλπ. Ζάβραχος <βλ. λ.) δεν γνιορίζω δέ άν πρέπει να συσχετισθή με τό άρχ. ζάθεος, όπερ χρησιμοποιείται επί τόπιον, ώς ζάθεον ορος, πάρα
πολύ υψηλόν όρος. Τό «θεός» έχει επιτακτικήν σημασίαν ώς έν τή Νεοελληνική
θεότρελλος, θεοπάλαβος, Θεόπετρα (χωρίου έν τή Έπαρχ. Καλαμπάκας). 'Ό μ ο ι
όν καί τό ζάκοτος, ό έχων πολύν κότος, χολήν, οργήν, ό υπερβολικά (οργισμένος.
Ζ α μ ά ν ι (τό) λ. τουρκ. προελεύσεο);, σημαίνουσα χρονικόν διάστημα,
μακρόν χρόνον. Φράσις, «χρόνια καί ζαμάνια» ήτοι πολύς χρόνος έπέρασε έκτοτε. Αρχή παραμυθιού* «Μια φορά κι’ έναν καιρό κΓ ενα παλιό ζαμάνι κλπ.». Καί
ευτράπελοι;: «Μιά φορά κι’ έναν καιρό κι’ ένα παλιό ζαμάνι, είχαν οΐ Τούρκοι
ρ α μ α ζά νι...» όταν ό παραμυθάς δεν έχει τί νά εϊπή. Ά παντά καί κύριον όνο
μα (έπ ίθ.) Ζαμάνης.
Ζ α μ π ά κ ι (τό). Ό Νάρκισσος, Narcissus tazetta L., είδος άνθοκομικύν
καλλιεργούμενου εις πολλά; ποικιλίας διά σκοπούς καλλωπιστικούς. Τό όνομα ά
παντά κοινόν καθ’ άπασαν τήν χώραν.
Ζ α ρ κ ά δ ι (τό) γενικώς τό ζώον. Τό άρρεν ζάρκαδος κ. ζάρκος (ό), τό
θήλυ ζαρκάδα, ή δορκάς Cervus capreolus L. ’Πρόκειται δι' ένα εκ των εύγενών θηραματικών ειδών τής χώρας, υπαγόμενου εις τήν οϊκογ. τών έλαφοειδών.
j .Λιακρίνεται διά τήν ώκυποδίαν του. Ή δημοτική Μούσα ψάλλει*
Ποιος είναι άξιος καί γρήγορος νά τρέξη σαν ζαρκάδι
τριών μερών περπάτημα τρεις ώρες νά τό κ ά μ η ...
ίΛόγω τής ύπολεύκου κωλαριάς του, ονομάζεται και φεγγαράτος καί άσπροκωλιάς.
Ή λαογραφία τού ζαρκαδιού είναι πλουσιωτάτη. Μέχρι προ ολίγων δεκαετηρίδων
ή ορεινή ύπαιθρος καί μάλιστα ή Πίνδος καί ειδικώτερα ή ’Ή πειρος, έκοσμεΐτο
|ά π ό κοπάδια ζαρκαδιών τά όποια ώς φαίνεται τελεία); ήδη έξέλιπον.
Τπν. ελάχιστα, οΤον Ζαρκαδόρρεμα. Επώνυμου Ζαρκάδας καί Π απαζαρ|κάδας. Τό όν. ζαρκάδι, φαίνεται παραφθορά τού δορκάς, ΐσως όμως νά προέρ
χεται από τό σλαβ. ζάρκο (6λ.. λ.).
Ζ ά ρ κ ο ς (ό) κ. Ζόρκος καί κατ’ ούδ. ζάρκο. Ό γυμνός, ό άντυτος,
ύ σπανός, ό ξεδάσωτος. Γυμνός τόπος, βουνό, νήσος, τό γυμνό ζώον, τό στερού
μενου δασυμάλλου μηλωτής, τό σπανό. Εντεύθεν πιθανώς ζαρκάδι. Λέγεται καί
μαδαρό, ιδία έν Κρήτη, ένθα τά Λευκά ’Ό ρ η καλούνται κν. Μαδάρες καί έν τώ
Ίονίω πελάγει, νησί; Μαδουρή. Ή λέξις είναι έν μεγάλη χρήαει είς τήν ’Ή 
πειρον, συνηθέστατα λέγουν «στό ζάρκο» ή «τό (κοινοτικό) σύνορο τραβάει από
δώ ίσα στό ζάρκο». Τπν. Ζαρκοκρανιές, ήτοι Κρανιές στό ζάρκο έπί τού Μιτσικελίου (κοιν. Ζονδήλας).
Ζ ά σ τ α ν ο (τό) στεχτυπός, διάβασις έπικίνδυνος, μέρος δυσχερές, κακο
τοπιά. Λέγεται καί ζάστενο. Πολλαχού τπν. ό)ς έν "Τδρα, άπόκρημνον παράλιον
μέρος από τού οποίου λέγεται ότι κατά τήν αρχαιότητα κατεκρήμνιζον τους γέ
ροντας. ’Κν ’Αττική Ζαστάνι, χαμηλό βουνό παρά τό χιυρίον Βαρνάβα.
Ζ α φ ο ρ ά ς (ό) κ. ζαφορά (ή) τά κιτρονόχροα ή πορτοκαλλόχροα στί
γματα τού άνθους τού φ. Κρόκος Crocus sativus τού όποιου απαντούν έν Ήλλάδι
17 είδη. Μεταξύ αυτών ό καλλιεργούμενος κρόκος χάριν αρωματικών, φαρμακευ
τικών καί καλλωπιστικών σκοπών. Ά νά τάς κοι,λάδας καί δειράδας τών βουνών
ής Η πείρου άφθονοι; συνηχτήσαμεν τον C. Hardiwigdianus. Κατά τον Μεσαίω
να καί έπί Τουρκοκρατίας έγίνετο μεγάλη συλλογή καί έμπορία ζαφοράς. Έ ξήγε-
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το εις Γαλλίαν καί έν γένει εις τάς χώρας τής Δύσεως όπου έχρησιμοποιεΐτο είς |ί
την βαφικήν. Ή ζαφορά τής ’Ανατολής έθεωρεΐτο πεντάκις άνωτέρα τής έν Γαλ- f
λία καί ’Αγγλία παραγομένης. Ή λέξις, γαλλιστί safran, φαίνεται προελεύσεως I
άραβοπερσικής = κίτρινος.
Ζ ε λ ε ν ι ά (ή) τό δασοβοτ. είδος Phyllirea media L. τδ αλλαχού λενόμε- ό
νον φιλίκι
είδος αειθαλές τής ζώνης των σκληρόφυλλων δασών. Τό φυτώνομα »
επιχωριάζει κυρίως κατά την ’Επαρχίαν Σαγιάδος, ένθα φύεται άφθόνως περί η
την Μονήν Γηρομερ ίου.
>
Ζ ε ρ β ό ς (έπ ιθ.) αριστερός. Ώ ς ούσ. 6 άριστερόχειρ. Ώ ς έπίρ. ζερβά, άρι- ';j
στερά. Και ζερβόδεξα, ήτοι δεξιά κΓ αριστερά. Ή εκφρασις συνήθης εις την ναυ- 7
τικήν διάλεκτον. Ζερβό, ώς ούσ. λέγεται καί τό ανήλιο, ή άποσκιαδερή κλιτύς. Τό
πος ζερβός, ήτοι απόκρημνος, κακοτοπιά. Δέντρο ζερβό, στρεβλόν, στρεψόϊνον, ;
δυσκατέργαστον. Δάσος ζερβό, δύσβατον, δυσκόλως έκ,μεταλλεύσιμον. Γενικώς, λέ- ί
γεται επί προσώπων και πραγμάτων, ακόμη και επί άφηρημένων εννοιών.
Ζ ε ρ ν τ ε λ ι ά (ή) τό ήμιωποροφόρον είδος Prunus Pseudourmeniaca Herdr. 1
et Sarf. έν Θεσπρωτία. Ό καρπός ζ έ ρ ν τ ε λ ο (Τσάκας) Βλ. Κορομηλιά.
Ζ ε υ γ ά ρ ι (τό) ζεύγος άροτήρων βοών. Κατ’ έπέκτασιν ή έκτασις ή δυναμένη νά όργωθή έντός μιας έργασίμου ημέρας, ονομαζόμενη καί ζευγαριά.
ώς, λ.χ. «χωράφι μιας ζευγάριάς». Καί ρ. ζευγαρίζω καί ή πράξις έπίσης ζευγάρι, |
ώς «κάνω ζευγάρι» ή «αύριο έχω ζευγάρι» ή «καιρός γιά ζευγάρι» κλπ. Ζευγάς, μ
δέ καί ζευγαράς, ό γεωργός, λεγόμενος έκ τούτου καί ζευγίτης.' Παροιμ. «ό ζευ- g
γίτης κάθε χρόνο λογαριάζει νά πλουτίση» έπί τών τρεφόμενων με ματαίας έλπίδας.
Και ό δημοτικός τραγουδιστής*
ζευγάς ζευγάριν έ'καμνε στον κάμπο στο λιβάδι
( Ό χάρος κι ό ζευγάς. Νίσυρος)
Ζ ε υ γ ο λ α τ ε ι ό , Ζευγηλατεΐον (τό). Σημαίνει αγρόκτημα. Σήμερον από
την αρχικήν έννοιαν τής λέξειος δεν απομένουν είμή τοπωνύμιά τινα ήτοι ονόματα
χωρίων και θέσεων, έν Κορινθία, Ά χαία, Μεσσηνία, Νομώ Σερρών κ.ά. Έ πί
σης καί τινες λέξεις, ώς ζευγολάτης, ζευγαλατώ κ.ά'. Παλαιότερον όμως και δή
έπί Τουρκοκρατίας, κατά τον Νόμον περί γαιών τό ζευγολατεΐον ώρίζετο ώς «έκτασις γής προσοδοφόρου καλλιεργουμένη υπό δύο βοών.» Ή έκτασις του όλου α
γροκτήματος τού συνιστώντος ζευγολατεΐον, ώρίζετο, εάν μέν έπρόκειτο περί καλής
ποιότητος γαιών εις 70 - 80 στρέμματα τουρκικά. Έπί γαιών δευτέρας ποιότητος
ή έκτασις άνήρχετο εις 100 στρ. Έπι δέ γαιών κατωτέρας ποιότητος είς 130 στρ.
Τό τουρκ. στρέμμα είχε εμβαδόν 1G00 τ.τ. πήχεων ήτοι 900 τ.μ.
Εις τήν έννοιαν τού ζευγολατείου περιελαμβάνοντο αί έν αύτώ πάσης (ρύ
σεως οικοδομά! καί άποθήκαι, τά ζώα, τά γεωργικά εργαλεία καί έν γένει πάντα
τά χοήσιμα εις τήν γεωργίαν είδη. (Βλ. άρθ. 131 τού από 7 Ραμαζάν Αύτοκρ/κού
Δ/τός 1274 ή 1856). *
Ζ ε ύ λ α (ή) ήτοι ή ζεύγλα ή ζεύγλη. Τό καμπύλον τμήμα ταυ ζυγού (βλ.λ.)
υπό τό όποιον τοποθετείται ό τράχηλος τών ζώων. Ζεύγλα, έπίσης διά τον αυτόν
λόγον και τό στεφάνι ή κουλούρα εις τό ρ έ θ ι (βλ. λ '.ϊ διά τήν άνάρτησιν τρο-:| ;
κανίου εις τάποιμενικά ζώα.
λ’ (
Ζ η τ ι ά ν ο ς — α. Ό ζητιάνος είναι βέβαια, ό έσχατος εις τήν κοινωνικήν'! f
κλίμακα πολίτης, έστερημένος πάσης τιμής και ΰπολήψεως, έφ’ οσον οί άνθρωποιί ι
τόσον εις τήν σημερινήν εποχήν όσον καί «από παντές» έξετιμώντο μέ βάσιν τόν$
πλούτον των, μέ μοναδικήν έξαίρεσιν τον περιβόητον έκεΐνον Διογένη τον άρχαίον,j (,
ό όποιος ήτο πάμπτωχος, όχι διότι δεν είχε πλούτη, άλλα διότι δέν ήθελε νά έχη.ϊ ι
Ωστόσο υπάρχει και είς τήν εποχήν μας, κατά τήν λαϊκήν δόξαν καί έκφρασινί
« ζ η τ ι ά ν ο ς μ έ τ ι μ ή κ α ι μ έ δ ό ξ α». Ό παππάς. (Βλ. Κρυάρη. Ά -ι ι
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νάλεκτα Κρητικής Λαογραφίας).
Ζ ί γ ρ α (η) τα βοτ. tit)»} Crataegus monogyna Jacq . και C. oxyacantha L.
ιών οποίων ή δημώδης Βοτανική δεν κάμνει διάκοι σι ν. Κατ’ έπέκτασιν ζίγρες όνομάζονται καί όλα τά είδη τά προσομοιάζοντα προς αυτά καί τά όποια λόγω των
χαμηλών καί άκανθιυδών κλώνων των παρακωλύουν την διάβασιν μέσω αυτών.
Πολλαχού τπν)α, ώς έν τή Έπαρχ. Καλαμπάκας τό Ιδιωτικόν δάσος «Ζίγρα - Μερίτσα» παρά τον Μύκανην.
Ζ ί λ ι (τό) μικρό κουδουνάκι άναρτώμενον εις νεαρά ποιμενικά ζώα, ώς
αρνάκια, κατσικάκια, μοσχαράκια. (Ζαγόρι).
Ζ ιμ π ο ύ λ ι και ζουμπούλι (τό). Τό άνθοκομικόν φυτόν 'Τάκινθος Hyacinthus orientalis L. To όνομα άπαντά εις όλην την χώραν. Καλλιεργείται εις πολλάς ποικιλίας, χάριν καλλωπιστικών σκοπών.
Ζ ι ζ υ φ ι ά ( ή ) Zizyphus sativa gaertn. οί καρποί τά ζίζυφα, έν Κέρκυρα
ζίνζολες
(έκ του Ίτα λ .). Είδος τών ύποτροπικών χωρών ευδοκιμεί παρ’ ήμίν εις
τάς μεσημβρινός περιοχάς, έν Τίπείρω κατά την παράλιον περιοχήν εις τό Ί ό νιον. Ή παρουσία του είδους διαπιστούται ίστορικώς από της X II δυναστείας
έν Αιγύπτω, όπου δΓ έκθλίι[ιεο)ς έλάμβανον σακχαρώδη ύλην. Ή σημερινή του
ονομασία είναι αραβικής προελεύσεως.
Διά τό είδος Ζ. spina - Christi επικρατεί ή παράδοσις ότι έκ τών άκανθοφόρων κλάδων του έπλέχθη ό ακάνθινος στέφανος του Χρίστου.
Διά τό είδος Ζ. lotus πιστεύεται ότι ήτο ό λωτός τού Ό μήρου δι* ού έτρέφοντο οί Λωτοφάφοι.
Ζ ό γ ι α ( ή ) κ. άζόγια, ύ πλέκτης, ό στέφανος ό γαμήλιος, από άνθη, κλώ
νους χλωρούς, με κορδέλλες ή νήματα πολύχρωμα και χρυσά νομίσματα. Κ αθ’ δν
χρόνον γίνεται τό πλέςιμον τής ζόγιας τά κορίτσια άδουν νυφιάτικα τραγούδια
καί προσφέρεται εις τήν νύφη τήν ώρα τής στέψεως. Χρησιμοποιείται καί ώς
κολακευτική· προσφώνησις «τζόγια μου», όπως καί εις τόν στίχον από κάλαντα:
«Θάρθω τζόγια μου νά σ’ ευρώ». ’Επίθ. Τζόγιας.
Ζ ο υ β ί ν ι (τό) πλ. ζουβίνια. Τό άπομένον κότσαλο τής ρόκας τού κα
λαμποκιού μετά τό ξεσπείριασμα. Έ ν Πελοποννήσω, λουμπούκι. 'Ομοίως ζουβίνι
λέγεται καί τό κέλυφος τού καστάνου. (Ζαγόρι).
Ζ ο υ μ π έ κ ι (τό) ζουμέκι. Έ ν Ζαγορίω ή μουστολαμπάδα ή άλλους σου
τζούκι. Διπλή σειρά καρυδόψυχας περασμένης εις κλωστήν ή ράμα, έπικαλΰπτεται διά περιχύσεως με μίγμα από μούστον καί άλευρον. Ά φ ίνεται νά στεγνώση
εις τόν ήλιον καί νά στερεοποιηθη. ’Αποτελεί είδος γλυκίσματος.
Ζ ο χ ά δ ι καί ζοχάρι (τό βοτ. είδος L actuca virosa L.
Ζ ο χ α δ ι κ ό, κατά Χελδράϊχ τό βοτ. είδος Teucrium polium L.
Ζ ο χ α δ ό χ α ρ τ ο (τό) κατά Σίμπθορπ, τό βοτ. είδος F icaria grandiflora
Rob.
Πάσαι αί όνομασίαι αΰται οφείλονται εις τήν χρησιμοποίησιν τών ώς άνω
φυτών υπό τής δημώδους ιατρικής προς θεραπείαν τών ζοχάδων.
Ζ ό χ ο ς, ζοχός καί σοχός,
(ό) τό είδος Sonchus oleraceus L. Ό M tjλιαράκης τό ορθογραφεί με ώμέγα. Δεν βλέπομεν τόν λόγον τής δι’ ω ορθογρα
φίας. Είδος αγρίου λαχάνου περιλαμβανόμενου μεταξύ τών εδωδίμων χόρτων τού
βουνού, τά οποία άναμίξ πωλούμενα, διαλαλούνται έν Ίωαννίνοις ώς «μαζώμα
τα» αλλαχού «διάφορα» χόρτα. (Βλ. μαζοψατα).
Ζ υ γ α δ ό χ ο ρ τ ο (τό) κατά Φράας, ονομασία άπαντώσα έν ’Αττική τού
βοτ. είδους F icaria brandiflora Rob. όπερ φαίνεται παραφθορά τού ζοχαδόχοοτο
(βλ. λ.) ώς θεραπευτικού τών ζοχάδιυν.
Ζ ύ γ ι (τό) πληθ. τά ζύγια. Τό βάρος τό δηλούμενον διά τής ζυγίσειος.
’Ωσαύτως τά σταθμά. Εις τόν χαρταετόν ζύγια καλούνται τά τρία νήματα τά
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προσδενόμενα εις δύο σημεία τής περιμέτρου καί εις τό κέντρον αυτού και τά
οποία ακολούθους ένσύμενα προοδεύονται εις την χ α λ ο ύ μ α ν ήτοι είς τό μακρόν σχοινίον ή σπάγγον διά τού όποιου πραγματοποιείται ή άνύψωσις. 'Ό τα ν
κατά την δοκιμήν τής Ισοσταθμίσεο^ς τού χαρταετού ούτος δεν φαίνεται ισόρρο
πων λέγουν συμβουλευτικώς: «ϊσαξε τά ζύγια του». "Αν τά ζύγια δεν σχηματί
ζουν Ισοσκελές τρίεδρον ή άνύι|χυσις τού χαρταετού είναι αδύνατος.
Ζ υ γ ι ά ί ή) τό ζεύγος, ή παράταξις άνά δύο. ΕΙς την Σκιάθον, κατά
Π απαδιαμάντην, λέγεται ή συντροφιά έκ δύο παιδιών, τά όποια περιερχόμενα τάς
οδούς λέγουν τά κάλαντα. Ζ υ γ ί α δε τό δασικόν είδος πτελέα ή πεδινή. Ή λ από
τό άρχαίον (Θεόφρ.) χρησιμοποιείται ενίοτε από τον καθαρεύοντα λόγον.
Ζ υ γ ί ζ ω , εκτιμώ, υπολογίζω, προβλέπω. «Νά ζυγίζεις τά λόγια σου.» «Αυ
τός ζυγίζει από τις αλαφρές.» «’Έκατσε και λογάριασε πόσο στοιχίζει τό φιλί /
στη Δύση στην ανατολή.»
Κατά τάς υλοτομίας οί ξυλοκόποι έκτιμούν κατά πού ζυγίζει τό δέντρο,
ώστε νά έχουν ευνοϊκήν πτώσιν. Επίσης κατά τήν κρίσιν εις πρόχειρα έν τώ
δάσει ικριώματα, διά χειροπριόνων, οί πριονάδες ζυγίζουν τό ράμμα, όπως ό κτί
στης, τό νήμα τής στάθμης.
Είς τήν έννοιαν τού ισοσταθμώ, ισορροπώ: τό πουλί ζυγιάζεται στον αέρα
ήτοι άνεμοπορεί, οπότε φαίνεται άκινητούν. Τήν στιγμήν εκείνην τό ορνεον ζυ
γιάζεται γιά νά έπιπέση επί τής λείας του.
Ζ υ γ ό ς (ό). Τό όργανον τής ζυγίσεως, ή ζυγαριά. 'Ωσαύτως τό ooitovτιον έπίμηκες ξύλον τό τοποθετούμενον καθέτου προς τον ρυμόν τού αρότρου ή
τής άμάξης καί υπό τήν κοίλην εγκοπήν τού οποίου τίθεται ό τράχηλος τού άροτριώντος ή έλκοντος ζώου. Έ ν Δοαδεκαννήσω ό ζυγός προφ. ζυός:
’Άλοτρον είχε καρυδιά, ζυός του κυπαρίσσι (Νίσυρος).
Μαθημ. Ό άρτιος αριθμός. «Τράσις, «ζυγά - ζυγά» ήτοι δυο δυο.
Π αιδιά. «Μονά ή ζυγά». Λέγεται «τά παίξε μονά ζυγά» δηλ. μέ έλπίδα
επιτυχίας 50 στά 100. Μέ άλλα λόγια, ένήργησε λίαν τολμηρά.
Τόπων. Έ ν Ή πείρω, Ζυγός, ή μεταξύ τών όρέιυν Αάκμων (Περιστέρι)
καί Τζουμέρκα, κορυφογραμμή, κυρίθ3ς δέ τό σημεΐον όπου σχηματίζεται ό αύχήν
ή διάσελο. Ζυγός επίσης τό όρος Άράκινθος, έν Αιτωλία. Ζυγός λέγεται έν Πελοποννήσω επαρχία τής Δυτ. Μάννης. Καί αλλαχού τής χώρας. Ερμηνεύεται έκ
τής μορφολογίας τού όρεογραφικού σχηματισμού. Δέν ευρίσκω επιτυχή τήν ερ
μηνείαν. Αλλού δέον νά άναζητηθή ή ερμηνεία τού τοπωνυμίου.
Ζ υ φ τ ά ρ ι (τό) βρεμένος, μουσκίδι (έπιρ.). 'Ό πω ς, «Είμαι ζυφτάρι άπο
τήν κορφή <5>ς τά νύχια.» ’Ή «έγινε ζυφτάρι.» κλπ.
Ζ ω ν ά ρ ι (τό) πληθ. ζωνάρια. Διαστρώσεις πετριομάτων κυρίως κατά ορι
ζόντιον ή περίπου οριζόντιον έννοιαν. Παρατηρούνται ώς επί τό πλείστον είς σχιστολιθικά εδάφη καί τον φλύσχην, όλιγώτερον είς ασβεστόλιθους ή δολομίτας. Χα
ρακτηριστική είναι ή περίπτωσις τών οριζοντίων διαστρώσεων κατά λεπτά στρώ
ματα τών άσβεστολιθικών πετοωμάπυν είς τήν χαοάδοαν τού Βίκου έν Ζαγορίω.
Π ολλαχού τπν. «Ζιυνάρια» ή «Στά Ζοηάρια».
Ζ ό) ο ν (τό) πληθ. ζώα, τά ζά, γεν. τών όζώ. Κυρίως δηλούνται τά ,.τηνοτροφικά ζώα καί τά ζώα εργασίας (φόρτου καί ελξεως). Περαιτέρο» διακρίνονται τά χερσαία, από τά ένυδρα καί τά πτηνά. Διακρίνονται ακόμη τά ήμερα
από τά άγρια, τά άλλως καί θηράματα λεγόμενα (βλ. λ.). «Χωριανά» ζώα, λέγονται
τά οΐκόσιτα ή ήμιοικόσιτα, έν άντιθέσει προς τά τ σ ο π ά ν ι κ α, ήτοι τά ποιμενικά ζώα τής νομαδικής κτηνοτροφίας. «Χασάπικα» λέγονται τά προς σφαγήν
προοριζόμενα ζώα, τά πωλούμενα εις έμπορον προς μεταφοράν των είς σφαγεΐον.
Ζ ω ρ ι ό ς (ό) έξάρτημα τού Νερόμυλου.
(Συνεχίζεται)
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ΠΩΣ ΠΑΙΖΑΜΕ ΤΑ ΚΟΤΣΙΑ
'Ένας από τούς σπονδύλους, ιδίως του τραχήλου, έκεΐ δπου συνέχονται
τό κεφάλι και ό αύχήν λέγεται αστράγαλος* τό βλέπουμε στην Τλιάδα Ξ 465 «τον
δ’ εβαλεν κεφαλής, τε και αύχένος έν συνεοχμώ νείατον άστράγολον». Ερμηνεύω·
τον έχτύπησεν εκεί δπου συνέχονται τό κεφάλι και δ σβέρκος, στον τελευταιον δηλ.
σπόνδυλον.
Καί στην Ό δυσ. κ. 560 «Έκ δέ οί αύχήν αστραγάλων έάγη». Ερμηνεύω*
ό αύχήν του έσπασεν και βγήκε από τούς σπονδύλους, ή έβγαλε τον σβέρκο του,
έσπασε τον λαιμόν του.
Κυρίως δμως αστράγαλος είναι τό κόκκαλο πού είναι αναμεταξύ των σφυ
ρών τού ποδιού κοινώς κ ό τ σ ι.
Είναι κότσια ζώων, αρνιών, βοδιών καί άλλων βοσκημάτων. Τό παιγνίδι
τών αστραγάλων είναι αρχαιότατο στην Ελλάδα. Ή φράση π α ί ζ ο υ μ ε
τά
κ ό τ σ ι α είναι πανελλήνια ή μάλλον ήταν καμιά φορά, προτού τό ποδόσφαιρο
καταχτήσει τή παιδική ηλικία, τούς εφήβους και ήλικια)μένους ακόμα.
Π ίταν εθνικό παιγνίδι πού παιζότανε από μικρούς και μεγάλους κ’ απ
τούς 'Ομηρικούς ήροιες, όπως τό βλέπουμε σ’ ένα ’Αττικό μελανόμορφο αμφορέα
f τού βου π.Χ. δπου ό Αίας καί ό Άχιλλεύς παίζουν τήν τ ρ ό π α, ένα τρόπο
παιγνιδιού τών αστραγάλων πάνα.) στήν παλάμη τού χεριού.
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ΤΙ ύποοημείαωη γραφόμενη από κάτω από τήν δημοσιευομένη φωτογραf φίσ τού άμφορέιυς γράφει δτι οί δύο ήρωες παίζουν πεσσούς* δέν τό πιστεύω.
Παίζουν τήν τ ρ ό π α σελ. 15 'Ιστορίας έγχειρίδιον 1953.

Κάθε πλευρά ή στήσιμο τού κοτσιού έχει δική της ονομασία. "Αν σταθή
‘"με τήν λακουβίτσα στο έδαφος καί τήν καμπούρα στήν επιφάνεια λέγεται ζ ά φ τ ρ α, άν ή λακουβίτσα τού κοτσιού είναι στήν επιφάνεια κι’ ή καμπούρα, ή ράχη
του κολλητή στο έδαφος, ή θέση λέγεται λ ά κ κ α. "Αν στηθή όρθιο με τήν
. παραλληλόγραμμη στενή του πλευρά, τήν ομαλή στο έδαφος καί τήν κοίλη του
στήν επιφάνεια, τότε ή στάση τούτη λέγεται Μ ά ρ ω. 'Η άλαίθετη στάση του
ονομάζεται Κ ί σ ο>. Δέν μπόρεσα δυστυχώς νά βρώ τήν ετυμολογία τών λέξεων
τούτιον. Λεν μοιάζουν γιά λέξεις 'Ελληνικές. Σπανιώτατα μπορεί νά σταθή καί
όρθιο καί τότε λέγεται ή στάση Γ κ ά ρ κ ο υ λ α ς. Αυτή ή θέσις όμως στο παι
γνίδι πάει γιά ζάφτρα.
Τά κότσια λέγονται επίσης καί ά σ τ ρ ί α ι
καί
άστριχοι
στήν
αρχαία Ελληνική. Οί αρχαίοι "Ελληνες είχαν ειδικό μέρος παύ παίζανε τά κότσια
κατά τον τρόπον πού περιγράφω παρακάτω. Π ρέπει νάναι. λίαν ομαλό έδαφος έπίπεδο γιά νά στρωθούν, νά στηθούν τά κότσια, γιά νά γίνη τό παιγνίδι πού θά
περιγράφουμε παρακάτοη πέος τό παίζαμε στά παιδικά μας χρόνια. Ή λέξη κότσι, μεσααυν κ ό τ σ ι ν, κ ό τ τ ι ο ν, ύποκορ. τού άρχ. κ ό τ τ ο ς. Κατά G.
Meyer ή λέξις είναι σλαβική.
’Ανάλογα με τό μέγεθος τού κοτσιού καί τήν προέλευσή του έχουμε διά
φορες ονομασίες.
Κότσι μεγάλο από βόδι λέγεται II λ α τ ό ν α. Σ ά ρ α
είναι τό κότσι
τό μεγάλο, από τράγο ή μοσχάρι ή κριάρι ή σκύλο μεγάλο. Τή Πλατόνα καί τή
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Σάρα συνήθως την τρίβαμε σέ πλάκα σκληρή από την μεριά τής λακουβίτσας νά*
γίνη έπίπεδη, λεία, την τρυπάγαμε μέ σιδερένιο καρφί σταυροπά και χύναμε λυω- ·
μένο μολύδι στις τρύπες για νά γίνη βαρεία και σαρώνει, εύστοχε! οιό ρίξιμό
της, πάνω στα εύθυγράμμώς στημένα μικρά κότσια, από απόσταση 3 ή 4 μέτρων,
και περισσότερο. Ό καθηγητής τής αρχαιολογίας κ. Μαρινάτος σέ μιά (διάλεξή;
του μίλησε γιά τέτοια κότσια ένισχυμένα μέ μολύβι πού βρήκε σέ μυκηναϊκής έπο-;
χής τάφο, στην Κεφαλλονιά. Έξέφρασε μάλιστα τήν απορία του γιά τό πράγμα^
τούτο. Θά τό εξηγήσω λεπτομερέστερα πιο κάτο). Τον ειδοποίησα και τού εξήγησαν
τή σημασία. Τό σκληρό και μεγάλο κότσι από τράγο ή σκύλο λέγεται καί Κ ρ ε- ‘
τ σ ε μ ά δ ι ή Λ ι λ ί. Αύτό είναι τό κατ’ εξοχήν οργανον πού ρίχνει ό παίζων,\
το δικό του. Αύτό είχε τιμή μεγαλύτερη, ήταν το καύχημα τού κτήτορος.
|
Σ τ ρ ω ν ί δ ι α ή φ α φ ο ύ τ ε ς ή μ π ί τ σ ι κ α ς είναι τά μικρά κό-ι
τσια των αρνιών ή κατοικιών, αύτά πού στήνομε μέ τήν στάση μάρω στο πλακό-|
στραντο κατά προτίμηση, πεζοδρόμιο ή πλακόστρωτη αύλή ή ίσιωμα σέ ευθεία γραμ-1
μή ή στίχο.

Και τώρα τό παιγνίδι.
Δύο ή τρία ή τέσσαρα τό πολύ παιδιά αποφασίζουν νά παίξουν τά κότσια.·
Στήνει από 2να ή δύο κότσια κάθε σύντροφος (κατά τήν συμφωνία των
παιχτών) σέ στίχο, όρθια, στην στάση τής μάρως.

