
2κ τ λ  : r r v  ·χ·*: ..· - j bw »  ~* . ,..r ; '.γ . yr‘ v  - - _ -  - · ■ 't< y?rf̂ . · »;r A - ^ ^ j r T ^ j y ^ i W e ^ s ^ ’jt s c c . 5 s j s T e i m i r w



Ι ΔΡΥΤΑΙ  1
t  MIX. Χ Α Ρ
E T .  Α. Φ Α Κ Α Τ Σ Ε Α Η Σ

952-54 J.,i I U- ]. L 7  I M
. Μ Α Ν Ο Σ  I I  Π  /  Μ π  Π  / )
; α τ ς ε α η ς  J I ! L v  1 ( L u  1 l i  1.1 L/ u  1 I / ’ 1

Ι Δ Ι Ο Κ Τ Η Σ Ι Α — Δ I ΕΥΘΥ N Σ I Σ 
1954— 56

t  MIX. Χ Α Ρ. Μ Α Ν Ο Σ
1956— 73

f  MIX. Χ Α Ρ .  Μ Α Ν Ο Σ  
ΔΙΙΜ. Γ. Κ Ο Κ Κ Ι Ν Ο Σ

Σ T  N Δ P Ο M A I 
(έχήσιαι)

’Εσωτερικού Δ ρ χ .  403
Νομ. Προσώπων, ’Οργανι

σμών, Τραπεζών » Ο̂Ο
Κοινυτήτον καί Σχολείων » 4ί>0
’Εξωτερικού Δολλ. -0
Τιμή τεύχους Δρχ. 100

Μ Η Ν Ι Α Ι Α  Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ  Ι Σ  
Ε Ν  Ι Ω Α Ν Ν Ι Ν Ο Ι Σ

Ι Δ Ι Ο Κ Τ Η Τ Η Σ  - -  Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Τ Η Σ
ΔΗΜΟ ΣΘ .  Γ. Κ Ο Κ Κ Ι Ν Ο Σ

Επι τροπή ' Επ ι μελί . :ας ϋ

Α Ρ Σ Ε Ν Η Σ  Γ Ε Ρ Ο Ν Τ Ι Κ Ο Σ  
Τ Α Κ Η Σ  Σ Ι ΩΜΟ ΠΟ Υ Λ ΟΣ  

Ν Ι Κ Ο Σ  Τ Ε Ν Τ Α Σ  
Κ Ω Ν.  ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Μ
F E D E R A T I O N  

I N T E R N A T I O N A L E  |
d e  lu  P re s e e  P e r io d iq u e

ΛΙΕΘΝΗΣ ΟΜΟΓΠΟΝΛΙΛ 

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

Ά ντε π ισ τέλ λο ντ α  Μέλη τής ’Επιτροπής 

Λ. I .  15 Ρ Α Ν Ο Τ Σ Η Σ  ( ΆΟήνα ι )

Χ Ρ Τ Σ .  Ζ Ι Τ Σ Α Ι Α  · θ εα / ν ί χ ι , ι

P I U 1 T .  Μ.  Ο Ι Κ Ο Ν Ό Μ Ο Υ  (’Αθήνα. )  

M I X .  I I E P  Α Ν Θ Η Σ  ( Ά 0 ή ν α · ι

Τ Α Κ Η Σ  Τ Σ Ι Α Κ Ο Σ  ( Α θή να · . ’·

’Ε μ β ά σ μ α τ α :  « Η Π . Ε Σ Τ Ι Α Ν »  ' Ο δ ό ς  Σ μ ύ ρ ν η ς  ά ρ ι θ .  11,  Ι ω ά ν ν ι ν α ,  Τ η λ έ φ .  2 6 . 6 5 9

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Λουκά Λούκα 
Σ τ έ φ .  Μ π έ τ τ η  
Δ η μ .  Τρ.  Π α π α ζ ή σ η

Κ ώ σ τ α  Π. Βλά χου

Κ ώ σ τ α  Π. Λ α ζ α ρ ί δ η

Νικολ.  Β. Λώλη

Μ. Βουδούρη 
Παύλου Α. Κ υ ρ ια κ ί δ ου

Θεμ.  Π α π α θ α ν α σ ί ο υ  
Δημ.  Σ ι ω μ ο π ο ύ λ ο υ  
Ή λ ί α  Σ ι μ ο π ο ύ λ ο υ  
Γ ι ώ ρ γ ο υ  Μ. Οικονόμου 
Βα σ ίλ η  Μά ρ γ α ρ η  
Χ ρ ι σ τ ί ν α ς  Β. Δεδούση

Κων.  Μ π ρ ά τ σ ο υ  
Θα ν άσ η  Π α π α θ α ν α σ ό π ο υ λ ο υ  
Andre Jean Paraschi 
Δημ οσ θ .  Κόκκινου 
Π αν αγ .  Τ ζ ι ό β α  
Δημ .  Πέτρου 
Γ. Κ ω λ έ τ τ α
Angiolo N a r d i  ( μετ .  Φ. Δέλφη)  
Ι σπ αν ι κό  (Ανωνύμου)  ( μετ άψ ρ .

Μ ά γ ι α ς  - Μ α ρ ί α ς  Ρ ού σ σο υ 
Δημ.  Μακρή 
Τ ά σο υ  Τ ρι αν τ αφ ύ λ λ ου

« Γ ι ά ν ν ι ν α »  ( π ί ν α κ α ς  ζ ω γ ρ α φ ι κ ή ς ) ...........................................
Ή  Κ ο β ί λ ι α ν η  ( ί σ τ ο ρ .  π ρ α γ μ α τ ε ί α ) ......................................
Β ι ο γ ρ α ψ ι κ ή  σ υ λ λ ο γ ή  λ ο γ ί ω ν  Ε λ λ ήν ω ν  τ ή ς  Τ ο υ ρ κ ο κ ρ α 

τ ί α ς  ( ί σ τ ο ρ .  σ τ ο ι χ ε ί α ) .......................................................
Κ τ η μ α τ ο λ ό γ ι ο  τ ω ν  μονών τ ή ς  π ε ρ ι ο χ ή ς  Κ ο υ ρ έ ν τ ω ν

Ί ω α ν ν ί ν ω ν  ( ί σ τ ο ρ .  σ τ ο ι χ ε ί α ) .......................................
’Α π ’ τ α  λ α ο γ ρ α φ ι κ ά  Κ ο υ κ ο υ λ ί ο υ  Ζ α γ ο ρ ί ο υ  ( λ α ο γ ρ .

μ ε λέ τη)  ............................................................................................
Τ ό  φ ί λ ε μ α  του  π η γ α δ ι ο ύ  —  Ο κ ο υ μ π ά ρ ο ς  τ ο ΰ  Σ τ α υ 

ρού ( λ α ο γ ρ .  σ τ ο ι χ ε ί α ) ........................................................
Ε λ λ η ν ι κ ά  σ υ γ γ ρ α φ ι κ ά  ψ ε υ δ ώ ν υ μ α  ( φ ι λ ο λ .  ερευ νά )  
Ή  κοινωνι κή καί  θ ρ ησ κε υτ ι κή  κ α τ ά σ τ α σ ι ς  τ ω ν  Ε λ λ ή 

νων φ ο ι τ η τ ώ ν  ( μ ε λ έ τ η )  .......................................................
Η ε ρ γ α σ ί α  κ α τ ά  τήν  χ ρ ι σ τ ι α ν ι κ ή ν  ά ν τ ί λ η ψ ι ν  ( μ ε λ έ τ η )  
\ \ - 2 2 2  μ.Χ.  ( Π ρ ο μ η θ έ α ς  Δ ε σ μ ώ τ η ς )  ( π ο ί η μ α )  . .
Ο ί  μ ε γ ά λ ε ς  α λ λ α γ έ ς  ( π ο ί η μ α ) ...............................................
Η Μ α ρ ί α  π ο ύ  δεν ή τ α ν  ( δ ι ή γ η μ α ) ......................................

F v ' o v a  —  Δέ  θάρθε ι  ( π ο ι ή υ α τ α ) .......................................
Α π ο σ π α σ μ α τ ι κ ά  κ ε ί μ ε να  α ρ χ α ί ω ν  κ ω μ ι κ ώ ν  δ ρ α μ ά 

των  του  4ου  Α ι ώ ν α  π . Χ ......................................................
' Ι ερή  μ ο ν α ξ ι ά  ( π ο ί η μ α ) ................................................................
Ή  π ο ί η σ η  τού  Γ. Ά θ ά ν α  ( δ ο κ ί μ ι ο ) .....................................
Τ ρ α γ ο ύ δ ι  δ εύτερο  ( π ο ί η μ α ) .......................................................
’Ανδ ρό ν ι κ ος  Κ ο μ νη νό ς  ( θ ε α τ ρ ι κ ό ) ........................................
Θ ε ατ ρ ι κ ή  π α ρ ά σ τ α σ η  ( π ο ί η μ α ) ...................................

Αντ ρες  ( π ο ί η μ α ) ..............................................................................
Α ι σ θ ή μ α τ α  κΓ α ι σ θ ή σ ε ι ς  ( π ο ί η μ α ) ......................................
Ε λ ε γ ε ί α  ( π ο ί η μ α )  . . . .............................................................

Λ α ζ α ρ ί γ ι ο  ντε  Τ ό ρ μ ε ς  ( π ε ζ ο γ ρ ά φ η μ α )  
Μάννα,  σ '  ε υ χ α ρ ι σ τ ώ  ( π ο ί η μ α )  . . . .
Δ ι ώ ξ α μ ε  τήν  π ο ί η σ η  ( π ο ί η μ α )  . . . .

Σελ. 666
» 667

» 690

» 703

» 706

» 720
» 723

» 738
» 749
» 762
> 763
» 764
» 765

» 766
» 779
» 780
» 786
» 788
» 816
» 816
» 817
» 820

» 821
» 827
» 828

ΑΓΙΟ ΜΗΝΑ VE ΜΗΝ. η μ ρ ι (.ο μ a
— - Τιμή στον -cr /o .  Καοα /τι ν'; < ' 
Διεθνείς έκΟέοκι; οτί| 1 ίιτσέντσα

(/.: Λημιονογο: καί. μεταιροαστες ( Ά ο π .  Γεροντικού) 
Κόκκινοι1). -  Κ ο ι τ ι κ ή τ ο ϋ |> ι (> λ ί ο ν 
Έπανοο0<<>τικύ έττίμετοο.

Δ ) Ν Σ Ε 1 Σ :  Σ υ ν τ ά ξ ε ω ς :  Δ.  Κόκκινος  —  Με λε τ ί ου  Γ ε ω γ ρ ά φ ο υ  51 - ’ Ι ω ά ν ν ι ν α
Τ υ π ο γ ρ α φ ε ί ο υ :  Φ. Β. Μ π α μ π ο ύ σ η ς  —  Γ. Δ ι β ο λ ή  15 (Α.  Τ ο ύ μ π α )  - Θ ε σ ) ν ί κ η  

Έ κ τ ύ π ω σ ι ς :  Τ υπ ο γρ α φ ε ΐ ο ν  «Η Δ Ω Δ Ω Ν Η » ,  Κ ο ν ί τ σ η ς  19 5 ,  τηλ .  9 2 0 . 61 G -—  Θ ε σ ) ν ί κ η



ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ

ΤΟΜΟΣ ΚΣΤ' - ΤΕΥΧΗ 305 - 306 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1977 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ



Λ Ο Υ Κ Α  Λ Ο Υ Κ Α  : "ΓΙΑΝΝΙΝΑ,,
(πλαστικό μέ σπάτουλα)

Ή  ζωγραφική τοΰ Λουκά Λουκά κρατεί μια στέρεα πλαστική δομή, ϊνα ορατό σχέδιο κι* 
έχει διαχυμένη μια λυρική -ποίηση, wou άναδεικνύονται μέ τήν άρρενωττή έτπφάνεια τής έκ- 
φραστικής υλης (ττλαστικό). ’Ακόμα, ή χρωματιστή λιτότητα και τό άνθρώπινο στοιχείο 
μέσα στήν φύση τής δίνουν μια έντονη αίσθηση τής καθημερινότητας.
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Άναδιφώντας τά Α ρ χ ε ία  τής Μητρόπολης μας μέ σκοπό τή συγκέντρω ση 
στοιχείων γιά τούς Ήπειρώ τες ε υ ερ γέτες  τής Τουρκοκρατίας, είδα καί άριθμό 
έγγράφων, ήλικίας έκατό καί π λέον χρόνω ν, άναφερόμενων στό Σ χο λειό  τής Κο- 
6ίλιανης Γραμμενοχωρίων, πού 'ίδρυσαν στίς άρχές του περασμένου αιώνα οί άπ’ 
έκεί καταγόμενοι ευερ γέτες  έμποροι τής Μόσχας Γο ρ γό λη δ ες, πατέρας καί 
γυιός. Στά 0n‘ δφι έγγραφα, που συνιστοϋσαν ένδιαφέρουσα σελίδα τής εκπαι
δευτικής Ιστορίας τοϋ χωρίου καί του τόπου, θεώρησα σκόπιμο μαζί μέ τό σχολια- 

: σμό τους, τίς βιογραφίες των ευεργετώ ν - Ιδρυτών του Σχο λείο υ  καί τά κατά τή
. - λειτουργία τοΰ λόσσου τους, νά προτάξω καί εικόνα τοϋ χωρίου τής έποχής αύτών
! των έγγράφων, τής φύσης καί τών άνθρώπων του, σ υνοδευόμενη μέ εύρεϊα έπι- 

σκόπιση τής Ιστορίας του όπό τά παλαιότερα κι ώς τΙς άρχές τοϋ αίώνα μας χρ ό 
νια, μέ βάση τή σχετική παρατιθέμενη στό τέλος βι6λιογραφία άλλά καί ά λλες 
είδήσεις προερχόμενες άπό ένθυμήσεις, έπιγραφές καί τοπικά κείμενα, άγνω 
στες.

Τ ή ν  είκόνα αύτή τοϋ μικρού συγκεκριμένου χώρου μέ τή ζωή καί τΙς περιπέ
τειες τών κατοίκων καί τής γή ς  τους κατά τούς αιώνες πού πέρασαν, καί μάλιστα

I  έκείνους τής τουρκικής δουλείας, κοινή κι άπαράλλαχτη μ έ  τών Γραμμενοχω ρίω ν 
! όλων μέ τά όποια άποτελεϊ άδιάσπαστη γεωγραφική καί πολιτιστικήν ένότητα, σέ 

συσχετισμό καί άναφορά μ’ αυτήν τής έπαρχίας καί τής Η π είρ ο υ  γενικώ τερα, 
προσπάθησα νά συμηληρώοω μέ τή ν  άνίχνευση καί μ ελέτη  καί ολων τών επί μ έ
ρους, τών άζιολογώτερων, Ιστορικών μνημείω ν τοϋ χωριοϋ καί κάποιων μνημεια- 

! κών πολιτιστικών στοιχείων του άκόμα, μέ έπίμονη καί προσεκτική έπΐ τόπου £- 
ί ρευνα. Τό  άν καί ώς πιό βαθμό, ξεπερνώ ντας τΙς έ γ γ ε ν ε ίς  δυσκολίες πού πα- 
! ρουσιάζει τό θέμα, έπέτυχα αύτόν τό σκοπό μου, θά τό κρίνει ό άναγνώ στης. Θέ- 
ί λω νά πιστεύω δμως, πώς ή παροϋσα προσπάθεια, προϊόν μόχθου πολλοϋ καί ά- 

γάπης γιά τό χωριό καί τήν περιοχή του, θά άποθεί οχι μονάχα όργα νο σ τενής 
γνωριμίας μαζί του άλλά καί άφορμή καί βοήθημα συγγραφής παρόμοιων μ ελε - 

; τών γιά τάλλα Γραμμενοχώρια.
Πρός τούς Κοϋιλιανίτες κ.κ. Δημ. Παπαδόπουλο καί Λευτ. Π α π α γγέλη , πού



μου παράδωσαν πρόθυμα, νά  τά χρησιμοποιήσω, οικογενειακά τους έγγραφα, 
τούς άλλους χωριανούς γιά τις πληροφορίες τους καί τό ν έρασιτέχνη φωτογράφο 
κ. Γ . Ζιώγα γιά τις φωτογραφίες, έκφράζω κι άπ’ έδω τΙς θερμές μου ευχαριστίες.
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A. ΤΟ ΧΩΡΙΟ

1) θέση — φύση καί άνθρωποι — όνομα

Μεσημβρινά τής «κλεινής κώμης Γραμμένου» καί σέ μικρή απ’ αυτήν απόσταση, 
βρίσκεται τό χωριό Κοβίλιανη (τ. Πολύλοφος) μοιρασμένο σέ δυο συνοικισμούς 
’Άνω καί Κάτω Χώρα.

Απλωμένο κατάπλαγα κι ως τήν κορφή ράχης πουρναρόσκεπης, χαμηλής, προς 
τό βοριά, προέκτασης τοΰ βουνοΰ τής Δωδώνης, κατέχει περίοπτη θέση στό γρα
φικό τών Γραμμενοχωριών οροπέδιο, πού συνθέτουν λοφοσειρές μέ κοιλάδες εναλ
λασσόμενες και διασχίζει δ ξηρόλακκος Βαρκός. Ψηλά από τήν ’Άνω Χώρα, θεω
ρώντας το βλέπεις τά πρόσχαρα χωριά του, τά περισσότερα, Γραμμένου, Βράβορη, 
Ντόμπρου, Τσέργιανη, Βαενίτη, Περάτι, Ζευγάρι, Κόνισκα, Λιόκου, σέ μικρή με
ταξύ τους απόσταση, νά προβάλλουν, κουρνιασμένα σέ λοφοκορφές ή πλάγια, μέσα 
από συστάδες δέντρων καταπράσινων τά λευκά πυκνά τους σπίτια, θέαμα εξαίσιο. 
Καί πάνω απ’ δλα, τά χωριά, τις ράχες, λακκιές κι ισιώματα, γυμνά ή δασωμένα, 
μιά λαγαρή ανάλαφρη ατμόσφαιρα κι ενας δρίζοντας πλατύς, πού κλείνουν στό βά
θος γύρω, τυλιγμένα στήν καταχνιά, τά γνωστότερα βουνά τής Ηπείρου. Ό  θεατής 
απολαμβάνει απ’ εδώ τήν πλούσια φυσική ζωγραφιά μ’ αισθήματα αγαλλίασης καί 
-ψυχικής ευφορίας. Πίσω από τό χωριό καί κάτω, κυλάει κατά τόν Καλαμά αθέατο 
τό ποταμάκι Σπηλιοπόταμο, δ Δώδων τών άρχαίων, δριο φυσικό τής περιοχής από 
τήν μεριά τής Δύσης, ενώ τό βουνό τής Σαντοβίτσας βορειοανατολικά μάς κρύβει 
τόν κάμπο τών Γιαννίνων.

Ό  ευρύς ορίζοντας τοϋ χωριού, ό καθαρός άέας, τό ξηρό κλίμα κι ή λιγοστή 
καί δύσκολη γή του, έχουν διαμορφώσει τή γερή ιδιοσυγκρασία τών κατοίκων, τό 
φίλεργο, φιλοπρόοδο κι επιχειρηματικό τοΰ χαρακτήρα τους. Ειδικά γιά τήν Κοβί
λιανη, τήν παλιότερη, τής περασμένης δηλ. εκατονταετηρίδας καί τών πρώτων δε
καετιών τής τρέχουσας, τή φύση καί τούς ανθρώπους της, ισχύουν ακριβώς, δσα οί 
γνωστοί ιατροφιλόσοφοι Γούδας καί Λαμπρίδης άναφερόμενοι στά Γραμμενοχώρια, 
πριν εναν περίπου αιώνα, έγραψαν: «Είναι τώ δντι ευχάριστος, γράφει ό πρώτος, 
ή από υψηλού τίνος μέρους άποψις τών χωρίων τούτων. "Απαντες μέν ο'ι οΐκοι αυ
τών, καίτοι οί πλεϊστοι μή κεχρισμένοϋ δντες δι ασβέστου, φαίνονται δμως κατάλευ- 
κοι* διότι ού μόνον είναι έκτισμένοι διά λίθων λευκών άλλά είναι πρός τούτοις καί 
έσκεπασμένοι διά πλακών όμαίων1, άλλως δέ, δσον σπάνιον είναι τό νά εύρη τις έν

1) Διαφωτιστικώτατο ώς πρός τά  άπαιτούμενα υλικά καί λοιπά £ξοδα γιά το χτίσιμο σπι
τιού τοΰ χωρίου τής εποχής περίπου πού γράφει αυτά ό Γούδας, είναι τό ακόλουθο πα
λαιό σημείωμα:
«1882 Αβγούστον 30 Σιμιόνου 
τά δσα έξοδα κόμου εις το σπίτι

800 οκάδες αζβέστι ΥQ- 135
εις πορττα ξιλα παραθιρα σιδεριές 105:20
είς ξιλα δια παραθιρα εις ριξεδες 10:10
εις κλιδονά πρόκες κλίτσες 18
δια πιρονια I2:^



«ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ

τοΐς χωρίοις τούτοις οίκον έσκεπασμένων διά κεράμων ή διά σάλμης, τόσον σΰνηθες 
είναι τουναντίον τό νά εχη έκαστος οίκος καί πολλά δωμάτια ή χωρίσματα, τινές δέ 
μάλιστα τούτων δεν στερούνται καί άνωγείων' άπαντες λοιπόν οί οίκοι μακρόθεν φαί
νονται κατάλευκοΓ τό δέ έδαφος, τόν μέν χειμώνα φαίνεται ερυθρόν ενεκα τοΰ έρυ- 
θρίζοντος τότε χώματος τής γης, τό δέ εαρ ή τό θέρος φαίνεται πρασινίζον ή χρησί- 
ζον καί τά εν αύτοίς κενά διαστήματα παριστώσι ποικιλωτάτας παραλλαγάς. ’Άλλως 
τά χωρία ταΰτα καίτοι αγονα καί ξηρά, ενεκα δμως τής απίστευτου φιλαργίας καί 
νοημοσύνης τών κατοίκων δεν είναι καί τά άπορώτερα τών τής ’Ηπείρου χωρί
ων. . .»2. Σέ άλλο σημείο τοΰ έργου του ό ίδιος διαπρεπής λόγιος γράφει, πώς «εις

> Λ > 5 -ν 0 * 5/ \ t /τα λεγομενα 1 ραμμενοχωρια ητο και είναι ευτυχώς σχεδόν άγνωστον το αμαρτημα 
τής ζοοοκλοπής. . · άδικουμένου δέ τινός καί μάλιστα γυναικός χήρας ή ορφανών 
τρέχουσιν εις βοήθειαν ού μόνον άπαντες οί συγγενείς καί φίλοι άλλά καί άπαντες 
οί τοΰ χωρίου κάτοικοι. . .  τοΐς δέ εκ τής τύχης δυσπραγοΰσι συγχωρίοις ουδέποτε 
παρέχουσιν έτοιμον ελεημοσύνην, ΐνα μή καταοτήάωσιν αυτούς οκνηρούς' άλλά κατά 
τάς έορτασίμους ημέρας, καθ’ ας δέν επιτρέπεται ή υπέρ τών Ιδίων εργασία, σπεί- 
ρουσιν υπέρ τών δυσπραγούντων τά λεγάμενα π α ρ α σ π ό ρ ι α ,  εν οίς ό υπέρ 
ού σπείρονται ταΰτα μόνον τόν σπόρον, τό έδαφος καί τήν τροφήν τών εργατών κα
ταβάλλει’ σύμπασα δέ ή εργασία ανθρώπων τε καί ζώων τω προσφέρεται δωρεάν. 
Τοιαΰτα παρασπόρια, συνεχίζει, σπείρουσιν καί πρός διατήρησιν ενδεών ναών η πρός 
άνακαίνισιν αυτών καί πρός σύστασιν καί διατήρησιν σχολείων καί πρός ζωάρκειαν 
ιερέων τε καί εύσεβών καί ενάρετων καλογραιών. . .»· Τέλος, άναφερόμενος στό φί
λεργο τών συντοπιτών του, προσθέτει, πώς «καίτοι άσπλάχνως καί μέχρις όστέων 
φορο?,ογούμενοι π?\.ηρο')νοντες, δηλ. τεσσαράκοντα τέσσερα τοΐς εκατόν φόρον επί 
τών προϊόντων των, έν τοΐς οίκίαις ομως αύτών εχουσιν οικιακήν τινά συσκευήν κατά 
τι άνετωτέραν τής ύπαρχούσης παρά πολλοϊς άλλοις λαοίς ήττον φορολογουμέ- 
νοις. . .»3.

Ό  δέ Λαμπρίδης συμπληρώνει: «Τό κλίμα τών Γραμμενοχωρίων είναι ίσως 
μετά τό τοΰ Άργυροκάστρου τό άξιολογώτερον έν Ήπείρω* οΐ όίνδρες τών δέκα 
τούτων χωρίων είναι δραστήριοι καί ιππείς άριστοι, οί δέ γυναίκες έργατικώτατοι, 
ού μόνον τούς συζύγους αύτών εις τούς αγρούς άκολουθοΰσαι καί μετά μόχθου συν- 
εργαζόμεναι, άλλά καί οίκοι τό εριον κατεργαζόμεναι τά πρός ενδυμασίαν αύτών τε 
καί τών λοιπών τής οίκογενείας μελών κατασκευάζουσιν όπως καί τό πλεΐστον τών

μυργιατικα τις τσεδος δια πλακα 24
ε’ις πιρόνα πόρτας σανίδια παράθυρα καί ξιλα δια σιμδάρες ( ;)  20:10
2 μιργιατικα μαστορου δια παραθιρα λιθάρι 10

335:30
εις χτιστικά μαστορα γρ. 385
9 μιργάτκα δια πλακα 63

783:30
Τα ανου γρόσια επτακόσια ογδόιντα τρια και τριαντα παράδες καθός και το ψομί και 
προσφάγι της ανο εργασίας μαρτυρουμι ιμις ι μαστόρι οτι επλιροθηκαμαν απο τούς διο 
αδελφούς Παναγιοτιν παπα και ξοη παπα καθώς ( ;)  πιστοπιόν ι αξάδες καί ο μου- 
χταρις.

νικολας μαστορας χοριον σκλουπου ( ;)
% κόστα μαστορας »

2) Πρ6λ. Ά ν. Γούδα: Παράλληλοι Βίοι τόμ. Γ ' ’Λθ. 1870 σελ. 1 -2 .
3) Πρ6λ. Ά ν. Γούδα δ.π. τόμ. Α ' Ά θ . 1869 σελ. 250, 252 -3 .
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λοιπών οτΰ τμήματος γυναικών' είναι δέ ώραίαι, γλυκύφωνοι καί πολύτοκοι. Σπα- 
νίως άπαντά γυνή έν Γραμμενοχωρίοις τριετές χειραγωγούσα παιδίον καί μή θη- 
λάζουσα η έπωμίζουσα...». Καί παρακάτω: «Γενικώς οί άνδρες τών Κουρέντων εί
ναι γεωργοί διότι τό έδαφος γόνιμον εις σίτους καί αμπέλους, δταν δέ τό εαρ βροχε
ρόν καί εις άραβόσιτον άφθονον. "Οθεν καί ευάριθμοι εν προγενεστέροις χρόνοις 
άπεδήμουν. Τό έδαφος τών Γραμμενοχωρίων καίπερ μικρόν εις εκτασιν, άνυδρον 
καί πετρώδες, ήν δμως γονιμώτατον παράγον ετι καί νυν τόν κάλλιστον έν Ήπείρω
σίτον, ολίγοι δέ έκ τών κατοίκων ήναγκάζοντο νά γίνωνται μεταπράτται............
Μετά τήν καταστροφήν όμως καί έκρίζωσιν τών δασών τό έδαφος αύτών άπώλεσε 
πολύ τής γονιμότητάς των καί αναγκάζει νύν πλείονας τών κατοίκων νά άποδημω- 
σιν. . .»4.

’Αξίζει ν’ αναφέρω στό σημείο αυτό δσα ό Γάλλος Φρ. Πουκεβίλ επί δεκαετία 
(1806— 1815) πρόξενος τής πατρίδας του στην αυλή τοΰ Άλή, γιά τήν περιοχή μέ 
«τούς άσβεστολιθικούς λόφους» πού έπισκέφθηκε ό ίδιος, γράφει: «'Τπάρχουν εδώ, 
λέει, κατά μετάφρασή μου, άρκετά χωριά, καθώς Μοσπίνα, Γραμμένο, Κοβίλιανη, 
Περάτι, πού δεν έχουν παρά ενα πηγάδι κοινό γιά τις ανάγκες ενός πληθυσμού 130 
οικογενειών χριστιανικών περίπου έγκατεστημένων σ’ αυτούς τούς βράχους πάνω, 
δπου τό ολίγο καλλιεργήσιμο έδαφος είναι μιας σπάνιας γονιμότητας. Οί χωρικοί 
δμως άδιάφοροι γιά τό μέλλον, πού δεν τούς παρέχει παρά μιά προοπτική δουλείας, 
άφοΰ άπογύμνωσαν τόν τόπο από τά δάση βγάζουν τώρα τις ρίζες τών δρυών καί

<ν \ 5 ί  3 ϊ  Ο  '  3 '  '  t  \ 9 \  \ t  \πουρναριων που απομειναν, ευχαριστημένοι δε απο τα χρήματα, που απο την πώλη
ση τους παίρνουν, άφήνουν νά χάνεται αυτή ή γονιμότητα τής γής άπό τήν έπενέρ- 
γεια τών βροχών καί τών χειμάρρων, πού παρασύρουν τό άλλοτε συγκρατοΰμενο άπ* 
αυτές χώμα καί εξαντλούν ετσι στό ελάχιστο τήν ευφορία της. Μπορεί νά πει κα
νείς, πώς, μέσα σέ λίγα χρόνια, ή γή πού δουλεύουν τώρα, στερημένη άπό δένδρα, 
εκτεθειμένη στις καυστικές ακτίνες τοΰ ήλιου, διαβρωμένη άπό τά νερά, πού δεν βρί
σκουν πιά εμπόδιο στήν ορμητική ροή τους, θά καταστεί άγονη καί θ’ άναγκασθοΰν 
τελικά νά τήν έγκαταλείψουν. ’Αλλ’ οί ανάγκες τής στιγμής τούς παρασύρουν κι οί 
καταπιεζόμενοι άγρότες κατέχουν τώρα μιά γή, πού δεν είναι γιά τά παιδιά τους πα
ρά κληρονομιά άπό μόχθο, ποινές καί ταπεινώσεις. . ·»4°.

Τή φιλεργία τέλος τών κατοίκων τής περιοχής, «μονάτων ρωμαίων» δλων, τήν 
νοημοσύνη, τήν περί τά γεωργικά άξιοσύνη, τήν φιλοπατρία, τήν επιχειρηματικό
τητα άλλά καί τήν εριστική διάθεση τοΰ χαρακτήρα τους, έξήρε τήν ίδια εποχή 
(1812) κ ιό  Δάσκαλος Ψαλίδας γράφοντας γι’ αυτούς, πώς «είναι μύρμηγκες τής 
γής. . . διαφυλάττοντες πάντοτε τό φυσικόν τοΰ γένους φιλόνεικον. . .»4Ρ.

Τό δνομα τοΰ χωριοΰ, πού τό βρίσκουμε σέ παλιότερα κείμενα σάν Κοβίλλια, 
Κοβίλιες, Κοβελιανή, Γκοβίλιανη καί Κουβίλιανη, είναι σλαβικής πιθανώτατα προ
έλευσης, άγνωστο δμως ποιας άκριβώς σημασίας. Ό  Vasraer διερευνώντας το5 γνω
ματεύει δτι είναι σλαβικό άπαντώμενο ευρύτατα στήν πολωνική μάλιστα γλώσσα υπό 
τούς τύπους kobylany καί kobylanka τό ερμηνεύει δέ χωρίς καμμιά έξήγηση, ίσως 
γιατί μεταφέρει γνώμες άλλων, σάν φοραδότοπο ή φοραδοχώρι (stutendorf), τόπο 
δηλ. ή χωριό, πού βγάζει ή τρέφει φοράδες. Πράγματι στή βουλγαρική, γιατί εξα
κριβωμένα αυτό τό ιδίωμα μιλοΰσαν οί έπήλυδες, ή φοράδα λέγεται kobnla (πρφ. 
κομπίλα), μέ τήν τοπωνυμική δέ κατάληξη - ιανη, πού είναι πληθυντική6, τό δνομα

4) Πρ6λ. Ί .  Λαμπρίδη: Ή πειρ. Μελετ. Τεϋχ. Γ ' Ά θ . 1888 σελ. 48 καί 50-1 . 
4α) Πρβλ. F. PouqueviHe: Voyage dans la Grece V.I. pag. 40G—7.
4(5) Πρβλ. Ή π . Χρον. 1931, σελ. 61.

5) Πρ6λ. Max Vasmer: Die slaven in Griechen and. Leipzig 1970 p. 37.
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τοϋ χωριοΰ κάτι περίπου τέτοιο σημαίνει. Στήν πιο πιάνω έν τούτοις ερμηνεία τοΰ 
τοπωνυμίου, πού δεν βλέπω νά καλύπτει έντελώς, τουλάχιστον σήμερα, ή θέση τοΰ 
χωριοΰ, θά παραθέσω καί μιά δεύτερη, τό ίδιο πιθανή, τήν ακόλουθη:

Δυνατό τό δνομα τοΰ πρώτου οικιστή ή κυρίαρχη τοΰ χωριοΰ νά ήταν δμόρ- 
ριζο ή παραγωγό τοΰ σημαινόμενου ζώου. Μνημονεύω στό σημείο αυτό τό Σέρβο 
πατριώτη Μίλος Κοβίλοβιτς, πού σκότωσε μετά τή μάχη τοΰ Κοσσυφοπέδιου (1389) 
τόν Τοΰρκο Σουλτάνο Μουράτ7 άλλά καί. τό έν χρήσει σήμερα Ηπειρωτικό έποονυμο 
Κομπίλας. Μέ τήν πληθυντική δέ κατάληξη - ιανη, πού είναι συχνά καί «κατάληξη 
ονομάτων κατοίκων»8, χαρακτηρίζεται δέ από τις παλαιότερες αναγόμενες στις πρώ
τες εδώ εγκαταστάσεις Σλάβων, νά έσήμαινε τούς ανθρώπους ή συγγενείς τοΰ χω
ροδεσπότη κατοίκους τοΰ χωριοΰ. Θά παρατηρήσω ακόμα, πώς στό ίδιο σλαβικό ιδί
ωμα τό άλογο λέγεται ΚΟΗ (πρφ. κόν), λέξη πού διακρίνουμε στή ρίζα γνωστών 
τοπωνυμίων, καθώς Κόνιτσα, Κονίσπολι, Κονισκό, 'Κόνισκα, δτι μεταξύ τών γειτονι
κών χωριών Κοβίλιανη καί Κόνισκα9, έκτείνεται εύρεΐα επίπεδη σχεδόν περιοχή ευ
νοούσα τή χρήση καί συντήρηση αλόγων, ό δέ χαρακτηρισμός τών κατοίκων άπό τό 
Λαμπρίδη ώς «Ιππέων αρίστων» δικαιολογεί, ώς ενα βαθμό αυτά τά όνόματά τους.

Δεν άποκ?>.είω, τέλος, σάν μιά τρίτη έκδοχή ερμηνείας τοΰ τοπωνύμιου, νά οφεί
λεται αυτό σέ ιδιότητα χαρακτηριστική τοΰ έδάφους, στήν εδαφική ίσως διαμόρφωση 
τής θέσης, όπου τά δυο ισοϋψή καί παρά?«Ληλα μεταξύ τους αντερείσματα —  στό £να 
άπ’ αυτά τό ανατολικό είναι χτισμένο τό χωριό —  μέ τή μικρή παρεμβαλλόμενη κοι
λάδα σχηματίζουν είδος σαμαριοΰ, γιατί βέβαια φοράδας κι οχι αλόγου αρσενικού, 
αυτό μόνο οι παλιοί καί ξένοι ονοματοθέτες του τό γνώριζαν. Στις παραπάνω έκτε- 
θεΐσες απόψεις θά πρέπει νά προσθέσω μέ τήν ευκαιρία καί τή λαϊκή, τών ίδιων δηλ. 
τών κατοίκων, πού παρετυμολογώντας τό δνομα τοΰ χωριοΰ άλλά στηριζόμενοι καί 
στό πραγματικό γεγονός, πώς αρκετές άπό τις οικογένειες του ήρθαν άπό άλλα μέρη, 
γνωματεύουν —  έτσι τούλάχιστο μοΰ είπε σεβαστός πρεσβύτης, πού ρώτησα —  πώς, 
«Κουβίλιαν Υ ν είπαν γιατί γίν’κι άπού κουβαλήματα, φιρτ’κούς νά καταλάβ’ς».

2) 'Ιστορική άναδρομή .

Δέν είναι ακριβώς γνωστό πότε συνοικίσθηκε τό χωριό. Ή  περιοχή του δμως

6) Πρβλ. G. Stadtmiller: Τά προβλήματα τής Ιστορικής διερευνήσεο>ς τής ’Ηπείρου. Ή π . 
Χη. 1934 σελ. 160—1.

7) Πρβλ. Μεγ· Έ γκ. τόμ. ΙΖ ' σελ. 417.
8) Πρβλ. Jordan Zaimov: ’Εγκαταστάσεις τών Βουλάρων Σ λάβον στή βουλγαρική χερ

σόνησο — Περιληπτική μετάφρ. καί παρατηρήσεις Ά θ . Θαβώρη, Θεσ)νίκη 1972, σελ. 
12—3.

9) Τό χωριό άναφέρεται σέ παλιότερα κείμενα ώς Κόνισκα (πρβλ. Γούδας δ.π. Γ ' σελ. 2), 
πού φαίνεται δ σωστότερος τύπος καί δχι Κόντσικα καί Κόντσκα, πού λέγεται σήμερα. 
Παραθέτω αυτούσιο τό άκόλουθο παλιό πωληΐήριο έγγραφο: «ετος 1856 Ιουναρίου 8. έ- 
σιμφονίσαμαν έγω δ πέτρος με τόν Χρίστον λαμπρουσι άποχοριον Κ ό ν ι σ κ α  δτι 
αγόρασα το αμπέλι ις το παπαδά δια γροσια 100 ητι εκατό σίνορο με τον δγγελι γου
ν αοι απο χοριόν περάτι κε με τον φιλιο κέφο άποχοριον κοβιλιανι κεμε τον τζοκανι μο- 
σπινα ζαβιταβι δεν εχι να καμι κανένας τίποτε κι δπιος να το κιρισι £χι να δόσι ις τιν 
αγιοτατιν μιτροπολιν γρ. 500 ιτι πεντακόσια κε εξαποφασεος

Χιτο στεριος μαρτιρο '
μιτρο ζακας μαρτίρας». 

νΑλλ(υστε καί σήμερα τούς κατοίκους τοΰ χωριοΰ λέμε κουν’σκιδτις, κατά τό τοπικό Ι
δίωμα, κι δχι Κουν’τσκιώτις.
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κατοίκουνταν από τά πανάρχαια χρόνια, καθώς σωζόμενα ίχνη οικισμών κα'ι κάστρων 
σέ τρεις τουλάχιστο μεριές του φανερώνουν, αποτελούσε δέ, κατά μιά εκδοχή10, ή μα
κριά κορυφογραμμή τοΰ λόφου πάνω στον όποιο βρίσκεται, τό δριο μεταξύ τών δυο 
μεγάλων ηπειρωτικών άντιπάλων φΰλων οΜλοσσών και Θεσπρωτών. Συγκεκριμένα, 
στή φυσική ορεινή γραμμή, πού ξεκινάει άπό τή Μανωλιάσσα και φθάνει ώς τήν 
Πογδόριανη, στον Κασσιδιάρη, πέρα άπό τόν Καλαμά, υπάρχουν, καθώς άναφέρε- 
ται, εγκατεστημένες πάνω άπό δέκα άκροπόλεις, άριθμός εξαιρετικά μεγάλος γιά τόσο 
μικρή σχετική άπόσταση. «Τά φρούρια αυτά (Μοσπίνας, Ψήνας, Κοβίλιανης, Γραμ
μένου, Άραχοβίτσας, Βελτσίστας, Δραγουμής, Κρετσούνιστας, Παλιογκρίμπιανης, 
Πογδόριανης, Ζαγόριανης) έλέγχοντα τις επίκαιρες θέσεις, ήταν άναγκαΐα γιά τήν 
φύλαξη τών μεταξύ Μολοσσίδος καί Θεσπρωτίας συνόρο)ν», δταν άκόμη ή τελευταία 
αυτή ήταν αυτόνομη, πριν δηλ. οί Μολοσσοί έπεκτείνουν πρός τά κεΐ τό βασίλειό τους 
(α ' μισό τοΰ Δ ' π.Χ. αιώνα). Άλλά καί στό νεώτερο παραγκώμι τών κατοίκων τοΰ 
χωριοΰ καί τής περιοχής «μαυρογόνατοι», μπορεί ίσως νά ύποψιασθεΐ κανείς τούς 
μακρινούς προγόνους τους Σελλούς, τούς «άνιπτόποδες», πού κατοικούσαν άπό τή 
«δυσχείμερον» Δωδώνη γύρω, κατά τή γνωστή ομηρική στό Δία επίκληση τοΰ Άχιλ- 
λέα, καί πού κι αυτοί εδώ, καθώς εκείνοι, τιμούσαν τή βελανιδιά σάν Ιερό δέντρο100.

ΕΙδήσεις βέβαια Ιστορικές γιά τή συγκεκριμένη μικρή περιοχή κατά τά αρ
χαία αυτά χρόνια δεν έχουμε. Κάποια ερευνά άνασκαφική αξιόλογη, πού μέχρι στι
γμής δεν εγινε, ϊσως έπλοΰτιζε τις ισχνότατες στό σημείο αύτό σχετικές γνώσεις μας.

Τμήμα έν τούτοις ή περιοχή τής 'Ελλοπίας, πρώτης κοιτίδας τών Μολοσσών, 
πού ήταν γνωστή άπό τόν καιρό τών ποιητών άκόμα ('Όμηρου καί Ησίοδου) γιά τά 
πολλά σπαρτά, τά καλά λειβάδια καί τά κοπάδια τών βοδιών καί τών προβάτων, ε- 
ζησε αιώνες ειρηνικά ανάμεσα στήν Πασσαρώνα, δπου βασιλιάς, άρχοντες καί λαός 
κατά τις ετήσιες εκεί συνελεύσεις τους έδιναν μπροστά στό ιερό τοΰ Άρειου Δία τις 
αμοιβαίες ένορκες υποσχέσεις καί τή Δωδώνη «τήν αίπύνωτον» μέγα θρησκευτικό 
κέντρο τών Ήπειρωτών καί τό παλιότερο τών Ελλήνων μέ τις συχνές θεωρίες τών 
προσκυνητών καί τις κατά καιρούς πανηγυρικές συνάξεις.

’Αργότερα ή περιοχή καί ή Μολοσσία γενικώτερα θά προβάλλει πρώτη φορά 
κατά τή διάρκεια τής βασιλείας τοΰ δαιμόνιου Πύρρου στό έλληνικό ιστορικό προσ
κήνιο, προβολή πού θά συνεχιστή καί κατά τά μετέπειτα, μετά δηλ. τήν κατάλυση 
τής βασιλείας καί τή σύσταση τής Δημοκρατίας (τοΰ κοινοΰ τών Ήπειρωτών), χρό
νια.

Πολυάνθρωπη καί εύ'ανδρη καί τότε ή περιοχή,, καθώς δλη τ> ’Ήπειρος, μέ κυ- 
ριώτερη οικονομική δύναμη τά ζωντανά της, πού φύλαγαν τά περίφημα μολοσσικά 
σκυλιά άλλά καί τή γεωργία, τ’ άμπέλια καί τά δάση, έπέρασε περίοδο άκμής καί εύ-

f  11 ί Τ  Τ  V  t  ~  '  > __  'ημεριας11. Η έντονη εν τουτοις παρουσία του τοπου στην ιστορική σκηνή, που κο- 
ρυφώνεται, καθώς είπαμε, κατά τήν περίοδο της βασιλείας τοΰ Πύρρου (296—272 
π.Χ.), θά διακοπή τό φοβερό εκείνο ετος τοΰ 167 π.Χ., δταν ή εκδικητική μανία τών 
Ρωμαίων τοΰ Αϊμ. Παύλου —  γιά τό φιλομακεδονισμό τών Μολοσσών καί γιατί τούς 
είχαν ταπεινώσει παλιότερα στήν ίδια τους τή χώρα — θά καταστρέψει 70 πόλεις 
καί χωριά καί θά οδηγήσει 150.000 Ήπειρώτες, τούς καλύτερους, αιχμάλωτους στή

10) ΓΓρ6λ. Σ.  Δάκαρη: Αρχαιολογικές ερευνες στό λεκανοπέδιο Ίωαννίνων. ’Αφιέρωμα είς 
τήν ’Ή πειρον, Ά θ . 195G σελ. 59—60.

10α) Π ρβλ. Ά θ . Σταγειρίτου: ’Ηπειρωτικά σελ. 143.
Καί Ί .  Λαμπρίδη δ.π. σελ. 31.

11) Πρβλ. Σ . Δάκαρη: Ή  κτηνοτροφία στήν ’Αρχαία ’Ήπειρο, Γιάννινα 1976 σελ. 7 κ.κ.



Ρώμη12. ’Ίσως κάποιο άπό τά χνάρια οικισμών καί κάστρων, πού έπισημαίναμε, νά 
παραμένει μάρτυρας σιωπηλός τής βιβλικής εκείνης συμφοράς.

Θά ακολουθήσει μιά άτέρμονη χιλίων καί πλέον ετών ιστορική νύχτα γιά τόν 
τόπο, στή διάρκεια τής όποιας καί ιδιαίτερα άπό τήν εποχή τού ’Ιουστινιανού, θά 
ύποστή τις άλλεπάλ?.ηλες επιδρομές τών άπό Βορρά «ανήμερων» ποικίλων φύλων, 
Γότθων, Άβάρων, Βουλγάρων (Σκλαβηνών), Σλάβων, στις έποικήσεις τών οποίων 
τελευταίων τής εποχής μάλλον αυτής καί μεταγενέστερες χρωστάει πολλές άπό τις 
ονομασίες του. Σέ χειρόγραφό του, άναφερόμενο στά Γιάννενα, πού δημοσιεύτηκε 
μετά τό θάνατό του, ό Διδάσκαλος τοΰ Γένους Φιλητάς έγραφε: «Άπό τά μέσα τής 
έκτης έκατονταετηρίδος μέχρι τής πτώσεως τής Κων)πόλεως οί. άγριοι ούτοι λαοί 
(κυρίως Βούλγαροι) έξερχόμενοι συνεχώς άπό τάς πεδιάδας τής Ρωσίας, Λιτονίας 
καί Πολωνίας έξηπλώθησαν εις δλας τάς επαρχίας τάς εντός τοΰ ’Ίστρου, ποτέ μέν 
νικούμενοι μέ πολύν φόνον παρά τών Ρ(ομαίων, ποτέ δέ έπιτυγχάνοντες στερεάς οί- 
κίσεις εις διάφορα μέρη, κατέλαβον εύρυχώρους τάπους εις τήν ’Ήπειρον καί τό 
’Ιλλυρικόν στήσαντες τήν καθέδραν των εις τήν ’Αχρίδα τήν άρχαίαν Λυχνιδόν». 
Κι άκόμα καί μετά τή συντριβή τους καί τήν κατάληψη κι αυτής τής πρωτεύουσάς 
τους άπό τό Βασίλειο τό Β ' «οί Βούλγαροι, συνεχίζει, έξηκολούΟουν νά είναι κύ
ριοι διαφόρων άλλων τόπων, κατά δέ τό τέλος τής Γ  έκατονταετηρίδος ήσαν έξη- 
πλωμένοι. εις τά μεσημβρινώτερα μέρη τής Ηπείρου. . .»13. Κι ό Λαμπρίδης ό γνω
στός συμπληρώνει: «Τοσαύτη πληθύς τοιούτο)ν βαρβάρων, κατέκλυσε μάλιστα τά 
Κούρεντα, ώστε καί νΰν ήδη (1888) Σλαβικός τις τύπος φαίνεται εις τά χωρία μά
λιστα Ντόμπρου, ένθα ή φωνή τών κατοίκων καθόλου άγρια, ή δέ προφορά αύτών 
τραχεία, Τσέργιανη καί Βράβορη, ένθα ού μόνον ονόματα προσώπου γένους αρσενι
κού ή θηλυκού καί νΰν ακούονται, οΐον Στογιάννης, Ράδος, Ράδα, Μπράτος, άλλά 
καί οί κάτοικοι αύτών κατά τά 8)10 είναι ξανθοί»14. ’Ά ς σημειωθή, πώς σ’ αυτές 
άκριβώς τις άνά τήν ελληνική γενικώτερα χερσόνησο σλαβικές εποικίσεις τής επο
χής καί τά κατάλοιπά τους (τοπωνύμια), καθώς καί σέ κάποιες ειδήσεις σύγχρονων 
συγγραφέων καί μεταγενέστερων άμφισβητήσιμες, έστήριξε κι ό Γερμανός Φαλμε- 
ράϋερ τήν πολύκροτη γιά τό Ελληνικό Γένος θειορία του15.

Διαρκέστερη κατοχή τής περιοχής άπό βουλγαρικά, κυρίως στίφη, έγινε, κατά τό 
πρώτο σχεδόν μισό τοΰ I '  αιώνα, οπότε, μετά συμφωνία (904 μ.Χ.) τοΰ αύτοκρά- 
τορα Λέοντα τοΰ Σ Τ ' πρός τό Βούλγαρο βασιλέα Συμεών, οί δυτικές περιοχές τής 
αυτοκρατορίας δλες π α ρ α χ ω ρ ή 0 ηκα ν στον τελευταίο συμπεριλαμβανομένης καί τής 
λεγάμενης Παλαιάς Ηπείρου, άπό τή Χειμάρα δηλ. καί κάτοί, μέ τή πρωτεύουσα 
τοΰ θέματός της τή Νικόπολη16, δεύτερη μεταγενέστερη στήν ίδια έκταση καί μέ

12) Πρβλ. Στ. Σκομοπούλου: Ή  καταστροφή τής ’Ηπείρου άπό τους Ρο>μαίους. Ή π . Έ στ. 
1971 σελ. 31 κ.κ.

13) Πρ6λ, Χο. Φιλητά: «Ίοιάννινα» έφ. Φωνή τής ’Ηπείρου 30)0) 1895.
14) Πρ6λ. Ί .  Λαμπρίδη ο.π. σελ. 21. ’Ακόμα καί τό σλαβικό δνομα τής πίσω άπό τό Μι-

τσικέλι περιοχής Ζαγόρι (Z a-g o ra  =  πίσο) άπό τό βουνό) στους έδω, στον τόπο μας, 
έγκατασταθέντες Σλάβους άποδίδει ό Λαμπρίδης. (Πρβλ. Ή π. Μελ. τεΰχ. Η ' - *ΑΘ. 
1889 σελ. 33—4). Στους ίδιους πρέπει ν’ άποδώσουμε καί τό δνομα τοΰ πίσο άπό τό
Μεγαλλόγο χωριού Ζαγόρτσα (Za - gorica =  πίσο) άπό τό βουναλάκι). Πρβλ. καί Vasmer
δ.π. παρ. σελ. 33.

15) Πρ6λ. A. Vasiliev: 'Ιστορία τής Βυζαντινής Αυτοκρατορίας τόμ. Α '  Ά θ . 1954 σελ. 222 
κ.κ. καί Ή π. Χρ. 1934, σελ. 15C.

Κ.) Πρβλ. A. Vasiliev: δ.π. τόμ. Β ' σελ. 313—4. ”Ας σημειωθεί πώς κι ό αύτοκ^άτορας 
Κων) τίνος ό Πορφυρογέννητος γράφοντας τήν εποχή αυτή ίμέσα δεκάτης εκατονταε-
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tig Ιδιες πάντοτε συνέπειες άπό τόν Τσάρο Σαμουήλ (976— 1016 μ.Χ.) και τελευ
ταία μικρότερης διάρκειας από τόν επίσης Τσάρο τών Βουλγάρων Πέτρο Δελεάνο 
(1040 μ.Χ.). Άπό τούς τελευταίους αυτούς έπιδρομεΤς θά απαλλάξουν τήν ’Ήπειρο 
οι Βυζαντινοί στρατηγοί μετά σκληρούς αγώνες ενός και πλέον έτους17.

Άξιάλογη επίσης επιδρομή τής εποχής στον τόπο είναι εκείνη τών Νορμανδών 
τοΰ Βοημούνδου (1082— 3 μ.Χ.)? πού περνάει άπό τήν ’Ιταλία στήν ’Ήπειρο καί 
«διά τής Βαγενητίας καταλαμβάνει τά Ιωάννινα και τάφρον κατά τούς έξωθεν άμ- 
πελώνας ποιήσας. . .  αυτός εντός τάς σκηνάς έπήξατο. . .  ληϊζόμενος αμα και τάς 
παρακειμένας πόλεις και χώ ρ α ς ...» 18. Κατά τήν εποχή τοΰ Δεσποτάτου, οπότε ή 
’Ήπειρος εισβάλλει γιά δεύτερη φορά, θορυβωδώς μάλιστα, στήν Ιστορική σκηνή, τό 
χωριό και ή ευρύτερη περιοχή του, γνωστότερη επί Τουρκοκρατίας σάν επαρχία 
Κουρέντων, ονομάζεται «ενορία εξω τών Ίωαννίνων», ανήκει δέ σέ διάφορους Ρω
μαίους άρχοντες τοΰ κάστρου καί τήν εκκλησία. ’Ονομαστικά βέβαια δεν άναφέρε- 
ται στις πηγές, εκτεταμένη δμως παρ’ αυτό τοποθεσία «Ζωριανίτια» ή «Ζωριανίτι- 
κα» λεγόμενη, φέρει στό νοΰ τόν άξιωματοΰχο τοΰ Δεσποτάτου Μιχ. Ζωριάνο (τέλος 
ΙΓ ' άρχές ΙΔ ' αιώνα) «επί τραπέζης καί πρωτοκράτορα τής δυσμικής φάλαγ- 
γος»18α. Ακόμα άνατολικά τοΰ χωριοΰ καί στήν περιοχή του, πάνω σέ ομαλή εδαφική 
έξαρση, οπου σήμερα ή έκκλησία τής Παναγιάς (καθολικό μοναστηριού παλιότερου 
ανεγερμένο τό 1610) υπήρχε τό χωριό Τοπόλιανη ή Τοπόλια, άναφερόμενο σέ χρυ- 
σόβουλο τοΰ αύτοκράτορα Ανδρονίκου Β ' Παλαιολόγου τοΰ πρεσβυτέρου, πού απο
λύθηκε κατά Ιούνιο τοΰ 1321 ενδιαφέρον δέ τή Μητρόπολη Γιαννίνων, τής οποίας 
κατοχυρώνει προκατεχόμενα απ’ αυτή έδώ κτήματα. Συγκεκριμένα, καθώς τό σωζό- 
μενο έπίσημο αύτοκρατορικό έγγραφο αναφέρει, μεταξύ τών κτημάτων τής Εκκλη
σίας Ίωαννίνων «προκατεχόμενα παρ’ αυτής διά δικαιωμάτων διαφόρων» περιλαμβά
νονταν, άγνωστο άπό πότε, καί τό «χωρίον ή Τοβόλιανη συν τω Βόγρη ανευ τοΰ έν 
αύτω στασίν τοΰ Χασανή.. .»19. 'Ολόκληρο δηλ. τό χωριό αποτελούσε κτήμα έκκλη- 
σΐαστικό έκτος μιας μόνο σ’ αυτό επώνυμης ίδιοχτησίας. Κατά τήν εποχή αυτή ή 
πόλη καί τά περίχωρα γνωρίζουν περίοδο ακμής καί ευημερίας, καθώς άπό λίγο προ
ηγούμενο, αύτοΰ πού άναφέραμε (Φεβρ. 1319), χρυσόβουλο τοΰ ίδιου αύτοκράτορα, 
ένδιαφέρον τό κοινό αύτή τή φορά τών Ίωαννίνων, φαίνεται. «Έστι δέ, γράφει, τό 
περί τήν ’Ήπειρον άστυ δνομα πως ούτωσί Ιωάννινα μεγέθει μέν έστί τών πολλών 
διαφέρον. . .  μεμέστωται οίκητόρων ακμάζει δέ πλούτω καί πάσιν άλλοις εναβρύνε- 
ται καί δόκιμον έστί οίς περ' αρα τών πόλεων εύαρίθμητοι. . .» Μ. Ακμαία λοιπόν 
καί άνθοΰσα πόλη δέ μπορούσε παρά νά βρίσκεται στό μέσο τό ίδιο άνθούσας καί 
ακμαίας περιοχής. ’Ά ς  σημειωθή, πώς τό περίφημο αυτό αύτοκρατορικό έγγραφο 
Ικδόθηκε μέ είσήγηση τοΰ βυζαντινού στρατηγού Συργιάννη, πού, θέλοντας νά έπι- 
τύχει υποταγή τών Γιαννιωτών στό Βυζάντιο, άναγνώρισε μέν ολα τά υπερβολικά 
αΐτήματα τής Εκκλησίας καί τών ισχυρών, δέν εδωκε δμως καμμιά προσοχή στούς 
δουλοπάροικους, τούς «μικρούς», πού δούλευαν στά έκκλησιαστικά ή τών μεγάλων 
γαιοκτημόνων κτήματα, καθώς ακριβώς στήν περίπτωσή μας. Παρά τις διθυραμβι-

τηρίδος) τό «περί θεμάτων» εργο του, αναφέρει πώς τότε «πάσαν ^Ηπειρον καί Ελλά
δα σχεδόν καί Πελοπόννησον καί Μακεδονίαν, Σκΰθαι Σ κλάδοι νέμονται» σύγχρονός 
του δέ έπιτομέας τοΰ Στράβωνα τα ϊδια περίπου λέει. (Π ρβλ. έφ. «Φωνή τής Η πεί
ρου», φύλ. 30.6.1895).

17) Πρβλ. « Ή  ’Ήπειρος» εκδ. Ή π. Έ στ., Γιάννινα 1952, σελ. 44—δ.
18) Πρβλ. Π . Άραβαντινοΰ: Χρονογραφία Ά θ . 1856 Α ' σελ. 33—4.

18α) Π ρβλ. Σ π . Λάμπρου: Ν. Έλληνομνήμων, Α ' σελ. 37 κ.κ.
19) Π ρβλ. Π . Άραβαντινοΰ: δ.π. τόμ. Β ' σελ. 296 κ.κ.
20) Πρβλ. Π. Άραβαντινοΰ 5.π.
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κές μ’ άλλα λόγια υπέρ τής πόλης αναφορές τοΰ χρυσοβούλου, ή κατάσταση τών εξω 
χωρικών, τών κολλήγων τής υπαίθρου, δεν ήταν καί τόσο ευχάριστη21. Παρά ταΰτα, 
τηρούμενων τών αναλογιών πάντοτε, ή γενική ευημερία στον τόπο τήν εποχή αυτή 
ήταν γεγονός. · .

Περί τά μέσα τής ΙΔ ' έκατονταετηρίδας «ό τών Σέρβων κατάρχων (Στέφανος 
Δονσάν ό καί Κράλης τής Σερβίας άπάσης)» εισβάλλει στήν ’Ήπειρο «καί πάσαν 
ληΐζεται τήν ρωμαΐδα γήν’ τάς δέ έν αυτή πόλεις καί χώρας τάς μέν πολιορκία ειλη- 
φώς τάς δέ εύνοια καί δώροις δεξιωσάμενος παρ’ εαυτόν άπεσπάσατο. . .»22. Εγκαι
νιάζοντας τή Σερβοκρατία στον τόπο ό Δουσάν, έγκατέστησε εδώ δχι μόνο Σέρβους 
δυνάστες, άλλά καί ’Αλβανούς, πού είχαν υπηρετήσει στό στρατό του, παραχωρών
τας τους σ’ αντάλλαγμα γαΐες καί κτήματα ελληνικά23. Μαζί μέ τήν κατάκτηση τή 
σέρβική ενσκήπτει τότε στή χώρα «καί λιμός απροσδόκητος, δστις κατέστησε έρημα

> / / ~ a > - t r t t  _ / _ x ~ _ 1τα μεσογειοτερα μερη των επαρχίίον εκείνων ων οι κάτοικοι στερούμενοι και της ε
λάχιστης τροφής έκόντες έφευγον. . .»24. Λίγο κατόπι καλείται στον ηγεμονικό θρό
νο τών Γιαννίνων καθ’ υπόδειξη πρός τούς Γιαννιώτες «τοΰ εύσ^βεστάτου βασιλέως 
Συμεών» (άδελφοΰ τοΰ Δουσάν), δ επίσης Σέρβος Θωμάς Πρελοΰμπος «έτους ύπάρ- 
χοντος στωοε' (1367) συνεπαγόμενος μεθ’ έαυτοΰ καί στράτευμα άναρίθμητον. ..»  
γίνεται δέ δεκτός από τούς κατοίκους «εντός τής πόλεως μετά μεγίστων κρότων καί 
ευφημιών. . .»· Ό  δεσπότης δμως αυτός έρχεται άπό τήν πρώτη στιγμή σέ οξεία 
αντίθεση μέ τή Μητρόπολη «καί τόν ποιμένα αυτής εξωθεί άφαιρεί δέ τά προσόντα 
τή Εκκλησία χωρία καί πάντα τοίς Σέρβοις αύτοΰ απονέμει. . .»25. ’Αλλάζει λοιπόν 
αφέντη τό χωριό, αρκετά δέ ονόματα σέρβικά χωριών καί τοποθεσιών τοΰ τμήμα
τος, διατηρούμενα ώς τ(όρα, έχουν, πιστεύω, τήν αρχή τους στό γεγονός τό παραπά
νω. Καί δέν έστράφηκε κατά τής Εκκλησίας μόνο ό Θωμάς αλλά καί στους έδώ 
πλουσίους έβαλε χέρι άρπάζοντάς τους χρήματα καί κτήματα. Καί σάν νά μήν έφθα
ναν αυτά «λοιμός μέγας θανατηφόρος τή πόλει γίνεται. . . τούτου δέ παυσαμένου, συ
νεχίζει τό χρονικό, ήρξατο δ Θωμάς τάς χεϊρας γυναίκας μνηστεύει μετά Σέρβων

\ ί ν  }  —  \  f  \ / λ»  ** j  * 5 9  ΐκαι προσεκτιζειν αυτοις τα κτήματα και πραγματα των τοπικο>ν. . .». Απ αφορμή 
δέ κίνημα τών αρχόντων εναντίον του καί μετά τήν καταστολή του και παραδειγμα
τική τιμοορία τών ενόχων, «τούς οίκους τών Ίωαννιτών μετά τών άλλων κτημάτων 
αύτών αρπάζει καί άλλοτρίους οίκίζει. . .».

Κατά τή διάρκεια τής δεσποτείας τοΰ Θωμά δ τόπος ύφίσταται τις αλλεπάλλη
λες επιδρομές τών ’Αλβανών, τών νεώτερων αύτών Δωριέων, πού «ώς Θήρες ωρυό
μενοι» επιτίθενται κατά τής πόλ,ης «καί χρόνον πρός χρόνον ιχνηλατοΰντες ούκ έώ- 
σιν αύτήν έσοδιάζειν χρόνους τρ ε ις .. .» .

Τελικά ό Θωμάς, δ Σέρβος, κατώρθωσε νά καταβάλλει τούς ’Αλβανούς «τούς 
όποιους καί παντοιοτρόπως έξηφάνισε καί έξολόθρευσε» άποκληθεις καί «’Αλβανι- 
τοκτόνος», ανέκτησε δέ ενα - έ'να καί τά προκατειλημμένα άπό τούς ίδιους κάστρα 
τής περιοχής «αρχή τε τήν Βουρσίναν, είτα τήν Κρετζούνισταν, έπειτα τήν Δραγου- 
μήν καί τήν Βελτζίσταν καί τήν Άραχοβίτζαν καί άλλα πλείονα. . .  Τότε τούς άρ
χοντες αύτοΰ τούς μέν κεφαλάδες κατέστησε τούς δέ ζουπαναίους τετίμητε. . ,»27.

21) Πρ6λ. Ή π. Χρονικά 1 ί)30 σελ. 205—6.
22) ΠοΓ)λ. Λ. Βρανούση: Τό Χρονικόν των Ίωαννίνων Ε.Μ.Α. Τόμ. IB (1962) σελ. 74.
23) Πρ6λ. Ή π. Χρονικά δ.π. σελ. 207.
24) Πρ6λ. Π. Άραβαντινοΰ δ.π. ιομ. Α ' σελ. 131.
25) Πρ6λ. Λ. Βρανοΰση δ.π. σελ. 80. '
25) Πρ6λ. Λ. Βρανούση δ.π. σελ. 82—3.
27) Πρ6λ. Λ. Βαρνούση δ.π. σελ. 91. Σημαντικώτερες από τις επιδρομές αυτές τών 'Αλ

βανών, άπό τις όποιες τόσο ΰπόφεραν τά Γιάννινα καί τά χωριά τους, εϊναι εκείνη του
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Μετά τή δολοφονία τοΰ Θωμά (1384) άπό τή φρουρά του, συνεργεία και τής 
γυναίκας του Μαρίας - Άγγελίνας, καί τόν μετ’ ολίγο γάμο τής τελευταίας αυτής μέ 
τό Φλωρεντινό ευπατρίδη Ίζαού (Βουουτελμόντι) κόμητα Κεφαλληνίας, τό χωριό 
καί ή περιοχή επανέρχεται στους παλιούς τους άρχοντες. Γιατί ό νέος δεσπότης «άγα- 
0ός ών, πρώτον τήν έκκλησίαν εύτέρπισε καί τόν ποιμενάρχην αυτής κυρ - Ματθαίον 
άπό τής εξορίας μετακαλεΐ καί τήν έκκλησίαν αύτώ παρατίθησιν μετά τών παροίκων 
καί κτημάτων αυτής. . .καί ούκ ήκολοΰθησε τά βουλεύματα τών Σέρβων, καθώς αυ
τοί ήνάγκαζον αυτόν ΐνα έάση αύτοϊς τά τής ’Εκκλησίας κτήματα καί παροίκους...»28.

Μέ τό θάνατο όμως τοΰ Θωμά «οί Άλβανΐται αφνω έλθόντες μετά τοΰ Σπάτα 
τήν πόλιν πολιορκοΰσι.. . τά δέ λήϊα φθείρουσιν καί τους άμπελώνας άναιροΰσι καί 
τήν Βελτζίσταν παραλαμβάνουσι. . ·». ’Ά ς σημειωθεί, άν καί ευνόητο, πώς τις συνέ- |
πειες τών επιδρομών αύτών έπλήρωναν στό ακέραιο καί πάντοτε οί χωριάτες. Αυτοί 
ήταν πού δεν είχαν πράγματι «ποΰ τήν κεφαλήν κλΐναι», καθώς αφημένοι στό ελεος 
εβλεπαν ν’ αρπάζεται τό βιό τους πότε άπό τούς ’Αλβανούς επιδρομείς καί πότε άπό 
τούς άπληστους άρχόντους, τούς Καστρινούς λεγόμενους Ρωμαίους, πού ζοΰσαν στό 
κάστρο μέσα ασφαλισμένοι. Γιατί, καθώς τό ΐδιο αυτό χρονικό άναφέρει, «μόνη ή 
τών Ίωαννίνων πόλις ούχ ύπετάγη τή τών ’Αλβανιτών επικρατείς. . .». Γενικώτερα 
ή μετά τό θάνατο τοΰ Θωμά άναζωπύρωση τών επιδρομών τών ’Αλβανών είχε δημι
ουργήσει κατάσταση αφόρητη στον τόπο, πού καθώς άλλος σύγχρονος γράφει «ήταν 
δ τόπος άπιστος' οί Άλβανΐται δλοι ενας τόν άλλον κούρσευε χωρία καί κατοΰ-

7 Q Τ Τ  \ ■* \ \ \ <  '  e  '  f  y t  t  f  *  \νες. . . » y. ΙΙαρα ταυτα το χωρίο και η περιοχή δεν φαίνεται να υποφεραν τοσο απο 
τις έπιδρομές, ώς ευρισκόμενο κάπως άπόμερα άπό μεγάλες στράτες.

Άπό τήν εποχή αυτή, καθώς πιστεύω, καί γιά τούς λόγους πού άνέφερα, άρ- 
χίζουν οί κάτοικοι νά έγκαταλείπουν ενας - ενας τήν Τοπόλιανη καί νά καταφεύγουν 
γιά πιο πολλή ασφάλεια στό άντικρυνό, οπου σήμερα ή Κοβίλιανη, δασωμένο πλάι. Δέν 
άποκλείω ή θεωρώ μάλλον βέβαιο, νά προϋπήρχε μικροσυνοικισμός ομώνυμος έδώ καί 
μάλιστα στήν ’Άνω Χώρα, πού πλουτίζεται άπό τήν εποχή αυτή μέ νέους κάτοικους.
Ή  Κάτω Χώρα δμως άπό Τοπολιανίτες οπωσδήποτε έστήθηκε. ’Ά ς  σημειωθεί, πώς 
οί άγροτικές περιοχές τών δυο συνοικισμών είναι αυτοτελείς ενα δέ διάστημα τόν πε
ρασμένο αιώνα άποτελοΰσαν καί ενορίες ξέχωρες, χώρια δέ καί πανηγύριζαν, οί μέν 
τής ’Άνω Χώρας τοΰ "Αϊ - Σωτήρα κι αυτοί τής Κάτω τοΰ Ά ϊ. - Δημητριοΰ. ’Άλ
λωστε, καθώς διαπρεπής ξένος μελετητής παρατηρεί, χωριά ομώνυμα διακρινόμενα 
μέ τό ’Άνω καί Κάτω συνοικίστηκαν σταδιακά «δτι τά δύο χωριά, καθώς λέει, άρ- 
χικώς ήταν ήνωμένα καί πιθανώς τό εν ίδρύθη καί ώκίσθη υπό τοΰ άλλου. . . »30, τό 
μικρότερο δηλ. άπό τό μεγαλύτερο. Ή  οριστική διάλυση τοΰ μεσαιωνικού χωριοΰ τής 
Τοπόλιανης θά συντελεσθεί άρκετά μετέπειτα, περί τά μέσα μάλλον τοΰ ΙΗ ' αιώνα, 
εποχή, πού καί τό έδώ μοναστήρι, γιατί βρίσκονταν στό δρόμο πού οδηγούσε πρός τό 
Σούλι, μετατέθηκε. Τή γνώμη μου στηρίζω καί στό γεγονός, πώς σέ βιβλίο προσκο
μιδής τής μονής Σωσίνου, οπου ονόματα χωριών άφιερωτών καί δωρητών της, συν
ταγμένο περί τις άρχές αύτοΰ τοΰ αιώνα, αναγράφεται καί τό χωριό μέ τό μεταγε
νέστερο μάλιστα τύπο του «Τοπόλια»31.

t!

Πέτρον  Λιώσια «αύθέντη τής Άμβρακίας» κατά τό 1370, τοΰ Γκίνη Σπάτα τού 1375 
καί 77, όρμώμενου πάλι άπό τήν ’Ά ρτα, των Μαλακασαίων τό 1380 και πάλι τοΰ Γκί-. ·;: 
νου Σπάτα τό 1382. Πρβλ. καί Κ. Μπίρη: ’Αρβανίτες Ά θ. I960 σελ. 73—5.

28) Πρβλ. Λ. Βρανούση δ.π. σελ. 95—6. ;
29) Πρβλ. Giuseppe Schiro: Τό Χρονικόν τών τόκκων, ’Ιωάννινα 1965, σελ. 32. ■
30) Π ρβλ. G. Stahtmiller δ.π. σελ. 160 σεμ. 2. .·
31) Πρβλ. Λ, Βρανούση: Περί τής έν Ήπείρω μονής Σωσίνου Ε.Μ.Α. 1956 σελ. 110. ■
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Θέλω νά τονίσω στό σημείο αυτό, πώς παρά τις άγριες μπόρες, πού πέρασε ώς
Η  ·*  t  ^ s  «  \ ι  f  ·* · \  \ c  Λ  \ \ /εοω ο τοπος, εννοώ το στενό συγκεκριμένο χωρο, το χωρίο δηλ. και την περιοχή του, 
τους ?Λΐμούς, λιμούς, έξανδραποδισμούς, επιδρομές και εποικίσεις ξένων, διατήρησε 
αλώβητα τόν εθνισμό του καί τήν πίστη του, παράμεινε στό σύνολό του «άμιγώς» έλ- 
ληνικύς κι ορθόδοξος, μόνες δέ μαρτυρίες τών, συμφορών του έκείνων άπόμειναν λί
γες λιθοσωριές καί κάτι παραπάνω ονόματα32.

’Έτσι μέ ορθό, σχηματισμένο πιά, τό εθνικό του ήθος —  ή εκκόλαψη τής έθν. 
ιδέας έχει ήδη συντελεσθεΐ — θά είσέλθει στήν μακρότερη καί πιο σκληρή δοκιμα
σία τής ιστορίας του, τήν Τουρκοκρατία. ’Ήδη άπό τόν καιρό τής Λατινοκρατίας 
τών Μπουοντελμόντι καί Τόκκων στό Δεσποτάτο, εμφανίζονται καλεσμένοι άπό τούς 
δεσπότες του, πρώτα σάν έπικυρίαρχοι (1389) κι υστέρα σάν κατακτητές (1430) 
οί Τούρκοι. Μέ ελληνικά γραμμένο αύτοΰ τοΰ έτους γράμμα του ό Μουράτ δ Β ',  
καλει τούς Γιαννιώτες νά παραδώσουν χωρίς άντίσταση τό Κάστρο «πρίν, καθώς 
γράφει, δοκιμάσετε τά ολέθρια τού πολέμου τέλη. . .άν θέλετε νά άποφύγετε τόν ά- 
φανισμόν καί οσα άλλα άπειθεΐ καί σκληροτράχηλοι επαθαν. . . »33. Στον άποσταλ- 
μένο του τότε στρατηγό Σινάν - πασιά προσήλθε καί προσκύνησε34 αύθόρμητα μαζί 
μέ Ζαγορήσιους εκπροσώπους καί πρεσβεία άπό 34 Κουρεντοχώρια, «εκ τών άρχαι- 
οτέρων τής Ίωαννιτικής επαρχίας», άνάμεσα στα δποΐα κι ή Κοβίλιανη, «έζήτησαν 
δέ αύτονομίαν, αύτοδιοίκησιν καί πλήρη άτέλειαν». Σκοπός τοΰ κινήματος τής περιο
χής ήταν ν’ άπαλλαγοΰν άπό τούς άρχοντες, τούς χριστιανούς, «οΰς σφόδρα άπε- 
χθάνοντο διά τήν περιφρονητικήν διαγωγήν των». Ή  άθλία πρός τούς χωρικούς δια
γωγή τών τιμαριούχων», επιλέγει ό Λαμπρίδης, καί ή άπέχθεια τοΰ πληθυσμοΰ πρός 
τούς άλλοδόξους Λατίνους, παρεσκεύασε καί προλείανε ούκ ολίγον τήν κατάκτησιν 
τής χώρας υπό τών ’Οθωμανών. . .»35. Θά πρέπει μέ τήν εύκαιρία νά προσθέσω πώς 

; κι οί τελευταίοι αυτοί άπό μέρους τους καί στήν άρχή τής εμφάνισής τους «καταρ- 
. γοΰσαν τά δικαιώματα τών Βυζαντινών καί Φράγκων άρχόντων καί ελευθέρωναν τούς' 
j άγπότες δουλοπάροικους, γεγονός πού διευκόλυνε τήν κατάκτηση»35α. Τούς προταθέν- 
i τες άπό τις αντιπροσωπείες τών χωριών παραπάνω δρους ό Τοΰρκος στρατηγός έδέ-
: _ * t  f t  \  t  β  *  \  \  f  3 ο  »  3 ~  ~. χτηκε, υποχρεωσε ομως τους κατοίκους, «ινα αντι παντος φορου, ουδ αυτου του κε- 
I φαλικοΰ έξαιρουμένου, άποστέλ?.ουσι κατ’ ετος άριθμόν άνδρών πρός επιμέλειαν καί
• n  „  f  - »  w  .  ι, * c .  ~  5 —  \ <■/ί θεραπείαν των ίππων και αμαξών του αυτοκρατορικου στρατού επι ενα και ημισυ 
: περίπου μήνα». 01 βοηθητικοί αυτοί στρατιώτες οί καί Βοϊνίκηδες λεγόμενοι, πού 
: στέλλονταν «μετά σημαιών αναπεπταμένων καί άσμάτων ποικίλων εις Κων)πολιν πρό 
ί τής 23 ’Απριλίου», ανέρχονταν, άναφέρεται, κατά τό 1629— 1631 ετος μόνο άπό τήν 
| Καρίτσα σέ 273. Ό  αριθμός βέβαια είναι υπερβολικός, γιατί ούδέποτε ή Καρίτσα εΐ- 
ι χε τόσον πληθυσμόν, ώστε νά δίνει σέ μιά μόνο χρονιά τόσους πολλούς στρατιώτες.

32) Άναψερόμενος ό Λαμπρίδης στή συντελεσθείσα ταχεία αφομοίωση τών έπήλυδων άπό 
τόν ντόπιο πληθυσμό, παρατηρεί: «Μή τό πλεϊστον τών επιδρομέων δεν ήν άγαμον; 
Μή αί έπιγαμίαι αύτών μετά τής ιθαγενούς φυλής δεν συνετέλεσαν πρός έξελληνισμόν 
των;» (Π ρβλ. ϋ.π. Γ ' σελ. 22). Παράδειγμα νεώτερο τά παιδιά Σέρβου,. πού εγκατα
στάθηκε τό 191G καί παντρεύτηκε άργότερα στό χωριό Ζέλο6α, άγνοοϋν έντελώς τήν 
πατρική τους γλώσσα.

33) Πρβλ. F. Pouqueville: Voyage dans la Gr6ce. V. V p. 274— 6.
34) ’Ά ς  σημειοθεΐ πώς τό δνομα τής πρός τις δυτικές παρυφές τής πόλης καί παρά τό ση

μερινό Γενικό Νοσοκομείο θέσης «Προσκύνηση», διαιωνίζει, κατά τήν παράδοση, τό 
γεγονός αύτοΰ τοΰ προσκυνήματος.

35) Πρ6λ. Ί .  Λαμπρίδη: δ.π. τεϋχ. Θ ' σελ. 5— 8.
85α) ΓΙρβλ. Ν. Σβορώνου: Επισκόπηση τής Νεοελλην. Ιστορίας Ά θ . 1976 σελ. 414— 6.



Σίγουρα οι Βοϊνίκηδες, «οί Καριτσιώται», προέρχονταν καί άπό τά 34 χωριά τών 
Κουρέντων, πού αποτελούσαν τό λεγόμενο Χάς - Καρίτσας, ανάμεσα δέ σ’ αυτά, 
από τά χωριά μας, έκτος τής Κοβίλιανης καί ή Κόνισκα, Πογδορά, Μοσπίνα, Άρα- 
χοβίτσα, Βράβορη καί Τσέργιανη36. Οί οικογένειες τών στρατιωτών αύτών, τών Βοϊ- 
νίκηδων, άπολάβαινον φορολογικής ασυδοσίας, πού άνακλήθηκε ευθύς μέ τήν προ 
τοΰ 1690 κατάργηση τής στρατολογίας τους, οπότε υποχρεώθηκαν μαζί μέ τούς άλ
λους έπιβληθέντες φόρους νά καταβάλλουν γιά τή γνωστή υπηρεσία καί άριθμό ά
σπρων «κατ’ αποκοπήν». Ό  τελευταίος αυτός φόρος «Μουκατά Καρίτσας» λεγόμε
νος, τόν όποιο ιδιαίτερος υπάλληλος διαμένων στό χωριό τό ΐδιο είσέπραττε, ανέρ
χονταν τό 1693 γιά τήν Καρίτσα καί τήν περιοχή σέ 26.000 άσπρα. "Ας σημειωθεί, 
πώς χάρις στά προνόμια αυτά τά αναγραφόμενα καί στον περίφημο πρός τούς Γιαν- 
νιώτες ορισμό τοΰ Σινάν - Πασια37, τό χωριό δεν γνώρισε, ώς τήν επανάσταση τοΰ 
Φιλοσόφου τουλάχιστον (1611), τό παιδομάζωμα. Γιατί τό 1622 εχουμε τήν είδηση, 
δτι στά Γιάννινα ε'γινε τέτοιο33. ’Ακόμα οί πρόκριτοι τών πιο πάνω Κουρεντοχωριών, 
τών 34, έπρόσφεραν κι άλλες στον Τοΰρκο στρατηγό κατά τις μεταξύ αύτοΰ καί τών 
Γιαννιωτών τοΰ Κάστρου διαπραγματεύσεις σημαντικές υπηρεσίες, γιά τις όποιες 
τούς δόθηκε τό εξαιρετικό προνόμιο νά τεθοΰν υπό τήν προστασία τής έκάστοτε μη
τέρας τοϋ Σουλτάνου (Βαλιδέ Σουλτάνας). ’Έτσι απαλλάχτηκαν οί κάτοικοι άπό 
τούς άρχοντες τους τούς παλιούς, άπόχτησαν, μόνο αυτά, αυτοδιοίκηση κι αυτονομία 
πλήρη, καταβάλλοντας τούς συνηθισμένους φόρους στή Βασιλομήτορα. Οί καταβαλ
λόμενοι αύτοί φόροι ήσαν τριών ειδών, δ τής ύποτέλειας, τοΰ προβατονομίου καί ό 
προσωπικός, τούς οποίους επί τοΰτο ώρισμένος εκπρόσωπος τής κοινότητας είσέπρατ
τε καί παρέδιδε κάθε πρώτη Μαρτίου τοΰ μέν προσωπικού σέ υπάλληλο τοΰ Σουλ
τάνου εδρευοντα στά Γιάννινα, τούς δέ προβατονομίου καί ύποτέλειας σέ ιδιαίτερο 
επίτροπο τής Βασιλομήτορος λεγόμενο βοϊβόδα καί διαμένοντα έναν καιρό στήν Πο~ 
γδόριανη, φόρος γενικά, «δστις υπήρχε ανεπαίσθητος καί μηδαμινός ενώπιον τοΰ εγ
γείου φόρου δν ήδη τό βασιλικόν ταμεΐον εισπράττει έκ τών γαιών τών ρηθέντων 
χωρίων. . .»39. Τόση δέ, καθώς άναφέρεται, ήταν ή δύναμη τής Βαλιδέ Σουλτάνας 
καί τοΰ Οικονόμου της (κεχαγιά) στήν αυλή τών Σουλτάνων, ώστε όχι μόνο καμμιά 
αγγαρεία δεν έπιτρέπονταν νά έπιβληθή άπό τήν τοπική αρχή στά υπό τήν προστα
σία της χωριά, αλλά καί ή σ’ αυτά είσοδος Τούρκων αυστηρά απαγορεύονταν, «εάν δέ 
ανάγκη τις καί κατεπείγουσα ύπόθεσις συνεχώρει εις ’Οθωμανόν τινά νά είσέλθ^ 
εις αύτάς ύπεχρεοΰτο ούτος έξερχόμενος τών ορίων τών κοινοτήτων τούτων νά τινάσ- 
ση καί τόν κονιορτόν τών πετάλων τοΰ Γππου του. . .»40. Τό καθεστώς τής προστα
σίας διατηρήθηκε πάνω άπό δυο αιώνες καί τά χωριά, ή Κοβίλιανη καί τάλλα της κα
τηγορίας της, πού είπαμε, «άπήλαυαν έλευθέρας δημοτικής διοικήσεως καί ηύτύχουν». 
Θά προσθέσω στό σημείο αύτό πώς τήν είσπραξη τών παραπάνω «κατ’ αποκοπήν» 
φόρων, ενεργούσε άπό τότε, καθώς είπα, καί καθ’ δλη τήν Τουρκοκρατία, ή κοινό
τητα, πού επωφελούμενη άπό τό φορο?νθγικό σύστημα τών κατακτητών εξελίχτηκε, 
στά ελεύθερα ιδίως χωριά, σέ παράλληλη πρός τήν τουρκ. διοίκηση εξουσία: «έκα
στος προεστώς μαθών τό έκ τής δικαιοδοσίας αύτοΰ αΐτούμενον — άφοΰ προθεσμίαν 
τινά άπήτει —  άπήρχετο αμέσως συνεκάλει τούς οίκοκυραίους (τό κοινοτικό, θά λέ
γαμε, συμβούλιο άποτελούμενο κατά κανόνα άπό τούς οικονομικά εύρωστότερους κα
τοίκους τούς καί προκρίτους ή δημογέροντες λεγάμενους) καί δμοΰ μετ’ αύτών ερρι-

36) Πρβλ. ’Ico. Μαρτινιάνου: Ή  Μοσχόπολις Ά θ. 1957 σελ, 81.
37) Πρβλ. Κ. Ά μάντου: 'Ο  όρισμός τοΰ Σ ινάν-πασά. Ή η. Χρ. 1930 σελ. 197 κ.π.
38) Πρβλ. Ά . Βακαλοποΰλου: 'Ιστορία Νέου Έλλη\ασμοϋ τόμ. Γ ' σελ. 346.
39) Πρβλ. Π. Άραβαντινοΰ: δ.π. Β ' σελ. 131—2 καί 328—9.
40) Πρβλ. Ί .  Λαμπρίδη δ.π. Ε ' σελ. 28.
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πτε τό ώς ελεγον τότε δ ε υ τ έ ρ ι, τούτέστιν ώριζε τήν έκαστη τάξει καί έκαστη 
οίκογενείςι αναλογούσαν ποσότητα καί έπελαμβάνετο τής είσπράξεως», οί δέ κάτοικοι 
«άπροφασιστως έπλήρωσαν εις τόν προεστόν ή τόν είσπράκτορα αύτοΰ τόν λεγόμενον 
κ α ψ ι μ ά λ η ν  τό υπό τής Κοινότητος έν έκάστω έπιβληθέν' τοΰτο έθεωρείτο υπό 
πάντων ώς οφειλή εις τήν κοινότητα καί ουδέποτε διεφιλονικεΐτο ή άπότισις αυτής. . .  
Καθ’ δσον δέ βοηθεϊ ήμας ή μνήμη, καταλήγει ό Γοΰδας, ουδέποτε ήκούσαμεν δτι 
συνέβαινον τότε ούτε καθυστερήσεις μεγάλαι οΰτε παράπονα επί άδίκφ κατατάξει φο
ρολογίας. . .»4ΰα· ,

01 ίδιοι δημογέροντες ασκούσαν καί δλα τά καθήκοντα τής κοινοτικής διοίκη
σης σέ συνεργασία δέ μέ τήν έκκ?ιησία καί κεΐνα τών αίρετοκριτών, παρεμβαλλόμενοι, 
κατ’ αυτό τόν τρόπο, ανάμεσα στους κατακτητές καί τούς ραγιάδες. ’Ά ς  σημειωθεί, 
πώς τά υπόλοιπα τής έπαρχίας χωριά πού αριθμούσαν δλα - δλα 86, εξακολούθη
σαν καί κατά τήν προιτη τουρκοκρατία νά παραμένουν υπό τούς παλαιούς κυρίους, 
τούς άρχοντες δηλ. τών Γιαννίνων καί τήν Εκκλησία, γιατί οί τελευταίοι, «ούτε άπό 
τουρκικήν μάχαιραν κατεκόπησαν ούτε τήν πολιτικήν των δύναμιν έχασαν, δτι δλη 
ή έξουσία ήταν αύτών. Αυτοί, κατά τό χρονικό, είχαν τά σπαϊλίκια καί τιμάρια αύτοί 
καί διέτασσον καί έσύναζαν τούς φόρους καί αύτή ή πολεμική δύναμις ήταν δλη εις 
χείρας τω ν ...»  μέ τήν υποχρέωση, πώς «δταν είχε πόλεμον ό Σουλτάνος έπήγαιναν 
καί αυτοί»41. «Έμαζώνονταν, αναφέρει σέ χειρόγραφό του άλλο ό Χριστόφ. Φιλητάς, 
δλοι τής Ηπείρου οί τιμαριώται εις ’Ιωάννινα καί άπ’ έδώ έκκινοΰσαν μέ τάς σημαίας 
τοΰ Αγίου Γεωργίου καί φθάνοντας εις τό Μέτζοβον έμάζωναν ταΐς χριστιανικαΐς 
σημαίαις καί άνοιγαν ταΐς Τούρκικες. . .». Αύτό έγίνονταν ώς τό 1657, δπότε άπ* 
αφορμή νίκη τών χριστιανών σπαΐδων σέ πόλεμο τοΰ Σουλτάνου μέ τούς Πέρσες, «ή 
βασιλεία υποπτευόμενη κανένα κακόν καί αποστασίαν έξέδωκε φερμάνι ώστε πλέον 
χριστιανός σπαής νά μήν είναι καί οποίος θέλει νά τουρκεύσει αύτός νά εχη καί τό 
τιμάρι του... Τότε πολλοί άπό αύτούς καί Ίωαννίταις καί άπό άλλας έπαρχίας έ- 
τούρκευσαν διά νά μή χάσουν τά τιμάριά των. . .»42. Ή  άλήθεια είναι πώς οί Γιαν- 
νιώτες γαιοκτήμονες άρχισαν νά ξεπέφτουν άπό τήν επανάσταση τοΰ Φιλοσόφου α
κόμα (1611), παρ’ δ,τι έβοήθησαν τούς Τούρκους στήν καταστολή της («ένωθέντες 
οί Ρωμαίοι τοΰ Κάστρου μέ τούς Τούρκους έπολέμησαν τόν Κακοδιονύσιον καί τόν 
έχάλασαν», λέει τό χρονικό), όπότε κηρυχθέντες «απειθείς τής βασιλείας καί άπο- 
στάται» έξώστηκαν μέ ειδικό αύτοκρατορικό διάταγμα άπό τό Κάστρο καί έχασαν «δ- 
λην δσην είχαν τιμήν καί δύναμιν κατά τάς συνθήκας»43, άπό τότε δέ καί τά τιμάριά 
τους, δσων άπόμειναν χριστιανοί, περνούν σταδιακά στήν κατοχή τών Τούρκων.

Άλλά καί τις προστατευόμενες άπό τή Βαλιδέ Σουλτάνα κοινότητες, οί κατά 
καιρούς Σουλτάνοι άρχισαν άπό τά μέσα περίπου τοΰ ΙΖ ' αιώνα νά άποσποΰν μιά - 
μιά παραχωρώντας τες σάν τιμάρια σέ διαπρεπείς πολεμιστές τι άλλους Τούρκους 
έξέχοντες γιά διακριμένες πρός τό κράτος υπηρεσίες τους. Πρός τούς νέους αύτούς 
κυρίους, γνωστότερους ώς σπαχήδες, κατέβαλλαν οί χωρικοί, πέραν τών συνήθων 
πρός τό Σουλτάνο φόρων, τό δέκατο τής παραγωγής καθώς καί μεταγενέστερο ειδικό 
φόρο Γιοβα - χαράτς λεγόμενο. Κατά τις εισπράξεις τών φόρων αύτών οί σπαήδες 
προέβαιναν, καθώς άναφέρεται, σέ κάθε είδους σέ βάρος τών ραγιάδων αύθαιρε- 
σίες, καθώς ξυλοδαρμούς, φυλακίσεις, άτιμασμούς κι άλλες θηριωδίες, γεγονός πού 
ανάγκαζε τούς τελευταίους νά ζητούν τήν προστασία ισχυρών Τούρκων μπέηδων ή

40α) Πρ6λ. Ά . Γούδα δ.π. τόμ. Γ ' σελ. π '—π α '.
41) Πρδλ. Ή π. Χρονικά 1928 σελ. 180. '
42) Πρ6λ. έφ. «Φωνή τής ’Ηπείρου» 14)5)1893 καί Άραβαν, δ.π. Α ' σελ. 225— 8.
43) Πρ6λ. Ή π. Χρ. 1928 σελ. 182 καί 1931 σελ. 14.



πασιάδων αναλαμβάνοντας νέες πρός αύτούς ύποχρεώσεις, άποξενοΰμενοι μέ τόν και
ρό άπό τά κτήματά τους και μεταπίπτοντες στήν τάξη τών δουλοπάροικων44 Μέ τόν
-------------------------  ί

44) Παράδειγμα τό Γραμμένο, πού το 1)3 τών κατοίκων του γιά τ'ις αυθαιρεσίες τών σπα- 
χήδων «αυτόθι κατά τό πλείστον τό θέρος διερχομένων καί παντός είδους καταχρή
σεις διαπραττόντων» αναγκάστηκε νά τεθή υπό τήν ποστασία τοΰ Μεχμέτ πασιά, τοΰ 
επιλεγόμενου Καλοΰ, διοικητή τών Γιαννίνοιν «διά τοΰ συνεγχωρίου των Καραλή καί 
τής ακινήτου αύτών κτήσεως άπό τό 1764 άπηλλοτριώθη τά δέ ετερα δύο τρίτα εύπο- 
ροϋντα διετέλουν υπό τόν δυνάστην τοΰτον καί τούς άπογόνους αΰτοΰ δι* άδράς ετη
σίου έπιχορηγήσεως μέχρι τοϋ 1810, δτε δ Μουχτάρ πασάς βία και ταΰτα είς τήν 
τάξιν τών γειοργίων του περιέλαβε..·» (Π ρβλ. Ί .  Λαμπρίδη: δ.π. Γ ' σελ. 11). Δι
ορθώνοντας καί συμπληρώνοντας μέ τήν εύκαιρία, τά πιο πάνω γιά τό Γραμμένο γρα
φόμενα τοΰ Λαμπρίδη, σημειώνω, πώς τό χωριό πέρασε στά χέρια τοΰ Μουχτάρ πάνω 
ή ολίγο προ τοΰ 1804, άφοΰ πρώτα καί μετά τό Μεχμέτ πασιά, στον όποιον ανήκαν καί 
τά  Περάτι καί Κόνισκα, διετέλεσε υπό τήν κατοχή τοΰ Σουλεϋμάν πασιά τοϋ Γ ',  Διοικη
τή τών Γιαννίνων επίσης, γαμπρού δέ τοΰ Μεχμέτ, παραχωρηθέν προφανώς σ’ αύτόν 
ώς προίκα τής γυναικός του Ά ϊσέ, αδελφής τοΰ Μεχμέτ, μετά δέ τόν άποκεφαλισμο 
τοΰ άνδρός της (1786), τό διατήρησε ή Ά ϊσέ αυτή ώς που τής τ ’ άρπαξε ό Μουχτάρ. 
Σχετικά  παραθέτω απόσπασμα μαρτυρικού τής Μουχταροδημογεροντίας Γραμμένου ά- 
ναφερόμενου στά κτήματα τών εκκλησιών του, καταστρωμένου δέ στό φυλασσόμενο στή 
Μητρόπολη γνωστό κτηματολόγιο τών μονών καί εκκλησιών τής έπαρχίας Κουρέντων’. 
Γράφει: «Τά όπισθεν τριανταπέντε κομμάτια άμπελοχώραμα καί στρέμματα διακόσια 
είκοσι εξ καί εν αυλάκι ώς φαίνονται μέ τά σύνορατά των καί αέ τάς τοποθεσίας των 
είναι κτήματα τών όπισθεν άναφερομένων τεσσάρων εκκλησιών τής χώρας μας Γραμ
μένου διά τά  όποια χωράφια ό Μουχτάρ πασιάς υιός τοΰ Ά λή-πασ ιά  άφοΰ τά πήρε 
άπό τόν Σουλεϋμάν πασά έξέδωσε μπουγιουρδί κατά τό ετος 1804 δεκεμβρίου 27 νά 
παρίνουν αί έκκλησίαι άπό τό ήμορον άπό τό αμπαρι ( ;)  εβδομήντα ταγάρια γέννημα 
δηλ. είκοσι τρία ταγάρια σιτάρι, είκοσι τρία ταγάρια βρίζα καί είκοσι τέσσερα ταγά
ρια κριθάρι τά  δέ χωράφια τών εκκλησιών νά τά ήμοριάζει δ ίδιος καί εκτοτε λαμβά
νουν αί έκκλησίαι μας μόνον τά είρημένα εβδομήντα ταγάρια, άλλ’ έπειδή τό γέννημα 
αυτό δεν έξαρκεϊ τά έξοδα τών εκκλησιών καί είς έπισκευάς καί είς ζωοτροφίαν με
ρικών φτωχών γυναικών μοναχών αίτινες κατοικούν έκτος τής εκκλησίας τών Ταξιαρ
χών καί ύπηρετοΰν τήν έκκλησίαν καί τά κανδήλια τών μνημείων τών κεκοιμημένων. 
Παρακαλοΰμεν τό ελεος τής κραταιάς βασιλείας νά έκδοθή ύψηλός ίραδές διά νά μέ
νουν τά δπισθεν χιοράφια είς τάς εκκλησίας καθώς ήταν καί είς τόν καιρόν τοΰ Σου
λεϋμάν πασιά καί πλέον νά μήν λαμβάνη τό κεσίμι τών έβδομήντα ταγαριών. [τό ίσον 
άπό τό μπουγιουρδί τοΰ Μουχτάρ πασά], δίνω τό μπουγιουρδί μου έγώ ό Μουχτάρ πα
σάς πώς £χουν νά έβγάλουν άπό τό ήμορο διά τά βακοήφια των μοναστήρι καί διά τήν 
εκκλησία έχουν νά παίρνουν οί γραμμενιάτες κεσίμι κάθε χρόνο γιά τά βακούφια εβδο
μήντα^ ταγάρια γέννημα είκοσι τρία σιτάρι καί είκοσι τρία βρίζα καί είκοσι τέσσερα 
κριθάρι γίνονται ολλα άλλα έβδομήντα γιά τάφτο δίνω τό μπουγιουρδί μου νά τό 
παίρνουν κάθε χρόνο δχι άλλο Ιτος 1804 δεκεμβρίου 27 (ιμζάς) — Τοιουτοτρόπως γνω- 
ρίζομεν μέχρι τήν σήμερον καί όμολογοΰμεν καί μαρτυροΰμεν έν φόβο) θεοΰ καί τής 
ψυχής μας καί ύποφαινόμεθα

1866 ’Ιουνίου 26 χωρίον Γραμμένου 
Παπαναστασιος εφυμεριος 
’Ιωάννης ίερεύς έφημέριος 
διμιτριος γιοργιος πιτζας χρονον

90 μαρτιρο
Ευστάθιος Κοσταντηνου χρόνος 79 μαρτηρο
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τρόπο αυτό, τή σταδιακή δη?., αφαίρεση τών προνομιών και τή μετατροπή τών κα
τοίκων σέ απλούς κολλήγους, έπήλθε άπό τά τέλη τοΰ ΙΖ ' αιώνα κι ή παρακμή τών 
χωριών τής έπαρχίας μας. «Αί πιέσεις καί τά βάρη, λέει ό Λαμπρίδης, κατέβαλον 
καί τόν άνδρεΐον καί έργατικώτατον τών Κουρέντων λαόν μετ’ άφοσιώσεως υπό τήν 
σημαίαν καί τοΰ τελευταίου Δεσπότου τής ’Ηπείρου πρωταγωνιστήσαντα. .  . Τοσαΰτη 
δ’ όλιγανθρωπία, συνεχίζει, κατά τόν παρελθόντα αιώνα ήν ένταΰθα, ώστε δ πλη
θυσμός τών τοΰ τμήματος κοινοτήτων μόλις εις 1870 οίκογ, άνήρχετο. ’Επειδή δέ 
άπό τοΰ 1846 ήρθησαν κατά τό πλεΐστον αί βιαιοπραγίαι διά τοΰτο ού μόνον αί 
κοινότητες αύτοΰ ηύ'ξησαν κατά 14 άλλά καί αί οίκογένειαι είς 3575 άνήλθον. . . τοΰ 
δέ Γραμμένου άκριβώς έδιπλασιάσθησαν, διότι τότε μέν μόλις 60 ήρίθμει νΰν δέ 
(1888) 123.. .»45. Τελικά κι ώς τήν άληπασαλική περίοδο, άπό τά ελεύθερα αρχικά 
χωριά της έπαρχίας μόνο ή Ζίτσα, ’Άνω καί Κάτω Λαψίστα, Μικρό Μπισντούνι καί 
Πέραμα παράμειναν υπό τή Βασιλομήτορα, τά όποια αύτή ή ϊδια προ τοΰ 1788 στά 
Ιερά καθιδρύματα τής Μέκκας αφιέρωσε τά δέ υπόλοιπα περιήλθαν υπό τήν εξου
σία τοΰ Άλή ή τών παιδιών του46. Πότε άκριβώς ή Κοβάλιανη επαψε ν’ αποτελεί μη- 
τροκωμία καί οιόν είχε τότε, ευθύς μετά τή βασιλομήτορα ,αφέντη δέν ξέρουμε. Οΰτε 
ακόμα πότε καί μέ ποιόν άκριβώς τρόπο ό Άλής τήν έ'κανε τσιφλίκι του. Παρά ταΰτα 
καί καθόλη τή διάρκεια τής τυραννίας του ή Κάτω Χώρα ανήκε κατά μέγα μέν μέ
ρος στούς Γιαννιώτες άρχοντες Δρόσους47, κατά δέ τό υπόλοιπο στή μονή Λυκοστά
νης καί Τοπόλια48. Μάλιστα τών Δρόσων αύτών γεωμόρων ορθώνονταν στή μέση τοΰ

διμιτριος νικολαου 
Γεώργιος Σ. Οικονόμου 

(σφρ. τουρκ.) Κώστας Χρ. γουδας μυομπίρις».
ΙΙρ6λ. γιά τούς άπό τούς ραγιάδες γενικώτερα καταβαλλόμενους φόρους καί τόν τρόπο 
είσπραξής τους καί Δ. Τσοποτοϋ: Γή καί γείοργοί τής Θεσσαλλίας κ.ε. Ά θ . 1974 σελ. 
115 κ.κ. καί Άραβαντινοΰ: Χρονογρ. Β ' σελ. 285 κ.κ.

45) Πρ6λ. Ί .  Λαμπρίδη δ.π. σελ. 39—40.
46) Πρβλ. Ί .  Γιαννοπούλου: Τά τσιφλίκια τοΰ Β ελή-πασά - Μνημών Β ' σελ. 141 κ.κ.
47) Ή  οικογένεια Δρόσου κατάγονταν, φαίνεται, άπό τήν Κοβίλιανη, γιατί σέ δμόλογο, 

πού συντάχτηκε στό χωριό τό 1705, υπογράφει σάν μάρτυρας δ Ά ναστ. Δρόσος, «μετά 
υπογραφής χωρικής καί άμαθοΰς» υπήρξε δέ ό τελευταίος αυτός πάππος τοΰ κατά τό 
1777 Αποκαταστημένου ήδη στά Γιάννινα Ά ναστ. Δρόσου πατρός τοϋ Δημητρίου (πρβλ. 
Άραβαντ. Χρονογραφία Β ' σελ. 268).

48) ’Ά ς  σημειωθεί πώς οί καλιλεργητές τών βακούφικων αύτών κτημάτων είχαν τό δικαί
ωμα νά τά μεταβιβάζουν σέ άλλους έναντι Αμοιβής συντάσσοντας καί σχετικά πωλη- 
τήρια έγγραφα. Νά ενα τέτοιο: «'Ο  υποφαινόμενος έπούλησα είς τόν συγχωριανόν μου 
Πανον παπαδόπουλον Κοβιλιανίτην τό χωράφι μου (τήν καλλιέργειαν) ποτιστικόν είς 
θέσιν λικοστάνη καί κτήμα τής μονής λικοστάνης τό οποίον συνορεύει άπό τό ενα μέ
ρος μέ χιοράφι τοΰ Πέτρου Γιάννη άπό τό άλλο μέρος μέ τό χωράφι τοΰ Ά λέξη Κα- 
πέρδα καί άπό τό άλλο μέρος μέ τό χωράφι τοΰ Γεώργη Ά ντώνη καί άπό τό άλλο 
μέρος χέρσος τόπος τό έπούλησα σήμερον εις τόν Πάνον παπαδούλου διά μετζίτια εί
κοσι πέντε άργυρά (25) δηλ. γρόσια πεντακόσια (500) καί τά  ελαβον σήμερον σώα 
καί είς τό έξης θά είναι κύριος αύτός είς τό χωράφι καί δέν εχει κανένας νά τόν πει- 
ράξη μήτε εγώ μήτε οί κληρονόμοι μήτε πιστοταί καί αν τόν πειράξη κανείς είμαι ύ- 
πεύθυνος νά τόν Αποζημιώσω διό δίδο) τό παρόν μου δι ενδοιξιν καί ύποφαίνομαι τη 
16 Ίανουαρίου 1887 Ιωάννινα

Χρίστος Καιφος ος αγραματος μι λογον του 
τόν απογραψα εγο ό μιχος Ιουανο παπαγεωργος

Κοβιλιανίτης ίδιος και μαρτιρο
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χωριοΰ πύργος πανύψηλος (κούλια) και σιτοβολώνες (αμπάρια), τά θυμούνται οι 
γεροντότεροι, οπου διέμειναν οί ίδιοι μ’ άλλες Γιαννιωτικές φιλικές τους οικογένειες 
καί κατά τή διάρκεια τής πολιορκίας τοΰ Άλή49. Θά πρέπει νά σημειωθεί έδώ, σάν 
εξήγηση τοΰ φαινομένου, πώς καθώς σέ σχετικό ύποβληθέν πρός τήν κυβέρνηση υπό
μνημα (Μάρτιος 1905) τών έμπλιακοποιημένων ήπειρ. χωριών άναφέρεται, ό Άλής 
«ιδιοποιηθείς τάς καλλιεργησίμους γαίας τών κατοίκων ούδαμώς έθιξε τάς κοινοτι- 
κάς βοσκάς, κοινοτικά δάση, πάντα έν γένει τά κτήματα εκκλησιών καί μονών τάς οΐ- 
κίας καλύβας καί αλλας οικοδομάς τών χωρικών, ώς καί τάς αμπέλους πολλαχοΰ δέ 
έξαιρετικώς άφήκε καί είς ίδιώτας τήν ιδιοκτησίαν τών ύπ’ αύτών καλλιεργουμένων 
γαιών παραχωρήσας είς αύτούς ώς καί είς εκκλησίας καί μονάς έγγραφα σχετικά 
φέροντα τήν σφραγίδα του»50. Καθώς δηλ. στήν περίπτωσή μας, οπου ό Δημ. Δρό
σος, άνθρωπος τοΰ Άλή50® καί τά βακούφια διατήρησαν έδώ τά κτήματά τους.

Μετά τήν έκλειψη τοΰ φοβεροΰ ’Αρβανίτη τά τσιφλίκια του, έκτος ολίγων πού 
ανήκαν σ’ ’Οθωμανούς καί έπιστράφηκαν, περιήλθαν, κατά σχετική τοΰ οθωμανικού 
Δικαίου διάταξη51, στό Δημόσιο τό τουρκικό, έγιναν δηλ. έθνικά κτήματα (ίμπλιά- 
κια). Σέ δημοσιευόμενο έν τούτοις στήν έφημ. «Φωνή τής ’Ηπείρου» χειρόγραφο κα
τάλογο τών τσιφλικιών τοΰ Άλή, πού σύνταξε δ Δάσκαλος τοΰ Γένους Χρ. Φιλητας, 
Γραμμενιάτης, ή Κοβίλιανη δέν περιλαμβάνεται, ενώ άναφέρονται άπό τά Γραμμε- 
νοχώρια τά Ντόμπρου, Περάτι, Βράβορη, Γραμμένου καί Δελβινακόπουλο52. Αρκετά 
αργότερα (1856) ο Άραβαντινός χαρακτηρίζει τό χωριό ώς εθνικό «εχον, καθώς 
γράφει, χριστιανικάς οίκογενείας 26 καί στεφάνια 50»53. Άλλά καί στό κτηματολό
γιο τών μονών καί εκκλησιών τής έπαρχίας Κουρέντων τό φυλασσόμενο στή Μητρό
πολη μας, συνταγμένο δέ τό 1866, ή Κοβίλιανη, καθώς τοΰ Βαενίτη καί Μοσπίνα, 
άναφέρεται ώς «ίμπλιάκι καί έλιακάς σαϊμπήδων»53® δηλ. κτήμα εθνικό μέ ίδιοκτη-

Χριστος Τζαλλας παρατατις μαρτιρο 
Κόστα Αλεξη Καπερδας μουχχάρις» (Σφρ. τουρκ.) —

Κι ενα δεύτερο τής ΐδιας περίπτωσης μεταγενέστερο.
«Πωλητήριον

Ό  υποφαινόμενος Κότσιος Γιάννης κάτοικος τοϋ χωρίου Κοδίλιανης σήμερον οίκειο· 
θελώς καί άπαραβιάστως πωλει τό χωράφιον τό όνομαζόμενον Δένδρα βακούφικον τοϋ 
Α γίου Δημητρίου τό υπό τήν κατοχήν μου σήμερον πωλώ αυτό είς τόν Ζώην Παπάν
τόν συγχωριανόν μου άντί μετζητίων αργυρών οκτώ τά  όποια ελαβον σήμερον. Τό δέ
χωράφιον συνορεύει άφ’ ενός μεν μέ χώράφι παπα - Ευαγγέλου άφ’ έτέρου δέ μέ δρό
μον. Θά είναι ελεύθερος καί άπό εμέ καί άπό τό παιδί μου ο,τι θίλει νά τό κάμη.

Διό δίδω τό παρόν μου πρός άσφάλειαν αύτοΰ συνυπογεγραμμένον καί υπό αξιό
πιστων μαρτύρων.

Έ ν  Κοβίλιανη τή 9 Μαρτίου 1903 
Χριστογιανης τόν υπόγραψα εγώ ό παπα - Ευάγγελος ός άγραματος όπως καί μαρτυρώ.

Σπυρίδων Σ τ . Ντΐνος μαρτυρώ 
Χριστόδουλος Καραλις» —

49) Πρβλ. Λ. Μελά: Μιά οικογένεια. ’Αθ. 1967 σελ. 326 καί 436—·7.
50) Π ρβλ. έφ. «’Ήπειρος» 20)6)1910.

50α) Πρβλ. Ά ραβαντ. 'Ιστορία Ά λή πασά σελ. 466.
51) Πρβλ. Ά ραβαντ. δ.π. Α ' σελ. 240—1.
52) Πρβλ. καί Ά ραβαντ. 'Ιστορία Άλή-πασά σελ. 601 κ.κ.
53) Πρβλ. Ά ραβαντ. Χρονογραφ. Β ' σελ. 328.

53α) Τό «έλιακα» εξηγείται σάν ξευγολατιό ή τμήμα κτήματος. (Πρβλ. Β. Πυρσινέλα δ.π. 
σελ. 124). «Ά πό τοΰ τέλους τοϋ ΐΖ ' αίώνος καθιερώθη καί τό σύοτημα τώνμαλικιανέ- 
δων ήτοι τής έκμισθώσεως κατόπιν πλειστηριασμοΰ είς τόν πλειοδοτοΰντα ίσοβίως τοΰ δι-



«ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ»

σίες στή περιοχή του μέσα διαφόρων προσώπων και μονών, καθώς τών Σπανού κα'ι 
Ελεούσας τής Νήσου κα'ι τών Τούρκων Άχμέτ - μπεη, Χασάν έφέντη καί Μπε- 
χάμπεη έκτος τών Δρόσων καί Λυκοστάνης53̂ . Ό  δέ Λαμπρίδης, άναφερόμενος στήν 
κυριότητα «τής ακινήτου κτήσεως» τών χωριών τής έπαρχίας, γράφει (1888), πώς 
από τήν Κοβίλιανη μόνο ή εκεί «ακίνητος περιουσία τοΰ Ά . Γοργόλη εθνική είναι»54 
ένώ τό υπόλοιπο χωριό ανήκε σέ διάφορους. Τέλος σέ υπόμνημα, πού υποβλήθηκε 
στήν Έλλην. Κυβέρνηση τό 1915 υπό τόν τίτλο «Ή  έμπλιακοποίησις τών 79 Κεφα
λοχωρίων τής ’Ηπείρου», ή Κοβίλιανη περιλαμβάνεται μεταξύ τών έθνικοποιηθέν- 
των αύτών χωριών55. Είχε δηλ. μέ τούς συνήθεις τρόπους, «οΐον δόλου, απάτης, βρό- 
χ(ον, δηλητηρίων, απειλών, υποσχέσεων καί τών τοιούτων» άρπαγεί κι αύτή άπό τόν 
Άλή μετά δέ τό θάνατό του μέ ειδικό αύτοκρατορικό ίραδέ περιήλθε, καθώς είπαμε, 
στό Κράτος. Τό γιατί τώρα ό Δάσκαλος Φιλητάς, πού γνώριζε τήν περιοχή καλύτερα 
άπό κάθε άλλον, δέν συγκαταρίθμησε καί τήν Κοβίλιανη στά τσιφλίκια τοΰ Άλή —  σέ 
955 τά άνεβάζει — δλα - δλα ή πιθανότερη εξήγηση είναι, πώς, δταν συνέτασσε αύ- 
τόν τόν κατάλογό του, ή Κοβίλιανη νά έξακο?^ουθοΰσε νά ήταν ελεύθερη. Ή  'Τψηλή 
Πύλη μάλιστα μέ ειδικό μεταγενέστερο τοΰ 1887 νόμο καθιστούσε τούς καλλιεργητές 
δλων τών Τσιφλικίων τοΰ Ν. Ίωαννίνων, άκόμα καί τις μονές καί εκκλησίες, «ώς
> \ \ C  / f  V  Λ /ενοικιαστας και ουδεν δικαίωμα κυριοτητος έχοντας» συμπληρώνοντας κατ αυτο τον 
τρόπο τήν παράνομη δήμευση τής περιουσίας τών κατοίκων, πού άρχισε ό Άλής, έ- 
πίεζε δέ τις κοινότητες τών έθν. κτημάτων (ίμπλιακίων) «ΐνα τά κτήματα τά οίκο- 
δομημένα επί γηπέδων ίμπλιακιών παραχωρηθώσι είς αύτήν καί οί ένοικιασται τών 
κτημάτων τούτων συνεννοώνται εφεξής μετά τοΰ δημοσίου καί πληρώνουσι ένοίκιον 
εις αύτό. . .»56. Σάν τέτοια λοιπόν τά χωριά μας, τά ίμπλιάκια, διοικούμενα άπό ειδι
κό γραφείο, παράμεναν ώς τόν καιρό τής βασιλείας τοΰ Σουλτάνου Χαμίτ τοΰ Β ',  δ 
όποιος τό 1904 τά μετάτρεψε σέ αύτοκρατορικά (ιμπλιάκι χουμαγιούν), γιά νά γ ί
νουν καί πάλι μετά τήν ανακήρυξη τοΰ τουρκ. συντάγματος (1908) δημόσια. "Ας 
σημειωθεί, πώς στό μεταξύ, άπό τήν εθνικοποίησή τους δηλ. κι ώς τήν εποχή αύτή 
διάστημα, ή τουρκ. κυβέρνηση ευρισκόμενη συχνά συ ταμειακές στενοχώριες, έκποι- 
οΰσε μέρος άπό τά κτήματα αύτά, τά όποια περί τό τέλος τής Τουρκοκρατίας άπό- 
μειναν 7 9 κι άνάμεσά τους, κατά τις πηγές, έκτος τής Κοβίλιανης καί τά Γ  ραμμένου,

καιώματος νά είσπράττη τήν δεκάτην Σουλτανικιών ή άλλοτε τιμαρικτικών γαιών. *0 
ισόβιος μισθοιτής τοϋ μαλικιανέ ώνομάζετο μαλικιανέ σαϊμπής». (πρβλ. Μνήμων Β ' 
σελ. 137) καί Δ. Τσοποτοΰ: «Γεωργικαί σελίδες κ.λ.» Ά θ . 1914 σελ. 7—8.

53β) Έκτος τών άνωτέρω στήν περιοχή τοΰ χοιριοΰ καί τής παρακείμενης Πογδαρας (τσι
φλίκι τών Σουρλα έφέντη, Σάκου Στενού Άργυροκαστρίτη καί τής Λυκοστάνης), 
κτήματα διέθεταν καί οΐ έκκλησιές του συνολικής έκτασης 131 στρεμ. περίπου, καθώς 
ό Ά ϊ-Γ ιά ν ν η ς  22 στρ. χωράφια ξηρικά στ'ις τοποθεσίες «στοΰ Πλέσιου τά κουματζού- 
λια (10), είς τοΰ μπαπαμάτζου (10) καί εις τό πλατύ πηγάδι (2) καί 14 στρ. άμπέλι
εις τοΰ Χαλιά», ό Σωτήρας 38 στρ. «στό γύρω τής έκκλησίας (10) είς τού βουρτή (8)
καί είς τήν μεγάλην ράχην (10), οί Ταξιάρχες 37 στρέμ., «τριγύρω τής αύτής έκκλησί
ας (20) υπό κάτω είς τά αμπέλια (4) είς τό τοπράκι τής Πογδοράς (10) εις τοΰ μπε- 
κήρ κάμπου καί είς τά Βούρλα (3)», Ά γ . Δημήτριος, «τριγύρω τής έκκλησίας στρεμ. 
20».— ,

54) Πρ6λ. Λαμπρίδη δ.π. Γ ' σελ. 73.
55) Πρ6λ. Β. Πυρσινέλλα: Τά άρπαγέντα ίπό τοΰ Άλή-πασά κτήματα τών Βρεττών.

Ή π. Χρ. 1938 σελ. 132.
50) Πρβλ. έφ. Φωνή τής Η πείρου 24)12)1893.



Βράβορη, Τσέργιανη, Ντόμπρου, .Περάτι και Δελβινακόπουλο57 Οι κάτοικοι τών 
χωριών αύτών πιεζόμενοι άπό τον επίτροπο τού Σουλτάνου έζήτησαν μέ αναφορά τους 
πρός τόν ίδιο (1905) νά τούς έπιστραφοΰν τά κτήματα έναντι καταβολής τής αξί
ας τους, ίσχυριζόμενοι δτι τά χωριά τους ήσαν κεφαλοχώρια ανέκαθεν (τουρκ. κα- 
ριέ) κι έγιναν τσιφλίκια άπό τόν Άλή «βία καί δυναστείςι». .

Άπότυχαν δμως στήν προσπάθεια τους καί τότε κι αργότερα (1908), δταν μέ 
τήν κήρυξη τοΰ τουρκ. συντάγματος τά κτήματα αυτά άφαιρέθηκαν άπό τήν προσω
πική περιουσία τοΰ Σουλτάνου κι επανήλθαν πάλι στό Δημόσιο. ’Ά ς σημειωθεί, πώς 
γιά τά εθνικοποιημένα αύτά κτήματα έπλήρωναν οί καλλιεργητές τό λεγόμενο «μου- 
ατζέλ» (έδαφονόμιο) διά νόμου δέ τοΰ 1845 έκλήθηκαν άπό τήν 'Τψηλή Πύλη νά 
τά αγοράσουν, πράγμα πού, γιά πολλά άπ* αύτά, καί εγινε, διαβιβασθέντα σε χριστια
νούς ή Τούρκους γαιοκτήμονες «υπό συνθήκας λίαν επωφελείς διά τήν κυβέρνησιν»58. 
’Έτσι εξηγείται γιατί στήν Κοβίλιανη τό 1888, κατά τά γραφόμενα τοΰ Λαμπρίδη, 
έθνική, τοΰ Δημοσίου δηλ. ήταν μόνο ή περιουσία τοΰ Άλκ. Γοργόλη.

Μετά τήν απελευθέρωση τά 79 χωριά έπέρασαν στήν κυριότητα τοΰ έλλην. κρά
τους, πρός τό όποιο έστράφηκαν πλέον οί ενέργειες τών χωρικών, χωρίς δμως καί πά
λι αποτέλεσμα. «Τό έλλ. κράτος έδίσταζε νά επανόρθωση τήν αδικίαν τήν διαπρα- 
χθεΐσαν υπό τοΰ Άλή έκ τοΰ φόβου τής διαταράξεως τοΰ κρατοΰντος καθεστώτος τής 
έγγειου ιδιοκτησίας». Τέλος τό χωριό μέ τ’ άλλα ίμπλιακοποιημένα υστέρα άπό διπλή 
σκλαβιά εκατό καί πλέον χρόνων ελευθερώθηκε μέ τό γενικό άγροτικό νόμο τοΰ 1915 
κι ή γή του διανεμήθηκε, έναντι αποζημίωσης βέβαια, στους κατοίκους τό 192259. Θά 
προσθέσω έδώ, πώς λίγο μετά τήν κατάκτηση τό χωριό καί ή περιοχή υπάγονταν δι
οικητικά στήν λεγόμενη έπαρχία (Ναχαγιέ) Κουρέντων, εδρα τής οποίας ώς τό 1772 
στρατιωτική (κόλι) καί πολιτική «μετά ίεροδικαστοΰ ή ναΐπου» ήταν ή ομώνυμη κώ
μη, μετά δέ τήν κατά τόν παραπάνω χρόνο κατάργηση τής έπαρχίας αυτής, άπ’ ευ
θείας στή Διοίκηση Ίωαννίνων, έκκλησιαστικά δέ ανέκαθεν στή Μητρόπολη τής ί
διας ήπειρ. πρωτεύουσας. Ακόμα πώς γιά τήν τήρηση τής τάξης στήν έπαρχία χρη
σιμοποιούνταν παλιότερα χριστιανός επί κεφαλής ομάδας ομοθρήσκων του, «εΐτα δέ 
είς τά Κούρεντα συνηθέστερον ’Οθωμανός. . .»60.

’Ά ς δούμε τώρα, επισκοπώντας τήν τοπική Ιστορία τής Τουρκοκρατίας, πού έμ- 
φανίζεται λίγο - πολύ ή Κοβίλιανη.

’Ήδη άπό τις άρχές ακόμα τοΰ ΙΖ ' αιώνα (1604) κτίζεται, κατά σωζόμενη επι
γραφή, στήν ’Άνω Χώρα «έκ βάθρων διά συνδρομής κόπου τε καί εξόδου Ίωάννου 
Τζουραγλή καί Αύγέρως» ή εκκλησία τοΰ Ά ϊ  - Γιάννη, δυτικομεσημβρινά της δέ α
ναπτύσσεται μέ τήν προσέλευση νέων κατοίκων ό οικισμός ό παραπάνω. Ιδιαίτερη 
έντύπωση προξενεί τό γεγονός, πώς τή δαπάνη ανέγερσης τής εκκλησίας άναλαμ- 
βάνει ενας χωριανός, στοιχείο πού επιτρέπει νά συγκαταριθμήσουμε μεταξύ τών ο
λίγων σχετικά κατοίκων τοΰ χωριοΰ καί τέτοιους εύκατάστατους καί γενικώτερα νά 
συμπεράνουμε κάποια ευημερία στον τόπο. Εικάζουμε απ’ αύτό ακόμα, πώς τό χωριό 
«δέν είχεν άπωλέσει τόν τιμαλφή τής ιδιοκτησίας τίτλον», εξακολουθούσε δηλ. νά

57) Πρβλ. Ά ραβαντ. 'Ιστορ. Άλή-πασά σελ. 602 καί έφ. Φιονή τής Ηπείρου φΰλ. 9)4,
16)4, καί 30)4)1893.

58) Πρβλ. Ά ραβαντ. Χρονογρ- Β ' σελ. 397.
59) Πρβλ. Β . Πυρσινέλλα δ.π. σελ. 123 κ.κ.
60) Πρβλ. Ί .  Λαμπρίδη δ.π. Γ ' σελ. 58—60.



είναι κεφαλοχώρι υπό τή σκέπη πάντοτε τής Βαλιδέ Σουλτάνας. Άλλά γιά τήν έκ- 
κλησία τοϋ Ά ϊ  - Γιάννη θά γίνει ξεχωριστός σ’ άλλο σημείο λόγος.

