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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ! ΣΧΟΛΑΙ ΕΙΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Τό Σχολικόν εΓος εληξεν και κατόπιν δωδεκαετούς φοιτησεως ’ επτακόσια παιδιά 

της Ήπε'ρου άποφοπήσαντα ετυχον του άπολυτηοίου των μέ τον επίζηλον τίτλον τοΰ 
Κυρίου. Έδέχθησαν τον εναγκαλισμόν και τά συγχαρητήρια τών γονέων των και δσα
c ' y > * /  > ν / * /e ~ /οεν ειχον το ευτυχημα να έχουν πατέρα τα χαοια τη; μαννας των.

*Όσοι παρακολουθούμεν τό παιδί γνωρίζομεν την χαράν των τελειόφοιτων τών 
Γυμνάσιων και τών κηδεμόνων των ά λα και τάς ανησυχίας των διά τό μέλλον τ ω ν .

Μερικοί από του; τελειόφοιτους τοΰ Γυμνασίου έχουν προδιαγράφει τόστάδιόν των 
και θά διάγω νισΟώσιν εις τήν Παιδαγωγικήν Άκαδηιιίαν τών "Ιωαννίνων, ή οποία 
και θ ’ άποροοφήση περι τονς όγδοή'.ονια διότι τό ‘/μ σχεδόν τών θέσείόν της καλύπτεται 
και από μαΟητά; άλλων περιφερειών τοΰ Κράτους φιλοδοξοΰντας νά φοιτήσωσιν εις τήν 
Άκαδηιιίαν τώ/ Ί ω  Jtvvivojv. 30—*35 Οά έ τ ζητήσίοσιν έπιτυχώς νά είσαχΟώσιν εις τάτ 
ενταύθα άοτισυστά ους Σχολάς τών 'Υπομηχανικών και Ήλεκτρομηχανολόγων και 10 
ίσως Οά άγω>Μσθώσιν νά είσέλθωσιν εις τάς Πανεπιστημιακάς και Στρατιωτικάς Σχολάς.

Οί άλοι 575 οι όποιοι δεν έχουν τά οικονομικά μέσα ν' άκολουΟήσωσι άνωτέρας 
Σχολάς τι θά γίνωσι;

Αυτό τό θλιβερόν ερακημα μετά μίαν εβδομάδα από τής αποφοιτήσεώς των τίθε
ται παρά τών γονέων των και τών πα διών, ιά οποία δώδεκα ολόκληρα χρόνια καθηλω
μένα εic τά θρανία έτεδίωξαν ενα καλύτερον μέλλον.

Νά ίΰρωσιν θέπείς εις τό Δημόσιον ή Δημοσίους καί Δημοτικούς ’Οργανισμούς 
καί Τραπέζας είναι αδύνατον διότι και άν ύπαρξη κάπου κ6νή τις θέσις αΰτη θά κατα- 
ληφθη κατά ποοτίμησιν από ιονς πρόστατευομένους τοΰ Νόμου, δστις όρθώζ ήθέλησεν 
νά προστατεύση εκείνους οι όποιοι μέ τό δπλονάνά >εΐρας ύπερήσπισαν τήν Πατρίδα των.

’Έτσι και εφέτος 575 περίπου παιδιά πού ανήκουν είς τά νειάτα τής Έλλλάδος θά 
δοκιμάσουν τήν πικρίαν τής απογοητεύσει*);.

Και ή πικρία τής νεότητας κλονίζει ψυχικώς και πολύ βαΟειά. Τό ζήτημα είναι 
άτκετά  σοβαρόν καί αί συ^πειαι τή; έγκαταλείψειος τών παιδιών τών άποφοιτα^ντων 
καθ’ έκαστον ετος εκ τών πολυαρίθμων Γυμνασίων θά είναι τραγικαΐ, εάν ή ήγέτις τά- 
ξ ς  δεν θέληση νά τό αντ<μετωπίυη μετ' άποφασιοτικότητος.

Τά 575 παιδ.ά έγκαταλειπόμενα καθ’ έκαστον ειος εις τήν τΰχην των καί τά όποια
3 ’ Ιντός δεκαετίας θα γίνουν εξ χιλιάδε; ίσως καί περισσότερα— διότι τά αρτισύστατα Γυ-
I μνάσια θ ’ αρχίσουν ν' άποδίδουν καί αυτά τούς τελειοφοίτους των— πρέπει νά έφελκΰ· 
Ε σωσι τήν προσοχήν τού Κράτους καί τής Κοινωνίας. * .



To ζήτημα τοΰτο επί πολλά ετη μας άπησχόλησε καί άνεζήτησα λύσεις. -
Μία εκ των λύσεων είναι καί ή ίδρυσις ε»' Ήπείρφ δυο Πανεπιστημιακών Σχο

λών και συγκεκριμένως μιας Φιλοσοφικής Σχολής εις την οποίαν να εϊσάγωνται εξήκοντα 
απόφοιτοι εκ των Γυμνασίων τής ’Ηπείρου καί μία Σχολή .Δημοσίων υπαλλήλων μέ ει
σαγωγήν έννενήκοντα αποφοίτων ετησίως.

Οΰτω θά ήτο δυνατόν εκατόν πενήντα (150) τελειόφοιτοι νά άπορροφώνται καθ* 
έκαστον έτος και νά ελαττωθώ ο αριθμός των απογοητευμένων παιδιών.

Βεβαίως ύπάρχουσι και άλλαι λύσεις δ;ά τούς υπολοίπους οπως επι παραδείγματι 
ή σύστασις υποτροφιών κλπ. άλλα περί τοΰτου θ ' ά σχολή θώμεν άλλοτε.

Ά π ό  του παρελθόντος ετονς ύπίβαλον σχετικόν υπόμνημα προς τον ΎπουργεΤον 
Εθνικής Παιδείας καί προ ολίγων μηνών επανέλαβον τήν παράκλησίν μου προς τον 
Υπουργόν τής Παιδείας κ. Άχιλλεα Γεροκωστόπουλον και εζήτησα τήν ιέρυσιν έν Ίω ·  
αννίνοις Φιλοσοφικής Σχολής καί Σχολής Δημοσίων ύπαλλήλο>ν.

'Ανέπτυξα τούς ιστορικούς λόγους δι* ουςτά 'Ιωάννινα δικαιούνται νά έ'χωσιν μίαν 
τοιαύτην Σχολήν, οπως επίσης τους τούς λόγους δι’ ους επιβάλλεται ή ι'δρυσις Σχολής 
Δημοσίων ‘ Υπαλλήλων ήτις μετά το τοίτον ετος τριχοτομούμενη θά δώση εις τήν ’Ή πε ι
ρον τούς Διοικητικούς, Δημοτικούς, Οικονομικούς καί Δικαστικούς υπαλλήλους.

Τά επιχειρήματα εςετιμήθησαν δεόντως και ό πνευματικός‘ Υπουργός τής Εθνικής 
Άμΰνης κ. Κανελλόπουλος, του οποίου εζήτησα τήν μεσολάβησιν, άνεγνώρισε τήν ορθό
τητα του α’ιτήματος. ‘ Υπενθύμισα διά τοΰ υπομνήματος μου 6π τά ’ Ιωάννινα θά ειχον 
πλήρες ΙΙανεπιστήμιον εκ τοΰ κληροδοτήματος τοΰ 'Αειμνήστου Ήπειρώτου Δομπόλη 
εάν είχον τό ευτύχημα νά άπελευθερωθώσι δυο ετη ενωρίτερον καί τό έπιχείρημα συνε- 
κίνησβ τούς Ύπουργαύς μετά τών οποίων συνίζήτησα τό ζήτημα.

Και Ιπειδίι έφοβούμην δτι σύν τοΐς άλλοις και λόγοι οικονομικοί θά καθίστων 
διατακτικόν τον ‘ Υπουργό / τής Παιδείας εΗα αποφασιστικά:

« ‘ Ιδρύσατε τάς Σχολάς και αναλαμβάνουν οΐ Δήμοι και αί Κοινότητες τής 'Ηπεί
ρου και τά ξενητεμένα νοσταλγικά παιδιά της νά άντιιιειωπίπουν τάς δαπάνας τών δύο 
τούτων Σχολών, διότι πιστεύω δτι τά απόδημα παιδιά τή; Ήπαρου και δη ιά  εν Άμε- 
ρικχί δεν θά δυσκολευθώσιν νά διαθέτωσιν ετησίως ο £ως G χιλιάδας δολλάρια διά τον 
ανωτέρω σκοπόν».

Μια εσωτερική φωνή, ή οποία είναι τό ε<«ον αισθητήριόν μόυ μέ ενθαρρύνει εις 
τήν σκέψιν δτι ή Κυβέρνησις στοργικώς εΐ'διαφερομένη διά τήν "Ηπειρον, οί κ.*. Βουλευ* 
ται *Ηπείρου, αί 'Ηπειρωτικά! 'Οργανώσεις ’ Αθηνών— Πειραιώς ώς και τά απόδημα ; 
παιδιά της θά βοηθήσωσι τήν προσπάθειάν μας διά τήν επιτυχίαν τοΰ μεγάλου τού
του σκοποΰ.

"Ηδη κατά τό εν Ίωαννίνοις Συνέδριων τής Ίατροχειρουργικής Εταιρείας Άθη* 
νών δ ια τών χειλέων τοΰ Προέδρου αυτής διαπρεπούς Καθηγητοΰ τοΰ Πανεπιστημίου κ. | 
Σπυρ. Οικονόμου έτάχθη αύτη μέ τήν σκέψιν μαςταυίηνκαί ολοι άνέλαβον νά γίνωσι οί ; 
φορείς τοΰ πόθου τοΰ 'Ηπειρωτικού Ααοΰ. ?

’Αξίζει νά δουλεύβ και νά δαττανα κάνεις διά τά νειάτα τής 'Ηπείρου διότι εις τά f
παιδιά τής νέας γενεάς έμεΐς οί απερχόμενοι θά εμπιστευθώμεν τούς Εθνικούς πόθους J
καί τάς Έθνικάς μας παραδόσεις. *

'Ιδιαιτέρως απευθύνομαι εις τούς ’Αποδήμους Ήπείρώτας τής ’Αμερικής νά θελή- 
σωσι νά βοηθήσωσι οϊκονομικώς τον Δήμον διό τήν συντηρησιν τοΰ Δημοσυντηρήτου  ̂
Μικροΰ Πολυτεχνείου (Σχολή Υπομηχανικών καί ’ Ηλεκτρομηχανολόγων) και τάς Πανε· j 
πιστημιακάς Σχολάς Ίωαννίνων. Είναι ή άγιωτέρα δωρεά προς τήν Πα'ρίδα των.

‘ Ο Δήμος Ίωαννίνων, πρωτοπόρος πάντοτε εις τά γενικά ζητήματα της Ηπείρου,.' 
οπως μεριμνςι διά τό Μικρόν Πολυτεχνεΐον ετσι, εκ τοΰ υστερήματος του, θά συμ$άλη ;■ 
μέ τήν βοήθειαν καί τών καλών Έπιστηιιόνων τή; Πόλεως διά τήν πραγμα^οποίησινΙ 
τής λειτουργίας τής Φιλοσοφικής Σχολής καί Σχολής τών Δημοσίων ‘ Υπαλλήλων.
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t  ΕΥΛΟΓΙΟΥ ΚΟΥΡΙΑΑ, Μητροπολίτου Κορυτσάς

ΠΑΪΣΙΟΣ ΜΙΚΡΟΣ Ο ΕΞ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
%

/
Βίος κοΑ εργα , άνέκδοτον κατά καπνιστών ποίημα, δριμύ κατά τοΰ κλήρου 
κατηγορητήριον. Σύγχρονοι κληρικοί γνωμικοί καί Ιστορικοί ποιητσί, πρόδρομοι

τών  έν Ή πεΙρω  μεγάλων ποιητών. -

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η

Δύο άνδραί συνανχ&μεν ε£ς τήν ιστορίαν μας μέ.τό δνομα Μικρός. άμφότεροι 
8ά Ιμενον άγνωστοι, έάν δέν συνέβαινον τυχαία τινα περισταστικά. Ό  μέν Διονύ
σιος, πατριάρχης ’Αλεξανδρείας, (250) δ Μικρός, άναφέρεται, διότι αύτός καθώρι- 
σεν Ιν τ'ξ) έκκλησ:α μα; τήν από Χρίστου χρονολογίαν, άντί τής άπό κοσμογονία;» 
ή;ΐς δμως, έπειβή τδ άνάστημά του δέν ήτο μέγα νά έπιβληθή, έξηκολούθησε καί 
μετά ταΟτα είς τά έπίσημα έκκλησ. έγγραφα μέχρι Κυρίλλου τοϋ Λουκάρεως Πα- 
τριάρχου ΚΠόλεω; (1620) ό δέ Θεοδόσιος ό Μικρός είναι γνωστός, διότι ήτο υίός 
του Μεγάλου, άλλά, καίτοι πρίγκηψ γεννηθείς πορφυρογέννητος καί έβασίλευσε 
σχεδόν ήμίσυν αΣώνα, ούδέποτε κατά τόν GeUer έγένετο ένήλικος.

Διά τόν ‘ Ιωαννίνην ιερομόναχον δέν συνέπεσε κανέν έκτακτον γεγονός νά τόν 
έξαγάγη έκ τής άσημόχητος τοΟ έπωνυμίου του. Τόν μικρόν λοιπόν Παΐσιον ούδείς 
άνέλαβε τόν κόπον νά βιογραφήση. καί «τόν πήρε στό λαιμό» ό βαπτίσας αυτόν 
Μικρόν, 5i0u κατ’ άλήθειαν δέν ήτο τυχαίος ό άνήρ. Ά λ λ ’ ήτο μικρός τό άνάστη- 
μα, λιλλιπούτειος, οπως οί ’Άγγλοι λέγουν; δέν τό πιστεύω' διότι ό μικρός είς τήν 
’Ήπειρον λέγεται μικρούλης *. ‘Ύποβέχω, δτι 6 Παίσιος ώς μοναχός είχεν ήγούμενον 
Παΐσιον καί ό υποτακτικό; έν τή μονή λαμβάνων τό δνομα του γέροντος Ιπονομά- 
ζεται Παίσιος <5 Μικρός (έν χρήσει νυν έν Ά θ ω  είς τήν μονήν τών Ίβήρων). 2 Τόν 
Μικρόν τοΟτον ήδικημένον Παίσιον υπό τή; μικρολογίας ταφέντα έλαχεν είς έμέ 
νά τόν έξαγάγω έκ τής λήθης τών αίώνων, νά τοΟ κάμω τήν νεκρανάστασιν, καί 
ή φιλόπατρις διεύθυνσις τής «Ηπειρωτικής Εστίας», ήτις έκίνησε τήν γηραιάν 
χείρα μου. .

Τόν ΓΙαΐσιον γνωρίζει ίίως τήν σήμερον ό φιλολογικός κόσμος έξ ένός βιβλίου

1* Έν Φιλιάταις υπάρχει οικογένεια μέ τό έπωνύμιον Μικρούλης, Ιξ  οδ καΐήγ*το δ 
μακ» πρ. 2)ωζουπόλεως Κωνσταντίνος, άναξιοπαΟήσας συμπαθέστατος καί καλός τής δλλ. γλώα* 
σης χειριστής ιεράρχης. '

2» *Βν Ααόρ# κρατεί τό Πατριαρ1/. σύστημα, ϋλΟ* 8 Παρθένας Β' δ διάδοχος τοΰ Α ', 
Ονομάζεται Παρθενάκης (1644—1046) * (Α* καί Β' ήσαν τότε άγνωστα, δθβν και ‘Ανδρόνικός 
ό γέρων λέγεται 6 Α' πρός διάκρισιν τοΰ διαδόχου αΰτου ’ Ανδρονίκου τοϋ νεωτίρου, #U προϊ
στάμενός μου Γαβριήλ Ίμβριος δχων γέροντα Γαβριήλ, ώνομάσΟη Γαβριήλ, άλλά πρός διάκρι- 
σιν έλέγετο Γα6ρι?^άκης. ·

* ΕΖναι 6 «π<5 Ίωαννίνων ΒαρΟίνιος, δ «άρβανίτης* (1639—1044) κατά τήν «Φωε(·ιον 
βψλιοθήκην» Α', σ* 99, . ( .



«HfiEfPfttlKH g i f  ΙΑ»

καί μόνον έκτυπωθέντος !ν Βενετία παρά τώ Νικ. Γλυκεΐ τώ 1778, καί είναι τό 

χέξης: . , , , . ,. , * , , ’
« Γνώμαι ή&ιχαί χαί πολ ιτ ιχα ί,  ε τ ι  άε συμβουλαι και προστάγματα &εΐα τε  χαί 

πνευματικά, αινίγματα τινα χαί σ τ ίχο ι χ%ρχινιχοί χαι ετεροι σ τ ίχο ι  περιέχοντες τά 
είχοσιτέσσαρα γράμματα, τά μηνολόγια, άλλοι σ τ ίχ ο ι  εις άρετάς χαι χαχίας. Π,ρός το ΐς  
δε όεπα ινος ' Ιωαννίνων, χαί η το ν Π ιλ ά τ ίν  ϋ εοστνγης άπόφασις. ' Πνπερβολιχή ψνχρότης γε 
νομένης έν τη τώ ν  Ίω ανν ίνω ν  λίμνη, σνντκ&εΐσαι παρά τοϋ έν ίερομονάχοις χαί πνεν- 
ματιχο ΐς  πατράσι σοφωζάτον χνρ Π αϊσ ίον  τον μιχροϋ, (1 )  έχ τής τον άγιον Γεώργιον 
τονπ ίχλη ν  Βησσαρίωνος ίερας μονής, προς ωφέλειαν τών μετιάντων νοννεχώς. Ννν τό  
πρώ τον  τνπω & εϊοα ι χαί έπ ιμελώς τε  διορ&ω&εϊσαι. 3β νετ ίη σ ιν . . . »  4ον σ. 72.

Πρός εξήγησήν τών τίτλων, ου; ό έκδοτης άπονέμει εις τό συγγραφέα, & άνα· 
γνώστης ά; γνωρίζη, δτι τό βιβλίον έγράφη τό 1638 καί έτυπώθη μετά 76 Ιτη, 
δτε δεν Ιζη  πλέον ο Ιΐαΐσιος .

Γνωρίζομεν καί δεύτερον βιβλίον τετυπωμένον 6πό τό δνομα Παίσιος, άλλ’ 
ούδείς άναφερει αυτό πλήν τοϋ βιβλιογράφου Legrand· δστις έκ /τών ήκρωτηριαζο- 
μένων στίχων παραπλανα τόν αναγνώστην.

«Πρόχειρος περιγραφή τοΰ άγίου καί θεοβάδιστου *Ορους Σινά δΓ έμοιο- 
καταλήκτων πολι;ικών σιίχων, νΰν πρώτον τύποις έκοοθέντωνείς κοινήν ωφέλειαν. 
Ένετίησιν 17 7 3,» 2
είς τόν Πρόλογον σϊίχοι του έκδοτου:

«Κύριος κύρ Παίσιος, ό έξ Ίωαννίνων,
κατά χριστιανικήν προαίρεστν και κατά Ο-εΐον ζήλον,
ήθέλησα μετά σπουδής διά νά τήν τυπώσω,
μέ ίδικά μου έξοδα είς φώς νά τήν έδοίσω.> y*

Εύτυχώς τής πλάνης μας απήλλαξεν ό οτρηρός άναδιφητής τΓόΟ βενετικοΟ άρ- 
χείου έλλόγιμος κ. Κ. Ηέρτζιος, δστίς ε/ων ύπ’ δψιν τόν Legrand προσέθηκε καί
4 έν άρχή στίχους τούς έξής πλήριος διαφωτίζοντας τά κατά τόν συγγραφέα;

cofrev καγώ εύρίσκοντας αυτήν τήν ιστορίαν 
άγιωνύμου “Ορους Σινά ϋ-είαν καί Ο-αυμασίαν, 
όποΰ τήν έστιχούργησεν ό πολύς εις τά θεία 
άρχιερενς ό «γ ιο ς  πρώην Παραμυθίας^

( (Ή π ε ιρ . Χρον. Γ  ,1935, σ.95).

Είναι ό έπιλεγόμενος Αημάρος, διδάσκαλος χρηματίσας έν Ίωαννινοις καί 
Σιατίστη τής γραμματικής καί φιλοσοφίας, δστις τώ 1750 χειροτονηθείς έπίσκοπος 
παρητήθη μετά τετραετίαν, άπήλθεν είς Μολδαυίαν, Αυστρίαν καί Οόγγαρίαν. καί 
άπέθανεν έν Κέρκυρα. Συνέγραψε πλήν τής ώς άνω έμμέτρου περιγραφής τοΟ "Ο* 
ρους Σινόί καί τήν τής είκόνος τής Χρυσοβίτσης καί έπιτομήν τής Λογικής του Κο- 
ρυδαλλέως.8

Αί «Γνώμαι» τοΰ ΜικροΟ μάς υπενθυμίζουν έτερον σχεδόν σύγχρονον Ίωαν- 
νίτην, ώς γράφεται, τόν Μετσοβίτην ιερομόναχον Παρθένιον Κατζιούλην. Τό βι- 
δλίον του, δπερ δέν δπάρχει παρά Legrand άνεκάλυψα είς την Βιβλιοθήκην τών 
Ίωασαφαίων άγιογράφων έν τ^ σκήτη τής Λαύρας Καυσοκαλυβια καί περιέγραψα 
είς τήν Βιβλιογραφίαν μου (σ. 19— 20) έχει δέ οΰτω:

1. Ιημειωτέον, δτι έοφαλμένως 6 Άραβαντινός iv  Πανδώρα τομ. 1Γ' σ. 186 γράφίιί
♦ ΠαρθΙνιος Μικρός». υπήρ*/.ε σύγχρονος ΙΙαρΟένιος ό Πωγωνιανίτής περί οο αμέσως.

2. Legrand, Bibliographie hellcniqiie... dea ouvrages public's par les gfecs au d is—* j
huitiem e aiecle... par L. I ’etit et II. Pernot, tome I I ,  Paris 1938, σ, 183. ’ ./]

8. Βλ. ήμβτ4(,αν «Β:£Ιλ;ογρ«φΙαν Ήπείροο καί ’Αλβανίας» ο. 169 βτ. 1794, καί σ. 183, >;
i t .  1909 άνατύπωοιν τοΰ 2 π. Λάμπροιι, όοτις άντιγράψας α&τήν έν Ά θψ  etm ta δμαθβ ΐήν .
Ικδοοιν. Έ ν  κώδικι 844 τής Μβγίοτης, πβριίχοντι ίργα Παρ8βν(οο Πωγωνιανίτον, Οπάρχβι 
κατά στίχον η»ριγραφή τών Ιεροσολύμων καί τοδ 2 ty i. . :



« ’Αποφθεγμάτων απανθίσματα αγίων πατέρων χαί φιλοσόφων, συλλεχθέντα 
παρά τοΟ έν ίεροδιδασκάλοίς λογιωτάτου κυρίου ΙΙαρ&ενίον Κατζιούλη, προσφωνη- 
θέντα δέ τοΐς εύγενεστάτοις καί χρησιμοτάτοις αύταδέλφοις κυρίω Ζαχαρία καί κυ
ρίω Νικολάψ Σαλέχη τοΐς έξ Ίωαννίνων, τανϋν πρώτον τύποις έκδοθέντα καί με
τά* πλείστης έπιμελείας διορθωθέντα. Ένετίησι, παρά Νικολάω Γλυκει τώ έξ Ίωαν- 
νίνων 1728,»16ον σ. 316.

Έ ν άρχ-ft:
• Τώ  άναγινώσκοντι ΙΙαρ&ένιος ιερομόναχος S και Κατζιούλης, ό εξ ’Ιωαννίνιύν* .
Άλλα τό· κύριον καί σπουδαιότατον εργον τοΰ Κατζιούλη είναι αί παροιμίαι, 

δι’ ά; καί μόνον δύναται νά όνομασθή δεύτερος Ζηνόβιος.
«Παροιμίαι συλλεγεΐσαι άπό διαφόρων βιβλίων υπό Παρθενίου ίερομονάχου Κα· 

τζιούλη τοΰ έξ Ίωαννίνων είς χρ^σιν καί ωφέλειαν τών φιλοπόνων σπουδαίων καί έν 
Χρίστψ ήμών άδελφών.» 1

Ja γραφόμενα έν κώδικι 85 τοϋ Μεγ. Σπηλαίου (Κατάλ. Ν. Βέη, Άθήναι 
1915 σ. 86) είναι πλαστογραφία, ητις θέλει νά παρουσίαση τόν Παρθένιον ΙΙελο- 
ποννήσιον!

Έν άρχή τοΰ ήμετέρου κώο'.κος δπάρχει τό έξης άρχαΤον έπίγραμμα:

€θΙμον άνακτορίων διζήμενος, ώ τάν, ΆΦήνης, 
οΧμον αϋ-ρει πυκνώς τήν δέ παροιμιάων. 
έμφρονα γάρ ψυχήν 'χΰσιείην εξοχα δείξεις,
ΠαρΦενίψ εΐδώς καί χάριν Φάνατυν.» '

« Ό  ταπεινός 'Ε π ίσκοπος  Βελλας Ίω ανν ίκ ιος  6 καί Χατζής.*

Τάς παροιμίας όρθώς ό Παρθένιος καταλέγει μεταξύ τών «γνωμών»: «άδελ- 
φά γ«ρ κατά τόν είπόντα παροιμίαι καί άποφθέγματα» καί συνετάξατ© τάς παροι
μίας νά έκδώαι{] πρώτον (ταΰτα γράφει έν τώ προλόγω αυτών).

Παρενείρω ένταΟΟα.καί τόν Κατζιούλην πρός άπόδειξιν, 8τι τό Γνωμολόγι·ν 
τοϋ Μικροϋ δέν είναι έργον τυχαΐον οϋτε μεμονωμένον— ήδυνάμην καί άλλα σύγ
χρονα τοίαΰτα V αναφέρω πονήματα— υπήρχε προς παντός έν Ή π ε ίρ ω  και Μ α κ ε 
δονία σχολή τον είδους τούτου τής λογοτεχνίας, ήτις  σκοπόν είχε τήν ήϋ-ικοποίηαιν τον  
λαον και τήν διάδοαιν τής αρχαίας προγονικής κληρονομιάς. Αί μέν «έγκυκ)οπαΐ-
δεΐαι» τοϋ Πατούσα καί Κομμητά, αί'τινε; προηγήβησαντών «Χρηστομαθειών» εί- 
χον άποσπάσματα καί έκτεταμένα μέρη τών κλασσικών συγγραφέων μέ όλίγας ση
μειώσεις διά τά σχολεία, άλλά. τοϋ άγαΟοϋ τούτου έστερείτο ό πολύς λαός, δστίς 
τό γραμματοδιδασ/.αλεΐον καί μόνον είχεν αποπερατώσει. Περί τής ανάγκηςταύ- 
της είχον προνοήσει καί οί άρχαίοι. ό Ιωάννης Στοβαίος— ίτόβοι ένδοξος πόλις 
της Μακεδονίας παρά τά Σκόπια— έσταχυολόγησεν ό'λους τούς άρχαίους συγγραφείς 
καί άπετέλεσε σειράν τόμων, οί'τινες είναι γνωστοί νΰν ύπότά <Άν& ολόγ ιον »  * καί 
<Έκλογαϊ ή&ικαι και φυοικαί*. Τήν έπί τών Βυζαντινών πολύτιμον ταύτην έργα- 
σίαν συνέχισεν καί είς &να τόμον συνώψισεν ό Αντώνιο; είς τήν « Μέλισσαν* καί 
περιέλαβεν « ’ Απομνημονεύματα» έκ διαφόρων, τών τε καθ’ ήμά; καί τών θύραθεν 
βιβλίων» (ή τελευταία έκδοσις έν Βενετία 1680 4ον παρά Νικολάψ ΓλυκεΓ) Νέαν

1· Ό  ·Λω8ιξ οοτος εόρίσκεται παρ’ έμοΐ άγοραοθείς Ιν  ’ Αθήναις τψ 1983 παρά τοΰ πα
λαιοβιβλιοπώλου Ζαμπ4κη. ό τότε "Ιοιαννίνων (νυν 'Αθηνών αρχιεπίσκοπος) δέν τόν ήΟέληοεν. 
Elval Ιδιόχειρος τοϋ συγγραφίως. Δέν δχει μόνον τάς 700 δημώδεις παροιμίας, ας Αναφέρει 6 
‘ Αραβαντινός έν Πανδώρα ΙΓ ', 18G ,̂ σ. 181, δατις κατεχώρισε καί τόν πρόλογον. ΑΟται ύπήρ» 
y.ov καί έν κώδικι Λαύρας I, 41, φ. 193 — 149 καί έδημοσιεόΟηοαν έν Παρισίοις δπό τοϋ πρ. 
Λεντοπόλεως Σωφρ. Ε&στρατιάδου, δστις Ικράτηοε καί τόν κώδικα (βλ. Εδλογίου Κουρίλα
**Ανίχδώτός σολλογή παροιμιών», Λαογρλφ. Ε', 1916, σ. 600).

. 2* *0 ώραϊος αϋτός τίτλος μετά τήν άλωσιν υπό τών έκδοτών τών λειτουργ. βιβλίων άπβ» 
ΜΟη «·ρΐλϊ)πτικόν καί όγκώϊη τόμον τής καθημερινής Λκβλοοθίας,



ίκδοσιν έπιτοαωτέραν εις 8ον έξέοωκεν ό ’Ολύμπιος Χριστόδουλος Εύθυμιάδης: 
« Έ  Μέλισσα, ήτοι χρυσοΟν απάνθισμα, περιέχουσα... άποφθέγματα... εκ τής 

Παλαιός γραφές καί τής Νέας καί τών αρχαίων έλλήνων λογογράφων καί ποιητών, 
φιλοπόνως μέν έπεξεργασθείσα καί έρανισθεΐσα έκ τής πρωτοτύπου «Μελίσσης», 
έκδίδεται τό δεύτερον— άθήναι 1840, 8ον σ. δ*, 248. *Αξιογ λόγου καί τό έξης 
τοΟ Σ. Νίκολαΐδου:
«Τ ό  πνεΟμα τών έξοχωτέρων αρχαίων φιλοσόφων, ποιητών καί ρητόρων ήτοι συλ
λογή γνωμών κτλ.» Έρμούπολις 1841, ΐΟον σ. 304 καί τό νεώτερον καί πλουσιώτε* 
ρον:

' «Λογίων θησαύρισμα Οπό Νεκταρίου Κεφαλά πρ. Πενταπόλεως. Άθήναι 1895 
— C τόμ. Α, σ. ιη' 495. τόμ. Β', ιη', 428, ΙΟον. t

Διάτοιούτων βιβλίων μετεδίδετο είς τάς πρόήμών γενεάς ή σοφία τών άρχαίων 
έλλήνων καί τών πατέρων τής έκκλησής, άλλ’ ύπήρχον καί συντομώτεραι λαϊκαί 
Εκδόσεις έν εϊδει έγκολπίων, ώς ήτο τό:

«Γνωμολογικόν περιέχον τάκατ ' άλφάβητον γνωμικά μονόστιχα τοΰ Χρυσο- 
λωρά.. Ιπιστολάς διαφόρων παλαιών συγγραφέων καί άποφθέγματα τών έπτά σοφών 
Τής Ελλάδος καί άλλων φιλοσόφων, τά πάντα χρηκμώτατα τοΐς φιλομαθέσι τών 
νέων», αψοη', Ένετ. 1778, παρά Λημ. Θεοδοσίου τφ έξ Ίωαννίνων 16ον, σ. 159 

Ό  φιλοπρόοδος μάλιστα Νικ. Γλυκύς περιέλαβεν έν τέλει τής Γραμματικής 
τοΟ. Κ. Αασκάρεως χάριν τής άποστηθίσεω; τών νέων τά έξής (Βενετία 1790)

« I ’d χρνσά ΐη η  τον  Πν&αχόρον, τά... Σόλωνος... γνωμικά καί τότοΟ Φωνωλί* 
δου νουθετικόν ποίημα» .

Τήν κορωνίδα είς τήν πλειά$α τών ώς άνω ιερωμένων έθετο έ Ίωαννίτης, καί 
βίς τάς Εύρώπας διατρίψας μεμουσωμένος Πολυζώης Κοντός διά πονήματος ήθο· 
πλαστικού, οίον:

«Ήθικαί φαντασίαι διά στίχων έμοκαταλήκτων περί τών άπ’ αίώνος τριών 
έφβυρημάτων τοΟ διαβόλου πρός δλεθροντής εκκλησίας τ ί ν  χριστιανών ή άμαθείας 
στηλίτβυσις καί θλιβερά καταπάτησις» (εις κώδ. Ίβηρ. 1374 βλ. παρεπόμενα) έκ 
τού έν Βουκουρβστίφ νεοσυστάτου τυπογραφείου 1820. Έ  άφιέρωσις πρός τόν 06γ* 
γροβλαχίας Δ'.ονύσιο^:

• «Καν. προ; μίγισταν προσφέρω μικρόν τι και εύιελέί,
δέξαι, δέσποτα, ιό δώρον ώς δοκούν Επωφελές, 
τ '  αληθή δ»’ ουτω προ πάντων αυτή είην συγγνωστός,

• . έκκλήαίΐ} συνεισφέρω τόδε ώς αύτβ πιστός.
Ό  έν Ιε^εΟσιν ελάχιστος Πολυζώης ό Κοντός,> ·

Πάντες ούτοι ήσαν καί στιχουργοί, άν καί ούχί τής πρώτης σειρΛς, άλλά 
συνέχιζον έπιμόνως τήν ήπειρωτικήν παράδοσιν, ώς θά ίδωμεν αμέσως. Ό  διδάσκα
λος ούτος ένέτεινβν είς στίχους τήν ιστορίαν τής Γαλλ. έπαναστάσεως 6πό τόν πε- 
ρίβργον τίτλον ^Jftnentoi διάλογοι». Τυπώσας τό Α ' μέρος έγραψεν έν τέλει: «είς 
τό δεύτερον μέρος θέλομεν ακούσει τι θέλει διηγηθή ό Λουδοβίκος είς τά ήλύσια 
καί οί άλλοι είς τόν "Αδην...»

Ό  Παίσιος άναφέρεται ώς μαθητής τοΟ κλεινού Βησσαρίωνος Μακρή άν καί 
δέν είναι γνωστόν είς τήν γραμματικήν ή τήν μοναχικήν πολιτείαν ήν τοιοΰτος. 
Έ ξετά ζων  τις τόν βίον τοΟ διδασκάλου Ισως λύση τό πρόβλημα, ό Μακρής χάριν 
άνωτέρων σπουδών τριακ'ϊντούτης έφοίτησε καί είς τήν Μεγ. τοϋ Γένους σχολήν 
καί έπιστρέψας είς Ιωάννινα τφ 1675 διηύθυνε τήν σχολήν τού Μάνου Γκιούμα μέ» 
Xpt τοΟ 1683 \ (Pai'ycrai warn το διάσχημα xovto είχε Mai νόνΠαΐοιο'* μαφητήν, δστίς

L  d npftwv (flopst ό Hetottf ·1( >inaiv«v Ί®«ννίν»ν* xai X itv %δ ζήτημα γΗφβνί



άφοσιωθείς είς αυτόν ήκολούθησεν, ώς φαίνεται, καί είς τήν ύπ’ αύτου ίδρυθείσαν 
τώ 1683 μονήν τοϋ άγιου Γεωργίου τών ΛυγγιάδωνΙν Ζαγορίω. Ή  μονή αΰτη έλέ- 
γετο πλέον «μονή Βησσαρίωνος», δπου καί αλέθανε τώ 1899. Άλλα δέν έπαυσε
καί ενταϋθα νΛ δίδαοκη καί μεταξύ τών μά&ητών του συγκατελέγετο και ό μη τροπο 
λίτης Ίωαννίνων Κλήμης επ ί πενταετίαν διδαχ&εις (Άραβαντ. Β, σ. 224) έννοείταί 
μετά τινων διακοπών. Καρπός τής μοναχ. ζωής τοϋ Μακρή είναι ή «εισαγωγική 
εκθεσις περί τών τριών μεγίστων αρετών, πίστεως, έλπίδο; καί άγάπης», τυπωθεΐ- 
σα έν Βουκουρεστίω τώ 1699.

. Μετά τόν θάνατον, δτε καί & Παίσιος έγραψε τόν βίον τοϋ διδασκάλου του, 
δν είχεν δ Άραβαντινός (Πανδ. ΙΓ, σ. 185) ή μονή διελύθη, άλλως δέν εξηγείται 
πώς ή βιβλιοθήκη του Βησσαρίωνος εύρέθη είς τήν άρχιεπισκοπήν Άχρίδος. Ό  
Αθανάσιος Παπαδ. Κεραμεύς εύρε τά βιβλία αύτου είς τήν κοινότητα Καλλιπό* 
λεως. ταϋτα, λέγει, έκληροδότησεν, δ άποθανών Μακρήςείςτήν Αχρίδα καί έκει- 
θεν μετεκόμισεν είς τήν μητρόπολίν του ό Πρεσπών Καλλίνικος, έκείθεν δέ πάλιν 
θανόντος τούτου έστάλησαν είς Καλλίπολίν. Ό  εύρεθεΐς έκεί κατάλογος συνετάχθη 
υπό του Μακρή έν Ίωαννίνοις μεταξύ τών έΐών 1674— 1698, περιέχει δέ σπουδαία 
βιβλία καί τινα έκ τών χειρογράφων του. 1

‘Ο Παίσιος Μακρής όφείλει τήν αθανασίαν του ώς συγγραφέως ούχί διά τά 
Γνωμικά, δπερ βεβαίως καί άλλοι πλεΐστοι άναγράφουν, άλλ" είς τούς ωραίου; καί
ρέοντας στίχους « περί τής γενομένης υπερβολικής ψυχρότητος εν τή  πόλε ι τών  Ίω α \ ·  
νίνων» τώ  1687, Ία ν . 15 και τής πήξεως τής λίμνης, έκ τής περιγραφής ταυτης
πλειστα δσα διδασκόμεθα περί τής πόλεως τών ήθών καί έθίμων, του έμπορίου 
καί της βιομηχανίας, τών συντεχνιών καί τής άγορας ένγένει. τοπωνυμίαι, όνόμα- 
τα οικογενειών, λογίων κληρικών καί διδασκάλων κ.ά.τ. άπεθησαυρίσθησαν ε2ς τάς 
6 μεγάλας σελίδα; του βιβλίου 6.66— 71. Ό  Legrand τόσον έξετίμησε τούς στί
χους τούτους, ώστε άνετύπωσεν δλους έν σ. 258— 26*. έπίσης καί 6 κ. Μέρτζιος 
με τινα μεγάλα χάσματα (Έπειρ. Χρον. Γ, 6.103— 106 έν συνεχεία τάξας τούς 
στίχους), έν τέλει έπισυνάπτει ό Παίσιος καί δεύτερον παγετόν τής λίμνης τήν 12 
Ίαν. 1700. Στίχους τινάς του « ’Επαίνου Ίωαννίνων» 57— 63 ευρίσκει τις παρά 
Μέρτζκο (102— 103), ών περίεργοι οί έκφράζοντες τό σχήμα τής πόλεως.

Τοιουτος στιχουργός κληρικός ήν καί 6 Πωγωνιανίτης πρωτοσύγ 
κελλος εϊτα προχειρισθείς καί έπίσκοπος (τιτουλάριος) Μυρέων Μ ατ&αΐος, ό 

'μνήμην άληστον άφείς έν *Αθωνι διά τών αφιερώσεων του. ?Ητο όνομαστός καλλι
γράφος καί είς έκάστην σχεδόν μονήν καί σκήτην έδωρήσατο περίκοσ μον καί χρν- 
σοποίκιλτον φνλλάδα τής Φείας λειτουργίας. Ούτος έγραψε κατά στίχον έκτεταμένας 
ίστορίας πολιτικάς τής Ούγγροβλαχία;, &ς έδημοσίευσεν ό Legrand.·

1 ) «έτέρα ίστορία τών κατά τήν Ούγγροβλαχίαν τελεσθέντων άρξαμένη άπό 
Σερμπάνου βοηβόνδα μέχρι Γαβριήλ βοηβόνδα, τοϋ ένεστώτος δουκός, ποιηθείσα 
παρά τοϋ έν άρχιερεΟσι πανιερωτάτου μητροπολίτου Μυρέων κυροϋ Ματθαίου, τοϋ 
έκ Πωγονιανής (sic) καί* άφιερωθεϊσα τώ ένδοξοτάτω άρχοντι κυρίψ Ιωάννη τφ 
Κατρίτζη». ό πρόλογος λήγει ώδε: « . .  καί νά σέ κανισκέψω— μέ ίστορίας εδμορ-

«Τ ό  μεγα οπουδαοτήριον εΐνοα to0 μακαρίτου ‘
Γκιούμα τού ’Εμμανουήλ και του Λεονταρίου. 
είς τήν αρχήν έπλσύτησε πρώτος  έν διδασκάλόίς 
βάσιν τον Βησσαρίωνα πλέον παρά τοϊς αλλοις», ·

( Ήπειρ. ypov. Γ , 1935, σ. 102)
Τβλβσταΐο*; Ιγραψέ περί του Μακρή 6 Εΰάγγ. Σαβράμης βΐςτόν Ε' τόμον καί συνεΛλήρωσβν αδ* 
τόν δ κ, Μίρτζιος είς τόν ΙΑ ',  σ. 106 έ. σ. 30—49. . . *

1. Παράρ. του ΙΖ ' τόμου τοϋ έν Κ]πόλβι έλλ· φίλολ. συλλόγου, 1Θ86. σ, πολλά άνίκ- 
δοτά Ιργα τοΰ Βησσαρίωνος. ,



M 2  ‘  « H f f c l M f l K H  E i t l X :

φαις, δχι μέ άλλην χάρt— καί δΐξαι το κανίσκι μου σαν άκριβόν λιθάρι» (γλώσσα 
γνήσια ή,-ΣίοωΓ.κή) J. Οϋχλίγον οέ γνω7x6r έγέν£το καί ϊ ζ ε ρ ο ς  'Ιωαννίτης, δ στι- 
χουργός itfa'ytfo? Ίωάννου,δ  γράψα; τά θλφερά γεγονότα τής κατά το 1715 πα· 
ράοόσεως τ ή ;  IΙελοποννήσου υπό τών Ενετών είς τούς Τούρκους: «Συμφοράν τε 5λω- 
σιν Μωρέως καί άλλας υποθέσεις έ έχουσα σπχολογία, σύνθεμα Μάνθου Ίωαννί· 
του. Ένετίησι. 1800. παρά Πάνω Θεοδοσίου, (μετετυπώθη πολλάκις οιά τήν φυσι
κήν χάριν τών Ιδ^υλλάβων ομοιο/.αταλήκτων στίχων).

Ά λ λ ’ έχομεν εις τήν τάξιν ταύτην τών στιχουργών καί ιεράρχην Δροβιανί* 
την τόν υπέροχον Ιω σ ή φ  μητροπολίτηνΤνρνόβον, άναβάντα έπί του θρόνου τώ 1 ί 14 9· 
ουτος μετέτρεψεν εις ιαμβικόν μέτρον το ψαλτήριον τοΟ Δαβίδ, ου ή άρχή*.

Μακάριος πας ασεβών έκδράς τρίβους , *
καί τών ασεβών τας οδούς παρεκκλίνας -

καί ψαλμ, 132 Ιδ ο ύ  τί καλόν ή βροχών τερπον κέαρ
πλήν συγγόνους οϊκησιν ένδαρΦείν μίαν.

Ά λ λ ’ έπειτα μετέφρασεν αυτό καί είς πολιτικούς Ιδσυλλάβους δημοτικούς 
στίχους;

Καλότυχος πού στην βουλήν τών κακών δέν υπάγει
μηδέ τών ασεβών τήν στράτ’ άκολουθάγεν. ^

Κατά τό σύστημα δέ τών άλλων εγραψε και αυτός Γνωμολόγιον έπιγραφόμε* 
νον «Συναγωγή τών θεοφθόγγων ρημάτων . . τών θεοφόρων πατέρων άπό πάσης 
θεοπνεύστου Γραφής συναθροισθεισα. . παρά του ευτελούς πρ. Τυρνόβου ’Ιωσήφ τόν 
δίαυλον τής μοναχική; φιλοσοφίας διανύοντο; έν τϊ| τοΰ’ Αθωνος Μονή/Ααύρα>>.Χει- 
ρογρ. έν Αάύρα έκ σ. 500 (£πω; ή Μέλισ?α). «Στίχοι θρηνητικοί έπί τελευτή Νι
κολάου ήγεμόνο; Ούγγροβλαχίας» (3) κι’ άλλα πολλά, .ών τά πλείστα εδρίσκονται 
έν τή βιβλιοθήκη τής Λαύρας.

*1Ε ν  9Η  π ε ί ρ α )  λ ο ι π ό ν  η  a .t  ο i ι ε ρ ε ί ς  ε ί ν α ι  ί θ ε ρ ά π ο ν τ ε ς  
τής Κ αλλ ιόπης , άφ’ ή; ίγ ι\  τήν αρχήν ή έπική ποίησι:. Έν Δωδώ η αί Πελειάδες 
έξήγγελλον τάς βουλάς του Δωδωνα'ου δι' έμμετρου ρήτρας καί οί χρησμοί ήσαν τό  
πρω τόλε ιο*  τής ποιήσεως. Ή  ποίησις ένταϋθζ είναι γηγενής. Οί αθάνατοι Σουλιώ· 
ται ποιητικώς διεσάλπιζον τά ή χοϊκά κατορθώματα.Είς τό Κασσωπαΐον (νυν Σου* 
λίωτίκο) εσχον τήν αρχήν τά *κλέφτικα», απερ μέχρι σήμερον σνγκινονσει χά&ε ψυχήν, 
έκεϊ ε?ς τό Ζάλογγον αί νέαι πελειάδες, αί ορεσίβιοι νύμφαι, σύρουσαι τόν έπιθα:
VaTlOV χορόν ετραγονδησαν τόν ε&νιχον τής ά&ανασίας νμνον, £?τΐς κατεπνίγε τοος
λόγου; του Άχέροντος καί Κωκυτοϋ. έκε: αί ήρωίδε; έκεΤναι περιφρονοϋσαι τόν 
θάνατον έστησαν ένδοξον τρόπαιον ανταπαρνήσεως. £5tOOV τόν τόνον είς XCV μουσί· 
ληπτον Παργινόν ιερέα, τόν Άνδρέαν, τόν έπιλεγόμενον Παπαϊδρωμένον, νά ψάλ- 
λη πρός τόν έπιφοιτήσαντα Κορσικανόν τήν *Πινδαρικήν ώ δ ή ν »\  Έντήάρχαιότητ^

1. Bibliotlieque grocque, tome deuxieme, Paris IS81, o.* 231 — 3S3. *H έξιστόρησι^ ου- 
νοδβϋβται καί μέ παρβκδ±αε;ς, ή9ικολ:>γ;κά£. έγράφη έν ΤριγοβΓστψ 1616 καί μετβφράοΟ^ καί 
ρουμανιότΐ καί έξδΰόϋη μετά τοΰ πρωτοτύπου τψ 186*2 υπό Papui Iiariau έν Te auru de mo- 
numente istorie, τομ, Λ '  σ. 3*27— 3S4. Στίχοι διάφοροι τοδ Ματθαίου εδημοσιεύθηοαν έν ττβ

' loxopiqt τοδ ήγβμόνος Νικ. Μαυρογίνους ( 6λ. Legrand Bibl. hellenique I I .  192$, ο. 5°ι).
2 . Τόν 6ίον τού Ίωοήφ, οατις έγκατεβίωοεν βίς Ά θ ω  έν τ ΐ  σκήτ-fl άγ. "Αννης καί βίτα 

έντός τής Λαύρας, βγρηψβ d i i  6ραχ4ων ό Άλβξ . Λαυριώτης έν τή Έκκλ, άληθ. τόμ. A*. Β' 
ftepiofi. 1887, σ. 207— 215. Βλ. καί «Λωθύνην» τοδ Γ. Γάγαρη 1896, ο. 117.

8. 'Κδημοοιβύθτ-,σαν έν Docmnente Ruman. l9tor. τοδ Hurmuzdki τομ. X III ,  1909* 
iov α. 268— 271.

4. !7λήν τής ftpdc τόν Ναπολέοντα ταύτην ωδής ό ΉρωμΙνοζ έποίηαβ καί £λλα( 6)δ4ς: 
« ’ϋίήν ΒΪζ τούς έν Λιβόρνψ π^ροικουντας φιλογβνβΐς ΓρανκοΟς» και «'Q9f)v τ^ έλλ*δν> κ. 4 . 
ΤβΟτβ^ oyylOenv, δταν δ Ναπολέων έλΟών e i (  Ι τα λ ία ν  Ιμβλέτα νά καί $\ς Κέρκυραν·



είς τά έερά μαντεία έγεννήθη ή ποίησις καί έκφάντορες ήσαν οί ίερείς, καί αυτό 
τό προ.νόμιον έπειτα διετήρησαν καί Χρισαανοί γενόμενοι καλλιεργοϋνχες τήν [ίράν
ποίησίν. ev *Η πείρω  γίνεται εξαίρεσις. ο ί ιερείς ϋ'εραπεύονσι χαί τήν χοσμιχήν πο ίη -  
σιν χαι ψάλλονσι «χλέα άνόρώ*». Ένχαύθα πίσχίς καί παχρίς είναι Σιαμια:αι άδελ- 
φαί χαί κλασσικός τύπος είναι 6 «καλόγερος Σαμουήλ», ό ατρόμητος  row Σονλίον  
ήρως, 6 τερψιχέραννος, δστις διά τοϋ &ανάτον του άπέδειξεν, ό τ ι  ό το ιουτος τών  ηρώ
ων &όνατος είναι πράγματι ζωή χαι άνάστασις χαι έχει πολν δίχαιον ή εχχλησία νά 
έορτάζη τον &άνατον τών μαρτύρων τής πίστκως ώς ημέραν γενε&λίων, δ ιότι τό τε  αρ- 
χεται ή άλη&ινή ζ<*>ήι οταν ό αν&ρωπος μεταβαίνη εις τήν ά&ανασίαν, εις τήν α ιωνιότη
τα τον πνενματιχον χόσμον. άρα «έκ τοΟ τάφου ή ζωη», ως ψάλλει ή έκκλησία 
καί δπροφηχάναξ φωνάζει: «Δίκαιοι είς αίών* ζώσι καί έν Kjpiw ό μισθός αυτών». 
Αύτά έβροντοφώνει δ «ψαλμωοός τοΰ Σουλίου» κατά τόν Σ. Φοϋακον καί εκαμνε 
τους' Σουλιώχας νά δρμουν πρός τόν θάνατον «σαν νά παν σέ πανηγΟρι» ( ' ) '

Τό παράδειγμα τοΟ Σαμουήλ άπεμιμήθη καί δ έλληνομαθής Δερβίσης Χα* 
τζή Σεχρέτης καί ώς άντίλαλος έούνθεσεν είς γλαφυρούς στίχους τήν «Άλιπασί·
α5α», ήτις  &ά άποτελέση πάντοτε  τόν άνέφιχτον τής ανλοχολακείας βα&μόν, άλλ
εύθαρσώς άντεχάχθη καί άπήντησε άποστ:>μωχ:κώς μέ ζωντανά σύγχρονα παραδείγ
ματα δ Δελβινακιώχης Γεώργιος Γαζής διά τοϋ ποιήματος «Τρόπα ιον  Χελβιναχίον». 
Ό  φίλος καί άκούρασχος Ήπειροτολόγος κ. Ν. Παχσέλη; έ-f ιλοοώρησεν ήμΐν είς 
ιρίχην λαμπράν έκδοσιν (Άθήναι 11)46) τό έκτενές τοϋχο στιχούργημα, δ Γαζής
δντως απέδειξε ανανύρον τύραννον τόν ήρωα χοϋ ανλοδούχου Χ α τζή  Σ εχρ έ τη .

ΟΕ τανΰν περιφρονημένοι παπάδες έν τή πάτριοι μας ήσαν οί πρόδρομοι τών  
μεγάλων ποιητών  τοΟ Ζαλοκώστα, του Βηλαρά, τοΟ Βαλαωρίτου,2 του Καυστάλλη καί 
άλλων τόσων δευτέοας τάξεως, οίοι: Ζώτοςό Μολοσσός, δστις ξιφουλκεί είς τήν «Φε- 
ροπλον ’Ήπειρον, ποίημα έθνικόν ένθουσιασχικόν» (Λεύκάς 1867) μέ μότο: «Ζωή 
δόξα καί τιμή μου ο Σχαυρός καί τό σπαθί μου.» έν τούτοις δ φιλόπατρις Δροβια- 
νίτης £κρυψεν ένταΟθα εαυτόν διά τ?)ς ανωνυμίας. (3) δ μέ χό νεανικόν γηράσας σφρί
γος, ό άντιλεγόμενος Χρηστοβασίλης, 6 άριστος χειρισχής τής ήπειρωχικής διαλέ
κτου, δ συνεχίζων μέχρι σήμερον τήν έξ ύπογυίου π:ίησιν, λάλος τής Μ'-ύσης θερά
πων, δ Τόσκεσης καί ή άπροσμέτρηχος φάλαγξ τών άνωνύμων, είς αίσθημα, ένθου· 
σιασμόν καί πρωχοχυπίαν άσυναγωνισχων, οΰς θαυμάζει χις είς τάς συλλογάς τοΰ 
Φώριελ του Πασώβ καί Άραβανχινου άναγινώσκών τά κλεφακα τραγούδια.

ΤΟ ΚΑΤΑ Τ Ο Ϊ  ΚΑΠΝΟΓ ΠΟΙΗΜΑ ΤΟΓ Π Α Ί ΣΙΟΓ 

Τό φυχόν τοΟτο ώς ξενικόν δέν £χει παρ’ ήμΐν ίδιαίχερον δνομα. έλαβεν αύ·

η3αν τά έμβατήρια. Βλ. «'Κατάλογον τών άναγνωοθέντων υπομνημάτων είς τήν Ίόνιον 'Ακαδη
μίαν (όπου ήτο καθηγητής) άπό τοΰ 1808— 1812* έν Πανδώρας τομ. Γ , ο. 298.

1. Ό  Ζαλοκώστας μεταφράσας τό θαυμάσιον τοδ Ίταλοδ  £ργον έπέγραψεν είς τόν Σα
μουήλ (Άθήναι 1850) έκ τοϋ Fin lay λαβών εγραψεν ό Γούδας (Παράλλ. βίοι Β'. σ. 201) δτι 
ό Σαμουήλ κατήγετο έκ τών άλβανών τής Άνδρου καί έπανέλαβε καί ό Δ. Πασχάλης, *Η 
"Ανδρος, Β', σ. 158, Ψευδός. Ό  Σαμονήλ έχ τον χωρίου Λάμπαβον  (έγεννήθη τφ 17G0) τής 
έπαρχίας Φ ιλιατών, έμόνασεν είς τό Γηρομέριον ώς άπέδειξεν ό Α. Πετρίδης (Πανδ. ΙΗ ', 
σ. 79— 80.

2. Διά τήν .ήπειρωτ. καταγωγήν τοΰ Βαλαωρίτοο παραπέμπω είς τόν μ,νημονευθίντα κ. 
Πατ^έλην «Ό  Βαλαωρίτης καί ή Ήπειρος», Άθήναι 19<37, δπου καί ή βιβλιογραφία, «κα τά · 
γβτα* άπό τήν Βαλαώρα, πλησίον τοΰ Αχελώου, άπίναντι τής Σιβίοτης* γράφει σ. 7.

3. θά ήδίκουν πολύ τόν Μολοσοόν, όν γέροντα έπεσ^.επτόμην είς τό κελλί (τρώγλην) 
τής Πλάκας, δπου υπό πάντων έγκαταλελειμμένος έν &κρα πενία έτερμάτισε τόν βίον. -Εσω* 
ζε παρ’ δλην τήν δυοτυχίαν τό σφρίγος είς τό έπαναστατικόν μένος, θά δώσω μίαν έξήγηαιν 
διά τήν άνωνυμίαν έν γένβι τών Ήπειρωτών ποιητών, ε&εώρουν τήν ποίησιν Ζμπνευσιν τοϋ  
Ζ&νο'ϋς των χαί δέν έδέχοντο νά Φέσονν τό ό’νομά των χαί νά σφετεριο&ονν μόνοι τήν  
δόξαν ής a&rol κήρυκες άπλώς υπήρχον. αύτό έγό) νομίζω, φ^^ον καί δβνλίαν δέν παραδέχο
μαι, Ui ποιηταί δέν βίναι ό'ίζυροί θνητοί καί κοινοί Λνδρες.



Μ  J; . 5S S S 5 s s M a a s s s f e s Si ί£ έ έ '  «HneiPO fIKH  έ ί τ ι λ ,

r φυτόν καί επεμψε δώρον είς τήν
ρίνην τών Μεδικων (δθεν τό 'πρώτον δνομα medicaea καί berbe a la teine). άλλ* ή 
Εύρώπη, δπου άμέσωζ διεδόθη, προυτίμησε τό δνομα του πρεσβευτου ούχί δέ καί 
τοΟ Κολόμβου, δστις περιέγραψεν αυτό τώ 1492 άνακαλύψας είς τήν ’ Αμερικήν. 
Έ ν  άρχ-ξ) έστοίχιζε τόσον ώ?τε μόνον οί βασιλείς ^ποιούντο χρήσιν αύτου’ καί δμως 
αμέσως διεγνώσ&ησαν τά όλέ&ρια αποτελέσματα τή; χρήσεως τοΰ φυτοϋ, δπερ σή
μερον κα*ακτήσαν δλας τοίζ ^αςεις και ήλικια; πλουσίου; και πενητας &εωρεϊται
ό υ π ’ αρι&μ. 1 ( τ ώ ν  ναρκωτικών) εχ&ρός της νγιείας τον  άνθρωπον ! Είς τα ̂ Φυ
τικά μου (άθήναι 1938— 1941 τόμο; Α '— Β'.) περιγράφω περί τά; 4 δεκάδας συγ-

- γραμμάτων περί καπνού. Μεταξύ τούτων ό^Ιερώνιιμος Fagon εγραψεν, δτι οι καπνι
σ το ί  γίνονται βραχύβιοι (τομ. Α\ σ.197 ). τό £ιβλίον λατινιστί έξεδόθη έν Ιίαρ;σίοις 
Χώ 1699. ό δέ I. Μ. de lasonexai J. Bariolle (a. 229, ετ. 1751) περιγράφουν τον κα
πνόν  ώς δηλητήριον. Κατά τήν εποχήν ταύτην ειχε κχτακλύσει τά; έλληνικας χώ
ρας, ωστδ ευρίσκω εις τους κώδικας τών Μ ετεώρων εμμετρον < σάτνραν κατά τών κα
π ν ισ τώ ν , άφοϋ αί συμβουλαι καί. τά προληπτικά μέτρα ήσαν ανίσχυρα.

Ήναγκάσθη καί αύτός ό Σουλτάνο; \ά λάβη περιοριστικά κατά του καπνοΟ 
μέτρα έπιβαλών βαρύν φόρον. Έκάλεσε δέ καί τον έμπιστόν του Νικόλαον Μαυρο- 
κορδάτον, τόν ήγεμόνα τή; Ουγγρορλαχίας, άνδρα έ* τών πλέον διακεκριμένων τοΰ 
κράτους διά τήν μεγάλην μόρφοηιν καί αρετήν. ^Ιδιαιτέρως ούτος' δίεκριθη ώς 
ήθικολόγος καί έθαυμάσθη παρά τών Ευρωπαίων διά τό σοφόν «Περί καθηκόντων* 
συγγραμά του, δπερ έχαρακτηρισθη ώ; κώδις ηθικής/ Τότε ού'το; εγραψε πραγμα
τείαν υπό τόν τίτλον:

«Ά όγος  κατά νηΥ.οτιανής (s ic) τοϋ άοιδίμου και . . σοφωτάτον ήγεμόνος Νικολάου
ΒΒ . Μαυροκορδάτου ήδη πρώτον έκοοθέν τύποις έν Ίασίω τή: Μολδαυ*ας 1786» (*) 

‘0  Σοφ. Οίκονόμου έκδούς το δεύτερον τώ 1876 τήν διατριβήν Ιχει τόν έςής
τίτλον,' *ψόγος νικοτιανής, επ ισ τολή  πρός Μητρο(ράνΐ)ν τόν διάκον [καί απαντησίς]
μετ’ εισαγωγής παρεκβατικής επιστολή;. Βενετία».(3)

Ό  Δωδωναίος Μητρο^άνης ούτος, νέτ;λυς είαέτι, Γνα κολακεύση τού; καπνι
στά; καί καπνιζομένους (ή λιβανιζομένου:) Φαναριώτας, εγραψεν, « έπαινον νηκοτι* 
ανης* ώ; άπάντησιν είς τόν «Ψόγον» του Μαυροκορδάτου, δατι;, ώ; φαίνεται καί 
άνταπήντησεν.Ή τολμηρά χειρονομία τοΟΉπειρώτου έτέτυχε, διότι προήχθηκαί διω- 
ρίσθη πατριαρχικός εί; Μακεδονίαν εξαρχος άλλά συληφθεΐς δπό τώνΤούρκων έ^υλακί- 
σθη είς Ζίχναν. έλυτοώθη δέ διά θαύματος του άγίου Δημητριου.ί5) έγραψε καί άλ
λα έργα ίδίως ήθικά επιγράμματα είς άρχαίαν γλώσσαν καί περίερωτος «δυσκαθέ- 
κτου», δστις «άμβλυωπεΓ δτ* ερ5 δυσειθέων*. '

Άλλ* ή άμυνα τοΟ Μητροφάνους Γρήγορά είχεν άνάγκην ένισχύσεως, καί 
προσήλθον έπίκουροι οί Φαναριώται, οί πολλά τά κακά είς τό Γένος κατεργασάμε*

1* Legrand Biblliogr. helenique II. Paris 192S, 6. 438. Τό διδΧίον δέν δίδον«
2* Ό  υίός τοΰ Μβγ. Οικονόμου δέν έγνώριζε τ τν  α' δκδο^ιν xxl άλλάαα3ϊ. καί τόν σογ* 

γραφία, άποδίδων αύτήν etc *AXeg. Μαυρ^χορδάτον (τόν νίον βεβαίως), δατις βίναι μόνον έκδο
τε ς  τής β* έκδόοεως, ορχΐ δέ xai συγγραφδος. Λυσ-ςοχώί: τήν τβύ·:τ;ν 8κδοσ;ν Ιχω si^ τήν
Ιν  Λαύρ? βιβλιοθήκην μου. Τόν χαραχτηρυμόν τοδ Χνχ. Μαυροχορδχτου, διχαιόν χατα πάντα»
βλ. βνς τό ύπέροχον Ιργον τοΰ 'Αλές. ^τοΰρτία; « L ’ Europe orientale ct le role historique
des Mavrocordato 1660— 1830 χλπ. Paris 1G13. σ. 93— ^

8 . Big *θύραν μδτανοίας* δημοαίδόδται ό 3υν^ιχθ$1ς τότβ bit* α&τοΰ παρακλητικός βΐς 
Ιόν Αγιον κανών καί τό Ιοτοριχόν τής συλλήψβως καί άκβλβυΰβρώ^βας (α, 249—254)»



«ΗΠΕΙΡΠΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ»

νοι καί δή συντάξαντες τό «πρακτικόν» κατά του Μαυροκορδάτου: «Πρακτικόν τών 
έν Φαναρίω αρχόντων, οι’ ού άπαριθμοΰσι τάς ώφελείας τής χρήσεως τής νικοτια· 
νής εναντίον τοΰ διώκτου αύτή·» . ( ' )  *Η ευώδης νικοτιανή έχει άλλας τε άρετάς, 
γράφουσι, «τό δέ μέγιστον καί έξαίρετον αυτής ε ΐη  άν, δτι γε τόν ήγεμόνα νοΰν 
θορύβου πάντος καί ταραχής άπάσης ή ταύτη; πόσις άπαλλάττει . . τή δε μνήμΐβ 
τοσοΰτόν γε παρέχει τήν δνησίν, ώστε τις τών νοΟν έχόντων ούχ ήμαρτεν, άν γεν- 
νητικήν ταύτης κατονομάση . . άλλ* ού νικοτιανήν». Σημειωτέον, δτι ούδείς τών 
ήμετέρων ήσχολήθη περί τοΰ σπουδαίου τούτου λογίου τής Δωδώνης. Εύτυχώς δ 
έκ περιστάσεω; τής Θράκης έν Βουκουοεστίω καθηγητής Δημοσθ. ΡοΟσος έδημοσί- 
ευσεν αύτόσε τώ 1935 τήν «'Ιστορίαν . . περί τών ήγεμόνων Στεφάνου του Καν* 
τακουζηνοϋ καί Νικολάου τοΰ σοφού . . »  μετά πολλών προλεγομε\ων περί τοΰ βίου 
τοΟ Γρηγορδ. (5)

Είς τό ζήτημα τοΰτο έλαβε μέρος καί δ ήμέτερος Παΐσιος, ό έκ τοΟ κελλίου 
του παρακολουθών τά πάντα καί νυχθημερόν έργαζόμενος είς οικοδομήν τών πι
σσών. Ή  χ$ήοις τοΰ καπνόν ήν μεγάλως διαδεδομένη εις τήν 'Ή π ε ιρον  και ’Αλβανίαν 
ήτο χώρα παραγωγική, ένθυμοΰμαι άπό τών παιδικών μου χρόνων δτι οί Μουσουλ
μάνοι τής Παραμυθίας, καί ιδία τοΟ Μαργαριτ'ου, ήσαν δλοι «κατσάκιδες» ήτοι 
λαθρέμποροι καπνοΟ, δστις είχε γείνει τότε μονοπώλιον τοΟ κράτους καί δένυπήρ- 
χεν είς τό έλεύθερον έμπόριον. Έφόρτωνε τόν ΐππον του μέ τό δπλον Οπό μάλης 
δ καπανταής καί άποφασισμένος περιήρχετο τά χωρία μέ κίνδυνον τής ζωής του— 
δ νόμος ήτο δρακόντειο;.— Σεραφείμ, δ θαυμάσιος αύτός μητροπολίτης ’Άρτης, δ 
Βυζάντιος, πρός τοΐς άλλοις σπουδαίοις, άπερ περίσυνέλεξεν είς τό βιβλίον του, 
γράφει χαί τήν εϊοησίν, δτι κπρώτης πο ιδ τη τος  και ενωδεοτάτη νικοτιανή υπάρχει»
9 ' * » (3 \ -εις την επαρχίαν του ( j

,Πολύν λόγον κάμνει περί τών όλεθρίων ένεργειών του καπνοΟ έπίτή; Ογιείας 
τοΟ ανθρώπου ό γνωστός καθηγητής τής Φαρμακολογίας καί Υγιεινής I. Π. Πύρ- 
λας, ό διά τοΰ Φοίβου, Παραφοίβου καί Ήλίου, χρησιμωτάτων περιοδικών, έκλαϊ- 
κεύσας τάς έπιστημονικάζ γνώσεις. « ‘Ο καπνός είναι δηλητήριον, γράφει, δ δέ κα- 
πνίζων κατά τήν έναρξιν τής χρήσεως . . αισθάνεται σκοτοδίνην, θάμβωσιν, ναυτί* 
αν, τρόμον καί νάρκω^ιν καθ’ δλον τ$ σώμα» (Φοίβος Η', 36 καί 67 πρδγματα). 
Περί τοΰ ταμπάκου, οπερ ακόμη έν τή Πατρίοι μας είναι λίαν διαδεδομένον, ό Παΐ* 
σιο; γράφει μετά μεγαλητέρας αύστηρότητος καί είχε πολύ δίκαιον- διότι παρηκο- 
λούθει δτι συνέβίΐνεν έν ’Αγγλία καί Δανία ώς άναφέρω έν τέλει. Ιλαβε δέ καί 
αύτό τό δνομα έκ τοΰ Ίωάνου Νικότου, δστις κατήγ^το έκ Ταμβάκου ή μάλλον 
έκ Ταμπάκου τής ’ Αμερικής, έπείοή ή κόνις ήτο ου μόνον έπιβλαβής, άλλά καί 
βρωμερά, κατά Παΐσιον, καί ή αύστηρότης τών νόμων, οΰς τό Κράτος έψήφιζεν, είς 
ούδέν έλογίζετο, υπήχθη ένωρίς καί αύτό είς τό μονοπώλιον. «Κατά τοΰτον τόν 
τρόπον τό έμπόριον είς καπνοκόνιν δντας έμποδισμένον, μόνον διά κλεψεμπορίου 
ήμπορεΤ νά γένη. καί μ’ δλον τοΰτο είς την Τουρκίαν γίνεται άρκετόν καί τό πε
ρισσότερον. διότι είς τά μονοπωλεΐα δεν εύρίσκεται καλή, τήν όποίαν ό κοινός λαός

1. Έδημοσιεύθη υπό Ά λ έ ξ .  Λαυριώτου έν τή έφημερίδι «Κωνσταντινούπολις» τοδ 1898.
2. Mitrofan Gregoras, Cronica Tsari romanesti (1714— 1716). άνάτυπον έκ τη ς  R ev i

sta istorica roinana 4 (1934) α. 1— 48. μετά ροομ. μεταφράσεως. Νικόλαος «σ σοφός» elva1 
ό περί οΰ δ λόγος Μαοροκορδλτος, καθ’ οΰ άντεπεξήλθεν. .

3. «ΑοκΙμιον Ιστορικής τίνος περιλήψειος τής... νΑρτης καί... Πρεβέζης». (Άθήναι 1884) 
σ. 181 καί ό Βελεγρ*5ο)ν "Ανθιμος Άλεξούδης είς τήν «Σύντομον Ιστορικήν περιγραφήν .τής 
Ιερίς μητροπόλεως Βελεγράδων» (Κέρκυρα 1808) γράφει: «Ικτός τούτιον παράγβΐ'ό τό«ος καί.,. 
νικοτιανήν (καπνόν)» σ. 156. Οί φιλόμοοσοι καί φιλοπρόοδοι ofaot Αρχιερείς, οΐτινβς 5έν ήσαν 
γ,τΧ ’ Ιίπ^ιρώταΐι ίέν  evpov 9υστοχως μιμητας Μ ίτο ι  παρ^λθβν εκατονταετία!



χαί βουρνοΟ-η λέγουσιν άπό τοΟ βουροΰν, ή ρ:ς χαί δτ, τό χόρτον, συνθέσαντές την, 
ώ ;  νά ίλεγον ρινόχορτον». (*) *

Ί. ό ποίημα, ΰπερ δημοσιενομεν τόν πρώ τον  ενταν&α ευρίσΧβταί είς 8υθ 
κώδικας της Σκήτης τών Καυσοκαλυβ:ων μονής Λαύρας τοΟ ’Άθωνο;, είς τόν υπ’ 
άριθ. 3 (200) τή; καλύβης τοΟ δσίου ’Ακακίου φ. 4όα— 48β τοΰ XVIII* ^στις I/st 
χαλήν Ορθογραφίαν χαί τόν δπ’ άριθ. 47 (133) τών Ίωασαφαίων φ. 44α— 47β, χα- 
χόν άντΐγραφον τοΰ πρώτου κωδικός. Οδτος γίγραπταί χερί ’ Ιωνά ίερομονάχου, 
δστις έμόναζεν έντα0θα.(9) · '

Ο στίχουργός αποτείνετα ι ιδίως πρός μοναστηριακούς καί δή κοινοβιάτας,
οΟ; δπενθυμίζει τήν υπόσχεσ:ν, ήν έπί τοΟ ίεροΰ Ευαγγελίου Ιδωκαν κατά τήν κου
ρά ν (στ. 35 προβλ. καί 41, 56, 103, 121) καί τοιοϋτοι μοναχοί ζώντες έν κοινοβίώ 
μόνον σχεδόν είς τόν vA0a> ύπήρχον τ<5τε, δπου καί τό ποίημα εδρέθη. Ά λ λ ’ Ιζη 
σεν είς τό Όρος ό ΙΙαΐσιο;; Μίαν ε·'δειςιν μόνον ήδυ ήθην νά άνεύρω. Τό δπ* άριθ.
185 Λειτουργικόν τής μονής ΙΙαντοκράτορος φέρει τό έξης έν τέλει σημείωμα: 
«χειρ'ι τλήμωνος καί ελαχίστον Παϊσίον ίεοομονά'/^ον . . . Ιτο; άπό παρθενικοΟ τό
κε :ο0 αχπη' (1688) έν μηνί Αύγούστω ιζ ' » ώ; κχ: Ετερον κώδικα δπ’ άριθ. 195 
ψαλμες τοϋ Δχβίδ καί θ^κζρ ίς  (ευχαί) έν τελειΐ χαρ ι οίκτροΰ Παΐσίον Ιερομονάχον 
,αχπθ' (1689).(") άλλα τό Ιτο; 1(387, ώ; είδομεν, είς τήν πήξιν τής λίμνη; ήτο είς 
’ Ιωάννινα, ώ; φαίνεται τό έπόμενον ετο; άνεχώρησεν καί μετέβη είς “Αθω, δπου 
ίσω; καί πριν είχε μονάσει. Ό ν τω ; έκάπνιζον οί Άγιορεΐτα·, δσοι μάλιστα είχον * 
συνειθίσει είς τά πλούσια τής Βλαχία; μετόχια, καί έν μέν ταΐ; ιδιόρρυθμοι; μο* 
ναϊ; καί νυν καπνίζουσι πολλοί φα'.ερά, έν δέ ταΐ; κοινοβιακαϊς ίεροκρυφίω;. Τοΰ· 
το είναι τοΐς πά^ι γνωστόν. Εΐ; τό κοιμητήοιον τή; μονή; τοΰ όσιου Γρηγορίου, 
δπου κατά Σάββατον τελείται ή θε'α λειτουργία, όπάρχει τοιχογραφία έν τώ νάρ- 
Οηκι, δπου παοίσταται γέρων μοναχό; έξηπλωμένος, καί μακαρίως ροφών τόν ναρ* 
γιλέν καί κάποιο; μαύρος μέ κίοατα καί οίιράν περιποιείται αυτόν νά μή σβύση 
£>ει δέ τήν επιγραφήν (άν καλώ; ενθυμούμαι): «δποιος κοιμαται στην λειτουργία 
τή; Κυρ.ακής τόν δπηρετοΰν. οί διάβολοι», καί είς άλλας βεβαίως μονά; είχεν εί· 
σαχθή τό κάπνισμα, είς σιγίλλιον τοΰ Πατριάρχου Διονυσίου τώ 1600, έκδοθέν δπέρ 
τής μονής Ζαγαρί παρά τήν Λεβαδείαν (νΰν έοείπιον), τιμωμένη; έπ’ δνόματι τοΰ 
ΕύαγγελίσμοΟ, απαγορεύεται « μήτε  άνχροφεΐν καί εκτείνειν διά καλάμου τόν καπνόν*
SnrQ άσεμνον [ ο ύ κ ]  όλ ίγον και αναισχυντίας άνάπλεων και τής μοναχικής κοσμ ιό τητος  
άλλόν ρ ιο ν » . (4 )

Σύ δέ. νοήμον άναγνώστα, πρόσχες είς ποΓα πλαίσια έτοποθέτουν τά φθορο
ποιά πάθη οί διδάσκαλοι τής Ικκλησία; καί τήν παιδαγωγικήν μέθοδον, ήν έφήρ- 
μοζον πρός άποτροπήν τών χριστιανών άπό τών τοιούτων ήδονικών καί γαργαλι
στικών μέσων, είς δ οί φιλίυλοι καί ματαιόφρονες, έπιδιώκουιι νά ευρωσιν άπολαύ- 
σεις, άντί δέ τούτων τήν φθοράν καί άπωλειαν τών ψυχικών καί σωματικών έπιφέ- 
ρουσιν έαυτοΐς δυνάμεων, έδώ πράγματι έιαρμόζεται ή λαϊκή παροιμία καθ’ ήν 
ή άλώπηξ έτέρπετο λείχουσα διά τής γλώσση; της τήν λίμαν (ή ρινί) άλλά δέν
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3. Ntx. Παπαδοκοδλου. Ερμής 6 χβρδφος ήχοι έμποριχή Ιγχοχλοπαιδϊία. Ββνβχ(« 1815, ,
χομ. Α ', σ. *20'2. ' J

4. Βλ. Εύλογίον Κουρίλα Ααυρ ιώ ιον , Κατάλογος κωδίχων... Κ*οσοχαλ«6ίων x * l  j
τών Καλυβών. Paris 1930' ο. 70, 105. Ό  Ιω νά ς  ήχο Αγραφιώτης καί έγραψε βίοος νίων |
ia£tον χαί νεομαρτόρων. , |

1. ΚαίΛλογος χών χειρογράφων τοδ ‘Αγίοα όρους Ά θω , Ολο 2π. Δάμνροο τ^μ. A*, j
Κανχαβριγιά 1895. σ. 110. , ;

ϊ. Ilapvaooof, nspioO, τοδ $μωνύμ$ι> φ.λολ, ονλλίγρι» it. IB', σ. 266, · ' ’



ήργήσε νά έννοήση δτι £πινε τό α!μα της καί έφθειρε τήν γλώσσαν ή τάλαινα. (*) 
«Γχόλίον άπροτελεντιον. Είναι ανάγκη νά έξηγηθώσιν οί στίχοι 125— 126 

περί της πρέζας.

«Δανείζεις καί δανείζεσαι ένδον τής εκκλησίας ·
ιο τής απανϋρωπότητος καί φαύλης συνήθειας!»

Έ ξ  άκοή; εχομεν ,  δτι ή κακή συνήθ-ca της «πρέζας»,  ώς λέγεται ή λήψις 
διά τοΟ άντίχείρΟζ καί δείκτου ταμπάκου (aJ, εϊχε προχωρήσει όντως μέχρι τον  ιερόν 
βήματος V-OLL οί ταΐριακλήδες άρχιερεΤς ά σ υ7τολως Ιβγαζον ταις χρυσοποίκιλταις  
ταμπακέραΐς των καί έλάμβανον καί προσέφερον τήν γαργαλιστικήν  κόν.ν έν και*
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βέλαί (=κακόν βέλος), 6 δαιμό ’ ίος και εύφυέ?'α>το; αυτός αρχιμανδρίτης, δστις 
πολλά'.<ς διά τών εύγυών τεχνασμάτων του Ισωσε τον Πατριάρχην. Οί Σουλτάνοι, 
μή δυνάμενοι έκ του συστάδην νά πολεμήσουν τόν Πατράρχην, έστηναν αύτώ κα
ταχθονίου; παγίδας, άφορμήν νά κηρύξουν τόν πόλεμον κατά τή; εκκλησίας. Λοι
πόν εϊς μίαν έπίση,'ΐον λειτουργίαν, κ*0’ ήν σ:ιγμήν ό Πατριάρχη: είς τό χερουβι- 
κόν έςήρχετο να Ουμιάση, εύρον ευκαιρίαν οί άγιοι συνοδικοί καί εύγολαν ταϊς 
ταμπακ’ έραις. ό Κακαβέλας τί κάμνε:; εύγαλε καί αύ:ός τόν '«αργιλέν του,(3) τόν 
εστησε επί τη: άγια; τραπέζης και προσίπά^ει δια του σαντανίου νά τόν άνάψη/ 
Οί συνοδικοί ά^εστατώΟησαν. «ταίρια'λήκ'. σας καί ταιριακλήκι μου, άγιοι συνο
δικοί,» άπήντησεν άπαθέσ:ατα. Εννοείσαι, 8:ι εκ^οτε δέν έτόλμησαν οί ά /toi άρ· 
χ:ερεΙς vf. έπαναλάβωσι τό ά:οπον τοΟτο, άλλ’ επνεον τά μένεα κατά τοϋ Κακα- 
βέλα, κ*1, ώς άοε^αι, ά.τ-:φάσ:σαν νά μή τόν όμιλοΟν πλέον* διότι πολύ Βάρρος τ^ν 
είχον δώ^ει. Μετ’ όλίγον διά ζή:ημά του παρ',υσιάιθη .επί συνόδω* έχαιρέτησε, 
έπανέλαβε, τίποτε, οδ~ε φωνή ου'ε άκροασις. άλλ* ό εξυπι ο: άρχιμανδρί :ης «ώστε 
δέν υπάρχει ψυχή εδώ μέσα» είπε, κάτι ή-οιμάζετο νά κάμτ}, οπότε δλοι μαζή 
έβαλαν Χλϊς φωνα:;! ό Κακαβέλας ήτο άμίμητος καί άήττητος πάν .οτείάν δένυπηρ* 
χεν ούτος ίσως ό καπνός νά είχεν άν:ΐκαταστήση τό θυμίαμα, ώ; απολυμαντικός, . 
εί: τους ναούς.

