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Η ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
Ή  τραγωδία τών αδελφών μας Κυπρίων είναι ή φοβερώτερη δοκιμασία, 

πού περνάει τό έθνος μας, ύστερ’ άπ’ τήν καταστροφή τής Μικρασίας. Kai 
ό εχθρός, στις δυό αύτές συμφορές, είναι ό ϊδ ιο ς : οί Τούρκοι (αυτοί οί 
προαιώνιοι εχθροί τής φυλής μας, πού άπλωσαν τόν νόμο τής βαρβαρότη
τας και τής γενοκτονίας, αύτοί πού έφεραν τήν έρήμωση και τις στά
χτες, ύποσταθμίζοντας τήν άνθρώπινη υπόσταση μέ τά σκλαβοπάζαρα και 
τούς γενιτσάρους). "Ενα όνειρο καί μιά χίμαιρα υπήρξε ή «ελληνοτουρκική 
φιλία», πού στάθηκε — καθώς αποδείχνεται κάθε φορά πού οί κακοί αυ
τοί γείτονες εκδηλώνονται ώς όχλος ενστίκτων τής χαμηλότερης ζωϊκής βα
θμίδας —, δυστυχώς, εμπόδιο γιά μιά ορθόδοξη καί ρεαλιστική εκτίμηση τής 
πραγματικότητας. Γι’ αύτό, τό τωρινό δράμα τής Κύπρου (αύτής τής άγέρινης 
καί ηλιογέννητης Κύπρου μέ τήν φωτεινή θάλασσα καί μέ τήν άχλύ τής 
αύγής πάνω άπό τϊς όμορφες πόλεις καί τούς φορτωμένους κάμπους της) θά 
πρέπει νά πάρει μιά ολόκληρη εποχή στήν εθνική μας ιστορία, καθώς καί 
στή ζωή γενικώτερα τής Εύρώπης. Γιατί, τά όνειρα καί οί ρομαντικές ιδέες 
γιά  τήν μοίρα τής σύγχρονης άνθρωπότητος, οί ελπίδες γιά  τήν άνθιση ένός 
καινούργιου πολιτισμού, πού θά έρχονταν άπ’ τήν άφθονία τών άγαθών καί 
τις μεγάλες έπιτεύξεις τής επιστήμης, φάνηκε δυστυχώς, πώς εΐναι περισσό
τερο λέξεις καί λιγώτερο πίστη, πώς έγιναν κάρβουνο στήν ψυχή τών αν
θρώπων, καθώς έμειναν μονάχα έκπληκτοι μάρτυρες μπροστά στήν έρήμωοη, 
στόν θάνατο καί στην άτίμωση ένός πολιτισμένου καί ειρηνικού λαού. Ό  Γολ
γοθάς τής Κύπρου πού στήθηκε κυνικά μέ τήν τυφλή βία, στό μέσον τής 
ευρωπαϊκής ευαισθησίας άπέναντι στήν άνθρώπινη ζωή καί αξιοπρέπεια, άπο- 
τελεϊ τήν συνταρακτική διάψευση γιά τήν έξημέρωση τών ενστίκτων. Μιά 
διάψευση πού έχε ι τό μήνυμα ένός ζοφερού παρόντος, ένός φοβερού δρά
ματος άπ’ τή σφαγή καί τήν δήωση, κι’ ένός τρομακτικού οιωνού γιά τό μέλ
λον τής ανθρωπότητας.

Αύτά είναι τά πράγματα δυστυχώς πού άποκαλυπτονται άπ’ τήν tj 
δία τής Κύπρου. Κι’ έτσι πρέπει νά τά κοιτάξουμε. Καί νά σ κ εφ θο ύμ ^ ,& ^η  
ακριβώς τήν ώρα τοΰ πόνου καί τής άγωνίας μας, πώς θά μπορέσου^·· γ ύ  τη|- 
λαίψουμε όρθιοι, χωρίς συμβιβασμούς καί παραχωρήσεις, γ ιά  τήν/κΜ 'οχύρίΙίΙ 
ση τής οντότητας τοΰ ελληνισμού, γιά  τήν ελευθερία καί τήν ανεξαρτησία
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τών αδελφών μας Κυπρίων και γιά  τήν χάραξη μιας καινούργιας άφετηρίας 
γιά  μιά εθνική έλληνική άναγέννηση.

Ά π ’ αυτήν άκριβώς τήν τραγωδία τής Κύπρου, πού συγκλονίζει σήμε
ρα τις ελεύθερες και χριστιανικές συνειδήσεις τής Ευρώπης και όλων τών 
πολιτισμένων λαών τοϋ κόσμου, οί Ισχυροί τής γής και «προστάτες μας» 
γυμνώθηκαν άπ’ τά προσχήματα τών λέξεων καί τίς πρσκαλύψεις τους. Καί ά
φησαν έναν ολόκληρο λαό, τούς άοπλους Κυπρίους, κάτω άπ’ τίς κάννες 
τών οπλών καί μέσα στόν ίσκιο τής φρίκης, προκειμένου νά επιτύχουν — έ
στω καί έτσι — τήν ψυχρή καί μικράχαρη τακτοποίηση τών συμφερόντων 
τους στήν Μεσόγειο. Γι’ αύτό, ή άνθρωπότητα δοκιμάζεται καί ή Εύρώπη βλέ
πει, μέ δέος, αύτήν τήν άδράνεια καί τήν αδυναμία της ( ; )  γιά  τήν καταστρο-- 
λή τής 6ίας. Καί ό ’Οργανισμός Η νω μένω ν ’Εθνών, πού έγινε μέ τά όνειρα 
τών λαών δλου τοΰ κόσμου, πού ήρθε ώς ύπόσχεση καί δικαίωση τόσων εκα
τομμυρίων νεκρών τοΰ Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, δοκιμάζεται κ ι’ αύ
τός τώρα στήν Κύπρο, αν μπορεί νά ζήσει καί νά προσφέρει στόν σύγχρονο 
κόσμο τήν ειρήνευση καί τήν φιλία άνάμεσα στούς λαούς.

Γιά μάς τούς "Ελληνες, πού προδοθήκαμε καί πού πονέσαμε γ ι’ αύτό 
τόσο πολύ, πού δεχτήκαμε αύτήν τήν εθνική τραγωδία δεμένοι καί άνήμποροι 
νά  συμπαρασταθούμε καί ώς συμπολεμιστές στούς ήρωες τής Κύπρου πού 
πέφτουν κάτω άπό τά τάνκς καί τίς οβίδες τών Τούρκων, τούτες οί μέρες θά 
πρέπει νά γίνουν ένας μεγάλος ιστορικός σταθμός, γιά νά άνανήψουμε, νά 
ίδοϋμε πώς θά δυνηθοϋμε γιά  νά  άνασυντάξουμε τίς μεγάλες εκείνες δυ
νάμεις μας πού έσωσαν ώς τώρα τό Γένος μας άπ’ τόν άφανισμό. Καί, προ 
παντός, νά θυμηθούμε ξανά πώς γιά  νά επιτύχουμε σ’ αύτήν τήν κρίσιμη φάση 
τής σύγχρονης εθνικής μας ζωής, πρέπει νά στηριχτούμε μονάχα στούς 'Έ λ 
ληνες καί στήν Ε λλάδα . Γιατί, ή εγκατάλειψη, τής Κύπρου, γιά  νά καταστρα
φεί ώς κράτος άνεξάρτητο καί ή επιβολή ής απραξίας στήν Ε λλάδα μπροστά 
στ Θέαμα τής σφαγής καί τής στάχτης, είναι μιά εμπειρία πικρότατη πού δέν 
πρέπει νά τήν λησμονήσουμε ποτέ καί πού, άν δέν λάβει κάθαρση καί δικαίω
ση, δέν πρόκειται νά αφήσει τόπο γιά τήν ειρήνη καί γιά  τήν θέση τών ισχυρών 
στήν συνείδηση τής ανθρωπότητας.

ΔΗΜ ΟΣΘ. ΚΟΚΚΙΝΟΣ
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ΑΘ. Ε. ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ

ΝΕΟ E lA i iE I I  ΓΙΑ TIN  ΑΝΤέΡΣΙΑ TOY UAH ΚΑΤΑ TOY lOVATANOY
( 1 8 2 0 — 1 8 2 1  )

Ή  φυσιογνωμία τοΰ Άλή πασά δέσποσε στον ελληνικό χώρο στά τέλη τοΰ
18 κα! στις αρχές τοΰ 19 αί. Πολλά γράφτηκαν μεταξύ θρύλον καί ιστορίας 
γιά τόν ’Αλβανό στρατηγό πού γιά πολνν καιρό τά χρόνια εκείνα τό όνομά του ψι- 
θυριζόταν άπό τούς Τούρκους καί τούς ραγιάδες τής Χριστιανοσύνης1. Καί είναι 
άκόμη γνωστό πώς μεθυσμένος άπό τή, δύναμη πού απέκτησε σκέφτηκε πώς μπορού
σε νά έπαναστατήση κατά τοΰ Σουλτάνου κυριάρχου του καί νά καταλάβη αυτός τή 
θέση του2. Οί προθέσεις δμως αυτές τοΰ Άλή έγιναν γνωστές νωρίς στό Σουλτά
νο που άπεφάσισε νά απαλλαγή μέ διάφορα μέσα άπό τόν επαναστάτη Άλή - 
πασα. Σκληροτράχηλος δμως αυτός άντέταξε λυσσαλέα άντίσταση πού κράτησε 
δυό χρόνια. Στόν εμφύλιο αυτόν σπαραγμό, που αποδυνάμωσε τις τουρκικές δυ
νάμεις τής Ελλάδας στις παραμονές τής έκρήξεως τής Έπαναστάσεως, άναφέ- 
ρονται τά παρακάτω έγγραφα σωζόμενα στά Κρατικά Αρχεία τής Βενετίας, στό 
τμήμα που άφορά στά αυστριακά θέματα3. Τά έγγραφα αύτά άναφέρονται σέ

1) Γιά τόν Ά λ ή  πιασά ΐ'-τάρχει μεγάλη βιβλιογραφία· δίνουμε εδώ τά κυριότερα εργα πού 
ά-ναφέρονται α*τή ζωή καί τή δράση τοΰ Ά λ ή :  ΛΧΩΧΤΜ ΟΤ T h e  life  of A ll p ach a

of Jan in a , V isier  of E p irus, L ondon 1822, IB R A IIIM  - M A N Z O U R  E F FE N D I, M e. 
m oires sur la G rece et Γ A lb an ie  pend ant le  g o u v e r n e m en t d ’ A li P a ch a , P a ris  1827 
TOT 1Δ 10Τ , Ali P ach a  T v  ram i v o i  A llr in ien , S tu t t ja r t  a . I. ΙΩ. Λ Α Μ Π Ρ ΙΔ Ο Υ  
Ήπίειρωιτικά Μελετήματα, τ«0χος 2ov, Ό  Τειπελενλής. Αλή πασάς, Ά βή ναι 1887, ΤΡ. 

ΕΎ ΑΓΓΕΑΙΔΟΤ, 'Ιστορία Ά λ ή  - πασα τοΰ Τεπελενλή, σατράπου τής ’Ηπείρου (1741 - 
1822), Ά ’θήιναι 1896, ΚΩΝ. ΣΑΘΑ. Χρονικδν ανέκδοτον ’Ηπείρου1, Π ανδώ ρα 15 (1864 

- 1865) <τ. 261 - 266) 285 - 288, R E M E R A N D  G A B R T E E , A li de T e p e len , P a ch a  d„ 
Jan in a  ( 1744 - 1822) ( L es G randee figure-; de Γ orient, r. I I )  P a r is  1928, Φ. 2 Α .Γ - 
Κ Ο Υ Ν Η , 'Ιστορία τοΰ Βεζ,ϋρ Ά λ ή  πασά, ’Ηπειρωτικά Χρονικά τ. 9 (1934) o'. 3 - 80, 
Δ ΙΟ Ν Τ Σ ΙΟ Τ  Ν . ΣΚ ΙΩ ΤΗ , Ά π ο  ληστής πασάς - πρώτα βήματα Οτήν άνοδο τοϋ Ά λ ή  

πασα τών Γιαννίνων (1750 - 1784)’, Θηοαυρίσματα 6 (1969) σ. 257 - 290 οπού καί
βιβλιογραφία.

2) Μέ το ϋύμα  άσχολήιθηοοε τελευταία δ καιδηγ. Γ. Θ. ΖΩΡΑΣ, Ή  άνταρσία τοΰ Ά λ ή  πα- 
ο'α είς άγνω στα έγγραφα τοϋ απορρήτου αρχείου τοΰ Βατικανού1, Παρνασισός, 15 (1973) 
ϋ. 122 κ.έ. Ά π ό  τήν παλαιότερη βιβλιογραφία άναφέραμε τοΰ1 Π . ΑΡΑΒΑ ,ΝΤΙΝΟ Τ, 
Χρονογραφία τής Ήπ'είρου, Ά θήνα ι 1856, σ. 319 - 362 καί ΑΘ ΑΝ. Ψ Α Λ Λ ΙΔ Α , 'Ιστο
ρία τής πολιορκίας τοϋ Ά λ ή  πασά (1820 - 1822), Νέος Κουβαρας, 2 (1962) σ1. 39 - 110.

3) A ( rch iv io  ) di S  ( ta to  ) di V ( e n e z ia  ), S eco n d a  D o m in a z io n e  A u str ia ca , fa sc i  
co lo  10, 1/1 3,2 .
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καταθέσεις καπετάνιων ποΰ φτάνουν μέ τά πλοία τους στήν Τεργέστη καί στή 
Βενετία προερχόμενοι άπό λιμάνια τοΰ; θεάτρου τών επιχειρήσεων τών αντιπάλων 
καί αναφορές τοϋ αυστριακού ύποπροξένου στήν Πρέ'βεζα Λουίτσι Ίντσιόστρι 
προς τίς αυστριακές αρχές τής Βενετίας4. Τά έγγραφα ανέρχονται σέ δέκα καί 
περιγράφουν κυρίως τίς επιχειρήσεις καί τήν έν γένει κατάσταση τοΰ πολέμου 
κυρίως στά 1820 καί στά 1821.

Τά κείμενα εΐναι δλα γραμμένα στήν ιταλική καί παρουσιάζουν, δπως εΐναι 
φυσικό, σημαντικό ενδιαφέρον, γιατί γράφτηκαν άπό ανθρώπους ποΰ εζησαν τά 
γεγονότα καί εΐδαν καί ακόυσαν πολλά γιά δ,τι συνέ,βαίνε στή, δύσκολη εκείνη πε
ρίοδο. Δείχνουν παράλληλα καί τό μεγάλο ενδιαφέρον τής Αυστρίας γιά τήν τε
λική έκβαση τοΰ πολέμου, άφοΰ δ πόλεμος αυτός είχε σημαντική επίδραση στόν 
εμπορικό, οικονομικό ,άλλά καί διπλωματικό τομέα τής χώρας.

Κατά τήν έκδοση τών εγγράφων ακολουθήσαμε τή χρονολογική σειρά τής 
συντάξεως αυτών άπό τοΰς ενδιαφερομένους. Δέν εκδίδουμε τό Ιταλικό κείμενο, 
άλλά δίνουμε, δσο τό δυνατόν, πιστή μετάφρασή του στήν ελληνική καί δπου 
χρειάζεται προβαίνουμε σέ σχολιασμό του.

Οι ημερομηνίες παραμένουν ως έχουν στό κάθε έγγραφο.

Ε Γ Γ Ρ Α Φ Ο  Α '

Βενετία, 28 Αύγουστου 1820

Π ε ρ ί λ η ψ η :  Κατάθεση τοΰ καπετάν Lorenzo Sbatega τοΰ αυστριακοί)
πλοίου «11 Provide» πού άνεχώ'ρηισε άπό τήν Κέρκυρα καί ποΰ πληροφορεί τίς 

αυστριακές αρχές γιά τόν άπό θαλάσσης αποκλεισμό τοΰ Άλή άπό τά σουλτανικά 
στρατεύματα. Ό  Sbatega τονίζει τή μεγάλη, σημασία, ποΰ έχει δ άφοοισμός τοΰ 
Πατριάρχη! Κωνσταντινουπόλεως στρεφόμενου εναντίον παντός Έλληνος πού 
θά υπερασπιζόταν τόν Άλή καθώς καί τοΰ αρχηγού τής μουσουλμανικής θρη
σκείας εναντίον παντός ’Οθωμανού1 σχετικά μ ’ αυτό τό θέμα.

Άντίγραφον καταθέσεως ληφθείσης σήμερα άπό τόν καπετάν Lorenzo 
Sbatega γιοΰ τοΰ· μακαρίτη Νικολάου, τοΰ εμπορικού αυστριακού πλοίου ,<?lll Pro- 
vido» πού άνεχώρησε άπό τήν Κέρκυρα στις 17 τρέχ. Αΰγούστου, ό όποιος, εκτός 
τών άλλων ερωτήσεων ποΰ τοΰ έγιναν σχετικά μέ τίς κατά θάλασσαν καί κατά ξη- 
ράν δυνάμεις τοΰ Σουλτάνου εναντίον τοΰ πασα τών Ίωαννίνων, κατέθεσε τά εξής:

—  ’Άκουσα νά λέγεται πώς ή θαλασσία τουρκική δύναμη, βρίσκεται στόν 
κόλπο τής Πρεβέζης και πώς απέκλεισε αυτό τό φρούριο. Σχετικά μέ τίς κατά ξη- 
ράν τουρκικές δυνάμεις έλέγετο πώς μαχόταν συνεχώς εναντίον τών δυνάμεων τοΰ 
πασα τών Ίωαννίνων καί πώς αυτός βρισκόταν σέ δύσκολη θέση ειδικά, γιατί 
οι υπήκοοί του ήταν κουρασμένοι άπό τήν εξουσία του καί έξαιτίας τού άφορισμοΰ 
πού δ Έλληνας πατριάρχης τής Κωνσταντινουπόλεως είχε δημοσιεύσει εναντίον

4) Γιο. το δόπτορα Inchiostri ό Γ. Θ. ΖΩΡΑΣ, 'II ανταρσία τοΰ Ά λ ή , α. 123, οημ. 1 
γράφει: «'Ο δρ. Luigi Inchiostri Ίιταλός έγκατα^τημένος εις Π ρέβεζαν, ήτο ΰποπρόί- 
Ιενος τής Αυστρίας κα'ι πρόξενος τή,ς Νεαπόλωςε. Δι-ορισθείς Επειτα «ροξενικός πρά- 
«ίτωρ τοΰ ττα.τίΓ/ου κριάτους, διετ'ήρηοε τήν Οέσιν έ.τ’ ολίγους μόνον μήνας».
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τών 'Ελλήνων πού έπαιρναν τά δπλα, γιά νά -υπερασπιστούν τόν Πασα καί έξαιτί- 
ας ακόμη τοΰ απειλουμένου άφορισμοΰ τοΰ σχετικού μέ τό παραπάνω θέμα έκ μέ
ρους τοϋ αρχηγοί* τής τουρκικής θρησκείας εναντίον τών ’Οθωμανών, (έλήφθη 
από πρωτότυπο ευρισκόμενο στό γραφείο τοΰ ’Επιθεωρητή τής 'Υγειονομικής 'Υ
πηρεσίας τής Βενετίας).

Ε Γ Γ Ρ Α Φ Ο  Β'

Βενετία, 16 Σεπτεμβρίου 1820

IT ε ρ ί λ η ψ  η: Κατάθεση τοϋ Τούρκου πλοιάρχου Σαλλίχ - αγά στις αυ
στριακές αρχές τής Βενετίας, μέ τήν οποία αναφέρει τις φήμες πού ακούσε στό 
Σκουτάρι γιά τήν ολοκληρωτική ήττα τοϋ Άλή και τήν κατοχή τών πόλεων Βερά- 
τι, Τίραννα κα'ι Πρέβεζα άπό τά σουλτανικά στρατεύματα. Δόθηκε αμνηστία, ένώ 
τά παιδιά τοΰ Άλή οδηγήθηκαν στή ναυαρχίδα τοΰ τουρκικού στόλου στήν Π ρέ
βεζα.

Κατάθεση Τούρκου πλοιάρχου,
16 Σεπεμβρίου 1820

Ά ντίγραφον καταθέσεως γενομένης άπό τόν καπετάν Σ α λ λ ίχ  - άγα τοϋ 
Μουσταφα, κυβερνήτη τουρκικοϋ πλοίου μετονομασθέντος σέ «La bella No
va» πού άνεχώρησε άπό τό Σκουτάρι στις 9 τρέχ. Σεπτεμβρίου και κατευθύν- 
θηκε πρός τή Βενετία

Έρωτήθηκε: Τ ι ειδήσεις ακόυσες στό Σκουτάρι άναφερόμενος στους
εμπόλεμους στρατούς τοΰ Μ εγάλου Σουλτάνου και τοΰ πασά τών Ίω α ν ίνω ν ;

Α πάντησε: Δυό βδομάδες πριν άπό τήν άναχώρησή μου άπό τό Σ κου
τάρι έφτασε σ’ αυτήν τήν πόλη ή είδηση πώς τά στρατεύματα τοϋ πασα τών 
Ίω α ννίνω ν περικυκλωμένα άπό κάθε μεριά άπό πολυάριθμες και μεγαλύ
τερες σέ άριθμό σουλτανικές δυνάμεις παραδινόταν καί πώς τά τουρκικά 
στρατεύματα κατέχουν τις σημαντικώτερες πόλεις, όπως τό  Βεράτι, τά: TipaVr 
να, τήν Πρέβεζα καί δλους τούς δρόμους τοΰ παραπάνω πασα. Λεγόταν ακό
μη· πώς ό Σουλτάνος τούς χάρισε τή ζωή. Τά παιδιά του, διαδιδόταν, πώς 
οδηγήθηκαν στή ναυαρχίδα τοΰ τουρκικοϋ στόλου στήν Πρέβεζα. Αύτό 
γιορτάστηκε στό Σκουτάρι μέ κανονιοβολισμούς. Τίποτε παραπάνω δέν γνω 
ρίζω. (Έ λήφθη άπό τό πρωτότυπο ευρισκόμενο στά γραφείο τοΰ ’Επιθεωρητή 
τής Πολιτικής και Υγειονομικής Υπηρεσίας στις 16 Σεπτεμβρίου 1820).

Ε Γ Γ Ρ Α Φ Ο  Γ '

Πρέβεζα, 17 ’Οκτωβρίου1 1S20

Π ε ρ ί λ η ψ η :  Ό  Luigi Inchiostri γράφει πρός τό Γενικό Πρόξενο τής 
Αυστρίας στήν Κέρκυρα Cavallier de Weiss σχετικά μέ τις μεγάλες δυσκολίες πού 
αντιμετωπίζει ό Άλής καθώς κα'ι τ'ις συνεχώς αυξανόμενες ενισχύσεις τών σουλτα- 
νικών στρατευμάτων πού προέρχονται άπό την Κωνσταντινούπολη. Τό εμπόριο 
είναι νεκρό, τά χωράφια ακαλλιέργητα, τά εργαστήρια κλειστά. Ό  Βελή πάσας 
αναμένει τήν έπιείκια τοΰ Σουλτάνου, ό μικρός του γιος ’Ισμαήλ ιιπέη,ς είναι ό



μοναδικός επαναστάτης κα'ι βρίσκεται, κοντά στόν Άλή, ενώ δ αδελφός τοΰ Βελή, 
Μουχτάρ - πασάς, είναι -υπό τό Ρούμελη Βαλισσή καί αναμένει τ'ις σουλτανικές 
(διαταγές.

Α ντίγραφ ο άναφοράς τοΰ κ. Luigi dott. Inchiostri, ύποπροξένου της 
Αυστρίας στήν Πρέβεζα μέ ημερομηνία 17 ’Οκτωβρίου 1820, άποσταλέν στόν 
κ. Συνταγματάρχη, Γενικό Πρόξενο τής Αυστρίας, Cavallier de Weiss στήν 
Κέρκυρα.

Τά σουλτανικά στρατεύματα πού πολιορκούν τόν Ά λή  - πασα ανέρχον
ται περίπου στις 60 χιλιάδες. Αύτός (ό Ά λ ή ς), κλεισμένος σέ μεγάλο φρού
ριο μέ τρεις χιλιάδες ανδρες απελπισμένους καί μέ πολλήν προμήθεια τρο
φίμων καί πολεμοφοδίων, μάχεται πεισματικά, άφοΰ κατέστρεψε διά πυρός 
τήν όμορφη, πλούσια καί εμπορική πόλη τών Ίω α νν ίνω ν καί αν δέν προδο- 
θή άπό τούς ύπερασπιστές του, εικάζεται πώς θ’ άντέξη. Μέ τόν ερχομό δ
μως τοΰ χειμώνα θά υποφέρουν πολύ οί πολιορκούμενοι, γιατί θά τούς λεί- 
ψουν οί προμήθειες καί μιά καί δέν έχουν, έτσι δπους βρίσκονται τώρα, καυ
σόξυλα, τό τρομερό κρΰο αύτής τής περιοχής θά κάμη πολλούς λιποτάκτες. 
Α ναμένονταν νέες ενισχύσεις άπό τήν Κωνσταντινούπολη, σταλμένες άπό 
τό Σουλτάνο, γιά  νά νικήσουν τό στασιαστή Καρά - Ά λή, δπως ονομάστηκε 
στόν άφορισμό τοΰ Σουλτάνου. Ό  χειμώνας γίνεται ανυπόφορος καί άσυνή- 
θιστες αύτές οί χώρες σέ ανθρώπους, πού δέν γνωρίζουν νά ζοΰν σέ τέτοιο 
κλίμα. Οί κάτοικοι τών Ίω αννίνω ν είναι διασκορπισμένοι στά βουνά καί αύ- 
τοί οί ύπήκοοι χρησιμοποιούνται πιοτά καί συμβάλλουν μέ δλη τους τή θέ
ληση στήν πτώση τοΰ Ά λή  πασα.

Τό εμπόριο μπορεί νά πή κανείς πώς είναι νεκρό καί φυτοζωοΰν δλοι 
αυτοί πού έλπίζουν νά ζήοουν άπ’ αύτό. Τά χωράφια έξαιτίας τοΰ πολέμου 
εΐναι ακαλλιέργητα καί έγκαταλελεηιμένη ή κτηνοτροφία καθώς καί τά ερ
γαστήρια — οί μοναδικοί πόροι αύτής τής παραλίας. Ό  Β>ελή παοας μέ τά 
παιδιά του έφ υγε γιά τή Γωνιά δπου αναμένει τή σουλτανική έπιείκεια. Ό  
Μ ουχτάρ πασάς, ό αδελφός του, βρίσκεται στή σωματοφυλακή τοΰ Ρούμελη
- Βαλισσή καί έν άναμονή διαταγών τοΰ Σουλτάνου. Ό  μικρός γιος τοΰ Βε
λή πασα, ό Ισ μ α ή λ  - μπέης, είναι ό μοναδικός επαναστάτης τής οίκογενείας 
τοΰ Ά λή  πασα καί πού βρίσκεται κοντά του. "Ολοι οί αξιωματικοί του καί 
οί σύμβουλοί του τόν έχουν έγκαταλείψει, γιατί δλοι οί σπαχήδες βρίσκον
ται κοντά στούς πασάδες πού τόν πολιορκούν. ΊΤ κατάσταση τής δημόσιας ύ- 
γείας είναι χωρίς άμ(ρι6ολία μεταδοτική.

Σ Χ Ο Λ Ι Α

Ό  Μουχτάρ ήταν ό πρωτότοκος γιος τού Ά λή  (1768 - 182,2), ένώ ό Βε
λή πασάς ό δευτερότοκος (1773— 1823), βλ. Π. A Ρ A Β A Ν Τ I Ν Ο Ν, 
Χ ρ ο ν ο γ ρ α φ ί α  τ ή ς  ’Η π ε ί ρ ο υ ,  τ ό μ. Α ', Ά  θ ή ν α ι 1 8 5 6, 
σ. 3 1 9 . Ό  Γενικός Πρόξενος τής Αύστρίας στήν Κέρκυρα άντισυνταγμα- 
τάρχης Weiss έγραφε συχνά στόν Αύστριακό Διοικητή τής Βενετίας Iniachi 
καί τόν πληροφορούσε καί αύτός μέ τή σειρά του γιά τά ελληνικά πράγμα
τα 6λ. περισσότερα στοΰ Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Ο Υ  Λ Α Ί ·  Ο  Υ, Ά ν  έ κ δ ο τ ε ς  ε 
π ι σ τ ο λ έ ς  κ α ί  έ γ γ ρ α φ α  τ ο ΰ  1 8 2  1, Ι σ τ ο ρ ι κ ά  δ ο κ ο ύ -  
μ έ ν τ α  ά π ό  τ ά  Α υ σ τ ρ ι α κ ά  Α ρ χ ε ί α ,  Α θ ή ν α  ι 1 9 5  8, σσ. 
91,  1 3 0 -  1 3 1 , 14  5, 2 2 5  κ α ί  κ υ ρ ί ω ς  ο. 1 4 5  γιά  τό θέμα πού
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ενδιαφέρει. Γιά τή φυγή τών κατοίκων τών Ίω α ννίνω ν βλ. Κ. Α θ. Δ I Α
Μ Α  Ν Τ  Η, Ί ω α ν ν ϊ τ α ι  π ρ ό σ φ υ γ ε ς  ε ί ς  " Α ρ τ α ν  κ α τ ά  
τ ο ν  χ ρ ό ν ο ν  τ ή ς  π ο λ ι ο ρ κ ί α ς  τ ο ΰ  Ά  λ ή - -π α σ α, Σ κ ο υ 
φ ά ς  3 (1 9 5  5) ο. 15 - 19.

Ε Γ Γ Ρ Α Φ Ο  Δ'

Ζάκυνθος, 2 Νοεμβρίου 1820 
Π ε ρ ί λ η ψ η :  Άναφέρεται άπό τό Μιχαήλ Mercati στις αυστριακές

αρχές τής Βενετίας ή πολεμική κατάσταση, καί ή ενίσχυση άπό τήν Κωνσταντινού
πολη τών σουλτανικών στρατευμάτων, καθώς καί ή χορήγηση, αμνηστίας στούς 
υπερασπιστές τοΰ Άλή μέ σκοπό νά τόν έγκαταλείψ'ουν. Άποκαλύφθηκε μυστική 
συνεργασία Άλή καί Baba πασά τής αυλής τοϋ Πασόμπεη πού τελικά αύτοκτό- 
νησε.
’Αναφορά τοϋ Μ ιχαήλ Mercati

Ζάκυνθος, 2 Νοεμβρίου 1820 
’Εξοχότατε Κύριε,

"Εχω  τήν τιμή νά πληροφορήσω τήν Ύμετέρα εξοχότητα σχετικά μέ τόν 
εμφύλιο πόλεμο, μέ λ ίγες, άλλά ενδιαφέρουσες ειδήσεις πού έλήκρθησαν 
χτες άπς τήν ’Ή πειρο  καί πού άναφέρονται στόν Ά λή  πασα βεζύρη τών 
Ίω αννίνω ν.

'Ό σο γιά τήν πολεμική κατάσταση μπορούμε νά ποΰμε δτι ή κατάσταση 
τοϋ τυράννου αύτοΰ εΐναι ή πιό απελπιστική. Τριακόσιοι κανονιέρηδες έφτα
σαν τελευταία μέ .πολλά εφόδια καί μεγάλα κομμάτια πυροβολικού άπό τήν 
Κωνσταντινούπολη, γιά  νά ένισχυθή ή πλατεία, δπου ό Ά λή ς είχε υποχωρήσει 
καί οργανώσει τήν άμυνά του. Ό  σουλτάνος τόν απειλεί μ’ ενα έγγραφο, μέ 
τό όποιο χορηγείται αμνηστία σ’ δλους εκείνους τούς ύπερασπιστές του, γιά 
νά τόν έγκαταλείψουν, Τό έγγραφο αύτό δημιούργησε μιάν αξιόλογη εντύπω 
ση, ή οποία γεμίζει τή ψυχή τοΰ τυράννου μέ τήν πιό βαθ'ειά ταπείνωση. Ό  
Ά λή ς αναζητώντας μιάν τελευταία ανόρθωση πέτυ,χε νά συνδεθή μέ μυστι
κές συνεννοήσεις καί νά απόκτηση τήν εμπιστοσύνη ενός κάποιου Baba πασα 
άπό τήν αύλή τοΰ Πασόμπεη, μέ τόν όποιο είχε ανοίξει ένα κρυφό σημείωμα. 
Τό σημείωμα αύτό άποκαλύφθηκε, δταν τό πήρε έξω άπό τό φρούριο τό βρά
δυ, γιά  νά διαβάση τίς άναφορές τοΰ προδότη - εμπίστου. Ά φοΰ πληροφορίι- 
θηκε, ό Πασσόμπεης αύτήν τή ιιυστική ένέργεια  τοΰ Ά λή  - βεζύρη χειρίστηκε 
ώς εξής τό ζήτημα: ’Έστησε ένέδρα στά χαρακώματά του καί πήγε νά μαζέ- 
φη τό μυστικό σημείωμα τοΰ προδότη. Ά φοΰ επαληθεύτηκαν αύτές οί έπαφές 
συνελήφθη ό Baba καί ένημερώθη ή 'Υψηλή Πύλη, άλλά πριν φτάσουν οί 
ύψηλές άποφάσεις γύρω άπό τήν τύχη τοΰ ώς άνω πασά αύτός αύτοκτόνησε 
κατά τήν έβδομη μέρα τής φυλακίσεώς του. 'Η ανακάλυψη αύτής τής προδο
σίας στόν Πασσάμπεη έγ ινε  άπό τούς ίδιους τούς άπελπισμένους ύπερασπι- 
οτές τοϋ Ά λή  - βεζύρη, ενώ στό μεταξύ οί πολιορκηταί κατέχουν τό Λάγο, 
μιά άπό τίς νησίδες πού βρίσκονται μέσα, καί ό τύραννος πολιορκείται στενά.

Φτάνοντας σ’ άλλες πληροφορίες πού μποροϋν νά ενδιαφέρουν σχετικά 
μέ τίς επιχειρήσεις, γιά  τίς όποιες ή ’Εξοχότητά σοι; μέ τιμα μέ τήν αίτηση 
πληροφοριών, εγώ δέν θά παραλείψω νά  τίς καταστήσω γνωστές καί στό με
ταξύ μένω μέ βαθειά εκτίμηση καί σεβασμό.
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Ε Γ Γ Ρ Α Φ Ο  Ε '

Πρέβεζα, 20 Νοεμβρίου 1820 
Π ε ρ ί λ η ψ η :  ’Αναφορά τοϋ Luigi Inchiostri στό Weiss, οπού γίνεται

λόγος γιά τήν επιμονή τον Άλή στον αγώνα του, άλλά κα'ι τ'ις μεγάλες δυσχέρειες 
πού θά εχη νά αντιμετώπιση στό μέλλον. Ή  οικονομία, τά χωράφια, ή κτηνοτροφα 
βρίσκονται σέ άσχημη κατάσταση. Ό  Γενικός Πρόξενος τής Βρεττανίας Μ. 
William Mayer βρίσκεται στήν ’Άρτα, γιά νά εχη καλύτερη έποπτεία τοϋ έμφυ- 
λίου πολέμου μεταξύ Άλή και Πύλης, στόν όποιο οί Ά γγλοι είναι οι καλύτεροι 
προμηθευταί τής τουρκικής αυλής. Άναφέρονται ακόμη φήμες περί, αναμονής 
στήν Κέρκυρα 200 μισθοφόρων Σιαβόνων, πού εΐναι έτοιμοι νά πολεμήσουν στό 
πλευρό τοϋ Άλή και ή άφιξη· στήν αυλή τοΰ Ά λή ’Εγγλέζου στρατηγού γιά κα
τασκοπεία πού άπήλθε δμως ά'πρακτος.

Τώρα έκτελώντας τις σεβάσμιες εντολές σας πού μοΰ διαβιβάστηκαν, καϊ 
μάλιστα κατά τή μέρα πού συμβαίνουν' τά πολεμικά γεγονότα, λαμβάνω τήν 
τιμή νά αναφέρω τά έ ξ η ς :

Τά άσχημα νέα  τής ακτής αυτής είναι πώς ό Ά λή πασας κρατεί γερά πάν
τα τά φρούριά του κλεισμένος μέ τούς απελπισμένους στρατιώτες του και 
προύχοντες και άποκρούει τις επανειλημμένες προσπάθειες τών πολιορκούν- 
των μέ αξιοσημείωτες άπώλειες. Υπενθυμίζεται, ’Εξοχότατε Κύριε, πώς μέ 
προηγούμενη επιστολή μου σας έτόνισα πώς οί έρχόηενοι καιροί θά είναι κο
πιαστικοί καί δύσκολοι γιά  τούς πολιορκουμένους, οί όποιοι έχουν αρχίσει 
νά συζητοΰν, γιατί τούς λείπουν τά εφόδια, οί ζωοτροφές καί τά χρήματα. Ά πό 
τήν Κωνσταντινούπολη δέν σταματά ή άποατολή βοήθειας πού εΐναι άναρίθ- 
μητη δσον άφορα στην ύπερίσχυση τοϋ πολιορκοϋντος έπί τοΰ πολιορκουμέ- 
νου — πού δέν θά ύποκύψη μέ εύκολία — , άφοΰ άλλωστε τώρα οί αγγαρείες 
είναι πιό βαρειές παρά κάτω άπό τόν Ά λή  : οί πεδιάδες, τά χωράφια, ή κτη
νοτροφία καί τά εργαστήρια έχουν έγκαταλετφθή καί λείπει κάθε είδος δη
μητριακών, καί ένώ παλιότερα αύτή ή περιοχή έκαμε εξαγωγές, τώρα έστειλαν 
στήν Κωνσταντινούπολη, γιά  νά αγοράσουν καί σ’ αλλα λιμάνια, καί άς βοη- 
θηση ό θ εό ς  νά γίνη μικρότερη ή ένδεια. Γιά εμπόριο ας μή μιλοΰμε, γιατί 
ήδη εΐναι νεκρό. Τά εργαστήρια φυτοζωούν καί είναι ήδη άδεια.

Ό  Γενικός Πρόξενος τής Βρεττανίας Μ. William Maver βρίσκεται τώρα 
στήν ’Ά ρτα, γιά  νά είναι κοντά στό στρατόπεδο, γιά  νά έπίβλέπη ο,τι συμβαί
νει καί γιά νά συλλαμβάνη τήν άλληλογραφία μέ τούς πολιορκοϋντες βεζύ- 
ρηδες καί γιά  νά είναι ενημερωμένος, γνωρίζοντας σίγουρα τήν έκβαση αύτοΰ 
τοΰ τραγικοΰ καί βλαβεροΰ πολέμου ανάμεσα σ’ ένα στρατηγό καί στό Σ ο υ λ
τάνο, γιά τόν όποιο πόλεμο δλοι οί Τοΰρκοι άποροΰν, καί στόν όποιο οί ’Ά γ 
γλοι είναι οί προμηθευταί γιά τήν καλή διεξαγωγή τών επιχειρήσεω ν άπό 
σουλτανικής πλευράς έπ ’ αύτοΰ τοΰ ενδιαφέροντος άντικειμένου. Οί κακόπι
στοι κυκλοφόρησαν μιά φήμη πώς 200 μισθοφόροι Σιαβόνοι βρίσκονται στήν 
Κέρκυρα καί οί όποιοι άναμένουν τήν κατάλληλη στιγμή, γιά  νά περάσουν σέ 
κάποιο μέρος τής παραλίας, γιά νά τρέξουν σέ βοήθεια τοΰ Ά λή  πασα. Εικά
ζεται κακή έκβαση τοΰ άγώνο γιά τόν Ά λή  πασα τοΰ οποίου ή πτώση άναμέ- 
νεται μέρα μέ τή μέρα καί ό όποιος καθημερινά φαίνεται σάν κορμί χωρίς 
κεφάλι.

'Έ να  παράξενο συμβάν συνέβη οτή μάχη αύτές τις μ έρ ες : ένας ’Εγγλέζος 
στρατηγός ήρθε άπό τήν Πάτρα κι’ ά.φοϋ αποβιβάστηκε έκεϊ, πέρασε αμέσως στήν



"Αρτα και μίλησε μέ τόν κ. Mayer και έπειτα ήρθε ατό στρατόπεδο στά Γιάν
νινα μέ τή συνοδεία του, γιά νά κατασκόπευση. Ό  Ά λή  πασας τόν υποδέχτη
κε μέ λαμπρότητα στήν αύλή του και τοΰ προξένησε τό θαυμασμό μέ τά κα
νόνια του. Τόν ’Ε γγλέζο  αύτόν τόν χαιρέτισαν μέ πυροτεχνήματα, τόν φιλο
ξένησαν και τόν συνόδευαν, δπου πήγαινε. Τέλος, τόν χαιρέτισαν μέ βόμβες 
και αύτός έφ υγε χωρίς νά έπιτελέση τό σκοπό του, γιά τόν όποιο ήρθε και 
έπιστρέφοντας άνεχώρησε διά θαλάσσης, καθώς λέγεται.

θεω ρώ  μόνον άξιο νά σημειώσω τήν άσφαλή άφιξη τών σημειωμάτων μου 
πού έστειλα στήν ισχυρή σου προστασία και πού τής φιλώ άφοσιωμένος τά 
χέρια.

Στόν Εξοχότατο καϊ ’Εκλαμπρότατο κ. Weiss 
αύτοκρατορικό και Γενικό Πρόξενο τής Αύστρίας στήν Κέρκυρα 

Ταπεινός και άφοσιωμένος Δοϋλος 
Lyigi D. Inchiostri

Σ X Ο Λ I Α

Ό  Luigi Inchiostri σέ έγγραφό του πρός τόν παπικό πρόξενο τής Κέρκυ
ρας τή 17)29 Μαΐου 1820 γράφει πώς οί ’Ά γ γ λ ο ι ενισχύουν τόν Ά λή  και έρ
χεται επομένως σέ αντίθεση μέ τά δσα γράφει εδώ, δτι δηλ. οί ’Ά γ γ λ ο ι απο
τελούν τούς καλύτερους προμηθευτής οπλών τοΰ Σουλτάνου. Βλ. Γ. θ .  ΖΩΡΛ, 
Ή  άνταρσία τοΰ Ά λή , σ. 128, σημ. 3. Γιά τις διπλωματικές σχέσεις Ά λή  καί 
Α γγλίας βλ. Τ. W . BAGALLTAli Pasha and Great Britain, Oxford 1938, Γιά 
τήν επίδραση τού Ελληνισμού στήν έμπορικοοικονομική άνάπτυξη τών Ί -  
ωαννίνων βλ. J. PAKIS, Ό  Ε λληνισμός καϊ ή έπίδρασίς του είς τά ’Ιωάννινα 
κατά τούς χρόνους τοΰ βεζύρη Ά λή  Τεπελενλή, Παναθήναια, τ. 25 (1912 - 
1913) σ. 102 - 109

Ε Γ Γ Ρ Α Φ Ο  Ζ'

Π  ε ρ ί λ η ψ η:  α) Ό  Luigi Inchiostri σέ αναφορά του πρός το Marchese 
del Mayno, Vice Presidente di Govemo delle Ven.ete Provincie, αναφέρει δτι ot 
Φράγκοι πού βρίσκονται στήν υπηρεσία τοΰ Άλή συνέστησαν ομάδα Carbonari 
και δτι οι σουλτανικοί σκάβουν υπόνομο κάτω άπό τό ισχυρότατο φρούριο Αιθα- 
ρίτσα, γιά νά τό καταρρίψουν. ΟΙ ίδιοι εξάλλου αντίπαλοι τοΰ Ά λή ελπίζουν και 
στις βόμβες πού κατασκευάζουν κα! αυτοί και πού πριν ήξερε νά φ-κιάνη ενας Να
πολιτάνος μηχανικός τοϋ Άλή.

6) ’Ά λ λ η  αναφορά τοΰ Inchiostri πρός τό Marchese del Mavno, δπου ά- 
ναφέρει τήιν άφιξη δυς άπεσταλμένων στά Γιάννινα γιά αίτηση πολεμοφοδί
ων και γιά  μιά επιτυχή έφοδο τοΰ Ά λή  (16 Δεκεμβρίου).

γ) ’Αναφορά τοΰ Inchiostri σχετική μέ τις κινήσεις τοΰ Χασάν - μπέη, γιοΰ 
τοΰ Μ ουχτάρ, πού ενώθηκε μέ τούς Σουλιώτες και πού απέκλεισαν τό πέρα
σμα από τά Επτά Πηγάδια ώς τόν "Αγιο Δημήτριο. Ό  μικρός γιος τοΰ Μ ουχ
τάρ βρίσκεται στό στρατόπεδο τοΰ Ά λή . 'Υπάρχει φόβος γιά  τή δράση τών 
καλογήρων ( ; ) , ενώ τέσσερα βόμβα ρδισιίικίά κατέλαβαν επίκαιρες θέσεις^ 
Υΐα νά εμποδίσουν έπικειμένη εισβολή Αλβανών έπαναστατών πρός δφελος 
του Αλή. ’Α ναφέρει έπίσης πώς μαζί μέ τόν ’Ά γ γ λ ο  πρόξενο στήν Πρέβεζα 
εκληθησαν άπό τόν άγα, γιά  νά ύποδείξουν έκενους άπό τούς συμπατριώτες 
τους πού δέν θά δέν ήθελαν νά μείνουν στήν πόλη (19 Δεκεμβρίου).

δ) Ά ναφέρεται ή άφιξη μέ αγγλικό μπρίκι τοΰ γενικοΰ προξένου τής



’Α γγλίας Mayer πού λέγετα ι πώς άνεχώρησε γιά τή Ζάκυνθο, δπου θά συναν
τούσε τόν ’Έ κτακτο πρεσβευτή τής ’Α γγλίας και τό στρατηγό Μαΐτλανδ. Μέ 
τήν ί'δια άναφορά άναγγέλλεται και ή άφιξη δυο πολεμικών πλοίων (21 Δ ε
κεμβρίου ).

’Από τό ευσεβέστατο σημείωμά σας τής 27 Νοεμβρίου σημειώνω τήν 
εξαφάνιση τού σημειώματος σας πού μοΰ στάλθηκε μέ ημερομηνία 27 ’Οκτω
βρίου καί δέν ξέρω ποΰ νά άποδώσω τήν εξαφάνισή του, γιά  νά υπακούσω 
στις διαταγές τής ’Εξοχότητάς σου άπό τήν ημέρα πού άρχισαν οί πολεμικές 
καί οί πολιτικές περιπέτειες σ’ αύτήν τή μεγάλη επαρχία πού τώρα βρί
σκεται σέ μεγάλη δυστυχία, γιατί τά πράγματα παρατείνονται. θ ά  σας διη- 
γηθώ ένα παράξενο περιστατικό πώς όλοι εκείνοι οί άλήτες καί έξόριστοι 
Φράγκοι άπό διάφορα έθνη καί διάφορες χώρες, καί πού ήταν στήν ύπηρεοία 
τοΰ Ά λή  πασα μέ μεγάλους μισθούς, ενώθηκαν σέ μιά συμμορία καρμπονά
ρων κακοαναθρεμμένων σ’ αύτούς ή τουρκική κυβέρνηση δέν δίνει σημασία 
καί ποιος ξέρει ποιο θά είναι τό τέλος αυτής τής συμμορίας. Οί βασιλικοί σκά
βουν ένα υπόνομο κάτω άπό τό φρούριο τό επιλεγόμενο Λιθαρίτσα καί θά 
καταφέρουν μ ’ αύτόν να ρίψουν κάτω ένα μέρος τού φρουρίου αύτοΰ, δπου 
ό Ά λή ς έχει μικρή φρουρά. Οί σουλτανικοί θά μπορέσουν νά στήσουν έτσι 
τά πυροβόλα τους σ’ αύτήν τήν ευνοϊκή γ ι ’ αύτούς θέση, άπ’ δπου εύκολα 
μπορούν νά κτυπήσουν τό φρούριο δπου είναι κλεισμένος ό Ά λής, κατά τέ
τοιον τρόπο, χωρίς νά χάσουν ένα βόλι καί τότε τά στρατεύματα τοΰ Ά λή  
θά βρεθούν υποχρεωμένα ή νά τόν έγκαταλείψουν ή νά τόν παραδώσουν 
στούς βασιλικούς γιά  τή σωτηρία τους. Οί βασιλικοί έχουν 6ρή τόν τρόπο νά 
κατασκευάζουν αυτές τίς βόμβες καί νά τίς πυροδοτούν. Αύτές τίς βόμβες 
είχε κατασκευάσει ένας μηχανικός τού Ά λή  Ναπολιτάνος πού άπό καιρό βρί
σκεται στήν υπηρεσία του καί πού τώρα είναι μαζί του απελπισμένος άπό τήν 
άρχή τών επιχειρήσεων. Λέγεται πώς αύτός ό μηχανικός στήν περίπτωση αυ
τή έχει θησαυρίσει καί κανείς δέν ξέρει τήν τύχη τών θησαυρών του.

16 Δεκεμβρίου. Σήμερα έφτασαν δυο απεσταλμένοι από τά Γιάννινα άπό 
τόν πολιορκούμενο βεζύρη καί γύρευαν βοήθεια σέ μπαρουτόσκονη άπό τίς 
άποθήκες τών φρουρίων της Πρεβέζης. Ό  Μουφτής, κριτής τών νόμων, σέ 
σύμφωνη γνώμη μέ δλες τίς άλλες στρατιωτικές αρχές, τούς απάντησε πώς 
αύτή ή αίτηση τής Ύψηλότητάς της - νά θέλη δηλ. πολεμοφόδια άπό τά φρού
ρια αύτά - είν’ αντίθετη πρός τό κοινό αίσθημα καί τά άλλα πολιτικά καί στρα
τιωτικά ήθη, νά οτερήοη δηλ. πέντε φρούρια άπό τήν προμήθειά τους. Τά 
φρούρια δέν συμφώνησαν μέ κανένα τρόπο. Μόνο γ ι’ αύτή τή φορά έστειλαν 
250 βαρέλια μπαρουτόσκονης 50 ή 60 ούγγιών τό καθένα. Εΐνατ δυο μέρες 
πού ό Ά λή ς έκαμε μιά έξοδο κατά τή διάρκεια μιας νύχτας χειμωνιάτικης 
καί μέ θύελλα εναντίον τών βασιλικών καί τούς προξένησε σημαντική ζη
μία καί δσο γ ι’ αύτό μοΰ τό διαβεβαίωσαν καί άλλου καί έάν ό Ρούμελη Βα- 
λισσή δέν έφτανε στήν ώρα του μέ βοήθεια, οί Φράγκοι πού ήσαν μεταξύ τών 
στρατευμάτων τού Ά λή, θά κατάφερναν νά καρφώσουν τά κανόνια τών βα
σιλικών. Αέγεται πώς άπό τήν Κωνσταντινούπολη στάλθηκαν πολλά πολεμοφό
δια καί δπλα, ά λλ’ επειδή τό ταξίδι έγινε δτά θαλάσσης σημειώθηκε μεγάλη 
καθυστέρηση. ’Έ τσ ι δέν ξέρει κανείς πότε θά φτάσουν έδώ καί άπ’ έδώ στά 
Γτάννινα κ ι’ αύτό θά γίνη μέ μεγάλη δυσκολία έξαιτίας τής έλλείφεω ς άλο
γω ν γιά  μεταφορά ,γιατί άπό τίς αβάσταχτες άγγαρεΐες καί άπό τή θνησιμό
τητα τών ζώων ένεκα τοΰ ψύχους καί τής έλλείφ εω ς ζωοτροφών, θά τ ’ άφή- 
σουν στά πιό άπόκρημνα βουνά τής ’Αλβανίας, δπου είναι δύσκολα νά  τά
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βρή κανείς.
19 τρέχοντος. Έ πέστρεψ ε ό διοικητής αύτής τής πόλεως άπό τά Γ ιάννι

να κοι γίνεται γνωστό πώς ό μεγαλύτερος γιος τοΰ Μουχτάρ πασά Χασσάν 
μπέης, ήλικίας 25 έτών, βγήκε άπό τό κάστρο, δπου ήταν κλεισμένος μέ τόν 
πάππο του και ενώθηκε μέ τούς Σουλιώ τες πού οπλισμένοι ιόν περίμεναν 
και πώς δλοι οί Σουλιώ τες προτιμούν νά πεθάνουν, παρά νά τόν άφήσουν να 
χαθή καϊ νά ύποστηρίξη τόν Ά λή. Αύτοϊ λοιπόν άπέκλεισαν τό πέρασμα στά 
Γιάννινα άπό τά Ε π τά  Πηγάδια ώς τόν 'Ά γ ιο  Δημήτριο καϊ δέν άφηναν νά 
περάση κανείς παρά μόνον εκείνοι πού θά ήθελαν αύτοί. Καϊ γιά τήν άπο- 
στολή πού στάλθηκε άπ’ εδώ μέ τά 250 βαρέλια μπαρουτόσκονης γίνεται κακή 
πρόγνωση. Ό  μικρός γιος τοΰ Μουχτάρ πασά ήλικίας 17 έτών βρίσκεται στή 
συνοδεία τών συμπατριωτών του Τεπελενλήδων, οί όποιοι δλοι πολεμούν καϊ 
είναι ένοπλοι, γιά νά ύπερασπίσουν τήν οικογένεια τού Ά λή. Π ρέπει δικαιο
λογημένα νά αποδώσουμε τό πάν στόν κακό χειρισμό τόσο τόν πολιτικό, όσο 
καϊ τό στρατιωτικό τών πολιορκούντων βεζύριδων, πού άντϊ νά ανακουφίσουν 
καϊ νά  παρηγορήσουν τούς καταπιεσμένους 'Έ λλη νες καϊ Τούρκους τούς π ι
έζουν πιό βάρβαρα. Λέγεται πώς ο! Σουλιώ τες μποροΰν μέ μεγάλη εύκολία 
νά εισβάλουν μαζί μέ τούς καλόγηρους ( ; )  τή νύχτα σ’ αυτήν τήν πόλη καϊ 
άν περάσουν στήν εξουσία τους τά φρούρια αύτά, τά πράγματα θά γίνουν 
πολύ δύσκολα. Τα σώματα τών καλόγηρων πού ήταν διαλυμένα άπό τόν Ά 
λή, τώρα άναδιοργανώθηκαν καϊ κάθε τους πρόοδος είν' επικίνδυνη. Τό στρα
τόπεδο τών πολιορκητών μένει χωρίς πολεμοφόδια, αντίθετα μέ τον Ά λή, 
τοΰ οποίου οί συνεργάτες καλοπληρωμένοι βρίσκονται στήν πεδιάδα καϊ τόν 
θεωροΰν ώς προστάτη τους καί ό θεός άς μάς βοηθήση άπό τά κακά ένός πο
λέμου πού θά φέρη θλίψη καϊ φοβερά αποτελέσματα. Σήμερα πρϊν άπό τήν 
άφιξη τοΰ Μουσελίμ τά τέσσερα βομβαρδιστικά πού ήταν έδώ στό λιμάνι 
στάλθηκαν στά τέσσερα σημεία άπ’ δπου μπορεί νά άναμένη κανείς τήν έπα- 
πειλούμενη εισβολή τών επαναστατών Αλβανών πρός όφελος τοΰ Ά λή  καϊ 
περίμεναν άπό τό στόλο τοΰ ναυάρχου δύο πολεμικά μπρίκια σέ βοήθεια και 
πιθανώς θά έρθη καϊ προσωπικώς ό ναύαρχος.

Σήμερα επίσης ό Ά γ γ λ ο ς  πρόξενος καϊ εγώ  κληθήκαμε άπό τόν άγά, ό 
όποϊσς μας άνακοίνωσε φιλικά νά κάμουμε μιά εκλογή τών ύπηκόων μας έξ 
έκείνων πού δέν θά μπορούσαν νά μείνουν έδώ στήν πόλη παρά μόνον εκεί
νοι, γιά  τούς οποίους θά έγγυηθοΰμε εμείς γιά  τήν καλή τους διαβίωση καϊ 
δλοι oi άλλοι τυχοδιώκτες, χωρίς δουλειά καί κατοικία, νά (ρύγουν μέ τά 
πράγματά τους, χωρίς νά έπέμβη, γιά  νά τούς διώξη ή κυβέρνηση, γιατί στις 
σημερινές περιστάσεις τοΰ εμφυλίου πολέμου, δπου τά πάθη καί οί φατρίες 
έπικρατοΰν, ή κυβέρνηση δέν εννοεί νά εχη στό έδαφος της πρόσωπα έχθρικά 
ο’ αυτήν.

Σ τις 21 τρέχοντος φάνηκε στή θάλασσα ένα πολεμικό άγγλικό μπρίκι, 
ερριξε τήν άγκυρά του στή γή καί σέ λ ίγες ώρες επιβιβάστηκε ό γενικός πρό
ξενος τής Α γγλ ία ς Mayer. Λέγεται πώς ό πρόξενος έφ υγε γιά τή Ζάκυνθο, 
όπου θά έχη μιά συνομιλία μέ τόν έκτακτο πρεσβευτή τής Α γγλ ία ς  πού πάει 
στην Κωνσταντινούπολη καθώς καί μέ τό στρατηγό Μαΐτλανδ. Κατά τό α
πόγευμα έφτασαν τά άλλα δυό πολεμικά μπρίκια πρός βοήθειαν τής άποκλει- 
ομένης πόλεως άπό τήν εισβολή τών επαναστατών πρός όφελος τοΰ Ά λή  καί 
μιά σκούνα, γιά  νά φέρη τϊς ειδήσεις στό στόλο πού βρίσκεται στήν ’Η γου
μενίτσα. Ή  ξαφνική αναχώρηση τοΰ Γενικού Προξένου τής Α γγλ ία ς έγινε 
αιτία νά  ύποπτεύωνται τούς πάντας καί άκόμη καί τήν τοπική κυβέρνηση.



Σ Χ Ο Λ Ι Α

α) Τό απόσπασμα αύτό του εγγράφου είναι πανομοιότυπο σχεδόν μέ τό δη
μοσιευμένο άπό τόν καθηγητή Γ. θ . Ζ Ω Ρ Λ ,  Ή  ά ν τ α ρ σ ί α τ ο ΰ
Ά λ ή ,  σ. 14  2.
Carbonari: Είναι ή γνωστή πολτακοθρησκευτική οργάνωση πού έδρασε 
τόν ΙΗ ' καί ΙΟ ' αιώνα.
Λιθαρίτσα: ή οχυρά θέση έξω· άπό τά Γιάννινα μέ πύργο  καί μέ ύπόγεια 
άμυντικά έργα. Τό φρούριο παρεδόθη στό Χουρσίτ άπό τόν άρχηγό τών 

«Γκέγκηδων Χαρίς - Γιάσκα, βλ. Μ.Ε.Ε.. τομ 16, σ. 107.
Ό  Ναπολιτάνος μηχανικός τοΰ Ά λή  ονομάζεται Del Caretto, 6λ. Γ. θ .
Ζ Ω Ρ Α, Ή  ά ν τ α ρ ο ί α  τ ο ΰ Ά  λ ή, ο. 1 4 2.

γ )  Τούς φόβους του γιά  τούς Α λβανούς είχε έκφράοει ό Inchiostri στις 22 
Ί ο υ λ .)  2 Αύγ. 1820· πρός τόν παπικό πρόξενο Κέρκυρας, βλ. Γ. θ . Ζ Ω
Ρ Α ,  Ή  ά ν τ α ρ σ ί α  τ ο ΰ  Ά λ ή ,  σ. 1 3 5. Γιά τό πέρασμα 'Ά γιος 
Δημήτριος καί 'Επτά Πηγάδια βλ. II. A Ρ A Β A Ν Τ I Ν Ο Υ, Χ ρ  ο ν ο- 
γ  ρ α φ ί α  τ ή ς  Ή  π ε ί ρ ο  υ, τ ό μ. 2, ο. 4 1 1. 

δ) Οί ίδιες πληροφορίες επαναλαμβάνονται καί έδώ, δπως έχουν δημοσιευθή 
άπό τό Γ. θ .  Ζ Ω Ρ Α, δπ. π. σ. 142 - 143.

Ε Γ Γ Ρ Α Φ Ο  Η '

Πρέβεζα, 29 Ίανουαρίοΐ' 1321
Π ε ρ ί λ η ψ η :  "Εγγραφο τοΰ ύποπροξένου της Αυστρίας στήν Πρέβεζα

Luigi Inchiostri, μέ τί) οποίο πληροφορεί τίς αυστριακές αρχές τής Βενετίας γιά 
μιά μάχη, πού έγινε στις 25)13 Ίαν., δπου μέ τέχνασμα τοϋ Ό μέρ πασά, παλιού 
συνεργάτη τοΰ Άλή, ό Άλής ϋπέστη αληθινή πανωλεθρία. Κατά τό τέχνασμα οι 
Σουλιώτες δήθεν Όά ενώνονταν μέ τόν Άλή, γιά νά κάμουν έφοδο και οί στρατιώ
τες του μετέβησαν στό υποτιθέμενο μέρος, γιά να πέσουν έ'τσι στήν παγίδα τών 
σουλτανικών.

Σ τις 25 τρέχοντος Τανουαρίου στά Γιάννινα είχε άπόλυτη επιτυχία ένα 
στρατήγημα εμπνευσμένο άπό κάποιον ονομαζόμενο Ό μ έρ  πασα, πού ύπηρξε 
γιά άρκετά χρόνια μαθητής τοϋ Καρα - άλή, άλλά τώρα πιστότατος σιό Σ ουλ
τάνο. Κατόρθωσε αύτός νά πάρη τήν άλληλογραφία τοΰ Ά λή  μέ τούς επανα
στάτες Σουλιώτες, ά π ’ δπου έμαθε πώς αύτοί σχεδίαζαν λ'ά έπιτεθοϋν άπό 
ένα μέρος κατά τοΰ βασιλικού στρατοπέδου, ύποστηριζόμενοι άπό μιά έφοδο 
που θά έκαμαν τά στρατεύματα τοΰ Ά λή  κανονίζοντας τις θέσεις καί τά ση
μεία μεταξύ τους, γιά  νά βάλουν μεταξύ δυο πυρών καί επιθέσεων τούς βα
σιλικούς. Αύτός πού είχε τά γράμματα τά άλλαξε μέ τόν τρόπον του καί έ 
καμε νά φτάσουν στόν Ά λή  δήθεν έκ μέρους τών Σουλιωτών καί ό Ά λή ς 
πεπεισμένος διέταξε καί ετοίμασε τά οτρατεύματά του, γιά  νά έξέλθουν άπό 
τό φρούριο (περίπου 2.000 άτομα). Οί βασιλικοί ήταν ετοιμασμένοι γιά  τή 
μάχη αύτήν καί ένθαρρυνόμενοτ άπό τόν έπικεψαλής βεζύρη τους, ένώ οί 
στρατιώτες τοΰ Ά λή  βγαίνοντας περίμεναν μιά ώρα μακριά άπό τό φρούριό 
τους, δπου δφειλαν νά ένωθοΰν μέ τούς Σουλιώ τες μέ συνθηματικό τή λ έ 
ξη «φλωρί», άλλά έξαπατήθηκαν, γιατί δέν βρίσκονταν αύτοί έκεϊ καί άρχι
σαν νά ύποχωροΰν. Ό  Ά λή ς δμως άπό φόβο ε ίχε  κλείσει τίς πόρτες, γιατί 
έμεινε μέ λ ίγο  αριθμό στρατιωτών καί φοβόταν τήν εϊσοδο τών σουλτανικών
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στρατευμάτων. Σ τήν υποχώρησή τους λοιπόν έπετέθηκαν οί σουλτανικοί και 
έγινε πείσμων ή επίθεση και δταν πιά μή μπορώντας νά χρησιμοποιήσουν τά 
οπλα, έβγαλαν τά ξίφη γυμνά και τέλος ήρθαν στά χέρια. Οί σουλτανικοί, 
περισσότεροι στόν αριθμό, τούς κατέσφαξαν και ελάχιστοι μπόρεσαν νά υπο
χωρήσουν και νά σωθούν τρέχοντος πρός τή «Αιθαρίτσα», πύργο κοντά στό 
φρούριο τού Ά λή. 01 νεκροί ανέρχονται περίπου στους 600, ζώντες 180 και 
ένας αριθμός τραυματισμένων πού δέν θά τούς άφήσουν νά ζήσσυν. ’Έ τσ ι 
άναδείχτηκαν νικηταί οι βασιλικοί καί λήστεψαν τούς ζωντανούς, νεκρούς 
και τραυματίες, άφοϋ βρήκαν πάνω τους και στις ζώνες τους -ποσότητα χρυ
σών νομισμάτων και δπλα αξίας και μ’ ένα λόγο ύπήρξε πολύτιμη ή λαφυρα
γωγία τους. Σημειώ νεται άκόμη πώς στήν έπίθεση αύτήν ό Καρά - Ά λή  έ 
χασε 15 μπιμπασήδες, δηλ. συνταγματάρχες, τούς καλύτερους άπό τούς στρα
τιωτικούς του, αρχηγούς και άπό ιούς πιστούς του έμεινε μέ μικρό αριθμό 
συνεργατών καί αύτοί δλοι χωρίς ψυχή άπό τό πλήγμα πού ύπέστησαν οί 
συνάδελφοί τους, ένώ ό ίδιος βρίσκεται, άπελπισμένος καί έξαπατημένος.

Ά πό  τό ευτυχές αποτέλεσμα τής έπιθέσεως αύτής συμπεραίνεται καί 
έλπίζεται πώς τό υπόλοιπο τών ακολούθων του θά άναγκαστή ή νά τόν έγκα- 
ταλείψη ή νά στραφή πρός τό Σουλτάνο, γιά νά σωθή ή άκόμη νά τόν προ- 
δώση καί νά τόν παραδώση στούς βασιλικούς. Ά λ λ ’ όποιαδήποτε είναι ή 
απόφασή τους, άς ειδοποίηση νά γίνη τό συντομότερο γιά  τή σωτηρία τοϋ 
δυστυχισμένο αύτοϋ λαοϋ. Ό  Ό μ έρ  πασας, ό ’Ισμαήλ πασας μαζί μέ τούς 
άλλους νικητές έστειλαν στό Σουλτάνο τά κεφάλια τών νεκρών καί τούς 
ζωντανούς καί τραυματισμένους για σκλάβους καθώς καί τούς ύπόλοιπους 
τών άρχηγών καί πιοτών τοΰ Ά λή , άπ’ δσους είχαν ζήσει, διά ξηρός καϊ
διά θαλάσσης. Ά πό  τούς Τούρκους καί "Ελληνες έγιναν πανηγυρισμοί καί εύ-
χαριστίες στό θεό . Ό  Sordan, ό φρούραρχος τοΰ Σουλίου δέν δέχεται μέσα στό 
φρούριο ούτε τούς Σουλιώτες, ούτε τόν Άσσά πασα, γιο τοΰ Μουχτάρ πασα, 
πού κι’ αύτός έπανεστάτησε εναντίον τοΰ Σουλτάνου, καθώς καί τούς άλλους 
έπαναστάτες 'Έ λλη νες καί Τούρκους πού τράπηκαν σέ φυγή, δηλ. τόν Ά λ έ 
ξη Νοϋτσο, τό Κώστα Γραμματικό, τό Sellictar - άγα, τό N utrudar - aga, τόν 
Tair Agbass καϊ άλλους πολλούς σημαίνοντες ’Αλβανούς έπαναστάτες. Αύ
τά γιά  τήν ώρα.

Σ Χ Ο Λ Ι Α
Γιά τή διήγηση αύτήν βλ. περισσότερα στοΰ Π. A Ρ A Β A Ν Τ I Ν Ο Υ, 

Χ ρ ο ν ο γ ρ α φ ί α ,  τ. 1, σ. 344 - 345. Γιά ιόν Α λέξιο  Νοϋτσο 6λ. Α Γ Γ. 
Π Α Π Α Κ Ω Σ Τ Α ,  Ή  σ υ μ β ο λ ή  τ ο ϋ  Ζ α γ ο ρ ί ο υ  σ τ ή ν  ’Ε π α 
ν ά σ τ α σ η  τ ο ϋ  Ε ί κ ο σ ι έ ν α ,  Α'  Ζ α γ ο ρ ί ο ι ο ι  Φ ι λ ι κ ο ί ,  «Ν.  
Κ ο υ β α ρ α ς  (1965) ο. 26 - 28, Α Ν Α Σ Τ Α Σ Ι Ο Υ  Γ Ο Υ Δ Α,  Β ί ο ι  
π α ρ ά λ λ η λ ο ι ,  τ ό μ . 6 ,  Α θ ή ν α  1874, σ. 379 - 404 κ α ί  Α θ . Ψ Α Α -  
Α Ι  Δ Α, Ι σ τ ο ρ ί α  τ ή ς  π ο λ ι ο ρ κ ί α ς  τ ώ ν  Ί ω α ν ν ί ν ω ν ,  σ. 
76. Γιά τόν Κώστα Γραμματικό βλ. Α θ .  Ψ  A A A I  Δ Α, δ π. π. σ. 76. Γιά
τό Σ ελλ ιχτά ρ  βλ. Α θ .  Ψ  A A A I Δ Α, δ π. π. σ. 8, τόν Ταήρ - άβα βλ.
Α θ . Ψ  A A A I Δ Α, δ,π. π„ σ. 86 καί Γ. Γ  A Ζ Η, Τ α ή ρ Ά μ π ά ζ  η ς, 
« Ο Ν έ ο ς  Κ ο υ 6 α ρ α ς» 1 (1961) σ. 73 - 75. Γιά τό Ταχυδρομείο τοΰ Ά λή 
6λ. Κ. Σ Φ Η Κ Α ,  Τ ό  τ α χ υ δ ρ ο μ ε ί ο  τ ο ΰ  Ά λ ή  π α σ α ,  Ή π ε χ -  
Ρ ω  τ ι κ ή  Ε σ τ ί α  2, (1953) σ. 1133 - 1136. Γιά τούς άγώνες τών Σ ουλιω 
τών εναντίον τοΰ Άλή, βλ. ------
A l i  B a s c i a d i  j a n i n a ,  C o m m  e n t a r i o  d i  C i a m p o l i n i  
L u i g i ,  F i r e n z e  1827,



Ε Γ Γ Ρ Α Φ Ο  Θ'

Πρέβεζα, 2 Φεβρουάριου 1821

Π ε ρ ί λ η ψ η :  Ό  Luigi Inchiostri μέ άναφορά του στις αυστριακές αρ
χές τής Βενετίας μιλεϊ γιά μιάν ενημέρωση που έκαμε σέ κάποιο κ. ’Ιωάννη Ge- 
novtelli και για τήν επικείμενη άφιξη τοΰ Χουρσίτ πασα άπό τό Μόριά που ·θά έπι- 
φέρη τήν καταστροφή τοΰ Άλή.

Ά πό αναφορές καί ειδήσεις πού έφτασαν άπό τό στρατόπεδο τών σουλτα- 
νικών είχα ετοιμάσει τή διήγηση τών πολεμικών γεγονότων. 'Η διήγηση έλα6ε 
χώρα στά Γιάννινα, δταν έκαμαν τήν έφοδο τά στρατεύματα τοΰ Ά λή  και έξ- 
αιτίας αύτοΰ τιμήθηκα επίσημα άπό τόν εύγενέστατο κ. Ιω ά ν ν η  Genovelli, δια- 
πεπιστευμένο πρέσβυ οτήν πόλη αύτή, γιά  τήν ιστορική διήγηση στά ελληνικά. 
Τ οΰ ιο επραξα, γιά νά ιόν συμβουλέψω και γιά νά μήν ύπάρξη καμιά αμφιβο
λία τής μεταβιβάζω τό αύθεντικό.

Ή  άφιξη τοΰ Χουρσίτ πασά άπό τό Μόριά στήν πεδιάδα θά γίνη σέ λίγες 
μέρες και θά έρθη μέ άλλον πασά και έτσι πρέπει νά άναμένη κανείς γρήγορα 
τήν πτώση ή τήν καταστροφή τοϋ Ά λή. "Ολοι οί βεζύρηδες συναγωνίζονται 
στήν εκτέλεση τοΰ καθήκοντος τους μέ μεγαλύτερη προθυμία καί δραστηριότη
τα άπό πριν καί τό τρόπαιο τής νίκης πού έλαβαν κατά τήν επίθεσή τους θά 
τούς έμψυχώση περισσότερο.

Σ X Ο A I Λ

Είναι γνωστόν πόσο συνέβαλε ή άφιξη τοΰ Χουρσίτ στά Γιάννινα γιά  τήν 
έξουδετέρωση τοΰ Ά λή , άλλά καί πόσο ώφέλησε στήν Ε λλη νική  Έπανάστα1- 
ση ή άπασχόληση αυτή τοΰ Χουρσίτ μέ τόν Ά λή , βλ. περισσότερα Π. ΑΡΑ- 
ΒΑΝΤΙΝΟΥ, Χρονογραφία, τάμ. 1, ο. 346 - 347. Ό  Weiss γράφει στις 5 ’Ιου
λίου 1821 πρός τόν Inzachi γιά πληροφορίες πού είχε δτι ό Ά λή  πασάς συνεν
νοείται μυστικά μέ τό Χουρσίτ πασα, 6λ. Γ. ΛΑ ΓΟΥ, Α νέκδοτες επιστολές 
καί έγγραφα, σ. 145. Γιά τό Χουρσίτ 6λ. ΠΑΝ. ΚΑΤΗΦΟΡΗ, Χουρσίτ πασάς, 
ό νικητής τοΰ Ά λή, Η πειρωτική 'Εστία 2 (1953) σ.σ. 808 - 814. 924 - 92S.

Ε Γ Γ Ρ Α Φ Ο  Γ

Αχρονολόγητο
Π ε ρ ί λ η ψ η :  ’Άγνωστος πληροφοριοδότης εξιστορεί στις αυστριακές αρ

χές τής Βενετίας γιά τήν αρχική έπιτνχία μιας αιφνιδιαστικής εφόδου τοΰ Άλή 
πασά σέ βάρος τών σουλτανικών στρατευμάτων, επιτυχία ή οποία στό τέλος κατε- 
ληξε σέ αιματηρή ήττα τοΰ Άλή.

Άγαλλιάσθε, άς άγαλλιασθοϋμε είπε έκεϊνος ό Αθηναίος πολιτικός 
στούς συμπατριώτες του γυρίζοντας άπό τή μάχη τού Μαραθώνα εναντίον 
τών βαρβάρων Περσών. Σήμερα στις 11 ή ώρα πριν τό μεσημέρι ό Ά λή  πα
σάς, αύτός ό απελπισμένος πού άποδείχτηκε πάρα πολύ άτυχος σέ δλα τά 
πολεμικά έγχειρήματά του πού μ έχρ ι στιγμής έκαμε, έπαθε επιπλέον καί τήν 
παρακά™  καταστροφή : ό Ά λή ς έχοντας κρατήσει κοντά του μονάχα 500 ά
τομα άνοιξε τϊς πόρτες τοϋ Φρουρίου του, γιά νά βγή δλο τό υπόλοιπο τών
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στρατιωτών του, πού τούς κατηύθυνε μέ φωνές και τούς έδινε κουράγιο. Σ ’ 
αύτούς έδωσε διαταγή νά προσβάλουν τις σκηνές και τις πυροβολαρχίες τών 
στρατευμάτων τοΰ Σουλτάνου. Οί σκηνές τοΰ Ibraim  άγά καί τοΰ Balhusa υ
πήρξαν οί πρώτες πού καταλήφτηκαν μέ μεγάλη έφοδο έξαιτίας τοΰ γεγονό
τος δτι οί στρατιώτες τους δέν περίμεναν ένα παρόμοιο ξαφνικό κτύπημα σέ 
μιά τέτοια ώρα. 'Έ να  άλλο μέρος προχώρησε μ έχρ ι τίς δυο σκηνές στό Μαμα- 
γ ιά κ η ( ;) . Ό  Μαρσούτ άγάς καί ό Aslan Argirocastro διακρίθηκαν ιδιαίτερα 
στήν περίπτωση αύτήν. Αύτοί κτυπήθηκαν στις σκηνές τους άπό ένα μεγάλο 
αριθμό Γεζιλιτών (στρατιώτες άπ’ ένα μέρος ονομαζόμενο Γεζίτα), άλλ’ ά- 
μύνθηκαν μέ μεγάλη δύναμη, αν καί δέν δέχτηκαν τή βοήθεια τών στρατευμά
των τοΰ Σουλτάνου καί συνέχισαν να άμυνωνται μέ τίς δυνάμεις πού διέθε
ταν γιά  νά δοξαστούν μ’ αυτόν τόν τρόπο.

Μόλις λοιπόν έφτασε αύτή ή πένθιμη είδηση, ό διοικητής μας ανέβηκε 
στό άλογό του καί ξεκίνησε μαζί μέ τό Μουχτάρ πασά· τό ίοιο έκαμε καί ό 
Ό μ έρ  πασάς μ’ όλους τούς στρατιώτες τ ου καί φωνάζοντας μέ τ ά όπλα στά χ έ 
ρια, II Met - Mohamet οδήγησαν όλους τούς στρατιώτες εναντίον τοΰ έχθροΰ 
μέ δύναμη καί κτυπώντας τους οέ κάθε σημείο μέ δλη τή γενναιότητα απω
θούσαν τούς επαναστάτες άπό τίς σκηνές, τίς πυροβολαρχίες, τά τζαμιά καί τις 
κατοικίες πού είχαν καταλάβει, κόβοντας κομμάτια δλους εκείνους πού αμύ
νονταν. ’Αρκεί μόνον νά σας .πώ δτι τά στενά τών Ίω α νν ίνω ν είναι πλημμυρι
σμένα άπό τό αίμα καί γεμάτα άπό τά πτώματα τών Γεζιλιτών. Σ έ  μιάν παρό
μοια δύσκολη επίθεση δέν μπορώ νά σάς πώ πώς δέν ύπάρχουν πληγωμένοι 
και άπό τή δική μας πλευρά, άλλ’ ό αριθμός αύτών υπολογίζεται στό ένα πέμ
πτο άπ’ αύτούς πού έχασε ό εχθρός, ’Από τούς αξιωματικούς μας δέν τραυματί
στηκε κανένας άλλος έκτος άπό τόν Cahramambey Ziaze Faraliami. τού είναι 
ελαφρά τραυματισμένος, καί τόν άνετμιό τοΰ Ό μ έρ  πασα. Ή  διάκριση τοΰ πασα 
αύτοΰ στή μάχη αύτή είναι ανυπέρβλητη. Μεταξύ τών νεκρών τών Γεζιλιτών 
αναγνωρίστηκαν ό Pasciuri τοΰ Χαριλάου πρίγκηπα καί ένας έξάδελφος τοΰ 
Selfo M ctzo’λ no τούς Γεζιλίτες (στρατιώτες άπό τόπο ονομαζόμενο Γέζα) ε ίν ’ 

αρκετοί τραυματισμένοι, άλλ’ άγνωστοι.
Ό  Salahifari και ό Argos έγκατέλειψαν τήν Torza καί μέ 200 περίπου 

πρόσωπα βάδισαν νά ενωθούν μέ τούς Σουλιώ τες Βαργιάδες. Οί Σουλιώτες 
άφοΰ έκαψαν τά σπίτια τής πεδιάδας στις περιοχές Sehrichisro (sic) καί Mulles 
τούς έγκατέλειψαν καί έφυγαν πρός τίς Βαργιάδες

• Σ Χ Ο Λ Ι Α

Sehrichisro: πιθανό τά Δερβίζιανα πού βρίσκονται στήν ϊδτα περιοχή μέ 
τίς Μοΰλες βλ. Π. ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΥ, Χρονογραφία της ’Ηπείρου, τόμ. 2, σ. 
337. Γιά Σουλιώ τες Βαργιάδες βλ. Π. ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΥ, δπ. π., σ. 337. Ό  
Argos είναι πιθανώς ό ’Ά γο ς Βασσιάρης, βλ. Π. ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΥ, όπ. π., σ. 
345. Γιά τό Selfo Metzo 6λ. Π. ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΥ, δπ. π. Γιά τή μάχη στά Δερ- 
βιζανά βλ. Δ. ΜΑΝΟΥ, Ά λή  πασας Τ επελενλής, α. ε.. σ. 417 - 419.

Ε Γ Γ Ρ Α Φ Ο  ΙΑ '

Αχρονολόγητο
Π ε ρ ί λ η ψ η :  Κατάθεση τοϋ καπετάνιου Giovanni Battista Olivo, κυ

βερνήτη τοϋ αϋστριακοΰ πλοίου «Piera Bandiera» σχετικά μέ πληροφορίες πού
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ακούσε στήν Κέρκυρα λίγες μέρες μετά τήν έκρηξη τής Έπαναστάσεως (25 Μαρ
τίου 1821).

Έ ρωτήθηκε: Τί πληροφορίες έχεις ακούσει στήν Κέρκυρα σχετικά μέ 
τόν Ά λή  παοα τών Ίω α νν ίνω ν ;

Α πάντησε: "Ακόυσα στήν Κέρκυρα γιά  τόν Ά λή  πασα τών Ίω α νν ίνω ν  
πώς 6γήκε άπό τό φρούριο τών Ίω αννίνω ν μέ τή βοήθεια τών Ε λλή νω ν  πού 
είχαν νικήσει τούς Τούρκους. Οί 'Έ λλη νες συνέχιζαν νά κάμουν προόδους 
στό Μόριά καί είχαν καταλάβει τήν Πάτρα πού ξανακαταλήφτηκε άπό τούς 
Τούρκους πυρπολήθηκε καί ερημώθηκε έκ νέου. Έ κτος αύτών θ ’ άναφέρω 
πώς κατά τή στιγμή τής άναχώρησής μου άπό τήν Κέρκυρα μέ κάλεσε ό 
έμπορος Νικόλαος Τραντώλης, ό όποιος μέ παρεκάλεσε νά πώ μόλις φτάσω 
στή Βενετία στόν αντιπρόσωπό του Μάξιμο Δοξαρά πώς έλαβε τήν είδηση 
o n  οί ‘Έ λ λ η νες  είχαν καταλάβει τήν Κωνσταντινούπολη.

Έρωτήθηκε, αν ό άναφερθείς Νικόλαος Τραντώλης τού είπε καμιά λ ε 
πτομέρεια σχετική μέ τή νέα είδηση καί αν ακούσε νά λέγετα ι αύτό άπό άλ
λους στήν Κέρκυρα απάντησε: μιά τέτοια είδηση κυκλοφορούσε στήν Κέρ
κυρα, άλλ’ έπειδή έπρεπε νά  φύγω  αμέσως δέν είχα καιρό νά μάθω γιά  λ ε 
πτομέρειες καί τίποτ’ αλλο δέν μοΰ ειπώθηκε άπό τόν έν λόγω Τραντώλη.

Σ Χ Ο Λ Ι Α

Τά ίδια περίπου κατέθεσε καί ό πλοίαρχος Francesco Uianello τοΰ αύ- 
στριακοΰ πλοίου «L/ Amico» στις 3 Μαΐου 1821 καί άκόμη πώς ό Ά λή ς είχε 
ένωθή μέ τούς 'Έ λλη νες πού έχουν καταλάβει τό Μόριά .

Κλείνοντας τή μελέτη αύτή θά αναφέρουμε δτι μεταξύ τών παραπάνω 
εγγράφω ν σώζεται και μιά επιστολή τού αύστριακοΰ προξένου τής Α γκώ νας 
de Closto πρός to «Eccelso Imperiale Governo di Venezia, δπου παρέχονται oj 
εξής πληροφ ορίες: 1. Ό  Ά λή  πασάς έγκαταλείφθηκε άπό τούς δικούς του 
και είναι περικυκλωμένος άπ’ δλες τις μεριές άπό τά οθωμανικά στρατεύματα. 
2. Ό  τουρκικός στόλος άρχισε τό βομβαρδισμό τής Πρέβεζας. 3. Λέγεται οτι 
ό Ά λή ς ζήτησε άσυλο άπό τίς άγγλικές άρ·χές, γιά  νά περάση στήν Κέρκυρα, 
άλλ’ οί "Α γγλοι τοΰ τό άρνήθηκαν. 4. 'Έ να ς άπό τούς γιούς του τράπηκε σέ 
φυγή. 5. Ό  σουλτάνος προήγαγε σέ «τρεις ούρές» - δείγμα ανεξαρτησίας - 
τόν Πασσόμπεη πού ύπηρέτησε προηγουμένως στή Θεσσαλονίκη, γιά νά 
κτυπήση τόν Ά λή  καί 6. Προβλέπεται δτι θά χυθή πολύ αίμα, γιατί ό Ά λή ς 
είναι άποφασιομένος νά άμυνθή μέχρι τέλους.



ΣΤΕΦ. ΜΠΕΤΤΗ

Α  Γ I Ο Κ Ο Ι  Μ I Κ  Α
«...νά  σπουδάζετε τά παιδιά σας νά μαθαίνουν τήν ελληνικήν...

Καί ωσάν μάθη το πα,ιδί <τοι> γράμματα τότε λέγεται άνθρωπος....

"Αγιος Κοσμάς (Διδ. Ε ’ ).

I

Μία έπιατολή τοϋ Ά γ ι ο ν .

Άναδίφώντας τούς φυλασσόμενους στήν Ε.ΗΜ. τόμους τής έφ. «’Ήπειρος», 
πού έξέδιδε άπό τό 1909 στήν πόλη μας ό αείμνηστος Γ. Χατζής - Πελλερέν, είδα 
καταχωρημένη στό φύλλο της τής 4.8.1913 επιστολή τοΰ Λίτωλοΰ, «Ήπειρώτου 
δέ τω γένει»1 εθναποστόλου1 πρός τούς κατοίκους Ψήνας, χωριοΰ» τής άλλοτε επαρ
χίας Κουρέντων κατά τήν περιοχή τοΰ Μεγάλου Λόγγου.

Τό πράγμα παρουσίαζε ξεχωριστό ενδιαφέρον γιατί στή ζώσα συντηρούμε
νη στό χωριό σχετική παράδοση, έρχονταν νά προστεθή καί ή γραπτή τοΰ μεγά
λου Διδάχου μαρτυρία. ’Α ς σημειωθή, πώς ή επιστολή αύτή, έιμεινε σχεδόν άγνω
στη, γιατί ούτε άλλου οπουδήποτε αναδημοσιεύτηκε ούτε στις συναφείς βιβλιογρα
φίες άναφέρεται μέ τόν αποδέκτη: της, άναγραφομένη άπλώς σάν «Μία επιστολή 
τού εθνομάρτυρα Κοσμά».

Κατά ποιά βέβαια άπό τις άνά τήν επαρχία μας περιοδείες του έδιάβηκε ό 
άπόστολος αύτός τοΰ Ελληνισμού καί ζηλωτής τοΰ Παύλου άπό την Ψήνα, ε
κείνη ίσως τοΰ 1774 δπου, σύμφωνα μέ σύγκαιρη ενθύμηση (Ή π . Χρ. 1929 σελ. 
24), «ήρθε ενας ασκητής ονομαζόμενος Κοσμάς είς τά ’Ιωάννινα κι’ έδδαξε σέ 
δλα τά χωρία καί ήταν καλός καί ή ‘διδαχή του οίμορφη...» ή εκείνη; τοΰ1 1778 - 9, 
δπου ίδρυσε στή Ζίτσα τό περίφημο Δασκαλειό (πρβλ. Ή π. Έστ. 1956 σελ. 329) 
καί δίδαξε καί στήν Περίβλεπτο στά Γιάννιενα δέν είναι ακριβώς γνωστό. Άνα- 
φέρεται μόνο, πώς δ ενθουσιώδης εκείνος τής ’Ορθοδοξίας καί τών γραμμάτων 
τών ελληνικών πρόμαχος, πέρασε άπό τό χωριό —  άπό πον ό Φ. Μιχαλόπουλος 
(Κοσμάς Αίτωλός Ά θ . 1940 63, 107) άντλεΐ τή σχετική είδηση δέν ξέρω — 
καί δίδαξε μάλιστα, λέιει, στούς: χωριανούς, καθώς κι’ άλλοΰ καί, τό μπόλιασμα τών 
δέντρων. Στό μεσοχώρι μάλιστα μέ τό γέρικο πουρνάρι, καί τό σωζόμενο μπηγμέ- 
νον άπό τότε σ’ αύτό μεταλλικό σταυρό, δπου κατά τήν παράδοση μίλησε ό Ά γιος, 
οί χωριανοί έχτισαν τελευταία καί προσκυνητάρι όμορφο.

Σκέφθηκα λοιπόν ν’ άνακοινώσω αμέσως τό εύρημά μου στούς καλούς Τ η 
ν ιώτες, μά έπρεπε πρώιτα νά ελέγξω' τήν αξιοπιστία τής επιστολής τή γνησιό
τητά της, γιατί ή φ-ράση «σωζομένη; έν  Δελβίνω» τοΰ σημειώματος μέ τό όποιο 
πΙαρουσιάζονταν έδινε τέτοιου είδους υπόνοιες.

Δυστυχώς δέν έχουμε, ώς τά σήμερα παρά τό πλήθος τών σχετικών δημοσιευ
μάτων μιά υπεύθυνη φιλολογική έκδοση τών διδαχών, προφητειών καί τών σωζο-



μένων αύτόγραφων επιστολών τοΰ 'Αγίου, πού μέ επιμελημένη συγκριτική εργασία 
■θά άποκαθάρη τά Ιερά κείμενα άπό τίς ΰπάρχουσες παραλείψεις, παραλλαγές, 
προσθήκες και άλλες νοθείες καί Μ  τ ’ άποκαταστήση στήν αρχική αυθεντική τους, 
κατά τό δυνατό, μορφή

’Έτσι μιά τέτοιου είδους συγκριτική μελέτη;, γιά τόν ελεγχο τής αξιοπιστίας 
τής επιστολής αυτής καί μόνο, επιβάλλονταν. Τίς διαπιστώσεις ακριβώς και τά 
συμπεράσματα μας άπό μιά παρόμοια προσπάθεια θά παρουσιάσουμε ευθύς άμε
σους. "Ως τώρα, καθώς προκΰπτη. άπό έπισταμένη στις παλιές καί άξιολογώτερες 
σχετικές βιβλιογραφίες ερευνά (”Αγγ. Παπακώστα Ή π. Χρ. 1938 σελ. 142— 
150 καί Φ. Μιχαλόπουλου δ.π. σελ. 131— 144) έχουν βρεθή καί δημοσιευθή κα
τά καιρούς σέ εφημερίδες καί περιοδικά άπό διάφορους, οι ακόλουθες επιστολές 
τοΰ 'Αγίου κατά χρονολογική σειρά:

α ')  Πρός τον αδελφόν του Χρύσανθο σχολάριχη στή Νάξο (2 Μαρτίου α 
ψ ο θ ') καί

β ')  Πρός τούς κατοίκους τής Πρέβεζας ( ’Απρίλιος αψοθ') πού προιτοδη- 
μοσιεύτηκαν, αυτές οί δύο, στήν Έφη,μ. τών Φιλομαθών τής 19— 12— 1867 σελ. 
1413— 4.

γ ')  Πρός τούς κατοίκους Παπαδατών Πρέβεζας (αψοθ' Μάρτιος) πού δη
μοσίευσε στό περί ’Ά ρτης Δοκίμιό του ό Σερ·. Βυζάντιος Ά θ . 1880 σελ. 357.

δ ')  Πρός τούς κατοίκους Μουζήνας Β. Ηπείρου (αψοθ' ’Ιούλιος) πού δηΓ 
μοσιεύτηκε στή «Φωνή τής Ηπείρου» τής 8— 10— 1895.

ε ')  Π ρός τούς κατοίκους Σενίτσας Β. Ηπείρου (αψοθ' ’Ιούλιος κη ') δημο 
σιευμένη κι’ αυτή στή Φωνή τής Ηπείρου τής 3— 1—1807.

στ ') Πρός τούς κατοίκους Ζαλόγγου (1779 αψοθ' Ίανουάρτος) πού δημο
σιεύτηκε στήν «Έκκλ. ’Αλήθεια» Κων)πόλη ετ. ιθ ' (1899) σελ. 450— 1.

ζ ')  Πρός Γ. Κλ,αδάν μέγαν Οικονόμο καί Ά ρχι διδάσκαλο Κεφαλληνίας 
«έν Κάστρω» (αψοξ' ’Ιουνίου 13) και

η ')  Πρός Κα τήν έν Ή πείρφ (αψ οθ'), πού δημοσιεύτηκαν είς Κεφαλληνιο- 
κά σύμμικτα Α ' (1904) σελ. 271.

θ ')  Πρός τούς κατοίκους Χειμάρρας Β. Ηπείρου (αψοθ' μήν Αΰγουστος) 
δημοσιευμένη στήν έφ. Νεολόγος Κωνίπόλεως τής 27— 5— 1909.

ι ')  Π  ρός τούς κατοίκους Ψήνας Κουρέντων. Έ φ. "Ηπειρος 1913 ?ΐ. ε 
(ίίοιίθμ. 185.

ια ')  Πρός τούς κατοίκους Δράβιανης Β. Ηπείρου1 (1779 Ιούλιος 15) πιου 
δημοσιεύθηκε στό περιοδ. «Ποιμήν ό Καλός» τής 15— 9— 1931.

ιβ ') Πρός τούς κατοίκους Βαριάδων Ηπείρου- (Μάρτιος 1779) δημοσιευ
μένη κ ι’ αυτή στό ίδιο περιοδικό τής 1— 11— 1931.

ιγ ' Πρός τούς κατοίκους Χάλιου Β. Ηπείρου (αψοθ' ’Ιούλιος) δημοσιευ
μένη στό περιοδικό Βόρειος "Ηπειρος τ. 16 (19361 σελ. 18 και

ιδ ')  Πρός τούς κατοίκους Συρακάτων Β ' Ηπείρου (αψ οθ') πού παροτ*- 
σίασίε ό Φ. Μιχαλόπουλος (δ. π. σελ. 114— 5).

"Ολες - όλες δηλαδή επιστολές δεκατέσσερες. Κατά μιά πρώτη, γενική θεώρη
σή τους παρατηρούμε, πώς δλες τους εΐναι σύντομες, διατυπωμένες στο γνώριμο 
άπλό καί καθαρό, καθώς οί Διδαχές του ΰφος, γραμμένες δλες έκτος εκείνης προς 
τό μεγάλο Οικονόμο καί άρχιδιδάσκαλο Κεφαλληνίας Γ. Κλαδά (1777) κατά το
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1779, ϊχος τοϋ μαρτυρίου του, και άπό τό Γενάρη ως τόν Αύγουστο μήνα, ύπο- 
γοάιφονται δέ άπό τόν ίδιο σχεδόν στό σύνολό τους μέ κείνο τό απέριττο: «Κο
σμάς ιερομόναχος ευχέτης σας». (Τίς πρός Βαριάδες κα'ι Δρόβιανην υπογράφει: 
«Κοσμάς ιερομόναχος καί ανάξιος ευχέτης σας» καί «Κοσμάς ιερομόναχος καί ευ
χέτης πάντων τών χριστιανών» αντίστοιχα. Προβλ. Σοχρ. Παπακυριακοΰ: Κο
σμάς Atτοίλός κ.λ. ’.UK 1953 σελ. 166 i f  169).

Άπό τις επιστολές αυτές τις δεκατέσσερες οί ενδεκα, καθώς εκείνες πρός τους 
κατοίκους Πρέβεζας, Μουζήνας, Σενίτσας, Ζαλόγγου^3), Ψήνας, Δρόιβιανης, Βο
ριάδων, Χειμάρρας, Χάλι ου, Παπαδατώιν και Συρ ακάτοο ν άναφέρονται σέ ΐδ'ρυση 
σχολειών τών κοινών καί τών ελληνικών γραμμάτων άπό τόν "Αγιο καί διορισμό 
άπό τόν ίδιον καί «μ.έ τήν γνώμην όλων», καθώς γράφει, τών σχολικών τους έφό- 
ρων. Οι ίδιες κατά τήν σύνταξη καί τό περιεχόμενο είναι, πλήν εκείνης πρός τούς 
κατοίκους Συρακάτων, σχεδόν πανομοιότυπες, διαφέ'ρουσες μόνο· κατά τόν άποδέ- 
κτη στήν αρχή καί τά ονόματα τών διοριζόμενων σχολικών άρχόντων στό τέλος.

Π ότε έγραψε τίς επιστολές του αυτές τ'ις ιδρυτικές σχολείων δ ασύγκριτος ε
κείνος πρωταθλητής τής αυγής τοϋ Διαφωτισμού, που ή εικόνα του δέν πρέπει νά 
λείπη άπό κανένα σχολειό 'Ηπειρωτικό τουλάχιστον καί νά γιορτάζεται μέ τούς 
τρεις 'Ιεράρχες μαζί σάν άγιος κι’ αύτός τών γραμμάτων μας τέταρτος; "Οταν βέ
βαια βρίσκονταν μακριά άπό τό χωρώ πουχε διδάξει καί στήσει τό σχολειό του, 
εστελνε καί μιά επιστολή, κατά πώς ό Φ. Μιχαλόπουλος γράφει (οπ. σελ. 108), ο
πού άνάφερε κάθε τί, πού αποφασίστηκε κι’ έτσι κύρωνε μέ τήν υπογραφή του τήν 
'ίδρυση. “Ηξερε ποιαν επιρροή ασκούσε στούς κατοίκους. Ή  επιστολή του ισοδυ- 
ναμοϋσε μέ ιερή παραγγελία. Γιά τούτο μέ άφθαστο σεβασμό σήμερα φυλάνε τίς 
επιστολές... Οί επιστολές αυτές θά ήταν βέβαια, πολύ περισσότερες αν ληφθή ύπ’ 
οψι τό πλήθος τών σχολείων, πού «ιέποίησε» —1 δέκα, λέει, ελληνικά διακόσια δέ 
διά κοινά γράμματα τοϋ Κυρίου συνεργοϋντος — περιοδεύοντας τόν έλλαδικό χώ
ρο καί τίς πρός ’Αλβανίαν παουφές του1 δ 'Άγιος, οί περισσότερες δμως άφοΰ ώς 
σήμερα δέν φάνηκαν, πρέπει νά θεωρούνται οριστικά χαμένες. Πρός αυτές λοι
πόν τίς σχολικές, ας τις πούμε, επιστολές τοϋ1 Πατροκοσμα, θαπρεπε νά παρα- 
βαλωμε τή συζητούμενη έδώ πρός τούς κατοίκους Ψήνας.