Κατά τήν λίγο κατόπι (1611) ήπειρωτική επανάσταση τοΰ Φιλοσόφου δέν φαί
νεται νά πήρε μέρος τό χωριό καί ή περιοχή του. Ό  Διονύσιος, καθώς τό σχετικό 
χρονικό αναφέρει61, μετά συνεννοήσεις μέ φίλους του στό κάστρο «έξήλθεν είς τά τών 
Ίωαννίνων περίχωρα. . . καί άλλας χώρας περιήρχετο φέρων πλόσκαν επί τοΰ ώμου 
καί κερνών τους γεωργούς, ποιμένας, βουκόλους καί άλλους χωρικούς, προσοικειοΰτο 
τοιούτους άπαιδεύτους καί απολέμους στρατιώτας. . .» .  Δέν αποκλείω, λοιπόν, γιατί 
καθώς άναφέρεται «τά μοναστήρια καί τά σπίτια θεωροΰσαν μεγάλη τιμή νά τόν φι
λοξενήσουν καί κέρδος ήθικό ν’ άκούσουν κάτι άπό τά χείλη του»62, νά πέρασε κι άπό 
δώ άπό τήν Τοπόλιανη ό φλογερός Δεσπότης. Τό κήρυγμά του δμως δέν είχε απή
χηση μεταξύ τών φιλήσυχων κατοίκων, είναι σχεδόν βέβαιο, καί κατευθύνθηκε κατά 
τά γνώριμά του μέρη Ντουσκάρας καί Παραμυθίας, οπου συγκέντρωσε τόν αύτο- 
σχέδιο στρατό του. Έπερχόμενος δέ κατά τών Γιαννίνων (10.9.1611) δέν πέρασε 
οπωσδήποτε άπό τήν περιοχή, άλλ’ ακολούθησε τό συνήθη πρός τήν πόλη δρόμο τοΰ 
τμήματος εκείνου (Μπουρέλεσια, Τζαμαλή - άγά, Κωστάνιανη, Κοσμηρα, Ραψίστα) 
έμπήκε δέ στά Γιάννινα άπό τοΰ Βελισσαρίου καί Καλούτσανη, οπου καί χτύπησε τό 
Διοικητήριο τό τουρκικό. Γ ι’ αύτό, άπό άγνοια δηλ. τών γεγονότων, πολλοί άπό τούς 
κατοίκους τών χωριών μας, πού ήρθαν ξημερώνοντας στήν πόλη γιά δουλειές, σκο
τώθηκαν ανεξέταστα άπό τούς εξαγριωμένους Τούρκους63. Ακόμα κι ό Όσμάν πα- 
σισς, μετά τήν καταστολή στήν πόλη τοΰ κινήματος, κατά τή Θεσπρωτία τράβηξε για 
νά συλλάβει τούς δσους γλύτωσαν ζορμπάδες. Τρανή άκόμα απόδειξη, πώς δέν βοή
θησε τό φιλόσοφο ό τόπος, είναι πώς τό μέν 1610, ενα χρόνο μπροστά άπό τό κίνη
μα κτίζεται τό καθολικό τοΰ μοναστηριοΰ στά Τοπόλια, άμέσως δέ κατόπι του (1612) 
θεεμλιώνεται ό Ά ϊ  - Γιώργης στοΰ Βαενίτη64. Εξακολουθούσαν μ’ άλλα λόγια καί 
τήν εποχή αύτή νά ζοΰν ειρηνικά εδώ οί άνθρωποι δουλεύοντας σάν πάντοτε τή γή 
καί γονιμοποιώντας τη μέ τόν ίδρώ τους, τις δδυνηρές δέ συνέπειες τής- εξέγερσης 
εκείνης μέ τούς βασανισμούς, τις εκτελέσεις, άλλαξοπιστίες, καταστροφές καί λεη
λασίες δέ δοκίμασε. ·

Κατά τό 1821 «Ιουλίου 27 ήμερα του πιντελεήμονος τετράδη» καί ενώ συνεχί
ζονταν στά Γιάννινα ό πόλεμος τοΰ Άλή μέ τό Σουλτάνο, σώμα Σουλιωτικό υπό τούς 
Τούσια Ζέρβα καί Νικόλ. Τζαβέλλα καί Αρβανίτες άληπασιαλήδες υπό τούς 5Ά γο 
Μουχουρντάρη καί Ταχήρ Άμπάζη, άφοΰ ένίκησε τούς Τούρκους στή Μοσπίνα, εισ
βάλλει στά Γραμμενοχώρια μέ σκοπό τήν εξέγερσή τους. Τήν ίδια δμως μέρα ισχυρό 
τμήμα τουρκικού στρατού άπό τό γενικό στρατόπεδό του τών Γιαννίνων (Ζέλοβα), 
σπεύδει καί συγκρούεται κατά τό άπόγεμα μ’ αύτούς στις παρά τήν Κοβίλιανη πρός 
τή Μοσπίνα ράχες. Ή  μάχη έβάσταξε ώς τό βράδυ, όπότε οί Σουλιώτες υποχώρησαν 
πρός τήν Όλύτσικα καί Λάκκα, οί δέ σουλτανικοί έγκαταστάθηκαν πάλι στή Μοσπίνα. 
Κατά τή σύγκρουση, πού είναι ήδη γνωστή σάν μάχη τής Κοβίλιανης, «έσκοτώθη- 
καν Τοΰρκοι καί ρωμέοι», στή συνέχεια δέ οί Τούρκοι «έκαψαν σπητια και αλονια

61) Πρβλ. Ή π. Χρονικά 1928 σελ. 181.
62) Πρβλ. Ά . Βηκαλοπούλου δ.π. σελ. 343.
63) Πρβλ. Άραβαντ. Χρονογρ. Α ' σελ. 223.
64) Στό βόρειο τοϊχο τής εκκλησίας άπάνου - άπάνου διαβάζει κάνεις γραμμένα μέ κερα

μίδια:
OTA ΕΚ ΙΝ Ι — Α Σ Τ Ι  Ζ Ρ Κ Γ  (=τ "Οταν έγκαινιάσθη 7123—5508 — 1615) καί π'ό 
κάτω δεξιά στόν ίδιο τοίχο σκαλισμένα σέ πλάκα: Μ ΙΝ ΙΟ Τ Ν ΙΩ Σ  I  ΕΘΕΜ ΕΛΙΟΘ 
ΕΤΟ Τ ΖΡΚ (=  Μην ’Ιούνιος 10 έθεμελκόθη Ιτους 7120— 5508=1612).



πήραν το βηο του κοσμου πήραν κεφαλια κι έκαψαν εκλησιες και μοναστήρια», κα
θώς σχετική ενθύμηση τής εποχής άπομνημονεύει. Τότε κάηκε τό μοναστήρι τής Το- 
πόλιανης κι άπόμεινε μόνο τό καθολικό χάρις στήν κατασκευή του καθώς καί μέρος 
τής εκκλησίας στού Βαενίτη, δσο ξέρουμε64®. Θά πρέπει νά προσθέσω πώς στό γε
γονός άναφέρεται και ό Δάσκαλος Ψαλίδας στήν πρόσφατα έκδοθεισα Ιστορία του 
τής πολιορκίας τών Ίωαννίνων. Γ ράφει: «Τί δυστυχιά απερίγραπτη επλάκωσε τούς 
Ίωαννίτες 33 χρόνους υπό τήν άκατάπαυστον τυραννίαν τοΰ Άλή πασά, μέ κονά
κια, μέ ταΐμια, μέ δοσίματα, μέ αρπαγές παιδιών καί κοριτζιών, μέ πατήματα γυναι
κών, μέ άγγάρειες κα'ι στό τέλος μέ ξεσπίτωμα, μέ λαιμούριασμα τών βασιλικών μέ
σα είς τήν πόλιν, μέ κάψιμο τών σπιτιών, μέ λαιμούριασμα στούς Λραμεσιούς, μέ λαι- 
μούριασμα στά Κατζανοχώρια οπου έφάνηκαν οί κλέφτες, μέ λαιμούριασμα στούς 
Καλαρρύτες κα'ι μέ λαιμούριασμα στά Γραμμενοχώρια, οπου είχαν ζυγώσει οί Σου
λιώτες στές άρχές Αύγούστου καί έτραβήχτηκαν καί υστέρα έπήγαν οΐ βασιλικοί καί 
τά έλιμούριασαν. Τάχα τί τούς άκαρτερει τούς δύστυχους ακόμα...»ΜΡ. Συνέπεια 
τέλος τής Σουλιωτικής αυτής επιδρομής καί τών απωλειών πού είχαν κατά τή μάχη 
οί Τούρκοι, ήταν κι ή διαταγή εκτέλεσης τών Γραμμενοχωριτών όμηρων πού άπό τις
3 Ιουνίου έκράταγε ό αρχιστράτηγος Χουρσίτ στά Γιάννινα, γιά νά εξασφαλίζει τήν 
ησυχία στον τάπο, καθώς Γιαννιώτης λόγιος ό Κων)τΐνος Διαμάντου Τζουκαλάς στήν 
έμμετρη ιστορία του τοΰ Άλή - πασιά αναφέρει:

«Σουλιώται κατεβαίνουν μ’ ανθρώπους άρκετούς 
Καί δ Ταχήρ Άμπάζης ήταν μαζύ μ’ αύτούς 
έρχονται στή Μοσπίνα πλακώνουν τά χωριά 
καί παν εις τοΰ Γ  ραμμένου καί κάνουν λιμουριά 
ώς πέντε χιλιάδες χωριάται κλεπτοργιά 
μαζί μέ Άλβανιτες σέ κείνα τά χωριά 
στάθηκαν μέ ανδρείαν πολέμησαν γερά 
καί σκότωσαν χαλτούπους χιλίους μιά φορά 
χαλτοΰποι καθώς είδαν τόν μέγαν σκοτωμόν 
καίουν ταΐς έκκλησίαις καί κάμουν χαλασμόν 
στέλλουν καί τό χαμπέρι εις τόν Χουρσίτ πασιάν 
τό πώς τούς έχουν κάμει μεγάλην χαλασιάν.
Χουρσίτ πασιάς θυμώνει προστάζει παρευθείς 
νά βγάλουν τά ρεχέμια καί νά κοπή καθείς.
Τούς αποκεφαλίζουν στή Λούτσα παρευθύς 
οι Χριστιανοί ν’ ακούσουν νά φρίξη δ καθείς.
Τούς σφάξαν σάν άρνία τούς έ'κοπταν ευθύς 
τί κλάματα, τί θρήνους πού εκαμε καθείς...»65

9Έτσι μέ τήν ευθύς μετά τά γεγονότα παρουσία τών Τούρκων στήν περιοχή, 
«οϊ μέν άπειροπόλεμοι ύπετάγησαν, οί δέ σφόδρα ένοχοποιηθέντες προσήλθον τοΐς 
Σουλιώταις καί οΰτοι γενναίως άπέκρουσαν τούς Τούρκους έν Μοσπίνη, ϊνα μή τά 
γυαικόπαιδα τών προσελθόντων αίχμαλωτίσωσι...»

01 οικογένειες τών προσελθόντων στούς Σουλιώτες Γραμμενοχωριτών —· σέ 
300 τις ανεβάζει ό Γούδας, αριθμός βέβαια υπερβολικός, έκτος άν συνυπολογίζει 
σ’ αύτές καί Γιαννιωτών, πού εΐχαν καταφύγει Ιδώ έξ αιτίας τοΰ πολέμου — κα-

64α) Πρβλ. Ή π . Έ σ τ. 1956 σελ. 246 κ.κ.
64β) Π ρβλ. Ά .  Ψ αλίδα: Ιστορία  τής πολιορκίας τών Ίωαννίνων 1820—22. Ν. Κουβαράς 

1962 σελ. 63.
65) Π ρβλ. Ή π . Ε σ τία  1956 σελ* 267 και 1962 σελ. 221 κ.κ.



«ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ

τευθύνθηκαν αρχικά πρός τά παράλια, οπου έπιβιβάστηκαν σέ πλοία μέ σκοπό νά 
διαπεραιωθοΰν στήν Κέρκυρα. Σάν έ'φθασαν δμιυς εκεί οί αγγλικές Ά ρχές τοΰ νη
σιού, παρά τις επίμονες ικεσίες τους, γραπτές καί προφορικές, δέν τούς έδέχθηκαν, 
αναγκάστηκαν δέ «διωχΟεΐσαι άπανθρώπίος» νά γυρίσουν πίσω καί κατευθυνθοΰν 
στό Σούλι, οπου, καθώς ιστορεί ό ίδιος πάντοτε Γούδας, παθός καί αύτόπτης μάρ
τυρας, ετυχαν της αδελφικής φιλοξενίας καί περιποίησης τών Σουλιωτών. "Οτι δέ 
μτεαξύ τών Γραμμενοχωριτών αύτών προσφύγων ή σαν καί Καβιλιανίτες, βγαίνει 
άπό ενθύμηση τής εποχής άλλη, καταχωρημένη σέ παράφυλλο Εύαγγελίου τής εκ
κλησίας τους (έ'κδ. Πάνου Θεοδοσίου — Βενετία 1811), πού λέει:

«Τό παρόν άγιον εύαγγέλιον άγωράσθη παρ’ έμοΰ τοΰ Παπα Ίωάννου Πα- 
πάγεωργιου έν τφ καιρώ τής επιστροφής τοΰ χαλασμού όποΰ έγυρήσαμε 
άπό τήν φυγήν όπίσω καί τά βιβλία τής εκκλησίας μας άρπάχθησαν μαζύ 
μέ τό παλαιόν ώρολόγιον διά γρ. 16 ήτοι δεκάξη καί εύρίσκεται είς υπηρε
σίαν τής προδρομικής εκκλησίας τή α' 8βρίου 1821.

Παππά ’Ιωάννης καί επίτροποι».

Έγύρισαν δηλ. στά σπίτια τους οί πρόσφυγες έπωφελούμενοι μιας πρώτης υπέρ 
αύτών αμνηστίας τοΰ Χουρσίτ — αρκετοί άλλοι, ανάμεσα στούς όποιους κι οί Γου- 
δαΤοι τοΰ Γραμμένου, θά γυρίσουν μετά τή συνθηκολόγηση τών Σουλιωτών κατά 
Σεπτέμβριο τοΰ 1821 —  καί συγκεκριμένα οί Κοβιλιανίτες μέ τόν Παπαγιάννη δυο 
μετά τή φυγή περίπου μήνες. Στή διάρκεια ακόμα τής πολιορκίας τοΰ Άλή καί μετά 
τήν πτώση τοΰ φρουρίου «Λιθαρίτζια» (τέλος Νοέμβρη 1821).

«Ό  Χουρσίτ πασάς έδιώρισεν έργάτας άπό δλα τά χωριά τής περιοχής Κού- 
ρευτα νά δουλεύουν εις τά ταμπύρια καί ντάπιες σιμώνοντας είς τό κάστρο 
κατά τοΰ λιβαδιώτη καί εξω Εβραϊκήν καί είς τήν Μητρόπολιν, όποΰ δου
λεύοντας έσκοτώθηκαν πολλοί άπό τά ντουφέκια τών αποστατών άπό τάς έ- 
πάλξεις. ’Επειδή αύτά τά μέρη είναι πολν σιμά είς τό κάστρο...» (65α).

Κατά δέ τόν επόμενο μήνα Δεκέμβρη κι δσο συνεχίζονταν οί διαπραγματεύσεις 
συμφιλίωσης τών Αλβανών Άληπασαλήδων αρχηγών μέ τό Χουρσίτ, «οί Τότζκηδες 
όποΰ είχαν ?λθει άπό τό Σούλι... καί τό πολύ στράτευμα έστάθηκε στή Σαντοβί- 
τσα, Γραμμενοχώρια καί Τζουτίλα καί εμεινε αρκετές ημέρες είς αύτά τά χωριά...»

Στή διάρκεια τής ήπειρ. έπανάστατης τοΰ Γρίβα (1854), καθώς δλα σχεδόν 
τά Γραμμενοχώρια, ή Κοβίλιανη δέν κινήθηκε, παρά τις συχνές στήν περιοχή εμ
φανίσεις τών Σουλιωτών καπεταναίίϋν Νικ. Ζέρβα, Γ. Βάγια καί Ίγν . Παπαγεωρ- 
γίου66 καί «τάς σπουδαίας συνεννοήσεις είς ας οί Γραμμενοχωρΐται ήλθον μετά 
τινων έκ τών ενταύθα» (τών Αθηνών δηλ.).

Κατά τήν προαπελευθερωτική τέλος περίοδο τό χωριό παρουσίασε αξιόλογη 
συνοψοτική κίνηση χάρη στον άπ’ έδώ καταγόμενο Νικόλα Μάγιο ή Τομαρα, μα
χητικότατο καί δραστήριο στέλεχος τής Α ' Διεύθυνσης τής Ήπειρ. Εταιρείας μέ

05α) Πρβλ. Ν. Κουβαράς 1962 σελ. 84— 5. ι
66) Πρβλ. Ή π. Έστ. I960 σελ. 121, 192, 381. Μάλιστα γιατί έξακολουθοΰσαν καί στή 

διάρκεια τών γεγονότων οί κάτοικοι νά πάνε στά Γιάννινα μεταφέροντας στήν άγορά 
τά προϊόντα τους (σιτηρά, καυσόξυλα κ.λ.), ό Γρίβας εδωσε διαταγή στον Παπαγεωρ- 
γίου (Έ ν  Κουτσελίο.) τή 25.2.1854) νά τούς εμποδίσει, «ώστε είς τό έξης νά μήν ύ- 
πάγη κανείς είς ’Ιωάννινα οΰτε νά βγαίνη άπό αυτά τά χοιριά κλωνί γέννημα». Καί 
τελείωνε: «’Ά ν  δης καί δέν σέ άκούσουν σοΰ δίνω; άδεια νά βάλης φωτιά είς τά  χω 
ριά αιιτά νά τούς καύσης δλους μέ τΙς γυναίκες καί τά παιδιά τους καί νά τούς πάρετε 
τήν περιουσίαν».

66) ΠρΟλ. καί Ά ν . Γούδα υ.π. Η ' σελ. 232.



ειδική, καθώς τά περισσότερα Γραμμενοχώρια, όμάδα ενόπλων χωρικών. Έπί κε
φαλής τής τοπικής οργάνωσης ήταν δ παπάς τοΰ χωριοΰ Πέτρος Παπαϊωάννου, οι 
Μιχ. καί Νικ. Παπαγεωργίου, ό Κων. Καζαντζής και ό Αριστείδης Παπανικο- 
λάου, που χρησιμοποιήθηκε αργότερα κατά τή διάρκεια του πολέμου και άπό τό τέ
λος Νοέμβρη 1912 σάν σύνδεσμος ανάμεσα στήν πολιορκημένη πόλη καί τό στρα
τηγείο τοΰ Έλλ. Στρατού υπό τό ψευδώνυμο «Άστήρ»67.

Μυημένος δ Νικόλας Μάγιος στά μυστικά τής εταιρείας άπό τό 1907, εγινε 
γρήγορα, γιά τό απαραδειγμάτιστο θάρρος και τήν πίστη στούς σκοπούς της, τό 
δεξί χέρι τής οργάνωσης συνδέοντας τήν ύπαιθρο μέ τήν εντός τής πόλης Διεύθυν
ση, μεταφέροντας καί μοιράζοντας μέρα μεσημέρι όπλα, κατηχώντας νέους αδελ
φούς καί μετέχοντας σέ κάθε είδους αποστολές επικίνδυνες. Γιά κάθε ενέργεια τής 
Εταιρείας στήν ύπαιθρο, κατηχήσεις, μεταφορές καί αποκρύψεις δπλων ρωτιόνταν 
πάντοτε ό Νικόλας. Μέ τήν κήρυξη τού πολέμου τοϋ 1912 καί τήν αναστάτωση 
στούς κόλπους τής Εταιρείας πού ακολούθησε, ό Νικόλας παρέμεινε ακλόνητος. 
Ή ταν, καθώς σημαίνον μέλος τής Εταιρείας γράφει, «τό ζωντανόν Άρχεΐον, τό 
κλειδί τής δλης κινήσεως* αύτός εγνώριζε τά πάντα καί τούς πάντας. Ά νευ αυτού 
οι έν Ίωαννίνοις ούδεμίαν ήδύναντο νά προσφέρουν υπηρεσίαν...»68 ’Από τά πολλά 
καταδοθείς ό Νικόλας άπό μυημένους τοϋ χωριού Σ'ταυράκη στών δποίων τις άχυ- 
χώνες εύρέθηκαν όπλα, πιάστηκε κι άφοΰ βασανίστηκε άγρια ν’ άποκαλύψει τούς 
συνεργούς του καταδικάστηκε σέ θάνατο. Διέφυγε ομως τήν εκτέλεση χάρη στήν 
επέμβαση ισχυρού Τουρκογιαννιώτη (Χαϊρή - Πατσιαντα), εισηγητή τοΰ Στρατο
δικείου, καί στή μετ’ ολίγο απελευθέρωση τής πόλης. ’Αξίζει νά σημειωθεί πώς ό 
καλός Νικόλας τή δίωξη τών κατοδοτών του τότε δέν αξίωσε αλλά τούς άφησε νά 
χαροΰν κι αύτοί μέ τούς Ήπειρώτες δλους τό γεγονός τό ευφρόσυνο «κι άς τό βρουν 
άπού τούν Θιό» καθώς μακροθυμώντας εΐπε.

Άναφερόμενος στον επί Τουρκοκρατίας βίο τοϋ χωριού καί τις άξιολογώτε- 
ρες σχετικές μ’ αυτόν ειδήσεις δέν πρέπει νά παραλείψω, πώς οι Κοβιλιανίτες τό 
1908 ίδρυσαν φιλοπρόοδη αδελφότητα μέ τήν επωνυμία «Τρεις Ίεράρχαι», κατα
στατικό τής οποίας καί ετύπωσαν τον ϊδιο χρόνο (17 Σεπτεμβρίου) στό τυπογρα
φείο «'Ομόνοια» στά Γιάννινα. Τού αξιόλογου αυτού τυπώματος συγκείμενου άπό 4 
φύλλα μικρού σχήματος ή οκτώ σελίδες, άπό τις όποιες ή δεύτερη καί τελευταία 
άγοαφες, κατώρθωσα νά ίδώ μόνο τό πρώτο καί τελευταίο φύλλο. Στό πρώτο ανα
γράφεται ό τίτλος του ήτοι: «ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ ΤΗΣ ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΟΥ ΑΔΕΛ
ΦΟΤΗΤΟΣ Κ Ο ΤΒ ΙΛ ΙΑ Ν Η Σ ΟΙ Τ Ρ Ε ΙΣ  ΙΕΡΑΡΧΑΙ — ΙΩΑΝΝΙΝΑ 17 ΣΕ- 
Π ΤΕΜ Β ΡΙΟ Τ 1908 τύποις «Όμονοίας» ’Ιωάννινα», πάνω-πάνω δέ φέρει τή 
σφραγίδα τού Συλλόγου, μεγάλη, παριστάνουσα στό κέντρο τούς τρεις Ιεράρχες 
καί περί αύτούς κυκλικά τό δνομά της: «ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΟΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΚΟΤ-, 
Β ΙΛ ΙΑ Ν Η Σ ΟΙ Τ Ρ Ε ΙΣ  ΙΕΡΑΡΧΑΙ». Τό τελευταίο φύλλο (7η σελ.) περιέχει 
μέρος τοΰ 6ου κεφαλαίου τού Καταστατικού, άναφερόμενον προφανώς στούς πό
ρους τής ’Αδελφότητος, τό Διοικ. Συμβούλιο τής δποίας, καταλήγει, «δφείλει νά

67) Πρβλ. Ά . Λειβαδέως: Οί πρόδρομοι τής άπελευθερώσεως τών Γιαννίνων Ά θ . 1964 
σελ. 115 — Ή πειρ. Έ στ. 1952 σελ. 133— 6 καί 1954 σελ. 137 καί 140 καί Έ λ. Νικολαί- 
δου: Τό Ά ρχεΐον Ί ω . Λάππα κ.λ. Γιάννινα 1975 σελ. 25. 'Ο Παπαπέτρος μάλιστα κα- 
τηγορηθείς τότε δτι εδιοκε διαταγή «εις τόν ληστήν Πουτέτσην να φονεύση τούς έκ 
Π ογδοράς Γειοργιον Βέργον καί τόν εκ Περάτης Μήτρον Τξάλλαν κατεδικάσθη είς 
έπταετή δεσμα οί δέ Στέφος Μουχτάρης, Φίλιππος, Γιάννης καί Θύμιος ώς μή είδο- 
ποιήσαντες τήν Κυβέρνησιν καί ένταφιάσαντες τούς φονευθέντας είς μηνιαίαν φυλάκι- 
σιν...» (Πρβλ. έφ. νΗπειρος φύλ. 29.11.1909).

68) Πρβλ. Ά λ . Λειβαδέιος δ.π. σελ. 80, 83 καί 112.
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έρχεται εις έπικοινωνίαν πρός δλα έν γένει τά μέλη διά τής παρουσίας του κατά τάς 
χαροποιάς ή λυπηράς περιστάσεις αύτών». Ακολουθεί τό 7ον και τελευταίο άρ
θρο άναφερόμενο στον εορτασμό τής αδελφότητας, πού θά γίνεται τήν «80 Ίανου- 
αρίου επέτειον έορτήν τών Τριών 'Ιεραρχών, δτε θά προσκαλώνται πάντα τά μέλη 
εις τήν Κοινότητα τόν πανηγυρικόν δέ θά έκφωνή είτε ό πρόεδρος εϊτε και άλλος 
εντεταλμένος». ’Ακολουθεί σημείωση, πού πληροφορεί πώς, «ό παρών Κανονισμός 
άναγνωσθείς έψηφίσθη έν γενική συνελεύσει τών μελών καί ισχικον διά μίαν διετίαν 
υπογράφεται υπό τοΰ πρώτου Δ. Συμβουλίου τού όποιου πάλιν ή εντολή είναι διε
τής», ή τοποχρονο'Λογία, «έν Ίωαννίνοις τή 17 Σεπτεμβρίου 1908» κι αμέσως τά 
ονόματα τών άποτελεσάντων «τό πρώτον Διοικητικόν Συμβούλων: Πρόεδρος: ’Ιωάν
νης ’Αναγνωστόπουλος. Αντιπρόεδρος: Ά ν. Κ. Βοκουβάλας. Σύμβουλοι: Γ. Παπα- 
δόπουλος, Μιχ. Α. Παπαγεωργίου, Γεώργιος Β. Παπαϊωάννου, Δημήτριος Μ. Γιαν- 
νόπουλος. Ταμίας: Κωνστ. Ε. Καζαντζής.»

Δέν κατόρθωσα δυστυχώς νά συγκεντρώσω ειδήσεις συγκεκριμένες γιά τό βίο 
καί τήν πολιτεία αύτής τής ’Αδελφότητας, τής όποιας μόνο ή σφραγίδα σώζεται σή
μερα. ’Απ’ δ,τι δμως ακόυσα, φαίνεται πώς τή σύστασή της υπαγόρευσαν λόγοι έ- 
θνικοί, οργανωμένης δηλ. αντιμετώπισης τών δύσκολων καιρών πού περνούσε τότε 
ό τόπος, ευθύς δέ μέ τήν απελευθέρωση κι δταν οί ειδικές συνθήκες πού τή γέννη
σαν ελειψαν, ή ’Αδελφότητα διαλύθηκε.

Ή  συμβολή της έν τούτο ις στά πράγματα τής Κοινότητας κατά τήν κρίσιμη 
έκείνη περίοδο τής ζωής της πρέπει νά ήταν σημαντική.
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ΔΗ Μ Η ΤΡΙΟ Υ ΤΡ. ΠΑΠΑΖΗΓΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΛΟΓΙΩΝ 
ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ*

Η) Λαζόττουλος Γεώργιος Σουδενά

Έδίδαξεν έν Πρεβέζη διαδεχθείς τον ’Ανασ. Σακελλάριον.

(Π αρανίκας 75)

Μ) Λάλλας Δημήτριος τοΰ Στεργιου (1848— 1911) Μεγάροβον

Γόνος πλούσιας οίκογενείας. Έφοίτησεν είς Θεσ)νίκην, ’Αθήνας, καί έπί 11 
ετη είς Γενεύην καί Μονάχον ώς μαθητής τοΰ Βάγκνερ. Έδίδαξε τήν μουσικήν έπί 
30 ετη είς Θεσ) νίκην καί έμελοποίησε πολλά ποιήματα 'Ελλήνων καί ξένων συνθετών.

(Μακεδ. Ή μερ. 1913 σ. 227 — Μ. Εγκυκλοπαίδεια)

Η) Λαμπανιτζιώτης Πολυζώης ’Ιωάννινα

Εκδότης καί έμπορος βιβλίων. Έμαθήτευσεν είς ’Ιωάννινα καί τά μέσα τοΰ 
ΙΗ ' αίώνος έγκατεστάθη είς Βιέννην ώς έμπορος βιβλίων. Έξέδωκεν αρκετά βι
βλία καί μετέφρασε τόν Θεμιστοκλήν τοΰ Μεταστασίου έν Βιέννη τό 1796.

(Βρεττός Β 295 — Κιγάλας 57 — Ή π. Ε σ τία  1967 σ.499 — Έγκυκλοπαιδεΐαι)

Η) Ααμιτρίδης Ιωάννης (1843— 1892) Κάτω Σουδενά (Ζαγορίου)

Έμαθήτευσεν είς τήν πατρίδα του καί είτα είς Ρίζάρειον. Έσποΰδασε τήν ια
τρικήν είς ’Αθήνας, ήν ήσκησεν είς ‘Ιωάννινα. Συνεπλήρωσε τάς σπουδάς του είς 
τήν Γερμανίαν καί εγκατεστάθη τό 1868 είς ’Ιωάννινα, επιτυχώς συμμετέχων ένερ- 
γώς τής ζωής τής πόλεως.

'Τπήρξε πολυγραφώτατος Ιστορικός καί συνέγραψεν «’Ηπειρωτικά Μελετήμα- 
τα καί Ηπειρωτικά Άγαθοεργήματα», φέρεται δέ καί ευεργέτης τής Ριζαρείου καί 
τον Πανεπιστημίου.
(Έγκυκλοπαιδεΐαι).

Η) Ααμιτρίδης Ιωάννης (1862— 1914) Δολιανά

Λόγιος ιστοριοδίφης. Έφοίτησεν είς ’Ιωάννινα καί εσπούδασε Νομικήν είς τάς 
’Αθήνας καί Ιδικηγόρησεν είς τά ’Ιωάννινα. Τό 1892 κατέφυγεν είς ’Αθήνας καί

* Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου, σελ. 378.
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έξέδωκε τόν «Έβδομαδιαΐον ’Αγώνα». Συνέγραψεν αρκετά καί τό 1911 έξελέγη 
βουλευτής.
(Έγκυκλοπαιδεΐαι)

Η) Λάμπρος ΠαΟλος (1819— 1887) Καλαρρύται

Νομισματολόγος διάσημος, αύτοδίδακτος, συλλέκτης αρχαίων νομισμάτων. Έ - 
δημοσίευσε πλείστας μελέτας.

(Κλειώ 1887 — σ. 369).

Η) Λάμπρος Μιχαήλ (1841— 1902) Καλαρρύται

Τίός τοΰ Παύλου. Έφοίτησεν είς τήν Φιλοσοφικήν ’Αθηνών και ΰπήρξεν ό Ι
δρυτής καί γραμματεύς τοΰ συλλόγου «Παρνασσός». Έξελέγη βουλευτής Ά ρ τη ς και 
μετέφρασε διάφορα εργα έκ τής Γαλλικής καί ’Ιταλικής.

Η) Λάμπρος Ιωάννης (1843— 1909) Καλαρρύται

Νομισματολόγος, υιός τοΰ Παύλου. Μετά τάς σπουδάς του είς ’Αθήνας καί Ευ
ρώπην, έπεδόθη είς άρχαιολογικάς καί νομισματολογικάς μελέτας.

Η) Λάμπρος Σπυρίδων (1851— 1919) Καλαρρύται

’Εσπούδασε φιλολογίαν είς ’Αθήνας καί εΐτα είς Λειψίαν. Περιήλθε βιβλιοθή- 
κας καί αρχεία δλης τής Ευρώπης. Διετέλεσε καθηγητής τής ιστορίας τοΰ Πανεπι
στημίου .’Αθηνών (1890— 1916), Ιστοριοδίφης καί πολυγραφότατος συγγραφεύς. 
Συνέγραψε τήν Ιστορίαν τής Ελλάδος.

(Έγκυκλοπαιδεΐαι — Ή π . Χρονικά 1937 σ. 7)

Η) Λάππας Μίνης (1850— 1917) Δρόβιανη

Ιστορικός καί φιλόσοφος, έσπούδασεν εις ’Αθήνας καί Βερολΐνον. Διετέλεσε 
γενικός γραμματεύς Παιδείας επί μακρόν, πολιτικός αρχηγός τής ’Επαναστάσεως τοΰ 
1878 καί καθηγητής Πανεπιστημίου. 'Τπήρξε χαρακτήρ αδαμάντινος, απεριορίστου 
κύρους καί έδημοσίευσε πλείστας μελέτας ίστορικάς καί φιλοσοφικάς.
ηΉ π. Ε στία  1952 σ. 568 — Έπετηρίς Φιλοσόφικής Σχολής 1954 - 1955 — Έγκυκλοπαιδεΐαι)

Μ) Λάσκαρης Άσσάνος ' Θεσσαλονίκη

’Ιατροφιλόσοφος. Έσπούδασεν είς ΙΙαταυϊόν καί υπήρξε γνώστης τής Λατινι
κής καί ’Ιταλικής.

ί

(Ζαβίρας 189 — Μελέτιον Δ ' 145)

Μ) Λασκαρίδου Αικατερίνη (1842— 1916) Μακεδονία

Κόρη τοΰ Κ(ον)νου Χρηστομάνου, ΰπανδρεύθη τόν έκ Προύσσης ευπατρίδην 
Λ. Λασκαρίδην. 'Τπήρξεν εύρείας μορφώσεως παιδαγωγός καί fγράψε πολλά.

(Μ. Εγκυκλοπαίδεια)

Μ) Λασπας Νικόλαος Σιάτιστα
Φιλικός. Διετέλεσε γραμματεύς πασάδων είς οΰς είσηγεΐτο έξοπλισμόν άρματο-



λών (δήθεν κατά τών κλεφτών).

("Ηλιος)

Μ) Λασσάνης Γεώργιος (1793— 1870) Κοζάνη

Φιλικός. Έμαθήτευσεν είς τήν Κοζάνην καί έσπούδασεν είς Λειψίαν. Τό 1817 
έλθών είς ’Οδησσόν έδίδασκεν είς τήν έκει σχολήν. 'Υπασπιστής τοΰ Άλ. 'Τψηλάν- 
τη και χιλίαρχος τοΰ Ίεροΰ λόχου, κατελθών είς 'Ελλάδα έγένετο στρατοπεδάρχης 
Ά ν. Ελλάδος. Συνέγραψεν αρκετά. Μετά τοΰ Γενναδίου συνέταξεν βτομον Εγκυ
κλοπαίδειαν και μετέφρασε μυθιστόρημα τοΰ Λαφονταίν έκδοθέν τό 1820 εν Μόσχςι.

(Παρανίκας 59 — Εύαγγελίδης 129 — Βρεττός 195 — Λιούφης 308 — Εγκυκλοπαίδειαν)

Η) Λαυρέντιος έκ Ζίτσης Ζίτσα

Άρχιερεΰς.

(Κραψίτης)

Μ) Λαυριώτης Ευθύμιος τοϋ Κων)νου Μακεδών

Έγεννήθη είς Τραπεζοΰντα έκ γονέων Μακεδόνων. Ήκμασε τά μέσα τοΰ ΙΗ ' 
αίώνος. .’Έγραψε διά στίχων δυο ογκώδη βιβλία καί τό ιστορικόν τής Λαύρας μετά 
βιογραφίας κτήτορος τοΰ Όσίου ’Αθανασίου καί αλλα.
(Μ. ’Εγκυκλοπαίδεια)

Θ) Λεονάρδος ’Ιωάννης Άμπελάκια

Διδάσκαλος τοΰ έν Ζέμονι Έλληνομουσείου. Συνέγραψε τήν χωρογραφίαν τής 
Θεσσαλίας.

Μ) Λεοντιάδης Σεβαστός (1690— 1765) Καστοριά

'Ιερεΰς καί Ιεροκήρυξ, υπήρξε μαθητής τοΰ ’Ανθρακίτου είς ’Ιωάννινα. Έ- 
σποΰδασεν είς Πατάυϊον καί έπιστρέψας, έδίδαξεν έν τί] πατρίδι του (1726—28), 
εΙς,Τσαρίτσανην, Κοζάνην, Μοσχόπολιν καί τέλος ίσοβίως έν τή πατρίδι του. Σώζον
ται λόγοι του έκδοθέντες έν Σαξωνίςι. Συνέθεσεν ήρωελεγεΐα κ.λ π.

(Ζαβίρας 531 — Παρανίκας 53 — Βρετχός Β 49 —· Σάθας 481 — Μακ. Ήμερολόγιον 1911 
<s. 171 —  Ά ραβαντινός — Έγκυκλοπαιδεΐαι)

Η) Λεόντιος Κασσανδρείας ’Ιωάννινα
ί

Μαθητής της Ριζαρείου. Διετέλεσε καθηγητής Ιερών είς τά Ζάππεια Παρθε
ναγωγεία Κων)λεως (1880— 1883) καί Μέγας ’Αρχιδιάκονος, Μητροπολίτης Κί
τρους, Παραμυθίας, Φιλιατών, Φιλαδελφείας, Μελενίκου καί τω 1901 Κασσάνδρας.

(Ή μερ. Φάρος ’Ανατολής 1902 ο. 123)

Μ) Λεόντιος Ηλιουπόλεως Θεσσαλονίκη

Μητροπολίτης Ηλιουπόλεως. ^

(Καλλινδέρης Συντεχνία καί Εκκλησία σ. 154) I
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Η) Λιάμπεης Ιωάννης (1874— 1945) Ιωάννινα

Ευπατρίδης, απόφοιτος τής Κασσαβετείου γεωργικής σχολής. Συνεπλήρωσε τάς 
σπουδάς του έν Γερμανίςι. Τπηρέτησεν είς τό 'Τπουργεΐον Γεωργίας καί διετέλεσεν 
έπίσης διευθυντής Γεωργικής Σχολής καί γενικός έπιθεωρητής Γεωργίας. Συνέ
γραψε περί τυροκομίας καί γεωργίας.

("Ηλιος)

Η) Λιάμπεης Χαρίλαος (1880—  ) Ιωάννινα

1 ’Αδελφός τοΰ Ίωάννου, άνήρ ίσχυρας θελήσεως, δημιουργικός, θεμελιωτής βιο
μηχανίας τεχνητών ΰλών.
("Ηλιος)

Η) Λίγκαρος 'Αγάπιος (1762— 1842) Ιωάννινα

’Απόφοιτος τής Μπαλαναίας, ήγοΰμενος τής μονής Λυκοστάνης, ευσεβής καί 
εύπαίδευτος.
(Άρα6αντινός)

Μ) Λιούφης Παναγιώτης (1869—  ) Κοζάνη

’Εφοίτησεν είς τήν πατρίδα του, έσπούδασε φιλοσοφίαν καί έδίδαξεν είς σχο
λήν τής πάτρίδος του καί είτα εις ’Αθήνας. Έβραβεύθη διά μακρόχρονον υπηρεσίαν 
του. Συνέγραψε τήν ιστορίαν τής Κοζάνης.

(Λιούφης σ. 250)

Μ) Λούϊας Γεώργιος ( — 1823) Κοζάνη

Ελλόγιμος άνήρ. ’Εσχολάρχησεν είς τήν πατρίδα του καί είς τήν Βελβενδό, έπι- 
δοθείς τέλος εις τό έμπόριον. Δεινός είς τήν λογικήν, έξαίρετος έκκλησιαστικός ρή- 
τωρ, τιμώμενος διά τήν όρθότητα τών λόγων του.

(Παρανίκας 59 — Λιοΰφης 203, Μεϊδάνης 79 — Άραβαντινός)

Η) Λουπους Βασίλ. (Λύκος) (1595—  ) "Ηπειρος

Ήγεμών τής Μολδαυιας, διαδεχθείς τόν Μωϋσήν Μοβίλαν τό 1634. Φιλοπρό
οδος, προστάτης τής παιδείας, έξεθρονίσθη τό 1650.

(Έγκυκλοπαιδεΐαι)

Η̂) Λουριώτης Νικόλαος (1783— 1833) . ΛοΟρος

Ευπατρίδης, έφοίτησεν είς Ιωάννινα. Διετέλεσε τό 1821 άρχιγραμματεύς τής 
Ίερουσ(ας τής Δ. Ελλάδος, 'Τπουργός Οικονομικών, Εκκλησιαστικών έπί Καποδί- 
τρια. Έφονεΰθη υπό στασιαστών είς Καλάμας.

((Έγκυκλοπαιδεΐαι)
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Η) Λουριώτης Άνδρέας (1789— 1854) Λούρος

Έσπούδασεν είς Γερμανίαν και Γαλλίαν. Λόγω τής μορφώσεώς του εστάλη πρός 
σύναψιν δανείου είς τό Λονδΐνον και υπέγραψε συμφωνητικόν β' δανείου. Άνέλαβε 
κατ’ εντολήν τοΰ Μαροκορδάτου πολιτικάς ένεργείας δια τήν αποδοχήν τοΰ Στέμμα
τος υπό τοΰ Λεοπόλδου τοΰ Βελγίου.
(Έγκυκλοπαιδεΐαι)

Η) Λουριώτης Επαμεινώνδας (1817— 1887) Λούρος

Τιός τοΰ Νικολάου. Εσπούδασε Νομικά είς τάς ’Αθήνας καί Γενεύην. Ήκολού- 
θησε τόν δικαστικόν κλάδον φθάσας είς τόν βαθμόν τοΰ Είσαγγελέως τοΰ Άρείου 
Πάγου Διετέλεσε Βασιλικός Επίτροπος νΑρτης τό 1881, Νομάρχης Κέρκυρας, γε
νικός δ)τής Ταχυδρομείων καί Τηλεγραφείου καί Τπουργός ’Εξωτερικών. Έξέδι- 
δε τήν Γενικήν ’Εφημερίδα 'Ελλάδος.

(Έγκυκλοπαιδεΐαι)

©) Μάγνης Δανιήλ (1791— 1856) Γ/Αγιος Λαυρέντιος Πηλίου

’Εσπούδασε φιλολογίαν έν Ευρώπη καί ήτο μεγάλης μαθήσεως. Έδίδαξεν έν τή 
πατρίδι του καί έσχολάρχησε τής Μεγ, τοΰ Γένους Σχολής (1853— 54). Σίυνέγρα- 
ψε τήν Λατινικήν γραμματικήν καί τό Ιστορικογεωγραφικόν λεξικόν έκδοθέν έν Βε
νετία τό 1834 καί άλλα.

*

(Κ ιγάλας 59 — Εύαγγελίδης Α 20, 51, 98, 212, 218 καί Β ' 81 — Ζωσιμάς Φήμη 1887)

0 )  Μάγνης Πέτρος (1880—  ) Ζαγορά Πηλίου

Εσπούδασε νομικά είς ’Αθήνας καί είτα εγκατεστάθη είς Αίγυπτον, ασχολη
θείς μέ επιχειρήσεις βάμβακος. Συνεργάτης περιοδικών τής Ελλάδος καί διευθυντής 
περιοδικού. Έξέδωκε συλλογήν ρωμαντικών ποιημάτων.

(Μ. Εγκυκλοπαίδεια)

Θ) Μάγνης Νικόλαος Μηλεαι Πηλίου

Συνέγραψε τό 1860 τήν τοπογραφίαν Θεσσαλίας.

Θ) Μαζαράκας Νικόδημος ( — 1729) Φερραΐ (Θεσσαλίας)

’Ήκμασε τάς άρχάς τοΰ ΙΗ ' αίώνος. Έδίδαξεν είς ’Αθήνας τό 1676— 1682, εις 
Βραγγιανά (’Αγράφων), οπου καί άπέθανεν.

(Σ ά θ α ς  618 — Εύαγγελίδης Α 237, 27G)

Η). Μακρής Βησσαρίων (1635— 1699) Ζαγόριον

'Ιερομόναχος διαλάμψας έν τή Θεολογώ καί Φιλοσοφίςι. Εγκύκλια μαθήματα
διήκουσεν είς ’Ιωάννινα καί έσπούδασεν είς Κων)λιν. ;

Έσχολάρχησεν είς Ιωάννινα καί συνέγραψε περί πίστεως, έλπίδος, αγάπης,
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σταχυολογίαν καί τεχνολογίαν γραμματικής τέχνης, έκδοθείσαν έν Βενετίςι τό 1685.
(Βρεττός Α 218, Β 300 — Εύαγγελίδης Α 156, Ή π . Χρονικά 1930 σ. 30 —  Μελέτιος 
Δ. 224 — Σάθας 384 — Λαμπρίδης Ζαγοριακά Α 50 — Κιγάλας 60 — Ή π . Ε σ τία  1973 ο. 
80 — Άραβαντινός — Ζαβίρας 205 — Έγκυκλοπαιδεΐαι)

Η) Μακρής Μιχαήλ (1640— 1708) Ζαγόριον

Λόγιος, αδελφός τοΰ Βησσαρίωνος. Νοτάριος τής Μ. Εκκλησίας, μέγας διερ- 
μηνεΰς, έπιμελητής καί διορθωτής εκκλησιαστικών έργων, γραμματεύς τοΰ ήγεμό- 
νος τής Βλαχίας Κ. Δούκα καί Βασαράβα, έκληροδότησεν αξιόλογο ν περιουσίαν.

(Βρεττός Α 218 — Άραβαντινός)

Η) Μακρής Μελέτιος (ή Μακάριος) Ζαγόριον
<

'Ιερομόναχος, πιθανόν άδε?χρός τοΰ Βησσαρίωνος. Είδήμων Ιερών γραφών, κή- 
ρυξ Ευαγγελίου, έπιμελητής τοΰ έν Βουκουρεστίω Ελληνικού τυπογραφείου. Έσχο- 
λάρχησε περί τό 1740 τής ’Επιφανίου σχολής Ίωαννίνων.

(Σ ά θα ς 385 — Βρεττός 218 — Άραβαντινός — Έλευθερουδάκης)

Η) Μαμμόπουλος ’Αλέξανδρος (1914—  ) Στεγόπολις 'Αργυροκάστρου
I

Λόγιος μέ νομική μόρφωση, Ιστορικός συγγραφεύς, λαογράφος, δημοσιογρά
φος, γλαφυρός ομιλητής, ένθερμος αγωνιστής τοΰ βορειοηπειρωτικοΰ ζητήματος, 
κοινωνικός έργάτης καί πρόεδρος τής έν Άθήναις ’Ηπειρωτικής Εταιρείας.

Συνέγραψε καί έξέδωκεν αρκετά. .
ί.

(Ήπειρο/τική Ε σ τία  76ριος 1966)

Η) Μανάρης Σπυρίδων (1805— 1886) ’Ιωάννινα
*

Γόνος τής εύγενοΰς οίκογενείας τών Αυγερινών, έδιδάχθη τήν μαθηματικήν έ- 
πιστήμην είς τήν Ίόνιον ’Ακαδημίαν καί είτα εις Γερμανίαν. Έδίδαξεν έν Λευκάδι 
τό 1830, εις Κέρκυραν καί άπό τό 1852 διηύθυνε τήν Ζωσιμαίαν μέχρι τοϋ θανά
του του. Συνέγραψεν αλγεβραν καί αριθμητικήν.
(Ή π. Χρονικά παράρτημα 1927 Εύαγγελίδης Α 16 4 — Μ. Έγκυκλοπαιδεία)

Μ) Μανασσής Ήλιάδης , Μελένικον

"Ορα Ήλιάδης Μανασσής.

Η) Μανασής Ζίτσα

Άρχιερεύς.
(Κραψίτης)

ΐΜ) Μανδακάσης Θωμάς Καστοριά

Έφοίτησεν έν Ρωσσίςι καί έσπούδασεν ’Ιατρικήν καί Φιλοσοφίαν έν Βιέννη καί 
Λειψία, άναγορευθείς διδάκτωρ έκει τό 1758. Έσχολάρχησε τό 1767— 70 έν τη πα-



«ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ»

τρίδι του, συνέγραψε και έξέδωκεν ιατρικά καί θρησκευτικά συγγράμματα tStqt 
δαπάνη.
(Ζαόίρας 317 —  Σ άθας 554 — Παρανίκας 54 — Βρεττός 5 300 — Μ. Ήμερολόγιον 1911 σ. 
173 —  Μ. Έγκνκλοπαιδεία)

Η) Μενέζας Πέτρος "Αρτα

Έγεννήθη έν Βλαχί^ έκ πατρός έξ ’Άρτης και έσπούδασε Νομικά εις Παρι- 
σίους. Τό 1820 συνεργάσθη εις επιτροπήν' προς έκπόνησιν κωδικός τής Βέοσαρα- 
βίας. ’Έδρασεν ώς νομικός εις ΙΙαραδουναβίους χώρας.

(Μάνθου Β ' 41 —> Έγκυκλοπαιδεΐαι)

Η) Μανιακής Νικόλαος (1812— 1852) Πάργα

Φιλικός. Τό 1817 έ'φυγεν οϊκογενειακώς έκ Πάργας, άγορασθείσης υπό τοϋ 
Άλή. ’Έτυχε τής εΰνοίας τοΰ Γκυλφόρδου κυβερνήτου των Ίονίων νήσων, παρ’ οΰ 
εστάλη διά σπουδάς εις ’Αγγλίαν. Έδίδαξεν εις Ιθάκην και έδικηγόρησεν εις Πά
τρας. Άκολουθήσας τον δικαστικόν κλάδον έγένετο ’Εψέτης. Συνέγραψε νομικά και 
συνέθεσε ποίημα προς τιμήν τοΰ Κανάρη.
(Βρεττος Β 300 — Παρανίκας 76 — Άραβαντινός — Έγκυκλοπαιδεΐαι)

Η) Μάνος Κων)ντϊνος του Άθαν. Πρέβεζα

Έψοίτησεν εις Μπαλαναίαν καί έδίδαξεν επί ετη πολλά έν τη πατρίδι του μέ
χρι τό 1834. Διετέλεσε ρήτωρ, κήρυξ άπ’ αμβωνος, αντίζηλος τοΰ Παλαμα.

(Παρανίκας 75 — Άραβαντινός)

Η) Μανουσης Θεόδωρος (1789— 1858) Σιάτιστα

Ευπατρίδης. Έσποΰδασεν έν Γερμανίςι, λίαν πεπαιδευμένος, ενάρετος, α ' κα
θηγητής τής ιστορίας είς ΙΙανεπιστήμιον ’Αθηνών. 'Τπήρξε μεγάλος ευεργέτης τής 
πατρίδος του καί τοΰ Πανεπιστημίου (Μανοΰσειον κληροδότημα δι’ απόρους φοι- 
τητάς).
(Π αρανίκας 56 — Βακαλόπουλος 14 — ’Αποστόλου 66 — Εύαγγελίδης A 149 — Έπετηρ. 
Φιλολ. Σχολής ’Αθηνών 1954- 55 — Έγκυκλοπαιδεΐαι)

Μ) Μάξιμος ό Γραικός (1480— 1556) "Αρτα

Φέρεται ώς "Αγιος τής Ρωσσικής εκκλησίας. ’Εξαιρετική φυσιογνωμία. Έ- 
σπούδασεν εις Παρισίους, Φλωρεντίαν, Βενετίαν. 'Τπήρξε γνώστης πολλών γλωσσών 
καί έμόνασεν έν Μονή Βατοπεδίου, όπόθεν εστάλη τό 1505 υπό τού Πατριαρχείου 
προς τον ηγεμόνα τής Ρωσσίας Βασίλειον Ίόάνοβιτς, ζητήσαντα γνώστην τής σλαυϊ- 
κής διά την καταγραφήν των χειρογράφων τής Μόσχας. ’Αγαπηθείς υπό τοΰ ήγε- 
μόνος, δεν έπετράπη ή επιστροφή του. Συνέγραψε καί μετέφρασε στην σλαυϊκήν πολ
λά εργα.

(Σάθας 124 ■— Παπαδόπουλος σ. 9 — Πανελ. Λεύκωμα Ε ' 84 — Ή π . Ε στία  1961 σ. 100
— Έγκυκλοπαιδεΐαι) y



Μ) Μάξιμος ’Ιωάννης του Κ. Μακεδονοβλάχος
, t 

Ιστορικός καί θνολόγος. Έξέδωκε Μακεδονορωμανικήν γραμματικήν κουτσο- 
βλαχιστί καί άπλόελληνιστί εν Βουκουρεστίφ. 'Τπήρξεν οργανον τής Ίησουϊτικής 
Δακικής προπαγάνδας κατά Άραβαντινόν.
(Κουρίλας 156)

Η) Μαργαρίτης Φίλιτπτος (Πετμεζούλιας) (1771 )— 1844) Μαργαρίτιον ’Ηπείρου

Γόνος παλαιας οίκογενείας. Έγεννήθη έν Τυρνάβφ, δπου κατέφυγεν ή οίκογέ- 
νειά του. ’Απελαθείς έκ Τυρνάβου έγκατεστάθη εις Σμύρνην είσαγαγών έκεΐ την 
βιοτεχνίαν ερυθρών νημάτων των Άμπελακίων.

Υπήρξε Φιλικός καί διέθεσε πλοία καί χρήματα διά τον αγώνα. Διωχθείς κατέ
φυγεν εις Ναύπλιον, δπου άπέθανε πτωχότατος.
(Έγκυκλοπαιδείαι)

Η) Μαργαρίτης Δημήτριος (1804— 1833) Μαργαρίτιον

Πρωτότοκος υιός του Φιλίππου. Ήγωνίσθη κατά τήν έπανάστασιν καί έμορφώ- 
θη έν Γαλλίςι, δπου ύπηρέτησεν ώς διπλωματικός υπάλληλος.

(Έγκυκλοπαιδείαι)

Η) Μαργαρίτης ΦίΧιτπτος (1810— 1892) Μαργαρίτιον

Ζωγράφος. Έγεννήθη έν Σμύρνη καί έσπούδασεν έν Ρώμη. Τό 1837 έλθών 
εις Ελλάδα έδίδαξεν έπί 25ετίαν εις σχολήν Καλών Τεχνών. Παρητήθη κατά τήν 
εξωσιν τοϋ ’Όθωνος καί εζησεν εις τό έξωτερικόν.
(Έγκυκλοπαιδείαι)

Η) Μαργαρίτης Γεώργιος (1814—  )

Τίός του Φιλίππου. Έγεννήθη καί αυτός έν Σμύρνη καί έσπούδασεν είς Παρι- 
σίους. Έλθών εις ’Αθήνας διωρίσθη καθηγητής ζωγραφικής τής Σχολής Εύελπί- 
δων. Συνέθεσεν άξιολόγους πίνακας τών άνδρών τής ’Επαναστάσεως.

(Έγκυκλοπαιδείαι)

Η) Μαργαρίτης Χαρίτων Δρόβιανη Β. ’Ηπείρου

Γραμματεύς του *Αλή Πασα καί Βοΐβόνδας τών Τρικκάλων.

(Δωδώνη 1896 — σ. 161)

1Η) Μαργαρίτης ό Καστοριεύς (ά Αοβριανίτης) (1800—  ) Δρόβιανη

Πεπαιδευμένος, καλλίφωνος μουσικός. Έδίδαξεν εις Τατάουλα Κωνσταντινου
πόλεως καί συνέγραψε πραγματείαν περί μουσικής.

■(Μ. Εγκυκλοπαίδεια)



Η) Μαρούλης Δημήτριος (1820— 1893) Κατσικά Ίωαννίνων

'Τπότροςρος τής Ριζαρείου, καθηγητής 'Ιερών έν Σμύρνη και είτα έσπούδασε 
θεολογίαν καί φιλολογίαν έν Γερμανίςι. Τό 1869 διετέλεσε Γυμνασιάρχης Θεσσαλο
νίκης καί κατόπιν Σερρών. 'Τπήρξε παιδαγωγός, ομιλητής άμβωνος καί συνέγραψε 
παδιαγωγικάς διατριβάς.

(Π έννας 136 —  Εύαγγελίδης A 143 — Ή π . Ε σ τία  1953 σ. 358 — Μακ. Ήμερολόγιον 1911 
σ. 76 —  Έγκυκλοπαιδείαι)

Η) Μαρούτσης Λάμπρος "Ηπειρος

Πεπαιδευμένος μεγαλέμπορος έν Βενετί^. Μετά τον αδελφού του Συμεών ένί- 
σχυσε τήν σχολήν Γκιούνμα Ίωαννίνων.

( Έγκυκλοπαιδείαι)

Η) Μαρούτσης Συμεών "Ηπειρος
Πεπαιδευμένος καί φιλόπατρις. Μετά του αδελφού του Λάμπρου ίδρυσαν τήν 

Μαρουτσαίαν σχολήν Ίωαννίνων, άποστείλαντες τό 1742 διευθυντήν αυτής τον Ευ
γένιον Βούλγαρην. Ή  σχολή έλειτούργει έκ τόκων καταθέσεων των.

(Σ ά θ α ς  593 —■ Παρανίκας 64 — Βελοΰδος 2, 76 — Άραδαντινός Χρον. Ηπείρου (σπο- 
ράδων) —  Έγκυκλοπαιδείαι)

Μ)  Μαρτιανός ’Ιωακείμ (Βελιγράδων) Μοσχσπολις

’Απόφοιτος τής σχολής Χάλκης, καθηγητής τών Ζαππείων καί άλλων σχολών 
τής Κων)πόλεως, γνώστης Ιλλυρικών γλωσσών. Άνήλθεν είς τον θρόνον τών Βε- 
λιγράδων, άναπτύξας έθνικήν καί χριστιανικήν δράσιν. 'Τπήρξε συγγραφεύς.

(Π . Λεΰκεομα Σ τ . 96)

Θ) Ματθαίος Β'  Πατριάρχης Κων)λεως Κλεινοβός Καλαμπάκας

Μητροπολίτης Ίωαννίνων περί τά τέλη του ΙΣ Τ ' αίώνος. Τό 1595 άνήλθεν εις 
τον πατριαρχικόν θρόνον καί έκπεσών άνήλθεν έκ νέου μετ’ ολίγον. Μετέφερε τό Πα- 
τριαρχεΐον είς τό Φανάρι, ελυσε τό Σιναϊκόν ζήτημα καί άνεκήρυξε 'Αγίαν τήν Ά - 
θηναίαν Φιλοθέην, έφέρθη διπλωματικώς κατά τήν έπανάστασιν του Διονυσίου του 
Φιλοσόφου. 'Τπήρξεν αγαθός τήν καρδίαν, προσεκτικός εις τάς ένεργείας του.

(Έγκυκλοπαιδείαι)

Η) Ματθαίος ό Μυραίων ό έκ Πωγωνιανής (1618—  ) ΓΙωγωνιανή

Σοφός Ιεράρχης καί Μητροπολίτης Μυραίων (Μ. Ά σίας), Έγραψε κατά Λα
τίνων καί τήν ιστορίαν τής Ούγγροβλαχίας (ενθα διέτριβεν), έκδοθεΐσαν έν Βενε
τία τό 1683. Συνέταξε τήν ακολουθίαν τών πατέρων Νεκταρίου καί Θεοφάνους.

(Ζαβίρας 418, 448 Σάθας 403 — Κιγάλας 63 — Μάνθου Β 40 — Βρεττός Β 303 — Ή π. 
Ε σ τ ία  1961 σ. 100, 1962 σ, 22, 1969 ο. 19 — Έγκυκλοπαιδείαι)

Ο) Ματθαίος Τυρναβίτης Τύρναβος

Έξεπαιδεύθη έν τή πατρίδι του καί Ισχολάρχησεν εις Τσαρίτσανην, 1791— 98,



οπου αντικατέστησε ό Κ. Κούμας.

(Ε ΰαγγελίδη ς  Λ 221) —  Π α ρ α ν ίκ α ς  85 —  Ά ρ α β α ν τ ινό ς )

Θ)  Μ α τ θ α ίο ς  ε π ί σ κ ο π ο ς  Σ κ ο π έ λ ο υ  Ζ α γ ο ρ ά

’Αδελφός του Πατριάρχου 'Ιεροσολύμων Προκοπίου του Α '.

Μ) Μα το υ λ ό π ου λ ο ς  Κ ω ν σ τ ά ν τ ι ο ς  ( 1 8 41  —  1 9 1 1 )  Κοζάνη

Έφοίτησεν εις σχολήν της πατρίδος του καί είτα εις τό ΙΙανεπιστήμιον ’Αθη
νών. Έσποΰδασε Φιλολογία καί διετέλεσε σχολάρχης τής Κλεισούρας καί αρχιδιάκο
νος τής Μητροπόλεως Θεσ)νίκης. ΆνήλΟεν εις τον θρόνον Άρδαμερίου, Σερβίων 
Κοζάνης, Δρυινουπόλειος. Ά νή ρ  μεγάλης δράσεως, συνέστησε πολλά σχολεία καί έ- 
πολιτεύΟη σωφρόνως.

(Λιοικ|)Τ|ς 117 —  Μακ. Ή μ ε ρ ο λ ό γ ιο ν  1912 σ. 167)

Μ) Μ α τ ρ α ( π ε ) ζ ό π ο υ λ ο ς  Νε ρά ντ ζ ιο ς  Σ ι ά τ ι σ τ α

Προεστός τής πατρίδος του καί γνώστης τέλειος τής τουρκικής. Μετέφρασε τό 
Κοράνιον εϊς την Ελληνικήν καί κατέλαβεν άνωτέρας θέσεις πλησίον μεγιστάνων 
Τούρκων, λόγιο τής εύφραδείας του.

(Ζαβίρας 470 —  Σ ά θ α ς  605 —  ’Αποστόλου 64 —  Μακ. Ή μ ερ ο λ ύ γιο ν  1911 σ. 175)

Η) Μα υρ ο γ ι ά ν νη ς  Βε νέδ ι κτ ος  ( — 1 8 2 8 )  Π ά ρ γ α

'Ιερομόναχος, μαθητής τοΰ Παλαμά εις Μεσολόγγιον. Έ σχολάρχησεν εις Π ά
τρας μέχρι τής έπαναστάσεως. Ά πεβίω σε γέρων.

(Π αρανίκας 96 —  Ά ρ α β α ν τ ιν ό ς )

Η) Μ α υ ρ ο γ ιά νν η ς  Κ ω ν ) τ ΐ ν ο ς  ( 1 8 1 6 — 1 8 6 1 )  " Η π ε ι ρ ο ς

Έ γεννήθη εις Κέρκυραν καί διετέλεσε καθηγητής τής Κλινικής ’Ιατρικής 
(1843— 4 5 ).

( Ή π .  Χρονικά 1937 σ. 6)

Η) Μ α υ ρ ο γ ι άν νη ς  Α θ α ν ά σ ι ο ς  ( 1 8 7 4 — - 1 9 0 7 )  " Η π ε ι ρ ο ς

Έ γεννήθη εις Κέρκυραν δπου καί έμαθήτευσεν, είτα μετέβη εις Παρίσιους ά- 
ναγνωρισθείς διδάκτωρ τής ιατρικής τό 1898, 'Τφηγητής τής Γεν. Παθο?ιθγίας τό 
190G. Συνέγραψε μερικά εργα καί διέθεσε μικρόν ποσόν εις τό Πανεπιστήμιον.

(Μεγ. ’Εγκυκλοπαίδεια)

Μ) Μ έ γ α ς  ’Α ν α σ τ ά σ ι ο ς  ( — 1 9 27 )  Σ ι ά τ ι σ τ α

Καθηγητής τοΰ Πανεπιστημίου, συνέγραψε κοσμογραφίαν, φυσικήν ιστορίαν, 
γεωλογίαν, καθώς καί ιστορίαν γλωσσικού.

((Α π ο σ τό λ ο υ  70 —  "Ηλιος)



ΕΣΤΙΑ»

Μ) Μέγας Γεώργιος τοΰ ’Αναστασίου (1893—  ) Σιάτιστα

Διδάκτωρ τής Φιλοσοφικής του Πανεπιστημίου ’Αθηνών. Έσπούδασεν εις Γερ
μανίαν Ελληνικήν Φιλολογίαν και Λαογραφίαν. Διετέλεσε καθηγητής τής Λαογρα
φίας καί συνέγραψε πολλά.
("Ηλιος)

Θ) Μεθόδιος Όλυμιτιώτης Ά γυιά

'Ιερομόναχος, έφοίτησεν εις Άθωνιάδα. ’Εφημέριος τής έν Βρατισλάβςι Εκκλη
σίας των ’Ορθοδόξων. Έδίδαξεν έν τή πατρίδι του τό 1776 καί μετέφερεν εις την 
απλοελληνικήν κατήχησιν τοΰ Κυρίλλου των 'Ιεροσολύμων. Συνέγραψε την ιεράν κα- 
τήχησιν τοΰ βαπτίσματος.
(Κ ιγάλας 65 — Βρεττος A 221 — Εύαγγελίδης A 222 — Τσοποτός 168 —· Σάθας 605 — 
’Αναστασίου 219 — Άραβαντινός — Μ. ’Εγκυκλοπαίδεια).

Μ) Μεθόδιος Βερροιεύς Βέρροια

Μοναχός πεπαιδευμένος τοΰ ΙΖ ' αίώνος. ’Ήσκησε τό διδασκαλικόν επάγγελμα 
καί Ιστάλη υπό τοΰ ηγουμένου τοΰ Μοναστηριού Προδρόμου Βέροιας εις Ρωσίαν δι« 
συλλογήν εράνων, ήν αποστολήν εφερεν έπιτυχώς εις πέρας.
(Μεϊδάνης 47 — Άραβαντινός)

Μ) Μεϊδάνης Χαρίσιος του Δημ. (1768— 1823) Ράχοβον Κοζάνης

Φιλογενής λόγιος κληρικός τοΰ ΙΗ ' αίώνος. Έφοίτησεν εις Κοζάνην καί Βλα- 
χολείβαδον. 'Τπήρξε μαθητής τοΰ Πεζάρου. Έδίδαξεν εν Πέστη καί ύπηρέτησεν ώς 
ίερεύς έν Β-ιέννη. Συνέλεξε ιστορίας αρχαίων Ελλήνων προς ώφέλειαν νέων καί 
συν έγραψε τον «Λύχνον τοΰ Διογένους» ώς καί «Καλλιόπη Πολινοστοΰσα», έκδοθεί- 
σας έν Βιέννη τό 1818 καί 1819.

(Β ρεττός Β 307 — Παρανίκας 59 —  Σ άθας 615 —· Ζαρίβας 551 — Κιγάλας 65 — Εύαγ
γελίδης 129 — Καλλινδέρης 57 —  Έγκυκλοπαιδεΐαι)

Μ) Μεϊδάνης Γεώργιος ( — 1854) Ράχοβον

Τίός τοΰ Χαρισίου. Έσπούδασεν εις Πέστην ιατρικήν, τυχών διδακτορικού δι
πλώματος. Ήακησε τό έπάγγελμά του έν Βιτωλίοις, δ'που καί άπεβίωσεν.

(Καλλινδέρης 41)

Μ) Μεϊδάνη Ματιώ ( Σακελλαρίσν) Ράχοβον

Κόρη τοΰ Χαρισίου. 'Τπανδρεύθη τον Κοζανίτην ιατρόν Σακελλάριον καί μετέ* 
φρασεν έκ τοΰ Ίταλικοΰ δύο κωμωδίας, έκδοθείσας τό 1818 έν Βιέννη.

Μοναδικόν σχεδόν παράδειγμα μορφωμένης γυναικός εις τούς προεπαναστατι
κούς χρόνους.
(Καλλινδέρης 42)

ί



Η) Μέκιος Κων) τίνος του Μ. (1866—  ) Συρράκον

Διδάκτωρ της Νομικής καί τής Φιλοσοφίας, πρόξενος 'Ελλάδος έν Αίγύπτω. 
Συνέγραψε τήν ιστορίαν τής Ηπείρου καί αλλα καί μετέφρασε πολλά.
(Εύαγγελίδης Α 180 — Λαμπρίδης Μαλακασιακά Β 47 — Μ. Εγκυκλοπαίδεια)

Η) Μέκιος Χρ. (1866— 1959) Ιωάννινα

Διδάκτωρ Φιλολογίας ’Αθηνών, καθηγητής τής Ζωσιμαίας (1894— 1900). 
(Δο)δώνη 1896 — ’Ηπ. Ε στία  1972 ο. 289)

Η) Μελάς Λέων τοΰ Γεωργίου (1812— 1879) ’Ιωάννινα

Έγκριτος νομομαθής. Έγεννήθη έν Κων)λει καί έμαθήτευσεν είς ’Οδησσόν. 
Έφοίτησεν είς τήν Ίόνιον ’Ακαδημίαν καί είτα είς Πίζαν, άναγνωρισθείς διδάκτωρ 
νομικής. Ήλθεν είς ’Αθήνας δπου διεκρίθη ώς είσαγγελεύς του ’Αρείου Πάγου, κα
θηγητής τής νομικής καί υπουργός δικαιοσύνης. Συνέγραψε τόν πανελληνίως γνω
στόν «Γεροστάθην».

(Δωδώνη 1899 — Ή π. Χρονικά 1937 σ. 5 —  Ή π. Ε σ τία  1958 σ. 19 — Έγκυκλοπαιδεΐαι)

Η) Μελάς Γεώργιος του Δέοντος ( — 1855)

Έμαθήτευσεν είς ’Ιωάννινα καί άργότερον είς Κων)λιν πλησίον τοΰ πατρός του. 
’Επιφανής Φιλικός διωκόμενος είς Κων)λιν καί κατέφυγεν είς ’Οδησσόν οίκογενεια- 
κώς καί είτα είς τήν 'Ελλάδα τό 1826. Διετέλεσε πρόεδρος τοΰ έμπορικοΰ δικαστη
ρίου Σύρου.
(Μ. Εγκυκλοπαίδεια)

Η) Μελάς Ιωάννης του Λέοντος

Νεώτερος αδελφός τοΰ Γεωργίου, μεγαλέμπορος Ίωαννίνων έξ ών έφυγε τό 
1820, προβλέπων τήν έπανάστασιν. Έπολέμησεν εις Μεσολόγγιον. Διετέλεσε φίλος 
τοΰ Καποδίστρια καί διοικητής διαμερισμάτων τής χώρας.
(Μ. Έγκυκλοπαιδεία)

Η) Μελάς Παύλος του Λέοντος

Φιλικός. Νεαρός ήγωνίσθη εις τό Μεσολόγγιον, δπου καί έφονεύθη.
(Μ. Έγκυκλοπαιδεία)

Η) Μελάς Βασίλειος του Γεωργίου (1819— 1884)

Έγεννήθη έν Κων)λει καί έκληροδότησε τήν μεγάλην του έν Άθήναις οΙκίαν 
του (παλαιόν Ταχυδρομεΐον), δπως έκτων είσοδημάτων της άνεγείρονται καί συν
τηρούνται σχολεία.

( \ί. Έγκυκλοπαιδεία) ^
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Η) Μελάς Κων)τινος τοΰ Γεωργίου (1830— 1900)

Πεπαιδευμένος μετέσχεν τής Β ' Έθνοσυνελεύσεως (1863— 64). Έξέδωκεν εμ
πορικόν έγχειρίδιον προς φωτισμόν των έμπορευομένων Ελλήνων.

("Ηλιος) C

Η) Μελάς Μιχαήλ τοΰ Γεωργίου (1833— 1897)

Νεώτερος των τριών αδελφών του, πολλαπλής εθνικής δράσεως. Διετέλεσε Δή
μαρχος ’Αθηναίων καί καλλιτέχνης.

("Ηλιος)

Η) Μελέτιος ό ’Αθηνών (Μιχαήλ Μήτρος) (1661— 1714) ’Ιωάννινα

Σοφός 'Ιεράρχης. Έμαθήτευσεν εις ’Ιωάννινα υπό τον Βησσαρίωνα Μακρήν.
Έσπούδασεν εις Παταυϊόν ’Ιατρικήν, Μαθηματικήν, Φιλοσοφίαν καί την ’Ιταλικήν 
και Λατινικήν. Έδίδαξεν είς σχολήν τού Έπιφανείου (’Ιωάννινα) καί έχειροτονήθη 
επίσκοπος Ναύπακτού καί ’'Αρτης κα'ι τό 1703 άνήλθεν εις τον θρόνον των ’Αθηνών. 
'Τπήρξεν έγκαλώπισμα τοΰ 'Ιερού Κλήρου καί συνέγραψε διδαχάς ρητορικής περί 
αστρονομίας, γεωγραφίας και αλλα.
(Λαμπρίδης Ά γαθοεργήματα 119 —  Ή π . Ε σ τία  1964 σ. 522 — Άραβαντινός Παιδεία 
παρ’ "Ελλησι Τ Β ' Κεφ. Δ.)

Η) Μελέτιος 6 Γεωγράφος (1661— 1714) .. ’Ιωάννινα

Διετέλεσε Μητροπολίτης ’Άρτης καί εΐτα Πρεβέζης τό 1700.
(Β ρεττός A 221 —  Σ ά θα ς 390 ---- Πανελ. Λεύκωμα Ε ' 225 — Εύαγγελίδης A 155 —
Ή π . Ε σ τ ία  1961 σ. 100 κα'ι 1973 σ. 81 — Έγκυκλοπαιδεΐαι)

Μ) Μελέτιος Σερβίων - Κοζάνης (ό Κατακάλου) Θεσ)νίκη

Έσπούδασεν είς Ρώμην καί Νεάπολιν θεολογίαν καί φιλοσοφίαν. Τό 1735 άνε- 
δείχθη επίσκοπος Σερβίων - Κοζάνης. Άρχιεράτεύσε θεαρέστως καί λαοφιλώς καί 
επί πενταετίαν έσχολάρχησε τής Στοάς Κοζάνης. ’Αξιόλογον βιβλιοθήκην του έδώ- 
ρησεν είς τήν σχολήν Κοζάνης.
(Μεγδάνης 86 — Λιούφης 80 — Άραβαντινός) -

Μ) Μελέτιος Ίεροδιάκονος Θεσ)νίκη
■ %

’Αξιόλογος κληρικός. Έμαθήτευσεν υπό τον σοφόν Στέφ. Σταμκίδην εν Κοζά
νη. Ή το  κάτοχος τής Λατινικής καί Γαλλικής. Διετέλεσεν αρχιδιάκονος τοΰ Μητρο
πολίτου Σίερβίων - Κοζάνης.
(Μεγδάνης 86 — Άραβαντινός)



ΚΩΣΤΑ Π. ΒΛΑΧΟΥ

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ TDK ΜΟΝΟΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 
K O V M  ■ IIUHHIHDN'

9. Τό Ιερόν Μοναστήριον τής Παναγίας τών Είσοδίων («Αγγελομά- 
χου»)

φ. 86 (Κ ούρεντα  ναχαμές Ιω ά ν ν ιν α , έπάγεται είς τή ν  έπισκοπήν του άγίου 
Β ελλα ς καί Κ ο ν ίτ ζ η ς ).

Τό Ιερόν Μοναστήριον τής Παναγίας τών είσοδήων έπιλεγόμενον του Άγγελομά- 
/ου, συνορεύει άνατολικά μέ βαλανιδιά, καί είς ψυλόραχη καί μέ τό ντερβένι τό Με- 
γάλον όποΰ Ιρχεται από τά Ιωάννινά, άπό τό βόρειον μέρος είς τό σημαδοτόπι καί 
είς τόν γράβον κάτω εις τόν λάκκον σύνορον μέ τόπον του χωρίου Κούρεντα καί δυ
τικά πίπτη είς τό ποτάμι Τήρια καί κατ’ ευθείαν είς τήν ρύπα σε φερίκο, καί μεσημ
βρινά είς τήν παλιόστανην καί βρομορίγανην καί είς τό στάλον στήν ψυλόραχη κ (αί) 
σμίγει είς τήν βαλανιδιά.
έντός τών άνωθεν συνόρων υπάρχει τό ιερόν Μοναστήριον είς μίαν κοιλάδα περικυ- 
κλωμένον μέ δένδρα παμπάλαια υπάρχουν καί τά άκόλουθα χωράφια παλαιόθεν. 

όνομασίαι τών χωραφίων 
ψυλόραχη "
μερμεγγιάρι 
άλονότοπος 
μερκατζήκια 
μερκατζήκια 
αμπέλι γρέμπας 
βρομορίγανη 
μητζιαφκούλι 
κρύπια
Γκορτζιά του Ματζέ

ϋχει καί τά κάτωθεν είς τό τοπράκι του χωρίου Κούρεντα 
στρεμ. '

32 νησιά ποτηστικό άπό τό κάτω μέρος τό ποτάμι Τήρια καί
18 σηκιά ποτηστικό άπό τά έπάνω μέρη τόπος του χωρίου

------  Κουρέντου τζεφληκιοΟ του Μιχαήλπασά
δί αυτά υπάρχουν ταπιά Βασιληκά έπ’ όνόματι του Γεωργίου Ά - 
νοστασίου άπό χωρίον Μπουντζαρά, γενόμενα προ δύω Ιτη δηλ. 
τό Ιτος 1864.
καί δσον τόπον καί χωράφια άγοράσθεσαν άπό τόν χαι'ρεντίν πα
σά έπ’ όνόματι τών Μιχαήλ πα (πά) σπυρίδωνος έκ τοϋ χωρίου 
Κούρεντα καί παπά Κώνστα ’Αναστασίου καί Νικολάου υΐοΰ του 
χωρίου Μπουντζαρά είς τό ετος 1863 μέ χρήματα τοΟ άνωθεν *Ιε-

* Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου, σελ. 537.

χωραφια στρεμ. 
' 13

23 
5 
5 

14 
5 

16
7 
4
8

10 100

2 50

12 150
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χωράφια στρεμ.
1 ξερ. 45
1 ξερ. 25
1 ποτ. 25
1 ξερ. 45
1 ποτ. 39

5 179
12 150

ροΰ Μοναστηριού, ώς άκολούθως φαίνεται. Τά συνόρατα αύτοΰ τοΰ 
τόπου άρχήζουν ανατολικά άπό τήν σκάλα του ντερβενιού καί 
δώθε τόν δρόμον σύνορο μέ τό βουνό τοΟ χωρίου Γουργιάνιστας 
καί κάτω είς τό παρακλήση του άγιου Χριστοφόρου, καί κατ1 εύ- 
θείαν τό ντερβένι είς τήν βαλανιδιά, και στρέφει είς τόν δρόμον 
τής γρανίτζας είς τό παλιοκλήση τό δένδρον σύνορο μέ τόπον τοΰ 
χωρίου Κούρεντα βόροιον μέρος, καί κατ’ εύθείαν είς τήν άπηδιά 
ζερκαντήλα καί είς τήν παλιόστανην καί ρύπια σεφέρκου είς τό 
ποτάμϊ Τήρια, μέρος δυτικόν, καί κατ’ εύθείαν του δρόμου τοϋ 
ποταμιού καί εύγαίνει είς τόν λάκκον τοΰ καργιανοΰ σύνορο μέ 
τόπον τοΰ χωρίου Χήνκας μέρος μεσημβρινόν κ (αί) τόν άνύφορον 
καί σμίζει είς τήν σκάλα.
έντός τών αύτών συνόρων ύπάρχουν καί τά κάτωθεν χωράφια, 
όνομασίες 
γλύνες 
σιώκα 
κλούρα 
παραθύραις 

σεφέρκο

ή δπισθεν ποσότης τών παλαιών χωραφίων

8 310

4 47

24 507
1 άμπέλι 5

χωράφια στρεμ. 
5 179
1 ξερικό 30
1 ξερ. 65
1 ξερ. 36

όνομασίες

ξεκομένη
βέτζα
λακαις

ή δπισθεν ποσότης τών άγοραστών

καί δσα χωράφια όπήρχον τοϋ Μοναστηριού παλαιά έντός τοΰ 
άγορασθέντος τόπου παρά τοΰ Χαϊρεντίν πασά.

όνομασίες
παλιοκλήση δι* αύτά τά τέσσερα χωράφια Ιγι-
βέτζα ναν ταπιά τό ετος 1864 έπ’ όνό-
πρήσκα ματι τοΰ Γεωργί (ου) ’Αναστασίου
σεφέρκο έκ τοΰ χωρίου Μπουντζαρα.
σεφέρκο ,

χωρ. στρεμ.
1 ξερ· 12

1 ποτ. 12
1 ποτ. 10
1 ξερ. Ι'ό

έπάνω άπό τό Μοναστήριον πλησίον τοΰ Κουτζακιοΰ διά τό όποι
ον δέν ύπάρχει ταπή καί δσα Ιχει τό Μετόχιον τοΰ αύτοΰ Μονα

στηριού όνομαζόμενον αγία Κυριακή, καί εύρησκόμενον πλησίον τοΰ χωρίου Μάζη 
Καζάς Παραμυθείας (άϊδωνάτ) τής έπισκοπής τοΰ άγίου Βελλάς καί Κονίτζης. Τά 
συνόρατα τής έκκλγ]σίας τής αύτής άγιας Κυριακής άρχήζουν άπό τό μέρος όποΰ 
λέγεται κόνισμα καί κατ’ εύθείαν τήν ράχη καί είς τήν παλαιά στρούγκα καί είς τήν 
ράχην τοΰ ξεκατιώτη καί τό μονοπάτι είς τό ραϊδιό κροπούνια καί κατ’ εύθείαν τόν 
λάκκον είς τά φτελιάδια, καί τόν άνύφορο είς τό τζιυομπάρι ζεληναΐς καί είς τόν 
Μέγα λάκκον είς τό κοντόραχον τοΰ σιώμου καί κατ’ εύθείαν τήν ράχην είς τά με
τερίζια καί κάτω είς τόν λάκκον σιουγλέ καί τόν άνύφορον τόν λάκκον είς την στάνην 
τοΰ σκούρα, καί είς τά άσπρολύθαρα καί κατ’ εύθείαν είς τό χειμάδι τού ντζήμου,
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καί είς τό χαρτζιώβαλο, καί είς τήν βρύση τοΰ Μουσταφά, καί κάτω τόν δρόμον καί 
σμίγει είς τό κόνισμα.

Εντός τών άνωτέρω συνόρων τής άγιας Κυριακής ύπάρχουν τα κάτωθεν χωράφια. 
· χωρ. στρεμ. δνομασίαι

4 ξερ. 25 πλησίον τής αυτής έκκλησίας.
40 κραναϊς
15 δεμέτια
10 τροχός14

39

90

602

5
3
2

ενα σπήτι του άνωθεν μετοχιού έντός τοΟ χωρίου Μάζη μέ τήν πε
ριοχήν του καί δένδρα καί βρύσην.

’ ένας άλευρόμυλος χειμωνιάτικος είς τό μέρος σηκιά είναι μεσιακός
κάμπον στην άκρη τοΰ ποτάμιου Τήρια, δ μησός τοΰ Μοναστηριού 
κ (αΐ) ό μησός τής έκκλησίας τής Παναγίας του χωρίου Μάζη. 
Ινας άλευρόμυλος χειμωνιάτικος είς τό μέρος σηκιά είναι μεσιακός 
τοΰ Μοναστηριού καί τής έκκλησίας άγίου Γεωργί (ου) τοΰ χο)- 
ρίου Κούρεντα υπάρχει καί χουτζέτι έπ’ όνόματι τοΰ Χρυσάνθου 
Ηγουμένου τοΰ Μοναστηρίου.

Τά δπισθεν καί άνο^θεν τριάκοντα έννέα κομάτια χωράφια ξερικά καί ποτη- 
στικά δμοΰ μέ τό άμπέλι είς στρέματα έξακόσια δύω ώς φαίνονται μέ τά συνόρατά 
των είναι κτήματα τοΰ ρηθέντος Μοναστηρίου τής Παναγίας τοΰ Άγγελομάχου, καί 
τοΰ Μετοχίου αύτοΰ άγίας Κυριακής άφιλονείκητα καί διά μέν τά παλαιά συνόρατα 
καί χωράφια τοΰ Μοναστηρίου καθώς καί τά νέα άγορασθέντα παρά τοΰ Χαϊρεντίν 
πασα ύπάρχουν ταπιά βασιληκά είς τά όνόματα δποΰ είναι σημειομένα, διά δέ τά 
συνόρατα καί χωράφια τοΰ Μετοχίου καί σπήτι είς τό χωρίον Μάζη καί μύλον είς τόν 
κάμπον ποταμιοΰ Τήρια δεν όπάρχει κανένα σενέτι, άλλά είναι παμπάλαια καί γνω- 
σμένα παρά πάντων, δσα δέ στρέματα δουλεύονται έξ αυτών τών χωραφίων Φ. 88 
(έπειδή είναι πολλά είναι χέρσα καί άκαρπα) δίδεται τό δέκατον είς τόν βασιλικόν 

Ναζνέν, τό δέ ήμορο δποΰ συνάζεται οίκονομοΰνται τά Ιξοδα τοΰ Μοναστηρίου καί 
τοΰ Μετοχίου, καί είς τροφήν άνθρώποιν καί διαβάτων, είς έπισκευάς δντάδων καί 
λοιπών κτημάτων τοΰ Μοναστηρίου καί μετοχίου, είς αυλάκια καί έργατικά τών 
γαιών αυτών δσα άναγκαιοΰν, διό δμολογώ καί μαρτυρώ έν καθαρφ συνειδότι καί 
ύποφαίνομαι. 1866 άπριλίου 26 Μοναστήριον τής Παναγίας τών είσοδίων, όνομαζό- 
μενον τοΰ Άγγελομάχου.

Χρύσανθος ήγούμενος του μοναστηρίου τής παναγίας άγγελομάχου 
θεόκλιτος 'Ιερομόναχος ηποτακτικός του μοναστηρίου.



ΚΩΣΤΑ Π. ΛΑΖΑΡΙΔΗ

Α Π Ο  Τ Α  Λ Α Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Α  Ι Ο Υ  Χ Ω Ρ ΙΟ Υ  ΜΟΥ
( Κ Ο Υ Κ Ο Υ Λ ΙΟ Υ  - Ζ Α Γ Ο Ρ ΙΟ Υ ) 

«Π Α Ρ Α Δ Ο Σ ΙΑ Κ Α  Ε Θ ΙΜ Α  ΣΥΜ Φ 9ΝΑ ΜΕ Τ Ο  Ε Ο Ρ Τ Ο Λ Ο Γ ΙΟ  

Κ Α Ι Τ Ο Υ Σ  Μ Η Ν ΕΣ»

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΤΟΠΙΣΜΟΣ

» άΡχικά νά σημειώσω κάτι σχετικά μέ χή σημασία πού
εχει ή λέξη «έθιμο», Τό «Νεώτερον Εγκυκλοπαιδικόν Λεξικόν "Ηλιου» γρά- 
ί?«Λτ α >> λ τ°^0ί\ ^ 0(^ σελ· 386) : «’Έ  θ ι μ ο ν: Πάν δ,τι σχετίζεται μέ τό

ηθος , ^δηλαδή τήν κοινήν συνήθειαν ή άλλως πασα συνήθεια χαρακτήρος 
καθολικού, προερχομένη έκ παραδόσεως και τηρουμένη κατά μεγάλας ή μικράς 
ομάδας (λαούς, εθνη, κοινότητας, οίκογενείας)». Ή  δέ «Νέα Ελληνική Ε γ 
κυκλοπαίδεια τοΰ Χαρη Πάτση γιά τή λέξη «έθιμο» γράφει τοΰτα: (Τόμος 
11ος, σελ. 635) : «. . .τό σύνολο τών τύπων συμπεριφοράς, πού έχουν καθορι- 
σθή απο τήν παράδοση σέ μια όμάδα, σέ αντιδιαστολή προς τις μάλλον τυχαί
ες συνήθειες τοΰ ατόμου». νΕτσι σέ κάθε μέρος πού παρουσιάζεται ανθρώπινη 
κοινωνική συμβίωση παρατηρεί κανένας πολλά και ποικίλα παραδοσιακά έθι
μα. Τέτοια έθιμα δέν ήταν δυνατό νά μήν είναι και στό χωριό μου, δπως τέτοια 
εμφανίζονται και σέ κάθε άλλο χωριό η πολιτεία κ.λ.π.

Τά παραδοσιακά έθιμα τοΰ χιοριοΰ μου, δπως και κάθε άλλου χωρίου τοΰ 
Ζαγοριοΰ και γενικά της πατρίδας μας, μπορεί κανένας νά τά κατατάξει σέ δυό 
κατηγορίες:

α) Σ έ  παραδοσιακά έθιμα πού εμφανίζονται και τηρούνται περιστασιακά 
στις διάφορες εκδηλώσεις τοΰ κοινωνικού ή τοΰ έπαγγελματικού βίου τών κα
τοίκων τοΰ χωριοΰ. Τέτοια έθιμα παρατηρεί κανένας, δταν γίνεται γάμος, γέν
νηση, βάφτιση, σέ περίπτωση πεθαμοΰ, η μνημόσυνου, σέ άναχώρηση για τα
ξίδι ή σέ γυρισμό απ’ αύτόν κ.ο.κ.

β) Παρατηρεί δμως κανένας παραδοσιακά έθιμα πού τηρούνται δχι σάν 
τά προηγούμενα περιστασιακά, άλλά εφαρμόζονται τακτικά κάθε χρόνο σέ ώ- 
ρισμένο μήνα και μέρα, ακολουθώντας τό μηνολόγιο καί τό εορτολόγιο τής θρη
σκείας μας. Και γιά τά μέν παραδοσιακά έθιμα τής πρώτης κατηγορίας δέν εί
ναι δυνατό νά καθοριστεί ή σ υ χνό τη τα  τής εμφάνισής τους και τής εκδήλωσής 
τους. Μπορεί αύτά στό χωριό μας νά εκδηλωθούν πολύ συχνά, δηλ. νά γίνουν 
μέσα σέ μια χρονιά ή καϊ σ’ 2να μήνα άρκετοί γάμοι καϊ άρκετές βαφτίσεις i) 
καί μπορεί, τό άντίθετο, νά περάσουν και 2 και τρία χρόνια, χωρίς νά γίνει κα
νένας γάμος, καμμιά βάφτιση, κανένα ξεκίνημα γιά ταξίδι ή έπιστροφή a n  αυ
τό, οπότε κ α ίδέ  θά παρατηρήσει σέ μεγάλο χρονικό διάστημα έκδήλωση τέτοιων 
έθίμων.

Τό άντίθετο, τά παραδοσιακά έθιμα τής δεύτερης κατηγορίας έχουν τό χα
ρακτηριστικό γνώρισμα, δτι έμ φ α ν ίζο ντα ι κα\ εκδηλώνονται κάθε χρόνο σέ 
καθορισμένη μέρα κάποιου μήνα η σέ μια ορισμένη γιορτή.



Μέ τήν περιγραφή τών παραδοσιακών εθίμων τής δεύτερης αύιής κατη
γορίας θά άσχοληθεϊ ή μελέτη μου πού άκολουθεϊ στις παρακάτω σελίδες, δη
λαδή μέ τά παραδοσιακά έ'θηια τοΰ χωριού πού εκδηλώνονται ακολουθώντας 
τό εορτολόγιο.

Πριν δμως άρχίσω νά κάνω τή σχετική περιγραφή, θεωρώ άπαραίτητο νά 
σημειώσω τό εξής πράγμα: Καθώς ξέρουμε δλοι μας, ή χρονιά άπό ημερολο
γιακή άποψη αρχίζει τήν Πρώτη Γενάρη — πού λέγεται και Πρωτοχρονιά — 
και τελειώνει στις 31 Δεκέμβρη, δηλαδή τήν παραμονή τής επόμενης, τής και
νούριας Πρωτοχρονιάς. ’Απ’ αυτήν λοιπόν τή μέρα, τήν Πρωτοχρονιά, επρεπε 
ν ’ αρχίζει και ή περιγραφή τών παραδοσιακών Εθίμων. Αύτό δμως τό πράγμα 
δέν παρατηρεϊται και ούτε και είναι, κατά τή γνώμη μου, νά πραγματοποιη
θεί. θ ά  παρουσίαζε τό θέμα αυτό κάποια ανωμαλία. Καί τήν άνωμαλία αύτή 
τή δημιουργεί ή μεσολάβηση και ή παρέμβαση τών Δωδεκάημερων, πού άπ’ 
αύτά £ξ μέρες ανήκουν στο τέλος τής χρονιάς πού φεύγει και οί ύπόλοιπες 
άλλες £ξ άνήκουν στήν αρχή τής καινούριας χρονιάς. Είναι δέ δύσκολος, δν 
δχι αδύνατος, ό χωρισμός αύτών τών δώδεκα ήμερών σέ £ξ και £ξ, γιατί αύτές 
αποτελούν ενιαίο και άδιάσπαστο σύνολο σχετικά μέ τά έθιμα αύτής τής περι
όδου. ’Αναγκαστικά λοιπόν ή περιγραφή τών έθηιων τοΰ χωριού σύμφωνα μέ 
τό εορτολόγια πρέπει νά μήν άρχίσει άπό τήν Πρωτοχρονιά, άπό τήν άρχή τών 
Δωδεκάημερων κι’ άς περικλείνουν αύτά και £ξ μέρες άπό τόν παλιό τό χρόνο.

. Τά στοιχεία πού άναγράφονται στις παρακάτω σελίδες άναφέρονται μο
νάχα στο δικό μου τό χωριό, τό Κουκούλι τοΰ Ζαγοριοϋ. Έξυπακούεται πώς 
αύτά μπορεί νά παρουσιάζουν κάποια διαφορά στά άλλα χωριά τής περιοχής. 
Έ γώ  έδώ παραθέτω και περιγράφω αύτά τά παραδοσιακά έθιμα πού έκδηλώ- 
νονται· και έφαρμόζονται σύμφοίνα μέ τό εορτολόγιο, δπως τά εζησα έγώ ό ί
διος άπό τά μικρά μου χρόνια κατά τό μακρύ διάστημα τής παραμονής μου στό 
xojpio. Σήμερα τά πράγματα αύτά έ'χουν ξεθωριάσει κάπως, μέ κάποια φανερή 
τάση νά περιοριστούν περισσότερο και νά έξαφανιστοΰν τελειωτικά. Οί και
νούριες μορφές ζωής, πού έ'χει δημιουργήσει ή κοινωνική πρόοδος και ό τεχν ι
κός πολιτισμός δέν ήταν δυνατό, παρά νά φέρουν σοβαρή αναστάτωση καί ριζι
κή άλλαγή καί στά θέματα αύτά, δηλαδή στις «κατά παράδοση συνήθειες γύρω 
άπό τή ζωή τών κατοίκων τοΰ χωριού». Γιά τό λόγο αύτόν άς βρίσκονται γραμ
μένα κάπου αύτά τά πράγματα, άφού άποτελοΰν εικόνα καί αντιπροσωπεύουν 
μορφές τής ζωής τών κατοίκων τοΰ χωρίου, δχι μόνο άπό τά τωρινά, μά κι’ άπό 
τά περασμένα χρόνια*.

* Γιά νά κάνίο αύτή τή με?νέτη είχα ύπ’ δψει μου τ'ις εξής πηγές: 1) Στίλ. Κυριακίδη: « Ε λ 
ληνική Λαογραφία». 2) Ε. Δ. Μαζαράκη: «Συμβολή στή μελέτη τής Λαογραφίας»· 3) Ε. 
Δ. Μαζαράκη: «Ή  λαογραφική έρευνα καί ή συστηματική οργάνωσή της». 4) Γεωργ. 
Μένα: «Ζητήματα Ελληνικής Λαογραφίας». 5) Γεοιργίου Σπυριδάκη: «Ό δηγία ι πρός 
συλλογήν λαογραφικής ύλης». Κατά κύριο δμως λόγο γιά όδηγό μου χρησιμοποίησα τήν 
εργασία τοΰ καθηγητή τής Λαογραφίας στό Πανεπιστήμιο των Γιαννίνων κ. Δημ. Δου
κάτου, μέ τίτλο: «Είσαγίογή στήν Ελληνική Λαογραφία».

ΤΑ ΔΩΔΕΚΑΗΜ ΕΡΑ

Δωδεκάημερα ή Δο)δεκάημερο λέγεται τό χρονικό διάστημα τών δο’)οεκα μερών 
πού μεσολαβεί άπό τΙς 24 του Δεκέμβρη τό πρωι ως τις πέντε τοΰ Γενάρη τό πρ<οΐ. 
Περικλείονται σ’ αύτό τό διάστημα έφτά μέρες άπό τό Δεκέμβρη, τόν παλιό τό χρό
νο, καί πέντε άπό τό Γενάρη, τόν καινούριο χρόνο. Πολύ μεγάλη σημασία δίνουν στά



Δωδεκάημερα καί γιά τοϋτο παρατηρεΐται μιά γενική άλλαγή σ’ δλες ή σέ πολλές 
έκδηλώσεις τής οικογενειακής Ιδιαίτερα ζωής τών κατοίκων τοϋ χωριοΰ.

Συγκεκριμένα κατά τό χρονικό αυτό διάστημα Εχουν πολλές παράξενες δοξα
σίες κα'ι προβαίνουν οί κάτοικοι σέ πολλές άλλόκοτες γιά τή σημερινή μας έποχή 
ένέργειες. Τό χρονικό αυτό διάστημα δέν έπιτρέπεται νά κουβαλήσουν τήν κοπριά 
τών ζώων (σκοϋπρα) άπό τά κατώϊα (αχούρια) στά άμπέλια καί στά χωράφια. Συ
νηθίζουν νά τή μαζεύουν σέ μιά άκρη τοΰ στάβλου σέ σωρό καί δταν περάσουν τά 
Δωδεκάημερα τήν κουβαλοΰν στά κτήματα. Πιστεύουν στό χωριό πό̂ ς αύτό τό διά
στημα δέν ισχύουν (πιάνονται) τά όνειρα πού βλέπει κανένας τή νύχτα στόν ύπνο 
του. Πιστεύουν πώς δέν έπιτρέπεται νά σφυρίξει κανένας τή νύχτα, γιατί μέ τό σφύ
ριγμα μαζεύονται τά «καψούρια», δηλαδή οί «Καλλικάντζαροί» πού λέγονται άκόμα 
καί «κατσόϊνα». —  "Οταν λούζεται κανένας τό βράδυ αυτές τις μέρες, δέν έπιτρέ- 
πεται νά χύσουν τά νερά άπό τό λούσιμο (άπολούσματα) τή νύχτα όξω άπό τό σπί
τι, γιατί στήν περίπτωση αύτή, τό άτομο πού λούστηκε «ισκιώνεται». Τά κρατούν 
τά νερά αύτά στό σπίτι τή νύχτα καί μόνο τήν άλλη μέρα τά πετάνε δξω άπό τό σπί
τι. —  ’Ακόμα αυτές τις μέρες δέν επιτρέπεται νά πετάξουν εξω άπό τό σπίτι ούτε 
τή στάχτη πού μαζεύεται στό «σταχτολόγο», δπου καίει ή φωτιά στό τζάκι. Τή μα
ζεύουν άπό τό σταχτολόγο καί τή φυλάνε κάπου. "Οταν δέ τελειώσουν τά Δωδεκάη
μερα, τήν βγάζουν άπό τό σπίτι καί τήν πετάνε δξω. —  Άκόμα αύτό τό χρονικό διά
στημα δέν πλένουν τά ροΰχα. —  "Οταν άκουστεϊ καμμιά φωνή (πρόσκληση) νά φω
νάζει κάποιο μέλος άπό τήν οικογένεια καί ή φωνή νάρχεται άπ’ δξω άπό τό σπίτι, 
δέν έπιτρέπεται νά άπαντήσει στή φωνή κανένας άπό μέσα άπό τό σπίτι, γιατί έκεΐ- 
νος πού θά μιλήσει διατρέχει τόν κίνδυνο νά τοΰ πάρουν τή φωνή τά καψούρια, δη
λαδή νά μείνει βουβός. —  ”Αν παραστεΐ κάποια μεγάλη ανάγκη γιά νά βγει τή νύ
χτα δξω άπό τό σπίτι κάποιο μέλος τής οικογένειας, πρέπει αύτό νά πάρει μαζί του 
(στήν τσέπη του) ενα κομματάκι θυμίαμα. Ή  μυρουδιά άπό τό θυμίαμα ενοχλεί τούς 

«δξ* άπ* Ιδω» καί φεύγουν μακρυά. — Κάθε νύχτα άπό τά Δωδεκάημερα συνηθί
ζουν νά ρίχνουν στή φωτιά πού καίει στό τζάκι ενα κομμάτι άπό παλιοτσάρουχσ. CH 
άσχημη μυρουδιά πού βγάζει τό πετσί, δταν καίεται, ενοχλεί τά «κατσόϊνα» καί δέν 
πλησιάξουν στό σπίτι. —  ’Ακόμα γιά τόν ϊδιο λόγο ρίχνουν τή νύχτα στή φωτιά ά
πό ένα ξηρό κούτσουρο άγριοκέρασου. Ή  μυρουδιά αύτοΰ τοΰ ξύλου, άμα καίεται, 
διώχνει τά καψούρια. —  Συνηθίζουν νά κοιμοΰνται αύτές τις νύχτες πού είναι τά 
Δωδεκάημερα νωρίς. Είναι κακό πράγμα νά μήν κοιμηθεί κανένας στήν ωρα του. 
Παραδέχονται πώς Εχουν άκούσει τά καψούρια πού Ελεγαν κάποτε: «Παραωρίτες εϊ- 
μεστε, παράωρα μήν κάθεστε». —  Πριν κοιμηθεί ή οικογένεια πρέπει άπαραίτητα 
νά κάψουν στό θυμιατό τοΰ σπιτιοΰ λίγο θυμίαμα καί νά θυμιατίσουν δλα τά δωμά
τια γιά νά φύγουν μακρυά άπ5 αύτό τά «καψούρια». Δέν πάνε στό μύλο ν’ άλέσουν 
κατά τά Δωδεκάημερα.

Ό  κανονικός ρυθμός στήν οικογενειακή ζωή έπανερχεται, μόνον άμα περάσουν 
τά Δωδεκάημερα. Τελειώνουν δέ αύτά κατά τις πρωινές ώρες τής 5ης τοΰ Γενάρη, 
της παραμονής τών Φώτων καί μάλιστα άπό τήν ώρα πού δ παπάς θά κάνει τόν ά- 
γιασμό καί θά πει γιά πρώτη φορά τό σχετικό τροπάριο:

«Έν Ίορδάντ] δατττιζομένου Σου, Κύριε...»

ΟΙ ΚΑΛΛΙΚΑΝΤΖΑΡΟΙ

Οί Καλλικάντζαροί χαρακτηρίζονται στό χωριό μας μέ πολλά όνόματα: «Κα
ψούρια», «Δαίμονες», «Σατανάδες», «Όξαπέδω», «Ντουμχαλό» ή «Ντουμχαλέδες», 
«Κατσόϊνα», «Τζιρτζιβούληδες», «Διαόλους». Γι’ αύτούς παραδέχονται καί πιστεύ-



ουν πολλά πράγματα στό χωριό μας. Λένε πώς αυτοί είναι δαίμονες πού παραμέ
νουν δλη τή διάρκεια τοΰ χρόνου στα κατάβαθα τής γης καί μονάχα κατά τά Δω- 
δεκαήμερα ανεβαίνουν στήν έπιφάνειά της γιά νά κάνουν μεγάλα κακά καί ζημιές 
στούς άνθρώπους. Στούς ανθρώπους παρουσιάζονται μονάχα τή νύχτα, δταν παίρ
νει καί θολώνει ώς τά χαράγματα καί συγκεκριμένα, ώς δτου νά άκουστοΰν τά 
πρώτα πετεινολαλήματα. ’Αμέσως τότε έξαφανίζονται άπό τό πρόσωπο τής γης γιά 
νά ξανακάνουν τήν έμφάνισή τους τήν άλλη βραδυά κ.ο.κ. Παραδέχονται πώς αύτοί 
παρουσιάζονται στούς άνθρώπους μεταμορφωμένοι σέ γίδες, σέ τραγιά καί σέ άλλα 
ζώα. Πολλές φορές τούς παραδέχονται πώς έρχονται πάνω στή γή καβάλα σέ άλογα 
καί σέ γαϊδούρια. Ό  πιό έπικίνδυνος απ’ αυτούς είναι έκεΐνος πού έρχεται καβάλα 
σέ άτι. Αυτός κάνει τά πιό μεγάλα κακά. Πολύ τρομερός καί έπιζήμιος δποιος απ’ 
αυτούς είναι κουτσός. Στό χωριό πιστεύουν πώς αύτοί έχουν νά κάνουν μέ τις βα
θιές ρεματιές καί τούς λάκκους πού είναι κοντά στό χωριό. ’'Αφθονα περιστατικά 
διηγούνται οί γυναίκες πώς τούς άκουσαν μέ κλαρίνα καί μέ ντέφια νά περιδαβά- 
ζουν άπό τό λάκκο τής Πάσπαινας (ποόναι στήν άκρη τοΰ χωρίου) ώς τό λάκκο 
τής Μουτσάλας ποΰναι κάτω άπό τό χωριό. Πιό σταθερή είναι ή πίστη τών κατοί
κων τοΰ χωριοΰ πώς οί Καλλικάντζαροι συχνάζουν αυτό τό χρονικό διάστημα στούς 
μύλους ποΰναι κάτω στό ποτάμι Βίκος, οχι πολύ μακρυά άπό τό χωριό. Καί γιά τό 
ζήτημα αυτό σέρνονται στά στόματα τών κατοίκων πολλές καί παράξενες παραδό
σεις, δπως τής Κυράτσας μαμμής άπό τή Βίτσα, τής Νούλας άπό τό Κουκούλι πού 
είδε τό καψούρι σέ μορφή γίδας κλπ. Οί μυλωνάδες κλείνουν τούς μύλους τους αύ- 
τές τις μέρες καί δέν αλέθουν. Καλά είναι αύτό τό διάστημα νά αποφεύγει κανένας 
νά περάσει τή νύχτα άπό ρεματιά ή γεφύρι, ούτε καί νά νυχτώσει κοντά σέ μύλο.

Πολλά περιστατικά διηγούνται στό χωριό γιά τις επιζήμιες έπιδράσεις τών κα- 
ψουριών κατά τό χρονικό διάστημα τοΰ Δωδεκαήμερου. ’Αναφέρουν πώς ή τάδε γυ
ναίκα έμεινε στά παλιά τά χρόνια βωβή, γιατί μίλησε τή νύχτα τά Δωδεκάημερα 
καί τής πήραν οί Καλλικάντζαροι τή φωνή. Ή  τάδε πάλι εμεινε σακάτισσα άπό 
πόδι ή άπό χέρι, γιατί έτυχε αυτές τις μέρες νά πατήσει, χωρίς νά τό ξέρει, βέβαια, 
στήν τάβλα πού είχαν οί διάβολοι στριομένη καί έτρωγαν. ’Άλλη πάλι τρελλάθηκε, 
γιατί εχυσε τά άπολούσματά της δξο) τή νύχτα κατά τήν περίοδο τών Δωδεκαή- 
μερων κ.ο.κ.

ΤΑ ΚΟΛΙΝΤΑ (δηλ. Κάλαντα)

Ή  παραμονή άπό τά Χριστούγεννα λέγεται «Κόλιντα» καί δχι «Κάλαντα». 
Άπό τις προηγούμενες 1—2 μέρες ζυμώνονται άπό τις νοικοκυρές τών σπιτιών οί 
«Κολιντίνες». Είναι δέ αύτές είδικές κουλοΰρες (ψωμάκια) πού Εχουν σχήμα 8 (βλ. 
εΙκόνα) . Τό μέγεθος τους είναι ανάλογα μέ τήν οικονομική κατάσταση τής οικο
γένειας. Σέ κάθε σπίτι ζυμώνονται άρκετές άπ’ αύτές, γιατί τέτοιες κολιντίνες 
πρέπει νά δοθοΰν στούς βαφτισιμιούς τής οικογένειας (άναδεχτούρια) , στόν τσομπά- 
νο τοΰ χωριοΰ, στό γελαδάρη, στά παιδιά τής γειτονιάς καί τά συγγενικά, καθώς 
καί σέ κανένα φτοιχό. Επίσης κολιντίνα θά δοθεί καί στά παιδιά τοΰ χωριοΰ πού 
περπατοΰν ολα μαζί (ομαδικά) στά σπίτια.

Τήν ημέρα αύτή, 24 Δεκέμβρη, τά παιδιά τοΰ χωριοΰ (στά παλιότερα χρό
νια μόνο τά άγόρια, αργότερα καί μερικά κορίτσια μαζί μ’ αυτά) , ύστερα άπό τό 
τέλος τής λειτουργίας πού γίνεται στήν έκκλησιά, μαζεύονται κάπου (στό χαγιά
τι τής έκκλησιάς) . Παίρνουν άπό τήν έκκλησιά μια είκόνα πού παριστάνει τή γέν
νηση τοΰ Χριστοΰ καί άρχίζουν νά περπατοΰν δλα τά σπίτια τοΰ χωριοΰ μέ τή 
σειρά. Σέ κάθε σπίτι, πού πάνε, άρχίζουν καί τραγουδοΰν τό παρακάτω τραγούδι. 
Ακούει αύτό ή νοικοκυρά τοΰ σπιτιοΰ καί κατεβαίνει κάτο), κι’ άφοΰ άσπαστεϊ τήν 
είκόνα, δίνει στά παιδιά μιά ή δυό κολιντίνες, καθώς καί άλλα φαγώσιμα μικρό-



πράγματα (καλούδια) γιά δώρα, τά δποΐα τά παιδιά τά βάζουν σ’ ένα ή δυό σακ- 
κούλια πού έχουν μαζί τους γιά τό σκοπό αύτό. Είναι δέ αύτά τά «καλούδια» πού 
δίνονται στά παιδιά: κυδώνια, μήλα, καρύδια, λεφτόκαρα, άμύγδαλα, κράνια λια
σμένα, κεράσια λιασμένα,^ κανένα ρόϊδο, φρούτα άπό παραγωγή τοΰ χωριοΰ ή ξηρά 
σΟκα, σταφίδες καί κανένα πορτοκάλι, άγορασμένα άπό τά Γιάννινα. Τό σχετικό 
τραγούδι, πού λένε τά παιδιά, εχει τά παρακάτω λόγια:

«Χστουϊνα, Χστούϊνα (δηλ. Χριστούγεννα, Χριστούγεννα) 
Χ(ρ)στός γιννιέτι σήμιρα.
Γιννιέτι κι δαφτίζιτι 
στούς ουρανούς έπάνου.
Κι5 οί Ά γγέλοι χαίρουντι 
κΐ τά διμόνια σκάζουν.
Σκάζουν κι πλαντάζουν 
τά σίδηρα δαγκάνουν.
Τά σίδηρα δαγκάνουν
τά ξύλα ρουκανουν. -
Ρόκ, ρόκ, τού ρουκάν
κι’ άστραπη κΐ κουλουπάν’,
ψάϊ νιρό, πιε χιόν’
νά λαλήσ’ σαν τ άηδόν’
σάν τού πιτρουχιλιδόν’... «

Τό τραγούδι αύτό κάτι θέλει νά πει ώς εκεί πού έχει τά λόγια: «ξύλα ρουκα- 
νοΰν». ’Απ’ έκεΐ καί κάτω δμως δέ βγαίνει κανένα νόημα. Έ τσι όμως λέγεται. 
Γιατί; Κανένας δέν μπορεί νά δώσει σχετική εξήγηση καί πληροφορία γι’ αύτό.

51 Αν καμμιά νοικοκυρά δυστροποΰσε καί δέν ήθελε ν’ ανοίξει τήν πόρτα γιά 
νά δεχτεί τά παιδιά καί νά τά φιλοδωρήσει μέ κάτι (κολιντίνα ή άλλα καλούδια), 
τότε αύτά έλεγαν τά παρακάτω:

«Κόλιντα, μόλινχα
δόμ’ κάκου κ(ου)λούρα* -
σου κουτσ(ου)λώ τή θύρα
καί τήν τταραθύρα,
ξύδι στό 6αένι,
νιρό στού κουλουκύθ’».

Τις κολιντίνες πού μάζευαν τά παιδιά (στήν έποχή δηλ. πού ήμουν καί έγώ 
μικρός καί οχι τώρα), τις περνούσαν σε ειδικό σχοινί, πού είχε στή βάση του ένα 
ξύλο δεμένο στή μέση νά στέκεται οριζόντια καί νά κρατάει τις κολιντίνες καί στήν 
άλλη άκρη του είχε ενα ξύλινο σουβλί γιά νά τρυπιοϋνται οί κολιντίνες καί νά 
περνούν στό σχοινί, ώστε σχηματίζονταν αρμάθα. Σέ μιά αρμάθα δέν έβαζαν πε
ρισσότερες άπό 10— 15 κολιντίνες, γιατί τότε ή άρμάθα γίνονταν βαρειά. Γιά τό 
λόγο αύτό σχηματίζονταν καί δεύτερη καί τρίτη άρμάθα. Τόσο τις αρμάθες μέ τις 
κολιντίνες οσο καί τά σακκούλια μέ τά καλούδια τις κρατοϋσαν τά πιό μεγάλα 
παιδιά καί δχι τά μικρά.

"Αμα τελείωναν τά παιδιά δλα τά σπίτια τοΰ χωριοΰ, κατέληγαν πάλι στά 
χαιάτια τής εκκλησίας, έβαζαν μέσα σ’ αύτή τήν εικόνα καί μοιράζονταν έκεΐ τις 
κολιντίνες καί τά καλούδια πού είχαν μαζέψει. Καί κατόπι τραβοΰσε τό καθένα 
γιά τό σπίτι του. Στά παλιότερα αύτά χρόνια τό φτωχόπαιδα τήν καρτερούσαν αύτή 
τή μέρα με χαρά, γιατί χόρταιναν καλούδια, αλλά καί γιατί μέ τις κολιντίνες πού 
μάζευαν, άλλαζαν κάπως τό ψωμί τους. Οί κολιντίνες ζυμώνονταν πάντοτε μέ κα
θάριο, ή σιταρένιο, ή έτοιμο άλεύρι (φάμπρικα) καί ήταν πολύ νόστιμες καί άπο- 
τελοΰσαν γλύκισμα γιά τά παιδιά αύτά, πού δλον τόν άλλο χρόνο στά σπίτια τους



έτρωγαν ψωμί άραποσίτικο ή βρίζινο ή καί σμιγό, δηλαδή μέ ανακατωμένα αλεύ
ρια καλαμποκίσια καί βρίζινα ή καί κριθαρένια ακόμα, πού πολλές φορές ήταν καί 
αύτά λίγα.

ΟΙ ΛΑΛΑΓΓΙΤΕΣ

Στο χωριό μας, δεν ξέρω το γιατί, ποτέ δέν υπήρχε ή συνήθεια νά φκιάνουν 
την παραμονή από τά Χριστούγεννα «λαλαγγίτες» ή «σπάργανα τού Χρίστου», δπως 
άλλοιώς λέγονται αύτές. Ή τα ν δμως συνήθεια κι’ εφκιαναν απ’ αυτές στα γειτο
νικά χω ριά, 8πο>ς στο Σωποτσέλι, στή Μπάγια καί σ’ άλλα. Κ ι’ έγώ σέ μικρή μου 
ήλικία έφαγα κάποτε λαλαγγίτες από ξένα χωριά καί όχι άπ ότό δικό μου.

Τις λαλαγγίτες ή σπάργανα τοϋ Χρίστου οί νοικοκυρές τις εφκιαναν (δέν τις 
φκιάνουν τώρα) τήν παραμονή από τά Χριστούγεννα κατά τόν έξής τρόπο: Είχαν  
μιά ειδική μαύρη πλάκα δχι πολύ χοντρή, άλλά κάπως μεγάλη πού τήν έβαζαν 
πάνω στή φωτιά γιά  νά καεί καλά. Τήν έβαζαν στή φωτιά για  νά καεί μέ θέση 
δριζόντια καί μέ τήν ομαλή της έπιφάνεια στήν αντίθετη μεριά από τή φωτιά. 
Ετοιμάζουν τότε σ’ ένα δοχείο το υλικό πού θά χρησιμοποιηθεί γιά τις λαλαγγίτες. 
Βάζουν αλεύρι καί νερό καί τό άνακατώνουν πολύ καλά, ώστε νά γίνει ενα μίγμα 
σάν αραιό ζυμάρι. Τότε μέ μιά κουτάλα παίρνουν άπ’ αυτό τό μίγμα καί ρίχνουν 
πάνω στήν καμένη πλάκα καί τό απλώνουν σ’ αύτή, ώστε νά πάρει τό σχήμα σάν 
πέτρο (φύλλο) χοντρό. 'Ά μα ψηθεί αυτό άπ ότή μιά μεριά, τότε τά άναποδογυρί- 
ζουν γ ιά  νά ψηθεί το ίδιο καί άπό τήν άλλη μεριά του. Σ’ ένα άνοιχτό δοχείο τότε 
τοποθετϋν απλωτά τό ψημένο αύτό ζυμαρένιο χοντρό πέτρο καί άπό πάνω του ρί
χνουν ή σορόπι φκιαγμένο μέ ζάχαρη ή λειωμένο μέλι μέ στουμπισμένα καρύδια. 
Τά φύλλα τοποθετούνται τό ένα πάνω στο άλλο καί περιχύνονται άνάμεσα μέ μέλι 
ή σορόπι. Ά φ οΰ  αύτά περιχυθοΰν τά φύλλα καλά καί τραβήξουν σορόπι μαλακώνουν. 
Τό πάχος τους ποικίλλει άνάλογα μέ το ποσό των πέτρων. Κατόπι κόβονται σέ κομ
μάτια τετράγωνα ή ρομβοειδή καί σερβίρονται. Είναι ένα είδος μπακλαβά, άλλά 
μέ χοντρά φύλλα. ’Ανταλλάσσουν 0έ άπό τις λαλαγγίτες σέ γειτονικά σπίτια καί 
γίνονταν μεγάλη συζήτηση γιά  τήν έπιτυχία ή άποτυχία πού είχαν οί διάφορες νοι
κοκυρές σ’ αύτο το ζήτημα.

ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

Ξημερώνοτνας τά Χριστούγεννα, δηλαδή τή νύχτα τής 24 πρός τήν 25 τοΰ 
Δεκέμβρη, πρέπει νά καίει στο τζάκι άκοίμητη ή φωτιά δλη τή νύχτα, γιατί αύτή 
τή βραδιά ξεγεννάει (λεχωνεύει) ή Π αναγία. Καθώς λένε «ξιλιχουνέβ’ ή Καλότχ’ 
ή Παναία». Γιά τό λόγο αύτό πρέπει απαραίτητα νά μπουν στό τζάκι 1— 2 κούτσου
ρα μεγάλα γιά  νά καίνε ως το πρωί. Κατά κύριο λόγο προτιμούν νά καίνε αύτή τή 
νύχτα κούτσουρα άπό κερασιά ή άγριοκέρασο (επιστημονικό του όνομα: Cerasus 
Mahaleb) πού τά έχουν άπό τό καλοκαίρι γ ιά  τή βραδιά αύτή. Βάζουν τέτοια κού
τσουρα, γιατί πιστεύουν, δπως γράφτηκε καί παραπάνω, πώς ή μυρουδιά πού βγά
ζει ή κερασιά, όταν καίγεται, διώχνει τούς καλλικάντζαρους.

Ή  λειτουργία στήν έκκλησιά γίνεται τή νύχτα, ύστερα άπό τά μεσάνυχτα. 
Γιά ν’ άρχίσει ή λειτυοργία έπρεπε νάρθουν καί οί άρχοντάδες τοΰ χωριού. 'Όταν 
δέν ξυπνούσαν μέ τήν καμπάνα γιά  νάρθουν αυτοί στήν ώρα τους, έστελνε δ παπάς, 
ή οί παπάδες παιδιά νά τούς ειδοποιήσουν πώς τούς περιμένει τό χωριό στήν έκ- 
*λησιά. Χωρίς νά παρευρίσκονται αύτοί, οι παπάδες δέν προχωρούσαν στή λειτουρ
γία. Αύτά, βέβαια, στά παλιότερα χρόνια.

Κατά τήν ήμερα αύτή ήταν ή συνήθεια νά γίνονται επισκέψεις μονάχα στά 
οτενά συγγενικά σπίτια. Τήν άλλη μέρα άπό τά Χριστούγεννα, δηλ. στις 26 Δε-



κέμβρη, πού γιορτάζεται ή σύναξη της Παναγίας, Ικαναν έπισκέψεις ύστερα άπό 
τήν εκκλησία, δλοι μαζί οί άντρες τοΰ χωριοΰ, σ’ δλα τά άντρόσπιτα, δηλ. σ’ δσα 
ήταν άντρες, εστω κι’ άν δέν ήταν συγγενικά.

"Οταν τύχει νά πέσουν τά Χριστούγεννα μέρα τής έβδομάδος Τετάρτη ή Πα
ρασκευή, παραδέχονται πώς αύτή τή χρονιά θάναι «άγαλατιά», δηλαδή δέν θάχουν 
πολύ γάλα τήν άνοιξη καί τό καλοκαίρι τά γιδοπρόβατα.

Η ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ

Πριν ξημερώσει αύτή ή μέρα άμιλλώνται ποιος θά πάει πρώτος στή βρύση 
τοΰ χωριοΰ —  ύστερα, βέβαια, άπό τά μεσάνυχτα — γιά ά πάρει πρώτος νερό, «νά 
τό κλέψει», δπως λένε. Πάνε στή βρύση καί άνοίγουν τά «στριφτάρια» της (δηλ. 
τις κάνουλες ή στρόφιγγες) γιά νά τρέχει συνεχούμενα τό νερό. Γεμίζουν Ινα δο
χείο μέ «κλεμμένο» νερό καί κατόπι ρίχνουν γύρω στή βρύση ρύζι, ζάχαρη, τυρί, 
βούτυρο καί μερικές δεκάρες. Τά κάνουν δλα αύτά γιά νά τρέχουν δλον τόν και
νούριο χρόνο, δπως τρέχει τό νερό άπό τή βρύση. Μέ τό «κλεμμένο» νερό πού παίρ
νουν άπό τή βρύση τή νύχτα, τδχουν σέ καλό νά πλυθοΰν τό πρωί καί νά τό χρησι- 

f % 1 ? —■ /μοπαοιήσουν για τό φκιασιμο της πίττας.
Τό πρωί, δταν ξημερώσει ή μέρα, δίνεται μεγάλη σημασία στό ποιό άτομο θά 

πρωτοϊδεΐ κανένας αύτή τή μέρα. Πρέπει νά ίδεΐ κάποιον τυχερό, γιά νά περάσει 
δλον τόν χρόνο τόν καινούριο καλά. ’Ιδιαίτερα τδχουν σέ καλό καί έπιδιώκουν νά 
ίδοΰν παιδιά, ανθρώπους μέ καλή καρδιά καί οχι τίποτε γεροντιασμένα άτομα, τί
ποτε γριές γκρινιάρες καί μαυροφορεμένες άπό πένθος.

Πολύ πρωί φέρνουν στό σπίτι καί τοποθετούν κάτω άπό τό εικονοστάσι τοΰ 
σπιτιού ενα μεγάλο καί βαρύ λιθάρι («γκουζγκούλι»). Τό κάνουν αυτό γιά νά γίνει 
καί ή «σακκούλα», δηλ. τό πορτοφόλι, τοΰ νοικοκύρη τοΰ σπιτιοΰ βαρειά σάν τό 
λιθάρι.

’Ακόμα φέρνουν στό σπίτι καί 1— 2 κλωνάρια άπό δέντρο κρανιάς καί τοΰτο 
γιά νάναι δλον τόν καινούριο χρόνο οί νοικοκυραΐοι τοΰ σπιτιοΰ γεροί καί δυνατοί 
σάν τό ξύλο τής κρανιάς. Τό έπιστημονικό ονομα τής κρανιάς πού άφθονεϊ στήν 
περιοχή τοΰ χωριοΰ μας είναι: cornus mass.

Πιστός τηρητής δλων αύτών τών έθίμων ,θυμοΰμαι άπό τά μικρά μου χρόνια, 
ήταν ή μακαριτισσα ή κυραμάνα μας ή θεονίτσα. Πόσο βαρύ λιθάρι κουβαλοΰσε 
άπ’ εξω τό πρωί τής Πρωτοχρονιάς.

’Έχουν, ή καλύτερα νά ειπωθεί, είχαν στό χωριό τή συνήθεια νά φέρουν τό 
πρωί στό σπίτι άπ’ εξω λίγη πρασινάδα, Ιστω καί λίγα φύλλα άπό κίσσαρα, πού 
βγαίνει καί άναπτύσσεται στούς τοίχους τοΰ χωριοΰ. Αύτό τό θεωρούσαν σάν γούρι, 
ώστε νάναι καλά καί προκομμένα δλη τήν καινούρια χρονιά τά ζώα τοΰ σπιτιοΰ. 
’Ακόμα ή νοικοκυρά ϋκανε καί τήν έξης παρατήρηση, δταν τό πρωί πήγαινε στό κα
τώι (αχούρι) γιά νά ίδεΐ τά σπιτικά ζώα (γιδοπρόβατα καί γελάδες). νΑν τά 
εύρισκε νά μαρκιοΰνται (αναχαράζουν τήν τροφή τους) αυτό είναι καλό σημάδι 
γιά, τό σπίτι* θά περνούσε εύτυχισμένα γιά ολους ό καινούριος χρόνος.