’Έπειτα (> γ αί ν ο υ ν, παίρνουν απόσταση από τον στίχο, ρίχνοντας κλή-ί:
ρο ποιος θά ρίξη πρώτος.
*
i.
Ό δεύτερος παίχτης πρέπει νά ρίξη τ ό κ ρ ε τ σ ε μ ά δ ι του, λίγο πιό^
πέρα από τον πρώτο.
|
’Ά ν λόγοι» χάρη ύ πρώτος παίχτης 6γή από τον στίχο τών κοτσιών δυόί;?
μέτρα, ό δεύτερος πρέπει νά βγή δυο μέτρα και κάτι, ό τρίτος λίγο πιο πέρα άπό|
τον δεύτερο, ό τέταρτος, αν είναι τούτος τελευταίος, πρέπει νά ρίξη τό κρετσεμά-^
δι του λίγο μακρύτερα από τον τρίτον. Μπορεί όμως και νά κάτση ρίχνοντας τό|
κότσι του ψηλά, κοντά στον στίχο κιάν φέρη Μάριο τότε θά παίξη πρώτος και οι!
άλλοι παίχτες θά αδρανήσουν σπάνια ή περίπτωση τούτη.
Π αίζει πρώτος ό μακρυνότερος παίχτης λέγοντας τις εξής φράσεις: «Μά
ρω π α ί ρ ν ε ι ή Μ ά ρ ω α π ό εκεί , Κ ί σ σ ω μ έ σ τ ρ ω ν ί δ ι σ κ ώ μ
μ α τ α ή σ η κ ώ μ α τ α δ έ ν τ ό π ά ν ε ( απαγορεύονται). Σ ύ ν τ ρ ο φ ο ς
ά u π ο δ ά ε ι τ ά παίρνω*
ξ έ ν ο ς β ά ρ α τ ο υ κ λ ω τ σ ι ά». Τί ση
μαίνουν αύτά! ’Ά ν ο παίχτης ούτος ζαβώση ή βγάλη έξω από τον στίχον τών
κοτσιών ένα στημένο κότσι σ’ απόσταση πέντε καλά μετρουμένων ποδιών, τό κερ
δίζει, αν μάλιστα τό κρετσεμάδι του στηθή πίσω από τον στίχο στήν στάση μάρω
θά ξαναπαίξη γιά δεύτερη φορά από κεί πού στάθηκε. Οί άλλοι παίχτες αδρανούν
προς στιγμήν. "Αν τό βγάλη από τον στίχο, στήν απόσταση πού λέγω, τό κερδί
ζει. ’Ά ν ό ίδιος παίχτης βγάλη τό στημένο κότσι σέ λιγώτερη απόσταση τών 5 πο
διών δέν εχει δικαίωμα νά ξανακατευθύνη τό κρετσεμάδι του, στον στίχο, εκτός
άν φέρη Κίσσω, οπότε στήνει άλλο ένα στρωνίδι και ξαναρρίχνει από τήν αντί
θετη όμως π?,ευρά τού στίχοι’, δηλ. άπό κεί όπου τό κρετσεμάδι του στήθηκε Κίσσω.
ΓΥ αύτό ή επίκληση, Κίσσω μέ στρωνίδι.

’Ά ς πούμε όμως πώς ό πρώτος, δηλ. ό μακρυνώτερος παίχτης αστοχεί. Τό
τε ακολουθεί ό επόμενος, δεύτερος λέγοντας τά ίδια λόγια καί ελπίζοντας νά εύ*
στοχήση. Θά ξαναγίνη ή ίδια διαδικασία πού περιέγραψα πιο πάνω. Θ' άκολοιΙ
θήση ό επόμενος, τρίτος καί κατόπιν ό τέταρτος, άν αύτός είναι καί ό τελευταίος.
Ή εύστοχία τού παίχτη έξαρτάται άπό τό βάρος τού κρετσεμαδιού του, πού άν εί
ναι ώπλισμένο μέ μολύβι πετυχαίνει καλύτερα τον στίχο. ΚΓ ή δεξιότητα βέβαια;
χρειάζεται. Ή Σάρα είχε τις περισσότερες πιθανότητες επιτυχίας καί εύστοχίας;
αν ήταν ένισχυμένη μέ μολύβι.
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Εξήγησα πώς από μακρύτερα κατευθύνοντας τό κρετσεμάδι του στον στίχο
είναι το)ρα ό πρώτος παίχτης. Τον ακολουθούν εκείνος που απέχει από τον στίχο 3
μέτρα αν ό προηγούμενος του έρριξε από 3,5 μέτρα.
Μετά ακολουθεί ό έπόμενος από τά 2 - 3 μέτρα και τελευταίος παίζει ό από
απόσταση 1 - 2 μέτρων.
Αυτός ό τελευταίος, είπαμε, μπορεί και νά κάτση καί ρίξη τό κρετσεμάδι
εγγύτατα στον στίχο. Σ κ ώ μ μ α τ α ή σ η κ ώ μ α τ α κατά τό μέτρημα τών πέντε
ποδιών παπουτσωμένων, από τον στίχο, δεν έπιτρέπονται. ’Απάτες δηλ. Σήκωνε ό
μετρητής τής άποστάσεως τών πέντε μέτρων τό παπούτσι έτσι που δέν εβγαινε τό
μέτρημα σωστό. ’Έπεφτε λίγο κάτω από τό όριο τών πέντε μέτρων. Γ ι’ αυτό καί
ορίζεται από την αρχή τού παιγνιδιού ποιος από τούς παίχτες - παιδιά θά μετράη
τήν^ απόσταση τών 5 ποδιών. "Αν σύντροφος παίχτης άμπόδισε, κατά λάθος, τό
στρωνίδι του μέ τά ποδάρια του νά βγή στήν απόσταση τών πέντε ποδιών από τον
στίχο, τότε κερδίζει ό κατευθύνων τό κρετσεμάδι τον*, τό ίδιο κι’ άν είναι ξένος,
όχι συμπαίχτης. «Βάρα του κλωτσιά, δηλ. τιμώρησέ τον, έγώ δέν φταίω είμαι κερ
δισμένος».
’Ανάλογος τρόπος παιγνιδιού μέ τά κότσια είναι καί τό παίξιμο μέ καρύδες.

Καρύων
θολογία 12, 212.

παίγνιος

εύστοχίει

γράφει στήν Παλατινή ’Αν

Ό καθηγητής Γρηγ. Βερναρδάκης γράφει σχετικά στο Λεξικό του τά έ
ξης: «Αινίττεται τήν παιδιάν τήν καί σήμερον παιζομένην, έν ή ό παίζων κατευθύ
νει μακρόθεν τό ίδιον αυτού κάρυον επί σωρόν καρύων εντός κύκλου τεθειμένων.
'Ό σα δέ κάρυα εύστοχήσας εκβάλλει έκτος τού κύκλου, τόσα κερδίζει».
Αυτό τό παιγνίδι, μέ τις καρύδες όμως, στά νειάτα μας τό παίζανε μόνο
τά κορίτσια όχι τ’ αγόρια. Τό παίζανε οι γειτονοπούλες μου ή Αάσω (παραποίηση
τού Ελλάς) καί ή Βηθλέμ ή αδελφή της, ή Ρίνα, ή Μάρω κ.λ.π. ωραία, αθώα
χρόνια!
Δέν ξέρω άν γράφοντας τό λαογραφικό τούτο σημείωμα έ'πραξα κάτι κα
κό. "Ας μέ κρίνουν οι αγαπητοί τής Ή πειρ. Ε στίας αναγνώστες κ ι’ άς μέ συμ
πληρώσουν όσοι θυμούνται κάτι άλλο σχετικό.
’ΡΙλπίζω σ’ άλλο σημείωμά μου νά περιγράι|κο πώς παίζαμε τά κότσια στον
τρόπο, πού ονομάζεται πιπεράκια καί τρόπα1 προ πενήντα χρόνων.

Ρ

1. Στον Ταχυδρόμο Αθηνών, φυλ. 791, σελ. 44 τής 6.6.1969 δημοσιεύεται είκόνα τοι
χογραφίας πού σώζεται στο μουσείο τής Νεαπόλεως Νεανίδων τής Ρώμης πού παίζουνε κότσια. Αυτός ό τρόπος λέγεται στήν Πρέβεζα Τρόπα.

ΝΙΚ Ο Τ ΧΡ. ΤΣΑΚΑ

π Α Ρ Γ Α · ΣΤΕΡΙΑ
(ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΝ)

Α' Β ραβεΐον τής έν Ά θ ή ν α ι ς Γλωσσικής Ε τ α ι ρ ε ί α ς
ρ ο υ σ ά λ ι (τό) = παμπάλαιο παργινό πανηγύρι αναγόμενο στον 15ο αΐώνα, πού διαρκούσε από την 1 μέχρι και
8 Μαΐου. Διεξοδικά πραγματεύονται ό
Σαλαπάντας, Άραβαντινός, Σαλβατόρε κ.
λ.π. Σήμερα είναι εντελώς άγνο^στο. Μέ
τή λέξι αυτή σήμερα χαρακτηρίζεται πα
νηγύρι μέ μεγάλη συγκέντριυσι ανύπαν
τροι νέων για γνο^ριμίες και γάμους, κα
τά Παξινό έθιμο. Διατηρούνται μόνον οι
φράσεις : «έγινε τού ρουσαλιού», «έγινε
ρουσάλι» = μεγάλος θόρυβος, φασαρία.
ρ ο ύ σ κ ο υ λ ο (τό) = τό φυτό α
γριάδα και άγριοκισσό; ή (άγριο) κίσσαρης. ’Από την Ί τ . λ. rucolo.
ρ ω μ ι ο γ ύ ρ ι σ μ α (τό) = Τούρ
κος πού ήταν χριστιανός κι’ άλλαξε την
πίστι του. Πρβλ. «ήτανε κι’ ένα τουρκάκι, ριομιογύρισμα».

* σ α α τ ζ ή ς (ό) = τουρκ. λ. ώρολογοποιός.
‘σ α ά τ ι (τό) = τουρκ. λ.
(καί
(Ά λβαν.) ή ίυρα.
*σ α γ ι ά κ ι (τό) = χοντρό μάλλινο
ύφασμα γιά κάπες, καπότα, υπόστρωμα
σαμαριών ή σελλών κ.λ.π. Τουρκ. λ.
* σ ά ϊ κ ο ς (ό) = τουρκ. λέ. σωστός,
χωρίς σωματικό ελάττωμα, ειλικρινής, ι
σορροπημένος πνευματικά. Πρβλ. «νάχη
τά σημάδια του σάϊκα» (ευχή σέ ετοιμό
γεννη γυναίκα, γιά τό παιδί πού θά γεννηθή).*

σ α ΐ τ α (ή) = είδος έ'χιδνας, πού,
κατά τον λαό, πετάγεται σάν βέλος (ε
ξάρτημα τού αργαλειού). Είδος χαρτα
ετού, χωρίς ξύλινο σκελετό, πού άνυψώ- i
νεται /νίγο καί μέ τό τρέξιμο τών παιδιών. ·
σ α κ ί ν (πρόφ. σδακίν) = τουρκ. λ. i
επιφώνημα = «μή, προς θεού», «οδακίν {
καί πας μοναχός σου σ’ έθαψα».
f.
σ α λ ά δ ο (τό) = άλίπιστο, χοιρομε-£
ρι. Ί τ . λ. salato (sale = αλάτι).
* σ α λ ά ς (ό) = τουρκ. λ. θλιβερή εΐδησι (θανάτου).
* σ ά λ δ ο (τό) = Ί τ . λ. saldo, έξόφλησι.
σ α λ τ α δ ο ύ ρ ο ς (ό) = πλατύ σι
δερένιο έλασμα γιά τό κλείσιμο τών θυρών πού επικάθεται σέ υποδοχή στο πε
ριθώριο τής πόρτας καί αναπηδάει (γιά
τό άνοιγμα) μέ πάτημα τού άντίχειρος.
( ’Από την Ί τ. λ. saltare).
σ α λ τ α ν ά τ ι (τό) = τουρκ. λ. κα
μάρι, περηφάνεια, μεγαλείο, πού επιδει
κνύεται μέ καλό ντύσιμο ή μέ κατοχή ή
αγορά ακριβών πραγμάτων. Πρβλ. «α
γόρασε ρεβανλίτικη φοράδα από τή Μουζακιά γιά τό σαλτανάτι».
σ α λ τ α ν τ ρ ο ύ τ σ ο(ς) (τό, ό) =
συνθ. από τήν Ί τ . λ. salto καί Άνδρού- ξ
τσος. Ή τραμπάλα άλλων ιδιωμάτων. Ά I ί<
νεβοκατεβαίνοντας τά παιδιά τραγουδά

νε:

* Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου, σελ. 556.

«Σαλταντρούτσο, Σαλταντρούτσο,
βάλε μας κι’ ένα καρτούτσο» (βλ. λ.)
σ α λ τ σ ι σ ό τ ο (τό) = Ί τ. λ. sal-;
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siccioto, χοντρό σαλάμι.
α α μ π ά = έπιρρ. τουρκ. λ.
πο?ώ
πρωί, χαράματα. Πρβλ. «ήρθε σαμπά σαμπά», «αύριο σαμπά - σαμπά».
ο α μ π ά ν ι (τό) (προφ. οδμπά>^ηι)
= τουρκ. λ. ό προηγούμενος του ραμα
ζάνι οι» μήνας.
σ ά μ π ρ ι (τό) = τουρκ. λ. υπομονή,
έγκαρτέρησι. Πρβ?».. «κάνε σάμπρι κι* ό
λα θά φτιάκουνε», «χρειάζεται σάμπρι
στη δουλειά».
η α ν τ α ρέλα
(ή) = ύποκρίτρια.
Ίτ. santerella.
σ α π λ α ή (ή) πρόφ. οΐιαπλαή) =
πολύ ανοιχτή και μεγάλη τσίγγινη κου
τάλα με τήν οποία ό «λαδάς» (είδικευμένος εργάτης τού λιουτρουβιού) έμάζευε
| τό λάδι από τήν κορφή τής μούργας. Βλ.
και λ. μπάμπω.
σ α π ρ ά γ κ α λ ο (τό) (πρόφ. chiaπράγκαλο) = ετοιμόρροπο, κατεστραμμέ
νο, έξασθενημένος οργανισμός.
σάρα (ή) πρόφ. (Ίιιάρα) = μεγά} λο πριόνι, μέ δυο ξύλινες λαβές πού χειI ριζεται από δυο ανθρώπους για νά κό[ βουν μεγάλες σανίδες, κούτσουρα, δέντρα.
νΛλ. λ. σαρίζο) (ρ), σαρτζής (ό) — ρα
(ή) = ή ενέργεια τού σαρώνο} (σκουπίζι) στή φράσι: «ή σάρα, ή μάρα καί
τό κακό συναπάντημα».
σ α ρ α γ λ ί (τό) = τουρκικό γλύκι
σμα από καρύδια ή αμύγδαλα τυλιγμένα
κυλινδρικά σε φύλλα πίττας και βαλμένα
κυκλικά στο ταψί, πού, αφού ψηθούν, πε
ριχύνονται μέ σιορόπι.
σ α ρ α μ ά ς (ό) = είδος πλάνιας
(βλ. λ.). Μεταφ. κακοσουλούπωτο σκαρί
καϊκιού.
%
σ α ρ ά τ σ η ς (ό) = τουρκ. λ. τσα|ρουχάς.
Ι
σ α ρ ι ά (ή) = τό θολό νερό πού
Sβγαίνει από τό πρώτο πλύσιμο τού προ|βατόμαλλου. Έχρησίμευε για νά πλένωνται μ' αυτό λαδιές καί άλλες βρωμιές πού
δέν βγαίνανε μέ απλό πλύσιμο.
σ ά ρκ α (ή) — εννοείται ό άνθρώπινος οργανισμός. Μέ τή φράσι: «είναι
τσή σάρκας» απέδιδαν παροδική έμφάνισι απειριών, όπιος επίσης στή φρ. «πείραξι τσή σάρκας» τον ερωτικό πόθο,
σ α ρ κ ο θ ρ έ φ τ η ς (ό) = πιθανώς
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τό φυτό φάγναλον τό έλληνικόν, τό όποιο
επέθεταν στις πληγές γιά νά τις θεραπεύση (θρέψη).
σ α ν τ ρ ά ν τ ζ ι (τό) = πλατύ καί
κοφτερό εργαλείο μέ μακρυά λαβή, μέ
τό όποιο (τραβώντας προς τό μέρος του)
ό πεταλιοτής κόβει τις οπλές τών ύποζυγίο>ν προτού τις πεταλώση.
σ α φ ρ ά ν ι (τό) = κίτρινο χρώμα.
Πρβλ. «κίτρινος σάν σαφράνι». ’Άλ. λ.
σαφρανιασμένος καί σαφραγκιασμένος
(όΙ, σαφραγκιάζω (ρ).
σ 6 ί γ γ ο ς (ό) = κλωτσιά υποζυγί
ου από τά πισινά πόδια. Πρβλ. «μακρυά
άπ’ τό μουλάρι μή σού φέρη κανένα σβίγγο». κοπριά αλόγου.
σ γ α ρ ά ρ ω (ρ) (πρόφ. ζγαράρω)
= μετβ. καί άμετβ., μετακινώ καί μετα
κινούμαι. Πρβλ. «μή σγαράρης απ’ αυτού
ώσπου νά γυρίσω», «δέ σγαράρησε κα
θόλου από τσί κουβέντες τών γονιών του».
Παραγ. σγαράρισμα (τό), σγαραρισμένος (ό). Στήν Ίτ. sgarrare = άπατώμαι,
κάνω λάθος.
σ γ ο υ φ ι έ τ ο (τό) = τό μικρό κομ
μάτι από κανναβάτσο πού βάζουν οι ραφτάδες στο λαιμό τού γιακά. ’Από τήν
Ίτ. gonfio.
*σ ε λ ια μ έ τ ι (τό) = τουρκ. λ. «κά
νω σελιαμέτι» = εύσπλαχνούμαι / χαιρε
τισμός. Πρβλ. «Άλ?αάμ σελιάμ».
*σ ε μ π έ τ ι (τό) = τουρκ. λ. αίτια,
αφορμή.
* σενές (ό) = τουρκ. λ. έτος, χρό
νος.
σ ε ν έ τ ι (τό) = τουρκ. λ. συμβόλαιο
αγοραπωλησίας, άλλα καί κάθε συμβο
λαιογραφική πράξι.
σ ε(ή υ) ρ μ ε ν τ ζ έ λ α (ή) = χρυσόξυλο, από τό οποίο γινόταν διάφορες
μπογιές χρυσάφι χρώματος.
*α ε ρ μ π έ ζ η ς (ό) = τουρκ. λ. εκ
βιαστής, φορτικός, τυραννικός. Έπίρρ.
σεομπέζικα.
' σ ε ρ σ έ μ η ς (ό) = τουρκ. λ. έκ
πληκτος, ένεώς.
σ ε ρ σ έ μ ι (τό) = τουρκ. λ. μεγάλη
σφήκα μέ έντονα κίτρινα καί καφέ χρώ
ματα καί τρομερό κεντρί.
'σ έ ρ τ η ς (ό) = έπιθ. τουρκ. λ. ιδι
ότροπος, κακός, καυγατζής, σέρτικος (ό).
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σ έ σ ο υ λ α (ή) = ήμικυλινδρικό τσίγκινο φτυαράκι μέ κυλινδρική λαβή, που
χρησιμοποιούν οΐ μπακάληδες. Πρβ?*. «λε
φτά μέ τη σέσουλα».
σ έ σ τ α (ή) = Ίτ. λ. siesta καλο
καιρινή μεσημεριάτικη άνάπαυσι, ύπνος.
σέ στ ο (τό) = Ίτ. λ. καλός χαρα
κτήρας, αρχή, συνήθεια. Πρβλ. «άνθρω
πος μέ σέστο».
σ ε φε ρ έ ς (ό) = τουρκ. έπιστράτευσι. σεφέρι (τό) = εκστρατεία.
σ ι α φ λ ι α κ ά ρ η ς (ό) (έπίθ.) =
έξασθενημένο από κακή ζωή ή σεξουαλι
κές ακολασίες άτομο.
σ ι α χ α ν έ ς (ό) (πρόφ. chιαχανές)
= τουρκ. λ. καθισιό, κέφι, τεμπελήκι.
σ ι γ ο υ ρ ι τ ά (ή) = Ίτ. λ. sicurta
ασφάλεια, πίστι, έγγύησι.
σ ι δ έ ρ ω μ α (τό) = ή τοποθέτησι
του σίδερου για τό μπετόν αρμέ.
σ ι κ ι α έ τ ι (τό) = τουρκ. λ. παρά
πονο.
*σ ι κ ι α ρ έ = έπίρρ. τουρκ. λ. μέ βε
βαιότητα, σίγουρα. Πρβλ. «σου τόπε σικιαρέ ή κοροΐδευε;»
σ ι μ ί τ ι (τό) = ψωμί φτιαγμένο α
πό μαγιά ρεβυθιοΰ (αφέψημά του). ’Α
πό τό ίδιο έφτιαχναν και φτιάχνουν πα
ξιμάδια. νΑλ. λ. πλαστάρι Παραμυθιώτικ.ο (τό).
*σ ι ν α τ ό ρ ο ς (ό) = Ίτ. λ. senatore σύμβουλος.
σ ι ν ί (τό) = τουρκ. λ. μεγάλο, ανοι
χτό και άβαθές τεψί μέσα στο όποιο ψή
νονται πήττες, μπατσάρες κ.λ.π.
*σιντ ξ α ν τ έ ς (ό) = τουρκ. λ. τά
πητας.
σ ι ο υ λ ί σ τ ρ ι α (ή) = σφυρίχτρα.
Ρ. σιουράω και σιουρίζω μέ τή σημασία
τού φεύγω από τά λογικά. Πρβλ. «άσ*
τον αυτόν σιούρηξε για καλά».
σ ι ο ύ μ π α λ ο (τό) = κσυβαριασμένος, συρρικνωμένος.
* σ ι ο υ π ε έ ς (ό) τουρκ. λ. υποψία,
υπόνοια. Πρβλ. «είμαι σέ μεγάλο σιουπεέ», «μ* έβαλε σέ σιουπεέ».
σ ι ο υ ρ ό π ι και σ ι ο υ ρ ό π ο (τό)
= σιρόπι.
σ ι ο υ σ μ ά ν ω (ή) (πρόφ. chuwo’
μάνω) = χοντρσκομμένη, αντρογυναίκα.
*σ ι φ ο ύ ρ ι (τό) = τουρκ. λ. πρωι

νό.
σ κ ά γ ι α (ή) (έπίρρ.) = μόνο e x it
φράσι «άλα σκάγια» μέ τήν όποια έννσ:
είται πανοκρόρι ή σακκάκι ριχτό στις
πλάτες, χωρίς νά είναι περασμένα τά χέ<;
ρια στά μανίκια. Ίτ. scagliare = τοπο'
θετώ κλιμακωτά.
Σ κ α λ α πα ν ί σ ι ο ς (ό) = κοινέ
ονομασία (Πάργας και περιοχής) μέ τή»
όποια προσδιορίζεται ό κάτοικος τής πει.
ριαχής επάνω από τή Σκάλα τής Παρα
μυθιάς.
σ κ α λ έ τ α (ή) = μικρή σκάλα (Ίτ
scaletta). Κάνω σκάρτες = υπονομεύω*
σ κ ά ν ι α (ή) (πρόφ. σκάγια) =
δυσφορία, στενοχώρεια, γινάτι. Πρβλ.
«σκάνια σου σκάνια σου
νά πεθάν ή μάνα σου»,
ρήμα σκανιάζω (μετβ. και άμετβ.). πρβλ
«έσκάνιασα απ’ τό κακό μου», «μή μοι
σκανιάζεις τό παιδί και τδχω μονάκριβο»
σ κ ά ν ι ο (τό) = Ίτ. λ. scanno δ,τ» ·
μπαγκούλι, σκαμνί κ.λ.π. (βλ. λ.).
σ κ α ν τ α λ έ τ ο (τό) = ό,τι και σαλ'
ταδούρος (βλ. λ.).
*
σ κ α ν τ ζ ι ά (ή) = ξύλινο ράφι τού*
σπιτιού γιά τήν τοποθέτησι πιάτων καί£
άλλων μαγειρικών σκευών (Ίτ. λ. scan|r
sia).
σ κ α π ε τ άο) (ρ.) = φεύγω, χάνο-1*
μαι. εξαφανίζομαι σέ άνππρανές.
#σ κ ά π ι τ ο (τό) = Ίτ. λ. scapito &1’
πώλεια, ζημία.
σ κ α ρ ί ζ ω (ρ) = τό ρήμα χρήσιμο
ποιείται σέ πουλιά γιά τό πρώτο πέτα
γμα τών νεοσσών. Πρβλ. «περίμενα νό
μεγαλώσουν γιά νά τά πιάκω, αλλά μοί
σκαρίσανε απρόσμενα και τάχασα».
σ κ ά ρ τ σ ο ς (ό) (έπίθ.) = ό,τι καί
σκάρτος, από τήν Ίτ. λ. Scarso. έπίρρ: ς
σκάρτσα.
σ κ α ρ τ σ ο ζ γ ι ά ζ ω (ρ) = ζυγ£
ζω έλλιπώς, ξίκικα.
σ κ ι ά ς και έ σ κ ι ά ς (ό) = τρ φ
μέρος στήν σψι και τις πράξεις, φονιάφΜ
αίμοβόρος.
*
σ κ λ ί θ ρ α (ή) = ό,τι καί σκλίθρα>
/ απόγονος, ράτσα, σπορά (ειρων). π.$
«σκλίθρα τού σαϊτάνι», «σκλίθρα τού νΜλ
ρατά».
;)«'
σ κ ο λ α τ α δ ο ύ ρ α (ή) = ό λα#
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* |μό; τού φορέματος. Ίτ. λ. Scollatura.
j *σκόλη (ήλ. = άργία, σχόλη.
Γ A 3 */. ΟV τ α V ό ξ V λ ο (το) = Ίτ. λ. Scolaηο ο,τι και σερμεντζέλα (6λ. λ.)
• σκότ ι (τό) = το σηκώτι αλλά καί
|τό πλεμόνι που για νά διακρίνωνται λέ
γονται άσπρο σκότι (πλεμόνι) καί μαύ
ρο σκότι ίσηκώτι). νΑλλ. λ. σκοταριά
(ή) = όλα τά έντόσθια ενός σφαχτού
που οί χασάπηδες κρεμάνε από τον γκρι||λιάγκο I βλ. λ.), έκτος νεφρών και σπλή
νας. Επίσης σκοταριά και «κάνω τη σκοταοιά» = μαγική ενέργεια μέ βάσι μιά
καθαρή και χωρίς τραυματισμούς από τό
μαχαίρι του χασάπη σκοταριά, μέ τήν ό
ποια «ρίχνανε» ένα σωρό αρρώστιες καί
κακά στους έχθρούς.
σ κ ο υ 6 ά τ σ ο (τό) = Ίτ. λ. πατσα
βούρα.
σ κ ο ύ 6 λ α (ή) = βούρτσα γιά τό
πλύσιμο τού πατώματος. *Άλλ. λ. σκουβλίζω (ρ), σκούβλισμα (τό), σκουβλισμένος,
ασκούβλιστος (ό).
σ κ ο υ λ α μ έ ν τ ο (τό) = Ίτ. λ.
colamcnto βλενόροοια. σκουλαμεντιάρης
ό) = βλενορροιακός.
σ κ ο υ τ έ λ α (ή) = Ίτ. λ. scodella
ήλινη πιατέλλα.
σ κ ο ν φ ά κ ι (τό) (ύποκορ. τού
^σκούφο;) = παιδικό τυχαιρό παιγνίδι.
ΕΜέσα σε ένα σκούφο άναταράσσουν δυο
Ισάξια νομίσματα καί τά αναποδογυρίζουν
'σε λείο έδαφος φωνάζοντας «κορώνα» ή
«γράμματα».
ί
σ κ ρ α π α ν ά ω (ρ) = έπαναλαμβάνω οχληρό χτύπημα. νΑλλ. λ. σκραπάνισμα (τό), σκράπας (ό) = βλάκας, ανόη
τος.
f σκύλα (ή) = ξυλουργικό εργαλείο,
ί|τοι κομμάτι κυλιντρικό σίδερο από τή
(ιιά μυτερό και από την άλλη μέ εγκοπή
'ΐά νά βγάζη καρφιά.
σ μ ί λ α (ή) = μεγάλο σκαρπέλλο μέ
<αμπυλωτό νύχι πού χρησιμεύει γιά τό ά
νοιγμα αυλακιών και τρυπών, κυρίως σέ
ιουφώματα. ’Άλλη όνομασία της: πετάν;ες (ό).
σ μ ί ν ι (τό) = πριόνι τού ξυλουργού
ιέ λάμα πλατεία στη βάσι καί μυτερή στήν
ίκρη και φευγαλέο χερούλι (σχήμ. «Γ»),
ιέ κατεύΟυνσι τών δοντιών προς τό χε

«

ρούλι γιά νά κόβη μέ τό τράβηγμα.
* σ ο ϊ σ ε λ έ ς (ό) = τουρκ. λ. ή γε
νεαλογία.
σ ό κ ο ρ α = έπίρρ. ξυλουργικός ό
ρος = κόψιμο, πλάνισμα ή ρίνισμα μέ φο
ρά κάθετη προς τις Τνες (νερά) τού ξύ
λου.
σ ο λ ά τ σ ο καί σ φ ι λ ά τ σ ο (τό) =
χοντρός καννάβινος σπάγγος, κατραμωμέ
νος ή μή πού χρησιμεύει γιά σύνδεσι σω
λήνα)ν.
σ ο λ ν τ ά δ α (ή) = πρόστυχη γυ
ναίκα.
σ ο π ρ α τ ά κ ο ς (ό) = Ίτ. sopra +
tacco, τό τελευταίο κομμάτι σολοδέρματος
πού τοποθετείται στό τακούνι.
* σ ο t ί λ ι. (τό) = είδος έλιάς μέ λε
πτό καρπό; από τήν Ίτ. sottile = λε
πτός, ή σήμερα καλούμενη λιανολιά (ή).
Είναι τό πιο διαδεδομένο εδώ (αν οχι τό
μοναδικό) είδος.
σ ο υ β λ ο μ ά ν ι κ ο (τό (σουβλί -f'
μάνικα, Ίτ. manico-ca) = σουβλί πού
χρησιμεύει γιά νά ράβωνται οί σόλες τών
παπουτσιών.
σ ο υ β λ ό ρ ρ ι ζ α (ή) = ό,τι καί
σουβλομάνικο.
σ ο υ λ ά τ σ ο (τό) = Ίτ. λ. sollazzo
περίπατος, περιφορά μέ σκοπό τήν διασκέ
δαση ψυχαγωγία.
σ ο υ ν έ τ ι (τό) (πρόφ. οΐιιουνέτι)
= περιτομή. Τουρκ. λ.
σ ο ύ ρ δ ο υ - μ ο ύ ρ δ ο υ καί σ ο υ ρδούμ-μπουρδούμκαί σουρλούμ
- μ π ο υ ρ λ ο ύ μ = έπιρρ. φράσεις ακα
ταστασίας, καταστροφής.
* α ο υ ρ ο υ κ λ ε μ έ ς (ό) = τουρκ.
λ. αλήτης, χαμίνι.
* σ ο υ ρ ο ύ τ ι (τό) = τουρκ. λ. σύμβα
ση προνόμιο, δίκαιο, όρος συνθήκης.
* σ ο υ ρ τ ο ύ κ η ς (ό) = τουρκ. λ.
ακατάστατος. Θηλ. σ ο υ ρ τ ο ύ κ ω = άκατάσταση, ατημέλητη καί ξενυχτισμένη.
σ ο υ τ ζ ο ύ κ ι (τό) καί σαπούν χαλ
βάς (ό) = γλύκισμα τουρκικό από νισεστέ ή αλεύρι, ζάχαρη, σουσάμι καί μπο
γιά (λουλακί χρώματος) πού πουλούσαν
σέ τεψιά οί γκέγκηδες. / βαρελοειδούς σχή
ματος κομμάτια από κιμά κρέατος, μαγει
ρεμένα στήν κατσαρόλα ή τηγανισμένα.
* σ ο υ φ α ρ ή ς (ό), = τουρκ. λ. ?φ-