Μια τέτοια σύγκριση άπόδειξε πώς ή επιστολή ή προκείμενη ταιριάζει κατα
πληκτικά μέ κείνη πρός τούς κατοίκους Μουζήνας, μεγάλου χριστιανικού χωριοΰ 
της επαρχίας Δελβίνου, τής όποιας ό "Αγιος, κατά τόν όιιώνυμο κώδικα (Ή π. Χρ. 
1930 σελ. 61) «έπάτησε σχεδόν δλα τά χωριά».

, ν ^  Τρ. Ευαγγελίδης (Κοσμάς Αιτωλός Ά θ. 1897 σελ. 32) άναφερομένος σ’
"C tW n V  TTliV τ Τ ί Α -  Μ η ι ί ν , , , , , Λ τ ο ,  ϊ _ , „ λ 5 Λ  - ~ « ί  'Λ  - Λ . .  1 ----- ! „  — J r .  X U , —

σμα, ευρΐσκεται έν Μουζίνη χωρίω τοϋ Δελ&ίνου έν Ήπείρω έν τή βιβλιοθήκη τοϋ 
ιαρεως  ̂και Οικονόμου Σταύρου. Τήν έπιστολήν τούτην έ δημοσιεύσει· ό φιλογενής 
και φιλόπονος νεος Νικόλαος Γ. Μυστακίδης έν τή «Φωνή τής Ηπείρου» (8 Νοε,μ- 

ριου 1895)... Τής πρός Μουζινιώτας επιστολής Ιζητήσαμεν πανομοιότυπον καί έ- 
γραι(>αμεν προς τοΰτο πρός τόν κάτοχον αυτής (διά τοϋ1 φίλου ■κυρίου F. Γάγαρη) 
ευτυχείς §£ λογισθησόμεθα εάν λάβωμεν τήν εϋκαιρίαν νά δημοσιεώσοφιεν 
αυτήν εν πανομοιοτύπο) μετά τής υπογραφής τού σεβαστού εκείνου· καί άποστολι- 

ου όντως άνδρός...». Άλλ’ ας παιραθέισαιμε τά κείαενα τά δυό γιά νά κάνωμε πιό 
συγκεκριμένες τίς παρατηρήσεις μας.



α ')  Πρός τούς κατοίκους Ψήνας:

«Εύγενέστατοι αγαπητοί μου αδελφοί οΊ κατοικοΰντες τήν χώραν μου1 Ψήναν 
σάς «σπάζομαι καί παρακαλώ τόν αγίαν Θεόν διά τήν ψυχικήν καί σωματικήν σας 
'δγείαν. Έ γώ αδελφοί μου ώς δοϋλος -ανάξιος τοΰ Θεού ημών περιερχόμενος καί 
διδάσκων τό κατά δύναμιν τούς χριστιανούς μέ άδειαν τών κατά τόπους αρχιερέ
ων, ήλθα καί έδώ είς τήν χώραν σας καί βλέποντας «τι δέν έχετε σχολεϊον νά δια
βάζουν τά παιδιά σας, χω-ρίς πλη-ρωμήν, έπα,οακίνησα τούς χριστιανούς καί έδωσαν 
τό κατά δύναμιν καί προαίρεσιν διά τό σχολεϊον σας· πρέπει δέ καί ή ευγένεια σας 
πάντες νά β,οηθήτε πάντοτε τό σχολεϊον σας έξ ιδίων πόνων ή άπό βακούφια διά 
νά λάβητε καί παρά τοΰ Θεοΰ τόν μισθόν σας καί τιμήν πα,ρά τών ανθρώπων.

Είμαι δέ καί έγώ χρεώστης νά παρακαλώ τόν Κύριον τόν εΰλογοΰντα τά πάν
τα νά εύλογήρη καί τήν χώραν σας καί τό σχολεϊον καί τά παιδιά σας καί νά σας 
άξιχόσηι νά ζή,σετε καί έδώ καλά καί 'θεάρεστα και, νά σάς βάλη καί είς τόν Παρά
δεισον νά χαίρεσθε καί νά εύφ-ραίνεσθε νά δοξάζητε τήν 'Αγία Τριάδα. Αμήν.

Έ βαλα δέ καί επίτροπον μέ τήν γνώμην πάντων τόν παπάν Διαμάντην καί 
έπιστάτας καί βοηθούς αύτοΰ δλην τήν χώραν μάλιστα δέ τόν παπάν κυρ - Ντέτην 
καί τόν κυρ - Κώνστα τοΰ παπά Μαργαρίτου και τόν κυρ - Νίκαν τοΰ Κυριάκου 
νά κυβερνήσουν τό σχολεϊον καθώς ό Κύριος τούς φωτίσει. Ταΰτα καί υγιαίνετε 
έν Κυρίω.

Α ψ ο θ ': ’Ιούλιος 
Κοσμάς ιερομόναχος καί ευχέτης σας».
(Πρβλ. έφ. «'Ήπειρος» 4— 8— 1913)

β ')  Πρός τούς κατοίκους Μουζήνος.

«Εύγενέστατοι αγαπητοί μου αδελφοί οί κατοικοΰντες τήν χώραν Μουζήναν 
σάς άσπάζομαι καί παρακαλώ τόν άγιον Θεόν διά τήν ψυχικήν καί σωματικήν σας 
υγείαν. Έ γώ αδελφοί, μου ώς δούλος ανάξιος Χριστού τοΰ Θεοΰ ημών περιερχό- 
μενος καί διδάσκων τό κατά. δύναμιν τούς χριστιανούς μέ άδειαν τών κατά τόπους 
αρχιερέων ήλθα καί 'έδώ εις τήν χώραν σας καί βλέποντας δτι δέν εχετε σχολεϊον 
νά διαβάζουν τά παιδιά σας, χωρίς πληρωμήν, έπαρακίνησα τούς χριστιανούς καί 
έδωσαν τό κατά δύναμιν καί προαίρεσιν διά τό σχολεϊον σας- πρέπει καί ή εύγέ-, 
νειά σας πάντες νά βοηθάτε πάντοτε τό σχολεϊον σας έξ Ιδίων πόνων ή κοινώς α
πό τήν χώραν τι καί άπό τά βακούφια διά νά λάβητε καί παρά τού Θεού τόν μισθόν 
σας καί τιμήν παρά τών ανθρώπων.

Είμαι δέ καί έγώ χρεώστης καί παρακαλώ τόν κύριον τόν εΰλογοΰντα τά πάν
τα νά εΰλογήση καί τήν χώραν σας καί τό σχολεϊον καί τά παιδιά σας καί νά σάς 
βάλη καί είς τόν Παράδεισον νά χαίρεσθε καί νά εύφραίνεσθε νά δοξάζητε 
τήν 'Αγίαν Τριάδα. ’Αμήν.

Έβαλα δέ καί έπίτροπον μέ τήν γνώμην πάντων τόν παπά κυρ - Διαμάντην 
καί έπιστάτας καί βοηθούς αΰτοΰ δλην τήν χώραν, μάλιστα δέ τόν παπά κυρ - 
Ντέντεν καί τόν ’Αθανάσιον τοΰ Ζήση καί τόν κυρ - ’Αθανάσιον τοΰ Κυριάκου να 
κυβερνήσουν τό σχολεϊον, καθώς ό κύριος τούς φωτίσει. Ταΰτα καί υγιαίνετε εν 
Κυρίω.

αψοθ' ’Ιούλιος 
Κοσμάς Ιερομόναχος ευχέτης σας»

(Πρβλ. Τρ. Εύαγγελίδης ε. π. σελ. 29— 30).



Καθώς παρατηρούμε οι επιστολές αυτές διαφέρουν σέ δύο κυρίως σημεία. 
Κατά τον αποδέκτη, :στήν αρχή, καί κατά τά δυο λαϊκά μέλη. τής διορισμένης άπό 
τόν 'Ά γιο  σχολικής εφορείας στό τέλος. Έ νώ  δηλ. στό πρώτο κείμενο σάν επίτρο
πος τής Σχολής αναφαίρετοι ό παπά κυρ - Διαμαντής κα! επιστάτης κα! βοηθοί 
του δ παπά κυρ - Ντέντες, ό κυρ- - Κώνστας τοΰ1 παπά - Μαργαρίτου καί δ κυρ - 
Νίκας τοΰ Κυριάκου, στό 'δεύτερο δ επίτροπος καί πρώτος βοηθός του παπάδες 
καί οί δυό εΐναι οί ίδιοι άντί δέ τών άλλων έχουμε τόν ’Αθανάσιον τοΰ Ζήση καί 
τόν κυρ - Αθανάσιον τοϋ Κυριάκου.

Καί ή μεν πρώτη διαφορά, ώς προς τούς άποδέκτες δηλ., είναι καθαρά τυ
πική, δφειλόμενη σέ παρανάγνωση τοΰ άντιγραφέα. Ά ντί δηλ. τ ή ς  χ ώ ρ α ς  
μ ο υ ζ ή ν α  ς, πού πιστεύω πώς έ'γραψε τό πρωτότυπο, αυτός «διάβασε τ ή ς  
χ ώ ρ α ς  μ ο υ  Ψ ή ν α ς .  Ή  δέ δεύτερη διαφορά τών λαϊκών, δηλ. μόνο με
λών τής «χολ. επιτροπής είναι ουσιαστική στοιχειοθετούσα την εδραία άποψή μας 
δτι βρισκόμαστε μπροστά σέ μιά δεύτερη πρός Μουζηνιώτες επιστολή τοΰ1 Κο
σμά γραμμένη τόν ίδιο μέ τήν άλλη; γνωστή, μήνα: Τώρα ποιά γράφτηκε πρώτη 
καί ποιά δεύτερη δέν εΐναι εύκολο νά μάθουμε. Τί δμως ώθησε τόν εμπνευσμένο 
λαοπαιδευτή καί μαρτυρικό τής νεοεληνικής μας ’Αναγέννησης πρόδρομο νά γρά- 
ψη τή δεύτερη αυτή πρός Μουζηνιώτες επιστολή του; Τήν εξήγηση, ώς ενα ση
μείο, δίδει εκείνη· ή πρός τούς κατοίκους Συρακάτων, βορειοηπει.ρωτικοΰ επίσης 
χωρίου έπιίστολή του. Γράφει λοιπόν έκεϊ:... δ ίερεύς τοΰ χωρίου σας ήλθεν εδώ 
είς Κρόιγκους καί παραπονεΐ.ται ενώπιον μου δτι ή εύγενεία σας δέν κάμνετε δ,τι 
σάς συμβουλεύει αυτός καί δ,τι προστάζει ή εκκλησία και τούτο αδελφοί μου μέ 
λυπεί πολύ. Τούς επιτρόπους καί κυβερινήτας τού χωρίου σας τούς οποίους έβα
λα μέ τήν γνώμην όλων αυτοί νά. πασχίσουν διά τά παράπονα τοϋ ίερέως σας καί 
διά τήν προαιρετικήν βοήθειαν τοΰ μοναιστη,ρίου καί τών άρχόντων τοΰ χωρίου 
σας διά νά κτισθή τό σχολεΐον νά διαβάζουν τά. παιδιά σας καί νά λάβετε παρά 
Θεοϋ Παντοκράτορος τόν μισθόν καί τήν τιμήν παρ’ ανθρώπων... (Π ρβλ. Φ. Μι
χαλ. ς. π. σελ. 80). Κάτι λοιπόν, παραπλήσιο κα! μέ τούς Μουζηνιώτες γεγονός έ- 
σταθηκ,’ αφορμή γιά ν1’ άπευθΰνη πρός αυτούς ό "Αγιος τή, δεύτερη ετούτη επι
στολή του.

Οι παπάδες τοΰ χωριού διορισμένοι επίτροποι ό ένας καί πρώτος επιστάτης 
ττΚ Σχολής ο_ άλλος, ά να φέρθηκαν, φαίνεται, σ'  αυτόν ή άπό μόνοι τους ή καί μέ 
παράκληση, τών ίδιων τών βοηθών τους, πώς οί τελευταίοι ήταν ανίκανοι ν’ άντα- 
ποκριθοΰν στα καθήκοντα τους καί ζητούσαν τήν αντικατάστασή· του;, ύποδείχνον- 
τας ισως καί τούς αντικαταστάτες.

, Άγιος αναγνωρίζοντας το βάσιμο τών παραπόνων αυτών τών πιό πάνω
εκπρόσωπων, γιατί καί σάν εκπρόσωποι τών χωριανών του; θά ενέργησαν, και ά- 
ναΛογιζάμενος πώς διακυβεύονταν διαφορετικός ή τύχη, τοΰ σχολειοϋ του, έγραψε 
το^ ευτερο αύτό γράμμα — συμβόλαιο μέ τό όποιο αντικαθιστούσε τά λαϊκά μέλη 
τ% επιτροπής δηλ. τόν κυρ - Κώνστα τοϋ παπά Μαργαρίτου καί κυρ - Νίκα τοΰ 

υριακου με τους Αθανάσιον τοΰ Ζήση καί κυρ - Αθανάσιον τοΰ Κυριάκου ή 
*αι αντίστροφα έξαισφαλίζοντας μέ τόν τρόπο αύτό τό ίδρυμά του.

Συμπερασματικά επιλέγουμε, πώς ή δημοσιευόμενη στήν «"Ηπειρο» έπιστο- 
ή τοΰ Πατροκοσμά προς τούς κατοίκους Ψήνας, εΐναι μιά δεύτερη παραποιημέ

νη κατα τον αποδέκτη μόνο επιστολή του πρός τούς κατοίκους τής βορειοηπειρωτι-
Μουζηνας καί σάν τέτοια στό· εξής πρέπει νά θεωρήται.—



Σ η μ ε ι ώ σ ε ι ς

1) Άπό που ό Σερ. Βυζάντιος (Δοκίμιον... ’Ά ρτα 19G2 σ,ελ. 107) άντλεϊ τήν 
πληροφορία αυτή δέν δυνήθηκα νά έξακριβώ·σω>. II ρός τό σημείο έν τούτοις αυτό 
συγκλίνουν ενα πλήθος ειδήσεις στοματικές (Π ρ β λ . μελέτη μου είς Δ. Φως 1961 
τ. 2ον σελ. 42— 46) καταγραμμένε; παλαιότερα καί μη, σύμφωνα μέ τις οποίες, 
τοΰ Πατροκοσμά οι γονείς κατάγονταν άπό τό  Γραμμένο, άπ’ δπου, περί τ'ις αρ
χές τής ΙΓΓ εκατονταετηρίδας, φεύγοντας τ ι ς  αλβανικές επιδρομές, μεταναστέυ
σαν πρός τήν ορεινή Ναυπτα,κτία (Ά πόκουρο) , στό χωριό Ταξιάρχης τής οποίας, 
κι’ δχι στό Μέγα Δέντρο γεννήθηκε ό Κοσμάς: κατά κόσμον «ώνστας Ανυφαντής.. 
Γραμμενιάτης ήταν επίσης και ό πρώτος β ιογράφος καί, ΐιμνωδός τοΰ Κοσμά δι
δάσκαλος τών ελληνικών Γραμμάτων Ζαιψεί.ρης Χριστοδουλίδης, θείος δέ τοΰ1 άλ
λου νεομάρτυρα Ά γιου Γεώργιον τοΰ φουστανελλα (αδελφούς τής πεθεράς του 
Περιστέρας). Ό  Ζαφείρης αυτός διωρισμένος: τότε άπό τόν "Αγιο στήν κατά τήν 
συνοικία Κάστρο τοΰ Μπερατιοΰ Ιδρυμένη ά πό  τόν ϊδιο Σχολή καϊ «τών διδαχών 
τοΰ Άγιου αύτήκους έγένετο» xai «τον σεπτοί1 αύτοΰ λειψάνου κα'ι τών θαυμάαον 
αύτοΰ οικονομία Θεοΰ αύτόπτης» καθώς γρ ά φ ε ι. (Πρβλ. Σοχρρ. Παπακ. ο. π. 
σελ. 184 καί Κ. Σαρδελής: Κ. Αίτωλοΰ βι6λι.αγιρ. Ά θ. 1968 σελ. 117). Περίεργο 
δέ γιατί ό Χριστοδουλίδης δέν αναφέρει τ ίπ ο τε  στή σχετική βιογραφία τοΰ ά
γιου γιά τήν καταγωγή τών γονέων του.

2) Χαρακτηριστικά τής προχειρότητας κ α ι  ακρισίας μέ τήν οποία παρουσιά
στηκαν τά τελευταία χρόνια οί επιστολές τον  Kokjhux είναι, καί τά ακόλουθα: Ό  
Αΰγ. Καντιώτης καταχωρώντας στό βιβλίο το υ  «Κοσμάς ό Δίαυλός, Βόλος 1950» 
Ιφτά επιστολές τοΰ Α γίου σημειώνει σελ. 7 8 :  «έξ αυτών τών έ πιστολών μέχρι 
τ.οΰδε έχουν άνευρεθή καί δημοσιευθή είς περιοδικά καί εφημερίδες a t έδώ άνα- 
δημοσιευόμεναι....» Στή δεύτερη, έκδοση τοΰ ίδ ιο υ  αύτοΰ έργου του (Ά θ . 1.959) 
προσθέτει άλλες πέντε δανεισμένες άπό τή στό 'μεταξύ κυκλοφορήσασα σχετική με
λνέτη (Ά θ . 1953) τοΰ Σωφρ. ΠαπακυριακοΟ· καί σημειώνει, (σελ. 307) πάλι τά 
ίδια. Οί επιστολές δμως τού Κοσμά, οί γνω στές, δέν είναι δώδεκα, δσες καταχαπ 
ροΰνται στις παραπάνω εκδόσεις άλλά δεκατέασερες, δημοσιευμένες δλες, καθώς 
ήδη κατα δείξαμε, μεταξύ τών έτών 1867— 1 9 4 0 . Καί κάτι άλλο. Καί οί δυό πιο 
πάνω συγγραφείς δημοσιεύουν μεταξύ τών άλλων καί επιστολή έπιγραφόμενη 
«πρός τούς κατοίκους τών χωρίων Μουζήνας καί Χάλιου». Τέτοια κοινή επιστολή 
τοΰ Άγιου πρός τούς κατοίκους αυτών τών χωριών δέν υπάρχει, άλλά άλλη εΐ
ναι ή πρός τούς κατοίκους Χάλιου καί άλλη ή πρός τους κατοίκους Μουςηνας. 
Τό σέ συνέχεια δέ τοΰ τίτλου δημοσιευόμενο κείμενο είναι ή επιστολή πρός τους κα
τοίκους Χάλιου. Μάλιστα δ Σωφρ. Παπακυρτα'κοΰ στή σελ. 164 τοΰ βιβλίου του α- 
ναφέρεται (άριθ. 9) στά κατά τήν επιστολή π ρ ό ς  τούς κατοίκους Μουζηγας, στον 
αντίστοιχο δμως αριθμό (σελ. 171) καί υπό το ύ ς  παραπάνω κοινούς άποδέχτες δη
μοσιεύει τήν πρός τούς κατοίκους Χάλιου επιστολή παραλείποιντας εντελώς τήν 
πρός Μουζήνας.

3) Δέν πρόκειται βέβαια γιά τό άσήμαντο τότε σάν χωριό καί ανύπαρκτο σήΓ 
μερα Ζάλογγο Πρέβεζας, πού έννοοΰν οί διάφοροι μελετητές (Μιχαλόπουλος, 'Σα- 
λαμάγ/ας, Βασιλόπουλος κ. ά.) άναφερόμενοτ στήν επιστολή αύτή, άλλά  ̂για το 
άσχετο πρός αύτό καί σωζόμενο ήδη Ζάλογγο. ’Ά νω  καί Κάτω, Παραμυθίας.^ Αλ
λωστε ή σχετική επιστολή βρέθηκε στό γειτονικό  τοΰ τελευταίου χωρίο Βλαχωρι α
πό τόν Παραμυθιώτη λόγιο γιατρό Δημ. Π αναγιω τίδη , πού καί πριοτος τή δημο- 
σίεψε τό 1899 στήν ’Κκκλ. Αλήθεια.



Οί ηεβίοδεϊες του.
’Ασυμφωνία επικρατεί μεταξύ τών μελετητών τής ζωής και τοΰ έργου τον Κο- 

,σμα καί ώς πρός τόν αριθμό τών περιοδειών πού πραγματοποίησε ό Ισαπόστολος 
καί τό χρόνο διάρκειας τής κάθε μιας άπ’ αύτές. Ό  Λ. Καταίφυγιώτης στή σχε
τική έργαισία του (Καρδίτσα 1940 σελ. 84 κ.κ.) αναφέρει τρεις συνολικά περιο
δείες τοΰ 'Αγίου, τήν πρώτη μεταξύ τών ετών 1759— 1761, τή δεύτερη, ανάμεσα 
ιστά 1761·— 1774 καί τήν τρίτη κατά τά 1775— 1779. Τό ϊδιο καί δ Φ. Μιχαλό- 
πουλος (δ. π. σελ. 23 κ.κ.) μέ κάποιες διαφορές στή διάρκειά, τους επίσης τρεις, 
δηλ. τήν Α ' ανάμεσα στά χρόνια I8601— 1761 τήν Β ' κατά τά 1763— 1773 καί 
ΐήν Γ ' μεταξύ τών 1775— 1779. Ένώ oil Αύγ. Καντιώτης (Γ. Αΐτωλός Βόλος 
1950). X.Βασιλόπουλος (Κ. Α,ϊτωλός Ά θ . 1961) καί Δημ. Τσάκωνας (Ή π . Έίστ. 
1959 σελ. 116 ώς 124 κ.κ.) τις ανεβάζουν σέ τέσσερες γενόμενες ή Α ' ανάμεσα 
στά 1759— 1762 ή Β ' κατά τά 1763— 1773 ή Γ ' μεταξύ 1775— 1777 καί ή Δ' 
κατά. τά 1777— 1779 έ'τη, επισυνάπτουν δέ οι δυό πρώτοι στά βιβλία τους καί χάρ
τες πανομοιότυπους τών περιοδειών αυτών χωρίς καμμιά εξήγηση.

”Αν δμως λάβουμε σάν αφετηρία καί τέρμα τών ίδιων περιοδειών τήν πρω
τεύουσα τοΰ Γένους τήν Κ ω νσταντινούπολη; οί άπαστολικές περιοδείες τοΰ Κοσμά 
είναι μόνο τρεις, γιατί τρεις φορές έπι,σκ,έφθηκε ό "Αγιος τή Βασιλεύουσα γιά τή 
λήψη ή ανανέωση άπό τόν έκάιστοτε Πατριάρχη τής σχετικής «εγγράφου» άδειας, 
μετά τις όποιες διατυπώσεις άρχιζε ουσιαστικά ή κάθε μιά περιοδεία.

Έ τσ ι ή Α ' αρχίζει τέλη τοΰ 1759 αρχές 1760' επί πατριαρχείας Σεραφείμ 
Β ' τοΰ επιλεγόμενου Άλβανίτη, ώς καταγόμενου άπό τήν "Ηπειρο (τό Δέλβινο), ό 
όποιος καθώς ό Σ. Μακραΐος (Σάθα Ν. Φ. σελ. 694) γράφει «καί σχολεicov είχε 
πρόνοιαν καί έπεί τά τής πολυμαθείας δώ·ρ« έν τώ γένει ύποφερόμενα, διαναστή- 
ναι καί έπενεγκεΐν διενοεΐτο καί κατεσπούδαζε...» καί πού πρώτος τού1 χορήγησε 
τήν αδεια τοΰ κηρύγματος. Κατά τήν περιοδεία αυτή «περιήλθε» ό "Αγιος τά χω
ριό τής Ά . Θράκης πέρασε άπό τή Μακεδονία καί τη Θεσσαλία κι’ ήρθε στήν 
Αιτωλία στις χώρες καί τά χωριά τής όποιας έδίδαιξε. Τό 1761 γυρίζει πάλι στην 
Κωνσταντινούπολη1 μέ σκοπό τήν ανανέωση τής άδειας του άπό τό νέο Πατριάρχη 
Σαμουήλ Χατζερή, επειδή τόν ϊδιο χρόνο ό Σεραφείμ είχε παραιτηθή. Σύμφωνα 
μέ τις ύπάρχουσες ειδήσεις (Φ. Μιχαλ, δ. π. σελ. 24) ή άδεια αυτή τοΰ δόθηκε τό 
1763, όπότε ό "Αγιος άρχίζει τή Β ' καί πιό μακρόχρονη περιοδεία του περιελθών 
πάλι τήν Α. Θράκη, Κ. Μακεδονία, "Αγιο ’Όρος, Βόρειες Σποράδες, ΒΑ Θεσ
σαλία, Δ. Μακεδονία, Βλαχοχώρια τής Πίνδου Κ. Ή πειρο, χωριά τών Α γρα 
φων καϊ τοΰ Άσπροποτάμου, πάλι τήν Αιτωλία κι’ άπ’ έκεΐ στήν Κεφαλλονιά έξ 
αίτιας τών Όιρλωφικών. ’’’Ας σημειωθη πώς σ’ δλο αύτό τό χρονικό διάστημα, ά- 
πο το 1759 δηλ. ώς τό 1773, έμενε μόνιμα στήν Πόλη, ό επίσης ιερομόναχος με
γαλύτερος αδελφός του Χρύσανθος εργαζόμενος σάν οικοδιδάσκαλος τού1 μεγάλου 
Λογοθέτη καί μεγάλου διερμηνέα κατόπιν Νικ. Σόύτσου καί άπο τοΰ 1769— 1773 
σαν σχολάρχης τής Πατριαρχικής Μεγάλης τοΰ Γένους Σχολής (Πρβλ. Ε.Μ.Α. 
1956 σιελ. 130 κ.κ.), ό όποιος μέ τις υψηλές στό Φανάρι γνωριμίες του τόν έβοή- 
υηισε πολύ στην επιτυχία τών σκοπών του. Ό  Χρύσανθος τό 1773 «διά. τάς καιρι-

αταξίας καϊ φόβους τών τότε πολέμων λάθρα φυγών άπό βασιλεύουσαν ήλ- 
νεν εις Ναξίαν, τή συστηιιένη άπό τόν ίδιο σχολή τής οποίας θά διειιθύνη ώς τό 
θάνατό του (1785).

( Το 1774 μετά τήν υπογραφή τής συνθήκης τοΰ Κιουτσιούκ - Καϊναιρτζή πο
ρεύεται καί πάλι ό Κοσμάς στήν Κωνσταντινούπολη, παρουσιάζεται στον τότε



Πατριάρχη Σωφρόνιο τόν Β ' και πετυχαίνει τήν ανανέωση, τής άποστολικής του 
άδειας. ’Έτσι αρχίζει αμέσως τήν τρίτη; κα'ι τελευταία, περιοδεία του γιά τήν ο
ποία έ'χουμιε τίς περισσότερες γραπτές μαρτυρίες τόν ίδιο δέ παραπάνω χρόνο τόν 
βρίσκομε κηρύττοντα,, κατά δημοσιευθεϊσα άπό τόν αείμνηστο Μητροπολίτη Άθη- 
ναγόρα ενθύμηση· (Ή π. Χρ. Δ ' σελ. 24) στήν περιοχή τών Γιαννίνων. Αδικαιο
λόγητα δ Φ. Μιχαλ. (ο. π. σελ. 70) αμφισβητεί τό έτος τοϋ χρονικού αύτοϋ. Για
τί γράφτηκε μεν, καθώς φαίνεται, μεταγενέστερα, άναφέρεται όμως στό χρόνο τής 
παρουσίας τοΰ 'Αγίου στά Γιάννινα άλλά και γιά τό λόγο δτι άλλη ενθύμηση, 
(Πριβλ. Κ. Σαρδελή: Κ. Αίτωλοϋ Βιβλιογρ. Ά θ. 1968 σελ. 38) του φέρει, διδά
σκοντα τόν ίδιο χρόνο στήν Καλαμπάκα,.

Κατά τήν περιοδεία αύτή θά περιέλθη καί τά νησιά τοΰ1 Αιγαίου, δπου θά 
έπισκεφθή στή Νάξο (1775) τόν εκεί δασκαλεύοντα αδερφό του Χρύσανθο (Ε. 
Μ. Α. δ. π. σελ. 140). ’Ά ς  σημειωθή πώς αύτά τά νησιά εννοεί ό βιογράφος του
μέ τήν επωνυμία «Δουκάνησα» «Πριβλ. Σ. Παπακυριακοΰ δ. π. σελ. 184), νησιά
δηλ. τοΰ Δούκα, δουκάτο τοΰ Αιγαίου, δπως έλέγονταν οι Κυκλάδες άπό τήν εποχή 
τής Φραγκοκρατίας άκόμη ( Π,ρθλ. ’Α. Βακαλοπούλου: Ιστορία τοϋ Νέου Έλλη- 
νισμοΰ Τ. Γ ' σελ. 282 καί Τ. Δ ' σελ. 431) καί δχι τά Δωδεκάνησα, δπως πολλοί 
ύπόθεσαν καί υποθέτουν. ’Εδώ γίνεται ακόμα σύγχυση τοϋ1 ονόματος τοϋ Αίτω- 
λοϋ μέ άλλον ιερομόναχο ομώνυμό του Λήμνιον μαρτυρήσαντα τό 1770 (Πρβλ. 
Μ. Β. Ταμ. Γ ' σελ, 123, ΕΜΑ 6. π. σελ. 140 κ. Φ(. Μιχαλ. δ. π. σελ, 74— 5).

Άπό τίς Κυκλάδες δ Κοσμάς θά γυρίση πάλι στό 'Ά γιο ’Ό ρος, -θά κηρύξη 
στή Χαλκιδική τήν Κ. καί Δυτ. Μακεδονία φθάνοντας ως τίς Πρέσπες καί τό Μο
ναστήρι, θά κατεβή στήν Κορυτσά, Μοσχόπολη, Άργυρό'κα,σιτρο και Δέλβινο θά 
τραπή πάλι προς τήιν Πίνδο καί τή ΒΔ Θεσσαλία, ’Άγραφα,, Αιτωλοακαρνανία 
καί Κεφαλλονι.ά. Α π ’ έκεϊ θά περάση στή Β. Θεσπρωτία, Δέλβινο καί Μπεράτι 
κι’ άπό κεΐ πάλι προς τήν Πίνδο καί τήν περιοχή Γρεβενών κατά τίς σωζόμενες 
πάντοτε γραπτές ειδήσεις, γιά νά βρεθή τέλη· τού 1778 στή, Ζίτσα. Ά π ’ εδώ θα 
περιοδεύση: ολόκληρη τήν "Ηπειρο (μπορούμε νά τόν παρακολουθήσουμε άπό τίς 
μηνολογημένες επιστολές του γραμμένες σχεδόν στό σύνολό τους τήν εποχή αύ
τή,) , θά περάση άπό τήν Π  ρέβ,εζα στήν Λευκάδα καί Κέρκυρα γιά νά ριχτή απ 
έκεϊ πάλι στή Β. "Ηπειρο κι’ ώς τή Χειμάρρα καί νά κατάληξη στό Μπεράτι, ό
που τόν περίμενε τό μαρτύριο και ή αποθέωση.

"Ενας λοιπόν χάρτης των περιοδειών τοϋ Α γίου συνταγμένος μετά προσεκτι
κή μελέτη καί έλεγχα τών πηγών, τοΰ πλήθους δηλ. τών ενθυμήσεων τής εποχής, 
τών σχετικών αναφορών τών Ιστορικών σύγχρονων καί μεταγενέστερων τών ει
δήσεων τοϋ' Βενετικού ’Αρχείου (Ή π. Χρ. 1940 σελ. 5 κ.κ.) καί τών επιστολών 
τοΰ 'Αγίου θάπρεπε γιά ναναι περισσότερο προσιτός καί κατανοητός νά σημειωνη 
τή διέλευσή του μόνο άπό τίς πρωτεύουσες τών τριάντα περίπου1 κατά ομολογία 
δική του επαρχιών «τής Γραικιάς καί ’Αρβανιτιάς» πού σέ διάστημα εϊ/οσι χρόνων 
ιεραποστολής έπάτησε «τή τών λόγων πλημμύρα τών 'ανθρώπων ποτίζων τας διά
νοιας;...».

’Επαρχία δέ, κατά τήν έννοια πάλι τοϋ ίδιοχν 'Αγίου, εΐναι ή περιοχή ή ανήρ 
κουσα στή δικαιοδοσία ενός επισκόπου, πού εδρεύει σ’ αύτή τήν πρωτεύουσα της, 
στή χώρα της. Γιατί αν θελήσουμε νά τόν παρακολουθήσουμε καί στό καθένα Cam 
τά χωραά τών επαρχιών αύτών, στά περισσότερα τών οποίων ό καταπληκτικός αυ
τός άνθρωπος ίδίδαξε, θά άχθοΰμε σέ πλήρη σύγχυση, καί γιά τήν ελλειψη σαφών 
σχετικών ειδήσεων καί γιά τήν άγνοια τής συγκεκριμένης χωρογραφίας, πράγμα 
πού δέν άπέφυγαν δλοι οί μέ τό ύπ’ @ψιν πρόβλημα άσχοληθέντες... (J)



’Ε ν δ ε ι κ τ ι κ ά  αναφέρω' μιά από τις πολλές, πού παρατήρησα, περίπτωση, στοΰ 
Φ  Μ ι χ α λ ό π ο υ λ ο υ  τή μελέτη τήν πιο τεκμηριωμένη: καί άρτια, σχετική π ο ύ  έχουμε 
$ς σήμερα. Γράφει σελ. 108. «Άπό τό Ζάλογγο (ό άγιος) τράβηξε δεξιώτερα καί 
ίίοίθ'ε στήν επαρχία. Παραμυθίας, άφοΰ πέρασε άπό τό Σούλι καί τούς Χαλκιά
δες » ’Ενώ τό Ζάλογγο τό χωριό είναι πέντε ώρες: Β. τής Παραμυθίας, τό Σ ο ύ 
λι οχτώ περίπου ώρες ΝΑ τής Παραμυθίας καί οι Χαλκιάδες βρίσκονται στήν 
’Άρτα,'....

Σ  η μ ε ί ω σ η : 1) Ό  Καθ. Βακαλόπουλος στήν 'Ιστορία του τού Νέου 'Ελ
ληνισμού (Δ ' σελ. 367) γράφει: «Πολλά δμως σημεία τής ίστορίαςτου (τού Κο
σμά), δπως π.χ. ό αριθμός τών περιοδειών του, ή ακριβής πορεία του, καθώς καί 
οί τόποι δπου εδίδαξε, δέν είναι απόλυτα εξακριβωμένα». Λίγο δμως παρακάτω 
(σελ. 376—7) μέ βάση τίς λειψές καί συχνά συγκεχυμένες σχετικές ειδήσεις τοΰ 
πρακου 'βιογράφου του Ζαφείρη Χριστοδουλίδη, καί μόνο αύτές, παραθέτει «γενικό, 
καθώς τό λέει, διάγραμμα τών περιοδειών τού Κοσμά τού ΑίτοΑού», τίς όποιες 
περιοδείες, άνεβάιζη σέ τέσσερες. Μιά δη,λ. περί τήν Κωνσταντινούπολη (1759), 
δεύτερη στήν Αιτωλοακαρνανία (1765), τρίτη στις Κυκλάδες (1775) καί τέταρ
τη άνά τήν Μακεδονία (Κ. καί Δ.), "Ηπειρο, Θεσσαλία, Εφτάνησα καί Β. 'Ή 
πειρο (1775— 1779). Παραδέχεται σέ συνέχεια (σελ. 368), πώς «τό διάγραμμα 
τοΰ Χριστοδουλίδη; δέν είναι πλήρες» κάθε άλλο βέβαια, καί γνωματεύει, «πώς τό 
έργο τοΰ ερευνητή, ιδίως εκείνου πού θά άσχοληθή ειδικά μέ μιά νέα βιογραφία 
τοΰ Κοσμά, είναι νά συμπλήρωσή αύτό το διάγραμμα, τού Χρ.» χρησιμοποιώντας 
τΙς ύπάρχουαες σχετικές ενθυμήσεις (μόνο;) καί πάλι, καταλήγει, «είναι πολύ δύ
σκολο νά άκολουθήση, κανείς τόν Κασμά στό λαβύρινθο τών κινήσεων του».

I I I

Κοαμ&ς καί Χρύοαν&ος.

Ποιος τώρα άπό τούς δυο επιφανείς Αίτωλούς αδελφούς, ό Χρύσανθος ή ό 
Κοσμάς ήταν ό μεγαλύτερος; Τό πρόβλημα,, δσο ξέρω1, δέν εχει ώς σήμερα διερευ- 
νηιθη άπό κανέναν ούτε υπάρχει πάνω σ’ αύτό καθαρή απάντηση. Οί μελετητές 
μνημονεύοντας τό ενα κοντά στ’ άλλο τά ονόματα, τών δύο αδελφών, αποφεύγουν 
ν^ αναφέρουν καί τή μεταξύ τους χρονική σχέση. Καί τούτο γιατί δέν είναι ακρι
βώς γνωστός ό χρόνος, άλλά καί δ τόπος γιά τόν Κοσμά τούλ,άχιστον, τής γέννησής 
τους, καιθώς συμβαίνη μέ τόν τόπο καί τό χρόνο τού1 θανάτου τους. Γνωρίζουμε 
rfl^· π®ζ ό Κοσμάς πέθανε μέ μαρτυρικό θάνατο στις! 24 Αύγουστου 1779 στό Κο- 
λικονταισι τής Β. Ηπείρου κ ι’ δ Χρύσανθος «διδάσκαλος τών φιλοσοφικών καί μα
θηματικών» άπό φυσικό, «μεταξύ Μαρτίου καί Σεπτεμβρίου 1785» στή Νάξο 
(Πρχλ. Β. Σφυρόερα: Χρύσανθος Αίτωλός Ε.Μ.Α. 1956 σελ. 145). Ποΰ δμως 
και ™τε γεννήθηκαν οί, δύο αδελφοί ακριβώς δεν ξέρουμε.

, για μέν τό Χρύσανθο ε!να:ι ήδη γνωστό, πώς είδε τό φώς στο μικρό χω-
(Ηο Ταξιαιρχης ή Παλιοταξιάρχης τής ορεινής Ναυπακτίας. Τό λέει δ ίδιος στήν 
κατα το 1782 (4 Φεβρουάριου) συνταχθεΐσα στή Νάξο, δπου! άπό τό 1775 δασκά- 
ευε, διαθηκη του τήν όποια υπογράφει ώς εξής: «Ό  «ν ίερομονάχοις ελάχιστος δι

δάσκαλος τής Ναξίας Χρύσανθος ’Εσωχωρίτης έκ τής επαρχίας Ναυπάκτου καί 
Αρτη,ς του καλούμενου' Άποκούρου έκ χωρίου Ταξιάρχης». (Ε.Μ.Α. ο. π. σελ. 

. Εο®χ*ρίτης βέβαια σέ αντιδιαστολή προς τούς ’Εξωχωρίτες, τούς παραθα
λάσσιους δηλ. Αίτωλούς ( Π,ρβλ. Ά ν. Γορδίου: Βίος Ευγενίου Αΐτωλοΰ. Σ'άθα 

Β. Γ ' σελ. 424).



Γιά τον Κοσμά δμως, παρά τήν πολλή, πού χύθηκε ώς τώρα, μελάνη, τό αν 
δηλ. γεννήθηκε στον Ταξιάρχη ή στό κοντινό Μέγα Δένδρο, τό ζήτημα παραμέ
νει καί δέ στάθηκε δυνατό νά ξεκαθαρισθή. Προσωπικά πιστεύω, γιά τή μικρή, 
καθώς φαίνεται, διαφορά ηλικίας τών δύο αδελφών, πώς κι’ ό Κοσμάς στό ϊδιο 
χωριό γεννήθηκε, στον Ταξιάρχη, όπου εγκαταστάθηκαν πρώτα οί πρόσφυγες 
Ήπειρώτες γονείς τους καί κατόπι, όχι μετά πολλά χρόνια, (μετοίκησαν γιά λόγους 
ασφάλειας ή εργασίας στό μεγαλύτερο Μέγα Δένδρο. "Αν καί τήν ίδια εποχή, αρ
χή δηλ. τοΰ Ιϊ-Γ αιώνα, καθώς 6 ίδιος ό Γόρδιος γράφει (δ. π. σελ. 425) «τανύν 
μάλλα συνεσταλμένος φαίνεται (ό οικισμός τοΰ Μεγ. Δένδρου) καί άνδράσιν εύα- 
ρίθμοις οίκείται πενία προσταλαιπωρούσιν έσχατη...» Τό γιατί τώρα οί ξερριζωμέ- 
νοι προτίμησαν άπό τά δυό φτωχά κι’ ασήμαντα αύτά χωεριά τόν Ταξιάρχη καί 
δχι τό Μ. Δένδρο, μπορεί ίσως νά έξηγηθή άπό τό δτι τό πρώτο· ειχε κατά σύμπτω
ση τδνομα τοΰ εφέστιου αγίου τους, τοΰ πολιούχου τοΰ γενέθλιου χωριού τους Γραμ
μένου Ταξιάρχη. ΙΙότε δμως. ποιο τουλάχιστον έτος, γεννήθηκαν οί δυό αδελφοί; 
Οί βιογράφοι τοΰ Κοσμά αναγράφουν σάν χρόνο γέννησης τοΰ 'Αγίου τό 1714. 
Τό εξάγουν προφανώς άπό τήν ακόλουθη φράση τοΰ προτασσόμενου τής ακολου
θίας του βίου τοΰ 'Αγίου, πού συνέγρατ|ιε (1814) δ γνω-στός άπό τό Γραμμένο δά
σκαλος καί μαθητής του Ζαφείρης Χριστοδουλίδης. «...επέταξε, γράφει, τό θειον 
του πνεΰιια εις τά ούοάνια... όντας εις ηλικίαν εξήντα πέντε χοόνων» (Πρβλ. Σ. 
ΓΙ απακυριακού: Κ. Αίτωλοΰ διδαχαί κ.λ. Ά θ. 195 σελ. 189).

Ό  αριθμός δμως αύτός δέν μπορεί νά προσδιορίζη μέ ακρίβεια τήν ήλικία τού 
Κοσμά, άλλά. περίπου, αν λάβω,με ακόμα ύπ’ δψι, πώς σπάνια ό "Αγιος μιλούσε γιά 
τόν εαυτό του κι’ δταν κάτι έλεγε αύτό ήταν μάλλον αόριστο. «’Αναχωρώντας άπό 
τήν πατρίδα μου, λέει σέ μιά διδαχή του (1777), είναι σαράντα πνενήντα χρό
νους» ή «εμένα ή γήινη καί μάταια πατρίδα μου είναι ένα χωρίον, δπου λέγεται 
Άπόκουρον άπό τήν επαρχίαν τοΰ 'Αγίου Ά ρ τη ς (Α ' διδ.) ή «Δέκα χιλιάδες χρι
στιανοί, μέ άγαπώσι καί ενας δχι» κ.λ. ’Έτσι. γιά νάμαιστε σύμφωνοι, καί μέ τήν α
λήθεια τήν ιστορική δέν μπορούμε νά λέμε πέος ό Κοσμάς γεννήθηκε στά 1714 άλ
λά γύρω στά 1714

Τά πράγματα δμως γίνονται δυσκολότερα π,ροκειμένου νά καθορισθή δ χρό
νος γέννησης τοΰ Χρύσανθου ή τουλάχιστον αν αύτός ήταν πρεσβύτερος ή νεώτε- 
ρος τοΰ άδελφοΰ του.

Ό  Σέργιος Μακραίος άπό τούς οΐκειότερους πρός τούς δύο άδελφούς λογί- 
ους συμπατριώτης καί φίλος, συμαθητής δέ τον Χρύσανθου, σέ επιστολή του άπό 
Κωνσταντινούπολη, οπού σολάρχευε τής Μεγάλης τοΰ Γένους Σχολής, πρός τόν εις 
Νάξον αδελφό τού Κοσμά δέν παρέχει ούτε τήν παραμικρή στό σημείο αύτό βοή
θεια. Στήν πρώτη, τοΰ έτους 1775 άπό τ'ις επιστολές αύτές γράφει κατακλείοντάς 
την: «Τόν πανοσιολογιότατον αύιτά'δελφόν της κυρ - Κοσμάν εύλαβώς προσκυνώ, 
άσπαζομένη τήν αγίαν της δεξιάν...», Σέ άλλη δέ παραμυθητική γιά τό θάνατο 
τοΰ Κοσμά τής 1— 7— 1780 αρχίζει: «Ή ρκεσε μέν αυτή έξειπείν δσα αδελφός, 
ειλικρινής, άδελφοΰ στερούμενος καί όιηγήσασθαι δσα ιερός άνή.ρ καί θεοφιλής, 
τοΰ έν ίερεΰσιν όσιον καί έν δσίοις ίερομάρτυρος... ώστε τούς φίλους εύφράναι...» 
(Π ρβλ. ΕΜΑ 1959 σελ. 191 κ.κ.).

Ό  Σάθας στή βιογραφία τοΰ Κασμά (Ν. Φ. Α θ. 1868 σελ. 487) πού αντλεί 
εκτός, καθώς λέει, άπό τό Χριστοδουλίδη καί άπό τοπικές παραδόσεις, γράφει: 
«καί λαβών (ό Κοσμάς) παρά πάντων συγχώρησιν μετέβη εις Κωνσταντινοτ»πολιν, 
δπου ό π ρ ε σ β ύ τ ε ρ ο ς  τ ώ ν  α δ ε λ φ ώ ν  τ ο υ  Χ ρ ύ σ α ν θ ο ς  
έδίδασκεν έν τή Πατριαρχική Σχολή...» (δ. π. σελ. 488ή. Χωρίς δηλ. να παρεχη



άλλες εξηγήσεις πληροφορεί, πώς ό Κοσμάς είχε κι’ άλλα αδέλφια, δ μεγαλύτε
ρος δμως άπ.’ όλους ήταν ό Χρύσανθος. Τό δτι βέβαια είχε κι’ αλλα αδέλφια ό 'Ά 
γιος, αδελφούς ή αδελφές, ποιος ξέρει, πού έμεναν στό χωριό, εικάζουμε κι από 
περικοπή της προς Χρύσανθον γνωστής επιστολής του σταλμένης άπό τήν Π α 
ραμυθία στις 2— 3— 1779. Γράφει: «Περιήλθον δέ και τήν πατρίδα και πάν
τες οι συγγενείς σέ προσκυνοΰσι και οί φίλοι...» (Πρβλ. Σ. Παπακ. δ. π. σελ. 
167). Ό  δέ Β. Σφυρόερας στή, μνημονευθείσα γιά τό Χρύσανθο έμπεριστατωμέ- 
νη μελέτη του γράφει: «Εϋς τδ μικρόν καί άγονον χωρίον τής Αιτωλίας τόν Τα
ξιάρχην — έγεννήθη 6 Χρύσανθος ολίγον προ τού 1714, οπότε έγεννήθη δ νεώ- 
τερος αδελφός του, ό φλογερός ιεραπόστολος τών χρόνων τής Τουρκοκρατίας Κ ο
σμής δ Αϊτωλός...» ί Πρβλ. Β. Σφυρ. δ. π. σελ. 130). Λίγο δμως παρακάτω πε
ριπλέκει κάπως τά πράγματα «κυρίως δμως, λέει, άπό τού 1758 τό όνομά του 
(τού Νικ. Θεοτόκη) κατέστη γνωστόν καί ήρ-χισαν νά Ιρχωνται παρ’ αύτώ μαθη- 
ταί καί άκροαταί έξ ’ δλα>ν τών μερών τής Ελλάδος. Είναι βέβαιον επομένως δτι 
ό X ρ ύ σ α ν θ ο ς ή τ ο τ ε σ σ α ρ α κ ο ν τ ο ύ τ η ς  δταν έφθασεν εις Κέρ
κυραν». (Πρβλ. δ. π. σελ. 135). Καί πιό κάτω: «Χαοακτηρηστικόν είναι δτι δ 
Θεοτόκης ήτο τουλάχιστον κατά ε’ίκασιν έτη νεώτερος τού Χρύσανθού...»

Μ’ άλλα λόγια αν τό 1758 6 Χρύσανθος ήταν «τεσσα,ρακοντούτης» ή δ Θεο- 
τεόκης «κατά είκοσιν έτη νεώτερος τού Χρυσάνθου» ό τελευταίος αυτός θά γεννή- 
θη,κε περί τό 1718 ή τό 1716 (δ Θεοτόκης γεννήθηκε τδ 1736), ήταν συνεπώς 
νεώτερος τοΰ Κοσμά. Παρά ταύτα έχω τή γνώμη, πώς ό Χρύσανθος ήταν πρε- 
σβύτερος τοΰ Κοσμά, πόσα ακριβώς χρόνια δέν είμαι <σέ θέση νά όρισα), γεννημέ
νος πάντως δχι βραδύτερα άπό τίς αρχές τής δεύτερης δεκαετίας τού Ι Ή  αιώνα 
(1710 -2). Τήν άποψή μου στηρίζω στά ακόλουθα κάπως ισχνά βέβαια στοι
χεία. Τήν προς Χρύσανθον γνωστή επιστολή του δ Κασμάς αρχίζει:» Πανοσιώ- 
τατε αγαπητέ μου αδελφέ κυρ - Χρύσανθε «σπαζόμενος προσκυνώ σε...». Ή  προσ
φώνηση «κυρ Χρύσανθε» καί τό «προσκυνώσε» φανερώνουν αποδιδόμενο σεβασμό 
μικροτέρου προς πρεσβύτερον πράγμα που γενικά συνηθίζονταν σέ. παιρομοιες πε
ριπτώσεις. Είδαμε ήδη πώς δ Σέργιος Μακραϊος κατά πολύ νεώτερος του προσ
φωνούσε στό προς Χρύσανθο γράμμα του τόν Κοσμά.

Καθώς ό πρώτος βιογράφος καί υμνοιδός τού Κοσμά Ζ. Χριστοδουλίδης γρά
φει, δ Κοσμάς άναχοιρώντας άπδ τό "Αγιο ’Ό ρος πήγε «είς τήν Κωνσταντινούπο- 
λιν διά νά άνταμώση τόν αδελφόν του διδάσκαλον Χρύσανθον, δστις καί τόν f- 
δειξεν καί μερικήν τινά τέχνην Ρητορικήν διά νά δμιλή τάχα μέ κάποιαν μέθο
δον...» (Π ρβλ. Σ. Παπακ. δ. π. σελ. 183). «Τόνε δείξε» βέβαια ό μεγαλύτερος 
καί πολυγραμματότερος —  είχε χρηματίσει μαθητής δ Χρύσανθος τών όνσμαστό* 
τερων δα,σκάλιον τής εποχής τού Μπαλάνου1 Βασιλοπούλου, Δωρόθεου Λέσβιου καί 
Νικ. θεοτόκη —■ στ όνεώτερο μέ τά «πέντε - έξη ελληνικά», καθώς ό ίδιος έ'λεγε.

Ά λλες μαρτυρίες έκτος άπ’ αυτές, έμμεσες ή άμεσες, πού νά βεβαιώνουν τού 
λόγου μου τδ ασφαλές παρά τις επίμονες άνά τήν πλούσια σχετικά βιβλιογραφία 
καί τά άγιοκοσιιικά κείμενα ;ρευνές μου, δέν μπόρεσα νά βρώ.

IV

Μιά παράδοση.

Καταχωρώ εδώ μιά ακόμα άπό τίς πολλές πού κυκλοφορούν στό στόμα, τού Η 
πειρωτικού λαού αθησαύριστη γιά τόν Άγιοκοσμα παράδοση. Κ>ατά τήν τελειπαία, 
τήν προ τοΰ μαρτυρικού του θανάτου, οεριοδεία του στά χωριά μας τά Κουρεντο-



χώρια, έπέρασε δ 'Ά γιος ανεβαίνοντας ή κατεβαίνοντας στήν αγαπημένη του Ζί- 
τσα μέρα καθημερινή κι’ απ’ τή Βελτσίστα. Οί χωριανοί μικροί μεγάλοι έ'τρεξαν 
στήν εκκλησία νά τόν δοΰν, νά τόν ακούσουν. Ό  Ά γ ιο ς  θέλησε νά λειτουργήση καί 
πρόσταζε μιά άπό τίς συναγμένες έκεΐ κοπέλλες τοΰ χωριοΰ (ανήκε στήν και σήμερα 
σωζόμενη οικογένεια Σιέμου) νά τοΰ έτοιμάση τήν απαραίτητη προσφορά. Σέ πα
ρατήρησή της πώς δέν έχει προζύμι και θ ’ άργή,ση νά γένη. Σΰρε τής είπε ζύμωσ’ 
τη και φέρτη νά τή βλ,οήσω. Έ τρεξε στό σπίτι της ή νιά (καί ζύμωσε τάκο - τάκα 
μέ τά χέρια της καί τήν εφ*ρε τρεχάτη, στόν αγιο. ’Εκείνος τή βλόγηοε καί:» ’Ά ιν 
τε, τής μετάειπε νά τήν ψήσης». Τι λειτουργία θ'ά γένη τούτη, έσκέφτονταν ή νιά, 
έτσι αγίνωτη, χωρίς προζύμι; Μ’ άφοΰ πρόσταζε ό 'Ά γιος; Δέν πρόφθανε νά. πάη 
καλά - καλά στό σπίτι, πού δέν ήταν καί μακριά, καί ώ τοΰ θάματος! Ή  προσφορά 
φούσκωσε καί γίνηκε μιά χαρά σά νάχε ώρες καί μέ προζύμι ζυμωμένη.

Αίγον καιρό κατόπι χάλασαν τόν 'Ά γιο  στό Μπεράτι, πέθανε κι ή τσιούπρα 
στό χωριό. Κι’ ό τάφος της, λεν, μοσχοβόλαγε άπ’ τά λουλούδια που φύτρωναν απά
νω του χειμώνα καλοκαίρι!...

(Κατ’ ανακοίνωση Ί .  Γκέγκα Βελτσιστινοΰ 76 χρόνων το 1956).

Ύ

Μιά εικόνα του.

Στις ύπάρχουσες γνωστές ώς σήμερα στόν ηπειρωτικό τουλάχιστον χώρο πα- 
λαιότερες τού Πατροκοσμα εικόνες, φορητές ή έπιτοίχιες καθώς τής Ζίτσας, τοΰ 
Μπερατιοϋ, τής Σα μα ρίνας τής Πρέβεζας τήν τελευταία (1953) άνακαλυφθεΐσα 
άπό τόν άεμνηστο Δ. Εύαγγελίδη στό 'Απλόχωρα Δωδώνης, έρχομαι νά προσθέ
σω κι’ αυτήν έδώ τής Ζωνδήλας (Τ. Ζωοδόχου) Κουρέντων, άποκείμενη στήν 
καθολική τοΰ χωριοΰ εκκλησία Ά γιο  Παρασκευή, καί πάνω στό διαχωρίιστικό τοΰ 
κυρίως ναοΰ μέ τον νάρθηκα τοίχο της.

Τήν έπρόσεξα, δταν περιερχόμενος παλαιό τέρα τις εκκλησίες τών χωριών 
τής επαρχίας γιά συλλογή ενθυμήσεων καί επιγραφών, έπέρασα κι άπ’ αύτή 
τοΰ χωριοΰ τοΰ παραπάνω·.

'Ο Αγιος εδώ εικονιζεται ολόσωμος μέ μαύρο σκούφο στό κεφάλι, μακού ν 
μαΰρον ώς τα ποδιά επενδυτή, που μόλις αφήνει νά φαίνωνται αί μαύρες επίσης 
εμβαδες του, το μπροοτινο δε όξυκορυφο άνοιγμα τοΰ έπενδύτη καλύπτει έσωτε- 
ρικά χρυσοΰφαντο πετραχήλι. Ή  ,μορφή του αν καί αλλοιωμένη κάπως άπό τό 
χρόνο καί τήν υγρασία εΐναι αυστηρή, ασκητική και τά γένια, του γκρίζα καί 
μάλλον κοντά μέ τό ένα U  χέρι τό δεΗί ευλογεί καί στό άλλο κρατεί εΐλητάρι μέ 
τή φράση «μακάριος δ φοβούμενος τόν [θεόν!». Δεξιά τέλος και αριστερά τοΰ χρυ>- 
σοϋ φωτοστέφανου διαβάζουμε: «Ό  Α ΓΙΟ Σ ΚΟΣΜΑΣ δ νέος».

Ποιος τώρα καί πότε «έποίησε» τήν εικόνα αύτή. τοΰ Πατροκοσμα δέν φαί
νεται. Ά ς  σημειωθή πέος ή πρώτη, ή άρχική ιστόρηση τοΰ ναοΰ, κατά τή σω
ζόμενη σχετική έπιγραφή, έγινε «ΕΝ EITEI 1811... ΔΙΑ Χ Ε ΙΡΟ Σ ΘΕΟΔΟΣΙΟΤ 
ΖΟΗ έξ Ίωαννίνων εν μηνί Ίουλίφ 7». Τότε δμως δέν φιλοτεχνηθηκε ή εικόνα, 
καθώς εύκολα μπορεί νά συμπεράνη κανείς άπό τήν ύπάρχουσα δίπλα της καί στό 
ίδιο ορθογώνιο πλαίσιο ολόσωμη επίσης τοιχογραφία τού Ά ϊ  - Γιώργη τοΰ νεο- 
μάρτυρα. Μάλιστα οί δυο εικόνες συνδέονται μέ τήν επιγραφή: «δέησις του δου- 
λου του θεου σοΰλα αποστολι» πού δείχνει πέος έγιναν κι’ ο'ι δυο ταυτόχρονα μέ 
δαπάνες τοΰ ίδιου χωριανού κι από τόν ίδιο βέβαια ζωγράφο.
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Ή  πιθανότερη χρονολογία Ιστόρησις τών δυό εικόνων είναι, τά ετη 1855 ή 
1856, εποχή πού έγιναν κατά τϊς ύπάρχουσες ενδείξεις, συμπληρωματικές τοιχο
γραφήσεις ακαλύπτων, ώς τότε εσωτερικών επιφανειών τής εκκλησίας. Αύτά 
γιά την εικόνα τού1 Αίτωλού1 Διδάχου στήν Ά γ ιά  - Παρασκευή Ζωνδήλας. ’Επι
σημαίνω τήν ύπαρξή της γιά νά τονίσω άκόιμα μιά φορά τό γεγονός, πώς, πολύ 
πριν ή επίσημη Εκκλησία εκπληρώσει τό πρός τόν Κοσμά χρέος της γιά τις α
νεκτίμητες προς αυτή και τό έθνος υπηρεσίες του, ό λαός τόν είχε ήδη άγιοποιή- 
σει και τόν είσήγαγε πανηγυρικά στά σεβάσματά του τοποθετώντας τον μεταξύ 
τών πιό μεγάλοον και πολλών άγιων τής πίστης του.

V I

Μιά μαρτυρία.
'Υπήρχε ρεύμα εξωμοσίας στη Β. "Ηπειρο τόν καιρό πού τήν «πάτησε» ό 

"Αγιος Κοσμάς;
Στό ερώτημα αύτό απάντηση βασισμένη σέ επαρκείς καϊ καθαρές, δσο ξέ

ρω ειδήσεις δέν έχουμε.
Γιά την αξιοθρήνητη δμως κατάσταση, πού επικρατούσε στήν περιοχή κατά 

τά προ τής έκεΐ παρουσίας τού 'Αγίου χρόνια, προσάγω τήν καυτή ένός άλλου ’Ε
θναποστόλου μαρτυρία, πού παρά τήν έγκυρότητα, ώς προερχομένη άπό χείλη ιε- 
ρέως, καϊ τήν παλαιότητά της, πολύ λίγο ώς τελευταία ακούστηκε.

Πρόκειται γιά τό Νεκτάριο Τέρπο(1) Μοσχοπολίτη Ιερομόναχο, «γνωστόν 
σχεδόν ώς σήμερα, «άκμασα ντο. περί τό μέσον τού ΙΡΓ αίώνος» τόν άξιολογώτερο 
στή περιοχή αυτή (τη Β. "Ηπειρο) μαχητικό πρόδρομο τού ΑΙτωλοΰ Διδάχου 
καί κατά είκοσι περίπου χρόνια πρεσβύτερό του.

Τό χρόνο ακριβώς πού δ Κοσμάς έπεφτε πάνω· στήν ακραία έπαλξη τοΰ έλ- 
ληνισμού, στό Μπεράτι (1779), έκδίδονταν γιά έκτη, κατά σειρά φορά στή Βε- 
νετιά κι’ άπό τό τυπογραφείο τών Γιαννιωτών Γλυκήδων ή πρώτη εγινε στήν ί
δια πόλη στά 1732), τό περισπούδαστο εργο τού Τέρπου έπι,γραφόμενο «Πίστις», 
(Πρβλ. Ε. Λεγκράν: Ελλ. Βιβλ. Ι ΙΤ  τόμ. I I  σελ. 299). Αύτού τοΰ βιβλίου τήν 
σπάνια τοΰ 1733 έκδοση βιβλιογραφώντας οί Λαδάς —  Χατζηίδήμος (Π ρβλ. 'Ελλ. 
Βιβλ. Συμβουλή στον I I I ' αιώνα Ά θ . 1964 σελ. 28 κ.κ.) παραθέτουν αρκετές 
χαρακτηριστικές περικοπές του, άπό τϊς όποιες μεταφέρω ολίγες ενδιαφέρουσες 
τήίν περπτωσή. μας. Α ρχή - αρχή δ Νεκτάριος άπευθυνόμενος «πρός τούς Άναγι- 
νωσκοντας» στον πρόλογό του δηλαδή, γράφει κοντά στ’ άλλα: «Τό λοιπόν ετούτο 
το Βιβλιάριον τό έπονομαζάμενον Π ίστις δέν τό έσύνθεσα διά τούς σοψούς καί γραμ^ 
ματισμένους, άλλά διά τούς αγραμμάτους καί χωρικούς, επειδή εις ταύτα τά μέρη 
της Τουρκίας ευρισκόμενοι χριστιανοί πολλοί έπλανήθησαν καί π λ α ν ώ ν τ α ι  άπό 
ολίγην ανάγκην καί δόσιμον τού χαρατζίου καί άρνούνται (φεΰ) τόν Χριστόν, καϊ 
παραδίδονται εις τάς χείρας τού διαβόλου, τούτου χάριν καί έγώ, θείω ζήλω κι
νούμενος ήθέλ,ησα νά τούς βοηθήσω, εις τούτον τόν ψυχικόν κίνδυνον, δτι νά στέ
κονται στερεοί εις τήν ΙΙΙΣ Τ ΙΝ ... «Ίδές, λέει, πολύ κάτω στις σελ. 211— 213 τοΰ 
βιβλίου, τούς εύλογημένους υπηκόους τοΰ Χριστού χριστιανούς τής επαρχίας Τρι- 
κάλους καί Μασκουλουρίου... μέ τό νά σταθούν στερεοί εις τήν πίστιν τού Χοιστού. 
Καί ετούτοι δπου εύρίσκονται εδώ πρός ετούτα τά μέρη. τοΰ Ιλλυρικού τής ’Αρ- 
βανιτίας καί τοΰ Μωρέως διά όλιγην ανάγκην (φεΰ) άρ>νούνται τόν Κύριον τής 
δό;ξης Ίησοΰν Χριστόν -καί Θεόν τών ολων...».



Κα! παρακάτω (οελ. 220— 222) : «Που είναι κάποιες τρισκατάρατες και πεν- 
ταφορισμένες γυναίκες κα! λέγωσιν ώ ανδρα μου γένου Τούρκος διατ! δέν ήμποροΰ1- 
μεν νά πληρώσωμεν χαράτζι· και άλλαις θείαις κα! άνεψιαΐς τοΰ διαβόλου λέγουν 
ώ παιδιά μου βάλετε άπό ενα αναμα τοΰρκικον ώς νά μήν πληρώνετε χαράτζι και 
δέν ήμποοοΰμεν νά ζυμομαγειρέψωμε.ν διά τούς άγαρη,νούς...».

Π ιό κάτω άναφέρεται ατό παρατηρούμενο τότες φαινόμενο τοΰ Κρυπτοχρι- 
στιανισμοΰ, τό καταδικάζει κα! συμβουλεύει: «Βάστα λοιπόν παίδευση, και αν σέ δέ
σουν μήν πικραίνεσαι, καί αν σέ βάλουν εις φυλακήν ή εις σίδερα και είς τό τρομ- 
πούκι, ύπόφερε χαρούμενος κάμνοντας τόν Σταυιρόν σου και κήρυτται τό όνομα 
τοΰ Χρίστου θεόν τοΰ παντός...». Και συνεχίζει άναφερόμενος σέ περίοδο αιχμής 
τών έξισλαμισμών στον τόπο του. «Τό λοιπόν τί ανάγκην σωματικήν είχα γώ πέρσι 
εις αψκδ' Δεκεμβρίου κε' νά πηγαίνω εις ξένην επαρχίαν τοΰ Άλμπασανίου εις χώ
ρου Τραγότι; Και έ μπαίνοντας εγώ εις τήν εκκλησίαν τον Χριστού ηΰρηκα τόν πα
πά μέ ώς εκατόν είκοσι γυναίκες, και ανδρες ώς δέκα πέντε και πολλά έπικράθηκα 
διά τήν όλιγότητα τών άνδρών, κα! είχα ρωτήσει προτύτερα κα! μοΰ είχαν πώς οί 
επίλοιποι ανδρες (φεΰ) όλοι «τούρκεψαν...». Κα! μιλάει πιό κάτω (σελ. 225) γιά 
τόν άγριο μέχρι αναπηρίας ξυλοδαρμό του στό σπίτι τοΰ παπά’ όπου κατέλυσε, ά
πό τούς σιουμπασιάδες τοΰ χωριού γιά δσα κατά τών Τούρκων καί τής πίστης τους 
είπε στήν εκκλησία...

Άλλά καί αυτός ό Κοσμάς όταν έλεγε: «Τό κορμί σας άς τό καύσουν, ας τό 
τηγανίσουν, τά πράγματά σας άς τά πάρουν, μή σάς μ.έλλη. Δώσετέ τα, δέν είναι 
ίδικά σας. Ψυχή καί. Χριστός σάς χρειάζονται. Αυτά τά δύο όλος ό κόσμος νά πέση 
δέν ήμπορεί νά σας τά πάρη έκτος καί τά δώσετε μέ τό θέλημά σας. Αυτά τά δυο 
νά τά φυλάγετε νά μήν τά χάσετε...» (Πρβλ. Φ. Μιχαλόπουλου ό. π. σελ. 46). Τέ
τοιες ασφαλώς περιπτώσεις άλλαξοπιστίας στήν ιδία περιοχή ομαδικές ή μεμονωμέ
νες είχε ύπ’ δ'ψι του κι αγωνίζονταν «όλαις δυνάμεσι» ν’ αναχαίτιση.

Σ η μ.: Ο Π ερισσότερα γιά τό Νεκτάριο Τέρπ-ο Πρβλ. στή μνημειώδη άπό 
τό Γ. Βαλέτα έκδοση τού ’Άτλαντα «τοΰ υπέρ Ανεξαρτησίας ιερού ’Αγώνας τού έκ 
Μόσχας φιλέλληνος Ίω . Πετρώφ» στό κεφ. Πρόδρομοι σελ. 36 κ.κ. καί στού Ά π. 
Βακαλόπουλον ό. π. τόμ. Δ ' σελ. 360 κ.κ.



ΓΙΑΝΝΗ Γ. ΜΟΥΓΟΓΙΔΝΝΗ

ΜΟΡΦΕΣ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΤΟ ΒΟΛΟ
Ν Ι Κ Ο Λ Α Ο Σ  X- Χ Α Ρ Ι Σ Ι Α Δ Η Σ 1

Ανάμεσα στις επιφανείς μορφές πού έδρασαν και δημιούργησαν στό Βό
λο, στο τέλος τοΰ περασμενου και στις αρχές τοΰ τωρινού αιώνα, συγκα

ταλέγεται και ό Ή πειρώτης Νικόλαος 
X. Χαρισιάδης. Ή  Η πειρωτική παροι
κία τού Βόλου πού μέχρι σήμερα αριθμεί 
πολλά καί έπίλεχτα μέλη, έχει τις ρίζες 
της βαθειά οτή περίοδο τής τουρκοκρατί
ας, τότε πού οι κομπανίες τών μαστόρων, 
ξυλόγλυπτων, λιθογλυπτών, και ζωγρά
φων έφτασαν στόν τόπο και άφησαν, ανε
ξίτηλα χαραγμένα, τά χνάρια τοΰ περά
σματος τους. Στις άρχές τού αιώνα μας, 
πολλοί Ή πειρώ τες βρέθηκαν στην πολιτεία 
τού Παγασητικοϋ κι’ οί περισσότεροι άνα- 
δείχτηκαν φορείς νέου πνεύματος καί πο
λιτιστικών επιδιώξεων.

Ό  Νικόλαος Χαρισιάδης γεννήθηκε 
στή Βούρμπιανη τής Κόνιτσας, τήν 21 

Νοεμβρίου 1847(2), ιφ’ ήταν απόγονος τού Κώστα Βο'υρμπιανίτη. Γραμ^ 
ματικοΰ στήν ύπηρεοία τοΰ ’Αλή Πασα. Σ τό  χωριό του έμαθε καί τά πρώτα 
του γράμματα. "Οταν έγ ινε  10 χρονών, κατέβηκε μέ τούς γονείς του στήν Α 
θήνα (3). Έ κ εΐ τελείωσε τις γυμνασιακές του σπουδές καί έγγράφηκε οτή 
Νομική Σ χολή  τού Πανεπιστημίου. Παίρνοντας τό δίπλωμά του άρχισε να 
δικηγορή καί συνάμα νά επιδίδεται στή συγγραφή επιστημονικών μελετών. 
Τό 1875 τόν βρίσκουμε στή Κωνσταντινούπολη νά έξασκή τό δικηγορικό έ-

1 ) . Π ολλές πληροφορίες γιά τήν Ηπειρώτικη αύτή προσωπικότητα, ποΰ εζησε τό μισό 
περίπου της ζωής της στό Βόλο, πήρα άπό τον κ. Γαβριήλ Παπαγεωργίου, σεβαστό 
σήμερα πρεσβύτη τοΰ Βόλου, Βουρμπιανίτη τήν καταγωγή καί στενό συγγενή τοΰ βιο
γραφούμενου. Ά κ όμ α  άπό σχετικό μελέτημα τοΰ ίδιου ποΰ δημοσιεύτηκε στά « Η Π Ε Ι
Ρ Ω Τ ΙΚ Α  ΧΡΟ Ν ΙΚ Α » (ετος δεύτερο, 1927 —  Παράρτημα πρώτο, βιογραφικό, σελ. 
58), καί το μελέτημα τοΰ Δ. Σ . Ξενάκη μέ τίτλο «Έ ξέχουσαι φυσιογνοιμίαι έν Πήι· 
λί<ρ καί Βόλφ» (Βόλος 1933, σελ. 52), και άκόμα άπ’ δσα στοιχεία μπόρεσα νά  βρω 
στή Βιβλιοθήκη τοΰ Συλλόγου «Οί Τρεις Ίεράρχαι» τοΰ Βόλου.

2 ) . Γαβριήλ Π απαγεωργίου: «Νικόλαος Χαρισιάδης», ένΦ. άν. σελ. 58.
3 ) . 'Ο Δ. Σ . Ξενάκης υποστηρίζει ττώς πήγε ατό Π αρίσι, χωρίς αύτό νά είναι σο>στό, 

μιά καί οί πληροφορίες τοΰ Γαβριήλ Παπαγεωργίου είναι θετικές κι’ εξακριβωμένες.
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πάγγελμα και παράλληλα νά  διδάσκη, σάν καθηγητής, τοΰ Εμπορικού Δι
καίου, τής Πολιτικής Οικονομίας και τής Λογιστικής στά Γυμνάσια τοΰ Σ ταυ
ροδρομιού. Τόν ϊδιο καιρό προσλήφθηκε Νομικός σύμβουλος τής Ε λλη νική ς 
Πρεσβείεας. «Ή  εύφράδειά του —· γράφει ό Ξενάκης — ή εξαιρετική εύσυ- 
νειδησία μεθ’ ής έξήσκει τό επάγγελμά του καϊ ή άπταιστος γνώσις τής τουρ
κικής, άπαραιτήτου έίροδίου διά τούς έν Τουρκία ενασκώντας ελευθέρια ε 
παγγέλματα, τόν καθίστων περιζήτητον».

’Ανάμεσα στις επαγγελματικές του ένασχολήσεις, ό Χαρισιάδης, δέν 
παρέλειπε νά φροντίζη και γιά  τήν έπιστημονική του έπηιόρφωση. ’Αποτέ
λεσμα αύτοΰ τοΰ μόχθου υπήρξε ή έκδοση, κατά τήν διάρκεια τών έτών 1857
— .1887, σπουδαίων νομικών, λογιστικών καϊ οικονομολογικών συγγραμμά
των μεταξύ τών οποίων τά σπουδαιότερα είναι: 1. Στοιχεία  ’Οθωμανικής Νο
μοθεσίας, 2. Στοιχεία  Λογιστικής, 3. Σύστημα Λογιστικής, 4. Επίτομος Πλου- 
τολογία ή Πολιτική Οικονομία, 5. Εμπορικόν Δίκαιον καϊ 6. Έ ξάβιβλος τοΰ 
Άρμενοπούλου. Στά  έργα αυτά μπορεί κανείς νά διακρίνη μέ ευχέρεια  τήν 
έπιστημονικότητα καϊ τήν ευρυμάθεια τοΰ συγγραφέα.

Πέρα άπό τήν έπιστημνική καϊ επαγγελματική του δραστηριότητα, άνέ- 
πτυξε στή Κωνσταντινούπολη ό Χαρισιάδης καϊ εκπολιτιστική δράοη. Ά να- 
μίχτηκε καϊ πρόσφερε τϊς ύπηρεσίες του σέ πολλά σωματεία καϊ χρημάτισε 
πολλές φορές Γεν. Γραμματεύς τοΰ Φιλολογικού Σ υλλόγου Κωνσταντινου
πόλεως. Σ άν έπίλεχτο δέ μέλος τής έκεΐ Ε λλη ν ική ς Πρεσβείας ύποστηριξε 
μέ πάθος τά έθνικά ζητήματα καϊ ιδιαίτερα αύτά πού άφοροΰοαν τη σκλα
βωμένη "Ηπειρο.

Σ τις 2 Νοεμβρίου 1886 παντρεύτηκε τήν Αικατερίνη Γεωργιάδη πού κα
τάγονταν άπό τό Βόλο καϊ πού διακρίνονταν γιά τή μόρφωση, τή γλωσσο- 
μάθετα καϊ τό φ ιλεύσπλαχνο τοΰ χαρακτήρα της. Τ ’ άδέρφια της Γεώργιος 
καϊ Ντκόλαος κατείχαν σημαντικά άξιώματα στή περίοδο τοΰ σουλτάνου Χα- 
μίτ. Ό  πρώτος είχε διοριστή ηγεμόνας τής Σάμου κι’ ό δεύτερος, μέ τόν τίτ
λο τοΰ Παοα, Οικονομικός Σύμβουλος τοΰ Σουλτάνου,

Τέσσερα χρόνια άργότερα, ό Χαρισιάδης μέ τήν οίκογένειά του, κατέ
βηκε κ ι’ έγκαταστάθηκε μόνιμα πιά στό Βόλο, τόπο καταγωγής τής γυναίκας 
του. ~Ηταν ή εποχή πού ή πολιτεία τοΰ Παγασηπκοΰ είχε άρχίσει ν ’ άνα- 
πτύσσεται σέ σπουδαίο έπιλιμένιο καϊ βιομηχανικό κέντρο. ’Ανήσυχη καϊ φ ι
λοπρόοδη φυσιογνωμία, καθώς ήταν, δέν άρκέστηκε στήν άσκηση τών επαγ
γελματικών του μόνον ενασχολήσεων. ’Έ λαβε ενεργό μέρος σέ κάθε κοινω
νική καϊ έκπολτπστική έκδήλωση, οργάνωνε κ ι’ έκανε ό ίδιος διαλέξεις επ ι
στημονικού περιεχομένου, δημοσίευε οικονομολογικές μελέτες καί χρημάτι
σε μέλος τής Λιμενικής Έ πιτεροπής Βόλου καί πρόεδρος τής Ε φ ορίας τής 
’Εμπορικής Σχολής.

ΤΙ άγάπη τοΰ Χαρισιάδη γιά τή γενέθλια  γη του, εκδηλώθηκε κι’ αύτή 
μέ κάθε τρόπο. Πολλά βλαστάρια τής σκλαβωμένης Η πείρου πού έφευγαν 
άπο τόν τόπο τους κι’ έφταναν στό Βόλο, τά περιέβαλε μέ Ιδιαίτερη στοργή 
καϊ τά άποκατέστησε μορφωτικά κχ’ επαγγελματικά, κάνοντάς τα άξιους πο
λίτες τής νέας τους πατρίδας. Μέ προσωπική του άκάμα δαπάνη άνέλαβε τήν 
πλακόστρωση, μέ μωσαϊκές πλάκες, τής κεντρικής εκκλησίας τής Βούρμπια- 
νης, πού τήν έπισκέφθηκε ό ίδιος καϊ παρακολούθησε τήν έκτέλεση τής ερ
γασίας

Κορύφωμα τής δράσης του στό Βόλο υπήρξε ή μεγάλη του δωρεά —
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χωρίς αύτή μέχρι σήμερα ό Βόλος δέν θά είχε Βιβλιοθήκη — προς τον Φιλο
λογικό Σ ύλλογο  «Τρεις Ιεράρχα ι» , τό 1912 τοΰ κεντρικού ακινήτου του 
στήν διασταύρωση τών οδών Δημητριάδος και "Ο γλ, αξίας τότε 2.000 χρ υ 
σών λιρών, μέ οκοπό νά έγκατασταθή έκεϊ ή Βιβλιοθήκη, τό αναγνωστήριο 
και ή αίθουσα Διαλέξεων τοϋ Συλλόγου. ’Έ τσ ι ό Σύλλογος, μέ δικό του π λέ
ον ακίνητο, μπόρεσε νά  ορθοποδήσει, νά άναπτύξη τή Βιβλιοθήκη του καί 
νά προσφέρη μέχρι σήμερα τις μορφωτικές υπηρεσίες του στή πόλη. Ό  Σ ύ λ 
λογος «Τρεις 'Ιεράρχαι» τόν άνεκήρυξε μεγάλον εύεργέτη του, καθώς και 
δλα τά εκπολιτιστικά σωματεία τοΰ Βόλου, τόν άνεκήρυξαν επίτιμο μέλος 
του.

Τό 1915, ό γνωστός άπό τήν ’Ά νδρο  λόγιος Δ. Π. Πασχάλης, Νομάρχης 
τότε τής Λάρισας, ύπέβαλε α’ίτηση στό Υ πουργείο ’Εσωτερικών γιά τήν α
πονομή παρασήμου στον Νικόλαο Χαρισιάδη, σάν επιβράβευση τής δράσης 
του και τής σημαντικής του δωρεάς. Ή  κυβέρνηση έ'κρινε πώς τά παραπάνω 
δέν συγκέντρωναν τις προϋποθέσεις απονομής παρασήμου, και άρνήθηκε τήν 
απονομή. Χαρακτηριστικό είναι τό υπόμνημα πού ύπέβαλε ό Νομάρχης Πα
σχάλης, γιαυτό και παραθέτω μερικά άποσπάσματά τ ο υ : ( 4)

«’Εν Βόλω διαμένει άπό ίκανοΰ έγκατεστημένος αύτόθι, άνήρ 
έξάχως φιλόπατρις και φιλόπολις, ό Ν. X. Χαρισιάδης, εξ Η πείρου 
έλκων τήν καταγωγήν...

Συστηθέντος έν Βόλω ύπό πολιτών τοϋ θρηοκευτικοφιλσλογικοϋ 
Συλλόγου «Οί Τρεις Ιερ ά ρ χα ι»  σωματείου άποτελουμένου έκ τών 
τά πρώτα φερόντων και επί παιδεία και άρετή διακρινσμένων έν 
Βάλω πολιτών, προσφέροντος δέ πραγματικός ύπηρεσίας είς τήν 
ηθικήν διαπαιδαγώγησιν τής έκεϊ κοινωνίας ό Νικόλαος Χαρισιάδης, 
καίτοι μή διακρινόμενος επί εξαιρετική τινί ευπορία, έσπευσε προ- 
φρόνως νά δωρήση είς τόν Σύλλογον τοΰτον, τήν έπϊ τής κεντρικω- 
τέρας όδοϋ τοΰ Βόλου, ιδιόκτητον οικίαν του, μικρόν κομψόν μέγα- 
ρον, έν ώ έγκατεστάθη ή Λαϊκή Βιβλιοθήκη τοϋ Συλλόγου, τό άνα- 
γνωοτήριον και ή αίθουσα τών διαλέξεων.

Τοιούτου πεπαιδευμένου, φιλοπάτριδος, χρήστου καί ένεργητι- 
κσϋ άνδρός, θεωερώ καθήκον μου ϊνα συστήσω τήν ηθικήν αμοιβήν, 
διό και λαμβάνω τήν τιμήν, ϊνα  προτείνω τήν απονομήν είς αύτόν
τοΰ ’Apyopof) Σταυρού τών 'Ιπποτώ ν τοϋ Β. Τάγματος τοϋ Σωτή-
ρος, διά τάς προεκτεθείσας πολλοϋ λόγου αξίας ύπηρεσίας του».

«Δυστυχώς — γράφ ει ό Ξενάκης — τό παράσημον δέν άπενεμήθη είς 
τόν Χαρισιάδην. Καί δχι μόνον τοϋτο, άλλά καί παρεγνωρίσθη καί ένώ θά ή- 
δύνατο νά γίνη εις έκ τών καλλιτέρων Δημάρχων τοϋ Βόλου, ούτε δημοτι
κός σύμβουλος δέν έξελέγη». "Ήταν ή εποχή πού τά πολιτικά τζάκια διαδέ
χονταν στις τοπικές έξουσίες τό ενα τό άλλο, παραγνωρίζοντας τίς αξίες πού 
έμεναν έξω άπό τή διοίκηση και πού θά μπορούσαν νά προσφέρουν έργο ση
μαντικό καί άξιαζήλευτο, ένώ οί ίδιο δέν ένδιαφέρονταν παοά νά διαιωνίζουν
τήν οικογενειακή πολιτική κληρονομιά. "'Ήταν αύτοϊ οί ίδιοι πού άρνήθηκαν, 
σάν Δημοτικό Σ συμβούλιο, τόν Σεπτέμβριο τοϋ 1902, τήν δωρεά στή πόλη 
τής Βιβλιοθήκης τοΰ Ζωσηια Έ σφιγμενίτη. Ό  Χαρισιάδης πέθανε σείς 16 ’Ι 
ουνίου 1924 στό Βόλο, άφοϋ άφησε και τήν ύπόλοιπη περιουσία του γιά  φ ι
λανθρωπικούς σκοπούς.

4). Δ. Σ. Ξενάκη: ένΟ. άν· σελ. 56—57.
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Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  XL

Ό  Φερνάν Χιμένες  κυριεύει  τό φρούριο καϊ τήν τοπο'&εαία Μόδικο.

’Έ κ ρ ινε  ό Φερνάν Χιμένες πώς γιά νά τακτοποίηση καλλίτερα τις υπο
θέσεις του θά ήταν σημαντικό νά καταλάβη κάποιο μέρος δπου θά μπορούσε 
νά έγκαταστήση τό στρατηγείο του χωριστά άπό εκείνο πού είχε ό Ροκαφόρτ, 
γιατί ή θέση του δέν έπέτρεπε νά ζοΰν μαζί. Ή  ευγενική καταγωγή τοΰ Φερ
νάν και ή ύπόθεσή του τραβούσε πρός αύτόν πολλούς άπό κείνους πού α
κολουθούσαν τόν Ροκαφόρτ. Ά λ λά  επειδή φοβόντουσαν τήν όργή του κα
θώς ήταν ό πιό δυνατός, δέν τολμούσαν απροκάλυπτα νά τόν άφήνουν χω 
ρίς νά εξασφαλίσουν μιά άλλη θέση.

Τό Μόδικο ή πιό κοντινή εχθρική τοποθεσία, άπό τήν μεριά τοΰ στενοΰ, 
στά μεσημβρινά τής Καλλίπολης, θεωρήθηκε ή καταλληλότερη γιά νά τήν 
κυριεύσουν, μέ αιφνιδιασμό. Καταδίκαζαν τήν άπόφαση τοΰ Φερνάν όσοι γνώ 
ριζαν καλά τήν στρατιωτική τέχνη γιατί μέ διακόσιους οπλίτες και ογδόντα 
αλόγα, πού μόνον είχε, δέν θά μπορούσε νά επιχείρηση πράγμα τόσο δύσκο
λο δπως ήταν ή κατάληψη μιας πόλης πού είχε μέσα έπτακόσιους άνδρες 
έτοιμους νά πάρουν τά δπλα. Ά λλά  ή δουλικότητα τών πνευμάτων τους καϊ 
ή σταθερότητα τών δικών μας έκανε εύκολο τό αδύνατον. "Οταν σέ ένα έ
θνος λείπει ή ευφυΐα  καϊ ή ανδρεία άναγκασπκά προσφέρει ευκαιρίες καλές 
στον εχθρό πού θέλει να τό ύποτάςη γιατί ούτε ό αριθμός τού στρατού ούτε 
ή αντοχή τών τειχών τού χρησιμεύουν σέ τίποτα. 01 δυστυχισμένοι "Ε λλη
νες αύτής τής πόλης, μέ τό λ'ά είναι επτακόσιοι καϊ οί δικοί μας μόλις τρια
κόσιοι, κλείστηκαν μέσα στά τείχη τους, λές καί δλη ή στρατιά τών κατα- 
λανών τούς πολιορκούσε, χωρίς νά βγαίνουν νά πολεμήσουν ούτε νά προσ
παθήσουν νά άποτρέψουν αύτό πού ό εχθρός επιχειρούσε γιά  τόν άφανισμό 
τους. Ό  Φερνάν Χιμένες μέ ένα τρομπόνι παλαιό όπλο πού τό μπροστινό 
μέρος του ήταν σάν χωνί κτύπησε μερικές μέρες τά τείχη δπου τού φαίνον
ταν πιό άδύνατα. ’Ά λ λ ά  έρριχνε πέτρες τόσο μικρού βάρους πού δέν^έκανε 
καμμιά ζημιά στά τείχη τους πού ήταν δυνατά καϊ πολύ υψηλά. ’Ανέβασαν 
σκάλες μερικές φορές, άλλά τίποτα δέν καρποφόρησε. Ό  Μ οντανέρ άπό 
τήν Καλλίπολη, τόν βοηθούσε μέ τρόφιμα καϊ πυρομαχικά. Οί δικοί μας,^ πρό
σεχαν νά εΐναι ασφαλείς μέσα στά όχυρώματά τους αφήνοντας τόν εχθρό 
νά  ζή πιό άνέμελα. Μέ τήν υπομονή καϊ τήν επιμονή τους καταφεραν στό

* Συνέχεια  έκ τοΰ προηγουμένου, σελ. 195



τέλος αύτό πού ήθελαν. Γιατί οί 'Έ λληνες, μετά άπό επτά ατέλειωτους μή
νες πολιορκίας, άρχισαν νά αδιαφορούν γιά τούς εχθρούς καί συγχρόνως νά 
αδιαφορούν γιά τήν φρούρησή τους. Οί σκοπιές ήταν ελάχιστες καί αύτές 
όχι πολύ τακτικές. Τήν πρώτη τού ’Ιουλίου γιόρτασαν οί 'Έ λληνες μέσα 
ο ι ή πόλη τους μέ μεγάλη εύλάβεια κάποια γιορτή τους. Κι’ ΰπως τό μεγα
λύτερο ελάττωμά τους είναι τό κρασί, αδυναμία πού σ’ όλες τίς έποχές στι
γμάτισε αύτό τό έθνος, ήπιαν τόσο πολύ, πού ξέχασαν πώς ό εχθρός βρισκό
ταν στά τείχη τους παραμονεύοντας γιά εύκαιρίες νά τούς βλάψη, κ ι’ έτσι 
άλλοι χόρευαν καί άλλοι στή σκιά κοιμόντουσαν, άφήνοντας τά τείχη αφύ
λακτα. Ο Φερμάν Χιμένες, απελπισμένος πιά πώς τό Μόδικο θά παραδινό
ταν καί θά τό κυρίευαν, βρισκόταν στή σκηνή του, ταλαντευόμενος γιά  τό 
τί πρέπει νά κάνη ώς δ του οί φωνές και ή φασαρία αύτών πού χόρευαν τόν 
έκαναν να β γ η έξω. Σ ιγά  - σιγά άνέβηκε στά τείχη κ ι’ δταν τά βρήκε 
αφύλακτα διέταξε έκατό άπό τούς δικούς ίου νά άνέβουν άπό μιά σκάλα καί 
οί ύπόλοιποι νά επιτεθούν στήν πύλη. ’Έ βαλαν σέ εφαρμογή αύτή τήν δια
ταγή μέ απίστευτη ταχύτητα.

Οί έκατό έβαλαν τίς σκάλες καί άνέβηκαν περίπου έβδομήντα άπό αυ
τούς χωρίς νά γίνουν αντιληπτοί, καί κατέλαβαν τρεις πυργίσκους. Οί 'Έ λ 
ληνες ξυπνώντας άπό δνειρο τόσο βλαβερό, πήραν τά δπλα, παρακινημένοι 
περισσότερο άπό τήν έπήρεια τοΰ κρασιοΰ παρά άπό τή γενναιότητά τους, 
και προσπάθησαν νά διώξουν άπό τούς πυργίσκους τούς δικούς μας. Άπησχο- 
λημένοι όλοι σ’ αύτή τή μάχη δέν ύπερασπίστηκαν τήν πύλη στή\; οποία ό 
Φερνάν είχε έπιτεθή. Κι’ έτσι μή έχοντας κανένα νά τήν ύπερασπιστή, τήν 
έρριξε στή γή καί εισέβαλε ελεύθερος πιά κτυπώντας άπό τίς πλάτες αύ- 
τούς πού πολεμούσαν στούς πυργίσκους. Υποχωρούσαν καί αμύνονταν στους 
στενούς πύργους πού ύπήρχαν στούς δρόμους καί τελικά βρήκαν τή σωτηρία 
τους στή φυγή καί έτσι άφησαν λεύτερο ιόν τόπο' και τό κάστρο στόν Φερ
νάν μέ τό μεγαλύτερο μέρος τής περιουσίας τους. Αύτό τό τέλος είχε ή πο
λιορκία στό Μόδικο καί ή τυχερή επιμονή ένός άραγωνέζου στούς όχτώ μή
νες πού κράτησε αύτή ή πολιορκία.

Δέν βρέθηκε άλλο αξιόλογο γεγονός νά γραφτή, γιά τούς δικούς μας 
πού βρίσκονταν οέ άλλες περιοχές. Μόνον συνηθισμένες επιδρομές στό ε
σωτερικά τής χώ ρας γιά νά εξοικονομούν τά απαραίτητα.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  X X I

Χωρίζονται  οί δικοί μας σέ τέοσερα τμήματα.
'Ο Μοντανέρ νικα τόν Γιώργιο Χριστόδουλο.

Αφού κυριεύτηκε τό κάστρο τοΰ Μόδικο, ό Φερνάν Χιμένες ντε ’Αρενός 
το κράτησε γιά  φρούριο καί ορμητήριο δικό του. Ό  Ροκαφόρτ μοίρασε τό 
στρατό του στή Ροδεστό καί τήν Πακτία, καί ό Μοντανέρ, έπιτετραμένος γιά. 
τήν τροφοδοσία, έμεινε νά διοική τήν Καλλίπολη δπου δλες οί προμήθειες 
και τά πολεμοφόδια τής στρατιάς συγκεντρώνονταν και διανέμονταν "Αν 
στους στρατιώτες τών άλλων στρατοπέδων έλειπαν δπλα, άλογα ή ένδυμα- 
σία, απευθύνονταν στήν Καλλίπολη. Ε κ εί έμεναν οί έμποροι άπό δλα τά έ
θνη.^ οι πληγωμένοι, οί γέροι καί όλοι όσοι δέν χρησίμευαν σέ τίποτα γιατί 
καθώς ήταν ο πιο 'απομακρυσμένος τόπος άπό τούς εχθρούς έθεωρεϊτο καί 
ό μάλλον ασφαλής.



Μέ αύτό τόν τρόπο διακυβέρνησης συντηρήθηκαν οί δικοί μας πέντε χρό
νια, χωρίς σέ δλες εκείνες τις περιοχές νά καλλιεργηθή μήτε χωράφι άμ- 
πελώνας, μαζεύοντας μονάχα δ,τι ή γη άπό μόνη της έδινε. Αύτόν τόν τρό
πο νά κάνης πόλεμο οί καιροί τόν άλλαξαν και τόν βελτίωσαν. Γιατί ή πρω
ταρχική φροντίδα δέν είναι πια νά έρημώσης και νά μεταμόρφωσης σέ ε 
ρήμους τις πεδιάδες άλλά νά τις διατηρήσης γιά προσωπική χρήση. Γιατί τό 
νά κερδίσης μιά έπαρχία γιά  νά τήν καταστρέψης καί νά έμποδίσης όλότελα 
τήν καλλιέργεια, τών κάμπων της, είναι τό ίδιο σάν νά μή τήν κέρδισες καί 
κυρίως δταν αύτή ή καρποφορία είναι πού θά σέ συντηρήση άφοϋ Θά παρα- 
μείνης εκεί. Μέ τό νά μήν συνηδειτοποιήσουν αύτά τά δυσάρεστα επακόλου
θα ο! δικοί μας καί μέ τό νά  μή μειώνουν τίς άγριότητες πού ήταν ή αιτία 
πού ξεριζώνονταν οχ καλλιεργητές βρέθηκαν σέ τέτοια κατάσταση ανάγκης 
πού παρ’ δλο πού ήταν γεμάτοι νίκες, ή έλλειψη τών προς τό ζην, τούς έ
διωξε άπό τή Θράκη μέ μεγάλο κίνδυνο καί φθορά.

Ό  Γεώργιος Χριστόπουλος, εύγενής, πλούσιος προύχοντας τής Μακε
δονίας έρχονταν άπό τήν Θεσσαλονίκη στήν Κωνσταντινούπολη νά συναντή- 
ση τόν αύτοκράτορα ’Ανδρόνικο, μέ ογδόντα ιππείς. ’Έ μ αθφ ε πώς ή Καλλί- 
πολη βρισκόταν μέ λίγο  στρατό καί νομίζοντας πώς θά μπορούσε να έχη καμ- 
μιά καλή εύκαιρία, άφησε τό δρόμο του καί μέ καλούς άνιχνευτές κατάφερε 
νά πλησιάση στήν Καλλίπολη χωρίς νά γίλ'η αντιληπτός καί τότε συναντή
θηκε μέ μερικά κάρα καί μουλάρια πού είχαν βγή γιά νά κόψουν ξυλεία. Ό  
οδηγός τους λεγόταν Μάρκος καί ήταν παλιός στρατιώτης τοΰ ίππικοϋ. Βλέ
ποντας πώς αίφνχδιάστηκε τόσο άπρόβλεπτα είπε στους πεζούς νά υποχωρή
σουν προς έναν μύλο καί αύτός γύρισε στήν Καλλίπολη. Οι ανδρες τοΰ Γε
ωργίου χωρίς νά καθυστερήσουν νά κυριεύσουν τό μ Ολο, ακολούθησαν τόν 
στρατιώτη ώστε ή ειδοποίηση καί οί ίδιοι νά φθάσουν συγχρόνως. Ά λ λά  κα
θώς ό Μάρκος γνώ ριζε καλλίτερα τά κατατόπια, έδωσε πρώτος τήν ειδοποίη
ση στον Μοντανέρ, άρχηγό τής Καλλίπολης κι’ έτσι δλοτ πήραν τά όπλα καί 
στήθηκαν γιά  τήν ύπεράσπιση τών τειχών, ένώ μέ δεκατέσσερα άλογα καί 
μερικούς άλμογάβαρους ό Μοντανέρ, βγήκε νά συνάντηση τόν εχθρό καί 
νά τόν απασχόληση ώσπου οί σκόρπιοι μακριά άπό τήν πόλη νά βρουν καιρό 
νά καταφύγουν σ’ αύτήν. Συναντήθηκαν μετά καί ό Μοντνέρ κάνοντας ένα 
μικρό σώμα μέ τούς δεκατέσσερεις ιππείς του συγκρούσθηκε μέ τούς ογδόν
τα καί πολέμησε γεννααα ώσπου έφθασε στό μΰλο. Βρήκε τά μουλάρια καί 
έσωσε τούς ανθρώπους. "Οταν γύρισαν στήν Καλλίπολη λευτέρωσαν τούς 
αιχμαλώτους καί μοιράστηκαν τά κέρδη : Στους στρατιώτες είκοσιοχτώ χρυ
σά πέρπυρα, δεκατέσσερα στό έλαφρύ ιππικό καί επτά στους οπλίτες.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  XL II 

Ό  Ροκαφόρτ και ό Φερνάν Χιμένες  Ντε  Ά ρενός  κυριεύουν  
τήν Kstanara καί άνακτοϋν τΙς τέσσερεις γαλέρες τους.