Καί άλλη μιά παρατήρηση εκανε τό πρωί ή νοικοκυρά, δταν πήγαινε τήν 
πρωτοχρονιά στό κατώγι της. ’Ά ν εύρισκε αύτά νά κοιμούνται έχοντας τό κεφάλι 
κατά τήν ’Ανατολή, αύτό τό θεωροΰσαν σημάδι, πώς άπ’ αύτή τήν ήμερομηνία καί 
πέρα δέ θάταν βαρύς πιά ό χειμώνας. ’Ά ν δμως τά εύρισκε νά κοιμόνταν Ιχοντα£ 
τό κεφάλι τους πρός τή Δύση, αύτό τό θεωροΰσαν σημάδι πώς θά έπακολουθήσει 
βαρυχειμωνιά.



’Άν τήν ήμέρα τής Πρωτοχρονιάς, μνήμη Ά γ . Βασιλείου, παρουσιάζονται 
πολλές αντάρες γύρω άπό τό χωριό, αύτό τό θεωρούσαν καλό σημάδι, δτι θά γέ- 
νονταν πολλά καλαμπόκια κατά τό έπόμενο καλοκαίρι.

Καταβάλλεται πολύ μεγάλη προσοχή, ώστε κατά^τήν ήμέρα τής Πρωτοχρο
νιάς νά μην τσακιστεί στό σπίτι κανένας καθρέφτης. 'Άμα συμβεΐ τέτοιο πράγμα 
αποτελεί κακό σημάδι γιά τό σπίτι. Κάποιο μέλος άπό τήν οικογένεια θά πεθάνει 
μέσα στή χρονιά.

Δώρα καί διάφορα παιγνίδια στά παιδιά δέν υπήρχε ή συνήθεια, αλλά καί ή 
δυνατότητα νά δίνονται. Τό χωριό ήταν μακρυά άπό τις αγορές γιά νά ρθοϋν τέτοια 
πράγματα. Άλλά δέν ύπήρχε καί οικονομική ευχέρεια. Ούτε έβλεπαν, ούτε καί ή
θελαν κατά συνέπεια τοΰ χωριοΰ τέτοια πράγματα. Δίνονταν μονάχα σάν «κερά
σματα» στά συγγενικά παιδιά ή τούς αναδεξιμιούς (άναδεχτούρια) άπό κανένα νό
μισμα μεταλλικό (κέρμα καί καλούδια, δηλ. κανένα πορτοκάλι, μήλα, καρύδια κλπ.

Φρόντιζαν δ καθένας αύτή τή μέρα καί Ιδιαίτερα τά παιδιά νά φορούν κάποιο 
καινούριο φόρεμα ή τσαρούχια καινούρια ή παπούτσια, γιά νά φοριούνται δλο τό χρό
νο μέ καινούρια πράγματα. ·

Είχαν τή συνήθεια αύτή τή μέρα νά μήν κλείνουν καθόλου οί πόρτες τοΰ σπι
τιού άπό τό πρωί ώς τό βράδυ. Ούτε κατά τήν ώρα τοΰ φαγητοΰ. ’Ά ν έρχονταν κανέ
νας φτωχός διακονιάρης γιά έλεημοσύνη, δέν έπρεπε νά φύγει άπό τό σπίτι μέ άδεια 
τά χέρια.

Ένώ τις άλλες μέρες, ύστερα άπό τό μεσημέρι, συνηθίζονταν δ χαιρετισμός 
«καλή σπέρα», κατά τήν ήμέρα τής Πρωτοχρονιάς λέγονταν ώς τό βράδυ πού βα
σίλευε ό ήλιος δλο «καλή μέρα».

Τό πρωί αύτής τής μέρας, ύστερα άπό τό τέλος τής λειτουργίας, δέν έπιτρέπον- 
ταν νά πάει κανένας σέ κανένα ξένο σπίτι, άν δέν πήγαινε πρώτα στό δικό του.

Συνηθίζεται νά παίζονται καί λιγάκι τά χαρτιά, εϊτε στό μαγαζί τοΰ χωριοΰ, 
είτε σέ οικογενειακές συγκεντρώσεις τόσο τή νύχτα πρός τήν Πρωτοχρονιά, οσο καί 
τήν ήμέρα, μονάχα «γιά τό καλό» καί γιά νά δοκιμάσει κανένας τήν τύχη του.

Δέν ύπήρχε ή συνήθεια νά περπατούν τά παιδιά στά σπίτια γιά νά ποΰν τόν 
Ά ϊ  - Βασίλη, ούτε τήν παραμονή, ούτε καί τήν ήμέρα τής Πρωτοχρονιάς. Αναμε
ταξύ τους όμως τά παιδιά, άμα συναντιόνταν αύτή τή μέρα Ιλεγαν τούς στίχους:

«"Α γιος Β ασίλη ς έρ χετα ι ά π ό  τήν Κ α ισ α ρ εία
Β αστάει κ όλλα  και χ α ρ τ ί, χ α ρ τ ί κ α ί κ α λ α μ ά ρ ι. '
Στην π α τερ ίτσ ’ άκ ούμπησε νά  π ει τήν ά λ φ α  - δήτα  
Κι* ή π α τερ ίτσ α  ήταν χλω ρή κ α ί π έτ α ξε  β λα σ τά ρ ι.
Κ αι στην κορφή τοΰ β λα σ τα ρ ιού  π έρ δ ικ α  φ ω λια σμ ένη .

■ Φέρνει νερό  σ τά  ν ύ γ ία  της κ α ί χ ιό ν ι σ τ ά  φ τερ ά  της, ’
Ν ά λούσει τόν άφέντη της, ν ά  λού σ ει τήν κυρά  της, 
κι’ α ύ τά  τά  ά π ολού σ μ α τα , νά  λού σ ει τ ά  π α ιδ ιά  της».

’Άν στά πολύ παλιότερα χρόνια περπατούσαν τά παιδιά στά σπίτια κι’ έλεγαν 
αύτό τό τραγουδάκι, δέν μπόρεσα νά μάθο). Ά πό τά δικά μου παιδικά χρόνια καί 
δώθε δέν γίνονταν αύτό τό πράγμα.

' ι

Η ΒΑ ΣΙΛ Ο Π ΙΤΤΑ

Ή  πίττα (Βασ’λόπ’ττα) ήταν καί είναι άπαραίτητη τήν Πρωτοχρονιά σέ κάθε 
σπίτι. Δέ γίνεται δμως αύτή, δπως γίνονται οί συνηθισμένες πίττες στις πόλεις ή σέ 
Αλλα μέρη τής πατρίδας μας. Αύτή είναι μιά άπλή άλευρόπιττα πού έπέχει θέση



μεσημεριανού φαγητού. Γίνεται αύτή άπό σιταρίσιο (καθάριο) άλευρο. Πολλές φο
ρές οί πολύ φτωχοί Εφκιαναν τή βασιλόπιττα άπό καλαμποκίσιο άλεύρι.

Μέσα στήν πίττα (στήν άνάδεμη), 8ηλ. στό κορκούτι πού άποτελεΐ τά όλικά, 
άπό τά δποΐα γίνεται ή πίττα (άλεύρι, βούτυρο, τυρί, αύγά) ρίχνουν τόν «παρά», ή 
«μπάχτι», δπως λένε. Αύτό είναι ενα κέρμα, δχι βέβαια, μεγάλης άξίας στά τωρινά 
χρόνια (τάλληρο, δεκάρικο ή κοσάρικο). Στά παλιά δμως τά χρόνια τό «μπάχτι» 
ήταν φλουρί ή λίρα. Μερικά σπίτια χρησιμοποιούσαν γιά «μπάχτι» είδικό γιά τό σκο
πό αυτό άρχαΐο νόμισμα, μάλλον' Βυζαντινό. Αύτό τό νόμισμα, καθώς θυμούμαι άπό 
τά μικρά μου χρόνια τό λέγαμαν «Κωνσταντίνο», γιατί είχε άπό τή μια μεριά τό 
κεφάλι τοΰ αύτοκράτορα Κωνσταντίνου. Χάλκινο ήταν αύτό καί τό φυλάγαμαν στό 
εικονοστάσι τοΰ σπιτιοΰ μας. Τέτοια μεσαιωνικά χάλκινα νομίσματα είχαν καί άρκε- 
τά άλλα σπίτια στό χωριό μας. Τί έγιναν αύτά τά πράγματα κανένας δέν ξέρει. 
Τώρα δέν ύπάρχει κανένα τέτοιο. «Κωνσταντινό» στό χωριό μας.

Πέρα άπό τό «μπάχτι» βάζαν στή βασιλόπιττα ενα κομματάκι ξύλο άπό κρα
νιά, ενα κομμάτι άχυρο καί Ενα κομματάκι άπό κλήμα αμπελιού. Τά δυό τελευταία 
μπαίνουν γιά νά πάνε καλά αύτή τή χρονιά τά σπαρτά καί τά άμπέλια. Τά δυό άλλα: 
ό «παράς» ή «μπάχτι» καί ή κρανιά γιά νά γίνει φανερό ποιος θάνε δ πιό τυχερός 
καί ό πιό γερός στό σπίτι κατά τήν καινούρια χρονιά. Καί τούτο, γιατί, καθώς ση
μειώθηκε καί παραπάνω, ή κρανιά θεωρείται πώς Εχει τό πιό γερό ξύλο.

Τήν πίττα τήν κόβουν σέ διάφορα κομμάτια (φελιά) ή τετράγωνα ή καί συνη- 
θέστατα τρίγωνα. Μέ τό κάθε «φελί» δνοματίζουν καί άπό ενα άτομο άπό τά μέλη τής 
οικογένειας, είτε είναι αύτά στό χωριό, είτε καί στό ταξίδι. ’Ακόμα ονοματίζουν Ενα 
«φελί» γιά τά ζώα γενικά, γιά τό σπίτι, γιά τό μαγαζί ή τό μύλο, άν είχε τέτοια 
πράγματα ή οικογένεια, γιά τά χωράφια, τά άμπέλια κλπ. Μερικοί συνηθίζουν νά 
δρίζουν καί τό φελί τοΰ φτωχού ή ξένου.

ΆφοΟ δνοματίσουν δλα τά κομμάτια, τά σηκώνουν άπό ενα ενα προσεκτικά καί 
διευκρινίζεται σέ τίνος φελί είναι δ «παράς» πού θάναι καί δ πιό τυχερός τής χρο- 

% νιας καί σέ τίνος είναι ή κρανιά, πού θάναι δ πιό γερός. Ώς πού νά περάσει αύτή ή 
μέρα κατά τις έπισκέψεις πού γίνονται στό χωριό δέν κυκλοφορεί άλλη κουβέντα, 
παρά ποιός βρήκε τό «μπάχτι» στό κάθε σπίτι.

Η ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΑΠ Ο  ΤΑ ΦΩΤΑ

Καθώς σημειώθηκε καί παραπάνω, κατά τήν ήμέρα αύτή τελειώνουν τά Δω- 
δεκαήμερα. Αύτή ή μέρα λέγεται καί «τοΰ Σταυρού» γιατί βαφτίζουν τό Σταυρό στά 
νερά' κάνουν αγιασμό. Πιστεύεται στό χωριό πώς αύτή τή μέρα φεύγουν τά «κα
ψούρια» (καλικάντζαροι) άπό τή γή καί έπανέρχονται στά άβαθα τής γης, δπου 
παραμένουν δλο τό χρόνο. ’Απ’ αύτήν τή μέρα επανέρχεται δ κανονικός ρυθμός στήν 
κοινωνική καί οικογενειακή ζωή καί ξαναρχίζουν οί αγροτικές δουλειές πού είχαν 
διασαλευτεί άπό τήν παραμονή τών Χριστουγέννων πού άρχίζουν τά Δωδεκαήμερα.

Γιά τόν έξαφανισμό τών καλικάντζαρων άπό τή γή πιστεύουν οί άνθρωποι τού 
χωριού πώς αύτοί (οί καλικάντζαροι) λένε άπό τά βαθιά χαράγματα τά έξης:

«Φορτώστε, νά  φορτώ σουμε, 
γ ια τ ί  μ α ς πηρ’ ή μέρα.
Γ ιατ5 ερ χ ετ ’ ού ζουρ λόπ α π α ς  
μέ τήν ά γ ια σ τ ο ύ ρ α  του  
κ α ί μέ τη β ρ εχτού ρ α  του  
κ α ί μ α ς  α γ ία σ ε  
κ αί μ α ς  χ ιλ ιο μ α γ ά ρ ισ ε .



— Ασπρος κόκκορας λαλεΐ.
—’Αφ’σ ’τον κ ι’ ά ς  λαλεΐ.
—Κόκκινος κόκκορας λαλεΐ.
—’Ά φ ’σ ’τον κ ι’ ά ς  λαλεΐ.
—Μ αύρος κόκκορας λαλεΐ.
—Φεύγεστε νά φεύγουμε 

γ ι α τ ί  μ ά ς  π ή ρ ’ ή μέρα, 
γ ι α τ ’ έ ρ χ ε τ ’ ού ζο υ ρλ ό π α π α ς  
μέ τό Σταυρό  στό χέρι...»

’Έτσι άπ’ αυτήν τήν ώρα μάλιστα τελειώνουν τά Δωδεκαήμερα. Γίνεται στήν 
έκκλησιά αγιασμός.

’Έπειτα από τή λειτουργία 6 παπάς φέρνει γύρο.) τά σπίτια τοΰ χο)ριοΰ ψέλνον
τας σέ κάθε σπίτι τό : «Έν ’Ιορδάνη βαπτιζομένου σου, Κύριε. . . ». Ραντίζει δλα τά 
δωμάτια τοΰ σπιτιού, τά υπόγεια, ακόμα καί τά αχούρια για  νά εύλογηθοΰν τά ζώα. 
Στον παπά, έκτος άπδ χρήματα (ρίχνουνται κέρματα μεταλλικά στό κακαβάκι 
(μπαγρατσέλι) μέ τό αγιασμένο νερά, δίνονται καί διάφορα καλούδια, ήτοι καρύ

δια, λεφτόκαρα, κεράσια λιασμένα, μήλα, κυδώνια, ρόιδα κλπ. 'Ένα παιδί πού ακο
λουθεί τόν παπά (ή καί δυό κάποτε) κρατάει τά σακκούλια τοΰ παπά, πού ρίχνονται 
μέσα τά καλούδια. "Οταν γεμίσει κανένα σακκούλι άπ’ αύτά, το αδειάζει τό παιδί 
στό σπίτι τού παπά καί συνεχίζεται τό γέμισμα για δεύτερη φορά κ.ο.κ. θυμούμαι 
πώς στά παιδικά μου χρόνια τό είχα καί εγώ μεγάλη χαρά νά πάω κοντά στον παπά 
νά τού κραάτω το σακκούλια μέ τά καλούδια, γιατί κάτι μέ «κολλούσε» κι’ έμένα 
άπ’ αυτά. Αυτή τήν ημέρα νηστεύουν.

Υ πάρχει ή συνήθεια αυτή τήν ήμέρα νά αδειάζουν από το νερό δλα τά δοχεία 
τοΰ σπιτιού. Χύνουν τό παλιό νερό άπό τά Δωδεκάημερα γιά νά πάρουν καινούριο, 
γιατί αύτή τή μέρα «βαφτίζονται» τά νερά. Λυτή τή μέρα παίρνουν τό μπουκάλι μέ 
τό παλιό άγιασμα πού το φυλάνε στό εικονοστάσι, καθώς καί ένα άλλο δοχείο μέ 
αγιασμένο νερό άπό ον αγιασμό τής εκκλησίας καί πάνε στά κτήματα. Α δειάζουν τό 
μπουκάλι άπο τό άγιασμα γιά νά τό έχουν έτοιμο νά τό ςαναγιομίσουν τήν άλλη 
μέρα, τά θεοφάνεια. Μέ τό άλλο άγιασμα ραντίζουν τά διάφορα κτήματα, δσα είναι 
κοντά στό χωριό, λέγοντας τό σχετικό τροπάριο: «Έν ’Ιορδάνη βαπτιζομένου σου, Κύ
ριε...».

ΤΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ

Τήν άλλη μέρα —  6 Γενάρη —  τήν πραγματική ήμέρα των θεοφανείων ή 
Φώτων —  οί γυναίκες τή λένε χαρακτηριστικά «τοΰν Φουτών» —  αδειάζονται πιά 
συστηματικά δλα τά νερά πού βρίσκονται στο σπίτι, δσα παράμειναν μέ νερό άπό τήν 
προηγούμενη μέρα (βαρέλες, καζάνια, μαστραπάδες) . Γιά νά μπουν σ’ αύτά, καθώς 
σημειώθηκε, καινούρια νερά, «αγιασμένα».

Ά π ό  κάθε σπίτι ή νοικοκυρά, πού πηγαίνει στήν εκκλησία, παίρνει κι’ ένα 
δοχείο (μαστραπά, τσουκάλι, γκούμι, λαένι κλπ.) πού τδ γεμίζει μέ νερό άπό τις 
βρύσες ποΰναι άπ’ έςο> άπό τήν έκκλησιά. Τό δοχείο αυτό τυλίγεται άπ’ έξο) μέ 
μερικά κλωνιά άπό «σάλμα». Είναι τό «σάλμα» το καλάμι άπο τή βρίζα. Τό σάλμα 
είναι καί μακρύ καί εύκολολύγιστο, ιδιαίτερα άμα βραχεί καί γ ι’ αύτό χρησιμοποιεί
ται γιά ποικίλες τέτοιου είδους δουλειές. "Ολα αύτά τά δοχεία, δπως είναι ζιο- 
σμένα μέ τό «σάλμα» τοποθετούνται γύρο.) άπό τό τραπέζι (στό μέσο τής έκκλησιάς) , 
όπου πρόκειται νά κάνει δ παπάς το μεγάλο αγιασμό. Παρουσιάζει κάποια ξεχωριστή 
γραφικότητα αυτό τό πράγμα, βλέποντας τήν ποικιλία άπό τόσα πολλά δοχεία τυ-



Ε Σ Τ ΙΑ »

μέ τό άχυρένιο ζωνάρι του τό καθένα. "Οταν τό επιτρέπει 6 καιρός, δ αγια
σμός γίνεται στό ύπαιθρο, στήν πλατεία τοΰ χωριοΰ, στό «Μεσοχώρι» ποΰναι μπροστά 
άπό τήν έκκλησιά. Άλλοιώτικα γίνεται μέσα στήν έκκλησιά.

"ίστερα άπό τόν αγιασμό, «βγαίνει», καθώς λένε, ή εικόνα τών θεοφανείων. 
“Οποιος προσφέρει περισσότερα χρήματα, «παίρνει» τήν εικόνα, γίνεται δ «νουνός» 
της. Τήν παίρνει αύτήν τήν ήμερα τήν είκόνα στό σπίτι του καί πάει δλο τό χωριό 
καί τόν έπισκέπτεται καί τοΰ εύχονται νά Εχει τή βοήθεια τής εικόνας. Αύτά τά 
πράγματα στά παλιότερα χρόνια. Τώρα δέ γίνονται.

Άφοΰ τελειώσει καί ή διαδικασία τής «εικόνας, πάει κάθε νοικοκύρης καί ρί
χνει ενα φλυτζάνι άπό τή λεκάνη τοΰ παπα μέ τό άγιασμένο νερό στό δικό του δο
χείο καί ετσι αγιάζεται δλο τό νερό, πού τά παίρνει δ καθένας σπίτι του. Α π ’ αύτό 
πια τό άγιασμένο νερό γεμίζει £να μπουκαλάκι μέ τό άγίασμα πού παραμένει δλο 
τό χρόνο στό εικονοστάσι τοΰ σπιτιοΰ και πού χρησιμοποιείται καί καμμιά φορά καί 
γιά «γιατρικό». Μέ τό υπόλοιπο άγιασμένο νερό ραντίζουν τά διάφορα διαμερίσμα
τα τοΰ σπιτιοΰ, άχυροκαλύβες, κήπους, χωράφια, άμπέλια κλπ.

Δίνουν μεγάλη σημασία στον καιρό πού θά κάνει αύτή τή μέρα. Τήν ημέρα 
τών Φώτων (6 Γενάρη) λένε, πώς πρέπει νάναι καλοκαιρία γιά νά πάει ή χρονιά 
προκομμένη άπό άποψη παραγωγής. Δέν πρέπει καθόλου νά βρέξει. Μάλιστα λένε, 
δτι πρέπει νά κάνει τόση ξηρασία, ώστε ούτε «λαγός νά μήν κατουρήσει στή γή». 
Λένε μάλιστα μέ έμφαση καί τό παρακάτω δίστιχο γιά τό ζήτημα αύτό:

«Χ αρά σ τά  Φώτα τά  ξ ερ ά  κ αι τη Λαμπρή 6ρεμένη, 
κ α λ ό τυ χο ς  ό  γ ε ω ρ γ ό ς  π δ χει τή γ ή  σπαρμένη».

Άκόμα αύτή τή μέρα λέγονται, ιδιαίτερα άπό τά παιδιά, καί οι εξής στίχοι:

«Σ ή μερα ν ’ τ ά  Φώτα 
κ α ρ κ α λιέτ’ ή κόττα, 
π ίσ ’ ά π ό  την πόρτα .
Κι’ έπεσ ε ή πόρτα  
κ α ί π λά κ ω σ ε τήν κόττα».

ΑΛΛΕΣ Π Ο Ρ Τ Ε Σ  ΤΟΥ ΓΕΝΑΡΗ

Τήν άλλη μέρα άπό τά Φώτα (7 Γενάρη), πού γιορτάζεται ή μνήμη τοΰ Ά ϊ  - 
Γιάννη τοΰ Πρόδρομου, ήταν συνήθεια άλλη φορά νά γίνεται ύστερα άπό τή λει
τουργία περιφορά στό χωριό δλων τών κατοίκων κρατώντας ό καθένας στά χέρια 
του άπό μιά φορητή εικόνα άπό κείνες πού είναι στήν έκκλησιά. Τό έθιμο αύτό τ& 
Ιφτασα καί έγώ στά παιδικά μου χρόνια. Αργότερα δμως έγκαταλείφτηκε. Γιατί 
γίνονταν αύτή ή περιφορά δέν μπόρεσα νά εξακριβώσω. "Όσοι γέροντες ρωτήθηκαν, 
άπάντησαν στερεότυπα: «Έτσι βρέθηκε ή συνήθεια άπό τά παλιά χρόνια».

Στις 17 Γενάρη γιορτάζει ή εκκλησία μας τή μνήμη τοΰ Αγίου Αντωνίου. 
Στό χωριό έπικρατεΐ ή άντίληψη πώς αύτή ή μέρα άποτελεΐ τό μισοκαίριασμα τοϋ 
χειμώνα καί πώς αύτή τήν εποχή δ χειμώνας καί ή κακοκαιρία βρίσκεται στδ ζενίθ. 
Γι’ αύτό λένε καί τό δίστιχο:

«Μ προς - π ίσω  τ ’ ’Αντωνίου, 
ή κ α ρ δ ιά  του χειμω νιού».

Κατά τήν ί'δια ήμερομηνία (17 Γενάρη) , καθώς ξέρουμε, γιορτάζεται καί ή 
μνήμη τοΰ « Ά ϊ - Γιώργη άπό τά Γιάννινα, πού χαρακτηριστικά λέγεται καί «Φου-



στανελάς». Γιά τή γιορτή αύτή πρέπει νά σημειωθεί τό έξης: Κάποια γυναίκα Κου- 
κουλκότισσα, πού τήν έλεγαν Κούλα Πατατζούλα, είδε κατά τόν περασμένο αιώνα 
κάποιο όνειρο σχετικά μέ τον Αϊ - Γιώργη τό Γιαννιώτη. Αύτή τότε παράγγειλε σέ 
κάποιον ζωγράφο καί τής έφκιασε μια είκόνα του 'Αγίου καί τήν είχε σέ ξεχωριστό 
δωμάτιο του σπιτιού της, μπροστά στήν δποία έκαιε «άκοίμητη» τήν καντήλα του. 
Κατά τήν ήμέρα δέ τής μνήμης του πήγαινε τήν εικόνα αύτήν στήν έκκλησιά 
καί υστέρα άπό τή λειτουργία τήν εφερνε πάλι στό σπίτι της, δπου καί δέχονταν 
τις επισκέψεις δλου του χωριοΰ καί γίνονταν σ* αύτό καί μεγάλη παράκληση. Παρα
δέχονταν πώς ή εικόνα αύτή ήταν θαυματουργή. 'Όταν ήταν κανένας βαριά άρρω
στος τήν έφερναν κοντά του καί θεραπεύονταν. "Οταν ή μακαρίτισσα ή Κούλα Πα- 
πατζούλα στις αρχές του αιώνα μας πήγε στή Ρουμανία, δπου καί πέθανε, άφησε τήν 
εικόνα στό Σταύρο Γατσούλα, απ’ αυτόν περιήλθε στό μακαρίτη Γιαννάκη Τολίδη,
6 οποίος καί τήν άφιέριοσε στήν έκκλησιά του χωρίου μας δπου καί βρίσκεται σήμερα.

Στις 20 Γενάρη ή εκκλησία μας γιορτάζει τή μνήμη τοΟ cΑγίου Εύθυμίου. Στό 
χο)ριό λένε, δτι αύτή τήν ήμέρα πρέπει νά κρατήσει κανένας άργία, νά μή δουλέ
ψει αύτή τή μέρα, γιατί 6 "Αγιος Εύθύμιος πού είναι ζωγραφισμένος στήν έκκλησιά 
μας μέ πολύ μακριά γενειάδα, είναι θαυματουργός. Σάν τέτοιο θαύμα δέ, ανάμεσα 
στά άλλα, οί γυναίκες άναφέρουν καί τό δτι, δταν τόν κατηγόρησαν, δτι ήταν σα
τανάς (χωρίς γένεια) , αύτουνοΰ του κακοφάνηκε καί είπε θυμωμένος: «έγώ σπα
νός!» καί επιασε τό πηγούνι του. 4Αμέσως τότε φύτρωσαν μακρυά γένεια πού Ιφτα- 
ναν ώς τή ζώνη του. Γι’ αύτό δέ καί τόν έχουν ζωγραφισμένον στήν έκκλησία μέ 
πολύ μακριά γενειάδα.

Στις 30 Γενάρη, τή γιορτή τών Τριών Ιεραρχών, συνήθιζαν νά τή θεωρούν οχι 
μονάχα γιορτή τών ευεργετών του χωριοΰ, αλλά καί γιορτή τών γραμμάτων. Κατά 
τή γιορτή αύτή, καθώς θυμούμαι, ό δάσκαλος του χωρίου καί ποτέ ή δασκάλα (στά 
χρόνια τής Τουρκοκρατίας ήταν καί Παρθεναγωγείο στό χωριό) εβγαζε τό σχετικό 
λόγο άπό τόν ’'Αμβωνα τής εκκλησίας.

Σχετικά μέ τις αμπελουργικές έργασίες, δ Γενάρης θεωρούνταν ό πιό κατάλλη
λος μήνας γιά τό κλάδεμα τών άμπελιών καί γ ι’ αύτό παράμεινε νά λέγονται αύτά 
τά λόγια:

Iι
«Γενάρη μήνα κ λά δευε, 

φ ε γ γ ά ρ ι μην κ οιτά ζεις» .

Ο ΦΛΕΒΑΡΗΣ ΜΗΝΑΣ

Τήν 1η Φλεβάρη ή έκκλησία μας γιορτάζει τή μνήμη του * Αγίου Τρύφωνα. 
Κατά τήν ήμέρα αύτή συνηθίζεται στό χο)ριό νά τό Ιχουν αργία καί Ιδιαίτερα δέν 
πρέπει αύτή τήν ήμέρα νά έκτελοϋν κλαδευτικές έργασίες στ’ άμπέλια κλπ. Πρέπει 
λοιπόν αύτή τή μέρα νά τήν «κρατάνε» γιά γιορτή. Γιά τό ζήτημα αύτό σέρνεται 
στά στόματα τών γυναικών ή έξης παράδοση: «Κάποιος μιά φορά πήρε τό κλαδευ
τήρι του καί πήγε στό άμπέλι του γιά νά κλαδέψει αύτή τή μέρα, δηλ. 1η Φλεβά
ρη. Έκεΐ του παρουσιάστηκε ενας άνθρωπος καί άρχισε νά τόν κουβεντιάζει. Κου
βεντιάζοντας τόν ρώτησε' πώς κλάδευε τό άμπέλι, γιατί καμώθηκε πώς δέν ήξερε. 
Ό  αμπελουργός τόν πίστεψε καί θέλησε νά του δείξει τόν τρόπο, πού κλάδευε τό 
άμπέλι του. ’Αλλά μέ τή σχετική χειρονομία καί κίνηση πού εκανε μέ τό κλαδευ
τήρι μπροστά στό πρόσωπό του, έκοψε τή μύτη του. Ό  ξένος τότε εγινε άφαντος. 
Αυτός ό ξένος ήταν ο "Αγιος Τρύφοινας. ’Έτσι τιμωρήθηκε ό αμπελουργός, γιατί 
δέν κράτησε αργία αύτή τή μέρα, άλλά πήγε νά κλαδέψει τό άμπέλι του.

’Ακόμα τήν 1η Φλεβάρη παραδέχονται, δτι δέν έπιτρέπεται νά πλύνει κανένας 
ξύλινο άντικείμενο του σπιτιού απ’ αύτά πού χρησιμοποιούνται γιά τό ζύμωμα τοΰ
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ψωμιοΰ (σκαφίδα, πλαστήρι, καρβελά, πινακοτές κλπ.). "Αμα κάνουν αύτό τό 
πράγμα, τότε κόβουν τά ποντίκια τό σιτάρι πού είναι στό σπίτι.

ΣτΙς 2 Φλεβάρη γιορτάζεται ή Υπαπαντή τοΰ Χρίστου. Γιά τή γιορτή τής 
Υπαπαντής παραδέχονται πώς είναι πολύ μεγάλη («βαρειά») γιορτή. Δέν έπιτρέπε- 
ται νά δουλέψει κανένας. Γι’ αύτό και λένε; «Τ’ς Παπαντής κί τά γουμάρια σκόλ’». 
Πιστεύουν στό χωριό πώς είναι πολύ πράγμα νά ρίξει βροχή αύτή τή μέρα. Θά κάνει 
καλό στήν παραγωγή. Αύτή τή μέρα συνηθίζουν νά λένε τό παρακάτω δίστιχο γιά 
γιά δυό οίκογένειες άπό τό χωριό μας ,πολύ παλιές βέβαια (Σκίκου καί Μπαντόκου) , 
πού επαθαν κάποτε μεγάλη συμφορά, γιατί δέν εβρεξε τής 'ϊπαπαντής:

«Τ’ς  Παποκντης δέν £6ριξι, Σκίκου κ α ί Μ παντόκου, 
τί. κ ακό  έπ ά θιτα ν, Σκίκου κ αί Μ παντόκου»

Ό  Φλεβάρης λέγεται «Κουτσοφλέβαρος», έπειδή εχει λιγώτερες μέρες άπό τούς 
άλλους μήνες.

' Γιά τα χιόνια πού πέφτουν τό Φλεβάρη λένε:

«"Ο σου κι’ α ν Φ λιβαρίσ’ π ά λ ι ά ν ( ο ι ) ξ ’ θ ά  μυρίσ’»

Μά λένε δμως καί τό άντίθετο:
*

«Μ ά ά ν  κ άν’ κι κακιώ σ’, μέσ* τού χ ιό ν ’ θά  μ α ς  χώ σ ’»

Επειδή δμως οϊ μέρες τοΰ Φλεβάρη άρχίζουν καί μεγαλώνουν καί άν πέσει 
κάποτε χιόνι, λυώνει αύτό γλήγορα, γιατί μέχρι τό μεσημέρι κάποτε βγαίνει καί 
ήλιος, λένε καί τοΟτο:

«Ώ ς τού γ ιό μ α  του ψουφάει 
κι’ ώ ς τού β ρ ά δ ’ τού ζουκουπάει».

Ο ΜΑΡΤΗΣ ΜΗΝΑΣ

Τήν πρώτη μέρα τοΰ Μάρτη, τήν «Πρωτομαρτιά» δπως τή λένε, δλα τά άγόρια 
καί τά κορίτσια £χουν τή συνήθεια νά φοροΰν στά χέρια τους καί στό λαιμό τά 
«Μαρτίτσια». Τά «Μαρτίτσια» γίνονται άπό νήματα (γνέματα) μάλλινα κατά κύριο 
λόγο, πού νάχουν χρώμα άσπρο καί κόκκινο. Τά γνέματα αύτά στρίβονται μαζί, 
ώστε ν’ άνταμωθοΰν καί ν’ άποτελέσουν νήμα χοντρότερο (διπλό), αλλά παρδαλό, 
δηλαδή άσπροκόκκινο. Μ’ αύτό κατόπι δένουν στά χέρια τους σά βραχιόλι Ινα κομ
μάτι, καθώς καί στό λαιμό τους σάν περιλαίμιο. Πολλά παιδιά ή κορίτσια δέ βάζουν 
«Μαρτσίτσια» στό λαιμό, παρά μονάχα στά χέρια. Φοροΰν τά «Μαρτσίτσια», γιατί 
παραδέχονται πώς^αύτά θά τούς προστατέψουν τά χέρια καί τό πρόσωπο άπό τό 
μαύρισμα πού μπορεί νά τούς κάνει ό καυτερός ήλιος τοΰ Μάρτη. Τά «Μαρτίτσια» 
τά κρατοΰν £τσι δεμένα στό λαιμό καί στά χέρια ώς τις 9 Μάρτη, δηλαδή ώς αύτή 
τή μέρα πού γιορτάζουν τή μνήμη τών 'Αγίων Σαράντα. Τότε τά βγάζουν καί τά 
κρεμοΰν σ’ ενα κλωνάρι άπό κρανιά γιά νάρθουν τά χελιδόνια νά τά πάρουν μέ τό 
ράμφος τους καί νά στρώσουν μ’ αύτά τή φωλιά τους, δπου θά γεννήσουν τ’ αύγά 
τους. ( ■

Καθώς σημειώθηκε παραπάνω, στις 9 Μάρτη γιορτάζεται ή μνήμη τών Αγίων 
Σαράντα. Ή  μέρα αύτή θεωρείται σάν μέρα τής έλεημοσύνης. Γι* αύτό καί συνηθί
ζουν νά λένε τό έξης μικρό χαρακτηριστικό δίστιχο:



«Σ α ρά ντα  φ άει, σ α ρ ά ντ α  πιει, 
σ α ρ ά ντα  κάνει γ ιά  τήν ψυχή».

Τήν ήμερα αύτή (9 Μάρτη) θεωρούν τόν πιό κατάλληλο καιρό γιά νά σπέρ- 
νονται οί σπόροι άπό τά λουλούδια καί τά λαχανικά. Μάλιστα παραδέχονται πώς τά 
φυτά αρχίζουν άπ’ αύτή τή μέρα νά αναπτύσσονται καί νά λένε μεταξύ τους χαρα
κτηριστικά αύτά τά λόγια:

«—’Έ χ ε  γ ε ιά  ρ ιζού λα .
—Στό κ α λό  κ ο ρ ψ ού λ α !»

Παραδέχονται πώς απ’ αύτή τή μέρα άρχίζει ή άνοιξη καί κατά συνέπεια ή 
άνάπτυξη τοϋ φυτικού κόσμου.

Κατά τις πρώτες αύτές μέρες του Μαρτίου καταβάλλεται προσοχή νά μήν Ιδεϊ 
κανένας στό χωριό τό πρωί τά χελιδόνια γιά πρώτη φορά πού θά έρθουν αύτή τή 
χρονιά στό χωριό καί τύχει αύτός νά είναι νηστικός. Πρέπει πριν βγει άπό τό σπίτι 
του καί μόλις ξυπνήσει άπό τόν ύπνο νά βάλει μιά χαψιά ψωμί στό στόμα του νά μήν 
τύχει καί δει τά χελιδόνια νηστικός, δπότε θά τόν «τσακίσουν». Τό ίδιο γίνεται σέ 
κάμποσες μέρες καί μέ τό λάλημα τοΰ κούκου, ή καί μέ τό νά ίδεΐ κανένας κλωσσαριά 
στά χωριά γιά πρώτη φορά. Τό ί'διο καί γιά τό άκουσμα τοϋ ντουμπουλίσματος. "Οταν 
κανένας δέν «τσακίσει» τά παραπάνω (χελιδόνια, κοΰκο, κλωσσαριά καί ντουμπου- 
λίτσα), άλλά τσακιστεί απ’ αύτά, θάχει κατά τή διάρκεια του καλοκαιριού μερικές 
δυσάρεστες συνέπειες, δπως, δταν βαράει τό γάλα στή ντουμπουλίτσα (ντουμπουλί- 
ζει) δέ θά χωρίζει εύκολα τό βούτυρο άπό τό γάλα, δέ θά πήζει τό γιαούρτι καί τό 
τυρί κλπ.

Προσέχουν άκόμα νά μήν άκούσει κανένας νηστικός γιά πρώτη φορά τό τρα
γούδι τής τουρτούρας (τρυγόνας). Πρέπει καί αύτή νά τήν «τσακίσει», γιατί &ν «τσα
κιστεί» άπ’ τήν τουρτούρα, θά γίνονται κατά τή διάρκεια τοΰ καλοκαιριοΰ πολλά 
κουτσομπολιά σέ βάρος του.

Άπό τήν παραμονή τοΰ Εύαγγελισμοΰ έχουν συνήθεια τά παιδιά τοΰ χωριοΰ 
νά αρχίζουν νά φκιάνουν σφυρήχτρες άπό χλωρά κλωνάρια καρυδιάς. Έχουν με
γάλη Ιπιτυχία σ’ αύτές, γιατί αρχίζει νά ανεβαίνει ό χυμός στά κλωνάρια τοΰ δέν
τρου.

Τήν ήμερα τοΰ Εύαγγελισμοΰ (25 Μάρτη) δέν ύπάρχει στό χωριό μας ή συνή
θεια — δπως σ’ άλλα γειτονικά χωριά ·— νά χτυποΰνε μεγάλα κουδούνια καί νά λένε 
καί σχετικά λόγια γιά νά διώξουν τά βλαβερά έρπετά. Τδχουν δμως σέ καλό αύτή 
τή μέρα νά βάζουν γιά πρώτη φορά τήν άνοιξη κουδούνια στά γιδοπρόβατα, νά τά 
«αρματώνουν» καθώς λένε».

Απαραίτητο θεωρούν αύτή τή μέρα, τοΰ Εύαγγελισμοΰ, νά καπνίσουν τά ζώα 
τοΰ σπιτιοΰ. Τά καπνίζουν δέ Ιτσι: Τό πρωί, πριν βγοΰν τά ζώα (γιδοπρόβατα, γε
λάδες) άπό τό διάβολο, ανάβεται στό κατώφλι άπό τήν είσοδο τοΰ στάβλου φωτιά 
μέ φρύγανα καί ξηρά χάρτα απ’ αύτά πού βγάζουν πολύν καπνό. Τά ζώα άναγκα- 
στικά περνοΰν άπό πάνω άπό τή φωτιά πού καπνίζει καί μ’ αύτόν τόν τρόπο καπνί
ζονται αύτά. Κάνουν δέ αύτό τό πράγμα, γιατί παραδέχονται πώς μέ τόν τρόπο 
αύτόν (τό κάπνισμα) άποφεύγεται τό «φίδιασμα» τών ζώων κατά τή διάρκεια τοΰ 
καλοκαιριού. «Φίδιασμα» λέγεται τό δάγκωμα καί δηλητηρίασμα τών ζώων κατά 
τό καλοκαίρι άπό φίδια καί ιδιαίτερα άπό όχιές.

(Συνεχίζαται)



ΝίΚΟΛΑΟΥ Β. ΛΩΛΗ

ΤΟ ΦΙΛΕΜΑ ΤΟΥ ΠΗΓΑΔΙΟΥ
Πρωτοχρονιάτικα έδιμα

Τό πρωί της Πρωτοχρονιάς βλέπει κανείς στη βρύση τοΰ χωριοΰ διάφορα κομ
μάτια πίττας. Είναι δέ αύτά προσφορά στό «στοιχειό» τοΰ πηγαδιοΰ αύτών πού ήρ
θαν νά κλέψουν τό νερό τή νύχτα τής Πρωτοχρονιάς. Τό έθιμο αύτό, πού είναι γνω
στό σάν «τό φίλεμα τοΰ πηγαδιοΰ», γίνεται ώς έξης:

Είναι πια περασμένα μεσάνυχτα. Αρχίζει νά ξημερώνει ή Πρωτοχρονιά, ή πρώ
τη ήμέρα τοΰ καινούργιου χρόνου, μέ τις τόσες προσδοκίες και Ιλπίδες πού συνήθως' 
φέρνει, άλλα καί μέ τις τόσες πολλές έπιτακτϊκές άνάγκες τής καθημερινής ζωής. 
Σ’ δλο τό χωριό ψυχή δέν άκούγεται. ’Ακόμα καί οί χαρούμενες φωνές τών παιδιών, 
πού Ιλεγαν τά κάλαντα γυρίζοντας άπό βραδύς άπό σπίτι σέ σπίτι, £χουν σωπάσει 
Ιδώ καί πολλή ώρα. "Ωρα τώρα γιά «τό φίλεμα τοΰ πηγαδιοΰ».

’Από κάποιο σπίτι θά βγή κάποιος, κρατώντας στό ενα χέρι ενα γκιούμι γιά 
νερό καί στό άλλο ενα κομμάτι πίττα καί θά τραβήξη γιά τή βρύση ή τό πηγάδι τοΰ 
χωριοΰ, γιά νά πάρη τό «άμίλητο» νερό καί νά άφήση έκεί τό κομμάτι τής πίττας 
γιά τό στοιχειό τοΰ πηγαδιοΰ.

Βέβαια, τό άμίλητο νερό χρησιμοποιείται, σ’ άλλες περιπτώσεις, γιά τό προ- 
μάντευμα. Στήν προκειμένη δμως περίπτωσι χρησιμοποιείται γιά νά ζυμωθή μ’ αύτό 
ή βασιλόπιττα καί εχει τήν έννοια «καλοτυχίας». Γιατί παίρνει κανείς τήν «πρώτη» 
σοδειά τοΰ καινούργιου χρόνου. Καί μάλιστα δέν τήν «παίρνει», τήν «κλέβει»*. Γι’ 
αύτό δέ ακριβώς κατά τή διαδρομή αύτή δέν μιλά σέ κανέναν. Άπό τούς πολλούς 
δμως πού τηρούν τό έθιμο αύτό «τυχερός» είναι αύτός πού θά κλέψη πρώτος τό νερό.

Στήν ’'Ηπειρο, δπου τό Ιθιμο αύτό τηρείται ακόμα καί σήμερα, καί δπου οί άν- 
δρες άπουσιάζουν συνήθως στά ξένα, τό νερό άπό τή βρύση, δπως καί στήν άλλη Ελ
λάδα, τό κουβαλοΰν συνήθως τά κορίτσια καί οί νειόπαντρες γυναίκες. Γι’ αύτό δέ 
άκριβώς καί τό Ιθιμο αύτό γίνεται μέ τό χάραμα τής μέρας και με φωνές, γέλια 
καί τραγούδια, πού άναφέρονται στον "Αγιο Βασίλη.

Σάν σημάνει ή καμπάνα τής εκκλησίας* τοΰ χωριοΰ κι’ δ ήχος της σκορπιστεί 
ενα γύρω στις λαγκαδιές καί στις βουνοπλαγιές, σημάδι πώς Ιφυγε ο παλιός δ χρό
νος καί ήρθε δ καινούργιος, τό χωριό παίρνει ζωή. Ξυπνοΰν οί νειές, κορίτσια ανύ
παντρα καί νειόπαντρες γυναίκες καί τρέχουν στή βρύση νά κλέψουν τό νερό. Κάθε 
μιά χωριστά καί δλες μαζί φορεμένες τά γιορτινά τους, σμίγουν στό δρόμο γιά τή 
βρύση. Κι δπου είναι τυχερή καί προφτάσει νά κλέψη πρώτη τό νερό θά είναι καί, ή
τυχερή τής χρονιάς. , , , 0 , , .

Οί νοικοκυρές μέ τό νερό πού φέρνουν οι κοπέλλες από τή ρρυση θα πιασουν το
ζυμάρι νά φκιάσουν τις βασιλόπιττες.

Ακόμα, ή νειά πού εχει πάει νά κλέψη τό νερό θά μαζέψη μιά φούχτα άμμο 
καί σάν ερθει θά τόν ρίξη πάνω στή σκεπή τοΰ σπιτιού καί θά πή.^ «δσους κόκκους 
Ιχει ή άμμος τόσα γρόσία καί φλωρίά» νά φέρη δ ξενήτης της. Επίσης θά εχει κό
ψει καί κάμποσες γαλατσίδες καί σάν Ιρθει θά τις ρίξη στό μαντρί που έχουν τα

* "Οπως δηλώνει καί ή λέξι «κλεψύδρα», τό νερό κλείεται.



ζωντανά καί θά πή: «"Οπως δέν στερεύει ή γαλατσίδα Ιτσι νά μή στερεύουν καί τά 
γαλαρία τους δλον τόν χρόνο».

• ★

Έξ ίσου πανηγυρική μορφή παίρνει καί «τό φίλεμα του άμπελιοΰ», πού γίνε
ται τό άπόγευμα τής Πρωτοχρονιάς. Γιατί δλοι θεωρουν ύποχρέωσί τους νά φιλέψουν 
τά σπαρτά τους καί τ’ αμπέλια τους μ’ £να κομμάτι πίττας, γιά νά δώσουν πλούσιους 
καρπούς. Καθώς δέ τ’ αμπέλια είναι συγκεντρωμένα δλα μαζύ στό ί'διο μέρος γίνε
ται άληθινό πανηγύρι άπό τις φωνές καί τά τραγούδια. Είναι δέ πολλά καί διάφορα 
τά τραγούδια καί οί παρακλήσεις πρός τόν "Αγιο Βασίλη πού λέγονται τήν ώρα αύ- 
τή’ στ’ άμπέλια. "Ενα άπ’ αύτά, ό πρώτος στίχος τοΰ όποιου Ιχει μετατραπή καί εί
ναι γνωστός ώς «Κόπιασε Κυρά Βασίλω», είναι καί τό έξης:

Κ όπιασε Κ υρέ Β α σ ίλη , 
γ ιά  ν ά  φ ά μ ε κ α ί νά  π ιούμε, 
κ α ί τ ’ ά μ π έλ ια  μή τ ’ ά γ γ ιζ η ς .
Τ ρία  κ λή μ α τα  σοΟ χ α ρ ίζω . -
Κ άθε κ λή μ α  κ α ί κ αλάθι,
κάθε σ τά χυ  κ α ί τ α γ ά ρ ι. ,

Γλαφυροτάτη δμως είναι καί ή παρακελευστική ευχή πού αποτείνεται πρός τά 
πουλάκια, πού τόσες ζημιές προξενοΰν στ’ άμπέλια καί τις άλλες σοδειές. Είναι δέ 
αύτή ή έξης:

Κ αλό πουλάκ ι, χελ ιδ ο νά κ ι, 
φ ά ε τήν π ίττα  γ ι ά  ν ά  χο ρ τά σ η ς, 
κ α ί μήν π ειρ ά ξη ς , κ α λό  πουλάκ ι, 
ώ ριμο σ ά ν  γ ίνη  τό σ τα φ υλά κ ι.

★

Ο Κ Ο ΥΜ Π Α Ρ Ο Σ Τ Ο Υ  Σ Τ Α Υ Ρ Ο Υ

Τήν ήμερα τών Φώτων, στήν ’Ήπειρο, περισσότερο άπό κάθε άλλη γιορτή τοΰ 
χρόνου, δλοι πηγαίνουν στήν έκκλησία. Πηγαίνουν έκτος τών άλλων καί γιά νά χα- 
ροΰν καί νά εύχηθοΰν τόν «κουμπάρο». -

Τό Ιθιμο τής «κουμπαριάς», τοΰ σταυροΰ καί τής «πλειοδοτικής αναδοχής» τών 
είκόνο>ν, πού άπαντά στήν νΗπειρο καί στή Δυτική Μακεδονία, είναι γέννημα τών 
τελευταίο>ν αιώνων. Δέν ξεύρω άν τό Ιθιμο αύτό άπαντά σέ άλλα μέρη τής Ε λλά
δος, πάντως είναι κάτι πολύ διαφορετικό άπό τό Ιθιμο τών παραθαλασσίων περιοχών 
δπου ό σταυρός ρίχνεται στή θάλασσα καί περιμένουν οί κολυμβηταί νά βουτήξουν 
γιά νά τόν βγάλουν. Έδώ «βγάζουν τις εικόνες». Συνηθίζεται δηλαδή, γιά τό καλό 
τοΰ χρόνου, νά παίρνουν οί πιστοί μιάν εικόνα ένός άγίου, άπ’ αύτές πού Ιχει ή έκ
κλησία, στό σπίτι τους, άφοΰ προηγουμένιος πληρώσουν τό ανάλογο τίμημα στό τα
μείο τής έκκλησίας, πού προσδιορίζεται κατόπιν πλειοδοτικής δημοπρασίας, στήν ο
ποία «χτύπησαν» καί άλλοι χωριανοί πού ήθελαν νά πάρουν τήν ίδια εικόνα στό σπί
τι τους. Ή  σημαντικότερη δμως «πλειοδοσία» είναι αύτή πού γίνεται γιά τήν «ανα
δοχή» τοΰ Τιμίου Σταυροΰ καί άκολουθοΰν οί «πλειοδοσίες» πού γίνονται γιά τις 
πλέον θαυματουργές έκ τών 'Αγίων Εικόνων.



’Έτσι τήν ήμερα αύτή τήν προσοχή τών χωριανών στήν έκκλησία συγκεντρώ
νουν τά ξενητεμμένα παιδιά τοΰ χωριοΰ πού βρίσκονται εκεί. Καί τοΰτο γιατί οι χ(0- 
ριανοί περιμένουν απ’ αύτούς, μιά καί είναι «καζαντισμένοι», νά δώσουν τά πιο πολ
λά γιά  νά «πάρουν τό Σταυρό». Ά λ λ ά  καί αν τά παιδιά αύτά βρίσκωνται μακριά άπό 
τή νταπεινή εκκλησία τοΰ χωριοΰ τους, οί χωριανοί περιμένουν άπό τούς δικούς τους, 
πού βρίσκονται έκεΐ, νά δώσουν τά πιο πολλά γιά  νά «πάρουν τό Σταυρό».

Τοΰτο γίνεται μετά τήν τέλεσιν τοΰ άγιασμοΰ, όταν ό παπάς πού στέκει στήν 
'Ωραία Πύλη εκφωνεί τά ονόματα τοΰ «Σταυροΰ» καί τών «'Αγίων». “Οταν ο καιρός 
τό επιτρέπει δ αγιασμός καί ή «κουμπαριά» γίνεται στό ποτάμι ή στήν κεντρική βρύ
ση τοΰ χωριοΰ κάτω άπό τόν μεγάλο πλάτανο. Ε κείνοι πού προσφέρουν τά περισσό
τερα γίνονται «κουμπάροι» καί άφοΰ τελειώσει ή λειτουργία μέ τά ιερά σύμβολα πη
γαίνουν στό σπίτι τους, οπού δέχονται επισκέψεις καί προσφέρουν «κεράσματα», συ- 
νήσως τηγανίτες μέ μέλι καί φρέσκο τσίπουρο. Ά κοΰνε 3έ καί τις εύχές: «Βοήθειά 
σου» καί «καλή χρονιά».

Ή  εικονική αύτή αγορά τοΰ Τιμίου Σταυροΰ καί τών Αγίων Εικόνων, στήν 
δποία πρωτοστατούν οί ξενητεμένοι όταν βρίσκωνται εκεί ή οί δικοί τους, επιτρέπει 
τήν ένίσχυσι τοΰ εκκλησιαστικού ταμείου καί έν συνεχεία τήν έκτέλεσιν διαφόρων 
κοινωφελών έργων.

' « ΗΠΕ Ι ΡΩ Τ ΙΚ Η  Ε Σ Τ ΙΑ »

'Ένα άλλο έθιμο, πού απαντάται επίσης στήν 'Ήπειρο, καί φανερώνει τούς στε
νούς δεσμούς τής γεωργίας πρός τήν θρησκείαν είναι καί τό έξης: Οί χωρικοί τήν 
ημέραν τών Φώτων, μόλις τελειώσει στ όχωριό ό Μεγάλος 'Αγιασμός στήν έκκλη
σία, πηγαίνουν νά ραντίσουν μέ τό «άγιασμα» πού πήραν άπό τον παπά τά σπαρτά 
τους, τά δέντρα τους καί γενικά τις καλλιέργειές τους, καθώς επίσης καί τά ζωντα
νά τους. Δέν περιορίζονται δέ μόνον στό ράντισμα, άλλά θάβουν καί τό μπουκαλάκι 
μέ τό άγιασμα σέ μιά γωνιά τοΰ αμπελιού. Ε πίσης δέ δένουν καί «σταυρούς» άπό ά
χυρο βρύζας, πού τούς ετοιμάζουν άπό πριν ή κατά τήν ώρα τοΰ άγιασμοΰ στήν έκ
κλησία, στό αμπέλι καί σ’ δλα τά όπωροφόρα δέντρα. Καί τοΰτο γιατί είναι βαθειά 
ριζωμένη ή πίστις στό δουλευτή τής γης, πού παλεύει μέ τά στοιχεία τής φύσεως, 
δτι χωρίς τή θεία ευλογία δέν προκόβει τό βιός του καί όλοι οί κόποι του πάνε χα 
μένοι.

Ε πίσης οί τσομπάνηδες, ένψ μπορεί νά μή κατεβαίνουν στό χωριό γιά  τά Χρι
στούγεννα, δμως δπου κΓ αν βρίσκωνται καί ο,τι καιρό καί άν κάνη, κάποιος άπό τή 
συντροφιά τους θά πάη νά λειτουργηθή τά Φώτα γιά νά φέρη στή στάνη τον αγια
σμό.

Ε πίσης στήν ’Ήπειρο άπαντάται μιά άλλη ωραία παράδοσις γιά  τά Φώτα. 
Σύμφωνα μ’ αύτήν, ή Παναγία μέ τόν μικρό άκόμη Χριστό βγαίνει τήν ήμερα τών 
Φώτων καί γυρίζει τά χωριά καί τις πόλεις. Λένε δτι στό πέρασμά της σταματαει 
κάθε θόρυβος, ημερεύει ό τόπος, καί ένα γλυκό φώς περιχύνει τά πάντα. Οί χωρικοί 
άκοΰνε, δπως λένε, τά βήματα τής Παναγίας πού περνάει άπό τά μονοπάτια. Σταυ- 
ροκοπιοΰνται καί ζητούν άπό τήν Π αναγία νά πραγματοποίηση μιά τους ελπίδα. Ά λ 
λά δπως ή καρδιά τοΰ άνθρώπου είναι γεμάτη πάντα άπό πολλές έπιθυμίες 0 άνθρω
πος σαστίζει τί νά πρωτοσκεφθή καί τί νά πρωτοζήση. . .



Μ. ΒΟΥΔΟΥΡΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΑ ΨΕΥΛΟΝΥΜΑ, 1800-1969
Συμπληρωματικός Κατάλογος

Τά σ υ γ γ ρ α φ ικ ά  ψευδώ νυμα του π α ρ όντος συμπλη ρω ματικού κ α τα λ ό γο υ  δέν  
π ερ ιλα μ βά νοντα ι εις τά ς  σ υ λ λ ο γ ά ς , ώς κατωτέρω:

α ) Κυριάκου Ν τελοπούλου: «Ν εοελλη νικά  Φ ιλολογικά  Ψ ευδώ νυμα». Πρώτη  
εκδοσις. Ά θ ή να ι. Κ ολλέγιον Α θη νώ ν 1969, σσ. 1 -1 4 4 ,  8ο.

β) Ξ. Α. Κοκόλης: «Σ υμπληρω ματικός Π ίνα κ α ς Ψ ευδω νύμω ν». Έ  λ  λ  η ν ι- 
κ ά. Φ ιλολογικόν, Ισ τ ο ρ ικ ό ν  και Λ α ογρα φ ικ όν περιοδικ όν σ ύ γ γ ρ α μ μ α . Τ όμος  
23ος, Θ εσσαλονίκη 1970, σσ. 158 - 168.

γ )  Μ. Βουδούρης: « θ έμ α τα  τής νέα ς  Ε λ λ η ν ικ ή ς  λ ο γ ο τ εχ ν ία ς . Φ ι λ ο λ ο 
γ ι κ ά  Ψ ε υ δ ώ ν υ μ  α». Utrecht 1971, σσ . 1 - 64, 8ο.

δ) Μ. Βουδούρης: « Ε λ λ η ν ικ ά  Σ υ γ γ ρ α φ ικ ά  Ψ ευδώ νυμα, (1800 - 1973)» . Δ ευ 
τέρα  σειρά . Utrecht 1973, σσ. 1 -3 2 , 4ο.

ε) Μ. Βουδούρης: «‘Ε λλη νικά  Σ υ γ γ ρ α φ ικ ά  Φ ευδώνυμα, 1800’- 1970». Σ υμ
πληρω ματικός κ α τά λ ο γο ς . Π εριοδικόν Ν έ α  Σ ύ ν ο ρ α .  ’Έ τ ο ς  6ον, τεΟ χος  
37 - 38ον, Ά θ ή να ι, Ν οέμβριος - Δ εκ έμ β ρ ιος  1974, σσ. 3 4 2 -4 3 7 .

στ) Μ. Βουδούρης: «‘Ε λλη νικά  Σ υ γ γ ρ α φ ικ ά  Ψ ευδώ νυμα, 1 8 0 0 - 1974». Σ υμ
πληρω μα τικός κ α τά λο γο ς . Π εριοδικόν Ν έ α  Σ ύ ν ο ρ α .  ’Έ τ ο ς  7ον, τεΟχος 
39 - 40όν, Ά θ ή να ι, Ι α ν ο υ ά ρ ιο ς  - Φ εβρουάριος 1975, σσ. 1 5 - 2 1 .

ζ) Μ. Βουδούρης: « Ε λ λ η ν ικ ά  Σ υ γ γ ρ α φ ικ ά  Ψ ευδώ νυμα, 1800 - 1969». Σ υμ
πληρω ματικός κ α τά λο γο ς . Π εριοδικόν Κ υ π ρ ι α κ ό ς  Λ ό γ ο ς .  "Ετος 8ον, 
τεύχος 44 - 45ον, Λ ευκωσία, Κύπρος, Μ άρτιος - ’ Ιούνιος 1976, σσ. 1 5 4 -  158.

Μ.Β.

Ο Ν Ο Μ Α Τ Α  (106) Φ Ε Γ  Α Ω Ν Ϊ Μ Α  (138)

* Άγγελόπουλος 'Αριστείδης — ΑΡ -ΑΓ '
Φώκος Κοντουριώτης: «Εξήντα χρόνια δημοσιογραφία. "Ενας Κόσμος, μιά έπο- 
χή». ’Αθήνα 1975, σ. 290.

* ’Αγγελούλης ’Αντο)νιος =  1) ’Α. Βρατσανος. 2) ’Αντώνης Βρατσανος. 
π. Δ η μ ο κ ρ α τ ι κ ό ς  Σ τ ρ α τ ό ς ,  (1948) .

* ’Αμπατζόγλου Νικ. — Νικ. Φιλάδελφος
Ελληνική Βιβλιογραφία. Τεύχος 6ον (1936) , σ. 51.

* ’Λναστασιάδης, Λ.Σ. ~  Τάσος Στύπας
Ελληνική Βιβλιογραφία. Συμπληρωματικόν τεύχος τών έτών 1930- 1934, σ. 51.

* Άνορεάδης Έρμόλαος — 'Έρμος ’Λργαΐος
Ά ζίζ Νεσιν: «Διηγήματα». Μετάφραση άπ’ τά Τούρκικα "Ερμου Άργαίου. 1964. 
Πολιτικές καί Λογοτεχνικές ’Εκδόσεις.

* Άντωνιάδης Γεώργιος =  Χάρης Λόγγος >
Γ. I. Φουσάρα: «Εύβοϊκή Βιβλιογραφία», λήμμα 1947.



* Άποστολίδης Ηρακλής =  1) A - 2) α. 3) Έγώ 4) 'Ένας 5) Η - 6) Ό  αρχι
συντάκτης Ρένος Ήρ. Άποστολίδης: «Ό Ντελόπουλος κ’ οί κριτές του», π. Ν. 
Ρένος Ήρ. Άποστολίδης: «Ό Ντελόπουλος κ’ οί κριτές του», π. Ν Σ ύ ν ο ρ α ,  
Ιτος 6ον, τεϋχος 37 - 38, Νοέμβριος - Δεκέμβριος 1974, σ. 453.

* Άργυριάδης, Ν. =  Α.Ω.
Γ. Βαλέτα: «Αιολική Βιβλιογραφία», λήμμα 41.

* Βαβούδης Νικόλαος =  Νίκος Γιαννίκος
Γ. Βαλέτα: «Αιολική Βιβλιογραφία», λήμμα 860.

* Βελωτάς Μιχαήλ =  Μιχαήλ Βέριους
Ελληνική Βιβλιογραφία. Τεϋχος 9ον (1939) , σ. 29.

* Βερναρδάκης Κωνσταντίνος — ’Άργος ΙΙολύγληνος
Γ. Βαλέτα: «Αίολική Βιβλιογραφία», λήματα 1039 καί 1079.

* Βικέλας Δημήτριος =  Φίλων
π. Ε ύ ν ο μ ί α. Έ τος Β ', τόμος Β ', τεϋχος 158, Άθήναι, 21 Απριλίου 1864, 
σσ. 1 - 4 .  Πβ. Αλεξάνδρου Άρ. 01 κονόμου: «Τρεις άνθρωποι. Συμβολή είς τήν 
Ιστορίαν τοΰ Ελληνικού Λαοΰ (1780 - 1933)». Τόμος δεύτερος: Δημήτριος Μ. 
Βικέλας». Άθήναι 1953, σσ. 120 -121.

* Βουγιουκλάκης, I. Μ. =  Δόγης - Δόγιας 
Ελληνική Βιβλιογραφία. Τεϋχος 8ον (1938) , σ. 31.

* Βουδούρης Μιχαήλ — Π. Διεθνιστής
έφ. Ε ρ γ α τ ι κ ή  Δ η μ ο κ ρ α τ ί α .  ’Έτος Β ', φ. 22 - 23, Άθήναι, Ιούλιος - 
Αύγουστος 1966, σ. 8.

* Βουλγαράκης Δαμιανός =  Φοίβος Πένης
Δαμιανός Βουλγαράκης (Φοίβος ϋένης) : «“Αδειες ώρες». Ποιήματα. Λάρισα 1967.

* Γιαλούρης Αντώνιος =  Α. Άκροθαλασσίτης
Μ. Βουδούρη: «Άντώνης Γιαλούρης, 1874 - 1945». έφ. Π α ρ α τ η ρ η τ ή ς .  Έ 
τος Ζ ', φ. 209, Νίκαια, Δευτέρα 17 Αύγούστου 1959, σ. 2 (=Διόρθο>σις) .

* Γιαννήλος Ερρίκος =  Henri Tombros
Henri Tombros: «Les nouveaux cimitieres». Difros, Athenes 1964.

* Γουλόπουλος Ευάγγελος =  1) Ό  περίεργος 2) Περίεργος 
έφ. Α ν α γ έ ν ν η σ ι ς .  Κοκκινιά (1936) .

* Δήμου Φώτιος =  1) Φ. Ε. Ελευθερίου 2) Δ. Παροδίτης
Γ. Βαλέτα: «Αίολική Βιβλιογραφία», λήμματα 551, 980 καί 1150.

* Έμμανωλίδης Χαράλαμπος =  Μπάμπης Μανωλής
Γ. I. Φουσάρα: «Εύβοϊκή Βιβλιογραφία», λήμματα 2530α καί 2614α.

* Εύστρατιάδης Ευστράτιος =  Στρατής Β. Μορφής
Στρατή Β. Μορφή: «Τό έγκλημα τών αλόγων». Διήγημα, έφ. Ά ν α γ έ ν ν η -  
σ ι ς .  Κοκκινιά. ’Έτος Σ Τ ':  α) Κυριακή 12 Δεκεμβρίου 1937, φ. 138, σ. 2. 
(3) Κυριακή 19 Δεκεμβρίου 1937 φ. 139, σ. 2. γ) Κυριακή 2 Ίανουαρίου 1938, 
φ. 140, σ. 2 πβ. Στράτης Εύστρατιάδης: «Θολοί δρίζοντες». Διηγήματα. ’Εκδό
της Α. Μαυρίδης. Αθήνα 1943. (= Τ ό  έγκλημα τών αλόγων, σσ. 7 3 -8 0 ).

* Ζωρογιαννίδου Νίκη =  Μαρία Σεράνο 
Γ. I. Φουσάρα: «Εύβοϊκή Βιβλιογραφία», λήμμα 2184.

* Ίάλεμος Όδυσσεύς =  Ούτις 
Γ. Βαλέτα: «Αίολική Βιβλιογραφία», λήμμα 228.

* Καλαπαθαρακος Σταμάτης =  Σ. Μαράντος 
Αύτοτελεΐς έκδόσεις - δημοσιεύματα (1939- 1969).

* Καλούδας “Αγγελος — ’Άγγελος Δρόσος 
π. Ν έ α  Ζ ω ή .  Σμύρνη (1920 - 1922) . Πληροφορία Αποστόλου Ν. Μαγγανά- 
ρη, Άθήναι.



* Καμίτζος Δημήτριος =  Τζόης
Α. Πανσέληνος: «Τότε πού ζούσαμε...» (’Αθήναι) , Κέρδος 1974, σ. 112.

* Καρακάσης Λαίλιος =  Ό  Μποέμ
π. Ν έ α  Ζ ο) ή. Σμύρνη (1929 - 1922). Πληροφορία ’Αποστόλου Ν. Μαγγανά- 
ρη, ’Αθήναι.

* Κατσόγιαννος ’Ιωάννης =  Γ. ’Αγέλαστος 
έφ. Α ν α γ έ ν ν η σ ι ς .  Κοκκινιά (1932).

* Καφφετζάκης, Γ. I. =  Γ. I. Μαράντης
Ελληνική Βιβλιογραφία». Τεΰχος 9ον (1939), σ. 35. — "Ελλης ’Αλεξίου: «Γιά 
νά γίνει Μεγάλος». Αθήνα 1966, σ. 174.

* Καχτίτσης Νικόλαος =  1) Νίκος Φίδης 2) Nicholas Pzioz 3) Victorian Splitte. 
Γιώργος Δανιήλ: «Νίκος Καχτίτσης (1926'- 1970)», π. Ν ε ο ε λ λ η ν ι κ ό ς  
Λ ό γ ο ς .  Τεΰχος 24, ’Αθήναι, Ιανουάριος i974, σσ. 98 - 99.

* Κόκκινος ’Ιωάννης =  Γιάγκος Πήλιος '
έφ. ’Α ν α γ έ ν ν η σ ι ς .  Έ τις Δ ', φ. 102, Κοκκινιά, Κυριακή 5 ’Ιουλίου 1936, 
σ. 2.

* Κόκκινος Κωνσταντίνος =  1) Στέφανος ’Αγαλλιανός 2) Κώστας Ροδαύγης 3) Ό
Δούξ τοΰ Κοκνώτ -
Ντίνος Χριστιανόπουλος: «Τά πρώτα λογοτεχνικά περιοδικά τής Θεσσαλονίκης 
(1921- 1924)», π. Δ ι α γ ώ ν ι ο ς .  Περίοδος τρίτη. Τεΰχος 12, Θεσσαλονίκη, 

Σεπτέμβριος - Δεκέμβριος 1975, σσ. 232, 234 καί 245.
* Κολτσιδόπουλος ’Απόστολος — 1) ’Άχολος. 2) Α. ’Ίσκρας. 

π. Α Ν Τ Ι .  Περίοδος Β ', τεΰχος 10, ’Αθήναι, Σάββατον 11 Ίανουαρίου 1975, 
σ. 41. — έφ. Ρ ι ζ ο σ π ά σ τ η ς .  Νέα περίοδος. ’Αθήναι, Παρασκευή 6 Φεβρου
άριου 1-976, φ. 416, σ. 4. ( = Ό  ’Απόστολος Σπήλιος).
Κομψόπουλος ’Ιωάννης =  Λευτέρης Σκλάβος.
έφ. Ή  Α ύ γ ή. Περίοδος Γ ',  ’Αθήναι, Κυριακή 9 Μαρτίου 1975, φ. 185, σ. 8. 
Κόντζαλης Θεοδόσιος =  Κεραυνός
Φώκος Κουντουριώτης: «Εξήντα χρόνια δημοσιογραφία. "Ενας Κόσμος, μιά έπο- 
χή». ’Αθήνα 1975, σ. 48. ·
Κοντοστάνος Μεθόδιος — Kontes Thanos
Γ. I. Φουσάρα: «Εύβοϊκή Βιβλιογραφία», λήμματα 1497 καί 1498.
Κότσικας ’Ιωάννης =  Ν. ’Αδάκρυτος
Γ. I. Φουσάρα: «Εύβοϊκή Βιβλιογραφία», λήμματα 1348 καί 1380.
Κουζοτζόγλου Πρόδρομος =  Πέτρος Μπεφάνης.
Λ. Πανσέληνος: «Τότε πού ζούσαμε. . .» (’Αθήναι) , Κέδρος 1974, σ. 86. ·
Κουλουφάκος Κωνσταντίνος =  Β. Μανιάτης 
π. ’Ε π ι θ ε ώ ρ η σ η  Τ έ χ ν η ς .  ’Αθήναι (1954 -1967).
Κουντουριώτης Φωκίων =  1) Φ. Ριώτης 2 Κ. Φώτης
Φώκος Κουντουριώτης: «Εξήντα χρόνια δημοσιογραφία. "Ενας Κόσμος, μιά ’Ε
ποχή». ’Αθήνα 1975, σσ. 302 καί 152.
Κυπριωτέλης Πέτρος =  Πέτρος Πήλιος
Πέτρος Πήλιος: «Τά έκθετα τοΰ θεοΰ». Διηγήματα. ’Αθήνα 1963. 
Κωνσταντινόπουλος Βασίλειος =  θύμης ’'Ασημος.
Ντίνος Χριστιανόπουλος: «Τά πρώτα λογοτεχνικά περιοδικά τής Θεσσαλονίκης 
(1921 - 1924). π. Δ ι α γ ώ ν ι ο ς .  Περίοδος τρίτη. Τεΰχος 12, Θεσσαλονίκη 
Σεπτέμβριος - Δεκέμβριος 1975, σ. 239.
Λαδάς Χρήστος =  Άνδρέας Βοριάς 
Γ. I. Φουσάρα: «Εύβοϊκή Βιβλιογραφία», λήμμα 1337.
Λειβαδάς, Κ. =  A. Spartacus 
Γ. Βαλέτα: «Αιολική Βιβλιογραφία», λήμμα 942.



* Λιμπεράκης, Μ. Γ. =  Pingal
Νάσου Βαγενά: «Ό Όσσιάν στήν Ελλάδα», π. Π α ρ ν α σ σ ό ς .  Περίοδος δεύτε
ρα. Τόμος Θ ', Άθήναι 1967, σ. 189, υποσημ. 2.

* Λογοθέτης Γεώργιος =  ΛΟΤΗΣ
Πάνου Φύλλη: «Τσιριγώτικα». Σειρά Β ', (Άθήναι 1947), σ. 45.

* Λούφας Χαράλαμπος =  Α.Α.
«Νέον άπλετον φως είς τήν Μικρασιατικήν Καταστροφήν και b στρατηγός Λού
φας». Έκδίδεται έπιμελεία Εύαγγέλου Ααχανοκάρδου, δημοσιογράφου. Τύποις 
«Εθνικής "Ωρας» - Ίπποκράτους 7, Άθήναι 1928, σ. δ '.

* Μαγγανάρης Απόστολος =  1) Παΰλος Άστάρτης 2) Κλώνος Δάφνης 
Διάφορα λογοτεχνικά περιοδικά τής Σμύρνης (1920 -1922). Πληροφορία τοϋ συγ- 
γραφέως.

* Μακρίδης Λέων =  Λέων Πόντιος
έφ. Α ν α γ έ ν ν η σ ι ς .  Έ τος Δ '. Κοκκινιά, Τρίτη 23 ,Ιουνίου 1936, φ. 101, 
σ. 1.

* Μάνος Εμμανουήλ =  Μιχαήλ Λώτ
Ντίνος Χριστιανόπουλος: «Τά πρώτα λογοτεχνικά περιοδικά τής Θεσσαλονίκης 
(1921 -1924)», π. Δ ι α γ ώ ν ι ο ς .  Περίοδος τρίτη. Τεύχος 12, Θεσσαλονίκη, 

Σεπτέμβριος - Δεκέμβριος 1975, σ. 231.
* Μαύρος Μάρκος — Δρόσος Αδρας

π. Ν έ α Ζ ω ή .  Σμύρνη (1920 -1922). Πληροφορία Αποστόλου Ν. Μαγγανά- 
ρη, Άθήναι. .

* Μήτσορας Κυριαάκος =  Κύρος Δανέζης
π. Ν έ α  Ζ ω ή .  Σμύρνη (1920 - 1922). Πληροφορία Αποστόλου Ν. Μαγγανά- 
ρη, Άθήναι.

* Μισαηλίδης Κωνσταντίνος =  Ό  ’Άλλος
Φώκος Κουντουριώτης: «Εξήντα χρόνια δημοσιογραφία. "Ενας Κόσμος, μιά Έ- 
ποχή». Αθήνα 1975, σ. 28.

* Μίσσιος Γεώργιος =  Μηλολόνθη
Κώστα Γ. Μίσσιου: «Θύμηση Γεωργίου Μίσσιου». Αθήνα 1973, σ. 5.

* Μίχαλογιάννης Γεώργιος =  Στέφανος Δικταίος.
Γεωργίου I. Μιχαλογιάννη, δικηγόρου: «Αλέξανδρος Σβώλος. *0 άνθρωπος - Ό  
Σοφός - Ό  πνευματικός καί πολιτικός Ηγέτης - Ό  Αγωνιστής». Άθήναι 1957, 
σ. 18. '

* Μολφέτας Γεώργιος =  Φλάκ - Φλούκ
Γεωργίου I. Καββαδία: «Γεώργιος Μολφέτας. Ό  ποιητής καί δ μουσικός». 
Πρόλογος Δημ. Λαμπίκη. Άθήναι 1953, σσ. 30 -31 .

* Μπάφας Ίο). =  Μάνος Γαλάτης
Ελληνική Βιβλιογραφία. Έ τος 1930. Άθήναι 1936, σ. 29.

* Μπούτσικας Άνδρέας =  Άνδρέας Δρόσος . -
Τάκη Δόξα: «Ήλειακή Γραμματολογία. Κείμενα συγγραφέων καί ποιητών κα
τάλληλα γιά διδασκαλία στά Γυμνάσια». Πύργος ’Ηλείας 1963, σ. 196. (—Διόρ- 
θωσις) .

* Μυστακίδης Αντώνιος — Μεσεβρίνός. :
Αύτοτελεΐς έκδόσεις - δημοσιεύματα, 1965 - 1969. (=Διόρθωσις). '

* Μωραΐτης Αντώνιος =  1) Άντώνης Α. Ζώης 2) Τώνη Ράϊτ
π. Ξ ε κ ί ν η μ α .  Περίοδος νέα. "Ετος Γ ',  τεϋχος 2 (12), Νίκαια, ’Ιανουάριος - 
Φεβρουάριος 1953, σσ. 17 καί 19. .



' f. * Ξανθός Λεωνίδας =  Ό  "Ενας
η- Φώκος Κουντουριώτης: «Εξήντα χρόνια δημοσιογραφία. Έ νας Κόσμος, μιά Έ -
; ποχή». ’Αθήνα 1975, σ. 28.

■'■■·$ * Οίκονομίδης Όρφεύς =  I. Κρ.
? Κ. Μ. Μιχαηλίδη: «Συμβολή στήν Αιολική Βιβλιογραφία». ’Αθήνα 1940, λήμμα 
; 429.

* ΟΣκονόμος, Δ. =  Δγος ’Ίριδας
' Ελληνική Βιβλιογραφία. Έτος 1930. ’Αθήναι 1936, σ. 30.

| * Παλαμάς Κωνσταντίνος (Κωστής) =  ’Ακροπολίτης
ΐ; X. Γ. Σακελλαρίδη: «"Αγνωστα κείμενα τοΰ Παλαμά». π. Ν έ α  Ε σ τ ί α ,  Ιτος
] Μ θ ', τόμος 97ος, τεΰχος 1150, ’Αθήναι, 1η Ιουνίου 1975, σσ. 724-727.

* Παναγόπουλος Χαράλαμπος =  Μπατάκας
> έφ. Ρ ι ζ ο σ π ά σ τ η ς .  Νέα περίοδος. ’Αθήναι, Πέμπτη 29 Ίανουαρίου 1976, 

φ. 409, σ. 6.
* Πανίτσας ’Ιωάννης =  Γιάννης Γαλανός 

Αυτοτελείς έκδόσεις (1954- 1969).
f * Παπαδήμας ’Αδαμάντιος =  Α. Κωνσταντινίδης 
. Γ. I. Φουσάρα: «Εύβοϊκή Βιβλιογραφία», λήμμα 2446.
■ * Παπαδημητρίου Δήμος =  Φαρμακόδημος
-■ Χαριλάου Ντούλα: «Ό Φαρμακόδημος (Δήμος Παπαδημητρίου) . "Ενας άγνω- 

. ;ί στος Θεσσαλός στιχουργό». π. Μ α γ ν η σ ι α κ ά .  Τόμος Α ', (Βόλος) 1971, 
σσ. 6 6 -7 0 .

>.·* Πιπΐνος Ιωάννης =  1) Ό  ζωγράφος. 2) Ό  παροδίτης.
; έφ. ’Α ν α γ έ ν ν η σ ι ς .  Κοκκινιά (1932 -1933).
| * Πολεμίδης Μιλτιάδης =  Μιλπόλ

Φώκος Κουντουριώτης: «Εξήντα χρόνια δημοσιογραφία. "Ενας Κόσμος, μιά Έ - - 
ποχή». ’Αθήνα 1975, σ. 45.

* Πριονιστής Μιχαήλ — 1) Α ’Αγγέλου 2) Α. Λιακάκης 3) Έντγκαρ Ούάλλας
; 4) Μάκυ Σόουγερ 5) Μ. Μ. Segatore
I* Πυρπασσόπουλος Χρηστός =  Χρηστός Πύρπασσος -
| Αύτοτελεΐς έκδόσεις - δημοσιεύματα (1939 - 1969).
** Ρόσιος ’Αλέξανδρος =  ’Αλέκος Τψηλάντης 
j π. Δ η μ ο κ ρ α τ ι κ ό ς  Σ τ ρ α τ ό ς  (1948 -1949).
* Σεφεριάδης Γεώργιος =  Ίγνάτης Τρελός

Ίγνάτης Τρελός: «Οί ώρες τής Κυρίας Έρσης. "Ενα ψευδώνυμο δοκίμιο τοΟ 
Γιώργου Σεφέρη καί ένα ανέκδοτο γράμμα τοΰ Νίκου Καχτίτση φροντισμένα καί 

; σχολιασμένα άπό τόν Γ. Π. Εύτυχίδη». Ε ρ μ ή ς ,  ’Αθήνα 1973 (=Διόρθωσις). 
j* Σίμος Γεώργιος =  Γ. Πετρής
I π. Ε π ι θ ε ώ ρ η σ η  Τ έ χ ν η ς .  ’Αθήναι (1954 -1967).
ί* Σκούταρης Σωτήριος =  1) Α - ΣΩΤΟΣ 2 Σ. ’Ασπίδας 3) Σώτος ’Ασπίδας 4) Δημ.
! Γιαρήμαγας 5) Σώτος Δ. Γιωργάν 6) "Ελλη Σκούταρη.
I έφ. Α ν α γ έ ν ν η σ ι ς .  Κοκκινιά (1932-1937).
! Σταθάκης Νικόλαος =  Σταθάκης Καλέργης.
| Σταθάκη Καλέργη: «Γυμνά σώματα». Αθήναι 1954.
. Στασινόπουλος Μιχαήλ =  Μεσσηνιακή άκτή 

Τάσου Κόρφη: «Μήτσος Παπανικολάου», π Θ ε ρ μ ο π ύ λ ε ς .  Έ τος Β ',  τεΟ- 
;χος 11 -12 , Πειραιεύς 1963, σ. 179. —  Μήτσος Παπανικολάου: «Ποιήματα».
, Είσαγωγή καί έπιμέλεια Τάσου Κόρφη. 1966. Εκδόσεις Διαγωνίου. Θρσσαλο-
| νίκη, σ. 8.
ι5



* Στεφανόπουλος Βασίλειος =  1) Βίλ Άστερ 2) Μαξίμ .
Τάκη Δόξα: «Ήλειακή Γραμματολογία. Κείμενα συγγραφέων καί ποιητών κα
τάλληλα γιά διδασκαλία στά Γυμνάσια. Πύργος ’Ηλείας 1963, σ. 89.

* Τζελέπης Ελευθέριος =  1) Argue 2) Athenian 3) Atticus 4) Lavras 5) The 
Unknown Diplomate 6) Kazin Umar.
Αύτοτελεΐς εκδόσεις - μεταφράσεις (1921 - 1945).

* Τζίκας Παντελής — Ν. Οικονόμου
«ό Ιωάννης Δ. Ράλλης όμιλεΐ έκ του τάφου». Επιμελείς Γεωργίου I. Ράλλη. 
Άθήναι 1947, σ. 103, (Π. Τζίκας ή Γκόλτσης ή Παπαγεωργίου ή Σταυρίδης).

* Τουμπαλίδης Γεώργιος =  Τούμ
Φώκος Κουντουριώτης: «Εξήντα χρόνια δημοσιογραφία. "Ενας Κόσμος, μιά Ε 
ποχή». Αθήνα 1975, σ. 290.

* Τριφύλλης Παναγιώτης — Πάνος Φύλλης
Αύτοτελεΐς εκδόσεις (1940 -1959). '

* Τσακύρογλου ’Ιωάννης =  Γιάννης Ζήσης
π. Ν έ α  Ζ ω ή .  Σμύρνη (1920 -1922). Πληροφορία Αποστόλου Ν. Μαγγανά- 
ρη, Άθήναι.

* Τσαμουράς Κίμων =  Κίμων Δούκας
π. Ν έ α Ζ ω ή .  Σμύρνη (1920-1922). Πληροφορία Αποστόλου Ν. Μαγγανά- 
ρη, Άθήναι. .

* Τσηρυκάκης Ευάγγελος =  ’Άγγελος Άκροθαλασσίτης '
Γ. I. Φουσάρα: «Εύβοϊκή Βιβλιογραφία», λήμμα 1303.

* Τσιριμώκος Ιωάννης =  Γιάννης Άγιάννης
Ήλία Τσιριμώκου: «Μνήμη. Σκιαγραφία Ίωάννου Τσιριμώκου». Εκδόσεις «ΑΛ
ΦΑ». I. Μ. Σκαζίκη, (Άθήναι 1953) , σ. 55.

* Τσίτσου Ελένη =  Ελένη Άργέστη
Αύτοτελεΐς εκδόσεις - δημοσιεύματα (1964- 1969).

* Υάκινθος, Κ. Π. =  Γ
Γ. Βαλέτα: «Αιολική Βιβλιογραφία», λήμμα 213. .

* Φαλτάϊτς Κωνσταντίνος =  1) Ατλαντικός 2) "Ενας “Ελλην .
Γ. I. Φουσάρα: «Εύβοϊκή Βιβλιογραφία», λήμματα 1137 καί 2027.

* Φερεντίνου Μαρία =  Ρέα Συλβία
-  π. Θ ε σ σ α λ ι κ ή Ε σ τ ί α .  Τόμος Β ',  τεΰχος I, Λάρισα, ’Ιανουάριος - Φε

βρουάριος 1974, σ. 369. ;
* Φύλλας Νικόλαος =  Κ. Πετρανής !

έφ. Ή  Α υ γ ή .  Περίοδος Γ ',  ϊτος Γ ', φ. 498, Άθήναι, Τρίτη 23 Μαρτίου 1976, 
σ. 4. , |

* Χαντζάρας Νικόλαος =  Πειραιώτης j
Χρήστου Λεβάντα: «Ένας άγνωστος Χαντζάρας», π. Ν έ α  Ε σ τ ί α .  Έτος; 
Μ Θ', τόμος 97ος, τεύχος 1143, Άθήναι, 15 Φεβρουάριου 1975, σσ. 255-256..'

* Χαριάτη Αικατερίνη =  1) Φρόσω Μουράνου 2) ’Ίνα Χάρη ■
π. Σ μ ύ ρ ν α .  ’Έτος ΙΟον, τεΰχος 91 -92 , Νέα Σμύρνη, Μάρτιος - Απρίλιος
1976, σ. 69. j

* Χατζηαθανασίου Ροδόλφος =  Ράδος |
Ντίνος Χριστιανόπουλος: «Τά πρώτα λογοτεχνικά περιοδικά τής Θεσσαλονίκης. 
(1921 - 1924)». π. Δ ι α γ ώ ν ι ο ς .  Περίοδος τρίτη. Τεΰχος 12, Θεσσαλονίκη,' 

Σεπτέμβριος - Δεκέμβριος 1975, σ. 228.
* Χατζηανδρέου Βασίλειος =  Χάρης Άλσης

Ντίνος Χριστιανόπουλος: «Τά πρώτα λογοτεχνικά περιοδικά τής Θεσσαλονίκης 
(1921- 1924)». π. Δ ι α γ ώ ν ι ο ς .  Περίοδος τρίτη. Τεΰχος 12, Θεσσαλονίκη*1 

Σεπτέμβριος - Δεκέμβριος 1975, σ. 228.
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* Χατζηθεοδώρου, θ . =  Θ. ’Αλιβεριώτης
Γ. I. Φουσάρα: «Εύβοϊκή Βιβλιογραφία», λήμμα 3302.

* Χατζηλαζάρου Μάτση =  Μάτση Άνδρέου .
Μάτση Άνδρέου: «Μάης, Ίούνης & Νοέμβρης». ^Ικαρος Εκδοτική Εταιρία, (\Α- 
θήναι, ά.ε. =  1945).

* Χουλιαράκης ΣπΟρος =  Φλοίσβος Λαγαρας
Ελληνική Βιβλιογραφία. Τεύχος 6ον (1936), ’Αθήναι 1938, σ. 37 —  Γ. I. Φου
σάρα: «Εύβοϊκή Βιβλιογραφία», λήμμα 2013.

Ψ Ε Γ Δ Ω Ν ί Μ Α  (138) Ο Ν Ο Μ Α Τ Α  (106)

α.—
Α —
Α.Α.
’Αγαλλιανός Στέφανος 
’Αγγέλου, Α.
’Αγέλαστος, Γ.
Άγιάννης Γιάννης 
’Αδάκρυτος, Ν. 
Άκροθαλασσίτης, Α. 
Άκροθαλασσίτης Άγγελος 
Άκροπολίτης .
Αλιβεριώτης, θ .
Άλσης Χάρης 
Άνδρέου Μάτση 
ΑΡ - ΑΓ
Άργαϊος Έρμος 
Άργέστη Ελένη 
Ά σηι^ς θύμης 
’Ασπίδας, Σ. ■ · *
'Ασπίδας Σώτος 
Άστάρτης Παύλος 
Άστερ ΒΙλ 

Α - ΣΩΤΟΣ 
’Ατλαντικός 
Αύρας Δρόσος 
Ά  χολος 
Α.Ω.
Βέριους Μιχήλ 
Βοριάς Άνδρέας 

| Βρατσανος, Α.
I Βρ ατσανος Άντώνης

Γαλανός Γιάννης 
Γαλάτης Μάνος 
ΓιαννίκοςΝίκος 
Γιαρήμαγας Δημ. 
Γιο3ργάν Σώτος Α.

Δανέζης Κϋρος 
Δάφνης Κλώνος

Ηρακλής Ν. Άποστολίδης 
Ηρακλής Ν. ’Αποστολίδης 
Χαράλαμπος Αούφας 
Κωνσταντίνος Κόκκινος 
Μιχαήλ Πριονιστής 
’Ιωάννης Κατσόγιαννος 
’Ιωάννης Τσιριμώκος 
’Ιωάννης Κότσικας 
’Αντώνιος Ν. Γιαλούρης 
Ευάγγελος Τσηρυκάκης 
Κωστής Παλαμάς
0 . Χατζηθεοδώρου 
Βασίλειος Χατζηανδρέου 
Μάτση Χατζηλαζάρου 
’Αριστείδης Άγγελόπουλος 
Έρμόλαος Άνδρεάδης 
Ελένη Τσίτσου 
Βασίλειος Κωνστανπνόπουλος 
Σωτήριος Α. Σκούταρης 
Σο)τήριος Α. Σκούταρης 
’Απόστολος Ν. Μαγγανάρης 
Βασίλειος Στεφανόπουλος 
Σωτήριος Α. Σκούταρης 
Κωνσταντίνος Φαλτάϊτς 
Μάρκος Μαύρος 
’Απόστολος Κολιτσιδόπουλος 
Ν. ’Αργυριάδης 
Μιχαήλ Βελωτας 
Χρηστός Λαδάς 
’Αντώνιος ’Αγγελούλης 
’Αντώνιος Άγγελούλης

Ίο)άννης Πανίτσας 
Ίω . Μπάφας 
Νικόλαος Βαβούδης 
Σωτήριος Α. Σκούταρης 
Σωτήριος Α. Σκούταρης

Κυριάκος Μήτσορας 
’Απόστολος Ν. Μαγγανάρης



Διεθνιστής, H. 
Δικταΐος Στέφανος 
Δόγης - Δόγιας 
Δούκας Κίμων 
Δρόσος ’Άγγελος 
Δρόσος Άνδρέας

Έ γώ
Ελευθερίου, Φ. Ε. 
"Ενας
Έ νας Έλλην

Ζήσης Γιάννης 
Ζώης Άντώνης Α.,

Η —
’Ίριδας Δγος - 
’Ίσκρας, Α.

Καλέργης Σταθάκης
Κεραυνός
Κρ. I ,
Κωνσταντινίδης, Α.

Λαγαρας Φλοίσβος 
Αιακάκης, Α., 
Λόγγος Χάρης 
ΛΟΤΗΣ 
Λώτ

Μανιάτης, Β. 
Μανώλης Μπάμπης 
ΜαξΙμ
Μαράντης, Γ. I. 
Μαράντος, Σ - . 
Μεσεβρινός 
Μεσσηνιακή άκτή 
Μηλολόνθη 
Μιλπόλ
Μορφής Στρατής Β. 
Μουράνου Φρόσω 
Μπατάκας 
Μπεφάνης Πέτρος

Ό  ’Άλλος
Ό  άρχισυντάκτης 
Ό  Δούξ τοΰ Κοκνώτ 
Ό  "Ενας 
Ό  Μποέμ 
'Ο παροδίτης

Μιχαήλ Βουδούρης 
Γεώργιος I. Μιχαλογιάννης
I. Μ. Βουγιουκλάκης 
Κίμων Τσαμουράς 
’Άγγελος Καλοόδας 
Άνδρέας Μπούτσικας

Ηρακλής Ν. Άποστολίδης 
Φώτιος Δήμου 
Ηρακλής Ν. Άποστολίδης 
Κωνσταντίνος Φαλτάϊτς

Ιωάννης Μ. Τσακύρογλου 
Αντώνιος Μωραΐτης

Ηρακλής Ν. Άποστολίδης 
Δ. Οικονόμος
Απόστολος Κολτσιδόπουλος

Νικόλαος Γρ. Σταθάκης 
Θεοδόσιος Κόντζαλης 
Όρφεύς Οίκονομίδης 
Αδαμάντιος Π. Παπαδήμας

Σπΰρος Χουλιαράκης 
Μιχαήλ Πριονιστής 
Γεώργιος Άντωνιάδης 
Γεώργιος Λογοθέτης 
’Εμμανουήλ Μάνος

Κωνσταντίνος Π. Κουλουφακος 
Χαράλαμπος Έμμανωλίδης 
Βασίλειος Στεφανόπουλος 
Γ. I. Καφφετζάκης 
Σταμάτης Καλαποθαρακος 
Αντώνιος Μυστακίδης . 
Μιχαήλ Στασινόπουλος 
Γεώργιος Μίσσιος 
Μιλτιάδης Πολεμίδης 
Ευστράτιος Εύστρατιάδης 
Αικατερίνη Χαριάτη 
Χαράλαμπος Παναγόπουλος 
Πρόδρομος Κουζοτζόγλου

Κωνσταντίνος Μισαηλίδης 
Ηρακλής Ν. Άποστολίδης 
Κωνσταντίνος Κόκκινος 
Λεωνίδας Ξανθός 
Λαίλιος Καρακάσης 
Ιωάννης Πιππΐνος



Ό  περίεργος 
Οικονόμου, Ν. 
Ούάλλας Έντγκαρ 
Οδτις

Παροδίτης, Δ. 
Πειραιώτης 
Πένης Φοίβος 
Περίεργος 
Πετράνης, Κ. 
Πετρής, Γ.
Πήλιος Γιάγκος 
Πήλιος Πέτρος 

; Πολύγληνος Ά ργος 
, Πόντιος Λέων

Πύρπασσος Χρηστός

|  Ράδος 
r Ράϊτ Τώνη 

Ριώτης Φ.
'■ Ροδαύγης Κώστας

' Σεράνο Μαρία 
Σκλάβος Λευτέρης 
Σκούταρη’ “Ελλη 
Σόουγερ Μάκυ 
Στύπας Τάσος 
Σύλβια Ρέα 

*■ Τζόης 
Τούμ
Τρελός Ίγνάτης 

, 'Γψηλάντης Άλέκος

Φαρμακόδημος 
Φίδης Νίκος 
Φιλάδελφος Νικ. 
Φίλων
Φλάκ - Φλούκ 
Φύλλης Πάνος 
Φώτης, Κ.

■Χάρη "Ινα

Argus
Athenian
Atticus
Fingal
Lavras

Εύάγγελος Κ. Γουλόπουλος 
Παντελής Τζίκας 
Μιχαήλ Πριονιστής 
Όδυσσεύς Τάλεμος

Φώτιος Δήμου .
Νικόλαος Χαντζάρας 
Δαμιανός Βουλγαράκης 
Εύάγγελος Κ. Γουλόπουλος 
Νικόλαος Φύλλας 
Γεώργιος Σϊμος *
’Ιωάννης Κόκκινος 
Πέτρος Κυπριωτέλης 
Κων) νος Ά θ. Βερναρδάκης 
Λέων Μακρίδης .
Χρηστός Πυρπασσόπουλος

Ροδόλφος Χατζηαθανασίου · 
Αντώνιος Μωραίτης 
Φωκίων Κουντουριώτης 
Κωνσταντίνος Κόκκινος

Μαρία - Νίκη Ζωρογιαννίδου 
’Ιωάννης Κομψόπουλος ·
Σωτήριος Α. Σκούταρης 
Μιχαήλ Πριονιστής 
Α. Σ. Άναστασιάδης 
Αικατερίνη Χαριάτη 
Δημήτριος Καμίτζος 
Γεώργιος Τουμπαλίδης · '
Γ. Σ. Σεφεριάδης ( =  Γ. Σεφέρης)

Αλέξανδρος Ρόσιος ,
Κ. Π. Τάκινθος

Δήμος Παπαδημητρίου 
Νικόλαος Καχτίτσης 
Νικ. Άμπατζόγλου 
Δημήτριος Μ. Βικέλας 
Γεο')ργιος Μολφέτας 
Παναγιώτης Τριφύλλης 
Φωκίων Κουντουριώτης

Αίκατερίνη Χαριάτη

Ελευθέριος Ν. Τζελέπης 
Ελευθέριος Ν. Τζελέπης ■ 
Ελευθέριος Ν. Τζελέπης 
Μ. Γ. Λιμπεράκης 
Ελευθέριος Ν. Τζελέπης
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Prior Nicholas 
Segatore Μ.
Spartacus A- 
Splitte Victorian 
Thanos Kontes 
The Unknown Diplomate 
Umar Kazim

Νικόλαος Καχτίτσης 
Μιχαήλ Πριονιστής 
Κ. Λειβαδάς 
Νικόλαος Καχτίτσης 
Μεθόδιος Κοντοστάνος 
Ελευθέριος Ν. Τζελέπης 
’Ελευθέριος Ν. Τζελέπης

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: ΤΓΠΟΓΡΑΦΙΚΛΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ —  ΒΙΒΛΙΟΣΓΛΛΟΓΗ
Μ. ΒΟΓΔΟΤΡΗ

α) Β Ι Β Λ Ι Α
* Έ λλη  ’Αλεξίου: «Γιά νά γίνει Μεγάλος». ’Αθήνα 1966.
* «’Απόστολος Μαγγανάρης. *0 δημοσιογράφος - Ό  συγγραφέας - Ό  ποιητής». 

Εστία Νέας Σμύρνης. Νέα Σμύρνη 1973.
* 9 — Γενικόν Συμβούλιον Βιβλιοθηκών τής 'Ελλάδος — 9. «'Ελληνική Βιβλιο

γραφία. Κατάλογος τών έν τή Εθνική Βιβλιοθήκη κατά νόμον κατατεθειμένιον 
άντιτύπων. Έ τος 1930. Έπιμελεία Ν ι κ ί ο υ  Α.  Β έ ρ τ η ,  βιβλιοφύ- 
λακος Εθνικής Βιβλιοθήκης τής Ελλάδος. ’Εν ’Αθήναις. Έκ τοΰ Έθνικοΰ Τυ
πογραφείου, 1936.

* Βασίλειον τής Ελλάδος. Τπουργεΐον θρησκευμάτων και ’Εθνικής Παιδείας. 14
—  Γενικόν Συμβούλιον Βιβλιοθηκών τής Ελλάδος —  14. «Ελληνική Βιβλιο
γραφία. Κατάλογος τών έν τή ’Εθνική Βιβλιοθήκη κατά νόμον κατατεθειμένων 
άντιτύπων. Τεϋχος 6ον, 1936. Έπιμελεία Ν ι κ ί ο υ  Α. Β έ ρ τ η ,  βι- 
βλιοφύλακος ’Εθνικής Βιβλιοθήκης τής Ελλάδος. Πρόλογος Γ. Χαριτάκη, κα- 
θηγητοΰ κλπ. καί Προέδρου τοΰ Γ.Σ.Β.Ε.» Έν ’Αθήναις. Τυπογραφεΐον Σ. Κ. 
Βλαστοΰ, 1938.

* Βασίλειον τής Ελλάδος. Τπουργεΐον Θρησκευμάτων καί Εθνικής ΙΙαιδείας. 17
—  Γενικόν Συμβούλιον Βιβλιοθηκών τής Ελλάδος — 17. «Ελληνική Βιβλιο
γραφία. Κατάλογος τών έν τή Εθνική Βιβλιοθήκη κατά νόμον κατατεθειμένων 
άντιτύπων. Τεϋχος 8ον, 1938. Έπιμελεία Ν ι κ ί ο υ  Α.  Β έ ρ τ η ,  Τμη- 
ματάρχου Εθνικής Βιβλιοθήκης τής Ελλάδος. Έν ’Αθήναις. Τυπογραφεΐον Σ. 
Κ. Βλαστοΰ, 1939.

* Βασίλειον τής Ελλάδος, Τπουργεΐον Θρησκευμάτων καί Εθνικής ΙΙαιδείας. 18
—  Γενικόν Συμβούλιον Βιβλιοθηκών τής Ελλάδος — 18. «Ελληνική Βιβλιο
γραφία. Κατάλογος τών έν τή Εθνική Βιβλιοθήκη κατά νόμον κατατεθειμένων 
άντιτύπων. Τεϋχος 9ον, 1939. Έπιμελεία Ν ι κ ί ο υ  Α. Β έ ρ τ η ,  Τμη- 
ματάρχου Εθνικής Βιβλιοθήκης τής Ελλάδος. Έν ’Αθήναις. Τύποιος Σ. Κ. 
Βλαστοΰ, 1940.

* Λεσβιακή Έ κθε!η  1939. Γ. Β α λ έ τ α :  «Αίολική Βιβλιογραφία 1566
—  1939. Βιβλία - έντυπα τυπωμένα στή Λέσβο καί στήν Αίολική περιοχή της 
=  Βιβλία - έντυπα γραμμένα άπό Λεσβίους - Άδραμυτινούς». Καλλιτεχνικόν 
Τυπογραφεΐον Γεωργίου Π. Ξένου, Βιργινίας Μπενάκη άρ. 9. Άθήναι (1939) .

* Δαμιανός Βουλγαράκης (Φοίβος Πένης) : «’Άδειες ώρες». Λάρισα 1967.
* 1 3  —  Γενικόν Συμβούλιον Βιβλιοθηκών τής Ελλάδος — 13. «Ελληνική Βι

βλιογραφία. Κατάλογος τών έν τή Εθνική Βιβλιοθήκη καί τής Βουλής κατά 
νόμον κατατεθειμένων άντιτύπων. Συμπληρωματικόν τεϋχος τών έτών 1930 — 
1934. «Επιμελείς Γ ε ω ρ γ ί ο υ  Ν.  Γ ι α κ ο υ μ έ λ ο υ ,  υπαλλήλου 
Εθνικής Βιβλιοθήκης τής Ελλάδος. Έν Αθήναις. Έ κ τοΰ Έθνικοΰ Τυπογρα
φείου, 1937.



* Τάκη Δόξα: «Ήλειακή Γραμματολογία. Κείμενα συγγραφέων καί ποιητών κα
τάλληλα γιά διδασκαλία στά Γυμνάσια». Πύργος ’Ηλείας 1963. "

* Στράτης Εύστρατιάδης: «θολοί όρίζοντες». Διηγήματα. Εκδότης Α. Μαυρίδης. 
’Αθήνα 1943.

* Γειοργίου I. Ιναββαδία: «Γεώργιος Μολφέτας. Ό  ποιητής καί δ μουσικός». Πρό
λογος Δημ. Λαμπίκη. Άθήναι 1953.

* «Νέον άπλετον φώς είς τήν Μικρασιατικήν Καταστροφήν καί δ στρατηγός Λού- 
φας». Έκδίδεται έπιμελεία Ε ύ α γ γ έ λ ο υ  Λ α χ α ν ο κ ά ρ δ ο υ ,  δη
μοσιογράφου. Τύποις «Εθνικής "Ωρας» — 'Ιπποκράτους 7, Άθήναις 1928.

* Δημήτρη II. Λιάτσου: «Κοκκινιά. "Ενα δνομα, μιά πολιτεία. Ή  πολιτιστική καί 
πνευματική πορεία της». Πρόλ&γος Σάββα Παπαδόπουλου. Νίκαια I960.

* Στρατή Εύστρατιάδη: «Γράμματα καί Τέχνες στή Νίκαια». Έκοδσις Φιλολο
γικού Συλλόγου Νικαίας. (Νίκαια 1960).

* Φώκος Κουντουριώτης: «Εξήντα χρόνια δημοσιογραφία. 'Ένας Κόσμος, μιά Ε 
ποχή». ’Αθήνα 1975.

* Κώστα Γ. Μίσσιου: «θύμηση Γεωργίου Μίσσιου». ’Αθήνα 1973.
* Κ. Μ. Μιχαηλίδη: «Συμβολή στήν Αιολική Βιβλιογραφία». ’Αθήνα 1940.
* Γεωργίου I. Μιχαλογιάννη, δικηγόρου: «’Αλέξανδρος Σβώλος. Ό  άνθρωπος - 

Ό  σοφός - Ό  πνευματικός καί πολιτικός Η γέτης - Ό  άγωνιστής». Άθήναι 1957.
* Αλεξάνδρου Άρ. Οίκονόμου: «Τρεις άνθρωποι. Συμβολή είς τήν ιστορίαν του 

Ελληνικού Λαού (1780 - 1933). Τόμος δεύτερος: Δημήτριος Μ. Βικέλας». Ά 
θήναι 1953.

* Λ. Πανσέληνος: «Τότε πού ζούσαμε...» (Άθήναι) , Κέδρος 1974.
* Μήτσος Παπανικολάου: «Ποιήματα». Είσαγωγή καί έπιμέλεια Τάσου Κόρφη. 

1966. Εκδόσεις Διαγωνίου, Θεσσαλονίκη.
* «Ό Ίιοάννης Δ. Ράλλης δμιλεΐ έκ του τάφου». Έπιμελεία Γεωργίου I. Ράλλη.

Άθήναι 1947. ’
* Χρήστού Σωκρ. Σολομωνίδη: «Ή Δημοσιογραφία στή Σμύρνη 1821- 1922». 

’Αθήνα 1959.
* Ίγνάτης Τρελός: «Οί ώρες τής Κυρίας Έρσης. 'Ένα ψευδώνυμο δοκίμιο τοΰ 

Γιιόργου Σεφέρη καί ενα άνέκδοτο γράμμα τοΰ Νίκου Καχτίτση φροντισμένα 
καί σχολιασμένα άπό τόν Γ. Π. Εύτυχίδη». ' Ε ρ μ ή ς ,  Αθήνα 1973.

* Ήλία Τσιριμώκου: «Μνήμη. Σκιαγραφία Ίωάννου Ίωάννου Τσιριμώκου». Ε κ 
δόσεις «ΑΛΦΑ» I. Μ. Σκαζίκη, (Άθήναι 1953) .

* Άρχεΐον Εύβοϊκών Μελετών. Παράρτημα τοΰ τρίτου τόμου. Γ. I. Φ ο υ 
σ ά ρ α  : «Εύβοϊκή Βιβλιογραφία. Βιβλία καί έντυπα πού μιλοΰν γιά τήν
Εύβοια καί τις Βόρειες Σποράδες — Βιβλία καί έ'ντυπα γραμμένα άπό Εύβοεΐς
— Βιβλία καί έντυπα τυπωμένα στον νομό Εύβοιας». Βραβείο Ακαδημίας Α θη
νών (1946). ’Έκδοση Εταιρίας Εύβοϊκών Σπουδών, (Άθήναι, 1955, 1956, 
1958).

* Π ά ν ο υ Φ ύ λ λ η : «Τσιριγώτικα». Σειρά Β '. (Άθήναι 1947).
* Μαξίμ Γκόρκυ: «Ή οικογένεια Όρλώφ». Μετάφραση Ν. Αδάκρυτου. ’Εκδοτι

κή Εταιρία Γ. Παπαδημητρίου & Σιας. Άθήναι (1925) .
* Λ. Άκροθαλασσίτη: «Βραδινά τραγούδια». Πόλη. Τυπογραφικά Καταστήματα 

«Ή Ανατολή» — Πέραν, 1912.
* Θ. Άλιβεριώτη: «Γιαλό Γιαλό καί άλλα διηγήματα». Άθήναι 1956.
* Μάτση Άνδρέου: «Μάης, Ίούνης & Νοέμβρης». ’Ίκαρος Εκδοτική Εταιρία. 

(Άθήναι, 1945).
* Ά ζίζ Νεσίν: «Διηγήματα». Μετάφραση άπ’ τά Τούρκικα "Ερμου Άργαίου. 

1964. Πολιτικές καί Λογοτεχνικές Εκδόσεις.



ϋΡΩΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ»

* Ελένη Άργέστη: «Ή γκρίζα πολιτεία». Ποιήματα. Πρόλογος Γ. Βαλέτα. Α 
θήνα. ’Εκδόσεις «Πηγής», 1964.

* Ατλαντικού: «Μαρίκα», (αθηναϊκό διήγημα». Αθήνα 1919.
* Α.Ω.: «Δοκίμιον παραθέσεως τής προ καί μετά τό Χάτ — Σερίφιον καταστά- 

σεως τής Μυτιλήνης καί ή μαρτυρία τών Μυτιληναίων». Έν Κωνσταντιναυπό- 
λει, 1843.

* Μιχαήλ Βέριους: «Ή σκαπάνη πού γκρεμίζει τή Βαστίλλη τοΰ ψεύδους». Ποι
ήματα. Αθήναι 1939.

* Α. Βρατσάνου: «Βοήθημα καταστροφών - ναρκοπολέμου». Εκδοτικό «Ελεύθερη 
Ελλάδα». Γενάρης 1948.

* Γιάννης Γαλανός: «Χελιδόνια». Ποιήματα. Αθήνα 1968.
* Γιάννης Γαλανός: «Γαλαξίας». Ποιήματα, (Αθήναι) 1969.
* Μάνος Γαλάτης: «"Οταν μιλήση τό αίμα». Διήγημα. Δράμα 1930.
* Νίκου Γιαννίκου: «Έλληνοαμερικανικαί περιπέτειαι». Ήθογραφίαι έκ τοΰ πρα

γματικού μας βίου». Νέα Ύόρκη, 1927. ν
* Φωτ. Δήμου: «'Ιστορία τής τουρκοκρατουμένης Λέσβου. Τεΰχος Α' (1462— 

1912). Εκδότης Παναγ. Τσιβιλής καί Σια. Μυτιλήνη 1931.
* Φ. Δήμου: «'Ιστορία τής τουρκοκρατουμένης Λέσβου. 1462 - 1912. Τεΰχος Γ '. 

1826 - 1912». Τύποις Π. Τσιβιλή καί Σια. Μυτιλήνη 1935.
* Δόγης Δόγιας: «Ροδοπέταλα καί άγκάθια». Αθήναι, (ά.ε.) . .
* Δγος "Ιριδας: «Ό χαμός τής μάννας. Στίχοι τοΰ καϋμοΰ έλεύθεροι, πεζοί». Πει
* Δγος "Ιριδας: «’Άριστα, "Αριστα!! (Κωμωδία)». Πειραιεύς 1930.

ραιεύς 1930.
* Σταθάκη Καλέργη: «Γυμνά σώματα». Αθήναι 1954.
* I. Κρ. «I αποκατάστασι τόν προσφίγον στίν Ελλάδα». Ροστόφ /  Ντόν. Εκδοτικό 

«Κομυνιστίς», 1934.
* Α. Κωνσταντινίδη: «Ό ποιητής Κων. Καβάφης». Αθήναι 1943.
* Φλοίσβου Λογαρά: «Ό αθλητισμός ώς κοινωνικός παράγων». Αθήναι 1935.
* Γ. I. Μαράντης: «Έμάθετέ τα; Έκλέψανε, λέει, τό Γαρεφαλιώ! Κρητική ήθο- 

γραφία. ’Έκδοση του συγγραφέα. Εικόνες τοΰ Γερ. Γρηγόρη. Αθήνα. Τυπογρα
φείο Άφών Γ. Ροδή, 1939.

* Σ. Μαράντος: «Παραμύθια τοΰ ’Όφμαν». Ποιήματα. Αθήνα 1939.
* Μεσεβρινός: «Δώδεκα ποιήματα γιά τήν Κύπρο». Αθήνα 1965.
* Μεσεβρινός: «Τό μήνυμα τοΰ Κωνσταντίνου Άμάντου. Σχέδιο σέ δέκα τρία δελ

τία». Αθήνα 1966.
* Μεσεβρινός: «Ή Βασιλεία στήν Ελλάδα». Lund 1968.
* Πέτρου Μπεφάνη: «Τά Σουκιουφέ». Άϊβαλί 1921.
* Πέτρος Πήλιος: «Τά εκθετα τοΰ θεοΰ». Διηγήματα. Αθήνα 1963.
* Χρήστος Πύρπασσος: «Στιγμές αγάπης». Ποιήματα. Αθήνα 1939.
* Τάσος Στύπας: «Γύρω άπό τούς θησαυρούς τής γης». Έν Άθήναις (1934),
* Πάνος Φύλλης: «Γαλάζια θλίψη». Ποιήματα. Αθήνα 1959.
* Kontes Thanos: «Ό λογίας. Διήγημα πατριωτικόν πρός έθνικήν αγωγήν».

Έ ν Χαλκίδι. Έ κ  τοΰ τυπογραφείου «Εύρίπου», 1927.
* A. Spartacus: «Βενετσιάνικοι έρωτες». Μυτιλήνη 1929.
* «Les Faux prophetes». Par Argus. (New York, 1942).
* «La Guerre sans issue. Textes aUemands reunis et commentes par Argus. (New I 

York, 1941).
* «The Greek Miracle». By «Athenian». Translated, with a foreword by David ?, 

Walker. London 1942.
* Henri Tombros: «Les nouveaux cimitieres». Difros, Athenes 1964. ·ϊ



* Kazim Umar: «Angora et Berlin. Le complot germano - kemaliste contre le 
traite des Versailles». Paris 1922.

β) Ε Φ Η Μ Ε Ρ Ι Δ Ε Σ

• * Ά  ν α γ έ ν ν η σ ι ς: ’Ανεξάρτητος πολιτική, οικονομική καί φιλολογική έφημε-
■ ρίς. Κοκκινιά - Νίκαια (1932- 1940). ,
; * Έ  ρ γ α τ ι κ ή Δ η μ ο κ ρ α τ ί α :  Μηνιάτικη έκδοση. Άθήναι (1964 - 1967).
I * Ή  Α υ γ ή :  Πρωινή εφημερίδα τής Άριστεράς. Άθήναι (1974- 1976).
' * II α ρ α τ η ρ η τ ή ς: Πολιτική έφημερίς τών πέριξ Δήμων του Πειραιώς. Νίκαια
: (1951 - 1972).

*· Ρ ι ζ ο σ π ά σ τ η ς :  ’Όργανο τής Κεντρικής Επιτροπής το 0 Κομμουνιστικού 
'r Κόμματος Ελλάδας. Άθήναι (1974- 1976).

: γ) Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ι Κ Α

; * Α Ν Τ Ι :  Άθήναι (1975).
\\· * Δ η μ ο κ ρ α τ ι κ ό ς  Σ τ ρ α τ ό ς :  (1948 -1949).

 ̂ * Δ ι α γ ώ ν ι ο ς: Θεσσαλονίκη (1975).
; * Έ  π ι θ ε ώ ρ η σ η Τ έ χ ν η ς :  Άθήναι (1954-1967). ·
: * Ε ύ ν ο μ ί α: Άθήναι (1864).

|  * Θ ε ρ μ ο π ύ λ ε ς :  Πειραιεύς (1962 - 1963) .
.ν * θ  ε σ σ α λ ι κ ή Ε σ τ ί α :  Λάρισα (1973 - 1976) .

* Μ α γ ν η σ ι α κ ά: Βόλος (1971).
■ * Ν έ α Ε σ τ ί α :  Άθήναι (1927 - 1975).
 ̂ * Ν έ α Ζ ω ή :  Σμύρνη (1920 - 1922).

J  * Ν ε ο ε λ λ η ν ι κ ό ς Λ ό γ ο ς :  Άθήναι (1974).
'■ϊ * Ξ ε κ ί ν η μ α: Νίκαια (1953).
Λ * Π α ρ ν α σ σ ό ς: Άθήναι (1967).
' * Σ μ ύ ρ ν α: Νέα Σμύρνη (1976). -
'  ί»  -

I δ) Β Ι Β Λ Ι Ο  Κ Ρ Ι Σ Ι Α Ι

I  * Κ ίΡΙΑΚΟΓ ΝΤΕΛΟΠΟΓΛΟΓ: «ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ ΨΕΓΔΩ- 
I ΝΓΜΛ». ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΙΣ. ΑΘΗΝΑΙ. ΚΟΛΛΕΓΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ, 1969.
|  * Τηλέμαχος Άλαβέρας: έφ. Έ  λ λ η ν ι κ δ ό Β ο ρ ρ ά ς » .  Θεσσαλονίκη, 6 Αύ- 
I γούστου 1970.
! * Ρένος Ήρ. Άποστολίδης: π. Ν έ α  Σ ύ ν ο ρ α .  Άθήναι, Νοέμβριος - Δεκέμβριος

1974.
* Δημ. Άστερινός: π. CI σ τ ο ρ ί α. Άθήναι, Νοέμβριος 1970.
* Κ. Θ. Δημαράς: έφ. Τ ό Β ή μ α. νΆθήναι, 20 καί 27 Φεβρουαρίου 1970.

|  * Λουκία Δρούλια: π. Ό  Έ  ρ α ν ι σ τ ή ς. Άθήναι, Δεκέμβριος 1970.
μ * Ξ. Α. Κοκόλης: π. Έ  λ λ η ν ι κ ά. Τόμος 23ος. Θεσσαλονίκη 1970.

^  * Ισαβέλλα Μαλόβρουβα: π. Σ μ ύ ρ ν α. Νέα Σμύρνη, Νοέμβριος - Δεκέμβριος 1970. 
I  * Σάββας Ποιμενίδης: π. Ρ ο τ ό ν τ α. Θεσσαλονίκη 2/1970. 
ί  * Κ. Ν. Τριαντάφυλλου: έφ. Ή  Ή  μ έ ρ α τ ώ ν  Π α τ ρ ώ ν. Πάτραι, 26 Ίου- 
|  νίου 1970.
I  * Παύλος Φλώρος: έφ. Δ η μ ο π ρ α σ ι α κ ά  Ν έ α .  Άθήναι, 19 Μαρτίου 1970. 
£ * Παύλος Φλώρος: έφ. Π ρ ο σ φ υ ’γ ι κ ό ς  Κ ό σ μ ο ς .  Άθήναι, 29 Μαρτίου
I  197°·
I  * Ά γγελος Φουριώτης: έφ. Ά  π ο γ  ε υ μ α τ ι ν ή. Άθήναι, 10 Ίανουαρίου 1970.
•ί'- 
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* Ί .  Μ. Χατζηφώτης: έφ. ’Έ  θ ν ο ς. Άθήναι, 28 Ίανουαρίου 1970.
* Ί .  Μ. Χατζηφώτης: π. Κ ρ ι τ ι κ ά Φ ύ λ λ α .  Άθήναι, ’Ιανουάριος 1971.
* Μ. ΒΟΥΔΟΪΡΗΣ: «ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ. 

Φ Ι Λ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Α  Ψ Ε Γ Δ Ω Ν Ϊ Μ Α » .  UTRECHT 1971.
* Μ. ΒΟΓΔΟΓΡΗΣ: «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΓΓΓΡΑΦΙΚΑ ΨΕΥΔΩΝΥΜΑ (1800 - 1-973). 

ΔΕΓΤΕΡΑ ΣΕΙΡΑ. UTRECHT 1973.
* Κλέαρχος Αναγνώστου: έφ. Π ρ ω τ ο π ό ρ ο ς. Έτος 13ον, φ. 10, Βρυξέλλαι, 

’Οκτώβριος 1972, σ. 2α.
* Ν. Δήμου: έφ. Έ  κ τ ε λ ω ν ι σ τ ή ς. Έτος Κ Σ Τ ', φ. 678, Πειραιεύς, 16 ’Ο

κτωβρίου 1972, σ. 2α.
* Καλλιόπη Ελευθερίου: έφ. Λ α ϊ κ ό ς  Α γ ώ ν α ς .  ’Έτος XXII, φ. 102, 

Βουδαπέστη, 22 Δεκεμβρίου 1972, σ. 2α.
* Καλλιόπη Ελευθερίου: έφ. Λ ε υ τ ε ρ ι ά .  Έτος 25ον, φ. 2, Σόφια, 11 Ία- 

νουαρίου 1973, σ. 2α.
* Καλλιόπη Ελευθερίου: έφ. Ε λ ε ύ θ ε ρ η  Π α τ ρ ί δ α .  Έτος Ε ', φ. 237, 

Λονδϊνον, 14 Ίανουαρίου 1973, σ. 2α.
* Ισαβέλλα Μαλόβρουβα: π. Σ μ ύ ρ ν α .  ’Έτος Η ', τεΰχος 62, Νέα Σμύρνη, 

’Οκτώβριος 1973, σ. 222α.
* Γεώργιος Α. Παναγιώτου: έφ. Π ρ ω ι ν ή  τ ή ς  Δ ε υ τ έ ρ α ς .  Βόλος, 31

Αύγούστου 1972.
* Γεώργιος Α. Παναγιώτου: έφ. Π ρ ω ι ν ή  τ ή ς  Δ ε υ τ έ ρ α ς .  Έτος Β ',

φ. 88, Δευτέρα 27 Αύγούστου 1973, σ. 2α.
* Μανώλης Πράτσικας: έφ. Μ ω ρ ι & ς. Έ τος Β ', φ. 54, Πάτραι, 2 Φεβρουά

ριου 1974, σ. 2α.
* Γ. Πρωτοποριακός: έφ. Π ρ ω τ ο π ό ρ ο ς .  Έτος 14ον, φ. 9, Βρυξέλλαι, Σε

πτέμβριος 1973, σ. 2α.
* Γ. Πρωτοποριακός: έφ. Ν έ ο ς  Δ ρ ό μ ο ς ,  φ. 699 (3663) , Τασκένδη, 9 

Απριλίου 1974, σ. 2α.
* Χαρίλαος Στεφάνου: έφ. Ν έ ο ς  Δ ρ ό μ ο ς ,  φ. 173 (3363), Τασκένδη, 2

Σεπτεμβρίου 1972, σ. 3η.
* Κ. Ν. Τριαντάφυλλου: έφ. Ή  Η μ έ ρ α  τ ώ ν  Π α τ ρ ώ ν. Έτος 30όν,

φ. 9032, Πάτραι 14 Ιουνίου 1974, σ. 3η.
* Γιάννης Ε. Χατζημανωλάκης: π. Φ ι λ ο λ ο γ ι κ ή  Σ τ έ γ η .  Έτος Γ , 

τεΰχος 22, Πειραιεύς, Δεκέμβριος 1974, σ. 221η.
* (άνυπόγραφος) : έφ. Ή  Θ ε σ σ α λ ί α .  Έτος 75ον, φ. 23. 476, Βόλος, 5

Αύγούστου 1973, σ. 6η.
* (άνυπόγραφος) : έφ. Ν έ ο ς  Δ ρ ό μ ο ς ,  φ. 163 (3906), Τασκέντη, 23 Αύ

γούστου 1973, σ. 4η.
* (άνυπόγραφος) : έφ. Χ α ρ α υ γ ή .  Έτος ΙΗ ', φ. 6211, Λευκωσία, 17 Ία-

νουαρίου 1974, σ. 4η.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

* Αύτόνομος θρ. =  Guido Bellamano
Γιάννη Λεύκη: «Γύρω άπό τό περιοδικό «Άβγή». Περ. Ν έ α  Έ π ο χ ή .  Πε
ρίοδος Β Λ, τεΰχος 103, Λευκωσία, ’Οκτώβριος - Νοέμβριος 1973, σ. 781.

* Δημητριάδης Δημήτριος =  Ντόριαν.
Γιάννη Λεύκη: «Μνήμη Γιάγκου Ήλιάδη». Περ. Ν έ α  Έ π ο χ ή .  Περίοδος 
Β ',  τεΰχος 100, Λευκωσία, Απρίλιος - Μάϊος 1973, σ. 641.



* Ζήνων ’Αριστείδης =  Συντηρητικός. . ,
Γιάννη Λεύκη: «Μνήμη Γιάγκου Ήλιάδη». Περ. Ν έ α  Ε π ο χ ή *  Περ10-
δος Β ', τεΟχος 100, Λευκωσία, ’Απρίλιος - Μάϊος 1973, σ. 640.

* Ήλιάδης Γιάγκος =  Φαέθοντας. ,
Γιάννη Λεύκη: «Μνήμη Γιάγκου Ήλιάδη». Περ. Ν έ α  Ε π ο χ ή .  Περίο
δος Β ', τεΰχος 100, Λευκωσία, ’Απρίλιος - Μάϊος 1973, σσ. 637— 638.

* Λασκαρίδης, θ .  =  Σλαβέϊκωφ.
Μ. Μ. Παπαϊωάννου: «Τό φως πού καίει» καί ή έποχή του». Περ. Ν έ α  Ε 
π ο χ ή .  Περίοδος Β ', τεΟχος 100, Λευκωσία, ’Απρίλιος - Μάϊος 1973, σ. 628.’

* Λεύκης ’Ιωάννης =  *0 Εκείνος.
'Γιάννη Λεύκη: «Γύρω άπό τό περιοδικό "  Ά βγή” ». Περ. Ν έ α  Έ  π ο χή. 
Περίοδος Β ', τεΰχος 103, Λευκωσία, ’Οκτώβριος - Νοέμβριος 1973, σ. 782— 783.

* Φραγκούδης Μενέλαος =  Όνήσιλος.
Γιάννη Λεύκη: «Θύμιση Γλαύκου ’Αλιθέρση». Περ. Ν έ α  Έ π ο χ ή .  Περί
οδος Β ', τεΰχος 94, Λευκωσία, ’Απρίλιος - Μάϊος 1972, σ. 309. *

Φ Ε Γ  Δ Ω Ν Γ  ΜΑ Ο Ν Ο Μ Α Τ Α

Ντόριαν
Ό  ’Εκείνος
Όνήσιλος
Σλαβέϊκωφ
Συντηρητικός
Φαέθοντας
Bellamano Guido

Δημήτριος Δημητριάδης' 
’Ιωάννης Λεύκης 
Μενέλαος Φραγκούδης 
θ . Λασκαρίδης 
’Αριστείδης Ζήνων 
Γιάγκος Ήλιάδης 
θρ. Αύτόνομος

Β Ι Β Λ Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α

γ) Περιοδικά

* Ν έ α Έ π ο χ ή :  Λευκωσία, Κύπρος (1971— 1976) .