1. Τό σοβιετικόν κράτος άπό τριετίας ήδη κοιτήγησε τό κάπνισμα. Γνωστός δέ τοΐς π&- 
σιν ό Ιξεγερ^ε’-ς £ν Αμερική πόλεμος, άφ’ οτου άπεδεί'/Orj, ou ό καρκίνος, 03τις μαστίζει 
τήν κοινωνίαν εις βχΟμόν άπίστευτον, προέρχεται εκ τον καπνόν, Νέαν άνακάλυψ.ν ανέγρα
φαν πέρισυ at έφηαρρ(5ες (Βραδυνή *24— 4— 53) δτι καί ή στηΗχγχη ή τό άσθμα έντεΰθεν προ
έρχεται: « ‘Η  νικοτίνη προκαλεΐ διαταραχήν τον καρδιακόν μνας και της στεφανια ίας».

2. καπνόκονιν ώνόμααεν ό Παπαδοπούλας εις \'ήν δίχομον Εμπορικήν έγκυκλοπαί-, 
δειαν» τήν καλουμένην «*Ερ;ιής ό κερδφος*. βιβλίον */ρηοιμώτατον, ου ομοιον δέν άνεςράνη άλ
λο έκδοΟΙν εν Βενετία τφ 181ό. ‘Ο πρωτότυπος άνήρ, δστις μετέφρασε καί τόν γαλλικόν εμπο
ρικόν κώδικα ήτο Ζαγορίσιος, καί βζησεν έν Κ^πολει... Κατά τόν Γεννάδιον λέγεται καί ερρινον 
εϊσρινον καί κοινώς ταμβάκος (γρ. ταμπάκο), τουρκιστί μπουρνοίίτ καί έρρίνωαις ή πρέζα. 
«ΕΙς τήν Ισπανίαν κατασκευάζεται καπνοκόνις (sic), λεπτοτάτη, κοκκινοκίτρίνη καί άγοράζε- 
ται άκριοώτατα. ΕΙς τήν Βενετίαν οί μονάχοι της άγίας Ίο^στίνης κατεσκεύαζον... μαύρηνπο- 
λυζήτητον καπνοκόνιν, τής όποίας τόν δεύτερον τό«ον εχει ή γινομένη εις τους Κορφο?ϊς... ΕΙς 
τήν Δρι>'£νούπολιν τής Θεσπρωτίας κατασκευάζεται τό λεγόμενον φονλι, Φιλή καί καστανόχροος 
κόνις καί α&τή έγκρινομένη. όμοίως δέ καί ή μαύρη χονδροτέρα καί λεγομένη έψημένη κα
θώς καί βΐς τό Δυρράχιον τής Αλβανίας» (Παπαδ. τομ.Α', σ. 263). Νομίζω δτι τό έψημένος 
elvat τό aiyfvt δπερ έπ’ άλλης σημασίας άναφέρει ό Γεννάδιος (σ.703). τήν λ, δ Κοραής παρά
γει έκ τοδ συνάψω.

ρο'(σκον λέγει τόν ναργιλέν ό ΙΙύρλας (Φοιδος H 'r σ. 68),
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1, τβυτρΟνι λ. τ&υρχική, καπνός.
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«ΠΟΙΗΜΑ Π Α ’ΓΣ ΙΟ Γ  ΜΟΝΑΧΟΓ ΤΟΓ ΕΞ ΙΩΑΝΝΙΝΑΝ ΜΑΘΗΤΟΓ

ΤΟΓ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ» -

φ. 45α «Δύο είναι τά αίτια. δποΟ μ$ς ξεχωρίζουν ,
τούς μοναχούς καί κοσμικούς καί μάς άποφασίζουν, 
τό πρώτον καί έξαίρετον είναι ή παρθενία, -
τό δεύτερον καί άθευμον είναι ή κρεωφαγία. ..

δ καί δποιος τών μοναχδν έν τψ.παρόντι βίω .
έξέπεσεν έκ τοΟ ένός δεν Ιχει καί τά δύο, . 
ούτε τήν τελειότητα τοΟ έπαγγέλματός του, . 
άλλ’ Εμεινε δλότυφλος καί έχασεν τό φώς του.

‘ Νηστεία καί έγκράτεια αγγέλων παρρησία,
10 δρώσις καί πόσις μάλιστα δαιμόνων συντροφιά. ·.

μή γίνεσαι ύποκριτής καί φαίνεσαι στόν κόσμον 
πδς τάχα είσαι νηστευτής φυλάττείς καί τόν νόμον, 
καί δταν Ιλθη 6 κριτής καί σέ διχο:ομήση '
καί άπομένη; έρημο; καί πάρη τό ήμίση,

15 τουτέστι τό αξίωμα τοΟ έπαγγέλματός σου, '
έκεΐνα όποΟ έταξες είς τόν πνευματικό σου, 
τότε ποΟ σέ έρώτησε έμπροσθεν τοΰ θεοΰ σου |
Κυρίου Ίησεύ Χριστού τοΰ πλάστου καί θεοϋ σου. J|i
καί φοβερόν τό έμπεσειν εις χεΐρας θεοΰ ζωντος, ✓

20 δτε κατά τά έργα’μα; του καθενός διδόντος (sic). |
Έ  βασιλεία τοΰ θεοΰ βιάζεται φωνάζει
καί δποιος βιάζεται έκεΐνος τήν αρπάζει. , - - |

φ. 4δβ καί βίαζε, ώ μοναχέ, πάντα ιήν θέλησίν σου, |
dev θελιάς νά μήν κολασθ·Ρ)ς καί χάστ,ς τήν ψυχήν σου.

25 Άλλος σε κόσμος, ώ ψυχή, έκεΐσε άναμένει, I
καί τά κρυπτά σου καί δεινά πάντα δημοσιεύει, 
ψυχή, τά ώ5ε πρόσκαιρα μικρά τε καί μεγάλα, , 
τά δέ έχε: αίώνια γινώσκομεν εύ μάλα .
Ιάν τόν κόσμον βούλεσαι δλον νά τόν κερδήσης '

30 καί τήν ψυχήν ζημιωθής, πες μου, τι ώφελήθης;
& κόσμος είναι πρόσκαιρος καί αύραν πηγαίνει, 
ή δέ ψυχή αιώνιο; ποτέ δέν άποθαίνει. .
Έπιμελήσου μέν ψυχής πράγματος άθανάτου, 
ύπεροράν δέ τής σαρκό; ούσης αεί ρευστάτου.

.35 είναι φρικτόν άλλότριον τοΰ έπαγγέλματός μας, 
μυκτηρισμό; καί χλευασμό; των μοναστηριών μας. 
καί είναι τόσον άπρεπον καί κατηγορημένον ^
καί μάλιστα είς μοναχόν καί εις Ιερωμένον* ·
καί είναι σέ κοινόβιον έκεί προσηλωμένος 

40 και γίνεται παρήκοος ή γέρων ή καί νέος, .
' 6 τέτο ιος χαλόγηρος πον  π ίνε ι τό  τουτo v v t ( l )

άηό τό  μοναοτήριον νά γίνεται αονργοννι. \ *
άν είναι καί ήγούμενος καί Ιχει αύτήν τήν χάριν, ^
νά τοΟ κουρεύουν τά μαλλιά νά μένη παλλικάριν.

45 δτι τά μοναστήρια έχουΐιν άλλην τάξιν, .

%

I

)
ί
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φ. 46α δέν ήμπορεϊ καθέχαστος ποτέ νά τήν άλλάξη. 
ένώ έκλήθη έκαστος έκεισε καί μενέτω, 
καί σήμερον καί αύριον καί -πέρυσι καί έφέτο, 
άν ήσουν στά έγκόσμια καί άνακατωμένος -

50 είς πόλεις καί μέ κοσμικούς ήσουν συμπαθίσμένος.
έσύ είσαι, ταλαίπωρε, ξένος άπό τόν κόσμον .
καί άφησες τήν στράταν σου καί τόν δικόν σου νόμον, 
καί τί θαρρείς, έλεεινέ, και τί θελά κερδέσης

· άπό τόν βρομερόν καπνόν ή τοΟ ΒεοΟ ν’ άρέσι^ς;
5 5  ε ίνα ι όμύλογούμενον άπό  του  πλή& ους ολον

• .π ώ ς  ε ίνα ι τό  Φυμίαμα αντό το ν  διαβόλον.
'  δσοι τό έπεθύμησαν τούς έδειξεν άχρείους,

είναι έτοϋτο βέβαιον άπό πολλούς όσιους. · ·
δέν είν’ θεού θυμίαμα ώσάν τής έκκλησίας, -

. άλλ’ είναι Ιδιος καπνός τής είδωλοθυσίας.
• έκεϊνοςδπου έσφαζαν οί έ'λληνες τούς τράγους

καί έτρωγαν καί Ιπιναν άντάμα μέ τούς μάγους,
Ά λ λ ’ δμως καλόγερος ποΟναι στό μοναστήρι, 
καί νά καπνίζεται έκει καθώς στό έργαστήρι, 
είναι πράγμα άλλότριον τοϋ έπαγγέλματός του, 
καί βλάπτει καί του λόγου του βέβαια μοναχός του. " 
καί δ μή βλάπτων(') έαυτδν ούδείς των άλλων βλάπτει, .
άλλα αυτός δ ίδιος τόν λάκκον αύτοΟ σκάπτει, 

φ. 466 καί δσ^ω είς διόρθωσιν έκείνου ποΟ τό πίνει, 
άν θέλη νά διορθωθή πλέον άς μή τδ πίνη 
καί λείπει άπό τό κακόν καί τήν ψυχήν του σώνει,
[καί οΰτως ή μετάνοια δλα τά κατορθώνει](’)
γίνεται καί παράδειγμα καί σ' άλλους καλογήρους, ■
καί Ιχει τόν μισθόν αυτός μέ δλους τούς άγιους,
Δεν είναι ό καπνός αυτός άπό  τά  άναγκάΐα, 
ουδέ άπό  τά χρήσιμα, ονδ ’ άπό  τά  τερπνα ΐα ,  
όπον κανείς χωρίς  αυτόν δεν ή μ π ο ρ ε ΐ  νά ξήοη,

. έδώ-ή είς τήν μέλλουσαν ζωήν νά βοηθήση,
νά ήμερώσγι τόν κριτήν καί νά μή μόζς. ξετάξη .

ι διά τάς αμαρτίας μας τότε πού θελά κράξ^: ' _  . .
r Δεύτε κληρονομήσατε cl φίλοι τοΟ πατρός μου

αύτά πού σάς έτοίμασα έκ τής άοχής τοΟ κόσμου.
' . καί πάλιν: σύρτε ά π ’ εμον οί κατακαπνισμένοι ( 2 )

καί μάλιστα οί μοναχοί οί χωριστοί τοΟ κόσμου, 
δτι οέν είσθε άξιοι νά βλέπετε τό φως μου. .
δτι.έσείς έτάξετε νά είσθε μιμηταί μου, 
προθύμως καί αύτοτελώς μάλιστα Ιμπροσθέν μου.

, καί είς τον κόσμον φαίνεσθε πώς είστε δπαδοί μου, '
. καί είς έμέ γεγόνατε παντοτεινοί (:ι) έχθροί μου,

φ. 4? καί συλλογίσου τό πώς είναι έντροπή σου,
 ̂ 60 μεγάλη άγνωσία σου είναι στήν κεφαλή σου,
• ^  ο τ ι  τά δνσκολώτερα πά&η τά  υποφέρεις ,

1 . καί ό|ΐή βλίιετη κώδ. Ή  έννοια είναι βίλημμένη έκ τοδ λόγου τοδ Ιβροδ Χρϋ3οατύμ9ο
«*0χι τόν έαυτόν μή άδικοΰντα ο&δείς παραβλάψαι δύναται». '

2 ώρχία παρωδία, άντί οί καταραμένοι.
3. ΐίατίΐΐνοί. κω$. Αλλ’ i f ’ §οον γίν6ται |κ τοδ nAvtoxe 8ι’ et βέον ν& γράφηχαι, ·



/£$ r^ v  βοή&ειαν &εον δλα τά κυριεύεις,
χαι ό χαπνός 6 βρομερός αυτός του τουτοννίου ( 1J ,

■ σε χάνει ξένον του Χρίστου xai δοΰλον του Φηρίον*
65 έτοΰτο είναc δμοιον ώσάν ένας άνδρείος .

νά νικηθ^ ύπό παιδός, έφάνηκεν άχρείος. - .
άνίσως καί οί δυό τους ήταν πάλιν άνδρειοι,

. άμφότεροι ε&ρίσκουνταν πώς δέν είναι άχρείος 
άλλά είναι καί φαίνεται πάλιν Ανδρειωμένοι (*) -

70 καί δυνατοί καί δμοιοι στον κόσμον άκουσμένοί, 
δτι δέν ένικήθγ]σαν 6 ένας ή δ άλλος,
καί νά φαν^ άνόμοιος μικρός τε καί μεγάλος. , · - .
καί σύ Ιδού ποΟ φαίνεσαι πώς είσαι νικημένος. . .
[καί άπό τό ουδέ τίποτες καί καταλαλουμένος]

75 Ε I μέν καί ήθελες φανή δούλος ένός μεγάλου
• άρχοντος ή καί άφεντός όνομαστου καί άλλου,

είχες έλπίδα αγαθή πώς νά σε λευθερώση, ■ .
καί: άπό ΐήν σκλαβιαν-σου αυτήν διά νά σέ γλυτώση.
Καί σύ άν θέλτ]ς, φ'λτατε, έχεις τήν ίατρείαν,

80 εύκολα νά Ιατρευθής άπό τήν σήν σκλαβίαν. .
9?» 4 7 β πλέον άπό τήν σήμερον άφησε τό τουτοΰνΐ

άπό τό μοναστήριον νά μην γένης σουργοϋνι ( 3 )
, . Ηγούμενος ευρίσκεσαι ή άδ»λφός άν είσαι,

έχεις τό αυτεξούσιον έλεύθερος νά είσαι. Χ
85 ε? δέ καί θέλεις πάντοτε νά είσαι δουλωμένος, 

άπό τό μοναστήριον είσαι καί διωγμένος 
καί πήγαινε είς τό καλόν τώρα αύτήν τήν ώραν
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1. Εις τό «Άπλορωμαϊκόν» Λεξικόν του Κ. W eigel (Λειψία 1796) σημαΓνει ήλιθιότητα, 
ανοησίαν, παρ’ άλλοις άγνοιαν.

2. Κώδ. άνδρειομένοι. Λέςις άκριτική ανδρειώνομαι η άντρειώνομαι, ό βχων δόναμιν 
ΰπεράνθρωπον: «Βοήθα σε ό τόκος, Λιγενή, και φαίνεσ* άντρειωμένος*. άλλα καί «Τ ’ άντρειω- 
νο βοτάνι*(Δέφνερ, διήγημα Στυριανόν).

3. νά μην γένης ή γενής είναι έκ του τόπου εγεινα καί ούχΐ έγινα, ώς συνήθως 
γράφουν, παράγεται δέ έκ του έγενόμην και έγραψα περί του τύπου είς τήν « Δεχεμβριανήν 
τραγωδίαν των όμηρων », (Αθήναν 1953) σ. 406 ελέγχων τόν καθηγητήν Κουγέαν, δίτις 
εγραψεν εγ:να, ακολουθών ίσως τον Ζηκίδην. Ουτος πάσχων τελείαν άγνειαν τής δημοτικής 
γλώσσης γράφει είς τ5 « ’Ορθογραφικόν λεςικόν», σ. 318 «έγινα καί ούχΐ εγεινα». Ά λ λ α  τά . 
κείμενα τόν διαψεύδουν. ΕαΙ τώρα δώσε μου βουλή σέ τοΰτο πώς νά γένη» (Legrand, Recueil
de poemes kistoriques en grec vulgaire, Paris 1877, σ. 66f στ. 501 και 506 «νά μήν γενή αλ
λέως». Καί έν Bibliotheque grecque vulgaire I I  Paris l&Sl σ. 139, στ. 383 «ώς που ποτάμ* 
έγε(νηκε στή γην τό τόσον α!μα> καί 397 «κακόν έγείνικε*, σ. 140 ατ. 420 «και άναψεν εις 
τό πρόσωπον καί εγεινε σάν καμίνι», καί οί«γεινάμενοι και άπογενόμενοι» Ιν χριστ. έπιταφίοις 
έπ ιγραφαις=ο ί γενν/μέντες καί άπελθόντες. πλανάται δέ ό μακ. Βασ. Φάβης γράφων είς τήν 
Μεγ. εγκυκλοπ. Η', σελ. 373: «Ίδιωματικώς άντί τοΰ γεννώμαι μόνον είς τόν αόριστον: «όταν 
γένη τό πρώτο μου παιδί, δλειπε ό άντρας μου* καί *οήκω, γιατί γένη μέρα»~βγεινε. δέν εί
ναι Ιδιωματικόν, άλλ ’ αυτό τό γίνομαι ώς υπαρκτικόν σημαίνει και γεννώμαι. προγ. τό άρχαι- 
οπινές τής ’Αλβανικής piell (πέλω) καί pela ή φορέας, σημαίνει κατ’ αρχήν υπάρχω ώς καί έν !
τή έλληνική. άλλά νυν πάντοτε γεννώ (πρβλ. Παλλάς Ά^ήνη, ό εκ τοΰ εγκεφάλου τοΰ Διός !
γεννηθείς λόγος, ή σοφία τού βεοΰ* δ;ότι ή Άθηνα είναι θεά τής σοφίας άλλά *καΙ τής άν- Ί
δρείας $ιότι έξήλΟε πάνοπλος, τό σύαβολον τής μετά συνέαεως ανδρείας. Βλ. Άλβανικαι μελέ· * [
τ αι, *Η  μετσφρασις τής Κ % Δια&ήχης είς τό * Αλβανικόν, ή'τε τον Γρηγορ. * Αργυροκασ τρι- \
του xai ή τοΰ Χριστοφορίδου έξεταζομένη άπό γλωσσικής, ερμηνευτικής και δογματικής j
απόψε ως κλπ.» Θεσσαλονίκη 1933, σ. 106 έ. ΙΙαρέκβασις* εδωκε δέ ήμΐν άφορμήν ή άλβ. λέ* j
ξις fjirle λόγος. Είς τόν Κουγέαν έλέγςαντα ήμάς άπηντήσαμεν περί τούτο» σοντριπτικώς είς }
τό « Κράτος τής άλη&είας τενλ.* ’ΑΟήναι 1944, σ, 137 — 139, Γενικώς περί τοδ γίνομαι ^λ, 
Ά^ηνάς, τό|ΐος Γ\ 316 £♦



νά μήν κολλήση τούς λοιπούς ή έδική σου ψώρα,
• (δτι τούς άμαρτάνοντας έλεγχε παρρησία,

τό λέγει 6 άπόστολος ώς καί ή έκκληιία),
Ι'να καί οί έπίλοιποι νά έχωσι τόν φόβον, ~
άκούοντες τήν άπείλήν καί φεύγωσι τήν λώβην _ · · ■
αύτήν, [πού] κυριεύεσαι και σέ καταδουλώνει, .

. -καί. σοϋ κεντρώνει τήν ψυχήν ώσάν μ! τό βελόνι. -
_ 95 καί φαίνεσαι ουτιδανός στόν κάθε άδελφόν σου, ,

καί μάλιστα είς τόν Χριστόν τόν πλάστην καί θεόν σου. 
καί φαίνεσαι παράδειγμα εις δλους τούς πατέρας,

, · είς τήν παρούσαν σου ζωήν καί νύκτας καί ήμέρας, ·
καί είναι άτιμία σου καί όνειδος μεγάλον,

100 δτι σέ κάμνει μασχαραν καί παίγνιον καί φαΟλον, 
άχρεΐον καί ουτιδανόν πλέον παρά τούς άλλους, 

φ. 48α γειτόνους σου καί μακρυνούς μικρούς τε καί μεγάλους, 
καί πλέον τό χειρότερον καί κατηγορημένον, 
που είσαι &εΐον οργανον καί χειροτονημ,ένον. ■

105 οργανον ϋ·εΐον, ιερόν ώς Ιερενς έ'/ρίο&ης,
■ καί συ μέ τό τουτοννιον ύστερον έκαπνΐσ&ης.

’Απαραιτήτου (') τοΟ καπνού εύλόγως ώς άχρείου, 
καί μένε πάντα εύμενώς στον. οίκον τού Κυρίου. ·. 
ήγουν στό μοναστήριον τοΰ τυχόντος αγίου 

110 καί λεΓψε άπό τόν καπνόν αυτόν τοΰ τουτουνίου, '  -
δτ’ είναι καταισχύνη σου είναι καί μολυσμός σου, ,~·

- καί μάλιστα άλλότριον τοΰ έπαγγέλματός σου.
ένώ ευρώ σε, άνθρωπε, έκεί, λέγει κρινώσε ' 
ό Κύριος ό πλάστης σου τόν κόπο σου πληρώσει* " -

115 έκαστος γάρ καί τόν μισθόν τοΟ έργου τοΰ ίδίου
λήψεται καθώ; γέγραπται, έκ πνεύματος άγιου. .
Τόν σπόρον, όπου έσπειρες, έκεΐνον καί θερίσεις, * ’
έχεις τό αυτεξούσιον καί κάμε ώς ορίσεις.

■ Όπακοή έστί ζωή, λέγει ή έκκλησία. ’ ’
- 120 θάνατος ή παρακοή, άδου οδός εύθεΐα.

’Έστιν καί άλλο τέταρτον (;) αυτό πού λίν μπουρνοθτι,(') 
καί βάνουν είς τήν μύτην τους καί καίγει σάν μπαροϋτι..

"· βαστάζει ώς έγκόλπιον ή δεξιά σου χέρα
καί δείχνεις καί· είς άλλουνοΰς τήν βρομεράν σαλτέραν (2)

• 1. *0 κ7)δ. άπαραιτείσθω καί ό τών Ίιοασ. άπ*ρετ(σθο.
1. Κατά τό «Λεξικόν άπλο ρωμαϊκόν γερμανικόν κ α ί ’ Ιταλικόν» τοδ Καρ. W eige l Leipaig 

1796, σ. 74*5: μπουρνουτούνι (μπουρνουτουτούνι) τό ταμπάκο (,μποορνοΰ τουρκιστί ή ρίς). τό δέ 
«τέταρτον» υποθέτω ότι θά ήτο τέτοιο· δ ιίτ ι  περί άλλων εϊδων δέν γράφει.

2. λέξις άθτραύριστος, ίσως παραφθορά τής σαλατιέρα- δθεν καί ή αλατιέρα. Κατά Πύρ-
λαν ή χρήσ.ς χοδ ταμβάκουΐΖναι μεχαγενεσ-.έρα. «Έγένετο  παρά βασιλίσοης έν Γαλλί<χ πασχοβ- 
σης υπό ήμικρανία'ς. Κατά μίμησιν ή κολακεία καί ή αύλοδουλωαύνη... επέβαλε τήν χρήσιν e l {  
τοδς κενοδόξους πλουοίοος καί τό όσφραίνεαΟαι κόνεως καπνοδ κατέστη συστατικόν εδγενβίας 
καί πολιτισμού. Οί παρου?:αζόμενοι ενώπιον των βασιλέων Λουδοβίκου ΙΓ '  και ΙΔ 'ι  έπβιδή οί 
βασιλείς ootot έπρεζάριζον πολϋ καί ό ταμβάκος Ιμβνεν εις τούς ρώΟωνας... έφερον ξύατρον 
καίθηλάκ.ον έν χερσί πλήρες ταμβάκου, τούς δέ ρώ·>ωνας είχον γεμάτους έκ τής πολυτίμου 
αυτής κόνεοις καί συνάμα έχρωμάτιζον έκ ταύτης καί τά μήλα του προσώπου, τά  81 ενδύματα 
είχον οζοντα έκ ταμβάκος... *0 Σουλτάνος Μωάμεθ ό Λ' (1035) άπηγόρευσε ταότην έπΐ Λοιν-ζ 
θανάτου, ό δέ τής Περσίας Σάχης έπΐ άποκοπή τής ρινός. άλλά καί έν Ά γ γ λ ί^  έπΐ ’ Ιακώβου 
Α' καί έν Δανιμζρκία έπΐ Χριστιαν<?δ Α ’ άπηγορεύΟη έιτΐ ποινή ραβδισμ'δν κα^ προστίμων» 
(Φοίβο* Η',ι ο, 83), > _ . - ·



ΑΧ1ΛΛΕΩ Σ ΒΑΝΤΖΙΟΥ,- συνϊαξιουχου χαθηγητοβ ·

ΟΙ ΕΥΕΡΓΕΤΑΙ ΤΣΕΠΕΛΟΒΟΥ ΚΑΙ Ο ΙΩ. ΔΟΥΜΑΣ
Μετά ψυχικής άγαλλιάσεως έντρυφών είς υήν 

έξονύχίσιν τών διαφόρων ’ Ηπειρωτικών μελετών, 
τών δημοσιβυομένων έν τφ περισπούδαστη Ί ίπ ε ι ·  
ρωχικφ Ιίεριοδικφ τή « ‘ Ηπειρωτική Έσχί:?'», ή ’.ις 
πλέον κατέστη πραγματική φωτός Ε στία  διαφω* 
τίζουσα τήν σκοτεινήν τής ’ Ηπείρου Ιστορίαν, δέν 
δύναμαι νά μή έκτιμήσω καί πάσας μέν τάς άλ- 
λας μελέτας, Ιδιαιτέρως δέ τάς άναφερομένας <ί>ς 
Συμβολήν εις τήν Ιστορίαν της χαΊ νά μή έπαινέ· 
σω πάντα δυνάμενον διά χών Μελετών του νά 
προσφέρω έστω καί όλίγα φρύγανα πρός Ινίσχυ- 
σιν τής φλογός, τής διά τής «Ήπειρωτ. 'Κσχίας» 
άναπεμπομίνης.

Νχ μού έπιτρέψη χαΙ 6 έκλεκτός τού Περιοδι
κού συνεργάτης χ. Νικ. Πατσέλης νά τφ άπονεί- 
μφ τόν δίκαιον Ιτταινον διά τήν μελέτην του «*Η  
ΣνμβοΧή rt fv  Ή π ε ιρ ω τώ ν  εις τήν πολιτικήν, 
ηοινωνιχήν... ίξέΧ ιξ ιν  τής χώραςν, προϊόν βα- 
Οείας του ένσκήψεως έπΐ χών πηγφν, άφ* Γον έπο- 
τίσΟη. Κίναι δντως μία εργασία 'πολύτιμος, διά 
νά διαλάμψΉ ή δράσις πολλών ’Ππειρωτών, οί ό
ποιοι, άφανεΐς αύτοί καί λησμονημένοι, συνετέ- 
λβσαν είς τό κοινωνικόν καί πολιτικόν μεγαλεΐ- 
ον τής Γενικής ΙΙατρίδος, πριν ή τά ονόματα αύ- 
τών τελείως άποσβέσ^ ή λήθη, ή μάλλον ή γενική 
άπό τού σκοτεινού τούτου αΐώνος τής ύλης καί 
τών Ατομικών συμφερόντων αδιαφορία.

Mol έφάνη όμως περίεργον, πώς διέλαΟβ τήν 
προσοχήν του ή καταγωγή τΓον άειμνήστων μεγά
λων ‘ΗπειρωτώΥ Ίωάννου καί Γεωργίου Δούμα, 
γνωστών δχι μόνον εις τήν "Ηπειρον, ή οποία κα- 
τενόησε τήΥ πατριωτικήν ύποστήριξιν Εκατοντά
δων ΊΙπειρωτών έν τή ύπηρεσί:* τού £ιδηροδρό-

φ. 486 δανδίζείς κα! δανείζεσαι Ινδόν τής
|έ*κλγ]3ίας,

12ί> ώ τ?); άπανΟρωπόη^ος και φαύλης
[συνήθειας!

καί γίνβσαι παράδειγμα μάλιστα ά-
|πισ:ίας,

μέ δλονόποΟ λέγεσαι τίκνοντής έκ·
, (κλησίας.

"Οποιος jxivsi τό τοντοννι, $χ$* ψ*Χον
|r̂  yovgovvi

£ / ι οιος n ive i τό  μ π ονρν οΰ τ ι ,  v d  r o f l  

[jic/UhoDv τήν μύτη,
Τίλο; καί χάρις»

μου ΣΠΑΠ, άλλά καί είς σύμπαν τό Πανελλή
νιον διά τήν παροίμιώδη φιλοπατρίαν καί τόν το
πικισμόν των προς πάν ό,τι 'Ηπειρωτικόν. Διότι* 
είτε εξ έσφαλμένων πληροφοριών είτε έκ παρα
δρομής άνβγράφη όχι άμφότβροι κατάγονται έκ 
Καπεσόβου τού Ζχγορίου, έν ώ κατάγονται έκ 
Τσεπελόβον  τού Ζαγορίου, τόσην σχέσιν εχοντες 
πρός τό Καπέοοβον, ό 3ον ή προστατευτική των 
χεΙρ ετάΟη καί έπΐ πολλών Καπεσοβιτών. ΙΙοία 
τρανωτέρχ περί τούτου άπόδειξις άπό τό δτι ή 
πατρική των οΙκία εύρίσκετο είς Τσεπέλοβον καί 
έπΐ ταύχης ε ίχ ϊ κτισΟή τό ώραϊον καί καλλιμάρ
μαρον ΙΙαρΟεναγωγεΐον, τό ήδη Λιδχκτήριον τής 
Κοίνότητος, άλάΟητον καί αιώνιον μνημ^Ιον καί 
μαρτύριον τής καταγωγής των; *Η έπΐ τού Διδα
κτηρίου πλάξ καί ή έπιγραφή δέν άπβσβέσΟη ου- 
τβ Οχ άποσββσΟή, όιιως άϊξβσβίσΟη ή μάλλον κα- 
τβστρχφη καί τό εικόνισμα, ώς στήλη άναθηματι- 
κή, παρά τήν Γέφυραν τού Λυκοστόμοο, έπΐ τής 
όποίας άνεγράφετο τό ονομα τού Κτίτορος τής 
Γεφύρας Γ. Βίκχ έκ Τσεπελόβου. Είναι εγκλη
ματική ή άχαριστία αύίή έκ μέρους τής άρμοδί* 
ας υπηρεσίας. Καί επειτα πώς Ιχομεν τήν άπαί- 
τησιν νά περισωΟή δ,τι δυνατόν έκ τής σκοτει
νής Ιστορίας τής ’Ηπείρου, έφ* όσον άφανίζον* 
ται καί ενεπίγραφοι πλάκες; ,

Καί οφείλω χάριτας βΐς τόν κ. ΙΙατσέλην, διό· 
τι μοί έδόθη άφορμή εν τή άποκαταστάσει τής 
άληΟείας, νά άφιερώσω όλίγας λέξεις δσον άφο- 
ρ̂ Ι χήν καθόλου δράσιν τής εδεργετικής Οίκογε- 
νείας Δούμα, άρχόμενος άκό τού πάππου των, με
γάλου εύεργίτου τής Κοινότητος *Ιω. Λούμα, συμ- 
πληρών, ώ ; πρός τούτο μόνον, τήν άξιόζηλον με
λέτην τού κ. Πατσέλη.

"Ολη ή Ήπειρος γνωρίζει δτι τό Ζχγόριον εί- 
χεν άποκληΟεί άλλοχε, καί δικα^ς, χηνενμντ ι-  
η f) τής *Ηπεΐοον άχρόπολις», λόγ^> τής έξ ιδιο
συγκρασίας επιδόσεως τών Ζαγορ:σ(ων βΐς τά 
Γράμματα, άλλά καί λόγψ τών πολλών ές έκά- 
στου χωρίου Κύεργεχών, οί 0notoi άπό τής ςένης, 
τόσον ένίσχυσαν ύλικώς τήν έν Ζαγορίψ έκπαί- 
δευσιν. Διαρκούσης τής πολιορκίας τών Ίωχννί- 
νων ΙπΙ τής δυνχσχείας τού αίμοβόρου Ά λ ή  — 
Μασά, ό Μέγας τοΰ Γένους Διδάσκαλος Άναστ. 
-ακβλλάριος έκ Βραδέτου» μαθητής τού Μεγάλου 
*Γαλίδχ, δ,ω^γάνωίεν *Κλληνικ^ν -χολήν έν 
Κουκουλ((}> τού Ζαγορίου, είς τήν όποίαν έφ^ίχων 
έκ διαφόρων χωρίων 150 λογάδες μαΟηταί—κατά 
τήν μαρτυρίαν τού ’ΙατροφιλοΟόφου Γούδα—ο\ f

ι



«H fieifrft+IKH  E i t lA »

όποιο; έξαπεβτίλλοντο ώς διδάσκαλοι πανταχοΰ 
της Ελλάδος.

ΕΙς έξ αΰτών 6 δποΐος καί συνειργάζετο μετ' 
αΰτοΰ, ήτο καί ό έκ Τσεπελόβου διδάσκαλος Σάβ
βας, έπί πεντηκονταετίαν διδάξας καί άποθανών 
έπί τής Ιδρας, παρ’ ώ έφοίτησε καί ό Φιλ. Κου- 
σίδης καί υπό τού οποίου, γέροντος τότε, ήρύσθην 
τάς πληροφορίας. "Οτι δηλ. είς τήν Ελληνικήν 
Σχολήν Τσεπελόβου έφοίτων‘2Ο μαθηταί, διδασκό
μενοι Έλληνας καί Λατίνους συγγραφείς, τήν 
Γαλλικήν καί ’ Ιταλικήν καί ότι ό Σάββας άλλη* 
γραφών μετά τών έν τή ξένη ευεργετών συνετέ- 
λεσε νά ιδρυθή έν Τσεπελόβι;) σπουδαία βιβλιοθή
κη. ώς έπί τό πλεΐστον με έκδόσεις τών Ζωσιμά- 
δων, μέ λεξικά τοδ Γαζή καί τά Κυριακοδρόμια, 
είς τγ>ν οποίαν καί ήμεΐς τότε νεαροί έκπαιδευτι- 
κοί ένετρυφήσαμεν, καί ή οποία κατεστάφη κατά 
τήν έπί τοΰ απελευθερωτικού άγώνος τοΰ 1*2— 13 
έπιδρομήν τών ’Αλβανών. Εις τήν Βιβλιοθήκην 
μου σώζονται είσέτι τόμοι τοΰ ΙΙλουτάρχου, έκδο- 
θέντε? έπιμελεία καί άναλώμαοι τών ευεργετών 
Γ. Βικα καί Ίω .  Δούμα. Είς τήν αλληλογραφίαν 
ταύτην οφείλεται κατά μέγα μέρος καί ή άνά- 
δειξις τόσων ευεργετών έν Τσεπελόβψ καί ό έκ- 

. παιδευτικός οργασμός είς τήν Ιδιαιτέραν μου ΙΙα- 
τρίδα.

Ό τ ε  προ εξηκονταετίας Ιδίδασκον είς τήν 
Ελληνικήν Σχολήν τοΰ Τσεπελόβου, άνεϋρον καί 
τήν αλληλογραφίαν τών διαφόρων ευεργετών τής 
Κοινότητος, έκ τής οποίας ήρύσθην τάς μάλλον 
ένδιαφερούσας πληροφορίας διά νά ασχοληθώ μέ 
τήν βιβλιογραφίαν έκάατο» έξ αυτών, όχι μόνον 
χάριν τής ιστορίας, άλλ’ ιδιαιτέρως, διά νά απο
δείξω δτι οί εΰεργέται άνήκον ώς έπί τό πλείστον 
είς τά κατώτερα καί πτωχικώτερα κοινωνικά 
στρώματα καί νά τονίσω, πόσην άξίαν Ιχει ό εΰ- 
βργέτης, δταν ζών ετι ευεργετεί. ’Επ’ αΰτών οτη- 
ριζόμενος ρίπτω όλίγα απέριττα άνθη είς τήν 
ιστορίαν το ί  χωρίου μου καί δή είς τήν ιστορίαν 
τών εΟεργετών του.

Ήσαν πολλοί οί εΰεργέται τοΰ Τσεπελόβου, 
δπως καί κάθε χωρίον τοΰ Ζαγορίου είχε τους 
ίδικούς του εΰεργέτας. Μεταξύ αυτών έξέχουσαν 
θέσιν κατέχει ό Εθνικός ευεργέτης *Αναστάσιος 
Τοονφλης, ιππότης τοΰ τάγματος τοΰ Σωτήρος, 
όπως τόν άπεκάλεσεν ή Ελληνική Κυβέρνησις, 
άπονείμασα είς αδτόν τόν Μεγαλόσταυρον τοΰ Σω
τήρος, καί περί τοϋ όποίου άλλοτε θά άσχοληθώ- 
μεν, ό Γεώργιος Βίκας, ό γνωστός Κτίτωρ τής 
Γεφύρας τοΰ Λυκοστόμου, έκ τοΰ κληροδοτήματος 
τοδ δποίου συνετηρειτο τό Ελληνικόν Σχολεΐον, 
διενέμοντο καθ’ εξαμηνίαν βοηθήματα είς τάς 
πτωχοτέρας οίκογενείας, διετίθετο Εν προκοδότη- 
μα είς Sv κατ’ έτος πτωχόν κοράσιον, διετηρείτο 
τό Κοινοτικόν φαρμακεΐον, έκτίσθητό καλλιμάρ
μαρον Δημοτ» Σχολεΐον, ό Ιατρός Πετρινός, ό 
Ιατρός Πολνχρόνης έκ τοΰ κληροδοτήματος τοΰ 
όποίου επληρώνετο ό φόρος επιτηδεύματος τών 
πτωχών καί &. 'Αλησμόνητος δέ παραμένει ο */* 
ωάννης Δον μας, τοΰ όποίου καί οί έπίγονοι έξη- 
κολούθουν τό ευεργετικόν των εργον. Καί περί 
»&;©& πλέον 6 λόγος.

Ουτος κατήγετο έκ πτωχότατης οίκογενείας 
τοΰ Τσεπελόβου καί μικρός άπορφανισθείς διετέ- 
λει υπό τήν προστασίαν μιας θείας του, ότι ένε- 
φανίοθη είς τήν Σχολήν τοΰ Τσεπελόβου κάποιος 
παλαιός Τσεπελοβίτης πλούσιος, εμπορευόμενος 
έν Ρωσσία, ό όποιος έζήτησε παρά τοΰ Διδασκά
λου δύο πτωχά παιδία, διακρινόμενα διά τό ήθος 
καί τήν έπιμέλειαν, ΐνα τά προσλάβη είς τήν έρ- 
γασίαν του έν Κισνοβίφ τής Ρωσσίας καί τά  άνα- 
ναδείξη. Ό  Διδάσκαλος τοΰ συνέστησε πρό παντός 
τόν Ίω .  Δούμαν, τόν όποιον καί παρέλαβε μεθ’ 
εαυτού. Ό  χαρακτήρ του, ή είς τό εργον του άφο- 
σίωσις, ή έντιμότης του, ή ευφυΐα του, τό σπιν
θηροβόλον πνεϋμά του, έφείλκυσαν τόσον τήν προ
σοχήν τοΰ κυρίου του, ώστε πολύ ενωρίς τόν κα
τέστησε συνέταιρον καί διάδοχον τοΰ καταστήμα
τος μετά τόν θάνατόν του. Ή  τιμιότης του κα ΙΙ-  
διαιτέρως ή πρός τό θειον εΰσέβί’.ά του καί τό 
θρησκευτικόν του συναίσθημα, γιγαντούμενον καί 
μέ τήν φιλοπατρίαν του, συνετέλεσαν, ώστε νά 
άποκτήση τήν βαθεΐαν έκτίμησιν τών εκεΐ όμο- 
γενών.

Καί μόλις ή τύχη ήρχισε νά προσμειδιά είς 
τάς έπιχειρήσε.ς του, έθεώρησε καθήκον του νά 
άποστάλλη βοθήματα είς πτωχάς οίκογενείας τής 
Πατρίδας τοο, είς τάς ’Εκκλησίας, Ιδιαίτερον δέ 
έπίδομα καθάρισε διά τόν γέροντα ήδη διδάσκα
λόν του μέχρι τοΰ θανάτου του. Δέν παρήλθβ πο
λύς χρόνος καί άπέστειλε χό άναγκαΐον ποσόν 
πρός άνοικοδόμησιν έπί τής παλαιάς πατρικής 
του οικίας καλλιμαρμάρου καί εΰρυχώρου Παρ
θεναγωγείου μέ αίθουσας Διδασκαλίας, Νηπιαγω
γείου μέ ωραίας εικονογραφίας έκ τής Π. καί 
Κ. Διαθήκης, έκθέσεως ειδών χειροτεχνίας, Ύφαν,- 
τηρίου, Κοινοτικού Γραφείου, κατοικίας τών Δι- 
δασκαλισσών καί τής υπηρεσίας, μέ μίαν ΰποχρέ- 
ωσιν, νά κατοική εις £ν τών δωματίων του ή 
γραΐα θεία του, ή οποία δρφανόν τόν είχε προ
στατεύσει.

Δέν παρήλθε πολΰς χρόνος καί οί προύχοντες 
τοΰ χ<»ρίου έξεδίωξαν τήν γραίαν θείαν έκ τοΰ 
Σχολείου, είς τήν οποίαν προσέφερον άλλο π τω 
χικόν οίκημα, *Η γραΐα θεία, ή οποία βαρέως 
έφερε τήν έκρίζωσιν άπό τής πατρικής της οικίας, 
όπως ήτο επόμενον, άνέφερεν είς τόν ανεψιόν της 
τήν βέβηλον ταύτην πράξιν τών ’Εφόρων, ό όποιος 
εγραψεν είς τόν Πρωθιερέα τής Κοινότητος τήν 
εξής επιστολήν. Τήν έπιστολήν ταύτην διετήρει 
είς τά άρχεία του ό άποθανών ήδη προκάτοχός 
μου. Κ. Σέτζης, τήν όποίαν έθίώρησα τότε εύλο
γον νά αντιγράψω είς τό έξώφυλλον τής έκδόσβως 
τοΰ Πλουτάρχου, άποτιθειμένου είς τήν Βιβλιοθή
κην μου καί τό άντίγραφον τής οποίας ά*εκάλυ- 
ψα κατά τύχην εσχάτως άναδιφών νά άνεύρω καί 
άλλας μου έπ' αΰτών σημειώσεις. ,

♦Δέν έπίστευα ποτέ δτι ό Σατανάς θά εστην· 
τόν θρόνον του είς τάς καρδίας σας, ΐνα έξαπολύ- 
οχ\ όλην του τήν άχαριστίαν άπέναντί μου. Σάς 
ένόμ.ζα θεοσεβεστδρους, ένόμιζα δτι διατηρεΐτ· 
καί σείς τήν Πατροπαράδοτον ευγνωμοσύνην, τήν 
σπουδαιοτέραν Εΰαγγελικήν καί 'Ελληνικήν άρε- 
τήν. Ά λ λ *  άντ’ αΰτής έθβωρήοατ» εύλογον νλ λά-



ή Μ «ΗπέιΡήΐΐΚΗ e i f iA »

βητε τήν σκοτεινήν Απόφασιν νά έκδιώξητε άπό 
τής πατρικής της οΙκίας τήν γραίαν θείαν μου. 
βΐς τήν όποίαν οφείλω τήν ζωήν, τήν προστα* 
σίαν, τήν Ανατροφήν καί τόν Χριστιανικόν δρό
μον. Οδχ ήττον ώς καλός Χριστιανός σάς συγχω
ρώ, άλλά πρό^τιμωρίαν σάς αποστέλλω 300 φλω- 
ρία, ϊνα τά  διανείμητε είς τάς πτωχοτέρας οίκο- 
γενείας τοδ χωρίου μου. “Ας σάς χρησιμεύω ή τ ι 
μωρία αδτή ώς παράδειγμα».

Φαντάζεσθε τήν Αγανάκτησιν τής λοιπής Κοι- 
νότητος ευθύς, ώς έγνώσΟη ιό περιεχόμενον τής 
επιστολής. 'Η *Κφορία αμέσως έπαύθη κ'αί άνετέ- 
θη είς τους ιερείς τής Κοινότητος ό προσωρινός 
διακανονισμός τοδ ζητήματος. Έ ν  τι]> μεταξύ ό Αεί
μνηστος Ίω .  Δούμας συνέταττε τήν Διαθήκην του, 
τής όποίας τά κυριώτβρα σημεία ήσαν τά ε;ής. 
Δέον νά ληφθή ύπ* όψει δτι τά ποσά υπολογίζον- 
το βϊς ρούβλια, μετατρεπόμενα εις χρυσΑς δραχ- 
μάς,σύμφωνα πρός τάς νομισματικάς διακυμάνσεις.

α) Ένιοχύετο τό Όρφανοτροφείον Χατζηκώστα 
Ι ν ’Αθήναις, ϊνα φοιτώσιν έν αύτ<]> δωρεάν δύο Ικ 
Τσεπελόβου υπότροφοι, δικαιούμενοι μετά τήν άπο· 
φοίτησίν των νά λαμβάνουν άνά 200 χρυσάς δραχ- 
μάς, ήτοι 10 χρυσά είκοσόφραγκα διά τήν αγοράν 
τών εργαλείων των καί Ιν μουσικόν όργανον.

6) ‘Εξησφαλίζετο ή μισθοδοσία τοδ προσωπι- 
κοδ τοδ Παρθεναγωγείου, Αποτελουμένου έκ μιας 
διδασκαλίσσης, Αποφοίτου άνωτέρας Σχολής, ,ιιάς 
Νηπιαγωγού καί μιας 'Γφαντρίας.— (Σημ. Τό προ· 
σωπικόν τούτο ένΟυμοδμαι καυά τήν παιδικήν μου 
ήλικίαν, δπως ενθυμούμαι καί τήν πρώτην Διευ
θύντριαν έξ ’ Αθηνών, όνομαζομένην 'Αγγελικήν, 
Απόφοιτον τού άρτι ίδρυθέντος Διδασκαλείου τής 
Φιλεκπαιδευτικής Αδελφότητος 'Αθηνών).

γ )  Πρός προικοδότησιν ενός κατ' έτος πτω
χού κορασίου έκ Τσεπελόβου έκ δραχμών χρυ
σών *250.

δ) ΙΙρός διανομήν εις τάς πτωχοτέρας οίκογε- 
νείας καί όρφανά δραχμαί 1000 χρυσαϊ καθ’ εξα
μηνίαν.

ε ) At* υποτροφίαν ένός νέου εκ Τσεπελόδου 
πρός τελειοποίησιν τών σπουδών του είς Πολυτε- 
χνεϊον τής Γερμανίας Ανά 200 δρχ. χρυσάς κατά 
μήνα.—(Σημ. *ύς υποτρόφους εις τήν Κύρώπην έν- 
θυμούμεθα τους έκ Τσεπελόβου Αδελφούς Κου* 
τσαύτη, διότι λόγφ τής έλαστικότητος τής σχετι
κής διατάξεως τής διαθήκης, ή όποία δ£ν περιώ- 
ρνζε τήν υποτροφίαν είς μόνους Ίίπειρώτας. ή Ζα* 
γορισίους, ά λλ ’ «πε'δή διελάμβανε τό δτι «εν έλ- 
λείψει υποτρόφων Ζαγορισίων δύνανιαι νά άπο· 
οτέλλωνται τοιοδτοι καί έκ τής έλευθέρας Ε λ λ ά 
δος», διά τοδτο έπετύγχανον ταύτην καί πολλοί έκ 
τής έλευθέρας Ιπιτήδειοι, τόσι^ μάλλον, καθ* δοον 
*ό ποσόν τούτο δέν έπήρκει πρός συντήρηαιν ένός 
Υποτρόφου εις Γερμανίαν).

Έ ν  τή διαθήκη καθωρίζοντο διάφορα βοηθήμα
τα είς τους Ναούς, είς έπιζώντας συγγενείς, είς 
έξωραϊσμόν κοινοτικών καταστημάτων, έπισκευήν 
γεφυρών καί βρύσεων. *βς επιτρόπους καί έκτελε- 
οτάς τής Διαθήκης καθώριζε μεταξύ ιϊλλων, κυ
ρίως τόν ανεψιόν του Ίωάννην Δούμαν, τόν γνω
στόν εις τους καλαιοτέρους πρώτον Διευθυντήν 
τού Σιδηροδρόμου Σπαπ, τού όποίου ή ιλαρά καί 
σοβαρά φυσιογνωμία μέ τήν μακράν του γενειάδα 
θά μοϋ μείνη ανεξάλειπτος, όταν ήρχετο έφ* άμά- 
ξη<: είς τό Ιπί τής όδού Θεμιστοκλέους τότε γρα- 
φείον τού Σιδηροδρόμου, Ανοικτόν νυκτός καί ήμέ- 
ρας είς πάντα Ήπειρώτην καί ιδιαιτέρως Ζαγο- 
ρίσιον καί δή Τσεπελοβίτην,

Τούτον άποθανόντα διεδέχθη είς τήν Διεύθυν- 
σιν τών Σιδηροδρόμων ό γνωστός είς τό πανελλή- > 
νιον ώς θερμός πατριώτης καί λάτρης τής 'Ηπεί
ρου καί ιδιαιτέρως τού Ζαγορίου, μηχανικός Γ ε 
ώργιος Δούμας, είς τόν όποιον ώς βουλευτήν τό
τε. ώφείλετο ή διάνοιξις τής όδού μέχρι Άσπραγ- 
γέλων, ό όποιος πολλάκις μετά τής οίκογενείας .
του έπεσκέφθη τήν ιδιαιτέραν του πατρίδα, τό 
Τσεπέλοβον, καί μετά τού όποίου εΤχον τό εύτύ- 
χη·ια να συνδεΟώ διά τής ΰπ’ αύτού, ώς άναδόχου 
βαπτίσεως τής μικροτέρας μου κόρης. Πας έπαι
νος καί παν έγκώμιον είς τόν μέγαν αυτόν πατρι- ' 
ώτην ήΗελε θεωρηθή έκ μέρους μου Ασύγγνωστος 
κολακεία. Ή  Ανωτερότης τού χ4ρακτήρος του, ό 
πατριωτισμός του, ή λατρεία του πρός τήν νΗπει- 
ρον καί ιδιαιτέρως τό Ζαγόριον Απόκειται πρός 
μίμησιν παράδειγμα διά πάντα Ιν τή ξένη δια- V  
μένοντα Ήπειρώτην κατά τήν έποχήν ταύτην, 
κατά τήν όποίαν τείνουν νά Αμβλυνθούν καί τΑ εδ- - :
γενέστερα ιδεώδη. ΤΑ ΑνταρτικΑ Σώματα κατά . ^
τους Απελευθερωτικούς Αγώνας τού 12—13, τΑ 
όποία τόσον συνετίλεσαν εις τήν ένίσχυσιν αδτών %i 
καί τήν προστασίαν τοδ Αμάχου «πληθυσμού τής 
Ηπείρου καί διά τά όποία κατηνάλωσε μέγα μέ- .■*? 
ρος τής περιουσίας του, όφείλονταί είς αδτόν. Τά *1 
οικογενειακά του όμως πλήγματα καί ή φιλάν- 
θρωπική καί πατριωτική δράσις τής ζώσης χήρας j,| 
δέν δύν^νται παρά νά κινήσουν τήν πρός τήν μνή
μην του συμπάθειαν παντός Ήπειρώτου. |

Αέν πιάτβύω όμως όα  ό Αγαπητός κ. Πατσέ- ύ
λης νά μού καταλογίση ώ ;  Απρέπειαν, έπειδή |
έτόλμησα νά διορθώσω μίαν του Ισφαλμένην πλη- |
ροφορίαν, δτι κατήγετο έκ Καπεσόδου, τό όποιον I
πολλούς καί μεγάλους άνδρας παρήγβγε, καί Ιδι- ί
αιτέρως τούς εδεργέτας ’ Αδελφούς Πασχάλη μέ 
τήν Ιίασχάλειον Σχολήν, τήν προοριζο4ένην νΑ J I  
λειτουργήση ώς Εμπορική Σχολή, πράγμα τό r 
όποιον ούδίποτ»- έπραγματοποιήθη διά λόγους, ο^ς | 
είς Αλλην μας μελέτην θά πραγματευθώμεν. , j



ΣΩΤΗΡΙΟΥ I. ΔΑ Κ Α Ρ Η , . ,, ν .

Έπιμελητοΰ Κλασσικών ’Αρχαιοτήτων ’Ηπείρου , . ,

Η ΕΘΝΙΚΟΤΗΣ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ. ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ
Μ ' I

Τό ζήτημα περι της εθνικότητος τών αρχαίων Ήπειροκών εξακολουθεί, φαί
νεται, νά παραμένει ά\οιχτό, παρ’ δλη την μειονεκτική θέση, στην οποία βρίσκεται 
ή άίϊοψιι, πού άρνεΐται την ελληνική καταγοίγή των. Τελευταία ακόμα είδε τό φως 
τής δημοσιότητος μελέτη τοΰ μεγαλύτερου σύγχρονου ερευνητοΰ τής αρχαίας Ε λ 
ληνικής θρησκείας, τοΰ Martin Nilsson ό όποιος συντάσσ^αι αδίστακτα μέ τή θέ
ση αυτή ( ') · Κι* αυτήν ακόμα τί) Δωδιυνη, πού σέ μιά μελέτη των νεανικών χρόνων 
του ο σοφός θρησκειολόγος τήν χαρακτήριζε σαν νησίδα ελληνική ανάμεσα άπό 
βαρβαρικά φύλα (s), κι* αυτήν τή Δωδώνη ό Nilsson δέν τή θεωρεί πιά ελληνική. Στις 
σελίδες της « ’ Η π ε ι ρ ω τ ι κ ή ς  Ε σ τ ί α ς »  (τευχ. 9, ’ Ιανουάριος 1953 σ. 
3—12) είδε τό φως μιά σύντομη απολογία υπέρ τής έλληνικότητος τών αρχαίων 
Ήπειρωτών, ή πιο εμβριθής και γενναία, τό περ'ι τής έθνικόιητος τών Ήπειρωτών 
κεφάλαιο τοΰ εξοχωτέρου ιστορικού τοΰ αιώνος μας, τοΰ Κ. J. Beltocli (3). Στο κεφά
λαιο αύιό δ Γερμανός Ιστορικός μέ τήν οξύτητα, πού τόν διακρίνει, υποστηρίζει 
δτι ού'ιε οί αντιφατικές άλλωστε μαρτυρίες τών αρχαίων ούτε τά ολίγα προελλην,ι* 
κά τοπωνύμια είναι δυνατόν νά στηρίξουν σοβαρά τήν άποψη τής βαρβαρικής κα
ταγωγής τών αρχαίων Ήπε'ρωτών. Πολλά άπό τά προελληνικά τοπωνύμια άπο* 
δείχνει ελληνικά, τά πραγματικά ξενότροπα δέν αποτελούν, παρατηρεί, μοναδικό πα· 
ράδειγμα γιά τήν ’Ήπειρο. Τέτοια τοπωνύμια, συχνά σέ μεγαλύτερη αναλογία, απαν
τούν σιή Στερεά Ελλάδα καΐστήν Πελοπόννησο, τών όποιων ή έλληνικυτης ποτέ δέν 
άμφισβητήθηκε. Έξηγεΐ ακόμα ό Ιστορικός τούς λόγους γιά τούς οποίους δόκιμοι 
συγγραφείς τής αρχαιότητας, σάν τό Θουκυδίδη, χαρακτήρισαν τούς Ήπειρώτας βαρ* 
βάρους, δίνει τή σωστή ερμηνεία τών χ /ρακιηρισμών αύτών καί διατυπίόνει Επι
χειρήματα, πού συνηγορούν υπέρ τής ελληνικής καταγωγής τών Ήπειρωτών. Στο 
ζήτημα αύτό άξιολογώτατη συμβολή αποτελούν ο! νεώτερες μελέτες τοΰ ύφηγητοΰ 
Κ. Ν. Hammond ( 4) και τοΰ ΚαΟηγητοΰ κ. Δ. Εύαγγ*λίδη (δ). ' ,

Είναι εντούτοις χαρακτηριστικό διι και ή άποψη περι τής βαρβαρικής κατα
γωγής τών αρχαίων Ήπειρωτών εξακολουθεί νά προσελκύει σοβαρούς έρευνητάς 
τοΰ κύρους τοΰ Μ. Nilsson ά'ν κα'ι ιό βάρος τών έπιχειρημάτων καταφανώς κλίνει 
Λρός τήν άντίθετη πλευρά τής πλάστιγγος, υπέρ τής Ελληνικής εθνικότητος τών 
«ρογόνων μας. * Αναμφισβήτητα στο επίμαχο αυτό πρόβλημα θά δώσει τήν οριστική 
«αι τελβσίδικη Απάντηση ή πρόοδος τών αρχαιολογικών ερευνών καί tqs προκύπτον



τα ές αυτών εθνολογικά πορίσματα. Για τό λόγο αυτό θεωρούμε σκόπιμο, δσο 
πρόωρο κι' αν είναι ακόμη, νά εκθέσουμε εδώ σέ συντομία τις πρώτες διαπιστώσεις, 
πού επιτρέπουν οί μέχρι σήμερα αρχαιολογικές ερευνάς, Όι οποίες διεξάγονται στην

χεντρική κυρίως ’Ήπειρο.
ΙΙολύς λόγος εγινε ώς τώρα για τά προελλην;κά τοπωνύμια τής αρχαίας 'Η 

πείρου· τά όποια ανέρχονται περίπου σέ δεκαπέντε (")· Τά πλεϊστα είναι μικρασια
τικής καταγωγής. Στο σημείο αυτό πολύ διαφωιστικές είναι οί παρατηρήσΕίς τών 
Blegeti καί H aley. ( ;) Κατ’ αύιούς ή συχνό της τών προελληνικών τοπωνυμίων στην 
ελληνική χερσόνησο είναι μεγαλύτερη στην Κρήτη, Κυκλάδες, ανατολική Πελοπόν
νησο και ανατολική Στερεά Ελλάδα ( Φ α ι σ τ ό ς , ·  Κ ν ω σ ό ς ,  Τ  ί ρ υ ν ς , 
Κ ό ρ ι ν θ ο ς ,  ' Ι λ ι σ ό ς  κ.λ.π.) και άποβαίνη δισρκώς ασθενέστερη, δσο 
προχωρούμε προ τή βόρειο και τη δυτική ’ιδίως Ελλάδα. Ή  διασπορά δηλ. τών 
μικρασιατικών τοπωνυμίων σχηματίζει ενα ριπίδιο, μέ κέντρο τήν Κρήτη και τις 
Κυκλάδες, τοΰ οποίου οί ριπίδες διακλαδ.ζονται πυκνότερες στην ανατολική Πελο
πόννησο και Στερεά Ελλάδα και διαρκώς άραιουμένες στη βόρειο και δυτική προ
πάντων Ελλάδα. Επειδή τήν ίδια διάταξη παρουσιάζει και 6 πρωτοελλαδικός πο* 
λιτισμός πού σημειώνεται νωρίτερα στη νότιο Ελλάδα, γύρω στά 3000 π.χ. καί 
διαρκώς βραδύτερα, δσο προχωρούμε πρός βοροάν και δυσμάς, κι' επειδή τά ίχνη 
τοΰ πολιτισμοΰ αύτοΰ και συγγενή τοπωνύμια άπαντονν καί στή Μ. Άσία, επιται 
δτι ό λαός αύτός, πού κατέλαβε τήν Ελλάδα στις αρχές τής Γ '  π.χ. χιλιετηρίδος, 
είσήγαγε τή χρήση. τοΰ χαλκοΰ καί κατέστρίψε εν μέρει τον παλαιότερο νεολιθικο 
πολιτισμό πού άφωρμήθηκε άπό τήν νοτιοδυτική Μ, Άσία .

Σύμφωνα μέ τις διαπιστώσεις αί'τες θά πρέπει \ά δεχτούμε οη τμήμα τοΰ 
μικρασιατικοΰ λαοΰ εφτασε κι* εγκαταστάθηκε καί στήν Ήπειρο, αφήνοντας γ ά 
σφραγίδα καί γιά κληρονομιά τοΰ πολιτισμοΰ των τά γνωστά ’Ηπειρωτικά τοπω
νύμια ( Λ ά ρ ι σ α ,  Μ ο λ ο σ σ ο ί ,  Θ ύ α μ ι ς ,  Θ ύ α μ ο ς ,  Κ ό σ σ ο ς ,  
Π ί ν δ ο ς ,  Τ ρ ι π ό λ ι σ σ ο ι ,  Κ ε λ υ δ ν ό ς ,  Κ ρ ά θ ι ς ,  Ώ ρ ω π ό ς ,  
Σ ε σ ά ρ η θ ο ς .  κ.λ.π.) Στήν £κδ< χή αυτή άντιστρητεύονται, προκειμέ\ου περί 
τής ’Ηπείρου, λόγοι σοβαροί. Ού?έ τό παραμικρό ίχνος τοΰ μικρασιατικοΰ πολιτι
σμού, Ικιός ιών τοπωνυμίων, δέν άποκαλύφθηκε μέχρι σήμερα στήν Ήπειρο. Τά 
χαρακτηριστικώτερα αγγεία τοΰ λαοΟ αύτοΰ, τά ραμφόστομα αγγεία, γνωστά ώς

\ % * Λ / > > C * 3 \ 3 /
Sauce-Boats και το πρωτόγονο βερνίκι, με το οποίο εκαλυπταν συχνά τις επιφά
νειες τών αγγείων urfirnia λείπουν επί τοΰ παρόντος εντελώς άπό τήν κεραμεική τής 
’ Ηπείρου. Τό φαινόμενο είναι φυσικό, γιατί ό λαος αυτός τής Μ. ’Ασίας ενδια* 
φέρονταν κυρίως γιά περιοχές παράλιες καί πεδεινές και γενικά προσιτέ; άπό τή θά
λασσα. Ή  Ήπειρος είναι ή πιο απομακρυσμένη καί ή πιο απρόσιτη, περιοχή τής- 
‘Ελλάδος γιά τό μεσογεακό αυτό λαό, πού ίγκαθισκΐ τ;ς πολυάριί)μίς αποικίες του 
στην έλλαδική χερσόνησ). Έ τ ί  πλέον γιά μερικά τουλάχιστον άπό τά προελληνικά 
τοπωνύμια είναι βέβαιο δτι έφθασαν στήν Ήπειρο δυο περίπου χιλιετηρίδες αργό
τερα, κατά τό τέλο$ τής υστεροελλαδικές περιόδου (1200— 1100 π.χ.) Τό προελλη- 
νικό τοπωνύμιο π.χ. Μ ο λ ο σ σ ό ς (*) καί to όνομα Π  α σ σ α ρ ώ ν , (*) ή πρωτεύου
σα twy Μολοσσών δφτασαν στήν Ήπειρο κατά τά τέλη τοΰ 1Β" π.Χ. αϊώνος, προ*



ερχόμενα καθ' ολες τις ενδείξεις από τη δυτική Μακεδονία (*). Είναι επομένως πολύ 
αμφίβολη ή υπόθεση, δτι φορείς τών προελληνικών τοπωνυμίων τής Ήπείςου υπήρ
ξαν τά μικρασιατικά φΰλα τοΰ πρωτοελλαδικού πολιτισμού. Πιθανώτερο τά τοπω
νυμία'αυτά έφτασαν στήν ’Ήπειρο έμμεσα μέ άλλα δηλ. φΰλα, τά όποια έγκατελει- 
ψαν τήν παλαιότερη πατρίδα τους στήν ελληνική χερσόνησο κι’ έγκατεσιάθησαν στήν 
’Ήπειρο σέ κάποια μεταγενέστερη φάση τών προϊστορικών χρόνων. Πρόσφυγες οί 
νέοι *ΐσβολεΐς μετεφερον μαζί των στήν Ηπειρωτική χώρα τά πολαιά · ονόματα 
τής μητροπολίτικής πατρίδος καί τά κληροδότησαν στήν ’Ήπειρο, δπως .συ
νέβη κατά τον I V  π.χ. αί. μέ τούς Μολοσσούς τΓ,ς δυτικής Μακεδονίας, πού εγκα
ταστάθηκαν στήν ’Ήπειρο. Γιά τά υποτιθέμενα Ιλλυρικής καταγωγής εθνικά μέ 
κατάληξη— ω ν καί—  τ ό ς  (’ Α κ ρ α λ έ σ τ ω ν ,  Θ ε σ π ρ ω τ ό ς )  Ισχΰει 
δ,τι παρετήρησε ό ιστορικό; Belloch. Τά ιΐς— τ ό ς εθνικά είναι γνήσια ελληνικά 
ονόματα, τά δέ ε!ς — ω ν λήγοντα Ιλλυρικά είναι Ιπίσης ουχνά και στήν λοιπή 
Ελλάδα, τής οποίας δέν άμφισβητήθηχε ποτέ ή ελληνικότης. «"Αλλωστε ή συνΰπαρ*



ξις 'Ιλλυρικών τοπωνυμιών εις την ’Ήπειρον δέν δΰναται νά χρησιμέυσα ώς άπό* 
δειξις περί τής 'Ιλλυρικής εθνικότητος τών Ήπειρωτών, λαμβανομένης ύπ* δψιν 
τής γειτνιάσεο)ς τών δυο τούτων εθνών» (*Ηπ. Έστ. ε. άν. 8 κα'ι 9).

Οΐ ανασκαφές στοίς προϊστορικούς συνοικισμού; τής Δωδώνης, τής Καστρί- 
τσας, τοΰ Κου:σελιοΰ και τοΰ Γραμμένου, τά τυχαία ευρήματα τών τάφων τοΰ Καλ- 
πακίου και άλλων, περ'ι τ'ις είκοσι προϊστορικών θέσεων παρουσίασαν κεραμεικά 
ιδίως ευρήματα, για τά ό-τοΐα γίνεται αμέσως παρακάτω λόγος.
. Ή  αρχαιότερη κατηγορία αγγείων είναι ολίγα επι τοΰ παρόντος χειροποίητα 

εγχάρακτα όστρακα της Θεσσαλίας, Λευκάδος και Σερβίων (,0) (εΐκ. 1. 2— 3) "Ενα 
άλλο τεμάχιο εγχάρακτο τής Κασιρίτσης φαίνεται νά εχει σχέση μέ τόν παραδουνά· 
βειο νεολιθικό πολιτισμό, (είκ 1,1). -

Μιά δεύτερη κατηγορία χε'ροποιήτων επίσης αγγείων, πού άνευρίσκονται σέ 
ολη τήν περιοχή τής ’ Ηπείρου, αποτελεί τήν χαρακτηρ’σακώτερη τάξη τής προϊ
στορικής κεραμεικής. Οί επιφάνειες τών άγγίία'ν ποικίλλονται μέ άνάγλυφες ζώνες, 
πού άπομιμοΰνιαι σχοινιά και αλυσίδες (»ικ 1 , 4 ) ,  και μέ ανάγλυφα κομβία ωοει
δή ή στρογγυλά. Ή  διαχόσμηση και ό σχηματισμός τών αγγείων αυτών έχουν τις 
ρίζες των στη νεολιθική κεραμεική. Παραμένει δμως επι τοΰ παρόντος άγνωστο 
άν οι δημιουργοί τών αγγείων αυτών έφτασαν στήν “Ήπειρο κατά τήν νεολιθική πε
ρίοδο ή πιθανώτερα καχά τήν πρώτη Ιποχί) τοΰ χαλκυΰ (ύπονεολιθική κεραμεική). . 
Πάντως ό ρυθμός αυτός τών άγγεί(ον διατηρήθηκε στήν “Ήπειρο καθ δλη τήν επο
χή τοΰ χα?.κοΰ Ιδιαίτερα στη δυτική “Ήπειρο, όπου δέν έφτασαν οι Μολοσσοι, 
εξακολούθησαν νά κατασκευάζονται μέχρι περίπου τών κλασσικών χρόνων, οπως 
Ιξάγεται κυρίως άπό τις ανασκαφές τής Δωδώνης ( " ) ·

Μιά τρίτη ενδιαφέρουσα κατηγορία αγγείων, πού βρέθηκαν στήν Καστρίτσα, 
Κουτσελιό, Δωδώνη, Γραμμένο, κ. ά. μέ μελανότεφρο πηλό και λαμπερές καμμιά 
φορά επιφάνειες, πιθανώς έφτασαν στήν “Ήπειρο στά τέλη τής Γ  π.χ. χιλιετηρί
δας (είκ. 2 ). Πολλά στοιχεία τών άγγαων αυτών εχων τόν χαρακχήρα τών μινυ- 
είων αγγείων τής λοιπής Ελλάδος ( 1ΐ!). Συγγενεύουν πολύ με τα μεσοελλαδικά άγ
γεΐα, τά ερυθρά 8 μελανά μονόχρίομα, τή; νότιας Ελλάδος, και ιδιαίτερα με τά 
μελανά άγγεΐα τής δυτικής'Ελλάδυς, στον κύ;<λο τών οποίων ανήκουν και τα ομοΐα
άγγεία τής Ηπείρου.(,3) "

Μιά τελευταία κατηγορία προϊστορικών χειροποίητων πάντοτε αγγείων άπό 
τήν Καστρίτσα και τό Κουτσελιό, πού χρονολογούνται άπό τόν IB ' π.Χ. αί. και 
έξής, είναι ή πιο ενδιαφέρουσα τής σειράς (είκ. 3). Οί επιφάνειες τών άγγείων 
κοσμούνται μ' £να πολύ λεπτό γεωμετρικό τρόπο, άλλά ή τοποθέτηση τοΰ κοσμη* 
ματοςστίς επιφάνειες τοΰ άγγείου φανίρώνει άνεπτι>γμενη*αντίλήψη τήςδιακοσμητι* 
χή? τέχνη;. 'Όμοια άκριβώς άγγεΐα βρέθηκαν σχή Δυτική Μακεδονία, στήν Οχρι* ; 
δα, στή Φλώρινα, σχήν Κοζάνη καί ιδίως στο Μπουμποΰσχι (στήν περιοχή Κα* '' 

στοριάς) καί σχό νεκροταφείο τοΰ Πατέλι. Νοτιωχερα ο ίδιος αμαυροχρωμος γρα
πτός ρυθμός τής Κεραμικής αύιής άπα>τφ στήν Αιτωλία (Θέρμο* Ταξιάρχης), στη | 
Λευκάδα, στήν 'Ιθάκη, στήν 'Ολυμπία καί στο Λ·ανοκλαδι, στήν κοιλάδα δηλ. τοΰ j 

Σπερχειού κοντά οτή Λαμία. Πρόκειται για Ιδιόμορφο γραπτό ρυθμό μέ γεω/ιε*
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τρική διακόσμηση, πού είχε αφετηρία την Δυτική κυρίως Μακεδονία και άπό κει 
εξαπλώθηκε και καλλιεργήθηκε κατά μήκος τής Ελλάδος μέχοι τής Πελοποννήσου. 
°Οπως υποστηρίζουμε στή σύντομη δημοσίενψη (Π Α Ε  1952 σ. «Η80 καί σ. 385) 
φορείς ιών αγγείων αυτών τής Ηπείρου ήταν φνλο τοΰ δυτικοΰ κλάδου των Δωρι
έων, ο! Μολοσσοι πού Ιγκατεστάθηκαν στήν κεντρική ’Ήπειρο, με κέντρο το λεκα* 
νοπέδιο τών Ίωαννίνων, κατά ιό δεύτερο ήμισυ τοΰ IB* π.Χ. αι. Προγενέστερη 
κοιτίδα τών Μολοσσών εισβολέων υπήρξε ή Δυτική Μακεδονία και μάλιστα ή περιο
χή τοΰ Μπουμποΰστι— Καστοριάς, δπου κατοικούσαν κατά τούς ιστορικούς χρό
νους οι Όρέσται Μολοσσοι κι δπου άνευρέθησαν δμοια πρός τά γραπτά αγγεία τής 
Καστρίτσας— Κουτσελιοΰ, οπως είδαμε. .

* *

Θεωρείται βέβαιο δτι τά Ίνδοευρωπαϊκά φΰλα έφτασαν στήν Εύρώπη γύρω 
στά 2500 π.Χ. Μέχρι τών χρόνων περ'ι τό 2000 π.Χ. περιωρίζονταν βορείως τοΰ 
Όλυμπου. Τις νοτιώτερες περί τόν ’Όλυμπο και Μακεδονία προφυλακές τοΰ με-

(Ε ίκ ώ ν  3η )  

Χειροποίητο αγγείο τοΰ IB', 

π. X. atwva

·ν.··:.·,Λ·;Λ.··

γάλου αύτου λαοΰ άποτ^λοΰσαν ο! "Έλληνες. Καιά τήν διάρκεια τών πέντε αΐωνών 
(2500— 2000 π.Χ.) διαμορφώθηκαν στην περιοχή αυτή τής Μακεδονίας, καί ίσως 
καί τη; ’ Ηπείρου, jot γνωστές έλληνικές φυλές, οΓΙωνες, ο ΐ Άχα 'ο ι καί οίΔωριεΐς, 
και διακρίθηκαν ο! ελληνικές διάλεκτοι. Μέ τήν έναρξη της Β ' π.Χ. χιλιετηρίδος, 
για λόγους αγνω'στους σέ μάς, τά νοτιώτερα ελληνικά τμήματα αναγκάστηκαν νά δια· 
βοΰν τόν ’Όλυμπο και νάξεχυθοΰν στήν νοτιώτερη Ελλάδα, ύποτάσσοντας και συχ
νά κατασίςέφόντας τόν πρωτοελλαδικό πολιτισμό, πού ήταν κράμα τοΰ αρχαιότερου 
νεολιθικού στοιχείου και τοΰ κυριάρχου, οπως είδαμε, μεσογειακού λαοΰ τής Μ. Ά σ ί ·  
ας. "Ενα τελευταίο ακόμα κΰμα έλλήνων εισβολέων, οί Δωριείς, περι τό τέλος τοΰ 
1Β' π.Χ αίώνος υποχρεώθηκε κι* αύτό, έξ αίτιας εισβολής στήν κεντρική Μακεδο* 
via ενός Ιλλυρικό ΰ λαοΰ των Lausitz, νά προωθηθή νοτιώτερα, δίνοντας ^τσι τήν 
τελική σφραγίδα τής εθνολογικής συνθέσεως τοΰ έλληνισμοΰ. Δωριείς οί κάτοικοι 
αύτοι τής Μακεδονίας διέβησαν τόν νΟλυμπο και τήν Πίνδο και <5πό δυο διαφο*
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ρετικούς δρόμους, τ'ις Θερμοπύλες και την Ή  πείρο, προήλασαν και κατέκλυσαν 
τήν «νατολική και τη δυτική Ελλάδα, συγκλίνοντα; πρός τή Λακωνία.

Είναι φανερό δτι ή πρώτη κατηγορία τών ολίγων επ'ι τοΰ παρόντος έγχα· 
ράκτοίν νεολιθικών ά γγε 'ω ν  είκ. 1, 1— 3) δέ μπορεί νά εχει καμμιά σχέση μέ τήν 
εμφάνιση τών ελληνικών φΰλ<ον στην Ήπειρο, άφοΰ τά ’Άρ ια  φΰλα δέν είχαν εγ
κατασταθή ακόμα στή Βαλκανική Χερσόνησο. Αμφίβολο επίσης είναι άν ή δεύτε
ρα κατηγορία τών χειροποιήτων άγγείο)ν (είκ. 1,4) μπορεί νά σχετισθή μέ τήν έγ* 
κατάσταση έλλη^·κών φύ\ων στην ’Ήπειρο. Στή λΰση τοΰ ζητήματος αύτοΰ θά 
συντελοΰσε εν μέρει κα'ι ό προσδιορσμός, μέ τις μελλοντικές άνασκαφές, τοΰ χρό
νου τής εμφανίσεως τών αγγείων αυτών, αν δηλ. ή κίραμεική αΰτή μέ τή νεολιθι
κή φυσιογνο)μία έφτασε στην Ή π ιρ ο  κατά τούς νεολιθικούς χρόνους ή κατά τό · 
δεύτερο ήμισυ τής Γ '  π.Χ. χιλιετηοίδος. Τό 'γεγονός δμο)ς, δτι ομοια κεΛαμεική 
κατά τήν εποχή τοΰ χαλκοΰ άπαντά στή Μακεδονία, τή Θεσσαλία και τά Επτάνη
σα, κάνει πιθανά)τατο δτι στ*ς περιοχές αύτέ; άναττΰχθηκε ουγγενής εν μέρει πο
λιτισμός.

Ή  τρίτη κατηγορία μελανών αγγείων παρουσιάζει, δπως έσημειώσαμε, γνω
ρίσματα τών μινυε'ων άγγείίον (εικ. 2). Πολλοί έρευνηταί δέχονται δτι τά άγγεΐα 
αικά έφτασαν στην Ελλάδα μέ τήν αφιΕη τών πρατων Έλλήνοιν, τών Ίώνων. Το 
γεγονός, δτι τά μελανά αγγεία, πού βρέθηκαν στην Καστρίτσα, ανήκουν στήν τε- ■
λευταία φάση τής πρωτοελλαδικής κεραμεικής, στούς τελευταίους δη?», αιώνες τής -
Γ '  χιλιετηοίδος, πού συμτίπτει, δπως εϊδαμε, μέ τήν άφιξη τών Ελλήνων βορεί- 
ως τοΰ Όλυμπου, και δα υπάρχου/ σαφείς ενδείξεις εγκαταστάσ£ο)ς στήν Ήπειρο *
Ιωνικών φυλών, κάνει πιθανή τή άποψη αι·τό.(η) Βέβαια δέν άποκ?.είεται καί ή 
ά'ποψη κατά τήν όποία τά αγγεία αυτά εξελίχθηκαν άπό τά αρχαιότερα νεολιθικά 
μιλανά αγγεία και επομένως είναι ασχετα μέ τήν προ’)τη υπόθεση περι τής ελληνι
κής των καταγωγής. Τό ιδιαίτερο ενδιαφέρον τών αγγείων αικών είναι επίσης δτι ,
συνδέονται στενώτατα μέ τή μεσοελλαδική κ=ραμική τή; Δυτ. Ελλάδος, πού άνευ* ■

ρίσκεται ώς τό Μάλθι τή; Μεσσηνίας, και ή όποία είναι γνωστή ώς «άδριατική r
κεραμεΐκή». Εΐν. ι πιθανόν επ ομ ένω ;  δτι οΐ δημιουργοί τών με?.ανών αγγείων τής 3

Δυτ. Ελλάδος— ίσως και τής λοιπής Έλ?άδος—είχον εν μέρει συγγένεια πολιτι- *
ομοΰ και αϊματος. I

'Αναμφισβήτητα ή τέταρτη κατηγορία τών γραπτών αγγείων (είκ. 3) τής Κα· *

στρίτσης και τοΰ Κουτσελιοΰ μαρτυρεί άφιξη καί εγκατάσταση στό λεκανοπέδιο νέ* Γ
0)ν φυλών μέ άφετηρία, δπως σημεκόσαμε, τή Δυτ. Μακεδονία-Έχει ήδη γίνει άπό *

δλους αποδεκτό υστέρα άπό τίς άνασκαφές και έρευνες τών τελευταίων 30ετών τοΰ 
"Αγγλου Ιδιους καθηγητοΰ κ. w  Heurtley και τοΰ καθηγη*οΰ κ. Ά ν τ .  Κ?ραμοπου* 
λου, οτι ή Μαχεδονία κατά τή Β ' π.Χ. χιλιετηρίδα ίΐχε κηταληφθή άπό έλληνικά 
φΰλα. *0 αυτός ’Άγγλος αρχαιολόγο; έπεχείρησε νά ουνάψει τά άγγεΐα αύιά μέ 
τά δομικά φΰλα τών Μακεδνών τοΰ Ηροδότου (I, 56). Μεγάλο τμήμα τής τελευ
ταίας αύτης Ελληνικής δπ'σθοφυλακής, έξ αϊτίας τής ε?σβθλής στή κεντρική Μακεδο
νία τών Lausitz. έγ*ατέ?.ειψε τήν μακtδovική πατρίδα και διά τών διαβάσεων τοΰ 
Όλυμπου καί τής Πίνδου κατέκλυσε τή νότια Ελλάδα. Τό δυτιxb τμήμα (Παν

ίI.