■
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ίππος απεσταλμένος, αγγελιοφόρος.
σ ο υ φ ο υ γ ά δ ο (τα) = Ίτ. λ. soffocato κρέας μέ πατάτες μαγειρεμένο
στην κατσαρό?.α μέ ερμητικά κλεισμένο
καπάκι.
σ ο υ φ ρ ό χ ο ρ τ ο (τό = χόρτο πού
έχρησιμοποιούσαν για τη γιατρειά τής
σούφρας (ασθένεια βρεφών μέ χαρακτη
ριστικό την τρομερή αδυναμία).
σπανι . ο λ έ τ α (ή) = Ίτ. λ. spagnoletta ό μοχλός μέ κάθετη σιδερόβεργα
πού ανοιγοκλείνουν τά παραθυρόφυλλα.
σ π α τ σ ά ρ ω ( ρ ) = Ίτ. λ. spaziare
τό σκάω, φεύγω, εξαφανίζομαι.
σ π ά τ σ ο (τό) (συνήθ. σέ πληθ.).
«Δίνω τά σπάτσα» = εκδιώκω κάποιον.
σ π έ ζ α (ή) = spesa ψώνια, προμή
θεια τροφίμων, Πρβλ. «γυναίκα φέρε μου
τον ντορβά νά πά’ νά κάνω τη σπέζα».
* σ π ή λ ι ά (ή) = Ίτ. λ. spilla ενα
χρυσαφικό ή ασημικό ποικίλλοντος σχή
ματος πού κρεμιέται μέ άλυσσίδα από τό
λαιμό.
σ π ί α (ή) = Ίτ. λ. spia κατασκο
πεία, ρουφιανιά/'Αλλ. λ. σπιούνος (ό),
σπιουνάρω (ρ)., σπιουνιά (ή), σπιουναρία (ή) = ομάδα σπιούνων.
σ π ι ρ ά γ ι ο και σ π ι ρ ά λ λ ι ο (τό)
= Ίτ. λ. spiraglio φεγγίτης στο επάνω
μέρος εξώπορτας ή παραθυριού.
σ κ ό ρ κ ο ς (ό) = Ίτ. λ. sporco βρω
μερός, ακάθαρτος, ακαθάριστος. 9'Αλλ. λ.
σπορκάρω και σπορκέρνω (ρ), σπορκαδούρα (ή), σπορκαρισμένος (ό).
σ π ο ρ ί δ ι (τό) = σπέρμα / βρισιά
μέ την έννοια τού νόθου. Πρβλ. «ποιανού
κιαρατά σπορίδι είναι», «σπορίδι τού διαόλου».
σ π ο ύ ρ δ α ( ή ) = μεγάλη κολοκύθα,
κατάλληλη γιά πήττες και οί σπόροι της
γιά πασσατέμπο.
στ έ λ λ α (ή) = ξυλουργικό όργανό
γιά τό μέτρημα ανοιγμάτων (γωνιών).
σ τ έ ν ω σ ι (ή) = άγχος στο στήθος,
άσθμα, στηθάγχη. Πρβλ. «τον πίνιξε ή
στένωσι», «θά μέ φάη τούτη ή στένωσι».
σ τ ε ρ ( γ ) ι ώ τ η ς (ό) = επίθετο
μέ τό οποίο χαρακτηρίζεται κάθε εγκατε
στημένος στην Πάργα από την ένδοχώρα (στεριά), δ μή γνήσιος και αύτόχθων,
αλλά και όχι προηγουμένως, ενώ δ προερ-
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χόμενος από θαλασσινό ή πολιτισμένο μέ-;
ρος άποκαλεΐται απλώς: ξένος.
σ τ ε ρ έ χ ο μ α ι καί στ έ ρχ ο μ αι
(ρ) (από τό στέργω) = δέχομαι, συγκα
τανεύω. Πρβλ. «δέ στερέχομαι μέ τόσο
μονάχα», «θά στερέξης άμα σού τά δώκω δλα;, «σάν είδα έτσι, έστρεξα (καί έστέρεξα) νά τά παρατήκω». (Πρβλ. μέ
στρέω).
σ τ ε ρ ο φ ο ύ ρ ν ι (τό) = τό ψωμί
μιας ζυμωσιάς πού φουρνίζεται σέ δεύτε
ρη παρτίδα, γιά τό λόγο ό'τι δεν τό χώρεσε δλο μαζύ δ φούρνος.
σ τ ι β α δ ό ρ ο ς (ό) ~ ειδικευμένος
εργάτης λιουτρουβιού ό δποίος τοποθετεί
τις σφυρίδες στό πιεστήριο.
* σ τ ί μ α <:ό) (προέλ. λ.) = συντεχνιακή φορολογία.
σ τ ό ( γ ) κ ο ς (ο I = θάμνος τον α
γρού μέ κούφιο
κά κορμέ, πού φυ
τρώνει στά ρέμματα. Έχρησίμεισε στά
γιατροσόφια. / μίγμα γιο · κλείσιμο τρυ
πών, χαραμάδων κλπ. εις τ’.ν ξυ/ωνργική·
σ τ ό ( ν ) , σ τ ή ( ν ) , σ τ ύ = ή ποό-'
θεσι εις συμφυρμένη μέ τό άρθο τόν, την,»
τό (δπως στον, στής ή σ’τσή, στού = εις
τού, εις τής, εις τού), ή οποία συχνά πα-,$
ραλείπεται στό Π. Ί. Πρβλ. «πάμε σπίτύΐ
μου», «πάμε ψάρεμα» «είναι περίπατο»,Η
κλπ.
;
στ όρν ο (τό) = Ίτ. λ. stomo, ί
επιστροφή, άκύρωσι.
|
σ τ ο ύ φο ς ( δ ) = πέτρωμα προερχό-Ι
χόμενο από ιζήματα νερού.
σ τ ρ α μ π α λ ά δ ο ς (δ) = Ίτ. λ.
strampaJato χαλασμένος, ακατάστατος καιρός.
σ τ ρ ά τ σ α (ή) = κουρέλι, ράκος /
τό πανί πού πιάνουν οί γυναίκες τις κα
τσαρόλες / τό πανί πού χρησιμοποιούν' οί
ραφτάδες γιά νά σιδερώνουν τά ρούχα,
γιά νά μή καίγονται ή «γυαλίζουν». 5'Αλλ.
λ. στρατσόπανο καί στρατσοπάνι (τό),
στράτσος (ό) ή στρατσόχαρτο (τό). ’Από
τήν Ίτ. straccio, carta straccia.
σ τ ρ α χ ι έ μ α ι (ρ) = φτερνίζομαι,:
στράχισμα (τό).
σ τ ρ ί κ α (ή) = λεπτό και μακρύ*
κομμάτι σανίδας / δ χάρακας / ή σανίδα»
πού έχουν οί ραφτάδες γιά τό σχεδίασμα,ί
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σ τ ρ ι μ μ έ ν ο ς (ό) = ευνουχισμέ
νος. Ρ. στρίβοί. / ανάποδος, γκρινιάρης.
σ τ ρ ί ν α (ή) = πρωτοχρονιάτικο
δώρο, αλλ. μπουναμάς (ό) (άπό τις Ίτ.
λ. strenna & abbonamento). Πρβλ. «πά
με στη νόνα νά μας κάνη στρίνα», «ό θειος
μου μου έκανε μπουναμά ένα τάλλαρο».
σ τ ρ ι φτ ά ρ ι (τό) = σύστημα άπό
δύο ελεύθερα περιστρεφόμενους κρίκους
που χρησιμοποιείται στις άλυσσίδες των
καπιστριών κλπ. άλλιώς γκερντενές (ό)
( τουρκ. λ.).
σ τ ρ ι φ τ ό (τό) = τυχεδό παιγνίδι
■
μέ νομίσματα περιστρεφόμενα στον άέρα.
σ τ ρ ω μ α τ ι ά (ή) = τό γεμισμένο
μέ άχυρο πάνινο υπόστρωμα τού σαμα
ριού.
σ τ ύ 6 ν ο ς (ό) = τό φυτό στρύχνος.
σ τ υ 6 ν ό ς καί σ τ υ φ ν ό ς (ό) =
έπίθ. μέ γεύσι πικρή και στυφή.
* σ ύ ν δ ι κ ο ς (ό) = ,Ιτ. λ. sindaco
δήμαρχος.
* συ νε ρ ί α (ή) (άπό τό συνεργά
ζομαι, συνεργία) = συνδρομή κακοτυχιών. νΑλλ. λ. συνερίζομαι καί ξεσυνερίζο
μαι = παίρνω μια άποψι μέ στενοχώρεια,
κακοφανίζομαι άπό κάποιον. Πρβλ. «μή
τον ξεσυνερίζεσαι, δεν τά λέει άπό κακό»,
ξεσυνέρια (ή).
* συ ν ο ρ λ ε μ έ ς (ό) = τά είς τό
κτηματολόγιο (πλάκα) περιγραφόμενα ό
ρια των κτημάτων.
σ υ ρ ά μ ε ν ο (τό) = αυτό πού σέρ
νεται, τό φίδι. Πρβλ. «νά σε φάη καί νά

;

σέ φαρμακώση στήν καρδιά τό συράμενο».
σ φ α γ ι ά δ ο ς (ό) (έπίθ.) = κα
τεστραμμένος, χαλασμένος κατά τήν κα
τασκευή του, άπό άδεξιότητα.
σ φ ά γ ι ό (τό) καί σφάχτης (ό) =
δυνατός πόνος, σάν μαχαιριά (άπό «κό
ψιμο κρέας» (θλάσι), ισχυαλγία ή άλλη
αίτια).
σ φ α λ α γ κ ό δ ρ ο μ ο ς καί σ π αλ α γ κ ό δ ρ ο μ ο ς (ό) = έξανθηματική
άρρώστεια (πιθανώς ό έρπης, ζωστήρ),
γιά τήν οποία πιστεύεται δτι γίνεται άπό
μολυσμένο σφαλάγκι.
σ φ ε ν τ ό ν α (ή) = τό ποδάρι τού
ασκιού, άκριβέστερα τό σημείο πού είναι
ραμμένο μέ λουρίδα τού ίδιου τομαριού.
σ φ ί χ τ ρ α ( ή ) = ξυλουργικό εργα
λείο, δ,τι βίδα (βλ. λ.).
σ φ ό γ ι α (τά) (μόνο σέ πληθ.) =
άλλη ονομασία τού ψαριού χωματίδα
(γλώσσα).
σ φ υ ρ ί δ α (ή) = πλέγμα άπό σπάρ
το, βούρλο, άσπαγο ή τραγόμαλλο φτια
γμένο σέ σχήμα στρογγυλό, μέ τρύπα στή
μέση (γιά τά ίπποκίνητα λιουτρουβιά) ή
σέ τετράγωνο, σέ σχήμα φακέλλου, μέσα
στο οποίο τοποθετείται ή μάζα τού τριμ
μένοι» ελαιόκαρπου γιά νά πιεσθή στο πιε
στήριο. / εκλεκτό είδος ψαριού (βλ. Πάργα - Θάλασσα).
σ ο»κ ά ρ δ ι (τό) = εσωτερικό ρού
χο (έσω4-καρδιά) τής παλαιάς παργινής
ένδυμασίας.
(Συνεχίζεται)
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ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗ

//

IC A RΟ „

(Μ ετάφ ρασις Κ. Λ. Μ έρτζιου)
Σ Η Μ Ε ΙΩ Σ Η
‘Ο Γεράσιμος Μεσσήνης γεννήθηκε στην Δ ε κ ά δ α τό 1897 καί, άφού έιαεινεν έκεί
σ τα τταιδικά του χρόνια, ήρθε στην Βενετία, δπου έτελείωσε την Σχολήν Οικονομικών
Ε π ισ τη μ ώ ν , παίρνοντας μάλιστα και τον τίτλο του Διδάκτορος. Κατόπιν, έπεδόθηκε στο
εμπόριο, κυρίως όρυκτών / κάρβουνου, μόλυβδου κ.λ./, δπου προσπάθησε νά κάμει μία
ευρύτερη κίνηση, μεταξύ ’Ιταλίας και Γιουγκοσλαβίας. ’Αλλά, λόγφ τής ποιητικής του
ιδιοσυγκρασίας και τ ώ ν πνευματικών ενδιαφερόντων πού τον άπασχολούσαν πιο πολύ,
άπέτυχεν — ώς ήταν φυσικόν— .
Στην Βενετία, κατόρθωσε νά φτιάξει όλόκληρον κύκλο άπό λογίους, άνάμεσα
στούς οποίους, πρωτοστατώντας πάντοτε, ώργάνωνε φιλολογικές συζητήσεις καί άπήγγελε π οιήματα του. Είχε πλουσιωτάτη βιβλιοθήκη καί, ακόμα, κρατούσεν έπαφή μέ τούς
πνευματικούς άνθρώπους, τόσο τής πατρίδος του / Παλαμά, Σικελιανό κ.λ./, δσο και μέ
τούς συγχρόνους του Ιτα λ ο ύ ς. Τύπος εύαίσθητος και φοβερά μελετηρός, ό Γερ. Μεσσή
νης, προτιμούσε νά είναι περισσότερο ένας πνευματικός νοσταλγός, πού δέν ήθελε τον
θόρυβο. Γ Γ αύτό, άλλωστε, δέν έξέδωσε, παρά μονάχα μιά ποιητική συλλογή («ίκαρος»),
γραμμένη στά ιταλικά. Γιατί, παρά τον κοχλάζοντα έλληνικό χείμαρρο, πού έφερε μέ
σα του α π ’ τά παιδικά χρόνια, ή παιδεία του, στήν γλωσσική έκφραση, ήταν φτιαγμένη
στήν ’Ιταλία, ενώ ή ψυχή του και ή πνευματική διάστρωση, γενικότερα, ήταν διαποτισμένη ά π ’ τήν άκτινοβολία τής κλασσικής* άρχαιότητος. Στήν Βενετία, μάλιστα, διετέλεσε
και Πρόεδρος τής έκεΐ Ε λλη νικής Κοινότητος. Πέθανε τό 1957, στήν Βενετία, σέ
ήλικία μόλις 6 0 χρόνων.
Ή παρουσίαση τών ποιημάτων εδώ, γίνεται ά π ’ τον κ. Κων. Μέρτζιο, τον έπΐφα-'
νέστερο και πολυγραφώτατον Ιστορικό στήν ιστοριοδιφική έρευνα τών Κρατικών ’Αρχεί
ων τής Βενετίας και ά.μ. τής ’Ακαδημίας ’Αθηνών καί τής «’Ηπειρωτικής Ε σ τία ς». Ό κ.
Μέρτζιος, φίλος στενός τού Γερ. Μεσσήνη, άνέλαβε τον κόπο νά μεταφράσει στήν γλώσ
σα
μας ποιήματα τού Γερ. Μεσσήνη. Κ ι ’ είναι πράγματι εύτύχημα, γιατί ή γλώσσα /
σ τά ιταλικά/, πού χρησιμοποιούσε ό Γερ. Μεσσήνης, είναι ή δύσκολη σήμερα Ιταλική
τών μεγάλων ’Ιταλών ποιητών τού 18ου αίώνος / Καρδούτσιο, Φώσκολο κ.λ./. Ή θε
ματογραφία τών ποιημάτων τού Γ. Μεσσήνη είναι έξ όλοκλήρου έλληνική καί πυρώνεται
άπό μιάν άφατη άγάπη γιά τον τόπο του καί γιά τήν διάρκειά του μέσα στον χρόνο.
Τά
ποιήματά του, μέ ομηρική συχνά κοττασκευή εικόνων καί μέ φωτεινή καθαρότητα,
κρατούν έναν τόνο μεγαλοπρέπειας κι’ ένα ρίγος ψυχικής έξαρσης, φορτωμένης τήν συγκίνηση τής νοσταλγίας. Στούς στίχους τού Γερ. Μεσσήνη, δέν χάνονται — δπως θά π ε ρ ί-1
μενε κανείς νά γίνει — ούτε καί τά δεδομένα τής άρχαίας λυρικής μυθογονίας. Δένονται, g
άντίθετα, μέ τον ίδιο τον τόπο καί μέ τήν πάσχουσα νοσταλγία τού ποιητή, γιά νά γί- t
νουν, σέ μεγάλες διαστάσεις ποιητικής πρόθεσης, καινούργια μορφή ζωής.
|
Ό Γερ. Μεσσήνης, τώρα, έχει δυο γυιούς: τον Σωτήριο, πού είναι Γραμματεύς
στο ’Ινστιτούτο Βυζαντινών καί Μεταβυζαντινών Σπουδών στήν Βενετία, καί τον Μάριο,
πού είναι ά π ’ τούς πιο διακεκριμένους μουσικοκριτικούς, στήν έφημερίδα τής Βενετίας
«Γκαζεττϊνο», ή όποια έχει 160.000 φύλλα κυκλοφορία.
Δ. Κ.

ΙΚΑΡΟΣ
Δ ιά π λ α τ ’ ά ν ο ιγ α ν τ ις φ τ ε ρ ο υ γ ε ς τά γ ε ρ ά κ ια
κΓ ό α π α ρ ά μ ιλ λ ο ς α ετό ς τ ά φ τ ε ρ ω τ ά το υ μ π ρ ά τσ α
κΓ έ π λ α τ ά γ ιζ ε σ το ν τρ ελ λ ό ν ο ύ ρ α νο σ τρ ό β ιλ ο
ό Τ ιτ ά ν α υ τ ό ς το υ α ΐ ί έ ρ α ό β α σ ιλ ιά ς.
Μ ιά ισ χ υ ρ ή βοή σ το μ α ν ιώ δ ε ς χ ά ο ς α ν τ η χ ε ί:

Έπά' στις δρυς και στις κορφές δ άνεμος σφυρίζει
και σαν βροντώδης τής θύελλας κυβερνήτης
στη σφοδρή ανεμοζάλη δυνατά βουίζει
και τά σύννεφα ορμητικά
στις απέραντες αβύσσους κυνηγάει.
Μέ βιά έξακοντίζεται τάστροπε,λέκι προς τή γή
κι’ από κρημνό σέ βράχο ξεπηδώντας ανασκιρτάει!
Κυττώντας ό ’Ίκαρος προσεχτικά
τής αστραπής και του άνεμου
τό τρελλό παιγνίδισμα
καί τή βροντή στις απόκρημνες κορφές,
τολμηρά στήν άμιλλα έπικρατώντας,
στον ουρανό τά χέργια άνατάζει
καί στον πετοιίμενο απόδημο φωνάζει:
Χαίρε υπερήφανε, δυνατέ, σταυραετέ
κυρίαρχε τού αιθέρα
καί των άπατων αβύσσων.
Σύ πού στά ’Άλπεια οροπέδια
καί στών βουνών τις άβατες κορφές
καί πέρ’ απ’ τά πυκνά τά σύννεφα
καί τούς ενάντιους ανέμους
υπέροχα δρασκελίζοντας
άφοβος, μεγαλοπρεπής, ξεφαντώνεις,
’Ακούραστος στο πέταγμα
αχόρταγος στο θάνατο
άφθαστος στά ύψη,
· ’
λάβρος έφορμάς στή βία, στήν έκδίκησι
μέ τό ράμφος πανέτοιμο γιά μάχη
καί στή βορά τ’ άγγυλωτό σου νύχι,
σύ βασιλιάς καί τού δάσους δεσπότης
επάνω στήν έσχατη δενδρώδη κορυφή
έπάνω στήν άνιση αιωνόβια δρύ
ενάντια στή θύελλα,
μετέωρος στέκεις
ώ φτερωτέ τούρανού άεροπόρε
κι’ δλη τή γή άπό τά υψη
προσεχτικά κυττάς,
*
,
Συ πνεύμα αχαλίνωτο στή δύναμι
πού ανεμπόδιστα διασχίζεις
τάσπιλο γαλάζιο τούρανού
· ·
σύ, πού τ’ άγριιοπά σου μάτια
στον ήλιο έξακοντίζεις,
Αύγουστε σύ τού κινδύνου καί τής πτήσης
δός μου σύ τό πνεύμα σου
τή δύναμή σου δός μου
τά τρομερά φτερά σου,
κι έγω στα δάση, στούς ωκεανούς
καί πέρ’ άπ’ τις σουβλερές,
απάτητες βουνοκορφές πετώντας

'

θ' άγκαλιάσο) τό δεσπότη του αΙθέρα
Τπερίωνα
και μ αυτόν θά βασιλείς
σε μια άσβεστη πυρά,
καίοντας παντοτεινά
επάνω σέ βάθρα Προμηθέα
ποΰναι στα μάρμαρα πνιγμένα
και πέρ’ απ’ τις γηραλέες προγονικές σκιές
έπάν’ άπ’ τή μάννα μου 'Ελλάδα
την νύμφη την πειό όμορφη,
των Άκροπόλεων την τροφό
εκεί όπου μαρμάρινη φυλάχτρα
ή ωραιότητα
στρέφει τό βλέμμα άκτινοβαλο
στη θλίψη την ανθρώπινη
και στην τρικυμιά.
'Τψώνεται στον ουράνιο θόλο
άνάμεσ’ άπ’ τά σύννεφα,
ό λαμπερός ό ήλιος που
τούς άνεμους κοπάζει
κι’ ό νΙκαρος στέκει ολόρθος
στη βουνοκορφή και κράζει:
Π έρ ’ άπ’ αυτή την.απρόσιτη τη γη
σου στέλλω ώ πατρίδ’ αγαπητή
με τής αστραπής τή γρηγοράδα
σαν σαΐτα κοντή και αιχμηρή,
τό χαιρετισμό μου,
σου στέλλω τό παράπονό μου
τό φτερωτό μου άσμα.

Α

Σέ σέ γεννήτρα μου πώχεις πολλά κοπάδια
άπ’ εδώ επάνω άπ’ τήν έρημη τήν *Ίδα
ποΰναι άγρια κι’ άφιλόξενη
σου ξαναστέλλω μέ τά φτερά τής άλκυόνος
τή λαχανιασμένη άγωνία
τήν παθητική φωνή μου.
Π έρ ’ άπ’ τά βουνά, τά δάση
άπ’ τή θάλασσα, τά νέφη
σου στέλλω τελευταία
τήν πνίγομενη κραυγή μου
τήν άδάμαστή μου τόλμη.
Σέ τού ήλιου θυγατέρα
κυματοζωσμένη,
καθισμένος στο πανύψηλο βουνό
που τήν Κρήτη εξουσιάζει
κυττάζω τις κορφές σου
τις Ισόπεδές σου χαίτες
και τό πρόσο>πο π’ αντανακλάται
στις ροδόχροες αυγές σου.

Στο σκοτεινό ορίζοντα
πού τή σκέψι μου μαγεύει
μέ προβλεπτικό τό μάτι
σαν έκείνου πού στενάζει
και ρεμβάζει καί θυμάται
διαβλέπω τή σκιά σου
και τά βλέφαρα μουσκεύουν!
Στούς ουρανούς σου διακρίνω
σαν άρωμα μεθυστικό,
την πρωινή τή δροσοπάχνη
π’ ανεβαίνει μυρωμένη
απ’ τις ανθηρές κοιλάδες,
τις τερπνές βουνοπλαγιές
γεμάτες ροδοδάφνες.
Τή σκιά σου! τή σκιά σου!
ξαπλωμένη, χαρούμενη, γδυτή
μοιάζεις σαν νεράιδα
πού στου ήλιου τήν ανατολή
καθρεφτίζεται
καί τον πέπλο της ολόγυμνη ξανοίγει:
’Έτσι εγώ σέ νοιώθω καί σέ β^έπω!
ΤΩ μακρυνή πατρίδα μου
μόλις ξημερώσει,
σβύνει κι’ αφανίζεται
τής νύχτας τδνειρό μου,
σαν τό φεγγάρι σβύνει
πού στών πουλιών τό θόρυβο
βλέπει τάστέρια νά θαμπώνουν,
’Άφαντο γίνεται καί σβύνει
τής νύχτας τδνειρό μου
όταν γλυκά γυρνώντας τό κεφάλι
καί τό κουρασμένο σώμα,
έννοιωθα στον ύπνο μου πώς £χο>
για προσκέφαλο λευκό
τό θερμό σου στήθος,
για κοιτώνα μαλακό
τό νυμφικό σου τό πλευρό,
τό στήθος, τό πλευρό σου
τό φαιδρό τό πρόσωπό σου
τή Βακχική τή μελφδία
τών λογγαριών τήν ευωδία
καί τή θελκτική τή χάρι
πουχε τό γυμνό σου σώμα.
Άγκομαχάει καί χάνεται
κατάκοπη ή ψυχή μου
καί τό μάτι φοβισμένο
πνίγεται στήν αχανή τή θάλασσα
πού διάφανα τά μέλη της
απλώνει ρευστά έδώ μπροστά
ΤΩ μάννα μου 'Ελλάδα
. .
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ξεπερνώντας τό διάφραγμα
πού μούρχεται ’πό σένα,
κάθε σκοτεινιά ή κατάχνια,
"
τή ψυχή μου σά θύμα εξιλαστήριο
θ ’ άνάψυ* στο 6ο>μό σου,
οπού ή ιερή φωτιά καίει παντοτεινα.
Σέ σένα τού Φοίβου θυγατέρα
προσφέρω τήν καρδιά μου
σέ σένα το βουνίσιο το κορμί μου,
τούς πυρο3μένους πόθους μου
σέ σένα νύμφη τ’ άρχιπέλαου
κυματοστεφανο>μένη,
σέ σένα, ώ ελπίδα μου, ώ συμπ&νονα ' .
σέ σέ τά τολμηρά γυμνά φτερά μου
ΤΩ μάννα μου Ελλάδα
πέρ’ απ’ τάκρογιάλια σου
σάν κήρυκας αφύπνισης κι’ έλπίδας
αιώνια υψώνεται ή φτερωτή σου Μούσα
κι’ έπάνο> άπ’ τούς θυμούς σου
τά δάκρυα, τά πένθη σου
ή Φήμη, ή Δάφνη και τής Σμίλης τό άσμα
άς ξεχυθούν σέ άλλους τόπους
μέσ’ απ’ των κυμάτων σου
τήν ύμνωδό τή συμφο)νία.
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ΤΩ, 'Ήλιε, σύ που» τό σύμπάν καταυγάζεις
και μάς χαρίζεις σεμνές, ροδόχροες αυγές,
τώρα πού ξεπετιέμαι ορμητικά προς σένα,
ώσάν πυρά άς ύψωθή ό στόνος τής ψυχής μου
κι’ άς γίνη άσπρο σάβανό μου κι’ αθάνατο τραγούδι
τ’ αρμονικό μουρμούρισμα
τού πολυκύμαντου πελάγου.

Μ Α Τ Α Χ Α ΝΑ Θ Υ Μ Α Σ Α Ι;
’Από τό Ντρισκο χρύσοη'ε ό ήλιος τήν απέθαντη
τού Ποιητή μορφή. Τού Κάστρου άντιφέγιζαν
οί συλλοές στή Λίμνη. Τά μάτια μου άντίκρυζαν
έκστατικά κι’ έκεινα τήν άσπιλη, τήν αχραντη
θάλασσα των ματιών σου, ώς μόνοι τήν ακύμαντη
πήραμε παραλία. Στά πόδια μας ζωγράφιζαν
οί πλάτανοι σκιές δαντέλλινες. Τριγύριζαν
κι’ οί θύμησες σιωπηλές σέ μιά γαλήνη απέραντη.
*Ηταν θαρρώ ασήμαντοι κΓ άχρωμοι των χειλιών μας
οί αχοί, μιά πεταλούδα, αδύναμη γλυστρούσε
στο πρωινό τ’ Όκτώβρη, σιγαλήνά πετούσε
καί κάτι απόμακρο, ωχρό, στά βύθη των ματιών μας.
— Ή τανε μήπο>ς τό παληό,— (μά τάχα νά θυμάσαι;) —
τ’ αδελφικό φιλί σου; (Τάχα τό συλλογέσαι;)—
* Τ ό ποίημα τοί*το τον άλησμόνητου Τάκη Σαλαμάγκα πού είναι άνέκδοτο, τό
οαχώρησε ό κ. Κω ν. Μ έρτξιος (ό διακεκριμένος Ιστορικός καί λόγιος Ιστοριοδίφης τ
’Α ρχαίω ν της Β ενετία ς), πρός τόν όποιον είναι άφιερωμένον άπ’ τόν ίδιον τόν Τ. Σαλ
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ΠΕΝΘΟΣ
( Διήγημα )

Κάθε φορά πού έμπαινε στο σπίτι κύτταζε ψηλά τό πορτόφυλλο. Μια κον
τή μαύρη κουρτίνα, σκονισμένη και κοτσιλισμένη απ' τά χελιδόνια, πλάκωνε την
είσοδο τού σπιτιού. Τ' ασημένια αρχικά τη; πεθαμένη; γυναίκας μόλις και διά
κοι νονταν. 'Έβγαζε την τραγιάσκα του και ξεσκούφωτος έμπαινε στο σπίτι. Ά νοιγόκλεινε αργά αργά τά βλέφαρα για νά ξεχωρίση, μέσα στο μισοσκόταδο, τά
κορίτσια του. Τρεις ίσκιοι θαρρεί; στέκονταν μπροστά του νά τον καλθ)σορίσουν.
Ά χνά ξεχώριζαν τά πρόσωπά τους κάτω από τά μαύρα μαντήλια. ’Άσπρα, μέ
χείλη πανιασμένα, σάν των γυναικών τής πολιτείας.
Ψηλά, στά κορδόνια τής σκεπής, φτερούγιζαν τρομαγμένα τά πουλιά και
πετάγονταν έ'ξω στο φως. 'Άκουγαν τά κορίτσια τις φωνές πού διαλαλούσαν τό
Μάη μήνα. Έ ξω είχε φουντώσει ό λόγγος καί τ’ αγκάθια ακόμη σέρνονταν μπου
μπουκιασμένα πάνυ> στ* ανθισμένα σκοινά. Ή ερημιά τού σπιτιού, σχεδόν τρία
χρόνια τώρα, δεν γνώριζε κανένα Μάη.
«Καλώς τον πατέρα». ΚΓ εκείνος μήτε χαμόγελο δεν χάραζε τά χείλη του.
Στη μέση τής κάμαρης ήταν στρωμένο τό μεγάλο τραπέζι μέ τό ριγωτό τραπεζομάντηλο, έργο τής πεθαμένης μάνας. Ινάθησε ό πατέρας στην κεφαλή τού τρα
πεζιού. Δεξιά κΓ αριστερά κάθησαν οί δυο γιοι του κι’ άπ’ την άλλη μεριά, κον
τά στην κουζίνα τά τρία κορίτσια. Πήρε εκείνος τή μαχαίρα κΓ έκοψε ψωμί, ύ
στερα άκονμπησε πάνω την παλάμη του κΓ έκανε τό σταυρό του. Τό ίδιο καί τά
παιδιά.
«Φέρτε τό φαί κορίτσια» διέταξε μαλακά. Σηκώθηκαν κι’ οί τρεις. Στ’ ά
σπρα κουρτινάκια άνέμισαν οί μαύρες κορδέλλες καθώς ό στεναγμός βγήκε απ’
τά μισόκλειστα στόματα, ίδια κΓ απαράλλαχτα μέ τά μισόκλειστα πατζούρια. Μόνο
τά μάτια τους φέγγανε πότε πότε, όταν ό ήλιος σπλαχνικά γλυστρούσε μέσα σ’ έκείνη τή σιωπή. Φέγγανε καί ικετεύανε γιά μιά στάλα υγρασία πάνω στά πα
νιασμένα χείλη.
«Φέρτε καί τό κρασί κορίτσια».
Σάν αυτόματα σηκώνονταν κΓ οί τρείς, λες κΓ ή κάθε διαταγή ήταν μιά
αφορμή γιά νά ζωντανέψουν τά μέλι) τους. ΚΓ εκείνος τις παρατηρούσε κΓ ανα
κάτευε τά γκρίζα μαλλιά του πού μουσκεύονταν συνέχεια απ’ τόν ιδρώτα.
Ό ένας άπ’ τούς δυο γιούς φορούσε στρατιωτικά. Παρατηρούσε τόν πα
τέρα καί ψιλαναστέναζε, μά σάν εκείνος έστρεφε τή ματιά του γιομάτη λύπηση
κατά τή μεριά του, ό νέος χαμήλωνε τό κεφάλι. Κανένας δέν άντεχε εκείνη τή
ματιά. Άπότρωγαν στή σιωπή. Καί τήν ώρα πούστριβε τό τσιγάρο του ό αφέν
της γίνονταν ένας απολογισμός τής δουλειάς τού καθενός.
«Πώς πάνε τά σπαρτά στον κάμπο Γιώργη;» Ρώτησε τόν μικρό γιο.
«Θά βάλουμε θέρο κατά τά τέλη τού μήνα, μονάχα νά μή βρέξη».
«Δέ θά βρέξη».
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«Χτες πού ερχόμουνα απ' τον κάμπο είδα φουσκολαγκαδιά. *Αν έχουμε τέ
τοιο τυχερό, άστα πατέρα, ή Δαφνιώτισσα θά μάς πνίξη».
«Πνιγμένοι και πνιγμένοι είμαστε. Φέρτε λίγο νερό κορίτσια».
«Πατέρα έχεις χρόνια νάρθεις στα περιβόλια. Ή κακομοίρα ή Βλάγκα ή
φοράδα σ' άποζητάει. Αύριο λέω νάρθης να ίδής τ’ αυλάκια».
Δεν απάντησε. Πήρε στα χέρια του τή μαχαίρα τού ψωμιού κι' εξέταζε
την κόψη της. Άφουγκράζονταν θαρρείς τό χλιμίντρισμα της Βλάγκας τής φο
ράδας. Κι’ είδε πάνω στο λόγγο τά βελανίδια αδειανά απ' τον καρπό τους καί τό
πουκάμισο τού φιδιού απλωμένο στ’ αγκάθια. Κι’ εκείνη χόρευε ξυπόλητη. Μιά
σταλιά κορίτσι. Ποιά ήταν εκείνη δεν τό συλλογιόταν τότε. Κάπνιζε τό τσιγάρο
του κι’ άδειαζε τή στάχτη στά ταγάρια των τσομπάνων. ’Εκεί μέσα πούψαχναν τά
χέρια της νά βρούν τους λαϊκούς σκοπούς τούς άγραφους. Ή ρθε ό αέρας και πά
στρεψε τον τόπο. Ή ρθε και τό φίδι, σήκωσε τό κεφάλι και σφύριξε τό σκοπό.
Μόνο ό άνθρωπος δεν ήρθε.
Πέρασε την άργασμένη παλάμη πάνω απ' τό μούτρο του. Ζάρωσε τό μέ
τωπό του και χάϊδεψε τά ξεραμένα αυλάκια τής έγνοιας πάνω στά μάγουλά του.
Σ ’ ολα τά πρόσωπα ένοιωσε την ανάγκη τού νερού. Νά λουστούνε στ’ αυλάκια
τής Δαφνιώτισσας.
«Φέρτε κανά φρούτο κορίτσια».
νΑκούσε απ’ τή μέσα κάμαρα την προσπάθειά τους νά πνίξουν τό γέλοιο.
Θυμήθηκε τή συμπόνοια. Παιδιά του ήταν. Και παιδιά της. 'Όλο γελούσε ή
μακαρίτισσα και ποτέ δεν τούκανε κουβέντα γιά κείνη, τή μικρή της αδερφή. Ή 
ξερε τήν προτίμησή του άπ’ δταν ήταν παιδιά κΓ εκείνη χόρευε στο λόγγο. Ή 
ταν περπατούσαν στά περιβόλια κΓ άνοιγαν τ' αυλάκια. Με τά δυνατά τους πό
δια σάν πλατανόριζες. Κοντά κοιτά τά περιβόλια τά δικά τους καί δικά του. Τώ
ρα είναι δλα δικά του. Προικιό τής γυναίκας πού τούδωσε ό πατέρας του.
Σηκώθηκε. Τ ’ ανάστημά του σκέποσε τό δωμάτιο. Ό ίσκιος του απλώθη
κε στο μακρύ τραπέζι. Έ μορφος άντρας. ’Ακόμα νέος. Μπροστά του τό κοπάδι
πού τον καρτερεί. Μιά χαραμάδα τής πόρτας άνοιξε. Τό φως γλίστρησε καί τον
χτύπησε κατάστηθα. Ή πόρτα άνοιξε περισσότερο. Οί κορδέλλες στά κουρτινάκια
παίξανε πέρα δώθε. Κάνεις στον άπάνου. μήτε στον κάτου κόσμο ήξερε τά λόγια
πού σπέρνανε στά περιβόλια με τή μικρή αδερφή. Ούτε καί πρόδωσε τίποτα τό
πρόσωπό τους, όταν ό γάμος μπήκε στο ίδιο κονάκι καί τράβηξε γι’ άλλο κρεββάτι.
ΚΓ εκείνη ξενιτεύτηκε στην ’Αμερική, παντρεύτηκε, χήρεψε καί ξαναγύρισε. Ζθύ
σε μακρυά απ’ τή φαμελιά τής αδερφής της. Σπάνια ερχόταν στο χωριό. ’Ακό
μα καί μετά τό θάνατο.
«Σηκώθηκε αέρας» είπε ό Γιώργης.
«Δεν τά βλάφτει τά σπαρτά. Κλείστε τήν πόρτα κορίτσια».
Έ ξω ήταν Μάης μήνας κΓ είχε πολύ φως. Κλείσανε τήν πόρτα καί περίμεναν τή νύχτα νά βγούν νά κάτσουν στο κατώφλι. Ηδιες μέ τή νύχτα. Τ’ άσπρα
πρόσωπά τους νά φέγγουν σάν τό φεγγάρι. Μέ τήν πλάτη του γυρισμένη κατά
τήν πόρτα παιδευόταν ν’ άνάψη τό τσιγάρο του. ’Απ’ τό παράθυρο έβλεπε τήν
αυλή πνιγμένη στο χορτάρι. Οί τσιτσιμίδες ανοίγανε τούς Μάηδες κΓ οί γειτόνοι κουβέντιαζαν καί γελούσαν. Στην πέρα γειτονιά μάλιστα, μακριά απ' τό πέν
θος, τραγουδούσαν. Ή μεσαία απ’ τά κορίτσια τέντωνε τ’ αυτί της ν’ άκούση.
Ή ταν ή πιο ζωηρή καί πότε πότε τολμούσε νά κρυφοκυττάξη εκείνον πού τήν περίμενε νά βγή, νά ίδή τό πρόσωπό της. Έστειλε μάλιστα τή μάννα του νά μεσιτέψη στον πατέρα της.
«Βραδάκι βραδάκι, γιε μου, λέω νά πάω στον Ά η - Παντελεήμονα ν' ά-
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νάη>(*> τά καντήλια. Λέω ναρθούνε τά κορίτσια, ν ’ αλλάξουνε μια ψίχα; τα έρη
μα . . . »