Π ΑΥ ΛΟ Υ Α. ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ 
Δ ιόά κ τορος  Κο ινω ν ιολογ ίας  του Π ανεπ ιστημ ίου  Tubingen 

Έ π ιμελητοϋ  του Π ανεπ ιστημ ίου  Ίω α ν ν ίν ω ν

Η Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Η  Κ Α Ι  Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Τ Ι Κ Η  

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Ι Σ  Τ Ο Ν  Ε Α Α Η Ν Ω Ν  Φ Ο Ι Τ Η Τ Ω Ν *

( Ε Ρ Ε Υ Ν Α )

12.  Προς  μ ί αν  μ ε τα ρ ρ ύ θ μ ι σ ι ν  τ ή ς  ’Ο ρ θ ο δ ο ξ ί α ς ;

1. Γενικά. Ή  έρώτησις αυτή ενδιαφέρει ζωηρότατα ’Ορθοδόξους καί μή ’Ορ
θοδόξους χριστιανούς. Ή  ’Ορθόδοξος Εκκλησία χρειάζεται μίαν μεταρρύθμισιν; Έ άν  
ναί, πρός ποιαν κατεύθυνσήν; Ή  έρώτησις αυτή έτέθη εις τούς φοιτητάς άρχικώς 
άνευ ειδικών περιορισμών, θέλομεν νά γνωρίσωμεν κατά πόσον μία υγιής μεταρρύ- 
θμσ'ιις τής Εκκλησίας είναι νοητή καί ευκταία244. Μόνον 2,8% δλων των φοιτητών 
είναι έναντίον πάσης μεταρρυθμίσεο^ς. 21,9% των φοιτητών έπεφυλάχθησαν νά άπαν- 
τήσουν. '£2ς δικαιολογίαν ώιά τήν στάσιν των αυτήν άνέφερον δτι είναι αναρμό
διοι ή δέν έχουν ούδέν ενδιαφέρον έναντι των προβλημάτων τής Εκκλησίας ή βλέ
πουν δυσκολίας εις τό θέμα. Περίπου 75% δλων των Ιρωτηθέντων επρότειναν καί 
μίαν μεταρρύθμισιν. Χρησιμοποιοϋμεν τήν κριτικήν αυτήν των νεαρών φοιτητών οί 
όποιοι παντοΰ καί πάντοτε243 είναι έτοιμοι νά κρίνουν τά πάντα μέ τό επαναστατικόν 
των πνεϋμα. "Οταν ό "Ελλην φοιτητής όμιλεΐ περί μεταρρυθμίσεως ή άνακαινίσεως, 
δέν σκέπτεται τάς δογματικάς βάσεις τής ’Ορθοδοξίας, άλλα απαιτεί ενα εκσυγχρο
νισμόν εις τό τελετουργικόν, εις θέματα διοικήσεως, καθώς επίσης τοΰ προσωπικού 
τής ’Εκκλησίας. Δέν άπτεται των δογμάτων τής ’Εκκλησίας, αλλά άντιθέτως ύπερ- 
αμύνεται αυτών. Ουτω είπεν μία φοιτήτρια: « Ε π ’ ούδενί λόγω επιτρέπονται άλλα- 
γές στήν ’Εκκλησία καί μάλιστα δογματικές, άλλοιώς θά διαλύση καί θά παύση νά 
είναι ’Ορθόδοξος» (συν. 134) . Μία άλλη φοιτήτρια είναι πολύ προσεκτική είς τήν 
άπάντησίν της επί τής ερωτήσεως αυτής, διότι καθώς λέγει: «Υ πάρχει ελλειψις άν- 
δρών μέ μεγάλες εμπνεύσεις» (συν. 1 1 0 ) . Ώ ς ελέχθη, ή πλειονότης είναι υπέρ μιας 
άνακαινίσεως τής Εκκλησίας, διότι μέ τό πέρασμα τοΰ χρόνου έμφανίζονται καί 
νέα κοινωνικά προβλήματα (συν. 112) . Τό δτι αί άλλαγαί αύταί συνίστανται είς 
τήν μεταρρύθμισιν τής τάξεως τής Εκκλησίας καί δχι τής διδασκαλίας της τό κά- 
μνει σαφές ή άπάντησις ενός έρωτηθέντος: «Ή  ’Ορθόδοξος ’Εκκλησία χρειάζεται 
μιά μεγάλη μεταρρύθμιση: εξο)τερική (περιβολή τοΰ κλήρου, γένεια, καλυμμαύχι) 
καί έσο)τερική, ποιοτική άνύψωσι τοΰ κλήρου, συντόμευσι τής θείας λειτουργίας, 
γλωσσική διαμόρφωσι καί έξάπλωσι τής 'Αγίας Γραφής, ορθή έκτέλεσι τής Βυζαντι
νής μουσικής, περισσότερα καθίσματα στήν ’Εκκλησία, περισσότερη πειθαρχία κατά 
τήν ώραν τής θείας λειτουργίας» (συν. 67) . Αί πλεΐσται τών προτάσεων μεταρρυθμί
σεως αφορούν τον κλήρον περί τοΰ οποίου ήδη είς τήν προηγουμένην παράγραφον



«ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ

έγένετο λόγος. Ένταΰθα ασκείται δριμυτάτη κριτική έναντίον τών έπισκόπων.
2. Μεταρρύθμισις τοΰ ρόλου τών έπισκόπων.
α) Περιορισμός τής ύλικής καί διοικητικής των δυνάμεως: (Πρέπει νά σημειω- .

θή ένταΰθα δτι ή έρευνα έγένετο κατά τό 1965, έν τφ μεταξύ πολά πράγματα ήλ- 
λαξαν είς τήν Εκκλησίαν). Αναφορικούς μέ τήν τάξιν περί τής έκλογής και τής 
διοικητικής άρμοδιότητος τών Μητροπολιτών ασκείται μία δριμυτάτη κριτική έναν- 
τίον των τόσον άπό τούς φοιτητάς δσον καί άπό τάς φοιτήτριας. ’Ιδιαιτέρως έπιθετι- 
κοί είναι οί φοιτηταί έναντίον τής λαμπρότητος τών έπισκόπων, ή δποία εύρίσκεται '
είς όξεΐαν άντίθεσιν μέ τόν πτιοχόν πληθυσμόν καί τόν ίερέα τής ένορίας. «Έγώ 
βρίσκω τήν Εκκλησίαν πάντοτε πολύ άσυγχρόνιστη» είπε μία φοιτήτρια καί προσέ- 
θε,σεν δτι ή Εκκλησία όφείλει νά τηρήση τό Εύαγγέλιον περισσότερον πιστώς άνευ 
παρερμηνειών. Ή  επίχρυση στολή τών άρχιερέων χρειάζεται μία μεταρρύθμισή 
διότι τοΰτο είναι μία κακή τοποθέτησις χρημάτο)ν246,247, αύτό «είναι πολύ χρήμα χω
ρίς αξία» (συν. 37) . Ή  «άριστοκρατική ζωή τών έπισκόπων» (συν. 19) καί ή «άκρι- 
βή τους πολυτέλεια» (συν. 56) άγανακτα τούς νεαρούς άκαδημαϊκούς, οί όποιοι άπαι- 
τοΰν: «Οί Μητροπολΐται νά έκπληρώνουν τόν προορισμόν τους μέ τήν φτώχεια»
(συν. 14). Θά πρέπει τέλος πάντων «τό σκάνδαλον τών πάμπλουτων έπισκόπων κά
ποτε νά σταματήση» (συν. 122). Ή  οικονομική των εύμάρεια δέν δικαιολογείται με 
κανένα τρόπο. Οί φοιτηταί χρησιμοποιούν αυστηρόν λεξιλόγιον διά νά έκφράσουν -
τήν δυσαρέσκειάν τιον διά τήν κατάστασιν αυτήν. Οί φοιτηταί έν άντιθέσει πρός τάς 
φοιτήτριας έπιτίθενται κυρίως έναντίον τής ύλικής καί διοικητικής, δυνάμεως τών 
έπισκόπων. ’Απαιτούν τόν περιορισμόν τής ισχύος των, «πρέπει νά σταματήση ή κα- 
τάχρησι τής Θρησκευτικής πίστεως» (συν. 64) . Στενώς μέ τό θέμα αύτό είναι 
συνδεδεμένη ή κριτική τών φοιτητών άναφορικώς μέ τήν προσπάθειαν τών Μητρο
πολιτών 'νά μετατίθενται άπό τής μιας Μητροπόλεως είς άλλην έπιδιώκοντες άπο- 
κλειστικώς οικονομικήν άνοδον (3 συνς).

β) Κατάργησις τής άγαμίας. Είναι γνωστόν δτι μόνον έκ τοΰ άγάμου κλήρου ,
έκλέγονται έπίσκοποί. Ό  θεσμός οότος τής Εκκλησίας είναι, συμφώνο>ς πρός τήν 
άποψιν τών φοιτητών καί ιδιαιτέρως τών φοιτητριών, απηρχαιωμένος, άδικος καί 
καταστρεπτικός. Συμφώνως πρός τόν κανόνα τοΰτον οί έγγαμοι ιερείς τίθενται είς τό 1
περιθώριον, παραγκωνίζονται. Ή  άγαμία τών έπισκόπων καί τοΰ λοιποΰ άγάμου κλή- ;
ρου δέχεται τάς πλέον αύστηράς έπικρίσεις (πολλαί συνς) . Αιτία αύτής τής κριτι- ί
κής είναι μερικαί φήμαι περί τής ούχί ηθικής ζθ)ής μερικών άντιπροσώπιον τοΰ άνω- Τ:
τάτου κλήρου. Ώς έκ τούτου οί φοιτηταί άπαιτοΰν μίαν κάθαρσιν τής ήγεσίας τής /
Εκκλησίας. Δέν δύναται κανείς νά εί'πη δτι οί φοιτηταί ούτοι είναι έχθροί τής ’Εκ- \
κλησίας, διότι συμφώνως πρός τά λοιπά δεδομένα των πρόκειται περί προσώπων τά £
όποια ένδιαφέρονται ζ(οηρώς δι’ αύτήν (συνς 47, 59) .

3. Προτάσεις διά τήν μεταρρύθμισιν τοΰ λοιποΰ κλήρου. |
α) Καλή έκπαίδευσις. ’’Ηδη είς τήν προηγουμένην παράγραφον έγένοντο με- |

ρικαί προτάσεις δι’ αλλαγήν άναφορικώς μέ θέματα τοΰ κλήρου. Ό  ίερεύς διά νά 
πλησιάση τόν ιδεώδη τύπον του είναι ανάγκη νά γίνουν είς τήν Εκκλησίαν ώρισμέ- *
ναι μεταρρυθμίσεις. Ώ ς καί άνοπέρω έλέχθη δτι άπαραίτητος καί δλως έπείγουσα ?;ν
είναι μία καλυτέρα έκπαίδευσις τοΰ κλήρου. Τοΰτο είναι ή βάσις πάσης μεταρρυ- ^
θμίσεως. ’Ιδιαιτέρως δμο>ς πρέπει νά έλέγχεται ή ποιότης έκείνων οί δποΐοι προσέρ- ΐ'
χονται είς τόν κλήρον (συνς 100, 104) . "Οταν οί φοιτηταί είς άλλο σημεΐον ήρω- ·.;
τήθησαν εάν καί πώς θά ήδύνατο ή Εκκλησία νά βοηθήση είς τήν πνευματικήν ’.·
άνοδον τοΰ ’Έθνους, έπανέλαβον δτι δι’ ενα τοιοΰτον Ιργον άπαραίτητος προϋπόθεσις <■
είναι ή έκπαίδευσις τοΰ κλήρου ή δποία είναι χαμηλή. .' ·

Ίδιαιτέρο)ς πρέπει νά μεριμνήση ή ’Εκκλησία διά τό κήρυγμα. Οί φοιτηταί J
βλέπουν σαφώς τήν ποιοτικήν καί ποσοτικήν Ιλλειψιν τοΰ κηρύγματος. "Λνευ τοΰ ■ ;
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ζωντανού λόγου δέν δύναται νά πραγματοποιηθώ ή έκλαίκευσις τής διδασκαλίας τής 
Εκκλησίας. Τό κήρυγμα δφείλει νά μή είναι θεωρητικόν κα'ι άφηρημένον, άλλά ρεα
λιστικόν καί νά άφορίχ πράγματα τής καθημερινής ζωής.

β) Ή  βελτίωσις τής οικονομικής καταστάσεως. Οί νεαροί φοιτηταί βλέπουν σα
φώς τήν τεραστίαν οικονομικήν διαφοράν έσόδων μεταξύ έπισκόπτων καί άπλών ιε
ρέων. Ό  πτωχός ίερεύς λαμβάνει μισθόν μέ τόν όποιον σήμερον* (1965) δέν είναι 
δυνατόν νά ζήση άξιοπρεπώς (πολλαί συνς). Βεβαίως δέν θά πρέπει νά βλέπη κανείς 
τό λειτούργημα τοΰ ίερέως ώς έπάγγελμα, δμως είναι άδικία νά είναι καταδικασμέναι 
είς τήν πενίαν αί οίκογένειαι τών άνθρο')πων αύτών. Άναμφισβητήτως υπάρχουν ένο- 
ρίαι τών όποιων οί ιερείς έχουν πολλά τυχηρά —  προσωρινώς είχον άπαγορευθή 
είς ’Αθήνας κατά τό 1968 — γεγονός τό όποιον υποθάλπει τήν φιλαργυρίαν πολλών 
ιερέων. 'Ένας φοιτητής άνέφερεν: «Οί ιερείς έχουν έπιδράσει επάνω μου πολύ άσχη
μα, οί περισσότεροι άπό αύτούς είναι πολύ ταπεινοί τύποι. Άπό τήν στιγμήν πού θά 
βρεθούν μέσα στά χρήματα τής Εκκλησίας, χάνουν κάθε ηθική» (συν. 44), Τό γε
γονός τοΰτο δέν είναι τίποτε άλλο παρά εν φαινόμενον μιας έσφαλμένης διαρθριί^σεως. 
Τό δτι έν τφ μεταξύ έγένοντο άρκεταί μεταρρυθμίσεις τοΰ τύπου αύτοΰ «κατάργησις 
τών τυχερών, βελτίωσις τοΰ μισθοΰ τών Ιερέων τών βορείων περιοχών) είναι εν άκό- 
μη ενδεικτικόν δτι αί παρατηρήσεις τών φοιτητών έχουν ορθήν βάσιν.

Ή  προνομιοΰχος οικονομική κατάστασις τών επισκόπων, ή παραμελημένη οι
κονομική κατάστασις τών ιερέων τών μικρών περιοχών καί ή ελλιπής έκμετάλλευ- 
σις τής μεγάλης εκκλησιαστικής περιουσίας, ή δποία έάν είχεν άξιοποιηθή θά είχεν 
άποδώσει μεγάλα έσοδα, είναι τρεις βασικοί λόγοι ένεκα τών οποίων οί φοιτηταί 
προτείνουν οίκονομικάς μεταρρυθμίσεις είς τήν Έκκλησίαν καί τόν έλεγχον. αύτής 
άπό μέρους τοΰ κράτους. ’Ήδη προ 50 περίπου έτών ή Εκκλησία Ιδωσεν μεγάλας 
έκτάσεις είς τό Κράτος πρός διανομήν είς τούς άκτήμονας καί ώς άντάλλαγμα τό 
Κράτος άνέλαβεν τήν χρηματοδότησιν τών ίερέων. Ό  μισθός δμως αύτός είναι τό
σον χαμηλός, ώστε δέν έπιτρέπει μίαν άξιοπρεπή ζωήν είς τούς ιερείς. Συμφώνως 
πρός τήν γνώμην τών φοιτητών ή κατάστασις αύτή είναι άδικος, ώς έκ τούτου άπαι- 
τοΰν μίαν έπείγουσαν μεγαλυτέραν ύποστήριξιν τοΰ κατωτέρου κλήρου (συνς 82, 86, 
96).

Σχεδιάγραμμα 13. Ή  στάσις τών φοιτητών έναντι τής περιβολής τοΰ κλήρου.
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γ) Τό θέμα της περιβολής.
Αί προτάσεις μεταρρυθμίσεως άφοροΰν έπίσης καί τήν περιβολήν τοΰ κλήρου. 

Τόν τελευταΐον καιρόν παρατηρείται μεταξύ τοΰ πληθυσμοΰ τάσις υπέρ μιας αλλα
γής τής γνωστής περιβολής τοΰ κλήρου. Ά φ οΰ οί φοιτηταί διετύπωσαν προτάσεις 
άναφορικώς μέ θέματα τής Ε κκλησίας, ήρωτήθησαν εντελώς ιδιαιτέρως νά εκφρά- 
σουν τήν γνώμην των περί τής περιβολής τοΰ κλήρου, βεβαίως άνευ ούδενός έμμέσου 
ή αμέσου έπηρεασμοΰ άπό μέρους τοΰ έρευνητοΰ. Εις τό σχεδιάγραμμα 13 παρουσιά
ζεται ή γνώμη τών φοιτητών επί τοΰ θέματος.

"Οπως έξάγεται άπό τό σχήμα 13 αί φοιτήτριαι είναι υπέρ μιας αλλαγής τής 
παρούσης περιβολής μάλλον παρά υπέρ τής τελείας καταργήσεώς της. Έ ξ άπόψεως 
Πανεπιστημιακού κλάδου οί φοιτηταί τής Νομικής είναι οί πλέον συντηρητικοί άνα
φορικώς μέ τό θέμα αύτό. Τοΰτο ένδεχομένως έξηγεΐται καί άπό τό γεγονός δτι οί 
δικασταί φέρουν μίαν ειδικήν στολήν" ουτω οί φοιτηταί οδτοι είναι μάλλον υποστη- 
ρικταί ένός status quo παρά μιας επαναστατικής άλλαγής τής παρούσης καταστά- 
σεως. ’Αριθμητικώς οί φοιτηταί τής Φιλοσοφικής Σχολής ευρίσκονται εις τήν κορυ
φήν έκείνης τής δμάδος ή οποία ζητεί μίαν άλλαγήν εις τήν περιβολήν. Ε πίσης  
υπάρχει ένταΰθα καί μία διαφορά μεταξύ τών πρωτοετών καί τών τεταρτοετών φοι
τητών. Οί νεώτεροι φοιτηταί είναι περισσότερον έπιφυλακτικοί, ένφ οί παλαιότεροι 
είναι υπέρ μιας άλλαγής (69,4% πρός 53,2% τοΰ μέσου δρου) .

Ή  συσχέτισις τοΰ έκκλησιασμοΰ τών έρωτωμένων μέ τήν γνώμην τής περιβο- 
λής τού κλήρου, δεικνύει δτι έκεϊνοι οί όποιοι κυρίως είναι υπέρ μιας τελείας καταρ- 
γήσεως τής περιβολής, άνήκουν μεταξύ εκείνων οί όποιοι ουδέποτε πηγαίνουν εις 
τήν Εκκλησίαν. Μόνον 3% τών τακτικώς έκκλησιαζομένων ζητοΰν τήν κατάργησιν 
τής περιβολής. Οί φοιτηταί δλων τών άλλων ομάδων προτιμοΰν μίαν άλλαγήν.

4. Μεταρρυθμίσεις εις τήν θ .  Λειτουργίαν.
Τό μήκος, ή εκτασις τής θείας λειτουργίας πρέπει κατά τήν γνώμην τών φοιτη

τών νά περιορισθή καί επί πλέον άντί μιας θείας λειτουργίας νά γίνωνται δύο εις τήν 
αυτήν Εκκλησίαν (συν. 86) . Πολλοί ύμνοι τών άκολουθιών είναι βεβαίως ώραΐοι, 
δμως διά τόν λαόν γενικώς είναι άκατανόητοΓ οδτοι πρέπει, πάντοτε κατά τήν γνώ
μην τών φοιτητών, νά διατυπωθοΰν έκ νέου (συνς 31, 6 8 ) .  'Ως ήδη έλέχθη υπάρ
χουν σπάνιοι φοιτηταί εις τούς οποίους δέν άρέσει ή μουσική τής Εκκλησίας. Οί 
πλεΐστοι τών φοιτητών είναι μέν κατενθουσιασμένοι άπό τήν μουσικήν τής Ε κ κ λη 
σίας, ζητεί δμως τήν ορθήν έκτέλεσιν ταύτης. Υπάρχουν φοιτηταί οί όποιοι ευχα
ρίστως θά ήθελον μίαν χορωδίαν εις τήν Εκκλησίαν, δμως τοΰτο εις πολλάς Ε κ κ λ η 
σίας είναι δύσκολον νά πραγματοποιηθή. Εκκλησιαστικόν οργανον δέν ύπάρχει εις 
τήν ’Ορθόδοξον ’Εκκλησίαν πλήν έξαιρέσεων. Δύο φοιτηταί εύχαρίστως θά ήθελον 
νά ύπάρχη καί εις τάς άλλας Εκκλησίας.

Κ Ε Φ Α Λ Α  Ι Ο Ν  Π Ε Μ Π Τ Ο Ν

Κ Ο ΪΝΩ ΝΙΚ ΑΙ ΑΠΟΨ ΕΙΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΝ ΣΧΕΣΕΙ ΜΕ ΤΗ Ν  
ΘΡΗΣΚ ΕΥΤΙΚ ΗΝ ΤΩΝ ΤΟ ΠΟΘΕΤΗΣΙΝ

1. Είνα ι  ε υ χ α ρ ι σ τ ημ έ νο ι  ο ί  φ ο ι τ η τ α ί  άττό τ ήν  ζωήν των ;

1. Γενικά. Ή  άπάντησις εις τήν έρώτησιν αύτήν έξαρτάται άπό ένα πλήθος 
καταστάσεων τοΰ περιβάλλοντος καί άπό τήν ιδιοσυγκρασίαν έκάστου άτόμου.

Τό νά είναι κανείς εύχαριστημένος ή δχι άπό τήν ζωήν του έξαρτάται πολλά- 
κις άπό τόν τρόπον έξετάσεως καί ερμηνείας τών διαφόρων καταστάσεων καί συν
θηκών. Ή  ιδέα τήν όποιαν έχει τό άτομον περί έαυτοϋ καί αί προσδοκίαι άπό τόν



έαυτόν του καί το περιβάλλον του σχηματίζουν έντός του μίαν κατάστασιν εύχάρι
στόν ή δυσάρεστον και καθιστούν τον άνθρωπον εύχαριστημένον ή δυσαρεστημένον. 
Ή  μικρά'ή μεγάλη άπόστασις τής παρούσης καταστάσεως ένδς ατόμου καί είς τήν 
περίπτωσίν μας ένδς φοιτητοΰ, άπδ τούς δρίζοντας προσδοκίας του είναι συνήθως 
αιτία άπογοητεύσεως ή ίκανοποιήσεως (συν. 110). Ό  δρίζων αύτδς τών προσδοκιών 
eivat ποικίλης φύσεως, πνευματικής ή ύλικής συμφώνως προς τάς ιδέας τάς δποίας 
τδ άτομο ν εχει περί τοΰ ίδίου τοΰ έαυτοΰ του καί περί τοΰ κόσμου. Ούτω άνέφερεν 
μία δρφανή φοιτήτρια, τής δποίας ή μητέρα μόλις εξοικονομεί τδν έπιούσιον άρτον τών 
παιδιών της: «Είμαι ευχαριστημένη, δέν μου λείπει τίποτε» (συν. 4) . Τούναντίον 
μία άλλη φοιτήτρια ή δποία είναι μέλος εύπόρου σχετικώς οίκογενείας (δ πατήρ 
της ήτο ανώτερος δημόσιος υπάλληλος) : «*Οχι, δεν είμαι ευχαριστημένη άπδ τή 
ζωή μου, αισθάνομαι μία ανία. Κανονικά θά Ιπρεπε νά είμαι ευχαριστημένη κι5 δμως 
νομίζω δτι μου λείπει κάτι» (συν. 66).

Έξεταζόμενον τδ θέμα άπδ άπόψεως κοινωνιολογικής καί κοινωνικοψυχολογι- 
κής τδ νά είναι κανείς ευχαριστημένος ή δχι, έξαρτάται άπδ εν πλήθος παραγόντων. 
Είς τήν παράγραφον αυτήν θά έκτεθοΰν οί παράγοντες οδτοι, ώς ύπδ τών φοιτητών 
άναφέρονται καί θά έρμηνευθοΰν.

20',5% τών φοιτητών καί τών φοιτητριών δέν είναι εύχαριστημένοι άπδ τήν 
ζωήν των. 62,8% τών φοιτητών καί 53,9% τών φοιτητριών είναι ευχαριστη
μένοι άπδ τήν ζωήν των. 14,7% τών φοιτητών καί 25,6% τών φοιτητριών 
ταλαντεύονται μεταξύ τοΰ ναι ή δχι. Μία ερμηνεία πιθανόν νά είναι τδ γεγονδς δτι 
άφ’ ένδς μέν είναι ευχαριστημένοι διότι σπουδάζουν καί συγκρίνοντες έαυτούς μέ έ- 
κείνους οί δποΐοι δέν ήδυνήθησαν νά σπουδάσουν, αισθάνονται ικανοποιημένοι, εξ άλ
λου δμως αισθάνονται δυσαρεστημένοι διότι εύρίσκονται πρδ μιας πληθώρας προ
βλημάτων. Μεταξύ αυτών, οί φοιτηταί τοΰ Πολυτεχνείου καί τής Κτηνιατρικής πα
ρουσιάζουν τήν μεγαλυτέραν άναλογίαν τών ευχαριστημένων ούδείς φοιτητής τών 
κλάδων αύτών άνέφερεν δτι £χει οίκονομικάς δυσχερείας, γεγονδς τδ δποΐον παρετη- 
ρήθη μέ τούς φοιτητάς τών άλλων κλάδων. Κατά τήν ταξινόμησιν τών φοιτητών 
άναφορικώς μέ τήν οικογενειακήν των προέλευσιν ύπάρχει ή κατηγορία τών προ
ερχόμενων άπδ βιοτέχνας, μικρεμπόρους καί γεωργούς, καθώς έλέχθη είς τδ 4ον κε- 
φάλαιον καί ή δποία κατηγορία περιλαμβάνει τδ μεγαλύτερον ποσοστδν τών φοιτητών 
(56% δλων τών φοιτητών).

Είς τήν κατηγορίαν αυτήν τών φοιτητών άνήκουν εκείνοι οί δποΐοι άνέφερον 
δτι δέν είναι ευχαριστημένοι άπδ τήν ζωήν των ένεκα οικονομικών δυσχερειών. Πα- 
ρετηρήθη έπίσης δτι δσον μικρότερος είναι δ τόπος καταγωγής τών φοιτητών τόσον 
μεγαλύτερα είναι ή αναλογία έκείνων οί δποΐοι ενεκα οικονομικών λόγων δέν είναι 
εύχαριστημένοι. Πρόκειται ένταΰθα περί τέκνων πτωχών γεωργών, τά δποΐα σπου
δάζουν ύπδ δυσχερείς οίκονομικάς συνθήκας. "Ενας σχετικώς μεγαλύτερος άριθμδς 
φοιτητών οί όποιοι δέν είναι ευχαριστημένοι Ινεκα οικογενειακών καί προσωπικών 
λόγων προέρχεται έκ τής μεσαίας τάξεως.

2. Οί δυσαρεστημένοι φοιηταί. Διατί 1) 5 τών Ελλήνων φοιτητών δέν είναι 
εύχαριστημένοι μέ τήν ζωήν των; Ποιοι είναι οί συνήθεις λόγοι;

α) Σχεδόν 10% τών έρωτηθέντων άνέφερον ώς αιτίαν τήν οικονομικήν γλισχρό- 
τητα ύπδ τήν οποίαν είναι άναγκασμένοι νά σπουδάζουν. Είναι δυσάρεστον δι’ ενα 
νέον φοιτητήν, δ δποΐος ζή είς μίαν μεγαλούπολιν νά μή εχη τά άναγκαιοΰνεα χρή
ματα διά μίαν άξιοπρεπή ζωήν. Είς μίαν πόλιν δπου αί βιτρίναι είναι τόσον προκλη- 
τικαί καί οί συνάδελφοί των έξοδεύουν άφειδώς χρήματα, οί πτωχοί φοιτηταί εύρί- 
σκονται είς μίαν μειονεκτικήν θέσιν έναντι τών συναδέλφων. "Ομως είναι πολύ χει
ρότερον, δταν είς τάς οίκονομικάς δυσχερείας προστίθενται άκόμη άλλα προβλήματα, 
γεγονδς τδ δποΐον δέν είναι άσύνηθες. ;



β) Δευτέρα όμάς φοιτητών είναι 5υσαρεστημένη ένεκα οικογενειακών λόγων, 
'ίπ ό  τον δρον τούτον εννοούνται περιπτώσεις συγκρούσεων μετά των γονέων, λάθη 
έκφράσεως της στοργής των γονέων (συνς 101, 104) ή άσθένειαι οικείων (συν. 26) . 
Ταΰτα είναι προβλήματα τής καθημερινής κοινωνικής ζωής, τά όποια είναι ανεξάρ
τητα από τάς κοινωνικάς συνθήκας ή τήν θρησκευτικήν τοποθέτησιν ένός ατόμου.

γ) Μία μικροτέρα όμάς των έρωτηθέντων δέν είναι ευχαριστημένη άπό τήν 
ζωήν της ενεκα θρησκευτικών - ιδεολογικών λόγων. «Δέν είμαι ευχαριστημένος άπό 
τήν ζωήν μου, είπεν ένας φοιτητής τής Νομικής, διότι δέν έχω φθάσει εις τήν ηθι
κήν, οικονομικήν καί κοινωνικήν θέσιν πού θέλω» (συν .25) . Παρεμφερή άπάντησιν 
έδωσεν καί ένας φοιτητής τής Φυσικής: «Δέν είμαι ευχαριστημένος άπό τήν ζωήν 
μου. Είχα περισσότερες δυνατότητες νά μορφωθώ έσωτερικά, δμως δέν τό έκανα» 
(συν. 85) . Ό  παραλληλισμός τής ιδεώδους είκόνος μέ τήν πραγματικότητα τήν ό

ποιαν ζή καθημερινώς, είναι μιά αιτία ώστε νά άναφέρη ένας φοιτητής δτι δέν είναι 
ευχαριστημένος. Αισθάνεται έσωτερικώς τό δέον, ή αδυναμία όμως εις τήν πράξιν 
καί ή άπόστασις έκ του ιδεώδους τόν κάμνουν άνήσυχον καί δυσαρεστημένον. «’Ό χ ι,  
δέν είμαι ευχαριστημένος άπό τον ’ίδιο τόν εαυτό μου, δέν μπορώ νά ζήσω μιά ηθική 
ζωή πού θέλω' δέν μπορώ νά συγκρατήσω τόν εαυτόν μου» (συν. 100) . Παρόμοια 
άνέφερεν —  όχι ένεκα θρησκευτικών λόγων —  μία φοιτήτρια επίσης τοϋ Πολυτε
χνείου: «Έάν θά ήμουν μέ τόν εαυτόν μου καί μέ τήν ζωήν μου ευχαριστημένη, θά 
έγκατέλειπα τόν αγώνα' βέβαια δέν μετανοιώνω γιά τά σφάλματά μου, παραδέχο
μαι δτι δέν έπραξα δπως έπρεπε» (συν. 103) . Εκφράσεις μερικών φοιτητών δει
κνύουν τήν έλλιπή μόρφωσιν τής όποιας γεύονται καί ένεκα τούτου έχουν ένα αί
σθημα μή ίκανοποιήσεως. Οί βαθύτεροι λόγοι εύρίσκονται εις τήν πτωχείαν τής οι
κογένειας άπό τήν οποίαν κατάγονται οί φοιτηταί καί ή οποία δέν ήτο δυνατόν νά 
προσφέρη περισσοτέρας δυνατότητας διά νά διευρύνη τούς ορίζοντας γνώσεως τών 
σημερινών φοιτητών. Τοΰτο έξαρτάται τόσον άπό τήν εκπαιδευτικήν διάρθρωσιν τής 
χώρας, όσον καί άπό τάς περιωρισμένας δυνατότητας μορφώσεως όλων τών παιδιών 
(συνς 39, 80, 8 6 ) .

δ) Ε πίσης τό έσωτερικόν κενόν φαίνεται δτι είναι μία αιτία ένεκα τής οποίας 
μερικοί φοιτηταί δέν είναι εύχαριστημένοι. Οικονομία, οικογένεια, σπουδαί καί κοι
νωνική ζωή εύρίσκονται εις τήν εν λόγψ ομάδα εις ικανοποιητικήν σχέσιν' έν τού- 
τοις τούς νεαρούς στενόχωρε! κάτι τό όποιον τούς κάνει όχι ευχαριστημένους. "Υπάρ
χουν στιγμές πού αισθάνομαι μεγάλην άνία, μεγάλη καί βαρεία άνία» άνέφερεν ένας 
φοιτητής (συν. 35) . «Είναι του χαρακτήρος μου, άνέφερεν ένας φοιητής τής ιατρι
κής, είμαι ένας άπαισιόδοξος τύπος» (συν. 77) . "Ενας φοιτητής τής Γεωπονικής 
έξέφρασεν μίαν βασανιστικήν άπαισιοδοξίαν, δχι μόνον μέ όσα άνέφερεν άλλα καί 
δι’ δλης τής συμπεριφοράς του κατά τήν διάρκειαν τής συνεντεύξεως. Έρμήνευσεν: 
«Αισθάνομαι μία μόνωσι, ύπάρχει ατό εσωτερικό μου κάποια άπαισιοδοξία, διότι δέν 
μπορώ νά έννοήσω τόν σκοπόν τής ύπάρξεώς μου. Ό  Καζαντζάκης —  διά τόν ό
ποιον γίνεται λόγος εις τά 4ον κεφάλαιον —  έξύπνησε μέσα μου μιά άπαισιοδοξία 
τονίζοντας δτι είμαστε ένα καράβι τοΰ όποιου προορισμός είναι νά βουλιάξη» (συν. 
50) . Άμφότεροι αυτοί οί φοιτηταί ούδεμίαν σχέσιν έχουν μέ τήν ’Εκκλησίαν' ό δεύ
τερος καθώς άνέφερεν, έπηρεάσθη άρνητικώς άπό τήν μελέτην πολλών λογοτεχνι
κών βιβλίων.

ε) Ή  κοινωνική αδικία καί τό άβέβαιον μέλλον είναι λόγοι, οι όποιοι κάμνουν 
μερικούς φοιτητάς νά μήν είναι ευχαριστημένοι. Ούτοι βλέπουν τάς μικράς δυνα
τότητας μορφώσεως, μίαν άσταθή πολιτικήν κατάστασιν καί ένα συναγωνισμόν εις 
τήν εξάσκησιν τοΰ επαγγέλματος. Ή  άνασφάλεια αυτη ένισχύεται καί διά τής κοι
νωνικής αδικίας. Έ π ί πλέον ή κατάστασις εις τό Πανεπιστήμιον μέ τήν οποίαν με
ρικοί φοιτηταί είναι δυσαρεστημένοι (1965) . ’Ιδιαιτέρως διαμαρτύρονται εναντίον



τοΰ συστήματος διδασκαλίας και τών έξετάσεων, κατά τά όποια δέν υπάρχει ούσια- 
στικώς επαφή μεταξύ καθηγητών καί φοιτητών.

Τέλος ύπάρχει μία μικρά δμάς φοιτητών, τών όποιων οί λόγοι τής δυσαρέ
σκειας δέν δύνανται νά ταξινομηθοΰν π.χ. λόγοι ύγείας, περιπέτειαι, έρωτικαί υπο
θέσεις κ.ά.

3. Οί εύχαριστημένοι φοιτηταί.
2) 3 τών έρωτηθέντων είναι ευχαριστημένοι απο τήν ζωήν των. Τί είναι έκεΐνο 

τό όποιον κάμνει τούς άνθρώπους αύτούς ευχαριστημένους; ’Όπισθεν τοΰ συναισθή
ματος αύτοΰ εύρίσκονται κοινωνικά, άτομικά καί κοινωνικοψυχολογικά αϊτια' ή θρη
σκευτική τοποθέτησις είς τήν περίπτωσιν αύτήν παίζει ενα ούχί άσήμαντον ρόλον.

α) «Βλέπω δτι τά όνειρά μου πραγματοποιούνται»1 είς τήν φράσιν αύτήν συγ- 
κεντροΟνται αί περισσότεραι απαντήσεις τοΰ μεγαλυτέρου μέρους τών ευχαριστημέ
νων φοιτητών. «Κατώρθωσα νά φθάσω είς τόν σκοπόν μου» (συνς 5, 6 3 ), «πραγμα
τοποίησα τά όνειρά μου» (συν. 29) «εχω επιτυχία είς τήν ζωήν μου» (συνς 52, 5 3 ), 
«έχω επιτύχει δ,τι έπιθυμοΰσα» (συνς 61, 6 7 ), «Ιφθασα είς τόν σκοπόν τοΰ προ- 
γράμματός μου (σπουδαί) » (συν. 88) . Αύται ήσαν αί πλέον συνηθέστεραι εκφράσεις 
τάς δποίας ήδύνατό τις νά άκούση. Ή  έπιτυχία τοϋ σημερινοΰ φοιτητοΰ είς τάς δυσχε
ρείς εξετάσεις διά τήν εισαγωγήν είς τό Πανεπιστήμιον, καθώς επίσης καί ή επιτυ
χής πορεία εντός τοΰ Πανεπιστημίου δίδουν εν αίσθημα ίκανοποιήσεως. Τό γεγονός 
δτι οί φοιτηταί αύτοί παρά τό πλήθος τών δυσχερειών κατώρθωσαν νά πραγματο
ποιήσουν κατά μέγα μέρος τά όνειρά των (συν. 140) τούς δίδει τό αίσθημα τής 
ίκανοποιήσεως. ’Εάν άναλογισθή κανείς τάς συνθήκας τής ζωής είς τό χωρίον καί 
τήν αξιολογικήν μετακίνησιν, δηλ. τήν διαφοράν ζωής τοΰ χωρίου του καί τής 
νέας ζωής του ώς πτυχιούχου τοΰ Πανεπιστημίου, τότε δύναταί τις εύκόλως νά έν- 
νοήση τί σημαίνει μία επιτυχής σπουδή δι’ ενα φοιτητήν. Ή  διάρθρωσις τής ζωής 
είς τήν χώραν έντός τής όποιας ή έξασφάλισις ένός καλοΰ επαγγέλματος είναι υψί- 
στης σημασίας, τοΰτο δίδει είς τούς νεαρούς φοιτητάς αύτοπεποίθησιν. Αντιπροσω
πευτική είναι ή έκφρασις δύο φοιτητών επί τοΰ θέματος αύτοΰ οί όποιοι λέγουν: 
«Μάλιστα, είμαι ευχαριστημένος, διότι μοΰ δόθηκε ή εύκαιρία καί ή δυνατότης νά 
σπουδάσω» (συν. 1 3 ), «εχω έξασφαλίσει τήν έπαγγελματική μου καρριέρα» (συν. 92).

β) Είς μίαν ομάδα φοιτητών τό αίσθημα τής ίκανοποιήσεως δέν έξαρτάταί άπό 
υλικά αγαθά καί έπιτυχίας, άλλά άπό ίδεολογικάς αξίας. Μερικοί τούτων έχουν βέ
βαια σοβαράς οίκονομικάς καί άλλας δυσχερείας, τό αίσθημα δμως τής ίκανοποιή- 
σεώς των στηρίζεται επί χριστιανικής βάσεως. «Είμαι αρκετά εύχαριστημένη διότι 
άντιπροσωπεύω αύτές τις ιδέες» (συν. 7) είπεν μία φοιτήτρια, δέν κατωνόμασε μέν 
ποΐαι είναι αύταί αί άρχαί, ήτο δμως έτοιμη νά ύπεραμυνθή αύτών. “Ενας άλλος 
φοιτητής: «θέλω νά πιστεύω δτι δέν έπήρα τόν στραβό δρόμο άπό θρησκευτική καί 
έπαγγελματική άποψη» (συν. 27) . Μία φοιτήτρια τής ’Οδοντιατρικής: «Μέχρι σή
μερα εχω τις ιδέες αύτές οί όποιες μέ κάνουν ευτυχισμένη» (συν. 40). Τοΰ ίδιου 
πνεύματος άλλά μέ διαφορετικήν εκφρασιν είναι ή έπομένη άποψις ένός φοιτητοΰ: 
«Μάλιστα, είμαι εύχαριστημένος άπό τήν ζωήν μου. Γνωρίζω τί θέλω, τί ζητάω 
άπό τόν κόσμον αύτόν καί τί πρέπει νά κάνω γιά νά βοηθήσω πραγματικά τούς συν
ανθρώπους μου’ προσπαθώ νά καλυτερεύσω τόν χαρακτήρα μου καί είμαι βέβαιος δτι 
τό τέλος τής ζωής αύτής είναι ή άρχή τής αίωνιότητος» (συν. 134). Ό  ρόλος τής 
Θρησκείας είς τήν περίπτωσιν αύτήν είναι εντελώς έμφανής. Ή  μή διακοπτομένη 
καί άνευ δυσχερειών πορεία πρός τόν σκοπόν, τόν ιδεολογικόν - ανθρωπιστικόν σκο
πόν, δίδει είς τούς φοιτητάς τό αίσθημα τής εσωτερικής ίκανοποιήσεως, ούτως ώστε 
ήδη αισθάνονται μίαν χαράν διά τήν έκπλήρωσιν τοΰ σκοποΰ τούτου. Άναφορικώς 
μέ αύτά είπεν μία φοιτήτρια τής ’Ιατρικής: «είμαι εύχαριστημένη άπό τήν ζωήν 
μου, εχω ένα σκοπό, άγωνίζομαι γιά κάτι» (συν. 65). Τό δτι τά Ιδεώδη ένός άνθρώ·



που καί αί άπόψεις του παίζουν ένα σπουδαιότατον ρόλον, είναι έκτός άμφιβολίας. 
Είς τήν έπομένην παράγραφον θά γίνη λόγος περί αυτών. 5 Αναφέρομε ν ένταΰθα μό
νον τήν άποψιν ένός φοιτητοΰ τής Φυσικής, ό όποιος είπεν: «είμαι άρκετά ευχαρι
στημένος, διότι ένωρις εύρηκα τό νόημα τής ζωής» (συν. 121) .

γ) "Αλλοι φοιτηταί άνέφερον ώς μίαν αιτίαν τής έσωτερικής των ίκανοποιή
σεως τήν οίκονομικώς ικανοποιητικήν θέσιν, είς τήν όποιαν εύρίσκονται. Μερικοί 
κατάγονται άπό οίκογενείας μέ άρκετά ύψηλόν εισόδημα, άλλοι τουναντίον άνέφερον 
δτι δέν έχουν βεβαίως δλα δσα θά έπεθύμουν είναι έν τούτοις εύχαριστημένοι μέ 
τήν παρούσαν κατάστασιν. Ουτω λέγουν: «’Έχω δλας τάς άνέσεις μου» (συν. 63) , 
«έχω τά απαραίτητα γιά νά ζήσω» (συν. 74 ), «έχω οικονομική υποστήριξη» συν. 75).

δ) Έπίσης ή αρμονική ζωή τού φοιτητοΰ μέ τήν οίκογένειάν του δίδεται είς 
πολλάς περιπτιόσεις ώς αίτία έσωτερικής ίκανοποιήσεως. Είναι χαρακτηριστικόν δτι 
ή δμάς αύτή πλήν τών σχέσεών της μέ τό πατρικόν σπίτι, άνέφερεν καί εν α άκόμη 
λόγον, τόν όποιον άνέφερον φοιτηταί καί άλλων όμάδων ήτοι τήν ύγκχ οικογενεια
κήν ζωήν ή όποία δίδει τάς δυνατότητας διά μίαν όμαλήν ζωήν καί δημιουργεί τάς 
προϋποθέσεις διά μίαν όμαλήν είσοδον είς τήν εύρυτέραν κοινιονίαν.

ε) Ή  πολλαπλή δημιουργική άναδίπλωσις τών άνθρωπίνων δυνάμεων ' δίδει 
είς τόν φοιτητήν μίαν έσωτερικήν ηρεμίαν καί ενα αίσθημα ίκανοποιήσεως. Ή  άκα- 
τάπαυστος πρόοδος είς τήν περιοχήν τής έπιστήμης, ή συνεχής προσπάθεια δι’ εν 
καλύτερον μέλλον καί ή έμβάθυνσις είς τήν σπουδήν δημιουργεί είς μίαν όμάδα φοι
τητών τό αίσθημα τής ίκανοποιήσεως. «Είμαι πολύ ευχαριστημένος» είπεν ένας φοι
τητής «είμαι υγιής, έχω τήν δύναμιν τής θελήσεως και κατώρθωσα νά φθάσω τόσα 
πολλά τά όποια έλάχιστοι άνθρωποι πετυχαίνουν» (συν. 14) . «Είμαι πάρα πολύ 
εύχαριστημένος» είπεν ενας τυφλός φοιτητής τών Οίκονομικών Επιστημών, ό όποιος 
είχεν ήδη πτυχίον Νομικής «έχω κατορθώσει πάρα πολλά* έξασκώ τό έπάγγελμά 
μου μέ δέος» (συν. 56). Τό δ,τι κατώρθωσαν μέχρι σήμερον είς τόν τομέα τών σπου
δών καί ένα βλέμμα είς τό έγγύς μέλλον των δίδει είς πολλούς φοιτητάς καί κυρίως 
τής ιατρικής έν άίσθημα ίκανοποιήσεως (συνς 16, 24, 73, 80). Τό αίσθημα αύτό 
τής ίκανοποιήσειος δέν σημαίνει καί διακοπήν της δραστηριότητος, ή μή υπαρξις 
τής ιατρικής έν αίσθημα Ικανοποιήσεις (συνς 16, 24, 73, 80) . Τό αίσθημα αύτό 
ή παρουσία της είναι μία άπόδειξις τής όρθότητος τών μέχρι τοΰδε ένεργειών.

στ) Μία άλλη δμάς φοιτητών ή όποία είναι πολύ δύσκολον νά ταξινομηθή είς 
μίαν κατηγορίαν άνέφερεν δτι αισθάνεται ευχαριστημένη διότι έκανε δ,τι ήτο δυνα
τόν. !Η ήρεμος συνείδησις τών φοιτητών αύτών κατόπιν τής έπιτελέσεως τοΰ καθή
κοντος έξασφαλίζει είς αυτούς τήν ίκανοποίησιν καί μίαν ψυχικήν ίσορροπίαν (συν. 
48) . Τό δτι δλαι αί προσπάθειαι είς τήν ζωήν δέν στέφονται ύπό έπιτυχίας, είναι 
είς αύτούς σαφές* ή έξάντλησις δμως δλων τών δυνάμεων διά τήν έπίτευξιν τοΰ έπι- 

j θυμητοΰ σκοποΰ τούς κάμνει νά λέγουν: «'Έκανα δλα δσα μπορούσα νά κάμω»
I (συν. 57) , «έχω ήρεμη τήν συνείδησί μου» (συν. 9) , «έξετέλεσα τό καθήκον μου»
1 (συν. 58).
I ζ) Έ ξ δσων μέχρι τοΰδε άνεφέρθησαν καί έξ άλλων έκφράσεων τών φοιτητών, 

είναι εύκόλο)ς κατανοητόν δτι τό αίσθημα τής ίκανοποιήσεως είναι άποτέλεσμα συν
δρόμων έξιοτερικών παραγόντων καί άτομικών στοιχείων. Τό αίσθημα τής ίκανο- 
ιποιήσεο^ς ένός φοιτητοΰ δύναται νά έχη τήν πηγήν του είς τήν οίκογένειάν του καί 
είς πνευματικά καί ύλικά αίτια, καθώς έπίσης καί είς κοινωνικούς λόγους, πνευμα

τικά ρεύματα καί θρησκευτικάς ιδέας.

2. 01 φοιτηταί καί ό κλάδος τών σπουδών των.

■ 1. Γενικά. Τό δτι ένας φοιτητής ή μία φοιτήτρια εύρίσκονται έγγεγραμμένοι



είς μίαν σχολήν τούτο είναι άποτέλεσμα μιας σειράς παραγόντων οί δποΐοι δέν δύ- 
νανται έκ τών προτέρων νά προβλεφθοΰν καί νά προλεχθοΰν. Συναισθηματικοί καί 
όρθολογιστικοί λόγοι δδηγοΰν είς τήν εκλογήν ένδς έπιστημονικοΰ κλάδου. Οικονο
μικοί, ιδεολογικοί καί ψυχολογικοί λόγοι δδηγοΰν είς τήν εκλογήν τής α ή β σχο
λής ή δποία εκλογή θά είναι τδ άποφασιστικδν βήμα τής επαγγελματικής σταδιο
δρομίας δι* ολόκληρον τήν ζωήν. Τδ έπάγγελμα αύτδ θά δώση είς τον φοιτητήν τό 
κοινωνικόν γόητρον και έκτίμησιν καί θά τοποθέτηση αύτόν είς μίαν κοινωνικήν τά- 
ξιν έντός τοΰ συνόλου τής κοινωνίας1. Δέν όπάρχουν μεμονωμένα ενδιαφέροντα δπως 
μόνον ή κλίσις, αί ίδιαίτεραι δεξιότητες, ή κοινωνική έκτίμησις, τά έσοδα τοΰ έπαγ- 
γέλματος ή άλλοι συναισθηματικοί λόγοι, ο! δποΐοι δδηγοΰν τόν άπόφοιτον τοΰ γυ
μνασίου είς τήν έκλογήν ένδς επαγγέλματος - σχολής, αλλά πρόκειται δι’ εν δλό- 
κληρον σύμπλεγμα αιτίων. Άναμφιβόλως ή έκλογή ένδς επαγγέλματος καί ή έξά- 
σκησις αύτοΰ δέν είναι μόνον εν έξαιρετικώς σπουδαΐον στοιχεΐον διά τήν έξασφάλισιν 
τοΰ άγώνος τής ύπάρξεως έντός τής κοινωνίας, αλλά έπίσης καί §νας σπουδαιότατος 
παράγων τής ψυχικής ύγείας, καί ισορροπίας τοΰ άνθρώπου2. Σήμερον είς τά γυμνά
σια καί γενικώς είς τήν Ελλάδα δέν υπάρχει ή δυνατότης επαγγελματικού προσα
νατολισμού' ή έκλογή τοΰ έπαγγέλματος καθορίζεται ώς έπί τό πλεΐστον καί άπό 
τόν νόμον τής προσφοράς καί τής ζητήσεως3. Ώς έκ τούτου ή Πολυτεχνική Σχολή 
εχει περισσοτέρους υποψηφίους άπό κάθε άλλην σχολήν. Τό 1964 καί τό 1965 ή 
Πολιτεία ήθέλησεν νά έγγράψη υποψηφίους είς τάς σχολάς συμφώνως πρός τάς άνάγ- 
κας τής χώρας καί τάς δυνατότητας τών υποψηφίων' ώς έκ τούτου έχρησιμοποίησε 
τόν ηλεκτρονικόν υπολογιστήν. Τό άποτέλεσμα ήτο νά εύρεθοϋν πολλοί φοιτηταί είς 
κλάδους τούς δποίους ούσιαστικώς δέν έπεθύμουν καί είς τούς οποίους ήναγκάσθη- 
σαν άργότερον νά προσαρμοσθοΰν ή μέ τό πέρασμα τοΰ χρόνου έξετίμησαν καί αγά
πησαν. Είς τά πλαίσια τής έργασίας αυτής θά ίδωμεν ποιος σπουδάζει, άπό ποΰ προ
έρχεται καί τί σπουδάζει. 21,2% τοΰ συνόλου τών φοιτητών εύρίσκονται είς τόν κλά- 
δον είς τόν δποΐον ήδη σπουδάζουν χωρίς τήν θέλησίν των, δηλ. οϋτοι ήναγκάσθησαν 
έμμέσως ή άμέσως νά ακολουθήσουν τόν κλάδον αύτόν: 20% τών φοιτητών καί 21% 
τών φοιτητριών. Έάν παρατηρήσωμεν τούς διαφόρους κλάδους τοΰ Πανεπιστημίου, 
θά ’ίδωμεν δτι οί φοιτηταί τής Κτηνιατρικής καί τών Οικονομικών έπιστημών είναι 
αύτοί οί δποΐοι παρουσιάζουν τήν μεγαλυτέραν αναλογίαν εκείνων οί δποΐοι ένεγρά- 
φησαν είς τάς Σχολάς αύτάς χωρίς ούσιαστικώς νά τό έπιθυμοΰν’ ούτοι είναι τών δύο 
πρώτων ετών. Δέν θά άσχοληθώμεν μέ τούς φοιτητάς αυτούς. Περισσότερον θά άνα- 
λύσωμεν τά αί'τια διά τούς υπολοίπους 87,7% καί ιδιαιτέρως διά τήν έκλογήν τοΰ 
έπαγγέλματός των. Ή  έρώτησίς περί τής εκλογής τοΰ έπαγγέλματος έτέθη άφοΰ εΐ- 
χον τεθή πάσαι αί έρωτήσεις αί δποΐαι άνεφέροντο είς τά θρησκευτικά θέματα' τοΰτο 
εϊχεν ώς συνέπειαν τήν έπίδρασιν πολλών μή θρησκευτικών Ιρωτήσεων άπό θρη- 
σκευτικάς έρωτήσεις. Έν τούτοις δέν είναι τόσον άπλοΰν Ιργον ή σαφής διάκρισις 
τών βαθυτέρων κινήτρων τής έκλογής τοΰ έπαγγέλματος.

2. Κίνητρα τής έκλογής τοΰ έπαγγέλματος.
Έάν προσπαθήση κανείς νά κατατάξη είς δμάδας τά διάφορα κίνητρα τά όποια 

ώδήγησαν τούς φοιτητάς είς τήν έκλογήν ένδς κλάδου, θά διακρίνη τάς έξης κατη
γορίας:

α) Μία δμάς ή δποία ήκολούθησεν τόν κλάδον ένεκα ιδεολογικών - ανθρωπιστι
κών λόγων. Είς τήν δμάδα αύτήν ανήκουν φοιτηταί καί φοιτήτριαι τής ’Ιατρικής, 
’Οδοντιατρικής, Νομικής καί Φιλοσοφικής. Οΰτω π.χ. λέγουν μερικοί φοιτηταί τή? 
’Ιατρικής: «έμενα μοΰ άρεσε δ κλάδος αυτός, διότι έγώ θέλω νά έλευθερώσω τό\ 
άνθρωπο άπό τόν πόνο του» (συν. 40). «Μέ γοητεύει πραγματικά τό δτι εχω τήν 
δυνατότητα νά γλυτώσω έ'ναν άνθρωπο» (συν. 52). «Μοΰ άρεσε αύτή ή έπιστήμ^ 
είναι μία κοινωνική υπηρεσία» (συν. 64, ’Ιατρική). «Μοΰ αρέσει νά άσχολοΰμαι |ii



τόν άνθρωπο, τό βρίσκω σάν μία άνθρωπιστική άποστολή» (συν. 65) . «Αυτός ό κλά
δος μοΰ αρέσει, διότι θά μπορώ νά βοηθώ τούς συνανθρώπους μου» (συν. 77). Παρό
μοια δύναταί τις νά ΐ'δη καί μεταξύ τών φοιτητών τής Νομικής, ώς τό άκόλουθον 
άπόσπασμα: «Ό κλάδος αυτός μοΰ άρεσε, θέλω νά άφοσκοθώ στήν έπιστήμη» (συν. 2 ). 
«’Αγαπώ τήν έπιστήμη μου, διότι είναι μία κοινωνική άποστολή» (συν. 32) . Αύτό 
βεβαίως δέν σημαίνει δτι δέν ύπάρχουν παρόμοιαι έκφράσεις μεταξύ τών φοιτητών 
καί τών λοιπών κλάδων4.

β) Μία άρκετά μεγάλη όμάς σχηματίζεται έξ έκείνων τών φοιτητών οί όποιοι 
έχουν προβή είς τήν έκλογήν ένός έπαγγέλματος —  κλάδου, ύπακούοντες είς μίαν 
τάσιν — ροπήν, άγάπην ή ένδιαφέρον πρός τόν κλάδον αύτόν. Είς τήν περίπτωσή 
αύτήν άντιπροσωπεύονται έντελώς ιδιαιτέρως αί φυσικαί έπιστήμαι. Δύο φοιτηταί 
τής Κτηνιατρικής: «Διάλεξα τό επάγγελμα αύτό μόνος μου, διότι μοΰ άρέσει ή ζωή 
τής ύπαίθρου καί διότι άγαπώ τά ζώα» (συν. 13) , «διάλεξα τό έπάγγελμα αύτό 
διότι μεγάλωσα μέ τά ζώα» (συν. 118) . «Πιστεύω είπεν ένας φοιτητής τής Μαθημα
τικής, δτι ή έπιστήμη αύτή είναι ή βάσις δλων τών έπιστημών καί τήν διάλεξα μό
νος μου» (συν. 131). "Ενας πτυχιοΰχος ό όποιος πρό ολίγων μόνον ημερών πρό τής 
συνεντεύξεως έλαβε τό πτυχίον του, είπεν: «Νομίζω δτι θά μποροΰσα νά προσφέρω 
περισσότερα είς τήν έπιστήμη αύτήν διότι είχα ταλέντο καί κλίσιν είς τήν έπιστήμην 
αύτήν» (συν. 120). "Οταν ήρωτήθη ένας φοιτητής τής Γεωπονικής διατί έξέλεξε 
τόν κλάδον αύτόν, άπήντησεν χωρίς νά σκεφθή πολύ: «Γεννήθηκα γ ι’ αύτό» (συν. 
125) . Πολλοί φοιτηταί τής όμάδος αύτής είπον άνευ σχολίων: «Είχα κλίσι σ’ αύ
τή» ή «μοΰ άρεσε ή Χημεία» (συν. 116) , «είχα τήν εύκαιρίαν νά ασχοληθώ μέ τά 
Μαθηματικά» (συν. 109), «είχα κλίσιν πρός τις Φυσικές έπιστήμες» (συν. 95). Ή  
έκφρασις ένός φοιτητοΰ τής Μαθηματικής δηλοΐ σαφέστερον τήν κλίσιν αύτήν: «Μοΰ 
έδινε ιδιαιτέραν χαράν τό μάθημα αύτό, δέν ήσαν οικονομικοί οί λόγοι τής έκλογής 
μου» (συν. 90). "Ενας φοιτητής τόν όποιον θά ήμποροΰσε κανείς νά χαρακτηρίση 
«πιστόν μέλος τής Έκκλησίας άπήντησεν είς τήν έρώτησιν άνευ πολλών συλλογισμών: 
«θέλω νά σπουδάσω Πυρηνική Φυσική, ή επιθυμία μου είναι νά γίνω ένας μεγάλος 
Πυρηνικός έπιστήμων» (συν. 85). Μερικοί φοιτηταί τής ’Ιατρικής καί τής Νομικής 
περιγράφουν τήν άπόφασίν των μέ ιδιαιτέραν έμφασιν: «Αύτή είναι ή έπιστήμη της 
ζωής» (συν. 10 -f-ομική) , «ή έπιστήμη αύτή έχει μεγάλους ορίζοντες» (συν. 14 Νομι
κή) , «τήν διάλεξα μόνος μου, τό αίσθημα τής δικαιοσύνης είναι αύτό πού διευρύνει τούς 
όρίζοντες τοΰ άνθρώπου» (συν. 66). «Αύτό μοΰ δίνει μία ψυχική γαλήνη' ή σπουδή τοΰ 
άνθρωπίνου όργανισμοΰ είναι γιά μένα μία έσωτερική άπόλαυσι» (συν. 7 9 ), «άρχικά 
μέ είχε έλκύσει τό όνομα Ιατρική, αργότερα διαπίστωσα δτι ή Ιατρική δέν είναι μόνον 
μία έπιστήμη —  ίσως ή σπουδαιότερη άπό δλες —  άλλά είναι καί μία κοινωνική 
προσφορά» (συν. 82).

1 γ) Μία τρίτη όμάς δίδει ένα συνδυασμόν τής άγάπης, κλίσεως καί τών οίκο- 
| νομικών ένδιαφερόντιον. Ό  οικονομικός παράγων παίζει είς τήν περίπτωσιν αύτήν 
: ούχί τον αποφασιστικόν ρόλον, έν τούτοις θεωρείται ώς σπουδαίος. «Άφ’ ένός, είπεν 
; ένας φοιτητής τοΰ Πολυτεχνείου, είχα τήν κλίσι πρός τό έπάγγελμα αύτό, μέ ίκανο- 
1 ποιούσε" έξ άλλου δέν μποροΰσε κανείς νά παραβλέψη καί τόν οικονομικό παράγον- 
;τα» (συν. 106). ’Άλλοι φοιτηταί ύπολογίζουν τήν μικράν διάρκειαν τών σπουδών 
| ή τήν δυνατότητα άπασχολήσεως κατά τήν διάρκειαν τών σπουδών, τοΰτο κυρίως 
<1σχύει διά τήν Νομικήν. «Έδι*)σα στή Νομική διότι αύτή ή έπιστήμη μοΰ άρεσε, 
ίάλλά έξ άλλου είχα καί τήν δυνατότητα νά έργάζωμαι παραλήλως» (συν. 125). 
;>«Δέν χρειάζονται πολλά χρόνια, οίκονομικώς δέν είναι άσχημη, έκτός τούτου μοΰ ά- 
Ιρέσει κιόλας» (συν. 16) .



«Η ΠΙΙΡΩ ΤΙΚΗ  ΕΣΤ ΙΑ»

δ) «Ό Arlt βρήκε, γράφει δ G. Bluecher, δτι 80% έκ τών Νέων τούς όποιους 
ήρώτησεν, βλέπουν τό νόημα τής ανθρώπινης ύπάρξεως είς τα ύλικά αγαθά. 1) 5 τών 
άπαντήσεων συγχέει τήν εργασίαν μέ κάποιαν μεταφυσικήν Ιννοιαν»5. Βεβαίως ύπάρ- 
χουν πολλοί φοιτηταί οί όποιοι προέβησαν είς τήν έκλογήν τοϋ έπαγγέλματος μέ κα- 
θαρώς ύλικά κριτήρια. Ενταύθα άναφέρομεν όλίγας έκφράσεις αύτών, οί όποιοι εϊχον 
δπ’ δψιν των τήν οίκονομικήν πλευράν τοΰ έπαγγέλματος. Ε π ’ ούδενί λόγψ δμως 
έπιτρέπεται νά θεωρήση κανείς τούς φοιτητάς αύτούς ώς καθαρώς ύλιστάς. Είς τήν 
κατηγορίαν αύτήν ανήκουν οί περισσότεροι φοιτηταί τοΰ Πολυτεχνείου. «Διάλεξα τό 
έπάγγελμα αύτό άπό καθαρώς οικονομικούς λόγους» (συν. 9 2 ), «μοΰ άρεσε, είναι 
έπάγγελμα προσοδοφόρον» (συν. 96) , «οικονομικοί λόγοι, οικονομική άνεσι, αύτά 
ήταν τά αίτια πού μέ ώθησαν στήν έκλογή τοΰ έπαγγέλματος αύτοΰ» (συν. 107) , 
«προέβλεψα δτι αύτό τό έπάγγελμα θά μοΰ απέδιδε περισσότερα» (συν. 47).

Υπάρχει ακόμη μία μικρά δμάς ή δποία έξέλεξε τό επάγγελμά της διά λόγους 
οί όποιοι δέν είναι δυνατόν νά ταξινομηθούν. «Ήταν κάτι έντελώς τυχαίο» (τρεις 
συνς) , «ήταν κάτι λογικό, δ πατέρας μου είναι συμβολαιογράφος» (συν. 6 ) , «μοΰ 
τό συνέστησαν» (συνς 7, 20, 28, 57). ’Άλλος μέν ήθελε ενα έλεύθερο έπάγγελμα 
(συν. 72 ’Οδοντιατρική), άλλος ήθελε ενα έπάγγελμα έξησφαλισμένον άπό τό κρά

τος (ouy. 36 διδάσκαλος) . Μερικοί φοιτηταί εϊχον κλίσιν πρός ενα έπάγγελμα, δέν 
ήτο πάντοτε δ ηλεκτρονικός ύπολογιστής αίτία, κατά λάθος δμως εύρίσκονται είς 
άλλον κλάδον, άξίζει δέ νά άναφερθουν αί Ιξής περιπτώσεις:

Θά ήλεθον νά σπουδάζουν: '

3 φοιτηταί Γεωπονικής είς τό Πολυτεχνεΐον 
Φοιτητής Κτηνιατοικής » τήν Γεωπονικήν

» Νομικής » τό Πολυτεχνεΐον
» Φιλολογίας » τά Μαθηματικά
» Νομικής » τήν Χημείαν
» ’Ιατρικής » τό Πολυτεχνεΐον
» ’Ιατρικής » τήν Φιλοσοφίαν - Ιστορίαν τής Τέχνης
» Ιατρικής » τήν Φιλολογίαν
» Φαρμακευτικής » τό Πολυτεχνεΐον

’Εξ δλων τών φοιτητών οί όποιοι είναι εύχαριστημένοι είς τόν κλάδον τόν ό
ποιον σπουδάζουν ή δχι, άνεξαρτήτως έάν εξέλεξαν τόν κλάδον αύτόν μόνοι ή ενεκα 
άλλων λόγων, μόνον ενας φοιτητής θέλει μετά τήν άποπεράτωσιν τών σπουδών του 
νά άκολουθήση άλλον κλάδον. Μιά φοιτήτρια μετεγράφη άπό τήν Νομικήν είς τήν 
Φιλοσοφικήν σχολήν.

3. Ποιος είναι ό σκοπός τής ζωής του άνθρώπου;

α. «Σάς άπησχόλησε ποτέ δ προορισμός του άνθρώπου ΙπΙ τής γής; Έάν ναί, 
ποιό νόημα νομίζετε πώς Ιχει αύτή;» (έρωτ. 44α καί 44β) . Αδται είναι έρωτήσεις 
αί δποΐαι έτέθησαν είς τούς φοιτητάς διά νά δώσουν οδτοι μίαν άπάντησιν.

Σ υ ν ε χ ί ζ ε τ α ι
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ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ Β. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 
Θεολόγου ΚαθηγητοΟ

Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΝ ΛΚΤΙΛΗΦΙΝ
Μ Ε Ρ Ο Σ  Β'

ΚΕΦΑΛΑ ΙΟΝ Α'

ΑΙ Π ΕΡΙ ΕΡΓΑ ΣΙΑ Σ Α Ν Τ ΙΛ Η Ψ Ε ΙΣ  ΤΗ Σ ΚΑΙΝ ΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

Ένφ είς τόν προχριστιανικόν κόσμον ή εργασία δέν έτιματο δεόντως καί ή 
ένασχόλησις μέ αύτήν ανήκε περισσότερον είς τούς δούλους, είς δέ τήν Παλαιάν 
Διαθήκην, έπιβληθεΐσα είς τούς πρωτοπλάστους μετά τήν αμαρτίαν, έθειορήθη ώς 
βιοπάλη, είς τόν Χριστιανισμόν, δχι μόνον έξετιμήθη ιδιαιτέρως, άλλά καί ήξιολο- 
γήθη κατά τρόπον τελείους άγνωστον έως τότε. Οΰτως άπέβη αΰτη έν τφ Χριστια
νισμό) εύλογία Θεοΰ, προάγουσα καί ήθικοποιοΰσα τόν άνθρο)πον. Διακηρύσσεται 
πλέον δτι ή έργασία είναι καθήκον καί δικαίωμα παντός άνθρώπου καί τό έμβλη
μα τής Χριστιανικής Θρησκείας. Είναι άκόμη έν τφ Χριστιανισμφ ιερά άποστολή, 
δταν οί χριστιανοί έργαζόμενοι συνειδητοποιήσουν δτι έκτελοϋν έντολήν τοΰ Θεοΰ 
καί δι’ αύτής συμβάλλουν είς τήν αρμονικήν λειτουργίαν καί τήν εύημερίαν τοΰ 
κοινωνικοΰ συνόλου1.

Ή  περί έργασίας κρατούσα άντίληψις έν τή Κ α ι ν ή  Δ ι α θ ή κ η  ύπήρ- 
ξεν υψηλότερα. Είς αύτήν θά ίδωμεν δτι τόσον ό Ίησοΰς, δσον καί οί ’Απόστολοι 
είργάζοντο’ ιδιαιτέρως θά ίδωμεν δτι είργάζετο δ ’Απόστολος Παΰλος. Άκολου- 
θοΰντες ένταΰθα τήν ιστορικήν μέθοδον τής έρεύνης τής περί έργασίας άντιλήψε- 
ως είς τήν Καινήν Διαθήκην, θά ίδωμεν πρώτον τί αναφέρουν περί αύτής οί 'Ιεροί 
Εύαγγελισταί (Συνοπτικοί - ’Ιωάννης) καί αί Πράξεις τών ’Αποστόλων, τί δ ’Από
στολος Παΰλος, τί οί λοιποί ’Απόστολοι καί ποία ή θέσις τών δούλοίν είς τόν χρι
στιανικόν κόσμον τής Καινής Διαθήκης.

1. Ε ύ α γ γ έ λ ι α  ( Σ υ ν ο π τ ι κ ο ί  — ’ Ι ω ά ν ν η ς )  — Π ρ ά 
ξ ε ι ς  τ ώ ν  ‘ Α π ο σ τ ό λ ω ν .

Πριν χο)ρήσωμεν είς τήν περί έργασίας άντίληψιν τών Ευαγγελιστών καί διά 
νά άντιληφθώμεν τό περί αύτής πνεΰμα τούτο:>ν, πρέπει νά εχο>μεν ύπ’ δψιν δτι, 
τόσον είς τά Εύαγγέλια καί τάς Πράξεις τών ’Αποστόλων, δσον καί είς τάς έπι- 
στολάς τοΰ Παύλου καί τών άλλων ’Αποστόλων γίνεται λόγος περί διττής έργα
σίας καί διττών έργων, ήτοι άφ’ ένός μέν περί έργασίας καί έργων βιοπορισμοΰ, 
άφ’ έτέρου δέ περί έργασίας καί Ιργων άναπλάσεως καί σωτηρίας.

Έν τή Καινή Διαθήκη συνιστάται ή βιοποριστική έργασία καί διά τοΰ παρα-

* Συνέχεια έκ τον προηγουμένου, σελ. 575.
1. Ή  Εκκλησιαστική ήμέρα τοΰ εργάτου. Έ κδοσις Άποστολικής Διακονίας, 1959, σελ. 10.



«Η Π ΕΙΡ Ω ΤΙΚ Η  Ε Σ Τ ΙΑ »

δείγματος τών εργατών τοϋ Ευαγγελίου καί διά τών λόγων των. Ούτως δ Κύριος 
υ 
Ο

καί οί μαθηταί Του πρώτοι Ιδωκαν τό παράδειγμα τής έργασίας, εργαζόμενοι έρ
γα βιοποριστικά. Ό  Σωτήρ ήμών έτίμησε τήν έργασίαν, άφοΰ ό ίδιος άνετράφη 
είς τήν οικίαν τοϋ χειρώνακτος ’Ιωσήφ, καί το εργον τοϋ τέκτονος ήσκησεν, ώστε 

’ οι συμπολΐται Του, Εκπληκτοι διά τήν διδασκαλίαν Του, νά λέγουν περί αύτοΰ: 
«ούχ ούτός έστιν ό τέκτων, ό υιός τής Μαρίας;»2 Έν προκειμένω δέ δέον νά σημει- 
ωθή, δτι τό χωρίον τοΰτο είναι τό μόνον, είς τό όποιον ό Κύριος κατονομάζεται τέ
κτων3. ’Ακόμη δ Ίησοΰς πολλάκις έκοπίασε καί ιδρο>σε4, γεγονός τό όποιον φανε
ρώνει δτι ώς άνθρωπος προήρχετο καί Αύτός έκ πτωχής καί έργαζομένης τάξεως5. 
Τοΰτο άκριβώς επιβάλλει ιδιαιτέρως τόν σεβασμόν καί τήν έκτίμησιν πρός τήν έρ
γασίαν καί τόν μόχθον τών έργατών καί εξυψώνει τήν κοινωνικήν θέσιν τών εργα
ζομένων6. Αύτούς ιδιαιτέρως έτίμησεν ό Κύριος καί ένεθάρρυνε, διότι διά τοΰ μό
χθου των καί τοϋ τιμίου ίδρώτος έκέρδιζον τον άρτον, άνεξαρτήτως έάν οί κατά 
κόσμον μεγάλοι καί Ισχυροί προσέβλεπον πρός αύτούς μέ άδιαφορίαν ή περιφρόνησιν.

Ά λλ’ ό σεβασμός καί ή έκτίμησις τοϋ Κυρίου πρός τήν έργασίαν έκδηλοΰται 
καί διά τών λόγων Του: «άξιος ό εργάτης τοϋ μισθοΰ αύτοΰ»7, ώς καί «άξιός έστιν 
δ έργάτης τής τροφής αύτοΰ»8. Έ ξ αύτών σαφώς καταφαίνεται, δτι πάσα τιμία 
έργασία θά έχη τήν δικαίαν αμοιβήν άπό εκείνον, εις τόν όποιον προσφέρεται αυτη.

Ό  Ίησοΰς λοιπόν ώς άνθρωπος ήτο είς ξυλουργός, Ιφερεν δμως ό Χριστιανι
σμός με θ’ έαυτοΰ μίαν ριζικήν μεταστροφήν, ή οποία μετεφράσθη προ παντός δι’ 
ένός σεβασμοΰ τής έργασίας καί τών έργατώ'Λ Πάντως διά τοΰ έν λόγφ παραδεί
γματος ό Κύριος έδίοαξε καί διδάσκει ακόμη καί σήμερον, δτι πας άνθρωπος Ιχει 
καθήκον νά έργάζηται, ούδέν έργον νά θεωρή αναξιοπρεπές, τήν δέ αργίαν καί 
όκνηρίαν νά τήν καταδικάζη ώς έπονείδιστον. Άλλά καί ή έν Χριστώ άπολύτρω- 
σις, μετά τάς άκάνθας καί τριβόλους, μετά τά έκ τοΰ φυσικοΰ κόσμου προσκόμμα
τα, Ιφερε πλέον τήν άνακαίνισιν τών πραγμάτων, μετεμόρφωσεν έσωτερικώς τόν 
άνθρωπον καί μετέβαλε τάς έναντι τοΰ κόσμου διαθέσεις του, ώστε διά τοΰ Σωτή- 
ρος καί Λυτρωτοΰ προήλθε μία «καινή κτίσις» καί τά πάντα έχουν γίνει καινά. Επο
μένως καί άπασαι αί ίδέαι καί διαθέσεις περί έργασίας καί μόχθου Ιχουν Ιξαγνι- 
σθή καί άγιασθή, ώστε ό άληθής Χριστιανός νά μή έκλαμβάνη πλέον τούς κόπους, 
τούς μόχθους καί τήν καθημερινήν έργασίαν ώς τιμωρίαν καί έκ θεοΰ κατάραν.

Τήν άγάπην καί έκτίμησιν πρός τήν έργασίαν δ Κύριος έδειξε καί δι’ άλλων
λόγων καί πράξεων, ιδιαιτέρως δέ διά τής εκλογής τών μαθητών Του έκ τής τά
ξεως τών άλιέων, τών όποιων ή έργασία ήτο λίαν κοπιαστική10. Τούτους μάλιστα 
δ Κύριος, «περιπατών παρά τήν θάλασσαν τής Γαλιλαίας», συνήντησε κατά τήν 
ήμέραν τής εκλογής των «βάλλοντας άμφίβληστρον είς τήν θάλασσαν»11. Τοΰτο δέ

2. Μάοκ. στ, 3.
3. Π . Ν. Τοεμπέλα - "Γπόμνημα είς τό κατά Μάρκον Εύαγγέλιον - ’Αθήναι 1951, σελ. 101.
4. Ίω άνν. δ, 6 καί Λουκ. κβ, 44.
5. X q .  Κρικώνη - Ή  έργασία κατά τήν Γραφήν καί τους Πατέρας γενικώς - Πεοιοδ.

«Γρηγόριος ό Παλαμάς», τόμος Ν Β ' (1969), σελ. 357.
6. Βασ. X. Ίίοαννίδου - Τό Εύαγγέλιον καί τό κοινωνικόν πρόβλημα - Έ ν θ ’ άνωτέρω, 

σελ. 71.
7. Λουκ. ι, 7.
8. Ματθ. ι, 10.
9. Νικ. Μπερδιάγεφ - Π ερί τοΰ προορισμού τοΰ άνθρώπου - Έ ν θ ’ άνωτέρω, σελ. 298 - 299.

10. Π αν. Δημητοοπούλου - ’Ορθόδοξος Χριστιανική Η θική - Έ ν Άθήναις 1970, σελ.
189 - 190.

11. Ματθ. δ, 18,



Ιπραττον, διότι αύτή ήτο η τέχνη των και δέν απεσκόπει είς την διασκεδ.'."'.7, 
άλλα διά τόν πορισμόν τών πρός τήν ζωήν12. Τό κοπιώδες δέ τής έργασίας τ'όν 
άλιέων καί μετέπειτα μαθητών τοΰ Κυρίου καταδεικνύεται καί έκ τών λόγων τνϋ 
Πέτρου πρός τόν Κύριον: «Έπιστάτα, δι’ δλης τής νυκτός κοπιάσαντες ούδέν έλά- 
βομεν»’\  Ή  παρουσία δμως τοΰ Κυρίου είς τήν έργασίαν των μέ τούς λόγους Του 
πρός τόν ΙΙέτρον: «έπανάγαγε είς τό βάθος, καί χαλάσατε τά δίκτυα ύμών είς 
άγραν»14 μαρτυρεί δτι, δσον κοπιώδης καί έάν είναι ή έργασία, έφ5 δσον οί άνθρω
ποι θελήσουν νά είναι σταθεροί ακόλουθοι τοΰ Χριστοΰ, Εκείνος θά είναι πάντοτε 
σταθερός δδηγός είς τήν ζωήν των καί είς τό έπάγγελμά των.

Κατά τούς χρόνους τοΰ Κυρίου καί τών ’Αποστόλων πληροφορούμεθα τήν ύπαρ- 
ξιν καί πολλών άλλων έπαγγελμάτων, έκτος τοΰ τέκτονος καί άλιέως, ώς τών τε
χνιτών κατασκευής οικιών καί άλλων Ιργων, άργυροκόπων, άργυραμοιβών κλπ. 
Ούτως έκ τών Πράξεων τών ’Αποστόλων πληροφορούμεθα περί Δημητρίου τινός 
άργυροκόπου (κατεργαζομένου τόν άργυρον), ό όποιος πολλούς ναούς άργυρούς 
κατεσκεύαζε πρός τιμήν είδωλολατρικών θεών καί «παρείχετο τοΐς τεχνίταις έρ
γασίαν ούκ δλίγην»15. Μάλιστα δέ πιθανόν νά είχε έργαστήριον, είς τό δποΐον εδι- 
δεν έργασίαν είς έργάτας16. Περί τών άργυραμοιβών μάς λέγουν οί Εύαγγελισταί 
καί είς τό περιστατικδν τής ύπό τοΰ Κυρίου έκδιώξεως τών έμπόρων έκ τοΰ ναοΰ 
τοΰ Σολομώντος. ,

Εκτενής λόγος γίνεται ύπό τών Εύαγγελιστών καί περί της γεωργικής τέ
χνης. Περί αύτής, (περί γεωργών, άγρών, άμπέλων καί αμπελουργών) δμιλεΐ Ιδί
ως δ Κύριος είς τάς διαφόρους παραβολάς. Παρ’ δλον δτι δ σκοπός τών παραβολών 
ήτο νά διδάξουν ύψηλάς θρησκευτικάς καί ήθικάς άληθείας, έν τούτοις αί ύπό τοΰ 
Κυρίου ληφθεΐσαι εικόνες έκ τής γεωργικής καί άγροτικής ζωής μαρτυροΰν, δχι 
μόνον τήν ύπδ τών άνθρώπων άσκησιν τής γεωργίας κατά τούς χρόνους τοΰ Κυ
ρίου, αλλά καί τήν μετ’ έπιμελείας ασχολίαν είς αύτήν. Ούτως έκ τών παραβολών 
πληροφορούμεθα περί άμπελουργοΰ, «δστις έφύτευσεν άμπελώνα, καί φραγμόν αύτφ 
περιέθηκεν»17. Είς τόν άμπελώνα ακόμη ό άμπελουργός δημιουργεί δλας τάς προϋ
ποθέσεις διά τήν μετέπειτα έπεξεργασίαν τών σταφυλών, ώς τόν λάκκον, δ όποιος 
συνήθως κατεσκευάζετο έπί βράχου καί άπετελεΐτο έκ δύο διαμερισμάτων-καί τόν 
πύργον προς χρήσιν τών καλλιεργούντων τήν άμπελον καί τών φυλάκων αύτής18. 
Είς άλλην παραβολήν χαρακτηρίζει τόν έαυτόν Του ώς τήν άμπελον τήν άληθι- 
νήν, τούς πιστούς ώς τά κλήματα καί τόν Πατέρα Του ώς γεωργόν15'. Είναι έκτός 
πάσης άμφισβητήσεως δτι οί χαρακτηρισμοί αύτοί τοΰ Κυρίου προϋπέθετον τήν 
ΰπαρξιν άμπέλων, γεωργών κλπ. Μάλιστα άναφέρεται δτι δ Κύριος πιθανόν νά 
£λαβεν άφορμήν διά τήν παραβολήν «άπδ κληματαριάν, τής δποίας οί πλούσιοι 
κλάδοι έπλαισίωνον τυχόντα παράθυρα τοΰ άνωγείου, δπου έτελέσθη δ Μυστικός 
Δεΐπνος ή άπό τήν χρυσήν κληματαριάν πού έστόλιζε τήν άνατολικήν θύραν τοΰ 
ναοΰ τών Ιεροσολύμων»20.

12. IT. Ν. Τοεμπρλα - 'Τπόμνημη εϊς τό κατά Ματθαίον Εύαγγέλιον - Ά θήναι 1951, 
σελ. 78.

13. Λουκ. ε, 5.
14. Αιντόθι ε, 4. · ‘
15. Π ράξ. ιθ, 24. .
lfi. IT. Ν. Τρεμπελα - 'Τπόμνημα εις τάς Πράξεις τών ’Αποστόλων - Ά θήναι 1955, 

σελ. 530.
17. Ματθ. κα, 33. "Ορα καί Μάρκ. ι6, 1 -9 ,  Λουκ. κ, 9 - 1C.
18. Π . Ν. Τρεμπέλα - 'Υπόμνημα είς τό κατά Ματθαίον - Έ ν θ ’ άνωτέρω, σελ. 15$.
19. Ί ω ά ν ν . ιε , 1 - 5 .
20. Σερ. Παπακοχπα - ΑΙ Παραβολαί τοΰ Κυρίου - Ά θήναι 1951, σελ. 429.



Μέ χάριν δμως καί παραστατικότητα έκθέτει δ Κύριος τήν γεωργικήν ζωήν, 
καί ιδίως τήν σποράν της γης είς τήν παραβολήν τοΰ σπορέως, ή δποία μνημονεύε
ται, καί άπό τούς τρεις συνοπτικούς Εύαγγελιστάς. Έκεΐ παρουσιάζεται δ γεωργός 
απείρων τόν άγρόν, κατά δέ τήν σποράν δ σπόρος δέν Ιπεσεν δλος είς τήν εύφορον 
γην, άλλά και είς τήν δδόν καί είς τήν πέτραν καί είς τάς άκάνθας. Μέ άκρίβειαν 
λοιπόν βλέπομεν νά περιγραφή είς αύτήν δ Κύριος τόν τρόπον τής σποράς τής γης 
ύπό τών γεωργών12. Είς άλλην παραβολήν, τήν δποίαν μόνον δ Μάρκος Αναφέρει, 
είκονίζει ενα γεωργόν, δ δποΐος, άφοΰ εβαλε τόν σπόρον είς τήν γην, επανέρχεται 
είς τούς συνήθεις τρόπους ζωής καί αναμένει μέ έλπίδα καί υπομονήν τήν επί τοΰ 
σπέρματος έπενέργειαν τών δυνάμεων τής γης' «καί καθεύδη καί έγείρηται νύκτα 
καί ήμέραν καί δ σπόρος βλαστάνη καί μηκύνηται ώς ούκ οίδεν αύτάς»22. "Οταν 
δέ δ καρπός νά ώριμάση καί είναι έτοιμος πρός θερισμόν, τότε δ κύριος τοΰ άγροΰ 
«άποστέλλει τό δρέπανον, δτι παρέστηκεν δ θερισμός»23. Πάντα ταΰτα, καίτοι πρός 
άλλον σκοπόν άποβλέπουν, άποδεικνύουν δχι μόνον τήν άσκησιν τής γεωργίας 
κατά τούς χρόνους τοΰ Κυρίου, άλλά καί τήν γνώσιν δλων τών Απαραιτήτων μέσων 
δι’ αύτήν.

Δέν ήτο άγνωστος τήν έποχήν τοΰ Κυρίου καί ή άσκησις τοΰ έμπορίου, διά 
τοΰτο καί μνημονεύεται όπ’ Αύτοΰ είς μίαν παραβολήν έμπορος καλών μαργαρι
τών24 καί έμπορος, ό όποιος, κληθείς είς τούς βασιλικούς γάμους, ήμέλησε νά προσ- 
έλθη καί άπήλθεν «είς τήν έμπορίαν αύτοΰ»25, δηλαδή είς τόν άγώνα πρός άπό- 
κτησιν πλούτου.

Καί κατά τήν έποχήν δπου ό Κύριος εύρίσκετο έπί τής γης καί κατά τούς 
μετέπειτα χρόνους, δτε τό Ιργον Του συνέχισαν οί ’Απόστολοι, δέν Ιλειπον ή κοι
νωνική άδικία καί άνισότης μεταξύ τών άνθρώπων, στοιχεία τά δποΐα συνέθεσαν 
τό λεγόμενον «κοινωνικόν πρόβλημα». Γνωστόν είναι δτι δ σκοπός τής αποστολής 
τοΰ Κυρίου έπί τής γης ύπήρξε καθαρώς πνευματικός καί θρησκευτικός. «Έ. βα
σιλεία ή έμή ούκ Ιστιν έκ τοΰ κόσμου τούτου»26, έλεγε, καί «έμόν βρωμά έστιν, ίνα 
ποιώ τό θέλημα τοΰ πέμψαντός με καί τελειώσω αύτοΰ τό έργον»27. Καί τό θέλημα 
τοΰ Πατρός ήτο «ίνα σωθη δ κόσμος δΓ αύτοΰ»28, ί'να πίστεύσωσιν οί άνθρωποι είς 
τόν Χριστόν καί έχουν ζωήν αιώνιον καί γίνουν δλοι τέλειοι29. Επομένως κύριος 
σκοπός τής άποστολής τοΰ Κυρίου έπί τής γης ήτο ή ϊδρυσις τής Βασιλείας τοΰ 
Θεοΰ, δηλαδή ή δημιουργία δλων εκείνων τών προϋποθέσεων, δπου δ Θεός καί τό 
άγιον Θέλημά Του θά δεσπόζη έπί τής ζωής τοΰ ανθρώπου10. Έν τούτοις δ Κύ
ριος δέν ήδιαφόρησε διά τόν πόνον καί τά προβλήματα τοΰ άνθρώπου, άλλ’ ένδιε- 
φέρθη ζωηρότατα. Πρωτίστως ένδιεφέρθη διά τόν ψυχικόν πόνον καί διά τά ήθικά 
προβλήματα' δέν εμεινεν δμως Αδιάφορος ούτε πρός τόν σωματικόν πόνον, ούτε 
πρός τά ύλικά του προβλήματα31, υπό τήν προΰπόθεσιν δτι οί λόγοι, τά Ιργα καί 
αί Απόψεις Του περί τών προβλημάτων τής ζωής τοΰ άνθρώπου είχον τόν θεόν

21. Λουκ. η, 5 -8 .  'Ό ρ α  καί Ματθ. ιγ, 3 κ. έξ., Μάρκ. δ, 3-8.
22. Μάρκ. δ, 27.
23. Αυτόθι δ, 2.9.
24. Ματθ. ιγ, 45.
25. Αυτόθι κ(5, 5.
26. Ίω άνν. ι,η, 36. . . . .
27. Ίω άνν. δ, 34.
28. Ίω άνν. γ, 17.
29. Β α β .  X. Ίιοαννίδου - ’Έ νθ’ άνωτέςω, σελ. 28.
30. Αυτόθι, σελ. 29.
31. Θεοδ. Ψυχάρη - Χρ. ’Ηθική - ’Έ νθ’ ανωτέρω, σελ. 108.



καί τό άγιον θέλημά Του ώς κέντρον". Δέν ήτο δυνατόν νά άδιαφορήση ό Ι η 
σούς διά τάς κακάς πολλάκις κοινωνικάς συνθήκας τής έποχής, αί όποϊαι συνέθλι- 
βον τήν άνθρωπίνην ψυχήν καί ήμπόδιζον τήν πρός τά άνω άνάτασίν της. Τουναν
τίον ήλθε πολύ πλησίον είς τόν πόνον καί τά δεινά τών πτωχών καί έκαυτηρίασε 
μετά τόσης δυνάμεως τήν σκληρότητα τών πλουσίων, ώστε σήμερον χαρακτηρίζε
ται ύπό πολλών τό Εύαγγέλιόν Του ώς τό Εύαγγέλιον τών πτωχών".

’Επειδή τά διάφορα κοινωνικά καί οικονομικά προβλήματα τής ζωής έχουν 
μεγάλην σημασίαν διά τήν έπίγειον ΰπαρξίν της καί μεγάλην έπίδρασιν καί είς 
αύτό τό ζήτημα τής σωτηρίας καί τής μετά του θεοΰ διά τοΰ Ίησοΰ Χριστού κοι
νωνίας, ή δέ λύσις αύτών έπιτυγχάνεται διά τής έντιμου έργασίας, διά τοΰτο θά 
χωρήσο>μεν έν συνεχεία είς τήν διατύπωσιν τής θέσεως τοΰ Κυρίου έπί τών κοι
νωνικών καί οικονομικών προβλημάτων, ώς αυτη διατυποΰται είς τά Εύαγγέλια.

Σαφής ύπήρξεν ή θέσις τοΰ Κυρίου έναντι τών κοινωνικών τάξεων τών πλου
σίων καί τών πτωχών τής έποχής Του, ή δποία είναι καί θέσις τοΰ Χριστιανισμού 
διά πάσαν έποχήν. Ώς γνωστόν ή πενία άπετέλει τήν κυριαπέραν αίτίαν καί τό 
ούσιωδέστερον μέρος τοΰ κοινωνικού προβλήματος34. Έν τούτοις δμως τό Εύαγγέ
λιον άντιμετωπίζει τοΰτο πρωτίστως άπό θρησκευτικής πλευράς καί δευτερευόντως 
άπό ύλικής ή οίκονομικής τοιαύτης. Ό  Κύριος βλέπει τούς πτωχούς δχι’άπλώς ώς 
πτωχούς, άλλ’ δπως δλους τούς άνθρώπους, ώς άμαρτωλά κυρίως δντα, πρόθυμος 
νά προσφέρη είς αύτούς τήν άναγεννώσαν καί άγιάζουσαν Θείαν Χάριν. Δέν πρέ
πει λοιπόν νά ύπερτονιζη τις, κατά τό Εύαγγέλιον, τήν πενίαν καί νά τήν θεωρή 
ώς μέσον διά τήν σωτηρίαν του, διότι ό Κύριος είπε: «μή μεριμνάτε τή ψυχή ύμών 
τί φάγητε καί τί πίητε, μηδέ τφ σώματι ύμών τί ένδύσησθε. Ούχί ή ψυχή πλεΐον 
έστι τής τροφής καί τό σώμα τοΰ ένδύματος;»35 Δηλαδή ή φιλαργυρια καί ή πλεονε- 
νεξία δέν έχει θέσιν είς τήν ψυχήν τοΰ πτωχοΰ, άλλά τό πρώτιστον πού πρέπει 
νά έπιζητή είναι ή Βασιλεία τοΰ Θεοΰ, ή άφεσις τών άμαρτιών καί ή έσωτερι- 
κή άναγέννησις διά τής θείας Χάριτος.

Οί πτωγοι δμως, οί όποιοι έχουν άναγγενηθή διά τής Χάριτος τοΰ θεοΰ εί
ναι Ολίγοι, ένφ τό πλήθος τοΰ λαοΰ συμπνίγεται άπό τά δεινά τής πενίας καί τών 
στερήσεων. Ό  Κύριος, έλθών είς τόν κόσμον, άνεζωογόνησε τάς καρδίας τών άν
θρωπο)'/ διά τοΰ κηρύγματος τής άλληλεγγύης καί άγάπης πρός πάντας. Καί τό 
κήρυγμα τοΰτο εύρεν άπήχησιν κυρίως είς έκείνους, οί όποιοι έστεροΰντο αύτών, 
περιεφρονοΰντο, ύπέφερον, ήσαν πτωχοί36. Έλύτρωσε τόν άνθρωπον ό Ίησοΰς άπό 
τόν πόνον. Είναι ό ίατρός ψυχών καί σωμάτων. Είναι Εκείνος, ό όποιος δίδει τήν 
θεραπείαν είς τυφλούς, λεπρούς, χωλούς καί άναπήρους* «τυφλοί άναβλέπουσι καί 
χωλοί περιπατοΰσι, λεπροί καθαρίζονται καί κωφοί άκούουσι, νεκροί έγειρονται 
καί πτωχοί ευαγγελίζονται»3'. Ό  ευαγγελισμός λοιπόν τών πτωχών ήτο σαφώς 
εργον τοΰ Μεσσίου, ώς ό ϊδιος ό Κύριος διεκήρυξεν είς Ναζαρέτ μέ τούς λόγους: 
«Πνεΰμα Κυρίου έπ’ έμέ, ού εΐνεκεν Ιχρισέ με εύαγγελίσασθαι πτωχοΐς άπέσταλκέ 
με, κηρΰξαι αίχμαλώτοις άφεσιν καί τυφλοΐς άνάβλεψιν, άποστεΐλαι τεθραυσμένους 
έν άφέσει, κηρΰξαι ένιαυτόν. Κυρίου δεκτόν»38. Οί πτωχοί συνήθως παρημελοΰντο
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καί περιεφρονοΰντο, ώς άνευ αξίας καί ώς αμαθείς®. Ό  Χριστός δμως έκήρυξε τό 
Εύαγγέλιον είς αύτούς, Ιδωκε τό φως είς τούς τυφλούς καί τήν ελευθερίαν είς τούς 
δούλους καί αιχμαλώτους. Πτωχός λοιπόν δέν ήτο μόνον ό άπορος καί ό οίκονομι- 
κώς ένδεής, άλλά καί ό κοινωνικώς αδύνατος, ό ταπεινόφρων καί πράος καί γε
νικώς ό εύσεβής40. Ύπ’ αύτήν τήν εύρεϊαν έννοιαν χρησιμοποιείται πολλάκις καί 
υπό τοΰ Κυρίου ή λέξις.

Έξετάζοντες τήν θέσιν τών Ιερών Εύαγγελίων καί τών Πράξεων τών ’Απο
στόλων έναντι τών πτωχών, θά διαπιστώσωμεν πρωτίστως δτι δ ίδιος ό Κύριος 
προήρχετο έκ πτωχών γονέων, έξέλεξε τούς μαθητάς Του έκ τών πτωχών έπαγ- 
γελματικών τάξεων καί τό κήρυγμά του είχεν ιδιαιτέραν άπήχησιν καί αποδοχήν 
είς τάς καρδίας τών πτωχών, παρά είς τάς καρδίας τών σκληρών πλουσίων. Τοΰτο 
δμως δέν έσήμαινεν δτι δ Κύριος έθεώρει καί έκήρρυττεν ώς άρετήν τήν πενίαν, 
ούτε προκύπτει έκ μαρτυριών τοΰ Ευαγγελίου δτι ή οικονομική πενία έξασφαλί- 
ζει τό δικαίωμα εισόδου είς τήν Βασιλείαν τοΰ Θεοΰ41. Βασική προϋπόθεσις κατα- 
κτήσεως τής Βασιλείας τών ουρανών, ώς καί άλλαχοΰ έλέχθη, είναι ή έσωτερική 
άναγέννησις τοϋ πιστού καί ό φωτισμός διά τής Χάριτος τοϋ θεοΰ. Χαρακτηριστι
κή εϊναι ή παραβολή τών βασιλικών γάμων, δπου έκεΐ δ Κύριος άναφέρει δτι, 
μετά τήν άρνησιν τών πρώτων κεκλημένων νά παραστοΰν είς τούς γάμους, έπλη- 
ρώθη δ οίκος, άφοΰ «έξελθόντες οί δοϋλοι έκεΐνοι είς τάς δδούς, συνήγαγον πάν- 
τας δσους εύρον»42. "Οταν δμως είσήλθεν δ βασιλεύς καί είδε τούς κεκλημένους, 
«είδεν έκεΐ άνθρωπον ούκ ένδεδυμένον ένδυμα γάμου»43. Τί Ισήμαινε τοΰτο; 'Υπάρ
χουν χριστιανοί, οί δποϊοι, παρ’ δλον δτι έκαθαρίσθησαν διά του “Αγίου Βαπτίσμα- 
τος, έπέστρεψαν είς τήν ζωήν τής αμαρτίας. Τούτους δμως σαφώς διακρίνει δ 
Θεός κατά τήν ήμέραν τής κρίσεως44. Καί τόν άνθρωπον αύτόν, λέγει ή παραβο
λή, δ δποΐος δέν είχεν ένδυμα γάμου, έξέβαλεν δ βασιλεύς έκ τοΰ νυμφώνος, διότι, 
έπισφραγίζει δ Κύριος «πολλοί είσίν οί κλητοί, δλίγοι οί έκλεκτοί»45. Επομένως 
έάν ή πτωχεία ήτο βασική προϋπόθεσις τής σωτηρίας, τότε τό μεγαλύτερον μέρος 
τών άνθρώπων, τό όποιον κατά κανόνα πένεται καθ’ δλας τάς έποχάς, θά είσήρ- 
χετο είς τήν Βασιλείαν τοΰ Θεοΰ46. Βεβαίως δ Κύριος είπε: «τούς πτωχούς πάντο
τε εχετε μεθ’ έαυτών, έμέ δέ ού πάντοτε έχετε»47, άλλά τοΰτο δέν έσήμαινεν δτι 
ή πενία καί αί στερήσεις θά ελειπον άπό τήν γην. Απλώς υπενθυμίζει είς τούς 
μαθητάς δτι, προ τοΰ οίουδήποτε ύψηλοτέρου καθήκοντος, πρέπει νά ύποχωρή ακό
μη καί τό καθήκον πρός τούς πτωχούς. Κατόπιν τών άνωτέρω δικαίως έπετιμήθη δ 
’Ιούδας διά τούς λόγους του σχετικώς μέ τό πολύτιμον μύρον, μέ τό δποΐον ή γυνή 
τοΰ Ευαγγελίου ήλειψε τούς πόδας τοΰ Ίησοΰ, διότι ουδόλως δύναται νά θεωρηθή 
παράλογος οίαδήποτε προσφορά, δσον μεγάλη, καί άν είναι ή ύλική της άξία, έπί 
τφ λόγψ δτι υπάρχουν άνθρωποι πενόμενοι ή άκόμη καί άποθνήσκοντες έκ πείνης. 
Ό  Θεός Ιχει τήν πρώτην θέσιν τών διαφερόντων μας καί ύστερον δλοι οί άλλοι 
άνθρωποι. Τοΰτο άλλωστε ούδόλως άποκλείει τήν μέριμναν υπέρ τών πτωχών. 
Επομένως καί ή άνοικοδόμησίς περικαλλών ναών καί ή διακόσμησις αύτών καί ή
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προσφορά διαφόρων αφιερωμάτων είς αυτούς έν ούδεμιά περιπτώσει δύναται νά 
θεωρηθη παράλογος, άφοΰ σκοπόν έχουν νά υμνήσουν τό άγιον όνομα τοΰ Δημι
ουργού. Τό Εύαγγέλιον λοιπόν ούτε τήν πενίαν διδάσκει, ούτε προϋποθέτει τήν 
διαιώνισιν αύτής μεταξύ τών άνθρώπων, ούτε δύναται νά θεοιρήση τήν πτωχείαν 
προϋπόθεσιν τής ήθικής τελειότητάς των καί τής κατακτήσεως τής Βασιλείας τοΰ 
θεοΰ. Τοΰτο έπιτυγχάνεται, ώς καί ανωτέρω έλέχθη, μόνον διά τής έσωτερικής 
άνακαινίσεως τοΰ άνθρώπου και τής Χάριτος τοΰ Θεοΰ έπ’ αύτόν.

Ό  Κύριος, δταν ήλθεν είς τήν γην, είδε μεταξύ τών άλλων δτι δ πόνος, αί 
στερήσεις καί ή πτωχεία γενικώς έμάστιζον τήν μεγίστην μερίδα τών άνθρώπων, οί 
δέ πλούσιοι άπετέλουν τήν μικράν καί προνομιοΰχον μερίδα τής έποχής, ή δποία 
κατεπίεζε τούς πτωχούς καί άδυνάτους. Διά τοΰτο τό ένδιαφέρον τοΰ Κυρίου έξ 
άρχής έξεδηλώθη ιδιαίτερον πρός τούς πτωχούς, τό δέ Ευαγγέλιό ν Του θεωρεί 
τήν συμπεριφοράν τών πιστών πρός τούς πτωχούς καί πάσχοντας ώς κριτήριον, διά 
τοΰ δποίου θά κριθοΰν, έάν είναι άξιοι τής αιωνίου ζωής ή τής αιωνίου κολάσεως'48 
«έπίνασα καί έδώκατε μοι φαγεϊν, έδίψησα καί έποτίσατέ με, ξένος ήμην καί 
συνηγάγετέ με, γυμνός καί περιεβάλετέ με...»4*. Καί είς τήν προκειμένην περίπτω- 
σιν τό κριτήριον δέν είναι ή έκδήλωσις ύπό τών άνθρώπων ένδιαφέροντος πρός τόν 
ίδιον τόν Κύριον, άλλά πρός τούς «άδελφούς Του τούς έλαχίστους»5υ. Τό δτι δέ 
ό Χριστός θεωρεί τούς πτωχούς καί πάσχοντας άδελφούς Του είναι άπολύτως σύμ
φωνον πρός τόν χαρακτήρα Του ώς Ποΰ τοΰ άνθρώπου καί ώς Γίοΰ τοΰ Θεοΰ51. 
Δι’ αύτόν ακριβώς τόν λόγον καί ή Χριστιανική Έκκλησία θεωρεί ώς ίεράν ύπο- 
χρέωσίν της τήν μέριμναν ύπέρ τών πτωχών καί άποκλήρων, τών όρφανών καί τών 
αναπήρων, δούλων καί δλων τών καταπιεζομένων. Πρός τόν σκοπόν αύτόν ί'δρυσε κατά 
καιρούς πλείστας δσας φιλανθρωπικάς όργανώσεις καί ιδρύματα, ή δέ άσκησις 
τής φιλανθρωπίας καί έλεημοσύνης θεωρείται ώς μία τών σπουδαιότερων χριστια
νικών άρετών, ώς τοΰτο προκύπτει καί έκ τοΰ γνωστοΰ μακαρισμοΰ: «μακάριοι οί 
έλεήμονες, δτι αυτοί έλεηθήσονται»52. Χαρακτηρίζεται δέ ύπό πολλών ή έλεημο- 
σύνη ώς ό άδάμας τών χριστιανικών αρετών5·*.

'Ως πληροφορούμεθα έκ τών Πράξεων τών ’Αποστόλων, ή φιλανθρωπία καί 
μέριμνα ύπέρ τών πτωχών παρετηρεΐτο καί μεταξύ βαρβάρων καί άπολιτίστων 
λαών. Συγκινητική είναι ή έκδηλο)θεΐσα φιλανθρωπία τών κατοίκων τής Μελίτης 
(σημερινής Μάλτας), δταν άπεβιβάσθησαν έκεΐ ώς ναυαγοί δ Απόστολος Παΰλος 
καί οί συνοδοί του: «Καί διασωθέντες τότε έπέγνο^σαν δτι Μελίτη ή νήσος καλεί
ται. Οί δέ βάρβαροι παρεΐχον αύτήν τυχοΰσαν φιλανθρωπίαν ήμιν, λέγει δ ΙΙαΰ- 
λος* άνάψαντες γάρ πυράν προσελάβοντο πάντας ήμάς διά τόν ύετόν τόν έφεστώτα 
καί διά τό ψΰχος»54. Τό παράδειγμα τοΰτο είναι άξιον ιδιαιτέρας προσοχής καί 
δύναται νά άποτελέση παράδειγμα μιμήσεως άπό δλους ήμάς, ό)στε είς τήν έκδή- 
λωσιν τής συμπαθεί’ας καί άγάπης πρός τούς έν στενοχώρια καί άθλία καταστά- 
σει εύρισκομένους άδελφούς μας νά μή κάμνωμεν διακρίσεις φυλής ή θρησκεύμα
τος, άλλά νά άνακουφίζωμεν δλους άνεξαιρέτως, πράττοντες παν δ,τι έξαρτάται 
άπό ήμάς55. Τοΰτο καθίσταται φανερόν καί έκ τής παραβολής τοΰ καλοΰ Σαμαρεί
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του, δπου έκεΐ δ Κύριος, είς τό ερώτημα τοΰ νομικού «και τίς έστί μου πλησίον»56, 
εξηγεί δτι πλησίον είναι πας άνθρωπος, ή δέ πρός αυτόν άγάπη πρέπει νά είναι 
συνεχής καί ικανή voc βοηθήση τόν ένδεή καί πάσχοντα θετικά.

’Άλλο χαρακτηριστικόν σημεΐον έκ τής Καινής Διαθήκης, είς τό δποΐον έκ- 
δηλοΰται ή άγάπη του Κυρίου πρός τούς ένδεεΐς, είναι δτι είς τήν Χριστιανικήν 
κοινωνίαν ή πενία δέν είναι πλέον καταισχύνη πού έκμηδενίζει τήν άνθρωπίνην 
προσιοπικότητα, άλλα τούναντίον οί πτωχοί κατέχουν πλέον περίβλεπτον θέσιν έν 
αύτή. Ό  Κύριος πρώτος έγεννήθη ύπό συνθήκας πτωχείας καί έν συνεχεία £ζη 
βίον πένητα καί πλήρη στερήσεων57. 'Η πτωχεία Του ήτο τόση, ώστε δ ί'διος είπε 
περί τοΰ Έαυτοΰ του: «Αί άλώπεκες φωλεούς Ιχουσι καί τά πετεινά τοΰ Ούρανοϋ 
κατασκηνώσεις, δ δέ υιός τοΰ ανθρώπου ούκ εχει ποΰ τήν κεφαλήν κλίνη»58. Οί 
λόγοι αύτοί άποτελοΰν καί ύπόμνησιν πρός τούς μαθητάς Του, ότι, άκολουθοϋντες 
Αύτόν, νά μή άναμείνουν μεγάλα πράγματα, άλλα ήμπορεΐ νά έμπέσουν καί είς 
πτωχείαν καί άφάνειαν. Επομένως κυρία επιδίωξίς των θά είναι όχι αί ανέσεις 
τής παρούσης ζωής, πρός τάς δποίας πρέπει νά άδιαφοροΰν, άλλ’ ό Ούρανός59. 
Τοΰτο βεβαίως είναι άριστον δίδαγμα καί πρός πάντα έργαζόμενον, δτι ή έργασία 
μέ τά άγαθά πού προσφέρει δέν έξασφαλίζει τήν άληθινήν καί άναφαίρετον ευτυ
χίαν, έφ’ δσον δ άνθρωπος δέν άντιληφθή δτι είναι οικονόμος των αγαθών αύτών 
καί επομένως χρέος εχει νά έκδηλώση τήν ειλικρινή του αγάπην πρός τόν συνάν
θρωπόν του καί νά άνατείνη τήν ψυχήν καί τήν διάνοιαν πρός τόν Θεόν. Κατά 
ταΰτα λοιπόν οί πτωχοί, αντί καταισχύνης, πρέπει νά αίσθάνωνται υπερηφάνειαν 
διά τήν πτωχείαν των, άφοΰ καί δ Ίησοΰς καί οί Απόστολοι ήσαν πάμπτωχοι καί 
οί πρώτοι πιστοί καί τό μέγα πλήθος τών αγίων καί μαρτύρων τής πίστεώς μας. 
Ασφαλώς είς τόν κόσμον τοΰτον σήμερον τόν γήϊον καί φθαρτόν τιμώνται άνθρω
ποι καί αναγνωρίζονται άξίαι χωρίς εσωτερικόν ύπόβαθρον είς τήν γνησίαν δμως 
χριστιανικήν κοινωνίαν αί άξίαι τοΰ κόσμου τούτου καταπίπτουν, διότι αναγνωρί
ζεται ή αξία τής ψυχής. Ό  Σωτήρ τούς άσήμους καί πτωχούς κατά κόσμον άνύ- 
ψωσε καί έπροτίμησεν άντί τών ύποκριτών Γραμματέων καί Φαρισαίων είς τήν 
Βασιλείαν Του60. Πρός τήν πτωχήν κατά κόσμον άκολουθίαν Του είπε: «Μή φο- 
βοΰ τό μικρόν ποίμνιον* δτι εύδόκησεν δ πατήρ ήμών δοΰναι ύμΐν τήν βασιλείαν»61. 
Δέν είναι έπίσης άνευ σημασίας καί δ μακαρισμός τοΰ Κυρίου πρός τούς πτωχούς 
«μακάριοι οί πτωχοί δτι ύμετέρα έστίν ή βασιλεία τοΰ Θεοΰ»62. Θεωρεί τούτους 
μακαρίους, διότι εγκαταλείπουν τά πάντα καί δέχονται νά ακολουθήσουν τόν Κύ
ριον. Είναι δέ κυρίως μακάριοι, όχι διότι είναι πτωχοί, αλλά διότι διαθέτουν τήν 
ψυχήν είς συναισθήματα ταπεινά. Χαρακτηριστική έν προκειμένψ είναι καί ή πα
ραβολή τοΰ μεγάλου δείπνου, όπου δ Κύριος λέγει είς τόν δοΰλον νά άπευθυνθή 
είς τήν τελευταίαν τάξιν τής κοινωνίας καί νά καλέση είς τό δεΐπνον «τούς πτω
χούς καί άναπήρους καί χωλούς καί τυφλούς»63. Επομένως οί άσημοι τοΰ κόσμου, 
έφ’ δσον ή ψυχή των τά άνω φρονεί καί τά άνω έπιζητεΐ, γίνονται οί δίκαιοι παρά 
τψ Θεψ.

'Ως καί ανωτέρω έλέχθη, ή άγάπη πρός τούς πτωχούς φανερώνεται διά τής

56. Λουκ. ι, 25-37.
57. Βασ. X. Ίωαννίδου - "Ενθ’ άνίοτέρω, σελ. 50.
58. Ματθ. η, 20.
59. Π. Ν. Τρεμπέλα - ‘Τπόμνημα είς τό κατά Λουκάν Εύαγγέλιον - Άθήναι 1952, σελ. 300.
60. Βασ. X, Ίωαννίδου - Έ ν θ ’ ανωτέρω, σελ. 52. ,
61. Λουκ. ιβ, 32.
62. Αυτόθι στ, 20.
63. Λουκ. ιδ, 21.



άσκήσεως ύπ* αύτών τής φιλανθρωπίας ή έλεημοσύνης. Ή  αρετή δέ τής έλεημο
σύνης, κατά τά λεγόμενα ύπό του Κυρίου είς τόν πλούσιον νεανίσκον» δημιουργεί 
τόν Ιδεώδη τύπον του Χριστιανού. Ό  Κύριος διά τών λόγων Του πρός αύτόν «ει 
θέλεις τέλειος είναι, ύπαγε πώλησόν σου τά ύπάρχοντα και δός πτωχοΐς»64 ήθελε 
νά έκριζώση τήν αδυναμίαν τής φιλοπλουτίας καί φιλοχρηματίας του. Τό βαθύ- 
τερον δμως νόημά της ήτο δτι 6 χριστιανός όφείλει χάριν του Χριστού νά θυσιά
ζω τά πάντα, έάν αύτά αποτελούν έμπόδιον νά Τόν άκολουθήση. Διότι «ούδείς 
έστιν, δς άφήκεν οικίαν ή γονείς ή άδελφούς ή γυναίκα ή τέκνα ενεκεν τής βασι
λείας του θεου, δς ού μή άπολάβη πολλαπλασίονα έν τψ καιρψ τούτψ καί έν τψ 
αίώνι τψ έρχομένψ ζωήν αιώνιον»65. "Ο,τι λοιπόν έθυσίασαν ή θυσιάζουν οί πιστοί 
διά τόν Χριστόν άνταπεδόθη καί ανταποδίδεται έν τψ Χριστψ καί έν τή Έκκλη
σή66.

Συγκινητικά παραδείγματα έκδηλώσεως αγάπης καί φιλανθρωπίας πρός τούς 
πτωχούς καί πάσχοντας γενικώς μας παρέχουν αί Πράξεις τών ’Αποστόλων έκ 
τής πρώτης χριστιανικής κοινωνίας. Οί πλεΐστοι έξ αύτών ήσαν πτωχοί, άλλ’ ού
δείς ύπέφερεν έκ τής πενίας του, διότι ένισχύοντο έκ τών γενναίων εισφορών τών 
άδελφών των, οί όποιοι ειχον οικονομικήν τινα άνεσιν* «ούδέ γάρ ένδεής τις ύπήρ- 
χεν έν αύτοις* δσοι γάρ κτήτορες χωρίων ή οίκιών ύπήρχον, πωλουντες εφερον 
τάς τιμάς τών πιπρασκομένων»67. Βεβαίως ή ένέργεια αύτή τής πωλήσεως κτημά
των δέν ήτο καθολική, ούτε τά πάντα έπώλουν, διότι, έάν πάντες οί πιστοί έπώ- 
λουν τάς οικίας των, που θά κατώκουν;68 Τούτο έγίνετο πολλάκις διά νά πληροΰ- 
ται τό κοινόν ταμεϊον, τό προωριμένον διά τούς πτωχούς. Επομένως οί πωλουντες 
διάφορα κτήματα δέν έχρησιμοποίουν τά χρήματα διά τήν προμήθειαν κοινής πα
ρακαταθήκης πρός ύποστήριξιν παντός μέλους τής Χριστιανικής κοινότητας, άλλ’ 
άποκλειστικώς διά τάς άνάγκας τών πτωχών. Δι5 αύτό τά χρήματα «έτίθουν παρά 
τούς πόδας τών αποστόλων* διεδίδοτο δέ έκάστψ καθότι άν τις χρείαν είχεν»69. 
Επομένως ή διανομή μεταξύ τών πτωχών έγίνετο άναλόγως τών αναγκών ένός 
έκάστου. Είς αύτήν έλαμβάνοντο όπ’ δψιν τό άωρον τής ήλικίας, ή ασθένεια του 
σώματος, ή άνικανότης πρός έργασίαν, ή ανεπάρκεια τών διανοητικών δυνάμεων, 
ή στέρησις συγγενών δυναμένων νά βοηθήσουν τούς πάσχοντας τούτους καί τά 

%'■ παρόμοια70. Δέν έλειπον βεβαίο)ς ένταϋθα καί παραδείγματα άκρως συγκινητικά, 
ώς του έκ τών Άποστόλο)ν Βαρνάβα, Κυπρίου τψ γένει* «ύπάρχοντος αύτψ άγροΰ, 

 ̂ πωλήσας ήνεγκε τό χρήμα καί εθηκε παρά τούς πόδας τών αποστόλων»71. Ό  αγρός 
a αύτός ήτο ή μόνη πιθανώς ιδιοκτησία του. ’Αποξενωθείς δμως αύτου, έζη διά τής 
F τ έργασίας τών ιδίων του χειρών, ώς καί δλοι οί άλλοι ’Απόστολοι72. Πάντα τά άνω- 
ί; τέρω φανερώνουν τό αληθές πνεύμα αγάπης, τό όποιον έκυριάρχει μεταξύ τών πρώ- 

Λ των Χριστιανών καί τήν πραγματικήν πίστιν των. ’Άλλωστε δέν ήτο άγνωστον 
|  ;· καί τό γεγονός δτι ό Κύριος, μολονότι εζη έκ τών συνεισφορών τών άλλων73, έν τού-

τοις εδιδε καί είς τούς πτωχούς έλεημοσύνην. Παρ’ δλον δτι, ο>ς πτωχός πού ήτο,
£ ' | ---------1—  '
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θά ήδύνατο νά δικαιολογηθώ έάν δέν προσέφερεν έλεημοσύνην εις τούς πτωχούς, 
αύτός ομως δέν τούς παρημέλει, ιδίως δέ κατά τάς θρησκευτικάς έορτάς74. «Άγό- 
ρασον ών χρείαν εχομεν εις τήν έορτήν, ή τοϊς πτωχοΐς, ινα τι δφ»75.

Έκτός τών πτωχών, οί 'Ιεροί Εύεγγελισται εύρύτατα δμιλοΰν καί περί τής 
έτέρας κοινωνικής τάξεως, τών πλουσίων. Καί δ πλούτος, 3πο)ς καί ή πενία καί ή 
έργασία, έξετάζεται ύπ’ αυτών πάντοτε έν αναφορά πρός τόν Θεόν καί τήν Βασι* 
λείαν Του. ΓΩς προϊόν οδτος τής έργασίας τού άνθρώπου, δέν καθίσταται αύτός 
καθ’ εαυτόν έμπόδιον διά τήν σωτηρίαν του καί τήν ενο)σίν του μέ τόν Θεόν, άλλ’ ή 
κακή χρήσις του. ’Ανέκαθεν δ πλούτος ήτο άπό τά Ισχυρότερα θέλγητρα πού άπα- 
τοΰν πολλάκις τόν άνθρωπον. Διά τοΰτο καί δ Κύριος χρησιμοποιεί δριμυτάτην 
γλώσσαν έναντίον τών πλουσίων. Ιδού τί λέγει πρός τούς μαθητάς Του: «Πώς 
δυσκόλως οί τά χρήματα Ιχοντες είς τήν βασιλείαν τοΰ Θεοΰ είσελεύσονται. Οί δέ 
μαθηταί έθαμβοΰντο έπί τοϊς λάγοις αύτοΰ" ό δέ Ίησοΰς πάλιν άποκριθείς λέγει 
αύτοΐς' τέκνα, πώς δύσκολόν έστι τούς πεποιθότας έπί χρήμασιν είς τήν βασιλείαν 
τοΰ Θεοΰ είσελθεϊν* εύκοπώτερόν έστι κάμηλον διά τρυμαλιάς ραφίδος είσελθεϊν ή 
πλούσιον είς τήν βασιλείαν τοΰ Θεοΰ είσελθεϊν»76. «Μή θησαυρίζετε ύμΐν θησαυρούς 
έπί τής γής, δπου σής καί βρώσις αφανίζει καί δπου κλέπται διορύσσουσι καί κλέ- 
πτουσιν». «Ούδείς δύναται δυσί κυρίοις δουλεύειν* ή γάρ τόν ενα μισήσει καί τόν 
Ιτερον άγαπήσει ή ένός άνθέξεται καί τού Ιτέρου καταφρονήσει. Ού δύνασθε θεφ 
δουλεύειν καί μαμωνά»77. Δυστυχώς οί άνθρωποι, ενεκα της μωρίας των, θεωροΰν 
τήν άπόλαυσιν τών υλικών αγαθών ώς τόν μόνον τρόπον νά αποκτήσουν τήν εύ- 
τυχίαν το>ν. Θεωροΰν αύτά ώς τό ΰψιστον άγαθόν έπί τής γής καί τοποθετούν τόν 
Ούρανόν καί τόν Παράδεισον έπί τής γής. Μή ύπολογίζοντες δε τά πνευματικά 
καί ούράνια αγαθά, παραμερίζουν ώς δευτέρου λόγου αξίαν τήν παράκλησιν τοΰ 
Θεοΰ78. Έναντίον αύτών τών πλουσίων υπήρξε δριμύτατος δ ’Ιησούς’ «ούαί ύμΐν 
τοϊς πλουσίοις δτι άπέχετε τήν παράκλησιν ύμών»79. Αυτοί οί πλούσιοι δηλαδή, 
δταν θά άπέλθουν τοΰ παρόντος κόσμου, θά στερηθούν τής παρηγορίας των αύτής 
καί θά άπωλέσουν τόν Ούρανόν. Τέλος άπό τούς μαθητάς Του ζητεί άπάρνησιν 
δλων τών ύλικών αγαθών άλλως άρνεϊται είς αύτούς τήν Ιδιότητα τοΰ μαθητου 
Του' «πας έξ ύμών, δς ούκ αποτάσσεται πάσι τοϊς Ιαυτοΰ ύπάρχουσιν, ού δύναται 
είναι μου μαθητής»80.

Πάντα τά άνωτέρω καταδεικνύουν σαφέστατα δτι δ Κύριος καταδικάζει άπε- 
ριφράστως τόν πλούτον καί τήν πλουτοκρατίαν, θεωρών τούς πλουσίους προσδεδε- 
μένους είς τά θέλγητρα καί τήν απάτην τοΰ πλούτου καί δούλους τοΰ μαμωνά. Καί 
άν ούτως έξεφράζετο περί τών πλουσίων είς έποχήν, δπου δέν υπήρχε καί μεγάλη 
άπόστασις οικονομική μεταξύ τών εύπόρων καί πτωχών τάξεων, είναι δυνατόν νά 
φαντασθή κανείς πόσον κατηγορηματικώτερος καί δριμύτερος θά ήτο είς τόν χαρα
κτηρισμόν τών σημερινών γιγάντων τοΰ κεφαλαίου καί τοΰ συγχρόνου πλουτοκρατι
κού καθεστώτος81, τό όποιον εχει πιστεύσει δυστυχώς δτι δ πλοΰτος είναι τό μόνον 
μέσον πού προσφέρει τήν μεγαλυτέραν εύτυχίαν είς τόν άνθρωπον; Οί άνθρωποι, δυ
στυχώς, κυριευμένοι ύπό τών μεριμνών τοΰ αίώνος τούτου, άπό τήν άνήσυχον φρον-

74. Π . Ν. Τρεμπέλα - 'Τπόμνημα είς τό κατά Ίωάννην Εύαγγέλιον - Αθήναι 1954, σελ. 497.
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80. Λουκ. ιδ, 33.
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τίδα διά τά αγαθά τής παρούσης ζωής, άπό τήν άγωνίαν καί τήν σκέψιν διά τήν 
αυξησιν τής έργασίας, διά τήν επέκτασή τής έπιχειρήσεως, διά τόν πολλαπλασια
σμόν τοΰ χρήματος, διά τάς ανέσεις καί άπολαύσεις82, υποβιβάζουν τόν ύψηλόν σκο
πόν τής έργασίας καί ούδόλως αφήνουν περιθώρια πνευματικής άνατάσεως* καί τοΰ
το, διότι «ή μέριμνα τοΰ αίώνος τούτου καί ή απάτη τοΰ πλούτου συμπνίγει τόν λό
γον καί άκαρπος γίνεται»83. Καί ή απάτη αύτή τοΰ πλούτου κατακυριεύει τόν άνθρω
πον, δταν στηρίζη τήν πεποίθησίν του είς αύτόν καί έξαρτά άπό αύτόν τήν εύτυχίαν 
του84. Επομένως διά τόν Ίησοΰν ό πλοΰτος άποτελεΐ τεράστιον έμπόδιον διά τήν 
ηθικήν πρόοδον, άλλά καί διά τήν σωτηρίαν τοΰ άνθρώπου. Κρατεί τήν ψυχήν είς 
τήν γήν καί τήν καθιστά άνίκανον διά τά μεγάλα, τά αιώνια καί άληθινά85. Κατά 
συνέπειαν λοιπόν ή ψυχή θεωρεί ώς θησαυρόν τήν ύλην καί τήν ύποδούλωσιν είς 
αύτήν, όπότε όρθώς έτόνισεν ό Κύριος είς τήν έπί τοΰ ’Όρους 'Ομιλίαν: «'Όπου 
έστίν ό θησαυρός ύμών, έκεΐ έσται καί ή καρδία ύμών»86.