\
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σαν. V II I ·  5.6) « * ό  τό Άνιίρριο διεπεραιώθη στο Ρίο καί έφτασαν στην *Ήλιδα, 
Κατά τήν αρχαία γραπτή παράδοση στήν αυτή εποχή εγκατεστάθησαν στήν κεντρική 
Ήπειρο και οί Μολοσσοί(15) (πιθανώτατα και τά λοιπά δωρικά φυλά τής ’ Ηπεί
ρου οί Άτιντάνες, οί Τάλαρες, οί Άθαμάνες), ο/ όποιοι, δπως είδαμε, έφεραν μα
ζί καί εκαλλ'έργησαν τόν γραπτό ρυθμό τών αγγείων. Τό νά υποθέσουμε οτι το 
φΰλο αύτό ή γενικά οί βπο.οιδήτοτε,φορεΤς καί δημ'ουργοί τών γραπτών αγγείων 
τοΰ λεκανοπεδίου ήταν βάρβαροι, θά πρέπει τότε νά δεχτούμε διι ή εισβολή τών _ 
βαρβάρων έφτασε ώς τήν Αιτωλία, τό Σπερχειό, τήν ’ Ιθάκη καί τήν ’Ολυμπία! Τό 
νά ύποθέσωμε Ιπίσης δτι τά αγγεία αυτά έφτασαν ώς έκεϊ κάτω ειρηνικά, διά τοΰ 
εμπορίου, θά ήταν τόσο περίεργο, δσο τό νά δεχθή κανένας δτι ό σημερινός τΰπος 
μιας επαρχίας μπορεί νά Ικτοπίσει τόν αθηναϊκό μ^σα στήν ’Αθήνα. Γιατί τά 
γραπτά αγγεία τής ’Ηπείρου καί τής Δυτ. Μακεδονίας είχαν νά συναγωνισθοΰν 
τά ασυγκρίιως ανώτερα σέ ποιότηΓα καί τεχνική τροχήλατα μυκηναϊκά αγγεία. Ε ί
ναι εξω άπό κά^ε αμφιβολία δει ή εμφάνιση τών γραχτών αγγείων στο λεκανοπέ
διο τών Ίωαννίνων μαρτυρεί τήν παρουσία ελληνικών φυλών, πού ώρμήθηκαν από 
τή Μακεδονία. Τά φΰλα αυτά, πού εφεραν μαζ1' των τόν γραπτό ρυθμό έφτασαν 
μέχρι τής Πελοποννήσου. Έκεΐ ο πρωτόγονος γεωμετρικό; ρυθμός υποχώρησε καί 
εξαφανίστηκε προ τών εκλεπτυσμένων άγγείω/ τών ύπομυκηναϊκών καί πρωτογεω
μετρικών χρόνων. Στις απομονωμένες δμως περιοχές τής Αιτωλίας καί ασφαλώς 
τής ’Ηπείρου καί τής Δυτ. Μακεδονίας διατηρήθηκε επί αιώνες. "Ωστε τά φΰλα 
πού εγκαταστάθηκαν σιόν IB ' π.Χ. αί. στήν κεντρική ’ Ηπειρο καί μέχρι τών 0cO- 
σαλικών συνόρων πιθανώιατα καί υποχρέωσαν τονς ’ Ηπε ρώτας Θεσσαλούς νά τρα
πούν στή σημερινή Θεσσαλία, ήταν Έλληνες Είναι αυτοί, πού μιλοΐσαν τή δυτι
κή δωρική διάλεκτο κατά μήκος τής δυτ. Ελλάδος, τήν οποία διατήρησαν άνεξέλα- 
κιη καί αρχαϊκή επί πολλούς αΙώνες, ώστε κατά τήν εποχή τοΰ Θουκυδίδη (111,94,5) 
νά χαρακτηρίζωνιαι «άγνωστότατοι τήν γλώσσαν» (B E L L O II ,  ε. άν. σ. 7), όπως 
καί τά αγγεία των, αρχαϊκά καί πρωτόγονα, θά έφαίνοντο στους εκλεπτυσμένους
νοτίους Έλληνας έργα βαρβαρικά. · ·

Σοβαρώτατη μαρτυρία γιά τήν ελληνικότητα τών αρχαίων Ήπειρωτών άπο-
τελοΰν οί τέσσαρες προϊστορικοί τάφοι τοΰ Καλπακ'ου, πού άποκαλΰς,θηκαν πέ
ρυσι ί1")· ‘Από τά άνευρεθέντα κτερίσματα, οί τάφοι μπορούν νά χρονολογηθούν 
μέ β.βαιότητα κατά τούς χρόνους 1400— 1150 π.Χ., δηλαδή λίγο προ τής έμφανί- 
σεως, τών Μολοσσών στήν Ήπειρο. Σνούς τάφους βρέθηκαν ενα χάλκινο εγχειρί
διο καί μιά χάλκινη αιχμή δόρατος μυκηναϊκής τέχνης, μερικά χάλκινα επίσης βρα
χιόλια βορείας προελεύσεως, χάλκινες λαβίδες, χάντρες περιδεραίου άπό ήλεκτρο, 
δρεία κρύσταλλο, χαλκηδόνιο λ(θο καί πηλό. Έκτος τών βραχιολίων τά λοιπά κτερί- 
σματα είναι γ*'ήσια εργα ελληνικής τέχνης. ΙΙιθανώτατα τά χάλκινα δπλα 
προέρχονται άπό τήν ’ Ιθάκη ή τήν Κεφαλληνία. Ά π ό  τόν "Ομηρο πληροφοροΰμε- 
θα (Όδυσσ. I, 259, XIV, 315 κ. εξ., X IX ,287 κ. εξ. X V I,425—7, XIV, 334 κ. 
εξ. καί XIX, 291) δτι υπήρχαν καλές σχέσεις εμπορίου καί συμμαχίας μεταξύ τής 
’ Ιθάκη;, τής Κεφαλληνίας καί τής 'Ηπείρου. Μέ πλοιάρια, πού διέσχιζαν τό Ίό *  
νιο καί υστέρα άνέαλεαν τόν Καλαμά, έφταναν τά περιζήτητα μυκηναϊκής τέχνης



δπλα μέχρι τής κεντρικής 'Ηπείρου. Παλαιότερα στήν ιδιαπε ρίπου περιοχή είχαν' 
βρεθή δυο μεγάλα μυκηναϊκά ξ>φη, πού φυλάσσονται στο-Δημοτικό Μουσείο Ί ω * ’ 

αννίνων καί μιά χαλκή αιχμή δόρατος(” )· -
Κοντά στούς τάφους βρέθηκαν επίση; και τεμάχια αγγείων προϊστορικών 

μέ την πλαστική διακόσμηση (κατηγορία II ).  Κ ι ’ άν ά*όμα γίνει δεκτό δτι τά πλεί- _ 
στα ευρήματα τών τάφων έφτασαν διά τοΰ εμπορίου στο Καλπάκι, ύπόθεση πιθανώ· 
τατη, δμως ή κατασκευή τών τάφων, ό τρόπος τής ταφής καί ή εναπόθεση κτερι- 
σμάτων μ*σα στούς τάφους μαρυροΰν αναμφισβήτητα ελληνικά έθιμα ταφής κατά 
τούς χρόνους 1400— 1 ΙδΟ π.Χ. "Ελληνες λοιπόν ήταν οί νεκροί τών τάφων κα'ι οί 
δημιουργοί τών άγγκων τής δευτέρας κατηγορίας άσχετα άν τά άγγεΐα αυτά παλαι
ότερα έφτασαν μέ προελληνικά ή ελληνικά φΰλα. Οί τάφοι αυτοί, οπως είπαμε 
ανήκαν σέ ελληνικό φΰλο, παλαιότερο τών Μολοσσών. Κ ι’ επειδή οί Θεσπρωτοί 
μέχρι του 1Β' π.Χ. αίώνος κατείχαν ολόκληρη τήν ’Ήπειρο, ακολουθεί τό συμπέ*' 
ρασμ ι δτι ο! Θεσπραηοι ήτανοί κατασ/ευάσαντες τούς ελληνικούς τάφους τοΰ Καλ- 
πακίου. Και οί θ<;σπρω:οι δ?ν είναι τίποτε άλλο άπό Έλληνες. Και τά μελανά 
τουλάχιστον άγγεΐα τοΰ ι έλους τή; Γ '  και τής Β' π.Χ. χιλιειηρίδος, που, οπως 
είδαμε απαντούν σ’ ολόκληρη τήν Ελλάδα και ιδιαίτερα κατά τη δυτική πρέπϊΐ 
πιθανα>τατα νά άπο^οθοΰν στά Θεσπρωτικά ελληνικά φΰλα τής ’ Ηπείρου.

Μέ τούς Θεσπρωτούς συμμαχεί ύ Όδυσσεύς κ τά τών πειρατών Ταφίων 
(Όδυσσ. XVI» 427) και φΰλα Θεσπρωτικά οί Ένιήνες και οί ΙΙεραιβοι ( Ί λ .  II, 
149) παίρνουν μέρος σιήν εκστρατεία κατά τής Τροίας. Κι' οΰτε ήταν δυνατόν νά 
υπάρξει Δωδώνη Ιλληνικη περιστοιχ ζόμενη άπό βαρβάρους λαούς(,6,)>

Ά λλά  για έ κείνους, πού έρχονται σέ άμεση επαφή μέ τόν αρχαίο ηπειρωτικό
πολιτισμό, γιά δσους ανέσκαψαν τά χώματα και μελέτησαν τά φτωχικά καί συνή
θως πρωτόγονα λείψανα τής αρχαίας 'Ηπείρου, δέν υπάρχει καμμιά αμφιβολία, 
δτι οί δημιουργοί rcov ή αν Έλληνες. Σ ιό λάξευμα μιας πέτρας και ώς τις δημόσι
ες οικοδομές και τήν μεγαλοπρεπή ανύψωση τών κάστρων τών ηπειρωτικών πόλε
ων, σέ κάθε σχεδόν είδος μικροτεχνίας, άπό τό πιο απλό ώς τις σύνθετες εκδηλώ
σεις τοΰ άρχαϊκοΰ πολιτ σμοΰ των, στά έθιμα ταφής, στή γλώσσα, στή θρησκεία, 
σε κάθε πνευματική εκδήλωση ό ερευ.ητής άνασκάττοντας ανευρίσκει και άνογνω- 
ρίζει παντοΰ τον χαρακτήρα ενός πρωτογόνου ελληνισμού. Διαπιστώνει παντοΰ στοι
χεία, πού άποτελοΰν την άρχ<κή σύσταση τοΰ πρώτου έλληνικοΰ πολιτισμού, ανα
καλύπτει Trjv άρχική πηγή μιάς τέχνης λαοΰ άπομονωμένου, ά'λά γνησίως έλ’ ηνι* 
κοΰ! Θά ήταν ουρανομήκης αμέλεια νά άρ\ηθούμε στο παλαιότατο αύ ό πολιτι
σμό τήν ελληνικότητά του και ίά δεχτούμε οτι ή φιλοδοξία μιάς βασιλικής δυναστεί
ας τών Μολοσσών ισχισε νά καταοτιίσει τούς βαρβάρους Ήπειρώιας μέχρι τώνμυ* * 
χιών "Ελληνας. 'Ο εξελληνισμός τών Ήπειρωτών κατά τόν Ε' καί Δ ' π.Χ. αιώνα, .

\ f « 5 · ) % \ < ... /1 Q ν «* < / * 5 '  _ '  _τον οποίον ισχυρίζονται μερικοί ερευνηται και ο Nilsson! ) οτι υπεστησαν αποτονς 
Μολοσσονς Βασιλείς, θά μπορούσε νά εχει ώς αποτέλεσμα τήν ιδιοποίηση ελληνι
κών μύθων, ελληνικών ονομάτων, ελληνικών τρόπων ζωή; και ελληνικής άχόμα 
θρησκείας, άλλά ουδέποτε θά μετουσίωνε τή βαρβαρικη συνείδηση.οέ ελληνική χαί 

διά μαγε ία ς  τά πάντα θά Ιλάμβανον ελληνοπρεπή μορφή, άχόμα m \  αυτέ* ot άρ·.



χαιότατες ρίζες τοΰ ηπειρωτικού έλληνισμοΰ, πού διεισδύουν βαθύτατα στή θάμπη 
ακόμα περιοχή τής προϊστορίας και οί κατά οκτώ αΐώ\ες άρχαιοτεροι τάφοι τοΰ 
Καλπακίου(20).

Ή  αρχαία "Ηπειρος είναι πολύ λίγο γνωστή. Καθώς βρίσκεται άπομονωμέ* 
νη στή βορειοδυτική γωνιά τή; ελληνικής χερσονήσου, σχεδόν περίκλειστη από πα
νύψηλα και κατά τό πλεΐστον αδιάβατα βουνά, δέν είχε τήν ευκαιρία νά Ιλθει σέ 
γόνιμη έπαφή μέ τό νότιο ελληνικό πολιτισμό. νΕτσι εζη^ε στή μόνωσή της αύιή 
2000 και περισσότερα χρόνια. Ή τα ν  φυσικό νά μή Ακολουθήσει τό γοργό ρενμα 
του προϊστορικού καί κλασσικού πολιτισμού τής λοιπής Ελλάδος. Κτηνοτροφικά 
κατά τό πλεΐστον φΰλα οί πρώτοι κάτοικοί της παρέμειναν κιηνοτρόφοι καίγεωρ* 
γοΐ σ’ δλη τήν αρχαία περίοδο. Πλάνησες κτηνοτρόφοι δρασκέλιζαν τήν άνοιξη μέ 
τά κοπάδια τους τήν Πίνδο και άπό κεΐ κατέβαζαν ώς τήν "Ηπειρο. Ή τα ν  φυσι
κό νά μείνουν αδιάφοροι πρός τά μεγάλα συμβάντα τής νότιας Ελλάδος. Έξαίρ?- 
ση πιθανώς αποτελούν οί παράλιες περ:οχές τΓ,ς Ήπαρου, πού αναιμικά εστίλναν 
στήν ενδοχώρα τήν αντανάκλαση τοΰ ελληνικού πολιτισμού, πού ανθούσε σιή νότ α 
Έλλαδα. Ή  γ?νώσσα, ή λατρεία, τά έθ»μα ταφής, ό πολιτικός και κοινωνικός βί·. 
ος των, τά αγγεία, οί οίκισμοι διατήρησαν έπ'ι μακρότατον χρόνον τήν άνιξέλικτη 
πρωτόγονη μορφή, δπω; ακριβώς τή βλέπουμε στην κεραμεική τής ’ Ηπείρου.

Ό τα ν  στήν άκριτική αυτί) περιοχή οί άνθρωποι κατοικούσαν ά/όμα σέ καλύ
βες, καμωμένες μέ άχυρα, μέ κλαριά και μέ πηλό, στην ΆΟήνα ύψ(»νόταν τό εύ· 
γενέστερο εργο τοΰ ανθρωπίνου πνεύματος, ό Παρθ^νών. Ό τα ν  οί κάτοικοι τής 
Ηπείρου μιλούσαν τήν ακατάληπτη γιά τούς νοτίους "Ελληνας πανάρχαια γλώσσα 
τών προϊστορικών Ελλήνων, σιήν ’Αττική οί Συφισταί, οί ιστορικοί καί οι τραγι
κοί εσμί?νευαν τήν γλώσσα τών θεών. Και δταν στήν 'Αθήνα ό Πολύγνωτος καί 
ό Μίκων κοσμούσαν τά δημόσια οικοδομήματα μέ τις πολυσύνθετες σκηνές τοΰ 
Τρωϊκοΰ κύκλου, ο! άγγειογράφοι σταθεροποιούσαν τους κανόνες τής προοπτικής 
στα ερυθρόμορφα αγγεία τους καί ό Δημόκριτος ανέπτυσσε θεωρητικά τις αρχές 
της προοπτικής μέ τά σημεία φυγής, στήν ’Ήπειρο εξακολουθούσαν νά κατασκευά
ζουν τά χειροποίητα ακόμα χονδροειδή αγγεία τών προϊστορικών χρόνων.

Δέν είναι λοιπόν ανεξήγητο γιατί οί Ήπειρώται τής κλ,ασσικής „άρχαιότητος 
θεωρήθηκαν άπό τόν μεγαλύτερο ιστορικό, τό Θουκυδίδη, βάρβαροι! Δέν υπάρχει 
αμφιβολία δτι ή ανάπτυξη τής άρχαιρλογικνς έρευνας τής Ηπείρου θά παρουσιά
σει καί άλλες αναμφισβήτητε: αποδείξεις γιά τήν ελληνική εθνικότητα τών Ήπει- 
ρωτών. ~

"Οταν ίστορ κοί λόγοι αφύπνισαν καί ενίοχυσαν τήν ελληνική συνείδηση τών 
άρχαίων Ήπαρωτών, ή ’Ήπειρο; βρήκε τόν πραγματικό προσανατολισμό καί 
εκτοτε άποτελεΐ τμήμα τής ελληνικής οικογένειας.
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Η ΕΝΘΥΜΗΣΗ ΤΟΥ 1584
' ΣΤ.' ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ ΣΤΗΝ ΗΠΕ.ΙΡΟ *

Έ  Δ?σπο:ε'α τοΰ δυναμικού θωμά τοΰ 
Πρίλούμπου, συγκράτησή κάπως καί γιά 
μελικά ακόμα καιρό τήν κατάρρευση, αν 
καί κι’ αυτό, με τή βοήθεια τών ά λ'θρή
σκων.— Στά 1385, ό Άνβα ός φύλαρχο; 
Σπάτας η , είχί προτείνει στο Δεσπό:η αυ
τόν τού Κάσ;ρου, συμμαχία, γιά νά χτυ
πήσουν ένωμέ’.οι τούς Όσμανλήδες. Ό  θ ω 
μάς δμω,', είχε προτιμήσει νά συμμαχήιη 
με του; τελευτϊίους έναντίον τών Αλβανών 
φυλάρχων. Κ: ΐ μετά τή δολοφονία τοΰ θ ω 
μά, ό καινούργιος Δεσπότη;— Φ,.άγκο; τήν 
κα-αγωγή—βρέθηκε σ*ά 1388 στή άναπό-

% ϊ » / 5 ,1τρεπτη ανάγκη, να «προσ/.υ'.η ιη» κι αυ
τός το Βαγιαζίτ, καί νά γίνη υποτελής του. 
Οί προύχοντες τοΰ άρισ :οκρατικά κυβερνώ- 
μενου Κάστρου, ή'ταν τήν έποχή αύ:ή κρά
μα Ελλήνων Χριστιανών (Βυζαντινών καί 
έπιτόπιων) Σερβων, ’Αλβανών καί Αχτίνων 
Φεουδαρχών >*. 'Όλα δέ τά γύρω Κά?τ;α, 
6>ισ/.όταν στήν ίδια με τό Γιαννιώτικο α
πόγνωση καί στον ίδιο ύπόκυπταν ζυγό.

ΣΙ άρθρο π.χ. τού Ά γγ . Γ. ΙΙροκόπιου, 
δημοσιευμένο στό φύλλο τής 7ης Μαρτίου 
1954 τής Αθηναϊκής Εφημερίδας «Κ α 
θημερινή», διαβάζουμε δτι σ:ά 1380 είχαν 
κα:αλάβει τήν Καστοριά οί ’Αλβανοί καί 
σ:ά 138ό, οί Τούρκοι, οί όποιοι τής άφη
σαν διοικητική καί πνευματική αυτονομία.

Καί θκ μπορούμε τώρα κανένας νά διε- 
ροπηθή, γιαci, υστέρα άπό τήν κατάντια 
αυςή τής άπόλυτης έκλυσης καί τοΰ δεινού 
έξευτελισμού, γιατί ο ί ’0;μανλή5ες δέν διέ
λυσαν άπό τότε τή Βυζαντινή Αύτοκρατο·

* Συνέχεια άπό to προηγούμενο καί τέλος.

ρία, καί στις κατακτητικές τους έξορμή* 
σεις, δέν κατέλυσαν άμέσως τις γβνικέςκαί 
τοπικές έξουσίες, άλλά περιοριζόταν— γιά 
δίου; τουλάχιστο παραδιδόταν χωρίς 2νο- 
πλη άντίστα^η—σέ κατάλυση μόνο τής κυ
ριαρχίας καί σέ μορφές σχεδόν άνεξάρτη* 
της ύποτέλειας.

Κι’ οί Τούρκικες άκόμη ήγεμονίες τής 
’ Α σ'ας καί τής Βαλκανικής, οτίς αρχές καί 
τά μέσα τής έκατονταετηρίδας αυτής, ώσ
που νά έπικρατήσει μιά τους— ή Όσμανι- 
κή— οριστικά, άντιμαχόταν κι’ αυτές ή μιά 
τήν άλλη. Ά λλά  κι’ άν άκόμα έμονοοΟσαν, 
οί Τούρκοι, λιγώτεροι άπό τούς Χριστια
νούς, δύακολα θά μπορούσαν νά κατανική
σουν τις— ένωμέν.ς πάντως— δυνάμεις τών 
τελευταίων.

’Έπειτα, πίσω άπό τούς Χριστιανούς, 
ήταν ή Δυτική Ευρώπη, πού ήταν ένδεχό- 
μενο νά χινηθή γιά να προστατεύση Ομό
θρησκους του; πού κινδύνευαν, ή— κι’ ίσως 
αυτό \ά ήταν κάτι περισσότερο— μέ τό πρό
σχημα τής προστασίας, νά πολεμήση έναν- 
τ'ον τους γιά τήν κληρονομιά τής πλούσιας 
λείος. Καί τό πιό πολύ, οί Τούρκοι,τήν έπο· 
χήέκείνη, άλλά άκόμα κι’ αργότερα, ήταν 
καί έμειναν μονάχα πολεμιστές, καί ούτε 
δυνάμεις, ου 5ε καιρό είχαν νά κυβερνήσουν 
τούς κατακτώμενους.

ΓΙράξη λοιπόν όξύτατης πολιτικής σύνε
σης υπαγόρευσε, στό άπό τά πολοιπίκιλα 
έκεΐνα Τούρκικα Κράτη, Όσμανικό— πού 
αργότερα ώργανώθηκε, έπεκτάθηκε καί 
έδραιώθηκε άπό τούς Όρχάν ναι τούς δια
δόχους του Μουράτ καί Βαγιοζίτ Γιλντι· 
ρίμ— τή στάση πού αύτό κράτησε άπέναντι 
τού κατακτώμενου Χριστιανικού στοιχείου:



‘ Ολοκληρωτική άπό τή μιά καταστροφή, 
κάθε άνθιστάμενου, άλλά ευρύτατη άπό τήν 
άλλη άνεξαρτησία, στούς έκούσια ύποτασ- 
σόμενους καί συνθηκολογούντες. Έξέ- 
χουσες θέσεις καί μεγαλόπρεπες ήθικές 
αμοιβές στους έξισλαμιζόμενους, προν:μια· 
κή, πολιτειακής καί άλλης μορφή; αυτοδιοί
κηση στ* έκχλησιαστικά ( ιά Μ ο ν α σ τ ή 
ρια τοΟ Χρονικού τής Δρυοπίδος) καί πολι
τικά Κάστρα καί Φέουδα, πού υποτασσό
ταν χωρίς άντ-στάση.

Κ α τ ’ αύτό τόν τρόπο, καί ώργανωμέ· 
νες διοικήσεις άφηνε πίσω του ό κατακτη- 
τής, καί φόρου; όποτ?λειας χωρίς άπασχό; 
λησή του εισπράττει άλλά καί μέ στρατιωτι
κές δυνάμεις άπό τούς άκουρους ένισχυόταν 
συμμάχους, οί όποιοι άπό τήν άλλη αφηνό
ταν μέ τήν έντύπωση μιάς απλής μονάχα 
άλλαγής έπικυρίαρχου. Ταυτόχρονα δέ, στα- 
ματοΟσε στή γέννηση της, κάθε έξέγερση 
τής.Χριστιανικής Δύσης, πού άφορμή ή 
πρόσχημα θά είχε τό βίαιο έξισλαμίσμό 
καί τήν καταπίεση.

Τήν Γ5ια πολιτική άκολούθησαν, καί 
γιά πολύ μάλιστα χρονικό διάστημα οί 
Τούρκοι καί στήν ’Ήπειρο, τήν τόσο μακρύ* 
σμένη άπό τήν κεντρική εξουσία,- καί τόσο 
κοντινή πρός τήν Εύριοπαϊκή Δύση, καί 
μιά μικρή, δμως αδρή εικόνα της, μάς δί
νουν τά προμνημονευόμενα Χρονικά Τσα
ραπλανών, Δρυοπίδος, Δελβίνου, σέ συνδυα

σμό κ*1 μέ τό ’Ηπειρώτικο Χρονικό τής 
Έπανίστάσης τού 1611.

Τήν προνομιακή αύιή κατάσταση, τή 
διαπιστώνει κχί ό Άραβαντινός, γράφον
τας στή Χρονογραφία του δτι«...έν τή κα
τακτήσει τής ’Ηπείρου, ή Τουρκική Κυβερ- 
νησις έδείχΒη λίαν έπ;εική;...»'
Kt’ αύτό δέ, σίγουρα, πάλι άπό φρό.ηοη: 
'Η ’Ήπε ρος, ήταν τό προγεφύρωμα γιά τις 
άπό τή γειτονική Ίταλιν-ή Χερσόνησο έξορ- 
μήσεις τής δύσης πρός τό Βυζάντιο καί τήν 
’ Ανατολή, καί μιά άπό τις πύλες εισόδου 
πρός τή θ ΐσ υ λ ία  καί τήν Πελοπόννησο, 
κ ι’ ήταν συνεπώ: έπιβαλλόμενο, '.ά έπικρα- 
τή σ’ αύτή κατάσταση, π'ύ νά δίνη, δσο τό 
δυνατό λιγότίρες άφορμές γιά διεισδύσεις 
κι’ έπεμβάσεις, καί νά άναπληρώνη μέ μιά 
μορφή αύτοδιοίκησης, τήν άπό τήν άποσ.α- 
ση έλάττωση έπ^βολής τή; κενρικΐ,ς έςου- 
σίας. Αύτό άκριβώς είναι Ικεΐνο πού κρά
τησε κ ι ’ άρ.γότίρα έπι διακόσια περίπου 
χρόνια τήν—άλλοιώς π α ρ ά δ ο ξ η—ανεξαρτη
σία τοΟ Γιαννιώτικ^υ Κάστρου, καί χρειά
στηκε τό πρόσχημα τού 1611, γιά νά τήν 
καταλύ?ουν βίαια κι’ όριστικά.

Χαρακτηριστικό αύτής στήννΗπειρο τής 
ατμόσφαιρας, είναι δ τι, παρ’ δλα αύτά, ή 
ϊσως γι’ αύιά,τα περισσότερα σχεδόν Επα
ναστατικά κινήματα τοϋ σκάλβου Χριστια
νισμού, στις Ηπειρώτικες παραλιακές ζώ 
νες ώργανώθηκαν, καί σέ όποσχεσΐΐς σ^ήν 
’Ήπειρο άποβάσεως τής ύποκινήτριας δύ
σης στηριζόταν.

* Υποσημειώ σε ις
11. Λές Ήπειρ. Χρονικά 1928 σελ. 21.
lli. Λές Παπαρρηγοπούλου, δπου πιό πάνου, 

σελ. 31». Τό κοινωνικο -  πολιτικό φεουδαρχικό 
σύστημα, γεννήθηκε βασικά και πήρε δλη too τήν 
ανάπτυξη, στή Δύση όπου οί φεουδάρχες, λαϊκοί 
ή κλήρος απόλυτοι σχεδόν κύριοι, τόσο τής γης 
δσο καί των δουλευτάδων της. είχαν άντικατα- 
στήσει σιγά — σιγά τήν κεντρική (βασιλική) έξου- 
σία, έχονιας κομματιάσει τό Κράτος, σέ πάμπολ- 
λα. μικρά καί μεγάλα, κρατίδια, που οι Ιξουσια- 
στές τους, άποτελοΰσαν κράτος έν κράτει. Ό  
αφέντης, ό έπικυρίαρχος, δ μικρός ή μεγάλος Φε
ουδάρχης, στήν περιοχή δπου κυριαρχεί, είναι 
£νας μικρός 6*σιληάς. άρχει μονάχα νά σέβεται 
τά δικαιώματα τοΰ έπικυρίαρχου ποό είναι πιό 
πάνου άπ’ αυτόν. Έ τσ ι,  σχηματίζεται μιά πυρα
μίδα, μέ βάση τούς δουλευτάδες τής γής, άπχνο» 
τους, τούς μικρούς καί μεγάλους χωροδβσπότες

καί στήν κορυφή, τόν ανώτατο έπικυρίαρχο, τό 
βασιληά, τοΰ όποίου ή έξουσία, συχνότατα είναι 
αδύναμη καί σκιώδης. Κ ι ’ οί δούκες, οί μαρκήσιοι 
οί κομήτες, οι δαρώνοι, είναι οί ουσιαστικοί κυ
βερνήτες κι έξουσιαστές, τών δουκάτων, τών μαρ- 
κιζάτων, τών κομητειών καί τών δαρονειών, κι 
έχουν γύρω τους μιαν αυλή, κατά τό πρότυπο τής 
αδλής τοΰ ανώτατοι» κυρίαρχου.

"Ολες α&τές οί σχέσεις, βασίζονται άπά\ου 
σέ δικαιώματα καί υποχρεώσεις πού Ιχε ’ ό κάθε 
φεουδοιρχικός άρχοντας, άπένανιι, τόσο τοϋ έπι- 
κυρίαρχου άφεντικοϋ του, δσο καί τών υποτελών 
του, σέ δλη τήν κλίμακα τής φεουδ*ρχικής ίεραρ- 
χείας.

Σ ί  γενικότατες γραμμές, cl άρχοντες, παρέ
χουν προστασία στους δουλευτάδες τής γής—-πού 
συνήθως μένουν §ςα) άπό τά τείχη τών πύργων 
καί τών κάστρων τών χωροδεσποτών—σέ πβρι- 
πτώ3ει$ ληστειών, Ιπιδρομών, πολέμων κτλ , οί



δε Ss'ixepot (c,i υποτελείς), δουλεύουν τή γής, 
τί,-yvjv τού; φεου5χρχϊς καί, στρατεύονται απ' 
αυτούς σέ πεοίπτωιη Ιπ'.στρατειών καί πολέμων, 
στούς οποίους οί κυρίαρχοι είναι υποχρεωμένοι 
νά πάρουν μέρος, γιά νά βοηθήσουν τό δικό τους 
έπικυρίαρχο. Κοινωνικά, 5λοι αύτοί οί άφεντίδες 
είναι οί ε ύ γ ε ν ε ί ς. ό κ λ ή ρ ο ς. οί π ο- 
λ s μ ι ο τ έ ς· οί δέ δουλευτάδες. είναι οί 6 ι- 
λ ά ν ο ι .  οί χ υ δ α ί ο  ι , ο ί  α γ ρ ο ί κ ο ι .

Παρόμοια περίπου πολιτικοκοινωνικά κχτχ- 
σταση έπικίατοϋσΐ καί στό Γιαννιώτικο Κάστρο, 
δχι μονχχα στούς 14ο κχί 15ο αιώνες, άλλά καί 
άργότερχ: οί φεουδάρχες. έγιναν τιμαριούχοι, 
χωροδεσπότες, ' τ3ΐφλ:χούχοι· ιΛ μικρότεροι απ' 
αυτούς, λεγόταν σπχήδες, ή Ζχΐμηδες· οί χωρι
κοί τή; ύπχίθρου, ήιαν οι υποτελείς τους, οί ρα
γιάδες.

Πολλές φορές, οί υποτελείς τών φεουδαρχών, 
έπχναίϊχτούσαν εναντίον τους* όμως οί ανταρσίες 
τους πνιγόνίχν στό αίμα: αύτοί, ήταν οί άοπλο·.· 
κι Ά  άφεντχδες τους, είχαν τάγματα κχί τά κά
στρα. ίυχνά οί υποτελείς ήταν συνασπισμένοι σέ

«ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ»

χοινότητβς. γιά νά προασπίζουν Αποτκλβσματικώ· 
τερα τά δικαιωματά τους.

*11 ϋποτέλβ'.α είχε καί τό τυπικό της: τό 
« π ρ ο σ κ ύ ν η μ α » .  'Εκείνος πού « η ρ ο ο χ ο ·  
ν ο ΰ σ ε »  ζητόντας προστασία καί προνομιακή 
θέση.γονχτιζε,άοπλος, μπροσιά στδμέλλοντ* άφέν· 
τη του, έβαζε τά χέρια του, ενωμένα, μέσα στά χέ
ρια τοϋ έπικυρίαρχου. καί δήλωνε έπίσημα δτι 
είναι «άνθρωκος» του. Ό  έπικυρίαρχος τότβ, τόν 
άνασήκωνε. τόν φιλοδσβ στό στόμα, κι άφοδ 
β πρώτος, όρθιος πιά, έδινε τόν όρκο πίστεως, 
τοΰ έδινε §να άντικείμενο, πού ήιαν τό σύμβολο 
τού * :  ι μ ά ρ ι ο υ», τοΰ « φ έ ο υ δ ο  υ»τό όποιο 
δ^μιουργόταν άνάμεσά τους. ΚΛτόπι, ακολουθούσε 
τό δΐίξ:μο τής γής πού αφηνόταν στόν καινούργιο 
ϋτοτελή. 6 όποιος δήλωνε ότι τήν έπαιρνε άπό 
τόν έιτικυρίαρχο (δες στά άντίστοιχα κεφάλαια 
τού 'Εγκυκλοπαιδικού Λεξικού κχί τής Παγκό- 
αιιχς Ί ίτορ ίας  τοΰ ΈΙευθερουδάκη κχί τής H i- 
stoire Generate des Peuples, τού Larousse).

Z \—ΟΙ ΥΠΟΤΕΛΕΙΕΣ TOY ΚΑΣΤΡΟΥ

Μ ια  άπό x i ;  συνέπε' .ες τής  ύ π ο χ έ λ ε ι α ;  
τοΰ Γ ι χ ν ν : ώ χ ι * ο υ  Κ ά τ χ ρ ο ) ,  ήχαν ή (π ρ ώ τη )  
1 'γ.χχζ. π χ ? Ί ΐ  τών Τ ο υ ρ κ  ον,  σχά Γ ι ά / ν ι ν α .  
Κ α :  ί$>ύ3νχα: : ό : ε  i ν.εΤ, δ Τ ε χ έ ;  Γ α ζ ή  Β ρ ί -  
ν ί ζ κ α ί  χό ( μ £ χ a - χ τ ό : ί ,  ά ρ γ ό : ε ρ α )  Μ π α ίρ α ·  
κ \ ή  Τ ^ α μ ί ,  π ΐ ' . ά  z r j ;  έ ςωκχσ :ρ . ο υ ;  Ν α ο ύ ;  
Ά η — Τ ρ ιά δ α ,  ( j c o j  Λ ε ι 6α δ . ώ : η ) ,  κ α ί  Ά η  
— Μηνά

Έ χ ι π ρ 5: ι θ ΐ : α  προς δσα γ ;ά  χά δύο αυ 
χά Τ ο ύ ρ κ ι κ α  ιδρύματα  άνα φέρ αμε  σχήν 
« Ή π ε ι ρ .  Έ σ χ ί α »  τού Φ λ ε β ά ρ η  τοΰ 1953 , 
ση ι - ιώ  ο υ μ ΐ  έδ,ϋ δχ ι ,  κ . ’  6 Ά ρ α β α  τ ινό ; ,  
γ ιά μ έ ;  χ ό ν ' Γ ί κ έ ,  γ ράφ ε ι  ρητά  2 δχι  τόν κ α 
θ.δρυσε, ά ρ χ ι κ ί ,  ό ( Γ α ζ ή ) Χ α : ζ ή  Β ρ ε ν ό ζ η ; .  
γιά οέ τό Μπ:>ϊρακλή  Τ ζ α μ ί  3 , δχι κ : ί σ θ η -  
κε α ρ χ ικ ά κ α χ  i  χά χ έ λ η  χής Ι Δ '  ε κ α τ ο ν τ α ε 
τηρίδας ( κ α τ ά  χ ή ν δ π ο ί ζ  ά κ μ α ζ ε  ό κχ ίχ οράς  
χου, Β α γ ια ζ ί^ ,  δχι  δμως δ Β ' ,  ά λ λ ά  δ Α ' . ) * .

Σ χ ο σ / ) μ · Ι ο  αύχδ,  ( κ α ί  μ έ  βάση τήν b x o -  
^ία χ ή ;  Η π ε ί ρ ο υ  τοΰ Κ .  Μ έ κ ιο υ ) .  κ ά / ί υ μ ε  
πιο κάχου μ ι ά  ουνχομώχατη κ α ί  σέ άδρδοα- 
τες γραμμές ά / α ΐ κ ό π η σ η  χ·ον ί^χορίκών τοϋ 
Κ ά η ρ ο υ  άπό τ χ  1888 ΐ^ α μ ε  χά 1430 .

Σχ ά  1389 δ Β α γ ι α ζ ί ί ,  βοηθώντας τόν 
Οποχελή χοΰ Ί ζ ά ο υ λ ο ,  στέλνε ι  σχό Γ ια ν ν ιώ -  
χΐκο Κχσχρο σχραχιωχίκές  έπ ικ ο υ ρ ί ε ς ,  κ α ί  
λύι,εχαι Ι τσ ι  ή  πολ ιορκία  του άπό τόν ' Α λ 
βανό φύλαρχο Γ ι ά ν ν η  Σ π ά χ α .  S -ά 1399

δμω-, άλλο; πάλι Άλβα'ό;, δ λήσταρχος 
Γκιώ/η;, κα:α:ροπώ/6ΐ σέ μάχη τόν Ί ζά .  
ουλο, καί xcv αιχμαλωτίζει.

Σ:ά 1400, δ Βαγιαζίχ, πολιορκεί γιά 
δεύχ-ρη φορά χήν Κων)πολη, έμφανίζεται 
δ μ ω ς  σ:ό προσκήνιο χής ί 3 τ ο ρ ί α ς  6 Ταμερ- 
λάνος μ έ  τ ο ύ  ; Τα;άρου; του, και σχά 1402, 
δ Βαγ^αζιχ νικιέχαι καχά κοάιος. Τό:ε ε ί
ναι πού ct Όιμανλήδες, κινδυνέυσαν νά δια- 
λ’Όο'Ίν, καί ώς έθνος άκδμα. Έ  Σαλονίκη 
— καί χχ Γιάννινα χωρίς άλλο— σπεύδουν ν’ 
άποχινάξουν ιό ζυγό τής ύποχέλειας.

Σ:ά 1403, πεθαίνει δ Ίζάουλο». Kt? οί 
Αλβανοί, άνενόχληχοι πλέον καί άπβρίσπα- 
σχοι άπό χούς Τούρκου;, καχαλαμβάνουν τό 
Γιαννιώ:ικο Κάιχρο.

Εμφανίζεται χώρα σχήν ’Ηπειρώτικη 
ίιχορ α δ Κάρολος Τόκ^ς, δ όποιος, μέ τή 
βοήΰια το)ν ντόπιων αρματολών, κατορθώ
νει να καθαρίση τόν τόπο άπό τήν ’Αλβα
νική μάσχιγα. Οί Ό^μανλήδες, δμωςστόμε- 
χαξύ,άνατυνχάσσονχαι'καί σχά 1411, εισβάλ
λουν πάλι σχήν ’Ήπειρο, άλλά προσκρούουν 
σϊήοθΐναρή άνχίσχαση τούΚάστρου. Παρ’αυ
τό, οί επιθέσεις τους έςακολουθοΰν, καί τά 
στίφη τοΟ Μουράτ xoO Β!, συνεχίζουν άκα· 
τάπαυστα τις άπόπειρές τους νά εί-ίβάλουν 
σχά ’Ηπειρωτικά έδάφη.



Στα 1430, πεθαίνει καί δ Κάρολος. Έ  
διαμάχη πού άκολούθησε τών κληρονόμων 
.του, δίνει στούς Τούρκους αφορμή γιά έπέμ- 
βαση, καί Ιρχεται τότε— μέ τή βοήθεια και 
τών έξωκαστρινών — ή δριστική συνθηκολό
γηση τής Φεουδαρχίας τοΟ Κάστρου.

Οί ΤοΟρκοι συνοικίζονται, άρχικά, γύ· 
ρω άπό τήν αργότερα όνομασθεΐσα Καλού- 
τσιασμέ’ καί σιγά— σιγά, καθώς άπό διαρ
κώς μετακινούμενους πολεμιστές, μεταβάλ
λονται σέ μόνιμους κάτοικους τών περιοχών 
πού κατοικούσαν, κατά τό 1480, £να μέρος 
τους, έπεκτάθηκε πρός τις περιοχές τοΟ άρ- 
χαιότερου Όθωμανικοϋ Νεκροταφείου 5, δ- 
που Γδρυσαν καί δεύτερο Μετζίτ, τό λεγό
μενο Ναμαζγκιάχ.

Ή  πληροφορία αυτή τοΰ Άραβαντινου, 
είναι σύμφωνη καί πρός άντίστοιχη παρά
δοση ιών Τουρκογιαννιωτών, πού τήν πε
ρίσωσε ό Γ. Βλαχλείδης °: «...πρό αύτών 
δέ (τών Τζαμιών Σ^εμσιεδΐν ή Σιερή, καί 
Λιάμ Μετζίτ, ίδρυμένων περί τό Έγείρας 
966, δικό μας 1559), ύπήρχε, γράφει, έκεΐ 
τό τέμενος Ναμάζ— Γκιάχ, τό ά ρ χ α ι ό · 
τ α τ ο ν κατά γενικήν έμολογίαν τών Τούρ* 
κων, μετά τριών νεκροταφείων...»

Τότε πιθανότατα οί ΤοΟρκοι κατέλαβαν 
καί τόν έκεί Ναό τής Μονής 'Αγίας Παρα- 
ρασκευής, γιά τόν όποιον μιλϊϊ ή ένθύμιση 
τοΰ 1584.

Στο σημείο αύτό, πρέπει νά δώσουμε 
δριστική μορφή σέ κάποιο συλλογισμό, π'-ύ 
έχει τάση νά μετατόπιση τό χρόνο τής ά- 
νεύρεσης τής Εικόνας Ελεούσας, έκατό χρό
νια πριν άπ’ αυτόν πού άναφέρεται, στήν— 
δπως τή διάβασε δ Άθηναγόρας— ενθύμη
ση τών λειτουργικών βιβλίων τοΰ Ά η  — 
Παντελεήμονα τοΰ Νησιού: ”0  Άραβαντι- 
νός, στή Χρονογραφία του \ χρονιά κατά 
τήν δποίαν εύρέθηκε ή εικόνα,καθορίζει όχι 
τό 1534, αλλά— όρθότίρα κατά τή γνώμη 
μας τό 1484. Είναι άληΟινά κάπως απίθανο, 
εικόνα ή δποία πάρθηκε άπό Ναό πού καταλή- 
φτηκε άπό τούς Τούρκου;,έξακριβωμένα σχε
δόν, στά 1480, νά μείνη κρυμμένη περισ- 
σότερο^άπό έκατό χρόνια. ‘ Ιστορικά, φαίνε
ται πιό παραδεκτό, αύτ), νά εχη κρατήσει 
μόνο τέσσαρα,

Ή  ’Ελεούσα τής ’Αγίας Παρασκευής’ 
άνήκει χωρίς άλλο στή σειρά έκείνη τών 
εικόνων τή; Παναγίας, πού έχουν μείνει 
διάσημες στα ίστορικά τοΰ μεσαιωνικοΰ καί 
τοΟ νεώτερου ΧριστιανισμοΟ. Είτεσ:ον και
ρό τής ϋίκονομαχίας, είτε άργότερα στούς 
καιρούς τών κατατρεγμών τοΟ Ίσλάμ, πολ
λές θαυματουργές Εικόνες, ιδιαίτερα τής 
Παναγίας, τής Τπερμάχου αύτής Στρατη
γοί) τής Χριστιανωσύνης, άχειροποίητες ή 
μή: ή Χρυσοροϊάτισσα π.χ. τή; Κύπρου, ή 
Χρυσοσπηλιώτισσα ή Χρυσοποδαρίτισσα 
τής Πελοποννήσου ή Αχειροποίητη τής 
Χρυσόπορτας τοϋ Βυζάντιου, ή Χρυσοβίτσα 
τοΰ Μετσίβου 8, κι* άλλες άκόμα κι’ άλλες, 
φεύγουν άπό τόν— άν είναι συγχωρητεα ή 
μεταφορά— γενέθλιό τους τόπο, καί είτε 
πλέοντας στή θάλασσα, είτε κατ’ άλλο θαυ
μαστό τρόπο, μετατοπίζονται καί ταξειδίύ- 
ουν, καί κατόπι Εμφανίζονται, σέ παρθέ’·ες 
ποιμενίδες, σέ μο\αχούς ή καλογραίες, καί 
ξαναβρίσκονται μέ^α σέ δρυμούς καί σ’ έ · 
ρημιές, κοντά σέ πηγές καί νερόχαρους τό
πους, σέ παληα παρεκκλήσια κι’ άπάνου σέ 
μεγάλα Δέντρα.

Έ  Μονή τής "Αγια; Παρασκευής τών 
Γιαννίνων, πού κυρίαρχη μέσα της-Οέ^η εί- 
χεν ή Παναγία ή Ελεούσα ή θαυματουργή, 
πρέπει νά ή:αν— αύςό φαίνεται καθαρά— 
μιά άπό τις σημαντικώτερε; τής περιοχή'. 
"Οταν στά 14S0 καταλήφθηκε άπί> τούς 
Τούρκου; τό Μοναστήρι, ποιος ξέρει μέ ποι
ους κινδύνου; καί μέ πόση τόλμη πάρθηκε 
κρυφά ή εικόνα άπό τό Ναό, κρατήθηκε μυ
στικά άποκρυμμένη γιά τέσσαρα χρό*.ta,

» f λ , » Ο * 2και κατόπι, έν κρύπτω και παραρυστφ, έ· 
ναποτέθηκε σ:ό άπόμακρο καί ασκητικό 
Μοναστήρι τού "Αγιου Νικόλαου το Ο Με
θόδιου τοΰ ΝησιοΟ. Έγκαταλείποντας ετσι 
γιά πάντα τήν περίβλεπτη κορυφή τοΰ 
Γιαννιώτικου λόφου, παραδοθηκε καί πάλι 
στή λατρεία τών πιστών, πού καταδιωγμέ
νοι καί στερημένοι άπό τήν παληά τους δό
ξα, ίκίτευαν, απόμακρα τώρα καί κρυφά 
κι’ αύτοί, τή Στρατηγό Παρθένο, νά έλεή- 
ση, νά περισώση καί νά ξαναδοξά^η τήν 
’Ορθόδοξη Χριστιανωσύνη.

Μετά τήν Ά η  Τριάδα τή: Λειβαδιώτης 
καί τοΟ Ά η  Μηνί τοϋ Τουρκοπάλουκευ, ή



«ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ» ^ ^ 3  68$

'  A r t Παρασκϊυή μέ τήν εικόνα τής Ελεού
σα:, εί\αι πιθανότατα ή τρίτη κατά σειρά 
Χριστιανική Έκκλησ.'α πού καταλύεται άπό 
το διαρκώς έπεκτεΐνόμενο καί πληθυνόμενο 
Γιαννιώ:ΐκο Ίαλάμ.

Κ ι’ δσο πλήθαιναν, τόσο καί απλωνόταν, 
σε ξΐχωρίοτούς δμως πάντοτε συνοικισμούς 
οί Τούρκοι. Στα μέσα τοΰ 16ου α!ώνα, ση
μειώνεται ή ιβρυση τών Τζαμιών Μεμέτ 
"Αγά, (δπου τώρα τά Δημοτικά λουτρά), 
Σιεμσίεντίν, (παρά τό Ρουμανικό Σχολείο), 
Μπαχράμ Πα?ι5 άργόχερα Λΐάμ, (δπου 
το Κέντρο ’’Αλσος),— καί τών δυό, γύρα 
στά 1559— Τοίεκούρ, (δπου τα Στρατιωτ. 
λουτρά), π*ρά τού; Χριστιανικούς Ναούς 
τοΰ "Αη— Γιάννη τοΰ Θεολόγου καί τοΰ 
"Λη— Στεφάνου ".

* Υποσημειώσεις
1. Δές I. Ααμπρίδη, δπου πιό πάνου σελ. 75.
2. Δές Άραβαντινο, όπου πιό πάνου σελ. 

243. Ααμπρίδη, δπου πιό πάνου σελ. 74.
3. Λίς ’Αραβαντινό, δπου πιό πάνου σελ.245.
4. Έ  γνώμη τήν όποία, άπό πολύ τώρα και

ρό, εχουιιε διατυπώσει, δτι α  πρώτοι Τούρκοι 
πού εγκαταστάθηκαν στά Γιάννινα, ήταν όλιγα- 
ριθμότατοι( οί 18 άξιωματοΰχοι ή οί ευάριθμοι 
άλλοι τών χρονικών), καί μάλιστα 'Γουρκομάνοι, 
στηρίζεται στά άπό τόν Παπαρρηγόπουλο (188 7, 
Τομ. £ ' οελ. 238) ιστορούμενα, δτι οί Τούρκοι 
«■/ατά τάς πρόκας τής κατακτήσεως εκατονταε
τηρίδάς, έπεχείρη^αν ενίοτε μεταναστεύσει τι- 
νάς. Τουρκικών, Τουρκομανικών. Ταταρικών καί 
’Αραβικών φυλών Ις ’ Λσίας είς ΕΟρώπην». Κον
τά σιά τέλη τής 1Δ' έΜατονταετηρίδας, Ο Βχγια- 
ζίτ (Γκιλντιρίμ), μετεβίβαοε στή Βαλκανική Τουρ- 
κομάνους, οί αποικίες, ΐμως τών οποίων, ήταν 
πάντοτε «σφόδρα εύάρ.θμοι», γράφει ό Παπαρρη- 
γόπουλος, σχετικά μέ τόν υπόλοιπο εδρωπαϊκό 
πληθυσμό, καί τούς όποιους δ.έκρινε άτίθασσο καί 
δυίήνιο πνεύμα, μέ ληστρικές συνήθειες σέ τέ 
τοιο δέ βαθμό, πού ήταν επικίνδυνοι, καί στήν 
Όσμανική, άκόμα τής Μ. ’ Ασίας κυριαρχία. Γιά 
παρόμοιους συνοικισμούς κάνει λόγο καί δ ’ Αβρα
άμ Βαπορίδης, στό βιβλίο του, Βιογραφική Ι σ τ ο 
ρία τών Σουλτάνων (γ ' έκδοση, Κα>ν)πολη, 1894) 
τομ., Α' σελ. 31 καί έπόμ. άλλά τελευταία και 
ό Τούρκος ιστορικός Όμέρ Λουτφή Μπαρκάν, σέ 
έργασία „τοο δημοσιευμένη, στή γαλλικά συντασ- 
σόμ«νη Έπιθέωρηση τής Σχολής Οικονομικών 
Σπουδών τού Πα\επιστήμιου τής Κων)πολης, εδ- 
ρεία περίληψη τής όποίας έδωσε στό φύλλο τής 
Ιδης Νοεμβρίου 1963 τή ς ’Αθηναϊκής έφημερίδας 
«Καθημερινή» ό Α.Α. Πάλλης. *fl ίργασία αΟιη, 
μέ £ίση τά άρχεΐ* τής ’Οθωμανικής ΑΟιοκρατο- 
ρί«ς, άναφίρ»ΐ»ι ειδικά στό θέμα τού έποικι*

Μά άς ξαναγυρίσουμε τώρα στά στενώ 
τερα ιστορικά μας.

Έ  χρονολογία λοιπόν 1584, ορΟότβρώ 
1484 τής ένθύμησης, άναφέρεται, δχι στόν 
καιρό τής κατάληψης τής Μονής, κατά τήν 
δποία (δταν) κρυφά πάρθηκε καί διασώθηκε 
ή εικόνα, άλλά στή χρονιά κατά τήν δποία 
αυτή βρέθηκε. Στά 1484 δηλ., συνέβηκε 
τοΰτο μόνο: ή καλογραία Παρθενία ή μονα 
χή. ή γνωστή τήν έποχή αυτή γιά τή θεο
σέβειά της, όραματίστηκε ή ένυπνιάστηκε 
τό μέρος στό δποΐο εϊχεν άποκρυφτή ή ει
κόνα δταν πάρθηκε άπό τούς Τούρκους ή 
Μονή. yH καί άπλούστερα: τήν παρουσίασε 
καίτή φανέρωσε, καί ταυτόχρονα μεταβίβα
σε τή θεία θέληση νά μεταφερθή αύτή στό 
Ισαμε τότε όνομαζόμενο Μοναστήρι τοΟ 'Α 
γίου Νικόλα Γκουμάτων.

σμοΰ τών ευρωπαϊκών έδαφών, τών κατακτηθέν- 
των άπό τούς ’Οθωμανούς κατά τούς ΙΔ', ΙΕ ' καί 
Ι Σ τ ’ αιώνες, τόν όποιο ό Μπαρκάν, ονομάζει 
« Έ  κ τ ο π ι σ μ ό π λ η θ υ σ μ ώ ν » ,  γ ια τ ί  ή
ταν ά ν α γ κ α σ τ ι κ ό ς .  Νομαδικές φυλές I V  
ουρούκηδων, ΤατάρηΒων καί Τουρκομάνων, μετα
φερόταν συνοδεία, άπό τή Μ. Ά ο ία  στήν Εύρώπη, 
Κατά τό πρώτο στάδιο, έπαιζαν σημαντικό έπ(- 
σης ρόλο καί τά διάφορα δερβισικά τάγματα, τά 
όποια ήταν στρατιωτικά οργανωμένα καί γεμάτα 
θρησκευτικό ένθουσιασμό. ’Απ ’ αδτούς καί τό 
Τουρκοπάλουκο, ό Τεκές τού Γαζή Βρενόζ, τό 
Μπαϊρακλή Τζαμί, οΐ άρπαγές Χριστιανών παρ- 
θέ νων καί τά παρεπόμενα. Οί Τουρκογιαννιώτβς, 
ομολογούσαν καί οί ίδιοι, χωρίς καμμιά δυσκο
λία, δτι οΐ περισσότεροί της, προερχόταν άπό 
έξισλαμισμένους,’Ηπειρώτες, καί δτι έλάχιστβς— 
οί υπόλοιπες —καθαρά Τούρκικες οίκογένειέςτους, 
καταγόταν άπό τό 6αθύ έσωτερικό τής Μ. ’Ασί
ας, τήν Κ αρ ά Τ ο υ ρ κ ι ά. ’ Αντίστοιχη παρά
δοση καταχωρίζεται καί άπό τό Σπ. Μουσελίμη, 
σέ άνεκδοτή του 'Ιστορία τής Παραμυθίας. «Οί 
’Οθωμανοί, γράφει, τής ΠαραμυΟ άς, δλοι τους, 
y\jαν έξισλαμισμίνοι ’ Αρβανίτες Χριστιανοί Τσά- 
μηδες, καί σχημάτιζαν φάρες. Μόνο δύο οικογέ
νειες Τούρκικες, είχαν έλθει καί έγκατασταθή, 
έκ τών δποίων μία είναι τών Μπουλατάτων, άπό 
τήν ’Αραβία». '

’ Από άρθρο τοΰ Ξ. Σιδερίδη (Ή π . Χρονικά 
1923, σελ. 258) ξέρουμε έπίσης δτι «μέλη 
έξισλαμισθϊίσης οίκογένειας τών Βρανάδων, 
ήχμαζον στήν Αύλή τών ΚαραΟή—Όγλοδ τής Μ. 
’Ασίας», οί όποιοι άπό τόν Παπαρρηγόποολο 
(Τομ. 5 σελ. 242) άναφέρονται ώς Τουρκομάνοι 
δυνάστες τής περιοχής τής άρχαίας Μυσίας. Άπό, 
τήν πληροφορία αδτή, δημιουργούνταί χαί ένδβί- 
ξεις δτι, δ Γαζή Έβρενόζ, πιθανότατα, « ίχ *  χκΐ 
δεσμούς μέ τις Το»ρχομανιχές αδτ&ς φνλ·ς5 .
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Η.'—Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΟΥΜΑΤΩΝ
0* Γχιόνμα, ήταν παλαιά Γιχννιώτ χη 

οικογένεια, που άνχφερεΐα·. καί στους κ α 
ταλόγου; τών Ήπειρωτών τής παροικία: 
Βενετίας άπό τί'. 1556 ακόμα1.

Μετά τή συνθηκολόγηση τοΰ 1430, οί 
§ 'ω  άπό τά τείχη σοΰ Κάστρου Χριστια
νικοί πληθυσμοί, καθώς υποδηλώνεται, δ
πως είδαμε, άπό βσες σοβαρέ; προανεφέρ- 
θηκαν ένδείξεις, είχαν μείνει— άντ.'θετα 
πρός τούς Καστρινούς— απροστάτίυτο: απέ
ναντι του διαρκώ; ισχυροποιούμενου κ u 
συνεχώς πληθυνομένου Τούρκικου στοιχεί
ου, τό όποιο, Οϊτερα άπό τί; πολλαπλές νί
κες τους, καί περισσότερο, κατόπι άπί>τήν 
πτώση τής Κων)πολης, αποχαλινώθηκε 
στήν κατακτητική του υπ·ροψ:α: «  . . εύ- 
θύς έγιναν, γράφει τό Χρονικό τή; Λρυ 
οπίδος, λύχοι άγριοι κατά τών Χριστιανόν, 
έχάλα^αν εκκλησίες καί μοναστήρια, έκα
ψαν πολλούς Χριστιανού; καί Ιγινε Ηρή ο; 
καί κλαυθμό; απαρηγόρητος . . « . . .
καί σχν έπάρθηκε ή πόλη ή βασιλεύουσα 
είς τού; χρόνους 1453, γράφει ό Χρονογρά 
φος τοΰ Χρονικού Τιαραπλανών8, τότες 
άγρίεψαν ο{ Τούρκοι κατεπάνα) τά τώνΧρι- 
στιανών, καί *7τειλαν όρισμού; καί έχαλοΰ- 
σαν τί; εκκλησίες καί τά κάσ:ρα, καί έγι
ναν μεγάλες ταραχές καί κλαυθμοί ανεκδι
ήγητοι Ιως δύο χρόνου; . . Οί Ιγκατα- 
λειμμένοι τότε εςωκαστριν&1 Χριστιανό*,άρ
χισαν νά παίρνουν έντονώτερα τόδρόμοτής 
ξένητιίς. · -*

Μά δέν έρριςαν καί πέτρα πίσω τους. 
Τά πρώτα χρήματα πού κέρδισαν άπό τό 
άκληρό τους μόχθο, τά θυσίασαν γιά τό 
σκλάβο καί δεινά τυραννούμενο στό γε*έ· 
Ολιο τόπο συντοπίτη, γιά νά τόν κρατή
σουν στή πίστη τών πατέρων του χαί τόν 
έθνισμό του. 'Από τά χρήματα τών ταπει
νών αυτών ταξιδεμένων, συντηρήθηκαν Να
οί, ιδρύθηκαν Σχολεία, προστατεύτηκαν 
ένδβεΤς καί φυλακισμένοι’ παντρεύτηκαν 
φτωχά κορίτσια* περιθάλφτηκαν άρρωστοι, 
τυπώθηκαν βιβλία, πληρώθηκαν δασκάλοι,

φωτίστηκε καί συγκροτήθηκε τό γένος.
Νχ τί σχετικά μ ’ αυτό γράφει 6 Πα- 

πα; ρηγόπουλος 4.
«  . . Ά λ λ ’ ή ’ Γνετική Κοινότη;, δέν 

Ιφρόντίσε μόνον πΐρί έαυ:ή:. * Συγκίΐμένη 
ές άν'3ρώπων οί'τινε; έκ πείρας έγίγ-.ωσκον 
τή-' έν-ταϊς Έλληνικαΐς Χώραις ΙπικρατοΟ- 
σαν άπαιδευσίαν, ΙδραμΕ προθύμω; εί; θε· 
ραπίίαν τοΰ κακού τούτου, δοϋοα πρώτη 
παράδειγμα φιλογε είας δπερ έμελλον νχ 
μιμηθώσι βραδύτερον καί άλλαι τινες τών 
έξωτερικών ήμών Κοινοτήτων. Ενταύθα δέ 
ιδίως καταφαίνεται, τό καί άλλο:ε παρα- 
τηρηθεν υφ’ ήμών, δτι, αί άπο’.κίαι δσχι 
έσυττήθησχν χάριν έμπορίας, ούσιωδώςδιέ- 
φερον τών λ ο γ ί ω ν κχί π ο λ ι τ ι κ ώ ν  
προσφύγων. Οί τελευταίοι cύτο:, ου μόνον 
περί τή; Ελλάδος δεν έφρόντίσαν, άλλά 
καί αυτοί έξεφραγκίύθησαν, Ινώ αί έμπο- 
ρ ι κ α ί Κοινότητες, έπρονόησαν περί τής 
σωτηρίας τοΰ Ελληνισμού, παρ’ έαυταΐς τε 
καί έν τή πατρίδι ές ή; άπεμακρύνθησαν. 
Ίδιάζουσαν δε οφείλει κατά τούτο τό Έ 
θνος ευγνωμοσύνην είς τήν Ένετικήν Κοι
νότητα. Είναι βέβαιον δτι χαί άλλα^ προϊ
όντος τοΰ χρόνου, συνέδρχμον εί; τήν έμ- 
ψύχω?ιν τής δημοσίας έν Έλλάδι παιδεύσε- 
σεως, άλλ’ έάν δ σπόρος αυτή; έρ:ί^θη άπό 3 
τών μέσων τής έπτακαιδεκάτης Ικατονταε- 
τηριδος, έχν 6 σπόρος ούτος πρωιμως βλα- 
στήσας, άνέδειξεν Ιφεξής τοσούτους λογίους 
ιερωμένου; καί πολιτικούς άνδρας, έάν ή 
έκτοτε άρΕαμένη διανοητική αύ;η του Έ 
θνους διάπλα^ις, ή κατόπιν 6πό πολλών καί 
άλλω1' ευτυχών περιστάσεων έπιρρωσθεΐσα, ί 
Ιλαβί τόν άπαιτούμενον καιρόν νά καρπό- ί  
φορήση προσηχόντως, αρχική τούτου πα· | 
ραιτιος υπήρ£εν ή Ένετική κοινότης». ”

Στή Βενετία σχηματίζεται κι’ ή πρώ
τη ’Ηπειρώτικη παροικία. .

Στά σχετικά μητρώα άναγράφονται: Ό '  
Μιχάλης άπό τά Γιάννινα, στά J49S* ή  
Μαρία άπό τά Γιάννινα, στά 1502, έΓεώρ-| 
γη> (Τζό?τζο) Τομαρ3ς, β;ά 1524. h Χ;·|

ϊ
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κίλαος (Νικολό) Ξανθόπουλός άπό τον "Α 
γιο Δονατο (Ά ϊντονάτ— Π.ιραμυθ:α.), στά 
1520, i  πρώτος άπό τού; Ηγούμενου;, Μα* 
νώλη: Γούμενο?, καθώ: καί ό πρώτος άπό 
τούς Σουγδουρήδε;, δ Γιάννης (Τζοάνο) 
Σουγδουρή:, σ:ά 1555, ό Δήμος Ζώτος, 
στά 1500, 6 ΣτάΒης Παππάς στά 1563, ό 
Στέφανο; Μπαλάνος, στά 1564, ό Άντώ- 
\η; Βϊσιλας, στά 1572. ‘Ο Γιάννη; (Τζοά- 
νο) Φιλ ανθρώπινός, στά 1575. Ό  πρώτος 
άπό τή μ=γάλη σε:ρά τών Πουλημένων πού 
συνεχίζεται ίσαμε τά 1678 καί πέρα, Νικό' 
λα; Πουλημένος, στά 1575, ό Δημήτρης 
Σπανός, στά 1589' ό Ζώτος Τσιγαράς στά 
1595: Όνόματα, δλοι αύτοί, πού έγιναν 
κα:όπι γνωσ^τατα στήν ' Ηπειρώτικη ‘ Ι 
στορία.

Καί είναι κατόπι οί *1ερομνήμονες, οί 
Καραϊωάννηδες, οί Ντίλιοί, οί Μαρούτση- 
δε;, οί Ρίζηδες, ή αείμνηστη αυτή χορεία 
τών Ήπειρωτών της Βενετίας, πού πρώτοι 
καί καλλίτ-pot φρόντισαν νά γιατρέψουν 
κάθε σωματική ή ψυχική άρρώστεια του 
δουλωμενου γένους.

Κι' οί Γκιονμάτες;
Στά 15)6, πρώτος 1%ιϊ δ Στάθη; Γκι- 

όνμας1 στά 1560, δ Μιχάλη; κι’ δ Δημή* 
τρη;* στά 1574, ό θίοοόση; κι’ ό Γεώργι
ο;* στά 1580, ί  Γερόλυμο;. Καί στά 1674, 
δ Μάνο Γκίόνμα;, δ δποίος μέ δωρεά έν 
ζω-Jj στίς 5 Νοέμβρη τοϋ 1576, διαθέτει 
20356 δουκάτα, γιά τήν Γορυση στά Γιάν
νινα Ιεροσπουδαστηρίου, καθώ; και γιά 
άλλου; άκόμα εύαγεΐς σκοπού;. Καί μέ 
τήν ίδια αυτή δωρητική πράξη, άφήνεικαί 
στό Μοναστήρι τοϋ "Αη— Νικόλα τοϋ Με
θοδίου τοϋ έπονομαζόμεν^υ 'Ελεούσα5, πού 
αύτός τό θέλει, τών Γκ20νμα—έπειδή, ποι- 
ός ξέρει, ποιό; άπό τούς πρόγονους του τό 
εΐχεν Ιδρύσει ή άνακαίνίσει— δουκάτα 30. 
Γιά τό Μάνο Γκιόνμα, άκόμα καί στά 
1676, ή Ελεούσα ήταν καί έμεινε, δ 'Ά η - ·  
Νικόλας τών προγόνων του.

Κι* όλα αυτά πού είπαμε, είναι £να, 
μικρό μονάχα κομμάτι, άπό τήν ίστορία 
τών ίξω άπό τό Κάστρο Χριστιανών, πού 
δέν τούς κάλυπτε κανένα προνόμιο, κανέ· 
να τείχος. Είναι άκόμα, οί Μονδάγος, οί
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Στάθη Σιό:ο, οί Παπασαράφηδες, οί Χρή
στου, οί Χατζηνίκου, οί Γκότση, οι Κον· 
τοξήοες, κι* άλλοι κι’ άλλοι, έ'να σωρό 
ταξιδευτές, πού φεύγοντας τήν Τούρκικη 
δυναστεία, καί μή θέλοντας νά σκύψουν τό 
κ-φάλι, δπως οί Καστρινοί άριστοκράτες 
Στρατηγόπουλοι, Βουίσαβοι, ΙΙαπούληδες, 
Λυγδάδίς, Λελυποράδες, πήραν ζά  μάτια 
τους, κι από τα πρώτα χρήματα του υστε
ρήματος τους, κύτταξαν ν ’ άνακουφίσουν 
τού; σκλάβους ά$ελφούς τους, τούς βασανιζό
μενους καί τυραννούμενους, οχι τώρα, μονά
χα άπό τόν ΤοΟρκο, άλλά κι’ άπό τόν δμό 
θρήσκο έξακολουθητικά Φεουδάρχη.

«*Απλή άνάγνωσις τών διαθηκών των, 
γράφει δ Κ. Μέρτζιος, πού τ Ις άνεδημοσί- 
ευσε άπό τά άρχεΐα Βενετίας, μάς άποκα- 
λύπτει τόν φλογΐρόν πατριωτισμόν πού 
έθέρμαινετά στήθη τών άειμνήστων τούτων 
άνδρών». .

Κ ι5 έκεΐνοι πού Ιμειναν στό γενέθλιο 
τόπο;

‘ Ό  γεωργός άγκάλιασε τό χώμα πού 
τόν γέννησε, -καί τόν άνάθρεψε καί τόν με- 
γάλωοε. Τή μάννα γης, πού μέσ’ στά σπλά: 
χνα της, ήταν θαμμένος σέ άτελεύτητη σει
ρά οί πρόγονοί του, κι’ δπου θάβρίσκε κι’ 
αύτός τήν αιώνια γαλήνη,

eO άστό:; δ τεχνίτης; Συσπειρώθηκε πιό 
πολύ καί συσ^ίχτηκε στή συντεχνία του. 
*0 συνεταιρισμός, έγινε τώρα δ οουλευτής 
τοϋ Έθνους καί τής Θρησκείας. «Ά π ό  τό 
ταμείο τών συντεχνιών, τόν κ ο ύ ρ β α ν  ά, 
γράφει, ή ’ Αγγελική Χατζημιχάλη7, συν
τηρούσαν γιατρούς, φαρμακεία, βοηθούσαν 
άρρωστου; συντε/νΐτες, γέροντες . . χήρες, 
δρφανά .- . άεργους . , πάντρευαν κορίτσια 
μάζευαν δκθετα παιδιά . . . έλευθέρωναν 
άπό τΙς φυλακϊς κρατούμενους γιά χρέη. 
Χτίζαν καί συντηροϋσαν σκολειά, διώριζαν 
καί πλήρωναν δασκάλους. Οίκοδομοϋσαν 
Ικκλησίες, ν ο σ ο κ ο μ ε ί α ,  κάθε ε ί δ ο ς  ευαγή 
καθιδρύματα . . ’Ανακαίνιζαν μοναστήρια, 
άγόραζαν άμφια καί ίερά σκεύη, ίστοροϋ- 
σαν καί διακοσμοϋσαν ναού;». Κ ι' δλα αύ- 
τά, άπό τό «κ ι β ώ τ ι ο ν ’Ε λ έ ο υ ς » .  
Αύτή τή συμπαγή καί δργανωμένη μάζα, 
βρήκαν έτοιμη οί άπόοημοι πατριώτες, καί
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τή μορφοποίησαν σε Εφορείες, Επιτροπές 
καί "Ιδρύματα: Σέ « Έ  λ έ η».

Ά π ό  τούς έργάτες α υ τή ς  τής κυψέλης 
^διασώθηκε τό Έθνος καί ή θρησκεία. ’ Από 
τόν ίδρωτα καί τά χρήματά τους, βγήκαν 
τά πρώτα oca Γιάννινα Σκολειά, άπ' αύ- 
τούς ο[ Μδγάλοι του γένους Δάσκαλοι, 
απ' αυτούς ή μεγάλη Παιδεία κι* ή ακτι
νοβολία τούτη; τή; πόληί, απ’ αυτούς ή 
Διαφώτιση, απ' αυτούς ό Διονύσιος, ό "Α 
γιος Κοσμάς, ή Επανάσταση, ή Ελευ 
θερία.

Κι* άπό τούς Καστρινού;;
Τό Γιαννιώιικο Κάστρο, έπί διακόσια 

περ(πoJ χρόνια, δέν έχει ιστορία,
Οί παλαιοί άρχοντες του, έξακολουθοΰ· 

σαν καί μετά τό 1430 νά νέμωνται τά τι
μάριά του; καί τούς όμόθρηυκου; δουλοπά* 
ροικούς τους. Στρατεύονται, μαζύ μέ τό 5υ* 
νάστη, τόν βοηθοΟν νά χτυπήση τό Διονύ
σιο και τούς Πέρσες, τόν κάθε έχτρό του. 
Κι’ δταν τούς προβάλλεται τό δίλημμα, νά 
έξισλαμισθουν ή νά χάσουν τά τιμάριά τους 
προτιμοΟν τά πρώτο. .

Κ ι’ έτσι, οί ϊ5ιοι αυτοί, σά νεοφώτιστοι

* Υποαημαώσεις

1. Μ ζ  Κ. Μέρτζιοο, τό έν Βενβτί^ Η π ε ιρ ω 
τικόν Ά ρ χ β ίο ν ,  στά 'Ηπειρωτικά Χρονικά 15>3β, 
9$λ. 92 καί έπ. 244 καί έπ.

2. Λές Β. ΙΙατοίλη, Τούρκοι Ι'παήδες, στό 
Π·ριοδικό «Η πειρω τική. *Κστία», σελ. 790.

3. Δές. ’A n d  τήν παλαιότερη ιστορία το5Βχ- 
οιλιχοΰ (Τσαραπλανών) στό Περιοδικό «Ή πειρ .  
Ε στία *  Τομ. Α* σελ. $0.

4. Δές Παπαρρηγοπούλου Ιστορία  τοδ Ίϊλλ .  
"Εθνοορ 1885 Τόμ.  6, σελ. 609 έ* .
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τώρα καί φανατισμένοι Μουσουλμάνοι, έΕα- 
κολουθουν νά νέμωνται καί νά τυραννοϋν 
τόν πρίνδμόθρησκό τους* καί θά τόν είχαν τε% 
λείωτικά άπορροφήσει, άν δέν υπήρχαν οί 
ταξειδευτές τής Βενετία;, καί κατόπι τής 
Ρωσσία;, τής Αίγυπτου τ^ς Ρουμανία;. 
’Ακόμη καί στά 1840, οί διάδοχοί του; άρ
χοντες ιών Γιαννίνων, κυττάν πώς ^ «π ρα γ 
ματεύσου'*» τό γέρο Νικόλα Ζωσιμά, γιά 
τά ταλληρα πού αύχός πρ:ώριζε γιά τή 
Ζωσιμαία Σχολή8, σέ καιρό πού Ινας άγρό- 
της, §νας ταπεινές ιπποκόμος πού οί Τούρ
κο: τόν είχαν άναδείξει σέ περίοπτη καί 
πλούσια θέση Οικονόμου, ένώ μπορούσε νά 
τά κράτηση δλα, αφήνοντας μονάχα νά τόν 
φωνάζουν Χασάν, τά πέταξε δλα μακρυά, 
καί ασφάλεια, καί θέση, καί χρήματα* καί 
χωρίς νά λυπηθή, ούτε γυναίκα, ούτε νεο
γέννητο μοναχοπαίδι, διακήρυξε θαρραλέα 
μπροστά σ:ήν αγχόνη:

«*Ημουν Χριστιανός, είμαι Χριστιανό;, 
καί θά πεθάνω Χριστιανός!'. . » *

— Καί Έλληνας!., θά προσθέταμε έμεϊς* 
ήταν δμως— γιά τότε— περιττό.

Γ». Τήν όνομασία αύτή τήν δίνει 6 Δ. Κερα- 
σάρης, στή διαθήκη του ποί> συντάχτηκε στή Bs- 
νετία, στί* 30 Νοεμβρίοο 1561 (dig Ήπειρ. Χρον. 
1036. σελ. 192).

6 . Λές Ήπειρ. Χρον. 1936, Τό §ν Βενετί* 
Κρατικόν Άρχείον  — ΛιαΟήχαι Εΰ3ργετών.

7. - τ ό  βιβλίο της «Μορφές υπό τή σωματεια
κή όργάνω^η τίδν Ελλήνων στήν ’Οθωμανική 
Αύτοκρατορία*, Άθήναι 1953, σελ. 292 καί έπ.

8. Δες άνίκδοτη Αλληλογραφία Ζα>3ΐμάδων 
στά Ήπειρ. Χρονικά 1931, 1932, 1933.



ΠΕΤΡΟΥ Γ ΙΑΝ Ν ΑΚ Ο Υ, ιατρού ,

ΟΙ ΒΛΑΧΟΙ ΣΤΑ ΒΟΥΝΑ ΤΑ ΖΑΓΟΡΙΣΙΑ
«Σαν δώσ’ ό ήλιος τ ’ ‘Απριλίου 
και λυιυσουνε τ «  χιόνια
και χορταριάσουν οι πλαγιάς....
δικά μας εΐναι τά βουνά....»

Τ(όρα που γράφα) τούτες τ ις γραμμές οι 
Βλάχοι μας οί κατακαϋαενοί, ζοΰν τις ευτυ
χέστερες σπγμ'ς τής ζωής τους. Οί χαρές 
τους αυτές, βρίσκονται, σ ό τμήμα τής ζω 
ής τα>ν μόνον, που άποκαιιωμέ'Όΐ ατό τή 
χειμωνιά και τή «λαμπάδο» τοΰ Θηρτή τής 
Λάμαρης τοιμάζονιαι γιάτά βουνά τοΰ Ζα* 
γοριοΰ.

'Όλοι οί άνθρωποι έχουν τά ιδανικά 
τους και τις χαρ'ς τους. Οί Σαρα*ατσια* 
ναΐοι, τή μεγαλύιερή τους, τή μοναδική 
ΐσίος, χαρά καί ευ τυχία τή νοιώθουν, τήν έ το 
χη αυτή, που «φόρτοινουν» τό «κονάκ » τους 
και σαλαγόντας τά κοπάδια τονς, άφίνουν 
πίσω τή δόλια Λάμαρη μέ τις πίκρες τη; 
και τούς καϋμούς της και ξεκινούν γιά τά 
λόγγα και ιά σπανοτόπια τοΰ Ζαγοριοΰ.

Ποίηση και θρησκεία είναι ή ζοίήτους
5 / 9* i 3 \ \  ̂ \ ' C  ̂ %αυ η. Αν αυτή τή ν  εποχή τους δει κάνεις 

άπό κοντά και κουβεντιάσει γιά τή ζο)ή τους, 
θά μείνει μέ τ rjv έντύ/ιωση οτν αυτοί οί 
άνθρωποι ζοΰν γι' αυτή τήν ώρα και τήν 
Ιποχή. Δέν ξέρω άν μπορεί κονείς νά συ
νάντηση κ'/ άλλου τήν όμαδ κή αυτή ζωή 
άνΟρώπων και ζώων.

Όμαδικά πορεύον'αι» μέ χαρές, φωνές, 
βίλάσματα και κουδουνίσματα, φαμίλιες και 
καί λογιών λογιών ζώα προς τή «ζωή»...

«Ζωή»!... Ναί. Γιατί έξη μήνες, αυτούς 
τούς καλοκα ριάτικους μήνες, ζοΰν τή ζωή 
καί Γξη μήνες έχουν πάλη, μέ ολα τά στοι
χεία τής φύσης' και ιοΰ κόσμοο, γιά νά ζή- 
σουν αύτή τή ζήση!