·

' ' ■ · * ■ / /ν *■

«Τά κορίτσια δέ βγαίνουνε από τό σπίτι ακόμα».
. .: ·. *·
Ό λόγος του δεν είχε αντίλογο. ·
*
·*·
··*-'·
;
«Σηκώστε ·τό τραπέζι. Τί στέκεστε στην πόρτας. ' . · · · * r,· .*ν···^
Σήκωσαν τό τραπέζι. Στο μαγειρείο, σέ μια γωνιά ήταν, ό*.αργαλειός
μα vac τους. Τον περνούσαν ξυστά ξυστά, κυρίως τις νύχτες. Θαρρουδάν πώς
χτυπούσαν τά χτένια του, ΐρίζανε τά καρούλια του κι’ άπ?·ta ξεφτίίδιά του κρέ
μονταν τό'καλοσυνάτο γελοίο της.
* ’ . Γ·'
' χ* ' :
-*'·«*·•/v<5r/i.·
«Πόσα τομάρια έχουμε στους στεγνωτήρες, Ριώργη;»' '·■ ■ ?
«'Ίσαμε διακόσια πατέρα».
;
,.wi. · . ■*.
*-»
'r-si »
’ «Αύριο θά τά φορτώσης στά κάρρα νά φύγουνε».
,>γ: -υ Γ;»
«Στον Τδιο έμπορα;»
«Μέ ξέρεις ν’ αλλάζω;»

:

**,,'<* s
-ν» ·.·*' -

·ν.ι
' ·

R;

«’Ό χι, αλλά τώρα πού τού λόγου σου δεν πάς στόν έμπορα',^μού φμί^έται
πώς’ πάει νά μέ ξέγελάση. Τού είπα δμοις κι* 1γόο τό λόγο μσμ κάΐ τά μάζωξε^Ι
«"Αν θές νά φουμάρης πάρε. Μικρός είσαι μά πολλά κάνεις.'*Ανύρεή)ές.
Τό ξέρο) δτι φουμαίρνεις κρυφά. Τίποτα 'κρυφό δέ μ’1 αρέσει». *· ' " 1 *'
Ό Γιώργης άκούμπησε τό χέρ ιτο ύ -π α τέρ α καθώς* έπαιρνε, τον καπνό.
Τούρθε νά προσκύνηση εκείνο τό ροζιασμένο χέρι πού τον έκανε άντρα. Στάθηκε
δίπλα του. Μοιάζανε., ΚΓ οί δυο κΰτταζαν τό μεγάλο γιο πού, κούμπωνε τό χιτώ|ν ι ό του.
.
,
/ , . *.ν
<y ,
. ·
|
«Γιέ μου νά μέ συμπάθάς πού σ’ αλησμόνησα. Έσύ έχεις, άλλα.οστό νού
>σου. 'Έχεις γράμματα. Έγώ κι' ό Γιώργΐ)ς έχουμε γη.. Φουμάρεις..ίέαιδι .μου;»·.*
«'Όχι πατέρα.’Λέω νά φύγω».
· '‘
, . /.· .
γ.
«Μέ σαρανταοχτάωρη ήρθες;»
'
'
·
ν ’ .-.;.·;
• «Μέ πενθήμερη, μά λέω ν ά -φ ύ γ ω .;.»
'
Ή πόρτα τεντώθηκε/ ή μαύρη κουρτίνα· έπεσε και σύρθηκε' στην αυλή.
Φυσούσε δυνατά. Μήτε σκυλί άλύχτησε, μήτε βήμα ακούστηκε. Κι* εκείνη, ή θεί
τσα, στεκόταν εκεί. Ή μικρή Αδερφή.'Ό πατέρας έβαλε τό χέρι αντήλιο νά· φύλαχτή απ’ τό φως πού όίρμησε' στο δωμάτιο. Και τότε'Ακόυσαν τά'χλιμιντρίσματα τής Βλάγκας και την απάντηση τού αλόγου τής θείτσας. ΟΙ ώμοι-του λαμ
πάδιασαν* κι’ οί κύκλοι γύρω από τά μάτια του γιόμισαν χρώματά. Πρώτη χαρά,
πρώτη πρώτη χαρά καθόις είδε τά παιδιά του και τ’ άνήψια τής- μπερδεμένα μέσα
στην αγκαλιά της. Μια μάζα αγάπης ακατάλυτης.?Τά θηλυκά ξεφώνιζαν και πη
δούσαν γύρω της. Τό σπίτι ξεφάντωσε. «Ή ρθε ή θείτσα, ‘ήρθε η θείΐσα».
Άκούμπησε τό χέρι της στόν ώμο του, τον ανάγκασε νά κάθήσή στο μα
κρύ τραπέζι καί τού είπε.
* *
^
·
«Αδελφέ μου αδυνάτησες πολύ».
Κι’ εκείνος διέταξε μαλακά, σά νά μην ακούσε την παρατήρησή της, ·
«Κορίτσια φέρτε στη θειά σας φαΐ. Γιώργη μπάσε μέρα τά πράγματά τής».
«Δέν έχω πράματα αδερφέ μου, ήρθα μονάχα νά σας ίδώ καί θά φύ^ω
ιέ λίγο».
}
.
’
'·.
«Θείτσα, έχουμε μείς πράματα. Μείνε. Σέπαρακαλοήμ,ε δλαι». Είπε ό με'άλος γυιος καί ξεκούμπωσε τό χιτώνιό' του. Κανένας δέ μίλησε^., Κντ,τούσαν τά
ιάτια της. πού. καρφώθηκαν έρωτήματικά στον πατέρα. Κι' έκεΐνος είπε άνακαεύοντας τά μαλλιά του πρύ στάζανε ιδρώτα..
.
«Ξέμαθες μ’ έμάς. τούς χωρικούς. Μά κήττα τά παιδιά. Σ έ χρειάζονται.
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Τά παιδιά μας. Γιώργη, πήγαινε τ’ άλογο στήν Βλάγκα. Και το ζωντανό θέλε?
συντροφιά».
Ή θείτσα μάζεψε τις μαύρες κορδέλλες, τράβηξε τά κουρτινάκια κι’ ά
νοιξε τά παράθυρα. «Φτάνει» είπε μονάχα. Κάνεις δεν μίλησε, μόνο πού άνασά
νάνε σά ν’ ανακάλυπταν τον αέρα εκείνη δά τη στιγμή. ''Τστερα γύρεψε νερ·:
φρέσκο απ’ το πηγάδι, στην πέρα γειτονιά. ’Εκεί πού τραγουδάει ό κόσμος, κου
βεντιάζει μέ τον παλιόφιλο του τον ήλιο καί κορφολογάει τούς Μάηδες. Μακρ\κ
άπ’ το πένθος. Τρέξανε καί τά τρία κορίτσια, σά λαφίνες, στη λευτεριά, προσ
πέρασαν ακόμα καί την έκπληξη στη ματιά τού πατέρα. Τότε έκεΐνος σά νά θυ
μήθηκε πώς ήταν ό αφέντης τού σπιτιού διέταξε τή μεσιανή.
«’Εσύ μείνε έδώ, Ή θειά σου. . . »
« Π α τέρ α .. .»
«Κάνε μας καφέ».
Ούτε κι’ ή θείτσα μπόρεσε ν’ άντιτάξη στη διαταγή του. Υποταγμένο τ
κορίτσι μπήκε στο μαγειρείο κι’ έπνιξε τό στεναγμό του. Μόνο μιά έπίμονη μο
τιά έρριξε στον αργαλειό, πού μπορούσε νάναι παράπονο καί έχθρα μαζί. Τ'
σιωπή διέκοψε ό Γιώργης.
«Πατέρα θά φορτά>σουμε τά τομάρια απόψε ή αύριο;»
«’Απόψε, Γιώργη, αύριο τή χρειάζομαι τή Βλάγκα. Θά πάω στά περί
βόλια».
Ό μεγάλος γιος κρέμασε τό χιτώνιό του στο καρφί πλάϊ στο πορτόφυλ
λο. Τά χείλη του γλύψανε τόν Ιδρώτα πούχε κατακαθίσει στο αραιό του μούστε
κι. Ξέσφιξε τά κορδόνια άπ’ τις άρβύλες του κι’ ένοιωσε τό πλάκωμα τού σπιτιο
νά φεύγη από πάνω του. Κανένας δε μπόρεσε νά καταλάβη γιατί ό πατέρας δέ
πήγε στά περιβόλια μετά τό θάνατο τής μάνας. Δσυλευτάρης άνθρωπος ήταν κ
άγαπούσε τόν τόπο εκείνο μέ τά νερά.
Τά νερά τής Δαφνιώτισσας πηδούσανε στ’ αυλάκια. Άπόκαμε όλη μέρΐ;
ν ’ άνοίγη καί νά κλεινή φράγματα. Δούλευε κοντά του κι’ ή θείτσα. Χρειάστηκα
μάλιστα νά τήν περάση αγκαλιά από ένα βαθύ αυλάκι. . . Ή ταν μιά δοκιμασίι
πού τήν ξεπέρασε, όσο κι’ άν τά μπράτσα του σφίγγανε τή γυναίκα.
«Ή θελα τόσο νάρθω στά περιβόλια μας» είπε εκείνη.
«Τώξερα», απάντησε άγρια.
«Μήν αγριεύεις καί τρομάζεις τά πουλιά, στάσου ν’ ακούσω...»
«Τά γέλοια της;»
«Τούς βατράχους, αδερφέ μου».
«Καί τά γέλοια της;» έπέμενε εκείνος όλο πρόκληση γιά καυγά.
«Θ’ Ακούσουμε τά γέλοια των ;ιαιδιών μας. Τά δικά μας γέλοια».
|
«Γιατί ήρθες μαζί μου στά περιβόλια;»
I
«Μή σκιάζεσαι. Τή θέση τής αδερφής μου δεν τήν παίρνω. Ή ρθα γι|
νά σού πώ νά σταματήσης τήν τυράννια σου. Τήν τυράννια τού σπιτικού σον
"Εγινες μόλογο μ’ αυτό τό πένθος σου. Τόσο πολύ δέ μπορείς. . . τόσο πολύ. . 1
Ή ρ θα να μπω ανάμεσα σέ σένα καί τ’ άνήψια μου. "Αν άλλοτε μ’ απαγόρεψε
νά μιλήσω στ^ιερα δέ μπορείς. "Αν εσύ έκανες τού γονιού σου τό πρόσταγμα, δί
κηο ή άδικο έγώ δέν θ ’ άφίσω τά παιδιά νά κάνουν τό άδικο πρόσταγμά σσι
Ή ρ θα νά τούς βγάλω τά μαύρα μαντήλια».
«Ξέχασες τόν κόσμο μας στις ξένες πολιτείες».
«Γιά χατήρι σου πήγα στις ξένες πολιτείες. Μά τίποτα δέν ξέχασα».
Ό άντρας κάθησε κάτω, τά πόδια του χτυπούσαν τό νερό.
«Είμαστε άκόμα νέοι», είπε καί κύτταξε πέρα, έκεΐ πού σμίγανε τ’ αύλάκιά
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«Δέν έχει πιά αξία νά συνταυλίσουμε τη σπίθα μέσα μας. Μπορούμε δμως να ζεστάνουμε τή γωνιά τού σπιτιού».
«"Ηθελα νά ντύσω τή γή στα μαΐίρα».
«Το καταλαβαίνω. Σήκω τώρα, θά κρυώσης άδελφέ μου. Είμαστε μαζί.
Κύτταξε είμαστε πάλι μαζί στά περιβόλια μας, κι’ έχουμε παιδιά».
Τά χέρια της τρέμανε πάνω στους ώμους του. Γύρω οί πεύκες στάζανε κό
μπο κόμπο τό ρετσίνι. ΟΙ ώμοι του κυρτοί καί τό μέτωπό του δλο ζάρες. Τά μάτια
του πλημμύρα. Τραντάζονταν οί ώμοι του κάτω από τά χέρια της. Προσπάθησε
νά ίδή πόσο χώρο έπιανε ό ίσκιος του πάνω στη γή. "Επιανε δλη τή γή μέ τά
παιδιάστικα του καί τήν αντρειοσύνη του.
Σήκωσε τό κεφάλι ψηλά, έτσι πού έκείνη δέ μπορούσε νά ίδή τά μάτια
του. Μόνο άκουσε νά λέη στον ουρανό.
«"Ηθελα νά ντύσω τή γή στά μαύρα, γιά τήν καλοσύνη καί τό γέλοιο της,
μά δέν τήν άγάπησα ποτέ μου».

“ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ,.
Συχνά στις άναπολήσεις μου, έπαιρνε τή γλυκύτητα Β ρεφοκρατούσας
κοιμίζοντας στά κρινοδάχτυλά της τό νεογνό τού χιονένιου σύννεφου
Ισιώνοντας γιά λίγο τή μενεξεδένια κορδέλλα τού δειλινού,
πάνω από έρημα μοναστήρια, μέ σκουριασμένα σήμαντρα.
'Ένα διάδημα από ρόδα βουλιαγμένο στή ξανθή άμμο,
ένας χιτώνας από κρινάνθια άρίφνητα σέ καλοτάξιδο πλεούμενο.
ΟΙ γλάροι νά δοξολογούν τήν αρχιτεκτονική των κάβων
κι’ έκείνη παραδομένη στις βελουδένιες περιπτύξεις των υακίνθων,
μέ μιά κατά τομή σχεδόν μυθική, νά πλανιέται στά δρια τού όνείρου.
Ν ΙΚ Ο Λ Α Ο Σ ΒΑΡΔΑΡΗ Σ

ΑΠΟ ΠΑΝΤΟΥ

'

’Από τόν δρόμο αυτόν Ερχεται τό νερό
,άπό τόν άλλο δρόμο φτάνει ό άνεμος
κι’ από τόν άνεμο πιό πέρα τό φως άστράφτει,
*Όλα Εχουν Ενα δρόμο καί μια ώρα.
Μόνο ή αγάπη έρχεται από παντού
Ερχεται όλες τις ώρες και μέ βρίσκει
νά ζωγραφίζω τό ουράνιο πρόσωπό της.
Είναι πολύ σκληρή τής γης ή πέτρα καί τό ξύλο
για νά στηθεί τέτοια χαρά
καί τόση τρυφερότητα στο χώμα
δμως έγώ πασχίζω γιά νά φτιάξω
τό πρώτο ψηφί άπ’ τ’ όνομά της.

Η ΜΙΚΡΗ Ο Φ Η ΛΙΑ
Ή μικρή Όφηλία δεν μπορεί νά καταλάβει
αν βρίσκεται στόν Παράδεισο ή στήν Κόλαση
δέν μπορεί νά πεΤ αυτό τό τραγούδι
πού γίνεται πληγή μέσ’ στήν καρδιά της.
Μόνο γελά ή σωπαίνει παράξενα πολύ
κι’ άλλοτε πάλι μόνη της μιλά
«Ετσι θά είναι αυτό, πού είναι»
κα'ι δέν ξέρει λόγια νάβρει πιό σωστά.
«Αυτές οί κάμαρες είναι σάν φυλακές» λέει
«αυτά τά χέρια είναι σάν αλυσίδες»
καί ό ’Άμλετ όλο απουσιάζει κι’ όλο σκέφτεται
μά τήν μικρή Όφαλία κανένας δέν θυμάται.
ΤΑΚΗΣ

ΣΩΤΗΡΧΟΣ

ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Λιγνό μου κυπαρίσι
Τρεις νύχτες σ’ όνειρευόμουνα
τρεις νύχτες σέ στάση φυλλοβόλου
μέ τό φεγγάρι ξαφνιασμένο
στά μάτια τών πουλιών πού σέ ξαγρύπναγαν
σ’ όνειρευόμουνα τρεις νύχτες
σέ! στάση σύννεφου πού λάθεψε κι’ άφέθηκε στο Νότο
ένώ δέν ήτανε γιά βροχή. . .
M IX. Γ Κ Α Ν Α Σ

«Η ΠΕΙΡΩ ΤΙΚΗ

ΚΕΡΚΥΡΑ
Λαμπάδες υμεναίων τά κυπαρίσσια.
Κα'ι γύρω τους οΐ αγέραστες έλιές
ανοίγουν στα γλυκά του απείρου Ήλύσια
βαθειές έρωτεμένες άγκαλιές.

''

#

Πάνω άπ’ την πράσινη άβυσσο, ξωκλήσια
μακάρια γράφουν άσπρες κοντυλιές.
Κι’ ο! θάλασσες, στών ήλιων τά μεθύσια,
κεντούν» δνείρου άχνες ακρογιαλιές.
ΑΙθέριας όμορφιάς υπέργεια σμίλη
στού νού λαξεύει τό τραχύ.
Κι’ αργά, καθώς Ιερό πέφτει τό δείλι,
τού ανθρώπου ή πολυστέναχτη ψυχή
τής ευτυχίας τρυγάει την αμβροσία
σέ μιας χρυσής στιγμής την αφθαρσία!

ΑΝΟΙΞΗ
Μύρα βαρεία στά χείλη μου σταλάζεις
ν Ανοιξη πού ξανάρχεσαι. Τά χιόνια
ρόδα στον» ήλιο ανθίζουν. Πώς μέ κράζεις!
νΙκαρος ή καρδιά περνάει τά χρόνια.
Κι’ έτσι, καθώς Θεός πού με προστάζεις
αγέραστος νά ζώ κοντά σου αΙώνια,
βωμός αγάπης γίνε. Ό νους πού σφάζεις
άνθος στής νιότης θά σταθή τά κλώνια.
Λάμπσυνε τώρα στά καινούρια μάτια
ίριδες γαλανών ονείρων. νΑστρα
ριγούν οί ελπίδες. Νέων θριάμβων άτια
μέ παίρνουν καί μέ φέρνουν στη χαρά σου.
Κρυφή μου αυγή και πλάστρα και χαλάστρα
ηχεί μοιραίος χρησμός τό κάλεσμά σου!
Φ Ρ Α ΓΚ ΙΣ Κ Ο Σ Τ Ζ ΙΦ Ρ Α Σ

ΠΡΕΒΕΖΑ
’Αξιώσου κι’ εσύ τη Πρέβεζα
και μήν άκσύσεις λόγια ανάρμοστα και βλαστημιές
κάθε άλλη επιθυμία σου θά λησμονήσεις μέ αυτή
καί κάθε δισταγμό σου θά νικήσει.
Δεν είναι ή Πρέβεζα μιά πολιτεία νά ξεχαστεί
— ή Πρέβεζα δέν είναι ένας τόπος νά σέ αφήσει.
Μήν άναβάλεις λοιπόν, μή πεις θά δούμε, έχουμε καιρό
αξιώσου κι’ έσύ τή Πρέβεζα.
'Εσύ πού τόσο πολύ περιπλανύθηκες
σέ άγονους δρόμους.
Γ ΙΑ Ν Ν Η Σ ΓΑΛ Α Ν Ο Σ
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ΝΙΚΟΥ ΛΟΛΝΛΣΙΑΔΗ
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TO ΕΡΓΟ TOT MIX. πΕΡΑΝΘΗ
*Av μου ήτανε για έναν όλότελα άγνωστο ακόμα πνευματικό άνθρο)πο νά
παρουσιάσω τό έργο του, αυτό θα μου ήταν πιο εύκολο. Θά μπορούσα τότε νά
αυτοσχέδιασα) μιά καλόβολη εισήγηση και νά κινηθώ ελεύθερα, διατυπώνοντας α
νεξέλεγκτοι^ χαρακτηρισμούς — αφού τό αντικείμενο θά ήταν άγνωστο— κα'ι νάφθανα σέ συμπεράσματα προσο)πικά, γιά τά όποια δεν θά είχα νά δώσο) λόγο
ούτε στην πνευματική ιστορία τής εποχής, ούτε στην υπεύθυνα καθορισμένη αίσθητική άξιοτέληση του άγνωστου έργου.
Δεν πρόκειται γιά προοίμιο ενδεχόμενης «κριτικής», πού συνήθως εκφρά
ζεται σάν είδος διαιτησίας, πού ορίζει τά πράγματα, πολλές φορές, έξω από τον
κύκλο, τό κλίμα και την έμπνευση τού δημιουργού καλλιτέχνη.
Τά μέτρα και οι κανόνες δεν μπορεί νά τίθενται από κανένα είδος κριτι
κής. Τούς κανόνες στην τέχνη τούς ορίζει ή ίδια ή τέχνη και είναι έργο βαθειάς
έρευνας νά μάς αποκαλύπτει αυτός τούς κανόνες και νά μάς βοηθεΐ νά δεχόμαστε
την τέχνη καί νοησιακά καί όχι μόνο αίσθησιακά. Συνεπώς ό καλλιτέχνης, αυτός
καθορίζει τά μέτρα του, επιβάλλει τό ύφος του καί πραγματοποιεί την ενότητα
τού έργου του μέσα στη νομοτέλεια τής δικής του συνέπειας καί στο περιβάλλον
τής δικής του έμπνευσης.
Ό Μιχαήλ Περάνθης κατέχει θέση περίοπτη στά ελληνικά γράμματα.
Ή πνευματικότητα ενός ανθρώπου, είναι κόσμος ολάκερος καί πολυσύν
θετος.
>α
Ξεκινά από κεί πού απαντούμε τήν καταβολή τού δημιουργικού σπέρματος
k
καί φθάνει ό>ς εκεί πού ή αισθητική καλλιέργεια, αποδίδει τό βαρύ έργο τής με
'h
λέτης καί τής περισυλλογής, τής αξιολόγησης καί τής τεκμηρίωσης τών κειμένιον,
:Λ'
πού συνθέτουν τήν έκφραση τού στοχασμού μιάς εποχής.
Μέσα στά όρια αυτά τά ευρύτατα κινείται ό Περάνθης, μέσα στην ροή ■h
τήν αέναη ενός πνεύματος σαφώς δημιουργικού καί ερευνητικού, πού οί αντιδρά
σεις του σέ κάθε πνευματικό άπάντημα, οδηγούν τή σκένρη του καί φωτίζουν τούς 'IQ
δρόμους της.
Ό Περάνθης είναι αυτό πού θά λέγαμε κυριολεκτικά : Εργάτης τών
γραμμάτων. Με άλλα ,λόγια «εργάζεται» όχι μόνο στον τομέα τής δημιουργικής
έμπνευσης, όπου ή φαντασία ελεύθερη από κάθε δέσμευση μάς αποκαλύπτει τις Iιδέες καί τούς όραματισμούς τού πνευματικού άνθραυτου μέσο) τής κίνησης καί h
τής δράσης τών ήρακυν του, αλλά ακόμα εργάζεται ακάματα, πασκίζοντας νά μάς
μεταδώση γνώσεις γύρω από τό έργο καί τήν προσωπικότητα διαπρεπών μορφών
πού άφησαν βαθύ τό αχνάρι τού περάσματος των, από τά γράμματά μας.
Ή εργασία αυτή, έκτος από τήν αξία της σαν πολύτιμη γραμματολογική
προσφορά, ξεχωρίζει καί ηθικά σάν πράξη αυτοθυσίας, καθώς ό συγγραφέας θυ %
σιάζει χρόνο πού ανήκει στήν δημιουργική εργασία γιά νά τον άφιερώση με αυ %
ταπάρνηση στή περισυλλογή καί τήν προβολή τού έργου άλλων πνευματικών' δη φ
μιουργιών.
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Σέ μια συστηματοποιημένη ταξινόμηση μπορούμε να δώσουμε τον άκόλου| θο πίνακα τού δλου έργου του:
I

1. Π ο ί η σ η :

I
;Ι
.ί

Τά πρώτα τραγούδια, 1937.
Τά μήλα των Εσπερίδων, 1949.
2. Μ υ θ ι σ τ ό ρ η μ α :
Σκληρή βροχή, 1952.
ί
Σουλιώτες, 1957 και β' έκδοση 1968.
Τό χρώμα τής θάλασσας, 1963 καί β' έκδοση 1968.
’
3. Μ υ θ ι σ τ ο ρ η μ α τ ι κ ή ζ ωή (vie Eomanc6e):
Ό Τσέλιγκας (για τόν Κρυστάλλη), 1943 καί β' έκδοση σέ νέο κείμε• νο, 1961.
Ό Κοσμοκαλόγερος (για τόν Παπαδιαμάντη), 1948, β' 1952, γ' 1960,
δ' 1967.
I
Ό 'Αμαρτωλός (για τόν Κ. Καβάφη), 1953, β' 1961.

|
ι
I
I
ϊ
\

ί
'

4. Ε κ δ ό σ ε ι ς Α π ά ν τ ω ν :
Κρυστάλλης, 1952 και β' 1959.
Μητσάκης, 1956.
Μαβίλης, 1960.
Παπαδιαμάντης, 1965 (τέσσερες έκδόσεις).
5. Α ν θ ο λ ο γ ί ε ς :
Ποίησης, 1954 (και γνωρίζει 6 εκδόσεις).
Ελληνική Πεζογραφία, 1966 4τομο, 1968 β' έκδ. δτομο.
Τό βιβλίο τής ’Αγάπης, 1960.
Τά ποιήματά μον, 1962 (παιδική άνθολογία).
6.
Μ ε λ έ τ ε ς:
Άμβρακία, 1954.
’Απόψεις, 1961.