Ά λλ’ έναντι δλων αύτών τών άφορισμών τοΰ Κυρίου κατά τοΰ πλούτου καί τών
πλουσίων, ποία ή θέσις τοΰ άνθρώπου καί τής έποχής τοΰ Κυρίου, άλλά καί πάσης 
άλλης έποχής; Ό  άνθρωπος καί ιδιαίτερα δ Χριστιανός πρέπει, κατά τήν διδασκα
λίαν τοΰ Εύαγγελίου, νά ύποτάσση τάς οίκονομικάς έπιδιώξεις καί φιλοδοξίας είς 
τά πνευματικά συμφέροντά του καί νά προφυλάσση τόν εαυτόν του άπό τήν αγω
νιώδη μέριμναν τοΰ θησαυρισμοΰ, τόν όποιον «σής καί βρώσις άφανίζει, καί κλέπται 
διορύσσουσι καί κλέπτουσι»87. Θεομηνία, καταστροφή, κρίσις οικονομική μεταβάλλουν 

J'f άπό τής μιας ήμέρας τούς πλουσίους είς πένητας88. Επομένως «οί θησαυροί έν ού- 
ρανψ»89 εναι άληθεΐς, γνήσιοι, άγιοι, άσφαλεΐς, άφθαρτοι καί κάμνουν τόν άνθρωπον 

t\". αιωνίως εύτυχή καί μακάριον90.
Υ- Τό άποκορύφωμα δμως τής διδασκαλίας τοΰ Κυρίου διά τήν ματαιότητα τοΰ

πλούτου καί διά τούς ηθικούς κινδύνους πού συνεπάγεται ούτος διά τούς κατόχους 
·', του άποτ’ελοΰν αί δύο έκ τών ζωηροτέρων παραβολών του, ή παραβολή τοΰ «άφρο-

■ νος πλουσίου» καί τοΰ «πλουσίου καί τοΰ πτωχοΰ Λαζάρου», τάς οποίας διέσωσεν ό 
j Λουκάς, ό κοινωνικώτερος τών Εύαγγελιστών. Λυται περιγράφουν κυρίως τήν παθο

λογικήν ψυχολογίαν τών πλουσίων91. Είς τήν πρώτην παρουσιάζεται ο άφρων πλού-
ι σιος, ό όποιος έπίστευσεν δτι έξησφάλισε τήν διαρκή καί άναφαίρετον εύτυχίαν διά

τής εύφορίας τών άγρών του’ «ψυχή, έχεις πολλά αγαθά, κείμενα είς έτη πολλά’
. άναπαύου, φάγε, πίε, εύφραίνου»92. Έχομεν ένταΰθα τό πιστεύο) παντός πλεονέκτου, 

πού φανερώνει ποιον σκοπόν έταξαν είς τήν ζωήν των οί πλεονέκται καί ύλισταί πά-
• . σης έποχής. Εναι οί άνθρωποι πού έχουν ώς ιδανικόν τό «άναπαύου» καί ούδέποτε

, τό «έργάζου». Χωρίς τήν έργασίαν θέλουν νά έπιτύχουν πολλά^3. Λησμονούν τόν θά-
f γ νατον καί τήν πέραν τοΰ τάφου αίωνίαν ζωήν. Ή  άνόητος αύτή ησυχία διά τόν έπι- 

I κείμενον θάνατον είναι κάτι τό τερατώδες, διά τοΰτο δικαίως ύπό τοΰ ίεροΰ Εύαγγε-
ΐ .
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λιστοΰ χαρακτηρίζονται άφρονες. Σκοπός μοναδικός αί άπολαύσεις. Καί δέν είναι 
ολίγοι καί σήμερον εκείνοι πού προκαλοΰν καί σκανδαλίζουν τα πενόμενα πολλάκις 
λαϊκά στρώματα, υποβιβάζουν τόν θειον σκοπόν τής έργασίας καί ουτω όποθάλπουν 
τά κινήματα καί τάς επαναστάσεις καί καθιστούν όλονέν άγεφύρωτον τό χάσμα με
ταξύ πλουσίων καί πτωχών. Ή  νόσος αύτή είναι βασικόν γνώρισμα τής κεφαλαιο
κρατικής τάξεως94. Δέν θέλουν, δυστυχώς, νά άντιληφθοΰν τήν ανασφάλειαν τοΰ 
πλούτου των. Τόν άφρονα δμως πού έπίστευσεν δτι έξησφάλισε τήν διαρκή ευτυχίαν 
μέ τά αγαθά του είς τήν γην αύτήν b θεός κατέπληξε μέ τήν άπροσδόκητον προει
δοποίησή: «’Άφρον, ταύτη τή νυκτί τήν ψυχήν σου άπαιτοΰσιν άπό σου' & δέ ήτοί- 
μασας τίνι εσταί;»*3 Δέν είναι όλίγοί καί σήμερον οί πλούσιοι πού συναρπάζονται 
καί άπορροφώνται άπό τήν μανίαν τοΰ κέρδους είς δλην τήν ζωήν των Αύτοί επό
μενον είναι νά καταπατοΰν καί τά δίκαια τών έργατών καί ύπαλλήλων των καί νά 
άδιαφοροΰν διά τήν νομιμότητα τών μέσων πού χρησιμοποιούν πρός πορισμόν κέρ
δους. Οϋτω δικαιώνουν τούς έπαναστάτας έκείνους, οί όποιοι διά τής έπαναστάσεως 
έπιδιώκουν τήν κατάργησιν τοΰ άτομικοΰ κεφαλαίου καί τής ατομικής ιδιοκτησίας96.

Δέν πρέπει δμως νά άγνοήσωμεν καί τήν περίπτωσιν πολλών απίστων υλιστών, 
οί όποιοι, σκεπτόμενοι τόν θάνατον καί τήν βραχύτητα τής ζωής, Ιπιδίδονται μέ ά- 
φροσύνην είς δσον τό δυνατόν έντονωτέραν άπόλαυσιν τών αγαθών τοΰ κόσμου. Hi- 
στεύουν δτι σκοπός της ζωής είναι μόνον αί άπολαύσεις. Τοιοΰτος ήτο δ πλούσιος 
τής παραβολής τοΰ πλουσίου καί τοΰ πτωχοΰ Λαζάρου. Ούτος είς τήν ζωήν του 
«ένεδίδύσκετο πορφύραν καί βύσσον ευφραινόμενος καθ’ ήμέραν λαμπρώς»97. Ό  Κύ
ριος δέν εννοεί διά τής παραβολής δτι ο πλούσιος ώφειλε νά άρνηθή τά πλούτη του, 
προτιμών ουτω τήν έκουσίαν πτωχείαν, ώφειλε δμως νά μή θεωρή αύτά ώς τό υψιστον 
αγαθόν του, άλλά νά τά καταστήση μέσα έξασφαλίσεως τής αιωνίου ζωής. Ό  πλού
τος είναι τεράστιος μαγνήτης πού ελκει τήν καρδίαν τοΰ άνθρώπου πρός τήν μα
ταιότητα τοΰ κόσμου καί κάμνει τόν άνθρωπον νά λησμονή τόν Θεόν98. Επομένως, 
σύμφο^να μέ τό νόημα τής παραβολής, καί έάν τά πλούτη δέν προέρχωνται έξ αδι
κίας, καθίστανται πολλάκις έπικίνδυνος πειρασμός, είς πολλούς δέ καί δλέθρια, διότι 
ο’)θοϋν τόν άνθρωπον είς τήν ύποδούλωσιν τής ψυχής είς πλήρη έπιλησμοσύνην τοΰ 
Θεοΰ καί τοΰ άλλου κόσμου. Ή  άμαρτία τών πλουσίων δέν είναι αύτός καθ’ εαυτόν 
δ πλοΰτος, τό ένδυμά του ή ή δίαιτά του, άλλ’ ή άποκλεσιτική φροντίς τοΰ έαυτοΰ 
του, αδιαφορών ουτω διά τούς άλλους καί ιδιαιτέρως πρός τούς πτωχούς, ώς είς τήν 
περίπτωσιν τοΰ Λαζάρου, δπου έφάνη άσπλαχνος99.

Καί αι δύο άνωτέρω παραβολαί έφανέρωσαν τούς ήθικούς κινδύνους καί πει
ρασμούς πού περικλείουν τά πλούτη, ή αφθονία καί ή εύζωΐα. Δυστυχώς τά μεγάλα 
πλούτη παρασύρουν τούς πλουσίους είς τάς ήδονάς καί απολαύσεις τής ζωής, ώστε 
νά καθίστανται ύλόφρονες, άδιάφοροι διά τά πνευματικά ζητήματα, αδιάφοροι διά 
τήν θρησκείαν, διότι πιστεύουν δτι Θεός είναι τό χρήμα, χάριν τοΰ δποίου θυσιάζουν 
τά πάντα. Παράδειγμα ζωντανόν ίσχυρας προσκολλήσεως είς τά πλούτη μάς δίδει 
ό πλούσιος νεανίσκος τοΰ Ευαγγελίου, δ δποϊος είχε πολλάς άρετάς καί -έτήρει έκ 
νεότητάς του δλας τάς έντολάς τοΰ Νόμου. "Οταν δμως δ Ίησοΰς «έμβλέψας αύτφ 
ήγάπησεν αύτόν καί είπεν αύτφ- εν σε υστερεί' εί θέλεις τέλειος είναι, ύπαγε οσα 
έχεις, πώλησον καί δός πτωχοϊς, καί έξεις θησαυρόν έν ούρανώ, καί δεΰρο άκολού-

04. Βασ. X. Ίωαννίδου - ’Έ νθ’ άνωτέρω, σελ. 106.
95. Λουκ. ιβ, 20.
96. Βασ. X. Ίωαννίδου - Έ ν θ ’ άνωτέρω, σελ. 105.
97. Λουκ. ιστ, 19.
98. Σερ. Παπακώστα - Έ ν θ ’ άνωτέρω, σελ. 294.
99. Π . Ν. Τρεμπέλα - 'Τπόμνημα εις τό κατά Λουκάν - ’Έ νθ’ άνωτέρω, σελ. 478 * 479.
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θει μοι, άρας τόν σταυρόν σου», ό νεανίσκος «στυγνάσας έπί τφ λόγω άπήλθε λυπού- 
μβνος* ήν γάρ έχων κτήματα πολλά»100 Γίνεται περίλυπος ό νεανίσκος, άκούων τούς 
λόγους τοΰ Κυρίου, διότι δλοι οί εχοντες ύλικά είς τόν κόσμον άγαποΰν αύτά καί δί
δουν τάς καρδίας των είς αύτά. Αύτή είναι ή φθοροποιός ίδιότης τοΰ έγκοσμιου πλου- 
του101. Δι’ αύτό ό Κύριος είπε τήν παροιμιώδη εκείνην φράσιν: «εύκοπώτερόν έστι 
κάμηλον διά τρυμαλιάς ραφίδος είσελθεΐν ή πλούσιον εις τήν βασιλείαν τοΰ θεοΰ 
είσελθεΐν»102. Δύσκολον βεβαίως είναι νά ένωθή δ πλούσιος μέ τόν θεόν, δταν είναι 
γεμάτος άπό τόν πλούτον τοΰ κόσμου καί μεθύσκεται άπό τό ποτήριον τών άτακτων 
απολαύσεων του. Διά τοΰτο καθίσταται άδύνατος είς αύτόν ή είσοδος είς τήν Ουρά
νιον Βασιλείαν. Δέν αποτελούν ασφαλώς απόλυτον καταδίκην τών πλουσίων οί λό
γοι αύτοί τοΰ Κυρίου, ώς καί άλλαχοΰ έλέχθη, άλλ’ απλώς ύποδεικνύουν τούς άπεί- 
ρους ήθικούς κινδύνους έκ τοΰ πλούτου. 'Ότι δέ ό πλοΰτος αυτός καθ’ έαυτόν δέν 
είναι κακόν, ούτε έμπόδιον νά είναι τις εύσεβής καί αγαθός φανερώνουν τά παρα
δείγματα τοΰ Νικοδήμου, τοΰ Ζακχαίου, τοΰ ’Ιωσήφ άπό ’Αριμαθείας, τοΰ τελώνου 
Ματθαίου, τοΰ Κορνηλίου, τής Δορκάδος καί άλλων πολλών103. Τάς έργασίας καί 
ασχολίας άλλωστε τών πλουσίων τής έποχής του έξεδέχετο ό Κύριος ώς πραγματι
κότητα «έντός τής όποιας ήδύναντο νά ζώσιν ώς αληθείς υίοί τοΰ θεοΰ καί ούχί ώς 
δοΰλοι τοΰ κόσμου τούτου»104. Ίδιατέρως διαφωτιστική έν προκειμένφ δύναται νά 
θεωρηθή ένταΰθα καί ή παραβολή τοΰ αδίκου οκονόμου, ή δποία δίδει άπάντησιν είς 
πάντα πλούσιον πού πιστεύει δτι είναι ιδιοκτήτης τών άγαθών του, ένφ διά τών λε
γομένων ύπό τοΰ Κυρίου δέν είναι, εί μή μόνον διαχειριστής καί οίκονόμος άγαθών, 
τά όποια προσέφερεν ό θεός. Διά τοΰτο τά άγαθά αύτά τά δνομάζει «μαμωνά τής α
δικίας». "Οπως δηλαδή δ μισθωτός οίκονόμος, δταν άρπάζη τά δικαιώματα τοΰ κυ
ρίου καί παρουσιάζεται αύτός ιδιοκτήτης διαπράττει μεγάλην αδικίαν, ούτω καί δ 
χριστιανός, δταν είκειοποιήται τά άνήκοντα είς τόν Κύριον καί τά θεωρή ίδικά του, 
ένφ τοΰ έδόθησαν διά νά τά διαμοιράζη είς δλα τά τέκνα τοΰ θεοΰ, διαπράττει με- 
γαλυτέραν άδικίαν105. Επομένους οί πλούσιοι πρέπει νά βοηθοΰν τούς πτωχούς έκ τοΰ 
πλούτου των καί νά κάμνουν αύτούς φίλους «έκ τοΰ μαμωνά τής αδικίας»106, ώστε, 
δταν όδηγηθοΰν είς τήν μέλλουσαν ζωήν, νά τούς δεχθοΰν είς τάς «αίωίνους σκηνάς». 
Τοΰτο έπραξε καί δ άδικος, άλλά συνετός έν προκειμένο^ οικονόμος τής παραβολής, 
δ δποΐος, προκειμένου νά δώση λόγον τής διαχειρίσεως είς τόν κύριόν του και φοβού
μενος άπόλυσιν, έχάρισε μέρος τών οφειλών είς τούς δφειλέτας, ώστε νά έχη τούτους 

j φίλους άργότερον, έάν άπελύετο έκ τής θέσεως’ «Ιγνων τί ποιήσω, ΐνα, δταν μετα-
' σταθώ έκ τής οικονομίας δέξωνταί με είς οίκους έαυτών»107.
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II (ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΔΕΣΜΩΤΗΣ)

Θά παίζονταν δ Προμηθέας δεσμώτης 
στδ θέατρο, διασκευασμένο απ’ τούς Ρωμαίους, 
καί τδ κοινό περίμενε μέ άδημονία 
νά Ιδη, ν’ άκούση.

'Ένα κουρέλι ξάφνου πέφτει έμπρός του.
Ή  Βία καί τδ Κράτος παν και τδν σηκώνουν 

κι δ "Ηφαιστος άθέλητά του τόν καρφώνει 
σέ δυο σανίδες.

Δέν είναι δ βράχος του ύψηλοΰ Καυκάσου.
Δέν Ιρχεται φωνή, δέν κατεβαίνει 
άπό τά σύνορα τής γής καί τών αιθέρων 
κλαγγή άετήσια.

Στό υπαίθριο πατάρι καταφθάνουν 
οί κόρες τοΰ ’Ωκεανού* κι άπό συμπόνια 
απ’ τά δεσμά του λύνουν τόν επαναστάτη ■ 
μέ άβρά χέρια.

νΕτσι τήν στάση ένάντια στό Δία 
στούς τρυφερούς των ώμους πήγαν νά βαστάξουν 
άτολμες πάντα και δειλές σάν έλαφϊνες 
κοντά στό ρέμμα.

Κι δ Προμηθέας μιλάει καί γυροφέρνει 
χειρονομεί σάν ρήτορας δικαστηρίου, 
πού ν’ άπαλλάξη κάποιον Ενοχο γυρεύει 
κλοπής ή φόνου.

Αύτός, πού σήκωσε τής γής τόν ?Αθλο 
στούς ώμους του —  κ’ Εκαμε τούς ανθρώπους 
νά τούς φθονήσουν οί θεοί, τής γής κυρίους 
καί της ζωής των.

Πού τόλησε στό Δία νά φωνάξη:
__«Σκέπασε, Δία, μέ σύννεφα τόν ούρανό σου
καί παίξε σάν μικρό παιδί, πού κόβει άγκάθι®, 
νύχτα καί μέρα.

Άλλά ν’ άφήσης ήσυχη τή γή μου  ̂
καί τό καλύβι μου, πού τβχτισα μονάχος



μέ στοχασμό κα'ι μ’ όνειρο κ’ εκλεισα μέσα 
τήν ευτυχία».

Μαράθηκε Ιτσι ό Λόγος τής θυμέλης, 
τό Θέμα καί τ’ ’Ακρόαμα τοΰ Διονύσου 
κι άλλες φωνές πολιορκούν τήν άκοή μας, 
κραυγές τοΰ δρόμου. . .

ΔΗΜ. ΣΙΟ Μ Ο Π Ο ΥΛ Ο Σ

Ο I Μ Ε Γ Α Λ Ε Σ  Α Λ Λ Α Γ Ε Σ

Καθώς στριφογυρίζουμε άέναα ■
έγκλειστοι
στό πυκνό δάσος της μνήμης 
άνάμεσα
σέ συναυλίες δπλων καί ζητω κραυγώ ν 
« ό Λαμπράκης ζ ε ί»

«Μάς οδηγεί τό αίμα τοΰ Π έτρ ο υ λα »
«Έ δ ώ  Π ο λυ τε χ νε ίο » 

συνθήματα πού μάς πολιορκούν 
πού μάς καταδυναστεύουν 
πού δσο λ έ μ ε  νά τά ξεχά σουμε 
τόσο πιό πολύ είσχω ροΰν μέσα μας 
στολίζοντας περίλαμπρα 
μέ φωτοστέφανο δόξας 
τό μέτωπο τής αύριανής μέρας.

Καθώς στριφογυρίζουμε
άνάμεσα στά φράγματα τοϋ κενοϋ
σκάβοντας μέ νύχια πέτρες χώματα
άναζητώ ντας μορφές ά γα π ημένες
πού έφυγαν —  πού δ έ ν  έφ υγαν
πού δλο ξα να γυρ ίζο υ ν έπίμονα
μέ τή λάμψη τής πίκρας καί τοϋ θριάμβου
στά μάτια τους. .

Βυθισμένοι σέ ψευδαισθήσεις 
καί τύψεις καί άμφιβολίες 
διαπραγματευόμαστε ένο χο υς συμβιβασμούς 
ένώ δίπλα μας
κάτω άπό τή φθαρτή φλούδα τής καθημερινότητας 
συντελοϋνται άθόρυβα οί μ ε γά λε ς  ά λλα γές  
πού χρόνια π εριμένουμε —  δ έ ν  περιμένουμε.

ΗΛΙΑΣ ΣΙΜΩΠΟΥΛΟΣ.



ΓΙΩΡΓΟΥ ΜΑΝΘ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Η ΜΑΡΙΑ ΠΟΥ ΑΕΝ ΗΤΑΝ
Ή  Μαρία πού καθόταν έκεί, στήν άκρογιαλιά, άκίνητη, μονάχη* ή Μαρία πού 

κοιτούσε τή θάλασσα* ένα λη σ μ ο νη μ ένο  δειλινό, ένα  δειλινό χα μένο καί τά χρώ
ματα νά  πέφτουν άργά στή σιωπή της* νά ’ρχεται, υστέρα, τό μεσημέρι, ή άκρο* 
γιαλιά νά διαλύεται στό φως* έκείνος νά  κωπηλατεί ήσυχα, ν ’ άπογίνεται περι
στέρι, ν ’ απογίνεται κατάλευκος Ισκιος, νά  χάνεται μακριά* νά  τρέμει ξανά τό 
φως σ τή ν  άμμο —  τόσο μακρινή κι άπέραντη ή θάλασσα, τόσο μακρινή κι άπέ- 
ρα ντη καί τά χρώματα νά  πέφτουν άργά στή σιωπή της* ή  Μαρία, ή  Μαρία μονά
χη , άκίνητη, σάμπως άπό χρόνια στήν άκρογιαλιά.

Τ ή ς  είπα;

«Μαρία, δέν είναι ό ήχος άνάμεσα στή μουσική, δέν είναι ό ήχος.
Λάμπει ή απουσία καί τό φοβισμένο χέρι σου ας επιμένει.
Πίσω απ’ αύτό τό φως, ή άλλη οψη του κενοΰ, τό άλλο φως — ή παγερή μο

ναξιά καί ή καρδιά πού ονειρεύεται ακόμα».
Ή  φτωχή Μαρία που έφ ευγε μοναχή της, ή χα μένη σέ μιά θουθή άγωνία' 

άύτή ή άκατανόητη Μαρία, μέ τά κίτρινα άνθη πυρπολημένα στά μάτια της* ή 
Μαρία —  μιά μονάχα λ έ ξη , καθώς χαμηλώ νει ή φθινοπωρινή βροχή στό πιάνο, 
καθώς ή φθινοπωρινή 0ροχή σταματάει καί τό χώμα ανθίζει λιβάνι καί τριαντά
φυλλο.

Τ ή ς  φώναζα, τής φώναξα δυνατά:

«Μαρία, Μαρία στήν ακρογιαλιά, δέν υπάρχει χτές, δέν υπάρχει αδριο’ καί τό 
σήμερα, είναι ραγισμένος καθρέφτης, είναι άνεμος έπάνω στή λίμνη, είναι άνεμος.

Μή φεύγεις, Μαρία, μοναχή σου, μήν ψάχνεις έκεΐ πού δέν έχασες τίποτα* τό 
αίμα είναι αίμα, ή άπουσία είναι απουσία* παίζει, πάντα, ή ορχήστρα, μά ή μουσική 
είναι παράξενη —  τήν άκους, Μαρία, δταν πια εχει τελειώσει».

Ναί, έκείνο  τό μεσημέρι δ έ ν  ε ίχε  αλλο νόημα' ήταν μονάχα γυμνό, ακίνητο, 
έπάνω σ τήν ά ναμμένη άμμο* ήταν μονάχα μιά πέτρα όρθια, ένας μονοκόμματος 
βράχος, ένα  ντουβάρι, ένα  ντουβάρι* ό ήλιος προπάντων, ό ήλιος κυρίως’ κι ό 
ά γέρα ς βουβός, στοιβα γμένος στις κ ό γχ ε ς ’ νεκροταφείο πανάρχαιο ή πόλη, τά 
τε ίχη  άποκεφαλισμένα.

■— Νικόπολη, Νικόπολη: Παράξενο φεγγάρι τοΰ μεσημεριού, κοιμητήριο πού 
αντηχεί τυφλή σιωπή.

—  Νικόπολη, Νικόπολη: Πυρπολημένο ράκος τής απόστασης, ιαχή τής φω
τιάς, άπομεινάρι τής χίμαιρας.

’Έ κ α ν ε  ζέστη. Α ύγουστος ήταν. ’Ά κ ο υ γ ε  πάντα τή θάλασσα. Τή ς  ξαναμί
λησα :

«Μαρία, σέ τοΰτο τό παιχνίδι, κανείς δέν μπορεί νά κερδίσει, γιατί κανείς δέν 
Ιχασε τίποτα. "Ας τους, λοιπόν, νά φλυαροΰν. "Οταν ξεπεράσουν τις λέξεις, Μαρία, 
θά γεμίσει ό άδειος αγέρας τρομαγμένα κοράκια καί ή γλώσσα τους θά κρεμαστεί
εξω, σάν. τών λυσσασμένων σκυλιών».

Ή  Μαρία πού δ έ ν άκουγε, πού γε λο ύ σ ε  άνόητα, δυνατά' αύτή ή άνύποπτη
παιδούλα, τό ν  Αύγουστο, δίπλα στή θάλασσα’ καί τά κύματα όρθια, σάν άσπρα



άλογα' καί νά καλπάζουν, νά καλπάζουν όρθια τ ’ ά λογα ’ ή Μαρία πού έφ ευγε 
μαζί τους, πού έφευγε μακριά’ καί τό λιβάδι νά ξεχω ρίζει σπαρμένο άνθισμένες 
παπαρούνες' ν* άκούγεται μιά τσ ιγγάνικη κιθάρα, νά κλαίει ή τσ ιγγά νικη  κιθά
ρα, μέσα στήν κίτρινη σιωπή, μέσα σέ μιά σιωπή άπό γυ μ νά  πλατάνια' δλα νά 
ήσυχάζουν’ ή κιθάρα ν ’ άκούγεται μόνο, ή κιθάρα νά κλαίει’ δλα νά ήσυχάζουν
— ένα λευκό ποτάμι ή άκρογιαλιά, ένα κατάλευκο ποτάμι καί τό φως έρημο σ τήν 
άμμο. '

“Εκανε ζέστη. Δ έ ν  ήταν κανείς άλλος έκεΐ. Τή ς  ξαναμίλησα:

«Μαρία, I, Μαρία στήν ακρογιαλιά, μην ψάχνεις έκεΐ πού δέν εχασες τίποτα. 
Χαμήλωσε, Μαρία, χαμήλωσε στον εαυτό σου. Δέν πέρασε κανείς άπό δώ, κανείς 
δέν πρόκειται νά' περάσει. Είμαστε οί πρώτοι καί οί τελευταίοι, οί άνεπανάληπτοι. 
Είμαστε τώρα, σέ τούτη τήν πρώτη καί τήν τελευταία στιγμή. Μήν ψάχνεις άδικα, 
Μαρία. Δέν υπάρχει χτες, δέν υπάρχει αύριο’ καί τό σήμερα, ενα κάτοπτρο ραγι
σμένο, ενας άνεμος στή λίμνη, εν ας άνεμος. Μή γέρνεις, λοιπόν, στό παράθυρο, Μα
ρία. Ή  σκόνη τυφλώνει. Ή  σκόνη πνίγει. Καί δέ σέ βλέπω. Μείνε όρθια. Κι άσε με 
μόνο νά σέ κοιτάζω, νά διαβώ τή μεγάλη πύλη τοΰ κόσμου' νά εισχωρήσω στό σύμ- 
παν, τό σύμπαν νά ηχήσει σάν καμπάνα τοΰ μεσονυκτίου, νά διαλυθοΰν τά κόκκαλά

r>  ̂ t ιμου, ν απογίνουν στάχτη».
Ή  Μαρία, αύτό τό άκατανόητο κορίτσι, ή Μαρία πού είχε  κιόλας φύγει, έπά- 

νω στά λευκά κοχύλια τών ύδάτων* ή παιδούλα μέ τά ξύλινα  τσόκαρα, πού άντη- 
χοΰσαν παράξενα, δυνατά, εκείνο τό καταμεσήμερο, στόν έρημο δρόμο τής 
Π ρέβεζα ς' άχ, έκείνη  ή έκτυφλωτική Μαρία, ή Μαρία πού μόλις θυμάμαι νά  χα
μογελάει, έκείνο τό καταμεσήμερο, στόν έρημο δρόμο τής Π ρέβεζα ς.

“Αι, Μαρία τής άκρογιαλιός, Μαρία τών ύδάτων, τής άπουσίας Μαρία, ή κραυ
γή  δ έν είναι πιά κραυγή' μιά κόκκινη όρχήστρα, μιά κόκκινη όρχήστρα αίμα' ή 
μνήμη πού ά ντηχεΐ καμπάνες άδειες' αύτοί οί τεράστιοι ήχοι πού δέ γίνοντα ι 
ποτέ τραγούδι, οί βουεροί ήχοι πού σφάζονται στό άπειρο* ή κραυγή, Μαρία, 
είναι νά θυμάσαι καί νά περιμένεις’ είναι νά σκαλίζεις συνέχεια  στάχτες* είναι 
ή φωνή πού ξανα γυρίζει καί πνίγεται μές στή φωνή της' ό κύκλος πού χάνεται 
στόν δλλο κύκλο. Είναι νά  ξέρεις. 'Α πλά : Νά ξέρ εις  μόνο. Καί μήτε τό φως, μήτε 
τό εκτυφλωτικό φως τών κυμάτων, ή λυσσασμένη μανία νά ψάχνεις άδειες φιά
λες στήν άκρογιαλιά’ είναι νά ξέρεις, νά  ξέρεις, Μαρία, δτι πάντα ύπάρχει τό 
μαχαίρι, δτι πάντα ύπάρχει ή μαχαιριά. Καί νά περιμένεις. Καί νά περιμένεις .

Μαρία. . .  Μαρίαααα!

ί  Ε ΙΚ Ο Ν Α
I  ”0 , πώς έροδοκοκκίνησε τό δρος
V τή ν  ώρα αύτή, τή δείλινή  στιγμή του.

"Ησυχη ή πολιτεία, ή λ ίμ νη  τώρα, ώ, 
ξ  πώς έροδοκοκκίνησε τό Μιτσικέλι.

I
1 *
I  Δ Ε  Θ Α Ρ Θ Ε Ι . . .
ψ·
$  Δέ  θάρθει άπόψε ή ποίηση, τό ξέρω,

σ τή ν πόρτα μου, σά φώς, σά θάλσαμο γλυκό*
& ώρες ό νοΰς μου πρός έκείνη  γ έ ρ ν ε ι

κι* δμως, κΓ δμως τό ξέρω δέ θάρθει. . .
Β. Μ Α ΡΓΑ ΡΗ Σ



Χ Ρ Ι Σ Τ Ι Ν Α Σ  Β. Δ Ε Δ Ο Υ Σ Η  
Κ αθηγητρίας Παν)μίου Ίω αννίνω ν

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΧΑΙΩΝ 
ΚΩΜΙΚΩΝ ΔΡΑΜΑΤΩΝ ΤΟΥ 4 ο υ  ΑΙΩΝΑ Π.Χ.

Στήν ιστορία της ’Αρχαίας ελληνικής λογοτεχνίας ή έποχή άπό τόν ’Αριστο
φάνη ώς τόν Μένανδρο δέν μας εχει αφήσει κανένα ολόκληρο κωμικό δραματικό έρ
γο (οδτε καί τραγικό), άν καί Ιχομε πληροφορίες άπό τήν άρχαιότητα ότι στά χρό
νια αύτά, πού καλύπτουν περίπου τα τρία πρώτα τέταρτα τοΰ 4ου αιώνα, περισσό
τεροι άπό πενήντα κωμικοί ποιητές έγραψαν έκατοντάδες κωμωδίες, πού παίχτηκαν 
στήν ’Αθήνα καί σέ άλλα μέρη τής Ελλάδος.

Σήμερα δ ιστορικός καί κριτικός τής ’Αρχαίας λογοτεχνίας προσπαθεί νά σχη- 
ματίση μιά όσο γίνεται πιό καθαρή εικόνα τής κωμωδίας, πού έγραψαν αύτοί οί ποι
ητές, άπό τά άποσπάσματα μόνο τών έργων τους, πού τά διέσωσαν οι μεταγενέστεροι 
συγγραφείς, παραθέτοντας τα στά κείμενα τών δικών τους έργων1. Ειδικά ενας άπό 
αύτούς δ ’Αθήναιος στό Ιργο του Δ ε ι π ν ο σ ο φ ι σ τ α ί  μας διέσωσε πολλές 
έκατοντάδες άποσπασμάτων καθώς καί πολλές πληροφορίες γιά πρόσωπα καί πρά
γματα, πού άναφέρονται στά χαμένα εργα αύτής τής έποχής.

Στό περίεργο σύγγραμμα τοΰ ’Αθηναίου υπάρχει μεγάλη συλλογή κωμικών άπο
σπασμάτων μέ περιεχόμενο μνείες καί περιγραφές φαγητών, ποτών, σκευών, καί 
γενικά άντικειμένων πού έχουν σχέση μέ τρόφιμα, δείπνα καί συμπόσια. Φαίνεται κα
θαρά πώς ή σημασία τής τροφής ήταν τότε πολύ μεγάλη. Συχνά βρίσκομε στά 
άποσπάσματα νά μιλα ενας μάγειρος. Ό  μάγειρος εϊναι άπό τις μορφές πού κυριάρ
χησαν στά 2ργα τής Μέσης κωμωδίας, δπως επίσης είναι ό στρατιώτης, δ παράσιτος, 
καί δ φιλόσοφος. Στή Μέση κωμωδία, στήν κωμωδία δηλαδή πού μεσολαβεί άπό τόν 
’Αριστοφάνη στον Μένανδρο, δημιουργοΰνται οι. κωμικοί τύποι, πού έπιζοΰν στή Νέα 
περισσότερο σάν δευτερεύοντα πρόσωπα καί φορείς παραδοσιακού κωμικού στοιχείου. 
Μιά μορφή μέ ιδιαίτερη σημασία στή Μέση κωμωδία είναι καί ή εταίρα. Ή  διακω- 
μώδηση γνωστών εταιρών είναι συχνή στις κωμωδίες τής Μέσης καί περίφημες καί 
πλούσιες εταίρες γίνονται πρόσωπα σέ κωμωδίες, όπως συμβαίνει καί μέ φιλοσόφους 
καί πολιτικούς τής έποχής. Ή  Μέση κωμωδία συνεχίζει τήν παράδοση τής’Αρχαίας 
στήν προσωπική σάτιρα, μόνο πού άλλάζει μέθοδο: άπό τήν άμεση έπίθεση στήν 
πολιτική ζωή στρέφεται στήν Ιμμεση προσβολή διά τής ιδιωτικής ζωής, καί τήν ανοι
χτή αισχρολογία διαδέχονται τά αισχρά ύπονοούμενα. Ή  κωμωδία ποτέ δέν παραι
τήθηκε άπό τό δικαίωμα νά άσκή κριτική μέ τόν τρόπο της, άν καί τήν κριτική 
αύτή καθώς τά χρόνια περνούσαν τήν άσκοΰσε δλο καί λιγότερο. Ή  ’Αθήνα έξακολου- 
θεϊ νά είναι τό θεατρικό κέντρο καί στήν έποχή τής Μέσης, χωρίς αύτό νά σημαίνη 
δτι οί ποιητές τής κωμωδίας κατάγονται δλοι άπό τήν ’Αττική. Ή  πολιτική τοΰ ’Αθη
ναϊκού κράτους καί οί ρήτορες- πολιτικοί γίνονται καί τώρα στόχος τών κωμικών ποι-

1. Άποσπάσματα κωμικών Εργοιν τής Μέσης εχομε καί άπό τους παπύρους τής Αίγυ
πτου, άλλά είναι δύσκολο ή άδύνατο να τοποθετηθούν στούς συγγραφείς καί στά έρ
γα πού ανήκουν.



ητών. Ή  στροφή πρός τήν ιδιωτική ζωή φέρνει στή θεατρική σκηνή τις έταΐρες 
καί τούς μαγείρους, μαζί μέ τις περιβόητες προσωπικότητες τής νυκτερινής ζωής, c-.'τε 
αυτές άνήκουν στόν κόσμο τής πολιτικής εί'τε του πλούτου. Ό  θεατρικός τύπος τοΰ 
κόλακος - παρασίτου, δπως καί οί άλλοι θεατρικοί τύποι, δημιουργήθηκε άπό πρα
γματικά πρότυπα πού οι δραματικοί ποιητές έκαναν στόχο τής κωμωδίας των. Ό  
κωμικός ποιητής Μνησίμαχος έγραψε κωμωδία μέ τίτλο Φ ί λ ι π π ο ς ,  στήν όποία 
διακωμώδησε τόν βασιλέα τής Μακεδονίας, πατέρα τοΰ ’Αλεξάνδρου. Ό  Δημοσθένης 
γίνεται στόχος τών κωμικών ποιητών Άντιφάνη, Άναξανδρίδη καί Τιμοκλή, χωρίς 
νά σημαίνη δτι σ’ δλες τις περιπτώσεις ή διακωμώδηση τοΰ Δημοσθένη έχει σαφή πο
λιτική σημασία. Είναι δυνατόν δμως νά άνιχνευτοΰν μέσα στά σωζόμενα άποσπάσμα- 
τα μακεδονόφιλες ή άντιιμπεριαλιστικές τάσεις τών κωμικών ποιητών τής Μέσης. 
Ή  εικόνα δυστυχώς δέν είναι άρκετά καθαρή, ωστόσο ποιητές δπως οί Τιμοκλής καί 
Ηνίοχος παρουσιάζονται σέ αποσπάσματα των ώς μακεδονόφιλοι, ενώ οί Άντιφά- 
νης, Μνησίμαχος καί Ά λεξις έναντίον τών Μακεδόνων. Ό  χαρακτηριστικός τύπος 
τοΰ καυχησιάρη στρατιωτικού, πού έχει έττιζήσει σέ δλη του τήν πληρότητα στήν 
κωμωδία τοΰ Πλαύτου Miles gloriosus έχει πραγματικά πρότυπα τούς Μακεδόνες 
κυρίως στρατιωτικούς, πού γρήγορα έγιναν στόχος τών κωμικών ποιητών. Οί κω
μικοί ποιητές τής Μέσης έπισημαίνουν τή διαφθορά στήν πολιτική ζωή (ό Τιμοκλής 
μάς δίνει ένα κατάλογο πολιτικών - ρητόρων πού πήραν χρυσάφι άπό τόν Άρπαλο2 
καί μεταξύ των άναφέρει καί τόν Δημοσθένη, Καλλισθένη, καί Υπερείδη) χωρίς 
νά έκφράζουν θετικό αίτημα γιά έξυγίανση τής πολιτικής. ’Αρνητική είναι καί ή 
κριτική πού κάνουν μέ τή διακωμώδηση τών έταιρών, τών μαγείρων, καί τών πα
ρασίτων. .

Δέν μποροΰμε νά ποΰμε δτι τά αποσπάσματα τής Μέσης, άν καί άρκετές έκατοντά- 
δες, δίνουν σαφή εικόνα τής κωμωδίας στήν περίοδο αύτή3. Αύτό πού παρουσιάζουν είναι 
μιά μεγάλη ποικιλία στά θέματα, στά πρόσωπα, καί στό κωμικό στοιχείο, πού ση
μαίνει δτι ή έποχή τής Μέσης είναι περίοδος άλλαγής καί πειραματισμών πού κατα
λήγουν στήν τελική φάση τής έξέλιξης τοΰ ’Αττικοΰ δράματος, πού είναι ή Νέα Κω- 
μο)δία τοΰ Μενάνδρου καί τών άλλων μεγάλ<ον ποιητών τής Νέας, τοΰ Διφίλου καί 
τοΰ Φιλήμονος.

Τά κωμικά αποσπάσματα πού άκολουθοΰν σέ μετάφραση έχουν έπιλεγή γιά τό 
χαρακτηριστικό περιεχόμενό τους καί δέν καλύπτουν φυσικά δλη τήν κλίμακα τής 
ποικιλίας τών θεμάτων τής Μέσης. Τά αποσπάσματα τής Μέσης είναι κείμενα πού 
πολύ σπάνια μεταφράζονται καί σχολιάζονται γιά ένα κοινό πέρα άπό τόν μικρό 
κύκλο τών ειδικών φιλολόγων καί ιστορικών τής λογοτεχνίας, καθώς καί τών άλλων 
επιστημόνων πού τά μελετούν άπό διάφορες σκοπιές. ’Αξίζει νομίζω νά γίνουν με
ρικά γνωστά σέ πλατύτερο κοινό, οχι μόνο γιατί προέρχονται άπό μιά τελείως άγνω
στη στό εύρύτερο κοινό περιοχή, άλλά καί γιατί, κατά κύριο λόγο, είναι πρώτης 
τάξεως λογοτεχνία: δείχνουν θεατρική τέχνη εύρωστη, κωμικό πνεΰμα πηγαίο, 
γλίόσσα καί ΰφος έφάμιλλο τών δραματικών έργιον τοΰ 5ου αιώνα. Άλλά άν άπό 
ολα αύτά πολύ λίγο άπομένει, δπως είναι επόμενο, στή μετάφραση, τουλάχιστο ύ- 
πάρχει τό περιεχόμενο τών άποσπασμάτων, πού εκφράζει τούς ποιητές μέ τήν έπο
χή των, καί παρουσιάζει ένδιαφέρον καί γιά τή σύγχρονη έποχή μας, δσο ένδιαφέρον 
μποροΰμε καί πρέπει νά έχομε σήμερα γιά τό τί σκέπτονταν, μέ τί γελοΰσαν καί-πώς

2. 325/4 π.Χ.
2. ’Λπό τις λατινικές κίομωδίες που σώζονται οί τρεις κωμωδίες τοΰ ΙΙλαΰτου Amphi-

truo, Persa, Menaechmi έχουν πρότυπα, <ίπως φαίνεται, Λγνίυστες κωμωδίες άγνωστων
ποιητών τής Μέσης.



άντίκρυζαν τή ζωή οί Αρχαίοι 'Έλληνες, ένας λαός πιό γνήσια ισως πολιτισμένος 
δχι μόνο άπό έμάς τούς σημερινούς "Ελληνες άλλά καί άπό τούς άλλους λαούς.

Στόχος διακωμωδήσεως μπορεί νά γίνη κάτι πού προκαλεΐ θυμό καί άγανά- 
κτηση. Φαίνεται πώς οί ψαράδες, ή καλύτερα οί έμποροι πού πουλούσαν τά ψάρια, 
προκαλοΰσαν τό θυμό καί τήν άγανάκτηση τών ’Αθηναίων τής έποχής τοΰ 4ου αιώνα, 
γιατί τούς βλέπουμε συχνό θέμα στις κωμωδίες. Κύριος λόγος είναι φυσικά οί υπερ
βολικές τιμές στις όποιες πουλούσαν τά ψάρια, θά  ύπήρχε κάποια δυσκολία στήν 
προμήθεια τών ψαριών αύτή τήν εποχή: εισαγωγείς ψαριών έγιναν ’Αθηναίοι πολί
τες γιά τις ύπηρεσίες των. Εννοείται δτι τά ψάρια ήταν καί τότε, όπως καί σήμερα, 
εκλεκτό καί έπιθυμητό Ιδεσμα μέ μεγάλη ζήτηση. Ό  Άριστόνικος, συνεργάτης τοΰ 
πολιτικού Λυκούργου, είσηγήθηκε ένα νόμο πού νά περιορίζη τις υπερβολές τών 
ιχθυοπωλών, γιά τόν οποίο δ ποιητής Ά λεξις διαβάζομε σ’ ένα απόσπασμα κωμω
δίας του (Ά π. 125) οτι τόν συγχαίρει.

Άλλά καί οί εταίρες τής έποχής φαίνεται πώς προκαλοΰσαν τήν δργή μεγάλης 
μερίδας τών πολιτών, γιατί ήταν πολυέξοδες καί άπαιτητικές καί ώς ένα σημείο 
απαραίτητες στούς πλούσιους νέους καί στά συμπόσια καί γλέντια γενικά, στά όποια 
δέν ήταν τότε πρέπον νά παρευρίσκονται οί γυναίκες καί οί κόρες τών Αθηναίων 
πολιτών. Ό  κωμικός ποιητής Άντιφάνης4 σ’ ένα απόσπασμα (26) άπό τήν κωμω
δία του Ά λ ι ε υ ο μ έ ν η  αύτά βάζει νά λέη μιά ψαροΰ μπροστά στόν μπάγκο τοΰ 
μαγαζιοΰ της:

1 Τ Ις  σουπιές δώσε μου πρώτα. Η ρ α κ λή  μου,
έ χ ο υ ν  τά μαΰρα τους τά χά λια ! Δ έ ν  θά τις βάλης πάλι νά  τΙς π λύ νη ς ; 
Δωριάς μου, στό θαλασσινό νερό , μήπως σοΰ πή κανείς, 
πώς πήρε ά λουστες... σουπιές.

5 Α ύτό ν έδώ τό ν  άστακό, βά λ’τον έκεΐ μέ τΙς σαρδέλλες.
Δία μου, τί παχύς πού είναι!
Ποιός, Καλλιμέδω ν, θά σέ ιράη άπ’ τούς φίλους;
Κ α νένα ς, άν δ έν πέση τό ν ρεφενέ γιά τό τραπέζι.
Ε σ ά ς , μπαρμπούνια μου, έδώ σάς 6άζω δεξιά,

10 έδεσμα τοΰ ώραίου Καλλισθένη,
πού μ ’ ένα  μπαρμπουνάκι τρώει τό βιός του.
Κι αύτό έδώ τό χέλι —  έχει άγκάθια πιό χοντρά 
άπ’ τών ποδιών τΙς τρίχες τής Σινώπης — 
ποιός θά προλάβη πρώτος νά  τό πάρη;

15 Πάντω ς ό Μ ισγόλας τά τέτοια δ έ ν  τά πολυτρώεΓ 
δμως τό ψάρι αύτό έδώ, πού μοιάζει μέ κιθάρα, 
μόλις τό δή δ έ ν  θά μπορέση νά  μ ήν άπλώση νά τό πάρη.
Καί μέ τό δίκιο του σ τ’ άλήθεια, άφοϋ είναι 
κρυφή του οί κιθαρωδοί άδυναμία.

20 Καί τό ν  κωβιό, τό ν  έκλεκτό τό ν  άντρα, πού άκόμα οπαρταρά, 
σ τή ν δμορφη τή ν  Πυθονίκπ πρέπει νά τό ν στείλω’ ·

4. Γιά τόν Ά ντιφάνη μάς πληροφορεί ανώνυμος συγγραφέας (περί κωμωδίας εκδ. Kaibel) 
δτι ήτα-ν μαζί μέ τόν ’Ά λεξι οί πιό αξιόλογοι ποιητές τής Μέσης. Θεσσαλος στήν κατα
γω γή έγινε Α θηναίος πολίτης μέ πρόταση τοΰ Δημοσθένη καί δτι πέθανε στή Χίο. 
’Έ γραψ ε 260 κωμωδίες καί δτι είχε εξαιρετικές δραματικές ικανότητες. Σήμερα γνω
ρίζομε τούς τίτλους 134 έργων του καί εχομε περίπου 330 άποσπάσματά του σέ συνο
λικά 1010 σχεδόν στίχους (δση είναι περίπου ή έ'κταση μιας κωμωδίας).



είναι γεροδεμένος, ά λλ ’ αύτή οϋτε πού θά τόν δοκιμάση, 
γιατί στ’ άλίπαστα έχει πέσει μέ τά μούτρα.

25 Κι αυτή μου τή μικρούτσικη μαρίδα τή 6άζω χωριστά 
τής Θεανώς της λεπτεπίλεπτης ταιριάζει.

Ή  φάρου τακτοποιώντας τό έμπόρευμά της κάνει μεταφορικούς όπαινιγμούς 
στις εταίρες (στ. 4 και 11) καί σατιρίζει τόν πολιτικό - ρήτορα Καλλιμέδοντα, πού 
είχε τό παρατσούκλι «κάραβος» (καραβίδα - άστακός) , δπως φαίνεται yta τό χρώμα 
του. Άλλοι ποιητές τόν σατιρίζουν γιά τά άλλοίθωρα μάτια του. Ήταν φίλος τών 
Μακεδόνων, ανήκει στήν έποχή μετά τή μάχη στή Χαιρώνεια καί εξορίστηκε δυο 
φορές άπό τήν ’Αθήνα, ύστερα άπό έπικράτηση τών δημοκρατών. Ό  ’Αθηναίος, πού 
μας διέσωσε αύτό τό απόσπασμα τοΰ Άντιφάνη, μας πληροφορεί άκόμη δτι δ Καλ- 
λιμέδων δ Κάραβος άνήκε στήν περίφημη λέσχη «τών εξήκοντα», ενα σύλλογο έ- 
στιάσεως μέ εξήντα μέλη, πού είχε τέτοια φήμη στήν ’Αθήνα (έλεγαν στήν πόλη 
«τό είπαν οί εξήντα» ή «έρχομαι άπό τούς εξήντα» ώστε ό Φίλιππος, δ βασιλεύς τής 
Μακεδονίας, δταν άκουσε γι’ αύτούς, τούς έστειλε ένα τάλαντο γιά νά τοϋ γράψουν 
καί νά του στείλουν τά αστεία καί ανέκδοτα πού έλεγαν στή λέσχη τους! Καί δ Καλ
λισθένης (στ. 10) ήταν ρήτορας σύγχρονος το 0 Δημοσθένη άντίθετος στούς 
Μακεδόνες. Σ’ ένα άπόσπασμα τοϋ Τιμοκλή (Ά π. 4) άναφέρεται μαζί μέ 
άλλους ρήτορες πού δωροδοκήθηκαν άπό τόν 'Άρπαλο. Κάποιος Μίσγολας (στ. 15) 
διακωμωδείται γιά τήν άδυναμία του στούς ώραίους κιθαρωδούς καί κιθαριστές. Ή  
Σινώπη (στ. 13) , ή Πυθονίκη (στ. 21) , καί ή Θεανώ (στ. 25) ήταν γνωστές έταί- 
ρες. Τήν πρώτη, τή Σινώπη, δ ποιητής διακωμωδεί γιά τά τριχωτά της πόδια, τήν 
Πυθονίκη γιά τούς έραστές της: προτιμά τά παστά ψάρια άπό τά φρέσκα (άπό τόν 
κωβιό) : 'υπαινιγμός γιά τούς νέους έραστές της, γιούς τοϋ εμπόρου αλιπάστων Χαι
ρεφίλου, πού διαδέχτηκαν ένα προηγούμενο έραστή της πού λεγόταν Κωβιός. "Οσο 
γιά τή Θεανώ δ ποιητής τή βρίσκει πολύ μικροκαμωμένη σάν μαριδάκι. Αύτό τό 
κουτσομπολιό βγαίνει άπό τά κωμικά άποσπάσματα καί τόν Άθήναιο. Ό  ’Άλεξις5 
παραδόσεως, πού ή παρωδία του siyat χαρακτηριστικό τής Μέσης: 
έτσι σατιρίζει τόν Καλλιμέδοντα, χρησιμοποιώντας τό πλούσιο μυθολογικό υλικό τής 
παραδόσεως, πού ή κωμωδία του είναι χαρακτηριστικό τής Μέσης:

Φαρμακοπώλης Που λές, τέσσερες μ έρ ες τώρα
ΤοΟ Κα λλιμέδοντα τΙς κόρες θεραπεύω.

— Μά έχει κόρες άποκτήσει ό Κ α λλιμέδω ν;

Φαρμακοπώλης ΤΙς  κόρες τών ματιών του φυσικά,
πού οϋτε ό Μελάμπους, ό μόνος πού τή ν  τρ έλλα  
τών κοριτσιών θεράπευσε του Προίτου, 
θά μπορούσε, νά μ ήν άλλοιθω ρίζουν νά  τΙς κάνη.

"Ενας πατέρας ισως ή παιδαγωγός στό άπόσπασμα 98 τοϋ ’Άλεξι (άπό τήν 
κωμωδία του Ί  σ ο σ τ ά σ t ο ν6, αύτά λέει σ’ ενα νέο γιά τά τεχνάσματα τών έται- 
ρών, προσπαθώντας, δπως φαίνεται, νά τόν προειδοποιήση:

«ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ

5. Ό  ’Αλεξις (6λ. καί σημ. 4) δπως μάς πληροφορεί τό λεξικό «Σουίδα» ήταν άπό 
τούς Θουρίους, αδελφός τοΰ πατέρα τοϋ Μενάνδρου, καί έγραψε 245 κιομιοδίες. Σήμε
ρα γνωρίζομε τούς τίτλους 136 έργων του καί εχομε 340 περίπου άποσπάσματά του 
(συνολικά 1090 περίπου στίχους).

6. Στό λεξικό τοΰ Ησυχίου διαβάζομε: ίσοστάσιον μύρον' ή στακτή, σμύρνα. Πιθανόν 
Ίσοστάσιον νά ήταν τό ονομα μιας εταίρας.



1 Μπροστά λοιπόν στό κέρδος —  πώς νά  γδ ύ νο υ ν 
όσους ζυγώ νουν — τίποτ’ άλλο δ έν τΙς νοιάζει.
Καί σ ’ δλους στήνουν δόκανο. "Οταν τά καταφέρουν 
καί πιάσουν τή ν  καλή,

5 κα ινούργιες παίρνουνε, στήν τέ χ ν η  άρχάριες, έταίρες.
Σ τή  σ τιγμή  άγνώ ριστες τΙς κάνουν, τϊς άλλάζουν' 
έτσι στούς τρόπους καί στό παρουσιαστικό τους 
δ έ ν  είναι πιά οί ίδιες. -
’ Α ν  κάποια είναι κοντή, πάτους χοντρούς άπό φελλό 

10 τής ράβουν στά παπούτσια' .
ά ν ψηλή, φορά τά πιο λεπτόσολα σαντάλια 
καί περπατά στό δρόμο μέ τό κεφάλι της γυρτό στόν ώμο* 
έτσι άπό λ ο ύψος κάτι άφαιρεί. Δ έ ν  έχει ά λλη καμπύλες’ 
ράβει μαξιλαράκια άπό μέσα, πού οί έπισκέπτες 

15 τά ώραία της όπίσθια νά θαυμάζουν.
“Α λλη  κοιλιά έχε ι μεγάλη* σ ’ αύτή θά κάνουν 
τά στήθια πού φορούν στις κωμωδίες οί άντρες.
'Ό τα ν  όρθά τά στήση σάν κοντούς, τό φόρεμά της 
κρέμεται μπροστά και κρύβει τή ν  κοιλιά της.

20 " Α ν  έχει φρύδια κόκκινα, μέ κάρβουνο τά βάφει* 
τυχαίνει κι είναι μαύρη, μέ φτιασίδι τή ν  παστώνουν* 
ά ν πολύ άσπρη, τρίβεται μ έ  κοκκινάδι.
"Ο,τι στό σώμα ε ίν ’ ώραίο, δείχνεται γυμνό.
’Όμορφ α έχει δόντια, πρέπει, ε ίν ’ άνάγκη, νά  γελά ,

25 οί ά ντρ ες γιά νά βλέπουν τί ώραίο στόμα έχει’
ά ν δ έ ν  ξέρ ει νά  γ ε λά , περνά  τή μέρα της στό σπίτι 
μ ’ ένα  μυρτιάς ξυλάκι όρθό άνάμεσα στά χείλια, 
δπως β ά ζο υν στά γιδίσια τά κεφάλια, 
πού τά π ο υλά νε στά κρεοπωλεία.
Κι έτσι μέ τό ν  καιρό είτε τό θέλει είτε δχι χαμογελά.

Τό άπόσπασμα αύτό τοΰ Ά λεξι είναι μόνο του άρκετά εύγλωττο καί έκπλη-
κτικά σύγχρονο, ή καλύτερα αιώνιο μνημείο τής γυναικείας φιλαρέσκειας.

Κάποιος πού ό ίδιος ίσως είχε κακή πείρα άπό τις έταΐρες, ή Ινας πατέρας ή 
παιδαγωγός, αύτά λέει στό άπόσπασμα 22 τοΰ Άναξίλα7 άπό τήν κωμωδία του 
Ν ε ο τ τ ί ς, πού κι αύτό, δπως δλα σχεδόν τά κωμικά άποσπάσματα πού μεταφρά
ζονται έδώ, τό παραθέτει ό Αθηναίος:

1 'Υπάρχει άνθρωπος πού άγάπποε ποτέ έταίρα;
Φάρα χειρό τερη  άπ- αύτή μπορεί κανείς νά  π ή;
Ποιό φίδι φοβερό ή Χίμαιρα φ λογόηνοη 
ή Χάρυβδις ή Σκύλλα  τρικέφαλη, θαλασσινή,

5 ΣφίΥξ, "Υδρα, λέαινα, όχιά, ή  "Αρπυια φτερωτή, 
έχει ξεπερά σει τή  μισητή γ ε ν ιά ;

7. Ό  Ά ναξίλας μάς πληροφορεί άπλά τό λεξικό «Σουίδα», δτι ήταν ενας κωμικός ποι
ητής. ’Λπό τόν Διογένη τόν Λαέρτιο (Βίος Πλάτωνος) μαθαίνομε δτι ό Άναξίλας, 
οπως κ«! άλλοι κωμικοί ποιητές, διακωμώδησε τόν Πλάτωνα. Σώζονται 40 περίπου 
αποσπάσματα του (συνολικά 100 περίπου στίχοι του).



Τίποτα δ έν ύπάρχει, αύτές π ερνά νε όλα τ6 κακά.
Νά πρώτα τή ν Π λα γγόνα  κοίταξε, θά δής
πώς πυρπολεί σάν Χίμαιρα τούς ξένο υς ταξιδιώτες*

10 άλλ* ένας τοΰ ίππικοϋ μονάχα τής μάδησε τό βιός
καί τδσκασε άφοϋ καλά της άδειασε τό σπίτι. ~
01 φίλοι τής Σινώπης πάλι άν μέ αύτή η μέ τή ν  "Υδρα πάν 
δ έν ε ίν ’ τό ϊδιο; Αύτή ’ναι γριά κι ή Γνάθαινα 
στό πλάι ξεφυτρώνει, χειρότερη, διπλό κακό.

15 Ή  Ν ά ννιον τώρα τί διαφέρει άπό τή Σ κ ύ λλα ;
Άφοϋ δύο συντρόφους έπνιξε, δ έ ν  προσπαθοϋσε 
νά πιάση καί τό ν τρίτο; Μά τό καράβι του ξεγλύ σ τρ η σ ε 
μέ τά έλάτινα κουπιά.
’Ό σ ο  γιά τή Φρύνη, τή Χάρυβδη κοντά μας έχει φέρει;

20 τόν καπετάνιο πού έπιασε τό ν έχει καταπιεί μέ τό καράβι τού μαζί. 
Μήπως ή Θεανώ δ έ ν  είναι Σειρήνα  μ α δημένη;
Στό πρόσωπο καί στή φωνή γυναίκα, στά πόδια όμως κοτσύφι.
Σφ ίγγες Θηθαΐες νά λές δλες τΙς πόρνες.
Σταράτα λόγια δ έ ν  σοΰ λ έ ν ε , μ ’ αΙνίγματα μιλοΰν,

25 πώς λειώ νουν κι άγαποϋν καί τί καλή παρέα!
«" Α χ  νά ’χα ένα τετράποδο ντιβ ά νι» λέει μιά 
«η  καναπέ», ύστερα «κάποιο τρίποδο»
κι έπειτα «δίποδη σκλάβα)) λέει. '
Καί τότε όποιος τή ν  κατάλαβε —  άλλος Οίδίπους —

30 στή στιγμή τής ξεγλιστρά  χωρίς ματιά νά  ρίξη*
■ καί σώζεται μονάχα αύτός, ά ν καί χωρίς νά  θέλη.

“Α λ λ ’ δσοι ν ’ άγαπηθοϋνε π εριμ ένο υν άπ’ αύτές, 
τούς πήρε σίφουνας καί τούς σήκωσε.
Καί γιά νά μ ήν πολυλογώ  άπ’ τή ν  έταίρα 

35 θηρίο πιό καταραμένο δ έ ν ύπάρχει.

Τά δνόματα τών έταιρών πού σατιρίζει ό Άναξίλας σ’ αύτό τό απόσπασμα 
(Πλαγγών, Σινιόπη, Μάννιον, Φρύνη, Θεανώ) ανήκουν σέ περίφημες έταίρες της 
έποχής, πού μερικές τις συναντάμε καί ώς πρόσωπα σέ κωμωδίες. Ό  παραλληλισμός 
τους μέ τά γνωστά τέρατα της μυθολογίας γίνεται μέ κο>μική μεταφορά; οί έταίρες 
είναι τά μυθολογικά τέρατα, πού συναντούσαν οί θαλασσινοί στά ταξίδια τους, καί 
οί θαλασσινοί είναι οί έραστές τους. Στήν παρο)δία αύτού τοΰ μυθολογικού θέματος 
συνδυάζονται μέ έπιτυχία καί οί πελάτες τών εταιρών, πού ένα πολύ μεγάλο ποσοστό 
τους ήταν πλούσιοι έμποροι καί ναυτικοί περαστικοί άπό τήν Αθήνα. Μέ τήν παρω
δία τού μυθολογικού θέματος τό ΰφος τού ποιητή ξεγλιστρά σέ στιγμιαίες ποιητικές 
έξάρσεις, πού ύπογραμμίζουν τήν παρο)δία. Είναι πολύ πιθανό νά άπηχή ό Ά ναξί
λας σέ πραγματικά γεγονότα στούς στίχους 10— 11 καί 19—20. Επεισόδια τής 
νυκτερινής καί κοσμικής ζωής τής Αθήνας έκαναν τόν γύρο τής άγοράς, τών στο
ών καί τών κουρείων πριν νά περάσουν στά στόματα τών προσώπων τής κωμο>- 
δίας. Τό πάθημα τής Πλαγγόνας άπό τόν αξιωματικό τού ιππικού, διασκέδασε τόν 
κόσμο, καί τό πάθημα τού καπετάνιου, πού ή Φρύνη, σάν νέα έκδοση τής Χάρυ
βδης, τόν καταπόντισε οικονομικά, ήταν κάτι συνηθισμένο, άφού κύριο χαρακτη
ριστικό τών πλουσίο)ν αύτών έταιρών είναι ή άρπακτικότητά τους. Αξιοπρόσεκτη 
άκόμη είναι ή παρο)δία τού αινίγματος τής Σφίγγας πού ελυσε ό Οίδίπους (στί
χοι 26—3 1 ), προσαρμοσμένη στά αιτήματα καί τόν τρόπο πού οί έταίρες τά προ
βάλλουν στούς έραστες των: ντιβάνι ή καναπές (μέ τέσσερα πόδια) , ένα τρίποδο



(τρία πόδια) , μιά σκλάβα (δύο πόδια).
Άλλά δέν είναι μόνο οί έταΐρες πού δέχονται τά πυρά τών κωμικών ποιη

τών, δλο τό γυναικείο γένος γίνεται στόχος σάτιρας μαζί μέ τό θεσμό τοΰ γάμου, 
πού ήταν άλλωστε παραδοσιακό καί εξακολουθεί νά είναι μόνιμο θέμα κωμωδίας. 
Ά πό τήν έποχή τοΰ ’Αριστοφάνη είχε λεχθή στό θέατρό του δτι δέν μπορεί νά 
ζήση κάνεις οδτε μέ τις γυναίκες ούτε χωρίς αύτές. Τό πρόσωπο πού καταριέται 
αύτόν πού καθιέρωσε τόν γάμο, στά αποσπάσματα 116— 117 τοΰ Εύβούλου® (άπό 
τήν κωμωδία του X ρ ύ σ ι λ λ α ) είναι ϊσως ενας βασανισμένος σύζυγος:

1 Κακός, κακό χαμό νά βρή, πού δεύτερος παντρεύτηκε, 
γιατί τό ν  πρώτο έγώ  δ έ ν  τό ν  κατηγορώ' 
δ έ ν  ε ίχε, λέω, πείρα τού κακού, 
ό ά λλο ς δμως ή ξε ρ ε  τί είδους συμφορά θά πάθη.

5 Δία μου πολιτιμημένε, έγώ  νά  πώ κακό 
ποτέ γ ιά  τΙς γυναίκες ·, “Οχι μά τόν Δία, 
νά  χαθώ άν τό κάνω. Είναι τό πιό ώραίο πράγμα.
Κι ά ν ή Μήδεια κακιά ήτα ν γυναίκα, 
δμως ή Π η νελό π η  βέβαια ήταν σπουδαία.

10 θά πή κα νείς ή Κλυταιμνήστρα ήτανε κακούργα' 
μέ τή ν  καλή τή ν  "Αλκηστη τή ν έξουδετερώνω.
’Α λ λ ’ ϊσως κάποιος θά κακολογήση τή Φαίδρα'
Μά γιά τδνομα τοΰ Δία, ήταν δμως καλή ή  — 
ποιά; ’Α λλο ίμ ο νό  μου ό δυστυχισμένος,

15 γρ ή γο ρ α  μοΰ τελειώ σαν οί καλές γυναίκες, 
ένώ άπ’ τις κακές π ο λλές  νά πώ άκόμη έχω.

Ό  Εΰβουλος δέν επιτίθεται έδώ άμεσα στις γυναίκες* χρησιμοποιεί τά γνω
στά παραδείγματα γυναικών άπό τούς μύθους, πού ήταν πολύ συχνά θέματα στήν 
τραγωδία, καί τό έπιχείρημά του, δτι οί περισσότερες ήρωίδες τής τραγωδίας δέν 
ήταν πρότυπα συζύγων είναι πραγματικά άκαταμάχητο.

"Ενας άλλος ποιητής τής Μέσης, δ Άναξανδρίδης9, σ’ ένα άπόσπασμά του 
(52, άπό άγνωστη κωμωδία του) βάζει ένα πρόσωπο νά μιλά έναντίον τοΰ γά
μου, υποστηρίζοντας τά έξης:

1 Νά πα ντρευτη όποιος σκέφτεται, δ έ ν  σκέφτεται 
σωστά, άφοΰ τό σκέφτεται κι έτσι παντρεύεται.

8. Ό  Ευβουλος σύμφιονα μέ to  λεξικό «Σουίδα»: ήταν Αθηναίος κωμικός πού έδίδαξε 
104 θεατρικά έργα. Ή  άκμή του τοποθετείται στά χρόνια 377—374 (101 η ’Ολυμπίάς) 
καί είναι στά δρια μεταξύ τής παλαιάς καί μέσης κωμωδίας. Σήμερα σώζονται 150 
περίπου άποσπάσματά του (συνολικά 430 περίπου στίχοι του) καί είναι γνωστοί οί 
τίτλοι 58 κωμωδιών του.

9. Γιά τόν Ά ναξανδρίδη ύπάρχουν στό λεξικό «Σουίδα» οί έξης πληροφορίες: ήταν Ρό
διος, άπό τήν Κάμειρο, ή άκμή του τοποθετείται στά χρόνια 377—374 (101η ’Ολυμπί
άς). ’Ά λλοι πιστεύουν δτι ήταν Κολοφώνιος. "Εγραψε 65 Εργα καί νίκησε δέκα φορές. 
ΤΗταν ό πρώτος πού εκανε θέμα κωμωδίας τόν έρωτα καί τόν βιασμό κοριτσιοΟ 
( κ α ί  π ρ ώ τ ο ς  ο ί τ ο ς  έ ρ ω τ α ς  κ α ί  π α ρ θ έ ν ω ν  φ θ ο ρ ά ς  
ε ί σ ή γ α γ ε ν ) .  Σήμερα γνωρίζομε τούς τίτλους 40 £ργων του καί σώζονται 
80 περίπου άποσπάσματά του (συνολικά 250 περίπου στίχοι του).



Έδώ  πολλά κακά άρχίζουν στή ζωή.
"Η φτωχάς γυναίκα παίρνει μέ λεφτά

5 καί είναι δούλάς της, ένώ αύτή κυρά, 
ή πλούσιος παίρνει μιά μέ δίχως προίκα 
καί πάλι δούλος γίνεται ό Ιδιος, γιατί πρέπει 
δχι ένα άλλά δυό τώρα νά τρέφη.
"Α ν  πήρε κάποιος άσκημη, χάλασε τή ζωή του,

10 τή ν πόρτα τοΰ σπιτιοΰ του δέ θέλει νά διαβή.
~Λν πήρε άλλος όμορφη, αύτή δ έ ν  είναι
δική του περισσότερο άπ’ όσο τών γειτόνω ν.
"Οστε δ έ ν  γίνεται, δ έ ν  είναι δυνατό,

' στόν γάμο ν ’ άποφύγης τό κακό.

Τόν γάμο ούτε νά τόν σκεφτή κανείς δέν πρέπει, λέει ό Άναξανδρίδης, γιατί 
δταν τόν σκεφθή όπωσδήποτε θά καταλήξη σ’ αύτόν. Πρός τό τέλος τού ίδιου αιώ
να ό Μένανδρος βλέποντας τό ιδιο θέμα πιό ρεαλιστικά θά πή (Ά π. 578) :

τ ό  γ α μ ε ϊ ν ( έ ά ν  τ ι ς  τ ή ν  ά λ ή θ ε ι α ν  σ κ ο π ή ,  
κ α κ ό ν  μ έ ν  έ σ τ ι ν ,  ά λ  λ  ’ ά ν α γ κ α ί ο ν  κ α κ ό ν .

Άπό τήν έποχή τού Αριστοφάνη τό θεατρικό κοινό ευχαριστιόταν ν’ άκούη
νά γίνεται λόγος γιά φαγητά καί κρασιά, ένώ στήν άρχή τοΰ 4ου αιώνα ή περι
γραφή φαγητών γίνεται θέμα καί τής λυρικής ποιήσεως. Τό θέμα αύτό εχει σπου
δαία θέση καί στή Μέση κωμωδία, πού δπως παρωδεί καί τά μυθολογικά θέμα
τα, παρώδεΐ καί τις περιγραφές φαγητών μέ ποιητικό ύφος. Σέ μιά κωμωδία μέ 
άδειούχους πλούσιους στρατιωτικούς καί έταίρες είναι επόμενο νά ύπάρχη μεγά
λο ένδιαφέρον γιά φαγοπότια' αύτό φαίνεται καθαρά στά αποσπάσματα της Μέ
σης.

Στό άπόσπασμα 4 τοΰ Μνησιμάχου10 (άπό τήν κωμωδία του f I π π ο τ ρ ό - 
φ ο ς ) ένας οίκοδεσπότης λέει τά ακόλουθα στόν δοΰλο του:

’Απ’ τούς θαλάμους μας τούς κυπαρισσορόψους 
6 γέ ς  έζω, Μάνη, τρέχα σ τήν άγορά, 
στΙς στήλες τών Έ ρ μ ώ ν,
έκεΐ πού οί φύλαρχοι σ υχνά ζο υν .
καί τούς ώραίους μαθητές .
στ* άλογα έζασκεί ό Φείδων
πώς ν ’ άναβαίνουν καί νά κατεβαίνουν.
Καταλαβαίνεις ποιούς σοΰ λέω :
Σ ’ αύτούς λοιπόν ά ν ά γγε ιλ ε  πώς είναι 
τό φαί κρύο, τό ποτό ζεστό, 
σ τε γν ή  ή ζύμη, τό ψωμί ξερό, 
τά συκωτάκια ψήθηκαν 
τά μεζεδάκια γίνη κα ν 
τό κρέας β γή κε άπ’ τή ν  άλμη,

10. Σύμφ<ονα μέ τό  λεξικό  « Σ ο υ ίδ α »  ό Μ νη σ ίμ α χο ς  ή τα ν  π ο ιη τή ς  τ ή ς  Μ έσης κ ω μ ω δ ία ς .
Σήμερα είναι γνοκττοί οί τίτλοι έπτά κωμωδιών του καί σώζονται 65 περίπου αποσπά

ν σματά του (συνολικά 95 περίπου στίχοι του).



15 λουκάνικα μικρά μεγάλα, 
σαλάμια μ ορ τα ντέλλες  
στή λαιμητόμο μέσα νά π ερνά νε, 
τό κρασί γαργαριστό κυλά άπ’ τό ν κρατήρα, 
άρχισαν οί προπόσεις, ό κόρδαξ ήδονίζει,

20 ό νους τών μειράκιων όργιάζει, 
δλα στό σπίτι τά κάτω είναι πάνω.
Βάλτα στό νο ϋ  σου, πρόσεχε τί λέω.
Β ρ έ  σύ χα ζε ύ ε ις ;
Γιά κοίτα δώ. Πώς θά τά πης αύτά;

25 Π άλι στά λέω άπ’ τή ν  άρχή.
Π ές  νάρθουνν πιά χωρίς άργοπορία
νά  μή προσβάλουνε τό ν μάγειρα πολύ,
γιατί τά ψάρια είναι βρασμένα .
ψημένα κρυωμένα,

30 πές τα τους ένα  έ ν α :
σκόρδο λά χα νο βολβός έλιά σαλάτα 
μπιζελόσουπα ντολμά δες κολοκύθι 
τό ννο υ  χελιο ϋ  γα λέο υ  ρίνας φέτες 
πέστροφα ολόκληρη σφυρίδα δλόκληρη,

35 σκουμπρί σαρδέλλα κέφαλος .
συναγρίδα γωβιός 
ούρά σκυλόψαρου φαγκρί, 
μ ύλλο ς λεβίας σπάρος αίολίας
Θράκισσα χελιδ ό να  καραβίδα ι ..

40 καλαμάρι καλκάνι χταπόδι ,
μαρίδα γλώ σσα κάβουρας ροφός . . .
σκόρπιός χ έ λ ι σουπιά άστακός,
άπ’ τά λλα  κρέατα άμέτρητο τό πλήθος, .
χ ή να ς  βοδιού προβάτου χοίρου άρνιοΰ .

45 άγριόχοιρου κοκκόρου γίδας πάπιας
πέρδικας κίσσας αλεπούς, _ .
δσο γιά  τ ’ άπιδόρπια, θά σαστίσουν 
τών άγαθών νά δοΰν τό πλήθος.
Καθένας μέσ' στό σπίτι ζυμώ νει πλάθει ψήνει 

50 μαδά λια νίζει γδ έ ρ ν ε ι κόβει 
παίζει πηδά δειπνεί γ ε λ ά  
πίνει χο ρ εύει ζαχαρώ νει,
ιερά οί αύλοΐ ή χο ΰ ν άπαλά, ·
χο ρ ός τραγούδι τσιριχτό μ εγά λο ς σαματάς, . - ·

55 άπ’ τή  Συρία δσια χώρα, θαλασσία, .
τά ρουθούνια δονεί θεία όσμή
λιβάνου σμύρνας μάρου .
καλάμου λίνδο υ βάρου
κίνθου μίνδου κισθοϋ, ,

60 σύννεφο τέτοιο πλάκωσε τΙς αϊθουσές μας, 
άπ’ δλα τά καλά γεμά το

’Εκτός άπό τόν Άθήναιο, πού παραθέτει αύτό τό άπόσπασμα τοϋ Μνησιμά 
χου, στό Ι'διο κείμενο άναφέρεται καί δ Εύστάθιος έρμηνεύοντας λέξεις καί



φράσεις σ' αύτό. Τό άπόσπασμα έχει ιδιαίτερο γλωσσικό καί λεξιλογικό ένδιαφέ
ρον, γιατί περιέχει πάνω άπό τριάντα ονόματα ψαριών καί έννέα ονόματα άρωμά- 
των, μερικά άπό τά όποια δεν έχουν ώς σήμερα ταυτιστή μέ τά εί'δη στά όποια 
ανήκουν. ’Ακόμη ή μετρική σύσταση αύτοΰ του άποσπάσματος παρουσιάζει ένδια
φέρον: είναι γραμμένο σέ άναπαιστικό δίμετρο, μέτρο πού συχνά τό συναντοΰμε 
στά άποσπάσματα τής Μέσης νά χρησιμοποιείται σέ μακροσκελείς περιγραφές φα
γητών καί σέ σάτιρες. Δέν φαίνεται νά συνδέεται ή χρήση τών άναπαιστικών δι- 
μέτρων μέ παρουσία Χορού στά άποσπάσματα τής Μέσης. ΙΙέρα ̂ άπό μερικές έν- 
δείξεις οτι στή σκηνή βρίσκονται ομάδες γυναικών ή αντρών, πού μπορεί νά παί
ζουν ρόλο Χορού, τίποτε συγκεκριμένο δέν μας δίνουν τά άποσπάσματα τής Μέ
σης. Υπάρχουν ακόμη καί μερικές ενδείξεις τής ύπάρξεο^ς ΧοροΟ στή Μέση: άπο
σπάσματα σέ λυρικά μέτρα (αιολικά, δακτυλεπίτριτοι κ.ά.) πού Ισως ανήκουν σέ 
χορικά. Στό άπόσπασμα τοϋ Μνησιμάχου πιθανόν οί ωραίοι νέοι, πού μαθαίνουν 
ιππασία καί πού στέλνει ο οικοδεσπότης τόν δοΰλο του (Μάνης είναι όνομα δού
λου) νά τούς καλέση γιά τραπέζι, νά έρχονται σάν ομάδα πού αποτελεί τόν Χο
ρό τοΰ Ιργου.

Συχνά στά άποσπάσματα τής Μέσης βρίσκομε νά μιλά 6 ίδιος ό μάγειρος, πού 
είναι καί ό καταλληλότερος νά περιγράψη κατάλογο φαγητών καί τόν τρόπο τής 
παρασκευής των. Μιά κιομωδία τοΰ Άναξανδρίδη είχε ώς τίτλο τό όνομα ένός φη
μισμένου μαγείρου: Ν η ρ ε ύ ς. Ό  μάγειρος έχει έξελιχθή στή Μέση σέ
θεατρικό τύπο μέ κύρια χαρακτηριστικά τήν πολύ μεγάλη ιδέα γιά τόν έαυτό του 
καί τήν τέχνη του, τήν φλυαρία καί τόν στόμφο στήν ομιλία του. Είναι ενας άπα- 
τεώνας, πού κλέβει συστηματικά τά τρόφιμα, δταν δέν επιτηρείται, άρκετά στά σπί
τια δπου τόν μισθώνουν. Ή  παρουσία μαγείρου καί πολλές φορές καί τραπεζοκό
μου ήταν άπαραίτητη στά Αθηναϊκά σπίτια (όχι μόνο τών πλουσίων ’Αθηναίων, 
πού μπορούσαν νά έχαυν μόνιμους μαγείρους) δταν είχαν γάμους καί άλλες οικο
γενειακές γιορτές, πού συνδυάζονταν μέ θυσία ζώου γιά τά θρησκευτικά νόμιμα 
καί τό τραπέζι. Αύτά λέει ένας μάγειρος στό άπόσπασμα I τοΰ Σίοτάδη11 (άπό τήν 
κωμωδία του Έ γ κ λ ε ι ό μ ε ν α ι )  :

1 Γαρίδες πήρα πρώτα, ό λες τις τηγάνισα,
ένα μεγάλο ύστερα γα λέο , τή μέση του στό φούρνο, 
τά λοιπά βραστά μέ σάλτσα άπό μοϋρα.
Κεφάλια δυδ πελώρια γλαύκου παίρνω,

5 τά βάζω σέ ταψί μ εγά λο  σχέτα

μέ νερ ό  κύμινο άλας λάδι μαϊντανό.
"Υστερ’ άγόρασα ύπέροχο λαβράκι,
άφου ξεχώρισα κομμάτια γιά σουβλάκια,
τ ’ άλλο βραστό θά γίνη  μέ χόρτα και λαδοσαλαμούρα.

10 Ό ρα ΐα λιθρίνια καί ώραΐες κίχλες παίρνω,
δλα πάνω στά κάρβουνα τά ρίχνω ,καθώς πρέπει, 
καί τά σερβίρω μέ λα δολέμονο καί ρίγανη.
Μετά καλαμαράκια πήρα καί σουπιές.
Σπουδαία βραστά τά γεμιστά καλαμαράκια 

15 καί φτερούγια σουπιάς ψημένα μέ τυρί* 
όλα τά περιχύνω μέ σάλτσα μοσχοβολιστή.

1 1 , *0 Σωτάδης ουμφονα μέ τό λεξικό «Σουίδα» ήταν ’Αθηναίος κομικός ποιητής τής Μέ- 
; σης κομοδίας. Σώζονται τρία μόνο απυσπάσματά του (συνολικά 40 περίπου στίχοι του).



Μικρούς γωβιούς καί κάτι πετροψαράκια,
τούς κόβω τά κεφάλια, τ ’ αλευρώνω
καί τά βάζω στόν ίδιο δρόμο ,όπως τΙς γαρίδες.

20 Κι έ ν α ν  τόννο, περίφημο κομμάτι, 
άφοΰ περίχυσα μέ λάδι αρκετό 
καί τό ν  πασπάλισα μέ ρίγανη, 
μέ φύλλα τό ν  σπαργάνωσα συκιάς 
καί σέ καυτή στάχτη τό ν χώνω σάν δαυλί.

25 Πήρα μαζί μ ’ αύτόν καί τού Φαλήρου τή μαρίδα, 
νε ρ ό  μιά κούπα τό πολύ τής περιχύνω, 
ψιλοκομμένα χόρτα, λάδι μιά λήκυθο διπλή 
αδειάζω άπό πάνω.
Τ ί ά λλο  μ έ ν ε ι; Τ ίπ ο τε! Αύτό ’ναι Τ έ χ ν η !

30 “Οχι άπό σ υντα γές κι άπό Τσ ε λε μ ε ντέ δ ε ς !

Στό απόσπασμα I τοΰ Σωτάδη δ μάγειρος περιγράφει κατάλογο παρασκευής 
ειδικά διαφόρων ειδών ψαριών. Ή  τέχνη της μαγειρικής τών ψαριών δέν βλέπομε 
νά άλλαξε πολύ άπό τήν έποχή πού γράφτηκε αύτό τό κείμενο και άν ορισμένες
άπό τις συνταγές του δέν έχουν έπιζήσει στήν έλληνική κουζίνα, άξίζει στ” άλή-
θεια νά δοκιμαστοΰν καϊ νά αναβιώσουν! Τά αποσπάσματα τής Μέσης Ιχουν άρ- 
κετά πλούσιο υλικό ώστε νά γραφή δχι μόνο ειδική μελέτη γιά τήν έλληνική κου
ζίνα άλλά και βιβλίο συνταγών ελληνικής μαγειρικής, θά  έκπλαγοΰμε τότε άπό 
τή διαπίστωση δτι ό Ελληνικός λαός τρώει βασικά τήν ί'δια τροφή, παρασκευα
σμένη μέ τόν ί'διο τρόπο, πού έθρεψε καί τούς αρχαίους του προγόνους.

Ό  μάγειρος πού παρουσιάζει δ Στράτων12 στό άπόσπασμα I (άπό τήν κωμω
δία του Φ ο ι ν ι κ ί δ η ς  ή Φ ο ί ν ι ξ )  είναι τόσο πολύ μορφωμένος ώστε 
μιλά στήν δμηρική διάλεκτο, πού δ πελάτης του δέν καταλαβαίνει. Φαίνεται δτι ή 
κωμωδία αύτή καί δ τύπος τοΰ μαγείρου του είχαν ιδιαίτερη επιτυχία. Είναι τό
μοναδικό άπόσπασμα αύτοΰ τοΰ κωμικού πού έχομε σήμερα, άλλά είναι άπό τις
σπάνιες περιπτώσεις πού τό κείμενο αύτό υπάρχει δχι μόνο στόν ’Αθηναίο άλλά 
καί σέ πάπυρο (τοΰ 3ου μ.Χ. αιώνα)J3. Αύτά λέει λοιπόν ενας άγανακτισμένος 
οικοδεσπότης γιά τό μάγειρο πού μίσθωσε, γιά νά τοΰ κάνη τή θυσία καί νά τοΰ 
έτοιμάση τά φαγητά:

12. Ό  Στράτων σύμφωνα μέ τό λεξικό «Σουίδα» ήταν κοιμικός τής Μέσης κίομωδίας καί 
ενα άπό τά δράματά του ήταν ο Φ ο ϊ ν ι ξ. Ό  μοναδικός τίτλος δράματός του, που μάς 
παραδόθηκε, στόν 'Αθηναίο άναφέρεται ώς Φ ο ι ν ι κ ί δ η ς .

13. 01 47 πρώτοι στίχοι τοΰ πάπυρου ταυτίζονται μέ τό άπόσπασμα πού παραθέτει ό ’Αθη
ναίος αποδίδοντας το στόν Φ ο ι ν ι κ ί δ η τοΰ Στρατωνος. Ό  πάπυρος από τους 47 
πρώτους στίχους διασώζει ακέραιους ή κολοβούς μονο 28, προσθετει ομιος στο τέλος 
τρεις άγνωστους ώς τώρα. Είναι πολύ ενδιαφέρον οτι οι στίχοι 9 -10, 16 και 22 τοΰ κει
μένου τοΰ ’Αθηναίου ήταν άγνωστοι στόν γραφέα τοΰ παπύρου (η γιά κάποιο λόγο τούς 
εχει παραλείψει). Οί στίχοι 26 - 37 τοΰ κειμένου τού ’Αθηναίου δέν υπάρχουν στόν πά
πυρο, γιατί εχει χάσμα, οχι δμως αρκετά μεγάλο γιά νά χωρέσουν οί δώδεκα στίχοι 
τοΰ ’Αθηναίου. "Οπου υπάρχουν κοινοί στίχοι στά δυό κείμενα βλέπομε διαφορές στις 
γραφές. Μιά πιθανή έρμηνεία είναι οτι τό κείμενο τοΰ ’Αθηναίου περιέχει προσθήκες στό 
γνήσιο κείμενο, πού οφείλονται ίσιος στούς ηθοποιούς, όπως συμβαίνει καί σέ κείμενα 
Τραγιοδίας. Ό  άντιγραφεύς τοΰ παπύρου δέν φαίνεται νά ύπήρχε λόγος για νά παρα-



1 “Οχι μάγειρο άλλά σφίγγα σερνική στά σπίτι, μου έχω πάρει.
Οϋτε μιά λέξη , μά τήν πίστη μου, καταλαβαίνω, άπ' δσα λέει.
Μοΰ ήρθε γεμάτος μέ καινούργιες λέξεις . -
Μόλις στό σπίτι μπήκε, μέ ρώτησε μ ’ έπισημότητα μ εγά λη :

5 «Γιά  λ έ γ ε  πόσους μέροπας σέ δείπνο έχεις κ α λ έ σ ε ι;»
«Αύτούς τούς μέροπας έγώ νομίζεις πώς τούς ξέρω ;
IΚανείς δ έν θάρθη. Μόνο αύτό μου λείπει, μά τό ν Δία, .
νά  προσκαλώ καί μέροπες σέ δ είπ νο .»]
«Κα νείς λοιπόν συνδαιτυμών δ έν θά ύ π ά ρ χ η ;»
( « ‘Ό χ ι κανείς Συνδαιτυμών, πιστεύω)) λογάριαζα έ ν α ν  ένα*]
Θά έρθη ό Φιλίνος, Μοσχίων καί Νικήρατος,

' 10 ό δείνα καί ό τάδε, περνούσα τά όνόματά τους όλα*
μ έ τόνομα Συνδαιτυμών κα νένα ς δ έ ν  ύπήρχε. “

[«Τέτο ιο ς δ έ ν  θάρθη)) άπάντησα* «τί λές, μά ούτε έ ν α ς ;» ]
Σά νά τού έκανα κακό είχε άγανακτήσει,
γιατί προσκαλεσμένος μου Συνδαιτυμώ ν δ έ ν  ήταν. "Α λλο  καί τούτο! 

15 «Τ ό τε  λοιπόν ρηξίχθονα δ έ ν  θυσιάζεις». Λέω, δχι.
«Μήπως βουν εύρυμέτω πον; « ’Ό χ ι,  χα μ έ νε , βόδι.» .

«Θυσιάζεις μήπως μ ή λ α ;»  « Έ γ ώ ;  ’Ό χ ι  ,μά τό Δία, 
άπ’ δλα τούτο τίποτε, ένα  προβατάκι.»
[«Δ έ ν  ε ίν ’ τά μήλα π ρ ό β α τα ;» «Μ ήλα τά π ρό β α τα ;]

20 αύτά οϋτε τά ξέρω, μάγειρε, οϋτε νά  μάθω θέλω,
έγώ  ε ίμ ’ άνθρωπος άπλός καί θέλω άπλές κο υ β έ ντες .»

«Μά δ έν καταλαβαίνεις αύτά πού λέ ε ι ό "Ο μ η ρ ο ς ;»
, «Αυτός μποροϋσε, μάγειρε, νά  λέ η  δ,τι θέλει, 

τί σχέση έχει αύτό μέ μας, στήν πίστη σου, γιά πές μ ο υ ;»
25 «Π ρ ό σ εχ ε  τώρα πού θά πώ στό στύλ του δσα μ έ ν ο υ ν .»

Νά μέ πεθάνης σκέφτεσαι όμηρικά, άνθρωπέ μ ο υ ;»
« “Ετσι έχω μάθει νά μιλώ .» «Σ τό  σπίτι μου δμως δ χ ι.»
«Καί γιά τ!ς τέσσερες δραχμές πού παίρνω,
ν ' άλλάξω θέλεις τΙς άρχές μ ο υ ;»  λέ ε ι. -

30 «Φέρε μου δώ τάς ούλοχύτα ς.» «Τ ί  ’ναι τούτο π ά λ ι;»
«Κριθά ρι.» «Τ ί τά θές, χα ζέ, τά μ περδεμένα  λ ό γ ια ;»
«Π ο υ  είναι ό π η γ ό ς ;»  «Π η γ ό ς ; βρέ ά ντε  χάσου, 
δέ θά μοϋ πής πιό καθαρά τί θ έ λ ε ις ;»
«Γέρ ο ντα  είσαι άτάσθαλος» μοϋ λέει, «άλάτι φέρε,

35 αύτό ε ίν ’ ό πηγός. Ά λ λ ά  δ έ ν  βλέπω τή ν  χ έ ρ ν ιβ α .»
"Ή τα ν έτοιμη. “Εκανε τή θυσία λ έ γο ν τα ς  κι άλλα 
τέτοια άμέτρητα πολλά, πού μά τή γή , 
κα νένα ς μας δ έ ν  μπόρεσε νά  καταλάβη: 
μίστυλλα, μοίρας, δίπτυχα, όθελούς,

40 τό λεξικό  τοϋ Φιλιτά έπρεπε νάχω

λείψη ατίχους. Το νόημα στον πάπυρο δέν παρουσιάζει ανωμαλία. Οί παρεμβολές είχαν 
σκοπό νά κάνουν τό κείμενο περισσότερο σαφές, γιά νά γίνη καλά κατανοητό ενα άστείο 
καί στούς λιγότερο έξυπνους θεατές, καί νά αυξήσουν τήν κωμικότητά του, δπως στή 
λέξη μ έ ρ ο ψ, πού είχε καί δεύτερη σημασία; πουλί. Οί διαφορές στις γραφές έξη- 
γοΰνται άπό τις προσθήκες, πού έκαναν Αναγκαίες μερικές μετα6ο?.ές στό κείμενο. Σ τή  
μετάφραση έχουν μπή σέ Αγκύλες δσα Αντιστοιχούν στούς στίχους πού Εχουν παρεμ- 
6ληθή.



Ε Σ Τ ΙΑ »

νά  6λέπω τή ν  κάθε λ έ ξ η  τί θά πή.
Καί τό ν  παρακαλοΰοα ν ’ άλλάξη γλώσσα,
νά πή κάτι σάν άνθρωπος. Ό μ ω ς αύτόν ή  θεά Πειθώ
νά ρχότα ν, δέ θά μπορούσε νά  τό ν  πείση.

45 Μου φαίνεται πώς δούλος θδταν άπό μικρό παιδί 
κάποιου άπ’ αύτούς τούς ραψωδούς ό άλιτήριος 
κι έτσι μέ λέ ξε ις  τού 'Ομήρου είχε γεμίσει.

Ό  άγανακτισμένος οίκοδεσπότης χαρακτηρίζει τις δμηρικές λέξεις πού δέν 
καταλαβαίνει «καινούργιες λέξεις», τδ καινούργιο ομως φαίνεται είναι ενας μάγει
ρος νά μιλά στήν ομηρική διάλεκτο, άποδεικνύοντας τή μεγάλη του μόρφωση. Ή  
κωμική αύτή έπινόηση είναι πολύ πετυχημένη, γιατί ύπάρχουν στόν “Ομηρο πολ
λά χωρία τυπικών σκηνών, στά όποια περιγράφονται θυσίες, έτοιμασίες τού φαγη
τού, κυρίως ψητών κρεάτων στά κάρβουνα καί σέ σούβλες καί τό άν άλογο λεξιλό
γιο, θύμιζε στούς θεατές τά ομηρικά συμπόσια. Οί ομηρικές λέξεις πού χρησιμο
ποιεί δ μάγειρος δέν είναι οΰτε σπάνιες οΰτε δύσκολες, γιατί αλλιώς δέν θά τις 
καταλάβαινε καί μεγάλο ίσως μέρος τών θεατών* δ οικοδεσπότης παρουσιάζεται 
πολύ λίγο μορφωμένος, πού δμως ξέρει τήν ύπαρξη τοΰ λεξικοΰ τοΰ Φιλιτά. Ό  Φι- 
λιτάς (ή Φιλητάς) ξακουστός Αλεξανδρινός, δάσκαλος τοΰ Πτολεμαίου τοΰ Φι- 
λαδέλφου, τοΰ Ζηνοδότου, καί τοΰ Θεοκρίτου, είχε κάνει ενα γλωσσάριο δύσκολων 
καί αρχαϊκών λέξεων, πού, δπως φαίνεται, θά είχε πρόσφατα, δταν γράφηκε τό 
κείμενο τοΰ αποσπάσματος, κυκλοφορήσει. Ή  αμοιβή τοΰ μαγείρου (βλ. στ. 28) 
ήταν τότε τέσσερεις δραχμές. "Ενας συνάδελφός του άναφέρεται στήν 5Α σ π ί- 
δ α τοΰ Μενάνδρου δτι είχε μισθωθή γιά τρεις δραχμές. Καί γιά σύγκριση, στούς 
Έ π ι τ ρ  έ π ο ν τ ε ς τοΰ Μενάνδρου γιά μιά κιθαρίστρια δούλη εδινε στόν 
πορνοβοσκό κύριά της δ μισθωτής της δώδεκα δραχμές τήν ήμέρα.

Δείγματα τέλος στοχασμού τών κωμικών τής έποχής, πού συχνά έκφράζουν 
έντυπωσιακά παράδοξα, είναι τό άπόσπασμα 269 τοΰ ’Άλεξι (άγνωστο άπό ποιά 
κωμωδία του) καί τό άπόσπασμα 3 Α τοΰ Σωτάδη (άπδ τήν κωμωδία X α ρ ί - 
ν ο ς 14) . . *

Τό πρώτο τοΰ ’'Αλεξι θά ταίριαζε στό στόμα τοΰ θεατρικοΰ τύπου τοΰ παρα
σίτου: ύποστηρίζει, γιατί αύτό τόν συμφέρει, δτι οποίος τρώει μόνος του, χωρίς 
δηλαδή προσκαλεσμένο στό τραπέζι του, χάνει τό μισό τής ζωής του. Ή  συντρο
φιά στό τραπέζι παραλληλίζεται μέ τό θέμα τοΰ έρωτα στή λυρική ποίηση.

" Α ν  κάποιον άνθρωπο θά δής νά  τρώη μονάχος 
ή  ποιητή νά  μή ποθή έρωτικά τραγούδια, 
ό πρώτος π ές πώς τή μισή ζωή του χά νει, 
ό δεύτερο ς τή  μισή τέχνη* 
κι οί δυό μόλις πού ζο ΰ νε.

Στό δεύτερο, στό άπόσπασμα 3Α τοΰ Σωτάδη, υποστηρίζεται τό μάταιο τής 
μαθήήσεως καί τής γνώσεως, άφοΰ αύτές δέν εμποδίζουν ή έπηρεάζουν τά παθήμα
τα της ζωής τοΰ καθενός, πού είναι άπρόβλεπτα καί άναπόφευκτα:

"Α ν  ήταν νά μή πάθης όσα θά μάθης, 
θάταν καλό νά  μάθης όσα θά πάθης.

Χ4. Τό άπόσπασμα αυτό μάς τό διέσωσε ό Ω ριγένης, δλα τά αλλα πού παρουσιάζονται έδί 
τά  όφείλομε στόν Άθήναιο,



"Α ν  πρέπει δμως νά πάθω κι ά ν τά μάθω, 
γιατί πρέπει νά μάθω;
Δ έ ν  πρέπει άρα νά μάθω δσα θά πάθω, 
γιατί πρέπει νά πάθω.

Στά άποσπάσματα τής Μέσης βλέπομε δτι οί φιλόσοφοι καί ή φιλοσοφία γ ί
νονται συχνά στόχοι διακωμωδήσεως. Περισσότερες άναφορές υπάρχουν στόν Πλά
τωνα, στούς Πυθαγορείους, καί στις σχολές των. Στήν κωμωδία τοΰ 4ου αιώνα οί 
φιλόσοφοι παρουσιάζονται γενικά σάν πελασμένοι, ύποκριτές καί άλαζόνες. Ά πό 
τά άποσπάσματα φαίνεται δτι στούς τότε κοινούς άνθρώπους οί φιλόσοφοι ήταν 
γνωστοί γιά τήν περιφρόνησή των στις ύλικές άπολαύσεις καί τήν έλλειψη πρακτί- 
κοΰ πνεύματος. Δέν τούς θεωρούσαν δμως τόσο άγνούς δσο φαίνονταν. Τούς Πυθαγο
ρείους τούς ήξεραν σάν βρώμικους καί χορτοφάγους, τούς κυνικούς βρώμικους κι 
αύτούς πού κοιμοΰνταν στό ύπαιθρο πάνω στό χώμα καί καταβρόχθιζαν τά ύπάρ- 
χοντα τών άλλων. Έτσι παρουσιάζεται στά άποσπάσματα τής Μέσης δ Ιρως ώς 
καλύτερος έκπαιδευτής τών νέων καί οί εταίρες καλύτερες δασκάλες άπό τούς διά
φορους σοφιστές.

Ελπίζω πώς αύτά τά άποσπασματικά κείμενα τής χαμένης Μέσης κωμωδί
ας καί ή περιδιάβαση μέσα στόν κόσμο της έδωσαν στόν σημερινό άναγνώστη κά
ποια γεύση τοΰ κωμικοΰ στοιχείου έκείνης τής έποχής, μαζί μέ τις εστω θαμπές 
εικόνες πού σχημάτισε στή φαντασία του δ θεατρικός λόγος μεταφρασμένος στή 
γλώσσα μας.

A A Α

ΙΕ Ρ Η  Μ Ο Ν Α Ξ ΙΑ

'Ήσυχο τ’ άκρογιάλι, γαλανό 
βαθύσκιωτο πέρα στό ψήλωμα τό πεύκο 
και ή άνασαιμιά της θάλασσας, σά χάδι 
άπαλό
στήν ώρα αύτή τοΰ δειλινού τή μυστική.
Καμμιά τοΰ αγρίου άνθρώπου παρουσία.

Κι’ ετσι καρδιά μου πικραμένη 
άπ’ τήν πολλή ασχήμια καί τή ροή 
τοΰ μίσους στό χωριό, στή πολιτεία 
μπορείς νά δροσιστεϊς και ξαλαφρώσεις.

Κι’ ας £ρθει τότες δποια ταιριάζει 
άνάμνηση νά σέ λικνίσει. . .
Και ψάλλοντας τόν ΰμνο πρός τόν Πλάστη 
μπορείς πρός τήν γαλήνη τοΰ άπειρου 
νά πετάξεις
στοΰ γλάρου επάνω τά όλόασπρα φτερά.

I  ' Κ. ΜΠΡΑΤΣΟΣ



ΘΑΝΑΣΗ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

Η ΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Γ. ΑΘΑΝΑ
(δοκίμιο)

’Ά ν θέλαμε νά χαρακτηρίσουμε μέ μιά φράση τό ουσιαστικό μέρος τής ποιη
τικής προσφοράς τοΰ Γιώργου Άθάνα, θά λέγαμε: άνανεωμένος βουκολισμός καί 
έπαρχιακός αστισμός. Κι δταν λέω ουσιαστικό μέρος, έννοώ αυτό πού θέλει νά μας 
πει ή ποίηση τούτη, έξω άπό λυρισμούς, στιχουργικές φροντίδες καί αισθητικές καλ
λιέπειες. Γιατί αύτά αποτελούν μιάν άλλη υπόθεση στήν οποία κριτική άποτίμηση 
τοΰ έργου αύτοΰ.

Ξαναγυρίζουμε στήν κοινωνική δομή τής ποιητικής προσφοράς τοΰ Άθάνα (καί 
ή διηγηματογραφία του, μέ τά τσεχωφικής υφής διαγράμματά της, είναι ένός άλλου 
είδους ποίηση). "Ό Άθάνας κατά βάση δέν είναι βουκολικός ποιητής. Υπάρχει βέ
βαια ό βουκολισμός σάν κλίμα ψυχής στήν ποίησή του, μά είναι τόσο έλαφρά διάχυ
τος σ’ ολόκληρο τό έργο καί τόσο διακριτικά τονισμένος, ώστε . παύει νά έχει τόν 
πρώτο ειδοποιό λόγο. ’Άλλωστε καθαρός βουκολισμός, άξιος βέβαια τοΰ ένδοξου ό- 
νόματός του, στήν έλληνική λογοτεχνία, άπό τις αρχές τοΰ αιώνα μας καί μετά, 
δέν ύπάρχει, καί άν υπήρχε, δέ θαβρισκε οΰτε αισθητική οΰτε ουσιαστική δικαίωση. 
Θά ήταν ένα ψάρι στή στεριά, δπως περίπου συνέβη καί μέ τήν ανυποψίαστη έποχή 
τοΰ κωμειδύλλιου γύρω στά 1880. Ινι αύτό, γιατί οί κοινωνικές διαμορφώσεις καί οι 
οικονομικές άνακαταάξεις, πού γνώρισεν ή χώρα μας, πρό παντός μετά τήν έπανά
σταση τοΰ 1909, δέν έδιναν περιθώρια στήν ανάπτυξη παρόμοιων πνευματικών κι- ' 
νημάτων.

Μέ τήν άνοδο στήν εξουσία τοΰ Χαρίλαου Τρικούπη, ο άστισμός άρχισε νά 
κατακτά καί στή χώρα μας ένα πρός ένα, δλα τά όχυρά τής φεουδαρχικής δομής τής 
οικονομίας καί τοΰ κοινωνικού κατεστημένου. Ή  βιομηχανία πήρε τό δικό της δρόμο. 
"Γστερα άπό λίγο τό κεφάλαιο θά είχε τις πρώτες αντιδικίες του μέ τόν άλλο τρο
μερό παράγοντα τής οικονομικής ζωής, τήν έργασία. Άπό τήν έπανάσταση τοΰ Γου
δί (άληθινά εθνοσωτήρια έπανάσταση) καί μετά, οί αστικές Ιδέες αγκαλιάζουν δλο 
καί μεγαλύτερα τμήματα τοΰ πληθυσμοΰ, αλλάζουν τις νοοτροπίες του, φέρουν νέες 
έμπορευματικές σχέσεις, παραμερίζουν ήθη, έθιμα καί τρόπους διαβίωσης καί συμ
βίωσης, πού κανενός τό μυαλό μέχρι τότε δέ μποροΰσε νά συλλάβει τήν άμαρτωλή 
σκέψη, πώς οί τρόποι αυτοί δεν θά ήταν αιώνιοι.

Εκείνο δμως πού ενδιαφέρει, ιδιαίτερα τό θέμα μας, είναι δτι οί ιδέες αυτές 
δέν περιορίστηκαν μόνο μέσα στά τείχη τής μικρής τότε πρωτεύουσας τοΰ Κράτους. 
Ξαπλώθηκαν καί στήν ύπαιθρο, στήν Επαρχία, δπως συνηθίζουμε νά τήν όνομά- 
ζουμε καί σήμερα, δχι χωρίς μιά δόση άφ’ ύψηλοΰ συγκατάβασης. Έκεΐ ό σεισμός 
ύπήρξε δυνατότερος καί μεγαλύτερης διάρκειας, γιατί οί «βουκολικοί» άνθρωποί της 
ήταν σχεδόν απληροφόρητοι τών τεκταινόμενων άπό τις νέες ιδέες στόν οικονομικό 
καί κοινωνικό τομέα. Παίρνω μια εικόνα αύτοΰ τοΰ ευχάριστου σεισμοΰ, άπό τις νέες 
άνακατατάξεις πού έγιναν στόν τόπο μας μετά τό δεύτερο μεγάλο πόλεμο. Τή φορά 
δμως αύτή, ό σεισμός δέν ήταν καί τόσο ευχάριστος, άφοΰ τό μεγαλύτερο μέρος τής 
έλληνικής έπαρχίας ερήμωσε άπό τήν μετανάστευση. -

Ό  Άθάνας δημοσίευσε τό 1919 τό πρώτο μου ποιητικό βιβλίο μέ τόν τίτλο 
«Πρωϊνό Ξεκίνημα». Ή ταν τό βιβλίο πού ή κριτική τής εποχής, δέν είχε τή νηφα-



λιότητα ή τήν πείρα τών κοινωνικών δεδομένων, νά τό άντικρύσει στις σωστές-του 
διαστάσεις. Κι άπό τό βιβλίο αύτό καί μετά αρχίζει ή παρερμηνεία της ποιητικής 
προσφοράς του Γιώργου Άθάνα. Χαρακτηρίζεται σάν βουκολικός, σάν τραγουδιστής 
τών τσοπάνων, ενα είδος νεόκοπου Κρυστάλλη. 'Όμως δέν ήταν ετσι. Ό  Άθάνας 
τραγούδησε τόν κόσμο καί τήν ψυχή τής έπαρχίας μας, άλλά στή νέα μεταμόρφωσή 
της. τήν αστική. Ή  δικαιωμένη, άπό τήν έποχή πού γράφτηκε, ποίηση του Κρυ
στάλλη, δέ μπορούσε νά γνωρίσει κανενός είδους ουσιαστική ή αισθητική αναγέννη
ση. ΤΗταν καταδικασμένη ν’ άρκεστεΐ στά δσα πέτυχε. Τυχόν παραπέρα βήμα της 
θά το εμπόδιζε ό τρόμος τοΰ ανεδαφικού, συνεπικουρούμενος άπό τό κωμικό καί τό 
ξεπερασμένο. Ό  Άθάνας είχε τις δικές του εύαίσθητες κεραίες, έπιανε τά μηνύματα 
τών νέων καιρών και πορεύτηκε τόν προσωπικό του δρόμο μέ άνεση, πεποίθηση στήν 
αποστολή του καί πίστη στις προθέσεις του γιά τό φανέρωμα τής όλόκληρης ψυχής 
του λαοΟ πού τραγούδησε. Καί δέν αποτελεί οΰτε ειδύλλιο, οδτε έκφραση κλίματος 
βουκολισμοΰ τό έξαίσιο καί πολυδημοσιευμένο ποίημά του «Οί ασάλευτες κυρίες τών 
Επαρχιών», οδτε, βέβαια, καί τόσα άλλα ποιήματα του βιβλίου αύτοΰ, άλλά καί τών 
κατοπινών του συλλογών, δπου ή φύση, ή ομορφιά καί ή συγκινημένη μνήμη 
βρίσκουν τόν άφοσκομένο τους τραγουδιστή.

Τ ή ν  όμορφιά μιας ήσυχης κ ’ ειρηνικής ζωής, 
πού άνθεί σάν τό 6ασιλικό καί τρ έχει σά ρυάκι, 
που σά σπουργίτης κελαηδεί στήν άκρη τής σκεπής 
καί σάν καπνός ύψώνεται σπιτίσιος τό βραδάκι,

αύτή τή ν όμορφη ζωή, τή ν  ταπεινή ζωή,
, πδχει άβασίλευτη χαρά κι άγέρα στη έχει νιότη, 

νά ψάλω σάν κορυδαλός, ζηλεύω  μιάν αύγή 
προτού πεθάνει μέσα μου ή ψυχή τού έπαρχιώτη.

Το 1922 κυκλοφόρησε ή ίδια συλλογή σέ δεύτερη έκδοση. Νομίζω πώς, έπί- 
μονη αναζήτηση έπί μέρους διαφορισμών τόσο στό ψυχικό κλίμα δσο καί στή λυρική 
διάθεση κάθε μιας άπό τις τόσες ποιητικές συλλογές του Άθάνα, δχι μόνο δέν 
θά πρόσθετε στό εργο του, άλλ’ άντίθετα θά θόλωνε τό λαγαρό του κρύσταλλο. ‘Ο
λόκληρο τό εργο του ποιητή θά πρέπει νά τό βλέπουμε σάν ενα έν προόδφ ποίημα. 
Μέ το εργο αύτό συμβαίνει δ,τι καί μέ τήν άγρυπνη λυρική συνείδηση: δέν Ιχει 
αρχή, μέση καί τέλος, δέ μερίζεται.

Άπό τό 1919 πού κυκλοφόρησε τό «Πρωινό Ξεκίνημα» μέ πρόολογο του, πάν
τα πρόθυμου γιά ύποστήριξη τών νέων, Κωστή Παλαμά, μέχρι σήμερα πού γράφον
ται οί γραμμές αύτές (1976) , ό Άθάνας έχει έκδώσει άκόμη τις παρακάτω πολυ
σέλιδες, συνήθως, συλλογές ποιημάτων: Ά γάπη στόν Έπαχτο (1922) , Καιρός Πο
λέμου (1924), Είρμός (1929), Δροσεροί Καϋμοί (1938), Τραγούδια τών Βουνών 
(1953), Εύδοκία (1955), Τίμια δώρα (1969), Αστέγνωτο δάκρυ (1971), Αίνος 

καί θρήνος (1972) , Μονοκονδυλιές (1975).
Έδώ μιά μικρή παρένθεση: Παραθέτο) κοντά στόν τίτλο κάθε συλλογής καί τό 

έτος έκδοσης, γιά μιά υπεύθυνη γραμματολογική ένημέρο)ση, άφοϋ οΰτε οί έκδόσεις 
του ποιητή μνημονεύουν τις χρονολογήσεις, ούτε καί οί λογής κατά καιρούς άνθολο- 
γήσεις του παρουσιάζουν πληρότητα, τόσο στήν άναγραφή τών τίτλο>ν τών συλλο
γών, δσο καί στή σωστή χρονολόγηση τής έκδοσής των.

Ά λλ’ άν τό ποιητικό εργο του Άθάνα δίνει τήν έντύπωση ένός καλλιτεχνικά 
επεξεργασμένο μονόλιθου, τοΰτο δέν σημαίνει δτι δέ μάς είναι έπιτρεπτό καί νά τό 
περπατήσαμε άπό συλλογή σέ συλλογή. Ό  διαφορισμός πού άποκλείσαμε παραπά



Ε Σ ΤΙΑ »

νω σάν ψυχικό κλίμα, υπάρχει σάν αισθητικό μόρφωμα καί σάν επίτευγμα καλλι
τεχνικό. Ή  άφέλεια καί χάρη του στιχουργήματος πάνω σέ σκοπούς λαϊκής μπα
λάντας στό πρώτο βιβλίο, παίρνει ενα άλλο χρώμα περισσά παιγνιδιάρικο στή συλ
λογή «’Αγάπη στόν Έπαχτο». Έδώ το έρωτικό αίσθημα κινείται άπό τή ρομαντική 
συμβολοποίηση, στή ρεαλιστικότερη απομυθοποίηση. Πολλά άπό τά τραγούδια τοΰ 
βιβλίου αύτοΰ, είναι ζωντανά καί σήμερα στό στόμα τοΰ λαοΰ μας, μέ τούς σκοπούς 
τής λαϊκής καντάδας. ’Έχουν άγαπηθεϊ τόσο πολύ, ώστε νά ξεχαστεί τό δνομα τοΰ 
δημιουργοΰ τους, καί άπό τόν κόσμο πού τά τραγουδά νά θεωροΰνται σάν άνώνυμη 
λαϊκή δημιουργία.

Σ τή ς  έκκλησιάς τά σκαλοπάτια 
θέλω έ ν α ν  δρθρο νά  σέ ΐδώ, 
νά  σέ κοιτάζω μές τά μάτια 
καί τίποτα νά  μά σοΰ είπώ!

Θέλω ένα  λάβαρο μεσημέρι 
βαθιά στό δάσος νά σέ βρω, 
νά  σοΰ χαϊδέψω άβρά τό χέρι 
καί τίποτα νά  μά σοΰ είπώ!

Θέλω κ ι’ ένα  βραδάκι άκόμα 
κρυφά σ τόν κήπο σου νά  μπω, 
νά  σοΰ φιλήσω ά γν ό  τό στόμα 
καί τίποτα νά μή σοΰ είπώ!

Πικρές μνήμες Ελληνικών πολέμων μάς προσφέρει δ δακρύβρεχτος καί πολύ- 
πενθος «Καιρός Πολέμου». Πολλές άπό τις έξορμήσεις τής φυλής τις εζησε κι δ ποι
ητής σά λοχίας τοΰ θρυλικοΰ σώματος τών ρουμελιωτών εύζώνων. Στό βιβλίο αύτό, 
ή πιό ιερή έθνική έξαρση διασταυρώνεται μέ τήν τραγικότερη άνθρώπινη περίπτω
ση. Ή  πατριδολατρεία άπό τή μιά, τό πρόωρο κατέβασμα τοΰ νέου άνθρώπου στόν 
τάφο ή τό λιγότερο, δ άκρο>τηριασμός του, άπό τήν άλλη. Ή  αισιοδοξία καί τό 
πένθος, ή ζωή κι δ θάνατος. Σίγουρα χρειάζεται μεγάλη μαστοριά γιά νά διανύει 
κανείς χωρίς συναισθηματικά θολώματα δλόκληρες δύσβατες κλίμακες τών αισθή
σεων, τών ενστίκτων καί τών αισθημάτων. .Η έπιλογή τής μιας συνήθως, άκυρώνει 
τήν ύπαρξη τής άλλης. Ό  Άθάνας δμως εκρουσε επιδέξια τή λύρα σ’ δλη τή δια
δρομή του τούτη πάνω στις ατραπούς τής άνθρώπινης, μά κατά μιά παράξενη άντι-
νομία, καί τόσο θείας κωμο)δίας πού Ιχουμε προσκληθή άπό τό πεπρωμένο γιά νά 
παίξουμε:

Δ έ ν  κλαίω τή μάνα, πού τό γιό  δέ θά τό ν  ζαναΐδεΐ, 
ούτε τή ν  έρημη άδερφή, πδχει τή σκέπη θάψει, 
δ έ ν  κλαίω τή χήρα πδμεινε μέ άχρόνιαστο παιδί, 
μ ό ν ’ κλαίω τή ν  άγαπητικιά πού δέ μπορεί νά κλάψει!

Πού  δέ μπορεί νά φορεθεί στά μαΰρα ή καψερή,
μά πρέπει νά  χα μ ο γελά  μέ τή ν καρδιά κα μένη;
Δικόν δ έ ν  έχα σ ε! Κα νείς δ έ ν  τή ν  παρηγορεί, 
καί μ έ  τό ν  πόνο μυστικό στόν τάφο κα τεβαίνει. . .

Στον «Είρμό», μνήμες προγονικές, συμπλέκονται μέ λυρικά καί πολύ ανθρώπινα



φανερώματα τοΰ σύγχρονου βίου. Κι έδώ οί κατακτήσεις τής προηγούμενης προσφο
ράς του, αισθητικές καί ούσιαστικές, εύγενίζονται καί προωθοΰνται πρός μιά πλη
ρότητα πού χαρακτηρίζεται άπό τήν έσωτερικότητα, τήν άνθρώπινη προσήνεια, τή 
φιλαλληλία, τή συμμετοχή — κατά ενα πρωτότυπο άνθρωπομορφικό τρόπο — τής 
φύσης ολόκληρης στό πάθος τής άνθρώπινης ύπαρξης:

Κοιμάται ή πλάση. Μά βαθιά 
στά μαύρα χώματά της 

f  ξύπνια κι άθάνατα Στοιχειά
γο νε ύ ο υ ν  τά σπαρτά της.

- Πάψε, άηδονάκι τής φραγής
. καί τής λυγιάς τριζόνι,

ν ' άκούσω ό σπόρος μές στή γ ή ς  
πώς σκάει καί πώς ριζώ νει!

Αύτός ό σπόρος πού σκάει καί πού ριζώνει μέσ’ στή γή, θαρρείς δέν είναι άπλά 
ό ύλικός σπόρος τοΰ λουλουδιοΰ" είναι τό ιδιο τό λουλούδι, δμορφο καί ύποβλητικό 
άπό τή φυσική του ύπόσταση ώς τή μεταφυσική συμβολική τοΰ νοήματος πού μάς 
ύποβάλλει ή ζωντανή παρουσία του.

Ό  σπόρος τοΰ λουλουδιοΰ καί τό λουλούδι τοΰ σπόρου, προωθοΰν τή ζωή καί 
άντιπαρατίθενται στή συρρίκνωση τής φύσης καί τό θάνατο. Καί είναι τοΰτο ό λόγος 
τής αισιοδοξίας καί τής ύγείας, ίσως ό σημαντικότερος λόγος πού δχι μόνο φανερώ
θηκε τό λαγαρό καί αστείρευτο κεφαλόβρυσο τής ποίησης τοΰ 'Αθάνα, μά καί Ικανέ 

J - ώστε νά άγαπηθεΐ καί νά ξεδιψάσει όχι λίγους κοπιώντες καί πεφορτισμένους τής
ί σύγχρονης σκληρής ζο)ής πού κυβερνά ή άπανθρωπία τοΰ «τεχνοκραπκοΰ θαύματος».

·): ’Ακόμη ενα μικρό, μά άντιπροσωπευτικό δείγμα τής επαφής τοΰ ποιητή μέ τά
: φυσικά πράγματα, έστω κι άν πληγώνουν κάποτε τήν ύπαρξη ή τό συναίσθημα τοΰ
; άνθρώπου:

Πέρασε ή θύελλα βιαστικά κι άπ’ τή  δική μας τή φωλιά,
Ι τής αύρας φίλη ώς τώρα.

|ν “Εσπασε δέντρα στόν άνθά καί σκότωσε μικρά πουλιά,ιϋ?
■'( ~ στού τραγουδιού τή ν  ώρα.

Τέτο ιο ς  χαμός άπάντεχος! Κι άντί νά  κλάψω τάχα έγώ  
i f  τή ν  όμορφιά πού έχάθη,

βρίσκω τή θύελλα πΓ άμορφη κι έρωτικά τή ν  κυνηγώ  
στού όρίζοντα τά βάθη.

Πλησιάζοντας τέτοια μικρά κομψοτεχνήματα, έρχεται στό νοΰ μας έκεΐνο πού 
ειπώθηκε γιά τόν Χάϊνε, πώς δηλαδή, ό άνθρωπος αύτός ύπήρξε μεγάλος ποιητής 

t f  τών μικρών ποιημάτων. Βέβαια τό έπίθετο μεγάλος είναι άρκετά παρεξηγημένο στόν 
H  καιρό μας, όπως καί τόσες άλλες λέξεις καί έννοιες. ’Ιδιαίτερα δέ, εχει παρεξηγηθή 
% στό χώρο τής ποίησης άπό τήν έποχή πρό παντός τής εισαγωγής στή χα')ρα μας τής 

Ί;ί νεότροπης ποιητικής. "Ομως ό χρυσός δέν χάνει τήν άξία του όση πληθώρα άσήμαν- 
i  τ<ον μετάλλων κι άν τόν περιβάλλει. Καί ή ποίηση τοΰ Άθάνα δοκιμάστηκε στό άδυ- 
‘Ι σο[>πητο χωνευτήρι τοΰ χρόνου καί άντεξε γιά νά δασκαλέψει πώς τό άληθινά κλα- 
1  σικό εχει μέσα του δυό άπαραίτητα γιά τήν ύπόστασή του καί άδιάφθορα άπό τό χρό

νο στοιχεία: τήν άλήθεια καί τήν όμορφιά. Τήν άλήθεια τής ψυχής καί τήν όμορ- 
i I φιά τής καρδιάς τοΰ Άποσταλμένου. ·



"Ομως στόν «Είρμό», τό φάσμα τοΰ περασμένου πολέμου δέν Ιχει έξαφανισθεΐ 
έντελώς. Συχνά παρουσιάζεται καί μάλιστα μ’ δλόκληρη τή φρικιαστική του οψη. 
Παράδειγμα ό πολυανθολογημένος «Σαλπιγχτής».

Σ τε ρ νό ς  άπ’ όλους δούπησε κι ό σαλπιγκτής στό χώμα.
Τ ή ς  σ άλπιγγάς του ό άντίλαλος δ έν έχει σβήσει άκόμα.
Τ ή ς  Μικρασίας ξετρ έχο ντα ς τά πλάτη πέρα ώς πέρα 
πότε αντηχούσε  σά λυ γμ ό ς  καί πότε σό φοβέρα.

"Αθαφτος λυώ νει ό σαλπιγκτής μέσ ’ στΙς βροχές. Παρέκει 
ή σκουριασμένη σάλπιγγα  πιστά του παραστέκει.
Μέ τοϋ χιονιού τό σάβανο τούς σκέπασε ό χειμώνας 
κι ήτα ν βαρύς σάν κόλαση, μεγά λο ς σάν αιώνας.

Μά τί κι άν ήρθε ή  ά ν ο ιξη ; Μέσα στό νέο  χορτάρι 
δ έ  φαίνεται οϋτε σάλπιγγα, ουτε σκεβρό κουφάρι.
Μ όνο άπό νύχτα  σέ νυχτιά  βγαίνει τό φάντασμά του 
καί ψάχνει στά χαμόκλαδα νά βρει τή σάλπιγγά το υ . . .

—  Μ ήν άποκάμεις, Σ α λπ ιγχτή , καί μή λιγοπιστήσεις! 
χιλιά δες νύ χ τε ς  θά διαβοΰν, νύ χτες  σιγής καί φρίκης.
Μά θάρθει, θάρθει ένα  πρωί πού έσύ θά τούς χτυπήσεις 
μέ τή ν  παλιά σου σάλπιγγα  τούς νέο υς σκοπούς τής Νίκης!

Οί «Δροσεροί καημοί» είναι άτόφυα ερωτικά ποιήματα, μεγάλης στιχουργικής 
δεξιοτεχνίας καί ρομαντικής υφής. 'Όλα απλά, τίμια, καθαγιασμένα. Κανείς δέν 
υποπτεύεται τήν άγωνία καί τόν αγώνα τής ψυχής νά μένει κοντά στήν αγνότητα. 
Πολυσέλιδος τόμος καί μέ ιδιαίτερο καλλιτεχνικό κέφι παρουσιασμένος, άποτελεϊ 'ένα 
ουσιαστικό κεφάλαιο τής ξαναβλαστημένης παραδοσιακής μας ποίησης.

Τά «Τραγούδια τών βουνών», πού ή πρώτη σειρά τους δημοσιεύθηκε τό 1954, 
άποτελοΰν σταθμό, δχι μόνο στήν ποιητική προσφορά τοΰ Άθάνα, άλλά καί στά 
γράμματά μας γενικότερα. Άπό τήν άποψη τής έκφρασης τής φιλοσοφίας τοΰ ποιη
τή, τών πλούσιων έκφραστικών του μέσων, τοΰ άψογου στίχου του καί τοΰ πολύχρω
μου, άλλά κλασικά έντυπιοσιακοΰ κόσμου τών χιλιάδων λέξεων τής ρουμελιώτικης 
ντοπιολαλιάς, τό εργο τοΰτο, θυμίζει στή νεοελληνική γραμματεία: τήν κυκλωπική 
«Όδύσσεια» τοΰ Καζαντζάκη. Τά «Τραγούδια τών βουνών» εξάρθηκαν άπό τήν κρι
τική, δχι δμως στό υψηλό επίπεδο πού τούς ταιριάζει.

Ειδυλλιακές μνήμες, άλλά καί φουρτουνιασμένες σύγχρονες πραγματικότητες 
τραγουδάει στά 250 περίπου ποιήματα τοΰ τόμου τούτου, έ Άθάνας. Τό περασμένο 
μέ τό μελλούμενο’ τό επίκαιρο σ’ αντιπαραβολή μέ τό έπικαιρικό' τό ένδοξο μέ τό 
απλοϊκό. Ή  σημερινή αστικοποιημένη έπαρχία μας μέ τά προβλήματά της, ή σκλη
ρότερη μετανάστευση, δ δυσκολοπλησίαστος έρωτας, οί πονηριές καί οί αγαθοσύνες 
είναι μερικά άπό τά θέματα τοΰ βιβλίου αύτοΰ: Όλόκληρος δ μεταπολεμικός έμπει
ρος, άλλά καί επιρρεπής πρός τή λησμονιά τών παθημάτων του νεοέλληνας.

Σειρά Ιχει ή «Ευδοκία», βιβλίο πού πήρε γιά τίτλο του τό δνομα τής μητέρας 
τοΰ ποιητή. Ακολουθούν «Τά τίμια δώρα». Ό  λυρισμός καί στά δύο τοΰτα βιβλία 
είναι συγκρατημένος καί οί φιλοσοφικές ιδέες δλο καί πιό συχνά κάνουν τήν έμφά- 
νισή τους, διαποτίζοντας Ιτσι τό γνωστό κλίμα τής ψυχικής εύφορίας καί ανθρώ
πινης προσήνειας τοϋ ποιητή. Έδώ δ Άθάνα; είναι περισσότερο συλλογισμένος καί 
λιγότερο «πανηγυρικός». Ή  ζωή τόν δίδαξε πολλά, ή πείρα ξεχειλίζει, έπιθυμεΐ να



δασκαλέψει έπαγωγά, νά βοηθήσει τόν άπειρο, νά Ιγκαρδιώσει τό λιπόψυχο, νά πα
ρηγορήσει τόν «πεπποκότα». '

ι ,

. Ή  ζωή μας τ ’ ε ίνα ι; Νά:
Λ ίγε ς  ώρες πού διαβαίνουν.
Μόνο ή πρώτη μάς γ ε ν ν ά  '
καί οί ά λλες μάς πεθαίνουν.