Ή  άνυπαμονησ'α καί ή υποχρεωτική

καρτερία ζωγραφίζεται ά^ρά σ ά πρόσω* 
πα όλωνώνώ; ποΰ νά δώση ίο σύνθημα ό 
τσέλ^γκας γιά τό Ξεκίνημα τήν τάδε μέρα...

fii % t*. · 5  ̂ 5 c /ίο  ξ^κ^νημα αυτο, ει.αι η περηφανεια 
κ ιι ή χαρά τής στάνης και τοΰ τσέΗγκα, 
αλλά καί ή θρησκευτική αφοσίωση, σ ’ αυτό 
καί στη διάοκειά του.* 4 * ' Τ * ' /Απο π^ρπς είχαν χωρίσει τα γαλαρία 
πρόβατα. Τά φλώρα γιά τό πρώτ> κοπάδι, 
τά λάΟχ γιά τό δεντ,-ρο.

Οι ιζιομπαναοέοι τήν παραμονή, θ* άρ* 
ματώσουν τά εξη εφτά γκεσέμια, καλοκου- 
ρεμένα μέ αφημένες φοΰνιες σιά πόδια 
και στ'ις κοιλιάς, μέ τά μεγάλα διπλά «κυ
πριά» πού άχοΰν σαν καμπάνες μέ εξαιρε
τική μουσικότητα και μεταδίδουν γιά πολύ 
μακρυά τή χαρά, τήν αρχοντιά και τήν jrt* 
ρηφάνεια τής στάνης. Συμπλήρωμα τής μου
σική; αύ ής άχολοής... γιά μπάσο, προσιί- 
θέται ή «μτιμπίκα», χάλκινο μεγάλο προ· 
βατοκούδσυνο, πού κρεμιέται σέ γκεσέμι 
κοντό/οντρι συνήθως, μέ πλατεία στεφανω
τά κέρασα, γιά νά χτυπά η τεμπέλικα καί
C Α X \ \ \ Ο \ Sρυθμικά το «μπιπ» «μπιπ» οπως το τυμπα 
νο σ ή μτάντα. "Ολ* αύ ά θ' άκοτελέσουν 
τήν πρωτοπορεία τής στάνης δλης.

Τά κυπροκούδουνα αυτά, φειαγμένα άπό 
μπρούντζο κα'ι χαλκό, άπό τεχνίτες πού 
έχουν τ ’ άργαστήρια τους στό παζάρι και 
στήν Καλούτσια στά Γιάννενα κι* είναι ξα
κουστοί, γιά τή λεπτή τους τέχνη και τό ει
δικό μουσικό τους αυτί, ί'χει τό καθένα, τόν 
ήχο του και ολα μαζί τή μουσική κλίμακα 
τοΰ κατασκευαστή. Φυλάγονται στ' άράφια 
τοΰ κονακ οΰ τοΰ τσέλιγκα και ξεσκονίζον
ται τ* *Αη Λαζάρ\ γιά νά φύγουν άπ* τά 
γρέκιά καί τά μαντριά, τά φίδια κι' οί γκου- 
στερίτσες, κι' άρρό!>στειες κι’ βζάχτρες άπ*



τά κοπάδ α. Τα  γκ σ ’μι·< ί*ι ιλέγοντα από 
Ι ' ΐ ιρά κατσικά <ια, τύ «μ  ιυνουχ>·υουν*, και 
είναι συνήθως ψη ο.τ·>δ:ι?α, σιοΰτα και με 
ποικιλόχρωμο τ ή κ ο μ ι .  Πρ ιτιμ vvcmi τά 
φλώρα καί τά λιάυ χ ( ιο ιρ^μαυρα) καί χα* 
τά δευ ερον λό/ο ■ τά μηάρτζα,· τά γκόρ* 
μπ t ή νιάγκρ ι '· Ί  Τά κανοΰτ», ά\λα πά '-  
τότε ζουναράτα η μπ «λια μπερντονάτ (· ^το 
καλυΕεοο, ή μ ά  χάνςρα σιό κέχιτ> η το 
χ ι ϊμα ΐ ι  τη; σ άνης ·ό λαιμ * τνυ·

Ό  Τσέν·γκα; ν αυγή κ>ντά τ’ ά ρ 
μεγμα» οταν σχλ γήπ>ΐ- κά ον.αςτό ιΐτιυ·  
ρό του, τά γ <εσέμ α, ;ι« .>ακολθι>^εΐ τοντρ ό·  
πο πού ί>ά ξεκινήσουν , 'γ  ά π.ιόβλεψη- Πάει  
μαζί τους ώ;  τό συ-.οιο τοϋ /.tij'U 'Hoπε-

Μ / \ Ο ^
ρη φ ινος κι α ατχ.ουμπωμε ος, τα «ο >ομια- 
ζε ι»  και γυρίζω· γιά ' ά  «ροηώση uc κονά
κια Τά γκεσέμια aura ά καλ· ΐτϊ > ι, ά .\ιΐ α· 
τ  ομέν ι μέ τ Γ | ν ά η κ Ο α  των κ η ' ^ ο υ ν κ ο ’ ο* 
λης τής μ ο υ γ κ ή ς  σειρά;,  π ρ ιπ ο^ ευο  ται 
σαν οδηγοί τή; στάνης μαζί  με ίο τζ ιομπά-  
νο,  πού τά σ ιλαγάει μ π ρ ο σ τ ι  χαμογε-'α* 
σ:ός  κι* έ π ιβ ίη τ  κός και π ίσω ιους μαυλά- 
ει γο καλλί Τ800 κπτά^ι γ (λάρ α πρόβατα,  
τά φλώρα (γύρ ο στά πι-ντακό u a  *όσα... ί α ρ 
ματωμένα κι’ αυτά μέ πληθ  ι.ρα γα?.α}θ\ύυ·  
δουνα.  «Στ·'* πισν λα» ό δεύτερο: τζι·>μαά- 
νος  τοΰ κοταδιοΰ κρατάει γ.-ρά τόν κολοβό 
του,  δ ίμένον  μ* χοντρές αλυσίδες και σ ο υ -  
ραει και σ α ’ αγαει.

Σέ μικρή άπόσ αση. ερχ^τ u τό δεύτερο 
κ.πάδι γαλαρία, τά λάϊα, κι' αι» ό π/.ηθω- 
ρισμένο μέ γαλαροκουδοΐ’να εχε: επικεφαλής 
του 4— Γ) γκεσεμ α δευτερότερα και μέ πι
κρότερα κουδούνια, άλλά δίκη τοί’ς μουσι
κή σειρά. Μαζί μ* αύ ά μπροστά στό >οτά- 
.δι καί δ — 6 γκεσ μια κρά>ια, τά καλλίτερα 
τΓ,ς στάνης, μέ «μπιμπίκες* κα' μεγάλα προ* 
βαΌκούδουνα πού δέν ήταν ^ ό  πρώτο κο
πάδι. Κι’ αυτά γύρω σίά πενακόσια τόσι. 
Τρίτο κατά σειρ*τά στέρφα. Δυο τρία γκε
σέμια επικεφαλής μέ δευτεοότερα πρόβα-σ
κούδου να και πίσω τους ι ’ αγριότερα πρό
β α ν  τής σ:άνης (γύρω στά 300 πρωιο:ιαρ- 
κάλγα) μ’ άρα ά προβιτοκοιδουνα μέ ιό 
γεροδεμένο κ\’ αρρενωπό «στερφάρη» τους. 
ΆκολονθΌ ν τά ζυγούρια μ* επικεφαλής 
δυο τρ'ΐς στερφοκάλεσιες η παλιές γαλάρες 
μ* Ινα δυο ιιικρά κουδουνά <ια, δσο νά τις 
Κϋνηγοϋν τ’ άρνάκια, πού τρίχουν πίσω

του;, πισ ά κ* είρη-’ κά, μέ τ »  ζυγουοιάοη 
. τους νωχελό, καμαρότο και χαμογελαστό.

Π  σω του; ό γ δάρης μέ τή σ'ριγκιά 
·· του τη ψωνή π ^οσαρμ'σμεΌς στ’ άγριοκό* 

πα'ίό του. πληθ ορισμένο, μέ τά μποο^ζι- 
να κα! ’ τενεκεδέ^α κυπροκούδουνα. Καί

. / . / V \ f \  \ > 5κ/.ει ουν τί ν̂ παρα:α;η, ·>α κ τσα και τ α· 
νήμπορα.

Οί ο ιαθμο'ι τήςπορείπςί τά γητάκια», 
εΐνα προκαθορ σμένα άπό πά.τπου πρός 
πάιτον. -

Θά περ μένουν έ <εΐ πεΛίσιοιχισμένοι 
απι τους vrjaya ες το ν  τόπου, νάρθ·<υν

.  ν »  ^  '  ν  ✓ >  3  / « .

και ' «  «ριςουν» τα κονακια, ν αομε^ουν 
καί νάπ»)ζ>υν τό τυρί. Την άλλη μέρα δ 
τσίλιγκας θ ι φοκιόση τό τυρί μέ τις γρα
φικές τσαντήλκ στ·') μπ*·νέκι και ραντίζον· 
τιο το διάβα του μ'? τόν δρτ πού τρέχει 
ά τ τις τσα τη ες, ιτα παη να το κακοπιυ- 
λήση, στά χά ια καί πτά χωρ:ά, ΐηα  ισια 
γ·ά τ> -ίλάκ·. (φ λοδώρημα άγροφυλάκω ). 
Το τυρι αύτο είναι όλόπαχιο, γ'.υκύϋατο 
καί τό νοστιμότερο τΓ|ς χρονιάς (κρνοτηγμέ* 
νο)' τό Μαίσιο τό τυο» καί τό Αΰγαυηί- 
σιο βούτυρο ελ-γαν οί παληοι Ζαγορ'σιοι, 
έκτος άν ήταν τής τύχης... για ί ά άμεσα 
πτού; πολλούς, ήταν καί κάιι πονηοοί που 
δέν τό είχαν!! οέ καλό νατό φκιάσουν ό^ -  
παχο.και τό « ισιακλατουσ ιν στ’ άσ(0κί>·.· 
Κάθε βρά^υ στις «τέντες» συγκ8ντρ(οση και 
ρ οτή'·ατα ό τσέλ>γκας γ ά τα «ζωντανά» γιά 
τή στράτα, άν ήταν «ταστρ κε ά», μην έ
σμιξαν μέ τοϋ τάδε, πού εΐναι «παρμένα»,1 
(οαρϊΐά ά.}ρώ.ιτεια έτιδημική άγαλα;ία), · 
γιά μέτρα άσφάλε ας στό γρέκι, γιατί στότ 
μέρ°ς έκεϊνο δέν παίζουν οί άλογοσΓρτες» 
>Γ οί κ*α·σ κοκλέφτεί, άν κτσάθκαν πολλά,4 
άν γέν’σαν οΐ διγόνες...κ.τ·ά.

"Orav φθάνουν σ Γήν «περιφέρεια» (πε̂ ; 
ριοχή τών Γιαννίνων), μεγάΐη συγκέντρω·

\ \ \ / Xση και προετοιμασ α, για να περασουν τή’? 
πολ τίΐα. Τά κοπάδια, θά μείνουν κάπω»? 
περισσότερο' νά κουτσοβοακήσονν, νά Εε 
κ'υοαττοΓ'ν καινά περάσουν σιγά σιγά, γι« 
νά ρίξουν στ’ς Καρυές, πού θά περιμέν^υ*: 
τά κονάκια. Πολλοί μ-τ ή καν στά Γιάννεισ:? 
γιά νά ψωνίσουν (χτένες, χομπ ά, β·'λόν<ο/ 
ράμαατα... τίποτε τσαοονχια μερακλήτ<Χ·ϊ 
άπ* τόν Κουτσ άναγα...) άλλοι νά ϊδοΰν r| 
π ιράξενα και τά μεγάλα ^ής πολιτείας,



/οι γιά το Γφ^ϊό, στό γιατρό και νά πά- τον πλούτο και την αρχον ια, με τη σ. ιρα
ρουν καί τάβοτάν.ακαι τόσεςά/.λ»ς α\άγκες καί τάξη που περιγραψαμε.·.  ̂  ̂ ^
τους. Που... νά τά ξαναβροι'ν τά Γιάννενα... Ποιανής Ζαγορισιας, ο-·ν κάηκε η πητ-

Τό πέρασμα τών κοπαδιών από την πό· t i η δεν τ'ΐν ά ρισε μισοπλασμ νη για 
λη, γίνονταν τη ννχτα και μέ τη σειρά τοϋ νά βγή, ζωσμέ η την ποδιά »ης, κα?»θοβ.ιεΌ 
επιβλητικού ξεκ νήματος. Δέ/ θά λησμονή* το φα'ίολι της και μ < λ^υρωμ^να τά χρυ· 
οω ποτέ, τήν νυχτιάτικη αυτή εικόνα της σόχεοά τη , \ά χα?η, τη χ·»ρά ιής ^οας 
πόλης r~>v Γιαννίτων, άπό τήν έτ^χη ποΰ και τοΰ Ζιγοριοΰ. ΙΙοιος ?ασκαλΓςστο Ζα·/ 1 > *>» \ / Λ ίί ' \
μαθήτευα*σεή Ζωσιμα α και νοσταγός τής γορι < εν οφιπε τυ μαοημα,^ εσ ω κ<<ι την 
ζωή: τοΰ χωρίου, άναστατώνομονν μαζί ε;ιοχή της δημογεροντίας, η δέν  ̂εχασε τά 
τους. Τή γραφικόιητα τής άναστα’ θ)μέ»·ης μαΟητουρια τον» πού θα· ρεχαν νά ύποδι·χ- 
νύχτας 6νμπλήρω'αν ot ογορο^υπνημε^ες τοΰν τ  άρνακια, ιιέ γο ήσυχο πέρασμα τους» 
ά τ ’ ιήν ήχ°βοή καί τά βελάοματα, γκαΐ^ες» τό τόσο η*τ»χ ! πον σ άφι>ε ν̂  ακουοης, 
ot κηληλάδες καί τά λε/έ '.ια με τά νυχτερινά τό γρήγορο « ιιτι... π τι...» περπάτημά τους, 
«ταπορίσματα» τής μακρυάς του; μύτης. οτά γ^αλτεριμια. Ιό μπελια τ<Η»ς ενρισκαν
• Τά κουακαρίσματα της λίμνης, σαν νά τά κοπάδια, μέ τά παιδια, πού χαρά τουζ 
σ.γο'σαν, γ.ά ν’ άκούση τήν ήχοβοή και ή ήταν να προγκιΕουν τα γ-εσε^ια, ‘, ια νά 
κυρά της και ν' άτολαΰση μοζι τους, τή γόη* τραντάξουν τά κ-μτανο'/ούδουΝα, πού 10 
τεία τΓ,ς νύχτας, τής χιλιοτραγουδισμένη; μέρες τώρα τραντάζουν κάμπους και χοιριά 
πόλης. Μ*τά τά Γιάννενα, ή κάθε στάνη,τό και ολiTtΤες. Γίοώτα τά διαβολοπα δα, μι- 
δρόμο της γιά τό βουνό της. Ά π ό  γο «Αυ· κρά μεγαλα, να προκαλεσονν, σ ά σίγουρα 
κόστομο» άρχιζε τό μέρα^μα, άλλά γιά τά δμοκ, με πέτρες και μέ ξυ.'α, τά θηρα μαλ· 
σπαθάτου Ζαγοριοΰ τά ΓΙαπιγκιοηικα, ιά λιαρα κοπα^οσ^υλα, που τα κρατούσαν δε* 
Βραδετνά, τά Κουκουλιώτικα, τά ΚαπεΓο* μένα μέ χοντέ; αλυσίδες οι τσομπαναοέοι. 
βίΓ*/α, τά Τσι-πελοβίτχα και τά Σκαμνε1 iojt* Εκείνα φοβισμένα από τόν κόσμο πεοίμε* 
κα τραβ >νσαν οΐ μεγαλύτερες οί στάλες κι' ναν, δείχνοντας καί τις δονιάρες τους, πό- 
ή άοχοντιά. Ά τ *  εδώ καί πέρα, αλλάζ’ ή . τε \ά βγουν στά κορροβοΰνια, νάβ*)ΰν τόν 
δψη τοΰ ειρηνικοί» Ζ'*γορ'οΰ. Το'» κουτρου· έαιτο τονς.
λη τό πανηγύρι γί\εται στους δρόμους καί CH παράταξη Tj>v χωρ ανών, παραιει-
οτά χωριά του. νονταν, ως ποΰ νά π*ράσ>υν και τά κονά-

Πο ός δέ θυμάται τη γιορτερή όψη πού κια, φορτωμένα οτ’ άλογομούλαρα κι τ' λακ-
πρρνουν τά καταπράσινα βουνά μας μέ τ ,ν νιά μέ τ* άργελίσια κα'ι τά φρεσκογεννημε*
πυρετό αύιό τής ζωής, μέ τά πρόβατα άρα- να μέτά χαϊμαλιά» νά στριμώχνουν at στι,ν
δια^μένα στά στενωπά π^ράσματά τους, ουρά τής μάν(/ς τους.  ̂ , *
τά τσάπ... τσάπ ιών τζ'ομπαναοαίων στά Μπροστά, θασερνε το καραβάνι με τις
γκεσέμια, πού πρώτα και καλύτερα νά σκαρ* φαμήλιες, μιά κοπέλα, με τη γρηά τοΰ τσε·
ψαλώσουν σ ά βράχια και στά στ?φάνια. λίγκα τραβώντας dn* τό καπίστρι, τό καλλί-
Τ* άγριοκουδουάσματα άπ' τά πηδήματά τερο άλογο, φορτωμένο με τά προικιά τής
τονς άπ' αυτά και τά ξε^τχαλώματα... σέ κά- νηόνυφης, σκετασμέ-α μέ παρδαλή φλοκερή
νουν νά ν ο μ ' ζ ε ι ς ,  δτι ρα^ιό... ξεκόπηκε. βελέν ζα. Συνέχεια έρχονταν doa^ιaσμtvo

Ποιος Τσεπρλ^βίτης bk θά θυμάται τούς τό καραβάνι, φορτωμένα τά τεντ ξλα, τό
παληους αρχοντάνθρωπους μέ τό πλούσιο γάστρο, τά καζάνια τά σα/.ιά μέ τά σκου-
βιό τους, πού ξεκαλοκαίριαζαν στή «Βλά- τιά και τό ?νθγής νοικοκυριό. Τά λιανοπαί-
σνα» ή ν ώτερα τό μπαρμααΚώστα Φερεν- δια δεμένα στά μ σοσάμαρα, οί κό.ες δεμέ·
τΐνο μέ τ^ γεράματά  του  και τή  κ λ ί ι σ α τ ο ν ,  σ τα φ ο ρ τώ μ α τα  και σ ια  τεντο^^α. 01

νά οολαγάη, ως τήν άκρη τοΰ χωριού, ε&- νυναϊχες « ζο π ο ρ ίία ,  μέ τα χατα^ροχ,ασμέ-
η  ̂ ί / c χ « * να τσαρούχια τονς, μ α οχα το καθένα, αλ·
Ουκνης κα’.οκαρδος και »β γ * « » ο » ιβ ς  χα· λες μέπβιδιά χειροκρατωακς, άλλες φορ ιω -
ρουμενα τα μου^ιακ’α τουι τα πελώρια γκε μ£νες οα^μανίτσες μέ παχομάγουλα βλαχό»
οεμια του, πού σέρναν πίσω του;, δλο του πουλά, κι’ άλλες φορτωμένες τις αδειανές
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β ίρέλε:, μ’ ενα δού χοντρο/έφαλαμ'ύργα 
κουτάβια, παραμάσκαλα.

Τό κάθε λονάκι κι' ενα μινρού σιχο 
άποχομένο δ γ >να'κι. (Τά βλαχόπουλα το πο
τίζουν στό καιάπι τό δικό τους γάλα). Ε ί
ναι to μανάρι τοΰ καλοκαιριού, μέ φούν
τε; και μέ μπιχ'.ιμπίδια, που ϋά'αι ή συν* 
τροφιά >.ι’ 6 <ι ίλος τών παιδιών και τΡ,ς

/ <*ί~\ \ ' '  5 C ν',, fστάνης. Ολο ό  νοικ κύριο τους κι η ν,ωη 
τους, εκεΐ μαζί τους, φ 'ρτωσε ξεφόρτωσε.

"Οταν πεςάσ υν καί τά κο άκια δι··λυει 
ται ή παράταξη τών χωρ ανών καί κλείνε-

% > \ · χ / \ / *· »·την αυλα α στο σ ιιτ ι το μπε εκι τουτσεΛεγ* 
κα ξεφορτώνοντας τις τσαν ήλες μέ '6  χλω- 
q \ τνρί. Λάμπει όπύ πάστρα ή πούταινα 
τής Ζιγορίοπας καλονοικοκυρας, (πού τή 
ζεμάτ>σε και μέ τσοί'κίδα) και χαίρεται 
χαρά μεγάλη ό τσέλιγκ«ις, ποΐ' ό ίδιος τό 
βγάζει απ’ τις τσαντηλες. ιό *όβει όμορφα 
ομορφα στό ταψί τότ^π ιθε^εΐ σιήν πούται- 
να και τ ’ αλατίζει. Τή γλύ/α του τη χαί
ρονται τά σιαλιοπαρμένα παιδιά τριόγοντας, 
δλες τις «μΰτες» τοΰ τυριού, πού σχηματί
ζονται, άπ* τό μυτερό τριγωνικό σχήμα τής 
μάλλινης βλαχοϋφασμένης τσαιτήλας.

Τό «κα^οφάουτο κ*.’ τ ' χοόν, σ’ ιύχα- 
ριστονμε, νά συΰ διπλοχιλιάοουν και χαλό' 
καλοκαίρι μαζί μέ τό γλυκό και τόν καφέ» 
είναι τό τέλος. Γραφικώτατοι εί\αι και τις 
πρώτες επειτα μέρες, οί δρόμοι στά βουνά 
μας, μέ τά καραβάνια πού φόρτον αν Ρρί· 
ζινο σάλμα (άχυρο) ιδίως άπ' τό Βραδ το 
γιά τή στάνυκαί τά καλύβ α. Τά ζάρκα βου
νά τοΰ Ζαγοριοΰ, πού δέν τά λερώνει δεν
τρίσιος ίσκιος, σταμάτησαν μέ μιας νάναι 
άγριοβούνια. Γ.νηκαν ήμεροτόπια... Στά 
γούπετα καί σιά καιαπράσινα πλάγια και 
5‘ϊδιά τους, άχονν κουδοΰν α και βελάσμα- 
τα... Ο! πέρδικες και τ ’ άγρ οποΰλια, βρή
καν συντροφιά στό τραγούδι τους, χιλιάδες 
γαλαροκοΰδουνα και μ’τάσα...

Τά σιοΰτα και τά ζουναρατα, πού έσερ
ναν 15 μέρες αρματωμένα μέ τά καμπανο- 
κοΰδουνά τους τό βλάχικο ψίκι, ξαπλώθη
καν στούς χαλιάδες και στά κοτρώνια, γιά 
νά ξαποστάσουν καί νά γ ατρε\|*ουν ξύνον- 
ta; τά πληγιασμένα σβίρκια τους στά βρά
χια Ιί καί μέ t ' άποσταμένα τους ποδάρια. 
Σέ λίγο, θά τσιογκανιαστοΰν, γιά δλο τό 
καλοκαίρι, γιά νδναι έτοιμα τόν “Αη Δη-

μή ρη, πού θά κληθούν νά πάρουν πά·ι,' λ / . ' Ο  '  * * χστο λα μο του;, -ό  βαρύ φορτίο και... την 
ηγεσία... Τό ούρλιασμα τοΰ λΰκου και τών 
ζοΐ’ζου'κών, π' άγ^ίεναν τά ξαρημά μας τά 
βου ά, δέ μαf ακούστηκαν... Ό  «καραγ· 
κοΰνης» μέ τά κολτσιδιασμέ>α του μαλλιά,

/ 3 » X Ί Ω * κ  ̂ *συντροφευμενος απ τον κ λ^ρο, το μουρ- 
γκα και τόν κιραμπέρη, βγήκε στά διάσε
λα... και στά παληά του καραούλια·.. Σή
κωσε ψηλά τή μούρη του... ’Οσμίστηκε δώ· .
{1ε „. κεΐθε... και ουρλιαξε περήφανα, σαν I
κατα/τη’ή;... Σέ λίγο βοϋγγηξεγύρω τους, : 
παντού σ ή βουνίσια πλάση, τό αργό και {
/) \ f * ) 5 » \ ·
ραου χοΐ'μ... χοΐ'μ τον·., κι επανε({ερε την 
τάξη κ <1 τή γαλήνη... υστέρα, ξαπ'ώθηκε 
στούς ίσκιους, στά κοΓρόνια και σιά καρα
ούλια του, μέ τή γρασιδιαομέ^η του μου- 
σοΰρα κόντρα στό μοσχομυρωμένο σφυρι
χτό βουνίσιο ά^ρα τής Άστράκας και \ Ά -
Γ\ / *ι 9 9· # 3  '  \ /ραλου... κι εκανt ι αφεντικό του να γει- 
ρη καί νά τόν πάρη γλυ.ίά... και μέ γαλή\η 
στό βουνίσιο του μαξιλάρι «στό κοτρόνι» 
και οτόν τρουβά του πού σερ» ει άκόμα, τις 
α'.υσι^ς του καραγκούνη, απ τη στράτα 
καί πού τοΰ θρυμματίζουν άκόμα τή γλυκειά - 
ιιπομπότα του... Τ'άγριοκ>παδο, τοΰ ζαβοΰ 
γιδάρη, σταλίζει, στά σκέμια και στά κρετε- 
τορρια πάναχ... Στοχάζεται στά βά9η τους 
και σ:ά γκρεμά·.. και ζη'εύ^ι τά περδ κο- 
κόχαδα, πού, αγριεμένα·,, ξεπετιοΰντα·... 
κάνουν τόν κύκλο στά ζαβά, μέ γρηγο
ράδα τέτοια πού άκοΰς τό φ.. χ .. οΰ τους 
μόνο, και κολλονν οτά κοκκινάδια καί τσια- 
καρ ζουν σ ά σίγουρα γιά νά συναχτούν τά 
περδικόπουλα.

Τά πίρήφανα τ ’ άγριόγ(ι)δα, δταν σφυ
ρί ζ ’ ό κουλαούζος τους, λες γκρ?μ'οΰνται 
στά ζαβά, ως πού νά θαρρέψουν, και ν’ ά- 
νακατωθοΰν στή βοσκή, μετά σγουροκόπα- 
δα, σας ράχες τής Γκούρας καί τής Γκα
μήλας. ’  ̂ , , »

Ααγάρα!.. καθρέφτης... τά νερά στίς; 
λοΰτοες,.· ζαρώνουν μονάχα στό φύσημα.11 
τ ’ άπογιομαηνοΰ βουνίσιου... Τά ποδαρά- 
κια τους, δέν τά θολώνουν άκόμα. Τό λί-· 
γο πού θέίουν, τό γεύονται στις «γουρ· 
νοΰλ^ς» και τις κρυ/βρύσες. Τό καταπρά* 
σινο καί γ.;μάτο δροσοσταλίδες χορταράκι 
τοΰ Ζαγορίσιου βουνοΰ, τά θρέβει και τά. 
ποτίζει, και γίνει’ άφορμή νά λερώνονται^

Φ
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τά χουλόχιυρα ιής προβατίνας καί νά 
βουλιάζουν ό στάλος καί τά γρέχια.

Σ τ ά  ο ΰ ρ φ ε α ,  ξ α ν α χ τ ί σ τ η κ ε  μ ε τ ά γ κ ο ο *  
γ χ ο ? ί 9 α ρ α ,  τό  μ α ν τ ρ ί  κ α ι  μ α τ ά κ α σ ε  στή  
β ί γ λ α  τ ου ,  χ α ρ ο ύ μ ε ν ο ς  μ έ  τή ν  π λ α τ ε  ά  κ έ δ ρ ι 
ν η  κ α ρ δ ά ρ α  τ ου ,  ό  ά ρ μ ε χ π ' , ς .  *Α ο μ έ ί  ι . .. 
α ρ μ έ ό ΐ . . .  κ α ι  χ ο ρ α τ ε ύ α ,  π ο ύ  ? έ ν  τ ό ν  φ  ά -  
ν ο υ ν  σ ή  γ ρ η γ ο ρ ά δ α  κ α ι  χ α ϊ δ ε ύ ε ι  μ έ  τ ά  
π  α σ μ έ * α  χ έ ρ  α  τ ο υ  ( π ο ι ο ;  t b  α ρ ι ι ε ξ ε  Μ α ΐ -  
σ ι α  π ρ ό β α  ί ν α  κ α ι  δ έ ν  xcv  η ί σ τ ε ψ ε . . . )  π ο ύ  
γ υ α λ ί ζ ο υ ν  ά χ  τ ά  σ α ο ι ά ,  κ α !  χ α ί ρ ε τ α ι  τ ά  
λ α χ τ α ρ ι σ ' ά  δ ι γ ό ν ι α ,  πού β υ ζ α ί ν ο υ ν  τις μ α υ 
ρ ο μ ά τ ε ς  κ α ί  τ ι ς  μ π ο ύ τ σ ( ι ) κ ε ς  κ α ι  καρτεοοΰν 
το χ α  α·~*μο, σ · ο ν  κ ο ύ ρ ο  κ α ι  σ κ ι  ζια<( ε τ ι α . .  
μέ τά π η δ ή μ α τ α ·  κ α ι  τ ι ς  χ α ρ ^ ς  ^ ο υ ς . . .  
Π λ ά ϊ  σ  ό ν  σ ρ μ / χ τ η ,  έ σ τ η σ ε  κι* δ λ α ς  τά  τ^· 
τ ρ α / ο σ ι ά ρ  κ α  κ α ζ ά ν ι α ,  τ ο ύ  β υ ζ α χ ’ή  τή ς  στ ά-  
λης,  ό  σ α ρ α κ ι ώ τ η ς  δ ο υ λ ε υ τ ή : *  κ ι ’ ό  κ α ι ν ό ς

« . Λ  / \ \ S % »>τη: β ομηχανο τοιησης με τον αχο τη: μη-
' .  ,, ·» V / /χανης |>ρujμ ·υν το τοττογυοα... κ<α την τι* 

μή τής στά'ης· Χλιμιντρά ι στή στάνη γύ- 
ρ* ή φοράδα, μή χαθή ό̂ πλάρι ιης,' μέ
ι /  \ \ *, + \ \ιιςχάντρες και τα χαιΐ'.α'ια και καταχα- 

ρ ύμενο ακούεσαι, τό χλ!μίντοισμα τού «σ  · 
δηρ^ψαρου» τού τσέλιγκα, ποι Ργήκρ κα
θυστερημένο, γά  νά χαιρί-.τή η τσ διάσελα 
και του: «καρτερους» και να ρρη και τη 
χαμέν’ άπό τή σίρά α, συντηοφ ά πη\

Δ Ή' :eoco τώρα άν ιά κατάφεοα ν# άπο-
ησω καλατην n /.ονα της χαράς αυ ης του 

κόσμου καί τού τόπου μας. Κοντολογής, 
παοα^ει^ένια γ^ήκαν τ’ £γριοβο.·νια η ας, 
ά-!* τ' άνθοωποπρΓ βατοζωοκόπαδο. Σαν 
άνθρωπΓ ι τή; κσινων’ας μας δέν υπάρχουν 

. ά/λοι σ ό ντουνιά μας, άδικημένοι τόσο, 
άχ' τούς κα'ακαϋμένους βλάχους μας.

Έ μ  ϊς γράμματα, ήμείς μόρφωση, ή- 
μεϊς θέατρα *αί κινηματογράφους... ημείς... 
ήμεΐς... ήμκς ο^α! Αυτοί; Πρωτόγονοι άν
θρωποι. Βγαίνουν μιά ψοοά τό χοόνο... 
καί «σαν ή άλ(ε)πού σ;ό παζάρ», καί ξα·

ναγνρίξουν στον «παράδεισό» του; γιά νά 
στείλοΰν σ’ εμάς !!.. τούς πολτισμέ'ους, 
ιό εκλεκτό τυρί τους, ‘ ό μοσχομυρισμι'νο 
βούτνρό τους και τό καλλίτερο τ' αρνί τους... 
Τήν ψυχαγωγία δ*ν τήν ξ ρουν. Καρ ερούν 
τό β’ άχικο γάμο καί ·*ό ψίκ», γ ά νά ξεφαν
τώσουν, σιήν κυριολεξία. 'Ο βλάχος συντρο
φιά καί κρίπη έχει μέ τή γκλίτσα του, μέ
τόν κολοβό του, μέ τή φλογέρα του άλλοτε,
3χ· τώρα, τοΰ τήν πήρε ή δυττυχία, γιά \ά

\ \  ̂ / ' c  ̂ / *μην την χ'αιει με οαυιη φω αχ σ ,  και
τόν άκούν τ' άσ ρα ·>οΰ καλοκαιριού καί 
τ ’ άστραπόβοον α τής 'ύχτας τοΰ χινοπω- 
ριου, μκ ι ανρ μια >αι με το κοηαοι τον. 
Κα?ά πού μαΟα'νονν ναι κουΡεντιάζονν καί 
δέν γαυγίζουν η Η ν  βελάζ'υν μό'οι!! Μιά 
φ ηρα το μήνα «γιά ν ’ αλλάξη» Ρλε^ει τή

» > > \ X «  9γι ναικα του κ α·· η το «συγγενή» της κ ι
> ' ▼ · » /  / * / . C ' 3 ι>ας ειν απέναντι στα π αγία οεν αφινετα1, 
τό Εένο κοπάδι, μέ τό λύκο πιστικό. " θ '  α 
τά παιδάκια τρέχουν στό πατέρα “Όυς* ιό 
δ\κ» του, τον φοβάται καί πρ'πει νά μεγα- 
λώ·»η πολύ ναι νά τό γλυκάνε* μέ ζαχαρκά, 
γιά νά τθΰ γλυκάνη τήν άγκα\ά. "Ολοι 
δουλεΰ υν δχ άωρο, αυτός 24ο>ρο. "Ολοι 
τόν έ/μεταλλευονται, κι* δλους παοκάει νά 
τούς κάνη φίλους. "Οταν στρατεύεται κι* 
οταν το^ σ ε' λεt Τά έντάλιιατα, τον θ μά· 
ται τό κράτος. Μέ τήν κλί σα σ ά χέρια 
τον κοιμάται και ιό χί7>μα και ό κ- τρ^νι 
μόν μο στρώμα κα) μαξιλάρι γιά ζωή καί 
θά\’</το!!... ’Έρχ>ται ή άνοιξη νά χαρή!! καί 
νά μπροστά του, ό ν ρα',άτης γιά τό «τλά· 
κ »...

Δέν θάποετε νά κλείσω, μέ τή δυστυ
χία του, τό χαοούμενο αυτό νομάτι τή; ζω · 
ής άλλά μήπως θά τό ίδή; . Γιά μας; 
ετσι επ^επε, γιά νά τόν γνωρίτωμε, νά τον 
πονέσω μ*, καί νά ξεσηκωθούμε καί γ ι * 
Α υ τ ό ν .  .
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Ο ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ*
Ό  Ίωανν ίνω * Καλλίνικες, συντάκτης πιθανώς τοϊί ανωτέρω άρορ στίχου *u* 

1 τά τοΰ Δυρραχίου γ<_άμμα ο;, ίιαδεικνύεται έξ αδ οΰ λόγιος, Ιγκρατης τής Α γ ί 
ας Γραφής και τώ'· UqAv | ι̂βλίο)ν, αυστηρός άπολ γηϊής 'ή? ό )θνδοξίας, αληθής 
παρασ ά*ης ίου λογικού ποιμνίου, αγαναν.τών I *  1 ϊ,ζ άναισχύντ* υ δαγωγής τοΰ 
άτοσ αΌυ μητροπολίτου κηι μετά παροησ.ος ομιλώ, κατά τών μηχανορραφιών τής 
ασκούμενης υπό τών Δντικών προπαγά'6ac( καθ’ ον χρό»ον τό έθνος έστέναζεν 
ί'π') τόν ζυγόν τών Τούρκων, είχεν όπολ^σει τήν πολιτικήν του ελ^υΠερίαν και μό- 

παρηγορ'α οΰ είχεν ατομείνει ή θρησκεία του Χρ σ οΰ καί ή Μεγάλη Εκκλη
σία. Ό  μητροπολίτη; Καλλίν.κπς, rl·τιθέμενος κατά τών γιγ\ομενων, όνα^εικνύεται 
μία πημαντική πρ σωπ % ο ης, ή οποία προσφερει έί> ι/.ήν υπηρεσίαν f ϊς τό γέν^ς, 
κατά ιήν πκοάν ταύτην περίοδον τής ίστορίας τον.

Έ κ  τής επίσημειώσεο>ς του Άχ>ι£α>ν Άθα'τιαίου πληρ^φ'ρηύμεθ»/, δτι οί 
προεστώτες τή: Χεψάρρας άπεδοχ'μα ·αν τ \ ν  άιόγατιν τοΰ μη-ρ ιπολί ου των, γα·  
ρ*κιη/σαν ες αύτ·)ν |;δ Λύραν και (Λάσφη·ΐον. Ά ν  τοϋ ο άληΟεύη, πρέπει νά δ*· 
χ ()ώμεν οτι οι Χειμαρριώται πρησεχ 'ρησαν εις τον παπισμόν. Ά π ό  έγγραφον β. -  

β Λονιν τών προκσιώτο.ν Χειμά^ρας, ουντεταγι ένην τή 22 Λύ,οι'στου 1 6 0 2 , μανΟά- 
ιομεν on οί Χει; αρριώτ -ι ιαχ^ν ζητήσει την μετάβασιν τοΰ Δυρραχίου και Δαλμά- 
των Συμεών Λάσκαρ»ι, «ί'να τούς όοηγήσν/ ε?ς τά toG tie ο 0* καί τόν ε^χΟησον 
«μέ π^σαν χαράν w \  ευφροσύνην», και οτι ό Ά χ ς ιδ * ν  Αθανάσιος «έπεμπε χάρι
σμα ε£; τούτην τήν έπορχίαν άρχιερατ'κά καί ιερά». Περαιτέρω αναφύεται οτι 
κακ' )— τις ήθελε νά κ>α ήσΐ) τά ιε,:ά, εμ/ιοδισΟεις δέ « έκάKto)a? καί έλεγε 
χίλιες πομπέ; καί βρίσιέ; εΐ; καταφρόνησιν τ'-G μακαρ’ωτάτου πατριάρχου κβΐ άρ- 
χίεπισκόπου Δυρραχίου καί £καμεν καί ήλθαν ά^ορεστικά χαρτιά άπό τόν μητρο
πολίτην Ίωαννίνων μέ πολλές βλασφημίες τοΟ άγιωτά'ου πάπα Ρώμη;, μητροπο· 
λίτο > καί διδασκάλων καί Ιστ^ργίν h 'α ήμ^Ζ; άκουσαμεν άπό τές #γιε; διδαχές 
τών ά ωOsv μητροπολίτου καί διδασκάλων, #λα νά είναι £νων όγκανίσματα, αί;ε· 
σες, ψέματα, πλανέματα. Ά λλά  έμεϊ; δημοσίως τους άναΟεματίσαμεν, όμοίω; καί 
τούς έδικούς τοΟ κακο— Σπύρου, καί τόν ίδιον άκ<ίμη 6 μακάριος πατριάρχης καί

ι
* ί ν ν ^ · ι «  4*  τοϋ ηροηγοψίνο,} τ*ύχους ( οβΧ. 670) καί τ ίλ ο ρ .
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μητροπολίτης ά^ώρεσεν. Έ φυγιν άκέχει καί Ιπήγεν είς τούς Κόρφους καί ένώΟη 
μέ τους άντιλέγοντας της Ρωμαϊκής Εκκλησίας . . . »(80) ' .

Καίτοι b h  διαφαίνεται σαφώς τίνας ά ν ε θ ε μ ά τ ι σ α ν ο !  Χειμαρριώται 
δ η μ ο σ ί ω ς ,  έκ τί;ς συνεχείας τοϋ εγγράφου ηπς στρέφεται κα ά τούκακο— Σπΰ* 
ρου καί ίου παραεθέντο; τμήματος ιΐναί φανερόν δ ι φιλοπαπικόν πνενμα ΰπη· 
γύρ; υσε τήν σύνταξι ν αυτού πρός διπ^ωματιχήν χρηοιν. Εις Χε>μάρραν άλλως τε 
κατά τά επόμενα ετη 1664—1666 είχε καταηρόγει διωνόμι-νος και ?εινοπαθών δ 
‘ Αχριδών πατριάρχης ’Αθανάσιος, όιόθεν ετιστ λλει πςό: δ αφ('ρους(40) και έ to- 
μένω; 'πολύ φυσικόν ήτο ό /.απνόφρων ούτ^ς προκαθήμενος νά ησκει πάση* ςΰσε* 
ως προπαγάνδαν και δ ά< τών συνεργών και μόνος. Έ ν  τουκις ή Χκμάρρα {“έν 
άπεσπάσίΗ] άπό τούς κόλπους της ορθοδοξία:, παρά τή\ λαίλαπα τών περιστάσεων 
ώς περί τοιτου πείθει Γ) ϋπαρξις σηεχοϊ’ς διαδ χής ορθοδόξων άγχιιρέοιν, άπό τοΰ 
Σεραφείμ, ον εϊδ μεν ανο) έρω προσ«<<τώντα κοτά τό 1664 χω^ία uux, μιχρι τών 
λοιπών άρ/.«ε;<έο)ν, ών γνωρίζ' μεν π;ήρη πε ράν(4').

Περαιτ ρω, μ ϊά  το 1662, ό Καλλίνικος καίτοι δέ- εχομεν ειδικά; πιρι αύ*
• / / \ ' Λ ?Τ · * ·» ·» w * ?>

του μνείας, παραμε.ει εις την μητροποίαν icoav ινων μέχρι τιυν αρχιον του ε ους 

1666, οπότε καταγγέλλεται υ ιό  ιώ ν  χριοτιανών τής επαρχίας αυτού διά παραΌμί· 

α:, αδικία; και επίβουλά; παντΓει'εΐς, καί καΟα ρεπαι. ΕΙς ι ·,ν  συλοδικήν κατ' 

αύ;οΓι καλαίρεσ.ν, επι ποτό'. Π αθε 'ίου  Δ # τοϋ άπό Π.ούσΐις, κατ’ Ια νουάρ ιον  

1666 γενομέ>ην, άναφέοεταί δτι καθυοτέρει τά προς ιό  Πατριαοχ Ίον δοσ?μ»πα. 

δτι ένέπΊΐζε τούς πεμ.νμένοι-ς ίξάρχου; καί, δα  πο'λά ις πρότ. ρ >ν είχ;·: καθαιρε* 

θη και είς ού?έν έλάμβιχνεν ύπ’ οψ ι τάς πατριαρχικός αποφάσεις. *11 έν λόγφ κα* 

θαίρεης έ* τής Νομικής Συναγοιγής (φ. 76β— 77α)(4ί) εχκ ώς άκ<»?ού?ως:

ΙΙαρΘένιος έλέφ Θ*ο0 άρχίίπ'σκ'πο; Κωνσταντινουπόλεως νέας Ρώμη; καί 
οικουμενικός πατριάρχης.

‘ ΕΣ καί πάντες οί άπάξαπλώ; παραβλέποντες τού: ίε^ούς καί θείους νόμους 
καί τά θεοσεβώς νενομοθετημένα τίαρακοόοντε; καί ταίς παρανομίας έαυτούς 

5 αΐτιάζον'ες, ποινίΐς ταΐς 6πό νόμον άνηκόστους καθυποβάλλονται κοί νομί-
. μως καταδικάζονται, πολλώ μάλλον οί έφορο: κληΟεντε; καί πρ^στάται τών

νόμων, ο!ς ένεπιστεύθησαν είς τό διαφ·>λάΓτειν αύτούς καί έ'κδικεΐν καί τούς 
; λοιπού; παιδίύειν, είς εύ ομίαν παρανομεΐν φωραθέντες καί άν:ί τ'-0 φυλάτ-
; τειν φθε;ρειν τού νέμου; καί άοεβς αύ;ού; προδ.δόναι καί έγόδιον αυτού; ποι-

10 είν αίαχροκερδείας, μάλιστα δ’ ό':ε τήν αρχιερατικήν αξίαν λαχόντες πίριζω-
σάμενοι καί Οεω τά συνΑήκος άποδόντες βαοφρόνω; τούς νόμου; τηρείν καί πο
νηρές άπάσης Οπολήψεω; καθαοούς έαυτούς περισώζειν καί διεξάγ-ιν άνεπ^λή- 
πτως προσωτηρίου; νομάς τό θεόθεν έμπιατευίίέν αύτοΐς χριστοσ'λλεκτον π 'ί  
νιον, καχαψευδόμδνοι τ'7(ς σφών έπαγγελίας άναφανδίσικαί άντιτ:ακ»οΟντες καί

39. V. Laurent, δνθ’ άνωχ., οβλ. 46— 47.
40. Α δ χ ό θ t, σελ. 56 κ. ?ξ.
41. Μηχρ. Σάρδβων Γβρμανοδ, Ινθ. άνωχ., σελ. 100. . 
4ί, ]$. Ν. Σ ά 0 « ,  βνθ* «κολ? οβλ. 597,

s
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15 dvrtn>aiwvu;y.*t σκότος άντί φω:δ; καθ.στώμεν/t και ίδηγο 1 τυφλοί καί 
£λ*ς μεμαραμενον καί πρδς π*σαν παρανομίαν χωροΟντες άνυποστ^λως */zj

• - ,, , ΐ 
20 κλησια^τική άςινη κατακοπτεσθαι δέον, ώς καρπούς πονηρούς καί έπιμωμή-

του; άνζδ-δόντας κα;ά τδνεύθαλή καί άμώμητον περίβολον τοΟ Χριστοϋ καί 
μακράν άποβάλλεσθαι, καθάπερ έξιτη>.α ξύλα καί εύθετα προ; τήν του έπαπει- 
λ'υμε'ου πυί>ός ά',άλωσιν. Ετ:ειοή τοίνυν καί ί  χρηματί?ας ίπωσδήποτε μη
τροπολίτη; Ίωαννίνων κα/.s— Καλλίνικοί, ού μόνον Ιφθασε κατά πάντα τον 

25 χρόνον τής άρχιερατείας αότού ποικίλως πρ'ς τ ϊρ  κα**’ ήμας τοΟ Χρίστου 
Μεγάλη ν E/.κλησιαν παραφ;ο ί ι Ζ ί  και πολλαχώς άντιπράττί'.ν καί άντιμηχα- 
νασ^αι παντο:ω; πο'ς τό δ:α*ρατεΐν καί μή άπολογεϊσθαι τά κατά καιρούς 
7ναρ’ αύτοΟ συνοο'κ$ς άπαιτούμε'»α έκκλησή στ era δικαιώματα και Ιπιβούλως 
φέρισθαι κατά ιών πεμπομέ\ων πρός εαυτόν πατριαρχικήν έξάρχων κα: t/su- 

30 ωρίας έςαρταν κατ’ αύ:ών καί έπιβουλάς Ιπ:κι.δύνους καίζημιοΟν τήν έκκλη- 
σίαν δια παντός, ά*θ’ ών καί πολλάκις παιοείαις καθυπεβλήθη καί ποίναΐς χα· 
τε6αρύ* ^η και πρός σωτροΜσμον έπειράσβη κατά τήν άκαρπον έκεί'*ου παρ’ εύαγ- 
γελίοις συκήν, άλλ' ούκ ήβουλήίίη ποτέ συνιέναι, μήτε διόρθωσιν έπιθεΤναι 
τοίς παρ^φρονήμασιν αυτού, φύοιν καί γάρ πονηράν μεταβαλεΐν ού ράδιο·/, 

35 κατά τόν είπό/τχ. Ά λλά  καί τχΌν ώρμησαν πολλοί των χριστιανών τή; έπαρ- 

χίας αύτοϋ καί εί^έρρευ^αν τό έκχλησιαστικόν ήμών κριτήριον άναφοράς ε>σ· 
κομ'ζοντες τής έκεισε πολιτείας, πεπληρωμένας άνομιών καί παρανομιών 
άφορήτων καί τετολμηκότα δηλούοα; αύτον διά δωροληψίαν καί αίσχρο/έρδει* 
αν συγχωρήσαι άουγχωρή:ως καί παραχωρήσαι συντελεσθήναι τετραγαμίας 

40 οεινάς, αιμομιξίας καί άθ^μιτογαμίας καί τια'.τοία είδη παρανομιών κατ’ είδος 
καί κατ' όνομα καί κατά τόπον περιγράφοντες οί άναφέροντες, έώ  λέγειν 
δσας άζοπίας καί παρανομίας καί καταδυναστείας καί άρπαγάς καί πλεονεξίας 
αύτοΟ κα: άδίκ'ας καί κακιστας έπιβου)άς ζαπη φωνή κατεμαρτύρησαν κατ’ 
αύτου οί παραγεγονότες καί έποίόν τιν’ άπέοειξαν ήμίν αύτδν άντί άρχιερέως 

45 λ ι^τήν καί λύκον άντί ποιμίνος καί π ρ ο δ ό τ η ν  άντί κηδεμόνος αυτών, άλλά 
καί πολλάκις καθηρημένος ών, ώς Ιμαρτύρησαν έγγρά^ως. καί άγρά^ω;, ούκ 
ήφίστατο τής άρχιερατιχγ.ς υπουργίας, άλλά διετέλει τά τής άρχιερωσύνης 
παρανόμως καί μύρ' άττα δεινά καμπέρα δει\ών πλημμελήματα κατ’ αύτου 
προσυπέδίΐξαν καί τούς έ'.ωτισΟέ^τας κατέπληξαν καί πάντες όμοφώνω; κα* 

50 θαίρε^ιν παντελή κατ* αύ:ού έψηφίσαντο καί τής άρχιερωσύνης άδόκιμον 
ώμολόγησαν.

Τούτου χάρινή μετριότης ήμών, κατά τούς ίερούς καί θείους νι5μο̂ ς, άνά- 
ξιον αύτδν τής άρχιερωσύνης μαρτυρηθέντα, δΓ ωμοφορίου καί Επιτραχηλίου 
καθαιρέσει παντελεϊ καθυπέβαλε καί τής άρχιερωαύνης συνοδικώς άπεγυ- 

55 μνώσα:ο κχί τής άρχιερατική; όλομελείας ώς μέλο; άχρηστον άπεκοψε και 
^7?έρριψε καί τής έπαρχία; αύτδν άπεξένω^ε καί άπηλλοτρίωσε καί πάντων



- τών δικαιωμάτων αύτής αύΐόν άπεστ^ρη^εν, ώστε άπό τοΟ νΟν καί είς τό έξής 
άνίερον εΐναι καί άπεστερημένον τής θείας χάριτος, Καλλίνικον μοναχόν λέγε- 
σΟαΐ καί ϊν α  τών ίδιωχόδν φαίνεσθαι καί γνωρίζεσθαι, μήτε στάσιν £χοντα,μή- 

60 τε κλήσιν αρχιερατικήν, μήτ* ένέργειαν μήτε άνάκλησιν είς τήν έπαρχίαν 
αύτοΟ καί παρεχώρησεν άδειαν rfi ίερα τών άρχιερέων συνόδω ψήφους κανονι
κά; έκτελέσαι διά τήν-έπαρχίαν αύτήν, είς εΰρεσιν άξίου καί χρησίμου προσώ
που καί χειροτονηθήναι έν αύτ^ τον εύρεθέντα νομίμως καί κανονικώς καί 
άπροκριμαχίστως καί έπιλαβίσθαι του ποιμνίου αύτου κατά νόμους καί οιευθε· 

65 τήσαι αύτό πρός τλ θεάρεστα έργα άποστολικώς καί κανονικώς. ΓΌθεν ε£ς £ν- 
δειξιν έγράφη καί ή παροΟσα κα :’ αύτοϋ συνοδική καθαίρεσις καί κατεστρώθη 
έν τώ παρόντι ίερω κώδικι τής καθ’ ήμίς τοΟ Χρίστου Μεγάλης Εκκλησίας, 
έν £τε& ,αχζς·ω (=1666), έν μηνί ’ Ιανουαρίιο, ίνδικχιώνο: δης.

Παρά τό ανσιηρόν περιεχόμενον τοΰ ανώτερου πατριαρχικοΰ γράμματος, 
ό Ίωαννίνων Καλλίνικος δεν μετέπεσεν εις τήν τάξιν τών' μοναχών μετά τήν κα* 
θαίρεσιν τοΰ έτους 1606. Διότι ιό επόμενον ενός 1667 έλαβε προεδρικώς ιήν επι
σκοπήν Δρυϊνουπόλεω:, κα*ά σημείωμα αγιορπιικοΰ κώδικος(,:'), ενώ εις 
Ίο^ά νινα έτοποθετήΟη νέος μητροπο* ίτης, Κ ΰ ρ ι λ~λ ο ς, τον όποιον συναντώμεν 
τό πρώτον μιταξΰ τών συνοδικών αρχιερέων μνημονευόμενον ονομαστι εις συνοδι
κήν πράξιν τοΰ πα*ρ. Παρθενίου Δ', περι εκλογή; ιοΰ Ιερομονάχου Ιακώβου ώς 
άρχιεπισκόπ υ ’Άνδρου, αντί ιοΰ καθαιρεθέντος Αΰξεν ίου, κατά Δεκέμβριον τοΰ 
Γτους 16 6 6(44). Ή  εϊδησςοιι ό Καλλίνικος έιανή'θε τό 1660 εις μητρόπολιν Ίω -  
αννίνων(4*) 8 ‘ν μαρτυρα αι. Άπεναντ'ας ή άρχιερατεία τοΰ Κυρίλλου είναι συνε
χή;, κατ'ειδήσεις πατρ. κωδίκων(4β).’ Έπ ί πλέον, κατά Δεκέμβριον τοΰ 1070 ό Κύ
ριλλος ΰπ γράφει τήν συνοδ κήν καΟαίρεσ.ν ιοΰ Σιναίου Άνανίου επι πατρ. Μέ* 
Οοδίυυ τοΰ Γ '(*7), κατ* ‘ Ιανουάρ ον του 1671 υπογράφει σιγίλλιον του αΰτοΰ πα- 
τριάρχου, κυροΰντος τά επί τοΰ Σινά κυριαρχικά δίκαια τοΰ 'Ιεροοολυμωνί48), έτε
ρον τοΰ ΐδίου ύπ^ρ τής μονής τών ‘Αγίων Άπυσιόλων» τής Τζοτατζοΰιας έν Μολ.- 
δοβ'.αχ^α, απολυθέν^”), κατ’ ’ Απρίλιον δέ ιοΰ 1675 υπογράφει γράμμα τοΰ πατρ.

43. Σ ω φ ρ ο ν ί ο υ  Ε ύ σ τ ρ α τ ι ά δ ο υ ,  μητρ. πρ. Λεοντοπόλε(«ς, *Αγιορειτικών 
κωδίκων σημειώματα, «Γρ. Παλαμάς», τόμ. Α ' (10.17), σελ. 425. Πρβλ. Μητρ. ΙΙαραμυΘίας 
Ά θ η ν α γ ό ρ α  «Ήπειρ. Χρονικά», τομ. Γ. (1928), σελ. 32. .

44. Δ. H. Π α ο χ ά λ η ,  *Αναγραφή χρονολογική τών άπό Χρίστου άρχιβρατευσάντων 
£ν v/j νήσο* vAv5pij>, ♦ θεολογίας τομ. Δ' (1926), σελ. 287.

45. Μητρ. Παραμυθίας ’Α Ο η ν α γ ό ρ α ,  βνθ’ άνωτ, σελ. 32.
46. Μητρ. 2άρδεων Γ ε ρ μ α ν ο ύ ,  ενθ’ άνωτ., σελ. 4»Β. '

47. Άρχιμ . Κ α λ λ ι ν ί κ ο υ  Δ e λ ι κ ά ν η, Τα έν τοΐς κώδιξι τοΰ Πατριαρχικού
’Αρχειοφυλακείου σωζόμενα Ιπίσημα έκκλησιαστικά β^γραφα τά άφορώντα εις τάς σχέσεις 
τού ΟΙν.ουμ. Πατριαρχείου πρός τάς Εκκλησίας Άλεςχνδρείας, Άντιοχείας, Ιεροσολύμων καί 
Κόπρου (1574— 18G3), έν Κ)πόλει 1904, σελ. 331, -  .

48. Α δ τ  ό θ ι, σελ. 389, . „·
49. Α 0 τ  ό 0 ι, σελ. 389. Πρβλ. τού αύτοΰ, Πατριαρχικών εγγράφων τόμ, Γ ' έν Κ)πό- 

λει 1906, σβλ. 340,



Παρθενίου Δ '  πρός τόν μητροπολίτην Ήρακλείας, άγγέλλον τήν καθαίρεσιν του 
ίεροδιακόνου Λαυρέντιου, διά φαύλην διαγωγή'(δ0).

Τόν Μάϊον 1671 ό Καλλίνικο; άναφέρεται εις κτ<τορικήν Ιτηγραφήν τής μο
νής ΙΙροφήτου Ή λ ιου  Στεγοπόλεως τοΰ τμήματος Λιοΰνιζης, ώς πρώην Ίωαννί- 
νων(Μ) και επομένως ώς πρόεδρος Δρυϊνουπόλεο^ς. Εις τόν ήμέτερον Καλλίνικον 
νομίζομεν δτι πρέπει ν ’ άποδοθή και τό έν tfj προθέσει τής μονής τοΰ Σπηλαίου 
άναγεγραμμένον δνομα(53). Άντιθέτως ύποπτος φαίνεται ήμιν ή άνάγνωσις τής επι
γραφής τής ήπειροπιχής μονής Βουτσάς, τιμωμένης επ* όνόματι τής Κοιμήσεως 
τής Θεοτόκου, καθ’ ήν αΰτη ανεκαινίσθη τό ετος 1678, άρχιερατεύοντος τοΰ Καλ
λινίκου εις Ίωάννΐνα(63). Πάντως προ τοΰ έτους 1678 ό Καλλίνικος άπέθανεν ώς 
Πρόεδρος Δρυϊνουπύλεως, μετά άρχιεραιε^αν ήμίσιο; περίπου αιώνος, μεθ* δ είς 
τήν Δρυϊνούπολιν ετοποθετήθη επίσκοπος Ραφαήλ, κατά τάς μάλλον άσφαλεΐς ει
δήσεις, τοΰ μνημονευθέντος άγιορειτικοΰ κώδικοςί*4). Είς Ίοίάννη'α μετά τόν Κύ
ριλλον άπαντα τό 1676 νέος μητροπολίτης Ι ά κ ω β ο  ς(5ΰ), με&’ δν άπό τοΰ 1680 
έφ* ικανά ετη Κλήμης, είς τών διαπρεπεστέρων άρχιερέων(δβ).

Άνακιφαλα ’.οΰιτες τά περί Καλλινίκου, παρατηροΰμεν δτι ουτος έγένειο μη
τροπολίτης Ίωαννίνων τό 1639, είς διαδοχήν τοΰ εις μητρόπολιν Άδριανουπόλεως 
μετατοθεντος Παρθενίου. Τόν ΌζΓο>βριον τοΰ 1643 καθης.έθη. Οΰιως ή προ)#) 
αΰτοΰ άρχιερατεία διήρκεσεν άπό τοΰ 1639— 1643. Ά π ό  τοΰ Νοεμβρίου 1645 μέ
χρι Σεπτεμβρίον 1644 Ίωαννίνων διετέλεσεν ό Ευρ'που Ίωάσαφ. ΚαθαιρεΟέντα 
τοιτ^ν ίιεδέχθη και πάλιν δ Καλλίνικος, παραμείνας εις τόν θρόνον τό δεύτερον 
μέχρι τοΰ Ίανουαρίου 1662, δτε και πάλιν καθηρ-θη. Εις τό μεταξύ δίδει πρός 
τό πατριαρχεΐον ά π ό  14 Ι ο υ ν ί ο υ  1656 υποσχετικόν περί καταβολής τής ρίπτομέ- 
νης ζητ=ίας, τήν δέ 16 Ιουνίου 1662 άπολύει τήν κατά τοΰ Αχριδών καΟαίρεσιν 
μετά τοΰ επισκόπου Χειμάρρας. Τέλος μεταξύ τών ετών 1666— 1678διαιελειΠ ρ ό 
εδρος Δ ρυϊνουπόλεω ς .
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50. Λ. ΤΙ α π α δ ο π ο ύ λ ο υ - Κ  ε ρ α μ i  ω ς, Ίεροσολομιτική Βιβλιοθήκη τομ. Α ' 
έν Πετροι τ'/λει 1891, σελ. 347.

61. Ιί. Η, Π ο '> λ £ τ σ α, ΈπιγραφαΙ καί ένθυμήσεις έκ της Βορείου Ήπβίρου, «Ίδπε- 

τν/ρίς *£ταιρείαις Βυζαντινών Σπουδών», τομ. Β' (1928), σελ. 74— 75.
5*2. Α 0 τ  ό θ ι, σελ. 77.
53. Ίω .  Λ α μ π ρ ί δ ο υ ,  Ζαγοριακά, ο ΐ ζ  προσετέΟηοαν καί τινα Kepi  Ήπβίρου, έν 

Ά 0 /}ναις 1870, σελ. 76. Πρ?λ. Μητο. Παραμυθίας Ά  0 η ν α γ ό ρ α ν, c'flneip. Χρονικά» τόμ. 

Γ. (1928), σελ. 32.
54. Σωφρ. Κ&στρατιάδου, ενθ* άνωτ., «Γρηγ. Παλαμαςι, τομ. A ' ( I9 i7 ),  σελ, 425. Ηρβλ. 

καί Β. Γ. Μπαρά, Ή  επισκοπή Δρυινουπόλεως, «Ήπειρ . Ε σ τ ία » ,  τόμ. Α" (1952), σελ. 562. 
δπου ολως διάφοροι πληροφορίαι.

. 55 . Μητρ. Παραμυθίας ’Α θ η ν α γ ό ρ α ,  ενθ. *νωτ. σελ. 62. Μητρ. Σάρδεων Γερμανού,

5νθβ άνωτ., σελ. 98.

50. Μ. Γεδεών, Ό  Ίωαννίνων Κλήαης, «Εκκλησιαστική Αλήθεια», τομ. Λ* (1883—81) 
σελ. 164— 165. Ε. I. Σ αβ ρ ά μ η, ΣυμβολαΙ εις τήν έκκληαιαστικήν Ιστορίαν τών Ίωαννί-  
νων. Α ' ό Ίωαννίνων Κλήμης ό Xtog (1680—1714), «Ή πειρ . Χρονικά», τομ, Ζ' (1932). σελις 
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Μ ΙΧ Α Η Λ  KO KK O PH , (Νοσταλγοΰ) Γ )Τ 8  ΑΠΟ M U  ΔΙΑΛΕΞΗ

ΕΝΑΣ ΖΑΓΟΡΙΣΙΟΣ ΘΡΥΛΟΣ
Κατά την διάλεξη πού εδωκε σ to θέα

τρο τοΰ Στρατιώτου ο Κΐτσος Μακρν,ς, μας 
παρουσίασε μεταξύ άλλων και μ'ά εικόνα 
τοΰ Ήπειρώτη Ζωγράφου ΙΙογώνη πού 
έζησε στις αρχές τοΰ 19ου αΐάη'ί’ς σ ήν 
οποία κάτω άπό τούς κλώνους δένδοου κρί* 
μίται ή εικόνα της Παναγίας κι’ άκό τ ’άλ- 
λο μ^ρος ένα: τράγος. Ό  τίτλος ιής εΐκό- 
ν (ς είναι τό Μέγα Σπήλαιο. Επειδή ό 
εγκρ τος όμι^ητής, δέν εξήγησέ τή σημασία 
αυτή τή; t ικόΐ'άς, ό κ. Ά π ό  το1.ος 
τζιός σ/.ολιάζοντας τήν'αποκαλυπτικήν «Λυ
τήν διάλεξη τού'κ. Μακ^ή γ ά τούς Ήπει- 
ρώτες τεχνίτίς στό Πιιλιο. σημειώνει σέ 
επιστολή του δημοσιευθεϊσαν σέ εγχωρία 
εφημ;ρίδα ΰτι όγνίοσ'ός λογοτέχνης κ. ε- 
νέζης σέ επιφυλλίδα του δημοσιευΟκσ^ν 
στο «Βήμα» τής 12— 5 —53 γράφει τί ήχου- 
σε άπό έ' α̂ καλό γη ο ο τοΰ Μ. Σπηλαίου 
οχε ικά μέ τήν περίφημη εκεί εικόνα τής
Π- t c Τ Τ 3 λ \ \ / *> /αναγιας. 11 α?το κερι και μασιιχι εΐ 'ονα 
αυτή, έργο το Ο 50 μ. X. τοΰ Ευαγγελισμού 
Λουκά, εύρέθη κατά τό 363 μ.Χ. ύ ιό ποι- 
μενίδος Ευφροσύνης όνόματι τυχαίο>ς άπό 
τράγον πού καθώς πήγαινε σέ ώρ σμένη συ* 
σ'άδα πρίνων εβγαι\ε μέ τό μοΰσι του 
βρεμμένο κ<λ. Κατά συνέπειαν, αύ ή τήν
“> / 1 C ·> 9t . C *ΤΤ *αφηγησιν ειχεν υπ ο\[πν του ο 11πειρο>- 

. της Ζωγοάφος, δταν ζωγράφιζε τό Μ.Σπή
λαιο σέ εκκλησία τοΰ Πηλίου.

Έ ν  τούτο ς παρόμοιος θρύλος σαιζεται 
κα! δ.ά τήν ίδρυση τοΰ χωριοΰ μου Κου
κούλι τοΰ Ζαγορίου, τόν όποιον πολ'ές 
φοο?ς είχα ακούσει άπό γερόντους τοΰ Χω
ριού, στά παιδικά μου χρόνια. ’Έλεγαν δη
λαδή τότε, οτι τό χωριό Κουκούλι δέν κτί- 
σιηκε αρχικά στή θ<!ση πού . βρίσκεται σή
μερα, άλλα σέ πολύ μακρυνή xci μάλιστα

στήν άκρη τοΰ σημερινού δάσους «Πετοΰρ* 
να» και δτι τότε στή σημερινή θέση τοΰ χω
ριού, οί κάτοικοι τοΰ χωοιοΰ βοσκοΰσαν 
τά γιδοπρόβατά τους. Μιά μέρα ό βοσκός 
καθώς βοσκούσε τά ζώα τοΰ χωρίου, παρε· 
τήρησε δτι δταν μερικές κατσίκες πήγαιναν 
σέ ώρ σμένη συστάδα άπό βάτους και χα
μόκλαδα εβγαναν απ’ εκεί μέ τις μουσοΰ* 
δες τους βρεμμένες. Επειδή δέ δέν ειχεν 
ύποπτευθή τήν ύπαρξη νερού σ: εκείνο τό 
μέρος, εσπευσε πρός τά έκεΐ καί άφοΰ πα
ραμέρισε τά χαμόκλαδα, είδε μέ καταπληξή

\ *» / »  A  / \ >*του μια εικόνα της υεομητορος και ηκουσε 
άπόχοσμη ςιωνή νά ιού λέη: «Έ δ ώ  νά φέ- 
ρη ε τό χωριό». Τρομαγμένος ό βοσκός 
ετρεξε καί ανήγγειλε στους Χωριανούς τά 
υσα εΐ^ε καί ηκουσε, οί δέ χωριανοί προη
γουμένου τοΰ παπά πήγαν στό υπό τοΰ βο
σκού ύποδειχθέν μέρος δπου καί βρήκαν 
τήν εϊχόνα τής Παναγίας κάτωθεν δέ ' τής 
εικό ος άνέβλυζε δροσερό νερό.

Αυτή μέ λίγα λόγια είναι ή παράδοσις 
της ίδρυσεως τοΰ χωριού. 01 κάτοικοι 
ύπήκουσαν στό μήνυμα τής Θεομήτορος και 
μϊΐέφεραν τό χωριό στό μέρος πού βρίσκε
ται σήμερα. ‘ II-άνευρεθεϊσα εικο>ν υπό τοΟ 
βοσκού σοίζεται άνωθεν τής Ωραίας Πύ
λης τοΰ μεγάλου τού χωριοΰ ναοΰ, τήν όποι
αν κά’ποιος θεοσεβής Κουκουλιώτης, έσκέ- 
πασε μέ ασήμι καί τά>ρα μόλις τό πρόσωπό 
της διακιίνεται. Τήν εικόνα αυτή μετέφε
ραν πο?νλ̂ ς φορές σέ σπίτια τοΰ χωριοΰ, 
δταν τυ/,αινε κανένα μέλος τής οΐκογενείας 
νά κινδυνευη άπό βαρεία άρρώστεια. Πρός 
τιμήν τής θαυματουργού εϊκόνος καθι,ερώ· 
θη καί ή κάθε χρόνο πανήγυρις τής Ζωοδό- 
χου Πηγής καί στό μέρος πού άνευρέθη 
έκτίσθη παρεκκλήσιον άνωθεν τής πηγής
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γγωστηςσήμεραώςβ-^ΰσης τού Μάνθου Δη* 
μάταιου κτισθείση; τφ 1771. (Λαμπρίδου 
Άγαθυεργ. σελ. 104 μέρος Β). Επάνω ^πό_ \ \ f ί * f tw* ? y,την πηγή υπάρχει και η ε;ης επιγραφή.

«*Ένθα πηγή καί φοέαρ 
καί γλυκνταιον ύδωρ 
τους διψώντας ποτίζει κτλ.

Ό  σεβασ ός φίλος Ά χ .  Βάντζιος εχει 
περιγράψει σ? έγχωρϊαν Ιφι*μερίδα τήν χα- 
Οιέρωση τον παη,γυριού ούκ ν στό Κου
κούλι που είναι το δεύτερο του Ζαγοριοϋ. 
Γιά το πρώτο έγραψα C iuο:ε στήν «Ή π .  
Ε σ τ ία » .  Ό  έ/λεχτό; Γ.ατριώτης καί φίλις

Κ Ι ' *  * t 9 ' . O '  \ \ f, . Λα^αρκη; ασχοληθείς με την ιστο
ρία τοΰ */ωριοΰ, δΗ· υπάρχει άμφ βολία ou 
θά ?χιι ιμ * οψιν ίου τον ώραϊον αϊτόν θρύ
λον και μάλ σ α μέ πε ησσότεςες λεπτομέ-

Ο.Λ *» \ ν ν ι. < ςριες. Unco; υμως και ναχη το ΐΛτημα, η 
σημερ ν ή τοηοθει ία τοΰ /ωριού είγαιεξαιρε- 
τική (μο πασης αποψκος.

cr Τ' ' '  ν * * \ΐΚ ιο/ουνο το χωρίο, καταηυτο και 
σ ) μέρ ς πού εμποδίζει τελεία xlc ραγδαίες 
ριπές του βορρά, είναι ιδεώδης τόπο: θε
ρινή; διαμολής \ ε τις πλούσιτς πηγίς του. 
Έ π ι ιδή δε κατά τήν άρχαία έκείνη εποχή, 
οί κάτοιχοι τοΰ Ζαγοριοϋ θά ζονσαν μονά
χα Γπ> * ή ν κτηνοτοτροη'ία, ι άποκ^είε*

» · »  ■ > >  \· ί * « τα\ \α ήταν ευχερή; και ή μετακίνηση του,
χωριοΰ, γ<ατι δέν* θά είχαν τότε χ ’ ίσθΓ) τά 
χαλλφά^μαρ t μέγαρα τών άδε'φών Μάν- 
θου και Χρ οποδονλου Οικονόμου καί άλ·* 
λων άνδρών που διεπρεψαν xi.ii τούς με· 
τέπειτα χρόνους. Ούτε χαί τ ’ αλ'α χτίρια, 
πού οφείλουν τήν υδρυ,Η τους στους πόρους 
τοΰ ταξιδ:ού, 'όταν οί Ζαγορίσιοι εστρεψαν 
πλέον τήν προσοχή τους στά μακρυνά για 
τήν εποχή τον; ταξίδια τής \Α>ατολής» τής 
Βλαχ ας, τής Αίγυπτου καί άλ/ων τόπων, 
ότό ε άρχισε νά αναθάλλω ο αξιοθαύμα
στο; τοΰ Ζαγοριη» πολιτισμός.

ΣΤ αυτόν ) ο ι π ό ν  τόν  ώ οαΐο  θρΰλο όφεί-  
λει τήν ιδρυσί του τό χ ω ρ ό  μου Κουκούλι.

Θρύλος πού τήν πηγή τον δφείλει σε βαθύτα
το θρη^χευτιχό συ «αίσθημα και σέ αύθόρ· 
μητη ποός τό θειον Χριστιανική π>στι Μή
ττας σέ τ το ον θ^ΰλο δέν οφείλε τήν ϊδρυ- 
οί της ή πό;η της Δωδώνης και τό μαντ*Γ- 
ον της; Και οι θρύλοι αύιοί ?έν προδίδουν 
τάχα τόν συ\δετικό κρΤκο της φυλής μας 
ύστερα από χιλ άδες χρόησ;

Με τόν θρύλον αυτόν εζησαν και πέρα
σαν γενιές ολόκληρες χαι ή πίστη αύιή πρός 
τόν ώραΤοΥ θρύλον εγηεν αφορμή νά ά* 
χμάοη τον χωρ ού μου ό πολιτισμός, ώστε 
στό θαυμάσιο α\ώτερο εκπαιδευτήριό του, - 
νά διδάξη ό περίφημος εκ Βρα?έτου δ δά
σκαλος Άναστάσ* ως Σακελ/αρίου (1820— 
1825) μετά τήν καταστροφήν τής πό/εως 
Ίω α να νω ν  (Λαμπριδου Άγαθοεςγ. μέρος 
Β. σε). 7 )ό  μειά χαΰτα iv τή Ζωσιμαίςι 
Σχολή διδά*;ας. , , ,

Δ^ν είναι δυνατόν βέβαια ό θρύλος αύ- 
το; \uvai αντιγραφή σντο5 πού εγραψεν 
ό κ. Βενέζης γιά τό Μ. Σπήλαιο. Διότι οι 
άφελ*ις κάτοικοι τών.δρει\ών εκείνων χω
ρίων, μόνον αόριστες πληροφορίες θά εί
χαν γ ά τήν ύπαρξι του Μ. Σπηλαίου. 
5Ηταν αδύνατο νά γνωρίζουν τί) λεπτομέ
ρεια τΓ,ς εΡρέοεω: τής θαυματουργού εικό- 
>ος τού Όσιου Λουκά, δι’ αυτό σΐ'μπεραί- 
γονμε δτ πρόκειται περι παραδόσεις πιγ

4  #  >  s  \  « \  -  #

γαιας σ ε εινα τα μ>ρη χαι πρωχο υπης, 
π*ρι ώραιοπλάστ.»υ δηλαδή θρι'λου πού  ̂ό- 
οn)v γοητείαν ήσχησε στού; κατοίκους έχει* 
νης ϊής ενοχής, ώστε νά διατηρηί^ή μέχρι 
των ημερών μας.

Σημ. Είχα γράψει τά αχω έρω προτού 
διαβάσω τ )  δσα εγραψεν ό κ. Κ. Λαζαρί- 
δης σχετικά μέ τό εξαφανισμένο χίοριο^Πί- 
τονρνα». *Η μετοικεσία ςραίνεται δτι 1>·ινεν 
άπό Πετονρνα είς Κουκούλι άλλά πότε; 
νΑγτ ωοτον. "Οπως δήποτε δ θρύλος τής εύ- ,1 
ρέσεως τής εικόνα; τής Παναγίας παραμέ-^j 
νει πάνχοτε ωραίος.
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ΠΕΡΙ TINA ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ
Τό Όπ* άρ. 3 εις τήν σελ. 597 τοΰ 26ου τεύχους 

ϊης «Ή π .  Ε στ ία ς »  δημοσιευόμενον τραγούδι. 
Ή τ α ν  ’Απρίλης κι, ανθίζανε τά ρόδα,* 
ήταν ’Απρίλης κι’ άνθιζαν τά κλαδιά κ.τ.λ. 

πού μοΰ έ\>ύμισε τά νεανικά μου χρόνια, δταν 
στρατιώτης ξέγνοιαστος καί έγώ τύ έτραγου-* 
δοΰσα μέ τούς εν χακί συναδέλφους μου, λέγε
ται υπό τοϋ κ. Νίκου Β. Κοσμά ο τι «τραγουδή
θηκε στούς Βαλκανικούς πολέμους. ’Ί σ ω ς  
και νά εγινε τό τ ε . ·

Τό τραγούδι αύτό είναι μεταγενέστερον τών 
Βαλκανικών (1912— 1913) πολέμιον. Έποιήθη είς 
τά πρό τοϋ Σκρά ελληνικά χαρακώματα, ποιη
τής του δέ είναι ενας άπό τούς δοκιμωτέρους 
ζώνιας λογοτέχνας μας, ό όποιος υπηρετεί τότε 
έκεΐ ώς εφεδρος άνθυπολοχαγός πεζικοΰ, κατά 
μίαν πληροφορίαν πού εχω από συνάδελφον μετα- 
σχόντα τών πρός κατάληψιν τοϋ Σκρα επιχειρή
σεων. .

Είς αύτό τό τραγούδι, δπως τό συνέλεξεν ό 
κ. Νΐκος Β. Κοσμάς, εύρίσκεται καί μ<’α παρε
τυμολογία. Είς τόν γ' στίχον άπό τοΰ τέλους ά- 
ναγινοίσκεται: '

Κι* ολο τό  κουτίν*  αδειάζω στά στενά τοϋ 
μπ ονγαζιον. .

Ώ ς  ενθυμούμαι δμως, ήμεΐς κατά τάς πορείας 
ή κατά τά διαλείμματα τών ασκήσεων ή κατά 
τάς ώρας τής σχολής είς τάς περί τούς σ τρα τώ 
νας τοϋ Ρούφ ταβέρλ ας -  χρόνια αλησμόνητα 
—έλέγομεν τόν στίχον τούτον πρό τριών καί ε
πέκεινα δεκαετηρίδων ουτω:

Κι* ολο τό  HovtI ν '  άδειάξω στά στενά τά 
μηουαγιώ.

"Ωστε ατά στενά τά μηουαγιώ  (boyaux) πα- 
ρητυμολογήθη είς τό 15 Σύνταγμα άπό μεταγε- 
νεστέρας γενεάς στρατιωτών μή γνωριζόντων τήν 
Γαλλικήν ορολογίαν τής όχυρώσεως είς τό γνω- 
ριμώτερον ατά στενά τοΰ μπουγαζιον. Γνωστά 
δέ δτι ή γαλλική λέξις boyau —boyaux σημαίνει 
καί έντερον, άλλά καί (μεταφορικώς) ό'ρνγμα 
συγκοινωνίας μεταξύ δύο χαρακωμάτων μάχης.

Τώρ<£ «ρχεται εϊς τόν νούν μου καί μία άλ
λη, άθηναίκή αυτή, παρετυμολογία. Τά κάρβου
να Κάρντιφ πρό τινων δεκαετηρίδων διεφημί- 
ζοντο ώς κάρβουνα κανταΐψι, διά νά έξαρΟή 
ή άρίστη ποιότης των.

"Ας προσθέσω καί μίαν Πωγωνησιακήνπα:>ε· 
τυλογίαν, είς τή ' οποίαν Τό Μοναστήρι στους 
Σΐαγους 2γινε Τό Μοναστήρι στους Ά γ ιο ύ ς ,  
δπωςμοό Ιλεγενδ άλησμόνητοζ Χ.Χρηστοβασίλης.

. Τό  ύπ’ άρ. 1 τραγούδι
‘Έ να , μάνα μ *, ε'να • > ϊ / πηρανε κ εμενα
στοΰ στρατού τήν ταχτική
και μέ ντύσα.ν στό χακί κ.τ.λ.