'Όπως είναι εύνόητο, τό νά καταπιαστή κανείς σέ όλίγες μόνο γραμμές
;νά προβάλη αναλυτικά ένα τόσο έκτεταμένο έργο, είναι έγχείρημα άκατόρθωτο καί
ίσιος άσκοπο. Δέν έχει κεφαλαιώδη σημασία ή ανάλυση, σχολίαση ή προβολή δ
ιών των έργων δταν σέ κάθε ένα χωριστά βρίσκονται συγκεντρωμένες δλες of ά?ετές τού πεζογράφου καί δταν τό καθένα χωριστά λαμβανόμενο συνθέτει μια
ιλήρη εικόνα τού ύφους του. Θά μού έπιτραπή νά βασιστώ στήν υποκειμενική κρίιη μου — αν καί στον ορο αυτόν λανθάνει ή έννοια μιας καλοπροαίρετης αυθαιρε
σίας— και νά ξεχωρίσω τά σημεία πού ειδικά θά ήθελα νά μάς απασχολήσουν.
Άπό Ιδιοσυγκρασία, πριν άπ’ δλα, στέκω στον κύκλο των μυθιστορημάτων
ου και ξεχωρίζω τούς «Σουλιώτες», τούς λαμπρούς «Σουλιώτες» — έποποιΐα των
Ηπειρωτικών αγώνων τού 'Ελληνισμού θά τό χαρακτήριζα.
Τό μυθιστόρημα αυτό είναι Ιστορικό στις μεγάλες γραμμές του καί στή
ιαγραφή τών μορφών τών ήρώων του, με βασικούς τύπους τις φάρες τών Μποιαραίων καί το>ν Τζαβελαίων, πού έδωσαν στο όνομα τού Σουλίου τό βάθος ένός
ραματισμού καί τά φτερά ένός θρύλου. Μυθιστόρημα επικών διαστάσεων.
’Εδώ, μέσα άπό τήν στενή περιοχή περιορισμένου γεωγραφικού χώρου, ξεηδά δύναμη σέ διαστάσεις έποποιίας, πού τήν συλλαμβάνει σωστά τό μάτι ένός
οοικισμένου συγγραφέα. Δέν είναι τά μεγέθη στήν υλική τους διάσταση πού
τασχο^ούν τήν δράση ένός πνεύματος δημιουργικού. Τά μεγέθη προσδιορίζονται
ήν έσωτερική τους φύση, στήν εσωτερική τους διάσταση άπό τό μάτι που ξέι μέσα άπό τά πράγματα τής ζωής νά ξεχωρίζει τις ένότητες πού αποτελούνται

ΝΙΚΟΥ ΑΘΑΝΑΙΙΑΔΗ

ΤΟ ΕΡΓΟ TOT MIX. ΠΕΡΑΝΘΗ
*Αν μου ήτανε για έναν όλότελα άγνωστο ακόμα πνευματικό άνθρωπο νά
παρουσιάσω τό έργο του, αυτό θά μου ήταν πιο εύκολο. Θά μπορούσα τότε νά
αυτοσχεδιάσω μιά καλόβολη εισήγηση καί νά κινηθώ ελεύθερα, διατυπώνοντας α
νεξέλεγκτους χαρακτηρισμούς — αφού τό αντικείμενο θά ήταν άγνωστο— καί νάφθανα σέ συμπεράσματα προσωπικά, γιά τά όποια δεν θά είχα νά δώσω λόγο
ούτε στην πνευματική ιστορία τής εποχής, ούτε στην υπεύθυνα καθορισμένη αι
σθητική άξιοτέληση τού άγνωστου έργου.
Δεν πρόκειται γιά προοίμιο ενδεχόμενης «κριτικής», πού συνήθως εκφρά
ζεται σάν είδος διαιτησίας, πού ορίζει τά πράγματα, πολλές φορές, έ'ξω από τον
κύκλο, τό κλίμα καί τήν έμπνευση τού δημιουργού καλλιτέχνη.
Τά μέτρα καί οι κανόνες δεν μπορεί νά τίθενται από κανένα είδος κριτι
κής. Τούς κανόνες στην τέχνη τούς ορίζει ή ίδια ή τέχνη και είναι έργο βαθειάς
έρευνας νά μάς αποκαλύπτει αυτός τούς κανόνες καί νά μάς βοηθεϊ νά δεχόμαστε
τήν τέχνη καί νοησιακά καί όχι μόνο αισθησιακά. Συνεπώς ό καλλιτέχνης, αυτός
καθορίζει τά μέτρα του, έπιβάλλει τό ύφος του καί πραγματοποιεί τήν ενότητα
τού έργου του μέσα στη νομοτέλεια τής δικής του συνέπειας καί στο περιβάλλον
τής δικής του έμπνευσης.
Ό Μιχαήλ Περάνθης κατέχει θέση περίοπτη στά ελληνικά γράμματα.
Ή πνευματικότητα ενός ανθρώπου, είναι κόσμος ολάκερος καί πολυσύν
θετος.
Ξεκινά από κεΐ πού απαντούμε τήν καταβολή τού δημιουργικού σπέρματος
καί φθάνει ώς εκεί πού ή αισθητική καλλιέργεια, αποδίδει τό βαρύ έργο τής με
λέτης καί τής περισυλλογής, τής αξιολόγησης καί τής τεκμηρίωσης τών κειμένων,
πού συνθέτουν τήν έκφραση τού στοχασμού μιάς εποχής.
Μέσα στά όρια αυτά τά ευρύτατα κινείται ό Περάνθης, μέσα στην ροή
τήν αέναη ενός πνεύματος σαφώς δημιουργικού καί ερευνητικού, πού οΐ αντιδρά
σεις του σέ κάθε πνευματικό άπάντημα, οδηγούν τή σκέψη του καί φωτίζουν τούς
δρόμους της.
Ό Περάνθης είναι αυτό πού θά λέγαμε κυριολεκτικά : Εργάτης τών
γραμμάτων. Μέ άλλα ,λόγια «εργάζεται» όχι μόνο στον τομέα τής δημιουργικής
έμπνευσης, όπου ή φαντασία ελεύθερη από κάθε δέσμευση μάς αποκαλύπτει τις
Ιδέες καί τούς όραματισμούς τού πνευματικού ανθρώπου μέσω τής κίνησης και
τής δράσης τών ηρώων του, αλλά ακόμα εργάζεται ακάματα, πασκίζοντας νά μάς
μεταδώση γνώσεις γύρω από τό έργο καί τήν προσωπικότητα διαπρεπών μορφών
πού άφησαν βαθύ τό αχνάρι τού περάσματος των, από τά γράμματά μας.
Ή εργασία αυτή, εκτός από τήν αξία της σαν πολύτιμη γραμματολογική
προσφορά, ξεχωρίζει καί ηθικά σάν πράξη αί’τοιθυσίας, καθώς ό συγγραφέας θυ
σιάζει χρόνο πού ανήκει στήν δημιουργική εργασία γιά νά τον άφιερώση μέ αίιταπάρνηση στή περισυλλογή καί τήν προβολή τού έργου άλλων πνευματικών δη
μιουργιών.
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Σέ μια συστηματοποιημένη ταξινόμηση μπορούμε να δώσουμε τόν ακόλου
θο πίνακα του δλου Εργου του:
1. Π ο ί η σ η:
Τα πρώτα τραγούδια, 1937.
Τά μήλα τών Εσπερίδων, 1949.
2. Μ υ θ ι σ τ ό ρ η μ α :
Σκληρή βροχή, 1952.
Σουλιώτες, 1957 και β' Εκδοση 1968.
Τό χρώμα τής θάλασσας, 1963 καί β' Εκδοση 1968.
3. Μ υ θ ι σ τ ο ρ η μ α τ ι κ ή ζ ωή (vie Bomancee):
Ό Τσέλιγκας (για τόν Κρυστάλλη), 1943 καί β' Εκδοση σέ νέο κείμενο, 1961.
Ό Κοσμοκαλόγερος (για τόν Παπαδιαμάντη), 1948, β' 1952, γ# I960,
δ' 1967.
Ό ’Αμαρτωλός (για τόν Κ. Καβάφη), 1953, β’ 1961.
4. Ε κ δ ό σ ε ι ς Α π ά ν τ ω ν :
ί
Κρυστάλλης, 1952 και β' 1959.
Μητσάκης, 1956.
Μαβίλης, 1960.
r
Παπαδιαμάντης, 1965 (τέσσερες Εκδόσεις).
5. ’Α ν θ ο λ ο γ ί ε ς :
I
Ποίησης, 1954 (και γνωρίζει 6 εκδόσεις).
\
'Ελληνική Πεζογραφία, 1966 4τομο, 1968 β’ Εκδ. 5τομο.
*
Τό βιβλίο τής ’Αγάπης, 1960.
ί
Τά ποιήματά μου, 1962 (παιδική ανθολογία),
j
6. Μ ε λ έ τ ε ς:
|
Άμβρακία, 1954.
ί
’Απόψεις, 1961.

{
j

’Όπως είναι ευνόητο, τό να καταπιαστή κανείς σέ όλίγες μόνο γραμμές
|νά προβάλη αναλυτικά Ενα τόσο Εκτεταμένο Εργο, είναι Εγχείρημα Ακατόρθωτο καί
(ίσως άσκοπο. Δέν Εχει κεφαλαιώδη σημασία ή ανάλυση, σχολίαση ή προβολή δjUov τών Εργων όταν σέ κάθε Ενα χωριστά βρίσκονται συγκεντρωμένες δλες οί α
ρετές του πεζογράφου και δταν τό καθένα χωριστά λαμβανόμενο συνθέτει μια
(ιλήρη εικόνα τού ύφους του. Θά μού έπιτραπή νά βασιστώ στήν υποκειμενική κρίΙιη μου — αν καί στον ορο αυτόν λανθάνει ή Εννοια μιας καλοπροαίρετης αύθαιρειίας— και νά ξεχωρίσω τά σημεία πού ειδικά θά ήθελα νά μάς Απασχολήσουν.
’Από ιδιοσυγκρασία, πριν άπ’ δλα, στέκω στον κύκλο τών μυθιστορημάτων
κ>υ καί ξεχωρίζω τούς «Σουλιώτες», τούς λαμπρούς «Σουλιώτες» — Εποποιία τών
Ηπειρωτικών αγώνων τού 'Ελληνισμού θά τό χαρακτήριζα.
Το μυθιστόρημα αυτό είναι ιστορικό στις μεγάλες γραμμές του καί στη
ιαγραφή τών μορφών τών ηρώων του, με βασικούς τύπους τις φάρες τών Μποιαραίων καί τών Τζαβελαίων, πού Εδωσαν στο όνομα τού Σουλίου τό βάθος Ενός
)αματισμού καί τά φτερά Ενός θρύλου. Μυθιστόρημα Επικών διαστάσεων.
’Εδώ, μέσα από τήν στενή περιοχή περιορισμένου γεωγραφικού χώρου, ξεηδά δύναμη σέ διαστάσεις Εποποιίας, πού τήν συλλαμβάνει σωστά τό μάτι Ενός
οοικισμένου συγγραφέα. Δέν είναι τά μεγέθη στήν υλική τους διάσταση πού
Γασχολούν τήν δράση Ενός πνεύματος δημιουργικού. Τά μεγέθη προσδιορίζονται
ήν εσωτερική τους φύση, στήν Εσωτερική τους διάσταση από τό μάτι πού ξέι μέσα από τά πράγματα τής ζωής νά ξεχωρίζει τις Ενότητες πού αποτελούνται

τόσο ά$τό άμέριοτο σύνολο ενός ιστορικού γεγονότος, δσο ταυτόχρονα και από τόνί
έπιμερισμό του σέ Αντιδράσεις ατομικές, σε κίνηση συνειδήσεων, σέ παλμούς άν- i
θρωπιάς, πού σκεπάζονται κάτω από την βαρεία καλύπτρα της Ιστορικής ώρας. f
Ό Περάνθης, ολοκληρωμένος πράγματι ερευνητής τής ιστορικής ύλης δσο.]
και των έπι μέρους ανθρώπινων χαρακτήρων, πού συνιστούν τό ανώνυμο πλήθος;;
Ιστορικής πομπής συμβάντων, μέ τούς «Σουλιώτες» του έγγίζει τά άκρότάτα ση-$
μεία τής πληρότητας στην απόδοση τής μυθιστορηματικής έκφρασης ιστορικών3
στιγμών.
|
Αυτή ή Σουλιωτοπούλα ή «Βαγγέλη» ή σκληρή στην πάλη και τρυφερήν
στον συναισθηματισμό της, ή εκπληκτική στήν ορμή τής' παλληκαριάς της καί|
γλυκύτατη στο υποσυνείδητο τής.θηλυκής της φύσης, μάς φέρνει, μέ τήν έπιφύ-j
λαξη πάντοτε των αναλογιών, μια πνοή από τήν θρυλική ’Ιωάννα τής Λωραίνης, |
καθώς μέ το θάρρος και τό αδάμαστο φρόνημά της εμψυχώνει τούς πολεμιστές. 1
• "" ' Τό θαυμάσιο εύρημα τής σκηνής, δπου οι δυο προεστοί έρχονται νά έπι-·
τιμήσουν τον γέρο Γιώργη - Μπότσαρη μή έγκρίνοντας τήν πολιτεία του άπέ-|
ναντι στούς τούρκους/ ζωντανεύει στα μάτια μας τρομερές κατάρες πού πάντα:**
δέρνανε τον ιστορικό μας βίο και δέν άφηναν τήν Ελληνική αρετή νά πορευθήΐ;
αλώβητα μέσα από τις καταιγίδες πού στάθηκαν τό αξεπέραστο και φοβερό γρα-jj
φτό τής έθνικής μοίρας μας.
I
Οί σελίδες τού ρωμαλέου αυτού έργου πρέπει νά λογαριάζονται,από τά λίγα(f
καλοζυγισμένα κείμενα πού άνασταίνουν τό Ελληνικό παρελθόν χωρίς κόμπο καί$
μεγαλολογίες, μακρυά από άγονες μεθόδους «προς έξύψωσιν τού εθνικού φρονή
ματος» δπως θά λέγαμε. ’Αλλά μέ τον απλό και γι’ αυτό σοφό μυθοπλασμό τού ι
στορικού γεγονότος καί τήν μεταφορά υψηλών εννοιών μέσα στήν αδρή περιβολή
γενναίων πράξεων.
' . . ,
«Λυρικό Ημερολόγιο». άποκλήθηκε τό μυθιστόρημά του «Σκληρή βροχή»
δπου χρονικογραφείται ή πολεμική ζωή — τό βίωμα τού συγγραφέα— στο μέ
τωπο τής Θράκης.
Στο «Χρώμα τής θάλασσας» μάς δίνει έ'να μυθιστόρημα μέ,τή σύγχρο
νη ερωτική ψυχολογία ^ών νέων.
’Εκείνο, πού χαρακτηρίζει ιδιαίτερα τον Περάνθη είναι ή δημιουργία του
στο κεφάλαιο τής πεζογραφίας πού άποκλήθηκε στή Γαλλική ορολογία «vie τοmancee» και.πού στον 'Ελληνικό μεταγλωττισμό καθιερώθηκε μέ τον δρο «Μυθίι
στορηματική . βιογραφία» και πού σιοστότερα νομίζω, θά αποδιδόταν σάν «Μυθιστορηματοποιημένη βιογραφία» καί δπου βιογραφούνται μέσω μιάς άναλτττικής
ανασύνθεσης τής φαντασίας μορφές, έξέχουσες τών γραμμάτων, δπως είπαμε.
Στο κεφάλαιο αυτό μάς έδωσε τον Καβάφη μέ τίτλο ό «'Αμαρτωλός», τον
Παπαδιαμάντη μέ τίτ?ω «Κοσμοκαλόγερος» καί τον Κρυστάλλη μέ τίτλο ό «Τσέ|
λίγκας».
.
|
Ή μυθιστορηματική βιογραφήστε τού Καβάφη παρουσιάζει, μεγάλες δυ~
σκολίες, χρωστημένες στις ιδιαίτερες συνθήκες τής ζωής του, αταίριαστες στούς^
ηθικούς κανόνες μιάς φυσιολογικής ιδιοσυγκρασίας.
2
Ό μεγάλος. αυτός ποιητής, δημιούργησε μεγάλες δυσχέρειες γιά τον μελ^
λοντικό συνθέτη τής βιογραφίας του. Ό Περάνθης λογαριάζοντας τό πρόβλημά! I
αυτό γράφει στον πρόλογο τού «'Αμαρτωλού»: «’Αμφιβάλλω αν άλλη μορφή προ?| *
βάλλει περισσότερα εμπόδια στήν μυθιστορηματοποίηση. Πρώτα-πρώτα τό γνω^Ι /
στο έκνομο βίτσιο του, πού αυτό καθ’ εαυτό απωθεί αλλά και άφαιρεί τήν ε(καίριοι
ενός φυσιολογικού έρωτα από εκείνους πού ομορφαίνουν τή ζωή καί τά βιβλία». ] ό
’Αντίθεση άμεση μέ τό αμαρτωλό κλίμα τής ζωής ενός Καβάφη, αποτελεί j :
ή Ιστόρηση τής βιογραφίας τής πιο ενάρετης μορφής πού γνώρισε ό κόσμος τής,
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Ελληνική; διανόησης. Τή; μορφή; τού Παπαδιαμάντη. 01 σελίδες αυτές τής
βιογραφίας μετουσιώνονται στον κόσμο τής Σκιάθου.
Έχω την έντύπωση, από τότε, πριν καιρό, και τώρα, στό ξανακοίταγμα,
πώς διαβάζω* έναν άλλο Παπαδιαμάντη που γράφει Ιστορία όπου ήρωας της εί
ναι ό ίδιος.
■*
Ό συγγραφέας τής μιάΐιστορημαΐικής ζωής γίνεται ολόκληρος προσφορά
στό αντικείμενο που θέλει νά άποσπάσει από τά πλαίσια τής καθημερινής ζωής
και νά απομονώσει, δημιουργώντας σχεδόν ένό σύμβολο. *’
Αυτές οι μορφές πού αποσπούμε από την καθημερινότητα τους γιά νά τις
προσφέρουμε καθάρια διατυπωμένες στην όραση τού κοινού, μόνο τότε ακριβώς
αποκτούν την πληρότητα ενός προορισμού. Γιατί δέν είναι μόνο τό έργο, αλλά
είναι και ό άνθρωπος, είναι και ό βίος του!
01 πιο συναρπαστικές σελίδες, πού αληθινά, συγκλονίζουν τον αναγνώστη
είναι αυτές πού ιστορούν τό τέλος τής ζωής τού μεγάλου αυτού ηθογραφικού νουβελίστα. Ό Περάνθης έδώ έγγίζει καίρια την ευαισθησία μας και προβάλλει σκη
νές στις όποιες ό ήρωας γίνεται ήρωας κειμένου, όμολογούμενα τής ίδιας τής δικύς του έμπνευσης.
Ό Περάλ'θης μάς έ'διυσε πράγματι ένα αληθινό κομμάτι τού Παπαδιαμάντη ...γραμμένο γιά τον Παπαδιαμάντη. ’Αληθινά βιβλική απεικόνιση σκη
νής, σά νά πάρθηκε αυτούσια από κείμενο τού μεγάλου Σκιαθίτη.
Τον Τσέλιγκα ό Περάνθης τον γράφει όταν είναι μόλις 20 χρόνων και
δημοσιειιεται στην «Ν. ’Εστία» στην Κατοχή.
Άνασυνθέτει όλο τό κείμενο και τό δημοσιεύει στην ώριμη μορφή του γιά
δεύτερη φορά τό I960. "Ας μην ενδιατρίβουμε περισσότερο και στην έπιτυχία αυ
τή τού σι»γγραφέα, πού μάς έδωσε τήν μορφή τού πηγαίου και ανεπιτήδευτου αυ
τού ποιητή μέ όλη τήν ζωντάνια μιας πλαστικής δημιουργίας. Δέν έχουμε νά άποκαλύψουμε έδώ περισσότερα στοιχεία μαστορικής από όσα αποκομίσαμε από
τις άλλες Ιστορημένες βιογραφίες τοχ».
Τον Περάνθη πρέπει, νά γνωρίσουμε και στον χώρο τού δοκιμιού' πού
είναι γι’ αυτόν ένας πολύ οικείος τόπος.
Τό δοκίμιο είναι ή μορφή τού συστηματοποιημένου στοχασμού πού άποκρυσταλλιόνει τήν θέση τού πνευματικού άνιθρώπου απέναντι στά κοινωνικά προβλήμα
τα, απέναντι στά ιστορικά γεγονότα ή τά πολιτικά θέματα τής εποχής. ’Εκφράζει
τό σύνολο ενός πιστεύω απέναντι γενικά στη ζωή. Μπορεί δ στοχασμός νά βρί
σκεται διάσπαρτος στήν έκταση τού δημιουργικού έργου τού συγγραφέα, στό μυ
θιστόρημα, στήν ποίηση, στό θέατρο, στή νουβέλλα. ’Ίσως μάλιστα έτσι αφομοι
ώνεται πιό εύκολα από τό σύνολο. Μά ή ευθύνη πού μέ τό βάρος της πιέζει ένα
στοχαστή οδηγεί στήν συστηματοποιημένη σύνθεση κειμένογν πού αποκαλύπτουν τήν
μορφωτική δομή τού πνεύματος. Γενικά μέσα από τό δοκίμιο αποσαφηνίζεται και
ξεκαθαρίζεται ή κεντρική πεποίθηση και προβάλλονται αντίστοιχα οί άμφιβολίες
πού κρατούν τό πνεύμα σέ μιά διαρκή εγρήγορση.
Ό Περάνθης μέ πολλές δαώέξεις του και πληθο>ρική εργασία σέ περιο
δικά και έφ>ημερίδες σώρευσε μιά σημαντική σέ ποσότητα και ποιότητα ύλης σκέψη. ’Έχει λεπτότητα και οξύτητα τό διανόημά του και προ παντός, πείθει στή
λογοτεχνική μαστοριά του, αλλά αποτείνει συστατικό τής καθάριας του σκέψης.
Καταλήγω σ’ αυτό, κυρίους ξεδιαλέγοντας μέσα από τον τόμο «’Απόψεις»,
όπου συγκέντριοσε ό,τι έκρινε καλλίτερο από τήν δημοσιογραφική έργασία του,
τό κεφάλαιο «Ψυχάρης και Ψυχαρισμός». Σ ’ αυτό φθάνει στον τολμηρό αλλά και
δίκαιο χαρακτηρισμό πώς: «Ό Ψυχάρης ωφελήθηκε από τον Δημοτικισμό, ένώ ό
Δημοτικισμός ζημιώθηκε από τόν Ψυχάρη».
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Είναι μια πολύ σοοστή παρατήρηση πού συμφωνεί με την νομοτέλεια πού
διέπει την εξέλιξη των γλωσσών. Ό Περάνθης έχοντας το θάρρος τής σωστής
αυτής σκέψης τάσσεται αμέσως μέ τον καθορισμό πώς: ή καθημερινή χρήση από
τον λαό, τον μόνο δικαιωματικά γλωσσοπλάστη κα'ι ή αίσθητική έπεξεργασία μέ
σα από τά κείμενα τής λογοτεχνίας — δπως έγινε μέ τήν ’Αττική διάλεκτο— μό
νον αυτά καθορίζουν φυσιολογικά τήν μορφή του γλωσσικού οργάνου.
Θά μου επιτρεπόταν εδώ ένας έπιγραμματικός καθορισμός «’Αντί ό Ψυχάρης νά δημοτικίσει προσπάθησε νά έκψυχαρίσει τήν Δημοτική». Έξ άλλου ό
Περάνθης εδώ συμφωνεί απόλυτα μέ τήν ιστορική εξέλιξη του γλωσσικού πού
μέ τήν πριν από τον Ψυχάρη εμφάνιση τής λαμπρής Έφτανησιακής Σχολής στήν
ποίηση είχε πιά ουσιαστικά λυθή και οριστικά ύπερπηδηθή κάθε μεταγενέστερη
αντίθεση πάνω σ’ ένα θέμα πού ή στενοκεφαλιά και ό παρεξηγημένος πατριω
τισμός είχαν άναγάγει σέ ολάκερο ζήτημα.
Στήν «Συναλία τών λέξεων» άλλο κεφάλαιο τών «Άπόψεών» του χάρηκα
τή διατύπωση, πώς: «Αυτό πού υποτιμητικά κρίνεται ώς πολυγλωσσία (στή γλώσ
σα μας) μπορεί σέ έπιδέξια χέρια νά άποτελέσει τήν άείροη πηγή τής κατεργα
σίας ενός προσωπικού ύφους».
Μέ άλλα λόγια — μπορούμε νά συμπληρώσουμε— είναι κάποτε καιρός νά
είπωθή: ’Αφήστε τό άνούσιο, άτοπο και άντιγλωσσολογικό επιχείρημα τής λεγά
μενης πολυγλωσσίας μας και μή τό μεταχειρίζεστε σάν δπλο κατά τής δημοτικής.
’Αντίθετα ό μορφολογικός πλούτος τής γλώσσας μας, οί απειρίες τών λέξεων και
τών εκφράσεων γύρω στο ίδιο πράγμα δέν δηλώνουν παρά τήν ευφορία τής γλωσ
σοπλαστικής Ιδιοσυγκρασίας τού 'Ελληνικού λαού.
Δέν θά εκταθώ περισσότερο στο λαμπρό δοκιμιογραφικό ταλέντο του Περάνθη και ούτε στις έντυπώσεις τις βοθειές πού* πάντα μου προξένησαν οί έμβριθεΐς διαλέξεις του.
Μεγάλο, βαρύ και γεμάτο σημασία έργο είναι ή 5τομη «'Ελληνική Πε
ζογραφία» του. Είναι μιά κατάθεση πού κάνει ό Περάνθης στο 'Ιστορικό ’Αρ
χείο τής 'Ελληνικής Γραμματείας.
Ή «Ελληνική Πεζογραφία» τού Περάνθη αναβιώνει μιά όλόκληρη —
καί από τις δραματικώτερες— περίοδο τού 'Ελληνικού λόγου. Προσκομίζει μεγί
στης αξίας πληροφοριακό υλικό, παρουσιάζει κείμενα λησμονημένα, συνδέοντας
τήν σημερινή πνευματική γενιά τών Ελλήνων μέ μιά εποχή, απ’ όπου ξεκίνησε
γιά τήν Ευρώπη ή ’Αναγέννηση, καί γιά τόν τόπο μας ή μεγάλη συμφορά μιάς
ανυπολόγιστης καταστροφής.
Δέν είναι μόνο τά κείμενα πού παρεντίθενται στούς 5 ογκώδεις τόμους
τής Πεζογραφίας. Κείμενα πού δσο σέ κανένα άλλο λαό καλύπτουν τόσο μονα
δική σέ διάρκεια εθνική οδύνη καί μαρτυρούν γιά μιά κοιλάδα δακρύων στήν
οποία έχει μεταβληθή ό ελληνικός τόπος: Ό κλασικώτερος τόπος τού κόσμου.
’Αλλά είναι καί ή πολύτιμη ευσυνειδησία μέ τήν οποία, μοχθώντας αληθινά, σέ
προεισάγει στο κλίμα τών εποχών, πού τά κείμενα αυτά ανασταίνουν, τόν ανα
γνώστη τόσο τόν κατατοπισμένο δσο καί τόν απληροφόρητο.
Κατορθώνει ώστε τά κείμενα αυτά νά μή μένουν απλό γράμμα καί νεκρό
Ιστορικό στοιχείο. Τά συμπαρακολουθεί 6 ίδιος, τά παραστέκει, τά οδηγεί, τά
κατατάσσει καί είναι ή στοργή του γι’ αυτά ένα αληθινά αναζωογονητικό τους
στοιχείο.
Τό έγχείρημα αύιό εμπλουτίζει τήν 'Ελληνική βιβλιοθήκη μέ ένα αληθι
νό μνημείο.
Δέν υπάρχει σωστότερη άποψη o it αυτήν πού θέλει τήν Ιστορία τών λαών
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νά είναι ιστορία τής βιωμένης μαρτυρίας και τής καθημερινής περιπέτειας του
ατόμου. Ή αληθινή Ιστορία άπαντά έξω από τά λεγάμενα Ιστορικά βιβλία.
Σέ κείνα τονίζεται προ πάντων ή πολιτική ιστορία των έθνών, τά γεγο
νότα τά πολεμικά πού δημιουργούν γενικές καθεστωτικές καταστάσεις καί περι
στρέφονται κυρίως γύρω από προσωπικότητες πού ή τύχη ή οί συμβάσεις ή οΐ
αιφνίδιες κάποτε συγκυρίες και σπάνια ή ικανότητα ή ή αξιοσύνη τους, τούς
έθεσαν επί κεφαλής των λαών.
Ή πραγματική ιστορία των εθνών είναι γραμμένη στά κείμενα πού βγή
καν έμπνευσμένα άπό τήν επήρεια των συγκαιρινών τους Ιστορικών πραγμάτων,
ί
Για τον λόγο αυτόν περισσότερη Ιστορία μέ αναμφισβήτητη αυθεντικότητα
;! και πιστότατη αναπαράσταση τής καθαυτό ανθρώπινης Ιστορικής μοίρας, είναι τό
Ί πνευματικό έργο «Πόλεμος και Ειρήνη» τού Τολστόϊ, άπό όποιαδήποτε κείμενα
τής Ιστορικής επιστήμης πού πραγματεύτηκαν τήν μεγάλη Ναπολεόντεια στρατειά.
Σέ κείμενα παρόμοιας Ιστορικής μαρτυρίας πού περιλαμβάνονται στην Π ε
ζογραφία τού Περάνθη διαβάζουμε σήμερα τήν αληθινή ιστορία τού ’Έθνους,
ί
Τίποτα δέν συγκινεϊ, δεν συγκλονίζει περισσότερο άπό τά χρονικά τών
ί βυζαντινών Φραντζή, Δούκα, Μιχαήλ Κριτόβουλου και άλλων μέ τίτλους «Ή πόj λις έάλω», «Ό πόλεμος καθ’ ημέραν ηύξανε», «Και ήν ΐδεΐν θέαμα φρίκης με\ στον», αΘέαμα πέρα τραγιοδίας άπάσης» και μέ κείμενα δπως τούτο: «νΩ! φρίjξον 'Ήλιε! ό)! στενάξον γή! έάλω ή πόλις, ήμάς δέ τού πολεμειν παρήλθεν ή ώρα.
«»Αλλ’ υπέρ τής σωτηρίας ημών εΐ δυνατόν φροντίσωμεν. . .»
Ενδιαφέρον ιδιαίτερο παρουσιάζει ή κρίση τού Περάνθη γιά τή λεγό,μενη γενιά τού 30, όπου ίσιος μέ περίσσια αυστηρότητα έλέγχονται κάποιες τά
σεις της πού ξεχωρίζει ό συγγραφέας.
Πάντα προσωπικά είχα τή γνώμη πώς διαχωρισμός τής γενιάς τού 30
άπό τήν άμέσως επόμενη — δπως άλλωστε τό είχα πή σέ μιά συνέντευξη τού 1963
πού μού ζητήθηκε άπό τήν εφημερίδα «Νίκη»— δέν μπορεί νά γίνη. Καί οί δυο
γενιές αποτελούν ενότητα ξεκινημένη άπό τήν ίδια αιτία μιάς συνολικής πτώ
σης τών όσων θεωρούνται άνθρώπινες άξιες. Πτώσης χρωστημένης στο μακελιό
ρυό στενά συννεφιασμένων παγκόσμιων πολέμων πού ξεπήδησαν άπό τις ίδιες αι
τίες και δημιούργησαν τά ίδια προβλήματα. νΙδιοι είναι οί στόχοι τών συγγρα
φέων πού φανερώθηκαν στήν περίοδο τήν μετά τό 18 πού τράβηξε ώς τό 50 καί
;ό 60. Είμαστε απόλυτα σύμφωνοι μέ τό Περάνθη.
Πάντως, τελειώνοντας, πρέπει νά τονίσω — δσο και άν ό λόγος μου αυτός
ιέν θά έχει τήν αξία παρά μόνο μιάς απόλυτα προσωπικής γνώμης— πρέπει νά
ονίσω πό>ς τό έργο τής «Ελληνικής Πεζογραφίας» είναι τίτλος βαρύτιμος γιά
άν συνθέτη του καί αυτό ασφαλώς άναγνωρίζεται σήμερα.
Εκτός άπό τήν συγκέντρωση τής τεράστιας ύλης πού μαζεύτηκε μέ χίιους κόπους και μόχθους, θά άποτελεΐ τό έργο αυτό στο μέλλον άξετίμητη πηγή
ιά νά άντλούν άπό εκεί οί νεώτεροι άναδιφητές καί νά τό συμπληρώνουν μέ δ,τι
ερισσότερο, δ,τι πιο καινούργιο θά προκόψει άπό τις δικές τους διερευνητικές
?γασίες σέ χρόνο πού θά επεκτείνει φυσιολογικά τους χώρους τής ίστορικής μνήης καί τής προσωπικής εμπειρίας.
Και άνοίγοντας τον πρώτο τόμο αυτού τού έργου δέν μπορούν παρά νά στέτυν στον πρώτο λόγο πού ό συγγραφέας χαράζει άρχίζοντας:
«Τούτη ή μικρή Ελλάδα μας είναι ένας φτωχός βράχος θαλασσόπληκτος,
φωμένος μέ τήν ψυχή μας, αγιασμένος άπό τούς άγώνες μας, ολάνθιστος άπό
/εύμα καί άρετή.»

