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Λ Π Α
ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΕΝ ΙΩΑΝΝΙΝΟΙΣ

ΕΤΟΣ Β' ΙΟΥΛΙΟΣ 1953 ΤΕΥΧΟΣ 15

ΑΠΟ ΤΗ ΣΚΟΠΙΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ

Π Ν Ε Υ Μ Α Τ Ι Κ Η  Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η

Σκοπός τής «’Ηπειρωτικής Ε σ τ ί 
ας» είναι ή δημιουργία πνευματικοί) 
κλίματος στά Γιάννινα καί στις άλλες 
ήπειρωτικές πόλεις. "Eya άπό τά μέσα 
γιά τήν έπίτευξη τοΰ σκοποΟ αύτοΟ 
είναι οί διαλέξεις.

θ ά  προβληθεί βέβαια ή γνωστή 
καί χιλιοειπωμένη άντίρρηση : Οί δια
λέξεις δέν άποτελοΟν πά ντα  γνήσια 
πνευματική έκδήλωση, εΐναι, καθώς 
καί τελευταία  γράφηκε σέ έγκυρο πε
ριοδικό τής ’Αθήνας, £να άπατηλό 
φαινόμενο τής πνευματικής μας ζωής. 
Εΐναι άλήθεια πώς δσοι συρρέουν 
στίς διαλέξεις δέν κινούνται άπό πρ α γ 
ματικά πνευματικά ένδιαφέροντα. Οί 
περισσότεροι δείχνουν τήν έπ ίπλα σ ’η 
αυτή πνευματική δραστηριότητα άπό 
σνομπισμό κι έπίδειξη. Καί, βέβαια, 
κοσμικότητα καί πνευματικότητα εΐναι 
δυό πράγματα  «έκ διαμέτρου» άντίθε- 
τα. Στήν μέ τόσο κΰρος προβαλλόμενη 
άντίρρηση αυτή μπορεί εύπρόσωπα 
νάντιπροβληθεΐ ή παρακάτω πα ρ α 
τήρηση : Σνομπισμός κι έπίδειξη δέν 
παρατηρεΐται μόνο στίς διαλέξεις. 
Καί τόσες άλλες πνευματικές έκδηλώ- 
σεις μεταμορφώνονται σέ κοσμική κί
νηση. Καί δσοι εΐναι βιβλιόφιλοι καί

περνοΟν κρατώντας «ύπό μάλης» βι
βλία, δλοι δέν ώθοόνται στήν άγορά 
τοΟ βιβλίου άπό ζήλο νά τό διαβά
σουν, άπό ενδιαφέρον νά λύσουν στίς 
σελίδες του τίς άπορίες, πού τούς βα
σανίζουν. Μ ’ αύτό δέ σημαίνει πώς 
ή άγορά τοΟ βιβλίου συνολικά άπο- 
τελεΐ πλαστό φαινόμενο τής πνευμα
τικής ζωής. Κατά τόν ’ίδιο τρόπο κι 
ή συρροή στίς διαλέξεις εΐναι έκδήλω
ση πνευματικής δραστηριότητας. ’Αρ
κεί μόνον νά ύπάρξουν οί άντικειμενι- 
κές και υποκειμενικές προϋποθέσεις, 
κι αύτό είναι τό σημείο πού πάντα  
πρέπει νά προσέχεται, γιά νά μπορεί 
κανείς νά μιλήσει γιά  γνήσια πνευμα
τική έκδήλωση. Κι οί προϋποθέσεις αυ
τές πραγματοποιοΟνται, δταν καί τά 
θέματα δίνονται δχι «έπ’ εύκαιρία», 
καθώς συμβαίνει πολλές φορές, άλλά 
δστερα άπό συστηματική προεργασία, 
δηλαδή μέ καταστρωμένο σχέδιο, καί 
οί όμιλητές, πού τά πραγματεύονται, 
διαθέτουν τά προσόντα πραγματικών 
όμιλητών, χωρίς ουτε κούφιοι τραπεζο
ρήτορες νά εΐναι, ουτε στεγνή σοφία 
ή ξηρή πολυμάθεια νά μεταλαμπα
δεύουν. "Ετσι μόνο ό άκροατής διδά
σκεται, γιατί μόνο τότε τό «άκρόαμα»
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γίνεται κίνητρο γιά  8,τι π ρ έ π ε ι : Δηλα
δή γιά στοχασμό καί μελέτη.

*
Ά π ό  τή σκοπιά αύτή ή «’Ηπειρω

τική ΈστΙα» άντιμετώπισε τό ζήτημα 
τών διαλέξεων. Χωρίς νά πα ρ αγνω 
ρίσει τά κάθε φορά έπίκαιρα πανελλή
νια πνευματικά ζητήματα (άπόδειξη δτι 
τήν περυσινή χειμερινή περίοδο, έδωσε 
ύπό μορφήν μνημοσύνου καί γενική ει
κόνα τοΟ έργου τοΟ Παλαμά), έταξε γιά 
πρώτο σκοπό νά γνωρίσει στό ήπειρω- 
τικό κοινό τό εργο τών πνευματικών 
άνθρώπων του. "Ετσι τήν έρχόμενη 
χειμερινή περίοδο, άκολουθώντας τό 
δρόμο, πού χάραξε πέρυσι, θά δώσει 
μιά σειρά διαλέξεων γιά τό έργο τών 
πνευματικών Πατέρων τής Ηπείρου , 
καθώς τοΟ Βηλαρδ, τοΟ Κρυστάλλη, 
τοΟ Πάλλη, τοϋ Χρηστοβασίλη, τοΟ 
Ζαλοκώστα. Μέ τόν τρόπο πού θά 
δοθούν οί διαλέξεις αυτές, έλπίζει νά 
γίνουν κίνητρο στούς άκροατές, γιά 
νά στοχασθοΰν καί μελετήσουν βα- 
θειά τό έργο έκείνων, πού άποτελεΐ 
πολύτιμη προσφορά είτε στή γέννηση

' ...... «ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ»

καί δημιουργία, εϊτε στήν άνάπτυξη 
καί ώρίμανση τοΟ Νεοελληνικού Πνευ
ματικού Πολιτισμού. Κοντά σαύτό δέ 
θάμελήσει νά δώσει όμιλίες καί μέ θέ
ματα έιπστημονικά, άπό τή γιατρική 
ώς τήν οικονομία.

’Αρκεί έκεΐνοι, πού θά τά  πραγ- 
ματευθοΰν, νά είναι ικανοί νά συναρ
πάσουν κι αιχμαλωτίσουν τό κοινό, 
πού θά τούς άκούσει. Καί θά τό συ
ναρπάσουν, άν κατορθώσουν νά δώ 
σουν στά θέματά τους ζ ω ν τ α ν έ »  
π α λ μ ό .  Τέτοιοι δέ άνθρωποι δόξα 
τό θ εό  δέ λείπουν άπό κοντά μας. Καί 
μέ τήν ευκαιρία αύτή καλοΟμε τούς 
έπιστήμονες καί διανοουμένους τής 
πόλης μας καί τών άλλων ήπειρωτι- 
κών πόλεων νά συμβάλουν στή μ εγ ά 
λη προσπάθειά μας. 'Η ικανοποίηση, 
πού θ ά  δοκιμάσουν άπό τήν έπιτυχία, 
δέ θά είναι μικρή. Γιατί, βέβαια, δέ 
λογιάζεται μικρή ή ικανοποίηση πού 
δοκιμάζεις, δταν άγωνίζεσαι γιά τήν 
έξύψωση τοΰ πνευματικού καί, γενι- 
κώτερα, τοϋ πολιτιστικού επιπέδου 
τοΰ Λαοΰ.

π .  φ .
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Κ. Δ. MEPTZIOY, ά.μ. ’Α καδημίας Ά δ η νώ ν

MIA ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΙΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 
ΕΙΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΝ

Μετά τήν ολοσχερή κατάληψιν τής Πε - 
λοποννήσου υπό τής στρατιάς τοϋ Φ ρ α γ 
κ ί σ κ ο υ  Μ ο ρ ο ζ ί ν ι  καί τήν έκεΐθεν έκ- 
δίωξιν τών γηγενών Τούρκων, οί 'Ενετοί 
μετεκάλεσαν έκ τής Στερεάς Ελλάδος, οχι 
όλίγας οϊκογενείας, τάς οποίας εγκατέστη
σαν είς τά σπίτια καί τάς γαίας τώνΤούρκων.

Ε ις τάς Δέσμας ύπ’ άριθ. 847 καί 848 
τοΰ ’Αρχείου τοϋ Γενικοϋ κατά θάλασσαν 
ΓΙρονοητοΰ, περιέχονται ονομαστικοί Κα
τάλογοι τών οικογενειών τούτων, έν αις 
πλήν τών έξ ’Αθηνών άναφέρονται : 17 έκ 
Μεσολογγίου, 182 έκ Ναύπακτού, 74 έξ 
Αίτωλικοΰ, 66 έξ Άμφίσσης, 57 από τό 
Καστέλλι τής Ρούμελης, 63 άπό τό Ξηρό- 
μερον, 246 έκ Θΐ]βών, 27 έκ Λεβαδείας, 
18 εκ Τυονάβου, 70 έξ Εύβοιας, 11 έκ 
Μεγάρων καί, τέλος, 59 1 ο ί κ ο γ έ- 
ν ε ι α ι  έ ξ ’Ι ω α ν ν ί ν ω ν ,  ά π ό  τ ά ς  
π λ έ ο ν  έ γ κ ρ ι τ ο υ ς  κ α ί  π λ έ ο ν  
ε υ γ ε ν ε ι ς ,  ως άναφέρεται είς τό ε'/- 
γοαφον τής 20 Μαρτίου 1697 τοΰ αύτοΰ 
Προνοητοϋ.

Έ κ  τοίχων τών 59 οικογενειών, μερι- 
καί άνήκον είς τήν Α ' τάξιν καί σημειοΰν- 
ταΐ μέ τόν άριθ, 1 έν παρενθέσει, άλλαι 
τής Β ' μέ τόν άριθ. (2) καί άλλαι τής Γ ' 
καί σημειοΰνται μέ τόν άριθ· (3).

Ούτως είς τάς Πάτρας καί περίχωρα 
εγκατέπτησαν : Στάμον Βόδαν (1), Στάμον 
Μποΰρνον (1), Γιάννην τοΰ Γεωργού (1), 
Σιλβέστρον Σάρον (1), Γιάννην Μπενόζην

1. Τό έγγραφον τοϋτο αναφέρει μόνον 59 
οϊκογενείας, ενώ είς τά περαιτέρω δημοσιευό
μενα ό ολικός αριθμός τών οικογενειών ή το 120.

(1), Γιαννοΰτσον Τριαντάφυλλον (1), Γιάν
νην τοΰ Σκατσά (1), Μήχον Ίωάννου (1), 
Άναστάσι Ά  λέξην (1), Θάνον Κουτσοβέ- 
λην (1), Κωνσταντίν Πάι^αν (1), Γιάννην 
Πάνον (2), Χρήστον Νικολήν (3), Ξάνθον 
Δήμου (2), Χρήστον Μποΰρνον (1).

Είς τήν Γαοτούνην : Λάμπρον Παπάν.
Είς τό χωριό Μπρουνάτι : τόν Μπαρ- 

μπαγιάννην(Ι) καί τόν Ρΐζον’Αποστόλην(2).
Είς τό Λιοντάρι : τόν Πάνον Ντοΰσην

(1), Γεώργο Μόσχον (1), Γιάννην Μηλιώ- 
την (2), Άναστάσι Μηλιώτην (2), Ευθύ
μιον Λέκαν (2), Γιάννην Σαχλιμήρην (2), 
Χρήστον Κερκΰρην (2), ’Αναστάσιον Σταύ
ρου (3), ’Αλέξην Μανώλην (2).

Ε ίς τόν Μιατραν — χωρίον Χ ο ρ έ  μι : 
τόν Διαμαντήν Ρουβέλλαν (2), Γιάννην 
Μαΰρον (2), Γιάννην Μπρούλην (1), Δη- 
μοΰλαν Καράν (2), Στέφανον Άλμπάνην 
(3), Δημήτριον Τσίγλαν (1), Δημήτριον 
Παπαβασίλην (1), Πάνον Βασίλιν (1), 
’Αναστάσιον ’Αλβανίτην (1), Μαργαρίτην 
Πάνον (3), Πάσχον Ροΰσον (1).

Είς τήν Άνδροΰοαν : Γεωργόν Χρυσι- 
κόν (2), Γιάννην Πλακάν (2).

Είς τό χωρίον Μ π ο νδ ι: ’Αντώνιον Θε- 
μελήν (1), ’Αλέξην Μπακάλην (2), Στέφα
νον Μπισαξήν (2).

Είς τήν Καρίτεναν: Νίκον Γιάνκον(Ι), 
Νίκον Τρισεύγενι (2).

Είς τό Φανάρι : Προκόπιον Δήμου (3).
Ε ίς τήν Τριπολιτσαν : Γιάννην Τζογιώ- 

την (3), Δήμον Ρίζον (3), Στέφανον Ρογ- 
κώτην (1), Στέφανον Γούναρην (1), Δήμον 
Λέζην (1), Μανοΰσον Τζουμπροΰκην (1), 
Διαμαντήν Δήμον (2), Γιάννην Ρογκώτην
(2), Χριστόδουλον Λιόντον (3), Γιάννην
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Άλεξην (3), Νικόλα Γοΰναρην (1), Θεό- θυναν είς τήν Γερουσίαν αί έν λόγφ °Ιωαν· 
ςριλον Ρογκώτην (1) καί Σταύρον Βόδαν (1). νιτικα'ι οίκογένειαι (έν περιληπτικό μετά- 
’Ιδού τώρα ή εκκληοις τήν όποιαν άπηύ- φοάσει έκ τοΰ ’Ιταλικού).

(ΣΕΝΑΤΟ MAP — Αύγουστος 1697 -  Φ ΙΛΤΣΑ άριθ. 737).

Γαληνότατε Πρίγκιψ,
«'Εκατόν είκοσι ν οίκογένειαι τών Ίωαννίνων καί τοΰ 6Αγίου Δονάτου (Παραμυ

θίας) τώρα ’Οθωμανοί ύπήκοοι, ταπεινοφρόνως προσέρχονται προ τοϋ Σεβαστού Θρόνου 
καί έκλιπαροΰν τόν Γαληνότατον Πρίγκιπα ϊνα εύδοκήση καί τούς έγκαταστήση είς τό 
Βασίλειον τού Μορέως. Προτιμούν αί οίκογένειαι αΰται νά εγκαταλείπουν τήν γενέθλιον 
αυτών γην καί νά προσέλθουν υπό τήν ένδοξον σημαίαν τοΰ 'Α γίου Μάρκου. Θά άπο- 
κτήσχ) ή Ύμετέρα Γαληνότης άφωσιωμένους υπηκόους, γενναίους στρατιώτας καί καλούς 
εμπόρους, οί όποιοι μεταφέροντθς τάς περιουσίας των θά αναπτύξουν τό Ιμπόριον μετά 
τής Γαληνότατης Δημοκρατίας... Θά ήθελον αν ήμποροΰσαν, νά βγάλουν άπό τούς 
τάφους καί τήν τέφραν ακόμη τών προγόνων rcov, διότι, άπολεσθέντοί κάθε αισθήματος 
εύσπλαγχνίας ύπό τήν ένεστώσαν αυτών υπηκοότητα, θά συμμετεϊχον, κατά τι να τρόπον 
καί οί νεκροί πρόγονοί των εις τήν ατμόσφαιραν τής ελευθερίας τήν οποίαν θέλουν απο
λαύσει οί επίγονοι εκείνων ύπό τήν πατρικήν κυριαρχίαν τοΰ Χριστιανού Π ρίγκιπος... 
*0 άριθμός τών οικογενειών άποτελεΐται άπό τρεΐς τάξεις, άναλόγως τής κοινωνικής έκά- 
στης καταστάσεως ... ’Αφίνουν αΰται δπισθέν των σπίτια καί κτήματα καί ικετεύουν ϊνα 
κατά τήν άφιξίν των είς τόν Μορέαν, παραχωρηθούν αύταΐς σπίτια καί αγροτικά κτήματα 
προς έγκατάστασίν των ... Καί διά μέν τας τής πρώτης τάξεως ζητούν γαίας διά 12 ζεύγη 
βοών, διά τάς τής δευτέρας τάξεως 8 ζεύγη καί 6 διά τήν τρίτην τάξιν. 'Ικετεύουν νά 
γίνη παραχώρησις εδάφους είς κατφκημένα μέρη ϊνα ανεγείρουν οικοδομάς οί δυνάμενοι, 
αί δέ τής Α ' τάξεως ζητούν νά μετέχουν καί εις τά τοπικά Κοινοτικά Συμβούλια ... 
Μεταξύ τών οικογενειών περιλαμβάνεναι καί ή τοΰ Νικολάου Παλατιανοΰ, πού-εγκατέλει- 
ψεν άπό ετών τά Γιάννινα καί έγκατεστάθη είς τόν Μορέαν καί αύτός είναι πού πα^εκί- 
νησε καί τούς άλλους νά μετακινηθούν άπό τά Γιάννινα καί ήδη ό Παλατιανός ζητεί 
αμοιβήν προς τούτο ... Έ ν  τέλει διαδηλώνουν τά αισθήματα άφοσιώσεως καί ύπόσχον- 
ται νά υπερασπίσουν τόν Πρίγκιπα καί διά τοΰ αίματός τω ν ...

Ή  Γερουσία εν συνεδριάσει τής 10 Αύγουστου 1697 άπεδεχθη τό αίτημα τών 
120 οίκογενε ών καί διεβίβασε τάς σχετικάς διαταγάς εις τόν Γενικόν κατά θάλασσαν 
Προβλεπτήν. Ούτος έγκατασιήσας τάς οίκογενείας, γράφει εκ Ναυπλίου τήν 17 ’Ιανουά
ριου 1699, δτι εις μέν τήν Α ' τάξιν ε'δωκε γαίας 8 ζευγών βοών αντί τών 12 καί μερικά 
αμπέλια, είς δέ τάς ά'λλας, άναλόγως λιγώτερα. Έ κ  τών παραχωρηθεισών γαιών, γράφει 
ό ίδιος, αί ήμίσεις εΐνε ακαλλιέργητοι, αί δέ ά'λλαι είχον παρανόμβος καταληφθή άπό 
τούς εντοπίους καί οτι ανήκον προτήτερα είς τούς Τούρκους. Κατ’ αυτόν τόν τρόπον, 
επιλέγει, θά έχη μεγάλην ωφέλειαν τό Δημόσιον διότι θά άξιοποιηθοΰν αί γαϊαι καί θά 
αποδίδουν τό τής δεκάτης έ'σοδον».

’Από τά ανωτέρω συνάγομεν δτι δ βίος αριστοκρατίας καί τίς οιδε είς ποίαν κατά-
τότε ύπό τήν ’Οθωμανικήν τυραννίαν είχε στασιν εΰρέθησαν αί ατυχείς αΰται οίκο-
καταστή ανυπόφορος. Διαφορετικά δέν έξη- γένειαι μετά 17 μόλις ετη, οπότε καί πάλιν
γείται ή άθρόα αΰτη μετανάστευσις. "Ηλ- κατεκτήθη άπό τήν ημισέληνον ό Μορέας.
πιζον οί κακόμοιροι δτι θά διήρκει έπ’άπει- Έ κεϊνο πού μας συγκινεΐ βαθύτατα- είναι
ρον ή Ένετική κυριαρχία έν Πελοποννήσοο. ή αγάπη τοΰ Ή πειρώτου προς τήν πα-
’Αλλά τά κατορθώματα τοϋ Φραγκίσκου τρώαν γην. Θά ήθέλαμε, γράφουν,στήν εκ-
Μοροζίνι άπετελεσαν τότε τήν τελευταίαν κλησιν, νά ξεθάψουμε καί τούς προγόνους
αναλαμπήν τής ψυχορραγούσης Ένετικής μας και νά μεταφέρωμεν μαζί μας τήν τέ-
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ΑΓΝΩΣΤΟΙ *Ή ΛΗΣΜΟΝΗΜΕΝΑΙ 
Μ Ο Ρ Φ Α Ι  Τ Η Σ  Η Π Ε Ι Ρ Ο Υ

Δύο συστατικά γράμματα τοϋ 1831 περι τοϋ Ευθυμίου Λιοντομάτσα, 
φιλομαύοϋς νέου εξ Ίω αννίνω ν

Τά ’Ιωάννινα κατά τούς χρόνους τών 
δεσποτών τής Η πείρου και καθ’ δλην τήν 
Τουρκοκρατίαν ήσαν λαμπρόν πνευματικόν 
κέντρον, εις τό όποιον έκαλλιεργοΰνϊο τά 
γράμματα καί κατηρτίζοντο άφ’ ενός μέν 
διδάσκαλοι κα'ι κληρικοί, άφ’ ετέρου δέ 
οί μέλλοντες νά φοιτήσουν εις άνωτέρας 
σχολάς τής Ευρώπης.

Κατά τούς χρόνους τής πολιορκίας τοΰ 
άποστατήσαντος °Αλή πασά (Ίοΰλιος 1820 
εως 25 Ίανουαρίου 1822) καί τής Έπα* 
ναστάσεως a t σχολαί τώνΊωαννίνων—Κα- 
«λάνειος καί Μπαλαναία—εκλεισαν καί οί 
φιλομαθείς νέοι άνεζήτησαν αλλαχού, ως 
Ιλαφοι διψώσαι, τάς πηγάς τών ΰδάτων.

Ή  ’Ακαδημία τοΰ G uilford κατ’ άρ- 
χάς, ή συσταθεΐσα έν Κέρκυρά κατά τό 
1823, προσείλκυσε πολλούς νέους §ξ 
‘Ηπείρου καί άλλων μερών τής Ελλάδος, 
Ιμόρφωσβ χορείαν δλην επιστημόνων καί 
λογίων, οϊτινες Ιπήνδρωσαν τούς διαφό
ρους κλάδους τοΰ άρτισυστάτου Ελληνικού 
Κράτους καί Iθεράπευσαν τάς πολλαπλάς 
άνάγκας τοΰ δημοσίου καί Ιδιωτικού βίου. 
ιΟ δέ πρώτος Κυβερνήτης τής Ελλάδος 
‘Ιωάννης ‘Α. Καποδίστριας (άπό 2 Άπρι*·

φραν των ... ‘Αλλά δέν θά τό κατώρθω* 
ναν διότι δέν θά ήμποροΰσαν υπό παρό
μοιον τυραννικόν καθεστώς νά κάμουν 
Ικεΐνο πού έκαμαν μετά 122 ετη οί κάτοι
κοι τής Ηάργας I! Καί φαντάζεται κανείς 
μέ tl  δάκρυα είς τά μάτια καί μέ ποιαν 
συγκίνηβιν Ιγκατέλειψαν τότε τήν πα* 
Τοιπήν γην I , .

λίου 1827 εως 27 Σεπτεμβρίου 1831) έδει- 
ξεν ίδιάζουσαν φροντίδα πρός τήν παι
δείαν, κυρίως τήν κατωτέραν καί επαγγελ
ματικήν.

Υ πάρχει πλήθος άναφορών πρός τόν 
Κυβερνήτην, άνδρών καταφυγόντων, λόγφ 
τοΰ πολέμου πρός τήν άπελευθερωθεΐσαν 
μικράν γωνίαν τής Ελλάδος. Μητροπο- 
λΐται, Ι/ιίσκοποι, ιερείς καί μοναχοί, διδά
σκαλοι καί εν γένει λόγιοι καί συγγραφείς 
διεκτραγωδούν τήν δεινήν αυτών οίκονο* 
μικήν κατάστασιν καί ζητούν άπό τόν πα· 
τέρα τοΰ "Εθνους εργασίαν καί βοήθειαν.

Δέν είναι ολίγοι καί οί νέοι οΐτινες 
ζητοΰν τήν προστασίαν του, ϊνα δυνηθοΰν 
νά σπουδάσουν ει'τε είς τά Ιν Έ λλάδι 
σχολεία εϊτε είς τά τής Ευρώπης. Ε ις εκ 
τούτων είναι « α ί ό Ε ύ θ ΰ μ ι ο ς Λ ι ο ν *  
τ ο μ ά τ σ α ς  Ιξ Ίωαννίνων, νέος καλής 
οίπογενείας Ιτών 17, δστις Ιπιθυμεΐ δια· 
καώς νά σπουδάσει. Τόν νέον τοΰτον συνι* 
στοΰν θερμώς, πρώτον ο Μητροπολίτης 
Ίωαννίνων Ιω α κείμ 1 καί οί πρόκριτοι τής

1. Ό  Μητροπολίτης Ιω α κ ε ίμ  καταγόμενος 
έκ Μελενίκου, κατ’ άρχάς μέν έχρημάτισε Φανα- 
ριοφαρσάλων, ΰστερον δέ Σόφιας (Νοέμβριος 
1822 μέχρι τοΰ 1830) μετά ταϋτα Ίωαννίνων 
(άπό τοϋ Σεπτεμβρίου 1830 μέχρι τοΰ 1835), 
μ εθ 1 ο διά συνοδικής άποφάσεως άπεμακρΰνθη 
τών Ίω αννίνω ν «διά τάς κανονικάς αιιτοΰ πα* 
ρεκτροπάς κατά τάς έμφανισθείσας τη έκκλη* 
σί(* κοινάς αναφοράς τών επαρχιωτών χριστια· 
νών καί τά σταλέντα ίλάμια  καί λοιπάς άγωγάς 
έκπτωτου γενομένου καί άπομακρυνθέντος τέ* 
λειον» Γ ε g μ « ν ο 5 μητροπολίτου Σάρδίΐον, 
Έ πιοκοπικοΙ κατάλογοι τών ίν  Ή π είρ φ  καί 
1 Αλβανί® «πβρχιίδν τοΰ Πατριαρχείου Κ«ν)«ό»



πόλεΜ ς τα υτ ΐ]ς  Δ ή μ ή ίρ ιο ;  5Α θ « ν α σ ίο υ , Δ υσ τυχώ ς δέν ά νεΰ ρ ο μ εν  είσέτι άλλας
Δημήτριος Δρόσος και Σπυρίδων Χρίστο. πληροφορίας περί τοϋ Ευθυμίου Λιοντο-
δου λόυ’ , ί 'σ τερον  δέ δ έκ τής μ εγά λη ς ή π ε ι-  ϊ ν «  π α ρ α κ ο λ ο υ θ ή σ ω μ εν  τή ν  μετά

_ , .  . .  , , „ s , τα υ τα  π ρ οοοον  κ α ι σ τα δ ιο δ ρ ο μ ία ν  αυτου .
ρ ω τικ η ς  ο ικ ο γενε ια ς  τω ν  Μ π α λ α ν ω ν   ̂ δ ι α  Έ λ π ίζ ο μ ε ν  ή σ υνεχιζόμ ενη  έρ ευνα  ή
σκαλος Γ ρ η γ ο ρ ιο ς  Μ π α λα νος εξ Ιω α ν  x u 't ή  τύ χη  νά  φ ω τ ίσ η  κ ατα λλήλω ς τά
ν ίν ω ν 3. κ α τ ’ α υτόν .

Ό  Ίω αννίνω ν  ’Ιωακε'ιμ Έπιβεβαιοϊ.
'Ο τό παρόν έπιφέρων Ενϋ-ύμιος τούπίκλην Λιοντομάτζας, Ίω αννίτης γονέων 

ον τοσοΰτον άσημων, περί τά δέκα και επτά ετη τελών, άκονων προς τά μεσημβρινά, 
Γυμνάσια και Ακαδημίας απανταχού, τάς τε μαϋήσεις και έπιστήμας διδασκομένας 
συν πολλω τω κλέει νπ ’ άνδρών άριστων, ερωτά τ ’ εχων διακαή τον εγκρατή γενέσϋαι 
όπωσοϋν τών άνηκόντων και δυνατών αύτω μαθήσεων ώς μονσολήπτφ, έξϊ]τήσατο 
τουτι το ήμέτερον αποδεικτικόν, εΓτ’ ονν συστατικόν είπεϊν, προς τό  είς τά αντόσε 
έλϋόντα εύρεΐν τινά ικανήν βοήθειαν, προς τοϋ Μουσοτρόφον και πρώτον έραστοΰ τών 
καλών και άρίστως διενϋννοντος τους τής αρχής οϊακας. 'Ο&εν και ημείς σννδρομον 
είδότες και σύμφωνον τω πόϋ·φ αντον τήν τε άξιότητα αντον καί διαγωγήν, προσάγομεν 
και ημείς τάς άδελφικάς ημών δεήσεις, δπως ενμενώς παραδεχ&η και τον ένόντα τρόπον 
βοηΰήση προς τήν τοϋ ποΰ-ουμενον επίτενξιν διό και διδόαμεν ταννν αύτω τουτι τοιοντφ  
δντι, και ύποσημειούμε&α.

(τή 27 Μ αΐον 1831. ’Ιωάννινα. 
δημήτριος ’Αθανασίου : —
Δημήτριος Δρόσος 
Σπυρός Χρηστό δούλου

ΓΑΚ, Γραμματεία ΙΙα ιδ ϊίας 1831, Μάιος

Έ ξοχώτατε καί Θεοτίμητε 'Ελλάδος Διοικητά και Πρύτανι 
Μουσών <5° έραοτά, καί Κομήτα φερανγέστατε.

Ε ϊη  οον τό Θεόσδοτον Κράτος ές αεί ά κλόνητον, άτάραχον, καί έν πασι, κατά 
ηάντα ευδαιμονούν καί νπερκείμενον, Η  Πληϋ·ύς, κράτιστε άρχ& κα'ι σοφώτατ’ άνερ, 
τών έν σοι καλών καί άγαυών Προτερημάτων, ήτ' ίπανάκαμψις τών έρικυδών Μουσών, 
πολλούς προς τά καλά ένϋονσιαν πεποίηκε, και ώς ή ελαφος λέγεται δτι έπιποΰει επί 
τάς πηγάς τών ϋδάτων, τόν αυτόν τούτον τρόπον, πολλοί τής έμής Πατρίδος νέοι νοός 
ον τοϋ τυχόντος, έπιπο'&οϋσι μέν, άλλά τών μέσων εστέρηνται' εξ ών εις έστι καί ό τφ  
ίκετικφ  τούτω προς σε τόν κοινόν ‘Ελλάδος Πατέρα, σωτήρά τε, καί ενεργέταν Εμφανι
ζόμενος, Εϋ&νμιος Λιοντομάτζας επονομαζόμενος, ετών ονχ’ επέκεινα τών δέκα καί
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λεως ; ’Ηπειρωτικά Χρονικά, τ. IB ' (1937) σε?.. εκ τοΰ εύγενοΰς οίκου τών Μαρουτσαίων βλ.
70. Ά  θ  η ν α γ ό ρ α μητροπολίτου Παραμυ* Σ π υ ρ ί δ. Π . Ά  ρ α β α ν τ ι ν ο ΰ, ‘Ιστορία
Οι ας καί Πάρνας· Ή  ’Εκκλησία τών Ίω αννί- Ά λή  πασά τοΰ Τεπελενλή συγγραφεΐσα έπί τή
νων : ’Η πειρωτικά Χρονικά, τ. Γ ' (1928) σελ. βάσει ανεκδότου έργου τοΰ Παν, Ά ραβανινοΰ.
43. Πρβλ. καί Κώδικα Π ατριαρχ, 'Αρχειοφυλ. Έ ν  'Α θήναις 1895, σελ. 466 σημ. 2.
U ' 2δ2 παρά Γ ε ρ μ α ν ο ΰ  Σάρδεοον, |·  ά. 3. Π ερί τών διδασκάλων τοΰ Γένους Μπάλά* 
σελ. 70—71) νων βλ. Δ rj μ. Σ . Μ π α λ ά ν ο υ, 01 Μπα-

2. Π ερί τών προύχόντων τούτων τών Ίω αν- λάνοι Διδάσκαλοι τοϋ Γένους : ’Ηπειρωτικά
νίνων βλ. Η πειρω τικόν Ά ρχειον Σ ΐαΰρου Ίω · Χρονικά τομ. Ε ' (1930) σελ. 229 * 236 (ενθα κοί
άννου, έκδιδόμενον ύπό Σωκρ. Βι Κουγέα, είς σχετική βιβλιογραφία).
Η πε ιρω τικ ά  Χ ρονικά τόμ. ΙΔ' (1939) (βλ. τά Τ ρ. Ε  ΰ α γ γ ε λ ί δ ο υ. Ή  παιδεία  έπί
όνόματα είς τό έν τίλει τοΰ τόμου εΰρετήριον Τουρκοκρατίας, τόμ. Α ' Έ ν  ’Α θήναις 1936 σελ.
μετά τών σχετικών παραπομπών), 157 κ, έ. Φ ά ν η Μ ι χ α λ ο π ο ό λ ο υ ,  Τά

Ό  Δημήτριος Δρόσος ή το έκ τών μάλλον Γ ιάννινα χ ι '  ή νεοελληνική ’Αναγέννηση (1648 *
Αιακβχριμμένων καί εύπανδεύτων. καταγόμενος 1820), ’Α θήνα 1980.



επτά, Ίω αννινίτης, γονέων ου τοσοΰιον άσημων, οντινα ευελπις ειμΐ οτι ουνίοτησιν 
η τών ή&ών αντον δπωσοϋν Κοσμιότης, κα'ι <5 προς τά καλά έ'ρως διακαής καί διάπυρος. 
"Οϋεν τούτων τε κάκείνων τών άνωτέρω χρηστάς κέκτημα,ι τάς ελπίδας, δτι μετ' εϋμε- 
νείας αυτόν παραδέξεται, καί αρωγός αυτω μέγιστος προς την τοϋ Πο’&ουμένου έπί- 
τευξιν αντοκλήτως άναφαννσεται. Δέομαι ονν μ,εϋ·' ΰποκλίοεως ίκετικής, καλών εραστά 
ήγεμών κα'ι ύπερασπιστά ετοιμότατε ΐνα τών ελπίδων μη έκπέοω, ' Ο δε μισΰαποδότης 
ϋψιμέδων Θεός διαφυλάττοι τό σόν Κράτος άήττητον, και λαμπρά κατ’ αντιπάλων άνε- 
γεΐρον τά τρόπαια. Τής σής Θεοσυντηρήτου Έζογότητος τή 27 Μαϊου 1831 Ιω άννινα

Ύποκλινέστατος 'Ικέτης 
Γρηγόριος Μπαλλάνος

[Έ π ί τού νώτου] Ά ρ. 2996 
Γρ, Μπαλάνος 

ΓΑΚ, Γραμματεία Παιδείας 1831, Μά'ίος
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ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑΙ ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ

— Κατά τού μάγουλου, κ ι' ή μπάτσα
"Οτι κατά τή θέσι καί τίς δυνάμεις προσδιορίζεται καί ή ποινή.

~ Κ ά το ι στραβά, κι' κρίνι (=^κρίνε, μίλα, δίκασε) ίσια.
"Οτι σημασία εχ ε ι  νά άπονεμηθή δικαιοσύνη καί δχι οί έπιδείξεις  καί ό στόμφος.

-~ Κ ι' αύτός τ'ς πουμπής1 κ ι* όύ Άλλους τ’ς γάνας',
Γ ιά  όσους είναι τής ϊδιας ήθικής ΰποστάσεως

■—Κ ι' 'γώ κακό χειρόβουλου, κ ι’ σι) ψυχρό διμάτι.
Γ ιά  όσους πάσχουν άμοιβαϊα, άπό αμοιβαία ή κοινή αίτία,

— Κ ίν ’σι ού ουβρηός νά πά ν’ στήν Πόλ' κ ι5 ελαχι Σαββάτου,
Έ π ί  άπροσδόκητης κακοτυχίας.  Ή  παροιμία ε:ναι πανελλήνια γνωστή, μέ διάφορες κατά 
τόπους παραλλαγές. ■{·' , *...........- * *■ ■·' Α · . J ·. .̂ · *·* · ί

— ΚΙ παπάς γίν 'γκ ις (—εγινες) χότζια ; 'Έτσι τάφιρ’ ή κατάρα 1
Γιά  8 οοος άπό άνάγκη κάνουν κάτι, πού δέ ζηλεύουν. ; . . ■ ■·  > -„>:·!·»/·?

— Κιρός γιά 'γγαοτρουμένις.
’Όταν είναι εύθετος ό καιρός γιά δυσχερή έπιχείρησι,  κατά ..(Λ ανάλογο παράδειγμα τοδ τ α ξ ι 
διού έγγύου γυναικός μέ  γαληνιβία θάλασσα, - * ,v \ r z f  ■’

°—ΚΙ οί μένα λώ, λώ, λώ ;
Γιά όσους «μπανταλούς» έπιφέρουν κατά ΐδ ν  συμβουλών των τόύς λόγους) ποί) τούς έδόθη συμ
βουλή νά άντιτάξουν κατά άλλων.

— Κλεισουσπίτ’ζ ο\> μακαρίτ'ς, \ ... — -a.v
Ειρωνική έκφρασι γιά δσους «πλήρεις  ήμερ&ν» άπέρχονΐαι ά«ό τό μάταιο τούτον κόσμο, χω· 
pi? ν’ άφήσουν γυιούς ή έγγόνους. - , · - · ·

1. Πομπή, διαπόμπίυσι 2. Μουντζούρα. At δύο λέξεις παρμένες άπό τό γιαννιώτικο σκωπτικό 
ΐβχράστιχο : Κοντή γυναίκα, πέρδικα, — ψηλή χαραμαντάνά, —άντρας ψηλός Απόστολος —κοντός 
ηβμπή κα1. γάνα,
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ΑΡΤΙΝΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ*

I I I .  Ό  "Οσιος Θεοχάρης

Στό «Νέον Μαρτυρολόγιον τοϋ Στε" 
φάνου Σκαθαροΰ» τής βιβλιοθήκης τήζ 
μονής Κάτω Παναγίας τής "Αρτης ύπαρχε1 
μία «ένθύμησις» πού άναφέρεται στόν ευ
σεβή καί ενάρετο Θεοχάρη τόν άρτινό καί 
ή οποία δέν φαίνεται νά εχη γραφή άπό 
τόν ήγοΰμενο Κωνστάντιο- Τήν ένθύμησιν 
αυτή παραθέτω κατωτέρω γιά τό Ιδιαίτερο 
ένδιαφέρο πού εχει :

« Έ ν  ε'τει σωτηρίφ 1828 Ιν μηνί Ά π ρ ι- 
λίψ ήμερα Παρασκευή τών Σωτηρίων Πα
θών εν ειρήνη έτελειώθη δ δσιος Πατήρ 
ήμών Θεοχάρης1 υίός Γεωργίου ίερε'ω; και 
σακελαρίου, ό εξ ’Ά ρτης καί Ιν τή ίδίςί 
πόλει εν τινι πενιχρφ οίκίσκφ, ού μακράν 
τοΰ ναοΰ τής τοΰ Θεοΰ Σοφίας κειμένφ 
τούς ασκητικούς διαύλους διανύων, εχων, 
καθ’ δλα συνεργάτην τόν αύτάδελςρον αυ
τού ’Απόστολον.

Ot δσιοι οΰτοι Πατέρες 8τε 0εοχ<ίοης 
καί ’Απόστολο; ήσαν έκ πόλβως "Αρτης 
υΙοί, ώς προεφημεν, χον άνωτέρω Γεω ρ
γίου ίερέως σακελαριου έφημεφίου Ισοβίωξ 
έν τφ προρηθέντι ίερφ ναφ. Ό  μέν θεο- 
χαρίτωτος Θεοχάρης έδιδάχθη τήν θύρα* 
θεν παιδείαν έν τή άκμαζούση έν ’Άρτη 
σχολή τοΰ αειμνήστου Μανωλάκη Καστο- 
ριώτου έν τφ ίερφ ναφ τοΰ άγιου Βασι
λείου ύπό τοΰ άειμνήστου διδασκάλου καί 
ιεροψάλτου Κυρίου Δ. Δενδραμή τοΰ §κ 
Μεσολογγίου, ό δέ άιτλοΰς καί ακέραιος 
tfi ψυχή ’Απόστολος δέν έδιδάχθη παρ’

*2υνέχεια άπό τό προηγούμενο τεΰχος και τέλος
1. Ε λάχιστα  γιά  τόν δοιο Θεοχάρη γράφει 

καί ό Σεραφείμ, Βυζάντιος. (Βλέπε: ϊκ ρ α φ . Βυ
ζαντίου. |ν θ .  dv. σ. 202),

ούδενός, ει μή έκ τοΰ αειμνήστου αύτοΰ 
πατρός τά κοινά λεγόμενα γράμματα.

Ούτοι υπήρξαν δοχεία τοΰ Παναγίου 
Πνεύματος. Ό  ενάρετος αυτών πατήρ 
έβούλετο δπως καταστήση τούτους καί τόν 
μέν καί τόν δέ νυμφίους καί μετά τήν στέ- 
ψ.ν δύο ή τρία έτη χειροτονήσω τούτους 
ίερεϊς έγγάμους καί μάλιστα δ ίερεύς οΰτος 
Γεώργιος έμβατίκιασε2 τόν ιερόν ναόν τής 
τοΰ Θεού λόγου Σοφίας τόν έν τή συνοι
κία ταύτη έπ’ δνόματι τοΰ Θεοχάρους πε- 
ριμένων ήμέραν παρ’ ήμέραν δπως στέψη 
τοΰτον καί μετά τήν στέψιν έπ’ δλίγφ δια- 
στήματι χρόνου χειροτονήση τοΰτον Ιερέα 
καί άποκαταστήση etc τόν ίερόν τοΰτον 
ναόν. Ό  δέ μακάριος Θεοχάρης ύπήκουος 
πάντοτε πρός το θέλημα τών γονέων του 
εΐς ούδέν άντέλεγεν, άλλ’ έκεινο τό όποιον 
ένδομύχως είχε καί ετρεφεν εν έαυτφ εΐς 
ούδένα ήθέλησε νά φανέρωση. ’Αλλά τί 
έπροφασίζετο δ εύλογημένος καί ελεγεν ; 
δταν τελειοποιήσω τάς σπουδάς μου καί 
ελθω εΐς νόμιμον ήλικίαν, εκείνο τό όποιον 
ή θεία πρόνοια θά μέ φωτίση, Ικεΐνο καί 
θά πράξω' τόν ίερόν ναόν τόν έν τή συ
νοικία ήμών καλώς Ιπραξες δπου τόν έμ* 
β ατίκιασες έπ* όνόματί μου. Καί μέ αυ

τούς τούς λόγους έπαρηγοροΰντο οί γονείς 
του. Ά λ λ ! επί τούτοις τό άει-θαλές χαί εύ· 
ώδες ρόδον Ι'λαμπε καί ευωδίαν ?πνεεν άρ
ρητον έν μέσφ άκανθών, δηλαδή έν τή 
τύρβει τοΰ πολυοδύνου καί πολυμόχθου

2. «Έ μβατίκια» λέγονται τά χρήματα πού 
επλήρωναν ο ί Ιερείς στοΰς έπισκόπους γιά τήν 
άπόκτησιν μιας ενορίας. Κ αθιερώθησαν έπΐ 
Τουρκοκρατίας καί στήν άρ^ή τό ποσόν ή to 
προαιρετικό) άλλά κατόπιν Ιγινε υποχρεωτικό 
καί «αθωριαμένο. 2 ή μ ^ α  τά Ιμβατίχια  έχουν 
κατβργηθή.
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βίου, τύπος και υπογραμμός γενόμενος εις 
τους συνομίληκας αύτοΰ μαθητάς καί πολ
λοί έξ αυτών έντρυφώντο εκ τών θείων 
αύτοΰ παραινέσεων καί τινες εξ αυτών 
ήσπάσθησαν τόν ίσάγγελον βίον γενόμενοι 
μονάχοι καί άλλοι ίεροδιάκονοι καί άλ
λοι ιερείς.

Καί μετά τήν διεκπεραίωσιν τών σπου
δών του άπεβίωσαν οί γονείς του. Μείναν- 
τες οί ευλογημένοι ορφανοί γονέων συνε- 
βίουν έν τη ταπεινή αυτών οικίοι συζώντες 
μεθ5 ετέρου αΰταδέλφου Κωνσταντίνου 
Ντόϊα έπονομαζομένου, ον καί ενι^μψευσαν 
μετά τίνος άπελευθέρου Σωσάνης, οΐτινες 
ετεκον δυο άρρενας, τούς εΰκλεώς Ιπ ιζώ ν  
τας Γεώργιον καί Θεοχάρην. Οί δέ δύο 
ούτοι αύτάδελφοι αναχωρήσαντες έκ τής 
οίκίας των καί άπομακρυνθέντες βήματά 
τινα αυτής, είς έτέραν ιδιόκτητον αυτών 
οικίαν ήλθον καί αυτή άνεπαύοντο ποριζό- 
μενοι έκ τοΰ έμβατικίου τοΰ ίεροΰ ναοΰ, 
τόν όποιον εΐχεν έψ= δρου ζωής ό Θεοχά
ρης κατά τήν τότε συνήθειαν χωρίς νά τοΰ 
επιβάλουν θέλησιν ή βίαν οί τότε μητρο- 
πολΐται ’Ά ρτης Πορφύριος, Ά νθιμος καί 
ό άπό Παραμυθίας Νεόφυτος ή νά γίνη 
ίερεύς ή νά παραιτηθή τοΰ δικαιώματος, 
καί έκ πενιχρού τίνος εισοδήματος μιας 
αμπέλου.

Έσέβοντο τούτους οί ανωτέρω αρχιε
ρείς καί οί αυτών ύπάλληλοι καί οί κατά 
καιρόν επιτροπεύοντες Ιν ελλείψει τούτων 
καί έξόχως δ Ιν μακαρίςι τή λήξει αείμνη
στος καθηγούμενος καί αρχιμανδρίτης τής 
ίερδς χαί ΰεβασμίας δεσποτικής τής Θεοτό
κου Μονής όδοΰ Βρύσεως κύριος Βενέδι* 
«τος ό μεγαλοπρεπής καί Ιλεήμων, ό δποΐος 
δσάκις Ιτέλει χρέη αρχιερατικού έπιτρόπου 
συμπεριελάμβανεν ώς συνεργάτην καί 
γραμματέα τόν Θεοχάρην καί τοΰτο δ ευ
λογημένος Ιποίει έκών υίκων χωρίς νά λαμ- 
βάνη ούτε οβολόν διά μισθόν ή εκ τών πο* 
λυαρίθμων συμβολαίων σίπερ εγένοντο έν 
Ικείνη τή έποχή καί μάλιστα δταν Ιπρόκειτο 
νά γράψη άφορισμόν ή διαζύγιον ή όίργι- 
τον ίερέως ή άλλο τι άπηγορευμένον τή 
ίερφ αύτοΰ συνειδήσεί προσεποιεΐτο τόν 
ασθενή καί έφευγε σφαλιζόμενος εν τή 
ταπεινή αύτοΰ οΐκί<* καί πολλά-ιις παρεκά- 
λβν τόν άνωτέρω χΰριον Βενέδικτον, δπως

c ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ» - ν  ·

τόν άπαλάξη εκ τοΰ πολυμόχθου τού ίου 
έργου, ο καί έγένετο.

Μείνας λοιπόν ήσυχος δ εύλογημένος 
έκ τής πολυμόχθου καί σκανδαλώδους ερ
γασίας, ως αυτός έ'λεγεν, έσφαλίσθησαν 
πλέον καί είς ούδένα εφαίνοντο εκτός μό
νον τοΰ Αποστόλου, δ'στις ενίοτε εξήρχετο 
τοΰ ασκητηρίου τοιν καί έψώνιζε τά πρός 
τό ζήν αναγκαία καί είογάζετο ό ευλογημέ
νος Απόστολος ιδίαις χερσί τήν εαυτών 
μικράν ά'μπελον. Ή  δέ τροφή καί τρυφή 
αυτών ήν ή μελέτη, ή προσευχή, ή δλονύ- 
κτιος στάσις καί ή χαμαικοιτία, άπαξ τής 
ημέρας έσΐΚοντες άρτον καί ύδωρ καί ενί
οτε οπώρας άξιούμενοι τών άχράντων μυ
στηρίων άπαξ τής εβδομάδος κατά σάββα- 
τον καί ταύτας τάς δύο ημέρας, δηλαδή 
κατά σάββατον καί κυριακήν κατέλυον τήν 
νηστείαν καί ήσθιον δίς. Τόσον ολιγαρκής 
ήν αυτών ή τροφή' δύο ούγγίας ά'ρτος καί 
τοΰτον έθετον έν πηλίνφ σκεύει κατά τό 
άνω μέρος στενόν, ώστε νά χωρή ή δεξιά 
αυτών καί τό ποτόν των ήν ύδωρ καί ταΰτα 
μετά τήν δύσιν τοΰ ήλίου, άφοΰ πρώτον 
άνεγίνωσκον τήν ακολουθίαν των μέχρι τοΰ 
εσπερινού Χαί μετά τόν Ισπερινόν άνεγίνω
σκον καί· τρία καθίσματα ψαλτηρίου κά* 
μνοντες καί τόν κανόνα τών μοναχών με* 
γαλοσχήμα>ν, χωρίς νά είναι κουρεμένοι 
ούτε κάν ρασοφόροι καί τότε ήσθιον. Καί 
τοΰτο έποίουν κρυφά χωρίς νά φανώσι εΐς 
ούδένα. Καί μάλιστα πολλοί τών χριστια
νών άρταίων καί έξόχως οί εύπάτριδες 
συγγενείς αύτών κύριος Θεοχάρης Νικο* 
λάου καί ή αύτοΰ σύζυγος κυρία Εύφρο* 
βύνη καί Αναστάσιος Παπαγεωργίου 
οί πλησιέστεροι συγγενείς αύτών, καθημε
ρινώς ιούς Ιπεμπον φαγητά άπ’ δ,τι έμα* 
γείρευον εν ταΐς οίκίαις αύτών, τά δποΐα 
εύχαρίστως τά ίδέχοντο, §κ τής μιας θύ- 
ρας τά έδέχοντο καί τούς ηΰχοντο καί έκ 
τής άλλης θύρας τά ίΐπέπεμπον εΐς χήρας 
καί πτωχούς, λέγοντες πρός τούτους, δτι 
αύτά τά φαγητά νά τά γευθοΰν δι* αγάπην 
των, διότι εμαγειρεύθησαν ταΰτα διά τόν 
Ιαυτόν μας καί μέρος έξ αύτών εφάγαμεν 
ακορέστως καί ταΰτα μας έπερίσσευσαν καί 
σάς παρακαλοΰμεν δ ι9 αγάπην θεοΰ νά μήν 
«ΐπητε βΐς τινας, δτι ήμεϊς σάς τά πέμπα*
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μεν, διόπ αν τοΰτο μάθωμεν, δέν θέλομεν 
οάς στείλει πλέον.

Ουτοι οί ευλογημένοι Πατέρες ούδένα 
φόβον είχον άπό σωματικήν ασθένειαν και 
προσήρχοντο κρύφα εις πολλούς αδελφούς 
ασθενείς καί τούς έλέουν εκ τής πενιχρας 
αυτών περιουσίας, στηρίζοντες τούτους εις 
τήν ευσεβή ημών πίστιν και είς τά πάτρια 
δόγματα καί μάλιστα κατά τήν εποχήν τοϋ 
1816 μαΐου 2 οτε ένσκήιραντος λοιμοΰ 
(πανώλης) εν τή πόλει τής "Άρτης άπαξά- 
παντες οί Ά ρτα ίο ι έξήλθον τών εστιών 
των καί έσκήνωσαν εν τοΤς προαστείοις 
τής πόλεως ’Άρτης καί έν ταϊς ίεραΐς μο- 
ναΐς δδοΰ Βρΰσεως, Βλαχερνών, Θεοτο
κίου καί αγίου Γεωργίου είς χωρίον Γλυ- 
κόριζον. Ουτοι δέ οί ευλογημένοι δέν έξήλ- 
θον έκ τής ταπεινής αυτών οικίας. Έ μ ει- 
νεν ή πόλις ’ Αρτα ερημιος καί ακατοίκητος 
περίπου τοΰ ενός έτους. Τό αύτό νόσημα 
ένέσκηψε καί τό 1823 καί τότε δέν έξήλθον, 
άλλ’ έμειναν είς τήν θείαν πρόνοιαν, ήτις 
καί τούς διεφΰλαξεν.

Οΰτος ό ευλογημένος Θεοχάρης προε- 
γνώρισε τήν ώραν τοΰ θανάτου του παραγ- 
γείλας προς τόν δμαίμονα αύτοΰ αύτάδελ- 
φον ’Απόστολον δπως τήν 12 ώραν τής 
Μ. Παρασκευήξ προσκαλέσχι τόν Ιερέα καί 
ελθη καί μεταδώση τών άχράντων μυστη
ρίων, τφν οποίων καί ήξιώθη, παραγγεί- 
λας προς τοΰτο ϊνα μετά αρχιερατικής 
πομπής ένταφιάσχι τούτον είς τόν έν Ά ρ τη  
ίερόν ναόν τών αγίων "Αναργύρων, είς τόν 
όποιον πολλάκις έσύχναζε καί ανακομιδήν 
νά μή τοΰ κάμη.

“Οθεν λοιπόν δ ευλογημένος αύτάδελ- 
φός του ’Απόστολος κατά γράμμα εποίησε. 
Προσεκάλεσε τόν τότε ιεράρχην κύριον Νε
όφυτον μεθ’ δλου τοϋ κλήρου καί δλων §ν 
γένει τών χριστιανών άρταίων καί πλεί- 
cccov εκ τών πέριξ καί Ισφάλισαν δλα Ιν 
γένει τά καταστήματα μέχρι τέλους τής κη
δείας του, κατά τήν δποίαν έγινε θαϋμα 
Ιξαίσιον καί τεράστιον. At 4 λαμπάδες τοΰ 
νεκροστάτου Ισβεσμέναι οΰσαι αύτομάτως 
Ιν τή δδφ ήνάφθησαν, τό δέ πάντιμον καί 
τρισάγιον αύτοΰ σκήνος ώς καί τό ταπεινόν 
αύτοΰ άσκητήριον (τό οποίον άφιέρωσεν 
είς τόν ναόν τής τοΰ Θβοΰ λόγου Σοφίας 
«ς είς τήν διαθήκην του διέταξεν) lim ev

άρρητον ευωδίαν. Ό  δέ αύτάδελφος αύτοΰ 
’Απόστολος συζήσας μετά τοΰ ετέρου αύ- 
ταδέλφου του Κωνσταντίνου καί τήν αύτήν 
δδόν βαδίσας άνεπαΰθη έν Κυρίφ τό σωτή
ριον έτος 1846 ταφείς ασήμως έν τω νε- 
κροταφείφ τής αγίας Σοφίας.
IV ·  Ά π ό  τήν ‘Ιστορ ία  τής cΙερα τ ικής  Σ χ ο 

λής ‘Ά ρ τη ς .
1. “Ι δ ρ υ σ ι ς  κ α ί  σ τ α δ ι ο δ ρ ο 

μ ί α  τ ή ς  σ χ ο λ ή ς .  — Ή  'Ιερατική 
σχολή "Αρτης ίδρύθη τό 1903, έπειτα άπό 
ένέργειες τοΰ μητροπολίτου τής ’Άρτης 
Γενναδίου Παναγιωτοποΰλου (1911) καί 
δ σκοπός της ήτο «ή προπαρασκευή τών 
μελλόντων νά καταταχθώσιν είς τάς τάξεις 
τοΰ κλήρου καί ή συμπλήρωσις τών σπου
δών κληρικών τής ’Ορθοδόξου ’Εκκλησίας».

'Η  σχολή έστεγάσθη στήν μητρόπολιν 
πού βρίσκεται κοντά στό φρούριο καί εί
ναι οίκημα πολύ παλαιό. Σύμφωνα μέ επι
γραφήν ή δποία σώζεται στό έξωτερικό 
■υπέρθυρο, «άνηγέρθησαν εκ θεμελίων οί 
οίκοι ουτοι πάντες ανώμαλοι καί σεσα- 
θρωμένοι οντες τό πρίν, επιστασίο1. καί δα
πάνη τοΰ νΰν έλέφ Θεοϋ πανιερωτάτου 
καί έλλογιμωτάτου μητροπολίτου Ναυπά· 
κτου καί Ά ρ τη ς  Κυρίου Ίωαννικίου έν 
έτει σωτηρίφ ,αψκς' (1726;. Έγίνοντο 
δμως συχνές επισκευές καί διορθώσεις καί 
τό κτίριο διετερήθη σέ καλή σχετικώς κα- 
τάστασιν. Τελευταία προσέθεσε καί δύο μι* 
κρές αίθουσας δ προ τριετίας άποθανών 
μητροπολίτης Ά ρτης Σπυρίδων Γκινάκας1.

Κατά τό πρώτο έτος τής ίδρύσεώς της 
ή σχολή δέν κατώρθωσε νά λειτουργήση, 
γιατί δέν ήλθε νά καταταχθή κανένας μα
θητής καί τό Υπουργείο έσκέφθη νά τή 
διαλύση. Άλλά «ένεκα τής έπιμονής τοΰ 
πανιερωτάτου αρχιεπισκόπου Ά ρτη ς κ. 
Γενναδίου άπεφάσισε νά μή κηρύξη εΐσέτι 
διαλελυμένην τήν σχολήν»8. Τόν Σεπτέμβριο 
ομως τοΰ 1904 ενεγράφησαν στήν πρώτη

1. Γ ιά  τό κτίριο τής σχολής καθώ ς κοί 
τόν ναό των Είσοδίων τής Θεοτόκου πού υπάρ
χει στήν αΐιλή τής σχολής βλέπε : Σεραφείμ Βυ
ζαντίου, ίν θ ’ άνωτ. σελ. 112 κέξ. καί Α,Κ. Ό ρ· 
λάνδου, Βυζαντινά μνημεία τής "Αρτης, μέρο$ 
Β ', Ά θ ή ν α ι 193*7, σελ. 123 κ£ξ.

2. 'Εκκλησιαστική ’Αλήθεια Κωνθτανίι»
νουπόλεως, ετ. Κ Γ ' (1903), άριθ, τεΰχ. 52ι



«ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Ε Ϊ Τ ίΑ »

ΐάξιν 16 απόφοιτοι τοϋ σχολαρχείου και 
ετσι ή λειτουργία τής σχολής έξησφαλίσθη.

'Ως τό 1923 ή σχολή ελειτούργησε ώς 
«διτάξιος» και στό διάστημα αύτό οί από
φοιτοί της έφθασαν τ·>ύς 324. Τό σχολικό 
έτος 1923—24 προσετέθη κα'ι μία ακόμη 
τάξις και ή σχολή έγινε «τριτάξιος». Ά π ό  
τόν Σεπτέμβριο δέ τοΰ 1924 εως τόν ’Ιού
νιο τοΰ 1931 ή σχολή ελειτούργησε ώς 
«πεντατάξιον Διδασκαλεΐον» και κατά τήν 
περίοδο αύτή συνεκεντρωσε τούς περισσο
τέρους τροφίμους. Οί δημοδιδάσκαλοι πού 
ετελείωσαν τήν 'Ιερατική σχολή τής Ά ρ - 
της ανέρχονται σέ 314, οί όποιοι καί διε- 
κρίθησαν στόν κλάδο τους.

Μέ τήν έναρξιν τοΰ σχολικού έτους 
1931—32 ή σχολή γίνεται απλή «πεντα- 
τάξιος ιερατική Σχολή», χωρίς δηλαδή δ ι
καίωμα νά δίδη πλέον είς τούς τροφίμους 
της διδασκαλικό π η χ ίο  κα'ι μέ τόν τύπο 
αύτό διετηρήθη ώς τό καλοκαίρι τοΰ 1940, 
οπότε καί κατηργήθη. Οί απόφοιτοι τοΰ 
τελευταίου αυτού τύπου τής σχολής είναι 
ακριβώς 90.

Ά π ό  τούς αποφοίτους τής σχολής πολ
λοί έγιναν κληρικοί. Κυρίως οί περισσό
τεροι ανήκουν στήν περίοδο, πού ή σχολή 
ελειτούργησε μέ δύο τάξεις. Δέν έλειψαν 
δέ καί απόφοιτοι τής σχολής, οί όποιοι 
ήχολούθησ,χν έπειτα θεολογικές σπουδές 
καί μάλιστα διεκρίθησαν. Μαθητής τής 
σχολής ήτο καί ό άρχιμ. Άβέρκιος Παπα* 
δόπουλος πού άπεθανε τό 1943 ώς καθη
γητής τής Θεολογικής Σχολής τοΰ Πανεπι
στημίου Θϊσσαλονίκη;. Ε π ίσ ης μαθητής 
τής σχολής είναι καί ό σημερινός μητρο
πολίτης Ά ρτης Σεβασμ. Κύριος Σεραφείμ. 
Καθώς καί οί Ικλεκτοί θεολόγοι καθη- 
γηταί Στ. Ναστοΰλης καί Γ. Μπουρνάκας.

2. Σ υ μ β ο λ ή  τ ή ς  σ χ ο λ ή ς  σ τ ή  
θ ρ η σ κ ε υ τ ι κ ή  κ α ί  π ν ε υ μ α τ ι κ ή  
ζ ω ή  τ ή ς  Ά  ρ τ η ς. — Ή  'Ιερατική 
σχολή συνέλαβε πολύ στή θ ρ η σ κ ε υ 
τ ι κ ή  ζ ω ή  τής πόλεως ’Άρτης καί 
έσιάθη πραγματικά βοηθός στό ποιμαντικό 
^ργο τοΰ ίδρυιοΰ της μητροπολίτου Γεννα
δίου καί τοΰ κατόπιν μητροπολίτου Σπυρί
δωνος. Οΐ κληρικοί διευθυντα! τής σχολής 
εΐργάσθησαν ώς πνευματικοί καί κήρυκες 
Ιον θείου λόγου. Ε π ίσ ης καί οί θεολόγοι

καθηγηταΐ εκήρυτταν συχνά στούς ναούς 
τής πόλεως καί μάλιστα τά τελευταία τρία 
έτη τό κήρυγμα ήτο τακτικό.

Ή  σχολή ενδιεφέρθη καί γιά τήν κα
τηχητική εργασία, ή οποία εγίνετο στήν 
’Άρτα. Στήν αρχή οί διευθυνταί τής σχο
λής έβυήθησαν τούς μητροπολίτας στήν κα- 
τηχητική τους προσπάθεια γιά τούς νέους 
τής Ά ρτη ς' στά τελευταία δέ έ'τη στά κα
τηχητικά σχολεία πού έλειτούργησαν, έδί- 
δαξαν οί θεολόγοι τής σχολής καί πολλοί 
ά.αό τούς τελειοφοίτους. Τή συστηματική 
εργασία στά κατηχητικά σχολεία ήρχισε 
πρώτος ό καθηγητής Σπήλιος Πολυδώρου.

Ή  σχολή προεέφερε τίς υπηρεσίες της 
καί στις φυλακές τής ’Ά ρτης. Συχνά έγί- 
νοντο κατάλληλες ομιλίες στούς φυλακισμέ
νους άπό τούς θεολόγους καθηγητάς τής 
σχολής, ό οικονόμος τής σχολής ήτο καί 
ό πνευματικός τών φυλακών καί ή άνορ- 
θωτική προσπάθεια πού ήρχισε γιά τούς 
φυλακισμένους ό τότε είσαγγελεύς ’Άρτης 
κ. Γ. Καπετανάκης βρήκε αρκετή κατανόη· 
σιν στή σχολή. Δέν έμεινε δέ έξω άπό τήν 
δράσιν τής σχολής καί τό 406 εύζωνικό 
σύνταγμα τής ’Άρτης. Καί οσάκις εκαλείτο 
γιά κατάταξιν νέα ήλικία κληρωτών, εγίνετο 
άπό καθηγητή τής σχολής σειρά άπό θρη
σκευτικές καί πατριωτικές ομιλίες.

Ά λλά καί γιά τήν π ν ε υ μ α τ ι κ ή  
ζ ω ή  τής "Αρτης ή 'Ιερατική σχολή κατέ
βαλε κάθε προσπάθεια καί μαζί μέ τό Γυ
μνάσιο τής πόλεως εστάθη πραγματικός 
φάρος. Παλαιότερα οί φιλόλογοι τής σχο
λής Π . Παπασπύρου καί Γ. Κουτσογιάν* 
νης ίδρυσαν μαζί μέ άλλους τόν φιλολογικό 
σύλλογο ό «Μικρός "Ομιλος» καί αί διαλέ
ξεις των άφησαν εποχή στήν περίοδο εκείνη. 
Καί έπειτα «αί άλλοι καθηγηταΐ τής σχο* 
λής ειργάσθησαν μέ διαλέξεις καί εδημο* 
σίευσαν άρθρα καί ιστορικά σημειώματα 
στις τοπικές εφημερίδες. Ό  αείμνηστος 
Θεοχάρης Τσούτσινες, κατόπιν γυμνασιάρ* 
χης καί ιστορικό; συγγραφεύς, κατέχει τήν 
προότη θέσιν.

Στήν τελευταία δέ πενταετία πού διηΰ- 
θυνε τή σχολή ό Νικ. Σουμελίδης, ή σχολή 
παρουσίασε αξιοσημείωτη δράσιν. Καί αί 
εορτές πού εδινε τών Τριών Ιεραρχών, 
τοΰ Εύαγγελισμοΰ καί στήν άπονομή τών



πτυχίων υπήρξαν πραγματικά γιά τήν ’Ά ρ 
τα «πνευματικές μυσταγωγίες».

3. Τ ό  δ ι δ α κ τ ι κ ό  π ρ ο σ ω 
π ι κ ό  τ ή ς  σ χ ο λ ή  ς.— Πρώτος διευ
θυντής τής 'Ιερατικής σχολής ’Άρτης διω- 
ρίσθη τό 1903 ό ίερομ. Νεκτάριος Μπά- 
νος, ό όποιος δμως τόν Δεκέμβριο τοϋ ΐδίου 
έτους παρητήθη, γιατί ή σχολή δέν ελει- 
τούργησε. Στά κατόπιν 36 χρόνια πού εζη- 
σεν ή σχολή, διευθυνταί της έγιναν οί έξης : 
άρχιμ. Ιω ακείμ  Άλεξόπουλος 
(είναι σήμεραμητρ.Δημητριάδος) 1904-1905 
μητροπολίτης ’Άρτης Γεννάδιος
Π α ναγιω τόπουλος....................  1905-1906
αρχιμανδρίτης Ά νθ ιμ ο ς  Λάπ-
πας . . . .  1906-1908 καί 1910-1912
Αλέξιος Βορνάκης, διευθύνων
1909-1910 καί διευθυντής . . 1934-1935
άρχιμ.'Ιερόθεος Μπόκολας (άπέ·
θανε ώς μητροπ. Άργολίδος) 1912-1914
ίεροδ.Άνδρέας Μαντούδης (άπέ
θανε ως μητροπολίτης Νικοπό-
λεως καί Π ρ εβέζης....................1914 1919
άρχιμ. Σωκράτης Άναζηλής . 1920-1924 
’Ιωάννης Σαγκριώτης . . . .  1924-1929 
άρχιμ. Ζαχαρίας Λιανάς . . .1930-1934 
Νικόλαο; Σουμελίδης . . . .  1935-1940 

Έδίδαξαν δέ στή σχολή στό διάστημα 
αυτό 23 θεολόγοι καθηγηταί, 18 φιλόλο
γοί) 2 παιδαγωγοί» Θ μαθηματικοί, 4 φυ· 
σικοί, 6 γυμναστσί, 4 μουσικοί, 2 γεωπό
νοι, 8 διδάσκαλοι τών τεχνικών μάθημά" 
των καί 1 καθηγητής τής γαλλικής γλώσ- 
σης. Τό μάθημα τής 'Υγιεινής τό εδιδαξε 
δ Ιπιθεωρητής σχολίατρος Δημ. Μπαλτάς 
καί τό Μάθημα τοΰ Κωδικός τών εισφο
ρών, δταν ή σχολή ήτο διδασκαλείο» τό εδί- 
δαξαν οί αξιωματικοί Σπυρ. Μάγγος καί 
Γεώργ. Καλαρρύτης. Τήν θέσιν δέ τοϋ οΐ- 
κονόμου τής σχολής, άπό τόν Σεπτέμβριο 
τοϋ 1923 πού έδημιουργήθη ή θέσις, τήν 
κατείχε ό αίδεσ. Σταΰρος Παπαχρήστου, 
γενικός άρχιερ. έπίτροπος τοΰ μητροπολί
του Ά ρτης καί παλαιός μαθητής τής σχο
λής. Οί καθηγηταί τής σχολής κατά είδι* 
κότητα καί χρονολογική σειρά είναι οί εξής : 

Θ ε ο λ ό γ ο ι :  Άλέξ Βορνάκης, ίεροδ. 
Μόδεστος Πέρτσαλης, Χρ. Λαμπράκης, 
Χαράλ. Μωραΐτης, άρχιμ. Άβέρκιος Πα· 
παδόπουλος, Πέτρ. Κονλουφάκοςι άρχιμ.
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Γερμανός Λιβαδάς, άρχιμ. Θεοφύλακτος 
Παπακωνσταντίνου, Δημ. Τζαμαλούκας, 
άρχιμ. ’Ιάκωβος Σακελλαρίου, Νικ. Παπα- 
γιαννόπουλος, Παναγ. Κοροντζής (διευθυν
τής σήμερα τής Ζωσιμαίας Παιδαγωγικής 
Ακαδημίας Ίωαννίνων), Πάναγ. Ματζα- 
βίνος, Σπήλιος Πολυδώρου, Δημ. Έκκλη- 
σίαρχος, Ίω·Ν.Φραγκούλας, άρχιμ. Σάββας 
Ίωσηφίδης, Ί ω . Γαζής, Νικόλ. Κοτζιάς 
(εγινε κατόπιν κληρικός καί είναι σήμερα 
επίσκοπος Μαραθώνος μέ τό όνομα Δαμα
σκηνός), Μιχ. Παπάζογλου, Κων. Ίω αν- 
νίδης, ίεροδ. Γεράσιμος Σταθόπουλος καί 
Γεώργ. Οικονόμου.

Φ ι λ ό λ ο γ ο ι :  Δημ. Σερβετάς, Κων. 
Μόραλης, Γεώργ. Νούσιας, Ί ω  Χαρδα- 
βέλλας, Θεοχ. Τσοΰτσινος, Ά θαν.Ά νδρεό- 
πουλος, Παναγ. Παπασπύρου, Γεώργ. 
Κουτσογιάννης, Έ μ μ . Σαγκριώτης, Χρ. 
’Αλεξίου, Κων. Σιωμάλας, Χαράλ. Σερα- 
τσιώτης, Χρ. Τατσόπουλος, Παναγ. Παπα- 
δόπουλος, Βασ. Άναγνωστόπουλος, Νικ, 
Άχείμαστος, Ή λ .Ή λ ία ς  καί Β.Κουρεντής.

Π α ι δ α γ ω γ ο ί :  Ί ω . Σαγκριώτης 
καί Γεώρ. Εμμανουήλ.

Μ α θ η μ α τ ι κ ο ί :  Γεώργ. Πατέ
ρας, Κων. Λυκίδης, Άπόστ. Σέρρης, Κων. 
Μπλέτσης, Παναγ. Κουταβας, Στ. Α θ α 
νασίου, Αλεξάνδρα Μηλέτση, Δημ. Σχα- 
λιώτης καί Ί ω . Στάϊκος.

Φ υ σ ι χ ο ι : Νικ. Μπλέτσης. Ίω . 
Σουλτάνης. Σωτήρ. Βήττας καί Μιχ. Μο· 
ναστηριώτης.

Γ υ μ ν α σ τ α ί :  Ά ρ ιβτ. Δημητριά* 
δης, Δημ, Καχογιάννης, Νικ. Χατζάρας, 
Παναγ. Μαγκλάρας, Βασ. Δερδεράχης καί 
Νικ. Χαλκιάς.

Μ ο υ σ ι κ ο ί  : Κων. Δημόπουλος, 
ίερεύς Ευάγγελος Α γραφιώτης, Ί ω . Μαρ
γαρίτης καί Έ μ μ . Μαλαγάρης.

Γ ε ω π ό ν ο ι :  Νικ. Δασκαλάκης καί 
Κων. Ζέϊκος.

Τ ώ ν Τ ε χ ν ι χ ω ν  μ α θ η μ ά τ ω ν :  
Εΰάγ. Ραβανός, Θεόδ. Βουτσινάς, καί 
Θεόδ. Κόννης.

Καί τ ή ς γ α λ λ ι χ ή ς γ λ ώ σ σ η ς :  
Κυριάκος Σιδηρόπουλος.

ΙΩ. Ν· Φ ΡΑΓΚΟ ΥΛΑ*
ΚοβηνηΊήί τής Έλλην· ΌρΌ-όδάξου Θεολονικής Εχολίίί 

τήξ ’AoxiestKSHOitflg *A|Aeevxf)g
SrookUnej Mass. y.S.A*
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ΔΗΜ. ΣΑΛΑΜΑΓΚΑ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΖΩΣΙΜΑΔΕΣ

ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ Α. ΦΙΛΙΟΥ

Α’
Στήν έμάοα τών έγγραφων τά  όποΓα, 

Ιχοντας δημοσιευθεϊ άπό τά Φ. Σεγκούνη 
στά Ηπειρωτικά Χρονικά 1931, 1932 καί 
1933. άποτελοΟν τήν έκεΐ Ονομαζόμενη 
«’Ανέκδοτη ’Αλληλογραφία Ζωσιμάδων», 
δωρισμένο δμως άπό τό X. Καρακάση, άνήκει 
καί τό υπ’ άριθ. 180 άνέκδοτο χειρόγραφο 
τοΰ Δημοτικοΰ μας Μουσείου, πού φαίνεται 
νά είνε τό ιδιαίτερο καί ατομικό βιβλίο άντι- 
γραφής άλληλογραφίας τοΰ ’Αλέξιου Φιλιού1.

*
'Ο ’Αλέξιος Φίλιος, νεο - «εύπατρίδης»2 

των Γιαννίνων στό 19ο αιώνα, ήταν γαμ
πρός έπί μικρανεψια τών αδελφών Ζωσιμά- 
δων, καί άντίγραφα αλληλογραφίας σχετικής 
με τά κληρονομικά δικαιώματα της γυναίκας 
του —καί τής αδελφής της— καθώς καί μέ 
τή διαχείριση τής άπό κείνους σέ παντοδαπά 
κληροδοτήματα διατεθειμένης περιουσίας, πε
ριέχει κατά τό μεγαλύτερο του μέρος τό πο
λύτιμο αύτό χειρόγραφο.

#
ΟΕ τοϋ 18ου καί 19ου αίώνα Ζωσιμάδες, 

άπόγονοι —άρρενες καί θήλεις— τοΰ Πανα
γιώτη Ζωσιμα, ήταν έννέα τόν αριθμό καί 
πιθανολογούμενη χρονολογική σειρά γέννη
σής τους, ή έξής:

’Αλεξάνδρα 1748, ’Ιωάννης 1702, ’Ανα
στάσιος 1754, Ζωίτσα 1756, Νικόλαος 1758, 
Θεοδόσιος 1760, Ζώης 1762, Μιχαήλ 1764, 
καί ’Αγγελική 1766.

1. Στοίις καιρο&ς τής κατοχής ε ίχα  Ασχο
ληθεί μέ τήν Αποδελτίωσή τού, καί ε ίχα  μερικά 
του τμήματα αντιγράφει- δπως έξακρίβωσα, τό 
χειρόγραφο σώζεται άκόμη στό Μουσείο μας.

2. Π. Άραβαντινοΰ, Χρ. τής ’Hit. Β ', σελ. 
263 και έπ.

’Από τίς άδελφές τών Ζωσιμάδων, ή ’Α
λεξάνδρα, παντρεύτηκε τόν Κυριάκο Χ "Ν τό - 
κο· ή δέ κόρη της Ελένη, έγινε γυναίκα 
τοΰ Γρηγοράσκου (γυιοΰ Παπα - Δημητρίου, 
Οικονόμου) Μπαλάνου· κι άπό τό γάμο αύτό 
γεννήθηκαν τρία κορίτσια : ή Ρίνα (Αικατε
ρίνη), ή Βασιλική κι ή Παρασκευή' καί δυό 
παιδιά : 'Ο Δημήτριος κι ό Μιχαήλ. 'Η  Βα
σιλική, κοντά στά 1830 έγινε γυναίκα τοΰ 
’Αλέξη Φίλιου, κι ή Παρασκευή τοΰ Κων
σταντίνου Σάββα.

Ή  δεύτερη άδερφή τών Ζωσιμάδων, έμ- 
φανίζεται ώς σύζυγος Κομπούλη κι έμεινε 
χωρίς απόγονους.

Ή  ’Αγγελική τέλος, παντρεύτηκε τόν 
Κωνσταντίνο Λαμπαδάριο, κι άπό τό γάμο 
αύτό γεννήθηκαν : 6 Θεοδόσιος ό αργότερα 
ιατρός, δ ’Ιωάννης κι ό ’Αθανάσιος3.

*
Ά πό τούς αρρενες Ζωσιμάδες, ό ’Ιωάν

νης πέθανε άγαμος σέ ήλικια 19 ετών, οί 
δέ ύπόλοιποι πέντε, άποτέλεσαν αύτό πού 
αργότερα στήν ιστορία ονομάστηκε ’Αδελ
φότητα Ζωσιμάδων. Οί πέντε αύτοί, έμειναν 
δλοι άγαμοι καί πέθαναν κατά τήν έξής 
σειρά : 'Ο Θεοδόσιος, στά 1793, δ Μιχαήλ, 
στά 1809, 6 ’Αναστάσιος, στά 1820, ό Ζώης, 
στά 1827 κι έ τελευταίος τους δ Νικόλαος, 
στις 16 Φλεβάρη 1842, σέ ήλικια 84 έτών4.

3. Ό  Λαμπαδάριος κι ό Χατζή Ντόκος, 
ανήκαν στήν τάξη των παληών αρχόντων. Στό 
εισαγωγικό αύτό σημείωμα, περιορίζομαι νά ση
μειώνω τά ονόματα μόνο τών όσων άναφέρονται 
στό χειρόγραφο, και δέν εξαντλώ τά γενεαλο
γ ικά  τους στοιχεία.

4. Οί χρονολογίες θανάτου τών Ζωσιμάδων, 
πάρθηκαν άπό πληροφορίες τοΰ χειρόγραφου, 
που τις θεωρώ διορθωτικές τών όσων άναφέρον- 
τα ι στά στοιχεία της «’Ανέκδοτης Α λληλογρα
φίας Ζωσιμάδων».



ΟΕ πέντε αδχοί άδελφοί, Ιχονχας αποδη
μήσει άπό τόν πάχριο τόπο, Ιγκαχασχάθη- 
καν μόνιμα σχή Ρωσσία, μέ κένχρο μέν έρ- 
γασιών χή Νίζνα, άνχαποκρίσεις δέ σχό Τριέ- 
σχι καί Λιβόρνο, καί σχημάτισαν έκεΐ με
γάλη περιουσία. Ά πό χά πρώχα άκόμα χρό
νια χοΰ πλουχισμοΰ χους, Ισχρεψαν χή φιλό
στοργη προσοχή χους στην Τουρκοκραχού- 
μενη γενέχειρά χους· καί καχά μίμηση χό- 
σων προηγούμενων συμπατριωτών εύεργε- 
τών1, άρχισαν ν’ άφιερώνουν σημανχικά χρη- 
μαχικά ποσά, βασικά μέν, γιά χή μέ παν- 
τοίους τρόπους ένίσχυση τής παιδείας καί 
τών δσων τήν άκολουθοϋσαν, παράλληλα 
δμως καί γιά τήν ανακούφιση τής έπικρα- 
χούσης τότε στήν Ήπειρο δυστυχίας.

Μετά τή διάλυση τής Ένετικής Δημο
κρατίας3 στά πιστωτικά ιδρύματα τής οποίας 
ήταν κατατεθειμένα τά περισσότερα εκπαι
δευτικά κληροδοτήματα των Γιαννίνων3, δέν 
είχε γι’αύτά άπομείνει, παρά μόνο τό κληρο
δότημα τοϋ Καπλάνη, συμπατριώτη άπό κα
ταγωγή τών Ζωσιμάδων4, τό όποιο έξυπηρε- 
τοΰσε τίς οικονομικές άνά'κες μόνο τοΰ δμώ- 
νυμου —ένός άπό τά πολλά— Σχολείου. 
Ά πό  τότε λοιπόν οί πέντε Ζωσιμάδες, αύτο- 
προσφέροντας τόν Ιαυτό τους καί τήν πε
ριουσία τους γιά άνακούφιση τοΰ γενέθλιου 
τόπου καί τό συγκρατεμό του στή θρησκεία 
καί τόν έθνισμό του, άρχισαν νά αφιερώ
νουν σημαντικά ποσά χρημάτων γιά έκδοση 
καί δωρεάν διανομή έκπαιδευτικών, θρησκευ
τικών καί εκκλησιαστικών βιβλίων, γιά πλη
ρωμή μισθών διδασκάλων, γιά πλουτισμό 
τών σχολείων μέ βιβλιοθήκες καί σχολικά 
όργανα, άνακούφιση άπορων μαθητών. Έ ν 
τονη έπίσης ήταν ή συναντίληψή τους γιά 
ίδρυση καί επισκευή ναών, πλουτισμό τους 
μέ ιερά σκεύη καί άμφια καθώς καί μέ λει
τουργικά βιβλία.
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1. Βλ. ιδιαίτερα έγγραφα ’Αρχείου Βενε
τίας, δημοσιευμένα άπό τόν Κ. Μέρτζιο στά Ή π. 
Χρονικά, 1935, 1936. 1937, καθώς καί «Διαθήκαι 
τών ’Αειμνήστων Ε&εργετδν τών Ίωαννίνιον», 
’Αθήνα 1887.

2 καί 3. Ά πό  τό Μεγ. Ναπολέοντα στά 
1797 ό όποιος κατέσχεσε καί τίς περιουσίες τών 
αδελφοτήτων Βενετίας, βλ. Ή π. Χρον. 1936 σ. 187.

3. Οί Ζωσιμάδες, γεννημένοι στά Γιάννινα,
είχαν τήν άρχική καταγωγή τους άπό τό Γραμ
μένου, άπ’ δπου καταγόταν κι ό Καπλάνης.

Παράλληλα, μέ τά μέσο τών σχά Γιάν
νινα συγγενών χους: Κυριάκου Χαχζή Νχόκου, 
γαμπροΰ χους σχή μεγαλύτερη αδελφή, τής 
δεύτερής τους Ζωίτσας Κομπούλη, καί τοΰ 
έπίσης γαμπροΰ τους σχή μικρόχερη χήν 
Αγγελική Κωνσχανχίνου Λαμπαδάριου, έπί- 
χροπών χους καχά κάποιο χρόπο καί άνχι- 
πρόσωπών τους στή διανομή τών «έλεών», 
μοιραζόταν άπό τό «πατρικό τους σπήτι» 
παντοδαπά βοηθήματα κοινωνικής άντίληψης 
γιά φτωχούς, φυλακισμένους, γιά χρέη, 
γερόντους καί άνάπηρους, άρρωστους, παν
τρειά άπορων κοριτσιών καί τά παρόμοια.

*
'Η  πεντάδα αύτή, ειχεν άρχικά οργα- 

νωθή σέ μιάν Αδελφότητα —δπως αύχοονο- 
μαζόταν— Ζωσιμάδων, στήν δποία είχαν 
αυτοσυγχωνέψει μέ τήν άγαθοποιό τους δύ
ναμη τις πέντε φυσικές προσωπικότητές τους, 
ετσι πού εμφανιζόταν σάν ενα παντοδύναμο 
καί παναγαθοποιά νομικο - ηθικό πρόσωπο, 
μέσα στό δποϊο εξαφανιζόταν τά καθ’ εκα- 
στά τους άτομα : σ’ Ινα σύμπλεγμα δηλαδή 
πού αντανακλούσε άπό τήν ξένη, δχι μόνο 
τήν εύεργεσία, άλλά καί τή βαθειά σύμπνοια 
καί τήν πειθαρχία : τήν Ένωση γιά τήν 
Αντίσταση καί τή Νίκη.