θεωρείται ύπό τοϋ κ. Νίκου Β. Κοσμά ώς πο
λύ παλαιόν, « ίσως Λπό τήν εποχή που όργανώ- 
&ηκε ό ηρώ τος  τακτικός ελληνικός σ τρα τός » ,  
δπως γράφει εις προεισαγοίγικον σημείωμά του. 
Ά λ λ ’ είς τήν παραδοχήν αύιής τής γνοίμης άντι- 
τ ίθετα ι ό στίχος *καΐ μέ ντνσαν στό χακι ή 
άκριβέστερον ή λέξις χα'κί. Τό  χακί είσήχθη είς 
τόν ελληνικόν στρατόν είς τά 1911.

Κατώτερο) υπάρχει καί^έ'να άλλο τετράστι
χον, από τύ όποιον αντιγράφω τούς δύο μεσαί
ους στίχους

εδώ πα ίρνω  καλό μ ισθό  
μιά πεντάρα τήν ημέρα.

Όρμώμενος άπό τήν λ. πεντάρα  έν ύπομνη- 
ματιστικώ σημειο>ματι ό κ. Νΐκος Β. Κοσμάς λέγει 
«or*  τό  τραγούδι έγινε αμέσως μετά τήν  ελ
ληνική επανάσταση, τό τε  που οργανώθηκε ό 
πρώ τος  τακτικός ελληνικός σ τρ α τό ς » . '

Τ ις  ήτο ό μισθός τών πρώτων τακτικών, δέν 
γνωρίζω. Γ νω ρ ίζω  δμως δτι μίαν πεντάραν τή ν  
ημέρα έλάμβανεν ό στρατιώτης ώς μισθόν μέχρι 
τής έκ Θεσσαλονίκης επανόδου τοϋ Ελευθερίου 
Βενιζέλου είς ’Αθήνας.

’Αλλά τοϋ έν λόγω τετραστίχου ό τελευταίος 
στίχος δέ μέ μέλ ’ άπέδου πέρα  μοϋ φαίνεται 
δτι εχει γλωσσικήν διατύπωσιν καθαρώς ήπει· 
ρωτικήν καί νομίζω δτι δείχνει ήπειρώτην τόν 
ποιητήν τούτου τούλάχιστον τοϋ τμήματος τοϋ 
ύπ’ άρ. 1 τραγουδιού καί ώς τόπον τής συνθέ- 
σεως τούς Στρατώνας τών Ίωανν ίνων .

Ό  έκ τοϋ τέλους έκτος στίχος τοΰ , ύπ* 
άρ. 3 τραγουδιού, ό όμιλών περί κονσερβών, δύ* 
ναται νά θεωρηθη καί ο>ς μία επί πλέον άτό- 
δειξις, δτι τό ποίημα τούτο έποιήθη μ^τά τούς 
Βαλκανικούς πολέμου:;. Κονσέρβας ό.ελληνικός 
στρατός έγν<όρισε κατάχόνΑΊΙαγ/.οσμιον πόλεμον.

Τήν έπφδόν είναι κακός μπεί.ας — στίς  
ηέντε  νά ξυπνάς ήμεΐς τήν έλέγομεν: είναι κα· 
χός μηελας—νά κλαΐς καί νά γελΰς— μά έλα 
ηου τό θέλε ι ή μα μα Ε λλάς .  Δηλαδή οί μετά 
τόν πόλεμον στρατιώται έτροποποίηααν τούς 
στίχους κατά τον κακόν μπέλάν, ό όποιος έπέ“ 
βαλεν είς αύτούς νά ξυπνούν τήν 5 πρωινήν, 

Meteov απάντων άνθρωπος ·
· V
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M A R V IN  KTyEMME

Al ΓΕΩΡΓΙΚΑΙ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑΙ ΠΗΓΑΙ 

ΠΛΟΥΤΟΥ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ

Θεοοροΰμεν αναγκαΐον νά δημοσιεΰσωμεν τα κυριώτερα σημεία της έκβέ· 
σεως περ'ι των γεω ργικώ ν και κτηνοτροφικών πη γώ ν πλούτου της επαρχίας Πω-  
γωνίου. Ή  εκ&εσις σ υ ν ε ’άχθη  υπό τοΰ εΐδικοΰ έπιστήμονος της ’Αμερικάνικης  
’Αποστολής κ. Μ άρβιν Κλέμμε, δ όπ οιος  έπεσκέφθη, μετ’ άλλων π ροσώ π ω ν κα- 
ία  τον παρελθόντα Ι ο ύ ν ι ο ν  τό Βασιλικόν, την Β ήσσανην, τό Δελβινάκι, Trjv 
Κάτω Μ ερόπην, τό Κεφαλόβρυσον, τό Λ αχανόκαστρον, τούς Ποντικάτες κ α ιτή ν  
Πωγο:)νιανήν· Ε?ς τό μέλλον θ ά  δημοσιεΰσωμεν παρατηρήσεις σ υ μ π α τρ ι
ώτου και φ ίλου τοΰ περιοδικού μας επι  ’ ου τρόπου άξιοποιήσεοος τών συστά
σεων καί εϊσηγήσεΐΌν τοΰ κ. Κλέμμε.

A ΝΟΙΚΟΔΟΜΙΗΕΙΕ I

1. ‘Ο πλη&ναμός

Μου έκαμ ε  πολύ καλήν έντύπωσιν ό 
κόσμος ό όποιος π αρέμ εινεν  εις τά χωρία.  
“Ετρεφαν άσυνήθη φιλικά αισθήματα καί  
έφαίνοντο πρόθυμοι να δοκιμάσουν νέας μ ε 
θόδους, μέ την έλπ ίδα  βελτιώσεως τών Κ οι
νοτήτων των. Εις π ολλ ά ς  περιπτώσεις έζή-  
τουν να μάθουν περί νέων ειδών σπόρων, 
νέων ειδών οπωρών καί νέων ειδών ζώω»1. 
Μέ πληθυσμόν, ό όποιος έπιδεικνύει τοιού- 
του εί'δους Ινθουσιασμόν, δπ άρχει  π ρ α γμ α 
τική Ιλ π ίς  διά τό μέλλον.

2. Φυσικός Π λούτος

Λ όγω  τοϋ φυσικοΰ πλούτου τής περιοχής  
αυτής αί δυνατότητες είναι μ εγ ά λ α ι .  Τό 
κ λίμ α  είναι άναντιρρήτως τό πλέον ευνο ϊ
κόν Ιν Έ λλάδ ι .  Ή  βροχόπτωσίς είναι π ε 
ρί τάς 5 0  ϊν ισ α ς ,  π ρ ά γμ α  τό όποιον θεωρεί
ται Εδαν.κόν διά τήν π αρ αγω γήν τών π λ ε ί -  
στων προϊόντων τών εύκρατων κλιμάτων.
5 Α κόμη καί κατά τήν διάρκειαν τών συνή
θως ξηρών θερινών μηνών π ίπ τ ο υ ν  συχναί  
διαλείπουσαι βροχαί. Οί χ ε ιμ ώ νες  είναι 
γενικώς β ρο χερ ο ί  καί όχι πολύ ψυχροί.

■ Τό βάθος καί ή ποιότης τοΰ έδάφους  
είναι άνω τοΰ μέσου δρου όλοκλήρου τής  
Ε λ λ ά δ ο ς ,  ή δέ γεω ργική πα ρ α γω γή  δύνα- 
ται νά αύξηθή πολύ  διά της Υρησιμοποιή- 
σεως λιπασμάτων. Διά τής συνεχούς κ α λ λ ι 
έργειας έπ ί  αιώνας μ έγα  μέρος τοΰ έδάφους  
Ιχ ε ι  χάσει  πολύ εις γονιμότητα . Τ ό  γ ε γ ο 
νός δ τι είναι άκόμη τόσον παραγωγικόν,  
δ'σον είναι, αποτελεί  άπόδειξιν τής άρχικής  
καλής ποιότητος τοΰ έδάφους.

Μόνον μικρόν ποσοστόν τής γής κ αλλι
εργείται έπί τοΰ παρόντος. Τοΰτο, βεβαίως, 
όφείλεται κυρίως είς τό γεγονός  δτι οί ίδιο- 
κτήται τής γής  έχο υν  φ ύγει .  Εις περ ιπ τώ 
σεις κ α θ ’ &ς μ ία  οικογένεια έγκατέλειψε  
τήν Κ οινότητα, οί αγροί της Ιπ ιβλέπονται  
καί καλλιεργούνται ή καλλιεργοΰνται μερι
κώς υπό συγγενώ ν ή φίλων της. Έ ν  τού- 
τοις εις π ο λλ ά ς  περιπτώσεις μένουν χέρσοι. 
Ά π ό  μιας άπόψεως αδτό πιθανόν νά ί χ η  
καί τήν καλήν του δψιν, τούλάχιστον εις 
δτι άφορά τό έδαφος, διότι άναΐέαασις όλί-  
γων έτών θά οώση τήν εδκαιρίαν εις τό Ιδα- 
φος νά άναλάβη.

Έ ν φ  τό Ιτήσιον δψος βροχής είναι ί ρ χ έ τ δ ν



νά παράγη καλάς έσοδείας, είς μερικά μέ
ρη Υπάρχει Ιλλειψις Οδατος τόσον διά τάς 
άνάγκας τών ζώων, δσον καί τοΟ άνθρώ· 
που.

Τό πρόβλημα τούτο θ* ήδύνατο νά λυ- 
θή διά τής κατασκευής διχφόρων τύπων δε
ξαμενών. "Οπου υπάρχει λειψυδρία διά τάς 
άνάγκας του άνθρώπου, τόύοωρ θά ήδύνα
το είς πολλάς περιπτώσεις νά μεταφερθή 
δ:ά σωλήνων έκ τών πηγών. ΑΙ δυνατότη
τες υδροληψίας έκ φρεάτων δέν πρίπει νά 
παραβλεφθουν. Καλόν θ£ ήτο νά έζητειτο 
ή συμβουλή γεωλόγου είοικοΟ διά τά δπό- 
γεια ΰδατα διά τήν δυνατότητα .υδροληψίας 
έκ τής πηγής αύτή;.

Καίτοι ή άροευσι: δέν χρειάζεται διά 
τού; συνήθεις λειμώνας και τάς γεωργικές 
καλλιεργείας, αύτ η θά ήδύνατο νά χρησι
μοποιηθώ έπωφελώ; είς μερικές περιπτώ
σεις είς. τ^ύς κήπους, τήν καλλιέργειαν λα
χανικών καί ι?ως είς τούς όπωρώνα;. Γε
νικώς είπείν, τό σύστημα άροεύσεω; διά 
καταιων.σμου είναι τό καταλληλότατον διά 
τοιαΟτα όρεινά έδάφη, ώς είναιτχ ευρισκό
μενα είς τάς Κοινότητας αύτάς.

Είς μερικάςπίριπτώσεις ή τοπογραφική 
διαμόρφωσις τών γεωργικών έδαφών είναι 
κατάλληλος διά τήν μηχανικήν ή μεγάλης 
κλίμακος καλλιέργειαν. Έ ν τούοοις, ή κυ
ρία δυσκολία πρός τούτο είναι ή μικρά ιδι
οκτησία. "Εκαστον τών ιδιωτικών, ή οίκο- 
κογενειακών κτημάτων είναι πολύ μικρόν 
οιά νά δικαιολογώ έπένδυσιν χρημάτων είς 
μηχανήματα καί έάν ακόμη οί* κάτοικοι εί- 
χον τά πρός τούτος άναγκαία χρήματα. Διά 
τή; συνενώσεως δμως τών μικρών αυτών ιδι
οκτησιών είς πολλάς περιστώσεις θά ήτο έ* 
φαρμόσιμος ή χρήσιμοποίησις μηχανικών 
μέσων. *Όπου τούτο είναι δυνατόν, πρέπει 
νά ένθαρρύνεται, διότι τά ζώα έργασίας κα- 
ταναλίσκουν τροφάς καί 8σα τρώγουν αύτά 
άφαιροΟνται άπό τούς κατοίκους. Ουτω, 
είς ώρισμένας περιπτώσεις θά ήτο εύκταιον 
ήμίαεια περίπου δωδεκάς γεωργών* νά ενο
ποιήσουν τήν γεο)ργικήν των γην είς £να 
τεμάχιο ν ίκανοΟ μεγέθους διά νά καταστή- 
οουν έφαρμόσιμον τήν χρησιμοποίησιν έλ· 
κοστήρων ή άλλων μηχανικών μέσων. Τό- 
*51 θά ήδύνατο άπό · κοινοΟ νά άγοράσουν

gvav έλκυοτήρα μαζί μέ άλλα άπαραίτη- 
τα μηχανήματα, -

3. Κοινοτικά δάση και βοσκότοποι

Δέν ύπάρχουν πραγματικά υψηλά δάση 
έντός τής περιοχής τών Κοινοτήτων αύτών. 
Τά'κωνοφόρα δά?η πεύκη* καί Πλάτης, τά 
όποια άλλοτε ύπήρχον μέχρι τών ύψηλοτέ- 
ρων σημείων έχουν έξαφανισθή άπό πολλοΟ. 
‘ Υπάρχουν δμως μερικά πολύ ώραια νεα* 
ρά πρεμνοφυή δάση δρυός. Έ κ  τών δασών 
αύτών προέρχονται τά έφόοια τών χωρι
κών είς καυσόξυλα καί ξυλάνθρακας. Ση- 
μαντικαί δέ ποσότητες ξυλανθράκων παρή- 
γοντο προπολεμικώς διά τήν αγοράν έκ 
τώ\» δασών αύτών, Έ άν τά δάση αύτά προ- ~ 
στατευθούν καί τύχουν καταλλήλου διαχει- 
ρίσεως, δύναται νά καταστούν πηγή σημαν
τ ικ ο ύ  εισοδήματος είς τό μέλλον. Εκτός 
τών καυσοξύλων καί ξυλανθράκων δύναται 
νά παραχθή έξ αύτών καί π^λύτίμ^ς οικο
δομήσιμο; ξυλεία.

Μερικά έκ τών δασών αύτών πρέπει νά 
διαφυλαχΒοϋν ώς υψηλά δάση του μέλλοντος 
καί τά δένδρα των νά ύλοτομουνται έπιλο- 
γΐκώς. Έ π ί του πχρόντος ή πρακτική τήν 
όποίαν έφαρμόζουν γενικώς είναι νά Ολο- 
τομουν άποψιλωτικώς μίαν έκτασιν καί έπει
τα διά τήν άναγέννησιν της βασίζονται έπί 
τών πρεμνοβλαστημάίο)ν. ΔΓ, προσεκτικών 
άραιώσεων δύναται νά διαοωθοϋν τά καλύ
τερα δένδρα καί νά άναπτυχθοϋν είς πολύ 
καλούς κορμούς τεχνικής ξυλείας. Πολύ 
όλίγα δάση δρυό; έμειναν είς τήν Ελλάδα 
καί ή ζήτησις διά τό υλικόν αύτό θά είναι 
μεγάλη εύθύς ώς τό ’Έθνος άναλάβγ) οίκο- 
νομικώς.

Μερικαί έκ τών ορεινών περιοχών πρέ
πει νά άναδασωθοΰν 6ta μαύρης πεύκης ί 
σως δμοϋ μετά ξενικών είδών, Τούτο, φυ
σικά θά άπαιτήση τεχνητήν άναδάσ:ι)σιν. 
Έ ν  γένει τά πολύ πετρώδη ή πολύ άπότο- 
μα, έδάφη διά τήν παραγωγήν είς τήν μέλ
λον γράστεων καί ψυχανθών πρός βοσκήν 
πρέππ νά φυτευθοΰν διά δένδρων, ούτως 
ώστε έντός τής περιφιρείας μι£ς κοινότη* 
το; yά μή ύπάρχΥ) έδαφος τό όποίον νά μή 
παράγι^. Λόγφ τουσχετικώς μεγάλου ύψους 
βροχής καθ' δλην τήν έκτασιν τής περιο
χής ή αύξησις τών δένδρων θά eiyat τος-
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χ ε ια .  Μέ την πάροδον τοΰ χρόνου οί Κ οι
νότητες θά δύναται νά καρποϋνται περ ισ 
σότερα Οφέλη καί εισοδήματα εκ της π α ρ α 
γ ω γ ή ς  των δασών των. Κατά την γνώμην  
μου, προς τον σκοπόν άναδασώσεω; αί Κ οι
νότητες αύταί πρέπει από κοινού νά ιδρύ
σουν ένα δασικόν φυτώριον ύπό τήν έπίβλε-  
ψιν ένός δασολόγου. Κατά τήν άντίληψίν  
μου έπίσης, ώρισμένα ξενικ ά  είδη δένδρων 
εδδοκιμοΰν άριστα ένταΰθα.

OS όρεινοί βοσκότοποι παρουσιάζουν εν 
δείξεις σοβαράς υπερβοσκήσεως κ ατά  τά 
παρελθόντα έτη. 'Η καλύτερα άπόδειξις  
τούτου είναι ό μέγας  άριθμος των ζιζανίω ν  
καί έπ ιβλαβώ ν φυτών, τά όποια  έχου ν  επι
κρατήσει. Έ ν  τούτοις, οί βοσκότοποι αύτοί 
έχουν  άναλάβει σ η μ α ντ ικ ές  κατά τήν διάρ
κειαν^ των τελευταίω ν ό λ ιγω ν έτών λόγω  
τοΰ γεγονότος δτι φέρουν μικρόν άριθμόν 
ζώων. ’Α πό τής άπόψεως αύτής 6 μειωθείς  
ζωικός πληθυσμός των Κοινοτήτων ω φ έλη
σε πολύ τούς βοσκοτόπους.

Πρέπει νά καταρτισθή ενα διαχειρισΐΐ-  
κόν σχέδιον διά τούς όρεινούς βοσκοτό
πους έκάστης κοινότητος. Ό  αριθμός των 
ζώων τά όποια  έκαστη έκτασις δύναται νά 
φέρη άσφαλώς άνευ ύπερβοσκήσεως καί  
βλάβης τοΰ βοσκοτόπου πρέπει νά καθορι-  
σθή κ α τ ’ ίίοος. Τά νά έπ ιτρέπη  κανείς  
άριθμόν ζώων κ α θ ’ υπέρβασιν τούτου νά βό- 
σκη, θά έ'χη ώρ.σμένως ως αποτέλεσμα τήν 
βλάβην τοΰ φυτίκοΰ καλύμματος. Τό δια
χειριστικόν αυτό σχέδιον πρέπει έπίσης νά 
περιλάβη  μϊαν ταξινόμησιν βοσκοτόπων,  
καθορίζουσαν τό είδος των ζώων τά όποια  
θά βόσκουν, δηλαδή πρόβατα, α ίγες  ή άγε-  
λάδες . Τοΰτο έπίσης θά καθορίση τήν έπο-  
χ ή ν  καί τήν χρονικήν διάρκειαν, κ α θ ’ ή'ν 
τά ζώα δύνανται νά βόσκουν έντός μιας ώ· 
ρισμένης περιοχής , "Οπου ύπάρχει λε ιψ υ
δρία, πρέπε ι  νά γ ίνουν σχέδια  διά τήν άνά- 
πτυξιν  περισσοτέρου υδατος. Συνήθως τοΰ
το συνίσταται είς τήν κατασκ-υήν δεξαμε
νών, ά λ λ ’ ίΐς μερικάς περιπτώσεις είναι δυ
νατόν νά έξασφαλιβθή περισσότερον ύδωρ 
ά π ό  π η γά ς  διά τής μεταφοράς αύτοΰ διά 
σωλήνων είς τάς κ αταλλή λους  θέσεις.

’Ε ξ ε π λ ά γ η ν  άρκετά καί μοΰ Ικαμε Ιν* 
τύπωσιν ό μ εγ ά λ ος  άριθμός των αύτοφυών 
^υ^ανθών. Τ αΰτα  περιλαμβάνουν μίαν μι-

γά λ η ν  συ λλο γή ν  μηδικής, τριφυλλίου, βίκου 
καί ίσως μερικών άλλων. Πρός τούτοις π ο λ 
λά έκ των φυτών αύτών, ήσαν κατάφορτα  
άπί* σπόρους. Φ αντάζομαι -ό:ι τοιαύτη π α 
ρ α γ ω γ ή  σπόρων παρουσιάζεσαι άνά τρία ή 
τέσσαρα έτη.

Μου έφάνη δμως δτι πολλά  άπό τά φ υ 
τά αύ:ά  δεν ήσαν τόσον ζωηρά καί θαλερά  
οσον θά έπρεπε νά είναι. ’Ακόμη καί τά  
έπί καλοΰ έδάφους φυόμενα ε ίχ ο ν  μίαν  
μάλλον «κ αχεκ τ ική ν»  έμφάνισιν. Πιστεύω  
οτι τοΰτο όφείλεται εις τήν μακροχρόνιον  
γονιμοποιησιν μεταξύ συγγεν ικώ ν φυλών.  
Τά φυτά, δπως τά ζώ α καί τά άνθρώπιν α 
άκόμη δντα, τείνουν νά έκφυλισθοΰν διά  
τής έπί μακρόν γονιμοποιήσεως μεταξύ σ υ γ 
γεν ικώ ν ειδών, έκτός Ιάν γίνη  έγχυσις  νέ
ου σπόρου ή νέου αίματος  κατά  καιρούς.  
Πρός θεραπείαν τούτου νομίζω δτι πρέπει  
νά γ ίνουν είσαγω γαί νέων είδών εις τόν  
βοσκότοπον. "Οπου υ π ά ρ χ ο υ ν  νέα φυτά αί 
μέλισσαι καί τά άλλα  έντομα  θά φροντί
σουν διά τήν μεταφοράν τής γύρεως καί τήν  
διασταύρωσιν.

Υ π ά ρ χ ο υ ν  κ αθ ’ δλην τήν όρεινήν περιο
χ ή ν  σημαντικαί έκτάσεις, αί όποΐαι κ ά π ο
τε έκ αλλ ιεργοϋντο καί έγκαταλείφθησαν  
άπό πολλοΰ. Έ ν  τούτοις εις δλας σχέδόν  
τάς περιπτώσεις αί έκτάσεις αύταί δεν π α 
ράγουν. Κατά τήν γνώμην μου, δλαΐ αύταί  
αί έγκ ατελελειμ μένα ι  γεωργικαί έκτάσεις  
πρέπει  νά καλλιεργηθούν, ή νά άνα μ ο χλευ -  
θοΰν καί μετά ταΰτα νά σπαροϋν μέ Ινα  
μ ίγ μ α  5 — 6 περίπου διαφόρων είδών γ ρ ά ·  
αεεων καί ψυχανθώ ν. Ό  καλύτερος χρόνος  
σ,τοράς είναι άργά τό φθινόπωρον, ό λ ίγ ο ν  
προτοΟ άρχίσ·^ ή βροχερά περίοδος.

4. Σνα τά σεις  καI Ε ίοηγήαείς

Φυσικά χρ ειάζετα ι  μία λεπτομερεστέρα  
μ ελέτη  προτοΰ καταρτισθή Ινα πλήρες σ χ έ 
διον δ ι ’ όλόκίηρον τήν περιοχήν. Έ φ ’ δ ιον  
δπως τοιαύτη μ ελέτη  έλλείπει  ύποβάλλον-  
τα; αί άκόλουθοι εισηγήσεις.

Έ ν  πρώτοις, κατά τήν γνώ μ η ν  μου ή 
καλυτέρα δυνατή χρησιμοποίησές τής γής  
τών όκτώ αύτών δρεινών κοινοτήτων είναι  
ή π αραγω γή  ζώων. 'Ως έπί τό π λε ΐσ τον  αί  
έκτάσεις αύτών είναι πολύ  άπότομοι ή α π ό 
κρημνοι πρός καλλιέργειαν, έξαιρέσει τών
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περιπτώσεων, καθ’ &' χρησιμοποιείται χει
ρωνακτική έργασία. Έ ν  γένει αύται πρέπει 
νά μετατραποΰν είς λειβάδια διά τής σπο: 
ράς εις αύ:ά ψυχανθών ή γράηεωνδιά τήν 
παραγωγήν χορτονομής. Αί Ορεινά* έκτά- 
σενς πρέπει τότε νά χρησιμοποιούνται διά 
θερινήν και φθινοπωρινήν βοσκήν, ένώ πλεί- 
σταί τών γαιών άί'τινες ευρίσκονται είς χαμη 
λά υψόμετρα πρέπει νά χρησιμοποιούνται 
διάνα παράγουν χόρτον ή νομήν διατηρούμε
νων εντός άεροστεγους χώρου διά τήν τρο
φήν τών ζώων, κατά τούς χειμερινούς μή
νας.

At πλείσται τών γαιών αύτών είναι 
βαθμιδωμέναι ή μερικώς ^αΗμιδωμέναι καί 
περιλαμβάνουν πολλά μικρά τεμάχια γή;. 
Εις τό παρελθόν έχρησ>μοποιοΟντο διά νά 
παράγουν σΐτον κοί άλλα δημητριακά. ‘ Η 
περισσότερα έργασ:'α έγένετο διά τών χει- 
ρών. Βεβαίως αυτή ή οικονομία παραγω
γής σιτηρών δέν δύναται νά σταμαοή^η α
μέσως, άλλά πρέπει βαθμιαίως νά άντικα- 
τα3ταθ*7| μέ τήν λειβαδικήν καί κτηνοτρο- 
φικήν οικονομίαν. Είναι γνωστόν τό γεγο
νός δτι δεν δύναται νά άναπιυχθν) άνώτε- 
ρον βιοτικόν έπίπεδον, δπου τό παν σχεδόν 
πρέπει νά γίνεται διά τών έργατικών χει·

• ρών. ‘'Απαξ τά μικρά αύτά τεμάχια γης 
είς τήν όρεινήν περιοχήν σπαρούν μέ γρά- 
στεις καί ψυχανθή, δέν χειάζεται περαιτέ
ρω κατεργασία του έοάφους δι’ άλλα έπτά 
ή περισσότερα έτη. "Ενας έσπαρμένος λει
μών συνήθως θεωρείται καλός έπί έπτά π - 
ρίπου έτη. 'Γπάρχει άνά τόν κόσμον ή τά* 
σις νά έγκαταλείψουν τήν καλλιέργειαν τών 
άποτόμων όρεινών γαιών καί νά τάς μετα
τρέψουν είς λειβάδια καί έπειτα νά άφή· 
οουν τά ζώα \ά συγκομίσουν τά προϊόντα.

Πιστεύω δτι ή περιοχή αυτή δυνητικώς 
άποτελεΐ μίαν «Δευτέραν Ελβετίαν». *Ως 
τοιαΟτη, μοΟ φαίνεται δτι πρέπει νά τρέφ'β 
περισσοτέρας γαλακτοφόρους άγελάδας.Τού
το άπαιτει μίαν έκ τών μικρού τύπου *Αλ- 
πειν,ών άγελάοων, αί'τινες είναι συνηθισμέ
να'. νά άναρριχώνταί έπί τών όρέων. *Η ει
σαγωγή τών ζώων αύτών καί ή αύξησις 
toG άριθμοΟ αύτών πρέπει νά βαίνει ττα- 
ραλλήλως πρός τήν άνάπτυξιν τών καλλι- 
ηγουμένων λειμώνων.

Πρέπει βεβαίως νά υπάρχω χώρος διά

μ«ρικά πρόβατα, άκόμη καί μερικά γίδια, 
άλλ* ή ποιότης τωνπρέπ=ι νά βελτιωθώ κα
τά πολύ. Οί γέροντες δέν άρέσκονται νά 
άλλά^σουν τούς τρόπους τής ζωής των. Διά 
τόν λόγον αύτίν καλόν θά ήτο νά άφήσω- 
μεν τούς γεροντότερους νά έξακολουθούν νά 
άσχολοΰνται μέ τήν προβατοτροφίαν καί 
τήν αίγοτροφίαν καί νά άνατεθή ή άνάπτυ* 
ξις τής άγελαδοτροφίας εις τάς νεωτέρας 
γενεάς. Καί έπί τών γραμμών αύτών θά 
ηθ-λα νά είσηγηθώ τήν όργάνωσιν λεσχών 
διά τά άγόρια καί τά κορίτσια, καί τήν 
καλλιέργειαν τοϋ ένδιαφέροντός των διά 
τήν παραγωγήν νέων καί βελτιωμένων ποι
οτήτων καί φυλών ζώων, πουλερικών, όπω- 
ρών καί λαχανικών, θά χρειασθούν όλίγα 
μόνον χρόνια, μεχρις δτίυ δ νεαρός αύτός

t  i i s « 1 ι / . fκοσμος tia κ ιvyj τήν οικονομίαν της  χωρα<*.
Έ  παραγωγή των γαιών αύτών δύνα* 

ται νά αυξηθώ πολύ διά τή; χρησιμοποιή- 
σεως λιπασμάτων— τόσον ζωικών δσον καί 
χημικών. 'Αντιλαμβάνομαι δτι τά λιπάσμα
τα είναι πολύ δαπα\ηρά καί δτι οί περιω· 
ρισμέναι πιστώσεις έκ μέρους τόσον τών 
άγροτών, δσον καί τής Κυβερνήσεως, καθι
στούν τήν χρησιμοποίησιν των είς εύρείαν 
κλίμακα έπί τοϋ παρό.τος αδύνατον, Έ ν  
τούτοις, ή νέα Κυβέρνησις έπιδιώκει κατά 
πολύ ηύξημένην παραγωγήν χημικών λ ι
πασμάτων μέ μειωμένας τιμάς. Έάν τοϋτο 
καταστώ δυνατόν, ή χρησιμοποίησις τών 
λιπασμάτων θά αύ^ηθ^ πολύ είς τά έγγύς 
μέλλον. .

’Έπειτα μαζί μέ τήν κατά πολύ ηύξη
μένην παραγωγήν τών γαλακτοφόρων άγε- 
λάδων θά παρουσιασθτ^ ή άνάγκη διά τάς 
βιομηχαν'ας γάλακτος, δπως είναι τά έρ- 
γοστάσία βουτύρου, τυρών καί κατά π&σαν 
πιθανότητα καί έργοστάσια κατεργασίας 
δερμάτων. Τά καλύτερα καταστήματα είς 
τάς πόλεις, δπως αί Άθήναι, ή Θεσσαλονί
κη καί αί Πάτραί, ίίναι γεμάτα άπό γα
λακτοκομικά προϊόντα είσαγ^μ* α άπό χώ
ρας, ώς είναι ή 'Ολλανδία, ή Δανία καί ή 
Ελβετία. Πλεΐστα τών προϊόντων αύτών 
θά ήδύναντο νά παραχθουν είς τήν Κεν
τρικήν ’Ήπειρον, δπως άκριβώς καί είς τάς 
Χώρας αύτάς, καί νά μή έξάγεται τό συ
νάλλαγμα διά τά προϊόντα αύτά είς ξένας 
χώρας, θά  ήθελα νά είσηγηθώ, δπως ήτΐα*
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ραγωγή της μηδική; αύξηθτ) πολύ, τρεις ή 
τέσσαρας φοράς έτησ'ω; δνευ τής βοηθΐία; 
τη ; άρδεύσεω;. Τά πολύ ολίγα τεμάχια 
μηδική;, τά δποϊα είδα ήσαν έξαιρετικά 
ώραία. Καί πάντοτε υπάρχει καλή αγορά 
διά τό χόρτον τή ; μηδική; ε {; καλά; τιμάς. 
Καλόν ύά ή 'ο  νά δόκιμα30ή §νας αριθμός 
ποικιλιών διά νά κα9ορισθ$ ποια ές αϋ:ών 
είναι ή καλύτερα διά τήν περιοχήν.

Ή  καλλιέργεια όπερών και ξηρών καρ
πών παρουσιάζει έξαιρετικά; δυνατότητας. 
ΈνταΟθα περιλαμβάνονται τά μήλα, αχλά
δια, κεράσια, κυδώνια, δαμάσκηνα, καρύ
δια, λεπτοκάρυα καί ίσω; καί άλλα. Έ ν  
τούτοι;, τό έάν πρέπει ή.βχι νά αύςηθν, πο
λύ ή δενδροκομική καλλιέργεια έςαρταται 
έκ τή ; ύπίρξεω; ζητήσεω; έν τ^  άγ:ρα.

Είναι, βεβαίως, άνωφελΙ; νά καλλιεργώ κα
νείς κάτι διά τό έποϊον δέν θά ευρη αγο
ράν νά τό διάθεση, Ή  ζήτησις έν τή άγο- 
ρ2 ένίο:ε ούναται νά άνα.ττυχθή διά τή; 
κατεργασία; τών προϊόντων, δηλαδή διά 
τή ; συτ/ευασία; έν:ο; κυτίων, τή; ξηράν- 
σεω; και τή; άλμεύσεώ: των, Άνα/τι?ρή· 
τω ; πρέπει νά γίνεται κατεργασία περισ
σότερων φρούτων λαχανικών κατ’ οίκον.

‘ Γπ άρχουν πολλαί δυνατότητες δ:ά τήν 
άνάπτυζιν τή; περιοχή; καί διά τήν άνύ* 
ψωσιν του βιοτικού επιπέδου τών κατοίκων. 
’ Ανωτέρω άναφέρονται μόνον ολίγα ι ε; αύ- 
τών κατά ενα άδρομερή τρόπον. Έλπίζεται < 
δμω; δτι θά βοηθήσουν ολίγον εις τό νά τε- i 
θή εις έφαρμογήν ενα πρόγραμμα. \

Η Π Ε Ι Ρ Ω Τ Ι Κ Α Ι  Π Α Ρ Ο Ι Μ Ι Α Ι  - .
✓

- Π ή ν τ μ α ν  να σκ ια ξουμ ’ καί μα: ε~α τα γονσα ν
Ταυτόσ. της «πήγαμαν γιά μαλλί και βγήκαμαν κουρεμμένοι». (ρ/παταγωΜο, έπιτατι- 
κό τοΰ παγώνω). -

-Π ή ρ α ν  τά  φλώρα  (*) τ ί ;  κοο ’ φ α ί;  τά  λάγια παν στούν ποίιου
“Οτι τό άσπρισμα τοΟ μουσιακοΰ καί τών τριχών τής κεφαλής προδίδουν τήν προσέγ- 
γισι τώ ν γηρατειών. . -  '

__ -̂u -
- Π ιά ν ' το νν  : ζ ί λ τ ί ιρ α  (* ) πού τού φ τιοό  ( = ά τ ό  τό φ τερό )

• Γιά  όσους επιχειρούν κάτι χ »ρ ίς  ασφαλή μ^τρα, κατά τό παράδειγμα εκείνου πού άντί 
να πιάνη τόν τξίντζιρα άπό τό σώμα τόν πιάνει άπό τό φτερό και τοΰ φεύγει.

-Π ίν α μ α ν  κι λέγαιιαν
*Οτι οί κουβέντες πού συνοδεύονται μέ πιοτό δέν εΐγαι σταθερέ; και άξιε; προσοχής.

-Π ιν ισ ιέ ςΟ ) κί λ ίμ π ις  (*) α δ ε ιι;   ̂ ^
Γιά  όσου; παινεύονται πώς είνα πλούσιοι, ενώ στην [πραγματικότητα δέν Σχουν ού
τε τόν επιούσιο.

-Π ο υ λλά  τ ’ et* (πολλά τά  ετη ) τα* α φ εν τια ; σ ’
Παροιμ. φρ. κατά τήν απώλεια ευκαιρίας ή δταν δέν πραγματοποιείται κάποια έλπίδα 
κατά τήν· άντίστοιχη · χαιρέτα μου τόν Πλάτανο».

•“Π ου  πας, γ ίδ α ; Π αου  σ τήν  Π Λ η .— ·*Α ν σ# αφ Γ )<ο ι»ν< τυρ ι(= *τήγα ινε)χ Ι παρεκεια  
Γ ιά  όσους βαδίζουν πρός άφευκτο κίνδυνο. ·

-Π ραμ ατευ τή  εχα'λενα, κι κοι·ρμπικ*αρη ηυβρα , , ,
Γ ιά  οσους βρίσκονται μπροστά σέ άπροσδόκητο κίνδυνο, κατά τό πάθημα έκείνου, *ο4  
ξητούαε πραγματευτή γιά νά πουλήση τό εμπόρευμά του καί ξαφνικά βρέθηκε μπρο-; 
στά σέ τελωνειακό υπάλληλο.

1. Φλώρ5ς~*Γιι®λβοκος, Φλδρο—Καΐοίχ’.^ΊΓκόλβοχβ Κατσίκι
2. Ίζίντζικ**
3. Πβνίματβ
4. λ(μΒ*> π^ΟΙλχηνο βιέτο τοδ φαγητό ο. Σ * χά η  βϊνβι τό χάλκινο

- [ΣνΧλογή Ευογγ, Μ ηόγπα]
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Ώ ! πώς άργεΤ νά ξημερώσει, άπόψε. . 
ό ΰπνος είναι μιά προσμονή, 
πού χάθηκε μες τό σκοτάδι
νά κυνηγάει βουβή τις δπτασίες της νύχτας. . ·
ΎΓ > 3 W » 3 / _ _ ->» ι y"Κι ενω ι  ασιερια ποντο,τορουν

πρός τις αιώνιες δύσεις, * ·'
δ ήλιος δέ χνώτισεν άκόμα τήν ανατολή.
Στή σιωπή τής νυχταΓ,
οι σταυροί ζώνουν τή γή πολλές φορές, .
xr » ς ® > χ ι w ~ ~~Κι η αυ/ή με τ άσπρο φως,
πού τήν περίμεναν οί άνθοωποι ν' άνατείλει
πάνω άπ* τούς ορίζοντες
πού Ισκιώνουν τά έρημα κυπαρίσσια,
άλλαξε την πορεία της. « ,
^ΩΙ κι’ σ!ς είταν, θεέ μου! νά μην εΐμ-ασταν δυνατοί, . ·
γιά νά ζήσουμε καθώς ώρισες— εΙρηνικά.

. . .’Αργεί νά ξημερώσει! "Ολοι προσμένουν τήν αυγή’ 
δ ήλ'ος ποντίστηκε στούς πυθμένες τής Ιστορίας,
9 Λ* \ -w C / / «Τ , ^ενω στη γης, ή νύχτα τούτη*των κα'ρων, 
εΐναι γιά τούς Θεούς τρανή αγωνία.
Γιατί, ot Σαμψώνες, πού θά γκρεμίζουν τά κυπαρίδόιοί, 
δέν θά ξυπνήσουν πριν νά φέξει. ·· ■ ,
. . . . . . . . . .  I . · *

"Ομως, οταν τ’ άστρα θά πάψουν ν' δρμενίξουν 
στούς ουρανούς και στούς πυθμένες τών ωκεανών, 
θά φέξει. Τότε, θά ξυπνήσουν ot Σαμψώνρς.

' Δ. Κ Ο Κ Κ ΙΝ Ο Σ

1. 'Απόσπασμα άπό τή σύνθεση «Σαμψ&νες»
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ΓΛΥΚΟΧΑΡΑΖΟΥΝ ΤΑ ΒΟΥΝΑ 

ΚΓ ΟΙ ΟΜΟΡΦΕΣ ΚΟΙΜΟΥΝΤΑΙ...

— « Π ε ς  έ'να τραγούδι Μάνα».
’Ακούστηκε ή αδύναμη φ ω νή  τ’ άρρω 

στου νιού σ ;ή μεγάλη κάμαρα, πα ν  θ ρ ό ι 
σμα ξεαοι” φυΐλ'-υ, πού το σέρνει ό Γέρας 
to  φ θ ιν ό π ω ρ ο  στο χώμα.

Ό  άρρωστος, ξαγρύπνησ,-: δλη -τη ν ύ 
χτα. Τ α  μάτια του, παράξενα μεγαλωμένα,  
α ν τ ιθ ε ϊα μ έ  τό πρόσω πο π νο εΤχ'· σωθ<:Γ από  
τόν πυρετό, λάμπανε και γοργοπ αίζανε  α ν ή 
συχα.

Χ ρόνος  όλάχ.αιρος π άνω  σ ώ  οτρ-~μα, 
χρόνος όλάκαιρος τό σχουλή'ΐ  τής άτιμης  
άρρωστε ας τού βύζα,νε τή ζωή, τοΰ ρού
φ α γε  τό αιμα. Κ .’ δλο από χειρό ερα σέ 
χειρότερα.

Ό μ ω ς  τού·η τη ν ύ χ /α  ήταν σαν ήσυ- 
χασμένος. Ό  βήχας δεν ήρθε απόψε, ι ά  τοΰ 
ξεσκίση τό στήθος, κ ’ αιμα δεν είχε μείνει  
άλλο μέσα του, γ ια  ν* ανεβαίνει  στο σ .ό μ α  
και νά τόν πνίγει. ’Έ μ ε ιν ε  έ τ η  ακίνητο;  
καί εξαϋλωμένος ανάμεσα ζωής και α ν υ π α ρ 
ξίας, ώς τά ξημερώματα. Τά μέλη του ήταν 
ξένα μουδιασμένα  και ακίνητα.

Ό λ η  ή ζωή, είχε τώρα μαζευτεί, μόνο  
στη σκέψη του.

Έ κ ε ΐ  μέσα σιό νοΰ  του, είχε μαζευτεί  
δλη ή φ λό γ α  τών εικοσιοχτώ χρόνω ν. Λ α 
χτάρα για  τή ζωή, καϋμός γ ια  την αγάπη,  
θλίψη γ ια  τ’ άρρωστα νιάτα του.

"Ας ήταν νά π,-ταχτεί, σαν αητός, καί 
την ώρα τούτη, στις αντίκρυ \έ ς  ραχούλες  
νά  κυνηγήση πετροπέρδικες, δπως τόσες καί  
ΐόσες φορές. ’Ά ς  ήταν, την ώρα αυτή τή 
γλυκεία τ>~ς χαραυγής, ν ’ αγκαλιάση πάλι  
Τρυφερά, τήν ολόξανθη  κοπέλλα, πού θ ά

κοιμότανε δίπλα του, σαν εύωδιασμένο τρι
αντάφυλλο . ■ ■

”Α ς  ή ο ν  . . . καί άς ήταν . . . Καλ
πάζοντας οί όίπβεσιες θύμησες, α τό  τή νω*  
π ή ζ ω ή  του, τόν πλημμύριζαν, ποτάμι «κρά* 
ταγο. Ό μ ω ς ,  τό κ; ρμί, ήταν ξένο κ ι ’ α γ ν ώ 
ριστο. Δεν τό κυβερνούσε. Οΰτε ν ’ άναση-  
κ ω 8η καν μ τορ  ύον, νά  κυττάξη από τό 
παρ άθυρ ο  τις ακρούλες των βουνώ ν, πού  
αυτή τή στιγμή βάφονταν χρυσοκόκκινες.

Ή  πλάση έξω, είχε άνοιξη. Τό φ ω ς  
τής μέρας, άνάβ ,υζε π 'οω  από τή βουνο
κορφή, κ ι’ ή γή άνάσαινε χαρούμενη.

Μια χαρά πεταλοΰδιζε στο σΰθαμ,το κι’ 
άγγιζε  μέ τά φτερά "ης τήν ψυχή του. Γ ιά  
τελευταία φ ορά  ή νιότη, ενο>ωθε, τό γ λ υ 
κό τής ζωής σκ’ρτημα, έκει στην άκρη τοΰ 
τάφου, ώς ή φ ω νή άκοΰσϊηκε, τούτη τήν 
πλανεΰτρα στιγμοΰλα, λυπημένη  και π α ρ α 
καλεστική.

— «Π ες ενα τραγούδι Μ άνα» είπε ξανά·

Ή  Μ άνα , ήταν μαζεμένη στην άκρη 
τοΰ κρεββατ οϋ, καί μέ τά χέρια α γ κ ά λ ια 
ζε τά πόδια  του, σαν ν ά θ ε 1 ε νά τά ζεστάνη.

Σήκωσε τό κεφάλι ξαφνιασμένη καί μέ 
τά θολά, από τά ξβ νυχτιά καί τά δάκρυα  
μάτια της, κύτιαξε ιόν  άρρωστο, πουχε τό 
βλέμμα σιηλωμένο στο παράθυρο. Πέρασαν  
λίγες στιγμές σιωπής κι’ απόγνωσης. "Γστε* 
ρα, μάζεψε τά χέρια στο σ [ήθος, κ ι’ άρχι* 
σε μέ ραγισμένη φωνή:

— «Γ/,υκοχαράζουν τάΐ βουνά κι* οι γ ιό 
μορφες κοιμούνται» .

- ‘-«Κ οιμ ά τα ι  κι' ή Παρασκευούλα Μ ά 
να»; τή σταμάτησε.



I
— «Κοιμάται αυτή γυιέ μου...» απάν

τησε, οαο μποροΓσε, juo άπ»ιλά, γιατί 
καρδιά πού θά τό δεχότανε ήτανδιπ/ά πλη
γωμένη άπό τήν άρρώστεια κι' από τήν 
αγάπη.

Έ να  δάχρυ κύληπε στό προσκέφαλο.
Έ  Μά^α, ξαναπίρε to σκοπό από την 

άρχη. «Γλυκοχαράζουν'τάϊ βουνά . . ». “Ο* 
μως ή φωνή τώρα εσπασε. Τό κΰμα τοΰ 
πόνου όρμητ κό, έσφιξε ιό οτήθος, κι’ οΐ 
λυγμοί έφοαξαν τό λαιμό.

’Έφυγε β αστικά άπό τήν κα'μαρα, πή
ρε κατρακυλούν ας τά σκαλοπάτια και κλεί
στηκε στό κατώγι τοΰ σπιτιού. Έκεϊ, άπ’ 
οπυυ δέ θά μπορούσαν νά φτάσουν οί θρή
νοι καί τά μοιρολόγια, ώς ιό κρε|:β<.ίτι ο» 
πα διοΰ ·ης. Έκεί εκλαψε καί καταράσ η- 
κε, την άρρώστεια, τή μοΐρα κα'ι πιο πολύ, 
τήν άσπλαχ.η τή νύφη της. .

Πέτρα είχε στήν καρδιά της ή άπονη. 
Σαν «ρρώσιησε ο Λά>·ης κι’ άυχιπε νά ψτύ- 
>η αίμα, κουβαλήθηκε ή κακούργα ή μάνα 
τη: κα ατρ^μανμ^νη.— Νά μή σοΰ κακο^α- 
νεΐ συμπεθέρα, θά ιήν πάρω σπίτι τή θο-/ τ . / \γατεοαμου. Ε,ΐκοσι χρονω, είναι, πανωσ ον 
ανθό ~ης· Μάνα είσαι κ /ι σύ, Μ ά '«  κι' 
εγώ.— νΑστήνε χρισ ιαλή μου, μή μέ σ.τα- 
ςάζης πιότερο, κι’ ό γκ;ς μου τή: εχε άδυ- 
ναμία. ’Άστηνε και τή βάζω ο* άλλη κάμα
ρα. Έχει πολλές τό έρημο... Τίποτε' σίδερο 
και δέ frfyovoe. Κι' υστέρα άπό τά πολλά, 
τόφα'έροίσε.— Θέλει κι’ ή ίδια νά (·ύγη. 
“Αν άπομείνει θ ’ άρρωστήση άπό τήν Ιδέα. 
Θά τήν πάρω κι’ δταν ό άντρας της, γίνει 
καλά, έρχεται π(σω—  . . . Τ ’ εκανε λέει; 
Έρχεται πίσω; Στό σόϊ μας εμείς, δέν τό 
συνηθάνε αύτό, τά φ ύγουν οι νυφά?ες και 
ναρ/ονται πίσω. Δε φταίτε σείς, φταίει ό 
γυιός μου, η  αγάπησε κι* εφερε στ’ αρχον
τικό μου μιά φτωχούλα— Θά σέ ημήση 
περισσότερο, Μάνα μοϋ είπε.— ’Ά ς  γίνη 

I εκείνος καλά καί παίρνει τήν καλύτερη—

*Όμο)ς τά πράγματα δέν ήταν και τόσο 
; εΰκολα. Οΰτε ό Λάκης γινόταν καλά, κι’
; ουτε άπ’ τήν καρδιά του μπορούσε νά βγά·
1 λη τήν Παρασκευούλα πού ήταν ξανθή καί 

όμορφη σαν τις άνεραϊδες.
—«Σΰρε Μάνα νά τή φέρης. Νά τή δώ

ι '
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μιά στιγμονλα, εκεί δά, σ ήν πόρτα, κι. 
ας φύγη παλι. Σνρε Μάνα. Πες της νά βά 
λη τά καλά της, νά |:άλη τις ούραν.ές κορ* 
δέλλες σ ις πλεξίδες καί νά ρθή και νά τή 
δώ». '

Καί πήγαινε ή βαρυόμο ρη, ούτή μιά 
πα*ηά άρχόντισα, κι’ εκλαιγε καί ζητ ά- 
νεύε, μιά σ άλα άγάπη γιά τό παιδί της.

Καί νά πής πώς δέν τό πονοΰσε; *Έ- 
κλαιγ<·· ή προκομέ η κοί τή ρωτοΰσε μέ λα* 
χτάρα, άλλά δέν ερχόταν- "Ολο ανριο κι’ 
ούριο.

Κ ι’ υστέρα, τί νά τοΰ πής; Περίμενε μέ
\ 1 % ** / > * rp\ » t)τη ματια στη'ωμενη σ η \ ' π < ρ τ α .  Ι ι  ν α· 

παν .ήαης  σέ κείνη τήν άπε?πιομένη  ματιά;
* Τ ' f ' t 3 I. / y 5'. . . ΐίοτε 6rv ήταν εκει, ποτέ ηταν άρρω

στη, πότε, πήγε ν ’ άνοιξη ενα ξωκλήσι γιά 
τή ύγειά σόι·. Τώςα, δ'.α είναι στό τ λος.
"Ομίος . . . c/ς κάνει πώς ερ/εται τήν ώρα
εκείνη τή σκοτεινή και κοτ β<-ντ άζουμε.—  
Έξα> άπό ’δώ άπονη. ’Έ ξω . "Εσύ δέν εί·
ή «. s i  *·γυναίκα του, ιισυι ο φονιάς του

Ό ή ’ ιηςείχε ψηλώσει, δταν ή κυρά 
Καλή, ανέβηκε σ>ήν νάμαρα. Τό ξέσπασμα 
εκείνο τοΰ πόνου, ξαλάφοωσε νάπως τήν 
καρδιά της. Ζύγωσε άλαφροπατώ\τας ιό 
κρ ββ ίτι.

ΓΠ I / ·> / ϊ . f ft ^Ια  ραηα του νεο.', ηταν ορθάνοιχτά,
στη* ω μένα στό παράθυρο. Κιττο>"παν άκό-  ·> · \ -* ~ / φ  \ / , 
μα αχ ρτα,α το φως της μέρας. Ιο  με·ω ·
πο παγωμένο. Τά χέρια κοκκα* ωμένα, ακί
νητα.

"Απλωσε ψύχραιμα *ά γηοασμένα δά
χτυλα στά μάτια και βάλθηκε νά τά κλεί* 
σει. Σμΐγαν οί μακόυες βλεφαρίδες, σιχιυ- 
ριόναν καί πάλι ξετυλιγόταν μέ πείσμα καί 
άφηναν τά μάτια άνο χτά. Σά νά μήν ήθε
λαν νά βυθιστούνε σιό σκοτάδι.

Πάσκ·σε πολλές φορές ή Μάνα κι’ ΰοτε-
— j \ > / tt / » JI

ρα πηρε απο το κονοστασι ενακερι,τ ανα- 
ψε κι’ έσταξε άπό μιά σταγόνα λυο>μένο κε
ρί στό κάθε μα'όφυλλο. Τόν επλυνε δλον 
μέ ροδόσταμα, τόν έντυσε τά γαμπριάτικα, 
υστέρα ά\οιξε τά παράθυρα κι’ άρχίνησε 
νά τον μοιρολογάει.

Σέ λίγο τό σπίτι γιόμισε άπό κόσμο. 
Οί καμπάνες χτυποΰσαν λυπητερά κι’ οί 
γυναίκες θέρισαν τά λουλούδια άπό τις αυ
λές και τά φέρανε στό νεκρό παλληκάρι.



714 «ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ»

Π ή γε κ ι’ ή Παρασκευοΰλα ύέ τη Μά'·α

τηζ· ν 'Σ τα  μαλλιά της είχε ρ ιγμένο  μαύρα ί αν- 
τ ή λ \  τραβηγμένο χαμηλά ώς τά μάτ α.

“Ετρεμε σαν τό φύλλο τής λεύκας.
Μπήκε μέ λυγμούς, έσκυψε πάνω στο 

λείψανο και μοΰσκίψε τά πα γω μ ένα  χ?ρια  
μέ κ α φ ιά  δάκρυα.

Ή  κυρά Καλή, εκει δίπλα, κυττοΰσε, 
μ ιά  τά δάκρυα τής νΰφης της, πάνα) στ’ 
ό λοπύρ φ υ ρο  δροσερό πρόσωπο, και μιά  
τά κίτρ να χέρ α τοΰ πα ιδ  οΰ της.

’Εκειδά σμ γμενα  ή ζωή κι’ ό θ ά ν α 
τος σ ’ άταίριασ ο ζευγάρι, ή παγωμένη  
γαλήνη τοΰ θανά του  κι’ ό δαρμός της ζ ω 
ής σπαρ ιχ η κ ό  σύμπλεγμα και εικόνα τής 
πιο τραγικής μοίρας τοΰ κόσμου, πού δέν  
ήξερες γιά  π ιο  νά κλάψη: περισσότερο.Για  
τά ν.άτα πού χάθηκαν κι' άκινη οϋσαν ξ έ 
να ,  ή γ ια  ιά  νιά'.α  πού σπάραζαν, πάνω  
σ’ ενα άψυχο κορμί;

’Έ βλεπε ή μάνα τό θ^ ή νο  της, κι’ ου ;ε
—  «εξα> άπό τό σπίτι», ειπε, d ic e  και την 
έσπρωξε. Μ όνο τραβήχτηκε λίγο π ό  πλάϊ,  
κι’ εδωσε τήν πρώτη θνση οτή ν ΰ ρ η  της.

’Αγκαλιάστηκαν ο ί  δυο πονί μίνες γ υ 
ναίκες, κ ι ’ αντάμω σαν τά δάκρυά τους. Τό  
μεγάλο μισό:, πού γιόμιζε  τήν καρδιά >ής 
μάνας, τήν ώρα εκείνη δέν εΰ.ιισκε τό.ιο νά 
σταθίϊ. .

Ό  θάνατος στάθηκε πάνα) ά π ’ δλα.
Μ ιά  συμ πόνοια  τρύποοσε στην καρδιά 

τη:, γ ιά  κείνο τό φτα>χό κ ι ’ άτυχο πλάσμα,  
πού μοιραζόταν τον άσήκω ο π ό νο  της.

"Ολα ή ρ θ α ν  πολύ φυσικά άπό μόνα  
τους.

Σ ά  γΰρ σαν άπό τό ξό*ι, κ ι’ ή γρηά,  
ήταν ενα  κουρέλι, μαζεμένοι στή γ ω α ά ,  
ή νύ φ η  ά π ό μ ε η ε  μαζί ιης.

Νοικοκυρά τοΰ σπιτιού, πού ήξερε τά 
κατατόπ α, μ π α η ό β γ α ιν ε  άνεβοκατέβαινε  
τις σκάλες και φρόντιζε τήν άρρωστη π ε
θερά.

'Η  κυρά Καλή, παρακολουθούσε τή μ αυ
ροντυμένη κοπέΐλα, γ ιομάτη  στοργή, γ . ’ ό 
πόνος  της γαλήνευε.— Ή  ψυχή του θ ά  χ α ί 
ρεται— μουρμούριζε— πού τι β?,έπει στο 
σπίτ .

Κ ά να νε κ«ί τά σαράντα μαζί, μέ μ ο ι 

ρολόγια και κοπετούς, κι’ υστέρα ή γρηά ,  
μιά μέρα, π ρ ιν  καλά ξημερώση, πήρε τή 
νύφη τη:, τήν πήγε κρυφά στά Γ ιά νν ινα ,  
κ ι’ έγραψε τό μεγάλο κτήμα, εκείνο π ’ α γ α 
πούσε ό γυιός  της στ’ όνομά της.

Ή  μ ά ν / ,  άνοιγε πιά, σαν σε δικό της 
ανθροοπο, τή χαροκαμένη καρδιά, κι’ έλεγε  
και ξανάλεγε, δλη τή ζωή τοΰ χαμένου π α ι 
διού της. Ά π ό  τά πρώτα τσεβά λογάκια,  
ώς τις τελευταίες λέξί ΐς—  «ΙΙές ενα τραγού
δι Μ ά να » .— «Κοιμάται κ ι ’ ή Π αρασκευοΰ
λα»; Τά πικρά μετανοιώματα καί τά δ ά 
κρυα τί,ς κόρης, λ ιγόσιευαν  τον ασήκωτο 
πόνο  τής μάνας, και τήν εξιλέωναν μπρο-  
σ ά στά μάτια της.—  Μ πορεί νά  τής έκα
ν α ν  καί μ άγ ια  . . ■ μπορεί . . .  ή ζήλεια  
τοΰ κόσμου . . μπορεί  · . ’Αλ^οιώς, δέν 
έξηγ έται ό τρελ1 ός εκείνος φόβος της γιά  
;ήν άρρίόστεια του.

'Η  μ ναδική κουβ'ντα, ήταν αυτή. Τά  
ίδ ια  καί τά ί δ ια .— Ξέρω πώ ς ή ψυχούλα  
ίου , χαίρε α< πού σέ βλέπει στό σπ ίτ ι .Τ ο ν  
ιο ιώ θ ω  όλο κοντά μας. Δέ χάνονται οί ψ υ
χές μ ά π α  μου. 'Ό λ ο  ξεχωρίζω γύρω μας τη 
οκ ά του.

"Απλωσε τά χέρια καί τον καλούσε.
’Α νάσα νε βαθειά , καί μαζί μέ ι ό ν  αέ

ρα ρουφούσε καί κάτι άπό τήν παρουσία  
του. * 0  πόνος κ ι’ ή αγάπη, δυ\ατοόιερα  
άπό τό θάνατο ,  ζω ν ιάνευα ν  τήν α γ α π η μ έ
νη φανταστική σ/.ιά, σ ’ ένα τραγικό ξεγέ
λασμα,

Τ ό μυαλό τ’ α ν θ ρ ώ π ο υ  θολώ νει  νικη
μ ένο ,— Δίπλα μας είναι π α ιδ ί  μου, ακούω  
τή φ ω νή του, β έπω νά  μ»ς απλώνει τά 
χέρια.

’Ανατρίχιαζε ή κοπίλλα.
"Ενα πα γω μ ένο  φεΐδι σέρνονταν σ ’ δλο 

Τό κορμί της, σάν νά τήν άγγιζε  ό ίδ ιος  
ό χάρος. Α ισ θ α νό τ α ν ,  π ώ ς δέ ζοϋσαν πιά  
μόνες.

Μιά κρΰα φοβερή σκιά, τριγύρ ζε τό 
σπίτι καί τρύπωνε μέσα της.

Ή  Παρασκευοΰλα, πού είχε φ ύγει ,  τρέ- 
μοντας τήν άρρώσιεια, ήρθε τώρα καί π ά 
λευε μέ τά φαντάσματα.

Π έρασαν έτσι μερικοί μήνες, μ ’ άγω -
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νία καί τρόμο, κι* εφτασε δ καιρός τοΰ τρύ
γου Ή  γρηά, εστειλε ιή νΰφη της στ’ άμ- 
πέ/ΐα, νά νοιαστή τόν καρπό τους.

Λαμπερή καί γλυκεία ή α νή  μέρα. Τρα
γούδια αντιλαλούσαν άπό δλες τ'ις μεριές.

Τό χαρούμενο πανηγύρι τοΰ τρύγου, 
ήταν απάνω στή δόξα του. "Εμοιαζε μέ φυ
λακισμένο πού βρίσκει τή λευιερ ά.

. "Ενα χρυσό ποτάμι, έμπαινε ξαφνικά 
στήν ψυχή της και ξέπλυνε τή μαυρίλα. *0 
πόνος στ'ριμώχτηκε σέ μιά γωνίτσα κυνη
γημένος κι’ δ? ο μ'κραινε και ξεθώριζε. ‘ Η
b / * «  ' Τ V ' ' 'ζωη, γλυοτρουσε στρ αιμα της μαζι με το  
φως, πλημμύριζε τά είκοσι ανθισμένα χρό
νια, και τά τραβούσε κον'ά της.

Πόσο καινούργια φάνταζαν δλα, πόσο 
δμορφα.

— «Σέ τρόμαξα Παρασκευ^ΰλα; Ή ρ θ α  
νά σέ βοηθήσω στό φόρτωμα».

Γύρισε αΰτη κι’ είδε τόν Κώστα.
Μαζί παίζαν μικρά. Μαζι μεγάλωσαν, 

φτωχά παιδιά και τά δυό.
Έ πε τα, εκείνη εγινε κνρά. Κυρά νά 

τό λέει ό λόγος. Μαΰρη κι* άραχνη κυρά 
στά μεγάλα κτήματα . ·

Τόν κύτταξε θαρρετά.
Πόσο άλλαξε το'>οα. Πώς εγινε. Γεροδε

μένο παλληκάυΐ ώς έχεΐ πά' 0).
Φόρτωσαν τις καλάΟες μέ τά σταφύλια 

αντάμα, κι’ έσμιξαν, πολλές φορέ; τά χέρια 
τους, καθώς γύριζαν τά σκοινιά.

Γ7υκό ρίγος περνούσε κάθε φοοά στό 
κορμί.

Τό βράδυ ή Παρασκευοΰλα, έστειλε τά 
φορτώματα στήν πεθερά λης, κι’ αΰτη γύ- 
ρ σε κατ’ ευθείαν στή Μάνα της.

ϋ£άν άστρα ποκάμμένο κούτσουρο, πού 
τό χτυποΰν αδιάκοπα τ ’ άστροπε'έκια, όπό- 
μείνε τώρα ή κυρά Καλή, μέσα στό έρημο 

! σπίτι, αυ^ή κι’ ή ψυχή του πεθαμένου.
, Έ :ω  ή ζθ3η τραβούσε τό δρόμο της,
1 δνεμπόδιστη άπό τούς καϋμούς και τονς
I ΰανάίους.
[ Κυλούσε τό ρέμμα της παρασέρον.ας
> to παληά καί κουβαλώντας τά καινούργια.
ί Άλλες πίκςες κι* άλλες χαρές, ήρθαν
ι σβήσουν τις πρώτες.

1 ■

Δίπλωσε δ χρόνος, κι* άρχίνησε δ δεΰ· 
τερος.

Κάποτε ακούστηκαν και τ ’ άρραβωνιά- 
σμαια τής Παρασκευούλας μέ τόν Κώστα.

"Ολοι τό δέχιηκαν σάν κα ι φυσικό. 
’ Ακόμα καί ή κυρά Καλή, κατά βάθος«τό 
δέχτηκε μέ καλωσύ η—Τ ι θάκαν<·ή νιά κο* 
πελλίτσα; 01 πεθαμένοι μέ τούς πεθαμένους 
κι* οί ζωντανοί μέ τούς ζωντανούς. .

"Ο/.α τραβούσαν τό δρόμο τους.
Τά περασμένα, κάνανε τόπο σέ κανα 

πού θάρθουνε.

"Ολο τό χωριό τώρα, αναστατώθηκε γιά 
τό πηγμένο παλληκάρι, πού ξέβρασε τό πο
τάμι στήν άκρη του. Ά π ό  ποΰ τόν εφερε, 
ποιός ήταν;

Διάβαινε κι* ή χαροκαμμέ'η μάνα και 
τό κύτ ate. Τοΰ ος ό νιος είχε τά χρόνια 
τοΰ δικ(ΰ της, και τό μπόϊ του. Ξένος κι’ 
άπι'Εενος.

"Ομως, κάτο.ος πέτκξε ένα λόγο.— Πνι* 
γηκ-— λέει— από '.όν καϋμό τής αγάπης. 
Ξέρει αύίός. Γ ι ’ α,'τό πνγηκε.

Κοντοσ άθηκε συλλογισμέ·η: —  Είναι 
τάχα μεγαλείτεοος ό πόνος τής αγάπης, από 
τόν πό'Ο τής μάνας; Και πώς εκείνη ζεΐ 
ακόμα μ’ £<α βουνό καϋμό στήν καρδιά 
της; Μυστήρια, γυιέ μον, αξήγητα πού 
κλεί'ει ό κόσμος.— ΙΙνίγηνε άπό αγάπη;

Κάποια 'λόγ.α τοΰ πεθαμένου ζωντάνευ
αν κι’ έπαιρναν μορφή.— Σά γίνω Μάνα 
καλά καί δέ γυρίσει,τό ποτάμι θά μέχαρεΐ.

'Ο  νοΓς σκοτείνιασε. ·

Πώς; Νά γίνη κα*ά και νά τόν χάση 
γιά χάρη  ̂της;  ̂ ^

ΙΙαράξενα τοίρα σιό φλογισμένο μυαλό, 
σμίγανε άςεχώρ·στα, ό νεκρός γοιός κι’ δ 
πνιγμένος άγνο)οτος λεβέντη:, εκειδά στήν 
άκροτοταμιά, γ ά  τήν άγαπη τής άιιισιης 
γυναίκας του. Χορεύανε τρελλά στό θολό

"» \ ' / Λ 1 / *του ίης, μια το πνιγμένο παλληκαρι που 
επαιονε τή μορφή τοΰ παιδιοΰ της, και μιά 
ή ΙΤαρασκευούλα, νύφη πάλι, χαρούμενη 
δίπλα σέ κάποιον άλλον.

Δάγκωσε τά χέρια της και τά γιόμισε 
αίματα.

’Έφυγε σάν νά τήν κυνηγονσαν. Ι λΰ- 
στρησε ανάμεσα άπό τά έρημα - μονοπάτια
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χι* Ιςτασ© λαχανιασμένη στο μίγαλο χτήμα, 
σέ >εί*ο πυνχε χαρίσει στή νύφη τΐ);. Σνρ* 
θη*ί άπτχαμίομένη χι* επε-τε ανάμεσα στυνς 
πνκνονς φράχτες Χνντά στί) στέρνα.

Ο ί  ώοε; γνρ*ν rrjc, διάβκναν ανυποψί
αστες. Τα <ρ?*λα θρόιζαν α ταλιί, τά nov~ 
jud τιτίβιζαν στά χλωνάοια, τά μνρμ»;γχια 
χον£α*.ονσαν σπόροτ'ς στή ςτ<ολ ά τ ο ν ς .

Άρχισε να σονρουπώ\ει*
PE w  γλυκό ι·νσ ήριο τνλιξε τή φνση. 

Τά χόρτα μοπχοβο; ονσσν.
Στα γνρ*» τή; στέρνα:» χάποιος ίεχώ* 

ρ:<WF. _
Φτερονγισμα φαρδ ας ^ov^rar, χνμάτι- 

σε σιό βιασ;ιχό περπά ημα. Λνο άτπρα χ*- 
ρ.α αν^βοχατ β:ιζαν τό σχοινί.

'Έ ια  πάιλ<ισμα γάργαρου νε<χ>Γ\ μαζι 
μ* fYa x ^ v u m »  cxo *ό γιόμισε τη ήσνχη 
ώρα. ~

Στό άντιχρι*νό b i r r  οο. σ ά 'ενιν  δνό 
π νλιά τά φτεοί στή φΰ>λ ά το\»ς* *Ε\τα β ι- 
τραχά*ι cf **ν\ιζε xora. χ«ί ιιιά πρικηνοχί- 
ια*'η σαχνχϊ. πλησίασε χ^ρενοιτας νά πιή 
νερό στα μουσχ^ιένα χ*\·τα.

Τά χ*ηιυχΙ«?α ίίϋλα άργοσά\*^\τ*\
Μιά μανρη σ α ά  σνρθηχε «3όο j5i ώς 

T?(y ά<?η ιη ; άτ ονο;. ,Α ,τΙί?^χατ St̂ o 
χοχ αλιαριχπ χ^ρια μ* οριιή, άρπαΞ<«γ τά 
γυμνά ρόδι*α πό^νι, μέ λ ^ σ ι ,  τα σι^χω 
σαν νηλά σ ή μέση τή; στέρνας χα'; τά πα- 
ράπισαν στό χενό.

— ...Θά τυλίχτηκε τό σχοινί σ^ά πόίια - 
της, χπί τήν τράβηξε τό βάρος τον νερού 
μέσα. Τό στόμα τον πηγαδ.ον ή αν χαμηλό.

Τϊ ά ιϊη  7ΤΙ μπτρονσε νά χωρεσε:;
Τή βρήκαν σέ λίγες μέρες χαι τήν τρπβη· 
ςαν.

Td Λ^ν?ιά* ή σανρα, χαί ιό  βατ^αχώα, 
πού ζονσΛΥ ευτυχισμένα γν^ω άπό τή στέρ* 
να δέν κατάλαβαν τίποτα άπό τά πά&η χαί 
τονς ΧΜ,νμον; τών άν9ρώπων.

e τ τ * * ?  ++ %► _ JΗ π αση ειχε παΜ ονο ςη. 1
»τ· \ β »  * »  __'  ϊΤα μτρτηιατα της μέρας, έφταναν στον ι

ναταχά^α^ν ορίζοντα. Τό σχοτάδ* άρα'ω* *
ε̂ χι* cf μορφές τών £ον*ών, βάψονΓαν ί

άχνά τ^ιανταψνλλένιες- r
Μιά |.α*'ρη σχιά—σωττό φάντασμα— ^

σέρνονταν Γίάνω στ ό νεχροταφ* Ιο τονχωρ ον. £
Στάθη «ε πρίΐτα στον τάφο τής Παρα- f 

Γχενοινλα:. *Εσχιγε χαί ι·.νο σε τό ν.οσχα- ι 
μένο χώιια^ ^Ύσ^ρι nriryi οτόν τάςτο tow 1 
Λάίίί* Γονά: σε χ*’ αγκάλιασε ιόν πέτρινο % 
σ ανο<>. Έ ο ; ν;ε τά μάΓ-ια πέρα σ ήν ανα--.| 
το*.ή χ<’ έρχ '^σε νά τραγονίαει-— «Γλν- i  
χοχαρίζονν τά βοι% ά χι'οί γιόμερ<ρ£ς xot* | 
μ οη τα > . Λ

’Exoye ιό τράγονδι ώς αντον. f
— Konui αι χι? ή Παρα^χειου: α Μάνα; |

— Κοιμίτα x/av"i»i γνι« μ * \ \  ά*τάηη· J 
τε ΐϊέ φωνή σαν χρώςιμο άγριον %  ο» 
πον όσψ;αίρεται τή* χαταιγίδα χαί τραβη^ 
ξε τρεχλιζον ας χατά τό πο:αμι. . ■



ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΠΟΘΟΣ...
«Καλότυχα ίΤναι τά βουνά, ποτέ τους δέν γεράζουν, 
τό καλοκαίρι πράσινα και τό χειμώνα χιόνια...»

4 (Δημοτικό)

,  . 1 
j. ΘΕΕ ΜΟΥ, αξίωσε με μ<ά βραδιά
I στ δλύμτιο σου νάρθώ προσκινητάοι,
i σ’ ανήλιαγη σπηλιά μ': σπιλαχτίτη,
{ δπου τάθάναΌ νΓρό άναβρι;ζ*·ι.
[ Μέ καθαρή κι ανάλαφρη καρδιά,
j, σβέλ’ ος σαν ιόν ξυπόλυ ο βοσκάρη
£ νά σκαρφαλώσω στου βουνοΰ τι; μύιη
| κι αίμα ζεστό σας φλέβες μου νά σφνζη ..

r  2  ,
Και τάχαμνά φουσκώνοντας τά στήθια 
-μέ πευκομύριστ>ν αγέρα ζείδωρο

·“ \ » »  μτ  / * 'να π νω ιης \ γειας το *εχταρι, -
οτοΰ ανήφορου τόν κάματο γιά άντίδωρο... 
Σ ή φούχτα μυυ ξαρ σωστικό να^ράξω 
θυμάρ κι αγρ α ρίγανη καί θρούμπητ 
Να οτήιω τρόπαιο σ οςό τά Γουνολίθ ια, 
σ ό σκεβρωμένο μ· υ κορμί αποκούμπι, 
και νικητής νά κρά;ω, νάλαλάξο)!

δ
Έ χη ψηλά δ ν  κρώζουνε κοράκια 
μή ε χαμόσνρ ο ερπετό και φίδι 
γλείφει, μο/εύ.·ι κι ϋτου^α δάγκωνες 
έχει δέν σ έκει ψέμα και ψιμύθι.
Έχει ξε (τέρια πέτονταί γεράκια 
και σέ ραϊδ.ό προγκώ\τος τάγριο γίδι 

' νοηά τό γαυρτ του κεφά  ̂ι υψώνει 
και τά χυτά του όρθοστυλάπει ητήι^η.

' 4
Έ<εΐ που ό σταυραϊώς περήφανος 
σ:ό φρύ^ι ιοΰ γκρεμού τροχάει τά νύχια 
κι να ερα ξάφνου χάνεται ττά ιέφη 

| ούρανοπλάνητος κουρσάρος,
εισι κι ό πόθος μου σάν λεύτερο πουλί 
να φιεοουιίζη απ' τή; ψυ/ής τά μύχια...
Κι ό νους μου σκ '̂ψη ρωμαλέα νά θρέφη 
μέ τό θαυματουργό βοτάνι θάρρος 

, ΗαΙ σάν χρυσός μπαξές νάνθοβολή.

5 ·
’Ώ ! τότε τά φευγάτα χελιδόνια, 
πού φοβισμένα τάδια',ξεν ή μπορα, 
τήν άνοιξη ξανά θα διαλαλήσουν, 
θά ξαναχτίσουν τήν παλιά φωλιά τους.
Κι απ' τάλυωτα, παρθένα χιόνια, 
γαληνεμένα κρίνα λαμπροφόρα 
τής άδηλης αγάπης θά βλαστήσουν, 
νά μέ μεθυσουν μέ τήν ευωδιά τους.

6
Νά μή γροικάω τίΛ /.λαλοή του Κόσμου, 
μακριά απ' τό κολασμένο πανηγύρι...
Το δαίμονα τής σάρκας νά δαμάζω 
κα! νά πατώ σιά πόδια μου τό τέρας.
Φωτιά τά Σόδομα \ά καίη εντός μου,

% % \ ο / f / /και σαν στη ουση ο μάγος η ιος γείρη, . 
αγνός εγώ σάν βρέφος νά κοιτάζω 
φως ιλαρό τό φέγγος τής εσπέρας.

7
Ί \ t  i t  Λ / \ tοτε ισως λυτρωμένος απ την πλάνη, 
τό κούφιο γέλιο και τό στείρο κλάμα, 
στής θεϊκής γαλήνης τό μεθύσι, 
άγγ<·λικά μέ τό Θεό θά σμίξω.
ν η ι V A \ / \ /ii! Ας ηταν μια καμπανα να σημανη . 
στό έ ρημοκλήσι τοΰ βουνοΰ τύ θάμα!. 
Νά-ξενίοτέψο) στήςζωης τή βρύση 
και :ά φτερά γιά πέταγμα ν ’ άνοίίΐω.

8  "
Θέλο), ποθώ, λιμπίζομαι ν* ανέβω 
τάψήλου στά Τζουμέρκα εκει τά ζάρκα,
·υγε ά νά πιω, όμορ^ιά, άντρειά κι αγνότη, 
τόν έρωτα μιας βλάχας νά κερδίσω!
Μά άνεύρετο Παράδεισο γυρεύω...
— Ό  νους μου πρόθυμος, μά όκνή μου ή

[σάρκα— . 
Εύνοΰχοι πόθοι μέ κρατουν δεσμώτη 
κι άτό τό τέλμα πως νά ξεκολλήσω; 
(Γιάννινα 1952] Γ Ι Ω Ρ Γ Ο Σ  Τ Α Γ Κ Ο Σ
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I

ΠΑΛΕΥΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ...
Γύρω άπό τρεις συμβολικές γυναικείες μορφές τής άρχαΐας παράδοσης 

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

Μιά γυναίκα, θνητή ο’ ολα τη* αΰτή τή
φορά, έρχεται νά συμπληρώσω τήν τριάδα τών γυ
ναικείων μορφών, που άν καί γεννημένες στά πο
λύ παλιά χρόνια (ΐσως καί ποτέ) ζούν άκόμα 
καί πάντοτε θά ζοϋν γεμάτες νειάτα, χάρη στους 
χυμούς που ςοΰς ποτίζει ή άληθ-,νότητα τοΰ έσω- 
:ερικ:ΰ τους κόσμου. Ή  Αιδώ, ή θρυλική Regina 
Carthaginis είναι ή πραγματική γυναίκα, απαλ
λαγμένη άπ* τους επιβλητικούς πάνω στους άλ
λους δυναμισμού:, απ' τίς καταστροφικές έκδι- 
κητικές άντεπιθέσεις κατά τ ώ ν  ά ν δ ρ ώ ν .  λεύτερη 
κ/ άπ* τήν άπόλυτη αΰτοκυριάρχηση τής θεΐκό- 
τητας καί τήν ουσιαστική αντίδραση τής προικι
σμένης μέ μάγια... Στέκεται μπρος μας μιά καρ
διά γυναικεία μέ μόνη συντροφιά τα συναισθήμα- 
τά  της» τίς τρέλλες της, τά πάθη της, τίς άδύνα- 
μες (άλλίμονο!) δυνάμεις τ η ς .. Τέτοια είναι ή 
ίστορία της.