Τόν ίδιο χρόνο πού ό Μοντανέρ είχε τέτοια επιτυχία  ενάντια στόν Γεώρ
γιο, ό Ροκαφόρτ καί ό Φερνάν Χηιένες ντέ Ά ρενός ένωσαν τόν στρατό πού 
ήταν μοιρασμένος στήν Πακτία, τή Ροδεστό καί Μάδικο καί είσέβαλαν στή\ 
Θράκη μέχρι τήν Μείζονα θάλασσα, ένεργώντας δπως πάντα, παραδίνονται; 
στις φ λόγες τούς τόπους πού προηγουμένως διαγούμιζαν, ξερριζωνοντας καί 
καίγοντας τούς καρπούς στούς αγρούς, αιχμαλωτίζοντας και σκοτώνοντας,



χωρίς ποτέ νά καταλαγιάζη ή εκδίκησή τους Σκέφθηκαν νά αποπειραθούν 
νά κυριεύσουν τήν Estanara πόλη μέ μεγάλη κίνηση παραθαλάσσια τοΰ Πόν
του πού ναυπηγούνταν ό μεγαλύτερος αριθμός πλοίων τής Θράκης. Δ ιέσχι
σαν άτελείωτες σαράντα λεύγες. Μπήκαν στήν πόλη χωρίς νά βροΰν αντί
σταση, γιατί έκεϊ ποτέ δέν φοβήθηκαν τούς καταλανούς, αφού ζούσαν τόσο 
μακριά άπό τό χώρο τής δράσης τους ώστε νά μή χρειάζεται νά προφυλά
γουν ται. ’Αφού κυρίευσαν τήν πόλη έπετέθηκαν στις νάβες και τις γαλέρες 
τοΰ λιμανιού, πού ό Μοντανέρ άναφέρει πώς ανέρχονταν σέ έκατόν πενήντα 
σκάφη, κι’ όλα ίσωπεδώθηκαν τόσο στή θάλασσα δσο καϊ στή στεριά. Σ ύνα 
ξαν πλουοιώτατη λεία, ανακτήσανε τϊς τέσσερεις γαλέρες τους πού οί "Ελ
ληνες τούς πήραν στήν Κωνσταντινούπολη όταν σκότοχσαν τόν Φερνάντο Ά ρ- 
νές, τόν ναύαρχό τους. Υ πήρξε μοναδικό τό Θέαμα εκείνης τής ημέρας για 
τί διατάραξαν τήν τάξη τής ϊδιας τής φύσης πλημμυρίζοντας τήν ξηρά, μέ τό 
νά σπάσουν κάτι (ρράγματα πού συγκροτούσαν τά νερά τών καναλιών καϊ βά
ζοντας φωτιά στή θάλασσα στά πλοία χρησιμοποιώντας αυτά οάν όργανα τής 
εκδίκησής τους καϊ βγαίνοντας άπό τά όρια τής δικαιοδοσίας τους γιά  τόν 
άφανισμό τών αντιπάλων τους. ’Έ δινα ν  τήν εντύπωση πώς γύριζαν στήν πα
λιά σύγχυση καθώς δλα εξελίσσονταν τόσο άνακατωμένα. Σκοτώθηκαν πολ
λοί πυροπλημένοι στα νερά κι’ άλλοι πνιγμένοι στή στεριά. Ά πό τήν πυρ- 
καϊά προφύλαξαν μόνον τϊς τέσσερεις γαλέρες τους πού ήταν φορτωμένες μέ 
λάφυρα καϊ γεμάτες στρατό τϊς έστειλαν στήν Καλλίπολη.

Πέρασαν μέσα άπό τό κανάλι τής Κωνσταντινούπολης πρός μεγαλύτερη 
έκπληξη τών εχθρών τους παρά κίνδυνο δικό τους γιατί δέν υπήρχε ποιός 
νά τούς άντισταθή.

Ό  Ροκαφόρτ καϊ ό Φερνάν πήραν τό δρόμο πρός τά φρούριά τους λίγο - 
λίγο, κάνοντας έπιδρομές καϊ πρός τϊς δύο κατευθύνσεις τής στεριάς, γιά 
ανεύρεση τών αναγκαίων μέσων συντήρησής τους καϊ γιά  νά έκτοπίζουν καί 
τόν εχθρό πού έγκαταλείποντας τή χώρα άποτραβιώταν στά πιό αφιλόξενα 
μέρη τών βουνών.

Ό  Ανδρόνικος, όταν έμαθε τήν απώλεια θεώρησε πώς οί δυνάμεις του 
δέν ήταν άρκετές γιά νά μπόρεση νά άντιταχθή βγαίνοντας νά τούς κόψη 
τό δρόμο. Παλαιότερα απελπισμένος παράδινε τϊς επαρχίες του στήν σκληρό
τητα τών εχθρικών δπλωλ', μέ τό νά μήν εμπιστεύεται όχι τόσο τήν άνδρεία 
δσο τήν πίστη τών δικών του. Πάθημα πού βασανίζει δλους τούς άρχοντες πού 
ή σκληρότητα καϊ ή τυραννία τους μεταστρέφει καϊ τούς πιό πιστούς υπη
κόους σέ παρανόμους. Σ τήν ελληνική αυτοκρατορία οΐ άρχοντες άνακυρήσ- 
σονταν άπό τό στρατό κυρίως, καϊ όχι μέ τό δικαίωμα διαδοχής. Καϊ καθώς 
φοβόνταν μήπως χάσουν τή θέση μέ τήν ’ίδια τεχνική μέ τήν οποία τήν κέρ
δισαν ζοΰσαν μέ αιώνιες καχυποψίες καϊ φόβους γιά όλους τούς ύπηκόους 
πού ξεπερνούσαν τούς άλλους σέ άξία καϊ σοφία κύ ακόμα τούς πλουσίους 
τούς τιμημένους, τούς γενικά χαίροντες σεβασμού, δπως καϊ τούς άπόκοτους 
καί τούς αναρχικούς καϊ ύπέφεραν τόσο γιά  τϊς -αρετές τών μέν δσο γιά  τά 
ελαττώματα τών άλλων. ’Εξ αιτίας αύτών τών γεγονότων έπεκράτησαν α
γριότητες τέτοιες στήν κοινωνία εκείνου τοΰ έθνους όπως νά τυφλώνουν, νά 
κόβουν αύτιά καϊ μύτες. Κι’ ακόμα συνηθίζονταν προγραφές, έκτοπισμοϊ καϊ 
εκτελέσεις γιά  άδικες φανταστικές κατηγορίες ή γιά  συκοφαντίες πού δη- 
μιουργήβηκαν γιά  νά άφαιρέσουν τόν κίνδυνο τοΰ άνταγωνισμοΰ καϊ τϊς πε
ρισσότερες φορές νικήθηκαν άπό εκείνους πού ποτέ δέν φοβήθηκαν.



Ό  ’Ανδρόνικος, θεωρούμενος σάν άρχοντας μοναδικής φρόνησης, στά τε 
λευταία του έχασε τήν κυριαρχία του άπό τόν έγγονό του ’Ανδρόνικο, παρα
μερισμένος άπό την θρασύτητα ενός νεαροΰ. Αύτό τό τέλος έχουν πάντα οί 
βασιλείες και οί κυριαρχίες πού θέλουν μόνο μέ πολιτικά κίνητρα νά διατη
ρηθούν και νά επιβιώσουν.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  X L I I I

Οί ΚαταλανοΙ καί οί Άραγω νέ ζο ι  γιά νά συμπληρώσουν την έκδίκησή τους 
στις πλαγιές  τοϋ Αϊμου  Νικοΰν  τούς Μασαγέτες.

Δέν θά έννοιωθαν οί καταλανοί και οί άραγωνέζοι όλότελα ικανοποιημέ
νοι αν οί μασαγέτες και ό στρατηγός τους Γεώργιος κύριος υπεύθυνος τού 
θανάτου τοϋ καίσαρα Ρογήρου κι’ αυτών πού ήταν μαζί του, άποσύρονταν 
στήν πατρίδα τους χωρίς νά λάβουν δίκαιη τιμωρία γιά  τήν προσβολή πού 
τούς είχαν κάνει. Ά πό πληροφρίες πού πήραν έμαθαν πώς οί μασαγέτες μέ 
άδεια τοΰ ’Ανδρόνικο γύριζαν στήν πατρίδα τους κουρασμένοι άπό τά βά
σανα καί τούς μόχθους τοΰ πολέμου προτιμώντας τή δουλεία καί τήν ύποτα- 
γή στούς σκΰθες, παλαιούς άφέντες τους. άπό τήν ελευθερία πού άπολάμ- 
βαναν άνάμεσα στούς 'Έ λληνες. Αυτά κάνει ή αγάπη γιά τήν πατρίδα, πού 
δείχνει γλυκό τό ζυγό, καί τή λευτεριά, μακριά απ’ αύτήν, άνυπόφορη.

’Έ κριναν οί δικοί μας πώς ήταν ευκαιρία κι’ άκόμη ανάγκη άφοΰ έπρε
πε νά τούς άναζητήσουν. νά βγοΰν νά τούς καταδιώξουν πριν περάσουν τόν 
Αίμο, πού χωρίζει τήν αυτοκρατορία ιών Ε λλ ή νω ν  άπό τό βασίλειο τής 
Βουλγαρίας. Γιατί θά ήταν μία άπόΐραση κακά υπολογισμένη civ μέσα στή 
Βουλγαρία τούς άκολουθοΰσαν, άφοΰ καί ή υποχώρηση 6ά ήταν δύσκολη 
έξ αιτίας τών δύσβατων περασμάτων στό άνέβασμα καί τό κατέβασμα τοΰ 
βουνοΰ κι’ άκόμα γιατί ό λαός τής Βουλγαρίας ήταν πολεμικός καί τότε φ ί
λος τοΰ ,Ανδρόνικου.

'Ό λ ο ι μαζί οί άρχηγοί στήν Πακτία άποφάσισαν πώς γ ι’ αύτή τήν επι
χείρηση θά έπρεπε νά κάνουν τίς μεγαλύτερες προσπάθειες. Καί γιά  νά ε
ξοικονομήσουν περισσότερο στρατό, έγκατέλειψαν τήν Πακτία, Μόδικο καί 
Ροδεστό. Μόνο κράτησαν τήν Καλλίπολη δπου άποσύρθηκαν δλες οί γυναί
κες κάτω άπό τήν διοίκηση τοΰ Ραμόν Μοντανέρ μέ διακόσιους οπλίτες καί 
είκοσι άλογα. Ά ντέδρασε λέγοντας πώς δέν ταίριαζε στήν υπόληψή του νά 
λείφη άπό τήν εκστρατεία δπου δλοι θά διακινδύνευαν. Ά λλά  οί ικεσίες 
τής στρατιάς τόν άνάγκασαν νά μείνη καί ή εμπιστοσύνη πού έδειχναν στό 
πρόσωπό του τούς έκανε ν ’ άφήσουν τίς γυναίκες τους τά παιδιά τους καί τίς 
περιουσίες τους. Τοΰ πρόσφεραν άπό τό ένα πέμπτο τής συγκομιδής τό τρίτο 
κ ι’ ένα άλλο άκόμα γιά τούς συμπατριώτες του. Ά λλά  μέ τό νά είναι ή α
πολαβή βέβαιη καί χωρίς κίνδυνο πολλοί άπό τούς στρατιώτες τήν λογάρια
σαν γιά  λίγη καί προτίμησαν νά άκολουθήσουν τή στρατιά, βγαίνοντας τή 
νύχτα νά σμίξουν μέ τόν Ροκαφόρτ. Σ έ  άλλους έδωσε τήν άδεια ό ίδιος ό 
Ραμόν Μοντανέρ βλέποντάς τους αποφασισμένους νά φύγουν καϊ χωρίς αύ
τήν κ ι’ άκόμα ύποκινούμενος άπό κάποιο συμφέρον γιατί τοΰ πρόσφεραν φ εύ 
γοντας καί τό μερίδιό τους άπό τά λάφυρα πού τούς άνήκε

’Έτσι, οί διακόσιοι οπλίτες λιγόστεψαν σέ έκατόν τριάντα τέσσερεις και



τά είκοσι άλογα σέ επτά. Οί γυναίκες ήταν περισσότερες άπό δυο χιλιάδες. 
'Ό λ ες  όσες βρίσκονταν στους καταυλισμούς τίς έστειλαν μέ καλή συνοδεία 
στήν Καλλίπολη καί μετά οί άρχηγοί μας έφυγαν άπό τήν Πακτία γιά  μεγά
λες περιοδείες νά βρουν τούς μαοαγέτες πού ειδοποιημένοι γιά τήν πρό
θεση τών καταλανών επέσπευσαν τήν άναχώρησή τους. Ά λλά  ή ταχύτητά 
τους δέν μπόρεσε νά είναι μεγαλύτερη άπό τήν κακοτυχία τους γιατί οί ε
χθροί τους μετά άπό δώδεκα ημερών δρόμο τούς πρόλαβαν πριν νά περάσουν 
τόν Αίμο. Οί ανιχνευτές τοΰ στρατοπέδου τών καταλανών ένα απόγευμα ά- 
νακάλυψαν τόν πρόσκοπο τόν μαοαγέτη καί άπό τούς ντόπιους έμαθον πώς 
ήταν τρεις χιλιάδες άλογα καί έξη χιλιάδες πεζικό καί οί άποσκευές άπει
ρες γιατί μετέφεραν t i c ; γυναίκες τους καί τίς περιουσίες τους,

Ό  Ροκαφόρτ καί ό Φερνάν Χητένες καί ή στρατιά τους χάρηκαν σάν βε
βαιώθηκαν πώς οί μαοαγέτες δέν τούς είχαν ξεγλιστρήσει καί ξεκουράστη
καν τήν επομένη μέρα μές τίς κατασκηνώσεις τους. Τήν αύγή τής άλλης, ά- 
ναφτερωμένος ό στρατός άπό τήν άνάπαυση παρατάχτηκε γιά  μάχη. Οι μα- 
σαγέτες λαός άπό τούς πιό γενναίους όλων τών εθνών τής Ανατολής, έκ
θαμβοι μάλλον παρά τρομαγμένοι άπό τό γεγονός πήραν τά δπλα καί βγή
καν νά ύποδεχθοΰν τούς εχθρούς τους ύπερασπίζοντας τά παιδιά τους καί τίς 
γυναίκες τους. Ό  Γεώργιος, άρχηγός, κύριος υπεύθυνος τοϋ θανάτου τοϋ 
καίσαρα Ρογήρου, μέ χίλ ια  άλογα, ξεκίνησε τή φοβερή καί τρομακτική μά
χη, άντηιετωπίζοντας τό δικό μας ιππικό πού πήγαινε νά χωθή μέσα άπό 
τό άχυρό πού είχαν φτιάξει μέ τά κάρα τους. Ακολούθησε αιματηρή μάχη, 
γιατί έφτασε καί ή ύπόλοιπη στρατιά πού χτυπιώταν μέ τό πεζικό. ’Έ γ ιν α ν  ά- 
ξιοσημεί'ιποι άθλοι τών όπλων, γιατί άν καί όμοιους σέ ανδρεία δμως άνό- 
μοιους σέ αριθμό μάχονταν. Τό θέατρο αύτό τής τραγωδίας ήταν μιά πεδιά
δα πού μέ άνοιγμα δύο λεΰγες εκτεινόταν στις πλαγιές τοϋ Αίμου. Τό ιππι
κό, σάν καταστραφήκαν τά δπλα, καί σκοτώθηκαν τά άλογα, καί τά σπαθιά 
καί τά ρόπαλα θρυμματίστηκαν, μέ τά χέρια καί τά κορμιά έκαναν τόν ά- 
γώνα. ’Ά λλο υ ς ιούς εμψύχωνε ό άσβηστος πόθος γιά εκδίκηση, τούς άλλους 
ή ύστατη άνάγκη γιά  τήν ίδια τους τήν άμυνα καί όλους μαζί τό γεγονός ό
τι οί μαοαγέτες βρίσκονταν πιά όλοι έξω άπό τά οχυρά τους πολεμώντας 
σώμα μέ σώμα άνακατωμένοι μέ ιούς δικούς μας. "Ως τό μεσημέρι ή νίκη 
ήταν άμφίβολη καί αμφίρροπη. Ά λλά  δταν σκοτώθηκε ό Γεώργιος έγειρε 
ή νίκη στό μέρος μας. θέλησαν οί νικημένοι νά άνασυνταχθοϋν μέσα άπό τά ο
χυρά τους άλλά δέν στάθηκε δυνατόν. Οί νικητές εισέβαλαν μαζί μέ αύτούς, 
οκοτώνοντάς τους άνάμεσα στά χέρια  τών γυναικών τους πού πολλές φορές 
τίς εϋρισκε τό σπαθί γκ π ί δίχως εξαίρεση φύλου ή ήλικίας βγήκαν νά ύ- 
περασπισθοΰν τούς γιούς καί τούς συζύγους προσφέροντας τά κορμιά τους 
στήν όργή τοϋ θανάτου.

Π λήθηνε ή νίκη δταν σταμάτησαν οί μαοαγέτες νά πολεμούν γιά νά βά
λουν στ’ άλογα τίς γυναίκες του καί τά παιδιά τους γιά νά φύγουν. Γιατί 
άν μόνον γιά  τόν εαυτόν τους φρόντιζαν, κάποιοι θά γλύτω ναν φεύγοντας. 
Ά λλά  ή έμφυτη άγάπη, ισχυρή ακόμα' κ ι’ άνάμεσα σέ βαρβάρους γιά νά περι- 
φρονοΰν τό θάνατο, τούς άναχαίτησε γιά  μεγαλύτερη· φθορά δική τους, άφοϋ 
σκόρπιοι, στ’ άνοικτά όδευαν, νά όχυρωθοϋν στό βουνό. Οί γυναίκες πάλι, 
περίτρομες καί εμποδισμένες άπό τά παιδιά πού κρατούσαν στό στήθος καί 
στά χέρια, δέν μπορούσαν νά  κατευθύνουν τά κατάκοπα καί άβοήθητα πιά 
άπό α,ύτές άλογα γιά  νά σωθαΰν.



Σ ’ αύτό τό κυνήγημα άφανίστηκαν σχεδόν δλοι, γιατϊ απελπισμένοι ξα- 
ναγύριζαν στούς δικούς μας πού στά χέρια τους γινόμενοι κομμάτια παρά- 
διναν τή ζωή τους γιά  νά δώσουν καιρό στις γυναίκες τους νά άπομακρυν- 
θοΰν. Δέ γλύτωναν, άπό τις εννέα  χιλιάδες πού έφερναν δπλα, ούτε τριακό
σιοι ζωντανοί και σ’ αύτό συμφωνούν ό Νικηφόρος μέ τόν Μοντανέρ.

Σ υνέβη σ’ αύτήν τήν έφοδο ένα γεγονός τόσο παράξενο δσο και θλιβερό. 
Β λέποντας τή μάχη χαμένη άφοϋ τά καταλανικά δπλα κυριαρχοΰσαν παν
τού, ένας μασαγέτης, ωραίος άνδρείος και γενναίος θέλησε ν ’ άκολουθήση 
τή σωτηρία τής φ υγής πιό πολύ γιά  νά  γλυτώση τήν ωραία γυναίκα του 
και τήν τόσο νεαρή παρά άπό φόβο νά χάση τή ζωή του. Μέ τή γρηγοράδα 
πού ό κίνδυνος άπαιτοϋσε έβγαλε τή γυναίκα του άπό τις σκηνές και τό ο
χυρό, δπου δλα άνακατώνονταν μέ τό αίμα καί τό θάνατο, κι’ άφοΰ τήν έβαλε 
έπάνω σ’ ένα άλογο, τό πρώτο πού ή εύκαιρία τού προσέφερε, άνέβηκε κ ι’ 
αύτός σέ ένα άλλο καί πήραν τό δρόμο γιά τό βουνό. Τρεις στρατιώτες δικοί 
μας ύποκινημένοι άπό τήν άπληστία ή ί'σως άπό τήν ομορφιά καί τήν γεν 
ναιότητα τής γυναίκας τήν άκολούθηοαν. Κατάλαβε ό σύζυγος τούς έχθρούς 
καί τήν προσοχή μέ τήν οποίαν τούς άκολουθοΰσαν. ’Έ σπρω ξε μπροστά τό 
άλογο τής γυναίκας του καί μέ τό γιαταγάνι τό κτυποΰσε καί τό εμψύχωνε 
μέ φωνές. Ά λλά  τό άλογο τό κατέβαλε ή ζέστη κ ι’ ό κάματος. ’Έ τσι ό μα
σαγέτης έκρινε γιά  λιγώτερο κακό νά παρατήση τή γυναίκα του παρά νά πε- 
θάνη κι’ ό ϊδιιος καί χτυπώντας τό άλογό του μέ χαλινάρια καί σπιρούνια π έ 
ρασε πρώτος. Ά λλά  τά δάκρυα καί οί ικεσίες πού δίκαια έχυνε  ή γυναίκα 
του τόν συγκράτησαν. Γύρισε τό άλογό του καί δταν τήν έφτασε άπλωσε τά 
χέρια  του τήν άγκάλιασεε καί μέ φιλιά καί δάκρυα τήν άποχαιρέτησε καί α
ποχωρίστηκε συγκινημένος, καί σηκώνοντας μετά τό γιαταγάνι τής έκοψε μέ 
μιά μαχαιριά τό κεφάλι. Βάρβαρη καί θηριώδηκη άγριότητα καί παράξενη 
σύγχυση άντιδράσεων νά μπορούν νά συμβαδίζουν τ ’ άγκαλιάσματα μέ τό μα
χαίρι καί τά φιλιά τοΰ θανάτου. "Ο λες αύτές: αντιδράσεις τοΰ πάθους ένός 
έραστοΰ, αγάπη τρυφερή έδωσε τά φιλιά καί τό θάνατο ώστε οΐ εχθροί του 
νά μήν άπολαύσουν αύτό πού εκείνος έχανε, καί νίκησε ή ζήλια.

Δύο πράγματα έξ’ ϊσου ισχυρά οπήν ψ υχή τού ανθρώπου : ή άγάπη καί 
ό πόθος νά ζήση. Τήν ίδια στιγμή πού ή γυναίκα έπεσε νεκρή άπό τό άλο
γο, τήν άρπαξε άπό τό χαλινάρι ό Γκυγιέν Μ πελβέρ, ένας άπό τούς τρεις 
πού τόν άκολουθοϋσαν. Ά λλά  ό μασαγέτης, λουσμένος κ ι’ δλας οτό αίμα πού 
τά χέρια έχυναν μέ άπίστευτη μανία καί δύναμη μέ μιά μαχαιριά έκοψε τό 
χέρ ι καί τή ζωή τοΰ Γκυγιέν καί στρεφόμενος ενάντια στον Ά ρναού Μιρό 
καί τόν Μ περενγκέρ Βενταγιόλα δίνοντας καί παίρνωντας πληγές, πάνω άπό 
τό άψυχο σώμα τής γυναίκας του έπεσε νεκρός. Και δέν μοΰ φαίνεται πώς 
θά εκπλήρωνε τούς νόμους τοΰ ερωτευμένου άν δπως θυσίασε τή ζωή τής 
γυναίκας του στις ζήλειες, δέν θυσίαζε καί τή δική του στόν έρωτα. 'Ό πω ς 
κι’ αν έχη, ύπήρξε γεγονός απαράδεκτο γιά άνθρωπο λογικό άκόμα καί γιά  
έναν πού δέν ήταν χριστιανός. Γιά τόν Ραδαμίστο, γιο τοΰ Ταρασμένη βασι
λιά  τής Ίβ η ρ ία ς μας διηγείται ό Τάκιτος ένα γεγονός σχετικό, δταν δραπε
τεύοντας μέ τήν γυναίκα του Ζηνοβία πάνω σέ άλογα, κοντά στόν ποταμό 
Άράξη, βλέποντάς την άνήμπορη πιά γιατί εγκυμονούσε, άπό φόβο μήπως 
πέση στά χέρ ια  τοΰ προσβεβλημένου έχθροΰ του αιχμάλωτη, πού θά μπορού
σε έτσι μέ μεγάλη άτίμωση καί καταστροφή δική του νά έκδικηθή, τήν πλή
γωσε πέντε φορές καί τήν έρριξε στό ποτάμι
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’Αλλά ή Ζηνοβία ε ίχε  άλλο τέλος άπό τήν γυναίκα τοϋ μαοαγέτη, γιατί 
κάποιοι χωρικοί τήν έβγαλαν άπό τό ποτάμι τήν γιάτρεψαν καί τήν παρέδω
σαν στόν βασιλιά Τιριδάτη εχθρό τοΰ Ραδαμίστου.

Οι δικοί μας μετά άπό τή νίκη μάζεψαν τά λάφυρα καί τούς αιχμαλώτους 
Kai γύρισαν στούς καταυλισμούς τους, μέ μεγάλη ευθυμία καί χαρά πού έ
δωσαν τέλος στήν έκδίκησή τους μέ τέτοια έκπλήρωση λαμπρή. Ό  δρόμος 
πού έκαναν ήταν κοπιαστικός καί επικίνδυνος όντας μακρύς καί σέ γή εχθρι
κή, κ ι’ ήταν πάντα μέ τά δπλα στό χέρι καταφεύγοντας οέ μέρη άχυρά μέ 
καρπούς μόλις συναγμένους άπό τούς άγρούς δπου ή τροφή τίς περισσότερες 
φορές άγοραζόταν μέ αίμα καί ζωές.

Υπάρχει ανάμεσα στόν Νικηφόρο καί τόν Μοντανέρ μιά διαφορά στήν ά- 
φήγηοη αύτής τής εκστρατείας. Ό  Νικηφόρος λέει πώς οί καταλανοί τήν ά- 
ν έλαβαν κατόπιν προτροπής τών τουρκόπουλων γιατί τόν καιρό πού μαζί ύ- 
πηρετοΰσαν κάτω άπό τίς σημαίες τής αύτοκρατορίας, οί μασαγέτες σάν πιο 
ισχυροί σέ υπόληψη, στήν μοιρασιά τής λείας πάντα τούς χεταχειρίζονταν ό- 
ίσχυροί σέ ύπόληψη, στήν μοιρασιά τής λείας πάντα τούς μεταχειρίζονταν δ- 
χ ι μέ ισότητα καί τούς προσέβαλαν καί οί τουρκόπουλοι θέλησαν μ’ αύτόν 
τόν τρόπο νά πάρουν ικανοποίηση. Ό  Μοντανέρ, μόνον λ έε ι πώς ύπήρξε σκέ
ψη τών καταλανών, καί άφήνει καλά νά πιστέψουμε, πώ ς στό θέμα τής εκ
δίκησης δέν ύπήρχε λόγος νά τούς παρακαλέσουν. Αύτό πού εγώ έχω γιά 
βέβαιο εΐναι πώς οί τουρκόπουλοι πήγαν νά τούς ειδοποιήσουν γιά τήν άνα- 
χώρηση τών μασαΥέτων, καί πώς μερικοί ακολούθησαν τούς καταλανούς, όχι 
σύσσωμο τό έθνις τους, ούτε ό αρχηγός τους ό Μελεκός. Γιατί μετά άπό αυτή 
τή νίκη, άφησαν τόν αύτοκράτορα ’Ανδρόνικο καί ήρθαν νά υπηρετήσουν τούς 
καταλανούς δπως στήν ώρα του θά άναφερθή.

Σ υ ν ε χ ί ζ ε τ α ι
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ΜΙΚΡΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ 
ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΑΛΕΞΗ ΝΟΥΤΣΟΥ*

( Συνοπτική άναφορά στό ’Αρχείο Σταύρου 
καί σέ ώρισμένες άλλες πηγές )

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

Η  άρχή τής πολιορκίας τοΰ Ά λ ή  Πασά καί ή μεταφορά της περιουσίας 
τοϋ Α. Νοντσου στή Λευκάδα  — Τό πρόβλημα τής συνωνυμίας τών δύο 

Κολοβών  — Μιά οημαντική επιστολή τοϋ Μπαλάνου Πάλη

Κατά τις άποφάσεις τοϋ τελευταίου πολεμικού συμβουλίου στά Γιάννι
να, ό Ά λέξης Νοΰτσος είχε άναλάβει νά υπεράσπιση τά στενά τής Τζοντί- 
λας και τής Δοβράς, στό Ζαγόρι. Λεπτομερέστερα μαο περιγράφει τά καθή
κοντα του ό Π ουκεβίλ1: Ό  Νοΰτσος, γράφει, είχε άναλάβει μέ τούς άνδρες 
του τήν περιοχή ανάμεσα στά βουνά Τσούκα Άρόσια, Παλαιοβούνι και Φλέγ- 
κα (F lam e). Μαζί του βρισκόταν καί ό Γ. Βαρνακιώτης γιά  νά καλύψουν τήν 
δεξιά πλευρά τού Ό μέρ  Βρυώνη, πού θά υπερασπιζόταν τά περάσματα τής Μα
κεδονίας καί τής Θεσσαλίας. Κατά τόν συγγραφέα τής 'Ιστορίας τής Πολιορ
κίας, ό Ά λή ς έστειλε τόν Ό μέρμπεη Βρυώνη κατά τοΰ Δράμαλη, μαζί μέ τόν 
Σ οΰλτζε Κόρτζα καί τόν Μουχορδάρη Ποΰτζε, στά Τρίκαλα. Σ τις 15 ’Ιουλίου, 
άφοΰ πολέμησαν γιά  λίγο, τραβήχτηκαν στό Μέτσοβο καιροφυλακτώντας. Πε
ρί τά τέλη ’Ιουλίου ή κατάσταση άρχισε νά γίνεται δυσάρεστη γιά  τόν ’Αλόη I  
Πασά. Ό  Καπετάν Στουρνάρας πού κανονικά έπρεπε νά ύπερασπίση τά στενά 
τοΰ Άσπροποτάμου, άφοΰ προσχώρησε στόν ’Ισμαήλ Πασόμπεη, ήρθε με τον 
Μαξούτ ’Αγά Πράπολη, άνθρωπό του, στις Καλαρρΰτεες και τό Συρράκο και 
Μαξούτ Ά γά  ΙΙρόπολη, άνθρωπό του, στις Καλαρρΰτες και τό Συρράκο και 
«έγύρισαν» χωριά πολεμικά μέ τό μέρος τοΰ ’Ισμαήλ. Τότε παραδόθηκαν ο 
Μουχτάρ Πασάς στό ’Αργυρόκαστρο, καθώς και ό άγαπημένος τοΰ Ά λή Πα
σά Σ αλή χ  μπέης, στό Μ περάτι.2

’Ά λ λ ε ς  λεπτομέρειες γιά τήν πολεμική δράση τοΰ ’Αλέξη Νούτσου τό 
διάστημα αύτό δέν έχουμε.

Παράλληλα πάντως μέ τά άλλα του καθήκοντα, περί τά τέλη ’Ιουλίου, 
φρόντισε νά μεταφέρη τήν πολύτιμη κινητή περιουσία του στή Λευκαδα στη Γ 
φύλαξη τών πιστικών του Κονεμένων, και συγκεκριμένα τής Άνθίτσας, τιου ι
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νο ίκιασε γιά τόν σκοπό αύτό σπίτι μέ δυό κάμαρες γιά  νά περιποιήται τά πο
λύτιμα σκεύη, γουναρικά και χρυσοποίκιλτα ενδύματα, πού περιείχαν τά κι
βώτια τοΰ Νούτσου.

Ό  νεώτερος αδελφός τών Κονεμένων Σπυρίδων, δπως άναφέρει ή «’Έ κ 
θεση περί Φιλίας Κονεμένων» στό ’Αρχείο Νούτσου, τής ’Εθνικής Βιβλιοθή
κης «έχρημάτισε γραμματεύς τοΰ κύρ Ά λέξη διαφόρους χρόνους και έστά- 
0η μαζί του Αχώριστος, είς όλας τάς δεινός περιστάσεις τής καταδρομής τοϋ 
’Αλή Πασά έκ μέρους του Δοβλετιού έως τόν καιρόν, δπου ό Ά λέξης άνεχώ- 
ρησεν κρυφίως άπό ’Ιωάννινα και άνταμώθη μέ τούς Σουλιώτας».

Στά κατάστιχα τοϋ ’Αρχείου Σταύρου σώζεται δεφτέρι «δι’ οσα έσύναξα 
άπό τό Βιλαγέτι και έξώδευσα είς διορισμούς τοΰ κύρ ’Αλέξη καθώς έσωθεν 
φαίνεται 1810. ΖέλοΒα. Σπϋρος Γραμματικός» (Κώδιξ φφ. 138). Πρόκειται γιά  
τόν Κονεμένο, πού, δπως φαίνεται άπό τήν αλληλογραφία τοϋ Νούτσου μέ 
τόν άδελφό του Ά νδρέα, τόν έστειλε στήν Πρέβεζα, λ ίγο  πριν κλεισθή τό Σ ού
λι. Τ ό μ ι κ ρ ό  τ ο υ  ό ν ο μ α  « Σ π ϋ ρ ο ς »  έ κ α ν ε  τ ό ν  κ α 
θ η γ η τ ή  Σ.  Κ ο υ γ έ α  ν ά  δ ι α τ υ π ώ σ η  τ ή ν  σ κ έ ψ η  ό
τ ι  ί σ ω ς  έ π ρ ό κ ε ι τ ο ,  π ε ρ ί  τ ο ΰ  Σ π ύ ρ ο υ  Κ ο λ  ο 6 ο ΰ 
(Ήπειρ. ’Αρχείο ΙΔ ' Τόμος, Ή πειρ. Χρονικών).

Πριν καλέση δμως ό Ά λέξης Νοϋτσος τόν Ά νδρέα Κονεμένο γιά τήν με
ταφορά τών πολυτίμων πραγμάτων του, φρόντισε νά τά καταγράψη καί νά σύν
ταξη τή διαθήκη του γνωρίζοντας σέ πόσο επικίνδυνη περιπέτεια έπρόκειτο 
νά έμπλακή.

Σύμφωνα μέ πληροφορίες τοϋ Μάρκου Δεσπότου Δαμηράλη, σέ επι
στολή του προς Σωτήριο Σταύρου τόν κουνιάδο τοΰ Ά λέξη Νούτσου (22 Φε
βρουάριου τοΰ 1824) : «Είς τό Σκαμνέλι πριν κλεισθή ό Ά λή  πασας έφερεν ά
πό μέτζοβον τόν κύριον Τέγον Νίτζου καί τόν μακαρίτην Φώτη Καραπάνον ό- 
στις άπέθανε είς Νάξον τόν άπερασμένο Σεπτέμβριο (ήτο διαφισμένος έπαρχος 
παρά τής διοικήσεως)».3

Οί τρεις όνδρες έκαναν συνοπτική καταγραφή τής περιουσίας καί ουνέ- 
ταζαν τή διαθήκη τοΰ Νούτσου. Καθένας άπό τούς τρεις κράτησε άπό ένα ϊσο 
της διαθηκης καθώς καί άντίγραφο τής καταγραφής. ’Επί πλέον δέ ό Τέγος Νί- 
τςου κράτησε, σέ μετρητά, πενήντα πέντε χιλ ιάδες γρόσια μέ «διορισμό» «διά 
να τα εμβαση είς Κορφούς, διά νά στέκωνται είς Δεπότη του»,, στον δέ Φώ
τιο Καραπάνο άναγκαΐα γράμματα.

Ο ίδιος ο Νοϋτσος, μετά τό κλείσιμο τοϋ Ά λή  Πασά, παρέδωοε τά παρα-
νω αντίγραφα, ομολογίες καί άλλα  γράμματα άναγκαΐα γιά  τήν διευθέτη-

Ζλ Των υποθέσεών του στό φίλο του ’Ιωάννη Γενοβέλη, στή Ζέλοβα, όπου καί
_ ■ οπρατόπεδο τοϋ ’Ισμαήλ Πασάμπεη.4 "Ολα τά πρόσωπα αύτά, ήταν φίλοι

ιΐ!ου °1 \ 0υ , ^ η  Νούτσου πού ένδιαφέρθηκαν γιά τήν τύχη τής οίκσγενείας
ΐζ ο υ ^ ? 01' T̂ V ^°^0,Φ0νία του άπό τόν Όδυσσέα Άνδροϋτσο. Ό  Στέριγος Νί-
Στα' τα^ ° υ’ ,πο^ άναφέρεται επανειλημμένα σέ επιστολές τοϋ Α ρχείου

Η  ήταν εμπορευόμενος στό Μέτσοβο. Μ’ αιύτόν ό Νοϋτσος πρέπει νά εί-
διάο) ° ό Σταύρου σέ ώρισμένες στιγμές έσπευδε νά τοϋ ζητήση
ό „α 7 ι:'0Φ1ΐ1α καθώς καί χρήματα, ϊσως άπό έκεϊνα πού τοΰ είχε παραδώσει γαμβρός χου

| Φώτιος Κ αραπάνος είνα ι γνω στός άγω νιστής καί μέλος τής διοικήσεως.



Ό  ’Ιω άννης Γενοβέλης άπό τήν Πρέβεζα, μέλος τής Φιλικής Εταιρείας κα|] 
άγωνιστής πού, έκτος «τών προσωπικών του εκδουλεύσεων προσέφερε καί] 
χρηματικόν ποσόν είς κρίσιμους περιστάσεις», όπως αναφέρει ό άνηψιός του 
σέ άναφορά προς τήν «επιτροπή έπϊ τοΰ άγώνσς αρχαίων εκδουλεύσεων»5 
Στό σπίτι τοΰ ’Ιωάννη Γενοβέλη φιλοξενήθηκε στήν Πρέβεζα ό I. Παπαρ- 
ρηγόπουλος, όταν στις ά ρχές τοΰ 1820, κατ’ εντολή τοϋ Π. Πατρών Γέρμα, 
νοΰ και τοΰ I. Βλασοπούλου, ήρθε έκε! γιά  νά συναντήση τόν Ά λή Πασα.6

Τέλος ό Μ. Δεσπότου Δαμηράλης καταγόταν άπό τήν Νάξο. Στά Γιάν
νινα  ήρθε νωρίς κοντά στό θείο του, τόν μητροπολίτη Ιερ ό θ εο  καί τηχήθηκε Ι
διαίτερα άπό τόν Ά λή  Πασα σύντομα μέ ύψηλό άξίωμα.

"Οταν ό Μ ουχτάρ Πασάς διωρίσθηκε διοικητής τοΰ νομού Μπερατίου καϊ 
Αύλώνος, ό Μ. Δεσπότου Δαμηράλης τό·ν ακολούθησε καϊ έμεινε έκεϊ μία δε
καετία, σάν ύποδισικητής. Διατηρούσε σώμα στρατιωτικό άπό Α λβανούς κυ
ρίως, μέ τό όποιο πήρε μέρος στή μάχη τοΰ Πέτο. Ακόμα, ό Μάρκος Δαμη
ράλης ήρθε στό Μ εσολόγγι μαζί μέ τόν Ταχήρ Αμπάζη, όταν ό τελευταίος θέ
λησε νά συναντήση τόν Α λέξανδρο Μαυροκορδάτο καϊ νά διαπίστωση ό ϊδιος 
τήν κατάσταση στήν Ε λλάδα . Τέλος ό Δαμηράλης ήρθε στήν Πελοπόννησο 
καϊ πήρε μέρος στήν ’Εθνική Συνέλευση σάν πληρεξούσιος τών αρχηγών τής 
Δυτικής 'Ελλάδος καϊ τής Νάξου.7

"Οταν ό Ά λέξης Νοΰτσος βρισκόταν άκόμη στό Ζαγόρι, ίσως δταν έκαμε 
τήν καταγραφή, κάλεσε τόν Α νδρέα  Κονεμένο άπό τήν Πρέβεζα καϊ τοΰ ’έ
κ α ν ε  τήν πρώτη πρόταση γιά  τήν μεταφορά τής περιουσίας. Αμέσως δμως 
«ύποπτεΰοντας μη φανερωθή» τό μετάνιωσε. «Τόν άλλο μήνα ’Ιούλιο» τόν έ
κραξε καϊ πάλι τόν καιρό «δπου ό καθένας έπρασπαβοΰσε νά προφυλάξη καϊ 
τούς ανθρώπους του καϊ τό είναι του». Ό  Α νδρέας Κονεμένος πήγε στό Σού
λ ι κ ι’ άπ’ έκεϊ στήν Παραμυθιά «δθεν καϊ τόν έπέτυχεν». Α πό τήν Παραμυθιά 
οι δύο ανδρες ήρθαν στήν Πάργα. Ό  Μωχαμέτ Πασάς, γιος τοΰ Βελή Πασά, 
πού υπερασπιζόταν τήν Πάργα, άν έθεσε στόν κύρ Νοΰτσο νά μεταφέρη στήν 
Λευκάδα μαζί μέ τά δικά του πράγματα καϊ μερικά προσωπικά άντικείμενά του. 
Ό  Α νδρέας άν έλαβε καϊ τήν ευθύνη αύτή. Κατ’ εντολή τοΰ κύρ - Άλέξη 
ναύλωσε καΐκι, έβαλε μέσα όσο πράγμα τοΰ Νούτσου καϊ τοΰ Μωχάμετ Πα
σά, καϊ τράβηξε γιά  τήν Πρέβεζα, συνοδευόμενος άπό τόν Καραγιαννόπουλο, 
γραμματικό τοΰ Μ ωχάμετ Πασα.8

Μιά μέρα μετά τήν αναχώρησή τους ήρθαν στά «Βασιλικά Καράβια», τολΗ 
σουλτανικό δηλαδή στόλο πού πολιορκούσε τόν Βελή Πασα. ’Εκεί περιφερή 
τον μέ τό καΐκι όχτώ ημέρες, γιά  νά περιμένουν τόν κύρ - Α λέξη ιιου πήγε| 
στό Ζαγόρι άπ’ ευθείας άπό τήν Π άργα νά φέρη καϊ τό «επίλοιπο πραγμα» 
του. Σ έ  συνάντηση τών Κονεμένων πού έγκατέλειψαν όλοι τά σπίτια τους 
καϊ τό «σκαφιδάκι», κτήμα στήν Πρέβεζα, κ ι’ ήρθαν διά ξηράς στήν Αγία Μα»Η 
ρα γιά  νά φυλάξουν τό πράγμα τοΰ κύρ Α λέξη , ό Α λέξης Νοΰτσος έφθασε 
συνοδευόμενος άπό τόν «κύρ Λούκα γγλέζο κόνσολα, άγγέντε του κυρI 
Μέγερ».

Ό  κύρ Λούκας συνώδεψε τούς Κονεμένους μέχρι τήν Λευκάδα και irfjPfl 
άπόδειξη γιά  τήν παραλαβή τοΰ πράγματος άπ’ αύτούς. Μετά οί Κονεμ - .1 
άντιμετώπισαν δυσκολίες, γιατί, ενώ  είχαν πάρει διαβεβαιώσεις άπό τον κ < I 
Νουτοο δτι ό κύρ Μ έγερ θά έγραφε τοΰ έξουσιαστοΰ στήν Α γ ία  Μαύρα _*|Ι 
μήν άνοιχτοΰν τά «δεπέτια» του, καθόσον έπιθυμοΰσε νά μήν φανερωθή οτι 
ταν δικά του, τελικά πήραν εντολή άπό τις άρχές τής Λευκάδας νά.ανοιχ τ ·
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,9 Τις δυσκολίες αύτές άντιμετώπισαν κατά τόν καλλίτερο δυνατό

Ιύρφωνα μέ τόν κατάλογο τών εξόδων τών Κονεμένων πού βρίσκεται 
I 5 ’Αρχείο Νούτσου στις 24 ’Ιουλίου ό Ά νόρέας Κονεμένος έσημείωσε τήν 

5 οιβή τοΰ «σωτηράκι πρεβεζάνου» μέ τέσσερες μαρινάρους και «τήν γαΐτα  
' χου διά έντεκα ημέρες όποΰ τόν έδαστάξαμεν περιφερόμενον άπό "Αγιον Νι

κόλαον, είς Βάλτινη...»
Επομένως ό  Ά λέξης Νοΰτσος θά πρέπει γύρω στις 20 ’Ιουλίου νά έγκα~ 

τέλειψε τή θέση του γιά νά έρθη στήν Π άργα νά συνεννοηθή μέ τόν Κονεμένο. 
Ήδη τή στιγμή έκείνη ό Ό μ έρ  Βρυώνης καιροφυλαχτοΰσε στό Μέτσοβο καί 
γενικώτερα ή τροπή τών πραγμάτων είχε αρχίσει νά γίνεται δυσάρεστη γιά 
τόν Άλή Πασα.

'Οπωσδήποτε ή απουσία αυτή τοΰ Νούτσου άπό τις θέσεις του δέν ήταν 
επιζήμια, γιατί θά ε ίχε  πληροφορίες άπό τις προφυλακές τοΰ Ά λή  Πασά γιά 
τις κινήσεις τοΰ βασιλικοΰ στρατού πού ξεκίνησε πολύ αργότερα τόν Α ύγου
στο μήνα άπό τήν Θεσσαλία και Μακεδονία γιά  νά έρθη πρός τά Γιάννινα.

’Ά ν  μέ τήν έκφραση «βασιλικά καράβια» ό Ά νδρέας Κονεμένος εννοεί 
τόν βασιλικό στόλο τότε ήδη άρχές Αύγουστου ή καϊ νωρίτερα, σύμφωνα μέ 
δσα αναφέρει, ό στόλος βρισκόταν στήν Μπούκα τής Πρεβέζης. Σ τήν περί
πτωση αύτή, δέν συμφωνεί ή περιγραφή τοΰ Κονεμένου μέ τά γραφόμενα τοΰ 
Π. Άραβα νάνου στή Χρονογραφία τής 'Ηπείρου, (Κε.φ. Ε ' 67—68—69—70), 
δτι δηλ. τόν Αύγουστο ό στόλος κατέβηκε άπ’ τήν Ή π ειρ ο  στήν Π ελοπόννη
σο, έπέστρεψε πάλι στήν "Ηπειρο, δπου κατέλαβε το Βουθρωτό, τόν Αυλώνα, 
τούς Α γίους Σαράντα και τά λοτπά και ήρθε μετά μαζί μέ τούς Σουλιώ τες 
νά πολιορκήση τόν Βελή Πασα στήν Πρέβεζα. Σύμφω να λοιπόν μέ τά γρα- 

. φόμενα τού Κονεμένου, ό στόλος θά πρέπει νά είχε κατεβή τήν πρώτη φορά 
αρκετά νωρίτερα.

Στήν Α γία  Μαΰρα, τά πολύτιμα περιουσιακά στοιχεία τοΰ Ά λέξη  Νού
τσου ήταν ασφαλή κάτω άπό τήν επίβλεψη τής Άνθίτσας Κονεμένου. Στόν 
ίδιο κατάλογο εξόδων, πού άναφέραμε παραπάνω, διαβάζουμε: «"Οσα άνή- 
κουν της Άνθίτσας διά χρόνους πέντε διά κυβέρνησίν της σέ ξένον τόπον 
ρε μία δούλα της παντοτινήν καϊ έναν δοΰλσν όποΰ τόν έβάσταξεν χρόνια δύο 
μονόν, η όποια έπρόσεχε καϊ έκυβέρνα τό πράγμα ύποκείμενον είς φθοράν, 
προς κολονατο ένα και κάθε ημέραν έως 10 Αύγουστου 1825».

I Εκείνο πού συμπεραίνουμε άπό τά παραπάνω, είναι δτι ό Ά λέξης Νοΰ- 
ίφιλ? ^ κεν το <<,]τράγμα» τοΰ Μωχαμέτ Πασά, γιοΰ τοΰ Βελή καϊ λόγω τής 
Φ ιας πού τόν συν έδεε μέ τήν οικογένεια τοΰ Σατράπη, άλλά κυρίως γιά  νά 

■ J .  Αγγλικής προστασίας καϊ τό δικό του «πράγμα». Ή  προστασία αύτή 
Ρεοαιο δτι άπέβλεπε κατά κύριο λόγο στήν εξυπηρέτηση τοΰ Μ ωχαμέτ 

Βή™ 3, J 0 ΥεΥονός αύτό άποδεικνύει καϊ ή άπροθυμία τοΰ κύρ - Αούκα νά  βοη- 
οί Γ ΤΟν/^ οΰτσον> °ταν τ °ϋ ζήτησε τήν επέμβασή του γιά  νά μή συλληφθοΰν 
1821 ^ ν ^ Λ 01 στΓ' ν Πρέβεζα εξ αιτίας τοΰ πράγματός του, τόν Μάρτιο τοΰ 
νος , Χολιάζοντας τήν στάση αύτή τοΰ Αούκα, γράφ ει ό Ά νδρέας Κονεμέ- 
των σ\ ον ; Αλέξη Νούτσο τόν Α πρίλη τοΰ ίδιου χρόνου : «τών μέν ευτυχούν- 
λ ,.„ΚυΡ Αλέξη τιάντες οί άνθρωποι φίλοι, τών δέ δυστυχούντων ούτε αύτός
υ Υεννητωρ».10

★

Τον Α ΰγουοτο μήναι, τά  πράγματα  γ ιά  τόν Ά λή Πασά χ ε ιρ ο τέ ρ ε ψ α ν : «Έ-
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πειδή έγύρισε δλη ή Τζαμουρία, άφοΰ έζύγωσε ή βασιλική φλότα και έξέ- 
δωσε τά φερμάνια καί έβγαλε έξω τόν X. Σελιάμαγα Πρόνιον καί τόν Τζου- 
φίς Σ ιανάμπεην, υιόν τοΰ Μουσταφα Πασά, τούς φευγάτους εχθρούς τοϋ Ά λή  
Πασα. Έτφοσκύνησε τό κάστρο τής Πάργας καί έπαραδόθηκεν ό Μ εχμέτ Πα- 
σας, υιός τοϋ Βελή Πασα, είς τήν φλόταν καί τόν εαυτόν του καί τήν Π ρέβε
ζαν».11 Έ ν  τώ μεταξύ οί Γαιννιώτες, ττροβλέποντες τά κακά, μετέφεραν τό 
βιό τους στά διάφορα γύρω χωριά. Παράλληλα ό Δράμαλης «έκ Λαρίσης διά 
τών διόδων τής Πίνδου» καί ό Ισ μ α ή λ  Πασόμπεης «μέσω Έλασσώνος καί Γρε- 
βενών» προχωρούσαν προς τά Γιάννινα, ήδη άπό τίς 15 Αύγούστου.12

Στόν ’Ισμαήλ Πασόμπεη έσπευσαν νά δηλώσουν υποταγή οί δυνάμεις τοΰ 
Ό μ έρ  Βρυώνη. Κανείς δέν άπέμενε σχεδόν πλέον στόν Ά λή  Πασα,

«Τές 18 Αύγουστου έζύγωσαν οί καπεταναραΐοι (εννοεί έκείνσυς πού εί
χαν γυρίσει δλοι σχεδόν  μέ τό μέρος τών βασιλικών) έως έξω άπό τά Ίο)άν- 
νινα δύο ώρες άνατολικά καί δυτικά δυό ώρες άλλοι καπεταναραΐοι Σ ουλ ιώ 
τες καί Αακκιώτες μαζί ]τέ ΙΙαραμυθιώτες Τούρκους...»13

Κατά τόν Π. Άραβαντινό οί Σουλιώ τες ήρθαν στό Φανάρι, δταν πληροφο- 
ρήθηκαν τά περί τοϋ πολέμου τοϋ Ά λή  Πασα καί τής παρουσίας τοϋ στόλου 
οπήν ’Ή πειρο μετά τήν έπάνοδό του άπό τήν Πελοπόννησο καί προθυμοποιή
θηκαν νά υπηρετήσουν τόν Σουλτάνο, μέ αντάλλαγμα! νά άποκατασταθοΰν 
στά εδάφη τους.1' Μετά τήν πολιορκία τής Πρέβεζας ήρθαν στά Γ ιάννι
να. «Τούτες τές μέρες», συνεχίζει ό συγγραφέας τής Ιστορ ίας τής Π ολιορ
κίας, «είχαν τραβηχθή μέσα· είς τά ’Ιω άννινα καί οί τρεις κρυφοπροσκυνη- 
μένοι άπό τό Μέτσοβο καί έκαμαν συνωμοσίαν μέ άλλους νά έβγουν τή νύχτα  
νά προσκυνήσουν καί νά άφήσουν τόν Ά λή παοαν, καί τοΰτοι ήταν ό Μ ουχαρ- 
δάρ Ποϋτζε, ό Σοΰλτζε Κόρτζας, Ό μέρμπεης Βρυώνης, ό Δερβΐς Χασάνης 
καί α'λλοι.. Καί τοΰτοι όλοι Τοϋρκοι καί μαζί τους έσυμφώνησαν καί ό Ά λέξης 
Νοϋτξσς, ό προεστώς τοΰ Ζαγορισϋ, ό Μάνθος ό γραμματικός του, ό μέγας, ό 
βαθύς, ό Κωνσταντής Μαρίνου καί αύτός γραμματικός του καί ό Κώστας 
καί Α ναγνώστης γραμματικοί του. Άκόμη έσυμφώνησε νά βγή μ’ δλους αύ- 
τούς καί ό Σελίμπεης, ό υιός τοΰ Β·ελή πασα. Καί έτζι τές 20 Αύγούστου Πα
ρασκευή τό βράδυ τές 3 ώρες τής νυχτός άνοιξαν τές Τάμπιες καί έβγήκαν 
μέ τά στρατεύματά τους, δλοτ ώς 2.000 καί περισσότεροι καί μέ 12 φορτώματα 
φυσέκια καί έπήγαν στοΰ Κατζικα, καί έτζι άπόμετναν οί τάμπιες άδειες άπό 
στρατεύματα εκείνην τήν νύχτα, καί τές 28 τό πρω'ί, βλέποντας οί Γιαννιώτες 
Τούρκοι δτι οί τάμπιες αδέιασαν, έβγήκαν έξω καί έκραξαν ιό βασιλικό α
σκέρι». 10

"Ομως τό πρω'ί τοϋ Σαββάτου, στις 21 τοΰ μηνός, «εκείνοι όποϋ είχαν 
έβγει τήν νύχτα στοΰ Κατζικα» έστειλαν τόν Μάνθο μέ τά γράμματά τους 
είς τόν ’Ισμαήλ Πασαν, όποϋ ήταν είς τά Γρεβενά καί αυτοί έγύρισαν άπό 
τοϋ Κατζικα είς τό μέγα Μπισδοϋνι καί έπήγαν καί έσταμάτησαν είς τοϋ Πε- 
τζάλη όλοι όμοϋ καρτερώντας ιόν ’Ισμαήλ Πασά Πασόμπεη μέ τον Μάνθον 
όποϋ έστειλαν, ό όποιος φθάνοντας είς τό Μέτζοβσν έφονεύθηκεν άδικα άπό 
ένα μπαμπέση τοϋ Δράμα, καί ό θάνατος τούτου τοΰ μεγάλου άνδρός καί 
έξ άπορρήτων τοΰ Ά λή  Πασά, κατεπίκρανε καί τόν ’Ισμαήλ Πασδ καί τούς 
προσκυνημένους συντρόφους του καί έθάρρυνε πολύ τούς αποκλεισμένους 
είς τό κάστρον τρείς χιλιάδες στρατιώτας τοϋ Ά λή  Πασα, οί όποιοι ήταν μα
ζώματα...»16 "Οταν τό βασιλικό άσκέοι κράχτηκε στά Γιάννινα κ ι’ οί Τοΰρ- 
κοι μπέηδες προσκύνησαν τό βασιλικό φερμάνι, οί άνθρωποι τοϋ Ά λή  Πασα 
τραβήχτηκαν μέσα στό κάστρο.17



Τήν όλη κατάσταση και τήν έκταση τής πυρκαϊάς πού κατέσιρειμε μετά 
άπό λίγο τά Γιάννινα, περιέγραφε ό Σταύρου άργότερα, τόν Δεκέμβριο τοΰ 
1820 άπό τήν ’Ά ρτα  στόν φιλικό Νικόλαο ΙΤατζιμάδη πού βρισκόταν στή Μό
σχα: «... τά ’Ιω άννινα έκάηκαν άπό τόν Καιρασάρη έωο είς τό όσπίτι μου, και 
άπό τό κάστρον έως τοΰ κατή, έως τοΰ Ή μπραήμ Πασα και έως τοΰ Μίσιου...»18

Ή  προσχώρηση τών Φιλικών στό βασιλικό στρατόπεδο, γιά τήν οποία μι
λήσαμε παραπάνω, δημιουργεί ενα επίμαχο ιστορικό θέμα πού ερμηνεύτηκε 
μονόπλευρα :

Ό  Π. Ά ραβαντινός άποδίδει αύτή τήν προσχώρηση στούς βασιλικούς σέ 
πρωτοβουλία τοΰ Μάνθου Ο ικονόμου:1” «Ό  Ό μ έρ  Βρυώνης, Σελχχτάρ Μπό
τας, Μ ουχαρτάρ Πότσε, Ά γ ο  Βαοιάρης, Δερβϊς Χασάν καί ’Αλέξιος Νοΰ
τσος... ηύτομόλησαν προς τούς βασιλικούς τή ύποκινήσει τοΰ Μάνθου Οικο
νόμου». ’Ενώ, όπως είδαμε, ό συγγραφέας τής ιστορίας τής πολϊορκίας τήν 
άποδίδει σέ κοινή απόφαση όλων.

'Οπωσδήποτε δέν άναφέρεται δτι έμπνευστής τής ιδέας αύτής ήταν ό 
Α λέξης Νοΰτσος ή δτι αύτός έστειλε τόν Μάνθο στόν Ισ μ αήλ  Πασόμπεη.20

Πολύ περισσότερο δ έ ν μ π  ο ρ ο ΰ μ ε ν ά υ π ο σ τ η ρ ί ξ ο υ 
μ ε  δ τ ι  ό Μ ά ν θ ο ς Ο ι κ ο ν ό μ ο υ  ή τ α ν  γ ρ α μ μ α τ ι κ ό ς  
τ ο ΰ  Ά λ έ ξ η  Ν ο ύ τ σ ο υ. Ό  Μάνθος όπως και ό Σπυρίδω ν Κολοβός 
ήταν γραμματικοί τού Ά λή  Πασα χωρίς νά αποκλείουμε καϊ ευκαιριακή ε
ξυπηρέτηση τοΰ Α λέξη Νούτσου άπό Γούς άνδρες αύτούς. Ή  παρεξήγηση, 
πού δημιουργήθηκε γύρω άπό τό πρόσωπο τοϋ Σπυρίδωνα Κ ο ν ε μ έ ν ο υ  
και ή σύγχυσή του μέ τόν Σπυρίδω να Κολοβό, ίσως έ'δωσε αφορμή σέ ανάλογες 
προεκτάσεις.

Νομίζουμε ότι μεταξύ τοϋ Α λέξη Νούτσου και τοΰ Μάνθου Οίκονόμου 
δέν υπήρχε ουσιώδης διαφορά ώς πρός τή θέση τους ανάμεσα στούς φιλικούς 
τών Γιαννίνων.

Ό  Α λέξης Νοΰτσος ήγετικό ρόλο έπαιξε άργότερα, άπό τή στιγμή πού 
μεσολάβησε γιά νά συμμαχήσουν οί Σουλιώ τες μέ τόν Α λή  Πασα. Α ντίθε
τα στήν πρώτη φάση, civ στηριχθοΰμε σέ δσα λ έγε ι ό I. Άαμπρίδης. ό Μάν
θος είχε τήν πρωτοβουλία τής επικοινωνίας μέ τούς Φιλικούς της Πελοπον- 
νήσου.21

Κατά τις πληροφορίες τοΰ I. Λαμπρίδη, ό Μάνθος Οίκονόμου δέν βρι
σκόταν στά Γιάννινα μέ τούς άλλους Άληπασαλικούς, άλλά στό Μέτσοβο: 
«Διορισθεις δέ ύπό τοΰ άποκηρυχθέντος Α λή , γραμματεύς τοΰ τάγματος τοΰ 
Ό μ έρ  - Μπέΰ, καί Σοΰλτσε Κόρτοια και μή δυνηθεϊς νά παρακολούθηση αύ
τούς λόγω άσθενείας είς Μ ηλιάν παρέμεινεν είς Μέτσοβον μετά δύο ύπη- 
ρετών του καί έφιλοξενεΐτο έν τή οικία τοΰ Ίω άννου  Ποντίκη.

’Επειδή δέ μετ’ ού πολύ διήλθε τοΰ Μετσόβου ό ’Ισμαήλ Πασάς, διευ- 
θυνόμενος κατά τοΰ Α λή, ό Μάνθος έπορεύθη είς προσκύνησιν εκείνου, δ- 
στις μετ’ ού πολύ έστειλε ’Α ραβα καί έφό'νευσεν αύτόν έν τώ οϊκω τοΰ Πον
τική ώς εύνοούμενον τοΰ Α λή  τήν 22αν Αύγουστου 1820 ημέραν Κυρια
κήν καϊ έτάφη παρά τοΰ Νικολάου Καφετζή εις Μέτσοβον».22

’Ενώ ό συγγραφέας τής Πολιορκίας θεωρεί ύπαίτιο τής δολοφονίας τόν 
Πασά τής Δράμας, κατά τόν I. Λαμπρίδη, ύπαίτιος γιά τήν πράξη αύτή είναι 
ο ’Ισμαήλ Πασόμπεης. Σ χετικά  μέ τα αίτια πού ώθησαν ιόν τελευταίο, ύ- 
πάρχει μιά επιστολή τοΰ I. Παπαρρηγοπούλου μέ χρονολογία 20 Σεπτεμβρί
ου τοΰ 1820 γραμμένη οτήν Κωνσταντινούπολη: «Ή ξέρετε προσέτι δτι έ- 
φόνευσαν τόν Μάνθο λόγω μέν διά παραδρομήν τή δ’ άληθεία επειδή άπη-
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τεϊτο άπό τήν διοίκησιν διά νά στολή εδώ ζωντανός, άλλ’ επειδή τοϋτο ήτο 
ζημιώδες εις τούς σκοπούς τοΰ Πασόμπεη, διότι ό Μάνθος έμελλε νά φα
νέρωση είς τό κράτος τήν περιουσίαν τοΰ Ά λή, τόν έσφαξαν μέ τοιοΰτον 
τρόπον καί διήγειραν φρίκην είς τό παν, δείξαντες δτι περιπατούν είς τά 
ίχνη του Ά λή»23

Οί θησαυροί τοΰ Ά λή  Πασα, δπως ήταν φυσικό, αποτελούσαν τό επίκεν
τρο του ενδιαφέροντος καί γιά τό Σουλτάνο καί γιά  τούς πασάδες, Οί δεύ
τεροι, δέν είχαν συμφέρον νά πληρσφορηθή ή Πύλη τήν πραγματική αξία 
τοϋ θησαυροΰ αύτοϋ πού ή φήμη τήν είχε πολλαπλασιάσει, ιδιαίτερα μετά 
τήν πυρκαϊά στό ανάκτορο Τεπελενίου, όταν ό Ά λ ή ς έσπευσε έντρομος νά 
μεταφέρη άπ’ εκεί τήν θαμμένη πολύτιμη παρακαταθήκη του.24

'0  Μάνθος Οικονόμου, πριν άπό τήν πολιορκία, ε ίχε  επιχειρήσει κατα
γραφή τής περιουσίας αύτής, μαζί μέ ιόν Σαράφη Ραφαήλ τόν Λαρισαΐο καί 
τόν Κώστα Γραμματικό, κατά διαταγή τοϋ Ά λή  Πασα, ’Έ τσ ι ό Μάνθος είχε 
σαφή γνώση τοϋ πράγματος. "Οσον άφορα τόν Κώστα γραμματικό, τόν πήρε 
ό ’Ισμαήλ Πασόμπεης στήν ύπηρεσία του μαζί μέ τόν Ά λέξη  Νοϋτσο, μέχρι 
τήν στιγμή πού άποφάσισαν τόν Νοέμβριο νά έγκαταλείψουν καί τήν θέση 
αύτή, ακριβώς γιατί διέτρεχαν έναν άνάλογο κίνδυνο μ’ εκείνον τοϋ Μάνθου. 
Νά τί γράφει σχετικά στό αύτόγραφο δεφτέρι του ό Κώστας Γραμματικός γιά  
τόν Νοέμβριο τοϋ 1820: «... ήμεΐ έβγήκαμεν υπήκοοι είς τό βασιλικό στρατό
πεδο, ό είρημένος ’Ισμαήλ Πασας έβουλήθη νά χαλάση εμέ καί τόν κύρ Ά 
λέξη ν νούτζον, καθώς προλαδόντως έσκότωσαν καί τόν Μάνθον γραμματι
κόν, έπήραμεν εΐδησιν καί έφύγαμεν...25

Στό φόβο μήπως έχη τήν τύχη τοΰ Μάνθου αποδίδει τήν φυγήν του Ά 
λέξη Νούτσου άπό τό στρατόπεδο τοΰ Πασόμπεη καί ό Σταύρου ’Ιω άννης: 
«... ημείς εδώ ήμησθεν είς νέα βάσανα δτι οί πρώτοι ριτζάλιδες τοϋ άλή πα
σα όμοΰ καί ό κύρ άλέξης δπου είχαν προσκυνήσει τούς βεζυράδες καί ενώ
θηκαν μέ τό στρατόπεδον τό βασιλικόν κατά τοΰ άλή πασα, αυτοί έλαβον 
ύποφίαν δτι ήθελον νά τούς θανατώσουν καί έφυγαν, μέ τό στράτευμά τους 
καί σύν αύτοΐς καί ό Ά λέξης καί ό προτήτερα, καί οί Σουλιώται άπεφασισαν, 
καί είναι τά πράγματα εις ταραχήν καί σχίσμα, ό θ εό ς  καί τό έλεος τό βα
σιλικόν νά τά διορθρώση...» Αύτά γράφει ό Σταύρου άπό τήν ’Ά ρ τα  στήν 
Βιέννη στήν Μπάνκα του (25 Ίανουαρίου 1821).26

Κατά τόν Πουκεβίλ εξ άλλ.ου, ή Πύλη ζήτησε ήδη άπό τόν Νοέμβριο 
τοΰ 1820 τούς τρεις γραμματικούς τοϋ Ά λή  Πασα, Στέφανο Δούκα, Σ πυρί
δωνα Κολσδό καί Μάνθο Οικονόμου. "Οταν όμως ήρθε ή διαταγή αύτή, κα
νείς άπ’ αύτούς δέν ήταν ζωντανός.27 ’Έ τσ ι μοιραία ή εκλογή θά έπεφτε 
στόν Κώοτα Γραμματικό καί τόν Ά λέξη Νοΰτσο. Οί γιοι τοΰ Π εχλεβάν Πα
σα άρκέσθηκαν νά στείλουν τις κεφαλές τών νεκρών στήν Κωνσταντινούπο
λη. Τελικά ό Σουλτάνος πέτυχε νά φέρη στήν Κωνσταντινούπολη μόνο τόν 
Κώστα Γραμματικό.28

Τόσο επιτακτικές ήταν οί διαταγές γιά  τήν εκπλήρωση τής επιθυμίας τοΰ 
Σουλτάνου νά πληρσφορηθή τά περί τοΰ θησαυροΰ τοΰ Ά λή  Πασα, ώστε 
καί αύτός ό γραμματικός τοΰ Ά λέξη  Νούτσου Σπυρίδω ν Κονεμένος κινδύ- 
νευσε νά μεταφερθή βίαια στήν Κωνσταντινούπολη γιά  νά  μαρτυρήση δσα 
γνώριζε σχετικά.29



Τόν Σπ. Κολοβό είχε στείλει ό ’Αλή Πασάς στήν Κέρκυρα μαζί μέ τόν 
έμπορο Κωνσταντανο ΜονοβΑρδα30 γιά νά φέρουν άπό έκεϊ ένα «σύντα
γμα» μέ τό όποιο είχε ύποσχεθή ό Ά λή ς στο συμβούλιο τοϋ Μαΐου νά κυ
βέρνηση 'Έ λλη νες καί ’Αλβανούς, αν τόν βοηθούσαν νά  πολεμήση μέ έπι- 
τυχία. Ό  σκοπός δμως αύτός ήταν ένα άπλό πρόσχημα. Ό  ίδιος ό ’Αλής έ 
δωσε άλλες εντολές στό Σπ. Κολοβό. Τά μέσα ’Ιουλίου πέρασαν οί δύο ά- 
πεσταλμένοι τοΰ Ά λή  ΙΙασα τήν Θεσπρωτία κι’ έφθασαν στήν Κέρκυρα. Ε 
κεί, ό Σπ. Κολοβός τοποθέτησε σέ σίγουρο μέρος ένα σημαντικό χρηματικό 
ποσό γιά  λογαριασμό τοΰ κυρίου του. Κατά τόν Π. Ά ραβαντινό τό ποσό αύ
τό κατατέθηκε ύπέρ τής Ε ταιρείας ('Ιστορ. τοϋ Ά λή  Πασα σελ. 285).

Φρόντισε επίσης νά σταλοϋν μυστικοί πράκτορες τοΰ Ά λή , στήν Σ ερ 
βία, Βοσνία καί τήν Μ ολδοβλαχία γιά νά υποκινήσουν μιά άνταρσία κατά 
τοϋ σουλτάνου καί νά συνεννοηθοΰν μ’ δσους ήλπιζε ό Ά λή ς νά τόν ύποστη- 
ρίξουν. ’Ιδιαίτερα στήν Μολδοβλαχία, πού βρισκόταν ό Στέφανος Δούκας, 
γραμματικός τοΰ Ά λή  ΓΙασα καί πράκτοράς του, ήλθαν Απεσταλμένοι Από 
τήν Κέρκυρα γιά  νά ειδοποιήσουν τούς Φιλικούς τοΰ Ίασίου  καί τοΰ Βου- 
κουρεστίου νά επισπεύσουν τίς ένέργειές τους.31 Σ υγχρόνω ς ό Κολοβός 
πραγματοποίησε σάν Φιλικός, άνεξάρτητα άπό τίς εντολές τοΰ Ά λή  Πασα, 
κατήχηση στούς Κορφούς καί «κατέσπειρε» προκηρύξεις καλώντας δλους τούς 
πατριώτες νά βοηθήσουν τόν Αγώνα γιά τήν άνταρσία.

Στό γυρισμό τους γιά  τά Γιάννινα οί δυό ανδρες πιάστηκαν Από τούς 
Τούρκους τοϋ βασιλικού στόλου στή Σαγιάδα. Ό  Μονοβάρδας δραπέτευ
σε στήν ’Οδησσό, άλλ’ ό Σπ. Κολοβός μεταφέρθηκε στήν Αθήνα όπού πέ- 
θανε άπό τίς κακουχίες

Στό Α ρχείο  Σταύρου έν τούτοις άναφέρεται επανειλημμένα κάποιος 
Σπ. Κολοβός, τόσο στις επιστολές τοΰ Σταύρου δσο καί τής γυναίκας τοΰ 
Νούτσου, Α λεξάνδρας. Ά π ’ όσα γράφονται σ’ αύτές, συμπεραίνουμε τά 
έ ξη ς : Ό  Σπυρίδω ν Π. Κολοβός ή Κολοβέτος, βρισκόταν στό Ζαγόρι στούς 
χρόνους τής πολιορκίας μαζί μ ’ άλλους Γιαννιώτες πού είχαν καταφύ- 
γει έκεϊ; Φαίνεται δτμ άσκοΰσε καθήκοντα δασκάλου καί ήταν γαμβρός 
τοϋ Ζώη Χαραμή.

Νά τί λένε χαρακτηριστικά αποσπάσματα, σχετικά μέ τό πρόσωπό του:
Ιον. Σ τις 28 Σεπτεμβρίου τοϋ 1820 γράφει προς τόν Ζώη, Χαραμή στήν 

Βιέννη ό Σταύρου:
«... καί τά δύο όσπήτια σας έκάηκαν μέ δλα τά είς αύτά εύρισκόμενα Α- 

βανταλίκια ομοίως καί τοϋ γαμβρού σας κολοβού δστις είναι μέ δλην τήν φα- 
μήλιάν του έπάνω σας».32

2ον. Σ τις  17 Α πριλίου τοΰ 1821: «... καί τό σπίτι σας πού έχει καί τό βά
ρος τοϋ γαμβροϋ σας κσλοβέτου...»33

3σν. Σ τις 25 ’Ιουνίου τοΰ 1825, ή Α λεξάνδρα Νούτσου πρός τόν αδερφό 
της Σ . Σ ταύρου: «... καί ό Σπ. Π. Κολοβός προσκυνά παρακαλώντας σας νά 
τον φυλάξητε καί νά έγχειρίση τήν πρός τόν αδελφόν του επιστολήν.31

4ον. Σ τις  6)18 ’Οκτωβρίου τσΰ 1822 γράφει στήν Β ιέννη ό Σταϋρος ’Ιω 
άν ν ο υ : «... Ό  Κολοβέτος έεμβήκε διδάσκαλος είς τό ίδιον χωρίον...»35

Κατά τόν Π. Άραβαντινό, στά Γιάννινα, τούς χρόνους τοϋ Ά λή  Πασα, υ
πήρχαν δύο πρώτοι έξάδελφοι μέ τόν δνομα Σ π υ ρ ί δ ω ν  Δ.  Κ ο λ ο 
β ό ς  καί  Σ π υ ρ ί δ ω ν  Π.  Κ ο λ ο β ό ς  ή Κ ο λ ο β έ τ ο ς .



Ό  πρώτος, ήταν ό γραμματικός τοΰ ’Αλή Πασα. Ό  δεύτερος, λόγιος, μα
θητής τοΰ Κ. Μπαλάνου, πού σπούδασε στή Βιέννη, ενώ παράλληλα εμπο
ρευόταν. 'Ό τα ν  oi ύποθέσεις του άρχισαν νά πηγαίνουν άσχημα, «έπανέκαμ- 
ψε κατά τάς άρχάς τής εκατονταετηρίδας ταύτης είς τήν πατρίδα και αύτόσε 
νυμφεφθείς έγραμμάτευε παρά τώ προεστώτι ’Ιωάννη Σταύρου, μετά δέ ταΰ- 
τα κατέλαβε θέσιν συνδιδάκτορος έν τή Μ παλαναία Σ χολή ύπό Κωνσταν
τίνον τόν Καμινάρην. Μετά τήν έν έτει 1821 καταστροφήν τών Ίω α νν ίνω ν  έ- 
ξήσκει τό διδασκαλικόν έργον είς Ζαγόριον, όπου πανοικεϊ προσέφυγε»...36

Οί παραπάνω πληροφορίες τοΰ Π. Ά ραβανπνοϋ συμπίπτουν απόλυτα μέ 
τά στοιχεία τών έπιστολών, δηλ. τό πατρώνυμο Π. άντί τοΰ Δ. πού είχε ό 
γραμματικός τοΰ Ά λή  Πασά, τήν εναλλαγή τοϋ ονόματος Κολοβέτος και Κο
λοβός καθώς και τήν πληροφορία ότι ό Σπ. Π. Κολοβός ή Κολοβέιος έξασκσΰ- 
σε στό Ζαγόρι τό έργο τοΰ δασκάλου στά 1822. Επαληθεύονται δέ και άπό 
μιά τρίτη πηγή, τά κατάστιχα, λογαριασμούς δηλαδή τοΰ Βαροσίου, πού μέ 
μεγάλη έπιμέλεια κατέγραφε ό Σταύρου. "Ετοι στό ύπ ’ άριθ. 29 φ.φ. 100 
τοΰ 1812 κατάστιχο τοΰ αρχείου Σταύρου, διαβάζουμε:

«Είς Σπ. Π. Κολοβόν γραμματικόν Βηλαετίου 500 γρ.» 
και παραπάνω «είς Σπυρ. Δ. Κολοβόν γρ. 1000».37

Ή  προσθήκη «γραμματικόν Βηλαετίου», πού θά μποροΰσε νά μάς πα- 
ρασύρη σέ μιά λανθασμένη ταύτιση προσώπων, σημαίνει τόν γραμματικό 
τοΰ προεστώτος Σταύρου. Μ ’ αύτή τή φράση τονίζεται ή διαφορά τοΰ ένός 
άνδρός άπό τόν άλλον. Γιατί ό γραμματικός τοϋ Ά λή Πασά Σπ. Δ. Κολοβός 
όπως έξ άλλου καί ό Μάνθος Οικονόμου, άλλά καί όλοι οί προσωπικοί γραμ
ματείς, άναφέρονται συνήθως μέ τήν επωνυμία «γραμματικοί».

Ή  Ιδιότητα τοΰ Σπ. Π. Κολοβοΰ σάν γραμματέως τοΰ Σταύρου έξηγεί 
καί τίς λεπτομερείς γνώσεις του γύρω άπό τά οικονομικά τοΰ Βαροσίου, τά 
κατάστιχα καί τά λοιπά, όπως τίς έκφράζει σ’ επιστολή του προς τόν Σταΰ- 
ρο τόν Αύγουστο τοΰ 1822.3S

Άκόμα στά κατάστιχα τοϋ 'Αρχείου Σταύρου βρίσκουμε καί τήν έξης 
διάκριση:

Νά δοθή (ποσόν τάδε), «τοϋ μεγάλου Κολοβοΰ», ώστε νά ξεχωρίζη άπό 
τόν μικρό.39

Ό  Σπ. Π. Κολοβός, κατά τόν Άραβαντινό, διωρίστηκε στά 1826 «κοι
νός διδάσκαλος τών έγκυκλίων καί τής λατινικής καί ιταλικής. Άποδημή- 
σας δέ τώ 1828, είς Ε λλάδα , ελαβεν υπηρεσίαν μέχρι τοϋ 1834, δτε έπανήλ- 
θεν είς ’Ιωάννινα παρά τή έκείσε οικογένεια του καί κατά τό 1838 άπεβιω- 
σεν ίδιωτεύων είς ηλικίαν 75 ετών».40

’Ε φ ’ όσον λοιπόν ό Σ π . Π. Κολοβός έδρασε στά Γιάννινα καί μετά στήν 
’Ελλάδα καί έφ ’ όσον ό γραμματικός τοΰ Ά λή  Πασα ήταν πασίγνωστος άπο- 
κλείεται όποιαδήποτε σύγχυση. ’Έ τοι, λύεται καί^ ή εύλογη άπορία πού γεν 
νιέται στό μελετητή τής έποχής, πώς δηλαδή ήταν δυνατόν νά ζή άνενο- 
χλητος στό Ζαγόρι ό Σπ. Δ. Κολοβός, ενώ κάθε προσπάθεια κατέβαλε ή οθω
μανική διοίκηση νά έκμεταλλευθή ποικιλοτρόπως τίς γνώσεις τών γραμμα
τικών γιά  τήν περιουσία τοΰ Ά λ ή  Πασά.



’Α λλ’ Ώς ξαναγυρίσουμε στά Γιάννινα. Σ τις 25 τοϋ μηνός Αύγουστου, 
οί Γκέκηδες έβαλαν μεγάλη πυρκαϊά και κάηκαν τά παλάτια τοΰ Βελή Π α
σά, τοϋ Μσυχτάρ καί τά σαράγια στά Λιθαρίτσια, ή μητρόπολη, oi σχολές 
τοΰ Καπλάνη. Σ τις 27 Αύγούστου συμπληρώθηκε ή καταστροφή. Πριν δμως 
άπό ιή μεγάλη πυρκαϊά καϊ πρϊν κλειοθη ό Ά λή ς στό κάστρο, είχε διατάξει 
νά καοΰν τό σαράϊ τοϋ Σταυρακιοΰ, ό προφήτης Ή λίας καϊ διάφορα άλλα 
κτίρια.12 ’Ί σ ω ς  τούς καπνούς αύτής τής πυρκαϊάς νά είδε ό Μπαμπά Πα
σάς πού έφθασε κατά τόν Πουκεβϊλ στις 19 τοΰ μηνός. "Ισως δμως καϊ νά 
σφάλη ό Πουκεβίλ.43

'Ό ταν  ήρθαν οί πασάδες είδαν ένα φοβερό θέαμα μπροστά τους.44 Ό  
’Ισμαήλ Ιίασόμπεης στρατοπέδεψε πρώτα οιοΰ Κατζικά κι υστέρα στή Ζέ- 
λοβα. Έ κ εί πήρε οτήν ύπηρεσία του μεταξύ τών άλλων καϊ τόν κύρ Ά λέξη 
Νοΰτσο πού είχε τή θέοη φρονπστοϋ τοϋ στρατεύματος, ένώ συγχρόνους έξα- 
κολουθοΰσε νά είναι καϊ προεστώς τοϋ Ζαγορίου.45

Σχετικά  μέ τήν προσχώρηση αύτή τών Αλβανώ ν καϊ τών Φιλικών στούς 
βασιλικούς ύπάρχει ή άποψη δτι έγ ινε  σκόπιμα άπό τούς Φιλικούς γιατί ή 
Ε ταιρεία  είχε οκοπό νά κρατά τόν άγώνα αμφίρροπο.46 Τό επιχείρημα 
αύτό δέν εύοταθεϊ γιατί, αν ό σκοπός τών Φιλικών ήταν τέτοιος, τότε ή θέ- 
θη τους ήταν σιό πλευρό τοΰ Ά λή  ό όποιος ήταν τήν στιγμή εκείνη έγκα- 
ταλελεητμένος άπ' δλους, ακόμα κι’ άπ’ τούς γιούς του, πού παρέδωσαν τά 
κάστρα του ό ένας μετά τόν άλλο, χωρίς κανένα ήρωϊσμό. Ά ν  λοιπόν ό 
άγώνας έπρεπε νά διατηρηθή αμφίρροπος, τότε εκείνος πού είχε άνάγκη 
ένισχύσεως ήταν ό Ά λή  Πασάς. Απόδειξη τό γεγονός δτι μόνον ή συμμα- 
χία τών Σουλκοτών καϊ τών Α λβανών, πού πέτυχε λ ίγους μήνες μετά, τόν 
στήριξε καί τόν κράτησε.

"Ενα τέτοιο κίνητρο δέν παρουσιάζει βάσιμους λόγους γιά νά γίνη δε
κτό. Οί Φιλικοί σύμβουλοι τοϋ Ά λή  Πασά, άκολουθώντας άπλώς τό ρεΰμα 
καϊ τήν πλειονότητα, τάχθηοαν μέ τό μέρος κι αύτοϊ τοΰ πιό ίσχυροΰ, δπως 
καί πολλοί άπό τούς καπετανέους καϊ τούς άλλους άνθρώπους τοΰ Ά λή  Πα
σά, επειδή ήταν «κακοευχαριστημένοι».

Μιά επιστολή έξ άλλου τοΰ ’Ιωάννη Παπαρρηγοπούλου πρός τόν Α 
λέξανδρο Υφηλάντη, σταλμένη άπό τήν Κωνσταντινούπολη λίγο πριν έπι- 
στρέιι/η άπό τό ταξίδι του στήν Πελοπόννησο, άποκλείει σχεδόν τό ένδεχό- 
μενο τής σκοπηιότητος στήν πράξη αύτή. Σ ’ αύτήν ό I. Παπαρρηγόπουλος 
μιλά καθαρά γιά  ένα σχέδιο, τελείιος διαφορετικό, πού είχε δώσει στους 
εταίρους αυτούς, σχέδιο πού καθώριζε νά μείνουν πιστοί στόν Ά λή  Πασά. 
Η επιστολή αύτή σταλμένη στόν Α ρχηγό  τής Εταιρείας, άποδεικνύει δτι ό 
Ι· Παπαρρηγόπουλος ήταν συντονιστής, θά λέγαμε, τών κινήσεων τών Φιλι

κών στήν ’Ή πειρο, μέχρι τϊς παραμονές τής έναντίον τοΰ Ά λή  Πασά εκ
στρατείας.

Γράφει λοιπόν ό Ί .  Παπαρρηγόπουλος σχετικά: «Σάς ειδοποιώ δτι οί 
βασιλικοί εξούσιασαν τήν ’Ά ρταν, Πάργαν, καϊ έπειτα τήν Πρέβεζαν. Τά 
Ιωάννινα δλα σχεδόν τά έκαυσε ό Ά λή  Πασάς. Αύτός έκλείσθη μέσα είς 

τό κάστρο τών Ίω α ννίνω ν μέ τρεις χιλιάδες ανθρώπων. "Ολοι οί έξω φρό
νιμοι αδελφοί θέλουν δτι ήταν καλά νά βοηθηθή. Ή  μεγαλυτέρα βοήθεια 
ήτον νά μήν τόν άπαρατήσουν διόλου οί έδικοί μας πλήν τώρα φαίνεται



δύσκολον έκτος δν ή ίιρχή £χει κανένα μέσον. Καί ή το καλόν διά νά μή 
χάσωμεν τά τόσα πλούτη όποϋ, έάν ήθελαν βαστάξουν τό πλάνο όποϋ τούς 
είχα δώσει δέν ήθελε ξεπέσει τόσον όγλίγωρα. Φαίνεται δμως περί τόν Ιού
νιον έπέρασαν έκεϊ άνθρωποι καί τούς διέγειραν καί τον έπαράτησαν δ- 
λοΛ..'»47

"Ω σ τ  ε ά π ό  τ ό ν  Ί  ο ύ ν ι ο μ η ν α θ ε ω ρ ε ΐ δ τ ι  α ρ- 
χ  ι ο ε ή ε γ κ α τ ά λ ε ι ψ η  τ ο ϋ  Ά  λ  η Π α σ ά  κ α ι  θ ά  έ ν- 
ν ο ε ί  ί  σ o j  ς τ ο ύ ς  π ρ ώ τ ο υ ς  κ α π ε τ α ν α ρ α ί ο υ ς  π ο ύ 
ί σ π ε υ ο α ν  κ ά τ ω  ά π ό  τ ι ς  β α σ ι λ ι κ έ ς  σ η μ α ί ε ς .  Π  ο ι
ο ύ ς  έ ν ν ο ε ΐ  ό Π  α π α  ρ ρ η γ ό π ο υ λ ο ς σ ά ν  ά ν 0 ρ ώ π ο υ  <; 
π ο ύ  τ ο ύ ς  δ ι ή γ  ε ι ρ α ν,  δ έ ν  ε ί ν α ι  σ α φ έ ς .

Π  ά ν τ 0) ς τ ό σ ο  ή π ρ ώ τ η  α ύ τ ή  κ ί ν η σ η  τ ώ ν  Φ ι 
λ ι κ ώ ν  δ σ ο  κ α ι  ο ΐ ε π ό μ ε ν ε ς  κ ι ν ή σ ε ι ς  τ ο ΰ  Ά  λ έ 
ξ η  Ν ο ύ τ σ ο υ  μ έ χ ρ ι  τ ή σ τ ι γ μ ή  π ο ύ  ά π ε φ ά σ ι σ ε  
ν ά έ π ι σ τ ρ έ ψ η ι  σ τ ό  π λ ε υ ρ ό  τ ο ΰ Ά λ ή  Π α σ ά ,  ύ π ή ρ- 
ξ  α  ν π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο  « π ρ ο σ ω π ι κ έ ς  έ ν έ ρ γ  ε ι ε ς» π α- 
ρ ά π ρ ά ξ ε ι ς π  ο ύ ά π έ (ί λ ε ιχ ο ν ο ι ή ν έ ξ υ π  η ρ έ τ η ο η 
τ ώ ν  σ χ ε δ ί ω ν  τ ή ς  Ε τ α ι ρ ε ί α ς .  Ά π ό  τ ή σ τ ι γ  μ ή 
δ μ ω ς  π ο ύ  ό Ν ο ΰ τ σ ο ς μ ε σ ο λ ά 6 η σ ε γ ι ά τ ή ν  π ρ ο  σ- 
χ  ώ ρ η σ η τ ώ ν  Σ ο υ λ ι ω τ ώ ν  σ τ ή ν  Ε λ λ η ν ι κ ή  υ π ό θ ε 
σ η  κ α ι  τ ή ν  έ λ λ η ν ο α λ β α ν ι κ ή  σ υ μ μ α χ ί α, ά ρ χ ι 
σ ε  μ ι ό κ α ι ν ο ύ ρ γ ι α  φ ά σ η  σ τ ή  ζ ω ή  κ α ϊ τ ή δ ρ ά σ η  
τ ο υ  π ο ύ  τ ό ν  έ κ α ν ε  ν ά ά π ο 6 ά λ η τ ή ν  θ έ σ η  τ ο ϋ  
«τ ο π  ι κ ι σ τ ι κ ο ΰ» κ α ι  ν ά ά π ο κ τ ή σ η σ υ ν ε ί δ η σ η έ λ-
λ  η ν ι κ ή,  ε υ ρ ύ τ ε ρ η  θ ά  λ έ γ α μ ε, κ ά τ ω ά π ό τ ή ν  ε
π ι ρ ρ ο ή  ν έ ω ν  π  ρ ο σ ώ π ω ν, ί δ ι α ί τ ε ρ α δ έ ι ο ϋ Ά  λ ε-
ξ ά ν δ ρ ο υ Μ α υ ρ ο κ ο ρ δ ά τ ο υ.

'Οπωσδήποτε δμως τή στιγμή έκείνη δέν φαίνεται ή Φιλική Εταιρεία  
νά θεωρή τόν Ά λέξη  Νοΰτσο σάν πρωταρχικό στέλεχος της, ούτε νά επανα
παύεται σ’ αύτόν. Έ κεΐνο  πού προέχει γιά τήν Ε τα ιρεία  είναι τό πρόβλη
μα τοΰ Ά λή  Πασα καθώς και ή μύηση και καθοδήγηση τών καπεταναραίων, 
πού ενεργούσαν άκόμα σπασμωδικά και χωρίς κοινό σχέδιο. Αύτό άποδεικνύει 
ή προσπάθεια αποστολής πολλών προσώπων γιά ro σκοπό αύτό στήν ’Ή 
πειρο, δπως θά ϊδοΰμε παρακάτω. Ά πό τόν Α πρίλιο τοϋ 1820, άρ- 
χηγός είχε άναδειχθή ό Α λέξανδρος Ύψηλάντης. Αμέσως τοΰ ύπο- 
βλήθησαν διάφορα σχέδια πολεμικά, γιά  τήν οργάνωση τής Ε λλη νική ς 
έπαναστάσεως. Σ ’ ένα άπό τά σχέδια αύτά διαβάζουμε στά άρθρα Δ ' 
καϊ Ε ' τά έξης χαρακτηριστικά γιά  τήν ’Ή πειρο. Στό άρθρο Δ ' γίνεται πρό
ταση νά στείλη ή Ε τα ιρεία  τόν Χριστόφορο Περραιβό στήν ’Ή πειρο, «δπου 
άνταμωθείς μετά τοϋ Κ. Καπετάν Ίω ά ννου  X. Φαρμάκη, ώς άνήρ λογικός 
και συνετός, νά διδάξη τούς Καπετανέους τάς αποφάσεις τοϋ ’Έ θνους και 
νά τούς ένώση μέ τόν ιερόν σύνδεσμον, επειδή είς τήν ’Ή πειρον είναι έτι 
άνήκουστοι τοΰ ευαγγελίου».

Καί στό ’Ά ρθρο Ε ' : «Έάν ό κ. Χριστόφορος Περραιβάς προφθάση ήδη 
άνθιστάμενον τόν Ά λή  Πασαν, νσμίζομεν ασύμφορον τό νά έκταθή περί 
τών δλων, άλλά μόνον νά τω προβάλη τήν μερικήν βοήθειαν τών Καπετα- 
νέων διά συνθηκών μετρίων, τάς οποίας άναμφιβόλως θέλει δεχθή...».

Πράγματι, σύμφωνα μέ τίς παραπάνω προτάσεις ό Χριστόφορος IIερ-



ραιβός διορίστηκε τόν ’Οκτώβριο τοϋ 1820 ’Αρχιστράτηγος τών Η πειρω τι
κών δυνάμεων.

'Ό σον άφορα τόν Καπετάν Φαρμάκη ό όποιος είχε ύποσχεθή νά όργα- 
νώση έπανάσταση σέ μέρος της Μακεδονίας καϊ της ’Ηπείρου καϊ νά κατη- 
χήση σημαντικούς προεστώτας τών μερών αύτών, τόν παρακινούσε ήδη άπό 
τόν ’Ιούνιον τοΰ 1820 ό ’Αλέξανδρος Ύ ψηλάντης να έλθη στήν ’Ή πειρο, 
πολύ πριν κλεισθή ό Ά λή  Πασας στό κάστρο, δπως άποδεικνύει επιστολή 
τής 15ης αύτοΰ τοΰ μηνάς.49

Ό  Φαρμάκης δμως δέν ήρθε στήν ’Ή πειρο, καϊ τόν ’Οκτώβριο τοΰ 1820, 
ένώ ό ’Αλέξης Νοΰτοος βρισκόταν στό στρατόπεδο τοΰ ’Ισμαήλ Πασόμπεη 
στήν Ζέλοβα, ά Σάββας, ένας άρχηγός οτϊς Η γεμονίες, έγραφε στόν Έμμ. 
Ξάνθο γιά τήν απόλυτη άνάγκη νά  πάη στήν Ή π ε ιρ ο  ό Καπετάν Φαρμάκης: 
«Είναι άρκετές ημέρες όποΰ παρακινώ τόν καπετάν Φαρμάκην, διά νά  τόν 
καταπείσω νά ύπάγη πρός έκεΐνα τά μέρη (είς τό στρατόπεδον ιώ ν Ίω α νν ί- 
νων) μέ συστατικά γράμματα άπό τόν αύθέντην Καλλιμάχην καί άπό άλ
λους πρός τόν Μπασιό—μπεην, έπϊ λόγω  διά νά τόν’ βοηθήσουν καί νά λά- 
6η τά αρπαγμένα υποστατικά του, άπό τόν ’Αλή Πασα. καϊ αύτός μέ κανένα 
τρόπο δέν καιαπείθετα ι. Αύτό φ ίλε ήταν πολλά ωφέλιμον καϊ άναγκαΐον 
διότι, δταν αύτάς έπήγαχνεν έκεϊ, δντας έφοδιασμένος μέ τοιαΰτα συστατι
κά γράμματα, ήθελε δείξει χαρακτήρα καϊ κατά τοΰτον τόν τρόπον ευκόλως 
ήδύνατο νά συνομιλήση μέ τούς έκεϊ Καπετανέους καί νά  τούς κοινοποίηση 
ιούς σκοπούς του».50α

Ό  ’Αλέξανδρος Ύ ψηλάντης έστειλε στήν “Ή πειρο κι έναν άλλο Φιλι
κά, τόν Νικόλαο Κανούση άπό τήν Παλαιοπωγωνιανή τής ’Ηπείρου. Αύτό 
άποδεικνύει ύποσχετικό τοΰ Κανούση, ύπογεγραμμένο σ ιίς 20 Ίανουαρίου 
1821: «Προσταχθείς παρά τοϋ έκλαμπροτάτου πρίγκηπος Ά λ . 'Υψηλάντου, 
διά νά άπέλθω είς "Ήπειρον καϊ νά έγχειρήσω τά έμπιστευθέντα μοι πρός 
|ία)ύς καπετανέους (γράμματα τής Έκλαμπρότητός του»58β. Δ έν ξέρουμε, 
άν έξετέλεσε τήν άποστολή του γιά  τήν ’Ή πειρο. Στό Δοκίμιο περί Φιλικής 
Ε τα ιρείας γράφει ό I. Φιλήμων δτι ό άπόστολος αύτός ήρθε ειδικά σέ άνα- 
ζήτηση τοΰ θ . Κολοκοτρώνη καί τοΰ Ή λία Χρυσοσπάθη. Σ τήν Ε λλά δα  έ- 
ψθασε, δταν άρχισε ή έπανάσταση, γιατί έμποδίσθηκε σι ή ν Θεσσαλονίκη ώρι- 
σμένο χρονικό διάστημα έκεϊ έξ αίτιας τοϋ συμβάντος τοϋ Δημ. 'Υπάτρου.

★

’Ενώ ή αγωνία αύτή κατείχε τήν ήγεσία τής 'Εταιρείας, ό ’Αλέξης Νοΰ
τσος εξακολουθούσε νά είναι προεστώς τοΰ Ζαγορίου καϊ συγχρόνως φρον- 
πιστής τοΰ στρατοΰ τοϋ Πασόμπεη. Στά ’Αρχεϊο Σταύρου βρήκαμε, όπως είδα
με, τών άλλων «δεφτέρι» πού κρατούσε ό Σπΰρος Γραμματικός τοΰ ’Αλέξη Νού
τσου κατά τήν περίοδο αύτή (Κώδιξ φφ. 138:. Διαβάζομε στόν τίτλο: « 'Ό 
σα έσύναξα άπό τό Βιλαγέτι καί έξώδευσα εις διορισμούς τοϋ κύρ ’Αλέξη 
καθώς έσωθεν φαίνεται. 1820 Ζέλοβα, Σπΰρος Γραμματικός».51

Χαρακτηριστικά γιά  τήν ευσυνειδησία, μέ τήν οποία έκτελοΰσε τά κα- 
θήκοντά του σαν φροντιστής, είναι δσα γράφει σέ έπιοτολή του ό Νοΰτσος 
τον Οκτώβριο τοΰ 1820 στόν Σταύρου ’Ιωάννη πού βρισκόταν στό Καπέ- 
σοδο μαζί με τήν^ Αλεξάνδρα και τήν κόρη του 'Ελένη ή Λούσω Νούτσου. 
Σ τήν  έπιστολή αυτη δικαιολογείται γιατί θά φύγη άπό τό Ζαγόρι χω ρίς νά
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δή τήν οικογένεια του, «επειδή σήμερον μοϋ ήλθαν τρία κατόπι τό άλλο, 
αυθεντικά μπσυγιουρδία μέ σφοδρότατες προοταγαΐς». Και προσθέτει: «...κι
νώ αΰριον δι’ έκεϊ νά κάμω κατά τήν αυθεντικήν προσταγήν κάθε κυβέρνη- 
σιν και άπ’ έκεϊ νά κατέβω είς Ζέλοβαν όποΰ και ό ϊ αύτό πολλά βιάζομαι 
■παρά τοΰ ύψους του».52

Ά πό τήν αλληλογραφία πού σώζεται στό άρχεΐο Σταύρου, τόσο μεταξύ 
Σταύρου και Νούτσου, όσο καϊ μεταξύ πολλών άλλων προσώπων δπως ό 
άρχιεπίσκοπος Γαβριήλ, ό Μ παλανος Πάλης, επίτροπος στήν Κωνσταντινού
πολη γιά τήν σύναξη τών λάσοων, ό έμπορος Χριστόδουλος Εύθυμίου, εξά
γουμε τό συμπέρασμα δτι όλο τό διάστημα πού ό Νοΰτσος ήταν στήν υπη
ρεσία τοΰ Πασόμπεη, μέχρι τις παραμονές τοΰ γυρίσματος του μέ τόν Ά λή 
Πασα (γύρισμα στό όποιο κατά μέγα μέρος ουνετέλεσαν οί υποψίες πού εί
χ ε  γιά  τήν άσφάλειά του), οι αρχές τής πόλεως, άπλώς άντικατέστησαν τόν 
Ά λή  Πασα μέ τόν Πασόμπεη. ’Επιδίωξη δλων (ραίνεται νά ήταν ή ανάγκη 
γιά άποκατάσταση τής τάξης καί τής άσφάλειας, «ή εύτυχία  τής πατρίδας», 
ώστε νά λειτουργήσουν τά σχολεία, νά γίνη διανομή τών συνηθισμένων 
λάοσων καί δλα νά πάρουν τόν κανονικό ρυθμό τους, Μιά «εξέγερση και 
έπανάσταση» φαινόταν σ’ αυτούς τότε ακόμα παραλογισμός.