Άλλά τό άγαθοποιό αύτό πνεΰμα, άτέ- 
νιζε με άνησυχία καί τό μέλλον : στις τύχες 
τής ιδιαίτερης πατρίδας τους, βάραινε τό άγ
χος, δχι μονάχα τών Τούρκων, άλλά τώρα 
καί τοϋ Ά λή  καί τών Αλβανικών στιφών4: 
—Ή  συναντίληψη, χρειαζόταν οργάνωση καί 
προικισμό. Μέσα στό μυαλό τής Αδελφό
τητας,, άρχισε νά μορφοποιήται ό καταμε
ρισμός της καί ή σκίλέτωσή της : Τά σκο
λειά κι οί μαθητές, στήν κορφή τής πυραμί
δας- κατόπι, τό Πτωχοδοχεΐο καί Γερον- 
τοκομεΐο, τά Νοσοκομείο, τό προικοδότημα 
γιά τό φτωχά κορίτσι, τά άλλα Ελέη.

Έ τσ ι, άπό τά 1792 ϊσαμε τά 1818, 
καταθέτουν στά Κρατικά Πιστωτικό 'Ίδρυμα 
τής Μόσχας (τό λεγόμενο Αυτοκρατορικό 
’Ορφανοτροφείο), 280 χιλιάδες χάρτινα ρού
βλια, γιά εξυπηρέτηση άποκλειστικά τοΰ άγα- 
θοποιοΰ προγράμματος τους- κι άπ’αύτά, σχε
δόν τά μισά— 120 χιλ .— μόνο γιά τά σκολειά.
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4. Βλ. Κ. Μέκιου "Ιστορία της Η πείρου, 
Κάιρο iy09, σελ. 238 καί έπ.
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Β'
Κατόπι ήρθε ή ανταρσία τοΰ Ά λή , δ Χα

λασμός1, ή Επανάσταση, τά στίφη τά ’Αλ
βανικά πού αλώνιζαν σέ μακρυά σειρά μετα- 
επαναστατικών δεκαετηρίδων τή δυστυχι
σμένη ’Ήπειρο.

Κατά τδ διάστημα'αύτό, άλλά καί κατά 
τή διάρκεια τής Ελληνικής ’Επανάστασης, 
μετά τδ θάνατο τών συγγενών πού προα- 
ναφέραμε, τούς Ζωσιμάδες έκπροσωποΰσε 
δ Σταύρος Ίωάννου ή Τσαπαλάμος2, πρώ
τος άπό μητέρα έξάδελφός τους. ’Ίσαμε τά 
1828, δυστυχώς δέν δπάρχουν 'παρά έλάχι- 
στα γραπτά στοιχεία γιά τήν έθνική καί 
φιλάνθρωπη δράση τής Ζωσιμαίας ’Αδελ
φότητας. Τή χρονιά αύτή, φεύγει άπδ τό 
μάταιο αύτδ κόσμο 6 προτελευταίος τής ’Α
δελφότητας- κι δ τελευταίος της Νικόλαος, 
μεταβαίνοντας στή Μόσχα, κεντρικό καί μο
ναδικό άρχικό σκοπό του δέν είχε άλλο 
παρά νά συγκέντρωση καί νά έξασφαλίση 
έσαεί άπό παντοδαπές άξιώσεις τήν τεράστια 
περιουσία τής ’Αδελφότητας, ή δποία στά 
χέρια του ίσαμε τά 1840, αύξαίνεται κατά 
725 χιλ. ρούβλια καί μορφοποιείται κι αύτή 
σέ απρόσβλητες καί διαρκείς καταθέσεις, γιά 
Ισαεί έξυπηρέτησης τοΰ εθνοσωτήριου προ
γράμματος. Κατά τό διάστημα έπίσης αύτό, 
δ Ζωσιμάς παντρεύει καί τίς δυό του μικρα- 
νεψιές, κόρες τοΰ Γρηγοράσκου, αρχίζοντας 
άπό τή Βασιλική στήν δποία γύρω στά 
1830 δίνει τόν Άλέξη Φίλιο3, καί προχω- 
ρόντας πρός τήν Παρασκευή, τήν δποία παν
τρεύει μέ τό Κωνσταντίνο Σάββα4.

“Ισαμε 2να χρονικό διάστημα, έπίτρο- 
ποι καί αντιπρόσωποι τοΰ Νικόλα Ζωσιμά

1. Βλ. Φ. Σεγκοόνη, Ιστορία τοδ Βεζύρ Ά  
λή Πασια παρά λογιοτάτου Κ. ά. Τζουκαλά 
’Hit. Χρον. 1934 σελ. 3 καί έπ. καί ιδιαίτερα 
στίχους 760 καί έπ. 1630 καί έπ.

2. Πατέρας τοδ Γεωργίου Σταύρου, Βλ. καί 
Ά ρχεΐών Σταύρου Ίωάννου εΐς Έ π , Χρον. 1939 
σ. 261, 271, 274, 28.5 κι άλλοδ.

3. «... μειρακιόθεν άδοήΟητος καί άπροστά- 
τευτος παντάπασιν άπό τούς γεννήτοράς του, είς 
τήν πενιχράν των κατάστασιν, ίφθασεν μόλα 
ταδτα τή ιδία αύτοδ επ ιμελείς είς Ιπίφθονον δ- 
πωσοδν κατάστασιν..» Έ π .  Χρον. σελ. 72 (είς 
Ικκλησιαστικόν αποδεικτικόν).

4. Οικογένεια Σάββα άναφέρεται μεταξύ
των παλαιών άρχόντων. υπάρχει δμως καί Σάβ
βας νέος άρχοντας.

στή διαχείριση τών ευεργεσιών του, έμφανί- 
ζονται, δχι πιά συγγενείς του, άλλά άπό τήν 
τάξη τών Άρχόντων —πού άποτελοΰσε δι- 
καιώματι αρχοντιάς πολιτειακό παράγοντα 
τής «Πολιτείας»5 τών Γιαννίνων— ή καί άλ
λοι συμπολίτες, άπ’ δσους έκλεγόταν σέ ’Ε
πιτροπείες Ναών γινόταν επίσης καί είδικοί 
διορισμοί ’Εφόρων έκπαιδευτηρίων καί Ε 
πίτροπων Νοσοκομείου, Πτωχοκομείου, καί 
"Υπανδρείας κορασίων. Ά πό  τούς αρχαίους 
«εύπατρίδες», δ Νικόλας Τζίννης, δ Άλέξης 
Πάλλης, δ Δ. Δρόσος, δ Κ. ’Αθανασίου, 
άπό τούς πρόσφατα έχοντας κατακτήσει τόν 
έπίζηλο τίτλο τοΰ Άρχοντα, δ Χρισ. Τσου- 
κανέλης, δ Βασίλης Δημητρίου, δ "Ιωάννης 
Αιάμπεης, 6 Σπΰρος Μπογάς, Αντιπροσώ
πευσαν στά Γιά\νινα τό-Νικόλα Ζωσιμά στή 
διαχείριση τών εύεργεσιών του ώς συνεχιστή 
της ’Αδελφότητας.

*
Ό  Ζωσιμάς δμως είναι άνήσυχος: θ έ 

λει νά κατοχύρωση καί νά μονιμοποίηση τά 
πρόγραμμα καί ιδιαίτερα τό Διαφωτιστικό 
τοΰ Γένους : Τά Γράμματα καί τή Μάθηση’ 
τό Δάσκαλο καί τόν Παπα. Αποφασίζει 
αύτός, αντί νά υποστηρίζη τά ύπάρχοντα 
στά Γιάννινα πολλά κατώτερα σχολεία: 
Μαρούτσειο, Μπαλάνειο τέως Γγιόνμα, Παυ- 
λίδειο8, νά ίδρυση τή Σχολή τής Ζωσιμαίας 
’Αδελφότητας, καί στέλλει έδώ χρήματα καί 
αγοράζονται τά αναγκαία οικόπεδα1.

Κατά τό ]8Ρ>6 δμως, δ δαίμονας τής 
διάλυσης κυριεύει τίς ψυχές τών Εφόρων 
της ύπό οικοδόμηση Σχολής : Μιά μερίδα 
άπ’ αδτούς, κρυφά άπό τούς άλλους, γρά
φουν στό Ζωσιμά νά τούς στείλη 17.000 
τάλληρα (85 χιλ. ρούβλια) γιά τό κτίσιμό της. 
Καθώς δμως τό μαθαίνουν οί άλλοι —είχαν

5. Π. Άραβαντινοδ, οπου πιδ πάνου, σ. 2δ9.
6. Βλ. καί Κ.Παπαγεωργίου, ή Παιδεία στήν 

"Ηπειρο, Κέρκυρα 1950 σελ. 54 καί επ. : —Μα- 
ρούτσειος, στήν περιοχή όδοδ 21 Φεβρουάριου, 
τώρα κατεστραμμένη Μπαλάνειος, στήν Πλατεία 
Βενιζέλου, κατεστραμμένη, Παυλίδειος στό τέρ
μα δδοδ Γεωργίου Β', κατεστραμμένη.

7. Ή  περιοχή μεταξύ άπέναντι σπητιων 
Μιχαηλίδη Μ ίσιουκαί λοιπών, Πυρσινέλλα, Πα
ράσχου (τώρα Γεν. Λιοίκηση) Πατσιαντά, οικό
πεδο Φίξ. ’Αγροτικής Τράπεζας, Ζωσιμαίας (πα- 
ληας Σχολής), οικόπεδα τότε Μπαμπανίκου, Μα- 
λίκου, Μπέρκου, Άδανασίου.
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άπό ιό 1832 άκόμα, Ιποχή τής άγορδς τών 
οίκόπεδων, σημειωθεί οί πρώχες άνωμαλίες—- 
γράφουν στά Ζωσιμδί νά μή σ^είλη χρήματα, 
γιατί αύτοί πού τά ζήτησαν είχαν σκοπό νά 
χάν «πραγματεύσουν» : νά τόν γελάσουν.

Ά πό  τότε δημιουργήθηκε έδώ μιά άκα- 
τανόμαστη κατάσταση, κατά τήν δποία, οί 
ήγέτες τής κυβερνώσης στά Γιάννινα τάξης, 
χωρίστηκαν σέ δυό φατρίες είς βάρος τών 
χρημάτων τής Κοινότητας, τών προοριζόμε- 
νων γιά έκπαιδευχικούς καί φιλανθρωπικούς 
σκοπούς, οί όποΤες πολεμούσαν ή μιά τήν 
άλλη, άνεβάζοντας καί κατεβάζοντας Μητρο
πολίτες1, πού, λόγω τού άξιώμαχός τους 
προήδρευαν δικαιωματικά στίς σχετικές Ε 
πιτροπές. Ή  διαμάχη δέ εφθασε σέ τέτοιο 
σημείο, ώστε οί μερίδες δέ δίστασαν ν’ άνα- 
μίξουν καί τά Δυνάστη στίς καθαρά κοινοτι
κές αύχές διαφορές.

*
Τότε ακριβώς είνε πού έμφανίζεχαι στό 

προσκήνιο ό Άλέξης Φίλιος, νεο - «εύπαχρί- 
δης», δπως είπαμε, δ δποϊος, έχοντας προ- 
σεχαιρισθεΐ τόν άνεψιό τοΰ Ζωσιμδ, Θεοδόσιο 
Λαμπαδάριο, άπό τούς παληούς άρχονχες καί 
«έξοχότατο ιατρό», κατορθώνει νά κερδίση 
χήν έμπισχοσύνη χοΰ χελευχαίου χής Άδελ- 
φόχηχας, νά διορισθή άπό χήν Κοινόχηχα 
Έπίχροπό* χου, καί χελικά νά έκλεγή καί 
Προεσχώς χών Γιαννίνων. Πεθαίνει δμως 
δ Ν. Ζωσιμας, καί παύουν, σύμφωνα μέ χή 
διαθήκη, χά άξιώμαχα χοΰ Φίλιου.

Ά π ό  χόχε αύχός ίσαμε χό θάναχό χου, 
έπί μιά δεκαπενχαεχία καί πλέον, μέ άκαχά-

1. Μιά άπό τίς συνέπειες της διαμάχης 
αδΐής ήταν κατά πάσα πιθανότητα κι οί έξώσεις 
άπό τό Μητροπολιτικό θρόνο των Γιαννίνων τοδ 
’Ιω ακείμ  τοδ 1830 (ίσαμε 1835), τοδ περίφημου 
στήν ιστορία τοδ τόπου συνονόματου τούτου Χί
ου, τοδ κατόπι Πατριάρχη Κων)πολης (1835— 
1838) καί τοδ Ίωαννικίου άπό Ρεθόμνης (1838 — 
1840), που τόν διαδέχτηκε ξαναγυρίζοντας ό ’Ιω
ακείμ δ Χίος.

βλητο πείσμα έπιδιώκει νά μείνη καί μετά 
τά θάνατο τοΰ Ζώσιμό! καί σέ άντίθεση μέ 
ρητές τής διαθήκης διατάξεις Έφορος ’Ε κ
παιδευτηρίων, καί διεξάγει μακρόχαχη καί 
πολυποίκιλλη άλληλογραφία μέ τούς έκ δια
θήκης του ’Επίτροπους, στή Μόσχα, στήν 
Αθήνα, παντοΟ, χρησιμοποιόντας παντο
δαπά πρόσωπα.

Ό  Ζωσιμόίς πεθαίνοντας, είχε μέ τή δια
θήκη του καταρτίση δλο τά πρόγραμμα τών 
'Ιδρυμάτων τήςΆδελφότητας, καί μέ διαρκείς 
καταθέσεις, είχεν έξασφαλίσει τήν οίκονομική 
τους έπιβίωση, άφήνοντας ταύτόχρονα καί

- στούς συγγενείς του, άρκετά μέν αύτά καθ’ έ- 
αυτά χρηματικά ποσά, πολύ μικρά δμως σέ 
άντιπαραβολή μέ χά ποσά πού είχε αύχός 
παγιοποιήση γιά χά Εύαγή 'Ιδρύμαχά χου· 
μεχαξύ φυσικά τών κληρρνόμων, ήταν καί 
ή μικρανεψιά του, γυναίκα τοΰ Ά λ . Φίλιου.

Ό  Φίλιος έχολώθηκε : καί ύποστηρίζον 
τας δτι δ Νικόλας Ζωσιμας, είχε βέβαια 
δικαίωμα νά διαθέση δπως αυτός ήθελε χά 
άχομικά χου χρήμαχα, δχι δμως καί τά 
άνήκονχα σχούς προαπεθαμένους άδελφούς 
χου, χών δποίων ή περιουσία έδει νά κλη- 
ρονομηθή άπό δλους χούς έκάσχοχε έπιζόν- 
ζας συγγενείς χους, άλληλογραφεΐ μακρό- 
χαχα, καί γιά χό θέμα αύχό, πότε Εκεχεύον- 
χας, πόχε άπειλόνχας καί μεμφόμενος.

Διεκδικεϊ έπίσης καί τμήμα χών χρη- 
μάχων χά δποΐα δ Ν. Ζωσιμδς είχε παραγ- 
γείλει ώς «έξαίρεχο» νά διανεμηθοΰν σχούς 
έπιζόνχας πλησιέσχερους συγγενείς χους.

Έ  μακροχρόνια αύχή πάλη χου καί οί 
άνχίσχοιχες διεκδικήσεις χου, άποχϊλοΰν κυ
ρίως χά θέμαχα χής άλληλογριαφίας πού πε- 
ριέχεχαι σχό άχομικό βιβλίο άλληλογραφίας 
χοΰ Αλεξίου Φίλιου, χό δποΓο περιέχει καί 
γι’ αύχά, άλλά καί γιά πολλά άλλα χής Ιπο- 
χής έκείνης πολύχιμες ίσχορικές πληροφορίες.

[Συνεχίζεται]
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ΣΙΓΙΣΜΟΝΔΟΣ ΜΕΝΕΪΚΟΣ

'Ο  Σιγισμόνδος Μενέϊκος : έγεννήθη 
εις Βίλναν τής Πολωνίας τό έτος 1839. 
Έσποΰδασεν είς τήν Στρατιωτικήν Σχο 
λήν τής Πετρουπόλεως, δτε «ατά τό 1863 
ή Πολωνία επαναστάτησε κατά τής Ρωσ- 
σίας. Έ κ  τών πρώτων έλαβε μέρο; εις τήν 
έπανάσιασιν' διευθΰνων δέτμήμα τοϋΣτρα- 
τοϋ ώς αξιωματικός διεκρίΌη εις πολλάς 
μάχας διά τήν γενναιότητά του. 'Ως γνω
στόν ή έπανάστασις εκείνη άπέτυχε' συλλη- 
φθείς δέ ό Μενέϊκος αιχμάλωτος κατεδι- 
κάσθη είς θάνατον. "Η μήτηρ του δμως 
επέτυχε νά μετατραπή ή ποινή του εις ισό
βια δεσμά, προς έκτισιν τής οποίας εστάλη 
είς Σιβηρίαν, είς τά καταναγ*αστικά έργα, 
δπου ΰπέφερε τά πάνδεινα. Μετά δυο έτη 
κατώρθωσε νά διαφυγή τήν προσοχήν τών 
φυλάκων και μβτά πολλάς περιπετείας 
έφθασεν είς Ρουμανίαν, δπόθεν μετέβη 8Ϊς 
Παρισίους καί εκεί έσυνέχισε καί έπεράτω- 
σε τάς σπουδάς του εις τήν μεγάλην Σχο
λήν τοΰ Πολέμου.

Κατά τό 1870 ή Γαλλική Κυβέρνησις 
κατόπιν αίΐήσεως τής Τουρκικής Κυβερνή- 
σεως περί αποστολής είς ’Ιωάννινα εγκρί
του μηχανικού άπέστειλεν ως τοιοϋτον τόν 
Σ ιγ. Μενέϊκον ό όποιος διωρίσθη Νομο- 
μηχανικός Ήπειροθεσσαλίας μέ έ'δραν τά 
’Ιωάννινα. Έ κ εΐ μετά τινα χρόνον ήλθεν 
είς γάμον μετά τής θυγατρός τοϋ γυμνά, 
σιάρχου Σπυρ. Μανάρη Περσεφόνης. Καί 
τοι ήτο υπάλληλος τής Τουρκικής Κυβερ
νήσεις, είς τήν υπηρεσίαν τής οποίας πα- 
ρεμεινεν. έπί 18 έτη, εν τοΰτοις ήγάπα ιδι
αιτέρως τήν Ελλάδα. Προς αυτήν έστρέ· 
φετο πάντοτε ό λογισμός του καί έ'να είχε 
σκοπόν τήν εξυπηρέτησίν της.

Ά π ό  τό ιδανικόν αυτό όρμώμενος εξε- 
πόνησε καί τόν χάρτην έπί τή βάσει τοΰ 
οποίου εχαράχθη ή Βερολίνειος Γραμμή. 
Ό  χάρτης οΰτος έφερε 2 ψευδώνυμα, τοΰ 
τότε Γεν. Προξένου τής Ελλάδος έν Ίω - 
αννίνοις—Φουντοΰλη καί τοΰ βυγγενοΰς 
τοΰ Μενέϊκου έκ τής συζΰγου του Ίω άν. 
Σακελλαρίου. Δυστυχώς δμως παρ’ δλην 
τήν έπιφυλακτικότητα καί τά μέτρα πού 
έλαβε διά νά μή γίνη γνωστόν, δτι δ Χάρ
της ήτο έργον δικό του, έπροδόθη είς τόν 
Πασαν Ίωαννίνων, δστις συγκαλέσας Συμ- 
βούλιον, άπεφάσισε τήν σΰλληψίν του. 
Εγκαίρω ς διιως ειδοποιηθείς δ Μενέϊκος, 
άπό έν μέλος τοΰ Συμβουλίου, δπερ έτύγ^ 
χανε φίλος του, έγκατέλειψεν έν καιρφ νυ- 
κτός τά Ιω άννινα καί έ'φθασεν είς Α θ ή 
νας. Τότε πρωθυπουργός τής Ελλάδος 
ήτο δ Τρικοΰπης" παρουσιασθεϊς έξέθηκε 
τά κατ’ αυτόν. Ούτος (δ Τρικοΰπης) τόν 
προσέλαβεν είς τήν υπηρεσίαν τοΰ υπουρ
γείου Δημ. ’Έ ργων ώς αλλοδαπόν μηχανι
κόν. Διεκρίθη διά τάς μελετάς του ώς ε ί
ναι π.χ. ή αλλαγή τής κοίτης τοΰ Βορραϊ- 
κοϋ ποταμοΰ, τοΰ Σεληνοΰντος, τοϋ Σπερ- 
χειοΰ κλπ.

Κατά τήν πολιορκίαν τών Ίωαννίνων 
1912— 13 βλέπων δ Μενέϊκος τήν άσκο- 
πον παράτασιν τοΰ άγώνος καί τήν έκ ταΰ- 
της ά'δικον αιματοχυσίαν τών Ελλήνων 
λόγφ τής πλεονεκτικής θέσεως τοϋ έχθροΰ 
είς τό οχυρόν τοϋ Μπιζανίου καί μή έφη- 
συχάζων, άνεχώρησεν έξ Α θηνώ ν καί με
τέβη είς Θεσσαλονίκην προς συνάντησιν 
τοΰ τότε Διαδόχου Κωνσταντίνου. Παρου- 
σιασθείς είς αυτόν, υπέδειξε τό σχέδιον, 
τό όποιον άν ήκολοΰθει τό Έλλ· Έ πιτε- 
λεΐον, θά ήτο δυνατή ή ταχεία πΐώσις τοΰ
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Μπιζανίου, επομένως καί ή λΰσις της πο
λιορκίας τών Ίωαννίνων. 'Ο  Διάδοχος κα· 
τανοήσας τήν σπουδαιότητα τοϋ πράγμα
τος, άπέστειλδ τόν Μενέϊκον εις Ά ρταν, 
δπου ήδρευε Το Έ πιτελεΐον ΐνα σύνεργα 
σθή καί θέσω ΰπ’ δψιν τών επιτελών τό 
σχέδιόν του, τό οποίον μετά σχετικήν με
λέτην ένεκρίθη καί ετέθη είς εφαρμογήν. 
Οΰτως επετεύχθη ή ταχεία πτώσις τοΰ 
Μπιζανίου.

Ε ις γενομένην δίκην τών Στραιηγών, 
πρακτικά τής οποίας εκράτησεν δ ημερή
σιος τΰπος τών Α θηνώ ν, δ στρατηγός 
Ξ ε ν ο φ ώ ν  Σ τ ρ α τ η γ ό ς ,  άντικςόν
ων τούς ά'λλους στρατηγούς, έκαστος τών 
δποίων έφιλοδόξει νά πιστευθή, δη  ή εκ- 
πόνησις τοΰ σχεδίου ήτο ίδικόν του εργον, 
επιβεβαιοΐ μέ τόν κατηγορηματικώτερον 
τρόπον δτι τό σχέδιον ανήκει άποκλεισα- 
κώς και μόνον είς τόν Μενέϊκον1.

Αργότερα 6 Βασιλεύς Κωνσταντίνος 
άμείβων τόν φιλελληνισμόν του άπένει· 
μεν είς αυτόν τόν Σταυρόν τοΰ Σωτήρος.

Α γαπώ ν τήν Ελλάδα ώς ιδίαν του 
Πατρίδα, κατά τά τελευταία ετη τής ζωής 
του, συνέγραψε τήν ιστορίαν τών Βαλκανι-

1. Τάς περί τον σχεδίου πληροφορίας ήριί- 
σθημεν καί παρά τής θυγατρός τοΰ Μενέϊκου 
(τής κυρίας πρώην Γ. Παπανδρέου).

νών πολέμων τήν οποίαν εδώρησεν εις τό 
Πανεπιστήμιον τής Βαρσοβίας.

Άλλά καί ή Πατρίς του δέν ελησμόνησε 
τό γενναΐον τέκνον της’ καλέσας τόν Μβνέϊ· 
κον εΐς Πολωνίαν τφ άπένειμε πολλάς τι
μάς. Οΰτως εΐ? τό Πανεπιστήμιον τής Βαρ
σοβίας, εγένετο πρός τιμήν του επίσημος 
δεξίωσις, καθ’ ήν παρέστησαν οί Καθη
γηταί καί αί άρχαί τής πόλεως' εξεφωνή- 
θησαν λόγοι εξαίροντες τήν φιλοπατρίαν 
του, μετά τούς δποίους τφ άπενεμήθη δί
πλωμα τοΰ ’Επιτίμου διδάκτορος τής Φ ι
λολογίας καί σύνταξις.

Εΐς τό μέρος δέ δπου κατά τό 1863 
επρόκειτο νά άπαγχονισθή, έφιππος τιμη
τική φρουρά μέ επικεφαλής άνώτερον αξι
ωματικόν τφ άπένειμε τό μεγαλυτερον 
Πολωνικόν παράσημον V IR T U T IS  ΜΙ- 
L IT A R  καί βαθμόν εφέδρου Συνταγμα
τάρχου τοΰ Πολωνικοΰ Στρατοΰ, μέ τήν 
στολήν τοΰ οποίου καί εκηδεΰθη δταν, εΐς 
ηλικίαν 86 Ιτών άπέθανε τήν 2δην Δε
κεμβρίου τοΰ 1925 εν Ά θήναις.

Γ· ΓΑΓΑΡΗΣ

ΣΗΜ. Ό  υιός τοϋ Μενέϊκου Στανίσλαος 
σπουδάσας τήν ιατρικήν Ιξήσκησε τό επάγγελ
μα είς Π άτρας δπου καί άπεβίωσε τό 1924· ώς 
φοιτητής εΐχεν έκδώσει είς βιβλίον συλλογήν 
ποιημάτων του.
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[Μοϋ εμπιστεύθηκαν τις πιό κάτου δημοσιευόμενες εκθέσεις, γιά τό υστέρα από ποιες 
συνθήκες βρίσκεται στόν 'Ιερό Ναό τοϋ 'Αγίου ’Αθανασίου Χιονάδων, Λείψανο 
τοΰ Τσαπόστολου Πάτερ Κοσμά. Οί εκθέσεις αυτές, νομίζω πρέπει νά ϊδοϋν τό 
φως τής δημοσιότητας, ή δέ αρμόδια Εκκλησιαστική ’Αρχή, νά προβή στίς καθο
ρισμένες ενέργειες γιά  τήν αναγνώρισή του-J Δ.Σ.

Ε  Κ Θ Ε Σ I Σ
Π ερ ί τοϋ λειψ άνου τοΰ "Αγίου Νεομάρτυρος 

κ α ί Ίσαποστόλου Κοσμά τοΰ Νέου τοΰ έν 
’Α λβ ανία  μαρτυρήσαντος κατά τό έτος 
1779, γραφ εϊσα  κ α θ ’ ύπαγόρευσιν τοΰ 

γέροντος Ν ικολάου Λ ιάτση εν Χιο- 
νάδες, ύ π ’ εμοΰ τοΰ Οικονόμου έν 

Ί ερ εϋ σ ιν  Ευαγγέλου Ο ικονόμου 
’Ε φ η μ ερ ίου  Γΐυρσογιάννης

Εΰρισκόμασταν στή Φίρη κατά τόν πό
λεμον τοΰ 97, καί ά π ’ εκεί πήγαμαν καί 
δουλέψαμαν στή Μαλακάστρα μαζύ μέ άλ
λους χωριανούς- Ε ίχε πλημμυρίσει το πο
τάμι τοΰ Μπερατιοΰ καί έπνιξε τόν κάμπο. 
Μάς έστειλαν χπμτέρι άπό τό Κολικόντασι 
πού ήταν δυο ώρες μακρυά άπό τή Φίρη 
νά πάμε νά δουλέψωμε στό Μοναστήρι 
στήν Π αναγία καί πήγαμε ήμεΐς οί τρεις 
εγώ 6 τάκης Σακούλης καί τό παιδί δ τό- 
λη Φίλης, έκεΐ κοντά είναι καί τό Μονα
στήρι τοΰ Α γ ίο υ  Κοσμά πού τόν είχαν 
πνίξη οί τούρκοι στό ποτάμι τά παληά τά 
χρόνια γιατί δέν άφινε τόν κόσμο νά τουρ
κέψουν.

έκεΐ τό Μαναστήρι είχε γιομήση αμμο 
άπό τήν πλημμύρα έως στά Στασίδια κα
θ ώ ς καί τ’ άλλο τοΰ Ά γ ιο υ  Κοσμά, δου
λέψαμαν ήμεΐς σκώσαμε τά στασίδια πα
ραπάνω καθώς καί τήν Α γ ία  Τράπεζα, 
έκεΐ ήταν καί μιά καρσέλα πού είχε τά 
λείψανα τοΰ Α γ ίο υ  καί εΐπαμαν δλοι κα
λόν είναι νά πάρωμε ένα λείψανο νά τό 
παμε στήν ’Εκκλησία στό χωργιό μας άλ
λά ή Καρσέλα ήταν κλειδωμένη καί τά 
κλειδιά τά είχε ό Γούμενος, στό διάστημα 
αυτό μάς έγραψε ό Πασάς άπό τό Ά λμ- 
πασάνι νά πάμε νά δουλέψωμε εκεί, άφή-

καμε τόν τάκη Σακούλη νά άποτελειώση 
τήν εργασία καί εΐπαμαν νά φροντίση νά 
πάρη χωρίς άλλο "Αγια λείψανα. καί ύστε
ρα εμείς φύγαμαν γιά  τ ’ ’Άλμπασάνι καί 
δ τάκης έμεινε εκεί. μιά ’μέρα δ Γούμενος 
άφησε τά κλειδιά έκεΐ καί δ τάκης καθώς 
μοϋ είπε άργότερα τά πήρε κ ’ άνοιξε τήν 
καρσέλα καί πήρε ένα Ά γ ιο  λείψανο κ’ δ
ταν πήγε στό χωργιό τό πήγε στήν ’Εκ
κλησία καί τά έδωκε τοΰ Παπαζήση. τό 
λείψανο αύτό φαίνεται δτι θά είναι άπό 
τό χέρι τοΰ Α γίο υ  άπό τόν αγκώνα καί 
κάτω.

αύτά ξεύρω καί ομολογώ μέ φόβον 
Θεού καί μέ βάρος τής συνειδήσεώς μου 
οτι τό λείψανον αύτό πού είναι σήμερα 
στήν εκκλησίαν μας ήταν καί είνε καί θά 
είνε καί θά λέγεται καί θά γράφεται (λεί
ψανον τοΰ Α γίο υ  Κοσμά) πού αγίασε στό 
Μπεράτι καί δτι τό έφερε απ’ έκεΐ δ τά
κης Σακούλης. Παρακαλώ δέ τούς χριστια
νούς τής χώρας μας νά σέβωνται αύτό καί 
νά τό άσπάζωνται εις αιώνα τόν άταντα 
ώς λείψανον τοΰ Α γίο υ  Κοσμά τοΰ Νέου.

Χιονιάδες τή 10 Ίανουαρίου 1943 
Νικόλαος Λιάτοης

Διαβεβαιοΰμεν καί ήμεΐς έπί τή Ίερω- 
σύνη μας δτι εύρεθέντες εις τό χωρίον 
Χιονιάδες καί κατόπιν παρακλήσεως τού 
Ιν Χριστώ άδελφοΰ Αίδ. ίερέως Γεωργίου 
Παϊσίου συνέταξα τήν ώς ανω έκθεσιν 
περί τοϋ Λειψάνου τοΰ Α γίου Ίερομάρ- 
τυρος καί Ίσαποστόλου Κοσμά τοϋ Νέου 
ώς δ εν ήλικίς* 85 ετών γέρων Νικόλαος 
Λιάτσης μοί έξιστόρησεν. τό διατί δέν
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Ιγραψεν ίδίαις χερσίν τήν έ'κθεσιν ταΰτην 
δ ύπογράψας αυτήν γέρων Νικόλαος Αιά- 
τσης τοΰτο οφείλεται εις τό o n  οΰτος εχα· 
σβ κατά πολύ τήν δρασίν του. εις γενομέ- 
νην δέ παρατήρησίν μου μήπως δέν. εχον- 
ται άληθείας δσα περί τοΰ 'Αγίου Λειψά
νου μοί εξιστόρησεν μου έδήλωσε σαφώς 
και κατηγορηματικώς δτι δλα έχονται αλή
θειας. 'Ως έκ τοΰτου καί ημείς διαβεβαι- 
οϋμεν κα'ι έκ δευτέρου τό γνήσιον τοϋ πε
ριεχομένου τής έκθέσεως ταύτης.

Συνιστώμεν δέ καί προτρέπομεν δπως 
απαντες οί ευλογημένοι χριστιανοί άποδί- 
δουσιν είς αυτό τήν έμπρέπουοαν εύλάβει* 
αν καί προσκΰνησιν ϊνα καί τοϋ 'Αγίου 
ή χάρις σύν τή παρ’ ημών ευχή καί ευλο
γία εΐη μετά πάντων υμών.

Χιονάδες τή 10 Ίανουαρίου 1943 
δ Εφημέριος ΓΙυρσογιάννης 

f  Οικονόμος Ευάγγελος
*

Ε Κ Θ Ε 2  I Σ 
Ίβρέως Π απα Ζήση Μάτσου, περί τοΰ έν τη Ε κ 

κλησία; Χ ιονάδων ευρισκομένου 'Αγίου 
Λειψάνου τοϋ Νεομάρτυρος καί 

Ίσαποστόλου Κοσμά τοΰ έν 
‘Αλβανία μαρτυρήσαντος

Είναι πολλά χρόνια τώρα πού δ Τά- 
κης Σακούλης μοΰ έφερε σέ ενα κουτί 
στενόμακρο άπό τενεκέ ενα λείψανο καί 
μοϋ είπε νά τό βάλω είς τήν Εκκλησίαν 
διότι είνε λείψανο τοΰ 'Αγίου Κοσμά πού 
σκότωσαν οί τοϋρκοι στό Κολικόντι σι τοΰ 
Μπερατιοΰ. έγώ διά νά βεβαιωθώ τόν εξέ
τασα λεπτομερώς καί μοϋ είπε τά εξής : 
τόν καιρόν πού Ιπλημ μύρισε τό ποτάμι 
τοϋ Μπερατιοΰ έγύρισε καί επνιζε τόν 
κάμπον καί τά σκέπασε δλα. έγιόμησε καί 
τό Μοναστήρι τής Παναγίας καί τοΰ Α γ ί
ου Κοσμά στό Κολικόντασι άπό άμμο έως 
στά στασίδια, εμείς τότε δουλεύαμε είς 
τήν φέρη. καί άφ’ οΰ έ'παυσε ή πλημμύρα 
μας ειδοποίησαν νά παμε νά δουλέψωμε 
στό Μοναστήρι καί πήγαμε έγώ, καί 
δ Νικόλα λιάτσης καί τό παιδί δ Τόλη 
φίλης καί δουλέψαμε έκεΐ κάμποσον και
ρό. έκεΐ ήταν καί μιά καρσέλα ξύλινη καί 
μέσα καθώς μάθαμαν ήταν τά λείψανα 
τοϋ 'Αγίου. Κουβεντιαστήκαμε δλοι καί 
εΐπαμαν δτι καλόν πραγμα είναι νά πά
ρουμε ένα άγιο λείψανο γιά νά τό παμε

• · « η π ε ιρ ώ τ ικ η  ε σ τ ί α »

είς τήν Εκκλησία στό χωριό μας. άλλά 
ή καρσέλα ήταν κλειδωμένη καί τά κλει* 
διά τά είχεν δ Γούμενος καί φυλάγαμε 
τήν περίστασιν νά μπορέσομε νά πάρωμε 
ένα Ά γ ιο  λείψανο, αργότερα δ Νικόλα 
λιάτση μέ τό παιδί τόν τόλη φίλη έφυγαν 
καί πήγαν είς τό Έλβασάνη καί μέ πα· 
ρ ήγγειλαν έμενα νά κάμω τρόπον νά πάρω 
ένα λείψανον χωρίς άλλο. Καί άφοϋ αυ
τοί έφυγαν έμεινα έγώ μόνος μου καί δού
λευα έκΰ. Μιά ήμερα δ Γούμενος είχε 
λησμονήσει τά κλειδιά στήν Εκκλησία 
καί τότε μοΰ δόθηκε καιρός ν’ ανοίξω τήν 
καρσέλα καί \ά  πάρω τοΰτο τό λείψανον 
καί πιστεύω θά είναι άπό τό χέρι τοϋ 
Ά γ ίο ν .— αύτά μοΰ εΐπεν δ τάκης Σακού
λης.— Έ γ ώ  δέ άφοΰ τοΰ συνέστησα δτι 
είναι αμαρτία μεγάλη μήπως καί τυχόν 
μοϋ λέγει ψεύματα καί δέν είναι αληθινά 
λείψανο τοΰ Α γίου  Κοσμά.— μέ έβεβαί- 
ωσεν μέ ορκον δτι δλα τά λεγόμενά του 
είναι αληθινά μάλιστα δέ έπεκαλέσθη καί 
τάς μαρτυρίας τοΰ Νικόλα λιάτση καί τοϋ 
Αποστόλη φίλη, τότε τό παρέλαβα καί 
άφοϋ πρώτον τό άσπάσθηκα τό έβαλα μέ
σα είς τήν καρσέλαν μαζύ μέ άλλα λείψανα.

Αργότερα αύτός δ ίδιος έφιασε ένα 
κουτί άσημένιον εις τούς χρυσικούς είς 
αυλώνα δπου εργάζονταν καί μοϋ τό έφε- 
ρεν ήταν δλίγον τό κουτί κοντήτερον δέν 
τό χωρούσε τότε έγώ τό κτύπησα καί ’μά
κρυνε καί τό χώρεσε καλά διότι έσχημά- 
τισε γκοΰβα καί είναι σήμερα τό λείψανο 
αύτό θησαυρός τή: Εκκλησίας μας "Αγιος 
Αθανάσιος.

Αυτά ξεύρω καί δμολογώ καί έν τή 
Ίερωσύνη μου διαβεβαιώ μέ φόβον Θεοΰ 
καί μέ βάρος τής συνειδήσεώς μου δτι τό 
λείψανον αύτό τό οποίον είναι είς τήν 
Εκκλησίαν μας καί τό έφερεν δ τάκη Σα
κούλης—ήταν είναι καί ί)ά γράφεται καί 
θά 'Αγιάζεται άπό τούς μετέπειτα 'Ιερείς 
καί παρά πάντων θά γνωρίζεται είς αιώνας 
τούς άπαντας ώς λείψανον τού αγίου Κο
σμά τοΰ Νέου γνήσιον γνησιώτατον.

Αύτά έκ προνοίας 'Ιερατικής γράφω 
προς αποφυγήν πάσης τυχόν παρεξηγήσε- 
ως ή προστριβής εις τό μέλλον. Συνιστώ 
δέ καί προτρέπω δπως απαντες οί ευλο
γημένοι χριστιανοί μικροί καί μεγάλοι
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άνδρες τε καί γυναίκες δπως άποδίδιοσιν 
οϊς αύτό τήν έμπρέπουσαν εύλάβειαν καί 
προσκύνησιν ΐνα καί τοϋ αγίου ή χάρις 
καί τό άπειρον αΰτοϋ έλεος συν τή παρ’ 
ήμών ευχή καί ευλογία εΐη μετά πάντων 
αυτών. ’Αμήν.

Χιονιάδες τή 12 Ίανουαρίου 1943 
f  Παπά Ζήσης Μάτσον.

*
Ε Κ Θ Ε Σ Ι Σ  

Π ερί τοΰ Λειψάνου άγιου Κοσμά τοΰ Νέου τοΰ 
έν Ά λβανίςι μαρτυρήσαντος κατά τό 1779, 

ύπό 'Ιερέιος Γεωργίου Παϊσίου

Κατά τό έ'τος 1933 γενομένης ομιλία? 
περί τοϋ Α γίο υ  Κοσμά μέ τόν μακαρίς* 
τή λήξει Δημήτριον (Τάκη) Σακούλην μοΰ 
είπε τά έξης :

«Τόν καιρό πού δουλεύαμαν στή Φίρη 
επήγα μαζύ μέ τόν Νικόλα Λιάτση καί τόν 
Τόλη Φίλη καί δουλέψαμαν καί στό Μανα- 
στήοι τοϋ Α γ ίο υ  Κοσμά στό Κολικόντασι 
πού είχε πλημμυρίσει τό ποτάμι τοϋ Μπε· 
ρατιοΰ κ’ είχε γιομήσει κ’ ή Εκκλησία 
τοΰ Μοναστηριού άπό άμμο εως στά στα
σίδια. Έ κ εΐ ήταν καί μ ιά . καρσέλα καί 
καθώς μάθαμαν είχε τά λείψανα τοΰ αγίου, 
καί εΐπαμαν δλοι δτι είναι καλόν νά πά
ρω με Ινα άγιο λείψανο γιά τήν Έκκλη* 
σιά στό χωργιό μας, άλλά ή καρσέλα ήταν 
κλειδωμένη καί τά κλειδιά τά ’χε δ Γ ού
μενος. ’Αργότερα έφυγε δ Νικόλα Αιά- 
τ<της μέ τό παιδί τοΰ Τόλη Φίλη γιά τό 
Έλμπασάνι, κ5 έμεινα έγώ μόνος μου. 
Φευγωντας δ Νικόλα Λιάτσης μοΰ είπε 
δτι χωρίς άλλο νά κάμης τρόπο νά πάρης 
έ'ν.* λείψανο. Τέλος πάντων μιά μέρα 
δ Γούμενος αλησμόνησε καί δφ'κε τά κλει* 
διά στήν ’Εκκλησία. Τότε *γώ τά 'πήρα 
«’ ανοιξα τήν καρσέλα καί ’πήρα ένα λεί* 
ψανο, καί πιστεύω θά εΐναι άπό τό χέρι 
τοΰ Α γίο υ  άπό τόν ά'γκωνα καί κάτω. Τό 
λείψανο αύτό' τό είχα μαζύ μου. “Αργότερα 
Εψκιαώα Ινα κουτί τενεκεδένιο καί τό ’βαλα 
μέθα καί τό !φερα δταν ήρθα στό χωρ> 
Υιό καί τό 'δωκα τοΰ Παπαζήση νά τό 
βάλω στήν Έκχληαιά. ’Αργότερα πάλιν 
βίαν ’δούλευα στήν Αυλώνα επήγα στούς 
Χρυσικούς καί τούς παρήγγειλα νά μοΰ 
(ριάΰουν Ινα χουτί άσημένιο μ! καπάκι 
καί μοΰ χό ’φιασαν. Τό καύτί αύτό εμένα

δέν μοΰ άρεσε. ’Ή θελα νά είναι ωμορφό- 
τερο καί καλλίτερο. Δέν ξεύρω τάχα πόσο 
θά γυρέψουν οί χρυσικοί στά Γιάννενα νά 
τό ’χυναν αύτό καί νά ’φιαναν άλλο μέ 
λουλούδια κεντισμένο, καί νά ’γραφαν καί 
τό ’νομά μου». Καί συμφωνήσαμε δτι' 
δταν έγώ πάγω στά Γιάννενα νά πάρα> τό 
κουτί κ«ί νά ’ρωτήσω πόσο θά στοιχίση. 
Πράγματι δέ κατόπιν συνεννοήσεως καί μέ 
τόν ’Εφημέριον τότε τοΰ χωργιοΰ Παπα- 
ζήσην (λαϊκός έγώ) έπήρα τό κουτί καί 
’πήγα στά Γιάννενα καί ’ρώτησα τούς 
χρυσικούς καί μοΰ είπαν δτι' διά νά κά
μουν άλλο κουτί θέλουν δι* εργασίαν μό
νον 300 δραχμάς. Τό ’φερα πάλιν στό 
χωργιό καί τοϋ είπα σχετικώς διά τήν 
τιμήν. Άλλά αυτός επειδή τοΰ καθυστε- 
ροΰντο πολλών έτών ενοίκια έκ τής εν 
Αύλώνι ιδιοκτησίας του, ανέβαλε τοΰτο εΐς 
εύθετώτερον χρόνον. Έ ν  τφ μεταξύ δμως 
ήσθένησε καί απέθανε. Έ τσ ι δέ σήμερον 
εΐναι τό απλό αύτό ασημένιο κουτί τό 
όποιον καθώς μοΰ ειπεν δ Παπαζήσης, 
ήτο ολίγο μικρότερο καί δέν χωροΰσε 
τ’ άγιο Λείψανο, αναγκάστηκε νά τό χτυ- 
πήση μέ τό σφυρί διά νά σχηματίσω κοί* 
λωμα καί νά χωρέση τό λείψανο.

Αύτά ήξεύρω κατόπιν τής προφορικής 
δμολογίας πρώτον) τοΰ μακαρίςί τή λήξει 
Δημητρίου (Τάκη) Σακούλη κατά τό ετοξ 
1933. Δεύτερον) κατόπιν τής προφορικής 
καί γραπτής δμολογίας τοΰ σεβαστοΰ γέ· 
ροντος κ. Νικολάου Λιάτση γραφείσης διά 
χειρός τοΰ Εφημερίου Πυρσογιάννης 
Οικονόμου έν Ίερεΰσιν Εύαγγέλου Οικο
νόμου. Τρίτον) κατόπιν τής προφορικήξ 
δμολογίας τοϋ κ. ’Αποστόλου Φίλη κατά 
τό 1934 οπότε ήλθεν άπό τήν Άβυσσινίαν, 
καί τέταρτον, κατόπιν τής προφορικής καί 
εγγράφου δμολογίας καί διαβεβαιώσεων 
τοΰ πρώην Εφημερίου Χιονιάδων Αιδεβ, 
Παπαζήση, §ν ταΐς δποίαις, ούδείς δλλοξ 
λόγος συνέτρεξε διά τήν σύνταξιν αύτών, 
εΐμή μόνον Vs άποδειχθή ή γνησιότης χαΐ 
ή άλήθεια τοΰ περί ού δ λόγρς αγίου Λεί
ψανου, εύρίσκωνται δέ αΰται εις αιώνα 
τόν άπαντα ώς άψευδεΐς μαρτυρίκι, Ινα μή 
ποτε άμφισβητηθή ή γνησιότης αύτοΰ,

Κατόπιν ολων αύτών, δμολογοΰμεν καί 
ήμεΐς, καί Ιπί τ |  Ίβρωσΰνω ήμών διοββ<
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βαιοϋμεν, μέ φόβον Θεοΰ, ν.αΐ Ιν βάρει 
τής συνειδήσεως ημών, δ τ ι : ιό έν τή Έ κ - 
κλησίο: Χιονιάδων (άγιος ’Αθανάσιος) ευ
ρισκόμενον λείψανον δπου τό έφερε άπό 
τό Κολικόντασι δ Δημήτριος (Τάκης) Σα* 
κουλής, ήτο είναι καί θά είναι καί θά λέ
γεται καί θά γράφεται καί θά  αγιάζεται 
άπό τούς μετέπειτα Ιερείς  καί παρά πάν
των θά γνωρίζεται είς αιώνας τούς άπαν- 
τας ώς «ιερόν καί άγιον Λείψανον τοΰ 
αγίου Νεομάρτυρος καί Ίσαποστόλου Κο
σμά τοΰ Νέου τοΰ εν ’Αλβανία μαρτυρή
σαντος κατά τό ετος 1779».

Αυτά έκ πρόνοιας θρησκευτικής τε 
'Ιερατικής καί Ένοριακής γράφω, προς 
αποφυγήν πάσης τυχόν παρεξηγήσεως

ή προστριβής είς τό μέλλον. Συνιστώ δέ 
καί προτρέπω δπως άπαντες οί ευλογημέ
νοι χριστιανοί μικροί καί μεγάλοι, άνδρες 
τε καί γυναίκες, τόσον οί έν τφ  χωρίω, 
δσον καί οί πέριξ καί οί άπανταχοΰ, α ί
τιας διδομένης, άποδίδωσιν είς τό γνήσιον 
γνησιώτατον αύτό λείψανον τοΰ αγίου 
Κοσμά τήν έμπρέπουσαν εύλάβειαν καί 
προσκΰνησιν, ϊνα καί τοΰ αγίου ή χάρις 
καί τό άπειρον αύτοΰ ελεος, σύν τή παρ’ 
ημών εύχή καί εύλογίςι εΐη μετά πάντων 
'Υμών. ’Αμήν.

Χιονιάδες τή 15 'Ιανουαρίου 1943 
Ό  ’Εφημέριος Χιονιάδων 
Παππά Γεώργιος Παΐαιος

ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑΙ ΠΑΡΟΙΜΙΑ!

— ΚουκκοΌς σάν φέτο ακιρονς (=^ακαιρος) τοϋ χρόν’ &: μή λαλήαγ}.
Γιά παράκαιρα φαινόμενα, ά π ό |τά  όποια μάταια ήλπισε κανείς εδτυχία καί τά όποία άντί* 
θέτως, έφεραν δυστυχία.

—Κόψι κλαρί (— κλαδί) κι μαύλα του (τό αλογο).
Γιά όσους έπιχειροϋν μέ άνόητα μέσα νά προσελκύσουν τ ο ύ ς ’άτίθασσους.

— Κουτσοί στραβοί ατουν Παντιλέημουνα.
“Οτι δσοι άποτογχάνουν ή δσοι δυστυχοδν συρρέουν δλοι, δπου άκούσουν δτι δπάρχει βοήθεια 
κατά τό παράδειγμα τδ>ν άναπήροον, not) ζητοδν βοήθεια άπό τόν Ά γ ιο  Ααντελεήμ,ονα. Έ  «αρόι- 
μία είναι πανελλήνια γνωστή. Στά Γιάννινα α η διά ζετα ι καί μέ τήν «σδν γυναιξί καί 
τέκνοις» μετάβααιν τών Γ ιαννιβτδν στό νησί τής λίμ,ν^ς διά τό προσκύνημα τοδ Α γίου  Παντε· 
λεήμονος, τό καλοκαίρι.

—Κραΐνε, κραΐνε (·=·μΙλα, μίλα) φλύαρε, δσο ν#ρ&’ ή γνώαι οου.
Ό τ ι ή φλυαρία είναι άπ«·»|λ*αμ« τή( άνοησίας.

—ΚραΙνου 'γώ, τααμπονν(ζ> χ ι' οΰ Άντρας μου,
Γιά τά άτίθαβαα γ ίνα ι»  ή γιά  δσ®!>ς περιφρβνοδν teb{ καλλιχίρβος ίων ίτή  γν& ίι #*1 ΐή  
φρόνηαι,

[ϊνλλογή t 6Υ· ΜΠΡΡΚ*)



ΠΑΝΑΓΩΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ, Ύφηγητοΰ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

ΜΕΘΟΔΙΟΣ ΑΝΘΡΑΚΙΤΗΣ*
(Β I Ο Σ-Δ Ρ Α Σ I Σ-Α Ν Ε Κ Δ Ο Τ Α ΕΡΓΑ)

ΛΟΓΟΣ ΕΙΣ  ΤΗΝ ΕΟΡΤΗΝ ΤΟΓ ΠΡΟΦΗΤΟΓ ΗΛΙΟΓ
ΠΟΙΗΜΑ ΜΕθΟΔΙΟΓ ΑΝΘΡΑΚΙΤΟΓ 

Ίερέως τοΰ έξ Ίωαννίνων

«Καί είπεν Ή λίας, ζβ Κύριος ό Θεός τών δυνάμεων, φ  παρεατην ενώ
πιον αυτοϋ σήμερον», Βασιλειών Γ ' κεφ. ΙΖ '.

Βασιλεύει τό ρόδον άνάμεσα εις τόν χορόν τών άνθέων, καί μέ τό φοινικό- 
—χρωόν του είδος στεφανωμένον, στολίζει κάθε γλυκύπνοον κήπον. Ό  κρίνος μέ τήν 
λευκότητα, ήγεμονεΰει τά ποικλόχροα βλαστήματα εις τούς λΒίμώνας, καί μέ τήν 
άστράπτουσαν τοϋ προσώπου του εύμορφίαν σβΰνει κάθε άπανθισμένην πορφύραν. 
Οί χρυσοπολύτιμοι1 λίθοι, φυτρωμένοι άπό τούς βαθεΐς κόλπους τής γής, άκτινο- 
βολοΰσιν ώς λαμπροστόλιστοι αστέρες τό σκοτεινόμορφον τής νυκτός πρόσωπον. 
Ό  ήλιος 3ν καί μέ άλλα προτερήματα ζωγραφίζει μέσα εις τό κυκλοτερές πρόσω
πον τής φύσεως τήν ωραιότητα, μά περισσότερον μέ τήν φυσικήν του θερμότητα 
ζωογονεί, καί περιθάλπει μέ άρρητον δΰναμιν, δσα έν τφ ούρανφ, δσα Ιν τή γή, 
δσα εν τφ αέρι, καί δσα σχεδόν δ αιώνιος δημιουργός μέ παντοδύναμον ■θέλη
σην εκατασκεύασε,

Ρόδον ώραιότατον μέσα είς τόν χορόν τών αγίων άνέτειλεν δ θαυμαστός 
καί ένδοξος πυρίπνους Ή λίας, πεφυτευμένον άπό τόν άΐδιον γεωργόν, καί ποτι* 
ζόμενον μέ τό νέκταρ τής χάριτος, επάνω είς τήν ψυχήν τοΰ δποίου Ιζωγράφησ<5ν, 
5'χι ενα ούρανόν μέ διαφόρους άστέρας, ή μίαν μυριοχρώματον γην, μά αυτήν τής 
άγιότητος τήν άκρόρροιαν8, αυτήν τήν Ιδέαν τής εΰσεβείας, αύτό τό αρχέτυπον τής 
καθαρότητος, τόν Έλικώνα τών Μουσών, τήν λαμπρότητα τών αστέρων, τήν εύω- 
δίαν τών άνθέων, σχεδόν τήν άνακεφαλαίωσιν τών άρετών, καί τόσον δτι νά ήθε· 
λίξ λογιάσ^ νά μή είναι γέννημα τοΰ υπό σελήνην κόσμου, άλλ’ §να βλάστημα 
6«ουράνιον τής αιωνίου μακαριότητος, διά τοΰτο καί δ σοφός εν προφήταις Σει» 
βάχ, θεωρώντας τήν μεγάλην του άρετήν, μέ θαυμάσιον ^κπληξιν βοφ λέγων’ «ώξ 
Ιδοξάσθης,’Ηλία, Ιν τοΐς θαυμασίοιξ σου* καί τίς δμοιόί σου καυχδσθαι;» (Σβΐ0,48ι4).

ΤΊ, -ι, ι-Γ I ι Γ ι -

* Σ\)νέχ«ι« έκ tofi ^οηγουμένου τεΰχον®.
1. χρυσοηολ^ιμοΐί
8, οκρόροιανι .
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Ή λίας φλογοπύρσευτος. Ανάμεσα είς to τού πανιός θέατρον, Ιστάθη 
ό ουρανοδρόμος Ή λίας τόσον διάπυρος, όποΰ υπερείχε μέ θαυμάσιον υπεροχήν 
κάθε ζέσιν άστέρος, κάθε φλογοσύνθετον στοιχεϊον, και κάθε ένθερμον ζήλον, 
όποΰ δεύεερος ήθελεν έχη εναντίον είς τόν Θεόν, επειδή και μέ τό νά είχε μέσα είς 
τήν καρδίαν του άναμμένην τήν ζέσιν τής εύσεβείας, δέν έ'παυε καθ’έκάστην νά μή 
χοχλάζη εναντίον τοΰ αδου καί τής ασεβείας, καί νά μή τής καταφλέγη τά σπέρ
ματα μέ τά πυρφόρα τοΰ στόματος ρήματα. Μαρτυρεί μου τόν λόγον δ αύτός προ· 
φητικώτατος Σειράχ λέγων «Καί άνέστη Ή λίας ό προφήτης ως πΰρ' καί δ λόγος 
αύτοϋ ως λαμπάς έκαίετο» (Σειρ. 48,1). Μά καί αύτός δ ίδιος, πλημμυρίζοντας του 
ή θερμότης είς τά χείλη παρακινφ νά λέγη' «Ζηλών έζήλωσα τω Κυρίφ Παντο· 
κράτορι» (Γ ' Βασ. 19, 10).

’Ακόμη δέν έ'φθασεν δ ά'γιος εις ηλικίαν και ευθύς από τήν αρχήν τής γεν- 
νήσεως εις τήν άκρόρροιαν1 τής άγιότητος άνυψώθη, μέ τούς πόδας ακόμη τήν γήν 
δέν έπάτησε, καί τούς αστέρας τοΰ ούρανοΰ διέρχεται, ακόμη δέν απλώνει τά 
άρμενα διά νά πλεύση τήν βαθύκολπον θάλασσαν τής ζωής, καί αύτόπτερος κατα
λαμβάνει τόν λιμένα τής μακαριότητος. Χαριτόμορφος μέ άγγελολαμπροπρόσωπα 
πρώτον συνομιλείς, καί τελευταΐον μέ άνθρωπογήϊνα λογικόμορφα. Καί δτε έ'τεκεν 
ή μήτηρ αυτόν (ιστορεί τό μουσικοευκέλαδον τοϋ ύμνογράφου στόμα), είδεν άνδρας 
λευκοφανεΐς, αυτόν προσ«γορεύοντας. Π ριν νά περιβάλη τά παιδικά σπάργανα, 
εσπαργανώθη μέ τήν φλογόμορφον πορφύραν τοΰ πυρός, καί πριν νά άνοιξη τά 
χείλη είς τό μητρικόν γάλα ποτίζει αυτήν μέ θερμότητα. «Καί είδεν δτι εν πυρί 
αυτόν εσπαργάνουν, καί φλόγα πυρός εδίδων αύτφ φαγείν». ”Ω θαυμάσιος αρετή ! 
Ώ  εξαίρετος γνώμη τε καί άγιότης!

Φθάνει δ ούρανοβάμων Ή λίας είς to τέλειον τής ήλικίας, μά μέ τρόπον 
Ιξαίρετον, διότι καθώς δ τών άνδρών βασιλεύς, δ μέγας λέγω πλανήτης ήλιος, άνα· 
τέλωντας2 την ροδοδάκτυλον ’Ανατολήν, καί άναβαίνωντας μέ γιγάντειον δρόμον, 
έ'ως δκρου τοϋ ούρανοΰ) τότε δείχνει τήν ωραιότητα τοΰ προσώπου του, τότε λαμπραΐς 
ταΐς άκΰσι τόν άπαντα κόσμον καταλαμπρύνει, τότε πλέον φλογοδέστερος γίνεται 
—τέτοια λογής καί ή καλλονή τών προφητών' δταν εφθασεν είς τό δκρον, δταν 
Ιποτίσθη αυτήν τήν οΰρανοπυρίμορφον δρόσον, τότε πλέον λαμπροπυρσόμορφος 
Ιφάνη, τότε πλέον τοΰ όίναψεν δ διάπυρος ζήλος τής εύσεβείας, καί ώς λαμπάξ 
θερμοτάτη άνάμεσα είς τήν κατάξηρον ύλην τής ασεβείας εκαίετο* «Καί άνέστη 
Ή λίας δ προφήτης ως πΰρ, καί δ λόγο£ αύτοϋ ως λαμπάς Ικαίετο» (Σειρ. 48 ,1), 
’Ό χ ι ως τό ορος τής Αΐτνης μέ γήϊνον πΰρ, άλλά άπό αύτάς τά ί αύγοειδεΐς ακτί
νας τής τρισηλίου θεότητος. Καί διά νά δείξη πώς δέν είχε συγγένειαν μέ τούς ύπό 
σελήνην ανθρώπους, μά μέ αύτούς τούς εύκελάδους τοϋ παραδείσου κύκνους, χαια· 
πατεΐ με Ιλεύθερον πόδα τά ποικιλοστόλιστα οίκήματα3 τών πόλεων καί ώς ταχύ* 
πτερος άετός καταλαμβάνει τήν έρημον* Διότι τότε δμιλεΐ δ άνθρωπος με τόν Θεόν,
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δταν άπό τάς ωραιότητας τοΰ κόσμου ήθελεν ύψωθή, και άπό τήν μυριοκύμαντον 
τοΰ βίου θάλασσαν νά εΰρη τόν λιμένα τής ησυχίας. Τότε προσκαλείται μέσα εΐς 
τήν σκηνήν νά θεώρηση τήν θείαν δόξαν, όταν τό όρος τών άρετών ήθελε πατήση. 
Τότε τοΰ άστράπτει ό τής δικαιοσύνης ήλιος τούς οφθαλμούς, όταν μέ νηστείαις 
τήν ψυχήν ήθελε καταλαμπρύνη.

Άλλά ποΰ σου ώ άγιε τό* πυρίπνουν τοΰ πυρός*; ποΰ σου ή φλογόμορ
φος γλώσσα ; ποΰ ή θερμότης ; ποΰ ό ζήλος όποΰ πάντα διά τήν ευσέβειαν σοΰ 
άνάπτει ; Βλέπεις τούς άγρίου; τυφώνας νά ΰψώνωνται κατά τής άληθείας μέ έκα 
τόν κεφαλάς, καί δέν τάς κατακαίεις ; βλέπεις τούς σατανικούς λύκους νά αρπά
ζουν τά λογικά πρόβατα, καί δέν σφενδονίζεις ; Τό κλάδος τής ειδωλολατρείας 
ανθεί, καί μέ πυρσοφόρους άκτΐνας2 δέν τάς ξηραίνεις ; οί σπινθήρες τοΰ άδου 
άνάπτουσι, καί μέ τήν δρόσον τής χάριτος δέν τούς σβύνεις ; ’Ίσως άναβαίνων- 
τας εις τό όρος σοΰ καταπαύει ό ζήλος ! ’Ίσως συνομιλώντας μέ τούς άγγέλους 
καταφρονάς τούς ανθρώπους, ώς ό παλαιός εκείνος Πυθαγόρας ; “Οχι, βέβαια, 
ό'χι, ώ θεοφρούρητον άθροισμα, άμή υψώνεται είς τό όρος, διά νά σαϊτεύσχι 
πλέον πικρότερα αυτόν τόν άντίπαλον, αυτόν τόν άποστάτην, αυτόν τόν κοσμο
κράτορα καί σκοτεινόμορφον κύκλωπα τοΰ άδου. Καί ιδού στρέφει μέ φοβερόν 
βλέμμα είς τόν ουρανόν, καί μέ τό γύρισμα, τοΰ κλείει8 τούς καταρράκτας, διά νά 
μή δροσίσχι πλέον μέ τάς φυσικάς τσυ επιρροάς. «Καί ειπεν Ή λίας, ζή Κύριος 
ό Θεός τών δυνάμεων, φ παρέστην ενώπιον αύτοΰ σήμερον, εί έσται τά Ι'τη ταΰτα 
δρόσος καί ΰετός, ότι μή διά στόματος λόγου μου» (Γ ' Βασ. 17, 2).

Έ τζη  ώμίλησεν ό άγιος καί ευθύς ή γής εξηραίνετο, τό ΰδωρ εχόχλαζε, 
ό αήρ έφλογίζετο, καί ή κτίσις άπασα εΐς μίαν ολόκληρον Κουκουσόν εμορφώνετο.
Μά διά νά μή πάσχη καί ό άγγελόμορφος προφήτης, τοΰ πλημμυροΰσιν άπό τό 
§να μέρος οί ποταμοί τό νερόν, τρέχουσιν άπό τό άλλο ταχύπτερα τά ό'ρνεα μέ 
τήν τροφήν. Καί οί κόρακες, έφερον αύτφ άρτους τφ πρωΐ καί κρέας τό δείλης, 
καί εκ τοΰ χειμάρρου* επιεν ΰδωρ.

Κινάται άπό τόν εδικόν του ορίζοντα ό λαμπροστόλιστος πλανήτης Ή λίας, 
άφίνει τόν Ίσραηλιτικόν® χώρον καί έρχεται εΐς χήραν γυναίκα, όχι τόσον χηρευ- 
μένην άπό τόν σύζυγόν της όσον άπό τά πνευματικά χαρίσματα.

Μά διατί (ώ φιλέορτοι) εΐς μίαν αλλόφυλον, είς μίαν ακάθαρτον καί άπερί* 
τμητόν πορεύεται ό άγιος ; ’Ίσως εβυθίσθη ό ’Ισραήλ άπό τάς άκάνθας τής 
αμαρτίας ; Τάχα δέν ήτον άξιος νά βαστά έ'να άνθος τής άφθαρσίας, μέ μία δευ
τέρα χαναναία τοΰ έθνους ; Μοΰ άποκρίνεται λαμπρότατα ό μακάριος πατήρ8 Θεο* 
δώρητος, λέγων, ότι «εΐ καί τούς άλλους ό νόμος εκώλυε τής των άλλοφύλων έπι- 
μιξίας, ίνα μή Ικπορκΰσωσι, τόν προφήτην όμως ούχ ως άμαρτήσοντα’, άλλ’ ώς
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εύεργετήσαι δυνάμενον, οΰ μόνον ούκ1 ϋκώλυσεν, αλλά καί προσέταξεν άπελθεϊν». 
Ωσάν νά ελεγεν' δ θειος νόμος τούς άλλους Ίσραηλίτας* ήμπόδιζε μέ τά έθνη νά 
συνομιλονσι διά τό εύμειάβλητον, μά τόν θεϊον προφήτην, δχι μόνον δέν τόν ήμπό- 
διζεν, άλλά καί διά θείου αγγέλου τόν οδηγεί νά φθάση, διά νά ήθελε τήν χαρι- 
τώσχι μέ τάς πηγάς τών θαυμάτων ίου. «Δικαίψ γάρ ό νόμος ου κεΐται, άνόμοις 
δέ καί άνυποτάκτοις» (κηρύττει ή πνευματόσοφος γλώσσα τοΰ Γρηγορίου). Ά ρχε- 
ται πνευματόβρυτος πηγή νά δαψιλεΰτι τάς χάριτας καί μέ τά δροσοπυρίμορφα 
ρήματα νά τής παρηγορή τήν γυμνότητα, Ό  ’Ισραήλ μέσα εις τήν πολύ τάραχον 
θάλασσαν εταράττετο, καί ή χήρα μέσα είς τόν λιμένα τής άναπαΰσεως γαληνό
μορφος πάντα έχαίρετο. Ό  ’Ισραήλ μέσα είς τάς άκάνθας τής άσεβείας, άλλο δέν 
ετρΰγα παρά πληγάς, ή χήρα μέσα είς τά εύσκιόφυλλα* άνθη τής θεογνωσίας, 
άλλο δέν έθέριζε παρά τάς στάχυας τής ζωής. Άγριοπρόσωπος ό ουρανός άνω
θεν είς τόν ’Ισραήλ, τούς λοιμούς καί λιμούς φοβερίζει' είς τήν χήραν πάντα 
άνέφελος γελ§, καί μέ τήν πακιλόρρυτον δρόσον τήν παρηγορεΐ. Ό  προφήτης 
είς τόν ’Ισραήλ σπέρνει κατάρας, καί άλλο δέν θησαυρίζει, παρά θανάτους' 
ή χή(?α δέν άκοΰει άλλο παρά τάς ευλογίας τοΰ άγιου' «ή υδρία τοΰ αλεύρου ούκ 
εκλείψει καί δ καψάκης τοΰ ελαίου ούκ ελαττονήσει» (Γ ' Βασ. 17, 14). Καί 
καθώς δ Θεάνθρωπος ’Ιησούς τήν χηρεΰουσαν τών έθνών Εκκλησίαν μέ διάφορα 
χαρίσματα κατεκόσμησεν, τοιοΰτοις λόγοις καί δ Ή λίας είς τήν άλλόφυλον γυναί
κα Ινήργησε’ πλημμυρίζει τό δλευρον διά νά ζυμώσχ)4 δλον τό φύραμα τής ψυχής, 
χωρίς νά Ιργάζεται μέ τούς βόας τής άμαρτίας, τής πληθύνει τό έλαιον διά νά 
λιπαίν^ πάντα τήν νοητήν της κεφαλήν, καί νά άποδιώκΐ) μακράν κάθε σκληρό” 
τητα τών πειρασμών. Διά τοΰτο καί τό τής μακαρίας άνθος δ6 Θεοδώρητος σοφώ· 
τατα μοϋ τό βέβαιοι λέγων' «ή δέ χήρα τήν ε | εθνών Εκκλησίαν προετύπου, τόν 
γάρ ύπό τών Ισραηλιτών διωκόμενον8 Χριστόν προσεδέξατο».

Εΐληφε πέρας εως εδώ τό παρόν.
Έ ν  έτει χιλιοστφ έπτακοσιοστφ είκοστφ τετάρτορ Έ ν  μηνί Ίουλίφ  β'.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε ’

Περί τοΰ άρίοτου καί κυρίως δντος ητοι Θεοΰ.

1. ΙΙάν τό παρ’ ήμΐν εύρεθέν ή οΰσίαι, ή τρόποι ουσιών. Οί μέν τρόποι 
πρόδηλον δτι ατελείς. Ου γάρ άφ° Ιαυτών ύφίστανται. Τά δέ σώματα φύσιν έχει 
τοΰ κινβΐσθαι καί διαιρείσθαι καί τοΰτο ύπό τίνος έξωθεν. Τά δέ πνεύματα καί
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ταΰτα εξωθεν' και γάρ έπιθυμεΐν1 καί φοβείται καί δείλια, καί παρ’ άλλων παν
τοίων παθών κυριεύεται, δπερ οΰ σμικράς άτελειότητος έλεγχος. Ε ί δέ ταΰτα 
ατελή, άρα έστι τι τέλειον παρ’ οΰ μηδέ τι ελλείπει. Έ κ  γάρ τής έλλείψεως τού
των επί τήν ιδέαν του άνελλειποΰ; εΰλόγως2 παραγίνομαι Παν γάρ Ιλλειπές διά 
τοΰτο λέγεται τοιοΰτον, δτι τοϋ εντελοΰς απολείπεται, οΰ μην δέ τοΰ μή δ'ντος.
Τό ύπαρχον έστί τελειότης, άρα τό τέλειον είναι υπάρχει, καί τοΰτο καλώ
άριστον καί Θεόν.

Παν δν έστί έν τφ  άρίστφ
πάσα τελειότης εστίν δν
άρα πάσα τελειότης εστίν έν τω άρίστφ.

Ά ρ α  τό άριστον άνελλειπές. Ά ρ α  πάσαν έν εαυτφ τελειότητα περιέχει. 
Ά ρ α  τό τοιοΰτον άναρχον, άτελεΰτητον, άΐδιον, ακίνητον, αμετάβλητον, άναγ- 
καϊον, εν, αγαθόν, σοφόν, μακάριον, καθόλου, μερικόν, άκρως εραστόν, σεβα
στόν, Ιφετόν, καί παν δ,τι εντελές, καί ένί λόγφ Θεός.

2. Τό άριστον εν Ιστιν, δτι τό πδν Ιν εαυτφ σύλλαβόν έ'χει καί παρ’ αυτό
ουδέ Ιστιν έτερον απλώς δν. Είδε καί παρ’ αυτό τι εΰρίσκεται, τοΰτο κατά τι δν 
καί οΰχ άπλώς, ώς τά χρώματα παρά τό κατ’ ουσίαν απλώς φώς. "Εστιν άληθές, 
δτι εύτακτον’ άγαθόν, δτι οΰδενός εστιν Ιλλειπές. ’Ακίνητον δτι οΰκ έ'χει ετερον 
άφ’ οΰ κινηθείη καί τό κινοΰμενον πρός τι τέλος ΰπ’ άλλου κινείται Ιφ ’ φ  τι 
ελλεΐπον αναπληρώση. "Αλλά τό άριστον Ιστιν άνελλειπές, άρα ακίνητον. "Εστιν 
άναγκαΐον δτι άκίνητον, αμετάβλητον, δτι άκίνητον1 άπλή ενέργεια, δτι άνελ- 
λειπές καί πρός οΰδέτι δυνάμει. "Εστι καθόλου δτι τοΰ παντός περιεκτικόν' μερι
κόν, δτι μετ’ οΰδενός συναφθήναι δΰναται' οΰ γάρ άναπληρώσεως δεΐται ώς 
σννέχον1 τό πάν.

Ποιηίικόν άμοιρεΐ Ικ ϊοΰτου, δτι άνωτέραν άρχήν οΰκ εχει" καί μήν καί 
ϊελικοΰ, δτι ουτε ΰπ’ άλλου, ουτε δι’ άλλου κινείται. "Αρα εστίν άφ’ Ι<*υτοΰ καί 
δ ι’ εαυτοΰ. Έ σ τ ι σοφόν καί μακάριον, δτι καί ταΰτα τελειότητες καί τοΰ Ιντελε» 
στάτου οΰκ ελλείπει. Έ σ τιν  απλή ένέργεια, άλλά καί ζώσα, άπαΰστως Ινεργηπκή 
άφ’ εαυτής καί δι’ εαϋτής. ’Έστιν εν, άλλά καί άπολελυμένον, δτι πρός οΰδέν 
παρ’ αΰτφ άναφέρεται. ’Έστι καί σχετικόν, δτι άρχεται άφ’ Ιαυτοΰ δ ι’ έαυτοΰ και 
Ιν Ιαυτφ άποτερματίζεται* καί τοΰτο έστί τό Ιν τρία καί τά τρία εν, υπό τής άλη
θείας κηρυττόμενον, δ Ιστιν ό πατήρ, δ λόγος καί τό πνεύμα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ’ 

ttOtt 6 Θεός h n v  αΐηον ηοι,ψικον ηάντων,

3. Δέδίΐκται, δτι τό άριστον μόνον Ιστίν άναρχον, άΐδιον, Αμετάβλητον, 
δφ* έαυτοΰ ΰφιστάμενενον. 'Άρα πδν ιό μή άναρχον καί μή άμετάβλητον έξήριη·
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ται τούτου κα'ι τό εΐναι λαμβάνει. Ά ρ α  τά πάντα έκ Θεοΰ εχει τό είναι. Ε ί γάρ 
τό έμόν πνεϋμα οΰκ είχεν Ικ τοΰ Θεοϋ τό αύτοϋ είναι, ή άφ~ έαυτοΰ τοΰτο είχεν η 
έκ τοΰ σώματος. Ά φ ’ εαυτοΰ μέν ού δΰναΐαι κατά τά είρημένα- ούδέν γάρ έαυτφ 
ποιήσαι δύναται. Οΰτε μην έκ τοϋ σώμςαος- τό γάρ σώμα άτελέστερον τοϋ νοός. 
Ε ί ούν οϋτε έκ σώματος οΰτε έκ νοός, άρα παρά τοϋ άρίστου καί έντελεστάτου 
ό'ντος. Οΰτε τι παρά τίνος ετέρου κτιστοϋ' παν γάρ τό παρά τόν θεόν εχει μόνον 
τό ίδιον αΰτοϋ είναι, οΰ μήν δέ καί τό τών άλλων. .Ό  δέ Θεός έχων τό παν καί 
πάσαν τελειότητα δΰναται κατά τοΰτο ποιήσαι καί πάν δ,τι παρ’ αυτόν. Τό γάρ κτί- 
ζειν έστίν άκρα τελειότης, ή δέ άκρως τελειότης έστί μόνον τοϋ άρίστου. ’Ά ρα 
μόνον τό άριστον έστί ποιητικόν καί συντηρητικόν τών πάντων.

4. Δήλον έκ τών είρημένων, δτι έπειδή τό αριστον έστίν έντελέστατον, διά 
τό έν έαυτφ πάσαν τελειότητα περιέχειν καί τό μή παρ’ ετέρου ήρτήσθαι, τά δέ 
σώματα καί οί νόες ηρτηνται τούτου καί παρ’ αύτοϋ τό είναι λαμβάνει, ά'ρα τό δν 
καί ή ούσία ού ταύτόν έπί Θεοΰ καί τών κτισμάτων. ’Επί μέν γάρ Θεοϋ απλώς 
καί κυρίως, έπί δέ τών κτισμάτων άναλογικώς μόνον καί όμωνΰμως ώς όψόμεθα.

"Οπερ δέ έπί τών κτιστών ουσιών, τοϋτ’ αύτό καί περί τών τελειοτήτων 
τών κτιστών ούσιών ρητέον- Έ π ί  μέν γάρ Θεοΰ πάσα τελειότης έστίν άκρως εντελής, 
έπί δέ τών κτισμάτων καί κατά αναλογίαν πρός τάς άκρας τοΰ άρίστου τελειότητας.

Προς τούτοις, παν τό ή τι σωματικόν ή άσώματον έστίν ατελές καί παθη
τικόν. Ε ί δέ παθητικόν καί κινούμενον προϋποτίθεται άρα τότε ένεργοϋν καί 
κινοϋν. Ού γάρ έπ’ άπειρον ή φύσις οδεύει. Ε ί δ’ εϊποις τά πάντα υπό ταύτομά* 
του κινεΐσθαι, ώς οί παρά τοΰ Δημοκρίτου έφασκον (ταυτόματος συνδρομή τών 
ατόμων), δπως εννοείται τό τοιοΰτον ταύτόματον, δ'ν τι ή μή δν ; εί μέν μή1 δν 
έστιν, άδύνατον τό είναι τι καί μή είναι’ εί δέ δν, τοϋτό έστι τό πρώτον κινοΰν.

Ε ί δ 3 αύ εΐποιεν δτι ή συνδρομή τών ατόμων εκ τίνος δυνάμεως Ισωτερικής 
προέρχεται τών ατόμων, έρωτητέον’ αύτη ή έσωτέρα δΰναμις ή όρ^ ή ούχ όρςί. 
Ε ί μέν ούχ όρ$ ού δΰναται δ ι’ οφθαλμού καί κανόνος ένεργήσαι, είδ’ δρ§. καί 
σοφίαν παρέχει, τοΰτο λέγω Θεόν.

Έ τ ι  εί τό πάν ήν έκ ταύτομάτου, Ιδει τοιώσδε έπί πάντων άκολουθεΐν. 
Ά λλ5 όρώμεν έν τή φύσει αποτελέσματα κατά τάξιν καί κανόνας άψευδείς γινό
μενα. Τάξις δέ καί μέθοδος ούκ άπό τύχης καί ταύτομάτου, άρα ή τών πραγμάτων 
τάξις παντάπασιν αναιρεί τό ταύτόματον.

Ή  τάξις έπί τής σοφίας καί τοΰ λόγου 
ά'ρα εί δίδεται τάξις, άναγκαίως καί σοφία καί λόγος.

Τό κινούμενον πρός τι είδος κινείται, τό δέ πρός τι είδος κινούμενον διά tl 
Τέλος κινείται. Ή  γνώσις τοΰ τέλους έστί τοΰ νοός —νοΰς έπί τών σωμάτων ούκ 
εστιν, ει άρα κινείται υπό τίνος νοός γενικωτάτου κινείται, δπερ εσ τί Θεός.

5. Συνάγεται Ικ τών είρημένων α ', τόν κόσμον έκ Θεοΰ ποιηθήναι καί 
μή δΐδιον κατά τών λεγόντων αύτόν αγέννήτον καί κατά τών γεννητόν μέν είναι, 
άΐδιον δέ» Πάν γάρ τό παρά τό άριστον ούχ εστιν δν καθ’ Ιαυτό άμετάβλητον, αλλά
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ιό  ά'ριστον καθ’ εαυτό αμετάβλητον. Ά ρ α  τό παρά τό άριστον εστι παρ’ ετέρου 
γινόμενον, άρα κτιστόν. Ε ί δέ κτιστόν, ούκέστιν άΐδιον. Τό γάρ παρ’ ετέρου γινό
μενον άπό τοϋ μή είναι έπί τό είναι μεταβαίνει «αί είπείν αληθεύει δτι εν τφδε 
μέν υπάρχει τφ χρόνφ, εν τφδε δέ ου" αρα ούκ άΐδιον.

Συνάγεται β', δτι οΰτε τι κτιστόν τήν τοϋ κτίζειν δΰναμιν δΰναται έχειν, 
κατά τών λεγόντων τόν κόσμον κατά τι μέν παρά Θεοϋ κτισθήναι κατά τι δέ υπό 
τινων νοερών δυνάμεων, καί κατά τινων χριστιανών τόν κόσμον μέν κτιστόν καί 
μή άΐδιον είναι λεγόντων, κτισθήναι δέ δυνάμενον παρά τίνος κτιστοϋ. Μόνη γάρ 
ή θεία δϋναμις έν έαυτή τό παν έ'χουσα δΰναται κτίζειν, τό δέ κτιστόν μόνον τό 
ίδιον έχει ώρισμένον1, τών άλλων απολειπόμενων' δπερ δ’ ούκ έχει, ού δΰναται 
δοΰναι. Ά ρ α  οΰτε τι κτίζειν δΰναται

Συνάγεται γ ',  δτι ού μόνον αί οΰσίαι τών κτισμάτων, άλλά καί οί σχημα
τισμοί αυτών καί α ί2 διαφοραί παρά Θεοϋ τό είναι έχουσιν' καί δταν μέν άπό τοΰ 
απλώς μή είναι λέγεται ποίησις, ως επί τών ουσιών, δταν δέ άπό τοΰ κατά τι 
μή δ'·ντος, ώς έπί τών ιδιοτήτων τών ουσιών, λέγεται γένεσις καί μεταβολή έξ ενός 
ιδιώματος έφ’ έτερον. "Άρα πάσα τελειότης οΰοίας παρά Θεοϋ’ αρα έν τφ Θεφ 
αί ϊδέαι ύπάρχουσι καί εικόνες τών δυναμένων απάντων κτισθήναι. Αΰται δέ αί 
ίδέαι αίτιον είσί παραδειγματικόν' λέγω τήν σοφίαν καί τόν λόγον δ ι’ οΰ τά πάν
τα έγένοντο. Ό  αύτός δέ λόγος, καθό Θεός, έστιν αίτιον ποιητικόν τών απάντων.

6. Ά πορεΐται α ', αν τά παρά Θεοϋ γινόμενα άναγκαίως ή θελήσει 
παράγονται ;

Ρητέον δτι θελήσει μόντ)' παν γαρ τό κατά φΰσιν παραγόμενον καθ’ ομοι
ότητα φΰσεως παράγεται, ώς έπί τών όσημέραι καθοραται γενέσεων. Ούδέν δέ 
κτίσμα κατά φύσιν δμοιον τφ  Θεφ' άρα οΰτε κατά φΰσιν παράγεται· Έ τ ι  εί 
δ Θεός άνάγκτ) καί φύσει τά κτίσματα παρήγαγεν, έ'δει καί άναγκαιον έχειν 
κινσΰν άφ’ ού έπί τό κτίζειν έκινεΐτο. Ά λλ’ άνώτερον αύτοΰ ούκ έ'χει, αρα οΰτε 
άναγκαίως τά παρ’ αυτόν8 κτίζει. ’Άρα θελήσει καί έλευθερ'α' δθεν καί παρά τή 
Θεία Γραφή «πάντα δσα ήθέλησεν έποίησεν δ πατήρ έν τφ ούρανώ καί 
έν τή γή .

Αίτιον οργανικόν έν τφ Θεώ ούκ εστι. Τό γάρ δργανον χωρ.στόν έστι τοΰ 
ένεργοΰνιος καί αδυναμίαν τής ποιητικής αύτοΰ ένεργείας παρεμφαίνει.

Ά πορεΐται β \  τίνι λόγφ δ Θεός άνευ ύλης καί κινήσεως έν χρόνω τά 
πάντα έποίησεν ;

α') ή λΰσις έστίν ή τοΰ λόγου άγνοια τής απορίας ταΰτης. Ή μ εΐς  γάρ 
τήν τών πραγμάτων ΐσμεν άλληλοδιάδοχον γένεσιν, ιδέαν δέ ευκρινή ούκ έχομεν 
τής ποιήσεως, άλλά δ ι’ άποφάσεως αύτήν γινώσκομεν, ήτοι μή γένεσιν είναι·

β ') δ τεχνίτης δυνάμεως ών πεπερασμένος, δ έχει έν τώ νφ  έν τή τοιφδε 
υλη είδος έγχαράττει. Θεό- δέ απείρου δυνάμεως ών συν τή εϊδει καί υλην ποιείται.