Ό  Αινείας, ό διαλεχτός φυγάδας τής κατα
στραμμένης Τροίας, καθώς μέ τά καράβια του 
περιπλανιέται άπό χώρα σέ χώρα, άπό ξερογή σέ 
£χθρότοπο γιά νά 6ρή τή θεοπρόσταχτη «sedem fa- 
torum Troiae αράζει κάποτε στό βασίλειο τής 
Άφρικάνας βασίλισσας Αιδώς.— Ή  Αιδώ ή:αν μιά 
δυνατή γυναίκα. Κίχε κατορθώσει νά γλυτώση 
άπ* τίς δολοπλοκίες καί τά μυστικά κακουργήμα
τα τών αντίζηλων τής έςουσίας άλλά καί τών... 
θαυμαστών της. ,Γής είχαν δολοιονήσει τόν άγα- 
πημένο της άνδρ>., τήν είχαν κατατρέχει κ ι ’ αυτή 
καί τό λαό της. M i τώρα μέ θαυμαστή γιά γυ
ναίκα θέληση, κρατώντας τό μίτωπο ψηλά, αψη
φώντας τούς άπειλητικοΰς άρχοντες τών γειτονι
κών βασίλειων, άποκρούοντας μέ τήν άπροδοτη 
πίστη της στή μνήμη τοΰ πεθαμένου συζύγου τις 
προτάσεις διαφόρων μνηστήρων (τόσο τού θρόνου 
δσο καί τής καλλονής της) κυβέρναγε τόν τόπο 
της ενεργητικά κ ι ’ εργάζονταν άκούραβτα μέ 
τους υπηκόους της γιά τήν οικοδόμηση καί τήν 
πρόοδο τοδ τόπου που τους δέχτηκε σάν ξέφυγαν

* Συνέχεια άπό τό προηγούμενο τεύχος (σελ, 622)

τόν κατατρεγμό τών έχθρών. Μέ τήν άφο3ίωσή 
της στήν 151α τής δημιουργίας ενός καινούργιου, 
όμορφου κι’ ευτυχισμένου βασιλείου καί μέ τόν 
μυστικόπαθο ασκητισμό τής άφιέ-ϊωσης τής νεανι
κής της ζωτικότητας στή σκιά τής πεθαμένης 
πρώτης της αγάπης, ή Αιδώ είχε καταπιέ:ει ασφα
λώς τό γυναικείο Ιαυτό της σε μία παρθενικότη* 
τα αόριστης ηβικής υποχρέωσης.  ̂ ^

Τά άπαιτητικα καθήκοντα τοΰ άξιώματός της 
καί τό σ&μνοκράτημα ενός όρκου ποΰγινε αυθόρ
μητα, δίχως σκέψη καμηά. πάνω στήν ώρα τοΰ 
τραγιχής στέρησης τοΰ λατρευτού της προσώπου, 
δέν τήν ά + ηναν νά δή ότι όέ ζοΰσε τή ζ(»ή οά γυ- 
να.'κα, μά πιότερο σάν άντρας καί ίέρεια... Αέ 
χρειάστηκε όμως συβουλάτορας γιά νά τή βάλη 
στόν κανονικό δρόμο. *Η φύζη έρχεται πάντα νά 
φέρη σέ τάϋη τή ταραγμένη άπ* τούς άμβτροσς 
ανθρώπους hariuome prectablie τών απαιτήσεων 
τής ψ.>χήζ τοΰ κορμιού. Ό  θαλασσοπόρος άναζητη- 
τής τής νέας Τροίας, ό <ξενος> Αινείας δ'χως νά 
τό ξαίρη κανείς παρά μόνο ή ίκοίμηιη φροντί- 
στρα μας φύ^η, ατάθηκε αφορμή νά 3?ή ή Αιδώ 
τόν φυσιολογικό 2*υ;ό της. που χωρίς ή ίδια νά 
τό καταλαβαίνη τόν 6ίχε χάσει άπό καιρό..,^

Τό γ^ρωϊχο— ιπποτικό παρελθόν (κύριο, όπως . 
ξανάπαμε δόλωμα τής γυναικείας ψν.χήρ) καί ή 
ομορφιά τοΰ γιού τής \-ί φίοδίτ *<: καί τοΰ Ά γ χ ί ·  / 
ση. άνάστησαν, ξύπνηοαν τό αποκοιμισμένο συναί- I 
σθημα τοΰ ερωτοστέρητου εγώ τή: ρασίλισσαςΛιδώς. |

At retina gravi iamdudum sancia oura '
vulnus alit venis et eaeco capitar itpii.
Multa viri virtus annuo mult usque recursat J  
gentis honos; haerent in fix i pectore vultns - 
verbaque, nee placidaui meinbris dat cura q u i - §

[otern» ά 
( IV  lib. A en , i - 5)J

iV
(«Μά βαρειοχη·πημέγη κι* ολα άπ* ιον έρωτα ή »

(βησίλισσαΊ
θρέφει μέ το αίμα της ιί| λαβωματιά χι1 άποΐ

[κρυφή φωτιά μαδιέϊα|.|
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'd  πλήθ-ια άρεχή τοϋ ήρωα και ή δόξα της γε- 
~~ (νιας του μέσ’ τήν ψυχή της

Τριγυρναν* στεριά καρφώθηκαν τά λόγια κι’ ή
\ (μορφή του 

στήν καρδιά της, κΓ ή έγνοια του μ* ανησυχία · 
[παιδεύει τό κορμί της») (*)

Έ  γυναίκα, 6 συναισθηματισμός όρθώνουν- 
ταί ξάφνου παντοδύναμα μέσα στή Διδώ, αψηφούν 
τόν όρκόδετο ad lnemoriam ασκητισμό, ξεχνούν 
τήν αξιοπρέπεια τοΰ μεγαλείου τής πορφύρας, 
νχρκώνουν τά ένδιαφέροντα καί τις φροντίδες γιά 
τό νεογέννητο κράτος της και δηλώνουν μέ τό θάρ
ρος τής άδυναμίας:

«solus hie in flex it sensus animumque laban-
[tein impulit...» 

(Aen. IV ,  22).

(Μόνο ετούτος μπόρεσε τις αΐσθησές μου νά 
λυγίσβ καί τήν καρδιά σέ γλύστρημα νά σπρώξη. )

Γιά μιά στιγμή ή λογική άντιδρα (μά επειτα 
άτό πίεση) στήν τολμηρή έκφραση τοΰ ψυχικού 
β,ώματος που βράζει μέσα της.

<Sed mihi vel tellus optem prius ima dehiscat 
vel pater oranipotens adigat me fulmine a<l

(umbras,
pillentis umbras Erebi noctemque profundam, 
ante, pudor, quam te violo aut tua iura resolvo.
I lie meos, primus qui me sibi iunxit, am ores 
abstulit; ille habeat secum servetque sepulero*.

(Aen. I. IV ,  24. - 29)*

(Μά μένα κάλλιο %άνοί£η ή γη καινά μέκαταπιή, 
κάλλιο ό παντοδύναμος μέ κεραυνό σιά σκόιια

|νά μέ στείλη
στοΰ Ερέβους τις χλωμοσκιές καί στή βαθειά τή

, , , , ,  , \\?ϊχα’ 
πρίν σένα καί τούς Νόμους σου, Ντροπή, ασεβα

{παραβώ
‘ Εκείνος πού πρώτος μέ μένα ενώθηκε, εκείνος

(τήν αγάπη μου
πήρε παντοτεινά μαζύ του, εκείνος τήν κρατα 

(καί τή φυλάει στό μνήμα»).

Δέ θέλω, δέν πρέπει φωνάζει δυνατά, λες γιά 
νά αύίούποβληθή, γιά  νά δ-.ώςτ/ τόν παράνομο πό
θο. Μά ή άρνηση άκούγεται μόνο απ' τ ’ αυτιά 
τη; καί τό νού.Ή  καρδιά κρυφογελφ γιά τήν α 
νόητη άντιμαχία οτήν έξουσία της. Δ£ν πρόλαβε 
λοιπίν ή Διδώ νάκούσν) τις αποφάσεις τής λογι* 
κής της κι' £να νέο κύμα συναισθηματισμού, ύγ:ό 
τούτη τή φορά, σκέπασε κι' έπνιξε τή σώφρονη 
αντίδραση μέσα ατό παράπονο τής αδυναμίας.

«Sic effata sinutu lacriuiis im plev it».
" (Aeu. IV ,  30)

(Έτσι είπε καί τόν κόρφο της πλημμύρισε μέ
(δάκρυα)

(*) Ή  μετάφραση τοϋ κειμένου τής ΑΙνειά- 
δγινβ άπό τή συγγραφέα τής μελέτης.

Στό τέλος δμως 6 έρωτας νίκησε όριστικάτήν 
«pulcherrimam D id on »  καί solvit pudorem. 
Μ-χταια προσπάθησβ νά λησμονήσω καί paceni 
exquire, καταφεύγοντας στή θρησκευτικότητά της 
τήν παλιά, στό ξεσκάλισμα τών μαντικών προ
βλέψεων, σέ έξιλαστήριβς καί σβύστρες τής πύρι- 
>*)< λαχτάρας της θυσίες.

«H eu  vatum iguarae mentes! quid vota furen-
[tem.

quid delubra invant? est mollis flanima medul
l a s

interea et taciturn v iv it sub peetore volnus»
(Aen. I. I V  6 5- 6 7 ),

(‘Αλλί τώ ν  μάντεων άνή|αιρα μυαλά! Σάν  τί ώ-
(φελοΰν στη μανιασμένη 

οι ευχές, σάν τί ωφελεί ή θρησκεία; Τ ρώ γε ι  στό 
[μεταξύ ή φλόγα τό τρυφερό μεδούλι της 

καί ή σιωπηλή λαβωματιά φωλιά ζε ι  μέσ* στό
(στήθος).

Τό έρωτικό συναίσθημα, άμα γλοστρήση στό 
κορμί τής γυναίκας, γίνεται με τά mollas
medullas δπως λ ίγ ε ι  κ ι ’ ό ποιητής. Δέν εϊνα: ά- 
νηθικότητας γ ιά  άνανδρίας αποτέλεσμα αδτό 
πούπαθε ή Διδώ. Στά όρια τής άνηθικότητας Οά 
μάς φβρ·/; οχι τό συναίσθημα τό άτομικό. άλλά 
ή πραγμάτωση τής επιθυ·ιίας, ή ικανοποίηοη τής 
ψυχικής ανησυχίας με τό αυτόβουλο σωματικό 
προσέγγισμα στό ποθητό άντικείμενο τής έρωτι- 
κής άκτινοενίργειας. *11 έπιζήτηση του αισθησι
ακού πληρώματος είναι κάτι ξέχωρο απ’ τήν α
πλή παράδοση στόν άθελο δημιουργικό συναισθη
ματισμό τής ψυχής. Τούτη είναι που laxat pudo
rem, αΰ:ή στερεί τή γυναίκα γ,ι' άπ* τή διαισθη
σιακή, συναισθηματική άκόμχ λογικότητά της, τήν 
έμφυτη δηλ. λογικότητα τοΰ ήθους καί τής αγνό
τητας, πού τής εΐναι δοσμένη άπ* τή φύση σάν ά- 
μυνχ-.κό όπλο στις στιγμές τής ολικής έκλειψης 
τοϋ κλθαροΰ λόγου.

*11 Διδώ δ£ μπόρεσε νά σώοη ούτε αύτό τόν 
άναπληρωτή, άς ποδμε, τοΰ Λόγου. ’ Ανατολίτισσα, 
θερμόαιμη, γυναίκα πλασμένη άπό συναίσθημα 
γνήσιο δέν άντεξε π^λύ... Στή δίκη τοΰ λόγου καί 
τής καρδιάς της χαρίστηκε στήν τελευταία. Χ ω 
ρίς νά ζητήση νά έπιβληθή, νά καταχτήσω δυνα
μικά τήν ανταπόκριση σ' αύτό πού αισθάνονταν, 
επεσε πρώτη στήν αγκαλιά του... Μέ τήν υποχω- 

ρ ρητικ^τητα καί τήν ταπείνωση, μ* αδτό τό είδος 
τού όυχολογικοϋ μαζοχισμού οί γυναίκες, κα- 
Οώ; καί τά παιδιά, κερδίζουν πολλές φορές θαυ
μάσια τγι μάχη τής έκπλήρωσης τών έπιθυμιών 
τους. ,

Ό  Αινείας (αδιάφορο άπό ποιούς λόγους κι
νημένος) δέ φάνηκε σκληρός στή γενναιόδωρη αΰ- 
τοπροσφορά τής πανώριας καί δυνατής βασίλισσας. 
Λεν άποκλείεται, κάτω άπ' τήν έπήρεια τής κο
λακευτικής βασιλικής φιλοξενίας καί. τών χαρν- 
σμάτυ^ν τής υποχρεωτικής δέσποινας, νά γεννήθη
κε καί σ* αδτόν §να αληθινό αίσθημα. £νας ισο
δύναμος βρωτας. Ξεχάσθηκαν βτσι οί δυό μας ή-
ρωες στή μαγεία τής Αμοιβαίας άγάπης.........

Μά στούς άντρες καθώς ε^δα^ε, κι' άν έπι-
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κρατήση γ ιά  λίγο 6 συναισθηματισμός τών (όρμών 
μάλλον ή τής καρδιάς) γρήγορα τούτος θάποτρα- 
βηχτή τρομαγμένος μπρος στίς προσταγές τοΰ αύ· 
ατηροδ λόγου τής δραστηριότητας καί τών σκο
πών. « J i  θεοί υ π ε ν θ υ μ ί ζ ο υ ν  σ έ  λίγο στόν Αίνεία, 
ο τ ι  ό προ;ρισμος του δεν ήτ*ν v i  γ ί ν η  ένδοξος 
βασιλιάς τής Λιβύης καί ταΐρ·. τής Αιδώς, μα γ ε 
νάρχης ένΐς νέοο κόσμου. Ή  προοωποπσιημένη 
θεία  προσταγή δΐν είναι άλλο παρά ή . συνείδηση 
τοδ άντρα, ή πνευματικότητά το», ή φύση του. πού 
αντίθετα μέ τή γυναικεία, ζητούν τήν καταξίωση 
τής ζωής τους μ έ  σκοπούς ανώτερους, πλάστες 
έργων και ιστορίας ρεαλιστικής. Τά fata Romae 
πού είναι Ιμπιστεμένα στά χέρια του περιμένουν 
τό τέλος τών περιπλανήσεών τοος καί τό όριστι- 
κό ρίζωμα σέ μιά μητρική γή...

«...Tu nunc Karthaginis altae 
funtanienta locas pulchraraque uxorius urbem 
extruis? hen, reqni rerumque oblite tuarum! 
Ipse deum tib i me claro deraittit Olympo 
regnator, caelum ac terras qui nuiniue torquet; 
ipse baec ferre iubet celeris mandata per

[auras:
quid struis? aut qua spe Libycis  teris otia terris? 
Si te nulla movet tantarum gloria  rerum 
[nec super ipse tua moliris laude laborem]. 
Ascaniuui surgentem et spes heredis juli 
respice cui regnum Iraliae Romanaque tellus

[debetur»
• (Aen I V  265— 276).

(...Έάν χώρα τής Κορχηδόνας τής νι/ηλής 
Ράνεις τά θέμελα καί όμορφη πόλη τής Δ ιδώ ;  
προετοιμάζεις, άλλίμονο, τής πόλης καί τή ;  τύ-

[χης σου λησμονησιάρη! 
Μ ’ έστειλε εδώ α π ’ τόν "Όλυμπο ό αφέντης ό ί-

. [διος τώ ν  Θεών,
πού μέ τή θέλησή του προστάζει τή γή, τόν Ού-

[ρανό.
Α υ τό ;  ό ίδ ιο ; πρόσταξε νά φέρω τά μηνύματα

(στάνέμου τά φτερά. 
Τ ί  χάνεις; Μέ ποια ελπίδα χάνεις καιρό στή γη

(τή Λιβυκή;
αν δέ σέ συγκινή τής τύχης σου ή λαμπράδα, 
άν δέ σοΰ μένη πιά ή διάθεση γιά τή δοξάσου

[νά έργαστής
γιά  κοίτα τόν ‘Ασκάνιο πού σιγομεγαλώνει καί 

[σκίνου τήν κληρονομιά του, 
γιατί σέ τούτο τό ’Ιταλικό βασίλειο κΓ ή Ρώμη

[οφείλουν νά δοθούν...»).

Ό  άνδρας Αινεία ; κλωτσά τόν συναισθηματι
σμό μέ τήν ίδια εϋχολία πού ή γυναίκα αποδιώ
χνει τό Δόγο.

«A t  vero Aenet.. Aspectu obmutuit araens 
arrectaeque iiorrore comae et vox  faucibus

[haesit.
Ardet abire fuga dulcisque relinquere terras 
attonitus tanto ruonitu imperioque deorum».

(A en . IV ,  27 9— 2S2 ).

(Τότε τρελλός κ»’ όλότρεμος απ’ τϋραμα έγίνη ό
[Α ΐνε ία ς

ώρθώθηκαν οι τρίχες του καί πάγωσ* ή φωνή του. 
Γεμίζει όλος πόθο νά φύγη μακρυά, απ’ τήγλυ-

[κειά τούτηνε χώρα 
κατάθαμπος, κατάπληχτο: απ* τήν παραγγελία

[τή θεία).

‘ Η συνείδηση τοΰ ίεροδ καθήκοντος τον έπει
σε νά έγκαταλείψ3 τήν εύκολη κι’ όμορφη ζωή 
πού τοΰ χάριζε ή Λιδώ. Προσπάθησε τουλάχιστο 
(σάν τελευταίο δεΐγαα αγάπης καί λεπτής κατα
νόησης) νά κρύψη τίς προετο-.μασίες γ ιά  τήν άνα« 
γώρηση άπ’ τή Διδώ, πού είναι άλήθεια πώς άγα-. 
ποδσε πολύ, οχι όμως πιότερο άπ’ τούς θεούς του, 
κι* άπ’ τήν προσωπικότητά του. Τοΰ κάκοο δμως... 
Ταχειά ή γυναίκα μυρίστηκε τόν κίνδυνο τής Εγ
κατάλειψης.

cQuis fallere possit amantem?»
(Aen. 1- IV ,  296).

(ΓΙοιός νά γελάσ»} δύιαται αυτήν πού αγαπά;)

Ά γ ρ ια  άγωνίστηχε νά τόν συγχρατήση μέ 
τή σαγήνη της, μέ τίς άπειλές. μέ τόν Ιςευτελισμό 
τοΰ ανδρισμού του. με τήν τραγικό ποίηση τών συ
νεπειών τού πχρατημού της, με τό αιώνιο μ’ άκαρ
πο ϋ^ενθύμισμα τών πλουίΐόϊωρων (μά δυστυχώς 
άπό άτομική πρωτοροολία ίίροσφερμένων κι* 
όχι ζητιανεμένων καί πολυπαρακάλεστων) ε$ϊρ- 
γεσιών καί φιλοξενίας της.

Fata cogunt. ~

( ’Ανάγκη είναι άπό τό πεπρωμένο).

Πολέμησε μ' όλες τίς συναισθηματικές της 
ίκανοΐη^ες. άκόμα καί με διάφορες άθώες γυ
ναικείες πονηράδες καί με κάθε άλλο μέσο πο* 
διαθέτει ή πρόχειρα αδτοσχεδιάζβι μιά απελπι
σμένη στόν έρ2>τά της γυναίκα.

(Εν τώ μεταξύ εκείνος:

«.. Jovis monitis immota tenebat
lurnina et obnixus curam sab corde premebat»

(Aen. IV ,  5 51— 2 ).

’Εκείνος τό νοΰ ακίνητο στοϋ Δία τής βουλές
[έχράτει

χαί κόπιαζε τόν πόνο του στό στήθος νά κλει-
[δώστ]).

JT όλα τούτα δέν μπορούμε νά πούμε πώς ή ’ 
Διδώ προδόθηκε άπό τόν Αινεία, άλλά ά π ό  <· 
τ ή ν  ά ν δ ρ ι κ ή φ ό σ η. Ό  άχούσιος έγβΐσμός i  
τήν ένεργητικής ανύψωσης χαί ή μεριχότητα τοδ ΐ  
συναισθηματικού στοιχείου σέ σχέση μέ τ ’ άλλα if 
τής συνδετικής ενότητας τής ιδιοσυγκρασίας τοδ3 
άντρα, αύτά «turbaverant Fideru suam» (έσεί- i 
σανε τήν πίστη του). J

Μέσα στήν καρδιά τού Αινεί % δέ αβήστηχβίξ 
διόλου ή άγάπη γιά τήν όμορφη Διδώ, άλλά μο
νάχα παραμέρισε στή θέληση τοδ άρχοντα— ά 
δρα—ήρωα.

Κ ' άκειθαρχήσ^ς «ά λ ι  οτή qpioij 00»  είνα 
σά νάπβιθαρχής στοϋς θεούς, trov γράφαν τετον 
νάναι καί τέτοιος ό προορισμός της. Ό  ήρ» 
μας όμολογβΐ» δίχ«*{ ν ά  φ ο β ά τ α ι  9 u t i



τ ο ΰ ς θ β ο ΰ ς  οΰτβ τή Διδώ, πώς είναι μπλεγ
μένος οέ δίλημμα!

«Desine neque tuis incendere teqiie querelis; 
Italiam n o n s p o n t e  sequor»

(Aen IV , 360 — 1).

(Πάψε μέ τά μαλώματα σου καί μένα καί σέ τήν
[ίδια να δαυλιάζης. 

Σ τήν Ι τα λ ία  φεύγω δίχως κι’ εγώ *ά ί)έλω).

Γιά τό δτι 6 Αινείας δέχτηκε τόν βρωτα, 
γιά τό δτι άγάπησ3, δέ μπορούμε νά τόν θεωρή
σουμε περισσότερο υπεύθυνο άπ* τή Διδώ, πού μό
νη της τό κάτω— κάτω (κι* άς λέει ό ποιητής 
πώς φταίει τό τρελλό παιδάκι τής Αφροδίτης) 
άναψε τις incendias τής καρδιάς της καί μάλι
στα ρίχτηκε πρώτη ο’ αύτΙς άπερίσκεπτα.

Γιά τό δτι πάλι έγκαταλείπει βτσι τήν 
αγαπημένη Ιρχεται νά τόν συγχωρήση (λογικά 
τουλάχιστον) ή Μοΐρα. Συναιοθηματικά δμως, άθβ- 
λά μας, ταζόμαστε μέ τό μέρος τής εγκαταλειμ
μένης. ε ιτω  κι' άν υπήρξε ή πρωτοφταίχτρα. 
(Έ τσ ι  γίνεται πάντα. Αύτή ή γεμάτη συμπάθεια 
καί οίκτο παρακολούθηση τοϋ δράματος ώς -ιό 
τέλος απ’ τόν άναγνώστη είναι ή τελευταία, 
άχρηστη δμως, ελεητική υποστήριξη πού απομέ
νει γιά τόν άτυχο ήρωα).

*Η Διδώ είχε θρέψει μιά μεγάλη άγάπη 
στήν καρδιά της, πού ουσιαστικά άναγνώριζε κ ι ’ 
ή δεμένη άπ’ τά  fata immota ψυχή τού Αινεία

A t pins Aeneas, quainquam lenire dolenteni 
solando cupit et dictis avertere curas, 
multa gernens magnoque animum labefacto

[amorc
iussa tamem divurn exsequitur classemque

[revis it» 
(Aen. I V  393— 390)·

(Κ ι ’ ό ευσεβής Αινείας άν κ ι ’ ήΰΐλε νά τής 
[γ?νυκάνει παρηγόρα τόν πόνο 

και μέ τά λόγια του τήν έγνοια της άλλου νά
[ξεπλανέψχι,

συχνοστενάζοντας καί συχναποθαρροητας έ/,τελεϊ 
τις προσταγές τοϋ Δία καί τά καράβια επιθεωρεί).

Σάν είδε λοιπόν τούτη δτι τίποτε πιά δέ θά 
κρατούσε τήν άγάπη της σιμά της. πώς ή οίστρη- 
λάτρα (κείνου μοΐρα ήταν γ ι ’ αδτήν (ή άπό πάντα 
άλλωστε τέτοια δειγμένη) μ ο ί ρ α  τ ή ς  μ ο 
ν α ξ ι ά ς  καί τής εγκατάλειψης τής καρδιάς- 
της σέ σκιές άλλοτε καημών πεθαμένων καί τώ 
ρα πόθων φευγάτων, τότε πιά ή δυστυχισμένη δί
χως έρωτα γυναίκα,

Tutu vero in felix  fatis exterrita Dido 
mortem orat; taedet caeli convexa tuer i»

(Aen. IV ,  450— l)

(Τύτε ή δύστυχη Διδώ άπό τή μοίρα τρομαγμένη 
τό θάνατο καλεΐ δέ Φέλει πιά τόν ήλιο ν ’ άν*

(τικρύζη).

Ή  Διδώ δέν συγχώρεσέ σιωπηλά, δέν όπόμει* 
νι καρτερικά τήν πεπρωμένη έγκατάλβιψη τής 
καρδιάς της σάν τή θεά, Οδτβ δμως ζήτησε άκρι-

βή πλερωμή τοΰ πόνου της, οδτε κ ι ’ εκδικήθηκε 
μ’ αφηνιασμένο πάθος σά τή μάγισσα καίφλογερή 
γυναίκα Μήδεια. 'ϋς τό τέλος δείχτηκε γυναίκα 
άπλή καί μόνο. Οϋτβ ή μεγαθυμία τής εγκαρτέ
ρησης οϋτε ή ικανοποίηση τής έκδικητικότητας 
κατώρΟωσαν νά τήν κερδίσουν. Ή  ιδιοσυγκρασία 
της θέλησε να τελειώση τήν άτυχη περιπέτεια 
τό ίδιο έντατικά συναισθηματικά καθώς τήν άρ
χισε. Άφησμένη στόν ένΟουσιασμό τοΰ ερο'τα πα
ραδόθηκε στόν Αινεία άλόγιαστα, άφησμένη καί 
τώρα στήν άπελπισία πιά έκείνου τοΰ ώραίου συ
ναισθήματος παραδίνεται στό θάνατο. Τό σαλε
μένο άπ’ τόν πόνο τόν μεγάλο λογικό της θά 
βρή τή λύση τής κατάστασής της στήν αδτοκτονία:

«... Morieumr inultae 
Sed moriemur...»

(Aen  IV ,  659— 660).

(Άκδίκητη Φέ νά πεθά·\ω. 
μά πάντως Όά πεθ-άνω).

Ό  εδαίσθητος συναισθηματισμός τής γνήσια^ 
γυναίκας δέ μπορεί μήτε νάδιαφορήση μήτε νά- 
γίνη σκληρός απέναντι στόν εαυτό του. Έ γκα τα *  
λειμμένος τέλεια άπ’ τή λογική «κοτώνει τό Ιδιο 
του τό εγώ γιά  νά μή νοιώθη «  ,.ο τόν πόνο. Ά -  
φοδ δε μπορεί οϋτε νά τόν λιγοστέψη ούτε καί 
νά τόν έξαλείψη μέ μιά άντενίργεια κάποιου πά
θους δυνατότερου (εκδίκηση) θά πέοϊ, σ ! μιά κα
τάσταση ψυχικής άνιιισθησίας, που Ενας μόνον βχει 
τή δυνατότητα νά χαρίζη, ό θάνατος. ‘ Η μ ό ν η 
καί π ρ ώ τ η σ κ έ ψ η τ ή ς  Δ ι δ ώ ς  γ ι ά  
τ ή  φ ο β ε ρ ή  α π ό φ α σ η  π ο ύ  π ή ρ ε  
ή τ α ν ή σ κ έ ψ η τ ο ΰ  λ u  τ  ρ ω  μ ο  δ  ά π ’ 
τ ό  μ α ρ τ ύ ρ ι ο  τ ο ΰ  β ρ ω τ  α π ο ί »  
τ ή ν κ α τ ά τ ρ ω γ ε .

Δέ βαστοΰσε πιά ή καρδιά της γ ι ’ αυτό τή Ιδω- 
σε τή χαριστική βολή. *0 θάνατος, στή λογική 
τοΰ συναισθήματος φάνηκε πιό συμφερτικός, πιό 
υποφερτός άπ’ την άνέλπιδα έρωτεμένη ζωή. "Αν 
τώρα τοΰτος βλάπτοντας ώφελιμιστικά τή Διδώ 
προβάλλει καί σά σύγχρονη εκδίκηση εναντίον 
τοΰ Αινεία, αύτό εί^αι έπιγέννημα, a postcviou 
άναλαμπή τής στάχτη πιά γενημένης καρδιάς της.

Τό μαρτυρούν άλλωστε καί τά  λόγια τής 
Διδώς...

Moriemur inultae '
(IV.659).

’Αλλά τήν τρομερή ώρα τοδ παράδοξου λο- 
τρωμοΰ άπ* τό γάντζωμα στήν ιδέα τοΰ Αινεία, ή 
Διδώ, σάν άπό περίσσευμα χαράς γιά τήν άπαλ- 
λαγή της ν ο ι ώ θ ε ι κ α ϊ  τ ή ν  ά ν  ά γ  κ η 
κ ά π ο ι α ς  Ι κ α ν ο π ο ί η σ η ς ,  τόσο άνθρώ- 
πινης, άμα οί άπαιτήσεις της είναι μέτρημένες... 
Ή  ίδια ή φωτιά ποί) αδτή μέ τή θέρμη της θά 
τήν άποθεώση ή ίδια άντίθετα Oi άγκαλιάσ?. 
κρυερά τά πεπρωμένα τοδ άσπλαχνου, άχάριστου, 
Αΐνεία.

Sic, 91c  invat ire  sub umbras ( ,
Hauriat hunc oculis igncui cnulelia ab alto
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Dardanus. et nostnire secum ferat oinina
[mortis 

(660—2).
( ’Έ τσι, έτσι μ’ αρέσει νά πάω στα σκοτάδια.
"Ας πίνη μέ τά μάτια του 6 άκαρδος, περ’ απ’

[πέλαγο.
ΐή φλόγα καί τοΰ fk/.vatou μου τούς οιωνούς 

[ιιαζύ του Άς κουβαλήστ]),

'Η λάμψη τής φωτιάς πού θά τγιν καταπιή 
γιά νά τή  οώοτ, άς γίνη ό κακός οΐωνάς τής μελ
λοντικής δόξας τής γενιάς πού t)a σπείρν] ό Αινείας.

'13 Διδώ μέ τό κακομάντεμα τής τύχης τοΰ 
ήρωα, δίν εκδικείται τό θάνατό της, άφοΰ αοτός, 
όπως είπαμε, είναι σωτή&ας της, αλλά τήν πο- 
νεμένη αγάπη της.

[ Σ υ ν ε χ ί ζ ε τ α ι ]

s ο τ τ ο ν ο c ε

Σκέλεθρα πέσαν τά δνε'.ρα στη ζήση μου τριγΰρα,  
Μαΰρες πλερέζες οί χαρές τά ντύσανε ωιμέ να. 
Μοιρολογήτρα τοΰ χαμ οΰ  στοΰ τάψου τους τη θύρα  
Στέκει μια αγάπη ξάγρυπνη μέ μάτια βουρκοομένα.

Σ βησμένα  πολυκάντηλα μέ μαΰρες θρυαλλίδες  
'Ως πέφτουν στο χυβοΰρι τους το πρύοορα α νο ιγμ ένο  
Ο ί ’π ιθ υμ ιές  στήνουν χορό μες σ α ς  σβησεές ελπίδες  
Σ α ν  νύφες  τής Βαλκΰριας μέ στόμα σφαλισμένο.

Σβησμένες και οί σκέψεις μου μές στής θοινής τη ζάλη  
Ξανοίγονται μές ocoC χοροΰ τήν πένθιμη  κυψέλη 
Κ α ι Βαλκυρίδες γ ίν ο ν ια ι  μέ τά περίσσια κάλλη 
ΓΙροσφέροντας τις θύμησες  γ ι ’ αθάνατο ύδρομέλι.

Α Ν Θ Ο Υ Λ Α  Α . Ζ Ο Α Δ Ε Ρ
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ΑΠΟ ΜΙΚΡΟΣ ΣΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ
1 6 —ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΟΙ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Κοντεύαμε πια νά ξεσκολίσουμε άπ’ τή νΆ ρ -  
τα. ΚλΙ είχαμε πάρει κάποιο θάρρος εμείς τά 
χοϊριατόπουλα, δέν ήμασταν φοβισμένα όπως στήν 
άρχή. Βγαίναμε πιό συχνά στό παζίρ ι, κάναμε 
καί περιπάτους ιος εςω σ1;© Γιο^ύοι ή στήν Κά
τω Παναγιά ή πέρα στά Διόδια, έχει που ετοι
μάζονταν άπό τότε κι έκαναν εράνους καΐδιαλα- 
λούσ^ν στις έφημερίδιε πώς θά στήσουν τόν άν- 
δρ.ίντα τοϋ Κρυσϊάλλη. Ι'ΐ /̂,ε έρθει ενας νομάρ
χης πού Ιν.ωθε. λ4*ι, άτ?ό ιέτια  καί φρόντιζε νά 
φτιάσουντάφο— υστερ' άπό νόσα χρόνια — τοΰ ποι
ητή. Ό  Γαλήνης, ό συμμαθητή? μου, είχε βρεt τρό
πο νά χώνεται στή νομαρχία κ?1 νά ιιιλάει μέ 
τόν ΐ>ιο τό Νομάρχη. "Ολη τους ή κουβέντα ήταν 
γιά τόν τάφο τοΰ Κρυστάλλη. Ά λ λ ά  φρόντιζε νά 
μαθαίνουν γ ι ’ σύτά τά σύρτα φέρτα κ; οί καθη
γητή . γιά νά μήν κάμουν κανένα άστειο καί τόν 
άϊ-.ορίψουν σιο τέλος τής χρονιάς.

— Μεθαύριο θά στήσουμε τόν ξύλινο σταυρό, 
μάς ελεγε φωναχτά σεήν αυλή τοΰ γυμνασίου, 
έννοώντας με τό «θά στήσουμε» τόν εαυτό του 
και τό νομάρχη.

Έ κε Ι  δίπλα στή^ αυλή ήταν £να παλιό λιο
τρίβι ό καί κοιτώντας άπό μιά τρύπα βλέπαμε τ ’ 
&λογα που γυρόφΐρναν δϊμένα, ένώ άπό μέσα μάς 
έρχονταν ή βαρελά μυρουδιά άπ’ τις ελιές. Μα δέ 
χαζεύαμε πολύ σ’ εκείνη τή θέση, ο πως άλλες 
χρόνιός. γιατ* ήμασταν πιά οτήτ τελευταία τ?.ξη 
κι έπρεπε νά κρατάμε τή θέση μας, νά μή σχο
λιάζουν οί μικροί.

Μάς έδειχναν τώρα, μάς ήξεραν μέ τά όνό- 
ματά μα(, δπως κι έμβΐς παλιότερα κοιτάζαμε 
όλο σ*βααμό τους πρεοβύτερους αριστούχους: Γό 
ίτεργιόπουλο, τον ΙΙαπαγεωργίου, τόν Καρβέλη, 
τό 2 ;έφανο ΙΙαπακώστα. Mag φαίνονταν σάν όλυμ- 
πιονίκβς ευγενικών άγώνων. Καί τώρα μελετού
σαν τό Νάκο* έμόνα, τόν Κουτσαρίδα, τόνΠαπαθα· 
νασίου, άκόμα καί τόν Ηουρναρά, που ήταν άσσος 
ο-ά μαθηματικά. ‘Ο καθ£γας μας διακρίνονταν σέ 
καθετί κι όλοι μαζί άποτελούσαμε τό καύχημα 
τοδ γυμνασίου.

Καθηγητές είχαμε σχεδόν τούς Ιδιους, γ ια τ ί  
δέν γίνονταν συχνές μεταθέσεις έκεΐνα τά χρόνια. 
ΤΙ κρίμα δμως πού μας έφυγε άπό νωρίς εκε ί
νος ό γελούμενος γέρο Χαραλάμπης, γυμνασιάρ* 
χης « ιά  στή Βοστίνα, που μάς έλεγε όλο άστεΐα 
καί Ιμδς τους Ορό δβανβ άπό 8να φωναχτό «ν τέ ·

τσεμ» (δέκα) στά λατινικά καί μάς άστείβύονταν 
μέσα στήν τάξη, τοΰ Νάκου κι έμένα!

— Ή  δική σας ή Ραψίστα μέ τό χωριό μου 
τή Ράμια είναι δυό άδρασκελιές. Ά μ α  λαλούν τά  
κοκόρια μας, τ ’ άκούτ* έσείς στό μαχαλά σαςί 
βεβαίωνε, γιά λογαριασμό μας.

Τ ι τιμή, άλήθεια, γιά μάς νά γειτονεύουμε 
τόσο πολύ, εστω φανταστικά, μεγαλοποιημένα, με 
τήν πατρίδα τοΰ πάνσοφου καθηγητή μας!

01 άλλοι όμως δέν ήταν τόσο άνοιχτόκαρδοι, 
πατρικοί σάν αΰίόν. Ό  μαθηματικός, πού όλο 
ξερόβηχε (ε ίχαν πεθάνει δυό άδέρ^ια του άπό χ τ ι
κιό), ανέβαινε αμίλητος στήν έδρα καί ποτέ δέν 
τόν είδαμε νά γελάει. Πάγωνε ή καρδ’ ά μας,όταν 
τόν βλέπαμε νά τραβάει τόν κλίκ 5. Ή τα ν  δνα τ έ 
χνασμά του, νά τά βχλουμε μέ . , τύχη καί όχι 
με τόν ΐδιον όταν βγαίναμε μάθημα. Έμ?ΐς όμως 
τόχσμε καταλάβει τ.ώς ή κλήρωση ήεαν εικονι
κή, γ ια τί  δέ φώναζε οΰτε μάς έδειχνε τούς Αριθ
μούς. .παρά εβγαζε κοιτώντας τόν κατάλογο, κα
θώς καί οί άλλοι, πού δέν είχαν όμοις τήν υπο
κρισία νά μάς ξεγελάν. Μόλις βλέπαμε κάποιον 
νά βγαίνει στόν πίνακα, μόνο τότε πήγαινε ή 
καρδιά μας στή θέση της. Ποιός θά μάς πληρώ· 
σει όμως τήν τόση ψυχική οδύνη πού δοκιμάσα
με άπ* τά μαθηματικά;

νΗταν όμως κι άνθρωποι πού τ ’ αγαπούσαν. 
Δΰτοί ξέρανε και παρακάτω, λύνανε καί θεωρή
ματα πού δέ μάς τάχαν βάλει άκόμα, ’Ορθοί, στις 
γωνίες τής αυλής, έδειχναν στούς άλλους τή λύ
ση γράφοντας άπάνω στούς τοίχους ή στά "ξώφυλ
λα τών τετραδίων. Αυτοί προορίζονταν γιά τό Πο* 
λυτεχνείο ή τή 2χολή τών Εϋελπίδων. Καί συνέ
χιζαν τήν παράδοση τών Μπλέτσηδων, τοδ Μπαρμ- 
παστάθη, τών μαθηματικών τής Ά ρ τα ς .  ‘Ι’ Τ,μη 
προπάντων είχε στούς κύκλους μας Ινας Βασί
λης ΙΙραματευτής πού ξημεροβραδιάζονταν μ* τΐι 
γεωμετρίες καί τούς λογαρίθμους, μά πού δέ μπό
ρεσε νά πετύχει στίς εισιτήριες έξετάσεις γιά μη
χανικός, τρεις ή τέσσερες φορές πού έδινι στήν 
άράδα.

Πιό πολύ άπ* όλους τούς καθηγητές μάς παί
δευε ό φυσικός. Αύτός συνεργαζόταν στήν « Ε π ι 
στημονική Ή χ ώ » ,  φορούσε χρυσά γιαλιά  καί μπα
στούνι μέ λαβή.

— θά σοϋ φέρω γώ δνα μορακλίδικο άπό 
βονρβαλιά, τοΰ ύποσχόταν ταχτικά ό πατίραςμον
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γιά νά τό ξβχάσβι δμως ώς τήν άλλη φορά, τό 
μπαστούνι τού καθηγητή.

Αύτός ποτέ δ* μας Ιξέταζβ απ' τό 5ιδλίο. 
Ή θ ελ ε  νά τού λέμε δπως τά παράδινε ό Βιος 
χι οί παραδόσεις του γίνονταν άπό Ινα χοντρό βι
βλίο Φυσική Άθανασιάδου νοιιίζω. Μά αύΐό τό 
σύγγραμα δέ βρισκόταν στήν Ά ρ τ α  κ ι ’ άπρεπε ν ’ 
άνν.γράφουμε άπό δυσανάγνωστα, ξεσκισμένα τ ε 
τράδια πού είχαν μείνει άπό παλιά, ΐσως άπ" τή 
σχολή το »  μακαρίτη Παπαφώτη. Γραμμένα μέ μο
λύβι, δέν Ιδγαιναν εύκολα κι έδιναν αφορμή σέ 
πλήθος παρανοήσεις. Μπορούσε ν' άπαγγέλεις 
όλόκληοη ώρα. σά νά διάβαζες άόρατο κείμενο.μά 
ό άμβίλιχτος καθηγητής κάπου Θάβρΐ3κε νά οέ 
σταματήσει.

—Δέν τό ε ίπ α  Ιτσ ι εγώ...
’ Εννοούσε πώς ή ιιεγάλη Φυσική, άπ’ δπου 

μελετούσε κι ό Ιδιος. μά πού δέν είχε καμιά σχέ
ση μέ τό πρόγραμμα τού γυμνασίου, δέν τόχε γραμ
μένο έτσι «άχριβώς», Ό  μαθητής χοκίνιζε, κ ι 

τρίνιζε. μά δέ γινόταν τίποτε άν δέν πετύχαινε 
τή φράση «άκριβώς*. Ό  καθηγητής μας ζητούσε 
νά τοΰ λέμε τό μάθημα παπαγαλίστικα. Μονάχα 
βτσι βύχαριστιόταν xa l κουνούσε τό κεφάλι του 
Ιπιδοκιμαστικά. λέγοντας κάθε τόσο μέ σιγανή 
φωνή, σάν κανένας ΙΙάπας στήν άχρόα3ή του:

— Μάλιστα... μάλιστα...
Γιά νά διαβάσουμε τό μάθημά του, διαθέταμε 

όσβς ώρες γιά όλα τ ’ άλλα μαζί. Καί πάλι δέν 
ήμασταν σίγουροι άν είχαμε μάθει καλά τή φυσι
κή ή τ ή Μά τί δ$υτ*ρ*ύοντα μαθήματα
ήταν αύτά, πού δ! μάς άφηναν καιρό γιά τίποτ ’ 
άλλο! Κοντεύαμε νά σκάσουμε άπ’ τό κακό μας 
άλλά σέ ποιόν νά κάνουμε τά  παραπονά μας; 
Ή τ α ν  Ινα καθεστώς πού μάς ε ίχ 3 έπιδληθεΐ τυ 
ραννικά καί ποί) μονάχα άν τελειώναμε θά γλοτώ- 
ναμ · άπ ’ αύτό. θεέ μου, τ ι  μαρτύριο!

Κάποτε είχε άρρωστήσει ό ταχτικός καθηγη- 
"ή€ μας * * »  μάς έκανε Ινας άλλος στή θέση του, 
άπ’ τό σχολαρχείο. ΤΙ άπλά μάς φανήκαν, τί εύ
κολα, καί τά  πειράματα κι οί θεωρίες! Ό  και
νούργιος μάς τάλεγβ σκέτα, χωρίς πολυλογίες, 
καί τά μαθαίναμ» άμέσως, τά ξαναλέγαμε κι 
Ιμ·1ς «μέ δικά μας λόγια». Ά λ λ η  ·ιιά φορά ήί-θι 
ίνας μεγάλος έπιθεωρητής. πού άντί νά μάς έξε- 
τάσβι μάς δίδαξ· τό παρακάτω μάθημα. Τ ί γρή- 
ρα ποί) τό καταλάβαμε,τί Ικανοποίηση πού δοκ.μά- 
σαμβ κι άπό κείνον κι άπ' τόν έαυτό μας! Μά οί 
πιραστικοΐ Ιφυγαν, o iv  πρόσχαροι μο,σαφιραίοι. 
καί μείναμ* ξανά μέ τό στεγνό, τόν άπ&νο καθη
γητή μας. πού ίσως δέ θάηωθβ xt b Ιδιος πόσο 
μάς βασάνιζε, σταλάζοντας τήν ίχθρα σέ γενιές 
μαθητών, γ ια τί θάταν άδύνατο νάύπομείνει συνει* 
δητά τέτια άτμόσφαιρα μίσους.

— « Ά μ α  τελειώσουμε, θά τόν βάλουμε στόν 
τύϋφ. θά τόν καταγγείλουμε στό υπουργείο, θά 
τόν μεταθέσουμε μακριά στις Κυκλάδες! φορερί- 
ζβν μερικοί.

Ά λ λ ά  μόλις Ιπαιρναν τό χαρτί καί φεύγαν, 
ξβχνοδσαν τό θυμό τους, συχωρούσαν καί τόν κα 
θηγητή, άποροφημένοι άπό καινούργιες φροντίδες, 
Αι;0 σκοτούρες δίχως τελειωμό, i i v  είναι άπίθα-

νο χιόλας ν ά  τόν ευγνωμονούσαν δρισμίνοι υπο
ψήφιοι γιά τίς στρατιωτικές σχολές, επειδή τούς 
είχε απαλλάξει άθελά του άπ’ τήν υποχρέωση 
τών φ ρ ο ν τ ι σ τ η ρ ί ω ν .  Μά έμεϊς οΐ άλλοι, τί τοΰ χρω
στούσαμε εμείς οί άλλο·, νά μάς τυραγνάει, νά 
μάς γίνεται έφ·.άλτη< μέ τ ό  μάθημά του καί τις 
φονικές εκείνες— άπ’ όλους τους πιά— εξετάσει*;

Έ νας  άλλος πού μάς παίδευε, πολύ λιγώτε 
ρο δίόχ-.α, ήταν ό «μπακαλιάρος», ό θεολόγος 
μας. Τόν λέγαμε έτσι γ ια τ ’ ήταν ξεραγχιανός, 
πετσί και κόκαλο, μέ νεύρο όμως, όλος άντοχή. 
Συνήθιζε νά μας αναφέρει γιά παράδειγμα τά ονό
ματα: «ό Γιάννης, ό Παύλος, ό Γκίκας». Κι έ- 
μείς άπορού3αμε γ ι ’ αδιό τό τελευταίο, άν βρί
σκεται πουθενά άνθρωπος νά τόν φωνάζουν Ιτσι. 
Επειδή ί ί χ ε  μόνο μιά ώρα τή βδομάδα, μάς 1,3α- 
νε τό μάθημά του επίτηδες στό τέλος, γιά νά μάς 
κρατϊει τό μεσημέρι περισσότερο μιάμιση ώρα. 
Βαριόμασταν πολύ. μάς εχοβε ή πείνα καί καμιά 
φορά σιγοχτυπούσχνε τά πόδια.

Καλότυχοι χαί καλόημεροι! μάς έλεγε έκεΐ- 
νος μέ τήν ψιλή του φωνή. Μόλις χτυπήσει τό κου
δούνι θέλετε νά φύγετε. Έ τσ ι  θά κερδίσετε τή 
βασιλεία τών ουρανών, πού γράφει καί τό ϊερο 
Κδαγγέλιο;

Είχε πάρει μέ καλό μάτι εναν φτωχούλη, 
φουχαρχ. κακοντυμένο συμμαθητή μας καί τοΰ 
έδειχνε σταθερή, άνεςήγητη συμπάθεια. Ό τ ι  δεν 
ήξεραν οι άλλοι, περίμενε νά τό πετύχει αύτός: g

— Έ λα ,  θχ μάς τό βρεϊ τώρα ό Γκύζας... ί  
Καί ό δύστυχος ό Γκύζας ήταν ύποχρεωμέ* > 

νος νά κατεβάσει κατιτί, μιά λέςη, φράση, κάτι 
τό πρόχειρο καί τό κοινό, πού τό περίεργο είναι ι. 
πώς άρεσε πάντα, στόν καθηγητή, σά νά ήΐανέκεΐ- § 
νο πού ίσα ίσα καρτερούσε. I

Είχαμε καί τόν καθηγητή τής γυμναστικής. | 
πού ήταν *νας πρώην δημοδιδάσκαλος, Ιφεδρος.Τή f  
γυμναστική τήν είχε μάθει στό στρατό, μά βαρι- ί 
όταν νά μάς τή διδάξει κι εμάς ή ίσως σεβόταν * 
τή δίκιά μας άπροθυμί*. Μάς κουβαλούσε στήν I  
πλατδία τού ρολογιού ή στήν άλλη τής Άηθοδώ- f  
ρας κι εκεί σκορπιζόμασταν γύρω στά πεζούλια ? 
διαδάζονσας μαθήματα γιά τ ’ άπόγεμα. ενώ ό ϊ 
Κουμπούρας (Ιτσ ι τόν παραγκωμιάζαμε αδτόν) 5 
μάζευε γύρω του λίγους πιστούς—αυτούς ποδ προ- I  
ορίζονταν άπό τάρα γιά εύέληδβς— xal τού έξη- 1  
γοΰσε προφορικά τή σημασία τών άσκήΐβων. άνα«| 
φέροντας καί κάτι άρχαΐα. %

Τί παναπεί υποκλείδιος χώρα’, τόν ρωτοδσ*ί 
κανένας πειραχτικά, ένώ τούς είχε άπαντήσβν* 
πολλές φορές πώς πρόκειται γιά τή μασχάλη. | 

Μά τό μισό χρόνο τύχαινε άπάνω στήν ώρα·| 
του νά βρέχει ή νά ψιχαλίζει κι §τσι μάς χαρί·* 
ζονταν ή γυμναστική, γιά μεγάλη χαρά όλουνών; 
μας, περισσότερο όμως έμενα, πού εξακολουθούσα! 
νά τήν άντιπαθώ μαζί μέ τήν ώδική, τό μάθημα| 
τού Μονάντερου μέ τά χρυσά δόντια. £

Ό  μόνος καθηγητής ποδ τού βίχαν πάρει δλο«| 
τόν άέρα,πού τού έχαναν κάθε τόσο καζούρα, ήτα/ 
ό άμοιρος ό «Μήτρος» άπ’ τό Πέτα. Κάπως ήλΐ| 
κιωμένος πιά. μέ μεγάλα παιδιά, βίχβ τήν άτΏ  
χία νά τά χάνει τόνα κοντά στ' άλλο. άπό τήΐ



ΰπουλη άρώστε«α ποΰ πέθανε κι' ό ΙΙαπαφώτης, 
μέ αποτέλεσμα νά τόν Ιχει ζαλίσει, τό σκλέτιτών 
θανάτων καί νά βλέπει τά  ξένα παιδιά- όλους 
έμ ΐς— οά δικά του, μή βρίσκοντας τγ» δύναμη νά 
τά τιμωρήσει η νά τοΰς βάλει κακούς βαθμούς. 
Μά που νά φαντασθοΰν οί άταχτοι, οί αναίσθη
τοι μαθητές, προπάντων οί «καμπίσιοι*, οί πα· 
τριώίες του, τόν πόνο τοΰ πατέρα, τήν αφορμή 
τής άδυναμίας του' Δός του λο'.πόν νά θορυβούν 
μές στό μάθημα μέ κάτι οβοΰρες ή νά πετοΰν 6 
Ινας στόν άλλον χάρτινα κοκόρια καί νά ξεφω
νίζουν άξαφνα, τάχα πώς τούς χώθηκε άποπίσω 
μιά βελόνα άπ* τό θρανίο.

— Ησυχία, παιδιά! έλεγε ό Μήτρες μά κα
νένας. δέν τόν άκουγε.

Πολλές φορές άφαιρούνταν κι* αύτός, άφηνε 
τό μυαλό του νά τρέχει στά πεθαμένα ή άρ ισ τα  
παιδιά του, και τότε μερικοί αδιάβαστοι λάβαι
ναν τό θράσος κι άντ'ις Ιστορία τοϋ άπάγγελναν 
τό «Πιστεύω* ή τό «Πάιερ^ήμών» δυό τρείζ φο- 
ρέρ, ή κανένα προηγούμενο μάθημα ποΰ ετυχε νά 
τό θυμούνται.

— Πολύ καλά, διάβασες σήμερα! Ιλεγε  αυτός 
άφηρημένα, σηκώνοντας τό κεφάλι τον άπό κεΐ 
ποΰ τό είχε άκουμπήοει στις χούφτες του.

’’Ηταν καλόκαρδος άνθρωπος, Ιλεγε  ολοένα 
άστεία καί τό είχαν παρεξηγήτει, δεν τόν φοβούν
ταν καθόλου. Μιά μέρα ορισμένοι τήζ τετάρτης 
θέλοντας νά γελάσουν μαζί τον. άγόραααν Ινα 
φίδι μέ βγαλμίνα δόντια, άπό κεΐνα ποΰ ε ίχε φέ
ρει κάποιος πλανόδιος στήν άγορά, τόκλεισαν σ' 
§να κουτί καί τόδαλαν στήν τάξη. Τό φίδι βγήκε 
οιγά σιγά καί γλύστρησε κχτω άπ* τά πόδια τών 

. κοριτσιών. Έκεΐνες, άνήςερες, αμέτοχες στό παιγ
νίδι, έβαλαν τις φωνές, πετάχτηκαν έξω ετρεξε 
τρομαγμένος ό γυμνασιάρχης κι’ εγινε μεγά)ο 
πατιρντί. Μά δπως δέ μένει τίποτε κρυφό, έτσι 
ανακαλύφτηκε κι ή συνωμοσία κι άποβλήθηκαν με
ρικοί, πρώτος πρώτος ό γιός τοΰ γυμνασιάρχη ποΰ 
βρέθηκε πρω:αίτιος τοΰ κάζου.

Ό  μόνος ποΰ μάς εΰχαριστοΰσε μέ. τή διδα
σκαλία του, ποΰ σκόρπιζε άλεγρία μπαίνοντας 
οτήν τάξη, ήταν ό μακαρίτης Νίκο Γκΰτης, ό κα
θηγητής τών γαλλικών, Μ 1 όλο ποΰ οί περισ?ό- 
τεροι δέν τά κατάφερναν στό μάθημά του, αγα
πούσαν ωστόσο τόν Ιδιον, γ ιατί τοΰς λογάριαζε 
κι έκεϊνος τους φέρνονταν σά νάταν άντρες πιά. 
’Αντί νά φοβερίζει άσκοπα, προσπαθούσε νά φι
λοτιμεί. Μάς έλεγε κ; άνέκδοτα άπ ’ τή ζωή του, 
γιατί είχε φτάσει ώς τήν Παλαιστίνη· εκεί είχε 
μάθει τά γαλλικά. Και ξεπερνοΰσε δλους τοΰς συ
ναδέλφους του μ’ όλο ποΰ δέν 6Ϊχε πατήσει σέ

• Πανεπιστήμιο.
Έ ξω  στήν άγορά τόν βλέπαμε συχνά νά τρι- 

γυρνάει μέ βλάχους, χωριανούς βέβαια ή συγγε
νείς του, γ ια τ ’ ήταν κι εκείνος άπό βλαχόσογο. 
Αΰιό άρεσε σ* εμάς πούχαμε έρθει άπ' τά βουνά* 
Ιπιτέλους είχαμε στό γυμνάσιο κι ίναν άπ* τήν 
πατρίδα μας. Είχε μουστάκια άνοιχτοκάστανα 
χαί αλυσίδα ρολογιού περασμένη άπ’ τις 8υό με
ριές τοϋ γελέκου του. Μαζί μέ τό μάθημά του 
ί«ανε καί Ιστορία, άλλά μόνο στήν τετάρτη τάξη.

Ιίοΰ τάβρισκε, άλήθεια, καί μάς τά λβγ^  τόσα 
ωραία; Φαίνεται πώς διάβαζε άπ’ τήν Ιστορία Πα- 
παρηγοπούλου, άπ' αύτό τό μυθικό σύγγραμμα 
ποΰ κάποιος συμυαθητής τόχε δεΤ κάποτε σέ μιά 
β.βλιοθήκη.

'Κκδρομές σπάνια κάναμε. Οί καθηγητές μας 
βαριόταν χειρότερα άπ* τήν παράδοση. 2)έ μιά άπ’ 
αΰτές, πού Ιγ ινε  στό διπλανό Πέτα, μέαπλή μνη- 
μόνευση τής ί 3τορικής μάχης, ό Νίχο Γιώτης πι
άστηκε στό χορό μαζί μέτούς μεγάλους τραγου
δώντας λεβέντικα, σά βουνίσιος ποΰ ήταν:

"Ενα νερό, κυρά Βαγγελ ιώ ,
§να νερό. κρύγιο νερό...

Ά λ λ η  μιά φορά, ποΰ καναμε στό πρωτότυπο 
τό γνωστό ποίημα τοΰ Ούγκό γιά τό χαλασμό τής 
Χίου, ό Γιώτης μας διάβασε καί τή μετάφραση 
τοΰ Ιίαλαμά, χωρίς νά χαλάσει τά μούτρα του 
άπ’ τή δημοτική τοϋ κειμένου. Ή τ α ν  κι ό ΐδισς 
μισοδημοτικιστής. ό μόνος άπ’ όλο τό γυμνάσιο.Ή
ταν κι ό μόνος ποΰ κάτι διάβαζε §ξω άπ’ τά σχο
λικά, ποΰ ΙνιωΟ; κάτ*. άπό λογοτεχνία, μέ τήν 
οξυδέρκεια τοΰ όρεινού, μέ τήν έμφυτη καλαι
σθησία του.

Μίνο Ιμείς δέ νιώθαμε τίποτε άλλο παρα
έξω άπ’ τά έπίσημα μαθηματά μας κι άπ* τήν πα
ράνομη ασχολία μας. τή φιλολογία. Μιά συμμα- 
θητριά μας ψ-.Ουρίζονταν πώς κάτι εκανε πώς κά
τι έπαθε μ' §να γειτονά της φοιτητή. Ή τα ν  
στρουμπουλή, ροδοκόκινη/σά γινωμένο ροδάκινο. 
Μά έμεις δέν είχαμε μάτια νά τή δούμε. Καί 
στις μικρότερες τάξεις άρχισαν κιόλας ν ’ αλλά
ζουν ραβασάκια. Τέτια σκάρωναν αύτοί. ποΰ κά
πνιζαν τώρα τσιγάρο, ποΰ πήγαιναν καί στό νεό
φερτο κινηματογράφο σπαταλώντας τά  χρήματα 
τών γονιών τους.

Έμεις  Εξακολουθούσαμε νά διαβάζουμε τρι
γωνομετρίες καί νά συζητούμε γιά  τά είδωλά μας.

— Ό  Καρκαβίτσας, ό Χατζόπουλος, ό Βιζυη- 
νός... ελεγε στοΰς μακρινούς μας περιπάτους ό 
Παπαθανασίου καί προφέροντας αΰτά τά όνόμα- 
τα ήταν σά νάβγαινε γλυκασμός άπ* τά χείλη του.

'Ωστόσο είχε πάρει τήν άποφασή του έκεΐνος: 
θά πήγαινε στή Στρατιωτική ’ Ιατρική Σχολή. θά  
φοιτούσε δωρεάν καί θάβγαινβ γιατρός, τ ί  άλλο; 
Έ κ ε ϊ  ετοιμάζονταν νά πάει κ ι ’ ό άλλος άριστοΰ- 
χος, ό Κουτσαρίδας, ποΰ είχε κι άδ2ρφό δημοσι
ογράφο στήν 'Αθήνα, Οί άλλοι σχεδίαζαν γιά τή 
Σχολή Εΰελπίδων, γιά τό Διδασκαλείο ή τή Χ ω
ροφυλακή* μ’ ένα χρόνο έβγαινες τότε δάσκαλος 
ή νωματάρχης. Πάντως οί στρατιωτικοί κλάδοι 
είχαν σίγουρο ψωμί, αΰτό τόβλεπαν όλοι. Καί τά  
φτωχά χωριατόπουλά τραβούσαν κοπάδι κατά κεΧ.

Κ ι έμεϊς, £γο> με τό Νάκο, ποΰ 0-ά καταλή
γαμε πιά; Έκεΐνος είχε κάποια βλέψη για τά 
νομικά, ί-)ά δέχονταν νά τόν στείλει υ πατέρας 
του πέρα; Έκεί είχε κι εναν ξάδερφο, ύπάλληλο 
σέ μαγειριό* κάτι μπορούσε νά γίνει, " θ σο V1® 
μένα, πολλά γυρνοϋ.σαν στο μυαλό μου. Ό  πα
τέρας προτιμούσε νά μέ κρατήσει κοντά του,κα
νονιάς με δάσκαλο, άλλά μπορούσα π ιά ν 'ά ν ο ί ·



h i
if·:'«ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ» ·£·

ξω  τά δικά μου φτερά. Τ ι  νάκανα άλλο στο 
χωριό;

Κάποτε ζητούσαν στήν "Αρτα  ενα γραφέα 
στήν Τράπεζα  'Αθηνών. Κάποιος με π α ρα ίνη σε  
καί πήγα νά δώσω εξετάσεις- Ο ι υποψήφιοι ήμα
σταν τρεις μιά τεταρτοετής τοΟ γυμνασίου» ένος 
τελειόφοιτος τής νομικής κι εγώ. Τή  μαθήτρια 
μπορούσα νά τή βάλω κάτω, άλλά εκείνον τόν 

.ξυλιά ιόν τρ·-α>τάρη, πού ήταν και καμπούρης 
μάλιστα, σημαδεμένος; Ή τ α ν  φανερό πώς ή τύ- 
χτ] δέ μ* έσπρωχνε γιά δώ, μ* έσπρωχνε άλλου, 
μακριά, στό άγνωστο κι άλαργινό.

Ή μ ο υ ν  πιά άνταποκριτής στήν - ’Η πειρώτι
κή Ή χ ώ »  καί τά φύλλα μούρχονταν στό γυμνά
σιο φανερά στ' όνομά μου. "Εσνελχα μεταφρά
σεις στό *Μπουκέτο> κι άπ* τήν τελευταία σελί
δα τίς έβαζαν τώρα μέσα, μ’ εϊχαν προβιβάσει. Τ ί

ομορφα ήταν νά γράφει κανένας στά περιοδικά 
καί στις εφημερίδες, νά βλέπει τ ’ ονομά του κά
τω  άπ’ τή οΝεοελληνική Ποίηση»! Τ ί  σπουδαία 
ήταν, άπ’ τήν άλλη μεριά, ν* ανεβαίνει κανείς 
τις σκάλες τού γυμνασίου ξεθάρευτα σά νοικοκύ
ρης, καί νά τον κοιτάν άπό κάτω μέ θαυμασμό 
τόσα μάτια!

*Ώ, άν μπορυσε νά πετύχη κανείς αυτόν τόν 
περίφημο συνδυασμό, λογοτέχνης καί καθηγη
τής! άν μπορούσε κανείς νά συνδυάσει εργα
σία καί φοίτηση, γιά νά πετύχε ι καί τούς δυο τ ί
τλους μσζί! Πώς πρόκοψαν τόσοι άλλοι; Θά πά
λευα κι εγώ. Θά σπούδαζα δουλεύοντας. Αύτό 
ήταν ή ανώτερη φιλοδοξία γιά ενα νέο σάν εμέ- ,* 
να. "Ε ν ιω θα  κι όλα πώς είχα γίνει σκλάβος τών ! 
ονείρων μου, πώς είχα δεθεί γιά πάντα μέ τό ; 
ριζικό μου. (Παγκράτι 1918)

Σ Α Ν  Ε Π ΙΛ Ο ΓΟ Σ

ΚΟΝΤΟΣ ΦΑΛΜΟΣ
*Ήμουν μιά σταλιά παιδάκι, 
μ* Ιλεγε δ πατέρας Γάκη 
και μέ βλέπαν τοσοδούλη 
στο σκολιό μέτό τσατσούλι.

Μά ζηλεύοντας τή χάρη 
ίου τσοπάνου του έξοχάρη, 
γράμματα ί ^ λ α  νά μάθω 
νά μήν χάνω οί>τ' $να  λάθο.

Πήγα στά Κατσανοχώρια, 
νάμαι άπ’ τονς δικούς μου χώρια 
και τής ’'Αρτας τό γ;οφνρ: 
μ* εΐχε χρόνια μουσαφίρη.

Τό παιδί τής Πλατανούσας 
(χωριατόπουλό, ιό νού σας!) 
γράμματα ήθελε νά μάθει 
και κατάντησε στή Βάθη.

Μή ρωτάτε παρακάιου,- 
πο:ά ήταντά καλά υστερνά tow. 
Γιά σπουδάματα δποιος τρέχει, 
διάφορο τή φίώχια του Εχει.

· #:4ί'
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Η ΣΕ Λ ΙΔΑ  ΤΩ Ν  ΝΕΩΝ

' Σ Ο Υ  Σ Τ Ε Λ Ν Ω
Τό τελιυταίο γαρύ^αλο π’ άπόμεινε σΓή γλάστρα 
μέ τό θλιμμένο τό άοωμα σου στέλνω καί στερνό 
μαζύ μ5 αυτό χαιρέτισμα. Μέ τά φεγγοβολά άοτρα 
πού βλέπεις στό σιερέωμα κάποιο άναφυλητό

Σου στέλνω μέ τό σύννεφο η  αλάργα ταξιδεύει 
τόν βουρκωμένο πόθο μου και τήν στ6ρνή μου *ύχή 
Καί τ* άγεράκι ανάλαφρο, γλυκά πού σέ χαϊδεύει, 
γιά νά σου λέη τον πόνο μου σιγά, σάν προσευχή.

Σου στέλνω κι ένα δάκρυ μου δίχως θωριά καί χρώμα 
τό τελευταίο τό ΰατατο γ ά νά σου πή δειλά 
Ελπίδες, πόθοι μου όνειρα, πώς κείτονται στό χώμα 
σά σκόρπια ροδοπέιαλα, σά λούλουδα απαλά*

Ρ Ω Μ Υ Λ Ι Α  Ν Λ Σ Ι Ο Υ

Ξ Ε Κ Ι Ν Η Μ Α  .

Όλόθερμο 
τοΰ ήλιου τό φίλημα 
στ' ολόγυμνο τής πλάσης σώμα.

Ι  Τό φως παντού. Πα\τοΰή ξωήΙ··

I  Χαμόγελα, γλυκότονο τραγούδι,
• παρα^εισένια ευωδιά 
. γινηκαν ο! όλόξανθ*ς αχτίδες 

χαθώ: στοργικά 
άγγιξαν
ιά ρόδινα  χειλάκια ϊ ώ ν  π α ιδ ιώ ν  
τά ζωηρά κορμάκια τών πουλιών 
καί τ ’ ανθισμένα λουλούδια τών κήπων μας,

Τό φως παντού, παντού ή ζωή... ■

Καί μεις μέ βλέμμα . 
γεμάτο φως,
μέ τήν καρδιά μας πυρωμένη
άπ’ τήν ζίοοποιό τοΰ ήλιου _ , .
Την θερμότη, . 
άδερφωμένοι,4 ,■*. *&μει<5 ·
ή Νιότη
ξεκινούμε μέ τόν ήλιο Ινωμέ\Οι 
toitaf) τήν φωτόλουστη αυγή...

, Τό χτές 
εσβήστηκε σιό φώς!..

Τό χτες _ „
τ ' απέραντο βουβό νεκροταφείο, 
ή γλώσσα άπό τίς φλόγες, 
ο! σωρ^ί άπ' τά ερείπια 
τό συρματένιο στρατόπεδο, 
τό χίες , e , 
ή αγωνία καί ό τρόμος 
ή πεΐνα καί τό δάκρυ 
ιό μακρόσυρτο, μονότονο, 
κλαψιάρικο τραγούδι * '
τού θανάτου, '
to χτες - 
για πάντα εσβησβ
καθώς εμείς, -. . 1
γεμάτοι φώς, ' ' . . ,-
γιά μιά μεγάλη ξεκινήσαμβ ' k · 
Δημιουργία* ' ’ .

Γιατί Ιμεΐς ..
ξέρουμε νά δίνουμε τά χέρια 
γιά ν* άγκαλιάσουμε τόν ήλιο, 
νά ζούμε μέ τό φώς*
τό φωτοβόλο πνεύμα τής Ειρήνης .
καί νά κλείνουμε βαθειά μέσ? τή καρδιά μας, 
τ ' άτλάζι τό γαλάζιο τ ’ οίίρανού 
καί τόν δλόλευκον άφρό τής θάλασσάς μα^ 

t f l K Q Z  A J fT ,  T E I f T A #
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Μ Α Ν Θ Ο Υ  Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ Ο Υ, Ka9nvnio5 .

ΑΠ’ ΤΗ ΖΩΗ TOY X. ΧΡΗΣΤΟΒΑΣΙΛΗ
Ό  άείμνηηο; πατήρ μου Γεώργιος Β. 

Σωτήρης εις τά ανέκδοτα άπομνημο\εύμα
τά του αφιερώνει πολλάς σ?λίδα; εις διάφο
ρα περιστατικά τή; ζωής του Χρηστοοασί- 
λη. Μέ τόν Χρηστοβασ;λην έγνωρίσΟη κα
τά τά τ ·λη  τοΰ ’ Ιουλίου τοϋ ετου; 1881 είς 
τό Μεσδάνι της Καρδίτσας, ε!ς τό όποιον 
υπηρέτησεν ώς διδάσκαλος άπό τη; lcS ’ Ιου
λίου 1881 μέχρι τής 30 ’ Ιουνίου 188(5. 
Κατ' αύτήν οέ τήν έποχήν ό Χρηστοοασί- 
λης ύπηρέτει ως έπιστάτης είς τά εκεί κτήμα
τα τού Χρ. Ζωγράφου. ’Αδελφική, ειλικρι
νής καί άδιάρρηκτος φιλία συνίδεσεν αυ
τούς, δπως τόν Όρέστην καί ΙΙυλάδην, Ά -  
χιλλέα καί Πάτροκλον, οπω; αναγράφεται 
είς τά άπομνημονεύματα. Ούδέν ήδηήθη 
νά τήν διάλυσή, ούτε ό έπι 24 όλόκληρα 
έτη χ ω ρ ισ μ ό ς  των. CH άλληλογραφία των 
ύπήρξε τακτικωτάτη καί δπου έπήγαΐνε ό 
Χρήστος πάντοτε ένεΟυμείτο τόν Γιώργη 
του ή Δάσχαλό του, δπως τόν, άπεκάλει.

Κατά τά πρ&τα Ιτη  τή; γνωριμία- των 
διέμενον μαζί, μαζί διή^χοντο τόν περισ
σότερον καιρόν, δπου έπήγαινεν ό §νας έ- 
πήγαινε καί 6 άλλος, τήν χαράν καί λύπην 
τοΟ ένός συνεμερίζετο καί 6 άλλος, δπου 
έπήγαινεν ό ίίνας διά νά διασκεδάση τόν ά· 
κολουθοΟσε καί ό άλλος καί καθόλου δέν 
ίχωρίσθησαν κατά τήν πενταετίαν 1S8I 
— 1885. .

Πάντα τά ποιήματά του καί διηγήμα- 
τά του ό Χοη^τοβασίλης, πρίντά δημοσίευ
ση άπέστελλεν είς τόν Δάσκαλό του γιά 
νά (6fj καί βύχαριστηθή, δπως αναγράφει 
είς δύο ίπιστολάς του. Είς δέ τά άπομνη-
ί ,ονεύματα ό Γ. Σωτήρης αναγράφει τά 
ξής: «Πλήρη τά ποιήματα καί διηγήμα

τα ίστόλιζον τήν πενιχράν Βιβλιοθήκην

μου μέχρι τής 12 Ό*τωβρίου 1893, όπότε 
έπροΕόθην είς τού; Τούρκους ώς άντικαθε* 
στωτικός καί συ' εννοούμενος μέ τόν Χρη- 
στοοασίλην εναντίον τής Τουρκίας. Τότε ή 
σύζυγός μου π^ολαβοΰσα κατεκαυσεν αυτά, 
coats είς τήν μετ' όλίγον γενομέ’.ην ερευ
νάν δέν εύρέθη τίποτε, έκτό; επιστολών τι- 
νων καί μία φωτογραφία τοΟ ΧρηστΒασί
λη, τήν όποιαν δέν είοον^ cl έρευνώντες.»

Έ  μ'α άπό τάς έπιστολάς Ιχει ές έ;ής:
Σούλι 9 Άλωναριοϋ  1920

"Αγαπητέ μου Γεωργό
---- *........... ·. / ί

*Ρσύ εχεις μανία νά ϊδής δημοσιευμένο τό I 
ποίημα τών Εβραίων, νομίζοντας οτι ή δημο- V 
σίευση 0*ά πρόσθεση τίποτε στήν άξια του: Aev h 
μ* ενδιαφέρει αν δημοσιευτώ κόρα ή υχι, Οά y 
δημοσιευτη με πολλά άλλα μου ποιήματα σέ ί
διον τόμο’ είσαι ευχαριστημένος; Επειδή δέν* 
εχω εδώ τήν Βιβλιοθήκην μου γιά νά κάνω τους# 
χαρακτηρισμούς τών Μακαβαίων, τής Ιουδή-^ 
ί)ης, τής ΈσΟήρης, τής Σωσάνας, σέ παρακαν. 
λώ νά μοΰ τούς κάνης καί νά μου τούς στείληςγ 
νά τούς περιλάβω σ ’ ενα πρόσθετο δεκάστιχο.| 
Βάλε καί κανέναν άλλον ακόμη. Είναι πολύ όρ- 
Φή ή σύσχασίς σου. Μπράβω, Δάσκαλε.

Ή  άλλη είναι ή έξί)ς:

Γιάννινα 18)9)921 |
Αγαπημένε μου Γιώργο , ?

Λυπήθηκα πού δέν είμουν οταν ήρϋ*ες έδώϊ 
Λάβε τήν απόδειξή σου. “Κγεινε ή έγγραφή την 
στήν Εφορεία . ί,Ιααι έν τάξει, Έ γ ώ  είμαι πά? 
λε γιά χωριό. Χωρίο  κι* άπ  ̂ εκεί Ά θ τ|  
να. Σοΰ στέλλω τό τελευταίο μου ποίημα ('$ 
Είναι σαλαιοποιημένο στήν τελευταία σελίδ<$ 
«λλ* εσύ Μ  τό καταφέρω; νά τύ βάλης  ̂ στή£ 
Ό'έση του. Στήν Κυρά'—Λένκω χαιρετισμούς ώ»]

1. Πρόχβιταί
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ολου; καθ-ώς και στόν αγαπητόν Χ α τ ζή — Μάν· 
θον ( 1).

Σέ φιλώ αδελφικά, ό δικός σου

X. Χρηστοβασίλης

Εις τα; έ πιστολά; πού έγράφοντο άνα. 
μεταξύ των π.»ήν άλλων άναγράφον:at γ\ώ* 
μαΐ διά διάφορα ζητήματα, ακόμη δέ καί 
ένδόμυχοι σκάψεις καί κούφιοι σκοποί. 0(3· 
τω εις μίαν έπ’στολήν ό Χρηστοβασίλης 
γράφει «... Σωστό έγκυκλοπαιδικό λεξικό 
είσαι στις γνώοες τής 'Αγίας Γραφές. 'Ο
μολογώ δτι δεν σέ φτάνω.» είς άλλην«... 
τό Δχμοΐΐκό Σχολείο θέλβ: δημοτική γλώσ
σα. Ά λ λ ’ ή Δημοτική Γλώσσα είν*ι πολύ
μορφη. Πρέπει νά γίίνη μιά έργασία γλωσ
σική. Νά διαιρηβ^ ή Ελλάδα σέ γλωσσικές 
Περιφέρειες 5— 10, δσες μπορεί να διαι
ρεθώ 1) Ηπειρωτική Περιφέρεια 2) Μακε
δονική 3) θρακική, 4) Κρητική, ό) Κυ
πριακή, 6) Χιώτικη, 7) Κυκλαδική κ.τ.λ.

Κατ’ αύ;όν τον τρόπο,  νομίζω, θά μπο
ρούσε νά λυθ^ τό ζήτημα τής Δημοτικής 
Γλώσσας στά Δημοτικά σχολειά ..»

Είς άλλην συνιστα είς τόν Γιώργο του, 
βτΐ ούτος κατεγίνετο είς τ?]ν πο'ησιν, δ 
Χρήίτο;, νά άρχίση κατά πρώ:α άπ’ τόν 
δεκαπεντασύλλαβο, ά>; εύκολώτίρο μέτρο. 
Είς άλλην δέ 6 Χρηστοβασίλης γράφε ι «... 
Μώγραψαν άπό τά Γιάννενα δτι έ ν έ σ κ η- 
ψ ε έκίΐ (γιά καλό έννοειται, άλλά μου ά
ρεσε ή λέξη ώς άντίθεση τοϋ κ ό π ι α σ ε )  
ή Κυρά— Λεγκω. Έ χ ιι ένα κακό, μοΟ γρά
φουν, δτι έρχεται καί φεύγει« σ ά ν  ό ν ε ι 
ρο» .  'Ο χαρακτηρισμός αύτός (« σάν όνει
ρο» είναι τής Δάφνης. Τί εύυυχισμένος, πού 
Βάειμουν, άν ή Δάφνη εϊταν Δάφνης,»

Είς άλλην έπιστολήν ό Χρησ:ο^α3ίλη; 
γράφει τά έξης:

’Αγαπητέ μου Δάσκαλε
Σοΰ επιστρέφω τό χαρτί τής αγοραπωλησίας.

1. Ουτω έκάλδΐ τόν γράφοντα.

Κάποτε μώγραφες γιά τό πάθ-ημά σου σιήν Έ κ · 
κλησία. Νομίζεις, Δάσκαλε μου. ύτε είσαι ρτόν  
καιρό, πού βρίσκοσουν στό Μεσδάνι καί σηκο- 
νες τά κεραμίδια τής Εκκλησίας μέ την φωνήν 
σου στήν «δ ιά — πασών», καί σέ θαύμαζαν 01 
Μεσδανϊτες γιά μεγάλον Δάσκαλο**; Πάει έκεΐνος 
δ χρυσό; καιρό;, δ ^Χρυσός αΙώνας» τής ηλ ι
κίας μας, καί τώρα βρισκόμαστε στό χείλος του 
τάφου, καί δέν χρειάζονται φωνές καί κ όπ ο ι ..

Οί Γύφτοι ... Αύ ιά  πού γράφεις γιά τούς 
Γ ύφτους, δτι εϊταν στήν υπηρεσίαν τοϋ Ξέρξη, 
ή δτι κατάγονται άπό τήν Αίγυπτο, δέν είναι σ ω 
στά. Οί Γύφτοι είναι {σήμερα) τρ ιών  ε ιδών  καί 
μιας καταγωγής: Γύφτοι νομάδες καί Γύφτοι 
εγκατεστημένοι σέ χωριά, καί Γύφτοι Χ ρ ισ τ ια 
νοί *Ολοι;οί Γύφτοι είναι μιά γενιά. Κατάγονται 
κι* η ο θα ν άπό τής Ίνδ ί  ς. Οί Χριστιανοί έχα
σαν τήν αρχική τους γλώσσα καί θρησκεία. 
Γ1ιί)α\όν δμως οί Χριστιανόγυφτοι νά δ ιατηρούν 
κρυφά καμμιά ανάμνηση καί καμμιά τελετή τής 
αρχαίας τους θρησκείας. Οί Γύφτοι έν γένει 
δέν έχουν καμμιά σχέση μέ τήν Αίγυπτο. Ή ρ ·  
■Οαν μόιον άπό τήν Αίγυπτον, καί γ ι ’ αύεο λέ
γονται Γύφτοι (Α ιγύπτιο ι— Γκόφτ— Ινόπτες). νΑ ν  
ήσαν Αιγύπτιοι, θά  εϊταν κι* η γλώσσα , τους 
Λίγυττισκή κοπτική σωζόμενη στήν Αίγυπτο, 
ένώ elvai σανσκριτική διάλεκτο.. :>

Τον ’ Απρίλιον τοΰ 1882 ό Χρηστοβα- 
σίλης έγραψε γιά τόν Γιώργο του τό έξης 
ποίημα γιά τη γιορτή του.

«Τ φ  Γεωργίφ 13, 2ω τήρη  Μεσδάνιον 23 ’Α 
πριλίου 1882
«Π ο ιό ;  ξέρει Γεωργό μ* ό καιρός κι’ ή μοίρα

 ̂ [έχουν γράψη
«ποιος ξέρει ποιόν προτητερα τό μνήμα ι^ά τόν

, „ . , . \γάνη
«δλω ; διόλου άγνωστον τό μέλλον δέν μιλάει. 
«Μόν* περιμέν’ άναίσΟητον, κι’ άναίσ&ητον τη*

[ράει.
Ι«  ,  y \ /  V  «  t  «  _

εω^γο μ εγ(ΐ) προτητερα αν μπω στον κρυο
[τάφο

«Κα ι άν τό μάτι σου ίδή ετούτα πού σου γράφω  
«είς τήν ασήμαντη αυτή καί λερωμένη άκρη, 
«θά  χύσης γιά ενθύμηση, τοϋ Χρίστου ένα δά* 

’ ίκ<?υ;
X. Χρηστοβασίλης

Καί πραγματικά τό δάκρυ αύτό γιά έν- 
Θύμησι έχύθηεπΐΐτα άπό πολλά χρόνια *α- 
τά τόν θάνατον τοΟ Χρηστοβασίλη, δπως 
θά Ιδωμεν κατωτέρω.