Τό «’Αστέγνωτο δάκρυ» είναι ενα θρηνητικό έλεγειο στόν θάνατο του άγαπη- 
μένου αδελφού τοΰ ποιητή, τοΰ γνιοστοΰ θεατρικοΰ κριτικοΰ καί λογοτέχνη Θεμιστο
κλή Άθανασιάδη Νόβα. Απαρτίζει κι αύτό ενα πολυσέλιδο βιβλίο μέ ποιήματα πού 
στρέφονται γύρω άπό τό θέμα τοΰ φευγάτου άδελφοΰ. Έδώ, ό λυρικός τόνος, άλλοΰ 
θρηνητικός κι άλλοΰ φιλοσοφημένος, πάντοτε όμως βαθύτατα συγκινημένος κι άνε- 
πιτήδευτα άνθρώπινος:

Δ έ  χω ρίζαμε ποτέ 
άκριθέ μου, έσύ, άδελφέ, 
κι ε ίχα ν νά  τό κάμουν δλοι 
στό χωριό μας καί σ τήν π ό λ η . . .

Τώρα πού μάς έχεις  φύγει
καί τό ταίρι μας δέ σμίγει .
λ έ ν ε  - θέλουνε νά  π ο ΰ ν . . .  
μή θωρώντας μας μαζί, 
λ έ ν ε  οί φίλοι κι άς σιωπούν:
—  Ζής πού έκείνος πιά δ έ ν  ζ ή :

Άκολουθοΰν οί «Μονοκονδυλιές». Πρόκειται γιά κάμποσες έκατοντάδες αύτοτε- 
λή τετράστιχα πού ό τρόπος γραφής τους καί ή νοηματική τους προβολή θυμίζουν 
κρητικά λαϊκά τραγουδάκια ή καί ρουμελιώτικα «στιχάκια», μέ τά όποια κατά και
ρούς έκφράστηκε ή λαϊκή ψυχή, όταν βιαζόταν νά πει τόν έπιγραμματικό λόγο της 
καί δέν είχεν όρεξη νά ξαπλωθεί σέ πολλούς δεκαπεντασύλλαβους ή μακρόσυρτες 
παραλογές. Φιλοσοφικής ή καλύτερα θυμοσοφικής υφής τετράστιχα, διαποτισμένα 
όμο>ς άπό έντονο έπιγραμματισμό καί φορτισμένα μέ τήν έσωτερική δύναμη άμάλα- 
γων λέξεων τοΰ κόσμου τής Ρούμελης: ’ .

Ν εο έλλη να ς έγιί>. . .
Νόμε, δέ σέ κα ταργώ . . .
Η δ ο νίζο μ α ι κι όργώ 
νά  σέ καταστρατηγώ.

ή καί τοΰτο:

Τώρα στά καινούργια χρόνια  
άπ’ τή ν  Πρόοδο δαρτά, 
έρ ευ νά μ ε τά φθαρτά 

. καί ξ ε χ ν ά μ ε  τά αΙώνια.

Αύτό τό άποθησαύρισμα χιλιάδων άτόφυων λαϊκών λέξεων δπως ανασαίνουν 
Τστό στόμα τοΰ λαοΰ μας, είναι πού θά Ικτιμηθεΐ ιδιαίτερα άπό τούς μελετητές τοΟ



«ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Ε Σ Τ ΙΑ »

έργου τοΰ Άθάνα, δταν οί νεοελληνικές σπουδές στόν τόπο μας αποκτήσουν μιά αύ- 
τοτέλεια καί μιά μεγαλύτερη σοβαρότητα. Ό  Άθάνας, οχι μόνον συγκέντρωσε τις 
λέξεις αύτές, άλλά καί τις καταξίωσε καλλιτεχνικά, δηλαδή τις τοποθέτησε σέ πνευ
ματικά του οικοδομήματα, δείχνοντάς μας ετσι δτι πρόκειται γιά ζωντανό όλικό, γιά 
ουσίες τοΰ βίου μας, πού δέν ’έχουμε τό δικαίωμα νά τις παραπετάμε. Αύτή είναι ή 
πορεία μιας πολύχυμης καί εκφραστικότατης ποίησης τοΰ καιροΰ μας, πού πορεύεται 
τό δρόμο της μέ αύτοπεποίθηση στις καταβολές μιας μεγάλης παράδοσης καί μιας 
γραμματείας έντεχνης ποίησης ηλικίας τριών χιλιετηρίδων.

Ή  ποίηση τοΰ Άθάνα ένταγμένη μέσα στήν ούσιαστική παράδοση αύτοΰ τοΰ 
τόπου, δέ θεωρεί γ ι’ άντίδικό της κανένα ξενόφερτο πνευματικόν «ισμό», Ό  καθείς 
καί τά δπλα του, θά πει ένας ποιητής τοΰ μεσοπολέμου. Καί ή ποίηση τοΰ Άθάνα 
έχει γιά δπλο της τό λαό πού τραγουδάει, έναν λαός δπως τόν συνάντησε δ ποιητής 
στή λαϊκή τέχνη του, στήν Χριστιανική ορθοδοξία του, στήν εκφραστικότατη λέξη 
του, στήν άνθρώπινη χειρονομία του, μέ μιά φράση: στήν προσήνεια τοΰ έλληνικοΰ 
μέτρου, πού λογαριάζει τό Θεό καί υπηρετεί τόν άνθρωπο.

*  Λ  Λ

A N D R E  J E A N  PARASCH1

Τ Ρ Α Γ Ο Υ Δ Ι  Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Ο
"Οταν δ ήχος

θά τσακίσει τό φράγμα τοΰ φωτός 
θά κατέβουν οί στρατιές τών αγγέλων* .

'Όταν ή σχέση τοΰ Κριοΰ γίνει συγκεκριμένη
άπέν»αντι στόν Ταΰρο, τόν Λέοντα, τήν Παρθένο 
ό Αητός θό τανύσει τά φτερά του.

Κι άκριβώς, στήν δοσμένη στιγμή,
θά γραφτεί ή πρώτη σελίδα τοΰ τέλους τής άρχής, 
μέ σύμβολα άναλογικά:

Έ να λ,
κάποιο μ2 λόγου χάριν, 

πού ό πολλαπλασιασμός του μέ τήν Γνώση
θά δώσει /ΑΩ/.

! ·

'Όταν θ’ άρχίσέι
δ μυημένος ν5 αναρωτιέται: 

άν ό Λόγος, ό Πλάστης, Ιχει διαστάσεις, θ’ άπαντώ:
Λόγος καί Φως, παιδιά τής ί'διας μήτρας είνάι.
Τό πόση υλη χωρά στις διαστάσεις Τους 
θ’ άντιληφθοΰμε, σάν τ’ άναλογικά γρανάζια

κινηθοΰν



πολλαπλασιάζοντας τό Μηδέν με τό Άπειρο...

Κι δ Σταυρός νά δδηγεΐ τις Τριήρεις...

"Ως τότε ή Αλήθεια θά κηρύσσεται 
άπό τούς βιαστές της, 
άπό τούς τσαρλατάνους προφήτες, 
καί τούς δολοφόνους Κάϊν. '

ν Μακάριοι οί πτωχοί τφ πνεύματι 
γιατί άρνοΰνται νά διαπράξουν 
τό άμάρτημα τής ψευδολογίας.

Μακάριοι οί είρηνοποιοί -
γιατί διαπράττουν τό άμάρτημα
νά κατέχουν τή γνώση τής σιωπής. ^

Μακάριοι οί έλεήμονες 
γιατί δ μετασχηματισμός τους 
έλπίδα μας μοναδικιά.

Αυτοί θά κληρονομήσουν τήν Βασιλεία τών Ούρανών.

"Οταν οί σάλπιγγες θά θυμίσουν ’Ιεριχώ 
θά θολώσει τήν ζωή
6 κουρνιαχτός του Υδρογόνου.
Έτσι, θά δεσπόσει δ φόβος σ’ έκείνους 
πού τόν χρησιμοποίησαν,
σέ φάρμες, άριθμητικές ένάντια σήν Δημιουργία.

Τό αίμα άνίκανο νά πλάσσει κύταρα 
θά αγωνία πνιγόμενο στό Βαρύ 'Ύδωρ.

Εκείνη ή συγκεκριμένη άλλαγή τής ΰλης 
Είνε μιά κατάσταση μετάπλασης 
πού κανείς δέν θά υμνήσει: 
οί δοκιμαστικοί σωλήνες

άκόμα μιά φορά 
θά καλλιεργήσουν τή νέα μυθολογία 
σάν ό Άδάμ κι ή Εϋα ·

. , γευτούν τόν καπρό του Καλοΰ καί τοΰ Κακοΰ
πού φυτρώνει στις στάχτες τοΰ Φοίνικα.

Καί θ’ άφανιζόμαστε'
κι ή φωνή μου θ’ άντηχεΐ άκόμα:

’ Αφες αύτοΐς* ού γάρ οϊδασι τι ποιοΰσι...



ΔΗΜ ΟΣΘΕΝΗ Κ Ο Κ Κ ΙΝ Ο Υ

Λ Ν Α Ρ Ο Μ Ι Κ Ο Σ  Κ Ο Μ Μ Η Ν Ο Σ
( Τ Ρ Α Γ Ω Α Ι Α )

ΜΕ Σ Κ Η Ν ΙΚ Η  Δ ΙΑ ΙΡ Ε Σ Η  

Σ Ε  Δ ΥΟ  Π Ε Ρ ΙΟ Δ Ο Υ Σ  
Κ Α Ι O X T Q  Θ Ε Α Τ Ρ ΙΚ Ε Σ  Ε Ν Ο Τ Η Τ Ε Σ

Σ Κ Η Ν Ι Κ Α

Λ ' .  Π Ρ Ο Θ Α Λ Α Μ Ο Σ  Α ΙΘ Ο Υ Σ Α Σ  Τ Ο Υ  ΘΡΟΝΟΥ  

Β ' .  Σ Κ Η Ν Η  Τ Ο Υ  Σ Ο Υ Λ Τ Α Ν Ο Υ  Σ Α Λ Α Δ ΙΝ Ο Υ

Π Ρ Ο Σ 9 Π Α
Α '  Κύρια
ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ (Αύτοκράτορας της Βυζαντινής

Αυτοκρατορίας 
(Δομέστιγος της Βυζαντινής 

Αυτοκρατορίας)
(Μέγας Λογοθέτης της Βυζαν

τινής Αυτοκρατορίας) 
(Διανοούμενος καί θεωρητικός)

ΙΣΑΑΚ ΙΟΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΝΙΚΗΤΑΣ ΧΩΝΙΑΤΗΣ

Β ' Βοηθητικά
ΑΛΕΞΙΟΣ

ΠΕΤΡΟΣ
ΙΟΥΣΤΙΝΑ

Γ '  Συμπληρωματικά
ΣΑΛΑΔΙΝΟΣ

(Λογοθέτης τής Βυζαντινής 
Αυτοκρατορίας) 

(’Αχθοφόρος) _
(Μεγάλη Κυρία τής Βυζαντινής 

Αύλής)

(Σουλτάνος τοΟ Ίκονίου τής Μ. 
’Ασίας)

Δ '  Βουβά
ΕΝΑΣ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑ

ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ
ΔΥΟ ΠΡΕΣΒΕΙΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑ ΙΣΑΑΚΙΟΥ

ΔΥΟ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΤΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΟΥ ΣΑΛΑΔΙΝΟΥ



Σ Κ Η Ν Ο Θ Ε Σ  Ι Α
. . 1

Α'

Σ Κ Η Ν Ι Κ Α

"Οσο γίνεται, ό χώρος τής σκηνής νά μείνει άνεξάρτητος άπ’ τά 
λίγα  —  σχετικώς άχνά —  σκηνικά, καί νά είναι ά ηα λλα γμένος άπό σκη- 
νογραφικές έξάρσεις. Στό βάθος, θά ύπάρχει μονάχα ένα  διαχώρισμα μέ 
κάποιαν όρατή, άλλά λιτότατη μεγαλοπρέπεια βυζαντινής ύφής. Μιά μ ε
γά λη πόρτα, στή μέση αύτοΰ τού διαχωρίσματος, πού έχει πάνω της 

,άνάγλυφ ο τό δικέφαλο άετό, θά συνδέει τή ν  σκηνή μέ τό ν  ύποτιθέμενο 
θρόνο τού αύτοκράτορα.

“Ετσι, ό χώρος τής σκηνής θά έχει τή ν  έννοια  ένό ς αύτοκρατορικοϋ 
προθαλάμου. Γ ι' αύτό, μάλιστα, πρέπει νά ύπάρχουν έδώ καί κάποιες ύπο- 
τονισμένες ένδ είζεις  (δυό τετράγω να κίτρινου μάρμαρου, ένα  βυζαντινό  
άναλόγιο - γραφείο, δυό τρεις θέσεις όπλων, κάπου μιά άνάμνηση άπόναν 
θ υ ρ εό -λά β α ρ ο  κ . λ . ) . Ω στόσο, ή κυρία έπιδίωξη θά είναι, πάντα, νά  δη
μιουργεί ένα άκαθόριστο καί θολό σκηνικό περβιάλλον, όπου θά πρέπει 
νά άζιοποιηθεΐ ό θεατρικός λό γο ς κι’ όχι ή σκηνική άναπαράσταση.

Β'

Π Ρ Ο Σ Ω Π Α
.  ̂ * .

Τό  αίσθητικό στήσιμο τών προσώπων (ή ρ ώ ω ν), ή παράσταση κΓ ή κί
νησή τους, καθώς κι’ έ ν  γ έ ν ε ι ή όντότητά τους μέσα στά πράγματα τής 
σκηνικής ζωής τους, θά άπορρεύσουν άπό τό ν  ρόλο, πού έχει νό  καθένα 
ξεχωριστά. Κ ι’ έδώ, ή βασική σκόπευση παραμένει πάντα σύμφωνη μέ 
τή ν γενικώ τερη συγκρότηση τού έρ γο υ, δηλ. θά ζη τεί μιά όξεία διαχάραξη 
τών χαρακτήρων κι’ όχι τό ύφος ένό ς  θεατρικού στόμφου. Τέ λ ο ς , γιά  τό ν 
ίδιο λό γο , ή παράσταση τού ’Ανδρόνικου, καί σάν είκόνα καί σάν άπάγ- 
γελία , πρέπει νά έχει ένα  μνημειακό κάλλος. ’

★  ; 

Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Α

Ή  ιστορία, πού συνίσταται άπό παγοποιημένη ποίηση τής ανθρώπινης 
πράξης, διαποτίζει πάντα τή ζιοή μέ κάποια διάχυση μακρυνής συγκίνησης, 
σ’ εναν χώρο ύπερχρονικής αίσθησης. Κι’ αύτή ή ποίηση, πού άπόμεινε κρυ
σταλλωμένη σ’ ενα περίγραμμα υπερατομικής διάρκειας, δέν είναι έφικτό νά 
έκλυθεΐ, γιά νά ξαναπάρει μιά καινούργια μορφή. Στις καλύτερες περιπτώ
σεις, έκεΐνο πού φαίνεται κατορθοπό, είναι νά εξαχθεί μιά ζώσα ύλη άκαθόρι- 
στης φυσιογνωμίας. Γιατί, ή οριστική καταξίωση καί τά άμετάθετα δεδομέ
νά, πού φτιάχνουν τήν έσιοτερική δομή τής ιστορικής διάρθρίοσης, άποτελοΰν 
άλυτες δεσμεύσεις γιά μιά συγκεκριμένη άνθρο')πινη όντότητα. ’Έτσι, ενας 
συγγραφέας, πού θά θελήσει νά κινηθεί στόν χώρο τής ιστορίας, δέν εχει παρά 
νά εκλέξει: ή νά αποδεχτεί τήν δεδομένη ιστορική μορφή, ή νά τολμήσει 
νά τήν ταυτίσει μέ τήν δράση τή δική του. Στήν πρώτη περίπτωση, δ συγ
γραφέας αυτοκαταργείται, γιά νά γίνει μονάχα ενα έπεισοδιακό παράγωγο,

«Η ΠΕΙΡΩ ΤΙΚΗ



πού ή προσφορά του θά παραμείνει στήν πλαστότητα τής άναπαράστασης. Καί 
θά ενεργήσει, αποκλειστικά, μόνο μ’ έκεΐνα τά συστατικά, πού θά τοΰ παρα
χωρήσει ή ίστορία (δηλαδή, θά φτιάξει κουστούμια καθ’ υπαγόρευση, θά βά
λει τά λόγια, πού θά τοΰ δώσει ή δεδομένη μαρτυρία, δπως γίνεται, λ.χ., στις 
μεταφράσεις) . Καί ή προσφορά του, δυστυχώς, σταματάει στήν σκηνική 
άπεικόνιση. '

Προκειμένου νά επιχειρήσω, κι’ έγώ, νά φτιάξω τόν «ΑΝΔΡΟΝΙΚΟ 
ΚΟΜΝΗΝΟ», έτόλμησα νά άναμερίσο.) αύτές τίς δεσμεύσεις, γιά νά φτάσω 
ν’ άγγίξω τό ύπερχρονικό μήνυμα, πού εφερε ή βυζαντινή αυτοκρατορία. Σάν 
χριστιανός πάσχων, έσκυψα στήν ασυνήθιστη τραγωδία, πού έτύλιξε τήν ιστο
ρία τοΰ ’Ανδρονίκου Κομνηνοΰ, καί πάσχισα νά τήν συνθέσω μέ τό ρίγος καί 
μέ τό φως, πού εδωσε στούς άνθρώπους τό χριστιανικό πνεΰμα. Καί, μέ δλ’ 
αύτά, προσπάθησα νά κάμω μιά θεατρική οντότητα αυτοδύναμη καί ανεξάρ
τητη, Εξω απ’ τήν πλαστότητα τής άναπαράστασης. Γιά νά τό πετύχω αύτό, 
άκριβώς, διάλεξα τόν ’Ανδρόνικο Κομνηνό, Ιναν ΐραγικό αύτοκράτορα, πού 
σύρθηκε στό ικρίωμα άπό τόν ίδιο λαό, πού, τρία χρόνια πρίν, τόν εφτιαξε 
αύτοκράτορά του.

Ή  σκηνική διάρθρωση, πού Ιχει ή τραγωδία τούτη, είναι καρπός άπόναν 
μακροχρόνιο προβληματισμό, γιά τήν δημιουργία μιάς καινούργιας θεατρι
κής μορφής. Γιατί, πιστεύω, πώς ή απομίμηση, οί σκηνογραφικές εξάρσεις 
κι’ ή άνυπόφορη καθημερινότητα τής σκηνοθεσίας, πού βαραίνει τό σημερινό 
θέατρο, δέν ϊχουν τώρα νά προσφέρουν τίποτε άλλο, έκτος άπό μιάν αμφίβολη 
ανάδειξη τοΰ λόγου.

Τό θέατρο, πρωταρχικά, ύπάρχει στήν αξία τοΰ γυμνοΰ λόγου, πού, μέσα 
σ’ αύτόν, περικλείνεται ή ποίηση απ’ τήν ανθρώπινη δράση.

Κάτω άπ’ τό πρίσμα τοΰτο, Ιδεσα κι’ έδώ τό Ιργο μ’ εναν τρόπο έσω- 
τερικής θεατρικής ενότητας, χωρίς τήν εικονιστική μηχάνευση τών έξωτερι- 
κών περιστατικών, ώστε νά προεκτείνεται, ώς τόν θεατή καί άκροατή, 
γιά τήν αισθητική του ολοκλήρωση. Έτσι, πιστεύω, πώς, άκόμα, καί γιά τόν 
ηθοποιό καί γιά τό κοινό (δηλαδή τούς παράγοντες τής σκηνικής δικαίωσης) , 
δέν θά ύπάρχει καμμιά ανάσχεση ή καμμιά δυσκολία, προκειμένου νά επι
κοινωνήσουν μέ τό εργο. Γιατί, πρεσβεύω, πώς ή καθιερωμένη ακαμψία τοΰ 
νεώτερου θεάτρου είναι τόσο συμβατική σήμερα, πού, άν δέν άνανεωθεΐ σέ 
κάποια έξωαναπαραστασιακή έκφραση, θά άρτηριοσκληρυνθθεΐ, κολλημένο σ5 
Ιναν κώδικα ασφυξίας. Ή  καινούργια δράση καί ή αμεσότητα τής σύγχρονης 
άντίληψης, ζητάει ενα πράγματι γνησιώτερο, πραγματικώτερο καί πιό κοντινό 
ονειρο.

★

Π Ε Ρ  I Ο Δ Ο Σ  Π Ρ & Τ Η  

Ε Ν Ο Τ Η Τ Ε Σ  Ε Ξ Η  (1 -6 )

Σ Κ Η Ν Ι Κ Α

ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΟ ΠΑΛΑΤΙ

ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΩΤΗ

Α Λ ΕΞΙΟ Σ (ενώ γυρίζει άπό μιά προσπάθεια νά ίδεϊ τόν αύτοκράτορα 
και δείχνει εξουθενωμένος. ’Απευθύνεται πρός τόν Ίσαάκιο, κουνώντας



τό κεφάλι το υ ): αύτοκράτωρ, δεξου τήν ύπακοήν τών πιστών. ..  και
τήν υπομονήν, Αΰγουστε! (Στό μεταξύ, κυττάζει, μέ φανερή περιφρό
νηση, τόν Πέτρο, τόν άχθοφόρο, πού στέκεται αμήχανος και συνεσταλ
μένος, ένώ απευθύνεται πρός τόν Ίσαάκιο): Υπομονή, κι’ εσύ Ίσαά- 
κιε, Μέγα Δομέστιχε της εύκλεοΰς ’Ανατολής. .. Ό  αύτοκράτορας δέ
χεται πρώτα τούς ταπεινούς (ειρωνεύεται) πού έχουν χοντρές πλάτες, 
στιβαρά χέρια και τήν κόμη άπλυτη. Είναι λέει, τό πνεΰμα τής εντολής 
τοΰ Κυρίου, πού έπλυνε τά πόδια τών μαθητών του. (Γυρίζοντας πρός 
τόν έκπληκτο άχθοφόρο) : Δέν συμφωνείς κι’ έσύ, πώς ό Μέγας Δομέ- 
στιχος θά πρέπει νά περιμένει;

ΙΣΑΑΚΙΟΣ (ύπερθεματίζοντας): ’Ά ! ,  ’Αλέξιε, ή αύτοκρατορία 
•χρειάζεται τώρα καινούργια ονόματα. Ναί,. . .  θά τά τά άναζητήσουμε 

κι’ α ύτά ... άνάμεσα στόν όχλο, ...σ τόν  Ιππόδρομο. (Πρός τόν άχθο
φόρο) : Πώς ήρθες στόν αύτοκράτορα έτσι ατάραχος;

ΠΕΤΡΟΣ (άχθοφόρος πού, πάντα συνεσταλμένος, άμύνεται): Χωρίς 
άμαξα. . .  νά έτσι δπως πηγαίνω στήν εκκλησία. ’Άφησα τό λιμάνι, δ
που ξεφορτώναμε λινάρι άπόνα καράβι τής Λιβύης, κι’ ήρθα. ..  Νά μέ 
συγχωρέσετε πού δέν ξέρω νά τά πώ καθώς έσεΐς. . ’Ά , και ρώτησες 
γιατί δέν ταράχτηκα; Ναί, δέν μέ κάλεσεν έδώ ό Ανδρόνικος γιά νά μοΰ 
πάρει τό κεφάλι. . .  ένα άχθοφόρος, ένας χαμάλης είμαι γώ. ..  Τί έχω 
νά φοβηθώ άπόναν αύτοκράτορα; ·

ΑΛΕΞΙΟΣ (άπότομα): Ό  Ανδρόνικος είναι ό Αύτοκράτορας κι’ 
6χι ό Ανδρόνικος. Δέν είστε τό ϊδιο, γιά νά τόν φωνάζεις Ανδρόνικο. ..  
Λές κι’ είναι κάνας φίλος σου!

ΠΕΤΡΟΣ: Τί πειράζει αύτό; ’Εμείς έτσι τόν ξέρουμε, έτσι τόν 
νοιώθουμε καλύτερα τόν αύτοκράτορα. Μονάχα στόν 'Ιππόδρομο φωνά
ζουμε κι’ εμείς κάτι τέτοια μεγάλα ονόματα: ό Τρισαύγουστος. . . ό Αύ
τοκράτωρ. .. Βλέπεις, τότε, τό θέλει αύτό ή περίσταση. (Καθώς oi άλλοι 
δυό τόν κυττάζουν κατάπληκτοι, αυτός συνεχίζει, κάπως άπρόσεκτα, γιά 
νά βγεί άπόνα ήθικό άδιεέξοδο): Ό  ϊδιος ό αύτοκράτορας είναι ένας 
άνθρωπος... ’Έ χει χέρια ζεστά ... έχει μάτια πού κοιτάζουν... ένώ 
εγώ πίστευα πώς εϊταν κάτι σάν τά άγάλματα πού έχουμε στις πλατεί
ες. . . Γιατί νά μήν τόν πώ Ανδρόνικο;

ΑΛΕΞΙΟΣ (μήν άναφέροντας άνομα): Ίσαάκιε, ίδού κήρυγμα νέ- 
ον, πού θά γκρεμίσει τά τείχη. .. Λουλούδια πού φυτρώνουν στις γη- 
ραιές επάλξεις τής Βασιλεύουσας,... κλεινότατε Δομέστιχε τής Α να 
τολής. . . (Πρός τόν άχθοφόρο) : Και νοιώθεις τόν Αύτοκράτορα νά εί
ναι μονάχα ένας Ανδρόνικος;

ΠΕΤΡΟΣ: Πώ ά λλοιώ ς;... Δέν ξέροί!
ΑΛΕΞΙΟΣ: Τίποτ’ άλλο δέν ύπάρχει εξόν άπ’ τόν άνθρωπο;
ΠΕΤΡΟΣ : ’Ό χ ι. .. Τ’ άλλα δέν είναι ό άνθρωπος. . . θέλω  νά πώ, 

πώς μέ τά μεγάλα όνόματα φτιάχνουμε μονάχα τόν αύτοκράτορα. ‘Ό 
μως, αύτά δέν είναι γιά μάς τούς φτωχούς. ..  Μονάχα, καμμιά φορά, 
στόν Ιππόδρομο. .. τότε πού φωνάζουμε: ζήτω ό Τρισαύγουστος καί 
κάτι τέτοια.

ΙΣΑΑΚΙΟΣ (μέ κάποιο ένδιαφ έρον): Δηλαδή, ένας άνθρωπος 
μπορεί νά γίνει αύτοκράτορας, αν φωνάξετε στόν 'Ιππόδρομο;

ΠΕΤΡΟΣ: Κάπως έτσι.
ΑΛΕΞΙΟΣ (ύπαινίσοεται: : 'Η νέα θεωρία: ένας άχθοφόρος, νά 

πάει στόν Ιππόλρομο και νά γυρίσει άπό κεΐ αύτοκράτορας. (Σαρκα



στικά) : Κρίμα πού δέν χωράει στίς κνήμες σου ή άλουργίδα...
ΠΕΤΡΟΣ (άμύνεται): Μόνο πού αύτό δέν γίνεται γιά τούς φτω

χούς σάν έμενα . . . Βλέπεις, οί άχθοφόροι κι’ οι φτωχοί είναι γιά νά 
φωνάζουν μονάχα. ..  Αύτά τά είπε κι" ό Χριστός. ..  Καί τόν σταύρωσαν 
άνάμεσα σέ δυό κακούργους.

ΑΛΕΞΙΟΣ (μέ κάποια συγκατάβαση): Μόνο αύτό κ ά νουν... αυ
τοί δέν σταυρώνουν;

ΠΕΤΡΟΣ: Και σταυρώνουν.. .  και σταυρώνονται. . . έξαρτάται αύ
τό. ..  Χωρίς τούς φτωχούς, τί θά είπαν τάχα ή αυτοκρατορία.. . (σάν νά 
βρήκε κάποιο νόημα): ό ’Ανδρόνικος,. . . αύτός τό είπε! Κι’ έτσι πρέπει 
νά είναι. Γιατί δέν γίνεται ποτέ μιά αύτοκρατορία μονάχα μέ τούς άρ
χοντες.

ΑΛΕΞΙΟΣ (άγαναχτισμένος) ; Είσαν ποτέ καλόγηρος;
ΠΕΤΡΟΣ (μέ φυσικότητα): "Οχι. Καράβια ξεφόρτωνα... Άπό 

δέκα πέντε χρ ό νω ν... Γιατί ρώτησες;
ΑΛΕΞΙΟΣ : Γιατί, έδώ μέσα, πατάς τά κίτρινα μάρμαρα της Φρυ

γίας, κατάλαβες, τώ ρ α ;... ’Έ, νά γίνεις, λοιπόν. Είναι άνάγκη νά γί
νεις καλόγηρος... Έκεΐ, στά μοναστήρια, είναι δυνατόν νά βλέπεις 
έναν άχθοφόρο νά γίνεται αύτοκράτορας, κοιτάζοντας μέσα στό νερό 
τής στέρνας, τήν ώρα πού θά πέφτει κεί μέσα τό φ εγγάρι.. . Έκεΐ, στά 
μοναστήρια, ύπάρχουν κι’ άλλοι πού κουβεντιάζουν μέ τά όνειρα.

ΠΕΤΡΟΣ (άμύνεται): Αύτοί, δμως δέν κουβεντιάζουν γιά τή ζωή 
. .  .λένε, τάχα, πώς βρίσκονται στόν ουρανό. Τί δουλειά έχω έγώ έκεΐ;

ΑΛΕΞΙΟΣ : Αδιάφορο. Πάντως, αύτοί δέν πειράζουν κανέναν.
ΠΕΤΡΟΣ : Δ έν πειράζουν, γιατί δέν έ'χουν νά ζητήσουν τίποτα. 

Γι’ αύτό. . . Φαίνεται πώς άμα ένδιαφέρεσαι μονάχα γιά τόν ούρανό, δέν 
σέ πειράζει κανένας έδώ στή γή. Λές κι’ είναι έδώ δική τους ή ζωή τής 
γής. . .  Σάν νά τά έχουν μοιράσει. ..  κι’ άφησαν τόν ούρανό γι’ αυτούς 
πού δέν ζήταν τίποτα άπ’ τόν κόσμο. .. Αύτό είναι.

ΙΣΑΑΚΙΟΣ (εξω φ ρ ενώ ν): Ποιος είναι αύτός, ό ξεσκούφωτος και 
βρώμικος δγκος, πού θέλει νά βάλει καινούργια τάξη στήν αύτοκρα
τορία; ! . . .  (Πρός τόν Πέτρο) : Πήγαινε νά κοιτάξεις τί μπόϊ κάνεις έ
κεΐ κάτω στό λιμάνι!, πάνω άπ’ τά σάπια νερά. . .  ( ’Αλλάζοντας, ταυτό
χρονα, διάθεση, δίνει συνέχεια): Τί νομίζεις πώς είσαι;

ΠΕΤΡΟΣ: "Ενας χριστιανός... Κι’ έ'χω μονάχα δ,τι δίνει ό θεός 
στόν άνθρωπο. . . Είμαι ένας άνθρωπος χριστιανός.

ΙΣ Α Α Κ ΙΟ Σ : Καλά. . . αύτό δέν είναι και τίποτα πολύ άσυνήθιστο.
ΠΕΤΡΟΣ: Λένε πώς είναι μεγάλο πράγμα... Δέν είναι λίγο νά 

έχεις κάτι άπ’ τό θεό!
ΑΛΕΞΙΟΣ (επίτιμη τ ικά): Μην ανακατώνεις τό θεό μέ τούς ξυ

πόλυτους. .. Δέν είναι γιά σένα αύτές οί φιλοσοφίες.,
Π ΕΤΡΟ Σ: Τί πειράζει αύτό; Ντροπή είναι νά κάνεις άτιμίες...  

κι’ δχι νά είσαι ξυπόλυτος. . . Ξυπόλυτος ήρθε κι’ ό Χριστός.
ΑΛΕΞΙΟΣ (γελώντας χοντρά) : Μήπως σοϋ πέρασε άπ’ τό νοϋ 

πώς θά είταν ποτέ δυνατόν νά προσκυνήσουμε κι’ έσένα;. . .  Ξ έρεις... 
είσαι ένας τρελλός.

ΙΣΑΑΚΙΟΣ (π ικρά): Οί νέες θεωρίες τής αύτκορατορίας. . .
ΑΛΕΞΙΟΣ (σκωπτικά) : ...«ούκ  ένι ’Ιουδαίος ουδέ "Ελλην, ούκ 

ένι δούλος ούδέ λεύθερος, ούκ ένι άρσεν και θήλυ πάντες γάρ ύμεϊς 
εις έστέ έν Χριστώ ’Ιησού. ..» . άλλά πάντες άδελφοί έσμέν, τέκνα τοΰ



αύτοΰ πατρός». .. Καλά είπαμε πώς θά πρέπει νά γίνεις ένας καλόγη- 
ρος. .. Έκεΐ, στά μοναστήρια, τά λέν αύτά ... ώρες ολόκληρες, ώσπου 
νά κουράζουνται, .. Νά πας νά γίνεις καλόγηρος!

ΠΕΤΡΟΣ (ένώ προσπαθεί νά καταλάβει): ...τέκ να  τ ο υ ... πα
τρός. ..  Δηλαδή. .. πώς τά είπες; -

ΑΛΕΞΙΟΣ: θ»έλεις νά τά μάθεις κι’ έσύ;
ΠΕΤΡΟΣ: Τ’ άκούω πού τά διαβάζουν στήν έκκλησία. 'Όμως, δέν 

εχει καμμιά αξία αύτό. Γιατί, δέν φτάνει νά τά διαβάζεις μονάχα, άλλά 
και νά τά κάνεις έργα. . .  θέλω νά πώ, πώς δέν γράφτηκαν γιά νά δια
βάζονται μόνο. . .  Κι’ ύστερα, δέν τά είπε και κανένας άπ’ αύτούς τούς 
μεγάλους, δταν μιλάν στό λαό. ..  Αύτοί λέν γιά αλλα πράματα.. .  γιά 
'δόξα. . .  γιά τά πλούτη τής άύτοκρατορίας . -

ΑΛΕΞΙΟΣ: Ποιός τά λέει, τότε;
ΠΕΤΡΟΣ (μέ κάποιαν άνεση, πού τοΰ δίνει ή χριστιανική άγωγή 

γιά έναν εύρύτερο προβληματισμό): Τά βιβλία. Και πάει νά πει, πώς 
δέν είναι ψέμματα, άφοϋ τά έχουν στό Εύαγγέλιο. .. Ναί, δμως, ξέρω 
τί θέλουν νά πουν.

ΙΣΑΑΚΙΟΣ (ακολουθώντας τήν συζήτηση): Τί θέλουν νά πουν;
ΠΕΤΡΟΣ: Νά, πώς οί άνθρωποι, άρσενικοι και θηλυκοί, μαύροι καϊ 

άσπροι. . . είναι δλοι αδέρφια κι’ έχουν έναν πατέρα, τό θεό. Κι’ αν 
τό καλοεξετάσεις, θά ίδεϊς πώς είναι αλήθεια. .. Ναί, αύτό τό είπε ό Χρι
στός. Άλλά, έμεϊς μονάχα τό διαβάζουμε.
*■ ΑΛΕΞΙΟΣ: Ό  απόστολος Παύλος τό έγρ α ψ ε.. . Γιά κάποιους χρι
στιανούς πού τρώγονταν μεταξύ τους.

ΠΕΤΡΟΣ: Τό ϊδιο κάνει. Πάντως, μιά φορά είναι άλήθεια. Κι’ έγώ 
τό νοιώθο3 και τό σκέπτομαι, κάθε μέρα. Αύτό έχει σημασία. . . Νά, έκεί 
στο λιμάνι, δταν ξεφορτώνουμε μαζί, μαύροι και άσπροι, Εβραίοι και Ά -  
οιατες, τά καράβια. Κι’ αύτοί τό ίδιο νοιώθουν. . . Μιά μέρα, πού χτύπη
σα στό χέρι μου, δέν μ’ άφησαν νά σηκώσω βάρος. Δούλεψαν γιά μένα 
κάτι Α ρμ ένιοι... Είταν τρεις άντρες μέ χαρακ<ομένο τό κορμί άπ’ τά 
κάτεργα και μέ ξεφλουδισμένα τά χείλια άπ’ τήν αρμύρα και τόν ήλιο. . . 
Ν α ί,... ναί, κι’ ένας κοντοστάθηκε κιόλας πάνω μ ο υ ... γιά ν’ άγναν- 
τέψει τόν ήλιο πού κρύβονταν πίσο3 άπ’ τούς πύργους καί τά δέντρα. . . 
θά πόνεσε, κείνη τήν ώρα, γιατί είδα νά δακρύζει... κείνο τό σκληρό 
του μάτι. . .  Είναι άλήθεια. . . σας ορκίζομαι πώς είναι άλήθεια. Τά είδα 
και πόνεσα κι’ έγώ.

ΙΣΑΑΚΙΟΣ: Είσαι ένας τρελλός πού χρειάζεται νά τόν δέσουν.
ΠΕΤΡΟΣ (άμύνεται): Δέν μπορεί νά τά έγραψε ό άπόστολος Παύ

λος γιά νά τά διαβάζουμε μονάχα. ..  έτσι γιά νά τ’ άκούμε. . .  Τόν έδε
σαν γι’ αύτό τόν απόστολο Παύλο;

ΑΛΕΞΙΟΣ (αινιγματικά): Δέν φταις έ σ ύ .. .  "Ομως, δέν ξέρω 
ποιός θά πληρώσει αύτά τά μεγάλα λόγια. .. Ξέρεις πώς τά γκρεμίζεις 
άπ’ ιόν ούρανό;

ΙΣΑΑΚΙΟΣ (συγκατανεύοντας): Ν α ί... Ά λλά, ποιός θά κρα
τήσει τό βάρος τους πάνω άπ’ τήν αύτοκρατορία;

ΠΕΤΡΟΣ: "Ολα τά μεγάλα πράγματα τά φορτώνονται οί φτωχοί.
ΑΛΕΞΙΟΣ: Γιά λιμάνι τό πέρασες;
ΠΕΤΡΟΣ (ύστερα άπό κάποια σκέψη): Καλά τό είπε ό Ανδρόνι

κος, πώς χοιρίς τούς φτίυχούς, ή αύτοκρατορία θά χάνονταν. . . Βέβαια, 
πώς θά γίνονταν δλ’ αύτά έδώ μέσα στό παλάτι.. .  Ναί. ..  ναί, καλά τό

«ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Ε Σ Τ ΙΑ »  η
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σκέφτηκα, πώς γίνεται νά είναι κανένας έδώ μέσα, σέ τούτα τά μάρμα
ρα, στά χρυσά χερούλια, στις κολώνες, στις σκαλιστές πόρτες, νά κοι
τάζει τόν ουρανό μέσ’ άπ’ τά κόκκινα και τά πράσινα γυαλιά, και νά 
πιστεύει μετά πώς έμεΐς οί φτωχοί φτιάχνομε τήν αυτοκρατορία;... 
’Ό χ ι, δέν γο καταλαβαίνει αύτό κανένας, έκτός άπ’ τόν ’Ανδρόνικο. .. 
Αύτός είναι ό δικός μας αύτοκράτορας.

ΙΣΑΑΚΙΟΣ (πρός τόν ’Α λέξιο ): Κουβεντιάζομε μέ τά όνειρα τοϋ 
αύτοκράτορα!..  .

ΑΛΕΞΙΟΣ : Πές, καλύτερα, μέ τά δνειρα ένός χαμάλη. (Πρός τόν 
άχθοφόρο): Δ έν νομίζεις πώς πρέπει νά ξυπνήσεις; (Σαρκάζοντας): 
Πές πώς κοιμήθηκες κάτω άπ’ τόν ίσκιο μιας παράγκας, έκεϊ στό λιμάνι, 
κι’ είδες πώς έγινες αύτοκράτορας. Αύτό εϊταν δλο.

ΠΕΤΡΟΣ (πειραγμένος): "Ενας χαμάλης δέν ονειρεύεται νά γί
νει αύτοκράτορας.

ΙΣΑΑ Κ ΙΟ Σ; ’Ό νειρο είναι ή αύτοκρατορία;
ΠΕΤΡΟΣ (προσπαθεί νά θυμηθεί) : Ή αύτοκρατορία είναι όνει

ρο. . . νΕτσι κάπως τό είπε ό ’Ανδρόνικος. .. Είναι, λέει, ένα όνειρο, 
πού τό έχουν οί άνθρωποι, χιλιάδες χρόνια, άλλά πού τούς τό πήραν δ
μως οί αύτοκράτορες. Κι’ άπόμεινε, τάχα, νά είναι στις κούνιες τών μω
ρών, στό Εύαγγέλιο τοΰ Χρίστου καί στά τραγούδια τών φτωχών... 
’Έτσι κάπως είναι. . . Τό πιστεύετε κι’ έσείς; Έγώ, γι’ αύτό τό όνειρο, 
θά ήθελα νά πώ πολλά. Τό νοιώθω μέσα στήν ψυχή μου ένα ποτήρι κρα
σί. . . Ά λλά, δέν ξέρω τά λόγια . .. γιατί δέν εϊταν ποτέ δικό μας όνειρο.

ΙΣΑΑΚΙΟΣ (πρός τόν Α λ έ ξ ιο ): θά  έπρεπε νά τόν είχα στις μά
χες τής Άλμυράς Έρημου .

ΑΛΕΞΙΟΣ (ύπερθεματίζοντας): Μοϋ φαίνεται πώς έκεϊ θά πρέ
πει νά πάει ολόκληρη ή αύτοκρατορία. Γιά νά μήν ονειρεύεται. (Πρός 
τόν άχθοφόρο): Ξέρεις, έκεί δέν είναι τό ϊδιο.

ΠΕΤΡΟΣ (άπλά, ένώ δείχνει στόν ώμο του): Είμαν στό ’Ικόνιο. 
Πριν άπό έφτά χρόνια. . .  Κι’ άφησα έκεϊ τήν κλείδωση άπό έδώ. . .  Καί 
γύρισα μέ σπασμένον τόν άριστερό άστράγαλο καί τρία βέλη στήν πλά
τη καρφωμένα. ..  Δόξα σοι ό θεός. (Στό μεταξύ, άρχίζει νά ζωντανεύει 
τήν ομιλία, ποτίζοντάς την μέ κάποια βαθειά συγκίνηση) . . .  θυμάμαι πώς 
έ'ζησα πέντε μερόνυχτα, συντροφιά μέ τρεις άλλους άπ’ τήν Κύπρο καί 
μέ δυο Τούρκους. . . δλοι μας χτυπημένοι στήν ίδια μ ά χη .. . Σάν όνει
ρο μοϋ φαίνεται πώς γίναμε τότε, χριστιανοί και τοΰρκοι, δλοι σάν ά- 
δέρφια. . . Φρόντιζε, ό ένας τόν άλλον, γιά νά ζήσουμε . ..  Πριν λίγο, 
σκοτωνόμασταν. . .  Οι δυο δικοί μας, οί Έ λληνες, κι’ δ ένας απ’ τούς 
Τούρκους πέθαναν. ..  Μιά νύχτα. ..  Τήν ώρα πού φάνηκε ένα πελώριο 
φεγγάρι, δμοιο μέ άλώνι, νά κυλάει στόν έρημο κάμπο... ’Ονειρεύον
ταν κι’ αύτοί, καθώς έμεΐς, γιά νά ζήσουν. .. Εϊμασταν μαζωμένοι μέσα 
σέ κάτι άγρια βάτα, δίπλα σ’ έναν τοίχο άπό κάποια χαλασμένη βρύση.. . . 
Τούς είπαμε γιά τήν ειρήνη τοϋ Χρίστου... Κοίταζαν τό φ εγγάρι... 
καί γέλαγαν άχνά. Σάν νά έρχονταν άπόναν άλλον κόσμο... Τότε, ό 
Τούρκος γύρισε νά ίδεί τά μάτια μου. Κάτι ήθελα νά πεϊ (συγκινεϊται)
. . .κάτι ήθελε νά 7ΐιάσει. . . κάτι πού άπόμεινε νά είναι κρεμασμένο 
στόν ούρανό. .. ’Ίσια ϊσια πού πρόφτασε νά προφέρει κάτι θολά λό
για. Καί, κάνοντας τόν σταυρό μας, σάν νά εϊταν χριστιανός, ξεψύχησε 
μέ τά μάτια άνοιχτά ... ("Υστερα άπό κάποια σιωπή, πού δημιούργησε 
ή αφήγηση). ..  Λέτε νά όνειρεύονταν;. . .  Έγώ πίστεψα πώς συνάντησε
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τό Χριστό... Μονάχα αύτός μπορούσε νά τόν ελεήσει κείνη τήν ώρα.
ΙΣίΑΑΚΙΟΣ (έπηρεασμένος): Δέν κατάλαβα καλά.
ΠΕΤΡΟΣ : θέλω νά πώ πώς έχει δίκαιο ό 'Ανδρόνικος.
ΑΛΕΞΙΟΣ (παρασυρόμενος): Δηλαδή;
ΠΕΤΡΟΣ : Πώς ή ζωή είναι ένα όνειρο πού τό έχουν δλοι οι άν

θρωποι, άκόμα κι' δταν είναι άναμεταξύ τους έχθροί... Αύτήν τήν ά- 
λήθεια τήν έζησα και τήν ξέρω.

ΙΣΑΑΚΙΟΣ: Που;
ΠΕΤΡΟΣ: Έκεϊ πού ε ίπ ες ... Στόν πόλεμο.
ΑΛΕΞΙΟΣ (πρός τόν ’Ισαάκιο, μέ κάποιο στόμφο): Ίσαίκιε, έσύ 

πού ορίζεις τόσες χιλιάδες στρατιώτες, έσύ πού έφερες τόσες δάφνες 
στήν αύτοκρατορία απ* τις εκστρατείες τής ’Α σ ία ς..., λοιπόν, τό είδες 
αύτό τό παραμύθι νά ύπάρχει πουθενά;

ΙΣΑΑΚΙΟΣ (ύστερα άπό κάποια βαθύτερη σκέψη, καθώς προσπα
θεί νά φιλοσοφήσει στά πρόχειρα): Έγώ δέν έζησα ποτέ χτυπημένος 
μαζί μέ τούς έχθρούς μου. . .  Καί, φυσικά, δέν είδα ουτε τό φεγγάρι νά 
κυλάει στήν έρημο, τή νύχτα. .. Πάντως, δταν γύριζα, έσερνα πίσω 
μου ολόκληρες στρατιές άπό αιχμαλώτους... καραβάνια ολόκληρα τά 
λάφυρα... Δέν φαντάζομαν πώς οί άπλοι τοξότες μπορούν νά κάνουν 
κάτι τέτοια όνειρα.

ΠΕΤΡΟΣ (έπιμένοντας): "Ομως, είναι άλήθεια...  Τ' ορκίζομαι 
στό στό θεό  πού πιστεύω.

ΑΛΕΞΙΟΣ (πειραγμένος): Τότε, νά πνίξουμε δλους τούς σοφούς, 
να κάψουμε τά βιβλία, γιά νά έρθουμε σέ σένα νά μάθουμε τήν άλήθεια 
(γελάει σκωπτικά). . .  Τί θέλουν και ψάχνουν, χιλιάδες χρόνια, γιά μιά 
τόσο φτωχή άλήθεια!

ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΥΤΕΡΗ _
(Στό  μεταξύ, άνοίγει ή μεσαία πόρτα του θρόνου, δπου έμψανίζεται ό αύτο- 

κράτορας. Τότε, σηκώνονται, μέ τόν σεβασμό και τήν τάξη πού άπαιτοΰν τά έθιμα, 
έκτός άπ* τόν άχθοψόρο πού στέκεται άμήχανος. " Ενα άξιωματουχος, πού είναι 
πίσω άπ’ τόν αυτοκράτορα, γνέψει στόν άχθοψόρο νά παραμείνει, υποκλίνεται στόν 
Λογοθέτη και παίρνει, μέ κατάλληλη κίνηση, τόν Ίσαάκιο, γιά νά τόν πάει στόν 
αυτοκράτορα. Ή  πόρτα κλείνει ξανά καί, σχεδόν ταυτόχρονα, μπαίνει μέσα στήν 
σκηνή τούτη, ή Μεγάλη Κυρία Ίουστίνα, πού ερχεται άπ’ τήν άλλη πόρτα (τήν 
είσοδο). Ή  παρουσία της, ξαψνιάζει, ετσι πού, καθώς ό άχθοψόρος γυρίζει πρός 
αύτήν τό κεψάλι, κοιτάζεται κατάματα μαζί της. ‘Ο ‘Αλέξιος Εχει βγει, τήν όδρα 
πού Εκλεισε ή πόρτα του θρόνου).

ΙΟΥΣΤΙΝΑ (κοιτάζοντας περιφρονητικά τόν άχθοφόρο): Δούλος 
είσαι;

ΠΕΤΡΟΣ (αύθόρμητα): 'Ό χι. ("Υστερα άπό κάποια σκέψη): Χρι
στιανός είμαι.

ΙΟΥΣΤΙΝΑ: Ναι, χριστιανός,... άλλά δούλος, δμως;
ΠΕΤΡΟΣ: Χριστιανός είμ α ι... "Οχι δούλος.
ΙΟΥΣΤΙΝΑ: Τότε, τί ζητάς έδώ μέσα;
ΠΕΤΡΟΣ: Μονάχα δούλοι έρχονται στό παλάτι;
ΙΟΥΣΤΙΝΑ: Πώς σου πέρασε αύτή ή ίδέα;
ΠΕΤΡΟΣ; Φαίνεται, πώς παραξενεύεσαι πού είμαι κι’ έγώ δω μέ

σα, άφού δέν είμαι κανένας άπ* τούς μεγάλους. .. Οί δούλοι στό παλάτι,



άλήθεια, είναι καθώς έγώ;
ΙΟ ΥΣΤΙΝΑ. Οΰτε κι’ αύτό. Γιατί, στά παλάτια και οτ’ άρχοντικά, 

οί δοΰλοι είναι καλοντυμένοι, έχουν τρόπους και ξέρουν νά μ ιλούν... 
Νά, έγώ έχω τριάντα πέντε ύπηρέτες. ’Απ’ αυτούς, οί έφτά είναι δοΰλοι. 
"Ομως, δέν ξεχωρίζουν καθόλου άπ’ τούς άλλους άνθρώπους, πού έρ
χονται στό σπίτι μου. Μάλιστα, κάθε Κυριακή, τούς επιτρέπω νά πλύνον- 
ται, νά πηγαίνουν στήν εκκλησία και νά κάθουνται στό ίδιο τραπέζι 
μαζί μας. ’Ακόμα, τούς βάφτισα και τέσσερα παιδιά .

ΠΕΤΡΟΣ (παρασυρμένος στή συζήτηση): Κυρία, ό απόστολος Παύ
λος δμως είπε πώς, έμεΐς οί χριστιανοί δέν πρέπει νά ξεχωρίζουμε σέ 
δούλους και σέ άφέντες. . . «τέκνα τοΰ αύτοΰ πατρός, αδελφοί...»  (δέν 
θυμάται καλά τά λ ό γ ια ). . . Ναί, κάπως έτσι, τό είπε. .. Έμεΐς, στό λι
μάνι, ξέρεις, είμαστε οί καλύτεροι χριστιανοί. "Ολοι μας νοιώθουμε, ό 
ένας τόν άλλον, νά είναι αδερφός καί φίλος. Κανένας δέν κάνει έκεΐ 
τόν αφέντη ούτε τόν δοΰλο. .. Τό ίδιο δουλεύομε, τό ίδιο πληρωνόμα
στε, τό ίδιο τρώμε, τό ίδιο πάμε στήν έκκλησιά. Δηλαδή, κατά πώς τό θέ
λει δ άπόστολος Παύλος.

ΙΟΥΣΤΙΝΑ (έκπληκτη και πειραγμένη μαζί, ένώ κάνει τόν σταυ
ρό της) : ’Ή  τρελλός ή άγιος είναι!

ΠΕΤΡΟΣ (διερωτώμενος): Δέν μπορώ νά καταλάβω, γιατί, έδώ μέ
σα, πιστεύετε πώς οί τρελλοι καί οί άγιοι μοιάζουν τόσο πολύ, πού δέν 
μπορείτε νά τούς ξεχωρίσετε. . . Νά, λίγο πρίν, τά ίδια μοΰ έλεγαν κι’ 
οί άρχοντες πού περίμεναν. .

ΙΟΥΣΤΙΝΑ: Τί σοΰ είπαν αύτοί;
ΠΕΤΡΟΣ: Πώς αύτά πού πιστεύω, τά λέν στά μοναστήρια..., καί 

τά διαβάζουν στό Εύαγγέλιο καί στόν απόστολο Παύλο. . .  Ξέρετε, Κυ
ρία, πάω νά πιστέψω, πώς, χωρίς αύτά τά λόγια τών άγίων, ή ζωή δέν 
θά εϊταν παρά ένας ίσκιος πού θαμπώνει τά μάτια τών άνθρώπων... 
Αύτούς τούς άγιους τούς κάνουν ένα μέ τούς τρελλούς; ("Υστερ’ άπό 
κάποια βαθύτερη προέκταση): ’Αλήθεια, Κυρία, ό σταυρός τής αύτοκρα- 
τορίας, πού φαίνεται πάνω άπ’ τις θάλασσες κι’ άπ’ τις στεργιές τής γης, 
ξέρετε τί θέλει νά π ε ι; . ..

ΙΟ ΥΣΤΙΝΑ: Τί;
Π ΕΤΡΟ Σ: Πώς ό Χριστός σταυρώθηκε γιά νά γίνουν δλοι οί άν

θρωποι άδέρφια. ..  Γιά φαντάσου, Κυρία, τί πράγμα είναι αύτό!. . .  νΕ, 
αύτό τό όνειρο είναι ή δύναμη τής αυτοκρατορίας μ α ς ... Γιατί, χωρίς 
αύτό, τί θά είχε νά φέρει στούς άνθρώπους ή αύτοκρατορία; (Μετά άπό 
μιά φιλοσοφική σιωπή, πού έχουν καί οί δ υ ό ): Ξέρεις πολλά γράμ
ματα;

ΙΟΥΣΤΙΝΑ (μ’ ένδιαφέρον): Ξ έρω ... Πήγα στή Μεγάλη Σχολή 
έφτά χ ρ ό ν ια ... ’Ακόμα, μαθήτεψα ξεχωριστά στόν μεγάλο θεολόγο 
Καλλίνικο. . . στόν ρήτορα Θεόδωρο. .. στόν σοφό Εύφρόνιο.

ΠΕΤΡΟΣ (μέ κάποιον θαυμασμό): Έγώ δέν ξέρω, παρά, πολύ λί
γα, πού τά έμαθα ή στήν έκκλησιά ή φορτωμένος στις σκάλες τών καρα
βιών. . . Λοιπόν, θά ήθελα νά μάθω, άν ή αύτοκρατορία δέν είχε αύτήν 
τή δύναμη πού είπα, τί θά εϊταν, τάχα;

ΙΟΥΣΤΙΝΑ: Ποιός;
ΠΕΤΡΟΣ: Ή αύτοκρατορία... (Καθώς ή Ίουστίνα σωπαίνει, γιά 

νά σκεφτεϊ καλύτερα) . .. Νά σάς τό πώ έγώ, τότε.
ΙΟΥΣΤΙΝΑ: Τί θά εϊταν;



ΠΕΤΡΟΣ: θά εϊταν τό ϊδιο πού εϊναι κι’ οί άλλοι. . . τό ϊδιο, δηλα
δή πού είναι κι’ οί εχθροί τής αύτοκρατορίας. . . Τό ϊδιο πού είναι κι’ 
αύτοί πού έχουν βασιλιάδες, πού έχουν σουλτάνους, πού έχουν αύτο- 
κράτορες δικούς τ ο υ ... (σάν νά μ ονολογεί)... Δηλαδή αύτοκράτορες, 
βασιλιάδες, άρχοντες, στρατιώτες, υπηρέτες... Βλέπεις, ετσι γίνεται, 
άν δέν βάλεις άνάμεσα τό Χριστά. .. Οί βασιλιάδες κι’ οί πρίγκιπες πού 
έχουν τούς άλλους νά είναι στρατιώτες, ύπηρέτες, μαστόροι...' Καί ξέ
ρεις τί κάνουν, τότε;

ΙΟΥΣΤΙΝΑ (προσπαθώντας νά τόν καταλάβει) : Πότε;
ΠΕΤΡΟΣ: Νά, δταν δέν πιστεύουν, καθώς έμεΐς, στό Χ ριστό...

* Λοιπόν, σκοτώνουν, γκρεμίζουν, ξεθεμελιώνουν, καίνε. ..  καί γιομί- 
ζουν τά πέλαγα μέ θρήνους.

ΙΟΥΣΤΙΝΑ: Δέν τά καταλαβαίνω δλ’ αύτά.
ΠΕΤΡΟΣ (θυμόσοφα): θά επρεπε νά ζήσεις £ναν πόλεμο, γιά νά 

καταλάβεις.. . θά έ'πρεπε νά ζήσεις £ναν πόλεμο. .. εκεί, στις ξηρές ε 
ρημιές τής ’Ασίας. .. (Άφηγείται, μέ βαθύτατη συγκίνηση, πού δίνει 
ξεχωριστό χρώμα στό λ ό γ ο ). . . Κάποτε, ΰστερ’ άπό μιά μάχη, στό ’Ικό
νιο, ρίζωξα σ’ £ναν τοίχο άπόνα χτίριο πού καίγονταν. Είμαν χτυπημένος 
στήν πλάτη άπό δυο βέλη πού είχαν κάτι άγρια χρώματα στά φτερά. . . 
Οί ’Άραβες κΓ οί Τούρκοι, λίγο πριν νά φύγουν άπό κεϊ, γύριζαν στούς 
δρόμους νά σκοτώνουν τούς άντρες. .. τούς σκότωναν μέ κάτι ματωμένα 
τσεκούρια... καί τις γυναίκες τις στοίβαζαν πάνω στά κάρρα. . . άλλες 
τις πατούσαν μέ τ’ άλογα. .. θυμάμαι, τότε, τόν θρήνο πού έ'κανε μιά 
μάννα, δταν δυο θεριωμένοι ’Άραβες, τής πέταξαν άπ’ τά χέρια τό μω
ρό, γιά νά τήν βάλουν σ’ £να κάρρο. . , Ή φωνή της, μοϋ έσκαψε τά 
σπλάχνα ... Πού τήν βρήκα τή δύνα μ η ;... είμαν καρφωμένος άπ’ τις 
πλάτες καί πονοΰσα τόσο, πού δέν μπορούσα ν ’ άνασάνω. .. ε, ρίχτηκα, 
μέ τό κεφάλι καταπάνω τους, μουγκρίζοντας σάν ποτάμι. ..  καί τόν £ναν 
τόν ερριξα κάτω άπ’ τόν τοίχο. .. τόν θυμάται, πώς άνοιξε μέ τρομάρα 
τά μάτια τ ο υ .. .  Τότε, ρέκαξε κι’ αύτός, καθώς είδε νά δέφτει μέσα στή 
φωτιά. . .

ΙΟΥΣΤΙΝΑ (κρεμασμένη άπ’ τήν διήγηση τοΰ άχθοφόρου) : Κι’ ύ 
στερα ; I

ΠΕΤΡΟΣ (μή βρίσκοντας γιατί νά συνεχίσει): "Υστερα... υστέ
ρ α ... (σκέπτεται)... ύστερα τί άξία έ 'χε ί;... ’Εγώ σοΰ είπα μονάχα 
γιά ιόν πόλεμο.

ΙΟΥΣΤΙΝΑ (επιμένει): ’Ό χ ι γι’ α υτό ... Τί άπόγινε ή γυναίκα;
ΠΕΤΡΟΣ (ενδίδει) : Ή γυναίκα, γιά μιά στιγμή, στάθηκε δρθια, ά- 

κίνητη. Λές κι’ εγινεν έ'να άγα λμα ... "Υστερα, εσκυψε στά πόδια μου 
καί τά φίλησε. Πήρε τό παιδί της, τό χάϊδεψε στά μαλλιά μέ κάτι δάχτυ
λα πού ετρεμαν, κι’ έ'φυγε, δπως έ'να ίσκιος. . . Έγώ, τήν ώρα έκείνη, 
δέν μπορούσα νά σκεφτώ τίποτα. Είταν σάν νά είχα φύγει. . . Άπόμεινα  
νά κοιτάζω τούς καπνούς, καθώς σκέπαζαν τά χωριά £να γύρο. .. "Ωσπου 
χάθηκαν άκόμα καί τά δέντρα ... Καί, τώρα, βάνιυ μέ τό νού μου, τί 
είναι οί άνθρωποι χωρίς τό Χριστό. Καί καταλαβαίνω γιατί κατέβηκε στή 
γή νά σταυρωθεί.

ΙΟΥΣΤΙΝΑ (έ'ντονα έπηρεασμένη, κάνει τό σταυρό της, ένώ είναι 
χωρίς καμμιάν αντίρρηση) : θ ε έ  μου!

ΠΕΤΡΟΣ (άμύνεται): Είναι τρελλός, δταν τά λέει αύτά κανέ
νας. .. ή θά πρέπει νά πάει στούς σοφούς, γιά νά τά μάθει. . . Δέν φτά



Ε Σ Τ ΙΑ »

νουν τά λόγια καί ή φώτιση του Χρίστου;
ΙΟΥΣΤΙΝΑ (τρομαγμένη); Φ τάνει... ’Ό χι ά λλ α ... Φτάνει!
ΠΕΤΡΟΣ (νοιώθοντας την διακοπή): ’Εγώ είπα τήν άλήθεια... 

Δ έν εϊταν δμορφη Ιστορία αύτή ή αλήθεια. Τό ξέρω ... Ξέρεις, αύτή ή 
άλήθεια είναι ίδια μέ τή ζωή πού έχομε έμεϊς οί φτωχοί. Γι’ αύτό τήν 
άγαπάμε. . .  κι δταν δέν είναι δμορφη. . .  Φαίνεται πώς μονάχα ό ’Αν
δρόνικος τό ξέρει αύτό.

ΙΟΥΣΤΙΝΑ (έκπληκτη) : Τί; ό αύτοκράτορας!
ΠΕΤΡΟΣ (περήφανα): Ν α ί... ν α ίΐ . . .  Μέ βλέπετε, Κυρία, έμέ- 

να;! ’Έ , εμένα διάλεξε ό αύτοκράτορας, γιά νά φτιάξει τόν ϊδιο τόν 
εαυτό του ένα αγαλμα.

ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΤΗ

(Αύτήν τήν ώρα, μπαίνει μέσα ό ’Αλέξιος. Υποκλίνεται ή ‘ Ιουστίνα, ένώ ά 
Πέτρος μένει ξεκάρφωτος, άμήχανος και μην ξέροντας τί νά κάμει. Ό  ’Αλέξιος, 
άνταποδίδοντας τήν υπόκλιση, προχωρεί πρός τήν ' Ιουστίνα, γιά νά τήν χαιρετήσει, 
κατά τήν τάξη τής βυζαντινής αυλής).

Α Λ ΕΞ ΙΟ Σ: ~Ω, ή ίσαδέλφη τής αύγούστας, ηύδόκησε νά φέρει τήν 
χάρη της έδώ στό παλάτι... Ταπεινοί θεράποντες, ίσαδέλφη τής αύ
γούστας! (Στό μεταξύ, δείχνει πώς σκέπτεται και τήν παρουσία τοΰ ά- 
χθ οφ όρ ου)... ορίσατε, δεσποσύνη, νά τιμήσετε τό αναλόγιό μου (τής 
προσφέρει τό γραφείο του, ένώ, ταυτόχρονα, απευθύνετε πρός τόν ά
χθοφόρο, πού παρακολουθεί αύτήν τήν συμβατικότητα)... Δέν ύποκλί- 
νεσαι στήν ίσαδέλφη τής αύγούστας;

ΙΟΥΣΤΙΝΑ (διακόπτει, άγέρωχη καί, μαζί, κάπως φοβισμένα): 
’Ό χ ι . . .  θά μοΰ εϊταν οχληρό (κάθεται).

ΠΕΤΡΟΣ (φυσικά): Δέν ξέρω πώς ύποκλίνονται.
ΑΛΕΞΙΟΣ (χαριτολογώντας σκωπτικά) : Βέβαια, στό λιμάνι δέν 

υποκλίνονται. . . Πάντως, σκύβουν κι’ έκεΐ, στις σκάλες τών καραβιών.
ΠΕΤΡΟΣ (άμύνεται): Δέν είναι τό ϊδιο πράγμα. Έκεΐ, ξαρμαθιά- 

ζονται τά κόκκαλα, γιά λίγο φτωχό ψωμί.
Α Λ ΕΞ ΙΟ Σ: Μιά ύπόκλιση στήν δμορφη δεσποσύνη δέν έχει βάρος, 

γιά νά φοβάται κανένας τά κόκκαλά του.
ΠΕΤΡΟ Σ: Δ έν είναι άπ’ αύτά πού σηκώνονται πάνω στήν πλάτη. 

"Ομως, ξέρω καλά, πώς δέν θά τό έκανε κανένας εκεί, στό λιμάνι. Δέν 
τό συνηθίζομε. . . Ξέρετε, έμεΐς έκεΐ έ'χομε τήν δική μας τάξη. .. ’Έ ρ
χονται και τρανοί άρχοντες και ξένοι μέ φορτωμένους τούς ύπηρέτες 
τους χρυσάφι. . . Δ έν ζήτησε κανένας τους άπό μας έκεΐ νά τούς ύπο- 
κλιθοΰμε... ’Έτσι, άν μ’ έπαιρναν άπ’ τό λιμάνι, γιά νά ζήσω σ’ ένα 
παλάτι, μοΰ φαίνεται πώς θά πέθαινα.

(Σ τό  μεταξύ, άνοίγει ή πόρτα τού θρνου και ό άξιωματούχος του αύτοκρά
τορα κάνει νεύμα στόν άχθοφόρο, πού τόν άκολουθεΐ. "Ετσι, τώρα, μένουν μονά
χοι ή ’ Ιουστίνα και 6 ’Αλέξιος).

ΙΟΥΣΤΙΝΑ (άνασηκώνεται άπό άνακούφιση): Ο υ φ !... ένας τοί
χος εϊταν πού μοΰ βάραινε πάνω στό στέρνο... (υπονοώ ντας)... Τί 
ήθελε άύτός έδώ μέσα;. . .  Γιά δνομα τοΰ θ ε ο ΰ ... ό αύτοκράτορας τόν 
έφερε;

ΑΛΕΞΙΟΣ (κρατημένος): Ναί, αύτόν διάλεξε ό αύτοκράτορας,
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γιά νά φτιάξει, μέ τό κορμί και τά ροΰχα ένός αχθοφόρου, τό δικο του 
άγαλμα. .. θά τό στήσει, λέει, στήν Πύλη τών Σαράντα Μαρτύρων, γιά 
νά δείξει πώς ήρθε νά είναι κι’ αύτός ένας άνθρωπος άπ’ τό λαό.

ΙΟΥΣΤΙΝΑ (μέ τα ρ α χή )... Τ ί ; . . .  π ώ ς... αύτόν!
ΑΛΕΞΙΟΣ : . . .  Ναί,. .. ναί, ίσαδέλφη τής αύγούστας. . . Είναι, 

λέει, ό άνθρωπος πού έχει πάνω του τόν ίσκιο τών φτωχών καί τήν ποίηση 
τής ζωής τής αύτοκρατορίας. . . Ναί. . . ναί, αύτός ό χοντροκομμένος χα
μάλης μέ τήν μακριά κόμη χυμένη πάνω στούς πέτρινους ώμους του. .. 
Ό  αύτοκράτορας τά λέει αύτά. . . Ναϊ. .. ναί, ό ’Ανδρόνικος λέει, πώς 
αύτός ό άχθοφόρος εχει, τάχα, τήν ιστορία τών άνθρώπων πού χνωτίζουν 
τό όνειρο καί τις έλπίδες τής αύτοκρατορίας.

ΙΟΥΣΤΙΝΑ: ’Ακατανόητα!
ΑΛΕΞΙΟΣ (παίρνοντας θάρρος): Τόν ξέρεις τόν ’Ανδρόνικο: εί

ναι πρώτα πρώτα ένας ποιητής... Και οραματίζεται, αύτόν τόν άπελέ- 
κητο χαμάλη, νά γίνει ένα άγαλμα, μέ τήν μορφή τοΰ ωραίου ’Ανδρό
νικου, πού νά κρατάει στά χέρια του ένα δρεπάνι.

ΙΟΥΣΤΙΝΑ (έκπληκτη, μέ κάποια έλαφρότητα): ’Ό χ ι σκήπτρο;
ΑΛΕΞΙΟΣ (θέλοντας νά χρωματίσει τήν ομιλία του μέ τήν κάποια 

δόση άπό ποίηση). .. Έκεΐ, λέει, θά άκουμπήσει ή νέα αύτοκρατορία τών 
χριστιανών τις έλπίδες τών άνθρώπων, πού τις άσώτεφαν τά άβρά χέ
ρια τής χρυσουφαντης έξουσίας. . . Βλέπετε, δέσποινα Ίουστίνα, τά έ
χω μάθει κι’ έγώ άπ’ έξω. . . Γι’ αύτό, και ό χαμάλης τώρα έγινεν ένας 
νικος, πώς ούρανοδάμων θέλει νά κάμει τό άγαλμά του αύτό νά είναι γιά 
τούς άνθρώπους μιά χειραψία, μιά συνάντηση αληθινή μαζί τους. ’Έτσι, 
λοιπόν, έφερεν έδώ μέσα αύτόν τόν χαμάλη και τόν στήνει δίπλα του, τήν 
ώρα πού γλύπτης πελεκάει, άπέναντί τους, τό άγαλμα, πού πρέπει νά 
έχει τήν μορφή τοΰ ’Ανδρόνικου πάνω στό κορμί και στά ροΰχα τοΰ άχθο- 
φόρου. ,

ΙΟΥΣΤΙΝΑ: Καλά, και δέν βρήκε κανέναν άλλον; Τόσοι εύγε- 
νεΐς, τόσοι ωραίοι νέοι δέν τοΰ έκαναν γι’ αύτό;. . . Και πώς γίνεται, αύ
τός ό ωραίος αύτοκράτορας, μέ τό άθλητικό παράστημα, μέ τό άρχαΐο 
έλληνικό κάλλος στήν διάπλασή του. .. αύτός ό ποιητής 'Ανδρόνικος μέ 
τήν νεφελώδη κόμη και τόν ώραίο λόγο, πού έχει τόσο απέραντη μόρφω
ση. . .  πώς γίνεται, λοιπόν, αύτός ό θείος ’Ανδρόνικος νά θέλει νά ντυ
θεί τά ροΰχα άπόναν χαμάλη. . . Κύριε τών δυνάμεων (κάνε ιτόν σταυ
ρό της).

ΑΛΕΞΙΟΣ (συνεχίζοντας): Και ποΰ νά ξέρεις άκόμα! Αύτό τό ό
νειρο, λέει, πώς είναι άλήθεια. . .  Πώς, αύτός ό χαμάλης έχει πάνω στις 
ραγισμένες πλάτες τήν έλεύθερη συνείδηση τής ζω ή ς... και πώς, ή 
χριστιανική αγωγή του μονάχη φτάνει νά τόν κάνει έναν κοσμοπολί
τ η ...  Ξέρω κι’ έγώ τί άλλο ονειρεύεται ό αύτοκράτορας; Πάντως δλ’ 
αύτά, πού άνάφερα, τά κράτησα γιατί μοΰ έκαναν έντύπωση, γιατί φαν
τάζουν νά είναι άκατανόητα. .. (μελαγχολικά). . . Κι’ έτσι, άρχίζει τώ
ρα νά βαραίνει στις πόρτες και στούς διαδρόμους έδώ μέσα ό ίσκιος αύ
τοΰ τοΰ χαμάλη (θέλει νά σωπάσει).

ΙΟΥΣΤΙΝΑ (ταραγμένη, θέλοντας νά κρατήσει τήν μεγαλοπρέ
πεια τοΰ περιβάλλοντος): Μέγα κι’ ένδοξε Λογοθέτη ’Αλέξιε, ή αύτο
κρατορία μέ τήν τρισένδοξη πορφύρα, ή βασιλεύουσα τής γής μέ τά χί
λια χρόνια τής βυζαντινής ιστορίας. . . τί κάνει;

ΑΛΕΞΙΟΣ (πικρά): ’Ονειρεύεται.



«Η Π Ε ΙΡ Ω Τ ΙΚ Η  Ε Σ Τ Ι Α »

ΙΟΥΣΤΙΝΑ (χωρίς ψυχραιμία): ’Έτσι, λοιπόν, λέει ό Ανδρόνι
κος; _

ΑΛΕΞΙΟΣ: Ναί. . . Και μάλιστα, κοντά στ’ αλλα, είπε κιόλα πώς 
δέν εϊταν παρά ενα βνειρο μέσα σ’ έναν χρυσό καθρέφτη πού, πίσω του, 
ύπάρχουν oi λαοί της αύτοκρατορίας... Και μοΰ φαίνεται πώς, τώρα, 
πάει νά σπάσει, ό ίδιος, αύτόν τόν καθρέφτη. . . Κατάλαβες;

ΙΟΥΣΤΙΝΑ (παίρνοντας έναν αέρα αύλης): Μά, αύτά δλα είναι 
επιπολαιότητες! (ξαναβρίσκοντας κάποια χαμένη φιλαρέσκεια). . .  
Μ πά!. . . Και είναι πράγματα σοβαρά δλ’ αύτά;. .. ’Εγώ ήρθα γιά τό 
βράδυνό συμπόσιο, πού κανονίζαμε γι’ άπόψ ε... Λέγαμε, μέ τήν θεοδώ
ρα, τοΰ Κουρουπαλάτη, και τήν Μαρία — ξέρετε τήν άνόητη άγάπη 
της γιά τόν ’Ανδρόνικο —, γιατί, εκείνη ή μιξοβάρβαρη ή Αυρηλιανή, ή 
νεοφώτιστη, τό πήρε πολύ απάνω της. Δέν τής φτάνει πού βαφτίστηκε 
στά είκοσι πέντε της χρόνια, φαίνεται πώς τό έβαλε νά ξεμυαλίσει τήν 
αύλή. . .  ’Έ χομε τόσα όμορφα και σοβαρά νά κάμουμε. . .  Κι’ ό ’Ανδρό
νικος λέει πώς ή αύτοκρατορία ονειρεύεται στό άγαλμα ένός χαμάλη. 
(Σηκώνεται και παίρνει μιά θέση αύστηρή)... Πρέπει νά τόν πετά- 
ξετε άπό δώ μέσα, αύτόν τόν άπλυτο άχθοφόρο. . .  Πρέπει νά ξανάρ- 
θει ή ήσυχία κι’ ή τάξη πού κρατεί, τόσους αιώνες, τήν αύτοκρατορία. . .  
Μπά. . . μπά!. . .  κόντεψε νά μοΰ θολώσει τό μυαλό μ’ εκείνα πού μοΰ- 
λεγε γιά τόν άπόστολο ΓΙαΰλο. .. Ξέρεις, είναι και νά τόν φοβατε κα
νένας. . .  'Όταν κάθεται και τόν ακούει...  Γιά Ιδές, ποΰ κατάντησεν ή 
ζωή και τό μεγαλείο τής αύτοκρατορίας!. .. ’Έφτασε νά τά κουνάει τώ
ρα ένας χαμάλης.. .  Μή χειρότερα! /

ΑΛΕΞΙΟΣ : Δ έν είναι φρόνιμο, ο! άνθρωποι σάν κι’ αύτόν, ν ’ άνα- 
κατώνουνται μέ τις ιδέες. Γιατί, δέν τό έχουν σέ τίποτα, νά κάμουν άκό
μα και τόν ίδιον τό Χριστό, ένα ξυπόλυτο σάν κι’ αύτούς. .. Νά, πριν 
άπό λίγο, αύτός ό χαμάλης, έλεγε πώς ό Χριστός σταυρώθηκε γιά νά μήν 
ύπάρχουν ούτε δοΰλοι, ούτε φτωχοί, ούτε πλούσιοι, ούτε πρίγκιπες... 
δηλαδή, γιά νά διαλυθεί ή τάξη πού κρατάει ολόκληρη τήν άνθρώπινη 
κοινωνία. ..  Ναί, κι’ άκόμα, λέει, πώς ή αύτοκρατορία αύτόν τόν σταυ
ρό τοΰ Χριστού έχει πού τήν ξεχωρίζει άπ’ τούς άλλους άνθρώπους πά
νω στή γή.

ΙΟ ΥΣΤΙΝΑ: Ξέρεις τί σκέπτομαι, ’Αλέξιε;
ΑΛΕΞΙΟΣ: Τί;
ΙΟΥΣΤΙΝΑ: Πώς, αλήθεια, δέν πρέπει νά μπαίνουν, μέσα στά πα

λάτια, άύτές οί ίδέες.
ΑΛΕΞΙΟΣ: Άφοΰ γεννήθηκαν άπό τόν αύτοκράτορα!
ΙΟΥΣΤΙΝΑ: Ή αύτοκρατορία χωρίς εύ γ εν ε ίς ! ... Γιά φαντά- 

σου. . . θά  γκρεμιστεί, άν δέν υπάρχει ή απόσταση πού χωρίζει έμας 
άπ’ αύτούς. .. (διερωταται) : Τί θά γίνονταν ή αύτοκρατορία χωρίς εύ
γενείς ;

ΑΛΕΞΙΟΣ (σάν άπάντηση). . .  Τί θά γίνονταν ή αύτοκρατορία χω
ρίς τούς φτω χούς!. . . ’Έτσι λέει ό Ανδρόνικος.

ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΑΡΤΗ
(Αύτή τήν ώρα, χωρίς καμμιάν άλλαγή στό φωτισμό ή στήν εξέλιξη και κί

νηση τής σκηνής, Ανοίγει άττότομα ή ιτόρτα τοΰ θρόνου καί εισορμά μέσα ό ’Αν
δρόνικος. Είναι, στήν ωραιότερη δυνατή εικόνα τής μορφής του, ένώ δείχνει, πώς 
φλέγεται άιτόναν θυελλώδη οίστρο. Πίσω του, ά<<ολουθοΟν οΐ Ίσαάκιος, ’ Ιωάννης,



ο Μέγας Λογοθέτης, κι’ ό άξιωματούχος, πού εμφανίστηκε στις προηγούμενες έ- 
νότητες. '0  ’Αλέξιος σπεύδει νά τόν υποδεχτεί καί ή ’ Ιουστίνα, ϋστερ’ άπό κάποια 
αίφνηδίαση, βρίσκει τήν ψυχαιρία της).

ΑΛΕΞΙΟΣ (παρουσιάζει τήν ’Ιουστίνα): Ίσαπόστολε Αΰγουστε, 
ή ίσαδέλφη τής Αύγούστας ’Ιουστίνα ύποκλίνεται!

ΙΟΥΣΤΙΝΑ (καθώς υποκλίνεται, χαριτωμένη και μέ κάποια επι
τρεπτήν οικειότητα): Δούλη και ταπεινή θεραπαινίδα τής αύτοκρατορι- 
κής ώραιότητας... Ό  θεός νά φυλάει τόν αύτοκράτορα ’Α νδρόνικο... 
Δίκαια ό λαός έτραγούδησε τόν ερχομό σου, τρισένδοξε και ίσαπόστολε, 
’Ανδρόνικε!

■ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ (αύτοκράτορας) (προχωρεί, περίπου ύπνωτισμένος 
άπό κάποιον εσωτερικό μονόλογο. Στή φράση τής.’Ιουστίνος: «ό λαός 
έτραγούδησε», φαίνεται σάν ν ’ αφυπνίζεται. Κοιτάζει γύρω του, σάν να 
βλέπει ερημιά, και άποτείνεται περισσότερο στά δικά του λόγια, παρά 
στήν ’Ιουστίνα, άπαγγέλλοντας). . . Ό  λαός πού π ερ ίμ ενε.. . οί άνθρω
ποι πού περιμένουν τήν τρανήν ύπόσχεση τοΰ σταυρού... Αύτήν τήν 
γλυκειά ελπίδα, πού τήν έκαναν τραγούδι και όνειρ ο ... Ν α ί,... ξέρω 
τί περιμένουν, τόσους αιώνες, οί άνθρωποι τής αύτοκρατορίας, οί άνθρω
ποι πάνω στή γ ή . .. Ζητούν νά σηκώσω αύτό τό βάρος τής υπόσχεσης. . . 
Κι’ εγώ δέν είμαι παρά ένας άνθροπτος μπροστά στήν αιωνιότητα, ένας 
φθαρτός άνθρωπος ένώπιον μιας ιδέας πού αύτή ξεκινάει άπ’ τό Θεό κι’ 
εγώ ξεκινάω και παραμένω στόν άνθρωπο. (Τούς ξανακοιτάζει άφηρη- 
μένα καί συνεχίζει τόν ϊδιο μονόλογο). . . Ό  λαός πού τραγούδησε τόν 
’Ανδρόνικο, έφερεν ώς εμένα αύτή τήν ιδέα κι’ αύτήν τήν ύπόσχεση. .. 
Ξέρω πώς είναι ακάνθινο στεφάνι άπόνα όνειρο. . . Ναί, γι’ αύτό τό ό
νειρο, ξεψύχησαν στό σταυρό, έψαλλαν μέσα στις άρρένες, χιλιάδες 
μάρτυρες χριστιανοί. ..  καί μέ αύτό τό όνειρο, ό Μέγας Κωνσταντίνος, 
έμέθυσε τις νέες λεγεώνες τών χριστιανών γιά ν ’ άρχίσει τήν καινούρ
για ιστορία τής οικουμένης. . .  Κι’ ακόμα, στό όνομα αύτής τής ύπόσχε- 
σης γιά τήν ειρήνη καί τήν άγάπη, ή αύτοκρατορία είναι πάντα ένα ό
ραμα, πού φαίνεται πάνω άπ’ τις θάλασσες κι’ άπ’ τις στεργιές τής οι
κουμένης. ..  Είναι ενα μήνυμα, χαραγμένο στόν ούρανό, πού περιμέ
νουν οί άνθρωποι. Τί άλλο θά άπόμεινε γιά τούς λαούς, αν δέν είχαν νά 
περιμένουν αύτό τό μήνυμα;. . . Καί οί άνθρωποι τό περιμένουν χρό
ν ια ... αιώνες πολλούς. Καί θά τό περηιένουν, ώσπου νά έρ θ ει... Γιά 
νά πάψουν νά σφάζονται, γιά νά πάψουν νά είναι δοΰλοι, γιά νά πάψουν 
νά είναι ζώα πειναομένα. .. Καί θά γίνονται μάρτυρες, ώσπου νά έρ
θ ε ι... Ναί, το περηιένουν οί άνθρωποι πού σκάβουν τή γή στήν ’Αφρι
κή. . . πού οδεύουν μέσα στήν έρημο τής ’Ασίας. . . πού δένονται στά κά
τεργα τής θάλασσας. .. πού πλύνουν τά πόδια τών άρχόντων. . .  Τό πε
ρηιένουν οί μητέρες πού θρηνούν κάτω άπό τις καμμένες στέγες. . . οί 
κόρες πού πουλιένται οτά παζάρια τής ’Ανατολής. ..  οί αιχμάλωτοι (έδώ, 
άπευθύνεται πρός τό περιβάλλον του). .. αύτοί τό περηιένουν, όχι έσεΐς, 
ό χ ι . . .  οΰτε εγ ώ ... Ή αύτοκρατορία είναι μονάχα οί άνθρωποι πού έ
χουν νά περιμένουν... (έ ν τ ο ν α )... Ποιός θ’ άπλώοει, λοιπόν, τό χ έ 
ρι του στόν ούρανό, γιά νά φέρει αύτό τό μήνυμα; (ήρεμεϊ άπό κάποια 
εσωτερική κόπυιση). . . Είμαι ένας ήρωας, θ εέ  μου, πού στέφθηκε αύ
τοκράτορας!.. . Πρέπει νά δικαιώσου τις προσδοκίες αύτών πού πίστε
ψαν πώς ήρθα άπ’ τήν ιστορία.. .  Μιά έστεμμένη συνείδηση χρ έους!!!... 
Ναί, αύτό είναι ένας αύτοκράτορας, πού κυνηγάει τά όνειρα τών άν-



θρώπων που περιμένουν. .. Ναί, αύτό. .. μιά εστεμμένη συνείδηση χρέ
ους κάτω άπό χρυσούς θόλους. , . ένας άνθρωπος, ένας χριστιανός, πού 
φόρεσε τήν άλουργίδα, γιατί κλήθηκε νά γκρεμίσει, γιά νά θεμελιώσει 
τήν αυτοκρατορία πού περιμένουν οί χριστιανοί. .. Και δέν είμαι, παρά 
ένας δεσμώτης, ενας Προμηθέας, πού ήρθα γιά νά άσωτέψω τήν Ιστορία, 
γιά νά τήν κάμιο εξουσία. ..  θέλω νά βγάλω άπ’ τόν ιππόδρομο τις σα
ράντα χιλιάδες κορμιά τών χριστιανών πού εσφαξεν ή θεοδώρα γιά τού
τα τά πέδιλα μέ τόν χρυσόν άετό, πού τά φοράω εγώ . .. Νά τόν γιομίσω 
ιαχές και ειρηνικούς ύμνους. . . θέλω  νά φύγουν τά φαντάσματα τών 
αύτοκρατόρων και τό σύγνεφο τοΰ Ρινότμητου πού έρχονται τις νύχτες 
στό ίερό παλάτι. .. Ναί, ή ανατολή θά πρέπει νά ξεκινάει άπ’ τήν άγω- 
νία τών άνθρώπων ώς τήν ελπίδα τοΰ ούρανού. . . Αύτήν τήν άνατολή 
περιμένουν οί άνθρωποι, από τότε πού ήρθαν έδώ στή γή. Kai θά σφά
ζονται και θά καίγουνται, ώσπου νά σκάψουν κι* άλλο μέσα στήν ϊδια 
τους τήν ψυχή. Γιατί, εκεί στάθηκε ό θεός. Κι’ έκεΐ θά πρέπει νά άκουμ- 
πήσει και ή αύτοκρατορία. . . Είναι ένας δρόμος γιά τόν Γολγοθά! . .  . 
Γιά νά γίνουμε ή μία ποίμνη πού περιμένουν οι χριστιανοί άπ’ τήν αύ
τοκρατορία. . . Γι’ αύτό έτραγούδησαν τόν ερχομό τοΰ ’Ανδρόνικου... 
θ ε έ  μου! Πώς θά μπορέσω νά φτάσω αύτό τό όνειρο, ξεκινώντας άπ’ τά 
κίτρινα μάρμαρα τής Φρυγίας! (κάπως έξαλλος, ένώ άπευθύνεται πρός 
τούς ά λ λ ο υ ς ) .. .  " Ο χι... δ χ ι ,...  μονάχα οί άδικαίωτο ιπεριμένουν. .. 
αύτοί πού φορτίζουν τήν άνάσα τους μ’ ένα κερί. .. μονάχα αύτοί πού 
κουβεντάζουν στήν ερημιά τους μέ τό θεό . .. Μονάχα αύτοί πού είναι 
παρατημένοι. . . δχι οί Ισχυροί τής αύτοκρατορίας... Ναί. .. μονάχα αύ- 
τοί πού έχουν στήν καρδιά τους ζεστή τήν άνοιξη ... ’Από αύτούς θά 
ξεκινήσω, γιά νά φέρω πάνω στά τείχη τής Βασιλεύουσας ένα ούράνιο 
τόξο πού θά ζώνει ολόκληρη τή γ ή . .. (γίνεται ποιητής). . .  Καί θ’ άν- 
θίζουν οί άγράμπελες στούς δχτους και τά κρίνα στούς κίτρινους για
λούς τής ’Α φρικής... Ν α ί... ναι (συνέρχεται και άφαιρείται) . . .Δ έ ν  
είμαι φωνή βοώντος έν τή έρήμω! !! (τρομαγμένος άπό κάποια ιδέα)
. . . Δέν είμαι φωνή βοώντος έν τή έρήμω! ! ! . . .  Φωνάξτε κάποιος γιά ν’ 
άκούσω! . ..  ’Έ , χριστιανοί! (σέ ομηρική άνάταση). . .  φωνάξτε!!! (Στό 
μεταξύ, οί άλλοι τόν κοιτάζουν μέ δέος και άπορία). . .  Μ όνος!. . .  (δεί
χνει κατάκοπος). . . (ξαναφωνάζει). ..  Δέν ύπάρχει κανένας ζωντανός 
χριστιανός έδώ μέσα στό πα λά τι;... Μονάχα τά χρυσά ροΰχα ... τά 
αλαβάστρινα σκαλίσματα και τά δπλα άπόμειναν γύρω μ ο υ ; ... (συμ
περασματικά).. Τούτη τήν ώρα, ή αύτοκρατορία είναι μονάχα ή φωνή 
τοΰ αυτοκράτορα... (σέ κάποια δραματική έπίκληση)... Νικήτα Χω- 
νάτη! ένας μάρτυρας είναι ό άνθρωπος πού αγκαλιάζει τήν αιωνιότητα 
μιας ίδέας! . .  . Έγώ θά κρίνω τό αίμα πού έσταξε άπ’ τά χέρια μου. .. 
Τό ζήτησα γιά νά φτάσω τόν θρόνο τών Κομνηνών, δχι δμως γιά τούς 
Κομνηνούς. . . Γι’ αύτό, Νικήτα, Χωνιάτη. . . Ναί, δχι γιά τόν θρόνο ένός 
αύτοκράτορα. . . δχι γιά τήν δυναστεία ένός Κομνηνου.. . άλλά γιά τά 
δνειρα ένός ’Ανδρόνικου. . . Γι’ αύτό ζήτησα τό θρόνο άπ’ τόν δχλο στόν 
ιππόδρομο. . . Νά μην έχει κανένα δνομα, νά άνήκει μονάχα στήν ιστο
ρία. . . Νικήτα Χωνιάτη!, ζήτας νά κάμω άνθρώπινη πράξη ένα δνειρο, 
πού έφερε ό Χριστός στούς ανθρώπους, μονάχα μέ τήν προσευχή. . .  
Δ έν είναι λευκά περιστέρια. .. δέν είναι μιά λειτουργία τής Κυριακής 
ένα τέτοιο τόλμημα... Ή  τάξη τών ισχυρών έκαμε τήν αύτοκρατορία 
νά είναι μία δική της παγωμένη θάλασσα. .. 01 γαιοκτήμονες,.. οί τρα



πεζίτες. .. οί ίσυροί έγιναν τώρα μιά δυναστεία χωρίς νά έχουν πατρίδα 
τήν αύτοκρατορία και χωρίς ιδέες. . . Καί, τώρα, ποιος θά ξαμώσει ν ’ ά- 
πλώσει το χέρι της αύτοκρατορίας πάνω τους;. . . ’Έλα, λοιπόν, Νική
τα Χωνιάτη, νά τούς ζητήσεις νά πεθάνουν ειρηνικά!!! (γελάει έμπα- 
θώς και συνεχίζει τόν μονόλογο): θ εέ  μου, ώς πότε θά είμαι μέσα στήν 
ερημιά ένός θρόνου. . . (συνέρχεται): Μοΰ είπες, Νικήτα Χωνιάτη, πώς 
είμαι κάποια θεία ώραιότητα πού έγινε άπ’ τήν άρχαία Ελλάδα και τό 
Βυζάντιο. . .  ένας χριστιανικός ’Απόλλωνος. .. Πώς είμαι τό κάλλος και 
τό πνεΰμα πού έχουν μονάχα τά ιδανικά. .. ’Έτσι, Νικήτα Χωνιάτη, θά 
είμαι ή ώραιότερη μορφή τής τραγωδίας πού γίνεται μ’ έναν αύτοκρά- 

, τορ α !... Γι’ αύτό, πρέπει ν ’ άλλάξω, μέ τόν άνώνυμο δχλο, και τήν 
μορφή και τήν ψυχή μου. Γιά νά φτάσω, γυμνός και μονάχος, σέ κά
ποιους ορθρινούς, ορίζοντες. .. Έκεϊ πού είναι ή άπαλλοτρίω- 
ση τής ύπαρξης... (ξαναφωνάζει δυνατά): ’Έ, χριστιανοί!, δέν ά- 
κοΰτε;. . . (δραματική φ ά σ η )... Κανένας δέν είναι κοντά μου αύτήν 
τήν ώρα;. . .  Κι’ εσύ, Νικήτα Χωνιάτη, πώς μεγαλώνεις τώρα τήν μονα
ξιά μου!. .. ΤΩ πνεΰμα τών βυζαντινών αύτοκρατόρων, ό ίσκιος σου 
είναι ένα φωτισμένο κενό έδώ μέσα. .. αδικαίωτες θυσίες ή αίγλη σου... 
Νικήτα Χωνιάτη, νά ξέρεις, δέν έφτιαξα τόν εαυτό μου άγαλμα πάνω 
σ’ έναν βωμό, καθώς οί αύτοκράτορες.. . Τόν άλλαξα μ’ έναν άχθοφό
ρ ο ... Καί τό αύτοκρατορικό σκήπτρο τό έκαμα ένα δρεπάνι στά χέρια 
το υ ... γιά τά ώρηια στάχυα,. . .  όχι ένα σπαθί. . . Γι’ αύτό πάσχισα νά 
πάρω τόν θρόνο τών Κομνηνών. . . Ξέρεις τί θά πει ένας θρόνος;. ..  ξέ
ρεις πώς κερδίζεται ένας θρόνος;. . . ό Ηρώδης έσφαξε πάνω του χι
λιάδες παιδάκια. . . γιά νά μήν έρθει αύτό τό μήνυμα, πού φέρει ή δική 
μας αύτοκρατορία γιά τούς ανθρώπους τής γής. . . Κατάλαβες, τώρα, 
γιατί έτραγούδησε ό λαός τόν ’Ανδρόνικο. . . (κορυφώνεται). . . Μέ ά- 
κούει κανένας, έ, χριστιανοί;. . .  Τί θά εϊταν ή αύτοκρατορία χωρίς έναν 
’Ανδρόνικο αύτοκράτορα δίχως δνομα!

(Έδώ, πέφτει ό φωτισμός, κλείνει, γιά μιά στιγμή, ή αυλαία καί, υστέρα, 
σ’ ένα - δυο λεπτά, άνοίγει ξανά).

ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΜΠΤΗ

(Τό Υδιο σκηνικό και τά πρόσωπα: ό Ίσαάκιος, ό Ιωάννης, ό ’Αλέξιος και ή 
Ίουστίνα. Υποτίθεται πώς ύπάρχει, άπό πρίν, μιά στημένη συζήτηση).

ΙΣΑΑΚΙΟΣ: Γιά δνομα τοΰ Κυρίου! ή αύτοκρατορία κοντεύει νά 
γίνει τώρα ένα ήφαίστιο αναμμένο. Ή τάξη πού τήν κρατάει, έπί χίλια 
διακόσια χρόνια, γκρεμίζεται άπ’ τά δνειρα τοΰ αύτοκράτορα. .. Καί στήν 
Πύλη τών Σαράντα Μαρτύρων ό δχλος περηιένει νά χαιρετίσει τό ά
γαλμα ένός ’Ανδρόνικου, περνώντας άπ’ τά πέτρινα σκέλια ένός άχθο- 
φόρου.

ΑΛΕΞΙΟΣ (ύπερθεματίζει, σαρκάζοντας): . . .Ο ί  έλπίδες τών χρι
στιανών . . .  ή ποίηση τοΰ λαοΰ. . . Καί ό αύτοκράτορας νά φωνάζει, γιά 
νά τόν άκούσει, λέει, έστω κι’ ένας ζωντανός χριστιανός. . . Τάχα, λέει, 
στό παλάτι άπόμειναν μονάχα οί τοίχοι κι’ οί πολυθρόνες. Κι’ έμεΐς δέν 
ύπάρχουμε... δέν ύπήρξαμε, γιατί δέν ήρθαμε άπ’ «όν δχλο. Γι’ αύτό, 
τάχα, στέγνωσε στήν ψυχή μας ή φο>νή τοΰ θεοΰ. (Πρός τόν Ίσαάκιο) : 
κι’ ύστερα, λέγαμε γιά τούς καλογήρους, σ’ έκεΐνον τόν νέον ίεραπόστο-
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λο πού ήρθε απ’ τό λιμάνι!
ΙΣΑΑΚ ΙΟ Σ: Οί καλόγηροι, τουλάχιστο, δέν άνακατώνονται στά 

πράγματα της αυτοκρατορίας. Παίρνουν τά όνειρά τους και πηγαίνουν 
νά κουβεντιάσουν μέ τόν ούρανό... Τόν αύτοκράτορα δέν πρέπει νά 
τόν παίρνουν, δέν πρέπει ποτέ νά τόν φέρνουν άπ’ τόν δχλο κι’ άπ’ τά 
μοναστήρια. Γιατί, ό θρόνος πρέπει νά άνήκει σέ κάποιον, νά είναι £να 
κτήμα άνέγγιχτο. . . Νά, που φτάνει ή αύτοκρατορία : έφεραν τόν ’Αν
δρόνικο πάνω στούς ώμους, κι’ αύτός, τώρα, ψάλλοντας, γκρεμίζει τις 
πύλες τοΰ παλατιού, γιά νά περάσουν οι δούλοι νά πάρουν τό κεφάλι 
μας. . . Ό  όχλος είναι δνας ώκεαιός, πού ξεσηκώνεται μέ τις λέξεις. Καί, 
κατόπιν, αειντε νά τόν κρατήσεις.
. ΙΟΥΣΤΙΝΑ (φιλάρεσκα): Έμενα μοΰ φαίνεται πώς ό ’Ανδρόνι
κος παίζει. ’Έτσι δπως κάναμε, στα συμπόσια και στις συνάξεις τής αυ
λής, πριν νά έ'ρθουν έδώ μέσα οί ιδέες ένός ποιητή.

ΙΣΑΑΚ ΙΟ Σ: Ό  αύτοκράτορας δέν γίνεται γιά τόν δ χ λ ο ... ό δ- 
χλος είναι γιά τόν αύτοκράτορα, Ένώ, έδώ έγινε τώρα τό άντίθετο. . . 
Καί, στήν ’Ασία, έ'μαθα πώς οί δοΰλοι, λέει, τραγουδούν έπινίκεια. . . 
’Έτσι, ή αύτοκρατορία, άπόμεινε νά είναι κρεμασμένη στίς λέξεις τοΰ 
’Ανδρόνικου. . . (σαρκάζει έμπαθώς). . . Και περιμένουν οί σκλάβοι στά 
κάτεργα γιά νά φορέσουν τά πέδιλα τής θεοδώ ρας... νά πετάξουν οί 
τοξότες τά βέλη τους στή θάλασσα τής ’Α σίας... δμορφη, πού θά γίνει 
έ'τσι ή γή, μέ τήν ειρήνη αύτή τών χριστιανών!!! ’Έ , ’Ανδρόνικε, ω
ραίε αύτοκράτορα, αύτά είναι μονάχα γιά τόν ούρανό... (μέ κάποια 
φιλοσοφική διάθεση). . . Σκεφτήκατε τόν ’Ανδρόνικο νά είναι μοναχός; 
Μπορείτε νά φαντασθήτε τήν αύτοκρατορία νά είναι φτιαγμένη, καθώς 
λέει ό ’Ανδρόνικος, χουρϊς εύ γενεϊς ;. . .  ή', και πάλι, νά είναι μονάχα 
μέ τούς φτωχούς πού οργώνουν τή γή τής Λιβύης ή πού κλαδεύουν τά 
κλήματα τής Κορίνθου;. . . ’Ήθελα νά ήξερα, τότε, άπό ποΰ θά έρχον
ταν οί εύγενεϊς κι’ οί φιλόσοφοι γιά νά κυβερνήσουν τόν κόσμο.. . ’Α
κόμα, ήθελα νά ρωτήσω, αν οί απόστολοι κι’ οί πατέρες τής Εκκλησίας, 
δταν υπόσχονταν πώς δέν υπάρχουν δοΰλοι και άρχοντες και πώς δλοι, 
φτωχοί και πλούσιοι, είναι τό ϊδιο, κουβέντιαζαν μέ τούς άνθρώπους; 
Καί, τώρα, πώς θά κουβεντιάσουμε δναν αύτοκράτορα, πού κυνηγάει 
τά φτερωτά τους λόγια;! (Συμπεραίνει): Καί, δμως, ή αύτοκρατορία 
πρέπει νά ζήσει. . . Τόν ’Ανδρόνικο θά πρέπει νά τόν κάνουμε νά είναι 
αύτοκράτορας.. . Ό  θρόνος δέν βαστάει πάνω του ιεροκήρυκες. *

(Μέ τις λέξεις αύτές, δημιουργεΐται στούς άλλους ενα δέος, πού δείχνεται, 
γιά νά βαρύνει άκόμα πιό πολύ τήν άτόσφαιρα. Πέφτει, δηλ. ενας Υσκιος πανικού 
και συνομωσίας).

ΙΣΑΑΚΙΟΣ (συνεχίζει): Ή  ,Ασία είναι τώρα δίχως τά σύνορα 
τής αύτοκρατορίας. . . ή Κύπρος περιμένει τά καράβια τής αύτοκρατο- 
ρίας. ..  ή Βενετία κι’ ή Ρώμη περιμένουν νά φτάσουν κάτω άπ’ τά τεί
χη μας οί σταυροφόροι τους. ..  Κι’ ό αύτοκράτορας, άφοΰ κυνήγησε τούς 
εύγενεϊς και τούς ισχυρούς, κουβεντιάζει στό παλάτι μέ τά οράματα και 
μέ τούς ίσκιους τής ιστορίας! . ..  Ξέρετε, είναι τραγικό νά περιμένει κα
νένας τόν Προμηθέα. .

ΙΩΑΝΝΗΣ (παίρνει μέρος μέ κάποιο βάρος πρωταγωνιστοΰ): Ό  
αύτοκράτορας είναι ή άρχή πού δένει τόν κόσμο μέ τόν θεό!



«ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ>:'

ΙΣΑΑΚΙΟΣ (άντιδρώντας): Αύτή ή άρχή είναι τώρα ό ’Ανδρόνι
κος!

ΙΟΥΣΤΙΝΑ (μήν άντέχοντας τό βεβαρυμένο κλίμα): Μην κάνου
με νά φαίνονται τόσο φοβερά αύτά τά πράγματα... Νά, ή Αύγούστα, 
λίγο πρίν, έπαιζε μαζί μου και μοΰ έλεγε γιά κάτι καινούργια πλεκτά, 
πού τής έφεραν άπό τήν ’Ιταλία. Δέν έχει στο μυαλό της αύτές τις με
γάλες λ έξε ις ... Τό ϊδιο κι’ ή Δομιτιανή, ή πριγκίπισσα. Τήν ρώτησα 
γιά τήν Αύρηλιανή — τήν ξέρετε αύτήν τή νεοφώτιστη βάρβαρη — και 
χαχάνιζε μπροστά σιούς χρυσούς καθρέφτες... Τώρα, τί καθόμαστε 
έδώ και πασχίζουμε νά πιάσουμε τά λόγια τοΰ ’Ανδρόνικου. . . Αύτός 
είναι ένας ποιητής. Τί σχέση έχουν, αύτά πού άπαγγέλλει, μέ τήν αύ
τοκρατορία; . .. Δέν τόν είδατε πώς χειρονομεί. . λές κι’ άπλώνει τό 
χέρι γιά νά πάρει κάτι άπ’ τά σύγνεφα. (Συνοφρυώνεται άπότομα): 
Ά ,  ν α ί ... είναι κι’ εκείνος ό χαμάλης. .. πού φοβίζει μέ τις φιλοσοφίες 
του.. . Ά ν  δέν μιλούσε μέ τό δνομα τοΰ Χριστού, θά τόν έπαιρνα γιά 
κανέναν μ ά γο ... Στις πατημασιές του, ξέρετε, φυτρώνει κι’ άπό ένας 
βαρύς ίσκιος πού φοβίζει. (Πρός τούς άλλους): Δέν πρέπει νά άφή- 
νουμε τό παλάτι μονάχα μέ τις ίδέες. . . Νά κάμετε συμπόσια, παραμυ
θένιες γιορτές.. . δπως γίνονταν πάντα. .. Μέ τις σκέψεις και τά όνει
ρα μένει κανένας δταν ξεφεύγει άπ’ τή ζωή. . .  Μήν άφήνεται τόν Α ν 
δρόνικο νά έχει καιρό γιά νά κουβεντιάζει μέ τις ίδέες τ ο υ ... Γιατί, 
είναι κρίμα, ό ’Ανδρόνικος, ένας ώραίος αύτοκράτορας πού ό θεός τόν 
στόλισε μέ τόσες χάρες, νά φωνάζει τώρα πώς είναι μονάχος και πώς οί 
φτωχοί θά κληρονομήσουν τήν αύτοκρατορία του! ·

ΑΛΕΞΙΟΣ (πικρά) : «Μακάριοι οί πεινώντες έν τή γή, δτι αύτοί 
κληρονομήσωσι τήν βασιλείαν τών έύρανώ ν»... ’Έτσι δέν είπε ό Χρι
στός;

ΙΟΥΣΤΙΝΑ: Τ ί; . .. ούρανός είναι ή αύτοκρατορία;
ΙΣΑΑΚΙΟΣ (συμπληρώνει): ’Έτσι λέει ό ’Ανδρόνικος!
ΑΛΕΞΙΟΣ (στό ϊδιο πνεύμα): Γι’ αύτό, νά έγκαταλείψουμε τήν 

Βασιλεύουσα στούς φτω χούς... κι’ εμείς νά γίνουμε άγγελοι.
ΙΩΑΝΝΗΣ (έπεμβαίνοντας): Ό  αύτοκράτορας Ανδρόνικος είναι 

ένας άνθρωπος πού δρασκελάει πάνω άπ’ τά σύνορα τής αύτοκρατο
ρίας. . . Δέν είναι γιά νά τόν κρίνουμε ανάμεσα στούς μικρούς άντρες 
πού έκατσαν στό θρόνο τοΰτο, Ίσαάκιε. . . Πρέπει νά τόν ίδείτε, τήν 
ώρα πού είναι ολομόναχος! Μοιάζει νά ονειρεύεται πώς έξουσιάζει τόν 
ούρανό... Λέει πράγματα πού φαντάζουν νά είναι κανένα, παραμύθι. 
(Οί άλλοι τόν προσέχουν) : Μιά φορά, τόν είδα νά ξαμώνει μέ τά χέ
ρια, γιά νά κομίσει τι ςθάλασοες. ..  Λές κι’ ή γή είναι ένα πορτοκάλι 
στά χέρια του. . . Έδώ, στήν Ασία — είπε — οί άνθρωποι θά φυτέψουν 
φοινικόδεντρα, στις κίτρινες ακρογιαλιές. Και θά έρχεται ό θεός, στις 
νύχτες τόν Αύγουστο, περπατώντας πάνω στούς άφρούς τής θάλασσας. . . 
θά έχει στήν ξανθή τόυ κόμη τό q^YY0pi πού θά κάνει τά στάχυα νά ψω
μώνουν, και τούς καρπούς νά ώρηιάζουν. Και τήν αύγή θά (ρυτεύει τό 
γιαλό μέ κρίνα. ..

ΙΣΑΑΚΙΟΣ (άντιδρώντας): Οί Τούρκοι,... οί ’Ά ρ α β ες ,... οί 
Πέρσες,. . .  οί Σ λα ΰοι,... όλοι αύτοί θά άναμερίσουν, γιά νά συναντή
σουν οί χριστιανοί τό Χριστό στήν Άσία;

ΙΩΑΝΝΗΣ: Κι’ αύτοί, λέει ό ’Ανδρόνικος... κι’ αύτοί θά ήμερώ-
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σ ο υ ν ... 'Ο θεός δέν χωρίζει τούς άνθρώπους... Κι’ όταν ξανάρθουν 
κοντά του, θά είναι χωρίς δπλα και θά πάρουν άπ’ τό χέρι του τήν 
ειρήνη. . .  Ναί, είδα τόν ’Ανδρόνικο νά γίνεται κάτι πού θύμιζε ουράνιο 
τοξο. Και τρόμαξα. . . ’Έ λεγε πώς ήρθε στήν ιστορία, γιά νά καταργήσει 
τήν εξουσία τών άνθρώπων πάνω στούς άνθρώπους τής αύτοκρατορίας 
τοΰ θ ε ο ΰ . . .  Κι’ δταν τόν ρώτησα: Αύγουστε, θά άφήσουν oi βασιλιά
δες, οί σουλτάνοι, οί άρχηγοι τών άλλόθρησκων νά κάμεις τή γή μιάν 
αύτοκρατορία τών χριστιανών;. . .  Τότε, ό ’Ανδρόνικος έκαμε κι’ άνασή- 
κωσε κείνο τό άετήσιο βλέμμα του, γέλασε σάν άθώο παιδί, καί μέ κύτ- 
ταξε ήσυχα. Κείνη τή στιγμή, φαίνονταν σάν νά είχε γυρίσει άπό κάνα 
ταξίδι μακρυνό. Και απάντησε: Ναί, ’Ιωάννη, γιατί αύτοί δέν έχουν νά 
δώσουν από εκείνα πού ζητούν οί άνθρωποι. . . Ξέρεις, ’Ιωάννη, τί 
είναι ή αύτοκρατορία χωρίς αύτό πού ζητούν οί χριστιανοί;. . .  ένας 
θρόνος μονάχα. . . Κι’ ό Χριστός δέν ήρθε μονάχα γι’ αύτόν τόν θρόνο. 
ΤΗρθε γιά τούς άνθρώπους, γιά δλους τούς άνθρώπους. . .  Καί ξέρεις, 
άκόμα, γιατί τόν σταύρωσαν οϊ άνθρωποι;. . .  ’Έ , γιά έναν θρόνο, πάλι. ..
Κατάλαβες, Ι ω ά ν ν η ; . . .  ’Αλλά, δχι, δ χ ι .. .  δέν είναι εύκολο γιά έναν 
αύτοκράτορα, γιά έναν λογοθέτη, νά καταλάβει...  Είναι ή πορφύρα... 
είναι ή αθλιότητα τών φτωχών. . .  είναι τό θέαμα τών μονομάχων. . .  τά 
αϊματα, οί καπνοί οί στάχτες άπόναν πόλεμο.. . Αύτά είναι, ’Ιωάννη, πού 
χορταίνουν τόν άνθρωπο. . .  Καί, γι’ αύτό, ή δική μας αύτοκρατορία δέν 
είναι μονάχα ένας θρόνος, άλλά μιά ύπόσχεση γιά τήν ειρήνη καί τήν 
άγάπη, πού ύπάρχει πέρα άπό τά πάθη, πέρ’ άπό τή λάμψη και τήν πορ
φύρα. . . Ναί, ορκίζομαι, Ιω άννη, πώς έτσι ε ίνα ι.. , Ό  Χριστός περπά
τησε άνάμεσα στούς άνθρώπους, προσφέροντας τόν λόγο του, στά πει- 
νασμένα πάθη τους, Κι’ δσοι τόν γεύτηκαν, αύτόν τόν λόγο, τόν έκαμαν 
τροφή και τόν έκαμαν δνειρο. .. Άπό κεϊ, ’Ιωάννη, ξεκινάει κι’ ό θρό
νος ό δικός μου. . . Τί κρίμα, ’Ιωάννη, πού οί νέοι θρόνοι δέν έγιναν 
μονάχα γιά τό λόγο τής άγάπης. . . Χρειάστηκαν κι’ αύτοί καινούργιο, 
χριστιανικό τίμημα, γιά νά στηθούν. . .  ή έξαγορά τών χριστιανικών ελ
πίδων πού ποτίστηκε άπό τό άνθρώπινο αίμα. .. Τά τείχη αύτά, πού βλέ
πεις, βαραίνουν χίλια διακόσια χρόνια πάνω στό θρόνο τής αύτοκρα
τορίας... Ναί, ’Ιωάννη, ορκίζομαι πώς, αύτά δλα, είναι ή αλήθεια...
Τόση πίστη, τόσα δνειρα, τόση θυσία, τόσο αίμα, ό Γολγοθάς άκόμα, χρει
άστηκαν, γιά νά φτιάξουμε μονάχα έναν καινούργιο θρόνο! ! ! (Οίστρη- 
λατημένος): Καί, τότε, ό ’Ανδρόνικος, δρθιος καί χειρονομώντας (ση
κώνεται, ταυτόχρονα, καί χειρονομεί πράγματι), άπόμεινε αύτοκράτο
ρας. . . (στό μεταξύ, καταλαμβάνεται άπό παραλήρημα καί φωνάζει ξα
νά) : ’Έ , χρστιανοί! δέν ά κ οΰ τε;!... είμαι ή φωνή τής ερήμου... έ, 
χριστιανοί, ξυπνήστε! (Συνέρχεται κάπως καί, μέσα στή σιωπή πού προ- 
κάλεσε ή άφήγησή του, προσπαθεί νά τερματίσει χαμηλότονα): Ναί, Ί - 
σαάκιε, αύτός ό αύτοκράτορας έχει κάποια δύναμη, κάτι σάν σύγνεφο 
πού κάθεται πάνω στήν αύτοκρατορία... Δέν ξέρω ,.. Μοΰ φαίνεται 
πώς γιομίζει ολόκληρο τό παλάτι μέ τόν ίσκιο του.

(Γιά  ενα - δυο λειττά, κυριαρχεί μιά βαρειά άτμόσψαιρα, μιά σωστή, ττου ττροσ- 
δίνει τόν τόνο άττόνα δέος. Μέσα σ' αυτο, ο Αλέξιος και ί) Ιουστινα, άθρι/βοι και 
σιωπηλοί, έγκαταλείττουν τή σκηνή. Και μένουν, άφωνοι και άκινητοι, για λιγο, 
οί άλλοι δύο, χωρίς νά προσέξουν τήν άποχώρηση).



ΙΣΑΑΚΙΟΣ (θέλοντας νά άντιδράσει): Ναί,.·· εΐναι μιά δύναμη, 
πού δμως σείει τώρα τήν αύτοκρατορία. .. ό ’Ανδρόνικος εϊναι ένας 
αιρετικός ποιητής πού στέφθηκε αύτοκράτορας, γιά νά εξουσιάσει τήν 
ιστορία και τό θρόνο τών χριστιανών. . . Μιά πυρκαϊά, Ιω άννη, πού ανά
βει άπό τά ίδια μας τά ίμάτια. ..  Ό  ’Ανδρόνικος άρνήθηκε νά κρατήσει 
αύτόν τόν θρόνο γιά τήν αύτοκρατορία. .. θά άφήσουμε τήν αύτοκρατο
ρία τών χριστιανών χωρίς £ναν αύτοκράτορα κι’ έναν θρόνο;. .. ’Έ , ’Ιω
άννη,. ..  υστερ’ άπό έμας, θά έρθει ό όχλος άπό τόν Ιππόδρομο!

ΙΩΑΝΝΗΣ (άμύνεται): Ίσαάκιε,. . . ξέρεις τί είναι ένας θρόνος...  
ξέρεις τί είναι ένας αύτοκράτορας.. . ξέρεις τί είναι ένας ’Ανδρόνικος;
’ ΙΣΑΑΚΙΟΣ (άνημέτωπος): Ξέρω τί είναι ό όχλος. Αύτό εχει ση
μασία . .. Ό  όχλος ζητάει νά έ'χει έναν θρόνο, έστω κι’ άν αύτός είναι 
χτισμένος πάνω στόν ϊδιο του τόν τράχηλο. .. Αύτόν τόν θρόνο πρέπει 
νά φυλάξουμε, ’Ιωάννη. . . 'Όσο γιά τόν αύτοκράτορα, είναι ό ιππόδρο
μ ο ς . . . 'Ό  όχλος θέλει μονάχα αύτοκράτορα, γιά νά τόν ύπηρετεΐ, γιά 
νά δυναστεύεται άπ’ αύτόν, γιά νά ναιώθει, τέλος πάντων, πώς ύπάρχει 
ή δύναμη, ή εξουσία, ό πλοΰτος, ή δόξα. . . δλ’ αύτά πού δέν έ'χει ό ό
χλος. Γι’ αύτό, τόν ντύνει μέ τήν πορφύρα. . . γι’ αύτό και τόν προσκυ
νάει. Πρέπει νά έ'χει ένα είδωλο, πού νά είναι στημένο μέσα στό φώς, 
πού νά είναι πάντα απλησίαστο άπ’ τόν κοινόν άνθρωπο. . . Κάτι, δηλα
δή, άπόναν άνθρώπινο θ ε ό . . . Αύτός είναι ό αύτοκράτορας,' ’Ιωάννη.

ΙΩΑΝΝΗΣ (φιλοσοφώντας): Οί χριστιανοί. .. οί ίδέες γιά τήν 
αδελφοσύνη, οί πόλεμοι γιά τήν αύτοκρατορία... δλ’ αύτά, Ίσαάκιε;!

ΙΣΑΑΚΙΟΣ: "Ολ’ αύτά, Ιω άννη, είναι λόγια τοΰ ’Ανδρόνικου... 
ενός ποιητή, πού έγινε αύτοκράτορας γιά νά κάμει τήν αύτοκρατορία ώ- 
ραίους στίχους... Ν ά ,...  δπα>ς ό Νέρωνας. . . (Γιά ένα λεπτό, άνατριχιά- 
ζει ό Ιωάννης, ένώ ό Ίσαάκιος, πού ταράχτηκε κάπως άπ’ τόν βαρύ λόγο 
πού είπε, ξαναβρίσκει τήν αύτοκυριαρχία τ ο υ ): Ναί,. .. ναί, Ιω άννη . . . 
δπως ό Νέρωνας. .. Δέν έχει σημασία αν ό αύτοκράτορας είναι χριστια
νός ή ειδωλολάτρης... Ό  Νέρωνας έκαψε τή Ρώμη, όχι γιατί είταν χρι
στιανική, άλλά γιά νά τήν κάμει ένα τραγούδι... Τό ϊδιο πάει νά κά
μει τώρα καί ό ’Ανδρόνικος... έστω καί έν όνόματι τών χριστιανών. . . 
Γιά έναν αύτοκράτορα είναι πάντα τό ϊδιο. . . δπως είναι άκόμα τό ίδιο 
καί γιά τόν όχλο.

ΙΩΑΝΝΗΣ (άντικρούοντας) : Τότε, ή αύτοκρατορία τών χριστια
νών, γιατί έγινε καί γιατί ύπάρχει. . . γιατί ύπάρχει. . . γιατί δέν είναι 
τό ϊδιο μέ τις άλλες άύτοκρατορίες;. .. ( ’Αποφασιστικά) : Ίσαάκιε, τώ
ρα, καταλαβαίνω, γιατί ή αύτοκρατορία, χωρίς τόν ’Ανδρόνικο, θά γίνει 
ένα όνομα μονάχα, ένα κενό ντυμένο μέ τήν πορφύρα τής ιστορίας 
της. .. μιας ιστορίας πού γίνηκε μέ τά ώραιότερα όνειρα τών άνθρώπων 
τό αγιο αίμα τών χριστιανών χίλια διακόσια χρ όνια ... Ναί, Ίσαάκιε, 
ένα όνομα, πού θά χρειάζεται λέξεις και σύμβολα γιά νά πάρει δύναμη 
καί γιά νά φτιάξει π ύργους... ’Έτσι δέν είναι (ρτιαγμένα τά τείχη 
πού ζώνουν τις πόλεις καί πού χο>ρίζουν τά χέρια τών άνθρώπων πάνω 
στή γ ή .. .  ’Έ , Ίσαάκιε! ή αύτοκρατορία τούτη δέν είναι δική μας μο
νάχα . . . είναι ή αύτοκρατορία πού ξεκίνησε άπόναν λόγο τοΰ θ ε ο ΰ . . . 
1Υ αύτό άνήκει σέ δλους τούς άνθρώπους πού ζητούν αύτόν τό λόγο. . . 
("Ηρεμα καί σταθερά): Νοιώθω νά αφυπνίζομαι, Ί σ α ά κ ιε!... άπόναν 
λήθαργο. Ό  ’Ανδρόνικος έχει δ ίκ ιο !... Χωρίς αύτόν τόν λήθαργο,



«ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ »

τί θά γίνονταν οι αυτοκρατορίες! . . . "Ολοι μας φοβούμαστε τόν 
’Ανδρόνικο; Ξέρεις γιατί; Γιατί αύτός φωνάζει νά ξυπνήσουν οί 
χριστιανοί!, γιά νά τό νάκούσουν!! ! Γι’ αύτό λέει πώς είναι ολομόνα
χος έδώ μέσα. . . θέλει νά σηκώσει τά λόγια εκείνα, πού έγιναν μονάχα 
ένα κήρυγμα γιά τόν ούρα νό ... πού έφυγαν απ’ τή ζωή τών άνθρώ
πων. . . (Μ ονολογεί) : θ εέ  μου, πώς θά δαμάσει αύτήν τήν δύναμη πού 
τώρα έγινεν ένα ποτάμι... ( ’Απότομα): Ίσαάκιε!, είμαστε κΓ εμείς 
κάτι άπ’ αύτήν τήν ιστορία. . . Πρέπει νά έχουμε κι’ έμείς κάτι άπ’ αύτά 
πού λέει ό ’Ανδρόνικος. Δέν το νοιώθεις αύτό, δταν ό αύτοκράτορας έρ
χεται, σάν νά ξύπνησε άπό κάνα βιβλικό όνειρο, και φωνάζει: «’Έ, χρι
στιανοί, φ ω νά ξτε!... γιά νά μήν είμαι ολομόναχος... ’Έ , χριστιανοί, 
φωνάξτε! γιά νά άκούσω! . . . Είμαι φωνή βοώντος έν τή έρήμψ...». 
(Στό μεταξύ, ό Ίσαάκιος μένει ακίνητος και τόν κυττάζει σάν άντίπα- 
λος. Ό  ’Ιωάννης, ϋστερ’ από κάποια εσωτερική δραματική σύγκρουση, 
εκφράζεται μέ κάματο). .. Ό  λήθαργος. .. ό λήθαργος είναι πού θά κρα
τήσει και τόν θρόνο τής αύτοκρατορίας τών χριστιανών;... Και ποιος 
θά άπλώσει τό χέρι στήν φλεγόμενη 6άτο, Ίσαάκιε;. . .  Ό  ’Ανδρόνικος 
είναι τάχα ή δύναμη τής αύτοκρατορίας ή ενα όνειρο πού τό περιμένουν 
οί άνθρωποι;. . .  Τί άλλο, θά άπόμεινε νά περιμένουν, άν δέν είναι ό 
'Ανδρόνικος αύτοκράτορας;!

ΙΣΑΑΚΙΟΣ (άπό τή θέση τοΰ άντίδικου): θά  περιμένουν έναν 
αύτοκράτορα, ’Ιω ά ννη ... έναν αύτοκράτορα χωρίς όνειρα ... έναν αύ- 
τοκράτορα πού νά άγαπάει τόν θρόνο του. .. πού νά ύπάρχει μονάχα γΓ 
αύτόν τό θρόνο! . . .  Γιατί, ό θρόνος ’Ιωάννη, δέν είναι μιά λέξη πού νά 
κάνει τις κληματαριές ν ’ άνθίζουν. .. Είναι μιά κατάξερη κορφή, πού πρέ
πει νά τήν άνεβαίνουν μονάχα οί αύτοκράτορες. . .  Πέρ’ απ’ αύτήν, εί
ναι ό θ ε ό ς ! . . .  Κατάλαβες, ’Ιωάννη, γιατί είναι ένας θρόνος;

ΙΩΑΝΝΗΣ (άκολουθώντας τήν συζήτηση): Ναί, Ίσαάκιε, ό ’Αν
δρόνικος, σ’ αύτήν τήν κατάξερη κορφή, στήθηκε μονάχος και φωνάζει. 
(Γίνεται ξανά έξαλλος και κραυγάζει): «Έ , χριστιανοί, ξυπνήστε!., 
έδώ είμαι ολομόναχος... θέλω  νά γκρεμίσω αύτήν τήν ερημιά πού βα
ραίνει σέ τούτη τήν κατάξερη κορφή!! !».

ΙΣΑΑ Κ ΙΟ Σ: Ζητάει τόν όχλο!
ΙΩΑΝΝΗΣ: Τούς χριστιανούς... δλους τούς άνθρώπους τοΰ θ ε 

οΰ ! πού έχουν όνειρα, γιά τόν ιδρώτα καί γιά τό ψωμί τους. . .  γιά τό 
αίμα πού χύθηκε!