1. όρισμένον.
2. αί om.
3. Διόρθωσις έν περιθωρίο} τοΰ έν τφ κειμένφ «πα ρ’ αύτοΰ»
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Ά πορεΐται γ ', εΐ δ Θεός αμετάβλητος, φ τ ιν ι λόγφ τόν κόσμον μεταβολής 
δνευ τής θελήσεως αυτού έποίησε ; to  γάρ μή θέλειν ποτέ τόν κόσμον, νΰν 
δ ι“ αύτόν θέλειν, δοκεΐ τις μεταβολή τής θελήσεως αΰτοϋ.

Ρητέον δτι ή θεία θέλησις πόρρω τής κτιστής θελήσεως άφέστηκεν’ ή γάρ 
θέλησις έπί Θεοΰ αυτό έστι τό άριστον κατά τό ήνωμένον τής θεολογίας, καί 
ώσπερ τό κτιστόν δ'ν εστιν δμώνυμον τφ άκτίστφ, οΰτω καί ή τοΰ Θεοΰ θέλησις 
τη τών ανθρώπων θελήσει. Ή  θέλησις τών κτιστών δεΐται τοΰ εξωθεν κινοΰντος 
άγαθοΰ ή φαινομένου υποκειμένου, δεΐται κινήσεως καί μεταβολής έσωτέρας 
πρός άπόκτησιν τοϋ Ιφετοΰ. Δεΐται καί μέσων, εί δέ κινήσεως, άρα καί χρόνου 
καί διαδοχής καί μεταβάσεως άπό τού δυνάμει έπί τό ένεργείς<, καί εκ μιας 
έφ° έτέραν άντικειμένην ενέργειαν· Ταΰτα ού πρόσεστι τή θείςι θελήσει' οΰκ εχει 
τό ατελές, δτι οΰκ έ'ξωθεν ύπό τίνος κινείται, ουτε έσωτερικώς μεταβάλλεται, ού 
χρόνφ ύπόκειται καί διαδοχή, άλλ’ δγε θέλει διά λόγου έκφαίνει καί ή τοιαύτη 
εκφανσις εσύ ποίησις, καί τοιώσδε λέγεται τόν Θεόν θέλειν τόν κόσμον.

Ε ί δ’ εΐποις, παρά τίνος δ Θεός πρός τό μάλλον ποιεΐν τόδεή τόδε διορίζεται;
Έ κ  μηδενός· δ γάρ αυτός διορίζει τά πάντα πρός τό είναι ή μή εΐναι. 

Ού γάρ κινείται ώσπερ ή ήμετέρα, άλλά κινεί. Έ π ί  μέν γάρ τών κτιστών όρθώς 
ζητείται τά αϊτια καί αί άρχαί, έπί δέ Θεού γελοιώδες ζητεΐν ούσίας άρχήν καί 
ένεργείας. Ταύτόν γάρ ζητεΐν έπί Θεοΰ δθεν ή θεία θέλησις καί τό ύφ’ δ, του 
δ Θεός διορίζεται. Άναντίρρητον άρα έστι τόν Θεόν αιτίαν είναι ποιητικήν 
τών απάντων.

[Συνεχίζεται]



ΒΑΣ. Κ. ΣΚΑΦΙΔΑ

ΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΙΝ 
ΤΟΥ ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΠΟΛΕΜΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ*

Το Μέτσοβον κινδυνεύει νά άνακαταληφϋ·^ από τούς Τούρκους— ΣκληραΙ μάχαι εις id 
«.Τρία Χάνια» κα'ι είς τόν «.Προφήτην Ή λίαν» τοϋ Μετσόβου— "Αφιξις Γαρι- 

βαλόινών είς Μέτσοβον και ήρωϊκοϊ αγώνες των είς τόν ΔρΤοκον

Τήν έπομένην τής περιγραςρείσης μάχης 
ΙΟην Νοεμβρίου τοΰ 1912 καί περί ώραν 
2αν μ μ. ήκούσθησαν πυκνοί πυροβολισμοί 
από την θέσιν «Προφήτης Ή λίας» τοΰ 
Μετσόβου, εΰρισκομένην βορείως τής πό
λεως καί είς άπόστασιν μιας περίπου ώρας. 
Τό δεύτερον Τουρκικόν απόσπασμα, περί 
τοϋ οποίου άνέφερα, ανωτέρω, δταν έ'φθασε 
είς τό χωρίον Φλαμπουράρι, πού συνορεύει 
μέ τήν περιφέρειαν Μετσόβου, συνεπλάκη 
μέ τό άνταρτικόν σώμα τοΰ οπλαρχηγού 
Καραγεώργου άπό τό Φλαμπουράρι, τό 
οποίον τό άπησχόλησε μέχρι νυκτός καί 
τοιουτοτρόπως δέν κατώρθωσε νά φθάση 
εγκαίρως είς τίς Πολιτσιές διά νά έπιτεθή 
ταυτοχρόνους μέ τό πρώτο Τουρκικόν Α π ό 
σπασμα κατά τοϋ Μετσόβου. Είς τήν κρί- 
σιμον αυτήν περίστασιν τό Μέτσοβον 
εσώθη άπό βεβαίας καταστροφής χάρις εις 
τόν οπλαρχηγόν Καραγεώργον, ό όποιος 
άπησχόλησε έπί μίαν ολόκληρον ημέραν 
τούς Τούρκους είς τό Φλαμπουράρι πορευο- 
μένους εναντίον τοϋ Μετσόβου. Λόγοι τής 
άπασχολήσεως αυτής οί Τούρκοι εφθασαν 
τήν έπομένην ΙΟην τού μηνός εις την θέ- 
σιν Πολιτσιές, οπότε είκοσι νιζάμηδες κα
τέλαβαν τό έξωκκλήσι Προφήτης Ή λίας, 
ένφ οί όίλλοι έβάδιζον άπό δύο σημείων 
πρός τό Μέτσοβον. Οί Μετσοβΐται πολιτο
φύλακες Γεώργιος Άρντάνης καί Στέφος 
Πανάγιος καί Γεώργιος Ντάλλας φυλάσ- 
σοντες ώς σκοποί είς προχωρημένα σημεία

* 3υνέχβι« §κ τοΰ προηγουμένου κ«1 τέλος

καί πλησίον άπό τό έξωκκλήσι, μόλις άν- 
τελήφθησαν τούς Τούρκους εσπευσαν διά 
πυροβολισμών εναντίον τών Τούρκων νά 
ειδοποιήσουν τήν Φρουράν, πού εύρίσκετο 
είς τό Τζιάν Καρακόλ καί εκείνη ήρχισε 
νά βάλη πυρά κατά τοϋ έπερχομένου εχ
θρού. Ά π ό  τούς συνεχείς πυροβολισμούς 
είδοποιήθησαν τά εν Μετσόβου ευρισκόμενα 
στρατιωτικά τμήματα. Πάραυτα οί σαλπιγ- 
κταί ήρχισαν νά σαλπίζουν συναγερμόν καί 
δλοι τότε ήρπασαν τά δπλα καί εσπευσαν 
πρός τό μέρος τής συμπλοκής. Πρώτος κα- 
τέφθασεν εκεί ό γενναίος Μακεδονομάχος 
οπλαρχηγός Στέλιος Κλειδής μέ τούς άν- 
δρας του καί έπετέθη άκράτητος κατά τών 
έπερχομένων Τούρκων καθώς καί δλοι 
οί Μετσοβΐται εθελονταί, πού εΰρέθησαν 
είς τήν προκάλυψιν εχοντες έπί κεφαλής 
τοΰ άτρόμητον έθελοντήν Θεόδωρον Να- 
ζήρην. 'Ο  διοικητής Μήτσας έθεάθη έφιπ
πος οδηγών τόν στρατόν του, ένφ δ καπε- 
τάν Κριάρης, περιπλανήσεις κατ’ άρχάς 
πρός τήν γέφυραν Τελικεΐτες εσπευδε έπί 
κεφαλής τών άνδρών του είς τόν Προφήτην 
Ή λίαν. Ό  καπετάν Κλειδής μόλις εφθασε 
εξω άπό τόν Προφήτην Ή λίαν έδέχθη 
ραγδαία πυρά άπό τούς ώχυρωμένους έκεΐ 
Τούρκους καί επεσε νεκρός μαζύ μέ τέσσα- 
ρας έκ τών άνδρών του.

Ή  μάχη συνεχίζεται σκληρά καί έν τφ 
μεταξύ καταφθάνουν οί οπλαρχηγοί Μπα- 
λαντΐνος, Μαλανδρής καί Παπανίκου μέ τά 
παλληκάρια των καί επιτίθενται ακράτητοι 
κατά τών Τούρκων, άνερχομένων είς πεν-



692 «ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ»

τακοσίους καί ώπλισμένων μέ δπλα μάου- 
ζερ. Ό  Νώντας Παπανίκου γνωρίζων κα
λώς τά μέρη έκεΐεα προύχώρησε είς βάθος 
δεξιά τής εκκλησίας, δπου υπάρχουν πολλές 
τσοΰμες (μαγοϋλες) διά νά επιτεθή εκ τών 
πλαγίων κατά τών επιδρομέων.

Ό  οπλαρχηγός Καραγεώργος, μετά τήν 
άπασχόλησιν, πού έκαμε εΐς τούς Τοΰρκους 
είς τό Φλαμπουράρι, δέν έμεινεν αδρανής, 
άλλά ήκολοΰθησε τό Τουρκικόν από
σπασμα εξ άποστάσεως αθέατος. "Οταν 
6 Καραγεώργος εφθασε μέ τούς άνδραςτου 
είς τήν θέσιν Πολιτσιές, οί Τούρκοι εΐχον 
έμπλακή είς μάχην μέ τούς ήμετέρους. Εΐς 
μίαν στιγμήν τά τμήματα Καραγεώργου 
καί τοΰ Περιστέρη, δστις συνηντήθη μαζύ 
του καί τοΰ Παπανίκου επιτίθενται εκ τών 
πλαγίων καί έκ τών νώτων κατά τών πολε- 
μοΰντων Τοι'ρκων, οί όποιοι εύρεθέντες 
περικυχλωμένοι πανταχόθεν καί βαλλόμενοι 
μέ συνεχή καί πυκνά πυρά, διά νά άποφύ- 
γουν τήν αιχμαλωσίαν, έτράπησαν είς άτα- 
κτον φυγήν πρός τήν κατεΰθυνσιν Μουτσά- 
ρας— Φλαμπουράρι, άφήσανΐες εΐς τό πε- 
δίον τής μάχης νεκρούς καί τραυματίας 
καί ύπερδιακόσία μεταγιογικά φορτωμένα 
μέ τρόφιμα, είδη ρουχισμού, κλινοσκεπά
σματα, ακόμη καί εκατοντάδες ό άδες κα
ρύδια καί μέλι, τά όποια είχον διαρπάσει 
άπό τά Ζαγοροχώρια.

Έ πα^ρχομα ι είς τό έξωκκλήσι Προφή
της Ή λίαο, δπου έπεσεν ήρωϊκά ό καπε- 
πάν Κλειδής άπό τό Ρέθυμνον τής Κρήτης 
καί τά τέσσερα παλληχάρια του. Οί άνδρες 
τοΰ Κλειδή έξαγριω{)έντες διά τόν άδικο 
σκοτωμό τοΰ αρχηγού των καί άψηφοΐντες 
τάς Τουρκικάς σφαίρας, ώρμησαν άφοβοι 
καί ακράτητοι, έθραυσαν τήν θύραν τής εκ
κλησίας καί συνέλαβαν τούς είκοσι Τούρ
κους στρατιώτας, τούς οποίους κατέσφαξαν 
διά μαχαίρας κατά τά Κρητικά έθιμα. 
Ή  καταδίωξις τοΰ φεύγοντος έχροΰ έξηκο- 
λούθησε απηνής καί άγρία, διεκόπη δμως 
λόγφ τοΰ έπελθόντος σκότους καί ούτω αρ
κετοί Τούρκοι έσώθησαν διά τής ςπγής. 
Αί άπώλειαι τών ήμετέρων άνήλθον είς 
πέντε νεκρούς καί δώδεκα τραυματίας, τών 
δέ Τούρκων εΐς 72 νεκρούς καί τρεις αιχ
μαλώτους.

Τό Μέτσοβον έσώθη διά δευτέραν φο
ράν χάρις εΐς τόν ήρωϊσμόν καί τήν αυτο
θυσίαν τών γενναίων τέκνων τής Κρήτης, 
τοΰ στρατού καί τών Ή πειρωτών εθελον
τών, οϊτινες πρώτοι εΐσήλθον εΐς τήν μά
χην καί κατώρθωσαν νά κρατήσουν τόν υπε
ράριθμον εχθρόν είς άπόστασιν έκ τοΰ Με
τσόβου εως δτου εφθασαν τά στρατιωτικά 
τμήματα εΐςτό πεδίον τής φονικωτάτης μάχης

Τήν έπομένην ΙΙη ν  Νοεμβρίου έγένετο 
πάνδημος καί επιβλητικωτάτη ή κηδεία τοϋ 
οπλαρχηγού Στέλιου Κλειδή καί τών τεσ
σάρων παλληκαριών του εις τήν εκκλησίαν 
τής Α γ ία ς  Παρασκευής. Μετσοβίτισσες 
γυναίκες έθρήνησαν τά πέντε παλληκάρια, 
πού προσέφεραν τήν ζωήν των διά τήν σω
τηρίαν τοΰ Μετσόβου μέ συγκινητικώτατα 
μοιρολόγια καί λόγοι επικήδειοι έξεφωνή- 
θησαν άπό Μετσοβίτας καί Κρήτας συμ- 
πολεμιστάς.

Παραθέτω όλίγας γραμμάς άπό τό 
ήμερολόγιον ενός συμπατριώτου καί συμ- 
πολεμιστοΰ τοΰ Κλειδή σχετικάς μέ τήν κη- 
δείιχν του : «έπήγα είς τό σχολεΐον και είδα 
νεκρόν τόν άγ.απητόν μας Στέλιον, έξη- 
πλωμένον με τά ενδύματα τής εκστρατείας, 
με δεμένην την κεφαλήν, (όοτε νά κρα
τούνται κλειστβλ αί σιαγόνες, αί όποΐαι &ά 
ήνοιξαν είς μίαν στιγμήν διατακτικήν τον 
ήρωος πρός τά παλληκάρια του ή άπό ενα. 
στεναγμόν τοϋ τελενταίον καί στιγμιαίου  
ϋανατικοϋ άλγους. Τόν είχαν εξαπλώσει 
επάνω είς έ'να μαθητικόν θρανίον καί 
έ'χειτο μέγας. Οί πόδες μέ τά βαρέα υπο
δήματα έξειχον καί ή κεφαλή, τήν οποίαν 
τόσων εύγενών φιλοδοξιών σκέψεις τήν εί
χαν τρικυμίσει, άνεπαΰετο εΐς πρόχειρον 
προσκεφάλαιεν. Τό στόμα του τό είχαν 
κλείσει μέ μικρόν σταυρόν καί έπί τών 
εσταυρωμένων χειρών του έπέκειτο είκονι- 
σμάτιον, ώς επίσης έπί τοΰ ερεισίνωτου 
τοΰ ί)ρανίου αί Μετσοβίτισσαι προσερχό- 
μεναι προσεκόλλουν μικρά άνημμένα αγιο
κέρια- Έ π ί  τοΰ εδάφους -κατέκειντο οί 
άλλαι φονευμένοι οτως - δπως μέ κομμένα 
τά γόνατα, μέ στρεβλωμένα τά πρόσωπα, 
μέ άνατεταμένας τάς χειρ ας. Καϋμένα παλ
ληκάρια ! ! Έ π ί τέλους εΐς φέρετρα εξ 
άπλανήτων σανίδων έστρίμωξαν τή λεβεν
τιά των καί τούς μετέφεραν εΐς τόν ναόν
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ίής 'Α γίας Παρασκευής. Ούτε λουλούδια 
δέν εύρέθησαν διά τά γενναία στήθη καί 
οί συναγωνισταί των θέλοντας νά καταθέ
σουν στεφάνους κατέφυγαν εις τό νά κατα
σκευάσουν τοιοΰτους άπό φιορόχαρτα, από 
εκείνα, πού τά παιδιά κατασκευάζουν τούς 
χαρταετούς των και παίζουν εις τό ύπαι
θρον, δταν αρχίζουν νά πνέουν οί ανοιξιά
τικοι άνεμοι».

Ή  Κοινότης Μετσόβου, δταν κάποτε 
άνεγείοΐ) στήλην αναθηματικήν τών υπέρ 
τής Πατρίδος πεσόντων, εχει ιερόν καθή
κον νά άναγράψη επ’αύτής μέ χρυσά γράμ
ματα πρώτα - πρώτα τά ονόματα τοΰ Τα
ξιάρχη Βενιζέλου §κ Θηβών, πού έπεσεν 
ήρωϊκώς τήν ημέραν τής άπελευθερο')σεως 
τοΰ Μετσόβου, τοϋ οπλαρχηγού Στέλιου 
Κλειδή καί τών τεσσάρων γενναίων συν 
τρόφων του, άφοΰ πληροφορηθή τά όνό- 
ματά των καί τήν γενέτειραν έκαστου. Έ π ί 
πλέον τά ανωτέρω ονόματα, ονόματα μαρ
τύρων τής Πίστεως καί τής Πατρίδος, 
δέον νά μνημονεύουν οί ιερείς τοΰ Μετσό
βου τήν Κυριακήν τής ’Ορθοδοξίας, οπότε 
κατ’ έθιμον παλαιόν τελείται κατ' έι:ος 
μνημόσυνον τών ευεργετών, διότι οί ήρωες 
αυτοί προσέφερον διά τό Μέτσοβον τήν 
άνεκτίμητον ζωήν των. "Αλλά καί οί διδά
σκαλοι τοΰ Μετσόβου έχουν επιτακτικόν 
καθήκον νά διοργανώνουν κατ’ έτος τήν 
31ην ’Οκτωβρίου εορτήν, κατά τήν οποίαν 
θά αναπτύσσουν τό ιστορικόν τής άπελευ- 
θερώσεως τοΰ Μετσόβου έκ τοΰ Τουρκικού 
ζυγού καί θά εξαιρούν τόν ηρωισμόν καί 
τήν αυτοθυσίαν τών ελευθερωτών, πού 
έσπευσαν από διάφορα μέρη τής Ελλάδος 
νά προσφέρουν χάριν τοΰ Μετσόβου τό αι- 
μα των καί τήν ζωήν των.

Τό αποτέλεσμα τής δευτέρας σκληρας 
μάχης έσπευσε νά άναφέρη ό Μήτσας εις 
τό Άρχηγεΐον Η πείρου  μέ τό ακόλουθον 
τηλεγράφημα:

Τήν 1 ην μ . μ . ώραν τής χθες εχθρός 
δυνάμεως τάγματος εξ αντίθετου σημείου 
τής προχθεσινής μάχης, προερχόμενος εκ 
Φλαμπονραρίον Ζαγορίου έπετέθη εκ Πο- 
λιτσιές. Τη συνδρομή τών βω μ ί τ ο ν  Κ  ρη
τών υπό τους οπλαρχηγούς Κριάρην, Κλει- 
δήν, Μπαλαντϊνον, Μπιράκην, Σκουλάν, 
Βολαδάκην και ανταρτών οπλαρχηγών Πα-

πανίκου, Καραγεώργου, Περιατέρη καί 
Μετσοβιτών εχθρός άπεκρούσθη μετά πεν
τάωρον λυσσώδη μάχην, άφήσας έπί τοΰ 
πεδίου πλείστους νεκρούς καί έγκαταλεί- 
ψας απαν σχεδόν τό υλικόν του. Έ κ  τών 
ήμετέρων έφονεύθησαν δ οπλαρχηγός Κλει- 
δής καί τέσσαρες Κρήτες, ετραυματίοϋησαν 
περί τους δέκα, έξ ών είς λοχίας καί εις 
στρατιώτης. Έ κ  θετικών πληροφοριών, 
έπαπειλούμεθα εκ διαφόρων σημείων, 
φρονώ δτι παρίσταται ανάγκη ταχείτς 
αποστολής τουλάχιστον ενός λόχου τακτικού 
στρατού π ε ι θ α ρ χ ο ϋ ν τ ο ς  μετά δύο 
ορειβατικών πυροβόλων,

Μήτσας, Μέτσοβον 11— 11— 1912. 
Είς άπάντησιν τοΰ ανωτέρω τηλεγρα

φήματος μετά τέσσαρας ημέρας εστάλη τό 
ακόλουθον τηλεγράφημα εις τόν Συν)χην 
Μήτσαν, Μέτσοβον:

«Μέτσοβον άπεστάλησαν εντεύθεν είς 
ένίσχυσιν υμών τρεις λόχοι πεζικού καί 
λυόμενη πυροβολαρχία Ααδικοΰ. Παρ- 
άρχηγοϋ Διαδόχου διετάχθη ποό ημερών 
στρατηγός Γαριβάλδης έκ Τρικκάλων έπί 
κεφαλής 1300 άνδρών νά κατ3υθυνθη 
Μέτσοβον. Ε π ίσης διετάχθησαν Γαριβαλ- 
δινοί ύπό Ρώμαν έκ Γρεββενών ελθωσι 
Μέτσοβον. Τέλος χ_θίς Διάδοχος διέταξεν 
’Απόσπασμα Ή πίτου, συγκείμενον έκ δύο 
ταγμάτων πεζικού καί δύο πεδινών πυρο
βολαρχιών νά μεταβίη Μέτσοβον. Κ αθ ' 
υπολογισμόν Διαδόχου εσεται έντός εξ 
ήμερων.

Ά θ ή ν α ι 1511111912 
'Υπουργός Στρατιωτικών 
Ε λευθέριος Βενιζελος 

Οί Τούρκοι μετά τήν συντριπτικήν ήτ
ταν, πού ύπέστησαν τόσον είς τά Τρία Χ ά
νια παρά τό Βοτονόσι δσον καί είς τήνθέ- 
σιν Προφήτης Ή λίας στίς Πολιτσιές, μί
αν περίπου ώρα βορείως τοΰ Μετσόβου, 
ύποχωρήσαντες άτάκτως συνεκεντρώθησαν 
είς τήν θέσιν Καμπέραγα—Γρεββενίτι, άνα 
μένοντες ενισχύσεις εξ Ίωαννίνων διά vJt 
άνασυνταχθοΰν. Έ ν  τφ  μεταξύ αί δυνά
μεις τοΰ Μετσόβου άνήλθον εις 800 Κρή ■ 
τας άντάρτας καί μέ τήν διλοχίαν πεζικού 
υπέρ τούς χιλίους εκατό. Τήν 17ην Νοεμ
βρίου έφθασεν είς Μέτσοβον ώς ένίσχυ- 
σις τό τάγμμ Οικονόμου, β09 άνδρες καί



ύπαξιωματικοί ώς καί λυομένη πυροβο
λαρχία Κρούπ (Λαδικού). Έ φ θασαν ακο
λούθως 650 έθελονταί Γαριβαλδινο'ι υπό 
τόν Ιταλόν ταγματάρχην Μπιαγκίνι καί 
έκ Τούργια Κρανιάς τό Σώμα τοΰ Γαρι- 
βαλδινοϋ ’Αλεξάνδρου Ρώμα, 800 άνδρες 
κα'ι εκ Καλαμπάκας δ ΠιπΤνος Γαοιβάλ· 
δης, υίός τοΰ στρατηγού Ριτσιώτη Γαρι- 
βάλδη μετά 600 άνδρών μέ τήν διακρινο- 
μένην ερυθράν στρατιωτικήν στολήν. Τήν 
20ην Νοεμβρίου κατέφθασε καί δ γέρων 
στρατηγός Ριτσιώτης Γαριβάλδης μετά 
χειρουργείου ορεινού, φιλοξενηθείς είς 
τήν αρχοντικήν οικίαν τοΰ Γεωργίου Δη- 
μάκη. Είς τό Σώμα τών Γαριβαλδινών εί- 
χον καταταχθή δ Κερκυραΐος ποιητής Λο· 
ρεντζος Μαβίλης καί δ δημοσιογράφος 
Νικόλαος Καρβοΰνης, εις τό Μέτσοβον κα- 
τετάχθησαν δ §κ Κρήτης καθηγητής Χρη
στός Μακρής καί δ πολιτευτής Άλεξάκης 
Τάκης άπό τήν Βεντίσταν τής Καλαμπά
κας. Ε ις τό σημείο ν αυτό θά κάμω μίαν 
παρέκβασιν χάριν τών αναγνωστών τής ·»έ- 
ας γενεάς, πού ασφαλώς δέν Ιχουν γνώ- 
σιν τής εν Έλλάδι πολεμικής δράσεως 
τοΰ Φιλλέληνος Ίταλοΰ Ριτσιώτη Γαρι- 
βάλδη. Ό  Ιν λόγφ Γαριβάλδης ήτο υιός 
τοΰ ’Ιωσήφ Γαριβάλδη γεννηθείς τό 1847 
καί άποθανών τό 1924.

Κατά τόν άτυχή ελληνοτουρκικόν πό
λεμον τοΰ 1897 κατήρτησεν έν ’Ιταλία 
ιδιαίτερον στρατιωτικόν σώμα Γαριβαλδι- 
νών έκ τριακοσίων καί πλέον ’Ιταλών εθε
λοντών, τετρακοσίων Ελλήνων καί άλλων 
εθνών καί επολέμησεν εν Δομοκφ καί Βε- 
λεστίνφ μετά τοΰ ελληνικού στρατοΰ εναν
τίον τών τουρκικών στρατευμάτων τοΰ 
’Ετέμ πασά, ά'τινα κατέλαβον ολόκληρον 
τήν Θεσσαλίαν τότε, διά νά τήν εκκενώ
σουν μετά εν καί πλέον ετος. Οί στρατιώ- 
ται τοΰ στρατηγοΰ Γαριβάλδη ωνομάσθη- 
σαν Ιρυθροχίτωνες, διότι έφόρουν χιτώνι- 
ον καί πηλήκιον χρώματος έρυθροΰ. Ό  
χαράσσων τάς γραμμάς αύτάς, παιδί επτά 
ετών τότε, φεύγων μετά τής οίκογενείας 
εκ Φαρσάλων ως πολεμοπαθής πεζή διά 
Λαμίαν, άντίκρυσε διά πρώτην φοράν είς 
τήν μεταξύ Δομοκοΰ—Λαμίας θέσιν Δερ- 
βέν Φούρκα τούς ερυθροχίτωνας τοΰ Γα- 
ριβάλδι επιστρέφοντας άπό τήν αΐματηράν
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μάχην τοΰ Δομοκοΰ καί όδεύοντας πρός 
Λαμίαν. Κατά τόν Βαλκανοτουρκικόν πό
λεμον τοΰ 1912, ά'ν καί έ'πασχε τούς πό- 
δας άπό χρονίους ρευματισμούς, παρ’δ- 
λην τήν άντίδρασιν τής ’Ιταλικής Κυβερ- 
νήσεως, ήλθεν είς συνεννόησιν μέ τόν “Ελ
ληνα λοχαγόν Γαριβολδινόν ’Αλέξανδρον 
Ρώμαν καί κατήρτισεν εν Έλλάδι Σώμα 
Ελλήνων Έρυθροχιτώνων· Τό Σώμα αύ
τό κατ’ άρχάς εστάλη είς Μακεδονίαν καί 
έ'δρασεν είς τήν περιφέρειαν Καϊλαρίων 
(Πτολεμαΐδος) άργότερον δ’ εφθασεν είς 
Μέτσοβον και εκεΐθεν τήν 22αν Νοεμβρίου 
ήρχισε ν’ άναχωρή διά Δρίσκον, δπου οί 
δισχίλιοι καί πλέον Γαριβαλδινο'ι έπολέ- 
μησαν μέ ήρωϊσμόν καί αύτοι'ίυσίαν εναν
τίον υπεραρίθμων Τούρκων. Έ ν  τφ μετα
ξύ εφθασεν είς Μέτσοβον δ συνταγματάρ- 
χης τοΰ Μηχανικού Ματθαιόπουλος καί 
ύπ’ αυτόν ύπήχθησαν άπασαι αί περί τό 
Μέτσοβον στρατιωτικοί δυνάμεις. Ό  Ιν 
λόγο.) Ματθαιόπουλος τήν 25ην Νοεμβρίου 
επί κεφαλής στρατιωτικού άποσπάσματος 
άνεχώρησε διά Δρίσκον, άφήσας είς Μέ
τσοβον τόν Μήτσαν μετά δυο λόχων καί 
ουλαμού πυροβολικού. Έ ν  τφ μεταξύ κα- 
τέφθασαν είς Μέτσοβον δύο τάγματα τού 
Ή πίτου  εκ Γρεββενών, ενφ άλλα δύο 
τάγματα υπό τούς ταγματάρχας Γεωργό- 
πουλον καί Φιλικόν κατηυθύνθησαν διά 
Πολιτσιές εις Γρεββενίτι. Οί Γαριβαλδι- 
νοί παρ’ δλας τάς πρώτας επιτυχίας, πού 
έσΰμείωσαν είς τήν αρχήν καί παρ’ δλον 
τόν ήροησμόν των ύπέστησαν συντριπτι
κήν ήτταν. Τήν 27ην Νοεμβρίου έτραυ- 
ματίσθη ό ταγματάρχης Γαριβαλδινός 
Μπαρδόπουλος, άλλά δέν έδέχθη νά μετα- 
κομισθή. Τήν έπομένην 28ην έτραυματί- 
σθη διά δευτέραν φοράν καί διεκομίσθη 
είς τό χειρουργεΐον, εις τό δποΐον υπηρε
τούσαν ως άδελφαί νοσοκόμοι αί δύο θυ
γατέρες τοΰ στρατηγοΰ Γαριβάλδη καί 
ή κυρία ’Ασπασία Ίωάννου Ράλλη πρω
θυπουργού επί κατοχής, τό γένος Μαυρο- 
μιχάλη. Κατά τήν φονικωτάτην μάχην τής 
28ης Νοεμβρίου εφονεύθησαν πολλοί Γα- 
ριβαλδινοί καί μεταξύ αυτών δ ΚερκυραΤ- 
ος ποιητής Λορέντζος Μαβίλης καί δ εκ 
Κρήτης καθηγητής Χρήστος Μακρής. Ά π ό  
τής πρωίας τής 29ης Νοεμβρίου οί Γαρι-
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βαλδινοί ήρχισαν νά καταφθάνουν εις Μέ 
τσοβον, δπου μετέδωσαν τόν πανικόν των· 
Ό  Μήτσας μετά μεγάλης δυσκολίας ετήρη- 
σε τήν τάξιν τότε εΐς Μέτσοβον μέχρι τής 
έκεϊθεν άναχωρήσεως τών Γαριβαλδινών 
και τών εθελοντών είς τό εσωτερικόν. Τήν 
4ην Δεκεμβρίου έπέστρεψεν εις Μέτσοβον 
πρός ένίσχυσιν τής έκεΐ φρουράς τό Τάγ
μα Γεωργακοπούλου τοΰ αποσπάσματος 
Ή πίτου , άποτελούμενον άπό πεζοναΰτας 
ωπλισμένους μέ δπλα Γκρα. Τήν 9ην Δε
κεμβρίου τουρκικόν απόσπασμα κατέλαβε 
τά Ζαγοροχώρια και τήν έπομένην ΙΟην τοΰ 
μηνός έπεξετάθη μέχρι Γρεββενίτι καί Δρε- 
στενίκον. Τήν ΙΙη ν  Δ)βρίου ό Ματθαιό- 
πουλος μετά τοΰ Τάγματος Οικονόμου τοΰ 
αποσπάσματος Ή πίτου  καί πυροβολαρ
χίας Λαδικοΰ άνεχώρησεν έκ Γοτίστης 
πρός τά δεξιά τοΰ στρατοΰ ’Ηπείρου και 
ώς εκ τούτου 6 Μήτσας μέ τάς όλίγας δυ
νάμεις είχε νά άντεπεξέλθη μόνος του κα
τά τοϋ τουρκικού αποσπάσματος τοΰ Μπε- 
κήρ ’Αγά, δρώντος έλευθέρως πλέον εις 
τά Ζαγοροχώρια. Τό Μέτσοβον διέτρεχε 
προφανώς κίνδυνον νά άνακαταληφθή άπό' 
τους Τούρκους. Ευτυχώς τήν Ι5ην Δεκεμ
βρίου εφθασαν είς Μέτσοβον εκ Καλαμ
πάκας τριακόσιοι δπλϊται πρός ένίσχυσιν 
τής εκεί φρουράς, ή δποία τήν 19ην προ
ώθησε τήν ά'μυνάν της είς Χρυσοβίτσαν, 
δπου έγκατέστησε προφυλακάς ύπό τόν 
ταγματάρχην Γεωργόπουλον. Τήν ιδίαν 
ήμέραν εφθασαν εΐς Μέτσοβον τριακόσιοι 
άκόμη δπλϊται καί α.ταντας τοΰτους δ Μή
τσας ώογάνωσεν εις τριλοχίαν εθνοφρου 
ρών υπό τάς διαταγάς τοΰ έφ. ύπολοχαγοΰ 
Λούπινα. Τήν 21ην Δ)βρίου έ'φθασεν άλ
λη δύναμις 260 εθνοφρουρών καί μία πυ
ροβολαρχία Κροΰπ. Ό  Μήτσας διά τών 
δυνάμεών του, άνερχομένων είς 2175 άν- 
δρας άπεφάσισε νά εγκαταλείψη τήν άμυ
ναν καί νά ένεργήση έπίθεσιν κατά τών 
τουρκικών δυνάμίων, αΐτινες κατεΐχον τό 
Δρεστενΐκον καί τό Δεμάτι. Δυστυχώς δμως 
άπέτυχεν ή επιχείρησις αυτή παρ’ δλην 
την γενναιότητα καί τήν · αυτοθυσίαν τών 
ανδρών καί ή φθορά θά ήτο μεγάλη, εάν 
δέν παρεκώλυον τήν τουρκικήν καταδίω- 
ξιν τά εθελοντικά Σώματα Καμηζέλη καί 
Περιστέρη, ατινα ήρωϊκώτατα άγωνιζέ-

μενα ήμφισβήτησαν βήμα πρός βήμα τό 
έδαφος. Αι άπώλειαι τοΰ ελληνικοϋ στρα
τοΰ άνήλθον τότε : α’) Σώματος Ρώμα— 
παραμείναντος καί πολεμοΰντος— 20 φο- 
νευθέντες καί έξαφανισθέντες, β') Τών 
Κρητών πρός Δεμάτι 3 νεκροί καί 5 τραυ- 
ματίαι. γ ') Τοΰ τακτικοΰ στρατοΰ 7 νε
κροί καί 9 τραυματίαι. Οί τοΰρκοι έ'σχον 
94 νεκρούς καί τραυματίας κακά τήν φο- 
νικωτάτην εκείνην μάχην καί ώς έκ τού
του δέν κατεδίωξαν περαιτέρω τά ελληνι
κά τμήματα. Ά π ό  τής 28ης Δ)βρίου τά 
τμήματα Μετσόβου ύπήχθησαν ύπό τάς 
διαταγάς ττ;ς Στρατιάς Μακεδονίας, εφθα
σε δέ είς τό Μέτσοβον δ άντισυνταγμα- 
τάρχης Κρομμύδας, διοικητής τοΰ 24ου 
Συντάγματος πεζοναυτών μετά δύο λόχων 
του. Τήν 29ην Δ)βρίου δ οπλαρχηγός Κα
ραγεώργος ένεδρεύων μεταξύ Δόλιανης καί 
Γρεββενίτι έφόνευσε τόν τοΰρκον αξιωμα
τικόν τοϋ πυροβολικοϋ Τραϊάν έφένδην— 
κουτσόβλαχον ρουμανίζοντα— ώς καί τόν 
συνοδεύοντα αυτόν ρουμανίζοντα επίσης 
Βασίλειον Στόϊκον ή Μπέζαν, δστις ειχε 
φονεύσει τόν Μητροπολίτην Γρεββενών 
Αιμιλιανόν καί δστις προύξένησε μεγάλας 
καταστροφάς εΐς τήν περιφέρειαν Ζαγορί- 
ου κατά τήν περίοδον τοΰ Μακεδονικοΰ 
άγώνος. Ή  δημοτική μοΰσα ειχεν αποθα
νατίσει τό έγκλημα έκεΐνο μέ έ'να ποίημα 
πού ήρχιζε :

Τόν έσφαξαν τών Γρεββενών 
τόν άφοβο ν δεσπότην, 
τόν έσφαξαν τόν δυστυχή 
του Γένους στρατιώτην.

Τήν 2αν Ίανουρίου τοΰ 1913 άνεχώ- 
ρησε διά τό εσωτερικόν μέσω Καλαμπά
κας τό Σώμα τοϋ Αλεξάνδρου Ρώμα καί 
τήν ιδίαν ήμέραν έ'φθασαν εΐς Μέτσοβον 
250 δπλϊται μέ μάνλιχερ καί άπετέλεσαν τόν 
3ον λόχον τοΰ Μήτσα. Τό δριμύτατον δμως 
ψΰχος καί αί μεγάλαι χιονοΌύελλαι διέκο 
ψαν πάσαν στρατιωτικήν επιχείρησιν. Μό
λις τήν ΙΙη ν  Ίανουαρίου 1913 κατόπιν 
προελάσεως τοΰ Στρατοΰ Η πείρου τό 
απόσπασμα Μπεκήρ Ά γ ά  ήναγκάσθη νά 
εγκατάλειψη τά χωρία Γρεββενίτι, Δρεστε- 
νΐκο, Πέτρα, Λιάπι, Δεμάτι καί νά άπο 
συρθή είς Δρίσκον, Ό  Μήτσας διέταξε



τότε τήν κατάληψιν τών χωρίων τούιων 
ύπό τοΰ τακτικού στρατού, ενφ τά άνταρ- 
τικά ηπειρωτικά Σώματα Καμηζέλη και 
Περιστέρη Ιστάλησαν εις Αάϊσταν κα'ι τοΰ 
Καραγεώργου καί Παπανίκου πρός τά 
χωρία Τσερνέσι— Βωβοΰσαν. Τήν 21ην 
Ίανουα^ίου διελύθησαν τά εθελοντικά 
Σώματα τών Κρητών οπλαρχηγών Μπιρά- 
κη, Σκουλά, Βουλουδάκη, Σφακιανάκη κα'ι 
Μαμαλάκη καί άνεχώρησαν διά τό εσωτε
ρικόν. Τήν 2αν Φεβρουάριου τουρκικόν 
απόσπασμα υπό τόν Μπεκήρ Ά γα ν  εκ χι- 
λίων άνδρών, 2 πυροβόλων ορειβατικών 
καί 2 πολυβόλων μετά τοϋ Σαδήκ Μπέη, 
ταγματάρχου επί κεφαλής άτακτων Α λβα
νών, επετέθη κατά τών προφυλακών τοϋ 
ελληνικού αποσπάσματος Μετσόβου είς 
Λιάπι. Τό ελληνικόν φυλάκιον αίφνιδισ- 
σθέν ΰπεχώρησεν άτάκτως καί παρέσυρε 
καί τόν 4ον λόχον πεζοναυτών εις άτακτον 
φυγήν πρός Πέτραν. Ή  επιχείρησις αΰτή 
κατέληξε μέ ήτταν τών ήμετερων, διαλυ- 
θέντων δΰο λόχων καί αίχμαλωτισθέντων 
τών άνδρών τοΰ φυλακίου. Ή  καταστρο
φή θά ήτο πλήρης, άν δέν εσπευδεν έ/καί- 
ρως δ καπετάν Νώντας Παπανίκου μέ 
τούς ολίγους ά'νδρας του, σώσα; μέ προ
φανή αυτοθυσίαν τήν διλοχίαν. Αί άπώ- 
λειαι άνήλθον εις 8 τραυματίας καί 40 
αγνοουμένους. Τήν 3ην Φεβρουάριου, ενφ 
έμαίνετο ή χιονοθύελλα, οί Τούρκοι εκ 
Δρεστενίκου προσέβαλον τήν Χρυσοβίτσαν 
δπου παρέμενεν δ άντ)χης Κρομμΰδας με
τά ικανής δυνάμεως. Ή  έν λόγφ δΰναμις 
άποτελουμένη άπό πεζοναύτας άπειροπο- 
λέμους, ευθύς ώς έδέχθη τήν έπίθεσιν τών 
Τούρκων ετράπη εις φυγήν μή δυνηθεΐσα 
νά σταματήση πουθενά. Ούτε είς τό Βου- 
τονόσι κατωρθώθη ή άνασύνταξις τών 
τμημάτων, ά'τινα κατέφθανον εν οΐκτρα κα
ταστήσει είς Μέτσοβον ! Ό  Μήτσας προ 
τής οίκτρας αυτής καταστάσεως έ'στειλεν 
ενα λόχον καί κατέλαβε τά υψώματα τοΰ 
'Αγίου ’Αθανασίου πλησίον τοΰ Μετσό
βου !! Κίνδυνος μέγιστος ήπείλησε καί 
πάλιν τό πολύπαθες Μέτσοβον τότε. Ε υ 
τυχώς οί Τούρκοι άποδώσαντες χήν υπο- 
χώρησιν τών ήμετερων εις σχέδιον στρα
τιωτικόν καί φοβηθέντες πλευρικήν έπίθε- 
σιν, δπως επαθον είς τήν παρά τά Τρία
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Χάνια μάχην, άπεσύρθησαν τήν νΰκτα ε!ς 
Χρυσοβίτσαν. Τήν 6ην Φεβρουάριου 
ό Μήτσας έπληροφορεϊτο δτι οί Τούρκοι 
θά Ιπετίθεντο κατά τοΰ Μετσόβου καί 
διέταξε δυνάμεις νά προωθηθούν εκ Με* 
τσόβου καί νά καταλάβουν τήν γραμμήν 
Δρεβεντίστας— Βουτονόσι, πρός ένίσχυ- 
σιν τών έκεΐ δυνάμεών μας. Οί Τούρκοι 
πράγματι επετέθησαν τότε μέ άκράτητον 
ορμήν κατά τών τμημάτων μας, τά όποια 
ήρχισαν νά διαλΰωνται!! Ό λίγο ι αξιωμα
τικοί ευτυχώς μέ ολίγους φιλοτίμους άν- 
δρας, βοηθοΰμενοι καί άπό ολίγους φιλο- 
τίμους χωρικούς τοϋ χωρίου Προσγόλι 
(Περιστέρι) μέ τόν ήρωα Παπαβασίλην 
επί κεφαλής, άνεχαίτισαν τήν Τουρκικήν 
επίθεσιν καί έξέρριψαν τούς νιζάμιδες 
πέραν τ»ϋ ποταμού πρός τήν Χρυσοβί 
τσαν! Ό  Μήτσα; παραδόξως ήδράνησε 
καί πάλιν. Αί ήμέτεραι άπώλειαι άνήλ
θον είς 10 τραυματίας καί τών τοΰρκων 
εμετρήθησαν 44 πτώματα είς τό πεδίον 
τής μάχης !! Τήν έπομένην, καταφθάσαν- 
τος τοϋ λόχου Παλλίδη, εξηκολούθησεν 
ή ελληνική έπίθεσις, ούδαμοΰ δμως συ- 
νήντησαν Τούρκους, ύποχωρήσαντας πρός 
Χρυσοβίτσαν. 'Ο  Μήτσας, διά τήν έπι- 
δειχθεΐσαν βαρεΐαν αμέλειαν, άπηλλάγη 
τών καθηκόντων του είς Μέτσοβον, δπου 
τήν 8ην Φεβρουάριου 1913 εφθασαν δΰο 
λόχοι πεζικού ώς ένίσχυσις καί τήν έπο
μένην 9ην έτεροι δΰο υπό τόν ταγματάρ
χην Σπάθήν, δστις δι’ έπιθέσεως άνακατέ- 
λαβε τήν μαρτυρικήν Χρυσοβίτσαν.

Τήν Ιόην Φεβρουάριου εφθασεν είς 
Μέτσοβον τό 4ον Σύνταγμα Πεζικοΰ Λα- 
ρίσης μέ διοικητήν τόν συνταγματάρχην 
Ίω άννην Παπακυριαζήν, πεΓοντα ήρωϊ- 
κώς τόν Ιούνιον είς τήν ιστορικήν μάχην 
τοΰ Λαχανα, ώς καί μία ταχυβόλος ορει
βατική πυροβολαρχία καί τοιουτοτρόπως 
έσχηματίσθη μικτή Ταξιαρχία Μετσόβου 
διά τήν κοινήν ενέργειαν κατά τών Ίωαν- 
νίνων μετά τοΰ Στρατού Η πείρου. Ή -  
σαν τότε —τό 1912— δύο αδελφοί Συν- 
ταγματάρχαι φέροντες τό έπώνυμον Πα· 
πακυριαζής, ό Κωνσταντίνος διοικητής τοΰ 
5ου Τρικάλων καί δ ’Ιωάννης διοικητής 
τοΰ 4ου. Ό  διοικητής τού 4ου Λαρίσης 
εφθασε ιότε μέ τό Σύνταγμά του είς τό
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Μέτσοβον. Ή  Ταξιαρχία, έκκαθαρίσασα 
τά καταληφθέντα υπό τών Τούρκων μέρη, 
προήλασε τήν 20ην Φεβρουάριου και κα
τέλαβε τόν Δρίσκον, ένφ τήν έπομένην 
21ην Φεβρουάριου τοϋ 1913 τά ’Ιωάννινα 
άπηλευθεροϋντο υπό τοΰ γενναίου Έ λ- 
ληνικοΰ Στρατοΰ υπό τήν αρχηγίαν τοΰ 
στρατηλάτου Διαδόχου Κωνσταντίνου. 'Ο 
περιβόητος καταστάς Μπεκήρ Ά γας καί οί 
συνεργάται του Σαδήκ μπέης καί Χουσνή 
εφένδης, πού τόσας καταστροφάς επροξένη· 
σαν εις τά Ζαγοροχώρια, τεθέντες επί κε

φαλής αλβανικής συμμορίας άνεχώρησαν 
τήν 20ην Φεβρουάριου διά νυκτές Ιξ Ί ω 
αννίνων καί εΐσήλθον εις τό αλβανικόν 
έδαφος πρός άσφάλειάν των. Διά τής ραγ
δαίας προελάσεως τοΰ ελληνικοϋ στρατοΰ 
βορείως τών Ίωαννίνων καί τής καταλή- 
ψεως ολοκλήρου τής ’Ηπείρου, οι κάτοικοι 
τοΰ Μετσόβου, μετά σκληράς δοκιμασίας 
τεσσάρων καί πλέον μηνών, ενεθάρρησαν 
πλέον καί άπηλλάγησαν άπό τήν αγωνίαν 
καί τόν φόβον.

Β Α Σ Ι Λ Ε Ι Ο Σ  Κ. Σ Κ Α Φ Ι Δ Λ Σ

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ

Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΜΕΤΣΟΒΟΥ
(27 ΜΑΡΤΙΟΥ 1854)

Σ' δλον τόν κόσμο ξαστεριά 
σ’ δλον τόν κόσμο ήλιος, 
καί τό καϋμένο Μέτσοβο 
δλο καπνούς κα! φλόγες.
Τό χτύπησαν τό πάτησαν 
τ’ Ά 6δή Πασά τ’ άσκέρια( 
έννιά χιλιάδες ήτανε 
κι’ όχτώ χιλιάδες μπάκαν.
Ό  Γρίβας άποκλείστπκε 
ψηλά στοΟ Νικολέτα, 
μέ( σταυροφόρους έκατό 
καί μέ διακόσιους άλλους.
Ψηλή φωνήν έφώναξεν 
δ Χουσεΐν Βρυώνης,

«Προσκύνα Γρίβα στήν Τουρκιά, 
προσκύνα στόν Φερίκη, 
νά σοΟ χαρίσ^ τή ζωή, 
νά γένουμε καί φίλοι».
Κι’ ό Κόκκαλης έφώναξεν 
άπό τό παραδύρι;

«Τί λές, μπρέ Χουσεΐν Πασά, 
τ( λές, ζουρλό κεφ ά λ ι;
Φουσέκια στές μπαλάσκες μας, 
είναι πολλά άκόμα. 
δά παίξη τά ντουφέκι μαζί 
κουφάρια θέ νά στρώσή. 
κι* ΰστερα καρτερείτε μας 
μέ τό σπαδΙ στό χέρι».
Παρασκευή ξημέρωνεν, 
ήμέρα χιονισμένη; 
κι’ ό Γρίβας κ’ οί λεβέντες; reu 
η®υρνά πουρν’ άνεδαίναν, 
ΐά Μονοπάτια ΤοΟ Ζυγού 
ζεβόιά ’πό τό Χαλίκι*
Καί μόν’ καί μόνο έλεΐΗΘν 
τέοσερα παλληκάριαι

^ΙίΧλβγή ι ή. έΚΑΦΙάΑj
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ΣΠΥΡΟΥ ΜΟΥΙΕΛΙΜΗ

ΛΕΙΨΑΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ 
ΤΩΝ ΦΩΤΙ ΚΗΣΙ ΩΝ

ΠΡΙΝ ”Η Η ΣΚΑΠΑΝΗ ΚΑΙ Τ ’ ΑΛΕΤΡΙ χοΰ γεωργού ξεθάψουν καί βγάλουν σχό φως 
σημάδια καί ένδείξεις χοΰ τόπου καί της θέσεως πού ε·5ρ£σκονταν ή παλιά ’Ηπει

ρωτική πόλη Φωτική οί ιστορικοί τής Ιποχής τήν τοποθετοΰσαν άλλοι στό μοναστήρι 
τής Τσούκας στά Καχσανοχώρια, άλλοι στή Βελλά κι’ άλλοι άλλου.

Τοΰτο έσύμβαινε μέχρι των ήμερων μας, γιατί ή έπιγραφή που είχε βρεθεί έπί 
Τουρκοκρατίας, χαραγμένη σέ μαυρολίθαρο, φαγωμένη άπό τά ρέμματα καί τά νερά 
χοΰ λάκκου Μαρούχση, στήν τοποθεσία Αιμπο'νι χής Παραμυθίας, δέν είχεν έρθει σέ 
γνώση χ&ν ίσχορικων. Κ ι’ έχσι από μελεχήματα παλαιών ιστορικών καί ξεχωριστά 
τοΰ Σχράβωνα καί Προκοπίου έγραφαν είκασμούς καί συμπεράσματα λαθεμμένα.

'Η  έπιγραφή αδτή κατατόπισε πιά ποΰ ήχαν χτισμένη ή πλούσια, έφορος καί 
πολυάνθρωπος Φωχική.

Τήν ίδια έποχή μέ χό εύρημα χής έπιγραφής άνακαλύφτηκε καί δ μαρμά
ρινος λάρνακας, στό ίδιο μέρος, έ δποΐος μεταφερθηκε αργότερα στό Μουσείο 
τών Ίωαννίνων.

Μέ τόν καιρό στό Λιμπόνι, πού είναι λέξη λατινική καί σημαίνει έλαιότοπος, 
άπό τούς ραγιάδες, κοπέλια τών Προνιάτων άγάδων τής Παραμυθίας άνασκαλεύτηκαν 
άγροί, Αναποδογυρίστηκαν χερσότοποι, Αναταράχτηκαν τάφοι, ξεθάφτηκαν νεκροτα
φεία καί μέσα άπό τά σπλάχνα τής άλαλης γής ήρθαν σέ φώς κι’ άλλες σαφέστε
ρες έπιγραφές κι5 έπιτύμβια πού κραίνουν δλοζώντανα, χουγιάζουν καί μαρτυροΰν 
ποΰ κοίτεχαι λαρωμένη ή πεθαμένη πόλη Φωχική.

Ό  λαός της, τά παιδόπουλά της, δέν τρέχουν πιά γοργοκίνητα νά τρυπώσουν 
στά σπίτια τους νά μή κρυοπαγήσουν καί τά συμπάρει δ κρύος καί κακός βοριάς,
6 Σκαλαπανήσιος, έ καί Αιμπονήσιος καλούμενος, γιατί είναι τοπικός, ούτε άνηφο- 
ρίζουν λαχταριστά καί λεχωμανώντας νά κλειστούν στό κάστρο τ’ άη— Δονάτου άπό 
τίς βαρβαρικές έπιδρομές. ΚοιμοΟνται κι’ ήσυχάζουν στούς ξεχασμένους τάφους τους 
καί μόνο ή κουκουβάγια μέ τά θρηνητά της άναταράζει τόν ύπνο τους.

’Από ΐά  σπίτια τών Φωτικησίων. τά παλάτια τών μεγιστάνων καί ιούς πύρ· 
γους ιών Ρωμαίων διοικητών ΐη |  δέ βρίσκεται τίποτε δρθό. Ό  χρόνδί καί πρδ 
παντός δ κατακτητής, έ Τούρκος, έξάλειψε κάθε ϊχνος καί σημάδι. Μόνο έρειποθέ- 
μίλα καί χαλάσματα τών ναών τη | έσώθηκαν, γιατί» δπως λέει ή παράδοση! δποιοξ 
ΐδΟρκδς ή καί ρωμιός άκόμα ξάμωνε καί καμώνονταν νά πάρει ϊστω κ ι’ ϊνα λιθάρι,
Ιέ |ί§ι τ’ί έκκλησιάς, τ$ύ| κυνήγ«β πέρα, %  δξω i n i  τά αύνορά ιΐ](,
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'Η  μεγαλύτερη έκκλησιά, δ υπέρλαμπρος ναός ήταν τής Παναγίας τής Λαμ- 
ποβήθρας, (είκ. 1 και 2) έπί τών έρειπίων τής όποιας ε&ρίσκονταν σταυρές πού 
έφερε τό δνομα Μωάννου τοΰ Παλαιολόγου καί χρονολογίαν 1406. Τί συμβαίνει μέ 
τήν έπιγραφή αύτή είναι κάπως περίεργο γιατί ή Φωτική ε ίχ ’ έρειπωθή άπό τόν 
ένδέκατον αιώνα καί άντ’ αύτής μισή περίπου ωρα στά πόδια λόφου, μαστοΰ τοϋ 
Σουλιώτικου βουνοΰ Κορύλα, δπου τό φρούριο Ά γιος Δονδτος κτίσμα τοΰ ’Ιουστι
νιανού, ύπήρχεν ή Παραμυθιά, τής δποίας τδ ήρωϊκό τέκνο δ Λάμπρος Πάλλας έκ 
Βέλλιανης μέ 300 παλληκάρια άμύ\εται καί στομώνει τίς Τουρκικές έπιδρομές τών 
άρχών τοϋ 15ου αΕώνα καί τέλος τδ 1431 μετά τήν παράδοση τών Ίωαννίνων στούς 
Τούρκους άποκαρδιωμένος κι’ άπελπισμένος συνθηκολογεί μέ τούς έχθρούς έγκαταλεί- 
ποντας τήν Πατρίδα.

Σέ καμμιά άλλη Ηπειρώτικη πόλη καταστραμμένη στά προχριστιανικά ή μετά- 
χριστιανικά χρόνια δέ βρέθηκαν τόσες έπιγραφές, τόσα γραφτά μνημεία, ιδίως τών 
Ρωμαϊκών χρόνων, δσα στή Φωτική.

«Έ ν Οδασι περιρρεομένω» γράφει δ Προκόπιος άπλώνεται ή πόλη Φωτική. 
Πολύ ορθά καί σωστά. Ανάμεσα δυδ ποταμίων, τοΰ Λίβερη πού πηγάζει άπό τά

πλάγια τής Σπάτας 
παραβουνίου τοΰ Κο
ρύλα καί τοΰ Κεφα- 
λοβρύσου έχοντας τΙς 
πηγές του άγνάντια 
τής λίμνης Χότχοβας, 
πού τά δυδ μαζί άπο- 
τελοΰν τδν Κωκκυτό, 
έκ οίτονταν ή πόλη.

Έ  σκοταδερή ιστο
ρία τής Φωτικής δ
πως δλης τής Η π εί
ρου καλύπτει μέ πυ
κνό πέπλο τή ζωή 
της. Μνημονεύε τ α ι 
μόνο στή σύνοδο τής 
Χαλκηδόνας τδ 451 

δ έπίσκοίΐδς τής Ιωάννης καί στήν ‘Ηπείρωΐική σύνοδο τοϋ 616 4 έπίϊκδπδξ Διά» 
®®Χ©€ πού τδ 520 τδν διαδέχεται δ Ίλάριος.

Ά π δ  δλή τήν «όλη δπως είπώθηκέ σώζδνΐαΐ βήμιρ® τά χαλάβμαΐα ΐδ ν  ναδν 
ΐή ί μιά θολοσκέπαστη μέ πωρολίθους |3ρύσή κοντά στό ναό ΐή ί Παναγίας Ιής λαμ«δ» 
δήθρας* πού Ινομάβτηκε ϊτσι γιατί ή μνήμη της κι* ή γιορτή της συμπίπτει καί γιβρ· 
ίάζίται τήν έποχή πού γίνεται ή ίμποροτΐανήγυρη τής Παραμυθίας, δ λάμ«ο6&{, 

χινοπώρου, καί διάφορες ίπιγραφές καί έπιτύμβια τάφων πού ξίθάφτουν συχν6« 
ΊΜ* si νεροσυρμές
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Ά πό' τίς έπιγραφές τοϋτεζ άπεικάζεΐαι πώς οί Φωτικήβιοι γιά νά κολακέψουν 
τούς κυρίαρχους Ρωμαίους γ) καί άπό πραγματική ευγνωμοσύνη πρός τούς καλούς 
έπαρχους των στήνουν άγάλματα καί άνδριάντας.

ΤΩΚΡΑΤΙΟΤΩΑΙΛΙΩΑΙΛΙΑΝΩΔΟΥΚΗ
Ε Κ Π  Ω ΊΊΚ ΊΌ Ρ Ω Ν Ε Π ΙΤ Ρ Ο Π Ω Τ Η Ο Η Π Ε ΙΡ Ο Υ
Κ Α ΙΠ Α Ν Ν Ο ΝΙΩ Ν ΑΛ ΑΑ ΓΑΡΚΑ ΙΚ ΑΤΗ ΝΙΤΑΑ ΙΑ Ν
K H N CEITO PIEITA PX IA C N Q PIK O Y TO C Y N E-
Δ Ρ ΙΟ Ν Φ Ω Τ ΙΚ Η α Ω Ν Τ Ω Ε Υ Ε Ρ Γ Ε Τ Η

Ψ Η Φ
(Ε π ιγραφ ή  πού βρέθηκε ΙπΙ έξ άσβεστολίθου τετραγώνου βάσης §πί τής οποίας Ιστη- 

ρίζονταν τό πρός τόν εδεργέτην Λούκα §κ Πρωτικτόρων έπίτροπον τής ’Ηπείρου καί Παννο- 
νιών καί κηνσείτορα τής Ιπαρχίας Νωρικοδ τής ’Ιταλίας άφιέρωμα τίδν Φωτικησίων).

'Η έπιγραφή διαβάστηκε και άπό μένα τά 1926 καί είναι δημοσιευμένη στό BCH 
X V I, σελ. 174 έξ. οπου τφ Δουκή συμπληρώνεται Δουκη(ναρίψ) τό Π ωτικτόρων Π(ρ)ωτικτόρων 
καί τά ψηφ Ψη(φήσματι) Φ(ωτικησίων). Α ργότερα ή βάση καταστράφηκε άπό αδαείς χωρικούς.

Έ ξ  άφθόνου έρανικοΰ χρήματος οί Φωτικήσιοι κατασκευάζουν καί δωρίζουν 
στόν εύεργέτη έπαρχό τους άλλά καί ένδοξον έπίτροπον αύγούστου τής ’Ηπείρου 
Πομπήϊο Σαμπίνο ανδριάντα ή τι ισάξιο άλλο μνημείο,

Sex(to) Po(m)peio 
Sabin(o) 

praef(ecto) e t aur(ario) 
proc(uratori) aug(usti) E p iri 

do(m averunt)
Photic(enses) ex pecunia 

v iritim  conlat(a) 
ab m erita

(Ε π ιγραφ ή  βρέθηκα 3τά Ipeiftia xfj( Φ ωΐΐκής Iftl Τουρκόκράΐίας. 'Ήταν χαραγ*
μένη Ιπάνω οέ μαδρο σχιστό
λιθο (μαυρβλίθαρο) καί είναι δη
μοσιευμένη. Τά έντός παρενθέ- 
σεως άνεπληρώθησαν άπό τούς 
V ictor Beraid καί E rn es t La- 
g rande εταίρους τής Γαλλικής 
Σχολής ’Αθηνών, ποδ πέρασαν 
τότε άπό τή Θεσπρωτία).

Άλλες έπιγραφές γνωρί
ζουν τούς κατασκευαστές καί 
τεχνίτες τάφων καί έπιτυμ- 
βίων.

Ό  τεχνίτης ’Ορεινός τοΟ 
Αύγκληρέπτα, άναγινώσκομ® 
σέ Ιπιτύμβιο, κατασκίύαα# 
τοΰτο, ίσκάλισι ά ν ά γ λ υ φ *  
δαφνβκλώναρ* καί ιέ  ατόλισβ 
μ* Ηεντίδια καI πλδυμίδι*, 

l U S i v  8.W Ki6vs»pav6v Η  XiuwS μβε{>μάρ6» τ&ρίάζβι βέ Ι γ ^ υ ρ η
'Λδδ t i i s ■ ft&pdiWk x©v 36 έτδν, τή 

«W Ανβιξι*τιΜ iritatylfetal ρβδί?.^» 9 Φ  "Α |ί|ί
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R H O D O PE V IX ·*
A N N X V IO R IN V S  
A V G L ,H R E PT A E  F E C

( ’Επιτύμβιο In i έξ άσβεστολίθου πλακός διαστάσεων 0,70 X 0,55 μ. ποΰ βρέθηκε σέ 
νεκροταφείο της Φωτικής κα ι μεταφέρθηκε άπό τόν υποφαινόμενο στό μουσείο Ίωαννίνων).

Σ ’ άλλο έπιτύμβιο διαβάζομε πώς τή Σωσιπάτρα, παιδούλα 7 έτών τήν 
πήρ’ δ Χάρος (είκών 3).

S O S I P A T R Α 
V I X I T ·  A N  V I I  
E V T H  Y C V ' S F I L I  Α 

F E C I T ·  V A L E

('Επιτύμβιο έξ άσβεστολίθου πλακάς 0,735 X 0,36 μ. προερχομένης έκ νεκροταφείο» 
τής Φωτικής nob βρέθηκε άπό τόν υποφαινόμενο τοποθετημένη σέ δεξαμενή τό 195Β).

’Επιτύμβιο, κοινό, οικογενειακό ίσως, λέει πώς έδώ κοίτονται δ Σώτης πού 
έζησε 25 χρόνια καί ό Λυκίσκος πού εζησε 30, τέκνα εύγενών και χρηστών γονέων.

S O T IS  - V IX  +  ■ ANN · XXV 
L Y C ISK V S · V IX  +  ■ A N  X X X  

H Q P A IS  ■ F IL IA E  ■ E T G E N E R I  
E T .S O T A E  ■ V IR O  ·

B E N E M E P |E N T IB V S  
F E C IT  ■ Ε Τ  

S I Β Ι-

(Έπιτύμβιο Ιπ ί έξ άσβεστολίθου πλακός Ικ  Φονικής, εδρισκομένή στήν οΙκία Ά θ. Ρ ίγγα  
στήν Παραμυθιά. Ε ίναι δημοσιευμένη).

Κατά τό 1700 κάποιος ’Οθωμανός έκ τών προκρίτων τής Παραμυθίας Χατζή 
Κασίμης ή Χατζή Γκαβοκασιμης, διωκόμενος άπό έχθρούς, κρύφτηκε στά έρείπια τής 
'Αγίας Κυριακής τής Φωτικής καί σώθηκε. Καί έπειδή τή σωτηρία του άπόδωσε στήν 
άγια άπό εύγνωμοσύνη θέλησε νά οικοδομήσει τό χαλασμένο ναό της. "Ομως έμποδί- 
στηκε άπό τούς όμοεθνεΐς του, οί όποιοι τοΟ έπέτρεψαν κι’ έχτισε ναΐδριο έπί μεγάλης 
πέτρας πού σώζεται μέχρι σήμερα κοντά ατό δημόσιο δρόμο. Στά σκαλίδι* τοΟ ναοί) 
τούτου ήταν έντειχισμένη πλάκα έξ άσβεστολίθου πού έφερε τήν έπιγραφή.

ANNO DXXX ΜΑΡΙΑ 
D E FIC IT

Τ ιλ ε ιώ ν ο ν ΐ^  ΐ ΐ ς  μέχρι ΐώ ρ «  γνωδτέξ μου ί π ί γ ρ ^ ς  Φ ώ ΐικ ή ς  Η ίΐα χ ω *  

|έζ(ί> ΧΑΐ ιούτη πο& ή άνάγνιΜή της ίλόκληρκ} δέν κατβρδώθηκβ μίνα λόγψ tfijv
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γραμμάτων πού λείπουν. ’Αναφέρει, αν σωστά διαβάζεται £τσι, γιά κάποιον έπιφαν?] 
πού ά ν ο ι ξ ε  έ τ έ ρ α ν Ι ξ ο δ ο ν  σέ έπίσημο της Φωτικης οικοδόμημα (είκ. 4).

ΕΙχ, 3 .-“ 'Επιτύμβιος πλάξ έξ άββϊοτδλίθου 11*. 4 .-Έ η ιγ ? α φ ή  ποί> βρέθηκε ατήΦωτιχή
άΛό τό 2π. Μβυσβλίμτ; τό 1953.

ΚΟ
λ

I

ΑΥΤΩ . . s 
ΑΥΤΟΥΑ , . .
ΡΟ Ν ΤΡΟ  ..*
Ε Π ΙΤ ΡΘ  ... Τ··>
M CKYPIAC I 
Ο ΥΑΙΛΚΟΥΑΡΤ . . . 
AETICETE ,OCMO 
Τ Α Τ ΙΝ Η Ι Έ Ί Έ Ρ Α Ν Ε  
Ι-ΟΔΟΝ Α Ν Ο Ι2Α 0 . .  (
© Η βΕ ίΤ ίΝ Δ Ω  . . ! 
ΐ'Ω ΙΕ Ρ Ο Τ Α Τ Ω Τ Α Μ

«Π ΡΟ ςίΤ ΕΙΜ Ο Υ  f  ΛΒΦ,

-x i F a F ^X i ;
■4 a v  c v l w
f  EXIT) VA.l £
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(Έ πιγραφή τής Φωτικής έπί έξ άσβεστ&λίθου πλακάς διαστάσεων 0,90 X 0,45 μ , ποΰ 
περισυλλέχτηκε άπό μένα τά 1953 τοποθετημένη κομμάτια - κομμάτια έντάς δεξαμενής. Τά 
διά κοκκίδων συμπληρώματα έγιναν άπά τάν ίδιον).

Επιγραφές πού βρέθηκαν στά περίχωρα τής Φωτικής αναφέρουν καί Ονόματα 
αύτοκρατόρων, τοΰ Καίσαρος, τοΟ Βαλερίου, τοΟ Διοκλητιανοΰ κ.ά.

ΤΟΥΚΥΡΙΟΥΗΜΩΝΑΥΤΟ 
(ΚΡΔ)Τ O POCKA ICAPO Cr 
...Ύ Η ΡΟ Υ Μ Α ?...

('Επιγραφή έπί έξ άσβεστολίθου πλακός έκ των έρειπίων τοΰ στή θέση Χάλασμα 
(άεροδρόμιον) Παραμυθίας ναοϋ άφιερωμένου τώρα στήν Παναγία καί ή οποία έχει μεταφερθή 
στήν Παραμυθιά έπ ί Τουρκοκρατίας υπό τοϋ τούρκου έκ τής α&τής πόλεως Σέχη Μεϊντή. Τά 
έντάς παρενθέσεως συμπληρώθηκαν άπά τάν υποφαινόμενο).

TOICK YPIOIC  
Γ α ΙΩ Β α ΛΕΡΙΩ  
ΛΙΟΚΛΗΤΙΑΝΩ  
Θ,ΑΞ ΩΙΑΝΩ  
CE ΒΒ.

(Έ πιγραφή έπί έξ άσβεστολίθου πλακάς έπ ί τών έρειπίων τοδ στή θέση Χάλασμα 
Παραμυθίας χριστιανικού ναοϋ άφιερωμένου τώρα στή Παναγία καί ή όποια έξαφανίστηκε δπά 
τών 'Ιταλών κατά τήν κατοχή 1941 - 44).

Έ π ί τεμαχίου έκ λευκοΰ μαρμάρου τοΰ έρειπωμένου ναοΰ τής Παναγίας Γλυ- 
κής - Φαναρίου Ιχω διαβάσει τά γράμματα :

\INEMOI

’Εάν έγίνονταν άνασκαφή καί ξεσκεπάζονταν τά έρείπια τοΰ ναοΰ τούτου πού 
σήμερα σχηματίζουν όλόκληρο λόφο άπό χαλάσματα πολλά θά έρχονταν σέ φ&ς σχε
τικά μέ τήν άρχαία πόλη Εδροια καί γενικά τήν Σοτορία τής Θεσπρωτίας Ηπείρου.

(Σχετικά μέ τόν ναό αύτόν τής άρχαίας Εδροίας μερικές πληροφορίες τοΰ δποίου 
παρέχονται στή μελέτη τοΰ άρχαιολόγου Σωτ. Δάκαρη (Ηπειρωτική Εστία, 
τ. 6), πληροφορούμεθα δτι δ καθηγητής κ, Δ. Εύαγγελίδης θά προβή έφέτος σέ 
άνασκαφική έρευνα).

Καί άποτελειώνοντας τό γραφτό μου τοΰτο καταχωρώ έδώ καί τούτη τή δυσα
νάγνωστη έπιγραφή πού βρέθηκε στό χωριό Λοζιανά - Ντουσκάρας τής Παραμυθάς.

ΜΑΝΕΝΕΠΙΚ ή» ΕΝ Ι0ΝΧ Α\ ' Ε 
ΥΕΔΕΤΟΓΤΟΛ ΤΟΝΒΟιΙΕΟΝΝ 
ΙΕΤΟΔΕΤΗΝΑΙΤΑΙΛΜ ΕΡΑΙΑΙΕΙΣ

{'Β«ιγραφή πηλίνης πλακάς (κεράμου) ποδ δρίθηκβ ατά χωριό Αιοζιανά · Παράμυβιδς).

ΧΤΤ. Μ Ο ΥΣ6 Λ ΙΜ Η Ϊ



Δ. ΣΑΑΑΜΑΓΚΑ

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΑΤΑ

Σ Τ ' . — Γλυκολογία  *

Ξεχάσαμε, στήν οικεία θέση τοΰ ομό
τιτλου σχεδιάσματος, νά μιλήσουμε γιά τον 
κ ο υ ρ α μ π ι έ  πού προσφερόταν μονάχα 
στά καφενεία, και δέν ήταν δπως σήμερα 
γλυκό γιορταστικό τών σπητιών.Τό σχήμα 
του ήταν πλακέ ρομβοειδές, κι ή ετυμολογία 
του μας είναι άγνωστη' μοιάζει τούρκικη.

'Η  γνωστή μ π ο υ γ ά τ σ ι α .  μοιά
ζει μέ τό ανάλογης σημασίας Ιταλικό ίο- 
caccia (άπό τό fuoco, φωτιά, πΰρ).

Ό σ α π ο υ ν γ ι έ ς ( ή  σαπούν χαλ
βάς) γίνεται μέ νισίιστέ (αμυλάλευρο), πού 
είναι παραφθορά τής περσικής λέξης ν ε- 
σ ΐ α σ τ έ τ ζ ,  άμυλο.

*
Ή  β υ ο 1 1 ν ά δ α, ή λ ε μ ο ν ά δ α  

καί ή σ 1 ο υ μ ά δ αί ήταν παχΰρευστα 
σιρόπια πού τά αραίωναν μέ νερό. Ή  σ 1* 
ο υ μ ά δ α γινόταν άπό γάλα αμυγδάλων. 
Αντίστοιχο (σπητικό αύτό) ποτό της, ήταν 
ϊ ό θ ι ά σ ο ,  πού προσφερόταν συνήθως 
σέ επικήδειες συγκεντρώσεις. Ή  λέξη, 
άπό τό θ  ά σ ι α (τής Θάσου) κάρυα (άμΰ- 
δαλα)1.

Τό ρ ο ϋ μ ι ήταν τότε κοινόχρηστο, 
περιφημότερο δέ, τής Τζαμάικας,

*
Θερμαντικό επίσης ποτό κατά τή διάρ

κεια τοϋ χειμώνα, ήταν και τό κ ο υ σ 1 ά- 
φ(ι), αφέψημα άπό ξηρά δαμάσκηνα' άπό 
to  σύνθετο περσικό χ ό σ 1 — (εύάρεστον) 
$ π (λ ίαν): νερό διαυγές κα! είδος ποτού 
άπό όπωρικά κα! ζάχαρη.

* Συνέχει» άπό τό προηγούμενα.
1. Βλ. καί Άδ. Κοραή, Τά μετά θώναΐο-ν 

δΰριθένίο ουγγρκματσ- Τόμ. πρώτος, Γαλλο-β>> 
ληνικό Λευκών στή λέξη Amaudes.

Ά π ό  τά γλυκά τοϋ κουταλιού πού 
προσφερόταν στό ν τ α μ π ά κ ι (τουρκικά 
τ α μ  π ά κ, τρυβλίο) δηλ. σέ δίσκο, άναφέ- 
ρουμε τό κ ο ύ μ π λ ο ,  τό κορόμηλο "(στούς 
αρχαίους, ό καρπός τής κοκκυμηλέας. 
μτγν. κοκκομπλιάς, σέ μάς κουμπλιδς) κα! 
τό ζ έ ρ ν τ ε λ ο, τό βερΰκοκο (άπό τά 
περσικά ζ έ ρ ν τ— , κίτρινο— ά λ ο ύ κοκ- 
κΰμηλο : βερύκοκκο τό πικροπύρηνο)-

Οϊ Ε β ρ α ίο ι επίσης προσφέραν σέ γά- 
μους κα! παρόμοιες ευκαιρίες, τό λεγόμενο 
απ’ αυτούς φ ι ν ι ρ ό, καμωμένο μέ ώμους 
κροκούς αυγών, μέλι κα! μύγδαλα.

Στήν κατηγορία τών γλυκών—δπως τά 
χαρακτηρίζουν— ταψιού, ήταν κα! τό λε
γόμενο άπ° αυτούς μ α ρ τ ζ α π ά ν ,  ΐτα* 
λικής Ιτυμολογίας καί “—πιθανότατα—1 
προελεύσεως : τό m arzapane, πού γινόταν 
άπό αμύγδαλα καί ζάχαρη.

YQ0ata και φΧο)ρίά . . .»

Ή  τούρκικη μ ο ν έ δ α  (νόμισμα' ιτα* 
λικά m o n e ta - νομισματική μονάδα, inona 
da) ήταν διμεταλλική : χρυσή δηλ. κι άση- 
μένια. Βασική νομισματική μονάδα ήταν 
τό γ ρ ό σ ι(ι) (τουρκ. γρούσΐ, άπό τό ιτα
λικό grosso1, πού σημαίνει τό χοντρό, τό 
πιό μεγάλο, τό πιό ουσιώδες μέρος κάποι
ου πράγματος, καί ήταν —καί στήν ’Ιτα
λία—ένα είδος νομίσματος),

Τό γρόσΐι ήταν ασημένιο' πολλαπλάσιά 
του ήταν, τό δ ί γ ρ ο σ σ (δυό γρόσια), 
τό κ ά ρ τ ο (πέντε γρόσια), τό μ ε τ ζ ή τ ι 
(είκοσι γρόσια). Τουρκικά μ s t  ζ η τ 1 έ(ς) 
ύποδιαίρεσή του, τό μισό γρόσι. "Ολα 
άσημένια.

1. Τίς ερμηνείες Τών Ιταλικός νομιίίμϋίΐ1 
JtdJv δρων, τίς παίρνω άπό τό Dizioriario tod 
Francesco Cardinali, Bplpgna, 192?.
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Ή  Τούρκικη χρυσή λίρα, ίσοδυναμού- 
86 βασικά, μέ εκατό, (κατά τόπους ομως 
ίσαμε εκατόν δέκα) γρόσια' πολλαπλάσιά 
της, τό δ ί λ ι ρ ο καί τό π ε ν τ ό λ ι ρ ο '  
υποδιαιρέσεις της, ή μ ι σ ή λ ί ρ α  καί 
τό κ ά ρ τ ο8— λ ί ρ α ς. Τό δίλιρο λεγό
ταν καί ν τ ο ύ π ι α (άπό τά ιταλικό 
doppia =  διπλή).

Κέρματα μεταλλικά, μ ε τ α λ λ ί κ ι α 3 
(άπό μίγμα οχι εύγενών μετάλλων), ήταν 
ό π α ρ ά ς, πού ισοδυναμοΰσε μέ τό ‘/«ο 
τοϋ γροσιοϋ, οί δυό παράδες, ή π ε ν τ α- 
ρ α, ή δ ε κ ά ρ α ,  ή (ε ί)κ ο σ 1 ά ρ α, 
ή π ε ν η ν τ ά ρ α κ ι ή  κ α τ ο σ τ ά ρ α .  
Τό ’/* τ°ύ γροσιοϋ, ως υποδιαίρεση, λε
γόταν ρ ο ΰ π(ι)4 π.χ. τρία κί ρούπ5—τρία 
γρόσια καί δέκα παράδες. Τά “/4 ζ ο (υ)- 
λ ό τ αβ π.χ. δυό κί ζουλότα = δ υ ό  γρόσια 
καί τριάντα παράδες.

*
Τό γρόσι λεγόταν καί α σ λ ά ν ι ,  (ή ά- 

ραβ. λέξη ά ρ σ λ ά ν, σημαίνει λιοντάρι) 
άπό αντίστοιχη παράσταση πού ήταν τυ
πωμένη άπάνω του' πιθανόν, άπό ισότιμο 
Ένετικό νόμισμα, μέ τόν Ένετικό λέοντα 
άπάνω του, καί ήταν ίσης άξίας καί μέ 
τή ρ ε γ γ ί ν α·

Τό γρόσσι παλαιότερα, είχε καί μικρό
τερες άκόμα άπό τόν παρά υποδιαιρέσεις. 
Ό  κάθε παράςειχε τρία ά σ π ρ α  (τουρκικά 
ά κ τ σ 1 έ =ύπόλευκος, λευκοειδής) καί τό 
κάθε άσπρο τρία ρούπια : Στήν άκμή δηλ. 
τής τουρκικής αυτοκρατορίας, μπορούσες 
ν’άγοράσης κάτι, μέ ένα τριακοσιοστό έκτο 
τού γροσιοϋ, δηλ. τό ενα τριανταεξάκις χ ι
λιοστό τής χρυσής λίρας. Τό πουγγί, είχε 
500 γρόσια.

Ή  γ α ζ έ τ α 7, ήταν κι αύτή παλαιό νό
μισμα (ιταλικά ga zeta ) κι ισοδυναμοΰσε μέ

•  ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ*

2. Ά π ό  τό ίταλ. quarto  =τέταρτο .
3. Ά π ό  τό τουρκικό, μεταλλίκι.
4. Ρ  ο ΰ π ι επίσης είναι καί τό Vs 

τοΰ πήχυ.
5. "Η παροιμιακή φράση «πήγι μί τρία κι 

■ ρουπ στοϋ γάμου» σημαίνει ξεκίνησε γιά κάτι 
σοβαρό ανέτοιμος καί απροετοίμαστος' ασυλ
λόγιστα.

6· Τό ζλόΐ, εΤναι πολωνικό νόμισμα.
7. Ή  φρου-(φλωρο)γαζέττα, κατήντησε νά 

είναι μεταλλική απομίμηση χρυσοΰ νομίσματος, 
πού τό κρεμούσαν (άκόμα καί στίς γάτες, γκα'ί-

ενα άσπρο καί 3δ°/0, δηλ. μέ ένα άσπρο"κι 
ένα ρούπι- κάποτε μ’ αύτή αγόραζαν (στήν 
’Ιταλία) μιά εφημερίδα τής εποχής, πού 
γ ι’αύτό ονομάστηκε κι αύτή γ α ζ έ τ α '  κι 
δ έφημεριδογράφος κι εφημεριδοπώλης 
(τουρκικά) γ α ζ ε τ α τ ζ ή ς.

Νόμισμα επίσης ήταν καί τό φ λ ω ρ ί 
άπό τό ιταλικό fiorino. Τό φιορίνι, ήταν 
χρυσό νόμισμα πού έβγαινε στή Φλωρεντία 
(τήν Ιταλικά, Φιρέντσε), κι ειχε άπάνω του 
άποτυπωμένο τό λουλούδι (ίταλ. fiore, καί 
υποκοριστικό fiorino, λουλουδάκι) κρίνο.

*
Τό ελλειποβαρές άπό τήν πολλή χρήση 

μεταλλικό νόμισμα λεγόταν γ λ υ μ μ έ ν ο 8 
(χωρίς δηλ. τά ανάγλυφα σημάδια του) 
καί περνούσε γιά  λιγότερο. Τό άλλαγμα, 
τό χ ά λ α σ μ α, τό νά κάνη κανείς ψιλά, 
λιανά, λ ι α ν ώ μ α τ α, χαρακτηριζόταν 
ως τ σ ά κ ι σ μ α ,  καί τό ρήμα τ σ α κ ί- 
ζ ω. Αύτό, φαίνεται νά έ'χη καταγωγή 
άπό τόν καιρό πού τό κοινό μέσο άνταλλα- 
γής, δέν είχε γίνη άκόμα νόιιισμα, δηλ. 
κομμάτι άπό μέταλλο ωρισμένου βάρους, 
σφραγισμένο καί καθωρισμένης άπό τό 
Κράτος άξίας, άλλά οί άνταλλαγές γινόταν 
μέ διάφορου κάθε φορά βάρου; άτόφιο μέ
ταλλο, πού τσακιζόταν σέ άντίστοιχα κομ
μάτια.

Στόν καιρό ^τής απελευθέρωσης, μιά 
δραχμή ισοδυναμοΰσε μέ πέντε γρόσια. 
Σέ κάποια περίσταση ή Τουρκιά ειχε 
άναγκασθή νά βγάλη χαρτονόμισμα. Αύτ« 
ήταν αργότερα γνωστά ώς κ α ϊ μ έ δ ε ς. 
’Έ τσι ονομάτισαν έπειτα καί κάθε τίτλο 
ποΰ ειχε εκμηδενιστεί νομισματικά9.

Συνθηματική λέξη γιά υποδήλωση τής 
έ'ννοιας δτι κάποιος «τόν έχη τόν παρά», 
ήταν ή λέξη άβέρ (άπό τό ρ. άβέρω, κι 
άπό τό περσικό άβέρ =έκεΐνος πού έχει, 
φέρνει). Γιά τήν ίδια  έννοια χρησιμοποι*

λες πού πιάναν τά π α ιδ ιά ), γιά  φανταχτερό 
στολίδι, άντίς τά πραγματικά φλωριά τών ευ
πορών, πού ήταν απαραίτητο εξάρτημα, τής βα
ρύτιμης κι αύτής στολής τών γυναικών.

8, Λεγαν γιά κάποιον δτι εγινε <σά γλυμμέ
νο κάρτο», δταν αδυνάτιζε καί χλώμιανε πολύ ή 
ήταν φυσιογνωμικά ανέκφραστος άπό λιγνότητα.

9. Σάν δπως λέμε σήμερα, μ ε ν τ ι τ ε- 
ρ ά ν ε α.
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ούσαν τήν λέξη φ ’(υ)σ ά ε ι ,  η t o i l  ν 
Φ* σ d ε ι (τούν παρά).

Η —Παζάρι α καί Μ πεζεστέν ια

Είναι αρκετά γνωστή ή μεγάλη πυρ- 
καϊά — εμπρησμός μάλλον— πού έγινε στό 
παζάρι τών Γιαννίνων τόν ’Ιούλιο τοϋ 
1869, επί Βαλή Γιαννίνων (τόν περίφημο 
στήν ιστορία τοϋ τόπου) ΡασσΙμ Πασια, 
κατά τήν δποία κάηκαν 1017 ακίνητα : 
«519 « ε ρ γ α σ τ ή ρ ι  α»1 (καταστήματα 
δηλ.) 435 οίκίαι, 20 χάνια, είς λουτρός 
(sic) 43 φοϋρνοι, καφενεία, καζίνα2 καί 
οίνοπνευματοπωλεΐα», μέ συνολικές ζημίες 
αξίας 600 χιλ. χρυσών τουρκικών λιρών. 
Ή  είδηση αυτή, άναφέρεται στά φΰλλα 
τής 31ης ’Ιουλίου καί 7ης Αύγουστου τής 
ίδιας χρονιάς, τής Τουρκοελληνικής εφη
μερίδας τών Γιαννίνων «’Ιωάννινα — 
Γ ιάνγια».

Στίς 18 τοϋ Σεπτέμβρη —σχεδόν με
τά δυό μήνες— άπό τήν ίδια εφημερίδα 
άναφέρεται νέα πυρκαϊά στό Κ ρ ε μ μ υ- 
δο π ά ζ α ρ ο*.

*

Μέσα στήν πόλη τών Γ ιαννίνων καί 
ειδικότερα μέσα στήν περιοχή τοϋ Παζα- 
ριοϋ της, υπήρχαν, άκόμα καί στά χρόνια 
μου, μερικότερης μορφής παζάρια, σέ κα
θένα άπό τά όποια πουλιόταν, ειδικής 
κατηγορίας καί συγγενικά προϊόντα, συ 
νήθως, άπ’ ευθείας άπό τούς παραγωγούς.

Έ τσ ι υπήρχαν στά Γιάννινα τής πα- 
ληάς εποχής τ ό κ ρ ε μ μ υ δ ο π ά ζ α ρ ο  
πού είπαμε, γιά  τήν πώληση ξηρών κρεμ- 
μυδιών καί σκόρδων, τό ά λ ε υ ρ ο π ά -  
ζ α ρ ο ,  τό κ ρ ι θ α ρ ο π ά ζ α ρ ο ,  τό 
σ τ α φ υ λ ο π ά ζ α ρ ο ,  τό ά λ ο γ ο -  
π d ζ α ρ ο, τά όποια μέ τόν καιρό έγιναν 
και τοπωνυμικά.

1. Ά  ρ γ ά σ τ  ή ρ (ι) ονόμαζαν τότε τό κα
τάστημα γενικά, κ ι ά ρ γ α σ τ η ρ ι ά ρ '  (έοι) 
τόν καταστηματάρχη.

2. Ά π ό  τό ιταλικό casino =  έπαυλη, λέ
σχη’ καζίνα είχαν καταντήσει νά λένε εδώ τούς 
κάποιας περιοπής κ α φ ε ν έ δ ε ς .

3. Στό γιαννιώτικο ιδίωμα, κ ρ ο υ μ υ δ ο υ -  
π  ά ζ  α ρ ο υ' τά κατόπι παζάρια, κατά ανά
λογο προφορά.

Τό Κ ρ ι θ α ρ ο π ά ζ α ρ ο ,  ήταν 
στήν τριγωνική πλατειοϋλα πού σχηματί
ζεται μπροστά στό Χάνι τοϋ Κιτσιολάμ- 
πρου, τό Ρολογάτικο Κιοΰρη καί τό Φούρ
νο4 τοϋ Δούβλη" συγκετρωνόταν δέ εκεί 
χωρικοί άπό τά γΰρω, γιά πώληση γενικά 
σιτηρών καί ό'σπριων. Τό άλευροπάζαρο 
ήταν στήν καμπυλόγραμμη πάροδο πού 
ανοίγεται αμέσως δεξιά καθώς κατεβαί
νουμε τό δρόμο πού ανοίγεται απέναντι 
άπό τό Εμπορικό Μαρνέλη5, καί βγάζει 
στό δρόμο πού οδηγεί πρός τ© Κουρμα- 
νειό6 (τώρα Πλατεία Νεομάρτυρα)' έκεΐ 
ήταν συγκεντρωμένοι οί αλευράδες, οί 
μεταπωλητές δηλ. εγχώριων άλευροποιη- 
μένων άλλά καί αυτούσιων σιτηρών. Τό 
Ιπαγγελματικό αύτό ό'νομα μεταβλήθηκε 
καί σέ επώνυμο.

Τό Σταφιλοπάζαρο ήταν κυρίως στήν 
πλατεία πού είναι απέναντι άπό τό ’Ορ
φανοτροφείο Γεώργιου Σταύρου7, ή δποία 
λεγόταν τότε «στόν Πλάτανο» κι αργότερα 
Γυαλί—Καφενέ8. Έ κ εΐ οί παραγωγοί, τόν 
καιρό τής συγκομιδής συγκέντρωναν τά 
γιά πάτημα [στού πατ’(η)τήρ(ι)] προωρι- 
ζόμενα σταφύλια. Ε π ίσης γιά τόν καιρό 
τής παραγωγής, στό χώρο πού ανοίγεται 
μπροστά άπό τό σπήτι τοϋ Φλώρου, απέ
ναντι άπό τό Χάνι τοΰ Γκάβα, συγκεν
τρωνόταν οί μικρών ποσοτήτων παραγω-

4. Γ ιά  ψήσιμο ψωμιοΰ καί φαγητών ό ψω
μάς, φουρτζής. Ο ί περισσότεροι, ζύμωναν τότε 
στά σπήτια τό ψωμί καί τό στέλλαν στό φούρ
νο μέσα στό π  ι ν α κ ω τ ό, ποΰ στηριζόταν 
στό κεφάλι, απάνω στόν π ι δ ο υ λ ό γ ο υ  
(κουλούρα).

5. Ο ί συνοικίες πού ανοίγονται δεξιά τοΰ 
δρόμου αύτοΰ, στήν περιοχή πού κλείνεται άπό 
τήν οδό Καλλάρη καί Κουντουριώτη, ήταν δλες 
Ε βρ α ϊκές καί ονομαζόταν β α κ · ο ύ φ ι κ α '  
είχαν φκιαστή μετά τήν πυρκαϊά τοΰ 1869 καί 
εξυπηρετούσαν οικονομικά κάποιο Τζαμί. Γιά 
τίς ϊδιες περιοχές χρησιμοποιόταν καί τό το
πωνύμιο Σ κ α τ ι ο ΰ σ ε ς .

6. Ά π ό  τό περσικό καραμάν, μελαψό : 
στόν καιρό πού ό Ά λή  — Τεπελενλής εφκιανε 
τό Φρούριο, στήν πλατεία  αύτή μοίραζε στούς 
εργάτες μελαψή ποιότητα ψωμιοΰ πού ονομά
στηκε Καραμάνικο, ίσως και Κουραμάνα.

7. Βλ. στό τεΰχος Μαίου έ.ε. τής Ή π. 
Ε σ τία ς, εργασία μου «ή Βρύση τοΰ Παζαριοΰ».

8. Ά πό  κλεισμένο μέ τζαμαρίες έκεΐ κα
φενείο.
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γοΐ φρέσκου βούτυρου. Τό κουβαλούσαν 
έκεΐ συνήθως μέσα σέ ασκιά, και προμη
θευόταν από κεϊ τό βοΰτυρο τής χρονιάς 
οί περισσότεροι νοικοκυραΐοι Γιαννιώτες, 
πού συνήθιζαν νά βάζουν ολα σχεδόν τά 
τρόφιμά τους, τής χρονιάς (κάρβουνα, ξυ
λά, λάδι, βοΰτυρο, κρασί, τυρί, σκόρδα, 
κρομμύδια, άλεϋρι, άκόμα κα'ι ζάχαρι.

Τό Άλογοπάζαρο γινόταν στό πλάτω
μα κάτω άπό τό σημερινό Δημαρχείο, 
άλλοτε Γυμναστήριο Στρατού και Δήμου, 
τώρα σταθμός αυτοκινήτων, τό τουρκικά 
Ά τ — (άλογο)—Παζάρ.

*
“Ολα αυτά τά Παζάρια ήταν υπαίθρια 

και περιοδικά. Κατά ομοιο δμως τρόπο 
ήταν παληά συγκεντρωμένα καί άλλες βι
οτεχνικές η επαγγελματικές τάξεις : Τά 
Καλαντζίδικα (κυρίως τά καζαντζίδικα, οί 
κατασκευαστές δηλ. οικιακών άπό χάλκω
μα σκευών (τά γνωστά χαλκώματα : καζά
νια, ντιψιά9, τινζιρέδις, σαγάνια, ντ(η)γά- 
νια10, νταβάδις, τζιούμις11, γκιούμια13, 
μπρίκια, λιγγιέρις13, σ’(ι)νιά·\ καφόμπρι- 
κα, μπακράτσια15, σιφέρ—τάσια16, μαγγά- 
λια)' αυτοί πού καλλάϊζαν τά χαλκώματα, 
οί καλλαντζήδες (γανοματήδες σήμερα) ήταν 
περιφερόμενοι — καλκώματα γιά καλλάϊ-

9. Τεψιά.
10. Τηγάνια.
11. Κουβάδες άντλήσεως νεροϋ άπό τά πη

γάδια.
12. Δοχεία μεταφοράς νεροΰ.
13. Πιατέλες.
14. Σ ιν ιά , μεγάλα τεψιά, πού χρησιμοποι- 

όταν γιά  εναπόθεση τών φαγητών σέ καιρούς 
πού τρώγαν κομισμένοι σταυροπόδι γΰρω-γΰρω.

15. Μικρά επιτραπέζια δοχεία νεροΰ.
16. Σ ε φ έ ρ αραβικά πόλεμος. Σκεΰος 

άποτελούμενο άπό τρία μικρά δοχεία, καμωμέ
να; έτσι ώστε, περνώντας άπό δυό ελάσματα, νά 
στέκουν τό έ'να έπάνω άπό τό άλλο, γιά  μετα
φορά διαφόρων είδών φαγητού. Τό τ ά ς είναι 
κι αυτό τούρκικο — τό τ ά σ ι .

σμα ! . . .— καί σκορπισμένοι σέ διάφορα 
μικρομάγαζα τής πόλης), τά καλλαντζίδι- 
κα λοιπόν (τών χαλκωμάτων) ήταν συγκεν
τρωμένα κοντά στό τέρμα τής όδοΰ ’Ανε
ξαρτησίας. Τά Γύφτικα, («σιδηρουργοί 
καί μουσικοί17») στό τέρμα τής όδοΰ Μα- 
νωλιάσας, στά Ζευγάρια καί τό τέρμα Καλ- 
λούτσιας (21ης Φεβρουάριου). Τά Μπρου- 
ζάδικα (λάμπες, σιαμντάνια18, παλλάντζες, 
καντάρια, στατέρια, λυχνάρια, γκδούνια 
κ.ά.) κοντά στά Καλλαντζίδικα. Τά Τσαρου
χάδικα, κατά μήκος τοΰ αύτοΰ δρόμου καί 
στίς αρχές τής όδοΰ Άβέρωφ (Καμάρες). 
Τά χασάπικα τών Ε βραίω ν, στό δρόμο 
προς τό Κουρμανειό. Τά Ζαρζαβατ—τζί- 
δικα (μανάβικα) (κουμπουρλάχανα19, καρ- 
ναμπίκια20, μακιδονήσ(ι)21, πατριτζίάνια” , 
καστραβέτσια28, μήλα τσ’ γής21 κ.ά'.), γύρω 
άπό τό Κουρμανειό.

Μπιζιστένια25, λεγόταν οί κάθετοι 
δρόμοι πού άνοίγονται αριστερά στό τέλος 
τής όδοΰ ’Αβέρωφ καί βγάζουν στήν οδό 
Βύρωνος.

Ά π ό  τίς βιοτεχνίες αυτές βγήκαν καί 
τά επώνυμα Αλευράς, Κριθαράς, Σταφυ- 
λας, Καλλαντζής, Καζαντζής, Μπρουζας, 
Χασάπης, Κανταρας, Στατήρας, Κου- 
δουνκ,.

Δ. ΣΑΛΑΜΑΓΚΑΣ

17. Βλ. στό τεΰχος Φεβρουάριου έ.ε. τής 
ΤΙπειρ. Ε στίας, ομότιτλη εργασία μου, Γ '.

18. Κηροπήγια.
19. (κραμβο) λάχανο.
20. Τουρκικό, κουνουπίδι.
21. μαϊντανό.
22. Τουρκικό, μελιτζάνες,
23. άγγοΰρια (πιθανόν βενετσιάνικης προ- 

ελεΰσεως, άπό τό διαλάλημα ca s tra ti - veeclii 
(περισσότερο δέν έπεκτείνομαι). Ο ί Ε β ρ α ίο ι 
πρόφεραν κ α σ τ ρ α β έ κ ι .

24. Ντομάτες.
2δ. Περσικά μπιζιστέν, σκεπαστή, οργα

νωμένη άγορά.



ΙΩΣΗΦ Μ. ΜΑΤΣΑ

ΓΙΑΝΝΙΩΤΙΚΑ ΕΒΡΑΪΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ*
2. Δ Ο Ξ Α Σ Μ Ε Ν Ο  Τ ’ Ο Ν Ο Μ Α  Σ Ο Υ * *

(τραγούδι δμορφό σ’ ελληνική γλώσσα) ***

1. Δοξασμένο τ’ δνομά σου, ποιγητή ουρανού καί γης,
πού επαράγγειλες τοΰ ανθρώπου : Ό χ  τις στράτες μου μή έβγής ! 
Και δείξε του καί τό φόβο : Γιά ή πίσσα, μην καγής !

2. Ποιός λογιέται άντρειγιωμένος, τοϋ πολέμου φυσικός ;
— Πού δχ τίς στράτες τσής καρδιάς του απομένει νηστικός.

Μέ τό νέφσι του μαλώνει δυνατός καί γνωστικός.

3. Πού πλανιέται στήν αγάπη μοίιανέτι τόν βαστώ.
Κατά ώρα δσο γελιέται καί τοϋ λέει, σ’ ευχαριστώ 
καί κατόπι τόν ξεπλένει μέ νερό ζοματιστό.

4. Μή πλανιέστε παλικάρια, τ’ είναι κόπος καί μπελιάς.
Μήν πουλεΐτε ιήν τιμή σας γιά τής ώρας τά καλά, 
τί ζημιώνεστε κατόπι διαφορέματα πολλά.

* Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου τεύχους.
** Στό παλαιότερο χειρόγραφο είναι γραμμένο χωρίς φωνητικές στιγμές, στό νεώτερο 

μέ τά φωνήεντα. Ό  αείμνηστος Γιωσέφ Έ λ ιγ ιά  δημοσίευσε στό περιοδικό τής Μ εγά
λης Ε λληνικής Ε γκυκλοπαίδειας (φύλλον 129 τής 6 Μα ίου 1928) δώδεκα στροφές 
τοΰ τραγουδιοΰ (τις 1, 2, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 16, 17, 21 καί 22) μέ τόν τίτλο : " Ε ν α  έ β ρ αϊ- 
κ ό λ α ϊ κ ό ά σ μ α  τ ή ς  ’Η π ε ί ρ ο υ .  Είχε ύπ’ δψη του άλλο χειρόγραφο, 
σύγχρονο δμως μέ τά δυό δικά μας. Ό  Έ λ ιγ ιά  χώρισε κάθε 15σύλλαβο στίχο σέ δύο 
κι απέδωσε κάθε στροφή σέ έξ στίχους. Τ ίς παραλλαγές σημειώνουμε μέ τό (Π.) γιά 
τό παλαιότερο χειρόγραφο, (Ν.) γιά  τό νεώτερο καί (Έ .) γιά  τήν έκδοση τοΰ Έ λιγιά .

*** Ό  τίτλος τοϋ τραγουδιοΰ έβραϊστί στά χειρόγραφα.
1, 1. Ποιγητή (Έ.), πεγητή (ΓΙ.), παινιητή (Ν .). Ο ύ ρ α ν ο ΰ .  Τά χγφα έχουν ουρανούς,

ό (Έ .)  ούρανοϊς. 2, ό χ τ ί ς  σ τ ρ ά τ ε ς μ ο υ ,  άπό τούς δρόμους μου, οχι τίς 
στράτες (Ε), μή έβγής (Π.) μή βγής (Ν .) 3. δείξε (Π.), δεϊξι (Ν.), κι έδειξες του 
καί τόν τρόπο (Έ .) . Ή  εικόνά δηλώνει τήν κόλαση.

2, 3. Π ο ύ ό χ  τ ί ς  σ τ  ρ ά τ ε ς ... εκείνος πού στερείται (απομένει νηστικός), έκείνος
πού αποφεύγει τούς πόθους τής καρδιας του.
Ν έ φ σ ι ,  ή ψυχή (λ. άραβ.) ν ε φ έ s 1ι (Ν.) (λ. εβρ._ ή ψυχή).

3, 1. Μ ο ί ι α ν έ τ ι ,  άγνωστη, φθαρμένη τουρκ. λέξη, ίσως άμανέτι (ένέχυρο), ή μηχνέτ
(απελπισμένος), π ο ύ ,  στά χγφα δ π ο υ .

3. ζουματνστό (Ν.).
4, 1. τ ’ ε I ν α ι - στά χγφα δ τ ι ε ΐ ν α ι, διότι είναι- μ π ε λ ι ά ς ,  δχλ^σις (λ. τουρκ.).

μπίλιάς (Ν.). 2. πουλιέτε (Ν.). 3. δ ι α φ ο ρ έ μ α τ α  (Ν.) διαφορήματα
(Π .), κέρδη. Τ  ί, στά χγφα ο τ ι.
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5. 1

6.
7. 1
8. 1

9. 1

10.

5. Στό σεβντά νά μή θαρρείτε, τ ’ είναι πολύ γελαστής, 
τοΰ πουγγιοΰ σου παραδότης, τοϋ κορμιοΰ σου χαλαστής 
και στήν κρίση τή μεγάλη γίνεται και ’ξεταχτής.

6. Λόγιασα νά σέ παινέσω καί σαστίζω τί νά είπώ !
Ποΰθε νά πρωταρκινήσω καί ποΰ γνώση καί σκοπό ; 
Βασιλιά τών βασιλιάδων, τήν δρμήνια σου αγαπώ.

7. ‘H j δρμήνια σου φωνάζει καί στόν κόσμο διαλαλεΐ :
Θυμηθήτε με καί μένα, μην κοιμάστε σάν πουλί.
Κάμετε καί λεημοσύνη καί γνωσέψτε οί ζουρλοί.

8. "Οπου ντυέται τήν δρμήνια ωσάν to πουκάμισο,
ντυέται γνώση, ντυέται πλούτη, ντυέται κι δνομα χρυσό 
καί τό λιό καλύτερό του, πάνει στόν Παράδεισο.

9. "Οπου τόν Θεό αγαπήσει, μέ καρδιά και μέ ψυχή
πιάνεται νά τόν τιμήσει, γιόμα, βράδυ καί ταχύ, 
δτι αυτό ’ναι τό χωριό σου, ή πατρίδα σου, αρχή.

10. Τά δράνια μαρτυρούνε τή μεγαλοσύνη σου
κι ή δλπίδα τών καϋμένων τήν ταπεινοσύνη σου. 
Μεγάλους, μικρούς δοκιέσαι μέ τή λεημοσύνη σου.

• σ τ ό σ ε β ν τ ά  ν ά  μ ή  θ α ρ ρ ε ί τ ε  (Έ ·), μην εμπιστεύεστε στήν άγάπη. Τά 
χγφα : μή θαρρείται στήν άγάπη. τ ’ ε ί ν α ι  π ο λ ύ  γ ε λ α σ τ ή ς ,  γ ιατί εξα
πατά. 2 Τοΰ πουγγιοΰ σου (Π.) (Έ .). τοΰ φόβου σου (Ν.) π ο υ γ γ ί, ή σακκούλα το 
κομπόδεμα. Παραδότης (Έ .). παραδότη (τά χγφα). 3 Γίνεται (Π.) γένηται (Ν.). Ξ ε- 
τ α χ τ ή ς (Ν.), εξεταστής.
Λ ό γ ι α σ α  (Έ .) , έλόγιασα (Π.), ήλόγιασα (Ν.), έβαλα στό νοΰ μου. 2 ποΰθε (Π.), 
άποΰθε (Ν.). 3 Ό  ρ μ ή ν ι α, συμβουλή 

. ή] όρμήνια - διάβασε ή γιορμήνεια, φουνάζει (Ν.) 3 κάμητε (Ν.)
• δ π ο υ  ν τ υ έ τ α ι τ ή ν ό ρ μ ή ν ι α ,  οποίος ακούει τή διδασκαλία τοΰ Θεοΰ·

Ή  έκφραση τής έννοιας είναι έβραΐζουσα. Ν τ υ έ τ α ι ,  ντύνεται, περιβάλλεται"
3 κ α ί τ ό λ ι ό κ α λ ύ τ ε ρ ο  (Π.), τού λιό (Ν.), τό πλιό καλύτερό τ η ς  (Έ .). Τόν 
ιδιωματισμό λ ι ό ( =πιό) βρίσκουμε καί σ’ ενα τραγούδι τής Θράκης. Ν. Πολίτη,
ΈκλογαΕ, Έ πίμετρον Β' : ό Κωσταντής ό λιό μικρός.

. Θεό (Ν ), Θεγό (Π .), άγάπη (Ν.). 2 Η ι ά ν ε τ α ι ν ά  τ ό ν  τ ί μ η σ ε  ι... τόν 
τιμά προσευχόμενος πρωί. μεσημέρι καί βράδυ. 3 δτι αύτό ( ναι) τό χωριό σου,
ή πατρίδα σου, ή} άρχή (Ν.), δτι αύτό τό χρεγιό σου, οί πατέρες απ’ άρχή (Π.)
Ό  στίχος είναι κατεστραμμένος, δπως κι άλλοι παρακάτω. Φαίνεται πώς τό τραγούδι 
είναι άπό τά πιό παλιά και πώς, τήν εποχή πού τό συμμάζεψε ό άντιγραφέας, θά 
είχε πάψει νά τραγουδιέται ενα μεγάλο μέρος του.

• Τά ουράνια μαρτυροΰσι (Έ .) . πβ. ψαλμ. 18,2 Οί ουρανοί διηγούνται δόξαν Θεοΰ. 
;· Μιγάλον μικρόν δουκιέσαι (Ν .;, τήν λεημονσύνη (Ν.) - δ ο κ ι έ σ α ι ,  επισκέπτεσαι

φροντίζεις, σκέπτεσαι,



11. Θέ μου, δπου έπλασες ουράνια και τή γής 5ίαι θάλασσα, 
μήν τηρας τά κρίματά μου, τις στράτες εχάλασα.
Σοΰφταιξα, συμπάθησε με, τήν όρμήνια σου άλλαξα.

12. Θέ μου, δό μου νοΰ καί /νώση μέ τ’ εσέ νά πορευτώ 
καί μέ τίς παραγγιολές σου τήν ποδιά μου νά ραφτώ 
καί μέ τούς καλούς ανθρώπους στό δεφτέρι νά γραφτώ,

13. Δένω χέρια, γονατίζω, γέρνω κ ιί  σέ προσκυνώ
κι5 δμπροστά άπό τή δουλειά μου τήν παίνεσή σου παινώ.

Ά σπρισε τό φταίξιμό μου, τ5 είναι κατακόκκινο,

14. Μέρα νύχτα σέ λογιάζω, τήν παίνεση ς’ μολογώ
καί στό φάει μου καί στό πιει μου τ’ ονομά σου ευλογώ.
Σκέπασε τά κρίματά μου, ρίξε τά στό πέλαγο.

15. Φοβερές ειν’ οί δουλειές σου, θαμαχτή εΐν* ή γνώση σου,
μετερίζι ε ιν5 τ’ όνομά σου, λεημόνια ειν’ ή γνώμη σου, 
κι ουδέ ήρτε ουδέ θελά 5ρτη ή] αρχή κι ή σώση σου,

16. Τό βασίλειο σου γιά πάντα, δ ορισμός σου γιά πολύ
καί ζωνάρι τό ζωνάρι τήν δλπίδα σου άγκαλεΐ,
κι άνθρωπος δχ τό θυμό σου νά κρυφτεί δέν τοΰ βολεΐ.

-—· ·'■ · - - ; - - - ·  c ΗΠΕΙΡΩΤΙ ΚΗ ΕΣΤΙΑ»

11. 1. Τήν ήγής (Π.), κα ί τή θάλασσα (Ν.)
12. 1. Δ ό μ ο ν ,  δώσε μου, μ ε  τ’ ε σ έ  ν ά  π ο ρ ε υ τώ , νά ζήσω,νά διάγω σύμφωνα μέ τις

εντολές σου μέ τ’ ήσέ (Ν.), μέ τ’ έσέν’ (Έ .). 2 τ  ή ν π  ο δ ι ά μ ο υ ν ά  ρ α φ τ ώ ,  
εβραϊσμός στήν έ'κφραση τής έννοιας, τήν ποδιά  σου (Ν.), στήν ποδιά μου (Έ .), νά 
ράψω τίς εντολές σου στό Ιματιό μου (πβ. τήν εντολήν τοΰ tz itz itli. ’Α ριθμοί) Ε ' 37.

13. 1. Δίνω (Ν.). 2, τίς παινέσεις σου άρχινώ (Έ.), τήν παίνεσή σου ν ά παινώ (τά γχφ.).
3. ’Ά σπριζε (Ν.), τ’ είναι (Ν.), τ ’ εΐν' (Π.), τί είναι (Έ .). Ή  εικόνα σημαίνει τήν κά-

θαρση άπό τίς αμαρτίες καί είναι παρμένη άπ’ τόν Ή σ α ΐα , 1, 18 : “’Εάν ώσιν αί 
άμαρτίαι υμών ώς φοινικοϋν, ώς χιόνα λευκανώ.ΐ’Εάν δέ ώσιν ώς κόκκινον, ώς εριον 
λευκανώ». Σέ μιά άλληγορική παράφραση τοϋ "Ασματος ’Ασμάτων γραμμένη κι αυτή 
στά ελληνικά μέ εβραϊκή γραφή, ποΰ τραγουδιόνταν στή Συναγωγή ώς τό 1943, βρί
σκουμε τήν ίδ ια  εικόνα : «Καί τά. χείλια τοϋ Κοέν (= ίερ έα ) τοΰ Μεγάλου έζήταγαν 
παρακάλεση, καί τά λόγια του αναποδογύριζαν τά φταιξίματα τοϋ Γισραέλ, ποΰ 
μοιάζουν τήν κλώνα τήν κρεμιζιά κα ί άσπριζαν αυτά σάν μαλλί καθαρό..»

14. 1. παίνησή σου (Ν.). 2. σ τ ό  φ ά ε ι  μ ο υ  κ α ί  σ τ ό π ι ε ΐ  μ ο υ .  δταν τρώγω
κι δταν πίνω οί λ. φάει—πιβΐ μονοσύλλαβες δπως λέγονται καί σήμερα στά Γ ιάννινα.

3. ρίξι τα (Ν.).
15. 1. Φοβιρές (Ν.). 2. μ ε τ ε ρ ί ζ ι  πρόχωμα (λ. τουρκ.) Πρβλ. Βασιλειών Β'-ΚΒ, στήν

’Ωδή τοΰ Δαβίδ : Κΰριε πέτρα μου καί οχύρωμά μου. Ληϊμόνια είναι ή γνώση σου (Ν).
3. Θ ε λ ά ’ρ τ η ~  θά  έρθει — καί ούδε θελα ερτη (Ν.). Ή  σ ώ σ η  =  τό τέλος.

16. 1. ό ό ρ ι σ μ ό ς σ ο υ, ή εξουσία σου. Τά χγφ· κι ό Ε. έχουν : ορισμός (χωρίς τό άρθρο)·
2. ζ ω ν ά ρ ι  τ ό  ζ ω ν ά ρ ι ,  ή κάθε μιά γενιά, ζουκάρι (Ν.). τήν όλπίδα άγκαλεΐ (Ν.)·
3, κι ό άνθρωπος (Ε)., κι άνθρωπος (τά χγφ.). Δ έν  τ ο ΰ  β ο λ ε ΐ ,  δέν μπορεί,
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17. Ε ίναι κρίση στους ανθρώπους κι είναι θαμαχτή πολλά 
κι άλλος δέν τήν άπεικάζει, μόν’ δπου είναι στά ψηλά : 
Που είναι καλοί τραβούν ντέρτι και κακο! άπερνοΰν καλά.

18. Φρόνιμος νά μήν παινιέται μέ τή φρονιμάδα του, 
μην παινιέται άνδρειγιωμένος μέ τήν άνδρειγιάδα του
κι οΰδ’ ό πλοΰσιος μέ τό πλοΰτη δπου εχει στήν αράδα του.

19. Μόν’ μέ τοΰτο νά παινιέται, δπου θέλει νά παινεθή :
Μέ τή γνοΰρα τοΰ Θεοΰ μας πάντα του νά γρικηθή.
Κάνε δίκιο, καλοσύνη ; Μέ τ ’ αυτά νά θεληθή.

20. Ό μπρός του νά τόν λογιάζει, νά μήν άλησμονηθή, 
μή θαρέψει στά καλά του κα'ι νά μήν άπαρνηθή.
Μέ τό θάρρος τοΰ Θεοΰ μας πρέπει νά δυναμωθή.

21. "Εφαγες; ε! πάρε νίψου, πλΰνε κα'ι τό στόμα σου 
κα'ι βλόνα τό νοικοκύρη. "Εβγαλε δχ τό χώμα σου
απ’ αύτοΰ ψωμι χορταίνεις κι αΰτοΰ ’ναι τό στρώμα σου-

17. 1. θαυμαστά πολλά (Ε), θαμαχτή πολλά (τά χγφ.). 2. ά π ε ι κ ά ζ ε ι ,  εννοεί (λ. τοϋ
γιαννιώτικου ιδιώματος, τή βρίσκουμε καί στόν Βηλαρά). Μ ό ν ’ δ π ο υ  ε ί ν α ι  
σ τ ά  ψ η λ ά ,  παρά μόνον εκείνος πού είναι υψηλά, ό Ύ ψ ιστος. Μόνε όποϋναι (Ε.), 
μόνε όπου είναι (χγφ.).

3. π ο ύ  ε ί ν α ι  κ α λ ο ί ,  δπου είναι καλοί, δποιοι είναι καλοί, καλοί (χγφ) κ ι 
ά λ λ ο ι  (Ε.), Ν τ έ ρ τ ι ,  πόνος (λ. τουρκ.). 'Η  στρ. 17 εκφράζει τό ανεξήγητο γιά 
τόν απλοϊκό καί θεοφοβούμενο 'Ε βραίο φαινόμενο τής καθημερινής ζω ή ς: οί δίκαιοι 
νά υποφέρουν κι οί άδικοι νά καλοπερνοΰν. Τήν ίδια άπορία διατυπώνει κι ό στιχο
πλόκος στό ασμα : «τή γής απάνω σέ νερό». Ό  άγνωστος τραγουδιστής είχε καλά
στό νοϋ του τό βιβλίο τοϋ Ιώβ καί τοΰ προφήτη Ιερ εμ ία . Πρβλ. Ίερ . 12, l-2 .fT i δτι 
οδός ασεβών εύοδοΰτα ι;»

18. 1. πηνιέται [Ν.]. 3. μέ τό πλοΰτη του [τά χγφ], σ τ ή ν  α ρ ά δ α  τ ο υ ,  ανάλογα μέ
τή σειρά του, τήν τάξη του, τήν κοινωνική βαθμίδα. Πρβλ. Π α ρ ο ιμ ία ι: Μή καυχάσθω 
άνθρωπος έν τή σοφίιι αύτοϋ, ούδέ ανδρείος έπί τή ανδρεία, ούδέ πλούσιος έπί άδη- 
λότητι πλούτου.

19. 1. δ π ο υ  θ έ λ ε ι  ν ά  π α ι ν ε θ ή ,  όποιος θέλει νά καυχάται. Πρβλ. ό καυχώμενος
έν Κυρίφ καυχάσθω. 2. γ ν ο ύ ρ α, αναγνώριση, παραδοχή,— Θεγοϋ [Π.].

3. Κάνει δικός (Ν .), κάνει ή κάνε [Π.], νά θηλεθή [Ν.]. Ό  στίχος είναι φθαρμένος. 
Μ έ τ’ α ύ τ ά  ν ά θ ε λ η θ ή ,  μ ’ αύτά [τά προσόντα] νά γίνει δεχτός άπό τόν θβό.

20. 1. μ έ τ ό ν  θ  ά ρ ρ ο [τά χγφ].
21. 1. εφαγες πάρε νίψου [Ν.], επαγες έπάρε νίιμου [Ε]. 2. Βλόγο καί τό νοικοκύρη [Ε.]

καί βλόγα τό νοικοκύρη [Ν.], έ'βγαλεν [Ν.], πού ’βγάλε άπ' τό χώμα σου [Ε], 3. τό 
ψωμί δπου χορταίνεις [Ε.] κι αύτό είναι καί τό στρώμα σου [Ν.].
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22. 'H j δρμήνια σου λαμπάδα, 6 λόγος σου χρυσό κερί, 
οί παραγγιολές σου μέλι, πού γλυκαίνονται οί πικροί.
Ή  δροσιά σου είναι βοτάνι, π* άνασταίνονται οί νεκροί,

#

3. ΤΟ  Τ Ρ Α Γ Ο Υ  Δ I Τ Ο Γ  Π Ο Γ Ρ Ι Μ *
(δμορφο τραγούδι γιά τό συμπόσιο τοϋ Πουρίμ)**

1. Κίνα γλώσσα νά μιλήσεις, 
θάματα νά μολογήσεις, 
κοιμισμένους νά ξυπνήσεις, 
μέ κρασί νά τούς μεθύσεις.

2. Φάτε, πιέτε και μεθάτε 
και πολύ χαροκοπατε'
Τόν Θεό μή λησμονάτε, 
τή λευτιριά του μολογδτε.

3. ’Ορφανούς μή λησμονάτε, 
καί μεράδια προβοδάτε. 
Πλουσίους καί φτωχούς καλνατε, 
δλοι τόν Θεό παινΰτε. ■

4. Όμπρός δχ τή βαρεματιά του 
εφτιασε τή γιατρειγιά Του,
καί βασίλεψε ή σμυρτιά του, 
νά βρεθή γιά λευτεριά του.

22. 1. κηρί [Ν.]. 2. γλυκιοϋνται [Ν.], γλυκαίνονται [H.B.], 3. άνασταίνονται [Π.Ε.], άνα-
στιοϋνται [Ν], Πρβλ. Ψαλμ. 18, 11 : «Τά κρίματα Κ υρίου... επιθυμητά ύπέρ χρυσίον 
καί λίθον τίμιον πολύν κα ί γλυκύτερα ύπέρ μέλι».

* Π ο ι> ρ ί μ : Ή  γιορτή τής Έσθήρ, γ ιά  τήν άνάμνηση τής διασώσεως τών Εβραίων τής 
Περσίας άπό τήν έπιβολή τοδ ’Αμάν. Ή  παράδοση περιέχεται στό βιβλίο τής Παλαιας 
Διαθήκης «Έσθήρ» (M egilatli E s th e r). Τό τραγούδι, γνωστό μέ τήν άρχή'του ώς 
«Κίνα γλώσσα», ήταν πολύ διαδεδομένο καί τά* τραγουδούσαν μικροί καί μεγάλοι στά 
γλέντια τής γιορτής τοδ Πουρίμ. ΕΤχε τυπωθή παλιότερα σέ μικρό φυλλάδιο μέ εβραϊ
κούς χαρακτήρες καί στά τελευταία χρόνια μέ ελληνικούς. Τά δυό αΰτά φυλλάδια δέν 
μπόρεσα νά τά βρω. Γιά τή σωστότερη μεταγραφή τοδ τραγουδιού μέ βοήθησε μιά χ ε ι
ρόγραφη καταχώρησή του σέ άπόφυλλα ενός παλαιού βιβλίου προσευχών ποΰ φυλάσ
σεται στά Δημοτικό Μουσείο Ίωαννίνων. ΐ ό ’χουμε καί στίς δυό χειρόγραφες συλλογές 
μέ καθαρή γραφή καί φωνήεντα.

** Ή  έπιγραφή σέ εβραϊκή γλώσσα.
1. 1. Κ ί ν α, άρχίνα, άρχισε. 2. θ α μ ά σ μ α τ α ,  [στά χγφ), μιλήγεις, μολογήγεις,

ξυπνήγεις, μεθύγεις, κοιμημένους [ατά χγφ]. 4. Νά τσοΰς [Π,], νά τούς [Ν.].
2. 3. τάν θεγό μήν άλησμονάτε [Π]., τάν θεάν μήν άλησμονάτε [Ν.]. 2. χαρουκοπάτε [Π],
3. 1. ά ρ φ α ν ο ύ ς, φτωχούς (τήν πλατύτερη αΰτή έννοια έχει καί σήμερα ή λέξη στό

τοπικό ιδίωμα).
2. μ ε ρ ά δ ι α  π ρ ο β ο δ ά τ ε ,  νά στέλλετε δώρα· πρβλ. M egilatk E s th e r  g, 19—M iskloah 

M anoth καί στούς O': άποστέλλοντες μερίδας έκαστος τώ πλησίον.
3. κρί φτουχούς [Ν.] καί έφτωχούς [Π.|. 4. τόν θηό πηνατε [Ν.].

4 .1-2. δ μ π ρ ό ς  δ χ  τ ή  β α ρ ε μ α τ ι ά τ ο υ . . .  οί στίχοι είναι μετάφραση τοΰ 15ου 
στ. ά π ' τά τραγούδι τής Έσθήρ τοΰ Γεουδά Ά λεβή, πού έχει μπή στή συναγωγική λει
τουργία : T erem  m aka ts its , re fu a  parah  ( =  πρίν άκόμα δοθή τό χτύπημα, ό "Γψι-. 
στος μας παρασκευάζει τό φάρμακο)· β α ρ ε μ α τ ι ά ,  πληγή. 3. ή σ μ υ ρ τ ι ά ,  
ή Έσθήρ, δπως άποκαλεΐται, H adassah, μύρτος πβ. M egilath  E sther-2 ,7 )·
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5. Ή  Έστέρ ή τιμημένη 
και ή μοσκοαναθρεμμένη
δέ λέει ποϋθ’ ειν γεννημένη, 
γιατ’ έτσ’ εΐν’ παραγγιλμένη.

6. ’Όντας βήκε το φιρμάνι 
τοϋ ’Αμάν τοϋ ντουσιμάνη, 
στέλνει τον Ά θ ά χ  νά πάνει, 
για νά κάμει ενα ντιρμάνι·

7. Τό Μορντεχάι πάει νά ρωτήσει 
και μέ ροΰχα νά τον ντΰσει.
Δ |ν τά δέχτη μέ την κρίση, 
μόν’ τό Γισραέλ νά γλίσει.

8. Ή  Έ στέρ ή τιμημενη 
τρεις ημέρες νηστημένη, 
στά βασιλικά ντυμένη
καί στις σκλάβες ’κουμπημένη.

9. Τό βασιλιά πάει νά καλέσει 
γιά νά τον περικαλέσει.
Στο κρασί νά τον πλανέσει, 
στά ποδάρια του νά πέσει.

10. Πήρε και τον ντβυσ,ιμάνη 
νά τον εχει στο μ*ϊντάνι. 
Τίποτας δεν τ’ άναβάνει,
γιά νά μ’ δεν κρυφτή νά πάνει.

1 1 .'Ο  βασιλιάς άπάν’ τό πιει του 
ρώτησε σάν την τιμή του
τήν Έ στέρ, τ’ είναι $ική ίου. 
Βάνει κι δ ’Αμάν τ’ αφτί του.

12. Τ ’ είναι Έστέρ τό θέλημά σου ; 
Μ’σό βασίλειο χάρισμά σου.
Νά σοϋ γίνει δ ριτζιά σου,
δ,τι θέλει ή καρδιά σου.

13. Ή  Έστέρ μέ φρονιμάδα, 
μέ μεγάλη νοστιμάδα,
τ’ άπ’λογήθηκε άράδα, 
είχε στην καρδιά πικράδα.

14. Έ τ σ ’ νά ζήγεις βασιλιά μου, 
αΰριο κάνω τό ριτζιά μου 
στην καλέστρα, στον δντά μου. 
Νά ’ναι κι δ ’Αμάν σιμά μου.

6. 2. καί ή μοσκοαναθρεμμένη [Δ. Μ.], καί ατό μόσκο άναθρεμμένη [Π. Ν.], ίπου μ ο ο κ ο { 
(rst,b μοσκοβολάει) άποκαλεΐται ό θείος τής Έσθήρ έ Μαρδοχαΐος. 4. γ ια τ’ Ιτσ* 
ε ίν ’ [Λ.Μ.], γ ιά τ ’ είναι [Π,Ν.].

6. 1. φ ι ρ μ ά ν ι ,  διαταγή (λ. τουρκ.). 2. ν τ ο υ σ ι μ ά ν η ,  έχθρόβ (λ, τουρκ.). 3. Ά  θ ά χ>
4 αδλικός Ά χραθαΐος. 4. στέλνει [Π.], έστειλε [Ν.], ν τ ι ρ μ ά ν ι ,  καλοσύνη (λ. τουρκ.)* 
Πρβλ. Έσθήρ 4, 6

ϊ ,  1, Μ ο ρ ν τ 5 χ  ά ι, δ ΗαρδοχαΧος, 4. τ ό Γ ι σ ρ α έ λ ,  δί Ίσραηλΐται, ν ά γ  λ ί- 
sei, νά γλιτώσει.

8. 2. Πρβλ. Έσθήρ 4, 16.
9. 3. στό κρασί [Π.Ν.], μέ κρασί ]Λ.Μ.] πρβλ. Έσθ. 6 , 5,

10. 1. ή π ή ρ s [στά χγφ]. 2. μ ε ϊ ν τ ά ν ι  [π·], μιγντάνι [Ν.], κλατεία, 3τό μ e ’{ν -
τ ά ν ι, στά φανερά [λ. τουρκ.]

11. 1, & η ά ν’ τ ό ft ι ε ι τ α υ  [Λ.Μ.] άηάνοί) τόϋ m e t του (Π.Ν.), τήν ώρα sob iisivs.
2. ήρώτησε (στά χγφα). 4. Στό χειρόγραφο τοδ 4.Μ. ί  στίχος 11, 4 Ιχε ι : τήν άγάηησ»
ή ψυχή του, Πρβλ. Έσθ. 5, 0.

12. Πρβλ. Έσθήρ Ο ' - Ε ,  3. Καί είπεν ό βασιλίδς. Τί θέλεις Έ σθήρ; Καί τί σου 4στί τό 
αξίωμα ; δως τοδ ήμίσους τής βασιλείας μου, καί ®σται σοι.12, 3. ρ ι τ ζ t ά, έπιθυμία, 
«αράκλησις [λ, τουρκ,]. 13, 3. ά ρ ά δ α, άμέσιος, γρήγορα.

Ι^ι 1, ξ ή γ ε ι ς, ζήσεις. 14, 3. κ α λ έ σ τ ρ α ,  δεξίωσις, (είς τοδς O' ; etc τήν Βοχήν)
8, ό ν τ ά, δωμάτιό [λ. τδυρκ.]. 14, 4. 6 στίχος είναι τοδ χειρόγραφου τ6δ Δ.Μ. Τίίλλα

έχουν στή θέση του : δ(τι βχω στήν καρδιά μου. 16. Πρβλ. E s th e r  5, 8 κέ§. (εις τήν 
μβτάφρ. τής θ ';  Καί έξήλθεν ό ’Αμάν άπό τοϋ βασιλίως Οπιρχαρής 
Κν Si τφ Ιδεΐν ’Αμάν Μαρδοχαΐβν ... έθυμώθη σφόδρα).
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15. Ό  ’Αμάν με τή χαρά του 
κίν'σε, πάει στον δντά του. 
ΤόΜορντεχάι ηΰρε δμπροστά του 
καί ΐοϋ σκάνιασε ή καρδιά του.

16. Κίν’σε, πάει σκανιασμένος
καί παινιέται 6 μουντζωμένος 
ποΰ’ναι κι αΰριο καλισμένος 
της Έστέρ αγαπημένος.

17. Φούρκα τοΰ είπανε νά φτιάσει, 
τό Μορντεχάι νά κριμάσει, 
’Έκαμε ή καρδιά του χάζι. 
Τίποτας δεν τό λογιάζει.

18. Πήρε ή νΰχτα νά νυχτώσει. 
Χάνει ό βασιλιάς τή γνώση. 
"Υπνο δέ μπορεί νά τσακώσει. 
Τ ί χρωστάει νά πληρώσει.

19. Κράζει : Φέρτε τά χαρτιά μου 
κι άναγνώστε τα δμπροστά μου, 
γιά νά ίδώ τ’ ειν τά χρεγιά μου, 
πού μοΰ τρόμαξ5 ή καρδιά μου.

20. Έ κ εΐ βρέθηκε γραμμένη 
καί πολύ φανερωμένη, 
καλοσύνη καμωμένη
καί δεν ήταν πλερωμένη,

21. Κοίταξε ολόγυρά του
κι εκαμε τό ρώτημά του. 
"Ελαχε ό ’Αμάν σιμά του 
επιάσιη μέ τό εΐπημά του.

22. Είπε μέ τή συλλογή του : 
ή τιμή είναι δική του.
Κι ερριξε δλην τή βουλή 
νά στολίσει τό κορμί του.

του,

23. Τοΰ είπε δ βασιλιάς, τήν κρίση 
νά τήν κάμει, μην αργήσει :
Τό Μορντεχάϊ νά στολίσει 
κι δ Α μ άν νά διαλαλήσει.

24. Πάει τον ηΰρε νηστημένον 
καί μέ τό σακκί ντυμένον 
καί στή στάχτη καθισμένον 
καί στο δάκρυ πινιγμένον.

25. Τοΰ είπε: ’Έ λα νά καβαλικέψεις 
ήρτε ή] ώρα ν’ άφιντέψεις
δλα νά τά ξιντιμέψεις 
δ,τι θέλεις νά γυρέψεις.

26. Τοΰ ειπε : Γΰρε νά πατήσω 
καί μπολάκι νταγιαντήσω 
δυνατά νά σέ ζουπήσω 
δσο που νά σέ τσακίσω.

15, 4. s κ ά ν ι α σ ε, βτενοχωρέθηκ*,
16, 2. μ ο α ν τ ζ <ο μ έ ν ο ς, άθλιος. 4. -coijg [Π], τή{ [Ν].
17, 1. φ ο ύ ρ κ α, άγχόνη. 17, 3. χ ά ζ ι ,  θέαμα [λ. τουρκ.].
18, Πρβλ. E st., κεφ. θ, 1 κέξ. Ό  δέ Κύριος άπέστησε τόν δπνον afio τοδ βααιλέως τήν vtixtdt

έκείνην. 19, 3. τ ά  χ ρ ε ι γ ι ά μ ο υ ,  τά χρέη μο«.
19, 2. καί διαβάστε τα [Ν.].
20, 1, έκ εΐ βρέθηκε γραμμένη [Δ.Μ.], Ιτσι βρέθηκε γραμμένο κα ί ΚΟλ!) φανερωμένο [Π,Ν.].

4. καί δέν ήταν [Ν.], καί δέν είναι [Π.].
21, 2. I κ α μ ε τ ό  ρ ώ τ η μ ά  τ ο  u, [εβραϊσμός], ρώτησε. 3. Ιλαχε ο ’Αμάν σιμά του [Π.],

κι & ’Αμάν ήταν βιμά του [Ν.]. 4. μ έ  ι  ό ε ΐ π η μ ά τ ο υ, μέ τά λόγια nob *Trte, 
έ«ιάστηκ* [στά χγφ],

22, μ έ τ ή σ υ λ λ ο γ ή του [Λ.Μ.] μέ ΐή  οκέψη του, μέ τή αυΧλύγηαή του [Π.Ν.],
23, 1, τοΰ *Ine, διάβασε xeujtce, Πρβλ. Έσθ. 6, 6 eTrts ίέ  έν έ*υτψ 'Αμάν, Τίνα θίλ*ι ό β*βι«

l$bg δοξάβαι el μή έμέ ]
35) 3, { ι ν τ ι μ έ ψ ε ι ς ,  νά άνΐβιμαιφθί^
89, It τοδ *!«*, ί  Μ#ρ8οχ«1θ{. 2. μ κ  a λ ά «  ι, taiag [λ, taupx.], ν χ * γ ΐ 8 ν ΐ ή ί ι » !

μπορέσω, &γθέξω [λ, τδυρ»,]. 3. ϊ  υ 'ν * τ ά « ά  α έ £ ο υ π  ή 5 Ψ [4, Μ.], νά *4
ϊο ν β τ ΐ ν& s i  π β 'ίή ί»  |n.N .J,
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27. "Εσκυψε ό ’Αμάν την πλάτη 
και τοΰ λέει : ’Έλα πάτει. 
Καί το δάκρυ από το μάτι 
τόδωσε πολύ φουρσάχι.

28. Ό  Μορντεχάι ό καβαλλάρης 
κι δ ’Αμάν ό χισμιτσιάρης.

29. Ό  Μορντεχάι ό στολισμένος.
Κι ό ’Αμάν δ θλυπημένος 
πάει σΐό σπίτι του άμπωγμένος 
και πολύ συλλογισμένος,

30. ’Ή ρτανε μέ γλιγουράδα 
τον έσήκουσαν αράδα
και στά μάτια είχε παννάδα 
κα'ι μεγάλη σκοτεινάδα.

31. Πάεισε εις τό σγιαφέτι 
καί τοΰ κάνουνε ραγέτι
κι ή καρδιά του είχε σικλέτι 
καί μεγάλο κασαβέτι.

32. 'Ο  βασιλιάς άπάν’ τό πιει του 
ρώτησε σάν την τιμή του
Την Έστέρ, τ ’ είναι δική του, 
την αγάπησε ή ψυχή του.

33. Τ ’ εΐν’ Έστέρ τό θέλημά σου ; 
Μισό βασίλειο χάρισμά σου.
Πές μου τ’ εχεις στην καρδιά σου 
για να κάμω τό ριτζιά σου.

34. Κίνησε ή Έστέρ νά κρίνει 
και κουσουρι δεν αφήνει.
Μέ τά μάτια δάκρυ χΰνει.
Γλέπει δ βασιλιάς, δεν πίνει.

35. — Ποιανού από τον ταϊφά μου 
πούλησα εγώ τό ραγιά μου ;
Πές μου τον εδώ κοντά μου
τί μοϋ σκάνιασε ή καρδιά μου.

36. — Τούτος ποϋ’ναι εδώ σιμά σου 
δε τον γνοιάζει στην ζημιά σου 
και σοΰ πήρε την καρδιά σου. 
νά χαλάσει τό ραγιά σου.

27, 4. 
26*27.

28.
29.

ΒΟ.

81.

82 , 1 , 

83.

8β.

80,

φ 0 ο p σ ά ΐ  ι [N.j, φΟρτσάτι [A.M.], φρ&σάτι [Π.], όρμή [λ. Ιταλ.].
'Η  σκηνή είναι παρμένη Από τήν παράδοση. 2τό Ταλμοΰδ άνάμεσα βέ Λολλά χαριτω 
μένα Ιπεισόδια πού διανθίζουν τήν ίατορία τοΰ ΠοιιρΙμ (Πρ6λ. καί τήν στροφή 39) άνα- 
ψέρεται καί τούτο : Ό  Μαρδβχαΐος ντύθηκε τά βασιλικά ρούχα κι ήταν έτοιμος νά 
ιππεύσει. Τού λέει ό ’Αμάν : «Ανέβα στό άλογο»· κι αύτός άπαντα : «Δέν μπορδ νά 
πηδήσω, γ ια τ ί ίΓμαι άδύνατος άπό τή νηστεία», ν£τσι 6 ’Αμάν άναγκάστηκε νά σκύψει 
καί νά πατήσει πάνω του 6 Μαρδοχαΐος γ ιά  νά καβαλικέφει. 
χ ι σ μ ι τ σ ι ά ρ η ς  [Π.], χισμικιάρης [Ν'.], υπηρέτης [λ. τουρκ. Ισμεκιάρ], 
θ λ υ π η μ έ ν ο ς ,  συμφυρμός τών λ. θλιμένος καί λυπημένος· ά μ π ω γ μ έ ν ο ς .  Kepi- 
φρονημένος [ρ. άμπώχνω =  ώθ5>], Πρβλ. Έσθ. ς ' 12. Α μάν δέ Ιπέστρεψεν είς τά 5δι« 
λυπβύμενος κατά κεφαλής.
& ρ ά 5 α, πάραοτα, άμέσως. Πρβλ. Έσθ. ς' 14, παραγίνονται οί ε&νοϋχοι έπισπβύδοντίς 
τόν ’Αμάν έπ ΐ τόν πότον Sv ήτοίμασεν Έσθήρ, — λ  α ν ν ά δ α, έρύθημα. 
a γ ι α φ έ τ t, συμπόσιο, — ρ α γ έ τ ι ,  προτίμηση, φιλοφρόνηση.— σ ι κ λ έ τ ι ,  ατ&· 
νδχώρια,— « α σ α β ε τ ί !  άνησυχία· [όλες λέξεις τουρκικές].
ά π ά ν ω [εις] τ ό  π ι ε ι  τ ο υ ,  [Ικφρασις έδραΐζουβα], ivffi iiuve .- 32, 4. pchichii 
3τ& χειρόγραφα.
Πρ6λ, Έσθ, 7, 2i ? ι τ ξ ι άί «αράκλήσ^, επιθυμία [λ. τ&υρκ.]. 34. ν ά  Κ ρ Ε ν t f  
νά μιλήσει,·» κ ο υ σ ο ύ ρ ΐ ;  έλάττωμα [λ. τ&υρκ.].
τ α ϊ φ ά ς ,  οί άξιωματοΰχοι, τό βασιλικόν περιβάλλον [λ. τουρκ.}. Ποι*ν3δ βχ Ιόν 
ταϊφά μου [Π.Ν.]. σέ ποιόν πούλήσα τόυς^δπηκόους μου ΐ 3. ’£ ί δ  όμπροστά μβυ [H.N.J 
Πρβλ, ΈβΟ. Β1. 6i film  14 ’Λίθήρ, *νθρ»ΐ59{ *;ςθρφ{ Άμ&ν 6 «®νηρό? ?4τ»$,
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37. Βάνει «ι δ Αμάν t* αφτί του, 
κι ε/.ασε δλο τό κρασί του. 
Φανερώθηκε ή πουμπή του,
κι έχασε δλην τήν τιμή του.

38. Ό  βασιλιάς πάει νά γλιντήσει, 
στο μπαχτσέ νά σιργιανίσει. 
Συλλογιέται μέ τήν κρίση
τά φερμάνια νά γυρίσει.

39. Έ κεΐ γλέπει δυο κοντά του, 
κόφτουν τά μυρωδικά του.
Τοΰ 'Αμάν τά παιδιά του
καί τοΰ σκάνιασε ή καρδιά του.

40. Κίνησε, ήρτε σκανιασμένος 
καί πολύ βαλαντωμένος.
Κι δ Α μ άν ήταν πεσμένος, 
Στήν Έ στέρ άκουμπημένος.

41. Πέφτει νά τήν προσκυνήσει 
τή ζωγή του νά τοΰ γλίσει. 
Ό μπιργιού νά τήν τηρήσει 
τοΰ είπαν θελα τήν πατήσει.

42. Ή ρτανε τά κρίματά του, 
σκέπασαν τά πρόσωπά του, 
έ'δωσαν τή μαρτύριά του : 
Φοΰρκα στέκει στον δντά του.

43. Μέ τήν πήχυ μιτρημένη
γιά τό μόσκο όρντινιασμένη 
κι έμεινε μπαταλιασμένη, 
κι δπως νά μάς πεις νά γένει.

44. Ό  βασιλιάς είπε τήν κρίβη, 
μέσ’ τή φοΰρκα νά ψοφήσει, 
κρεμασμένος ν’ αναλύσει 
πάσα ένας νά τόν φτύσει.

45. Τόν ήκρέμασαν τό σκΰλο 
μέσ’ τή φοΰρκα σάν τό ξΰλο. 
Γίνηκε τό θέλημά του
καί τοΰ μέρωσε ή καρδιά του-

46. Ό  Μορντεχάι γίνη βιζίρης 
καί στο βιό του νοικουκΰρης. 
Χάρηκε τό βιλαέτι.
Ή τα ν  τοΰ Θβοΰ ίκμέτι.

37, 2. ίχ α σ ί ΐ ή  διάθεση γ ιά  κρασί, Πρβλ. Έσθ. Ζ'  7, έ δέ βασιλεδς έξανέβτη άπό τοδ συμπο·
βίου είς τόν κήπον. 37, 3. π ο μ π ή, ντροπή.

38, 2. μ π α χ  τ σ i  ς, κήπος [λ. τουρκ.]. ν ά  σ ι ρ γ ι α ν ί σ ε ι ,  νά περπατήσει [λ. τουρκ.]
38, 4. τ ά  φ ε ρ μ ά ν ι α  ν ά  γ  υ ρ ί σ s ι, ν’ Αλλάξει τΙς διαταγές.
39, Ή  σκηνή αδτή δέν περιέχεται στή Βίβλο. 39, 3. Εβραϊσμός ίττήν έκφραση [πλεονα

σμός τοδ κτητικού].
40, 2. «’Αμάν δέ έπεπτώκει έπ ΐ τήν κλίνην άξιίδν τήν βασίλισσαν».
40, 3. Ή τα ν  σκιαγμένος [στό χειρόγραφο τοδ Λ .Μ .] ,  40, 2 . β α λ α ν τ ω μ έ ν ο ς ,  θλιμμένος·
41, 2. ν ά γ λ ί σ ε ι ,  νά γλιτώσει. 41, 3. ό μ π ι ρ γ ι ο ύ ,  μ π ι ρ γ ι ο δ  κ α ΐ μ π ρ ι -

γ ι ο δ ή  π ρ ι ο ύ ,  πρίν,
42, 2. Ισκέπασαν τά πρόσωπά του [Π. Ν.], τ ά  π ρ ό σ ω π ά  τ ο υ ,  στόν πληθυντικό,

έβρα'ίσμός [Panirn]. Πρβλ. Έσθ. Ζ ’ 8. ’Αμάν δέ άκούσας διετράπη τψ προσώπφ.
43, γ ι ά  τ ό μ ό σ κ ο ,  γ ι ά  τόν Μ αρδοχαΐο. — όρντινιασμένη, ίτο ιμ η  [λ. Ιταλ. o rd in e ]. 

μ π α τ α λ ι α σ μ έ ν η ,  άχρηστη [λ. τουρκ.].
44, 3. π  δ ο α e ν α ς, καθένας [τύπος τοδ γιαννιώτικΟ υ 18ιώμ. Συνβντάται κ*1 στόν Β ήλαρβ].
46. Πρδλ. E s th e r  7. 10. γίνηκ» τό θέλημά του [τοδ βασιλιά], μ έ ρ ω β *, ήμέρββ»

ήσύχασε, [ό βαοιλεύς έκόπασ» τοδ θυμοδ].
40ι 1. Μ ορντεχάι (χω ρίς άρθρο βτό Π.) στό 6ιό τουι ένν. ότήν Λ*ριθυ*ία τ&δ Ά μ ά ν ι Πρβλ. 

E s th e r  8, 2. 6 ι λ α έ τ ι, ή έ« ι« ρ ά τ» ι*  [λ. τβορκ,]. 4, I κ  μ έ τ ι, β ι*τ«γή , θέλημ» 
19»!·.]. ·5»δ θ#γ«δ  (Π]>



4 7 .’Έγραψαν τά ίκιμέτια, 
τάστειλαν στά βιλαέτια :
Olj Ό βρα ΐο ι νάν’ γλιτωμένοι 
κι oij οχτροί μας σκοτωμένοι.

48. Θέ μου τά θαμάσματα σου 
μολογδνε τά παιδιά σου 
καί δοξάζουν τ’ δνομά σου
καί πηνοϋν τήν άντρειγιά σου.

ΕΣΤΙΑ»

47 .  Πρβλ. E s t h e r  8, 10.
49. 'Όποιος σκέφ τηκε νά μας έξολοθρεύσει,

χάθηκε στό τέλος, στά στερνά [ή σώση 
στη [Ν.], έστιψε [Π.].

50, 1. έβήκε [Π.Ν.]. 3. θ ιγ ό ς  [Π].
50, 4. ν ά μ ’ 8 έ γ  λ ί σ ε ι, νά μή γλιτώ

49. "Οποιος είπε νά μάς σώσει 
αυτός χάθηκε ώς τή σώση- 
Ό  Παρώ ήρτε κοντά μας, 
σκίστη ή  θάλασσα όμπροστά μας.

50. Βήκε νά μάς κυνηγήσει.
Ε ίπε γιά νά μάς γυρίσει.
Τοΰ’καμε δ Θεός τήν κρίση, 
οΰδι ένας νά μ’δέ γλίσει.

( ίο νεχίζεται)

νά μας τελειώ σει  [σώ νομαι=τελειώ νω ],  αύτός 
=τό τ ίλ ο ς ] ,— ό Π α ρ ώ, ό Φαραώ. 4. έσκί-

—  ........η ι

Ο Α ; ΑΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 
ΤΗΣ " Η Π Ε ΙΡ Ω Τ ΙΚ Η Σ  ΕΣΤΙΑΣ,,

Λόγφ τοΰ δτι δ αριθμός τών άποσταλεισών λαογραφικών συλλογών είναι ελάχι
στος καί δεν Εξυπηρετείται ώς εκ τοΰτου δ σκοπός τοΰ διαγωνισμού καί διά νά δοθή 
ή ευκαιρία εις τούς εκπαιδευτικούς ιδίως νά ασχοληθούν μέ τήν συγκέντρωσιν λαογρα- 
φικοΰ άλικου κατά τήν .περίοδον ιών θερινών διακοπών π α ρ α τ ε ί ν ε τ α ι  ή προθε
σμία υποβολής συλλογών μέχρι τής 30 Νοεμβρίου 1953. Ή  βράβευσις τών συλλογών 
θά γίνη κατά τό τελευταΐον δεκαήμερον τοΰ Δεκεμβρίου 1953.

"Οροι τής συμμετοχής είς τόν λααγραφικόν διαγωνισμόν τής «Ηπειρωτικής 
Εστίας» παραμένουν οί ίδ ιο ι ήτοι :

α) Κάθε λαογραφική συλλογή πρέπει νά άναψέρεται είς τήν "Ηπειρον νά εχη 
δέ 8κτασιν πέντβ τουλάχιστον τυπογραφικών φύλλων (80 σελ.)

β) Αί λαογραφικαί συλλογαί πρέπει νά είναι άνέκδοτοι. 
γ) Αί άποστελλόμεναι συλλογαί θά φέρουν ώς Επικεφαλίδα Ινα ρητόν ή πα* 

Οοιμίαν Καί είς κλειστόν φάκελλον επί τοΰ οποίου θά είναι τό ίδιον ρητόν, θά είναι τό 
δνομ« τοΰ συλλέκτου.
* ’ Α ί ο λ ο ν  1 . 0 0 0 . 0 0 0  δ ί> * χ .  κ*1 6 ' « 0 0 . 0 0 0



ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ

Ο ΚΩΣΤΑΝΤΑΣ ΚΙ Ο ΠΑΝΝΑΚΑΣ...

[Καταγραμμένο άπό γυναίκα ήλικίας 60 £τδ>ν άπό 
τό Περιατέρι Πωγωνίου. Χορεύεται «στα τρία».] —

Ό  Κίόσταντας κ ι’ Γιάννακας κ ι 'ό  μικρο-Κωσταντΐνος 
τρεις έσυμπεθέριαζαν, παντρεύουν τά π α ιδ ιά  τους.
"Ολον τόν κόσμο κάλεσαν, τή γης, τήν οικουμένη, 
τόν Διουδή δέν κάλεσαν, αυτόν καί τόν γαμπρό του.
Ό  Διουδής τούς τδπιασε σέ τρίχινο γεφύρι :

—Γιά φέρτε τά περαστικά, γ ιά  νά περάση ή νύφη.
Ή  νύφη ήξερε γράμματα, ήταν γραμματισμένη' 
δεξί της χέρι έβαλε στήν αργυρή της τζέπη, 
εβγαλε τούς έκέρασε εννιά χιλιάδες γρόσια, 
οί πέντε νάναι τοΰ γαμπρού, οί τέσσερις τής νύφης.
Τόν συχαριάρη έστειλαν στήν πεθερά να πάνη.

— Γ ιά  Ιβγα, έβγα πεθερά, σοΰ φέραμε τή νύφη, 
σοϋ φέραμε τή νύφη σου βαριά ξαγορασμένη.
Τσαπί καί φκιάρι άρπαξε στό περιβόλι εύρέθη '
Έ πάησε κι’ έφτύχησε όχιά μέ δυό κεφάλια-
τά πήρε. τά τηγάνισε σ' άφόρεγο τηγάνι.

—Γ ιά  πάρε, νύφη, μιά χαψιά, γιά  πάρε, νύφη. δύο.
—Δέν τδχομε στόν τόπο μας νά παίρνει ή νύφη πρώτα.
—Γ ιά  πάρε, νύφη, μιά χαψιά, γιά πάρε, νύφη, δύο.

Δεξί της χέρι άπλωσε καί παίρνει μιά χαψιούλα.
Τά χέρια της έσταύρωσε, στόν πεθερό της π ά ν ε ι;

— Γρήγορα, αφέντη πεθερέ, νερό, τί πάει ή καρδιά μου.
■“ Γέρασα, νύφη, γέρασα, τή βρύση δέν τήν ξέρω.

Τά χέρια της έσταύρωσε, στόν άντραδερφό της πάνει.
, —Γρήγορα, αφέντη άντράδερφε, νερό, τί πάε’ ή καρδιά μου,

“ Μικρός πήγα στά γράμματα, τή βρυοη δέν τήν ξέρω.
Τά χέρια της έσταύρωσε στόν άντρα της πηγαίνει.

“ ’Εσύ, γαμπρέ τής μάνας μου καί γιέ τής πεθεράς μου, νερό,
[τί πάει ή καρδιά μου.

Χρυσό λαένι άρπαξε) στή βρύση πάει κ ι’ έβρέθκε.
“Οσο νά πάνη καί νά ’ρθή τή βρίσκει πεθαμένη.

Χρυσό μαχαίρι επέταξε καί στά ούράνια βρέθκε 
καί πίσω ν’ οπού γύρισε μές στήν καρδιά τσιτώθκε.

‘Επήρανε καί τάθαψαν πίσω στόν ά γ ιο—δήμο1.
Τδνα φυτρώνει κάλαμος καί τ ’ άλλο κυπαρίσσι.
Στριφογυρίζει ό Κάλαμος, φυλάει τό Κυπαρίσσι.

“ Γ ιά  ίδέτε κεΐν’ τά νιούτσικα, τά νιοστεφανωμένα I 
Δέν έφιλήθκαν ζωντανά—φιλιούνται πεθαμένα I

Συλλογή Χριοτοφ. Μηλιώνη

It "Αγιον Βήμ(1.
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ΟΙ ΘΡΥΛΟΙ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΛΑΣ ΜΑΣ

ΣΑΝ ΠΑΡΑΜΥΘΙ

Σάνα ! Παράξενος σκοπός ’πό μέσα μου ανεβαίνεις. 
Τραγούδι άλαφροφτέρουγο καί μοιρολόγι αντάμα 
μέ τό ρυθμό, μέ τό χορό, μέ το βουβό τό κλάμα 
κι* άπό τοΰ μύθου τά βαθειά τά μυστικά μοΰ κρένεις.

Τσιγγάνας γένα άπόμεινες από σπορά βουνίσια 
νά σελαγάς τά πρόβατα στό σκάρο άλλοπαρμένη.
Κ ι’ άλλοι σέ λέγανε ξωθιά νεραϊδογενημένη 
νά σελαγάς τούς πόθους σου σέ βράδυα φεγγαρίσια.

Μέ ποιά πλανεΰτρα ό Κύρης σου μιά νύχτα νάχει σμίξει ; 
’Άλλης φυλής κι’ άλλης σειρης φλέβα ξεχειλισμένη,
Έ κεΙ στον κακοτράχαλο τόν τόπο όρφανεμένη 
ποιας περιπαίχτρας, ή βουλή, μοίρας νά 2’ είχε ρίξει ;

Παίζανε λέν τά παγανά στή λαγκαδιά ένα βράδι
κ ι’ αγκάλιασε δ τρελλός βοσκός τήν ξωτικιά τήν πρώτη.

... Κ ι’ άλλοι ... μέ κάποια γύφτισα — ποιός τήνκρατάει τή νιότη - 
Κ ι’ δ πιστικός σέ τράνεψε μαζί μέ τό κοπάδι.

Μεγάλωσες καί μέστωσες μέσα στήν άγρια πλάση 
μέ ’κειά τά στήθια τά στητά τ ’ αστραφτερό τό βλέμμα.
Λαφίνα σ’ άβατο δρυμό, ζωή σ’ άκρατο ρέμμα.
Μέ τά στοιχειά, μέ τά νερά, μέ τά πουλιά στά δάση.

Πλούΰια τόν πόθο Ιβύζαξες άπ’ τής ζωής τή ρόγα.
Σκλάββς νά σέρνεις τις καρδιές, χαρά σου καί παιχνίδια.
Στις ρούγες μαχαιρώματα, φωτιά στά πανηγύρια . , .
Ποιά κόλαση στά μάτια σου καί στήν καρδιά ποιά φλόγα,
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Χίλια νά τάζουν τάματα, φλουριά νά τάζουν χίλια.
Κ ι’ έστειλε και σέ γύρεψε τοΰ τσέλεγγα τ’ αγόρι. 
Νυφοϋλα σέ στολίσανε κι’ έκεϊ στό μεσοχώρι 
μέ τά καλοτυχίσματα καί τήν τυφλή τή ζήλεια,

κουφόβραζε ή καταλαλιά, μαϋρο καφτό κατράμι 
δ θρΰλος νά τυλίγεται μυριόπλουμο ζωνάρι 
κι’ εσύ νά γνέφης νά τηρας τό γΰφτο τό λυράρη 
νά βρή ή πηγή τό δρόμο της νά σμίξει τό ποτάμι.

ΚΓ εκεί στην κοίτη την κρυφή στοϋ λυτρωμοϋ τήν ώρα
— ώ τής άκράταγης οργής, κι’ άστοχης μοίρα? χέρι— 

τής Η πειρώ τικης τιμής ν’ άστράψη τό μαχαίρι 
κι’ ολάνθιστη νά σωριαστής στή μανιασμένη μπόρα.

,.,Στόν τόπο εκεί τοΰ φονικοΰ —βροντή κι* αστροπελέκι— 
φύτρωσε λένε μιά ροδιά κι’ ανθίζει καί καρπίζει 
ρόδια μέ κόκκινα σπειριά σάν αίμα ν’ άναβλΰζει 
κι9 οποίος τά φάει μαγεύεται καί στην άγάπη μπλέκει.

Χ Ρ Υ Σ Α Ν Θ Η  Ζ ΙΤ Σ Α ΙΑ



ΤΑΚΗ ΙΙΩΜΟΠΟΥΛΟΥ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΒΑΦΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΑΛΑΜΑ

Η ΠΑΡΑΚΜΗ ΤΗΣ ΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ

Ή  Ρώμη, ή πόλη μέ τό ελληνικό δ'νο- 
μα και τό λατινικό φανατισμό της, απο
τελεί έ'να από τά εκπληκτικώτερα φαινό
μενα στήν ιστορία του κόσμου. “Ενα χω
ριό χτισμένο στις όχθες too Τίβερη, πού 
ά'πλωσε σιγά— σιγά τήν κυριαρχία του πο
λεμώντας εναντίον τών γειτόνων, έπειτα 
εναντίον τοΰ Αατίου ολόκληρου, τής ιδιαί
τερης δηλ. ’Ιταλικής φυλής, τής οποίας 
καί οί Ρωμαίοι αποτελούσαν μέρος. Κ ι’ύ- 
στερα εναντίον τών λαών τής ’Ιταλίας, τών 
Τυρρηνών, 'Ελλήνων, Γαλατών — κι’ έξω 
από τήν ‘Ιταλία τών Καρχηδονίων, τών 
Ίβήρων, τών Γαλατών τών πέραν τών 
’Άλπεων, τών Ελλήνων τής Ελλάδας, 
τών Ελληνιστικών κρατών, τών ΙΙάρθων, 
τών Περσών, τών Γερμανών, τών Βαρβά
ρων τής ’Αφρικής και τής Ευρώπης.

Είναι καταπληκτικό τό μάθημα, πού 
διδάσκεται κάνεις από τήν ιστορία τών 
Ρωμαϊκών κατακτήσεοον. ’Ενώ παλεύει 
ή Ρώμη γιά μιά εσωτερική γαλήνη και 
τακτοποίηση τών αναγκών τών διαφόρων 
τάξεων, δέν παύει ν’ άπλώνη τό νύχι της 
πότε στόν ένα και πότε στόν άλλον τόπο. 
Και μετέρχεται χίλιους δυο τρόπους. Ά λ 
λου φοβερίζει, άλλοϋ υπόσχεται, άλλου πα
ρουσιάζεται σάν προστάτρια, άλλοϋ ζητεί 
μεταρρυθμίσεις, άλλοϋ δεσμεύει μέ σύμ
φωνα φιλίας ή και συμμαχίας και πάντοτε 
επεμβαίνει και λύει τις διαφορές μέ τό 
σπαθί. Συχνά, —δταν πιά τό ό'νομά της 
ενέπνεε σεβασμό και φόβο— ήξαιρε νά 
κολακεύω τούς φυλάρχους τής Δύσης και 
τοϋ Βορρά δίνοντας σ’ αυτούς «τίτλους 
και Ονόματα». Τούς ώνόμαζε «φίλο*υς τοΰ 
Ρωμαϊκού λαοϋ, Ρωμαίους συγκλητικούς, 
Ρωμαίους στρατηγούς», ή τούς έδιδε το
πικούς τίτλους, «βασιλείς» τής τάδε χώ- 
8«ς ή «αρχηγούς» τοϋ τάδε λαοϋ.

Ό  Καϊσαρ επιπλήττει κάποιον ήγε 
μόνα τής Βορείου Γαλλίας, γιατί περιφρό· 
νησε τόν τίτλο πού τόν αξίωσε νά τοϋ δώ- 
σχ) ή Ρώμη, καί θέλησε νά τραβήξη δικούς 
του δρόμους.Ό  πιο μικρότερος τίτλος ήταν 
δ τίτλος (κα'ι δικαίωμα μαζί) τοϋ Ρωμαίου 
πολίτη πού τόν έδιναν σέ διάφορα διακεκρι
μένα πρόσωπα γιά τή φιλία πού έδειχναν 
προς αυτή. *Ηταν κάτι ανάλογο μέ τή με
γάλη υπηκοότητα (τήν ιταλική υπηκοότητα) 
πού έδιναν οί Ιταλο ί σέ κατοίκους τών Δω 
δεκαννήσων, αντί ωρισμένων εκδουλεύσε
ων. Ειχε στήν ακμή της ή Ρώμη τήν πονη
ριά τής άλεποϋς κ«ί τήν ορμή τοΰ λιονταριού.

Ποτέ ό Ρωμαίος στρατιωτικός δέν 
έκαμε έ'να βήμα παραπάνω άπό εκεί, δπου 
τόν είχε στήσει δ πολιτικός. Καί σχεδόν 
πάντοτε οί πιο μεγάλοι πολιτικοί τής Ρ ώ 
μης ήταν καί μεγάλοι στρατιωτικοί. Πολύ 
μεγάλο πλεονέκτημα αυτό γιά ένα κράτος, 
πού τό κυβερνούσε ένα συνέδριο βασιλέων, 
πού λέγονταν Ρωμαϊκή Σύγκλητος.

Μά στήν παρακμή της ή Ρώμη πα- 
ρέμεινε μόνο ή ρυτιδωμένη καί στολισμένη 
εταίοα. Αυτό ήταν τό κατάντημά της.

”Αν ιό  Βυζάντιο έπεσε μέ τό ξίφος 
στό χέρι, ή Ρώμη έπεσε μέ τή διάθεση νά 
κατακτηθή, μέ τήν έλλειψη κάθε ορμής 
γιά αντίσταση καί μάλιστα μέ τήν προσ
δοκία τών βαρβάρων.

Καί νά πώς έγινε αυτή ή αλλαγή : 
Ή  θρησκεία ποτέ δέν είχε στή Ρώμη χαρα
κτήρα θεωρητικό. Είχε πάντα —καί ιδίως 
στά τελευταία χρόνια τής δημοκρατίας καί 
αργότερα— χαρακτήρα καθαρά πολιτικό. 
'Η  αποθέωση τής Ρώμης καί ή λατρεία τής 
θεας Ρώμης καθώς καί ή αποθέωση καί 
ή λατρεία τών αύτοκρατόρων άποδεικνύουν 
καθαρά τΙς θρησκευτικές τάσεις τών Ρ ω 
μαίων· Οί θρησκευτικοί σύλλογοι συνδε-
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δεμένοι κι’ αυτοί μέ τό κράτος καί έχον
τας ώς κΰριο έργο τή μελέτη των οίωνών 
έσβηναν κάθε θεωρητική θρησκευτική 
τάση από τά πνεύματα και κατέβαζαν τή 
θρησκεία σέ οίωνοσκοπικό επάγγελμα. 
’Από καθαρώς πολιτική σκοπιά είδαν καί 
κατεδίωξαν τόν Χριστιανισμό οί Ρωμαίοι 
αύτοκράτορες.

Ή  ηθική στήν εποχή τοΰ Κικέρωνα 
καί αργότερα δέν έχει πιά καμμιά σχέση 
μέ τή Ρωμαϊκή ζωή. 'Ο  ίδιος 6 Κικέρων 
πού γράφει ερωτικά γράμματα στή γυναί
κα του, αργότερα τήν κατηγορεί γιά παρά- 
νβμη καί ακατονόμαστη μοιχεία. Ή  χα
λάρωση των ηθών στήν εποχή τοΰ Αύγου
στου είναι τρομερή καί οί επόμενοι αυτό- 
κράτορες σημειώνουν τό κατακόρυφο τής 
Ρωμαϊκής παραλυσίας.

Ή  τέχνη, τό αγνότερο λουλούδι ενός 
εθνικού πολιτισμού, δέν βρίσκει στή Ρώμη 
γενική απήχηση. Καλλιεργείται από τούς 
ολίγους σαν άνθος τού θερμοκηπίου, από 
ένα Ό ράτιο, έναν Τίβουλλο κλπ. ’Αλλά 
τό πλήθος τέρπεται μέ θηριομαχίες καί 
μέ άλλα παρόμοια θεάματα. Τό θέατρο, 
πού είχε υψώσει ή ’Αθήνα σέ υπέροχο 
εκπαιδευτήριο τής κοινωνίας, είχε γίνει 
στή Ρώμη είδος επιδείξεως κάθε ασχήμι
ας. ’Έμοιαζε σάν βασιλική πορφύρα κρε
μασμένη στό τσαντήρι τοΰ Τουρκόγυφτου.

Τό δημοκρατικό πνεύμα, τό πνεύμα 
τής πολιτικής ευθύνης, δέν υπήρχαν πιά 
από τήν εποχή, πού οί αγρότες τής ’Ιτα
λίας είχαν μαζευτή στή Ρώμη καί πωλού- 
σαν τήν ψήφο τους σ’ εκείνον, πού παρα
χωρούσε άρτον καί περισσότερα θεάματα, 
ενώ οί αγροί τής ’Ιταλίας είχαν άφεθή 
στά χέρια των δούλων, πού τούς καλλιερ
γούσαν χάριν ολίγων δεκάδων Ρωμαίων 
πολιτών. Τήν κατάσταση αυτή προσπά\)η- 
σε νά τή θεραπεύσω μέ διάφορους νόμους 
6 Αύγουστος, αλλά τό κακό καί ή διαφθο
ρά είχαν φτάσει ώς τό μεδούλι.

Μά κι’ αυτοί οί ολίγοι Ρωμαίοι, άν 
είχαν στήν αρχή κάποιο αίσθημα πολιτι
κής καί κοινωνικής ευθύνης, τό έχασαν 
τό αίσθημα αυτό, όταν πιά κανόνιζαν οί 
στρατηγοί τά πράγματα τής αυτοκρατορίας,

πού κατά τά μέσα τοΰ τρίτου αιώνα είχε 
πάψει καί στήν ουσία καί στούς τύπους νά 
είναι κράτος τών Ρωμαίων καί είχε μετά- 
βληθή σέ κράτος δλων τ ώ ν ΰ π η κ ό ω ν  
του, μέ τήν ίσοπολιτεία πού δόθηκε. Καί 
δέν πρέπει νά λησμονηθή, δτι οί στρατη
γοί καί οί αύτοκράτορες, πού κυβερνού
σαν τό οικουμενικό αυτό κράτος,είχαν πά
ψει από τόν τρίτο αΙώνα καί έπειτα νά 
είναι Ρωμαίοι κι’ ένδιαφέρονταν πιο πο
λύ γιά άλλες επαρχίες παρά γιά τή Ρώμη. 
Τά αξιώματα βέβαια υπήρχαν, μά δέν εί
χαν πιά καμμιά πολιτική εξουσία στά χέ
ρια τους αύτοί, πού τά κατείχαν, καί οί 
ύπατοι, οί δήμαρχοι καί οί συγκλητικοί 
ήταν απλοί υπάλληλοι τοΰ αύτοκράτορα.

Ά ν  τό Βυζάντιο άποτελή ιστορική 
συνέχεια τής Ρώμης, σέ δλα τ’ άλλα απο
τελεί επανάσταση κρυφή ή φανερή εναντί
ον αυτού τοΰ πνεύματος τής πιο απαίσιας 
παρακμής. Γιατί εκεί 6 λαός, ό στρατός 
καί ή διοίκηση άποτέλεσαν ένα σώμα μέ 
ενωτικό πυρήνα τή νέα θρησκεία καί μέ 
κορώνα πνευματική τήν ελληνισμό. Νά 
γιατί τό Βυζάντιο δέν αποτελεί συνέχεια 
τής Ρωμαϊκής παρακμής τότε, δταν ιδρύ
θηκε, τότε, πού έμελλε νά πέση ή Ρώμη. 
Ούτε απέραντα κτήματα ήταν εδώ, ούτε 
όχλος προωρισμένος νά ζή μέ άρτον καί 
ι'Ηάματα, ούτε στρατός επαρχιών, ούτε 
τρομερή έκλυση ηθών, ούτε παρωδία τέ- 
χνης καί στοχασμού, ούτε καμώματα μαϊ
μούς μπροστά σ’ έναν θαυμάσιο πίνακα, 
στον πίνακα τού πολιτισμού. Τό Βυζάν
τιο, συνέχεια τής πολιτικής ιστορίας τής 
Ρώμης, σέ δλα τ’ άλλα ήταν από τήν αρ
χή του ένα κράτος καινούργιο στηριζόμενο 
στον πολιτισμό τού ελληνικού καί ελληνι
στικού κόσμου.

'Όταν λοιπόν έγινε ό οριστικός χοϊρι- 
σμός τοΰ Δυτικού καί τοΰ ’Ανατολικοΰ 
κράτους τό 395, ή Ρώμη έμεινε μέ τις 
αμαρτίες της καί μέ τό γεροντικό μαρα
σμό, πού γιά νά τόν άποφύγη είχε μετα
φέρει τήν πρωτεύουσα ό Κωνσταντίνος 
σιήν ’Ανατολή καί ίδρυσε τό Βυζάντιο μέ 
τή νεανική του ορμή.

Πολύ πριν από τόν τελικό χωρισμό 
είχαν αρχίσει τις επιθέσεις τους οί βάρ
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βαροι. ’Αλλά τό Βυζάντιο ήξαιρε νά αμύ
νεται καί νά κονταροχτυπάη σάν παλληκά- 
ρι, Έ νώ  στή Ρώμη δεν υπήρχε καμμιά 
γιά τοΰτο δύναμη καί καμμιά διάθεση.

"Οταν ή Ρώμη έ'χασε τή στρατιωτική 
της δύναμη —χωρίς νά χάση δμως τίποτε 
από την αρχοντική αίγλη της— δεν είχε 
πλέον στρατό, γιά νά έπιβάλλη τις θελήσεις 
της, αλλά μοίραζε μόνον τίτλους και ονό
ματα. Κάποτε αναγκάζονταν και τό Βυζάν
τιο νά παραχωρήση τίτλους, αλλά τό Βυ
ζάντιο μέχρι πολύ πέρα από τό 1000 
μ.Χ. κοντά στούς τίτλους, πού Τούς έδινε 
γιά πολιτική εκμετάλλευση, προέβαλλε 
πάντοτε καί τή στρατιωτική του δύναμη.

Ή  στρατιωτική άδυναμία στή Ρώμη 
έβαινε παράλληλα μέ τήν πολιτική αδρά
νεια, ένώ ή άλλη κοινωνική καί πνευματική 
αναρχία προκαλοΰσε τήν ψυχική εκείνη 
άρρώστεια πού ονομάζεται α ν ί α .  Ή  
Ρώμη στις τελευταίες στιγμές της μή 
έχοντας τί νά έπιθυμήση καί μή μπορών
τας νά κάμη κάτι, επασχε από αφόρητη 
ανία, από τήν άρρώστεια πού οί ’Άγγλοι 
ονομάζουν Spleen. Σήμερα οι άρροοστοι 
από Spleen καταφεύγουν στά ταξίδια γιά 
νά μπορέσουν νά το νοήσουν τά ατονα νεύ
ρα τους. Μιά άκέρηα πόλη πώς μπορούσε 
νά ταξιδέψη ; Πολιτικά καί στρατιωτικά 
περίμενε τούς βαρβάρους νά τήν διοική
σουν. Γιατί νά μή ύποτεθή δτι τούς περί
μενε καί από άρρωστη ψυχική διάθεση ;

Ά λ λ ’ άράγε αυτό μονάχα είναι, ή μή
πως τούς περίμενε σάν άπό ιστορική 
ανάγκη νά γλυτώση από τόν εφιάλτη τοΰ 
μαρασμού ; Μήπως άκέρηα ή ’Ιταλία δεν

επασχε τότε (4ον καί 5ον αιώνα) από βα
θύ μαρασμό καί δεν περίμενε σάν μιά λύ
ση τοΰ δράματός της τόν ερχομό τών βαρ
βάρων ;

Οί Ούστρογότθοι, οί Βησιγότθοι ή ρ 
θαν καί πέρασαν. Καί τέλος κάποιος απ’ 
ολους τούς βαρβάρους, ό Όδόακρος, αρ
χηγός τών Έρούλων Σκίρων, Ρουγίων 
κλπ., κατάργησε τόν τελευταίο Ρωμαίο 
βασιλιά, πού κατά τύχην έφερε τό δ'νομα 
τοΰ ιδρυτή της. Λέγονταν Ρ ω μ ύ λ ο ς 
Αύγουστύλος (47G).

*
Τό ποίημα τοΰ Καβάφη «Περιμένον- 

τας τούς βαρβάρους» έχει μιά βαθειά τρα
γικότητα, καθώς αποκαλύπτει τήν άρρώ- 
στεια, πού κατείχε τις ψυχές τών κατοίκων 
τής αιώνιας πόλης, τή στιγμή πού ξεψυ- 
χοΰσε σάν πολιτική ήγέτις τής οικουμένης. 
’Έχουν σταματήσει ολες οί διοικητικές 
λειτουργίες, γιατί αναμένονται οί βάρβα
ροι, πού θάντικαταστήσουν τούς αρρώ
στους καί θά  διοικήσουν αυτοί μέ τό και
νούργιο αίμα τους, τό βάρβαρο καί υγιές. 
Αποτελούν καινούργιο γιά τούς αρρώ
στους θέαμα, αλλά καί επιταγή τής 
ιστορίας.

Μά νύχτωσε καί οί βάρβαροι δέν ήρ
θαν (γιά σήμερα τουλάχιστον). Αύτό είναι 
πού φέρει πιο μεγάλη απελπισία καί γιά 
τά άτονα νεύρα, πού τούς περιμένουν, καί 
γιά τήν ιστορική στιγμή, πού τούς παλεΐ.

Θαυμάσιος είναι στή σύλληψη τοΰ μύ
θου στό ποίημα αύτό ό Κοβάφης- Ά ς  
άχούσωμε τούς στίχους του :

Π ΕΡΙΜ ΕΝ Ο Ν ΤΑ Σ ΤΟ ΥΣ Β Α ΡΒ Α ΡΟ Υ Σ

— Τί περιμένουμε στην αγορά συναθροισμένοι ;
— Είναι οΐ βάρβαροι νά φτάσουν σήμερα.

— Γιατί μέσα στή Σύγκλητο μιά τέτοια απραξία ;
Τ ί κάθονται οί Συγκλητικοί καί δέν νομοθετούνε ;

— Γιατί οί βάρβαροι θά φθάσουν σήμερα.
Τί νόμους πια θά κάμουν οί Συγκλητικοί.
Οί βάρβαροι σάν έλθουν θά νομοθετήσουν.

— Γιατί ό αύτοκράτωρ μας τόσο πρωί* σηκώθη, 
καί κάθεται στής πόλειος τήν πιο μεγάλη πύλη
στον θρόνο επάνω, επίσημος, φορώντας τήν κορώνα ;
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•— Γιατί ot βάρβαροι θά φθάσουν σήμερα.
Κ ι’ δ αΰτοκράτωρ περιμένει νά δεχθή 
τόν άρχηγό τους. Μάλιστα ετοίμασε 
γιά νά τόν δώση μιά περγαμηνή. ’Εκεί 
τόν έγραψε τίτλους πολλούς καί ονόματα.

— Γ ιατί οί δυό μας ύπατοι κι’ οί πραίτωρες εβγήκαν 
σήμερα μέ τές κόκκινες, τές κεντημένες τόγες' 
γιατί βραχιόλια φόρεσαν μέ τόσους αμέθυστους, 
καί δαχτυλίδια μέ λαμπρά γυαλιστερά σμαράγδια' 
γιατί νά πιάσουν σήμερα πολύτιμα μπαστούνια
μ’ ασήμια καί μαλάματα έκτακτα σκαλισμένα ;

— Γιατί οί βάρβαροι θά φθάσουν σήμερα-
καί τέτοια πράγματα θαμπώνουν τούς βαρβάρους.

— Γιατί κ’ οί άξιοι ρήτορες δέν έρχονται σάν πάντα
νά βγάλουνε τούς λόγους των, νά ποϋνε τά δικά τους ;

— Γιατί οί βάρβαροι θά φθάσουν αήμερα'
κι* αυτοί βαρειοϋνται ευφράδειες καί δημηγορίες.

— Γ ιατί ν’ άρχίση μονομιάς αυτή ή ανησυχία
κ’ ή σύγχυσις. (Τά πρόσωπα τί σοβαρά πού έγιναν).
Γιατί αδειάζουν γρήγορα οί δρόμοι κι’ οί πλατέες, 
κ ι’ δλοι γυρνάν στά σπίτια τους πολύ συλλογισμένοι ;

— Γ ιατί ενΰχτωσε κ’ οί βάρβαροι δέν ήλθαν.
Καί μερικοί έφθασαν απ’ τά σύνορα,
καί είπανε πώ ; βάρβαροι πιά δέν υπάρχουν.

Καί τώρα τί θά γίνουμε χωρίς βαρβάρους ;
Οί άνθρο^ποι αυτοί ήταν μιά κάποια λΰσις.

Κατά τή συνήθειά του ό Καβάφης κρα- μενοι από το ϊδιο Spleen, μετέχουν στήν
τάει κ’ εδώ έναν χαμηλό τόνο, τόν τόνο ανησυχία καί στήν απελπισία τών άλλων
τοϋ ήσυχου διαλόγου. Ε ίναι Ρωμαίοι αύ- πολιτών καί διερωτώνται μεταξύ τους :
τοί πού συζητούν. Τ ί  π ε ρ ι μ έ ν ο υ μι ε «καί τώρα τί θά γίνουμε χωρίς βαρβά-
στήν αγορά συνα\)ροισμένοι, λέει δ ένας ρους ;» Καί παραδέχονται, γιατί ξαίρουν
στόν άλλον. *0 δεύτερος πληροφορεί τόν τό χάλι τους, πώς οί άνθρωποι εκείνοι, θά
πρώτο οτι πρόκειται νάρθοΰν οί βάρβα- ήταν μιά κάποια λύση γιά τόν παραλυμένο
ροι. Ή  συνέχεια τοΰ διάλογοι; δείχνει δτι κόσμο τής Ρώμη;.
πρόκειται οί βάρβαροι νά καταργήσουν τή Δέν προσπαθεί δ Κοβάφης νά στολίση 
Ρωμαϊκή εξουσία' καί δμως δέν βλέπουμε τό λόγο του μέ καμμιά ωραιολογία. Οί
καμμιά ταραχή, κανένα κάλεσμα στά δπλα, αφελείς αναγνώστες δέν μπορούν ·\ά το
καμμιά αγανάκτηση γιά τούς ανθρώπους νοιώσουν σάν ποίημα, δπως δέν εκφράζει
τής διοίκησης, πού δέν καλούν τό λαό σέ ούτε ενθουσιασμό, ούτε θρήνο, ούτε έγκω-
άμυνα. Σά νά πρόκειται γιά κάποιο νομο- μια, ούτε αισθήματα. Τό ποίημα δέν εκ
θετικό διάταγμα μέ φυσικές συνέπειες άλ- φράζει αισθήματα καί ιδέες, δπως συνη·
λοΰ μερικά κέρδη κι* αλλού μερικές ζημίες. θίσαμε νά τις βλέπουμε στά ποιήματα.
"Ανθρωποι τής Ρώμης κι’ αυτοί, κατεχό- ’Αλλά κατορθώνει μέ τελείως δραματικό



τρόπο νά έκφοάζγ] τήν ομαδική αγωνία 
ενός λαού (καί τώρα τί θά γίνουμε) κα'ι 
τήν παρακμή Ινός πολιτισμού κι’ ενός 
κόσμου πού βαραίνει ακόμα πάνω σιήν 
μοίρα τής ’Ανθρωπότητας.

Μιαν άλλη παρακμή, τήν παρακμή τού 
Βυζαντίου κάνει θέμα τού τραγουδιού του 
ό Παλαμάς. Οί δυο παρακμές δέν μοιά
ζουν μεταξΰ τους. Τήν ηθική παραλυσία 
τής Ρώμης δέν τή γνώρισε τό Βυζάντιο. 
Καμμιά γυναίκα αύτοκράτορα δέν άλλαξε 
τή βασιλική στολή της, τή νύχτα, μέ τά 
ρούχα τής πόρνης γιά νά βγή οτό Φόρο 
κα'ι νά συναντηθή μέ τούς νέους τού λαού. 
Κανένας αΰτοκράτορας τοΰ Βυζαντίου δέν 
είχε τά γούστα καί τΙς μαιίες ενός Νέ
ρωνα ή ενός Ήλιογάβαλου. Τό Βυζάντιο 
δέ γνώρισε τήν ανία, τό Spleen. "Οταν 
κανένας ποθήση παράφορα τήν ηδονή
— καί τήν γνωρίση — καί τήν χορτάση
— καί τόν κουράση δ κορεσμός της — καί 
ή παραλυμένη του ψυχή δέν έχει πιά τίποτε 
νά ζητήση — τότε νιώθει τό Spleen. Μά 
τό Βυζάντιο ποτέ δέν πέρασε από μιά τέ
τοια κατάπτωση. Ά λλες είναι οί αιτίες τού 
μαρασμού του

Τό Βυζάντιο, έκτος από εφήμερες προ
εκτάσεις σέ ά'λλες χώρες, απλώνονταν στή 
Βαλκανική καί στή Μ. ’Ασία. Μά ή Βαλ- 
κα'ΐκή ποτέ δέν ήταν γιά τό Βυζάντιο 
ή γερή επαρχία, από τήν οποία μπορούσε 
νά άντλήση δύναμη σταθερή. Γιατί ή κο- 
σμοξάκουστη καί μοναδική στήν ιστορία 
εκστρατεία τού Μεγάλου ’Αλεξάνδρου μέ 
τήν ίδρυση τών αποικιών καί τό άπλωμα 
τοΰ Ελληνικού κόσμου ώ ; τις ’Ινδίες είχε 
εξαντλήσει τόν Ελληνισμό τής Βαλκανικής 
κι’ έτσι μπόρεσαν νά άπωδήσουν προς τά 
νότια τόν 'Ελληνικό κόσμο οί σλαυί- 
κοί λαοί. „

Οί πηγές τού πλούτου καί τής δύναμης 
τοΰ Βυζαντίου βρίσκονταν σιήν Μ. Ά σία. 
Απ’ έκει βγήκαν οί Πατέρες τής ’Εκκλη- 

®ιας, άπ’ εκεί οί σοφοί καί οί καλλιτέχνες, 
°π  έκεϊ οί ά ρίτες, οί καστροπολεμίτες.

Ή  Μ. Ά σία δμως χάθηκε σχετικά νω· 
Ρίς α,τό λάθη τών ϊδιων τών Βυζαντινών. 
Τήν εποχή τοΰ Βασιλείου τού Βουλγαρο- 
κτόνου τό Βυζάντιο φαίνονταν σάν ενα 
πλούσιο καί ευπχισμένο σπίτι. Μά στό

♦ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΧΤΙΑ»

σπίτι αυτό επρόκειτο «νά πέση αστροπε* 
λέκι» δπως λέει κι* ό ποιητής. Αίγα χρόνια 
μετά τόν θάνατο τοΰ Βασίλειον ή Μικρά 
Ά σ ία  χάνονταν δριστικά. Γιατί προηγου
μένως είχε χάσει κατ’ ουσίαν τή λευτεριά 
της, αφού είχε μοιραστή μεταξύ τών με
γάλων φεουδαρχών. Μάταια οί αύτοκρά
τορες Φωκάς, Τσιμισκής καί Βασίλειος 
προσπάθησαν νά σταματήσουν τό κακό. Οί 
φεουδάρχες Ιξουσίαζαν σάν ανεξάρτητοι 
ήγεμόνες καί συχνά Ινας άπ’ αυτούς ανέ
βαινε στό θρόνο τής Πόλης. ‘Έτσι, δταν 
ήρθαν, πριν από τούς ’Οθωμανούς, οί 
Σελτζοΰκοι Τούρκοι, οί αγρότες τής Μικρας 
Ά σίας πέρασαν μέ τούς Τούρκους πού έρ
χονταν σάν απελευθερωτές.

Καί δέν είναι μόνον αΰτό. Έ ν φ  οί 
Σελτζοΰκοι προχωρούν καί ιδρύουν τό 
κράτος τοΰ Ίκονίου, οί άνθρωποι τής 
Πόλης μαλώνουν μεταξύ τους. Ή  στρα
τιωτική καί ή πολιτική φατρία βρίσκονται 
σέ άγριο ανταγωνισμό. Ό  κομματικός φα- 
τριασμός συνεχίστηκε άγριώτερος στήν 
εποχή τών Παλαιολόγων. Έ νφ  τό Βυζάν
τιο φαίνονταν δτι κινδύνευε, οί Βυζαντινοί 
δέν δυσκολεύονταν νά συνεχίζουν τις εσω
τερικές επαναστάσεις καί τούς εμφυλίους 
πολέμους καί νά συμμαχούν μέ τούς ’Ο
θωμανούς (τώρα) Τούρκους εναντίον τών 
ομοφύλων αντιπάλων τους. Στό σημείο 
αύιό διακρίνουμε τήν πλήρη έ'λλειψη κάθε 
πατριωτικοΰ αισθήματος.

Τό Βυζάντιο επαθε, χωρίς νά τό κα
ταλάβω, από χρόνια οικονομική καί αν
θρώπινη αιμορραγία. Αιτία τοΰ κακού 
αυτού ήταν ή παραστρατημήνη πορεία 
πού πήρε τό θρησκευτικό συναίσθημα. 
Ή  πιο ωραία καί ή πιο πνευματική θρη
σκεία, ή Χριστιανική, παρεξηγημένη από 
τούς ανθρώπους επεσϊράτευε τούς πιστούς 
της δχι γιά τήν άνθηση τής κοινωνικής 
ζωής καί τοΰ πολιτισμού, αλλά γιά \ά  
τούς κλείση στά μοναστήρια, δπου μαραί
νονταν τά νειατα τοΰ Βυζαντινού Ε λληνι
σμού καί τό Βυζάντιο έχανε εργατικά χέ
ρια γιά τά χωράφια καί γιά τά Ιπαγγέλμα- 
τα, άλλ’ έχανε προ παντός τούς καλύτε
ρους στρατιώτες κι’ αναγκάζονταν νά παίρ- 
νη μισθοφόρους πού τούς πλήρωνε ακρι
βά. Καί κάποτβ οί μισθοφόροι απειλούσαν
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και τήν ύπαρξή του. Τά μοναστήρια ήταν 
αφορολόγητα καί τό κράτος εχανε ενα με
γάλο μέρος τών εισοδημάτων του.

Τό δόγμα εξ άλλου τής -θρησκείας τήν 
κατέστησε μονολιθική. Κι* αυτή ή μονολι- 
θικότητα είχε σάν άποτέλεσμα τίς διάφο
ρες αιρέσεις πού κατεξέσχισαν πολλές φορές 
τήν ψυχή και τήν ενότητα τοΰ Βυζαντίου.

Αυτές είναι οί μεγάλες, οί κυρίες αί- 
τίες, γιά τίς όποιες Ιξησθένησε τό Βυζάν
τιο, τό ζωντανό αυτό κράτος, πού επεσε 
μέ τό σπαθί στό χέρι, συζητώντας μέ πά
θος γιά τή θρησκεία του καί άπειλώντας 
νά ρίξΐ) τούς αύτοκράτορες, πού θά εστερ- 
γαν τήν υποδούλωση τής ’Ανατολικής Εκ
κλησίας στόν Πάπα.

"Ολές αύτές οί άδυναμίες τοΰ Βυζαντί
ου εΰρισκαν τρόπο νά εκδηλωθούν στόν 
περίφημο ιππόδρομο τής Πόλης, δπου οί 
δήμοι τελούσαν διαφόρους αθλητικού; 
αγώνες καί ιπποδρομίες. Έ κ εϊ εκδηλώθη
κε κάποτε ή στάσις τοΰ «Νίκα». Έ κεΐ 
άλλη μιά φορά άκούστηκε ή φωνή «ήμεΐς 
τήν Σκλήραιναν βασίλισσαν ού θέλομεν». 
Έ κ εΐ άποδοκιμάβτηκαν αύτοκράτορες καί 
έ'πεσαν ή επευφημήθηκαν καί κραταιώ
θηκαν. Ό  ιππόδρομος τής Πόλης ήταν 
ή έκφραση τής κοινής γνώμης, δπως σή
μερα ό τύπος. Καί ήταν μαζί καί τό λαϊ
κό κύμα πού εύκολα ξεσποΰσε εναντίον τών 
ανακτόρων ή εναντίον τών κυβερνήσεων·

'Ο  ιστορικός πού θά μελετή-η τή 
ζωή τοΰ Βυζαντίου, τήν ακμή του καί τήν 
παρακμή του, δέν μπορεί νά αδιαφορήση 
γιά τόν ιππόδρομο. Αύτόν διάλεξε γιά 
σκηνικό τοΰ «Προφητικού» του κι’ ό Πα· 
λαμας. Δέν φταίει ό ιππόδρομος γιά τήν 
παρακμή τοΰ Βυζαντίου. Ά λλ’ δπως ε ί
ναι ό καθρέφτης τής Βυζαντινής ζωής, 
ετσι μπορεί νά γίνη σύμβολό της. Σά σύμ
βολο τόν παίρνει κι’ ό ποιητής καί σά 
σύμβολο θά τόν ίδούμε κ’ εμείς.

Ό  προφήτης (ό ποιητής) αφήνοντας 
τό κελλί του καί τά βιβλία του πήγε 
στόν τσίρκο τής Πόλης πού είναι ή πόλη 
τής Παναγίας καί τής αμαρτίας μαζί καί 
είδε μες στόν τσίρκο χτίσματα καί θάμα
τα καί « τ έ ρ α τ α  άπό τά φιλιά τών ά
δ ε ι ω ν  καί τών π α ρ α σ τ ρ α τ η μ έ -  
ν ΐο  ν». Τήν κούφια σοφία καί τό ξεστρά-

τισμα άπό τήν δρθή σκέψη καί τή σωστή 
λατρεία καυτηριάζει αμέσως ό ποιητής. Μέ 
αρκετή άφηγηματικότητα μι?άει γιά τό 
άοχοντολόϊ πού είδε Ικεί μαζωμένο. Μά 
δέν είδε, λέει, τό ρήγα στή θέση του, γ ια 
τί ήταν ανακατωμένος μέ τούς ανθρώ
πους τοΰ τσίρκου, τούς μίμους, τούς νάνους, 
τούς παλιάτσους. Στό σημείο αύτό δέν φω
τογραφίζει τά πράγματα αλλά τήν ψυχική 
μηδαμινότητα τών ανθρώπων εκείνων, 
πού έ'καμαν τό θρόνο ποδόσφαιρο προσω
πικών Ανταγωνισμών, δπως είπαμε παρα
πάνω καί συνεχίζει :

Ταίρι καί δλων είν’ ό ρήγας 
δλων είναι σταυραδέρφι, 
κ ι’ ά/ωνίζεται μαζί τους 
μεθοκόπος, χαροκόπος.

Είπαμε δτι ό τσίρκος είναι σύμβολο 
γιά νά μάς δείξη άλληγορικά τόν μεγάλο 
τσίρκο, πού ήταν τότε τό Βυζαντινό κρά
τος ολόκληρο. Είδε δ προφήτης τούς βένε
τους καί τούς πράσινους, τίς στολές τους, 
τίς ετοιμασίες τους. Καί άνάμεσά τους είδε 
τό σκυλί πού ξαίρει

νά ύποτάζεται νά γλείφη, 
νά λυσσάχι καί νά σπαράζη' 
τό σκυλί τό καμωμένο 
κ ι’άπό πίστη κ ι’άπό δόλο.

’Άλλη άλληγορική εικόνα κι’αύτή τής 
δολιότητας πού παρουσίαζαν συχνά οί άν
θρωποι τοΰ Βυζαντίου καί λαϊκοί καί κλη
ρικοί, ιδίως τό άρχοντολόϊ, πού γνώρισε 
καί ύπέθαλψε τίς ανακτορικές συνωμοσίες, 
τις επαναστάσεις, τις αιρέσεις.

Είδε τήν πόλη, τή θάλασσα τοΰ Βο- 
σπόρου, το δραμα τών γλαυκών νησιών 
(Πριγκηπονήσων) κι’ ανατρίχιασε άπό τήν 
ποοαίσθηση πού είχε γιά τά μελλούμενα. 
Μά είδε κι’ ανατρίχιασε πιο πολύ σάν 
άγνάντεψε τίς φωτιές πού άναψε δ βιγλά
τορας · ακρίτας γιά νά σημάνη τόν ερχομό 
τοΰ εχθρού καί νά διαλαλήση μέ τή φωτιά 
τό σύνθημα :

— €Στ’ άρματα ! Σ τ’ άρματα ! Ό  
Τούρκος !»

Ό  Λογοθέτης τοΰ πολέμου (υπουργός 
τών Στρατιωτικών) αναφέρει τό μήνυμα 
στό βασιλιά, μά εκείνος τόν διατάζει νά 
σιωπήση, γιατί αύτός θά τελειώση τούς
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άγώνες πρώτα καί κανείς κίνδυνος δέν 
απειλεί τήν άγια πόλη Ό  πανηγυριστής 
λαός εξυμνεί τόν άξιο βασιλέα πού τόν 
προσκυνούν δλοι οί λαοί από τόν Δούναβη 
ως τήν Περσία, πού βίναι γεμάτος νίκες.

Μά οί άκρΐτεε ξεσποΰν κι* αυτοί σ’εναν 
άλλο, μαϋρον ΰμνο, καί καυτηριάζουν τούς 
κόλακες καί τούς ανάξιους, πού κρύβουν 
άπό τόν βασιλιά τήν πραγματική κατά
σταση τοΰ κράτους. Καί δέν διστάζει νά 
βροντοφωνήση ό λόγος τών άκριτών :

Μεθύσι άνάξιο σέρνει τα ό'λα 
στά θέατρα καί στά καπηλειά.

Τό Βυζάντιο δέν πέθανε από μαρασμό 
άλλ’ από μεθύσι, από παραλήρημα μέθης, 
εϊτε θρησκευτικό το ’πής, εϊτε πολιτικό, 
είτε κοινωνικό. Αυτό  τό παραλήρημα κα
τάντησε Παλλακίδα τήν Πολιτεία, άφοΰ 
δέν εμπνέει τόν ίερό σεβασμό πολιτών καί 
άρχόντων, καί γλεντοκόπο τό βασιλιά, άφοΰ 
πάνω στά ερείπια τοΰ κςάτους εννοεί νά 
επιβάλη τά καπρίτσια του καί έκδικηθή 
Ιχθρούς καί νά ανύψωση φίλους.

Καί γιά νά μή νομιστή o n  καταφέρε- 
ται μόνο κατά τών κοσμικών άρχοντάδων 
τής Πόλης, γιά νά φανέρωση δτι τό μεθύ
σι, ό φανατισμός, τό παραστράτισμα υπάρ
χει καί στήν εκκλησία, καυτηριάζει αμεί
λικτος ό λόγος τών ακριτών καί τό ναό :

Στόν τσίρκο μέσα οί χαροκόποι 
καί στό ναό οί πορνοβοσκοί.

’Έ τσι τό έ'ργο τών μεγάλων αύτοκρα- 
τόρων εγινε καπνός καί σύγνεφα κι’ «φρός. 
"Εσβυσαν μιά—μιά οί φωτιές τών ’Ακρι
τών κι* ό Μέγας Διγενής ’Ακρίτας έχει πιά 
πεθΐχνει- Καί θρηνοΰν οί άκριτες τόν ξεπε
σμό τους.

Στό τέλος μιλάει κι’ ό προφήτης’ κ ι' 
δ λόγος του είναι μαστίγιο πού χτυπάει 
καί μαστιγώνει χειρότερο από τό μαστίγιο 
τών ακριτών.

Ή  ψυχή τής πολιτείας (τής Βυζαντι
νής πολιτείας) είναι, λέει δ προφήτης, δι
εφθαρμένη. Γιαυτό είναι καταδικασμένη 
ή πολιτεία σέ χαμό. Τά λείψανα τοΰ με 
Υαλείου της θά τά κλέψουν οί ξένοι, Ινώ 
ή ψυχή της ή κολασμένη, άπό τήν αμαρ
τία, δέν θά εχη σέ ποιο σώμα νά σαρ^ωθή.

’Εδώ τελειώνει ό λόγος γιά τήν παρακ
μή τοΰ Βυζαντίου κι’ δ Παλαμάς στό ση
μείο αύτό θά μποροΰσε νά σταματήση. 
Μά δ ποιητής αίσθάνεται πώς δέν ήρθε 
νά διαπιστώση καταστάσεις, ούτε νά κη- 
ρύξη τή δυσπιστία προς τήν ελληνική πα
ράδοση.

Ό  «Προφητικός» είναι κομμάτι ενός 
μεγαλύτερου έργου, τοΰ «Δωδεκάλογου τοΰ 
γύφτου», Ινός έργου πολύ λίγο Ιπικοΰ καί 
στή βαθύτερη καλλιτεχνική του υφή έργου 
ύποκειμενιχοΰ, δπου Ικδηλώνεται λυρικά 
(κυρίως) ό φιλοσοφικός στοχασμός τοΰ 
ποιητή. Μόνο ή πλατειά αφήγηση εχει κά
τι τό επικό. Ό  Παλαμάς δέν πήγε νά 
δείξη μιά κατάσταση, άλλα πιο πολύ νά 
καυτηριάση έ'να κακό, πού τό έβλεπε 
δμοιο μέ τό κακό τής εποχής του, νά καυ- 
τηριάση κυρίως τό κακό τής Ιποχής του 
μιλώντας γιά τήν παρακμή τοΰ Βυζαντίου. 
Γιαύτό συνδέει τόν «Μροφητικό» μέ τήν 
Ελλάδα τής εποχής Γεωργίου τοΰ Α ', 
τήν Ελλάδα τήν ήττημένη άπό τόν πόλε- 
μοτοΰ 1897, τόν πόλεμο πού οδυνηρά 
έκαμε τούς "Ελληνες τής εποχής εκείνης 
νά ξυπνήσουν καί νά ίδοϋν τήν κατάντια 
τους. Ό π ω ς στις παραμονές τοΰ 1453 
έτσι καί τότε οί Βουλγάρηδες καί οί Δελη· 
γιάννηδες θυσίαζαν στόν κομματικό βωμό 
τά πάντα μεταβάλλοντας τήν Ελλάδα σέ 
?να άπέραντο τσίρκο μ ε θ υ σ μ έ ν α )  ν 
κ ο μ μ α τ ι κ ά  ά ν θ ρ ώ π ω ν .  "Ενας 
Τρικούπης έπεσε θνμα τής κομματικής 
κραιπάλης τών μικρών αντιπάλων του καί 
ενας Γεώργιος Α ' παρ’ ολίγον νά πέση 
θΰμα κι’ αυτός τοΰ χάους πού είχαν δη
μιουργήσει οί πολιτικοί, δταν ξέσπασε 
ή επανάσταση τοΰ 1909.

Συνδέει λοιπόν δ Παλαμάς τις τελευ
ταίες ημέρες τοΰ Βυζαντίου μέ τή νεώτερη 
Ελλάδα καί προχωρεί στήν προφητική 
ενόραση.

Καί θάρθή μιά μέρα, μαύρη μέρα !
Καί ή ψυχή σου, ώ Πολιτεία,
θά κατασταλάξη πέρα, πέρα
στήν καμαρωμένη Γή
στοΰ ήλιου τή χαρά, στ’ ’Απρίλη τόν

[άέρα
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καί στό φώς θά βγχ», 
καί ξαφνίζοντας τόν ήλιο, 
σά θρεμμένο απ’ τό δικό σου αίμα 
£να γέλιο ενα παράλλαμμα, ενα ψέμα 
ενα κλάμα, Ινα βασίλειο.

Έ κ εΐ ήθελε νά κατασταλάξη δ ποιη
τής πού θέλει νά είναι ποιητής τοΰ και
ρού του καί τοΰ έ'θνους του. Δέν τόν εν- 
διέφερε στήν προκειμένη περίπτωση τό 
Βυζάντιο, πού μεγαλόπνοα τό εψαλε στο^’ς 
εξαίσιους στίχους τής «Φλογέρας τοΰ βα
σ ιλ ιά ς δσο δ Ελληνισμός τής Εποχής του, 
τό κλάμα—τό βασίλειο, πού κρατοΰσε καί 
κρατάει πολύ βυζαντινισμό, πολύν ακόμα 
τ σ ί ρ κ ο  στήν ψυχή του.

"Οσο νά σέ λυπηθή
τής αγάπης δ θεός,
καί νά ξημερώση μιαν αυγή
καί νά σέ καλέση δ λυτρωμός
ώ ψυχή παραδαρμένη άπό τό κρίμα.

Τή λύτρωση γυρεύει δ ποιητής, τό λυ
τρωτή πού θά φέρη τή λύτρωση. Μά δέν 
Εξετάζει πώς θάρθή δ λυτρωτής. Θά είναι 
ενας Καρλαϋλικός ήρωας ; Θά είναι ή φω
νή τών καιρών ; ”Η κάποια μεταβ λή στις 
συνήθειές μας καί σΐίς διαθέσεις μας ;

Καί δ ήρωας χρειάζεται καί ή φωνή 
τών καιρών χρειάζεται, μά πιο πολύ 
χρειάζεται ή μεταβολή στόν εαυτό μαί.

Ά λ λ ’ δ ποιητής φαίνεται (εδώ τουλά
χιστον) οτι πιστεύει πιο πολύ στήν παρου
σία καί στήν αποστολή τών ηρώων . . .

Είπαμε παραπάνω δτι δ «Προφητι
κός» αποτελεί μέρος τοΰ «Δωδεκάλογου 
τοΰ γύφτου», μά δέν συνδέεται στενά καί

κατ' άνάγκην. Θαυμάσια θά.μπορούσε νά 
άποσπασθή καί νά θεωρηθή ποίημα χω
ρισιό. 'Αλλά φαίνεται δτι δ ποιητής θέ
λησε νά τό συνδέση μέ τή γενική πνοή 
τοΰ «Δωδεκάλογου», δπου κυριαρχεί δ Ε
λεύθερος στοχαστής, ό γύφτος. Καί φαί
νεται ακόμα, δτι ή ϊδια καλλιτεχνική πνοή 
τών άλλων λόγων άπό τό «Δωδεκάλογο» 
κυριαρχούσε στή φαντασία τοΰ ποιητή, 
γιατί λόγος, ρυθμός, ΰφος, άπλωμα τοΰ 
λόγου, δλα είναι στήν ίδια  κλίμακα μέ τό 
λόγο τών άλλων μερών, δπου κυριαρχεί 
ή πλατεία (ή Επίτηδες πλατειά) άφήγηση, 
τό ανακάτεμα τών Εποχών, ή Ελεύθερη 
σκέψη, καί οί θυμοί τοΰ ποιητή καί ή σπαρ
μένη εδώ κι5 εκεί ωραιολογία πού δέν λεί
πει καί στόν Προφητικό.

Ό  Παλαμάς στό «Δωδεκάλογο» διαρ
κώς συγχρονίζεται, άλλά δέν παύει νά εί
ναι ρωμαντικός. Τό ΰφος του είναι προ
σωπικό αλλά θυμίζει κάτι άπό τήν έκφρα
ση τοΰ ρωμαντικοΰ. Έ νώ  ή πρωτοτυπία 
τοΰ Κοβάφη είναι πλήρης. Δέν μποροΰμε 
δμως νά ρωτήσουμε ποιος άπό τούς δυο 
είδε καλύτερα τά πράγματα. Γιατί δ Κα- 
βάφης σταμάτησε μόνο στήν ιστορική στιγ
μή, ένώ δ Παλαμάς, άφοΰ πολύ καλά πή
ρε τόν τσίρκο σάν σύμβολο, πρόβαλε τόν 
εαυτό του μέ τήν προσωπίδα τοΰ προφή
τη, γιά νά μαστίγωση αλύπητα καί νά 
κηρύξη τήν άνάσταση. “Οπως μαστιγώ
νουν καί καλοΰν σέ σηκωμό δλοι οί ζων
τανοί άνθρωποι. Καί οί ζωντανοί άνθρω
ποι έχουν πολύ συχνά τήν άφέλεια τής 
ώραιολογίας.

ΤΑ Κ Η Σ ΓΙΩΜΟΤΤΟΥΛΟΣ
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1
Τό πυρωμένο χνώτο τοΰ Αλωνάρη 
τοΰ καπηλειού ταρρωστο πάρκο φρύγει 
καί στό λαιμό πνιγμού θηλειά μας σφίγγει.

*Ω κόρη τοΰ Γιαννιώτη ταβερνάρη, 
δός μου στον πυρετό μου καταφχ'γι, 
μέ νέκταρ δρόσισέ μου τό λαρύγγι.

2
Στον κήπο σου μαζεύονται τά βράδια 
οί απόκληροι τής μοίρας, οί δεσμώτες, 
πού άπέλπιδα προσμένουν κάποιο θάμα : 
Τή μάγισσα στοΰ πύργου τά ρημάδια 
μέ φίλτρα Vs άναστήση τούς ιππότες, 
τό δονκιχωτικό νά παίξουν δραμα.

3
Ά κου, τής μουσικής τό πανηγύρι 
ξεσπάει ! Τό ήχοτρικύμισμα άναβρύζει 
ρυάκι από βουνήσια βρυσομάνα.
Θαρρείς μέσα σέ γύφτικο τσαντήρι 
κάποιος Τσιγγάνος βιολιτζής τονίζει 
οδύνης στοναχή γητεύτρα, πλάνα.

4
Ώ  τό βιολί πώς ήδονόπαθα λαλεΐ! . .

Πώς τό σοφό τοΰ γύφτου δάχτυλο μιλεΐ, 
τΙς άηδονόλαλες χορδές καθώς φιλεΐ ! . . 
Πώς παιχνιδίζει κα'ι πώς τρέμβι Ιρωτηλή 
ή λαγγεμένη, λάγνα Ανατολή 
στό μαγικό, τ’ ασύγκριτο βιολί I . .

5
’Άκου ψυχής άγκοΰσα καί μαράζι 
τής σκλάβας όδαλίσκης στό Χαρέμι . , 
Νοιώθω τόν ερωτόθρεφτο καημό της I .
Κι ώς τό δοξάρι οέρνβται μέ νάζι 
κι Αναστενάζει κα'ι βογγάβι και ίρέμβι, 
άκού« τόν πνιγμένο τό λυγμό της 1 . , ,
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6
"Ω πώς ή θεία δοξαριά δρχηστρώνει 
τοΰ μανιακοΰ χοροΰ τό ποδοκρότι ! . . 

’Οργιαστική, φιδόκορμη Σαλώμη 
στοΰ Η ρώ δη  τά γενέθλια ξεφαντώνει. 
Ξεπαρθενεύει ή μέθη τήν άγνότη 
κι άνοίγουνε τής Κόλασης οί δρόμοι ! . .

7
Ραβδί τής Κίρκης μοιάζει τό βιολί σου, 
Γιαννιωτοπούλα μάργιολη Βακχίδα !
Τών ήχων άσωτεΰεις τή σαγήνη, 
δοκίμι τής άγάπης στήν αυλή σου . · .
Καί κάθε νΰχτα στήνεις τήν παγίδα, 
νά πιάσης τό Ιρωτιάρικο δελφίνι ! . .

8
Γλυτώστε με, βουλώστε μου τ’ αυτιά μου, 
νά μήν άκοΰω τοΰ δαίμονα τήν άρια ! . . . 
Φιμώστε τή μελίγλωσση Σειρήνα, 
πού μοΰ ξανάβει τήν παλιά αρρώστια μου . . 
Βυθίστε με στή νάρκη τή μακάρια, 
άδίψαστος νά ζώ καί δίχως πείνα ! . .

9
"Ω I Κομματιάστε τό βιολί τοΰ Σατανά, 
πού μοΰ ξυπνάει τό πάθος τής άβΰσσου ! 
Σκοτώστε μου τό τέρας, πού παλεύει 
νά πνίξη μέσα μου τ’ αγγελικά ώσανά, 
νά σβήση τήν αυγή τοΰ Παραδείσου. 
Τραβάτε μ ’ άπ* τήν Εύα, πού πλανεύει ! . 

10
*Ω γόησσα Κίρκη, λύσε μου τά μάγια, 
τοϋ χοίρου τή θωριά άλλαξέ μου τώρα I 
Πνίξε τό κτήνος, πού λιμάζει εντός μου 
καί μ’ άγκι στρώνει στά γαμψά του άοπάγια, 
αφιόνι πότισέ το, μαντραγόρα !
Κίρκη, τήν ανθρωπιά μου ξαναδός μου ! 

Γιάννινα 1946

□
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( Δ Ι Η Γ Η Μ Α )

Δέν έμεινε άλλη μέρα. Τά πρωτοβρό- 
χια τούτη τή χρονιά έπεσαν πολύ γρήγο
ρα. Μπορεί νά πλημμυρίσει τό άγριοπότα* 
μο τής Σουχάς άπό στιγμή σέ στιγμή και 
νά μή άφίσει οΰτε άστάκι άπ’ τό καλαμ
πόκι ποΰμασε μέ τόσες λαχτάρες τρεις μέ
ρες τώρα. Και τό'χει σωριάσει σέ μιά 
άκρια τοΰ χωραφιού νά τδχει έτοιμο.

‘Ήξερε καλά τά τρελλά κατεβάσματα 
τοΰ ποταμιού. Περήφανη ή καταγωγή του, 
άπ* τ ’ άπάτητα χιόνια τής Νεμέρτσικας, 
χυμοΰσε τόν κατήφορο πλουτισμένο στό 
βιαστικό διάβα του απ’ τάχαμνά αυλάκια 
και τά νερομαζώματα τών δρόμων καί ξεμ- 
πούκαρε θυμωμένο άπ’ τή ΓκρΙκα. ’Α π’ 
Ικεΐ τίποτα δέν τό σταματούσε νά ξαπλώ
σει άκράτητο στά κονανά χωράφια, άπ’ τά 
Βαρικά ώς κάτω στή Δρόπολη.

"Οχι δέν τής έ'μενε καιρός. “Υστερα 
τής τό'πε ό αγάς ξεκάθαρα :

— Αύριο τό θέλω. Κειμώνας κάνει δέν 
κάνει κουβαλήσει σπίτι μου.

Πρέπει νά κινήσει μέ τά χαράματα. Δέν 
τήν πιάνει δ τόπος. Βγαίνει στή χαιιηλή 
πόρτα τοΰ φτωχόσπιτου προγονικού καί 
σηκώνει τά μάτια ψηλά. Πίσα δ ουρανός. 
Οΰτε ?να αστέρι δέν ξεχωρίζει γιά νά ξε
γελάσει τή στενοχώρια της. Ό  βορηδς γα
λήνεψε δλότελα. Ό  νοτιάς γέμισε τή νύχτα 
μέτίς ύγρ^ς άνασασμιές τοΰ πρωτοβροχιοΰ, 
Πέρα μακρυά κάπου Ιβρεχε.

Ά φ ισ ε νά βαΐσει τό κεφάλι απελπι
σμένα πρός τή γή, υποταγμένη στή μοίρα

* Τό διήγημα etvoi παρμένο Art' τή συλλο
γή «01 σκλάβοι τοΰ Κάμπου») ηού «τοιμάξβται 
γιά ?Κδββη·

της πού τήν έχει δέσει απ’ τά πρώτα της 
χρόνια μέ τό σκλαβωμένο αυτό χώμα.

Πόσο σκοτάδι μέσα της άπόψε. Τυφλή 
χ ι’ ή καμπίσια ά'πλα μπροστά της τέτοια 
ώρα. Λείπει αυτές τις μέρες κι’ ή μακρό- 
συρτη παραπονιάρικη φωνή τοΰ άγωγιά- 
τη. Σούδινε κι αυτή κάμποσο κουράγιο, 
μαλάκωνε κάπως τήν ερημιά τής νύχτας.

"Εσπρωξε στά τελευταία τό σκουλικια- 
σμένο πορτόφυλλο καί μπήκε μέσα μέ τά 
μοΰτρα κατεβασμένα. Κείνο τό παρδαλό 
τραγούδησμα στις φαγωμένες σιδερένιες 
κλάπες θά  τήν τρόμαζε τέτοια ώρα άν 
ήταν από ξένη πόρτα. ’Αλλά τό συνήθισε 
κι* αυτό κι* είναι σά νά τό περιμένει δταν 
τήν σπρώχνει ή τήν ανοίγει.

Σάν μπήκε στό δωμάτιο παραξενεύτηκε 
πού είδε τά ρούχα στρωμένα γιά ύπνο. 
Ξέχασε πού τά κατέβασε ή ϊδια  άπ° τό 
σε^οΰκΐ εδώ καί λίγη ώρα. Τόσο ήταν 
άφηρημένη.

Καί τώρα ή ζέστα πού ύπόσχεται τό 
παχύ κατακάθαρο πάπλωμα, τήν καλεΐ νά 
χαϊδέψει τό κατάκοπο κορμί της. Μά θά 
τήν κολήσει δ ύπνος άπόψε ; Ά ,  αυτό τό 
καλαμπόκι ... Αυτή ή άρρωστη μούρη κα· 
τόπι. ’Αλήθεια πώς νά ξεχάσει τό άγριο 
σουλούπι τοΰ άγά ;

Ή ρ θ ε  προχθές στό χωράφι του, Ικεΐ 
πού μάζευε μέ τήν άντραδέρφη της τ’άστά 
Χια, Στάθηκε πάνω της μέ τό σαρκαστικό 
ύφος τοΰ άνθρώπου πού βρήκε τήν εύκαί* 
ρία νά ξοφλήσει έναν παληό λογαριασμό. 
Μέ τήν άρβανίτικη πονηριά του άφινε ξέ* 
σκβπο τόν αύιαρχικό Ιγωΐσμό τοΰ ίδιοχτή» 
τη, περιπαίζοντας μέ τή γνναικίσια άδυ* 
ναμία. *Η φάτσα τον δ |ν  Μ τρεπ» καμ*



μιά άντίρρηόη 8ti δέν τ&νήχούν μβνάχιΐ 
τά χωράφια, άλλά έχει δικαιώματα και 
στό ξεζουμισμένο κορμί της πού τό θρέφει 
τό χώμα του... Κ ι’ έλεγε καί ξανάλεγε τά 
λόγια πού γνώριζε πώς τρόμαζαν τή γυ
ναίκα :

— Θά τό δώκω άλλου τό κωράφια. 
Νάχεις τό γχνώμη σου.

Πίσω του τό κοκκινότριχο άλογο συν
τρόφευε μέ τό χλιμίντρισμα τήν αύταρχι- 
κότητα τοΰ αφέντη του. Αύτός πάλε τοΰ- 
σφιγγε πιότερο τά γκέμια γιά νά τό θ υ 
μώσει, γιά νά συμπληρώσει ετσι τό ζώο 
τήν κουρασμένη του μεγαλοπρέπεια. ’Ε ν
δόμυχα δανείζονταν κάτι άπ’ τά νειάτα 
τοΰ άλογου, μιά πού τ’ αμαρτωλά χρόνια 
του τοΰ άφέρεσαν γλήγορα τήν εύλυγισία 
τοΰ άτίθασσου πού πίστευε πώς μονάχα 
αυτή ταίριαζε σεναν άφέντη μέ τόσα τσι
φλίκια.

Τού'μενε τώρα ή πλούσια άνοστη κοι
λιά του, κληρονομικό προνόμιο τών τεμ
πέληδων τής μπέικης φαμπίλιας του.

Τόν κοίταζε ή γυναίκα μέ τή σιωπή 
τής σκλάβας πού πάλευε πολύ μέσα της 
γιά νά πνίξει τό άνώφελο μίσος. Στό πρό
σωπό της δλο καί πύκνωνε τό συναίσθη
μα τής αηδίας.

*
Ποΰ νά τήν κολήσει ό ύπνος ολη τή 

νύχτα απόψε. Άφικράστηκε πολλές φορές 
μήν άκούσει τό μπουρίνι πού φοβότανε 
μήν πέσει άπό ώρα σέ ώρα. Κείνες οί 
άστραπές πρός τό νοτιά δέν ήτανε γιά 
καλό.

Πολύ πρ'ιν φέξει ήτανε στό πόδι. Κεί
να τά λόγια του δέν έφευγαν άπ’ τ’ αφτιά 
της. Γύρισε άσυναίστητα τά κουρασμένα 
μάτια της στήν άνατολική γωνιά τής κά
μαρας πούταν στηριγμένο ένα σκουλικια- 
σμένο κόνισμα. Τό βλέμμα της έκλεινε 
ολη τήν άρρωστη κείνη καρτερικότητα τής 
γυναίκας τοΰ τόπου της. Ή  μοίρα της 
τής είχε μουδιάσει τήν ψυχή άπ* τις δυ
σκολίες καί τά βάσανα. Ωστόσο το στόμα 
της είχε άκόμα τό κουράγιο νά έπαναλά- 
βει τή φράση πού τόσα χρόνια τή μουρ
μούριζε άπό μέσα της :

«— 0 ί  μου δέ θ ά ρ θ ίΐ χαμμιά φορά 
«ίιτό; δ άνθρωπός μον ;

" · · “ ' · '= =  c t i n e i p h h K H  l i f l X i

ϊ\ώ@ιζβ καλά ΐήν άπάθεια τής Πάνα2 
γιάς πού μόλις διακρίνονταν τό γλυκό πρό
σωπό της, άλλά κάθε φορά πού σήκωνε 
τά μάτια πάνω της, ένιωθε ένα παράξενο 
ξαλάφρωμα. Είχε άποχτήσει μεγάλη ο ι
κειότητα μέ τό μουντζουρωμένο αύτό ξύλο- 
Δέν είχε έναν ώριμο άνθρωπο πλάϊ της νά 
τή συμπονέσει κι αύτό τό κόνισμα είχε 
άποχτήσει τά δικαιώματα τοΰ βουβοΰ προ
στάτη στή ζωή της. Έ περνε στά χέρια 
της τό σκουληκοφαγωμένο ξύλο, τό χάϊ- 
δευε μέ άφοβη κατάνυξη καί μιλοΰσε μ’εμ- 
πιστοσύνη μαζί του. ’Ά πειρα παράπονα, 
άτέλειωτοι καί αστείρευτοι καϋμοί.

Στό μακρύ αύτό πάλεμα τής ψυχής 
της γύριζε άσυναίστητα τά μάτια της στό 
μοναχοπαίδι της. Τό χαίρονταν μέ τήν 
ξεγνοιασιά τής ηλικίας του, μέ τά δροσερά 
μπράτσα του έτσι πεισματάρικα ριγμένα 
έξω άπ’ τά σκεπάσματα.

Δέν ένιωθε μόνο τόν απαλό εγωισμό 
τοΰ δημιουργού μέσα της, άλλά στό φρον
τισμένο αύτό γεμάτο κορμί, έβλεπε- στι- 
βαγμένους δλους τούς μόχτους καί τίς 
αγωνίες της. ’Έκοψε άπ’ τό ψωμί της γιά 
νά τό μεγαλο)σει, σκλαβώθηκε στό χώμα 
χειμώνα - καλοκαίρι γιά νά τό κουναρήσει. 
Πολλές φορές νυχτοξημέρωσε μέ αγωνία 
πάνω του γιά νά τό γλυτώσει στις παιδι
κές του άρρώστιες, μέ μόνο γιατρό τήν 
άγάπη της καί τήν πείρα τών φτωχών πού 
τήν κληρονομούν μέ κατάνυξη άπ’ τούς 
παληούς.

Τό κοίταζε τώρα κι’ ή άγάπη της τήν 
έσπρωχνε νά τό σφίξει στήν αγκαλιά της, 
νά κολλήσει τό δροσερό κορμί του στήν πο· 
νεμένη σάρκα της. "Ητανε τόσο δικό της 
αύτό τό σώμα, σά νάτανε μονάχα δικό της.

Γ ιά  μιά στιγμή τό παιδί τεντώθηκε 
ανήσυχα. "Απλωσε τά χέρια του άσυναί
στητα νάγκαλιάσει τή μάνα του. Ή  χειρο
νομία του αύτή έ'τβι χαριτωμένη κι’άδέξια, 
φανέρωνε μιά άπ’ τήν πρώτη συνήθεια 
τοΰ μωροΰ πού'ρχεται στόν κόσμο. Μιά κί
νηση πού τή δημιουργεί τό ένστιχτο τής 
ζωής κι* δ'χι ή μίμηση, ή ή άνθρώπινη 
πείρα. "Οταν τά χέρια του έπεσαν μέ δυσα
ρέσκεια στό αδειανό μέρος τής μητέρας του, 
μουρμούριζε κλαψιάρικα, μέ τήν Ικφραίη 
τοΰ άνθρώπαυ πού στέκεται «ηήν άνβίΐο*
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φάσιστη κατάσταση tot' γλ\)κοϋ δπνοΌ και 
τής ανάγκης ν’ ανοίξει τά μάτια :

— Μη - τέ · ρααα.
Ή  φτώχειά κάμαρα γέμισε άπό παρά

πονο κ ι’ απογοήτευση. Ό  μικρός έδειχνε 
δλη τή γλΰκα με τό ξάπλωμά του, κι’ αν
τάμα δλη τή στενοχώρια πού ένιωθε ξυ
πνώντας τις ώριμες αυτές ώρες τής νύχτας. 
Φα^ρωνε ακόμα ή έκφραση τοΰ προσώ· 
που του τήν ενόχληση πού τούδινε τό νυ
σταγμένο φώς τής λάμπας δίπλα του, γιατ'ι 
σκέπασε γρήγορα τά μάτια του μέ τήν άνά 
ποδη τής παλάμης.

Ή  μάνα δέν αποφάσιζε στήν αρχή νά 
τοϋ μιλήσει. Τελευταία δέν κρατήθηκε :

— Νίκο, εδώ είμαι μάτια μου, είναι 
γλήγορα ακόμα, κοιμήσου...

Τό παιδί επανέλαβε σάν απάντηση συλ
λαβιστά, μέναν τόνο πού ζύγωνε τό κλάμμα :

— Μμμμμμμ - μη - τέ - ραααα ...
Ξέσυρε άπό πάνω του μέ φανερή νωχέ

λεια τό πάπλωμα, Ικανοποιημένος πού ξε 
σκέπασε τά πόδια του σά νάθελε έτσι νά- 
παλλαγεΐ απ’ τή ζέστα.

Ή  μάνα σου τώρα καμάρωνε μέ κρυφή 
χαρά τό μεστωμένο κορμί του. Τόν κοίταζε 
μέ προσήλωση, μέ τή θηλυκή απαλότητα, 
μέ τήν αυθόρμητη εκείνη αφοσίωση τής 
μητέρας. Στό πονεμένο χαμόγελό της παι- 
γνίδιζε ή ταπεινή γυναικήσια περιφάνεια 
τοϋ δημιουργού. Στά δεκατρία χρόνια του 
μάντευε τό ώριμο παλληκάρι πού άρχισε 
άπό τώρα νά μοιάζει τοΰ καλοκαμωμένου 
πατέρα του. Κ ι’ ήταν ή μεγάλη στιγμή 
τούτη πού ουγχωροΰσε δλόκαρδα τον α ν  
δρα της, τόν άνθρωπο πού τήν καταδίκασε 
μέ τήν πολύχρονη απουσία του στό σιγανό 
μαράζωμα. Δέκα χρόνια στήν ’Αμερική. 
Καταραμένοι αυτοί οί άφεντάδες τοΰ κά
μπου πού δέν αφήνουν τή γή λέφτερη νά 
φάει δ φτωχός ένα κομμάτι ψωμί, κοντά 
στό σπίτι του. Κ ι’ άναγκάζονταν ετσι, χρό* 
via πολλά τώρα, οί πιότεροι άρσενικοί τοΰ 
τόπου νά περνούν τά μάτια τους. Σχίζουν 
ξέρες καί θάλασσες γιά νά ξενοδουλέψουν. 
Καί πολλές φορές ν' άφίσουν καί τό κορμί 
τους σέ ξένο χώμα.

'Έτσι τήν αφικε κι’ ό δικός τηξ μέ τό 
μικρό στήν άγκαλιά. Δέκα όλόκληρα χρόνια 
τώρα νιώθει κρνο τό στρώμα τη*. Γυναίκα

νιά στόν άνθό της νυχτοξημέρωνε στ’άχυρο. 
Κ ι’ αν συχνά τήν έσπρωχνε τό ζουμερό 
κορμί της νά λογιάζει στά κρυφά τό παλ
ληκάρι πού διάβαινε δίπλα της, μονομιάς 
μπροστά της τήν φοβερίζανε οί άγραφοι 
νόμοι τοΰ τόπου, ή ντροπή κι’ ή ταπείνωση 
πού θά τήν κέρναγε πρόθυμη ή αυστηρή 
χωριάτικη κοινωνία. Κατόπι ό Θεός, τό 
στεφάνι. Ά ,  ποτέ, ποτέ δέ θά γίνει αυτό, 
Θά καρτερέσει αύτόνε, μονάχα αύτόνε ... 
Κ ι’ αν δέ γυρίσει ποτέ, ε, έτσι τής ήτα- 
νε γραφτό.

Τό αίμα της έβραζε κ ι’ ά'πλωνε στό 
σώμα της μιά γλυκειά μουγιάδα. Κάτι σά 
νά φούντωνε μέσα της πού τής ζάλιζε τό 
νοΰ. ’Αλλά ή παράδοση τά στρίμωχνε καί 
τάπνιγε δλα μέσα της.

’Έ τσι ήταν στόν τόπο μας.
’Αλλά παράξενο απόψε. Σά νά τόν 

νιώθει μπροστά της τόν ά’ντρα της. Καί νά, 
τήν αγκαλιάζει μι’ άλλόκοτη ζέστα, κάπου 
κεΐ στά νεφρά. Ζωντάνεψαν δλες οί νυχτε* 
ρινές σκηνές απόψε. Συμπλέγματα παρά
φορα, λαχανιάσματα, κομμένες φωνές, ανα
πνοές πού έβραζαν απ’ τόν πυρετό, ρου
θούνια σά νάβγαζαν φωτιά. Οί πρώτες 
αλησμόνητες νυφιάτικες βραδυές της. ’Εδώ 
καί δεκατρία χρόνια.

Καί μόνο πού τά θυμάται αυτά αίστά- 
νεται κάτι σά γλύκα. Ντρέπεται τόν εαυ* 
τό της απόψε.

Μά πόσο τοΰ μοιάζει άλήθεια τό σφι· 
χτό τοΰτο κορμί. Τό χέρι της τρέμει κεΐ 
πού τό σκεπάζει .νά μήν κρυώσει. Σήμερα 
κοιτάζει τό παιδί της κάπως άλλοιώτικα. 
"Ενα ανάλαφρο ρίγος περπατάει γρήγορα 
κι’ επίμονα στήν πλάτη της. Πασκίζει νά 
προλάβει τή μεθυστική τρεμούλα πού προ
μαντεύει ν’ απλώνει στά πόδια της.

’Ακόμα δέν καλογεννήθηκε ή σκέψη 
πού φώληαζε ύπουλα στά σκοτάδια τοΰ 
κοιμισμένοι! θηλυκοΰ Ινστίχτου της καί 
χοιτάζει τόν έαυτό της μέ τήν αυστηρό· 
τητα τοΰ ένοχου. Στόν άποτροπιασμό τοΰ 
προσώπου της μαντεύεται εύκολα ή σκέψη 
πού ζητάει νά ίκδηλωθεΐ σέ παράκληση ι 
«Θέ μου συγχώρεσέ με».

Δέκα χρόνια... 'Η  νύχτα, ή χειμωνιά
τικη ζέστα τής κλειστής κάμαρας) τό νυφι« 
κό της πάπλωμα πού τή σκεπάζιΐι πού λί«
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xai κρατάει άκόμα τήν άρσενικιά μυρου
διά, τόν πλούσιο ιδρώτα τής πυκνότριχης 
μασχάλης του εκλεινε κάτι άπ’ τ’ άγριο 
άρωμα τοΰ άγουρου καρυδιού. Κατόπι, κα
τόπι πόσο τοΰ μοιάζει τό κατακάθαρο τοΰ- 
το ασχημάτιστο κορμάκι...

Κινήθηκε απότομα κλωτσώντας τήν 
κολασμένη σκέψη και μέ μια νευρική βια
σύνη άρχισε νά τοιμάζεται γιά τό ξεκίνη
μα. Πόσο συχαίνεται τόν εαυτό της...

Σέ λίγο ή καλοσύνη πού γλυκόσταζε 
άπ’ τή μετάνοια, ελουζε μέ κάποια φρε
σκάδα τήν άναστατωμένη ψυχή της.

Σκέπασε γιά τελευταία φορά τό γυιό 
της. Κοιμότανε ήσυχα.

*
Είναι δυο ώρες πού περπατούνε μέσα 

στή νύχτα. Ή  Βάνθω ή άντραδέρφη της, 
μιά γεροδεμένη γυναικάρα, τήν περίμενε 
έτοιμη Ιξω άπ’ τήν πόρτα τοΰ σπιτιού της. 
Μέ τέτοιο καιρό ή καρδιά πλημμυρίζει 
άπό ευγνωμοσύνη στον άνθρωπο πού σέ 
συντροφεύει.

Σιγοκουβέντιαζαν στό δρόμο σά νά 
φοβότανε τή φωνή τους. Σά νάνιωθαν κά
ποιον κίντυνο κεΐ δίπλα τους νά τούς πα 
ραμονβύει καί προσπαθούσαν κλέφτικα, 
γλυστρώντας άναλαφρα νά γλυτώσουν. Τό 
φοβισμένο πλατσάρισμα τών βημάτων τους 
τό ρουφούσε λες τό σκοτάδι προτού γεν
νηθεί.

Τοΰτο πάλε δλο κα'ι πύκνωνε άπ’ τά 
βαρειά σύννεφα τοΰ χινοπωριοΰ πού χα
μήλωναν βάρβαρα προς τή γη. Σωστό 
χυμένο μολύβι πού ξάπλωνε άργά, διστα- 
χτικά, περιπαίζοντας πιότερο μέ τήν αν
θρώπινη άδυναμία.

"Ηταν μιά άπ’ τΙς σπάνιες στιγμές 
πού νιώθεις τιποτένια κ ι’ άσκοπη τήν 
(5παρξή σου μπρος στήν άγριότητα τής φύ* 
σης, Μδλο ποΐναι απόλυτη ήσυχία γύρα 
0ου κι’ o\)V £να φΰλλο δέν κινιέται. Π ό
ση έρημιά μέσα σου, πόση ταπεινότητα, 
τήν ώρα πού ή φύση δέν ύπολογίζει κάν 
Τ^ν παρουσία σΰυ. "Ισια—"’ίσια, αίστάνε- 
σαι τήν πρωτόγονη εχτρα της νά σέ ζυγώ
νει άσφυχτικά. Καί στήν ψυχή σου κατα
κάθεται 8να δέος, μιά παράξενη μουγκά* 

πού καταοταλ(£ζ«ι· σέ άπόγνωαη.

' —  cH h fe i* n M n  fekfiX*

Κατεβάζεις τώρα τά μάτια προς τό 
χώμα κΓ αίστάνεσαι νά τό βαραίνει κάτι 
σά δουλοπρέπεια. Είναι τόσο κοντά σου, 
είσαι τόσο δικός του. Νιώθεις τήν κακο
μοιριά του, τή δική σου. Προμαντεύεις 
άκόμα τή δίψα του. Στραγγισμένο απ’ 
τ’ αυγουστιάτικα μεσημέρια καρτερεί τή 
βροχή. Σοΰ μοιάζει άκόμα νάγκομαχάει. 
Κ ι’ άθελα σηκώνεις μέ φόβο τά μάτια 
σου στά φορτωμένα σύννεφα. Ή  ανάσα 
σου κονταίνει λαχανιασμένα, δλο καί πυ
κνώνει τό προμάντεμα τοΰ μπουρινιοΰ. 
Ν ιώθεις κάτω άπ’ τά γυμνά πόδια σου τή 
βουβή παράκληση τής γης προς τά σύννε
φα. Αυτή ή στιγμή κλείνει μιά βαθειά 
θρησκευτικότητα. Καί κάπου δίπλα σου 
νά μυρίζει θυμιάμα.

Δειλιάζεις. Νά, δπου καί νάναι θά 
νιώσεις στό μέτωπό σου, στά χέρια σου, 
τις πρώτες δισταχτικές στάλες. Θέλεις νά 
γυρίσεις, άλλά «κειμώνας κάνει δέν κάνει» 
θέλει τό βιό του σήμερα.

"Επεσε ή πρώτη σταλαματιά μπροστά 
σου, στό σκονισμένο χώμα. Δέν βλέπεις 
τίποτα, άλλά αίστάνεσαι. Τέτοιες στιγμές 
ή αφή κι ή άκοή βρίσκονται σε Υπερέν
ταση.

Νά, άκονς κι άλλη κοντά σου, κι άλλη. 
Πλατειές κι άνάριες στήν άρχή, ταλαντεύ- 
ουνται ψηλά σου καί πέφτουν ηχηρά στή 
γή πού λές κι’ άνοιξε τά στήθια της νά τις 
ρουφήξει.

Τρίζουν παραπονιάρικα τάρρωστα φύλ* 
λα, χαμήλωσαν ταπεινωμένα τά λιγοστά 
δέντρα τοΰ κάμπου τής Δρόπολης.

Ή  φύση τώρα ίκανοποιεΐ σπάταλα τά 
στοιχεία της. "Ενας πρωτόγονος κραδα· 
σμός πού δέν γνωρίζει καμμιά πειθαρχία.

Κ ι’ ή βροχή, σωστό αγρίμι, καλπάζει 
πίσω άπ’ τά βουνά προς τόν κάμπο.

Μιά παχειά μυρουδιά μεθάει τό νού 
καί τήν καρδιά σου τήν άγκαλιάζει δ τρό
μος. Κάτι άπό φρεσκοκομμένη καλαμιά, 
κάτι άπό σάπια πεπόνια, πού ρίχτηκαν κά
που Ιδώ στους τράφους. Καί πάνω άπ’δ* 
λα ή πυκνή μυρουδιά τών φύλλων της 
ντομάτας πού άρχίζει νά δευτεροκλαριάζει 
μέ τίς πρώτες νυκτερινές δροσιές τοΰ Σβ« 
πτέμβρη» "Ολο κείνο τό άτσαλο βαρύ άρω
μα τών καρπών τοΰ μπο$τ«νιαΰι p g lg  νΑ
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λείπει ή πνιχτικότητα απ’ τά σωματικά 
περισσέματα τών ζωντανών.

Νιώθεις τήν ανάγκη ενός χεριού πού 
μέ τά νεύρα του, μέ τή θέρμη του θά 
στηρίξει τή λιγοθυμισμένη ψυχή σου.

— Κοντά μου Βάνθω. Δώσ’ μου τό 
χέρι σου. Έ τσ ι . . .

Μουρμουρίζει χαμηλόφωνα ή γυναίκα 
ζητιανεύοντας κουράγιο άπ’ τήν τολμηρή 
συνυφάδα της.

Είναι ακόμα στή μέση τοϋ κάμπου ;
Τό σκοτάδι τούς τάζει ενα ατέλειωτο 

μάκρος. Τό κεφάλι σκυφτό προσπαθεί νά 
κρυφτεί, νά χωθεί άν μπορεί στό σώμα, 
σά νάποτελεΐ μονάχα αυτό τήν ανθρώπινη 
ύπαρξη.

Δέ λέει ακόμα νά φέξει κι ή νύχτα γύ
ρα τους πνίγει τήν άρρωστη υπομονή τους. 
Ή  βροχή τώρα πυκνή μεστώνει τήν απελ
πισία τους. Ά π ’ τά γόνατα καί κάτω ε ί
ναι μούσκεμα. Τά πόδια πάλε κολυμπούνε 
στά λαστιχένια παπούτσια τους κι’ αίστά- 
νουνται άηδιαστική τή γλυστεράδα πού 
προκαλεΐ ή λάσπη ανάμεσα στά γυμνά δά
χτυλα. Ό σ ο  γιά τόίλλο κορμί, πρόλαβαν 
κι8 ερριξαν πάνω τους £ναν βασανισμένο 
μουσιαμά, αμερικάνικες ξεχασμένες άντί* 
κιες.

Οί αστραπές Ισκιζαν διαβολεμένο τίς 
τελευταίες ώρες τίς νύχτας πού δειλιά
ζουν στις άπότομες λάμψεις, προκαλών- 
τας ενα λύγισμα στά γόνατα τοϋ άνθρώ- 
που πού σκίζει τέτοιες στιγμές τόν μα- 
κρυνό κάμπο.

Πίσω τους τά μπουμπουνιτά πού μα* 
κροσέρνονταν ρουχαλιστά πρός τά βουνά, 
πλαταίνουν άνυπολόγιστα τήν έρημιά καί 
τό φόβο.

Οί δυο γυναίκες στή μέση τοϋ κάμπου 
μόλις τολμούν νά κάνουν τό σταυρό τους 
μουρμουρίζοντας !

— Θέ-μας, τ ’ είναι τούτο τό κακό ! 
Βοήθα μας Παναγιά μας...

"Αλλο ούτε λέξη. Μέ τέτοια κατάνυξη 
Λου κύληΟαν αυτά τά λόγια, λες καί δέν 
Ταίριαζε άλλη φράση απ’ αυτή.

Τ ά  δυο ζώα πού αίώνβς τώρα μάλαξε 
ίή ράτβα ToVj ή άνθρώπινη Αδννβμία, ζυ
γώνουν πιότερο τίς γυναϊκ*$, τρφοννται 
Hovtci τονς. σάν νβ μοιράζουν τού? παλ-
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μούς τού ίδιου κιντύνου. Πόσο είναι άν
θρώπινη κι’ αναπνοή τους ακόμα, κι’ αυ
τός ό φόβος τους, δπως τόν εμετάγγισε 
ή νοικοκυρίστικη δειλία μας.

Τάσερναν οί γυναίκες άπ’ τό καπίστρι, 
ήταν φανερό πώς κ ι’ άν τάφιναν λεύτερα, 
θά τίς ακολουθούσαν δ που κ ι’ άν πήγαι
ναν. Νά καβαλλίκευαν, ούτε καί τό σκέ- 
φτηκαν. Τέτοιες στιγμές δέν πάνε βήμα, 
άν δέν νιώθουν οδηγό μπροστά τους.

Τό χινοπωριάτικο μπουρίνι πλατάγιζε 
τώρα μανιασμένα, σά νά χυμοϋσαν άπ’ τό 
βουνό πρός τόν κάμπο χιλιάδες πεταλω
μένα άγριάλογα.

Στις απανωτές αστραπές πού σπάθιζαν 
τό σκοτάδι, μόλις πρόκαναν νά γυαλίσουν 
οί στάλες καί τά μπουμπουνιτά έσπρω
χναν σέ μεταφυσικά μάκρη τόν άνθρώπινο 
φόβο.

Πόσο μικρή ή ψυχή στή βλοσηρή με
γαλοπρέπεια τής φύσης.

Γιά μιά στιγμή ή μάνα θυμήθηκε τό 
παιδί της. Τάφισε ήσυχο βέβαια, βυθισμέ
νο στόν ύπνο καί δέν πρέπει νάνησυχεί. 
Ά λλ’ άν ξυπνήσει καί τή ζητήσει ; Ά ν  
τρέξει μαύτό τόν καιρό πίσω της ; Τδχε 
καλομαθημένο πού δέν ξεκολλούσε απ’ τή 
σκιά της. Κατόπι είπε άπό χτες καί τής 
κυρ’ Α γα θ ή ς τής γειτόνισσας, νάχει λιγά
κι τό νού της, αλλά καμμιά φορά... Ή  
Βάνθω μάντεψε τήν ανησυχία της καί τή 
γλυκομάλωσε έτσι σά νά τής χάϊδευε τήν 
πλάτη !

— Καύμένη Μάχη κι’ έσύ, πώς κά
νεις. Σάν νά μήν έχουν οί άλλες μανάδες 
παιδιά.

Ή  Μάχη γύρισε άλλη μιά πίσω της 
πρός τό χωριό, δανείστηκε τό λίγο θάρρος 
πού τής χρειάζονταν καί συνέχισαν σκυ
φτές τό δρόμο τους. Λές καί μπορούσε πο
τέ νά ξεχωρήσει τό φτωχικό της στό πυ
κνό αυτό υγρό σκοτάδι, λές κι’ ήταν μπο
ρετό νά δει τό παιδί της νά κοιμάται ήσυχο.

Δέν κούγονταν τίποτε Ιξω άπ’ τό νερό 
καί τά λασπωμένα βήματά τους. Κ ι’ άχό* 
μα βρέχει. Μιά αστραπή χάραξε μονομιάς 
τίς δ'χτες τοϋ ξεροποτάμου πού χώριζε τά 
τελευταία χωράφια τού άγδ. Σταμάτησαν 
λίγο φοβιβμίνες καί πέρασαν μέ τεντωμέ
νη προφύλαξη ?6 λιγοστό λϊρωμένο viq4
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τής Σουχάς.
— Προκάναμε, τής λέει ή Βάνθω, ξα- 

λαφρωμένη απ’ τό φόβο, τήν ώρα πού 
πάτησαν τήν άλλη ό'χτη. Δέ θάργήσει τώ
ρα νά κατεβάσει τής χρονιάς της...

Στή φράση τούτη χώρεσε ολη ή ικα
νοποίηση τοΰ ανθρώπου ποΰκανε μιά δύ
σκολη πράξη. Ξεφόρτωσαν στό ποτάμι τίς 
άιέλειωτες αγωνίες τους κι’ άνάλαφρες 
τώρα χαίρουνται τόν κάμπο πού διάβηκαν 
μέ τέτοιο καιρό. Στή σκέψη τους διαγρά
φονταν άσυναίστητα δ καινούργιος δρό
μος πού θά  συνεχίσουν. Ή  αγωνία καί 
ή πάλη μέ τάγρια στοιχεία μιά ολόκληρη

νύχτα στιβάχτηκε στή μνήμη, μιά καινούρ
για βασανισμένη ιστορία στή μαρτυρική 
ζωή τους.

Χόρτασε ή γή νερό καί μπουχτισμένη 
τό ξερνάει σέ μικρά αυλάκια, σέ ποτάμια, 
σέ πλήμμυρες πού κουβαλούνε τούς καϋ· 
μούς καί τόν άφθονο ίδρωτα τών σκλά
βων τοΰ κάμπου, γιά νά τούς άδειάσουν 
στις θάλασσες, στήν ασυγκίνητη λήθη.

Γλυκοχάραζε μιά κατακάθαρη μέρα. 
Έ κ εΐ κάτω προς τήν πόλη τό λιθαρένιο 
γεφύρι τής Σουχάς είναι ψηλό καί γερό. 
Χωράει δσο νερό κ ι’ οίν σύρουν οι πλημ
μύρες.

[Συνεχίζεται]

Λ ΕΛ Α Σ ΤΑΣΟ Υ

ΔΕΝ ΕΦΥΓΕΣ...

Ποτέ μή μ’ αποχαιρετάς.
Ό  χωρισμός δέν είναι ή φυγή σου.
Δέν φεύγεις. Ξέρω : δπου κι’ δν πας, 
πώς ειν’ ή σκέψι μου μαζί σου.

Οί ώρες δσο κ ι5 3ν περνούν αργά, 
ξέρω πώς κάποτε θέ νά κυλήσουν 
κ’ οί μέρες τοΰ ερχομού σου πιο γοργά 
στήν άγκαλιά μου νά σέ ρίξουν.

Καί τότε, ώ ουράνια χαρά, 
τά στήθη σφαλιχτά πού καρτερούσαν, 
θ ’ ανοίξουν διάπλατα νά σέ δεχτούν ξανά, 
σένα, πού τόσο λαχταρούσαν.

Καί θά δβχτούν καί πάλι τό *©(?μΙ 
Λού πάνω τους Ιπόθησαν νά νοιώβουν 
χ ι3 ακοίμητα θ ’ άφουγγραστοΰνε τήν αυγή,, 
χωρίς οί πόθοι τους ποτέ νά ξημβρώσουν , . ,
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ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ*

Τά λόγια δέν έφτασαν ποτέ τήν μουσική. 
‘Ο ψίθυρος, πού τήν ξεπέρασε, δέν εί
ναι λόγος...

Ά λ λ ’ δταν είναι ν’ άκουστής πέρ’ άπ’ τό 
βασίλειο τής σιωπής, στήν αντάρα τών άν- 
θρώπων, γίνετ’ άνάγκη νά φωνάξης καί γιά 
τά δυό αύτιά, δυνατά, ή νά μαζέψης τρι
γύρω σου βιολιά...

Κι’ δταν βρίσκεσαι περασάρης στήν ση
μερινή Ήπειρο καί μέρα - νύχτα άνεβοκατε- 
βαίνουν τά στήθη σου στά ρυθμό τής πιά δυ
νατής συμφωνίας, σοϋ πνίγεται ή λαλιά : Ε λ 
ληνικοί ήχοι, σ’ δλες τίς κλίμακες τής γής, 
τ ’ ούρανοΰ καί τοϋ χθόνιου θεοΰ, πού πρω- 
τολατρεύτηκε σ’ αυτόν τόν τόπο, γεμίζουν 
τήν ψυχή καθώς πλησιάζει άπειρες άλλες.

Τ’ άνυπέρβλητο μεγαλείο τής άγίας αν
θρωπιάς έδώ, στήν ’Ήπειρο, άπαντιέται μέ 
τό πιό πικρό παράπονο γιά τόν άδελφά τόν 
σκλαβωμένο.

Ή  αγνότητα τοϋ Ήπειρώτη καί τής 
Ήπειρώτισσας είν’ ή ίδια ή άγγελική άρπα 
στις στιγμές τής μεγάλης συμφωνικής Ορ
χήστρας πού έρμηνεύουν τόν άδολο έσωτερι- 
κό τους κόσμο. Τό δυσκολορμήνευτο έλλη- 
νικό στολίδι, πού Ομορφαίνει μεγάλους καί 
μικρούς. Περιμένεις νά βρής ακατάδεχτη τήν 
άκραιική περ ηφάνεια κι* άντικρύζεις έκπλη
κτος, σ’ δλους τούς δρόμους, τήν μοναδική 
κληρονόμο της : Τήν ήπειρώτικη σεμνότητα. 
Καί ρωτάς: Μήπως, έδώ, παλιός σοφός έχει 
διδάξει τούς άντρες καί τίς γυναίκες νά γοη
τεύουν έτσι τούς ξένους; ’Ακόμη άπορεΐς : 
Πώς συνυπάρχει ή καλωσύνη τής εύλογίας

* Αίθηκε κα ί σάν ομιλία στά λογοτεχνικό 
τίταρτο τοδ ραδιοσταθμοδ ’Ηπείρου στίς 2 Ίοο- 
λίοο 1953.

κ ’ ή πικρία τής δοκιμασίας στίς μορφές πού 
άτενίζεις άγέλαστες;

*

Δέν ύπάρχει ένα κομμάτι ήπείρώτικης 
γής, πού νά μήν είναι τόπος ιερός γιά ιδιαί
τερο προσκύνημα. Γ ι’ αύτό καί τά σαλπί
σματα της αιώνιας δόξας καί τοϋ άφθαστου 
ήρωΐσμοΰ ξεπερνοΟν στήν ήπειρώτικη συμ
φωνία όλα τά προηγούμενα. Φέρνουν άπό 
τήν καρδιά κι’ απ’ τά νοΰ στά χείλη τοΰ 
λεύτερου ακροατή τό «εύχαριστώ» του στόν 
δημιουργό του. Ξαφνιάζεται άπ’ τήν παντο
δυναμία τους. Τώρα μαθαίνει άπό ’κείνα 
πόσο άξίζει ή λεύτερη άνάσα, πόσο τήν 
άγνοοΰσε καί πόσο πρέπει νά τήν φρουρεί 
γιά τήν δίκιά του ζωή καί γιά τά δικά του 
τά παιδιά. Ό  άλλος, δ σκλαβωμένος, άκούει 
κι’ αύτός τά ίδια σαλπίσματα τ?)ς λεύτερης 
’Ηπείρου καί τά μάτια του ξαναβουρκώνουν. 
Προσμένει στήν άνελπισιά τή στιγμή τοΟ 
ονείρου του, τά πού λεύτερος κι’ αύτός θά 
ύψώση τήν ευχαριστία του. Προσμένει μιά 
στιγμή —άς μήν τοΰ μέλλει νά ζήση μιάν 
άλλη παρά πάνω.

Σάν πλησιάζεις τήν ψυχή τοϋ σκλαβω
μένου κ’ έχεις μαζή σου καί τή δίκιά σου 
τήν ψυχή —άκαρδο έγχείρημα— τότ’ άκοΰς 
τήν συγχορδία τοϋ σκοτωμένου ζωντανοϋ
— τό βιολί τοΰ σκλαβωμένου— καί τοΰ θλιμ
μένου άδελφοΰ—τό βιολί τοΰ λεύτερου... 
Δυό πουλιά —τό ’να στά κλουβί καί τ ’άλλο 
στά κλαρί— δέν σοϋ λεν’ τίποτε γιά τά 
κλάμα τών άνθρώπων...

*

Στήν “Ηπειρο, νοιώθεις συχνά κοντά σου 
τήν παρουσία τοϋ Κεραύνιου θεοϋ. "Αν κ’έ- 
χουν περάσει τόσοι αιώνες, ό Δίας δέν λη



σμόνησε τούς πρώτους δεσμούς του μ’ αύτήν 
τήν παμπάλαιη έλληνική χώρα. Καί προτι
μάει τόν ουρανό της χειμώνα - καλοκαίρι, 
Οί ήπείρώτικες βουνοκορφές πού ’ναι παρά
φορα έρωτϊυμένες μ* αύτόν τόν ίδιο ούρανό, 
πραγματοποιούν δλους τούς μεγάλους πόθους 
τους δταν 6 Αίας συμμαζεύει τά σύννεφα, 
γιά νά μην μποροϋν νά βλέπουν οί θνητοί τό 
κρυφό, ούράνιο σμίξιμο. Κ ’ οί άνθρωποι έδώ 
δέν μποροΟν νά καταλάβουν καί νά ξεχωρί
σουν πότ’ άστράφτει καί βροντάει γι’ αύτούς 
6 θεός καί πότε φωτίζεται άπό έρωτική χαρά 
καί μουγκρίζει άπ’ τό πάθος του ό ούρανός 
τής Ηπείρου. Κάποτε τά σύννεφα φεύγουν 
καί σιγά - σιγά φανερώνουν τίς βουνοκορφές 
καί τόν άγαπημένον τους. Ξεσκέπαστες έκεΐ- 
νες δέν δείχνονται ποτέ στά μάτια τοϋ κό
σμου ! ’Ακάλυπτος έ κείνος παραμένει πάντα 
γιά τόν άνθρωπο τό αιώνιο μυστήριο ...

*

, Μά είν’ ατέλειωτες οί έναλλαγές στήν 
ήΛειρωτική συμφωνία πού μεθοϋν τόν έπι- 
σκέπτη της. Δίπλα στήν ομορφιά πού ξεση
κώνει τούς θεούς, μιά άλλη μουσική, φυσική 
κι’ αύτή, αιχμαλωτίζει τά μάτια τοΰ περα- 
σάρη. "Ολες οί μεγάλες συμφωνίες μιλάνε 
στά μάτια. Καί ’δω, άπό ’να δψωμα, νοιώ
θεις όλόγυρά σου τήν διάθεσι του μοναδικοϋ 
ζωγράφου. Καί μένεις απάνω στις όροσριρές 
άρκετά, γιατί σέ ξεκουράζουν τά λίγα χρώ
ματα κ ’ οί άπλές γραμμές. Μένεις άρκετά 
πάνω τους. Ά λλά, καλά - καλά, δίχως νά 
καταλάβης, βλέπεις τώρα μ ’ άλλα μάτια, μέ 
τά μάτια τής ψυχής. Μ’ αύτά βλέπει δ νοϋς. 
Κι’ δταν αύτά είναι δικά σου καί σύ *σαι τής 
Ελλάδας δικό της γέννημα, σκύβεις καί 
φιλάς τό χώμα τής κορφής πού πατάς. Τώρα 
δέν χρειάζεται νά στέκεις δρθιος καί νά κυτ- 
τάζης όλόγυρά σου γιά νά βλέπης. 'Ο άσπα- 
σμός τής φαντασίας σου σ’ δλα τ ’άλλα ηπει
ρώτικα βουνά —νοιώσ’το λεύτερε 'Έλληνα— 
είναι κομμάτι άπ’τήν αίώνια εύγνωμοσύνη σου.

*
Μιά έπίσκεψι στήν "Ηπειρο είναι τό πιό 

δροσερό έθνικό λουτρό. Ε ίν’ ή πιό ζεστή 
άγκαλιά τής πατρίδας. Τά στήθη τών νέων 
'Ελλήνων θά νοιώσουν πρωτόγνωρα σάν γε
μίσουν μέ τόν άγέρα πού φυσάει ’δώ πάνω. 
Στις νότιες έλληνικές περιοχές κανείς δέν ξέ-
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pet τί θά συμβή στόν Ιδιο σάν πλησιάση τά 
σύνορα. Είναι κι* αύτές στιγμές τής μοναδι
κής συμφωνικής όρχήστρας, πού σοϋ δί
νουν τό δικό τους στήν μεγάλη ήπειρώτικη 
συμφωνία. Μπορείς ν ’ άκοϋς συνοριακή μου
σική στό έσωτερικό τής χώρας, δπως γίνεται 
κάθε φορά μέ τό έθνικό προσκλητήριο, μά 
δέν τήν βλέπεις. Κι’αν έζησες τήν έπιστροφή 
ένός Ακρίτα κοντά σου, δέν σάγγιξε ή συγ
κίνηση πού μένει στά σύνορα.

*
Άπειρες άλλες χαρές, μικρές καί μεγά

λες χαρές, τής συνήθειας καί τοϋ καινούργιου 
χαρές, τοΟ γνωστού καί τοϋ άγνωστου, βρί
σκεις σέ «ματζόρε» καί «μινόρε» μελωδίες 
στά πεντάγραμμα τοΰ θείου συμφωνικού 
έργου. Τρελλοί φθόγγοι χαϊδολογούνται μέ 
λογής -λογής νότες άπ’τήν αυγή ώς τό μού
χρωμα. Τέτοια παιγνίδια παντοΰ Ιχουν στή
σει παγίδες γιά τό μάτι τοΰ περασάρη. Α κ ό 
μη καί σέ κοιλάδες καί σέ ποτάμια τής γής 
αύτής πιάνεσαι δίχως νά καταλάβης τό πώς.

*
Είναι μπορετό νά πρόσεξε κανείς δτι κα- 

νίνας λόγος απ’ δλους δσους ειπώθηκαν, δέν 
ήταν ίνομα βουνοΰ, ποταμοΰ ή πόλης. Είναι 
μπορετό ν’άπόρησε κανείς γιατί δέν έβαλα 
στό στόμα μου κανένα άπ’ αύτά καί πώς 
άκούω δλάκερη τήν ήπειρώτικη συμφωνία, 
χωρίς νά σταματώ σέ κάθε ήπειρώτικη πόλι 
πού είναι ένας ξέχωρος ύμνος, σέ κάθε ηπει
ρώτικο χωριό πού είναι ένα έλληνικό τρα
γούδι, σέ κάθε ηπειρώτικο βουνό πού είναι 
μόνο του τό δυνατώτερο διπ?νό δψωμα, σέ 
κάθε ηπειρώτικο ποτάμι πού τόσα έχει νά 
διηγηθή παλληκαρίσια. Γιατί δέν σταματώ 
σέ λίγους τόπους άπ’ τούς τόσους καί τόσους 
ίερότοπους κι’ όμορφότοπους. Γιατί λησμό
νησα καί τίς τελευταίες σελίδες τοϋ ήπειρώ- 
τικου βιβλίου πού τά φτερό τής Ιστορίας, 
τής έλληνικής καί τοΰ κόσμου έξακολουθεΐ 
νά γράφη. Γιατί δέν παρακολούθησα τήν τε
λευταία φράσι πού σημειώνει ή 'Ιστορία, χω 
ρίς νά θέτη άκόμη τό σημείο τής στίξεως 
πού θά χαρίση τήν άνάσα καί τήν ίκανο- 
ποίησt στόν φιλελεύθερο άναγνώστη... Γιατί 
οΰτε τώρα πού βρίσκουμαι στά Γιάννενα, 
στά πενεμένα Γιάννενα, δέν θέλω νά σταθώ 
καί νά δείξω «ναφέροντας ονόματα, μιά - μιά
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τίς δμορφιές τής ήπειρώτικης πρωτεύουσας, 
δν καί *δδ> άρχισα νά κρατώ Ινα σωτήριο 
μυστικό στά πουλιά πού κατεβαίνουν καί 
κάθονται σίούς ώμους μου : Τό πώς δέν εί
μαι Γιαννιώτης. Καί ’κείνα έρχονται καί 
μένουν άπάνω μου άνύποπτα. Έ τσι 
’ δώ στήν Ήπειρο μέ κάνουν νά φωνάξω 
άκόμη πιό σίγουρος πώς δέν υπάρχουν 
ήμερα καί άγρια πουλιά. Πετοΰν μόνο 
πουλιά ... Καί πλάσματα μ’ αύτό τό δώρο 
τοΟ θείου δημιουργοϋ τους, μέ φτερά, δέν 
είναι μπορετό νά είναι άγρια ούτε ήμερα. 
Είναι πετάγματα αγάπης. Καί τά κρουστά 
τής άσύγκριτης ηπειρώτικης συμφωνικής δρ- 
χήστρας, πού σαλεύουν στήν ψυχή τοϋ 
άκροατή δ,τι σαλεύουν σ’ άλλες άνθρώπινες, 
μουσικές συμφωνίες, λαχανιαστά, έρωτικά 
τόξα πάνω σέ τετράχορδα, είναι τό έντονο,
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στακκάτο, έπαναληπτικό χτύπημα τών χει· 
λιών τών πελαργών. Νά τό μέρος πού παί
ζουν γιά τόν περασάρη στά Γιάνεννα τά λελέ- 
κια μέ τά ράμφη τους.

Ίσω ς ρωτήση κανείς γιατί άκόμη δέν 
στάθηκα στούς θρύλους τής Παμβώτιδας, τής 
τραγουδισμένης λίμνης, μέ τό nt0 χαϊδεμένο 
νησί τοΟ κόσμου. Γιατί σ’ αύτόν τόν τόπο 
τών Γιαννίνων, δέν έμεινα κάτω άπ’τά πλα
τάνια καί δέν σήκωσα τό κεφάλι ψηλά κατά 
τό βράχο τοΟ Κάστρου. Γιατί δέν είδα απέ
ναντι, καθόπου κυττάζει άπ' τήν αιώνια του 
θέσι, μαρμαρωμένος, ό Λορέντζος Μαβίλης ...

— Γιατί τά λόγια δέν έφτασαν ποτέ τήν 
μουσική. Ό  ψίθυρος, πού τήν ξεπέρασβ, δέν 
είναι λόγος ...
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- ■ —  —  ..............~  739

Δ. ΙΑΛΑΜΑΓΚΑ

"ΤΡΑΒΑ ΝΗΣΙΩΤΗ ΤΑ ΚΟΥΠΙΑ...»

Ά φ ρό  κυμάτου, πούπουλο, θαλασσοποϋλι μοιάζεις, 
βαρκούλα καλοπρόσδεχτη σιή λίμνη τής Φροσΰνης' 
κι’ δπως χαρούμενη γλυστράς στήν ά'πλα τής ειρήνης, 
γιά βορεινές ή ολόφωτες ακρογιαλιές μας κράζεις.

Καθώς περνάς, ανίδεη, παράξενα κυττάζεις 
τό άχαρο, τό δυσκίνητο και πίσω σου τ’ αφήνεις 
τοϋ μόχθου τό καΐκι μας. Τό δρόμο τής γαλήνης, 
εσύ βαρκούλα νηόφερτη, στή Λίμνη μας χαράζεις.

Μά έσΰ, καΐκι μου παληό, μεσ’ τ’ άχαρα γοφά σου 
γνώρισες δόξες καί καϋμθΰς, χαρές καί τρικυμίες" 
τραγοϋδια, θρήνους καί πνιγμούς, θυμούς κι απελπισίες.

Τ ’ είναι μάς βάρκας ή θωριά μπρος στά συλλογικά σου ;
— «Τράβα, νησιώτη, τά κουπιά καί μήν τά φέρεις γύρα 

νά παμε στή Ντραμπάτοβα καί τήν Ά γ ια  - Σωτήρα».

1940



ΠΑΝΟΥ Γ. ΦΑΝΤΗ

Γ ΕΩΡΓ Ι ΟΣ Χ Α Τ Ζ Η Σ  - Π Ε Λ Λ Ε Ρ Ε Ν *
(Ο ΠΟΙΗΤΗΣ, Ο ΘΕΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ, 0 ΠΕΖΟΓΡΑΦΟΣ)

Τρισχειρότερος άπό κιίνες, πού μεταβλήθηκαν σέ χοίρους, χειρότερος 
χι από τον Άντήνορα άχόμσ, π(ύ παιγνίδι στά χέρια τής Κίρκης και σ α γ^ ε  
μένος από τά θέλγητρά της δέχεται νά γίνει εγχληματίας χαι νάφαιρέσει άπό τόν 
Όδυσσέα τό μαγικό φίλτρο, πλανώμενος άπό τή δολερή υπόσχεσή της δτι θά  τή 
χαρεΐ, καθώς ό Όδυοσέας, μέ τή βοήθεια τοϋ φίλτρου αΰτον, τρέλλαινε τόν νοΰ 
καί τήν καρδιά τής Κα?υψώς. Καί ϊδοΰ, σέ άντίθεση μέ δλους αύτοι'ς, δ Ό δυσ 
σέας. Βαθύς νοσταλγός τής Πατρίδας του καί μαζί δλων τών ιερών έ\θυμημά- 
των της—σπιτιού, πατέρα, γιοΰ, γυναίκας— είναι ώπλισμένος μέ άκαταδα'μαστη 
θέληση, άλλά καί μέ σκληρή άντιστασιακή δύναμη στόν πειρασμό. Μέ τά δπλα 
αυτά εφοδιασμένος —δπλα χαρισμένα άπό τή Θεά Ά θ τ τ α  (π ιύ  συμβολίζει τή 
σοφία)— διευθύνεται στόν υψηλό σά θρόνο θώκο τής Κίρκης. Ξέρει αυτή τόν 
οπλισμό τοΰ Όδυσσέα. Ά λλά εχο\τας πεποίθηση στά δικά της οπλα καί τή μοι
ραία αποστολή της απεκδύεται στόν απεγνωσμένο άγώνα και τά βάζει μαζί του γιά 
νά τόν νικήσει. Στήν αρχή προσπαθεί νά τόν γοητέψει. Αλλάζοντας φάση παι
γνιδιού, σέ λίγο, τόν κολακεύει ?έγοντάς του, πώ; είναι άξιος, δυνατός, δμ°βφ°ς 
σάν ό Αινείας, πού φάνταζε στά μάτια τής Α φροδίτης περισσότερο άπό τούς 
Θεοΰς. Συνέχεια, προσπαθεί νά τόν πλανεψη, )έγο\τάς του νά μή φοβάται άπό 
τήν άγάπη της, γιατί δέν είναι αυτή ό κεραυνός π ύ χα '(ι, άλλά ή ζωογόνα θερμή 
πνοή τής Ά φ ιξ η ς , πού άνασταίνει. Καί σά βλέπει τήν άκαμψία τοΰ 'Οδυσσέα, 
ρίχνει τά βέλη της στό τρωτό σημείο : τόν άνδρικό εγωισμό. — Φοβάσαι λοιπόν— 
τοΰ λέει— εσύ ως άνανδρος τόν έρωτα; Έ σΰ, δ πορθητής τής Τροίας ; Μά κι 
μέ αύτό τό μέσο άποτυχαίνει νά τόν κάμψει. Καί τότε τόν άπει)εί.—’Έ λα  κοντά 
μου, τοΰ λέει εξαγριωμένη. Μά δ Όδυσσέας, πού δέν σαγηνεΰθηχε, δέν κολα 
χεύθηχε καί δέν πειράχθηκε στό φιλότιμο τοϋ άτδρικοΰ του εγαϊσμον, κοφτά 
τής απαντάει :

— Θεά, μή μ’ απειλείς. Καί καθαρά πρέπει νά σοϋ τό πώ : Έτοΰτο τό 
δοξασμένο σπαθί σεναν άνδρα προφυλάσσϊΐ τήν τιμή καί τή ζωή. Κι άν ακόμη 
χάσει τή ζωή του, δοξασμένα θά χαθεί, άλλά ή περηφάνεια του θά σωθεί. Περί
παιγμα καί περίγελος γυναίκας δέ μπορεί νά γίνει ένας 'Οδυσσέας.

Στό ά'κουμα τής άνδρίκιας αυτής φωνής ή Κίρκη άποβάλλει πιά τό προ-

* Συνέχεια άπό τό προηγούμενο τεύχος καί τέλος.



σωπεΐο καί χρησιμοποιεί 'καθαρή βία. Μέ τό κρουσταλλένιο απαίσιο γέλιο Της 
εκτείνει ξαφνικά τό ραβδί της επάνω στόν ώμο τοΰ Όδυσσέα. Ά λλ’ αυτός, ενώ 
μέ τό £να χέρι ζητάει νά πάρει βοήθεια άπό τό φυλαχτό, πού είναι κρυμμένο 
κάτω άπό τό στήθος του, υψώνει τό άλλο κι ευλαβητικά άκόμα άλλά μέ άτεγκτη 
αποφασιστικότητα πετάει τό ραβδί μακρυά άπό τό κορμί του· "Οταν ή Κίρκη 
υψώνει τά μάτια της στ’ άνέπαφο άπό τήν επίδραση τοϋ μαγικού ραβδιού κορμί 
του, τό κρουσταλλένιο γέλιο της κόβεται κι έκθαμβη, σάν παλαβωμένη, τόν κοιτάζει. 
Άλλά δέ χάνει τή δύναμή της. Προσπαθεί άκόμα νά παλαίψει. Μέ μιας ξανά 
εξαγριώνεται, μιά άγωνιώδης λΰσσα τή συσπειρώνει και γιά δεύτερη φορά προ
σπαθεί νά τόν άγγίξπ μέ τήν άκρη τού ραβδιού της· Ά λλ5 αυτός τότε αρπάζει 
άπό τά χέρια της τό μαγικό ραβδί καί μέ μιά μονάχα συστροφή καί κίνηση, χωρίς 
καμμιά πάληνά γίνει, τό πετάει στό δάπεδο καί, πατώντας το ελαφρά μέ τό πόδι 
του, γυμνώνει έξαφνα τό σπαθί του. Στή θέα αύιή ή Κίρκη οπισθοχωρεί μέ 
φρικίαση κι έκτείνοντας τά χέρια της λέει τήν περίφημη φράση : Ποιος, λοιπόν, 
είσαι συ ; Απάντηση δέ δίνεται κι ή αυλαία πέφτει γοργά. Ή  δεύτερη πράξη 
τελειώνει και μαζί της τελειώνει ουσιαστικά καί τό έργο. Ό  δυνατός άνδρας νίκησε. 
Ά π ό  κεΐ καί πέρα —στήν τρίτη πράξη— τά πράγματα εξελίσσονται πιά μοιραία.
Ή  Κίρκη, μέ τό πρόσωπο σκεπασμένο στό βραχίονά της, κλαίει σιωπηλά. 
Κ ι’ δ Όδυσσέας την αναγκάζει τότε μέ δρκο νά ύποσχεθεΐ, πώς θά ελευθερώσει 
τούς συντρόφους του καί θά διευκολΰνει τήν αναχώρησή τους.

Τό επεισόδιο αυτό —έ'να άπό τά πολλά τής ’Οδύσσειας— σημειώνει μεγάλη 
προέκταση κι εμβάθυνση στά χέρια τού Πελλερέν. Πολλά είναι τά διδάγματα πού 
βγαίνουν άπό τήν επεξεργασία τοΰ μΰθου. Σένα σημείο τοΰ δράματος δ Όδυσσέας 
λέει : ’Ενάντια στόν άγώνα μιανής γυναίκας κι ενός άνδρα, έ'να πάντα θά είναι 
τό συντρίμι καί τό ερείπιο. Συντρίμι κι ερείπιο στήν προκειμένη περίπτωση στά
θηκε ή γυναίκα. Άλλά μετά τή συντριβή της ο ίδιος δ Όδυσσέας —καθώς σκε
πτικός πάλι κοιτάζει τή θάλασσα— λέει στόν Εύρύλοχο, πώς οί θεοί έβαλαν τόν 
οίκτο σάν πρώτο δώρο στις ψυχές τών άνθρώπων, γιά νά ελεούνται τούς πόνους 
καί τίς θλίψεις τών όμοιων των. "Οταν ήταν—συνεχίζει— άνηλεής ή θεά, άδυ- 
σώπητη ήταν κι ή δύναμή μου. Άλλά τώρα δέν έ'χει άλλη δύναμη άπό τό κλάμμα 
καί τό θρήνο. Μας ελεείται κι αύιή καί πονάει τή δυστυχισμένη μοίρα μας. Πρίν, 
ανώτερος άπό τό έλεός της νόμος τήν δριζε καί τήν κυβερνούσε. Μήπως, δμως, 
δέν είμαι κι εγώ εκείνος, πού πόνεσα καί συγχώρησα τόν Άντήνορα, έτσι πού 
νά ελεηθώ τώρα κι αυτή ;

Ό  συγγραφέας, έτσι, δέν καταδικάζει τή γυναίκα, άφού θΰμα τής Μοίρας 
είναι, πού περιμένει τό λυτρωτή τι,ς. Κι ή κάθαρση στήν εναγώνια αυτή πάλη 
δίνεται ό'χι μέ λύση τραγική, σέ βάρος τής ήττημένης γυναίκας. Δέν συντρίβεται, 
δέν ταπεινώνεται, δέν εξαφανίζεται αυτή· Α ντίθετα, άπό μιά άθλια γυναίκα, πού 
ήταν, γίνεται θεά. Άλλά πώς ; Ό τα ν  πιά δλα είναι έτοιμα γιά τήν άναχώρηση 
καί δροσερός άνεμος κολπώνει τά πανιά τών πλοίων — β άνεμος πού τόν έστειλε 
ή ίδ ια  ή Κίρκη— γεμάτη τρυφερή άγωνία άποχαιρετάει τόν Όδυσσέα, πού πριν 
ήθελε σά λεμόνι νά τόν ζίψει, καί τόν ικετεύει νά τήν ελεηθεί λέγοντάς της έν«
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θερμό χαΐρε, που τό εκλιπαρεί ή ψυχή της, γιατί πολύ τόν αγάπησε. Κι δταν 
αυτός, μαζί μέ τούς συντρόφους του, εχει φύγει, ήσυχη πια λέει : — Έ γώ  έκανα 
καί τούς θεούς κτήνη. "Ομως έ'νας αλησμόνητος θνητός, πού μεκύλησε κάτω 
στά πόδια του, μοΰ αφήνει τόσο ωραίο πόνο, πού μέ ξανακάνει θεά ! . .

Μέ τήν τελευταία αυτή φράση, μέ τήν οποία κλείνει ή τρίτη κα'ι τελευταία 
πράξη, ό συγγραφέας δείχνει, δτι ή Κίρκη εξαγνισμένη πια λυτρώθηκε. Κι 
6 εξαγνισμός και λυτρωμός της συντελέσΟηκαν άπό τό δυνατό άνδρα, ποΰ, μαζί 
μέ τόν εαυτό του, εσωσε κι έξύψωσε καί τήν άθλια γυναίκα.

Καί τό έμμεσώτερο δίδαγμα, πού θά ζητούσε νάρυσθεΐ ένας πολύ στο
χαστικός αναγνώστης ; Δίνεται στό περιθοίριο τής πρώτης πράξης, μέ τό στόμα 
τοϋ ίδιου τοΰ Όδυσσέα. «Στούς θνητούς ή Μοίρα χάρισε τή γλυκειά καί λιγό- 
χρονη ζωή, γεμάτη πόνους, θλίψεις, δάκρυα, βάσανα. Άλλά εβαλε μέσα τους μιά 
μικρούλα φλόγα, μιά ιερή λυχνία. Μιά κλωστή μεταξένια κρατάει δεμένη μέσα 
στή ζωή τους τή μικρή αυτή λυχνία —τήν καρδιά τους—. Α γά πη , ιερή μνήμη 
τών προγόνων, καθήκον, Πατρίδα, τιμή, περηφάνεια, σπίτι, πατέρας, παιδί, 
γυναίκα, αυτοί οί ιεροί, αιώνιοι κι αγαπημένοι νόμοι είναι ή χαρά, ή ζωή, 
ό γλυκασμός, ή τιμή κι ή ευτυχία τών λιγόζωων καί δυστυχισμένων ανθρώπων. 
Καί γι αυτών τών ιερών πραγμάτων τή μνήμη πρέπει, χρέος εχει 6 κάθε άνθρω
πος σκληρός ασκητής νά δείχνεται, αδιάλλακτος αγωνιστής νά γίνεται κι ά'τεγκτα 
γιά τή διαφέντεψή τους νά παλαίει . . .».

Κι ας έ'λθουμε τώρα στή «Διάνα Ά ρσά», τό τρίπρακτο δράμα, πού είναι 
εμπνευσμένο άπό τήν πολύκροτη δίκη τής Μαργαρίτας Ούαλλόν, στήν ’Αθήνα, καί 
τής Παναγιωτίτσας, στά Γιάννινα. Υπόθεση καί θέμα κοινά καί συνηθισμένα. 
Ή  ωραία καί φιλάρεσκη Λιάνα, γυναίκα τοΰ αισθηματικού δικηγόρου Γεωργίου 
Ά ρσά, τό διάστημα πού, επιστρατευμένος αυτός, βρίσκεται στόν πόλεμο, φιλοξε
νείται στό σπίτι μιας καλοκάγαθης οικογένειας, τής οικογένειας τοΰ γιατρού Άνσέλ- 
μη, πού εχει γυιό δεκάξη μόλις χρονών, τόν ωραίο έφηβο Ά γγελο. Σαύτόν ή εικο- 
σιπεντάχρονη Λιάνα εμπνέει παράφορον ερα>τα, στόν οποίο κι αυτή άνταποκρί- 
νεται- Καί τό φλογερό ειδύλλιο πλέκεται κάτω άπό τά μάτια τών ίδιων τών γονέων, 
πού καθώς συνήθως συμβαίνει, τίποτε δέν αντιλαμβάνονται. ’Έ τσ ι περνάει ενα 
ολόκληρο εξάμηνο. Ά λλά ερχεται ή ώρα τής αποστράτευσης κι δ σύζυγος γυρίζει 
άπό τό μέτωπο. Τότε ή Λιάνα επιδιώκει νάπαλλαγεΐ άπό τά δίχτυα τοΰ ξεμυαλι
σμένου εφήβου, προσπαθώντας νά μετατρέψει τόν ερωτικό δεσμό σέ μιά τρυφε- 
ρώτατη αδελφική φιλία. Ά λλά δ Ά γγελος ; Αυτός είναι ανένδοτος κι άμετάπει 
στος. Τόσο πολύ εχει δεθεί κοντά της, ώστε χωρίς αυτή καί μέ τήν Ιδέα δτι 
μπορεί νά γίνει έ'νας απλός φίλος καί νά παυσει νά είναι δ εραστής, θεοορεΐ τή 
ζωή του μαρτύριο. Καί μιά μέρα —μιά άπό τίς πολλές, δπου φριχτές σκηνές δια
δραματίζονταν — ό Ά γγελος μπαίνει εξαγριωμένος στό σπίτι τής Λιάνας. Έ κεΐ, 
άφοΰ εξαντλεί δλα τάλλα μέσα, επιχειρεί, πάνω στόν παροξυσμό καί τήν παραζάλη, 
νάσκήσει βία κατά τής παληας ερωμένης του, μέ σκοπό νά Ικανοποιήσει τό τυφλό 
πάθος του. Ά γρ ια  πάλη επακολουθεί καί σέ μιά στιγμή τό πιστόλι, πού κρα-



τοϋσε 6 "Άγγελος στό χέρι του, εκπυρσοκροτεί, μέ αποτέλεσμα νά κυλισθεΐ στο 
δάπεδο σκοτωμένος.

'Υπόθεση, καθώς βλέπουμε, απλή. Άλλά δ τρόπος τής επεξεργασίας τοϋ 
μΰθου θαυμαστός. Καθώς σωστά είπώθηκε άπό τόν καθηγητή Αλκιβιάδη Κοντο- 
πδνο (προλεγύμενα «Διάνας Ά ρσά», Γιάννινα 1926), ηθικός φιλόσοφος καί διδά
σκαλος δείχνεται δ Πελλερέν. Δέ θάσχοληθοϋμε μέ τή δραματική πλοκή τοϋ έργου 
καθώς καί μέ τή διάπλαση τών χαρακτήρων. (Ά ν  καί άπό τήν πλευρά αυτή, ή επι
τυχία είναι πλήρης, γιατί οί τΰποι, πού πλάθονται, είναι άρτιώτατα φκιαγμένοι.
Ό  δικηγόρος Γεώργιος Ά ρσάς είναι δ άνθρωπος μέ τή διπλή φΰση. Γεννήθηκε 
καλλιτέχνης, μά ή σκληρή ανάγκη τής ζωής τόν έκανε νά διαλέξει ένα σκληρό επάγ
γελμα : Τό επάγγελμα τοϋ δικηγόρου. Μέ άτσαλένια νεϋρα δοσμένος στήν καθημε
ρινή δουλειά νοιώθει ώς τόσο τόν εαυτό του νά γίνεται ένα άδΰναμο κι° απλό 
παιδί, νά πάσχει αληθινά τήν ώρα τοΰ δειλινού, δταν μακρυά άπό τούς άνθρώ- 
πους καί τή βοή τής πολιτείας τόν αγγίζει τό γλυκό μυστήριο, πού κρύβει ή μεγάλη 
καί σιωπηλή ώραιότης τής ζωής. 'Ο  «καλός κάγαθός» γιατρός Άνσέλμης, μέ τήν 
δμοια άγαθή γυναίκα του —έ'να ζεϋγος άλτρουϊστών ανθρώπων— πού κάνουν 
πάντα τό καλό, ανύποπτοι γιά τό κακό. Κι δ Πάτερ Α γάπιος, τό ζωντανό σύμβολο 
μιας συφοριασμένης ζωής, πού, επειδή συνδέεται στενά μέ τή σκηνική τεχνοτροπία 
τοϋ Συγγραφέα, θά γίνει πιο κάτω λόγος). Ε κείνο , πού, καθώς είπαμε, πρώτι
στα μάς ένδιαφέρει, είναι ή επεξεργασία τοϋ μύθου, δηλαδή οί σκέψεις πού άνα- 
πτύσσει, τά έρωτήματα πού προβάλλει, τά προβλήματα πού θίγει δ Συγγραφέας- 

Πρώτο πρόβλημα, πού είχε νάντιμετωπίσει δ Πελλερέν σάν κοινωνικός άνθρω
πος — κι ή Τέχνη δλη δέν είναι σέ τελευταία ανάλυση παρά έ'να κοινωνικό φαινό
μενο— είναι : Ποιόν βαρύνει ή ευθύνη γιά τό φόνο ; Ή  Διάνα δέν είναι 
ή χυδαία καί κοινή μοιχαλίδα τής ερωτικής αμαρτίας. Κι ούτε αυτή πρώτη προκά- 
λεσε τόν ’Άγγελο. Άλλά δ τύπος της είναι δ τύπος τοΰ έςωτικοϋ μοιραίου. Είναι 
τόσο όμορφη, δταν λιποθυμισμένη άπό τή θλίψη γιά τήν αναχώρηση τοϋ άνδρός 
της, πέφτει στήν αγκαλιά τοΰ Αγγέλου, ώστε χωρίς νά τό θέλει, προκαλεΐ τον 
ερωτικό ερεθισμό τοΰ έφηβου, πού ή ζωή είναι στόν άνθό ιης καί μέ φανταχτερά 
χρώματα τοΰ παρουσιάζεται ή ομορφιά τής Αμαρτίας. Ά π ό  κεί καί πέρα τά πρά
γματα παίρνουν τή μοιραία εξέλιξή τους. Στίς γλυκειές α>ρες τοϋ δειλινοΰ, δταν 
ή μέρα λιποθυμάει καί μιά στήλη χρυσοΰ κορνιαχτού μπαίνει άπό τήν κουρτίνα 
καί χύνεται στίς δυό πολυθρόνες, πού θρονιασμένοι δ ένας πλάϊ στόν άλλο τρυ
φερά απαγγέλλουν, ποιος μπορεί νά ξεδιαλύνει τόν υπεύθυνο, άφοϋ ή Φιλολογία, 
ή Ποίηση, ή Μουσική άθέλητα τούς σπρώχνει στήν ωραία αμαρτία ... Κάτοο, λοι
πόν, άπό τίς συνθήκες αυτές, ποιος μπορεί νά βάλει τό λίθο τοϋ άναθέματος κατά 
,τοΰ σφριγηλοΰ γυμνασιόπαιδος, πού, ανίκανος νάντισταθεί στίς μαγγανείες τής 
γυναικείας φιλαρέσκειας, επιμένει στό ερωτικό του δέρας κι έπαιτεί άπό τή γυναίκα, 
πού τον πλημμύρισε μέ τά φιλιά τη; καί τά χάδια της, νά συνεχίσει μαζί του, καί 
μετά τήν επιστροφή τοΰ άνδρός της, τό ερωτικό δργιο, χωρίς νά λογαριάζει τίποτε, 
άφοΰ μετά τό ερωτικό κρίμα ελευθερία δέ μπορεί νά νοηθεί σάν ηθική έννοια, 
μιά πού τό τρομερό καί άγριο συναίσθημα τής ερωτικής ιδιοκτησίας —αύτό τδ
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ακατάλυτο καί αδάμαστο μαζί συναίσθημα καί ένστικτο— είναι βαθύτερο κι έντο· 
νώτερο από τό συναίσθημα, γιά κάθε άλλη άιομική Ιδιοκτησία ; Τό ερώτημα αυτό, 
σά συμπέρασμα κατανομής ευθυνών, ά.ιευθύνει δ Συγγραφέας.

Τό δεΰτερο πρόβλημα, πού απασχολεί τό Συγγραφέα, είναι καθαρά ηθικό. 
Μέ φσνταχτερά λουλούδια σκεπασμένος μάς παρουσιάζεται ό ’Έ ρω ς. Μάν άφαι· 
ρέσουμε τό μαντύα τής ομορφιάς, μέ τόν όποιο ή Φιλολογία καί ή Ποίηση έχουν 
τυλίξει τήν ερωτική αμαρτία, θά ΐδοϋμε απαίσια καί στυγνή χή μορφή τή? 
“Αμαρτίας, που πρέπει νά έξιλασθει, σύμφωνα μέ τήν κατηγορηματική επιταγή 
τών άτεγκτων κι αιώνιων ήθικάν νόμων. Καί δέν υπάρχει άλλος εξιλασμός άπό 
τήν τιμωρία. 'Ο  Βέρθερος θά σκοτωθεί, δ Τρίσταν κι ή Ίζόλδη θά πληρώσουν 
τή μοιχεία, δσο πάθος κι άν εχει δ έρωτάς τους. Γ ιαΰτό δ Συγγραφέας τελειώνε1 
τό έργο μέ τήν αναφώνηση : Ό  έρως σκοτώνει ! Ή  αντίληψη αυτή διαπνέει 
ολόκληρο τό δράμα, άπό τή στιγμή πού πρωτοση ώνεται ή αυλαία ως τή στιγμή, 
πού όριστικά πέφτει, εκφράζεται δέ άπό ένα παρέμβλητο στήν δλη υπόθεση πρό
σωπο, έναν καθηρημένο κι άτιμασμένο παπά, τόν «Πάτερ ’Αγάπιο». Τ ί είναι, 
λοιπόν, αυτός δ Πάτερ ’Αγάπιος καί τί θέλει μαύτον νά εκφράσει δ Συγγραφέας ; 
'Ό πως δ ίδιος τόν χαρακτηρίζει, είναι ένας τραγικός πάπας, 45—50 χρόνων 
άνθρωπος. Τό φόντο τοΰ δλου δράματος. Αυτός μιά φορά στή ζωή του έσφαλε 
ερωτικά. Τόν ανακάλυψαν καί τόν καθειρέσαν- Είναι τό νικημένο ζωντανό θΰμα τοϋ 
έρωτα. Φοράει τά ροΰχα του — ροΰχα παπά ακόμα— άλλά ζή μιά ζωή στο περιθώ
ριο, μένει στό σπίτι τοϋ άδελφοΰ του, καί λέει συχνά τήν ιστορία του. "Οσες φορές 
έμφανισθεΐ στή σκηνή, έχει στερεότυπα τά λόγια tou : «Μιά φορά πού θάμαρτή- 
σεις, τό κρίμα τής Σάρκας σε άκολουθάει σάν ίσκιος σδλη σου τή ζωή. Κοίταξε με 
εμένα. Είκοσι χρόνια τώρα πληρώνω μιά στιγμή μονάχα τίς αμαρτίες μου»...». Κι 
εμφανίζεται συχνά-πυκνά στή σκηνή, πότε ακάλεστος καί πότε καλεσμένος. Αυτός 
πρωτακοΰεται μέ τό άνοιγμα τής αυλαίας, κι αυτός λέει τις τελευταίες λέξεις, δταν αυτή 
πέφτει. Μοιάζει τόσο άπόκοσμος, μέ τή φορεσιά του — τά καθημαγμένα ράκη τοϋ 
ράσου του— καί μέ τίς στερεότυπες κουβέντες του, πού δλοι ή τόν φοβούνται ή τόν 
θο^ροΐν σάν άλλόκοτο καί παράξενο όίν&ρωπο, πού δ,τι κι άν λέει, δέν τό προσέχουν. 
Ά λ λ ’ αυτός τά βλέπει δλα κι άν δέν τά λέει, είναι γιατί ξέρει, πώς σέ τίποτε δέν 
ωφελεί ή γνώση εκείνον, πού πρόκειται, ή Μοίρα νά τόν καταστρίψει.’Έπειτα ποιός 
έχει τή διάθεση νάκοΰσει ένα συφοριασμένο άνθρωπο ; Πρέπει δ ίδιος νά γίνει πά
θος, γιά νά γίνει μαθός.Γ ι αυτό, διακριτικά, μέ προφύλαξη καί μέ μονόλογα,εκφρά
ζεται. Έ τσ ι στήν προ^τη πράξη, δταν ή Λιάνα πέφτει λιποθυμισμένη στήν άγκα- 
λιά τοΰ ωραίου "Αγγέλου, δ Πάτερ ’Αγάπιος λέει στόν πατέρα τοϋ Αγγέλου, 
τό γιατρό Άνσέλμη : «Τί τήν θέλεις αυτή τή γυναίκα σπίτι σου, άδελφέ μου ;». 
Καί, μετανοιώνοντας γιά τήν αδιάκριτη παρατήρηση αύιή, στήν αφελή ερωτημα
τική απορία τοΰ άδελφοΰ του: «Γιατί λές αυτά, ’Αγάπιε ;», άπαντάει μονολε
κτικά, άλλά τραγικά : «Τίποτε !..». Στή δεύτερη πράξη προβάλλει άπό τό παρά
θυρο καί γιά μιά στιγμή έρχεται ατό σαλόνι, κόβοντας μέ τήν εμφάνισή του, τό 
ρωμαντικό τραγούδι τών δυο εραστών, γιά νάναγγείλει στή Λιάνα —τήν ώρα πού 
δ ’Άγγελος παίζει στό βιολί μιά παθητική σονάτα κι ακριβώς δταν οί τόνοι τοΰ
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βιολιού παίρνουν νά λιποθυμήσουν — δ π  δ Ά ρτα ς έρχεται, σημαίνοντος έτσι τήν 
έπερχόμενη Νέμεση. Και στήν τρίτη πράξη, δταν ή Λιάνα τόν καλεϊ γιά  νά τή 
σώσει, αντί νά τής υποδείξει μέσα σωτηρίας ή, τουλάχιστο, λόγια παρηγορίας νά 
τής απευθύνει, ασυγκίνητος, βαρύς, κ^ταθλιπτικός, ίδιος σάν τό άϊυγκίνητο καί 
βαρύ μάτι τής Μοίρας τής λέει, πώς δ εξιλασμός, δ εξαγνισμός, ή συγχώρηση 
κι ή σωτηρία θάρθοΰν, άφοΰ πρώτα ή συμφυρά, πού άλόγιαστα τήν προκαλέσα* 
με, μάς κάνει λυώμα στή γής. Κι ενώ ξέρει, πώς δ ανεψιός του γυρίζει μενα 
πιστόλι στή τζέπη περιμένοντας νά τό άδιάσει στά μηνίγγια του, δέν κοιτάζει νά 
προλάβει τό κακό, δέν ανακατεύεται, δέν ταράσσεται, δέ συγκινεΐται, άλλ’ ατάρα
χος καί γαλήνιος άρκεϊται στό τέλος νά επισφραγίσει τήν έλευση τοΰ κακοΰ, πού 
αίωρεΐται άπό τό άνοιγμα τής αυλαίας πάνω στά πρόσωπα τοΰ δράματος, μέ δυό 
λέξεις : «'Ο  έρως σκοτώνει !».

Καθένας τώρα καταλαβαίνει, δτι τό πρόσωπο αυτό, πού απέχει άπό τά 
συμβαίνοντα γύρω του καί μηχανική μόνο είναι ή ανάμιξή του, πού κρίνει κι έπι· 
κρίνει σάν αδέκαστος κριτής, δέν είναι άλλο παρά δ ϊδιος δ χορός τής αρχαίας 
Τραγωδίας . Μπαίνουμε, έτσι, χωρίς δικά μας βατολογήματα, στή σκηνική τεχνο
τροπία τοΰ Συγγραφέα, πού πρόθεσή του ήταν νάναστήσει τόν αρχαίο χορό στό 
σύγχρονο Θέατρο.

Αποτελεί, δμως, ή προσπάθεια αύτή τεχνητή αναβίωση ή δημιουργική 
έπιβίωση ; Στό ερώτημα αυτό θάπαντήσουμε μόνο, άν δώσουμε άπάντηση a h a  
άλλο ερώτημα : Οί τάσεις τοΰ Πελλερέν άνταποκρίνονται σιίς απαιτήσεις τών 
συγχρόνων του, βρίσκουν απήχηση, γεννοΰν τό ενδιαφέρον ; ’Ερώτημα πού συμ
πλέκεται μέ τή θέση πού βάλαμε στήν αρχή τοΰ κεφαλαίου αύτοϋ : “Οτι έκεΐνο 
τό έργο ζή, πού άντιφγγείζει τήν εποχή του, πού, δταν πρωτογεννήθηκε, ήταν 
ζωντανό. Καθώς παρατηρήθηκε, δ πρώτος παγκόσμιος πόλεμος, μέ τίς φρικαλεό
τητες καί τήν απανθρωπιά του, ζωήρεψε τό θέμα : ’Ωφέλησε ή έβλαψε δ άκρατος 
Επιστημονισμός, πού βοήθησε στήν ανάπτυξη τής καταστροφικής τεχνικής τοΰ 
πολέμου ; Δυό κόσμοι χωριστοί δημιουργήθηκαν τότε. Ό  κόσμος, πού θεώρησε 
τήν ’Επιστήμη υπεύθυνη τής θηριωδίας Ιπειδή μέ τίς ωμά δρθολογιστικές κατευ
θύνσεις της εξαφάνισε τό οικοδόμημα τής Μεταφυσικής κι δ κόσμος, πού θεώρησε 
τήν κοινωνική διάρθρωση κύρια κι αποκλειστική αιτία τοΰ νά χρησιμοποιηθεί 
ή ’Επιστήμη γιά τήν εξολόθρευση τοΰ κόσμου. Αντίστοιχες ήταν οί τάσεις στήν 
Τέχνη. Ή  μιά τάση πρέσβευε, δτι ή Τέχνη πρέπει νά παύσει νά είναι τό χημικό 
Ιργαστήριο τών παθών τής ψυχής και τό κάτοπτρο τών ασχημιών της καί πρέπει 
νά σταθεί διάκονος άφοσκομένος σιή διακονία τών αιώνιων κι ακατάλυτων 
ωραίων Ειδώλων, τής ’Επιστροφής πίστεων καί λατρειών καί Ιδανικών τής ανθρώ
πινης ψυχής. Ή  άλλη Ιπιζητοΰσε τήν κατάλυση τών τελευταίων Υπολειμμάτων 
τής Μεταφυσικής κι επιδίωκε τή δημιουργία κοινωνιστικών είδώλων. Ό  .Πελλε* 
ρέν, πιστός στήν τάση τής Επιστροφής προς τή λατρεία τών αΙώνιων κι <5£τεγ» 
χτων ήθικών νόμων, πού μπροστά τους θραύονται τά πάθη «ι οί έπιθυμίες τών 
δνθρώπων, φυσικό ήταν νά στραφεί, γιά τήν καλλιτεχνική Ινσάρκωση των πίβτϊών 
\ου «vitwvj προς τήν άρχαιοιλληνική Παράδοση, στό μεγαλόπνοο καί |Α5γαλά·
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στομο Θέατρο της Α ρχαίας Τραγωδίας, πού, διδάσκοντας ως κανόνα ζωης τό 
«μηδέν άγαν» καταδικάζει τόν άνθρωπο, πού θέλει, μέ τήν αυθάδη άνόρθωση 
τοΰ άναστήματός του, νά διαμφισβητήσει τήν αιώνια κυριαρχία κι επιβολή τών 
άτεγκτων νόμεον τής ’Ηθικής και τής ’Ανάγκης. Και φυσικό ήταν νά δανειστεί 
άπό αύτό τά στοιχεία εκείνα, πού ό χρόνος δέν τά είχε όλότελα νεκρώσει κι αφα
νίσει. ’Έ τσ ι ό Πελλερέν πιστεύει, δτι ή αρχαία Τραγωδία έχει πεθάνει, άλλ’ άπό 
τό ωραίο σύνολό της κι άπό τούς ευγενικούς αρμούς καί σπονδύλους τών μεγα
λοπρεπών στύλων της ή νεώτερη ποιητική τεχνοτροπία, γιά νά έκφράσει «τήν 
δι* ελέου καί φόβου κάθαρσιν τών παθών» μπορεί νάνιδρύσει καί νά ξαναπλάσει 
ένα ευγενικό καί συγχρονισμένο δημιούργημα, άναπληρώνοντος τό δυσκίνητο 
κι άπροσδιόνυσο γιά τά μάτια τοΰ σύγχρονου θεατή αρχαίο χορό μένα πρόσωπο, 
πού είναι, καθώς λέει ό ίδιος, «ως ό άρχαϊο; χορός, άλλά τόσον συνυφασμένον 
μέ τήν πλοκήν καί τά πρόσωπα τοΰ δράματος, ώστε να τό βλέπει μέν κανείς ώς 
φυσικόν, άλλά καί νά αισθάνεται ώς φυσικήν, λογικήν, άναγκαίαν τήν παρεμβο
λήν του, ώς μίαν «τραγικήν πνοήν», ώς ένα «τραγικόν δάκτυλον» αίωρούμενυν 
υπέρ τήν σκηνήν, άπό τής άναπετάσεως τής αυλαίας καί δακτυλοδεικτοΰντα εις 
τούς θνητούς τόν ήρωα ή τήν ήςωΐδα, πού θά τόν κτυπή-ει ή συμφορά, πού 
έ'ρχεται, διότι τήν δημιουργεί μόνος του».

Ά ν , τώρα, στή μεγαλειώδη προσπάθεια αυτή δέ σημείωσε άπόλυτη επι
τυχία, αύτό είναι άλλο ζήτημα. Μιά τέτοια καινοτομία προϋποθέτει μεγάλη σκη
νική δεξιοτεχνία κι ό πρόωρος θάνατός του δέ μάς άφησε νά ίδοΰμε τήν πρόοδό 
του στήν «Κυρά Φροούνη»—τό τετράπρακτο δράμα, πού άφησε μισοτελειωμένο—. 
Εκείνο, ομως, πού μάς ενδιαφέρει καί πρέπει νά έξαρθεΐ, είναι ή μεγαλόπνοη 
προσπάθεια. Μέσα στή κομεντί καί τόν εύκολο «επί σκηνής» διάλογο δ Πελλερέν 
άποτόλμησε καί κάνει μιά επανάσταση. Προσπάθησε νά φέρει στό θέατρο ένα 
μήνυμα υψηλής Ποίησης. Άνταποκρινόμενος στίς τάσεις γιά επιστροφή προς τις 
παληές ηθικές αξίες μιας σημαντικής κοινωνικής δμάδας τοΰ καιρού του Επι
δίωξε, μϊτουσιώνοντας αυτές σέ Τέχνη, νά μάς μεταδώσει, μέ σύγχρονα σκηνικά 
μέσα, τό μήνυμα αύτό, πού καί τότε άλλά καί σήμερα είναι άξιομελέτητο.

Ή  ίδια ιδέα —τό μίσος γιά τό κακό κι ή λαχτάρα γιά τό καλό— δια
κρίνει τόν Πελλερέν κι ώς πεζογράφο σατιρικό. Γ ιατί ή σάτιρα άπό άλλο δρόμο 
φέρνει στήν ίδια  κατάληξη. Στήν «Ποιητική» του δ Παλαμάς λέει : «’Έρχονται 
στιγμές πού δ λυρισμός πλέκει συντροφιά μέ τό διασυρμό1 δ λυρικός καί δ σατι
ρικός, δυό ειδών μεθύσια, δίνουν τά χέρια καί δρμοϋν καταλυτές κάποιων Ιδανι
κών, πού καταντούν ξόανα και σκιάχτρα». Στήν περίπτωση τοΰ Πελλερέν δ Α π ό λ
λων είναι καί δ Έκηβόλος καί δ Μουσηγέτης, δ'χι γιά νά γίνει κατάλυση ιδανι
κών, άλλ” άνίδρυση τοϋ ιδανικού τής ωραίας επιστροφής στά παληά Εκείνα Ε ίδω 
λα, πού ή Εξαφάνισή τους Ιφερε ϊή  βασιλεία τών σκιάχτρων χαϊ τών ξόανων.

Τό πεζογραφικό σατιρικό 8ργο τοΰ Πελλερέν δεσπόξεται καί κυριαρχείται 
&fti> to  χρονογράφημα. Άλλά εΐναι, λοιπόν, to χρονογράφημα λογοτεχνικό είδος | 
Etvai «αί δίν βίναι, Ανάλογα μέ τό τ( θεω ριΐ δ καθένας γιά Ιχνογρά φ η μ α , 01
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εντυπώσεις καί σκέψεις, ταπομνημονεύματα, ή κριτική, ή σπαρταριστή περιγραφή 
ενός γεγονότος μπορεί νά φιλοξενούνται στή στήλη τοϋ χρονογραφήματος, άλλά δέν 
αποτελούν αυτά τό κυρίως χρονογράφημα, πού είναι κάτι πολύ διάφορο. Κι επειδή 
ανάμεσα μιας θεωρίας κι ενός παραδείγματος, πρέπει κανείς νά προτιμάει τό 
παράδειγμα, ας πάρουμε γιά παράδειγμα ενα χρονογράφημα —γιά τόν Πυροσβε
στικό Λόχο— τοϋ Νιρβάνα, πού συνοψίζουμε. Ό  Λόχος εφτασε αργά. ’Εφταιε 
τό αμάξι. Παραγγέλθηκε άλλο. Πάλι ή ίδια καθυστέρηση. Λοιπόν, εφταιε ή αντλία. 
ΤΗ ρθε καί ή αντλία. Ά λλά τά ίδια. Θά εφταιε τό λάστιχο. ’Έφεραν καί τό λάστιχο. 
Καί δμως ή πυρκαϊά αποτελείωσε τό εργο της, δπως καί πρίν αλλαχτεί τό αμάξι, 
πρίν ελθει ή αντλία, πρίν φέρουν τό κοινούργιο λάστιχο.

Τό χρονογράφημα αυτό δέν είναι παρά βαθύτατος σαρκασμός των ελπίδων 
πού τρέφουμε, δτι μέ τό νά εισάγουμε αλλεπάλληλα νέους θεσμούς καί νόμους, 
βελτιώνουμε τάχα τά πράγματα. Τό άναφέραμε δέ γιά νά δείξουμε, δτι στοιχείο 
του θεμελιακό είναι, ή σάτιρα καί δτι ό άξιος τοΰ ονόματος χρονογράφος πρέπει 
νά είναι σατιρικός — τσουχτερό; σατιρικός μάλιστα.— Τέτοιος πού στάθηκε δ Λου
κιανός— ό πρώτος αναμφισβήτητα χρονογράφος. — Τέτοιοι, πού στούς κατο τινούς 
καιρούς δείχθηκαν ό Ροΐδη; κι δ Κονδυλάκης, γιά νά περιορισθοΰμε σεκείνους 
πού ή σάτιρά τους ειχε νουθετικό καί καθοδηγητικό χαρακτήρα. Στή χορεία αυτή 
άνήκει κι δ Πελλερέν. Είναι αλήθεια, δτι υπάρχουν πολλά χρονογραφήματα, πού 
αγγίζουν τά καθημερινά θέματα, καθώς λ.γ, τό θέμα τοϋ ίψενικοΰ τριγώνου καί 
τοΰ άπατημένου συζύγου, μέ τά όποια ό Πελλερέν παιγνιδίζει ανάλαφρα, δείχνον
τας μιά αύταρέσκεια γιά νά Ικανοποιήσει τήν ειρωνική τάση τοΰ πνεύματός του, 
'Υπάρχουν, ομως, καί τά'λλα — κι αύιά είναι τά πιο πολλά —■ πού είναι ομαδική 
κοινωνική σάτιρα, μέ χαρακτήρα σοβαρό καί οργίλο, Κι αυτά αποτελούν τίς πιο 
άξιοπρόσεχτες σελίδες τής πεζογραφίας του. Στις σελίδες αυτές δ Πελλερέν μαστι* 
γώνει αλύπητα καί μπήγει βαθειά τάρχιλόχεια βέλη του στά γύρω πρόσωπα —πού 
κάποτε ονομαστικά άναφέρονται κι άλλοτε, αριστοτεχνικά τά υπαινίσσεται— στά 
πρόσωπα εκείνα, πού μέ τήν υποκριτική τους διάθεση, τό ζεμανφουτισμό τους, 
τή διαφθορά τους καί τόν ταρτουφισμό τους σπάνε τά πλαίσια τοϋ ήθικοΰ καί κοι« 
νωνικοΰ νόμου. Γ ιατί δ Πελλερέν μέ τό χρονογράφημά του δέ γίνεται αναθεω
ρητής άξιων κι είκονοκλάστης. Δέ γίνεται γκρεμιστής τών καθιερωμένων άξιων, 
άλλά — νοσταλγός καί λάτρης μιας Επιστροφής (γιά τήν όποια μάς δόθηκε ή εύχαι· 
ρία νά μιλήσουμε παραπάνω)— μαστιγώνει τά ολόγυρά του πρόσωπα, πού, μέ τίς 
πράξεις τους καί τή διαγωγή τους, κοιτάζουν νά γκρεμίσουν τίς ηθικές αξίες. Καί 
γιά νά ευδοκιμήσει στόν δθλο αυτό, θυμώνει κι οργίζεται. Ό  θυμός στέκεται 
πηγή τής ^μπνέυσής του. Ε ίναι άλήθεια, δτι πολλές φορές θυμώνοντας κι όργιζό* 
μένος δείχνεται ωμός. Καί μιά τέτοια εκδήλωση αγγίζει τά δρια τής κακίας. Άλλά 
είναι μιά κακία, πού τήν εξαγνίζει ή λαχτάρα γιά τό καλό. Καί στήν περίσταση 
αύτή επιβάλλεται καί κακός νά δείχνεσαι. Σωστός ό λόγος, πού κάπου διάβαζα t 
*Η απουσία κακίας σημαίνει ήθική άναπηρία. Τό γνώρισμα τοϋ γνήσιου σατιρι
κού είναι ή βακχιευμένη όργή κι ή διανοητική κακότητα. Μόνο αίματώνοντας ϊήν 
ψνχή. πού Εχει — καθώς λέει ό Λαόχαοάτος ·*· άποκτήβει ηθικές παρασαρχίδίί,



μέ to  ξουράφι της βάτιρας. ξεσκεπάζεις τό ελάττωμα ΙνώπιΟν Της ‘Αρετής, τό 
βουρλίζεις, τό μηδενίζεις.

Μέ τό πνεϋμα αυτό πρέπει νά ίδοΰμε τά χρονογραφήματα τοΰ Πελλερέν, 
πού μετουσιώνουν σέ σατιρική τέχνη τή γΰρω πραγματικότητα. Ή  πραγματικό
τητα, πού τόν περιβάλλει, ή «περιρρέουσα ατμόσφαιρα», τής Ιποχής του καί τοΰ 
τΰπου του είναι τέτοια, πού τόν ώθεΐ ακατανίκητα, τόν αναγκάζει νά γίνει σατι
ρικός. Μισεί αυτός τό κάθε τί πού είναι ανόητο κι ανάξιο. Καί γΰρω του υπάρ
χουν γελοιότητες, άδυναμίες, πάθη, κακίες, σκάνδαλα.

Τό λίκνο, δπου νανουρίσθηκαν τά ιδανικά τών πατέρων μας, βλέπει, δτι 
σπάσθηκε άπό σκαιά καί βάναυσα, άπό πρόστυ/,α καί τραχειά χέρια. «Καί βαδί- 
ζομεν —καθώς λέει δ ϊδιος— χωρίς καμμίαν πίστιν καί ό'ρεξιν. Διότι μας επέρασε 
ή ιδέα ότι δλοι κοροϊδεύομεν, δτι κανένας δέν πιστεύει τίποτε, δτι πατρίς, εντιμό- 
της, αφιλοκέρδεια, ύψηλοφροσύνη, δικαιοσύνη, κρατική καί ατομική ευπρέπεια καί 
δικαιοκρισία κατήντησαν κεναί λέξεις, κι άθυμοι κι ακεφοι βαδίζομεν δχι ώς 
κατακτηταί πλέον ενός πεπρωμένου, δ'χι ώς έ'τοιμοι νά καβαλικέψωμεν τήν Μ οί
ρα μας, άλλ’ ώς υποζύγια άκεφα, πού τά εκαβαλίκεψεν ή Μοίρα των».

Καί προσπαθεί, νά τσακίσει τάνόσια κι ανίερα αύτά χέρια, πού, μέ τά 
σανίδια τοΰ σπασμένου λίκνου, εφκιαναν τάχα μιά νεότευκτη θαλασσοπόρο βάρκα, 
ενώ εφκιαναν τό φέρετρο τών Πίστεων. Καί προσπαθεί καί πασχίζει νά τά τσα
κίσει, δχι γιά νά χαρεΐ απλώς άπό εκδίκηση, άλλά γιά νάφαιρέσει άπό τήν ψυχή 
τοΰ Ικλεκτοΰ ανθρώπου τή θλίψη καί τήν κατήφεια. «Γιά νά μπορέσει πάλι, 
καθώς λέει συνέχεια ό ίδιος, νάνασυντεθεί τό θραυσμένο άνθογυάλι, δπου ή κοι
νή τών άνθρώπων χαρά, πίστις, γαλήνη άνθιζε — ερατεινή καί γλυκειά παρηγο- 
ρήτρια— δπου λουλούδιζε τό άνθος, πού αί ψυχικαί περιποιήσεις τών πατέρων 
μας τό είχαν γιγαντώσει μέ τίς εύγενέστερες πίστεις, ώς Ινα κοινόν «φυλακτόν» 
τής ψυχής μας, £να ομαδικόν γαληνόν χάρμα —ενα τρυφερόν παρηγορητήν καί 
τών ατομικών τοΰ καθενός ακόμη λυπών καί πόνων».

Οί ιδέες, δμως, γιά νά γίνουν ωραίες, γιά νάρέσονν καί θέλξουν, πρέπει 
νά γίνουν έ'ργα τέχνης. Ποΰ, λοιπόν, οφείλεται ή θελκτικότητα τών χρονογραφη
μάτων τού Πελλερέν ; Ό  Σϊμος Μενάρδος μιλώντας γιά τό ποιο πράγμα προσδί
δει τήν εξαιρετική χάρη στό χρονογράφημα τοΰ Νιρβάνα, αναφέρει τή γλώσσα, 
πού είναι μιά φραστική ακροβασία, ενας απροσδόκητος συνδυασμός λέξεων άπό 
τήν αρχαία ϊσα με τήν καθομιλουμένη. Ή  γλώσσα στά χρονογραφήματα τοΰ 
Πελλερέν δέν προσδίδει θέλγητρο. ’Ίσα -  ϊσα μπορούμε νά ποΰμε, δτι εχει κάτι 
τό ανώμαλο. Σάν ή έντύπωση είναι νευρική καί ταχεία, ή γλώσσα ίου εχει 
κι αυτή κάτι τό νευρικό, τό ατημέλητο κάποτε καί τό ύφος δέν είναι λαξεμένο. 
Οί προτάσεις του είναι μακροπερίοδες. Δέ βλέπεις τήν στρογνυλεμενη φράση 
’Έπειτα τό γλωσσικό δργανο δέν είναι οίίτε δημοτική, ούτε καθαρεύουσα. Είναι 
£νας μικτός συνδυασμός, πού, σήμερα, συχνά σοκάρει τόν αίσθητικό άναγνώίίη. 
"Οχι, λοιπόν, ή γλώσσα, άλλά ή τεχνοτροπία προκαλεΐ ΐό θέλγητρο. Καί εΐναι 
πραγματι v/f, τεχνίτης τοΰ χςσνογραφήματσζ ό Πελλερέν. Τά χρ ο νο γρ ά φ η μ ά  tov 
«-Ιδιαίτερα έκιινα, πού toil* Ιδωαβ t6v tM o  « 'Ι α τ ο ^ ί  δ(χ»ς totoetav»— itvcu
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αφηγήματα μέ αρχή, μέση καί τέλος. ’Ιδίως τέλος. Τό τέλος δίνεται κατά κανόνα 
μέ μιά λαϊκή ιστορία, πού συμπυκνώνει σέ λίγες γραμμές πότε τή βαθύτερη 
ουσία καί πότε τή βαθύτερη έννοια ενός περιστατικού.

Μέ τίς ιστορίες αυτές ή γΰρω κοινωνική ζωή μετουσιώνεται σέ Τέχνη. 
Καί τί ά'λλο είναι τό κριτήοιο γιά τό εργο Τέχνης από τό νά γίνεται ή έπικαιρό- 
τητα διάρκεια ; Πραγματικά δέ διαβάζοντας καί σήμερα τά κομμάτια αυτά έ'χεις 
τήν έντύπο^ση, δτι μόλις βγήκαν ζεστά άπό τήν πέννα τοϋ συγγραφέα τους. Τό
σος παλμός ζωής είναι χυμένος μέσα τους. Θίγοντας ό Πελλερέν πρόσωπα καί 
χαρακτήρες, δημιουργεί παντοτινούς τύπους, πού σέ όποιαδήποτε εποχή καί κάτω 
άπό κάθε ουρανό φέρνουν τίς αδυναμίες τους, τά ελαττώματα τους, τίς κακίες 
τους. Καί καθώς σωστά ειπώθηκε, δτι ή περροϋκα τοΰ δέκατου έβδομου αιώνα 
δέ μας εμποδίζει νάναγνωρίσουμε στό πρόσωπο τοϋ Ταρτούφου τόν συγκαιριανό 
μας ομογάλακτο αδελφό του, έ'τσι λ.χ. κι ό κακόψυχος, καθώς χαρακτηρίζεται 
έ'να σύγχρονο τοϋ Συγγραφέα πρόσωπο, δοσμένο σέ τύπο χρονογραφήματος, 
δέ μάς εμποδίζει νά γνωρίσουμε σαύτό γνώριμα όμοιότυπά του άπό τή γύρω 
κοινωνική ζωή, δπως επίσης κι ό στραβός καί ζαβός στίς δουλειές του ά'νθρω· 
πος, πού μοιάζει μέ τόν Αρβανίτη εκείνο, πού παράγγειλε πεθαίνοντας νά μείνει 
τό σχοινί τοϋ φερέτρου του εξο) άπό τόν τάφο, μέ τό σκοπό νά μπλέκει τούς ζων
τανούς κι έ'τσι, μέ τίς κακοκεφαλιές του, νά τυραννάει καί μετά τό θάνατό του 
κι άλλους ανθρώπους, δέ μάς εμποδίζει νά φαντασθοΰμε, δτι τέτοιος μπορεί νά 
είναι ό καθένας, πού εχει μιά υπευθυνότητα ή ενα αξίωμα, χωρίς νά είναι απα
ραίτητο αύτός νά είναι μόνο εκείνος, πού είχε ύπ ’ δψη του δ Συγγραφέας. Γιατί 
γνώρισμα τής άληθινής Τέχνης είναι τό περιεχόμενο τών λογοτεχνικών έ'ργων νά 
παίρνει προέκταση κι εμβάθυνση. Καί τήν προέκταση καί εμβάθυνση αύτή £χουν 
καμμιά εκατοστή κομμάτια άπό τίς «'Ιστορίες δίχως 'Ιστορίαν», υποδείγματα 
αισθητικά κλειστού χρονογραφήματος.

Άλλά ή ενασχόληση μέ τό χρονογράφημα δέν τράβηξε τόν Πελλερέν δλό· 
τελα άπό τό νά ενασχοληθεΐ καί μέ τήν καθαρά λογοτεχνική μορφή τοϋ έντεχνου 
πεζοί λόγου: Τό διήγημα. Τά διηγήματα, πού δημοσίευσε, είναι λίγα, Ιτσι πού 
νά μή μπορεί νά γίνει ευρύτερος λόγος γι αυτά· Στά κατάλοιπά του υπάρχουν σχε
διάσματα γιά διηγήματα, μέ τόν τίτλο «’Ηπειρωτικές Μπαλλάντες». Μιά τέτοια 
δλοκληρωμένη μπαλλάντα, δημοσιευμένη στήν «’Ή πειρο» τοϋ 1927, φέρνει tov 
τίΐλο « Ό  Η γούμενος τής Καστρίτσας». Εκείνο, πού κάνει κι Ιδώ εντύπωση 
*“-τό0ο άπό τό τό διήγημα αύτό (ιστορικής καθαρά υφής) δσο «ι άπό ώρισμένα 
δλλα (κοινωνικού αυτά περιεχομένου)— είναι ή αισθητική αντίληψη, πού είχβ 
γιά τήν Τέχνη δ Πελλερέν. Τό διήγημα, έξαφνα, « Ό  'Ηγούμενος τής Καστρί- 
ΐβας» θά μπορούσε κανείς νά τό ονομάσει ιστορική ήθογραφία, γιατί άναφέρεται 
ϋε συμβάντα τής ηπειρωτικής Ιστορίας κι απεικονίζει ιστορικά πρόσωπα. Ό  συγ
γραφέας, δμως, δέν περιορίζεται στήν εξωτερική άναπαράσταση τών ιστορικών 
συμβάντων, καθώς έκαναν άλλοι σύγχρονοί του. Αύτός ένδοσκοπεΐ. Τό Ιξωτερικό 
Στοιχείο tov ένδιαφέρβι τόσο δσο τοΰ αρκεί γιά νά διακοσμήσει τόν πίνακα του, 
βτό φόνιο τοϋ δποίου ζωγραφίζει ανθρώπους μέ ψυχή, πού, μέ τό νά είναι 
finiifiwt^t δέν Επανααν νά είναι αιώνιοι άνθρωποι( μέ τις αρετές τους, τϊς λογήί



λογής—λογής ψυχικές αντιδράσεις. (Τήν ίδια τακτική ακολουθεί καί στό μισοτε
λειωμένο δράμα, τήν «Κυρά Φροσύνη».

Οί ιστορικά άσχημοι Μουχτάρηδες χρησιμοποιούνται τόσο μόνο δσο χρειά
ζεται γιά νάπεικονισθεϊ τό ψυχικό δραμα τής ήρωΐδας, τόσο δσο πρέπει νά 
φανεί ό «ωραίος εσωτερικός άνθρωπος» τής Κυρά— Φροσυνης, πού ή ηθογραφία 
τή μετέβαλε σενα ξώπετσο κι άβαθο πλάσμα). Ε ίναι, λοιπόν, ένας ερασιτέχνης 
τοΰ διηγήματος ό Πελλερέν, άλλά ερασιτέχνης δ ι η γ η μ α τ ο γ ρ ά φ ο ς .  ’Ό χι 
απλός αφηγητής, δχι φωτογράφος, δχι ηθογράφος. Τίς αντιλήψεις του γιά τήν 
Τέχνη γενικώτερα τοΰ δόθηκε ή ευκαιρία νά τίς διατυπώσει σάν αισθητικό πιστεύω 
σέ μιά διάλεξή του γιά τό Βηλαρά, πού δόθηκε στήν αίθουσα ΐοΰ Λυκείου τών 
Έλληνίδων, στά Γιάννινα, τό 1926, καί που, αργότερα, δημοσιεΰθηκε στό περιο
δικό «Έλλοπία». Ή  διάλεξη αυτή μποροΰμε νά ποΰμε δτι είναι αισθητικός άπό- 
λογος τοΰ Ποιητή καί Συγγραφέα.

Ά ν , τώρα, ακολουθούσαμε τά πατήματα τών παληών λογάδων, θά μπο
ρούσαμε κλείνοντας τήν ομιλία μας, νά ποΰμε γιά συμπέρασμα : Ό  Πελλερέν ως 
ποιητής δέν είναι μεγάλος. Δέν έχει βαθειούς στοχασμούς καί δέ δονεΐται άπό 
μεγάλα προβλήματα. Ποιητής τής καρδιάς είναι. Τραγουδιστής τής χαράς καί τοΰ 
πόνου. Γιαύτό ακριβώς θά ζήσει δσα χρόνια κι άν περάσουν, οσες σχολές καινούρ
γιες κι άν φανοΰν, σδποιεσδήποτε ψηλές κορφές κι άν φτάσει ή Ποίηση. Θάρ- 
χ ινται πάντα στιγμές, πού περιπλανώμενος στις απρόσιτες κορφές δ άνθρωπος καί 
τρομάζοντας άπό τήν ίδια  του κατάσταση θά σκύβει στά τραγούδια τοΰ Πελλερέν 
γιά νάνακουφίσει μιά δίψα τής απλής κι ανθρώπινης ψυχής του, καθώς έρχεται 
ώρα που δ ξενητεμένος στις μεγάλες πολιτείες, νοσταλγικά γυρίζει στόν τόπο που 
γεννήθηκε —δσο μικρός, φτωχός, άσημος κι είναι δ τόπος αυτός. 'Ως θεατρικός 
συγγραφέας θάναφέρεται οχι τόσο γιά τήν ύφή καί τήν πλοκή . τών θεατρικών 
του έργων, δσο γιά τή σκηνική τεχνοτροπία καί τήν ποιητική ευγένεια, πού 
θέλησε νά γεμίσει τή σκηνή, γιά τήν προσπάθεια, μάλλα λόγια, νά φέρει ενα 
καινούριο μήνυμα στό θέατρο, πού στόν καιρό του τό είχε άποτελματώσει ή κο
μεντί κι δ διασκεδαστικός σκηνικός διάλογος. 'Ως πεζογράφος τέλος θά μνημο 
νεΰεται στή Νεοελληνική Γραμματεία γιά τό χρονογράφημά του, πού τό ανέβασε 
μετά τόν Κονδυλάκη καί τό Νιρβάνα, σέ περιωπή λογοτεχνικού είδους. "Ισως, 
ά'ν δ θάνατος τόν άφηνε νά συμπληρώσει τό έργο του, νάτοτελειώσει τήν «Κυρά— 
Φροσΰνη» νά συνθέσει τό «Σκυλόσοφο», πού βρίσκεται σέ άπλό σχεδίασμα, καί 
νά γράψει τίς «’Ηπειρώτικες Μπαλλάντες», ή προσφορά του στά νεοελληνικά 
γράμματα νά ήταν σημαντικώτερη κι ή θέση του στό νεοελληνικό Παρνασσό νά 
ήταν πιο μεγάλη, Ά λλά χι ετσι μποροΰμε νά επαναλάβουμΒ τούς στίχους τοΰ 
Καβάφη άφοβα ι

*Εδώ nob εψ&ααες, λίγο δΐν είναι > 
τόσο nob έ'καμες, μεγάλη <5ο'|α,

TfANOS φΑΝΐΜΚ
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ΣΩΚΡΑΤΗ ΓΚΙΟΚΑ

Ο ΖΩΟΚΛΕΦΤΗΣ
(ΕΥΘΥΜΟΓΡΑΦΗΜΑ)

Περίφημος κι5 άπιαστος ζωοκλέφτης 
ό Καρδάρας στά χρόνια τής Τουρκοκρατίας, 
λαμπρός κα'ι φιλόνομος πολίτης δταν λευ- 
θερώθηκε τό χωριό του" οί νόμοι οί ελλη
νικοί δέ χωράτευαν γιά τή ζωοκλοπή κι’οί 
χωροφυλακές ήταν «μυστήριοι» πού δέν 
κατώρθωσεν άκόμα νά μυριστεί «τί καπνό 
φουμάρουν».

Μέ τούς μακαρίτες τούς τοΰρκους αστυ
νομικούς τούς «τζαντιρμάδες» τά κατά- 
φερε μιά χαρά. Μέ λίγα γρόσια και κανένα 
ψητό μποΰτι άπό τά κλΓμμένα ξοφλοϋσε 
δλους τούς λογαριασμούς μέ τήν Τουρκική 
Δικαιοσύνη, άλλά τώρα δέ^ τολμούσε καί 
δέν τοΰ βόλευε νά κάμη τό ίδιο" δσους 
έπιασαν ζωοκλέφτες οί χωροφύλακες τούς 
έκλεισαν στή φυλακή Άλλά τό χειρότερο 
ήταν πού τά πόδια του και ή -ηλικία του 
δέν αντεχαν γιά τρεξίματα κι’ έσκανε άπό 
τό κακό του.

Μιά μέρα, πίστευεν ό Καρδάρας κ ι’οί 
χωροφύλακες θά  έστρωναν, τό δαιμόνιο 
τό μυαλό του θά ευρισκε τρόπο νά τούς δα
μάσει νά τούς ξεγελάσει, άλλά τά γερά
ματα πώς θά τά νικούσε !..

"Οταν συζητούσαν στόν ίσκιο τοΰ πλα
τάνου μέ τούς παληούς του συνεργάτες 
κι* άναπολούσαν τά περασμένα τους μεγα
λεία, μέ μιά θλίψη απέραντη καί μ’ ?να 
πικρό παράπονο μουρμούριζε νοσταλγικά i 

«Γέρασα, βρε παιδιά, ό έρμος, γέ- 
ρασα ... Βρέστε μου τρόπο νά νιοτέψω 1..

Οί φίλοι του κι’ όμότεχνοί του ιόν πα
ρηγορούσαν 

—  Νά σοϋ ζήσει β γυιός σου ό Θανά· 
βί)ς, θά μείνει στό ποδάρι σου ! 
*Αλλ’ ό γέρο Καρδάραί 8ταν άκου* αί'τή 
ίήν εΐχή διαμαρτύρονταν ζωηρά.

—Ά  ! ’Ό χ ι ... δ γυιός μου !.. Ποτέ ! 
Αυτός άρχισεν άλλο επάγγελμα ... Ή  ση
μερινή εποχή δέν είναι σάν τή δική μας, τά 
παιδιά τώρα άνατρέφονται αλλιώς, μέ σχο
λεία κι’ επιστήμες. Ό  Θανάσης θά γίνη 
γιατρός !.. Κα'ι πραγματικά, δ Θανάσης, 
τό μοναχοπαίδι του φοιτούσε στό σχολαρ
χείο στή γειτονική κωμόπολη Χρυσοπηγή 
καί φέτος θά τό τελείωνε. Τοϋ χρόνου θά 
τόν έστελνε σιά Γιάννενα στό Γνμνάσιο 
καί σάν το έβγαζε κι’ αυτό μέ τό καλό θά 
τόν σπούδαζε γιατρό στήν Α θήνα.

Τοϋ είχε κολλήσει τοΰ Καρδάρι ή ιδέα 
πώς ό γυιός του έ'πρεπε νά γίνει γιατρός’ 
ή επιστήμη αυτή τοϋ έκαμε εντύπωση- τή 
θεωρούσε σπουδαιότερη απ’ δλες κι° ακίν
δυνη' ή δουλειά του ήταν γιομάτη κόπου;, 
λαχτάρες, κινδύνους κι’ άγωνίες καί ΰπνο 
δέν χόρτασε καί γι’ αυτό δ Θανάσης του, 
μιά κι'Ιχει λεφτά (ένφ δ πατέρας του ήταν 
φτωχός) έπρεπε νά σπουδάσει. Καί τί άλλο 
νά τον κάμει, σκέφτονταν : «Δάσκαλο μέ τό 
συμπάθειο» νά μή χορταίνει ξεροκόμματα 
άπ’ τούς χωριάτες ; Ό  Καρδάρας, δσο 
κ ι’ αν οί δάσκαλοι τώρα στό Ελληνικό 
ήσαν δημόσιοι ύπάλληλοι κ ι’επερναν μισθό» 
δέ μπορούσε ν’ άλλάξει γνώμη" τούς εξί
σωνε μέ τούς παληούς κοινοτικούς δασκά* 
λους τής Τουρκοκρατίας. ‘Όταν άκουε «δά* 
σκαλος», εφερνε στό νοΰ του τόν παληό 
δάσκαλο τοΰ χωριού του τόν Παπαστάθη 
μέ τό ψάθινο καπέλο, τό μακρύ πανωφόρι, 
τήν δμπρέλλα καί ιό  μπαστούνι μαζύ μέρα 
μεσημέρι τόν Αλωνάρη 1..

« Ά  I δ’χι δάσκαλο! μ ο νο λο γο ύ ν  
δ Καρδάρας, ο#τε στόν έχθρό μου τό 8$·» 
χομαι !., «Παπά, πάλι νά τόν κάμω ι Ββό$ 
φυλάξοι 1,. λειτουργιές, υψώματα άπ’ τΙ|
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γυναικούλες, τρισάγια και πάντοτε μέ σχι
σμένα ράσα και τρΰπια παπούτσια...«’Ό χι 
Χριστιανέ μου, κατέληγεν δ Καρδάρας, τέ
τοιες επιστήμες, γιατρός και πάλι γιατρός»!

’Έ τσι άπεφάσισεν οριστικά νά τόν κά
μει γιατρό κι' εύχονταν στόν Θεό νά τόν 
άφήκει νά ζήσει νά διεϊ τό Θανάση του τε- 
λειωμένο. Γ ιατρό μέ ψηλό καπέλλο καί μέ 
μπαστούνι μέ ασημένια λαβή. Κ ι’ δταν θά 
τόν «σήκωναν» άπό τήν Χρυσοπηγή (έκεΐ 
πού ήταν μεγάλη κωμόπολη θά έγκατα- 
στούσε στήν αρχή τόν Θανάση) και θά τόν 
έφερναν στό χωριό τού αρρώστου καβάλλα 
σ ι’ αλογο, θά καλοτύχιζαν τόν Καρδάρα 
γιά τό γυιό πού έκανε. Τό βράδυ στό σπίτι 
τ’ ασθενή, θάστρωναν τά νυφιάτικα στρω
σίδια νά κοιμηθεί δ γιατρός κα'ι θά μαγεί
ρευαν τά καλύτερα φαγητά γιά τήν « Έ  ξο- 
χ ό τ η τ ά  τ ο υ »  καί γιά πληρωμή θά 
τοϋ έ'διναν λίρες. Καί αν κανένας άχαΐ- 
ρευτος, κι’ άνυπρόκοπος δέ θάχε νά τόν 
πληρώσει θά έπερνε τά καζάνια τοΰ σπι
τιού γιά πληρωμή.

Κ ι’ ακόμα αν δ ασθενής τά τίναζε πριν 
προφτάσει νά φτάσει στό χωριό του καί τοΰ 
άρνιόνταν πληρωμή, ειχε τό δικαίωμα νά 
πάρει τίς βελέντζες πού είχαν στρωμένες 
στό σαμάρι τοΰ αλόγου, δπως τό έκαμε τίς 
προάλες δ γιατρός άπό τό Βρυσονέρι. 
Λίρες μέ ουρά θά  πληρώνονταν, θά έκοβε 
λεφτά καί σέ λίγα χρόνια θ ’άγόραζε σπίτια 
στά Γιάννινα καί θά παντρεύονταν εκεί 
τήν ομορφότερη άρχοντοπούλα τών Γιαν· 
νίνων !..

Ά λ λ ’ ή τΰχη προόριζε τό Θανάση γιά 
Ανώτερη αποστολή, πού δέν μπορούσε ούτε 
νά ονειρευτεί άπό τώρα ή φλογερή φαντα
σία τοΰ Καρδάρα.

Έ ν α  γεγονος πού τοΰ συνέβηκε αργό
τερα, είχε μεγάλη επίδραση καί άλλαξε τή 
γνώμη τοΰ πατέρα νά κάμει τό γυιό του για 
τρό. Ό  Καρδάρας τότε άνεκάλυψο τήν έπι- 
στήμη πού ταίριαζε στό γυιό του.

Τήν Ιπιστήμη εκείνη πού θά τόν έσοοζε, 
άλλ4 άπό τώρα δέν μπορούσε νά τή βρει 
to Εφευρετικό μυαλό Ιού Καρδάρα.

Καί πραγματικά τό μυαλό τοΰ Καρ- 
δάρα δέν ήταν μικρό, ήταν θηλυκό, γ6ν* 
νοΰσε μέρα νύχτα, δέν σταμάτησε ποτέ. 
Έ χαν* τέτοιους Ακροβατικούς συλλογι

σμούς, εφεύρισκε τέτοια τεχνάσματα, πού 
προκαλοΰσαν τήν κατάπληξη καί τόν θαυ
μασμό των εχθρών καί φίλων.

Εΰρισκε τρόπους πού μέρα μεσημέρι 
καί μέσα άπο τά μάτια τού νοικοκύρη καί 
τά στόματα τών σκυλιών ξάφριζε τά «σφα- 
χιά» καί δέν τόν έπαιρναν μυρωδιά. Λές 
καί νά είχε «τ ι μ ι ό ξ υ λ ο» ά.τάνω του !

Τά έκλεβε, τά έσφαζε, τά έτρωγε, τά 
πουλούσε σ’ άλλη περιφέρεια κι’ ένώ καθέ
νας τους μάντευε πώς αύτός ήταν δ ζωο
κλέφτης, κανένας τους δμως δέν τολμούσε 
νά τον καταγγείλει. "Οσες φορές μερικοί 
θέλησαν νά τόν κατηγορήσουν βρέθηκαν 
σέ δυσκολία ν’ αποδείξουν τήν ένοχή του 
καί τά κοπάδια του αργότερα ριμάχτηκαν.

«Μέ τόν Καρδάρα μή τά βάζεις» έλε
γαν, «έχει τό τιμιόξυλο» καί τόν βοηθάει 
ή χάρη του !»

Εντύπωση είχε κάμει σ’ ολη τήν περι
φέρεια τό κλέψιμο τών κριαριών τοΰ Χ α
σάν Μπέη τοΰ τρομεροΰ ’Αλβανού πού τόν 
έτρεμε τό φελεκούδι. 'Ο Καρδάρας δχι μο
νάχα δέν τόν φοβήθηκε, άλλά καί τοΰ 
έκλεψε δυό κριάρια μέ ένα εξυπνότατο 
σχέδιο πού οταν τώμαθε δ Χασάν Μπέης, 
όχι μόνον δέν τόν τιμώρησε, άλλά τοΰ χά
ρισε, ά.τό θαυμασμό γιά τόν πρωτό
τυπο τρόπο τής κλοπής, τά δυό κλεμ
μένα κριάρια !..

Αυτά τά περασμένα μεγαλεία θυμόν* 
ταν τώρα στά γεράματα δ Καρδάρας καί 
λαχταροΰσε κι* επιθυμούσε ή καρδιά του 
νά ήταν νέος, νά είχε καιρό ώς πού νά 
βρεθεί τρόπος νά τά καταφέρει καί μέ τούς 
χωροφύλακες. Ή ταν βέβαιος πώς θά εΰ- 
ρισκε τρόπο νά τά βολέψει, άλλά τά έρμα 
γεράματα τόν πήρα; σβάρνα καί αλλο too* 
ρα δέν τοΰ μένει παρά νά περιμένει τόν 
θάνατο καί τό χειρότερο νά πεθάνει « τ ί
μιος νοικοκύρης» χωρίς ν’ άμαρτήσει τό 
χέρι του ! . . . Ά φότου λευτερώθηκε to 
χωριό του δέν μάτωσε τό νύχι του μέ ξένο 
ζωνΐανό, ούτε μέ γειτονική κότα ακόμη I.. 
Ή  μόνη του απασχόληση ήταν οί σπουδές 
καί to μέλλον τοΰ Θανάση, πού φέτος τε* 
λείοονε τό Σχολαρχείο καί τοΰ χρόνου μέ 
τό καλό θά τόν έστειλε στά Γιάννβνα atd 
Γυμνάσιο,
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Κι’ δ χρόνος πέρασε σά νά ήταν μια 
μέρα' ήρθε τό χινόπωρο, κ ι’ δ Καρδάρας 
έφερε τό γυιό του στό Γυμνάσιο.

Ό  Θανάσης έγινε καλός μαθητής και 
δέν έμεινε στάσιμος, αλλά στήν τελευταία 
τάξη τοϋ Γυμνασίου πάρα λίγο θά κατα
στρέφονταν τό μέλλον του, γιατί δ διάβο
λος πού έχει πολλά ποδάρια, έβαλ=, τήν 
ούρίτσα του στήν « Ν ι ά γ κ ρ α »  τοϋ Πέ
τρου Τασοΰλα καί παρ’ ολίγον δ Καρδά
ρας θά εύρισκε τό μπελιά του, θά πέθαινε 
στή φυλακή και μέ φυλακισμένο πατέρα 
δέ θά τελείωνε τό Γυμνάσιο καί δέ θά 
σπούδαζε γιά γιατρός.

'Ο Καρδάρας πολλές φορές μονάχος του 
ή μέ παρέα ευχαριστιόνταν νά κάθεται στό 
πλάϊ μιας δμορφης ραχούλας τοϋ χωριοϋ 
του καί ν’ άγναντεύει γύρω τά βουνά, τά 
χωράφια, τ’ αμπέλια καί τίς αυλές τών 
συγχωριανών του.

Ά π ό  τήν αυλή τοϋ σπητιοϋ τοϋ Π έ
τρου Τασιούλα έβλεπε νά βγαίνουν to  
πρωΐ άπό τό κατώγι καί νά γυρίζουν τό 
βράδυ κάτι προβατίνες σπουδαίες !

Μιά στέρφα δμως προβατίνα, μιά 
«Ν ι ά γ κ ρ α» τοΰ χτυπητέ στό μάτι καί 
τήν οραματίζονταν σφαγμένη, τετράπαχη, 
δλο ξύγκι κι άσπρη σάν χιόνι !

«Νά τρώς καί νά γλύφεις τά δάχτυλά 
σου, νά τρώει ή μάνα καί τοΰ παιδιού νά 
μή δίνει !».

Γ ι’ αυτήν άν ήταν νέος, δέ θά τόν 
μπόδιζε, ούτε δ φόβος τών χωροφυλάκων. 
Ούτε δ νόμος, ούτε καμμιά δύναμη στόν 
κόσμο. Ά λλά τί νά κάμει τά γεράματα καί 
προ παντός τούς καταραμένους ρεμματι- 
σμοίίς, πού δέν τόν αφήνουν νά τρέξει κ ι’ 
αυτές οί δουλιές χρειάζονται πόδια κα
πνός, ένόο αυτός ά/κομαχοΰσε νά ροβολήσει 
ως τή ραχοΰλα ;

Καί τό μεράκι του ήταν μεγάλο. Ό  
πόθος του άσβεστος !

Μιά μέρα καθισμένος στήν ίδια  θέση 
μάλλους δυο παληούς συνεργάτες του τής 
Τουρκοκρατίας, αναπολούσαν τά περασμέ
να των. Ό  διάβολος πού βάλθηκε νά τόν 
κολάσει καί νά τόν καταστρέψει, έβαλε στό 
μυαλό τής γυναίκας τοϋ Τασούλα τήν ιδέα 
νά περάσει πιο κοντά άπό τό μέρος πού 
κάθονταν δ Καρδάρας μέ τούς συντρό

φους ίου, τά πρόβατά της δταν τά γύριζε 
άπό τή βοσκή γιά νά τά κλείσει στό κα
τώγι της. Ό  Καρδάρας δταν άπό κοντά 
είδε τήν «Νιάγκρα» σκανδαλίστηκε. Αυτό 
ήθελε νά πετύχει δ « Ό  ξ ω π ο δ ώ »  καί τό 
πέτυχε!

—Ά χ  τί σοΰ είναι αυτή ή «Νιάγκρα» 
μέ παράπονο μεγάλο είπε στούς συντρό
φους του.

Ά ν  ήμουν νιός, δέν θά τήν άφηνα νά 
βραδιάσει- είναι αριστούργημα, δ,τι νά 
πεις, τετράπαχη !...

— Καί δέν τήν κλέβουμε ; Τ ί θά χάσω- 
με ; Απάντησε έ'νας άπό τούς συντρόφους 
του, δ Καραγιάννης.

— Δέν είναι καιρός γιά τέτοια πράμ- 
ματα, ειπεν αναστενάζοντας ό Καρδάρας 
καί κουνώντας μελαγχολικά τό κεφάλι του- 
χρειάζονται πόδια κι’ εγώ δέν έχω.

— Έ μ εΐς γιατί είμαστε ; Φώναξε άγα- 
ναχτισμένος σάν νά προσβλήθηκε ό Μυ
ζήθρας.

— Έ σύ Καρδάρα νά βρεις κανένα σχέδιο 
σάν εκείνο τοΰ Χασάν Μπέη κι’ έμεΐς θά 
τό έκτελέσωμε στήν τρίχα κ ι’ ή μοιρασιά 
στά τρία.

"Αρχισε νά βραδιάζει κι’ οί παληοί 
σύντροφοι χωρίστηκαν καθένας γιά τό 
σπίτι τους. Ό  Καρδάρας έπεσε στό κρεβ 
βάτι του, άλλά δέν τόν έπιανε ύπνος’ 
ή Νιάγκρα τοϋ Πέτρου Τασούλα δέν τόν 
άφηνε νά κοιμηθεί . . . Συλλογίζονταν ως 
τά βαθειά μεσάνυχτα καί ύστερα άπό 
πολλούς δισταγμούς κατέληξε στήν απόφα
ση νά τήν κλέψει' καί μιά κι’ έλαβε αυτήν 
τήν απόφαση κι’ άψήφισε χωροφύλακες 
καί νόμους, εύκολο ήταν νά καταστρώσει 
τό σχέδιο. Καί τό σχέδιο ήταν απλό σάν 
τό αυγό τοΰ Κολόμβου.

Τήν άλλη μέρα δταν άνταμώθηκαν κι’ 
οί τρεις καθήσανε κάτω στόν πλάτανο σ’ένα 
απόμερο τραπέζι τοΰ καφενείου καί δ Καρ
δάρας τούς άνακοίνωσε τό σχέδιο.

Στή γιορτή του δ Πέτρος Τοσούλας, 
δποος κάθε χρόνο τούς καλοϋσε καί τούς 
τρεις τό βράδυ στό σπίτι του νά φάνε καί 
νά γλεντίσουν, καί φέτος δέ θ ’άκανε εξαί
ρεση. Ά λλω ς τε προχτές πού τώφερε 
ή κουβέντα κατάλαβεν ό Καρδάρας πώς θά 
τούς καλοϋσε στήν γιορτή του γιά γλέντι.
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“Οταν λοιπόν θάτρωγαν καί θάπιναν, 
κατά τά μεσάνυχτα, ενφ τό κρασί θ ’ ανέ
βαινε στό κεφάλι τών προσκαλεσμένων. 
6 Μυζήθρας μέ τρόπο θά ξεγλυστροϋσε 
στήν αυλή.

Τά πρόβατα ό Τασοΰλας τά εκλεινε πά
νω στό υπόγειο πού ειχε ξεχωριστή θύρα 
εξόδου στήν αυλή.

Τήν στιγμή πού θ ’ άνοιγε 6 Μυζή
θρας τή θύρα τοϋ κατωγιού γιά νά κλέψει 
τή Νιάγκρα, επάνω στό δωμάτιο ό Καρ
δάρας γιά νά σκεπάσει τούς κρότους πού 
τυχόν θάκανε κάτω στό υπόγειο κλέβοντας 
τήν προβατίνα, θάρχιζε δυνατό τραγούδι 
κα'ι χορό μέ ποδοχτυπήματα ώς πού νά 
τελείωνε τό έργο του ό Μυζήθρας, πού δέ 
θ ’ αργούσε, ταχύς δπως ήτανε, νά κουβα
λήσει τή «Νιάγκρα» στή γνωστή κρυψώνα.

’Έφτασε τέλος ή πολυπόθητη μέρα τής 
γιορτής τοϋ Πέτρου Τασούλα.

Τό βράδυ καλέστηκαν, δπως τό περίμε- 
ναν οί τρεις σύντροφοι.

Α φ ο ύ  έφαγαν καί ήπιαν τόν περί
δρομο οί καλεσμένοι, ά'ρχισαν τό χορό καί 
τά βιολιά έδιναν καί έπερναν.

Περασμένα πιά τά μεσάνυχτα δταν 6 
Καρδάρας πιάστηκε στήν κορυφή τοϋ χοροϋ.

Ό  Καραγιάννης κάθησε κοντά στή 
θύρα, μή τύχει καί βγει κανένας όξω γιά 
νά ειδοποιήσει τόν Μυζήθρα, πού γλύ- 
στρησε σάν χέλι στήν αυλή χωρίς νά τόν 
άντιληφθεϊ κανένας καί περίμενε ν’άνοίξει 
τή θύρα τοϋ κατωγιού δταν ό χορός θα- 
ψοονε καί τό τραγούδι τοΰ Καρδάρα θά 
σκέπαζε κάθε κρότο πού τυχόν ατό άτρο- 
σεξία θά έκανε.

Ό  Καρδάρας δέν άργησε τό τραγούδι.
Στήν αρχή σιγά-σιγά, κι’ ύστερα ψή

λωσε τή φωνή του, ενθουσιάστηκε, χτυ
πούσε τά χέρια καί βροντούσε τά πόδια του 
μέ μανία.

Φώναζε μ’ δλη τή δύναμη τής φωνής 
του, καί ρίχνονταν μ’ δλους τούς ρευματι
σμούς καί σειόνταν δλο τό πάτωμα. Ό  εν
θουσιασμός του παρέσυρε καί ιούς άλλους 
καλεσμένους καί δλοι τους ξελαριγγίζονταν 
καί τσάκιζαν τά πόδια τους βροντώντας 
τό πάτωμα·

Στο πανδαιμόνιο αυτό ό Μυζήθρας 
άνοιξε άφοβα τή θύρα κι” έμπήκε στό κα

τώγι. Μόνο τό διαβολεμένο αυτί τοϋ Καρ
δάρα, μ’ δλο τό θόρυβο πού γίνονταν από 
τό τραγούδι καί τά ποδοχτυπήματα ακούσε 
τόν υπόκωφο κρότο τοϋ άνοίγματος τοΰ 
κατωγιού κι’ ύπελόγισε πώς αυτή τή στιγμή 
ό Μυζήθρας θ ’ άρπαζε τήν «Νιάγκρα»!

Άλλά άπό τόσες προβατίνες φοβήθηκε 
μή λαθέψει καί κλέψει άλλη γιά άλλη.

Καί γιά νά ειδοποιήσει τό Μυζήθρα 
νά μή αστοχήσει καί δέν διαλέξει τήν 
«Νιάγκρα», τοΰ ήρθε στό νοΰ έ'να σχέδιο. 
Θά τραγουδούσε τραγοϋδι μέ επωδό, «τή 
Νιάγκρα, τή Νιάγκρα, τή1 Νιάγκρα» 
κι’ δ Μυζήθρας ακούοντας θά καταλά
βαινε τό νόημα.

’ Αρχισε λοιπόν νά ξελαριγγίζεται :
«Ά χ, "Ωχ ! γιά σένα μαυρομάτα 

Θά σφάξω καί τή Νιάγκρα 
Τή Νιάγκρα, τή Νιάγκρα, τή Νιάγ-

[κρα».
Χτυπούσε τίς παλάμες του καί βρον

τούσε τά πόδια του.
Τό τραγούδι του άρεσε στούς καλεσμέ

νους κι’ δ ίδιος ό Πέτρος Τασούλας μεθυ
σμένος χτυπούσε τίς παλάμες δυνατώτερα 
άπό τούς άλλους καί μούγκριζε σά βόδι.

«Τή Νιάγκρα, τή Νιάγκρα, τή Νιάγ-
[κρα».

Κι’ δλοι μαζύ ούρλιαζαν άπό ενθου
σιασμό.

«Τή Νιάγκρα, τή Νιάγκρα, τή Νιάγ-
[κρα».

Ό  Μυζήθρας κατάλαβε αμέσως τί ση
μασία είχε τό τραγούδι τοϋ Καρδάρα κι’ 
άφοϋ άπό τά παλαμάκια, τά ποδοχτυπήμα
τα καί τά τραγούδια γινόταν τέτοιος θό
ρυβος πού καί ντουφεκιά νάοιχ^ες δέ θά- 
κούονταν, δέ βιάστηκε νάρπάξει όποιαδή- 
ποτε προβατίνα.

Ά ναψ ε μέ τήν ήσυχία του έ'να σπίρτο 
καί διάλεξε τήν «Νιάγκρα», τή φόρτωσε 
στήν πλάτη κι’ εξαφανίστηκε στό σκοτάδι 
καί γυρίζοντας ύστερα άπό λίγο χωρίς νά 
τόν καταλάβει κανένας, πιάστηκε κι’ αυτός 
στό χορό καί γιά νά γίνει αντιληπτός άπό 
τούς άλλους φώναξε τού Καρδάρα :

— Καρδάρα φτάνει τό χορό" τό παρά- 
καμες,Άφησε νά χορέψει καί κανένας άλλος.
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— Κατάλαβα, τοΰ είπε δ'Καρδάρας, θ έ 
λεις νά σύρεις τό χορό κα'ι σταμάτησε. 
Ό  Μυζήθρας μπήκε στην κορφή και χό
ρευε ευχαριστημένος, ένφ δ Καρδάρας κά
θισε στό τραπέζι κα'ι μάγαλλίαση και μα
καριότητα γέμισε τό ποτήρι του κρασί καί 
τό άδειασε μονορούφι’ τό σχέδιό του πέ
τυχε καί στις παραμικρότερες λεπτομέρειες. 
Κανένας δέ θά τούς επερνε μυρουδιά άφοϋ 
μαζύ μέ τούε νοικοκυρέους καί μέ τούς 
καλεσμένους ήταν μαζύ ολη τή νΰχτα πού 
κλέφτηκε ή Νιάγκρα.

Τό γλέντι βάσταξε ως τά χαράματα 
δπότε έφυγαν οί προσκαλεμένοι.

Μεθυσμένοι καί κουρασμένοι οί σπιτι
κοί τοΰ Πέτρου Τασοΰλα, ξέχασαν νά βγά
λουν τά πρόβατα στή βοσκή τό πριοΐ’ τό 
θυμήθηκαν κατά τό μεσημέρι καί δταν τά 
μέτρησαν ανακάλυψαν πώς έλειπε ή «Νιάγ
κρα». ’Έψαξαν παντού, ρώτησαν τή γειτο
νιά, άλλά ή Νιάγκρα δέν βρέθηκε πουθενά. 
Δέ χωρούσε καμμιά αμφιβολία πώ; τήν 
έκλεψαν άπό τό κατώγι τή νΰχτα. Ά λλά 
ποιός τάχα νά ήταν δ κλέφτης; Σέ πολλούς 
πήγε τό μυαλό τοϋ Τασοΰλα, άλλά τούς 
τρεις πραγματικούς κλέφτες δέν ύ.τοψια- 
ζόνταν. Αυτοί γλεντούσαν δλο τό βράδυ 
μαζΰ του.

"Ετρεξε τότε στή Χρυσοπηγή καί κα
τήγγειλε στό Σταθμάρχη τήν κλοπή.

Ό  Ένωαοτάρχης δέν εστειλε χωροφύ
λακα, άλλά ήρθε δ ίδιος νά κάμει τήν ανά
κριση κι’ά'ρχισε πρώτα άπό τούς γειτόνους.

“Ενας γείτονας τοϋ κατέθεσε πώς σέ 
μιά στιγμή πού ΰψωσε απότομα τό γλέντι 
κι' δλοι χτυπώντας τά χέρια τους τά 
πόδια ξεφώνιζαν «τή Νιάγκρα, τή Ν ιάγ
κρα», βγήκε άπό περιέργεια στό παράθνρο 
νά δει τί γίνεται καί τοϋ φάνηκε πώς γλυ- 
στροϋσε κά'ποια σκιά στήν γωνία τοϋ σπι- 
τιοϋ τοΰ Τασοΰλα. Δέν έδωκε προσοχή 
γιατί νόμισε πώς ήταν κανένα σκυλί ή γάτα 
πού άρπαξε κανένα πεταμένο κόκκαλο άπό 
τό γλέντι.

'Ο  Ενωμοτάρχης δλο καί κάτι υποψιά
στηκε, δλο καί έμπαινε στό νόημα τοΰ τρα
γουδιού καί τών ξεφωνημάτων. Πώς από
τομα ενώ γλεντούσαν ήσυχα μέ τά βιολιά, 
άρχισαν νά τραγουδούν καί νά ξελαριγγί-

ζωνται φωνάζοντας «τή Νιάγκρα», κι ή 
Νιάγκρα νά κλεφτεί;

Ξέτασε τούς καλεσμένους κι’έμαθε πώς 
δ Καρδάρας άναψε τό γλέντι κι’αύτός πρώ
τος τραγούδησε τή «Νιάγκρα, τή Νιάγκρα».

Κι* δ ’Ενωμοτάρχης συλλογίστηκε.
Ασφαλώς ήταν συνεννοημένος δ Καρ

δάρας μέ τόν κλέφτη καί σκόπιμα δημιούρ
γησε τό θόρυβο μέ τό χορό καί τό τραγού
δι γιά νά καλύψει τούς κρότους πού θά 
εκανε δ σύντροφός του άνοίγοντας τό υπό
γειο γιά νά κλέψει τή Νιάγκρα’ άλλά πάλι 
τοϋ εγείρονταν ή αμφιβολία καί δέν μπο
ρούσε νά βρει εξήγηση γιατί δ Καρδάρας 
νά φωνάζει : «Τή Νιάγκρα, τή Νιάγκρα ;» 
Γιά ν’ αφήσει υπόνοιες δτι είναι κι’ αυ
τός ανακατεμένος στήν κλοπή ; Άλλά πάλι 
ή αστυνομική του πείρα τόν δίδαξε πώς 
πολλυί εγκληματίες κάνουν χειρότερα λάθη 
καί ετσι χωρίς νά χάσει καιρό συνέλαβε 
τόν Καρδάρα, τόν τύλιξε σ’ενα χαρτί καί 
ιόν έκλεισε στό κρατητήριο τού Σταθμού 
καί τό πρωί τόν έ'στειλε συνοδεία στά Γ ιάν
νενα, στήν Εισαγγελία.

°Οταν έ'φτασαν στά Γιάννενα, παρα- 
κάλεσε δ Καρδάρας, τό χωροφύλακα νά τόν 
δδηγήσει σ’ ενα χάνι χωριανικό γιά νά 
είδοποιηθεΐ δ Θανάσης, πού στό κρατητή
ριο καί σ’ δλο τό δρόμο αυτόν συλλογί
ζονταν : «Τό κατάστρεψα τό παιδί’ μέ φυ
λακισμένο πατέρα πώς θά σπούδαζε ;»

Σάν άστραπή τόν χτύπησε τόν Θανάση 
ή είδηση πώς δ πατέ ιας του επιάστηκε γιά 
ζωοκλοπή. Τά σάστισε, δέν ήξερε τί νά 
κάνει, γύριζε σάν τρελλός στό δωμάτιό του. 
Πού νά πάει, ποιόν νά πιάσει ; Κανένα 
δέν ήξερε. "Αρχισε τά κλάμματα. Άλλά 
στήν απόγνωση πού, βρίσκονταν τό μυαλό 
του φωτίστηκε ξαφνικά' θυμήθηκε πώς 
μιά μέρα παρακολούθησε μιά δίκη πού 
γίνονταν στό Κακουργοδικείο κι’ ακούσε 
ένα δικηγόρο ν’ αγορεύει ΰ-ιέροχα καί τό 
αποτέλεσμα ήταν ν’ ά&ωωθεϊ δ κατηγο
ρούμενος πού σκότωσε άνθρωπο ! Πήρε 
θάρρος' άφοϋ γλύτωσε άνθρωπο πού σκό
τωσε, γιατί νά μή σώσει καί τόν πατέρα 
του πού κατηγοριέται πώς έκλεψε μιά 
προβατίνα;

Τρέχει στό δικηγόρο και τοϋ ζήτησε 
τή συνδρομή. Ε κείνος τόν κατασύχασε καί
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μαζύ μέ τόν Θανάση πήγαν στό Άστυνο 
μικό Τμήμα πού κρατιόνταν δ Καρδάρας.

Ό  Καρδάρας δίαν είδε τό δικηγόρο 
καί παραπίσω τον Θανάση νά μπαίνουν 
στό κρατητήριο κα'ι νά τοΰ ανοίγουν οί 
χωροφυλακές τή θύρα τοϋ κρατητηρίου, 
άπόρεσε. Κατάλαβε πώς οί δικηγόροι 
έχουν μεγάλη δύναμη άπό τό Νόμο κα'ι 
τόίχασε δταν διηγώντας του γιατί κατηγο- 
ρείται, δ δικηγόρος τοϋ είπε πώς αν είναι 
άλήθεια δσα μοΰ λες σοϋ ε/γυοΰμαι πώς 
θά φροντίσω και τό βράδυ θά είσαι 
ελεύθερος.

Φεύγοντας δ δικηγόρος άπό τό κρατη
τήριο τόν-διαβεβαίωσε και πάλι πώς θά 
διαβάσει τή δικογραφία και δταν σέ λίγο 
τόν φέρουν σϊήν Εισαγγελία θά τοϋ πει 
τί θ ’ άπολογηθεΐ στόν ανακριτή.

Ό  Καρδάρας ακούοντας τίς εγγυήσεις 
καί τις διαβεβαιώσεις τοϋ δικηγόρου σκέ- 
φτηκε, άν αληθέψουν, «αί τά μισά πού 
τοϋ είπε τότε οί δικηγόροι είναι σπουδαίοι 
όίνθρωποι, απαραίτητοι γιά τά επάγγελ
μά του.

Δέν άργησαν νά τόν οδηγήσουν άπό 
τό ’Αστυνομικό Τμήμα στήν Εισαγγελία 
δπου τούς περίμενε δ Δικηγόρος καί 
δ Θανάσης.

Διαβάζοντας τή δικογραφία δ δικηγό
ρος άπεκόμισε τήν εντύπωση πώς ούτε 
απλές ενδείξεις ενοχής προκύπτουν σέ βά
ρος τοϋ πελάτου του, καί βέβαιος πώς 
θ ’άπολυθεΐ, άφοΰ προηγουμένως συμβού
λεψε τόν Καρδάρα τί θ ’ άπολογηθεΐ, τοϋ 
έδωκε τήν κατηγορηματική υπόσχεση πώς 
θ ’άπολυθεϊ αμέσως.

’Α π’ τίς διαβεβαιώσεις αυτές δ Καρδά
ρας έννοιωσε πώς δ Θϋός τοΰ έστειλε ένα 
άγγελο φύλακα, τό δικηγόρο, νά τόν σώ
σει άπό τήν καταστροφή καί ποό παντός 
νά σώσει τό μέλλον τοΰ παιδιοΰ του πού 
είναι αθώο καί δέν φταίει τίποτε καί δέν 
είναι σωστό καί δίκαιο οί αμαρτίες τών 
γονέων νά παιδεύουν τά τέκνα.

“Οταν στόν ανακριτή τελείωσε τήν απο
λογία του δ Καρδάρας περίμενε μέ χτυπο
κάρδι τό αποτέλεσμα καί κύτταξε στά μά
τια τόν δικηγόρο του.

’Εκείνος τότε είπε στόν ανακριτή :

«Είναι θΰμα τοΰ ύπερβολικοΰ ζήλου 
τοΰ ’Ενωμοτάρχου».

— ’Ασφαλώς, άπήντησε δ ανακριτής, για
τί δέν εύρισκε ίχνος ενοχής γιά τόν κατη 
γορούμενο.

Ό  Καρδάρας αν καί δέν καταλάβαινε 
τά βαθειά ’Ελληνικά τοϋ δικηγόρου, κατά
λαβε πώς έπεισε τόν ’Ανακριτή γιά τήν 
άθωότητά του κι’ ήσύχασε.

"Οταν σέ λίγο ό Ανακριτής τόν άφησε 
ελεύθερο, δ Καρδάρας έμεινε άναυδος, δέν 
τό περίμενε τόσο γλήγορα νά γλυτώσει 
κι5 αύτό τό χρωστούσε στό δικηγόρο του, 
πού άπ’ αυτή τή στιγμή τόν θεωροϋσε υπε
ράνθρωπο. Καί πραγματικά μέσα στό μήνα 
δ δικηγόρος τοΰ έστειλε τό αθωωτικό 
βούλευμα.

*0 Καρδάρας τότε αποθέωσε τό δι
κηγόρο.

«Μεγάλο πράμμα ή δικηγορική, έλεγε, 
στούς συντρόφους του Μυζήθρα καί Κα- 
ραγιάννη, γλυτώνει τούς ανθρώπους άπό 
τήν καταστροφή, αρπάζει άπό τοϋ λύκου 
τό στόμα τ’ αρνί.

Σάς συσταίνω, αν έχετε κακοτυχία καί 
σάς πιάσουν, νά καταφεύγετε αμέσως στό 
δικηγόρο· Μπροστά στό δικηγόρο, τύφλα 
ιάχουν οί γιατροί" εκείνοι ανακατεύονται 
μ’ αρρώστους, μέ πληγές καί βρωμιές, ένώ 
αυτοί είναι λεβέντες' γλυτώνουν τά λεβεν
τόπαιδα. Πολεμοΰν άντρίκια τούς αστυνο
μικούς, τούς δικαστάδες καί δίνουν θάρ 
ρος σέ κανένα χριστιανό νά κλέψει καί 
κανένα σφαχτό,νά λυγδώσει τό στομάχιτου».

Τό πήρε απόφαση δ Καρδάρας. Θά 
σπούδαζε τόν Θανάση δικηγόρο, καί μιά 
κ ι’ ή κλίση τοϋ παιδιού του ήταν ή ϊδια 
μέ τήν επιθυμία τοΰ πατέρα του, δ Θανά
σης γράφτηκε στή Νομική, πήρε τό δί
πλωμά του, έγινε δικηγόρος κι’ άνοιξε 
γραφείο πλάϊ στό δικαστήριο.

Ό  πατέρας του δέν αξιώθηκε νά επι- 
σκεφτή τό γραφείο τοϋ γυιοΰ του’ οί ρευ
ματισμοί τόν κρεββάτωσαν. Τοΰ τόν περιέ
γραψαν, δμως άλλοι χωριανοί του κι’ εύχα-
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ριστιόνταν ή ψυχή του. Άλλά δέν πέρασε 
σωστός χρόνος κ° έκλεισε τά μάτια του, ευ
χαριστημένος γιατί σπούδασε τό γυιό του 
δικηγόρο, ελπίδα καί προστάτη τών ομο
τέχνων του.

Σέ λίγα χρόνια ό Θανάσης έγινε ξα
κουστός' ξεπέρασε καί τά τολμηρότερα 
ονειροπολήματα τοΰ πατέρα του. Ή  δικη
γορία τόν εξύψωσε, τόν έκαμε διάσημο

κι’ ή περιφέρειά του τόν έστειλε μέ μεγάλη, 
πλειοψηφία Βουλευτή στό Κοινοβούλιο 

Τό πρώτο νομοσχέδιο πού πρότεινε 
δ Θανάσης Καρδάρας ήταν «ή μείωσις 
τών ποινών τής ζωοκλοπής».

Αυτή ήταν ή απαίτηση τών συγχωρια
νών του κι’ εκείνων πού τιμούσαν τή μνή
μη τοΰ πατέρα το υ !

Σ Ω Κ Ρ Α Τ Η Σ  ΓΚΙΟΚΑΣ

ΝΕΟΙ ΠΟΙΗΤΑΙ

Α Κ Ο Υ Α Ρ Ε Λ Λ Α

Εχουν περάσει τόσα χρόνια ποϋφνγες.
Δεν κλάψαμε στό χωρισμό, τά χέρια 

— τά ροδοφιλημένα σου ! — δέ σφίξαμε.
Ξερά χαιρετιστήκαμε ατό απόβροχο τοϋ δειλινού.
Κι ιρίδιζαν στά φύλλα βροχοστάλες 
κι άνάσαινε βα&ύχρωμο τό χώμα 
μύρο βροχής και γης.
Αε γύριζες νά δής 

■— τό ξέρω— κι ο ντε εγώ
τό μονοπάτι σάν ανέβαινες τοϋ φωτεινοϋ βοννοϋ . . .

Τώρα σε κράζω κι έρχονται, απ ' τοϋ καιρόν τά μάκρια,
αε νοσταλγίας ζωγραφιά
τό ξοχικό σου σπίτι, τό χλωρό βουνό,
τό ακούραστο, δροσάτο δειλινό
με όλόπαϋην ΐοϋήτα, τριαντάφυλλο τό στόμα
κι ενα λευκό μαντήλι άνεμίζεις
ώσπου χανεσαι ..............
Κοιτώ  τη ζωγραφιά, βουρκώνουνε τά μάτια.
Κι έχουν περάσει τόσα χρόνια που φυγές . . .

Φ ΑΝ Η Σ ΤΟΛΥΠΗΣ



ΑΝ Θ Ο ΥΑ Α Σ ΖΟΑΔΕΡ

Ε Π Ι Κ Λ Η Σ Η

’Έλα Πόνε πάλι άπόχρε ! Μιά φιλόξενη Ε τα ίρα  
καλεσμένο της σέ ϋ·έλει στής ψυχής της τό Βωμό.
Κνττα, δλόρτη σέ προσμένει σαν τη λιόχαρη τη μέρα 
τήν Ταπείνωση νά νοιώοη στό δικό σου παιδεμό.

'Έλα, άνεργ' είμαι τώρα ! Ή  έλπίδ' άν γλνκοπαίζει 
τήν ψυχή μου δεν γεμίζει ώς τήν πλήρωνες, Έ αύ. 
θά  μεθύσουμε αντάμα σε Διόνυσον Τραπέζι 
που κ ι ' ό Παν #α τό ζηλέψη, Πόνε, ιδέα μου χρυσή.

Σηηχτοδέσου στό πλευρό μου και οί σκέψεις μου κοπάδια 
Θά υψώνονται σάν Κέδροι, τοϋ Λιβάνου, σκιεροί' 
νά διάλυσης, δεν ζητάω, τά ϋλιβά μον τά σκοτάδια 
μέ χαμόγελο σέ κράζω, σάν Ε τα ίρα  φλογερή.

'Έλα Πόνε πάλι απόψε ! Μες ατά σκότια τα τριγύρου 
πολικό μου, γίνε, αστέρι στής καρδιάς τόν ταραμά.
Μές στα χέρια που, στή μέϋ·η καί στήν αγνα τοϋ ονείρου 
ξαναγίννημα νά ευρώ στό μεγάλο σηκωμό.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Γ. ΙΠΥΡΟΠΟΥΑΟΥ

ΟΛΑ ΠΕΡΝΟΥΝ

Φτάσαν χειμώνες, φέραν χιόνια
και πάγωσαν οί προσδοκίες τής κρινένιας μου
καρδιάς.

Πηχτό σκοτάδι,
λοξοδρόμισμα τ' αγέρα,
ωμό τό φάσμα τής ερχόμενης συμφοράς.

Γέρνουν
τά δάση ξέπνοα κα$ώς περνοϋν 
τά χρόνια.

Μ ά φύγαν οι Χ ε ιμ ώ νες  κ ι’ ήρϋαν χελιδόνια !



r .  ΚΟΤΖΙΟΥΛΑ

ΑΠΟ ΜΙΚΡΟΣ ΣΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ
6. ΚΟΙΤΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ

ΑΠΟ ΤΑ Π4ΙΛΙΑ ΤΟΪ ΧΩΡΙΟΓ πού ’ρχ<5ν- 
ταν στό σκολιό πολύ λίγα ήταν δσα δέν 

-παίρναν τά γράμματα, δσα δέν τούς έκοβε 
-χό μυαλό. Οί άλλοι μάθαιναν εΰχολα έκεΐνα 
πού έλεγε δ δάσκαλος κι άπό μέσα τους ζη
τούσαν δλο περισσότερα. Μά σταματούσαν 
στήν τρίτη ή στήν τέταρτη τάξη, γιατί ήταν 
-χρειαζούμενοι στό σπίτι. Άλλος φύλαγε τά 
«πράματα», τό μικρδ τους κοπάδι, άλλος θά 
μάθαινε τέχνη κοντά στόν πατέρα του. Καί 
κάτι λιγοστοί τραβούσαν γιά τήν Αθήνα, 
δπου γίνονταν λοΟσχροι μέ τά κασέλια· ήταν 
Ινας δρδμος πού τόν είχαν πάρει πιό πριν 
οί γονιοί χους καί πού, άν δέν ανέβαζε χήν 
υπόληψη κανενός, δμως έδινε γλήγορο κέρδος.

Ό  πατέρας μου, ήθικολόγος, μέ αύσχηρό 
χαρακτήρα, οΰτε ήθελε ν’ ακούσει γι’αύχό χό 
-άγουρο, χό άχαρο ταξίδι.

—"Οσοι παν έκεΐ, έρχονχαι πίσω άλά- 
νια, έλεγε, στιγματίζονχάς χους καί μέ χει- 
ρύτερα λόγια.

Τέχνη πάλι δέν τοϋ άρεσε νά μάθω 
%ι έγώ. Πρόκοψε ό ϊδ ιο ς— έλεγε— τόσα 
χρόνια πού έκανε χό μαραγκό καί χό βαγενά 
σεργιανώντας στό Ξερόμερο καί σχά Καλά
βρυτα, δπου χόν έχρωγαν άνάλλαγον οί ψεί
ρες, λοιπόν ας μήν πάθει τά ίδια καί χό παι
δί του. Ήμουν δ πρωχογέννηχος, βλέπεις, 
-καί μοΰ είχε άδυναμία.

Άλλου έχρεχε ό νοΰς τοϋ παχέρα μου, 
σέ δνειρα χολμηρά γιά έναν χωριάτη:

— Τά γράμματα, έλεγε, αύχά άξίζουν.
Σχά ξενοχόπια δπου δούλευε, καχαπο- 

νώνχας τά νιάτα χου, είχε γνωρίσει μορφω
μένους άνθρώπους, γιατρούς κι άξιωμαχικούς 
καί δικασχήδες, πρόσωπα τρανά πού σοΰ μι

λούσαν μ’ ευγένεια καί νχρέποσουν νά τούς 
άπανχήσεις. Ε ίχε μεγάλο σεβασμό γιά τούς 
διαβασμένους, γιά δσους άκούγονχαν μέ άξιώ- 
μαχα, μέ θέσεις σχό κράχος. 'Ο ϊδιος ήταν 
ένας κουχσοχαχυδρόμος, καί μάλισχα έκτα
κτος (θά παιδεύονταν πολύ ώσπου νά μονι
μοποιηθεί)· άλλά μπορούσε άπό κείνο χό τε
λευταίο σκαλοπάτι ν’ άχενίζει καί ν’άποθαυ- 
μάζει τούς άνώτερους βαθμούς της κρατικής 
Εεραρχίας.

— Καλά είναι τά γράμματα, ξανάλεγε, 
μά έμεΐς δέν τά σώνουμε.

Τά χρήματα δέν έφταναν, αύτό ήθελε 
νά πει. Τί νά πρωτοπάρεις μ’εναν μικρό μι
σθό ; Τό καλαμπόκι της χρονιάς, δέν τό κά
ναμε δλο, έπρεπε ν’ αγοράσουμε γιά τρεις 
τέσσερους μήνες. Καί δέν ήμασταν λίγοι νο- 
μάτοι, γεννιόνταν κι άλλοι πίσω άπό μένα, 
άσε π«ύ είχε παντρευτεί καί ό θείος μου. 
Έ πειτα  βάλε λάδι, άλάτι, τσαρούχια, μαν
τήλια χών γυναικών, χόσα καί τόσα πού 
δέν πρόφταινε νά ξεχρεωθεί άπ’ τό μπακάλη 
τοΰ μαχαλά. 'Ύστερα ήταν καί κάτι άλλο 
πού κάποτε, μ ’ δλες τίς άναβολές, έπρεπε νά 
γίνει μέ παράδες, μετρητούς: τό χτίσιμο 
καινούργιου, πιό μεγάλου σπιτιοΟ, άφοΰ τά 
παλιό δέ μάς χώραγε πιά.

'Ωστόσο ή Εδεα νά μέ κάμει γραμματι- 
σμένον δέν έφευγε άπ’ τό κεφάλι τοϋ πατέ
ρα μου. Τήν έφερνε γύρα σχό μυαλό τοι* 
δλοένα, χωρίς δμως νά βρίσκει καί τή λύση.

Ή  άλήθεια είναι πώς κι έγώ δέν * τόν 
άφηνα σέ ήσυχία μέ τή φιλομάθειά μου. Κα
μάρωνε τό γράψιμό μου, πού τό έβλεπε σά 
συνέχεια καί τελειοποίηση τοΰ δικοΰ του, 
παρατηροΰσε μέ χαρά πώς έξόν άπ’τά βιβλία
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τοϋ σκολιοΟ ζητοϋσα ν’ άπβροφδ», νά ί ξεκο
καλίζω» κάθε έντυπο πού μούπεφτε *τά χέ
ρια. Διάβαζα άκόμα καί τό περιοδικό «Ζωή», 
•πού έρχονταν κάθε βδομάδα μέ τό ταχυδρο
μείο στόν πάρεδρό μας, μέ τ’ δνογ,έ, ΐ*υ τυ
πωμένο άπέξω σ’ Ενα χαρτάκι.

—:Ά σ ’ τίς φυλλάδες τώρα, θά στραβω
θείς, θά σοΟ φύγει ό νούς ! μ’ δρμήνευαν οί 
γι>ναΐκες τοϋ σπιτιού βλέποντάς με νά δια
βάζω ακόμα καί τήν ώρα τοΰ φαγιού, άκόμα 
καί δίπλα στ’ άναμμένα δαυλιά, δταν δέν 
είχαμε «φέξη», λυχνάρι.

'Ο  πατέρας μου άρχισε ν’ άνησυχεΐ 
κι αύτός μέ τή μανία πού μ’ είχε πιάσει.

— θ ά  τοΰ βρω έγώ τό γιατρικό, είπε 
μιά μέρα.

Καί τό ίδιο βράδι, έκεΐ πού μδς έφερε 
μουσαφίρη τό φίλο του τόν πάρεδρο, τό 
Γι&ργο Παπά, βλέπω τόν τελευταίο νά βγά
ζει ά π ’ τήν τσέπη του μιά τράπουλα χαρτιά, 
πού δίχως άργητα άρχισε νά τ’ απλώνει 
μπροστά μου λέγοντάς μου τίς ονομασίες τους 
καί δείχνοντάς μου πώς παίζουν. Έ τσ ι έμα
θα κολτσίνα κι δποτε έρχονταν ό Γιώργο Πα
πάς, δ σεβάσμιος, άσπρομάλλης πάρεδρός 
μας, τό στρώναμε μαζί στό παιγνίδι. Οί γυ
ναίκες κοίταγαν άπό γύρω γελαστές τό πα
ράξενο ζευγάρι των χαρτοπαιχτδν.

Ά λλά καί πάλι τό μυαλό μου δέν έννο- 
οϋσε νά «ξεπεζέψει», νά ξεκόψει άπ’ τά 
γράμματα. Μοΰ είχε γίνει ένα πρώιμο πά
θος, χωρίς νά τό νιώθω άκόμα κι έγώ, οδτε 
νά φαντάζομαι καθόλου τίς μελλοντικές συ- 
νέπειές του.

Σύντροφό μου σ’ αύτή τή στράτα, τήν 
τόσο άσυνήθιστη γιά ένα χωριατόπουλό, είχα 
Εναν κοντινό γείτονα καί δεύτερο ξάδερφό μου, 
τό Νάκο τής Λένως.

Τόν λέγαμε έτσι, μέ τ’ δνομα τής μάνας 
του, γιατί άπ’ αότήν κρατούσε ή συγγένεια 
μας. Στά χωριά οί παντρεμένες άναφέρονται 
μονάχα μέ τήν ονομασία τών άντρων τους 
(Γιώργαινα, Κωνσταντάκαινα κλπ.), έτσι πού 
τό βαφτιστικό τους ξεχνιέται σχεδόν καί δέν 
τό μνημονεύουν παρά μόνο άπ’ τό δικό τους, 
πατρικό συγγενολόι. ’Εμένα π. χ . μέ λέγαν 
«δ Γιώργος τής Βάγγιως», οί άδερφάδες κι οί 
νυφάδες τής μάνας μου μαζί μέ τά παιδιά 
τους* στά νέο σπίτι της, τοΟ πατέρα μου, 
Ήανέναν δέν άκουσα ποτέ νά κράξει τή μάνα

μου στ’ δνομά της καί μονάχα άπ’τοΰ Βαγ- 
γελισμοΟ, πού στέλναμε τό δψωμα ΐοΟ παπ3.., 
ξέραμε πως τήν είχε ονομάσει 6 νουνός της„ 
"Οσο γιά τή Λένω πού είπα παραπάνω,, 
ίσως νάμεινε τ ’ δνομά της στό συμμαθητή 
μου κι άπό έναν άλλο λόγο. Ό  άντρας της,, 
πού δούλευε κι έκεΐνος βαρελάς, έλειπε χρο
νικής κάπου έκεΐ στις ρουπακιές, σ’ έναν 
άπόμακρο μαχαλά γειτονικοί) χωρίου, παρα- 
κάτου άπ’ τό Κακολάγκαδο. Μέ τό νά μην 
τόν βλέπουν λοιπόν παρά τέσσερες πέντε φο
ρές τό χρόνο, στις μεγάλες γιορτάδες καί στά 
πανηγύρια, λέω πώς ίσως είχαν συνηθίσει 
οί γειτόνοι νά φωνάζουν τά παιδιά του μέ 
τ ’ δνομα τής μάνας τους, σάμπως νά τή θεω
ρούσαν άρχηγό τής οικογένειας, χηρεμένη 
σχεδόν (περίπτωση δπου δικαιολογείται καί 
πάλι ή μετατροπή τής δνομασίας).

Μ’ αύτόν τόν Νάκο, τελοσπάντων, ήμα
σταν στήν ίδια τάξη καί παραβγαίναμε στό 
καθετί δ ένας μέ τόν άλλον. ’Ήταν ξάγρυ
πνος, ξυπνός, ίδιο ξεφτέρι καί ψηφί. Μέ περ
νούσε στήν αριθμητική κι έγώ ήμουν άνώτε- 
ρός του στήν καλλιγραφία. Μά κι έκεΐ μέ 
συναγωνίζονταν κοντεύοντας νά μέ φτάσει. 
Αύτός ήταν καί στά παιγνίδια σβέλτος καί σέ 
δλα. Σέ τίποτα δέν τόν γελούσες, οΰτε σ’ά- 
φηνε νά τόν προσπεράσεις, γιατ’ είχε κλη
ρονομική έξυπνάδα κι άπ’ τά δυό του σόγια. 
’Εγώ μπροστά του έδειχνα λίγο μπουνταλάς.

— Πάρε κι αύτουνοΰ τ ’ αναγνωστικό, νά 
μήν τό χάσει πέρα στό λαγκάδι καί φωνάζει, 
δ πατέρας του !

Έ τσ ι μίλησε ενας άπ’ τούς πρώτους δα- 
σκάλους μας δίνοντας τό νεοαγορασμένο, 
άκοπο βιβλίο μου στό Νάκο τής Αένως, επειδή 
φαίνεται δέν είχε έμπιστοσύνη σ’ έμένα πώς 
θά τόφτανα στό σπίτι χωρίς νά μοΰ πέσει 
στό δρόμο ή νά τό ξεχάσω πουθενά.

Αντίζηλος λοιπόν ήταν δ Νάκος τής 
Λένως, άλλά είχαμε γίνει κι άχώριστοι οί 
δυό μας. Κοιτάζαμε ποιός θά ξετρύπωνε τά 
καλύτερα αινίγματα ή θά πετύχαινε τί βαφτι- 
στικά ονόματα άρχιναν άπό Σ, νά ποϋμε, 
ή ποιός θά θυμηθεί δλες τίς δασυνόμενες λέ
ξεις, εύκολυμένος άλλωστε άπ’ τό μέτρο r 

"Αδης, άγιος, άβρός,
&μα, άμαξα, άδρός, 
αίμα, αμαρτάνω, άπαξ, 
άψίς, απτω, άπαλός 

καί τράβα κορδέλα.
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“Ημασταν οί δυό σοφοί τοϋ μαχαλά μας. 
Ά πά τήν ώρα πού μ3ς ξύπναγαν οί 5txo£ 
μας καί μ2ς έτοίμαζαν τίς ροδοψημένες «πυ
ρωμά δες» —Ενα κομμάτι ψωμί σκισμένο μέ 
μαχαίρι στή μέση καί πυρωμένο στή φωτιά 
άπ* τις δυό μεριές— , δυό γιά τό γιόμα στό 
σκολιό καί μιά μικρότερη γιά τό πρωί νά τήν 
κριτσανίζουμε στά δρόμο, ίσαμε τότε πού 
θά πέφταμε νά κοιμηθοΟμε, είτε στό δά
σκαλο λείπαμε πέρα στό μεσοχώρι είτε φυ
λάγαμε τά γίδια μας άπάνου στις δάφνες, 
έμεΐς οί δυό είχαμε τό νού μας δλο στή με
λέτη. Ποτέ δέν πηγαίναμε άδιάβαστοι, κά
ποτε ξέραμε καί τό παρακάτω. Κι είχαμε 
κάμει προόδους σ’ αότή τή συνθηματική 
γλώσσα τών βιβλίων, τήν τόσο άλλιώτικη 
άπ’ τήν καθημερινή μας έμιλία.

Γιά νά φανεί πόσο έξυπνος ήταν 6 Νά- 
κος, άναφέρνω τό έξης παράδειγμα. Κάποτε 
πού ήταν στή δευτέρα, τάξη νομίζω, είχε 
βάλει ό δάσκαλος κάποιον άπ’ τήν τρίτη νά 
διαβάσει τό μάθημά του. Μά έκεΐνος σκόν- 
ταφτε στήν άνάγνωση κι 6 δάσκαλος θυμω
μένος κάλεσε τοΰτον άπ’ τή μικρότερη τάξη 
νά συνεχίσει. Ό  Νάκος τής Λένως, μ’ δλο 
πού έπιανε γιά πρώτη φορά τά ξένο βιβλίο, 
δέ δυσκολεύτηκα νά τό βγάλει πέρα «νεράκι».

— ’Αλλάξτε τις θέσεις ! πρόσταξε άμέσως 
ό δάσκαλος, έφαρμόζοντας έτσι κάτι σάν 
προαγωγή στά πεδίο τής μάχης.

Έ τσι, χωρίς νά τά περιμένουν, άπ’ τή 
μιά στιγμή στήν άλλη, ό Νάκος πήδηξε 
θριαμβευτικά άπ’ τά θρανίο του στό μπρο
στινό κι ό άλλος βρέθηκε στή δευτέρα τάξη, 
χάνοντας ίσως καί τήν έλπίδα νά προβιδα- 
στεΐ στό τέλος τοϋ χρόνου.

Μά θά μοΟ πήτε: πώς γίνονταν αύτά, 
τά έπέτρεπε ό έπιθεωρητής ; Δέ βαριέστε, 
έκείνα τά χρόνια κάναν οί δασκάλοι δτι θέ- 
λαν, χωρίς νά δίνουν λόγο κάνενός.

Άφοΰ λοιπόν ήμασταν τόσο προκομμέ
νοι στά γράμματα, οί δυό μας έπρεπε νά μή 
σταματίσουμε στά δημοτικό. Αύτό έλεγαν 
δλοι, άλλιώς θάταν κρίμα κι αμαρτία.

— Κάτι θά γίνει, συμφωνούσε κι 6πο· 
σχόνταν μαζί δ πατέρας μου.

Έ γώ  δέν τολμοΟσα νά τόν παρακαλέσω 
φανερά, 6 σεβασμός άπόκλειε τήν οικειότητα 
μεταξύ μας. Μά 6 ζήλος μου ήταν φανερός, 
ζωγραφιστός στά πρόσωπό μου, κυρίαρχος
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τών λογισμών μου. Κι δ Νάκος τής Λένως 
θ’ άκολουθοΟσε τό παράδβιγμά μας, δ πατέ
ρας του είχε άπόφαση νά κάμει δτι κι δ δι
κός μου. Μόνο πού άφηνε τήν πρωτοβουλία 
«στόν Κωνσταντάκη», τά γεννήτορά μου, 
γιατί δ ίδιος αύτοεξόριστος έκεΐ στά Κακο- 
λάγκαδο, δέν «είχε άδειά» γιά τέτια. ’Ήταν 
δμως άποφασισμένος νά μή δειλιάσει στά 
έξοδα, έφ’δσον θά γίνονταν άπό μδς ή άρχή.

— θά  κάμω μιά άπόπειρα, είπε ύστερα 
άπό πολλή συλλογή, ό πατέρας μου, καί 
μ’ αύτά έννοοϋσε κάτι σπουδαίο.

θ ά  μ ’ έπαιρνε μαζί του στήν Ά ρτα , 
δπου θά κατέβαινε νά πληρωθεί τό μισθό 
του. Άλλες φορές έστελνε καί τοϋ τόν έφερ
ναν, γιά νά μήν ξοδεύεται άδικα, μά τώρα 
θά πήγαινε δ ίδιος. Καί είχε τό σκοπό του 
γ ι’ αύτά τά ταξίδι.

Μέ τί λόγια νά περιγράψω εκείνη τήν 
ατέλειωτη πορεία, νά ξεκινάς τά χαράματα 
άπ’ τό σπίτι κι ακολουθώντας τό ντερβένι, 
περνώντας λαγκάδια καί βρύσες καί ρου
μάνια καί χωριά, μέ τά στραγάλια φρου- 
σκαλιασμένα άπ’ τ’ άλύγιστα τσαρούχια, 
εδώ νά φτάσουμε κι εκεί νά φτάσουμε, νά 
καταντάς στήν πολιτεία πρός τό βράδι, πε
θαμένος άπ’ τήν άποσταμάρα, μά μέ τά 
μάτια πλημμυρισμένα άπ’ τή μαγεία ενός 
ζωντανοί παραμυθιού. ΓΙοτέ μου δέ θά 
ξεχάσω Ιχείνη τή θεσπέσια εικόνα, τό Απί
στευτο δραμα πού άντίκρυσα γιά πρώτη 
φορά μόλις πρόβαλε απέναντι μας, δίπλα 
στό ποτάμι, ή θρυλική ‘Άρτα. ’Ήταν ενα 
μέρος πού μόνο ακουστά τό είχα καί τώρα 
τόβλεπα μπροστά μου, σάν έ'να κελίμι κεν
τητό μέ δμορφες ζωγραφιές, απλωμένο 
άπ' τή μιά ακρη τοΰ "Αραχθου ώς τήν 
ά'λλη. Μοΰ ’ρχόταν ζάλη νά κοιτάζω 
δλα εκείνα τά σπίτια μέ τά κεραμί
δια καί τίς Ικκλησιές μέ τούς κουμπέ- 
δες, σά ριγμένα τό ενα πάνω στ’όίλλο, σάν 
κολλητά, πλακωμένα, έτσι πού νά σοΰ πιά
νεται ή ανάσα άπέ μιά γλυκειά ταραχή. 
Προχωρούσα μαγεμένος δπως σέ δνειρο, 
νιώθοντας κιόλας μιά ξαλάφρωση άπ’ τήν 
ολοήμερη πορεία. Καί μοΰ φαίνεται πώς 
ποτέ μου δέν ξανάνιωσα τόση συγκίνησηι 
ουτβ δταν είδα μέ κάμποσα χρόνια τήν
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‘Αθήνα, οΰτε δν πρόκειται νά Ιπισκεφθώ 
ποτέ μου τήν Πόλη ή το Παρίσι.

‘Ακολουθώντας τόν πατέρα μου, πού τά 
ήξερε άπό πριν αυτά κα'ι δέ θιαμαίνονταν 
οπως έγώ, περάσαμε απάνω άπ* τό μακρύ 
γιοφύρι μέ τίς φανταχτερές καμάρες, αυτό 
πού τόχαν χτίσει «σαραντα πέντε μάστοροι κι 
εξήντα μαθητάδες», ενώ εγώ φοβόμουν δλη 
τήν ώρα μή μοΰρθει σκοτούρα, άπ’ τό λι 
γοστό μυαλό, πού είχα φάει ώς τότε άπό 
■ψημένα κεφάλια κατσικιών ή γιδ ών, (/ιατί 
έτσι μάς είχαν βεβαιώσει οί μανάδες μας, 
πώς οποίος γεύεται τέτιο «ξορέξιο» ζαλίζε
ται υστέρα στά γιοφύρια). Παραπέρα πή
ραμε τό δρόμο άνάμεσα στούς μπαξέδες, 
πού τούς είχαμε συνοδιά μας ώς μες στήν 
πολιτεία καί πού τά κλαριά τους έκαναν, 
λέει, τά πορτοκάλια, αυτά πού τά τρώγαμε 
εμείς βγάζοντάς τα μικρά φυτίλια, τά ξε
φτίζαμε σάν ποντίκια, θαρρείς, καί τά προ- 
σφαΐζαμε πάντα μέ μπόλικο ψωμί, σά νά- 
ταν μήλα τών Εσπερίδω ν, τόσο Ιλάχιστα 
κι άκριβά πού έφταναν, στή χάση καί στή 
φέξη, απάνω στά χωριά μας.

Μά τί νά πρωτοθυμηθώ άπ5 τήν πολι
τεία ; Τό βράδι, γιά νά μήν πληρώσουμε 
χανιάτικα, κοιμηθήκαμε στό μαγαζί ενός 
καζαντζή (Μαλάμο τόν έ'λεγαν, άπ’ τούς 
Χουλιαράδες), πού ήταν κουμπάρος μιανοΰ 
συγγενή μας. ’Ή ταν έ'βγα καλοκαιριού κι έ
βλεπες δλοΰθε καρπούζια, τά πολυπόθητα 
«χειμωνικά», πού εμείς δοκιμάζαμε άπ*αυτά 
καμιά φέτα μονάχα, μιά φορά τό χρόνο, 
στό πανηγύρι τής Ά γ ιά  Παρασκευής. Έ δώ  
έφαγα σχεδόν δσο τραβούσε ή καρδιά 
μου, γιατί μάς φίλεψε πλούσια ό καζαντζής 
καί κεί τά/,αν φαίνεται τά καρπούζια δπως 
εμείς το κολοκύθια.

— Καί τό παιδί τί τόθελες, κουμπά
ρε ; ρώτησε δ καλοθρεμμένος χαλκωμα
τάς γιά μένα.

— Τόφερα γιά τό ελληνικό σκολείο ! μ ί
λησε καθαρά δ πατέρας μου,γιά πρώτη φορά.

*0 καζαντζής μέ τό ροδαλό πρόσωπο 
μούριξε έ'να σύντομο βλέμμα κάτω άπ’ τά

γιαλιά του καί ξανάσκυψε στ' άγγειά πού 
μαστόρευε τσιαγκανίζοντας δλη τήν ώρα. 
’Ή ταν φανερό πώς δέν έβλεπε μέ καλό μάτι 
τό δαπανηρό σχέδιό τοϋ πατέρα μου, ενός 
φτωχού φαμιλίτη.

Καθίσαμε καναδυό μέρες στήν “Αρτα, 
μέ κέντρο πάντα τό χαλκωματάδικο (γιά νά 
μή χαθώ έγώ μές στήν πολυκοσμία), ένώ 
δ πατέρας μου ρωτούσε άπό δώ, κοίταζε 
άπό κεί, πρβσπαθώντας νά πετύχει κανένα 
δωμάτιο οίκονομικό, κανένα συνδυασμό 
πού νά τοΰ βολεί. Βρήκε κάποιο μισογκρι· 
μισμένο παλιόσπιστο ή άφκιαστο ακόμα, 
δίχως παράθυρα —δέ θυμάμαι καλά— , μά 
κι εκεί τοΰ ζητούσαν άκριβά ή τουλάχιστο 
δ ίδιος άποκαλονσε τήν τιμή «ζεματούρα».

— Πάμε νά φύγουμε άπό δώ, ήταν τό 
συμπέρασμά του. Έ δώ  είν’ δλοι Ό βριοί, 
κοιτάν νά σ’ άφήσουν μπλέτσι (γυμνό), 
πρόσθεσε μ ’ ερεθισμένη καχυποψία, μέ 
κληρονομική προκατάληψη.

Αύτό, θυμάμαι, τό είπε μπροστά σ’ένα 
κατάστημα, μεγάλο μπακάλικο, δπου ήταν 
συνέταιρος ένας χωριανός μας κι δπου συχ
νάζαμε κι εμείς, πελάτες άνώφελ<:ι γιά τό 
μαγαζάτορα. Μόλις ακόυσα τήν απόφαση 
τού πατέρα μου, πού ήταν γιά μένα σά θα
νατική καταδίκη, έπεσα έκεΐ μπροστά στή 
μόστρα τοΰ Ζώη Κολιού, άπάνω στά τσου
βάλια μέ τά φασούλια καί τό ρίζι καί τίς 
άλλες πραμάτιες, κι άρχισα νά κλαίω π ι
κρά, δυνατά, μ’άναφυλλητά, βλέποντας πόσο 
άδικα, σ:<ληρά ναυαγούσε τ’ όνειρό μου.

— Σήκω άπ’ αυτού, σφούγγισ’ τά μά
τια σου, υε τραβούσε ό πατέρας άπ’ τό μα
νίκι, μήν ξέροντας πώς νά μέ μερώσει. 
Έλα, σύχασε, πάμε νά φάμε στό μαγεριό, 

νά μή γελάν δ κόομοο μ’ εμάς ...
Ή τα ν  ευαίσθητος, πονετικός άνθρωπος 

παρ’ δλο τό απότομο συχνά φυσικό του, καί 
τό ξαφνικό ξέσπασμά μου τοϋ έδειχνε πώς 
δέ μπορούσε νά μ’ αφήσει στή μέση, τώρα 
πού μοΰχε ανοίξει ένα ζηλευτό δρόμο.

Γ. Κ Ο Τ Ζ ΙΟ Υ Λ Α Σ



N. G. L. HAMMOND

Έ φ τ α σ ε  σ τά  Γιάννινα έδ ώ  κα'ι λ ίγ ε ς  
μ έρ ες  ό διά ση μος κ α θ η γ η τή ς του  Π ανε
π ιστημίου τοΟ Κ α ϊμ π ρ ιτζ  κ. Ν. Χ άμμοντ 
μέ σκοπό νά έπαναλάβη τ ις  Ισ το ρ ικ ές  καί 
ά ρ χ α ιο λ ο γ ικ ές  έρ ευ ν ές  του στήν Ή π ε ι 
ρο. ΟΙ μ έχρ ι τώ ρ α  δη μ ο σ ιευ μ έν ες έρ γ α - 
σ (ες  του  κ. Χάμμοντ σ έ  βιβλία καί π ερι
οδικά —μ ετα ξύ  τώ ν δποίων μνημειώ δης 
μ πορεί νά θεω ρηθή  ή σ χ ετικ ή  με τή Δ ω 
ρική είσβ ολή  στήν ά ρχα ία  Ή π ε ιρ ο —έχουν 
δ ώ σ ει στόν  άκάματον αυτόν Ά γ γ λ ο  μ ε
λ ε τ η τ ή  είδ ικ ό τη τα  καί κΰρος δ ιεθ ν ώ ς άνα- 
γν ω ρ ισ μ ένα  στον τομ έα  τή ς  ά ρχα ιολο- 
γ ΐα ς  καί Ισ το ρ ία ς τ ή ς  Η π είρ ο υ . Σ τό  διά
σ τη μ α  τή ς τ ελ ευ τα ία ς  είκ ο σ α ετία ς περιώ - 
δευ σ ε π ο λ λ ές  φ ορές κάθε ή π ειρω τική  
π εριοχή —δ είγ μ α  κι αύτό τή ς  ά γ γ λ ικ ή ς  
ευ σ υ ν ειδ η σ ία ς, έπ ιμονής καί υπ ομονής— 
γ ιά  νά έρευνή ση  σ υ σ τη μ α τικ ά  έπ ί τόπου 
κάθε άπομειναρι τή ς  ά ρ χα ία ς ή π ειρ ω τι- 
κή ς ζω ή ς , νά λύση προβλήμα τα  Ιστορικά  
καί τοπ ογρα φ ικά  κι υ σ τέρ α  νά θ εμ ελ ιώ - 
ση έπάνω  σ έ  σ τ ε ρ ε έ ς  β ά σεις  τ ίς  γ ν ώ μ ες  
του  . . .  Ό π ω ς  ό ϊδ ιο ς έ χ ε ι  έ ξ α γ γ ε ίλ ε ι , 
έ το ιμ ά ζει ένα ό γ κ ώ δ ες  έρ γ ο  γ ιά  τήν Ή 
π ειρ ο , καρπό τώ ν π ολυχρονίω ν μ ελ ετώ ν  
του , πού θά συμπεριλά βη τ ίς  τ ελ ικ ές  
άπόψ εις του, τ ίς  Ισ το ρ ικ ές  καί ά ρχα ιολο- 
γ ικ έ ς  έπί τοΰ θ έμ α το ς α ΰτοΰ . Δ ικ α ιολ ο
γ η μ έν α  λοιπόν ό έπ ιστημονικός κόσμος 
π ερ ιμ έν ει μ έ πολλή π ερ ιέρ γ εια  τό  ένδια- 
φέρον α ύτό έρ γ ο , πού ίσ ω ς  θά δ ια λευ - 
κάνη π ολλά  επ ίμα χα  ζη τή μ α τα  ήπειρω- 
τικά . Ε ύχόμ εθα  πολύ γ ρ ή γ ο ρ α  νά Ιδη 
τό φ ώ ς τό  σπουδαίο α ύτό βιβλίο. Ή  
« Ή π ειρ ω τ. Ε σ τ ία »  δέν ά φ ησε ά νεκμε- 
τά λ λ ευ τη  τή σπάνια εύκαιρία  τή ς  πα ρα 
μονής τοϋ κ. Χ άμμοντ σ τά  Γιάννινα. Τόν 
π α ρ α κ ά λεσ ε νά δώ ση μιά δ ιά λ εξη  στήν 
πόλη μ α ς μέ θέμα  άπό τόν κύκλο τώ ν 
μ ελ ετώ ν  το υ . Ό  διαπρεπής κ α θ η γ η τή ς 
μ έ περ ισσή  εύ γ έν εια  άνταποκρίθηκε στό  
α ίτη μ α  α υτό τοΰ πνευματικού κόσμου 
τώ ν Γ ια ν ν ίν ω ν κ α ί ώ μ ίλ η σ ε τήν Κ υρια
κή (12 Ί ο υ λ .)  στήν α ίθου σ α  τοΰ Σ τρ α τ ι
ω τικού  θ εά τ ρ ο υ  ένώπιον πυκνοΰ καί έκ λ ε- 
κτοΰ  ά κροατηρίου. Καί μολονότι ή όμι- 
λ ία  του έσ κ ό ν τα φ τε σ τ ις  γ λ ω σ σ ικ έ ς  δυ
σ χ έ ρ ε ιε ς  — α ύ τό ς ό σ κ ό π ελ ο ς δύσκολα 
π α ρα κ ά μ π τετα ι άπό το ύ ς  ξέν ο υ ς έπ ιστή - 
μονας, οταν θελήσουν  νά μ ετα χ ειρ ισ το ύ ν  
τή νεοελληνική στήν ά νά πτυξη  έπ ιστη -

μονικοΰ θ έμ α τ ο ς—, ό κ. Χάμμοντ κατα- 
φ εύ γ ο ν τα ς στήν  άπλή καί ά νεπ ιτήδευ τη  
γ λ ώ σ σ α  τοΰ λαοΰ μα ς, πα ρ’ ό λ ες  τ ις  έκ- 
φ ρ α στικ ές  ά τ έ λ ε ιε ς , κα τώ ρ θω ν ε νά μάς 
χ ρ ω μ α τίζη  μέ ά ρ κετή  σαφ ήνεια  τ ίς  έν
ν οιες. Α ύτό βέβαια ό φ είλ ετα ι στήν άπό- 
λυ τη  κα τοχή τοΰ θ έμ α το ς άπό τόν ά γο- 
ρ η τή , στό  π ερ ίσσ ευ μ α  τώ ν  γ ν ώ σ εω ν , ποϋ 
έχ ε ι ά ποκομίσει άπό τή σπουδή τή ς  Ισ το 
ρία ς καί ά ρ χ α ιο λ ο γ ία ς μ α ς. Τί τά  θ έλ ετ ε ! 
Ό τ α ν  έχ ε ις  νά είπ η ς π ο λ λ ά  κ α ί  έ  ν- 
δ ι α φ έ ρ ο ν τ α  ' π ρ ά γμ α τα , θά βρης 
τόν τρόπο νά τά  μ ετα δ ώ σ η ς , έσ τω  κι άν 
χω λ α ίν η ς σ τή  γ λ ώ σ σ α  ΟΙ ά ρ χα ΐο ι Ρ ω 
μαίοι έλ εγ α ν  : «Rem tene verba sequen tu r !» 
Σ κοπός τοΰ κ. Χ άμμοντ δέν ήταν νά άνα- 
π τύξη  λ επ το μ ερ ώ ς τά  έπ ιτεύ γ μ α τα  τών 
ά να ζη τή σ εώ ν  του σ τό  ή π ειρω τικό  έδ α 
φ ος —α ύτό θά γίνη δ ιεξο δ ικ ά  σ τό  βιβλίο 
το υ —, ά λ λ ά  νά μάς δώ ση ένα  σύντομο 
δ ιά γρα μ μ α  τώ ν π ειρ α μ ά τω ν του . Κ α τ 'ά - 
νάγκην ή όμιλία  του ε ίχ ε  χα ρ α κτή ρ α  
ά π οσπ α σμ α τικό . 'Ε π ειδ ή  μ ά λισ τα  έμποδί- 
ζοντα ν κι άπό τή γ λ ώ σ σ α , δέν μ π όρεσε 
νά ά ποφ ύγη τή χ α λ α ρ ό τη τα  σ τη  δ ιά ρ 
θρω ση τ ή ς  ό μ ιλ ία ς του . Ή τ α ν  δμ ω ς τό 
σο ένδια φ έροντα  τά  πορίσμ α τά  του , ώ σ τε  
Ικανοποιούσαν τό ά κροα τήρ ιο , πού π ρό
σ ε χ ε  μάλλον τήν ούσία  τώ ν νοημάτων, 
παρά τή γ λ ω σ σ ικ ή  δ ια τύ π ω ση . Τ ίς τ ερ ά 
σ τ ιε ς  δ υ σ χ έρ ειες  τή ς  έλ λη ν ικ ή ς γ λ ώ σ 
σ α ς  κά ποτε δέν μποροΰμε νά τ Ις  ξεπ ε- 
ρ ά σ ω μ ε κι έ μ ε ϊς  πού τήν έχ ο μ ε μητρική. 
Ό  κ. Χ άμμοντ είν α ι ά ξ ιο ς  έπαίνου ποΰ 
τά  κα τά φ ερ ε νά μιλήση υπ οφ ερτά  έπί 
μιά ώ ρα  σ τή  γ λ ώ σ σ α  μας γ ύ ρ ω  σ ' ένα 
τόσο δύσκολο θέμ α . Σ ημ ειώ νω  σ υνοπ τι
κά τό π εριεχόμ ενο τή ς  όμ ιλία ς του . Στήν 
άρχή ά σχολή θη κ ε μέ τή γ εω γ ρ α φ ικ ή  
δ ιάπλαση τή ς  ά ρ χα ία ς Η π είρ ο υ  καί σ υ γ - 
κρίνοντάς την μ έ τή  σημερινή τόν ισ ε τ ίς  
δια φ ορές τη ς  σ τή  βλά στηση  καί τόν φυ
σικό δ ια μ ελισ μ ό . "Υ σ τερ α  π ρ οσδιώ ρισε 
τό χα ρα κτή ρα  καί τ ίς  ά σ χ ο λ ίες  τώ ν άρ· 
χαίω ν κατοίκων τή ς  Η π είρ ο υ , σ τη ρ ίξα ς  
καί σ ' ά ρ χ α ΐες  μ α ρ τυ ρ ίες τή γνώ μη του , 
δ τι οΐ ά ρχα ΐοι ή π ειρ ώ τες  ήταν κατά  τό 
π λεϊσ τον  βοσκοί. Πριν περιγράψ η τόν 
τρόπο ο Ι κ ι σ μ ο ύ  τώ ν ά ρχα ίω ν  ήπει- 
ρ ω τώ ν  καί τόν π ολιτισμ ό το υ ς, ώ ρ ισ ε 
σύντομα  τή διαδοχική έγ κ α τά σ τα σ η  στόν 
'Ε λλ η ν ικ ό  χώ ρο τώ ν Π ροελλήνω ν, υ σ τ έ 
ρα τώ ν π ρώ τω ν ‘Ε λλή νω ν και τ έ λ ο ς  τών 
Δ ω ρ ιέω ν . Ά ν ά φ ερ ε  Ενδεικτικά μερικά
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τεκ μ ή ρ ιο , πού δείχνουν τήν π ολιτιστική  
έ ξ έ λ ις η  τώ ν ά ρχα ίω ν  'Ε λλ ή ν ω ν  άπό τή 
μιά έποχή στήν ά λ λ η , καί τ έλ ο ς  έξέτα - 
σ ε  τή διαμόρφωση τώ ν ή π ειρω τικώ ν φύ
λω ν, πόλεω ν καί συνοικισμώ ν. Τόνισε 
τήν όμοιότητα  τοΰ ήπ ειρω τικοΰ βίου 
(πολίτικου καί κοινωνικού) μέ τόν μακε
δονικό καί τίιν Ιδιομορφία, πού πα ρουσιά 
ζουν α υ τές  οι δυό π ερ ιο χ ές  τοΟ άρχαίου 
έλλη νισμ οΰ , άν τ Ις  συγκ ρ ίνω μ ε μέ τόν 
π ολιτισμ ό τή ς  νότια ς 'Ε λ λ ά δ α ς . 'Η  άρ- 
χαϊα  "Η πειρος κι δταν άκόμα ήρ θε σέ 
στενή συνάφ εια  μέ τόν πολιτισμό τή ς  νό
τ ια ς  'Ε λ λ ά δ α ς , (σ τά  χρόνια του ’Α λ εξά ν 
δρου καί τοΰ Π ύρρου), δέν ά π όβαλε τόν 
ά ρχικό τη ς  χ α ρα κτή ρα , εξα κολουθού σ ε 
δηλ. νά είν α ι χ ώ ρ α  ά ραιά  κατοικουμένη 
άπό ποιμενικά  φ ΰλα, μέ ό λ ίγ α  ά στικ ά  
κ έν τρ α ... "Οταν άνασκαφοΰν καλά οΐ άρ· 
χ α ϊε ς  ή π ειρ ω τικ ές  π ό λ εις , π ολλά  μ υ σ τι
κά θά μάς άποκαλύψ ουν.-. Π άντω ς ομ ω ς, 
έ σ τω  και ά ρ γ ά , διαδόθηκε καί στήν 
"Η πειρο ό λα μπ ρός π ο λ ιτισ μ ό ς τώ ν ’Α θη
ναίων και Κ ορινθίω ν. Δ είγ μ α τα  α υτή ς 
τ ή ς  π ο λ ιτισ τικ ή ς άκμής τώ ν ά ρχαίω ν 
ή π ειρω τώ ν ά νά φ ερε π ολλά  ό όμ ιλη τή ς 
(τε ίχ η , έρείπ ια  ά κροπόλεω ν, άπομεινάρια  
συνοικισμώ ν, θ έα τρ α , εΰ ρ εθ έν τα  δπλα 
καί έρ γ α λ εϊα  κλπ .) καί π ροσδιώ ρισε α ρ
κ ετο ύ ς χ ώ ρ ο υς πού παρουσιάζουν άρ- 
χα ιολογικ ό  ένδιαφέρον άνά τήν "Η πειρο 
(Β ό ρ εια  καί Ν ότια). Κ α τά π λ η ξη  π ρ ο ξέ
νησε ή ά πόλυτη ένη μ ερ ό τη τα  τοΰ  κ. Χάμ
μοντ, τοΰ όποιου ή θετικ ή  καί σ υ σ τη μ α 
τική ερ γ α σ ία  ε ϊθ ε  νά κινήση τό ζή λο  καί 
τώ ν ίδικών μας ειδικών 'Ε π ισ τη μ όν ω ν . 
Κι εό τ υ χ ώ ς  έχο μ ε μερικούς τέτο ιο υ ς,π ο ύ  
μπορούν νά συνεχίσουν  έπ ά ξια  τό έρ γ ο  
τοΰ κ. Χ άμμοντ γ ιά  τήν πλήρη έξερ εύ ν η - 
ση τοΰ ή π ειρ ω τικ οΰ  χώ ρ ο υ . Ό  κ. Χάμ 
μοντ έτερ μ ά τισ ε  τήν ά ξιό λ ο γ η  ομιλία 
του μέ τήν έξα ρ σ η  τοΰ π ρ ω τεύ ον τος ρό
λου, πού έπαιξα ν ή Ή π ειρ ο ς  καί Μ ακε
δονία διά μέσου τώ ν αιώνων ώ ς  προπύρ
γ ια  του 'Ε λλ η ν ισ μ ο ύ  κα τά  τώ ν π οικιλώ 
νυμων επ ιδ ρ ο μ έω ν ... Γ ιά  δ λ α α ύ τ ά  ή 'Ε λ 
λ ά δ α —καί ξεχ ω ρ ισ τά  ή "Η π ειρ ος— εύχα- 
ρ ισ τ ε ΐ  θ ερ μ ά  τό μ εγ ά λ ο  φίλο τη ς  κ. Χ ά μ 
μοντ. Γ. I . Παπαγεωργίου

Μ
Η ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΣ ΤΗΣ Β . Η Π ΕΙΡΟΥ

Γιά  τό πόσο μ ε γ ά λ ες  είν α ι οί ύπηρε- 
σ ίες  πού π ροσφ έρει ό κ. Χ άμμοντ στήν 
‘Ε λ λ ά δ α  καί στήν έξυ π η ρ έτη σ η  τώ ν έθνι- 
κών δικαίων τη ς  κα τα φ α ίνετα ι άπό τό 
π α ρακάτω  σ χόλιο  τοΰ π εριοδικού « Ή λ ι 
ο ς»  (τεΰ χ ο ς  459), τό όποιο, λ ό γ φ  τή ς έπι- 
κα ιρ ότη τά ς του, θεω ρού μ ε ά να γκα ΐο  νά 
δημ οσιεύσουμ ε αυτούσιο «Μέ τό πνεϋμα 
—γ ρ ά φ ει— τή ς ά συ στόλο υ  δ ια στρεβ λώ · 
σ ε ω ς  τή ς  ά λη θ εία ς πού χ α ρ α κτη ρ ίζει κ«-

< ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΧΤΙΑ»

τά  τήν μετα π ολεμ ικήν  έποχήν τά  δημο
σ ιεύ μ α τα  μερικώ ν έφ ημερίδω ν τοϋ  έξω - 
τερικοΰ έπ εχ είρ η σ ε  τ ελ ε υ τ α ίω ς  ό •Οικο
ν ο μ ο λ ό γ ο ς»  τοΰ Λονδίνου νά ύπ οστηρίξη  
τήν ά νθελληνικήν άποψιν π ερί τή ς  έ ξ  
‘Α λβανών δήθεν κ α τα γ ω γ ή ς  τών 'Ε λ λ ή 
νων τής Β ορείου ’ Η πείρου. Ή  έπ ιδ ίω ξις  
νά ά π οκα τα στα θή  ή ά ντεπ ιστημονική αυ
τή « θ εω ρ ία »  έχ ε ι ιδ ια ιτέρα ν  σημασίαν 
δχι μόνον δ ιότι π ρ ο έρ χ ετα ι άπό έντυπον 
ά να γνω ριζόμενον ώ ς έχον δ ιεθ ν ές  κΰ· 
ρο ς, ά λλά  καί δ ιότι έκδ η λ ο ΰ τα ι κα θ’ ήν 
σ τιγμ ή ν  ό Κ υπριακός λα ό ς δ ιεκ δ ικεϊ τήν 
έλευ θ ερ ία ν  του άπό τήν μ εγά λη ν  σύμ
μαχόν μ α ς. Ά τ υ χ ώ ς  διά τήν έπιστημο- 
σύνην, τήν ένη μ ερ ό τη τα  καί τήν είδικήν 
σκοπ ιμότητα  τοΰ «Ο ικονομολόγου» είνα ι 
"Α γ γ λ ο ς  ό κ α θ η γ η τή ς τοΰ Π ανεπ ιστη
μίου τοΰ Κ α ϊμ π ρ ιτζ κ. Νικ. Χ άμμοντ, 
ο όπ οιος ό λοκλη ρ ώ νει κ α τ’ α ύ τά ς πολυ
ετή  έπιστημονικην έρ γα σ ία ν  του, σ υγκ εν - 
τρώ νω ν έπ ί τόπου δλα  τά  έπ ιστημονικά  
σ τ ο ιχ ε ία  περί τή ς  ισ το ρ ία ς τ ή ς  Η π είρ ο υ , 
τά  όποια άποδεικνύουν έν τε λ ώ ς  άβάσι- 
μα καί ά ντίθετα  π ρος τήν έπιστημονικήν 
άλήθειαν δσα ύ π ο στη ρ ίζει ό «Ο ικονομο
λό γ ο ς»  έν δψει τ ή ς  ά να κινήσεω ς τοΰ  Κ υ
πριακού ε ίς  τόν Ο .Η .Ε . Τούλά χιστον  οί 
συν τά κτα ι τοΰ «Ο ίκονομολόγου» δέν δ ια 
βάζουν το ύ ς ίδ ικούς τω ν έπ ιστή μ ονα ς 
διά νά έν η μ ερ ώ ν ω ν τα ι έπ ί παρομοίω ν 
θεμ ά τω ν , τά  όποια κ α τ ’ αύτόν τόν αύ- 
θα ίρετον  τρόπον έμ φ α νιζόμενα , έκ τό ς  τοΰ 
δτι έκθέτουν  τό κύρος τοΰ έντύπου τω ν, 
διαστρεβλώ νουν  καί τήν ά λ ή θ ε ια ν !. ».

*
Κ Ω Σ Τ Α Σ  ΟΥΡΑΝΗΣ

Τά έλλη νικά  γρ ά μ μ α τα  θρήνησαν τόν 
μήνα αύτό τό θάνατο ένός δ ιά λ εχ το ΰ  
τέκνου του ς : τοΰ Κ ώ σ τα  Ο ύράνη. Μιά 
χρόνια  ά ρ ρ ώ σ τεια  τόν ώ δ ή γ η σ ε στόν τά 
φο νέο άκόμα —γενν ή θη κε τό  1890 στήν 
Π όλη— στήν  άκμή τή ς  π νευμ α τική ς δη
μ ιου ργία ς του . "Ε τσ ι ή ποίηση έχ α σ ε  ένα 
δ ια λ εχ τό  βάρδο τη ς μά καί ή π εζο γ ρ α 
φία έναν εξ α ίρ ετ ο  ύπ η ρέτη  τη ς . Γ ια τί 
καί σ τά  δυό α ύτά  εϊδ η  τοΰ λό γου  διέ- 
πρεψε ό Ο ϋράνης Ή  μάλλον —γ ιά  νά 
κυ ρ ιο λ εκ το ύ μ ε— ό Ο ύράνης ήταν μόνο 
ποιητή ς πού ό .λ υ ρ ισ μ ό ς  του έκφ ράζον- 
ταν μέ δυό μ ορ φ ές : μέ τό έμ μ ετρ ο  καί
μέ τό π εζό . Τό χα ρ α κτη ρ ιστικ ό  τή ς  ποί 
ησ η ς τοΰ  Ούράνη είν α ι ό έντονος λυ ρ ι
σμός του· ΟΙ δυό κ υ ρ ιώ τερ ες  σ υ λ λ ο γ ές  
του τά  «Spleen» (1912) καί οι «Ν ο σ τα λγ ί
ες»  (1920), κα θώ ς καί δ λα  τά  δ η μ ο σιευμ έ
να σ έ  εφ η μ ερ ίδ ες  καί περιοδικά  ά νέκδο- 
τα  ποιήματα  του, δια π οτίζοντα ι άπό νο- 
σ τα λ γ ικ ή  δ ιά θεση , άπό ευα ισθη σία , άπό 
ρω μαντική μ ελ α γ χ ο λ ικ ή  α ίσθη ση .!"Ο  πό
θ ο ς  τοΰ ά νεκπ λή ρω του, ή φ υγή π ρός τό
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ά γ ν ω σ το , πού α π οτελού ν  τό ά λλο  σ το ι
χ είο  τή ς  π οίησης τοΰ Ο ύράνη, τόν κ ό τ α - '1! 
τά σσουν στήν κα τη γο ρ ία  τώ ν συμβολι
σ τώ ν . Καί ό συμ β ολισμ ός του  α ύτός ε ί 
ναι έκ δ η λ ο ς τόσο σ τό  π εριεχόμ ενο τή ς  
ποίησής του δσο καί στή μορφή τη ς  χ ω 
ρίς δμ ω ς π οτέ νά λ είπ ει τό  έλ λ ο γ ο  σ το ι
χ είο  άπό α ότή . "Ε τσ ι ή άπομάκρυνσή του 
άπό τή σ τιχο υρ γικ ή  τυπ ικότητα  —ή ήθε- 
λω μ ένη  άπομάκρυνσή δπ ω ς χα ρ α κτη ρ ί
σ τη κ ε— δημιουργοΰν άκόμα ενα π α ρά 
γον τα  πρόσφορο γ ιά  τήν έκδή λω σ η  τή ς 
μ ου σ ικ ότη τα ς τοΰ στίχο υ  το υ . Ά λ λ ά  καί 
στόν π εζό  λ ό γ ο , δπω ς ε'ίπαμε, διακρί- 
θηκε δ Ο ύ ρ ίν η ς , μ ετα φ έρ ο ν τα ς καί σ ’αύ- 
τόν τόν λυρισμό τή ς  ποίησής του . ’ Ιδ ίω ς 
είνα ι ά π α ρά μ ιλλο ς σ τ ις  τα ξε ιδ ιω τ ικ ές  
π ερ ιγ ρ α φ ές . Τά «Sol y  Sombra», ol « Γ λ α υ 
κοί δρόμοι», τά  «Τ α ξίδια  στήν Ε λ λ ά δ α »
— έγρ α ψ ε καί μιά μυθοποιημένη βιογρα 
φία τή «ζω ή τοΰ  Ά χ ιλ λ έ ω ς  Π αράσχου»— 
καί δ ,τ ι άκόμα δικό του δημ οσιεύτη κε, 
είνα ι π εζά  λυρικά  κομμάτια  πού δέν έπι- 
δέχοντα ι σύγκ ρ ιση  στό  ε ίδ ο ς  το υ ς.
Ό  Ο ύράνης ήτα ν κο σμ οπ ολίτη ς καί τόν 
τόνο α ύτό μ ετέφ ερ ε  καί σ τά  έρ γ α  του. 
“Ο μ ω ς, δπω ς πολυ όρθά  τον ίζει έν α ς κρι 
τικό ς του , έμ ειν ε σ τό  βάθος β α θύτα τα , 
έν το ν ώ τα τα  Έ λ λ η ν α ς . Σ τά  «Τ α ξίδια  
στήν 'Ε λ λ ά δ α »  —γ ρ ά φ ει— δίνει μ' ενα 
τρόπο π ρα γμ α τικά  έξα ίρ ετο  τ ις  ώ ρ ες  
τ ή ς  ’Ε λ λ ά δ ο ς , τ ίς  ά π ο χ ρ ώ σ εις  τών έλ - 
ληνικών ώ ρώ ν, τώ ν έλλη νικώ ν έποχώ ν 
άπάνω στήν άτμόσψ αιρα. Τά φθινόπωρα, 
τή μ ελ α γ χ ο λ ία  πού προκαλούν ιά  παληά 
έρ ειπ ω μ έν α  π ρ ά γμ α τα , τήν ψυχή τή ς  έλ- 
ληνικής ν ύ χ τα ς, τό θαΰμα τη ς  έλλη νική ς 
ά ν α το λή ς. Τό σ τεγ ν ό , τό λα σ π ερ ό , τό 
έρημο, ή βρύση πού τ ρ έ χ ε ι  μέ τά  λ υ γ μ ώ 
δη τη ς  νερά , τά  κά στρα , δ ,τ ι εμ ειν ε άπό 
το ύ ς α ιώ ν ες τή ς  Ισ το ρ ία ς, άπό τού ς Φράγ* 
κους, άπό το ύ ς Κ α τα λα ν ούς, άπό τού ς 
Τ ούρκους, ξα να πα ίρνει τή λ α λ ιά  του . 
Ξ α να β ρίσκει τήν ύποβολή του μέ τό λ υ 
ρικό τονο α ύτοΰ τοΰ ποιητή , πού άγάπη* 
σε έν το ύ το ις  τό σ α  καί τό σ α  π ρ ά γμ α τα  
σέ τοΰτον τόν κόσμο». Τό έρ γ ο  πού άφη
σε φ Ο ύράνης μ π ορεί νά μήν είνα ι πλη
θω ρικό έχ ε ι δμ ω ς τή βα ρ ύτητα  τή ς  ποιό
τη τα ς  Μά ά φ ησε πίσω του κι’ ένα μ εγ ά 
λο μ έρ ος τοϋ έρ γ ο υ  του πού είν α ι άνέκ- 
6οτο, έ κ τό ς  έκείνου πού είν α ι σκορπι
σμένο σέ έφ η μ ερ ίδ ες  καί περιοδικά . Ό 
ταν δλα  α ύτά  μιά μ έρα  σ υγκ εν τρ ω θο ύν  
Κι' έκδοθοϋν θά  ύπογρα μμίσουν εντονώ- 
Τερα τήν ά ξία  τή ς  έμ μ ετρ η ς  καί π εζό . 
γραφικής δη μ ιο υρ γία ς τοΰ Ο όράνη, πού 
ή έηίδρασή* τ η ς  έπ α ιξε  σημα ντικό ρόλο 
Οτή δημιουργία  τή ς  ποιητικής συνείδη* 
9 ής τών νεωτέρων γενεών

Ι.Ν Κ .

Κ. Θ ΕΟ ΤΟ ΚΗ Σ

' Ή  Κ έρκυρα  γ ιά  λ ό γ ο υ ς  ιστορικούς 
σ τά θη κ ε, πολύ πριν άπό τήν παρουσία  τοΰ 
Σ ολω μ οΰ σ ’ αϋτήν, ενα πνευματικό κέν
τρο ά ξιό λ ο γ ο . Ή  ίδρυση τή ς  Ίο ν ίο υ  ’Α
καδημίας σ υ ν ετέλ εσ εν  έπ ειτα  νά κ α λ λ ιερ 
γηθούν  τά  γ ρ ά μ μ α τα  έν το ν ώ τερ α  "Ε χον 
τα ς έντονη τήν επ ίδραση τή ς Δ ύ σ η ς καί 
Ιδίω ς τή ς  Ι τ α λ ί α ς  μάς έδ ω σ ε  π νευμ α τι
κά π ροϊόντα  πού χα ρ α κτη ρ ίζον τα ι άπό 
τήν έλλειψ η τή ς  κούφ ιας ρη το ρική ς καί 
τήν άρμονική σ ύ ζευ ξη  τή ς  διανοία ς καί 
τοΰ α ισ θή μ α τος. Ή  μ εσ τω μ ένη  κριτική 
τοΰ Π ολυλά, ό μουσικός σ τ ίχ ο ς  τοΰ Μαρ- 
κορά, οί δα κτυλιόλιθοι τώ ν σ ο ν έττω ν  τοΰ 
Μαβίλη είναι καθαρά π ροϊόντα  τή ς  Κερ- 
κυ ρα ϊκής τ έχ ν η ς . Σ ' αύτήν τήν πνευμα 
τικήν ά τμόσφ αιρα  έζη σ ε  κ' ό Ν τΐνος θ ε ο -  
τό κ η ς, πού π έθα νε σ χ ετ ικ ά  πρόω ρα  σ τά  
1923 Τριάντα χρόνια πέρασαν άπό τό τε  
μά τά  έλλη νικά  γρ ά μ μ α τα  δέν τόν ξέχ α - 
σαν κα θόλου, γ ια τ ί μέ τά  έ ρ γ α  του 
«ό Κ α τά δικος», «ή ζω ή  κι" ό θά ν α το ς τοΰ 
Κ α ρα βέλλα » καί «οί σκλάβοι σ τά  δεσμά  
το υ ς»  σ τά θη κ ε γ ιά  τό έλληνικό δ ιήγη μ α  
ένα ς δ ιδά σκα λος. 'Ε π η ρ εά σ τη κ ε  κ ι’ α ύ 
τό ς  στήν άρχή άπό τήν ιδέα  τοΰ ύπερ- 
ανθρώ που (ενός βάρβαρου τύπου, πού δέν 
ξα ίρ ει μήτε χα ρά  μ ήτε λύπη καί θυσιά 
ζ ε ι  τά  πάντα χάριν τοΰ ύπερτροφ ικοΰ 
έγ ώ  του , πού ά π ο τελ εΐ έκδ ή λ ω σ η  τή ς 
Γ ερ μ α ν ία ς τοΰ Β ίσμα ρκ). Γ ρ ή γ ο ρ α  δμω ς 
ε ίδ ε  τή  ζω ή  μέ κ α θα ρ ώ τερ ο  β λέμμα . Ε ί
δε π ώ ς δέν είν α ι τό ύπερτροφ ικό έ γ ώ  
πού μάς χ α ρ ίζει τήν όμορφιά τ ή ς  ζω ή ς, 
ά λ λ ’ ή άρμονική τοπ οθέτησή  μας μέσα  
στο φυσικό καί κοινωνικό π λα ίσιο  Έ τ σ ι  
π έρ α σ ε σ τ ίς  τ ά ξ ε ις  τοΰ σοσιαλισμοΟ . 
Ε ν ό ς  σοσια λισμού θεω ρ η τικ ού , δπω ς το 
νίζουν οί προσω πικοί φίλοι του , ά λ λ ' ό 
όποιος τοΰ έδ ω κ ε τή δυν α τό τη τα  νά ίδή 
κα λά  καί χ ω ρ ίς π α ρ ω π ίδες τήν κοινωνική 
ζω ή . ΤοΟτο είνα ι τό  ά ξιο π ρ ό σ εχ το  στο  
θ εο τ ό κ η , δτι δέν έγρ α ψ ε ρω μαντικά  κοι- 
νω νιστικά  έρ γ α , ά λ λ ά  μ ελ έτη σ ε  τήν έλ · 
ληνική ζω ή καί μάς άφησε ά δρούς ρ εα 
λ ισ τικ ο ύ ς π ίνα κες άπ α ύτό τό κ ο ίτα γ μ ά  
του . « Ό  Κ α τά δικος» μά ς δ είχ ν ει έ ξ  ϊσου 
ζω η ρ ά  μέ τό «θά ν ο  Β λέκα » τοΰ Κ α λ λ ιγ δ  
τήν ‘Ε λλά δ α  πού β γή κ ε μ ές άπό τό  κα
μίνι τοΰ 21. «’Ε ρείπ ια  καί σ τ ά χ τ η *  τήν 
χ α ρ α κ τη ρ ίζει με δυό λ έ ξ ε ις  ό Β α λα ω ρ ί· 
τη ς  Ά λ λ *  ό «Κ α τά δικος» κα θώ ς καί 
ό « θ ά ν ο ς Β λ έκ α ς»  μάς δείχνουν τ ίς  Αδυ
ναμίες καί τ ίς  μ ικ ρ ό τη τες  καί τ ίς  ά τυχΐ· 
ε ς  αύτοΟ τοΰ κόσμου, πού ήταν «έρείπ ια  
καί σ τά χ τη »  « Ή  ζω ή  κι’ ό θ ά ν α το ς τοΰ 
Κ α ρα βέλλα» καί «οί σκλάβοι σ τ ά  δεσμ ά  
το ϋ ς»  είνα ι π λ α τέιά  δ ιη γή μ α τα  τ η ς  έπο· 
χ ή ς τοΟ σ υ γ γ ρ α φ έα , τώ ν 6ποΙων η ύπό· 
θ εσ ή  ξ ε τ υ λ ίγ ε τ α ι  &τό χω ριό . Αέν είναι



τό ειδ υ λλ ια κ ό  χω ριό τών λα ϊκώ ν δρα
μά τω ν τοΰ Π ερεσιά δη , ο ΰ τε  τώ ν ώ ραίων 
σκηνών τοΰ π εζσ γ ρ ά φ ο υ —ποιητή Παπα- 
διαμάντη. Ε ίναι το χω ρ ιό  του μέ τήν 
π ρα γμ α τική  του ζω ή , δπου μιά γυνα ίκα  
κ α υ χ ιέτα ι σ τή  συνυφάδα τη ς «έμένα  μέ 
κοιμάτα ι πα λληκά ρι» καί δπου μιά ά λλη 
γυν α ίκ α  κ α υ χ ιέτα ι γ ιά  ττ,ν π ρ οσ τυ χιά τη ς 
κάί λ έ ε ι  « Α ρ ε τ ή , πρώ τη  πουτάνα !». Αύ
τό τό ρ εα λ ισ τικ ό  ύφος ε ίσ ή γ α γ ε  στήν 
νεοελληνική π εζο γ ρ α φ ία  ό θ εο τ ό κ η ς , 
χ ω ρ ίς  νά χάση τίπ ο τε άπό τήν ευ γ έν εια  
του καί άπό τό ά ν ώ τερ ο  ηθικό έπ ίπ εδο , 
ά π ’ δπου έβ λ επ ε τή ζω ή καί τόν κόσμο 
α ύτός ό εύ γ εν ή ς  Κ ερ κ υ ρ α ίο ς. Ε ύ χ ή ς έρ 
γο  θά ήταν μέ τή σ υμ λήρω ση 30 χρόνων 
άπό τό θάνατό του νά έκδοθοΰν τά  παρα 
πάνω ερ γ α  του πού παραμένουν κλα σσικά  
σ τό  ε ίδ ο ς  το υ ς , χ ω ρ ίς  νά ξεφ εύ γου ν  
άπό τό εύ ρ ύ τερ ο  πλα ίσιο  τή ς  ήθογρα- 
φ ία ς. Ά λ λ ' ό θ εο τ ό κ η ς  ύπ ή ρ ξε καί μ ετα 
φ ρ α στή ς ά ρ ισ το ς . Π ροικισμένος δχι μό
νο μέ τα λ έν το , ά λ λ ά  καί μέ έξα ιρ ετικ ή  
μόρφω ση, έρ γ ά σ τη κ ε  μ ετα φ ρ ά ζον τα ς 
ποικίλα έρ γ α , ά ρ ισ το υ ρ γ ή μ α τα  τ ή ς  ξ έ 
νης φ ιλ ο λ ο γ ία ς, άπό τ ις  τ ρ α γ ω δ ίε ς  τοΰ 
Σ α ίξπ η ρ  ώ ς τήν Ιν δ ικ ή  «Σ ακούνταλα» 
άπό τό  π ρω τότυπ ο . Λ ύτός είν α ι ό διανο
ούμενος καί ό σ υ γ γ ρ α φ έα ς , πού ά ποτε- 
λε  πρότυπο εύσυν ειδη το υ  σ το χ α σ τή  καί 
έρ γ ά τη  τή ς  πέννα ς.

Τ Σ.

•
ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ

Χύβοτα, Άχ«ρουο(α Λίμνη κλπ.
Αγαπητή «’Ηπειρωτική Εστία»,

Γράφοντας τή μελέτη μου γιά τά Σύβοτα 
«λπ. ομολογώ ότι δέν είχα ϋπ’ δψιν μου τήν 
σχετική μέ αύτά εργασίαν τοΰ "Αγγλου έλληνι- 
στοΰ καί ιστορικού κ. Ν. G. L . H am m ond γιά 
τήν όποία γράφει είς τό 13ον τεύχος σου ό κα
θηγητής κ. Φώτης Πέτσας. Έγνώρισα όμως 
πολύ καλά τήν περιοχή αΰτή τής Θεσπρωτίας 
δπου υπηρέτησα ώς δάσκαλος έπί δωδεκαετίαν 
ολόκληρον, άλλά καί ώς επιμελητής τών άρ- 
χαιοτήτων της τήν έμβλέτησα λεπτομερώς. 'Ε
πομένως μπορώ νά υποστηρίξω μέ πολύ έμπι- 
στοσύνη τήν δποψιν ότι τά σημερινά Σύβοτα 
δέν είναι τά άρχαΐα. "Η είναι δυο άπομεμα- 
κρυσμένα άπό τήν συστάδα αΰτή. Πάντως τά 
Σύβοτα τοΰ Θουκυδίδη πρεπ«ι νά «Ιναι ή συ
στάδα πού είναι μπροστά άπό τήν Ηγουμενί
τσα καί δχι τά σημερινά. Τούς λόγους τούς έκ· 
θέΐω  στήν μελέτην μου.

Προσθέτω τώρα καί τά έξής !
1) Ή  Ικφραοις τοΰ Προκοπίου, «.ι.Καί °* 

0αι δλλαι αυτής νήσοι έπίκεινται αΐ Ζύβοτ0 
χιλοΟνται...» φανερώνει ότι τά νησιά «Ινβι πολ' 
ΜΙ. περισσότερα τών ίύο.

fee — ----------· — :------

"Επειτα είναι λογικόν νά φαντασΟοϋμβ 
δτι ό Προκόπιος άναφέρει τα δύο ξηρονήσια, 
καί αγνοεί τήν συστάδα τών 12 μεγαλύτερων 
καί άναμφισβητήτως κατοικουμένων ;

2) Ά ν  τά άρχαϊα Σύβοτα είναι τά σημε
ρινά, τότε ή συστάδα π ιά  ε ίν α ι ; Ε ίνα ι δυνατόν 
νά κρατήσουν άπό τήν άρχαΐα εποχή τό όνομά 
τους δύο ξερονήσια μικρά καί νά τό χάσουν 
12 μεγαλύτερα καί κατοικημένα ;

Κ. Π αηαγεω ργίον

*
Τό ’Α ρ χείο  τοΰ Γύλιππου

’Αγαπητή «’Ηπειρωτική Ε στία »
θεωρώ, βιβλιογραφικά καί χρονογραφικά 

απαραίτητο νά σημειωθή ότι, ό «Ε ταίρος» τής 
Η πε ιρω τικ ής Ε τα ιρ ία ς  Γύλιππος, τοΰ οποίου 
στο προηγούμενο τεύχος, δημοσιεύτηκε ή φωτο
γραφία, κατέλειπε, σχετικά μέ τήν ίδρυση καί 
τή δράση της, λεπτομερειακό προσωπικό άρχβΐο, 
τό όποιο δημοσιεύτηκε άπό τόν -υποφαινόμενο 
στή Γιαννιώτικη εφημερίδα «’Εθνικός Ά γων».
— γενικός τίτλος εργασίας μου ■ «Καθώς χάρα
ζε ή Λευτεριά— μέσα στά χρονικά δρια πού 
άναφέρονται στό παράλληλο τής φωτογραφίας 
αυτής σημείωμά σας,

Μέ εξαιρετική τιμή 
Δ. ΣαΧα μάγκας

•
ΚΡΙΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΥ
Βαο. Κραψίτη : « Ικ ε σ ία »  Ποιήματα, Ιωάννινα

1963.
Ό οο ι Ιχοον δβχθοΐ μ«&μέν·ια τήν πρώτη 

ποιητική συλλογή τοϋ κ. Βαο. Κραψίτη, θά μ*£- 
νβυν άοφαλώς Ικανοποιημένοι ίιαδάζοντας τώ
ρα τήν «Ίκ*οία», γ ιατί θά βιαπιατώαουν, δτι 
δέν in to av  έξω ατίς προοδοκ£«ς τους. Πραγμα
τικά , 6 κ. Κραψίτης μέ τήν καινούργια αυλλο- 
γή του δ ίίχνει, δτι γερά πατάοι οτό πρώτο οκα- 
λ ΐ έτοι ποϊ) νά μποριΐ νά π·1 κανοίς, δτι »Γναι 
καθ’ δλα έτοιμος γ ιά  τό δύοκολο άνέβααμα καί 
σέ παραπίνω  οκαλιά τής μ*γάλης, τής άτέλβι»- 
της Σκάλας τής Ποίησης.

***
« Ί κ ο ί α »  τ ιτλ ο φ ο ρ ίΐτ α ι ή κ α ινούργια  συλ

λογή  του. θαρρώ , «ώ ς 9έν «Ιναι τ υ χ α ίο ς  δ τ ί
τλος . Γ ια τί δ τόνος nob κ υρ ία ρ χοί t tv a i  μ ιά  
θορμή Ιχοοία  «γιά  iv a v  ή λιο , έναν ήλιο λαμ· 
προ, iv a v  ήλιο γ*μάτο φως» χ α ί  μ ιά  έπ ίχλη ο η  
«στά κάτασπρα ποριβτέρια γ ιά  νά φέροον τό 
ίπ ό χ ο ο μ ο  έλκιδοφόρο μήνβμα τής χα μ ένη ς Ά *  
τλαντ(9ος> . 4ώ 9·κα ι ί ν α ι  τά τρα γούδια , ποΙ» 
απαρτίζουν τη β νλλογή . Αέν ά α α ντιέτα ι, έμω ς, 
βα&τά μονοτονία , μ ά λλα  λ ό γ ια  8έν Ιχοον  μονα« 
ϊιχό τ η τα  θέματος. Τόν ποιητή έμπνέοι ή άϊά«  
μα«τΐ) φύοη, Τό « Τ ρ α γ ίό ίι  τοϋ 'Α γέρα *, έ{*φ να  
Ι χ ι ι  οτίχους μέ βΰναμη χ ι  έ π ιίο λ ή , Οταν μιλίΤ  
γ ιά  τόν άνθρωπο, 6 οιβασμός χ ι  ή «λημμύρα  
ά γ * " Ί Γ  K*b Τ ίι * · τ έ χ ·υ ν ,  τόν χά νιυΊ  4*  Υ |( ·



ψει Ινα άπό τά πιό καλά τραγούδι» τής Συλ
λογής, τήν Π ο ρ ε ί α :

Ά νθρω πέ μου
σέ συντροφεύουμε στό δρόμο sou 
νά φτάσεις τήν πιό ψηλή κορφή 
που τόσο πόθησες.

Έ τσ ι άρχίζει. Καί συνεχίζει :
Ά νθρωπέ μου
κι έδ6> πού έφτασες
δέν ξέρω ποιές θεές νά προσκυνήσω
τήν υπομονή, τή δύναμη, ή τή σοφία.
Κι έδώ ποί> έφτασες, σένα τόν ίδιο

|προσκυνώ

Ό  ποιητής, άκόμα, μέ ειλικρίνεια διατρα
νώνει τή δαθβιά πίστη του. Τά ποιήματα X α ί- 
ρ s Ν ύ μ φ η  καί. Ε ξ α γ ν ι σ μ ό ς  είναι 
πολύ καλά εκφρασμένα. Τά διακρίνει ειλ ικρ ι
νής συναίσθηση καί πετυχημένη έκφραση. -Απο
σπώ άπό τό δεύτερο τήν πρώτη στροφή, χαρα
κτηριστική τής μεστής έκφρασης :

Τί αλαργινή θε'ίκή δπτασία !
Μελωδικά κελαρύζουν τά νερά
ποί) δροσίζουν τά κρίνα
στήν κοιλάδα τής γαλήνης
σάν οί γερμένες 'Ιτ ιέ ς  στίς δχθες
άπό τό βάρος τής περιστεράς τής

[σοφίας
σμίγουν μέ τάγγελοκαθρεφτίσματα.

***
Καθώς ίλέ,πει δ άναγνώστης δ ποιητής έχει 

ξεφύγει άπό τήν παραδομένη τεχνική καί με
τρική. Αύτό δέν είναι ψεγάδι, δταν τό τραγούδι 
είναι Ικανό νά γεννάει μέσα μας τή συγκίνηση, 
όταν οί είκόνες του μάς γοητεύουν, δταν μέ μιά 
λέξη δημιουργεί κλίμα, δπου μπορούμε άνετα 
νά άναπνέουμε. Νομίζω δέ, o ti τά προτερήματα 
αΰτά χαρακτηρίζουν γενικά τήν ποιητική συλλο* 
γή τού κ. Κραψίτη, χωρίς, βέβαια, νάπουσιάζει
— εύτυχώς, δμως, όχι συχνά— ό βερμπαλισμός. 
Γιά δείγμα δλοκληρωμέ-νου τραγουδιού δίνω τό 
«Φθινόπωρο» πού, κατά τή γνώμη μου, είναι τό 
ωραιότερο τραγούδι τής συλλογής :

Ώ ρ ες, μέρες, βρέχει, βρέχει άτέλειω τα . 
Τ2ρες, μέρες, άκούμ» τό τραγούδι τής σια>·

Ιπής.
Ό λ α  μ ιά  απέραντη κ ίτρ ινη κορδέλλα.
"Ενα π α ιδ ί βα π τίζε ι τή χάρτινη  βάρκα του 
στ’ αύλάκι nob κυλάει στό δρόμο.
~·*βρα  καλή στό μεγάλο ταξίδ ι βαρκούλα 
κα ί νά φέρεις ένα μάτσο στεφάνια τού Μάη —
01 λυπημένες νότες ξεψυχούν στήν άσφαλτο. 
Μιά νέα πίσω ά π ' τό παράθυρο μετράει τ ίς

[ώρες
|« φ ο λ λ ( |« ι (να ftsXid ρωμάντξο κ α ί ψιθυ- 

' ' [?!»·<■:
— Πόσ& μ ιλ ά ε ι «τήν ψυχή μου τά φθινόπωρο— 

Ό λ α  μ ιά  άπέραντη κ ίτρ ινη κοριέ λλ*. 
Π ερίλυπος κόιτώ  Ινα μπουκέτο φθινόπωρα 
Ιν«  μπουκέττο μαραμένα τριαντάφυλλα
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στοιβαγμένα ατού σαλονιού μου τό κινέζικο
[βάζο

πού έχει ραγίσει.
Φέρνει εύχαρίστηση τό διάβασμα τέτοιων 

στίχων. Κι άλλοι έγραψαν γ ιά  τό θέμα αύτό. 
'Αλλά ή πρωτοτυπία δέν έγκειτα ι τόσο στό θέ
μα δσο ατό «νέο φως» πού ρίχνει άπάνω του 
ό Ποιητής, καθώς πιστεύω δτι γ ίνεται στό θέμα 
τοϋ παραπάνω τραγουδιού.

Τελειώνοντας τό σύντομο αύτό σημείωμα, 
θά ήταν άσυγχώρητη παράλειψη, ξέχωρα άπό τή 
φροντισμένη έκδοση καί τό έξώφυλλο (όφειλό- 
μενο στό ζωγράφο Κώστα Μαλάμο), νά μήν έξά- 
ρω ιδιαίτερα τήν εικονογράφηση τού γλύπτη 
Παύλου Βρέλλη. Ε ίναι, χωρίς υπερβολή, θαυμα
στή, άληθινή Ποίηση μέ εικόνες

Π.Φ.
*

Δέσποινας Πατρινού.— Δανάη Βραΐλα,  μυθιστόρη-
ρημα, 'Αθήνα 1953.
Τό αίμα Θαρρείς τού γέρο-Τάσου, τού πα- 

πού της, έτρεχε στίς φλέβες τής Δανάης Βράϊλα 
τής ήρωΐδας τού μυθιστορήματος τής Δέσποινας 
Πατρινού. 'Από μικρή, κυνηγούσε νά βρή στά 
νερά τής θάλασσας, άνάμεσα στ' άλλα τά πολλά, 
τό βότσαλο τό άληθινό, τήν ποικιλλόχρωμη έκεί- 
νη πετρούλα, πού σάν, βγαίνοντας άπό τό νερό 
στεγνώσει δέ χάνει, δπως οί άλλες, τή γοητεία 
τών χρωμάτων της. *Κάποιο θάναι τό βότσαλο 
τό άληθινό πού ποτέ δέν ξεθωριάζει, θ ά  τόβρει, 
κάποτε θέ τόβρει...».

Έ τ σ ι κι 4 παπούς της : Τό κτήμα του, κα
τσάβραχα μ' έναν θεώρατο βράχο καί πευκώνα, 
τά δουλεύει πεισματικά καί άσταμάτηγα, «ώς 
πού νά Ιδή τή ζωή σ' δλα του τά τριγύρω», άν· 
θρώπους κ ι' άψυχα. Καί καθώς τή «Βίγλα» 
του τή χώριζε στά δύο ή δημοσιά, δέν ήσύχαζε 
άν δέν έκανε καί τό δημόσιο άκόμα δρόμο, δι
κό του- δημιουργεί λοιπόν, Ινα δρόμο τής έφεύ* 
ρεσής του, άπό πάνω άπό τόν έπ ίγειο  : άνάμεσα 
στίς λεμονιές τής Β ίγλας, έβαλε κυψέλες· κι 
έτσι έφκιασε μέ τά μελίσια πού πηγαινοερχό
ταν, Ινα δρόμο άπάνου άπό τή δημοσιά, ποί) 
έτσι είναι τώρα κι αύτή δική του...

Τό ίδ ιο  κ ι ή Δανάη : άπό μικρή, κυνηγούσε 
π ε ισ μ α τικά  τό άέρινο, τό όνειρευτό, τό άνέφ ι- 
κτο : κάθε σούρουπο, καθώς τά  φώτα τών σπη- 
τιών τού χωριού, πού ά πλώ νετα ι πενήντα  μέτρα 
κάτου άπό τόν κάθετο βράχο τής Β ίγλα ς , άνα
βαν Ιν α —Ινα , ή θάλασσα βούιζε κοντινή, ό άνε
μος άρχιζε νά σφυρίζη στόν πευκώνα της κ ι 
δ άέρας εύώ ίια ζε  άπό λεμονάνθια, μαζή μέ τήν 
ξαδέρφη της τήν Ά ν ν α , βγαίναν «I δυό τοος γιΛ 
νά ϊδούν τή μικρή νεράιδα , πού τα κ τ ικ ά , κάθε 
βράδυ κατέβα ινε άπό τό δάσος, κ ι Ιρχόταν  ν* 
χορέψει άνάμεσα στά δέντρα.

***
Ή  Δ«νάη ίμ®{ —δπω ς * ι ή "Αννα— άηό

μικρά της άκόμα χρόνια, είναι οίερήμένη 
άπ» στοργή : ή μητέρα της, ιδιοσυγκρασία, κλει· 
βτή κι *ν«κδήλ(»τη, ίγ * π » ΰ «  μόνίν Ά  μ»ν·&β'
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γυ ιδ  της, *6 Σόλωνα· 4 π ατέρα ς της. οονΐαξιοΰ* 
χος δ ικαστικός, αδιάφορος κ α ί αδρανής, ζοϋσβ 
μέσα ο’ ίνα ν  κόσμο έντελώ ς δικό του, χαμηλό 
κ α ί στενεμμένο, κάτου άπό τήν — άδιαμαρτύρη- 
τά  του— δυναστ·ία  τή ς γυνα ίκ ας του.

Ή  μικρούλα Δανάη, διψοδσε γ ιά  χάδι, γ ιά  
τρυφεράδα, γ ι ’ άγάπη· κανένας δμως δέν απλώ
ν® πρός αδτή τό χέρι. Ά κόμα κι ό άδερφός της 
δ Σόλωνας, διαποτισμένος άπό τήν υπεροχή ποί) 
πίστευε δτι τοδίινβ τό φύλο του καί τά λ ίγα  
περισσότερά του χρόνια, άντίς άγάπη, τή σύν- 
τριβε μέ τήν είρωνία μιας πρώϊμης σοβαρότητας.

Ή  Δανάη, elvat ή έξόριστη τοδ παιδιχοδ 
παραδείσου. Τόν άποζήτησε λοιπόν κι «δτή, στό 
άπλησίαστο, στή χίμαιρα, στό μαγικό κόσμο τοδ 
δνείρου καί τής φαντασίας. *Η Δανάη διψούσε 
γ ι” άγάπη· τό καθημερινό της δμως περιβάλλον 
—έκτός άπό τήν δμοιόπαθη ξαδέρφη της— ήταν 
κλειστό, συμβατικό, θλιβερό· σχεδόν έχθρικό καί 
σκληρό· μέσα σ'αδτο μεγάλωσε, καί σχεδόν έχα
σε έτσι τήν έπαφή της μέ τδν κόσμο τής πραγ
ματικότητας. *»*

Κάποιο πρωϊνό, έκ εί στόν πευκώνα, στά 
χέρια  ένός δρρενος, γνώρισε τό συγκλονισμό τοδ 
φύλου καί τήν έλξη ποδ μεθά, παρασύρει σέ δό
σιμο· δμως καί τότε άκόμα, δέν άφέθηκε τελικά 
σέ δ,τι τής υπαγόρευε, άποζητοδσε ή φύση της' 
δέ δόθηκε· κι έδιωξε Ιτσι τήν δλοκληρωτική 
χαρά ποδ θά μπορούσε νά τή συμφιλιώση μέ 
τόν κόσμο, μέ τήν πραγματικότητα, μέ τοδς άν- 
θρώπους.

Π αντρεύτηκε τόν πρώτο ποδ τή ζήτησε, μέ 
τήν αδταπάτη  πώς, ατό τέλος, ή λύτρωση, ή εδ- 
τυ χ ία  ποδ άποζητοδσε, πρ έπει έ κ ε ΐ  κοντά νά 
βρισκόταν, στό γάμο ' στήν π ραγμ ατικότητα  
δμως, γ ιά  νά ξεφύγη άπό τδ ψυχρό κ α ί κ α τα - 
θλ ιπτικό  έκε ΐνο  περιβάλλον ποδ τή  συμπίεζε. 
Ό μ ω ς, στήν ϋνωση πού Ιτσ ι έκαμε, δέν έννοιω- 
ο», δέ μποροδσε νά νοιώση δ ,τ ι τήν ε ίχ ε  συγ
κλονίσει κάποιο  πρωινό, έ κ ε ΐ  στόν πευκώ να , 
στά χέρ ια  κάποιου άρρενος ποδ ε ίχ ε  δεσπόσει 
ά π ά ν »  της. ‘Ο άνθρωπος έτσι γ ιά  τόν δποίο  νό
μισε δτι άπό τώρα κ α ί μπρός θά γινόταν γ ι ' 
αδτή δλος 6 κόσμος, άπό τ ις  πρώ τες ώρες, τής 
φάνηκε ξαφνικά  σάν ένας άγνωστος κ ι ένας 
συμβατικός δυνάστης. Στή σκέψη της κυριάρχη- 
8ε ή άνάμνηση τοδ άλλου, κ ι δ ,τ ι κοντά  του ε ίχ ε  
τότε νοιώσει, Α δτός έδώ, τής φάνηκε τώρα ένας 
παρείσακτος. Γ ιά  πρώτη έτσι φορά προσέχει 
πόσο «μακρυά κ ι ώ χροκίτρινα  ε ίν α ι τά  χέρ ια  
του», ί»δτά ποδ λ ίγο  πρίν τήν εΤχαν σφίξει στό 
οκοτάδι, κ ι ά να τρ ιχ ιά ζε ι. Ά π ό  τήν πρώτη νύ
χτα  κατάλαβε, δτι έκεΐνο  ποδ περίμενε, δέν ε ΐ-  
χεν  Ιρθει· άντίς γ ι ' αδτό, κ ά τι άσχημο κ α ί βρω
μερό, ποδ 9έ θά μποροΰο» νά δμολογήση σέ 
Ηανίνά.

**4
Δέ μΛβρβδβ» η ιά  ι ί π ο ι ·  νά τήν κρατήοη 

Μ ίνιά «ι*ν άντρα γ ιά  τ4ν 4η·Το * Ι» ίά ν ιτ« ι τώ
ρα άη!(« , m il «ιγά·Η·*»γά, κ α ί μ Τ « ς. Κ αί {*.

«Ιί ««ι ι̂ν tm . QouHv* i l t i

cH nii4»flnrw :h b H - iA i

xal δστερα άπ’ αδτό, 8έ μπορεί νά 6ρή καταν- 
νόηση, άγάπη, στοργή.

Κ αί τώρα ;... Γρήγορα !... γρήγορα !.. Πρέ
πει νά φύγη !.. μιά βαλίτσα ... Γ ιά  ποδ ; 'Οπου
δήποτε άλλοδ, έκτός άπό 3ώ... Στό δρόμο... στό 
άγνωστο...

Γιά τελευταία π ιά  φορά κοιμάται στό σπή- 
τι της. Δίπλα της, μιά π^ληά φωτογραφία : 
ή μητέρα της, δ πατέρας της, δ Σόλων κι αυτή. 
Ή  μητέρα, άχουμπάει τό χέρι της στόν ώμο τής 
μικρούλας Δανάης. Μές στή δίψα της, ζεστό τό 
αισθάνεται, ζωντανό νά τή χα ϊδεύει τό μητρικό 
χέρι... Καί κοιμάται κάτου άπό τό νανούρισμα 
τής μάννας...

Ξημερώνει... Ή  Δανάη παίρνει τό βαλιτσάκι 
στό χέρι.

Καί καθώς περνάει άπό τό δωμάτιο τής μη
τέρας της, σταματάει γ ιά  μιά στιγμή : «Εδχα-
ριστώ, μητέρα», ψυθιρίζει- καί προχωρεί στή 
σκάλα... ***

Στό μεταξύ, πριν άπ’ αδτή, ε ίχ ε  φύγει, 
στήν άγκαλιά  «δμως τής αιώνιας γαλήνης* κι 
ή Ά ννα . Ή  μητέρα της, ε ίχε  χάσει άπό άτύχη- 
μα τά μοναχογιό της ποδ γκρεμίστηκε άπό τή 
Β ίγλα καί καθώς άναζητοϋσε τό κορμί του, ε ΐ- 
χεν άνακαλύψει τήν άπιστία τοΰ άντρός της. 
Ί 'στερα  άπ' αδτό κλείστηκε σ’ δνα κύκλο μίσους 
γ ι' δ,τι λέγεται ζωή· μισούσε άκόμα καί τήν 
κόρη της τήν Ά ννα , τήν δστερογεννημένη, γ ια τί 
ε ίχ ε  τά μάτια τοδ πατέρα της.

Κ ι ή προδομένη γυνα ίκα , τήν έμποδίζει τε
λ ικ ά  νά εδτοχήση, αδτοκτονώ ντας μπροστά της, 
τή στιγμή ποδ αδτή ετοιμαζόταν νά έγκ α τα λ ε ί-  
ψη μέ τόν άγαπημένο της τό σπήτι,

*«*
Αδτό ε ίν α ι σέ γεν ικ ές  γραμμές τδ μυθιστό

ρημα τής Δέσποινας Π ιτρ ινο δ  : Τά πρόσωπά της 
άνάγλυφ α, κινούνται άνετα  μέσα στό περιβάλλον 
τους' ο( πράξεις τους, οί χειρονομίες τους, έναρ- 
μονισμένες πρός τό χαρακτήρα  τους· οί περ ι
γραφές της, γεμ ά τες  ζω ντάνια, κ α ί σέ . μερ ικά  
σημεία έξαίσιες· γλώσσα κ α ί δφος, στρωτά x a l  
άνετα.

Ή  Δ.Π. μέ τό βιβλίο της αδτό, μάς δίνει 
μ ιά  άξιοπρόεεχτη κ ι εδσυνείδητη έργασία.

4 .2 .
*

Κώστα Σ τίρ^ιοπούλου : « Κ λ ε ισ τή  Ζ ω ή» .  Μυ
θιστόρημα. Ά θή να ι 196U.
"Ενα αιώνιο θέμα, χω ρίς νά ε ίν α ι κ α ί μ ε

γάλο . Ή  άνία  τής έπ α ρ χ ια κ ή ς ζωής, ποδ έξου- 
δετερώ νει τόσα νεανικά  δνειρα κ α ί ρυθμίζει τδ 
μέλλον τοδ άνθρώπου. Ό σων θά *Τχ*ν τό ψ υχι
κό σθένος νά δποταχθοδν στήν τύχη  τους κ α ί νά 
ζήσουν τή ζωή τής έπ αρχία ς, τήν κλειστή  ζωή, 
κοδ βέν τής χα μ ο γελ ά  κανένα παρήγορο φως, 
πού νά προαναγγέλη  ένα καλύτερο μέλλον.

Ε ίνα ι τέ περιβά λλον ποδ Ικ ρ ιν ·  ιή ν  ζωή  
« 8  ποιητή Κ ά ^ ω τά κ η . -*0 Αντίλαλο* τής πρβ- 
u t S e m j  < V $ * v «  τ ίβ β  * ρ γ *  » « 1  τ * 3 »  | { ( | « ΐ ι ν ^ μ | ·
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νδς στήν Πρέβεζα. Καί ήταν γιά  τόν τραγικό 
ποιητή ένας εμπαιγμός, μέσα στήν θλιβερή πρα
γματικότητα, πού ζούσε καί ποί) τίποτα δέν μπο
ρούσε νά τήν άλλάξη. Δέν ε ίχ ε  τό θάρρος ν' άν- 
τικρύση τήν κατάσταση κατάμματα. Νά παραι- 
τηθή άπό τήν υπηρεσία, πού τόν κρατούσε— θλι
βερό δεσμώτη— στήν έπαρχία καί νά πάη νά 
ζήση στήν πρωτεύουσα, όπου θά εδρισκαν Ικανο
ποίηση οί ποιητικοί του ίμεροι, άλλά ζήτησε 
τόν λυτρωμό, στή γαλήνη τοΰ τά^ου.

"Ενα τέτοιο περιβάλλον, ή καταθλιπτική  
ζωή τής έπαρχίας, είναι τό θέμα τού μυθιστορή
ματος τού νέου πεζογράφου κ. Κώστα Στεργιό- 
πουλου.

Τό Ιπικρατέστερο συναίσθημα, πού μού ένέ- 
πνευσε ή «Κλειστή Ζωή» είναι ό θαυμασμός γιά  
τόν άθλον, πού πέτυχε ό κ . ϊτεργιόπουλος. Ε ί
ναι, δπως προκύπτει άπό διάφορα σχόλια, πού 
άκολοόθησαν τήν έμφάνισή του, στόν πνευματικά  
στίβο τής χώρας, άρκβτά νέος.

Τίποτε δέν τόν βοηθούσε στό τόλμημά του 
νά καταπιασθή μ' ένα τόσο Ισχνό θέμα. Ούτε 
πείρα μπορούσε νά βχη, ούτε καί προσωπικές 
άπογοητεύσεις, γ ιά  νά συνειδητοποιήση, μέ τόση 
ένάργεια καί μέ τέτοια τέχνη, δλα τά περιστα
τικά, πού συνθέτουν τήν καταθλιπτική ζωή τής 
επαρχίας. Διέθετε ταλέντο. Καί δπου ύπάρχει 
ή πηγαία  εμπνευσις καί ή άκτινοβολία τοϋ τα
λέντου, έπιτυγχάνονται καί τά πιό δύσκολα 
πνευματικά κατορθώματα.

Οί σελίδες του άναδίνουν σέ δλους τούς 
θλιβερούς τόνους, τό μονότονο τραγούδι τής 
έπαρχιακής ζωής καί μάλιστα τής νησιώτικης 
ζωής, πού δέν τήν άπομονώνουν μόνο οί άποστά- 
σεις, άπό τήν ζωή τών μ«γαλοπόλ*ων. Στό θαμ
πό α&τό περνβάλον κινούνται πολλά πρόσωπα. 
"Αλλα έμφανίζονται καί γεμίζουν λ ίγες σελίδες, 
μέ τούς καύμόύς καί τά δνειρά τοος καί άλλα  
αδλακώνουν τό μονότονο στερέωμα τής έπαρχια- 
κής ζωής, σάν διάττοντες άστέρες.

Ά λ λ α  μάς άπασχολούν περισσότερο, δπως 
ή κόρη τού έπάρχου κ α ί ή βοηθός τού φαρμα
κοποιού. Πρωταγωνιστούντα- πρόσωπα, πού π ερ ι
φέρουν τήν άνί« τους, σέ δλες τ ίς  σελίδες τού 
βιβλίου, ε ίν α ι δ φαρμακοποιός κ α ί δ καθηγητής 
τής μουσικής. Ό  πρώτος, πού, παράλληλα  μέ 
τήν π ολιτική , ο ίσ τρ η λα τε ίτα ι άπό κ α λ λ ιτεχν ικ ές  
άνησυχίεςι ζητεί,- στήν δημιουργία άνάλογης 
κ α λ λ ιτεχ ν ικ ή ς  άτμοσφαίρας, μίαν άνώτερη άπα* 
βχόληση κ α ί δ μουσικός, πού προσπαθεί νά έξοι- 
κειώση τούς νέους κ α ί τ ίς  κοπέλλες τού νησιού, 
μέ τ ίς  π ο ιη τ ικ ές μουσικές σελίδες τού Μόζαρτ 
κ α ί τού Σούμπερτ.

Ό ,τ ι  λ ε ίπ ε ι άπό τδ μυθιστόρημα τού κ. 
Σ ϊέργιόπουλου. ε ίν α ι δ «μύθος». Οί σελίδες του, 
δσο κ ι' δν χαρακτηρ ίζοντα ι άπό μ ιά  ώριμότητα, 
άπδ μ ιά  Ικανοποιητική  πληρότητα, μένουν άαύν· 
βετες μεταξύ τοος. Λ είπ ε ι δλότελα  ή βυνδετική 
έ**ίνη δλη. πού προβάλλει τήν μυθική συνέπεια. 
Ά λ λ ά  —* α τ» λ ή γ» ι κ α νείς  β' Ιν«  τέτοιο βυμπί» 
ρασμα, άφβύ ά γκα λ ιά σ ει, μέ στοργή κ α ί κατα - 
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γιόπουλου— είναι άπαραίτητος 6 μύθος στήν 
«Κλειστή Ζωή»; Μήπως οί άσύνδετες αύτές σε
λίδες δέν συνθέτουν τήν πλήξη, τήν μοναξιά καί 
τήν άνία, πού είναι ή άποπνικτική άτμοσφαίρα 
τής έπαρχιακής ζωής : Μήπως ό Καρ«ι>τάκης
χρειάσθηκε τήν έμπνευση τού 'Ομήρου και τήν 
έκταση τού ομηρικού έπους, γ ιά  νά περιγράφω 
τήν άνία τής έπαρχίας ;

Λίγοι έπιγραμματικοί στίχοι συνθέτουν τό 
κύκνειο άσμα του. Καί τά ολιγόστιχα αύτά ποι
ήματα ζωντανεύουν δλη του τήν περιπέτεια. 
Τόν έπίλογο μιας ταραγμένης ζωής.

Ό  κ. Στεργιόπουλος —κι' αυτό είνα ι τό 
έκπληκτικό—συνθέτει §να πολυπρόσωπο πίνακα, 
έντελώς άντικειμενικά. Δέν διηγείται καμμιά  
άτομική του περιπέτεια . Καί καθώς δ χρωστή
ρας του ζω γραφίζει ποικίλες μορφές καί ά πει
ρα συμπλέγματα, είναι φανερό πώς δέν έχει 
κανένα συγκεκριμένο πρότυπο. Μέ μιά κατα
πληκτική εύχέρεια — πού διαθέτουν μόνο οί 
πραγματικοί δημιουργοί— διεισδύει στίς συνθή
κες πού χαρακτηρίζουν τήν κοινωνικοπολιτική  
διάρθρωση τής έπαρχίας καί περιγράφει τήν 
κλειστή ζωή της.

Αύτό είναι καί τό έπίτευγμα τού νέου πεζο 
γράφου. Δέν είναι ά ρκετό; Έ γώ  δέν βρίσκω 
κατά τί θά κέρδ.ζε τό μυθιστόρημά του δν περι
έγραφε τήν ζωή δλίγων προσώπων, δπότε θά 
κατάφευγε εις τήν έφεύρεση ενός μύθου, πράγ
μα πού θά γινότανε είς βάρος τής άληθοφάνειας 
καί τής ζωντάνιας, πού είναι τά κύρια γνωρί
σματα τού Βιβλίου.

Ό  νέος συγγραφεύς είναι μιά υπολογίσιμη 
δύναμις στήν νεοελληνική πεζογραφία. Μέ τήν 
«Κλειστή4 Ζωή» έδειξε τί μπορεί νά προοφέρη 
στήν λογοτεχνία  μας τό πεζογραφικδ ταλέντο 
πού άνατέλλει στίς σελίδες τού καινούργιού αύ· 
τού μυθιστορήματος.

Νίκος ϋρωτόπαηαί
*

Χρησ, Σολομωνίδη, * uIa>vtS rtotrjxal», 1 Αθή
να ι 1953.
Ό  κ. Σολομωνίδης συνεχίζοντας τήν έργα- 

σία του γιά τούς Σμυρναίους ανθρώπους τών 
γραμμάτων μετά τήν Ιστορία τών Ιωνικών 
γραμμάτων μέ τόν τίτλο «Στις δχθες τοΰ Μέ
λη», μάς δίνει τώρα Ινα νέο βιβλίο άναφερό- 
μενο στό Σμυρναΐο ποιητή Στέλιο Σπεράντζα 
καί στις άδελφές Βατίδου.

’Εκείνο, πού αμέσως Αντιλαμβάνεται κα
νείς, είναι τό στρωτό, απαλό καί εύγενικό ΰφος 
τό λογοτεχνικό καί μαζί τό κριτικό γράψιμο.

*0  κ. Σολομωνίδης βλέπβι μέ Αρκετή συμ
πάθεια τόσο τό ποιητικό έργο τοΟ γνωστοΟ 
ποιητή Στέλιου Σπεράντζα, δσο καί τό λιγώτβ* 
ρο σέ ογκο καί λιγώτβρο γνωστό άλλ' άρκετά 
στοχαστικό καί λυρικό τραγούδι τών Αδελφών 
Βαΐίδου. γιά τΙς οποίες ομως δέν Απαξίωσε νά 
γράψΤΙ Κάποτε εύμενή «χάλια ένας Παλαμβς. 

Τής “Ο λγας Β « ί6 ο υ  «αρβθίτιι ·έητό $



κ ΗΠΕΙΡΏΤΙΚΗ ΕΣΤίιΑ »

των ποιητικών αποοπασμα  
τω ν— χαρακτηριστικά α
ποσπάσματα καί άπό τά 
πεζά  της. Λιαπνέονται όλα 
άπό μιά παθητική νοσταλ
γία γιά τήν αξέχαστη 
Σμύρνη, γιά τούς τόπους 
πού εθρεψαν καί έθέρμα- 
ναν τήν ποιητική φαντα
σία ενός Ό μηρου.

Ή  εργασία τοΰ κ. Σο- 
λομωνίδη καθιστά ευρύ
τερα γνωστό τό εργο τρι
ών ευσυνείδητων θεραπόν
των τής ποίησης.

Ειπώθηκε δτι τό προη
γούμενο βιβλίο τοΰ κ. Σο- 
λομωνίδη άπέπνεε «τόσον  
πόνο καί τόση νοσταλγία !» 
Τ όν ίδιο πόνο καί τήν 
ίδια νοσταλγία αποπνέουν 
καί οί σελίδες τής «’Ιωνι
κής ποίησης». Μόνο πού 
έδώ υπάρχει καί κάποιος 
τόνος κυριαρχίας τοΰ π ό 
νου, καθώ ς προβάλλεται 
έντονα καί Ικανοποιητικά  
ή βεβαιότητα τής συνέ
χειας - έστω καί σέ ξένα  
χώματα — τοΰ Ίω νικοΰ  
πολιτισμού.

Τ . Σ .

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΛ
ΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ —

Στή Λευκάδα τόν τελευ
ταίο καιρό παρουσιάζεται
•Ο .Ό ίφ ίύ ί»  ^ιά ά?10' 
Λ 'ν π ά δ ο ΐ  ατά λο™ πνευ 

Γ.άνν,να κ ίν η σ η . 
Αύτό οφείλεται, στό μεγα
λύτερο μέρος της, στήν 
ύπαρξη καί δράση ένός 
λαμπρού μουσικοφιλολογι- 
κοΰ δμίλου, τοΰ «Όρ· 
φέως» πού μέ τό φιλολο
γικό του τμήμα κα'ι τή 
μουσική σχολή έγχορδων 
κα ίτή  χορωδία του δίνει 
ώΦήσβις γιά τήν πραγμα
τοποίηση ποικίλων πνευ
ματικών έκδηλώσεων, 

Πέρισυ 6 «Όρφεύς» γιά 
νά δώση μιά γερή πνευμα
τική ώθηση στόν τόπο καί 
νά τιμήση ΐσύ< πνευματι
κούς Δευκαδίους ήρωεξ, 
Βαλβωρίτη “  ‘ ‘

Ο Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ  Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ  Ε Ι Σ  Ι Ω Α Ν Ν Ι Ν Α

Ρ Β ώ: Θ Ο Τ ΙΆ  ,:
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Υπουργός τής Παιδείας 
τής « Ηπειρωτικής Έ -

Καΐά τήν έπίσκεψίν του είς ’Ιωάννινα ο 
κ. Καλλίας έπεσκέφθη καί τά Γραφεία 
στίας» δπου έγένετο πρός τιμήν του δεξίωσις. Κίς τήν φωτογρα* 
φίαν δ κ.Ύπουργόί τών Γραφείων τής «‘Ηπειρωτική? Εστίας» 
πλαισιούμενος ύπό τών συνοδευόντων αύτόν κ. κ. Δ. Μαλεϊσίβη, 
Γεν. Γραμματέως τής Γίν. Διοικήσεως ‘Ηπείρον, Χρ. Κιχσίβη, 
Νομάρχου Ίωαννίνων, Β. Ρουσοπούλου, Λιευθυντοΰ τής ΓΔ.Η ., 
Παν. Κοροντξή, ΔιβυθυντοΟ τής Ζωσιμαίας Παιδαγ. “Ακαδημίας, 
Μιχ. Μάνου, έκδοτου, Ίωάν. Ν. Νικολαίδου τής Συντακτικής Ε 
πιτροπής τοΰ Περιοδικού, δίδος Άρτέμιδος Πουτέτση. ζωγράφου, 
Β. Σφυρόερα καθηγητοΰ - λογοτέχνου, Β· Κραψίτη, ποιητοΰ καί 

Μιχ. Γιάννενα, δημοσιογράφου.

_ ίιΛίλιανό,
2  α μπίλια, Σταματέλο κ,ά. ίτοίμαβε μεγάλες γι·
Qgii$ grt νηβΐ μ ΐ ο\1μμ»ιοχή κορυφαίων

άντιπροσώπων Τοΰ πνεύματος καί τής τ$χνή<. 
Έ φ έιος οργανώνει γιά τόν έρχόμενο
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ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΔΗΜΟΥΣ ΗΠΕΙΡΟΤΑΣ

Ή  « 'Η πειρω τική Ε σ τία ν  έκτός 
τών άλλων, εταξε σά σκοπό της νά 
φέρη  σέ πνευματική  επικοινω νία  
τους Ή π ειρώ τα ς  τον εξωτερικόν 
μ ε  τή γεννέτειρά  τους δσο καί μ ε 
ταξύ τονς. Γ ι ’ αυτό άπό τά προσε
χή τεύχη της Μ  άφιερώση είδικες  
σελίδες γιά  την παρακολούθηση τών 
πνευματικώ ν καί άλλων εκδηλώ 
σεων τών αποδήμω ν Ή πειρω τώ ν. 
Ιίαρακαλονμε λοιπόν τονς αυνδρο- 
μητάς και άναγνώστες μας άποδή- 
μονς Ή π ειρώ τες , δπον κ ι’άν εύρί- 
σκωνται, νά μάς ένημερώ νονν αχε- 
τικώ ς μ'ε τήν δράση τών Σ ω μ α 
τείω ν, Συλλόγω ν και ’Αδελφοτή
των, γράφοντας μας γιά δλες τίς 
εκδηλώσεις των.

(18—24) φεστιβάλ, τοΰ όποιου ή επιτυχία προ- 
μηνύβται εξαιρετική.

Παράλληλα ό «Όρφεΰς» γιά νά ελθη σέ 
έπαφή μέ τόν πνευματικό κόσμο τών Γιαννί- 
νων όργανώνβι —στό πλαίσιο μιας εκδρομής 
πού πραγματοποιεί— στήν πόλη μας στις 8 
καί 9 Α ύγο υσ του  μουσικοκαλλιτεχνική εμφάνι
ση τών μελών του. Πρός τό σκοπό αύτό κλι
μάκιο τοΰ Ιυμβουλι’ου τοΰ «Όρφεως» έπεσκέ- 
φθηκε τά Γιάννινα τό μήνα αύτό καί μέσω  
τής «'Ηπειρωτικής Εστίας» ήρθε σέ επαφή με 
τούς πνευματικούς κύκλους τής πόλεως γιά ενα 
συντονισμό προσπαθειών γιά τήν καλλίτερη 
επιτυχία τής έμφανίσεως. Ή  «’Ηπειρωτική 
Εστία» συμπαραστέκεται θερμά στήν προσπά
θεια αύτή τοΰ «Όρφεως», ιοΰ οποίου οί σκο
ποί ταυτίζονται μέ εκείνους πού έταξε τό περιο
δικό μας καί παρακαλεϊ τούς συνδρομητάς, 
άναγνώστες καί φίλους της νά περιβάλουν μέ 
δλη τους τή συμπάθεια καί τή στοργή τήν 
πνευματική καί εύγενή αύτή έκδήλωση πού 
έκτός άπό τά δλλα θά φέρη σέ στενή έπαφή 
τήν Ήπειρο μέ τή Λευκάδα, δυό περιοχές πού 
έχουν πολλά κοινά σημεία επαφής στήν Ιστο
ρία τοΰ έθνους καί τοΰ πνεύματος.

•

ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ
1. Λό·>φ τών σ υ ν ε χ ο μ έ ν ω ν  κσταρρακτω - 

6© ν βροχώ ν ΑλΦκληρος οχ^δόν ό κάμπος λής

--------------- ^

"Αρτης έπλημμύρισεν μέ άποτέλεσμα τήν 
καταστροφήν μεγάλου μέρους τής όρυζοκαλ- 
λιεργείας καί τών δημητριακών.

2. ΑΙ ένεργηθεϊσαι Οπό τοΟ κ. Γ . Νικο
λάου άνασκαφικαί ϊρευναι είς τήν κορυφήν 
τοΟ Δρίσκου κοί είς τοποθεσίαν «Παληοσά- 
ραγό» τοΟ Ά λ ή  Πασά, πρός άνεόρεσιν κεκρυ 
μένων θησαυρών, οΟδέν άπίφερον.

3. Ό  εις ’Ιωάννινα έκπρόσωπος τής Ά μ ε- 
ρικανικίς άποσχολής κ. Ντίλον μετατίθεται 
άντικαθιστάμενος Οπό τοΟ κ. Γούντ.

4. Είς Βασιλικόν Πωγωνίου τρεις μικροί 
διεμελίσθησαν συνεπεΙα έκρήξεως βλήματος 
δλμου, τό όποιον άνεΟρον καί περιεργόζοντο.

6. Μέ έξαιρετικήν έπιτυχίαν έτελέσθησαν 
οί έπιδείξεις τών σπουδαστών τής Ζωσιμαίας 
Παιδαγωγικής ‘Ακαδημίας ώς καί τών μαθη 
τών τών Προτύπων αύτής. Τήν ιδίαν έπιτυ· 
χίαν έσημείωσαν κοί οί τελεσθεΐσαι τήν έπσ- 
μένην είς τό Πανηπειρωτικόν Στάδιον έπιδεί- 
ξεις τών μαθητών τών Σχολείων Μέσης ‘Εκ- 
ριπαιδεύσεως.

7. Ά φίκετο είς Ιωάννινα Κλιμάκιον τοΟ 
ΟΗΕ τό όποιον θά έπισκεφθή διαφόρους πε· 
φερείας.

8. Διοικητής τής 8ης Μεραρχίας έτοπο- 
θετήθη ό ύποστράτηγος κ. Κετσέας.

9. Ύ πό τής Κυβερ'ήσεως λσμβάνεται 
ιδιαιτέρα μέριμνα διά τοΰς όρεινοΟς πληθυ
σμούς τής ’Ηπείρου διά τής διαθέσεως έκα- 
τοντάδων χιλιάδων όκάδων σίτου είς τιμήν 
χαμηλήν.

10. Διά Β .Δ . συνεστήθη έρανική έπιτροπή 
διά τήν άνίγερσιν τοΟ διδακτηρίου τής Ζωσι- 
μαίας Σχολής ύπό τήν Προεδρίαν τοΟ Μακα· 
ριωχάιου ‘Αρχιεπισκόπου.

11. Έπέστρεψεν έκ Κορέας δπου εΤχε με· 
xc-βή διά νά μεταφέρη τόν χαιρετισμόν τής 
Κυβερνήσεως είς τούς έκεΐ 'Έλληνας μάχη- 
τάς, ό βουλευτής κ. Δημ Ίω άννευ.

12. Είς τό 9ον Πανελλαδικόν Συνέδριον 
’Αναπήρων καί θυμάτων ουνεζητήθησαν καί 
έλήφθησαν άποφάσεις έπί τών ζητημάτων τής 
μουσουλμανικής περιουσίας καί τών Ίσραη· 
λιτικών άκινήτων.

13. Εις "Αρταν συνεκροτήθη σύσκεψις 
διά τό ζήτημα τής άποκαταστάσεως άκτη- 
μόνων καλλιεργητών είς τάς άποκαλυφθεΐσας 
γαίας τοΟ βάλτου ΡαγΙου.

14. Ε ίς  τού ς τελ εσ θέν τα ς  ά γώ να ς είς 
ΤρΙκκαλα, «Τ ά  Κ ιτριλάχια», οί ά θλη τα ί τών  
Ίω αννΙνω ν έπέτυχαν τρ εις π ρώ τας νίκας.

15. Τ ά  έκτελούμενα εις Κ όνιτσαν Α ρδευ
τικά Εργα έλπ ίζετα ι 6τι θά  άποπερατω θοΟ ν  
μέχρι τό τέλο ς τής θερινής περιόδου.

16. Δ ιά τήν καλλιτέραν λειτουρ γία ν τής  
Τεχνικής Σ χ ο λ ή ς  Ίω αννΙνω ν διετέθησα ν ο ο ·  
βαραί πιστώ σεις π αρά  τοΟ Ύ π ου ργα ίου  Β ιο 
μηχανίας καί Ε θ ν ικ ή ς  Ά μ ΰ ν η ς .

18 . ‘ Αφίκετο είς Ιω ά ννινα  ό α ' Ύ π α ρ χ η ·  
νός toO f \ E .£ .  καί τέω ς Διοικητής τής ΥΙΜ 
Μ εραρχίας κ. Σ όλω ν Γκ ίκ σς, Ιτρός έτηθεΦρη· 
9ιν τμημάτω ν τής περιοχής»



19. Ή  διαχειριστική έπιτροπή toO κληρο
δοτήματος Χ ριστοδούλου ΕύθυμΙου άπεφώσι- 
σε τήν χορήγησιν άπό τοΟ προσεχούς φθινο
πώρου υποτροφιών είς Ίω α νν ίτα ς  μ αθητάς.

20. Ά φίκετο είς ’ Ιωάννινα ό ύπουργός 
τής Ποιδείας κ. Κσλλίας πρός έπίσκεψιν τών 
παραμεθορίων περιοχήν. Είς τόν ’Υπουργόν 
έγένετο δεξίωσις είς τήν Παιδαγωγικήν Ά κα · 
δημίβν ώς καί είς τήν «Ηπειρωτικήν Εστίαν».

21. Ε ίς τούς Ν ομούς Ίω ανν ίνω ν, Ά ρ τ η ς  
κοί Πρεβέζης, έλειτούργησαν έννέα σχολα ϊ 
γεωργικής τεχνικής είς τά ς  όποίας έφοίτησαν 
164 άγροτόπα ιδες.

22. ‘Υπό τών ύπαλλήλω ν τής Τ ρ ο π ίζη ς 
τής ‘Ε λλάδος διετέθη ποσόν 80 έκατ. δ ρ α χ 
μών διά  τήν άνέγερσιν Σ χολείου είς Φ ούρκαν 
Κ ονίτσης.

23. Χ άρις εις τό ένδιαφέρον τοΰ Σ ίβ α · 
σμ ιω τάτου Μ ητροπολίτου Ά ρ τ η ς  κ. Σ ερ α 
φείμ ή ’Ά ρ τ α  άπ ίκτησ εν έθνικόν στάδιον, τό 
όποιον άνακατασκευασθέν κατά τό μεγαλύ- 
τερον μέρος παρεδόθη είς τήν πόλιν.

25. Ε ίς ’Ιω άννινα ουνεκροτήθη έκπσιδευ· 
τικόν ουνέδριον τών δημοδιδασκάλω ν τής πε· 
ρ ιφερείας Ζ α γορ ίου—Μετσόβου διαρκέσαν έπί 
διήμερον.

26. Ή  έκδρομική κίνησις πα ρουσ ιά ζετα ι 
ικανοποιητική κ α θ ’ έχπασαν τήν "Η πειρον.

27. Ό  ίύ ρ ιο κ ό μ ε ν ο ς  είς ’Α θ ή να ς Γ εν ικός 
Δ ιο ικ ητή ς ’Η π ε ίρ ο υ  σ υ ν εχ ίζε ι τ ά ς  μ ετά  τώ ν 
ά ρ μ ο δ ίω ν  σ υ ν ε ρ γ α σ ία ς  το υ  δ ιά  τήν ίπ ίλ υ σ ιν  
τώ ν ή π ε ιρ ω τικ β ν  ζη τη μ ά τω ν .

28. Ά φ ίχ θ η  είς Ιω ά ν ν ιν α  ή Π ρόεδρος τοΟ 
Π1ΚΚΑ κ. Λ ίνα Τ σαλδάρη f)\iς έδήλωσεν 
είς τήν «’Ηπειρωτικήν ‘Εστίαν* ήν έπεσκέφθη 
ότι θά δωρήση τήν βιβλιοθήκην τοϋ άειμνή 
στου πατρός της Σ π . Λ άμπρου είς τήν πόλιν.

30 Ά φ ίκ ε τ ο  ε ις  Ι ω ά ν ν ιν α  ό ά ρ χ ισ τρ ά τη - 
γ ο ς  τοΰ  Ν . Α . το μ έω ς τώ ν  δ υ ν ά μ εω ν  τοΟ 
Ν Α Τ Ο  σ τρ α τη γ ό ς  κ. Ο ύ ά ϊμ α ν .

*
01  Ή π ε ιρ ώ τ α ι  τ ή ς  Α Ιγ ύ π τ ο υ

Τήν 5ην ‘Ιουλίου είς Καιρόν ελαβε χώραν 
ή έτησία γενική συνέλευσις τσΰ Πανηπειρωτι- 
κοΟ Συλλόγου Κάιρου. Κατ’ αϋτήν έγένετο λο
γοδοσία τσΰ Διοικητικού Συμβουλίου άποτε- 
λουμένου έκ τών κ.< * . Χρ. Δανοπούλου, προέ
δρου, Βασ. Πασχάλη, αντιπροέδρου, Παν. Τσού- 
κα, γεν. γραμματέως, Νικ. Βαζακα, ταμίου, Γ . 
Καλλίδη, Κυρ. Μαλίτη, Σωκρ. Βάνά, Στ. Μά- 
κου, Στ. Ζέρβα, Β. Βίττη, Λαξ. Άργιάννη, Μ. 
Ευαγγέλου, συμβουλών καί Ίωάν. ΟΙκονόμου 
καί Ά θ . Βιδούρη, έλεγκτών, τελοΰντος ύπό τήν 
έπίτιμον προεδρίαν τής Α.Σ. τοΰ Μητροπολίτου 
Έρμουπόλεως κ. χ. Εύαγγέλου καί τοΰ κ. Κων. 
Β. Σταύρου, άνεγνώσθησαν καί ένεκρίθησαντά 
πρακτικά τής προηγούμενης συνελεύσεως ό Ισο
λογισμός τοΰ Συλλόγου, ή Ιχθεσις τών Ελεγκτών- , 
και ένεκρίθησαν διάφοροι προτάσεις,

*

Vtl - a r l-L · · ··-··'·^ ·" ··  ■■■« ' · · · - · -

ΟΙ Ή π ειρ ώ τα ι Α ύ σ τρ α λία ς

Ή  ’Ηπειρωτική 'Αδελφότης τής Μελβούρ
νης εδωσε τήν Κυριακήν 17 Μαΐου διά  τοΰ 
καλλιτεχνικού ομίλου της εορτήν τής όποίας αί 
εισπράξεις θ ά  διατεθούν διά τήν περίθαλψ ιν 
τών ορφανών τής ‘Ελλάδος. Ή  καλλιτεχνική 
εορτή έσημείωσε εξαιρετικήν έπιτυχίαν. όφειλο- 
μένην τόσον είς τό περιεχόμενον τοϋ προγράμ
ματος καί τήν λαμπράν άπόδοσιν τών ρόλων 
όσον καί είς τούς κόπους καί φροντίδας που, 
διά τήν όργάνωσιν τής εορτής, κατέβαλε τό 
Διοικητικόν Συμβούλιον τής ’Αδελφότητος άπο- 
τελούμενον έκ τών κ.κ. Βασ. Π αππά. προέδρου, 
Θεοδ. Μαλλιού, αντιπροέδρου, Φωτ. Γιοβάννη, 
’Δθαν. Μπελλα, Μιχ. Σταμούλη, ’Αλεξάνδρου 
Γκίνη, Σπ. Π ίλιου καί Βασ. Βάση, συμβουλών, 

*
Ο Ι Ή π ειρ ώ τα ι Α μ ερ ικ ή ς

Τό νέον Διοικητικόν Συμβούλιον τών «Θυ
γατέρων τής ’Ηπείρου» άπετελέσθη ώς έξης : 
Ά νιιστ. Λιούμπου. πρόεδρος, ’Αθήνα Μάλλιου, 
αντιπρόεδρος, Χρ. Μότση, γεν. γραμματεύς, 
Εΰθ, Καλύβα, ταμίας, Χαρ. Γκίνη, Ε λένη  Τά- 
λιου. Λευκοθέα Κισιώνη, Βικτ. Ά λμ π α ν, Ά θ .  
Σιάκου, Εύφρ. Μπότσολου, σύμβουλοι καί Ό λ γ α  
Καλύβα κοί Σοφ. Βασιλείου, μέλη τής εξελεγ
κτικής ’Επιτροπής.

•
Α ρ χ α ιο λ ο γ ικ ο ί έρευ να ι καί 
α ν α σ τη λ ώ σ εις  Β υ ζα ν τ. ναών

Πρό 15θημ«ρου άφίκετο ένταΰθα ό δια
πρεπής άρχαιολόγος καθηγητής συμπατριώτης 
κ. Δημ. Κύαγγελίδης όστις μετέβη είς τό χωρίον 
Τουρκοπάλουκον Ά χερουσίας. δπου καί προέβη 
εις εργασίας άναστηλώσεως καί συντηρήσεως 
τοΰ έκεΐ βυζαντινού ναοΰ τοΰ 'Αγίου Δημη- 
τριου κτισθέντος κατά τό 1241 ύπό τοΰ Δεσπό
του τής ’Η πείρου Μιχαήλ Β ' τοΰ Κομνηνοΰ 
Δούκα.

Ό  κ. Εΰαγγελίδης μετέβη έπίσης είς Κασ- 
σώπην Πρεβέξης ενθα ό επιμελητής αρχαιοτή
των ’Ηπείρου ενεργεί άνασκαφάς, i t  συνεχειςι 
δέ θά  έποπτεύση νέων άνασκαφών βίς τόν Αρ
χαιολογικόν χώρον Δωδώνης.

•
Γύρω  άπό τόν Π άτερ Κ ο σμ δ

Μέ τήν ευκαιρία τής κατά τΙς 24 Δύγού· 
στου έ.ε. συμπληρώσεως έκατόν εβδομήντα τεσ
σάρων χρόνων, άπ’ όταν μαρτύρησε γιά  τήν 
Πίστη καί τό Γένος ό Η πειρω τικής καταγωγής 
Ίσαπόστολος καί Ιεροδιδάσκαλος Πάτερ Κο
σμάς. ή «Η πειρω τική ’Εστία», στό προσεχές 
της τεΰχος δημοσιεύει!

1) Ά π ό  άγνω στο μέχρι σήμ«ρβ χειρόγραφο 
τοϋ 1604, πού βρίσκετα ι στά χέρια  τοϋ Κ. Φω· 
τόπουλου, τή  Δ ιδαχή πού Ixove ά ΙΙά τερ  Κο-

---------- - - «Hft fei f>rmk: H έ ϊ ¥ ι Α *
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βμδς στήν εξοχική ’Εκκλησία τών Γιαννίνων 
Περίλεφτη στις 4 Αύγούστου 1779, είκοσι ήμε
ρες πρίν άπό τό μαρτύριό του.

Εμφανίζει άλλο, επίσης άγνωστο μέχρι σή
μερα χειρόγραφο τής αυτής Λιδαχής, συνταγμένο 
στά 1806. πού μας τό έμπιστειίβ·ηκε ό Γ . Μα- 
σούρας άπό τούς Βατβτάδες, όπου αύτό βρί- 
σκβται.

3) Δημοσιεύει προλογικό σημείωμα τοΰ άπό 
τούς συντάκτες μας Λ. Σαλαμάνκα, συγκριτικό 
όλων τών μέχρι σήμερα γνωστών χειρόγραφων 
και εκδόσεων τής Λιδαχήξ αυτής.

*
«TQ Ύπερμάχι*» Σ τρ α τη γ ω .„ »

*0 συμπατριώτης θ-εβτρικός συγγραφέας 
κ. Νίκος Πρωτόπαπας, μάς εξουσιοδότησε νά δη- 
λώσωμεν ότι παρέχει προκαταβολικώς τήν 
άδειαν, είς ερασιτεχνικούς ομίλους, οΐ όποιοι 
θά επιθυμούσαν νά άνεβάσουν τό θεατρικόν 
εργον του «Τή Ύπερμάχφ Στρατηγφ...», πού 
δημοσιεύτηκε στήν «'Ηπειρωτική Εστία» (τεύχη 
Ιΐον, 12ον, 13ον) παραιτούμενος οΐασδήποτε 
άξιώσεως έπί τών συγγραφικών του δικαιωμά
των. Παρακαλεΐ μόνον νά τοΰ άναγνέλουν τάς 
σχετικάς παραστάσεις των. (ΔιεΰΌ-υνσίς του : Νί
κος Πρωτόπαπας, Άγρ. Τράπεζα Θεσσαλονίκη).

•
ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ

Ά& . Π αη., "Αθήνα. Τό περί Γκιολέκα, 
πήραμε καί εύχαριστοϊμε πολύ.— Κ. Διαμ., 
Α θήνα. 'Επίσης- εύχαριστοΰμε θερμά, καί 
γιά τή συνεργασία, καί γιά τίς άδολες εύχές 
σσς.— Γ. Χριατ., ’Αθήνα. Πήραμε τών «Πάπ- 
πο» σας- θά δημοσιευθει, εύχαριστούμε. Δ ια
βιβάσαμε στά μέλη τής Επιτροπές δ,τι γρά
φετε· σάς εύχσριατοΟν θερμά. — Στρατ. Φωτ. 
"Α&αν., Σ .Τ .Τ . 912α. Εύχσριστοί με- τεύχη 
Η. Ε. σάς ταχυδρομήσαμε. — "Αν#. ΖοΧ., 
‘Αγρίνιο. Πήραμε δλη τή συνεργασία σας. 
Τά δσα μάο γράφετε, μας συγκινοΟν πραγμα
τικά- σ ' ούτό τό τεΟχος, δημοσιεύουμε Ενα 
τραγούδι σας· δέν είμαστε τόσο συντηριτικοί, 
μά οΐ άναγνΩστες μας πρέπει νά καταλαβαί
νουν δ,τι δήποτε δημοσιεύεται οτό Περιοδικό,
— Ν . Πατσ., ’Αθήνα. Πήραμε τή συνεργασία 
σας· καί γι’ αύτή κσί γιά τή στοργή σας, εύ· 
χσριστοΟμε π ά ν το τε .-Ν. Βαξάχ., Κάιρο. Εύ 
χαριστοΟμε, τόσο έσάς, σάν εισηγητή, δσο 
καί τά άξιότιμα μέλη τοΟ ΠανηπειρωτικοΟ 
Συλλόγου Καΐρου γιά τις έκδηλώσεις τους.
— Μουα ίχοφιλολογικόν "ΟμιΧον Λευχάδος 
«Ό ρφεύς» . ΤΗταν κσί είναι πολλαπλής μορ
φής ύποχρέωσή μας καί χαρά μας, νά έκδη- 
Χώνουμε τή συγκίνησή μας γιάικάθε παρόμοια 
δπως ή δική σας άξιόλογη πνευματική καί 
καλλιτεχνική προσπάθεια, δταν μάλιστα αύτή 
Εχει προχωρήση στό ζηλευτό σημείο τής δικής 
οας. Αίσθανόμεθα ύπερηφάνεια γιά τούς 
πνευματικούς δεσμούς γιά τούς όποίους μέ
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τόση θερμή Εφεση προσφέρεσθε, κι αισθανό
μαστε βαθειά τή άπώτερη σημασία καί τά 
άποτελέσματα μιας γόνιμης, —δπως έλπί* 
ζουμε— συνεργασίας, θ ά  κάνουμε τό κάθε τι, 
κι δ,τι περνάει άπό τό χέρι μας, γιά νά σάς 
βοηθήσουμε γιά τήν έπιτυχία τής έμφάνισής 
σας στά Γιάννινα, καί γιά νά άναπτύξουμε 
—δση μας δύναμη— τούς μέ τόν "Ομιλό σας 
πνευματικούς δεσμούς. —ΙΖαν. Περιοτ., ‘Αθή
να. Σά-: γράφουμε Ιδιαιτέρως.— Θρ. ΤααχαΧ., 
‘Αθήνα. Πήραμε τό γράμμά σαο θά γρά
ψουμε Ιδιαιτέρως. — Μάλμειο ΒιβΧιο&ήκη, 
Χανιά, θ ά  μάς ήταν ιδιαιτέρως εύχάρισιο 
νά άνταποκριθοΟμε άμέσως στό αίτημά σας. 
Πάντως, θά σας γράψουμε έν καιρφ.—Γ . 
Θεοδ., ‘Αθήνα. Τή συνεργασία σας νά μάς 
τή στείλετε γιά τό τεΟχος Αύγούστου καί πα· 
ρακαλοΟμε, καλά ντοκουμενταρισμένη· εύχα- 
ριστοΟμε. — Ν. Ρ εμπ., ’Αθήνα. Πήραμε τή 
συνεργασία σας. Γιά τό τεΟχος Αύγούστου, 
ύπάρχει ήδη καί άλλη έπίκαιρη — άνέκδοτη— 
συνεργασία· εύχσριστοΟμε. 2 α :  γράφουμε 
Ιδιαιτέρως. — "ΑΧ. Λ ιβ ., ‘Αθήνα. Αισθανόμα
στε βαθειά ύποχρέωση γιά δσα έκάματε καί 
κάνετε γιά τήν έπιβίωση τής «'Ηπειρωτικής 
Ε στία ς»· εΤοθε Ενας θερμός καί δραστήριος 
Ήπειρώτης. Ή  Η Ε ., θά τό θυμάται αύτό 
πάντοτε. Γιά τό θέμα «άπελευθερωτική π ε
ρίοδος», γράψαμε δπου πρέπει καί περιμέ
νουμε νά μάς άντήσουν. — Nicholas Hammond, 
Cambridge. Πήραμε τό μήνυμά σας καί τά 
περισπούδαστα γιά τήν "Ηπειρο καί πολύτιμα 
σημειώματά σας, τά όποια θά δημοσιεύσουμε 
προσεχΟς· εύχαριστοΰμε θερμότατα γιά τή 
συμπαράστασή σας στήν προσπάθειά μα ς.— 
Π. Κατηφ., ’Αθήνα. Πήραμε καί τά νέα στοι
χεία κσί θά κάνουμε δ,τι πρέπει, — Δημ.Ντάχ., 
Peabody, Mass. Τό ένβουσιαστικό κοί πατριω
τικό σας γράμμα, δσο κι οΐ προθέσεις σας νά 
βοηθήσετε ένεργΟς τήν προσπάθεια καί τήν 
έπιβίωση τοΟ ΠεριοδικοΟ μας, μας συγκίνηοαν 
βαθειά- άν ή σκέψη σας πραγματοποιηθώ νά 
εΐσθε βέβαιος δτι θά συμβάλετε οημαντικά 
σιήν έπιβίωση τής ώραίας προσπαθείας μας. 
Πολύ έπίσης μάς συγκίνηοαν οί Εμμετρες νο· 
στολγικές άναόρομές σας στήν πονεμμένη 
πατρίδα :

ΣΤΟ ΣΚΛΑΒΩΜΕΝΟ ΧΩΡΙΟ  ΜΟΥ 
Πονετικά καί νοερά, ξανά τό λογισμό μου 

Εφερα στό χωριό μου.
Καί μέ τά μάτια τής ψυχής τό εΤ5α μαραμένο 

καί παραπικραμένο,
Βαρυόθυμο άπ’ τή σκλαβιά, πένθιμο, 'πο-

[στσμένο
καί βαρυπληγωμένο,

Νά καρτερή —καί θέ νάρθή— τή λευτεριά
[πού φθάνει 

τούς πόνους του νά γιάνη ... 
Συμπάσχουμε καί συμπονοΟμε, μαζή καί πε
ριμένουμε μ’ άσίγαστη έλπισα καί πίστη τή 
δικαίωση τών έθνικΟν αύτών προαδοκιΟν.— 
Β. Σχαψ., Φάρσαλα. Πήραμε καί τή νέα
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συνεργασία σας κα! εύχαριστοΟμε.— ‘Αποστ. 
Σ πυρ., Ά γ ν ιν τ σ . Δημοσιεύεται στδ ιεΟχος 
αύτό.— Φαν. Τολ., ’Ιωάννινα. ‘Επίσης 6η 
μοοιεόεται.

*
'Α λλη λο γ ρ α φ ία  λα ογρα- 
φικοΰ διαγω νισμού---------

Διά τόν λαογραφικόν διαγωνισμόν τής « Η 
πειρωτικής Έατίας» έλήφθησαν αί κάτωθι έργα- 
σίαι μέ τά ρητά : 1) «Ή  έργααία είναι ζωή, 
ή σκέφις είναι φω ς».— 2) «Κάλλια άργά παρά 
ποτέ». — 3) «Κάθε τόπος καί ζακόνι κάθε μα
χαλάς καί τάξη, — 4) « Α π ' δξου άπ’ τό χορό 
πολλά τραγούδια λένε».

*
Σ υν δρ ομ ές πού λά β α μ ε

Μ έσω τοΟ έν Αύστραλίφ: Γενικοϋ  ’ Α ντιπροσώ που 
μας κ. θ ω μ δ  Λ ίλ λη  : έτήσιες συνδρομές τών κ.κ . ’Αν. 
τω νίου  Τ ζά νη , ΓΙαναγ. Κ οματά, Λαζ. Ν τάκου, ΓεωρΥ 
Βάση, Μ ιχ . Σ έ λ λ ιο υ  κ α ί *ΑΘ. Κ ω νίνη .

—  Μ έσω τοΟ έν Γ ιοχά νεσμπουργκ ( ’Αφρικής) κ. 
*Αναστ. Τ ρ ίμ η  : έτήσιες συνδρομές τών κ .κ . Στεφ 
Κ ά λλο υ , Χρ. Κώ στα, ’Α λ . Μ πάσ ιου, Α. Τ ρ ίμη  κα [ 
αΐδεσ. *Η λ ία  Μ περτόλη.

Ή  «Η Π ΕΙΡΩ ΤΙΚ Η  Ε Σ ΤΙΑ » άποβλέ- 
πουσα είς  μίαν πλήρη κα τα γρα φ ή ν, σ υ γ 
κ έ ν τ ρ ω σ ή  καί ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ1Ν τώ ν πά- 
σ η ς φ ύσεω ς Η π ειρ ω τικ ώ ν  βιβλίων, μ ετα 
φ ρά σεω ν, ή μ ερ ο λ ο γ ίω ν , λευκ ω μ ά τω ν  καί 
λοιπής π νευμ α τική ς π α ρ α γ ω γ ή ς (έκδο- 
μ ένης καί άνεκδότου) τή ς  απανταχού 
’Η πειρω τικής δ ια νοή σεω ς, π α ρα κα λεϊ θ ερ 
μ ώ ς τού ς σ υ γ γ ρ α φ είς , έκ δ ό τα ς  καί κα τό

ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ

ΒΙΒΛΙΑ : Άδαν. X. Παπαχαρίβη : ‘ Ι σ τ ο ρ ί ε ς
άπό τό χωρίο» (διηγήματα), ’Α θήνα 1988.— 
Εΰριπίδου : «Μήδεια», εισαγωγή — μβϊάφρα- 
σις—σημειώσεις Ά θαν. X. ΙΙαπαχαρίση, εκδο- 
σις «Παπύρου» Ά θήναι 1953.— Άποστ. Γ . 
ϊπυροπούλου : «Ο ι αντίπαλοι» Ά θήναι 1952. 
Τζιοβάνι Παπίνι «Γράμματα στήν άν&ρωπό- 
τητα» Μετάφραση Βασ. Μουστάκη. εκδοσις Α. 
καί Ε. Παπαδημητρίου Άθήναι 1953.— Ηανη- 
πειρωτικός Σύλ? ο /ος Κάιρου: « Λογοδοσ ία π ε 
πραγμένων 1952—53»  Καιρόν '9 5 3 .— Πρω
τοπρεσβυτέρου Ή λία Μπερτόλη: · ' Εκπαιδευ
τήρια Μπερτόλη εν Γιοχάνεαμπουργκ» 1953. 
ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ : « Ό  Φοιτητής» τεύχος 8ον, Ά- 
θήναι. « Κυπριακά Γράμματα» 217ον. Λευκω
σία. « ’.dxrii'es» dOov Άθήναι. «Πελοποννη- 
ο ιαχή ‘Εστία»  3σν Άθήναι. « ’Αστυνομικά 
Χρονικά» 3ον Άθήναι. «Κιβωτός» 19ον Ά - 
θήναι. « Πνευματική Ζωή» 17ον Άθήναι. 
«“Ελληνικά Χρονικά» 69ον Άθήναι. «Πάγκο■ 
αμιότης» Άθήναι
ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ : «Η πειρω τικόν Μέλλον» Ά 
θήναι, «Φως» Καίρον, « Θεαπρωτικόν Βήμα» 
'Ηγουμενίτσα, « Θεοπρωτικά Νέα» Άθήναι, 
« Σπί&α» Κοζάνη, « ’Ε&νικός ’Αγών», «Κή
ρυξη, « Ή π ειρ . ’Αγών», 'Βόρειος "Ηπειρος», 
Ίωαννίνων καί «'Αρτινά Νέα» Ά ρτα.

χους τω ν δπ ω ς ά π οσ τείλουν , άνά εν άντί- 
τυπον τού τω ν ε ίς  τήν π α ρ ' α ότή  όρ γα - 
νουμένην Η Π ΕΙΡΩ ΤΙΚ Η Ν  ΒΙΒΛΙΟΘΗ ΚΗΝ 
ή δποία, έν„καιρώ, καί μ ετά  τήν κάπω ς 
πλήρη σ υ γ κ έν τρ ω σ ιν  τώ ν 'Η πειρω τικώ ν 
έντυπω ν Θά όρ γα νώ ση ΜκΘεσιν Ή π ειρ ω . 
τικοΰ Βιβλίου ε ίς  Ιω ά ν ν ιν α , τά ς  ά λ λ α ς  
π ό λ εις  τή ς  Ή η είρ ο υ  καί τά ς  'Α θή να ς.

Η  ‘ Η Π Ε Ι Ρ Ω Τ Ι Κ Η  Ε Σ Τ Ι Α »  Π Ω Λ Ε Ι Τ Α Ι :

Ε ί ς  ’Α θ ή ν α ς :  1. Ε ίς  τόν Γενικόν αντιπρόσω πον Β α σ . Ν. Γ ρ η γο ρ ιά δ η , (’ Ε κ
δοτικόν Ο ίκον) όδός Χ αρ. Τρικοΰπη 2.

2. Ε ίς  τόν κ. Κ ω στήν Σπυρόπουλον, Π ολυκλείτου  14.
3. Ε ίς τό 'Η πειρω τικόν Γραψ εϊον Τ α ξειδ ίω ν  «Κ ρόνος» 'Α γίου 

Κ ω νστα ντίνου 5.
4. Ε ίς  δλα  τά  Κ εντρικά  Β ιβ λ ιοπ ω λεία .

Ε ίς θ εσ / ν ίκ η ν : 1. Κ εντρικόν Π ρακτορεϊον  έφ η μ ερ ίδω ν Πάνου Ά ν α σ σ το - 
πούλου Φρ. ΡοΟσβελτ 21.

Ε Ις Π ά τ ρ α ς :  1. «Γω νιά  τοΰ Βιβλίου» Ά γ .  Νικολάου 16

ΕΚΘΕΣΙΣ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ



Ε Ι Δ Ι Κ Ο Τ Η Ε  4 5  Ε Τ Ω Ν

Ζώναι νεφρών  #  Μ ετ  εγχε ίρ ισε  (.καί 9  'Ε γκυμοσύνης  Ο Έ λ α α τ ικ α ι  κάλτσαι πυρσών 
Φλεβίτιδος  ·  Πέλματα  ·  Π λατυποδίας φ  S ispesuar κ .λ .π .

Τελείας εφαρμογής κατασκευάζονται είς τό 
ΟΡΘ ΟΠ ΕΔΙΚΟΝ  Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η Ρ ΙΟ Ν  

ΑΝΔΡ.  Σ Τ Ε Ρ Γ  Ι Ο Π Ο Υ  Α Ο Υ
28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 89 (Πλησίον Κέντρου «Άλσος») ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Ε Κ Υ Κ Λ Ο Φ Ο ΡΗ ΣΕ :

Φ Ω Κ .  Κ Ω Ν Σ Τ Α  — Β. Τ Σ Ι Μ Π Ι Α Α Ρ Ο Υ

Ο Δ Η Γ Ο Σ

Τ Ο Υ

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥ

Μέ χρήσιμες πληροφορίες 

—Γ Ι Α  Ο Λ Ο Υ Σ -

Μία σοβαρή δεκαπενθήμερη 

εκδοσι τών ’Αθηνών πού 

ενδιαφέρει δχι μόνον τούς 

νέους και τις νέες, αλλά 

και κάθε φίλο τών εκλεκτών 

περιοδικών είναι :

' 0  Φ Ο Ι Τ Η Τ Η Σ ,

m m m m asa m am
Συνεργάζονται "Ελληνες και ξένοι 

διανοούμενοι

Τιμή τεύχους Δραχ. 2.000

Δ ιευ θ ύ ν σ εις  συμ φ ώ νω ς τφ  Νόμω 

Έ κδότα ι : Εΐιάγ. Α . Φαχατοέλης  Ααγκλη 17, Μ ιχαήλ Χαρ. Ν ά νο ν  Άραβαντινοδ 1 

Προϊστάμενος Τοπογραφβίοο : Π έτρος Κ .  Παοχάλης,  Σμύρνης 16



νίκης Βιομηχανίας, πού μέ ύπερηφά- . 
νεια παρουσιάζομε στόν τόπο μας:
Τ Ο  Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ι Κ Ο  Ψ Υ Γ Ε Ι Ο  ^

----------- Ί  τ  W  β π α

Π1Α0ΪΝΤΑΙ ΜΕ ΑΟΣΕΙΣ ΚΑΙ El! ΤΑΙΠΑΛΑΙΑΪ ΤΙΜΑΙ
Ε Π Ι Σ Κ Ε Φ Θ Ε Ι Τ Ε  Τ Η Ν  Ε Κ Θ Ε Σ Ι Ν  Μ Α Σ

ΠΑΡΑ ΤΩι ΚΑΤΑΣΤΗΜ ΑΤΙ

^ ^ ( ^ ) Ω Μ Α  Η Ο Υ Ρ Η Μ

’Α νεξαρτησίας 1 5 5 —’Ιω άννινα