[Σ t> ν e χ ί ζ β τ α ι ]

■H: λ



ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΣ -- ΠΕΛΛΕΡΕΝ

Ό  Γεώργιος Χατζής γεννήθηκε στά Γιάννινα τδ 1S81. 'Αφού τελείωσε τή Ζωσιμαία 
Σχολή, γράφτηκε στήν ‘ Ιατρική Σχολή τοΰ 'Αθηναϊκού Πανεπιστημίου. Μά τά οικονομικά 
του ήταν λιψά κι' έ τ ι ι  αναγκάστηκε ν' αφήσει σιή μέση τίς σπουδές του καί νά γυρίσει στά 
Γιάννινα. Το 1906 διορίστηκε κοινοτικός δάσκαλος σιή Βούρμπιανη Κονίτσης κι* άπό τό 
1909— μετά τήν ίδρυση τού Πολιτικού Συλλόγου -  διηύθυνε τήν εφημερίδα « νΗπειρος-». *Η 
φλογερή άρθρογραφία στάθηκε ή αιτία νά καταδικασθή σέ -θάνατο και νά ριχτεί στά μπουν
τρούμια τοΰ Γιαννιώτικου Κάστρου, άπ* δπου, υστέρα άπό π ο λ ύ μ η ν η  κάθειρξη, βγήκε στις 
21 Φεβρουάριου 191 Μ, όταν ό Ελληνικός στρατός απελευθέρωσε τά Γιάννενα. Τό 11)14 μετά- 
φερε στό ’Αργυρόκαστρο τήν « νΗπειρο* τήν όποία κι* έβγαζε έκεϊ όλο τό διάστημα πού 
κράτησε ό πολυθρύλητος Βορειοηπειρωτικός αγώνας. Ά π ο  τό 1915 ώς τό θάνατό του—24 
Φεβρουάριου 1930— έμενε σιά Γιάννινα, όπου κάτ<» άπό σκληρές πολλές φορές συνθήκες έξέ- 
διδε τήν <?. "Ηπειρο» πού στάθηκε τήν περίοδο αυτή τό μοναδικό κάτοπτρο τής πνευματικής 
ζω ής  τής Ηπείρου.

* * *- *
Ά π ό  πολύ νέος εμφανίστηκε στά * ελληνικά γράμματα μέ τό ψευδόνυμο Π ε λ λ ε ρ έ ν. 

’Ασχολήθηκε μέ ολα σχεδόν τά ειδη τού λόγου, κυριώτερα δέ μέ τήν Ποίηση, τό Θέατρο 
καί τό χρονογράφημα, "ο , τ ι  έγραψε φέρει ανεξίτηλη τήν προσωπική του σφραγίδυ. Τό ποιη
τικό του ποτήρι είναι μικρό άλλά είναι όλότελα δικό του. Στό θέατρο έκαμε αληθινή επα
νάσταση. ’Ανέστησε μέ απλά σκηνικά μέσα τόν άπροσδιόνυσο στά σύγχρονα μάτια χορό τής 
'Αρχαίας Τραγωδίας Χαρακτηριστικό τής τεχνοτροπίας ίου αύτης είναι, κυριώτερα, το τρί
πρακτο δράμα «Λ ιάνα  *Αρσά» όπου ένα πρόσωπο, ό Πάτερ ’ Αγάπιο., είναι σάν τό μάτι τής 
Μοίρας, πού ολα τά παρακολουθεί καί τά καταλαβαίνει χωρίς νά εμποδίζει τή φορά τών 
πραγμάτων, πού μοιραία θά πάρουν τήν προδιαγεγραμμένη πορεία τους... Ώ ς  χρονογράφος 
κατώρθωσε νά συζεύ;ει αρμονικά τή δημοσιογραφία μέ τή λογοτεχνία, τό επίκαιρο μέ τό 
παντοτινό. Ό  ΙΙελλερέν έβγαλε αρκετά βιβλία, άλλά τό περισσότερο έργο του έμεινε μισοτε
λειωμένο, όπως τό τετράπραχτο δράμα ιου « Ή  Κυρά— Φροσύνη», ή ηπειρωτική μπαλλάν- 
τα < Ό  Ιΐύρρος*. Τελειωμένη, άλλ* ανέκδοτη έμεινε ή σειρά τών χρονογραφημάτων του μέ τόν 
τίτλο « Ισ το ρ ίε ς  δίχως ιστορία > ή cK igx ip  δραματική αλληγορία σέ 3 πράξεις, καί τό μονό
πρακτο «Ύ π ερ τά τη  θυσία».

Τά  έργα, πού έχουν κυκλοφορήσει, σέ βιβλία είναι τά εξής; «Ρίμες* (τραγούδια) 1906, 
«Δαχτυλίδια» (τραγούδια) 1908, *Ντελή Ό ρμ άν »  (ό λόγγος τού τρελλού) επικολυρικόν ιρα- 
γοΰδι 1908, «Μέλι καί Φαρμάκι» (τραγούδια καί Σονέτα) 1918. « ‘ Ηφαίστεια* (τραγούδια καί 
Σονέτα) I 9 i 6 , τό « Κα τη ραμένο ν ΙΤεριδέραιον* (δραματικόν παραμύθι δύο πράξεις καί 
πρόλογον) 1908, «Λ ιάνα  Ά ρ σ ά *  δράμα σέ τςηα μέρη, 1926. «Το  μυστικό τού Κάστρου:» ‘ Ιτο- 
ριακά τινακαί κριτικά σημειοηιατα επί τής οναμασίας τής πόλεως Ίωαννίνων, 1926.

Μέ τό έργο τού Πελλερέν άσχολήί)ηκαν πολλοί λόγιοι. ’Αναφέρουμε πρόχειρα τόν πρό- , - 
λογο στό * Κστηραμένον Περιδέραιον» τού Νικολάου Πολίτη, τόν πρόλογο στά « 'Ηφαίστεια» * 
τού Κωνσταντίνου Καζαντζή, τά πυυλογικά κριτικά σημειώματα στή «Λιάνα Ά ρ σ ά »  τών Ά λ -  
κιβιάδη Κοντοπάνου (Λ. Κ.) καί Ά λ κ η  Μυρσίνη (Κριτικού) τή διάλεξη στή Θεσοαλονίκη f
τής Χρυσάνθ’ης Ζιτσαίας, τή σκιαγραφία τοΰ Πάνου Φάντη «Γεώργιος Χατζής— ΙΙελλερέν» *
( ‘Ο  ποιητής, ό θεατρικός συγγραφέας, ό πεζογράφος) τό πανηγυρικό φύλλο τής « ’Ηπείρου» *
(Φεβρουρίου 1930) γιά τό θάνατό του οπού έγραψαν οί Άλκ, Κοντοπάνος, Ιαχής  Σιωμό- 4
^ουλο^, Β. Γχορτξή^ καί άλλοι, Γ

Π. φ. 1



»

« Η Π Ε Ι Ρ Ω Τ Ι Κ Η  Ε Σ Τ Ι Α »

. ' . . Τ’ Α Ν Ε Κ Φ Ρ Α Σ Τ Α
-  .  .  - V

Τό τραγούδι ποΰ σου γράφω, δεν έτέ'ειωσ&ν ακόμα...
Κι* δμως τώρα είν* εξαίσιο, παρά σαν θά τό τελειώσω.
Τόσο μιά κρυφή αρμονία τρυφερής μπαλάντας τόσο, 
τόσο μέλι καί φαρμάκι και-στό νοΰ μου και στό στόμα,

» (βνθι νοιώθω την ψυχή σου, άνθι και τ* αβρό σου σώμα!) 
ώ! πώς μεσ* σενα τραγούδι >ά μαορέαω νά σκλαβώσω;
Στή φτεροΰγα ποιου εξα'σιου σιίχου ωραίου νά σου δώσω 
τον περίπαθο τόν ήχο και τ* ά\έκφοαστο τό χοώμα,

που γλυ <ά ό Νους μου νοιώθει κι* ή ψυχή μου και τό Σώμα; 
Τρυοερή άρμονα θ^ία, ενα αβρό, απαλό σάν χνούδι, 
ανθ», άνάνοιχτο, παρθένο, είναι τ* άγραφ > τραγούδι...

*Άσε με κρυφά ν* άκοΰω τό ρυθμ\ του ετσι ακόμα! · 
κα'ιτ* άσύλληπτό του μΰρο, μή μέ παρακάλιο τόσο 
σενα εφήμερο τραγούδι μην ζήτας νά σου σκΙαβώΊω...

/

*

" Φ Α Ο Υ Σ Τ , ,

- . Χ · 
Στοχάσματα είχονίσματα και σχήμαία τοΰ Νοΰ μου, . '
κι* οσες εΐκόνρς έπλασα κι' άνΘρο)πο\ς κι* δ<ια πλήθια .
στοχάστηκα ίοτορήαατα, τραγούδια, παραμνθια - -

| — γλυκοσκοπό και σταλαγμό ίου κάθε ρεμβασμού μου—

ϊ ήταν δ πόθος μάιαιος ποΰ μώσχιζε τά στήθεια:
| *σχήμα νά δώσο) στή φωνή κάθε Ραθιι.οΟ καϋμοΰ μουΙ..» ■
Ε *Άχ! τώρα πόσο άπλα ή Ζωή φαντάζα μου κι* ή Αλήθεια  '  ■ ’
Ε καί τοΰ φευγάτου κάθε μιά στιγμή κλαίω τοΰ καιρού μου!

Τ(όρα ή καρδιά μου πόθησε νά τΓ>αγ«.υδήση κάτι, '
Ι  _ κατι απλό κι* Ανθρώπινο κι* έγ^άοδια ιρυφίρό.*. · * * -
Ι  Τής κρύας Σκέψης τ ’ αΰοτηρό βαρέθηκα παλάτι, * .
\y t *

> στήν καμαρούλα σου, *Αγνή, θέλω νά καταιβώ... *
Νά νοιώσω πλάι σου, ώ γλυχειέ, ώ κρίνε νηέ τ* * Απρίλη, 
σαν κΰμα Φως, Ζωή, Δροσιά στ* οίνίΗ— νηό σου άχείλνί



7*2 «ΗΠείΡΟΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ»

, Θ Ε Λ Ε Ι Σ ;  -

Μέσ' ιή  φτωχούλα τούτη Γης χαθείς ο,τι ΙΑει δίνει: 
χάρμα καί φως τοΰ Ή λιου  ή γλυκεία φεγγοβολή βερμότη, 
τ* άστέρια ιην αΐά,πα τους άνέκςρραϋτη ‘Οραιότη,
Ζωή ό άγέρας— κι' Ουρανός γα/άζια Κα'ωσυ*η.

Γλυκοιραγοΰδι to χουλι. Και τ* «νδι μΰρο χύ-ει. ,
Τό τρυφερό τη; χλόασμα τοΰ κάμπου ή αχαλότη.
Τό χόρδισμά τνυ τό δεντρί' τό γελοίο της ή Χ ι^ η  ‘ ,
κι’ ή χ ε τ α  ο ύ ΐ-α , ο β ύ *ο ν ισ ς , μ*τ<Γ:ΐ τάφο ^φηντ...

'Εγώ μονάχα, άγάπη μου, b i r  b/ ω  τι νά δώσω -
άλλο '*6 τούτη τή* καρδιά, τή φ /ογομενη τόσο, '
χοΰ σαν άστέρι τήν κνττώ νά xaig στό μερονύχπ.,.

Θέλεις; Τολμάς <πό αύρινο, στό ψλογερό τη; δίχτυ, ^
την τρυφερή καρδιά σου, ει«, μαζί μου να rainfkoag;; 
Θέλει;;— Μά δχι! μην ζητάς μ* εμέ, » '  εσύ, νά λυώοος!..

*

Μ Ν Η Μ Η  -

Καλότυχος δχοιος μχορά νά θυμηΟή'.... Βυθίσου 
στης Καστ ιλίας το νερό. στης μνήμης σου τά Ράθη. 
καί καθετί, χτΰ ευγενικό χοτέ στό νοΰ σου έστάθη, 
όγακη^έ to! κι' άλλη μ ά φορά χάΐε θυμήσου!... '

Πόσες θά να - ή ώμορφε; στιγμοΰλε; τη; ζωής σου; 
(ψνΖΠ ^ομμιά άνθρώχαη χοιέςδέν θά τές μχίθη!--.) 
*Άγρυχνε φύλακα, χιστέ,σιά Ιδια σου ιά βά&η 
βνβίσον ά ιόι|<£— Μνήμη μου—κι’ άγάχα καί θυμήσου!

*Ω Ιτσι, χοΰ τ' όλόγ*ομο φεγγάρι άχάψζ χϊέει 
στόν μαγεμένων οΰρανό— /αί τ* όνειρά κι’ ά θρΰίος 
μελάγχο?ο τής Νηόιης μας τό κύκνειο άργολ*ει, -

άλλον δ ε* εχω σύ»τρ?φον! *Άλλος δέν μοΰειναι φίλος!... 
— "Ωμορφη Μιήμη, εύγενικιά, σιοΰς χάνους μου βυθσου 
Μ * δ,τι χοτές άγάχησα e^ymxa— βυμήσου!-.
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Δουλεύει τό χρυσά ft δ χρυσικός και στή φωτιά σκυμμένος 
πλάθει στή φλόγα, καίγο τας τά χέρια ίου, στολίδια'— 
χρυσαφικά περίμορφα, παιγνίδια, δακτυλίδια 1
βγαίν’ απ’ τά χέρια του δ χρυσός, δ καλοδουλεμένος. '

Μέ στοχασμούς, βογγήματα, λΰπες, χαρές, πονίδια 
— μ* δσα νά πάθη δ άνθρωπος γεννιέται δικασμένος—  . '
κι’ δ ποιητής παρόμοια και μέ μιά μοίραν ίδια ..
κάποια φωτιά μερόνυχτα πλάθει συλλογισμένος.

Και λί'ει: «Μοίρα εκείνου ποΰ παίζει μέ τή φλόγα 
εινε στερνά νά καίγεται... "Ομως, καρδιά μου, εΰλόγα, 
τή iteia εύλογα τη φωτιά, ποΰ π\άθει σέ στολίδια (

δχρυσικός... Σ ’ ομο.α ςω τιά —στή Σκέψη του την ίδια— J 
καίει τήν καρδιά του δ Ποιητής. Μά στάγρυπνο παιγνίδι
ενα τραγούδι δ πόνος του βγαίνει—χρυσό στολίδι;.. ’ ,

/ \  * . ·

Τ Ρ Υ Φ Ε Ρ Ε Σ  Α Μ Α Ρ Τ Ι Ε Σ
ι

«...ήίονή στ’ ώρα Ιο οδμα.,πόνοζ 
στήν ώραία τήν ψοχή...»

(  Όσκαρ Ονάϊλδ)

Ί 1 > » / \ * / · wα τρνφερα μου /ρίματα και τ?ς κακίες μου μισω 1 
— κι’ α: είμαι ένας σκλάβος σου κι’ εγώ, ώ Αμαρτία !... 
καμμ<ά πλανευτρα ώμορφη, καμμιά σου Ιστορία 1 '
τό μίσος μου δέν εσβυσε ποΰ ενάνιια σου εχω εγώ !

Στήν τρυφεράδα τή; “ψυχής τό κρίμα σου γροικώ, ; , '
σάν ντροπιααμένον ένοχον εμπρός σέ κάποια θείά .
Δικαιοσύνη—κι’ άν γλυκειά είσ α & Αμαρτία, 
τόν ένοχό μου τυραννώ μέσ’ τ<;ν καρδιά μου, εδώ !...

Ώ  1 χέρια άσπρα, αμαρτωλά, ώ ! τών ματιών ή γλΰκα, (
Τ *  "> / *  Τ /' » ο / ιω κρίμα, α> αγκα/.ιασμα, ω σφα'.μ αγαπημένο!..........
— άν είσαι λάθος ένοχο, σέ νοιώθω !— μον’ αγροίκα, ' .

αγροίκα π>ος τό πνενμα μου, πονώντας ,πικραμένο, 
στήν τρυφερότη υπέροχο, κι* υπέροχο στή Δίκη— . , 
νοιώθει τό τι στον ’Έρωτα και τί στό Κρίμα ανήκει..,



Φ Ε Γ Γ Α Ρ Ι

Σαν Σφίγγα *πΰ σ* όλόχλωμο χρυσάφι άναγλυμμίνη 
γ—ανάγλυφο παράξενο τό πρόσωπό σΓυ παλι . 
σέ δίσκο όλοχρυσάφινο— σαν ηοκιος, οάν κεφάλι, 
προβάλλει πάλ* ή δψη σου: νεκρή—ζωντανεμένη...

Μιά νεκρωμένη ώμορφιά απάνω σου χυμένη, 
εξωτικό κι' αλλόκοτο μυστήριο εχει βάλει,
Θάμμα τό φως σου κι* αΐν.γμα τό σκεπτικό κεφάλι,
— Φεγγάρι, Σφίγγα ή δψη σου, σάν ίσκιωμα προβαίνε...

ν. '
Μά λίγο—λίγο, δσο κυιτώ, τη σφ'.γγα της θωριάς σου, 
δ,τι βαθειά άγάπησα κι’ έσβύσθη, Cfj μπροστά σου...
Άχνόφτερο κι* άχνόκορμο σιό φως σου ώ! σάν νά λυώνη,

• /

σάν μιά πνοοΰλα πίκρας μου λυώνει στ’ αχνό σου φως:
Και πεθαμένων θύμημα, κι* ονείρου $εμβη. πόνοι 
— μιας τρυ^ερότης παιδικής μέ σφίγγει ό πικραμός...

*

Σ Υ Ν Ε Ι Θ Ι Σ Μ Ε Ν Α

Συνειθισμένο καί πολύ παληό, και ν* άγαπησης ,
συνειθισμένο νά χαρ^ς, συνειθισμένο νά πόνεσης, 
καινούργιο τίποτες νά βρη; ποτές δέ θά μπορέσος 
ποΰ κι’ άλλος νά μή γνώρισε* πρώτου σύ τό γνωρίσης, -

Παληό, παμπάλαιο καθετις...— Κι* δπου κι* άν θά γυρίσης 
και φτερουγίσης, Στοχασμέ, κι* δπου κι* άν πας και πέσης, 
δποια καινούργια φορεσιά η λέξη τοΰ φορέσηί, ·
παληό, παμπάλαιο καθειιςστή Γης θά τ* άντικρύοης...

Έ ! τούτη τότες ή ζωή πώς νηά χτυπάει στ’ άστηθι; . 
και πώς δουλεύει ό Στοχασμός και πλημμυρίζει ό Νους μας; 
Πώς μιά καινούργ.α "Ανοιξη θαρρείς πώς άνεσιήθη '

κάθε φορά, ποΰ ή καρδιά ξυπνάει τούς κκΰμούς μας; '
— *Αχ! σ’ δλα γύρω τά παληά νά μονάχα φτάνει ’
χαϊ νέο φώς φτάν* ή καρδιά ο * δλα δίαν ζ^ς νά βάνο·.. !



. ΤΟ Γ Ι Α Ν Ν Ι Ω Τ Ι Κ Ο  Κ Α Σ Τ Ρ Ο

. - * , * i ■ . , 
Σύννεφ* αχνό, μυστήρο, στέκ* ό Καιρός κι.\ δ ̂ Χρόνος ν
άπάνωθέ σου, αμίλητο’ βουβό, ήσκιωμένο Κάστρο! ’
— μά κάθε φύλλο αίμοσταχω, δεντρί, κισσός η κλώνος · ,

w ·\ / \ / ρ , * / 1 9 / .  ·
που πλεκεται στα τειχηα σου— otav, τ Ρς νύχτες, τ άστρο .

Ρ ■ ■ *

η τό φεγγάρ* ολόγιομο τά βράχηα σου χτυπάη,—  ·
*

, κάποια μπα’ άντα θλιβερϊ) κι* αίμα· ερη άνασταίνει...
. $ιλί, άρπα κλα.ούμενη, άνεμοχαϊδεμένη ( ,

η λίμνη ή Γιαννιώτικη τη σιγοτραγουδάει".. ·

. · j · ·

Αιματα κι’ ήσκιους, βογγητά, θυμήματα φερμένα 
μέ τοΰ Θρασκιά τό φύσημα, θλιφτά ποΰ σιγοπνέει,

‘ \ β \ τι / / η ei
σ 'Ο  κάστρο ίο I ιαννιωτικο κυπαει ενα— ενα -
όνους θαμπά στ* άστρόφεγγο, t ’ άγνόφεγγο και κλαίει... (

I ι . ’
Μά μέσα σ* ολα πε»ό θλιφτό κΓχ'ι παραπονεμένο .
ο’ (λόλ?υκα, μοσχοβολά έρωακά κρεββάτια, . '
ένα μυστήριο, όνειρο, στη λίμν* άναττημένο
πονούν της Μνήμης δ καϋμός και τής Ψυχής τά μάίΐα... r

• - . · 1 . V

Σένα, Σκ.ά αμαρτωλή, Ίέρίΐα  τή ς ’Αγάπης, /
ποΰ κλαΐς στην αρπα τοΰ έρωτα τό βόγγο τοΰ θανάιου,

1 Ώ ' ‘ Αμαρτ'α ώμορφη ποΰ πνίγει ενα; Άράτης,
' — Κυρά Φοοσΰνη, κι’ δ Θρασκ ά; σέ κλαίει σ τό  βόγγημά του1..

’ * * *
■’ 1 · ·.'
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Α,* • (■Κ Ί Ρ Κ Η
(ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΗΓΟΡΙΑ ΣΕ ΤΡΙΑ ΜΕΡΗ)

- * . * 1' ♦

Πράξη δεύτερη—Σκηνή πέμπτη . .·
^  *

Κ ί ρ κ η . —  (διευθύνεται και κάθοται είς ιόν υψηλόν, ώς ί)ρόνον θώκον 
της) Καλώς ήλθες ξένε, πλησίασε.

Ό  δ υ σ σ ε ύ ς.— (μέ αξιοχρεπή ευλαβικήν στάσιν προχωρεί δλίγον, έπει
τα μέ σεμνόν άνδρισμόν κάθεται ελαφρά ώ ; γονα:ίζων καί μόλις εγγίζοντας τά γό
νατά της) Δεν είναι πρέπον οι θνη οι και δλιγόμοιροι άνθρωποι νά έγγίζουν τους 
Θεούς. Ά λ λ ’ άν ποτε θεά, είς τού; δθανάτους σου υπνους, είδες στ’ δνείρο σου



εναν δυστυχισμένον άνθρωπον διωγμένον από μακροχρόνιον οργήν της σκ' ηοας 
Μοίρας νά πλανάται σ’ έρημους αιγιαλονς καί σέ τρικυμισμένους, πόντους— αν 
άκουσες στ’ όνειρα των αθανάτων σου ύπνων μιά παρακλητική <|<ονή αυτοΰ τοΰ δυ
στυχισμένου ναυαγοΰ νά φωνάζει, μέσα άπό  τά κύματα και την τρικυμίαν, «Θ ία 
άθάνατη σώσε με!... «με επιείκειαν συγχώρησε με θεά, νά Ιναγ<αλισΟω τά γόνατά 
σου καί νά σέ ίκετεύσο) δυστυχισμένος ,« Ι 'έη τέ  με Θεά, δός ξενίαν βοηθ<ιαν, νό
στον πατρίδα,— νά ΐδώ τό σπήτι μου, τό παιδί μοι!»
 ̂ Κ  ίρ  κ η.— (προσέχουσα) Τόν ειδα, ξένε, αυτόν τόν ναυαγόν στον ΰπνομσυ,
πολλές φορές. Πολλές φορές στέςνυχτιες τοΰχειμώνος δτανοίάνέμΓ,ι εβσγγιζαν εις 
τις βαθειέ: χαράδρες τοΰ νησίοΰ και τά κ.'ματα γοερά έσκουζαν στους άπκρήμνους 
αιγ»αλούς ό Μορφέας μοΰ εοτελνεν ονείρων θλιβερόν—ε'ας υπερήφανος, δυνατός, 
ωραίος ισχυρός καί δοξασμένος τ*χα ανδρας άγκομαχοΰσε στους ά ροούς και τάς 
κορυφάς τών κυμάτων, τείνοντας τά χέρια προ; ί-μένα και ίο νησί μου— Ά?ηΑε;α, 
ξένε τόν αναγνωρίζω μέσα οτό πρόσο)το και τά μάτια τά δικά σου τήν μορφήν 
εκείνου τοΰ θνη'οΰ, πού πολλές φορές εΐδα στ* o v u q o  μου. Εισα' δμοος και απα
ράλλακτος και σ'ήν δύναμι καί τήν ανδρικήν άςιοτητά του!— Γloco 8ά στάθηκες βα

σανισμένος και δυστυχής ξενε!,..

Ό  δ υ σ σ ε ύ ς.— νΑς είναι εύλογηιιένον τό ονομα τών αθανάτων δτι με τα 
χείλη σου, θεά, ενα στόμα συμπαθητικά και συμπονά μου «μίλησε.— "Αλλην μιαν 
φοράν σέ παρακαλώ, βυήθησέ με νά επιστρέψο) σ ήν Πατρίδα!,

Κ  ί ρ κ η.—  (ακόμα προσεκτικώτερα) Πόσες φορές ακόυσα έτσι στούς ΰπνους 
μου αυτήν τήν ιδίαν παρακλητικήν φωνήν αυτήν τήν δδυνηράν ικεσίαν τής κραυ
γής σου. Κ ι' έλεγα κι* ώρκιζόμουν, ξένε, αν τι'χη καί οί Θεοί σέ στείλουν στό νησί 
μου μ* αγάπην νά σέ πονέσο) οπως άξίζει σ’ άνδρα δπως εσύ, ά'ξιον καί ύπε*

. ρήφανον μαζί μέ στοργήν νάσοΰ ετοιμάσω τόν νόστον διά νά ξαναϊδής τήν άγαπη- 
με\ην σου Πατρίδα. (Δίχως νά τόν διαιάξηνά σηκα>θη η ν ’ άφήσ^ τά γόνατά της) 
Τώρα ήσυχασε. (

Οί 'Ολύμπιοι Θεοί σ’ έστειλαν. Βγάλε άπό τ ι )ν  καρδιά σου τόν πικραμό 
καί τήν στενοχίόρια. Κ ι' δσο θά μείνης εδώ διά νά σου έτο μάσο) την ε/ιισπροφήν 
σου θελο) νά είσαι χαρούμενος δπως αξίζει νάναι ενα; εύγενής ξένος είτε σέ θνη
τού είτε σ' αθανάτου δώματα ξενίζεται.

Ό δ υ σ σ ε ύ ς . —  (Προσέχοντας τά λόγια της καί άποσυροντας τά χέρια 
του έν ώ  άποσύρεται άργά). Δέν tlvai Μοίρα, Θεά, τών θνη ών ανθρώπων νά ευ
τυχήσουν εις μακρυνάς γνο)ριμίας καί φιλίας μετά τών Θεών. Διότι έπειτα καί ' 
τών όλι·μπ:ίο)ν ή αθάνατη αίγλη, εξαφνίζη τοΰ φτωχοΰ θνητού, πού έζησε πολύν 
καιρόν σ μμά ιους καί τ ’ ά θάνατον σέβας πού πρέπει νά κ;>ύβει ή ψυχή τοΰ θνη
τού γιά τονς Θέούς, είτε μ·ά τρυφερή φιλία είτε ή πο?.λή γνωριμία ύστερα εξανε
μίζει. Κ ι’ αύτό δέν είναι δίκαιον καί νόμιμον νά συμβαίνη.— Δός μου βοήθειαν 
Θεά, καί στείλε με νά γυρίσω στήν Πα-ρίδα. Αύτό σέ Ικετεύω.

Κ ί ρ κ η.— Χρόνια καί χρόνια κυματοδέρνεσα· σ  τούς πόντους, ξένε, xai τώ 
ρα άπό τό ήσυχον αύιό νησί βιάζεσαι νά φύγης δίχως νά ξεκουρασ#ης κάν; [ίτ  σέ

___________ «ΗπείρητιΚΗ ε ι ί ί α >

*
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. βιάζει τόσον ώστε οΰτε τήν φιλικήν ξενίαν νά στέρνας νά σέ περιποιηθφ;... Καί 
όμως οι Θεοί τήν ξενίαν ηύλόγησαν πρώτην. "

Ό  δ υ σ σ ε ν ς.τ-Ο ί αθάνατοι, Θεά, έχουν τόν εύρύν αιθέρα και μετά φτε
ρά τών αιωνίων νόμων π°ύ ° ί  μοίρες εκάρφωσαν εις τήν άστερωπήν τών ουρανών, 
σιές πνοές τών ά-έμων, είτε στας τιμωρούς φλόγας τών κεραυνών— έχουν κατοι
κίαν και κτήμα τόν ουρανόν χαρινται κι’ άγάλλονται εις τήν γαλανήν κα! άπειρον 
αϊγλην του.— Γιά μάς δμως ”ονς θνητούς ή μοίρα μας έχάρισε τή γλυκειά καί όλι- 
γοχρονιο ζωή μας, γεμάτη πόνους, θλίψ ις, δάκρυα, βάσανα. Ά λλά  εβαλε μέσα 
μας μιά μικρούλα φλόγα, μιά ίερ^ μνκρούλα λυχνία... Κ ι ’ δ;ιως ατό σκοτεινό χάος

% i f · ·  > ' 5 ~ \ » V V f/ S» \ /της Μοίρας μας μετα;υ Ουρανών και 1 ης είμαστε σαν ήσκιοι έρμοι και χαμένοι, 
μ ά κλωστή μειαξ:νια κρατάει δεμένη μέσα στή ζωή μας τή μικρούλα αυτή λυχνία, 
τήν καρδιά μας. Ά γ ά  ιη, μνήμη καθήκον, Πατρίδα, τιμή, υπερηφάνεια, σπήτι, πα
τέρας, παιδιά, γυναίκα, αυτοί οί μικιο! άνίϊρωποι άλλά φίλιατοι ιεροί, αΙώνιοι, 
αγαπημένοι νόμοι, είναι ή χαρά, ή ζωή, τό γλύκασμα, ή τιμή κι’ ή ευτυχία ήμών 
τών ολιγοημέρων κα! δυστυχισμένων ανθρώπων. Αύτοι μέ βιάζουν και γιά τό όνο
μα αυτών σέ παρακαλώ Θεά, ιά μ* βοηθήση; νά γυρίοω στήν Πατρίδα.

Κ ί ρ κ η . — Ή ταν1 σχε^ό ’ έτσι ίου ακόυσα, ξεν?, πάντοτε αυτήν τήν φ ω 
νήν σου στά όνειρα και στους ΰπνους μου (Σ ’ ενα αόριστον ΰφος μεταξύ τοϋ ρόλου 
της ώς συμβόλου και σ/!ν υπό τό κράτος κάποιας συγκινήσεως)— Νομίζω— ετσι 
και τότες σ’ εβλεπα πάντοτε, πάνιχτε ά'ξ'ον δυνατόν ώμορφον.

Ό δ  υ σ σ ε ύ ς.—  (υψώνων έλάφρά τό χέρι ώς μέ ένστικτον χειρονομίαν
άαΰνης κα! προφυλάξεως). Θεά, κανένας θνητός δέν ήμπορει νά είναι ώραΐος εις

* / "* ' · i t
τά μάτια άθαναιης θεάς.

Κ ί ρ *  η.—  (μέ Ικφρασιν αργήν και βαθείαν) *Ηταν άραγε καλύτερός σου, 
ξένε, ό Αίνείας, πού εφάνταζε πλειότερο άπό τούς Θεούς εις τά μάτια τής ’Αφροδίτης;

Ό δ υ σ σ ε ύ ς .— (ύψώνωγ απότομα τήν χλαμύδα σκεπάζει τό πρόσωπον άπ,ο* 
στρέφοντας αύτό, μ’ οδύνην). Μην ζητάς, θεά, νά μοΰ πάρης τό φώςτών ματ:ών μον· 
Μήν ζητάς, ί/θάναιη νά μέ τυφλώσης μέ τήν ωραιότητα αης αθανάτου είδής σου!.. 
Μη μέ καθισιάς εμένα ενα ( υστνχισμένον θνητό πλάσμα ενα ναυαγό, έναν ξένον 
τοΰ νησιού σου— μή μέ κάνης άνανδρον ανάξιον, τιποτένιον ά’νδραΐ... Σπλαχνίσου 
με, Θεά! ’’Αλλος ί^ρώιερος δ?κος νά μέ προφυλάξη άπό τήν οργήν σου δεν υπάρ
χει. Έγγίζ<ο τά γόνατά σου και μέ τό  άγγ.σμα αυτό ώς ιερήν ασπίδα πού σέβονται 
κα! οί θ :οί, δέομαι και σέ παρακαλώ (άγγαλιάζει τά γόνατά της, tv ώ ή Κίρκη 
άφίνεται έπάνω του) δόσμου βοήθειαν, δόσμου τούς συντρόφους μου!

Κ ί ρ κ η.—  Ποιος σου είπε, ξένε, δτι θέλω νά σέ βλάψω— κύτταξέ με!—  
θέλω νά σου κάμω κακόν η νά σοΦ δώσω κάθε χαράν; ,

Ό  δ υ σ σ ε ΰ ς.— Άλοίμονον σέ μένα! Μήπως είναι άνάγκη νά διηγηθή ό 
κεραυνός είς τόν θνητόν κατά κεφαλής του οποίου έρχεται on ή φλόγα του θά τόν 
Χάψη; (Προσπαθεί ν* άποσυρθη).

Κ ί ρ κ η.—  (σαγηνευτικά) ’ Αλλά εγώ δέν είμαι ή φλόγα τοΰ κεραυνοί! 
(μέ πάθος, δσον όμιλει κα! μέ σ«γήνην εις τήν φωνήν), Έ γώ  εΐμαι ή ζωογόνος τΓί



θερμή πνοή της άνοίξεως! Έ γώ  είμαι τό τριανταφυλένιο άρωμα— εΐμαι ιό θερμό 
χάϊδευμα τών στιγμών δταν άγγαλιάζεται τών λουλουδιών ή άνί)οσκόνη και γεν* 
νιοΰνται ή ώραΐες γενεές τών λου/.ουδιών.—  Δέν είμαι ή φλόγα τής άστραπής— 
είμαι ή τρυφερή άκτινοβ >λή ιώ ν  άστερισμών δ:αν στον κυανονν αΙθέρα σμίγουν

a. η « > λ f y / / ·> f C f ' >
των αστεριιυν τα αντιφεγγίσματα και κοσμοι νεοι γεννιούνται κι οι fcJtol και το 
χάος χαίρονται τήν γένεσ!ν των:...— Δέν κα ο) εγώ— θερμαίνω!— Δέν ?υ(όνωεγώ— 
γλυκαίνω τήν καρδιά, ώμορφαίνω τά χε'λη, τό σ>όμα, τόν νοΰν— τρυφεραίνω τά 
λόγια, τά χάδια, τά κυττάγματα τών ματιών, και τά φιλήματα τών χειλιών.— Εί
μαι ό Πόθος, ο Έροοτας, ή χαρά, το τρυφερά μεθύσι, (μ ’ έξαλλον γοητείαν). Κύτ- 
τα με! Είμαι ή Κίρκη, ή άθάνα η, ή θεία, ή αιών α, ποΰ σέ θ^.ω, σέ θέλω 
άνδραν, άγαπητικόν, συντροφιά τών ΰπνων κ<<1 ιών άλέκτρων μου!...

Ό  δ υ σ σ ε ύ ς. (έχει άποσυρθη ώ ; τό α τίΟε ον άκρον) Θεά, δσο κι' άν 
μέ κρατάεΐ τό σέβας πρός τού; θεού:, άκονσέ με, ό Πόθος κι* ό εοωτας δέν εί
ναι ή Μοίρα κι* ό σκοπός τοΰ ώριμου ο'νδρα- Ελέησε με θεά!

Κ ί ρ κ η.—  Πόσοι Θεοί θά λαχταρούσαν αυτήν τήν στ.γμή ναηταν στή θέ- 
σι σου, αχάριστε ξένε! Φοβήσου τήν όρνήν τών αθανάτων, φοβήσου τής Κυθειρίας 
τον θυμόν— εμένα μόνο μή φοβα^α·... Έ γώ  ριμαι ή φίλη σου, Όδυσσεί!— Φοβά
σαι λοιπόν εσύ ώς άνανδρος τόν ερω α; εσύ δ πορθητής τής Τροίας;— Έ λα  Όδυσ* 
σεϋ... πλησίασε με... μή μ£ φοβάσαι, γιατί εγώ (μαλακά) θά είμαι μαζί σου κα· 
λή, αχώριστη, αγαπημένη (τόν πλησιάζει περισσότερον) Κύτταξέ με!

Ό  δ υ σ σ ε ΰ ς.—  (υψώνοντας τά χέρια διά νά τήν σταματήση εχεΐ επιβλη
τικά). Οί Θεοί ποΰ έβαλαν στές καρδιές τών ανθρώπων σίβασμό γιά τό αθάνατο 
κράτος το)ν— οί ’ίδιοι θεοί έβαλαν και σιήν άνθράι/τινη ψυχή τό δικαίωμα νά 
φυλάξη κανένας τή ζωή του και τήν ψυχή του. Θεά, μή μέ πλησιάσης!— "Εως έκεϊ 
ποΰ ήμπορεΐ νά μέ θραύσης, με θεϊκήν διαταγήν τήν ΰπαρξίν μου, ήμπορεΐς νά 
τό κάμης μέ τήν βίαν, άν δέν μέ λυπήσαι. Θεληματικά δμως νά πλησιάσω και νά 
σοΰ δοθώ Ιγώ, ένας άνδρας ποΰ εξούσιασα λαούς και τούς οδήγησα υπερήφανα 
στήν νίκην κι* ενίκησα και τήν δυστυχίαν τών συμφορών και τών κυμάτων τόν δι
ωγμόν— θεληματικά νά δοθώ εγώ στήν μαγγανειάν τών φίλτρων σου, πριν μοΰ 
δώσης τούς συντρόφους μου, δέν θά στρέξω θεά... *

Κ  ί ρ κ η.— Κ ι' αν σοΟ τούς δώσω:
Ό  δ υ σ σ ε ΰ ς.— Τότες θά Ιννοήσω δτι σέ φιλικό δώμα μ* Ιρριξανοί θεοί.
Κ ί ρ κ η.— Και δέν τό μαντεύεις άκόμα Όδυσσεΰ;
*0 δ υ σ σ ε ΰ ς.— Έ ω ς  δτου ίδώ τούς συντρόφους μου, ποΰ Ιχάθηκαν άπό § 

χθες, τίποτες άλλο δέν μαντεύω θεά, παρά δτι καί μένα ή ίδια ή τύχη μέ καρτερεί,
Κ  ί ρ κ η.— ’Όχι (πλησιάζει)

(άκοΰεται ή μουσική και μακρυνά ή φωνή)
Φ ω ν ή.— ’Έλεος, 8λεος, Θεά! ‘
Ό  δ υ σ σ ε ύ ς.— Ποιος όδύρεται έτσι: Μέσα άπό τούς μυχούς τοΰ άντρου 

ποληώρα ακούω αυτούς τοίις γόους τών ανθρώπων, ποΰ σπαράζει ή άγίονία. ΤΙ 
Ι’καμες τούς συντρόφους μου Θεά; Δός μου τους— σ’ Ικετεύω!



'■>
HV

«ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ»

Κ ί ρ κη .— (εξαγριωμένη βραδέως) Θέλεις λοιπόν και συ αύτόντόν αιώνιον 
, δδυρμόν κα! τήν άγω\ίαν— η τήν χαράν κα! τό γλυνό μεθύσι τών πόθων.*

Ό δ υ σ σ ε ΰ  ς.— Νά μέ ελεηθής θέλω, αν είσαι θεά— Δός μου τούς συν*

. τροφούς μου!
Κ  ί ρ κ η ·— Όδυσσεΰ!
Ό  δ υ σ σ ε ΰ ς.— Δέομαι νά μέ ελεήσης!...

. Κ ί ρ κ η.— Λοιπόν;... .
Ό δ υ σ σ ε ΰ  ς.— Άναμέ\ω τό ελεός σου.

. , Κ  ί ρ κ η.— °Οταν πλησιάσης.-.Νά, εδώ, σιμά μου....
Ό δ υ σ σ ε ΰ  ς.— Δέν είνε δίκαιον
Κ ί ρ κ η.— Πολυμήχανε κα! πονηρέ ξένε! Ά λλά  ποιος σοΰ ώμίλησεν εδώ 

μέσα διά τό δίκαιον κα! τό νομικόν; Έ δώ  δέν βασιλεΰει άλλο δίκαιον παρά τών 
γλυκών πόθων αί διαταγές κα! τών επιθυμιών οί νόμοι. Θέλεις η δέν θέλεις;

Ό δ υ σ σ ε ΰ  ς.— Άλλά εγώ ειμα' ενας θνητός και τούς θνητούς οί νόμοι 
τών θεών κα! τών θνητών πρέπει νά ορίζουν·...

Κ ί ρ κ η.— Κα! ποιοι νόμοι τάχα νά σ’ ορίζουν, ξένε, αυτήν τήν στιγμήν;

‘ Όδυσσεΰς.— Τό ενθύμημα τής γλυκείας πατρίδας. Νά ίδώ τόν καπνόν τοΰ 
• παρικοΰ μου σπητιοΰ και άς άποθάνω! Γέροντας πατέρας, ποΰ καρτερεί νά μ’ Ιδη 
πρ!ν σβυσθοΰν γιά πάντα τά μάτια του στό αιώνιο σκοτάδι. Ανίσχυρο κα! φίλτατο τρυ* 
φερό παιδ!— μιά ανήμπορη κα! δυστυχισμένη φιλτάτη γυναίκα, ποΰ περιμένει χρό· 
νια νά τήν διαφεντέψω άπό τούς αρπαγας τοΰ βιοΰ της κα! τοΰ κορμιον της ποΰ 
τήν περιτρυγυρίζουν κα! καταπάτησαν τό παλάτι μου.— Οί σΰντροφοι ποΰ βογγαν 
μέσα κα! καρτερούν νά τούς ελευθερώσω Ιγώ ό αρχηγός των— Ό  Ά ντήνω ρ ποΰ 
τον εβαλες νά με κλέψη κα! νά μέ δολιευθή— δ δυστυχής— ό δυστυχής— "Ω ελέησόν 
με κι’ άφησε με νά φΰγω! ,

Κ ί ρ κ η.— °Ολα, δλα θά σοΰ τά δώσω Όδυσσεΰ! Ξενίαν, πατρίδα, συν
τρόφους τόν Άντηνορα,— δλα! δλα!. ’Έλα μονάχα πλησ'ασέ με! Έσύ θέλω ναλθης 
μόνος σου'— συμμά μου, δίχως βίαν!... Κΰτταξέ με! Θά μέ θυμάσαι ετσι σ ’ δλην 
τήν ζωήν σου, οπου και άν θάεισαι. Και τές ώοες αυτές που θά περάσης συμμά 
μου, θά σοΰ τές ξαναφέρη ή μνήμη σου σαν τριανταφυλλένια ενθυμήματα ενός 
ώρα(ου μεθυσιοΰ. Έ λα Όδυσσεΰ— δέν θέλω νά σέ βιάσω εσένα— θέλω νά'λθης μο
νάχος σου έσύ συμμά μου. 1

, Ό δ υ σ σ ε ΰ  ς.— ’Όχι πριν μοΰ κάμης δρκον δτι δέν θά μ’ άφανίσης δέν
θά μ’ Ιγγίξης καί δέν θά μέ κρατήπης ού'τε μιά μέρα κάν είς τό νησί σου προτοΰ 

' ενας ανδςας κοιμηθη είς τό προσκεφάλι του μέ φΰλλα άφιονιοΰ κα! Ιόσκιαμο είναι 
, γεμάτο, συλλογιέται δτι δέν θά μεταξυπνηση πλέον, άν λησμονηθη κα! άποκοιμηθη 
,βπάνώ του.

Κ  ί ρ κ η.— (Ιξαγριωμένη ελαφρά) "Ελα!

• Ό δ υ σ σ ε ΰ  ς.— Θεά, άν μ’ άπειλής, Ινώ  είμαι ξένος σου, πρέπει νά σοΰ 
τό είπώ καθαρά ενόσω σ’ έναν άνδρα σπαθ! δοξασμένο τοΰ προφυλάσσει 
ΐήν τιμήν κα! τήν ζωήν, καί άν άκόμα χάσει τήν ζωήν του, δοξασμένα θά χαθήαλ»
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• λα ή υπερηφάνεια του Οά σωθή! Κ ίρνη, φθάνει <ε/έον! Περίπαιγμα και περίγελο 
γυναίκας- δεν ειμπορεϊ νά γίνη ενας Όρυσσε ας. Μέ δολιεύτηκες ιιέ δυστυχ*.σμένον 
σύντροφον ποΰ τον έστέρησετόν νοΰν και τοΰ άπεθηρίωσε την καρδιάν ή μαγγα
νεία σου. Άλ*<οίμονον αν χαι εγώ καταντούσα συμμά σου ετσ:! Και καταντάει μέ
σα στήν άγκαλ'ά μιας γυναίκας— γιατί ή άγγαλιά τής γυναίκας εηαι γοητευτικό 
κρασί πον σοϋ τρ»·λλαίν?ι τόν ν.ιΰν καί σου στροβώνει τά μάτια! Ά ν  εϊμπορεΐς νά 
μέ σκοτοίση;— σ*ότο>σέ με! Ενάντια  στον αγώνα μιανής γυναίκας καί μιανοΰ άν* 
δρα ενα πάντα θα ναι τό σιητρίμι καί ερείπιο. Λόσ* μου τονς συντρόφους μου νά 
φνγω. Ούτε μιά στιγμή δέν εχω νά μ-ίνο) Ιδώ . Έδολιευθηκ*·ς τήν ξενίαν— διότι ό 
πόθος και c* ερω:ας κι* ηδονή είναι άκά9αρτα, τιποτένια και δό?ια δηλητήρια* 
ατιμάζουν τήν ψυχή, τό φρόνημα, τφ · φ λίαν τήν τιμή- Λόσ’ μου τούς συντρόφους 
μου . . . .

Κ , / , 9V \ € * V » 5 / )  %
ι Q κ *3.— (τινασσομενη ειαφνικα ως τ  γρις εύστροφος και αγρια εμπρός 

του) Λεν θέλεις ·' οιπόν; (Μέ τόν χρυσ αλλένιον απα»σιον γέλωτά της εκτείνει έξα* 
φνικά τή ράβδον επάνω στον ώμο τοΰ Όδυ·τσέα. - ‘

Σ  κ η ν ι κ ό ν

Ό  δ ν σ σ ε ν ς.— (μέ τά uaua οχι απάνω της κατ' ευθείαν·' άλλα προσε
χών αυτήν, μέ τώνα του χέρι σ*ό στήθος κάτω άπό τό φυλαχτόν, υψώνει εςαφνικά 
τάλλο και κρατάει τό μαγικό ραβϊί τής Θεάς μακράν από τό κορμί του, εΰλαβιτι- 
κά ακόμα πάντοτε. άλλά μέ ατεγκιον αποφασιστικότητα. 'Όταν ή Κίρκη υψώνει τά 
μάτια της απάνω στόν Όδυσσεα και στ* άνέπαφον κορμί του, τό κρουσταλλένιο γέ-
* / > »  » - 5W % \ *» » %» λ 3 9 χ
λοιο της κόβεται σαν να τσακί-ειαι ε ;αφνι/α στα χείλια της κι εκϋαμρος μιαν στιγμήν 
ώς ένεή τό κυτ;άζει. '"Επειτα διά μιάς έξαγριώ εται λυσσαλέα πάλιν, μία αγωνιώ
δης λΰσσα τήν συσπειρώνει και προσπαθεί μ αν δευιέραν φοράν, ταχύτητα, νάτόν 
θίξη μέ τήν ακραν της ράβδου. Τότες αυτός αρπάζει άπό τά χέρια της τήν ράβδον 
εις μίαν μ ό ν ο ν  ε ύ σ τ ρ ο φ ο  ν κ ί ν η σ ι ν χ ω ρ ί ς  ν ά  γ ί ν η  κ α μ μ ι ά  
π ρ ο σ π ά θ ε ι α π ά λ η ς, τήν πε-άει ήρεμα είς τό δάπεδον και πατώντας ελα
φρά μέ τό πόδι γυμνώνει τό σπαθί του- Τότες ή Κίρκη όπιστοχωρεΐ όΠγον άναυδος 
φρικιώσα μέ τά χέρια εμπρός έ '.αφρά εκτεταμένα ώς άποκρούοσα καποην κίνδυνον, 

αμήχανος και ύποτρέμουσα. - . .

' Π σ  0 α ι ς

Κ ί ρ κ η.-*(ονρι<?Γΐκά άπό to βάθος τής σκηνής Βκον εφθασε) Ποιος είσαι
λοιπόν:

■ Ό  δ υ ΰ  σ ε ύ ς.— (άχολσνΟώντας σιγά) Λό; μου τονς συντρόφους μου!
Κ ί ρ κ η.— (έΕακολουθίΤ νά Οπισθοχωρεί εντελώς προς τό βάθος, έν ώ ό 

Όδυσσεΰς ένόσω ΙΗακολουθεΐ ή σκηνική έκφρασίς της τήν ακολουθεί. Έχει στό 
βάθος καί στό κατώφλι τής θυρας, ή Κίρκη μέ μίαν κί\ησιν ώς πληγωμένου αν
θρώπου I/.τείνει περί τό προσωπόν της, ώ ; ασπίδα τον βραχίονα, σκεπάζει τά μά
τια της, έν ώ χάνεται ταχυτπα όπισθεν τής θΰρας, κραυγάζοίΌα μέ ά γωνίαν? "Q l 

Όδυσσευς τήν όχολουδεΐ) Αυλαία γρήγορα. .

r



Δύο άττό τά χρονογραφ ήματα - ' ,ι * ,

" Ο  Γ 1 Α Ν Ν Ι Ω Τ Η Σ , , I- . ' ■ »

‘ Αργά αργά, άγαπηοι συμποΚται, μας απ'χαιρέτα και μας άφήνει ενας 
ναλός κι’ άγαπητό; συμπατριώτης αδελφός, τόν ό.ιοΐον, έπειτα άπό κάμποσον και
ρόν, θά τόν άναζητοΓμεν, άλλά δέν θά τό ευρίσκομεν πουθενά.

Οι κομψοί Άμπε.όκηποι, έν τώ  μ-τα;ύ, ειμπορεΐ νά γίνουν πλούσιον π αρ· 
κέ*ον, και ή άδενδρ'ς και έρηαόφι'ος ιώρα Καλλιθέα, ενα ωραίο μπαρ, με πράγ- 
ματα*άρχοντιχά κι άξιοθέατα.Ση'ιν θύραν ιη ;εξαίφνης μπροστά, ειμπορεΐ νά σΓ«θ· ' 
μεΰουν λογιώλ— λογιών αμάξια, κα! κάπου— κάπου, νά ποζάρη μέ -ψηλό μαύρο 
καπέλλο, και σταχτιά της ετικέττας ρεδιγκότα, κανένας ευτυχέστερος Χρίστος, άμα· 
ςάς καμμιας δουκίσσης η καμιιά; μαρκησίας, ή όποία θά μάς έλθη τυλιγμένη μέ
σα σέ κανένα φιγουρίνι τοΰ Ιίρεντάν η τοΰ Λούβρ... Δ ια  τ ι τάχα όχι; Ή  πόλις μας 
πάσχει, καθώς φαννε αι, άπό τόίτην συμφόρησιν πολπ'τμοϋ κα! εύ υχίας, 
ώστε αυτά κα! άλλα πολλά, πού* ύε* είναι ανάγκη νά σάς κουράσω διά νά 
σάς τά ειπώ, ειμπορονν νά σνμβηύν. "Οπως πάμε μ’ ανοιχτά πανιά πλ*ουμενοι 
πρός τάς Εύρώπας πολλά πιθανά θά ιδοΰν τά μάτια μας.

— «Θά Ιδοϋμε κα! α ερ ο π λ ά ν α » ;  μ.’ ήοώταενα; προχθές. είςτόν όποιον εξιμυ· 
σ:ηρευόμην τούς σιοχασμοΰς μου αυτούς.

— Και αεροπλάνα και δτι*αλλο θέλεις. 'Αεροπλάνα ειμπορεΐ νά σχίζουν το ίις  

αέρας επάνω άπό τά καλδερίμ’α, οπου τώρα τσακίζεις την ?ναιμόν σου... "Ολα αυ
τά είμττορεί νά γίνουν, αγαπητοί συμπολίται. Έ γ ώ  δμως, κα! μερικοί άλλοι γκρι- 
νιάριδες σάν κι έμ-να, μελαγχο/ ικο! κάτ-υ άπό τόν άφθονον πολιτισμόν κα! κάτω 
άπό τά δέντρα τών Παρχέτίον πού ονειρεύομαι, μάτα α θ ’ άναζητοΰμεν λυπημένοι, 
ανάμεσα άπό τά μεγάλα κααέλλα τών κυριών κάιοιον αγαπητόν σύντροφόν μας, 
τόν όποιον δέν θά εύρίσκομεν πλέον... -

Τόν Γιαννκότην...

’Έψαξα προχθές, παραμονήν τυΰ Σω ήρος εις ολα τά κέντρα κα! τά από
κεντρα διά νά τόν ευρώ· ’Ήθελα νά παμε μαζ! στό Νησί. Νησ! χωρίς Γιαννιώ* 
την, κα! πανηγύρι χο'ρίς αυτόν μέσα στό καΐκι, είνε σάν ένας φράγκικος γάμος, 
μέσα σ' £να χωρ.ό,οπου δλα είναι χωριάτικα, κα! μοναχά ή νύφη κ ι'ό  γαμπρός φράγ- 
κοι. "Εψαξα λοιπόν μέ φιλοστοργίαν παντού νά τόν συναντήσω,

Έρώ:ησα ποώτον εναν νεανίαν μέ καλά πανταλόνια καί μέ φωτεινή χω

ρίστρα στά μαλλιά.
— Είδες πουθενά τόν Γιαννιώτην μου; ■ ■ - .
— Ποιος είναι αυτός ό κύριος, παρακαλώ; · '
— ’Άνθρωπο; πού έρρούφησε μ*«ζ! μέτό νερό τής Λίμνης, τόννους καραβίδάς 

Κα! πού εΐξερε νά γ?εντά έτσι, ώσιε έκαμε και τά ψάρια τής Λίμνης νά τράγου4 
δούνε, δταν είχε τό κέφι του στό Νησί. Μήπως τό είδ^ς;

— Δέν τόν ξεύρω, Κύριέ μου. “Αν θελης έμένα, εχω δνα φλάουτο, κα! μαζί 
Καί φωνογράφον, θά γλεντήσουμε καλά» , .
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, ’Ηλίθιε! δέν Ι\νόησες λοιπόν δτι άλ?ονζητώ; ■
♦* *

Έκάθησα μέ πο'ηρίαν δίπλα από ενα μεγάλο καπέλλον κυρίας, τής οποίας
- δέν έβλεπα διόλου τό πρόσωπον, διότι έκυτταζε χαζά πέρα πρός τήν λίμνη, δπου 

μ* ανοιχτά πανά, άράδιζαν καΐκ α προς τό Νησί.
— Δέν' μέ πληροφορείς,πολΰξερόμου καπελίνο, είδες πουθενά τόνΓιαννιώτηνμου;

— ΤΙ πράγμα είναι αυτό κιίριε;
— "Ανθρωπο; πού έπωλοΰσε ενα χωριό, και τώτρωγε ακέριο μιά βραδυά στό 

Ντ^σί γλεντώντας. ΓΙού έμίΐτροΰσε μέ τό πιάτο τά μαργαρι άρια στά γόνατα τήςχο* 
ρεύτριας, καί τής εκοεμοΰσκ αρμάθα τά φλωριά στό λαιμό της.

— Τό καπελλίνο συνεκινήθη τόσον, πού εκανε νά στραφ.ή.
— Και ή τα ν  τότε τέ^ο οι άνθρωποι εδώ, πού αγαπούσαν τις γυναίκες ετσι»;
— Τές γυναίκες δ/.ι— τάς ελαφράς δμως γυναίκας, πολΰ. "Ερχεσαι άπό τό 

Παρίσι, και θά’χεις άκοΰτει γιά τήν Νινόν και τή Δελόρμ. Είχαμε τέτοιες κι εδώ 
xal τϊς λατρεύει ό Γιαννιώιης μον.

— Κι ά.τόψε, τι τόν Οέλες;
— Νά πάμε νά γλεντήσωμε μαζί είς τό Νησί.
— Και δέν εύχεσαι μαζί μου · ' '
— νΑχαρο1 δέν καταλαβαίνεις άκόμα ποιόν ζητώ; Ζητώ τόν άνθρωπο πού 

δέν είχε γνωρίσει γυναίκα μέ χαπέλλο, και κολλούσε ενα άκόμα τσιφλίκι στό μαν
τίλι, μιας καλής χορεύτριας. Εσένα τι νά σέ κάνω;

Μον έγι'ρισε τις πλάτες τό καπελλίνο σάν θυμωμένο, κι άφωσιώθηκε νά 
κυττάζη χαζά— χαζά πρός τήν Λίμ· H δπου έπήγαιναν άραδιά— άραδιά καΐκια. Μέ· 
σα είναι κάτι άνθρωποι κομ\|>οί και σοβαροί, σάν προσκυνητάδες πού επήγαιναν 
στούς αγίους τόπους. Κςίτι γυναίκες φρόνιμες σάν αδερφές του Ελέους....

— Τι πάγουν νά κάμουν; ήρώτησα τό εαυτόν μου.
— Κι εγώ δέν ξέρω, μου άπεκρίθη. Καρτέρα τον Γιαννιώτη σου νά σοΰ

τό πή.

Έφανερώθηκεν αοτος, ό Κύριος μέ τή δύση τοΰ ήλιου τό βράδυ, λυπημέ
νος, λυπημένος και μελαγχολικός, σάν ένας βασιλειάς πού έπισχεπτόταν ένα  βασί
λειόν του παλα όν, τό όποιον τώρα κατεΤχεν άλλος ξενότροπος αφέντης. Παληός 
γλεντζές πού έπνιξε στά νερά τής Λίμνηςδλο του τό βιό— κύτατζε δεξιά καί αριστε
ρά στό μώλο, σάν Ιναν π^ύ έμβαινεν σέ άγνώριστον πολιτείαν. Καπέλλα απ’ έδώ, 
καπελλίνα άπ’ ΙκεΤ, κολάρα, αμαξάκια μέ παιδιά άμάξια μέ μtγάλoυς. Έφάνη σάν 
νά μουρμούρισε κάτι.

Άφεύκτως θά έψιθύρισε; .
—-Ιΐαναγίά μου. Αυτός είναι ό μφλος πού γλεντούσα;

Έ πήγε και κάθησε 'συλλογισμένος σέ μίαν γωνίαν, βυθισμένος, τίςοίδε είς 
Λοίους απέραντους συλλογισμούς .Δέν τόνέπρόσεχε κανένας. Ούτε δμως κι αύτός ήθε* 
λβ νά καταδεχθή νά γυρίση τά μάτ.α σέ κανέναν. Έκυττοΰσε μόνον μ* &?«μονήν 
ν ά  νερά συλλογισμένος.



> — Σ* εζητοΰαα, τοΰ είπα μέ σεβασμό πλησιάζων. Είσαι άπό τά Γιάννινα!
— Ά π ό  τόν δμφαλόν τοΰ Κάστρου. Και τι μέ θέλεις;
“Ηθελα \ά πάμε απόψε μαζύ εις τό Νησί. --.
Μ ’ εκΰτταξε μ’ άπέρανιον, άτελείωτον, πολυσυλλογισμένον, και πολυαπογο- 

ητευμένον βλέμμα.
' — Πίνεις; μ’ έραηησε. ■’

— "Οχι τοΰ είπα. .
— Τραγουδάς γιαννιώτικα τοαγού?ια; ·-'

' ' — "Οχι- ^
— ΕΙμπορεΐς νά πάς στό Νησι ιιέ μιά τραγουδίστρα;
- Ο χ ι .  ■ .

e μια απο το καφε— αμαν;
' — Καθόλου.

— ΕΙμπορεΐς νά γλςντήσης τόσ."», πού νά κόψης τ ’ ώρολόγι της γυναίκας 
σου, νά τό κόλλησης σιό λοιμό μια λαλητίνας;

— Θεός φυλάξοι!
— Τότε πήγαινε παιδί μου σπίτι σου, κα! κοιμήσου. Έ γώ  θά καθήσω 

νά ουλλογισθώ, πώς εγλεντοΰσαμε άλλο ε, προτοΰ γεννηθήτε σεις. Καλή νΰχτα, κι 
άσε υε σέ παρακαλώ.

. " Ξ  Ε Ν Υ X Τ I , ,  .

Είνε άλήθεια on εκείνοι, πού ξενι*χτοΰνε χάνουν πολλά πράγματα, τά 
δποΐα κερδίζουν ο! φρόνιμοι πού κοιμούνται.

Προ παντός χάνουν τόν ύπνο τους κα! τήν καλήν ύπόληψίν των·..ώς άν- 
θροόπων φρονίμων. Άλλά ξέρετε πάλιν κι* οί μακάρ;οι εκείνοι νοικοκυραΐοι, πού 
κυιμοΰνται μέ τές κόττες πόσα πράγματα δέν μανθάνουν ποτέ, τά όποια οί ξενΰ· 
χτιδες ν ’ απολαμβάνουν μέ δλην τήν μακάριαν πλησμονήν Τ(ον;

Έρωτησατε π.χ. δλην τήν λιτήν κα! πεγιχράν σοφιστείαν και πείραν ενός 
μακαρίως υπνώττοντος νοικοκύρη και ζητήσατε νά μάθητε άπό τόν θησαυρόν τών 
γνώσεων κα! τών ένιυποίσεοάν της τί ταχα γνωρ'ζει γιά τήν ώραίαν αυτήν άσημέ· 
νιαν σφαίραν πού τώρα εις τά μεσάνυχτα τών λαγαρών χεινοπωρινών νυχτών ρεμ
βάζει Ιπάνω είς τό σιερέωμα ώς ένα γαλήνιον πελώριον άλλόκοτον μάτι, έφορεΰον 
κάτο) τήν ωρα<ό>ητα, τήν όποίαν γέννα ή ίδια ώμορφιά της*,

Είμαι βέβαιος δτι δέν θά ξεύρη τίποτε άλλο παρά δτι αύτός ό ασημένιος 
μελιχρός γλόμπος εχει καποιαν έαίδρασιν επι τών ύδάτων τών πόντων και δτι βρί
ζει τάς παλίρροιας κα! άμ/τώηδας τών θαλασσών, άκριβώς δπως οί μαγνήται όρί* 
ζουν τάς ταλαντεΰσεις μιανής Ισχνής τρ χός.

Κα! δτι ίσως ακόμη δλη αυτή ή μαγευμένη σφαίρα δέν είνε παρά μία με* 
λαγχολικύ πεθαμένη νεκροπολιτεία, τής οποίας πάσ<* ζωή, έπειτα κάποιου βιαίου 
σπασμού Ισβυσθη κα! δλον αύίό, τό οποίον τώρα λάμπει άπάνω . δέν είναι παρά

j
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μία νεκρά, λευκή άσφαλτος και τέφρα, πού αί μαν^αι τών ηφαιστείων και αί μα* 
νίαι τών καιρών κάποτε Γ;έβρασαν άπό τά σπλάχνα της, τότε πού και οι κήποι καί 
αυτής ή ν θ ι ζα ν  και t ιχε και αυτή τή ν  καλή της εποχή καί τήν καλή τη; ώρα-

'Ε γή  τούλάχισ-ον λένε τα σοφά β β/.ία—ot μελαγχολικοί και πένθιμοι αυ
τοί σφογ αστ α καθε παραισθήσεως παντ?ς ονείρου και πάσης χαράς...

*Υψ υσατε δμως μίαν νΰκτπ, μι·σά«υκτα έπάνο) εις τό ατρίμον σ^ρέωμα 
τά μάπα σςις καί κι*’ τάζατε τόν ά λόκο ον αυτόν καί μυπτηριώδη φάρον, μέ 6?·ην 
τήν αίσθαντικήν ίερήτητα μιάς σιωπηλής μοναξιάς κι' εκστάσείος.

Μιά κιπο α ίύεργίτ κή έπί^ρασις σ. γαληνεύει τό είναι οας και άν, ή μαγ*
* ° * * Γ * C \ 0 \ \ ? λ % η *νητικη οι·ναμι: του, οποϊς /.εγουν οι σ^φοι, ελκύει τα ν*ρα απο τους πυθμένας 

τών πόντων και τά έ^ωθ^Ι έπειτα τοελλά καί ΰδάμαοτα πρός σ^άς σιερεάς, μέ βι· 
αίας άμπώτι£ας, ετσι μαζεύει και ανασύρει άπό τ. ύς βυθούς τήν ψυχής ολους τούς 
κοιμωμένους ώ^ανούς *ών άναμνήσεο)ν, δσα ελίκνίσαν πο*ε τό αίσθημά μας, στες 
πειό ωραίες μα,* κΓ αλησμόνητη οτ<γμές...

Άληθ-νά το φεγγάρ·, τόν παραστάτην αυτόν δλων τών μαγειών και δλ«ν 
τών νυκηων κρυφών τό έχει ένδ,:σει τόσον ό ρωμαντ σμός τής ανθρωπότητας, ώστε 
κατήνιησε «Ηά T.'jv φαν:αοίαν ενα λίκνον έ τι τής άπαλότητος του όποίου ενανουρί* 
σθησαν τά δνιιρα δ / ω ν  τών γενεών. ·'

Κ ι ’ δπως τό >.υτ άζει κ α ν έ ν α -  ώοαν πολλήν εις τά σιωπηλά μεσάνυχτα, ν* 
άργοπατή, ν ’ άργοπατή μελιχρόν, αισθάνεται άθορυβως τό δάκτυλον τών γενεών 
νά φυλλομετρή μίαν άπέραντον λυρ,κήν σελίδα, δπ<υ τά ιδανικά τών αιώνων έγρα
ψαν και έτραγούδησιν τονς καϋμονς και τά όνειρά των.

Και παραδέχεται άκουσίως του on υπάρχουν λίκνα ιερά, δπου έκοιμήθησαν 
οί άδυναμίαι τών ανθρώπων, τόσον αναγκαία, ώστε αν τά έθραυε κανείς, επρεπε 
μ* τάς σανίδας του νά κατασκ^υάση τό φέρετρον, δπου νά ειταφιασθή κάθε πάλη 
και κάθε ένθουσ:ασμός-^·/άθε τριφερά γλνκυτης και κάθε κομψός ρεμβασμός τής 
ανθρώπινης ψυχής.

Ενθυμούμαι, οταν νέος έσζοΰδαζα κι* εγώ σιήν Α θήνα  μιά χιονιά τό 
Ιστορικό καφφενεδάκι τής δίξρμενί.ς, εις τονς πρόποδαςτοΰ Λυκοβητοΰ, Ιμάζινεν 
έκεΐ επάνω δλ(.υς τούς γνωστούς ζινύχτιδις τών φιλολογικών σαλονιών.

. "Ολοι αύτοι οί.,.πελάται τών ωραίων νυχτειώνευρισκανάγαλλίασιν ν’άκρο* 
ώνται τά μυστικά τών αιώνων, τά όποια τό φεγγάρι εδ.ηγείτο εις τά ήσυχα πεύκα I 
δταν ή τραγουδίστρα ανρα τοΰ Φαλήρου Ιμουρμούριζεν εϊςτά φύλλα των λόγια μυ* | 
στηριώδη καί γλυκά. |

Μιά κάποια νεαρά ποιήτρια, σιωπηλή, ώς ή πυρΐης, τήν οποίαν δέν ήγγι· 
σεν ακόμα ή φιοηά και περιπαθής, ώς μία, ερωτευμένη τό βασιληά της, σκλάβα 
^συντρόφευε τά επικίνδυνα αυτά διά τήν ψυχικήν γαλήνην ξενύχτια...

Έ ν α  βράδυ, πού τήν ηύρα u q ωσιωμένην νά κυτιάητό φεγγάρι, Ιστοχάσθη·
Ηα νά τή ρωτήσω πώς τάχα νά φαντάζεται τό γαλανόν αυτό δν, τό όποιον οί σοφοί 
to γνωρίζουν μόνον ώς πεθαμένη* πολιτείαν.

—-Αι* εμένα μοϋ άπεκρίθη, είναι ένας γλυκός κόσμος, γεμά >ς λουλούδια,



V

γεμάτος μάτια. καί ώμορφα μαλλιά. Μου φαίνεται ο ,ι ε/λ Χ Ιπάνο) ζη μια εύτυχι- 
σμένη^εόιη; δπου ά μάαα καί τά μα7λ α κα τά χείλη*! α ΐων 'ω ; γλυκπφιλοΰνται τον* 
φεοα. * Αληθινά εγώ ιό φεγγάρι ολο το στοχάζομα*, ώς ενα άιαλόν σ ρωσ.δι, πού 
κοψουντα· εύγενεϊς ερωτευμένο; μρ τρυφ?ρά μάτια. . ,

Αλήθεια; Μήπως ^ίσβε *ρωτ*υμένη, της ιιπα.
Ή  ποιήτρΐ:ι δέν άπεπειράθη νά κοκκινήση, ολλά >ου  άπηνιηοε σεμνά
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καί’'απλά:
— Άλλά εινε κανέναςΤάνθρωπος μΑ ψυχήν πού νά μην ερατεΰΟηκέ ποτε;

Σ Π Υ Ρ Ο Υ  'Δ. ΓΊΕΡΙΣΤΕΡΗ

ι ι ΓΕΡΑΙΑ ΧΑΪΔΩ Μ’ ΓΕΡΑΣΑ,,
Μ. 'Μ. J δ&.
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Γέρασα ο μαύρος— Χάϊδω  μ’— γέρασα και σύ πα γνίδια θέλεις. 

Θέλεις στην κούνια βάλεμε, θέλεις στ σαρμανίτσα
\ \ \ /ο ι f  % \ \ / / _

και με ίο  πόδι σ κουνάμε και με τα χέρια γνε<τε 

καί μέ τό στόμα σ* τό γλνκό πες μου γλυκά τραγοόδια.

Πέντε στρώματα τωστρω,σα πεντέξη μαξιλάρια.

Μώρ* τι τ« ·9έλει$ τά ςλωριά μπροστά σ*ό φίλημά σου..,

/
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Μ Η Ν Α  E E  M H N

' ΤΑ "ΑΠΑΝΤΑ,, TOY ΧΡΗΣΤΟΒΑΣΙΛΗ

*0  Χρηστοβασίλης π ρ έπ ε ι  νά θαυμάζεται 
οχι μόνο γιά τήν π ο ιό τη τα  του έργου του μά 
χαι γιά τήν έκτασή τον. * Υπήρξε άπό τους 
πολυγραφωτέρους  r/Ελληνας συγγραφείς , άσχο- 

μ* ολα τά είδη του λόγου καί στά π ε 
ρισσότερα μ * επ ιτυχ ία . Δυστυχώς μέγα μέρος 
αυτού τοΰ έργου του μένει ίκόμα ανέκδοτο κ ι ’ 
αυτό πρός ζημίαν τόσο τής λογοτεχνίας , δσο 
καί τής ισ τορ ίας , λαογραφίας κλπ. Ε ίναι, λο ι
πόν , οχι μόνο όρϋ-ή άλλά καί επιβάλλετα ι νά 
9πραγματοτ.οιηϋγ} ή γνώμη τοΰ φίλου κ. Χρ. 
Ζωημ ίχου  γιά τήν έκδοση τώ ν  · * Απάντων» 
τοΰ  Χρηστοβασίλη, έκδοση που ενώ &ά απο 
τελούσε μια εκδήλωση όφειλόμενης τιμν,ς στον  
’Η π ε ιρ ώ τη  συγγραφέα, &ά έξυπηρετονσε ταυ- 
τ  άχρονα τά  eΕλληνικά γράμματα σέ μεγάλο 
βα&μό. Βέβαια ιπ ί ρ χ ε ι  οτή μέση τό ο ίκονομι- 
χό ζήτημα  που  όρ&ώνεται σάν μεγά,λο εμ π ό 

διο οτήν πραγματοποίηση τοΰ σκοποΰ αύτοΰ. 
Νομίζουμε ομως π ώ ς  ή έκδοση τών έργων τον  
Χρηστοβασίλη είναι κάτι που καί έμπορικώς 
μπορε ΐ νά οτα&η. Οι εκδοτικοί οϊκοι τής χώ
ρας μας. ας μελετήσουν τό «δ έ μ α »  Χρηστοβα
σίλη κ ι * εχονμε τή  γνώμη πώ ς δέν &ά βγοΰν 
ζημιωμένοι. * Εκτός αν— γιατί νά μήν τό ελπ ί
ζ ο υ μ ε ; -  τους άπαλλάξη άπό τή  φροντίδα αυτή 
τ ό t ενδιαφέρον * Η πειρω τώ ν ποΰ τά οικονομι
κά τους, τους επ ιτρέπουν νά δια&έσονν ενα 
ελάχιστο μέρος άπό τά κεφάλαιά τους γιά τό 
οκοπό ανεό. Σ τή ν  προκειμένη περ ίπ τω ση  ας 
είναι βέβαιοι δτ ι έ —ιτελονν εργον ποΰ δεν υστε
ρε ί κα& όλου άπό τ ίς  οωρεές πολλών ’Σ π ε ι 
ρωτών πον διατί&ενται γιά τήν ανέγερση ο%ο~ 
λείων κ ι1 άλλων κοινωφελών έργων,

I .  Ν .  Ν

Η  Φ ΙΛ Α Ρ Μ Ο Ν ΙΚ Ι Ι

Ί Ι  έμφάνισις τής Φιλαρμονικής της πόλεώς 
μας μέ τήν έκτέλεσιν μουσικού προγράμματος ε
νώπιον τοΰ κοινού είς τήν κεντρικήν πλατείαν 
μου παρέχει τήν ευκαιρίαν να κάμω μερικάς 
διαπιστοισεις καί παρατηρήσεις Πρώτον εΝαι 
άξιοι συγχαρητηρίων τόσον ό Δήμαρχος Ίω α ν -  
νιτών κ. Θεοδωρίδης και τό ’Συμβούλιον τής Φ ι
λαρμονικής, δσο και ό Διευθυντής τής μπάν- 
τας κ. Μαργαρίτη; Νικολάου, διότι είς μικρόν 
χ ρ ο ν ι κ ό ν  δ ι ά σ τ η μ α  ε π έ τ υ χ α ν  \ά 
δοισουν σάρκα καί οστά είς μίαν ώραίαν ιδέαν, 
άπό πολλοΰ κυοφορουμε'νην είς τήν σκέψιν τώ ν  
φιλομούσων Ή πε ιρω τώ ν,  καί νά παρουσιάσουν 
εν σύνολον εύπρόσωπον καί πειΦαρχημένον. Ή  
συρροή πολλοΰ κόσμου γύρω άπό τήν Φιλαρμο
νικήν κατά τάς συναυλίας— καί ιδίως παιδιών 
καί κοριτσιών— δείχνει δτι ύλαός μας εχει ευτυ
χώς καλλιτεχνικά α ισθητήρια  καί δέν έπαυσε 
νά ένδιαφέρετβι, παρ’ δλην τήν ύλοφροσύνην 
τώ ν  σημερινών καιρών, καί διά θέματα πρόκα- 
λουντα ψυχικήν άνάτασιν. Μολονότι δέν είμαι 
ειδικός φρονώ οτι ή έκτέλεσις τών μουσικών 
κομματιών γίνεται μέ αρκετήν επιτυχίαν, πράγμα 
ποΰ προϋποθέτει επίμονον άσκησιν, συντονισμέ
νη ν υπό τάς οδηγίας του καΟηγητοΰ κ. Νικολά
ου, καί φιλότιμο ν προσπάθειαν τών εκτελεστών 
πού απαρτίζουν τόν μουσικόν όμιλον τής Φιλαρ
μονικής. Θά ήΦελα δμως νά τονίσω κάτι σχετι
κόν μέ τόν καταρτισμόν τών μουσικών προγραμ

μάτων και τήν κυριαρχίαν, είς αυτά, τής ξένης 
μουσικής, ή όποία μπορεΐ νά είνα*. άριστουργη- 
ματική διά τούς ομοεθνείς τοΰ συνθέτου, άλλά 
δέν προκαλεϊ αληθινήν δόνησιν είς τήν ψυχήν 
τών άγνών ‘ Ελλήνων. Βεβαίως ύπάρ’/ουν μερι- 
κοιπού άρέσκονται κι άλλοι πού ύποκοίνονταιπώς 
αισθάνονται ίεράν συγκίνησιν στό άκουσμα τών 
έργων ξένων μουσουργών άλλά ό πολύς κόσμος 
θέλει νά άκούη δσο τό δυνατόν συχνότερα κά
τι γνησίως Ελληνικόν. Καί ευτυχώς ή μουσική 
μας συγκομιδή δέν είναι ευκαταφρόνητη: Βυζαν
τινοί μελωδίαι, δημοτικά τραγούδια, συνθέσεις 
Έλληνικαί, εμπνευσμένοι άπό τήν λαϊκήν μας 
παράδοσιν καί ζωήν, υπάρχουν είς άστείρευτον 
ποικιλίαν. "Ας άντλή απ' έκεϊ κατά προτίμησιν 
ό κ. Μαργαρίτης Νικολάου, έάν ί>έλχ) νά μή 
είναι οί μαϋηταί του ξηροί δια^ημισταΐ ξένης 
κληρονομιάς, άλλά καί ένθουσκόδεις κήρυκες 
τής εθνικής μας μουσικής, ή όποία— χωρίς νά 
άποκλείη τήν συμβίωσίν της μέ τήν ξένην— . 
δικαιούται νά εχυ τό προβάδισμα, δταν έπιδιώ- 
κομεν τήν μουσικήν μόρφωσιν και τήν ψυγα- 
γωγίαν τών Ελλήνων.

Γ . I. Π.

*
Π Ν Ε Υ Μ Α Τ ΙΚ Ο Ι  Σ Υ Μ Π Α Ρ Α Σ Τ Α Τ Α Ι

Πρέπει ·νά λογίζεται εύτυχής ή περιφέρει 
ε ί;  τήν όποίαν τοποΟετεϊται,ένας ανώτερος εκπαι 
δευτικ09 λειτουργός, προικισμένος μέ άρτίαν em
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στημονικήν μόρφωσιν χαι πείραν. Είναι δέ δύο 
φοράς ευτυχής ή περιφέρεια τοΰ τόπου αύτοΰ, ο
ταν ό έν λόγω λειτουργός τυγχάνει νά είναι και 
πνευματικός άνθρωπος. Αύτό συμβαίνει μέ τόν 
λέον Γ  ενικόν ’ Επιθεωρητήν Στοιχειώδους Έκπαι- 
δεύσεως Η 'Περιφερείας κ. Κ. Γιπνναχόπουλον. 
Ή  άρτία επιστημονική καί παιδαγωγική του 
κατάοτισις τόν κατατάσσει είς τήν προΊτην σει
ράν ιών άνιοτάτων εκπαιδευτικών λειτουργών τής 
χώοας ενώ*ό συγγραφικόν του εργον, ή εύρύτης 
τής μορφ<όσεώς του καί τών πνευματι
κών του έκόηλώσεων τοΰ εξασφαλίζουν μίαν ζη 
λευτήν -θέσιν εις τά νεοελληηκά γράμματα. Ευ
χόμενα οπως τό εργον του άπο^ή καρποφόρου 
επ’ άγαΟ-ώ τής παιδείας, τής πόλεως αυτής μέ 
τήν πνευματικήν παράδοσιν, καί τής ’Ηπείρου γε- 
νικώτερον.

Η «Η Π Ε ΙΡ . ΕΣΤΙΑ »

* * *

Κ Ρ Ι Τ Ι Κ Η  

ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ
Ά  γ  γ  e λ ι κ ή ς X α τ  ζ  η μ ι χ ά λη: <Μορ· 

φές άτιό τή  σωματειακή οργάνωση τώ ν  
'Ελλήνων στήν Όϋ·ωμανική Αυτοκρατο
ρία». (Άνάτυπον έκ τού περιοδικού « I , ’ 
Hellenisme Contemporain» λχ. 8ον σελ. 
279—308. Έν*Αθήναις 1953). *
Τό Οπό τόν ανωτέρω τίτλον βιβλίον τής κ. 