Ά ν  εξαιρέσουμε μερικούς άλλους πατριώτες, όπως τόν Ψ αλίδα καί 
τόν Βηλαρα, οί όποιοι άκόμα δέν είχαν συσπειρώσει τις δυνάμεις τους γιά 
νά δημιουργήσουν τόν δικό τους πυρήνα δράσεως, τή στιγμή εκείνη ξεχω
ρίζει άπ' δλους ό Νοΰτσος. Πολύ πιθανό είναι ό Νοΰτσος νά συναντούσε τόν Ψ α 
λίδα καί τόν Βηλαρα δταν έρχόταν τό φθινόπωρο τοϋ 1820 στό Ζαγόρι σάν 
φροντιστής τοΰ Ισ μ α ή λ  Πασόμπεη. Δέν έχουμε όμως καμμιά βεβαιότητα 
γ ι αύτό. Πάντως ή σύσταση τής Κάσσας άπ' τόν Ψ αλίδα καί τόν Βηλαρα. μέ 
τίς καθοδηγίες τοΰ Αναστασίου Καραμίχου ή τοΰ Χριστοφόρου Περραιβοϋ, 
μόλις ό τελευταίος ήρθε στήν ’Ή πειρο, πρέπει νά έγινε αργότερα.52» 
Προσαρμοσμένος στήν νέα κατάσταση πού είχε διαμορφωθή καί καραδοκών
τας γιά  μιά νέα ευκαιρία, ό Νοΰτσος φαίνεται νά έχη συλλάβει πολύ π ε
ρισσότερο άπ’ όλους τούς άλλους «τούς νέους καιρούς» πού έρχόταν. 'Ριψο
κίνδυνος καί τολμηρός, άνθρωπος πού εύκολα παρασυρόταν άπό πάθη καί 
ένθουσιασμούς, ήταν φυσικό νά έρθη σέ άντίθεση μέ τούς «συντηρητικούς» 
Γιαννιώτες. Τό άδύνατο σημείο τοϋ Νούτσου ήταν ή άγάπη γιά τήν έξουσία 
καί κυρίως ή βαθύτατη επιθυμία του νά μείνη κυρίως στό Ζαγόρι του. Γι αύ
τό καί δέν μπόρεσε ν ’ άποσπασθή τελικά άπό τήν επίδραση τοϋ Ά λή  Πασα, 
άπό τήν εύνοια πρός τούς Α λβανούς, καί ένεογοΰσε πάντα εύκαιριακά, κά
τω άπό τήν πίεση τών γεγονότων. ’Ό χ ι  επειδή δέν είχε έντονα πατριωτικό 
αισθήματα, όχι επειδή εργαζόταν γιά τούς Α λβανούς, άλλ’ έπετδή έπιθυμοϋ- 
οε μιά άλλαγή, μιά εξέγερση μέσα στά πλαίσια έκεΐνα πού θά τοΰ έπέτρε- 
παν νά είναι «προεστώς» τοΰ Ζαγορίου.

Ή  φιλοδοξία του αύτή δέν τόν άφησε νά δράση τελείως ελεύθερα, 
μέχρις δτου έφυγε άπό τά στενά ’Ηπειρωτικά πλαίσια.

Ά λλά  και πολλοί άπό τούς άλλους Γιαννιώτες, πού φάνηκαν απρόθυ
μοι τήν συγκεκριμένη περίοδο νά ύπηρετήσουν τήν Φιλική 'Εταιρεία, θα 
άναδειχθοΰν αργότερα σέ ριψοκίνδυνους αγωνιστές. Μήπως δέν έγινε ετσι 
καί μέ τούς Σουλιώ τες; Σ τήν άρχή πρόθυμα υπηρέτησαν τούς βασιλικούς, 
μέ μοναδικό σκοπό νά πάρουν τό Σούλι, κι υστέρα τόν Ά λή  Πασα πάλι για 
τόν ϊδιο σκοπό, έως δτου σιγά - σιγά μέ τήν καθοδήγηση τών Φιλικών είδαν



δτι είχε σημάνει ή ώρα γιά έναν άγώνα πολύ άνώτερο, πολύ ίερώτερο, έναν 
αγώνα πού πλάταινε γ ι ’ αύτούς κ ι’ αύτήν ακόμα τήν εικόνα τής έλευθερίας 
και τής πατρίδος.

Ά π ’ τήν Ζέλοβα ό Ά λέξης Νοϋτοος είχε στενή επαφή μέ τόν Σ ταύ
ρου ’Ιωάννη, γιά διάφορες υποθέσεις πού τον άπασχολοΰσαν, δπως ή με
ταφορά τών πραγμάτων του, ή άπελευθέρωση τοϋ Κροκίδα κλπ.

Νά πώς 3λέπει ό Σταύρου τήν δυσμένεια τοϋ Ά λή  Πασά: «...Ήμεΐς εύρι- 
σκόμεθα είς μεγάλην ταραχήν ή όποία ελπίζομε εντός ολίγου νά μεταβληθή είς 
ειρήνην, μέ βοήθειαν τοϋ θεοϋ  καϊ φρόνησιν τοϋ ήγεμόνος μας».53β Καί πά
λ ι: «ένώ είχαμε τελειωμένην τήν εύτυχίαν τής πατρίδος μας συνέβησαν νέα 
βάσανα». Και άλλοϋ : «Ούτε τό κακόν δπου μάς ήλθεν είς τό κεφάλι έλπί- 
ζαμε, ούτε νά βαστάξη τόσον καιρόν ό πόλεμος έπιστεύσαμε, άλλά νομίζου
με εντός όλίγου νά ξεδιαλέξουν τά πράγματα καί νά γίνη είρήνη καί συνα- 
χθοϋν οί τρισάθλιοι συμπολΐται μας καί οί δυνατώτεροι νά φροντίσωμε διά 
τήν παρηγορίαν τους, άλλά βλέπομε όποϋ τά πράγματα τέλος δέν έχουν 
όγλήγορα, ό χεηιών ήλθε...». (53)

Π αρ’ δτι ό γαμβρός του ό Νοϋτσος κατηγορεί τον Σταύρου γιά άμέλεια 
στά καθήκοντα του, ό τελευταίος, τόσο στό Ζαγόρι δσο κ ι’ άργότερα στήν 
’Ά ρτα, δπου θά καταφυγή μ’ ολόκληρη τήν οικογένεια περί τόν Νοέμβριο 
τοϋ 1820, δέν παύει άκούραστα νά εργάζεται γιά θέματα τής πολιτείας, για 
τήν περισυλλογή τών φτωχών, τήν επίλυση διαφορών καί κάθε προβλήμα
τος πού προέκυπτε. Έ ν  τούτοις, πολλοί βρήκαν τήν εύκαιρία νά τόν πικρά
νουν καί νά δημιουργήσουν «ζητήματα» είς βάρος του. Σ έ  κάθε τέτοια π ε
ρίπτωση κατέφευγε στόν Νοΰτσο, τοϋ οποίου ό «όντας» στήν Ζέλοβα φαί- 
νετεαι δτι είχε άντικαταστήση τά σπίτια του στό Σκαμνέλι καί στό Καπέσα- 
βο, δπου ερχόταν οί Ζαγορίσιοι νά συζητήσουν μέ τόν προεστώτα τους τά 
θέματά τους.

Νά τί γράφει σχετικά ό Χριστόδουλος Εύθυμίου στόν Σταύρου: « Ή ρθ α  
καί ψες εδώ διά νά ανταμώσω τόν κύρ Μανοβάρδα, καί διά νά έκόνευσα είς 
τον αρχοιν κύρ Ά λέξη, έμαθα τήν υγείαν σας άπό γράμμα σας πρός τήν 
ευγενείαν του, εγώ μ’ δλον δπου έπροοκύνησα τόν αφέντη μας τήν παρα
σκευήν είς Κατζικά διά χατίρι τού κύρ Μανοβάρδα έβγήκα καί τώρα. Τό 
ύψος του φαίνεται δτι τόν ά(ρίνει πάλιν είς τά οκαλώματα... αρχοντά μου 
μη τό νομίζης δι’ αύθάδειαν... έκαμες έως τώρα άχαμνά όποϋ έως τώρα δέν 
εκόπιασες είς προσκύνησιν τοϋ άφεντός μας. Ή  γνώμη μου είναι νά κοπιά- 
σης μίαν ώραν προτύτερα δτι δέν άπόμεινε τινας όποϋ δέν ήλθεν καί τόν 
κυρ Σωτηράκην στοχάζομαι νά φέρετε μαζί σας καί πάλιν εϊσθε οίκοκυ- 
ραϊοι».54 Τήν επιστολή αύτή ό Χρ. Εύθυμίου, έμπορος πού θά φιλοξενήση 
τόν Σωτήριο σάν μαθητευόμενο έμπορο στή Κέρκυρα, λίγο άργότερα, έγρα
ψε άπ’ τήν Ζέλοβα στις 2 Σεπτεμβρίου 1820, λ ίγες δηλαδή ήμέρες μετά τήν 
προσχώρηση στούς βασιλικούς τοϋ Ά λέξη Νούτσου στό κονάκι τοϋ οποίου 
καί έμεινε.

Μετά τό δικό του προσκύνημα καί σύμφωνα μέ τή γενικώτερη τάση πού 
επικρατοϋσε, συμβουλεύει τόν Σταύρου νά κάμη κι εκείνος ακριβώς τά ’ίδια.

Η αναστάτωση πού είχε προκαλέσει ή ανατροπή ι ής τάξεως καί τών 
καθιερωμένων έδωσε εύκαιρία σέ πολλούς, πού κατά τύχη εξασφάλισαν τήν 
ευνοια τοϋ Πασόμπεη, νά διεκδικήσουν αιτήματα παράλογα έναντι τοΰ Σ ταύ
ρου ’Ιωάννη πού τόσα χρόνια είχε κυβερνήσει τήν πόλη σάν προεστώς καί



είχε  διαχειρισθή τά λάσσα της σχολής Καπλάνη. ’Έ τσ ι κάποιος Θανάσης 
Ντεβόλιας, «κονακτζής» στήν ύπηρεσία τοΰ Βαρονίου τόν καιρό πού ό Σ ταύ
ρου ήταν προεστώς, τοΰ ζητοΰσε καθυστερημένους δήθεν μισθούς τόν Νοέμ
βριο τοΰ 1821.

Γιά τήν υπόθεση αύτή ζήτησε ό Σταύρου και τήν έπέμβαση τοΰ Νικ. 
Λασπα. Ε κτός άπ’ τόν Ντεβόλια κι’ ένας άλλος Γιαννιώτης ό Δημήτριος ’Α
θανασίου55 π έτυχε νά έκδώση ό Πασόμπεης μπουγιουρδί στις 11 Σ επτεμ
βρίου, μέ τό όποϊο ό Σταύρου ύποχρεωνόταν νά  πληρώση σ’ αύτόν ένα χρη
ματικό ποσό άπό 18.000 γρόσια. Τά γρόσια αυτά ό Σταύρου είχε συνάξει 
γιά λογαριασμό τών έλμπασανλίδων Μούλα Ά λή  καί Μούλα Ό μ έρ  οϊ όποιοι 
τοϋ είχαν δώσει οδηγίες νά ξεπληρώση ένα χρέος τους στήν «συντροφιά 
Δια μάντη—Κόντη», πού ώς φαίνεται εμπορευόταν φέσια.

Γιά νά μπορέση ν ’ άποφύγη τήν εκπλήρωση τής διαταγής ώστε νά μήν 
έκτεθή έναντι τών Μούλα Ά λή  — Μούλα Ό μέρ, άπό τούς οποίους είχε έν- 
τολή νά μήν δώση πουθενά άλλοΰ χρήματά τους, αναγκάσθηκε νά κατέδη ό 
’ίδιος στήν Ζέλοβα και νά γράφη τοϋ κύρ Ά λέξη, παρακαλώντας τον νά με- 
σολαβήση, χωρίς καμμιά δμως επιτυχία. ’Ά γνω στο γιά ποιο λόγο, ό κύρ Ά - 
λέξης δέν θέλησε νά εμπλοκή στήν ύπόθεση αύτή, γ ι’ αύτό και γράφει στόν 
πεθερό του τά εξής στίς 14 Σεπτεμβρίου τοΰ 1820 άπό τήν Ζέλοβα: «Τήν 
εύγενείαν της προσκυνώ. Τό εύγενές γράμμα σας56 έλαβον, άπό τό όποΤον 
εΐδον τά έν αύτώ γεγραμμένα, διά δέ τά άσπρα τών Κόντιδων και τοΰ κύρ 
Δημητράκη, εγώ επάνω είς αύτήν τήν ύπόθεσιν δέν έχω  παραμικρόν εϊδη- 
σιν και ούτε ήμπορώ νά έμπερδευθώ είς μίαν ύπόθεσιν όποΰ δέν ήξεύρω. 
Προσέτι σας φανερώνω δτι έγέμισαν οί δρά)ΐοι και τά χωρία άπό φαμιλιές 
Γιαννιώτικες και λιμουτοΰν τής πείνας. Ή  εύγένειά  σας δμως έσταθήκατε 
προεστώς τών Ίω α νν ίνω ν  τόσον καιρό και δ εν  πρέπει νά άδιαφορής καί νά 
στέκεσαι άναπαμένος...».

"Οπως φαίνεται άπό τά παραπάνω, ή ύπόθεση γιά τήν οποία δέν έχει 
ό Α λέξης Νοΰτσος παραμικρή ε’ίδηση και ούτε μπορεί νά «έμπερδευθή» εί
ναι ή ύπόθεση τών Κόντιδων και δχ ι τό ζήτημα τών λάσσων, τήν διανομή τών 
οποίων δέν θέλει ν ’ άναλάβη.57

Στόν όντα τοΰ κύρ Ά λέξη  συζητήθηκε και ένα άπό τά πιο φλέγοντα 
ζητήματα τής πολιτείας πού προέκυψε αμέσως μετά τήν άφιξη τών βασιλι
κών. Τό ζήτημα αύτό δημιούργησε ό Γιάννης Μ ελάς πού τότε ήρθε στά 
Γιάννινα καί ζήτησε νά διατεθοΰν τά χρήματα τών λάσσων, δχι πλέον στά 
σχολεία και τά σπιτάλια, άλλά γιά νά περιθάλφαυν τις περιφερόμενες οικο
γένειες. Ή  πρωτοβουλία αύτή τοΰ Μ ελα και ή προθυμία τών πολλών νά 
τόν άκολουθήσουν στούς νεωτερισμούς tow, καθώς και ή περιφρόνηση τοϋ 
Σταύρου ’Ιωάννη τοΰ οποίου δέν ζητήθηκε ή γνώμη πριν ληφθοΰν οριστι
κές άπσφάσεις, καταπίκραναν τόν ηλικιωμένο προεστώτα. Τότε άρχισε ένας 
«διχασμός» και ό Σταύρου καταστενοχωρημένος, ανταλλάσσει έπιστολές μέ 
τούς Μ παλάνο Πάλη, τόν Νικόλαο Ζωσηια και πολλούς άλλους συμπολίτες 
του γιά  νά τούς έκθέση τό δλο ζήτημα,

Σ τις 6 Νοεμβρίου τοΰ 1820 γράφει στήν Κωνσταντινούπολη:
«...ό τρόπος αύτός τής άποφάσεως άπό ύποκείμενα όποΰ δέν ανέχονται 

εις ταΰτα είναι κακός... έγώ  δέν ήμουν μακράν ούτε ήμέλησα τήν συνδρο
μήν τών συμπολιτών μας ή περιεχομένη εγκύκλιος επιστολή μου παραστά- 
νει τόν  καλόν σκοπόν μου άλλ’ ό γ ιάννης δέν ήθέλησε τελείω ς νά  άκροασθή



άλλά έσύναξε μέ άλλους παλαιόν αραποσίτι καί ευρισκόμενος είς τήν Ζέ- 
λοβαν, είς τόν όνταν τοΰ κύρ ’Αλέξη όντας καί ό κύρ Μαρίνος διά νά δείξη 
πόσον νουνεχής είναι, καί ισχυρός ή μάλλον είπεϊν κοΰφος καί αύθάδης, 
ήρξατο μέ φωνές αλλόκοτες νά λέγη τά άσπρα τών λάσσων...».

Τήν επιστολή αύτή ό Σταύρου έστειλε άπ’ τήν ’Ά ρτα. Έ κ εϊ ήρθε άφοΰ 
πρώτα συζήτησε τό συμφέρον μιας τέτοιας μετακινήσεως μέ τόν γαμπρό του 
στήν Ζέλοβα. Ή  γνώμη τοΰ Νούτσου ήταν νά φροντίοη πρώτα γιά σπίτι 
καί ύστερα νά μετακινηθή μαζί μέ τήν οίκογένειάν του : «...Άπό εκείνο όποϋ 
άπόψε μοί είπεν ό Πέτρος Οίκονόμου βλέπω δτι έμείναμε άδειοι άπό σπίτι 
είς ’Ά ρτα ν  διά τούτο πρέπει πρώτον νά κάμης οικονομίαν όσπητίου καί έπει
τα νά άποφασίσης. Ά ν  θέλης λοιπόν έ'λα αύριον εδώ διά νά όμιλήσωμεν δπου 
είναι καί ό Πέτρος νά σέ πληροφορήση, επειδή καί τό σπίτι τοΰ Μπόρου έγέ- 
μισε άπό χαρέμι καθώς καί δλη ή ’Ά ρτα».’9

Ό  Πέτρος Οίκονόμου, δεύτερος άδελφός τού Μάνθου, είχε προσχωρήσει 
στούς βασιλικούς καί γιά νά ένισχύση τόν στρατό τοΰ Πασόμπεη πού ήταν σέ 
άθλία κατάσταση «έλθών είς τό χωρίον Γραμμένο έζήτει, περιερχόμενος τάς 
οικίας, κασσιτέρινό άγγεϊα, χρήσιμα είς κατασκευήν σφαιρών». ('Ιστ. τού Ά 
λή Πασα).

Αύτή είναι ή γενική εικόνα πού σχηματίζουμε άπ’ τό άρχεϊο Σταύρου 
σχετικά μέ τήν δράση τού Ά λέξη Νούτσου στό στρατόπεδο τοΰ Ισ μ α ή λ  Πα
σόμπεη μέχρι τό Νοέμβριο τοΰ 1820. Τότε άρχισαν οί υποψίες, ή γενική δυσα
ρέσκεια κατά τού Πασόμπεη άπό τήν έλλειψ η τροφίμων, τήν αταξία καί τήν 
άδυναμία του νά πληρώση τούς οπλαρχηγούς καί τούς στρατιώτες τους. 
"Αν μέχρι τίς α ρ χ ές  τού Νοεμβρίου ό Νοϋτσος εκτός άπό τή φροντίδα 
γχά τήν προσωπική του ασφάλεια καί τή μέριμνά του γιά τούς συμπολίτες 
του, ε ίχε  φροντίσει νά διατηρήση επαφή μέ_τάν έγκλειστο Ά λή  ή άκόμα νά 
δημιουργήση ένα πλέγμα μυστικών συνεννοήσεων μέ σκοπό τήν εξυπηρέτη
ση τών σχεδίων τής Φιλικής, αύτό δέν μπορούμε νά  τό ύποστηρίξουμε μέ βε
βαιότητα. Οί πιθανότητες γιά μιά τέτοια περίπτοιση μειώνονται κατά πολύ, 
εφόσον πιστοποιούμε δτι πολλές φράσεις άπό διάφορες επιστολές τού άρχείου 
Σταύρου, πού δίνουν έκ πρώτης δψεως τήν εντύπωση δτι ύπαινίσσονται μιά 
άνάλογη δράση, δταν έξετασθοΰν σέ συνάρτιση μέ προγενέστερες ή μεταγε
νέστερες έπιστολές, οδηγούν στό συμπέρασμα δτι άναφέρονται σέ άπλές ύπο- 
θέσεις, είτε οικογενειακές, εϊτε τής πολιτείας, πού καμμιά σχέση δέν έχουν 
μέ εύρύτερη σημαντική δραστηριότητα τού Νούτσου.

’Έ τσι, τό απόσπασμα: «Ή  εύγενεία  σας λοιπόν μέ τό νά έχητε στερεάν 
τήν άπόφασιν διά κάτω, λέγω  δτι πρέπει άφεύκτως νά κατεβήτε είς Ζέλοβαν 
να ανταμωθώμεν καί νά κάμωμεν τήν διόρθωσιν καθώς πρέπει είς τά πάντα 
καθώς όμιλήσαμεν. Στέλλα» καί τόν Σπΰρον νά πάρη τά είδίσματά του... καί 
να έλθη μαζί σας έκεϊ» θά μπορούσε νά ύπονοηθή δτι άναφέρεται σέ μιά συ- 
ενννόηση μεταξύ Νούτσου καί Σταύρου γιά  πατριωτικές ενέργειες. Κάτι τέ
τοιο δμως αποκλείει ή γενικώτερη τοποθέτηση τού Σταύρου ’Ιωάννη, ή άντί- 
δρασή του δηλαδή σέ κάθε επαναστατικό κίνημα, ή άποδοκιμασία του γιά  δλες 
τίς παράτολμες ένέργεειες τού Νούτσου, δπως: φαίνεται στις κατοπινές επ ι
στολές του, καί άκόμα ή δυσαρέσκειά του γιά τήν αποστασία τών Σουλιωτών.

Σ χετικά  μέ τό τελευταίο συμβάν, γράφ ει στήν Βιέννη στις 18 Φεβρουά
ριου τοΰ 1821 : «Οί Σουλιώται ενωμένοι μέ μερικούς Ά λβανίτας πολεμούν 
και αύθαδιάζουν καί ήλθον έως δύο ώρες μακράν ά π ’ εδώ...». Καί στις 20 Φε-
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βρουαρίου τοϋ 1821, πόλι άπό τήν "Αρτα, πρός τόν Μπαλάνο Π ά λ η : «...οί 
Σουλιώ τες εξούσιασαν δλην τήν Λάκκαν και εϊμεσθεν είς φόβον μέγαν, άλλά 
δόξα ιώ θ εώ  ήλθεν και ό Σεραολής Ίσους) παοιάς χθες, άνοιξε τόν δρόμον 
και έστρατοπέδευσεν είς τούς Καμιζάδες...».

’Ακόμη για τόν γαμπρό του Νοϋτσο, μετά τήν ένωσή του μέ τούς Σουλιώ 
τες, γράφει στόν αρχίατρο θ ε ρ ια ν ό : «Δέν έφέρθη καλά ό έδικός μου γαμ
βρός καί έδικός σας φίλος ή άπό φόβον ή άπό ύποψίαν διά τήν ζωήν του έφυ- 
γεν  άπό τό όρδί, μά έπρεπε νά κρυφθή είς κανένα μέρος ή νά φύγη είς φραγ- 
κίαν έως βεβαιωθή διά τάς υποψίας του...».Γ’8

Τόν Σταύρου άπασχολοϋν θέματα τής πολιτείας τών Ίω α ννίνω ν καϊ μόνον. 
’Αρκεί νά σημειώσουμε τό γεγονός, δτι, ένώ τό σύμπαν χανόταν γύρω του, άλ
λον δέν σκεφτόταν παρά πώς θά ξαναγίνουν τά Γιάννινα κέντρο έμπορίου, 
πώς θά έλευθερωθή ή πόλη άπό τά πολλά δοσίματα στην Πύλη και πώς θά 
άποκατασταθή ή τά ξη : «Τά έγκαταλειφθέντα όπίστια ή κρημνίζονται άπό τά 
πολυβόλα ή άπό τά κανόνια όποϋ είναι εις αύτά διά νά μεταχειρισθοΰν είς 
τήν φωτιά τά ξύλα καϊ νά πωλήσουν τά σίδηρα, μ’ δλον τοϋτο έλπίζομεν είς 
τό θεΐον έλεος καί τοΰ πολυχρονεμένου βασιλέως μας νά δοθή τέλος καί ησυ
χάσουν τά πράγμα τα».01

' k

Είναι άλήθεια δτι ό Σταύρου παρά τήν στενότητα αύτή τών άντιλήψεών 
του ήταν εξαιρετικά «φιλόπατρις» καί άκούραστα εργαζόταν γιά δλα τά «κοι
νά πράγματα». ’Ιδιαίτερα φρόντισε νά κρατηθή στή θέοη του ό μητροπολίτης 
Γαβριήλ τοϋ οποίου θεωροϋσε άπαραίτητη τήν παρουσία στά Γιάννινα. Γιά 
τό σκοπό αύτό έγραψε παρακλητική επιστολή πρός τόν πατριάρχη Γρηγόριο 
τόν Ε ' τόν όποιο παρακαλοΰσε νά μεσιτεύση στόν Σουλτάνο τόαο γιά τόν 
Γαβριήλ, δσο καί γιά τούς συμπολίτες του πού πάντοτε ύπήρξαν «πιστοί ρα
γιάδες».62

Ό  μητροπολίτης Γαβριήλ είχε στενή φιλία μέ τόν Σταύρου ’Ιωάννη καί 
αλληλογραφούσε τακτικά μαζί του. Μ ί α  ά π ό  t i c ;  έ π  ι σ τ  ο λ έ ς τ ο ΰ  
Γ α β ρ ι ή λ ,  ή οποία άπευθύνεται στούς Γιαννιώτες, πού είχαν καταφύγει 
στήν ’Ά ρτα, μέ ιδιαίτερη άναφορά στούς Σταύρου ’Ιωάννη, Μ ιχαήλ Μίσιο 
καί ’Ιωάννη Αναστασίου Πάνου, δ η μ ι ο υ ρ γ ε ί  τ ή ν  έ ν τ ύ π ω -  
σ η ά ρ χ ι κ ά, δ τ ι  μ ε τ α ξ ύ  r ο ΰ Ζ α β ρ ι ή λ,  r ο ΰ Ά  λ έ
ξ η  Ν ο ύ τ σ ο υ  κ α ί  τ ο ϋ  Σ τ α ύ ρ ο υ  ’Ι ω ά ν ν η  γ ι ν ό τ α ν  
σ υ ν ε ν ν ο ή σ ε ι ς  κ α ί  ά π ό  κ ο ι ν ο ΰ  ά π ο  φ ά σ ε ι ς  λ η- 
φ θ ή κ α ν ε γ ι ά  π: α τ ρ ι ω τ ι κ ο  θ έ μ α τ α .  Α κ ρ ι β ώ ς  γ  ι’ 
α ύ τ ή  τ ή ν  ε π ι σ τ ο λ ή  έ κ φ ρ ά σ θ η κ ε  ή γ ν ώ μ η  ά π ό  
τ ό ν  κ α θ η γ η τ ή  Σ.  Κ ο υ γ  έ α  δ τ ι  « δ ι α φ α ί ν ε τ α ι  ή 
π ρ ω τ ο β ο υ λ ί α  τ ο ϋ  Φ ι λ ι κ ο ϋ  Ν ο ύ τ σ ο υ  δ ι’ ά π ο σ τ ο -  
λ  ά ς ε ί ς  Κ ω ν σ τ α ν τ ι ν ο ύ π ο λ ι ν» κ α ί  σ χ ε τ ι κ έ ς  
π α τ ρ ι ω τ ι κ έ ς  έ ν έ ρ γ ε ι ε  ς.63

Στή δημιουργία αύτής της έντυπώσεως συντελεί καί τό γεγονός δτι ή 
επιστολή γράφτηκε στις 21 Δεκεμβρίου 1820 δταν είχαν ήδη άποοτατήσει οί 
Σουλιώ τες καί ό Νοϋτοος ετοιμαζόταν νά  εγκαταλείψη τά Γ ιάννινα καί νά 
ένωθή μαζύ τους.

Στήν επιστολή του ό μητροπολίτης Γαβριήλ ειδοποιεί τούς Γιαννιώτες

I...... ...... . ........ -__*_____.-----------------------------------



οτι έλαβε σημείωμα άπ’ τήν Κωνσταντινούπολη και συγκεκριμένα άπ’ τόν 
Μ παλάνο Πάλη, «τό όποιο τό άνέγνωσαν και οί εύγενέοτατοι ό κύρ ’Αλέξιος 
καί ο κύρ Δημήτρισς ’Αθανασίου». Καί νά, ενα χαρακτηριστικό απόσπασμά 
της : «...ό κύρ Παλάνος μοΰ γράφει διά νά είμαι μέ δλους σας αγαπημένος 
καί σύμφωνος διά νά έπιμεληθώμεν διά δσα ό εκλαμπρότατος πεϊζαδές μέγας 
δραγουμάνος πρός σύστάσιν τής άθλιας πατρίδος μας, εγώ  μέ δλους σας άγα- 
πημένος είμαι καί μάλιστα τώρα καί μέ τόν κύρ ’Αλέξιον πολύ άγαπημένοι 
είμεθα, μένει λοιπόν νά ορίσετε δλοι σας έδώ διά νά  άνταμωθώμεν είς οποίο 
μέρος θελήσετε νά συοκεφθώμεν διά νά ένεργήσωμεν αύτά όπου ή έκλαμπρό- 
της του άπό χριστιανισμόν του μας ερμηνεύει καί όποΰ καί ό κύρ Παλάνος 
άπό πολύν καλόν πατριωτισμόν του αγωνίζεται διά τά όποια δέν έχομεν νά 
έξοδεύσωμεν άσπρα, είμή χαρτί μόνον, καί εγώ ώς συμπατριώτης σας καί άρ- 
χιερεύς σας, σας παρακινώ καί σάς παρακαλώ διά άγάπην τοΰ θεοΰ , νά άντα
μωθώμεν, καί νά μήν άμελήσωμεν, εγώ  νά είχα τό ί'ζι άπό τήν ύψηλότητά του, 
μάρτυς μου ό θεός, είς δλους σας δπου νά εύρίσκεσθε, καί μάλιστα άν θέλε
τε καί είς τήν πόλιν πηγαίνω διά σελαμέτι τής πατρίδας μας μέ τά γηρατεΐα 
μου, καί αδυναμίαν μου καί πτωχείαν μου άφοΰ μοΰ πάρετε ΐζ,ι άπό τόν ύψη- 
λότατον βαλήν μας τόν βεζύρ Ίσμαήλπασα έφέντην μας».01

Κλείνοντας τήν επιστολήν του ό μητροπολίτης Γαβριήλ, πληροφορεί δτι 
βρίσκεται στό μοναστήρι τής Σατοβΐτσας γιατί, δπως γράφει, ή «ύψηλότης του» 
δηλαδή ό ’Ισμαήλ Πασόμπεης «έδώ μέ έπρόσταξεν νά καθήσω διά νά είμαι 
σιμά του».

Ό  Γαβριήλ είχε κατά κάποιο τρόπο έκτοπισθή σάν ευνοούμενος τοΰ ’Αλή 
Πασά. μετά τήν έγκατάσταση τοϋ Πασόμπεη στά Γιάννινα. ’Αρχές ’Οκτωβρίου 
έγραφε άπό τήν Κόνιτσα, γιά νά εύχαριστήση τόν Σταύρου γιά τό διάβημά 
του πρός τόν Πατριάρχη πού άναφέραμε παρά πάνω. Ιδ ια ίτερ α  δέ τόν πα- 
ρακαλοΰσε νά ένεργήση «γιά νά μήν χάση ή πόλις τά προνόμιά της». Τέλη 
’Οκτωβρίου τοΰ έγραφε πάλι. άπό τήν Κόνιτσα γιά τήν πρόθεσή του νά πάη 
άπό τήν Κόνιτσα στήν Ζίτσα, ευχόμενος «νά εύσπλαχνισθή ό άγιος θεό ς τό 
πλάσμα ιου καί νά λάβη καλό καί όγλήγορο τέλος τό βασιλικό πρόσταγμα καί 
νά σέ απολαύσω ώς επιθυμείς».65

Σ τά  Γ ιάννινα καί στή θέση του πρέπει νά άποκαταστάθηκε μεταξύ Νοεμ
βρίου καί Δεκεμβρίου άφοΰ σέ επιστολή τής 21ης Νοεμβρίου λ έ ε ι : «προχθές 
οντος μου είς τό Ά ρχιμανδρεϊον, όποΰ έπροστάχθην άπό τόν ύφηλότατον αύ- 
θέντη μας καί έπήγα είς ’Ιωάννινα...».68

Καίτοι πιθανώτατο είναι νά είχε λάβει ό Γαβριήλ γνώση τής Φιλικής Ε 
ταιρείας, έν τούτοις δέν έχει νά επίδειξη συγκεκρηιένη δράση. Κατ’ άρχή 
εξυπηρέτησε τόν Ά λή  Πασά κατά τήν διάρκεια τών προετοιμασιών τής πο
λιορκίας του, κατόπι έκτοπίσθηκε σάν Ά ληπασαλικός καί τέλος επέστρετμε 
πάλι στά Γιάννινα σάν ευπειθής στόν ’Ισμαήλ Πασόμπεη. Τήν άδεια τοΰ ύ
ψους του ζητεί γιά νά πάη στήν Κωνσταντινούπολη νά άγωνισθή γιά  τήν αυ
τονομία καί τήν διατήρηση, υπό τήν τουρκική επικυριαρχία, τών προνομίων, 
τής πόλης του.

Σ τήν έμμετρη ιστορία τοΰ Κ. Τζουκαλα άναφέρετατ δτι. μετά τήν φυγή 
τών Σουλιωτών, ό Πασόμπεης έστειλε τόν μητροπολίτη Γαβριήλ στά χωριά 
τοΰ Σουλίου γιά  νά πείση τούς κατοίκους νά μήν δεχθοΰν τούς αποστάτες:: 
Σ τίχος 924: «καί στέλλει τόν Δεσπότην στής Λάκκας τά χωριά ..». Στ. 926: 
«Έ πήγεν ό Δεσπότης τούς είπε νά σταθούν πιστοί στόν βασιλέα, Σουλιώτας 
μή δεχθοΰν...».67



Τήν πληροφορία αύτή επιβεβαιώνει και τό κείμενο τής 'Ιστορίας τής 
Πολιορκίας, στό όποιο λέγετα ι δτι άφοϋ ό κύρ Ά λέξης στις άρχές τοϋ Γενά
ρη 1821 έφυγε στό Σ ούλι όποϋ ανταμώθηκε μέ τόν καπετάν Νότη Μπότζαρη 
κι αρμάτωσαν δλη τή Λάκκα έστειλαν οί πασάδες «καί τόν δεσπότην Ίω αννί- 
νων στούς Δραμισούς νά νουθετήση τούς Λακκιώτας νά τραβη.χθοϋν άπό τούς 
Σουλιώτας, άλλά και τοϋτος άπρακτος και μέ κίνδυνον έγύρισε πίσω».68 
Επομένως ό Γαβριήλ αναγκάσθηκε νά ένεργήση ύπέρ τών βασιλικών. Ό  
’Ισμαήλ Πασόμπεης κατόπι τόν φυλάκισε είτε γιατί είχε άποτύχει στό νά 
«γυρίση» τά Λακκιώτικα χωριά και τόν θεώρησε ύποπτο συνεργασίας μέ τόν 
παλαιό γνώριμό του και φυγάδα Νοϋτσο, ε’ίτε γιατί, δπως άναφέρει ό Πουκε- 
βίλ, άρνήθηκε νά άφορίση τούς Σουλιώτες.

"Αν άληθεύη ή πληροφορία αύτή τοϋ Πουκεβίλ, τότε ή άρνηση τοϋ μη
τροπολίτου Γαβριήλ είναι μιά επαναστατική πράξη, θά λέγαμε, ενάντια στούς 
Τούρκους. Κατά τόν Π. Άραβαντινό, φυλακίσθηκε άργότερα τόν Ιο ύ λ ιο  τοϋ 
1821 «επί ύποψία δτι εύρίσκετο έν συνεννοήσει μετά τών επαναστατών» και 
κρατήθηκε στή φυλακή ένα περίπου μήνα. Τήν ϊδια άποστολή, δηλαδή νά 
κράτηση τής Λάκκας τά χωριά, ε ίχε  άναλάβει ό μητροπολίτης γιά χάρη τοϋ 
Ά λή Πασά και κατά τήν προετοηιασία τής πολιορκίας τών Γιαννίνων. Τήν 
άποοΓολή δέ αύτή είχε έκτελέσει μαζί μέ τόν Ά λέξη Νοϋτσο.6S

Τον Γαβριήλ ελευθέρωσε άπ’ τή φυλακή ό Χουσίτ Πασάς, άφοϋ έκρινε, 
δτι ήταν άθώος.

Σ τις 10 ’Ιουλίου ό Κων. Αθανασίου πληροφορεί τόν Σταύρου Ιω ά ν ν η  
δτι «διά τήν άβωότητά του τόν ήλευθέρωσε...».69

Πάντως, κατά τόν Πουκεβίλ, ό Γαβριήλ πιάστηκε αμέσως μετά τήν φυ
γή τών Σουλιωτών και μιά τρίτη επιστολή τοϋ αρχείου Σταύρου, γραμμένη 
στις 4 Φεβρουάριου τοΰ 1821, επιβεβαιώνει τά γραφόμενά του : «...’Εγώ στέ- 
κων κατοικώ εδώ είς ένα υπόγειον κελάκι και εΥλεντίζω τούς γκιουλέδες 
όποϋ άπερνοϋν ...».70

Ό  Γαβριήλ έξ άλλου μετά τήν άπελευβέρωσή του, άνήγγειλλε οτίς 8 
’Ιουλίου τό εύχάριστο νέο οτό φίλο του Σταύρου προσκαλώντας τον νά έλ- 
θη σέ προσκύνηση τοϋ «ύψους του», δηλαδή τοΰ νέου ηγεμόνα Χουρσίτ Πασά.

Μετά τή σύντομη αύτή άναδρομή στή δράση τοΰ Γαβριήλ, άς έρθουμε 
στήν επιστολή πού έστειλε στούς Γιαννιώτες τής ’Ά ρτας στις 21 Δεκεμβρίου 
μαζί μέ τό εσώκλειστο σημείωμα τοΰ Μπαλάνου Πάλη. Ό  Νοϋτσος είχε δια
βάσει τό τελευταίο δύο ήμέρες πρίν, άκριβώς τότε πού πιάστ ηκε ένας Μετσο- 
βίτης πού βγήκε άπό τό κάστρο καί φανέρωσε τίς συνεννοήσεις τοϋ Νούτσου 
καί τών Σουλιωτών μέ τόν Ά λή Πασά.71 Μιά μέρα μετά (22 Δεκεμβρίου) 
θά άναγκασθή νά έγκαταλείψη τά Γιάννινα καί νά φωλιάση στήν Ντοβρά καί 
τή Τζοντίλα μέ τόν Κώστα Γραμματικό, τόν ’Ά γ ο  καί τόν Σ ιλιχτάρη.

Σ τήν έπιστολή τοϋ Γαβριήλ άναφέρεται ή έπέμβαση τοΰ Μπαλάνου Πά
λη καί τοΰ έκλαμπροτάτου μεγάλου δραγομάνου τοΰ στόλου πεϊζαδέ, γιά τήν 
τακτοποίηση διαφόρων ζητημάτων τής πόλεως. Ά  κ ρ ι 6 ώ ς, τ ό ν μ ε- 
Υ ά λ ο δ  [) α γ ο μ ά ν ο τ ο ΰ σ ι ό λ  ο υ έ ν ν ο ε ί  ό Γ α β [) ι- 
ή λ δ τ α ν  λ έ γ η: «διά νά ένεργήσωμε αύτά όποϋ ή έκλαμπρότης του
άπό χριστιανισμόν του μας ερμηνεύει καί όποΰ καί ό κύρ Παλάνος άπό πολύν 
καλόν πατριωτισμόν του άγωνίζεται διά τά όποια δέν έχομεν νά έξοδεύσωμεν 
άσπρα...» κ α ί  δ χ ι  τ ό ν  Ά λ έ ξ η  Ν ο ϋ τ σ ο .

Ή  μνημόνευση τοϋ Μπαλάνου Πάλη καί τοϋ «εκλαμπρότατου πεϊζαδέ»,
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ή σύμπτωση τών χρονολογιών, ή επιγραμματική δήλωση «διά τήν πολιτείαν», 
πού γράφεται κάτω άπό τήν προσφώνηση στήν επιστολή τοΰ Γαβριήλ, καί, 
τέλος, τό περιεχόμενο, δ ι κ α ι ο λ ο γ ο ύ ν  ά π  ό λ  υ τ α τ ή ν  τ α ύ τ ί
ο η τ ή c; ε π ι σ τ ο λ ή ς ,  τι ο ύ έ σ τ ε ι λ ε  ό Γ α β ρ ι ή λ  έ σ ώ κ λ  ε ί
ο τ η  μ έ ο  α σ τ ή ν  δ ι κ ή  τ ο υ  σ τ ο υ ς  Γ ι α ν ν ι ώ τ ε ς  τ ή ς  
’Ά ρ τ α ς  μ’ ε κ ε ί ν η 1 τ ή ν  ε π ι σ τ ο λ ή  π ο ύ  β ρ ί σ κ ε 
τ α ι  θ'  ί  ν α φ ά κ ε λ  λ  ο τ ο ΰ  α ρ χ ε ί ο υ  Σ τ α ύ ρ ο υ  μ έ  
τ ό ν  τ ί τ λ ο :  «II ο λ ι τ ε ί α  Ί  ω α ν ν ί ν ω ν  — Ί σ ν ά φ ι  α». Ή  
επιστολή αύτή απευθύνεται: «Τφ Πανιερωτάτω Ά γίω  Ίω α νν ίνω ν και εύγε- 
νεστάτοις προκρίτοις τής πόλεως Ίω αννίνω ν», στέλλεται άπό Κωνσταντινού
πολη έκ μέρους τοϋ Μπαλάνου Πάλη και φ έρει ημερομηνία 26 Νοεμβρίου 
τοϋ ]820.7-

Ίδ ια ίτερα  επισημαίνουμε τϊ)ν προσφώνηση «έκλαμπρότατος πεϊζαδές». 
Πρόκειται γιά ενα άπό τά χαρακτηριστικά επίθετα, μέ τά όποια προσφοίνοϋ- 
σαν τούς μεγάλους δραγομάνους τοΰ στόλου. Πεϊζαδές ή μπεϊζαδές είναι λ έ
ξη τουρκική (beygade) και σημαίνει τόν καταγόμενο άπό ήγεμονική οικογέ
νεια .7'

Τόν άξιωματοΰχο λοιπόν αύτόν παρακαλοΰσε ό Μ παλάνος Π άλης νά με- 
σολαβήση γιά νά έλαφρωθή ή πόλη άπό δοσίματα καί νά  εξασφάλιση τά δι
καιώματα της πού ε ίχε  καταπατήσει, δπως λέγετα ι στήν επιστολή αύτή, ό 
Ά λή  Πασάς. Σύμφω να μέ τόν κατάλογο τών φορέων τοΰ τίτλου, στις 20 Δε
κεμβρίου τοϋ 1821 μέγας δραγομάνος τοϋ στόλου, ήταν ό Νικόλαος Μουρού- 
ζης (17 Ίανουαρίου 1819 έως 6 Μαίου 1821).71 Παραθέτουμε άποσπάσμα- 
τα τής επιστολής αύτής:

«...Ή παρούσα μου δέ συμβάλλει νά σας ειδοποιήσω δτι παρευρεβείς είς 
τόν μέγαν δραγομάνον, άπήντησα τήν έκλαμπρότητά του έν εύκαιρία καί 
διαθέσει, δέν ελλειφα λοιπόν νά τώ εξιστορήσω δλην τήν ταλαιπωρίαν είς ήν 
ύπέπεσεν ή τάλαινα πατρίς μας και νά  ζητήσω παρ’ αύτής ώς έκ μέρους 
πάντων ύμών, οδηγίαν, ευσπλαχνίαν καί προστασίαν, ή έκλαμπρότης του ώς 
φύσει φ ιλογενής και φιλόκαλος μου άπεκρίθη εις τόν επόμενον τρόπον. Έ γώ  
προ πολλοΰ έτρεφον ενα τοιοΰτον στοχασμόν και έσκεπτόμην εύκαιρίας τυ- 
χούσης και τών ήδη δεινών σας ά π ο π ε ρ ατ ωθέ ν τ ω ν^ νά σας κράξω καί νά  σας 
καθοδηγήσω είς τά άνήκοντα τής άναλαβής τής ήσυχίας σας, απαλλαγήν τών 
δεινών σας και θεραπείαν τών δυστυχημάτων σας, άνέβαλον δμως τήν οδη
γίαν μου, προσμένων ήμέρα παρ’ ήμέρςι τόν τέλειον έξολοθρεμόν τοΰ τυράν
νου, επειδή μέ έδόσετε αίτία ίδ ο ύ : Α νάγκη πασα νά γράψης τών προκρίτων 
συμπατριωτών σου νά καταγράψωσι έ'να άρτζμουχαζήρ ( ; )  είς είδος άρτζιχα- 
λίου πρός τήν αύτοΰ Μ εγαλειότητα γεγραμμένον είς τό τουρκιστί καί άπό 
ειδήμονα τής διαλέκτου, δι’ αύτοΰ νά έξιστοροΰσι τήν καλήν διοίκησιν, εύ- 
δαιμονίαν τε και ήσυχίαν άπελάμβανον άχρι τών ημερών τοΰ άεηινήστοι; 6α- 
σιλέως και πατρός του Σουλτάν Χαμίδ, τήν πτώσιν τους είς τήν τυραννίαν 
καί τά πολυειδή καί άρίθμητα δεινά δ ύπέφερον, δηλαδή τήν κατακυρίευσιν 
τών ύποστατικών τους, άσπιτίοιν καί υπαρχόντων των, τήν άρπαγήν τών τέ
κνων των είς υπουργίαν τών κακών ορέξεων αύτοΰ καί τών υιών του, τήν 
καταπάτηοιν τών έθίμων, εμπορίου και θρησκείας των...

...περιπλέον νά παρασταίνουν τά ορεινόν, πετρώδες καί στενοχωρημένον 
τής επαρχίας των... και δτι... μόνον είς ενα έμπόριον αποβλέπουν πρός εύ- 
ζωΐαν των τόσον οί Βαροσλήδες δσον καί οί τών ναχαέδων. Νά άναγγέλλουσι
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δτι... είναι αδύνατον νά  άναλάβουν πάλιν καί. νά ανεγείρουν τά κεκαμένα 
όσπίτια των και νά άποκατασταθοΰν αν ή ευσπλαχνία τοϋ κραταιοτάτου άνα- 
κτος δεν ήθελε συντρέξει έλαφρώνων αύτούς άπό δυσβάτακτα βάρη και παρα- 
πέσυσα ιάς πολυαρίθμους καταχρήσεις και μή θέλοντες νά βαρύνουσι ιός 
βασιλικός του άκοάς μέ τήν έξιστόρησιν τών ζητημάτων τους διορίζεται ( ; )  
βεκίληδες διά νά άναγγείλωσι εις οποίον μέρος ή βασιλεία του προστάζει τά 
άναγκαϊα ζητήματά των...

...Ταχύνατε λοιπόν νά τά στείλετε, διά νά είναι έτοιμα είς εκείνον τόν 
καιρόν τόν όποιον ή έκλαμπρότητά του εγκρίνει».

Καί προσθέτει ό Μ παλάνος Πάλης, έπιπλήττοντάς τους γιά  αδιαφορία, 
σ’ ένα ξέσπασμα φιλοπατρίας: «Σάς προσθέτω δτι έμοί πασα γή πατρϊς κοί 
τών αυτόθι άναχωρών δέν μοι μένει άλλο παραμικρόν είμή εν έρείπιον καϊ 
πυροπλημένον όσπίτιον καϊ δτι έκ νεότητος έμαθσν νά ζώ είς άλλοδαπάς, ας 
σκεφθοΰν δσσι άλλοι έξ ήμών προσμένωσι έκ τών εισοδημάτων των...

...ΟΙ απόγονοι τών ενθέρμων προσπατόρων καϊ πατριωτών άπαραδειγμα- 
τίστων, καϊ είς τήν έσχάτην απώλειαν καϊ πτώσιν τής άθλιας πατρίδας τιον, 
διόλου νά μήν έρεθίζωνται. άλλά νεναρκωμένοι έκ τής πολυχρονίου τυραν
νίας και κατα,κυριευμένοι άπό τάς διχονοίας, γεννήματα τής αίσχύστης τυ 
ραννίας... ήδυθέντες έκ τής πολυχρονίου ανελευθερίας· προσπαθούν νά κερ
δίσουν μέσα νέας τυραννίας. Εϊδον κατά κακήν τύχην πολλών τών αύτόθι 
περιγραφάς δυστυχημάτων καϊ προβλήματα λέγοντες δτι αν τό κράτος δέν 
άποφασίση νά μας κτίση τά πυρποληθέντα όσπίτια, εΐναι άδύνατον νά άναλά- 
βωμεν καϊ νά άποκατασταθώμεν είς τά ίδια, οΐμοι, ελπίζετε ποτέ μίαν τοιαύ- 
την ευεργεσίαν, πότε ήκούσθη, είς τήν έδικήν μας έξουσίαν μία τοιαύτη εύερ- 
γεσία;...

...Δεδόσθω δμως ότι καϊ τούτο τό άπολαύσαμεν... όταν άδιαφορήσωμεν 
δμως άπό τήν έπίτευξιν τής καλής δισικήσεως καϊ εύνομίας, ας τά έτοιμάσίο- 
μεν έκ νέου διά νά ύποδεχώμεθα τούς Ά λβανίτας ώς ή συνήθειά μας, ή άνάγ- 
κη μας εΐναι νά ζητήσίομεν έλάφρωσιν δοσιμάτων, άποίρυγήν καταχρήσεα)ν, 
ελευθερίαν εμπορίου μας ώς τό έκπαλαι καϊ εύνομίαν καί τούτων δοθέντιον, 
τότε διά τής καλής ζωής καϊ ειρηνικής άποκατασιάσεως έπ ’ ολίγον κατ’ ολί
γον, δλα ανανεώνονται, ας κατοικήσωμε είς ποταπά όσπίτια μόνοι μας καϊ δχι 
είς τά ύπερήφανα συντροφευμένοι μέ λιάπηδες καϊ ας φ·ορέσωμεν καί ζήσω- 
μεν ταπεινότερα, χίορίς νά βιαζίόμεθα μέ μεγάλην ζημίαν τής συνειδήσεώς 
μας, τής ύπολήψεώς μας καϊ τοΰ έναρέτου χαρακτήρας μας. νά ζώμεν λ α j ι - 
πρώς ύπό τυραννίαν».

Αυτές λοιπόν ήταν οί πατριωτικές ενέργειες, γιο τίς όποιες είχε ένημε- 
ρωθή ό ’Αλέξης Νοΰτσος, ό μητροπολίτης Γαβριήλ, ό Μ ιχαήλ Μίσιος κι άλλοι 
σεβαστοί έγκριτοι Γιαννιώτες. Σκοπός τους ήταν ή αποκατάσταση τοΰ μεγα
λείου τής πόλεως, γιά  νά όνομαοθοΰν, δπως λέει ό Μπαλάνος Πάλης, άπό 
τούς μεταγενεστέρους «κτήτορες καϊ άνορθωταϊ τής ήδη πεσούσης».

’Α π ό τ ό π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν ο λ ο ι π ό ν  τ ή ς π α ρ α π ά
ν ω  ε π ι σ τ ο λ ή ς  δ έ ν  μ π ο ρ ο ύ μ ε  ν ά σ υ μ π ε ρ ά ν ο υ -  
μ ε δ τ ι  ο 1 ά ν α φ ε ρ ό μ ε ν ο ι σ’ α. ύ τ ή ν Γ ι α ν  ν ι ώ τ ε ς 
ύ π  ο β ο ή θ η σ α ν  μ έ  π ρ ω τ ο β ο υ λ ί α  τ ο ΰ  Ά λ έ ξ η  
Ν ο ύ τ σ ο υ  τ ά  σ χ έ δ ι α  τ ή ς  Φ ι λ ι κ ή ς  Ε τ α ι ρ ε ί α ς  
γ ι ά  ύ π ο σ τ ή ρ ι ξ η  τ ο ΰ  Ά λ ή  Π α σ ά ,  Τό έργο αύτό θά διευ- 
κολύνη σέ λίγο  ό ’Αλέξης Νοΰτσος μέ τή συνεργασία τών ’Αλβανών άρχη- 
γών καϊ τών Σουλιωτών.
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Ε Ρ Ε Υ Ν Α  

ΕΠΙ ΤΟΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΝ ΦΥΤΩΝ ΤΗΣ ΧΑΡΑΑΡΑΙ ΤΟΥ ΒΙΚΟΥ
27. D ig ita lis  lanata - Δακτιλΐχις ή εριώδης (κ. κορακοβότανο, κορακό- 

χορτο).

Το ώς άνω φυτικόν είδος, καθώς καί τό ετερον τοιοΰτον τής ιδίας οικογέ
νειας καί τοΰ ίδιου γένους καί μή συναντώμενον αύτοφυώς εις τήν 'Ελλάδα, (Δα- 
κτυλϊτις ή πορφυρόχρους), είναι αξιόλογα καί πολυτιμότατα φαρμακευτικά φυ
τά καί άνευ αυτών, δέν ί)ά ήτο νοητή ή σύγχρονος καρδιοθεραπευτική. Κύριαιι 
δραστικαί ούσίαι τοϋ εν λόγω φυτοΰ, είναι οί διγιταλογλυκοζϊται, οί όποιοι είναι 
δραστικώτατα δηλητήρια καί έχουν πολυτίμους φαρμακολογικός ιδιότητας, χρη
σιμοποιούμενοι ώς καρδιοτονωτικά φάρμακα. Ή  Δακτυλΐτις ή εριώδης περιέχει 
εις δλα τά όργανα καί ιδίως τά φύλλα περισσοτέρους δ ι γιτ α λο γλυκ οζ ίτας πσιοτι- 
κώς καί ποσοτικως έν σχέσει πρός τήν Δακτυλίτιδα τήν πορφυρόχρουν. Οί διγι- 
ταλογλυκοζΤται, οί όποιοι άποτελούνται άπό διαφόρους ουσίας, ένέχονται εις τά 
φύλλα από τούς εξής γλυκοζίτας: διγιλανίδη —  Α = λανατοσίδη, Α  (=  διγιτοξι- 
γενίνη), διγιλανίδη Β = λανατοσίδη, —  Β ( = γιτοξιγενίνηι), διλανίδη —  C = 
λανατοσίδη —  C ( = διγοξιγενίνη), πρός τούτοις καί άπό τόν είς τήν Δακτυλί
τιδα τήν πορφυιρόχρουν ιένεχόμενον γλυκοζίτην διγιταλίνην (μείγμα διγιτοξίνης 
καί γιτοξίνης), καθώς καί τόν μή ,περιεχόμενον εις τήν Δακτυλίτιδα τήν πορφυ- 
ρόχρουν γλυκοξιίτην δι,γοξίνην (=  ίδιγοίξιγενίινη). Έκτος τών γλυκοζιτών αυ
τών, τό φυτόν περιέχει καί σαπωνίνας, καθώς καί τό ενζυμον διγιταλαμιδάιση. 01 
γλυκοζΐται τής Δακτυλίτιδος τής έριώδους, οί λανατογλυκοζΐται, εΐναι δχι μόνον 
ποιοτικώς καί ποσοτικώς περισσότεροι εκείνων τοΰ ετέρου είδους, άλλά καί τετρά
κις δραστικώτεροΊ, πιροσροφώμενοι καλύτερον καί είχοντες ταχυτέραν έ.κδήλωσιν 
ένεργείας, μεγαλύτερον θεραπευτικόν εύρος καί σημαντικήν διου<: ητινήν ενέργειαν. 
"Ενεκα τών πλεονεκτημάτων αυτών ή Δακτυλΐτις ή εριώδης θεωρείται σήμερον 

ώς τό καταλληλότερον είδος άπό τά άλλα είδη; Δακτυλίτιδος, χρησιμοποιούμενη 
ίατρικώς τους τελευταίους χρόνους καί καλλιεργούμενη: όλονέν καί περισσότερον. 
Οί διγιταλογλυκοζϊται, οί όποιοι ισημειωτέον αυξάνουν εις ποσότητα μέ τήν εντα- 
σιν τοΰ φωτιισμοΰ τοΰ φυτοΰ υπό τοΰ ηλιακού ψοκός (φυτά σκιάς πτωχότερα, 
φυτά ήλιου πλουσιότερα είς ουσίας), δέν δρουν δμοιομόρφως καί ίσαδυνάμως. 
Διά ιατρικούς - φαρμακευτικούς σκοπούς γ  ρησιμοποιοϋνται ξηρά κονιοποιημένα 
φύλλα τοΰ φυτοΰ κατά καρδιακών παθήσεων ( Folia d ig ita lis  ), συλλεγέντα 
κατά τήν εποχήν τής ανθοφορίας. Επειδή τό φυτόν είναι εύκολόδιάκριτον, είναι, 
πολύ σπάνιαι α! δηλητηριάσεις. Μόνον άπό ιατρικά σφάλματα διά χορηγηοεως 
μεγάλων δόσεων φαρμάκου, είναι δυναταί αί δηλητηριάσεις εις τόν άνθρωπον, ή 
είς περίπτωσιν σο'βαράς καρδιακής παθήσεως ευπαθών ατόμων. Τά πρώτα συμ
πτώματα δηλητηριάσεως είναι μεγάλου βαθμού βραχυκαρίδία (όλιγώτερον άπό 
50—-60 σφυγμοί τό λεπτόν), κυκλοφοριακή βλάβη -/.αί έκτακτοσυστολαί υπό μορ
φήν διδύμου σφυγμού. Τά φαινόμενα ταΰτα, είς τά όπ,οΐα π,ροιστίθεται άκόμη άη-
Συνέχεια έκ τοΰ ττροηιγουμένου, σελ. 2 2 9



δία καί εμετός, χαρακτηρίζονται ώς μεταβατικόν στάδιον μετά τήν χορήγησιν 
υψηλών δόσεων, ή κα! μικρότερων τοιούτων, άλλά επί περισσότερον χρονικόν 
διάστημα, διά νά έπακολουθήση έ'πειτα τό ταξικόν στάδιον, κατά τό οποίον επι
τείνεται ή βραχυκαρδία καί ή περαιτέρω μείωσις τών σφυγμών εις 40, 30 τό λε
πτόν, ή καί όλιγώτερον ακόμη, ενώ ή αρτηριακή πίεσις αυξάνει. Έ ν τώ μεταξύ, 
προχωρεί ή καρδιακή βλάβη μέ έκδήλωαιν διαφόρων φαινομένων (πλήρης καρ
διακή άρυθμία ή καρδιακόν παραλήρημα —D elirium  C ord is ,—· σταμάτημα τής 
κυκλοφορίας τοΰ αίματος, πτώσις τής αρτηριακής πιέσεως κάτω· τής κανονικής, 
ισχυρά κυάνωσις κ.λ.π. και τελικώς αειφνιδία ζωική έξάντλησις ή κατέρειψις, στα
μάτημα τής καρδιακής λειτουργίας, θάνατος). Εις όξυτάτην δηλητηρίασιν διά 
παρεντερικής χορη-γήσεως θανατηφόρων δόσεο^ν σκευασμάτων Δακτυλίτιδος, εΐ
ναι δυνατόν νά έπέλθη ή θανατηφόρος καρδιακή ανεπάρκεια εντός ολίγων λεπτών, 
οπότε ή εΐκών τής δηλητηριάισεως εμφανίζει έντονον δύσπνοιαν μέ έπακόλουθον 
τόν πνιγμόν μέ σπασμούς. ’Εκτός αυτών, παρατηρούνται κα! άλλα φαινόμενα δη- 
λητηριάσεως, δπως σπασμοί τών λείων μυϊκών ίνών τοϋ γαστροεντερικοΰ σωλή- 
νος (κωλικός, διάρροια), βλάβαι είς τήν ορασιν — αντικείμενα όρώνται ώς φαιά 
ή κίτρινα, κεντρική παράλυσις μυών και ενίοτε έκδηλος υπνηλία. Ώ ς  ή πλέον 'θα
νατηφόρος δόσις διά τόν άνθρωπον εΐναι 2,5 γραμμάρια φύλλων ώς έγχυμα, ένώ 
κατ’ άλλους θεωρούνται ανεκτά καί 4 γραμμάρια. Εις περίπτωσιν όξυτάτης δη- 
λητηριάσεως διά παρεντερικής λήψεως θανατηφόρου δόσεως, εΐναι αδύνατος κά
θε προσπάθεια διαισοάσεως τοΰ δηλητηριασθέντος. Άλλά ακόμη κα! αν ή δηλητη- 
ρίασις επέρχεται βραδέως, ή πρόγνωαΐς κα! ή προσπάθεια διασώσεως εΐναι αμ
φίβολος. έφ’ δσον άπερροφήθη ύπό τοΰ οργανισμού ή θανατηφόρος δόσις, οπότε 
ούδεμία δυνατότης υπάρχει διά τήν έξουδετέρωσιν τών διγιταλογλυκοζιτών ή έπη- 
ρεασιιού αυτών δι’ ανταγωνισμού μέ διάφορα μέσα. (7. σελ. 834, 13. σελ. 209, 
23. σελ. 94).

28. E p h ed ra  C am pylopoda Έ φεδρα ή καμπυλόπους (κ. πολύκομπον, 
κομπόχορτο, κρεμαστήρι).

Τό ώς ανω φυτόν, τό όποιον φαίνεται δτι δέν έχει έρευνηθή, ίσως περιέχει, 
δπως καί άλλα είδη τού Ιδιου γένους, τό αλκαλοειδές έφεδρίνην, ήτοι οΐ*σίαν χη- 
μικώς καί φαρμακολογικώς συγγενή περίπου μέ τήν Αδρεναλίνην και άνήκουσαν 
είς τήν σειράν τών συμπαθητικομιμητικών φαρμάκων μέ άντισπασμοιδικήν ενέρ
γειαν επί τών βρόγχων καί Ιδίως τον βρογχικοϋ άσθματος. (13. σελ. 13).

29. E g u ise tu m  hienale .

’Αφέψημα χλωρού βλαστού, ό όποιος περιέχει πολύ πυριτικόν οξύ, χρησιμο
ποιείται είς τήν ομοιοπαθητικήν κατά ασθενειών τών ουροποιητικών οργάνων, 
ιδίως κατά κυστίτιδος, ούρηθρίτιδος, κατά έπείξεως πρός ούρησιν, κατακρατή- 
σεως ουρών, άκρατείας ούρων, ώς καί νυκτερινής ένουρήσεως. (13. σελ. 625).

30. F rag a ria  vesca - Φραγκάρια ή γνησία (κ. φράουλα, χαμοκέρασα).

Ό  καρπός (εδώδιμον καί σαρκώδες, σφαιρικώς παχυνόμενον ύπάνθιον μετα 
τήν γονιμοποίησιν) εΐναι πλούσιος εις βιταμίνην C, σίδηρον, άσβέστιον καί φώσφο
ρον, ή δέ ρίζα περιέχει 2,5% δεψικάς ούσίας. Ό  καρπός έςασκεΐ^ ευνοϊκήν επι- 
δρασιν έπ! αρθριτικών παθήσεων καί κατά τής άβιταμινώσεως, άφέψημα δέ ώρι
μων, νωπών καρπών, χρησιμοποιείται διά τήν θεραπείαν χιονιστρών και πρησμέ
νης γλώσσης. (7. σελ. 515, 13. σελ. 338).



31. F ra x in u s  o rn u s - Φράξινος ό δρνος (κ. φράξος, βαφόρριζα)·

Ή  γνωστή καί σπουδαιότερα άπό φαρμακευτικής απόψεως ουσία τοΰ φυ- 
τοΰ, είναι ό μαννίτης (75— 80% ), ένώ δ ι’ άλλας ουσίας δέν άναφέρεται τίποτε 
τό σχετικόν είς τήν βιβλιογραφίαν. ’Επειδή δμως α! ούσίαι και α'ι φαρμακευτικοί 
ιδιότητες τοΰ είδους τοϋ ϊδίου γένους )<'raxinus exelsior (Φράξινος ό ύψηκά- 
ρινος, κ. φράξος, μελιός) είναι γνωστοί, θεωροΰμεν χρήσιμον νά τάς περιγρά- 
ψωμεν διά τόν λόγον δτι πιθανόν τό ιός ανω περιγραφόμενον είδος τοΰ Βίκου νά 
περιέχη άναλόγους ουσίας μέ: άναλόγους δραστικάς Ιδιότητας. Ούτω, ό φλοιός 
τοΰ Φράξινου τοΰ ύψηκαρίναυ περιέχει τόν κουμαρινογλυκοζίτην φραξίνην, κα
θώς καί ένα φραξινογλυκοζίτην, επίσης μαννίτη,ν καί πολύ βλένην, τά δέ φ·ύλλ·α 
τόν φλαβονογλυκοζίτην κβερκιτρίνην, επίσης μαννίτην, ίνουσίτην, κόμμι, δεψι- 
κάς ουσίας καί αιθέρια έλαια, μέ τερπένας. Ή  φράξινη έχει ισχυρός διουρητικός 
ιδιότητας καί αυξάνει τήν αποβολήν τοΰ ούρικοΰ όξέως καί μάλιστα έξ ίσου έν
τονους όπως ώρισμένα φαρμακευτικά σκευάσματα (π.χ. άτοφάν). Ό  φλοιός έχρη- 
σι,μοποιεΐτο άλλοτε ώς άντιπυρετικόν μέσον καί ώς ύποκατάστατον τοΰ φλοιού 
τοΰ δένδρου τής Κίνας, επίσης ώς μέσον στυπτικόν, τονωτικόν, ενώ· σήμερον δέν 
χρησιμοποιείται πλέον. Εις τήν λαϊκήν θεραπευτικήν χρησιμοποιείται ό νωπός καί 
πλούσιος εις βλενώδεις ουσίας φλοιός ώς κατάπλασμα διά τήν -θεραπείαν πληγών, 
τά δέ φύλλα κατά ρευματικών παθήσεων, άρθρίτιδος, κατά πόνων άπό λίθους καί 
τά σπέρματα ώς φάρμακον διουρητικόν καί καθαρτικόν. Τό ώς άνω φυτόν Φρά
ξινος ό όρνος, ενδιαφέρει άπό φαρμακολογικής απόψεως καί χρή,ζει σχετικής ει
δικής έρεόνης. διότι έκ τών ουσιών καί ίδιοτήπον τοιι, μόνον ό μαννίτης καί ή 
καθαρτική ιδιότης άναφέρεται εις τήν σχετικήν βιβλιογραφίαν. (Ι.Τ . 8)1. σελ. 
27. 1901, 13. σελ. 278, 19. σελ. 556).

32. F u m aria  officinalis - Φουμαρία ή φαρμακευτική (κ . καπνός, κα
πνόχορτο ).

Κύριαι δραστικοί ούσίαι τοΰ φυτού' είναι, έκτος τοΰ' γνωστού άπό μ,ακροΰ χρό
νου αλκαλοειδούς φουμαρίνης (— προτοπίνης), καί έξ άκόμη, αλκαλοειδή (κρυπτο- 
καβίνη, άουροτευισίνη, σινακτίνη κ.λ.π.), ώς δευτερευούσας δέ τό φυτόν περιέχει 
μίαν πίκραν ουσίαν, μίαν ρητίνην, βλένην καί ουδόλως σαπωνίνην. Π ερί τής 
ένεργείας τής φουμαρίνης, φαίνεται δτι δέν έγιναν άκόμη σχετικοί φαρμακολο
γικοί, Ερευναι, άλλά άναφέρεται δτι ή ουσία αΰτη προκαλεΐ ισχυρούς σπασμούς 
καί δευτερογενώς παράλυσιν, ένώ κατά γενο,μένας παρατηρήσεις εΐ* τόν σκύλον, 
ή έν λόγω ούσία έπιφέρει διέγερσιν, ανησυχίαν καί παραισθήσεις. Ή  δρόγη έ'χει 
κατά μίαν εργασίαν έλαφρώς τονωτικήν — ορεκτικήν καί διουρητικήν ένέργειαν, 
χρησιμοποιούμενη είς στομαχικός διαταραχάς. (7. σελ. 563, 13. σελ. 88, 18. σελ. 
163, 25).

33· G lobu laria  a lypum  - Γλοβουλαρία ή άλυπος (κ . σουρέκι, σιδέρι, 
σένα).

Κυρία δραστική ούσία τοΰ ώς avoj φυτού είναι ό γλυκοζίτης γλοβουλαρίνη, 
ώς δευτερεύουσαι δέ συνυπάρχουν ό φλαβονογλυκοζίτης γλοβουλαρικιτρίνη, ή π ι
κρά ούσία πικροβουλαρίνη καί κατά 8— 9 % δεψικαί ούσίαι. Ά ,ν  καί τά φύλλα 
συνιστώνται πάλιν ώς καθαρτικόν μέσον, έν τούτοις ή δρόγη θεωρείται etc τούς 
νεωτέρους χρόνους «κατάλληλος και, επιβλαβής λόγω τών τοξικών ενεργειών τοΰ 
γλυκοζίτου γλόβουλαρίνης. (Δόσις 0,5 γραμ. προκαλεΐ είς τόν άνθρωπον έμε-



τον, κωλικόν, Ισχυράν διάρροιαν, ίλιγγον, κεφαλαλγίαν, κατέρειψιν. Είς τόν βά
τραχον δόσις 0,1— 0,3 γρα,μ. επιφέρει βραχυκαρδίαν, βραδύπνοιαν, θανατηφό- 
ρον παράλυσιν). (13. σελ. 311).

34. H edera  helix  - Χέδερα ό έλιξ (κ. κισσός).

'Ό λα τά όργανα τοϋ κισσού καί Ιδίως τά σπέρματα τοΰ καρπόν περιέχουν
άφθό-νους σαπωνίνας, μετ’ αυτών δέ και τήν ουσία έδερίνην. Οι μαύροι σαρκώ
δεις καρποί (ράγες) θεωρούνται ώς πολύ τοξικοί, δυνάμενοι ώς έκ τούτου νά 
προκαλεσουν βαρείας μορφής δηλητηριάσεις, άκόαη δέ καί θανατηφόρους, δπως 
συνέβη τούτο εις παιδία άπό τήν βρώισιν καρπών. ’Εκχύλισμα άκρων τρυφερών 
βλαστών χρησιμοποιούνται εις τήν ομοιοπαθητικήν, έκτος τών άλλων, καί κατά 
τής ραχίτιδος, ρινίτιδος, κατάρρου τών αναπνευστικών οργάνων, εις δέ τήν λαϊ
κήν θεραπευτικήν τά φύλλα κισσού έχρησιμοποιοϋντο άλλοτε υπό τού λαού1 ώς 
αποχρεμπτικά, επίσης κατά τής άρθρίτιδος, ρευματικών παθήσεων καί κατά τής
χοιραδώσεως. Άναφέρεται εξ άλλου, άλλά όχι μετά βεβαιότητος, οτι τά φύλλα
περιέχουν τήν ουσίαν έλξίνην μέ τοπικήν ερεθιστικήν ενέργειαν, άλλά όχι εις 
όλους τούς ανθρώπους. Κατά τινας ή δρόγη περιέχει καί βαλσαμικήν ρητίνην, 
λίπος, ίνοσίτην κ,λ.π. καί εΐναι ευκοίλιος, άνθελμινθική, έμμηναγωγός, στυπτική, 
αντιπηκτική, έφιδρωτική, άντιθρομβωτική. (5. σελ. 79, 7. σελ. 638, 13. 247).

35. H ellebo rus cyclophyllus - Έλλέβορος ό κυκλόφυλλος ( κ. σκάρφη , 
κάρπη ).

Ό  Έλλέβορος ό κυκλόφυλλος, τό τόσον κοινόν φυτικόν είδος τών ημιορει
νών καί ορεινών περιοχών τής Ελλάδος καί γνωστόν ώς σκάρφη ή τρελλόχορτο, 
δέν αναγράφεται είς τήν άναδιφηθείσαν βιβλιογραφίαν, παρά μόνον ετερα συγ
γενή πρός αυτόν καί σπάνια ή καί ανύπαρκτα διά τήν Ελλάδα είδη (Έλλέβορος 
ό μέλας, Έλ. ό πράσινος). Τό έν λόγφ φυτικόν εΐδος ήτο γνωστόν κα'ι είς τήν 
άρχαίαν Ελλάδα ώς θεραπευτικόν βότανον της μανίας, τής τρέλλας, χρησιμο- 
ποιούμενον επί μακρόν χρόνον μέχρι τέλους τού παρελθόντος αίώνος είς τά ψυ
χιατρεία, ό δέ λαός τό χρησιμοποιεί άκόμη και σήμερον ώς παυσίπονον κατά τής 
οδονταλγίας διά τοποθετήσεως τεμαχίου ρίζης εντός τοϋ τεριδωνισμένου (χαλα
σμένου) όδόντος. (Είς (ορισμένα χωρία τής ’Ηπείρου, ώς είς τήν Κληματιάν — 
Βελτσίσταν —· Ίωαννίνων, ό φιλοπαίγμων λαός τοϋ χωρίου άρέσκεται κατά τούς 
γάμους νά προσθετή είς τό κρασί αφέψημα τού φυτού μέ σκοπόν την πρόκλησιν 
ευθυμίας κα'ι τρέλλας). Πολύ πιθανόν και τό περιγραψόμενον αυτό ελληνικόν 
φυτόν νά περιέχη εις όλα τά όργανα καί ιδίως την ρίζαν, όπως καί τά συγγενή 
πρός αυτό είδη, διγιταλογλυκοζίτας (έλλεβορεινήν, έλλειβρίΛ+ην) μέ άναλόγους 
δραστικάς ιδιότητας πρός f κείνος τών γλυκοζιτών τής Δακτυλίτιδος. Μετά τών 
γλυκοζιτών, είς τό φυτόν, συνυπάρχει καί ή σαπωνίνη έλλεβορίνη, καθώς καί ακο- 
νιτικόν οξύ. Ό  Έλλέβορος ό κυκλόφυλλος χρήζει λεπτομερούς χημικής —  φαρμα
κολογικής έρεύνης. (7. σελ. 486).

36. H ypericum  p erfo ra tu m  - Ύπερικόν τό διάτρητον ( κ. βάλσαμον, 
βαλσαμόχορτο, χελονόχορτο)

Τό φυτόν, τό όποιον έχρησιμοποιεϊτο άλλοτε ώς φαρμακευτικόν (H erba 
hyperici), περιέχει είς ©λα τά οργα,να καί ιδίως τά φύλλα 0,05—1 % αίθέριον 
ελαιον, προ παντός άπ» τερπένια καί σεσκιτερπένια, επίσης τόν φλαβονογλυκοζί-



την ύπερίνην, δεψικήν ουσίαν ταννίνην (10— 12% ), πηκτίνην, χολίνην. Τά φυ
τικά όργανα και ιδίως τά παράνθια φύλλα, περιέχουν και τήν χρωστικήν ου
σίαν ύπερικίνην, ή οποία είναι φωτοευαίσθητος και τό αίτιον δερματικών παθή
σεων τοΰ λευκοϋ χρώματος ζώων (φωτοοσθένεια δερματϊτις, πτώσις μαλλιού λευ- 
κομάλλων προβάτων). 'Η  δρόγη έχει, χάρις εις τά συστατικά κα'ι ιδίως τό αίθέ- 
ριον ελαιον καί τήν ταννίνην, έξοχους θεραπευτικάς ιδιότητας, ήτοι άντιφλογι- 
στικάς, άντιμολυσματικάς, στυπτικάς, διουρητικός, αποχρεμπτικός, χρησιμοποιού
μενη άποτελεσματικώς κατά τών εγκαυμάτων, ώς έπουλωτικόν φάρμακον τών πλη
γών, ελκών κα'ι οιδημάτων, επίσης κατά κοκκύτου καί πνευμονικών ενοχλήσεων, 
όπως καί κατά μολύνσεων τών ουροποιητικών οργάνων. Αφέψημα χλωρών φύλ
λων, θεωρείται θεραπευτικώς ιδιαιτέρως πολύτιμον εις τήν ομοιοπαθητικήν καί 
προ παντός κατά εγκεφαλικής συμφορήσεως, επίσης κατά άναλόγου καταστά- 
σεως τής καρδιάς, πνευμόνων, κωλικών, τεινισμοΰ κΰστεως, ώς καί κατά μητρί- 
τιδος, κολπίτιδας. Εις τήν λαϊκήν ιατρικήν τό φυτόν έκτιμαται ιδιαιτέρως υπό 
τοΰ λαόν δι’ εξωτερικής χρήσεως ώς θεραπευτικόν βότανον τών πληγών ύπό μορ
φήν καταπλάσματος ή σκευάσματος εντός ελαίου, όπου διατηρείται ή ταξιανθία 
τοΰ φυτοΰ μέ ιδιότητας αιμοστατικός, έσωτερικώς δέ ώς άνθελμινθικόν, έμμηνα- 
γωγόν φάρμακον, πρός τούτοις δέ καί κατά τής γαστροεντερίτιδος, χρονιάς βρογ- 
χίτιδος, άρθρίτιδος, ρευματίτιδος, παθήσεως τοΰ ήπατος. (7. σελ. 587, 13. σελ. 
465, 19. σελ. 462, 25., 27. σελ. 8).

37. Hex aquifo lium  - Ίλεξ ό οξύφυλλος ( κ. άρκουδοποΰρνορο, λιόπρινο )■

Τά φύλλα περιέχουν τήν πικράν γλυκοζιδιοΰχον ουσίαν ίλικίνην, τήν κιτρί- 
νην χρωστικήν ίλιξανθίνην καί ενα οξύ, ό δέ φλοιός πηκτίνην, ένώ α! δραστικοί 
ούσίαι τοΰ καρποΰ είναι άγνωστοι (κατά τινας οΰτοι περιέχουν σάκχαρον, κιτρι
κόν οξύ κ.λ.π,). Τά φύλλα έχρη,σιμοποιοΰντο φαρμακευτικώς ώς δρόγη (Hebra 
Ilicis), ένώ σήμερον μόνον είς τήν ομοιοπαθητικήν καί λαϊκήν ιατρικήν αφέψη
μα χλωρών φύλλων, συλλεγέντων κατά τόν ’Ιούνιον μήνα, ώς φάρμακον διουρη
τικόν, καθαρτικόν, άντι πυρετικόν, κατά σπασμολυτικοΰ βηχός, χρονιάς βρογχίτι- 
δος, κωλικών, ρευματικών καί αρθριτικών ενοχλήσεων. Οι καρποί έχουν διουρη
τικός Ιδιότητας, χρησιμοποιούμενοι καί ώς ειδικόν φάρμακον κατά τής επιληψίας. 
Παιδία, έλκυόμενα άπό τους ερυθρούς καρπούς, είναι δυνατόν νά ΰποστοΰν δη- 
λητηρίασιν άπό τήν βρώσιν αυτών μέ συμπτώματα γαστροεντερίτιδος (εμετός, 
οξεία διάρροια), ακόμη δέ καί θανατηιφόρως, όπως πράγματι άναφέρονται τοιαΰ- 
ται περιπτώσεις. (3. Τ. 1. σελ. 79, 13. σελ. 642, 19. σελ. 316).

38. Ju n g lan s  reg ia - Γιοΰγλανς ή βασιλική (κ. καρυδέα).

Τά αρωματικά φύλλα τής καρυδέας περιέχουν δεψικάς ουσίας πλούσιας εις 
ενα οξύ, αίθέριον ελαιον (0,01— 0,03/6) καί τήν πικράν ουσίαν γιουγκλόνην, ό 
φλοιός 5% δεψικάς ουσίας, ό πράσινος καρπός περί τά 450— 1500 χιλιοστά τοϋ 
γραμμαρίου βιταμίνην C καί τά σπέρματα 40— 50% λιπαρόν ελαιον. Περί τής 
δραστικής ιδιότητος τοΰ είς έλαχίστην ποσότητα ένεχομένου αιθέριου ελαίου, δέν 
άναφέρεται τίποτε τό συγκεκριμένον, παρά μόνον δτι ίσως τοΰτο, ή ή πικρά ου
σία γιουγκλόνη, εχει έντομοδιωκτικάς καί έντομακτόνους ιδιότητας, ένώ τά φύλ
λα έκτιμώνται είς τήν φαρμακευτικήν κυρίως ώς δρόγη δεψικών ουσιών. Κατ’ 
άλλους, ό φλοιός καί τά φύλλα είναι εναλλακτικά, καθαρτικά, χρησιμοποιούμενα 
καί κατά τοΰ έ'ρπητος, εκζεμάτων καί χοιραδώισεως (χελώνια). Εις τήν όμοιοπα-



θητικήν χρησιμοποιείται εκχύλισμα πρασίνων καρπών κατά γαστροεντερίτιδος, 
είς δέ τήν λαϊκήν θεραπευτικήν τά φύλλα ώς καθαρτικόν τοΰ αίματος, κατά τής 
χοιραδώσεως, ραχίτιδος, γαστροεντερίτιδος, αρθριτικών παθήσεων καί ώς άνθελ- 
μινικά. (13. σελ. 373, 14. Τ. 1. σελ. 89, 19. σελ. 182).

39. Ju n ip e ru s  oxycedrus - Γιουνίπερος ό όξύκερδος ( κ. άρκευθος, 
κέδρος, κέντρος).

Τό φυτόν περιέχει έλαιο,ν, τό κεδρέλαιον ( p ixy jun ipep i oleum  cedri ο- 
xycerdi, ), τό όποιον λαμβάνεται διά ξηρας άποστάξεως τοΰ ξύλου καί τών 
άκρων τών κλάδων. Τούτο έχρησιμοποιεΐτο άλλοτε κατά χρονιών δερματικών πα
θήσεων και ώς άνθελμινθικόν, κατά τινας δέ καί ώς διουρητικόν και απολυμαν
τικόν τών ουροποιητικών οργάνων, εις δέ τήν λαϊκήν ιατρικήν έξοχερικώς δι’ εν
τριβής διαλύματος ή αλοιφής κατά δερματικών ασθενειών καί ρευματισμών. Οί 
καρποί χρησιμοποιούνται εις τήν ιατρική» ώς διουρητικόν μέσον. (13. σελ. 373, 
11  Τ. 1. σελ. 89, 10. σελ.' 482).

40. L ae tuca  scariola - Λακτοΰκη ή πριονόφυλλος (κ. άγριομάρουλο).

Ό  γαλακτώδης χυμός τοΰ φυτοΰ περιέχει τήν ουσίαν λακτοπικρίνην, ή οποία 
έχρησιμοποιεΐτο άλλοτε φαρμακευτικώς είς ξηράν κατάστασιν ώς «L ac tu cariu m  
G allicum  ) μέ αναλγητικήν, καταπραϋντικήν ενέργειαν. (13. σελ. 506).

41. L am ium  album  - Λάμιον τό λευκόν (κ. λαβρόχορτο).

Τά άνθη καί δλα τά μέρη, τοΰ φυτοΰ περιέχουν βλενώδεις ουσίας, εις τά άν
θη ενέχονται καί δεψικαί ούσίαι καί σαπωνίνη (σαπαη'ίνη άφθονος εις τήν ρί
ζαν), ολίγον αιθέριον έλαιον και είς ανεξερεύνητος γλνκοζίτης. 'Η  πόα περιέχει 
μέχρι 14 % δεψικάς ουσίας καί τό φύλλον πολύ ξανθοφύλλην. Τό ώς άνω φυτόν 
χρησιμοποιείται κατά κύριον λόγον φαρμακευτικώς ώς γλίσχρασμα ένεκα τών
6,λενωδών ουσιών (M ucilaginosum —παχύρρευστον πηκτό,ματώδες σκεύασμα, ό- 
ψειλόμενον εις βλένας καί κόμμεα). Τά άνθη έχουν μετρίαν καί ή δρόγη ίσχυράν 
στυπτι,κήν ενέργειαν, λόγω δέ τής παρουσίας σαπωνινών, εΐναι καί αποχρεμπτι
κέ). Είς τήν ομοιοπαθητικήν χρησιμοποιείται αφέψημα νωπών άνθέων καί φύλλων 
κατά τής αϋπνίας μέ αίσθημα αγωνίας καί φόβου καί έιιμόνων ιδεών, επίσης κα
τά προώρου έμφανίσεως έμμηνορρήσεως, κατά λευκορροίας, καταρροϊκών κατα
στάσεων τών νεφρών. Είς τήν λαϊκήν ιατρικήν χρησιμοποιούνται τά άνθη κατά 
καταρροϊκών καταστάσεων τών βρόγχων, κατά βρογχίτιδας, πνευμονικής φυμα
τιώσεων, χοιραδώσεως, δυσμενορροίας. Τά άνθη ώς βάμμα θεωρούνται κατά τι- 
νας ώς έξαίρετον αιμοστατικόν, άνάλογον μέ τήν έρυσιβώδη όλυραν ( Secale 
.co rnu tum  (12., 13, σελ. 599).

42. L au ru s  N obilis - Δάφνη ή εύγενής (κ. δάφνη, βάγια).

Τά δερματώδη, αρωματικά καί μέ λυσιγενεΐς έλαιογόνους αδένας φύλλα τής 
δάφνης περιέχουν 1,3 % αίθεριον έ'λαιον (άπό 45 % κυνεόλην, 12% τερπένια, 
3— 4 % σεσκιταρπένια, 3 % μεθυλευγενόλην, όλίγην εύγενόλην κ.ά.) , ό δέ καρ
πός αιθέριον έλαιον καί λιπαρόν ελαιον. Τά φύλλα είναι φαρμακ,ευτικώς χρήσιμα



μέ αντισπασμωδικήν καί στομαχικήν ενέργειαν, οι δέ καρποί ( F ru c tu s  L,auri 
S iccati ) έθεωροΰντο άλλοτε ώς τονωτικοί, στομαχικοί καί στυπτικοί. Εκχύλι
σμα ή αλοιφή τών καρπών δι’ εξωτερικής χρήσεως, εχει άντιπαρασιτικάς Ιδιότη
τας (κατά φθειρών, τσιμπουριών κ.λ.π.). Σήμερον χρησιμοποιείται ένιαχοΰ έξω- 
τερικώς τό δι’ άποστάξεως τών φύλλων λαμβανόμενον αίθέριον ελαιον (δαφνέ- 
λαιον) ώς ερεθιστικόν τοϋ δέρματος, εις δέ τήν ομοιοπαθητικήν αφέψημα χλω
ρών φύλλων, όπως καί είς τήν λαϊκήν ιατρικήν (φύλλα, καρπός, ελαιον) ώς στο
μαχικόν κ.λ.π, (13. σελ. 459).

43. L eo n u ru s cardiaca - Λεόνουρος ό καρδιακός.

Τά φύλλα τού ώς άνω ψτυτοϋ έχουν δυσάρεστον οσμήν, περιέχοντα, μίαν άνε- 
ξερεύνητον άπό χημικής «πάψεως ουσίαν, τήν λεουνορίνην, 5,9% δεψικάς ου
σίας, 0,003 % αίθεριον ελαιον, έν χημικώς άγνωστον αλκαλοειδές καί ουδόλως 
σαπωνίνας. Ή  δρόγη ( H erba L eonuri cardiaca ) συνιστάται άπό μακροΰ 
χρόνου, δπως καί ή ρίζα τής Βαλλεριάνης τής φαρμακευτικής ( R adix  Valeria
nae ), κατά νευερικής φύσεως καί λειτουργικής βλάβης τής καρδίας, κατά συ- 
νεπεία μετεωρισμού γαστροκαρδιακών ενοχλήσεων, κλιμακτη,ριακών διαταραχών, 
καρδιακών κτύπων Basadow, κατά νευρασθενείας καί επιληψίας, καθώς καί ώς 
έμμηναγωγόν μέσον. Τό φυτόν έχει καί «ντιδιαρροιακάς ιδιότητας λόγω τής συν- 
υπάρξεως δεψικών ουσιών, ενώ περί άμεσου ενεργείεας αύτοΰ επί τής καρδίας 
καί τοΰ κυκλοφοριακοΰ συστήματος, δέν είναι γνωστόν άκόμη; τίποτε τό σχετικόν. 
Ή  άναφε,ρομένη έξ άλλου άντιφυσώδης ενέργεια, δέν είναι δυνατόν νά οφείλεται 
εις τήν έλαχίστην ποσότητα αιθέριου ελαίου, άλλά. μάλλον ίσως είς τήν μη έρευ- 
νηθεΤσαν πικράν ουσίαν. Ά πό τά βιβλιογραφικά δεδομένα συνάγεται τό συμπέ
ρασμα ότι αί ιδιότητες καί ή ενέργεια, τών ουσιών τού1 έν λόγω φαρμακευτικού 
φυτοΰ, δέν έ'χουν διευκρινισθή άκόμη. Είς τήν ομοιοπαθητικήν χρησιμοποιείται 
αφέψημα χλωρού1 φυτοΰ κατά τής στηθάγχης, είδικώς τών γυναικών, κατά κλι- 
μακτηριακών ενοχλήσεων, δυσμενορροίας, άμηνορροίας, στειρότητος καί αναιμίας. 
“Αλλοτε ή δρόγη ( H erba cardiaca ) ήτο απαραίτητον έφόδιον τής οικιακής 
λαϊκής θεραπευτικής κατά στενό,καρδίας, καρδιακών παλμών κ.λ.π., όπως καί ή 
ρίζα τής Βαλλειριάνης τής φαρμακευτικής. (7. σελ. 790, 13. σελ. 661, 14. Τ'. 
5)4. σελ. 2, 392 ,'29).’

4 4. M atricaria cham om illa  - Ματρικαρία to χαμαίμηλον (κ. χαμομήλι)

Τό χαμαίμηλον είναι σπουδαιότατον φαρμακευτικόν φυτόν, χρησιμοποιούμε- 
νον άπό άρχαιοτάτων χρόνων, άλλά αί πρώται ενδείξεις περί τής φαρμακευτικής 
του χρήσεως χρονολογούνται άπό τής εποχής τοϋ Λατίνου Πλινίου κα'ι τοΰ Έλλη- 
νος Μικρασιάτου καί πατρός τής Φαρμακογνωσίας Διοσκουρίδου. Κύριαι καί 
σπουδαιότατοι δραστικοί ουσία, τοΰ φυτοΰ εΐναι τά αιθέρια έλαια, τά. όποια ενέ
χονται κατά 0,2—1,2/0 κυρίως είς τά άνθη (κεφάλια) καί αποτελούνται κατά 
4,6 % άπό τό φαρμακολογικώς καί θεραπευτικώς σπουδαιότατον καί πολυτιμότα- 
τον βαθυκύανον χαμαζουλένιον. Τά. άνθη περιέχουν καί διαφόρους αλλας ουσίας, 
όπως μίαν μή καθορισθεϊσαν πικράν ουσίαν, τόν φλαβονογλυκοζίτη,ν άπιίνην, επί
σης άπιγενίνην, παράγωγα ,κουμαρίνης, ένα άγνωστον γλυκοζίτην, σαλικυλικόν 
ό'ξύ, μί|αν ρητίνην, μΐανί παραφίνην, φυτοσ(τίειρί'νηιν, λεβιουλόζην κ.α. Ή  κυ
ρία καί σπουδαία δραστική ίδιότης τοΰ χαμαίμηλον ώς φαρμάκου, οφείλεται είς 
τά αιθέρια έλαια, τά όποια, χάρις είς τό συστατικόν αυτών χαμαζουλένιον, έχουν



εκτάκτως άντιφλογιστικάς κα! ά'λλας πολυτίμους Ιδιότητας, ώς αντισπασμωδικός, 
τονωτικάς τοΰ πεπτικού συστήματος, κατά τής παχυσαρκίας, έσωτερικώς προ παν
τός ώς σπασμωλυτικόν μέσον, ώς άντιφυσώδες διεγερτικόν τής κυκλοφορίας, έφι- 
δρωτικόν, χολαγωγόν, άντιδιαρροιακόν, παυσίπονον τών κοιλιακών πόνων, τών 
νευραλγιών, τής υστερίας κλπ. Τό χαμαίμηλον χρησιμοποιείται έξωτερικώς ώς 
επίθεμα ώς θεραπευτικόν μέσον τών πληγών -κα'ι φλογώσεων τοΰ δέρματος ένεκα 
τών άντισυπτικών και αντιφλογιστικών ιδιοτήτων του, επίσης ώς άφέι)ιημα ή έγχυ
μα διά πλύσεις τών ,ματιών, τών φλεγμονών, τής στοματικής κοιλότητος, τών χρο
νιών τραυμάτων κλπ. Είς τήν φαρμακευτικήν βιομηχανίαν παρασκευάζονται άπό 
τά άζουλένια καλλυντικοί, καθώς κα'ι άποσμητικα! άλοιφα! και πομάδες. Ώ ς  έκ 
τούτου, λοιπόν, τό χαμαίμηλον απέκτησε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον είς τήν φαρμα
κευτικήν βιομηχανίαν. (Ι.Τ .5. σελ. 33.1958, 7. σελ. 898, 13. σελ. 416, 20., 25).

4ό. M elissa officinallis - Μέλισσα ή φαρμακευτική (κ. μελισσόχορτο, 
μελισσοβότανο ).

Τό μελισσοβότανο εχει αρωματικά κα'ι μέ εύχάριστον οσμήν λεμονιού φύλλα, 
περιέχοντα, άναλόγως τοΰ κλίματος καί τοΰ εδάφους, 0,01— 0,1% (0,1— 0,25 %)  
αίθέριον ελαιον (μελισσέλαιον, μέ συστατικά κα'ι ασμοφόρους ούσίας κιτράλην 
κα! κιτρονελλάλην), πρός τούτοις λιναλοόλην, γερονιόλην κα! άλδεΰδας, έπισης 
4% δεψικήν ούσίαν, μίαν πικράν κρυσταλλουμένην ουσίαν κα! βλένην. Τά φύλ
λα έχουν, χάρις ε!ς τό αίθέριον ελαιον, κατευναστικάς, αντισπασμωδικός, τονωτι
κάς, όρεκτικάς, στομαχικάς δραστικάς ιδιότητας. Τό μελισσοβότανο χρησιμοποιεί
ται κυρίως ώς A m arum  A rom aticum  ώς αφέψημα κατά τής ανορεξίας, τής 
αϋπνίας, κατά νευρικών παθήσεων και Ιδίως υποχονδρίας, υστερίας και κατά τοΰ 
μετεωρισμού, επίσης εις τήν αρωματοποιίαν κα! διά τήν παρασκευήν ηδυπότων. 
(7. σελ. 798, 13. σελ. 447, 19. σελ. 525),

4fi, M elittis m eH ssophylum  - Μελιττίς τό μελισσόφυλον.

Τά ανθη τοϋ ώς άνω φυτοΰ έχουν εύχάριστον οσμήν μέλιτος κα! τό φυτόν 
περιέχει κουμαρίνην, εις τήν οποίαν κα'ι αποδίδεται ή οσμή μέλιτος. Τό έν λόγω 
φυτικόν είδος άναφέρεται χρησιμοποιούμενον ώς ήρεμιστικόν— κατευναστικόν κα'ι 
εις τήν λαϊκήν ιατρικήν, δπως τό μελισσοβότανο κα! ή ιιαντζουράνα, ιδίως ώς θε
ραπευτικόν τών πληγών, καθαρτικόν τοΰ αίματος κα! ώς διουρητικόν. (4.4)4. σελ. 
2469, 19. σελ. 361).

47. N igella d a tn aseen a  - Κι·)έλα ή δαμασκηνή (κ. κουτσουλόχορτο 
μαυροκόκκα).

Τά φύλλα κα'ι τά μέ οσμήν φράουλας κατά τήν σύνθλιψιν σπέρματα περιέ^ 
χουν σαπωνίνας, καθώς κα! κατά 0,4% έν κυανοΰν κα'ι φθορίζον αίθέριον ελαιον 
κα! τό αλκαλοειδές δαμασκηνίνην. Ή  συνολική δραστική ενέργεια τοΰ' φυτοΰ 
καθορίζεται κυρίως άπό τήν σαπωνίνην κα! τό αίθέριον ελαιον, διά τοΰτο κα! 
τό φυτόν χρησιμοποιείται είς τήν λαϊκήν θεραπευτικήν ώς άφυσον, ώς διουρητι
κόν, γαλακταγωγόν κα! άνθελμινθικόν μέσον. Ή  δαμασκηνίνη επενεργεί διεγερ- 
τικώς έπ! τών χολεκκριτικών απολήξεων τών νεύρων, ώς κα! έπ! τών σιελογόνων 
αδένων, ειδτκώς δπως ή πιλοκαρπίνη, άλλά εις μικρότερον βαθμόν. ΕΓις μεγάλην 
δόσιν ή ουσία αΰτη. δρα κεντρικώς ναρκωτικώς. Ή  συμμετοχή τής δαμασκηνί-



νης είς τήν δραστικήν ενέργειαν είναι ασήμαντος, λόγω τής πολύ μικράς περιε- 
τκικότητός της. (13. σελ. 256).