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ
ΚΑΙ Η ΕΠΑΡΧΙΑ
Στην έψημερίδα «Ε Λ Ε Υ Θ Ε Ρ Ο Σ Κ Ο Σ Μ Ο Σ », π ρ ιν άπό κάμποσες μέρες, έπιχειρήθηκε μ ια εύρεία συζήτηση, γ ια την θεατρική ζωή, πού υπάρχει τώρα στην ’Αθήνα.
Την σ χετική άφόρμηση τήν έδωκε τό θέμα τής μελέτης, που γ ίν ετα ι, έδώ και κάμπο
σον καιρό, γ ια τήν άνέγερση, στήν θέση του Δημοτικού Νοσοκομείου, ένός Δημοτικού
Θεάτρου ’Αθηνών. Κ α ί, ξεκινώντας ά π ’ τήν έκτίμηση μια ς τέτο ια ς άναγκα ιότη τα ς, ή
συζήτηση αυτή που κρατήθηκε ανάμεσα σέ γνω στές προσω πικότητες τών γραμμάτων
και τού θεάτρου, διευρύνθηκε κάπω ς. ’Έ τ σ ι, π α ρ ’ δλο που οί έρωτήσεις, που έθεσε ή
έψημερίδα, περιύβριζαν οπω σδήποτε τό θέμα μέσα σέ π λ α ίσ ια οχι πανελλήνιου ένδιαφέροντος, ή συζήτηση ξεπέρασε τά όρια τού κλεινού "Α στεως. Κ αί, μέ τήν ευκαιρία, έγ ίν ε, κ α τ’ αυτόν τον τρόπο, κΓ ένα είδος ευρύτερης θεώρησης τής θεατρικής ζωής, που
έχει στήν τω ρινή εποχή ή ’Α θήνα.Ω στόσο, δμω ς, νομίζω πώ ς τό πρόβλημα τούτο —
γ ι α τ ί , ά να ντίλεκ τα , γ ια πρόβλημα π ρ ό κ ειτα ι— , δχι μονάχα δέν τοποθετήθηκε — ά π ’ τήν
άρχή— καλά, άλλα καί δέν συζητήθηκε δπω ς θά έπρεπε. Στάθηκε, περισσότερο, στήν
μορφή τών σύντομων δημοσιογραφικώ ν συνεντεύξεων, πού, φυσικά, δίνουν τ ις γνώμες
καί τ ις ά πόψ εις τών άτόμων που παίρνουν μέρος (έγκύρων, άναμφισβήτητα, εν προκ ειμ ένω ), γ ια νά δοθεί έτσ ι, ή δυνατότητα νά μορφώσει κανείς μια ιδέα γ ια τήν άνα γ κ α ιό τη τα ή δχι τής δη μ ιουρ γία ς ένός τέτοιου θεάτρου.
Έ ν το ύ το ις, δμω ς, οί άπόψ εις α υτές, έδωκαν καί μια προέκταση, γ ια μια γενικώτερη επισ κόπη σ η τής σύγχρονης θεατρικής ζωής, πού, προ π α ντός αυτή, έχω τήν
γνώμη π ώ ς θά π ρ έπ ει νά μάς ά πασχολήσ ει π ιο πολύ. Πρόκειται γ ιά τό έλληνικό θέατρο, στήν έποχή μ α ς, γ ιά τήν π ο ιό τη τά του καί, κυρίως, γ ιά τήν άνάγκη τής μόνιμης
π α ρ ο υ σ ία ς του στήν ελληνική επ α ρ χία . Στήν συζήτηση, πήραν μέρος ό Πέτρος Χάρης,
ό Δ ημήτρης Μ υράτ, ό Σω κράτης Κ αραντινός, ό Ά νδρ έα ς Καραντώνης, ό "Αλκής Θρύλος, ό Παύλος Φλώρος καί ό Λ άμπρος Κ ω νσταντάρας, οί οποίοι, στο σύνολό τους, έχουν π ερ ίπ ο υ τήν ίδ ια γνώμη, ειδικά γ ιά τό Δημοτικό Θέατρο ’Αθηνών, πώ ς, δέν εΐναι ά ναγκαΐο. ’Ακόμα, σέ ώ ρισμένες π ερ ιπ τώ σ εις, μερικοί κρατήθηκαν, σχεδόν άποκλεισ τικ ά , σ τ ις άλλες ά νά γκ ες που έχει ή ’Αθήνα γ ιά άλλες καλλιτεχνικές ή πνευματικές
εκδηλώσεις ( α ’ί θουσα γ ιά συναυλίες, πνευματικό κέντρο), χω ρίς νά άνοίξουν τήν συζή τη σ η 'κ Γ έξω ά π ’ τά δρ ια τής πρω τεύουσας. Γ ι’ αυτό, έδώ, εμείς θά ξεχωρίσουμε, προκειμένου νά ευρύνουμε τήν συζήτηση, τ ις άπόψ εις που διατύπω σαν ό Σωκράτης Καρ α ντινό ς, ό Πέτρος Χάρης, καί ό Παύλος Φλώρος, γ ια τ ί, αυτοί έθεσαν, κατά τήν γνώμη μ α ς, π ιο σ ω σ τά καί π ιο ευρύτερα τό πρόβλημα, θεωρώντας πώ ς, π ρ ώ τ’ ά π ’ όλα,
εκείνο που προέχει έδώ, είναι ή δη μ ιουρ γία Δημοτικών Θεάτρων σ τά π ιο σημαντικά
κέντρα τής έλληνικής έπ α ρ χ ία ς. Π ρ ά γμ α τι, αν ή ελληνική θεατρική ζωή είναι πάσχουσ α ά πό μιά λυμφαντική ψ ευ το γιγα ντία σ η , αυτό συμβαίνει γ ια τ ί αυτή δέν έφυγε ά π ’ τήν
ά ντιθεα τρική άντίληψη τής πολυάνθρωπης πόλης. " Ε τσ ι, δέν κατώρθωσε νά συνδεθεί μέ
τ ίς ζω ντανές ά ρ τη ρ ίες, που έχει ό νεοέλληνας, γ ιά νά πάρει μ ιά όργανική θέση μέσα
σ τήν ζωή του κα ί, κατά σ υνέπεια, νά δημιουργήσει μιά οντότητα πανελλήνιας ευθύ
νης. Τό θέμα τούτο, π α λ α ιό τα το , σχεδόν προπολεμικό, άν θυμηθούμε τό «"Αρμα Θέσ π ιδ ο ς» , δέν τ ίθ ε τ α ι, φυσικά, γ ιά πρώτη φορά. Τώρα, δμως, που οί συνθήκες τής ζωής,
ύσ τερ ’ ά π ’ τήν ά πότομη έξαστικοποίηση τής έπ α ρ χ ία ς, άρχίζει νά παίρνει τήν κρισιμ ότητα, που έχουν τά προβλήμα τα έκεϊνα, που άναφέρονται σ ’ αυτήν τήν ’ίδια τήν πνευ-
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« Η Π Ε ΙΡ Ω Τ ΙΚ Η Ε Σ Τ ΙΑ » '
ματική έθνική φ υσ ιογνω μία τής χώ ρας μας. Κ αί, γΓ αυτό, -πρέπει νά μην μείνει μ ια
συζήτηση μονάχα, ή ο π ο ία , μέ τον καιρό, θά κ α τα χω νια σ τεί. Γ ι’ αυτό, κάτω ά π ’ το
πρίσμα μια ς τέτο ια ς θεώρησης, κρίνομε ά να γκα ίο νά εκθέσουμε κΓ έμείς, οί λησμο
νημένοι ά π ’ τους τρ ιά ντα τόσους θιάσους τής πρω τεύουσας, οί άνθρωποι τή ς έλληνικής
επ α ρ χία ς, τ ις δικές μας ά πόψ εις, έστω και αυτόκλητοι (άφοΟ, μεταξύ των κληθέντων,
δεν άξιώθηκε κΓ ή φωνή τής έπ α ρ χ ία ς νά καταχωρηθεϊ κάπου έκεί).
Τό α ίτη μ α τή ς έλληνικής έ π α ρ χ ία ς, γ ιά ένα θέατρο όχι π ερ α σ τικ ό καί δ χ ι χ α 
μηλής π ο ιό τη τα ς, δπ ω ς θά θυμούνται πολ λ οί, προβλήθηκε πολύ έντονα και σ ε π α νελ
λήνια περ ίπ ου κλίμακα, κυρίως ά π ’ την πόλη τούτη, μέ την λα μπρή έκείνη σταυροφο
ρία, πού άνάλαβε τό περιοδικό « ’Η πειρω τική ’Ε σ τία » , έδώ καί δέκα σχεδόν χρ όνια .
Τότε, δόθηκε, π ρ ά γ μ α τι ή ευκ α ιρία νά έρευνηθει, ά π ό τ ις π ιο κ α ίρ ιες θ έσ εις, τό π ρ ό 
βλημα τούτο, καί νά διατυπω θούν τά α ιτή μ α τα κάπω ς ά π ο τελ εσ μ α τικ ά . Σ τ ις σ ελ ίδ ες
τής «’Η πειρω τικής Ε σ τ ία ς » , δεν διατυπώ θηκαν μονάχα λόγοι καί δέν ά π ό μ εινα ν, όσοι πήραν μέρος, σ το σ τά διο τής παθητικής έπ ίκ ρ ισ η ς ή τή ς ά να π ο τελ εσ μ α τικ ή ς π ι 
κρίας. Τό α ίτη μ α αυτό, πού προβλήθηκε μέ τον τίτλ ο «Η ΕΠ Α ΡΧ ΙΑ ΖΗΤΑΕΙ Θ Ε Α Τ ΡΟ
— ΕΝΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΙΤΗΜΑ», όπω ς αυτό άναλύθηκε σ τ ις λ επ το μ έρ ειές του ά π ’
τούς σ υνεργάτες τού περιοδικού, υιοθετήθηκε, σάν ορθή άποψη, όχι μόνο ά π ’ τούς πνευ
ματικούς άνθρώπους τή ς έ π α ρ χ ία ς, άλλά καί ά π ό έγκυρα ημερήσ ια καί π ερ ιο δ ικ ά φύλ
λα, τόσο τής πρω τεύουσας, όσο καί ολόκληρης τή ς έ π α ρ χ ία ς (τ ό «ΒΗΜΑ», «ΤΑ ΝΕΑ»,
«Ο ΤΑ Χ Υ Δ ΡΟ Μ Ο Σ», ή « Μ Ε Σ Ο Γ Ε ΙΟ Σ » /σ τ ή ν Κ ρήτη/, «ΤΑ Κ Ε Ρ Κ Υ Ρ Α Ι Κ Α ΝΕΑ»,
ή «ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ» /σ τ ή ν Κ α τερίνη/ κ .ά .). ’Έ δω σ α ν ένα ά ξιέπ α ιν ο πα ρ όν καί μ ιά φλέ
γουσα έπ ικ α ιρ ό τη τα . Ε ίτα ν π ρ ά γ μ α τ ι μ ιά ώθηση, στήν ό π ο ια πή ρα ν μέρος ξεχω ρισ τοί
πνευματικοί άνθρω ποι, οί όποιοι, μπορούμε νά πούμε, έθεσαν, γ ιά πρώ τη φορά, τό
πρόβλημα κάτω άπόναν φακό άμεσης καί θαρραλέας έξέτασ η ς. ‘Ο κ. Ά ρ . Γ εροντικός
γ ιά την πνευματική ανασυγκρότηση καί τό θέατρο στον τό π ο μ α ς, ό κ. Πάνος Γρϊσ πος γ ιά τό Θέατρο στήν ’Ε π α ρ χ ία καί τήν οικονομική του πλευρά , ό κ. I. Ν. Νικολα ΐδης γ ιά τήν άνάγκη θεατρικής ά γ ω γ ή ς, ό υποφαινόμενος γ ιά τήν ά ν α γ κ α ιό τη τα ένός έλληνικού θεάτρου, ό μα κ α ρίτης Γ. I. Π α π α γεω ρ γίο υ γ ιά τον ρόλο τού Ε θ ν ικ ο ύ
Θεάτρου, ό κ. Γ. Τ σ α ντίλη ς γ ιά τό θέατρο καί τήν π ρ α γ μ α τ ικ ό τ η τ α στήν έλληνική έπ α ρ χ ία , ό κ. Τάκης Τ σ ιά κος γ ιά τ ις πρ οϋποθέσεις θεατρικής κίνησης στήν έ π α ρ χ ία , ό
κ. Τάκης Δ όξας γ ιά τό έπ α ρ χια κ ό κοινό καί τό θέατρο, ό κ. Θ. Μ ετσ ιμενίδης γ ι ά τήν
δη μιουργία θεάτρου σ τήν έπ α ρ χ ία , καί είχαν τήν πλήρη καί άνεπιφ ύλακτη έπικρότησ η
ά π ’ τούς κ.κ. Μ ιχ. Περάνθη καί Σω κράτη Κ αραντινό. "Ο π ω ς μ πορεί νά δ ια π ισ τ ώ σ ε ι
ί; κανείς, ή συζήτηση αυτή, κάθε άλλο π α ρ ά κλειστή στήν σ τενό τη τα των π α ρ α γ ό ντω ν τή ς
'Αθήνας μονάχα (κΓ οχι όλόκληρης τή ς π νευμ ατική ς Ε λ λ ά δ ο ς ) , μάς έδωσε ίσ ω ς τήν
π ιο ύπεύθυνη είκόνα γ ιά τό πρόβ λημ α καί τ ις δυνατότη τες λύσης του, πού, άν προ» σέχονταν όπω ς άσφαλώ ς ά ξιζε, π ισ τεύ ω π ώ ς, τώ ρα, θά ε ίμ α σ τα ν σ ’ έναν καλύτερο
I δρόμο, τό λιγώ τερο. "Ο μ ω ς, τό μόνο καλό πού βγήκε, εΤταν π ώ ς, όλ' αυτή ή π ρ ο σ π ά 1 θεία συνέβαλε ά π ο φ α σ ισ τικ ά γ ιά μ ιά κ ά π ο ια , έστω καί π α ρ α π α ίο υ σ α , έξοδο τή ς θεαι τρικής κίνησης καί π ιο έξω ά π ’ τήν ’Αθήνα κα ί, π ρ ο π α ν τ ό ς, σ τήν γ ν ω ρ ιμ ία τού θεαιτρικού μας δυναμικού μέ τήν π ο ιό τη τα τή ς έ π α ρ χ ία ς. ’Έ τ σ ι, μπορώ νά π ω , π λ ο υ τίίστηκαν κάπω ς καί τά φ εσ τιβ ά λ κ α ί, οπω σδήποτε, δέν θεωρήθηκε ή έ π α ρ χ ία όλότελα
.ξεκομμένη ά π ’ τήν θεατρική π ρ ο ο π τικ ή . Ά λ λ ά , όμω ς, τό πρόβ λημ α δέν λύθηκε, δυστυ!Χ&ς. ΓΓ αυτό, νομίζω , π ώ ς δέν θά είχε νά ωφελήσει άλλο, ή ίδ ια συζήτηση γύρω ά π ό
,τό ίδ ιο θέμα, άν σ το μεταξύ, δέν θά είχα μ ε νά πρ οτείνουμ ε κ ά τι, πού νά εΐναι όχι
:μονάχα δυνατόν νά γ ίν ε ι, άλλά καί νά κ α θ ίσ τα τα ι έφικτή ή ένίσχυσή του ά π ’ τούς
[παράγοντες έκείνους, πού έχουν χρέος νά τό κάμουν π ρ α γ μ α τικ ό τη τα . Γ ια τ ί, ό κινημα
τογράφ ος, ή τηλεόραση, τ ά π ρ ό χ ειρ α καί τά ά ν τ ικ α τ ο π τ ρ ισ μ α τ α τώ ν ειδώλων, πού π ρ ο σ 
φέρει ή έλαφρά φ ιλ ο λ ο γία , είναι γ ι ά τό σοβαρό θέατρο ένας κίνδυνος. ’Α πομακρύνουν,
0ταν δέν περιορίζουν ή δέν άμβλύνουν τ ις ά να ζητήσ εις τΡυ γ ιά πνευμ α τική κ α λ λ ιέρ γεια .
<Γ έτσ ι, δέν χά νετα ι μονάχα τό κατάλληλο κοινό πού θά σ τη ρ ίξει τήν θεατρική προσ -

« Η Π Ε ΙΡ Ω Τ ΙΚ Η Ε Σ Τ ΙΑ χ
π α θ ε ια π ο ιό τ η τ α ς, π α ρ ά άλλοιώνει και τά κριτήρια (δηλαδή τ ά κάνει π ιο πολύ έμπ ο ρ ικ ά ), 7Γθύ π ρ έπ ει νά έχει τδ έλεύθερο θέατρο. Σ το σημείο τοΰτο, λοιπόν, νομίζω πώο
ττρεττει να σ τα μ α τή σ ουμ ε, γ ια να έκθέσουμε, ό,τι έχουμε νά προτείνουμε.
Ά π ’ δσες λύσ εις προτάθηκαν, δέν βρίσκω πώ ς εΐναι δυνατόν, έτσι χω ρίς μιά%
όργανωμένη π ρ ο σ π ά θ εια και χω ρίς μια προεξασφαλισμένη οικονομική κατοχύρωση, vc
θεμελιωθεί κάτι που νά σταθεί ως έπιχείρησ η ενός θιασάρχη, έφ’ όσον πρόκειται γ ιε
θέατρο π ο ιό τη τα ς. ’Ακόμα, καί ή δη μ ιουρ γία των Δημοτικών Θεάτρων, σ τ ις κυριώτερεί
π ό λ εις τής έλληνικής έ π α ρ χ ία ς, π α ρ ’ δλον πού θά προσφέρει π ά ρ α πολλά γ ιά τήν ά
δάπανη φιλοξενία των σοβαρών θιάσω ν, έν το ύτο ις, δέν θά δώσει — τουλάχιστον πέντε
δέκα χρόνια — τό άνα γκα ίο κοινό, πού νά στηρίζει μόνιμη θεατρική παρουσία σ ’ αύ·
τέ ς . Κι α υτό, οπω σ δήποτε, είναι σημαντικό. Γ ια τ ί, πρέπει νά γίν ει ένα κοινό, νά προ
τιμ ά ε ι τό θέατρο π ιο πολύ ά π ’ τ ίς έντυπω σιάζουσες φωτεινές εικόνες τού κινηματογρά
φου. Ε τσ ι, γ ιά νά φτάσουμε σέ μιαν άρχή λύσης, θεωρώ πώ ς ή καλύτερη δυνατή προσ
π ά θ εια , ή προσφορώτερη κίνηση, θά είταν νά άναληφθεί, μέ τήν άρωγή τών Δήμων κα
τοΰ Κ ράτους, γενικώ τερσ , τών οργανισμώ ν πού έχουν περιθώ ρια (Τ ράπεζες, μεγάλες έ
™ χειρη σ εις κ .λ .), μ ιά πρ ω τοβ ουλία γ ιά τήν δη μ ιουρ γία ειδικών θιάσεων (π ρ ά γ μ α ποι
μ πορεί κ ά λλισ τα νά γίν ει καί μέ τούς τόσους πού πλεονάζουν στήν ’Αθήνα, μιά κ ι’ εί
ναι ήδη έ τ ο ιμ ο ι), πού νά καλύπτουν μιά ορισμένη περιφ έρεια, γ ια όλη τήν χρονιά. Nc
είχ α μ ε ή, π ιο σ ω σ τά , νά φτιάξουμε, δηλαδή, παράλληλα μέ τ ίς αίθουσες τών Δημοτι
κών θ εά τρ ω ν , καί π έντε - δέκα μεγάλους θεατρικούς οργανισμούς, πού νά καλύπτουν, t
καθένας χω ρ ισ τά , ένα μεγάλο τμ ή μ α τής έλληνικής έπ α ρ χία ς. Γιά τήν "Η πειρο, τή
Α ίτω λ )νία καί τά ‘Ε πτά νη σ α , π α ρ α δ είγ μ α το ς χάριν, να γίνονταν ένα θεατρικό συγκρό
τη μ α π ο ιό τ η τ α ς, δια νομ α ρ χια κ ή ς μορφής, τό οποίον, μέ ένα ρεπερτόριο άπό 20 - 31
δ ια λ εχ τά έρ γα , πού θά κρίνονταν ά πό μιάν άναγνωρισμένου κύρους καί άρμοδιότητας κα>
λιτεχνική έπ ιτρ ο π ή ά πό τήν μεγάλη αυτή περιφ έρεια, θά έκάλυπτε τ ίς πόλεις πού είνσ
μέσα στήν περιοχή αυτή (Γ ιά ννινα , "Α ρτα, Πρέβεζα, Κέρκυρα, ’Α γρίνιο, Μ εσολόγγι, Kc
ν ιτσ α , Μ έτσοβο, Φ ιλ ιπ π ιά δ α κ .λ.). Ή οικονομική κατοχύρωση μια ς τέτο ια ς μορφής θεο
τρ ικ ής κίνησης, θά γίν ο ντα ν , πρ ώ τα , μέ συνδρομές (π .χ . γ ιά δλες τ ίς π α ρ α σ τά σ εις το
ρεπερτορίου, ένα οικογενειακό σύνθετο εισ ιτήριο έτη σ ία ς διά ρκεια ς, ά ξία ς 300 δ ρ χ .) ;
π ρ ά γ μ α πού, δχι μονάχα θά είχε ένα προεξασφαλισμένο καταλληλότατο κοινό, άλλά κο
πού θά δημιουργούσε μόνιμους φίλους, πνευμ ατικά καλλιεργημένους καί δεμένους μέ τ |
«τοπικ ό» αυτό θέατρο. Κ α ί, μέ τόσ ες π ό λ εις, πού θά περιλάμβανε, θα έξοι κονομούσε’^
μαζί μέ ειδικές τιμ η τικ ές συνδρομές τών τραπεζώ ν κ.λ., ένα δχι ευκαταφρόνητο ποσό?
αν δχι όλότελα έπαρκές γ ιά νά καλύψει τ ίς άνάγκες του. Στήν προσπάθειαν αυτή, έ*!
νο είτα ι, θά π ρ ω τοσ τα τούσ α ν τά πνευμ ατικά σω ματεία, οί δημοτικές άρχές καί ό τύποο(
καθώς καί κάθε π α ρ ά γ ο ν τ α ς , πού θά δύνονταν νά συγκεντρώσει π ιο πολλές συνδρομές
* Ε τσ ι, π ισ τεύ ω , θά συγκεντρώνονταν, γ ιά τήν περιοχή πού πήραμε ώς πα ράδειγμο|
3 . 0 0 0 - 4 . 0 0 0 σννδρομές, π ρ ά γ μ α πού θά έδινε, κατ’ άρχήν, μ ιά ευρύτατη καί μιά α*
σιόδοξη βάση. ‘Ύ σ τερ α , μιά καί τό θέοττρο αύτό, γ ιά νά πάρει αυτήν τήν μορφή θ]
έπ ρ επ ε νά έχει οπω σδήποτε έναν δεσμό τοπικ ή ς συνάρτησης άκόμα καί στήν δραστηριΐ;
τη τά του, γ ιά νά είναι Ικανό ν’ άνταποκριθεί, θ’ αναγκάζονταν να έξελιχθεί σ ’ ένα είδο!
Νομικού Προσώπου ’ Ιδιω τικού Δ ικα ίου, πού θά είχε, ώς δργσνο διοικητικής κάλυψης κβ
σ υ ν ερ γ α σ ία ς, μ ιά Ειδική — α ς πούμε— Έ π ιτρ ο π ή . Κ α τ’ αυτόν τον τρόπο, πιστεύω , 6
φ τάναμε νά κάνουμε, γ ιά δλες τ ίς π ερ ιο χές τής χώρας μας — μέ έδρα τά σημαντικώτερι
κέντρα— , θεοττρικούς ’Ο ργανισμ ούς Τ οπικής μορφής (π .χ . Ή πειρ ω το - Αίτωλο - Ί<!
νικός θ ε α τρ ικ ό ς ’Ο ρ γ α ν ισ μ ό ς), πού τήν έκμετάλλευσή του θά τήν είχε ο θίασος πο.
θά έπ α ιρ νε αύτή τήν θέση, π ά ντο τε ύπό τήν προϋπόθεση, π ώ ς, έφ’ όσον ή οικονομική το
έξασφάλιση είναι περ ισ σ ότερο στήν ευθύνη τών πόλεων αύτών καί, έν μέρει, στήν προι
κοδότηση πού, έν το ια ύ τη π ερ ιπ τώ σ ει, θά είχε καί άπό τήν κρατική άρωγή, ή ποιότηι» ’
τών έργω ν του θά είτα ν υψηλής στάθμης καί θά έτίθετο υπό τήν γνώμην μιάς καλλιτι '
χνικής έ π ιτρ ο π ή ς, κ α τά τεκμήριον άπολύτω ς όρ μ οδία ς γ ιά μιότν έλεύθερη καί άνεπηρέο
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στη άξιολόγηση.
Με τ ις π α ρ α πά νω π ροϋποθέσ εις, νομίζω , θα λύνονταν δχι μονάχα τό πρόβλημα
τής άνάγκης νά έχει θέατρο ή έπ α ρ χ ία , άλλα και τό πρ όβ λη μ α τή ς ά ξιο π ο ίη σ η ς, β ά σ ει
όρθολογιστικώ ν κριτηρίω ν, των θεατρικώ ν δυνάμεων πού, δόξα χφ θ ε φ , δια θ έτει ό τό π ο ς
μας. Κ αί, άκόμα, θά γίνοντα ν δυνατόν νά φ τιάξουμε και θέατρο μέ έλλη νικότη τα και
θά ά νοίγα μ ε, στους νέους σ υ γγρ α φ είς, ένα δρόμο, γ ιά νά δημιουργήσουν καί ά ξιό λ ο γα
έλληνικά έργα . Γ ια τ ί, έτσ ι δπω ς είναι τώ ρα τ ά θ εα τρ ικά μ α ς π ρ ά γ μ α τ α , δεν υ π ά ρ χει
έλ π ίδα ούτε ή έ π α ρ χ ία νά έχει θέατρο, ούτε, πολύ π ερ ισ σ ό τερ ο , οί νέοι τα λα ντούχοι
μας να βρουν μ ιά σκηνή, που νά μην είναι κατειλημμένη ά π ’ τ ις ά νοσ τες π α ρ α φ ιλ ο λ ο γ ίε ς.
Αυτά, έν συνόψει, είχα νά πώ. Τώρα, όσοι έχουν νά ά ντιτείνουν ή νά προσθέσουν
ή, άκόμα, νά πούν κάτι καλύτερο, π ρ έπ ει νά τό πουν.

ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ "ΚΡΙΚΟΙ,,
Τό περιοδικό « Κ Ρ ΙΚ Ο Σ » , πού άντιπροσω πεύει έπ ά ξ ια τ ά σ ύγχρονα έλληνικά
γρ ά μ μ α τα στον 'Α πόδημο 'Ελληνισμό, μέ τό προηγούμενο τεύχος, έκλεισε τώ ρα είκοσι
χρόνια ζωής. Μιά τέτοια ηλικία, γ ιά περιοδικό έγκυρο, και μέ θέση έξέχουσα άνά μεσ α
στην σοβαρή διεθνή πνευματική κίνηση, πού νά έκδίδεται μ ά λ ισ τα στην ’Α γ γ λ ία (Λονδϊνον), είναι ένα έπ ίτευ γμ α , ά π ’ τ ά σ ημ αντικ ότερ α πού έχομε στήν έλληνόφωνη βιβλιο
γρα φ ία . Και στην 'Ε λλά δα , άκόμα, άν έξαιρέσουμε έλ ά χισ τες π ερ ιπ τώ σ εις, αυτήν την
είκοσαετή θητεία, στήν νεοελληνική πνευματική ζωή, 6έν θά τήν συναντήσουμε π ο λλές
φορές. "Ε τσι, τό γεγονός αύτό, πού δέν θά π ρ έπ ει νά π ερ ά σ ει ά π α ρα τή ρ η το , τόσ ο στήν
χώρα μας, όσο και σ ’ όλόκληρο τον Α π ό δ η μ ο ‘Ελληνισμό, δίνει τήν εύκαιρία, &ν δχι
γ ιά μιά συνοπτική άποτίμησ η μιας τόσο μεγάλης προσ φ ορά ς, τουλά χισ το γ ιά νά υπο
γραμμίσουμε τό βάρος, πού έχει αύτή γ ιά τήν διαφύλαξη τή ς έλληνικότητας, τή ς π νευμ α 
τικής φυσιογνω μίας, τω ν όμαιμόνων μας είς τ ά π έρ α τα τή ς οικουμένης.
Γιατί, ό ’Α πόδημος 'Ε λληνισμός, είναι ένα ζωντανό μέρος ά π ’ τον κορμό τής
φυλής μας, πού ά π ’ τ ά π α νά ρ χ α ια χρόνια, στάθηκε, δπου ρίζω σε, ή πρώ τη διάσ τρω σ η
άνθρωπίνων άξιων, κΓ ή πρώ τη βασική υποδομή έκφρασης, στήν κουλτούρα π ο ύ ά να π τύχθηκεν έκεΐ. Ή π α ρουσ ία αυτή, π ρ ο πα ντό ς, είναι ή καλύτερη συνέχεια τή ς φυλής, πού
έθεμελίωσε τον άνθρώπινο π ολιτισ μ ό. Σήμερα, πού ή άνάπτυξη των μεγάλω ν χωρών έδημιούργησε ένα κύμα διεθνικής καί, έν πολλοΐς, διαφυλετικής σ χέσ η ς άνά μεσ α σ τούς λαούς,
ή άνάγκη γ ιά τήν διαφύλαξη τή ς έλληνικής συνείδησης καί τής έθνικής μνήμης τω ν ά π ο δήμων όμογενών μας είναι π ρω τα ρχικ ής— γ ιά νά μήν τήν άνομάσουμε υπερξιακής — σ η μ α 
σ ίας. ΚΓ αυτήν, άκριβώ ς, τήν άνάγκη καλύπτουν, έδώ καί είκοσι χρόνια, οί ά γώ νες τού
έξαιρέτου μηνιαίου περιοδικού σ το Λονδίνο «Ο Κ Ρ ΙΚ Ο Σ » , π ο ύ κρατεί (όχι μονάχα στήν
’Α γ γλ ία , άλλά καί σ τά κέντρα των όμογενών μας σ τις άλλες Η π ε ίρ ο υ ς) έναν χώρο έλ
ληνικής πνευματικής έσ τία ς. Είναι μιά υπερατλαντική γέφυρα, π ο ύ συνδέει μέ τ ίς ά ξιες
καί μέ τήν παράδοση τών π α τρ ίω ν τούς Έ λ λ η ν ες έκεΐ, σ υνιστώ ντας έτσ ι ίσ ω ς τό π ο 
λυτιμότερο κεφάλαιο γ ιά τήν άνθιση καί γ ιά τήν διά ρκεια τή ς συνέχειας τή ς φυλής έξω
ά π ’ τά γεω γραφικά μας σύνορα. Τώ ρα, π ώ ς άντεξε οίκονομικά, μιά τέτο ια π ρ ο σ π ά θ εια
στό Λονδίνο καί, άκόμα, π ώ ς κατόρθωσε νά φτιάξει μιά τόσ ο σοβαρή πνευματική φυ
σιογνω μία ό « Κ Ρ ΙΚ Ο Σ » , αύτό είναι, όπω σδήποτε, μιά άλλη, έξ ίσου άξιομνημόνευτη
πλευρά, πού θά π ρ έπει νά τιμά ει, έντελώς Ιδιαίτερα, τον κ. ’Ιωάννη Χ α τζη π α τέρ α , π ρ ώ τ α
καί τον κ. Λευτέρη Ζ. Γιάλλουρο, οί όποιοι, κάνοντας θυσ ία σ τ ις έπιχειρ η σ ια κ ές τους
άπασχολήσ εις καί στήν άνεση, π ο ύ τούς π α ρ έχει ή έγ κ α τά σ τα σ η κΓ ή π ρ οκ οπή τους,
δέν άφέθηκαν, στήν ά πα τη λή στίλβη τή ς σύγχρονης ευημερίας, νά γίνουν βορά τή ς Κ ίρ
κης τών κρουαζερών καί τού έψιμμυθιωμένου κοσμικού φ ά σ μ α τός τη ς, ά λλά έτα ύτισ α ν τήν
δραστηριότητά τους μέ τήν Ιδέα τή ς διαχρονικής πνευμ ατική ς π α ρ ο υ σ ία ς τή ς π α τ ρ ίδ α ς
τους. Ό δ υ σ σ εΐς, π ρ ά γ μ α τι, πού τιμούν τό έλληνικόν δνομα καί πού υπηρετούν, περισ-
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σότερο ό π ’ 6,τι ή υλική δύναμή τους, τήν έννοια τής αιώνιας Ελλάδας*. Τούς άνήκει ό
έπαινος κΓ ή στέψη τής ιστορικής μαρτυρίας. *0 «Κ Ρ ΙΚ Ο Σ », πού είναι μια πνευματική
όαση κι ένα εντευκτήριο έλληνικό στήν ξένη, έχει μ ια όλόκληρην ιστορία καί· μιάν άξιοθαύμαστη πορεία είκοσι χρόνων. Χ αιρετίζομε, λοιπόν, τό γεγονός, συγχαίροντας κι* ευ
χόμασ τε όλόψυχα, γ ια τήν συνέχισή της. 'Ο σύγχρονος 'Ε λλη νισ μ ό ς. περ ισ σ ότερο,. άπό
κάθε άλλη έποχή, έχει τήν ανάγκη του. .
·
. Δ. Κ Ο Κ Κ ΙΝ Ο Σ
-.