’Αγγελικής Χατζημιχάλη άνχφέρεταί etc τάς 
έπαγγελματικάς οργανώσεις, τάς συντεχνίας (κοιν. 
ίσνάγια), τάς δποίας οί "Ιίλληνες Ανέπτυξαν 
κατά τους χρόνους τής Τουρκοκρατίας. Α ί συντε- 
χνίαι αύταί, τήν γέννεσιν τών οποίων ή συγγρα
φείς ευρίσκει είς τούς βυζαντινούς χρόνους, ανέ
πτυξαν μετά τήν άλωσιν τής Κωνσταντ.νοπόλειυς 
δράσιν πολυσχεδή καί άξιόλογον. 'II *1£λλάς 
καθ δλην τήν περίοδον τής Τουρκοκρατίας ε ί 
χε ν άποβή—κατά χαρακτηριστικήν φράοιν τής 
ουγγραφέως «άπέραντο βιοτεχνικό έργαστήρι» 

Ιόπου κ-ίΟε μιά πόλις και περιφέρεια είχενέπιδο- 
'Φή είς ιδιαίτερον είδος βιοτεχνικής έργασίας. Οϋ- 
Γ*ιως ή Κύπρος καί Χίος επιδίδονται είς τήν υφαν
τουργίαν και κεντητικήν, τά Άμπελάκια  είς τήν 
κατεργασίαν τών νημάτο)ν, ή Καστοριά εις τά  
γουναρικά, τά ’ Ιωάννινα είς είδη λαϊκής τέχνης 
X. λ. Εδώς λόγος γίνεται καί διά τους Ήπβιρώ- 

ιχατόρους (κουδαραίους). οί όποιοι ώργανυ)- 
μένοι Οπό τόν πρωτομάστορα καί ταξ'.ϊεύοντες 
Χατά «μπουλούκια» έκτισαν άνά τήν Ε λλάδα  καί 
Jtfpav τών συνόρων ταύτης σπουδαία κτίρια, τ ζα -  

I |ιιά, γεφύρας μέ τολμηρά τόξχ κ. λ.
’Ακολούθως ή συγγραφεΰς άναφέρεται εις 

1 tijv έξω —Επαγγελματικήν‘ δράσιν τών σωματείων 
ι Λύτών. δράσιν καΟαρώς κοινωνικήν καί έΟνικήν.

Τ<1 ταμεία τών συντεχνιών είναι γεμάτα άπό χ,ρή- 
ι μα. Μοηϋοΰν. πτωχούς, Ιδρύουν σχολεία καί έκ-
• Χλησίας, προικοδοτούν κορίτσια, έξαγοράζουν από 

Μ ς Τούρκους "Ελληνας βκλάδρνς κα ί φυλακι

σμένους. ’Επί πλέον οί άρχηγοί τών βωματβίων 
δέν παραλείπουν ευκαιρίας νά έδραιώνουν τήν πί- 
στιν ιών  ΰπ* αύτών έργαζομένων είς τήν ανάστα· 
σιν τοϋ Γένους καί νά καλλιεργούν είς τάς ψυ- 
χάς των τήν αγάπην πρός τή/ ΈλευΟδρίαν τής 
δούλης Πατρίδος. ^

'JJ συγγρχφϊΰς μέ χάριν'διηγήσεως, λεπτήν 
άντίληψιν, άκριξολογίαν καί με τήν μεγάλην άγά- 
πην. ή όποία τήν διακρίνει εις τήν έρευναν παν
τός ζητήματος άφορώντος είς τήν λαϊκήν ζωήν 
καί. τέχνην τών συγχρόνων Έ λλήνων—άγάπην έκ· 
δηλουμένην έ».πράκτως, έ κ ^ ς  τής άλλης πολυμε
ρούς κοινωνικής της δράσεως. καί διά τής πλη
θώρα; τών τοιαύτης φύ^εως έκδοθεισών μελετών 
καί πραγματειών τής άκαταπονήτου συγγραφέων 
— μά; δίδει διά τού ώς άνω εγχειριδίου άνχγλυ· 
φον */.κί παραστατικήν δλην τήν δράσιν καί όργά* 
νωσ'.ν τών συντεχνιών, αί όποΐαι άπέβησαν κατά 
τούς ζοφερούς τής δουλβίας χρόνους παράγοντες 
σημαντικοί όχι μόνον εις τόν επαγγελματικό/ καί 
οικονομικόν τομέα, άλλά καί είς αυτήν ταύτην τήν 
θρησκευτικήν καί κοινωνικήν ΰπόσ :ασιν τού 3ί)\ους.

Ί Ι  άνάγνυισίς τού βιβλίου οβ φέρει είς επα
φήν μ£ λαμπράς σϊλίδας δοάιεως τών πολυαρίθ
μων άνά τήν Ε λλάδα  συντεχνιών, επί πλέον δέ 
σοΰ παρέχει τήν εύκαιρίαν νά κρίνης καί διαπι- 
οτώοη; τά μεγάλα κοινά οφέλη, ατινα προέρχον- 
ταιά;οό συνεταιρικάς οργανώσεις καί θεσμοΰς σύ
νεργαν κούς. διεπομένους ΰπό πνεύματος άλληλεγ* 
γύης καί άλτρουισμού.

Ν. X. ΡΕΜ Π ΕΛΗ Σ

*

Δ ι ο ν υ σ ί ο υ  Α.  Τ ρ ο β ά * .  < Α ισώ που  Μ ν -
&οι» ,  βμμετρη άπόδο^η, Άνήνα ι j 944.

Τό δτι ή προσωπική γνωριμία μας μέ τό 
συγγραφέα καί τά διαφίροντά του— πνευματικά, 
καλλιτεχνικά άνΟρωπιστικά —δλο/ληρώνει τήν 
κρίση μας γιά τό εργο του, τό διαπίστωσα 
άκόμη μιά φορά στήν περίπτωιη τού κ. Διον. Α.' 
Τροβά, πού φιλοξένησαν τελευταία τά  Γιάννινα* 
γ ια τ ί  ό δημιουργός, δ jo κι’ άν πασχίζει ν ’ άντί- 
διαστείλη εαυτόν άπό τό εργο του, άφήνει πάντα 
σ' αύτό τή σφραγίδα τοϋ έσωτερικού του κόσμου, 
ξνα κομμάτι τού είναι τοο! Ιΐροεκτείνει σ’ αδ-' 
τό τόν ίδιο τόν εαυτό του! Ή  ταυτόχρονη γνω ρ ι
μία μου, λοιπόν, μΙ τόν συγγραφία καί τό έργο 
του, με 6οήθησ2 πολύ νά εξηγήσω τήν άπαλά- 
Βχ καί τή χ'χρη τού σιίχου του, τή γλαφυρότητα 
καί τήν αίσϋηϊΐκή άπόδοση τού κειμένου μέ τό 
όποιο καταπιάστηκε. Έ τ σ ι  μπόρεσα νά χαρώ τήν 
άψογη -  καί τόσο δύσκολη—έμμετρη διασκευή τών 
1 50 μύ<>ων τοΰ Α Ϊ 3ώπου, πού μάς iScoje α1 έναν 
ωραιότατο τόμο ό κ. Τ^οβά;. l ia i  είναι δ πρωτό
τυπος τρόπος ποΰ ακολούθησε στήν απόδοση τών  
Αίσωπείων μύθων, καί είναι ή όλοφάνερη έπιτο- 
χία τού συγγραφέα νά περισώση καί οςή νέα xw c  
μορφή τήν άφθαστη χάρη τους. έκ&ϊνο ποΰ τόν 
επιβάλλει όχι άπλώς σάν διασκευαστή τών μικρών 

"αύτών κλασσικών άριστ&υργημάτων μί. σάν άληϋι- 
νό δημιουργό, Ό  κ. Τροδ&$, ξβπβρν'^νταρ δλ^υξ



εκείνους πού καταπιάστηκαν ώς τώρα—και δεν 
είναι λ ίγο ι— μέ τήν απόδοση τών Αίσωπείων μύ
θων, τόλμησε, όχι άνεπιτυχώς 8·=. άπ’ τή μιά με
ριά νά τους εύθο;'ραμμίαη αέ έκταση κι άπό ττν  
άλλη νά παραλείψη τό κλασικό έπιμύΟιό τοος. 
Ή  παράλειψη αύτή πού περικλείει καί κάποιο 
σεβασμό προς τή σ-, ο.χειώδη αντίληψη τού σημε
ρινού αναγνώστη, μπορεί αδίστακτα νά θεωρηθή 
προτέρημα κ ι’ οχι έλάττωματής προσπαθείας τού 
συγγραφέα, πού έτσι ξέφυγε άπό τά «παραδεδεγ
μένα» τής παληας δασκαλίστικης νοοτροπίας. ΙΙι- 
στεύσυμε άπόλυτα πώς ί  κ. Λιον. Τροίας μέ τό 
βιβλίο του αύτό προσφέρει ατού; συγχρόνους του 
—καί περισσότερο στά Ί3λληνικά νειάτα πού τό
σο βοήθησε άλλοτε, μέ τή «Διάπλαση τών παίδων», 
νάβρούν τόν καλό δρόμο— ενα πολύτιμο έντρύφημα.

Μ. X. Μάνος

¥·
Γ α λ ά τ ε ι α ς Σ α ρ ά ν τ  τ,. — α ’Ε π ιβ τρ ο ψ η »

μυθιστόρημα. Αθήνα Ϊ953 (Κυκλοφόρησε άπό
τό Πρακτορείο ΙΙ.ευμ. Συνεργασίας)

Καί τήν ποίηση καί τή μουσική, πεισματικά 
τήν αποδιώχνει ή "Αννα Ξηρού, τό κεντρικό πρό
σωπο τού μυθιστορήματος τής Γαλάτειας Σαράν- 
τ /j καί δεν ίν ίχ ε τχ ι νά τής δυ<αατεύοον τόν εν
συνείδητο έοωτερικό της κόσμο. Στά εφηβικά της 
άκόαα χρόνια, καθώς ζούοε μέσα σέ μιά στενό
χωρη γ ι ’ άγνή οικογενειακή κατάσταση, ύστερα 
άπό μιά κάποτε έπαφή της μέ 8υό όμήλικούς της, 
τή ουμμαθήτριά τη : b3a, τήν έτοιμη πάντα γιά 
όλό'Ιοχο στό συναίσθημα δόσιμο, καί τόν άδίρφό 
της Ά ρη . άσθενικό, παθιασμένης κ α λ λ ιτ έ χ ν ε ς  
ιδιοσυγκρασίας καί ποτισμένο μέ τή σκίψη τού 
θανάτου, πού τόν πίστευε σά μιάν έπιστροφή στήν 
πατρίδα, τής έλαχε νά συλλάβη μέσα της ενα 
θάμπωμα, μ.άν άκαθόριστη μαγεία, άπό ττύς στί
χους πού είχε — αέ ξένη γλώ σ σ ι—απαγγείλει ή 
Εύα, τή μουσική— δική του—πού είχε παίξει ό 
"Αρης. είχαν φουνιώσει μέσα της, άπό τό γιασε
μί, πού μύριζε στό σπήτι έχειλο τή ; άνεσης, to
co βαρε'.ά, άπό τή σο,’ κινημένη φωνή τη; “Αννας, 
άπό τά χαλιά καί τά  μάρμαρα, άκόμα κι άπό τό 
τσά ϊ πού τής πρόσφεραν, καί τόν άδέξ.ο τρόπο 
μέ τόν όποίο είχε π'.άσν. καί ρίξει μέσα του τήν 
τετραγωνισμένη ζάχαρη. Μά αάν άνιίδραση κι άν- 
τίρροπο,— καί ώ ; την πλημμύριζε μ ι» ζω'ίκή χα
ρά και μιά δύναμη, ικανή νά κ.ν/ρη τά βουνά — 
αίσθάνθηκε μέσχ της μιά σκληρή καί σχεδόν 
απάνθρωπη βούληση κυριαρχίας: Εύα. Ά ρη , πιά
να, μάρμαρα, χαλιά, τό κάθε τι έκεϊ μέσα, νά 
τό κάνη κάποτε δικό της. “Ενας άκρατος έγω'ί- 
σμός καί μιά περηφάνεια πού γύρευε διέξοδο, 
φούντωνε κυρίαρχη μέσα της. Γιά ενα διάστημα, 
σάν τέτοια 8ιέξο3ο ήταν ή Εύα, καί πιό πολύ δ 
"Αρης- μά καθώς αύτοί τής προσφέρθηκαν, τόσο 
εύκολα, ξύπνησε μέσα της κι ή περιφρόνηση.

Ε ίχε διώξει άπό μέσα της τις ξένες φωνές, 
τούς ήχους, τά γιασεμιά’ οΧλ, όλα.'.,. "Ομως, δέ 
μπόρεσε π?τ| νά δ ιώ ^  άϊϊό τά §γ^ατά τΐ)ς καί

έναν ήχο, παράξενα θλιμιιένο, πού είχε βγει άπό 
τό πιάνο καί νό τραγούδι τού ”Αρη' εναν, σάν 
άργό χορό, κάτι σάν ύποιαγή καί παράδοση χω
ρίς περηφάνεια: —Πονάω...πονάω... κι αμέσως ή 
άπάντηση:— ’Αντέχω...,πού είχε μπει στό αίμα 
της, ήταν άκόμα κι ό Κωνσταντίνος! .. Τόν είχε 
γνωρίσει σέ μιά δεξίωση στά σπήτι τής Εύας κι 
άπό τήν πρώτη στιγμή αίσθάνθηκε γ ι ’ αυτόν μιά 
παρίξενη έμπιστοσύνη, ΤΗταν αύτή γιατρός καί 
μιλούσε σοβαρά καί ότι αύτός άγγιζε, γινόταν 
Ιπίσημα καί αξιόλογα καί στέρεα’— ιδίως αύτό 
στέρεα. Κι" άπό τήν πρώτη στιγμή, τού έμπιστεύ- 
θηκ?.: — Τί νομίζετε πώς χρειάζεται ένας νέος στήν 
εποχή μας γιά ν’ άνεβή; Κ ι’ ή φωνή τού Κων
σταντίνου:— ’Εξα[.τδτχι, άπό τό πού θέλεις ν’ άνε- 
βής, "Αννα.

Κάποια άλλη μέρα, κάτι άνεξήγητο τήν έ
σπρωξε στό σπήτι του: νά προσφερθή γιά ότι δή
ποτε· φτάνει μονάχα νά ήταν κοντά του· νά οκου- 
πίση· νά πλύνη πιάτα. Καί σχεδόν, δέν επαναστα
τούσε γιά όλη αύτή τήν Ικμηδενισή της. Μά αυ
τός...τήν είχε κιόλας ξεχάοει· ώς καί τόνομά της 
... (Τά νύχια πονάνε μέσα στις γροθιές της). “Ο
μως σιγά σιγά, τή θυμήθηκε. ’Εκείνη μ'δλα ταϋ- 
τ% δέ μπόρεσε νά πή αύτό πού ή Ιελε· μίλησε γ  4 
κάτι άλλο. Μίλησαν καί γιά  τον "Αρη, πού ό αν 
αισθανόταν έρημος, ζητοι'οε καταφύγιο στόν Κων
σταντίνο.—'Καείς, όταν αίσθάνεσθε έρημος, τ ί κ ά 
νετε; - 4ου)εύω. είπε έκεΐνος’ αύτό είναι μιά με
γάλη άλήθεΐΊί, "Αννα, πρόσθεσε· κι όσες περισσό
τερες άλήθειες κατακτάς, τόσο ανεβαίνεις· σέ 
όλες τις έποχές.

Είχε θυμηθεί έπί τέλους τό δνομά της...λοι
πόν; ..σίγουρα θαρχόταν μιά μέρα πού θά τής έλε
γ ε :—’’Αννα ..άπό πάντα σ' άγαπούσα...

Σέ δέκα χρόνια... ώρκίστηκε ν ’ άνέβη, νά 
φτάση, μέ κάθε τρόπο, μέ κάθε θυσία, σκληρή 
κι άναίαθητη, εκεί. τόσο ψηλά, πού ή Κύ* θάρ- 
χεται παρακαλεστά γιά συντροφιά της’ καί θά 
μιλάει πέντε γλώσσες, και 04 γράφουν γι' αύτή 
οί έφημερίδες, καί θά παίζη πιάνο αάν τόν Ά ρ η · 
άκόμα καί βιολί- δ,τι ήθελε... X i δέκα χρόνια, κι 
ό Κώσταν τίνος...04 τής τό πει...

"Ομως, αύτός. είχε κάποτε πει καί κάτι Άλ
λο:—Τίποτε δέν είναι δικό μας ..Κι είχε προ
σθέσει’.— “Ολα είναι γιά  τούς άλλους!...Μά αύτό 
ή ’ Αννα, δέν τό καταλάβαινε, δέν τό κατάλαβε 
ποτέ...

Στά σπήτί της ή 'Άννα, αισθανόταν τριγυρι- 
σμένη άπό αδύναμα, Ανθρωπάκια: Ή  μητέρα. σβο- 
σμενη, σάν ξεθωριασμένη παληά εικόνα- ό πατέ
ρας έδειχνε μιά αδιαφορία κι εΐχε τό νού του 
πάντα άλλού- ή μιά της αδερφή ή ’Όλγα, άπό 
λίγο καιρό ανάπηρη, είχε κατασταλάξει σ’ ένα 
ακονισμένο καί διεισδυτικό μίσος’ ή άλλη, ή ’Ε λ ι
σάβετ, μιά πιστή, πού Ικλα ιγε όλο γιά  ξένες, 
έγνοιες, καί ζούσε μέ τήν αγωνία νά κηρύξη αέ 
όλους τή δική της πίστη. Καί τής γεννιόταν τής 
’ Αννας, δίχως νά τό δείχνη, ή έπιθυμία νά τούς 
τσαλαπατήση, νά τούς πληγώση. Γιά τήν Άννοί



ήταν άδιάφορα τά πείσματα xt οί θυμοί, οί πλη
γωμένες περηφάνειες. Καί γράφει στή θ$ιά, μέ 
τήν όποία τοΰς χώριζβ'παληό καΓάγεφύρωτο χά
σμα, καί φεύγει κατόπι κοντά της γιά νά σπου- 
δάση, αδιαφορώντας γιά τή φουρτούνα ποΰ ξεσή
κωσε γύρω της. Οΰτε στιγμή δέ σκέφτηκε άλλον 
άπό τόν εαυτό της.

Μβτά δέκα χρόνια. .θά είναι ολα δ.κά της...

Καί μβτά δέκα χρόνια, ή “Ά ννα  έπιστρίφβι 
διάσημη καί ποθητή στήν πατρίδα...όλα τώρα ε?-- 
ναι άνοιχτά μπροστά τη£..’ 0|ίως...ό Άρης ι  πέθα- 
νε· καί τόσο νέος!...Ά Εϋχ. παντρεύτηκε... Κι ό 
Κωσταντΐνος*,... παντρεύτηκε κι' αυτός... Μά δέ 
μπορεΐ...θά τής τό πή...καΙ τώρα άκόμα: —’Ά ννα  

, σ’ άγαποϋσα άπό π άντα !. Kt ή γυναίκα του. ή 
Άλκη;.. μιά άσήμαντη γυναικούλα, §να άσήμαν- 
το κοριτσάκι . .Ά ς  τής κρατάει ό Κωσταντΐνος 

I τρυφερά τό χέρι! *Η “ Αννα, θά τοΰ πή, θά τοΰ Ου- 
c μίση. κι αυτός θά καταλάβη* θά γίνη δικός της.
[  "Ενα γύρω τώρα βρίσκεται κι ό Ίά ιω ν ,  ό
{, αδελφός τή :  Ά λ ν η ς ,  φίλος κι αυτός τ 'δ  Ά ρ η .  
ί  *0 Ίάσων, αεροπόρος εθελοντήν είδε γύρω του 
Ι  νά πεθαίνουν σιήν άκμη τής ηλικίας το:·, ό Τζό,
Ι  6 Ζιάκ,'ό Πώλ, ό Ά λλα ίν ,  ό Κούρτης, ό Λεβύ... 
ί  Ξεκουρδισμένος κι ό ίδιος, κουρασμένος, τρίγυρί- 
f  ζεται κι αΟτόςέπίμονα και καταθλιπτικά άπό τή
* σκέφη τοΰ θανάτου. Ίσ ω ς  μάϊιστα άργη3ε ποΰ-
* μείνε τελευταίος... *Η σκέψη τής επιστροφής στήν 
\ πατρίδα, τόν κατέχει κ ι ’ αύτόν ένιαλτικά. Καί 
■*? διάχυτη πάντα, ή μορφή κι ό Oi'/ατος τοΰ Ά ρη ,

τοϋ: τριγυρίζουν όλους κάθε στιγμή, μέ τήν άνά- 
ί μνησή τους ."Ομως ή Ά ν να ,  θά τοΰ πή τοΰ Κων- 

ι ' σταντίνου ..κι αΰτός. θά καταλάβη .. Τής μιλάει 
στόν ένικό. κ ι ’ αυτή. τήν πληαμυρίζει ή παληά,

'  παιδιάστικη τρυφερότητα, κι ή διάθεση νά σβύση 
όλότελα γιά  χάρη του.. Νά!.. αυτή ακριβώς τή 

; στιγμή, είναι όλα, τόσο όμορφα, ποΰ πρέπει νά 
γ πέση ή αυλαία...μιά ^οτκρυά, άτέλειωτη, εΰτυχι- 
ί σμένη στάση". *ιΙ "Άλκη, κυττάζει εξω. ό Κωνσταν 
| τίνος τής μιλάει στόν ένικό.,.
' "Ομως εϊνχι μαζί τους κι ό Ίάσων... Κι ό
ί Κωνσταντίνος, είχε κι αυτός συνειδητοποιημένο 
! άπό π<,λΰ νωρίς τόν θάνατο... Ό  θάνατος, είναι 
1 μια επιστροφή στήν πατρίδα...έκεΐ εχουμε τίς ρ(- 
_ ζ«ς μας,..Στή ζωή, δέν κυνηγοΰσε κι αΰ:ός τήν 

ευτυχία. Αΰτή τή βρίσκεις, όχι στό κυνήγημα καί 
τήν έπιβολή τής δικής σου χαράς...Τίτοτε δέν εί- 

ι ναι δικό μας...όλα είναι γιά τούς άλλους!...
— Αναρωτιέμαι λέει^ό ’ ίάσων στόν Κω/σταν

ι τϊνο. άν άγαπάς κανένα; ξεχωριστά.
Αύτόματα τότε αυτός σηκώθηκε, καί στάθηκε 

πλάί στήν Ά λ κ η ·  άκούμπησε μάλιστα στοΰς ώ
μους της - κι έκείνη ξαφνιάστηκε άπ’ αΰιό — τά 

1 . δ«ό του χέρια.
! —Θ*ρρώ, λέει τώρα ή "Αννα— πώς Ικεΐνο
I τόν καιρό, ή Εΰχ, ήταν έρωτευμένη μαζή σας.., 

ή Εΰχ-όχ ι έ γ ώ —ήίαν έρωτευμένη μέ σάς...
—Παιδιάστικα...άκούεται τώρα σοβαρά ή φω

νή τοΰ Κωνσταντίνου..ΙΙαύουμε νά- είμαστε παι
διά, άπ’ όταν αρχίσουμε νά μετράμε τά πράμα-.

τα καί τά γβγονότα, δίχως λαμπρότητα καί μ«* 
γαλεϊο.

Τ ’ άκούβι αΰϊά ή Ά ν ν α ,  κι ή βεβαιότητα όρ- 
θώνεται μέσα της γυμνή.,.Δέ θά τόν ξαναδώ στή 
ζωή ιιου τόν Κωσταντΐνο, ποτέ...— Μά βέβαια,άγα- 
πητή μου “ Αννα- "Ολα είναι γ ιά  ϊτον,ζ άλλους... 
κι ό “Αρης τό ε !γε  πεΐ: —Τίποτε δέν είναι κον
τά μα<:...Καί λίγες μέρες πρίν πεθάνει, ε ίχε πεϊ 
στόν Ίάσονα:— Ξχναγυρίζο> στήν πατρίδα...

Οί πεθαμένοι τής τά χάλασαν όλα τήςΆννας.
Στό δρό'ΐο, καθώς γύοιζε στό σπήτι, δάκρυα 

εννο'.ωιε νά κυλοΰν στά μάγουλά της. Κ ι ό Ί ά -  
σων ποΰ τή συνώδευε. τής μιλοΰσε γ ιά  τήν ευφο
ρία τοΰ θανάτου, τή συνείδηση τοΰ θανάτου, τήν 
έπιστοοφή στήν πατρίδα...

Ή  "Αννα, θά φύγη τώρα σύντομα: Ή  δου
λειά, ή θέση τηί. ή καρριέρα .. — Είμαι νέα, ε ί 
μαι νέα ελεγε, κι εχω κάνει τόσα πράγματα,μό
νη μου... Καί κάπου, σβ μιά γωνιά τής γής, θά 
υπάρχει αυτός ποΰ θά μέ περιμένει1 δ ι κ ό ς  μου... 
*0 Ά ρ η ς  είναι νεκρός...Ό Κωνσταντίνος, δέ νοιά
ζετα ι γ ιά τήν εδτυχία ..είμαι νέα!... είμαι νέα, 
κι όιορφη, καί γερή... Κι οί γροθιές της σφ ιγ
μένες...και τά μάτια στεγνά...

'Ενα μέρος όμο>ς τής 4υχής της. βαθειά... 
βαθειά...!ννοιωθε πώς τά λόγια τοΰ Ίάσονα ήταν 
ή ά λ ή Ο ε ι α, και πω ; είχε άρχίσει καί γ ι ’ αυτήν 
ή έτοιμασία τής Ή π ι σ τ ρ ο φ ή  ς...

Αΰτό είναι τό άχνό— μερικό μό\α ταΰτα, κι 
όχι ολοκληρωμένο - περίγραμμα τής άξιόλογης 
εργασίας τής Γαλάτειας Σαράντη. ποΰ 2να άπό 
τά μεγαλείτερα προσόντα της είναι ή άδρότατη 
περιγραφή όλιον τών προσώπων τοΰ μυθιστορήμα
τος, τά όποΐα, άπό τήν άρχή ϊ ία μ ε τό  τέλος, εμ
φανίζονται γεμάτα συνέπεια, τόσο πρός τόν ίδιο 
τους εαυτό, όσο καί πρός τοΰς γενικούς παράγον
τ ε ς  ποΰ τά  διαμόρφωσαν. -

*11 επιστροφή στήν πατρίδ*, τήν αιώνια πα
τρίδα τοΰ άνθρώπου. διαπερνάει κυρίαρχη, σχεδόν 
έφιαλτική όλα τά πρόσωπα καί τά γεγονότα τήζ 
πλοκής, καί δέν ξέρει κανένας άν πρέπει, τό υπο
βλητικό αΰτό Ιργο, ν ά  τό χαρακτη^ίση σά μιάν 
απαισιόδοξη διακήρυξη xijc ματαιότητας κάθε άν- 
θρώπινης προσπάθειας, μιά ποΰ όλα καταλήγουν 
στήν έκι»ηδίνιση. Χά ήταν τουλάχιστο βέβαιος ό 
α ν α γ ν ώ σ τ η ς  ότι ή σ .  α ά ν  Α ν τ ί ρ ρ ο π ο ,  κηρύσσει στό 
βιβλίο της τήν αισιόδοξη διδαχή τής θυσίας τοδ 
έτυτοΰ μας γιά τοΰ άλλου τή χαρά; Πώς όμως 
αΰτό θά συμβιβαζόταν μέ τήν άπόγνωίη τής κραυ
γής ένός άπό τοΰς ήρωάς της :—ιΐ ρ ό ς τ  (;, μιά 
ποΰ θά έπιατρέψουμε στό μηδέν άπ’ οπού καί ξε
κινήσαμε;

Π ϊντω ς  τό ιιυθιστόρημα αΰτό, ξεφεύγει άπό 
τόν κύκλο τών άχλά καλών βιβλίων, καί μπαίνει 
δικαιωματικά στήν ομάδα τών άξιολογώτερων Ιρ- 
γων τέχνης· κι άπό άποψη οΰσιαστικοΰ περιεχό- 
μενού, κι άπό τά  άναμφισβήτητα προσόντα, έκ
φρασης καί γενικά ΰφους.

ά, ΣΑΑ Α Μ Α ΓΚ Α ΐ

’ /



«ΗΠΕΙΡΟΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ»

D o n a l d  N i c o l .  The Churches o f  M otyy- 
doskepastos, έν B.S.A. X L V I I I  ( 1953 ). σελ. 
141— 153 καί κίν. 35

Οί ixxAKjciee τής Μολοβδοσκεπάστοο ά π « έ -  
λβσαν τό θίαα ειδικής μελέτης τοΰ νέου Ά γ γ λ ο »  
βυζαντ-νολόγου καί ’>φηγητο·> τώρα « ό  Universi
ty  College  το> Δουβλίνου τής Ιρλανδίας Dr- N i 
col ό κ. N ico l έγνώρισβ καλά τήν περιοχή. έχρη- 
σιμοποίητε * ;αντλητ ’.κά τό υλικό τ&ν Ιπιγραφών 
στά μνημεία καί τίς λίγβς ιστορικές είδή3*·.ς, άλ
λά σ τηρ ίζ ΐτα : κορίωςσέ μορφολογικές παριτηοή- 
σβις καί οο-'κρίσεις μέ άλλα γνωστά χρονολογη
μένα μνημεία γ ιά  τή χρονολόγηση των Ικκλτ;3ΐών.

Έ τ σ ι  τής βυζαντινής Μονής τό άρχινό σχέ
διο τοΰ παλαιού τμήαατοτ (τό  τρίκογχο καί 3ταο- 
ρεπίστεγο) τό άποδίδϊΐ στόν Ι ΐο ν  αίώνα. Ή  άψί- 
8α τοΰ ιεροΰ καί ό τρ^ΰλλος τροποποιήθηκαν.λέει, 
καί πήραν τή σημερινή μορφτ τί/OC έπί αΟτοκρά- 
τορος ’ Ανδρονίκου Β', Π2ρί τό 1300 μ. χ. καί, τό 
16ο αιώνα ίσως. προσ-τέθησαν οί νάρθηκες στή 
δυτική καί νότια πλευρά- Τήν παράδοση. δτι ή 
Μονή ίδρόθηκε άπό τόν αΰτοκράτορα Κωνσταντί* 
νο Δ '  τόν Πωγωνάτο, τήν άναφίρε:, άλλά δέν βρί
σκει τ 'π ο '8  στή σημερινή^μορτή -zf.c Ιχχλησίας, 
no!j v i  μπορή νά άναχ*>ή c-όν 7ο αίώνα.

. Σύγχρονο ·ιέ τήν πρώτη μορ^ή τής Μονή{ θβ- 
ωρεΐ τ ί ν  ίρβ'.ίτ'Λμίνο ναό τοΰ 'Αγίου Δη^ητρίου. 
Βασίζετα ι κυρίάς στήν κεραμική διακόσ^ηση τής 
άψίδος. Τήν ομορφιά της άτυχως δεν άποδίδει ή 
φωτογραφία τοΰ πίν. 35 6 . Είναι κρίμα δτι 4 κ. 
N ico l, πού σχεδιάζει τόσο όμορφα, δέν μπόρεσε 
νά μάς δ05η μέ σχέδιο τίς λεπτομέρειες τής 
άψίδα^ ’

Τόν άλλοτε μητροπολιτικό ναό τών ‘ Αγίων 
’ Αποστόλων ό χ. N icol ίιέλει παλαιόιερο άπό τις

- χρονολογίες πού μάς 8ivouv οί επιγραφές, δη
λαδή 1537 μ. X. γ ιά  τήν ίδρυβη «έκ  ράθρων» καί 
164S, ποί» «άνιστόρησεν» τό ναό ό «νέος κτήτωρ 
τής ζωγραφίας* Πάνος Παπαδημητρίοο. Νβιιίζβι ' 
δ τι καί ί  ναός. όπως καί ή αρχιεπισκοπική Ιδρ* 

Πωγων.ανής. ιδρύθηκαν τό 1298 μ. */. ’ Αλλά, 
νομίζω, τά  ίιαφαίνόμενα λείψζνα τοιχογραφιών 
παλαιοτέρων τοΰ 164ό μ. */. μπορεί νά μήν είναι 
παλαιότερα τοδ 1537 μ. χ. καί ή κεραμική ί ;α -  
κόσμηση τών παραπέρα»·/ τοΰ έ/καραίου κλίτοος 
μπορεί νά slvzi ,'μηση παλαιοτέρων τρόπων οτήν 
έκοχή τής Το^-κοκρατίας, δπως τό ρλέπομε καί 
σ’ άλ/.sc ίχκλ '7>ί«ς τής περιοχής. Ά π ό  τούς σημε
ρινούς * .γίους ’ Αποστόλους δέν πιστεύω πώς 
υπάρχει τίποτε, πον νά μπορή νά άναχβή σέ β’-»* 
C«>tivo;j (  χρόνους.

Ό  κ. X ico l αναφέρει μέ λίγα λόγια καί τούς 
μικρότερους ναοός: τήνΚοίμηοη τής Θεοτόκον χρο- 
νολογοο'ΐένη μ’ έπιγραφΐς τοό 15*50 καί 1604 μ. 
χ., τήν 'Α γ ία  Τριάδι, πού αποδίδει έπίσης στόν 
16ον αιώνα, τόν έρειπωιίνο "Αγιο  Σώ ζοντ*  μέ 
χρονολογία 1537 μ. χ. κι* τούς ακόμα μεταγενί- 
οτβρους ναούς τοό *Αγίθ!> Άθαναοίου. *0 τελβα- 
ταΐος εΰρίακεται πέρα άπό τά  ούνορα, τ  ά σ ύ 
ν ο ρ α  π ο ! >  χ ω ρ ί ζ ο υ ν  Έ λ λ η ν ε ς  
ά π ό τ  ή ν Ε λ λ ά δ α .

Ό  κ. N ico l μέ τή &ημο3ί « » 3ή τοο προσβφερβ

μιά υπηρεσία στή διεθνή έπιστήηη καί στήν ελ
ληνική «ιας Πατρίδα, ποί) τήν άξιζαν τά  μνημεία, 
Kateoc νά κάνουμε καί μβΐς τό χρέος μα^ πρός 
τούς βσζαντινοΙ>ς αύτούς άκρίτες τών σονόρων 
μας φροντίζοντας γιά τή σοντήρησή τοος.

Φ. ΠΕΤΣΑ2

Γ ι ώ ρ γ ο υ  Κ σ λ ο ύ β η  (Λύδαί: *Σαι£6*
ατη Μ ύκονο* Μυθιστόρημα Ά θή να ι 1953

T i γοητευτικό βιβλίο! Ό  κ. Δ. I. Καλογερό- 
πουλος {Πρόεδρος Ένώσεως 'Εί^ήνων Λόγοτ?χ- 
νών) γράφει γιά βιβλίο αύτό τοΰ κ- Καλούδη: 
c*O;toiac. αγάπησε τή Μύκονο, θά διαβάσει τό 
βιβλίο. "Οποιος διαβάσει τό βιβλίο θ ' αγαπήσει 
τή Μύκονο.»

Κι* αλήθεια! 'Οποιος βρεθη στήν επήρεια 
τής γοητείας τοΰ βιβλίο» αΰτον, νοιώθει πόσο 
επιγραμματική εΙ*σι αυτή ή φρασις! Διαβάζον
τας τό <Taitov στή Μύκονο*, προβάλλει μπρο
στά σας ή Μύκονος. Άκοΰτε τόν φλοίσβο τών 
κυμάτων της ή τό παρά;ενο βουητό, ό.^ως εηχε 
ται, τήν ώρα τής ξαφνική; καλοκαιριάτικης κα
ταιγίδας, άπό τήν Δήλο, τό νήσί μέ τά προαιοι- 
νια μαραάρινα μνημεία καί αναθήματα τοΰ Αι
όλου- Βλέπετε, μεσα άπό τά διάφανά νερά καί 
στήν ά'ταύγεια τοΰ πρωϊνοΰ φωτοί, τήν λεπτή 
αμμο τοϋ βυΟοΰ καί αίσθάνεσθε τό λεπτό άρω
μα τοϋ θυμαριού, πού σκεπάζει τούς γήλοφους 
τοΰ μαγευτικόν νησιοΰ.

“Ένα μυθιστόρημα, πού θά Ιπρεπε νά βρί
σκεται στήν υπηρεσία τών τουριστικών γραφεί 
ων, χωρίί νά εχη τίποτε τό κοινό μέ τις κατά 
ποραγγελίαν τσ;ΐδιο>τικες ένρ.·ποΊσεις καί διαιρη* 
μίξεις τών τοπ'ο^ν καί τών οτυσικών καλλονών. *

Καί τό περίεργο είναι ότι 6 κ. Καλούδης 
ε*/οαφε ενα κοσμο^ολιτικό μυθιστόρημα χωρίς 
νά αλλοιώσει καθόλου τά φυσικά πλαίσια τοΰ 
νησιού ποΰ παραμένουν γνήσια καί πρωτόγονα. 
Με δεξιοτεχη'α μεγάλου στυλίστα σκιαγραφεί 
τά πιό άνομοιονενή πρόσωπα καί τά κι\εΐ φυ- 
σικώτατα' άβίαστα σιό ήρεμο περιβάλλον τοΰ 
\*ησιοΰ.

Εκείνο πού κά\ΐ» εντύπωση είναι ό πολι- 
τισμενοί τόνος μέ τόν όποιο διαγράφεται ή σε
ξουαλική ψυχολογία τών ποοσιόπων τοϋ έργου. 
Τίποτε δέν σκανδαλίζει, γιατί καί οί τολμηρό
τερες σκηνές τών ερωτικών έπεισοδίω’ τοϋ βι
βλίου, μεταφέρονται στις σελίδες του μέ τό πε
ρίβλημα τής γνήσιας τέχνης, πού έξιδανικεύει 
ότι δημιουργεί.

Ό  α ν α γ ν ώ σ τ η ς  γοητεύεται καί άπό τις πε
ριγραφές τών ερωτικών σκηνών τοΰ βιβλίου καί 
μένει έκθαμβος μπροστά στις ατελεύτητες πα
ρατηρήσεις καί τούς πρωτογνιόρισιους ορισμούς^ 
π?ρί ερωτος. Καί μόνο οί μεμυημένοι είς τήι 
τεχνοτροπίαν τοΰ συγγραφέως, τοΰ χαριτωιιενουί 
στυλίστα καί λεπτοΰ αισθητικού τής έρωτικής^ 
φιλολογίας, πού έ τ υ χ α ν  νά διαβάσουν κι* εν’ άλ
λο βιβλίο του, πού έξεδόθη πρό τετραετίας πβ* 
ρίπου, μέ τόν τίτλον «Έκειρες χ ι '  tS> *



ψεις γύρω στό σύγχρονο Έ ρ ω τα ) ,  έχουν τήν ευ
καιρία νά έντρυφήσουν, μέ μιά ιδιαίτερη χαρά, 
στήν καινούργια πνευματική προσφορά ».τυύ κ. 
Γιώργου Καλούδη. ‘ΐ

Ν. Ι1 Ρ Ω Τ Ο Π Α Π Α Σ
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ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ

0 Α Δ 0 Γ Ρ Α Φ ΙΚ 0 2  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
»

’Αγαπητή «Η πειρωτική  Έσχία»,
Μέ χαράν και ίκανοποίησιν έπληροφορήθην 

δτι ή ΰποβ*.ηθεΐσα είς td Α ’ Λαογραφικόν Δ ια
γωνισμόν σου μελέτη μου «Οί 2%ρακατσαναϊοι» 
έτιμήθη με τό πρώτον βραβΒίον. Λιββ'.βχζω τ:ΐς 
πλέον θερμάς εδχαριστίας μου τόσον πρός τόν ε ι 
σηγητήν κ. υΐκονομίδην ό^ονκαΐ τά αξιότιμα μέ
λη τής Επιτροπής βραβΐύσεως τών συλλογών, διά 
τήν εΰμένειαν μέ τήν όποίαν δκριναν τήν λαογρα- 
φικήν αυτήν μελέτη/μου, εργασίαν πολλών ετών.

’ ΐιπειδή με τόν καλπαζοντα πολιτισμόν, ποΰ 
εισδύει τελευταία καί εΐζ τό μικρότερο χο^ριό καί 
τήν πιό απόμερη καλύβα, κινδυνεύουν νά έκλεί- 
ψουν τά ήθ'| καί έθ.μ» τής πατρίδος μας εις πο
λύ προσεχές μέλλον, φρονώ δτι έπι^άλλεται v i  
καταβληθή κάϋε προσπάθεια εις τόν λαογραφι- 
κόν τομέα δια νά ΙλΟουν είς τό φώς τής δημοσιό
τητας άπό τών στηλών τής «Ή π .  Έσ;£ας» όσον 
τό όυνατον περισσότερα άπό τά ανεκτίμητα αυτά 
στοιχεία τής Ηπειρωτικής ζ·ΐ)ής. Δημοτικά τρα
γούδια, παραμύθια, προλήψεις καί δεισιδαιμονίας 
Χριστουγεννιάτικα και Ιΐασχαλινά έθιμα, γαμή
λια έθιμα, ταξείδια στήν ςενητειά μ& καραβάνςα 
κ.τ.λ, πρέπει νά είναι τά θέματα, μέ τά  όποΐα 
θά άσχοΛηΝί>ϋν οί Ήπειρώται ερευνηταί.

Τ ρα ίνω ν  εκφράζω τήν ευχήν καί μένω μέ 
τήν έλπίδα δτι ταχέως, φίλη « ’Ηπειρ. Έ 5 τίά » .θλ  
προκήρυξής τόν Β' Λαοφραφικόν διαγωνισμόν σου, 
πρός διάσωσιν τοΰ λαογραφικοΰ θησανροΰ τής Η 
πείρου μας.
Φάρσαλα 1954

ί. Μέ μεγάλην έκτίμησιν
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I ΤΟ «ΜΠΡΕΧΟΖΟΥΡΙ»

I * Φίλη «Ή π ε ιρ ω η κ ή  Ε σ τ ία » ,

·:■ Κατόπιν τής υπό του άξιοτίμου ϊατροΰ κ. 
Λ Πέτρου Γιαννακοΰ δημοσιευθείσης είς τό 23ον 

f : τεΰχος σου (Μάρτιος 1954 σελ, 3Β7) επιστολής 
1 μέ τίτλον « τό  άμιλικό», άς μοΰ επιτροπή νά ά- 
; πανιήσω σχετικώς ώς εξής:
: Δέν ξευροι πώς καί διατί στό Ζαγόρι έπε*
( Κράτησε ή άντίληψις αυτή, ώστε νά δίδεται ή

έρμηνεία τής λέξεως «μπρεχοζοΰρι» είς τήν ά- 
\άπαυσιν, καί είς τήν ελλειψιν κάθε ένοχλήσεως. 
‘Ημείς έδώ στήν Κόνιτσα, τήν λέξιν αύτήν τήν 
Αποδίδομε στήν ανησυχία, καί &1ς τήν πέραν.

τής οικιακής τακτικής τοΰ καθενό; επιπρόσθετον 
φροντίδα καί ένόχλησιν.

Λόγου χάριν, εις περίπτωσιν κατά' τήν ο 
ποίαν ελαβε χοιραν κάποια έπιβάρυνσις στό σπή- 
τ ι  μας, είτε έκ φιλοξενείας είτε έκ διανυκτερεύ- 
σεως είτε έξ άλλης τινός αιτίας, θ ά  μάς ποΰν οί 
άλλοι, «μεγάλο μπρεχοζοΰρι εϊχεταν τοΰτες τές 
μέρες». νΗ , όταν αΰτη είναι εφήμερος, θά  μάς 
ποΰν «μεγάλο μπρεχοζοΰρι εϊχεταν σήμερα».

«Ν ά  μέ συγχωρήσετε. Σάς ήφερα μεγάλο 
μπρεχοζοΰρι,» λεγει ό φιλοξενούμενος, ή ό α
πλώς διανυκτερεύων, ή καί ό κατ' άλλον τρόπον 
έπιφέρων είς ήμάς ανησυχίαν τινά καί φροντίδα 
μέσα στό σπήτι μας.

« Τ ί  ν ’ αύτό τό μεγάλο μπρεχοζοΰρι πού 
κάμετε; μάς ’πήρεταν χά μυαλά», λέγομε στά 
παιδιά ο ιαν  τά  έπιπλήττομε γιά τό μεγάλο θ ό 
ρυβο πού κάμουν τάς φωνάς καί τάς αταξίας έκ 
τώ ν  όποιων επέρχεται καί σχετική τις αναταρα
χή, μέ αντίκτυπον είς τήν καθό/.ου κανονικήν 
πνευματικήν ησυχίαν τώ ν  άλλων καί άνάπαυσιν.

Ά λ λ ά  καί έν άλλο ακόμη. ΉμεΤς έδώ, αν
τ ίθετον  τής λέξεως «μπρεχοζοΰρι» εχομε τήν 
λέξιν «ραχάτι»  (καιά συγκοπήν ρεάτι) κατάλοι
πον καί αύτήν τής Τουρκοκρατίας, ή όποία έν- 
νοεί τήν άμέριμνον καί τελείαν διά τό κάθε τι 
αδιαφορίαν καί άνάπαυσιν. >

« Τ ί  ανάγκη έχεις. Κ άθεσα ι ρεάτι. "Εχεις 
τοΰς άλλους πού συϋ τραβούν τήν φροντίδα*. 
Αύτά  λέγομεν πρός παρατήρησή  ή καί «πίπλη- 
ξ ιν  εκείνων— ιδίως τών οικιακών— πού επ ιδ ιώ 
κουν νά διάγουν βίον άμέριμνον. Φιλοφρονέστα* 
τα δέ καί άβρόιατα άποτεινόμοί-α πρός τούς 
φιλ,οξενουμένους. «Μ ή  εχετε τήν ιδέαν ο τ ι  μάς 
έπεβαρύνατε, καί μή ύπολογίζετε τίποτε. Κ άμ ε
τε ρεάτι. κ .τλ> .

Ή  λέξις τοιρα «μπρεχοζοΰρι» πού άναφέρε- 
τα ι στό Συμφωνητικό, (Ί ίπ ε ιρ .  Ε σ τ ία  ’ Ιανουά
ριος 1954 σελ. 46) εφαρμόζεται έδώ είς τήν κα. 
τηγορίαν τώ ν  άπλώς διανυκτερευόντων. Δηλαδή - 
"Ο ταν θά  ήρχοντο στό χωριό λ.χ· 10  άτομα έπί 
πλέον ιώ ν  50, αύτά τά έπί πλέον 10  άτομα θά 
τά έμοίραζε μέ τήν σειράν ό ένοικιαστής κατα
λύματα (κονάκια) είς τό κοινόν, λ.χ. 2 στό ένα 
σπήτι, 2 στό άλλο καί οΰτω καθ ’ έξης. Κ α ί  τάς 
μέν τροφάς σύμφωνα μέ τούς δρους τοΰ Συμ
φωνητικού ύπεχρεοΰνο ό ένοικιαστής νά τάς πα· 
ράσχη, τό δέ κοινόν θά  τραβούσε μόνον τήν 
επιπρόσθετον φροντίδα διά τήν διανυκτέρευσιν* 
Καί αύτό ήτο τό «μπρεχοζοΰρι».

Τώρα, πρός τά επιχειρήματα ταϋτα, δρχεται 
συνήγορον καί συνεπίκουρον καί τό είς τό ίδιον 
τεΰρος σου (Μάρτιος 1954 σελ. 2b2— 288) δημο
σίευμα τοΰ κ. Κ. Λαζαρίδου, μέ τόν τίτλον * Ή  
Κούλια τοΰ Μπαμπά», έν τφ  όποίψ άναψέρεται 
κατ’ έπανάληψιν ή λέξις «ροχάτι»,  υπονοούσα 
τόάμέριμνον, τήν ελλειψιν δηλαδή κάθε ένο
χλήσεως.

“Οθεν, εξ όλων αύτών, εύλογον καί δίκαιον 
εΐναι νά παραδεχθώμεν οτι ή δοθβΐσα έρμηνεία 
ιής  έν λόγψ λέξεως «μπρεχοζοΰρι» είναι πραγ*
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ματική, καί οτι οΰδεμία άλλοίωσις τής έννοιας 
τοΰ περεχομένου τοΰ Συμφωνητικού έγένετο.
"Ας μας συγχώρησή λοιπόν ό άξιότ. ’ Ιατρός κ. 
Π. Γιαννακός, δ ι’ δσα— χάριν τής αμφισβητηθεί - 
σης ερμηνείας τής λέξεως αύτής— έγράψαμεν.

1 Ε .3 Ρ Γ Ι0 2  ΓΙΑ Ι  Σ ΙΟ Σ
Ί  ε ρ ε ύ ς

¥¥¥■
ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ

ί.Ιιΐς  τήν λίμνην Παμβώιιδα εδρε τραγικόν 
θάνατον, πνιγείς ο μαθητής XTjfa Ζωσιμαίας 'Α θα 
νάσιος Περατικός.

2. Τό παλαιόν κτίριον τής Σχολής Βελ- 
λάς άποπερατωθεν θά χρησιμοποιηθή ώς δ.δακτή- 
ριον τοδ Ιεροδιδασκαλείου.

3. Ό  ήπειρώτης άθλητής Διαμάντης άνεκη- 
χθη 1ος ΟΛυμπιονικης εις τόν ακοντισμόν εις 
τους Πανελληνίους εφηβικούς αθλητικούς αγώνας.

4. Εις Ά ρ τα ν  συνεκροτήΟηΣυγέδριον Κοινο
ταρχών καί Δημάρχων τοΰ Νομού, καυ’ δ συνε- 
ζητήΟησαν τά αφορώντα τόν νομόν ζητήματα.

—Εις τήν αίθουσαν τελετών τής Ζωσιμαίας 
Παιδαγωγικής ’ Ακαδημίας έγένετο τελετή απο
νομής αναμνηστικών σημάτων καί διπλωμάτων 
όπο τής Φανέλλας τού σ:ρατιώτου, εις άνω τών 
800 ά νόμων τής πόλεως, ά τιν* έβοήθησαν τήν Φα- 
νέλλαν εις τά εργον της.

£>.Άφίκετο καί άνέλαβε τά  καθήκοντά του 
6 νέος Γενικός Επιθεωρητής Στοιχειώδους *ϋκ- 1 
παιδευσεως Η' ΙΙεριφερειας κ.Κ. Γιαννακόπουλος.

<?. Δογω  πτώσεως χαλάζης προεκλήθησαν 
μεγάλαι ζημία ι εις τήν παραγωγήν πολλών χω
ρίων τής ίιπείρου.

7. Άπεφασίσθη ή ΐδρυσις Κτηνιατρείου είς 
Ιωάννινα.

9. 'Γπό τοϋ Δήμου Ήγουμενίτσης παρεχω- 
ρήθη δωρεάν γήπεδον εκτάσεως ϋΟ στεμμάτων εις 
τό ’ ϋθνικόν Γυμναστήριον τής πόλεως.

10. Κατά τό συγκροτηΟεν είς Κουκούλιον 
συνεδριον τού Α ' Δασικού Σινδέσμου έγένετο εισ
δοχή είς αύτό 5 νέων Κοινοτήτων τής περιοχής 
Δάκκας ’Αώου.

11. Είς τήν περιοχήν ΙΙρεβέζης ένεφανίσθη 
πτεροηή άκρίς,

12. Κις τήν περιοχήν Κονίτσης έγένετο ηχο
ληψία δημοτικών τραγουδιών υπό τοϋ καθηγητοδ 
κ. Περιστέρη.

13. Διεπιστώθη κρούσμα πολυομυελίτιδος 
ίΐς  παιδίον έκ Βουλίστης Παναγιάς.

15. Μερική έκλεΐψις σελήνης εγινεν άριχτή 
καί είς τήν ’Ήπειρον.

17. "Αρχισε καί εις τήν "Ηπειρον ή εφαρ
μογή τοΰ προγράμματος τών παιδικών κατασκη
νώσεων.

19. Εις κλινικήν τής Πρεβεζης χωρική Ικ  
τοΰ Νομού Πρεβέζης έτεκε τρίδυμα, άτινα χαίρουν 
όίκρας ΰγβίας.

21. Είς;Ίωάνν;να έγένετο συγκέντρωσις δια 
μαρυτρίας κατά τής Ηλεκτρικής Εταιρείας δυ-

ατροπούσης είς τήν μείωσιν τής τιμής τοΰ ρεύματος.
23. Κατόπιν παραχωρηβέντος μηχανήματος 

παρά τού 'Εθνικού Ιδρύματος ηλεκτροφωτίζεται 
ή Κοινότης Τσεπελόβου— Ζαγορίου.

24. 'Γπό τής Γενικής Διοικήσεως ’Ηπείρου 
εζητήΒη ή μετονομασία τής έπαρχίας ίίαραμυ- 
θιάς είς τοιαύτην Σουλίου.

26. Είς την πόλιν ήνοιξεν ή κινητή εκθεσις 
τοδ Ν Λ ΙΟ , ήτις περιελάμβανε Ικυέματα έθνικοδ 
περιεχομένου ώς καί τοιαύτα άφορώντα τήν προ
σπάθειαν όργανώσεως κοινής άμύνης ·τών χωρών 
τής ’ Ατλαντικής συμμαχίας.

29. 'Δπεφασίσϋη ή έπιακευή τής είς νήαον 
οικίας ένθα έφονεύθη ό Ά λ ή  Πασάς.

*
Τ ιμ η τ ικ ό ς  δ ιορισμός.

Ό  εκλεκτός συνεργάτης μας καί διαπρεπής 
καθηγητής τής ιστορίας τής Τέχνης εις τό ’Εθνι
κόν Μετσόβιον Πολυτεχνεΐον, συμπατριώτης κ. 
Δηιι. Εδαγγελίδης, μέ άπόψασιν τοδ Υπουργού 
Παιδείας κ. ’ώχ. Γεροκωστοπούλου, διωρίσθη 
μέλος τού Διοικητικού Συμβουλίου τής ’Εθνικής 
Πινακοθήκης.

*
Διε& νές Β οτανικόν  Συνέδριον

Τά Πανεπιστήμια ’ Αθηνών —Θεσσαλονίκης 
έξεπροσώπησεν είς τό συγκληβέν είς Ιίαρισίους 
(1— 15 Ιουλίου), ακολούθως δέ είς Νίκαιαν τής 
Γαλλίας, Δ ι ε Ο ν έ ς Β ο τ α ν ι κ ό ν  Σ υ ν έ 
δ ρ ι ο  ν, ό διακεκριμένος Καθηγητής τού Πα
νεπιστημίου Θεσσαλονίκης συμπατριώτης κ. Κων, 
Γκανιάτσας.

*
ϋροαγωγα 'ι

— Προήχθη είς Γενικόν ’Επιθεωρητήν Στοιχει
ώδους ’Εκπαιόεύοεως τοποθετηθείς είς Θράκην ό 
συμπατριώτης κ. ’Ιωάννης ’Αρχιμανδρίτης, εκδό
της τοδ Κώδικος Σχολικής Νομοθεσίας, μέχρι 
τοδδε ’Επιθεωρητής Δημ. Σχολείων Παραμυθίας.

— Εις την διακριτικήν bsoiv του Γεν. ’Κπιθ. 
Α ' Στοιχ. περιφ. ( ’ΑΚηνών) έτοποθβτήθη ό 4κ Φι- 
λιππιάδος συμπατριώτης κ. Εύάγγελος Παπα’ίω- 
άννου —Παιδαγωγός.

+
Ή π ε ιρ ω τ α ι Κο.Χλιτέχναι

—  Ό  Ήπειρώτης δραματικός ήθοποιός τοδ 
Βασιλικοδ Θεάτρου, συνεργάτης μας κ. Γρηγόρης 
Βαφαάς άνανέωσε κ α τ ’ ε κ λ ο γ ή ν τό συμβό- 
λαιόν του ώς βασικόν στέλεχος τής Κρατικής 
Σκηνής.

— Κατά τάς έφετεινάς άπολύτηρίους έξετά* 
τού Ωδείου ’ Αθηνών ή ρ ί σ τ s υ σ e ν εις τό 
βιολί ό συμπολίτης κ, Τάτσης Άποστολίδης, τοδ



όποίου, παλαιότερον,,εϊχεν Ιγκριθή υποτροφία 8ι* 
άνωτέρας σπουδάς εις τό έξωτερικόν.

— Ή  ’Εξεταστική Επιτροπή τοΰ 'Ιίδείου Α 
θηνών έξετίμησεν τήν Ι δ ι α ι τ έ ρ α ν  έ π ί δ- 
σ ι ν  εις τό πιάνο τής Δίδος ’ Αλέκας Γεωρ. Γκα- 
στή, Συμ?ολαιογράφου Ίωαννίνων.

*¥¥■

|%^νΑΗΛΟΓ ΡΑΦΙ A ,tg|
John Frang. Brookline, Mass.— Συμμορ

φωθήκαμε με τήν αίτησή σας* καλώς νά σάς δεχΟή 
ή πατρίδα. Κ .  Μ ιχ . ,  ’Ηγουμενίτσα. θά οάς γρά
ψουμε ιδιαιτέρως· οί «τεκμηριώσεις» πχντως είναι 
πάντοτε αναγκαίες, στις ιστορικές έργασίες. Γ. 
Σ ίν. Ιΐχτρας.— θά ακολουθήσουμε τίς υποδείξεις 
σας εις οτι αφορά τόν Γιαννοπ. ϋύχαρίατοϋμε θερ
μά γιά τό ένδιαφέρον καί τις φρ.ονχίδϊς σας.

James Memos, Milton, Mass.— Λάβαμε 
καί ευχαμβτούμε· συνεχίζουμε ττ,ν αποστολή καί 
σάς γράφουμε ιδιαιτέρως.

Σ τ .  Παηαδ. Άοηνα. — Μάς έπεστράφη ανε
πίδοτο καί το ξανασχείΛαμε ταχ)κως τήν 3— 7— 
53. Ν. Π ρωτοπ .  0so ja/.ovi κη.— Άπο^πάσαμε 
από τήν κριτική για τήν όποία μάς γράφετε,τμή
μα της που άφορουσε δχι π·.ά τό κρινομενο £ι6λιο 
άλλά κινηματογραφική του διασκευή.

Ag. Comm. Wotertaw, Mass. Ευχαριστού
με θερμά και για τις πληροφορίες που μας δινε- 
τε και γιά τό άμείωτο ενδιαφέρον πού εκδηλώ
νετε. 'U  οονδρ&μη δέν ηύξήΟη ποτέ* έπροκειιο 
περί τυπογραφικού λάθους. Α ν τ ίθ ε τα  ή/,αττώΟη 
άπο 15 είςιΟ δολλ. το χρόνο. Γιά τά άλλα θά σάς 
γράψουμε ιδιαιτέρως.

>ΙΙλ . Κων. ’ Αθήνα.—Συμφωνούμε απόλυτα 
καί θά κάνουμε δ,τι πρέπει. Χαρ. Ζαχ. Λέρος.— 
Μάς ε&χαριστουν ιδιαίτερα οι <*νΟου<ηαομοί τών 
νέων. Σάς συγχαίρουμε. Σ π .  Μονσ. Παραμυθιά. 
—Ί ’ό θίμα της παιδείας μάς ενδιαφέρει— και τούς 
άναγνώστες μας— σάν ένα από τά  δμοια γενικά, 
χαί στο παρελθόν δημοσιεύσαμε άρκετα παρομοια,
,χωρίς αύτό φυσικά νά σημαίνει δτι άναλαμδανου- 
με ρόλο διαφημιστικό τών συνεργατών μας, καί 
ότι περιορίζουμε βτσι τα περιεχόμενα άλΛων το

’ μέων τής προσπαθείας μας. Φαν. Καζ. ’Αθήνα.
— Ευχαριστούμε θερμά για την πολύτιμη εξυπη
ρέτηση, πού δέν υπάρχει τρόπος ν ’ άνταποδοσou- 
μβ. Γράφουμε ίδιαιτέρως. Φωτ. U&jt. Λάρισσα. 
—Έτακτοποιήθη’ ευχαριστούμε καί πάλιν· σάς 
γράψαμβ.

Cbr. Ziss, Griffith, Australia. — Πήραμβ 
καί βύχαρισ\ο.»με. Τά * ”Δπαντα» τού Κρυ'σταλΛη. 
« ‘Π “ϋπειρος προμαχούσα* καί τά άλλα θά οάς 
βταλούν.

Άρίστ. Μιλλ. Fitchburg, Mass. —Μας συγ- 
Ηινούν πολύ οί κρίσεις σας για δ,τι ή ΊΙπειρωτι* 
κή διανόηαις προσφέρει διά τής «Ή π , Ε σ τ ία ς » .  
Στούς ξβνητβυμένους στηρίζουμε πολλές έλπίδες 
γιά τήν έπιβίωσή της,

Ή λ .  Μ ον ζ .  ’Αθήνα.— Μέ Ιδιαίτερη χαρά 
πήραμε τή συνεργασία σας* ’ «.ντός τοδ διους ή 
$11. Ε.» θά άφιερώση Ινα όγκώδες τεύχος της στή 
μαρτυρική Βόρεια ’ Ιίπειρο- καί τό ιστορικό άρ
θρο σας είναι χόοο κατάλληλο γ ιά  τό τεύχος έκεΐ 
νο. Χρ. Μήλιον, ίίεριστέρι.— 11 ήραμε καί τή νέα 
σας συνεργασία καί εύχαριστούμε. Γ. Κ ο τ ζ .  ’ Αθή
να .-  υί ευχαριστίες γ ιά  τό *Ά π ό  μικρός στά γραμ 
ματα» εΙ··α·. άμοιδαΐες καί θ?ρμές* μέ πολύ έν- 
αφέρο παρακολουθί,θηκε ή εργασία σας αύτή άπό 
τό αναγνωστικό μας κο.νο· καί τό άξιζε. Τό «Κα- 
λεβχλα» νά μάς το στείλετε έγκάίρως· τά  χειρό
γραφα σας τά  φυλάμε.

Μ ιχ . Μ παλ.  Χαν^ά.— Πήραμβ καί ευχαρι
στούμε. Τ. Δοξ. ίΐυργο.— Ιΐήραμϊ. τό γράμμα σας 
καί τη συνεργασία οας· Ιίύχαριστούμβ θερμά γιά 
δλα καί ιδιαίτερα για τά αισθήματα καί τις κρί
σεις αχς πού μάς ενισχύουν πολύ.

Καν Βασ. Αίαν. Αθήνα.— Πήραμε, ευχα
ριστούμε. Σάς γράψαμε. Ά & .  Παπαχ. ’ Αθήνα.—  
Σάς γράψαμε. Τασ. Γρ ίναοη.  ΜέΟανα.— θά σάς 
γράψουμε ιδιαιτέρως Ι ίαν. Χ ρηστ.  Θεσσαλονίκη. 
— 2.ας περιμένουμε και θά τα πούμί άνετα. Δ . 
Γιαν. ’Αθήνα.— ΙΙήραμε τό μήνυμά σας· Οά οάς 
γράψουμε ιδιαιτέρως. Κ. Κ ω να τ . Γουριά.— Πήρα* 
με γράμμα καί συνεργαοία· ευχαριστούμε θερμά. 
Τά χειρόγραφα πίρί τού Πάτερ Κο^μά τά πήρατε; 
Ν. Ι Ιύ τσ .  Άυήνα. ΙΙήραμε καί εύχαριστουμε.Σάς 
γράφουμε ιδιαιτέρως. Ό  Σεβασμιώτατος ξεκί
νησε . . .

*Δνϋ·. Ζολ. 'Αγρίνιο. — ΙΙήρμε. εύαριστοδ. 
με* δημοσιεύεται* καί Οά ουνεχίσουμε. Χρ, Ζω η μ -  
’Αθήνα.— Λΐδουμε συνέχεια στήν ώραία πρότασή 
σας. 21 τόν Κ. Στ. σχέλοομε· ευχαριστούμε.

Διον. Τροβ. "Αθήνα.— Ευχαριστούμε θερμά 
γιά  την...κεραυνό δόλο εξυπηρέτηση· θά σάς γρά
ψουμε.

Λ. Τα. ’Αθήνα. —Εύχαριστούμε θερμά γ ιά  
δλα* κρίμα πού δέν τά είχαμε πρό τής άνθολογή- 
σεως. θα οάς γράψουμε ιδιαιτέρως.

Γ. Θεοδ. ’ Αθήνα.— *0 έγχώριος τύπος δέν 
0’  άρνηθή νομίζουμε νά γράφη. Στέλνετε  σχετικά 
σημειώματα.

Ν. Β. Λωλ. ’ Αθήνα.— Πήραμε καί εύχαρί* 
σιούμβ· θα κριθή μέ συμπάθεια όπως δλα.

Δα Φρ. Ά ρ .  ’ Αθήνα.— Πήραμε· βύχαρί- 
στοΰμε πολυ γιά τις πάντοτε καλές εύχές σας.

άύαγγ. Πριων. Πειραιά.— θά  περιμένουμβ 
απάντηση στό γραμμα μας γ ιά  νά σάς γνωρίοουμβ 
αποτελέσματα.

ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ 
ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ
Ευαγγέλου Φημα, Μητροπολίτου '£ρμ&ϋπόλβω$ί 

«Ρητορικά Δοκίμια*. ’Αλεξάνδρεια (Α ίγύ- 
πτου) 1954. Σχήμα 8ον, σελ. 612.

Τάκη Δόξα: «Ταξίδια χωρίς ήλιο* ^Διηγήματα) 
νΕ/ΐδοσις «Αύγής» Πύργου-'•’Κλείας 1903. 
Σχ. 8ον, σελ. 144,

Γιώργου Ράγκου (Γ . I. Παπαγβωργίου): «Μα*»-·



μένος *Ερωταζ»(Έπικολορ'.κή Μυθιστορία) 
Άνάτυπον « ’ Ηπειρωτικής Ε σ τ ία ς » ,  Ιω ά ν 
νινα 1904. Σχ. 2ον, σελ. 44.

Γ. I. Παπβγεωργίου*. «Οίίίπους Τύραννος* (Ποιη
τική μετάφραση). Γιάννινα 1939. Σχ. 8ον, 
σβλ. 68.

Γιώργου Καλούδη (Αύδα): «Σα ιζόν  στήν Μύκονο», 
Μυθιστόρημα ‘ Αθήνα 195b. Σχ. 8ον μ. σβλ. 
160 ( 1Γ έκδοση).

Ί  8 ί ου: «Έ κ β ίν ίς  κ ι ’ έμβΐς* (Σκέψεις γόρω 
ατό σύγχρονο έρωτα ) ’Αθήνα 1958. Σχ. 8ον 
μ. σελ. 110 (Β ' Ικϊοση).

Ί  ? £ ο υ: « ’ Ανθρωποι κ ι ' άνθρωποι». Μυθιστόρη
μα, ’ Αθήνα 1954. Σχ. 8ον μ. οβλ. 130.

Τηλ. ’Αγγίλο!/: «Μεγάροδον κ » ί  Τύρνορον. δύο 
φρούρια τοδ 'ελληνισμού τής Δυτ. Μακεδο
νίας» θεσσα/ονίκη 1954.

Πανηιτείρωτικός Σύλλογος Καΐσου: «Λογοδοσία 
πεπραγμένων 1953— 54» ίίά'ίρον 5 954.

Δ θ . Πάνου: «Νικόλ. Ψρ. Γκροόντ^ι/», ’Λ'ίήνα 
1954· ’

Ί ω .  Ο ρ. Καλογήρου: « Ι Ιερ Ι τό «Οικουμενικήν» 
Συνέδριον τού Evanston καί, τό κα-:’ αύ
τό εργον τιον ’Ορθοδόξων», Ηε;]κη 3 954.

'Ιερά Σύνοδος 'Ελλάδος: «θ εολογ ία »  Τομ. Κ Κ! 
Τεΰχ. Β'. ’ Αθήνα 1951.

Δημήτρη Σιαοπούλου: t ’ H Μελωδ'α τών άν4;>η>ν», 
Μυβισ:όρημα. (εκδόσεις « Προμηθείς.»^ Αθή

να 1954. Σ/ήμα 8ον, σελ. ‘224.
Κ ΐΚ Α Ο Φ υ Ρ ο Γ Κ  Α ΙΑ  T o r  ι ι ρ λ κ τ ο ρ ε ι ο ι ί ι χ β ϊ

Μ α 'Π Κ Ι ΙΣ  Σ Γ Ν Ε Ρ Γ Α Σ ΙΑ Σ  (Άκομινάτου 
12— Άθήναι):

Ά λ έ ς η  Ζακυν(>ηνοΰ: «θολά  Τζάμια •('ποιή
ματα) ’ Αθήνα 1951. Σχ. 8ο>, σελ. 4Η.

Γ . I. Φουσάρα: «Μορφές τής νίι/.ς λογοτεχνίας 
μας» (Μελέτη), ’ Αθήνα 1902 Σχ. ΙΟον σελ. 
210 . ‘ *

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ: « ’Επιστημονικήν Βήμα τοδΔιδισκά- 
λοο» 3ον, 4ον> Άθήναι. «Κρητική Ε στ ία »  
43ον, Χανιά. «Κυπριακά Γράμματα» ‘229 , 
Αευκοσία. « 'Ακτίνες» ΙόΙον, Άόήνα.«Πνευ
ματική Ζωή» 22ον, 'Αθήνα. « Ό  φυπολά- 
τρης» «Εκκλησία» Ι ΐο ν  ’Αθήνα. «Πολιτι
κά φύλλα» 15ον, 16ον Άθήναι. «*£ί γυναί
κα καί τό σπίτι» Ιούλιος, '  Αθήναι. « Ό  
κόσμος τής Έλληνίδος» Ιούλιος, Άθήναι. 
«'Ελληνικά Χρονικά» 102ον, Άθήναι. «Η  
Φ. τής Κόπροο» 19ον— 20ον,

ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ: «Ηπειρωτικόν Μέλλον» Άθήναι. 
«Ψω *ή τοδ /\ Iγίου» Αϊγίον. «Στρατιωτικά 
Νέ ϊ » ’Αθήναι. «Διδασκαλικόν Βήμα». Άθή - 
ναι. «θβσπρωτικά Νέα» ’ Αθήναι. «Βήμα», 
Πρέβεζα, «θεσπ&ωτικον Βήμα» Ηγουμενί
τσα. «Αύγή »,  Πύργος— Ηλείας.

Π Α Ρ Ο Ρ Ά Μ Α Τ Α :
— Σ-.ή μελέτη ιού συνεργάτη μας κ. Σωτ.Δά- 

καρη « ' ί ΐ  έ 'Μκότης τών αρχαίων Ήπειρωτών» νά 
γίνουν οί έ-ής διορθάηε'.ς: Σελ, 073 στίχος 2*4
• νεολιθικό πολιτισμό τ·/,ς,> άντί «vao/ *.<ιικό πολι
τισμό ποΰ»· στιχ. 25: «τού πολιτισμού του» άντί 
«τοΰ πολ'.ιι jj-.ou των»* οτ:/. «*£.λλ>)ν.κήν αντί
«Έλλαδ·.κή». Σελ. (578, στιχ. 27 «|χ·>«7»  άντί
«εχων», στι/,. 30 «κ * ί »  άντί «Η»· στιχ. ί!<5 «λ ιτό »  
άντί «λεπτόν. Σελ. 0>ί1, σν.χ. 1 «έ^ .ασ?» έφτα
σαν». λβλ. «>82. στιχ. 2 1 ,««49  άντί ^τήν
ύποσημίί'ΰση 2 ; « Gcschiohte tier» ά ,-ι  -Si-schic- 
hte rles» και στήν 20' «Βασιλικού» αντί « Β α σ ι 
λικού».

— Στήν κριτική τής Γ α λ ά τ ε ι α ς  Σ α ρ ά ν -  
τη σελ. 748 οτιχ. 7. άντί «άγνή.» «αΰιή». β' στή
λη, στίχος (5. μετά τό «της,* νά μπή τελεία* στιχ. 
9, άντί «αύτή, «αδιός.» στιχ. I I ,  μετάτό «αΰτό,» 
άνω τελεία.

ΔΙΠΛΟΥΝ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ 
ΤΗ Σ "ΗΠΕ ΙΡΩΤΙΚΗΣ  Ε Σ Τ Ι Α Σ

ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ—ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Ή  «Η ΠΕΙΡΩ ΤΙΚ Ο  ΕΣΤΙΑ», άκο?*οΗ)οΰσα τό παρώ?ειγμα πολλών επιστη
μονικών— Ελληνικών και ξένων— περιοδικών έκδόσείον, άπεφάσισει δ*ά τυ δίμη* 
νον χρονικόν διάστημα τών ΰερινών μηνών (Αύγουστος—Σεπτέμβριος) νά κύκλο· 
φορήση εϊς £ν μόνον δ ι π λ ο ΰ ν τεΰχος άπαρτιζ< με νον ομως, άντί τοΰ σννηθονς ' 
όγκου του, άπό 10 εως 12 τυπογραφικά φΰλλα, εις τρόπον ώσιε κατ' ούδέν σχε
δόν νά Οίγωνται τά δικα<ώματα τών συνδρομητών της.



ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΜΕΝΟΙ ΤΟΜΟΙ . 
ΤΗΣ 'ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ,,

'Η Διαχείρισις τοΰ περιοδ κοΰ μας ε^εσεν, εις κυκλοφορίαν καλλιτε- 
χνικώιατα χρυσοπανόδετα καλύμματα διά τήν βιβλιοδέτησιν τών τευχών ιών 
συνδρομητών τοΰ Α ' και Β' έτους τής «Ηπειρωτικής Ε στίας» ώς και βι· 
βλιοδετημένο. ς τόμους Α ' (τεύχη Μαΐου— Δεκεμβρίου 1952) και Β ' (τεύχη 
Ίανουαρίου— Δεκεμβρίου 1953).

. ΊΓιμ.ή τ ό μ ω ν

— Κάλυμμα χρυσοπανόδ^τον =-Δρχ. 15
— Α ' τόμος χρνσοπανόδετος (Σελίδες 900) =  »  150 
— Β' »  '  »  (Σελιδ. 1350) »  180

ΕΚΘΕΣΙΣ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

‘Η  « Η Π Ε Ι Ρ Ω Τ Ι Κ Η  Ζ Σ Τ Ι Α *  άποβλέ-  
πουσα εις μίαν πλήρη καταγραφήν,  συγκεν·  
τρωσ ιν  και Π Α Ρ Ο Υ Σ Ι Α Σ Ι Ν  τώ ν  πάσης φύ·  
αεως  *  Η π ε ιρ ω τ ικ ώ ν  βιβλίων,  μεταφράσεων,  

[ημερολογίων, λενκωμάτοιν xai λο ιπής πνευ -  
ϊματ ίχής παραγωγής (εκδομένης  και ανεκδό
τ ο υ )  τής άπαντοχον * Η πε ιρω τ ικ ής  διανοήσε -  

ω ? ,  παρακαλεΐ  &ερμώς  τ ο ν ς  συγγράφεις ,  έκ ·

δόταζ xai κατόχους τω ν  οπως άποστείλουν, 
άνά εν άντίτυπον τοντω ν  είς τήν  π α ρ ' αυτή 
όργανουμένην Η Π Ε Ι Ρ Ω Τ Ι Κ Η Ν  Β ΙΒ Λ ΙΟ Θ Η 
Κ Η Ν  ή οποία, έν καιρω και μετά τήν κάπως 
πλήρη συγκέντρωσιν τώ ν  *jΗπειρωτικών έν τυ 
πω ν ι>ά οργάνωση εκ&εσιν 'Η π ε ιρ ω τ ικ όν  Β ι 
βλίου εις * Ιωάννινα, τάς ίίλλας πόλε ις  τής  
*Ηπείρου και τάς Άϋ'ήνας.

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ χ. κ. ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΑΣ '
\ ■

Παρκκαλοΰμεν και πάλιν θερμώς τους κ.χ. συνδο μητάς μας, τους κα* 
θυστεοοΰντας τήν συνδρομήν tcov, ό'πως άναλογιζόμενοι τάς τερασηας εκδο
τικά: μας δαπάνας και τάς παντοίας οίκονομικάς ύποχρεώοεις, τάς όποιας 
αντιμετωπίζει κοτά μήνα ή «ΊΙπειρ 'ϋτκή Ε σ τία », σπεύσουν νά μάς άποστεί· 
λουν η νά καταβάλουν εις τονς κατά τόπους αντί προσίόπους μας, τήν συνδρο
μήν των συντελοΰνιες ουτω ε·ς τήν άπροακοπον συνέχισιν τής έκδόσεώς της.

Διευθύνσεις συμφώνως τφ  Νόμω

ΈχΜναι; Ευάγ. Δ . Φακατοέλης Δαγκλή 17, Μιχαήλ Χαρ. Μάνος Άραβαντινου 1 

Προϊστάμενος Τοπογραφβίου ; Πολυχρόνης Ι ·  Ν τάγ ιος , Χρηοχοβχσίλη 14



ΤΟ ΕΞΟΧΙΚΟΝ ΚΕΗΤΡΟΗ
"A  A Ι Ο Ι , ,

Μ Π Α Ρ - Ε Σ Τ Ι Α Τ Ο Ρ Ι Ο Ν — Ζ Α Χ  Α Ρ Ο Π Λ Α Σ Τ Ε Ι Ο Ν

— Ρ.ζικώς άνακαινισβι ν, νπό την vcav Διευθυνσιν τών Ιδιοκτητών ίου Ζαχαρο
πλαστείου ( ( Λ Ι Ε Ο ^ Ε Χ ) )  ’ Αδελφών Β ΑΣ. ΤΣ ΙΜ Η , '

— Μ έ αγνά υλικά και πρόθυμον εξυπηρέτησ ν ΕΠ Α Ν Ε Λ ΑΒ Ε  Τ Α Σ  Ε Ρ Γ Α 
Σ ΙΑ Σ  ΤΟ Υ , το δροσύλουστο Ke\tqov

" Α Λ Σ Ο Σ , ,

Π Ο Υ  ΘΑ Σ Α Σ  Χ Α Ρ ίΣ Η  Α Ξ Ε Χ Α Σ Τ Ε Σ  Ω ΡΕ Σ

1 S S

■ ·.·■ V

\ m

ή  'v t o L

. / S t

T e iC

// , Λ ν ~

7^ Ρ £ ϋ Μ / 1 Τ 3 -Μ Γ £ ’Σ> 'Χ / ;£ 7 Τβ . 

rtE  £ y j Τ Λ Η Τ Η Τ Ε Σ .# / ;ω ΰ $ σ ρ&  
Χ3Ρ/Γ F/G iU.V /?££/# A W  J W flrffA

IC C a m ^ v

% % 0 6 L  „
I D A N N I N A

. ΕΚΓΚΑΟΦΟΡΗΣΕ: 

Δ Ι Ο Ν .  A .  T P O B A

ΑΙΣΩΠΟΥ
Μ Υ Θ Ο Ι

*Έμμε*ρη μεταφραση 150 μύ

θων του Αισώπου 

Ε Κ Δ Ο Σ Ι Σ  1954  

Πωλείται διά λ)σμόν τοΰ συγ· j 

γρ ίφέως είς τά Γραφεία ιής | 

«Η Π Ε ΙΡ Ω Τ ΙΚ Η Σ  ΕΣΤΙΑΣ* j

ΕΚΓΚΑΟΦΟΡΗΣΕ: |

Δ .  ς ι α τ ο π ο υ λ ο υ Ι

“ι meaiuh rim «ηκ.,ί
Συνχοονο συναρπαστικό u v j 

θιστόρημα έκ σελ. 224. 

Π Ω Λ Ε ΙΤΑ Ι Ε ΙΣ  ΟΛΑ 

Τ Α  Β ΙΒΛΙΟ Π Ω ΛΕΙΑ
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α ρ τ ε μ ια ο ς  π ο υ τ ε τ ς η
Παληά Γιοννιώχικη πόςχο
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