48. P lan tag o  lanceo lata  - Πλαντάγον τό λογχοειδές (κ. πεντάνευρο).

Τά φύλλα, ή ρίζα και τά σπέρματα περιέχουν βλενώδεις ουσίας και τόν γλν- 
κοζίτην άουκοβίνην (— ριναντίνην, σπέρματα 1 %) ,  κατά τινας δέ κα! βακτηριο
κτόνους ή βακτηριαστατικάς ουσίας. Τό φυτόν χρησιμοποιείται φαρμακευτικώς 
ενεκα τών βλενωδών ουσιών κατά κύριον λόγον ώς γλίσχρασμα (M ucilaginosum ) 
και εχει μαλλακτικάς και άντιδιαρροιακάς Ιδιότητας, κατά τινας δέ καί αποχρεμ
πτικήν ενέργειαν, ή οποία δμως δέν είναι γνωστόν έάν οφείλεται εις τόν γλυκο- 
ζίτην άουκοβίνην. Ή  δρόγη έ'χει καί αιμοστατικήν δραστικήν ιδιότητα, διότι (10% 
decost ) προάγει in v itro  και in vivo τήν πήξιν τοϋ αίματος. Τό ώς ανω 
είδος χρησιμοποιείται εις τήν ομοιοπαθητικήν, δποις και τά Ιτερα είδη τοΰ ίδιου 
γένους, έξωτερικώς ώς κατάπλασμα χλωρών φύλλων διά τήν θεραπείαν πληγών 
και έσωτερικώς ώς σιρόπιον κατά κατάρρου τών άνωτέρων αναπνευστικών οργά
νων, κατά βρογχίτιδος, κοκκύτου, άσθματος, πνευμονικής φυματιώσεως, χοιρα- 
δώσεως. (7. σελ. 481, 13. σελ. 600, 19. σελ. 565. 25).

49. P o ten tilla  pedata  - Ποτεντίλλα ή ( ποδοφόρος κ. πικροτσοΰκι, ά- 
φορμοχόρτι ).

Τό φυτόν περιέχει παράγωγα τοΰ διϋδροξυλοβενζολίου, δειμικάς ουσίας τοϋ 
τύπου D — κατεχίνης, άφθονον κινοβικόν οξύ και μίαν συμπεπυκνωμένην ουσίαν 
κατά 17— 22 % . Είς τήν ομοιοπαθητικήν χρησιμοποιείται εκχύλισμα τής δρόγης 
κατά οξειών κα! χρονίων φλογώσεων τοΰ στομάχου (γαστροεντερίτιδος, έντερο- 
κολλίτιδας, δυσεντερίας), ή δέ ρίζα ώς καλόν και ισχυρόν άντιδιαρροιακόν μέ
σον. (16. σελ. 144).

50. P ru n u s  sp inosa - ΓΙροΰνος δ ακανθώδης ( τσαπουρνιά, βουρβουλιά, 
μαμουσιά),

Τά ανθη περιέχουν τόν φλαβονογλυκοζίτην κεμπφερίνην μετά τής άγλύκου 
κε,μπφερόσης, καθώς και ίχνη; ενός ύδροκυανογλυκοζίτου, οί δέ εδώδιμοι κυανοί 
καρπό! οργανικά οξέα, σάκχαρον, δεψικήν ουσίαν, πηκτίνην κα! τά σπέρματα, 
δπως δ'λα τά είδη τοΰ γένους Προύνου, τόν γλυκοζίτην άμυγδαλίνην μέχρι 3%.  
Τά άνθη έχουν λόγω τών ενεχόμενων φλαβονών διουρητικάς, ύπακτικάς καί άσθε- 
νώς καθαρτικάς ιδιότητας, οί δέ καρπό! πολύπλευρον κα! ευνοϊκήν ενέργειαν έπ! 
τοΰ άνθρώπου (διέγερσις τοΰ δλου άδενώδους συστήματος και ένίσχυσις κύκλου 
ουσιών, άνανέωσις σωματικών δυνάμεων, αίματοκαθαρτική ενέργεια κλπ. Είς 
τήν ομοιοπαθητικήν χρησιμοποιείται αφέψημα νωπών άνθέων προ τής έξανθή- 
σεως κατά κωλικών, πλευρίτιδος, κυστίτιδος, πλευρίτιδος έξιδρωματικής, πλευρί- 
τιδος ΰδρωπος, δυσμενορροίας κα! λευκορροίας, είς δέ τήν λαϊκήν ιατρικήν ώς 
διουρητικόν κα! ήπιον καθαρτικόν μέσον, επίσης ώς έφιδρωτικόν κα! καθαρτι
κόν τοΰ αίματος. (1.1957.Τ.4. σελ. 154, 7. σελ. 517, 13. σελ. 292, 19. σελ. 583) :
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51. Psoralea b itm ninosa  - Ψ ορηλέ« ή άσφάλτοσμος (κ. βρωμόχορτο, 
βρωμούσα, άγριοτριφΰλλι κ.λ.π. ).

Εϊς τήν άναδιφηθεΐσαιν βιβλιογραφίαν, μόνον εις εν πολύτομον χλωριστικόν 
σύγραμμα (14.Τ.4/3. σελ. 1384) μνημονεύεται τό ώς άνω φυτικόν είδος ώς δρ<> 
γη « H erb a  trifo lli b itum inosi » καί κατά τήν περιγραφήν, δ βλαστός περιέ
χει κατά 0,048% εν οίχρουν ήμίρρευστον ελαιον μέ λιπαρά οξέα. Τό έν λόγω φυ
τικόν είδος : χ ρ». ο ι μ ι τι ο ι ε Τ τ ι > υπό τοϋ ΙΠ Π Ο Κ Ρ Α Τ Ο Φ Σ  καί τώιν ιπποκρατικών 
ιατρών, καθώς καί υπό τοϋ Δ ΙΟ ΣΚ Ο Τ ΡΙΔ Ο Τ  καί άλλων ώς άποχρεμπτικόν καί 
θεραπευτικόν μέσον τών πληγών.

52. R h am n u s ru p es tr is  - Ράμνος (κ. μαυραγκαθιά η λατζοχεργία)

Τό ώς ανω φυτικόν είδος άναγράφεται μόνον εις εν 'σύγγραμμα Φαρμακο- 
γνωσίας (19. σελ. 599), κατά τό όποιον τούτο είναι καταχωρημένον εις τήν Γαλ
λικήν Φαρμακοποιίαν ώς διουρητικόν. Ό  φλοιός περιέχει ερυθρόν σάκχαρον καί 
άνθρακινόνην καί έχει καθα,ρκτικάς δραστικός Ιδιότητας.

53. Rosa canina - Ροδή ή κυνορροδή (κ. άγριοτιανταφυλλιά).

Φα,ρμακευτικώς χρήσιμος καί μάλιστα πολύτιμος εΐναι μόνον ό ξηρός καρπός 
τοϋ ώς ανω φυτοϋ ( F ru c tu s  cynosbati ), ό όποιος περιέχει ώς κυρίως δρα
στικήν ουσίαν τήν βιταμίνην C είς μεγάλην ποσότητα άπό 500— 1500 χιλιοστογραμ- 
μάρια, ήτοι 0,5— 1,7%, ώς δευτερευούσας δέ διαφόρους αλλας βιταμίνας (βιτα
μίνην Β I, βιταμίνην Β II , βιταμίνην Κ, βιταμίνην Ρ  κ.λ.π.), φλαβόνας, δεψικήν 
ουσίαν 2— ?>%, πηκτίνην 11— 13%, αίθεριον ελαιον, ίχνη βανιλλίνης, οργανικά
οξέα 3,5 % , Ίυ&ερτο'βάκκαρον 10....13 %, σακχα ρόσην 2,5%, λιπαρόν ελαιον 1—
1,5%, καρωτινοειδή, χρωστικήν ουσίαν λυκοπίνην. Ή  είς βιταμίνην C περιεκτικότης 
αυξάνει μέχρι τής ώριμάνσεως τοϋ καρποΰ, ενώ1 μετά τήν πλήρη αυτού ώρίμανσιν 
ΰφίσταται συνεχή μείωσιν. Σημειωτέον οτι ή εις βιταμίνην C περιεκτικότης τοϋ 
καρπού ΰφίσταται σημαντικός διακυμάνσεις άναλόγως τών συνθηκών τοϋ περι
βάλλοντος (κλίματος καί εδάφους). "Οταν ή συλλογή, ή άποξήρανσις καί ή διατή-
ρησις τών καρπών γίνη μέ προσοχήν καί επιμέλειαν, τότε επιτυγχάνεται καί ή δια-
τήρησις σημαντικού ποσοστού τής άρχι.κώς .μεγάλης πο,σότητος περιεχομένης βιτα
μίνης C. Ή  φυσική αΰτη βιταμίνη C εΐναι όλιγώτερον ευπαθής εις τήν έπίδρασιν 
συνυπαρχουσών ουσιών καί περισσότερον σταθερά καί αμετάβλητος έναντι τών γα
στρικών οξέων έν σχέσει πρός τήν καθαράν βιταμίνην C (=  άσκορβουτικόν οξύ), 
ΰπερεχουσα οΰ'το> ταύτης ώς πρός τήν ενέργειαν. Οί καρποί τής (Αγριοτριανταφυλ
λιάς χρησιμοποιούνται ώς εύθηνή πηγή προμήθειας τής πολυτίμου άπό θεραπευτι
κής άπόψεως βιταμίνης C. Οί καρποί χρησιμοποιούνται ώς τέϊον κατά νεφρικών 
παθήσεων, χολολιθιάσεως, κατάρρου τής ουροδόχου κΰστεως, κατά βηχός μέ αίμό- 
πτυσιν, εμετού, διαβήτου, προσέτι ώς διουρητικόν καί τονωτικόν μέσον τον οργα
νισμού, χωρίς μάλιστα οΰδεμίαν ερεθιστικήν έπίδρασιν επί τών νεφρών. Είς 
τήν όμοιπαθη.τικήν χρησιμοποιείται εκχύλισμα χλωρών φύλλων καί άνθέων κατά 
τής στραγγουρίας (έποίδυνος καί δυσχερής διούρησις). (7. σελ. 515, 13. σελ. 631, 
14.Τ .4)2. σελ. 1037, 19. σελ. 592, 24.Τ.8)9. σελ. 167).

54. R ubus fru tico su s - Ροΰβος ό θαμνώδης (κ. βάτος» βατσινιά).
Τό ώς άνω φυτόν καί. ιδίως τά φύλλα αΰτοΰ περιέχουν άφθονους δεψικάς 

ουσίας, φλαβόνην, βιταμίνην C καί ένα πι,κρόν γλυκοζίτην, ό δέ καρπός άνθοκυά-



νας, οργανικά οξέα, βλένην, πηκτίνην και σάκχαρον. ’Εκχύλισμα μίζης καί τρυ- 
φεερών βλαστών μέ φύλλα έχει διουρητικήν ενέργειαν κα'ι έξασκεί ευεργετικήν έπί- 
δρασιν έπ'ι τών κενώσεων, χάρις δέ εις τον πικρόν γλυκοζίτην, είναι κα'ι τονωτι
κόν τών πεπτικών οργάνων. Τά φύλλα χρησιμοποιούνται είς τήν λαϊκήν Ιατρικήν 
ώς στυπτικά, οί δέ καρποί, έκτος τών άλλων, καί διά τήν παρο&σκενήν σιροπιού1. 
(7. σελ. 515, 13. σελ. 338).

55. R u ta  g raveo lens - Ρυτή ή βαρύοσμος (κ. απήγανος, πήγανος).

Τό φυτόν είναι βαρύοσμον καί περιέχει ώς κυρίαν δραστικήν ουσίαν, ιδίως 
είς τά φύλλα, έν φ&ορίζον καί εντόνου οσμής αίθέριον ελαιον κατά 0,07— 0,09,%, 
το άπηγανέλαιον, τό οποίον λαμβάνεται δι’ άποστάξεως χλωροί φυλλοφόρου φυ
τού καί άποτελεϊται άπό διαφόρους επί μέρους ουσίας (μέ κύριον συστατικόν αυ
τού μέχρις 90 % τήν μεθυλον— μονυλοκετόνην, επίσης διαφόρους άλιφατικάς άλ- 
κοόλας, μεθυλοσαλικυλικάς ουσίας, τερπένας, κινεόλην— κυανοΰν ελαιον, κουμαρί- 
νην κ.α.). Μετά τού αιθέριου ελαίου 'συνυπάρχουν καί αλλαι ούσίαι, δπως ό φλα- 
βανογλυκοζίτης ρουτίνη, επίσης ρητίνη, δεψικαί ουσία ι, φουροκουμαρίναι 0,5— 1% 
κ.ά. Τά φύλλα έ’χουν πικράν καί δριμείαν καυστικήν γεΰσιν, δυνάμενα δι’ απλής 
επαφής νά προκαλέσουν τοπικώς ισχυρόν ερεθισμόν καί βλάβην τής έπιδερμίδος, 
ίδιότης όφειλομένη, είς τό άπηγανέλαιον χα\ ι δ ί ω ς  είς τό κύριον συστατικόν του τήν 
μεθυλο— ν— μονυλοκετόνην. Ή  ουσία αυτή είναι κατά νεωτέρας ερεύνας τό αί
τιον τοΰ άπό μακροΰ χρόνου, ώς έκτρωτικοΰ μέσου χρησιμαποιουμένου φυτοΰ. Ό  
απήγανος προκαλεί δι’ εσωτερικής χρή,σεως φλόγωσιν τοΰ πεπτικού συστήματος 
καί είς ίσχυράν δόσιν, γενικήν έξάντλησιν, ιιείωσιν τών σφιγμών, πτώσιν τής θερ
μοκρασίας, άφθονον σιελόρροιαν, γαστροεντερίτιδα καί π ρ ή ξ ι μ ο ν  τής γλώσσης καί 
τοΰ φάρυγγος. Ό  φλαβονογλυκοζίτης ρουτίνη έ'χει πολύ ,μικράν δραστικήν ενέρ
γειαν, έπιφέρων, κατά γενομένας έρεύνας έπί πειραματοζώων, μόνον είς μεγάλην 
δόσιν πτώσιν τής άρτηριακής πιέσεως. Α,ί ώς άνω ιδιότητες τοΰ απηγάνου δέν χά
νονται μετά τήν άποξήρανσιν τοΰ φυτού'. Τό άπηγανέλαιον χρησιμοποιείται έξωτε
ρικώς ώς φθειροκτόνος καί έντομοδιώκτις ουσία. Είς τήν θεραπευτικήν χρησιμο
ποιείται ό 'απήγανος μόνον είς τήν ομοιοπαθητικήν καί μάλιστα αφέψημα φυτοΰ, 
συλλεγέντος προ τής άνθήσεκος, κατά διαφόρου φύσεως αισθητικών καί κινητικών 
βλαβών (π.χ. έξασθενίσεως όράσεως συνεπεία ύπερκοπώσεως οπτικών νεύρων καί 
A ccom odanorrhagie » κατά κνισμών, συγκαυμάτων, ρευματισμών, άρθριτισμών, 
νευραλγίας, μητρορραγίας, είδικώς έπί «A bortus im m inens» έπαπεΛουμένης άπο 
βολής. Κατά τινας ή δρόγη έχει καί ιδιότητας διεγερτικός, αντισπασμωδικός, έμ- 
μηναγωγοΰς, συνιστωμένη, ώς ωφέλιμος καί κατά τής υστερίας. Εις τήν λαϊκήν 
θεραπευτικήν χρησιμοποιείται ύπό το ΰ λαού έξωτερικώς ώς ερεθιστικόν μέσον, ώς 
έγχυμα διά γαργά,ρες καί έσωτερικώς ώς στομαχικόν, αφυσον, αντισπασμωδικόν, 
■έφιδρωτικόν, άνθελμινθικόν καί προ παντός ώς έμμηναγωγόν καί έκτρωτικόν. Ό  
απήγανος ήτο τό Πήγανον ή ή Ρυτή τοΰ ΙΠ Π Ο Κ Ρ Α Τ Ο Τ Σ  καί ΘΕΟΦΡΑΣΤΌΤ 
καί συνιστατο ώς συσπαστικόν τής μήτρας, ώς έμηναγωγόν καί κατά τής επιλη
ψίας καί διαταραχών τοΰ νευρικού συστήματος. Τάς ιδίας ιδιότητας άπέδιδε εις 
τό φυτόν καί ό Μ Ό Σ Κ Ο Τ Ρ ΙΔ Η Σ , κατά τόν οποίον: «πήγανον ορεινόν καί άγριον, 
τοΰ ημέρου τοΰ κηπευτικού δριμύτερον... εμμήνων άγωγά έσθιόμενα καί πίνομε 
να... κινεί καί καταμήνια, τό δέ έμβρυον φθείρει...». 'Ο ΠΑΙΝΦΟΣ καί ό ΑΘΗ
Ν Α ΙΟ Σ συνιστοΰν τόν άπήγαγον καί ώς προληπτικόν τών δηλητηριάσεων. (1.1958. 
Τ.5. σελ. 33, 1971.Τ.8. σελ. 31, 7. σελ. 617, 13. σελ. 459, 25).



56. S a lv ia  officinalis - Σάλβια ή φαρμακευτική (κ . αλιφασκιά, έλελί- 
φασκος),

"Ολα τά μέρη τοΰ φυτοΰ περιέχουν αιθέριον έ'λαιον (τά φύλλα 1,5— 2,5%, 
άποτελούμενον κατά 50 % άπό θουγιόνην, προσέτι κυμόλην, τερπένια, πινένια, 6ορ- 
νεόλην, ίχνη καμφοράς), ώς δευτερεύουσαι δέ ούσίαι περιέχονται είς τά φΰλλα 
7— 8 56 δεψικαί ούσίαι, 0,15% όξινος σαπωνίνη, είς ούχι πλήρως γνωστός γλυκο- 
ζίτης, πικρά ουσία, ρητίνη, άμίδιον νικοτινικού οξέος κ.ά. Ή  φαρμακευτική χρή- 
σις τοΰ έλελιφάσκου καί μάλιστα ώς ανθιδρωτικού, χρονολογείται άπό τάς άρχάς 
τοΰ 17ου αίώνος, ή δέ -ανθιδρωτική ίδιότης αύτοΰ είναι, κατά κλινικάς καί πειρα- 
ματικάς παρατηρήσεις, τόσον ισχυρά, ώστε τό έν λόγω φυτόν νά ύπερέχη καί αυ
τής τής πιλοκαρπίνης ώς πρός τήν δραστικήν ενέργειαν επί τών ίδροτοποιών αδέ
νων. Ή  σπουδαιότατης σημασίας ανθιδρωτική αύτη ίδιότης έκδηλοϋται ταχέως, 
φθάνουσα τό μέγιστον μετά 2,5 ώρας καί δυναμένη νά διατηρήται περισσότερός 
ημέρας. Έ νεκα τών πολυτίμων τούτων ιδιοτήτων τοΰ έλελιφάσκου, τό φυτόν εί
ναι δυνατόν νά χρησιμοποιηθώ έπιτυχώς θεραπευτικώς ώς μέσον καταπολεμήσεως 
τοϋ «φθόνου νυκτερινού ίδρώτος τών φυματικών. 'Ο έλελίφασκος ενεργεί καί ανα
σταλτικοί·; επί τών μαστικών (γαλακτοφόρων) αδένων μέχρι π λ ή ρ ο υ ς  στειρεύσεως, 
δπως επίσης καί κατά τι θεραπευτικώς επί τοΰ σακχαροδιαβήτου. Τό ελαιον των 
φύλλων (O leum  S a lv ae ) εχει, κατά σχετικάς παρατηρήσεις επί πειραματόζωων, 
καί σπασμολντικήν ενέργειαν, τό δέ φυτόν, κατά νεωτέρας έρευνας, καί οίστρογό
νους ιδιότητας. Κατά πόσον δμως ή οίστρογόνος αΰτη ενέργεια καί ή σχετικώς με
γάλη περιεκτικότης τοϋ φυτοΰ εις άμίδιον νικοτινικού οξέος είναι δυνατόν νά άξιο- 
ποιηθοΰν θεραπευτικώς, τούτο χρήζει περαιτέρω λεπτομερούς έρεύνης. Τά φύλλα 
έχουν ώς έγχυμα σπουδαίαν αντισηπτικήν, συγχρόνως δέ, λόγω τής συνενεργείας 
ελαίου καί δεψικών ουσιών, καί στυπτικήν ενέργειαν. Διά τόν λόγον ακριβώς αυ
τόν καί αιτιολογείται φαραακολογικώς ή 'άπό μακροΰ χρόνου θεραπευτική χρή- 
σις τοΰ φυτού υπό μορφήν τεΐοι> ώς άντιφλογιστικοΰ μέσου, κατά φλογώσεων καί 
τραυματικών καταστάσεοιν τής στοματικής κοιλότητος -αί τού φάρυγγος (γαργσ 
ρες, πλύσις στόματος). Α! δηλητηριάσεις είναι σχετικώς σπάνιοι, αί δέ τυχόν έπι- 
συμβαίνουσαι σοβαραί τοιαΰται, επέρχονται άπό κατάχρησιν 'μεγάλης δόσεως διά 
έκτρωτικοΰς σκοπούς καί οφείλονται είς τήν θουγιόνην τοϋ αιθέριου ελαίου. Αί 
βαρεϊαι δηλητηριάσεις εμφανίζουν τά Ιδια. συμπτώματα μέ εκείνα τού φυτού I  ού
γιας, ήτοι τοπικούς ερεθισμούς τοΰ δέρματος, εντόνους και παρατεταμένης διαρ- 
κείας κλονικούς σπασμούς, ακαμψίαν τών άνω άρθρων, βαρύτατης μορφής βλά
βην είς τήν εναλλαγήν τής ύλης ,μέ αποτέλεσμα τόν εκφυλισμόν τοΰ ήπατος (δπως 
καί άπό δηλητηρίασιν μέ φώσφορον), επίσης εκφυλισμόν τών νεφρών κλπ. Είς τήν 
θεραπευτικήν χρησιμοποιείται άφέψημα φύλλων διά πλύσιν τραυματισμένης στο
ματικής κοιλότητος, επίσης κατά τής στοματίτιδος, φαρυγγίτιδος, ούλίτιδος, έσω- 
τερικώς δέ ώς ανθιδρωτικόν καί ιδιαιτέρως κατά τοΰ νυκτερινού ίδρώτος φυμα
τικών, κατά τής νευρασθενείας τοΰ παρασυμπαθητικού (βαγοτονικοΰ). Μικρότε
ροι δόσεις χρησιμοποιούνται έσωτερικώς ώς στομαχικόν φόρμακον, ώς οίφυσον, έμ- 
μηναγωγόν. Είς τήν ομοιοπαθητικήν χρησιμοποιείται άφέψημα φύλλων έσωτερι- 
κώς μεταξύ τών δλλων καί κατά άφθόνοτ' νυκτερινού ίδρώτος καί κλιμακτηριακών 
ενοχλήσεων. Είς την λαϊκήν θεραπευτικήν τό φυτόν έκτιμάται τά μέγιστα υπό τοΰ 
λαοΰ τόσον διά τάς προαναφερθείσας ένεργείας του, οσον καί ώς άντιδιαρροιακόν 
μέσον, έπίσης διά νεφρικάς καί ήπατικάς παθήσεις, άκόμη δέ καί δι’ έκτρωτικοΰς 
σκοπούς, ώς καί διά τήν θεραπείαν δυσιάτων πληγών καί ελκών διά τής επιθέσεως 
καταπλάσματος. (7. σελ. 769, 13. σελ. 380, 14.Τ .5/4. σελ. 2184).



57. Salv ia  sclarea - Σάλβια ή έρυθρανθής ( κ· άγιανίτης, άγιάννης).

Τά άνθη; τοϋ ώς άνω φυτοΰ έχουν ανάλογον περίπου οσμήν μέ εκείνα τής λε
βάντας καί περιέχουν αίθέριον ελαιον μέ κύριον συστατικόν αυτοί μίαν λιναλοό- 
λην, επίσης εν σεσκιτερπένιον, μίαν σεσκιαλκοόλην, τά δέ φύλλα επίσης αίθέριον 
έ'λαιον, άλλά σημαντικώς όλιγώτερον άπό τά άνθη (0,2— 0,5% ), καθώς καί ρη- 
τίνας, δεψικάς καί πικράς ουσίας. Ή  δρόγη συνιστάτο υπό τών ιατρών τοΰ Μεσαί- 
ωνος, λόγω τών ιδιοτήτων της νά βλε,νοποιήται, διά τήν άφαίρεσιν ξένων σωμά
των άπό τοιις οφθαλμούς και διά τήν περιποίησιν καί θεραπείαν οφθαλμικών φλε
γμονών καί μάλιστα έν συνδυασμό) μέ ροδόνερον. Ό  διά συνθλίψεως χλωρού φ υ
τού λαμβανόμενος χυμός, έξασκεϊ ευεργετικήν έπίδρασιν επί τής κεφαλαλγίας καί 
επιληψίας καί έχει προσέτι καί αντισηπτικήν ενέργειαν, χρησιμοποιούμενος καί είς 
τό λουτρον διά παθήσεις τής μήτρας. Άλκοολοϋχον εκχύλισμα τής δρόγης χρησι
μοποιείται κατά τοΰ μετεωρισμοί καί άλλων στομαχικών καί νεφρικών ενοχλήσεων. 
Είς τήν λαϊκήν θεραπευτικήν ή δρόγη, χρησιμοποιείται, όπως ή μαντζουράνα καί 
τό μελισσοβότανο, ιδίως διά τήν θεραπείαν τών πληγών, ώς καθαρτικόν μέσον τοϋ 
αίματος, ώς διουρητικόν καί κατά τοΰ κατάρρου. Τό ώς άνω φυτόν χρησιμοποιεί
ται σήμερον κυρίως είς τήν αρωματοποιίαν καί υπό τοΰ λαοΰ φαρμακευτίκώς δπως 
καί τό προηγοΰμενον είδος. (3.Τ.2. σελ. 305, 13. σελ. 383, 14.Τ .5)4. σελ. 2489)

58· S alix  alba Σάλιξ ή λευκή (κ. ιτέα).

Ό  φλοιός τοΰ φυτοΰ έχει γεΰσιν πικράν καί περιέχει ταννίνην καί ενα γλυ- 
κοζίτην, χρησιμοποιούμενος ώς φάρμακον άντιπυρετικόν, άντινευρικόν, καταπρα
ϋντικόν καί άναφιροδισιακόν. (19. σελ. 605).

■ >9. S am bucus n ig ra - Σαμποΰκος ο μέλας (κ. κουφοξυλιά, φροξυλάνθι).

Τά άνθη είναι φαρμακευτικούς χρήσιμα ( F lo res sam buci ), περιέχοντα 
ώς κυρίαν φαρμακευτικήν ουσίαν τερπενοΰχον αίθέριον έ'λαιον κατά 0,025%, προσέ
τι τό φλαβονοιγλυικοζίτην έλδρίνην, βλένην, δεψΊ.κήν ουσίαν, χολίνην. Είς τά ά'νθη 
ενέχεται είς μικράν ποσότητα καί δ ύδροκυανογλυκοζίτης σαμπουνιγρίνη “καί τό 
ένζυμον έμουλσίνη, εις μεγαλυτέραν ποσότητα είς τά φύλλα καί τόν φλοιόν (0,1% ) 
καί είς μικράν είς τόν μή ώριμον πράσινον καρπόν. Σαπωνίνη δέν περιέχεται είς 
τά άνθη, παρά μόνον είς τόν πράσινον φλοιόν διετών κλάδων, ό όποιος περιέχει 
καί πολύ ολίγον τερπενοΰχον αίθέριον έ'λαιον, επίσης δεψικήν ουσίαν, βλένην, ρη
τίνην, χολίνην, καθώς καί τήν είς τά φύλλα επίσης εύρεθεΐσαν αλκαλοειδή ουσίαν 
σαμπουτσίνην, φαρμακολογικώς ανάλογον τής κωνειΐνης. Οί ώριμοι καρποί περιέ
χουν άξιόλογον ποσότητα οργανικών οξέων, επίσης δεψικήν ουσίαν, σάκχαρον, δύο 
χρωστικάς ουσίας άνθοκυανών, ολίγον αίθέριον έ'λαιον, βιταμίνας καί ιδίως μάλι
στα άφθόνως είς τό περίβλημα σπερμάτων καί καρπών (βιταμίνη, C, βιταμίνη1 C2 
EU LER  άντιπνευμονική). Είς τήν θεραπευτικήν χρησιμοποιούνται τά άνθη τοΰ 
Σαμπούκου ώς αφέψημα, τό όποιον, πινόμενον πολύ θερμόν καί άφθονον ώς τέΐον, 
εχει έφιδοωτικήν, αποχρεμπτικήν, διουρητικήν, αντίδιαρροιακήν, άντιγριππικήν 
ενέργειαν καί ευνοϊκήν έπίδρασιν επί τοϋ αναπνευστικού συστήματος (π.χ. βρογχί- 
τιδος). Ό  ενεχόμενος είς τά άνθη ύδροκυανογλυκοζίτης σαμπουνιγρίνη, ή καί τό 
εκ τής ουσίας αυτής δι’ ύδρολύσεως προε,ρχόμ,ενον ύδροκυάνιον, εΐναι χωρίς ση
μασίαν, διότι ή  έν λόγω ούσία ενέχεται είς τά ανθη: είς μικράν ποσότητα, ενώ ό 
φλαβονογλυκοζίτης έλδρίνη έ'χει ευνοϊκά αποτελέσματα. 01 καρποί, λόγω τής σχε- 
τικώς μεγάλης περιε,κτικότητος είς βιταμίνας καί ιδίως εις τήν άντιπνευμονικήν

I



'« Η Π Ε ΙΡ Ω Τ ΙΚ Η  Ε Σ Τ ΙΑ »

βιταμίνην C2 EITLER, εκμεταλλεύονται Ιατριώς και φαρμακολογικώς. Ό  χλωρός, 
πράσινος φλοιός εχει έμετικάς, καθαρτικός, διουρητικός καί διαρροιακάς Ιδιότη
τας, ενώ ό ξηρός φλοιός είναι χωρίς ούδεμίαν σχεδόν δραστικήν ενέργειαν. Δηλη
τηριάσεις συνέβησαν άπό χλωρόν φλοιόν, α! όποια ι εΐναι δυνατόν νά έπισυμβούν 
καί άπό αώρους πρασίνους καρπούς άπό τό υδροκυάνιον, ένώ ώριμοι καρποί δέν1 
εΐναι δηλητηριώδεις. Εις τήν ομοιοπαθητικήν χρησιμοποιείται άφέψημα ίσης ποσό- 
τητος χλωρών φύλλων καί άνθέων κατά οξειών ρευματικών, μυϊκών, αρθριτικών 
παθήσεων, ώς καί κατά τής έξάψεως. Είς τήν λαϊκήν ιατρικήν ό φλοιός χρησιμο
ποιείται ώς υπακτικόν, διουρητικόν, άντιαρθριτικόν, άντιρρευματικόν, καθαρτικόν 
τοϋ αίματος καί τοΰ έντερικού σωλήνος μέ ευεργετικήν έπίδρασιν και επί τής 
πλέον μεγάλης άκόμη δυσκοιλιότητας. (1.1960.Τ.7. σελ. 170, 1968.Τ .15. σελ. 2,
7. σελ. 852, 13. σελ. 468, 19. σελ. 609, 24. σελ. 168).

60 S edun acre - Σέδον τό δριμΰ ( κ. πετρόχορτο, αμάραντο ).
Τό φυτόν εχει δριμείαν γεΰσιν, δπως τό πιπέρι, καί περιέχει μίαν άνεξερεύ- 

νητον ουσίαν άπό χημικής «πάψεως. Τούτο προκαλεΐ διά μασήσεως εις χλωρόν κα- 
τόστασιν ισχυρόν τοπικόν ερεθισμόν τοΰ στόματος καί εμετόν μέ έπακόλουθον τήν 
προσροφητικήν δηλητηρίασιν τοΰ οργανισμού καί μέ φαινόμενα αναισθητικά, πα
ραλυσίαν καί μέ τελικόν αποτέλεσμα τον έξ ασφυξίας -θάνατον. Εις τό φυτόν εύ- 
ρέθη άλλοτε έν αλκαλοειδές, τό οποίον προσδιωρίσθη τούς νεωτέρους χρόνους ώς 
ή αλκαλοειδής ουσία σεμαδίνη. Είς τό φυτόν εΰρέθησαν καί αΐ εξής προσέτι ούσίαι: 
φλαβονογλυκοζίτης ρουτίνηι (φύλλα 12% ), δεψική ούσία, οργανικά οξέα (καρπόν). 
Τό αλκαλοειδές σεμαδίνη επιφέρει, κατά γενομένας παρατηρήσεις επί πειραματο- 
ζώων, μεγάλης διαρκείας ναρκωτικήν κατάστασιν, διεγείρει τήν έκκρισιν σιέλου, 
τήν έντερικήν δραστηριότητα καί παραλύει εις μεγάλην δόσιν τήν αναπνοήν. Κα
τάλληλος θεραπευτική δόσις επιφέρει πτώσιν τής αρτηριακής πιέσεως, ώς έκ τοΰ 
όποιου καί συνιστάται τό φυτόν διά τήν θεοαπείαν άνθοο'ιπαιν μέ υψηλήν πίεσιν. 
Ή  ούσία αύτη προκαλεΐ -καί επί τών οφθαλμών τοπικώς μυδρίασιν, καθώς καί ερε
θισμόν τοΰ δέρματος. Εΐναι όμως πολύ αμφίβολον κατά πόσον ή αλκαλοειδής αΰτη 
ούσία σεμαδίνη είναι τό αίτιον τής ίσχυράς τοπικής δραστικής ένεργείας, ή οποία 
πρέπει νά όφείληται μάλλον είc τήν χημικώς άνεξερεύνητον δραστικήν οι’σίαν. Είς 
τήν ομοιοπαθητικήν χρησιμοποιείται αφέψημα χλωρού1 φυτοΰ1 κατά αίμορροουσσών 
αιμορροΐδων καί παθήσεων τού πρωκτού, είς δέ τήν λαϊκήν θεραπευτικήν τό φυ
τόν έκτιμαται ώς δραστικόν μέσον έκτρώσεως, κατά τινας και ώς διουρητικόν, κα
θαρτικόν, άντισυφιλιδικόν, κατά τής επιληψίας κ.λ.π. (6. σελ. 501, 13. σελ. 560, 
1 9 . 'σελ. 516).

61. Solidago v irga  - au rea  - Σολιδάγον ή χρυσόβεργα (κ . χρυσοραβδί).
Τά άνθη περιέχουν, πριν ανοίξουν άκόμη, άφθονους σαπωνίνας (ρίζα ουδό

λως), ολίγον αιθέριον ελαιον, μίαν πικρόν και μίαν δεψικήν ουσίαν. Τό φυτόν 
έχε1, χάρις εις τάς άφθονους σαπωνίνας, ίσχυράν διουρητικήν ενέργειαν, ίδιότης 
καί πε,ιραματικώς διαπιστωθεΐσα καί μάλιστα μέ άλκοολοΰχον εκχύλισμα. Τό έν λό
γω φυτόν έχρησιμοποιεΐτο άλλοτε κατά χρονιάς νεφρίτιδας καί «ρθρίτιδος, έπίσης 
κατά μητρορραγίας, κατά χρονίων δερματικών παθήσεων (εκζέματος) καί κατά 
κοκκύτου. Είς τήν ομοιοπαθητικήν χρησιμοποιείται άφέψημα νωπών άνθεων κατά 
νεφρικών παθήσεων, νεφρολιθιάσεως, «ρθρίτιδος, κατά ΰπερτροφιας του προστά
του καί κατά κατακρατήσεως τών ούρων, είς δέ τήν λαϊκήν ιατρικήν- υπο τοϋ λαού 
προ παντός ώς διουρητικόν καί διά τήν περιποίησιν καί. θεραπείαν δυσιατων πλη
γών. (11.1961.Τ .8. σελ. 88, 13. σελ. 248).



62. T an acetu m  ( C h r y s a n t h e m u m )  p arth en iu m  (κ . καριοφίίλλι ).

To ώς άνω φυτόν περιέχει κατά τό στάδιον τής ανθοφορίας 0,02— 0,07 96 
αίθέριον ελαιον άπό καμφοράν, βαρνεόλην, τερπένια .και διαφόρους εστέρας, τά δέ 
άνθη, έκτος τοϋ αιθέριου ελαίου, καί μίαν πικράν ουσίαν Ή  άλλοτε ώς « H erba 
M atricariae » δρόγη, δέν χρησιμοποιείται πλέον είς τήν· ιατρικήν, παρά μόνον 
είς τήν ομοιοπαθητικήν αφέψημα χλωροΰ ανθισμένου φυτοΰ κατ’ άνάλογον τρό
πον, δπως ή Άνθεμίς η εΰγενής, μεταξύ τών Άλλων καί κάτα σπασμών καί ρευ
ματισμών. Είς τήν λαϊκήν ιατρικήν χρησιμοποιείται έξωτερικώς πολτός φυτοΰ '/α
τά συνθλίψεων καί καταγμάτων, όγκων, καί έσωτερικώς έγχυμα κατά δυσμενορ- 
ροίας, (13. σελ. 377).

(i3. T a rax acu m  officinale Ταράξακον τό φαρμακευτικόν (κ . πικραλίδα, 
άγριομάρουλο ).

Ή  ρίζα καί τά τοιχώματα τοΰ κοίλου άνθοφόρου βλαστού, περιέχουν άφθόνως 
λευκόν γαλακτώδη χυμόν, ό όποιος ενέχει ώς κύριον δραστικόν συστατικόν τήν 
πικράν, ΰδατοδιαλυτήν, έλευθέραν αζώτου καί χημικώς ακαθόριστον ουσίαν ταρα- 
ξακίνη.ν, μέ τήν μεγίστη,ν περιεκτικότητα εις τήν ρίζαν περί τά τέλη τοΰ θέρους 
καί τήν άνοιξιν είς τά -υπέργεια μέρη τοϋ φυτοΰ. 'Ο γαλακτώδης χυμός, εκτός τής 
ταραξακίνης, περιέχει καί τάς έξης ακόμη ουσίας: κηριλικήν αλκοόλην, α—  καί 
β— λακτουκερόνην. κό,μμι, τήν κηρώδη καί χηιιικώς οΰχί ένιαίαν ουσίαν ταραξακε- 
ρίνην, ίνουσίτην. Ή  ρίζα περιέχει έπί πλέον δεψικάς ουσίας, φλοιοβαφένια, αί- 

θέριον ελαιον εις πολΰ έλαχίστην ποσότητα, ρητίνη,ν, οξέα, ίνουλίνην (τό φθινό- 
πωρον κατά 40 % καί τήν άνοιξιν 1— 2% ), άφθονον σάκχαρον τήν άνοιξιν καί 
προ παντός λεβουλόσην. Είς τά φΰλλα καί τά άνθη περιέχονται ξανθοφόλλαι, 6ι- 
ταμίναι α, β, γ, δ, εις δέ τήν ρίζαν κα'ι γενικώς εις ολόκληρον τό φυτόν, έκτος 
τών δλλων, καί χολίνη, άσπαραγίνη καί ουδόλως σαπωνίνη. Ή  κυρίως δραστική 
ουσία ταραξακίνη. έχει άπό φαρμακολογικής άπόψεως, συμφώνως πρός κ/ανικάς 
παρατηρήσεις έπί πειραματοζώων, τήν ιδίαν περίπου καί Ισοδύναμον χολεκκριτικήν 
δραστικήν ενέργειαν μέ τήν χολίνη ν. Τό ώς άν to φυτόν έχει καί άλλας πολυτίμους 
ιδιότητας, ώς ίσχυράς διουρητικός (δι’ δ άλλοτε ώς H erba u rin a ria  ), επίσης 
τονωτικάς, στομαχικός, άντισκορβουτικάς, αίμοκαθαρτικάς. Ή  προάγουσα τήν δι- 
ούρη,σιν ενέργεια είναι έξόχως ιιεγάλη καί ενίοτε μάλιστα εκπληκτική είς ήπατο- 
γενή υδρωπικίαν. Τό φυτόν χρησιμοποιείται έξ άλλου καί ιός πικρόν φάρμακον. 
Είς τήν θεραπευτικήν έχρησιμοποιείτο άλλοτε εκχύλισμα της δρόγης (πολΰ πίκρας 
ρίζης καί ΰπεργείου τμήματος τοϋ φυτοΰ συλλεγέντος ενωρίς τήν άνοιξιν προ τής 
άνθήσεως), καθώς καί ό άπεξηραμένος γαλακτώδης χυμός. Τό ώς άνω φυτικόν 
είδος εΐναι λόγφ τής θεραπευτικής του αξίας καταχωρημένον είς τά βιβλία φαρμα
κοποιίας διαφόρων κρατών, χρησιμοποιούμενοι ίδιους ώς χολεκκριτικόν καί ώς μέ
σον άφυδατώσεως έπί περιπτώσεων ήπατογε.νοΰς υδρωπικίας. Κατά τινας μάλιστα 
τοΰτο χρησιμοποιείται και έπί περιπτώσεων οΰχί τόσον προκεχωρημένης κιρρώσεως 
τοΰ ήπατος, δπου τό φυτόν έκδηλώνει πάλιν τήν ευεργετικήν του· ενέργειαν έπί τής 
δλης καταστάσεως τοϋ άσθενοϋς. Εις τήν ομοιοπαθητικήν χρησιμοποιείται άφέψη- 
μα χλωροί φυτοΰ, συλλεγέντος προ τής άνθησεως, προ παντός κατά τής νευραλ
γίας, τών ρευματισμών, πονοκεφάλων, πεπτικών ενοχλήσεων, ώς καί κατά τής κα- 
τακρατήσεως ουρών. Τό φυτόν τυγχάνει μεγάλης έκτιμήσεως ΰπό τοΰ λαοΰ, δ 
οποίος χρησιμοποιεί προς βρώσιν τά τρυφερά φΰλλα τήν άνοιξιν προ τής άνθή- 
σεως, ή τόν έκθλι.βόμενον χυμόν διά τήν «εαρινήν δίαιταν» ώς καθαρτικόν μέσον
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τοϋ αίματος, επίσης κατά χρονιών ασθενειών (π.χ. ρευματισμών, αρθρίτιδας, χρο
νιών εκζεμάτων, αναιμίας). Τό Ταράξακον τό φαρμακευτικόν χρησιμοποιείται υπό 
τοΰ λαού κα'ι ώς στομαχικόν κατά χρονίας δυσπεψίας, ώς τονωτικόν κα'ι κατά τών
αιμορροΐδων. (1.1!)58.Τ.5. σελ. 33, σελ. 133, 19G2.T.9. <τελ. 91, 7. σελ. 900, 
13. σελ. 558).

64. T eucrium  polium  - Τεύκριον τό πόλιον (κ . βοτάνι τής αγάπης, αμά
ραντος, παναγιόχορτο στομαχοβότανο ).

Τό ώς άνω φυτόν, τό όποιον εξύμνησαν οί ΙΠ Π Ο Κ Ρ Α Τ Η Σ  κα'ι ΔΙΟΣΚΟ Τ- 
Ρ ΙΔ Η Σ  διά τάς θεραπευτικός του ιδιότητας περιέχει ώς δραστικάς ουσίας αιθέ- 
ριον έ'λαιον, σαπωνίλ'ην, δεψικήν ουσίαν, ρητίνην, χρωστικήν ουσίαν, φλαβόνας 
(σκουτελλαρίνην), πικράς ουσίας, χάρις δέ είς τάς ουσίας αύτάς, έχει τάς εξής 
πολυτίμους κα'ι ποικίλας θεραπευτικός Ιδιότητας: τονωτικός, απολυμαντικάς, διου
ρητικός, στυπτικάς, έπουλωτικάς, κατά φλεβικής στάσεως (στάσεως αίματος είς 
τάς φλέβας), αποχρεμπτικός, άντιφλογιστικάς, επικουρικήν ενέργειαν κατά τής 
φυματιώσεως κλπ. Έκ τών ουσιών τοΰ φυτοΰ, τό αίθέριον ελαιον καί ή σαπωνίνη 
έχουν διουρητικήν ενέργειαν καί ή σαπωνίνη προσέτι καί καθαρτικήν τοϋ αίματος, 
ή πικρά ουσία προκαλεϊ άντανακλαστικώς τήν εκκρισιν τοϋ πεπτικού ϋγροΰ, ένισχυο- 
μένη πρός τοΰτο καί υπό τής ρητίνης, ή δεψική ουσία επενεργεί άπολυμαντικώς 
καί στυπτικώς έπ'ι φλεγμονής τοΰ βλενογόνου τοϋ στομάχου καί έντερων, ή δέ απο
λυμαντική ένέργειεα ένισχύεται υπό τοΰ αίθερίου ελαίου, καί τέλος αί φλαβοναι 
εΰνοοΰν τήν στεγανοποίησιν καί στερέωσιν τών αγγείων καί δ ραστικοποιοΰν οϋτω 
τό αγγειακόν σύστημα, Είς τήν λαϊκήν Ιατρικήν τό φυτόν χρησιμοποιείται ώς το
νωτικόν μέσον και ώς διουρητικόν. Κατά τόν 16ον αιώνα τό ώς ανω φυτόν έχρη- 
σιμοποιείτο κατά οχλήσεων τών ουροποιητικών οργάνων, κατά πόνων τοϋ στομά
χου, ώς έκτρωτικόν καί ώς ευεργετικόν φάρμακον τής εναλλαγής τής ΰλης. (1.1957. 
Τ.4. σελ. 154, 14.Τ.5)4. σελ. 2523, 21. σελ. 295).

65. T ilia tom entosa  - Τίλιον τό εριώδες (κ . φιλύρα, φλαμουριά, τίλιο).

Τά μέ εύχάριστον άρωμα άνθη τής φιλύρας περιέχουν περί τά 0,04% αιθέ- 
ριον έ'λαιον (άποτελούμενον άπό τήν μόνην γνωστήν εϋωδιάζουσαν ουσίαν φαρνε- 
σόλην), όλίγην δεψικήν ουσίαν, πολύ βλένην, τόν φλαβονογλυκοζίτην έσπεριδίνην, 
κιτρίνην χρωστικήν, πικρόν ουσίαν, κηρόν, σάκχαρον κ.λ.π. Τά ανθη χρησιμοποι
ούνται εις τήν ιατρικήν, όπως καί τά τοϋ Σαμπούκου, ώς μέσον έφιδρωτικόν, διου
ρητικόν, αντισπασμωδικόν, κατά χρονίου κατάρρου. Είς τήν ομοιοπαθητικήν χρηΓ 
σιμοποιεΐται αφέψημα άνθεων κατά ατονίας οφθαλμικών μυών, κατά αίματώσε- 
ων, κατά προπτώσεως μήτρας, μητρίτιδος, λευκορροίας, α,κρατείας οΰρων, κνι- 
δώσεως καί ρευματισμών, είς δέ τήν λαϊκήν ιατρικήν έσωτερικώς ώς αντισπασμω
δικόν, καί κατά κατάρρου τών αναπνευστικών οργάνων, δι’ εξωτερικής δέ χρή- 
σεως κατά φακίδων καί ρητίδων τοΰ προσώπου. Βρασμένα άνθη, χρησιμοποιού
μενα ώς κατάπλασμα, έξασκοΰν ευεργετικήν έπίδρασιν είς νευρασθενεΐς ανθρώ
πους. (Σημ, "Ανθη χρησιμοποιύμενα εν έ'τος άπό τόν χρόνον τής συλλογής των, 
έχουν μικρόν, ή οΐδεμίαν σχεδόν αξίαν). (7 σελ. 596, 13. σελ. 471).

66. U rtica  dioica - Ούρτίκη ή δίοικος (κ. τσουκνίδα, μεγάλη τσουκνίδα, 
ήμερη αγκίδα ).

Αί νήσσουσαι, καυστικοί, σμηριγγώδεις τρίχες τής τσουκνίδας εκκρίνουν έν 
όξινου άντιδράσεως έκκριμα, τό όποιον περιέχει ώς κύριον δραστικόν συστατικόν



μίαν δηλητηριώδη καί, ίσως παραπλησίαν ουσίαν τών ρη,τινικών οξέων. Ή  ου
σία αΰτη, τής οποίας σημειωτέο ν ή καθαρά παρασκευή δέν έπετεύχθη ακόμη, 
είναι άμορφος, μή πτητική, έλευθέρα αζώτου και μέ οξινον χαρακτήρα. Εις τό 
έκκριμα ενέχονται άκόμη ίσταμίνη, ΐχνη μυρμηκικοί) οξέος καί άλλα πτητικά λι
παρά έλαια, είς δέ τά φύλλα τοΰ φυτοΰ, ά συνήθως μεγάλη, ποσότης χλωροφύλλης 
καί άφθονος ξανθοφύλλη, προσέτι Ισταμίνη, πολλή βιταμίνη C, ολίγη καρωτίνη, 
νιτρικόν κάλιον καί νιτρικόν άσβεστιον , γλυκοζίτης, πυριτικόν οξύ, σίδηρος, έν
ζυμα, δεψικαί καί βλενώδεις ούσίαι. γλυκοκινίνη. Ή  δηλητηριώδης ουσία τών 
νησσουσών, σμηριγγωδών τριχών, εΐναι έκτάκτως δραστική, προκαλοΰσα εις τήν 
επιδερμίδα τοΰ ανθρώπου τήν χαρακτηριστικήν κνίδυσιν (τσούκνισμα) μέ συμ
πτώματα έκδηλώσεως καυστικόν πόνον καί τόν σχηματισμόν άρχικώς μιας ώχρας 
και έπειτα έντόνου ερυθρός φυσαλίδος (φουσκαλίδας). Ή  ελάχιστη ποσότης 
εκκρίματος είναι αρκετή διά τόν σχηματισμόν μιας έποοδΰνου φυσαλίδος. Είς τήν 
δηλητηριώδη αυτήν ενέργειαν συμμετέχει, πλήν τής κυρίως δραστικής ουσίας, 
καί ή Ισταμίνη. ενώ τό μυρμηκικόν οξύ, τό όποιον έθεωρείτο άλλοτε ώς ή κυρία 
δραστική ουσία, φαίνεται νά εΐναι υπεύθυνον κατά τι μόνον τουλάχιστον ώς πρός 
τόν προ,καλούμενον πόνον. Δηλητηριάσεις άπό τήν τσουκνίδα εΐναι σπάνιοι, έπι- 
συμβαίνουσαι μόνον εις περίπτοχπν πολύ Ισχυρός Ιπιδράσεως τοξικών ουσιών ε
πί τής έπιδερμίδος. Άναφέρεται ειδική περίπτωσις θανατηφόρου δηλητηριάσε- 
ως παιδιού, τιμωρηθέντος διά μοστιγώσεως μέ χλωρά φυτά τσουκνίδας. Είς τήν 
θεραπευτικήν έχρησιμοποιεϊτο άλλοτε τό φυτόν ώς αιμοστατικόν, άντιδιαρροιακόν 
καί διουρητικόν, τό δέ χλωρόν φυτόν είς περίπτωσιν χρονιών παθήσεων διά. μα
στιγώσεις τής έπιδερμίδος πρός πρόκλησιν τής συνήθους ούρτικαρίας (μέθοδος 
θεραπείας δι’ ερεθισμού). Ό  χυμός, Ιδίως τών σπερμάτων, άναφέρεται ώς έξαί- 
ρετον αιμοστατικόν μέσον κατά πάσης φύσεως αιμορραγιών, ή δέ πλούσια είς 
χλωροφύλλην δρόγη έχει καί αίμοποιητικήν Ιδιότητα. Εις τήν λαϊκήν θεραπευτι
κήν έκτιμαται τά μέγιστα ή τσουκνίδα υπό τοΰ λαοΰ δι’ Εξωτερικής χρήσεως χλω
ρόν φυτοΰ πρός πρόκλησιν τής οΰρτικαρίας, ό χυμός τοΰ φυτοΰ διά γαργάρες, 
ώς επίθεμα επί πληγών καί οιδημάτων, καθώς καί έσωτερικώς. Επίσης, .εκχύ
λισμα φύλλων και. καρποΰ χρησιμοποιείται έσωτερικώς ώς αΐμοστυπτικόν, διου
ρητικόν, γαλαγωγόν, κατά χρονίας ήπατίτιδος, χολανγγείτιδος (άγγειοχολίτιδος 
ή άγγειοχολοκυστίτιδος), κατά χρονίας βρογχίτιδας, ρευματισμών καί κατά τής 
αναιμίας. Τρυφερά φύλλα, έσθιόμενα ώς λαχανικά, έκτιμώνται δλως ιδιαιτέρως 
λόγω τής αρκετά μεγάλης περιεκτικότητός των είς βιταμίνην C, εις χλωροφύλ
λην, εις σίδηρον κ.λ.π. (4. οελ. 52, 164, 7. σελ. 681, 13. σελ. 54, 19).

67. V erbascum  phlom oides - Βερμπάσκον to φλομοειδές ( κ. φλώμος, 
σπλώνος).

"Ολα τά. μέρη τοΰ φυτοΰ μετά τών φαρμακευτικών άνθέων, περιέχουν ώς κυ
ρίας δραστικάς ουσίας άφθονους βλένας και ώς δευτερευούσας εις τά φύλλα, τά άν
θη καί καρπούς σαπωνίνας καί μίαν άνεξερεύνητον πικράν ουσίαν, Τά άνθη. περιέ
χουν πρός τούτοις καί μίαν κιτρίνην χρωστικήν ουσίαν, τόν φλαβονογλυκοζίτην έσπε- 
ριδίνην, επίσης άφθονους ξανθοφύλλας, ΐχνη αίθερίου ελαίου καί 10 % σάκχαρον. 
Εις τήν φαρμακευτικήν θεωρείται ό φλώμος ένεκα τής μεγάλης περιεκτικότητός αυ
τού είς βλενώδεις ουσίας κατά κύριον λόγον ώς γλίσχρασμα ( M uciliag inosum  
παχύρευστον, πηκτώδες σκεύασμα) μέ μαλακτικάς ιδιότητας, έλ’ώ άφ’ ετέ
ρου αί σαπωνίναι τόν καθιστούν κατάλληλον προ παντός καί ώς αποχρεμπτικόν. 
Είς τήν φαρμακευτικήν χρησιμοποιούνται, τά άνθη, καθώς .καί τά φύλλα, ώς γλίσ
χρασμα καί αποχρεμπτικόν. Είς τήν ομοιοπαθητικήν χρησιμοποιείται έσωτερικώς



αφέψημα χλωροϋ φυτοΰ, συλλεγέντος κατά τήν εναρξιν τής άνθήσεως, κατά εντό
νων ρευματικής φύσεως πόνουν τοΰ μετώπου κα'ι κροτάφου (σοΰφλισμα), κατά νευ
ραλγιών, τραχειΐτιδος, γαστρίτιδας και έξωτερικώς διά τήν θεραπείαν πληγών. Είς 
τήν λαϊκήν θεραπευετικήν χρησιμοποιείται τό φυτόν υπό τοΰ λαοΰ έσωτερικώς ώς 
διουρητικόν, στυπτικόν, κατά πνευμονικών παθήσεων, ή δέ ρίζα ώς άντιπυρετική. 
(7. σελ. 832, 13. σελ. 593, 19. σελ. 619, 25).
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Ν Ε Κ Ρ Ι Κ Α

Ντάν ντιν ντάννν... Ντάν ντίν ντάννν...
Τό μήνυμα θλιβερό, τής καμπάνας, τήν ανησυχία σκόρπισε όλοτρόγυρα καί 

έκανε, όσους ό ήχος άγγιξε, νά στέκωνται μέ συλλογή σάν μαύρα κυπαρίσσια, σάν 
σπίτια στό ζερβό... Και ή γριά, κόβοντας τήν κουβέντα, έπιασε τ’ αδράχτι μέ τό 
αριστερό, αντάμα καί τή ρόκα τίναξε τήν ποδιά της, σάν νά ήθελε, μαζί μέ τίς 
τρίχες νά φύγη τέτοιο κακό άπ’ τό περιβάλλον της, καί είπε —  «Θέ σχιορέστον 
κάποιος μάς άφη,κε χρόνους. Ζουή σέ λόγου σας. ’Ηταν π' θά τ'  άκουγα κι' αυτό- 
λάληγε τ ’ αυτί μου σήμερα. Ξέρεις; πρόοθεσε σκε&ττική, θά πέθανε ό Νάσιος! 
Ψές τόν μετάλαβε ό παππάς καί ή λαμπάδα γύρισε σβησμένη στήν εκκλησία! 
Νά! τό όνειρο πώς έστρεξε! ’Ώργωναν, είδα απόψε, στό χα>ράφι μου καί τάχα 
ένα δόντι έβγαλα χωρίς πόνο. Μακρινός Μ  χαθή, είπα. Αίμα δέν είδα, νά μή 
στρέξη. "Ολα στρένε: καί τό ποδάρι σου· νά πιαστή και σέ πεθαμένο νά δώκης 
κι ή γκρίνια στό σπίτι καί τό σκυλί, πού ουρλιάζει κι δλα. ’Ανέχειρο έ'βαλα τό 
δίκανο τού μακαρίτη, πλέρωσα τήν ξαγορά στόν δανειστή, (π’ νά μην τόν λυώ- 
ση ή γης· δέν έφτασε τό αίμα τού1 κοσμάκη π’ έδιωξε τόν Τούρκο, βρέθηκε αυτός 
αφέντης, νά μας πουλήση τά δικά μας χωράφια καί σπίτια —  πέτρα, χώμα και 
κλαρί — μιά ολόχρυση λίρα τό στρέμμα, νά πληρώνωμε καί νά μή σώνωμε) τόν 
έβγαλα άπό τήν φυλακή και ήρθε. Έγώ αποβραδίς σκούπισα τό σπίτι κι έβγαλα 
όξω ρούχα Μάης μήνας... Τ ί νδκανα ή μαύρη; τό πάντεχα;... Πλάγιασε στό 
λιβάιδι μέ βρεμμένες τίς κάλτσες, δπως πέρασε τό καταραμένο ποτάμι, πδφαγε 
τόσους λεβέντες! Ή ρθε κι έπεσε μέ πλιμονία. Ξέκαμα τά μανάρια, προστΐχησα 
καί τό καλαμπόκι. Θά πής: δέν θάτρωγε κι’ αυτός, αν έζηε; ’Άλλο. Είχε ζευγάρι 
—· εξήντα στρέμματα. Τώρα ποιός; Ξένοι'δουλεύουν, ξένοι τά παίρνουν. ’Ά ς  είναι. 
Τί τόν μελετάω; Ή ρθε ό πα'ππας. Τού διάβασε στό ψυχορράγημα τήν ευχή καί τόν 
μετάλαβε. Καλό θάνατο έδιοκε! κατάρα παππά καί γονιού δέν είχε, όρκος δέν τόν 
έβάραινε τά δαιμονικά δέν ταξερε· /.ραίνοντας, πάει καλλιά του. Πλυμένος, ξουρι
σμένο;, μοσκομυρισμένος, μέ σάβανο καινούργιο, τρεις πήχεις, (τό πήρα βερεσέ στό 
μαγαζί γ ι’ αυτόν) μέ τά γραμπριάτικά του, π ’ άξιζαν μέ τό σελιάχι του τρία πετσού
ρια χωράφια (τόσα πούλησε). Σά γαμπρός φάνταζε, καθώς ήταν άκουμπημένος στό 
μαξιλάρι μέ τά έλιοβλάσταρα (έν τόπω χλαερώ). "Ολοι τό σκιάχτηκαν αύτό! Κά
ποιον θά πάρη, γλήιγορα, είπαν. Θηριός άντρας· (φυλάω τό μέτρο του στό σοπέτι 
μου). ’Αποβραδίς έπαψαν τά μοιριολόϊα. Τό πρόσωπό του, πούταν κατά τά κονίσμα- 
τα, τό σκέπασα μέ τήν καλαμάτα, πού στόλιζε τό σελιάχι του. ’Απάνω στά ποδάρια 
του (στά καλαμίδια) έ'βαλαν διπλωμένη τήν κοντόμπουλα τοΰ νεκροθάφτη κι’ απά
νω πιάτο με τό ψυχοκέρι του, στριμμένο άπό «καθαρή» σέ λιναρίσιο γνέμα, καί τό 
καντήλι που άσβηστο θά έκαιε μερόνυχτα, τό έννιάημερο, στό σπίτι. ’Ήμασταν ιτολ-



λοί ξένοι στό ξενύχτημά του. “Αλλη έφερε λίγο καφέ. ’Άλλη ένα κομπόδεμα ζάχαρη. 
’Άλλη δυό τρία δάκτυλα ρακί γιά το-ύς άντρες καί γιά καμμιά γρηά. Καλά πέρασαν 
δλοι ώς τήν αυγή! ’Εκειό πό'γινε σάν βάρεσε ή καμπάνα λυπητικά, δέ μολοέται. Κά
θε μίνια άρχίναγε κι’ έλεγε τό μοιριολόγι της. Μιά ντόσα, τόσο τδλεγε, π ’ αν δέν 
λιγοθύμαγαν, θά μαδιόνταν όλες. Έκείν’ ή σύρμου τ’ άιφέντ’ — καπιτασάρ, άπό κον
τά της —  δλα τς τά θύμαε. Γειτόνισσα έβρασε τό σιτάρι, μέ ένα νερό. Έψησε καί 
έκοψε τό συχώριο γιά όλους, πού θά μάς συλλυπιόνταν. Γίόμισε ή μάντρα καί τό σο
κάκι κόσμο. Οί γυναίκες δέν χώραγαν στό σπίτι. Συλλυπιόνταν, έβαναν στήν κάσα 
τά λουλούδια κι’ τά δπωρα —  χαιρετήματα τών δικών τους — καί έβγαιναν στό 
σοκάκι. Ή ρθε 6 παππάς μέ τά ξεφτέρια, νά τόν πάρη. Τόν άσπαστήκαμε δλοι οί 
στενοί. Τόν σήκωσαν τέσσερις μέ τά ποδάρια μπροστά, νά πάη, «έν τόπω φωτεινώ, 
έν τόπω χλοερώ, έν τόπω... άναπάτ[>εως», καθώς έψελνε ό παππάς καί έδειχνε μέ τό 
θυμιατό του. Μπροστά τό κούπωμα, τά ξεφτέρια, ό παππας μέ τόν -ψάλτη,, ή κάσα, 
ημείς οΐ πονεμένοι, οί άντρες, καί πίσω δλες οί γυναίκες, αράδα” δχι δπως τώρα, π’ 
δέν σέβονται καμπόσες καί ανακατώνονται μέ τούς άντρες όλοΰθε, σάν ξετσιωνια- 
σμένες. ’Ομορφότερη κηδεία δέν θυμήθηκαν. Σέ στάσεις, άπό τή μιά εκκλησία ώς 
τήν άλλη, ξεσκουφώνονταν δλοι καί σταυροκοατοιόνταν. Σάν τόν απίθωσαν στήν έκ- 
κλησιά, έφεξε ό τόπος άπ’ τά φώτα. Τά καντήλια καί τά κεράκια, π’ άναψαν δλοι, 
έχτός άπ’ τούς πονεμένους, έκαμαν τούς αγίους, νά /όν κοιτάνε σκεφτικοί, καθώς 
φάνταζε κάτω άπό τόν πολυέλαιο, νά κοιμάται. Πολλοί δάκρυσαν καί έσκυψαν τά 
κεφάλια τους στό «’Άρχοντες κατεδίωξάν με δωρεάν...». ’Έμειναν σκεφτικοί στό 
«άρα τις έστί, βασιλεύς ή στρατιώτης, ή πλούσιος ή πένης, ή δίκαιος ή αμαρτω
λός». Στό μακαρίτη καί στόν παππά έπεσε1, τό μάτι πολλών στό «Μή θαυμάζετε τού
το- δτι έρχεται, ούρα, έν ή πάντες οί έν τοίς μνημ.είοις άκοόσονται τής φωνής αυ
τού καί έκπορεΰσονται οί τά αγαθά ποιήσαντες είς άνάστασιν ζωής...». "Ολοι χο- 
λοΐθηκαν τή γαμπριάτικη στολή του —  μέ μιά αγκαλιά φουστανέλλα και χρυσοκέντη
το σελάχι, πού θά τήν έτρωγε τό χώμα. Καί. δταν ό παππάς τοΰ έρριξε τό λάδι 
στά μάτια άπ’ την καντήλα καί είπε: «Τοΰ κυρίου ή γη...», κάποιος φτωχός ξυπό
λυτος ζήτησε τά τσαρούχια του... Ξυπόλυτος τάχα δέν θάφτηκε καί ό Χριστός; Τά 
ποδάρια τοΰ μακαρίτη ίδιο είχαν τό χρώμα μέ τής γης. Ή  ξυπολυσιά. Τό πέρα 
δώθε στά οργώματα. Τό λημέριασμα στά χαντάκια καί στό σκάλο. Τά λιοπύρια 
καί τά κρούσταλλα- δλα, έκαμαν ίδια τή σάρκα του μέ τή γη, δπως τό έψαλε καί 
ό παππάς: «Γη εΐ καί είς γην άπελεύσει!...». Μιας συλλυπηθηκε ό κόσμος τούς στε
νούς (πρώτα ό παππάς, ύστερα οί άντρες καί κοντά οί γυναίκες). Έ να ς ένας, 
πού γυρίζαμε στό σπίτι, έπλενε τά χέρια του, βρέχονταν κατά πίσω, τιναζόταν, ν’ 
άλαργέψη τό ξόδι καί έμπαινε. Φουφοόδι τό είχε ή τσουτσούρου ή συνυφάδα μου. 
Σκουπισμένο, στρωμένο καί μαξιλάρια γύρω, νά κάτση ό κόσμος καί νά παρηγο- 
ρήση μέ τις παρηγοριές: τιψιά ψάρια, χέλια, πίττες, ψωμιά, Iτό κατά δύναμη 
τών συγγενών καί στενών φίλων). "Ολοι ευχαριστήθηκαν καί είπαν τις ευχές 
τους: «Ή  Π αναΐα νά σάς παρηγόρηση». «Ζωή σέ λόγου σας», «Νά. ζήση τ’ όνο
μά σας». «Νά ζήσουν τά παιδιά σας». «Καλόν Παράδεισο». Ό  καθένας μας τούς 
ευχαριστούσε. Ό  αδελφός τού μακαρίτη, πίνοντας ρακί, σεκλετισμένος καί 
φαρμακωμένος, καθώς ήταν άπό τόν πόνο του, «φκειάστηκε». ’Έβαλε τά ρε- 
κατά, τό παπούϊ καί τή σκούξα, κίνησαν ποτάμι τά δάκρυά του και χάλευε τά 
βιολιά, ν’ άκούση παθιασμένο... Προσκάλεσε καί μιά αντρογυναίκα μέ τή| τζαμάρα 
της, ν ’ άκοόση καλημέρια. ’Έτσι τούπε στ’ αυτί... Τόν σκέπασαν σ’ ενα αγκωνάρι 
μέ τήν κάπα του καί ησύχασε. Σκόρπισαν τότε δλοι: άλλος νά Ιδη τά ζωντανά του, 
άλλος νά βάλη σειρά, ποΰ μέ τή χασομέρια αύτή τοΰ έμεινε και,ρούσιυ χωράφι ά
σπαρτο, άλλη! νά πάρη φρέσκο νερό, νά μήν πιουν στό σπίτι της θράσιο, άλλη νά
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τά βάψη μαΰρα... Στις τρεις μέρες ρίξαμε στόν τάφο του νερό κα'ι πήγαμε στήν 
εκκλησία τό κόλλυβό του, σταυρωμένο μέ μαύρη σταφίδα και ρόϊδο. Κάψαμε απά
νω και τό ψυχοκέρι του. Χλιμάρες είχαμε πολλές, άλλά κι’ αυτόν τόν τηράξαμε. 
Στις πέντε, στ'ις εννιά καί υστέρα κάθε Δευτέρα, Πέμπτη καί Σαββάτο, τοΰ ρί
χναμε νερό. Καί λουλούδια τοΰ ψύτεψα στό μνήμα. Στ'ις εννιά, στις σαράντα, στό 
εξάμηνο, στό χρόνο, στά τρία εξάμηνα, στά τρία χρόνια έκαμα τά μνημόσυνά 
του: (απλά,δα μεγά?ιη, στολισμένη, κάνιστρες μεγάλες, φκειαγμέ,νες —  έτρωγε ό 
κόΐσμος τότε —  κηράκια γιά δλους, μικρούς, τρανούς, λάδι, άνάμα, λιβάνι ψαλτι
κά). Είχα, δέν είχα, έ'βραξα καζαναριές σιτάρι - ούζο. Δέν ήταν εξοτο· ήταν 
π’ άρρώ-σταινα άπ’ τά. μοιριολόϊα τών γυναικών. ’Ήκλαιγα καί μαδιόμουν καί μ’ 
έ'πιανε ή στένωση, σάν νάχα ολοένα ξό'δι. "Ολα τά ψυχοσάββατα και τή Μεγάλη 
Πέμπτη έκανα λειτουργίες γιά δλους. ’Άλλο εξοτο αύτό: (πιάτο σιτάρι, λειτουρ
γία παστρικοζυμωμένη, άνάμα άπό κρασί καλό, πέντε κηράκια, λιβάνι, λάδι, ψαλ
τικά). Τά παιδιά μου δέν τοΰξεραν τό καθάριο. Τό ψυχοχάρτι τό δικό μας διαβά- 
ζουνταν καί στό Ιερό. Φώναζε τδνομά μου δ παππάς, έδινα τά ψαλτίκια καί τό 
έπαιρνα. ’Έβλεπε ό κόσμος· «κάλλιο νά σ' 6γή τό μάτι, παρά νά σ’ βγή τδνομα». 
Καί τρισάγιο ερριχνε ό παππάς ·στόν τάφο. Οι φτωχοί μοιράσεις δέν έ'καναν —  ή
ταν κακά, νά φάνε. Οί πλούσιοι, «πουχαν κριάς κί κόκκαλα», έκαναν. Κι εγώ ήθε
λα νά κάμω, άλλά τόσες χρονιάρες μέρες πέρασαν καί δέν μέ καταξίωσε δ Θεός. 
Χρειάζεται ψωμί —  κομμάτια —  γιά δλον τόν κόσμο· τίς καλές μέρες γιομίζει ή 
έκκλη,σιά. "Ολα στοιχίζουν: τό τυρί, τά ψάρια, τά χέλια, οί πίττες, τά κρέατα, τά 
γλυκά, τά ούζα. ’Ά ς  είναι αγιο το χώμα του. Τών Ηαϊών χωρίς βάϊα δέν αφήνω τό 
μνήμα του. Ά π ’ τήν παραθύρα του τό αυγό τής Λαμπρής δέν λείπει. Κα'ι στό 
σταυρό, πού τοφκειασα μέ τ’ δνομά του, ώρα ’Επιταφίου και ώρα Άναστάσεως 
καίει ή λαμπάδα του, καί τής Λαμπρής δλο τό σαρανταήμερο. Τόν έχασα άνε- 
πάντεχα. Τά χρόνια περνάνε. Οί, άντρες π' τόν λυποκράτησαν, αφήνοντας ώς κά
τω τά γένεια, ξουρίστηκαν κι ματαξουρίστηκαν, κί χόρεψαν κι ματαχόρεψαν κι

ί γιουρτάσια εΐχαμαν στό σπίτι. Θυμάμαι, π’ έλεγε στό μακαρίτη, ποΰ χάθηκε σήμε
ρα: «Ιδέ θά γλυτώση,ς, θά στό φάω τό σιτάρ». Ποιος τά ξέρ ; κάμε τό καλό!... Έκεϊ 
πού πάνε οί άλλοι θά παμε κι εμείς... Χρόνους νάχετε...».

— Τελειώνοντας έτσι, έκαμε τό σταυρό της, ή γριά, κατά τόν ουρανό, καί 
είπε: «Θεέ μου, συχώρεσέ μας». ’Έπιασε μέ το δεξί τό αδράχτι της. άπλωσε τό 
αριστερό στό μαλλί καί στρίβοντας και ξαναστρίβοντας, μάκραινε τό νήμα της, 
σάν τό νήμα τής ζωής...

I I  

Π Ρ Ο Γ Ν Ω Σ Τ Ι Κ Α  Τ Ο Υ  Κ Α Ι Ρ Ο Υ

— «Ου κηρός τά φικειάν’ δλα κι ού κηιρός τά χαλάει δλα» λένε. Φεγγει, νυ
χτώνει: — «Τί μέρα θά ναχουμι σήμιρα; τί μέρα θά ξμιρώσ’ αΰριου;». άκοΰς. 
Βέβαια «ή μέρα ή καλή φανεται άπό τήν αυγή», άλλά ή αυριανή δέν φαίνεται. 
Είναι ανάγκη, δμως, νά κανονίζεται άπό τδ βράδυ τό αυριανό πρόγραμμα τής α
γροτικής δουλειάς καί ή πρόγνωση τοΰ καιροΰ εΐναι ή βάση. Πολλά είναι τά προ
γνωστικά σημεία τής βροχής, ποΰ εξετάζονται, Ή  έλλειψη, πρωινής δροσιάς, τά 
συνεφάκια πού γιγαντώνουν μπροστά στόν πανιασμένο άκόμα πρωϊνό ήλιο, 
τά όνειρα με τούς πεθαμένους, οί πόνοι στις κλειδώσεις τοΰ ρεύματα,ρθριτικοΰ, 
τό μαλάικωμα τοΰ καπνοΰ, τό καθαρό λάλημα τής καμπάνας, ή καθαρή, σψη τής 
Μεγάλης Πλάκας, δ ύγρδς καί κρύος νοτιάς, ή σκοτεινή συννεφιά στο πρεβε-



ζιάνικο, ή σκοτεινή φουσκωθαλασσιά τ ’ Άμβρακικοΰ, ή άνταρούλα στο Περγαν- 
τΐ, τό ρέψιμο τής μελίστας στο στεφάνι καί τής καπνιάς στο· μπουχαρί, τό συννε
φάκι στον Καστανά καί τό άστραμμα στό Ζάλογγο, τό στρωτό πέταγμα τών χε- 
λιδονιών, ή ανησυχία τοΰ γουρουνιού πού μαζεύει τσακνάκια, νά κάμη μολάτσα, 
τό νίψιμο τής γάτας στό Νότο, τό λάλημα τοΰ κόκκορα αποβραδίς, τά κλαψερό λά
λημα. τής κουκουβάγιας, τό λάληιμα τοΰ μπούφου, τ ’ ανήσυχα κορκαλάκια, ή ανα
ταραχή και τό τούμπιασμα των προβατινών, τό ξεψείριασμα τής κόττας καί τό 
αιματηρό κέντημα τής μυίγας, τό ούρλιασμα των τσακαλιών καί τό νότισμα τ’ αλα
τιού, ό ξαφνικός ανεμοστρόβιλος· δλα βροχή σημαίνουν. Αυτά είναι για τό Σήμερα 
καί για τό Αΰριο. "Ομως ή πρόγνωση τοΰ καιρού για πολλές μέρες είναι τό ίδιο 
απαραίτητη. Τό ψύρωμα τής πατάτας, των φασολιών, τοΰ καλαμποκιού, των μπο- 
στανικών καί άλλων θέλει καλό καιρό πάντοτε. "Έτσι θά ξεταστή τό φεγγάρι: 
«φιγγάρ’ ούρθό, καπιτάνιους δίπλα, φ ιγγάρ’ δίπλα., καπιτάνιους ούρθός». Φεγγάρι 
μέ αλώνι βροχή προμηνάει. Καί αν τό βασίλεμμα τής Ποτιλιας στις 21 τού Σπάρ
του με τό «παλιό» γίνη σέ συννεφιά, σαράντα μέρες βροχή καρτερεί ό Γεωργός. 
Σαράντα μέρες βροχή σημαίνει καί τό μούσκεμμα τού1 σάβανου νεκρού1 πού κη
δεύτηκε μέ βροχή. "Ολα δείχνουν. ’Αλλά τά «Ημερομηνία» αποτελούν τό δελτίο 
προγνώσεως τού καιρού γιά τον χρόνο λόκληρο. Μετεο»ρολάγος δεν ήταν ένας μακα
ρίτης γνωστός σ’ όλους1 μας τώρα, αλλά τά προγνωστικά του ήταν αλάθευτα. Εί
χε πείρα ειδικού στά «Ήμερομήνια», καί σοΰ ελεγε, πώς τό τάδε φεγγάρι τού 'Α- 
λωνάρι εχει βροχή. Καί είχε τήν ήμερα έκείνη·, πού αυτός ώριζε. Σωστό είναι αυτό 
πού λένε εδώ: «τό σαββατοκύριακο αλλάζει ό καιρός» καί τό άλλο πώς «απ’ τ’ 'Ά ϊ 
Αιός γυρνάει ού κηρός άλλοιώς». "Ομως οι δώδεκα μέρες πού έρχονται απ’ τις 15 
ώς τις 26 τοΰ Αύγουστου, είναι οί. παράξενες μέρες μέ τις παράξενες μεταβολές 
τού καιρού, πού λογαριάζονται σάν ένα έτος μέ πρώτο μήνα τό Σεπτέμβριο καί 
λέγονται «Ημερομηνία» ή μέρες πού σημαίνουν τον καιρό τών μηνών, πού θά 
ακολουθήσουν ώς τό τέλος τού επομένου1 Αύγουστου. Ό  πρακτικός Μετεωρολόγος 
χώριζε κάθε μέρα απ’ αυτές —  due’ τήν ώρα. πού «εσκαγε» ό ήλιος στην Ανατολή 
ώς τήν ώρα πο «έπεφτε» στη Δύση — - σέ τέσσερα μέρη, όσα καί τά τέταρτα τού 
φεγγαριού. Σημείωνε στό χαρτί ή κρατούσε στό νοΰ του, χωριστά γιά κάθε τέ
ταρτο, τις μεταβολές στήν όψη τού ουρανού (είδος συννεφιάς, θέση, ορίζοντας κα
θαρός ή σκοτεινός, ορατότητα, άνεμοι, ταχύτητα καί διεύθυνση άνεμων, ξηρότητα 
αυτών, βροχή, χρώμα, ψώς τού ήλιου). Μελετούσε προσεχτικά τήν οψη; τού ουρα
νού μέ τό μάτι, καθώριζε τή διεθυνση, τών ανέμων μέ τόν καπνό τού τσιγάρου του, 
μετρούσε τή θερμοκρασία καί τήν πυκνότητα τών ανέμων στό πρόσωπό του καί στό 
κορμί του πού τό ξεγύμνωσε εξεπίτηδες. "Εδινε στό καθ’ ένα συμβολική έννοια. 
Καί τό καθ’ ένα σήμαινε γιά τό τέταρτο τού φεγγαριού τού αντιστοίχου1 μήνα: 
βροχή, αέρα, κρύο, χιόνι, νεροποντή', καλοκαιρία, ζέστη, ξηρασία δ,τι. ’Έκανε βα
ρόμετρο μέ άλογότριχα πού έπαιρνε από τήν ουρά Τού αλόγου του. —  «Αυτή., έλε
γε, νοιώθει· τή βάζεις σαράντα, μέρες στό νερό καί ζωντανεύει - γίνεται φίδι ζων
τανό». ’Έδενε στήν άκρη της βόλι. ’Έκανε στήν άλλη άκρη της θηλειά καί τό 
κρεμούσε στόν τοίχο άγγιχτο. Παράλληλα, μέ τή βάση του σημείωνε στον τοίχο 
γραμμή. Ό  υγρός αέρας μεγάλωνε τήν τρίχα καί τό βόλι κατέβαινε τή γραμμή, 
δείχνοντας αλλαγή τού καιρού αλάθευτη. Θερμόμετρο δεν είχε· τόν αγκώνα του 
έβαζε γυμνόν στό βάθος φρεσκοανοιγμένης αυλακιάς καί δοκίμαζε γιά τή σπο
ρά. Γυμνός καθόταν στήν αυλακιά, καί δοκίμαζε τή θερμοκρασία τής γης. Τό 
σφιαλαγκούδιασμα τοΰ χωραφιού ζέσταμα τής γης σήμαινε καί ώρες οργασμού® 
πού ζήταε τό σπόρο της. "Ολοι παραδέχονταν τις προβλέψεις του καί δ,τι ελε
γε δεν εβγαινε από τό νοΰ τους. Τούς βεβαίωνε, πώς φεγγάρια τού Μάρτη καί τού



'Απρίλη είχαν βροχές και μέ Ικανοποίηση, έλεγαν και ξανάλεγαν: «Έάν ρίξη ό 
Μάρτης δυο νερά κι ό ’Απρίλης άλλο ένα, χαρά στον? τό Γεωργό, ποχ'ει πολλά 
σπαρμένα». Τους ελεγε γιά τη βαρυχειμωνιά πού προμηνούσαν τά πολλά φελικό- 
σπορα. "Οσο έτσουζε πιό πολύ τό γεναριάτικο κρύο και τά ποτάμια στολίζονταν 
μέ κρούσταλλα, τόσο κοκκίνιζε τό πρόσιοπό του από χαρά, καθώς οραματίζονταν 
τις χρυσές σιταροθάλασσες τον θεριστή καί τ'ις πλούσιες σοδειές - σωρούς αμύγ
δαλα, βαρέλια γεμάτα λάιδι και κοφίνια μέ χοντρές ελιές. ’Άλλο, αν τώρ« τά σι- 
ταροχώραφα έγιναν πορτοκαλεώνες καί όχι δέν το λένε, αλλά ούτε νά τ’ ακούσουν 
•θέλουν τά χστόημιρα στιγνά, τά Φώτα χιονισμένα καί τή Λαμπρή βριχούμενη τ’ 
άμπάργια γιονμισμένα». Ξεχάστηκε καί τό «χουράφ’ πατ τό. άμπάρ’ τιλουτό» τής 
σποράς τού Νοέμβρη. Τότε, αν τά φεγγάρια τού καλοκαιριού προβαίνονταν όλα 
ξηοικά καί τά πρώιτα έρχονταν τέτοια, τό φάσμα τής πείνας καί τής δυστυχίας, 
πού έπεφτε βαρύ καί σκοτεινό καί σκόρπιζε τρόμο και απελπισία, έφερνε τό νού 
τους στήν παντοδυναμία τοΰ Θεού1 και τά μάτια όλοτν στρέφονταν στον όλογάλαζο 
θόλο τού ουρανού. Πολλές χρονιές, μέ σκυιμιένα τά κεφάλια, συντετριμμένοι καί 
ταπεινωμένοι, ακολούθησαν σέ λιτανείες γύρο τον χωριού την εικόνα τή; Θεο
τόκου Ροβελίστης, παρακαλώντας την να ρίξη μ'α βροχή «μάλαμα» και τάζοντας 
της πινάκια καί μισοπίνακα καί πυκνάδες τό καλαμπόκι τής ετήσιας φθινοπονοιά- 
τικης εισφοράς των γιά τό Μοναστήρι Της. Πολλές φορές έ'καμε τό θαύμα Της, 
πολλές φορές έσωσε τον τυραγνισμένο εργάτη τής γής από την απελπισία του καί 
πολλές φορές έ'τρεξε αυτός μέ τήν κατά δύναμη εισφορά του στο σοκάκι, πού α
κούονταν τά διπλά κύπρια των μουλαριών «τής Παναγίας» καί οί υπηρέτες κρα
τούσαν τά σακκιά. Σήμερα, ό Γεωργός, ενθουσιασμένος από τις ραγδαίες εξελί
ξεις τής Γεωργικής ’Επιστήμης, ξεμάκραινε από τήν πόρτα τον Θεού, χωρίς νά 
μπορή νά πιστέψη απόλυτα και νά ζυγώση τήν επιστήμη στο κονάκι της. Αυτή 
τού δίνει ολοκάθαρα τά προγνωστικά τού καιρού μονάχα γιά τήν Αύριο και τή 
Μεθαύριο· «Ημερομηνία» δέν έκαμε ακόμα. Χά προστατέψη τις καλλιέργειές του 
απ’ τ'ις καταστρεπτικές συνθήκες τις καιρικές, δέν μπορεί. Τί νά πιστέφη; τή ρω
τάει καί τήν ξαναρωτάει: «Δύνασαι νά δεσμεύσης τάς γλυκείας έπιρροάς τής 
Πλειάδος;» ( ΙΩΒ ΑΠ'  -31) .  ’Αλλά καί ή Πίστη, αδύνατη κι’ αυτί] και άπο- 
σταμένη άπ’ τής ζωής τήν τρικυμία, νά τού χαράξη μες τό νού αδυνατεί μιά αλή
θεια: πώς κάποτε ό Ιησούς «©γερθείς έπετίμη.σε τώ άνέμφ καί τώ κλύδαηη τού 
ύδατος καί έπαύσαντο καί έγένετο γαλήνη» (ΛΟΤΚΑ Η ' -24) .  Δέν αντιλέγω, 
πώς στήν εποχή τούτη είναι ή εποχή των αμφιβολιών και τού «παραλόγου». Κάτι 
δμως όλο καί ριζώνει στο νού και στήν καρδιά τού σημερινού ανθρώπου. Είναι 
μιά ανησυχία, πού ξεπηδάει απ’ τό είναι του, καθώς κάποιο φάσμα τρομερό ορα
ματίζεται, μεθυσμένος από τούς ήχους καί υπνωτισμένος από τήν όψη τής καθημε
ρινής μονότονης μηχανικής ζωής, πού σαν τή μάγισσα, χτυπώντας τον μέ το ραβ
δί της, λυγίζει τό εγώ του μέ τό «ναι» καί μέ τό «όχι» μέ τις αισιόδοξες στιγμές 
καί τις ξαφνικές κρίσιμες ώρες κάνοντας τον κουρέλι, χωρίς τής ζωής του τά 
δνειρα, χωρίς τή βούλησή του. Τον ταΐζει, τά κόκκαλα εγκλημάτων καί πολέμων, 
τού προσφέρει τό ποτήρι τής άνηθικότητας γεμάτο καί τον σέρνει σάν τό σκυλί 
φύλακα της. ή «Κίρκη», στο μονοπάτι τό σκοτεινό... Νά τον λυπούνται τάχα οι 
■θεοί του, οί εξόριστοι; ή "Ηρα καί ή Δήμητρα, ό Βάκχος καί ό Παν,  ο!| Σάτυροι 
καί οί Πρίαποι, ό Ζέφυρος καί ή ’Έχιδνα, ή Χίμαιρα καί ή "Τ'δρα. που νοσταλ
γούν των Πελειάδων τής Δωδώνης, τού Πελασγικού Δία ίερειών, τον γλυκοφαη'ο 
ψαλμό: «Γα καρπούς άνίει, διό κλήζετε μητέρα...» ( Παυσανίου I  12, 10).



Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν ΙΑ
ΜΑΡΙΝΑΣ ΤΣΒΕΤΑΓΙΕΒΔ

ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΟΥ ΒΟΥΝΟΥ
’Α ν ά θ η μ α

Σκιρτάς και τό βουνό σκιρτά!
Ψ υχή  μου εσύ κι’ ώ, πόνε.
Πόνε μου, δός μου νά μπορώ 
νά τραγουδήσω ιό βουνό!

Δέ θα σοϋ φράξω τις ρωγμές —
— εδώ κι' εμπρός χαρά καμμιά,
Δός μου, ώ πόνε, τις πληγές 
νά τραγουδήσω από ψηλά.

I
Ή τα ν  εκείνο τό βουνό, 
χωρίς δεντρά και θάμνους 
ξαρμάτωτο στήθος γυμνό 
χείλια  παρθενικά έποθοϋσε 
ήθελε γόμους,

Τό άπακοίκτε από ψηλό.
Και στο κοχύλι τών αυτιών 
ξάφνου ό ψίθυρος ξεσπα 
σ’ ένα! ούρρά!
Τό άπαντοΰσε τό βουνό 
αγωνιζότανε σκλη,ρά.

Τό νοιώθαμε σάν κεραυνό.
Πώς νά παλέψεις τούς τιτάνες; 
(Ή τ α ν  τό σπίτι — τό θυμάσαι: —
— τό τελευταίο στά περίχωρα 
προς τό βουνό.)

Κι’ ήτανε κόσμοι τό βουνό 
εριστικοί μές στήν καρδιά μας. 
(Σημαδεμένε άπ’ τό θ ε ό  
καί χτυπημένε, έρωτά μας.)

I I

Δεν ήταν όρος τοϋ Σ ι να 
δεν ήταν ούτε Παρνασσός 
Ό  λόφος ήταν ό γυμνός 
γιά  τά γυμνάσια.



Κι’ άκουγες μόνο προσταγές 
—· «Έπι  σκοπόν» — φωνάζαν — «Πΰρ» — 
Ό χτώ 6ρης ήταν τό θυμάσαι;
Δεν ήταν Μάης, μά γιατί 
ήταν παράδεισος έκεΐ;

I I I

Σ ά  σέ παλάμη σοΰ προσφέρεται ό παράδεισος 
μή φυλαχτείς κι’ ας συμβουλεύει ό νοϋς.
Κάτω άπ’ τα πόδια σου ξανοίγεται μιαν άβυσσος 
και μάγια σέ τραβάνε στούς γκρεμούς.

Χέρια τιτάνα χνουδωτά σ’ αρπάζουνε 
ξερόκλαδα, πευκοβελόνες δάσου 
μέ χίλ ια  στόματα σέ κράζουνε 
και σέ προστάζουν : Στάσου!

’Ώ , τών άπλών ανθρώπων όνειρο 
παράδεισε τών αγραμμάτων!
’Εδώ μας ρίχνει τό χουνό ανάσκελα 
και μας φ ω νάζει: Κάτω.

Χαμένοι, αδύναμοι άπ’ τον πόθο μας 
και πώς νά δούμε τό βυθό 
σάν τό βουνό μας όδηγεΐ άδίσταχτα 
ίέρεια - μαστρωπός : ’Εδώ...

ΙΥ

Σπόροι τής Περσεφόνης ρόδινοι 
δε  σας ξεχνώ  μές στο χεητώνα 
Χείλια κοχύλια άνοιχτα 
μές στο δικό μου στόμα.
’Ώ κ  Περσεφόνη άφανισμένη άπ’ τή σπορά 
και τών χειλιώ ν κόκκινο κάστρο 
κ ι’ έσύ μέ τά ματόκλαδα χρυσά 
και τό χρυσό σου άστρο...

( ’Α πόσπασμ α  άπό μεγάλο ποίημα  

γραμμένο στην Πράγα τό 1924)

Μετάφραση (ά π ’ τό ρωσσικό

πρωτότυπο): Μ ΙΛ ΙΑ Σ  ΡΟΖ ΙΔΗ



"  ΣΤίΧΟΙ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ Μ Π Λ Ο Κ , ,

Τό λιόγερμα σάν θά περάσεις 
και δεις τό φως τ ’ αποσπερνό 
τό πέρασμά σου θά σκεπάσει 
τό χιόνι άπό τον ουρανό.
Και δίπλα άπ’ τά παράθυρά μου 
ό άναμάρτητος εσύ 
σάν θά περνάς αγαπημένε 
ήρεμο φως μές στην ψυχή 
δέ θά ποθήσω τήν ψυχή σου.
Χλωμά άπ’ γ’ αμέτρητα φιλιά 
στά χέρια  σου τ ’ αγαπημένα 
δέ θά καρφώσω άλλα καρφιά.

Κι’ ούτε τά χέρια  μου θ’ άπλώσω 
μέ τ ’ όνομα νά σέ καλώ, 
μά στο κερένιο πρόσωπό σου 
άπό μακρυά θά ύποκλιθώ.
Κι’ όπως τό χιόνι θ ’ άργοπέφτει 
θά γονατίοω σιωπηλά 
νά προσκυνήσω στ’ ονομά σου 
τό χιόνι και τή σιγαλιά.
Κι’ εσύ μέ βήμα τρισμεγάλο 
θά μπεις σιοΰ τάφου τή σιγή 
ό παντοκράτορας κι’ ή δόξα 
και τ ’ άγιο φώς μές στην ψυχή.

(Μόσχα - 2 Μαΐου 1916)
Μετάφραση (<χττ’ τά  ρωσσικά) : Μ ΙΛΙΑΣ ΡΟΖΙΔΗ



420 «Η ΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Ε Σ Τ ΙΑ »

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΡΙΝΑ Τ ΣΒ ΕΤΑ ΓΙΕΒ Α
Ή  Μαρίνα Τσβετάγιεβα γεννήθηκε στη Μόσχα τό 1892. Καταγόταν άπό οι

κογένεια, πού ανήκε στην επιστημονικό - καλλιτεχνική Ιντιλιγκέντσια τήζ Ρωσσίας. 
Τά χρόνια τοϋ Ιου Παγκοσμίου Πολέμου, τής Όχτωβριανής επανάστασης καί 
τών εμφυλίων ήταν τά χρόνια τής ορμητικής δημιουργικής άναπτύΙξεώς της.

Την εποχή τοϋ 1ου Παγκοσμίου Πολέμου στήν ακμή τών «επίσημων ζητω
κραυγών» καί σωβινιστικών διαθέσεων γράφει, στίχους υπέρ τής Γερμανίας. ’Ό χ ι 
τής Γερμανίας του Κάϊζερ καί τών Κροΰπ, μά τής Γερμανίας τοϋ Κάντ, τοΰ Γκαΐ- 
τε, τής ξανθής Λορελάϊ «Ή  μητέρα τής Τσβετάγιεβα ήταν Πόλων ©γερμανικής 
καταγωγής καί μ’ ό’λον ότι πέθανε πολύ νέα επηρέασε την ποιήτρια βαθύτατα...).

«Σέ δόσαν θήραμα στους θύτες 
δλο τον κό-σιτο έχεις όχτοό!
Π ώς νά σ' άφήσω, αγαπημένη;
Νά σέ προδώισω πώς μπορώ;»

(Μ ετάφρ. Μιλιάς Ροζίδη)

Τήν Όχτωβριανή Επανάσταση; ομως, ή Μαρίνα Τσβετάγιεβα, δεν την κα
τανόησε καί δέν τήν δέχτηκε Α ντίθετα απ’ τούς σύγχρονους της ποιητές Μπλόκ, 
Μαγιακόβσκυ, Γιεσένιν, τούς οποίους εκτιμούσε καί αγαπούσε μ’ όλη τή δύναμη 
τής ψυχής της, ή Μαρίνα Τσβετάγιεβα πάντοτε διεκήρυχνε πώς αυτήν καμμιά πο
λιτική δέν τήν ένδιέψερε, πώς τίποτε απ’ αυτήν δέν καταλαβαίνει κι’ ούτε θέλει 
νά καταλάβει.

Έν τοΰτοις μετά τήν Επανάσταση' πήρε σαφή πολιτικη, θέση εναντίον της. 
Τί. τήν ένοινε μέ τον παλιό κόσμο; Ή τα ν  πολύ αδιάφορη για κάθε καθιερωμένο, 
γιά κάθε κατεστημένο, ώστε νά θρηνεί τήν καταστροφή του. Τό πνεύμα τής χορ
τάτη; ευημερία; τοϋ αστικού εφησυχασμού τής ήταν ξένο καί εχθρικό, ωστόσο κυ
ριαρχούσαν. ώς φαίνεται μέσα της οι παλιές αρχές γιά τή «Μεγάλη Ρωσσία» κι’ 
ή συνήθεια τού ιδεαλισμού' νά τής άοέισει νά στέκει «μόνη ενάντια, σ’ όλους»...

Ωστόσο τό 1920 ή Μ. Τα. γράφει τό ποιητικό παραμύθι «Ή  κοπέλα - Τσά
ρος», πού στο επιμύθιό του ή Έπαναστατημένη «Κόκκινη Ρωσσία» αποδίδει δικαιο
σύνη τιμωρώντα; τον αιματοπότη Τσάρο.

Τό 1925 όμως φεύγει γιά τό εξωτερικό γιά νά συναντήσει τον άντρα της 
Σεργκέϊ ’Εφρόν, πού ήταν αξιωματικός τής Λευκής Στρατιάς τοϋ Βράγγελ καί 
τώρα σ π ο υ δ α σ τ ή ς  στο Πανεπιστήμιο τής Πράγας. Ή  Μαρίνα έζησε γιά λίγο 
έκεϊ, μετά πήγε στο Βερολίνο καί στο Παρίσι. Ή  ζωή τών έμιγκρέδων ήταν δύ
σκολη, μπορεί νά πει κανείς, ότι έζησε σέ συνθήκες πραγματικής ένδειας στά πε
ρίχωρα αυτών τών μεγαλουπόλεων. Τ ά  τοπία όπου έ'ζησε καί τό ψυχικό κλίμα πε- 
ριγράφονται ρεαλιστικά στά ποιητικά έργα τη; («Τό τραγούδι τοϋ βουνού», «Τό 
τέλος», οί «Χείμαρροι»), Ή  λευκή Έμιγκράτσια στήν αρχή τήν δέχτηκε μ’ εν
θουσιασμό καί τήν τύπωνε σάν δική τους. "Ομως γρήγορα οί συνθήκες άλλαξαν. 
Ό  άντρας της ό Σ. ’Εφρόν, άλλαξε απόψεις. ’Έγινε αντιφασίστας καί μάλιστα έ- 
παλέμησε στον εμφύλιο Ισπανικό πόλεμο μέ τούς δημοκρατικούς εναντίον τοϋ Φράν
κο. Ή  Μαρίνα επηρεάστηκε φανερά άπό τις ιδέες τοϋ άντρα της, καθώς καί τήν 
εμπειρία τής άθλιας ζωής τών καταπιεζομένων λαών στις χώρες τής Δυτικής Ευ
ρώπης. Γράψει τώρα γιά τή ζωή αυτή, τή φτώχεια, τήν πείνα, τις απεργίες, τά 
πολυβόλα πού θερίζουν τούς απεργούς.