ΙΣΑΑΚΙΟΣ (συνεχίζει, ταραγμένος κάκως): Τά όνειρα ένός θρό
νου δέν είναι τά όνειρα πού έ'ρχονται άπ’ τόν ιππόδρομο. . .  Ξέρει, ό 
’Ανδρόνικος πώς είναι τά όνειρα ένός θρόνου;

ΙΩ Α Ν Ν Η Σ: - ’Από χρυσάφ ι... άπό αρμυρόν ιδρώτα καί άπό κόκκι
νο αίμα. . . ’Έτσι λέει ό ’Ανδρόνικος. . . Ναί, Ίσαάκιε!. . .  Αύτή ή κατά
ξερη κορφή που είπες πώς χωρίζει τόν άνθρωπο άπό τό θεό, δέν τήν 
έφτιαξαν οί χριστιανοί. . . Τήν έ'φτιαξαν οί αύτοκράτορες γιά έναν θρό
νο δικό τους. ν  Ναί, άπό λαμπρό χρυσάφι, άπό άρμυρόν ίδρωτα κι’ άπό 
κόκκινο αίμα. . . 'Όμως, ή αύτοκρατορία τών χρισπανών ξεκίνησε άπόνα 
λόγο τοΰ Χριστοΰ, πού θερμαίνει τούς κόρφους τών άνθρώπων. .. "Ενας 
θρόνος μ ο ν ά χ α  χί θά είχε, τάχα, νά δώσει στούς άνθρώπους πού περι
μένουν .. . Είδες εκείνο τό άγαλμα πού θά στήσει ό ’Ανδρόνικος στήν 
πύλη τών Σαράντα Μ αρτύρων;... ’Έ , Ίσαάκιε, ό αύτοκράτορας μέ 
τά ροΰσα ένός έργάτη είναι ένας ολόκληρος λαός!



ΙΣΑΑΚΙΟΣ: Ιωάννη, ξέρεις πόσα κεφάλια κρέμονται άπ’ αύτές 
τις λ έ ξ ε ις ;! ...  Ξέρεις πώς ή αύτοκρατορία δέν είναι αύτό τό άγαλμα 
στήν Πύλη τών Σαράντα Μ αρτύρων;... Ξέρεις πώς ένα σκήπτρο δέν 
γίνεται δρεπάνι οτά χέρια ένός αύτοκράτορα;... Ξέρεις τί ζητάει άπ’ 
τήν αύτοκρατορία ή ιστορία;... Ναί, Ιω άννη, είσαι ό Μέγας Λογοθέ
της. ..  κι’ έχεις πάνω σου τόν ϊσκιο δώδεκα αιώνων.. .  ’Έ χεις νά φυ
λάξεις έναν αύτοκράτορα. .. έχεις νά φυλάξεις έ'να θρόνο τών χρι
στιανών !

ΙΩΑΝΝΗΣ: Ή αύτοκρατορία τών χριστιανών δέν είναι ένας θρό
νος . . .  Ό  ίσκιος τών δώδεκα αιώνων δέν είναι μονάχα πάνω σ’ έναν αύ
τοκράτορα . . .  οι νεκροί και οί καμμένες πολιτείες. . .  τά έ'ρημα λιμάνια 

• κι’ οί πεδιάδες μέ τά όστα τών στρατιωτών. .. οί άλυσίδες πού σκούρια
σαν πάνω στήν ανθρώπινη σάρκα. ..  οί ώρηιοι καρποί... οί γλάστρες μέ 
τα λουλούδια τής πασχαλιάς. .. τά πανηγύρια και τά στέφανα τών γά- 
μ ω ν... Ναί, είναι μιά αύτοκρατορία πού φύτρωσε στά πατήματα τοϋ 
Χρίστου πάνω στό γήϊνο χώμα. . . Γιατί, δέν ήρθε ό Χριστός γιά νά φτιά
ξουμε, στό όνομά του, έναν άλλο θρόνο.. . Ναί, έχει δίκιο ό ’Ανδρόνι
κος. Πρέπει νά γκρεμίσουμε τις βαρείες πόρτες, γιά νά άγναντέψουμε 
μακρυά, πέρ’ άπ’ τούς πύργους τών τειχών. -

ΙΣΑΑΚΙΟΣ (κατηγορηματικά): ’Ιωάννη, ρίχνεις ένα δαυλό ά- 
ναμμένο, γιά νά κάψεις τήν αύτοκρατορία!... Ό  ιππόδρομος ζητάει 
αίμα... ζητάει λ έξ ε ις ...  ζητάει έναν αύτοκράτορα... Κι’ οί τοξότες 
στήν ’Ασία, κι’ οί ναύτες στήν Κύπρο θέλουν έναν αύτοκράτορα.. .  Τά 
λουλούδια στις φτωχικές γλάστρες είναι γιά έναν ποιητή!

ΙΩΑΝΝΗΣ (μέ ηρεμία προσευχής): ΤΩ θ εέ  μου! Πώς θά ημερώ
σουμε αύτήν τήν ιστορία τών ανθρώπω ν!... (Συντριμμένος άπό μιάν 
αποτίμηση τής κατάστασης) : Ίσαάκιε, ή αύτοκρατορία πρέπει νά φέρει 
οτούς ανθρώπους αύτά πού ύποσχέθηκε. Μονάχα έ'τσι θά ζήσει! . . .  Καί 
δέν θά ζήσει μέ τόν ιππόδρομο, μέ τούς τοξότες στήν ’Ασία και μέ τούς 
ναύτες στήν Κ ύπρο... Γιατί, άλλοιώς, θά εϊταν τό ίδιο μέ τις αύλές τών 
βαρβάρων. .. Και δέν θά έφτανε μέχρις έδώ. θά  είχε σβήσει κι’ αύτή, δ
πως κάθε αύτοκρατορία πού δέν έχει νά δώσει τίποτα στούς άνθρώ
πους. .. Κατάλαβες, τώρα, Ίσαάκιε, πώς ό ’Ανδρόνικος δέν είναι μονά
χα ένας αύτοκράτορας... πώς δέν είναι καν ένας αύτοκράτορας;

ΙΣΑΑΚΙΟΣ: "Ομως, Ιω άννη, ή αύτοκρατορία χρειάζεται έναν αύ
τοκράτορα πάνω σ’ έναν θρόνο!

ΙΩΑΝΝΗΣ (μέ σκληρότητα): Τότε, θά πρέπει νά περιμένουμε νά 
ξανάρθει ό Χριστός στή γ ή ! . . .  "Ομως, Ίσαάκιε, γιατί ήρθε καί δέχτηκε 
νά καρφωθεί στό σταυρό;. . .  Γιά νά στέψουμε καινούργιους αύτοκρά- 
τορες κι’ εύγενεΐς. .. γιά νά γίνουν χριστιανοί γαιοκτήμονες. ..  γιά νά 
βαφτίσουμε δούλους στό δνομα τής Α γίας Τριάδος. . . Γιατί, λοιπόν, 
νά είναι ό ’Ανδρόνικος ένας ποιητής. . . ένας αιρετικός πού στέφθηκε 
αύτοκράτορας... ένας Νέρωνας! (Μέ έπισημότητα καί θέρμη άπό συγ
κίνηση καί άναγνώριση): Ίσαάκιε!, ορκίζομαι νά φυλάξω πίστη στήν 
αύτοκρατορία καί σιόν ’Α νδρόνικο!... ’Ό χι, Ίσαάκιε, δέν πάσχει ό 
αύτοκράτορας. . . έμεΐς πάσχουμε πού έχουμε τά αξιώματα τής αύτοκρα- 
τορίας... Ναί, ναί, γι’ αύτό πάσχουμε, Ί σ α ά κ ιε !... Φοβούμαστε μήν 
τά χάσουμε... φοβούμαστε νά ζήσουμε χωρίς έναν θρόνο κΓ έναν αύ
τοκράτορα. .. Γιατί νά φοβούμαστε;. . . γιατί;. . . Είμαστε τόσο κενοί;!

ΙΣΑΑΚΙΟΣ (σκληρά): Αύτός ό δχλος θά ζητήσει νά σταυρωθήτεί



. ..Γ ιά  τήν εξιλέωση τής ιστορίας... Ναί, αύτός ό δχλος πού έφερε 
τόν ’Ανδρόνικο, φορώντες στεφάνια άπό άνθισμένες άγράμπελες και 
τραγουδώντας τόν ερχομό του, τώρα, ζητάει έναν θρόνο κι’ έναν αύτο
κράτορα. . . Ναί, Ιω άννη, θά ζητήσει νά σταυρωθεί ό ’Ανδρόνικος, γιατί 
θέλει τόν αύτοκράτορα. . . Πρέπει, λοιπόν, νά γίνουμε ερημίτες, νά γί
νουμε ποιητές, γιά νά σώσουμε τήν αύτοκρατορία;. . , ’Ό χι, Ιω ά νν η !. .. 
Ή  γή δέν είναι ένα όνειρο, μιά προφητεία, γιά νά χωρέσει στό κεφάλι 
ενός ποιητή ή στά βιβλία ενός μοναστηριού... Είναι δεμένη μέ άνθρώ- 
πινα πάθη. Κι’ δσοι θέλησαν νά ταράξουν τήν άνθρώπινη τά ξη ... δσοι 
θέλησαν νά λύσουν τις άλυσίδες τους, τούς κρέμασαν... θά περιμένου
με, λοιπόν, νά έρθουν γιά νά στήσουν τό ικρίωμα... (Έξάπτεται και 
φωνάζει, σχεδόν ύστερικά): ’Ό χι, ’Ιωάννη!!! ’Ό χι, ’Ανδρόνικε!!! ό 
αύτοκράτορας είναι Ιερός. .. ό θρόνος εινα ιμονάχα γιά έναν αύτοκρά
τορα !

ΙΩΑΝΝΗΣ (τό ϊδιο ύστερικά, σέ μιά δραματική κορύφωση): Ψέμ- 
ματα! ! ! Οί χριστιανοί δέν σταυρώθηκαν γιά έναν αύτοκράτορα... γιά 
έναν θρόνο ενός αύτοκράτορα. .. Ψέμματα! . . .  01 χριστιανοί έ'φτιαξαν 
τήν αύτοκρατορία στό όνομα τοΰ θεοΰ, όχι στό όνομα ενός αύτοκράτο
ρα! . . .

ΙΣΑΑΚΙΟΣ (καθώς κορυφώνεται ή σύγκρουση, φεύγει, σέ κα
τάσταση παραφροσύνης, ένώ φωνάζει άκόμα την στιγμή πού έξαφανί- 
ζεται πίσω άπό τά σκηνικά): Είναι μονάχα λ έξε ις ... λέξεις γιά τούς 
ποιητές. . . λέξεις γιά τούς καλογήρους. . . λέξεις γιά τόν όχλο!

ΙΩΑΝΝΗΣ (μόνος στή σκηνή): θ εέ  μου, σ’ εύχαριστώ, πού ύπάρ- 
χει κάτι γιά νά πιστέψω. ..

(Στή μεταξύ, χαμηλώνει ό φωτισμός καί πέφτει ή αυλαία, γιά 3 λέπτα).

ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΚΤΗ

(' Οταν σηκώνεται ή αύλαία, στή σκηνή είναι ό 'Ανδρόνικος καί ό Νιτήτας 
Χωνιάτης. Καί, πίσω ά π ’ τόν ’Ανδρόνικο, είναι τό άγαλμα, πού άναφέρεται στά 
προηγούμενα. Παραστάνει τόν 'Ανδρόνικο μέ τά ρούχα καί τήν έμφάνιση τού άχθο- 
φόρου, ένώ στά χέρια του κρατάει δρεπάνι, ριγμένο στόν καρπό, στή δεξιά μεριά 
καί, στό άλλο, ενα κλωνάρι άγράμπελης. Οί δυό άντρες, υποτίθεται πώς έ'χουν προ
χωρημένη συζήτηση, σέ κλίμα μιάς τραγωδίας, πού κρέμεται άκόμα, λίγο πριν 
ξεσπάσει) ,

ΝΙΚΗΤΑΣ ΧΩΝΙΑΤΗΣ) (είναι πολύ μακρυνός, σάν ποιητής, κα
θώς σηκώνεται όρθιος, γιά νά μιλήσει χειρονομώντας): Τό χέρι ενός 
άνθρώπου δέν φτάνει γιά νά συναντήσει τό θ ε ό . .. Μήν άπλώνεις, ’Αν
δρόνικε, νά χαράξεις έκεΐ τό μήνυμα τής αυτοκρατορίας, άφοΰ κι’ έσύ 
άπόμεινες ένας άνθρωπος. . . Τί κρίμα!. .. Ξέρω πώς είσαι εύειδής, πώς 
είσαι άρρενωπός, πώς είσαι ένας ποιητής κι’ ένας αύτοκράτορας. . . Ναί, 
'Ανδρόνικε, ξέρω άκόμα πώς υπνωτίζεις τόν όχλο μέ τις λέξεις. .. Είσαι 
αύτό πού μπόρεσε να γεννηθεί άπ’ τήν άρχαία πατρίδα μας, τήν Ελλάδα, 
κι’ άπ’ τό χριστιανικό λόγο τής αύτοκρατορίας. .. (Στό μεταξύ, ό ’Αν
δρόνικος τόν παρακολουθεί άφαιρημένος). . .  Έ νας αύτοκράτορας, δμως, 
δέν γίνεται τίποτα παραπάνω άπόναν άνθρωπο ντυμένον τήν πορφύρα 
και φορτωμένον τόν ϊδιο του τόν θρόνο. . . Δέν φτάνουν τά άνθρώπινα
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χέρια νά αγγίξουν τόν ούρανό... Ξέρεις ιί ζήτησαν άπό σένα οι χρι
στιανοί;

ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ (ήρεμα): Ζήτησαν τόν αύτοκράτορα.
ΝΙΚ. ΧίΙΝΙΑΤΗΣ: ’Ό χι, πάντως, έναν άνθρωπο... Κουράστηκαν 

νά περιμένουν άπ’ τούς άνθρώπινους αύτοκράτορες. Και ζήτησαν νά έρ
θεις άπ’ τόν ούρανό. .. Νά είσαι ώραϊος, δυνατός καί νά μήν έχεις τό 
σπαθί στή ζώνη. Και φάνηκες έσύ, ’Ανδρόνικε, δπως ονειρεύονταν... 
Σέ ύμνήσαμε. .. έστρώσαμε δάφνες νά πατήσεις, καί. .. στεφανώθηκαν 
μέ λουλούδια τά κεφάλια τών έφηβήων, γιά νά γιορτάσουμε τόν ερχο
μό σου, ’Ανδρόνικε. .. Στό όνομά σου, ’Ανδρόνικε, οί φτωχοί έπιναν νε- 

,ρό και ορκίζονταν πώς ήρθες άπ’ τήν προσευχή τ ο υ ς ... Ξέρεις, τρι- 
σαύγουστε ώραΐε, τί προνόμιο είχες στήν άνθρώπινη ιστορία;. . .  Νά 
ζεϊς δώδεκα αιώνες! . . .  Και νά πιστεύουμε πώς, δταν θά περπατήσεις 
πάνω στά τείχη τής Βασιλεύουσας, ό θεός θά ρίξει τό ούράνιο τόξο άγ
γελο στή γ ή ! . . .  ( μέ τό ανάστημα και τό θάρρος ένός φίλου και ίδεολό- 
γου). ’Έ, δέν στάθηκες άξιος νά ζωντανέψεις αύτούς τούς πόθους... 
νά κρατήσεις αύτά τα οράματα, πού φύλαξαν οί χριστιανοί στό ϊδιο 
προσκέφαλο μέ τόν υπνο τους! . ..  Κι’ ήρθες, ώραΐε ’Ανδρόνικε! . . .  ’Ήρ
θες, ντυμένος τήν ϊ'δια πορφύρα, πού άφησαν πάνω στό θρόνο οί άνθρώ- 
πινοι αύτοκράτορες. . . Τό ϊδιο άνθρωπος, τό ϊδιο φτωχός άπό ούρανό, δ
πως οί αύτοκράτορες ένός θρόνου. .. Δέν άπλωσες ένα χέρι χωρίς δπλα, 
γιά νά είρηνέψουν οί χριστιανοί. . . Δέν ήρθες, μονάχα μέ τά σαντάλια 
καί τό σταυρό, σάν ένας απόστολος, άλλά ήρθες κι’ έσύ σάν ένας ισχυ
ρός. .. Τί κρίμα, ’Ανδρόνικε. . . Οί κάμποι κιτρίνισαν τά ώριμα στάχυα 
κι’ οί·τοξότες κοιμήθηκαν μ’ έναν ταραγμένον ύπνο. . . ’Έ , Τρισαύγου- 
στε. .. ήρθε ένας άνθρωπος κι’ δχι ένα ιδανικό... Δ έν ζητήσαμε αύτό 
άπό τόν ’Ανδρόνικο... Κι’ έσύ, τώρα, τί θά ζητήσεις άπ’ αύτόν τό λαό, 
πού είχε τόν ερχομό σου κρυμμένον μέσα στό καντήλι άπ’ τό εικονοστάσι 
του; . . .  Τί θά πει, ’Ανδρόνικε, γιά τό αίμα πού χύθηκε πάνω στό θρόνο 
πού κάθησες;!

(Μεσολαβεί μιά βαρεία σιοπτή πού άπομακρυνει τούς δυό άντρες).

ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ (ενώ περηιένει πάντα κάτι μεγαλύτερο): Πάψε!
. . .Λές ψέμματα. .. Πάψε, Νικήτα Χωνιάτη, νά ζήτας άπόναν άνθρωπο 
νά γίνει ένας Χριστός!

ΝΙΚΗΤ. ΧΩΝΙΑΤΗΣ (συνεχίζοντας) : Ναί, ’Ανδρόνικε, ύπνώτι- 
σες τούς χριστιανούς τής αύτοκρατορίας μ’ ένα όνειρο πού δέν είναι 
ανθρώπινο. Γιατί τό περίμεναν αύτό τό όνειρο, γιά νά χορτάσουν οί πει- 
νασμένοι. .. γιά νά στεγνώσουν οί πληγές τους. . . γιά νά χορταριάσουν 
οί φυλακές. ..  ·

(Στό σημείο τοΰτο, ό ’Ανδρόνικος τινάζεται, διακόπτει άπότομα τόν Νικήτα 
Χωνιάτη, καί ρίχνεται σ ’ εναν παραληρηματικό μονόλογο).

ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ (πρός τόν Νικ. Χωνιάτη): Τά πήρατε δλ’ άπ’ τή 
γή, γιά νά τά κάνετε σύγνεφα καί νά τ’ άφήσετε πέρ’ άπ’ τή ζωή. . .  σε 
μιά ζωή ύστερ’ άπ’ τόν θάνατο. . . θέλετε νά κάμετε ύπεύθυνον τό θεό  
γιά τις πράξεις τών άνθρώπων πάνω στή γή. . . ύπεύθυνον γιά τήν ς>υγή



σας άπό τούτη τή γ ή . ..  Και ζητήσατε άπό μένα νά γίνω £νας αύτοκρά
τορας τών ίσκιων; ! . .  . "Ενας αύτοκράτορας δίχως άνθρώπινη εξουσία. .. 
'Ένας αύτοκράτορας στόν ούρανό... "Ενας αύτοκράτορας καλόγηρος!. . .  
Νά έρθω άπ’ τά προσευχητάριο. .. νά εχω πάνω μου τό πηγμένο κερί άπ’ 
τις δεήσεις τής όλονύκτιας προσευχής. . .  ( Γίνεται υστερικός): Ναί, γι’ 
αύτό σας ονόμασαν σοφούς, οι άρχοντες. . .  και σας άφησαν νά ζητάτε 
τόν αύτοκράτορα εξω άπ τή γή πού εξουσιάζουν αύτοί!. . .  ’Έ,  Νικήτα 
Χωνιάτη.., ξέρεις τώρα γιατί δέν σάς κρέμασαν;... Ξέρεις γιατί κι’ 
εσείς ζητάτε τόν αύτοκράτορα άπ’ τόν ούρανό;. . .  ("Υστερ’ άπό σιωπή): 
Γιατί δέν πιστεύετε. ..  γιατί φοβάστε νά πιστέψετε πώς ό Χριστός ήρθε 
στή γή, πώς έγινε άνθρωπος. Γι’ αύτό... Νικήτα Χωνιάτη! . . .  Ό  Χριστός 
ανέβηκε στό σταυρό, γιατί ήρθε άνάμεσα στούς άνθρώπους, δέν έκατσε 
στόν ούρανό. Κι’ εσείς, τώρα, τί θέλετε; Νά τόν βγάλουμε άπ’ τή ζωή καί 
νά τόν άναζητήσουμε ξανά, γιά νά τόν περιμένουμε στόν ούρανό! Δη
λαδή, ν ’ άφήσουμε τά εγκόσμια καί νά κλειστούμε στά μοναστήρια... 
’Έτσι. θά έρχεται μονάχα ένας άδειος χρ όνος... 'Έτσι, θά διατηρείται 
ένα δνειρο μονάχα στό οικονστάστ.. .  Νικήτα Χωνιάτη, αύτό είναι προ
δοσία!!! Γιατί, ό Χριστός δέθηκε στό άγιο του αίμα μέ τούτη τήν άν
θρώπινη ζωή. Γι’ αύτό δέν ήρθε άπ’ τόν ούρανό; ("Υστερα άπό κάποια 
ήρεμη παρένθεση): Τί άπόμεινε στούς άνθρώπους άπ' αύτήν τήν έν- 
σάρκωση, άπ’ αύτήν τήν δωρεά, άπ’ αύτήν τήν θυσία;... Μονάχα ή 
προσδοκία, Νικήτα Χωνιάτη! . .. Ναί, μονάχα ή κρυφή προσδοκία. Κι 
αύτή, πέρ’ άπ’ τή ζωή, άνάμεσα στις στάχυες καί στά έρείπια τών πολέ
μων. .. Κι’ ένας θρόνος! (Γελάει σαρκαστικά καί πικαά): Κι’ εσείς ζη
τάτε τώρα ν ’ άφήσουμε τούς χριστιανούς νά περιμένουν. ( ’Έ ντονα): 
Τί ζητάτε, Νικήτα Χωνιάτη, νά ξανακατέβει ό Χριστός στή γή, γιά νά 
ξανασταυρωθεΐ; (Μονολογώντας): Δέν είναι μιά χλόη μέ λουλούδια, 
ή αύτοκρατορία, γιά νά περπατήσει πάνω της ό αύτοκράτορας, καί ν’ άν- 
θίζει μέ τόν ίσκιο του.

ΝΙΚ. ΧΩΝΙΑΤΗΣ (μέ κάποιο ήρεμο πάθος): Ζητάμε τόν αύτοκρά
τορα τών χριστιανών.

ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ (πικρά): Αύτόν πού θά έρθει άπόνα φωτεινό σύν
νεφο . . .  αύτόν πού θά έρθει νά εύλογήσει τούς θρόνους καί τούς δού
λους. . .  γιά νά στεγνώσει τά αίματα.. . ( ’Απαντώντας μονάχος): Αύτός 
ό αύτοκράτορας δέν θά ερθει ποτέ άπ’ τούς άνθρώπους. Γιατί δέν υπάρ
χει, παρά μονάχα στόν ούρανό.

ΝΙΚ .ΧΩΝΙΑΤΗΣ (έντονα): Υπάρχει, ’Α νδρόνικε!... ‘Υπάρχει 
στήν προσευχή, ύπάρχει στήν πίστη. .. 'Υπάρχει γιατί τόν ύποσχεθήκα- 
με στούς άνθρώπους.

ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ: 'Υπάρχει γιατί τόν ύποσχεθήκατε! . . .  ’Ό χι, Νι
κήτα Χωνιάτη! Τόν ύποσχεθήκατε έξω άπ’ τή ζωή. Τόν άφήσατε στήν 
εύθύνη τοΰ θεοΰ. Κι’ αύτό είναι μιά φ υ γ ή ... Ναί, είναι μιά δειλία, 
Γιατί ζητάτε τά αδύνατα στούς άνθρώπους, επειδή αύτά βαραίνουν πολύ. 
Καί θέλετε νά τά φορτωθεί ό θεός.

ΝΙΚ. ΧΩΝΙΑΤΗΣ (εξέρχεται άπ’ τά επιτρεπόμενα δρια, φανατι
σμένος) : Κατάρα! . . . Είσαι ενας αιρετικός!

ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ (χωρίς νά προσέξει, συνεχίζει, σχεδόν ύπνωτισμέ- 
νος) : Ζητάτε νά ξανάρθει ό Χριστός. Γιά νά άρει αύτόν τόν σταυρό. .. 
«"Οστις θέλει όπίσω μου έλθείν, άράτω τόν σταυρόν καί άκολουθήτω 
μ ο ι...» . Ναί, γιατί, άλλοιώς — νά τό ξέρεις —, οι βάρβαροι θά πατή-
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σουν τά θεοφρούρητα ίερά τείχη τής βασιλεύουσας'. . . ■
ΝΙΚ. ΧΩΝΙΑΤΉΣ (έκπληκτος και ύστερικός): Φοβερόν, θ εέ  μου 

. . .ό αύτοκράτορας είπ ε!. . .
ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ (σχεδόν ψ υχρά ): Ναί, ό ’Ανδρόνικος, ό αύτοκράτο

ρας τών χριστιανών τό είπε. . .  Ό  σουλτάνος εχει έναν δχλο πού ζη
τάει νά χορτάσει τά ένστικτα και τήν πείνα του. Και τά ζώα είναι έπι- 
κίνδυνα, ΰταν οϊ άνθρωποι περιμένουν νά έρθει ό θεός γιά νά τά χτυ
πήσει .. . ’Ά ν  εμείς δέν έχουμε νά δώσουμε τίποτα στούς άνθρώπους, 
τότε, δέν έχουμε και τίποτα παραπάνω άπ’ τούς βαρβάρους. Και πώς θά 
ζήσουμε. .. πώς θά παλαίψουμε στή γή. .. Τί θά πούμε στούς βαρβάρους 
και τί θά δώσουμε στούς χριστιανούς;. .. ( ’Έξαλλος και ποιητικός, ση
κώνεται στις μύτες τώ νποδιών του): ’Έ , χριστιανοί!, δέν ήρθαμε γιά 
νά ύπηρετήσουμε στή γή έναν αύτοκράτορα! . . .  Ό  Χριστός ήρθε γιά 
νά πάρουμε εμείς τήν εύθύνη μας απέναντι στόν ούρανό. ’Ό χ ι γιά έ
ναν αύτοκράτορα. .. έναν θρόνο.

ΝΙΚ. ΧΩΝΙΑΤΗΣ (έντρομος, κραυγάζει και χειρονομεί) Δέν εί
σαι ό θεόδοτος αύτοκράτορας τών χριστιανών. . .' Είσαι μονάχα ό ώραϊος 
πού υπνωτίζει τά πλήθη οτόν ιππόδρομο! . .. Κι’ οί άνθρωποι θά περιμέ
νουν ξανά τόν θεόδοτο αύτοκράτορα!

ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ: Τί περηιένουν, Νικήτα Χωνιάτη,. . . τούς ’ίσκιους 
πού ύποσχεθήκατε πάνω άπ’ τούς καπνούς και τις στάχτες;. .. ’Ό χ ι! . . .  
δέν πρέπει νά περηιένουν άπό σας. . . Γιατί τούς άποστεώσατε τήν πίστη, 
άφοϋ τούς βγάλατε έξω τή ζω ή!. . . Νά, πάνω στά τείχη τής πόλης. .. 
μακριά στις θάλασσες. . . μέσα στις νύχτες πού χρυσώνονται άπ’ τό φ εγ
γάρι των έρήμ(λ>ν. .. μέσα στό ιερό παλάτι τών αύτοκρατόρων. . .  ναί, δ- 
λοι αύτοί δέν περηιένουν για νά προσκυνήσουν έναν αύτοκράτορα... 
Περηιένουν έναν άνθρωπο.!. .. έναν χριστιανό πού θά έρθει άπόνα ξημέ
ρωμα... στήν Άσία, άπόνα ξημέροιμα στόν ιππόδρομο. . . .  Περηιένουν, 
αύτοι πού δέν έκαμαν τήν αύτοκρατορία άξιώματα και φορέματα. ..  Ναί, 
αύτοί πού άπόμειναν νά κοιτάζουν τόν ούρανό μέ άδεια τά χέρια. . .· 
Αύτοί είναι οί άνθρωποι πού έχουν νά περηιένουν. . . (Φτάνοντας σ’ έ
να δραματικό τόνο) : Τί θά πήτε, Νικήτα Χο;νιάτη, γι’ αύτή σας τήν λι
ποταξία!... Ναί, γι’ αύτό κι’ έγώ, δέν ήρθα άπ’ τόν ο ύ ρ α νό !... Έγώ  
είμαι ό αύτοκράτορας κι’ δχι τά πέδιλα τής θεοδώρας. (Στό σημείο τού
το, ύποχρεώνει τόν Νικ. Χιονιάτη νά κοιτάξει τό άγαλμα δείχνοντάς 
τ ο υ ): Νά, αύτός είναι ό αύτοκράτορας τών χριστιανών. . . (Γίνεται ποι
ητής) : .. .Τά κίτρινα στάχυα στούς κάμπους, τήν αύγή. ..  λίγο πριν νά 
καταχνιάσει ή ζεστή άνάσα τής άνατολής... τότε πού οί τοξότες θά πε- 
τάξουν τή φαρέτρα, γιά νά πλύνουν τόν ίδρώτα και τίς πληγές τους, στά 
χορτάρια μιας ειρηνικής δχτης μέ παπαρούνες και χαμομήλια. ·. .

ΝΙΚ. ΧΩΝΙΑΤΗΣ (άφοϋ κοιτάζει άφωνος, μέ γουρλωμένα τά μά
τια, επιχειρεί νά βγει άπ’ τή σκηνή, έξα λλος): Είσαι τρελλός!. . . είσαι 
ένας μεθυσμένος άπ’ τις λέξεις τ ο υ ... ένας θεατρίνος! (Φ εύγει).

ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ (στήν κορύφωση ένός δράματος): Είμαι ένας αύ
τοκράτορας πού ήρθε νά καταλύσει τόν ϊδιο του τόν θρόνο. . . ’Έ , Νική
τα Χωνιάτη, δέν άκους;!

ΝΙΚ. ΧΩΝΙΑΤΗΣ (άκούγεται μονάχα, καθώς είναι πίσω άπ’ τή σκη
νή ): Ψέμματα. . . Μας πρόδωσες!

ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ: Δέν ήρθα γιά σάς! . . . Δέν ήρθα γιά νά γίνει ή 
αύοτκρατορία ένα κοινό βασίλειο! . .. Οί άνθρωποι ζητάν νά τρων δλοι



τό ϊδιο κάτω άπ’ τόν ήλιο. . .  Γι’ αύτό σφάζονται άναμεταξύ τους. .. 6χι 
γιά σας! . . . Ά πό μάς περιμένουν.

ΝΙΚ. ΧΩΝΙΑΤΗΣ: ’Ό χ ι έναν άνθρωπο!
ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ (δυνατά) : Τί τήν κάματε τήν πίστη τών χριστια

νών !!!
ΝΙΚ. ΧΩΝΙΑΤΗΣ (άκούγεται ύστερική κραυγή): Στό ικρίωμα!! !
ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ (καρτερικά): Στό σταυρό!...

(Μονάχος, τώρα, στή σκηνή, είναι σάν νά βρίσκεται μπροστά στό εργο του, λίγο 
πριν άττ’ την κρίσιμη ώρα τής μάχης. Καί, κουρασμένος, κάθιδρος καί τπκραμένος, 
πέφτει σ ’ εναν δραματικό μονόλογο, πού εχει καί τό βάρος τοΰ τέλους τού Υδιου).

ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ : Στό ικρίωμα. . . στό σταυρό! . . . Έκεΐ πού άνέβη- 
καν δσοι θέλησαν νά ταράξουν τούς άνθρώπους!. . . ’Έ , Νικήτα Χωνιά- 
τε, ίδεολόγε άνόητε, τίνος είναι ηΥή;. . .  Τόσα χρόνια, όνειρεύομαν νά 
έρθω αύτοκράτορας στή Βασιλεύουσα, γιά νά γίνω ένας ζωντανός. .. γιά 
ν ’ άλλάξω τό διάδημα τής θεοδώρας μέ τά όνειρα τών χριστιανών. . . Γιά 
νά φέρω στούς άνθρώπους δλου τοΰ κόσμου τή γή πού αύτοί άφησαν στήν 
έξουσία τών θρόνω ν... Μέ περίμενες, κι’ έσύ, Νικήτα Χωνιάτε, γιατί 
εϊσαν ένας διανοούμενος πού πίστευε πώς θά έπρεπε νά έρθει ό αύτο
κράτορας μέ τά όνειρα και τις έλπίδες τών άνθρώπων. .. Τί πλάνη, δμως, 
νά μέ ζητάς άπ’ τόν ούρανό! . ..  (Απευθύνεται πρός τό άγαλμα): ’Έ, 
Ανδρόνικε, πού θέλησες νά άλλάξεις τόν αύτοκράτορα μ’ έναν λαό. .. 
τά στάχυα περηιένουν τόν θερισμό. .. στις ήσυχες πεδιάδες... κι’ έχουν 
ψωμώσει και γέρνουν κίτρινα, μέσα στήν πρωϊνήν ά χ λ ύ ... Κι’ ένας 
αύτοκράτορας δέν μπορεί νά είναι ένας άνθρωπος πού λαχταράει νά τά 
τρίψει μέσα στή χούφτα του !. . . Τάχα, πόσο περίμενα, κυνηγώντας τούς 
έρωτες τής Μεσοποταμίας καί τά βασιλικά όνειρα στις χώρες τής Γαλι
κίας καί τοΰ Πόντου! . .. Και πίστευα πώς θά εϊταν άρκετό νά έρθω μιά 
μέρα έφιππος, πάνω σ’ έναν λευκό κέλητα, στόν ιππόδρομο τής Βασιλεύου
σας! . . .  Κι’ ό Νικήτας Χωνιάτης. . ., ναί, κι’ αύτός πίστευε πώς θά έφτια
χνα μιάν αύτοκρατορία μονάχα μέ τις ίδέες τις δικές το υ ... Πίστευε 
πώς ή αύτοκρατορία είταν μιά έκκλησία πού περίμενε τόν άρχιερέα 
τ η ς ... Τό ικρίωμα, δμως, δέν είναι γιά τούς αύτοκράτορες... "Υστερ* 
άπό μένα, θά πάψουν νά περιμένουν, οί άνθρωποι στόν ιππόδρομο. . .

(Πέφτει ή αυλαία και μεσολαβεί μιά διακοπή, μέ χαμηλό φωτισμό, πέντε λε
πτά. Τέλος τής πρώτης περιόδου).

Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο Σ  Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Η  
Ε Ν Ο Τ Η Τ Ε Σ  ΔΥΟ  (7 -8 )

Σ Κ Η Ν Ι Κ Α
1. ΜΕΣΑ ΣΤΟ AYTOKPATOPJKO ΠΑΛΑΤΙ 

2. ΣΤΗ ΣΚΗΝΗ ΤΟΥ ΣΑΛΑΔΙΝΟΥ

ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΔΟΜΗ

(Ή  σκηνή μέσα στήν «δια αίθουσα. Έδώ, ό σκηνοθέτης μπορεί νά κινηθεί κά-



«ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ

πως ελεύθερα, μέ τόν δρο πώς τά σκηνικά παραμένοντας περίπου τά ι'δια, δέν ΰά 
φορτωθούν μέ καμμιάν έξαρση. Βασική έπιδίωξη παραμένει, κι’ έδώ, ή Απαλ
λαγή τής σκηνής άπ’ τά παραστατικά στοιχεία, γιά νά μείνει καθαρός μονάχα ό 
θεατρικός λόγος. Σ ’ ενα κλΤμα συντριβής καί μόνωσης, παρουσιάζεται δώ ό Νικήτας 
Χωνιάτης, νά συνομιλεί μέ τήν ώρα τής προσευχής. *0 φωτισμός θολός και κάποιος
< f  \  r . \ % r  t / f .  f  I  )  %υποτονισμος, που πρεπει να γίνει με τον ίσκιο που, υποτίθεται, πεφτει άπ τα 
Αντικείμενα, καθώς τά μεταστοιχειώνει τό φώς. Είναι νύχτα, μέσα σ ’ ενα παλά
τι, σχεδόν έρημο, οπου ξαγρυπνάει ή συνείδηση τού Χωνιάτη).

ΝΙΚΗΤΑΣ ΧΩΝΙΑΤΗΣ: Πανάγιε, ό ’Ανδρόνικος εϊταν ένας ποι-
- ητής, πού στέφθηκε αύτοκράτορας, γιά νά μαρτυρήσει άπ’ τόν ίδιον δχλο, 
πού τόν εφερε στούς ώμους του τραγουδώντας. .. Είταν £να όνειρο, £να 
παραμύθι πού ήρθε άπ’ τόν Πόντο, φέρνοντας μαζί του, πάνω στό ϊδιο 
άλογο, τήν ιστορία του. Στρώσαμε τούς δρόμους μέ σμυρτιές γιά νά 
φτάσει άπ’ τήν ’Ασία στό παλάτι τής αύτοκρατορίας. .. Καί, στ’ δνομά 
του, έ'γινε, πριν τρία χρόνια, ή επανάσταση, γιά νά φύγουν οι Λατίνοι, 
γιά νά ξανάρθει τό μεγαλείο τής έ'νδοξης αύτοκρατορίας μας. . . Κι’ αύ- 
τός, άφοΰ έχυσε στό θρόνο του καινούργιο αίμα, πίστεψε πώς οι τοξότες 
θά βάλουν λουλούδια στις φαρέτρες τους. . . Καί, τώρα, πού ό ’Ανδρό
νικος σύρθηκε στούς δρόμους και κρεμάστηκε άκρωτηριασμένος, γιατί 
δέν άγάπησε τό θρόνο του πιό πολύ άπ’ τις ιδέες, πρέπει νά δώσουμε
V  Λ  /  ___  \ ί  /  »  )  /  Τ -1  /  > > /  \  ν _  /εναν λογο στήν ιστορία τής αυτοκρατορίας. I ιατι, κ εγω, που τον περι- 
μενα, ζήτησα πρώτος τό ικρίωμα. . . Πανάγιε, κι’ έγώ κι’ αύτός, ζητή
σαμε νά φτιάξουμε τήν αύτοκρατορία τών χριστιανών, μιάν αύτοκρατο
ρία γϊά δλους τούς άνθρώπους τής οικουμένης. .. Ό  ’Ανδρόνικος, δμως, 
ήθελε νά φτιάξει 2να κράτος, μιάν αύτοκρατορία τόσο μεγάλη, πού νά 
μήν χίοράει μονάχα μέσα στά σύνορα τής έποχής του. . . πού νά είναι πά
νω άπ’ τό χρόνο. Και ξεκίνησε άπ’ τούς άνθρώπους πού τόν περίμεναν. .. 
’Ό χι άπόναν θρόνο. . . ’Εμείς, δμως, τόν περιμέναμε νά ξεκιννήσει άπ’ 
τόν ούρανό... Καί, γι’ αύτό, τόν κρεμάσαμε, στό ϊδιο βάθρο πού είχε 
στήσει τό άγαλμά του μ’ £να δρεπάνι στό χέρι. . .  στήν Πύλη τών Σαράν
τα Μαρύτρων... Κάποτε, μοΰ είπε: Νικήτα Χωνιάτη, τί θά άπομείνει 
στήν αύτοκρατορία, δταν δέν θά ύπάρχω;. . . Μακάρι νά έ'ρθει ό Χριστός 
νά λουλουδίσει τά χορτάρια στά τείχη τής Βασιλεύουσας. . . Πανάγιε 
πατέρα, δέν ξέρω τί άπόμεινε, τώρα!. . .

(Έδώ πέφτει ή αυλαία).

ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΓΔΟΗ .

("Οταν άνοίγει ή αυλαία, ή σκηνή είναι χωρίς κανένα σκηνικό, μπροστά άπό 
μιά δεύτερη αυλαία — 'ένα παραπέτασμα, δηλαδή — , δπου ύπάρχουν τά πρόσωπα 
όρθια. Μονάχα, πίσω άπ’ τόν σουλτάνο, φαίνεται Ενα μεγάλο μαξιλάρι, πού είναι 
στήν κορυφή άπόνα χαλί. Ό  σουλτάνος τοΰ Ίκονίου, Σαλαδΐνος, εχει έπίσημη στά
ση. Ά πό δώ κι’ άπό κεϊ, πλάι του, περιστοιχίζεται άπό δυο άξιωματούχους του, 
εναν γραμματέα κι’ εναν άλλον. Τήν ώρα αύτή, μόλις έχουν ερθει δυο πρέσβεις άπό 
τόν νέο αύτοκράτορα Ίσαάκιο, πού περιμένουν σ ’ ενα μήνυμα πού τού εφεραν. Έδώ, 
Αφήνεται πρωτοβουλία, γιά τήν δλη διάρθρωση, στόν σκηνοθέτη).

ΣΑΛΑΔΪΝΟΣ (ήρεμα και επίσημα): Νά πήτε στόν αύτοκράτορα,



πώς οι συνθήκες, πού είχαμε κάμει μέ τόν ’Ανδρόνικο, δέν ισχύουν, άφοϋ 
αύτός δέν ύπάρχει. . .  Γιατί, — πρέπει νά ξέρετε —, πώς μονάχα τά 
δνειρα, πού είχε ό ’Ανδρόνικος, εϊταν ή μεγάλη δύναμη τής αύτοκρατο- 
ρίας. Γιατί τά περίμεναν δλοι οί άνθρωποι... καί, προός ξέρει, πόσο θά 
τά περιμένουν, άκόμα. .. Τά ψηλά τείχη κι’ οί σιδηρένιες πόρτες, δταν 
δέν κλείνουν μέσα τους τέτοια όνειρα, κάποτε θά ρημάξουν... .Τώρα, 
δέν εϊναι πιά κλειστός ό δρόμος γιά τήν Βασιλεύουσα...

(Πέφτει ή αύλαία καί άνάβουν τά φώτα).
Τ Ε Λ Ο Σ

A A Α ΑΑ ΑΑ ΑΑ

Θ Ε Α Τ Ρ ΙΚ Η  Π Α Ρ Α Σ Τ Α Σ Η

Τήν παγωνιά τοΰ κόσμου Ινοιωσες 
. νά σοΰ σχίζη τά σπλάχνα

'  τήν ωρα πού έφευγες
τήν ωρα πού εφευγες γιά τήν Φθία.

'  ■ Ή  Λύτρωση στοργικά σέ κάλεσε
. στδ μυστήριο τής αλήθειας .

βγάζοντας μαζί μέ τόν στερνό σου ρόγχο 
τήν παλιά σου ζωή.
Γέμισε φωνές ή μικρή πλατεία
κριτική, πόνος, περιέργεια, οίκτος,
μάτια δακρυσμένα συντροφιά πριν ξεψυχήσης
—  οί συντρόφισισσέ ςσου ■—-
’Άλλος κανείς γονιός ή φίλος
δέν ερριξε στο σώμα σου σπονδή
μέ τά καρφιά τής κοινωνίας τυπωμένα.

Π ΑΝ Ο Σ Τ Ζ ΙΟ Β Α Σ

Α Ν Τ Ρ Ε Σ

-  Τ ί  χα ρά!
’Απόψε θά δώ
τά καινούργιο έρ γο  τοΰ Μπέργκμαν.
Ό  φίλος μου ό Μάρκος θά πάει 
σ’ έ να  ντοκυμανταΐρ γιά  τό Βιετνάμ.

Ε ίχα  δει κι έγώ  ένα  
ά λλά δ έ ν  ξαναπάω σέ τέτοια:
"Ε να ς  άντρας έκλα ιγε  
δίπλα σέ μιά καλύβα 
κι ό πατέρας μου είπε 
δτι ένα ς  άντρας

—  ποτέ δ έ ν  κλαίει’
άκόμα κι άν μιά μπόμπα
του σκότωσε τά π έ ντε  του παιδιά.

ΔΗΜ Π Ε ΤΡ Ο Σ



ΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΚΙ ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ
(Β' Βραβεΐον Ήττειρωτ. Στέγης Γραμμάτων καί Τεχνών)

Είδαμε
άπ" το φεγγίτη του δάσους 
ενα κομμάτι ατμόσφαιρας 
γεμ’άτο καθάρια ζωή 
γεμάτο ’

Ψ :s:o βόμβισμα μελισσιων,
|  άπό κελάδημα πουλιών 
ί  άπό λιβανισμένο .
I  θυμαρίσιο άέρα 
! ί.-'ο άπλετο φως ζωογόνο .
I  καί το γρασίδι της γης 
I  στρωμένο μ’ άγρίόχορτα 

;]Κ νά μας καλο)σορίζη 
ί !  * στήν ξένοιαστη άγκαλιά του 

νά μας φρεσκάρη τά πάθη 
|!  μέ ροδόσταγ|ΐ<α τής αύγής 
| |  πού είχε φυλαγμένο

ί| |  ατά ποτήρια των λουλουδιων του 
If Είδαμε

το λελέκι στό δέντρο 
νά φτιάχνη *
μαστορικά τή φωλιά του 
ατά ψηλώματα 

(Ι καί το σπουργίτη νά φτερουγίζη 
If: θορυβώντας δλόγυρα 
Ι | γιά νά τραβήξη τήν προσοχή μας 
||σ τά  χαμοκλάδια
[ίΕίδαμε τούς άετούς
Ινά σκαρφαλώνουν στά βράχια
|καί στις κορφές
Ι|πού λίγοι τΙς φτάνουν
Jm i αντάμα τους σαθρές
|*χαί σκαραβαίοι
) V  ανεβαίνουν
^ιέ σκαλωσιές κι ύποστηλώματα 
δέρνοντας τό κορμί τους 
ίρποντας ύπουλα 
{Είδαμε τις καρδιές μας 
νά στέκο>νται άβουλες 
: στον κυκεώνα του άπειρου 
Αναζητώντας 
ήλιαχτίδες στά Τάρταρ^

ψάχνοντας γιά δροσιά 
στήν άμμουδιά τής Σαχάρας 
απλώνοντας τά χέρια 
μέ ικεσία στόν ήλιο 
πού
είχε δύσει πρό πολλου 
γυρεύοντας τήν έλπίδα 
στό πιθάρι τής Πανδώρας 
ζητώντας λύτρωση

Είδαμε τή βροχή
στήν άγκαλιά τής ατμόσφαιρας
νά ραντίζη τό χόδμα
τό διψασμένο χορτάρι
τά κλο)νάρια του δέντρου
μάταια προσπαθώντας
νά γεμίση τή θάλασσα
νά ξεδιψάση τόν ήλιο
Είδαμε τόν καμηλιέρη ·
νά παλεύη μέ τό λιοπύρι
στή φλογισμένη άμμο
αναζητώντας σκιά
στούς ύβους τής γκαμήλας
μέ. ξεραμένα τά χείλη
νά ρουφάη τόν ίδρώτα
καί τήν άλμύρα
γιά νά χορτάση τή δίψα του
ώσπου νά συνάντηση τήν βαση
τό τέλος τοΰ ταξιδιού του
Είδαμε τό πρωινό
ν’ άνατέλη στά μπουμπουκάκια
τών λουλουδιων
μέ αγνό χαμογέλιο
ξεπλυμένο καθάριο
άπ’ τή δροσιά τής αδγούλας
γιά τή νέα ζωή
καί τις δροσουλες
στά φυλλοκλώνια .
σάν δάκρυ άνόθευτο .
νιογέννητου βρέφους
στό γλυκοχάραμα
νά περιμένουν τόν ήλιο
γιά νά πεθάνουν



β Ιβ ^ ν ν ν ν Λ Λ Λ Λ Λ / ν ν ν Λ Λ Α Λ Α / ν Ν Λ Λ / ν ν ν Ν Λ Λ Λ Λ Λ Α / ι^ Π Ε ΙΡ Ω ΤΙΚ Η  ΕΣΤΙΑ»

γεμάτες ζωή άλτρουίστριες

Είδαμε τούς άνθρώπους 
στις πτυχές τών αίώνων 
νά έξοντώνωνται παθιασμένα 
πεθαίνοντας γιά νά ζήσουν 
θεότρελλοι
στον κυκεώνα της μάχης
στό μεθύσι τοΰ αίματος
στό αλώνισμα τοΰ θανάτου
δεν συνετίστηκαν
καί δέν έπινόησαν
τρόπους έπιβιώσεως
αμετανόητοι
μηχανεύονται σχέδια
γιά μαζικό θάνατο
γιά νά κορέσουν τά Τάρταρα
νά συμφορήσουν τό πέρασμα
στά στενά της Άχερουσίας
ή Κασταλία
νά στερέψη τά νάματα
Ό  Φοίβος
νά κρύψη τόν ήλιο
άπό τή θέα τοΰ πλανήτη μας
Θεές τοΰ καλοΰ δέν ύπάρχουν
θά μάς κρίνουν οί Εύμενίδες
τά μάτια τών παιδιών μας
πού τά γεμίζουμε θάνατο
τό χώμα πού βλασταίνει
χορτάρια κόκκινα
τά φύλλα τής έλιάς
καί τά περιστέρια
πού κουράστηκαν
νά καρτεροΰν τήν είρήνη

Είδαμε τούς αιώνες
στό διάβα τους
ν’ αφήνουν τ’ άχνάρια
στά μάρμαρα καί στά μουσεία
στις ξεφτισμένες περγαμηνές
καί στούς χάρτες
σκεπασμένα
μέ πέπλους σκοταδερούς 
άπωθημένα
στή λήθη τής συνείδησής μας 
ν’ άντανακλοΰν στή σκέψη μας 
άπόηχα παρατράγουδων 
καί ιεροτελεστίες 
μέ φωνές υπερκόσμιες 
χαμένες στό παρελθόν

Εί'δαμε τή φθορά τών δεντρόφυλλων
στά λασπονέρια
τοΰ Φθινοπώρου
τή ζωή μέ τό θάνατο
αγκαλιασμένους στά κλωνάρια
νά συμφωνοΰν αμοιβαία
στή γέννηση καί στή νέκρωση
στή διατήρηση τής ισορροπίας -
Σταματήσαμε τή σκέψη μας
μέ μιά έρώτηση
πού δέν προσέξαμε
πού δέν σκεφτήκαμε:
’Αλήθεια ήταν ό θάνατος
τροφοδότης ζωής
ή μήπως ή ζωή καταδικασμένη
δίχως τήν παρουσία
καί τή φθορά τοΰ θανάτου;
Δέν απαντήσαμε 
γιατί αμφιβάλαμε

’Ακούσαμε
τό θρήνο τής κουκουβάγιας 
μακάβριο
νά ραγίζη τό σκοτάδι 
μές στά χαλάσματα 
θρηνώντας σπαρακτικά 
τά ερείπια 
τήν ί'δια ώρα 
τήν ίδια στιγμή 
κάθε βράδυ
καί μόνο τά μάτια της 
καί ό λυγμός της 
μαρτυρούσαν πώς 
ύπήρχε κάποιος 
στό νεκρωμένο κόσμο, 
πού δέν είχε πεθάνει. 
’Ακούσαμε
τή φλογέρα τοΰ Βλάχου 
στις λαγκαδιές 
καί στά ρουμάνια 
στόν καθάριο άέρα 
μέ ήχους παρθενικούς 
νά σαλαγάη τό δάσος 
μερεύοντας τ’ άγριοπούλια 
έξωτερικεύοντας 
τις χαρές καί τις χάρες 
τόν καημό καί τή θέρμη 
τ’ αγνότατο αίσθημα 
άναδείχνοντας δυνατά 
τήν άνόθευτη ξεγνοιασιά



καί τήν ήμερότητα
τή λεβεντιά καί τήν περηφάνεια
τή λύτρωση άπ’ την πλήξη
καί τό άγχος
τής καθημερινής μας
πεζότητας.
’Ακούσαμε
τις υποσχέσεις τών κύρηδων 
κι άποθέσαμε τις έλπίδες 
τής προσμονής μας 
σ'-αύτούς έξαρτώντας 
τή μελλοντική μας άξιοπρέπεια 
άπό τή στάση τους 
ανάλογα
μέ τήν προσωπική τους Ιδιοτέλεια.
Συμβιβαστήκαμε
παρά τή συνείδησή μας
καί πέσαμε στις άπόχες τους
μέ οουλικότητα
έτοιμοι νά συμπράξουμε
στή διαιώνιση
παρόμοιων καταστάσεων
φανερά ικανοποιημένοι
γιά τήν Ιπιτυχία μας
τά μάθαμε δλα
καί γίναμε δυνατοί
άποκτήσαμε δύναμη έπικίνδυνη
πού
μή ξέροντας νά τή χρησιμοποιήσουμε
— παρότι πιστεύαμε τό αντίθετο —
τή διαθέσαμε
σέ ανατινάξεις
καί δολιοφθορές
εναντίον τής κοινωνίας.
Ακούσαμε
το χρησμό τής Πυθίας 
τής Δωδωναίας 
τό θρόισμα τών φύλλων 
τής βαλανιδιάς
στο Ιερό του Κοσμοσείστη . 
καί κωφεύσαμε
στις ασύμφορες προφητείες της 
θεωρώντας την πεθαμένη 
στήν ανάμνησή μας.

’Ακούσαμε
τις φωνές τών νεκρών
στό θρόισμα τών φύλλοίν
τοϋ κυπαρισσιοΰ
πού φρουρούσε άκοίμητο
τήν έρημιά καί τή σιωπή
τών νεκροταφείων
νά μάς μουγκρίζουν μέ άπειλές
νά μάς προειδοποιοΰν μάταια
γιατί
κανείς τους δέν πέθανε 
φυσιολογικά
τό νήμα τους κόπηκε αναπάντεχα 
σέ δρόμους φαρδυούς 
σέ πάλες συμφερόντων 
σέ μυρσίνες καί δάφνες.
’Ακούσαμε
τό θρήνο τής μάννας
στό νεκρικό κλινάρι ■
τοΰ γυιοΰ της
καί συνεχίσαμε τό δρόμο
άνάλγητοι
αδιάφοροι.
’Ακούσαμε "
τούς χτύπους τής καρδιάς μας
καί τή φωνή τής συνείδησης
μά τά νιώθαμε ξένα
καί άφεθήκαμε
στό έλεος τών ένστικτων
καί στή νωχέλεια
τής γερασμένης μας νειότης
ανήμποροι νά δαμάσουμε
τό μυθικό Πήγασσο
περιοριστήκαμε στήν άδράνεια
μήν έχοντας δύναμη
γιά κάθε είδους προσπάθεια.
’Ακούσαμε
τό μουγκρητό τοΰ θανάτου
στή γειτονιά μας
καί διαθέσαμε
λίγες στιγμές
φειδωλά άπ’ τό χρόνο μας
νά συμμεριστοΰμε μέ έπιπολαιότητα
τόν άνθρώπινο πόνο.

Γ. ΚΩΛΕΤΤΑΣ



ANGIOLO NARDI

Ε Λ Ε Γ Ε Ι Α

Μόλις εκδηλώθηκε 
ή ανακούφιση τοΰ άνεμου, 
άπό θολή βραδιά γεννήθηκε 
μιά άγνή βραδυά.
Ξαστέρωσε ό ούρανός, έκεϊνο τό τόσο 
πού μένει άπ’ τή μέρα θά μάς φωτίζει 
άκόμα γιά λ ίγο . . .

~~ Ό  άνεμος δέν είναι δυνατός, είναι μόλις 
£ να νεύμα αύρας.
’Αφήνω αύτόν τόν τόπο

τής έπισκόπησης γιά κάποιο άλλο, περιμένω 
τό άναμμα τ’ ουρανού...

Κι’ είναι πια νύχτα. .. ένα χτύπημα 
φτερού ή μέρα, 
μιά γέννηση κι’ ένας θάνατος 
σέ μιά στιγμή.
Σάν ένα κύμα τής θάλασσας - (
ή τοϋ άνεμου ή τοΰ σύγνεφου. . .

Είναι αύτό τό νόημα
τών χρόνων πού πια πέρασαν;
Ό ,τι υπήρξε
γράφτηκε μέσ’ στην ομίχλη;

’Αφήνω
σ’ οποίον μένει τήν νησυχία
γιά τή φιλοδοξία, τό σκληρό ■
δάγκωμα τοΰ φθόνου, τήν έφήμερη
γεύση τής κενοδοξίας.
Κι’ επίσης τόν άβέβαιο 
χρόνο, τήν μανία
νά καταπιέζει ό ένας τόν άλλον, τή λατρεία 
τοΰ πλούτου, τήν άστατη 
κατοχή τής έπιτυχίας.

Σέ σας _ /
πού εϊσαστε καρφωμένοι στή γή άφήνω 
δλα αύτά: σέ μένα &λλο: περιμένω 
μέ καρτερική άναμονή άν κάποτε 
κάτι θά μοΰ δινότανε 

. πιό βέβαιο, είν’ αραξοβόλι
πιό σίγουρο μέσ’ στόν ούρανό.

Μετάφραση; ΦΟΙΒΟΥ ΔΕΛΦΗ
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Μετάφραση από τά ισπανικά 
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ΛΑΖΑΡΙΓΙΟ ΝΤΕ ΤΟΡΜΕΣ*
ΦΥΑΛΑΔΑ IV 

Πώς ό Λάζαρος μπαίνει στήν υπηρεσία ένός καλόγερου αδελφού 
του Ελέους καί τι του συνέβη μαζί του

’Έπρεπε τώρα νά βρώ τόν τέταρτο αφέντη, κι αύτός ήταν ενας αδελφός του 
Ελέους, στόν όποιον μέ πήγαν εκείνες οι γυναικούλες πού είπα. ’'Ελεγαν πώς ήταν 
συγγενής τους. Μέγας εχθρός τής χορωδίας καί τού φαγητού μέσα στό μοναστήρι, 
ψοφούσε γιά δρόμο, κι αγαπούσε πολύ τις κοινωνικές δραστηριότητες τών λαϊκών 
καί τις επισκέψεις. Τόσο, πού σκέπτομαι πώς πιό πολλά παπούτσια, ε?α)ωνε μόνο; του 
παρά δλο τό μοναστήρι μαζί. Αύτός μου εδωσε τά πρώτα παπούτσια τής ζωής μου.
‘Όμως δέ μού κράτησαν οχτώ μέρες. Ούτε κι έγώ άντεξα τό ξεΟέωμα πού μού έκα
νε μέ τό περπάτημα. Γι’ αύτόν τό λόγο, καί γιά κάπια ακόμα μικροπράγματα πού 
τά αποσιωπώ, έφυγα κι άπό αύτόν.

' ι
ΦΥΑΛΑΔΑ V 

Πώς ό Λάζαρος μπήκε στή δούλεψη ένός κομιστή παπικής 
βουλλας20 και τί πέρασε μαζί του

Ό  πέμπτος, πού γιά κακή μου τύχη βρήκα, ήταν ενας Ιερέας πού πουλούσε 
παπικές βούλες, ό πιό ασύδοτος καί αδιάντροπος, ό μεγαλύτερος απατεώνας πού 
είδα στή ζωή μου κι έλπίζω νά μην ξαναδώ άλλον, καί πού θαρρώ πώς καί κανέ
νας άλλος δέν γνώρισε παρόμοιον. Γιατί εψαχνε τρόπους καί καμώματα κι είχε πο
λύ πονηρές ιδέες καί έμπνεύσεις.

Φθάνοντας στά μέρη πού είχε νά παρουσιάσει τις παπικές βούλλες συνήθιζε νά 
προσφέρει πρώτα στούς διάφορους κληρικούς διάφορα πραγματάκια ούτε πολύ α
κριβά ούτε σημαντικά: τίποτα μαρούλια απ’ τή ΜύρΟια, άν ήταν ή έποχή, λίγα λε
μόνια καί πορτοκάλια, κανένα πεπόνι, ροδάκινα ή αχλάδια. ’Έτσι προσπαθούσε νά 
τούς κερδίσει γιά νά τόν βοηθήσουν στ>) δουλειά του καί νά καλέσουν τούς ενορίτες 
τους νά πάρουν τή βούλλα.

'Όταν έρχονταν νά τόν εύχαριστήσουν γιά τά δώρα του αύτός τούς καταλά
βαινε μέ μιας τί λογής ήταν:

* Συνέχεια έκ του προηγουμένου, σελ. 033 καί τέλος.
20. Ό  «Μπουλντέρο» δπως άναφέρεται στήν είσαγ<ογή, ήταν ιερωμένος καί μοίραζε έναντι 

άόρής άμοιδής τά γνωστά συγχωροχάρτια. *Τποχίθεται πώς ήταν Απεσταλμένος τοΰ 
Πάπα — έδω δουλεύει γιά  λογαριασμό του — και συνοδευόταν πάντα άπο εναν έκπρό- 
σο>πο τοΰ νόμου, κάπιον άστυφύλακα τοΰ τόπου.
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’Ά ν ήταν άνθρωποι καλλιεργημένοι δέν ελεγε λέξη στά λατινικά, ώστε νά μήν 
εχει φόβο νά κάνει και κανένα λάθος καί τον καταλάβουν. Άλλά άρπαζε τήν ευκαι
ρία νά τούς μιλήσει μ’ εναν ευγενικό καί πολύ καλοβαλμένο λόγο μέ πολύ φιλολογία. 
Καί αν έ'βλεπε οτι αύτοί ήταν άπό κείνους τούς παπάδες πού πιό πολύ σχέση εΐχαν

\ '  Λ  \ X > '  Λ  f  Τ  5  )  3 ϊ  Λ / Λ  Xμε τα λεφτά παρα με τα γραμματα, κι ηταν απ αυτους που χειροτονήθηκαν με 
ρεβερέντες21 τούς εκανε τον μεγάλο ρήτορα καί τούς μίλαγε λατινικά μέ τις ώρες 
Τουλάχιστον γιά τέτοια έμοιαζαν αν καί δέ νομίζω πώς ήταν βέβαια.

’Ά ν  παρ’ δλα αύτά δέν τοΰ αγόραζαν τις βοΰλλες, κοίταζε μέ κάθε τρόπο πώς 
νά τούς καταφέρει, άκόμα κα ίμέ αθέμιτους τρόπους. Γιαυτό τό λόγο δημιουργούσε 
φασαρίες ανάμεσα στόν κόσμο. Κι άλλες φορές μετερχόταν ανήκουστες πανουργίες. 
Κι επειδή, άν τις ιστορούσα δλες θά γινόταν πολύ μακιά ή διήγηση, νά πώ μονάχα 
μία, πολύ έξυπνη καί χαριτωμένη ιστορία πού άποδεικνύει πολύ καλά τήν άήθειάτου. 
Σέ ενα προάστιο τής επισκοπής τοΰ Τολέδο είχε αφιερώσει δύο-τρεις μέρες γιά 
τις συνηθισμένες διαδικασίες, κι δμως δέν τού είχαν πάρει ούτε μιά βοϋλλα, καί 
κατά τή γνώμη μου ούτε έπρόκειτο νά τοΰ πάρουν. Τόν είχαν πιάσει ο! διάβολοι 
του γι’ αύτό, καί σκεπτόταν τί νά κάνει. Αποφάσισε νά προσκαλέσει γιά τήν επό
μενη τό πρωί τόν κόσμο λέγοντας πώς θά εκανε τήν αποχαιρετιστήρια λειτουργία 
γιά τή βοϋλλα. Άποβραδύς δμως, μετά τό δείπνο, κάθησε νά παίξει μέ τόν αστυ
φύλακα πού τόν συνόδευε. Πάνω στό παιχνίδι μάλωσαν κι άλλαξαν βαριές κου
βέντες. Αυτός είπε τόν αστυφύλακα κλέφτη, κι εκείνος τόν είπε πλαστογράφο. 
Πάνω σ’ αύτό, ό κύριός μου άρπαξε ενα δόρυ πού βρισκόταν στήν είσοδο τοΰ μαγαζιού 
πού έπαιζαν. Ό  αστυφύλακας εβαλε τό χέρι στό σπαθί πού είχε στή μέση του. Στό 
θόρυβο καί στις φωνές πού δλοι βάλαμε, τρέχουν ολοι οι πελάτες καί οί 
γείτονες καί μπαίνουν στή μέση. Κι αύτοί, πολύ οργισμένοι, προσπαθούσαν νά 
τούς παραμερίσουν γιά νά σκοτωθούν. Άλλά άπό τόν πολύ κόσμο πού γέμισε τό 
σπίτι, καθώς δέ μπορούσαν έτσι νά άναμετρηθούν, άλλαζαν βαριές κουβέντες κι 
άνάμεσα σ’ οσα ό αστυφύλακας τού είπε ήταν καί τούτη ή κατηγορία, πώς ο αφέν
της μου ήταν πλαστογράφος καί πώς οι βοΰλλες πού πλασάριζε ήταν ψεύτικες.

Τελικά σάν είδε ό κόσμος πώς δέν μπορούσε νά τούς ήσυχάση αποφάσισε νά 
μεταφερθει ό αστυφύλακας σ’ άλλο μέρος. Κι ετσι εμεινε έκεϊ ό αφέντης μου πολύ 
θυμωμένος. Κ ι άφοΰ οι γείτονες κι οι άλλοι ένοικοι τόν παρακάλεσαν νά ηρεμή
σει καί νά πάει νά κοιμηθεί, πήγε, κι ετσι πέσαμε κι εμείς γιά υπνο.

'Όταν ξημέρωσε, 6 αφέντης μου πήγε. στήν εκκλησία καί ζήτησε νά σημά- 
νουν οί καμπάνες γιά τή λειτουργία καί τήν τελετή απονομής τής βούλλας. Τό πλή
θος μαζεύτηκε, ένώ μουρμούριζαν γιά τις βοΰλλες, λέγοντας πώς ήταν ψεύτικες 
καί πώς ό ίδιος ό αστυφύλακας τό είχε άποκαλύψει, τήν ώρα πού μάλωναν. Μ” αύ
τό τόν τρόπο άν ήταν καί κανείς πού νά ταλαντεύεται άν θά τήν έπαιρνε, ύστερα 
απ’ αύτό αποθαρρυνόταν όλότελα. Ό  κύριός μου ανέβηκε στόν άμβωνα κι άρχισε 
τό κήρυγμα. Παρότρυνε τόν κόσμο νά μήν μείνει δίχως τήν ευλογία καί τή συχώ
ρεση πού ή άγια βοϋλλα πρόσφερε.

Τήν καλλίτερη στιγμή μπαίνει άπό τήν πόρτα τής έκκ?νησίας ό αστυφύλακας 
κι άφοΰ προσευχήθηκε καί προσκύνησε, σηκώθηκε καί μέ φωνή δυνατή καί στα
θερή, συμβουλευτικά άρχισε νά λέει:

Καλοί μου άνθρωποι, ακούσε πρώτα μιά κουβέντα άπό μένα καί μετά ακού
στε οποίον άλλον θέλετε. Έγώ ήρθα έδώ μαζί μ’ αύτόν που τώρα πρσπαθεΐ νά

21. Reverendo in Christo ήταν ό τυπικός τρόπος πού άρχιζαν οί επιστολές πού ενας επί- ί
σκοπος εστελνε σ’ εκείνους πού θά χειροτονούνταν. "Έτσι αύτές οί επιστολές επικράτησε ί
νά λέγονται Reverendas. Συχνά δμιος τΰχαινε νά Λναδειχθούν άγράμματοι, σέ ίεράρ- j
χες τής εύκαιρίας.

Αι
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σας πείσει, καί ό όποιος μέ έξαπάτησε καί μοΰ είπε νά τόν βοηθήσω σ’ αύτή τήν 
υπόθεση καί νά μοιραστούμε τά κέρδη. Τώρα, βλέποντας τήν καταστροφή πού έκα
να στήν συνείδησή μου καί στις περιουσίες σας, μετάνοιωσα γιά τήν πράξη μου 
καί σάς ομολογώ καθαρά πώς οί 6οΰλλες πού προσφέρει είναι ψεύτικες καί νά 
μήν τις πιστεύετε κι ούτε νά τις αγοράσετε, κι άκόμα πώς έγώ οΰτε άμεσα ούτε 
έμμεσα έχω σχέση μ’ αυτές καί πώς άπό τούτη τή στιγμή παραιτούμαι άπό τήν 
άποστολή μου. Κι άν κάποτε αύτός τιμωρηθεί γιά τήν πλαστογραφία, νά είστε 
μάρτυρες πώς έγώ δέν είμαι ένοχος κι ούτε τόν βοήθησα. Αύτός σάς ξεγέλασε, 
κι έγώ φανερώνω τήν απάτη του.

Καί σταμάτησε νά μιλά.
Μερικοί άνθρωποι σοβαροί πού βρίσκονταν έκεΐ, θέλησαν νά σηκωθούν καί 

νά.πετάξουν τόν αστυφύλακα εξω άπό τήν έκκλησία, γιά νά αποφευχθεί τό σκάν
δαλο. 'Όμως ό κύριός μου τούς συγκράτησε καί ζήτησε απ’ δλους, μέ τήν απειλή 
πώς θά τούς απαγόρευε τή μετάλητ|>η άν δέν ύπάκουαν, νά μήν τόν ενοχλήσουν
καί νά τόν άφήσουν νά πει δσα ήθελε. Κι ό ϊδιος έπίσης τόν ακούσε σιωπηλός
ώσπου ό αστυφύλακας είπε δλα δσα κιόλας σάς ιστόρησα. .

'Όταν σταμάτησε, ό κύριός μου τόν έρώτησε άν είχε τίποτα άλλο νά προσ
θέσει.

Ό  αστυφύλακας είπε:
Πολλά θά μπορούσε νά πει κανείς ακόμη γιά σάς καί τις απάτες σας, άλλά 

γιά τήν ώρα φτάνουν αύτά.
Ό  κύριός μου έπεσε στά γόνατα τότε καί σηκώνοντας τά χέρια γιά προσευ

χή, κοιτάζοντας πρός τόν ούρανό, είπε:
τ  r  t  \ / \ / '  '  ^  '  Τ  \ s \  rΚύριε καί fc/εε μου, που τίποτα για σενα οεν είναι χρυφο μα τα παντα φα

νερά, καί πού τίποτα γιά σένα δέν είναι αδύνατο καί τά πάντα δυνατά: Έσύ ξέ
ρεις τήν 'αλήθεια καί πόσο άδικα μού έχουν επιτεθεί. Κι έγώ βέβαια τόν συγχω
ρώ, γιατί κι Έσύ, Κύριε, μέ συγχωρεϊς. Μήν τόν τιμωρείς πού δέν ξέρει ούτε τί 
κάνει ούτε τί λέει. Όμιος τήν αδικία πού εγινε σέ Σένα, καί μόνο στ’ ό'νομα τής 
δικαιοσύνης στό ζητώ, νά μήν τήν παραβλέ\|'εις. Γιατί άν κάποιος άνάμεσά μας 
Οάθελε ν’ άγοράσει τήν 'Αγία Βούλλα, δίνοντας πίστη στις κατηγορίες αύτού τού 
άνθρώπου, δέν θά τήν πάρει. Κι επειδή θάναι τόση ή ζημία τών αδελφών μας, 
σέ ικετεύω έγώ, Κύριε, νά μήν τήν ανεχθείς, άλλά κάνε έδώ τό θαύμα σου, κι άς 
είναι μ’ αύτόν τόν τρόπο: ’Ά ν είναι άλήθεια δσα αύτός λέγει, δτι έγώ είμαι α
χρείος καί απατεώνας, έτούτος ό άμβωνας πού πατώ νά καταποντιστεί μαζί μέ

'  '  '  __  ~  C \  f  ^  t  \  t  2 '  * “> > '  Vμενα και να μπει εφτα σταδια κατω απο τη γη, και μητε εγο) μητε αυτός να ςα- 
ναδούμε τό φώς. Κι άν είναι αλήθεια αύτό πού έγώ λέγω, κι αύτός κυριευμένος 
άπό τά δαιμόνια (γιά νά στερήσει καί νά άφαιρέσει άπ’ δσους βρίσκονται έδώ μιά 
τόσο μεγάλη εύλογία) μιλεΐ άδικα, άς τιμωρηθεί κι αύτός, ώστε νά καταλάβουν 
δλοι τήν αδικία του.

Λέν είχε άκόμη τελειώσει τή δέησή του ό εύσεβής κύριός μου, δταν δ μαύρος 
αστυφύλακας πέφτει άπ’ τό στασίδι του καί χτυπάει δυνατά πάνω στό πάτωμα 
τόσο πού αντήχησε δλη ή έκκλησία, κι αρχίζει νά μουγγρίζει καί νά βγάζει άφρούς 
άπό τό στόμα του πού στράβιοσε ένώ εκανε χίλιους μορφασμούς χτυπο')ντας χέρια 
καί πόδια καί κυλιόταν άπ’ τή μιά άκρη ώς τήν άλ?.η. Τόσος ήταν ό θόρυβος άπό 
τις φωνές τού κόσμου πού δέν άκουγε ό ενας τόν άλλον. Πολλοί στέκονταν περί
τρομοι καί σαστισμένοι. ’Άλλοι έλεγαν: «Ό  Θεός νά τόν βοηθήσει καί νά τόν λυ
τρώσει». Κι άλλοι: «Δίκαια τιμιυρεϊται, άφού τόσα ψέματα είπε». Τελικά, μερικοί 
απ’ αύτούς πού βρίσκονταν έκεΐ, κατά τή γνώμη μου οχι χο)ρίς φόβο, τόν επια- 
σαν άπό τά χέρια ένώ αύτός έδινε δυνατές γροθιές σ’ δλους τούς γύρω. Κι άλλοι 
ιόν τραβούσαν άπό τά πόδια, βάζοντας μεγάλη δίγαμη γιατί δέ θά υπήρχε μου
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λάρι στόν κόσμο πού τόσο δυνατές κλωτσιές νά δίνει. Κι έτσι προσπαθούσαν αρ
κετή ώρα. Γιατί βρίσκανταν περισσότεροι άπό δεκαπέντε άνδρες πάνω του, κι ο- 
λους τούς γέμιζε χτυπήματα, άκόμα καί στό πρόσωπο δταν δέν προφυλάγονταν.

c / A ' i  -  >  \  \  c r  c  r  /  Ρ  t  r  > \ f  Νλη αυτη την ojpa ο κύριος μου βρισκόταν γονατισμενος με τα χέρια και 
τά μάτια στραμμένα κατά- τόν ουρανό, σέ θεϊκιά έκσταση πού δέν τήν διαπερνοΰ-

V  C / Λ  V  '  t 9f  e  \ \ C ~   ̂ 3  «  /σε ουτε ο σάλος, ουτε η φασαρία, ουτε οι φωνές που υπήρχαν στην εκκλησία.
Εκείνοι οι καλοί άνθρωποι τόν πλησίασαν καί φωνάζοντάς τον τόν συνέφεραν 

και τόν παρακάλεσαν νά βοηθήσει εκείνον τόν φτωχό, πού πέΟαινε, καί νά μή
Θ ~ Ο f V t t τ *» \ r ι \υμαται οσα του ειχε κάνει, ουτε τις κατηγορίες που του ειχε πει, γιατί να, αυτα 
είχαν πάρει πιά τήν πληρωμή τους. Κι άν μπορούσε κάτι νά κάνει γιά νά τόν 
λευτερώσει άπό τόν κίνδυνο καί τά πάθη του, γιά τήν άγάπη τοΰ Θεοΰ, άς τό 
εκανε. Γιατί αύτοί εβλεπαν πιά καθαρά τήν ένοχή τοΰ αμαρτωλού, ένώ ή δική 
του ειλικρίνεια καί καλωσύνη, σΰμφνωα μέ τήν δική του παράκληση στό Θεό, δεν 
άπομάκρυνε τήν εκδίκηση καί τήν τιμωρία.

Ό  κύριός μου, σάν κάποιος πού ξυπνά άπό ενα γλυκό δνειρο, τούς κοίταξε, 
κοίταξε καί τόν φταίχτη κι ολους δσους έκεΐ γύρω βρίσκονταν καί πολύ γαλήνιος 
τούς είπε:

Καλοί μου άνθρωποι, έσεΐς δέ θά χρειαστεί ποτέ νά παρακαλέσετε γιά εναν 
άνθρωπο σέ κάποιον πού ό Θεός τόσο απροκάλυπτα φανερώθηκε. Γιατί Αύτός μάς 
ζητά νά μήν ανταποδίδουμε κακό στό κακό, καί νά συγχωρούμε τις ύβρεις. Μέ 
εμπιστοσύνη μπορούμε νά τόν παρακαλέσουμε νά κάνει κι ό ίδιος αύτό πού ζητά 
άπό μάς. Και ή Μεγαλοσύνη του θά συγχωρέσει αύτόν πού τόν πρόσβαλε βάζον
τας έμπόδια στήν Α γία  Του πίστη. ’Ά ς  τόν παρακαλέσουμε λοιπόν δλοι μαζί.

Κι έ'τσι, κατέβηκε άπό τόν άμβωνα καί συνιστούσε νά Ικετέψουμε τόν Κύ
ριο, τόν Θεό μας, πολύ ευλαβικά νά συγχωρέσει εκείνο τόν αμαρτωλό ώστε νά 
ξαναβρεί τήν υγεία του καί τά λογικά του, καί νά διώξει απ’ αύτόν τό δαιμόνιο, , 
πού ή Μεγαλωσύνη του είχε επιτρέψει έξαιτίας τής μεγάλης αμαρτίας του νά τόν j 
κυριέψει.

"Ολοι επεσαν στά γόνατα καί μπροστά στό βωμό μαζί μέ τούς Ιερείς άρχισαν 
νά ψάλλουν μέ φωνή χαμηλή μιάν ακολουθία. Κι αφού τόν πλησίασε μέ τό σταυρό Ί 
καί τόν αγιασμό κι αφού έ'ψαλε πάνω απ’ τό κεφάλι του, 6 κύριός μου, μέ τά χέ- ] 
ρια κατά τόν ούρανό καί μέ μάτια πού καθόλου σχεδόν δέ φαίνονταν, έκτος άπό 
λίγο ασπράδι, αρχίζει μιά προσευχή όχι λιγά)τερη κατανυκτική άπ’ δ,τι μακριά, |  
μέ τήν όποία εκανε ολο τόν κόσμο νά κλάψει δπως συμβαίνει στήν ακολουθία τών |  
Παθών, στόν θεοσεβούμενο ιερέα καί στό εκκλησίασμα. Καί ικέτευαν τόν Κύριό |  
μας, μιά καί δέν ήθελε τήν απώλεια τοΰ αμαρτωλού άλλά τή ζωή του καί τή μετά-:? 
νοια του, άφοΰ αύτός κυριεύτηκε άπό τό δαιμόνιο καί κυνηγήθηκε άπό τό χαμό£ 
καί τήν αμαρτία, νά τόν συγχωρήσει καί νά τού δώσει πίσω τή Γωή καί τήν υγεία, ί  
ώστε νά μπορέσει νά μετανοήσει καί νά εξομολογηθεί τις αμαρτίες του. *

Κι δταν έγιναν αύτά, ζήτησε νά τοΰ φέρουν τή βοΰλλα καί τήν εβαλε πάνω- 
στό κεφάλι του. Τότε ό αμαρτωλός αστυφύλακας άρχισε λίγο - λίγο νά καλλιτε-) \ 
ρεύει καί νά συνέρχεται. Κι δταν συνήλθε καλά, έπεσε στά πόδια τοΰ κομιστή; 
Ιερέα καί τοΰ ζήτησε συχώρεση. Όμολόγησε πώς ειχε μιλήσει μέ τό στόμα και |  
τήν εντολή τοΰ δαιμονίου, άπό τή μιά μεριά γιά νά τόν βλάψει καί νά τόν έκδι-.ί 
κηθεί, κι άπό τήν άλλη γιατί τό δαιμόνιο ύπέφερε πάρα πολύ άπό τό καλό πού 
εκανε σ’ αύτό τόν τόπο ή βοΰλλ,α. - ;·

Ό  κύριός μου, τόν συχώρεσε καί συμφιλιώθηκαν. Καί τότε εγινε μεγάλος’·-:
συνωστισμός γιά νά πάρουν τή βοΰλλα καί δέν έμεινε ψυχή πού δέν τήν άπόκτη-j;
σε, άντρες καί γυναίκες, γιοι καί κόρες, αγόρια καί κορίτσια. J;

ί  t



Ξαπλώθηκε to νέο γιά τό θαύμα σ’ δλα τά γειτονικά μέρη κι δταν φτάναμε 
ο" αυτά δέ χρειαζόταν οΰτε λειτουργία νά κάνουμε οΰτε στήν εκκλησία νά πάμς, 
γιατί έρχονταν νά μάς τήν πάρουν άπό κεϊ πού μέναμε, λες κι ήταν αχλάδια πού 
τά μοιράζαμε δωρεάν. Μ’ αύτό τόν τρόπο σέ δέκα - δώδεκα μέρη άπό τά γύρω πού 
πήγαμε, ό κύριός μου θά μοίρασε ισάριθμες χιλιάδες βούλλ,ες χωρίς νά χρειαστεί 
λειτουργία.

Πρέπει νά σάς εξομολογηθώ τήν αμαρτία μου πώς κι έγώ μαζί μέ τούς άλ
λους πίστεψα στό θαύμα. Ό μως βλέποντας αργότερα τά γέλια καί τήν κοροϊ
δία πού ό αφέντης μου καί. ό αστυφύλακας έκαναν, κατάλαβα πώς δλο αύτό ήταν 
σκάρφισμα τού πολυμήχανου καί εφευρετικότατου κυρίου μου.

Ά ν  καί ήμουν μικρό παιδί, εφριξα κι εΤπα μέσα μου: «Πόσες τέτοιες απά
τες θά πρέπει νά κάνουν αύτοί οί απατεώνες στόν αθώο κοσμάκη!»

m / 9 » χ * / 9 / / a f / . ''*· _ \I έλικα, μ αυτο τον πέμπτο αφέντη μου καοησα περίπου τεσσερεις μήνες και 
or ή διάρκεια τους έ'ζησα μαζί του σκληρούς κόπους.

ΦΥΛΛΑΔΑ VI 
Πώς ό Λάζαρος μπήκε στήν υπηρεσία ένός εφημέριου 

και τί πέρασε μαζί του .

Μετά απ’ αύτό, μπήκα στή δούλεψη ένός ζωγράφου πού ζωγράφιζε ντέφια, 
γιά νά τού ανακατώνω τά χρώματα, καί μαζί του πέρασα επίσης χίλια βάσανα.

’Έχοντας πιά μεγαλώσει αρκετά, μιά μέρα πού μπήκα στή Μητρόπολη, ενας 
εφημέριος μέ πήρε γιά δικό του. Μού έμπιστεύθηκε ενα γάιδαρο, τέσσερεις στά
μνες καί ενα μαστίγιο καί άρχισα νά μοιράζω νερό στήν πόλη. Αύτό υπήρξε τό 
πρώτο σκαλοπάτι πού ανέβηκα γιά νά καλ.λιτερέ\|χο κοινωνικά τή θέση μου. Πρόσ- 
φερα κάθε μέρα στόν κύριό μου κέρδος τριάντα μαραβέδια, καί τά Σάββατα οί 
εισπράξεις ήταν δικές μου μαζί μέ δλες τις επιπλέον στά μέσα τής εβδομάδας, 
πέρα άπό κείνες πού παράδινα στόν αφέντη μου.

'Τπήρξα τόσο καλός στή δουλειά μου, πού στό τέλος τών τεσσάρων χρόνων 
πού τήν έξάσκησα, κάνοντας μιά καλή οικονομία, μπόρεσα νά αγοράσω μιά παλιά 
ενδυμασία γιά νά ντυθώ πολύ άξιόποεπα. Αγόρασα ενα παλιό γιλέκο άπό φτηνό
η  \ > y  f  \  t  t  ?  \ n o  \  \  r  λύφασμα και μια ζακέτα τριμμένη με μανίκια τριμμένα κι ανοιχτα2Ζ και μια καπα βε
λούδινη κι ενα σπαθί άπό τά παλιά εκείνα τά πρώτα τοΰ Κουεγιάρ23.

Μιά καί είδα τόν εαυτό μου εναν κύριο καθώς πρέπει πιά, είπα στόν αφέντη 
μου νά πάρη πίσω τό γάϊδαρό του γιατί δέν ήθελα νά εξακολουθήσω άλλο έκεΐνο 
τό έπάγγελμα.

ΦΥΛΛΑΔΑ VII 
Πώς ό Λάζαρος μπήκε στήν υπηρεσία ένός αστυφύλακα 

και τί τοϋ συνέβη μαζί του

Άφού άποχαιρέτησα τόν εφημέριο, μπήκα στή δούλεψη ένός ανθρώπου τοΰ 
νόμου, ένός αστυφύλακα. Άλλά πολύ λίγο έ'ζησα μαζί του, γιατί τό έπάγγελμα 
μού φάνηκε πολύ επικίνδυνο. Ιδιαίτερα δταν κάποια νύχτα μας κυνήγησαν, εμέ
να καί τόν αφέντη μου, μέ πέτρες καί μέ ξύλα κάτι δραπέτες. Καί τόν αφέντη

22. Σακάκι μέ μανίκια άνοιχτά», ήταν ενα σακάκι άνοιχτό μπροστά. Τοΰ μανικιού τά  δυό 
κομμάτια ενώνονταν στό ΰψος τοΰ άγκώνα. Τό μέρος τοΰ μπράτσου ήταν φαρδύ ένώ 
τοΰ πήχυ στενό. Λυτό τό κόψιμο χάριζε άέρα καί μεγαλείο.

23. Φημισμένος κατασκευαστής σπαθιών.
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μου πού έμεινε τον κακοποίησαν, δμως έμενα δέ μέ πρόλαβαν. Μετά απ’ αύτό, 
παραιτήθηκα απ’ αύτή τή δουλειά.

Κι ένώ σκεπτόμουνα πώς νά φτιάξω τή ζωή μόυ καί τί δουλειά νά κάνω, ώ
στε νά μπορέσω νά ξεκουραστώ καί ναχο) καί κάποιο κέρδος στά γεράματά μου, 
δ Θεός μέ φώτισε καί μέ οδήγησε στό σωστό κι (ύφέλιμο δρόμο. Μέ τή βοήθεια 
πού μου πρόσφεραν φίλοι καί γνο)στοί εύγενείς, οί μόχθοι καί τά βάσανα πού μέ
χρι τότε είχα περάσει πληρο')θηκαν μέ τόν καλλίτερο τρόπο μέ τό νά πετύχω αύτό 
πού έπεδίωκα: Κι αύτό ήταν ενα έπάγγελμα βασιλικό24 γιατί εβλεπα πώς πρόσφε- 
ρε πολλά οφέλη σέ κείνους πού τό έξασκοΰσαν.

Τό ίδιο επάγγελμα εξασκώ ακόμη καί σήμερα πού ζώ καί υπάρχω κάτω άπό 
τή σκέπη τοΰ Θεοΰ καί τής Χάρης Σας. Ή  δουλειά μου είναι νά διαλαλώ δημό
σια τά κρασιά πού σ’ αύτή τήν πόλη πουλιώνται, κι ακόμη τά χαμένα αντικείμενα. 
Είμαι δημόσιος κήρυκας σέ πλειστηριασμούς. Συνοδεύω τούς καταδίκους γνωστο
ποιώντας τά έγκλήματά τους25. Μέ λίγα λόγια είμαι ντελάλης. Μοΰ ταίριασε τόσο 
αύτή ή δουλειά καί τόσο καλά τήν έκανα πού σχεδόν δλες οί παραγγελίες περνού
σαν άπό τά χέρια μου. Τόσο, πού σ’ δλόκληρη τήν πόλη αν κάποιος θέλει νά που
λήσει κρασί ή κάτι άλλο, άν δέν άναλάβει δ Λαζαρίγιο ντε Τόρμες τή δουλειά, 
ξέρει ποιος δέ θά κερδίσει τίποτα.

Εκείνο τόν καιρό, βλέποτας τήν καλή ζωή πού περνούσα καί τήν άνεση πού 
είχα, παίρνοντας πληροφορίες γιά τό άτομό μου, ό Σεβασμιώτατος ’Αρχιεπίσκο
πος τοΰ Σάν Σαλ-βαδόρ, κύριός μου καί υπηρέτης καί φίλος τής Χάρης Σας, ε
πειδή δίαλαλοΰσα τά κρασιά του, θέλ,ησε νά μέ παντρέψει μέ μιά ύπηρέτριά του. 
Βλέποντας πώς κάτι τέτοιο δέ Οά μοΰ εφερνε παρά δφελος καί εύνοια, συμφώ
νησα. Κι ετσι τήν παντρεύτηκα καί μέχρι τώρα δέν εχω μετανοιώσει. Γιατί κα
θώς αύτή ήταν καλή κόρη καί προκομμένη στή δουλειά της, εχω άπό τόν κύριό 
μου τόν Αρχιεπίσκοπο κάθε εύνοια καί κάθε βοήθεια. Δέ λείπουν τά δώρα δλο τό 
χρόνο, πότε στάρι, τό Πάσχα τό κρέας, πότε άρτους, καί τά ροΰχα του τά μετα
χειρισμένα, πού τά παίρνω έγώ. Καί μάς νοίκιασε κι ενα σπιτάκι πλάϊ στό δικό 
του. Καί τις Κυριακές καί τις γιορτές σχεδόν πάντα τρώμε στό σπίτι του.

Οί κακές γλώσσες πού ποτέ δέ λείπουν, δέ μάς αφήνουν νά ζήσουμε λέγον
τας τό ενα καί τό άλλο, επειδή βλέπουν τή γυναίκα μου νά πηγαίνει νά τοΰ φτιά
χνει τό κρεβάτι καί νά τοΰ ετοιμάζει τό φαγητό. Μακάρι, ό Θεός νά τούς βοηθή
σει νά μάθουν νά λένε τήν αλήθεια. Γιατί καθώς ή γυναίκα μου δέν είναι άπό 
κείνες πού τής αρέσουν αύτά, ό κύριός μου μοΰ ύποσχέθηκε κάτι πού ελπίζω πώς 
Οά εκπληρώσει. Γιατί αύτός μιά μέρα μού μίλησε μπροστά της καί μοΰ είπε: 

— Λάζαρε ντέ Τόρμες, αύτός πού δίνει σημασία σ’ δσα λένε οί κακές γλώσ
σες ποτέ δέν ώφελεΐται. Τά λέο) αύτά γιατί δέ θά ξαφνιαζόμουνα καθόλου, άν, πού 
βλέπουν τή γυναίκα σου νά μπαινοβγαίνει στό σπίτι, μου, άρχιζαν... Αύτή μπαίνει 
τιμώντας καί σένα καί τόν εαυτό της, γ ι’ αύτό σοΰ δίνω τό λόγο μου. Γιά τούτο, 
μήν άκοΰς τί λένε, άλλά κοίτα τή δουλειά σου, δηλαδή τό συμφέρον σου.

—  Κύριε, τοΰ είπα, έγώ αποφάσισα ν’ άκολουθήσο) μιά- ζωή καθώς πρέπει. 
Ή  αλήθεια είναι πώς μερικοί φίλοι μου μοΰ έχουν μιλήσει σχετικά, κι ακόμη μοΰ 
είπαν πώς πριν νά παντρευτεί μέ μένα είχε μείνει έγκυος τρεις φορές, καί τά λέω 
αύτά μπροστά της άπαντοιντας σ’ δσα μοΰ είπε ή Χάρη Σας. Τότε ή γυναίκα μου 
άρχισε νά ορκίζεται μέ τέτοιους δρκους πού είπα πώς τό σπίτι θά βουλίαζε μαζί

24. «Κρατικό» θά λέγαμε σήμερα.
25. Τήν ώρα που μαστίγωναν τούς καταδίκους στό δρόμο, 6 ντελάλης έξηγοΟσε τά λόγο{ 

τής τιμωρίας τους, δηλαδή ΐΓ  έγκλημα είχαν διαπράξει. Άκόμα ό ντελάλης συνώδευε 
καί τούς θανατοποινίτες.



μας. Κι έπειτα εβαλε τά κλάματα κι υστέρα νά δίνει χίλιες κατάρες σέ κείνον πού
Λ / . '  * Τ» f  ϊ  > \ ' t 9 V \ V  V (\ t \την πάντρεψε με μενα. Μ αυτο τον τροπο μ εκανε να εύχομαι ναχα πεοανει πριν~ ' Τ '  ** ί~\ ' ' _' t *  ̂ "> \ξεστομίσω εκείνα τα λόγια, ϋμοκ εγω απο τη μια μέρια και ο κύριος μου απο 

την άλλη, τόσα τής είπαμε και τήν πείσαμε νά σταματήσει νά κλαίει, άφοΰ τής 
(ορκίστηκα πρώτα πώς ποτέ πιά στή ζωή μου δέ Οά τής ξαναμιλήσω γι’ αύτό τό 
πράγμα και πώς μέ χαρά συμφωνούσα νά μπαινοβγαίνει στό σπίτι του μέρα - νύ
χτα, αφού φυσικά εϊμουν τόσο βέβαιος γιά τήν τιμιότητά της. Κι έτσι μείναμε κι 
οί τρεις εύχαριστημένοι καί σύμφωνοι.

Μέχρι σήμερα ποτέ κανείς δέ μάς ακούσε γ ι’ , αύτό τό ζήτημα. Κι άκόμα 
δταν καταλαβαΐνίο πώς κάποιος θέλει κάτι νά μοΰ πει γι’ αύτήν, τόν προφταίνω 
καί τού λέω:

’ — Κοιτάχτε, αν είστε φίλος μου, δέ Οά μοΰ πήτε τίποτα νά μέ λυπήσετε,
γιατί δέν πιστεύω πώς είναι φίλος μου οποίος μέ στενοχωρέϊ. Κυρίως δταν θέλει 
νά μέ βάλει νά μαλώσο) μέ τή γυναίκα μου πού είναι τό μόνο πράγμα στόν κόσμο 
πού έγώ αγαπώ καί λατρεύω πιό πολύ κι άπό τόν εαυτό μου. Καί μοΰ στέλνει ό 
Θεός μ’ αύτήν χίλιες εύλογίες κι ακόμη περισσότερες άπ’ δσες αξίζω. Γιατί έγώ 
ορκίζομαι στήν Α γία  Μετάληψη πώς είναι ή πιό τίμια γυναίκα άπ’ δσες ζοΰν μέσα 
άπ’ τις πύλες τοΰ Τολέδο, κι οποίος μοΰ πει τό αντίθετο έγώ θά σκοτωθώ μαζί του.

1 αυτο τον τροπο δεν μου λενε τίποτα, κι εγω εχω ειρήνη στο σπίτι μου.
Αύτό εγινε τόν ίδιο χρόνο πού ό νικηφόρος Αύτοκράτοράς μας σ’ αύτή τήν 

ξακουστή πόλη τοΰ Τολέδο μπήκε, κι εκανε σ’ αύτήν τήν αύλή του κι έγιναν χα
ρές μεγάλες καί γιορτές καθώς ή Χάρη Σας θαχει ακούσει. Λοιπόν εκείνη τήν 
έποχή έγώ εύημεροΰσα καί βρισκόμουν στήν κορυφή τής ευτυχίας.

★ * *** φ* **

ΜΑΝΝΑ, Σ’ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟ
Μάννα, λέξη γλυκύτατη, -
πόσα δέν λές στήν ψυχή μου.
Λαχτάρα καί στοργή, καημό καί περηφάνεια
γιά τό παιδί σου είναι δλη σου ή ζωή.
νΩ!, δεν ξέρει κανένας μέ τί νά σ’ άνταλλάξει.
Μάννα μου, πώς θάθελα νά ερχόσουν
ξανά σέ τούτον τόν μάταιο κόσμο
κι* έγώ νά κάτσιο πλαϊ στόν άργαλειό σου
γιά νά φιλήσω άχόρταγα
τ άροζιασμένα απ’ τήν δουλειά χέρια σου,
νά τά άσπαστώ σάν κόνισμα παλιό
καί σύ νά μου δίνεις τήν εύχή σου
τήν ώρα πού ξεκινούσα γιά τό πικρό μας ψωμί,
μπροστά στις τόσες μπόρες καί τρικυμισμένες μέρες
στόν ανηφορικό μου δρόμο. ’
Νά έβλεπα τά άστραφτερό σου jju t c i

γιομάτο στοργή καί άγάπη καί νά πλημμόριζεν ή καρδιά μου 
άπό χαρά καί συγκίνηση.
Σ’ εόχαριστώ, μάννα μου,
γιά τήν άπέραντη στοργή καί άφοσίωση
κι’ άς μήν μου τήν φώναξες ποτέ σου.
Σ’ ευχαριστώ, πού μέ τήν διαγωγή σου 
μ’ έμαθες νά ζώ καί νά σταθώ ορθιος.



Πόσα. .  . , μά πόσα ελεγε αύτή ή σιωπή σου 
γιά τήν όρφάνεια μου καί γιά τόν πατέρα 
πού δέν πρόλαβα νά Ιδώ .
Μάννα, ήταν τής μοίρας σου γραφτό 
νά υποφέρεις άκόμα στά στερνά σου γιά μένα.
Σέ βλέπω πάντα νά κατεβαίνεις 
τις σκοτεινές σκάλες τής φυλακής 
καί τότε καί τώρα πού είσαι νεκρή 
νά μου δίνεις τό χέρι σου.
Πόσο θδθελα, μάννα μου,
γιά μιά φοράν άκόμα νά σ’ εβλεπα
Ανασκουμπωμένη στόν άργαλειό σου
μέ τά δμορφα κεντίδια πού ΰφαινες
καί νά μοΰ λές τά προφητικά έκεΐνα λόγια σου
γιά τόν δρόμο τής άνθρωπιάς
πού μουδωσες γιά νά φτάσω στόν Γολγοθά.
Σ ’ εύχαριστώ, μάννα μου,
καί ζητώ νά μέ συγχωρέσεις άν σ’ έπίκρανα
στό διάβα τής ζωής μου
μέ τις άπανωτές φουρτουνιασμένες μπόρες
πού ή μοίρα έφύλαξε γιά μένα
καί απ’ τόν καημό σου αύτόν
εκλεισες τά ήρεμα τά μάτια σου γιά πάντα.
Μάννα μου πού βρίσκεσαι πλάϊ στις ουράνιες άγγελικές μορφές 
πόσο θά ήθελα νά ερθω τώρα κοντά σου 

. δταν θά φτάσει ή στερνή μου ώρα
νά κλείσει γιά πάντα καί τά δικά μου μάτια.
Έσύ, μάννα μου, δέν πέθανες ποτέ.
Γιά μένα, ζεΐς μέσα μου 
άπείραχτη μορφή αρχαίας τραγωδίας.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΚΡΗΣ (ΣΑΜΑΡΙΝΙΩΤΗΣ)

Ε Σ Τ ΙΑ »

Δ ΙΏ Ξ Α Μ Ε  Τ Η Ν  Π Ο ΙΗ Σ Η

Διώξαμε άπ’ τή ζωή μας τήν ποίηση 
καί σιγά - σιγά χωρίς νά τό νοιώσουμε 
βάλαμε στή θέση της μιά μηχανή μέ 
πολλά πλήκτρα.
Μά ή μηχανή μετράει αδυσώπητα τις 
ώρες μας, τις μέρες καί τά χρόνια, 
καί τό χειρότερο είναι πώς μετράει 
μαζί τά όνειρα καί τις έλπίδες μας, 
τήν ϊδια μας τήν ύπαρξη.
Δέν θέλω τά όνειρά μου νά γίνουν 
διάτρητη ταινία,
δέν θέλω οί έλπίδες μου νά βγαίνουν 
σέ καρμπόν. . .

ΤΑ Σ Ο Σ  ΤΡ ΙΑ Ν ΤΑ Φ ΥΛΛΟ Υ



ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΕΣ
ALLIS PRO ELIA  ΕΤ VULNERA Σ έ  άλλους μάχες καί πληγές
ALLIS BALNEA P O PIN A Q U E: Σέ άλλους ),ουτς>ά καί συμπόσια.

Στήν περιοχή τών Γραμμάτίυν εχουμε εκείνους πού γράφουν ποίηση, μυθιστό
ρημα, δοκίμιο, θέατρο, κριτική κτλ. καί εκείνους πού μεταφράζουν, άπό ξένες γλώσ
σες στή δική μας, ξένη παραγωγή λογοτεχνική, πού κα?α>πτεται άπό τούς ίδιους 
τίτλους.

Οί πρώτοι αύτοκαλοΰνται, έδώ σέ μάς τουλάχιστο, δημιουργοί.
Οί άλλοι είναι οί μεταφραστές.
Καί οί δυό παρατάξεις προσφέρουν στό κοινοονικό σώμα πνευματική τροφή.
Ό  συγγραφέας τώρα αύτής τής μικρής μελέτης ανήκει είς είδος μεικτόν. Είναι 

μεταφραστής, αφού δίνει στή γλώσα μας ξένη εκλεκτή ποίηση. Είναι ομο)ς κατ’ 
ανάγκην καί δημιουργός, άφοΰ έπί πενήντα ολόκληρα χρόνια γράφει κριτική καί 
δοκίμιο. Γι’ αύτό είναι ίσως πιο κατάλληλος άπό άλλους γιά νά παρεμβληθή ανάμεσα 
σέ δυό παρατάξεις, πού βρίσκονται σ’ ενα σκυπηλό, άλλά συνεχή καί πεισματάρικο 
εμφύλιο πόλεμο, εναν πόλεμο δπου δεν χύνεται αίμα, χύνεται δμως αρκετή χολή.

Λένε δτι οί καλοί λογαριασμοί κάνουν τούς καλούς φίλους. Αύτό ομο ς̂ δέν συμ
βαίνει πάντα, ιδιαίτερα στούς χώρους τής λογοτεχνίας, οπου ό καθένας, γράφοντας, 
διακυβεύει, σπάνια, υλικά συμφέροντα, πάντα δμως, τήν πίστη πού εχει στή δική 
του αξία. Καί είναι γνωστό δτι γιά Toy κάθε άνθρωπο, άν ύπάρχουν χίλιες γνώμες, 
ή λιγώτερο σίγουρη είναι φυσικά εκείνη πού κρατάει ό ίδιος γιά τόν εαυτό του μέσα 
στά βάθη τής ψυχής του. Βέβαια τό υψηλότερο βραβείο γιά τόν άνθρωπο είναι ή 
συνείδηση δτι κάνει σ’ αύτόν τόν κόσμο τό καθήκον του. Ή  συνείδηση αύτή τοΰ 
προσφέρει εκείνη τήν σταθερή ευφορία ψυχής, πού είναι ή πλουσκότερη αμοιβή μιας 
ζθ)ής. Συμβοίνει δμως συχνά, μέσα στόν χώρο τών Γραμμάτων, ή συνείδηση αύτή 
νά νοθεύεται άπό τήν υπερβολική αύτάρκεια τοΰ συγγραφέα και, άπό τήν τρυφερό
τητα πού καλλιεργεί στά βάθη τής καρδιάς του γιά τό εργο του τό πνευματικό, μιά 
τρυφερότητα πού θυμίζει τήν πατρική στοργή.

Αύτό είναι φυσικό, είναι δμως καί επικίνδυνο. Γιατί οπο)ς είναι συχνά επικίνδυ
νη γιά τό παιδί ή υπερβολική εκτίμηση τών Ικανοτήτων του άπό τούς δικούς του 
γονιούς, ετσι καί γιά τούς συγγραφείς ή αύτοκριτική, δταν εχει σάν βάθρο τόν 
εγωισμό, φτάνει συχνά σέ υπερβολές τέτοιες, ώστε καταλήγει σέ ανοησίες όλκής ή 
στά όρια τοΰ γελοίου.

Αύτούς όμως τούς κινδύνους, πού άναφέραμε παραπάνω, τούς διατρέχουν μόνον 
οί Δημιουργοί. Οί Μεταφραστές, έκτός άπό τήν ευθύνη γιά τήν εκλογή τοΰ έργου 
πού μεταφράζουν, άλλες εύθύνες βαρείες δέν έχουν. Δοκιμάζεται δμως καί. ή ευσυνει
δησία τους άπό τήν επιμέλεια πού αφιερώνουν στό μεταφραστικό τους εργο. Καί πρέ
πει νά όμολογηθή δτι σέ πολλές περιπτώσεις άντί εύσυνειδησίας, σκοντάφτουμε στήν 
άσυνειδησία τήν πιο ο’)μή, ιδιαίτερα δταν ά μεταφραστής δέν ξέρει ούτε τή γλώσσα 
πού απ’ αύτήν μεταφράζει ούτε τή γλώσσα τή δική του.

Δέν δοκιμάζεται δμως μόνον ή εύσυνειδησία τοΰ Μεταφραστή. Αύτός δέν μετα- 
φερει σε α/.λη γλ,ωσα, το πιο συχνά στήν δική του μονον, κείμενα επιστημονικά, που



ΙΡΩΤΙΚΗ Ε Σ Τ Ι Α »

γ ι’ αύτά αρκεί νά ξέρη καλά τις δυο γλώσες καί νά εχη φυσικά και τόν κοινόν νουν. 
Μεταφέρει τό πιό συχνά άπό μιά γλώσσα σέ άλλη κείμενα λογοτεχνικά, πού τήν εσω
τερική τους αξία τήν δίνει τό καλλιτεχνικό αισθητήριο τού συγγραφέα, καί έάν δέν 
είναι ό ίδιος καλλιτεχνική φΰση, άν δέν μπορεί δηλαδή νά νοιο^ση τόν συγγραφέα 
κ α ί  σ ά ν  π ο ι η τ ή ,  θά άποτύχη στή δουλειά του, γιατί άνάλαβε νά κάμη 
κάτι πού δ έ ν  μ π ο ρ ε ί  νά κάμη. Μεταξύ συγγραφέα καί μεταφραστή χρει
άζεται μιά συγγένεια έκλεκτική. Γιά νά πετύχη ή μετάφραση, δέν άρκούν 6 κόπος 
καί ή βαθειά γνώση τής γλώσας. Ό  Λαμιράλης, καθαρολόγος, άπόδοκ^· στή γλώσσα 
μας —  γιά τόν Δαμιρά?α) ήταν ή καθαρεύουσα —  μέ μεγάλους κόπους τό θέατρο τού 
Σαίκσπηρ. Αύτοί οι κόποι πήγαν χαμένοι πέρα γιά πέρα, γιατί ό μεταφραστής μπή-

5 C/ —  \ f  \ ' ? / £ >  '  f  * ' Cκε σ ενα χωρο με τοσο πυκνές ποιητικές αναυρες, με τέτοια γνήσια ροψαντικη ορ
μή, ώστε ή κλασική του φΰση, ανίκανη νά κινηθή μέσα σ’ εκείνο τό κλίμα τό ποιητικό, 
πού εσφυζε άπό ορμές καί πάθη τής καρδιάς, εδωσε μετάφραση νεκρή Ό  μεγάλος 
Βολταΐρος, μυαλό εύέλικτο καί δημιουργικό, φύση δμως ξένη πρός κάθε συγκίνηση, 
μίλησε μέ περιφρόνηση γιά τόν Δάντη, πού ύστερα άπό εφτακόσια χρόνια τυπώνεται 
ακόμη καί σχολιάζεται σέ ολόκληρο τόν κόσμο. «Ή φήμη τού Δάντη, είπε, θά αύξάνει 
πάντα τόν διαβάζουν τόσο λίγο!» Πού νά ήξερε, δτι ύστερα άπό διακόσια χρόνια, 
αύτόν δέν τόν διαβάζουν καθόλου, τόν Δάντη δμο)ς τόν διαβάζουν, τόν σχολιάζουν 
καί τόν μεταφράζουν μέ τήν ίδια επιμονή, γιατί εχει κάτι τό αιώνιο ή φωνή του.

Πολ,λοί δικοί μας καθαρευουσιάνοι, συχνά τίμιοι καί σοφοί άνθρωποι, μέ παγω-
f rf s \ ~ s Γ\ '  ~ f \ \ τ r c * ^  _ /μενη όμως τη ροη του αισθήματος, εξ αίτιας της <:ραρσας που τους αναγ^/αζε να παι- 

ζουν ό παρά φύσιν γλωσικός τους αγώνας, σπάνια μπορούσαν νά άποδιόσουν στή 
γλώσα μας, ανεκτά, κείμενα μέ κάποια λυρική υγρότητα. 'Όταν δμως δέν είχαν νά 
κάνουν μέ αύτήν τήν απαιτητική οντότητα, έκαναν, οί διακεκριμένοι βέβαια, λαμπρές 
μεταφράσεις, δπως ή ωραιότατη άπό τόν Ροΐδη τής 'Ιστορίας τής ’Αγγλίας τοΰ 
Μακώνλεϋ.

Γιά νά συνοψίσουμε: Καί τό δημιουργικό —  καθώς τό τιτλοφορούν — εργο, 
καί τό μεταφραστικό, απαιτούν προσόντα συγγενή καί σημαντικά. Τό έάν λείπουν ή 
τό εάν ύπάρχουν τά προσόντα αύτά θά φανή, οχι άπό τις σκόπιμες φανφάρες καί τις 
φιλοφρονήσεις, φυσικά τών φίλων, ούτε άπό τήν υστερική καί εύφραδή περιαυτο- 
λογία, άλλά άπό τόν χρόνο πού θά άπαιτηθή γιά νά φτάση τό εργο άπό τό λίκνο του, 

ώς την τελευταία του κατοικία, πού θά γίνη δηλαδή είτε μιά οντότητα γεμάτη πνευ
ματικό χυμό στά σπίτια τών γενεών πού περνούν, είτε χαρτί περιτυλίγματος ή μονά
δα άνέγγιχτη στά ράφια τοΰ χρονοντούλαπου, εντευκτήριο τής σκόνης καί τών 
σκώρων. Και δυστυχώς, γιά τήν μεγάλη μάζα τών δημιουργημάτων τού νοΰ καί τής 
καρδιάς, αύτός δ χρόνος είναι πολύ πενιχρός. Καί πρέπει νά θαυμάση κανείς τήν 
άντοχή πολλών δημιουργών καί μεταφραστών, πού γράφουν καί μεταφράζουν συνε
χώς καί δέν διαβάζονται σχεδόν ποτέ.

'Έως έδώ ή διαμάχη στέκει έπ’ ΐσοις δροις, καί θά εμενε μιά διαμάχη ακίνδυ
νη, ενας άλογχος πόλεμος, έάν δέν εΐχε καί συνέπειες πολύ σοβαρές σέ κάποιον το
μέα τής ζωής, πού είναι δυστυχώς άπό τούς σημαντικώτερους: τόν οικονομικό. Γιατί 
οί δημιουργοί δημιουργούν γιά νά ικανοποιήσουν μιά εσωτερική πορόρμηση στό νά 
έκφραστούν, άσχετα άν αύτή ή έκφραση μιας προσωπικότητας μπορεί ή όχι νά συγ
κίνηση άλλους άνθρώπους μέσα σέ κάποια ιστορική στιγμή ή μέσα στή ροή τοΰ χρό
νου. «Τά πάθη τής ψυχής καί οί πόνοι τής καρδιάς, λέει ό Έγελος,· τότε μόνον μπο
ρούν νά γίνουν αντικείμενο τής ποιητικής σκέψης, όταν έχουν κάτι τό γενικό, τό 
στερό, τό αιώνιο». Τέτοιο πράγμα δέν μπορούμε βέβαια νά περιμένουμε άπό τά πλή
θη τών δημιουργών, πού κατακλύζουν τήν άγορά, ζητώντας τήν κοινή αναγνώριση, 
ύστερα άπό λίγες στιγμές ψυχικής περισυλλογές ή άπό περαστικά καρδιχτύπια. Αυ
τή ή κοινή αναγνώριση, τό μέγα έπαθλο, σπάνια παρέχεται, χωρίς αύτό νά έμπο-
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δίζει νέες μάζες ανθρώπων, άπό τόν ευαίσθητο και στοχαστικό καί πλούσιο ι^χικά  
λογοτέχνη, εως τόν παρακρούοντα στιχουργό, πεισματικά νά τήν ζητούν. Λύτη είν .ι 
γι’ αυτούς ί) απόλυτη ψυχική ικανοποίηση, ο κλάδος τής άγριεληάς τών αρχαίων ο
λυμπιακών αγώνων. ΙΙόσο λίγοι δμοκ πετυχαίνο\)ν, δυστυχώς, αύτή τήν αναγνώριση 
μέσα σε δλα τά γεωγραφικά μήκη! Και. γράφουν σέ δλες τις γλώσσες τοΰ κόσμου.
’Έτσι, καί ιδιαίτερα γιά τούς λαούς πού καλύπτουν μικρή επιφάνεια στόν πλανήτη,

f Λ  f t  r  \  ι  t  Ϊ  t  \  ϊ  ' ' ' Λ #  'μαλιστα όταν η κρατική παιδεία τους εφροντιιε με επίμονη να μη μαθαίνουν καμμια 
ξένη γλώσσα τά παιδιά στή μέση εκπαίδευση, είναι σπάνιες οί άμεσες επαφές μέ τά 
παγκόσμια πνευματικά καί λογοτεχνικά ρεύματα, πού τείνουν νά έκφράσουν σήμερα 
ολόκληρη τήν ανθρωπότητα. Καί αύτήν τήν πολύ έπικίνδυνη ελλει/ψη επαφής τήν 
θεραπεύει τώρα ό μόχθος τών μεταφραστών, καί τήν έΟεράπευσε σέ παλαιότερα χρό
νια πολύ έντατικώτερα. Σήμερα οί ξένες γλώσσες άρχίζουν νά κερδίζουν σέ επιφάνεια 
σέ δλα τά κλίματα τής γης. Πρόκειται δμως πάντα γιά τις γλώσες λαών πού ή υλική 
τους υπεροχή τούς τοποθετεί σέ βάθρα ειδώλων. Ή  αγγλική γλώσα, πού έ'χει σήμερα 
άπλωΟή σ’ ολόκληρο τόν κόσμο, εγινε παγκόσμια γλώσσα, δχι επειδή είναι γλώσσα 
τής ’Αγγλίας, άλλά επειδή είναι τώρα γλώσα τών Ηνωμένων Πολιτειών, τής χώρας 
δηλαδή πού αναπαύεται στήν πιό πηχτή μάζα δολλαρίων πού γνωρίζει ή σημερινή 
ανθρωπότητα, καί συνεπώς στήν πιό δυναμική τεχνολογία. Μά δσο καί νά γίνεται 
slogan τής έποχής μας ή γλωσσομάθεια, ό μεταφραστής μένει αναντικατάστατος, 
γιατί ιιέ τό νά μάΟη κανείς σέ ανεκτό επίπεδο μία, δύο, εστω καί τρεις γλώσσες
— πράγμα πολύ σπάνιο — Οά μπορεί βέβαια, καί ύπό (ορισμένες πάντα συνθήκες, νά 
ελθη σέ κάποια επαφή μέ τήν ξένη πνευματική κίνηση, πού αποκλάδι της είναι
— είτε μάς αρέσει τϊτε δχι. — ή ντόπια. Τί Οά γίνη δμοίς ό κοσμάκης πού δέν ευτύ
χησε νά μάΟη παρά μιά μονάχα γλώσσα, και αύτήν πολύ πενιχρά, τήν δική του;

Ή  μεγάλη τετράδα τών Ρώσο^ν κριτικών τών αρχών τοΰ 19ου αιώνα, μέ έπί κε
φαλής τόν Μπελίνσκυ καί τόν Χέρτσεν, κατά τήν δίκαιη αξιολόγηση τής κάπως νεό- 
ζυμης, άν καί έξαίρετης, λογοτεχνικής παραγωγής τής έποχής τους, άναφέρεται 
συνεχώς στόν θαυμάσιο μεταφραστικό άθλο, πού είχε έπιτελεσθή άπό τόν καιρό του 
Μεγάλου ΙΙέτρου, έπί. εκατόν πενήντα περίπου χρόνια: αύτόν τόν άθλο, πού στά
θηκε ή στερεή αφετηρία τής μεγάλης ρωσικής λογοτεχνίας, μπάζοντάς την στόν ευ
ρωπαϊκό πνευματικό χώρο.

Καί σήμερα ακόμη εγινε ανάγκη πιεστική ή έκμάθηση τών ξένων γλωσσών, 
γιατί οί πολιτικές καί οικονομικές άλληλοδιειδύσεις, καί οί κοινοτικές θεωρίες ροκα- 
νιΤουν συστηματικά τις θεωρητικές συνοριακές γραμμές, πού χωρίζουν τούς λαούς, 
καί επιτρέπουν εισβολές πού δέν φαίνονται βέβαια, πού μπορεί δμως νά παίξουν 
καταλυτικό ρόλο στή μοίρα τους. Σήμερα προ παντός ό μεταφραστής είναι άναγ-

-  \ r  \ f  r  \ 1 \ «  9 f  9 tκαιος γιατί η πνευματική σημασία ενος λαου δεν είναι κατ αναγκην συνάρτηση του 
|  όγκου τής επιρροής πού τοΰ επιτρέπει ή υλική του δύναμη καί μπορεί νά μή θεωρεί

ται έξυπνη οικονομική πράξη ή εκμάθησή τής γλώσσας του. Αύτό δμως δέν είναι 
ορθό. Πρέπει νά θεωρούμε κεφάλαιο πολύτιμο δ,τι κινεί, ή γονιμοποιεί τήν σκέψη, 
δ,τι συντελεί στήν πολιτιστική άνωση. Τόν Μέσον Αιώνα, δταν 6 μεταφραστής συν

... αντούσε λέξεις ελληνικές στά λατινικά κείμενα, έσημείωνε στό περιθώριο: Graeca 
|  sunt; non leguntur. (Είναι ελληνικά' δέν διαβάζονται). Καί κάποιο στέλεχος σημαν

τικό τής καθολικής εκκλησίας έχλεύαζε αύτούς πού στήν έποχή του πάσκιζαν νά 
1 μπουν στά μυστικά τής ελληνικής γλώσσας. Αύτοί έκαναν κατά τήν γνώμη του
W» ' τ \ / , 9  * t \ > γ\ t n \ τ \ t \ τ% jun αντιοικονομικη πραςη γι αυτο, για τον καθένα απο αυτους λεει πως ηταν: 
ί obtusior plumbo vel lapide, μυαλό μολυβένιο ή πέτρινο, καί πώς omnibus erat in 
I risum, πώς ήταν πρόσωπο καταγέλαστο. "Οταν δμως ή πτ(όση τού Βυζαντίου πρόσφε- 
I ρε τόν ελληνικό θησαυρό στήν ’Αναγέννηση καί κυρίεψε τή Λύση τό delirium graecum,

-?! ‘7 ί
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ή ελληνική μανία, τότε κατάλαβαν πόση πολιτιστική γονιμότητα έκρυβαν ή γλώσσα 
ή ελληνική καί δ,τι αύτή ή γλώσσα εΐχε γιά πάντα έκφράσει.

Ή  έποχή μας δείχνει διαθέσεις έχθρικές γιά τις δυό κλασικές γλώσσες. Καί
αν ελειπε ή ντροπή, καί κάποιο ατροφικό συναίσθημα ευθύνης, θά τις έσβηναν τε
λείως άπό τά σχολικά προγράμματα, όχι μόνον έδώ, μά καί σέ ολους τούς λαούς τής 
Ευρώπης πού κάποιας λογής πνευματική ύποτέλεια τούς δένει μέ τήν έποχή τήν μο
ναδική τής ’Αναγέννησης. Σέ λίγο, πολύ πιθανόν, αρχαία Ελληνικά καί Λατινικά 
δέν θά διδάσκονται πιά στά σχολεία καί έάν διδάσκονται δέν θά μαθαίνονται, άφού 
βοή διάχυτη τά άνακηρύσσει περιττά. Τί θά γίνη δμως μέ τήν κληρονομιά τους; Τί 
Οά γίνη δμως μέ τό νΕπος τους καί τό Θέατρό τους, τί θά γίνη μέ τήν 'Ιστορία 
καί τή Φιλοσοφία καί τήν Έπιστήμη τους, τί θά γίνη μέ δλα αύτά πού είναι ή ρίζα 
τοΰ Πολιτισμού μας καί τής Κουλτούρας μας; Τώρα θά έπωμιστή δ μεταφραστής 
ακόμη βαρύτερες εύθύνες, αφού Οά έλαττωθή στό ελάχιστο ό αριθμός εκείνων πού 
θά μπορούν νά έρχονται σέ άμεση επαφή μέ τά αρχαία κείμενα.

’Επίσης μέ τήν παντοκρατορία πού σιγά - σιγά κερδίζουν δύο ή τρεις γλώσσες 
μέσα στόν γήινο μας χώρο, γίνεται μέ τόν καιρό απροσπέλαστη, στό μεγάλο πλήθος 
τών αναγνωστών τής λογοτεχνικής παραγωγής τοΰ κόσμου, ή δημιουργία ή σχετική 
λαών, πού είναι πολύ πεσμένες οί μετοχές τής γλώσσας τους. Γιά μάς τούς Έλ~ 
ληνες άνθισε ειδικά ενα είδος μετάφρασης άπό δεύτερο χέρι, ιδιαίτερα ή μετά
φραση μέσφ τής Γαλλικής, πολλών αριστουργημάτων τής ρωσικής λογοτεχνίας. 
Άλλά γιά τέτοια δουλειά, δέν μπορεί νά γίνη σοβαρά λόγος. «Guarda e passa», λέει
δ Δάντης. ’Ά ν καί στήν έποχή της ε'παιξε καί αύτή τό ρόλο της. Χωρίς αυτούς
τούς μεταφραστές άπό δεύτερο χέρι, πώς θά έρχονταν δ Έλληνας αναγνώστης σέ 
επαφή μέ τούς ξένους πνευματικούς χώρους, δπου μιά κίνηση διαλεκτική, ακατάλυ
τη στόν τομέα τοΰ πνεύματος, υφαινε τήν αιώνια αλλαγή, πού είναι βασικό κίνητρο 
τής ιστορίας;

Τώρα αύτοί οί ενδιάμεσοι μεταφραστές γίνονται πιο σπάνιοι. Καί μέ τό σχε
δόν μονπώλιο πού έχουν αποκτήσει οί πολύ ισχυροί τής γής στόν αγώνα γιά επι
στημονική πρόοδο, αγώνα πού τά κέρδη του εκφράζονται στις γλώσσες τους πρώ
τα - πρώτα, καί στή γλώσσα τους διαβάζονται από τούς επιστημονικούς ούραγοΰς,
—  άφοΰ αύτοί προσφέρουν τά χιονοπέδιλα γιά τις πνευματικές χιονοδρομίες — 
πρέπει νά αισθανόμαστε ευγνωμοσύνη γιά κείνους πού μάς προσφέρουν σπουδαία 
λογοτεχνικά ή ιστορικά κείμενα άπό γλώσσες πού είτε γνωρίζουν κάποια παγκόσμια 
κάμψη, είτε είναι γλώσσες λαών πού δέν πολυκαλλιεργοΰνται στόν τόπο μας γιά λό
γους κοσμοθεωρητικούς. Πώς οί αναγνώστες τοΰ Περιοδικού μας θά έρχονταν σέ 
έπαφή μέ τό εργο, δέν θέλω νά πώ τοΰ Τσέχωφ, πού ή ασύγκριτη ανθρωπιά του 
τόν έκαμε είδωλο τού αναγνώστη σ’ δλη τή γή, μέ τοΰ άγνωστου ώς τώρα σέ μάς 
Λέομοντοφ, χωρίς τόν κόπο τού μεταφραστή (κυρίας Ροζίδου); Πώς θά είχαμε 
μεταφρασμένα άπό τά ισπανικά από τήν Κα Ράπτη δύο βασικά γιά τήν νεώτερη 
ιστορία μας κείμενα τό: Εκστρατεία τών Καταλανών καί τών Άραγωνέζα>ν εναν
τίαν τών Τούρκων καί τών Γραικών, καί τήν θαυμάσια αφήγηση τής νευμαχίας 
τής Ναυπάκτου άπό τόν Καγιετάνο Ροσέλ; Πόσοι από κείνους πού δέν ξέρουν 
αγγλικά θά είχαν τήν ει>καιρία νά διαβάσουν τήν θαυμάσια έργασία τοΰ Nicol: Τό 
Δεσποτάτο τής ’Ηπείρου, χωρίς τήν μετάφραση τοΰ Λεύκα; Έ να  έργο πού φω
τίζει πολλές μεριές τήν τόσο στρυφνή καί πολυδαίδαλη Ιστορία τού γένους μας, 
στήν περίοδο πού αρχίζει άπό τήν άλωση τής Πόλης από τούς Φράγκους τό 1204, 
εως τήν άνακατάκτησή της, τό 1261, άπό τόν Μιχαήλ Η ' τόν Παλαιολόγο. Καί 
άναφέρομαι ειδικά σέ ιστορικά έργα παρά τό δτι είναι πλούσια σέ λογοτεχνικό 
μεταφραστικό εργο ή προσφορά τοΰ Περιοδικού μας, γιατί ή ελληνική ιστορία τών 
Μέσων Χρόνων καί τής πρώτης ’Αναγέννησης τυνεχώς γράφεται καί ποτέ δέν τε-
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λεκόνει, άφοΰ δέν έχουν ακόμη έξαντληθή οί πηγές της άπό την Ιστοριοδιφική ε
ρευνά. Καί αύτό δίνει λαβή στό νά δένεται καμμιά φορά ή Ιστορική ΰλη μέ προϊόντα 
τή- καλοπροαίρετης, βέβαια, δχι δμως πάντα εντός τών πραγμάτων φαντασίας τοΰ 
μελετητή, καί νά παίρνει, δπίος οί πολύποδες πού αναφέρει ό Ρίχτερ, τό χρώμα 
τής τροφής πού τήν τρέφει: δηλαδή τών ταξικών τοποθετήσείον τοΰ άτομικοΰ συμ
φέροντος, τών φραστικών γιγανταιωρημάτων, γνωστών μέ τό δνομα μπουρμπου- 
λίθρες, καί μιας αξιέπαινης σπουδής, πού δέν τήν συνοδεύει δμοχ πάντα ό κοινός 
νοΰς.