"Ο ΕΛΛΗ Ν ΙΣΜ Ο Σ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ**·.
Μια άλλη επ έτειο ς, ή εικοσαετία τοΟ περιοδικού «Ο ΕΛΛ Η Ν ΙΣΜ Ο Σ ΤΟΥ ΕΞΩ
Τ Ε Ρ ΙΚ Ο Υ » , πού κρατεί καί διευθύνει στήν Θεσσαλονίκη ό κ. Π. Ν. Καλουδάς, έξ ίσου
πολυσήμαντη γ ια τα γρ ά μ μ α τά μας καί γ ια τούς απανταχού "Ελληνες του ’Εξωτερικού,
συμπληρώθηκε, μέ τό 200ό τεύχος, πού κυκλοφόρησε τον περασμένο μήνα. Ή σημασία
πού έχουν οί τέτοιοι χρονικοί σ τα θ μ ο ί, γ ια τά σοβαρά έλληνικά περιοδικά, είναι τόσο
μεγάλη, δσο δύσκολο είναι νά ψτάσουν τήν ηλικία τούτη. Δ υστυχώς, είναι π ρ ά γμ α τα
πού δεν φ α ίνοντα ι, δεν είναι ορατά ά π ’ τήν κοινή σ κοπιά. Γ ι’ αυτό, μονάχα οί πνευμα
τικ ο ί άνθρω ποι, πού συνδέουν τήν έκφραση καί τήν δραστηριότητά τους — πολλές φορές,
καί αυτήν τήν ’ί δ ια τήν ανάπτυξή τους— μέ τ ις έκδόσεις αυτές, ξέρουν τί αγώ νες καί
π ο ιά αυταπάρνηση χρ ειά ζετα ι γ ιά νά κρατηθούν τέτο ια τολμήματα ( γ ια τ ί περί τολμη
μάτω ν π ρ ό κ ειτα ι) στον τόπο μας. 'Ο α ντικ α το π τρ ισ μ ό ς α π ’ τήν στίλβη τής κούφιας
νο ο τρ ο π ία ς κΓ α π ’ τήν έξάπλω ση τών όθνείων στήν σύγκρουση ζωή, έχουν πυκνώσει μιάν
α τμ ό σ φ α ιρ α κενή α π ό ανα ζητήσ εις πνευμ ατικής ανησυχίας (στήν ευρύτερη μά ζα ). Καί,
δέν είναι υπερβολή νά υποστηρίξουμε — ξεκινώ ντας, α π ’ τήν πικρή έμ π ειρ ία πού έχουμε,
κάνοντας έναν πολύμοχθο αγώ να γ ιά τήν «’Ηπειρω τική Ε σ τ ία » — , π ώ ς, γΓ αυτόν άκρι- βώς τον λόγο, ό ι έκδόσεις αυτές είναι μ ιά συγκινητική ενθάρρυνση (πέραν ά π ’ τήν ϋψι- j
στη καί ανεκτίμητη προσφορά τους σ τά γρ ά μ μ α τα καί στήν γενικώτερη νεοελληνική κουλ- ■;
το ύ ρ α ), γ ιά τήν άντοχή τή ς έλληνικής πνευματικής διάρκειας. Γ ια τί, υπάρχουν, όχι ως μ
ανθούσες ή, έστω α νάπηρες οικονομικά μονάδες, άλλά ώς προφυλακές, μέ ανάλωση καί ί}
ά χ νίζο ντα ιδρώ τα, ά ντισ τρα τεύοντα ι τήν πλημμυρίδα μια ς άντιπνευματικής παραφιλολο- Μ
γ ία ς , πού σ τέκετα ι στήν άγευσ τη , άχροη καί αποχρω ματισμένη έμπορέύσιμην ύλη. Κ αί, j
στον τό π ο μας (έντελώ ς ιδ ια ίτ ε ρ α ), τό πρόβλημα τούτο έχει, έκτος ά π ’ τήν όξύτητα τής U
έπ ο χικ ή ς αυτής μόδας, καί μ ιά ιδιόρρυθμη κρισ ιμ ότητα, λ ό γφ πού ή γλώ σσα μας δέν
ό μ ιλ εϊτα ι, π α ρ ά ά π ’ τά λ ίγ α έκατομμύρια τών Ελλήνω ν.
Δέν έχει, ένα σοβαρό περιοδικό, συνεπώ ς, τ ις προϋποθέσεις έπιβιώ σεω ς, πού έχει
ένα πα ρ ό μ ο ιο άγγλόφω νο ή γαλλόφωνο, δηλ. τήν ευρύτητα τής έκτασης ένός κοινού απε
ρ ιό ρ ισ τη ς α ντα πόκ ρ ισ η ς, έστω καί μέ έξειδικευμένη έκλεκτικότητα. ^Αθλος, λοιπόν, είναι
καί έ π ίτε υ γ μ α μ έγ ισ το , ή εικοσα ετία ένός σοβαρού περιοδικού, στον τόπο μας. ΚΓ αύ,.
τό, τ ις περ ισ σ ό τερ ες φορές, οφ είλεται στήν σύνδεση τού περιοδικού μ’ έναν άνθρωπο, | ν
πού τό κάνει υπόθεση ζωής, πού τό κάνει ιδέα καί πού, έτσ ι, τα υ τίζει τήν ζωή του μ’ άυ- I ■
τό. Σ ά ν πρ όχειρ ο π α ρ ά δ ειγ μ α , θά είχε νά αναφέρει κανείς χαρακτηριστικά, έκτος ά π ’ |
τ ις ολιγόζω ες π α ρ ο υ σ ίες τόσων περιοδικώ ν, έπειδή δέν συνδέθηκαν έτσι* μ’ έναν άνθρωπο, τήν ά πώ λεια τή ς «Ποντιακής Ε σ τ ία ς » , αυτής τής πολύτιμης κιβωτού τών πνευ- j '
ματικώ ν άξιών τού έλληνισμού τού Πόντου, πού-, μαζί μέ τήν ζωή τού αείμνηστου Φίλωνα ;; *
Κ τενίδη, έκλεισε κΓ αύτό τό π ρ ά γ μ α τ ι έθνικής α ξία ς περιοδικό. Ε ίναι, συνεπώς, ή πε- j ‘
ρ ίπ τω σ η τή ς εικ ο σ α ετία ς, πού άναφέραμε γ ιά τον «ΕΛΛΗΝΙΣΜ Ο ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡIΚΟΥ»,
μ ιά έπ έτειο ς ά π ’ τ ις π ιο α ξιοπα ρα τή ρ η τες κΓ ά π ’ τ ις π ιο ένθαρρυντικές. Καί ό κ. Π. Ν. ;Μ
Κ αλουδάς, πού, ξεκινώ ντας σ το αυχμηρό τούτο κλίμα, κατόρθωσε νά κρατήσει ένα τόσο.;; f.:
δύσβακτο βάρος, ένας πνευμ ατικός ά γω νισ τή ς, πού ή προσφορά του άξίζει νά έξαρθεΓ?Γ*:
ξεχω ρισ τά . Δ ιό τ ι, δέν έφ τιαξε μ ιά έμπορεύσιμη έπιχείρησ η, άλλά ένα πνευματικό κε-ζΐ:*
φ άλαιο; τό όποιον έχει μ ιά λαμπρή θέση κΓ έκτίμηση, τόσο στήν δική μας, δσο καί | |

« Η Π Ε ΙΡ Ω Τ ΙΚ Η Ε Σ Τ ΙΑ »
στην σοβαρή πνευματική κίνηση και β ιβ λ ιο γρ α φ ία . ’Ακόμα, ό «Ε Λ Λ Η Ν ΙΣ Μ Ο Σ ΤΟ Υ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ», ττού μεταξύ τών κυρίων έ^διαφερόντων τή ς θ εμ α το γ ρ α φ ία ς του, είναι
κ ι’ ή πνευματική έπαφή και πα ρ ουσ ία τής μητέρας Π α τρ ίδ α ς μέ τούς άνά τ ά ς π έντε
Η πείρους ομογενείς, π α ίρ νει και τήν βαρύτητα ά π ’ τήν ύψίστη ά ποσ τολή τή ς διεύρυν
σης τής προσφοράς του. ’Α ναντίρρητα, π ρ ό κ ειτα ι γ ια μια ύπη ρεεσ ία όντω ς έθνικής
σ ημ ασ ία ς, ή ό π ο ια είνα ι, κυρίω ς, π ρ ο ς τιμή ν και δημόσιον επ α ιο ν, τού κ. Π. Ν. Κ αλουδά.
’Α π ’ τήν παράλληλη π ο ρ εία μ α ς, συμμετέχοντες σ τό γεγο νό ς τή ς έκ τών π ρ α γ μ ά 
των έπιστέψ εω ς τής προσφοράς του «ΕΛ Λ Η Ν ΙΣΜ Ο Υ Τ Ο Υ ΕΞ Ω ΤΕΡΙΚ Ο Υ », ευχόμα
στε έκ βαθέων γ ια τήν συνέχιση τή ς άνοδικής π ο ρ ε ία ς του και σ υ γχα ίρ ο μ ε τον κ. Π. Ν.
Κ αλουδά.
Δ. ΚΟΚΚΙ ΝΟΣ

ΚΡΙΤΙΚΗ
ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ
Κων .
Π.
Μπράτσου:
«Κοινωνική
Ήθηκή έν σ υσ χετισμ φ πρ ος τον Θε
σμόν τής ΟΙκογενείας», Ά θήναι, 1969
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Στην εποχή τούτη ό ανΟριυπος τού
τεχνοκοατούμενου αίοινα, κατάπληκτος και
συγκεχυμένος άπ’ τήν απίθανη διεύρυνση
τής ζωής, διέρχεται μια φοβερήν ηθική
δοκιμασία, πού ξεκινάει απ’ τις χοϊκές του
καταβολές. Ή πνευματική
ανέλιξη, πού
χρειάζεται' πάντα έναν εσωτερικό άναχωρητισμο, δέν είταν ποτέ δυνατόν ν ’ άκολυυΙΙήσε» αυτήν τήν ψευτογιγαντίαση τή ς
τεχνικής κατάχτησης, πράγμα πού, όπως
είταν επόμενο, έδημιούργησε τό)ρα μια βαΟύτερη κρίση, στον κατά xoivom av άνΟρω.
πο. ‘Έ τσ ι, μια ύποφώσκουσα — γιατί, οί
κοινιονικές συμβατικότητες, δεν έπιτρέπουν
τήν ανοιχτή
παρουσία της— ύποχοιρηση
του άνθρο>πινου πολιτισμού, στής ημέρες
μας, παίρνει τήν έκφραση τής ανακατά
ταξης (ορισμένων άξιων, για νά καταλήξει, στις πιο καίριες περιπτώ σεις, στην
μορφή διασάλευσης τής ήΟικής έννοιας,
ανάμεσα στις σχέσεις τών άνθρώπων. Εϊναι, αναντίρρητα, ένα θέμα κι’ ένα πρό
βλημα ύψιστης σημασίας, πού, έν τούτοις,
δεν αντιμετωπίζεται, παρά μέ τήν ηθική
και πνευματική όντότητα τώ ν ατόμων. Τό
ζήτημα τούτο, τό τόσο κρίσιμο γιά τήν
πριότη κοινωνική μονάδα, πού, έν ταύτφ ,
συνιστά καί τήν υπαρξιακή βάση τού άνθρυιπου, έξετάζει, (’ιπό κοινωνική, ιστορική
καί φιλοσοφική Οεοιρηση ό ποιητής, λόγιος
καί νομικός Κ. Μ πράτσος, στό παραπάνω
έργο του, πού πήρε, μάλιστα, και το βρα
βείο τής ’Ακαδημίας ’Αθηνών. Π ρόκειται,
έξο> άπό κάθε αμφισβήτηση, γιά μια πρα 
γματεία, όχι ά πλϊ/ς άξιοβράβευτη, άλλα
καί γιά ενα πολυσήμαντο πνευματικό γ ε 
γονός. Γιατί, ό συγγραφ εύς δέν περιορί

ζει, στήν προκειμένη περίπτωση, τον χώρο
τής φιλοσοφικής καί ίστορικοκοινωνιολογικής έρευνας, γ ια νά δώσει μονάχα μια
συμβολή σ’ ένα έξειδικευμένης επιστημονι
κή? μορφής αντικείμενο. Διευρύνει τον κύ
κλο τής ύειόρησης, σέ όλες τις εκφάνσεις
τής κοινωνικής καί τής πνευματικής ζωής,
σέ μιά κλίμακα, πού καλύπτει σχεδόν τήν
εγκυρότερη βιοθεοιρία τής κοινωνικής ζο)ής.
Καί, μέ τήν έννοια τής ενότητας τή ς άνΟροιπινης, κατά καιρούς θέσης απέναντι
στή ζωή καί στήν θρησκεία, έξετάζει, α 
ξιολογεί καί τοποθετεί τον άνθρωπο ώ ς
κοινωνική ηθική όντότητα. Ή πρω ταρχική
σημασία, πού έχει ό θεσμός τή ς οικογένει
ας, κάτιο άπονα τέτοιο πρίσμα τή ς κοινω
νικής ηθικής, δίνει στήν π ρα γμ α τεία τού
Κ- Μπράτσου ένα βάρος καί μιαν αξία,
πού, Ιδιαίτερα γιά τήν έποχή μας, ένέχει
κάτι τό όλότελα ίδιάζον ένδιαφέρον. Δ ι
ότι, αφού ή τεχνολογική ανάπτυξη καί ή
διευρυνομένη αντίληψη, πού έφερε ό κ α ι
ρός μας, έδοικαν στον σημερινόν άνθρωπο
τήν υλική γεύση μιας κάποιας ευημερίας,
αρχίζουν νά ανακύπτουν, όξύτατα πολλές
φορές, τά προβλήματα τή ς ήΟικής πειθάρ
χησης τών κοινωνικών ατόμων, γ ιά νά
μήν φτάσουμε, ακολουθώντας μονάχα τήν
6ιο?νθγική πορεία, στήν μορφή μιας ζω ώ 
δους κοινωνικής ύπαρξης, αφού ή ανθρώ 
πινη ζιοή, αρχίζει ακριβώς πέρ* άπ’ αυτήν
τήν τυφλή περιοχή τή ς ά γέλης. Ό σ υ γ
γρ α φ έα ς, προικισμένος μέ οίκουμενικότητα
όρασης καί μέ βαθύτατη άνθροιπίνη πνευ
ματική αύτάρκεια, στήν ευρύτατη τούτη θεοόρησή του, ξεκινάει ώ ς έπιστήμονας, ώ ς
διανοούμενος καί ώ ς χριστιανός, γιά νά έρευνήσει τό πρόβλημα καί γιά νά άξιολογήσει τήν κοινωνική ήθική, τόσο σαν φ α ι
νόμενο άνθρο'ιπινης φύσης, όσο καί σέ συ
σχετίσου μέ τον θεσμό τή ς οικογένειας.
Χρησιμοποιεί, άνετα καί μέ προσωπική γνό>μη, τήν σχετική βιβλιογραφία, άπό τή ν
αρχαιότητα μέχρι τώ ρα, καί, οίκειωμένος
μέ τήν φυσιογνω μίαν του θέματος αυτού,

%
« Η Π Ε ΙΡ Ω Τ ΙΚ Η ΕΣΤ ΙΑ »:';
οίκοδομεί πάνω σέ βάσεις δχι συμβατικές
ΐί, οπωσδήποτε, αιρετές έκ των μορφών πού
έχει ένα ς πολιτισμός, απόψεις μέ βάρος
προσωπικό και μέ κύρος καθολικής παρα
δοχής. Ξεχο)ρίζει ή τόλμη, στην διερεύνηση τή ς νομικής φύσης πού κωδικοποίησε,
επί αιώνες, τις διάφορες απόψεις και κα
τοχυρώ σεις, για τί, ό συγγρα φ έας εδώ στέ
κεται νά δο')σει τό ηθικό βάρος, ιός κύριο
θεμέλιο, βάνοντας τα περιστατικά καί τις
συμβατικότητες, κάτω άπονα δυνατό φωτι*
mio ήθικής άξιολόγησης καί κρίσης. ’Έ 
τσι, ή έργασία ολόκληρη διαστρώνεται μ’
έναν στοχασμό φιλοσοφικής ενατένισης, πού
τού δίνει ή πνευματική ευγένεια, τό ψυ
χικό ήθος καί ή καλλιέργεια άπόναν πλα
τύτατο προβληματισμό. ΙΥ αυτό, νυμίζο),
στην σύγχρονη βιβλιογραφία μας, ή πα
ρουσία τού Κ. Μ πράτσου, φέρνει ένα μή
νυμα, γ ια την ήθικήν κοινωνική αυτογνω
σία, πού τόσο έχ « η » μ ε άναγκη, μπροστά
στό χάος πού ύφίσταται, πέρ’ άπ* τήν άνθρόιπινη συνείδηση αυτής τής ήθικής. Ι 
διαίτερα, νομίζω, θ ά πρέπει νά έξαυθεί,
στό βιβλίο τούτο, ή επιστημονική διάρθίο
οη, μέ τήν οποία γίνεται ή διάταξη τής
ύλης, ή διακριτική σεμνότητα, μέ τήν ό
ποια ό σ υγγρα φ έας υποβάλλει τις δικές
του απόψεις καί, προ παντός, μιά διαχυμένη, σ’ δλο τό κείμενο, λεπτή ποιητική
ευφορία. Έ ξ άλλου, τέλος, ό φιλοσοφι
κός στοχασμός, πάνω στις σκέψεις καί τις
κρίσεις τού Κ. Μπράτσου, έχει ένα στέρεο
ήθικό υπόβαθρο, πού στηρίζεται τόσο στην
αφομοίωση τής χριστιανικής α γά π η - καί
τελεολογίας, δσο καί στήν πνευματική ά
.τοθησαύριση απ' τήν αρχαιοελληνική γραμ
ματεία. Σ τή ν λυρική του Ιδιοσυγκρασία.
δπω ς είταν επόμενο, έφεραν όντως ένα
φ ώ ς ήμέρωσης καί φιλοεταστικής ρέμβης,
πού πλουτίζει τήν πραγματεία τούτη, μ* I
ναν άκόμα παραπάνω λόγο υψηλόφρονης
ποιότητας.

πρέπει νά θεωρείται πώς έχει ένα όλό- Ι
τελα δικό της βάρος. Π ρώ τα, γιατί ό Δ η μ .|
Εύαγγελίδης,
ξεκίνησεν απ’ τήν ποίησηΓ
καί τήν αυχμηρήν ήπειρωτικήν ύπαιθρο, γιάι!
νά φτάσει ώς τήν έδρα τού πανεπιστημια-Ι
κού διδασκάλου καί, δεύτερον, γιατί, ή μ ε-|
λέτη αυτή, δέν γράφτηκε ούτε γιά νά ξα-.$
φνιάσει, ούτε γιά νά δώσει κι’ άλλη έκ-5
τάση επιφάνειας στον συγγραφέα. Αυτές*
τις σπάνιες αρετές, πού τίς συναντάει κα-ζ
νείς μονάχα στό πάθος γιά τήν Τ έχνη '
καί πού δίνουν ένα κλίμα προσωπικής ά-Γ
ναπνοής στό κείμενο, είναι δώ ορατές. Δένΐ
έγιναν μέ τον χάρακα μόνο τού εργαστήρι-^
ου ή κάτω απ’ τό βάρος μόνο τών γνώ σεω ν.|
Χτίστηκαν μέ τό οικείο αίσθημα τής αί
σθησης ενός ντόπιου καλλιτέχνη καί ποι-{
ητή καί μαζί μέ τήν σοφία καί τήν πείρα πού;
συγκεντρώθηκαν άπό μιά διακονία, μιας ο
λόκληρης ζωής, στό αρχαίο κάλλος καί στό
έλληνικο πνεύμα. ‘Έ τ σ ι, τό έργο τούτο,
πού έρχεται τώρα στό φώς, ύστευ’ απ’ τόν
θάνατο τού Δημ. Εύαγγελίδη, είναι μαζί,
κι’ ένα μνημειωμένο παρόν τής όντότητάς
του, πού θά μείνει ό>ς πνευματικό κεφάλαιο.*
Γιατί, προ παντός, δέν πρόκειται γιά μιάν|
άπό κείνες τίς πολυσέλιδες καί παραφορτω-ί ·
μένες μέ παραπομπές καί στοιχεία είδικιηξ ενδιαφέροντος μελέτη. ’Αντίθετα, είναι)
μιά σύντομη, αλλά άντιπροσωπευτική κυι-§
τική καί αξιολογική παρουσίαση τής Έ λ -jj ληνικής Τ έχνης, πού, χωρίς νά είναι λει-ί|
ψη ή ανεπαρκής, καλύπτει ολόκληρο τό με- γάλο αυτό θέμα, πού άπετέλεσε καί τήι ;
βασική διάστρωση τού άνθροίπινου πολιτι- <
σμού *0 αλησμόνητος συγγραφέας, μέ τή\ .
εκλεπτυσμένη αίσθηνση τής οίκονομίας, καί t
μέ τό μέτρο τής αισθητικής αποτίμησης, ς
φρόντισε νά δώσει, σ’ έναν υποδειγματικά *
λόγο διαύγειας καί ύψους, μιά δυνατυτητο
χειραγθ)γησης, πνευματικής καί καλλιτεχνι Γ
κής, στήν Ε λληνική Τέχνη. Έ τ σ ι, άρχί ϊ
ζοντας άπό μιά περιεκτική καί εύριταττ ;;
ε!σαγο)γή, στήν οποία ή θεώρηση έπεκτεί ^
νεται ώς τήν διεθνή βιβλιογραφία, έρχετα νστό κύριο θέμα, ύστερ’ άπόναν πρόλογο, ά
κόμα πιο συνοπτικό. Καί, στέκεται στή^Γ
άρχαία έλληνική Τέχνη, τοποθετώντας τή*-,,
αρχή στήν Κρητομνκηναϊκή περίοδο, άκρ*:;,
βώς γιά νά όμιλεί δχι μέ όμιχλιόδεις ύ >
ποθέσεις, άλλα μέ τήν παρουσία τών μ ν η 
μείων. Π ερίπου μέ τήν ίδια πληρότητα
πού δίνει ή συντομία καί ή τεκμηρίωση τών
θησαυρών, πού έχουμε στα Μουσεία, διατρέχει τήν αρχαιότητα, γιά νά φτάσει στήν Μ ε 
σαιωνική ή Βυζαντινή Τέχνη, πού άποτελ#
τό δεύτερο μέρος τής μελέτης του. Έ&Μ
ό αείμνηστος συγγραφέας, πού τόσο έβ κ
τευσε καί πού τόσο πολύ άγάπησε, άπ' xfej
έκκλησιές τής πατρίδας του πρώτα, άφιβ* Ί
ρώνει ένα μεγάλο καί, έντελώς ξεχωριστή $
U l v

Δ η μ. Ε. Ε ύ α γ γ ε λ ί δ η :
«Ή 'Ε λ 
ληνική Τέχνη», ΆΘήναι, 1969.
Έ ν α πολύτιμο, άνέκδοτο μέχρι σήμερα,
έργο τού αείμνηστου Δ. Εύαγγελίδη (τού
’Ηπειροίτη Κ α θ η γη τή ), τό παραπάνω βι
βλίο, τυπιόθηκε καί κυκλοφόρησε, μέ τήν
αγάπη καί τήν φροντίδα τού ανεψιού τοτ
’Αναστ. Ά ν τ . Θεοδοόρου. Είναι μιά πυ
κνή, καλογραμμένη καί λιτή μελέτη γ ιά
τήν Ε λλη νικ ή Τ έχνη, πού, οπωσδήποτε,
διαφέρει απ’ δλες τίς άλλες, πού έχουν
τό ίδιο θέμα. ΙΥ αυτό, ή αξία της, στήν
σχετική βιβλιογραφία, πού έχουμε γ ιά τήν
Τ έχνη, τήν Ε λ λ ά δ α και τά μνημεία της,
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ένδιαφέρον μέρος απ' την δλη του αυτή
έργασια. Την περιοχή αυτή, πού την έζησε καί πού την έσπούδασε δσο έλάχιστοι,
τήν επισκοπεί με μιά ευρύτερη αξιολογική
δράση καί μ’ έναν ήρεμο πυρετό αγάπης,
έτσι πού, ή προσφορά του, ατό σημείο τούτο, νά έχει σχεδόν μιά μοναδικότητα. Κ ι’
εδώ, προ παντός, δημοσιεύει τά πιο άντιπροσωπευτικά μνημεία, τις πιο σπάνιες καί
τ ί; πιο ενδιαφέρουσες εικονογραφήσεις, κα.
ί 0(5)ς καί την άρχιτεκτονική
φυσιογνωμία
τής περιόδου, πού, οπωσδήποτε, φτάνει —
έστω ως παράδοση λαϊκής .τέχ ν η ς— ώς
τ ί; ημέρες μας στην νΗπειρο τοΰ Δ. Εύαγγελίδη. Είναι ένας χώρος τόσο οικείος,
τόσο εφέστιος για τον σ υγγραφ έα δσο κι*
. ή άτμόσφαιρα άπονα μοναστήρι για εναν
μοναχό. Γ ι’ αύτό, άναντίρρητα, ή πολύ
χρονη γνωριμία κι* ή σιωπηλή σπουδή, πού
είχε τήν ευλάβεια τής συνομιλίας άπό μιά
j , προσευχή, έδωσε στο κείμενο καί στις φω; τογραφίες μιά ιδιαίτερη χροιά πού, για
άλλους, είναι μιά αίσθηση πού διαφεύγει
tf άπ’ τ ί; παρόμοιες έργασίες τους,
ϊ
Στο τρίτο μέρος, πού είναι καί το τελευί: ταίο στην έργασία τούτη, έξετάζεται, μέ] σα σέ γενικότητα, ή Νεώτερη Ε λλη νικ ή
: Τέχνη. Κι' έδώ, ό συγγραφ έας άφιερώ1 νει πολύ χώρο καί κινείται μέ τήν άνεση,
j i πού τοΰ είχε έξασφαλίσει ή προσωπική γνωΙ§ ριμία, ή κοντινή απόσταση κι* ή προοδευί τική του διάθεση, άπέναντι στήν νεοελληνική
Γ· έκφραση καί, γενικιότερα, στούς προσανατο]ί λισμού; και τον προβληματισμό τω ν τελευj \α ίω ν χρόνων. Μέ αυτήν τήν κριτική προ| βληματική καί τήν θεωρητική πλαισόοση,
ί ό Δημ. Εύαγγελίδης άφησε, έτσι, ένα έρV;γο άφομοιώσιμο άπ* τόν κάθε καλλιεργη
μένο. Σύντομο καί λιτό, πού, δχι μόνο εί
ναι εύχρηστον δσο κι’ ένα ειδικό εγχειρίδιο,
Αλλά καί εύρύ καί καλογραμμένο, δσο μιά
ολόκληρη αισθητική καί δοκιμιακή κριτική
θεο'ιρηση, πλουτισμένο, άκόμα, άπό εικόνες
«καί συνθέσεις, καμοηιένες μέ τήν ψυχή ένός ποιητή καί μέ τή ν γνώση ένός σοφού.
Είδικοιτερα, γιά τις βιβλιοθήκες καί γιά
τούς καλλιεργημένους άνθρώπους, ή « Ε λ 
ληνική Τέχνη» τού Δ. Ε. Ε ύαγγελίδη, εί
ναι ένα βιβλίο, πού εχει νά προσφέρει πάρα
τολλά.

Βαλέτα:
«Ή Σχολή των Βορείων
Σποραδώ ν καί δ π α τέρ α ς τού Νιρ
βάνα
Κωνσταντίνος
Ά π ο σ το λ ίδ η ς
Κουμιώτης», ΆΘήναι, 1968.
Ό Γ. Βαλέτας, που έφτιαξε ένα όλόληρο κεφάλαιο (μάλιστα άπ* τά πιό 6γώδη, τά πιό έγκυρα καί, πρό παντός, άπ*

αύτά πού έχουν τήν όμοιογενεια μιας μο
ναδικής υπευθυνότητας) πρά γμα τι προσο)πικό, στα νεοελληνικά γράμματα, έρ χετα ι
τώρα, μέ τήν παραπάνω πρα γμα τεία , νά
ολοκληρώσει τήν πνευματική φυσιογνωμία
μιας πολυσύνθετης προσπάθειας γρά τήν
φιλολογική καί λογοτεχνική άξια, πού έχει
στήν γρα μμα τεία μας ή Σχολή τώ ν Βορείοιν Σποραδώ ν. Ή προσπάθεια τούτη,
δύσκολη καί ιδιόμορφη άπ* τήν ίδ ια τήν
ποιότητα καί τήν βιβλιογραφική έκταση πού
υπάρχει διαχυμένη σέ παντός είδους έντυ
πα καί βιβλία, είναι ένας άσυνήθιστος πνευ
ματικός άθλος, πού, κατά γενική π α ρ α 
δοχή, μονάχα ό Γ. Β αλέτας θά δύνονταν
νά τόν άναλάβει. Γιατί, έκτος άπό τ ’ άνέκδοτα άκόμα κείμενα, τις πληροφορίες
καί τά περιστατικά, πού δίνουν τό κλίμα
μιας περιόδου καί τόν πνευματικό περίγυρο
τής απήχησής της, χρειάζονταν καί οικεί
ωση μέ τήν θεμ α τογρα φ ία καί γνώση καί.
πρό παντός, αξιολογικά κριτήρια είδικού.
Γ ι’ αύτό, στήν προκειμένη περίπτω ση, ό
συγγρα φ έας είταν, δχι μονάχα ό ένδεδειγμένος, άλλα καί ό ικανός γ ι’ αυτόν τόν
άθλο. Κ ι' ό Γ . Β αλέτας, δπω ς σέ δλη
τήν έκταση τή ς έργα σ ίας του (ή όποια εί
ναι, γ ιά τά άνθρώ πινα χρονικά περιθώ ρια,
τουλάχιστον καταπληκτικά μ εγά λ η ), κατόρθίοσε κι* έδώ ν ά δώσει έ'να πόνημα σημαν
τικής ά ςία ς. Τ ό βιβλίο, πού ξεκορμίζεται
ιός ανάτυπο άπό τό c*Α ρχείο
Εύβοϊκών
Σπονδών», συνιστά ένα αυτόνομο — περί
που— κεφάλαιο φιλολογικής έρευνας καί
λογοτεχνικής κριτικής
άξιολόγησης, πού,
έκτος άπ’ τήν θαυμάσια κατάταξη έσωτερικής άρχιτεκτόνησης, φέρει στο φ ω ς (γ ιά
πριυτη φορά καί μέ μοναδική έπάρκεια
στοιχείων καί βιβλιογραφικώ ν
παραπομ
πών) άνέκδοτα κείμενα, άγνω σ τες πληρο
φορίες, φ ω το γρ α φ ίες καί σ χεδιάσματα καί
έδραιο>νεται, μέ πυκνότητα άσυνήθιστης έπιστημονικής στήριξης, πάνο> σέ άναντίλεκτες τεκμηρκυσεις. Ή Σχολή τώ ν Βορείονν Σποραδώ ν, έδώ διευρύνεται καί παίρνει ένα περιεχόμενο πολυσήμαντης ά ξία ς.
Γ ιατί, μέ τήν παρουσία τή ς πνευματικής
τη ς πορείας καί μέ τούς έκπροσοΟπους τη ς
(Καισάριο Δ απόντες, Έ π ιφ . Δημητριάδη,
Ά λ έ ξ . ΓΤαπαδιαμάντη, Ά λ έ ξ . Μ οιραϊτίδη,
Γεώ ργιο Ρ ή γα , Π αύλο Ν ιρβάνα, Κ ώ στα
Φ α λ τό ϊτς), ό Γ . Β α λέτας δημιουργεί μιά
παράδοση καί μιά σι ανέχεια πνευματικώ ν ά 
ξιων, πού έχουν ένα Ιδιαίτερο χώ ρο στο
σώμα τή ς νεοελληνικής γρ α μ μ α τεία ς. Γ ι’
αύτό, ή προσφορά τούτη, κοντά στίς τό
σες άλλες πού έχει δοισει ό σ υ γγρ α φ έα ς
αυτός, έχει τήν μορφή τή ς μοναδικότητας
καί, φυσικά, τήν άξία της. ’Ακόμη, 6 ή 
ρεμος λόγος κι’ ή άνεση, πού φέρει ή οι
κείωση μέ τις πνευματικές όντότητες καί
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τά συναρτημένα μέ την εποχή τους περι
στατικά, ξεχωρίζουν, την μελέτην πού α
ναφέρουμε, σαν μιαν από τις υποδειγμα
τικές στο είδος της.