Γίνεται φανατική άντιφασίστρια καί άντιρασίστρια καί, τό 1939 επιστρέφει 
μέ τόν άντρα καί μέ τήν κόρη; τους στή Ρωσσία. Ζεΐ στη Μόσχα όπου «σχολεΐται 
μέ μεταφράσεις. Τό 1941 κηρύσσεται ό πόλεμος. Ο άντρας καί ή κόρη της πέ
φτουν σέ δυσμένεια καί ταπεινώθηκαν. Ή  ίδια μαζί μέ τόν άμαχο πληθυσμό με
τακινείται προς τό εσωτερικό τής Ρωσσίας, στό ’Ελαμπουργκού. ’Εδώ θά φθάσει 
καί γ ι’ αυτήν ή ύψιστη ώρα τής μοναξιάς πού μέ τόσο βαθύ αίσθημα τραγούδησε 
ή ίδια στά ποιήματα της... Καταριέται, τόν ρασισμό καί θυμίζοντας τόν Ίβάν Κα- 
ραμάζωφ μέ τή θεομάχο παραφορά της, ή Τσβετάγιεβα χάνει πια καί τήν τελευ
ταία σωτήρια πίστη της στή ζωή. Οι ακόλουθοι στίχοι είναι κραυγή μιας ζωντανής, 
μά βασανισμένης ψυχής.

...Μαύρο βουνό
καί μούκρυψες τό φως;
Καιρός - καιρός - καιρός 
νά έπιστρέψω τό εισιτήριο 
στό Δημιουργό.

Άρινοϋμαι
νά ζήσω στό Μπέντλαμ* 
τών μ ή ανθρώπων.
Άρνοϋμαι
στις πλατείες τών λύκων 
νά ουρλιάζω

Μέ τούς καρχαρίες 
τών πεδιάδων 
άρνοϋμαι νά συμπλέψω 
τό ρέμμα προς τά πίσω.

Δέ θέλω ούτε τις τρύπες 
τ’ αυτιά μου καί τά μάτια.
Στον κόσμο τόν τρελλό σου 
ή απάντησή μου μία :
Άρνοϋμαι!

(Μετάφρ. Μίλιας Ροζίδη)

Βασανισμένη, μόνη, χωρίς τήν πολύτιμη ελευθερία της ή Μαρίνα Τσβετά
γιεβα στις 31 Αύγουστου 1941 θέτει τέρμα στή ζωή της.

Σ.Μ. (*) Μπέντλαμ, άσυλο φρενοβλαβών καί επιληπτικών τοΰ Λονδίνου, πού 
ιδρύθηκε τό ετος 1472.



V. S. PRITCHETT

Μετάφραση: ΠΕΡΙΚΛΗ ΛΕΥΚΑ

Η ΚΟΛΛΗΜΕΝΗ ΜΥΓΑ
( δ ι ή γ η μ α )

Ή τα ν  Ινα απόγευμα, τοΰ Νοέμ6ρ>|. Κάτω από τά σταχτιά σύννεφα, τά νέα 
κτίρια τής πόλης υψώνονταν τρομακτικά, σαν καινούργιοι τάφοι, ανάμεσα στα 
παλιότερα κτίρια. Και στους δρόμους τά λίγα αυτοκίνητα και οί, λίγοι άνθρα)ποι 
φαίνονταν και χάνονταν αργά σαν νά μην ακολουθούσαν το δρόμο η τό πεζοδρόμιο 
αλλά κάποια εσωτερική, προσωπική πορεία. Στο δρόμο γιά τον κύριο σταθμό, 
κατά διαστήματα πού απείχαν κάπου διακόσιες γυάρδες, άνεργοι άνθρωποι καί 
καναδυό ζητιάνοι περνούσαν αργά μπροστά άπό τά αδειανά γραφεία γιά τό άλλο 
μέρος μέ τά μαγαζιά.

Ξαφνικά ενα ταξί σταμάτησε έ'ξω άπό εναν υπόγειο σταθμό καί ένας ά'νθρω- 
πος γύρω στά τριανταπέντε πλήρωσε, και κατέίβηικε σ’ ενα μικρό δρομάκι.

Καλύτερα νά μή πάω μέ ταξί, σκεφτόταν. Ό  γέρος θά διερωτηθη που βρή
κα τά λεφτά.

Πήγαινε νά δή τον πατέρα του. Ή τα ν  ή τελευταία μέρα τοΰ πατέρα του 
στο εργοστάσιό του, ή τελευταία μέρα τριάντα χρόνων μόχθου κα'ι ζωής ανάμεσα 
σ’ αυτούς τούς δρόμους, κάνοντας μιά επιχείρηση: άπό τό τίποτε καί κατόπιν, μετά 
άπό λίγα χρόνια ευημερίας, αφήνοντας την νά γίνη συντρίμμια άπό τους ψίθυρους 
τήν τεμπελιά, τούς τσακωμούς, τ'ις κατηγορίες καί τελικά τήν χρεωκοπία.

Ξαφνικά όλοι οί οικογενειακοί χρηματικοί καυγάδες πού βασάνιζαν τό μυα
λό τού νέου είχαν διαλυθή. Ό  φόβος του μήπως μπλεχτή σ' αυτούς εξαφανίστηκε. 
'Τπερνικήθηκε άπό τήν αξιολύπητη κατάσταση τοΰ πατέρα του. Τριάντα χρόνια 
τής ζωής σου παίρνουν τέλος. Πρέπει νά τον δώ. Πρέπει νά τον βοηθήσω. Π α ρ ’ 
όλα αυτά, γνωρίζοντας τον πατέρα του, πλήρωσε τό ταξί πιο πέρα καί προχώρησε 
μέ τά πόδια καμμιά τρακοσαριά μέτρα.

Ταράχτηκε όταν είδε τό όνομα τής φίρμας, πού είχε γραφτή τελευταία, στήν 
ταμπέλλα εξω άπό το εργοστάσιο καί στη μπρούτζινη πλάκα στήν είσοδο τού γρα
φείου καί πέρασε πολλή ώρα ώσπου νά άκούση βήματα νά διμασχίζουν τήν αδεια 
αίθουσα καί νά δή μιά σκιά στο παγωμένο τζάμι τού παραθύρου.

—  Έγώ είμαι, πατέρα, ό Χάρολντ, είπε.
Ή  πόρτα άνοιξε.

—· Γειά σοα>, παλιόπαιδο. ’Έκανες πολύ καλά, Χάρολντ, είπε ό γέρος δι
ατακτικά, άναμερίζοντας άπό τήν πόρτα νά περάση γυιός, καί χαμηλώνοντας τα 
πρόσχαρα γαλανά του μάτια, γιά λίγο μέ σεμνότητα.

—· Φυσικά έπρεπε νά έ'λθω, είπε ό γυιός, διατακτικά κι’ αύτός. Καί μετά ο



γέρος, νοιώθοντας ξανά γιομάτος ασφάλεια καί πιάνοντας τό χέρι τοΰ γυιού του, 
τόν οδήγησε μέσα στό άδειο εργαστήριο.

—  Δύσκολα τό αναγνωρίζεις, ε; Πότε ήσουν εδώ τελευταία; είπε ό πατέρας.
Αυτό εδώ ήταν τό μέρος τών μηχανημάτων, πριν φύγουν τά ιιηχανήματα. 

I I  ίσω από μια άλλη πόρτα ήταν ή; έκθεση, δπου ο γυιός θυμώταν πώς έβλεπε τόν 
πατέρα του, τότε μέ μαύρα μαλλιά, νά μιλάη μέ φωνή πού δεν τήν είχε ξανακού
σει ποτέ, μέ σταθερή, μαλακή φωνή, στους πελάτες του. Τώρα μόνο σκονισμένες 
γραμμές ήταν στα ράφια πάνω ατούς άσπρους τοίχους, και τά σημάδια από τις 
βιτρίνες πάνω στό πάτωμα τής έκθέσεως. Τό μέρος φαίνονταν μεγάλο και φωτεινό. 
Δέν άκούγονταν 6 θόριιβος τών μηχανών, ούτε οί φωνές τών εργατών. Κάνεις 
ήχος πιά, έκτος από τήν άντίχηση τών βημάτων τους πάνω στά αδεια πατώματα. 
Ή  φίρμα έπαιρνε κιόλας τή μορφή φαντάσματος, αν και μόλις ένα μήνα είχε πού 
χρεοκόπησε.

Οι δυο δνδρες τράβηξαν προς τή τζαμόπορτα τού γραφείου. 'Η ταν κοντοί 
και οί δυό τους. Ό  πατέρας ήταν καλοντυμένος. Φορούσε ενα πολύ ωραίο μπλε κου
στούμι. Ή τα ν  γερός καί γεμάτος ανδρας μέ ένα ευχάριστο καί πονηρό χαμόγελο. 
Οί ηλιαχτίδες έλαμπαν πάνω στά κοντά ασπρα μαλλιά του καί είχε τό απλό, κομ
ψό καί άνοιχτόκαρδο βλέμμα ενός άστρομάλλη. Ό  γυιός δίπλα του είχε στρογγυ
λές πλάτες καί ήταν κακοντυμένος. ’Έξυπνος αλλά ανήσυχος άνθρωπος, μέ μα- 
κρυά μαλλιά καί άρχηνημένη φαλάκρα.

— Περάστε, κύριε καθηγητά, είπε δ πατέρας. Αυτό ήταν ενα παλιό οι
κογενειακό αστείο. Πείραζε τό γυιό του πού δέν ήταν αλήθεια καθηγητής, παρά 
ένας λέκτωρ μέ πενιχρό μισθό σ’ ένα επαρχιακό Πανεπιστήμιο.

—· Πέρασε είπε δ πατέρας, επαναλαμβάνοντας όχι μέ τήν άνυπαμονηισία πού 
είχε κάποτε, άλλα μέ τή συνήθεια τής ηλικίας. ’Έλα μέσα στό γραφείο μου. ’Ά ν 
μπορής νά τό άποκαλής γραφείο τώρα, είπε. Αυτό ήταν τό γραφείο μου, τό -θυ
μάσαι; Πάρε μιά καρέκλα. ’Έχουμε ακόμη μια καρέκλα. Τό γραφείο πάει, ναι, 
πάει, πουλήθηκε σέ καλή τιμή —  τί έλεγα; ’Έρριξε ενα ανήσυχο βλέμμα στόν γυιό 
του. Ή  καρέκλα. ’Έλεγα πώς πρέπει νά σ’ άφήσουν ένα τραπέζι καί μιά καρέκλα.
Μόλις κοίταζα νά πάρω ένα φλυτζάνι τσάι, παλιόπαιδο, αλλά σχώιρα με, έχω μόνον
ένα φλυτζάνι. Τά πράγματα πουλήθηκαν γιά τήν εξόφληση. Τά μάζεψαν σχεδόν 
ό'λα. Βρήκα αυτό τό φλυτζάνι καί τήν τσαγιέρα πάνω στό γραφείο τού προέ
δρου. Φυσικά έφυγε κι’ αυτός, έφυγαν όλα τά χέρια, καί καθώς κοιτούσα νά κλει
δώσω καί νά πάω τά κλειδιά στον αντιπρόσωπο πού θά παραδώοω σήμερα, είδα 
αυτό τό φλυτζάνι. Λοιπόν, νάτο. Τό έκανα. Θά πάρης ένα φλυτζάνι ;

—· ’Ό χι, ευχαριστώ, είπε δ γυιός, άκούγοντας υπομονητικά τόν πατέρα του. 
’Εγώ πήρα τό τσάϊ μου.

—· Π ήρες τό τσάϊ σου; Καί γιατί νά μή πάρης καί ένα ακόμη;
—  "Οχι, αλήθεια σού λέω, ευχαριστώ. ’Εσύ νά τό πιής.
—  Καλά, είπε ό πατέρας άδειάζοντας τό τσάϊ καί σηκώνοντας τό φλυτζάνι 

στό μαλακό ρ-οΰσο πρόσωπό του καί άνοιγο-κλείνοντας τά μάτια του καθώς ρου
φούσε. Δέν αισθάνομαι καλά γ ι’ αυτό. Είναι τρομερό. Νοιώθω πολύ άσχημα άλή- 
θεια νά πίνω αύτό τό τσάϊ καί σύ νά στέκεσαι εκεί καί νά μέ βλέπης, αλλά λες πώς 
πήρες τό τσάϊ σου. Λοιπόν, πώς πας; τί κάνεις; τί κάνει ή ’Αλίκη; είναι καλύτερα; 
καί τά παιδιά; Ξέρεις άτι σάς σκέφτομαι. Φαίνεσαι ταραγμένος.

—· Είμαι πολύ καλά, είπε δ γυιός χαμογελώντας γιά νά κρύψη τήν ταραχή
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του. Δέ μέ ανησυχεί τίποτε. Μόνον εσύ μέ ανησυχείς. Αυτό — έδειξε μέ αμηχανία 
τον απογυμνωμένο χώρο εχ,Οέσεως και τό γραφείο άπό δπου· είχαν φύγει ακόμη 
καί, τά ημερολόγια και τό καλάθι αχρήστων —  «αυτό» — ποια ήταν ή πιο λεπτή 
καί συμπαθητική λέξη νά χρησιμοποίηση,; Αυτό είναι κακοτυχία, είπε.

—  Κακοτυχία; είπε ό γέρος σταθερά.
—  Θέλω νά πώ, τραύλισε ό γυιός, ακόυσα γιά τή συγκέντρωση τών πιστω

τών. ’Ή ξερα πώς ήταν ή τελευταία σου μέρα —  σκέφτηκα πώς έπρεπε νά έλθω, 
νά... νά δώ πώς είσαι.

—  Μπράβο, παλιόπαιδο, είπε ό γέρος ενθουσιασμένος. Μπράβο. Τά σηκώ
σανε όλα. Σήμερα πήραν τά περισσότερα μηχανήματα. ’Εγώ εΐμαι έτοιμος νά 
κλειδώσω καί νά παραδώσω. Το κλείδωμα είναι μεγάλη υπόθεση. 'Τπάρχουν τόσα 
πολλά κλειδιά. Είναι κουραστικό, αλήθεια. Ξέρεις πόσα κλειδιά υπάρχουν γιά ένα 
συγκρότημα σάν κι’ αυτό; Δέν θά μέ πιστέψης, αν σοϋ πώ.

— Πρέπει νά ήταν ενοχλητικό, είπε ό γυιός.
’Ενοχλητικό; ’Εξακολουθεί; νά λέ; αυτή τή λέξη; Δέ μέ ενοχλεί. Τά

πράγματα παν καλά είπε ό γέρος μέ ένα επιθετικό χαμόγελο. Τό νοιώθω πώς παν
καλά. Τό ξ έ ρ ω  πώς.παν καλά.

-  Λοιπόν, πάντα ήσουν αισιόδοξος, είπε ό γυιό; του χαμογελώντας.
—  ’Άκουσέ με μιά στιγμή. Θέλω νά καταλάβη; αυτά πού θά σοϋ πώ, είπε ό 

πατέρας. Ή  φωνή του έχασε τή ζεστασιά της καί έγινε μνησίκακη, καί τά σαγό
νια του έτρεμαν. Αγρίεψαν και τά μάτια του. "Ενας διαφορετικό; άνθρωπος μι
λούσε, καί ακόμη ένα διαφορετικό πρόσωπο. Ό  γυιό; παρατήρησε γιά πρώτη φο
ρά πώς, όπως όλοι οί άνθρωποι ιιέ μεγάλο πρόσωπο, ό πατέρα; του είχε δυο πρό
σωπα. 'Τπήρχε τό εξωτερικό πρόσωπο, μιά απαλή, γλυκειά καί ξένοιαστη επιφα
νειακή μορφή, καί πίσω άπ’ αυτό, σάν νά είχε σφραγιστή εκεί, ήταν ένα πολύ μι
κρότερο, μωροδίστικο, δριμύ, τρομαγμένο καί σκληρό. Το'ιρα αυτί) τό μικρό πρό
σωπο είχε πρασινίσει καί είχε χλωμιάσει καί πολλές μικρέ; φλέβες πετάγονταν 
εξο), πάνω στή μύτη καί τά μάγουλα. Τά μικρά, στεγνωμένα, κοκκινωπά χείλια 
αύτοϋ τοϋ μικρού προσώπου, μιλούσαν τώρα. Ό  γυιό; έγειρε τό σώιια πίσω έν- 
στι^τιο'δώς γιά νά άπομακρυνθή έστω καί μιά ίντσα ακόμη απ' αυτό τό μικρό 
πρόσωπο.

- Πρόσεξε τι θά σοϋ πώ, είπε ό πατέρας καί έγειρε πάνω στο τραπέζι, ενώ 
ό γυιός του έγειρε πίσω, κρατώντα; τή δεξιά γροθιά του σηκωμένη σάν νά είχε 
σφυρί στο χέρι του καί έβγαζε τή ζωή του στο σφυρί. Είμαι εξήντα πέντε. Δέν 
ξέρο) πόσο θά ζήσω, αλλά πρέπει νά σοϋ ξεκαθαρίσω τούτο: "Αν δέν ήμουν αισιό
δοξο; δέν θά ήμουν εδώ. Δέν θά ζοϋοα ούτε λεπτό άλλο. Σταμάτησε καρφώνοντας 
τό βλέμμα του πάνω στά μισογυρισμένα μάτια) τοϋ γυιοϋ του, γιά νά τοϋ μεταδώση 
δλο τό νόημα τών λόγων του. Δούλεψα σκληρά, συνέχισε. Τριάντα χρόνια δημι
ούργησα αυτή τήν επιχείρηση άπό τό μηδέν. ’Εσύ δέν τό ξέρεις, ήσουν μικρός, 
αλλά πολλές φορές κοιμήθηκα σ’ αυτό τό γραφείο γιά νά εΐμαι νωρίς τό άλλο πρωί 
στή δουλειά. Φαίνονταν αποφασιστικός καί έμπειρος σάν σαραντάρης, αλλά τώρα 
■μαλάκωσε σάν εξηντάρης πάλι. Ή  άγρια διαπεραστική φωνή του άρχισε νά πέφτη 
καί νά γίνεται αδύνατη καί κλαψιάρικη καί ή παχιά του μύτη ξεφυσοϋσε. Δέ λέω πώς 
έκανα πάντα καλά, είπε. Δέ μπορεί; νά περάσης τή ζωή σου άπό τό Α ώς τό Ω 
χωρίς σφάλματα. Καί τώρα δέν εχω στον κόσμο δραχμή. Ούτε δεκάρα. Δέν είναι, 
εύκολο στήν ηλικία μου νά ξαναρχίσω. Γιά ποιό λόγο νομίζεις πώς πρέπει νά ζώ;



Δέν υπάρχει, τίποτε νά μέ κρατάη στή ζωή. Παιδί, μου, αν δέν ήμουν αισιόδοξος θά 
είχα χαθή αμέσως, θά είχα δώσει τέλος στη ζωή, μου. Ξαφνικά δ πατέρας χαμο
γέλασε καί τό μικρό πρόσωπο πνίγηκε μέσα σε μιά ζεστή πλημμύρα θριαμβευτικοί* 
χαμόγελου τοΰ μεγάλου προσώπου. Πέρασε τά χέρια του στο γιλέκο καί φαίνονταν 
πώς χαμογέλα κι’ εκείνο. Χαμογελούσε καί τό σακκάκι, του, καί τά πατζάκια του, 
καί ακόμη καί τά τρυπητά γυαλιστερά παπούτσια του. ’Έπειτα κατσούφιασε.

-  Τά μαλλιά σου αραιώνουν είπε. Δέν πρέπει νά τά χάσης σ’ αυτή τήν 
ηλικία. Δέ θέλω νά νομίσης πώς σου κάνω κριτική, είσαι αρκετά μεγάλος νά κάνης 
τή ζωή σου, αλλά τά μαλλιά σου, ξέρεις —  πρέπει νά κάνης κάτι γ ι’ αυτά. “Αν 
χρησιμοποιούσες λάδι κάθε μέρα καί τά έ'τριβες μέ τά δυό σου χέρια, καί κυρίως 
μέ τούς άντίχειρες καί τούς δείκτες, θά ήταν καλύτερα. Σέ σκέφτομαι συχνά καί 
δέ θέλω νά νομίσης πώς σοΰ κάνω μάθημα, γιατί δέν είναι έτσι. Επομένως μή 
σοΐί πεσάση ή ιδέα πώς αυτό εναι μάθημα, αλλά σκεφτόμουν τί θέλεις εσύ, τί θέ
λουμε δλοι μας, αύτό τό λέω καί γιά μένα και γιά σένα. Αυτό πού θέλουμε δλοι 
μας. μας εναι οί. ιδέες —  μεγάλες ιδέες. Δέν θά ήμουν ικανοποιημένος νά παραδί
νω μαθήματα σέ μιά χούφτα άνθρο>πων στο Πανεπιστήμιο. Θά ήθελα νά παραδώ
σω μαθήματα σ’ ολο τον κόσμο. Βλέπεις, πάντα αδικείς τον εαυτό σου. ’Έτσι 
κάνουμε όλοι. Νά σκέφτεσαι ψηλά.

—· Λοιπόν, είπε ό γυιός του χαμογελώντας ακόμη, αλλά σαρκαστικά γιατί 
είχε θυμώσει, πολύ, ενας φτάνει στήν οικογένεια. Έσύ σκεπτόσουν πολύ ψηλά 
ώσπου τάκανες ρόϊδο.

Δέν ήθελε νά τό πή αύτό γιατί δέν είχε τό θάρρος, άλλά πληγώθηκε ό ε
γωισμός του.

—  ’Εννοώ είπε ό γυιός σπεύδοντας νά τά σκεπάση ταραγμένος, έγώ δέν εί
μαι σάν εσένα... Έγώ...

— Π ως είπες; είπε ό γέρος. Μήν τό λές αύτό. Ή τα ν  τό μικρότερο πρόσωπο 
πού μιλούσε γεμάτο πανικό. Μήν τό λές αύτό. Μή, χρησιμοποιείς αυτή τήν έκφραση,. 
Είναι σφαλερή ιδέα: Μήν άποχτάς κακή ιδέα γιά μένα. Έγώ καλίγωνα τον ψύλο, 
είπε μέ περηφάνεια ό γέρος.

Ό  γυιός ξανάρχισε, άλλά ό πατέρας τον σταμάτησε.
—  Ξέρεις, είπε τό μεγαλύτερο από τά δυό του πρόσωπα πού γίνονταν ακό

μη μεγαλύτερο καθώς μιλούσε, πώς μερικά άπό τά παλαιότερα σπίτια τής πόλης 
είναι στήν Κουήιρ Στρήτ; Μερικές άπό τις μεγαλύτερες φίρμες τής χώρας; Π ήγα 
έκεϊ σήμερα τό πρωΐ μέ τον κ. Χίγγινς, θυμάσαι τό Χ ίγγινς; Χερωκόπησαν. Ναι, 
χρεοκόπησαν. Καί ό Μούιρ έχασε τά πάντα. ’Έχει τον σωφέρ του, άλλά μέ τά 
χρήματα τής γυναίκας του. Είδες τον Μπέλτμαν στις εφημερίδες; διακόσιες πε
νήντα χιλιάδες έ'λλειμμα. Καί πόσο θά άντέξουν οί Πρέστονς;

Τό μεγάλο πρόσωπο χαμογέλασε καί σκέπασε τό μικρότερο. "Ολο τό τραίνο, 
είπε ό γέρος, γέμισε κάθε πρωΐ μέ χοεωκοπΐες. Χιλιάδες είχαν χαθη. Χιλιάδες; 
Δεκάδες χιλιάδες. Μερικοί άπό τούς μεγαλυτέρους ανθρώπους στήν πόλη είχαν 
καταστροφή.

Ό  ίδιος, ενας άνθρωπάκος, ΰπερηφανεύονταν πού χρεωκόπησε μέ τούς με- 
γάλους. Αύτό τον έκανε νά νοιώθη πλούσιος.

—  Πρέπει νά καταλάβης, είπε σοβαρά, πώς ό κόσμος άλλάζει. Πρέπει νά 
συμβαδίζης μέ τις περιστάσεις.



Ό  γυιός σιωπούσε. Ό  φθινοπωριάτικος ήλιος ερριξε λίγες φωτεινές ακτί
νες ανάμεσα από τό παγωμένο παραθυρο καί ή σκιά άπό τό κιγκλίδωμα καί τά 
τζάμια έπεσε αδύνατη πά;νω στον τοίχο πίσω από τό κεφάλι τοΰ πατέρα. Λίγο 
φως έπεσε πάνω στήν ξέσκεπη κορυφή πού ξεχώριζε ανάμεσα στά άσπρα μαλλιά. 
Τά μαλλιά ήταν τόσο κοντά, πού τά αυτιά προεξείχαν, καί καθώς ή σκιά τους ά- 
ποτυπώθηκε στον τοίχο πίσω άπό τό κιγκλίδωμα τοΰ παραθύρου, ό πατέρας (στή 
φαντασία τοΰ γυιοΰ του) φάνηκε σάν κατάδικος στό κελλί του καί ό γυιός άναρ- 
ρωτιώταν: ’Έλεγαν τήν αλήθεια δταν Ισχυρίζονταν πώς ό γέρος ήταν απατεώνας 
καί πώς τά ισοζύγιά του ήταν μαγειρεμένα; Τ ί θά γίνονταν μ’ αυτόν τον άνθρωπο 
πού έπρεπε στή συγκέντρωση ν’ αποφασίσουν νά κλείσουν μέσα τόν άνθρωπά- 
κο άπό τό Μπίρμιγχαμ μέ τό αδιάβροχο...;

—  'Τπάρχει μιά μύγα εδώ μέσα, είπε ξαφνικά ό γέρος, κοιτάζοντας ψηλά
καί αναπηδώντας. Μέ συγχαίρεις πού σέ διακόπτω, άλλά ακούω μιά μύγα. Π ρέ
πει νά τήν διώξω.

—  Μύγα; είπε ό γυιός του προσπαθώντας νά άκούση.
—  Ναι, δέν τήν άκοΰς; Κοίταξε πώς αικούγεται τό παραμικρό τώρα πού 

σταμάτησαν ο! μηχανές. Χρειάστηκα αρκετό χρόνο νά συνηθίσω στήν ησυχία. Τή 
βλέπεις παλιόπαιδο; Δέ μπορώ νά υποφέρω τις μύγες, ποτέ δέν ξέρεις πού είναι. 
Συγγνώμη μιά στιγμή.

Ό  γέρος τράβηξε ένα ξεσκονόπανο άπό ζνα συρτάρι.
—  Λέ μπορώ νά κάθομαι σ’ ένα δωμάτιο μέ μιά μύγα μέσα, είπε. Σηκώθη

καν καί οί δυο καί άφουγ/ιράστηκαν. Πραγματικά στό γραφείο άκούγονταν ενα
μικρό ξεψυχισμένο βζζ μιας μύγας πού ό φθινοπωρινός ήλιος τήν ξεγελούσε γιά τή 
δύναμή της.

—  ’Άνοιξε τήν πόρτα, είπε ό γέρος μέ αμηχανία. Τις άπεχθάνομαι.
Ό  γυιός άνοιξε τήν πόρτα καί ή μύγα πέταξε στό φως. Ό  γέρος πήγε 

νά τήν χτυπήση άλλά εκείνη πέταξε ψηλότερα.
—  Νάτην, είπε, ανεβαίνοντας στήν καρέκλα. Ό  γέρος χτύπησε ξανά καί 

χτύπησε κι’ ό γυιός μόλις χαμήλωσε ή μύγα. Ό  γέρος άνέβηκε στό τραπέζι. Μιά 
έκφραση αηδίας καί φόβοι) συμπλέκονταν στό μικρότερο πρόσωπό1 του- καί μιά 
έκφραση απολογίας καί αδυναμίας.

—  Συγγνώμη, είπε ξανά, κοιταζοντας ψηλά το ταβάνι.
— Ά ν  άφήσουμε τήν πόρτα ανοιχτή ή άνοίξουμε τό παράθυρο θά φύγη, 

είπε δ γυιός.
— Μπορεί νά σοΰ φανή λόξα, είπε ό γέρος ντροπαλά. Δέν μοΰ αρέσουν οί 

μΰγες. Ά ,  νάτη.
Τούς ξέφυγε. Στάθηκαν μέ απόγνωση χάσκοντας στό ταβάνι όπου ή μύγα 

ζουζούνιζε σέ μικρούς κύκλους γύρω άπό τό καλώδιο τής λάμπας.
—  Δέ μοΰ άρέσουν, είπε ό γέρος.
Τό τραπέζι έτριξε κάτω άπ ότό βάρος του. Ή  μύγα συνέχισε γιά λίγο καί 

σταμάτησε στό ταβάνι. Μάταια ό γέρος τίναξε τό ξεσκονόπανο επάνω της...
—- Πρόσεχε, είπε ό γυιός. Μή χάσης τήν ισορροπία σου.
Ό  γέρος κοίταξε κάτω. Ξαφνικά φάνηκε πολύ κουρασμένος καί γερασμένος. 

Τό σώμα του άρχισε νά γέρνη καί κάποια αδυναμία πλάκωσε τό πρόσωπό του.



—  Βοήθησε με λίγο, είπε ό γέρος μέ τρεμουλιαστή φωνή. Τό χέρι, του έπε
σε βαρεία επάνω στήν πλάτη τού γυιοϋ του πού έ'νοιωσε τό μεγάλο καί άβοήθητο 
βάρος τοΰ πατέρα του.

— Ά/.οϋμπα επάνω μου.
II ολύ βαρεία καί αργά ό γέρος κατέβηκε προσεχτικά άπό τό τραπέζι στήν 

καρέκλα. Μιά σΐιγμή, παλιόπαιδο, είπε ό γέρος. Μετά, άφοΰ πήρε ανάσα, κατέβηκε 
άπό τήν καρέκλα στο πάτωμα.

Είσαι καλά; ρώτησε ό γυιός.
—  Ναί, ναι, είπε 6 γέρος κοντανασαίνοντας. Εκείνη ή παλιόιμυγα τακανε 

όλα. Ξέρεις, αλήθεια είσαι πιο φαλακρός πίσω απ’ δ,τι νόμιζα. "Εχεις φαλάκρα 
έκει ’ίσα μέ τό χέρι μου. Τήν είδα τώρα πού ήμουν στο τραπέζι. Μοϋ προκάλεσε 
σόκ. Αλήθεια πρέπει νά κάνης κάτι. Τά δόντια σου πώς πάνε; Μήπως είναι χαλα
σμένα; Μπορεί νά συντελούν στή φαλάκρα. Δέν σοϋ είπε ή ’Αλίκη πόσο φαλακρός 
είσαι;

-— Κουράζεσαι πολύ. Είσαι ανήσυχος, είπε ό γυιός μέ άπαλή φωνή μετανοιω- 
μένος και δείχνοντας συμπό-νοια. Κάθησε. Πέρασες άσχημες στιγμές.

— ’Ό χ ι, τίποτε, είπε ό γέρος ντροπαλά, άναπνέοντας μέ δυσκολία. Ψιλο- 
πράγματα. 'Ό λοι τους ήταν πολύ καλοί. Ή λθα ν  όλοι νά μοϋ σφίξουν τό χέρι. 
Ή λθε τό προσωπικό. "Ολοι ήλθαν απλώς νά με χαιρετήσουν. Είπαν: «Σοϋ ευ
χόμαστε καλή τύχη,».

Ό  γέρος γύρισε τό πρόσωπό του αλλού και σκούπισε ένα δάκρυ άπό τά 
μάτια του. Μιά αναλαμπή συμπόνοιας πέρασε στο νέο. ’Ένοιωθε σάν νά εΐχε 
άνατείλει ενας ήλιος.

—  Ξέρεις - είπε ό πατέρας ανήσυχα, ρίχοντας μιά φευγαλέα ματιά στή μύγα 
στο ταβάνι λες καί ήθελε νά ακούσουν καί ή μύγα καί ό γυιός αυτά πού θά έλεγε
- ξέρεις, όλος ό κόσμος είναι χαλασμένος. ’Έκανα κι’ εγώ τά λάθη μου. Τό σκε
φτόμουν πριν έλθης. Ξέρεις που είχα άδικο; Ξέρεις πού έκανα λάθος;

Ό  γυιός έννοιοχτε τήν ψυχή του νά πλακώνεται άπό πονικό καί αμηχανία. Γιά 
δνομα τού Θεού. ’Ήθελε νά φωνάξη, μήί Μην τ’ άνακατώνης αλλο. Μήν ταπεινώνε
σαι μπροστά μου. Μήν άρχίζης νά λες τήν αλήθεια. Μέ μέ άναγκάζης νά πώ πώς 
τά ξέραμε ολα, πέος τό ξέραμε άπό χρόνια τό θαλάσσωμά σου, πώς τό είχαμε κα
ταλάβει άπό τίς ψεύτικες δικαιολογίες πού άρά'διαζες, πώς ξέραμε τούς ανθρώ
πους πού ξεγέλασες.

— Αυτό πού μέ απασχολούσε ήταν τά λεφτά, είπε ό γέρος. Πίστευα πώς μοΰ 
χρειάζονταν λεφτά. Τώρα τέλειωοα μέ τά λεφτά. Τελείωσα πέρα γιά πέρα. Δέ 
θέλω νά δώ ποτέ δεκάρα όσο ζήσω. Δέ θέλω ούτε νά δώ ούτε ν’ ακούσω γιά λεφτά. 
’Ά ν  ερχόσουν τώρα καί μοϋ έδινες χίλιες λίρες θά σέ κοροΐδευα. Ξεγελούμε τον 
εαυτό μας. Δέν ζητούμε τήν ουσία. Αυτό πού θέλω τώρα είναι νά πάω σ’ έ'να ω
ραίο σπιτάκι κοντά στή θάλασσα. Νοιώθω πώς μοϋ λείπει, αέρας, ήλιος, ζωή.

Ό  γυιός έμεινε έκπληκτος.
Μά καί γ ι’ αυτό χρειάζεσαι λεφτά, είπε ανήσυχα. Θέλεις πολλά λεφτά νά τό 

κάνης αυτό.
—  Μή λές πώς θέλω λεφτά, είπε ό γέρος αγριεμένα, Μήν τό λες αυτό. Μόλις 

βγώ άπό δώ μέσα απόψε θά μπώ στήν έλεΐ)θερία. Δέν πρόκειται νά σκεφθώ τά 
λεφτά. Ποτέ δέν ξέρεις άπό ποϋ θά σοϋ έ'λθουν. Μπορεί νά δής κάτι. Μπορεί νά



άνταμώσης εναν άνθρωπο. Ποτέ δέν ξέρεις. ’Ανησύχησαν τά παιδιά τοΰ ’Ισραήλ 
γιά λεφτά; ’Ό χ ι. 'Απλώς ξεχύθηκαν εξω και μάζευαν τδ μάννα. Αυτό θέλω· νά 
κάνω κι εγώ.

Ό  γυιός πήγε νά μιλήση, άλλά ό πατέρας τόν σταμάτησε.
—  Τά λεφτά, είπε, δέν είναι καθόλου άπαραίτηιτα.
Τό πρόσωπο τοΰ πατέρα ελαμπε τώρα σάν τό ολόγιομο λαμπρό φεγγάρι.
—■ Νά τί μέ εκανε νά σέ έπισκεφτώ, είπε ό γυιός αμήχανα καί ξερά, Δέν

εΐμαι πλούσιος. Κανείς μας δέν είναι. ’Αλήθεια, κατά πώς παν τά πράγματα, δέν
υπάρχει καμμιά σταθερότητα και δέν μπορούμε νά κάνουμε τίποτε. Μακάρι νά 
μπορούσα, άλλά δέν μπορώ. ’Αλλά —  αφού μπόρεσε νά κάνη, τήν αρχή άρχισε νά 
τραυλίζη και νά ζαρώνη τά μάτια του μέ δειλία —  άλλά ή Ιδέα πώς θά βρεθής 
—«... θά βρεθής σέ άμεση ανάγκη— ά... θέλω νά πώ —  ά... άν ύπάρχη —  ά... 
γιά νά γίνω σαφής, άν ύπάρχη πρόβλημα χρημάτων, κάπως θά μπορούσα νά τά 
έξοικο νομίσω.

Κοκκίνισε. Άπεχθάνονταν νά παραδέχεται τή φτώχεια του, άπεχθάνονταν
νά κάνη ελεημοσύνη στον πατέρα του, άπεχθάνονταν νά κάθεται εκεί ξέροντας
αύτά πού ήξερε γ ι’ αυτόν. Ντρέπονταν σάν σκέφτονταν πόσο ό Ιδιος, πόσο δλοι 
τους έτρεμαν νά έχουν στά χέρια τους αύτόν τον αισιόδοξο, σπάταλο, αχαλίνωτο 
καί πονηρό γέρο. Ό  γυιός άπεχθάνονταν νά νοιώθη πώς βρίσκεται σέ μιά παρά
ξενη κατάσταση πού δέν μπορούσε νά καταλάβη. Νά είναι δηλαδή δειλός καί 
ανέντιμος.

Ό  πατέρας χαμήλωσε τά μάτια του πάνω στό δειλό καί κατσουφιασμένο πρό
σωπο τοΰ γυιοΰ του καί σιγά - σιγά τό όνειροπόλο βλέμμα του χάθηκε. ’Αργά - αργά 
τό ολόγιομο φεγγάρι άφηνε τό λαμπρό ταξίδι πάνω στό ροϋσο πρόσωπά του, καί 
ξαφνικά έπικρατοήσε τό μικρό πρόσωπο κάτω άπό τις ζάρες σάν τήν αλεπού πού 
παραφυλάει μέσα άπό τήν κρυψώνα της. ’Έγειρε απότομα μπροστά πάνω στό 
τραπέζι καί ξαφνικά ενα ασημένιο στυλό βρέθηκε στό χέρι του έτοιμο νά γράψη 
κάτι ζωηρά πάνω σ’ ένα μπλόκ.

—· Νά τά έξοικονομήσης; ειπε ό γέρος απότομα. ιΓατί δέ μοΰ' έ'λεγες γρη- 
γορώτερα πώς μπορούσες νά έξοικονομήσης λεφτά; Π ώς μπορείς νά τά εξοικονο
μήσεις; ’Από πού; ΙΙότε;



ΑΝΘΟΣ - Φ Λ Α Β Ι Ο Σ  ΑΠΕΑΑΙΝΟΣ
Λ ό γ ο ς  π ρ ώ τ ο ς  

I

’Απ’ τή γενιά των Απελλίνων ήταν 
ό κεντυρίων Ξάνθος Άπελλϊνσς, 
άπό τόν Τάραντα. Τή Ρώμη, ώς τόσο 
πατρίδα του ■θαρρούσε· μπερδεμένα 
στα χρόνια εκείνα κόσμοι καί πατρίδες. 
Φλάβιος πήρε τ ’ ονομα στή Ρώμη.
'Ο κεντυρίων Φλάβιος Άπελλΐνος 
ποικίλους είχε μίλιτες μαζί του.
Γλώσσες, λαοί, ■θρησκείες ενα κραμα.
Κ’ ή Ρώμη προσπαθούσε νά στεριώση 
άπ’ δλους τούς λαούς πάτριαμ οΰναμ.

I I

’Απριλομάης κ’ οί στράτες κεντημένες 
μέ παπαρούνες και μέ τεντελΐνες...

— «Σκληρές τής μάχης οί ώρες!...» 'Ό πω ς είναι
πραϋντικό τής Πουλχερίας τό βλέμμα,
τής σεβαστής Ρωμαίας, τής γυναίκας,
πού καρτερεί τόν άντρα νά γυρΧση
άπό τόν πόλεμο. Δοσμένος στήν αγάπη
καί στήν σφαγήν ό στοατιώτης είναι...

— «Π ώς νά διαβώ, νά πάω στις παπαρούνες 
στίς τεντελΐνες, στή χαρά τοΰ Μάη, 
στό γέλιο τοΰ παιδιού μου, στήν αυλή, μου;»

I I I

’Αδιάφορος τούς μίλιτές tod ακούει 
κι άΐδιάφορος μαθαίνει τις θρησκείες.

— «Τό ιερό μας ζώο είναι’ ό Ταύρος· 
τό αίμα του κ’ ή σάρκα του είν’ ό Μίθρας.»

— «Είν’ ό αμνός τό ζώο τοΰ Χριστοΰ μας· 
άλλ’ είναι μόνο σύμβολο, τί ’Εκείνος 
μονάχα τήν αναίμακτη θυσία 
μας ά'φησε εντολή νά κοινωνοΰμε».

— «Τής ’Ίσιδας είναι μεγάλ’ ή χάρη, 
τής σεβαστής θεας· τί λέτε τώρα;
Ή  βούκερως είναι τοΰ κόσμου ή μάνα».



IT

Σαν Έλλην δέν ξεχνούσε τή γεννιά τον, 
πώς ήταν Δωιριεύς καί Ταραντΐνος 
άπ’ τσύς συγκλητικούς, τούς άπελλίνους.
Μά δέχονταν τό ίμπέριουμ τής Ρώμης, 
που ενώνει τους λαούς καί τις πατρίδες.

Μιά μέρα ενας μελαψός Σημίτης 
—'«Είναι τριάντα Σάββατα, μεγάλη· 
γιορτή», τοΰ λέει, «δέν κάνει νά δουλέψω». 
Δίνει εντολή:

— Χόντι.ε, νά μή δουλέψη 
δ Ντάβους ή Νταβίδ, πιστός Εβραίος».

— ’Ιδέες, τών λαών τό βόρειο σέλας!
Καί χάνεται τί) σέλας κι.’ απομένει 
ή μνήμη, του, νά μάς έλευθερώνη 
άπό τά σκότη μέσα μας κι άπ’ δλα 
τά φοβερά πλανέματα τής Νύχτας.

’Ιδέες, πού φωτίζετε τόν 'Έναν,
τοΰ 'Ενός τό βόρειο σέλας, πού δέν φεύγει
άπό τά μάτια του ποτέ — καί φέγγει
νά περπατάη ελεύθερος, νε δείχνη
τις μακρινές πορείες στους ανθρώπους,
σά ναναι μοίρα ανθρώπινη., π ρ ο φ ή τ η ς!

Τ Ι

Μεγάλη άπ’ τήν αρχή γεννιέται

ήδη ξαναγυρίζει και ή παρθένο: 
ζουν τά βασίλεια 

ήδη νέα γενεά άποστέλλεται άπό

(Βιργίλιος - ’Εκλογή IT, 5 - 7 )

Τό βόρειο σέλας είδε ό ποιητής μας 
Βιργίλιος σέ μιά αστραπή τοΰ νοΰ του 
καί ψάλλει τήν παρθένα μέ τό βρέφος, 
τή γέννηση τοΰ νέου Φοίβου ψάλλει, 
τό μέγα ξαναγΰρισμα τών αιώνων 
καί τή χρυσή εποχή, ποιητής - προφήτης.
Μά τί γυρεύουν τοΰτ’ οί άνατολΐτ,ες 
μέ τις λατρείες, τά μυστήριό τους;
ΓΙοιά σύνθεση πνευματική προσμένει 
νά τήν χαρή καί νά τήν ζήση δ κόσμος; 
Μοίρα Κλωθώ, στή ρόκα σου τί γνέθεις;

τών αιώνων 
ή τάξη, 

ξαναγυρί- 
τοϋ Κρόνου 
τόν υψηλόν 

ουρανό.
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T II

Στών Χριστιανών τό σπήλαιο ενα βράδυ 
νά πάη, νά Ιδη ν ’ άκούστι τρόπον ηΰρε,

— «Τών φοβερών τοΰ Χρίστου μυστηρίων...» 
άκούγετ’ ένας γέρος· κάποια εικόνα:— 
κομμένη, κεφαλή σ’ ενα πινάκι, 
τοΰ φέρνει ρίγος μυστικό.

— «Σκοτώνουν 
οι Χριστιανοί λοιπόν; Νεκρούς πιστεύουν;
Τους βασανίζουν καί τό αίμα πίνουν;
Φρίκη!... Διεστραμμένοι!» ψιθυρίζει.
Καί δίχως νά σκεφτή, πετάγετ’ εξω.

—«Θεοί! ποΰ βρέθηκα εδώ μέσα!»

Τ ΙΙ Ι

—«Θεός είν’ ή αγάπη, Φλάβιε - Ξάνθε».
— «Τά ιδανικά μας είναι, Πουλχερία».
—‘«Είν’ ό Χριστός ό λυτρωτής θεός μας».
— «Αυτός ποΰ πίνει τό αίμα τών αθώων;»
— «Ή  πλάνη είναι τό λάθος τών αθώων».
—«Κομμένη· κεφαλή ’δα σέ πινάκι.
Μακρυά! Μακρυά! δέν είναι αυτοί ποΰ θάρθουν 
νά ενώσουν τούς λαούς σέ μιά λατρεία...
Θέλ’ ή ψυχή» μας φως, ανάσα θέλει· 
δέν θέλει πένθη, σταυρικούς θανάτους 
καί θρήνους. Φώς γυρεύει, Πουλχερία!»

IX

— «’Ά ν  μ’ αγαπάς, είν’ δ Χριστός αγάπη.
’Ά ν  άγαπας τό φώς, αυτόν λατρεύεις.
’Ά ν  τρέμης τήν αλήθεια, τότε τρέμεις 
καί τό Χριστό. Κι’ άν στη ζωή πιστεύης, 
πιστεύεις στό Χριστό, πού άναστημένος 
ανάσταση χαρίζει στούς ανθρώπους.

Λεν είναι δόγμα, μήτε παραμύθι.
Σάν άνθρωπος περπάτησε .μαζί μας.
Μιά ζωντανή πορεία αγάπης είναι.
Προφήτης ό Βεργίλιος τοΰ Χριστοΰ μας 
τόν ερχομό του ψάλλει ό ποιητής μας».

ΤΑΚΗΣ ΣΙΩΜ ΟιΠΟΤΛΟΣ
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’Ώ ! Ρουθ. ωραία μου Ρούθ, χιλιάδες χρόνια 
μοϋ λέει ή ψυχή πώς έζησα. Μά ώς τόσο 
ποτέ δέ σ’ είδα νάρχεσαι, ένα βράδυ, 
νά γΰρεις στο πλευρό μου, έκεΐ στά πλούσια 
χωράφια, που τά στάχυα έχουν ψηλώσει 
και γνέψουν μέ φιλία στους θεριστάδες.
Μυρίζει πάντα αγάπη τό χορτάρι, 
κι’ δταν τό κόβουν κι’ δταν δεματίζουν, 
κι’ δταν τό φέρνει μόσκο ώραϊος αγέρας 
στά πέρατα τοϋ κόσμου απ’ άλλους κόσμους.
Μά εγώ δέν έλεα νάρθεις νά μοϋ φέρεις 
μιας νέας αγάπης τάχατε τό μϋρο.
Μέ αγάπες καί μέ μϋρα έχω χορτάσει· 
κι’ δλα τους ήταν 'ψεύτικα, άπ’ τήν ώρα 
ποϋκλεινε ό κύκλος, πάντοτε, δταν είχε 
τήν αμοιβή γιά ευχή του καί σκοπό του.
Τό τέλειο δόσιμο ήθελα τής χήρας,
έ'τσι όπως μόνη: άπόμεινε στον κόσμο
κι’ έζήταε μιά ψτερούγα ν’ αγκαλιάσει
"Ω! Ρούθ, ωραία μου Ρούθ, χιλιάδες χρόνια
σάν δ Βοόζ καρτέραα νά σέ στείλει
μιά Νωεμή, μία μοίρ,α, ή πεθερά, σου.
Καί πέρασαν τά χρόνια καί δένή ήρθες!

ΤΑΚΗΣ ΤΣΤΑΚΟΣ

ΓΙΑ ΚΕΙΝΑ ΤΑ ΜΑΤΙΑ
Τά παράθυρα έκλεισαν 
ερμητικά

Κι 6 ήλιος
στάθηκε πίσω
άπ’ τον τσιμέντινο τοίχο
μ’ δλο τό βάρος τής σιωπής
καί τής άνησυχίας

Γιά κείνα τά μάτια 
πού ’μειναν κρεμασμένα 
στους έσώτοιχους.

Καί γιά κείνα τά κλωνάρια
τής μπουμπουκιασμένης
αμυγδαλιάς
πού δέν πρόλαβαν
νά σκορπίσουν
τήν όμορψιά τους

Σ Π Τ Ρ Ο Σ  ΚΑΡΖΗΣ



ΓΙΩΡΓΟΥ ΜΑΤΘ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΕΝΑ « Κ Α Ι»  ΠΟΥ Π Ο ΛΛΑΠΛΑΣΙΑΖΕΙΑ Ι  ΔΙΑΡΚΩΣ
( Σημειώσεις γ ιά  τήν Τέχνη )

Μπορεί, τάχα, -μιά νέα μορφή Τέχνης, νά περιορίσει τήν δποια επίδραση 
πού έξασκεΐ, επάνω μας, ή προηγούμενη;

Ή  - πιο συγκεκριμένα - μπορούμε νά υποστηρίξουμε, πώς οΊ παλιότερες 
μορφές έκφρασης, επειδή αντιπροσωπεύουν τόν ψυχισμό και την αισθητική άλλων 
εποχών, τήν κρίση, καί τήν ομιλία άλλων ανθρώπων, δέν είναι σέ θέση, πιά, νά 
μας συγκινήσουν;

Νά ένα σοβαρό ερώτημα.
Καί νά - ακόμα - τό § ρώτημα, πού προκ άλεσε και προκαλεΐ, στήν ευαίσθητη 

περιοχή της Τέχνης, μιά συζήτηση απ’ τις πιο ενδιαφέρουσες.
’Έχουν, βέβαια, διατυπωθεί πολλά. Και τό ερώτημα έ'χει έξετασθεϊ άπό πολ

λές απόψεις. Καί πολλές είναι, συνάμα, ο! σοβαρές γνώμες, πού άποκρυσταλλώ- 
θηκαν στό τέλος, γύρω απ’ αυτές τις διάφορες μορφές Τέχνης και τή βαθύτερη 
σχέση τους.

'Ωστόσο, κάπου - κάπου, επισημαίνει κανείς ανάμεσα σ' αυτούς πού ασχο
λήθηκαν1 με τούτο τό θέμα, και μερικούς περίεργους προχειρογράφους, οί όποιοι 
κινούνται κάπο άπό τήν ολέθρια δεσποτεία μιας δύσκαμπτης, δογματικής μονο- 
λιθικότητας

Σέ μερικές, λόγου χάρη, περιπτώσεις, εντοπίζουμε, χωρίς; μεγάλη δυσκολία, 
τήν υπερβολική και βάναυση άποψη, ότι, κάθε παλιά μορφή Τέχνης, όντας πλά
σμα πού γεννήθηκε κάτω άπό ώρισμένες, Ιστορικές συνθήκες, γιά νά θεραπεύσει
- καθώς τονίζουν - ώρισμένες, καί μόνον, ανάγκες, παρουσιάζει, άπονα σημείο 
καί πέρα, μουσειακό, μονάχα, ενδιαφέρον, ενώ, σέ κάποιες άλλες - παθολογικά 
ακραίες - τό νέο αντιμετωπίζεται μέ απροσχημάτιστη αδιαφορία.

Σάν κάτι, δηλαδή, πού, όχι μόνο δέν έρχεται νά προσθέσει, άλλά αποτελεί 
μιά περιττή, στό βάθος, επανάληψη.

"Ετσι, μιά 'ψύχραιμη, απάντηση, σ’ αυτές τις ακραίες θέσεις, πού θά μπο
ρούσαν νά συνιστοΰν καί κλασσικά δείγματα επιπολαιότητας, μοΰ φαίνεται απα
ραίτητη. Κι δ καθένας, νομίζω·, πού επιθυμεί ν’ ασχοληθεί μέ κάτι τό σοβαρό, ε- 
χει τήν ευχέρεια καί τή δυνατότητα - αν όχι τήν υποχρέωση - νά πει, χωρίς φα
νατισμό, τις όποιες απόψεις του, επάνω σέ τούτο τό ερώτημα.

Στήν Τέχνη, λοιπόν, έχω τή γνώμη, πώς δλα διατηρούν - απ’ τήν άποψη 
τουλάχιστον τής επίδρασης στό αίσθημα - εκείνη τήν πρώτη τους δύναμη, εκείνη 
τήν εσώτατη,, τήν έντονη καί πυρετική ανάγκη πού τά γέννησε,

Καί μάλιστα, μπορεί κανείς νά τονίσει, πώς αυτή ή ανάγκη, αυτός ό βασα
νιστικός καί γόνιμος πόθος τής έκφρασης, πού αναφύεται στά έγκατα τοΰ καλλι
τέχνη - σάν αποτέλεσμα τοΰ διαλόγου του μέ τόν άντικειμενικό κόσμο - καί λαμ
βάνει, κατόπιν, στό μέτρο τοΰ δυνατοΰ, σάρκα καί οστά, μέ τό έργο Τέχνης, 
δέν περιορίζει, προϊόντος τοΰ χρόνου, τήν εμβέλειά του.

Κείται, πάντα, εκεί ποΰ είναι τώρα, ό'πως ήταν κάποτε, δπως θά ’ναι πάντα, 
σέ μιάν αέναη διατήρηση τής οποίας, αισθητικής του αξίας.



"Οσον ύφίσταται τό έργο Τέχνης - ό φορέας δηλαδή - τόσον ύφίσταται κι·’ 
αύτό τό διαχεύμενσ, προς όλες τις κατευθύνσεις, φάσμα τής έκφρασης.

Κι ο,τι. προσπαθούσε νά μεταδώσει τότε, στο σκίρτημα τής πρώτης του εμ
φάνισης, προσπαθεί και τώρα..

Κι αυτή ή προσπάθεια, Ιερή καί πάσχουσα καί παλλόμενη μέ τή δική της, 
θερμή αναπνοή, συγκινεί και θά συγκινεί πάντα.

Καμιά φορά, μάλιστα, τί) παλιό έργο Τέχνης, αντί νά περιορίζει την αξία 
του, συμβαίνει νά λαμβάνει καί μιαν άλλη πρόσθετη διάσταση, καί μιαν άλλη δυ
νατότητα, πού ίσιος καί νά μήν είχε στήν εποχή του.

Είναι ή γοητεία τοΰ παλιού1 πράγματος.
Είναι - ακριβώς - εκείνη ή μοναδική, Ποιητική, θά ’λεγα, δύναμη, πού ολο

ένα άποχτά τό εργο Τέχνης, καθώς ό χρόνος, σκοτεινιάζοντας, σιωπηλά, μέ τό 
πέρασμά του, τήν απόσταση, τήν ηλικία καί τις ιδιαίτερες συνθήκες δημιουργίας 
αυτού τού έργου, προσθέτει επάνω του ενα παράξενο θέλγητρο.

Καί εΐναι, ακόμα, εκείνο τό ακατανίκητο πάθος, πού γεννιέται άπ’ αυτή 
τήν πολλαπλασιαζάμενη διαρκώς δύναμη καί πού κατακλύζει, μονομιάς, τό θεα
τή, μέ τή θεία μανία νά βλέπει, σ’ ενα παλιό έργο Τέχνης, καί κάποιες άλλες α
πόψεις (τις δικές του), οί οποίες μπορεί καί νά μή συμπεριλαμβάνονταν στις 
προθέσεις τού δημιουργού.

’Έτσι, ,μιά ακρωτηριασμένη μορφή, ενα πανάρχαιο άγαλμα, λόγου χάρη, 
πού άνασύρεται, τυχαία, στήν επιφάνεια, από κείνη τή μουχλιασμένη καί σκοτει
νή έρημία τού τάφου, άποχτα, μονομιάς, τήν πρόσθετη δυνατότητα ν’ απογίνεται 
συνέχεια καί κάτι άλλο.

Νά μεταβάλλεται, κάτω' απ’ τό λεύτερο φως καί τό ερευνητικό μάτι τού θεα
τή, σέ πολύμορφο πομπό, σέ αντικείμενο πού μπορεί νά ερεθίζει ποικιλοτρόπως 
καί νά χαρακτηρίζεται πολλαπλώς.

Νά γίνεται, ας πούμε, νηφάλιο, απόκοσμο, ορμητικό, μυστηριακό, προκα- 
λώντας, έτσι, στή φαντασία, αφορμές άνάπτηση,ς καί δημιουργίας.

’Ανάλογα, βέβαια, μέ τή διάθεση και τήν ψυχοσύνθεση τού θεατή, πού ερε
θίζεται, εκστασιάζεται καί ονειρεύεται, μέ τήν παράξενη σιωπή αυτού τού παλιού 
πράγματος, πού ερχεται άπό πολύ μακρυά, φορτωμένο μέ τήν πικρή κι ωραία, 
συνάμα, θλίψη μιας ζωής πού έφυγε καί φεύγει, χωρίς ελπίδα επιστροφής.

Τό παλιό, μπορεί πάντα έφ’ όσον, φυσικά, συνιστα σοβαρή περίπτωση Τέ- 
έστω, πρόσφορο μόνο γιά θέμα ψυχρής, Ιστορικής εξέτασης άπό κοντόθωρους 
δογματιστές.

Τό παλιό, μπορεί πάντα έφ’ασον, φυσικά, συνιστά σοβαρή περίπτωση. Τέ
χνης νά τίθεται ενώπιον μας, σάν κάτι πού διατηρεί κι αυξάνει, ακόμα, τήν αξία 
του. Μά νά γίνω καί πιό συγκεκριμένος. Νά πάρω, δηλαδή, τά πράγματα καί μέ 
κάποιαν άλλη σειρά - πλέον ίσως διαφωτιστική.

’Εκείνα τά γεμάτα έντονο φως, παλμό κι’ εύλυγισία γλυπτά τού Φειδία, οΐ 
περιπαθείς έφηβοι τών Λυσίππων καί τών Πραξιτέληδων, πού εξαντλούν τήν 
κίνηση' καί τήν έξαρση τοΰ πρώιμου' ιμέρου, στά όρια μιας ανθισμένης γιά πάντα 
νεότητας καί γοητείας, μπορούν τό ίδιο νά ταράξουν, τό ίδιο νά κινήσουν τήν κου
ρασμένη καρδιά μας — όπως, ακριβώς, αυτές οί αινιγματικές, αναλυόμενες σέ 
νέα γλώσσα, μορφές τού Πικάσο, κι όποκ εκείνοι οί φαινομενικά στατικοί καί σκυ
θρωποί όγκοι τού Μούρ, τήν ώρα πού μόλις διαγράφεται -κάνω τους κάποια από
μακρη αίσθηση, κάποιο βουβό άλγος.

Κι δ ’Αρχαίος Λόγος, πού ισορροπεί τό αίσθημα καί τή, λογική, σέ μιάν έκ- 
πλήσουσα, μέ τήν έντασή της, ενότητα κι’ αρμονία, αυτός δ Ηγεμονικός Λόγος,



πού ανελίσσεται μέ τους ρυθμούς μιας ουράνιας μουσικής, είναι σέ θέση να παρα
μελεί, στους αιώνες τών αιώνων, μοναδική κατάκτηση τού ανθρώπου.

Αξεπέραστο δείγμα εκφραστικής δεινότητας.
Κι’ ακόμα, μέσα στά έργα τοΰ Ιωάννη - Σεβαστιανού Μπάχ, μπορεί κανείς 

νά συναντήσει δλη τή θεσπεσία κλίμακα τών αποχρώσεων απ’ τό αίσθημα, τό βά
θος καί, τήν εσωτερικότητα τοΰ ανθρώπου - ποιητή, δλη τήν ονειρική ατμόσφαιρα 
τής ποίησης τών ήχων.

Κ’ έτσι, βέβαια, μπορεί νά γίνεται πάντα. Κ’ έτσι, πάντα, μπορεί νά ταρά
ζεται ή καρδιά μας, μπροστά στήν Τέχνη,

Γιατί, δλ’ αυτά τά ορατά ίχνη, πού εγκαταλείπουν πίσω τους εκείνοι πού 
φεύγουν, κλείνουν μέσα τους - τό καθένα μέ τον τρόπο του - κάτι απ’ τό αιώνιο πά
θος, την αιώνια, ανέλπιδη καί μόνη προσπάθεια τοϋ ανθρώπου νά μιλήσει, νά πει 
τή γνώμη του, τό λόγο του, νά κρατηθεί - έστω καί λίγο - πριν τον αρπάξει καί τον 
καταπιεί ή άδυσοιπητη δίνη τοϋ θανάτου.

Κι ό άνθρωπος, δταν τίθεται αντιμέτωπος μέ τή μοίρα του καί προσπαθεί νά 
έκφράση τήν αγωνία του, όταν απλώνει, τά έντρομα χέρια του γιά νά ψαύσει, γιά 
νά κρατήσει, γιά νά ξεδιαλύνει κάτι άπό τοϋτο τό παράξενα αινιγματικό καί θλι
βερό πανηγύρι, όπου δλα χορεύουν καί χορεύουν εκείνους τους ακατανόητους χο
ρούς, δταν οί. εικόνες, ό ήχος καί τό φως συμπλέκονται καί άκινητοϋν στά έκπλη
κτα καί μεγαλωμένα μάτια του, απογίνεται πρόσωπο τραγικό. ’Απογυμνώνεται ό- 
λότελα. Καί ξαφνιάζεται. Καί τρομάζει. Καί χειρονομεί. Καί σχεδιάζει, γιά νά 
προφυλαχτεΐ. Καί πάντα, στο βάθος, ίδιος ξεχωρίζει, απ' τό ίδιο αίτιο ξεκίνα.

Πλάσμα χαμένο στήν άβυσσο τον ακατάληπτου. Αιώνια μοναχικό. ’Εφήμε
ρος κι απομονωμένος στον εαυτόν του ίσκιος, πού νοιώθει έντονα τήν ανάγκη νά 
σκαλίσει, νά χαράξει τ ’ όνομά του στήν παγερή, διάφανη άπεραντωσύνη τοϋ χρό
νου, γιατί ή ανωνυμία τοϋ απογίνεται αβάσταχτη, τον εξαντλεί, τον εξωθεί νά συν
ειδητοποιήσει. στήν ολότητα, τό ασήμαντο του, τοϋ σφραγίζει, ερμητικά καί γιά 
πάντα, τό ύστατο καί μοναδικό καταφύγιο τής ψευδαίσθησης: Τήν απατηλή μεν, 
άλλα σωτήρια δυνατότητα νά καμώνεται πώς θεάται τον εαυτόν του, έξω άπ’ τά 
προσδιορισμένα όριά του. Νά πιστεύει στήν ατέλειωτη, -έπισημασμένη συνέχειά του.

Δραματικός καί μεγαλειώδης ταυτόχρονα ποιητής, πού άφαιρεϊ καί προσθέτει 
τή γύμνια του σέ πίνακες, πού προσθέτει κι άφαιρεϊ τήν έρημία του σέ βιβλία καί 
μουσικές, γιά ν ’ αποδείχνει, πάντα, τήν παρουσία του.

Καί πάντα, ύστερα, νά τήν καταθέτει, ενώπιον τοΰ αχανούς - σέ μιά οδυνη
ρή προσπάθεια προσπέλασης τοϋ φράγματος τών ορίων - σάν κληρονομιά όλων 
τών εποχών, σάν αίσθηση τής καρδιάς όλων τών ανθρώπων - όποια κι αν θά ’ναι 
ή γλώσσα τους, ή έκφραση καί τό λεξικό τους.

Μέσα σ’ αυτή τήν ήρωική χειρονομία, σ’ αυτή τήν ιερή διαθήκη, πού γράφε
ται καί ξαναγράφεται μέ τό χέρι γυμνό στήν καρδιά, σ’ αύτή τήν άφατη, ανθρώ
πινη οδοιπορία, ό καθένας θ ’ αποκαλύπτει στο βάθος, αργά ή γρήγορα, κ’ ενα 
μέρος άπ’ τον εαυτόν του, καί μιαν άγνωστη ή γνωστή πτυχή του: Αυτό τοΰτο τό 
μικρό του πεπρωμένο, πού μπορεί νά εκφράζεται μέ άπειρους τρόπους καί μέσα, 
γιατί άπειρη είναι ή διάρκειά του κι άπειρες οί μεταμορφώσεις του,

’Έτσι, λοιπόν, μάς είναι, νομίζο}, αδύνατο νά υποστηρίξουμε - χωρίς νά δια- 
πράξουμε, τελικά, σοβαρό σφάλμα - πώς μιά νέα μορφή Τέχνης, περιορίζει τή ση
μασία τής προηγούμενης ή κάποιας άλλης.

Καί πρέπει, μάλιστα, νά μάς είναι, τελείως αδύνατο - άποκρουστικό θά ’λεγα - 
νά δογματίζουμε, δταν προσπαθούμε νά μιλήσουμε γιά τήν υπόθεση «ΤΕΧΝΗ» - 
τό μόνο Ιερό καί θειο πράγμα.
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Τουλάχιστον εγώ, πάει καιρός τώρα πού κατάλαβα - πού νομίζω, τελοσπάντων, 
οτι κατάλαβα - πώς ή Τέχνη είναι, και θά παραμένει, ενα «κ α ί» πολλαπλασιαζόμε- 
νο, διαρκώς, προς όλες τις κατευθύνσεις τοΰ απείρου, πώς Τέχνη δέν μπορεί νά 
’ναι μόνον αυτό, ή μόνον εκείνο, η μόνο τό άλλο.

Τέχνη, μπορεί νά ’ναι (παράλληλα καί αξιολογούμενη, κυρίως, σύμφωνα μέ 
ιτο σημείο πού κατέχει μες τό είδος τής έκφρασης), καί αυτό —  καί εκείνο —  καί 
το αλλο.

Γιατί, ή τελευταία λέξη τής έκφρασης στήν Τέχνη, εϊναι αυτό τό προσθετικό 
«καί», πού δέν τελειώνει ποτέ, πού προαναγγέλλει ιμονάχα τό τέλος.

Καί πού αυτό τό τέλος, είναι, αδύνατο νά βρει κάποιο τέλος, όσο θά υπάρχουν 
άνθρωποι, δσον ό καθένας πού καταφτάνει εδώ, γιά νά καταλάβει τή θέση τής α
πουσίας του σέ τούτο τό θλιβερό πανηγύρι, θά προσπαθεί νά πει τή γνώμη του, 
νά έκφράσει τήν αγωνία του, ν’ αφήσει τό επισκεπτήριό του, ν’ απογίνει, τελικά, 
αισθητή παρουσία, περνώντας καί παραμένοντας στή μνήμη τής ιστορίας.

Κι οταν έρχεται ή σειρά τών νέων ανθρώπων, συμβαίνει, μονάχα, πώς ήρθε, 
απλώς, ή σειρά τους.

Κι αυτοί ο νέοι άνθρωποι, μπροστά στον κόσμο τους, μπροστά σέ μιάν αλλη 
παραλλαγή τοΰ ίδιου, στό βάθος, δράματος, είναι, θαρρώ, υποχρεωμένοι νά παραλ
λάξουν τήν φωνή τους. Νά μιλήσουν κάπως αλλιώς. Νά βρούνε τό λεξικό πού ται
ριάζει στήν περίπτωσή τους - τή δική τους γλώσσα.

Ή  αγωνία τής ύπαρξής τους, θά ’χει ,μέν τήν ίδια, στά έγκατα, υπόθεση, θά 
παίζεται, δμως, πιά, σέ νέο θέατρο, μέ νέα σκηνικά καί νέα μορφή.

Ή  καταγραφή της λοιπόν, θ ’ απαιτεί ένα νέο συντακτικό: Τό συντακτικό της.
Π  οτι, όπως θ ’ αρέσει νά πιστεύουν - δπως πιστεύουν, δηλαδή, πάντα, εκείνοι 

πού τυχαίνει νά ’χουν τό λόγο - μπορεί ν’ αποτελεί μιά βελτιωμένη μορφή Τέχνης, 
μέ περισσότερες δυνατότητες έκφρασης.

Μπορεί καί όχι.
Πάντως, σέ τούτο τό σημείο, γεγονός, νομίζω, παραμένει, ότι τό παλιό στήν 

Τέχνη, χωρίς νά χάνει άπ’ τήν αξία του, αρχίζει ν ’ αποτελεί, δταν έχει, πιά έξε- 
τασθεί μέ μάτι καθαρά τεχνικό, καί μιά γόνιμη, εκφραστική, εμπειρία, πού σέ α
ναγκάζει. - αφού αφομοιώσεις καί αξιοποιήσεις τήν άποψή της - νά τήν παραμε
ρίσεις μορφολογικά, σάν ήδη δεδομένο, γιά νά προχωρήσεις στή νέα, δική σου φωνή.

Δέν επιμένω.
’Επιθυμώ, μόνο, νά υποστηρίξω, οτι κάπως έτσι μπορεί νά είναι, τελικά, στό 

θέμα μου, τά πράγματα.
(26 - 8 - 74)

Σ Τ Ο  Δ Α Σ Ο Σ

Πρέπει νά μπούμε σαυτό τό δάσος,
πού οί ξυλοκόποι χάσανε τό δρόμο
καί τά πουλιά φτερουγίζουν μέ τό μολύβι στά φτερά.
Νά άγκαλιάσουμε τά μεγάλα δέντρα,
νά διαβάσουμε τά ονόματα τών σκοτωμένων
καί νά μετρήσουμε τό ύψος τού νέου' ουρανού.
Πρέπει νά μπούμε σαυτό τί) δάσος...

Ν ΙΚ Ο Σ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΤ



ΕΝΑ ΚΟΜΜΑΤΙ ΕΛΛΑΔΑ
Κλείνω στήν καρδιά μου 
ενα κομμάτι 'Ελλάδα!
Ά πό τ'ις οροσειρές τοΰ Αίμου 
και τους κάμπους τής Θράκης.
Τ ’ αχνιστά λειβάδια μέ τ'ις παπαρούνες 
στους αγρούς, πού βόσκουν τά άγελάδια.

Κλείνω στήν καρδιά μο\’ 
τήν δμορφη Θεσσαλονίκη, 
τήν Μακεδονίτισσα πόλη τοΰ ’Αλεξάνδρου, 
τήν κόρη τοΰ Θερμαϊκού.
Τά δροσερά άσπρα κύματα τοΰ Αιγαίου, 
τόν Λευκό Πύργο και τους ανθρώπους της.

Τήν ’Ήπειρο μέ τά βουνά της 
μέ τ’ άγρια βράχια, τά κοπάδια της, 
τόν ήλιο και τό φεγγάρι 
στά θροίσματα τών Δωδωναίων δρυών, 
στά φαράγγια τοΰ Σουλίου και τών ηρώων.

Κλείνω στήν καρδιά μου 
ενα κομμάτι 'Ελλάδα!
Τήν Θεσσαλία τήν πατρίδα μοι> 
μέ τους απέραντους κάμπους της· 
τά βουνά της. Τήν όμορφη; Πίνδο 
και τόν ’Όλυμπο, τόν θειο.
Οί, θεοί, κατεβανουν άπ’ τό δώμα τους 
στις Σεληνόφωτες νύχτες, παρέα, 
μέ τούς τσελιγκόβλαχους καί τούς Σαρακατσάνου 
τραγουδώντας τόν τσοπάνικο βίο τους.
Κλείνω στήν καρδιά μου
τήν στερεή εικόνα τής ’Αθήνας μου
μέ τούς ’Ιωνικούς κίονες της τους δρθάκορμους.
Τους Δελφούς μέ τόν φοΐβο ’Απόλλωνα
καί τόν 'Ηνίοχο στο φαράγγι τής δόξας.
Τήν Πελοπόννησο, μ’ έ'να τσαμπί σταφύλι 
αύγινό στο κρούσταλλο νερό τής Κορινθίας 
αναταράζοντας τήν μνήμη τών ’Αχαιών.

★ * *
Τήν Κρήτη τήν τρικάταρτη, ώς μέ πηγαίνει 
στο άσωτο κυμάτισειμα τής θάλασσας 
μέ φουσκο>τό πανί τήν «πιο καλή της βράκα».

★ ★
Τήν Αίγιοπελαγίτισσα τήν Ρόδο, 
κλείνω στήν καρδιά μου 
ενα κομμάτι Ελλάδα.

Σ Τ Α Τ Ρ Ο Σ  Β. Π Α ΡΖΑ Λ Η Σ



ΑΡΣΕΝΗ ΓΕΡΟΝΤΙΚΟΥ

ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ ΕΓΚΩΜΙΟΝ
Οί πνευματικές εκδηλώσεις τοΰ 'Ινστιτούτου Γκαΐτε είναι γεμάτες άπό 

ένα πολύ χρήσιμο δυναμισμό. Δέν άρκοΰνται στο «Στάτους κβό» τής περιο
χής της τέχνης, ούτε κατατρίβονται, κατά τό εντός, εκτός, εναλλάξ και επί 
τά αυτά μέρη, τής γεωμετρίας, σέ λεπτολόγες, πάντα δμως στατικές θεωρή
σεις τοϋ καλλιτεχνικού φαινομένου, δέν γυρίζουν δηλαδή σ’ ένα φαύλο κύ
κλο, δπως ή γάτα πού παίζει μέ τήν ούρά της. Προσπαθούν νά δώσουν τήν 
τέχνη στήν ιστορική της πορεία, σημαδεύοντας και τά νέα της βήματα καί τις 
ροπές της γιά επιστροφή στις αφετηρίες. Αύτό είναι και όρθό καί χρήσιμο, 
γιατί τό σταυλίζω σ' ένα μόνιμο και σταθερό περίβολο δέν ω φελεί ούτε τον 
άνθρωπο ούτε, άκόμη περισσότερο, τήν σκέψη του. «Προτιμώ τον δρόμο άπό 
τό πανδοχείο», ιείπε ό άθάνατος Δον Κιχώτης.

Αύτά σκέφθηκα παρακολουθώντας στήν αίθουσα τού ’Ινστιτούτου τήν 
ταινία «Zeit der Schuldlosen» (ή ’Εποχή τών Α θώ ω ν) , γιατί έκεΐ φανερώνε
ται κάποια ενδιάθετη παρόρμηση γιά επιστροφή στον ιστορικά, πεπατημένο 
δρόμο τής τέχνης τού θεάτρου καί, κατά συνεκδοχήν τού κινηματογράφου, 
πού έστάθηκε γιά  τήν μεγάλη μάζα ένα απαραίτητο ύποκατάστατο τού πρώ
του, σέ μιά εποχή δπου τό θέαμα, καλό ή κακό, έπαψε νά είναι φέουδο, δπως 
γινόταν σέ παλαιότερους καιρούς, τών εύτυχούντων καί κρατούντων. Καί 
πρέπει νά όμολογηθή δτι ό κινηματογράφος, ό όμιλών τώρα. μπορεί νά έφτώ- 
χηνε τήν κλασική έννοια τού θεατρικού λόγου, έπλούτισε ομως, μέ τά μέσα· 
πού διαθέτει, κατά τρόπο καταπληκτικό, τήν ικανότητά του νά έκφραοτή μέ 
τήν δράση. Καί αύτό ακριβώς παρακίνησε τήν εποχή μας, κυριευμένη άπό 
τήν μέθη τής επιτυχίας της, νά πιστέψη σοβαρά δτι μπορεί νά περάση τήν γο- 
μολάστιχα στον νόμιμη μοίρα τού Λόγου είτε στήν περιοχή τής οθόνης, είτε 
στήν περιοχή τής Σκηνής.

Ή  ταινία, ή εποχή τών ’Αθώων, τοϋ Πέτίειρ Κάρστεν, πού γυρίστηκε το 
1964, ερευνάει τό θέμα τής άτομικής καί τής συλλογικής ευθύνης τού άνθρώ- 
που, δχι μέ τήν άναρθρη κραυγή, δχ ι μέ τήν ικανότητα γιά έκφραση τοΰ α ν 
θρώπινου κορμιοΰ, δχι μέ τήν ταχύτητα πού τής επιτρέπουν τά νέα τεχνικά 
μέσα, καί πού είναι βέβαια μεγάλη ή εκφραστική της δύναμη, πού δέν παύει 
δμως νά φορτίζει επικίνδυνα τό νευρικό σύστημα τοϋ θεατή, μέ άλλα λόγια 
όχι μέ ένα εκφραστικό παινδαηιόνιο, άλλα μέ τον περκρρονημένο σήμερα Λό
γο. ’Επιστρέφει δηλαδή σέ παλαιές άφίείτηρίες, αύτές πού καί τά νέα τεχνικά 
μέσα, μά καί,1 οί άτίθασσοι πόθοι τών καιρών έχουν κάποια άνομολόγητη ροπή 
είς τό νά  τις άχρηστεύσουν ή νά τις άγνοήσουν.

Φυσικά, δταν λέμε τή λέξη Λόγος, σχετικά μέ τήν περιοχή τοϋ θεάμα
τος, θά πρέπει πρώτα νά έχουμε κοσκινίσει καλά τό περιεχόμενό τής έννοιας. 
'Υπάρχει ό λόγος ό κ!ε*νός, ό λόγος ό στείρος, ό λόγος ό ηλίθιος δπως καί ό
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μεστός ούσίας Λόγος τών μεγάλων συγγραφέων, τοΰ Σαίξπηρ, τοΰ Γκαϊιε, 
τοΰ Μολιέρου, πού δέν μπορεί νά  τόν αχρηστεύσει καμία νεωτεριστική ροπή 
στον χώρο τού θεάματος, δσο καί νά είναι ειλικρινείς καί ανιδιοτελείς οί φ ι
λοδοξίες της. Γιατί τό θέατρο, τό θέατρο το πραγματικό, θά είναι πάντα μάθη
μα και όχι τρόπος νά κρεμάσουμε τόν πενιχρό  μας καιρό στο ράφι τοΰ αιώ
νιου χρόνου. Τό ίδιο πρέπει νά συμβαίνει καί μέ τήν καλή ταινία, καί ετσι 
συνέβαινε παλαιότερα, πριν κατακτήσουν τήν οθόνη τά αμερικανικά περίοτρο 
φα καί όλη ή συνομοταξία τής ιαπωνικής πάλης. Δυστυχώς όέν είναι μόνον 
αύτά, δηλαδή ή προσπάθεια νά σκοτώνουμε τήν ώρα μας καί ή έκ τού άσφα- 
λοϋς παρακολούθηση ληστειών, φόνων καί βιασμών, πού χαρίζει τήν λμευδαί- 
σθηση τού ηρωισμού στις αστικές μας καρδιές, πού ανάγκασαν τούς σκοπούς 
τοΰ πραγματικού θεάτρου καί τοΰ πραγματικού κινηματογράφου νά άτονή- 
σουν. ’Έ χο υ μ ε καί τήν επιδρομή, μέ καθαρά κατακτητικές διαθέσεις, τοΰ υ
ποσυνείδητου, όπως όμως τό προσφέρει ή επιστήμη, καί οχι όπως τό φανερώ
νε ι ή ζωή. Ό  σκύλος όταν ενεργεί ’«χαίρειν λέγει διαζευγμένοις άξιώμασι 
καί συμττεπλεγμένοις» κατά τόν παλαιό μας Πλούταρχο, καϊ ενεργεί μακρυά 
άπό κάθε λογική, πού 8ά τόν παρακινούσε νά σεβαστή, δταν πεινάει, τό ψωμί 
τοΰ άλλου σκύλου ή δταν βρίσκεται σέ οργασμό, τήν τιμή τής σεμνής σκύλας. 
Ό  σκύλος όμως δέν άν'ήκει σέ οργανωμένη κοινωνία, γ ι’ αύτό και ό κυνι
σμός του μόνον μέ τήν άνώτερη βία δαμάζεται. Μόνον' μέ τήν βία θά παρα- 
δώοη τό κομάτι τροφής πού κρατΙε» ή θά ύποχωρήση στον ίσχυρώτερο· αντερα
στή. Εύτυχώ ς γιά  μάς τούς ανθρώπους, ύπάρχει ή βία ή συλλογική, πού ονο
μάζεται Νόμος, υπάρχουν καί οί κανόνες τής κοινωνικής συμπεριφοράς, γνω 
στοί μέ τό ονομα πολιτισμός, πού εμποδίζουν τό ένστικτο νά έκδηλωθή μέ τρό
πο τόσον ώμο και τόσο άναίσχυντο. "Αν δέν ήταν έτσι, θα είμαστε τόσο πολλοί 
στή γή δσοι είναι οί σκύλοι, οί λαγοί καί οί φάλαινες, καί δέν θά είχαν κανέ
να λόγο νά πονοκεφαλοΰν γιά  τήν αύξηση τοΰ πληθυσμού, ούτε ό Μάλθος, 
ούτε οί σημερινοί του επίγονοι πού κρούουν συνεχώς τόν κώδωνα τοΰ κινδύ
νου, δταν σημειώνουν τήν αύξηση τών άνθρώπινων κεφαλιών σέ κάθε τετρα
γωνικό χιλιόμετρο κατοικουμένης γής. Ό  πολιτισμός δμως πάντα, άπό τήν 
εποχή τοΰ Κατακλυσμού ώς τις μέρες μας, καί μέ όποιαδήποτε καί αν εκδη
λώνεται μορφή, άγρυπνε! καί έμποδίδει τό ύποσυνείδητο, τήν αποθήκη όπου 
συγκεντρώνονται οί άπωθημένες ροπές τοΰ ενστίκτου, νά άνοιξη διάπλατες 
τις θυρες του. Αύτό βέβαια δέν σημαίνει δτι τό καταργεί. Γιατί ή ιστορία τοΰ 
άνθρώπου γνώρισε μέσα στή ροή της στιγμές, δπου αύτές οί θύρες άνοιξαν 
άπότομα. Καί ό κόσμος γνώρισε τότε τέτοια φριχτά ξεσπάσματα, ώστε τοί3 
εγινε πια συνείδηση δτι καμία διδασκαλία, καμία έλ'εση ήθικής, καμία κοινω
νική θεωρία, δέν θά μπορέση ποτέ νά  πίε,ριορίση οριστικά μέσα στις μεταξω
τές της κλωστές, και άκόμη λιγώτερο νά άλλάξη, τήν ανθρώπινη φύση.

Αύτό τό ζοΰσαν οί μεγάλοι θεατρικοί συγγραφείς καί, στήν εποχή μας, 
οί μεγάλοι τής κινηματογραφικής οθόνης, όταν, μέ μέσο τόν λόγο ανέβαζαν 
μπροστά στο κοινό τά πλάσματά τους, κράματα σοφά σκοτεινών εσωτερικών 
όρμων, πού άναγκάζει νά οργανωθούν καί νά παρουσιασθοϋν κόσμιοι επάνω 
στις σκηνές μιά ατέλειωτη κοινωνική επιταγή. Είναι δισυπόστατοι, δπως ό 
άρχαϊος άμφιπρόσωπος Ίανός, οί ήρωες τών μεγάλων θεατρικών συγγραφέ
ων. Μ ιλοΰν βέβαια τά πάθη τους, oi ζωϊκές τους ορμές, ή φωνή τους δμως 
φιλτράρεται μέσα στο φίλτρο τής μεγάλης τέχνης, και μποροΰν νά  άκου- 
στοΰν χωρίς νά προκαλούν τήν αηδία ή τόν τρόμο. "Ας άναλογιστή κανείς 
ηέ πόση χρήση καλής συμπεριφοράς, πού θυμίζει τόν κώδικα τής βαρώνης



Στάφ, άποσμίζονται και παρουσιάζονται κόομιες έπάνω οπή σκηνή οί από
πνοιες τών ψυχικών μας 6όθ;ρων. Σ κεφ θητε τόν Ταρτούφο.

Στους μεγάλους λοιπόν κλασικούς τά κείμενα σφύζουν άπό ζωή, μά τό 
αίμα και τό νεΰρο και οί άχαλίνωτες όρμές τους, δλος ό ελεύθερος και άδίστα- 
κτος στρατός τών ψυχικών βυθών, πειθαρχεϊται σ’ αύτό τό κείμενο πριν πα- 
ρουσιαστή στά φώτα τής σκηνής. Καί παρά τό αναχρονιστικό τους γράψιμο, επι
τρέπουν, αύτοί έως τώρα τουλάχιστο, νά γνωρίσουμε καλύτερα, σέ μεγαλύτε
ρο βάθος τόν άνθρωπο, άκόμη καί τόν σημερινό. Γ ι’ αύτό οί μεγάλοι σκηνο
θέτες και οί μεγάλοι ήθοποιί άνεβάζουν μέ πείσμα και κατάνυξη κλασικά έρ
γα, δπου τό ύποσυνείδητο, ή άπωθημένη μάζα τών άτομικών παρορμήσεων, 
παρουσιάζεται αύθεντικά, όχι δμως μέ τήν δική του γλώσσα, - τήν βία, τήν 
άναρθρη κραυγή, τήν πλούσια σέ εκφραστική κίνηση τοΰ κορμιού, μιά μέ 
τόν Λόγο, πού είναι μέσο λιγώτερο ίσως οξύ καί καυστικό καί άμεσο, πού 
είναι δμως πιο άκίνδυνο, πού επιτρέπει τήν νηφάλια ζύγιση καί έχει τήν δύ
ναμη νά έκφράση συγχρόνως καί τόν άνθρωπο, δημιούργημα μιας κοινωνίας 
καί μιας εποχής, καί τόν αιώνιον άνθρωπο, πού είναι πάντα ό δαμασμένος φο
ρέας τού πρώτου- αύτόν πού άν ιύχη καμιά φορά νά έπικρατήση, χάνει ό 
κοϋμένος ό πολιτισμός τά καφάσια του, καθώς άκόμη πρόσφατα ή ιστορία 
μας τό έχει αποδείξει.

Τώρα, δταν μιλάμε γιά  κλασικούς καί γιά  Λόγο, δέν άναφεράμαστε βέ
βαια σέ ώρισμένες εποχές καί σέ (ορισμένους τρόπους έκφρασης. 'Ό λ ε ς  οι 
εποχές μπορούν νά αφήνουν πίσω τους, σάν πολύτιμα κατάλοιπα, τούς κλασ
σικούς τους. ’Έ δω σε τόν Σαίξπηρ ή πιο ανταριασμένη εποχή τής αγγλικής 
ιστορίας. ’Έ δω σε τόν Μολιέρο, μά καί τόν Ρακίνα ή πιο τυποποιημένη, ή 
πιο πειθαρχημένη περίοδος τής γαλλικής ιστορίας, ό 17ος αιώνας Ό  πρώτος, 
ό Μολιέρος, σέ μιά αξιοθαύμαστη σύζευξη μιας καταπληκτικής ικανότητας 
γιά  κατάδυση στά σκοτεινά καί αιώνια βάθη τής ψ υχής τού ανθρώπινου πλά
σματος, μέ μιά γλώσσα ζωντανή καί απειθάρχητη καί μεγάλη εκφραστική 
δύναμη, γέννησε αύτό τό θέατρο, τό αθάνατο, πού εξακολουθεί άκόμη νά ά- 
ράζη στά σύγχρονα θεατρικά μας ληιάνια, ζωντανό καί σβέλτο ιστιοφόρο μέ
σα στους στόλους τών τάνκερς. Αύτό βέβαια δέν μπόρεσαν όλοι νά τό κατα
λάβουν. Έ δώ  καί σαράντα περίπου χρόνια είχα μιά άντιδικία στις στήλες τής 
εφημερίδας «Ή χώ τής Ελλάδος» τοΰ Μπαστια, μέ τόν Ξενόπουλο. Ε ίχα προ
τείνει τόν Μολιέρο σάν τήν πιο δυναμική μορφή μέσα στά γαλλικά Γράμ
ματα. Καί ό Ξενόπουλος, δέν ήταν τυχαίος άνθρωπος, άφού τόλμησε νά πα- 
ρουσιάση στό ελληνικό κοινό τόν Καβάφη. σέ μιά εποχή δπου ό μεγάλος ’Α
λεξανδρινός ήταν ό στόχος τών σκωμμάτων τών υπαιθρίων αγορητών τών 
λογοτεχνικών κύκλων, πού σπαταλούσαν τήν εΰροια τοΰ λόγου τους καί τήν 
είρωνπκή τους διάθεση στήν καμπούρα ένός άνθρώπου, πού θεωρείται άπό 
τούς ξένους σήμερα τητή γιά τά έλληνικά γράμματα, χωρίς νά ζή καί νά βυσ- 
σοδομή καί νά πληρώνη καί νά υιοθετείται άπό κλίκες καί θεωρίες. Αύτός 
λοιπόν ό τόσο ξύπνιος Ξενόπουλος, πρότεινε τόν Ούγκώ. «Άκούς εκεί: ό 
Μ ολιέρος; Ά μ  δέ!». Καί έτσι τόν ξόφλησε. Πού νά ζοΰσε σήμερα, ό τόσο έ
ξυπνος, άλλά τόσο κομμένος στά μέτρα, τής εποχής του αύτός άνθρωπος, για  
νά ίδή πόσο ζωντανός στέκεται άκόμη τώρα ό Μολιέρος σέ δλες τις Σ κηνές 
τοΰ κόσμου καί πόσο άχνισε ή φήμη τοΰ ειδώλου του, πού καί σάν λυρικός 
πολύ λίγο  κυκλοφορεί, καί πού έχε ι έντελώς λησμονηθή οάν συγγραφέας 
θεατρικός.

Ό  δεύτερος, ό Ρακίνας, ήταν ένας άπό τούς βαθύτερους άνατόμους τής



άνθρώπινης ψυχής, ένας άνατόμος μεθοδικός, μέ μάτι όξύτατο πού τοΰ άμ
βλυνε δυστυχώς υποχρεωτικά τό οξύ του γλυασσικό αισθητήριο - δπι«ς παρου
σιάζεται στήν κωμωδία: Les Plaideurs -, ή κουμπωμένη γαλλική, τών
Βερσαλλιών και τοϋ συρρίκνωσε τήν ελεύθερη ψυχή τό Port Royal, Σάν δρα
ματικός πάντως συγγραφέας είναι άπό τούς πιο μεγάλους. Καί γ ι’ αύτό πά
νε πολλά χρόνια, καταπιάστηκα μέ τήν μρτάφραση ένός άπό τά έργα του, τά 
πιο ρωμαλέα, τοΰ Βρεταννικοϋ, όπου μέ πυκνότητα δραματική άναλύει κά
ποια άπό τά σταθερά καί τά πιο δραστικά κίνητρα τής ψ υχής τοΰ άνθρώ- 
π ο υ : τον έρωτα, τή φιλοδοξία, τή ζήλεια. Τή μετάφραση τήν ύπέβαλα, τό 
1935, παρακινημένος άπό τον Θρασύβουλο Σταύρου, έναν άπό τούς λαμπρότε
ρους άνθρώπους τών γραμμάτων και έξαίρετον μεταφραστή, στο ’Εθνικό μας 
θέατρο. Καί τό Ε θνικό  μας θέατρο  τήν κράτησε, μέ τήν δήλωση δμως, δτι δέν 
πρόκειται νά άνεβάση Ρακίνα. Καί στή δήλωσή του έμεινε πιστό. Ά πό  τότε 
ίέως σήμερα.

’Α χανές καί έρημία περιβάλλει τον Ρακίνα,
6ά ποϋμε παρωδώντας κάποιο παληό καθαρολόγο στιχουργό.

Ή  αλήθεια είναι δτι δέν μπόρεσα ποτέ νά καταλάβω γιατί ή εθνική μας 
Σκηνή έστόμωσε γιά πάντα τέτοιο βαρύ πυροβολικό, δταν επιτρέπει νά βάλ
λουν άπό τά σανίδια της κανόνια πολύ μικροτέρου διαμετρήματος. Τόν τε
λευταίο καιρό έμαθα άπό αρμόδια χείλη , δτι άρχισε νά πνέη γιά  τόν Ρακίνα, 
στήν οδόν Α γίου Κωνσταντίνου, ούριος άνεμος. Φαίνεται δμως, δτι, έτσι του
λάχιστον έμαθα, ή εθνική μας Σκηνή δέν μπορεί νά βαστάξη τό οικονομικό 
βάρος μιας τέτοιος παρουσίασης, πού τό βάσταξε δμως τό θέατρο μιας έλβετι- 
κής πόλης, παρουσιάζοντας έναν ύπέροχο Βρεταννικό μέ Νέρωνα τόν Ντε Μάξ 
καϊ Ά γρ ιππ ίνα  τήν μεγάλη τραγωδό Μ αντλέν Ρόκ. ’Ά ξιος λοιπόν ό μισθός 
τοϋ θεάτρου μας, άξιος καί ό δικός μου μισθός, εμένα πού άγωνίστηκα έναν ο
λόκληρο χρόνο γιά νά δώσω ένα κλασικό κείμενο στον έλληνικό λαό.

Ό  Σαίξπηρ, ό Ρακίνας, ό Μολιέρος, διατηρούν ακέραιη τήν άξία τους, 
γιατί μέ μέσο τόν Λόγο, έστησαν στήν σκηνή τόν αιώνιον άνθρωπο κάτου άπό 
τήν μάσκα άνθρώπων τής εποχής τους. Ή  αδίσταχτη φ ιλαρχία τής Λαίδης 
Μάκμπεθ καί τής Ά γριππίνας. ή ερωτική βουλιμία τοΰ Νέρωνα, οί άμείλι- 
κτες τύψεις τοΰ ίδιου τοΰ Μάκμπεθ, μαστίγωμα μιας συνείδησης μεσαιωνικού 
άνθρώπου πού τρέμει τόν φοβερό κολασμό τοΰ Καθαρτηρίου πυρός, ή ένδο- 
τικότητα τοΰ Πολώνιου καί ή συνεχής προσπάθειά του προσαρμογής, πού εί
ναι γιά  τό άνθρώπινο ζώο τό αντίστοιχο τής φυγής μπροστά στον κίνδυνο, 
πού χαρακηρίζει τήν συμπεριφορά άλλων αδύνατων πλασμάτων μέσα στον 
χώρο τής Φύσης, δλα αύτά τά φοβερά άντιβοΐσματα τών βυθών, αιώνιο ύ- 
πόστρωμα τής άνθρώπινης φύσης, ό κλασικός τά ανεβάζει στήν επιφάνεια 
καί τά αναγκάζει νά υποταχθούν στον ζυγό τοϋ λόγου του. Καί άκριβώς αύτό 
τό ντύσιμο μέ τά εκφραστικά μέσα μιας ιστορικής στιγμής προαιωνίων βιωμά
των τοΰ άνθρώπου, δταν πετύχη, δίνει έργο πού δέν αχρηστεύεται εύκολα 
άπό τό πέρασμα τοΰ χρόνου. Ε κ είνο  πού λέει ό Σαίξπηρ γιά  τή ζωή στήν τέ
ταρτη πράξη τοΰ Μάκμπεθ «it is a tale full of sound aud furv » δίνει καί τό 
μέτρο τοϋ επιτεύγματος τών κλασιικών, πού κατώρθωσαν νά κλείσουν' αύ- 
τόν τόν φοβερό μϋθο μέσα στά καλούπια τοΰ λόγου τους, χωρίς νά  τόν νε 
κρώσουν.

Στον Σαίξπηρ, στον Μολιέρο, στους μεγάλους κλασικούς, τό κείμενο 
κυκλοφορεί μέσα στις αρτηρίες τοϋ έργου σάν αίμα ζωντανό καί δονείται σάν
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νεΰρο ενός οργανισμού πού ζή. Γ ι’ αύτό έρχεται σέ άμεοη, σέ ζεστή έπαφή μ£ 
τή σάλλα  του θεάτρου. Γ ι’ αύτό είναι άμεση και άκέραιη ή λειτουργικότητά 
ίου. Γ ι’ αύτό δέν μεταβάλλει τόν ηθοποιό σέ κουρδισμένο νευρόσπαστο πού 
ξαλαφρώνεται άπό ενα σωρό λέξεω ν πού τοΰ έχουν μάθει, μπροστά σέ ένα 
κοινό πού δέν συμμετέχει, γιατί νοιώθει οτι βρίσκεται μπροστά σέ σχήματα 
αδειανά. Τό κοινό τοΰ κλασικού θεάτρου παρακολουθεί τήν παράσταση σάν 
ένα μάθημα ανατομίας τοΰ ίδιου τοΰ ψυχικού του εαυτού, όχι σάν ξεχείλισμα 
φιλαρεσκείας ένός συγγραφέα, πού προσφέρει στό έργο τόν επιφανειακό εαυ
τό του, μαγεύεται μέ τήν κ ο μ ψ ή  του έκφραση καί τεντώνει τό αύτϊ γιά ναχη 
τήν ήδονή νά άκούη ό ίδιος έκεΐνα πού λέει. «Τά πιστεύει καί ή ί'δια αύτά 
πού λέει' χαίρεται ή ίδια τά δημιουργήματα τής φαντασίας της», λέει γτά τήν 
εύφάνταστη γυναίκα του τήν Κατ'ερίνα Ίβάνοβνα, ό Μ αρμελάντωφ τοΰ 
Ντοστογιέφσκυ. Καί ή τέρψη αύτή μπροστά σέ λόγια άδεια ή στείρα, ή ικα
νότητα νά μαγεύης χωρίς νά είσαι μάγος, και νά μαγεύεσαι από κάτι, πού δέν 
έχει τίποτε τό μαγικό, χαρακτηρίζει συχνά άτομα, ομάδες ή και ολόκληρες 
έποχές πού επηρεάζονται άπό τήν άνωφελοΰς άργίης έρεσχελίην ρητόρων, 
μυθιστοριογράφων, ποιητών καί θεατρικών συγγραφέων, πού ή στόφα τους 
είναι χαλαρή καί πολύ έλαφρή ή ουσία τους.

Υ πάρχουν μάζες άνθρώπων πού ενθουσιάζονται άπό τήν ήρωολογία, ό
ταν δίνεται μέ ποιητικά περοτεχνήματα, καί όταν φυσικά κάθονται ήσυχοι 
καί άσφαλεΐς στον σπτιακό ή θεατρικό τους θώκο. Αύτό βέβαια δέν συμβαίνει 
όταν ή έξαλλη μεγαληγορία πού ψάλλει μέ στόμφο ξένα κατορθώματα πού 
δέν φέρουν βέβαια πάντα τήν σφραγίδα τής γνησιότητας, απευθύνεται σέ άν- 
θοώπους ικανούς νά ελέγξουν αμέσως τήν γνησιότητα τοΰ στόμφου τους. Οί 
Γερμανοί στρατιώτες τοΰ πρώτου παγκοσμίου πολέμου, βυθισμένοι στήν άπελ- 
πισία καί τή λάσπη τών χαρακωμάτων, έλεγαν μιά χαρακτηριστική φράση: 
«Τό μελάνι σέ κάνει άναιδή», όταν διάβαζαν στά γερμανικά φύλλα τίς έξαλ
λες περιγραφές τών μαχών, όπως τίς έβλεπαν έκ τοΰ ασφαλούς δημοσιογρά
φοι φορτισμένοι με πολεμικό μένος, καί πού συγχρόνως ύπηρετοΰσαν κατευ
θύνσεις· δοτές έκ τών ανω άπό ανθρώπους πού κοιμόνταν ήσυχοι στό κρεβά
τι τους.

Αύτός ό τέλειος διαφορετικός τρόπος νά κρίνεται ή ίδια πραγματικότητα 
δίνεται θαυμάσια σέ δύο πολύ χαρακτηριστικά άποσπάσματα τοΰ γαλλικού μυ
θιστορήματος τοΰ 19ου αιώνα. Τό ένα είναι άπό τούς ’Αθλίους τοΰ Ούγκώ, 
τό άλλο άπό τήν Σαρτρέζ ντε Πάρμ τοΰ Σταντάλ. Πρόκειται γιά  δύο περιγρα
φές τής μάχης τοΰ Βατερλώ. Ό  Ούγκώ δίνει τήν  μάχη άφ’ ύψηλοΰ. Μέ την 
βρολ'τερή του περιοδολογία καί τόν καταιγισμό τών ποιητικών του μεταφο
ρών, δημιουργεί ένα κλίμα πλαστής έπικότητος γιά  τόν άναγνώστη πού την 
χαίρεται άπό τήν πολυθρόνα του. Τί υπέροχο πράγμα αύτό τό ήρωϊκό κλίμα, 
δπου Θυσιάζονται οί άλλοι γιά σένα τόσο ωραία, μά καί τόσο πρόθυμα καί το- 
σο άπλά. Στον Σταντάλ, ό Φαμπρίς τήν βλέπει τήν μάχη άπό' μέσα, δηλαδή 
τήν ζή, δέν τήν διαλαλεϊ. Είναι ό Γερμανός στρατιώτης τών χαρακωμάτων καί 
όχι ό πολεμικός άνταποκριτής πού τό μελάνι τόν κάνει άναιδή. Αύτή ή διαπί
στωση θά μας βοηθήση στό νά ξεδιαλύνουμε καλύτιερα τήν έννοια κλασικός.

Τό κλασικός δέν είναι έννοια στατική. Δέν άνήκει σέ ώρισμένες έπο
χές, σέ άντίθεση μέ τίς άντικλασικές έποχές. Βέβαια φαινομενικά, οί επο
χές  τής ιστορίας όπου ό στόμφος καί ή μεγαληγορία πλεονάζουν καί προσ
παθούν ηθελημένα μέ τις φραστικές τους φανφάρες νά καμουφλάρουν τό 
πραγματικό πρόσωπο τοΰ άνθρώπου, παρουσιάζονται σέ πρώτη όψη άπρόσφο-



ρες γιά τήν εκκόλαψη άπό μεγαλοφυΐ'ες Ικανές νά προσφέρουν μέ τόν Λό
γο έργα ικανά νά  άντιμετωπίσουν τό πέρασμα τοΰ χρόνου και τήν καταλυτική 
του φθορά. Λυτό δμως είναι σχετικό. Στις απροκάλυπτα δυναμικές έποχές, 
δπως ήταν ή εποχή τοΰ Σαΐξπηρ ή ή δίκιά μας, πού στάθηκε άφετηρία της ό 
πρώτος παγκόσμιος πόλεμος, δταν συντρέχουν και κάποιες άλλες συνθήκες, 
δπως ή ικανότητα γιά ελεύθερη έκφραση, ανθίζει τό θέατρο, ιδιαίτερα τό 
δράμα. Οί πιο υποτονικές, τρέφουν τό μυθιστόρημα, δταν βρεθούν οί προσω
πικότητες οί ίκανές νά ερευνήσουν τήν φοβερή αναταραχή τών βυθών κάτου 
άπό τήν σχετικά γαλήνια έπιφάνιετα.

Λύτες οί έποχές, ας μήν τις πούμε ύποτονικές, ας τις πούμε αισιόδοξες, 
εκδηλώνονται συνήθως στά Γράμματα και τις Τ έχνες μέ κάποιους ειδικά προι
κισμένος άνθρωπος, πού τούς χειροκροτεί, τούς διαβάζει, τούς τρέφει ένα 
μικρό σχετικά ποσοστό τών κατοίκων της κάθε χώρας, ανθρώπων πού χαίρον
ται τήν οικονομική τους άνεση καί τήν πίστη στήν διάρκεια τής εύτυχίας. Τ έ
τοιο κοινό δέν μπορεί να  θρέψη γνήσιο θέατρο. Π αρ’ δλα αύτά, καί αύτές α
κόμη οί ναρκωμένες έποχές μπορούν να δώσουν γνήσια ποίηση, πού ή στόφα 
της θά εξακολουθεί νά ζή και δέν θά μεταβληθή σέ αποβλητέο νεκρό κύττα
ρο μέσα στο σώμα τών Γραμμάτων: παράδειγμα ό Καβάφης. Αύτό συμβαίνει 
γιατί ή φύση προικίζει κάποιους εκλεκτούς μέ τήν ικανότητα νά ζοΰν μέ έν- 
άργεια τήν δυναμική τής ζωής τών άναταραγμένων βυθών μέσα στις μπονά- 
τσες τής επιφάνειας, καί νά γίνονται Κασσάνδρες ίκανές νά ταράξουν τούς 
αισιόδοξους ύπνους, Κασσάντρες πού πατούν σέ πολύ στερεό έδαφος. Οί έπο
χές τους δέν έχουν τήν δονητικότητα πού χρειάζεται γιά  νά τούς καταλάβουν 
οί Φτλισταΐοι καί γ ι’ αυτό τούς περιφρονοΰν ή τούς ειρωνεύονται ή τούς πε> 
τούν στά περιθώρια, δπου φθίνουν ή αύτοκαταστρέφονται.— Πόε, Νερβάλ, 
Κλάϊοτ, Ρεμπώ. Παρ’ δλο δμως πού δέν τούς άνεγνώρτσεν ή δική τους επο
χή, ή περιρρέουσα ας πούμε ζωή, άπλωσαν άνετα τις ρίζες τους στούς ψ υχι
κούς βυθούς τής κοινωνίας πού τούς ε ίχε  γ)ε;ννήσει, στούς βυθούς, δπου κά
του άπό τις υποκλίσεις καί τά χειροφιλήματα καί τις ευπρέπειες καί τις αι
σιοδοξίες, ενεδρεύει ανήσυχη ή φύση τού ανθρώπινου ζώου, έτοιμη πάντα 
νά άγωνιστή γιά  τήν δική της αύτοκατάφαση καί να αντιμετώπιση τις προσ
πάθειες πού γίνονται στις περιοχές τής επιφάνειας, δπου άπρόσβλητη βα
σιλεύει ή κοινωνική συνείδηση, για νά τήν νοθεύσουν. Αύτός ό αιώνιος άγώ- 
νας τοΰ μεμονωμένου άτόμου έναντίον τής προσπάθειας νά τό εντάξουν σ’ ένα 
καθαρά πειθαρχημένο καί ιεραρχημένο σύνολο, στάθηκε πάντα, στήν ιστορική 
ροή, ή ζύμη γιά  κάθε αλλαγή καί ό πυρήνας γιά κάθε πρόοδο. Καί γ ι’ αύτά 
άκριβώς ο νέοι καιροί ανασύρουν στήν έπιφάνεια καί πάντα τιμούν αύτά τά 
παλαιά θύματα πού είχαν άπωθηθή στήν λησμονιά, σάν σέ σκοτετλ'ό τάφο. 
Αύτές δμως οί νεκραναστάσεις συγγραφέων πού παίζουν τόν ρόλο τής αντί
θεσης στο έγελειανό τρίπτυχο μπορούν μέ κάποια σχετική εύκολία νά πρα
γματοποιηθούν στον χώρο τής λυρικής ποίησης, δύσκολα δμως συμβαίνουν 
σέ άλλα πρωταρχικά επίσης είδη τού Λόγου.

Τό θεατρικό έργο δέν είναι δυνατόν νά ζήση, αν δέν άναγνωριστή πρώτα 
άπό τή δική του εποχή, γιατί δέν άρκεϊ νά δημοσιευθή, πρέπει καί νά παίχτη 
σέ κάποια σκηνή, γιατί άλλοιώς δέν ύπάρχει. Γιά νά παιχθή δμως είναι άνά- 
γκη νά ζή ό συγγραφέας του, αύτός πού μόνος μπορεί νά  κατατόπιση' σκηνο
θέτες καί ηθοποιούς σχετικά μέ τις προθέσεις του καί πού τελικά μπορεί νά 
άποφανθή αποφασιστικά γιά  τήν επιτυχία τής απόδοσης: (δταν φυσικά, είναι 
καί άξιος συγγραφέας καί δίκαιος άνθρωπος, πραγμα πού δέν συμβαίνει πάν-



τα). Τό εργο λοιπόν τό θεατρικό πού δέν άνεβάζε/rai δσο ζή ό συγγραφέας κ 
ταχωνιάζεται οριστικά εις γην άβατον, γιατί τοΰ χρειάζεται, για νά παρου" 
σιαστή, ή άπτή παρουσία τοΰ δημιουργού του, μιά παρουσία πού περιορ£ζεχαι 
μέσα στά μέτρα μιας άτομικής ζωής. Τοΰ είναι λοιπόν απαραίτητη μχα ποώτ 
επιτυχία  δσο αύτός είναι ακόμη ζωντανός, ενώ ό λυρικός ποιητής είναι δυνα 
τόν νά άναγνωρισθή πολλά χρόνια ύστερα άπό τόν θάνατό του.

Τό δτι δμως ένας θεατρικός συγγραφέας έχει έκτιμηθή και πμηθή 3σο 
ζή, έστω και κατά τόν πιο πανηγυρικό τρόπο, δπως ό Λόπε ντέ Βέγκα και ό 
Καλντερόν, δέν είναι τεκμήριον άμάχητον δτι θά μπή στήν άθανασία, δτι θά 
γίνη μέ άλλα λόγια ένας κλασικός. Γιατί είναι δυνατόν να έκφράζη καλά τήν 
εποχή του σέ δ,τι δμως αύτή έχει τό εφήμερο καϊ τό παροδικό στήν ιδιοσυ
στασία της, χωρίς γ ι’ αύτό νά έκφράζη καί τόν αιώνιον άνθρωπο. Καί κλασι
κός είναι εκείνος πού δίνει σέ δ,τι πιο γνήσιο καί σταθερό έχει τό πρόσωπο 
τοΰ άνθρώπου μέ τόν Λόγο, δταν δηλαδή ή σάρκα γίνεται λόγος. Καί επειδή 
τό Κοινό κάθε εποχής είναι σέ θέση νά διαισθανθή κάτου άπό τό προσωπείο 
τής ιστορικής στιγμής, τόν αιώνιον άνθρωπο πού κάτω άπό μιά οίαδήποτε 
άμφίεση πού παρουσιάζει ό συγγραφέας, τόν αιώνιον άνθρωπο, συνεπώς καί 
τόν ΐ'διο τόν εαυτό του, κλασικός γίνετα ι ό συγγραφέας πού μπορεί νά έπικοι- 
νωνήση δραστικά μέ τό κοινό δλων τών εποχών. Κάτω άπο τό ίμάτιο, τήν τή
βεννο, τά μάξι, τά μίνι, τά χειροφιλήματα, τις ύποκλίσεις τις περροϋκες, τις 
βελάδες καί τά κρινολίνα, βλέπει σέ τελευταία άνάλυση νά  σπαρταράει γυ
μνό τό ανθρώπινο πλάσμα, μέ τήν αίώνιαν άγωνία του γιά  τήν δική[ του ζωή 
και τήν ζιοή τοΰ είδους του. Κίνητρα ιδεολογικά, γεννήματα τής κοινωνικής 
ζωής μιας εποχής, ζυμώνονται μέ κίνητρα ψυχολογικά, κινητήριες δυνάμεις 
τής ζωής τοΰ είδους,, γιά  νά μορφώσουν, μέ τό χέρι τοΰ μεγάλου συγγρα
φέα, τά πρόσωπα τοΰ κλασικού θεάτρου. Καί γ ι’ αυτό οχ μεγάλοι σκηνοθέτες 
τά ανεβάζουν πάντα, επιχειρώντας νά δώσουν τήν αιώνια1 ούσία τους μέ λ ο  
γή ς - λογής πειραματισμούς. Είδα τόν Ταρτοΰφο και τόν Ό ργκόν νά παρου
σιάζονται στά σανίδια' της σκηνής μέ ρούχα τής εποχής μας, νά  κινούνται δη
λαδή στον άέρα της, καί δμως ούτε ή ϊδια γλώσσα τους. γλώσσα παληά τωρα, 
δέν εμπόδισε τούς θεατές νά παρακολουθήσουν μέ πραγματικό1 ένδιαφέρον τά 
δίδαγμα τής σκηνής, γιατί ένοιωθαν, μολονότι περιπτώσεις ακραίες ανθρω- 
πινων μονάδων παρουσιάζει ή κωμωδία), μέ προφαλ-’ή μάλιστα τήν σατιρική 
πρόθεση, δτι κάποιο ούοταστικο άντίκρυσμα εκείνου πού τούς έδειχνε η σκη
νή ενέδρευε στήν ίδια τους τή φύση, καμουφλαρισμένο, άπωθημένο, άπαρ- 
νημένο, δμως πάντα ζωντανό. Πώς νά μή χαροΰν τήν αλήθεια τοϋ έργου, α- 
φοΰ τήν εΰρασκαν μέσα στον ίδιο τόν έαυτό τους;

Τώρα μπορούμε νά. ρίξουμε μιά ματιά στήν θεατρική παραγωγή του ει 
κοστοΰ αιώνα καί τοΰ τέλους τοΰ προηγούμενου, γιά νά ίδοΰμε σέ n0f°V5 
συγγραφείς δόθηκε ή είναι πιθανόν νά δοθή τό χρίσμα τής χάριτος, που 
τούς καθιερώνη σάν κλασικούς. ’Εδώ δμως χρειάζεται κάποια αποσαφήνιση 
τών δρων. Δέν είναι κλασικός ένας δραματικός συγγραφέας, πού ρξακολου^Ι 
νά άνεβάζεται στις σκηνές πολλά χρόνια ύστερα άπό τόν θανα>το t o , 
σέ μιά κοινωνία πού μεταβάλλεται μέ τέτοιο άργό ρυθμό, ώστε νομι-, _ 
κανείς δτι ουσιαστικά μένει άπό πλευράς πολιτισμού, στάσιμη, ενώ Φ®|1 
νομενικά μονάχα, φαίνεται νά προχωρή χορεύοντας, νά άγκαλιάζην ·| 
μαισσάη καί νά χωνεύη δ,τι τό νέο  δημιουργεί ή ζωή, έξω δμως άπό τις ο ^  
της περιοχές. Οί κάβε λογής ταθηκισμοί καί πειραματισμοί δέν πείθουν κα ^  
να, δτι υπάρχει καί ό αποδέκτης μέσα στήν μάζα τοΰ κοινού, πού σ αυ
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Απευθύνονται. Έ δώ ειδικά, στον τόπο μας είναι πολύ λεπτή ή κρούστα τοΰ 
Εηθυσμοΰ πού ένδιαφέρεται γιά  κάποιο νέο θέατρο. Α ύ το ϊ είναι προπάντων 
νέοι πού τούς πιέζει μέχρις άποπνιγμοΰ κάποιος- ατσαλένιος σκελετός άπό ί- 
δ φ ς , αντιλήψεις και συνθήματα, πού διαισθάνονται ότι στέκονται εμπόδια 
οτούς φυσικούς τους πόθους γιά μιά πιο σύμμετρη και πιο έλεύθερη άνάπτυ- 
ξη και τόν βλέπουν σάν χαλινό, πού θέλουν μέ κάθε τρόπο ν ’ άποτινάξουν. Είναι 
άσφαλώς άξιοι τιμής οί νέοι συγγραφείς - δσοι βέβαια είναι σοβαροί καί δέν 
κ α ν α κ ε ύ ο υ ν  άπλώς, μέ τά σκηνικά τους εξαμβλώματα τήν οίησή τους και 
'τήν έγωπάθεια, - όταν ζητούν νά φέρουν οέ έπαφή τήν νεολαία τού τόπου μέ 
τόν ρυθμό τοΰ νέου θεάτρου τής Ευρώπης καί τής ’Αμερικής, πού προσπαθεί 
ν ’ άνοίξη μάτια πού τά κρατά κλεισμένα ή ρουτίνα καί ή νοσηρή παράδοση. 
Δυστυχώς τήν προσπάθεια τους αύτή τήν κάνουν αναιμικά καί συχνά άσκο- 
πά οί ίδιοι, επειδή έστριε^ταν περιφρονητικά τά νώτα ή έπρόδωσαν τόν θεατρι
κό λόγο, τόν γνήσιο και αληθινό, πού έπί αιώνες στάθηκε ένα θαυμάσιο μέσο 
επαφής μ'εταξύ σάλλας και σκηνής, γιά νά τόν αντικαταστήσουν μέ μηχανικά 
κόλπα και μέ τήν άναρθρη κραυγή. Α ύ τό  βέβαια δέν μειώνει τήν άγνάτητα 
καί τήν εντιμότητα τών προθέσεών τους, είναι δμως σοβαρό εμπόδιο γ ιά  τήν 
επιτυχία τής διδασκαλίας τους, καί κάνει τόσο πενιχρό τό άκροατήριό τους, 
τουλάχιστο τό ένεργό. ’Ίσ ω ς  θά τούς όδηγοΰσε σέ ορθότερη τακτική ή πα
ρακολούθηση ή προσεκτική όχι μόνον τής έπίσημης κριτικής, άλλά καί τής 
κριτικής τής καρέκλας ή τής σκάλας, δηλαδή εκείνη ή αυθόρμητη, πού άκού- 
γεται στά διαλείμματα άπό τά καθίσματα τής αίθουσας τοΰ θεάτρου, άπό τόν 
μέσο δηλαδή θεατή, ή άπό τίς συνροφιές πού κατεβαίνουν τήν σκάλα τοΰ θ ε 
άτρου στό τέλος τής παράστασης. Πόσο χρήσιμο μαστίγωμα θά είναι πολλών 
ανεδαφικών ένθουσιασμών αύτή ή λίγο αδιάκριτη ώτακουστική, καί πόσο θά 
νερώση τό κρασί τών εύκολων ενθουσιασμών. ’Αλλά καί πόσο κατατοπιστική 
θά είναι σχετικά μέ τό άληθινό περιεχόμενο τής έννο ια ς: Κοινό. Δυστυχώς, 
παρ’ δλη τήν τροφοδοτημένη μέ φούμαρα φλυαρία, ό λαός μας προχωρεί μέ 
βήματα χελώ νας στον δρόμο τής άλλαγής. Α ύ τό  εξηγεί καί τήν άδυναμία τής 
λαϊκής μάζας νά άφομοιώση καινούργια κηρύγματα στήν περιοχή τής τέ
χνης, καί νά  ξεκολλήοη άπό τό λεγόμενο λαϊκό τραγούδικ πού είναι δήθεν 
συνέχεια τοΰ θαυμάσιου δημοτικού τραγουδιού, καί άπό τήν φτηνή έπιθεώ- 
ρηση, πού πήρΙε τή θέση τοΰ Καραγκιόζη, χωρίς νά έχη ούτε τό κέφ ι του, 
ουτε τήν αγνή του λαϊκότητα, ούτε τήν γνήσια θυμοσοφική του διάθεση. ’Ακό
μη καϊ τό παλαιό ντόπιο δραματικό ρεπερτόριο, πού άνιστοροΰσε τούς αθώους 
έρωτες τού βουνού καί τοΰ λόγγου, τούς έ'ρωτες, τούς κορεσμένους άπό δά
κρυα, τού βοσκού καί τής βοσκοπούλας, πολύ λιγώτερο πρακτικούς άπό εκεί
νον που αισθάνονταν ό Δάφνις γιά  τήν: Χλόη, άκόμα καί αύτό τό λαϊκό δρά
μα μπορεί και σήμερα νά παιχτή καί νά άντικρύση τήν συγκίνηση μεγάλων 
στρωμάτων τού πληθυσμού, γιατί είναι πραγματική φιενάκη ή άντίληψη ότι 

Χει άστικοποιηθή ό Ρωμηός. Βέβαια πολύ γρήγορα υιοθέτησε τά εξωτε
ρικά γνωρίσματα τοΰ εύρωπαίου άστοΰ, καί έν όνόματί τους προσπαθεί νά ά- 
Παλακτίση τό βάρος τής ντόπιας παράδοσης. Άκόμη πιο γρήγορα υιοθέτησε τά 
Ελαττώματα τού ξένου πολιτισμού. Δέν έγ ινε  δμως γ ι’ αύτό άστός. Οί άγγε- 

^ χών γάμων στις έφημερίδες μπορούν νά πείσουν τόν καθένα ότι μεγαλύ- 
ΤεΡ° ποσοστό τών νέων πού έρχονται είς γάμου κοινωνίαν είς τό ύδρωπτκό με
γαλοαστικό κέντρο μας, άν καί Α θηναίοι, γεννήθηκαν οέ χωριά. Καί γ ι’ αύ- 

Παρά τό σέξ, τό Κύριέ μου, τά Κούμ Κάν, ,τό μάξι, τίς παρδαλές γραβάτες, 
Καμία φορά και τον μονύελο, εξακολουθούν άκόμη, εύαυχώς γ ι’ αύτούς, νά
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διατηρούν ζωντανή ακόμη μέσα τους τη ρίζα πού τούς ενώ νει μέ τήν έποχή 
δπου ό ’Απόλλωνος έθελγε μέ τήν φλογέρα του τούς βοσκούς τοΰ Άδμητου. 
Μπορούν λοιπόν ακόμη πολύ πιο νόμιμα να χαροΰιν τήν Γκόλφω τοΰ Περε- 
οΐ'άδη η τοΰ Κορομηλα τον Ά γαπητικό ι ης Βοσκοπούλας, άπό τις δοκιμές πού 
άνεβαίνουν στά θέατρα πρωτοπορείας.

Τώρα ας ξαναγυρίσουμε στά πρόβατά μας καθώς έλεγε ό Πανούργος τοΰ 
Ραμπλαί, στην θεατρική δηλαδή παραγωγή τής εποχής μας. Γι’ αύτή τή δου
λεία δμως, δέν άρκεϊ τό μάτι ενός άνθρώπου. Γ ι’ αύτό ή έποπτεία θά είναι φτω
χή και άτελέστατη. Ό  κάθε θεατρόφιλος ας τής πρόσθεση τήν δική του προ
σωπική εμπειρία.

Ή  διάρκεια τής ζωής ένός θεατρικό0 έργου είναι τεκμήριο αμάχητο τής 
στερεότητας τού Λόγου του. 'Υπάρχουν συγγραφείς πού κάποτε φάνηκε, πό
σο λοκληρωτικοί ήταν οί πρώτοι τους θρίαμβοι, δτι είχαν οριστικά κατακτήσει 
τήν σκηνή, πού πέρασαν οριστικά στο περιθώριο λίγα  χρόνια ύστερα άπό τόν 
θάνατό τους. Ό  Ντ’ Άννούτσιο, ό Μ αίτερλινκ, ό Μ περνστάϊν, χαλούσαν τόν 
κόσμο γύρω στο 1910. Ε ίχα  τήν ευκαιρία νά ίδώ στήν «-Κομεντί» της Γενεύης, 
νομίζω τό .1917, ένα έργο τοΰ τελευταίου μέ τόν τίτλο: οί τέσσερις Κύριοι 
τής Φρανκφούρτης. Τόσο λ ίγο  μέ επηρέασε ώστε δέν θυμάμαι ούτε καν τό 
Θέμα του. Τώρα τή φήμη τους τήν έχε>. παρασύρει μάλλον οριστικά τό ρεύμα 
τής λήθης. Μά δέν είναι μόνον αύτοί. ’Ονόματα οάν τού Ο ’Νήλ και τοΰ Ζι- 
ρωντοΰ αποχρωματίζονται μέρα μέ τήν ήμέρα. Τό περίφημο έργο τού τελευ
ταίου : Σόδομα και Γόμορρα μπήκε οριστικά στο χρονοντούλαπο, ένώ στήν 
έποχή του στάθηκε μία λαμπρή επιτυχία. Γιατί δμως·; Δέν εκφράζεται μέ τόν 
Λόγο ό Ζ ιρω ντοΰ; Γιατί νά  μή γίνη  κλασικός; Γιατί, ένώ έχει τήν ικανότητα 
νά εκφράζεται χωρίς γρίφους, καί νά μαγεύη )ΐέ τήν ομορφιά τού ύφους του 
σταματάει στήν ωραία έκραση καί φαίνεται πώς μαγεύεται ό ίδιος άπό τήν 
χάρη τής φράσης του, χωρίς νά μπορή όμως νά ρίξη μιά κάποια γέφυρα με
ταξύ σκηνής καί σάλλας, γιατί τά μέτρα του δέν επιτρέπουν παρά μιάν ά
γονη περιπολία γύρω άπό θέματα μιας ώρισμένης εποχής, σέ ο,τι έπιφανεια*- 
κό καί επίκαιρο παρουσιάζει, καί τό μά ιι του δέν μπορεί νά εϊοδύση ώς τά 
σκοτεινά βάθρα πού στηρίζουν τή μοίρα της, δπως καί τήν μοίρα όλων τών 
εποχών. ’Αντίθετα ό Κλωντέλ, ψ υχή αληθινά χριστιανική, απαλλαγμένος ά
πό αύτοερωτισμούς, ψυχή πού ζή συνεχώς τήν αγωνία τού άνθρώπινου πλά
σματος, πού ξέρει τά μέτρα του καί τά άνεξάντλητα αποθέματα οδύνης καί α
γωνίας πού ενεδρεύουν μέσα του, ό Κλωντέλ βαστάει ακόμη τή σκηνή. Δρά
ματα δπως τό: 1 /  Annonce faite a Marie, παρά τήν αδεξιότητα του εις τό νά ορ
γάνωση τήν ύλη του σέ συγκροτημένο θεατρικό έργο, εντυπωσιάζει, συγκινεί 
και γιά πολλές γενεές  θά κρατεί έπαφή μέ το κοινό τοΰ θεάτρου.

Ό  σύγχρονός του Έ ντμόν Ροστάν, μετεωρίτης νεορωμαντικός τοΰ τέ
λους τοΰ περασμένου αιώνα, τεχνίτης τής σκηνής καί ικανός νά δημιουργή- 
ση ένα πρόσφορο συγκινησιακό κλίμα γιά ένα ώρισμένο κοινό, τό κοινό τής 
εποχής του, τό τόσο εύεπίφορο σέ άνεδαφικούς ένθουσιασμούς, ό Ροστάν ά
σ τρ α ψ ε  καί βρόντησε επί αρκετά χρόνια, περίπου ώς τό τέλος τοΰ πρώτου 
παγκοσμίου πολέμου, πού τό κλίμα του ευνοούσε ακόμη τά λυρικά του ψευ- 
τοηρωϊκά ξεσπάσματα. Τό 1918 είχα τήν ευκαιρία νά ίδώ τό έργο 1 /  A iglon 
μέ πρωταγωνίστρια νομίζω, τήν Σάρα Μπερνάρ, στον ρόλο τοΰ γιου τοΰ Να- 
πολέοντα. Ό  νευρωτικός καί καχεκτικός Δούκας τοΰ Ράϊχσταντ, ώχρή σκιά 
ένός δυναμικού πατέρα, φωνάζοντας τις ήρωϊκές του ονειροφαντασίες επά
νω  στή Σκηνή ντυμένες μέ τή λυρική στόφα και τήν αρτιότητα τής μορφής
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πού τούς χάριζε ό ποιητικός οίστρος τοΰ Ροστάν, δημιουργούσε μία ύστερική 
διάθεση σ’ ένα κοινό μεθυσμένο άπό τόν θρίαμβο επάνω σέ μιά συντριμμένη 
Γερμανία. (Λίγα χρόνια υστέρα, είχα τήν εύκατρία νά άντικρύσω τήν ίδια. υ 
στερική κατάσταση σ’ ένα κοινό, γερμανικό τώρα, πού ωρίμαζε σιγά-σιγά στήν 
ψυχή του ό πόθος γιά  εκδίκηση, μπροστά σέ μιά σκηνή δπου άνεβάζονταν ή 
Βαγκνερική Τ ριλογία ).

Σ ύγχρονος τοΰ Ροστάν και άντίθεσή του, ό Τσέχωφ, μιά μεγάλη καρδιά 
γεμάτη πόνο γιά τόν άνθρωπο, ένας άγνός, πού δέν ήξερε άπό στόμφους, 
γιατρός αληθινός ψυιχώΜ και σωμάτων. Τό μινόρε του δμως δέν έκανε γιά  τήν 
εποχή του και τό θαυμάσιο θεατρικό του έργοι δέν έκτιμήθηκε δσο έπρεπε νά 
έκτιμηθή. Τώρα δμως, πενήντα χρόνια ΰστ'ερα άπό τόν θάνατό του, ό μεγάλος 
α.ύτός άνθρωπος, πού στάθηκε ένας άπό τούς πιό σεμνούς μά και τούς πιο 
σίγουρους άνατόμους τής άνθρώπινης ψυχής, κυριεύει πάλι τις σκηνές τοϋ 
κόσμου, άπό όπου ξεχύνει δλη τή θέρμη τής άγάπης του1 στον κόσμο πού τόν 
άκούει, καί πού, ιδιαίτερα σήμερα, τόσο έχει τήν άνάγκη του.

’Ά ς  δοΰμε τώρα μερικούς άλλους, πού σάν τόν Τσέχωφ κυριεύουν ξανά 
τις σκηνές τοΰ κόσμου, χωρίς νά μπορούμε 6έ6αια μέ κάποια άσφάλεια νά ύ- 
πολογίσουμε εάν ή κατάκτηση αύτή θά είναι οριστική, αν δηλαδή αυτοί θά 
γίνουν κλασικοί. "Ας δοΰμε και μερικούς πού φαίνεται πώς τραβούν γιά  τήν 
Λήθη.

Τόν μεγάλο ’Ίτμίειν, αν καί ή Κριτική δέν τόν πολυσυμπαθεί τώρα, αν καί 
άντλησε δλη τήν ουσία τοΰ έργου του άπό τόν άνθρωπο κάποιας εποχής, και 
άπό προβλήματα κάποιος έποχής τοϋ δικοϋ του λαοΰ, Σκηνή καί κοινό τα
κτικά τόν θυμοΰνται, γιατί δέν μπορούν νά ξεχάσουν ούτε τό γνήσιο παιδα
γωγικό του πάθος, ούτε τις προθέσεις του, ούτε τήν ικανότητά του νά άνοι
ξη παράθυρα γιά νά μπάση καθαρόν άέρα σέ κλειστούς χώρους κορεσμένους 
άπό ύποκρισία καί εγωισμούς. Αύτό θά τό θέλει πάντα και δικαίως τό κοινό 
πού, χωρίς νά τό καταλαβαίνει, διψάει πάντα γιά δικαιοσύνη και αισιοδοξία. 
Αύτό τό αίσθάνθηκα κι’ εγώ ό ίδιος, δχι βλέποντας, άλλα διαβάζοντας μόνον 
τό έργο τοΰ μεγάλου Νορβηγού στήν θαυμάσια άπόδοση τοϋ Λάγκ.

Ό  ’Ό σ κα ρ  Γουάϊλντ αμελείται ολοένα πίερισσότερο καί φαίνεται πώς 
θά χτυπήση γ ι’ αύτόν ή νεκρική καμπάνα στό πολύ κοντινό μέλλον. Μά καί 
τοΰ Μ πέρναρ Σώ  άρχισε ή έκλειψη τά τελευταία χρόνια καί φαίνεται πώς 
τόν περιμένει ή τύχη τοΰ μεγάλου του συμπατριώτη, θ ά  πάθουν και αύτοί 
δ,τι οί μεγάλοι 'Ισπανοί εδώ και τετρακόσια χρόνια. 'Ο Λόπε ντέ Βέγκο μέ 
τά όκτακόσια έργα καί ό Καλντερόν μέ τά έκατό, χωρίς αύτό βέβαια νά άπο- 
κλίείη μίαν νεκρανάσταση, δταν παρουσιασθοΰν πάλι γ ι’ αύτούς πρόσφοροι 
καιροί καί άρχίση πάλι νά χτυπάει ή καρδιά κάποιου πολιτισμού μέ τόν παλμό 
τής δικής τους καρδιάς. ’Αντίθετα ό Λόρκα έπειδή δέν άντλεΐ άπό κάποια κοι
νωνία καϊ κάποια εποχή τά θέματά του καί τόν λόγο του, μά άπό τήν ρίζα τοΰ 
άνθρώπινου δέντρου, πριν αύτό χωριστή σέ κλαδιά καί αποκλάδια καί πριν 
σηκωθή σέ διαφορετικά επίπεδα, άρχίζει κιόλα νά κερδίζει άνετα τήν θέση 
του σάν γνήσιος κλασικοί,. Γιατί είναι άπό κείνους τούς δραματικούς συγγρα
φείς, πού γ ιά  νά βροΰν τήν αλήθεια δέν ερεύνησαν μονάχα τό άμεσο περιβάλ
λον τους καί δέν έγραψαν γ ι’ αύτό, μά έσκυψαν επάνω στήν πλούσια ψυχή 
τους καί άνάσυραν άπό τά βάθη της δ,τι τό πιό πολύτιμο καί τό πιο σταθερό 
έχει.

Ά πό  εκείνους, πού φάνηκαν δτι πήραν τό χρίσμα τοϋ κλασικού στις πρώ
τες δεκαετηρίδες τοϋ αίώνα καί τις τελευταίες τοΰ προηγουμένου, πολύ λ ί
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γοι φαίνεται πώς θά διατηρήσουν τόν τίτλο. Οί δυο πιο σίγουροι είναι ό 
Στρίντμπίεργκ και ό Πιραντέλο. Γ ι’ αύτούς δέν λειτουργεί ή διαδικασία τοΰ 
θανάτου, γιατί ή κατά περιόδους νάρκη τους, μοιάζει μέ την χεηαερία νάρκη 
τών φιδιών. Ξυπνούν ξανά, αυτά τά παλαιά δοκιμασμένα πλοία, καί πλέουν 
μαζί μέ καράβια νεότευκτα, πού χαίρονται γιά λίγο τά πρόσκαιρα καμάρια 
τους, γιά  νά άγκυροβολήσουν σέ λίγο καιρό παρωπλισμένα μέσα στους θεα
τρικούς ναυστάθμους. Γιατί ολοι αυτοί πού. άκινητοΰν γιά πάντα μέσα στις βι
βλιοθήκες τών ρεπερτορίων τών θεατρικών, δέν χαίρονται τήν εφήμερη1 λάμ
ψη τους παρά μόνον δσο ύπάρχει κάποιας εποχής ή κάποιας λογής κοινό, πού 
μόνο αύτό μπορεί νά χαρή τήν παροδική τους λάμψη. Καί είναι αλήθεια κρίμα 
πού δέν δούλεψαν συστηματικά γιά  τό θέατρο, πού παρέχει τήν πιο γνήσια, 
τήν πιο πολύτιμη παιδευτική ψυχαγωγία, άνθρωποι σαν τόν Προύστ, τόν Ντο- 
στογιέφσκι, τόν Τολστόϊ, τόν Κάφκα, πού τό όξύ τους μάτι, μέσα στά πλαίσια 
μιας συγκεκριμένης κοινωνίας καί μιας συγκεκριμένης εποχής, πού τις έδω
σαν καί τίς δύο σάν μεγάλοι καλλιτέχνες, άνίχνευε μέ επιτυχία μέσα στό 
πανάρχαιο πλέγμα τών κινητήρων πού ώθοΰν προς τήν δράση τόν άνθρωπο 
όλων τών κοινωνιών καί όλων τών εποχών. Αύτοί θά μας έδιναν γνήσιους 
κλασικούς τοΰ θεάτρου, δπως τώρα γίνεται ό Μ πρέχτ. Γιά τούς άλλους τής 
εποχής μας. πού πειραματίστηκαν ή πειραματίζονται άκόμη στις σκηνές τοΰ κό
σμου, δέν μας πέφτει λόγος. Τόν Σαλακρού πού ιείχε στόφα κλασσικού, τόν 
έφαγε ή μανία του γιά  ανάλυση, ή ψυχογραφική του άπεραντολογία, πού με
ταβάλλει τό έργο σέ ψυχολογικό σεμινάριο, δπου λείπει εκείνη ή γεμάτη αύ- 
θορμησία ζωντάνια πού πρέπει νά συνοδεύη τά πλάσματα τής Σκηνής. Μιά 
σύγκριση ανάμεσα στό: La terre est Ronde, τοΰ Σαλακρού, μέ κεντρικό πρό
σωπο τόν Σαβοναρόλα, μέ τόν Γαλιλαίο τοΰ Μ πρέχτ, δίνει τό σωστό μέτρο 
τών δύο αυτών θεατρικών συγγραφέων, πού ό πρώτος ξεθωριάζει μέρα μέ 
τήν ήμέρα, ένώ ό δεύτερος κερδίζει συνεχώς έδαφος ο ιίς σκηνές δλου τοΰ 
κόσμου.

Τόν Ά νούιγ, - τόν άναφέρω γιατί είναι δραματουργός μέ πραγματικό 
ταλέντο καί πολύ κοντινός στή δική μας εποχή, - τόν έζημίωσε πολύ μιά έκ- 
δηλη μονοτονία στά θέματα καί στους τύπους του. ’Ιδιαίτερα στά Pieces Noirs. 
πού είναι τά πιο σοβαρά έργα τοΰ δραματολογίου του, οί ίδιοι τύποι, ή πόρνη 
μητέρα, ό χωρίς ήθικό χαλινό πατέρας καί τά πέντε άθώα, τά πάντα άγνά 
νιάτα, αποτελούν σχεδόν, μέ αλλαγή μεταμφίεσης, ιό μονόνοτο τρίπτυχο, 
πού άποτ/ελεί τόν σκελετό τών έργων. Καί αύτή ή αύτοεπανάληψη δέν βοη
θάει ένα συγγραφέα στό νά γίνη κλασικός,

Σ τήν δική μας εποχή, νέα κύματα συγγραφέων δραματικών διεκδικοΰν 
τίς Σ κηνές τοΰ κόσμου, άλλοι πιστοί άκόμα στον Λόγο, τό πανάρχαιο μέσο ε
πικοινωνίας θεάτρου καί Κοινοΰ, άλλοι πού προσπαθούν μέ κάθε λογής δο
κιμές νά τόν ύπερκεράσουν καί νά έκφραστοΰν μέ τόν χορό, τήν άναρθρη 
κραυγή, τήν παντομίμα, τό σκηνικό, πού παλαιότερα ήταν άλλοτε άπλα επι
κουρικά μέσα τού θεατρικού λόγου καί τώρα όρμοΰν στό προσκήνιο σάν έ
ξαλλοι κομπάρσοι πού άπωθοΰν προς τά περιθώρια τόν παλαιό πρωταγωνι
στή. Κανείς δέν μπορεί νά ξέριει τί τελικά θά βγάλη αυτή ή ανταρσία. Για 
τήν ώρα δμως ούτε ή κριτική τής καρέκλας ούτε ή κριτική τής σκάλας δέν 
τής είναι εύνοϊκή.

Τώρα θά ξαναγυρίσουμε στον Πρόλογο γιά νά γράψουμε τόν Ε πίλογο  
τής μικρής αύτής εργασίας.

Ό  κινηματογράφος, άπό» τό λίκνο του ώς τά σήμερα, πέρασε άπό πολλές



περιπέτειες σέ μιά πορεία αληθινά θριαμβευτική. Σ τις άρχές του, δταν ήταν 
βωβός, ήταν βωβό μελόδραμα, δπου ή Μ περτίν, ή Τακιντέλλι, ή Λίντα Μπο- 
ρέλλι έκφραζαν τόν κουρασμένο και εύνουχτσμένο Ι9ον αιώνα τοϋ τέλους 
μέ τις θεατρικές χειρονομίες, τις ατέλειωτες πόζες, τούς μελοδραματισμούς 
ενός εκφυλισμένου ρωμαντισμοΰ.

Πιό υστέρα, αύτός ό βωβός κινηματογράφος, κυριευμένος άπό τόν ρεαλι
σμό άρχισε νά δίνει σειρά άπό άριστουργήματα, ώσπου στο τέλος μίλησε. 
Στήν άρχή μιμήθηκε τό θέατρο και έμεινε πιστός στον Λόγο. 'Ύστερα δμως, 
μεθυσμένος άπό τάν πλοϋτο τών νέων εκφραστικών μέσων, πού τοΰ πρότει- 
νε διαρκώς ή επιστήμη, χώρισε άπό τήν θεατρική σκηνή, κέρδισε τήν άνεξαρ- 
τησία του, και μετέβαλε τόν Λόγο σέ άναιμικό κομπάρσο, σέ εκφωνητή τών 
ρόλων και λιγόλογο σχολιαστή τοϋ φωτογραφικού κύματος. Ό  Κρόνος έπα 
φ ε νά τρώει τά παιδιά του· τώρα τά παιδιά τρώνε τόν Κρόνο.

Τώρα ή ταινία Zeit der Schuldlosen, πού μας παρουσίασε τό ’Ινστιτούτο 
Γκαΐτε, είναι μία φανερή προσπάθεια γιά νά άπσκατασταθή ό έκπτωτος μο
νάρχης τής σκηνής καί τής οθόνης, ό Λόγος, έν  μέρει τουλάχιστον, στά πα
λαιό του δικαιώματα. Είναι μιά προσπάθεια νόμιμη καί δίκαιη, αν σκεφτοϋμε 
ότι μόνον δταν αυτός έπεκράτησε, δχι μονάχα στο θέατρο, άλλά καί γενικά, 
σάν ρυθμιστής τών κοινωνικών σχέσεων, άρχισε ό άνθρωπος νά απαγκιστρώ
νεται άπό τή ζωή τοΰ ζώου. Λύτη ή άποκατάστασις τοΰ Λόγου θά τονώση τις 
επαφές μεταξύ σκηνής καί κοινοΰ καί μεταξύ οθόνης καί θεατή, καί έτσι διδα
σκαλία καί τέρψη θά διοχετεύονται άνετώτερα καί άπστελεσματικώτερα στη 
μάζα πού δυσκολεύεται πολύ σήμερα νά άντιληφθή καί εκείνα πού θέλουν 
νά τής πουν μά καί εκείνα πού θέλουν νά τής κρύψουν. Γιά νά πάρη σάρκα 
τό τελευταίο αίτημα τοΰ Γκαΐτε στήν κλίνη τοΰ θανάτου του: Περισσότερο 
φώς! Τό περισσότερο φώς είναι μιά ζωτική όνάγκη πάντα, ιδιαίτερα δμως 
στήν εποχή μας, δπου κάθε λογής πίε^ραματισμοι καταδυναστεύουν ή συν
θλίβουν τήν άπαίτηση γιά μιά κάποια τάξη, πού είναι απαραίτητη στήν αν
θρωπότητα γιά νά  έπιζήση. Καί αύτή ή κάποια τάξη, έχει άνάγκη άπό τόν Λό
γο γιά  νά εκφραστή αποτελεσματικά, δχι μόνον στο θέατρο, άλλά σέ δλους 
τούς τομείς τής άνθρώπινης δραστηριότητας. Ό  Λόγος τών κλασικών μπόρεσε 
καί μπορεί άκόμη, μέ έναν συγκερασμό τών δύο αληθειών πού πρυτανεύουν 
οπή μοίρα τοΰ άνθρώπου, τής άλήιθίε,ιας πού πηγάζει άπό τήν φύση τοΰ ζώου 
καί τής άλήθειας πού, σάν κοινωνική πιά επιταγή, τόν προστατεύει άπό τούς 
κινδύνους, πού ή φύση του αύτή έγκυμονεί γιά τήν κοινωνική του ύπαρξη 
νά διδάξη στον άνθρωπο τήν χρήσηιη αλήθεια. Είναι απαραίτητο λοιπόν νά 
γυρίση ό Λόγος στις σκηνές τών θεάτρων, δχι όπως γύρισε ό άσωτος υιός τοΰ 
Εύαγγελίου, δηλαδή κατ’ άνοχήν, άλλά σάν μιά άνάγκη τών καιρών, καί ίσως 
όλων τών καιρών. Ή  έπιμονή σέ εκφραστικά μέσα πού εύνοοΰν τό: άντάμα 
κουβεντιάζουμε καί άλλοΰ άκοΰμε, τής λαϊκής παροιμίας, θά ήταν σφάλμα 
βορύ, γιατί εκείνο πού γίνΙεται κάθε μέρα πιό δύσκολο στά χρόνια μας εϊνατ ή 
συνεννόηση τοΰ άνθρώπου μέ τόν άνθρωπο.

Μακάρι τό θέατρο νά δώση τό καλό παράδειγμα καί νά σταθή πρωτοπόρος 
στήν κίνηση μιά επιστροφή σέ προσφορώτερους τρόπους συνεννόησης με
ταξύ τών ανθρώπων. Γιατί ρόλος του βασικώς θά είναι πάντα έκεΐνος πού! τοΰ 
εταξε ό ’Α ριστοφάνης: νά είναι δηλαδή «διδάσκαλος τοίς ήβώσι». Γιατί κά
ποια πλάνη τό άνάγκασε αύτσν τόν ρόλο νά τόν άπαρνηθή. Καθώς δμως ελε- 
γαν ο μεγάλοι Σχολαστικοί: Ή  πλάνη (είναι κάτι πού προσιδιάζει στον άν
θρωπο' τό νά  επιμένεις δμως στήν πλάνη είναι εργο τοϋ διαβόλου.
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ΖΩΗ·· ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΞΙΑ
Ή  δμορφιά τής ημέρας παντοή σκορπίζει- χαρά. Μέ περήφανεια τά δέν- 

Ιτρα και ή τοΰ γύρου κόσμου βλάστηση, υψώνουν τ ’ ανάστημά τους σ’ δ,τι πιο 
δυνατό κι’ ωραίο πάει νά έπιβληθή. Κι όλη ή φύση, μ’ αύτό τό ροδοστάλαγμα τής 
αγάπης τοΰ Θεού, υψώνει ζεστά τήν ευγνωμοσύνη. Ναί... Είναι προσευχή τό 
χαμόγελο κάθε λουλουδιού. Είναι ή θυσία τοΰ ήλιου στο ξημέρωμα τοΰ φεγγαριού. 
Χαίρεται ή ζωή καί χαιρέτα τό λιοπύρι γιά δ,τι προσφέρει στον άμμο, στο κύμα, 
στή λαγκαδιά. Μέσα σέ τέτοιο, παράδεισο, πού κρύβει κι άλλοτε φανερώνει ενα 
μυστήριο γέλιο ή κλάμα τό ξημέρωμα τοΰ ήλου, μελαγχολεί ή ψυχή. Τό βρέφος 
σωπαίνει στον αντίλαλο τής καρδιάς πού χτυπά μέ -θλίψη·. Ή  μουσική γίνεται τρυ
πάνι στά στήθεια νά σταυρωθή κάθε -θέλημα, κά-θε ελπίδα χαράς.

'Όμορφη κόρη... γιά σένα λειώνει τό μνήμα... Τό βάλσαμο θεριεύει τή δύ
ναμή του στή δική σου χάρη, σαν λεΐψη ή συντροφιά του στεγνώνει τό πλΰμα 
πού δίνει ζωή. Πόνος γεννιέται γιά νάρθη αύτός νικητής στή μάχη τού μεγάλου 
πολεμιστή. Δέρνεται τ’ απαλένιο φύλλωμα τής πνοής μέ τόν άνεμο πού σέρνει 
δέντρα καί λογ'ις χώμα χοντρό. Σ τ’ απέραντο περιγιάλι άμμος και κύμα γίνον
ται τύμβος γιά νά δεχθή τό φίλημα μιας θυσίας. Τά πουλιά τής ρεματιάς συμμα- 
ζεμένα τώρα θαρρείς και κλαΐνε τ’ αηδόνι πού πνίγηκε μέ λυγμό γιά τό χαμό τής 
συντροφιάς του. Κι’ αυτό τό νερό θολωμένο στο -κύλισμά του τραχαίνει τή δίψα 
στά βατράχια τής ρεματιάς. Έ φυγε μία καρδερίνα κι έπεσε μέ μιας στέγνα στον 
τόπο τής καρδιάς. Πόσο άγνωστο είναι ακόμα τό μτ'στήριο πού κυλάει στο αίμα; 
’Έρχεται ή μοναξιά και σβολιάζει τά κύτταρα πού δίνανε γέλιο. Κρίμα... Κατάρα 
στο δρόμο πού γίνεται πέρασμα στο χωρισμό... Δέν έχει στοχασμό ό χρόνος νά 
σβήση τό μάκρεμα τού πόνου; Γιατί στά σωθικά γλεντά τό πυροφάνι δίχως τή 
λύπηση γιά τό μαρασμό άπ’ τό μεγάλο σαράκι; Δέν βρίσκει ό πόνος προσκεφάλι 
νά γύρη γιά νά κοιμηθή. Μήτε τής νύχτας τό σιγάλιασμα τό χέρι απλώνει στο ό
νειρο που δίνει χαρά. Καί ή ζωή διαβαίνει θωρώντας τόν ερχομό... Περίλυπα 
τά φώτα τότε τής χαράς ζηλεύουνε τό σκοτάδι σάν άνατέλει ή χρυσολαμπίδα 
τής προσμονής. Κάθε φαρμάκι στο στόμα γίνεται μέλι στο στοχασμό μιας ελπί
δας πού περιμένει νάρθής. Γλυκέ ιά μου ελπίδα, δέξου τήν μπόρα στήν μαύρη 
τήν ώρα, στον κεραυνό. Τό δίχως άλλο θά σ’ ανταμώσω. Ναί... καρτερώ.

MIX. ΑΝΕΜ ΟΔΟΤΡΑΣ 

Λ Ε Ω Φ Ο Ρ Ε Ι Ο
Καινούργιες μορφές.
Οί θέσεις ίδιες.
Κάθε προτινό.
Κ ι’ ακόμα.
Κάθε μεσημέρι.
Μιά ζέστη αγαπημένη, 
στή χειρολαβή.
Μιά ζέστη γνώριμη.
Νά μήν υπήρχε.
Στή σειρά τών ημερών, 
μόνιμες στάσεις.

ΔΗΜ ΗΤΡΗΣ ΛΕΝΤΖΗΣ



ΓΙΑΝΝΗ ΣΑΡΑΛΗ

0 ΜΠΑΡΜΠΑ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Ο ΔΕΡΒΙΣΗΣ
’Ηταν δέν ήταν πενηντάρης ο μπάρμπα Δημήτρης. δταν γΰρισεν από τήν 

ξενητειά στό χωριό του, γιά να μή ξαναφύγει ποτέ πιά.
Οσο περνοΰσεν ό καιρός καί τόν βλέπανε οί. χωριανοί, άκόμα καί οί πιο κον

τινοί του συγγενείς νά γυρίζει στους κήπους όλη μέρα καί νά κάθεται στό πεζούλι 
τό βραδάκι συλλογισμένος, ό καθένας εξηγούσε τήν απόφασή του αυτή όπως 
τοΰ άρεσε. Φυσικά, δέν έλλειπαν άκόμα καί τά σχόλια σέ βάρος του. Ό  ένας τό 
μακρύ του κι’ ό άλλος τό κοντό του, κουβέντες τοΰ χωριοΰ, γιά νά συμπάνε τή 
φωτιά, ποΰ φούντωνε μέρα μέ τήν ημέρα καί τή συδαύλιζαν κθάε τόσο καί νέες 
διαδόσεις, χωρίς νά βρίσκεις άκρη, έτσι, γιά νά γίνεται κουβέντα καί νά περνάει 
ή ώρα.

—  Νιος άνθρωπος άκόμα, τόρριξε άπό τώρα στό χωρι,ό νά κάνει γεράματα. 
Σάμπως έκανε καί καμιά προκοπή τόσα χρόνια στό ταξίδι, καί νάχει καί κοπέλλα 
ανύπαντρη.

Μερικές μάλιστα γριές, ξεμονάχιαζαν τή Δημήτραινα καί τή συμβούλευαν 
νά τόν αναγκάσει νά ξαναγυρίσει στή δουλειά του, στό Κουμάνοβο, γιά λίγα 
χρόνια τουλάχιστο, ώσπου νά παντρέψει τό κορίτσι.

Εκείνη ,τάκουε χωρίς νά λέει σέ κανένα τον πόνο της μέ κατεβασμένο τό 
κεφάλι. ’Έβλεπε τό νοικοκύρη της νά σουλατσάρει μπρος στό "ΑϊΘανάση, ώρες 
ολόκληρες, νά σιγομιλάει μονάχος καί, πότε - πότε, νά χαμογελάει, σταυροκοπιό- 
ταν σάν ταβλεπε όλα αυτά καί έ'ταζε λαμπάδες στον 'ΆϊΘανάση καί ζώστριες στήν 
Π αναγιά τοΰ Βίκου κ ι’ άνοιγε τίς έκκλησιές καί τά ’ξωκκλήσια.

Τί νάλεγε στά κοτσομπολιά τοΰ κόσμου καί τίς συμβουλές του; "Ας είναι 
καλά. Καμιά φορά μονάχα ποΰ τήν έπνιγεν ή στενοχώρια κι.’ ένοιωθε στό στήθος
της νά τή σφίγγει ό βραχνάς, αποκρινόταν:

"Ας σψονται κείνοι πού τόν κατάντησαν έτσι... Γιατί κι.’ αυτό διαδίδονταν στό 
χωριό άπό στόμα σέ στόμα, πώς τάχα, ό μπάρμπα Δημήτρης σάλεψε, γιατί τόν 
είχεν αδικήσει ό συνεταίρος του, τόν καιρό πού κείνος είχε ρθεΐ στό χωρώ  άπ’ τό 
ταξίδι γιά νά παντρέψει τή μεγαλύτερη κόρη του. Ποΰ νά βρεις τήν αλήθεια.

Μέ τόν καιρό έ'παψε τό κοτσομπολιό κι’ ή περιέργεια τοΰ' κόσμου, όόσπου ξε- 
χάστηκαν όλα, καθώς γίνεται πάντα στή ζωή, πού ζητάει κάτι καινούργιο.

’Έτσι ό μπάρμπα Δημήτρης, ξεχασμένος ζοΰσε στο δικό του κόσμο, στό σπί
τι του, πού ήταν στήν άκρη τοΰ χωριοΰ, σπίτι δίπατο, καλοχτισμένο μέ πελεκητή 
πέτρα, μέ τήν πλακοστρωμένη μεγάλη αυλή του, ποΰ τήν ήσκιωνεν ή κληματαριά 
μαζί μέ τήν καρυδιά άπό τό ένα πλευρό καί ή συκαμιά άπό τ’ άλλο. Τά δέντρα
αυτά τό απομεσήμερο, έστηναν άσώπαστο κουβεντολόι μέ τό γειτονικό φουντωτό
πλατάνι τής διπλανής αυλής, όταν δυνάμωνε τό δροσερόν αέρι, πού ρχόταν ίσια 
άπό τή χαύνη τοΰ Πανετσιοϋ.

Άνάπαψη ψυχής καί μπάλσαμο, πού κοίμιζε τίς έ'νοιες τοΰ γέρου καθώς ανα
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δένονταν στο σαλεμένο μυαλό του, μαζ'ι μέ τά τρεμάμενα φύλλα τών δέντρων 
τής αυλής.

Μά κι’ έξω άπό τό σπίτι, καθισμένος τά δειλινά στό πέτρινο πεζούλι, του, πού 
βρίσκονταν δεξιά στάν όξώποοτα τοΰ σπιτιού, κολλημένο στον δβορό πού σφι
χτόδενε προστατευτικά τό σπίτι, ό μπάρμπα Δημήτρης δέν εύρισκε λιγώτερη άνά- 
παψη.

Μπροστά του, ή παμπάλαιη εκκλησία τ’ Ά ϊΘανάση μέ τό περιγραμμένο ξυ
λόγλυπτο τέμπλο της, πού τήν παραφύλαγαν τρεις αιωνόβιες βαλανιδιές πού γιά 
ν ’ άγκαλιάσουν τόν κάθε ροζασμένο κορμό τους δέν έφταναν τέσσερις άνθρωποι. 
Είχαν φυτευτεί τόν καιρό πού χτίστηκεν ή έκκλησούλα, έτσι, πού σχημάτιζαν ένα 
κανονικό τρίγωνο. ’Εδώ, 'σέ τούτα τά στοίχειωμένα δέντρα μέ τά χοντρά τους 
κλωνάρια καί τούς φουντωτούς όλοπράσινους κλώνους, πού ορθώνονταν ΐσα μέ τά 
μεσούρανα, ξημεροβράδυαζαν ένα σωρό άλ'ώνυμα μικρόποτλα, καθώς τοίσκιαζε κά
θε τόσο τό πέταγμα κανενός γερακιού, πού έσκιζε τόν αγέρα σάν σαΐτα. Κα! τόν 
καιρό πού τά βαλανίδια μέστωναν κα! κρεμόντουσαν σωρός άπό τ’ «ικροβλάσταρα, 
ο! κΐσσες τότε χόρταιναν τήν πείνα τους και γέμιζαν τόν αγέρα μέ τις σκληρές 
κραξιές τους.

Σέ τοΰτο τό τρελλό πανηγύρι τών πουλιών κα! στά πλούσια συμπόσιά τους ό 
μπάρμπα, Δημήτρης έπαιρνε μέρος κουβεντιάζοντας κάτω άπό τά δέντρα μέ τά 
πουλιά και πηγαινοερχόταν γελώντας σάν νά χαίρονταν κι’ αυτός μέ τή χαρά τους. 
Κάθε τόσο σταματούσε κοιτάζοντας πέρα τούς δύο απόκρημνους βράχους τής 
Μπάτσας άπό τ’ ακρινό αλώνι καί χάϊδευε μέ τά μάτια του τά φουντωτά πουρνά
ρια, τούς φράξους καί τά γραβιά, πού έντυναν τήν πλαγιά καί τ’ άλλα άγριόδεντρα, 
πού σκαρφάλωναν στά ζωνάρια τών γκρίζων βράχων.

Κι’ εμείς τά παιδιά, πού τόν βλέπαμε έτσι νά μιλάει μοναχός του κι’ άπότομα 
νά γελάει ,τόν σταματούσαμε γιά νά τόν ρωτήσουοε γιατί γελάει, μας αποκρίνον
ταν γεμάτος καλωσύνη καί τρυφεράδα:

—  Δίνω θάρρος στήν καρδιά μου, μάτια μου.
Κι’ έδινε στ' αλήθεια θάρρος στήν καρδιά του δ μπάρμπα Δημήτρης καί δέ 

ξεμυστηρευόταν σέ κανένα τόν πόνο του και ζοϋσε μονάχος μέ τόν εαυτό του κα! 
βοήθαγεν όσο μπορούσε στις δουλειές του σπιτιού τήν κόρη του. Μάζευε τά γίδια, 
δταν ερχότανε άπ’ τή βοσκή καί τή γελάδα, τάϊζε τις κότες πού τόν περιτριγύριζαν 
σάν τόν έβλεπαν μέ τό σαγάνι γεμάτο κριθάρι καί καλαμπόκι κράζοντάς της μέ 
τό δικό του μαύλισμα, πού τις είχε συνηθίσει γιά νά μη μαζεύονται και οί γειτο
νικές, μ’ ένα στοργικό τόνο, «πελέντς - πελέντς - πελέντς - πελέντς». Καί κείνες 

τόν τριγύριζαν καί φτερούγιζαν ώς τά χέρια του πού κράταε τό χάλκινο σαγάνι 
μέ τήν τροφή.

Στις κότες ό μπάρμπα Δημήτρης είχε μιάν ιδιαίτερη συμπάθεια άπό τ’ άλλα 
ζωντανά τού σπιτιού καί τις φρόντιζε, μαζεύοντας ακρίδες πότε - πότε στά χω
ράφια γιά νά τις ταΐζει, ακόμα καί έντερα πού τακοβε μικρά - μικρά σ’ ένα κού
τσουρο πού βρισκόταν πάντα σέ μιάν άκρη στήν αυλή δίπλα στο καρούτι.

Τό απομεσήμερο κατηφόριζε στον κήπο του στό Μάρμαρο γιά νά τόν ποτί
σει, βγάζοντας νερό άπ’ τό πηγάδι, δροσερό καθώς ήταν γιά τά φασόλια τά μπαρ
μπούνια, γιά τις τομάιτες δμως, εβγαζεν άπό τόν όβορό, πού τόν γέμιζεν άπό τήν 
προηγούμενη μέρα γιά νά χλιάνει, καθώς έλεγε, γιατί πίστευε, πώς τό κάθε ζαρζα
βατικό θέλει καί διαφορετικό νερό γιά νά προκόψει.

Πολλές φορές ξεκίναε γιά νά καθαρίσει εξω άπό τό χωριό μακρινούς καί



οχι πολυσύχναστους δρόμους, άπό τις πέτρες, λέγοντας, πώς αυτοί έχουν ανάγκη 
γιατί οι άλλοι, θά βρίσκονταν κανένας προκομμένος άνθρωπος νά /τις παραθερίσει 
άπό τόσους πού περνούσαν κάθε μέρα, καθώς θά σκόνταφτε.

’Ακόμη, τόν έβλεπε κανείς νά φυτεύει δέντρα σέ ξένα χωράφια γιά νά τόν 
συχωράνε. Πρωί - πρωί, εβγαινε καί μάζευε ξερά ξυλαράκια, τ’ άφκιαχνε δεματά- 
κι καί τάφηνε άπ’ έξω άπό τήν αστυνομία γιά νά πρασανάψουν τή φ(οτιά οί χω- 
ροφυλάκοι.

—  βένοι άνθρωποι, έλεγε, ποιος νά τους φέρει προσανάμματα.
Μάζευε κατόπι εξω άπό τά καφενεία τ’ αποτσίγαρα καί. τάβανε στήν νταπα- 

κέρα του, γιά νά κονομάει τόν καπνό του.
Μέ τόν καιρό, άφησε καί τά γένεια του νά μεγαλώσουν καί, τάκοβεν ολοστρόγ

γυλα κάτω απ’ τό σαγόνι καί δταν τόν ρώταγαν γιατί τ ’ άφησε, αποκρινόταν:
—· Γιά νά μή μέ τσουκνίζουν οί τσουκνίδες; καί τά κλαδιά τή νύχτα πού πάω 

στο ποτάμι, νά ψαρέψω.

Κ ’ ήταν πραγματικά καλός ψαράς 6 μπάρμπα Δημήτρης καί ήξερεν δσοι λί
γοι στο χωριό νά ψαρεύει τήν όνομαστή πέστροφα στο Βοϊδομάτη, μέ όλους τους 
τρόπους.

Συχνά τόν εβλεπε κανείς νά κατηφορίζει άπό τό Ζουμπέρι γιά τό ποτάμι μέ 
τους δυό του γειτόνους τόν Κολοβό, πού τόν φωνάζανε ψαρά, δπως καί κείνον 
Δερβίση καί τόν Παπαδημήτρη.

Τις περισσότερες δμως φορές, σάν είχαν γεράσει εκείνοι, δταν άγνάντευε τό 
ποτάμι νά θολώνει, υστέρα άπό δυνατή βροχή, φόραγε τό κοντό ταλαγάνι του και 
τά προπόδια, ερρίχνε τόν πεζόβολο στήν πλάτη καί κατέβαινε βιαστικά στο ποτάμι 
ψηλόλιγνος καθώς ήταν, σωστό παληκαράκι δ μπάριιπα Δημήτρης, γιά νά ψαρέψει.

'Ο πεζόβολος ήταν ή αδυναμία του. "Οταν δμως ή συντροφιά του αποφάσιζε 
νά ψαρέψουν μέ ακρίδες, σκουλήκια ή βόλια, άνάλογα βέβαια μέ τήν εποχή, δέν 
άρνιόταν κι’ άκολουθούσε πάντα πρόθυμα. Έκεΐ που έφερνε δυσκολίες καί εύρι- 
σκεν ένα σοίρό πώροφάσεις, ήταν, δταν τόν έπαιρνε κανείς γιά νά ψαρέψει μέ 
δυναμίτη. Μονάχος δέν πήγαινε ποτέ. Καλόκαρδος καθώς ήταν ακολουθούσε γιά 
νά μή χαλάσει τό χατήιρι, εκείνων που τόν παρακαλούισαν. "Αν καί πίστευε, πώς ό 
δυναμίτης δέν έκανε ζημιά στο γόνο, γιατί τόν καθένα τόν έκοβε στά τρία, σέ 
τρόπο, πού ή ακτίνα του δέν ξεπερνούσε τά δύο μέτρα τό πολύ.

Πολλές φορές μάλιστα, σάν τόν κατάφερναν γιά νά ψαρέψουν μέ δυναμίτη, 
ευρισκε τρόπους ν’ αποφεύγει, λέγοντας πώς 'δέν έχει ψάρια καί πώς θά ήταν κα
λύτερα νά γυρίσουν πίσω στο χωριό παίρνοντας ένα ξύλο γιά τή φωτιά ή ένα ά- 
κόνι μαύρο άπό τό ποτάμι γιά ν’ ακονίζουν τά μαχαίρια καί τ’ άλλα σύνεργα.

Μιά φορά μάλιστα διηγούνται, πώς τήν ώρα πού πέρναγεν ένα μεγάλο μπου
λούκι άπό σιρτάρια, έκεϊν-ος καθισμένος στην δχτη επάνω σ’ ένα βράχο, κράταγε 
δυναμίτη έτοιμο στο χέρι του μέ αναμμένο τό τσιγάρο καί. δέν τόν έρριχνε, παρ’ 
δλες τις φοινές τών συντρόφων τοί'1. ’Έβλεπε τά ψάρια νά σκίζουν τά νερά αντί
στροφα πρός τό ρέμα τού ποταμού) καί ν ’ ανακατεύονται αμέτρητα, μέ μιά παρά
ξενη έκφραση στο πρόσωπό του τά κοίταζε καί κουβέντιαζε καί γελούσε μέ τήν 
καρδιά του, χωρίς νά δίνει καμιά απάντηση στις φωνές τής συντροφιάς του, πού 
τόν παρακινούσε νά ρίξει τή δυναμίτιδα.

Σάν πέρασε τό μεγαλύτερο μέρος άπ’ τό μπουλούκι τών ψαριών, τότε τήν 
έρριξε. Ή  γαλάζια επιφάνεια τοΰ νεροϋ άσπρογυάλισεν άπό τά σκοτωμένα \|>άρια,
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καθώς άστραψταν στον ήλιο τ' ασημένια λέπια τους. Έ να ς άπό τούς άλλους ψα
ράδες ρίχτηκε μέσα στή σούδα πού σχημάτιζε τό νερό και γέμισε τήν απόχη. "Οταν 
βγήκε στήν απέναντι δχτη πού βρίσκονταν δ μπάρμπα Δημήτρης, τόν ρώτησε:

—■ Γιατί δέν τήν έ'ρριξες πάνω στό μπουλούκι; κάπως απότομα καί παραξε- 
νεμένος.

—  Αυτά ήταν δικά μας, άφησε τ’ άλλα νά φύγουν, είναι ξένα, άποκρίθηκε.
Δέν ήταν άπληστος ό μπάρμπα Δημήτρης. ’Ή ξερε τι έλεγε καί τί έκανε κι’

ας τόν θεωρούσαν σαλεμένο. Τι θά τά έκαναν τόσα ψάρια; Τά έβλεπε καί τά λυ
πόταν ό μπάρμπα Δημήτρης καί τά καρτερούσε τά σιρτάρια ναρθουν στό ποτάμι 
άπό τή μακρινή θάλασσα γιά νά ρίξουν τ’ αυγά τους και νά ξαναγυρίσουν πάλι. 
Κάπου - κάπου έμεινε καί κανένα άπό δαύτα όλο τό καλοκαίρι στό ποτάμι, ξεκομ
μένο άπό τό μπουλούκι.

Καθώς περνούσαν τά χρόνια, ό μπάρμπα Δημήτρης γινόταν τώρα πιο αμί
λητος καί σπάνια κατέβαινε στό ποτάμι γιά νά ψαρέψει. Τριγύριζε στό σπίτι του 
καί στον Ά ϊ  Θανάση, καθισμένος στό πεζούλι του τό περισσότερο και μιλούσε μέ 
τόν έαυτό του καί μέ τά πουλιά. Μέ τούς μεγάλους δέν είχε καί πολλά. Μέ τά παι
διά κουβέντιαζε τώρα τό περισσότερο ό μπάρμπα Δημήτρης, όταν άποκαμωμένα
άπό τό παιγνίδι τους στήν πλατεία τού "ΑϊΘανάση, τόν περιτριγύριζαν γιά νά
κάνουν χάζι καί τόν ρωτούσαν γιά τά πιο άσχετα πράματα, έτσι γιά νά γελάσουν 
μαζί του.

— Γιατί τό λένε, Πανέτσι, μπάρμπα Δημήτρη;
—· Κάποιος θά ρώτησε και τού είπαν βλέπεις; ’Εκεί πού ό δρόμο πάει έτσι.
— Γιατί τί λέμε Βόπατηι;
—· Γιατί έκεϊ πατούσαν τά βόδια (βόσκαν).
Τά παιδιά ξελιγονόταν στά γελοία γεμάτα ιΐονηριά καί τόν ρωτούσαν χωρίς

νά καταλαβαίνουν άπό όσα έλεγεν ό γέρος, όταν τόν έπιανεν ό οίστρος ασταμάτητα, 
λέγοντας πάντα τά ίδια χωρίς ν’ αλλάζει μιά λέξη καί πάντα μέ τήν ίδια σειρά.

—  ’Εγώ είμαι Εύαγγελλιστής γιατί έγέννησα δύο τέκνα τόν αυτόν μήνα πού 
γεννήθηκα κι’ εγώ.

— Τό ορφανοτροφείο τού Γε(οργίου Σταύρου στά Γιάννινα έγώ τό Ιφκιαςα.
—  Πώς τό έφκιαξες εσύ μπάρμπα Δημήτρη;
—■ Δέ γράφει, Γεωργίου Σταύρου; απαντούσε. Σταύρο λέγαν τόν παππού 

μου, Γιώργο τόν πατέρα μου, καί γέλαγε μέ τήν καρδιά του ικανοποιημένος.
Τέτοια κι’ άλλα πολλά έλεγε, χωρίς ειρμό καί τά παιδιά σπαρταρούσαν άπό 

τά γελοία καί τόν περιτριγυρίζανε καί τόν ρωτούσαν ξανά καί κείνος γέλαε μα
ζί tovc, γεμάτος καλωσύνη καί στοργή καί τούς απαντούσε χωρίς νά κουράζεται.

Μέ τόν καιρό λιγόστεψεν ακόμα καί τίς άτέλειωτες βόλτες του στον "ΑϊΘα- 
νάση. Κάπου - κάπου έβγαινε κι’ άγνάντευε τούς απέναντι βράχους τής Μπάτσας 
καί κοιτούσε τά κουκκάλογα καθώς τοιμαζότανε τό χινόπωρο γιά τή μακρινή τους 
αποδημία καί τά καρτερούσε πάλι τήν άνοιξη νά ξαναγυρίσουν γεμάτος χαρά και 
τά καλοσώριζε, σά νά δεχόταν δικούς του αγαπημένους άπό τήν ξενητειά. Καί 
δέν είχεν άδικο νά τά καρτεράει έτσι.

Σέ λίγες μέρες άπό τόν ερχομό τους θ ’ αντιλαλούσε τό λάλημα τοΰ κούκκου, 
πού θά γέμιζε τίς ρεματιές μέ τό θριαμβικό του αντίλαλο. Τόν περίμενεν ό 
μπάρμπα Δημήτρης, αυτόν τόν ακαμάτη τού λόγγου, πού ρχόταν καβαλλα στ άλο
γό  του, τό κουκκάλογο, καθώς πιστεύανε καί ό'λοι στό χωριό.



Κ ’ ήταν νά μή τον -καρτεράει!
Αύτό τό άσύχαστο και παμπόνηρο πουλί έδινε τό σύνθημα στήν ορχήστρα τών 

άηδονιών, τών κοτσιφιών κι’ δλων τών άλλων ψτεριοτών τραγουδιστάδων πού 
πλημμύριζαν τις ρεματιές και τις πλαγιές μέ τις γλυκάλαλες φωνές τους.

Σέ τούτο τό τρελλό πανηγύρι, στό όργιο τοΰ πράσινου καί στό μοσχοβόλημα 
που άφηναν τ ’ άγριολούλουδα τοΰ λόγγου, τά πασχαλομάνουσα κι’ οί χιονάτες ά- 
γράμπελες, 6 μπάρμπα Δημήτρης ξεχνιόταν άγναντεύοντας πέρα γεμάτος άγαλλία- 
ση καί ευφροσύνη καί γέλαε καί μιλούσε μονάχος του καί σιγοτραγουδούσε κι’ έ
ψελνε πότε - πότε, σάν νάθελε νά πάρει μέρος στό μυστηριακό τούτο κάλεσμα τών 
πουλιών καί τής άνοιξης.

Μά κάποιο χινόπωρο μέ τά πρωτοβρόχια βρέθηκε μονάχος του στό σπίι χω- 
ρίς τή γρηά Δημήτραινα καί τήν κόρη του. Τυραγνισιιένη γυναίκα άπό τις έξω 
δουλιές, χρόνια στή χερολάβα τ’ αλετριού μέ τό Μελήσσι της, καμάτευε τά χωρά
φια τά δικά της καί τών χωριανών μαζί μέ τή σέμπρα της. Πόσο νά βαστούσε; 
Μιά μέρα έπεσε άρρωστη καί σέ λίγο έσβησε παίρνοντας μαζί της τό βουβό πόνο 
πού έκλεινε μέσα της, χρόνια τώρα ολόκληρα.

Ή  κόρη του ,τόν άφησε καί κείνη και τραβήχτηκε στό σπίτι τ ’ άντρός της 
μέ τά τρία παιδιά, άρρωστη και κείνη και πηγαινοερχότανε άπό τό ένα σπίτι στ’ 
άλλο, συλλογισμένη·, σά νά τήν είχε χτυπήσει κάποιο κακό άερικό χωρίς νά μπορεί 
νά βοηθήση τό γέρο πατέρα της καί τά παιδιά της σέ τίποτε.

’Έτσι ό μπάρμπα Δημήτρης έμεινε μονάχος μέ τά λιγοστά ζωντανά του καί 
νοικοκύρευε δσο μπορούσε τό σπίτι καί συμμάζευε τά τρία έγγόνια του πού έμει
ναν τόν περισσότερο καιρό μαζί του, μαθημένα καθώς ήταν στό σπίτι τοΰ παπ
πού τους. Τώρα δέν τού έμεινε καιρός και δέν τόν έβλεπε κανείς στό μεσοχώρι, 
παρά σάν έβγαζε τή γελάδα καί τά πέντε - έξι γίδια του γιά νά τά πάρη δ πιστικός 
καί γιά νά μαζέψει κανένα άποτσίγαρσ γιά νά μή στερηθή τον καπνό του. ’Άναβε 
τή φωτιά στό τζάκι, μέ τά λιγοστά ξύλα πού είχαν άπσμεήνει άπό τή μακαρίτισσα 
τή Δημήτραινα καί άπό κείνα πού μάζευεν ό ίδιος άπό τις φράχτες καί τά ξεράδια 
πού έπεφταν μέ τούς άέριδες άπ’ τις βαλανιδιές τ’ "ΑϊΘανάση. Έδώ καθότανε μέ 
τ’ άγγονάκια του καί κουβέντιαζε μαζί τους μέ τό κρύο καί στήν αυλή μέ τις 
λιακάδες καί τά συγύριζε καί έπλενε τά ρουχαλάκια τους καί τ’ άπλωνε κατόπι νά 
στεγνώσουν στή μάντρα πλάι στό πηγάδι. Καί κείνα καθότανε μαζί. του χωρίς φω
νές καί παιγνίδια κι’ ακολουθούσαν τόν παππού τους σάν κλωσσόπουλα μέσα έξω 
στό σπίτι καθώς μπαινοβγαίνει' εκείνος στά κελλάρια καί τ’ άιχούρια γιά τις διά
φορες δουλειές.

Κ’ ήταν παράξενο πώς τά βόλευε τόσα παιδιά χωρίς φωνές και κλάψες, ήρε
μα μέ υπομονή καί καλωσύνη πού καθρεφτίζονταν ή στοργή στό πρόσωπό του πού 
είχε πάρει μιά παράξενη άγιοτική δψη πού θύμιζε, μέ τά μακρούτσικα στρογγυλε- 
μένα γένεια του, μορφή Παπαδιαμάντη.

Έ ν α  πρωινό, καθώς δ χειμώνας είχε ρθεΐ ιιέ αστραπές καί χιονόνερα, σά 
χωροφύλακας γιά νά είσπράξει κάποιο ένταλμα, άνοιξε τήν πόρτα τού σπιτιού ή 
μεγάλη κόρη τοΰ μπάρμπα Δημήτρη. Ή τα νε  παντρεμένη σ’ ένα κοντινό χωριό. 
Είχε ρθεΐ γιά νά πάρει τό γέρο στό σπίτι της. ’Ή ξερε καλά τήν κατάσταση τής 
άδελφής της καί τού πατέρα της. 'Όσο γιά τά παιδιά, ας τά φρόντιζεν δ πατέρας 
τους.

Ό  γέροντας, σάν άκουσε τήν απόφαση τής κόρης του έσκυψε τδ κεφάλι στΑ- 
λαγισμένας καί δέ μίλαγε. Καθότανε στή μισοσβησμένη φωτιά δίπλα στό τζάκι



456 «Η ΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Ε ΣΤ ΙΑ »

προσπαθο'ιντας νά τυλίξει τ’ αποτσίγαρα σ’ ενα κομμάτι άπό· εφημερίδα κι’ ολο τό 
σιάλιωνε καί κείνο πάλι ξεκολλούσε και τόστριβε καί πάλι, χωρίς αποτέλεσμα.

Ή  κόρη του άρχισε νά συμμαζεύει τό σπίτι καί τά λίγα ρουχαλάκια τοΰ πα
τέρα της τάβαλε σ’ ενα ριγωτό σακκούλι. Τί μπορούσε νά κάνει σ’ ενα σπίτι, πού 
ελλειπεν ή νοικοκυρά του!

Τά παιδιά, μαζεμένα γύρω στο τζάκι κοιτούσαν σά φοβισμένα μικρά ζωάκια, 
πού τά είχαν βγάλει άπό κάποιο κλουβί, πότε τόν παππού τους καί πότε τή te ia  
τους, μέ τήν αμηχανία ζωγραφισμένη στ’ άθώα τους μάτια.

Ό  γέροντας κουλουριασμένος στο παραγώνι μες στούς καπνούς π’ άνάδινε τό 
χλωρό κούτσουρο τής φωτιάς χωρίς ν’ άνάβει. ξέσπασε σ’ ένα πνιχτό αναφιλητό 
σάν ακούσε τήν κόρη του νά τού λέει κάπως επιτακτικά.

—· ’Άιντε πατέρα, σήκω· βάλε τά παπούτσια σου νά πάμε!
—  Δέν έρχομαι παιδί μου, πού νά πάμε; Ποιος θά ταΐσει τά ζωντανά, πού 

νά τ ’ ά,φήσω άπότιστα καί έρημα; Καί τούτα, δές πώς μέ κοιτάνε στά μάτια!
—  Θά τά πάρει ό πατέρας τους, θά πάνε στο δικό τους το σπίτι στή μάννα

τους.
Κείνη τή στιγμή ακούστηκε τό φτερούγισμα τού κόκκορα επάνω στή μάντρα 

κι’ ύστερα ένα διαπεραστικό λάλημα μιά, δυό, τρεις φορές, ώσπου ακολούθησαν ά
πό μακρυά σάν αντίλαλος κ ι’ απόκριση σέ κάποια μηνύματα.

Ό  γέρος άνασηκώθηκε καί κοίταξε άπό τό παράθυρο πού ήταν δίπλα στο
τζάκι τό μαύρο κόκκορα επάνω στή μάντρα μέ τή μεγάλη δρεπανωιτή ουρά καί τις
λαμέ φτερούγες του ν ’ άγναντεύει περήφανα.

—· Δές τον, μάτια μου, είπε ό γέρος. Μέ φωνάζει γιά νά ταΐσω τις κότες.
Είναι κι’ αύτός νοικοκύρης στο κοτέτσι του καί νοιάζεται γιά τή φαμίλια του.

—  Θά ρθεΐ δ προκομένος ό γαμπρός σου καί θά φροντίσει γιά όλα. ’Εσύ
γέρασες, νισάφι πιά. Έ λα  σήκω νά πάμε, κι’ έ'πιασε τόν πατέρα της άπό τό χέρι
του, σάν νάθελε νά τόν βοηθήσει νά σηκωθεί.

—· Ά σ ε  με, σού είπα κοπέλλα μου, που νά πάω; Κοίταξε γύρω σου, πού νά 
τ’ άφήσω όλα τούτα,;

’Εκείνη πλησίασε πιό κοντά καί μέ τά δυό της χέρια τόν σήκωσεν ανάλαφρα
σάν κάτι εύθραυστο, τούρριξε στήν πλάτη τό μισοτριμμένο παλτό πού βρισκόταν
εκεί πλάϊ στο μπάσι καί ξεκίνησαν.

Μπροστά πήγαινεν ή κόρη μέ τό γέρο πατέρα της κρατώντας τό μικρότερο 
παιδί άπό τό χεράκι καί παραπίσω, τό 'δεύτερο πιασμένο άπ’ τό παλτό τοΰ παππού, 
φοβισμένο γιά νά μήν τόν χάσει καί, τελευταίο, τό μεγαλύτερο ερχόταν δυο-τρια 
βήματα παραπίσω, ένα κοριτσάκι μ’ όλόξανθα ατημέλητα μαλλάκια.

Διέσχισαν τήν πλακόστρωτην αυλή, κι’ δ γέρος κοίταξε τό σπίτι, σά νά τδβλε- 
πε γιά πρώτη φορά καί ξέσπασε σ’ αναφιλητά.

—· Πού μέ πας μάτια μου; ’Άφησέ με!
’Εκείνη' τόν κράτησε βοηθώντας τον νά κατέβει τό σκαλοπάτι τής εξώπορτας 

ιιέ όση τρυφεράδα ιιποοοϋσε καί προχώοησαν προς τήν πλατεία τοΰ 'Άϊ.Θαναση. 
II  ιό πίσω πέντ’ έξι βήματα ακολουθούσε μέ πηδηχτά βήματα μιάν ασπρόμαυρη 
γατούλα μέ ολόρθη τήν ούρά, κι’ δταν εκείνοι εφθασαν στο καλντερίμι, λίγο πιό 
πάνω άπό τό σπίτι τοΰ Παπαδημήτρη, σταμάτησε καί κοιτούσε παράξενα γιά 
πολλήν ώρα τή θλιμμένη συνοδεία νά χάνεπαι στο βάθος τού έρημικού δρόμου.



ΑΛΚΗ ΜΥΡΣΙΝΝΗ -  ΜΑΝΘΟΥ

“  ΑΗΒΟίΙΟΓΙΑ ΡΟΥίΙϋΗΟΠ ΠβΙΗΤΐΠ ”
Ή  χρησιμότητα τών ανθολογιών έχει αναγνωριστεί άπό τήν αρχαιότητα. Ή  

ανθολόγηση, σάν προσπάθεια εκλεκτικής παρουσίασης λογοτεχνικών κειμένων κάθε 
μορφής, παρουσιάζει, πάντοτε ενδιαφέρον. Καί δταν πρόκειται γιά ανθολογίες ποι
ητών ή πεζογράφων ομοεθνών τά πράγματα είναι κάπως εύκολώτερα. Οι δυσκο
λίες αρχίζουν δταν πρόκειται γιά τήν ανθολόγηση ξένων. Επειδή παρεμβαίνει 
άμεσα τό μεταφραστικό πρόβλημα, ποΰ είναι καί άπό τά πιο δυσεπίλυτα. Σ ’ ενα ά
πό τά έπιφυλλιδιακά σημειώματα του στό «ΒΗΜΑ» ό κ. ”Λγ. Τερζάκης έγραφε κά 
ποτε, άνάμεσα στ’ άλλα «ή μετάφραση είναι άθλος». 'Όσοι μεταφράζουν ή επιχεί
ρησαν νά μεταφράσουν ξέρουν καλά τί βαρύτητα Ιχει καί πόση αλήθεια εκφρά
ζει τούτος ό λόγος. ’Επειδή γιά τή μετάφραση ποιότητας δέν αρκεί ή επαρκής μό
νο γνώση της γλώσσας τοώ μεταφραζόμενου καί τής άλλης στην οποία μεταγλωτ
τίζεται. τό λογοτεχνικό ή κάθε πνευματικό δημιούργημα. 'Τποστηρίζεται οτι χρειά
ζεται καί κάποιο ιδιαίτερο χάρισμα πού χαρακτηρίζεται σάν «αίσθηση τής γλώσ
σας» και παρέχει στό μεταφραστή μεγαλύτερες δυνατότητες εξοικείωσης μέ τδ 
μυστικό λειτουργικό της μηχανισμό, τήν εκφραστική ιδιοτυπία καί τή συνθετική 
της πληρότητα. Δυστυχώς τούτο τό χάρισμα δέν είναι κοινή άρετή. Γιά τοΰτο 
παρατηρούνται πολλές ατέλειες καί παρανοήσεις σέ μεταφραστικές προσπάθειες, 
ιδιαίτερα τοΰ έμμετρου λόγου.

Ό  μεταφραστής όσο κι άν προσπαθεί νά ταυτισθεΐ us τόν ξένο ποιητή καί νά 
τόν ύποκαταστήσει στοΰς όραματισμούς ή τίς ανησυχίες του είναι αμφίβολο αν τό 
κατορθώνει πάντοτε στό βαθμό πού χρειάζεται κι άν μέ τή δική του ευαισθησία 
μπόρεσε νά συλλάβει σέ βάθος τις συγκινησιακές δονήσεις πού δίνουν στό πνευμα
τικό δημιούργημα εύγενικότητα, δηλαδή εκείνο πού δ Βουτιερίδης χαρακτήριζε 
«ποίηση τής ψυχής».

Δύσκολο, λοιπόν, τό έργο τού μεταφραστή μά καί βαρύτατη ή ευθύνη του, ό
πως χαρακτηρίζεται, στό Ιταλικό λογοπαίγνιο «TRADUTORE - TRA D ITTO - 
RE», δηλαδή «μεταφραστής - προδότης».

Μέ τούτες τίς σκέψεις άνοίξαμε τήν «Ανθολογία Ρουμάνων Ποιητών» τού κ. 
Κώστα Άσημακόπουλου, πού κυκλοφόρησε τελευταία. Ό  συγγραφέας παρόλη τήν 
αγάπη του προς τή ρουμανική ποίηση 'δέ φαίνεται νά κατέχει καί τή ρουμανική 
γλώσσα. 'Ωστόσο φιλοδόξησε νά παρουσιάσει αυτή τήν ποίηση· στόν τόπο μας αν
θολογώντας κάπου 70 Ρουμάνους ποιητές, παληότερους καί νεώτερους.

Μάς πληροφορεί οτι τόν βοήθησαν ένας Ρουμάνος ποιητής, τοΰ όποιου ή σύ
ζυγος είναι ελληνικής καταγωγής κι’ άλλοι δυο - τρεις "Ελληνες καί Έλληνίδες 
πού γνωρίζουν τή ρουμανική. Τούς αναφέρει ονομαστικά καί τους ευχαριστεί στή 
μακρά εισήγηση πού προτάσσεται τής ανθολόγησης καί πού, κατά τή γνώμη μας, 
είναι καί τδ ουσιωδέστερο σημείο τού βιβλίου. Προσφέρει στόν 'Έλληνα αναγνώ
στη μιά συνοπτική εικόνα γιά τήν εξελικτική πορεία καί τή διαμόρφωση; τής ρου
μανικής ποίησης.



Έχουμε, έτσι., μιά αρκετά ευγενική συλλογική προσπάθεια παρουσίασης χοΰ 
ρουμανικού ποιητικού λόγου στή γλώσσα μας. "Οσο γιά την επιτυχία τοΰ μεταφρα. 
στικοΰ εγχειρήματος, εκείνοι πού έ'τυχε νάχουν κάποια οίκειόητα μέ τά Ρουμανικά 
Γράμματα, πιστεύουν δτι έχουν τό δικαίωμα νά διατηρούν ρισμένες επιφυλάξεις

π ρέπει νά σημειωθεί ότι ό κ. Άσημακόπουλος διαθέτει μιά θετική στιχουογι- 
κή ικανότητα καί είναι πραγματικά λυπη,ρό ότι δέν κατέχει τή ρουμανική γλώσσα 
Δέν ξέρουμε πώς ακριβώς εργάστηκε και ποιά εΐταν τά βοηθήματα του. 'Υποψια
ζόμαστε δτι οι συνεργάτες του μετέφρασαν τους ρομανικούς στίχους «κατά 
λέξιν». Μέ βάση αυτά τά κείμενα αγωνίστηκε ν’ άνασυνθέσει τό κάθε ποίημα εμ
πιστευόμενος στή στιχουργική του ικανότητα. Κάτω άπό αυτές τις συνθήκες α
ναπόφευκτο εΐταν νά κινηθεί στενώτερα στό θεματογραφικο πλαίσιο, αφήνοντας 
αναγκαστικά νά τοΰ διαφύγουν βασικά στοιχεία που συνθέτουν τήν ουσία τής ποίη
σης, ό'πως λ.χ. ή ένοραματική σύλληψη, ή συγκινησιακή, δόνηση, ή εξαρσηι ή ή δια
κύμανση τοΰ λυρικοί τόνου, ή υποβλητικότητα τών στοχασμών καί 6 συναισθημα
τικός δυναμισμός πού μεταγγίζει αυτόματα τις λαχτάρες τοΰ ποιητή στον αναγνώ
στη ή τόν ακροατή, ερεθίζοντας του τήν ευαισθησία μέ μιά σειρά ποιητικές ει
κόνες ή μεταφορές, πλασμένες κάποτε μέ τις κοινότερες λέξεις μά φωτισμένες αι
σθητικά. Σέ όμοιες περιπτώσεις ό χαρακτηρισμός τοϋ μεταφρασμένου ποιήματος 
σά «στιχουργικής αφήγησης» ?δέ φαίνεται υπερβολικός ή ξένος προς τήν πραγμα
τικότητα. Γιατί είναι γνωστό κι αναμφισβήτητο πώς μόνο ή στιχουργία κι’ ή πιό 
αψογη δέ φτιάχνει ποίηση.

Δέν είχαμε στή διάθεσή μας στό πρωτότυπο δλα τά ποιήματα τής «’Ανθολογί
ας Ρουμάνων Ποιητών». "Ομως, μερικά, δπως τά, «Γέροι» τοΰ OCTAVIAN 
(TOGA, «’Εγώ εΐμουν ό άντρας πού...» τοΰ G. CALINESC1T, «Ό  θάνατος τοϋ 
αίγαγρου» τοϋ Ν. L A B IS , καί «"Ενα σπίτι» τοϋ HADTT BUREANTT, ενισχύουν
τίς παραπάνω· σκέψεις καί επιφυλάξεις μας.

Θά μπορούσαμε νά παραδεχτούμε δτι ή εργασία τοΰ κ. ΆσημακοπούΛου, αρ
κετά φιλότιμη, ΰπή,ρξε μακροχρόνια κι’ επίπονη, ανεξάρτητα άπό τήν έκταση, τής 
προσφοράς. Καί δτι παραμένει μιά προσπάθεια ασυνήθιστα τοιλμηρή.

’Άλοιστε αύτοϋ τοΰ είδους οί ανθολογίες, παρά τίς προσπάθειες τοΰ Άνθολο- 
γου, γιά τόν όποιο είναι φυσικά δυσχερέστατο αν μή αδύνατο, νά ταυτισθεΐ με τις
τόσο διαφορετικές ευαισθησίες ιιεγάλου αριθμού ποιητών καί νά προσεγγίσει τις
ψυχονοητικές των θέσεις σ ’ δλη τήν κλίμακα τής διαφοροποίησής των, εμφανίζουν, 
σέ γενικό κανόνα, τίς ίδιες αδυναμίες. Προσφέρουν μόνο μιά κάποια γεΰση, λιγω- 
τερο ή περισσότερο έντονη·, ανάλογα μέ τή συμβολή τοΰ ’Ανθολόγου στο διττό 
ρόλο τοΰ δέκτη καί τοΰ πομποΰ, μιά γεΰση τής ποίησης τής χώ-ρας  ̂ στήν οποία 
άναφέρονται. "Αν τούτη ή γεύση μας βοηθάει νά σχηματίσουμε κάποια γνώμη 
γιά τήν ποιότητα τής ποίησης αυτής τής χώρας, χωρίς νά τήν αδικήσουμε, τό θέμα 
εΐναι πολύ συζητήσιμο.



ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΝ ΜΕΓ ΑΡΟΝ

Έ ν Λευκωσία 1974

Περιοδικόν 
«Ηπειρωτική Εστία»
’Ιωάννινα - Ε λλάδα

Έ νετάλην ύπό τοΰ Προέδρου τής Δημοκρατίας κ. Γλαύκου Κληρίδη νά 
γνωρίσω λήψιν τοΰ τηλεγραφήματος σας καί νά σας ευχαριστήσω θερμώς διά 
τήν συμτιαράστασίν σας.

Ό  Ε λληνισμός τής Κύπρου διέρχεται σήμερον τήν κρκπμωτέραν φάοιν 
τής ύπερτρισχιλιιετοΰς ιστορίας του ύπό τήν ωμήν βίαν τοΰ βαρβάρου είσβο1- 
λέως εκ Τουρκίας. Πέραιν τών 200.000 Ε λληνοκυπρίω ν έχουν έξαναγκασθή 
διά πυράς και σιδήρου νά έγκαταλείψουν τάς εστίας καί τά ύπάρχοντά των καί 
νά ζητήσουν άσυλον εις προχείρους προσφυγικούς καταυλισμούς. Έπιπρασθέ- 
τως πολλαί άλλαι χιλιάδες Ε λλή νω ν  έχουν έγκλωβισ&ή εις τά καταληφθέντα 
εδάφη καί ύφίστανται τά πάνδεινα εις χεΐρας τών άδιστάκτων τουρκικών ορδών.

Ό  άγων, τον όποιον διεξάγσμεν δι’ εθνικήν έπιβίωσιν, είναι δύσκολος. 
Εϊμεθα δμως βέβαιοι, δτι διά τής καρτερίας, τής ψυχικής ένότητος, τής άπσ- 
φασιοτικότητος καί τής συμπαραστάσεως τών άττανταχοϋ ομογενών, θά δυνη- 
θώμεν νά ύπερνικήσωμεν τάς άντιζοότητας καί νά όδηγήσωμεν τό Κυπριακόν 
σκάφος είς άσφαλή λιμένα.

Διαβιβάζομεν προς ύμάς καί σύμπαντα τάν ηρωικόν λαάν τής Η πείρου 
τόν εγκάρδιον χαιρετισμόν τοΰ Προέδρου τής Δημοκρατίας.

Μετά πάσης τιμής 
Χ ΡΙΣΤΟ ΔΟ Υ Λ Ο Σ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 

Υφυπουργός παρά τω Προέδρω
★

Ή  «Ηπειρωτική 'Εστία» πάσχει καί αγωνία, μαζί μέ τούς Κυπρίους αδελ
φούς, άπ’ τήν βάρβαρη καί άναντρη εισβολή τών Τούρκων στήν έλληνίδα 
Υή τής Κύπρου. Ζή τήν φοβερή τραγωδία καί τήν φρίκη τής συμφοράς πού 
συντελεϊται στήν μαρτυρική μεγαλόνησο, ενώπιον τής σύγχρονης Ευρώ
πης, ώς συνταρακτικό γεγονός στήν εθνική μας ιστορία. Καί, άπστίουσα τόν 
οφειλήμενον φόρον τιμής προς τούς ήρωϊκούς νεκρούς ύπερασπιστές της, 
εκφράζει τόν αποτροπιασμό καί τήν άγανάκτηση γιά  τά πρωτοφανή κακοτ,’ρ- 
Υήματα, γιά τήν έρήμωση και γιά  τήν αρπαγή, πού άπλωσαν στή γή της οί 
εισβολείς. Διαμαρτύρεται γιά  τήν άνοχή αύτής τής φοβερής τραγωδίας έκ 
μέρους τής σύγχρονης Εύρώπης και τών πολιτισμένων λαών καί ζητάει άπ’ 
τούς διανοουμένους δλου τού κόσμου, 'άπ’ τά σοβαρά περιοδικά καί τον τύπο 
γενικώτερα, άπ’ τήν διεθνή κουλτούρα καί τούς έπιστήμονιες νά ύψήσουν



φωνή γ ι’ αυτήν τήν άπαράδεκτη ντροπή τοϋ αιώνα μας στον ευρωπαϊκό χώ
ρο. ’Ακόμα, ζητάει, έν όνάματι της άνθρώπινης συνείδησης και τών άξιων τοϋ 
δυτικοϋ πολιτισμού, οί λαοί της Εύρώπης νά κάμουν, τό δράμα και τόν άγώ- 
να  της Κύπρου, υπόθεση δική τους, γιά τήν απάλειψη τοϋ άγους αύτοϋ 
ιώ ν ημερών μας στήν ανατολική Μεσόγειο.

’Έ τσι, συμπαρίσταται, στήν πρώτη γραμμή ενός άνυποχώρητου άγώνα, 
γιά  τήν εκδίωξη!, άπ’ τήν ιερή ελληνική γή τής Κύπρου, τών Τούρκων καί γιά  
τήν ασυζήτητη ανεξαρτησία και εδαφική ακεραιότητά της. Σ τήν σταυροφορία 
τούτη, πού είναι μαζί και κρίσιμη πορεία γιά τήιν εθνική μας υπόσταση καϊ δο
κιμασία γιά τήν παγκόσμια συνείδηση και πρόβλημα ύπαρξιακής άγωνίας γιά 
τούς πνευματικούς ανθρώπους τής οικουμένης, απευθύνεται προς τούς πολι
τισμένους λαούς, ζητώντας τήν συμπαράστασή τους, ώς χ  ρ έ ο ς και ώς 
α λ λ η λ ε γ γ ύ η  ανοιχτή, στις ανθρώπινες άξίες καί στον δυτικό μας πο
λιτισμό. Καί, άπό τήν θέση αύτή, τον πόνο, τήιν περηφάνεια και τήν άνίκητη 
θέληση νά  οταθοϋμε όρθιοι, τά κάνουμε μήνυμα καί σκοπό γιά  τήν «γλυκεία 
Κύπρο». ’Ιδιαίτερα, τοΰτες τις ώρες, ζητούμε τήν χειραψία, πάνω άπ’ τις κάν- 
νες τών όπλων και τις στάχτες, τών πνευματικών άδερφών τής Κύπρου, βεβαιώ
ν οντάς τους γιά τήν κοινότητα καί γιά τήν ταύτισή μας μαζί τους. Ή  τραγωδία 
τους αύτή άποτελεϊ έναν μεγάλο σταθμό στήν εθνική μας ιστορία. Καί θά γίνει 
άφετηρία γιά  μιά καινούργια συνείδηση ευθύνης καί οφειλής μας άπέναντι 
στις έπερχόμενες γενεές τών Ε λλήνω ν.

«ΗΠΕIΡΩ ΓΊ ΚΗ Ε Σ Τ ΙΑ »

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΪΚΑ

Έ ν  σχέσει μέ τό δημσσιευθέν έν τή «Ηπειρωτική Εστία» τοϋ μηνός Σ ε 
πτεμβρίου - ’Οκτωβρίου 1972 άρθρον (σελ. 632), τό άναφερόμενον είς τήν 
συμβολήν τών Ή πειρωτών εις τήν έξόρμησιν καί πρόοδον τής ελληνικής δη
μοσιογραφίας είς Ρουμανίαν, παραθέτω μερικός σημειώσεις περί τής «’Ίρ ιδος» , 
της έφημερίδος περί ής διά πολλών έπραγματεύθη ό λογοτέχνης καί παλαιός 
δημοσιογράφος κ. "Αλκής Μυρσίνης, θ ά  ήθελα νά γράφω· ένταϋθα περί τοϋ 
ύ π ’ άρ. 58 δώδεκασελίδου φύλλου τής «’Ίδ ιδος»  τιις 17ης ’Απριλίου 1938, 
επί τή ευκαιρία τής έβδομηκονταετηρΐδος άπό τής έκδόσεώς της ύπό τών Ή - 
πειρωτών Ζαχαρία Σαρδέλλη καί θω μα Πασχίδου. Μετά τόν θάνατον τών δύο 
τούτων συνιδρυτών, ή διεύθυνοτς τής έφημερίδος περιήλθεν είς τον Άλκιβιά- 
δην Σ αρδέλλην, τόν υιόν τοϋ πρώτου. Τούτον διαδέχεται ό άδελφός του ’Α
ριστοτέλης Σαρδέλλης, ήλικίας 93 ετών σήμερον. Τό Π άπιγγον έχει άκόμη 
ιόν άντιπρόσωπόν του είς τό Βουκουρέστι.

Πραγματικώς, ή πρώτη αυτη σελίς τής «’Ίριδος» είναι μιά σόνθεσις τής 
πλούσιας ιστορίας τοϋ ελληνικού τύπου είς Ρουμανίαν, είς μίαν εποχήν, κατά 
τήν οποίαν, μία δράξ Ε λλή νω ν  προσεπάθησε νά δημίουργήση νέον κλίμα 
διό τάς έλληνορουμανικάς σχέσεις, παρακάμπτουσα τούς ύφάλους τών ιστο
ρικών παρεξηγήσεων ή μάλλον χύνουσα άπλετον τό φώς τής ιστορικής όλη- - 
θείας έκεή όπου έμαίνιεττο ή κακή πίστις. Ή  τοποΟέτησις τών έλληνορουμανίρ
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κών σχέσεων επί νέων βάσεων άμοιβαίας έκημήσεως και συμφιλιώσεως δύο 
συγγενών πραγματικώς λαών, ών τό μέλλον και τό συμφέρον συμβαδίζουν, 
ήτο ό δεδηλωμένος σκοπός τών δύο συνιδρυτών και τών συνεργατών της «’Ί ρ ι -  
δος», καθώς καί τών άλλων ελληνικών εφημερίδων.

Τό έν λόγω ιστορικόν φύλλον άποκιτα μεγαλυτέραν σημασίαν, ώς έκ τσΰ 
περιεχομένου του, άναφερόμενον εις τήν ϊδρυσιν, τήν σύστασιν και σταδιοδρο
μίαν τών ελληνικών Κοινοτήτων έν Ρουμανία τών 18ου, 19ου και 20οϋ αιώ
νων. Πληθώρα φωτογραφιών προυχόντων, ευεργετών, ανθρώπων τών γραμ
μάτων, ιερέων, καθώς και εκπαιδευτικών και κοινωφελών ιδρυμάτων δίδει μι
κρόν μόνον ίδέαν περί τοΰ τί έσήμαχνεν εις τό παρελθόν ή παρουσία τοΰ ελ
ληνικού στοιχείου έν ταίς ιρουμανικαΐς ήγεμονίαις και τήν άργότερον Ρου
μανίαν.

Ό  ιστορικός, όσος θά άοχοληθή μέ τήν έγκατάοττασιν και δρασιν τών Ε λ 
λήνων έν Ρουμανίςι, θά εύρη πολύτιμα χρονολογικά και βιογραφικά στοιχεία 
είς τά φύλλα τής «’Ίριδος», καθώς θά έντυπωσιάση τό γεγονός, 6 π  ό 'Έ λλη ν 
δέν διαψεύδεταα, όπου και αν εύρίσκεται, δηλαδή ότι πρώτη του φροντίς ήτο 
καϊ είναι ή διαφύλαξις τής έθνικής του όντότητος, συμβαδιζούσης μέ τόν σε- 
βαθμόν τής κυριαρχίας τοΰ κράτους δπου ζή και μέ τήν αγάπην προς τήν 
θετήν αύτοΰ πατρίδα, όπως έπραξεν ό ελληνισμός τής Ρουμανίας.

Βουκουρέσπον. 197;] Δ1ΊΜΟΣΘ. ΓΡΑΜΜΛΤΟΠΟΥΛΟΣ
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Οι τρεις φωτοιγ,ραφίες άντιττροσωττεύουν τόν Ζαχαρίαν Σαρδέλλην (άνω αριστερά), 
τον υιον του Αλκιβιάδην (άνω δεξιά) και τό>ν Θωμάν Πααχνδην (εϋς τό μέσον)
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“ Η ΜΟΙΡΑ ΤΗΣ: ΕΠΑΡΧΙΑΣ,,

ΓΙΩΡΓΟΥ ΑΝ ΑΛΟΓΙ ΔΗ — "Αρτα 1973

Τό 1953, ό ’Έ παρχος Πωγωνίου κ. Κ. Άντωνάπουλος — τό ομώνυμο ’Ε 
παρχείο καταργήθηκε άφοΰ κανένα ουσιαστικό ρόλο δέν μπορούσε νά δια
δραματίσει ελλείψει, κυρίως, διοικητικών άρμοδιοτήτων καί της έκ τοΰ νόμου 
μή όπορρέουσας ύπευθυνότητας συντονισμού τών κατοσπαρμένων δημοσίων 
υπηρεσιών στόν χώρο δράσης αύτοϋ — έγραφε στή μελέτη του «Ή  Ε παρχία , 
Ε λλά δα  δέν είναι μόνο ή ’Αθήνα» πού έξέδωκε ή «’Ηπειρωτική Έοτία», μερι
κές πικρές αλήθειες πού διατηρούν άκόμη άμεση επικοίρότητα και διδακτική 
χρησιμότητα.

«Σέ πολλά χωριά» τονίζει «έμειναν μόνον γέροι, λ ίγες γυναίκες και παι
διά. Τά χωράφια έμειναν χέρσα. Εισοδήματα δέν υπάρχουν. Ή  άσφαλτος — δ
που ύπήρχε —  δέν παράγει, είναι στείρα. Ά λλά  οί άνθρωποι τής άαφάλτου 
δλο πληθαίνουν. Τό ρεύμα προς τίς πόλεις εξακολουθεί καί οδηγεί γοργώς 
προς τήν ολοκληρωτική καταστροφή μας».

Ή  τελευταία αποστροφή, διαπίστωση καί χρησμός άντάμα, σάν αλήθεια 
δέν έχει ανάγκη τεκμηρίωσης, χρειάζεται δμως μιά προσεκτική θεώρηση, μέ 
τούς σκληρούς κανόνες τής κριτικής ανάλυσης, για νά ξεπεράσει τήν μαντική 
απειλή, -νά γ ίνει μέθοδος έπιστημονική καί πολιτική πρακτική, γιά  τήν γρήγορη 
θεραπεία τών αιτίων ένός αναμενόμενου εθνικού ολέθρου.

'Ακριβώς αύτό τό κενό καλύπτει τό πόνημα τοΰ επαρχιώτη διανοούμενου 
Γιώργου Ά ναλογίδη «Ή  Μοίρα τής Ε π α ρχ ίας1». Παρά τύ γεγονός ότι ό ίδιος 
δέν άποτολμα τόν χαρακτηρισμό τής εργασίας του σαν μελέτης ή δοκιμίου 
καί έπαφίεται στόν άφορκτμό «γραφή τής άλήθειας κσί τής καρδιάς» πρέπει 
ιδιαίτερα νά τονίσουμε τήν αφοπλιστική επιχειρηματολογία μέ τήν ανατομική 
διείσδυση στή βαθύρριζα, τοΰ νοσηρού φαινομένου καί τήν μεγάλη του εθνική 
ώφελημότητα. μιά καί κάθε του γραμμή συνιστα μιά ήθτκή εγερσιμότητα.

Μέ έμβρίθεια καί πόνο ψυχής σκιαγραφείται τό πικρό χτές, μέ τήν θεμε
λιακή τραγική διαπίστωση — γιατί άλλες προεκτάσεις έχει ή παγκοσμιότητα 
τού θέματος, πού καθ’ δλα σωστά έπισημαίνεται στό οίκείο κεφάλαιο ·— οτι 
«πρόβλημα άνθρώπων ήταν ή μοίρα της — τής ’Επαρχίας. ’Ά νθρωποι μέ πέ
τρινες καρδιές καί ύποκριτικές μάσκες τήν έβλαψαν». Καί περισσότεροι άπ’ 
τούς ανθρώπους αύτούς ήταν «αύτάμολοι» επαρχιώτες, μιά καί ή μαγική σκάλα 
τής επιτυχίας βρισκόταν — καί ίσως άκόμη παραμένει —· στήν πρωτεύουσα, 
μέ κακή συνέπεια! τή βολική τους τακτοποίηση μέχρι στήν έκπροσώπιση τής 
’Επαρχίας, άφοΰ άπό τίς ομάδες τους άγρεύονταιν οί χειριστές των τοπικών 
της συμφερόντων. ’Αποτέλεσμα: «τά καφενεία φύτρωναν πληθωρικά μανιτά
ρια σέ κάθε γωνιά», ή ζωή ήταν «δώθε άπ’ τό όνειρο καί κείθε άπό τή γή» καί 
ό «θάνατος ήταν' — πολλές φορές ·— καλοδεχούμενος».

’Ά λ λ η  αίτία στάθηκε ή άνερμάτιστη κρατική πολιτική μέ τήν ανισομερή 
άνακατανομή τών οικονομικών δυνατοτήτων, τήν εγκληματική πληθυσμιακή 
συγκέντρωση στήν Αττική καί τό άναχρονιστικό σύστημα διοίκησης μέ τή 
συγκεντρωτική του ισχύ καί τίς ποικίλες διατοπικές εξουσίες πάνω στό ίδιο 
νομικό πρόσωπο π.χ. τού Δήμου ή τής Κοινότητας.

Σ τις  δύσκολες γιά  τήν επαρχία στιγμές, αγωνίστηκαν σκληρά καί άβοή- 
θητοι οί πνευματικοί της σύλλογοι, γ ιά  νά κρατήσουν κάποια πνευματική αύ- 
τάρκεια. Μέ τό πέρασμα δμως τοΰ χρόνου τά ταξίδια στό εσωτερικό έπαυσαν



να χαρακτηρίζονται σάν εκστρατεία «μιά και τά τείχη της μόνωσης γκρεμίστη
καν απ τούς συγχρόνους δρόμους πού νευρώνουν τό κορμί της — της επαρ
χίας νοείται — και τό αρδεύουν μέ ζωή. Σήμερα δλα τά θαυμάσια έπιτεύγμαι- 
τα τοϋ άνθρώπου, βρίσκονται τό ίδιο προσιτά πού είναι και στη πρωτεύουσα». 
Και τό σπουδαιότερο: «τά νειατα τής επαρχίας, δλο ζωή, διακινούν σύγχρονες 
Ιδέες και πιό φ ιλελεύθερους τρόπους ζωής».

Πράγματι ή πρόοδος — παρά τις διαμάχες στά διοικητικά διαμερίσματα 
γιά ζωτικά «τοπικά» συμφέροντα — είναι όχι μονάδα αισθητή., άλλά συνιστα 
προϋπόθεση γιά τήιν διεύρυνση τής ανάπτυξης μέ βάση τήν επαρχιακή πόλη, 
ώς πόλου έλξης τοϋ βαριαστημένου ή άνεργου «άστοϋ» και τοϋ άγρότη, πού 
ζητά καλύτερη, ίσως, τύχη.

Π αρ’ δλη τή διαπίστωση τής αλλαγής, ό συγγραφέας μέ επαινετή τόλμη 
καί μοναδική οξυδέρκεια θέτει τίς βάσεις γιά ένα μέλλον πού κατακλυσμός 
διαγράφεται στή πύλη τής μοίρας μας. Και επισημαίνει γιά  τήν πεμπτουσία 
τής προόδου: εΐνατ τεχνητή. Δέν έχε ι σοβαρό ύπόβαθμο άφοϋ δέν είναι απο
τέλεσμα συγκεκριμένου χωροταξικού προγραμματισμού, άλλά συνέπεια «πιέ
σεων» και τής αυξανόμενης βιομηχανικής παραγωγής πού άναζητα συνεχώς 
διεξόδους.

Μαζί μέ τήν εΰθραυστη οικονομική άνοδο συμπλέκεται καί τό πρόβλημα 
τής κρίσης τών πόλεων, πού στις μέρες μας προσλαμβάνει διάσταση έπτκίνδυνη, 
γιά  νά θυμίζει, σέ παγκόσμια κλίμακα, τό βτολί τής σχετικής ιστορίας τοΰ 
Νασρεδίν Χότζα, πού ώς είναι γνωστό, παίζονταν αποβραδίς, άλλά ό ήχος 
άκουγόταν τό άλλο πρωί': Αύτό, λοιπόν, τό μήνυμα άπ’ τό μέλλον, άκούγεται 
πιό τραγικό στό έλληνικό αύτί, γιατί είναι κραυγή τών «μισθωτών τών στ par 
τώνων», δπως χαρακτηρίζει τούς ενοίκους τών πολυκατοικιών μας ό καθη
γητής τής Υ γιεινής Γερ. Άλιβιζατος, δταν, σέ εξόδους άναψυχής, έγκατα- 
λείπου.ν τήν πόλη τους, δίδοντες τήν εντύπωση φ υγής εξ αιτίας σαρωτικοϋ 
βόμβα ρδτσμοϋ.

Πράγματι οί μεγαλουπόλεις έγκυβωτίζουν τήν ψ υχή τών κατοίκων τους 
στό μπετόν καί μαραίνουν κάθε έφεση γιά πραγματική δημιουργία, άφήνον- 
τάς τους θλιβερό Ιδανικό τήν ηγεμονική διαβίωση μέ τήν ελασσόνα προσπά
θεια καί τόν ανώμαλο συνήθως τρόπο.

'Ο καθηγητής τής ’Αστικής Η θικής στό Πανεπιστήμιο τής Ν. Ύόρκης, 
"Ιρβτγκ Κριστόλ, άναλύοντας τήν τραγικότητα τοΰ προβλήματος, γράφ ει: 
«ό πάνσοφος χρόνος άπέδειξε άλλωστε πώς στις μεγάλες πόλεις συνωστίζε
ται άμέτρηιτο τό άνώνυμο πλήθος, δπου οί πάντες πιθηκίζουν τούς πάντες, 
προσπαθώντας νά  επιβιώσουν, νά κερδίσουν καί νά διακριθοΰν δπου ό αγ
χώδης ρυθμός τής ζωής δέν δείχνει τό παραμικρό έλεος προς τή φύση, τό 
θ εό  ή τήν πολιτική τάξη».

,Ποιά θά είναι ή κιβωτός πού μαζί μέ τήν επιβίωση θά σώσει καί τήν 
ψυχή μας; Ο ί έ τι α  ρ χ  ι α κ  έ ς π ό λ ε ι ς μ α ς. Καί όρθά ό Γ. 
Ά ναλογίδης προτρέπει:

«Στή σωστή διαμόρφωση τών επαρχιακών πόλεων άς ρίξουμε σήμερα τό 
βάρος μας, έτσι πού δέν θά δυναστεύουν τή ζωή τών κατοίκων τους, τίποτε 
δμως δέν θά τούς στερ.οΰν άπό τά θαυμάσια σήμερα επιτεύγματα τοΰ άνθρώ
που καί ας έτοτμάσσυμε τήν υποδομή τής υποδοχής τών καινούργιων κατοί
κων τους πού θά μας στείλη ή πρωτεύουσα ή τό χωριό γιά  διαφορετικούς 
ή κάθε πλευρά λόγους. Καί άς δημιουργήσουμε πρωταρχικά τίς οικονομικές 
δυνατότητες νά  ζήση μέ άξιοπρέπεια αύτός ό κόσμος».
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Γιά νά ύλοττοιηθεΐ ή υπόδειξη πρέπει, πέραν άπό κάθε κρατική μέριμνα, 
και ό λαός τής επαρχίας νά περάσει στο χώρο τής μεγαλύτερης ευθύνης, 
άφοΰ ή επιβράδυνση τής άνάπτυξής του οφείλεται στο γεγονός δτι ποτέ δέν 
άπέκτησε συνείδηση τής συλλογικής του δύναμης. Καί αύτό είναι επιταγή του 
παρόντος. Δέν ύπάρχουν περιθώρια αναβλητικότητας ή χλιαρας αντιμετώ
πισης τοΰ προβλήματος μιά και «ή τελευταία άπογραφή» κατέδειξε δτι «χάτ 
νουμε τήν ψυχική εύρωστία και τήν κάθε μορφής θωράκιση τοΰ ’Έ θνους 
μας» μέ προσδωκόμενο αποτέλεσμα τήν «γρήγορη πολιτική δεσποτεία και 
οικονομική υποδούλωση τοΰ ’Έ θνους και τοΰ λαοΰ μας στούς ξένους».

Π ρέπει νά βρεθεί ό άνατόμος τής κακοδαιμονίας της και ό αγγελιοφόρος 
τοΰ πρακτέου γιά  τήν μελλοντική επαρχία, δπως στή σπαθάτη σκέψη και τόν 
στοχαστικό λόγο τοΰ Ή πειρώτη διανοούμενου καί επιστήμονα Γ. Άναλογίδη.

Οί πολλές καϊ χρήσιμες ύπσδείξεκ; ιου, πρέπει μέ προσοχή νά μελετη- 
θοΰν άπ’ τούς προγραμματιστές τής οικονομίας μας καϊ τούς μέ τις διοικητι
κές μεταρρυθμίσεις ένασχολουμένους, γιατί μέσα άπ’ τήν άναβλύζουσα, δί
καια έίλλωσιε, πίκρα του, άπορρέουν κατευθύνσεις ορθές, έπιειδή στηρί
ζονται σέ πολυχρόνια εμπειρία ένός επαρχιώτη «μάρτυρα» και «μαχητή» καϊ 
σέ βάσιμη, ορθολογική καϊ επιστημονική επιχειρηματολογία.

Ν ΙΚ Ο Σ Λ. ΤΕΝΤΑ Σ
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Κ Ρ Ι Τ Ι Κ Η  Τ Ο Υ  Β Ι Β Λ Ι Ο Υ

Ά  ν τ ο ν Τ σ  έ χ ω φ: «Η ΜΟΝΟΜΑ
Χ ΙΑ  ΚΑΙ Α Λ Λ Ε Σ ΙΣ Τ Ο Ρ ΙΕ Σ »  (Με
τάφραση : Μ ίλ ιας  Ροζίδου)

Γιατΐ νά παινοΰμε, γιατί νά κρίνουμε 
μονάχα τους δημιουργούς; (Δημιουργοί 6έ 
είναι, —  συχνά μόνον κατά τη δική τους 
γνώμη, —  στιχοπλόκοι, ποιητές, μυθιστο- 
ριογράφοι, δοκιμιογράφοι κτλ., ποΰ έκδί- 
δουν ενα βιβλίο ά πό  πρώτο χέρ ι). Γιατί 
νά μην κρίνουμε και νά μήν παινέσουμε καί 
εκείνους πού αποδίδουν στην γλώ σσα μας 
κείμενα δασικά τής παγκόσμιας λογοτε
χνίας), παρουσιάζοντας στόν ελληνικό μας 
κόσμο μιά σημαντική ξένη φωνή μέ δλο 
της τό ψυχικό καϊ καλλιτεχνικό βάρος, μέ 
δλη της τήν ικανότητα νά δημιουργεΤ σ υ γ
κίνηση.

Ή κ. Ροζίδαυ μάς έ'δωσε διηγήματα τοΰ 
Τσέχωφ σέ μιά τόσο πετιχυμένη απόδο
ση, ώστε ό ανειδοποίητος αναγνώστης δέν 
Θά πίστευε οτι πρόκειται γιά  μετά-φραση. 
Δέν φαίνεται τό ίδρωμα, ό αγώνας για  
τήν άρτια μεταφορά ενός κειμένου άττό 
μιά γλώ σσα σέ άλλη, τόσο φυσικά είναι 
αποδομένο τό ξένο κείμενο στή. γλώ σσα  
μας. Φαίνεται οτι αύτό πού διαβάζεις
γράφτηκε γ ιά  πρώτη φορά.

Γιά νά συμβή δμως αύτό, έχουν συν
τρέξει δύο λόγοι βασικοί. Ό  πρώτος εί
ναι οτι ό Ά ντόν Τσέχωφ βρήκε στήν με- 
τσφράστιά του μιά όμόλογη ψυχή. Δέν 
έ'χει μονάχα ή ποιήτρια κυρία Ρο
ζίδου όξύ καλλιτεχνικό αισθητήριο, μά καί 
τήν καρδιά, τήν γνήσια άνθρώπινη καρδιά 
τού μεγάλου καλλιτέχνη καί μεγάλου άν- 
θρωπιστή, πού τίμησε τά  ρωσικά γράμ 
ματα τοΰ τέλους τοΰ 19ου αιώνα. "Εχει 
τήν θαυμαστήν ευαισθησία του, δταν πλη
σίαζε τόν ανθρώπινο πόνο. Δέν είναι δμως 
μονάχα ή ώραία αύτή ψυχική ταύτιση πού 
γέννησε τήν άρτια μετάφραση. Υ πάρχει 
και ένας δεύτερος πολύ σημαντικός λόγος. 
Ό  Τσίχωφ στό έργο του έδωρε τήν ψυχή
τοΰ λαού του. Πρόκειται δμως γ ιά  λαό
πολύ διαφορετικό ά π ό  τούς δικούς μας 
τούς μεσογειακούς.

Κλΐμα, ιστορία, βιολογικές .μεταβολές, 
κάθε λογής φυλετικές προσμίξεις, τά αυ
ταρχικά καθεστώτα, ή επίδραση τής εκ
κλησίας έδωσαν στόν Ρώσο χωρικό καί 
στόν μικροαστό τών πόλεων εκείνην τή,ν 
ένδοστρέφεια ποΰ γεννάει μόνιμους προ
βληματισμούς. Αύτό φαίνεται καθαρά στό 
ρωσικό μυθιστόρη μα τοΰ 19ου αίώνα. Γ ι’ 
αύτό εΤναι πραγματικά τόλμημα, δ χι μο
νάχα ή διασκευή σέ δράίμα ένός ρωσικού 
πεζού δοτό ανθρώπους πού δέν έζησαν τήν 
ρωσική ζωή, άλλά ακόμη καί ή προσ πά 
θεια άπόδοσης λοχοτεχνικοΰ κειμένου στή 
δική μας γλώσσα. Ή δική μας ή κυρία Ρο
ζίδου τήν ρωσική ζωή τήν έζησε στά  πιο  
ώραΐα χρόνια τής ζωής της, στά χρόνια  
τής νιότης, δταν εΤναι άνοιχτά τά μάτια 
τής ψυχής καί τό άγνδ αίσθημα βοηθάει 
τόν άνθρωπο στό νά βλέπη καλύτερα τόν 
κόσμο.

"Ετσι ψυχική στάση καί πλούσια εμ
πειρία συνεργάστηκαν γ ιά  νά μάς δώσουν 
τόσο ώραΐα τόν Τσέχωφ στή γλώ σσα μας.

Περιμένουμε 0‘υνέχε‘α.

Α Ρ ΣΕ Ν Η Σ ΓΕ Ρ Ο Ν Τ ΙΚ Ο Σ

★

Β Ι Β Λ Ι Ο Κ Ρ Ι Σ Ι Α

D a v i d  H o l t o n ,  «Δ ΙΗ ΓΗ Σ  I Σ ΤΟΥ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ» T h e  T ale  of A le x a n 
der. T h e  R h ym ed  V ersion , Θ εσσα
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Ή νεοσύστατη «Βυζαντινή και Νεοελλη
νική Βιβλιοθήκη» τής όποιας τήν εκδοτική 
έπιτροττή αποτελούν οΐ καθηγηταί I. Θ.  
Κακριδής, Ν. Μ. Παναγιωτάκης, Μ. Πα- 
παθωμόπουλος και Λ. Πολίτης, εγκαινιά
ζει τη σειρά τών έκδόσεών της μέ την δη
μοσίευση τής «Διηγήσεως τοΰ ’Αλεξάν
δρου», μιάς κριτικής έκδάσεως άπό τόν 
νέο "Αγγλο έλληνιστή κ. Ντέϊβιντ Χόλτον.

Πρόκειται γιά  τήν «Ρκμάδα», ένα έμμε
τρο κείμενο τής παλιότερης γραμματείας 
μας, πού σώζεται σέ χειρόγραφο στό μο
ναστήρι τής Μεταμορφώσεως τών Μετεώ
ρων και πού άπό τό 1529 μέχρι τό 1805



έκδόθηκε 14 φορές στά τυπογραφεία τής 
Βενετίας.

Ή  εργασία τού κ. Χόλτον είχε έγκριθή 
στήν αρχική της μορφή, άττό τό ττανεττι- 
στήμιο τής ’Οξφόρδης ώς διδακτορική δια
τριβή κα! τώρα έκδίδεται μέ μερικές συν
τομεύσεις σέ βιβλίο. Ό  πρώτος αύτός τό
μος τής σειράς τών εκδόσεων τής Β Ν Β  
άποτελεΐται οπτό τρία μέρη: α) άπό μιά 
έκτενή καί κατατοπιστική εισαγωγή, όπου 
έξετάζονται σέ ξεχωριστά κεφάλαια μέ ε
πιστημονική μεθοδολογία ή παράδοση τοΰ 
κειμένου, οί πηγές, ό ποιητής τοΰ έργου  
και τά σχετικά  μέ τήν πρώτη έκδοση, τό 
έργο άπό λογοτεχνικής άπόψεως, και ή 
γλώ σσα και ή στιχουργία, β) Δημοσιεύε
ται άποκατεστημένο τό κείμενο πού cnrc- 
τελεΐται άττό 2 9 4  +  58 στίχους τοΰ επιλό
γου, κα! γ )  ακολουθούν τά σχόλια πού ά- 
ναφέρονται σέ προβλήματα σχετικά μέ τό 
κείμενο, στήν ερμηνεία του, σπήν γραμμα
τική καί στήν σύνταξη, στήν στιχουργία  
και στό ύφος. Στο τέλος τοΰ βιβλίου π α 
ρατίθεται γλωσσάριο στο όποιο περιλαμ
βάνονται λέξεις ποϋ παρουσιάζουν ενδια
φέρον άπό φωνολογικής, μορφολογικής ή 
σημασιολογικής άπόψεως, έν σχέσει μέ τήν 
δηιμοτική γλώσσα.

"Οπως άποδεικνύει ό συγγραφέας, τό 
χειρόγραφο· φαίνεται νά είναι αντίγραφο 
άπό τήν πρώτη έκδοση τοΰ 1529 (σ. 19 ). 
Ά π ό  τούς πρώτους μελετητές πιστεύον
ταν πώς ή «Ριμάδα» είχε γραφή άπό τόν 
Ζοοκώνθιο Ζήνο, γιοπι στόν έπίλογο τής 
πρώτης έκδόσεώς της ΰπήρχε ό στίχος «κό
πος καί δεξιότητι Ζήνου τοΰ Δημητρίου», 
άλλά δπως άποδεικνύει ό κ. Χόλτον, ό 
Ζήνος δέν ήταν παρά ό πρώτος εκδότης 
τοΰ έργου (σσ . 4 1 — 4 3 ) .  ’Επίσης άπο- 
κλείονται οί Δεφαράνας, Κορωναΐος κα! 
Ρουσάνος. Ό  στιχουργός τής «Ριμάδας»  
παραμένει άγνωστος. Τό μόνο βέβαιο εί
ναι δτι 6 ποιητής της είναι Ζακύνθιος. "Ο
σο γ ιά  τήν χρονολόγηση τοΰ έργου, τό π ι
θανότερο είναι δτι γράφηκε ανάμεσα στό 
1 4 9 0  κα! τό 1 520.

Ά π ό  τόν πρόλογο τής έκδοτικής επιτρο
πής μαθαίνουμε πώς ή Β Ν Β  στά έπόμενα  
δημοσιεύματα της θά περιλάβη κριτικές
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εκδόσεις λοχοτεχνικών έργων πού γράφη
καν άπό τόν 1 Ιο μέχρι τόν 18ο ο;ΐώνα. "Ε
χει ήδη προγραμματισθή ή κριτική έκδοση 
τής «Πανώριας» (Γύπαρης) άπό τόν καθη
γητή Ε. Κριαρά κα! ή κωμωδία «Στάθης» 
τοΰ κρητικού θεάτρου, οπτό τήν δίδα Λ. 
Μαρτίνι, διδάκτορα τοΰ πανεπιστημίου τής 
Πάντοδας.

"Αν κρίνη κανείς άπό τό περιεχόμενο 
τοΰ βιβλίου, πού αποτελεί μιά ΰπεύθίινη 
φιλολογική εργασία , καθώς κα! άπό την 
εκτύπωσή του, πού πραγματοποιείται χά
ρις στή γενναία χορηγία τού ιδρύματος 
Φόρντ κα! τήν φροντίδα τής έκδοτικής επι
τροπή':, θά πρέπει νά  άναμένεται κα! οΐ 
έπάμενες εκδόσεις τής ΒΝΒ νά εΐναι έξ ί 
σου άξιόλογες.

ΠΑΝΟΣ ΚΑΡ ΑΓΙΩ ΡΓΟ  Σ

★

« ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ »

Χαρήκαμε τήν έπανέκδοσι τοΰ περιωνύ
μου περιοδικού συγγράμματος «ΗΠΕΙΡΩ
ΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ», πού προσέφερε πολλά  
στήν πνευματική ζωή τοΰ τόπου μας. Τά 
ζωντάνεψε ή πρόνοια τοΰ Σεβασμιωτάτου 
Μητροπολίτου Ίωαννίνων (νυν Μακαριό
τατος) κ. Σεραφείμ, πού παρουσιάζει 
πάντοτε άθορύβως έργα  εΰποιΐας, συνε
χιστής τής ’Ηπειρωτικής παραδόσεως.

Ό  Α ' τόμος τού περιοδικοί; συγγράμ
ματος: «ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ ΧΡΟ ΝΙΚ Α» τής
Β' περιόδου (έν Ίωαννίνοις σελ. 2 5 6 )  
προσφέρει στούς άναγνώστες πό «ΧΡΟ ΝΙ
ΚΟ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΗΚΩΜΟΥ ΤΟΥ 
ΓΕΝΟΥΣ» (Δυό παληά έμμετρα χειρόγρα
φ α), πού παρουσιάζει και σχολιάζει ό σε
μνός λόγιος τής πόλεώς μας ΚΩΝΣΤΑΝ
Τ ΙΝ Ο Σ I. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟ Σ.

Ό  συγγραψευς τών ανωτέρω χειρογρά
φων είναι άγνωστος. Άναφέρονται στην ά
π ό  τοΰ 1 8 1 8 η  1 81 9 .μέχρι τού 1831 (3 2 )  
χρονική περίοδο. «Ή  γραφή τους πολυ 
φροντισμένη, ώραία κα! μιικρογραφική, πο 
κείμενο ανορθόγραφο καϊ μέσα σέ πλαι-
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σιο, οί λέξεις σέ πολλά σημεία καταχρη
στικά ενωμένες, άτονες η φωνητικά τονι
σμένες... Οι επικεφαλίδες εΐναι δικές μας, 
γιά  τή διευκόλυνση τών αναγνωστών... 
Γλώσσα, τό γιαννιώτικο ιδίωμα... Ή έκ
φραση στά χειρόγραφα εΐναι άττλή, ζων
τανή καί συναισθηματική/ μέ αρκετά πλού
σιο λεκτικό...». Αυτά αναφέρει ανάμεσα  
στις άλλες χρήσιμες πληροφορίες οτό κα
τατοπιστικό εισαγωγικό σημείωμα ό κ. 
Φωτόπουλοις.

Τό πρώτο χειρόγραφο κάνει λόγο στήν 
άρχή γενικώς γιά  τήν έπα-νάστασι του Γέ
νους καί έπεκτείνεται έν συνεχείςϊ στήν 
Μακεδονία καί τήν υπόλοιπη 'Ελλάδα. Τό 
δεύτερο άφηγείται τά γεγονότα  τής μετά 
τόν Ά λή  Πασάν περιόδου καί συνεχίζει 
τήν βιογραφία τού δυνάστη τής Η πείρου.

Τά δύο χειρόγραφα, άγνωστου Γιαννιώ- 
του χρονογράφου, παρουσιάζουν πολύπλευ
ρο διαφέρον, ιστορικόν, γλωσσικόν, λαο- 
γραφικόν, ψυχολογικόν καί γενικώτερα Ε 
θνικόν. Μάς ζωντανεύει μέ άνόιγλυφο τρό
πο, λαϊκής ευαισθησίας, πτυχές τής με
γάλης πάλης τοΰ Ε λληνισμού κατά τών 
Άσιατώ ν, πού μοχθούσε υπεράνθρωπα, μέ 
πίστι στό Θεό καί τόν έαυτό του, γ ιά  τήν 
εθνική του έπιβίωσι καί τήν ίστορική του 
συνέχεια.

Τά κείμενα, παλιά  καί σύγχρονα, π α 
ρουσιάζουν αναπόφευκτες δυσκολίες στήν 
προσπέλασι τών νοημάτων τους. Τά πά - 
σης φύσεως ολισθήματα γ ιά  τή σωστή το- 
ποθέτησί μας κοντά τους εΐναι γνωστά. 
’Έ ρχεται ομως ό κ. Φωτόπουλος μέ τά  
πλούσια σέ πλήθος καί πληρότητα σχόλιά  
του καί μάς προστατεύει άπό τίς παρερ
μηνείες καί τούς φτηνούς αΰτοσχεδιασμούς. 
Τά σχόλιά του κρίνονται έπαρκή καί αξιό
πιστα . 'Η δλη προσπάθεια  πλαισιώνεται 
άπό τό απαραίτητο Γλωσσάριο, πού εΐναι 
χρήσμιο.

Ό  κ. Φωτόπουλος έργάσθηκε μέ σωστή 
μέθοδο, γνωσισλογική άνεσι, πνευματική 
ευαισθησία καί γνήσιο πόνο γ ιά  τόν τόπο  
μας στήν έναργή παρουσίασι τού μόχθου 
του, πού εχει θέμα τό: «Χρονικό τοΰ μεγά
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λου σηκωμού τοΰ Γένους». Τά «ΗΠΕΙΡΩ
ΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ.» εύτύχησαν νά έπανεικ- 
δοθοΰν σέ επίπεδο, πού συνεχίζεται ή 6α- 
ρειά κληρονομιά.

Εύχόμεθα όλοψύχως τήν γόνιμη συνέ- 
χισι τού άξιολόγου πνευματικού1 επιτεύγ
ματος τών Ίωαννίνων περιοδικού συγγρά μ 
ματος: «ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ ΧΡΟ ΝΙΚ Α», που 
άνεβάζει τήν ανθρωπιά μας στήν μηδενι- 
στική έποχή μας.

★

«ΔΩΔΕΚΑ Α Ρ ΙΣΤ Ο Υ Ρ ΓΗ Μ Α Τ Α  ΤΗΣ 
Π Α Γ Κ Ο Σ Μ ΙΑ Σ  Λ Ο ΓΟ ΤΕ Χ Ν ΙΑ Σ». 

Εισαγω γικά σημειώματα —  ’Απόδοση: 
Ά ρ σ έ ν η  Γ ε ρ ο ν τ ι κ ο ύ .  Γ ιάν
νινα 1973. σελ. 96

Ό  λογοτέχνης καί λόγιος Ά ρσένης Γε
ροντικός εΐναι μί ιά αναγνωρισμένη άξία  
τών Γραμμάτων -μας. Διαθέτει ανθρωπιά 
καί μόρφκσι Ευρωπαϊκού έπιπέδου. Δυσ
εύρετες αρετές στόν καιρό μας, δχι σάν 
έκψραοτ ι^ενής φιλοφροσύνης, άλλά σάν 
γνήσια πραγματικότης, πού μαρτυρεί α
θόρυβα ή δράσι τής ζωής, τό ζωντανό π α 
ράδειγμα. Μέ τά  ανωτέρω προσκρούομε 
στήν μετριοφροσύνη τού κ. Γεροντικού ά- 
ναντίρρητα, άλλά: «φίλος ό Πλάτων, φιλ- 
τάτη ή αλήθεια».

Τά ανωτέρω γράφονται έπ ’ εύκαιρίς( τής 
κυκλοφοιρίας τοΰ βιβλίου του: «ΔΩΔΕ'ΚΑ 
ΑΡI ΣΤΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙ
ΑΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ». Εισαγω γικά ση
μειώματα —  ’Απόδοση: ΑΡΣΕΝΗ  ΓΕ
ΡΟΝΤΙΚΟΥ. Γιάννινα 1973 , σελ. 96 . Με
ταφράζονται κείμενα ποιητικά τών Δάν- 
τη, ΛαΦονταίν, Γκαΐτε, Σίλλερ, Μπύργκερ,

Μπέρνς, Πόε, Ρεμπώ καί Μπωντλαίρ.
Τό λογοτεχνικόν δημιούργημα αξιώσεων 

εχει απαιτήσεις σοβαρές γ ιά  τήν ουσια
στική κατανόησί του καί παράλληλα πολ
λές προϋποθέσεις γ ιά  τήν υπεύθυνη μετα- 
γλώττισί του, πού θά σταθή επάξια  δίπλα
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στό πρωτότυπό του. Ό  μεταφραστής, προ
φανώς ό άξιος τού όνόμοτος, οφείλει νά 
εχη σοβαρή γνώσι τών λογοτεχνικών πρα
γμάτων τής έττοχής τού δημιουργήματος 
τής τέχνης του λόγου, ουσιαστική γνω ρι
μία μέ τό .μεγαλύτερο μέρος τής προσφο
ράς του κάθε λογοτέχνου, γλωσσική κα- 
τάκτησι τής γλώσσης τού πρωτοτύπου, 
άλλά και τής γλώσσης τής μεταφράσεως 
(αυτό είναι τό άλφα τής ό λ η ς  ύποθέσεως), 
νά είναι ό ίδιος άξιος τού ονόματος λογο
τέχνης, διότι ό λογοτέχνης κατανοεί και 
μεταφράζει τόν λογοτέχνην, ό είδήμων, τόν 
ειδήμονα. Σέ γενικές γραμμές, χωρίς ά- 
ξιολογική φροντίδα, αυτές εΐναι οί σοβα
ρότερες προϋποθέσεις μεταφραστού γ ιά  νά 
Εχουμε μιά καλή μετάφρασι και δχι τις 
ποικιλώνυμες π α ρ α φ ρ ά σ ε ι ς !  !, 
πού παρουσιάζονται γ ιά  μεταφράσεις.

'Ο Ά ρσένης Γεροντικός διαθέτει τά  ά- 
νωτέρω προσόντα στήν πιο ικανοποιητική 
υφή, πού σεμνύνονται άπό τήν αρχοντιά  
τού χαρακτήρας του. "Έτσι προσφέρει στό  
ελληνικόν άναγνωστικό κοινόν αριστουργή
ματα τής Ευρωπαϊκής Λ ογοτεχνίας σέ ά- 
ριστούογηιματιική μεταγλώττισι, δπου κλασ
σικά κείμενα γνωρίζουν τό πλέον έφικτό, 
άπό πολλών πλευρών, πλησίασμα. Ή  αι
σθητική χαρά, προϊόν γνωριμίας μέ υψη
λής στάθμης εργα, εΐναι γεγονός, χωρίς 
νά αποκλείεται και ή περίπτωσι τής συγ- 
κινήσεως, πού προσφέρουν τά  όντως με
γά λα  δη.μιουργή'ματα τέχνης, έστω καί σέ 
λίγους.

Τά κείμενα πλαισιώνουν ουσιαστικού πε- 
ριεχοιμένου εισαγω γικά σημειώματα τού 
μεταφραστού, δοκιμιακού χαρακτήρος, πού  
τοποθετούν τόν υπεύθυνο αναγνώστη σέ 
μιά σίγουρη βάσι χρονική, τοπική, αισθη
τική κ.λ.π., γενικώς χρήσιμη θέσι γ ιά  σο
βαρούς αναγνώστες.

Τά 12 άριστουργήματα τής παγκοσμί
ου Λο*γοτεχνίας βρήκαν στόν Γεροντικό τόν 
άξιο μεταφραστή, αυτόν πού τούς έδωσε 
πνοή άπό τήν ψυχή του, τέχνη από τήν 
τέχνη του, γλώ σσα ά π ’ τήν γλώ σσα τών 
θεώ ν καί τών ηρώων. "Εχουμε τήν περί
πτω σι, πού μία προσωπικότης τών Γραμ
μάτων μας μοχθεΐ στήν περιοχή τοΰ πνευ
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ματικού μας πολιτισμού μεταφέροντας μέ 
σεμνότητα και δύναμι στή γλώ σσα μας έρ, 
γ α  κλασσικά.

ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. Θ Ε Ο Χ ΑΡ Η Σ

★

Γ κ α ί τ ε :  « Ρ Ω Μ Α Ϊ Κ Α  ΕΛΕΓΕΙΑ».  

Μετάφραση - Ε ρ μ η ν ε ί α :  Βασ.  I. Λα- 

ζανά

Έκυκλοφόρησε σέ πολύ επιμελημένη έκ
δοση τό νέο βιβλίο τού Βασ. I. Λαζανά  
«Ρωμαϊκά Έ λεγεΐα» τού Γκαΐτε. Πρό
κειται γ ιά  ποιητική μετάφραση τού γνω
στού έργου τού Γερμανού κλασσικού, κα
μωμένη μέ αγάπη άπό τό συγγραφέα, μέ 
πλούσια προ/λεγόμενα άναλυτικά σχόλια.

Ό  Βασ. I. Λαζανάς εΐναι άπό πολυν 
καιρό γνώστης στόν κόσμο τών Γραμμά
των.

Ή Επιστημονική του δραστηριότητα έ
χει άγκαλιάσει άπό χρόνια τό μεγάλο και 
τόσο συγκινητικό πρόβλημα τών κωφαλά
λων. Τή συμπαθητική αύτή τάξη τών συν
ανθρώπων μας έχει γνωρίσει άπό πολυ 
κοντά, έχοντας υπεύθυνη θέση στό σχετι
κό ϊδρυμα. Τά εργα καί τά μελετήματα 
τού Λαζανά, πού άναφέρονται σ ’ αυτό τό 
θέμα, εΐναι πολλά καί βαρυσήμαντα κι’ εΐ
ναι γραμμένα, γαλλικά, γερμανικά, ιτα
λικά. ’Αφορούν τό νομικό καθεστώς τών 
κωφαλάλων, τήν επαγγελματική τους, εκ
παίδευση, τήν άγωγή τών κωφαλάλων, τήν 
κοινωνική τους προσαρμογή, τή θέση τους 
στό κοινωνικό σύνολο άπό τήν άρχαιότη- 
τα ώς σήμερα κι’ ένα σωρό άλλα σχετικά  
θέματα κι’ αποτελούν όλόκληρη βιβλιοθήκη.

Ά λ λ ά  ή παρουσία τού Βασ. I. Λαζανά  
στά ελληνικά γράμματα έπεκτείνεται άπο- 
φασιστικά καί στό χώρο τής λογοτεχνίας. 
Μιά σειρά ά π ό  μελετήματα άναφέρονται 
στούς κορυφαίους τής γερμανικής ποιή- 
σεως Γκαΐτε και Χαίλντερλιν, εκλεκτά ποι
ήματα τών οποίων μετέφερε σέ λαμπρούς 
νεοελληνικούς στίχους καί κοντά σ ’ αύτά  
μετέφρασε διηγήιματα Γερμανών, Γάλλων, 
Ρώσσων, Αμερικανών, Ινδώ ν συγγραφέ
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ων. Πρωτότυπη ποιητική του συλλογή: «"Ε
να πρωί μέ πένθος». 'Οπλισμένος μέ γερή 
κλασσική παίδευση, καί προετοιμασία κα
ταπιάστηκε  μέ τούς "Ελληνες κλασσικούς 
καί ιδιαίτερα μέ τό άρχαΤο έλληνικό επί
γραμμα, πού δχι μόνο έμελέτησε άλλά καί 
μετέφρασε, δίνοντας δείγματα τής έργα- 
σίας του άπό τίς στήλες εκλεκτών περιο
δικών τοΰ τόπου μας καί σέ αυτοτελή έργα.

Τά «Ρωμαϊκά Ε λ εγεία  (RO M ISCH E  
E L E G IE N ) τοΰ Γκάίτε, εΐναι καρπός τής 
διαμονής τοΰ ποιητοΰ στήν ’Ιταλία, κατά 
τή διετία 17 8 6 —-88. Μπορεί νά μήν εΐ
ναι τό αριστούργημα τοΰ Γκαίτε, άλλά εί
ναι έ'να χαρούμενο σύνολο ποιημάτων. Εΐ
ναι περιλουσμένα άπό τό μεσογειακό φώς, 
άκτινοβολοΰν τό θάμπος τοΰ μεσημβρινού 
ήλιου, ευωδιάζουν άπό τίς αύρες τής Ά -  
δριατικής. Ό  Γκαΐτες ήρθε στήν ’Ιταλία  
σέ μιά έποχή πού ή ατμόσφαιρα τήΓ Βαϊ- 
μάρης είχε καταντήσει καταθλιπτική γ ι ’ 
αύτόν, καθώς ή ανόητη κοσμική ζωή της, 
ή άνία κι’ ή πλήξη τής αυλής τοΰ είχαν 
γίνει άνυπόφορα, ένώ τό τρυφερό του αί
σθημα γιά  τήν Καρλόττα εΐχε έξατμισθεΐ. 
’Αναζητούσε μιά διέξοδο καί ή εικόνα τού 
Νότου, ιδιαίτερα τής ’ Ιταλίας, σελάγιζε  
στήν φαντασία του, σάν τό ονειρικό κατα
φύγιο. Στήν ’ Ιταλία ό ποιητής δέν περιο
ρίζεται στή σπουδή τής αρχαίας Τέχνης 
καί στή μελέτη. Λυτρωμένος άπό τίς ομί
χλες τοΰ Βορρά καί τούς άρρωστους ρω- 
μαντισαούς τοΰ Βερθέρου, θά γνωρίση έδώ 
τή χαρά τών αισθήσεων και θά χαρή τό 
φυσικόν έρωτα, ύγιά, πραγματικό, ολο
κληρωμένο. «Έγεύτηκα», έξομολογεΐται ό 
Τδιος, τ ή ν  παραμονή, τ ή ς  άναχώρησής του 
ά πό τή Ρώμη γ ιά  τήν πατρίδα «κατά τήν 
διάρκεια τών τελευταίων εβδομάδων τίς πιό  
έψηλές ότπολαύσεις τής ζωής μου». Οί ώ- 
ραΐες αναμνήσεις ά πό  τήν ’ Ιταλία θά π α 
ρακολουθούν τό Γκαΐτε ώς τά βαθειά γη» 
ρατειά.

Κυριαρχικό στοιχείο τών «Ρωμαϊκών ’Ε
λεγείων» εΐναι ό έρωτας. Δάσκαλός του 
στό είδος οί Λατίνοι ποιητές: Προπτέρτιος, 
’Οβίδιος, Τίβουλλος, Περίγυρος ή Ρώμη. 
Ό  έρωτας τών «’Ελεγείων» δεν εΐναι δια- 
βρωτικό πάθος, ψυχική περιπέτεια, άλλά
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χαρά τών αισθήσεων κα! πλήρωση. Δέν  
διεκτραγωδείται ό πόνος τής αγάπης, Αν
υμνείται ή χαρά πού χαρίζει. Μετρική μορ
φή τών «’Ελεγείων» τό ιταραδεδομένο άπό  
τούς ’Αρχαίους έλεγειακό μέτρο, ένας ε
ξάμετρος καί ένας πεντάμετρος.

Τά «Ρωμαϊκά ’Ελεγεία» εΐναι είκοσι 
στον άριθμό μέ σύνολο στίχων, κάτι λιγώ- 
τερο άττό 5 0 0 . ’Εκτός ά π ’ αύτά ό Βασ. Ί .  
Λαζανάς μεταφράζει καί δυο άκόμη έλεγεία  
πού δέν είχε δημοσιεύσει ό ποιητής, δσο 
έοΰσε (στίχοι 80) καί κοντά σ ’ αύτά καί 
μερικά άλλα ποιήματα έλεγειακής έπίσης 
μορφής, δπως ό «''Αλεξις καί Δώρα», « Ό  
νέος Παυσίας», «ή Ευφροσύνη», «Ξαναντά- 
μωμα», «Χέρμαν καί Δωροθέα», «Ά μύν- 
τας».

Ή μετάφραση γίνεται σέ ωραίους δεκα- 
επτασύλλαβους στίχους, σέ μιά λογοτεχνι
κή δημοτική, άπαλλαγμένη άπό έκζήτηση, 
άλλά υποταγμένη σέ κανόνες χωρίς δασκα
λισμό καί λογιότητα, ρέουσα, φυσική, ευ
χάριστη. Γιατι ό μεταφραστής δχι μόνον 
έχει θητέψει στήν ποίηση, άλλά καί έχει 
μελετήσει τό μεταφραστικό πρόβλημα σ ’ 
δλες τίς άπόψεις του κι’ έκτιμήσει τίς δυ
σκολίες μιάς μετάφρασης, πού δέν θέλει 
νά εΐναι προδοσία τοΰ κειμένου, κι’ άκόμη 
έχει νά έπιδείξη πλούσιο μεταφραστικό 
έργο άπό αρχαίους καί ξένους ποιητές.

Καθώς έσημειώσαμε ήδη, έκτός άπό τή 
μετάφραση καί τά Προλεγόμενα, τό έργο  
συμπεριλαμβάνει πλούσια άναλυτικά σχό
λια στό κάθε έλεγεΐο σάν σύνολο καί στί
χο μέ στίχο. ’Ά λ λ α  άπό αύτά εΐναι κατα
τοπιστικά καί ένημερωτικά, άλλα αφορούν 
καί αποσαφηνίζουν πρόσω πα καί π ρά γμ α 
τα, άναφερόμενα μέσα στό κείμενο τών ’Ε
λεγείων, πά ρα  πολλά  εΐναι άναφορές σέ 
ανάλογα ποιήματα ‘Ελλήνων καί Λατίνων 
ποιητών, άρχαίων ή μεταγενεστέρων πού  
δίνονται στό πρωτότυπο καί σέ μετάφρα
ση. Δίδονται πληροφορίες γ ιά  στίχους ή 
άποσπάσμ α τα  τών «Ρωμαϊκών ’Ελεγείων» 
—  καί τών άλλων πού έσημειώσαμε —  πού 
έχουν μνηιμονεύσει ή άποδώσει νεώτεροι 
"Ελληνες ποιητές καθώς ό Παλαμάς, ό 
Κογεβίνας, καί άλλοι. Γενικά είναι μιά 
πλούσια, εμπεριστατωμένη, ολοκληρωμένη

'^ w v w w w v / w w w v w ^  169



παρουσίαση αύτοΰ του τόσο αξιόλογου, 
πο ιη τικά  καϊ ιστορικά, έργου τοΰ μεγάλου 
κλασσικού τή ς νεώτερης Ευρώπης.

"Ο σοι εκτιμούν τ ις  ώραΐες π ροσ π ά θει
ες, όσοι ά γα π ο ΰν  τήν πο ίηση και τόν π ο ι
ητή, π ρ έπ ε ι νά διαβάσουν τά  «Ρω μαϊκά 
Έ λ εγε ΐα »  τοΌ Γκαίτε, καθώς προσφέρον- 
τα ι μέ πολλή υπευθυνότητα και περισσή 
α γ ά π η  στήν ελληνική γρ α μ μ α τε ία  ά πό  τόν 
Βασ. I. Λαζανά.

Π. X. ΔΟΡΜ ΠΑΡΑΚΗΣ

Κ ω σ τ ή  Μ ε λ ι σ σ α ρ ο π ο ύ λ ο υ :  
«Μ Η ΤΙΣ . ΤΟ Β Ι Β Λ Ι Ο  ΤΗ Σ ΣΟ Φ ΙΑΣ» 

’Αθήνοα

Μιά συλλογή 1450 α ποσ πα σμ άτω ν ή 
άποφ θεγμάτω ν ά π ’ τό  γρ α π τό  λόγο καί 
τήν προφορική παράδοση , καλύπτουν ολό
κληρη σχεδόν τήν πορ εία  τοΰ ανθρωπίνου 
πνεύματος, μιά καί άνθολογοΰνται 1 50 δι- 
κο*ί μας καί ξένοι δημιουργοί θρησκειών, 
φιλόσοφοι, πολιτικο ί, σ τοχασ τές , όραμα- 
τ ισ τές  και ερευνητές.

Φυσικό, λοιπόν, τό  κρινόμενο βιβλίο ν’ 
άποκαλεϊτα ι τής «Σοφ ίας» κα! νάναι ή 
«Μήτις» ή βασική του τιτλοφόρηση, αυτή, 
δηλαδή, ή θυγατέρα  τοΰ Ω κεανού, πού ή
ταν ή προσω ποποίησ η  τή ς φρόνησης κα! 
ή, κατά  τήν Ή σιοδική θεογονία, «σοφωτέ- 
ρα θεών κα! ανθρώπων».

Κα! γ ιά  νά σταθούμε δίκαιοι άπαρχής, 
πρ έπει τοΰτο καίρια  νά έπ ισημάνουμε:

Ή  συλλογή μοιάζει μ’ όσες σχεδόν π α 
ρόμοιες έχουν κυκλοφορήσει, άφοΟ μοιραία 
καλύπτει τό  επ ισ τη τό , άλλά  κα! διαφέρει 
ρ ιζικά, γ ια τ! ώς κύριο σ τό χο  έχει τό  ξύ
πνημα  τή ς ’Ενόρασης —  αυτήν τήν όδό 
τής θεότητας, δπω ς μ’ α πλό τη τα  και π ί 
στη θά όμολογοΰσαν οΐ Η σ υ χ α σ τές  τής 
’Ο ρθοδοξίας —  τή βελτίωση τή ς συμπε
ριφοράς μας στή πρακτική  πλευρά  τής 
ε π ίγ ε ια ς  πα ρ ο υσ ία ς μας, άλλά  κα! τόν έ
ρωτα γ ιά  τήν ελευθερία τής σκέψης, πού, 
άναμφίλεκτα, παραμένει ή μόνη ά τραπός 
τή ς ψυχής κα! τοΰ νοΰ, πού οδηγεί στήν 
αλήθεια, τήν α γ ά π η , κα! τήν αρετή. Ή  
μεγάλη εμ π ειρ ία  τοΰ συλλέκτη άπ’ τ ις  
συνεχείς τους γόν ιμ ες και ύπεύθυνες άνα-
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ζητήσεις τής άλήθειας μέσα κα! π έρ α  ά π ’ 
τή γνώ ση, ήμπορεΐ νά προσδίδει σ ’ όλο τό 
έργο μιά τροπή  γ ιά  έναν άτομικό κα! κοι
νωνικά δημιουργό «εσωτερισμό», έν τού- 
το ις, ή έλευθερία δεσπόζει σέ κάθε επ ιλο
γή τή ς έπ! μέρους γενικής έννοιας, ώστε 
επαινετή νά καθίστατα ι ή εισφορά του στή, 
γρ α μ μ α το λ ο γ ία  μας, μ ιά  κα! τό  πόνημα 
διακονεΐ τήν άλήθ'εια πού άνθοβολεΐ αρε
τή στό περ ιβόλι τής ψυχής. Βασική πρ ο ϋ 
πόθεση μένει ή αυτογνω σία . Τό θέμα όχι 
ά πλώ ς ίχνηλατεΐται άλλά  έξαντλεΐται σ χε
δόν μέ τήν παράθεση γνωμικών α διαμ φ ι
σβήτητης διανοητικής εμβέλειας, γ ιά  νά 
φθάσει στήν κραυγή τοΰ εσταυρωμένου 
λόγου «"Εν οΐδα, δτι οΰδέν οΐδα».

Πέραν ά π ’ τό  ειδικό βάρος τής «ττροσω- 
ποιπαγοΰς» υφής τού Έ γ ώ , ή δράση του 
έκτείνεται εξωτερικά έφ’ δσον συμπλέκε
τα ι μέ τήν ομάδα, οπότε ανακύπτει θέμα 
ευθύνης κα! κοινωνικής συμπεριφοράς.

«Ν’ ά γ α π ά ς  τήν εύθύνη. Νά λές: ’Εγώ , 
έγώ  μονάχος μου έχω χρέος νά σώσω τή 
γή . "Αν  δέν σωθή, έγώ  φταίω». Τό χρέος 
έπ ιτελεΐτα ι μ έ  πλήρη έπίγνω ση τής υπευ
θυνότητας τοΰ έλεύθερου πολίτη  ώς δια- 
μορψωτοΰ κοινωνικής α γω γής, μέσα στό χώ
ρο δηλαδή, τή ς πάλης, δπου ή μοίρα, μέ 
τό  χέρι του, χαράσσει τό μέλλον τών γ ε 
νεών κα! τών ενιαυτών.

«"Ο ταν π άθη  ένας τ ίπ ο τες  κακόν, έγ- 
γ ίζοντα ι όλοι. "Ο λον τό  ’Έ θνος αδικείτα ι, 
όταν άδικήται ένας μόνον πολίτης» . Κα! ή 
άδικ ία  έχει ήθική υπόσταση πού καταδεί- 
χνει δτι «τό πρώ τον θανατηφόρον σ ύμ πτω 
μα μιάς έλευθέρας π ο λ ιτε ία ς δπου π λ η 
σιάζει εις τό  τέλος, ήτοι εις τήν δουλείαν 
ά πό  τήν όποιαν δυσκόλως ήμπορεΐ νά ξα- 
νέβγη , είναι ή διαφθορά τών ήθών». Σέ 
μιά  διεφθαρμένη Πολιτεία «ή ’Ελευθερία 
είναι ταραγμένη  θάλασσα» δπου «οί δει
λοί προτιμοΰν τήν γαλήνη τοΰ δεσ ποτι- 
σμοΰ» κα! ή άναρχία  ισχυροποιεί τούς ου
τιδανούς, οπότε «τό Κ ράτος δικαίου δέν 
ήμπορεΐ νά θεμελιωθώ διά  τό  μέλλον, εάν 
δέν έχη συντελεσθή ή ήθική κάθαρσις τοΰ 
παρελθόντος». Ή  σοφία τής κοινωνικής 
ευθύνης συνοψίζεται στον λακωνικό άφορι- 
σμό τού Ιά μ β λ ιχ ο υ : «ΕΤναι έξ ίσου έττι-
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κίνδυνο νά δώσης μαχα ίρ ι σέ τρελλό καί 
δύναμη σέ πονηρό». Γ ιατί τότε χάνεται ο
ρ ιστικά  ή άτομική ελευθερία, χω ρίς τήν 
οττοία «δέν υπάρχει πρόοδος, άλλά  μόνον 
άποΛίθωση, μηχανοποίηση και π νευμ α τι
κός θάνατος».

Σταθήκαμε, ίσω ς α νεπ ίτρ επτα , π ερ ισ 
σότερο στό  θέμα τή ς κοινωνικής ευθύνης 
γ ια τ ί συντονίζει καϊ τ ίς  περ ισ σ ότερες φο
ρές κατευθύνει τή  δραστηρ ιότητα  τής Η 
γεσ ία ς, καθ’ δσον ά π ’ αυτήν έξαρτάτα ι ή 
εφαρμογή τοΰ δικαίου, τοΰ μοχλού δηλαδή 
τής ομαδικής και εσωτερικής τού ατόμου 
γαλήνης. «"Αν  άναζητάς τήν γαλήνη έξω 
ά π ’ τόν έαυτόν σου και ά πό  τό  δίκιο, τοΰ 
κάκου τήν άναζητάς».

Π ροείπαμε: ή συλλογή καλύπτει δλο τόν 
χώρο τού επ ιστητού. Μά δέν σ τα μ α τά  ε
κεί. Προχωρεί π ιο  π έρ α  μέ βοηθό τή διό
ραση καί τή διακοή τών μυστών καί τήν 
πνευματικότητα  τή ς άποσ τολή ς τών τέκνων 
τοΰ Φωτός. Τό υπερπέραν κεντρίζει δο
ξαστικά  τόν νοΟ καϊ π λ α γ ιά ζε ι ά γ ά π η  στήν 
καρδιά  μας. ’Αφήνει, όμως, μαρτύριο τήν 
ά πο ρ ία : Θ ά φτάσουμε π ο τέ  τήν ΑΛ Η Θ ΕΙΑ ; 
Καί μελαγχολικά  ήχεΐ εντός 'μας τό 'Ε ρ μ η 
τικόν: «Ή  άλήθεια δέν δ ίδετα ι. "Η τήν 
βρίσκει κανείς μέσα στόν έαυτόν του, ή 
δέν τήν βρίσκει καθόλου».

Ό  Κ ωστής Μ ελισσαρόπουλος προσέφε- 
ρε θετική υπηρεσ ία  στόν συνάνθρωπο, μέ 
τήν έκδοση μιάς τόσο φροντισμένης συλλο
γή ς  ήθικοΰ προσανατολισμού. Πετυχαίνει 
θαυμάσ ια  τό  σ τόχο  του μέ τή μοτγεία τού 
στοχασμού καί τής ήθικής τήν πα νο π λ ία , 
άλλά καί τήν άποκρυπτογράφηση τού α ι
ωνίου μυστικού, δσο εΐναι μπορετό, ά π ’ 
τό  τελετουργικό τών ά ρχα ίω ν μυήσεων.

"Ο σοι μπόρεσαν νά πληροφορηθούν τήν 
έκδοσή της, έχουν, ήδη, στή διάθεσή τους 
ένα πνευματικό μέσο ανάτασης.

Κ ώ σ τ α  Π η γ α δ ι ώ τ η : « Ο Ι

Α Π Ο ΣΚ ΕΥ ΕΣ» Ποιήματα. ’Αθήνα

Στήν  π έ τ ρ α  

σ π ο ύ δ ασ α  τήν  αντοχή 
σ π ά ζ ο ν τ α ς  μι κραμύγδαλα.

«ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Ε ΣΤ Ι

Αύτή ή λιτή σπουδή σέ μιά  δημιουργική 
εύρηματικότητα, δπου ό πλούσιος καί γνή
σιος λυρικός τόνος εξαϋλώνει τήν δοκιμα
σ ία  τή ς καθημερινότητας, χαρακτηρίζει τήν 
εσωτερική δομή τής πο ίησης τού Κ. Πη- 
γσδιώ τη . Ε ΐναι, π ρ ά γ μ α τ ι, μιά κορυφαία 
άποκάλυψη, σήμερα πού οί μαινάδες τοΰ 
ρυθμού θητεύουν —  καί τόσο πυκνά —  
στόν απόηχο ξεπερασμένων μηνυμάτων, 
χωρίς κανένα στοιχείο έλπ ίδα ς.

Οί α πλές τής ζωής κ ατα σ τά σ εις έπ ι- 
σημαίνονται μέ ακρίβεια  λεκτική ώστε ή 
προέκταση τοΰ ρεμβασμού ν’ α γ γ ίζ ε ι φω
τ ιά  τόν στόχο, γ ιά  ν’ άναδυθεΐ, ά π ’ τό 
γεγονός, λυτρωτική ή κάθαρση μέ τήν 
ευγένεια και τήν ευαισθησία  τής έμπνευ
σης.

Ό  κάθε του σ τίχο ς, ψυχολογικά συνυ- 
φασμένος μέ τήν εμβέλεια  τοΰ δέκτη, έχει 
ά μεσ άτητα  έπ^κίοίνωνΐας, γ ια τ ί έκψράζει 
μέ δεξιότεχνη ά πλό τη τα  τό κοινό μυστικό, 
σ τό  όποΐο, ά να γκασ τικά , δλοι συμμετέ
χουμε, άλλά  δέν τό  ψηλαφούμε. Μαζί του, 
μέ τή δ ια ύγεια  δηλαδή τής σκέψης, τήν 
κρυστάλλωση τής λέξης καί τήν έντονη εί- 
κόνιση τής εμ π ειρ ίας , κοινωνοΰμε τ ή ς  ζω
ής, άναβαπτιζόμενοι σ τό  θάμα  τοΰ ονεί
ρου. Μ’ άλλα  λ ό γ ια  δραματοποιούμε τ ις  
προσω πικές μας κατα σ τά σ εις μέ τή φλο
γά τη  οιπή τοΰ άληθινοΰ δημιουργού, πού 
κεντρίζει μέ σαρκασμό έγερσ ιμ ότητας τή 
νεκροφάνεια τού πνεύματος.

Καί τούτο γ ια τ ί δέν εΐναι άπλόίς εντύ
πωση, δποος επ ιφανειακά μπορεί νά κριθεΐ 
ή ποιητική εισφορά τοΰ Κώστα Πηγαδιώ- 
τη. ’Έ χ ε ι μ ιά  εσωτερική ένάργεια  πού, μέ 
τό σ π ά ρ γα νο  τής α γω νίας, τυλ ίγει οικου
μενικά τόν πόνο, καί, κυρίως, κείνον πού 
προέρχετα ι ά π ’ τόν έγκ ιβω τισμό  των ά- 
ξιών σέ κάθε σ κοπ ιμότητα . Ά κόμη καί τής 
κ άποιας δηκτικότητας τό  ιλαρό ξάφνιασμα 
προσπερνάς μακρόθυμα, γ ιά  νά συναντή- 
σης κα! νά σ εργια ν ίσ ης μαζί τους τήν ο
μορφιά καί τήν άλήθεια.

Β έβαια, ό συμβολικός του ρεαλισμός, 
έχει μ ιά  γεύση ά π α ισ ιο δ ο ξ ία ς, πού μέ ά- 
ξισθαίύμαστη είκονοπλαστική δεξιοσύνη, ι
στορείτα ι, κυρίω ς, σ τ ις  «’Αποσκευές» του.



’Απότακτο ι  τώρα
σέ μιά άποικ ία  άπό όνειρα
κοιτάμε άνυττόγραφα

νάχει ή ζωή 
όσα  εγραφε ή ελπίδα.

Καί δμως, έμεΐς, α ίσιοδοξούμε, γ ια τ ί ό 
δρόμος πού μέ τόση προσω πική αποκλει
σ τικότη τα  χαράζει, είναι μυστικόθωρη α 
τρ α π ό ς  τής Τέχνης, ή όπο ια , μέ συνέπεια, 
όδηγεΐ στό  θείο τοΰ1 Λ όγου περιβόλι.

ΝΙΚΟ Σ Α. ΤΕΝΤΑΣ  

Α γ γ ε λ ι κ ή ς  Π α υ λ ο π ο  ό λ ο υ :  

«ΓΙΑ  ΤΟ ΦΤΑΙΞΙΜΟ ΤΗΣ Α Ν Ο Ι

ΞΗΣ», ποιήματα, ’Αθήνα 1972  

Είναι ή π έμ π τη  κατά  σειρά  συλλογή 
τής νέας συγγραφ έω ς. Προηγήθηκαν: « '0  
δρόμος μέ τά  τριαντάφυλλα», π ο ιή μα τα  
1962, «’Ερωτικές νηοψίας», έπ ίσ ης π ο ιή 
ματα  1964, «05 π ρ ο τά σ εις  μου», ποιητική 
σύνθεση 1966 καί τό «Κάντο», πο ιή μ α τα  
1967. Ή  π αρούσ α  έρ γα σ ία  της, μιά σύν
θεση λυρική, δπου επ ικρατεί καί κυριαρ
χεί ό ελεγειακός τόνος, είναι μ ιά  οίμω γή, 
ένας άκρατος θρήνος, θά λέγαμε, γ ιά  τό 
χαμό μ ιας άγαπηιμένης φίλης ύπάρξεω ς, 
κάπο ια ς άδελφής ψυχής, πού καθώς 
έφυγε ά πό  τόν  κόσμο τούτο, άφησε στήν 
τελευτα ία  αυτή τό  βάρος ένός παρελθόν
τος, μιάς κοινής ζωής, γεμ ά τη ς ά πό  άνα- 
μνήσεις κ ι’ άξέχα στες εικόνες ένός «ευτυ
χισμένου» χρόνου, οί όπο ΐες, καθώς κυτ- 
τιοΰνται τώ ρα  άπό  μακρυά κι’ άνάμεσα 
ά π ’ τόν άπροσδόκητο τούτο χωρισμό (δ ,τι 
κυττιέτα ι ά πό  μακρυά είναι περισσότερο 
«ωραίο» άλλά  καί περ ισσότερο  «ευτυχι
σμένο»), φέρνουν τή θλίψη μά καί τήν 
έμπνευση συγχρόνω ς στήν κ. Π.

Τό κείμενό τη ς τούτο, ένα συνεχές καί 
ειλικρινές ξέσ πα σ μ α  άττό τό περ ίσσευμα  
τού χτυπημένου τη ς συναισθηματισμού, μία 
δκχυσις άπό  τήν π λη γή , πού τή ς άφησε 
ή άπρόσμενη αυτή απώ λεια , είναι καμω
μένο ά πό  ένα λόγο  σχεδόν στίλβοντα, ε
λεύθερο στήν πορεία  του, άδρό, σχετικώ ς 
καλλιεργημένο καί δ ιά γο ντα  μέσα σέ μιάν 
ατμόσφ αιρα  έλαφρής πο ιητικής χάριτος 
και γο η τεία ς. 'Υ πάρχουν μέσα στό  λόγο 
τούτο ζωντανές π ερ ιγρα φ ές καϊ εικόνες,
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ώ ραΐες π αρομ ο ιώ σ εις, καλές μεταφορείς, 
εύστοχες ώς έπ ιτοπλεΐσ τον  άφαιρέσεις και 
φραστικές συμπυκνώσεις κ ι’ άκόμη μιά 
κίνηση καί μιά  δραμ ατικότητα  στό ξετύ- 
λ ιγμ α  τών συναισθημάτων, πού συχνά ά- 
νεβαίνει μέ επ ιτυ χία  ώς τήν τραγικήν έκ
φραση, π ο ύ  κλίνει τό άνθρώπινο π επρ ω μ έ
νο καί ή ζωή τών φυσικών π ρ αγμ άτω ν .

"Ο μω ς παρατηρούμε στό κείμενο τούτο 
ά πό  τήν άλλη μεριά καί μιά πλα δαρ ό τη τα  
κι’ άκόμα ένα υπερβολικό ά πλω μ α  κι’ έ
να άνο ιγμα  πρ ό ς τά  ίδ ια , μιά έπαναληπτι- 
κότητα κα! μιά χαλσρότητα, πού έχουν 
σάν άποτέλεσ μ α  βέβαια  συχνά νά χάνε
τα ι καί νά μή μπορεί νά άναπνεύσει ή ύ- 
πάρχουσ α  ποιητική διάθεση καί νά δημι
ουργεί, ερχόμενη σ ’ επαφή μέ τό  λόγο 
τή. γνήσια  αισθητική παρουσ ία .

Τέλος, ορισμένες φορές, ή άφαίρεση καί 
ό σχη μα τισμ ός τώ ν εικόνων καί τών με
ταφορών βλέπουμε νά εξοκέλλουν πρός έ
ναν ανεπιτυχή συρρεαλισμόν ή νά χτίζον
τα ι μέ άνόμοια  καί ά τα ίρ ια σ τα  υλικά. Κ α
λοί σ τίχο ι τοΰ βιβλίου πού ξεχωρίζουν 
βρίσκονται σ τ ις  σελίδες: 7, 9, 10, 14, 21, 
22 , 23.

ΒΑΣΙΛΗ Σ ΜΑΡΓΑΡΗΣ  

Φ ε λ ' ι ξ  Μ π ω ζ ο ύ ρ :  «ΠΙΝΑΚΑΣ  
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ  
ΣΤΗΝ ΤΟ ΥΡΚΟ Κ ΡΑΤΙΑ (1 7 8 7  —  
1797)

’Ί σ ω ς  είναι ή θετικότερη προσφορά στό 
χώρο τή ς ιστορικής έρευνας οί μεταφρά
σεις πρω τοτύπω ν κειμένων, γραμμένω ν ά 
π ό  ξένους περ ιηγητές τών χρόνων τής τουρ
κοκρατίας. Γ ιατί, όπως κ ι’ άλλες φορές 
μού δόθηκε ή ευκαιρία  νά τονίσω , ή περ ίο 
δος αΰτή ά ποτελεΐ τήν π ιό  λαμπρή στή 
πορεία  τής ιστορικής εξέλιξης τού έλληνι- 
σμοΰ. Εύτυχώς πού τελευτα ία  ά ρχ ισ ε στήν 
‘Ε λλάδα μιά  π ρ ο σ π ά θεια  γ ιά  τήν έκδοση 
αυτών τών έργων. Πρωτοπόροι σέ τούτο 
τό  έγχείρη.μα οί εκδότες ’Αφοί Τολίδη, πού 
καθιέρωσαν μιά νέα εκδοτική σειρά  μέ τ ίτ 
λο: «Ξένοι π ερ ιηγητές στόν ελληνικό χώ
ρο». Τό πρώ το  έργο  πού τυπώθηκε ήταν 
τό  «Ταξίδι στήν Ε λ λ ά δ α »  τών Δήμου καί 
Νικολό Στεφανόπολι. Πριν λ ίγ ες  μέρες κυ
κλοφόρησε τό  δεύτερο βιβλίο τής σειράς,
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πού περιλαμβάνει τό περίφημο δίτομο ερ
γο  του Γ άλλου Πρόξενου τής Θεσσαλονίκης 
F E L IX  B E A U JO U R  μέ τίτλο: «T A B L E 
AU DU COMMERCE DE LA GRECE».

0 Μττωζοΰρ χρημάτισε εμπορικός πρά 
κτορας τής Γαλλίας στήν Ε λλά δ α , άπό τό 
1787 έως τό 1797 , μέ έδρα τή Θεσσαλο
νίκη. Σκοπός του ήταν νά προσελκύσει τό 
ελληνικό εμπόριο στή γαλλική άγορά, καί 
νά τό άττοσπάσει άπό τήν γερμανική καί 
αγγλική επιρροή. ’Έ τσι άπό τή θέση αύ
τή εΤχε τήν ευκαιρία νά περιηγηθεΐ καί 
νά μελετήσει όλους τους τόπους τής Ε λ 
λάδας καί Ιδιαίτερα τό φημισμένο, γιά  
τή βιοτεχνική του παραγω γή, τρίγωνο ’Η
πείρου, Θ εσσαλίας, Μακεδονίας. “Εμπει
ρος διπλωμάτης καί μέ μεγάλη οικονομο
λογική μόρφωση, κατόρθωσε νά εξυπηρε
τήσει υέχρι ένό(- ση'μείου τά  γαλλικά συμ
φέροντα, γιατί ήταν δύσκολο ν’ άποσπάσει 
τους "Ελληνες άπό τήν τευτονική άγορά, 
καί παράλληλα νά μελετήσει τίς συνθή
κες άναπτύξεως τής έλληνικής οικονομίας 
στό κρίσιμο μεταίχμιο τοΰ 18ου καί 19ου 
αιώνα. "Ολα τά συμπεράσματά του τά  υ
πέβαλε μέ μορφή έκθέσεως στό Υ πουργείο  
του καί αργότερα —  1800 —  άφού τά  
ξεκαθάρισε άπό τά διπλωματικά περιεχό
μενά τους, τά  έξέδωκε στό Παρίσι μέ τόν 
παραπάνω  τίτλο σέ δύο τόμους.

Στό τελευταίο αύτό τέταρτο τοΰ 18ου 
αιώνα ή ελληνική οικονομία βρίσκεται στό 
σημείο τής μεταλλαγής καί τής μεγάλης 
της άνάπτυξης, μ’ δλες τίς ευμενείς συ
νέπειες πού μπορεί νά έχει αύτή πάνω  
στίς πολιτιστικές καί κοινωνικές έπιδιώ- 
ξεις του σκλαβωμένου λαοΰ. Σέ συνδυασμό 
μάλιστα μέ τά μηνύματα τής Γαλλικής 
Ε πα νά στα σ ης καί τής άνάπτυξης τοΰ κι
νήματος τοΰ νεοελληνικού διαφωτισμού, ή 
οιίκονομική αύτή άνδρωση γίνεται ό προ
πομπός καί τό προμήνυμα τοΰ μεγάλου 
ξεσηκωμού.

Ό  Μπωζούρ όπλισμένος μέ οξυδέρκεια 
καί οικονομική γνώση τοΰ τουρκοκρατού
μενου ελληνικού χώρου, ήταν ό μόνος αρμό
διος ά π ’ δλους τούς περιηγητές, νά έκθέ- 
σει καί νά διασώσει μέχρι σήμερα, σημαν
τικά, και βασικά στοιχεία τής οίκονομικής

ζωής τών χρόνων έκείνων. ’Ενώ οί άλλοι 
συμπτωματικά άναφέρονταν στά  οίκονσμι- 
κοπαραγωγικά φαινόμενα τής έποιχής, γ ια 
τί ήταν άλλα τά ένδιαφέροντά τους, ό 
Μπωζούρ άναφέρθηκε κυρίως σ ’ αυτά καί 
μάς παραδίδει σήμερα τήν παραστατικώ- 
τερη καί πληρέστερη εικόνα τής οικονομι
κής ζωής στήν προεπαναστατική περίοδο.

"Ολα τά προβλήματα τής παραγω γής  
καί τής παραγω γικότητας μελετώνται ά
πό τόν Μπωζούρ κατά τρόπο εξονυχιστι
κό. Τά άγροτι«ά προϊόντα μας, καπνός, 
λάδι, σταφίδα, μετάξι, βαμπάκι, άξιολα- 
γοΰνται ποιοτικά καί στατιστικά. ’Εξετά
ζονται οί μέθοδοι καλλιεργείας, ό τρόπος 
συγκομιδής, τά  στάδια έπεξεργασίας καί 
μεταποίησης, ή βιοτεχνική μετάπλασή τους, 
ή έμπορία τους, ή συντεχνιακή, οργάνωση 
τής παραγω γής, ή έμπορία τών προϊόντων 
καί γενικά κάθε πλευρά πού άφορά τήν 
παραγω γή καί τή διάθεσή τους στήν ά γο
ρά. Παράλληλα έρευνάται καί άξιολογεΐ- 
ται ή Βιοτεχνία τής έποχής κα! ιδιαίτερα 
ή νηματουργία τών Άμπελακίων, τού Τυρ- 
νάβου καί τοΰ Πηλίου καθώς καί ή συνο
λική μορφή τοΰ έξωτερικοΰ έμπορίου τής 
Ε λλά δα ς.

Ή κρευνα δμως τοϋ Μπωζούρ δέν στα
ματά ώς έδώ. Τό οξύ κα! παρατηρητικό 
μάτι του διεισδύει κα! στις κοινωνικές συν
θήκες κάτω άπό τίς δποΐες ζεΐ ό έλληνικός 
λαός, τις συνθήκες τής έργασίας του, τή 
διατροφή του, σέ συσχετισμό μέ τίς γε-  
νικώτερες συνθήκες τής παραγω γής. ’Α
πό τά  κρισαρισμένα συμπεράσματά του 
βγαίνει όλοζώντανη ή εικόνα τών προϋπο
θέσεων πού όδήγησαν τό σκλαβωμένο Γέ
νος στή λύτρωσή του. Φυσικά πολλές φο
ρές, επηρεασμένος ά πό  τή προσπάθειά  του 
νά έξυπηρετήσει τά συμφέροντα τής γα λ
λικής διπλωματίας, πέφτει έξω σέ όρισμε- 
νες άπόψεις του. Αύτό δμως δέν άναιρεΐ 
τόν βασικό προσανατολισμό τοΰ έργου  
του κα! τή μεγάλη σημασία πού έχει σή
μερα γ ιά  μάς. Γιατ! το  έργο αύτό τοΰ 
Μπωζούρ είναι ή Ιστορία τών Ελλήνων 
στό μεταίχμιο ,μιάς μεγάλης κοινωνικοοι
κονομικής άλλαγής, κι’ ένα πολύτιμο ντο
κουμέντο στό όπλοστάσιο τών πηγών τής
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νεώτερης Ιστορίας μας.
Βασικά συνετέλεσαν στή, πληρότητα αυ

τή ζ τήΓ έκδοσης, ποΰ πλουτίζει τή σ χετι
κή βιβλιογραφία μ’ ενα τόμο πολύτιμο, ή 
μεταφράστρια τοΰ έργου Ε λένη Γ αρίδη 
καί ό συγγραφέας Τάσος Βουρνάς πού έ- 
πιμελήθηκε, προλόγισε καί σχολίασε μέ 
επιστημοσύνη τις 3 0 6  σελίδες τών κειμέ
νων.

Π ε ρ ι κ λ ή  Π. Κ α  ί σ α  ρ η: «Η
Γ Λ Ω Σ Σ Α  ΤΩΝ ΤΕΧΝΩΝ —  Μιά μύ

ηση στή Τέχνη».  Σελ.  94,  ’Αθήνα 

1973

«Είμαστε απαίδευτοι γύρω άπό τά  θέ
ματα τής Τέχνης, είτε στή ζωγραφική ά- 
ναφέρο'^ται αυτά είτε στή γλυπτική καί 
στήν άρχιτεκτονική. Αύτή τή διάγνωση ερ- 
χεται νά μάς συνειδητοποιήσει τούτο τό 
βιβλίο τοΰ Περικλή Καίσαρη καί μαζί νά 
μάς δώσει τά  Αναγκαία έφόδια γ ιά  μιά 
ουσιαστική γνωριμία μέ τήν αφετηρία, 
τήν ουσία, τούς σκοπούς καί τή προιγμά- 
τωση τών καλλιτεχνικών τάσεων. Καί δέν 
απευθύνεται μόνο στό πλατύ καλλιεργη
μένο κοινό, απευθύνεται —  πάνω ά π ’ όλα 
νομίζω καί κυριώτερα —  στούς καλλιτέ
χνες πού ή δέν μπόρεσαν ή δέν προσ πά 
θησαν καί πελαγοδρομούν σ έ  κοινούς τό
πους έπανάληψης κι’ άντιγραφής, χωρίς 
νά κατορθώσουν νά ένστερνιστοΰν τή φλό
γ α  τής δημιουργικής άναζήτησης. Κι’ αύ
τό ισχύει τόσο γ ιά  τούς παραδοσιακούς 
λεγάμενους καλλιτέχνες, δσο και γ ιά  τούς 
άλεξιπτω τισιές τής μοντέρνας τέχνης, πού  
άγνοώντας βασικά αισθητικά θέματα, Α
λωνίζουν άνεξέλεγκτα στό χώρο τής άφη- 
ρημένης τέχνης, χωρίς νά ξέρουν τί κά
νουν, ποΰ σκοπεύουν καί τ! πάνω ά π ’ δλα  
άφαιροΰν. Ποντάρουν δλοι στήν έλλειψη 
γνώσεων τοΰ κοινού καί στήν άδυναμία  
του, άπό λόγους άγνοιας πρώτα, κι’ άπό  
λόγους συμβατικής κοσμιότητας υστέρα, 
νά άρνηθοΰν τό κάθε τι πού τούς παρουσιά
ζεται σάν έργο τέχνης. Σ' αύτή τήν άνού- 
σια πράξη συμβάλλουν κΓ ώρισμένοι αύ- 
τοτιτλσφορούμενοι «Κριτικοί», πού ωθού
μενοι, ποιος ξέρει άπό ποιους λόγους, 
έκθεκχζουν πρόσωτπα κΓ δχι έργα. Και φτά
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νουμε στό άποτέλεσμα νά θαυμάζουμε οτι
δήποτε μάς προσφέρεται, χωρίς νά ξέρου
με γιατί τό κάνουμε αύτό, οπότε θά άπο- 
φεύγαμε καί τά μοναδικά επίθετα που 
άφειδώς έκφωνοΰμε: «Θαυμάσιο», «υπέρο
χο», «καταπληκτικό». ΚΓ άπό κεΐ καί πέρα  
άγνοια τών πάντων.

Ό  Περικλής Καίσαρης είναι τεχνοκρι- 
τικός άπό τούς έγκυρότερους πού έχουμε 
σήμερα στόν τόπο μας. Μέ τίς γνώσεις 
πού άπόχτησε μέ μόχθο καί τή βαθειά 
εμπειρία πού διαθέτει πάνω στά  θέματα  
τής Τέχνης, καί θέλοντας συνάμα νά προσ
φέρει μιά άφοιρμή μύησης στά  βαθύτερα 
προβλήιματα καί στίς προοπτικές τής Τέ
χνης, σύνθεσε τό έγχειρίδιο αύτό πού έ
χει πολλά νά προσφέρει στό σύγχρονο  
πνευματικό άνθρωπο. Σέ τούτες τίς σελί
δάς έξετάζρνται jiiai παρουσιάζονται, ή 
άρχιτεκτονική, ή γλυπτική καί ή ζωγραφι
κή. ΚΓ εΐναι παρουσίαση υπεύθυνη και 
συενιδητή, μέ έπαγω γικό τρόπο δοσμένη 
καί μέ γλώ σσα πού ά γγίζει τή ψυχή τοΰ 
άναγνώστη. Ξεκινά άπό τά πρωτόγονα  
γλυπτικά δημιουργήματα καί φτάνει στά  
σύγχρονα ρθύματα. Τό ίδιο κάνει καί γιά  
τίς άλλες δυό μορφές τής Τέχνης. Μελετά 
τά προβλήματα κάθε περιόδου, άνατέμνει 
τούς όραματισμούς τών καλλιτεχνών, το
ποθετεί σωστά τήν κάθε τάση. ΚΓ έτσι 
παρουσιάζει μέ ένάργεια τή διαλεχτική 
άνέλιξη τής καλλιτεχνικής δημιουργίας. 
’Αλλά τής άληθινής δημιουργίας κΓ όχι τών 
έφή μερών ρευμάτων πού έζησαν δσο καί 
οί άντιπρόσωποί τους. ΕΤναι ίσως τό μο
ναδικό βιβλίο ά π ’ τό όποιο θά μπορέσει 
ό αναγνώστης νά άποχτήσει σαφή ιδέα 
τής έννοιας τοΰ έξπρεσσιονισμοΰ, τοΰ φω- 
βισμοΰ καί τοΰ κυβισμού, τού φουτουρι
σμού καί τοΰ ντανταϊσμού, τοΰ σουρρεα- 
λισμοΰ καί τής άφηρημένης Τέχνης, τής 
Τέχνης τοΰ Πικάσσο τελικά, τοΰ άνθρώπου 
αύτοΰ πού άνατάραξε τή σύγχρονη Τέχνη. 

Δέν εΤναι μόνο τέχνη ή άντιγραφή καί ή 
πιστή άπεικόνιση τής φύσης καί τών προ

σώπων. Αύτό γίνεται καί μέ τή φωτογρα
φία. Τέχνη είναι ή άναζήτηση τής ουσίας, 
ή άπομόνωση καί ή προβολή τοΰ συγκε
κριμένου θέματος πού ένδιαφέρει, ή άπει-



κονιση τοΰ παλμού τής εποχής, ή έκφραση 
τής αγωνίας και τής χαράς, ή βαθειά κα! 
δυναμική προβολή τών άνησυχιών κα! τών 
έλπίδων. Κάθ(ε έττοχή εκφράστηκε μέ τόν 
δικό της τρόπο. Σεβαστός κα! άξιοπρό- 
σεχτος. Δέν μπορούμε δμως νά  μένουμε 
σ αυτόν. Ή  ζωή συνεχίζεται έντονη κα! 
ή Τέχνη πρέπει κάθε φορά μέ καινούριο 
παλμό νά τήν έκφράζει. Ή στασιμότητα  
σέ ξεπερασμένες μορφές έκφρασης είναι 
όπισθοδρόμιση. Χρέος δικό μας εΐναι νά 
μάθουμε νά ξεχωρίζουμε τά αληθινά καλ
λιτεχνήματα ά π ’ τά έφήμερα κα! τυχάρπα- 
στα  δηιμιουργήματα. 'Κα! τό βιβλίο αύτό 
πού μέ τόση άγάπη, συναίσθηση ευθύνης 
κα! μοναδική παρρησία έγραψε ό Περικλής 
Καίσαρης, νομίζω πώς μάς δείχνει τό σω
στό δρόμο. Συνοδευμένο καθώς εΐναι κα! 
άπό αντιπροσωπευτικές εικόνες έργων ό
λων τών ρευμάτων, τό καθιστούν πηγή μο
ναδική ά π ’ δπου μπορεί κανε!ς ν’ αντλή
σει τις βασικές κι’ άπαραίτητες γνώσεις 
γιά  τήν Τέχνη, ώστε νά μήν «θαυμάζει υό- 
νο τό έργο', άλλά κα! νά μπορεί νά τό 
ξεχωρίζει, νά τό χαίρεται —  γιατϊ ξέρει 
τό γιατί —  ή νά τό άρνεΐται»,

Γ ΙΑΝΝ ΗΣ Γ. ΜΟΥΓ ΟΓ ΙΑΝΝ ΗΣ

Γ ι ώ ρ γ ο υ  Κ α φ τ α ν τ ζ ή : «  Ι
Σ Τ Ο Ρ Ι Α  Τ Η Σ  Π Ο ΛΕ Ω Σ ΤΩΝ Σ Ε Ρ 
ΡΩΝ ΚΑΙ Τ Η Σ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Σ  
Τ ΗΣ»,  ( τόμοι  Α κα! Β )

‘Ο ξεχωριστός ποιητής, πού έφερε στά  
σύγχρονα γράμματά μας τόν έλεγειακό 
λυρικό τόνο ά π ’ τϊς μνήμες τής κατοχής 
κα! τήν πικρή γοητεία ά π ’ αυτήν τήν με
γάλη έποχή, έδωσε κα! στήν ιστορική έ
ρευνα ένα μοναδικό· επιστημονικό έργο: τήν 
« Ισ το ρ ία  τής πόλεως τών Σερρών». Πρό
κειται γ ιά  μιά εκτεταμένη έργασία, πού 
άπαιτεΐ μόχθο, χρόνο, κριτήρια πνευματι
κής ικανότητας κα! σπάνιον οπλισμό φι
λολογικής έπάρκειας κα! πού, όχι μονάχα  
ευρύνει τούς ορίζοντες τής σχετικής βι
βλιογραφίας, ά λλά  κα! άξιοποιεΐ όλα τά  
δεδομένα κα! τϊς μαρτυρίες στον τομέα  
τής Ιστορικής σύνθεσης. Γι* αύτό, ή π ροσ 
φορά τοΰ Γ. Καφταντζή έχει τό βάρος 
άπόνα σημαντικό πνευματικό κα! έπιστη- 
μονικό γεγονός, πού πιάνει πολΰν τόπο ώς 
ένα κεφάλαιο στήν ιστορική βιβλιογραφία
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μας, γενικώτερα. Γ ιατί, πέρ’ ά π ’ τήν πο- 
λύτιμην εισφορά τοΰ συγγραφέα στήν συγ
κρότηση τής ιστορικής φυσιογνωμίας τών 
Σερρών, ώς διαχρονικής οντότητας, ό ά- 
θλος αυτός τοΰ ποιητή βάζει, γ ιά  τούς ει
δικούς τής ιστορικής έρευνας, μιά σπου
δαία οροθέτηση: νά δώσουν στούς νέους 
πού φιλοδοξούν νά διακριθοΰν στήν επι
στημονική άκαδημαϊκή επίδοση, ένα μέ
τρο κα! μιά έπίτευξη, πού αυξάνει τις α
παιτήσεις τής έποχής μας. Σ τις 850  σελί
δες τής ιστορίας αύτής, πού καλύπτουν οί 
δυό τόμοι, άποθησαυρίζοντοιι οί μαρτυ
ρίες, οί παραδόσεις, τό τοπίο, τά νομί
σματα, ή σχετική βιβλιογραφία, τά το
πωνύμια, οί επιγραφές, τά  μνημεία, ή ι
στορική άναφορά, επαρκής καί πρωτότυ
πη εΰοετηρίαση γιά  τήν εύκολη χρήση, 
καθώς κα! πλούσια τεκμηρίωση τής γενι- 
κώτερης ιστορικής συνθέσεως μέ επεξερ
γασμένα επιστημονικά σχόλια. Κα! όλ’ 
αυτά, μέ τήν Θέρμη τής όμορφης κα! κα
λοζυγιασμένης δημοτικής γλώ σσας, πού  
ό Γ. Καφταντζής έχει κα! ώς διανοούμενος 
καί ώς επιστήμονας, δημιουργούν ένα πρω
τότυπο ιστορικό έργο, πού θά πρέπει νά 
άςιολογηθεΐ μέ τήν μεγαλύτερη άγάπη κα! 
μέ πραγματικό θαυμασμό. Ή συνοπτική 
τούτη παρουσίαση, πού δέν ξεφεύγει ά π ’ 
τήν άπλή άναφορά στήν έμφάνιση τής ερ
γα σ ία ς αύτής κα! στήν άξια  τη; γιά  
προσπάθεια νά δώσουμε μιά ιστορική ον
τότητα σ ’ έναν χώρο, δέν μπορεί φυσικά 
νά προσφέρει περισσότερα γ ιά  τήν κριτι
κή αξιολόγηση ένός τέτοιου έργου. "Ετσι, 
επισημαίνουμε μονάχα τήν εισφορά τοΰ 
Γ. Κ. στήν σύγχρονη ιστορ ιογραφ ία  μ~ς 
καί ξεχωρίζομε τά κλΐμα, τήν ποιητική 
διάθ:εση τών εικόνων καί τήν πληρότητα  
τής ανάπτυξης, πού γίνονται μέ τά  ιδιαί
τερα προσόντα ένός ταλαντούχου, πράγμα  
πού βάζει, πιστεύουμε, μπρος σέ μιά εποι
κοδομητική δοκιμασία, τούς ικανούς σ υγ
γραφείς μας. Γ ιατί, αν βρεθοΰν άπό ένας 
σάν τόν Γ. Κ., στήν κάθε περιφέρεια, ή ι
στορική υπόσταση τής έθνικής μας φυσιο
γνωμίας, θά εϊταν αφάνταστα πιό μεγάλη 
κα! πιό συνδεδεμένη μέ τήν ζωή πού υπάρ
χει, στήν ελληνική έπαρχία, χωρίς μεγά
λες κα! άφηρημένες έννοιες στήν σύνθεσή 
της. ΔΗΜΟ ΣΘ.  Κ Ο Κ Κ Ι Ν Ο Σ
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