Άλλά, μέ τό περιοδικό μας σάν σκοπιά, δέν μποροΰμε νά κατοπτεύουμε τόν 
απέραντο χώρο δπου μεταφραστές κάθε λογής προσφέρουν στούς συνανθρώπους, 
πού δέν ξέρουν παρά μιά μονάχα γλ.ώσσα, τή δική τους —  σ’ αύτούς δηλαδή που 
κατά τήν γνώμη τοΰ Γκαϊτε δέν γνο)ρίζουν καμμία γλώσσα — τό μέσο πού θά τούς 
φέρει σέ επαφή μέ άλλων ανθρώπων ά σ τ ε α κ α ί  ν ό ο ν, καί Οά τούς πείση 
δτι ή γνωριμία μέ άλλες φυλές, άλλες νοοτροπίες, άλλους πολιτισμούς θά τούς κάμει 
άξιους νά γίνουν ειρηνικοί κάτοικοι μιας ειρηνικής Γής. Είναι πλήθος οί μεταφρα
στές, δόκιμοι καί μή, πού έχουν άναλάβει σέ δλον τόν κόσμο αυτόν τόν ευγενικό ρόλο 
τοΰ τίμιου μεσάζοντα, καί φέρνουν κοντά μας άγνωστα ήθη, νέους προσανατολι
σμούς, αλλόκοτες συγκινήσεις, διαφορετικούς παλμούς ζωής, πράγματα πού χωρίς 
αύτούς δέν Οά τά πλησιάζαμε ποτέ. Ό  Νίκος Σπάνιας, πού μεταφράζει σχεδόν άπό 
δλες, αρχαίες καί νέες, τις γλώσσες τής Ευρώπης, μάς δίνει, ιδιαίτερα άπό τήν ποίη
ση τής λατινικής Αμερικής, εξαίρετες αποδόσεις, άπό τά ισπανικά, ποιημάτων —  8- 
πιος τό: Μιά σελίδα στή μνήμη τοΰ συνταγματάρη Χουάρεζ, .τοΰ Γιόργκε Λουίς 
Μποργκές — πού ποτέ δέν θά ελπίζαμε νά τά γνωρίσουμε χωρίς τήν μεσολάβησή 
του.

Τώρα ό ίδιος ό Σπάνιας μέ τόν λεβέντικο — δηλαδή δχι σχολ,αστικό —  πρό
λογό του·στις εξαίρετες: Μεταφράσεις 1941 - 1971, μοΰ δίνει αφορμή νά ξανα- 
γυρίσω στις παλαιότατατες δοσοληψίες μεταξύ ένός έργου καί ένός ανθρώπου, πού 
τό αποδίδει σέ άλλη γλώσσα. Αυτές δμως οί δοσοληψίες άφοροΰν δχι στό εργο, δ'χι 
στόν μεταφραστή του, μά σέ μερικούς άπό εκείνους πού μέ κριτικό μάτι ατενίζουν τήν 
μετάφραση άφ’ ύψηλοΰ. Άπό πολύ παληά χρόνια, άπό τά μέσα τοΰ περασμένου 
αϊώνα, δταν σχεδόν συγχρόνως δ Μπωντλαίρ και ό Μαλαρμέ απόδωσαν στά γαλλι
κά έργα τοΰ Πόε, ποίηση βέβαια, άρχισε ενα αγώνας, πού διαρκεί ως τις μέρες 
μας, μεταξύ εκείνων πού δέχονται τήν μετάφραση άπόλυτα, άλλων πού τήν δέχονται 
μέ επιφυλάξεις, καί άλλων πού τήν απορρίπτουν εξ ύπαρχής μέ σήμα μάχης τό 
tradutore - traditore. Αύτό φυσικά γιά τά λογοτεχνικά μόνον εργα. Γιατί, άν προ
σπαθούσαν νά επεκτείνουν τόν άφορισμό καί σέ μεταφράσεις έργων ιστορικών, φι
λοσοφικών καί ιδιαίτερα επιστημονικών, θά έ'βλεπαν νά ξεσηκώνονται εναντίον 
τους ιισζες ανθρώπων, ιδιαίτερα επιστημονικών κλάδων, καί εΤναι πιθανόν δτι σέ 
περίπτωση ανάγκης, δέν Οά έβρισκαν γιατρό νά τούς κοιτάξη. Γιά τις μεταφράσεις 
δμως λογοτεχνικών έργων ή μάχη κρατεί ώς τά σήμερα. Κι’ έγώ ό ίδιος είχα νά 
αντιμετωπίσω κριτικές φίλων, σημαντικών ανθρώπων τής πνευματικής αγοράς μας, 
πού εύσχημα μοΰ έ'λεγαν δτι, γιά λόγους πολλούς καί διάφορους, καί ιδιαίτερα γιατί 
ή πειιπτουσιακή λ\>ρική ποίηση σπάζει σάν για?Λ δταν τήν πιάσουν ξένα χέρια,

\ > ~  t f  r  \ t  t  κ »  t— και αυτο χωρίς να σκεφτουν οτι και ξενα χεοια αν μη την πιασουν παντοκ ξενα 
μάτια Οά τήν διαβάσουν, εκπρόσωποι καί αύτά ξένης ιδιοσυγκρασίας καί εκφραστές 
ξένιον ψ υ χ ώ ν  — , ή απόδοση στή γλώσσα μας (ορισμένων κειμένων ήταν κάτι τό 
έξαιρετικά επικίνδυνο. Ίδιαίτεοα έ'γινε λόγος γιά τό Κοράκι τοΰ Πόε καί τό Με
θυσμένο Καράβι τοΰ Ρεμπώ. Ό  Robert Frost, ποιητής μέ μεγάλη απήχηση, πέτα
σε αύτόν τόν άφορισμό: «Ποίηση είναι δ,τι χάνεται στή μετάφραση». ’Έτσι μέ 
ενα σμπάρο έ'χουμε δυο τρυγώνια: άπό τήν μιά μεριά εναν ορισμό τής ποίησης sui 
generis, δηλαδή μ’ εναν άφορισμό αρνητικό, πού έξαίρει τό εργο τοΰ ποιητή, ή μάλ-

/



λον που θεωρεί γνήσιο ποιητικό εργο, εκείνο μονάχα πού δέν μπορεί νά άποδοθή σέ 
ξένη γλώσσα, και άπό τήν άλλη εκσφενδονίζει εις τό πυρ τό εξώτερον τό εργο τού 
μεταφραστή, πού τόν θεωρεί σάν ενα κυνηγό τού ακατόρθωτου, ενα Δον Κιχώτη 
τής τέχνης, πού πασχίζει νά μεταφράσει ποίηση, ένώ είναι γνωστό, σέ δσους του
λάχιστον βλέπουν σάν τόν Ρόμπερτ Φ^όστ, οτι ή ποίηση χάνεται στήν μετάφραση.
Ι Ι ι Γ ' 5 '  t  c —  er t  f  /  T  f \  \ erΜε αυτο, φυσικά, υπονοείται ο,τι η γνήσια ποίηση είναι μοναχα προσιτή σε ο- 
σους μιλούν τήν ίδια γλώσσα μέ τόν ποιητή. ’Έτσι* τόν Βύρωνα, τόν Σέλ- 
λεϋ, τόν Κήτς θά τούς γνώριζαν μόνον οί ’Άγγλοι τού Βερλαίν καί τού Ρεμπώ, 
οι Γάλλοι, τόν Λεοπάρντι μόνον οι Ιταλοί καί μόνον οί Γερμανοί, τόν Γκαΐτε. ’Άν 
αύτό ήταν αλήθεια, θά ήταν πηγή μιας δίκαιης καί μόνιμης απογοήτευσης. Λεν εί
ναι δμως* γιατί τόν γνήσιο ποιητή τόν προσεγγίζουν οί όμοειδείς φύσεις, οί ψυχές 
πού πάλλονται μέ τό ίδιο παλμικό κύμα, καί πού γνωρίζουν τήν ίδια λυρική υγρό
τητα. Καί είναι πιθανόν νά βρέθηκαν άνθρο>ποι μέσα στούς ιιαύρους τής Α φρι
κής ή τούς κίτρινους %ής ’Άπω Άσίας, πού διαβάζουν σέ μετάφραση τά εργα τού 
Φρόστ καί πού συγκινήθηκαν άπό αύτά βαθύτερα καί σταθερώτερα άπό άλλους ομό
γλωσσους, πού κατοικοεδρεύουν μέσα στόν αγγλοσαξονικό χώρο καί μπορούν νά δια
βάσουν τήν ποίησή του στήν ίδια τή γλώσσα πού τήν έγραψε.

Οί άτυχοι άφορισμοί, πού άναφέρονται στό εργο τοΰ μεταφραστή, δέν είναι κά- |
τι τό σημερινό. Είναι κάτι τό πολύ παληό’ Ινας πόλεμος πού άναψε τήν έποχή πού οί |
Μαλλαρμέ καί Μπωντλαίρ άπόδοσαν στή γαλλική, καθώς είδαμε, εργα τοΰ Πόε. Ά - |  
πό τότε άρχισε νά διδάσκεται άπό καθέδρας, οτι τό ποίημα πρέπει νά κουρνιάζει άγ
γιχτο καί άμόλυντο στό χαρτί του καί οτι πρέπει νά μένουν μακρυά του τά βέβηλα |  
χέρια τών μεταφραστών. Καί ανάμεσα στούς νέους αυτούς διαμαρτυρόμενους, ήταν I
καί άνθρωποι πού δέν θά ήταν σέ θέση νά μεταφράσουν μιά γραμμή καί νεαροί δη- I
μιουργοί, πού δέν διέτρεχαν κανένα κίνδυνο νά μεταφραστούν ποτέ άπό κανένα. Α 
κόμη καί σήμερα ή αντάρα εξακολουθεί. Καί εΐδα στήν είσαγωγή τής μετάφρασης 
ολόκληρου τού έργου τού Καβάφη άπό τήν κυρία Ντάλβεν, ό W. Η. Auden, όνομα 
γνωστότατο στά άγγλακά γράμματα, νά γράφει τήν εξής φράση: «Πιστεύω, δπως 
ό καθένας πού γράφει ποίηση, δτι ή ουσιαστική διαφορά μεταξύ ποίησης καί πρόζας £ 
είναι: δτι ό πεζός λόγος μπορεί νά άποδοθή σέ μιά ξένη γλώσσα ή ποίηση δμως 
όχι». Βέβαια, παρακάτω κολάζει κάπως μέ τό κείμενό του τήν καταδικαστική από
φαση γιά τό εργο πού παρουσιάζει καί πού κόστισε ασφαλώς τεράστιους κόπους στήν 
εξαίρετη μεταφράστρια. Μένει δμως πάντα ή αιχμή, δμοια μέ εκείνην τοΰ Φρόστ, 
πού ουσιαστικά χαρακτηρίζει σάν χαμένο κόπο τήν απόδοση σέ ξένη γλώσσα ένός 
ποιητικού κειμένου. 'Όλα αύτά δμίος άποδεικνύουν μόνον ενα πραγμα: οτι μπορεί 
νά είναι κανείς εξαίρετος ποιητής χωρίς αύτό νά τόν εμποδίζει, στήν προσπάθεια 
νά σιγουρέψει τά ποιητικά παιδιά τής καρδιάς του άπό τά χέρια τών βεβήλων, νά 
ξεφεύγει λίγο μέ τις κατηγορηματικές αποφάσεις του άπό τήν κοινή λογική. Γιατί 
ό καλός μεταφραστής, εστω καί άν δέν φανή α π ό λ υ τ α  π ι σ τ ό ς  στό 
κείμενο πού εχει μπροστά του, δέν προδίδει τόν άνθρωπό του, ά ν κ α τ ο ρ θ ώ-

\ / r 3 / >  f  V  \ \ν ε ι ν α  σ η κ ώ σ ε ι  γ υ ρ ω α π ο τ ο  κ ε ί μ ε ν ο ,  εστω κ α ι  με 
ά λ λ ε ς  λ έ ξ ε ι ς ,  ε σ τ ω  κ α ί  μ έ ά λ λ ε ς  ε ι κ ό ν ε ς ,  τό π ο ι η τ ι 
κό  κ λ ί μ α  π ο ύ  π ό θ η σ ε  ό ί δ ι ο ς  δ σ υ γ γ ρ α φ έ α ς  - π ο ι η 
τ ή ς .  Μά καί τό ιδιο κλίμα ακόμη καί άν δέν αποδώσει, άν ή μεταφραστική προσπά
θεια γεννήση, μέ βάση τό παληό, £να καινούργιο, εστω κείμενο, μιά νέα ποιητική μονά
δα, άν τό μεταφραζόμενο κείμενο σταθή απλώς ή έμπνευση, γιά νά γεννηθή κάτι τό 
νέο στόν χώρο τής ποίησης, δέν βλέπω γιατί πρέπει νά άφορίζεται ό μεταφραστής άπό 
τούς δημιουργούς, εστω καί άπό τόν Ρόμπερτ Φρόστ. Καλόν θά είναι λ,οιπόν νά μή 
νοθεύεται μέ πικρόχολους άφορισμοϋς ό μεταφραστικός οίστρος, καί νά μήν άντι- 
παρέρχονται οί δημιουργοί τόν μεταφραστικό κάματο, δπως ό Φαρισαίος τοΰ Εύαγ-

"«ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Ε Σ Τ ΙΑ »
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γέλιου τόν άνθρωπο πού λησταίς περιέπεσεν. Θά πρέπει μέ μιά προσπάθεια τής ποι
ητικής τους φαντασίας, νά ϊδούν οι επικριτές τί 0ά ήταν ή δική μας ποίηση, χωρίς 
τον αγίονα των μεταφραστών, για να τους φερνουν σε επαφή με νεα ποιητικά δό
γματα, μέ νέες μορφές, μέ νέα εκφραστικά μέσα. Καί παρά τό δτι δέν στάθηκε πάν
τα γόνιμη αύτή ή επαφή, ιδιαίτερα ή επαφή μέ τό σουρρεαλιστικό κύμα, πού εδωσε 
τήν ψευδαίσθηση τής δημιουργικής φλόγας σέ πλήθος ποιητικών φυντανιών, πού 
μέ τόν στείρο μόχθο τους πλουτίζουν τούς σωρούς τοΰ περιττού ή τοΰ γελοίου, ή προσ
φορά τοΰ μεταφραστή χαρίζει αρχικά τά δεκανίκια και ύστερα τό δίκαιο θάρρος γιά 
νά μπή ή ποίησή μας στό ευρωπαϊκό κλίμα, και νά ορμήσει πάνω άπό τό χάσμα, πού 
τόν χώριζε άπό τήν ποίηση τού άλλου κόσμου, σέ μεγαλύτερη καί πλουσιώτερη πνευ
ματική πατρίδα.

. Αύτά σχετικά μέ τήν ποίηση, γιατί αν άναφερθοΰμε σέ άλλους τομείς τοΰ επι
στητού. ιστορία, φιλολογία, φιλοσοφία καί ιδιαίτερα επιστήμη, αν άναφερθοΰμε σέ 
ειδικούς τομείς τής λογοτεχνικής παραγωγής, μυθιστόρημα, θέατρο κτλ., δπου ό με
ταφραστής μέ άκόματο άλλά παραγνωρισμένο μόχθο, προσφέρει στόν μικρό λαό μας 
τήν ικανότητα νά συμβαδίσει πολιτιστικά μέ άλλους, πιό μεγάλους καί πιό προχωρη
μένους πολιτιστικά λαούς, τότε θά μπορέσουμε νά άναλογιστοΰμε τό μέγεθος τής προσ
φοράς τοΰ μεταφραστή στόν κοινωνικό καί τόν επιστημονικό μας χώρο, καί νά συνει
δητοποιήσουμε τήν αδικία πού τοΰ κάνουν πολλοί δημιουργοί, θεο)ρώντας τον ώς τόν 
πέμπτο τροχό τής άμαξας. Καλή καί άγια βέβαια είναι ή ντόπια λογοτεχνική δημι
ουργία, πρέπει δμοκ νά ομολογήσουμε, δτι δέν στάθηκε ποτέ πρωτοπορία στόν ευ
ρωπαϊκό λογοτεχνικό χώρο, μέ εξαίρεση ίσως μόνον τόν Καβάφη, καί όχι βέβαια ολό
κληρο τόν Καβάφη.

Τώρα φαίνεται πώς τήν τεράστια προσφορά τού μεταφραστή, στόν πολιτισμό 
τοΰ τόπου, ούτε ή κοινο)νία τήν έ’χει συνειδητοποιήσει, ούτε ή πολιτεία. Βραβεία καί 
αμοιβές κάθε λογής, αρχίζοντας άπό τούς διθυράμβους καί φθάνοντας είς τό αυτούσιο 
χρήιια, επιδαψιλεύονται στούς δημιουργούς, ένώ γιά τούς μεταφραστές δέν περισ
σεύουν, καί αύτό πολύ σπάνια, παρά φπο'/ο! έπαινοι. ’Έτσι περνάει απαρατήρητος 
ό ιιόχθος τού μεταφρστή, πού κάνει προσιτό, στήν μάζα τών καλλιεργημένων άνθρώ
πων τοΰ τόπου, τό εργο τών μεγάλων άνδοών, πού στάθηκαν οί σταθεροί σηματοδο
τεί στην πνευματική πορεία τού κόσμου. Γι’ αύτό έχουν πολύ άδικο οί δημιουργοί 
άφ’ υψηλού, κοιτάζουν τόν μεταφραστή. «Καί κόρχορος έν λαχάνοις καί Σαούλ έν 
προφήταις» μοιάζουν νά λένε. Καί δμως, άν δ λόγος τοΰ Θεοΰ ήταν αρκετός γιά νά 
δηιιιουργηθή ό άνθρωπος, ό λόγος τών δημιουργών τών σημερινών, χωρίς τήν επα
φή, μέ τήν πυκνή πνευματική προσφορά τοΰ γύρω μας κόσμου καί. μέ τις νέες έπανα-

\ \ / \ \ / ' Λ __στατικές ροπές στα γραμματα και στις τεχνες, χ ω ρ ί ς  α υ τ ή  τ ή ν  ε π α 
φ ή  π ο ύ  π ρ α γ μ α τ ο π ο ι ε ί τ α ι  μέ σο )  τ ο ΰ  μ ε τ α φ ρ α σ τ ή ,  θά 
ήταν, στις περισσότερες περιπτώσεις, μονότονη αύτοεπανάλητ|ιη, πού δέν Οά τραβούσε 
τόν αναγνώστη στή δύσκολη έποχή μας, δπου πολλά μάτια στρέφονται πρός όλόκληρη 
τή γή, καί πολλά αυτιά άκοΰν ξένε; φιονές. Θά τήν πάθαιναν δπο>ς ό Όρφέας, νομί- 
ζο>, τού Παπαρρηγόπουλου. «’Αχανές καί ερημιά περιβάλλει τόν Όρφέα», επειδή οί 
αναγνώστες Οά έψαχναν γιά πιό ενήμερα εΐδοΛα.

Είναι λοιπόν ό μεταφραστής άπαραίτητος, 6 μόχθος του δμως τις περισσότερες 
φορές είναι ό μόχθος τού αγώνα γιά τήν ύπαρξη. Καί άφοΰ δέν βρίσκει άπό πουθενά 
;ούτε υλική, ούτε ηθική ενίσχυση, φυσικό είναι ή βιοπάλη νά τόν αναγκάζει καμμιά 
φορά νά κάνει δουλειά τοΰ ποδαριού ή νά αναλαμβάνει μεταφοαστικό εργο πού δέν 
είναι σέ θέση νά κάνει, πού τού τό αναθέτουν δμ(ος, άν καί ξέρουν τή δύναμή του, 

■ γιά λόγους εύνοήτους, ασυνείδητοι εκδότες. Έδώ καί μερικά χρόνια μού προσφέρ- 
Οηκε άπό εναν πλαν<ί>διο πλασιέ μιά δίτομη Εισαγωγή στή Φιλοσοφία σέ μετάφραση, 
πού έδειχνε στήν πρώτη ματιά, δγι. μόνον δτι τό περιεχόμενό της ήταν απροσπέλα
στο στόν δύστυχο μεταφραστή, άλλά δτι καί τήν γλώσσα, πού απ’ αύτήν μετάφραζε,



τήν ήξερε μέσες άκρες. Τί νά κάμει αυτός ό σκλάβος; έπρεπε νά ζήση, εστω και 
ετσι.

«Σέ άλλους μάχες καί πληγές, σέ άλλους λουτρά καί συμπόσια», λέει νομίζω δ 
Γιουβενάλης. Δυστυχώς, ή κοινή αναγνώριση τοΰ λείπει, ακόμη καί δταν τήν αξίζει. 
Τί γίνεται δμως μέ τούς δημιουργούς; «μεταξύ ημών καί υμών χάσμα μέγα έστήρι- 
κται», λέει ή Ά για  Γραφή. Τόν δημιουργό, τόν παρουσιάζουν καί τόν ύμνοΰν σέ ομι
λίες συγκινητικές μέ λουλούδια επάνω στήν εδρα, καί μέ μόνη ύποχρέο>ση γι’ αύτό’»1 
νά άνταποδώση τά ΐσα. Βραβεία γιά τόν μεταφραστή δέν ύπάρχουν, οΰτε υλικές 
αμοιβές, οΰτε παράσημα, οΰτε μετάλλια. Ένώ στούς δημιουργούς δίνονται συχνά, 
μερικές φορές δμως κατά λάθος. Γιατί ένώ πολλοί βραβεύονται δικαίως γιά τήν ποι
ότητα τοΰ έργου τους καί γιά τήν Ικανότητά τους νά ζοΰν εντατικά τήν έποχή τους 
καί δραματικά νά τήν εκφράζουν, τ ι μ ώ ν τ α ι  καί μερικοί πού είτε άγωνίζονται 
μέσα στήν περιοχή τής άχαρης μετριότητας, είτε πού εχει τόσο πολύ ή εγκεφαλική 
τους ουσία φθαρεί, οστε, άν τούς κόψεις τό κεφάλι, πολύ λίγο ελαττώνεται τό 
βάρος του. Ακόμη καί τό βραβείο Νόμπελ δόθηκε σέ άνθρώπους πού δέν σκέπαζε 
ασφαλώς δ ίσκιος τους τή γή, καί πού ήταν καθαρά εποχική, καί συνεπώς εφή
μερη ή φήμη τους: ό Συλλύ Πρυντόμ, τό 1901, δ Μιστράλ, τό 1904. Ακόμη 
καί τής Γκράτσια Ντελέντα, πού εδωσε μέ τό εργο της κάτι άπό τήν λαϊκή ψυχή τής 
Σαρδηνίας, κάποια υπερβολή ζήλου χάρισε τό περιώνυμο βραβείο τό 1926, τό 
βραβείο πού θά μπορούσε ίσως δικαιότερα νά διεκδίκηση ή συμπατριώτισσά μας, 
ή Μαθίλδη Σεράο, πού, μαζί μέ τόν Μαλαπάρτε, εδιοσε μέ τέτοια ένταση τήν ψυ
χική δομή τής ναπολιτάνικης μάζας. Ακόμη δόθηκε τό Νόμπελ καί σέ άλλους πού 
τούς κάνει απροσπέλαστους στήν μάζα τών μέσων ανθρώπων ή αριστοκρατική ενα
τένιση τής ζωής, οι σουρρεαλιστικές τους αγάπες ή δ υπαρξιακός τους ερμητισμός.

Τώρα, βρέθηκε κανένα έπαθλο γιά νά άπονεμηθή στούς τραχείς πνευματικούς 
αγωνιστές, πού χάρισαν στό λαό μας, σέ μετάφραση, κείμενα μέ αιώνια ακτινοβολία;

Τί πήρε δ Πολυλάς γιά τήν πρώτη καί θαυμάσια απόδοση στά νέα έλ?.ηνικά 
τής Όδύσειας; Τί πήρε δ Καλοσγοΰρος, γιά τήν Κόλαση τοΰ Δάντη καί τούς Τά
φους τοΰ Φώσκολου; Ποιος έβράβευσε τόν παληό μου καί αγαπητό φίλο, τόν Θρασύ
βουλο Σταύρου, κολώνα ατράνταχτη μέσα στά ελληνικά Γράμματα γιά τήν απόδοση 
στή γλώσσα μας, τήν νέα, τοΰ δευτέρου Φάουστ, δραμάτων τοΰ Σίλλερ καί, τελευ
ταία, ολόκληρου τοΰ έργου τοΰ Άοιστοφάνη; Καί τόν Δαμιράλη πού έ'δωσε, εστω 
καί στήν καθαρεύουσα, κομψή άλλά κρύα, ολόκληρο σχεδόν τό δραμτικό εργο τοΰ 
Σαίξπηρ; —  Γιατί γιά τό καθαρά λυρικό του εργο, τή Σ ο ν ν έ τ α ,  δ καϋμένος ό 
Δαμιράλης είχε πολύ στεγνή καρδιά γιά νά μπορέσει νά τά μεταφράσει. Ποιος έ- 
τίμησε τούς σπουδαίους μεταορραστές τής Έταιηίας Ελλήνων Λογοτεχνών; Ποιος 
ετίμησε τούς μεταφραστές τοΰ Μπαλζάκ, τοΰ Σταντάλ, τοΰ Φλωμπέρ καί τών με
γάλων Ρώσων μυθιστοριογράφων; Καί νά ίδιοΰμε τώρα' θά τιμηθεί ό ακάματος με
ταφραστής πού εδωσε στή γλώσσα μας δλόκληρο τό εργο τοΰ Προύστ, πού είναι 
στόν τομέα τής Λογοτεχνίας μαζί μέ τόν Τζόϋς, δ έμπνευστής, στόν χώρο τοΰ ψυχο
λογικού μυθιστορήματος, τελείως νέων τάσεων, άφοΰ κατορθώνει νά άκινητοποιήσει 
μέσα στις σελίδες τοΰ βιβλίου τήν άχαρη ζωή τών σαλονιών στά χρόνια τοΰ πρώτου 
παγκόσμιου πολέμου, δίνοντας μέ ακάματη επιμονή καί σχολαστικότητα επιστήμονα 
τά ψυχολογικά υπόβαθρα τής κάθε πράξης, μέσα στή ροή μιας ανούσιας καί άσκο
πης ροής ζωής;

"Ολη αύτή ή τεράστια υπηρεσία στό έθνος αφήνει αδιάφορο τό ϊδιο τό έ'θνος 
ή τουλάχιστο εκείνους πού τό εκπροσωπούν στήν περιοχή τών Γραμμάτιον. Ένώ πολ
λές φρές ενθουσιάζονται αύτοί οι ίδιοι μπροστά σέ δημιουργίες εφήμερες καί αναι
μικές καί βραβεύουν άχαρη ποίηση καί άνευρη πρόζα, κουμπώνονται καμμιά φορά 
μπροστά άπό τό έ'ργο μιας ολόκληρης ζωής, δταν δέν εϊχε τήν τύχη νά βγεί από δη-



«ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ»'

μιουργικά δάκτυλα... Καί έν τοΰτοις ό κόπος τών μεταφραστών χάρισε στά έλληνικά 
Γράμματα τήν σημερινή φυσιογνωμία τους, φέρνοντας τα σέ επαφή μέ δ,τι τό ση- 
μιχντικώτερο παρουσιάζει στόν τομέα τής Λογοτεχνίας ό πνευματικός μόχθος καί ή 
θεία προίκιση.

Ή  Πολιτεία εχει βαρεία.ηθική υποχρέωση νά κοιτάξει αυτούς τούς άνθρο')πους, 
πού ώς τώρα δέν τούς είδε. Καί νά άμείψη, μέ ηθικές μόνον αμοιβές, δσους δέν 
έχουν τήν ανάγκη της, καί μέ κάθε λογής υλικές ενισχύσεις εκείνους, πού ζώντας 
μιά £ωή γεμάτη στερήσεις καί αγωνίες, συντελούν μέ τό εργο τους στό νά φωτιστή τό 
Έθνος. ^

Γιά νά τό κάμη αύτό ή Πολιτεία δέν είναι ακόμη πολύ άργά, «Μόνον δταν ό 
ήλιος Οά άνατείλη έκ Δυσμών Οά είναι κλειστή ή Ουρά τής μετανοίας», λέει τό Κο
ράνιο. Θά μπορέσει ή μάλλον θά θελήσει νά τό κάμει;
μας, ψυχής δντων δισυπόστατων, αφού είμαστε συγχρόνως μεταφραστές καί δημι

Πολλές δμως αμφιβολίες, σχετικά μ’ αύτό, αναδύονται άπό τά βάθη τής ψυχής 
μας. Τ ί α μ ο ι β έ ς  νά περιμένουμε γιά τό μεταφραστικό μας εργο, αφού, γιά 
τό — ας τό πομε —  δημιουργικό, μόνον καί μόνον έπειδή είχαμε τήν καλή τύχη νά 
είμαστε συνταξιούχοι τού Δημοσίου, τό Κράτος, διά τού 'Τπουργού του έπί τών 
Οικονομικών, μάς άρνεΐται τήν τιμητική χορηγία ολίγων χιλιάδων δραχμών κάθε 
μήνα, έάν παίρνουμε σύνταξη μεγαλύτερη άπό οκτώ χιλιάδες δραχμές. Φαίνεται 
δτι κατά τό 'Τπουργεΐο έπί τών Οικονομικών αυτές ο! οκτώ χιλιάδες φτάνουν στόν

f  \  \  t  5 / * \ f  ί>  ί > \  * Τ  Γ  '  5 5 '  9συγγραφέα για να συντηρησει οικογενεια και να τυπο^σει βιβλία. Και γι αυτο ονο
μάζει τήν τιμητική χορηγία σύνταξη’ γιά νά εχει δηλαδή τήν εύχέρεια νά άρνηθεΐ 
μιά άπό τις δύο συντάξεις, σύμφωνα άλλωστε μέ τόν νόμο; Μπορεί φυσικά ό συγ-

f  \ τ -  r  \  -i ~  ~  Τ r  tγραφεας και συνταςιουχος ενος οικονομικού οργανισμού ανεξαρτήτου απο το Κρά
τος νά πάρει καί τις δύο συντάξεις, τήν μία φυσικά άπό τόν ’Οργανισμό πού ύπη- 
πηρέτησε καί τήν άλλη άπό τό Δημόσιο. Ό  δημόσιος ί'πάλληλος δμως όχι* γιατί 
κατά τό Κράτος ή στέρηση καί τό φρόνημα τονώνει καί τήν δημιουργική λογοτεχνική 
φλέβα ευνοεί. Αύτή τήν γνώμη τήν εχει βέβαια, έκτός άπό τό 'Τπουργεΐο Οικο
νομικών, καί τό 'Τπουργεΐο Πολιτισμού, άν καί πολύ άμυδρές σχέσεις έχουν μέ τόν 
Πολιτισμό, όχι βέβαια τόν νεοελληνικό, μέτρα τέτοιας λογής.

Τί νά πούμε τώρα; Στά σοβαρά! ή Πολιτεία δέν είναι σέ θέση νά κατα?«.άβει 
τήν σημασία τής λογοτεχνικής προσφοράς; ή τήν καταλαβαίνει βέβαια, τήν κοσκινί
ζει δμως μέσα σέ οικονομικά κόσκινα πού τής τά δίδαξε 6 ’Έμπορος τής Βενετίας; 
"Οπιος καί νά είναι τό πράγμα, τέτοια σαϋλο)κικά ψυχόρμητα έκδηλώνει μόνον γιά 
τούς παλαιούς της υποτελείς, τούς συνταξιούχους δημ. υπαλλήλους. Γιατί γιά άλλες 
κάστες τής οικονομικής της αύλής, πού δέν έχουν καί πολύ στενή σχέση μέ τήν 
πνευματική παραγωγή, δχι. μόνον φειδιολή δέν φαίνεται, άλλά καί μέ προθυμία 
προσφέρει τήν ρόγα της, στό χορταμένο βέβαια, πάντα δμο)ς λαίμαργο, στόμα τους. 
Τώρα τί πρόκειται νά γίνει; Ό  Θεός βοηθός! Τί μπορούμε δμως νά περιμένουμε; 
’Αφού, σάν συνταξιούχους τού Δημοσίου, μάς αγνοούν σάν Δημιουργούς, είναι δυνα
τόν νά μάς λογαριάσουν σάν απλούς Μεταφραστές;

Α Ρ Σ . ΓΕΡΟ Ν ΤΙΚ Ο Σ

ΤΙΜΗ ΣΤΟΝ ΣΩΚΡ. ΚΑΡΑΝΤΙΝΟ
Μέ πολλή χαρά, ή «Ηπειρωτική Ε στία», επαινεί τήν πράξη τοΟ Κρατικού Θεάτρου 

Βορείου 'Ελλάδος νά τιμήσει τόν Σωκράτη Καραντινό στις 20.9.77. Πρώτα, γιατί ό &ν-

I1 θρωπος αύτός, πού λευκάνθηκε στήν διακονία τής έλληνικής σκηνής κα'ι τών νεοελληνικών 
γραμμάτων, δέν είναι μονάχα μιά μεγάλη πνευματική όντότητα τής χώρας μας, άλλά καί 
ό Ιεραπόστολος τοΰ θεάτρου, που δέχθηκε, οσο κανένας άλλος άπ’ τούς μεγαλοσχήμονες 
τής ’Αθήνας, μέ τήν έλληνική έπαρχία. ΕΙδικώτερα, ό Σωκράτης Καραντινός, wcu κρα-



τπί μιά θερμή και γόνιμη φιλία μέ τά Γιάννινα καί τούς πνευματικούς άνθρώπους της 
«Ηπειρωτικής Ε στίας», είναι ά π ’ τούς συνεργάτες καί τούς οικείους στον κύκλο μας, 
πού εκτιμάει τήν δική μας προσπάθεια καί πού, άκόμα, συμμετέχει στίς πνευματικές μας 
κατακτήσεις. Άκόμα, θά θέλαμε, μέ τήν ευκαιρία, νά αναφέρουμε τήν «’Αττική Σκηνή», 
πού δ μεγάλος αύτός δάσκαλος συγκρότησε γιά τήν έλληνική έπαρχία, πριν άπό είκοσι 
χρόνια, παράλληλα μέ τήν μεγάλη προσφορά του στόν 'Εθνικό Θέατρο, στήν ίδρυση του 
Κ.Θ.Β.Ε. καί του Κυπριακού Κρατικού Θεάτρου, καθώς καί στήν πατρική χειραγώγηση 
τόσων δεκάδων καλλιτεχνών, πού οδήγησε στή σκηνή τοΰ νεοελληνικού θεάτρου. Ή «’Ηπει
ρωτική 'Εστία», πού παρακολούθησε καί, δσο δυνήθηκε, βοήθησε τήν προσπάθεια τού με
γάλου αύτού σκηνοθέτη, ηθοποιού καί διανοουμένου, πού άναλώθηκε κυριολεκτικά γιά  
τό έλληνικό θέατρο, θεωρεί περισσότερο δικό της τόν τιμώμενο καί, γ ι’ αϋτό, εχει κάθε 
λόγο νά χαιρετίσει τήν τιμητική τούτη εκδήλωση, συγχαίοντας τήν Διοίκηση τοΰ Κρα
τικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος γιά τήν άξιέπαινη έμπνευση νά άνακηρύξει Επίτιμον 
Γενικόν Λ)ναή τού Κ.Θ.Β.Ε. τόν Σωκρ. Καραντινό καί νά στέψει, δπως άξίζει, τόν άν
θρωπον αύτόν πού τό έδημιουργησε. Καί άξίζει, νομίζουμε, νά σημειώσουμε έδώ, πώς τό 
δεύτερο τούτο Κρατικό Θέατρο, κάτω άπ’ τήν καθοδήγηση καί τήν ευθύνη τοΰ Σωκράτη 
Καραντινοΰ, πρόσφερε πολλά στήν γενικώτερη προσπάθεια, τόσο γιά τήν άνανέωση, 
δσο καί γιά  τήν άποκέντρωση τής δραστηριότητας τής κρατικής σκηνής.

Α. ΚΟΚΚΙΝΟΣ

ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

Χ ρ υ σ ά ν θ η ς  Ζ ι τ σ α ί α ς :  «ΠΡΟ
ΣΩΠΙΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ», διηγήματα

Ή  Ήπειοο'ϊτισσα ποι.ήτρια Χουσ. Ζιτσαία 
έχε δόσει πλήθος βιβλία. Ποιητικά, πεξο- 
γραφικά, μελέτες, παιδικά. Κάθε παρουσί
ασή της ασφαλώς περιττεύει, γιατί καθώς 
εμφανίστηκε το 1929 εχει κιόλας κάπου μι
σόν αιώνα πνευματικής προσφοράς ί47 χρό
νια, γιά. τήν άκρίδεια) κ’ είναι γνωστή σ’ 
δλους πιά. ’Έχουμε γράψει τή γνώμη μας 
γιά εννιά συλλογές της άπ’ τις είκοσι πού 
εχει τυπώσει καί γιά δλα τά πεζά της. Τήν 
έχουμε, λοιπόν, ξαναχαρεϊ σάν διηγηματο- 
γράφο.

Ή  τοίτη συλλογή της μέ διηγήματα 
«Π ρ ο σ ο» π ι κ ή κ α τ ά θ ε σ η »  είνε, 
πραγματικά, κομμάτια πού άπηχοΰν προσω
πικά της βιώματα, δπως ή ιδία το υπογραμ
μίζει πολλές φορές σ’ αύτά. 'Απλό τό διή
γημα τής Ζιτσαίας, άπλό κι απέριττο. Σάν 
παραμύθι ό λόγος του. Θαρρείς πώς τήν 
άκοΰς νά σοΰ διηγείται. Κ’ εχει ενα λόγο 
συγκινητικό, στρωτό, μέ λυρικές εξάρσεις, 
πού τόν χαίρεσαι. ’Αρχίζοντας τό διάβα
σμα δέ μπορείς εύκολα νά τό σταματήσεις. 
Καλογραμμένο, μέ πολλή άνθρωπιά τό πρώ

το διήγημα, αφήνει εναν κόμπο στό λαι
μό γιά τήν άδικία πού γίνεται σέ μια δα
σκάλα. Μά, καί τ’ άλλα γραμμένα μέ τέ
χνη εμπείρου τεχνίτη, ξεσηκώνουν μέσα μας 
κύματα αισθημάτων καί συγκινήσεων. "Εν’ 
άληθινό διαμάντι στό βιβλίο είνε τό «Μάς 
ύποχρέωσες κυρα-νουνά», μέ τό πλούσιο 
λαογραφικό του περιεχόμενο. Πίκρα μάς 
γιόμισαν «Τό Στέφανο». Στήν «’Αλέξαι- 
να» θά θρηνήσει τό χαμό τών προσώπων 
καί σκληρή ή μοίρα τοΰ χρυσικοϋ μέ τό 
«Πυργωτό δαχτυλίδι». Τό τραγικό πού 
συγκλονίζει τό «Γλυκοχαράζουν τά βουνά* 
μέ τό άπροσδόκητο τέλος. Σπαραχτικό κι 
όμορφο τό «Φθινοπωρινό ταξίδι», πού δ* 
θά καταστρέ\|>ει τό χρυσόνειρο. «Τό σπλα 
χνικό αγρίμι» γιομάτο λυρισμό καί περι 
γραφικότητα. Τό γιομίζει μιά εύλάβεια κα 
ζωντάνια ασυνήθιστη. Πολλή ανθρωπιά θ< 
βρούμε στό «Ναυάγιο» πού ό άντρας θ< 
συχοιρέσει τήν παραστρατημι'νη πού έγκα 
ταλείφτηκε άπ’ τόν εραστή. Τοΰ τυφλό 
φανατισμοί) τις ντροπές θά μας ζωγραφίσι 
στό «ΓΙΰρ τό εξώτερον» καί θά μάς φέρ: 
ανατριχίλες. ’Απ’ τήν 123 σελίδα καί π 
ρα θά έμπνεύσουν τήν ποιήτοια ίστορικΐ 
ώρες τής εθνικής μας ζθ)ής καί θά μ< 
συγκινήσει ό υγιής πατριωτισμός της εί· 
μιλάει γιά τήν Κύπρο, είτε γιά τήν Κατ 
χή. Κορυφαίο είνε τό «Κρύψε με, φράοι



Τ ά  δ ιη γ ή μ α τα  τ ή ς  Χ ρίΌ . Ζ ιτσ α ία ς  ε ί
να ι 6 α θ ιά  ψ υ χο γρ α φ η μ έν α . 'Η  ψ υχο?ιθγία  
τώ ν  άνθρώ πιον τ η ς  σω στή  κα ί δυ να τή . Δ ί
νει χ α ρ α χ τ ή ρ ε ς  μέ ά ν α γ λ υ φ ικ ό τη τα  κ ’ οί 
άνθριοποί τ η ς  είνα ι ά νθρ ω π ο ι μέ σ ά ρκα  καί 
οσ τά , δ χ ι δη μ ιο υ ρ γή μ α τα  τ ή ς  φ α ν τα σ ία ς  
τη ς . Ό  π υ ρ ή να ς το υ ς ε ίνα ι α ν θ ρ ω π ο κ εν τρ ι
κός. ’Έ τ σ ι ή π ο ιή τρ ια  δ ικ α ιο ύτα ι τό ν  τ ίτλ ο  
καί τ ή ς  ά ξ ια ς  δ ιη γη μ α το γ ρ ά φ ο υ .

★
, Κ ώ σ τ α  Σ τ ε ρ γ ι ό π ο υ λ ο υ : « 0  

ΤΕΛΛΟΣ ΑΓΡΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ 
ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΜΗΣ», μελέτη, Β' έκ
δοση

"Ενας τρυφερός ποιητής πού τόν πλημ
μυρίζει ό λυρισμός κ’ ή ευαισθησία θά 
μπορούσε νά μιλήσει γιά τό εργο τοΰ 
άδικοχαμένου Τέλλου "Αγρα. Γιά τόν "Α
γρα μιλήσανε πολλοί κι άπό τότε πού ζοΰ- 
σε και μετά πού πέθανε. Πολλοί καί κο- 
ρυφαΐαι. Ό  καθένας τόν επιανε άπό κά
ποια του πλευρά κι άνάλογα, τόν έκθεία- 
ζε ή τόν κατηγορούσε. Βέβαια μερικοί 
μείνανε καί σοβαροί μελετητές μπροστά 
στήν προσφορά του, όπως ό Μ. Λυγίζος, 
ό Ί . Μ. Παναγιωτόπουλος κ.ά. "Ομως, ό 
Κ. Στεργιπουλος καταπιάστηκε μ’ δλη τή 
συναίσθηση τής εύθύνης πού μπορεΐ ναχει 
ενας άληθινός κριτικός. Μ’ άγάπη γιά  τό 
εργο του. Μά καί μέ σοβαρότητα. ’Εμείς 
έδώ δέ θά μιλήσουμε πάλι γιά τήν ποίη
ση τού Τ. "Αγρα. Ό  Κ. Στεργιόπουλος 
άνάλυσε τόσο μεθοδικά καί προσεχτικά 
τό εργο του, πού θά ε’ίτανε περιττό νά 
προσθέσουμε μεϊς έ'στω καί μιά φράση. 
Ό  σκοπός μας είναι νά υπογραμμίσουμε 
τού άξιου κριτικού τήν ικανότητα νά είσ- 
δύσει ώς τις μυχιαίτερες γωνιές τής ψυ
χής τού ποιητή καί ν’ αναλύσει σχεδόν
ποίημα πρός ποίημα τό εργο του καί νά / λ 
τοποθετήσει τόν ποιητή στή θέση πού τού
άξίζει, άνάμεσα στούς ποιητές τής πα
ρακμής. "Ετσι, πού ν’ άναθεωρήσουμε με
ρικές δικές μας θεωρήσεις γιαυτόν, πού 
συμφωνούσανε περισσότερο μέ τις άπό- 
ψεις του Α. Καραντώνη.

Ό  Κ. Στεργιόπουλος κίνησε άπ’ τήν 
άρχή πώς ϊνα πνευματικό εργο δέν πρέ
πει νά υπολογίζεται άνάλογα μέ τήν έ

κτασή του, μά μέ τό τί πραγματικές δυ
νάμεις κρύβει μέσα του καί ποιο είνε τό 
κέντρο τής άκτινοβολίας του. Κ* ετσι ξε
κινώντας βυθίστηκε ίσαμε τις πιό λεπτές 
ύποσυνειδησιακές πτυχές τού ποιητή καί 
μάς εφερε στό φώς μιά σωστότερη θεώ
ρηση τής ποιητικής τέχνης τοΰ "Αγρα κι 
άπό μιά καινούργια πρισματική γωνιά. 
"Επειτα, τόν άντιπαράθεσε μ’ δλους τούς 
έκλεκτότερους έκπροσώπους τής παραδο
σιακής μας οικογένειας —  τόν Κ. Ού- 
ράνη, Ν. Λαπαθιώτη, Κ. Καρυωτάκη, Μ. 
Παπανικολάου. Κι άφού του ’δωσε τή θέση 
πού τού άνήκει, υπογράμμισε δτι στή μοί
ρα τού "Αγρα βάρυνε πολύ ό ’ίσκιος τού 
Καρυωτάκη, κ’ ή σφαίρα τής αύτοκτονίας 
του. "Ετσι, ό Καρυωτάκης θεωρήθηκε ό 
τραγικός κι ό "Αγρας ό «έλάσσων».

Άκόμα ό κριτικός μέ σαφήνεια έκ£έτει 
τούς λόγους πού τόν άδικήσανε —  οί «κο- 
ριτσογραφίες» του, ό εύθυμος κ’ ελαφρός, 
τραγουδιστός στίχος, ό χαμηλός τόνος

λ  ^  f  )  r  *τής ποίησής του κ ή περιορισμένη ποι
ητική του έξαρση. Μέ δικαιοσύνη τόν ά- 
ξιολογεΐ καί τόν τοποθετεί έκεί πού άνή- 
κει. Οί τελευταίες σελίδες του βιβλίου δί
νουν μι’ άνάγλυφη μορφή τού τρυφερού 
τούτου ποιητή κι ό Κ. Στεργιόπουλος μέ 
πολύ ψυχολογικό καί ψυχογραφικό ταλέν
το μάς άναλύει τά αισθήματα καί συναι- 
σθήματά του, συνθέτοντας μιά μορφή ευ
γενική, λεπτή, μέ ξέχωρη εύαισθησία καί 
ιδιαίτερη φινέτσα, πού πολύ βαρύνανε πά
νω στή δημιουργία του.

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΖΑΛΕΣ
★

Κ ώ σ τ α  Ν.  Ν ι κ ο λ α ΐ δ η :  «Η 
ΖΩΟΔΟΧΟΣ (ΤΖΟΝΤΙΛΑ) ΚΑΙ ΤΑ 
ΑΛΛΑ ΚΑΜΠΟΧΩΡ ΙΑ ΤΩΝ ΓΙΑΝΝΙ- 
ΝΩΝ», ’Αθήνα 1976

Ό  κ . Κ ώ σ τ α ς  Ν ικ ο λ α ίδ η ς  ε ίνα ι ά π ό  χ ρ ό 
νια  π α σ ίγ ν ω σ το ς  > σ τούς π νευ μ α τ ικ ο ύ ς  κ ύ 
κλους τ ή ς  π α τ ρ ίδ α ς  μ α ς  σ άν ο λο κ λη ρ ω μ ένη  
δα σ κα λική  π ρ ο σ ω π ικ ό τη τα  μέ π λ η μ μ υ ρ ισ μ έ 
νο. τό ν  εσ ω τερ ικ ό  το υ  κόσμο άπό  π α τ ρ ιω τ ι
σμό, άπό υ π έρ μ ετρ η  ά γ ά π η  γ ιά  τό  π α ιδ ί 
κ α ί π λ ή θ ο ς  εύ γ ε ν ικ έ ς  π ν ευ μ α τ ικ έ ς  α νη σ υ 
χ ίε ς . Π ρ ο ικ ισ μ έν ο ς  μέ ε ξ α ίρ ε το  λ ο γ ο τ ε χ ν ι
κό τ α λ έ ν το  ε χ ε ι  δ ώ σ ε ι ώ ς  το’>ρα π ά ρ α  π ο λ 
λά  ά ξ ιό λ ο γ α  π ν ευ μ α τ ικ ά  δ η μ ιο υ ρ γή μ α τα .



Τού τελευταίο καιρό τυπώθηκε καί κυ
κλοφόρησε τό μέ τόν παραπάνω τίτλο βι
βλίο του. Είναι πολύτιμο σύγγραμμα μέσα 
στήν κατηγορία τών τέτοιου είδους βιβλί
ων. Τό περιεχόμενο τοΰ βιβλίου είναι ιστο
ρική περιγραφή τοΰ χωριοΰ του, τής Z o jo -  

δόχου ή Τζοντίλας και των γύρω άπ’ αύ
τό χωριών τής περιοχής τών Γιαννίνιον. 
Ά πό τήν πρώτη στιγμή πού τό παίρνει αυ
τό κανένας στά χέρια του καταλαβαίνει 
πώς σ’ αυτό αντικατοπτρίζεται, όχι μόνο ή 
άγάπη τοΰ συγγραφέα γιά τό γενέθλιο τό
πο του, μά καί τό μεράκι καί ό μόχθος, μέ 
τά όποία κατάγινε γιά νά γράψει αύτό τό 
σύγγραμμα, πού, κατά τή γνώμη μου, δι
καιολογημένα πρέπει νά χαρακτηριστεί σάν 
πολύτιμος Ιστορικός καί λαογραφικός θη
σαυρός. Είμαι υποχρεωμένος νά σημειώσω, 
πώς άπό τά πολλά βιβλία αύτοΰ τοΰ είδους, 
πού εχω ίδεΐ κι’ εχω διαβάσει ώς τώρα, 
δέ γράφτηκε παρόμοιο μέ τόσο πλούσια ΰ- 
λη, μέ τόση σαφήνεια, άλλα  καί μέ τόση 
λογοτεχνική χάρη. Διαπιστώνεται άπό τήν 
πρώτη ματιά πού ρίχνει κανένας σ’ αύτό 
τό μέγεθος τής προσπάθειας τοΰ συγγρα
φέα.

Τήν ολη έργασία τών 450 σελίδων ό συγ
γραφέας τήν εχει κατά κύριο λόγο σέ τέσ- 
σαρα μεγάλα τμήματα χωρισμένη. Α κο
λουθεί εναν πολύ σωστό επαγωγικό δρόμο, 
αρχίζοντας άπό τήν προϊστορία τής περιο
χής γιά νά καταλήξει στήν ιστορία τή στε- 
νώτερη τοΰ χωριοΰ του. Ή  αρχική κατα
τοπιστική περιγραφή τοΰ χώρου, οπου υ
πήρξε ή κοιτίδα τών αρχαίων Μολοσσών, 
άποτελεί πολύ πετυχημένη εισαγωγική προ- 
βαθμίδα γιά τή γνωριμία αύτοΰ τοΰ χώ
ρου. Στό πρώτο μέρος κατά γενικό τρόπο 
άσχολεϊται μέ τούς Α ρχαίους Ελληνικούς 
χρόνους. Κατόπιν εξετάζει τούς Μεσαιοηα- 
κούς γιά νά κατασταλάξει στήν κατάσταση 
τοΰ τόπου κατά τά  χρόνια τής Τουρκοκρα
τίας. Μέσα στά κεφάλαια αύτά, πού πιά
νουν περίπου 200 σελίδες εμπλέκονται, πέ
ρα άπ’ τά στοιχεία πού σχετίζονται μέ τό 
χο>ριό του καί τέτοια γενικώτερης σημασίας 
γιά  τήν περιοχή τών Γιαννίνων καί αποτε
λούν σημαντικό τμήμα τής ’Ηπειρωτικής 
ιστορίας. "Οσα γράφονται σ’ αυτές τις σε
λίδες παρουσιάζουν σαφήνεια καί θαυμα

στή αλληλουχία. Διαβάζοντας κανένας αύ
τά τά στοιχεία, καθώς είναι καλογραμμένα 
καί κατάλληλα ντοκουμενταρισμένα, νομί
ζει πώς χειραγωγεΐτα άπό τό συγγραφέα 
νά κάνει τή γνιοριμία μέ τόν ’Ηπειρωτικό 
χώρο κατά τρόπο θαυμάσιο μέσα στό πέ
ρασμα τών πολλών δεκάδων εκατονταετηρί
δων ως τήν έποχή μας.

Τό άλλο μέρος τοΰ βιβλίου, περισσότερο 
άπό τό μισό, άσχολεϊται είδικώτερα μέ τό 
χωριό τοΰ συγγραφέα, τή Ζωοδόχο, άσχο- 
λεΐται δηλαδή μέ τά «'Ιστοριογραφικά τής 
Ζωοδόχου», καθώς γράφει καί ό ίδιος. Τά 
άφθονα, άλλά και τόσο πολύτιμα στοιχεία 
πού παραθέτει ό κ. ,Νικολαίδης διαφωτί
ζουν τήν Ήπειρο>τική μας ιστορία καί ιδι
αίτερα τήν Ιστορία τής περιοχής τών Γιαν- 
νίνων άπό αρχαιολογική, ιστορική, εθνολο
γική, κοινωνιολογική, καλ?.ιτεχνική, οικονο
μική, λαογραφική κλπ. άποψη. Πλουσιώτα- 
τα  τά στοιχεία πού άναφέρονται στά σκλη
ρά χρόνια τής μακραίωνης Τουρκοκρατίας. 
Είναι άπό τά λίγα βιβλία πού, κατά τή 
γνώμη μου, μποροΰν νά χαρακτηριστούν 
πολύ χρήσιμα. Τό βιβλίο αύτό άποτελεί ενα 
εξαίσιο γραπτό κείμενο, πού προσπαθεί νά 
ζωντανέψει στις σελίδες του τή μορφή, τή 
ζωή καί τήν πορεία τών 'Ελλήνων ένός με
γάλου ’Ηπειρωτικού κομματιού άπό τά βά
θη τών αιώνιον, δηλ. άπό τήν περιοχή τού 
μύθου ως τις μέρες τις δικές μας. Έ ργα
σία τεράστιου μόχθου.

Τήν άρτιότητα τοΰ βιβλίου συνιστοΰν όχι 
μόνο ή καλλιτεχνικώτατη εκτύπωσή του, μά 
και ή παράθεση σπάνιο>ν φωτογραφιών καί 
χάρτη τής περιοχής τών Γιαννίνων, δουλε
μένων άπό τόν καλλιτέχνη κ. Φώκο Καψά- 
λη. Άκόμα παρατίθεται πίνακας τών χω
ριών τής περιοχής, στά όποια άναφέρεται 
τό περιεχόμενο τοΰ βιβλίου καί π?νηρέστα- 
τος βιβλιογραφικός κατάλογος. ’Αξίζει ξε
χωριστός έπαινος στόν συγγραφέα.

Θά ήταν σοβαρή παράλειψη νά μήν έξά- 
ρει κανένας καί τήν πατριωτική χειρομομία 
τής άείμνηστης 'Ελένης Ν. Κανελλόπου- 
λου, άπό τή Ζωοδόχο {τό γένος Στεφάνου), 
πού διάθεσε τά υλικά μέσα γιά νά ίδεΐ τό 
φώς τής δημοσιότητας ό σημαντικός αύτός 
πνευματικός θησαυρός.

ΚΩΣΤΑΣ Π. ΑΑΖΑΡΙΔΗΣ



Π α ν ο γ ι ώ τ ο υ  Κ.  Β λ ά χ ο υ :  
«ΕΥΓΕΝΙΟΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ ΚΑΙ ΤΟ 
ΦΕΡΩΝΥΜΟΝ ΕΛΛΗΝΟΜΟΥΣΕΙΟΝ», 
Άθήναι 1976

Πνευματικότης καί πνευματική ζωή εί
ναι δυό λέξεις και εννοιαι που άποτελοΰν 
τήν υποδομήν ένός γνησίου και ΰγιοΰς πο
λιτισμού. Πνευματική ζωή —  πνεύμα είναι 
ή πνοή τού Θεού, άψού ό άνθρωπος έπλά- 
σθη ύπ’ Αϋτοΰ είς ψυχήν ζώσαν. Ώ ς πνεύ
μα έπομένως ούτος είναι ό φορεύς τής 
πνευματικής ζωής, ή οποία άντιδαστέλλε- 
ται πρός τήν βιολογικήν υπαρξιν αύτού. 
Έντός τής κοινωνίας ό άνθρωπος καλείται 
ευθύς έξ άρχής νά ένεργήση ώς δν πνευ
ματικόν διά τήν πνευματικήν καί ήθικήν τε- 
λείωσίν της. 'Άνθρωπος έκτος τής κοινω
νίας δέν νοείται. Γίνεται έντός αύτής ό 
φορεύς τών άξιων, ό συνεργός εις τήν πνο
ήν τού Θεοΰ, ό οικοδόμος αύτής. Αύτή ά- 
κριβώς ή άνάγκη τής κοινονικότητος τού 
άνθρώπου ώθησε καί τόν κ. Π. Βλάχον, 
Γεν. ’Επιθεωρητήν Μ. Ε., νά ριφθή είς τόν 
στίβον τής κοινωνίας και νά άγωνισθή δι’ 
δλων τών δυνάμεών του διά τήν πνευματι
κήν καί έκπολιτιστικήν άνέλιξιν τής γενε- 
τείρας του, τού Καρπενησιού.

Καθρέπτης τής όλης δράσεως τού κ. 
Βλάχου δύναται νά θεωρηθή τό ύπ’ αύτού 
έκδοθέν εργον ύπό τόν τίτλον: «Εύγένιος 
ό Αΐτωλός καί τό ψερώνυμον Έλληνομου- 
σεΐον». Μέ άφετηρίαν τούς λόγους τοΰ 
Παύλου «μανθανέτωσαν δέ καί οί ήμέτε- 
ροι καλών έργων προΐστασθαι είς τάς ά- 
ναγκαίας χρείας, ινα μή ώσιν άκαρποι» 
(Τίτ. γ, 14) ό κ. Βλάχος καί οΐ συνεργά- 
ται του πρωτοστατούν εις έργα καλά καί 
ωφέλιμα, τά όποια άποσκοπούν είς τήν ά- 
ληθή πνευματικήν καί ήθικήν άναγέννησιν 
τοΰ τόπου των. Καί τής ολης κινήσεως ε- 
θεσεν ώς προστάτην «τόν λογιώτατον έν 
διδασκάλοις καί έν ίερεύσιν εύλαβέστατον 
Εύγένειον τόν Αίτωλόν», τοΰ όποιου καί 
τό ονομα έδωκεν εις τόν ίδρυθέντα Σύνδε
σμον, η δέ άνέγερσις τού Πνευματικού κέν
τρου έπέτυχε νά γίνη είς τόν περίβολον 
τοΰ Ί . Ναοΰ τής Α γία ς  Τριάδος Καρπε
νησιού, δπου εΰρίσκεται «ή κατά τους 
σκληρούς τοΰ άδυσωπήτου τουρκικοΰ ζυ

γού χρόνους Σχολή Άνωτέρων Γραμμά
των του έπί παιδεία καί άρετή διαπρέψαν- 
τος σοφού καί έναρέτου τούτου ίερομονά- 
χου».

Δέν θά έπιχειρήσωμεν ένταΰθα τήν πα- 
ρουσίασιν τής πλουσιωτάτης πνευματικής 
δραστηριότητος τοΰ Συνδέσμου «Εύγένιος 
ό Αΐτωλός» Καρπενησιού, ψυχή καί κινη
τήριος μοχλός τού οποίου είναι ό κ. Βλά
χος, ουτε είς τήν έξαρσιν αύτής, διότι ό 
άναγνώστης τού βιβλίου, δχι μόνον θά έκ- 
πλαγή άπό τό πάθος καί τόν ένθουσια- 
σμόν τών άποτελούντων τόν Σύνδεσμον, 
άλλά καί θά αίσθανθή συγκίνησιν, διότι 
καί εις τήν σημερινήν πολυτάραχον καί Α
γωνιώδη έποχήν υπάρχουν άληθινοί άνθρω
ποι που θυσιάζονται είς τήν προσπάθειαν 
διά τήν πνευματικήν άνάτασιν τού άνθρώ
που καί τής κοινωνίας γενικώτερον. 'Ε
κείνο πού ένδιαφέρει κυρίως είναι ή προ- 
σωπικότης τοΰ Εύγενίου τοΰ Αΐτωλοΰ. Και 
αύτήν τήν προσωπικότητα παρουσιάζει 
έκτενώς ό συγγραφεύς.

Ό  Εύγένιος ό Αΐτωλός ύπήρξεν έκ τών 
έξοχωτέρων Διδασκάλων τοΰ Γένους οί ό
ποιοι κατά τούς σκληρούς χρόνους τής δου
λείας παρέμεινε «πλησίον τών χειμαζο- 
μένων άδελφών καί συνεμερίσθη τά δεινά 
των, έργασθείς ουτω μέ τήν βοήθειαν τής 
έθνικής παιδείας διά τήν άφύπνησιν τών 
ύποδούλων καί διά τήν έθνικήν αύτών ά- 
ποκατάστασιν». Άνατραφείς ύπό τών πτω
χών γονέων του «έν παιδεία καί νουθεσίφ 
Κυρίου», διέθεσεν δλον τόν έαυτόν του διά 
τήν πνευματικήν καί θρησκευτικήν άνάτα- 
σιν τού ποιμνίου του. Ή ϊδρυσις σχολεί
ων διά τήν μόρφωσιν τών ύποδούλων Έλ- 
ληνοπαίδων ήτο έκ τών κυριωτέρων μελη- 
μάτων του. Αφετηρία τού διδασκαλικού έρ
γου του, λέγει ό συγγραφεύς, ύπήρξεν 
ή 'Ήπειρος καί δή ή ’Άρτα. 'Εκεί διετέ- 
λεσε Διεθυντής τής Σχολής. Τό έργον του 
συνεχίζει έντονώτερον είς Αίτολοακαρνα- 
νίαν, δπου ήναγκάσθη άργότερον νά έλθη 
είς Καρπενήσιον, λόγω τών σφαγών τών 
'Ενετών είς Αιτωλοακαρνανίαν. Έκεΐ ή 
λάμψις καί ή πνευματική του άκτινοβολία 
συνέβαλε τά μέγιστα, ώστε ή περιοχή νά 
άνατείνη πνευματικώς καί ήθικώς είς βα
θμόν μέγαν. Τό πάθος του διά τήν Παι



«ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Ε Σ Τ ΙΑ »

δείαν τόν εκαμε νά δώση δλον τόν έαυτόν 
του δι’ αύτήν. Σκοπόν του εΐχε τάξει τήν 
χριστιανικήν καί εθνοπρεπή μόρφωσιν 
τών 'Ελληνοπαίδων. Ή σύζευξις τής γνώ- 
σεως μετά τής άρετής άνύψωσε τήν Παι
δείαν καί τήν εθεσεν είς ύψηλόν ύπόβα- 
θρον. Τοΰτο συνετέλεσεν, ώστε νά έχη πλει
άδα μαθητών, άνελθόντων είς τά ΰπατα 
τών άξιωμάτων. Τοΰτο εΐναι μέγιστον δί
δαγμα διά τήν εποχήν μας, δπου θρασύς 
καί άδίστακτος έμψανίζεται καί πάλιν ό 
Ολισμός καί ή άθεΐα, διά νά έξαφανίσουν 
παν τό ύψηλόν, εύγενές καί ώραΐόν. "Ολα 
αύτά δικαιολογούν τόν διακαή πόθον τοΰ 
συγγραφέως νά προβάλη τήν προσωπικό
τητα του 'Αγίου αύτού άνδρός. Τούτο δέ 
έπέτυχεν άπολύτως, δχι μόνον χάρις είς 
τήν έπιστημονικήν μέθοδον, ούτε) ενεκα 
τού ήθους πού διακρίνει τό δλον εργον, 
άλλά περισσότερον, διότι τό πιστεύω τού 
Εύγενίου εΐναι καί τό πιστεύω τού ΐδίου. 
Δέν πρέπει νά διαλάθη τής προσοχής μας 
ή πυκνότης τών νοημάτων του, τό γλαφυ
ρόν ϋφος, άλλ’ ύπέρ πάντα ταύτα, ή ρέ- 
ουσα γλώσσα, ή οποία καί δίδει μεγί- 
στην σοβαρότητα είς τήν δλην έργασίαν. 
Πιστεύομεν καί έλπίζομεν δτι ό κ. Βλά
χος θά συνέχιση προσφέρων καί αλλας 
πνευματικός προσφοράς. Τοΰτο μάς τό 
έγγυάται ή πνευματική του συγκρότησις 
καί ή μεγάλη άκτινοβολία του ώς έκπαι- 
δευτικοΰ.

★
Κ ω ν σ τ α ν τ ί ν ο υ  I. Κ ί τ σ ο υ :  

ΟΙ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ 
ΤΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΣΤΑ 
ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΝΗΠΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΧΟ
ΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑ».

Ο ί α π ο κ α λ υ π τ ικ ές  κ ι επο ικ ο δο μ η τικ ές ε 
π ισ τη μ ο ν ικ ές  μ ελ έτε ς  πού φ ω τ ίζο υ ν  π τ υ χ έ ς  
τής ψ υ χ ο π ν ευ μ α τ ικ ή ς  ά ν ελ ίξ ε ω ς  τοΰ  α ν θ ρ ώ 
που ε ίνα ι π ρ ο σ φ ο ρ ές  π ο ιό τη το ς  τοΰ π νεύ μ α 
τ ο ς . ’Ιδ ια ίτ α τ α  ή έξε ιδ ίκ ευ σ η  ώ ρ ισμένω ν 
π ρ ο β λ η μ ά τω ν  στό επ ισ τη μ ονικό  πεδ ίο  σννυ- 
φ α ίνο υ ν  π νευ μ α τικ ό  μ εγα λ ε ίο  κ α ι δ υ να μ ι
σμό. Α ύ τή ς  τ ή ;  μ ο ρ φ ή ς  ε ρ γ α σ ίε ς  προϋπο
θ έτο υ ν  ε ιδ ικ ευ μ ένη  επ ισ τη μ ονική  κ α τά ρ τ ισ η , 
π ίσ τη  σ τ ις  α ιώ ν ιε ς  α ξ ίε ς , μ ό χθ ο , πόνο καί 
π έ ρ α  κ α ί π ά ν ω  ά π ’ δλα  α π έρ α ντη  ά γ ά π η  
γ ιά  τόν άνθρ ίοπο  κα ι τήν π ροκοπή  του.

Τις άνωτέρω σκέψεις όφείλο) στό διά
βασμα τοΰ βιβλίου τοΰ παιδαγωγού Κων
σταντίνου I. Κίτσου: «Οί εννοιες τών φαι
νομένων τής φύσεως καί τής ζωής στά παι
διά τής νηπιακής καί σχολικής ήλικίας». 
Συμβολή στήν κατανόηση τής Γενετικής 
Ψυχολογίας τοΰ J E A N  P IA G E T . Εκδό
σεις: «Δίπτυχο», ’Αθήνα 1975. Σελ. 462.

Ό  Ή π ε ιρ ώ τ η ς  σ υ γ γρ α φ εύ ς  είνα ι μιά σο
βαρή  παρουσ ία  στούς συγχρόνους π α ιδ α 
γ ω γ ο ύ ς . Δ ια θ έτε ι πα ιδευτικό  ήθος, επ ισ τη 
μονική κ α τά ρτ ισ η , τεκμηριο;μένο ένθουσια- 
σμό έ ρ γ α σ ία ς  (μ έχρ ι σήμερα κυκλοφόρησε 
εΐκοσυ δύο α ξ ιό λ ο γα  β ιβλία ) κ ι ά γά π η  γ ιά  
τή ν  προκοπή  τοΰ τόπου μας. Ο ί αλήθειες 
α ύ τές , στή  λ ιτό τη τα  άντικειμενικοΰ π ρ ο χε ί
ρου π ερ ιγρ ά μ μ α το ς , σκοπεύουν σέ μ ιά  ου
σ ια σ τική  γ νω ρ ιμ ία  μέ τό ν  π α ιδ α γω γό  πού 
σ α φ ώ ς προσκρούει στή μετρ ιοφ ροσύνη  του.

Τήν νέα του προσφορά ό συγγραφεύς 
κλιμακώνει σέ όκτώ βασικά κεφάλαια: 1) 
Οί εννοιες τοΰ φυσικού καί έμβιου κόσμου 
στό παιδί. 2) Ή  έννοια τοΰ χώρου στό παι
δί. 3) Οί εννοιες τής Γεωμετρίας στό παι
δί. 4) Ή  έννοια τοΰ αριθμού στό παιδί. 5) 
Ή  έννοια τοΰ χρόνου στό παιδί. 6) Οί εν- 
νοιες τής κινήσεως καί τής ταχύτητος στό 
παιδί. 7) Οί εννοιες τών κοινοτικών φαι
νομένων στό παιδί καί 8) Οί εννοιες τής 
ηθικής στό παιδί.

Τ ά  ά ν ω τέρ ω  κ εφ ά λ α ια  χω ρ ίζο ντα ι σέ έπί 
μέρους θ έμ α τα  δπου εξετά ζο ντα ι πλευρές 
τοΰ  δλου ζη τή μ α το ς . ’Α φ ετη ρ ία  πάντοτε  τό 
π α ιδ ί. Β α σ ικ ά  μ α θ η τα ί απαντούν σέ προ
γ ρ α μ μ α τ ισ μ έν ες  έρο^τήσεις. ’Α π ’ α ύ τές  ε ξ ά 
γ ε ι δ ια π ισ τώ σ εις . Σ τή ν  α να κεφ αλα ίω σ η  π α 
ρ α θ έτε ι ψ υ χο λ ο γ ικ ές  ερμ η νε ίες . Μ εθοδικά 
εχου με ενα  τ ρ ίπ τ υ χ ο ; α )  δ ιαλεκτική  έπι- 
στήμ ονος και μ α θ η τώ ν , β) άξ ιολόγη σ η  τώ ν 
άπα ντή σ ειον  κα ί γ )  ιμυχολογική ερμηνεία  
τ ώ ν  θέσ εω ν.

Οι ψ υ χο λ ο γ ικ ές  θέσ εις π ά ντοτε  τεκ μ η 
ρ ιω μ ένες επ ισ τημ ονικά  προσφέρουν πολλά 
σ τή ν  γνω σ τικ ή  μ α ς  ενημέρω ση, Ό  μέσος 
ά ν α γ ν ώ σ τη ς  παρακολουθεί ά νετα  τή ν  πορεία  
τού σ υ γ γρ α φ έ ω ς .

Τ ό  δ ια φ έρ ο ν  θέμα  του απασ χολεί τους 
ό ντω ς ά ξ ιο υ ς τού ονόμ ατος π α ιδα γω γο ύ ς , 
τούς υπευθύνους γ ο ν ε ίς  καί κάθε φ ιλ α να 
γ ν ώ σ τη . Τ ό  μ εθοδικό  βιβλίο τοΰ συγγρα-



φέως, μέ τήν εναργή καί υπεύθυνη ερευνά, 
συνθέτει μιά απ’ τις στέρεες προϋποθέσεις 
γιά ουσιαστική μόρφωση.

Ή  δλη μελέτη είναι: «καρπός άπό τις α
κροάσεις καί τις εργασίες μας στά θρανία 
καί τά εργαστήρια τής Μ'υχολογικής Σ χ ο 
λής τής Γενεύης, άπό τήν μελέτη αντιστοί
χων συγγραμμάτον καί άπό σχετικές επαλη
θεύσεις πορισμάτων στή δική μας πραγμα
τικότητα». Αυτά νομίζει ό συγγραφεύς στό 
κατατοπιστικό πρόλογό του καί μάς ενημε
ρώνει υπεύθυνα γιά τό βάθρο τοΰ μόχθου 
του.

Ή  άξιόλογη προσφορά τοΰ Κ<»ν)νου Κί- 
τσου εμπεριστατωμένη, εναργής, μεθοδική, 
βασισμένη στά σύγχρονα Ψυχολογικά καί 
IΙαιδαγογικά δεδομένα, μέ ά .ετη άφήγη- 
ση, μάς αποκαλύπτει τόν έπιστημο/ικό τρό
πο μέ τόν όποιο κατακτά τό παιδί τίς εν- 
νοιες γιά τά φαινόμενα τής φύσεως καί 
τής ζωής. Μάς άπομακρΰνει άπό τό τέλμα 
τής στείρας εμπειρίας καί μάς οδηγεί στό 
ξέφωτο τής επιστήμης. Πρόκειται γιά ενα 
βιβλίο επιστημονικού ρεαλισμού που μάς 
φέρνει κοντά στή φυσική καί ουσιαστική 
προβληματικότητα τοΰ παιδιού απέναντι 
τοΰ κόσμου πού μοχθεί νά κατακτήση.

ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΘΕΟΧΑΡΗΣ

★
Δ ι ο ν. A. Τ ρ ο 6 ά: «ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΔΈ 

ΧΤΥΠΟΥΝΕ ΠΙΑ ΚΑΜΠΑΝΕΣ».

Τό βιβλίο τού κ. Διον. Α. Τροβά: «’Ε
κεί πού δέ χτυπούνε πια οί καμπάνες», 
είναι άσφαλώς ενα άπό τά πλέον ένδιαψέ- 
ροντα τοΟ 1977. Ό  κ. Τροβάς· εκθέτει έν- 
τυπώσεις άπό μιά επίσκεψή του στήν ’Ιω
νία καί, συγκεκριμένα, στήν περιοχή τής 
Σμύρνης, κοιτίδα τών προγόνων του, καί, 
συγχρόνως, κοιτίδα τού πανάρχαιου, τού 
αιωνόβιου ελληνισμού. Άλλα ό συγγρα
φέας δέν άφηγεΐται άπλώς. Διαττλέκει και 
διανθίζει τις έντυπώσεις του αύτές μέ ά- 
ναμνήσεις άπ’ την κοινή ζωή Ελλήνων καί 
Τούρκων, πριν άπό τή λαίλαπα τής Μι
κρασιατικής καταστροφής. ‘Ο άναγνώστης 
αιχμαλωτίζεται, κυριολεκτικά, άπό τίς σε
λίδες τού βιβλίου αύτοΰ. Τό γοητευτικό, 
τό γλαφυρό ϋφος, οί ώραΐες είκόνες, ή

άφηγηματική άνεση, συγκρατοΰν άμείωτο, 
άδιάπτωτο τό ένδιαφέρον του. ’Ακόμη και 
κάτι άλλο πρέπει νά σημειώσουμε: Μιά 
πνοή άνθρωπιστική άναδύεται άπ’ τό βι
βλίο αύτό. Ό  κ. Τροβάς έξακολουθεΐ νά 
βλέπει τούς Τούρκους, ώς καλούς γείτονες. 
Μακριά άπό τά πάθη καί τίς έξάψεις των 
καιρών, πιστεύει δτι οί Τούρκοι είναι άν
θρωποι κι’ αύτοί, καθώς έμεϊς, μέ τίς ά- 
ρετές καί τίς άδυναμίες τους, άνθρωποι, 
έπί τέλους, δμοιοι μέ έμάς, μέ κοινή μοίρα 
κάτω άπό τό φως τού ήλιου. Είναι γεγο
νός βέβαια δτι τόν τελευταίο καιρό έχουν 
άναβιώσει παλαιές προκαταλήψεις. ’Αλ
λά οί προκαταλήψεις αύτές, πού υποδαυ
λίζουν καί υποθάλπουν σκοτεινές δυνάμεις 
γιά  νά έξυπηρετήσουν συμφέροντα καί ά- 
νομολόγητους σκοπούς, θά διαλυθούν, άρ
γά ή γρήγορα, οπωσδήποτε· καί οί δύο 
λαοί, πού έχουν συμβιώσει έπί αΐτώνες, 
θά συνεχίσουν τήν κοινή πορεία τους καί 
πάλι μέ κατανόηση καί φιλική διάθεση. 
‘Ο κ. Τροβά», ό θαυμάσιος μεταφραστής 
τοΰ Αισώπου, ό βραβευμένος συνθέτης παι
δικών ποιητικών συλλογών, συμβάλλει, Α
ναμφισβήτητα, μέ τό εργο του αύτό στόν 
έμπλουτισμό τής βιβλιογραφίας τοΰ Μι
κρασιατικού 'Ελληνισμού.

ΒΑΣ. I. ΛΑΖΑΝΑΣ

★
Σ π ύ ρ ο υ  Μ ο υ σ ε λ ί μ η :  «ΛΑΧΑ

ΝΟΜΑΖΩΜΑΤΑ» (ποιήματα), 1977

Βεντάλια θεόρατη τά βουνά γύρω άπό τό 
ΙΊόποβο, που φαντάζει άπόκοσμο καί εξαϋ
λωμένο μέσα σ’ αύτό τό ύποβλητικό άλπικό 
τοπίο. Μονάχα πρός τά βορεινά άφήνεται 
τό μάτι ν ’ άνταμώσει μέ τά βουνά τοΰ 
Γράμμου καί τοΰ Ζαγαριοΰ, πού μετεωρί
ζονται εκεί στό βάθος τοΰ ορίζοντα άνάμε- 
σα γής κι’ ούρανοΰ. Κι’ αν τό μάτι κουρα
στεί ν ’ άγναντεύει μακρυνά, άποτραβιέται 
στά Γραμμένα καί τή Ζίτσα, κοντοστέκει 
καί ξεκουράζεται στούς πράσινους λόφους 
τής Ντουσκάρας καί τών άλλων κοντινών 
χωρινών.

’Εκείνα τά χρόνια — τά χρόνια πού τά 
χωριά ήταν κουγέλες — άπό τά χαράματα 
ώς τή βαθειά νύχτα, άνδρες καί γυναίκες 
πάσχιζαν καί μοχθούσαν πότε μέ τό βιό καί



V

πότε μέ τά σύνεργα τοϋ ξυλοκόπου. ’Άλλοι, 
δργίοναν άγιυγιάτες τά χιονισμένα ρουμά
νια καί τις ποταμιές, άπό τήν Παραμυθιά 
ως τά θρυλικά Γιάννινα. Οί τυχερώτεροι 
είχαν στήσει μαγαζιά στήν Παραμυθιά ή 
έραβαν κάπες καί τις μοσχοπουλοΰσαν στά 
παζάρια καί τά πανηγύρια. Χειμώνες καί 
καλοκαίρια άχολογοΰσαν οί πλαγιές κι’ οί 
ρεματιές άπό τά  βελάσματα τών κοπαδιών, 
τά  χουγιατά καί τά  σελαγίσματα τών βο
σκών.

Άχολογοΰσαν άπό τά  γέλια καί τά  τρα
γούδια πού τραγουδούσαν οί τσούπρες σάν 
κατέβαιναν ζαλικωμένες άπό τόν πευκοστο- 
λισμένο Κορύλα. Π ανηγύρι οί φωνές τών 
παιδιών καί τά κυπροκούδουνα. Τώρα ή σιω
πή.

Λίγοι άπόμειναν ν ’ άκοϋν τό θρόισμα τοΰ 
πεύκου, τό βουητό τοΰ ανέμου καί τήν ά- 
χαή άπό τις νεροσυρμές. Τώρα τραγουδάει

1 / % * t i  \ » Τ Τ  *το χωρίο του και γράφει υμνους για το II ο
ποβο ό άλάροηος.

Ά π ’ τά μικρά του χρόνια άλάροηος ό 
Σπΰρος Μουσελίμης. Δέν άφήνει λιθάρι α
πανωτό. Κράκουρο γιά κράκουρο καί τσέπι 
γιά τσίπι δέν θ’ άφήσει άπάτητο. Τά παιδιά 
τοΰ σχολείου θά στείλη ό δάσκαλος γιά νά 
μαζέψουν τόν Σπϋρο άπό τά σκέμπια καί 
τις  πλαγιές. Π ρώτο τό χοιριό του στούς 
εθνικούς ξεσηκωμούς. Πρώτος κι’ ό Σπϋ-

Λ t  \ ι  Μ __ Τ " '  )  5 1ρος στα γραμματα και τ αρματα. 1 1 αυτα 
τά γράμματα καί τ ’ άρματα θά τόν «τα- 
ξειδέψουν» άθέλητά του σέ βράχια καί πέ- 
λαγα.

"Οταν άφήνει τόν χάρακα τοϋ δάσκαλου 
αρπάζει τό ντουφέκι κι’ όταν αφήνει τό 
ντουφέκι πιάνει τήν πέννα.

'Ό ταν δέν πλάθει τις παιδικές ψυχές, πλά
θει καί γράφει ποιήματα καί τραγούδια. Θά 
γράψει τούς καϋμούς τοϋ κόσμου καί τις 
ομορφιές τοϋ τόπου. Θά υμνήσει καί θά 
τραγουδήσει τόν έρωτα καί ή Χρύσο> — ποι
ητικό είδωλο ή παιδική αληθινή ανάμνη
ση — θά πλανιέται σέ δλα του τά  γραψί
ματα. Θά γράψει ποιήματα, διηγήματα, 
λαογραφικά, αρχαιολογικά, πεζοτράγουδα, 
ιστορίες τοΰ χωριοΰ καί τής στάνης. 'Ό τα ν  
άποσταίνει νά γράφει όργώνει βουνά καί 
κάμπους, δρασκελάει διάσελλα καί διάρραχα.

Περπατάει σέ πεσμένα κάστρα καί έρειπω- 
μένες πολιτείες, γράφει γ ι’ άλλοτινοΰς και
ρούς. Καί ολα του τά ποιήματα, δλα του 
τά γραψίματα είναι γραμμένα στήν κρου
σταλλένια γλώσσα τοΰ λαοΰ, στήν καθάρια 
γλώσσα τοϋ χωριοΰ.

Ό  γραπτός λόγος κυλάει άδίαστα σάν 
τό νερό τής πηγής, κελαρύζει τραγουδιστός 
σάν τό ρυάκι τήν άνοιξη. Λάτρης τής φύ
σης καί τής ζωής τοΰ χωριοΰ δέν οκνεύει 
σέ κοινωνική ποίηση. Δέν υπαινίσσεται, 
βροντοφωνάζει. Ή  ζωή τοΰ χιοριοΰ καί τών 
ξωμάχων είναι ζωγραφισμένη στά βιβλία 
του. Σ τά  ποιήματά του άκούγεται ή άνάσα 
τοΰ χωριοΰ καί ό καϋμός τής λυγερής, ό 
’έροπας τοΰ νιοϋ, ή ελπίδα τών άνθρώπων. 
Ακόμη άκουρμένεσαι τά γουργιατά άπό τά 
χρόνια τοΰ Παύλου Αιμίλιου καί τις πολε
μικές ίαχές άπό τό Σούλι, τον «Σταυρό» 
καί τή «Σκάλα» τής Παραμυθίας. 'Ό ταν 
άποσταίνει νά γράφει γιά τοΰτον τόν κό
σμο γράφει καί οδύρεται γιά κείνους πού 
διαπλέουν τήν άχερουσία.

Τά ποιήματά του μοσχοβολούν πεΰκο καί 
θυμάρι, μοσχομυρίζουν άροιμα τοϋ βουνοϋ 
καί ντεντελίνα. Σκορποΰν δροσιά καί ομορ
φιά. Διαβάζοντάς τα στοχάζεσαι τό χιόνι 
νά τριζοβολάαι, χαίρεσαι το καλάϊδημα τών 
πουλιών, πλαταίνεις καί ψηλώνεις.

Καί γράφει! Άλάρωτος τούτος ό τρο- 
βαδοΰρες τής Θεσπρωτικής καί ’Ηπειρωτι
κής γής. Πηγή αστείρευτη καί λαλέουσα ό 
Σπΰρος Μουσελίμης — νιος ξανανιωμέ
νος — κυκλοφόρησε τελευταία τήν ποιητι
κή Συλλογή: «Λαχανομαζώματα».

Αύτά τά ποιήματα διάβασα καί τόν ξα- 
ναθυμήθηκα,

ΝΙΚΟΣ ΒΕΝΟΣ

★

Σ π ό ρ ο υ  Σ τ ο ύ π  η: «ΗΠΕΙΡΩΤΕΣ 
ΚΑΙ ΑΛΒΑΝΟΙ», ’Ιωάννινα 1976

Μιά έθνικοττολιτική μελέτη, γραμμένη 
μέ τή φλόγα τοΰ πατριώτη καί τήν άρε- 
τή του άντικειμενικού ερευνητή, είναι ή 
έκδοθεισα άπ’ τό 'Ίδρυμα Βορειοηπειρω
τικών ’Ερευνών έργασία τοΰ κ. Σπόροι

«ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Ε Σ Τ ΙΑ »



Στούπη, γιά τόν έλληνισμό τής Β. Η 
πείρου.

Φυσικά, στις βασικές έπιδιώξεις τοΰ 
συσταθέντος, στά Γιάννινα, 'Ιδρύματος 
Βορειοηπειρωτικών ’Ερευνών, είναι ή πλα
τιά διαφώτιση τής παγκόσμιας κοινής 
γνώμης σ ’ ενα πρόβλημα πού απτεται τής 
ιστορικής άλήθειςτς και συνεπώς τής ά- 
ξίας της σάν άψεγάδιστης έρμηνείας τοΰ 
πολιτισμοΰ, άλλά καί ή διατήρηση γρή
γορης τής μνήμης σέ γεγονότα καί κατα
στάσεις που τιμοΰν τό φρόνημα τοΰ άν
θρώπου - άγωνιστή γιά πάτρια καί οι
κουμενικά ιδεώδη.

Γιατί άγγιξε τά δρια τοΰ πανευρωπαϊ- 
σμοΰ ή σκληρή πάλη τοΰ Γιώργη Κατσριώ- 
τη Η Σκεντέρμπεη καί ό δικέφαλος άετός 
σκέπαζε στις φτεροΰγες τήν κοινή μοίρα 
τών κατοίκων τής περιοχής. Μιά μοίρα 
πού οί πολτιικές σκοπιμότητες καθιστοΰν 
βαρβαρική κάθε ένατένιση τής δημιουργίας 
τών κατοίκων, άφοΰ έχουν φαντασία καί 
λεπτουργία έλληνική, μά καί στήν δχι 
καί τόσο άνθρωπιστική συμπεριφορά πά
νω σέ άδερφούς πού θέλουν νά μνημονεύ
ονται 'Έλληνες καί χριστιανοί, καί γ ι ’ 
αύτό νά τίθενται σέ έθνική άποδυνάμωση 
μέ γραφειοκρατικές μεθόδους.

Διαφορετική θά θέλαμε τήν πορεία τών 
Ελλήνων καί τών ’Αλβανών —  δυό άδερ- 
φών λαών στήν άγκαλιά τής Άδριατικής. 
Νά ήταν, δηλαδή, ε«σι δπως στό ιστορικό 
ξεκίνημα, χωρίς φυλετικές διαφοροποιή
σεις. Χωρίς ιστορικές άποκλίσεις. Καί 
σύμφωνα, πάντα, μέ τά κείμενα τοΰ κ. Σ. 
Στούπη, πού δπως προείπαμε, στηρίζον
ται άπόλυτα στήν ιστορική πραγματικό
τητα, υπαίτιοι είναι έκεΐνοι πού έκβαρ- 
βαρώνουν τόν πολιτισμό τής έλληνικής 
άρμονίας καί υποδαυλίζουν φυλετικά πά
θη πού άγγίζουν τά δρια τής ΰβρης.

’Ιδιαίτερα κεφάλαια άφιερώνει ό συγ
γραφέας γιά τό Βορειοηπειρωτικό άγώνα, 
μέ παρουσίαση, παράλληλη, τής πολιτικής 
τής μυστικής διπλωματίας, πού, ειδικά, 
στις μέρες μας, φανερώνεται έπιθετική μέ
σα στούς κόλπους τής ’Ατλαντικής Συμ- 
μαχίας.

'Έτσι ή έργασία τοΰ κ. Σ. Στούπη, 
πού σημαντικό της μέρος είχε δημοσιευ-

«ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Ε ΣΤ Ι

θεΐ στήν «’Ηπειρωτική Ε στία», εΤνο;ι μιά 
άπάντηση καί σέ κάθε τρίτο, πού γ;ά  ΧΖ ο 
όφελος έμπλέκεται σέ μιά οίκογενειακ.'ι 
διαφορά! Μιά άπάντηση πατριωτική, άν- 
τάξια τής γραφίδας κάθε ήπειρώτη πού 
σέβεται τήν προγονική λατρεία τής Ε 
λευθερίας καί τήν άξιοσύνη τών άδελψών 
’Αλβανών, πάνω σέ εργα συνεργασίας γιά  
τήν κοινή προκοπή τών λαών, πού, κάποτε, 
μπορεί νά προσλάβει τή μορφή 'Ομοσπον
δίας. Μέ μιά προϋπόθεση: τή φυλετική 
άνδρωση τών όμαιμων λαών, μέσα σέ 
πλαίσια ειρήνης καί άξιοπρέπειας. Κάτι 
πού φαίνεται νά στερείται σήμερα τό έλ- 
ληνικο στοιχείο, στις προγονικές του Ε
στίες, στά παράλια τής Άδριατικής.

Εΐναι σημαντική ή προσφορά τοΰ 'Ι
δρύματος τών Βορειοηπειρωτικών Ερευ
νών, στή διατήρηση τής έθνικής μας πα
ράδοσης μέ τή διακονία τής άλήθειας. 'Η 
έργασία τοΰ κ. Σ. Στούπη είναι μιά άκό- 
μη έπαλήθευση τής πατριωτικής του δρα
στηριότητας, που καταξιώνει τήν άποστο- 
λή του.

★

Α ν α σ τ α σ ί ο υ  Δ. Π α π  α γ  γ  έ
λ η: «Ο ΠΑΠΑ - ΦΙΛ’ΠΠΑΣ» καί «Ο 
ΔΙΑΟΑΟΣ», Γιάννινα.

Σ έ  δυό β ιβ λ ία  £χει συγκεντρο ')σει τ ι ς  με- 
χ ο ι  τώ ρ α  λ ο γ ο τε χ ν ικ έ ς  το υ  δη μ ο σ ιεύ σ εις  δ 
Γ ια ν ν κ ό τη ς  γ ια τ ρ ό ς  Λ . Π α π α γ γ έ λ η ς , γνο>- 
σ τό ς  γ ιά  τό  Ιδ ιότυπ ο  χ ο ο ν ο γ ρ α φ ικ ό  ύ φ ο ς 
κ α ί το ύ ς  λα ϊκούς του  ή ρ ω ες  που βυζα ίνουν 
ά ν ο ιχ τό θ υ ρ α  τό  μ α σ τό  τ η ς  π α ρ ά δ ο σ η ς .

Φ υσ ικά , ή χ ά ρ η  καί ή  φ α ν τ α σ ία  ά λ λ α  
κ α ί ή Ικ α ν ό τη τα  τ ή ς  α υ θ εν τ ικ ή ς  ισ τό ρ η σ η ς 
το ΰ  θρύλου , τό ν  ο δ ή γη σ ε  σ τή  λήψ η το ΰ  ε 
π ά θλ ο υ  τοΰ  Λ α μ π ικε ίο υ  διαγο> νίσματος « δ ιά  
τό  κ α λ λ ίτερ ο  ? .αογραφ ικό  δη μοσ ίευ μα  τ ή ς  
δ εκ α ε τ ία ς  1900 - 1970». Π ρ ό κ ε ιτ α ι γ ιά  τό ν  
« Π α π α  - Φ ίλ ’ππ α » , ενα  πεζό  που τ ιμ ά  τή ν  
Η π ε ιρ ω τ ικ ή  ’Η θ ο γ ρ α φ ία .

Δ έν ε ίνα ι, μ ο ν ά χ α , ή  π ρ ω το τυ π ία  σ τή ν  
π α ρ ά θ εσ η  τοΰ  ε ιδώ λ ο υ  με τή  γ ο η τε ία  τ ή ς  
μ α γ ε ία ς , πού σ α γη νεύ ε ι τό ν  ά ν α γν ιό σ τη  μέ 
τή ν  κα θολ ική  π ίσ τη  σ τή ν  α π λ ο ϊκ ό τη τα  κ α 
τ α σ κ ευ α σ μ ά τω ν  « εύ ρ ε ία ς  χ ο ή σ ε ω ο ,  δ π ω ς



οι π ρ ω τ α π ρ ιλ ιά τ ικ ε ς  ισ το ρ ίε ς , ά λ λά  κ α ί ή 
κ ο φ τ ε ρ ό τ η τ α  τ ή ς  σ κ έψ η ς, πού  μέ τό  νυ σ τέ
ρ ι το ΰ  ο ρ θο λο γ ισ μ ο ύ  ά ν α τέμ ν ε ι ενα , σέ σκό
π ιμ η  λ η θ α ρ γ ικ ή  ά χλύ , κ α τα κείμ ενο  π α ρ ε λ 
θόν . ’Έ τ σ ι  τό  ξ ε τ ύ λ ιγ μ α  τοΰ  μύθου, σ η μ α 
δεύ ει τό  α λ η θ ινό  χ ν ά ρ ι τοΰ  τοπικού μ α ς  
β ίο υ :

« Τ ο ύ ς  δ ικ α ιο λ ο γή θ η κ α  δτ ι άπό  φ ιλ ικό  έν 
δ ια φ έρ ο ν  ρ ω τ ά ω , ά λ λ ά  μέσα μου φ ιδο ζώ - 
θη κ α , μ ’ επ ια σ α ν  οί δ ιά ολο ι, κ α τά λ α β α  δτι 
ε μ π λ ε ξ α  μέ π ά τ α ξ ή , μέ π α λ η ά νθ ρ ω π ο . Γ ρ ή 
γ ο ρ α  - γ ρ ή γ ο ρ α  σκόλα σ α  τ ίς  δουλειές μου 
σ τή ν  πόλη  κ α ί γ ύ ρ ισ α  στό χω ρ ιό . Δέ μέ 
χ ώ ρ α ε  ό τό π ο ς  π ουθενά » . Ε ίν α ι σκέψ εις 
το ΰ  Μ π ά ρ μ π α  - Λ ιά , π ά νω  σέ π ά θ η μ ά  του. 
Σ κ έ ψ ε ις  δ λ ω ν  μ α ς , σέ π α ρ ό μ ο ια  περ ίπτιοση . 
Δ ο σ μ ένες  μ έ  τ ίς  π ίκ ρ ες  πού ύφ α ίνουν τή ν  
κ ά θ α ρ σ η  τ ή ς  λ ο γ ικ ή ς .

Ε ίν α ι μ εγ ά λ η  ή χ ρ ο ν ο γ ρ α φ ικ ή  μ α σ τορ ιά  
τοΰ  κ. Α . Π α π α γ γ έ λ η . " Ο π ω ς  κ α ί ή χα ρ α - 
κ τη ρ ο λ ο γ ικ ή  του  ένδοσκόπηση. Μ ά ό α ν α 
γ ν ώ σ τ η ς  θ ά  χ α ρ ε ι ακόμη τή  θυμοσοφ ική  ά- 
ξ ιά δ α  τώ ν  επ ιγ ρ α μ μ α τ ικ ώ ν  του  ά φ ο ρ ισ μ ώ ν : 
« ’Α κ ρ ιβ ώ ς  δπιος μ ε τ α χ ε ιρ ίζ ε τ α ι τό  γερ α σ μ έ- 
νο  γ ο μ ά ρ ι ό χ ω ρ ιά τ η ς , ε τσ ι μ ετα χ ε ιρ ίζε τα ι 
κ α ί τό  λ ο γ ο τ έ χ ν η  η ά ν θ ρ ώ π ιν η  κο ινω νία»  ή 
« Α ύ τό ς  ε ίν α ι ό δ ιά δ ο χ ο ς , είπε ό β α σ λη ά ς 
σ τό  π α ιδ ί του , κ α ί το ΰ δ ε ιξ ε  τή  γυνα ίκα » .

Φ υσ ικά  σέ τ ίπ ο τε  δέν  υ σ τερ ε ί ή π ερ ι
γ ρ α φ ή , πού  π ά ν τ α  δ ια κ λ α δ ίζ ετα ι σέ ε ξ α ί
σ ιε ς  π α ρ ο μ ο ιώ σ ε ις  κ α ί σέ ε π ιτυ χ ε ίς  ζυμ ώ 
σ ε ις  δρ ιο μ ένω ν  μέ τό  ά ν ά μ α  το ΰ  ζ ω ν τ α 
νού , γ ι ’ α ύ τό  α λ η θ ινο ύ , λα ϊκού  δ ια λ ο γ ισ μ ο ύ : 
« .Ο  μ α ύ ρ ο ς Σ το υ κ ρ ή ς  δέν  τό  π α ρ α β ά σ τα ε  
τό  ρακ ί. Μ έ τό  ζό ρ ι κ α τέβ α σ ε  τό  π ρ ώ το  πο 
τή ρ ι. Σ τ ό  δεύ τερ ο  π ο τή ρ ι ά ρ χ ισ α ν  ν ά  σκαν- 
τ ζ ιλ ιθ ρ ίζ ο υ ν  τ ά  μ ά τ ια  το υ . Τ ό  τ ρ ίτ ο  ίσ ια  - 
ίσ ια  π ο ύ  τό  ά γ γ ν ιξ ε  σ τά  χε ίλ η  κ α ί κάθησ ε. 

Τ ο ΰ  φ α ίν ο ν τ α ν  π ώ ς  έ ρ χ ε τα ι γ ύ ρ α  σάν φ τ ε 
ρ ω τή  το ΰ  μύλου στό σ π ίτ ι τοΰ  Ν ικόλα  Ρ ά- 
δου  κ α ί σέ λ ίγο  β ρ έθ η κ ε  κ ά τω  ά π ’ τό  τ ρ α 
π έζ ι δπου βρήκε κα ί το ύ ς  άλλους δύο ντα - 
ή δ ε ς  σ υ μ π α τρ ιώ τε ς  του , σω ρό κα ί οί τρ ε ις .

—  Ν ά  σ ά ς  μάθο) έγώ , ζ α γ ά ρ ια , π ώ ς τό  
π ίνουν τ ό  ρακ ί, είπε ό Μ ιχα ή λ η ς. Ε λ ά τ ε  
κι* ά λ λη  φ ο ρ ά  ν ά  τ ε ν τ ω θ ή τ ε  σ τά  Κ ούρεντα » .

’Α πο θη σ α ύρ ισ η  τοΰ  λα ϊκού στο ιχείου  κα ί 
μ π ρ ο σ τά  στό φ ακό  τ ή ς  α ν ίχνευ σ η ς το ΰ  Ή -  
π ειρ ιοτοσ κόπου  Ά ν α σ τ .  Δ. Π α π α γ γ έ λ η , ε ί

ν α ι οί σ ελ ίδες  κα ί τώ ν  δύο β ιβλίω ν τοΰ λό
γ ιο υ  γ ια τρο ΰ . Κ α ί μ ιά  πνευματική  δροσιά 
μέ τή  δρα σ κελ ιά  στό παρελθόν δπου ή α 
γ ν ό τη τα  ή τα ν  ά ν ά γκ η  τή ς  ίδ ια ς  ουσίας μέ 
τή ν  έπιβίω ση .

★

Κ ώ σ τ α  Γ. Τ σ ι ο ύ μ η :  «ΣΚΟΡ
ΠΙΑ ΦΥΛΛΑ», Θεσσαλονίκη 1976

«Κ»’ ό Άλέξης... "Α, τό μακαρίτη τόν 
καλό μας Άλέξη. τΗταν μιά φύση λεπτε
πίλεπτη κι’ όνειροπόλα.

Δεν μπόρεσε νά άντιδράσει άμέσως. 
Μαρμάρωσε. "Αδικα τόν εσπρωχνε ή πε
θερά μας νά μάς άκολουθήσει κα'ι μαδοΰσε 
ή δύστυχη τά μαλλιά της άπό τήν απελ
πισία.

'Ο ’Αλέξης κρανιά».
Παλιές Ιστορίες καί παραμύθια, γραμ

μένα μέ τή χάρη τού διδάχου καί τήν δι
εισδυτικότητα τοΰ ψυχογράφου είναι τά 
περισσότερα κείμενα τοΰ Κ. Τσιούμη. Μά 
ύπάρχουν καί σελίδες άπό τήν έποχή «που 
είχαν άποθηριωθή οί πολιτισμένοι», άπό 
τίς παραδόσεις τού Μακεδονικού άγώνα 
κι άπό τούς θρύλους τής γενέτειράς του 
Φούρκας, πού στολίζουν τήν έθνική μνήμη 
μέ τά άνθη τών δακρύων ένός άγωνιζόμε- 
νου λαού. Ή απλοϊκότητα στή διήγηση πα
ραμυθιών καί ή ύπάρχουσα δραματικότη- 
τα στήν άνάπλαση τών βιωμάτων τών η
ρώων στό τυχαίο γεγονός ή στήν δυναμική 
έπέμβαση γιά  ενα ποθητό γύρισμα τοΰ 
τροχού τής Μοίρας, συμπλέκονται μέ κα
λοβαλμένα ευρήματα πού καθίστοΰν τά 
γραφτά ευκολοδιάβαστα, μέ τήν έννοια τής 
τέρψης άλλά καί τής άρτιας τεχνικής στό 
βηματισμό τής άγωνίας πάνω στήν άνθρώ
πινη καρτερικότητα καί προσδοκία.

’Εκείνο, δμως, πού πρέπει ιδιαίτερα νά 
έπισημανθεΐ είναι ή «πάσχουσα» ευαισθη
σία τοΰ συγγραφέα γιά τήν τελειότητα 
Λογοτεχνική καί ’Ηθική. Κάτι, δηλαδή, 
πού μάς έγγυάται μιά έλπιδοφόρα έπανεμ- 
φάνιση τοΰ κ. Κ. Τσιούμη, στά έλληνικά 
γράμματα.

★

«ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Ε Σ Τ ΙΑ »



Ν ι κ ο λ ά ο υ  Σ. Μ π  ι λ ι λ ή: «ΚΟΜ
ΠΑΡΣΟΙ ΤΗΣ ΖΩΗΣ», ποιήματα, 
Θεσσαλονίκη 19 77

Ό  π ο ιη τή ς πρ ο λο γ ίζε ι τή  συλλογή  του 
μέ πεζό  φ τα σ μ ένο  ά π ’ τό  σύνορο ένό ς συν
νεφ ια σ μένου  παρα μ υθ ιού  —  υπ ο β ο λέα ς, ό 
ίδ ιος, τ ή ς  Μ ο ίρ α ς: « 'Η  φ ύσ η  ένα  α 
π έρ α ντο  θέα τρο  μέ μόνιμο θ ια σ ά ρ χη  τή  μ ο ί
ρα , ιδ ιο κ τή τη  τό  θ ε ό  κα'ι μέ υποβολέα  α 
ν α ντ ικ α τά σ τα το  τή  Ζ ω ή». Έ δ ώ , ό π ω ς προ- 
ε ίπ α μ ε, ίιποβολέας είνα ι ό ίδ ιο ς  δ π ο ιη τή ς , 
δεσμ ιοτης τ ή ς  μ ο ίρ α ς πού ψ η λ α φ ε ί ν ά  β ρε ι 
σ τ ις  τ ρ ε ις  ό ψ εις  τοΰ  νο μ ίσ μ α το ς  τ η ς , τόν  
π ρ α γ μ α τ ικ ό  α νθρ ώ π ινο  εαυτό . Α υτόν πού θά  
κ α τα ξ ιώ νε ι τή ν  ύ π α ρ ξή  του κα'ι τ ή ν  άπο- 
στολή του. Σ ά ν  σ υ μ π ερ ιφ ο ρ ά  - φ λ ό γ α  τ ή ς  
α θ α ν α σ ία ς :

Τ ή ς  χ α ρ ά ς  τρ α γο ύ δ ι κάνε 
κά θε  π ίκ ρ α  σου καί πόνο 
κι άσε τ ά σ τ ρ α  νά  μ ετρ ά νε  
δνε ιρα  ζω ή  κα ί χρόνο .

Ε ίν α ι, ίσ ω ς , ή μόνη α ισ ιό δο ξη  σ τ ιγμ ή  
τοΰ π ο ιητή . Γ ια τ ί ό Ν . Μ π ιλ ιλή ς , μ ετρ ο ιντα ς  
τ ις  συλλαβές χορεύει τή  θλ ίψ η  π ά ν ω  στό 
νόημα τ ή ς  λ έξη ς , ξ εσ κ επ ά ζο ντα ς , χ ω ρ ίς  α ί- 
δο), τή  σ ηπεδόνα  τή ς  π λ η γ ή ς  πού κ α θ η μ ε 
ρ ινά  απ λώ νει στό  άσ α ρκο  ά ν θ ρ ω π ά κ ι ή υ 
περ ο ψ ία  τ ή ς  μ α τα ιο δ ο ξ ία  του . Κ α ί έ γ γ ίζ ε ι 
τό  τρ α γ ικ ό  γ ιά  νά  τό  μ ετα το έψ ε ι σέ α ν ά 
λ α φ ρο  α ίσ θ η μ α  μέ τή ν  τ ρ υ ε φ ρ ά δ α  τ ή ς  ψ υ 
χή ς . Μέ τή ν  έλ π ίδ α  τ ή ς  ά γ ά π η ς  καί τ ή ς  εί- 
ρήνης.

Ό  π ο ιη τή ς  Ν ίκ ο ς  Μ πιλ ιλή ς κ ρ ά τη σ ε  στό 
σ τίχο  του  τ ις  φ ω το σ κ ιά σ ε ις  τοΰ φ α κ ο ϋ  κ ι
νη μ α τ ο γρ α φ ικ ή ς  κ ά μ ερ α ς . Κ α τ ά γ ρ α ψ ε  το ύς 
πα λμ ούς τ ή ς  ζω ή ς μέ τ ή ς  ε ιμ α ρ μ έν η ς  τ ις  
ό δ η γ ίε ς . "Ε ν α ς  υπ οβ ολέα ς πού τ ε λ ικ ά  ε ρ 
μήνευσε Ζ ω ή  κ α ί Μ οίρα . Γ ιά  ν ά  γ ίν ε ι ό 
σ τ ιχο υ ρ γό ς  τ ή ς  ελ π ίδ α ς .

Π ρ έ π ε ι, τ έλ ο ς , νά  σημειώ σουμε τ ή  με- 
σ τό τη τα  τοΰ  Αρχικού πρ ο λό γο υ , πού τόσο 
επ ιτυ χη μ έν α  σ κ ια γ ρ α φ ε ί τή  δομή  τ ή ς  συλ
λο γή ς . Γ ια τ ί δ δη μ ιο υ ρ γό ς  του  ’Α λέκ ος Δα- 
φ νο μ ίλ η ς  π α ρ α μ έν ε ι, π ά ν τα , ό π ο ιη τ ή ς  τ ή ς  

γ α λ α ν ή ς  ε υ θ ε ία ς !
ΝΙΚΟΣ Α. ΤΕΝΤΑΣ

★

«ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Ε Σ Τ Ι Α »

I. Θ. Κ α κ ρ ι δ ή: «ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ <V.A- 
ΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ, ΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΚΑΡΔΙΑ».

Ό  σεβαστός μου δάσκαλος κ. I. Κ ακρι
βής μοΰ εκανε τήν τιμή καί μου εστειλε ε
να άκόμα δημοσίευμά του: τόν πανηγυ
ρικό λόγο του γιά  τόν Μακρυγιάνη πού 
είχε έκφωνήσει στις 26 ’Οκτωβρίου 1964 
στήν αίθουσα τελετών τοΟ Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης. Τόν λόγο είχα τήν τύχη νά 
τόν άκούσω ζωντανό άπό τό στόμα του ό- 
μιλητή τότε, μά τώρα τόν χαίρομαι και 
πάλι τυπωμένον σ ’ ενα κομψό βιβλιαράκι.

’Απόγονο γνήσιο τοΰ Θουκιδίδη θεωρεί 
ό συγγραφέας τον Μακρυγιόννη, μέ τήν 
διεισδυτική ματιά τοΰ φιλολόγου πού βλέ
πει συγκριτικά, πιστοποιεί περίεργες συμ
πτώσεις τών λόγων τού ρουμελιώτη Αγω
νιστή μέ λόγους αρχαίων 'Ελλήνων συγ
γραφέων καί παραθέτει τά σχετικά άποσπά
σματα. Τό γεγονός τό άποδίδει ό Κακρι- 
δής στό νερκωμένο κύτταρο τής έλληνικής 
φυλής πού ξυηνά, ξαναπαίρνει δύναμη καί 
ξεπετά καινούργιους βλαστούς, «σάν τόν 
κόκκο τό σιτάρι πού κρατιέται ναρκωμέ
νο μέσα στούς πάγους και μπορεί μετά 
χίλια χρόνια νά βλαστήσει και νά καρ- 
πίσει, μόλις βρεθεί ξανά σέ χώμα χλιαρό 
καί γόνιμο».

Μέσα στις 34 σελίδες τής μονογραφίας 
του γιά  τόν Μακρυγιάννη ό καθηγητής 
Κακριδής σκιαγραφεί άδρά τήν άπλότητα 
καί τή μεγαλοσύνη τού Στρατηγού μέ τήν 
έλληνική φιλοτιμία, τήν άμεροληψία, τήν 
άγνότητα καί τήν ήμερότητα. "Οπως γιά  
τόν Θουκυδίδη ετσι καί γιά  τόν Μακρυ- 
γιάννη, τονίζει ό συγγραφέας, «τά εργα  
τών άνθρώπων πρέπει νά χρησιμέψουν γιά  
τήν παιδεία τού έλληνικού έθνους» καί πα
ραθέτει εναν στοχασμό τοΰ "Ελληνα δη
μοκράτη άγωνιστή πού θά πρέπει νά τόν 
μαθαίνουν άπ’ εξω τά ‘Ελληνόπουλα στά 
σχολεία:

«Τούτην τήν πατρίδα τήν £χομεν δλοι 
μαζί, καί σοφοί καί άμαθείς, καί πλούσιοι 
καί φτωχοί, καί πολιτικοί καί στρατιωτι
κοί... "Οταν δμως άγωνίζονται πολλοί καί 
φκιάνουν, τότε νά λέμε «έμεΐς»' Ε’ίμαστε 
είς τό «έμεΐς» καί δχι είς τό «έγώ»!». ’

ΠΑΝΟΣ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ



Ρ ί τ α ς  Μ π ο ύ μ η  —  Π α π  ά:
«ΜΟΡΓΑΝ ΙΩΑΝΝΗΣ —  ό γυάλινος 

ττρίγκηπας και οί μεταμορφώσεις του», 
(ποιητική σύνθεθση), ’Αθήνα, 1977

Μιά θέαση, πέρ’ άπ’ τόν χρόνο καί τίς 
σχηματικές δεσμεύσεις τής ανθρώπινης μοί
ρας, είναι ή ποιητική τούτη σύνθεση τής 
ποιήτριας μέ τά «χίλια σκοτομένα κορί
τσια» Ρ ίτας Μπούμη - Παπά, πού μετα
ξιώνει τά αισθήματα καί τήν σκέψη στόν 
αίωρισμό καί τήν μουσική άχλύ κάποιας ά
κρατης λυρικής αϊθερίωσης. Καί, μέ τήν 
ποιητική μέθη, πού γίνεται φάσμα άπό μιά 
έκσταση μυθογονικής άλήθειας, ή κορυφαία 
ποιήτρια δίνει μιά δράση διαχρονικής άπο- 
κάλυψης, πού ένανθριοπίζεται μέ τόν πόνο, 
με τήν συγκίνηση καί μέ τήν ευαισθησία 
τής ίδιας. "Έτσι, ό άνθρωπος καί ή συμ- 
παντική μαγεία παίρνουν ενα περιεχόμε
νο άποκεκαθαρμένο άπ’ τήν φθορά τοΰ πη
λού, καί ένώ ή υπαρξιακή αναζήτηση δια
ποτίζεται άπό τόν ιριδισμό τής διαιώνιας 
αίσθησης τής άθέατης άλήθειας άπ’ τίς 
κοινές άφετηρίες. Μέσ’ άπ’ αύτές τίς δια
θλάσεις, ανοίγονται νέες διαστάσεις πού 
προσφέρουν μιά ευρύτερη θεώρηση, εξο> άπ’ 
τόν χώρο καί τά μέτρα τής δεδομένης κοι
νωνικής συμβατικότητας. Καί μένει, ώς ά- 
πόσταξη άπ’ αύτό τό παραμιλητό στόν ποι
ητικό πυρετό μέ τό ρίγος τής ενόρασης, 
ή σφαιρική έποπτεία μέσ’ άπ’ τήν ποιητι
κή αίσθηση κι’ ή άπογυμνιομένη μαγεία άπ’ 
τήν υποβολή τής ποιητικής λέξης, σέ μιά 
έκταση πού ξεπερνάει τήν ατομική διάρκεια. 
Μ ' αύτήν τήν έκλυση τής κρυσταλλίομένης 
φωτεινής εστίας, πετυχαίνει νά δώσει, κον
τά στ’ άλλα, τήν βαθύτερη συνείδηση τής 
υπαρξιακής ί»πόστασης καί τής κοινωνικής 
έκφανσης τής άνθρώπινης πορείας, κάτω 
άπό ’να πολύεδρο πρίσμα κριτικής άποτί- 
μησης. Καί, μάλιστα, μ’ εναν τρόπο ασκη
τικής άναχώρησης, πού διαρρέει άπ’ την 
καθημερινότητα. Πρόκειται γιά μιά θαρρα
λέα σύζευξη, πού διευρύνει τήν μορφή τής 
ποιητικής εκφασης, διευρύνοντας τόν στίχο 
ώς τήν ρευστότητα τής άφήγησης, πράγμα 
πού προσφέρει καί νέους χώρους για την 
σύγχρονη ποίηση.

★

Ρ ή γ α  Σ κ ο ν τ ί λ λ α :  «ΚΑΠΩΣ
Ε Τ Σ Ι. . .»  (διηγήματα), ’Αθήνα, 1977

Μέ άνοιχτόν ορίζοντα, σ ’ εναν χώρο ευ
ρύτερης κοινωνικής συνείδησης, κάνει τήν 
πρώτη επίσημη παρουσία του 6 Ρήγας 
Σκοντίλλας. Καί παίρνει, χωρίς Αντίρρη
ση, μιά δική του θέση Ανάμεσα στους 
πνευματικούς άνθρώπους. Γιατί, τά διη
γήματα του, έκτός Απ’ τήν ποιητική διά
χυση και τήν καθαρή δράση, έχουν τήν 
θέρμη Απ’ τήν αίσθηση τής προσωπικής 
συμμετοχής. Κι’ αύτά, μαζί μέ τήν ωριμό
τητα, τήν αυτογνωσία καί τήν ευαίσθητη 
κράση ένός ταλαντούχου Αφηγητή προσφέ
ρουν τίς καλύτερες έγγυήσεις. ’Ερεθίζε
ται Απ’ τήν υγρότητα τής λέξης καί δίνει 
τήν δυνατότητα στόν συγγραφέα νά δη
μιουργήσει χαρακτήρες, συγκρούσεις καί 
διαλόγους, σ ’ ενα επίπεδο υψηλής στά
θμης. ’Έ τσι, στά διηγήματα τοΰτα, ό Ρ. 
Σ. πετυχαίνει νά δώσει διευρυμένη τήν 
Αθέατη δψη τής καθημερινότητας, νά Αγ
γίξει τήν Αλήθεια πάνω στά πραγματικά 
σκηνικά της καί νά ψαύσει βαθύτερα γιά 
τήν καταξίωση τής ζωής. Καί, μέ τήν υ
παρξιακή Αγωνία, κρατημένη κοντά στά 
μέτρα τής άπτής πραγματικότητας, άνι- 
χνεύει γιά  τό δνειρο πού θά δώσει τό φώς 
στήν Ανθρώπινη μοίρα. Μάλιστα στις δια
στάσεις αυτές μέ μεγάλη προοπτική, ό 
Ρ. Σ. κινείται μ’ 2ναν καλλιεργημένο λό
γο, πού ένέχει τήν ζέστα άπ’ τήν άφετη- 
ρία τής λαϊκής καταβολής. Άκόμα, ή ά 
πρόοπτη δύναμη τής έκφραστικής απλό
τητας, που δένεται μέ τίς εικόνες καί 
διανθίζεται άπό ένα διάσπαρτο χιούμορ, 
προσδίνει στήν άφήγηση εναν τόνον εύδί- 
ας καί προβληματικής προέκτασης, ένώ 
ή κριτική παρρησία, καθώς είναι χνωτι-

/  \ \  λ  r  _  r  j ___ i  \σμενη με τα βιωμενα τραύματα απ την 
εύαισθησία του συγγραφέα, διαποτίζει μέ 
λιτή ποίηση τό κείμενο.

★

" Α γ γ έ λ ο υ  Ά  θ. Κ ί τ σ ο υ: «Ε
ΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ», Α 
θήνα, 1976

Σ τήν έποχή τούτη, πού ό άνθρωπος αί-

«ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ»
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πέρ’ απ’ τήν επιστημονική ανάπτυξη, μέ 
στοχαχμό καί υπαρξιακή ευαισθησία. Καί, 
μέ τήν πληρότητα ένός φιλοσοφικού προ
βληματισμού, τό ανεβάζει στήν προοπτική 
μιας μελέτης, πού προσφέρει τήν γνώση 
καί τήν δυνατότητα να κάμουμε εφικτή τήν 
επικοινωνία, μέ τόν διάλογο καί τήν αγω
γή, ανάμεσα στούς ανθρώπους. Είναι ενα 
εγχειρίδιο χρήσιμο, πού καλύπτει πραγμα
τικό κενό στή σχετική μας βιβλιογραφία 
καί πού άνταποκρίνεται στις συνθήκες τής 
ζωής στις μέρες μας. Άκόμα, ή καλοζυ
γιασμένη γλίόσσα καί ή πνευματική εύρύ»- 
τητα επισκόπησης, πού τό χαρακτηρίζουν 
ώς έργασία, τό κάνουν προσιτό, εύληπτο 
καί ευχάριστο γιά τόν άναγνώστη.

Δ. ΚΟΚΚΙΝΟΣ^"

Δ ΙΕ Θ Ν Ε ΙΣ  Ε Κ Θ Ε Σ Ε ΙΣ  Σ Τ Η  Β ΙΤ Σ Ε Ν Τ Σ Α  ^
Τό ’Ιταλικό ’Ινστιτούτο ’Αθηνών είιχαρίστως ανακοινώνει δτι:
1) Ά πό τις 15-22 Ίαναουρίου 1978 θά γίνει στήν VICENZA ’Ιταλίας ’Έκθεσις χρυ

σοχοΐας κοσμηματοποιίας καί άσημικών «MOSTRA IN T E R N Α Ζ ΙΟ Ν ALE D E L L ’ O R IFI- 
CERIA G IO IELLERIA  E ARGENTERIA», καί

2) Ά πό τις 3 -6  Φεβρουάριου 1978 θά γίνει ή εκθεσις Κεραμικής καί πορσελλάνης 
«SALONE IN T E R  ΑΖΙΟΝ ALE DELLA CERAMICA PORCELLA N A  E VETRO».

Γιά περισσότερες πληροφορίες οί ενδιαφερόμενοι μπορούν νά γράψουν: V IA LE D EG LI 
SCALIGERI C.P. 805, 3G100 VICENZA - ITA LIA .

ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΤΡΟ

Στή μελέτη τοΰ κ. Γ. Βαλέτα «'Ένας Αθησαύριστος θησαυρός του νεοελληνι
κού διαφωτισμού», που δημοσιεύτηκε στό 2 9 9 -3 0 0  τεύχος τής «’Ηπειρωτικής 
Εστίας», πρέπει νά προστεθεί οτι ό συγγραφέας καί μεταφραστής τοΰ Αποκαλυ- 
πτόμενου διαφωτιστικοΰ θησαυρού τοΰ 1821 Διονύσιος Πούρης, είναι ό κατόπιν μέ 
πολλές έκδόσεις καί πολύμορφη δράση γνωστός ιατροφιλόσοφος Διονύσιος Πύρρος 
Θεσσαλός, πού τά βιβλιογραφικά του βρίσκει ό Αναγνώστης στό Σάθα (Ν.Φ. 709 - 
713).  Τή συνταύτιση τοΰ Πούρη μέ τόν Πύρρο, εκαμε ό Α. Βρανούσης στην Αποκα
λυπτική Ανακοίνωσή του γιά  τό Βενιαμίν τόν Αέσβιο στό Γ '  Διεθνές Συμπόσιο 
τοΰ Αιγαίου. *0 Διονύσιος Πούρης - Πύρρος, εΐναι γνωστό δτι χρημάτισε μαθητής 
τοΰ Βενιαμίν στήν Άκάδημίια Κυδωνιών καί Απερίφραστος υμνητής τής Αξίας τοΰ 
δασκάλου του. 'Ο σύνδεσμός του μέ τό Βενιαμίν δίνει στό εργο του πού Ανακοι
νώσαμε Ακόμα μεγαλύτερη Αξία καί αίγλη, τό συνδέει μέ τις λαμπρότερες ώρες 
τού νεοελληνικού διαφωτισμού, μέ τήν προοδευτική Αναγεννητική διδασκαλία τοΰ 
Βενιαμίν (βλ. σχετικά τή μελέτη τοΰ Γ. Βαλέτα: «Βενιαμίν ό Λέσβιος. 'Ο πα
ραγνωρισμένος Τιτάνας τοΰ Έθνοφωτισμοΰ»).

χμαλωτίζεται απ’ τις επιτεύξεις του, ή έπι-
.  ,  (  ι .  f »  » νκοινωνία κι η συ^ητηση — που τοσο ευ- 

στοχα εκαμε τίτλο στό βιβλίο τον ό Α γγε
λος Κίτσος — είναι μιά πρωταρχική ανάγ
κη γιά έξοδο. Γιατί, διαφορετικά, ή περι
χαράκωση τής ύλικής αύτάρκειας, Οά περι
ορίσει τήν δυνατότητα τής θερμής έπικοι- 
νώνησης τών ατόμων, πού Οά όδηγήση στήν 
αύτοαπομόνίοση. Γ ι’ αύτό, περισσότερο άπό 
κάθε αλλη μεααβατική περίοδο κοινωνικής 
διεύρυνσης, ό σύγχρονος άνθριοπος πρέπει 
Λ’ά  μήν αποσυνδεθεί άπ’ τήν κοινότητα καί 
τήν αίσθηση τής αλληλεγγύης μέσα στόν 
χώρο τής παράδοσης. Αύτό τό θέμα, πού 
δίνει τις διαστάσεις γιά μιά κοινωνιολογική 
διεύρυνση, ό Α.Κ. τό διαπραγματεύεται,

t



Ζητείστε τα άπό τήν ΕΤΒΑ, 
τίς Ελληνικές Εμπορικές Τράπεζες 

καί τό Χρηματιστήριο.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ





“Η ΕΘΝΙΚΗ,,
Ή πρώτη καί μεγαλύτερη Έλληνική ί:

’Ασφαλιστική Ε τ α ιρ ία , ίδρυδεΐσα τό 1891.
μέ καταβεβλημένον κεφάλαιον 

Δρχ. 345.600.000.
μέ άποδεματικά Δρχ. 1.300.400.000

μέ έπενδύσεις σέ ακίνητα καί χρεώ- 
γραφα Δρχ. 4.515.000.000

μέ 160.000 πελάτες σέ όλους τούς 
Κλάδους Άσφαλίσεως,

μέ πλήρες δίκτυον 269 Υποκαταστημά
των καί Πρακτορείων σ'όλες τις πόλεις

τής Ελλάδος,

ε ι

y a v  κ α ί
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‘Ή ΕΘΝΙΚΗ,,

ό η μ α ί ν ε ι  β ι γ ο ν ρ ι ά
Διεύθυνσις : Καρογεώργπ Σερβ{θς 8 >Αβήνβ( ^  ^



'Μέ καταθέσεις
στήν Α ΓΡ Ο ΤΙΚ Η  ΤΡ Α Π Ε Ζ Α
κερδίζετε περισσότερα

Απόλυτη εξασφάλιση  
του μόχθου σας.
Μ ε τήν ε γ γ ύ η σ η  
του κράτους.

’Σιγουριά και κέρδος  
γιά όλους.
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r i  φτερό τηρ ΌΑυμπιπκηο 
ντύν Άρορικό Ηόορο

• I
ΙΕΓΓΑΖΗ-ΚΛΙΡΟ-ΝΤΑΧΡΑΝ
ίΟΥΒΕΪΤ-ΝΤΟΥΜΠΑΪ
Γά Ελληνικά φτερά συνδέουν 
ίέντε πόλεις-κλειδιό μέ τήν ’Αθήνα 
Ιέ συχνές πτήσεις τήν έβδομάδα

|τά πολυτελή Μ ΠΟΐΓΚ Θά χαρήτε τή 
οναδική έΕυπηρέτηση, τήν άνεση.
!ι γευστικά φαγητά, καί φυσικά.
*ιν Ελληνική φιλοξενία σέ 
εδνές περιβάλλον.
ύ δουλειές ή γιά τουρισμό 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ προσφέρει πάντα 
ί πιό ευχάριστο ταξίδι.
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