Πατρόκλου
Σταύρου:
«*0 Παλα μ ά ς καί ή Κύπρος», Ά θήναι, 1968.
Π ολλά ειπώθηκαν και πολλά γρ ά φ τη 
καν γιά τον Κοοστή Π α λα μά , για τό έρ
γο του, γιά την φωτεινή παρουσία τής όντότητάς του, γ ιά την θεμελιακή προσφορά
του στά νεοελληνικά γράμματα, γιά τήν
τήν συνάρτησή του μέ τήν σύγχρονη λογο
τεχνία καί, ακόμα - ακόμα γιά τό γιγάντιο ύψος καί τον ίσκιο του πάνω σέ μια
ολόκληρη εποχή. "Τ σ τερ’ άπ’ τήν εξαντλη
τική αυτή μελέτη καί τήν έρευνα πού, τε
λευταία, περιέλαβε καί τον χώρο τή ς α
τομικής ζω ής του ποιητή, είναι πάντα δύ
σκολο, φυσικά, ν ά επιχειρήσει κανείς νά
γράψ ει γ ιά ένα τέτοιο θέμα. Γ ιατί, ή θά
πρέπει νά έχει δική του αξιολογική άπο
ψη, γ ιά νά δθ)σει νέες διαστάσεις καί μέ
τρα, ή θ ά πρέπει νά φέρει καινούργια στοι
χεία, ά γνω σ τα καί ανέκδοτα, στήν σ χετι
κή βιβλιογραφία μας. *0 Π άτροκλος Σ τα ύ.
ρου, εν τούτοις, έξειδικεύοντας μιά πλευ-.
ρά άπ’ τήν ποίηση, τά οράματα καί τήν
αγάπη του ποιητή γιά τήν Κύπρο, κατορθώ νει, μέ τό παραπάνω έργο του, νά μάς
δο>σει ένα ακόμα βιβλίο γύρω απ’ αυτόν
καί τις σκέψεις του, βασισμένο πάνω σέ
δέκα ανέκδοτες
επιστολές του Π α λα μά .
Καί ή μελέτη τούτη, πράγματι, έχει νά
προσφέρει, όχι μονάχα τις άνκδοτες έπιστολές, αλλά καί τήν ατμόσφαιρα τής έποχής καί τά πρόσωπα, πού είναι συνυφασμένα μ’ αυτές, πρ ά γμ α πού, πέρ’ άπ’ τό
καθαυτό περιεχόμενο τω ν επιστολών, δη 
μιουργεί μιά έκταση, ειδικής μορφής, άπ’
τή ν ακτινοβολία τού ποιητή, τοποθετημέ
νη — σέ μιά οριακή πνευματική θεοίρηση—
στήν Κύπρο. νΕτσι, τά π ρ ά γ μ α τα ,‘τά πρό
σωπα καί τά γεγονότα εδώ, παίρνουν μιά
ξεχω ριστή οντότητα, τήν οποία διατηρούν
καί, γενικώ τερα, μέσα στό έργο τού Π α 
λαμά. Είναι, αυτή ή μελέτη τού Π ά τρ ο 
κλου Σταύρου, μιά πολύ ενδιαφέρουσα ά 
ποψη, ή οποία, ως συμβολή στήν δλη έρευ
να καί στήν αποθησαύριση τύ ς παλαμικής
πνευματικής προσφοράς, κρατάει τήν άξια
άπονα κεφάλαιο, πού, μέχρι τιόρα, δέν άξιοποιήθηκε.
Γ ι’ αυτό, έν συνδυασμφ μέ τά προσόν
τα, πού διαθέτει ό σ υγγρα φ έας τόσο στήν
οικείωση μέ τό περιεχόμενο τώ ν άνέκδοτω ν επιστολών, όσο καί στήν εύρύοπτη φ ι
λολογική επισκόπηση, πού τού δίνει ή κα

τάρτιση κι’ ή υποδειγματική γλαφυρότητα
τού λόγου του, ή έργασία είναι έν απ’ τά
σημαντικότερα πονήματα, πού έγιναν μέ
ίδιάζουσα διαλογή καί νηφάλια αξιολογική
παρουσίαση. Ό συγγραφέας, τέλος, γνωρίζοντας τήν αξία τής ταξινόμησης καί
τής εύχρησίας τής ύλης τού βιβλίου του,
γιά τό όποιο τόση θέρμη καί τόση φροντίδα έχει καταβάλει, προσθέτει, στο τέλος,
κι’ έναν πίνακα προσο>πων καί πραγμάτων,
άποδελτκομένης λεξικογράφησης. ’Έτσι, ή
μελέτη του, ενώ κρατάει τήν ένταση από
μιά καθαρή λογοτεχνική απόδοση, έχει καί
τήν επιστημονική μεθολογία, στήν διάταξή της. Καί, πράγματι, είναι άπ’ τις αξιόλογες.
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Γεωργίας
Ν.
Ο ί κ ο ν ο μ ο π ο ύ- *
λ ο υ : «Γραπτοί αντίλαλοι», Ά θήναι, ϊ
1964.
\
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Τό πυκνοτυπωμένο καί ογκώδες τούτο ^
έργο (215 σελ. μεγ. σχήμ.), στο οποίο ή %
Γ. Ν. Οϊκονομοπούλου συγκεντρώνει μιά ί!
εκτεταμένη ποίηση ήθικοπαραινετική καί, |
προ παντός, χριστιανικής ενατένισης τής $
ζωής, είναι ή φωνή κι’ ή έκφραση τών ί
όσο)ν νοιόίιθει καί τών δσων εκεί άποθη- ι
σαυρίζει, πού αισθάνεται τήν άνάγκη νά |
τά μεταδάισει καί
στούς συνανθρώπους
της. Ή θέση αυτή, πού ενέχει τήν άξια
πού δίνει μιά χριστιανική θρησκευτική άρετή, δέν μπορεί, παρά νά συγκινεί καί νά
βάζει σέ φρονηματικό προβληματισμό. "Υ
στερα, ή έντονη πίστη καί ή συνομιλία τής
ποιήτριας μέ τον λόγο τής προσευχής καί
τής ηθικής
παραίνεσης, διαποτίζει τους
στίχους της μ’ έναν λυρικό καί, σέ πολ
λές περιπτιόσεις, αιρόμενο λόγο, πού, δπου είναι μοναχικός, ανασαίνει σέ μιά ποί- Τ
ηση πνευματικής ποιότητας. Τά χαρίσμα- ν.
τα τούτα, συνδυαζόμενα μέ τήν καταληπτή ^
μορφή τών στίχων καί μέ τήν άπλότητα r
τής έκφρασης, έχουν τό προνόμιο νά γί- ί Τ
νονται άμεσα δεκτά καί νά αφομοιώνονται;: Τ,;
άπ’ τήν πλειονότητα τών αναγνωστών. Καί, ? ν
μιά τέτοια
γ\ω ριμία μ’ ένα βιβλίο σ ά ν | ^
τούς «Γραπτούς αντίλαλους» τής Γ . Ν. OLJ ’[
κονομοπούλου, άναντίρρητα, φέρνει τήν ή -^ ίμέρωση καί τήν αυτογνωσία στο κοινό πού *...
απευθύνεται. Τέλος, τό έργο τούτο, έκτος ί Τ'
άπ’ τά ποιήματα, έχει (στο β ' μέρος) και ι*.
366 γνωμικά, καθώς κΓ ένα κείμενο π ο ο - f - j;,
σευχής, μόχθος καί φιλοσόφηση μιας
στιανικής έμπνευσης τής ίδιας συγγραφέ-μ
ως, πού τά έχει έντεταγμένα κι’ αυτά, με-.y ^
σα στά πλαίσια τής θεματογραφίας, που;: ^
προσδιορίζεται άπ’ τά ποιήματά της.
ϊ-ν
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Λεύτερη
Μαραγκάκη:
τα^, Θεσσαλονίκη, 1968.
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«Ποιήμα

"Ε να ; αιχμηρό; λυρικός, που ψαύει μέ
χέρια πυριομένα άπόναν υπαρξιακό πυρετό,
είναι ό νέος ποιητή; Λεύτερη- Μ αραγκάκης. Στούς στίχους του περπατάει πάντοτε
μια δόνηση ατομικής αίσθησης καί τά ρή
γματα στον ποιητικό στοχασμό, πού ανοί
γονται, δώ καί κεί, στην συγκρότηση τής
εκφραστικής του μορφής, διακρίνεται κά
ποια υπόσχεση γιά δυναμική ποίηση. Είναι,
λοιπόν, καύχημα που, μέσα στην σκληρό
τητα ενός καινούργιου κόσμου, υπάρχουν
αυτοί οί νέοι διανοούμενοι όπως ό Λεύτερης
Μ αραγκάκης. Αύριο, ή πνευματική ά νθ ι
ση τής υλικής ευμάρειας — έστω καί ευμά
ρειας πού έρχεται άντάμα μέ την υλική ευ
φορία τής Εκμηχάνισης— θά σταθεί κυ
ρίως σ' αυτούς τούς νέους. "Ενας τέτοιος,
κι' ό ποιητής τούτος, πού διαθέτει μια γεύ
ση καί μιαν όραση σ' Εναν λόγο ασκημέ
νης ένότητας, παρά την κάποια φιλολογικότητα πού φορτώνει πολλά απ’ τά ποιήματά του. είναι μια ενθαρρυντική καί α 
ξιοπρόσεκτη παρουσία στα σύγχρονα γρ ά μ 
ματά μας.
Α λ λ ά τέλος Εμεινα
μέ τό πλαστικό πρόσωπο τής άπορίας
καί τερμίτες πασπαλισμένους στα πόδια.
. . . Τό πλήρωμα του διαστήματος
.. . ε γ ώ τίίχα κλείσει σ’ Ενα ποτήρι.

*
Λεωνίδα
Κ.
Μ ά κ ρ η : «Ταξιδεύον
τας» (τα ξιδιω τικό ), Τρίκαλα., 1968.
Ό πνευματώδης καί διανοούμενος γ ια 
τρός, ό ήρεμος λυρικός φιλόσοφος Λ. Μακρής, πού Εχει ευρύτητα πνευματικής θεώ 
ρησης κι* Εναν δόκιμο ?.όγο άνετης Εκφρα
σης, μάς εδο>σε τώρα τό πρώτο τόμο άπό
ταξιδιω τικές Εντυπώσεις του. Ξεκινάει άπ'
τά Τρίκαλα καί ξαναγυρίζει σ’ αυτά φ έρ
νοντας μια ολόκληρη ζωή. Π ίνδο, Κωνσταντινούπολη, ’Ισραήλ, Α ίγυπτο, Μόσχα.
Μια περιήγηση πού γίνεται όχι μονάχα μέσ’
Απ’ τό λεωφορείο ή τό αεροπλάνο. Ό συγ
γραφέας, απαλλαγμένος εδώ περισσότερο άπ’
την γεύση εκείνου του στείρου άγχους πού
γιυμίζει ένα μεγάλο μέρος στην σύγχρονη
λογοτεχνία, οίκεκόνεται μέ τούς τόπους καί
τούς ανθρώπους. Καί, χω ρίς ξηρότητα, γ ί
νεται ένας ποιητής καί φιλόσοφος περιη
γητικός, κατορΟιόνοντας, κατ’ αυτόν τον
τρόπο, νά πάρει κάτι ούσιαστικό άπ’ την
φυσιογνωμία τοΰ τοπίου καί τής κοινωνίας,
ττίς χώ ρες πού έπισκέφθηκε. "Ετσι, ό Λεονίδας Μ άκρης, γίνεται ένας φορέας μέ

(

ειδική όραση, ό όποιος μετασχηματίζει τήν
κοινή αίσθηση σ’ έναν χώρο πνευματικής
διήΟισης. Καί, μέ τό οιριμο έκείνο λυρικό
ρίγος πού μυρμηγκίζει στήν έκφρασή του,
δίνει μια ολοκληρωμένη εϊκόνα απόψεων
καί προεκτάσεων ταξιδιω τικής θεώρησης.
Ό ιατροφιλόσοφος καί ποιητής σ υ γγρ α φ έ
ας εδώ, μαζί μέ αυτά τά προσόντα, έχει
καί ιιιά σπάνια κατάρτιση καί μια θ α ρρ α 
λέα παρατηρητικότητα, πού δίνουν στά κεί
μενά του, όχι μονάχα τήν άφόρμηση για
έναν ανοιχτό προόληματισαό, αλλά καί τήν
βαρύτητα άπό κάποια πνευματική πληρό
τητα.

Άριστ.
Άυτ.
Μ η τ σ ά κ ο ς : «Έ κ
τής Σιώ ν ή τις είναι ή έντέλεια τή ς
ώ ραιότητος» (μ υθ ισ τόρη μ α ).
Είναι παράξενο πού τό βιβλίο τούτο δέν
συζητήθηκε (ούτε ώ ς προβληματικό ούτε
ώ ς εμφάνιση μιας δυναμικής διανοητικής
— έστω— οντότητας) στήν πνευματική κί
νηση. ‘Ο Λ. Μ ητσ άκος,. δέν διαθέτει μο
νάχα μιαν ακονισμένη αίσθηση συγκίνησης,
άλλα καί μια σκληρή (περίπου μεταλλική)
ποίηση, πού τον οδηγούν σ’ ένα χώ ρο α 
μεσότητας. Ε κ ε ί, μεταστοιχειώ νοντας τήν
εμπειρία άπό μια τόλμη μέθης, πού δίνει ή
σύγχρονη άναθεο'ιρηση τής υπαρξιακής Α
γω νίας, φ τιάχνει ένα προσωπικόν όνειρο,
γιά νά χωρέσει τήν πραγματικότητα. Τ ά
αισθήματα ορίζονται μέ τήν
άποτίμηση
τή ς αξιολόγησης κάτω άπονα πρίσμα δια 
νοητικής θεώρησης κι’ ή γεύση, σχεδόν άκατέργαση — καί, γ ι’ αυτό, αδρή καί
προηογενής — έξω θει ώ ς τήν εξω λογική
γοητεία. ’Έ τσ ι, ή εμπειρία τή ς ζω ής, πού
δέν αμφισβητείται ή δυνατότητα τή ς ΰπαρξής της, οργανώ νεται δώ σ' ένα είδος υ 
περβατικής σχηματοποίησης. Καί τό απο
τέλεσμα είναι, παρά τήν διανοηματική Ε
πιβάρυνση, μιά όξύτατη καί μια αιχμηρό
τατη μορφοποίηση, πού γίνετα ι χω ρ ίς άρχιτεκτόνηση καί, έν πολλοϊς, χιορίς τήν
φιλοσοφική ενατένιση. Είναι, πιο πολύ, έ 
να δυνατό πάθος, πού κρατάει τήν α ξία
τής πυράκτωσης καί πού, Αν δέν είναι μηδενιστικό, είναι πάντω ς μιά πορεία πού
συναντάει όπιοσδήποτε τον σημερινό κό
σμο. Π ερίπου, θ ά είχε νά διακρίνει κανείς,
πό)ς ή ειλικρίνεια, πού ό νέος σ υ γγρ α φ έα ς
εδώ τήν μετουσιώνει σέ μιά εκρηκτική έκ
φραση, πού α γγ ίζει τον αναγνώ στη μέ καυ
τά δάκτυλα. Π ρ έπει νά έχει σωρευμένη
πολλή αγάπη γιά όσα έ'ζησε καί γ ιά οσα
διάβασε — προ παντός— ό ’Λρ. Μ ητσακος. Γ ιατί, τό μυθιστόρημά του είναι α 
πλωμένο σ’ ένα κλίμα ένός όνείρου καί
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μια; φιλοσόφησης πάνω σ’ έναν πυρετό Α
συνήθιστης, όπο)σδήποτε, διάρκειας. Στα
γράμματά μας, παίρνει μια ξεχωριστή ό
ψη, ένα όνομα που δίνει υποσχέσεις για
μεγάλη προοπτική. Γι’ αυτό, θά πρέπει νά
προσέξει κι’ ό ίδιος, κατά την γνώμη μου,
δυο πράγματα: την άναγκαίαν άποσυμφό
ρηση απ' την παρεμβολή τής δοκιμιακής
σχολαστικότητα; και την άναγοϊγή του πά
θους σ’ εναν χώρο πνευματικής καταξίω
σης.

Άποστ.
Σ π υ ρ ο π ο ύ λ ο υ - Με ν .
Κ α ρ σ μ ε σ ί ν η : «’Αντίλαλοι ά πό
τ ά περασμ ένα του ’Αστακού και τής
περιοχή ς του;» (Τοπω νύμια - "Εθιμα
- Παραδόσεις - Τ ρ α γο ύ δια ), Ά θή ναι, 1969.

Είναι δντο)ζ ευτύχημα, όταν μεταξύ των
έκπαιδευτικών μας, υπάρχουν πνευματικοί
άνθρωποι, οι όποιοι αγαπούν τόν τόπο καί
τούς άνΟρο')πους του. Τό παραπάνω βιβλίο,
πού είναι καρπός συνεργασίας δυό καθη
γητών (τού γνωστού διανοουμένου Α. Σπυρόπουλου καί ^>ύ Μ. Καραμεσίνη) Αποτελεί εξαίρετη παρουσία μιας τέτοιας πολύ
τιμης προσφοράς. Καί άξίξει ό έπαινος,
ακόμα, ένθάρρυνση, καί την προτροπή, πού
κάνει ό Γενικός Έπιθεο)ρητή- τους στον
αξιολογικό πρόλογό του, Ήπειρο’)της φιλό
λογος Κ. Κωστοδήμας. Διότι, πράγματι,
ή Αποθησαύριση τών λαογραφικών καί τών
τοπο>νυμίων ,πού γίνεται δώ μέ καλοσχεδιασμένη διάταξη καί μέ πνευματική έπεξεργασία τών πληροφοριών, έχει τήν άξία
τής περισυλλογής καί τής αξιοποίησης τών
Αξιών τής παράδοσης, πού, έν τελευταίφ
αναλύσει, συνιστά καί τό προ>ταρχικόν κεφάλαιον τής έθνικής μας πνευματικής φυσιογνο>μίας. Γι’ αυτό, ή έργασία τούτη,
πού είναι καμο>μένη μέ τό χρώμα, τά τρα
γούδια, τά ήθη καί τήν όντότητα τού τό
που αυτού (Αστακός Λίτο>λοακαρνανίας),
κρατάει ένα ειδικό βάρος πού θά πρέπει
νά τό αξιολογήσουμε μέ κριτήρια ευρύτερης
προοπτικής (πρό παντός, γιά τό υπόστρωμα
τής θεματογραφίας) καί ειδικής υποτίμησης.

Κώστα
Π. Α α ζ α ρ ί δ η : «Τό πνευ
ματικό Ζ αγόρι σ τα χρόνια τής Τουρ
κοκρατίας», Γιάννινα, 1969.

*0 ξεχωριΜός λόγιος Π. Λαξαρίδης, έγινεν έθελοντικά ένας ασκητής γιά νά άποθησαυρίσει καί νά μνημειο'ϊσει τίς πνευ
ματικές αξίες τής παράδοσης καί τήν ξώσα

ιστορική μνήμη τού τόπου. ’Έτσι, μένον
τας μόνιμα στό Κουκούλι τού Ζαγορίον,
συγκέντρωσε, ταξινόμησε, αξιολόγησε καί
συνέθεσε ένα πολύτομο ίστορικολαογραφικό
έργο. Στην πράγματι πολύτιμη αύιή έρ
γασία, πού καλύπτει τήν περιοχή τών ξαγοροχωρίων, ό Κ. Λαξαρίδης ένεφύσησε τό
μέγα πάθος τής άγάπης καί τόν πυρετό,
πού έφερνε μέσα του, γιά τό γενέθλιο τό
πο. Κι’ έτσι οί έργασίες του, πού, λόγψ
τών πενιχρών οικονομικών δυνατοτήτων τού
συγγραφέα, έκδίδονται τμηματικά (σέ μι
κρά, άριθμημένα βιβλία, πού έν* Απ’ αυτά
είναι καί τούτο), κρατούν κάποιο ειδικό βά
ρος. Είναι, περισσότερο βιώματα, πού μεταξκονονται, άπό ίστορικολαογραφικά ντο
κουμέντα, σέ κείμενο προσωπικής σύνθεσης,
πού -παίρνουν τήν ευαισθησία, τόν καλλι
εργημένο λόγο άπό μιά γνήσια δημοτική
γλώσσα, γιά νά γίνουν μαζί, καί τοπική
φυσιογνωμία. Τέτοιες έργασίες, πού έκτείνονται πέρ’ άπ* τήν άτομική προοπτική,
νομίζω, θά έπρεπε νά είχαν, πρώτ’ Απ' ό
λα, τήν φροντίδα τών διαφόρο)ν παραγόν
των (σωματείων, συλλόγων κ.λ.) καί νά
μήν Αφήνεται, τό βάρος τής έκδοσής το>ν
—τουλάχιστον— στούς ώμους τού συγγρα
φέα.
Τό «Πνευματικό Ζαγόρι στά χρόνια τής
Τουρκοκρατίας», πού είναι ένα μικρό τμή
μα Από μιά πλατύτερη σύνθεση, περιλαμ
βάνει τήν πνευματική παράδοση, τούς λό
γιους, τά σχολεία, τά μοναστήρια, τού; ευ
εργέτες τής παιδείας καί τούς δασκάλους,
πού έξησαν καί πού έφτιαξαν μιά Ιδιότυπη
κουλτούρα, στά χρόνια τής τουρκοκρατίας.
Είναι μιά πάρα πολύ ενδιαφέρουσα μονο
γραφία, πού θά πρέπει νά έχει, στήν γενικώτερη ήπειρονακή βιβλιογραφία, ξεχω
ριστή θέση. Γιατί, τά Ζαγοροχ/όρια, δποις
είναι γνωστό, έκράτησαν μιάν αυτονομία
κι’ έφτιαξαν, κατά τούς δύσκολους γιά τό
έθνος μας αυτούς χρόνους, έναν δικό τους
πολιτισμό. Πάνο) στό θέμα τούτο, ό Κ.
Λαξαρίδης, καθό>ς σημεκόνει στό βιβλίο
του, θά συνεχίσει, μέ άλλες ένότητες ίστορικολαογραφικές, στίς έπόμενες έκδόσεις.
Είναι νά θαυμάζει κανείς γιά τήν ανάλω
ση καί γιά τήν άξία τέτοιων προσπαθειών
καί, ταυτόχρονα, νά διερωτάται γιατί ν'
Αφήνεται τό βάρος τών δαπανών γιά τήν
έκδοσή τους στον ίδιον. Τουλάχιστον, ή ι
στορία τών ήπειριοτικών γραμμάτονν έχει *
μιά παράδοση μεγάλο)ν φιλομούσονν χορη
γών.
Κώστα
Ν.
Τριαντάφυλλου
«Διηγήματα», Πάτρα, 1969.

Μία πεζογραφία, ζυγιασμένη μέ ποίηση
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καί χωνεμένη συγκίνηση, ξεχωρίζει τον Κ.
Τριαντάφυλλο καί δίνει, στην διηγηματο
γραφία μας, ένα έργο ώριμης λογοτεχνίας.
Τα θέματα, πού αποτελούν τον κορμό στα
διηγήματα του συγγραφέα, είναι απ’ τα
πιο γνήσια καί τά πιο άντιπροοουτευτικά
τής έλλη\|κής ζωής. ΚαίΛ για την εποχή
τούτη, πού ό άποχροίματισμός κι’ ή άπο(ίολή τής ειδικής φυσιογνωμίας απειλούν να
τυποποιήσουν ακόμα καί την πνευματική
οντότητα, ή αξία τής προσφοράς, πού εισ
φέρει στα σύγχρονα γράμματά μας ό Κ.
Τριαντάφυλλος, ένέχει μιαν ίδιάζουσα βα
ρύτητα. Γιατί, δεν συνιστοΰν καθημερινό
τητα άχρο>μη (χωρίς μνήμη καί χιυρίς α
ξίες κάποιας παράδοσης). ’Αντίθετα, Ιχουν
ήθος καί ποιότητα έλληνική καί όιαποτί
ζοντάι ’άπονα δικό μας κλίμα. *Έτσι, ή αί
σθηση κι’ ή πνευματική χροιά τους είναι
αντλημένα απ’ τήν πάτρια γή κι’ άπ’ τά
βιώματα εθνικών γεγονότων καθολικής
μορφής.
Μέ τήν ύλην αύτήν, ό συγγραφέας στή
νει μια λυρική καί ρεαλιστική διηγηματογραφία, ομαλής μορφής, πού κυριαρχείται
άπόναν διαστριομενο διάλογο, πού οίκοδο
μεϊται μέ καθαρό ύφος καί μέ ήρεμο πά
θος αγάπης για τον τόπο. Θά είταν, νομίζο), αρκετό ν’ αναφέρουμε, προκειμένου
να τεκμπριώσουμε τις αρετές αύτές, τό έξαίρετο διήγημα «Ίταλιώτης νέος», πού
δίνει, άλλωστε, καί τις ικανότητες τοΰ Κ.
Τριαντάφυλλου. Ή δύναμη τής αφήγησης
κι’ ό βαθύτατος άνθριοπισμός, πού μετουσκόνονται σέ μιά έκφραση οικείας μορφής
ζωής είναι δεμένα μέ αρχιτεκτονημένη ε
σωτερική διάρθρωση καί διάρκεια ψυχικής
αφής, πράγμα πού άποφέρει τήν καλύτερη
δυνατή αξιοποίηση τής άτομικότητας ενός
συγγραφέα. "Ετσι —μπορούμε νά πούμε—
τά διηγήματα τού Κ. Τριαντάφυλλου, φέρ
νουν μιά καθαρή έλληνικότητα, πού τόσην
ανάγκη έχει ή σύγχρονη γραμματεία μας,
ενώ, γιά τον ίδιον, αποτελούν έναν έπαινο.
Ο
Δημήτρη
Βαλασκαντζή:
ήματα», ΆΘήναι, 1969.

«Ποι

’Από τόσα πουλιά πού περάσανε
κανένα δέ στάθηκε*
μπορέσαμε νά κρατήσουμε
ένα—δύο, μέ τις τουφεκιές.
Λυτή ή λυρική νηνεμία, πού ρυτιδόϊνεται
άπ* τήν πικρή ρέμβη ένός ποιητή καί που
φωτίζεται άπόνα έλλειπτικό φό)ς κάποιας
εΙκόνας, είναι ή πρώτη γεύση άπ* τήν ποί
ηση τού Δημήτρη Βαλασκαντζή. Ή συγ
κίνηση, απλή καί άδολη, διαχέει μιά καθα
ρή ποίηση πού πυκνώει Αθόρυβα στους λι
τούς στίχους τήν έκφραση μιάς βαθύτα

της λυρικής υπαρξιακής αίσθησης. Γι’ αυ
τό, άλλωστε, τό άνοιγμα τού ποιητή κρα
τιέται, περισσότερο σάν αναπνοή, πού χνωτίζει ένα κλίμα προσωπικής αντίληψης. Εί
ναι, ή ποίηση τούτη, μιά χαριτωμένη σκυθρωπότητα πού υποβάλλει, δίχως τις εξά
ψεις. Ή ζωή δίνεται φει»γαλέα, όπτασιακή άναχάραξη άπ’ τήν αξίωση, σ’ έναν
χώρο ψυχικής ευφορίας καί, μαζί, πνρυιια^
τικής κατεπίγνωσης, πού τόσο ξεχωρίζει
τον Δ. Βαλασκαντζή στα τωρινά μας γράιιματα.
*Ένα σαραβαλιασμένο ποδήλατο
κι’ ένα πάνινο τόπι
μάς φτάνανε
γιΑ γά μην φύγουμε
. · . ·

· · , ·
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Δημητρίου
Β. *Α 6 ρ α μ ί 8 η : «ΕΙσ α γω γή είς τήν Δ ημοσιότητα» (τευχος γ ' ) ’ΑΘήναι, 1968

’Ένα βιβλίο, απ’ α υ τ ά πού τόσο λείπουν
καί πού τόσο σπανίζουν στην σύγχρονη βι
βλιογραφία μας, τό έργο τούτο τού Δ. *Αβραμίδη, έχει ενα έντελώς ξεχοιριστό εν
διαφέρον. Διότι, στην εποχή τούτη τής
διεύρυνσης τής επικοινωνίας τών ανθρώ
πων καί τής κάποιας οίκουμενικότητος πού
φέρνει ή καταπληκτική διασκέλιση τών α
ποστάσεων, ή δημοσιότητα (στην ευθύτα
τη έννοια τής λέξης), παίρνει μιάν απο
φασιστική θέση, σέ όλες τις εκφράσεις τής
δημοσίας ζωής. Γίνεται, ή συμβολή αύτή,
ένας πρωταρχικός παράγοντας γιά τήν υ
ποδομή τής κοινής αντίληψης καί γιά xtc
διαστάσεις της μέσα σέ κοινά μέτρα. Καί
—θά δύνονταν νά υποστηρίξει κανείς— ή
δημοσιότητα, κάτω άπ’ αυτό τό πρίσμα θειόρησης, συνιστώ ένα κεφάλαιο άνυπολόγ·.στης δύναμης, όχι μονάχα για τήν στενή
επαγγελματική λειτουργικότητα, αλλά καί,
γενικώτερα, γιά τήν ανάπτυξη καί τήν ει
ρηνική πνευματική προαγωγή τής συνείδη
σης καί τής άλληλοεξάρτησης τών ανθρώ
πινων σχέσεων. Τό θέμα, καίριο καί απε
ριόριστο, θά έπρεπε νά είχε όργανωθει, καί
στον τόπο μας, σέ αυτόνομη έπιστήμη, νά
έρευνηθεί καί νά έδραιωθεϊ πάvoJ στην έλληνικήν ιστορική καί πολιτιστική παράδο
ση. ’Ο συγγραφέας, πού είναι ό Ιδιος Δημοσιολόγος (καθηγητής στήν Σχολή Δημο
σιογραφίας καί Δημοσίων Σχέσεο>ν) και
πού, έπί χρόνια, ώς ιθύνων νούς τού Έλληνοαμερικανικού ’Ινστιτούτου Έπιμορφώσεως
(τοιρα, Σωματείον «".Ομηρος»), έκτος άπ’
τήν είδική Ιδιότητα πού έχει γιά μιά τέ
τοια πραγματεία, διαθέτει πλουσιώτατη έμπειρία κι’ έχει μιά ευρύτερη έποπτεία σχε
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τικά, πού του δίνει την επαφή σε μια κλί
μακα διεθνή. νΕτσι, ή εργασία τού Δ. Άβραμίδη, ή οποία συνίσταται κυρίως άπ’
τις παραδόσεις του στην Σχολή Δημοσιο
γραφίας καί Δημοσίων Σχέσεων, έχει και
τήν αναγκαία ειδολογική ένημέριοση. Α 
κόμα, ή σαφήνεια καί ή καλοδιατεταγμένη
διάρθρωση, για ένα θέμα πού. οπωσδή
ποτε, δεν είναι καθόλου οικείο στο πλατύ
τερο κοινό. Γι’ αυτό, όπως έτόνισα απ’ τήν
αρχή, πρέπει νά θεωρείται μια προσφορά
στήν σχετική νεό)τερη βιβλιογραφία μας.
"Τστερα, ό συγγραφέας, μέ τά προσόντα
πού τού δίνει ή ευχέρεια τής μακράς θη
τείας του και τής αγάπης του στήν συγ
κρότηση τής δημοσιολογικής εκπαίδευσης,
επιτυγχάνει να δο')σει, στήν παρούσα ερ
γασία του, τήν συντομία και τήν χρησι
μότητα, πού εχει ενα ειδικό εγχειρίδιο, για
μια βασική γνο)ριμία μέ τό θέμα πού δια
πραγματεύεται.
Δ. ΚΟΚΚΙΝΟΣ

•
Ίερέω ς
Γεωργίου
Παϊσίου:
«Μικρά συμβολή είς τήν ιστορίαν τής
Ε κ κ λη σ ια σ τική ς
έτταοχίας Βελλάς
και Κονίτσης». Ιω ά ννινα 1969. Σελ.
140.

’Ακούραστος άλλα καί αξιοθαύμαστος ε
ρευνητής καί εργάτης τής ’Ηπειρωτικής Ι
στορίας εμφανίζεται πάντα ό αιδεσιμώτατος
Γεο'ϊργιος Π αίσιος. *0 χαλκέντερος αυτός
ιερωμένος, καθίος είναι γνωστό, από χρό
νια καταγίνεται μέ τήν περισυλλογή πολύ
τιμου ιστορικού υλικού πού εχει σχέση τόσο
μέ τή στενοότερη πατρίδα του, τό χωριό
Χιονάδες, οσο καί γενικώτερα μέ τον ’Η
πειρωτικό μας χώρο. Οί ώς τώρα πνευμα
τικές του εργασίες πολύ σημαντικές καί α
ξιοπρόσεκτες. Τον τελευταίο καιρό μάς χά
ρισε ακόμα ένα σπουδαίο βιβλίο του μέ τί
τλο: «Μικρά συμβολή είς τήν ιστορίαν τής
’Εκκλησιαστικής έπαρχίας Βελλάς καί Κο
νίτσης». "Ας χαρακτηρίζει ό ταπεινόφρονας
συγγραφέας τό έργο του αυτό σά «μικρά
συμβολή» στήν ιστορία τού θέματος πού
πραγματεύεται. νΑς μού έπιτραπεί νά τονί
σω, πώς ή συμβολή του αυτή δέν είναι κα-

ψ'

θόλου μικρή, αλλά πολύ μεγάλη ώς προς
πολλά ζητήματα τής ’Ηπειρωτικής μας ίστο- ί
ρίας. Ή έργασία του από κάθε άποψη έπι- «
μελημένη. Διαβάζοντας κανένας τό βιβλίο αυτό καί εξετάζοντας βαθύτερα κάπως τό |
πράγμα, δέν αργεί νά καταλήξει στο συμ- p
πέρασμα πώς αυτή αποτελεί πραγματικό ά- c
θλο. Ό καθ’ όλα πολύ σεβάσμιος πατριώ- J
της μας μόχθησε όσο δέν μπορεί κανένας |
νά φαντασθεί γιά τή συγκέντρωση τού ά- *·.
φθονου υλικού καί γιά νά παρουσιάσει τόσο ·;,
άρτια ντοκουμενταρισμένη καί αυτή τήν έρ- j
γασία του, όπως καί τόσες άλλες. Πολύ πετύχημένα αρχικά καταλαμβάνει αρκετές σε- i
λίδες ό κατάλογος των ιερωμένων προσώ- }
πων πού στο πέρασμα των χρόνων έτυχε νά ί
ήγηθούν πνευματικά στήν ιστορική, αλλά ?
καί πολύπαθη αυτή επαρχία. Παρακάτω πα- j
ρατίθενται πολλά σημαντικά εκκλησιαστικά
έγγραφα καί άλλα στοιχεία πού διαφοιτίζουν από κάθε άποψη τό θέμα. Ή συμπλη- ;
ρωματική παράθεση παρακά™ άφθονο)ν φω
τοτυπιών άρχαίων εγγράφων, σφραγίδων, ^
καθώς καί φωτογραφιών πείθουν τον άνα- *
γνο'ίστη γιά τό μέγεθος τών μεγάλοη* ύλι- :ι
κών θυσιών, στις οποίες έχει υποβληθεί ό |
θαυμάσιος αυτός εργάτης, τού πνεύματος.
Γενικά μπορεί νά πεί κανένας πώς τό όλο
θέμα είναι επεξεργασμένο μέ επιστημονικότητα, τεκμηριωμένο καί εμπλουτισμένο μέ
άφθονα στοιχεία καί βασισμένο σέ πολλές
ιστορικές πηγές. Διαβάζοντας κανένας τό
βιβλίο αυτό διαπιστοννει πώς ό συγγραφέας
του διακατέχεται από τέτοιον ενθουσιασμό
πού δικαιολογημένα προκαλεϊ τό θαυμασμό
μας. Τό βιβλίο αυτό δίκαια πρέπει νά χα
ρακτηριστεί σάν άποθησαύρισμα πολύτιμου
Ιστορικού υλικού πού διαφωτίζει άρκετά τήν
’Ηπειρωτική ιστορία καί κατά συνέπεια
πλουτίζει τήν ’Ηπειρωτική βιβλιογραφία.
"Αν καί ξέρω πώς προσκρούω στή μετρι
οφροσύνη τού συγγραφέα, γιατί αύτός άρέσκεται νά εργάζεται πάντοτε αθόρυβα, δέν
μπορώ όμως, παρά νά τον παρακαλέσω νά
δεχτεί τά θερμότατα συγχαρητήριά μου. Διατυπώνω παράλληλα καί τήν ευχή νά δούμε
κΓ άλλες πνευματικές του εργασίες καί νά ^
βρεί μιμητές στήν τόσο πολύτιμη καί άξιέ-^
παινη προσπάθειά του.
ΚΩΣΤΑΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ

