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ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΕΝ ΙΩΑΝΝΙΝΟΙΣ
Β ρ Χ Β β Ι Ο Ν  Κ ΚΚ A HMI KC λ  Ο Η Ν (λ) Ν 

ΕΤΟΣ ΚΕ' ♦  ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ —  ΔΕΚΕΜ ΒΡΙΟΣ 1976 +  ΤΕΥΧΟ Σ 2 9 5 -2 9 6

Κ. Σ. ΚΟΝΣΤΑ:

Η Ε Ν Τ Υ Π Η  Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Η  Τ Ο Υ  Μ Ε Σ Ο Λ Ο Γ Γ Ι Ο Υ
Σελίδες εθνικής αύτογνωσίας 

( 1 8 2 3  -  1 8 8 8  )

Ε ΙΣ Α Γ Ω Γ Η

Ή  συμβολή τής τυπογραφίας στην άνάπτυξη και στη μελέτη, άλλά και 
στην αποτίμηση του πολιτισμού, αποτελεί πια έναν πολύ κοινό τόπο. Μ εταξύ 
των μέτρων, μέ τά οποία έχει έπικρατήοει σήμερα στον κόσμο νά ύπολογίζε- 
ται ή πολιτισμική στάθμη κάθε τόπου, έ'να είναι και ή κατανάλωση του τυπο
γραφικού χάρτου, πού παρουσιάζει ό τόπος αύτός. "Έτσι μέ γνώ μονα τά έντυ
πα, πού είδαν κατά καιρούς τό φ ω ς και στή χώρα μας, ήμπορεί νά προκόψει ή 
γνωριμία μέ τή νεοελληνική παιδεία.

Ίδιάζουσα  είναι ή σημασία τοϋ έντυπου στον τομέα αύτόν. Και ή μεγάλη 
ανάγκη γιά την απόκτηση τής άπαραίτητης εθνικής αύτογνωσίας μας ύποχρε- 
ώνει σέ μιά άμεση έπαφή μέ τό παντός είδους έντυπ ο : τό π ε ρ ι ο δ ι κ ό, τό 
φ υ λ λ ά δ ι ο ,  τήν ε φ η μ ε ρ ί δ α ,  τό β ι β λ ί ο .  Προ παντός τό τελευ 
ταίο αύτό, γιατί τό β ι β λ ί ο  προσφέρει κωδικοποιημένο, μελετημένο, ξεκ α 
θαρισμένο τό άπαντο τής παιδείας μας και από τό βιβλίο θά ήμποροϋμε μέ ά- 
σφάλεια νά άναχθοϋμε στή γνωριμία μας μ’ αύτή.

Τό Μ εσολόγγι μέ τήν ύψηλής στάθμης όνομαστή του Παλαμαία Σ χολή  
(3 760— 1826) και τον άκμαϊο έμπορικό του στόλο, κρίκο ένωτικό άνάμεσα κυ
ρίως στον Μόριά και σιά νησιά του Ίονίου , α λ λ ’ άκόμα και μέ τήν ϊδια τή Δ ύ 
ση, στάθηκε άξιόλογος πυρήνας έλληνικής παιδείας. Σ τά  χρόνια του 'Α γώ να  
εύτύχησε νά άποκτήσει ελληνικό τυπογραφείο —  και μάλιστα γιά ένα διάστη
μα δύο: τό γαλλικού τύπου τυπογραφείο τοϋ Μ αυροκορδάτου και τό άγγλικοϋ 
τύπου τοϋ Στάνχοπ —  προνόμιο, πού σέ έλάχιστες πολιτείες είχε λάχει τότε. 
«Τό νέο θαϋμα δύο πιεστηρίων καί άρκετών στοιχειοθετών, πού έργάζονται 
για νά διαδώσουν τά φώτα τής αλήθειας και τής έλευθερίας σέ μιά χώρα, άπό 
δπου αύτά είχαν έξοστρακισθή, εδώ  και αιώνες, δέν ήμπορεϊ παρά νά προκα- 
λέοη τον θαυμασμό», έγρα φ ε ό Έ δουάρδος Μ πλάκερ, απεσταλμένος τοϋ Φι- 
λελληνικοϋ Κομιτάτου τοϋ ’Λονδίνου, πού έπισκέφθηκε στά 1824 τό Μ εσολόγ
γι1. Και στά τυπογραφεία έκείνα ή πνευματική ζωή τοϋ Είκοσιένα όφείλει τό



τύπωμα μερικών αυτοτελών εκδόσεων, παράδοση πού βρήκε τή συνέχειά της 
ύστερα και στά μεταπελευθερωτικά χρόνια σέ άλλα ιδιόκτητα πλέον τυπογρα
φεία. ’Έ τσι τά βιβλία, πού εϊδαν τό φ ω ς στο Μ εσολόγγι μέσα στήν έξηνταπεν- 
ταετία 1823— 1888 δεν ήταν λίγα.

Τρεις ήταν οί ουσιαστικοί παράγοντες τής έντυπης παραγωγής στό Μεσο
λόγγι τότε:

1. Ό  ’ Ιωάννης - ’ Ιάκωβος Μ άγερ. Τό προοδευτικό μυαλό τοΰ Ελβετού 
φιλέλληνα, άφοϋ χάρισε στούς "Ελληνες τήν άξιόλογη εφημερίδα του «Ε λ 
ληνικά Χρονικά» (1824— 1826) και στούς ξένους τον λιγόζωο «'Ελληνικόν Τη
λέγραφ ον» (1824), θέλησε παράλληλα νά προσφέρη στούς πρώτους καί τό 
βιβλίο, πού μέχρι τότε οί "Ελληνες τό έβλεπαν νά φθάνη στον τόπο τους από * 
τό έξωτερικό, σπάνιο και άκριβό και γιά τούτο δύσκολο νά γίνη κοινό κτήμα.
Τό σχεδόν άγνωστο, ώ ς τότε, αυτό είδος στή χώρα μας θέλησε νά χαρίση στό 
έλληνικό κοινό ό Μ άγερ, χρησιμοποιώντας προς τούτο τό τυπογραφείο τής 
έφημερίδας του και τον άκριβό συνεργάτη του τυπογράφο Δημήτριο Μεσθε- 
νέα2. Δέκα ήσαν οί εκδόσεις αυτές, πού είχε έπισημάνει ή παλαιότερη ερευνά3, 
ένψ ή νεώτερη ερευνά άνέβασε τον άριθμό τών εκδόσεων (μονόφυλλα και 
βιβλία) τών «Ε λληνικών Χρονικών» σέ δεκαεννιά, ήτοι τρία είχαν τυπωθή τό 
1823, δεκατρία τό 1824 καί τρία τό 1825, χωρίς όμως νά άποκλείεται νά λανθά- , 
νουν άκόμα και άλλα, πού δέν σώθηκε κανένα αντίτυπό τους rj δέν τά έχει 
άνακαλύψει ή βιβλιογραφική άναδίφηση. Έ ξ  αυτών τά επτά είχαν βγει στό 
τυπογραφείο τοϋ Μ αυροκορδάτου, χρονολογούνται δηλαδή πρό τής 19 Άπρι- 
λίου 1824, και τά υπόλοιπα δώδεκα στό τυπογραφείο τοϋ Στάνχοπ4. ■

2. Σταυρόπυλος - Γιαννόπουλος. Μιά λαμπρή Μεσολογγίτικη δυάδα άπό 
τούς ένθουσιώδεις Γεώργιο Σταυρόπουλο καί Αναστάσιο Γιαννόπουλο, πού 
πραγματοποίησαν στά μεταπελευθερωτικά χρόνια τήν έκδοση τής έφημερίδας 
«Ε λληνικά Χρονικά» (1858—-1863), παραχώρησαν και αυτοί τό τυπογραφείο 
τους στό τύπωμα έννια βιβλίων5. Και

3. Οι Γοργορίνηδες. Σ τό  Μεσολογγίτικο έντυπο άξιόλογη ώθηση έδωσαν 
καί οι Μ εσολογγϊτες Γοργορίνηδες, κυρίως ό Ά ρτέμης και ό Χαράλαμπος. Τυ- ■ .· 
πογράφος, άλλά ποικισμένος και μέ γνήσια δημοσιογραφική φλέβα πλούσιας f 
πνευματικότητας ό "Αρτέμης Γοργορίνης έφερε καινούργιες τυπογραφικές έγ- 
καταστάσεις στό Μ εσολόγγι καϊ μέ τήν εφημερίδα του «Δυτική Ε λλάς» (1871 ('

1. E d . B l a q u i e r e ;  Narrative of a second visit in Greece, London 1825, p. 50.
2. K. 2 .  Κ ώ ν σ χ α ,  Στό Μεσολόγγι τοϋ Αγώνα, περιοδ. «Νέα Εστία», τόμ. 79

(1960), 657 - 663 —  Τ ο ΰ  α ύ τ ο ΰ ,  Τυπογράφοι στό Μεσολόγγι (1823— 1826), πε- ,
ριοδ. «Ρουμελιώτικο Ημερολόγιο», τόμ. 11 (1967), σσ. 65 - 75.—■ Ά  π. Β α κ α λ ο - '  . 
η ο ύ λ ο υ ,  Π ώς είδε τά δραματικά γεγονότα τής Θεσσαλονίκης κατά τον Μάϊο τοΰ 
1821 ενας τίμιος Μουσουλμάνος δικαστής, περιοδ. «Ροτόντα», Θεσσαλονίκη, τχ. Μ, Μάΐ- 
ος 1971, σελ. 230.—  Κ. Σ . Κ ώ ν σ τ α ,  Δημήτριος Μεσθενεΰς, δ νεκρός Έξοδίτης| .
τυπογράφος τοΰ Μεσολογγίου, περιοδ. «Νιοχώρι», τομ. Ζ  (1976), τχ. 48, σσ. 37 - 39. 2
Τ ο ΰ  α ΰ τ ο ΰ ,  Συμπληρωματικά γιά τόν Δημ. Μεσθενέα, Ό  τυπογράφος ’Αγωνιστής,; *
πριν κατεβή στό Μεσολόγγι, οπ. παρ., τχ. 49, σελ. 64. .

3. Δ. Γ κ ί ν η  —  Β.  Μ έ ξ α, Ελληνική Βιβλιογραφία, Άθήναι 1939.
4. Τ ά κ η  Λ ά π π α ,  Ρουμελιώτικος Τύπος 1821— 1880, ’Αθήνα 1959, σσ. 25 -53 .—  θ .

Δ. Θ ω μ ο π ο ύ λ ο υ ,  Ό  Τύπος τής Δυτικής Ρούμελης (1821— 1940), Άθήναι 1959. ·
5. Τ ά κ η  Λ ά π π α ,  οπ. παρ., σσ. 69 - 74.
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— 1885) αυτός και μέ τις άλλες «Μ εσολόγγιον» (1875— 1877), «Βύρων» (1880 
— 1885) καί « ’Ανεξάρτητος» (1896— 1910) τών συνεχιστών του Γεωργίου καί 
Χαραλάμπους δημιούργησαν μιά νέα πνευματική έποχή στόν τόπο τους6. Σ τά  
τυπογραφεία τους έδωσαν και αύτοι έντεκα αύτοτελή βιβλία.

’Ή δη ας καταπιαστούμε μέ μιά πρώτη άπογραφή δλω ν αύτών τών Μ εσο-
λογγίτικων έκδόσεων.

α. ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟΙ ΚΑΙΡΟΙ 
Εκδόσεις «Ελληνικών Χρονικών;)

(1823-1825)

1.—  (1823): «Προκήρυξις: «Ιδού  τέλος πάντων ό λαός τής κλεινής Ελλάδος...
('Τ πογραφή): Ό  ιατρός Λρ ’ Ιωάννης ’ Ιάκωβος Μάϊερ. (Άκολου-

- θει Ικτενής εγκύκλιος τοϋ Στάνχοπ. Στό τέλος τ η ς ) : «Πρόθυμος 
δούλος Σας (αγγλιστί υπογραφή): Λέϊκιστερ Στάνχοπ».

Σχήμα 4ο σσ. 3 ά.ά. Τήν 18 Δεκεμβρίου 1823, έν Μεσολογ-
γίω. Ό  Μάγερ αναγγέλλει τήν έκδοση τών «'Ελληνικών Χρονικών». 
Ή  υπογραφή τού Στάνχοπ ιδιόχειρη.

(Αντίτυπά της στήν Ε.Β.Ε./Τμήμα Χειρογράφων. Γεννάδειος Βιβλιο
θήκη. Βιβλιοθήκη Φάνη Μιχαλόπουλου. Φωτοτ. στοϋ Φάνη Μιχαλόπουλου, 
Οί τελευταίες στιγμές τοΰ Μεσολογγίου, Άθήναι 1959, σσ. 14 -1 5 . Βλ. καί 

. I. Κ. Μαζαράκη— ΑΙνιάνος, Μονόφυλλα τοΰ Ά γώνος, Άθήναι 1978, Α ' ,
σελ. 32, άρ. 61).

2.—  (1823 ): «Πρόδρομος τών «Ελληνικών Χρονικών». Μεσολόγγι 24 Δεκεμβρί
ου 1823.

Τετρασέλιδο τεύχος τού Ά λ . Μαυροκορδάτου, απαντητικό στίς 
κατηγορίες τού ’Άγγλου 'Αρμοστοΰ τών Ίονίων Νήσων ,Μαίτλαντ 
γιά παραβίαση τής ούδετερότητος εκ μέρους ελληνικών πλοίων στή 
Λευκάδα καί τήν Ίθάνη.

(Αντίτυπά του στήν Ε .Β .Ε . LGC, 6ος Ο.Ρ. 7ος Dr. Βλ. I. Κ. Μα
ζαράκη— Αίνιάνος, οπ. παρ. Α ' ,  σελ. 33, άρ. 64).

3.—  (1823 ): «Μία Δημόσιος ’Αποθήκη ιατρικών (ά.ε. Μεσολόγγι, Δεκέμβριος
1823).

(Αντίτυπά της στήν Ε .Β .Ε . LGC 7ος Κ . —  Μαζαρ. δπ. παρ. Α ' ,  σ. 
36 άρ. 65).

4.—  (1 824 ): «Prospetto (Telegrafo G reco). Missolongi 6 Mar. 1824».
(Αντίτυπά του στήν Ε.Β .Ε. LGC. 7ος Br. Βλ. Μαζαρ., 8π. παρ. σελ.

33, άρ. 68).

5.—  (1824 ): «Prospectus (The Greek Telegraph). Missolongi 16 Mar. 1824».
(Αντίτυπά του στήν Ε .Β .Ε . LGC, 7ος Dr. Βλ. καί Μαζαρ., 8π. παρ., 

Α ',  σελ. 33, άρ. 69).

fi. Τ ο ΰ  α ΰ τ ο ΰ ,  οπ. παρ., σσ. 101 - 109, 110 - 112, 160-  163.—  Θ. Δ. Θ ο) μ ο π ο ΰ- 
λου,  δπ. παρ., σσ. 15, 17, 20.—  Κ. Σ . Κ ώ ν σ τ α ,  Οί Γοργορίνηδες ώς έκδό- 
τες. Βιβλία τυπιομένα στά τυπογραφεία τους (1869— 1888), έφημ. «Ανεξάρτητος Μεσο
λογγίου», Άθήναι 23 ’Ιουνίου 1968. ,



«ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ»

6.—  (1 8 24 ): «Ά ριθ . 1185, Προσωρινή Διοίκησις Ελλάδος. (Κ άτω ): Έν Μεσο-
λογγίφ τήν 7 ’Απριλίου 1824. Α. Μαυροκορδατος. Τ .Σ. Ό  Γραμ
ματείς Γεώργιος Πραΐδης. Έκ τής τυπογραφίας Δ. Μεσθενέως>>·

Μφ., σχημ. 0,19x0,23 μ., πού όρίζει το επίσημο πένθος για 
τον θάνατο τοϋ Βύρωνος.

, ( ’Αντίτυπό του στή βιβλιοθήκη τής Ι.Ε.Ε.Ε.)

7.—  (1 8 24 ): «Λόγος επιτάφιος τοΰ Λόρδου Νόελ Μπάϊρον. Αυτοσχεδιασμένος
καί εκφωνημένος από τον κύριον Σπυρίδωνα Τρικοΰπην. Τυπώνεται 
διά προσταγής τής Διοικήσεως. Μεσολόγγι 10 ’Απριλίου (1824) 
τήν Πέμπτην τής έβδομάδος τοΰ Πάσχα. Έτυπώθη παρά Δ. Μεσθε- 
νέως».

Σχ. 4ο, σσ. 5 δίστηλες.
( ’Αντίτυπό του στή βιβλιοθήκη τής Βουλής).

8.—  (1824 ): «Περίοδος Β '.  Ά ρ . 30. Προσωρινή Διοίκησις τής 'Ελλάδος. ’Επει
δή προς έξοικονόμησιν τών χρειών τής Ελλάδος... ( Κ άτω ): Έν ’Α ρ 
γεί τή 27 ’Απριλίου 1824. Διορίζεται ή άνατύπωσις. Έν Μεσολογ- 

_ γίω 21 Μαΐου 1824. Α. Μαυροκορδατος. Έκ τής τυπογραφίας Δ.
Μεσθενέως».

. Μφ., σχήμα 4ο, 0,20x0,29. Περί τοΰ έν Λονδίνφ συναφθέν-
τος δανείου, άνατύπωσις τοΰ Γ. Μ. 1449.

(’Αντίτυπά του στήν Ε .Β .Ε ., Τμήμα Χειρογράφων. ΑΦΚ 7. Pr. 10,
Ν. Βλ. I. Κ. Μαξαράκη, περ. «Έρανιστής», I  (1972), σελ..46, &Q. 1187. 
Τοϋ αΰτοΰ, οπ. παρ., Α ',  σελ. S3, άρ. 73).

" 9.—  (1824 ): «Προκήρυξις. Κάτοικοι τής Ακαρνανίας καί Αιτωλίας, Λιγοβίτσι
4 Αύγουστου 1824.

( ’Αντίτυπό της στήν Ε .Β .Ε ./Ε . 171, Βλ. καί I. Κ. Μαζαράκη, οπ. παρ., 
σελ. 34, άρ. 82).

10.—  (1824 ): « Ά ρ . 6£. Προσωρινή Διοίκησις τής Ελλάδος. Ό  Γενικός Διευθυν
τής τής Δυτικής Χέρσου 'Ελλάδος. Επειδή δ εχθρός εϊσέβαλεν εις 
τήν Ακαρνανίαν... (Κ ά τω ): «Τή 4 Αύγουστου 1824, Μοναστήρι Λι- 
γοβιτζίου Α. Μαυροκορδατος».

Μφ., σχήμα 0,20x0,29, Διαταγή προς τις Α ρχές τής Δ. X. 
Ελλάδος κατά τοΰ Βαρνακιώτη καί περί στρατολογίας.

( ’Αντίτυπό της στήν Ε .Β .Ε ./Ε . 178. Βλ. καί Μαζαράκη, περ. «Έρα- 
νιστής», I  (1972), σελ. 48, άρ. 1179.—  Τοΰ αύτοϋ, Μονόφυλλα..., σελ. 34, 
άρ. 80.

11.—  (1 82 4 ): «Περί τών μέσων τών προσφυέστερων εις τήν διατήρησιν τής υγεί
ας τών Στρατιωτικών κατά τά στρατόπεδα καί τάς Φρουράς, υπό 
Φραγκίσκου Βρούνου, ϊατροΰ καί χειροΰργου τοΰ Λόρδου Βύρωνος. 
Μεταφρασθείς έκ τής ’ Ιταλικής Γλώσσης. 'Ό σα διδάσκει... νά κρα- *

- ·' τώσιν —  Ό ράτ. —  Έν Μεσολογγίφ, Έκ τής Τυπογραφίας Δημη- j
’ τρίου Μεσθενέως - 1824».

Σχήμα 8ο, σσ. 4 ά.ά.+21. 'Ο  τίτλος είναι τυπωμένος πρώτα 
Ιταλιστί καί ακολουθεί κατόπιν ή μετάφρασή του στά έλληνικά.



( ’Αντίτυπά του στήν Ε .Β .Ε ., ’Εθνική Παλιγγενεσία, άρ. 2. Ή  Ικδοση 
' άγγέλλεται καί σαν είδηση στά «Έλληνικά Χρονικά», άρ. 26 τής 29 Μαρ

τίου 1824, σελ. 3).

(1824 ): «'Ιστορία τής Δυτικής Χ :(ερ σου ) 'Ελλάδος. Ποίημα άπλοϋν, περι- 
έχον πρώτον τήν εκστρατείαν τού Ό μέρ Πασά, Ρουσίτ Πασα, Ίσούφ  
Πασά καί ’ Ισμαήλ Πασα, εναντίον τής Δυτικής Χ :(έρ σ ο υ ) Ελλά
δος, τον αποκλεισμόν τοΰ Μεσολογγίου, καί τέλος τήν καταστροφήν 
τών Τούρκων, ήτις συνέβη κατά τό 1822, ’ Οκτωβρίου 20, καί διελύ- 
θη Δεκεμβρίου 31. Δεύτερον τήν έκστρατείαν τοϋ Σκόνδρα καί τοϋ 
Ό μέρ πασα εναντίον τής ιδίας επαρχίας καί τον στενόν αποκλει
σμόν τοϋ Άνατωλικού* δστις συνέβη κατά τό 1823, ’ Οκτωβρίου 5, 
καί διελύθη Νοεμβρίου 20. Έν Μεσολογγίψ' Έκ τής Τυπογραφίας 
Δημητρίου Μεσθενέως. 1824».

Σχήμα 8ο μικρό, σσ. 24. Τον πρόλογο υπογράφει: « Ό  πατριώ
της Σπυρίδων Παιδάκος. Στίχοι.

‘ ’Αρχή: «Κονδύλι άπεφάσισα στήν δεξιά νά πιάσω
. τον πόλεμον Μεσολογγίου διά νά περιγράφω...»

Τό δτι προλογίζει τήν έκδοση ό Σπ υρίδω ν Παιδάκος εδω σε τήν άφορμή 
νά νομισθεί πώς αυτός ήταν καί ό ποιητής. "Ο μως ό I. Κ. Μ αζαράκης - Αίνιάν 
στό έ'ργο του «Τά Έ λληνικά Τυπογραφεία τοΰ Ά γ ώ ν ο ς» , Ά θήναι 1970 «άπο- 
καλύπτει δτι «συγγραφεύς είναι ό  Στασινός Μ ικρούλης» και παραπέμπει στόν 
Συνταγματάρχη Βουτιέ («Lettres sur la Grece», Paris 1826, p. 5 0 ), δπου άνα- 
φέρονται τά εξή ς: «Μ εσολόγγι 12 Μαΐου 1824. Σ ου  ύποσχέθηκα πολεμικά τρα
γούδια, Κυρία. Σ οΰ  στέλνω £να ένδιαφέρον, έπειδή δίνει πλήρη εικόνα τής 
πολιορκίας, πού ύπέβαλαν σ ’ αυτόν τον τόπο τό 1822. Μοΰ δόθηκ άπό τόν ϊδιο 
τον ποιητή τόν Stasino Microulis, άδελφ ό τοΰ γενναίου στρατιώτου, πού £πεσε 
κατά τήν έ'φοδο» (Ά ν δ . Σώκου, Ό  στρατηγός Βαρνακιώτης, προσκυνητής
στήν ’Ά ρ τ α  1822, Α θή να  1973, σελ. 13, σημ. 1 ). Ό  Α. Χούμης («Π ερί Τυπο
γραφίας έν Σ ύ ρω », Σ ύ ρος 1901, σελ. 11) άναφέρει £ναν Έ παμ. Παιδάκο, τυ
πογράφο άπό τή Σάμο. " Ισ ω ς  λοιπόν καί ό Σπ . Παιδάκος νά ήταν άπό τούς 
Σαμιώτες Παιδάκους, ό όποιος τότε ήταν στό Μ εσολόγγι, £νας άπό τούς βοη
θούς τοΰ Μ εσθενέως. Σαμιώτες ϊσως καί οί άλλοι Παιδάκοι, πού άναφέρονται 
’Αγωνιστές στό Μ εσολόγγι7.

13.—  (1824 ): «'Ιστορική καί κριτική Σύνοψις τών έν Κρήτη διατρεξάντων άπό 
τής πτώσεως τοϋ πρώτου διοικητοϋ αύτής Ιππέως Άφεντούλιεφ μέ
χρι τής σήμερον' έν ή ώς πρόλογος μέν χρησιμεύει ή γνωστοποίη- 
σις τοϋ γενικού καί μερικού χαρακτήρος τού Κρητικού λαοϋ, καί 
τών θριάμβων τούτου, άφ ’ δτου καθοπλίσθη μέχρι τής έκπτώσεως 
τοϋ ρηθέντος Άφεντούλιεφ, ώς έπίλογος δε εκείνη τοϋ περί έλπίδος 
καί τρόπου τής άνορθώσεώς του έκ τών ένεστώτων αύτοϋ δεινών.
'Τπό Α Π. Νικολαΐου. Γράι|>αντος τό τέταρτον ετος τής Ελληνικής
Ανεξαρτησίας καί κατά μήνα Μάϊον φθίνοντα —  «'Όπου φοβούν
ται τήν έλευθερίαν, έκεΐ μόνον φοβούνται τήν αλήθειαν» —  Μεσο- 
λόγγιον, έκ τής Τυπογραφίας Δημητρίου Μεσθενέως. 1824».

Σχήμα 8ον, σσ. 20.

7. Βλ. καί Τ ά κ η  Λ ά π π α ,  Μία άγνωστη καί σπάνια έκδοση τών «Ελληνικών Χρο
νικών», περιοδ. «Φθιώτις», τόμ. Α '  (1958), σσ. 358 -362.

12.—

Λ



«ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ»

('Αντίτυπά της στή βιβλιοθήκη τής LE.E.E., άρ. 85, Γεννάδειος Βι
βλιοθήκη, άρ. 376).

14.—  (1824 ): «Προς τούς παραστάτας τοΰ ’Έθνους καί προς τό Πανελλήνιον.
(Σ τ ό  τέλος): Τή 27 ’Οκτωβρίου 1824 έκ τοΰ περί τάς Παλαιας 
Πάτρας Στρατοπέδου. Ό  Πατριώτης Άνδρέας Λόντος.

Σχήμα 4ον, σσ. 7. Περιέχει εκθεση γιά τήν ελληνική εσωτερι
κή κατάσταση. Τυπώθηκε πράγματι στό Μεσολόγγι, έκ τής Τυπο
γραφίας τοΰ Μεσθενέως.

( ’Αντίτυπό της στήν Ε .Β.Ε., Ελληνική Παλλιγγενεσία, άρ. 130).

15.—  (1 82 4 ): «Προσωρινόν Πολίτευμα τής Ελλάδος και σχέδιον ’Οργανισμού τών
Επαρχιών αυτής. Άμφότερα επιδιορθωμένα και επικυρωμένα υπό 
τής Δευτέρας Εθνικής Νομοθετικής τών 'Ελλήνων Συνελεύσεως έν 
’Άστρει, οΐς £πονται τό Πολιτικόν Σύνταγμα τής Βρεταννίας, καί 
τό τών Ηνωμένων Επικρατειών τής ’Αμερικής. Μετά τής διατυπώ- 
σεως τοΰ Συνεδρίου αυτών, εξ ’Αγγλικών καί Γαλλικών Συγραμμά- 
των μεταφρασθέντα υπό Α. Πολυζωίδου. Έξεδόθησαν νΰν πρώτον 

. τύποις και άναλώμασι Δ. Μεσθενέως προς χρήσιν κοινήν καί ωφέλει
αν τών 'Ελλήνων. Έν Μεσολογγίω 1824».

Σχήμα 8ον, σσ. 3 ά.ά.+132. Γιά τό χαρτί τοΰ βιβλίου αύτοΰ 
ό Στάνχοπ σέ έκθεσή του στό Κομιτάτο γνωρίζει πώς ξόδεψε 10 
λίρες (Φ. Βίλμπερ, περ. «Αρμονία», Γ ' (1902), σελ. 182).

( ’Ανάτυπά του στήν Ε .Β .Ε ., Νομ. 2213, Β .Β . ΒΜΠ. 3661. Γεννάδειος 
Βιβλιοθήκη 362 καί Ind. 523. Βιβλιοθήκη Ι.Ε.Ε.Ε., 6620).

16.—  (1 82 4 ): « ’Αγαθάγγελος». ’Από μαρτυρία τοΰ I. Φιλήμονα («Δοκίμιον ιστο
ρικόν περί τής Φιλικής Εταιρείας», 1834, σελ. 68, σημ. κ) δτι: 
«επιτήδειοι τινές γνωρίζοντες τήν τοαύτην ύπόληψιν τοΰ λαοΰ περί 
τών Ευαγγελισμών τοΰ Άγαθαγγέλου ένήργησαν τήν έν Μεσολογ- 
γίφ μετατύίτωσίν του, 1824», φαίνεται νά έγινε αιά έκδοση τών χρη-. 
σμών τοΰ Άγαθαγγέλου στό Μεσολόγγι τό 1824.

(’ Αντίτυπο τής έκδοσης αυτής δέν έπισημάνθηκε κανένα μέχρι σήμε
ρα. Βλ. ’Αλ. Πολίτη. Ή  πρώτη εκδοαη τοΰ ’Αγαθάγγελου, περ. «Έρανι- 
στής», Ζ  (1969), σελ. 175.

17.—  (1 82 5 ): «Διαμαρτύρησις Β ' τοΰ Νικολάου Σούτσου. Προς τήν Σεβαστήν
Αστυνομίαν τοΰ Άνατολικοΰ. Ανατολικόν 14 Φεβρουάριου 1825».

(’Αντίτυπό της στά ΓΑ Κ , Έκτελ. cp. 36. Βλ. καί Μαζαρ., δπ. παρ., 
Α ',  σελ. 36, άρ. 100).

18.—  (1 825 ): «Θεωρία γενική περί τών διαφόρων Διοικητικών Συστημάτων καί
έξαιρέτως περί τοΰ Κοινοβουλευτικοΰ, μεθ’ ήν έ'πεται Πραγματεία 
σύντομος περί τών είρηνοποιών καί ορκωτών κριτών τής Αγγλίας. 
Κατά τούς άρίστους Γάλλους καί ’Άγγλους συγγραφείς, υπό Α. 
Πολυζωίδου. ΤΥιποις καί άναλώμασι Δ. Μεσθενέως. Έν Μεσολογ
γίω 1825».

Σχήμα 16ον, φύλ. 1 ά.ά. +  σσ. πδ. +  62.
( ’Αντίτυπό της στή Γεννάδειο Βιβλιοθήκη Ind. 495).



19.—  (1825): «'Τμνος εις τήν Ελευθερίαν έγραψε Διονύσιος Σολωμός Ζακΰνθιος
τόν Μάϊον μήνα 1823. ( ’Ακολουθεί ό τίτλος καί τό δνομα τοΰ μετα- 
φραστοΰ σέ ιταλική γλώσσα καί σέ πεζό λόγο): Inno alia liberta 
Dionissio Solomos da Zacinto scrisse il Mese di Maggio 1823, 
Volgarizzato in prosa Italiana e latine in Zante. Editione III. 
Έν Μεσολογγίω. Έκ τής Τυπογραφίας Δ. Μεσθενέως 1825».

Σχήμα δον, σσ. 67. Ή  κατά τής ’Αγγλίας 21η στροφή, καθώς 
καί οι κατά τής Αυστρίας 26η καί 27η στροφές παραλείφτηκαν δ 
χώρος καί τών τριών άφέθηκε κενός. Βλ. Κ. Σ . Κώνστα, Τό Με
σολόγγι καί ό Εθνικός 'Ύμνος, περ. «Νέα Εστία», τόμ. 55 (1954), 
σσ. 481— 482.

( ’Αντίτυπό του στήν Ε .Β .Ε ., Ν.Φ. άρ. 1043. Βιβλ. Βουλής. Βιβλιο
θήκη Ι.Ε.Ε.Ε. Βιβλιοθήκη Λοβέρδου Α 55/1. Γεννάδειος Βιβλιοθήκη Β . 
Mgz. 8642. Βιβλιοθήκη Δημαρχείου Μεσολογγίου.

’Από τις δεκαεννιά αυτές εκδόσεις τρεις, o i: 11η, 15η και 18η, αγγέλθηκαν 
και διαφημίστηκαν άπό τις στήλες τών «Ε λληνικώ ν Χρονικών», στό φ ύ λλο 26 
τής 29 Μαρτίου 1824 ή πρώτη, στό φ ύλλο 78 τής 24 Σεπτεμβρίου 1824 ή δεύτε
ρη καί στό φύλλο 6 τής 21 Ίανουαρίου  1825 ή τρίτη. Μ άλιστα ή παρουσίαση 
τής δεύτερης καί τρίτης εγινε μέ ένυπόγραφα σημειώματα του Δημητρίου Μ ε
σθενέως.

' β. ΜΕΤΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ ΕΠΟΧΗ
(1 8 5 4 -1 8 8 8 )

20.—  (1854 ): «Έλεγεΐον εις τόν Λόρδον Βάϊρον. Ά στή ρ  άρίδηλος, άλαθινόν άν-
δρί φέγγος (Πίνδαρος Όλυμ. εΐδ. Β ',  στ. 101) Α. (Σ τ ίχ ο ι): « Ά -  
ρόλδε πλανησίεδρε, τέλος' συ εσχες μνήμα!... (Σ τό  τέλος): ’Έγρα- 
φον έν Μεσολογγίω κατά Μάρτιον τοΰ 1824. ’Ό θων Πυλαρινός».

Σχήμα δον, σσ. 5— 12, χωρίς έξώφυλλο ή ένδειξη τόπου καί 
χρόνου έκδοσής του. Πιθανός τόπος τό Μεσολόγγι.

(’Αντίτυπό του στή βιβλιοθήκη Π. Φ. Χριστόπουλου. Βλ. περ. «Έ ρα- 
νιστής», Η (1970) σελ. 42).

21.—  (1 858 ): «Αγγελία «Ελληνικών Χρονικών», έφημερίδος έκδιδομένης έν Με
σολογγίω». Μεσολόγγιον τή 13 ’ Οκτωβρίου 1858.

Μφ. 0,39x0,55 μ. ’Αγγέλλεται ή συνέχιση τής έκδόσεως τών 
«'Ελληνικών Χρονικών» στό Μεσολόγγι, «τριάκοντα δυο ετη μετά 
τήν εκδοσιν τής ομώνυμου έφημερίδος τοΰ Μάγερ, τής υπό τήν α 
πειλήν καί τόν τρόμον τών κανονιών καί τους γόους τών πεινώντων 
πολιορκουμένων έκδιδομένης έν Μεσολογγίω, τής μόνης ιδιοκτησίας 
τών προμάχων τοΰ Ά γώνος»8.

22.—  (1859 ): «Πρόδρομος τοΰ απανθίσματος τοΰ Έλληνικοΰ Ά γώ νος τοΰ Κάρ-
που (Παπαδοπού?.ου), Άντισυνταγματάρχου καί 'Ιππότου τοΰ Πε- 
ζικοΰ Στρατοΰ τής Γραμμής, «Διά ταΰτα... τών ευεργεσιών», Πυ

8. Βλ. έφημ. «Έλληνικά Χρονικά», Μεσολόγγιον, άρ. 31/20 Σεπτεμβρίου 1859.—  Τ ά κ η  
Λ ά π π α ,  Ρουμελ. Τύπος, σελ. 84.



θαγόρας. Έν Μεσολογγίω τύποις Α. Γιαννοπούλου καί Γ. Σταύρο- 
πούλου, 1859».

Σχ. 16ον, σσ. 62+1 ά.ά.

( ’Αντίτυπά του στήν ΕΒΕ/'Ιστορ. 2497 —  Βιβλιοθήκη Συλλόγου 
«Παρνασσός»).

23.—  (1 8 5 9 ;): «Ναδίρη Α, Εύμέθεδον Γαλλικόν Άναγνωσματάριον, περιεκτικόν
τών γενικωτέρων κανόνων τής προφοράς»9.

24.— (1 86 0 ): « ’Ανατολικόν πνεΰμα. 'Τπό ’Αναστασίου Κ. Γιαννοπούλου, έν Με- 
σολογγίφ 1860. Τΰποις «'Ελληνικών Χρονικών».

Σχήμα 16ον, σσ. 24. Ποιήματα άριθμημένα 16. Πιθανώς λεί
πει τό τέλος.

(’Αντίτυπό του στή Δημοτική Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης —  συλλογή 
πρώην Βιβλιοθήκης ’Αλεξάνδρου Λευκαδίτου. Βιβλίον εισαγωγής άρ. 
19581. (Βλ. Π . Δ. Μαστροδημήτρη, περ. «Έρανιστής», τόμ. 10 (1973), 
σελ. 278).

25.—  (1 8 60 ): «Οί δύο γέροντες» [έν σελ. 3]: « ’Απάντησις εις τό ύπ’ άριθ. 645
άπό 13 ’ Ιουνίου (1860) φύλλον τής έφημερίδος «Αυγή», συνιστώ-
σης τήν έγκΰκλιον τοΰ II. Γκορτσακώφ προς τόν Κ. Κ. Κάρπον, Βέ-
ρην καί λοιπούς γέροντας. [Έν τέλει]: Έν Μεσολογγίω τή 1 Αύ-
γούστου 1860. Οί κατά τήν Δυτικήν παραλίαν Δύο Γέροντες».

Σχήμα 8ον, σσ. 16. (Συλλογή Π. Φ. Χριστοπούλου, όπ. παρ. 
σελ. 44 ).

26.—  (1 861 ): «Τά κατά Γ. Βαρνακιώτην καί άνάκτησις τοΰ Μεσολογγίου, ίστο-
ρηθέντα υπό Κάρπου ΓΙαπαδοπούλου, Άντισυνταγματάρχου τοΰ Πε- 
ζικοΰ Στρατού τής Γραμμής, ’Αοιστειούχου καί Ιππότου. «Ή  αλή
θεια θριαμβεύει». Έ  νΜεσολογγίφ τύποις Γ. Σταυροπούλου. 1861». 

Σχήμα 8ον, σσ. α— δ+ 5 — 128+1 ά.ά.
(’ Αντίτυπό του στήν ΕΒΕ/'Ιστορ. 902 Σ . ’Επανέκδοσή του τό 1956 

στή σειρά «Β ΙΒ Λ ΙΟ Θ Η Κ Η », άρ. 12).

27.—  (1 861 ): «Λάμπρω. Τραγωδία εις πράξεις πέντες. Ποίημα της ’Αντωνούσας
I. Καμπουροπούλου, έκ Χανίων τηί Κρήτης. Έν Μεσολογγίω. Τι*

. ποις «Ελληνικών Χρονικών», 1861»10.
28.—  (1861 ): « Ή  Ά γνωστος». Πρόκειται γιά ενα αρκετά προκόυτπο μυθιστορη

ματικό έργο τοΰ Α.Ε. Παλαμά, πού δ Κωστης Παλαμας τό εΐχε πη 
«περίεργο είδος μυθιστοοήματος». Κάποτε είχε καταλήξει στήν από
φαση νά τό τύπωση’ μάλιστα είχε μοιράσει καί αγγελίες γιά συν
δρομητές, δπως μαρτυηάει ή έξίκ είδηση σέ τοπικό έντυπο: «Παρα
καλούνται, καί πολύ μάλιστα, οί έπιφοοτισθέντες τά<: συνδοοιιάα τ»~ς 
ΑΓΝ Ω ΣΤΟ Τ νά μή μας στείλωσι τάς αγγελίας, καθ’ δσον ή ΑΓΝ Ω- 
Σ Τ Ο Σ  ερχόμενη υπό τά παραπετάσματα τηε oxnvric τοΰ θεάτοου 
καί έλλοχοΰσα οπως λένε, οτι ούδεις υπάρχει έν τώ θεάτρω, κρίνει

9. Βλ. έφημ. «Ελληνικά Χρονικά», οπ. παρ.—  Τ ά κ η  Λ ά π π α ,  δπ. παρ., σελ. 84.
10. Βλ. έφημ. «Έλληνικά Χρονικά», φύλ. 4 ΐ / ( ; )  Μαίου _1861.—  Τ ά κ η  Λ ά π π α ,  δπ. 

παρ., σελ. 84.



περιττόν νά γνωστοπο ιηθ ή εις τά άψυχα θεωρεία και υπερώα. Α.Ε. 
Π ΑΛΑΜ ΑΣ» (Βλ. «'Ελληνικά Χρονικά» Μεσολογγίου, άρ. 6 /20  
Μαρτίου 1859). Μετά ένάμισυ χρόνο και πάλι ή « ’ Αγνωστος» τοΰ 
’Ανδρέα Ε. Παλαμά θά άπασχολήση τό ϊδιο έντυπο μέ τήν έξης εί
δηση: «Τέλος πάντων ή Α ΓΝ Ω ΣΤ Ο Σ γνωσθήσεται και τά κεκα- 
λυμμένα έκκαλυφθήσονται. ΓΙαρακαλοΰνται οί συνδρομηταί τής Α- 
Γ Ν Ω Σ Τ Ο Τ  νά μή καταγινώσκουσιν αυτής, άν μέχρι τοΰδε πασιγνώ- 
στως δέν έγνώσθη διά γνώσιν τών άγνώστων ώς γινώσκουσιν οι 
γνωστοί. Α.Ε. τοΰ Παλαμά» (Βλ. «Έλληνικά Χρονικά» Μεσολογγί- 

’ ου, άρ. 18/G Νοεμβρίου 1860). Εΐναι ανεξακρίβωτο ακόμα, άν τε
λικά τυπώθηκε.

29.—  (1863) : «Ή  Παλιγγενεσία τής Ελλάδος. Λόγος εκφωνηθείς παρά τοΰ Ά ν - 
τισυνταγματάρχου Άριστειοΰχου καί 'Ιππότου Κυρίου Κυρίου Κάρ- 
που (Παπαδοποΰλου), έν Μεσολογγίω τή 18 ’Οκτωβρίου τοΰ 1863 
έτους έν τφ Ναφ τοΰ αγίου Παντελεήμονος, καθ’ ήν ημέραν έπάτη- 
σε κατά πρώτον τό έλληνικόν έδαφος ή Α.Μ. ό βασιλεύς τών 'Ελλή
νων Γεώργιος ό Α ' και έδοξολόγησαν τόν ''Τψιστον Θεόν ό στρα
τός καί άπας ό λαός. Τΰποις «Ελληνικών Χρονικών», 1863, έν Με
σολογγίω.

Σχήμα 16ον. ( ’Αντίτυπό του στή Βιβλιοθήκη τής Ι.Ε.Ε.Ε.)
30.—  (1869): «Ή  Έ ξοδος τής Φρουράς τοΰ Μεσολογγίου. Δράμα εις πέντε πρά-

9 -  f  C  \  ·*  t  f  -X  *f ξεις, ων αι μεν τρεις υπο τίνος άγνωστου ανατυπουνται μετα προσ
θηκών καί τίνος άσματος, αί δέ δΰο, ήτοι ή γ ' καί δ ',  προστίθενται, 

" ώς καί ή ύπόθεσις. παρ’ ΑΝΛΡΕΟΤ Ε Τ Σ Τ . Τ Ο Τ  Π Α Λ Α Μ Α  Με-
σολογγίτου. Έν Μεσολογγίω έκ τής τυπογραφίας ’Αρτέμη Γουργου- 
ρίνη 1869».

( ’Αντίτυπό του κολλο6ό στό «"Ιδρυμα Κίοστή Παλαμά»' φτάνει &ς τή 
σελίδα 44, άρχή δηλαδή τής Γ ' πράξεως).

31.—  (1 878 ): «Κ. Μ. ΙΙαλαμά, Μισολόγγι, ποίημα. Έκδίδεται δαπάνη Ά ρ τ . Γορ-
\ γορίνη, Μεσολόγγιον.' Τΰποις «Δυτικής 'Ελλάδος» Ά ρ τ . Γοργορίνη
I  1878». '
| Σχήμα 8ον, σσ. 15.

(’Αντίτυπό του δέν σώθηκε πουθενά. Στό άρχεϊο Χρ. Εύαγγελάτου σώ- 
. ξεται τό ποίημα σέ αύτόγραφο τετράδιο τοΰ Ποιητή. Πιστό εξ αΰτοΰ άντί-

t  γραφό μας εχει κατατεθή στό «"Ιδρυμα Κίοστή Παλαμά»)11.
%.
| 32.—  (1878 ): «Ακολουθία τοΰ Αγίου ένδοξου μεγαλομάρτυρος Θαλλελαίου τοΰ
■ ιαματικοΰ καί άναργύρου. Ποιηθεϊσα υπό τοΰ Α γίου  Νικοδήμου

τοΰ Αγιορείτου έν έ'τει 1792 καί έκδοθείσα έγκρίσει τής 'Ιεράς 
Συνόδου έν ετει 1878, έν Μεσολογγίω φιλοτιμώ δαπάνη τοΰ Δημ. 
Διακοπονλου, δημοδιδασκάλου. Έ κ τοΰ τυπογραφείου Γ. Γουργου-

m ρίνη>>·
f  Μνεία καί περιγραφή τής έκδοσης αυτής κάνει ό Γάλλος κληρικός Louis 

Petit σιή «Bibliographic des Acolouthies Grecques», Bruxelles, Societe des Bcl- 
‘ landistes 1926, σελ. 278. Ά λ λ α  άγνοώντς τήν ακριβή χρονολογία της, γιατί προ-

1
11. Κ. 2 .  Κ ώ ν σ τ α ,  Μισολόγγι. Τό πρωτοτύπωτο διβλίο τοϋ Κίοστή Παλαμά, 
περιοδ. «Στερεά Ελλάς», τόμ. 6 (1974), σσ. 216-217.



φανω ς είχε ύπ’ δψη του κάποιο φθαρμένο άντίτυπο, παραθέτει μόνον τήν έν
δειξη 18 ..

Δεύτερη έκδοση υπό Άρχιμ. (νΰν Μητροπολίτου) ’Άνθιμου Δ. Ρούσσα, 
έν Ά θήναις 1971, στά χέρια τοΰ οποίου βρίσκονται δύο άντίτυπα τής έκδοσης 
τοΰ 1878 σέ ένα παλαιωμένο τομίδιο ενωμένα12.

33.—  (1879 ): «Ίωάννου Κουρδουροΰμπα, Έλεγεΐον έπι τη άπωλεία τοΰ μεγάλου
άνδρόζ τής 'Ελλάδος Έπαμεινώνδου Δεληγεώργη. Έν. τοΰ τυπογρα
φείου τής «Δυτικής Ελλάδος» (Ά ρ τ . Γουργουρίνη). Μεσολόγγιον 
1879.

34.—  (1879 ): « Ό  κατά Μακράκην άνθρωπος, ήτοι αι νέαι περ! τής ανθρώπινης
φύσεως Ιδέαι αύτοΰ. 'Τπό Δημητρίου Ί .  Παλαμά, πρώην καθηγη-
τοΰ, Μεσολόγγιον, Τύποις Άρτεμη Ροργορίνη 1879.

Σχήμα 8ον, σσ. 92.

Στήν προτελευταία σελίδα (91) ό συγγραφέας Δ. Ί .  Παλαμας έχει τυ
πώσει τά έξη ς:

«'Ώ ς έπίμετρον τοΰ βιβλίου επισυνάπτω τήν έπιστολήν τοΰ έξο
χου πολίτικου άνδρός Έπαμεινο)νδου Δεληγεώργη, τοΰ άρτίως άφ* 
ημών άναρπασθέντος εις τήν άνω πολιτείαν, διά τής οποίας άνεκοί- 
νωσέ μοι τήν ιδίαν έαυτοΰ κρίσιν καί γνώμην περί τής προκειμένης
συγγραφής. Έν αυτή βλέπει πας τις δτι παρεκτός τών άλλων έξο
χων πλεονεκτημάτων, άτινα έκόσμουν τήν μεγάλην αΰτοΰ καρδίαν τε 
καί διάνοιαν, και κατό θρησκευτικόν αίσθημα προσέτι διέπρεπε’ μία 
δέ τών σπουδαιότερων αΰτοΰ φροντίδων υπήρξε πάντοτε ή περί τής 
εκκλησίας μέριμνα, δπως διατηρηθή άθικτος και άνόθευτος ή άκε- 
ραιότης τοΰ χριστιανισμοΰ έν τή δρθοδόξω ανατολική έκκλησία* και 

. διά τοΰτο, δχι μόνον έν τή πολιτεία, άλλα καί έν τώ πληρώματι τής
κκλησίας αείμνηστον εσται τό όνομα τοΰ Δεληγεώργη».

Και αμέσως ακολουθεί ή παράθεση τής επιστολής τοΰ Έπ. Δ εληγεώ ργη :

«Άθήναι 18 Απριλίου 1879.
Σεβαστέ θειε,

Έλαβον τήν έπιστολήν σου καί τήν άγγελίαν, ήν άμέσως άπέ- 
στειλα τή 'Ιερά Συνόδφ διά τοΰ Β(ασιλικοΰ) Επιτρόπου αυτής, 
δστις μέ ειδοποιεί δτι κατά τήν σημερινήν συνεδρίασίν της ή Σΰνο- 
δος άπεφάσισε νά λάβη 300 σώματα έκ τοΰ βιβλίου σου, ως θέλεις 
άναγνώσει έν τή έσωκλείστω επιστολή τοΰ κ. Χαλικιοπούλου,

Φρόντισον, δπως τό σύγγραμμα ΰπάρξη άνώτερον καί αυτής 
τής προσδοκίας, ήν έμόρφωσεν ή θεολογική καί φιλολογική πολυμά- 

. θειά σου. Κατά τήν γνώμην μου πρέπει άσπλάγχνως νά πατάξης
κατ’ αρχήν τάς καινοτομίας έν τή Ανατολική Έκκλησίςι, ήτις εις 
τό άκαινοτόμητον οφείλει μέγα μέρος τοΰ σθένους καί τής ΰπολή- 
■ψεώς της έν τώ χριστιανικά) πολιτισμένα) κόσμφ.

Ή  Έκκλησία στερείται νΰν διαπρεπών διδασκάλων* ή ευκαιρία

12. Τ ο ΰ  α ύ τ ο ΰ ,  Καί πάλιν ο( Γουργουρίνηδες ώς εκδότες. Έ ξ  άφορμής ένός πρόσφα
του φυλλαδίου, έφημ. « ’Ανεξάρτητος Μεσολογγίου», ’Αθηναι 30 Αύγουστου 1971.



35.—  (1879):

«ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ

36.—  (1880):

f

37.—  (1881):

38.— ( ; ) :

3 9 —  (1885 ): 

40.—  (1888):

είναι κάλλιστα εκλεγμένη' φρόντισον ν’ αναπλήρωσες τό κενόν.
Σέ ασπάζομαι

"Ολως ύμέτερος 
Ε. ΔΕ Λ Η ΓΕ Ω ΡΓΗ Σ»

( ’Αντίτυπό του στήν Ε .Β .Ε ., Θεολ. 3677Μ).

« Ό  θρήνος τής Εξόδου τής Φρουράς Μεσολογγίου. Ποίημα στι- 
χουργηθέν καί έκφωνηθέν παρά τοΰ άποστράτου άνθυπολοχαγοΰ 
τοΰ πεζικού Ίωάννου Κουρδουροΰμπα έν τώ κήπω τών Η ρώ ω ν 
κατά τήν επέτειον εορτήν τής 25 Μαρτίου 1879. Μεσολόγγιον. Τΰ- 
ποις Άρτέμη Γουργουρίνη., αωοθ '».

Σχήμα 0,20x0,14 μ., σσ. 8.
’Αρχή: «Δέν όμιλειτε σεις όστα τών δοξαστών πατέρων 

’ Ιδού λαός τριγύρω σας τήν δάφνην ήλθε φέρων». 
Τέλος: « ’Ά ς  κράξωμ’ άπαξάπαντες, Θεός νά συγχωρήση

καί τάς άγιας των ψυχάς ποτέ μή λησμονήση!»
/

( ’Αντίτυπό του στή συλλογή μας. Βλ. και Κ. Σ . Κώνστα, Κουρδου- 
ρούμπεια επη. Οί στίχοι ένός «δημο)6ους» στιχουργου, έφημ. «ΑΙτοολική», 
Μεσολόγγιον 10 Μαίου 1964).

«Ίωάννου Κουρδουροΰμπα, Ό  θρήνος καί οδυρμός τής ’Εξόδου 
τοΰ Μεσολογγίου. Ποίημα στιχουργηθέν καί έκφωνηθέν κατά τήν 
εορτήν τών Βαΐων. Έν Μεσολογγίω τή 13 ’Απριλίου 1880».

Στή σελίδα 2, στ. 51— 52:
«Τό σύνθημά μας ήτανε . 
στον 'Ά η  - Συμνιό νά βγοΰμε!»

«Λόγος επιτύμβιος εκφωνηθείς υπό Δημητρίου I. Παλαμά τή Κυ
ριακή τών Βαΐων τοΰ 1881 επί τοΰ Η ρώου, καθ’ ήν ημέραν ό Δή
μος τοΰ Μεσο?νογγίου έορτάζει τήν ’Έξοδον τής Φρουράς έκ τοΰ πο- 
λιορκουμένου φρουρίου».

Σχήμα 8ον, σσ. 2— 12. Πιθανή έκδοσή του στό Μεσολόγγι.

( ’Αντίτυπό του στό «*Ίδρυμα Κο>στή Παλαμά», χωρίς εξώφυλλο ή σε
λίδα τίτλου).

«Λόγος εκφωνηθείς έν Μεσολογγίω υπό Δημητρίου I. Παλαμά τή 
Κυριακή τών Βαΐων επί τοΰ Ήρο)ου, καθ’ ήν ήμέραν ή πόλις τοΰ 
Μεσολογγίου εορτάζει τήν Έ ξοδον  τής φρουράς έκ τοΰ πολιορκου- 
μένου φρουρίου».

Σχήμα 8ον, σσ. 1— 16. Πιθανή καί αΰτοΰ έκδοση τό Μεσο
λόγγι.

(’Αντίτυπό του, χωρίς έξο'ϊφυλλο καί καμμιά $λλη ενδειξη τόπου καί 
χρόνου, στό «'Ίδρυμα Κωστή Παλαμα»).

«Εμμανουήλ Μανδραπήλια, Τό προσγενόμενον αδίκημα τοις έπιζή- 
σασι λει\|>άνοις τοΰ ήρωϊκοΰ Μεσολογγίου. Έ κ τής τυπογραφίας τής 
«Δυτικής Ελλάδος» (Ά ρτέμη Γουργουρίνη). Μεσολόγγιον 1885».
«Ή  φρικώδης καί αίμόφυρτος ’Έ ξοδος τής άτρομήτου καί γενναί
ας φρουράς τοΰ Μεσολογγίου. Ποίημα συνταχθέν καί έκφωνηθέν 
υπό τοΰ άνθυπολοχαγοΰ άποστράτου Ίωάννου Κουρδορούμπα έν τώ



Ή ρώ φ  της πόλεως Μεσολογγίου κατά τήν επέτειον εορτήν τών Βαΐ
ων, τήν άφιερωθεΐσαν διά Βασιλικού Διατάγματος καί επί τη γνω- 
μοδοτήσει τών αειμνήστων ’Αναστασίου Κ. Γιαννοπούλου καί Ά ν- 
δρέου Ε. ΙΙαλαμά, επί τή έπετείω μνημοσΰνω τών πεσόντων υπέρ 
πίστεως καί πατρίδος κατά τήν νΰκτα τής ίεράς Εξόδου. Έκ τοΰ 
τυπογραφείου Χαραλ. Γουργουρίνη, εΜσολόγγιον 1888»13.

Ή  άτελης, άσφαλέστατα, βιβλιογραφική τούτη άναγραφή τών έντύπων, 
δσα τυπώθηκαν στό Μ εσολόγγι μέσα στήν έξηνταπενταετία 1823— 1888, έγινε 
κυρίως άπό έμμεσες πηγές καί μονάχα σέ έλάχιστες περιπτώσεις άπό αυτοψία. 
Και φυσικά δέν μπορούμε νά ποΰμε ποτέ πώς μέ τις σαράντα αύτές μονάδες 
έξαντλείται τό θέμα, ένω  ουτε καί ή έξαγωγή γενικωτέρων συμπερασμάτων 
είναι δυνατή, αφον δέν γνωρίζομε δλον τόν άριθμό τών Μεσολογγίτικων έν
τύπων.

Μ έσα στήν πολύφωνη ελληνική άρμονία πρέπει νά δειχθή ή ίδιάζουσα 
πολιτιστική προσφορά του Μ εσολογγίου. "Ωστε άνάγκη -ό κατάλογός μας νά 
όλοκληρωθή ή, έστω, νά διευρυνθή. Πρός τοΰτο επικαλούμαστε τήν συνδρομή 
δλων, δσοι λέγονται φίλοι του Μεσολογγίου.

13. " Αν ή άξια τών στίχων τοΰ Κουρδουροΰμπα, μηδαμινή, δέν έχουν καμμιά σημασία, έχουν 
δμως τήν ιστορική τους γιά τόν τόπο σημασία. Καί μιά βιογραφική είδηση γιά τόν ποιη
τή, παρμένη άπό τή «Δυτικήν Ελλάδα» τής 27 ,Ιουλίου 1880: « Ό  γνωστός καί δημοτι
κός ποιητής Κουρδουρονμπας έτυφλώθη σχεδόν παρά ΰπαξιωματικοΰ τίνος, έπιχειρήσαν- 
τος οπως τόν θεραπεύση, πάσχοντα τους όφθαλμούς».



-< ^ 5

Κ. Δ. ΣΤΕΡΙΟΠΟΥΛΟΥ

ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ
ΑΠΟ II ΙΟΥΛΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 3 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1821'

3. ΟΙ ΔΥΟ ΜΑΧΕΣ ΤΗΣ ΠΛΑΚΑΣ

Τό μόνον πού δύναται νά ύποτεθή βάσιμα είναι δτι πιθανόν νά έκαμαν οί ΤοΟρ- 
κοι διάφορες διεισδυτικές άπόπειρες άμέσως μετά τήν καταστροφή του Σιράκου και 
τών Καλαριτών στά ένδότερα τών Τζουμέρκων μέ αποτέλεσμα νά λεηλατούν καί νά 
καίουν οικισμούς. Ά λλ ’ ή έναρξη ύλοποιήσεως τοΟ δλου σχεδίου τών έκκαθαρίσεων 
συνδέεται ειδικά μέ τήν κατάληψιν τής Πλάκας καί τήν διατήρηση τής κατοχής αύ 
τής μέ κάθε τρόπο, ενεκα τής σημασίας τής θέσεώς της πού εχει αναπτυχθεί σέ άλλο 
σημείο τής έργασίας. Ό  ουσιαστικός αυτός λόγος, αλλά και άλλος, άναγκαστικός ύπό 
διττή έννοια, δτι γιά τήν Πλάκα ύπάρχουν χρονικοί προσδιορισμοί καί δτι τό άντίθετο 
συμβαίνει γιά άλλες τοποθεσίες, προσφέρουν σ’ έκείνη τό προβάδισμα τής έπεξεργα- 
σίας.

Μακρά περιγραφή τής πρώτης μάχης κάμνει ή «Έφημερίς Αίτωλική» στό ύπ’ 
άρ. 1 τής 10ης Αύγουστου 1821 φύλλο της, δπως ήδη Ιχει αναγραφή. 'Όταν δ έ- 
χρός Ιγινε κύριος «τών ωφελίμων έκείνων θέσεο)ν», ήτοι τών δυό κωμοπόλεων, του Σι- 
ράκου καί τών Καλαριτών,

«άνοιξεν ώς είπεϊν ή θύρα διά της οποίας είσήλθεν ό έχθρός έναντι των 
Τζουμέρκων. Καί νέος τις 'Αλή πασάς, όπαδός του Ρεσίτ πασα, άρχηγοϋ τής 
πολιορκίας ‘ Ιωαννίνων, έκίνησεν άπό Ιωάννινα μέ δύο χιλιάδας στρατόν έπΐ 
σκοπώ νά πιάσρ τήν Πλάκαν, τοποθεσίαν ώφελιμωτάτην, μεταξύ Κατζανοχωρίων 
καί Τζουμέρκων, έκ τής όποίας θέσεως ήμποροϋσε νά έλπίση τήν πρόοδόν του. 
’Αλλ' οί άνδρείοι 'Έλληνες, 5 τε περιβόητος στρατηγός Μάρκος Μπότσαρης, 
σουλιώτης, μετά διακοσίων ήρώων άκολούθων του, ό καπετάνος Μήτρος Κουτε- 
λίδας καί ό Σουλεϊμάν Μέτος, τουρκος σύμμαχος τών Σουλιωτών, έπολέμησαν 
άνδρε^ος καί έδωσαν τών Μαμελούκων έχθρών νά καταλάβουν τήν άναζιότητά 
των είς τό νά άντιπαραταχθώσι μέ 'Έλληνας. Έ ν ταυτφ, έφθασαν πρός βοήθει
αν τών Ελλήνων ό Γεωργούσας, συμβοηθός του καπετάν Ά νδρέα ΚαραΤσκου, 

ι καί ό Γιάννης Κίτζιαλης του καπετάν Βαρνακιώτη μέ έκατόν έκλεκτους 'Ακαο- 
■* νάνας, ένθουσίασαν περισσότερον τόν στρατόν καί κτυπήσαντες έκ νέου τόν 
ι έχθρόν τόν έσύντρεψαν καί τόν έτρεψαν είς παντελή φυγήν. Είς τήν στιγμήν 
‘ έκείνην τής νίκης, άν δέν έπληγώνετο ό ήρως Μπότζαρης, ήθελε γίνει αίχμά-
1 λωτος ό τρομερής ’Αλής, καί ήθελε τοιουτοτρόπως χαρή δΓ όλγον τάς ούράς 
•τών άλόγων, σύμβολα τής άξίας του.

Τρόπαια ταύτης τής μάχης έστάθησαν έπτά σημαΐαΓ 360 έμειναν είς τόν

* Συνέχεια έκ του προηγουμένου, σελ. 712.



τόπον τής μάχης θανατωμένοι καί λαφυραγωγημένοι άπό τούς νικητάς, πολλοί 
πληγωμένοι καί αρκετά λάφυρα" μεταξύ τούτων καί ό στρατιωτικός θησαυρός 
φορτωμένος εις έζ  μουλάρια, τά φορνημέντα του πασά τής τραπέζης καί τοΰ 
καφέ άργυρό καί πολύτιμα, καί πολλά άλογα, τά όποια διεμσιράσθη ό νικηφόρος 
στρατός.

Μεταξύ τούτων έπιάσθη αιχμάλωτος καί ό άνάξιος καπετάνιος Κωνσταντί
νος Πουλής, ό τουρκολάτρης' τόν αύτόν είχαν βάλει καί πρωτύτερα εις τό χέρι 
ο γενναίοι Έλληνες, πλήν δέν  κατεδέχθησαν νά τόν κακοποιήσουν, άλλά τόν/ 
άπέλυσαν, διά νά μεταμεληθή καί νά σωφρονισθή, άλλ’ ό αχρείος έγινε χειρό
τερος’ δέν  έσυνήργησεν ό ίδιος ολίγον εις τήν καταστροφήν των είρημένων 
δύο χωριών καί αύτός έδωσε πρός τούς Τούρκους τό σχέδιον τού νά προχωρή 
σουν εις τά Τζουμέρκα. Τούτον ο νικηταί αίχμαλωτίσαντες έδεσα ν  καί άλείψαν- 
τες μέλι, τόν έθαλαν εις τόν ήλιον, δπου πολλάς ώρας έγλέντησε μέ τάς μυίας 
καί σφήκας καί έπειτα τόν έστειλαν εί ςτό Σούλι σιδηροδέσμιον. Μ’ δλον όπού 
πολλοί έγνωμοδότησαν περί τοΰ είδους τοΰ θανάτου όπού πρέπει νά λάθη αύ
τός ό παγκάκιστος, ή γνώμη τού Μάρκου Μπότσαρη ή ρεσεν  εις τούς λοιπούς 
στρατηγούς, τού νά στερηθή των οφθαλμών καί τής γλώσσης καί νά 6αλθρ εις 
τό φρούριον τού Σουλίου νά περιφέρεται. Άμφιβάλλομεν δμως τοΰ νά ήμπορέ- 
ση νά φθάσρ έκεί ζωντανός.

Έκ τοΰ ελληνικού στρατού μετά τόν Μπάτζαρην έστάθησαν καί άλλοι δυο 
τρεις λαβωμένοι καί φονευμένος ούδείς. Ούτως ένδόξω ς έτελείωσεν αύτη ή μά
χη εις τάς 27 'Ιουλίου εις τήν τοποθεσαν Πλάκαν»1.

Σέ ξένο συγγραφέα οφείλεται ή δεύτερη  περιγραφή τής μάχης. Οί Σουλιώτες 
πού ήταν κύριοι τής Λάκκας Σουλίου σκέφθηκαν νά ένωθοϋν αμέσως μέ τούς Ιπανα- 
στάτες τής Ά θαμανίας, των Τζουμέρκων, καί νά άποκλείσουν το τουρκικό στρατό
πεδο των Ίωαννίνων άπό έποιαδήποτε επικοινωνία μέ τούς εξω . ’Έ χοντας ό Μπό- 
τσαρης τήν πληροφορία ότι ό Χουρσίτ σχεδίαζε νά ενίσχυση τΙς Φρουρές του στό Σι- 
ράκο καί τούς Καλαρίτες, έ'σπευσε νά καταλάβη τήν κεντρική θέση Π λάκα, κείμενη 
σέ μιά άπό τις απόκρημνες περιχές τής Ά θαμανίας. ’Έ πειτα  προσπάθησε νά προση- 
λυτίση τούς γενναίους κατοίκους τοΰ χωρίου Γότιστα, οί όποιοι τελικά εμειναν οό- 
δέτεροι, διότι δέν είχε ο Μπότσαρης 700 τάλληρα νά τούς δώση, για νά αγοράσουν 
πολεμοφόδια. Έ νώ  διεξάγονταν οί σχετικές διαπραγμαεύσεις, φάνηκε νά έπέρχεται 
σώμα 2000 Τούρκων. Τούς προσβάλλει έπιτυχώς μέ 600 παλληκάρια τήν 29η καί 
τήν 30ή ’ Ιουλίου, τούς διασκορπίζει, άφοϋ άφήκαν 400  νεκρούς στό πεδίο τής μά
χης, αιχμαλωτίζει 200 μέ δυό επιφανείς μπέηδες, πιάνει πολλούς ίππους καί πολε
μοφόδια. Ά λ λ ’ ενώ είχε τόσο σημαντική νίκη, τραυματίζεται στό μηρό καί άναγ- 
κάζεται νά άναβάλη τις ενέργειες πού σχεδίαζε εως τήν 6η Αύγουστου2.

1. Σ  π. Λ ά μ π ρ ο υ  ενθ. άν. σ. 458— 9. Π  nil λ. Κ . Δ . Σ τ ε ρ γ ι ο π  ο ύ λ ο υ  
ενθ. άν. ετ. 1 1932 τ. 10 σ. 3. Κ . Δ ι α  μ ά ν τ η Σ Κ Ο Τ Φ Α Σ  ετ. 3 1957 σ. 375—  
6. Α ί κ α τ. Κ ο υ μ α ρ ι α ν ο ϋ ενθ. άν. τ. 1 1971 σ. 8— 9. Οί αναγραφόμενοι 
στήν φράση τής άνταποκρίσεως «νεος τις ’ Λλή πασάς, οπαδός τοΰ Ρεσίτ πασά» είναι 
αντίστοιχος ό γνωστός άπό άλλες μαρτυρίες Τοπάλ ’ Λλή πασάς, καί ό Χουρσίτ πασάς, 
που, οπως έπεξηγειται, ήταν ό «αρχηγός τής πολιορκίας Ίωαννίνω ν». Τήν περιγραφή 
τής μάχης, οπως καταχωρίζεται στην εφημερίδα, ακολουθεί ό Ν ι κ. IT α π α κ ω- 
σ τ α ς ενθ. άν. σ. 143— 4.

2. F. C. Η . L. P o u q u e v i l l e  ενθ. άν. τ. 2 σ. 132— 3 Στή  μετάφραση τού έργου 
άπό τόν Ξ ε ν. Δ . Ζ  υ γ ο ΰ ρ α τ. 3 1890 σ. 80 γράφεται «Π λάγια» άντί Πλάκα. 
Στή μάχη αυτή άναφερεται ό Κ . Κ ρ υ σ τ ά λ λ η ς  γράφοντας (περ. Ε Β Δ Ο Μ Α  Σ



Διαφορές παρουσιάζει ή περιγραφή τής μάχης άπό "Ελληνα συγγραφέα τών 
μέσων του παρελθόντος αίώνος. Μετά τήν αποτυχία του ’ Ισμαήλ πασά νά έπιστρέ- 
ψη στά Ιωάννινα μέ τήν δύναμή του άπό 1200 πεζούς καί ίππεΐς, διότι οί Σουλιώ
τες, ένεδρεύοντας στό χωριό Κουμτζιάδες, τόν ανάγκασαν μετά μάχη εξ ώρών νά 
όπισθοχωρήση πάλι στήν ’Ά ρτα  μέ ικανές απώλειες, οί Σουλιώτες πού ήταν στήν 
έπαρχία Λάμαρης στρατοπέδευσαν στό χωριό Πλέσια, πέντε ώρες μακριά άπό τό 
στρατόπεδο τών Τούρκων, σκοπεύοντας άπό έκεΐ νά τοΰ ένεργοΰν άντιπερισπασμούς. 
"Οταν δμως προσκλήθηκαν άπό τόν Γώγο καί τόν Κουτελίδα, «όπλαρχηγούς τής έ- 
παναστατησάσης τότε έπαρχίας τής Τσουμέρκας», πού περιέχεται στήν άρχαία Ά -  
θαμανία ή Άπεραντία, είδαν δτι Ιπρεπε νά προσέξουν περισσότερο πρός τό μέρος 
έκεΐνο καί βοήθησαν άμέσως ο Μάρκος Μπότσαρης, ό Κίτσος Τζαβέλας, 6 Αράκος 
καί ό Λάμπρος Σουλιώτης. Έπιστρέφοντας δέ πλησίασαν οδτοι στήν Πλάκα, πού 
κατείχαν Αλβανοί υπό τόν Βεκούτ Γαρδίκη καί βοηθούμενοι άπό τόν Τοπάλ Ά λή  
πασά, σταλμένο κατόπιν διαταγής τοΰ Χουρσίτ πασα μέ 4000 Γκέκηδες καί Χαλ- 
ντούπηδες. "Ολοι αύτοί «έπολεμοΰντο» είκοσι τέσσαρες ώρες άπό τούς νικητές τοΰ 
θυάμου Αίτωλοακαρνάνες, 400 μόνον περίπου. Ό  Μάρκος, θέλοντας κατά τό σύστη
μά του συνοπτικές μάχες μέ άποφασιστικές επιθέσεις, σχεδιάζει τότε νά έπιπέσουν 
Σουλιώτες μαζί καί Άκαρνάνες κατά τοΰ κέντρου τών έχθρών. Ουτω πρώτος αυτός, 
τήν νύκτα τής 29ης ’ Ιουλίου, ρίχνεται μέ 125 δλους - δλους καί διασκορπίζει τούς 
έχθρούς πού έχασαν πλέον τών 200. Ή  έφοδος ήταν ήρωική, ό Μάρκος πληγώθη
κε, τέσσαρες Έλληνες Ιπεσαν, άπό τούς όποιους οί δύο θανατώθηκαν άπό τούς ί
διους, διότι λησμόνησαν τό σύνθημα «σπαθί τουφέκι»3.

Αρκετά διάφορα λεπτομερειακά στοιχεία περιέχει ή περιγραφή πού Ικαμε 
τής μάχης άπομνημονευματογράφος - άγωνιστής. Βλέποντας 6 Χουρσίτ δτι Ικλεισαν 
οί Σουλιώτες πάλι τήν έπικοινωνία μέ τήν ’Ά ρτα, διότι πολιόρκησαν στενά τά Πέν
τε Πηγάδια, ένώ ειχε ετοιμάσει σώμα 5000 άνδρών υπό τόν Ά λή  πασά Ναυπλιώτη 
ή ’Αργίτη μέσω Αίτωλοακρνανίας στήν Πελοπόννησο, βγήκε άπό τήν άμηχανία μέ 
τήν πληροφορία δτι μποροΰσε νά χρησιμοποίηση τόν δρόμο τής Πλάκας. Ή  θέση αυ
τή, ώς «παράμερος» ήταν «έλευθέρα», διότι δέν τήν πρόσεχαν οί Σουλιώτες, άλλ’ δ- 
σοι βρίσκονταν στά γύρο) υψώματα ώς σκοποί εσπευσαν νά άνακοινώσουν στόν Μάρ
κο Μπότσαρη δτι πολυάριθμο σώμα στρατοΰ καί ίππικοΰ διευθυνόταν πρός τήν Πλά
κα, σέ άπόσταση εξ ώρών άπό τήν θέση, οπού ήταν έκεΐνος. Υπολογίζοντας μέ τό 
ώρολόγι του πέντε μόνον ώρες εο)ς τήν δύση τοΰ ήλιου, είπε στούς συντρόφους δτι 
ήμποροΰν νά προφθάσουν τόν έχθρό. Περπατώντας γρήγορα, εφθασαν, πριν δύση ό 
ήλιος, τήν στιγμή πού Ιφθασε καί ο Ά λή  πασάς. Ό  Μάρκος μέ τούς στρατιώτες του 
κατέλαβε «θέσεις τινας τής Πλάκας», ό δέ στρατός τοΰ Ά λή  «θέσεις τινας όχυρωτά- 
τας» πού φρουροΰσαν Αλβανοί όθωμανοί. Τό προ)ί τής έπομένης, «πριν καλοξημε- 
ρώση», προσέβαλε βιαίως μίαν τών δχυρο>τέρων Οέσειον τοΰ έχθροΰ» καί τόν Ιδιωξε

ετ. 8 1891 φύλλ. 18 σ. 5 ναι εκδ. απάντων Κουστάλλη άπό τόν Μ. Περάνθη σ. 403) 
δτι «παρά τήν ιστορικήν Πλάκα τοϋ Άράχθου» έπέφερε ό Μάρκος Μπότσαρη,ς «τήν 
περιώνυμον πανωλεθρίαν τοΰ τουρκικού στρατού». Κατά τόν Pouqueville άναφέρει τό 
γεγονός σύντομα ό Π α ν .  Κ. Κ ο υ γ ι τ ε α ς Πραγματεία τοπογραφική, ιστο
ρική καί εθνολογική τής ”Ανω ’Αλβανίας ή ’Ιλλυρίας, Κάτο) ’Αλβανίας ή μακεδονικής 
’Ιλλυρίας καί ’Ηπείρου, έν ’Αθήναις 1905 σ. 255.

3. I. Φ ι λ ή μ ο ν ο ς ενθ. άν. τ. 4 1801 σ. 1R6. Τούτον ακολουθεί πιστά ό Δ. Κ ό κ 
κ ι ν ο ς  ενθ. άν. τ. 3 1932 σ. 437 (εκδ. Ε ' τ. 2 1967 σ. 335), δπου τό δνομα «Γώστο» 
τοΰ Φιλήμονος εγινε «Γάτσο», ένώ πρόκειται γιά τόν «Γώγο», καθώς υπήρχε συνήθεια 
νά καλείται καί νά γράφεται ό Γώγος Μπακόλας.



μέ μεγάλες απώλειες. Ή  νίκη αυτή Ιφερε άλλη σε κοντινή θέση καί τέλος «τήν γε
νικήν ήτταν καί τόν άφανισμόν τών έχθρών» πού κρημνίζονταν πατώντας 6 ένας τόν 
άλλον, δ ’Αλής έφυγε «δρομαίως», γιά νά μήν αιχμαλωτισθή, άλλα τά κανόνια, οι \
γκαμήλες, οί σκηνές και «τά λοιπά έφόδια» έμειναν λάφυρα των Σουλιωτών. Ή  μά- ,
χη καί ή καταστροφή τοΰ έχθροΰ έξακολούθησε δλη τήν νύκτα, δτε πληγώθηκε ό \
Μάρκος. "Ενας όθωμανός τοΰ πήρε τό δπλο, άλλ’ οί Σουλιώτες τόν σκότωσαν «πα- )
ρεμπρός». "Οταν τοΰ πήραν τό δπλο πού κρατούσε και αναγνώρισαν δτι ήταν τοΰ 
Μάρκου, ύπόπτευσαν δτι ούτος είχε πληγωθή ή φονευθή. ’Αναζητώντας τόν βρήκαν 
τραυματισμένο, τόν παρέλαβαν και τόν πήγαν στό Σούλι, γιά νά γίνη καλά μετά 
τρίμηνη νοσηλεία4.

Πολύ σύντομα και άόριστα περιγράφεται ή μάχη άπό βιογράφο τοΰ Μάρκου s
Μπότσαρη. 'Όταν ούτος έμαθε δτι άποστελλόταν έχθρικό σώμα, γιά νά «όχυρώση I
τό Συρράκον καί Καλαρρήτας, καταλαμβάνει τήν Πλάκαν, συμπλέκεται τήν 17ην ij
’ Ιουλίου μετά τών έχθρών, φονεύει πολλούς, αιχμαλωτίζει άλλους, άλλα δυστυχώς ij
πληγώνεται κατά τόν πόδα καί έφησυχάζει έπί τινας ήμέρας»5. Τό βασικό σφάλμα 
τής περιγραφής είναι δτι συνδέει τήν μάχη μέ τάς δύο κωμοπόλεις, πράγμα πού εί
ναι άνακριβές καί προέρχεται άπό σύγχυση.

Περιγραφή τής μάχης δίδει καί άλλος άπομνημονευματογράφος - άγωνιστής, 
άναφέροντας δτι, δταν δ Χουρσίτ εμαθε τήν καταστροφή τοΰ τουρκικοΰ στρατού πού 
είχε στείλει στήν Πλάκα μέ σκοπό τήν άνακατάληψη τής στρατηγικής αυτής θέ- 
σεως, έξέφρασε τήν έπιθυμία νά έκστρατεύση δ ϊδιος μέ άλλη στρατιωτική δύναμη, 
άλλά «δέν τόν άφησαν». Παρά τοΰτο δέν έμεινε άπρακτος' έστειλε άλλο στράτευμα, 
«πολλούς Τούρκους καί κεφαλές», μεγάλη άριθμητική δύναμη άπό άνδρες μέ πολ
λούς’ άρχηγούς. Πάλι ό Γώγος Μπακόλας προσέφερε τότε νέα υπηρεσία, διότι, μα
θαίνοντας τήν μεγάλη αυτή προετοιμασία, ειδοποίησε τόν Μάρκο Μπότσαρη γιά τήν 
άποστολή βοηθείας. Πράγματι, ούτος «πήρε μιντάτι» καί πιάσθηκε «δ πόλεμος τήν 
άλλη μέρα άπό δυο ώρες νά φέξη ώς τό σουρούπωμα». Ή  μάχη, δπως καί ή προη- 
γουμένη, είχε τά ίδια άποτελέσματα. Οί “Ελληνες «τούς ρίχτηκαν τών Τούρκων 
καί τούς καταφάνισαν στον σκοτωμόν», επιασαν καί ζωντανούς καί βιόν καί σημαίες * 
τών Τούρκων», έπί πλέον δέ συνέλαβαν καί τόν «Κώστα Πουλή ζωντανόν δποΰταν 
μέ τούς Τούρκους»6.

Οί περιγραφές πού καταχωρίσθηκαν αύτούσιες ή φραστικά τροποποιημένες, 
άλλά στήν ουσία καί στό περιεχόμενο απαράλλακτες, σχετίζονται μέ τήν ίδια μάνη 
τής Πλάκας, διότι δλες σχεδόν έχουν ένα κοινό στοιχείο, τόν τραυματισμό τοΰ Μάρ
κου Μπότσαρη. Τό δτι λείπει σέ μία καλύπτεται άπό τά άλλα δμόια. Προβάλλουν 
δμως άρκετές διαφορές, μερικές πού δέν ήμποροΰν νά λυθοΰν μέ δσα στοιγεΐα ύ»ί- j 
στανται, ώστε νά υπάρξουν βάσιμα συμπεράσματα, δπως είναι τό Siboc τής άριθιιητι* 
κης δυνάμεως έκάστου άπό τούς άντιπάλους, τά όνόματα δλων τών ηγετών πού με- 
τέσχον.

Ή  τελευταία περιγραφή δημιουργεί είδικό ποόβλημα. Ό  συγγραφεύς της ίστο-j 
ρεΐ τό γεγονός ώς ένιαΐο μέ άλλη σύγκρουση πού έγινε τόν Ιούνιο καί πριν άπό τήν;Ί

4. Λ. Κ ο υ τ σ ο ν ί κ α Γενική ιστορία τής ελληνικής έπαναστάσεως, Άθήναι τ.
1864 α. 152— 3 (πρ6λ. εκδ. 1956 έπιμ. Έμμ. Πρωτοψάλτη σ. 130— 1).

5. Ά  ν. Γ ο ν δ α  Βίοι παράλληλοι των έπί τής άναγεννήσεως διαπρεψάντων
έν Άθήναις τ. 8 1976 σ. 62.

6. Στρατηγού Μ α κ ρ ν γ ι ά ν ν η ενθ. άν. r. 1 σ. 126 (£κδ. 1957 σ. 36). Κατά τόν
Π., Ά  ρ α 6 α ν τ ι νό Συλλογή δημωδών ασμάτων τής Ηπείρου, εν Άθήναις 1880 >
σ. 97 ό ΓΤαυλής αίχμαλωτίσθηκε στήν Πλάκα άπό τόν Μάρκο Μπότσαρη.



αφήγηση τής έπαναστάσεως Καλαριτών - Σιράκου. Στήν πιθανή αυτή έρμηνεία δτι 
πρόκειται περί δύο μαχών πού άπέχουν χρονικά πολύ μεταξύ των βοηθεΐ καί τό 
πνεύμα τής δλης διατυπώσεως, ώστε νά μήν ευσταθή ή γνώμη δτι έγιναν δύο διαδο
χικές μάχες μέ μικρή χρονική απόσταση ή δτι ύπήρξαν δύο ή τρεις φάσεις τής αυ
τής μάχης, ή, δπως έχει ύποτεθή, δτι ή Γδια μάχη είχε διάρκεια μεγαλύτερη άπό

t c  ι  7μια ήμερα'.
Ή  εξήγηση αυτή προσφέρει συνδρομή καί σέ άλλο θέμα, πού δημιουργεΐται άπό 

τά κείμενα τών περιγραφών, τήν ακρίβεια χρονολογήσεως τής μάχης. Τήν λύση του 
δύνανται νά δώσουν πιθανόν ή άποψη, δτι δ ξένος συγγραφεύς άναγράφει τήν χρονο
λογία κατά τό νέο ήμερολόγιο, τό δποΐο προχωρούσε τότε κατά δώδεκα ήμέρες, καί 
ή σκέψη δτι στήν έφημεριδα δέν άποκλείεται νά ύπάρχη λάθος παραδρομής πού αί
ρεται μέ τήν υπόθεση περί τής 17ης Ιουλίου άντί τής 27ης πού άναγράφεται.

Τούτο φαίνεται στις ένέργειες πού άναφέρει ξένος συγγραφεύς δτι Ικαμε δ Μάρ
κος Μπότσαρης μετά τήν πραγματικά μεγάλη νίκη στήν Πλάκα. Ετοιμάζεται νά 
βαδίση κατά τών Καλαριτών, δτε πληροφορείται δτι δ Χουρσίτ είχε λάβει σημαντι
κές ένισχύσεις, δπως άπό τόν κεχαγιά Μουσταή, πασά τής Σκόδρας, 3.000 Γκέγκη- 
οες, εμπροσθοφυλακή 15.000 άνδρών τής ’Ά νω  - Αλβανίας, μέ υπέρμετρη ποσότη
τα τροφίμων καί συγχρόνως δτι δ Όμέρ πασάς, έπί κεφαλής στρατευμάτων, περ
νώντας τήν Θεσσαλία, είχε διαταγή νά προχωρήση στή Βοιωτία μέ άντικειμενικό 
σκοπό τήν έλευθέρωση τής Αθήνας, πράγματα πού φανέρωναν τήν συνέχιση τής πο
λιορκίας τών Ίωαννίνων καί γενικό σχέδιο έπιχειρήσεως. Οι 'Έλληνες έδωσαν ση
μασία στούς Τσάμηδες μεγαλύτερη άπό τήν πραγματική. Ό  Μάρκος σκέφθηκε νά 
εξασφάλιση ένισχύοντας δσες θέσεις είχε στήν κατοχή του. ’Ά φησε στήν Πλάκα 
φρουρά, ή όποία, στηριζόμενη στούς έπαναστάτες τοΰ δρους Τζουμέρκα καί περιφε
ρόμενη στό κέντρο τής Άθαμανίας, μποροΰσε νά πορευθή στή Θεσσαλία ή στήν Α 
καρνανία καί άκόμη πρός τήν πλευρά τοΰ Σουλίου, χιορίς νά έχουν οί Τοΰρκοι τήν 
δυνατότητα νά τούς κόψουν τήν άποχώρηση. Πήγε στή Ραψίστα, άπό δπου βρισκό
ταν σέ άμεση έπικοινωνία μέ τούς Βαρκίδες καί τήν Κοσμηρά μέχρι Σουλίου καί, 
γιά νά συνδέση τις έπιχειρήσεις του, ένίσχυσε τήν φρουρά τών Πέντε Πηγαδιών. 
Ουτω διέθεσε τις δυνάμεις του, άναμένοντας γεγονός έκστρατείας, πού έπαιρνε άνή-

ι Κσυχη τροπή®.
Αυτό ίσως δίδει καί τήν έξήγηση τοΰ γεγονότος δτι έχασαν οί "Ελληνες τήν 

Πλάκα, χωρίς νά προφθάσουν νά χαροΰν τήν νίκη τους, διότι νέα πάλι μάχη γίνε
ται στήν ίδια τοποθεσία, καθώς άναφέρει ή «Έφημερίς Αίτο)λική» στό ίδιο φύλλο, 
πού έχει μνημονευθή, τής 10ης Αύγούστου 1821:

«Μετά τήν κακήν κακώς φυγήν τοΰ νέου ’Αλή πασά μαθών τό γενόμενον ό 
Ρεσίτης μετά τοϋ ’ Ισμαήλ πασά τών Ίωαννίνων, άντιζήλου τοΰ άνδρείου ’Αλή 
πασά, έζαπέστειλεν άπό Ιωάννινα δύο χιλιάδας, άκούραστον στράτευμα, καί 
ένωθέν μετά τοϋ τζακισθέντος Άλη, έσχημάτισαν ένα σώμα δυνατώτερον καί 
έκίνησαν διά τήν Ιδίαν τοποθεσίαν.

Οΐ Έλληνες στρατηγοί, μήν έλπίζοντες νά έπιστρέψρ τόσον όγλήγορα ό 
εχθρός, άφησαν μίαν φυλακήν πεντήκοντα στρατιωτών είς τήν Πλάκαν καί οί 
λοιποί έπιασαν άλλας θέσεις, οί μέν Σουλιώται έσυντρόφευσαν τόν πληγωθέντα

7. Κ. ’Λ γ ν  ά  ν  τ η Σ Κ Ο Ύ Φ Λ Σ  f t . 5 19f>0 σ. 231 έξ.
ft. F. C. Η. L. P o u q u e v i l l e  ενθ. άν. τ. 3 1825 σ. 133— 4. Κατά τούτον περιγρά

φει τό γεγονός ό Κ ο υ γ ι τ έ α ς  ενθ. άν. σ. 255, συνδέοντας, όχι όρθως, αύτό μέ 
τήν επανάσταση Καλαριτών - Σιράκου.



στρατηγόν των είς τό χωρίον ’Ανώγι, διά νό ίατρευθή, οί δ’ άλλοι, διά νά κατα- 
οκοπήσουν τά κινήματα τοϋ άπό Καλαρίτας καταθάντος εχθρικού στρατού.

Ό  εχθρός όπου πανούργος καί έχει τήν δολιότητα καύχημα, πώς πιάνει 
μέ τήν άμαζαν τόν λαγωόν, έπήγεν έζαφνα καί έπεσεν είς τήν Πλάκαν, όπου 
oi πενήντα ήρωες, βλέποντες τόν έαυτόν των άδύνατον νό άντισταθώσιν είς 
έναν έχθρόν πολυάριθμον καί έφωδιασμένον μέ καβαλαρίαν, έτραβήθησαν ά- 
φήνοντας τήν θέσιν ελεύθερον. Ειδοποίησαν όμως εύθΰς άπό τό έν μέρος τούς 
στρατηγούς των καί άπό τό άλλο έζήτηοαν βοήθειαν άπό τό στρατόπεδον όπού 
έπολιόρκει τήν “Αρταν είς τό χωρίον Πέτα.

Ό  έχθρός, τόσον ενδυναμωμένος καί πνέων έκδικήσεως, βλέπων τόν έαυ- 
τόν του κύριον τής τοποθεσίας έκείνης, έφοβέρισεν πρός ήμάς μίαν εισβολήν, 
έως σχεδόν τού Βάλτου καί αύτοϋ τοΰ Μακρινόρους. ’Αλλ’ οί άνδρειοι στρατηγοί 
'Έλληνες, φύσει μεγαλόψυχοι όντες, δέν έχασαν τήν άνδρείαν των, άλλά μάλ
λον έμψυχωθέντες άπό τήν αύθάδειαν τοϋ έχθροΰ, οί μέν έκεΐσε συνήχθησαν, 
οί δέ έν τρ πολιορκία τής ’Άρτης, άφήσαντες είς μέν τοϋ Πέτα χωρίον τόν υίδν 
τοΰ στρατηγού Γώγου Μπακόλα νά φυλάττη τήν θέσιν, έξαπέστειλαν καί τόν 
στρατηγόν Γεωργάκην Βαλτινόν είς Μακρινόρος πρός ένδυνάμωσιν τής έκεί φυ
λακής καί έτρεξαν οί στρατηγοί Βαρνακιώτης καί Καραΐσκος ώς άετοί, διά νά 
μετρηθώσι μέ τάς άπειρους δυνάμεις τοϋ έχθροΰ, καί ελπίζομε ν μετ’ ού πολύ 
νά άκούσωμεν τήν καταστροφήν του.

Δέν είναι έζω τοϋ παρόντος νά εϊπωμεν οτι οί στρατηγοί μας ήξευρον κατά 
τάς πληροφορίας των ότι ό έχθρός έτοιμάζετο νά έλθρ και δευτέραν φοράν διά 
τήν Πλάκαν, άλλά πώς άνεχώρησαν άπ’ έκεϊ, συμπεραίνεται νά έκολακεύθησαν 
άπό τήν διανομήν τών πλουσίων λαφύρων τής μάχης τής 27 Ιουλίου (άσθένεια 
έπιδημία όπού κυριεύει τούς όπλοφοροϋντας) καί οϋτω κατά λάθος έμεινεν ή 
άξιόλογος αϋτη θέσις άνενδυνάμωτος* άλλ’ όπως καί άν είναι τό πράγμα, τούς 
βλέπομεν τρέχοντας μέ μεγάλην όρμήν, καί βέβαια θέλει πληρώσουν δΓ αίμα
τος τό τοιοϋτον λάθος των’ καί ό έχθρός όγλήγορα ή άργά θέλει εύρεθή μετα
νοημένος διά τήν τόλμην του)).

Ή  έφημερίδα τελειώνει τήν ανταπόκριση μέ έκκληση πρός τούς στρατηγούς 
και τούς στρατιώτες νά μήν άσχολοΰνται μέ τήν λαφυραγωγία, άλλά νά άφοσιωθοΰν 
στό πώς νά έλευθερώσουν τήν πατρίδα καί νά διορίζουν σέ κάθε στρατόπεδο ενα 
έφορο τών λαφύρων νά τά συνάξη καί στον κατάλληλο χρόνο νά τά διαμοιράζωνται, 
αφήνοντας «καί ενα μέρος διά τήν κάσσαν τήν προμηθεύουσαν τόν πόλεμον»9.

Στή μάχη ασφαλώς αύτή άναφέρεται δλιγοσέλιδο καί αχρονολόγητο σημείωμα 
τοΰ Γ. Δάτσικα δπου βεβαιώνει τήν συμμετοχή του στήν επανάσταση καί τήν δλη 
του σχετική δράση. Μεταξύ άλλων αναγράφει δτι πολεμώντας «είς τήν Πλάκα» μέ 
τόν ίδιον αρχηγόν τήν ημέραν τών '"Αγίων ’Αποστόλων κατά τόν μήνα ’ Ιούλιον τού 
’21 μέ 9000 (χιλιάδες) Τούρκους 1200 άνδρες 8 ώρες άδιάκοπον πόλεμον ένική- 
θημεν»10. Ή  μαρτυρία περιέχει δύο στοιχεία πού γεννοΰν ερωτήματα, τήν μνεία τοΰ

9. Σ π. Λ ά μ π ρ ο υ  Ινθ. άν. σ. 459— G0. Πρβλ. Κ. Δ. Σ τ ε ρ γ ι ο π ο ΰ λ ο ν  
ενθ. άν. σ. 4— 5. Κ. Δ ι α μ ά ν τ η ΣΚ Ο Τ Φ Α Σ ετ. 3 1957 σ. 376— 8. Α ! κ. 
Κ ο υ μ α ρ ι α ν ο ΰ  ενθ. άν. σ. 9=11. Περίληψη τής περιγραφής αυτής καταχωρίζει 
ό Ν. Π α π α κ ώ σ τ α ς  ϊνθ. άν. σ. 144— 5.

10. ’Αρχείο τής 'Ιστορικής καί Εθνολογικής Εταιρείας τής Ελλάδος άρ. 18210. Δημο- 
σιεύθηκε άπό I. θ ε ο φ α ν ί δ τ )  Ιστορικόν άρχείον, τ. 1 μ. 1 Ή  «πολιορκία Με
σολογγίου» σ. 36, δπου παραλείπεται ή λέξη «ένικήθημεν».



Μάρκου Μπότσαρη πού υπονοείται στή φράση «μέ τόν ϊδιον αρχηγόν», ένώ προσω
πικά δέν ήταν στή μάχη, καί τήν χρονολογική αύτών τοποθέτηση στην ήμέρα τής 
έορτής τών 'Αγίων ’Αποστόλων. Τό πρώτο δύναται νά κολασθή μέ τήν σκέψη δτι τό 
σώμα τών Ελλήνων, πού έμενε στήν Πλάκα καί πολέμησε, υπαγόταν στόν Μάρκο. 
Τό δεύτερο δύναται νά έρμηνευθή, εάν ή ήμέρα τών 'Αγίων ’Αποστόλων δέν ταυτι- 
σθή μέ τήν πολύ γνωστή έορτή τής 30ής ’ Ιουνίου, άλλά μέ μία άπό τις δύο άλλες, 
τήν 28η ή τήν 30ή ’ Ιουλίου, άφιερωμένες στή μνήμη ’Αποστόλο>ν. ’Ά λλως δ πολε
μιστής Δάτσικας, γράφοντας τό σημείωμα μερικά χρόνια υστέρα, φαίνεται νά ύπέ- 
κειτο σέ σύγχυση. -

Εκτός τών έρωτημάτων τούτο>ν υπάρχει καί άλλο. ’Ίσω ς νά μήν είναι ή 
πραγματική αιτία, γιά τήν όποία έχασαν οί έπαναστάτες τήν Πλάκα καί τήν δποία 
ή «Έφημερίς ΑΙτωλική» αναγράφει στήν τελευταία παράγραφο τής άνταποκρίσε- 
ώς της, άλλ’ ή άποστολή μεγάλου στρατιωτικού τμήματος άπό τόν Χουρσίτ γιά τήν 
άμεση έκκαθάριση τών Τζουμέρκων άπό τις έπαναστατικές έστίες καί τήν έξασφά- 
λιση τής ήσυχίας στήν νοτιοανατολική περιοχή τής ’Ηπείρου γιά μικρότερο κατά 
τό δυνατόν χρονικό διάστημα. Έπί πλέον, καί άπό τήν δλιγάριθμη δύναμη πού διέ
θεταν στήν Πλάκα οί "Ελληνες, ήταν αναγκασμένοι νά υποχωρήσουν γιά τήν όπο- 
στήριξη τών χοιριών τής περιοχής τών Τζουμέρκων. Ή  δεύτερη αύτή μάχη τής 
Πλάκας θά είχε ίσως δεκαήμερη απόσταση άπό τήν άλλη. Γιά τούς Τούρκους τότε, 
μετά τήν καταστροφή τών κο>μοπόλεων Σιράκου καί Καλαριτών, ή Πλάκα ήταν δ 
γόρδιος δεσμός πού έπρεπε νά λυθή. Γιά τήν έπίτευξη του σκοπού τούτου χρειάστη
κε νά γίνη κατάλληλη προετοιμασία, πού άπαιτοΰσε άνάλογο χρονικό διάστημα. Καί 
τούτο έντοπίζεται μεταξύ τής 17ης ’ Ιουλίου, οτε έγινε ή πρώτη μάχη, άλλά δέν 
κατροθώθηκε νά καταληφθή ή τοποθεσία, καί τής 27ης, δτε έγινε ή δεύτερη καί δ 
σκοπός πραγματοποιήθηκε. Οΰτω, καθώς τουλάχιστον διδάσκουν τά ύπάρχοντα στοι
χεία, έρμηνεύεται ή άπορία διατί δέν κατευθύνθηκαν άμέσιος πρός τά υπόλοιπα 
Τζουμέρκα οί .τουρκικές δυνάμεις, άλλά μεσολαβούν είκοσι τέσσαρες ήμέρες άπό 
τήν πτώση τών δύο άδελφών κωμοπόλεων, έως δτου συγκρουσθοΰν οί άντίπαλες δυ
νάμεις στή μεγάλη μάχη, οποία ήταν ή τοϋ Σταυρού τών θεοδωριάνων. Δέν άπο- 
κλείεται στό διάστημα τούτο νά έγιναν έπιδρομικές απόπειρες τών Τούρκων άπό 
μικρά σώματα, άλλά τούτο δεν ήμπορεΐ μέ τό υφιστάμενο υλικό νά βεβαιο)θή. Δια- 
τυπο')θηκε ή άποψη δτι πρέπει νά τοποθετηθούν στις τελευταίες έξ ήμέρες τοΰ ’ Ιου
λίου καί στις τρεις πρώτες τοΰ Αύγούστου οί μάχες καί τών χωριών οί καταστροφές 
πού μαρτυροΰνται σποραδικά καί ούνανται νά συγκεντρο)θοΰν στό τουρκικό σχέδιο 
έκκαθαρσεως τής έπαναστατημένης περιοχής12, άλλά τούτο δέν ήμπορεΐ μέ βεβαιό
τητα νά γίνη άποδεκτό ή νά άπορριφθή.

Ένώ ουτω είναι άνεπαρκή τά στοιχεία γιά συνεχή διήγηση μέ χρονοδιάγραμ
μα τών συγκρούσεοιν πού έγιναν τότε, καθίσταται δυνατόν νά συντεθή ιδιαίτερα, ά- 
σχέτο)ς άν θά είναι έλλιπής, ή περιγραφή τής καθεμιάς μέ φυσικό στήργιμα δσο 
μαρτυριακο υλικό έχει ήδη μνημονευθή καί δσο προσφέρεται ώς ειδικό συμπλήρωμα.

4. 01 ΜΑΧΕΣ ΣΕ ΑΛΛΕΣ Θ Ε ΣΕ ΙΣ

Ή  πρώτη εγινε στά Κ ρ ι θ ά ρ ι α ,  κατατασσόμενη στόν πίνακα τών μα
χών τοΰ Γιαννάκη Ράγκου, οί όποιες άπό τις φιλικές του πηγές χαρακτηρίζονται

11. 'Ο Κ. Ά  γ ν ά ν τ η ς Σ Κ Ο Τ Φ Α Σ  ετ. Γ» 19G0 σ. 233 θεορεί οτι στις 25— 27 
’ Ιουλίου που κοινόταν ή μάχη τής Πλάκας, ό Χουρσίτ, γιά νά έλαφρύνη τήν έκεΐ θέση 
τοΰ Τοπΰλ Ά λή πασά ε στείλε άπό τους Καλαρίτες τόν στρατό πού εκαμε τήν Πρά- 
μαντά καί τούς Μελισσουργούς.



σημαντικότερες άπό τις μάχες το0 ίδιου στό Κρεμμύδι καί στο Νεόκαστρο της Μεσ- \·
σηνίας. Ή  άναφερόμενη ώς πρώτη, ή τών Χ α λ α σ μ ά τ ω ν ,  πιθανώτερο εί- j
ναι δτι, καθώς αναφέρει σιρακιώτης λόγιος τοΰ παρελθόντος αίώνος, έντάσσεται σέ 
χρόνο πριν άπό τήν είσοδο τών Τούρκων στίς κωμοπόλεις και τήν καταστροφή των, 
ή δέ τών Κριθαρίων φαίνεται ή πρώτη πού Εγινε υστέρα άπό τό γεγονός τούτο. Ή  
τοποθεσία υπάγεται στό χωριό Ματσούκι, χαρακτηρίζεται ώς «κυρίως σειρά τής .
Πίνδου» καί άποτελεΐ τήν βάση, άπό τήν οποία προβάλλουν δύο βουνά, τό ενα τών ;
Καλαριτών, πού λέγεται Μπάρος, καί τό άλλο τοΰ Σιράκου μέ τϊς πολλές όνομασίες *
τών κορυφών του Νύμφαι, Πρέζα, ’Άσχημος, "Αγιοι Άπόστοιλοι, Φριγγουράσα12. 
’Ίσω ς τήν μάχη αύτή νά ίννοή άπομνημονευματογράφος - αγωνιστής, άναφέροντας 
δτι Τοΰρκοι πήγαν στό Ματσούκι καί «χάλασαν εκεί τούς "Ελληνες»13.

"Οτι δ έχθρός πέρασε κατόπιν άπό τά Π ρ ά μ α ν τ α  φαίνεται βέβαιο. Σχε
τικά Εχουν διατυπωθή δύο γνώμες πού βασίζονται περισσότερο σέ παράδοση παρά j 
σέ μαρτυρίες. j

Κατά τήν μία, τό ενα άπό τά δύο τμήματα τοΰ τουρκικοΰ στρατού, πού κατέ
στρεψε τις δύο κωμοπόλεις, βαδίζει δεξιά τοΰ κυρίου σώματος, παίρνοντας τήν κο
ρυφογραμμή Χριστών —  Αγίου Δημητρίου —  Παναγίας —  Δρακώτη —  Μουρκό- 
πουλου, καί φθάνει τήν 30ή ’ Ιουλίου στό χωριό, τό βρίσκει δέ Ιρημο, διότι οί κάτοι
κοι, άντικρύζοντας τούς εχθρούς νά κατεβαίνουν άπό τήν ράχη Φαρμάκη, άνέβηκαν 
δλοι στή Στρουγγούλα, δπου ήτα τά ποίμνιά των, άπό δυσπρόσιτη άτραπό, φυλαττό-  ̂
μενη άπό λίγους δπλοφόρους14.

Κατ’ άλλη πρόσφατη, πού βάση της εχει επίσης κατά τό πλεΐστον τήν παρά
δοση, ό Ισμαήλ πασας, άφοΰ συμπλήρωσε τό εργο τής καταστροφής τοΰ Σιράκου 
καί τών Καλαριτών, κατέβηκε στούς Χριστούς καί προχώρησε στήν Πράμαντα. Έκεΐ 
δμως είχε φθάσει δ Γώγος Μπακόλας, καί άπό τούς Καλαρίτες δ γιός του Μήτρος, 
δ Κουτελίδας, δ Γιαννάκης Ράγκος μετά τήν μάχη τών Άγνάντων καί άλλοι. Εν- 
θαρρυμένοι άπό τνή παρουσία τούτων οί κάτοικοι άποφάσισαν νά κτυπήσουν τόν έ- 
y θρό πού πλησίαζε. Έστειλαν στή Στρουγκούλα τούς γέροντες καί τά γυναικόπαι
δα, ένώ οί άνδρες καί δσες γυναίκες ήμποροΰσαν νά πολεμήσουν κατέλαβαν θέσεις 
στό Μεσονώρι. Ό  ’ Ισμαήλ, Εκκαθαρίζοντας τις έστίες άντιστάσεως στά άκρα τοϋ 
χωριοΰ, Σελιό καί Κάτω Μαχαλα, Ιφθασε στήν πλατεία, οπου τόν άνέμενε σθεναρή 
άμυνα. Πραμαντιώτες καί Πραμαντιώτισσες μέ τούς δπλαρχηγούς καί τούς άντρες .
τούτων γράφουν Ικεΐ ένδοξη σελίδα. Ά π ό τήν παράδοση διασώζεται Ιδιαίτερη σκη
νή τής μάχη»:. Στή θέση ακριβώς, δπου σήμερα ή βρύση Άράπης, μιά Πραμαντιώ- ! 
τισσα κτύπησε άπό πίσω μέ ρόπαλο εναν μαΰρο Τούρκο στό κεφάλι καί τόν σκότωσε. \ 
Σ ’ αυτό οφείλεται ή τοπωνυμία πού δόθηκε στήν περιοχή τής βρύσης. Οί κάτοικοι, |, 
ενεκα τοΰ μεγάλου άριθμοΰ τών Ιχθρών καί τών μέσων πού διέθεταν, Αναγκάσθηκαν _ 
νά άποσυρθουν στή Στρουγκούλα, δπου ήταν συγκετνρωμένος δ άμαχος πληθυσμόν Ί 
Ό  ’ Ισμαήλ πασάς, άφοΰ λεηλάτησε καί έκαψε τά σπίτια τοΰ χωριοΰ πλήν τριών κατά . 
τύχη, διέταξε τόν Ίμπραήμ Πρεμέτη νά προχωρήση πρός τούς Μελισσουργούς καί j } 
τά Θεοδώριανα, καταδιιόκοντας δέ τούς πρόσφυγες Καλαριτών καί Σιράκου, μέ σκο
πό τήν αίχμαλώτιση ή τήν σφαγή των, νά φθάση στήν Αιτωλοακαρνανία15. ' j

Τό θέμα είναι άν εγινε στό χωριό μάχη καί σέ καταφατική περίπτωση ύπδ| 
ποιες συνθήκες. Οί σχετικές μαρτυρίες πού άλλες είναι σύγχρονες καί άλλες λίγο με- /

12. Κ. Κ ρ υ σ τ ά λ λ η  ενθ. άν. φύλλ. 20 σ. 8 (πρ6λ. εκδ. ΠεράνΟη σ. 429). 3
13. Στρατηγού Μ α κ ρ υ γ ι ά ν ν η  ενθ. άν. τ. 1 1947 σ. 127 (εκδ. 1957 σ. 37). |
14. Ν ι κ. X . Π  α π α κ ώ α τ α ενθ. άν. α. 139. */
15. Δ η μ .  Φ. Κ α ρ α τ ζ έ ν η Χ Ρ Ο Ν ΙΚ Α  ΙΙΡΑΜΑ ΝΤΩΝ τεΰχ. 2 1973 σ. 8— 9. ».



ταγενέστερες έχουν καταχωρισθή στό οικείο, τό δεύτερο τμήμα τής έργασίας αύτής, 
καί άπό αυτές άποσπώνται δσα στοιχεία είναι χρήσιμα. Στόν κατάλογο τών μαχών 
πού Ιγιναν στά Τζουμέρκα τήν ϊδια έποχή καί μετέσχε ό Γιαννάκης Ράγκος δέν άνα- 
γράφεται ή τών Πραμάντων, άσφαλώς διότι ήταν άπών άπό αύτή. Ή  «Αίτωλική 
Έφημερίς» γράφει δτι «τό άπό Καλαρίτες έλθόν έναντι τών Τζουμέρκων» τουρκικό 
τμήμα εκαψε τά χωριά Πράμαντα καί Μελισσουργούς καί δτι ό Γώγος Μπακόλας 
«άντιμάχεται μετ’ αύτοϋ άνδρείως», πράγμα πού σημαίνει δτι έγιναν μάχες. Βε
βαίωση επίσης όπλαρ^ηγών μαρτυρεί δτι «παρευρέθη» στή μάχη Πραμάντων δ ύπα- 
ξιωματικός ’Αθανάσιος Πολύζος. Τούτο πιστοποιεί όμοίως σύγχρονη μαρτυρία, ή 
γνωστή ώς ένθύμιση τοΰ Θανάση, διαφοηιστική σέ πολλά σημεία, άλλά, δπως του
λάχιστον δημοσιεύθηκε ώς έφθαρμένη, μέ πολλά κενά. Κατά Θανάση, πού γράφει 

I τό ετος 1821, άλλά χο»ρίς ήμερομηνία16, καί ήταν έ'νας άπό τούς άμάχους, πιθανώ- 
r  τατα ενεκα ήλικίας, Πραμαντιώτες, δσοι είχαν μεταφερθή στό βουνό, πολυάριθμος 
] τουρκικός στρατός άπό τούς Καλαρίτες μπήκε στό χωριό άπό τήν θέση Φαρμάκη, τό
] Ικαψε, 150 σπίτια, καί δέν άφήκε σ’ αύτά τίποτε μέ τήν λεηλασία πού εκαμε. Οί
I δπλαρχηγοί, οί «κλέφτες», δπως τούς γράφει, πήγαν τούς κατοίκους τοΰ χωριοΰ, πού 
I έννοοΰνται οί άμαχοι, στή Στρουγκούλα, επειται έφυγαν καί «κυνήγησαν τούς Τούρ- 
ί κους». Στό σημείο αυτό ή θύμηση παρουσιάζει κενά, παρέχει δμως σαφώς τήν πλη- 
; ροφορία δτι δ Γώγος Μπακόλας «τό γύρισε πίσω τό άσκέρι τό τούρκικο» καί δτι «το
] ελεγαν έπανάσταση κατά τοΰ Ά λή  πασά». Έάν Ιξαιρεθή ή τελευταία αύτή γνώμη,
| τά άλλα στοιχεία πού περιέχονται στό κείμενο επιβεβαιώνουν τήν είδηση τοΟ Μα-
1 κρυιγάννη δτι δ Γώγος «άντιμάχεται» μέ τόν έχθρό «άνδρείως».
\ . Πολυπλοκώτερο είναι τό θέμα τών συγκρούσεο>ν μέ τούς Τούρκους στήν περιοχή

ί τών Μ ε λ ι σ σ ο υ ρ γ ώ ν .  Οί σχετικές ειδήσεις άνήκουν σέ δυό πηγές. 
n Ή  παράδοση άναφρέει δτι στό * Α φ τ ί , αυχένα μεταξύ Μελισσουργών καί

I Θεοδο>ριάνο)ν, δ Ράγκος καί δ Γώγος Μπακόλας μέ τά τμήματά των ετρεψαν τό 1821
| τούς Τούρκους σέ φυγή, δτι σκοτώθηκαν τότε πολλοί άπό αύτούς στήν κοντινή θέση

πού Ιλαβε τήν δνομασία Φονικό, δτι στήν τοποθεσία Μνήματα οί Μελισσουργιώτες 
ι Ιστησαν Ινεδρα έναντίον τοΰ έχθροΰ καί δσους έφόνευσαν τούς Ιθαψαν έκει, δτι στή 
ί θέση Πέζα (στ’ Μπέζα) ξεπέζεψε πασάς ή άρχηγός τούρκικου σώματος, μία δέ γυ-
1 ναίκα άπό τούς Καλαρίτεζ, φεύγοντας τήν καταστροφή τής πατρίδας της, μετέβη
| στούς Μελισσουργούς καί εθαψε τά παιδιά της στήν ί'δια θέση, δταν οί Τοΰρκοι μπή-
j καν στο χο)ριό καί τό έκαψαν17. Στήν παράδοση έπίσης βασίζονται οσα σχετίζονται 
ι μέ τις τοπο)νυμίες αύτές καί άλλες άκόμη, πού συνθέτουν είκόνα τής πολεμικής κα- 
; ταστάσεο)ς στούς Μελισσουργούς. Τό κύριο σώιια τοΰ του,οκικοΰ στρατού, άπό τούς
• Χριστούς, οικισμό τών Πραμάντων, πορεύεται άριστερά τοΰ παραποτάμου τοΰ Ά ρ ά - 
| χθου, φθάνει στούς Μελισσουογοικ. τών δποίων τά γυναικόπαιδα είχαν καταα>ύγει 
' στά νότια οροπέδια Γερανοβούνι. Μπρέσιανη καί Βοοτόπι, λεηλατεί καί πυρπολεί τά 
ι καλύτερα σπίτια καί τήν έκκλησία τοΰ Αγίου Νικολάου, καί ανεβαίνοντας σταθμεύει 

στό δάσος Α ετός18. Ά π ό  ένέδρα Ιντοπάον έπαναστατών σκοτώθηκαν δκτώ καί γι’ 
! αύτό ή θέση φέρεται μέ τό ονομα Μνήματα, περί δέ τό εσπέρας συναντήθηκαν μέ

L 10. Κατά τόν Ν. Π  «  π α κ ώ σ τ α  ενθ. άν. σ. 130 ή λεξη «σήμερον» που άναγινώ- 
σκεται στήν ενθύμηση στην 30ή ’Ιούλιοί', άλλ’ ή χηονική αύτή τοποθέτηση δέν εχει μαρ- 
τιιριακό στήριγμα.

17. Κ. Δ. Σ τ ε ο γ ι ο π ο ν  λ ο υ Η Π ΕΙΡΩ ΤΙΚΑ Χ Ρ Ο Ν ΙΚ Α  τ. 8 1Π33 σ. 11ί), 119
καί 128, 124 καί 120 άντιστοίχ(ος. 01 πληηοφοοίί-ς γιά τεσσαρα τοπωνυμία είχαν δοθή 
άπό τόν Χρίστο Παπακίόστα καί τόν υ!ό του Νικόλαο, καθώς ύποσημειο>νεται καί στό 
γεγονός αύτό όφε(λεται ή όμοιότης μέ τήν περιγραφή, ή όποια καί άκολουθεΐ. 

lfl. Ν ι κ. X . Π α π α κ ο') σ τ α ενθ. άν. σ. 138.
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άλλο τμήμα καί καταυλίσθηκαν τήν 30ή Ιουλίου στή νοτιοδυτική πλευρά τής κο
ρυφογραμμής Σέλλωμα, σέ μέρος επικλινές καί ψηλότερα λίγο άπό τήν μεγάλη πη
γή ’Αγκάθι. Παρά τήν ράχη, δπου είχε γίνει δ καταυλισμός, καί τήν στιγμή που 
τοποθετούσαν τήν σέλλα, δπου θά ίππευε ό πασάς, σφαίρα προερχόμενη άπό τούς έ- 
νεδρεύοντες έπαναστάτες σκότωσε τό άλογο καί ό άναβάτης κινήθηκε άπό έκεΐ πε
ζός και άπό τό γεγονόις αυτό προέρχονται τά ονόματα Σέλλωμα γιά τήν τοποθεσία 
καί Πέζα γιά τήν πηγή πού υπάρχει εκεί19. Κατά τήν δύση τοΰ ήλιου, μόλις ή σκο
πιά πού ε!χαν στήν ακρώρεια ’Αετός οί εγκατεστημένοι στό Μπαλντινέσι πρόσφυγες 
τών Καλαριτών, Ξέκρινε τόν μέσω δασωδών έκτάσεων ερχομό τουρκικού στρατού, 
δόθηκε τό σύνθημα τοΰ συναγερμοΰ καί κατά τά έξημερώματα τής έπομένης, 31ης 
’ Ιουλίου, άρχισε ή πορεία πρός τό ’Αφτί μέ οδηγό καί προστάτη τόν Γιαννάκη 
Ράγκο. Οί Τουρκαλβανοί τό πρωί άκολούθησαν τήν άνάβαση πρός τήν κορυφο
γραμμή Σέλλωμα, δτε είδαν τό πλήθος νά σύρεται μάλλον παρά νά βαδίζη. 
Σπεύδουν νά προκαταλάβουν στήν άνωφερική διάβαση καί νά αιχμαλωτίσουν 
δλους τούς έπαναστάτες. ’Αλλ’ οί αρχηγοί των καί ό Γερομπαλωμένος, βρισκό- 
μένος στήν όπισθοφυλακή, τονώνουν δσους βραδυποροΰσαν καί άμύνονται κατ’ ε
κείνων πού ένεργοΰσαν επιθέσεις εναντίον των. Ή  πρωτοπορία φθάνει στόν αύχένα, 
ένώ τό πολύ πλήθος άνέρχεται μέ δυσκολία. Λίγο έλλειψε νά συλληφθοΰν άπό τό 
κύριο σώμα τοΰ έχθροΰ τά γυναικόπαιδα πού μέ τόν τρόμο αιχμαλωσίας των άδυνα- 
τοΰσαν νά βαδίσουν περισσότερο. Μέ τήν. προσέγγιση τοΰ έχθροΰ συνάπτεται στή βά
ση τοΰ βουνοΰ, τήν 31η Ιουλίου, πεισματώδης μάχη. Μέ τήν συνδρομή τοΰ εδά
φους οι έπαναστάτες κατορθώνουν νά σκοτώσουν πολλούς Τουρκαλβανούς καί ή το
ποθεσία λέγεται άπό τότε Φονικό. Ή  άντίσταση τών Ελλήνων θά λύγιζε, άν έ αρ
χηγός τής πρωτοπορίας Ράγκος δέν έσπευδε άπό τά πλάγια νά έπιτεθή. Τήν κρίσι
μη αύτή στιγμή φθάνει άπό τήν νότια πλευρά τοΰ βουνοΰ δ Γιαννάκης Ράγκος καί 
μέ τήν άπό τά νώτα προσβολή κατορθώνεται έπί ένα εικοσιτετράωρο, 1-—2 Αύγού- 
στου, έπιβράδυνση τής προελάσεως τοΰ έχθροΰ. Οΰτω δόθηκε δ άπαιτούμενος χρό
νος νά διαφύγουν τόν κίνδυνο οί διωκόμενοι20.

Τό γενικό συμπέρασμα πού εύκολα δύναται νά έξαχθή άπό τήν δλη αύτή πα
ράδοση είναι δτι συγκροτοΰνται δυο μάχες, ή μία στήν τοποθεσία Μνήματα τών Με- 
λισσουργών καί ή άλλη στό ’Αφτί, σύνορο τοΰ χωριοΰ αύτοΰ καί τών Θεοδωριάνων.

Οί μαρτυρίες δμως πού άνήκουν στόν προηγούμενο αιώνια καί ε!ναι πλησιέστε- 
ρες άν οχι σύγχρονες μέ τά γεγονότα, έκτος τοΰ δτι δέν λεπτομερειοποιοΰνται, κα
θώς καί ή παράδοση, παρουσιάζουν κάπως διαφορετικά τά πράγματα, καθώς καί δχι 
τόσον σαφή. Ή  «Έφημερίς Αίτο)λική» χρησιμοποιώντας τήν φράση δτι δ Γώγος 
Μπακόλας «άντιμάχεται» τόν έχθρό «άνδρείως» ύπονοεΐ έκτος τών Πραμάντων καί 
τούς Μελισσουργούς, τούς δποίους, καθό)ς άναφέρεται, έπίσης εκαψε τό τουρκικό 
σώμα κατόπιν τής καταστροφής τών Καλαριτών καί τοΰ Σιράκου21. 'Ως πεδία μα
χών, στις όποιες μετέσχε δ Γιαννάκης Ράγκος, άναγράφουν τούς Μελισσουργούς 
καί φιλικές πρός αύτόν πηγές. Οί ίδιες έπίσης διακρίνουν ώς ιδιαίτερη μάχη, τή/ 
τοΰ ’ Α  ε τ ο ΰ , θέσεως πού άνήκει στό χωριό, τούτο δέ, καθώς καί τό ’Αφτί, 
άναφέρονται ώς τόποι δύο διαδοχικών μαχών άπό σιρακιώτη συγγραφέα, στηριζό- 
μενο σέ παράδοση, προερχόμενη άπό πρόσωπα μέ άμεσες έμπειρίες γιά τά γεγονό-

19. Ν ι κ. X . Π α π α κ ώ σ τ «  ενθ. άν. σ. 139. 'Η τοπωνυμία Σ έ λ λ ω μ α προ
έρχεται κατά κανόνα, πού φαίνεται χωρίς εξαιρέσεις, άπό τήν ομοιότητα τής τοποθε
σίας μέ τήν σέλλα και είναι άσχετη μέ τό παραδιδόμενο γεγονός, είναι δέ πολύ συνήθως 
στόν ελληνικό καθόλου χώρο.

20. Ν ι κ. X . Π  α π α κ ώ σ τ α ενθ. άν. σ. 140.
21. Ν  ι κ. X . Π α π α  κ ώ σ τ α  ενθ. άν. σ. 140.
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τα. Ή  έξαγωγή ακριβούς συμπεράσματος γιά τόν άριθμό τών μαχών τής περιοχής 
τών Μελισσουργών καί τά όνόματα τών τοποθεσιών, δπου έγιναν, είναι άδύνατη. 
'Ότι Ιγινε ή μία στό Ά φτί, τόν γνοιστό αύχένα πού συνορεύουν οί Μελισσουργοί καί 
τά θεοδώριανα, είναι άληθές, δπιος έπίσης καί δτι τουλάχιστον άλλη, άν δχι δύο, 
διενεργήθηκαν σέ άλλες θέσεις τοΰ πρώτου άπό τά χωριά, ή πρώτη πριν φθάσουν 
σ’ αύτό καί ή άλλη μέσα ή έξω κατά τήν ύποχώρηση τών έπαναστατών, πριν άρχί- 
σουν νά ανεβαίνουν στό Άφτί.

’ Ιδιαίτερη ομάδα μαχών άποτελοΰν τρεις, πού Ιγιναν στήν ’Άγναντα, στά Σχο- 
ρέτσανα καί στό Βουργαρέλι μέ τήν βασική διαφορά έντοπισμένη στήν προέλευση 
τών τουρκικών δυνάμεων. Φαίνεται νά προέρχωνται άπό έκεΐνες πού πολέμησαν στήν 
Πλάκα ή έστάλησαν καί άπό τήν ’Ά ρτα, ένώ στις προηγούμενες συγκρούσεις μάχε
ται κατά τών έπαναστατών τό τουρκικό σώμα πού είχε καταστρέψει τούς Καλαρίτες 
καί τό Σιράκο.

Ή  μάχη τής Ά  γ ν α ν τ α ς άναφέρεται στόν κατάλογο έκείνων, στις 
όποιες μετέσχε ό Γιαννάκης Ράγκος ύστερα άπό τό άτύχημά του στις δυό κωμοπό
λεις, καί άπό τις φιλικές του πηγές θεωρείται αρκετά σημαντική, καθώς ήδη έχει 
γραφή στό περί πηγών καί άπόψεων τμήμα τής έργασίας. Έκεΐ έπίσης καταχωρί
ζονται άποσπάσματα αιτήσεων πρός τήν έξεταστική τών έκδουλεύσειον έπιτροπή, 
άπό τις όποιες διαπιστώνεται, δτι στήν ίδια μάχη παραβρέθηκε καί δ Γώγος Μπα
κόλας. Νεώτερος συγγραφεύς ιστορεί δτι δ Τοπάλ πασάς, άφοΰ έπανακυρίευσε τήν 
Πλάκα, μετά τήν έκεΐ μάχη τής 29ης ’ Ιουλίου, δπότε τραυματίσθηκε δ Μάρκος Μπό
τσαρης, «έπιτεθείς κατά τής Τσουμέρκας» έκαψε καί τήν ’Άγναντα έκτός άπό τά 
άλλα χωριά, Κοσοβίστα, Ραφταναίους, Πράμαντα καί μέρος τών Σχορετσάνων23, 
άλλά δέν δμιλεΐ περί μάχης. Σύντομη, άλλά παραστατική περιγραφή άφιερώνει σ’ αύ
τή άπομνημονευματογράφος - άγοινιστής. Τήν «1’δια εποχή», καθώς ιστορεί, μετά τήν 
μάχη τής Πλάκας, δπου πιάσθηκε άπό τούς έπαναστάτες δ Πουλής, έκαμαν οί έχθροί 
καί άλλη εισβολή. Πήγαν «καί είς τά χωριά ’Άγναντα πολλοί Τούρκοι νά σκλαβώ
σουν καί νά χαλάσουν τό σχέδιον τών Ελλήνων», έσπευσαν όμως έκεΐ δ Γώγος, δ 
Κατζηκογιάννης, δ Δράκος, οί Τζαβελαΐοι καί άλλοι άξιωματικοί. Οί άντίπαλοι συ
ναντήθηκαν καί «άρχισε δ πόλεμος άπό τήν αυγή ο>ς τό γιόμα πολλά πεισματώδης 
καά γενναίος». Μέ άνδρεία πολέμησαν καί οί Τούρκοι καί οί έπανασττάες. Τό άπο-
τέλεσμα ύπήρξε κατά τόν συγγραφέα πολύ εύνοϊκό γιά τούς 'Έλληνες. Τούς «έκαμαν 
ένα χαλασμόν καί έκεΐ τών Τούρκων καί τούς διάλυσαν»24. Πιστεύεται δτι στή μάχη 
αύτή τών Άγνάντων σκοτώθηκαν δυό άπό τούς Τούρκους ήγέτες, δ Τσαρκατζή Με- 
γούτ Ά λή  καί ό Μπεκήρ Τζογαδοΰρος25, άλλ’ ή άποψη δέν είναι ακριβής.

Ό  λόγος είναι δτι άμφότεροι πολέμησαν στή σύγχρονη, άλλά λίγο μεταγενέ- 
I  στερη μάχη τών Σ χ ο ρ ε τ σ ά ν ω ν ,  τοΰ σημερινοΰ Καταρράκτη, πού είναι

11 περισσότερο μαρτυρημένη. Έκτός τών στοιχείων πού είναι γνωστά, διότι έχουν ήδη 
! ί  μνημονευθή, υπάρχουν καί άλλα. Ή  συνδυασμένη άναφορά τούτων δίδει τήν εΙκόνα 
Ί ’ τής μάχης. , , , , , , , , .
? 'Όπως γράφει ή «Έφημερίς Λίτωλική» σέ ανταπόκριση άπό τα Τζουμέρκα,
% πού έχει καταχωρισθή στό οικείο μέρος τών πηγών, στό χωριό Σχορέτσανα Ιγινε
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«άκροβολισμός» μέ νίκη τών έπαναστατών, άφοΰ έλευθερώθηκαν 200 περίπου οικο
γένειες πού «εϊχον σφαλισθή εις το βουνό της Άγναντας». Σχετική μέ τό γεγονός 
αυτό φαίνεται νά είναι καί ή πληροφορία πού δίδει ή ένθύμηση τών Γοριανών, δτι 
«είχαν τούς Άγναντίτες κλεισμένους στό βουνί καί πολέμαγαν μέρες τρεις», άλλά 
«τούς έβγαλαν οί Σουλιώτες καί γλύτωσαν τόν κόσμον δλον». Έκτός τών δύο αυτών 
μαρτυριών, άπό τΙς δποΐες ή πρώτη είναι σαφής καί προσδιοριστική τού είδους τής 
συγκρούσεως, ένώ ή δεύτερη κάμνει έμμεσο ύπαινιγμό, στήν αίτησή του «πρός τήν 
Σ. έξεταστικήν έπιτροπήν τών άτάκτων άξιωματικών» τής 23ης Μαρτίου 1883, ό 
Στάθης Κατζηκογιάννης άναφέρει δτι παραβρέθηκε τόν Αύγουστο τοΰ 1821 «δμοΰ 
μέ τούς ύπό τήν όδηγίαν του είς τήν μάχην είς τά Σκουράτζανα τοΰ Τζουμέρκου», 
δπου πολέμησαν «με τόν Τζαρκατζή Μαγούτ Ά λή πασά καί Μπεκήρην καί Μπεκή- 
ρην Τζογαδόρον»26. Συμπλήρωση τών στοιχείων τούτων ή καί αναίρεση μερικών 
προσφέρει μέ τήν άγόρευσή του στή Βουλή, κατά τήν συνεδρίαση τής 6ης Μαρτίου 
1846 b Πάνος Ράγκος, άναφέροντας δτι «συγχρόνως» μέ τήν μάχη τοΰ Σταυροΰ έγι
νε καί στά Σχορέτσανα μάχη «τρομερά», κατά τήν δποία «κατεστράφη κατά κράτος 
καί ή άλλη πτέρυξ τοΰ έχθροΰ» πού πήγαινε «είς βοήθειαν τών κατατροπωθέντων 
έχθρών είς τόν Σταυρόν» καί «συμπλακεΐσα» στό μέρος αυτό μέ τούς ένδόξους Σου
λιώτες, πού έσπευδαν «είς βοήθειαν» του στρατηγού Ράγκου καί άλλων, «κατεστρά
φη δλοσχερώς»27. Πρόσθετες πληροφορίες δίδει άλλος αγωνιστής, Ιστορώντας στά 
άπομνημονεύματά του δτι «τις ίδιες ήμέρες», μετά τήν μάχη τής Πλάκας, δπου αίχμα- 
λωτίσθηκε δ Πουλής, «πήγαν οί Τούρκοι είς τά χωριά Σκορέτζαινα καί έκεΐ ήταν 
δ Κιτζοπάσκος καί 6< Γιαννηκώστας, γενναΐον παλληκάρι καί καταπληγωμένος άπό 
τούς πολέμους», άλλά παρά τοΰτο «ρίχτηκαν τών Τούρκων καί έκεΐ καί τούς κατα- 
διάλυσαν καί σκοτώθηκαν καί έκεΐ Τοΰρκοι δχι πολλή ποσότη»28. Μέ βάση τήν μαρ
τυρία αύτή διατυπώθηκε ή γνώμη δτι μόνον δ Κίτσο Πάσχος καί δ Γιάννη Κώστας 
πολέμησαν έκεΐ καί νίκησαν τουρκικές πλαγιοφύλακες29. Άλλά τοΰτο συγκρούεται 
πρός τις άλλες πηγές πού τό άγνοοΰν καί μέ τήν παρουσίαση διαφορετικών στοιχεί
ων δδηγοΰν στό συμπέρασμα δτι δέν δύναται νά σχηματισθή πλήρης καί άκριβής ή 
εικόνα περί τής μάχης. Δέν άποκλείεται νά συμμετέσχον σ’ αύτή δλοι δσοι άναφέ- 
ρονται στίς πηγές πού άναγράφηκαν.. Δέν φαίνεται πάντως ορθή ή τοποθέτησή της 
«καθ’ ον χρόνον ή νίκη έστεφε τά δπλα τών Ελλήνων τής Πλάκας»30. Επειδή στήν 
έκθεση τοΰ Κατζηκογιάννη γιά τις εκδουλεύσεις του κατά τό 1821 άναφέρεται δτι 
ή μάχη εγινε τόν Αδγουστο, καθώς καί ή τοΰ Σταυροΰ τών Θεοδωριάνων, άλλ* ε
κείνη άναγράφεται προηγουμένως, μέ βεβαιότητα δέ αύτή τοποθετείται τήν 4η Αύ
γουστου, είναι φυσικό νά έξαχθή τό συμπέρασμα δτι ή τών Σχορετσάνων προηγήθη- 
κε, άλλά πόσες ήμέρες άκριβώς δέν είναι δυνατόν νά προσδιορισθή. Ή  πιθανώτερη 
χρονολογία πρέπει νά είναι ή 1η ή ή 2α Αύγουστου.

Ώ ς πεδίο τέλος μάχης αναγράφεται καί τό Β ο υ ρ γ α ρ έ λ ι ,  ή σημερινή 
Δροσοπηγή, καί τοΰτο σ’ ένός είδους πηγές, σέ άναφορές άγωνιστών ή συγγενών 
των πού είχαν ύποβληθή σ’ έξεταστικές ΐπιτροπές γιά τήν έκτίμηση τών έκδουλεύ-

26. Βλ. ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ φύλλο τής 16ης Φεβρουάριου 1888 πού σημειώνει οτι ή εκθεση
τοΰ Κατζηκογιάννη είναι γραμμένη μέ τό χέρι τοΰ Χριστίδη Σουλιώτου, γραμματέα 
του. ΓΤρβλ. Γ ι ά ν ν η ,  Τ  σ ο ν  τ  σ ι ν ο υ εκδ. τοϋ Δοκιμίου κλπ. τοΰ Σ ε ρ «- 
φ ε ί μ Β υ ζ α ν τ ί ο υ ,  ’Ά ρτα 19(52 σ. 28 καί Δ η μ .  Φ. Κ α ρ α τ ζ ^ ν η
Χ Ρ Ο Ν Ι Κ Α  ΠΡΑΜ ΑΝΤΩΝ τεΰχ. 2 1973 σ. 7, δπου κατά λάθος ό ενας άπό τους αρ
χηγούς τών τουρκικών στρατευμάτων γράφεται «Τσαρακτζή Μαγούτ Άλή πασά».

27. Ί  ω. Π.  Ρ ά γ κ ο υ  ενθ. άν. σ. 17.
28. Στρατηγού Μ α κ ρ υ Υ ι ά ν ν η £νθ. άν. τ. 1 1947 σ. 126 (πρ6λ. εκδ. 19Γ>7 σ. 36).
29. Κ . Ά  γ ν ά ν τ η ^ενθ. άν. ετ. 5 1960 σ. 235.
30. Δ η μ .  Φ. Κ α ρ ο | τ ζ έ ν η  Χ Ρ Ο Ν ΙΚ Α  ΠΡΑΜΑΝΤΩΝ τεΰχ. 2 19 73 σ. 7.



σεών των κατά τον άγώνα του 1821 ή καί σε σχετικά πιστοποιητικά των αρμοδίων 
-/.ατά περίπτωση οπλαρχηγών. Ό  Γώγος Μπακόλας, καθώς άναφέρεται στήν αίτη
ση γιών καί έγγόνων του, της 19ης ’ Ιουνίου 1865, μετέσχε σέ πολλές μάχες, δπιος 
καί στήν «τοΰ Βουργαρέλη» καί δτι τά σχετικά έγγραφα είχαν καή μαζί μέ τά σπί
τια των στη Σκουληκαριά κατά την επανάσταση τοϋ 1854, άλλο δέ μέλος τής ίδιας 
οικογένειας, τοΰ Δημητρίου Ντούλα Γώγου, τής 5ης Δεκεμβρίου 1865, αναφέρει 
ομοίως δτι 6 Γώγος παραβρέθηκε καί στις μάχες «’Ά γναντας, Βουργαρέλλη». Κατά 
πιστοποιητικό τοϋ 1844 πού υπογράφουν ό I. Ράγκος καί δ Γιώργος Κάγιας, ό ’Ανα
γνώστης ΙΙαπαπάνος, από το χωριό Σύντεκνο τοϋ Βάλτου, αρχηγός 10— 15 οπλο
φόρων, μετέσχε καί στή μάχη «εις Βουργαρέλι . ένώ κατά βεβαίωση τοϋ 1865 δ 
’Αθανάσιος ΙΙολύζος παραβρέθηκε σέ σειρά μαχών, μεταξύ τών όποιων κατατάσσε
ται καί ή τοϋ «Βουργαρέλλη». ’Εκτός τών στοιχείων τούτων, πού αναγράφονται στο 
οικείο περί πηγών τμήμα τής εργασίας, ό Χρίστος Βακράκος, αναφέρει στήν αίτη
σή του τής 1ης Φεβρουάριου 1846 ότι υπηρέτησε ως στρατιώτης μαζί μέ τόν αδελφό 
του Κωνσταντίνο ύπό τήν οδηγίαν τοϋ Άνδρέου ’Ίσκου καί παραβρέθηκε, δπως σέ 
άλλες, καί στή μάχη τοΰ Βουργαρελίου31. "Ομοια στοιχεία θά υπάρχουν ασφαλώς καί 
γιά άλλους πού είχαν πολεμήσει στις διάφορες μάχες τής περιοχής τών Τζουμέρ
κων. Στις αναφορές καί τά πιστοποιητικά οί μάχες αναγράφονται σαφώς χωριστά 
καί τόσο, ώστε δέν άφίνουν περιθώριο γιά υπόθεση περί συγχύσεως τής καθεμιάς 
μέ άλλες γειτονικών τοποθεσιών πού άναφέρθηκαν ήδη ή μέ τήν μάχη τοΰ Σταυροΰ 
τών θεοδωριάνων, διότι καί αυτή μνημονεύεται στά ίδια σχετικά έγγραφα ώς ιδι
αίτερο πολεμικό γεγονός, όπως καί πραγματικά υπήρξε, το τελευταίο καί το σημαν- 
τικώτερο τής σειράς, πού εθεσε τέρμα στις τουρκικές εκκαθαριστικές επιχειρήσεις 
καί απαιτεί μελέτη, εφόσον ύφίστανται συγκριτικά πολύ περισσότερες ειδήσεις.

'0  άρθμός τών μαχών πού μνημονεύθηκαν απεικονίζει άμυδρά τήν πολεμική 
κατάσταση στό μεγαλύτερο τμήμα τής περιοχής τών Τζουμέρκων καί, δπως είναι 
φυσικό, δέν σημαίνει δτι αυτές μόνο υπήρξαν καί ότι αποκλείεται νά έγιναν καί άλ
λες συγκρούσεις κατά το διάστημα από τις 10 ’ Ιουλίου, δτε καταστράφηκαν οί Κα- 
λαρίτες καί τό Σιράκο, έως τήν παραμονή τής μάχης τοΰ Σταυροΰ τών θεοδωριάνων, 
πού χρονολογείται στις 4 Αΰγούστου. Ά λ λ ’ αύτε συγκεκρμένα ποιες υπήρξαν ουτε 
πότε έγιναν, δπως πολλές λεπτομέρειες λείπουν καί γιά όσες ήδη έχουν ίστορηθή.

’Ά λλη  μορφή τής καταστάσεως είναι ό -χαλασμός πού δέν περιορίσθηκε σέ 
δσα χωριά διενεργήθηκαν μάχες, εντός αυτών ή σέ τοποθεσίες τής επικράτειας έκ α 
στου, αλλά καί σέ όλα ή τουλάχιστον σ’ εκείνα, όπου ό εχθρός είχε πληροφορίες ή 
διαισθανόταν ότι σώμα επαναστατών ή κίνδυνος επιθετικής εναντίον του έκδηλώσε- 
ως, έάν προχωρούσε, χωρίς νά προβαίνη συγχρόνως καί στήν απαραίτητη εκκαθά
ριση. Ό  προχειρότερος τρόπος ήταν νά καταστρέφη ρϊκισμούς, μικρούς ή μεγάλρυς, 
νά πρρκαλή στερήσεις καί πανικό.

Μερικοί συγγραφείς ασχολούνται μέ τό θέμα, άναφέροντας αύτό γενικώτερα ή 
παρέχοντας ειδήσεις ειδικών περιπτώσεων. Καθώς αναφέρει ιστορικός τής έπανα- 
στάσεως, μετά τήν έφοδο στήν Πλάκα τήν 29η ’ Ιουλίου, οί Αίτωλοακαρνάνες «ιετέ- 
βησαν -εις Τσουμέρκαν-, οί δέ Σουλιώτες καί σύμμαγοί των, δπως καί «οί έν τώ 
Πλεσα», διευθύνθηκαν y>\h, τοΰ Τόσκεσι. Ό  Τ ο -ά ' ’ Λλή πασάς, Ικμεταλλευόμε- 
νος τήν ευκαιρία, κατορθώνει νά άνακαταλάβη τήν ΓΠάκα, καί, κάνοντας επίθεση 
«κατά τής Τ σου"έοκαο' καίει τά χωοιά Κοσοβίστα, Ραφταναίους, Μελισσουργρύ;. 
Αγναντα, Πράμαντα, Μετόνι καί μέρος τών Σνοοετσάνων32. Μεταγενέστερο; συγ-

81. Β λ . ΰπ’ an. 1724 φάκρ/.ο τοΰ μητοώον τόίν «γωναττον τοΰ 1S21 ατό τμήμα χριηονού- 
tptov τής Εθνικής Βιβλιοθήκης.

32. I .  φ ι /. ή μ ο ν ο ς ΐ-:νθ. Αν. τ. 4 σ. Ιΐίιί. τόν όποιο «κολοΐ'θπ ό Λ. Κ  ό ■/. V. ι ν ο ;  
fvO. «ν. τ. ·'! σ. 437 (|1λ. enf). r τ. 2 α. 3:>:>), «ν«γοόι<ροντας ρπίσης από τον πρώτο
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γραφεύς αναγράφει μόνον μία καταστρεπτική περίπτωση, δτι πυρπολήθηκε 6 ναός 
του "Αγίου Νικολάου τών Μελισσουργών «κατά τήν Ιναρξιν τοΰ ύπέρ πίστεως καί. 
πατρίδος έθνικοΰ άγώνος 1821» πού έπισκευάσθηκε αργότερα33, ένώ για τό ϊδιο χω
ριό άλλος Ιστορεί δτι μετά τήν οχληρή μάχη πού Ιγινε μέσα σ’ αύτό, οί Τοΰρκοι, 
συνεχίζοντας τήν καταδίωξη τών έπαναστατών μετά τήν καταστροφή τών δύο κωμο
πόλεων, Καλαριτών καί Σιράκου, «πυρπολήσαντες έπι άρκετάς ώρας τήν περί τόν 
"Αγιον Νικόλαον συνοικίαν τών Μελισσουργών μετά τοΰ ναοΰ», έξακολουθοΰν νά κα
ταδιώκουν τούς έπαανστάτες34.

Ό  χαλασμός άναμφισβόλως ύπήρξε μεγάλος. Σχετικές παραδόσεις ύπάρχουν 
σχεδόν σέ κάθε χωριό καί άναφέρονται σέ διαφορετικές πτυχές τής καταστροφής. 
Στήν "Αγναντα διηγοΰνται δτι στή μικρή έκκλησία τής Παναγίας, δπου τό παλιό 
νεκροταφείο, εκαμε κάποιος άνασκαφές, γιά νά βρή θησαυρό, άλλ’ άποκάλυψε άν
θρακες άπό φωτιά πού έβαλαν κατά τήν επανάσταση. Γιά τήν Πράμαντα λέγουν δτι 
έφυγαν τότε πολλές οικογένειες καί έγκαταστάθηκαν στόν Βάλτο, στήν Καλαμάτα 
καί άλλαχοΰ35. Σέ μερικά χωριά τοΰ νομοΰ Φθιώτιδος διασώζεται ή παράδοση δτι 
πολλοί κάτοικοί των κατάγονται άπό τά Τζουμέρκα. Τό i960 διαπιστώθηκε προ- 
σωπικώς έπίσης δτι δέκα πέντε μέ είκοσι οικογένειες κτηνοτρόφων πού είχαν φύγει 
άπό τήν περιοχή τής Άδριανουπόλεως τό 1922 καί άπό τότε κατοικοΰσαν πλησίον 
στό χωριό Εράσμιο τοΰ νομοΰ Ξάνθης, προέρχονταν σύμφωνα με τήν παράδοση, πού 
διατηροΰσαν ζωντανή, άπό τό Σιράκο.

’Ασφαλώς στήν έπιδρομή αύτή τοΰ τουρκικού στρατού άναφέρονται οί κατω
τέρω στίχοι πού περιλαμβάνονται στό άφιερωμένο στή ζωή τοΰ Ά λή πασά έκτενές 
ποίημα τοΰ Ίωαννίτη Κωνσταντίνου Διαμάντου Τζουκαλά, γραμμένο τό 1823: 

ΧρουσΙτ πασιάς προστάζει μέ τέτοιαν προσταγή 
διά τούς Τζιουμερκιώτας τ’ άσκέρι νά εύγρ.
ΈπΡίγεν ένα πλήθος στρατεύματος καλοϋ,
Τζουμέρκα κτύπησε, μετά θυμοΰ πολλοΰ, 
τούς κλέπτας κυνηγοΰσι κι έμ6αίνουν στά χωριά 
καί άρχισαν νά κάμουν μεγάλην λιμουριά.
Τότε νά Ιδης γελάδια καί γίδια άρκετά 
κι ένα πλήθος μουλάρια κι άμέτρητα σφακτά.
Κοπές τά άπερνοϋσαν εις τήν Άλθανιτιά, 
έδωκαν καί στά σπίτια τοϋ ΤζουμερκιοΟ φωτιά, 
σκλάβωσαν καί άνθρώπους, τούς φέρουν, τούς πωλοϋν.
«Ποιός νά μάς ξαγοράση άλλοίμονον)), λαλοϋν.
Καί έχουν κάμει μέγαν θρήνον καί άρπαγμάν 
είς τά χωριά έτούτα καί μέγαν χαλασμόν36.

«Κομο6ίτσα» Αντί τοΰ όρθοΰ «Κοσοδίτσα» και «τοΰ Σχορέτσανα» αντί «των Σχορετσά
νων».

33. Σ ε ρ α φ ε ί μ  τ ο ΰ  Β υ ζ ά ν τ ι ο  υ Δοκίμιον ιστορικής τίνος περιλήψειος της 
ποτε αρχαίας καί έγκριτοι' ηπειρωτικής πόλεως ’Άρτης καί τής ώσαύτοις νεωτέρας 
πόλεως Πρεδέζης, έν Άθήναις 1884 σ. 24 (βλ. εκδοσις νπο Γ ι ά ν ν η Τσ ο ν τ σ ι- 
ν ο υ Ά ρ τ α  19R2 σ. 22).

34. Κ. Κ ρ ν  σ τ ά λ λ η ?νθ. άν. φνλλ. 28 σ. 9 (£κδ. Π ε ρ ά ν θ η. σ. 488),
85. Κ. Ά  γ ν ά ν τ η Σ Κ Ο Τ Φ Α Σ  ετ. 6 1061 σ. 260.
36. Φ. Σ α γ κ ο ύ ν η Η ΠΕΙΡΩΤΙΚΑ Χ Ρ Ο Ν Ι Κ Α  τ. Π 1Ρ34 σ. 56 στ. 1804— 1817. Τό

κείμενο καταχωρίζεται μέ σιωπηρή μεταβολή στή στίξη καί στήν ορθογραφία. «Χρου-
σίτ» είναι δ Χουρσίτ πασάς, αρχηγός των σουλτανικών στρατευμάτων, πολιορκώντας 
τότε τόν Ά λή πασα. « Ά  σ κ έ ρ ι “  στρατός, κ λ έ π τ α ς  — όπλαρχηγοι'ς, 
κ ο π έ ς  =  κοπάδια.



ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΡ. ΠΑΠΑΖΗΣΗ

ΒΙΟΓΡΑΦίΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΛΟΓΙΩΝ 
ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ'

Η) Δόσιος Νικόλαος (1856—  ) Ιωάννινα

Έσπούδασε Φυσικά εις ’Αθήνας καί Φιλοσοφίαν έν Ζυβίγγη. Καθηγητής εις 
’ Ιωάννινα καί Γαλάξιον έδημοσιογράφησεν, εγραψεν άρθρα είς έλληνικά καί ξένα 
περιοδικά. '

(Μ. Έγκυκλ.) '

Η) Δόττος Νεόφυτος ( — 1848) 'Άνω Σουδενά (Ζαγορίου)

'Ιερομόναχος, διδάσκαλος τοΰ Γένους, έξεπαιδεύθη εις ’ Ιωάννινα, Βουκουρέ- 
στιον παρά τω Ν. Δοΰκα καί εις ’ Ιταλίαν. Έδίδασκεν είς Μεσολόγγιον κατά τήν πο
λιορκίαν του, καθώς καί είς Μονοδένδρι, Κέρκυραν, Αίγιον, Πάτρας, ’Αθήνας, Κυ
δωνιάς. ' . · ·
(Λαμπρίδης Ζαγοριακά Α 58) ,

Θ) Δουγκας Στέφανος ( — 1830) Τύρναβος

|| Μαθητής τοΰ Πεζάρου, έσπούδασεν είς Γερμανίαν Μαθηματικά καί Φιλοσοφί
αν. Διετέλεσε τό 1809 Άρχιδιδάσκαλος τής Πατριαρχικής ’Ακαδημίας, τό 1813 σχο- 

%  λάρχης Ίασίου, δπου διο>ρίοθη ηγούμενος πλούσιας Μονής, εξ ής ήδυνήθη νά βοη- 
|| θήση τήν σχολήν Άμπελακίων. Συνέταξε σειρά μαθηματικών καί (ρυσικών έπιστη- 
^..μών, δοκίμιο ν αισθητικής καί ήθικής.

|. (Κιγάλας 33 —  Εύαγγελίδης Λ 17, 218 —  ’Αναστασίου 222 —  Έγκυκλοπαιδείαι)

Η) Δούκας Νεόφυτος (1760— 1845) 'Άνω Σουδενά

Διδάσκα?ιθς τοΰ Γένους, έξεπαιδεύθη είς Μέτσοδον, ’ Ιωάννινα, είτα είς Βουκου- 
I ρέστιον, δπου έδιδάχθη υπό τοΰ Λ. Φο>τιάδη, τόν όποιον διεδέχθη είς σχολαρχίαν.

Διετέλεσε τό 1815 ίερεΰς είς ελληνικήν εκκλησίαν Βιέννης, τό 1831 δέ κληθείς ήλ- 
Ι^θεν είς ’Αθήνας, οπού προσέφερε πολλάς υπηρεσίας. Συνέγραψε πολλά καί ώνομά- 
|£σΟη υπό τής Βουλής ευεργέτης τοΰ ’Έθνους.

b ?(Βρεττός Β 262 —  Κιγάλας 33 —  Παοανίκας 71 —  Σάθας 702 —  Γούδας Α 247 —  *Ανα- 
Ι^ίττασίου 220 —  Ζησίου 61 —  Ήπ. Χρονικά 1037 σ. Γ> —  Έγκυκλοπαιδείαι —  Πανδώρα τ. 187'

||* Συνεχεία έκ τοϋ προηγουμένου, σελ. 757.
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Η) Δούκας Κων)τΐνος Πρεμετή

Έμαθήτευσεν είς τήν Μπαλαναίαν, έσπούδασε φιλοσοφίαν είς Παρισίους καί 
έγένετο γραμματεύς τοΰ Ά λή Πασοί, διοικητής Μπερατίου. Είργάσθη κοινωφελώς.

(Άραβαντινός —  Έγκυκλοπαιδείαι) ■

Η) Δούκας Στέφανος Κων)τίνου ( — 1819) Πρεμετή

Μαθητής τοΰ Ψαλίδα, εσπούδασεν εις Γερμανίαν και ύπηρέτησεν ώς γραμμα
τεύς τοΰ Άλή.
(Άραβαντινός —  Έγκυκλοπαιδείαι)

Η) Δούκας Άδάμ (1790— 1859) Πρεμετή

Άρίστης μορφώσεως, υπηρέτησε στρατιωτικώς κα'ι πολιτικως τήν πατρίδα ά- 
ναδειχθε'ις αριστος πολιτικός, πληρεξούσιος τής Α ' Συνελεύσεως, υπουργός καί γε
ρουσιαστής. Συνέγραψε περί άναβάσεως Αλεξάνδρου.

(Αναστασίου 220 —- Άραβαντινός —  Έγκυκλοπαιδείαι)

Μ) Δούκας Ντούκας Κων)τϊνος (1853—  ) Σιάτιστα

Λόγιος ευπατρίδης, συνέταξε δίτομον πρακτικήν Αριθμητικήν καί έμπορικά 
πονήματα έκδοθέντα έν Βιέννη τό 1820, ό Βρεττός τόν φέρει Ίωαννίτην.

(Βρεττός Β 214 —  263 —  Κιγάλας 33 —  Αποστόλου 27 —  Μακ. Ήμερ. 1910 σ. 150 —  
Έγκυκλοπαιδείαι)

Μ) Δούκας Μιχαήλ (Χατζή Μιχαήλ) (1780—  ) Σιάτιστα

Λόγιος, έμαθήτευσεν έν τη πατρίδι του, εσπούδασεν είς Βιέννην, έπαρθείς ηρ- 
χισεν άπαγγελόμενος τόν θεολόγον, κηρύττων αιρετικά καί μωρά. Μετέφρασεν έκ 
τής Γαλλικής περιήγησιν Κύρου βασιλέως καί αλλα ήθοπλαστικά συγγράμματα, η
ρωικά ασματα. Έκλείσθη είς Μονήν Μετεο')ρων - Ά γ . ’Όρους.
(Ζαβίρας 417 —  421 —  Παρανίκας 55 —  Σάθας 554 —  ’Αποστόλου 64 —  Μακεδον. Ήμε- 
ρολ. Σφενδόνη 1925 α. 60 —  Μακεδον. Ήμερολ. 1911 σ. 173 —■ Έγκυκλοπαιδείαι)

Η)  Δούκας ’ Ιωάννης (1841— 1916) Άργυρόκαστρον

Εσπούδασεν είς Αθήνας, Βιέννην, Μασσαλίαν, έξέθεσεν εογα είς ’Ολυμπιακήν 
’Έκθεσιν τό 1870, οπου έβραβεύθη καί εις διεθνή προσωπογραφίαν Κρήτης τό 1900.

(Έγκυκλοπαιδείαι)

0 )  Δούκας Στέφανος Θεσσαλός

'Ιεροδιάκονος, έξέδωκεν λεξικόν Γεωγραφικόν.

(Κιγάλας 33)

Μ) Δούμττας Νικόλαος τοΟ Στεργίου Βλάτσαι

Τιός τοΰ πλουσιωτάτου καί μεγαλοευεργέτου Σερρών Στεργίου. Άνετράφη είς



Βιέννην, έφοίτησεν εις τό Πανεπιστήμιον ’Αθηνών. Διετέλεσε βουλευτής Αυστροουγ
γαρίας καί μυστικός σΰμβολος τοΰ αύτοκράτορος. Δαπάναις του έκοσμήθη πρόσοψις 
τοΰ Πανεπιστημίου. 'Τπήρξε ευεργέτης τών Σερρών.

(Μακ. Ήμερ. 1909 σ. 271 —  Έγκυκλοπαιδείαι)

Μ) Λούμπας ’ Ιωάννης (1881—  ) Σέρραι

Έμαθήτευσεν είς Σέρρας, ιατρικήν είς ’Αθήνας. Είργάσθη είς τόν Μακεδονι
κόν αγώνα καί διετέλεσε βουλευτής, γερουσιαστής, διοικητής Κεντρικής Μακεδονί
ας καί α αντιπρόεδρος τής Βουλής.

(Έγκυκλοπαιδείαι)

Μ) Λούμπας Μιχαήλ

ΤΙός τοΰ Στεργίου, διοικητής ’Εθνικής Τραπέζης Αυστρίας.

(Έγκυκλοπαιδείαι)

Μ) Λούμπας Κ«ν)τϊνος (Βαρώνος)

Έγγονός τοΰ Στεργίου, πρεσβευτής Αυστροουγγαρίας είς Ηνωμένας Πολιτεί
ας κατά τόν Α ' Παγκόσμιον Πόλεμον.

(Έγκυκλοπαιδείαι)

Μ) Δραγούμης Μάρκος (1770— 1854) ’ '  Βογατζικό

Πρώτος γόνος Ιστορικής οίκογενείας, διδάσκαλος καί γραμματεύς τοΰ Γ. Κα- 
ρατζά, ήγεμόνος Βλαχίας. Είργάσθη καί έδαπάνησεν υπέρ τής Φιλικής Εταιρείας. 
Διωκόμενος κατά τήν έπανάστασιν κατέφυγεν είς ’ Οδησσόν καί έκείθεν είς έπανα- 
στατημένην 'Ελλάδα, οπου πολλάς υπηρεσίας προσέφερεν. Ή  έν Κωνσταντινουπόλει 
περιουσία του έδημεύθη.

(Εύαγγελίδη.ς Λ 107 —  Μακ. Ήμερολ. 1911 σ. 36 —  Έγκυκλοπαιδείαι)

Μ) Δραγούμης Νικόλαος τοϋ Μάρκου (1808— 1879) Βογατζικό

Διεκρίθη ώς δημοσιογράφος καί συγγραφεύς, γραμματεύς τοΰ Καποδίστρια, 
πλειστάκις υπουργός, έκ τών Ιδρυτών τοΰ περιοδικοΰ «Πανδώρα».

(Έγκυκλοπαιδείαι)

Μ) . Δραγούμης Μάρκος τοΟ Νικολάου (18 40— 1909) Βογατζικό

Έσπούδασε Νομικά είς Παρισίους. Διετέλεσε ακόλουθος πρεσβείας Παρισίων, 
πρέσβυς είς Βουκουρέστιον. 'Τπήρξε Ιδρυτής πνευματικών συλλόγων καί ευεργέτης 
φιλανθρωπικών Ιδρυμάτων.

(Έγκυκλοπαιδείαι)

Μ) Δραγούμης Στέφανος τοΰ Νικολάου (1842— 1923)

Έσπούδασε Νομικά εις Παρισίους. Διετέλεσε βουλευτής, Υπουργός, πρωθυ-



«ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΣΤΙΛ»

πουργός καί συνέγραψε πλήθος αρχαιολογικών, φιλολογικών και πολιτικών μελετών.
(Έγκυκλοπαι5εΐαι)

Μ) Δραγούμης "Ιων του Στεφάνου (1878— 1920)

Νομικός, μεγάλη πολιτική και διπλωματική φυσιογνωμία. Έβοήθησε τον Μακε
δονικόν Α γώ να  καί διετέλεσε πρεσβευτής έν Πετρουπόλει. Ή το  μεγάλος πατριώτης, 
άλλ’ έδολοφονήθη τό 1920 ώς άντιβενιζελικός είς ’Αθήνας.
(Εγκυκλοπαίδεια» —  Εύαγγελίδης ο. 107)

Η) Δροβιανίτης Κων)νος ( — 1834) Δρόβιανη ψ
η '

Ίερεύς, μαθητής του Μπαλάνου, αύτάδελφος τοΰ Ζήση Δροβιανίτη, εδίδαξεν είς 
κώμας Δέλβινου, ’Έζησε τιμώμενος έν τη πατρίδι του.
(Άραβαντινός) ’ j.-

Η) Δροβιανίτης Δημήτριος τοΰ Κων)νου ( — 1848) Δρόβιανη ! «

Ελλόγιμος διαβιώσας θεαρέστως καί α[)υχωφελώς. Άπεβίωσεν ύπέργηρος. 
(Άραβαντινός)

Η) Δροβιανίτης Ζήσης Δρόβιανη

'Ιερεύς αύτάδελφος του Κωνσταντίνου. Εδίδαξεν είς σχολεΐον τής πατρίδος του, 
ίδρυθέν υπό ’Εθνοποστόλου Κοσμά και έσχολάρχησεν είς κώμας ’Ηπείρου. Κάτοχος 
έπιστημονικών και θεολογικών γνώσεων καί τής λατινικής, παρηκολούθησε τον Κο- 
σμάν, μετέφρασε σύγγραμμα έκ τής λατινικής.
('Αραβαντινός)

Η) Δροβιανίτης Άττστολος του Ζήση Δρόβιανη

Λόγιος διδάξας εν-τη πατρίδι του. - 
(’ Αραβαντινός)

Η) Δροβιανίτης Πέτρος (ττατταΔημητρίου) Δρόβιανη

Έγεννήθη τό τέλος τοΰ ΙΗ ' αΐώνος. Λόγιος, έδίδαξεν εις Θράκην και Μακε- : ·. 
δονίαν, άνέδειξεν άξιους υΐοΰς.
(Άραβαντινός) ,

' ■ ί 
Θ) Δροσόιτουλος ’ Ιωάννης (1870— 1839) Σούρττη >

Οικονομολόγος, διοικητής επι ετη τής Εθνικής Τραπέζης, ίκανώτατος.

( Έγκυκλοπαιδεΐαι)

©) Δροσινός (Χρονιάς) Άμ-ιτελάκια

’Αντιπρόσωπος τής Θεσσαλίας και τών ’Αγραφων εις την Συνέλευσιν των Σα-
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λώνων τοΰ 1821 τής Ανατολικής Ελλάδος. Πληρεξούσιος εις τήν Α ' Εθνικήν Συνέ- 
λευσιν τοΰ 1822, έστάλη εις Ευρώπην πρός σύναψιν δανείου.

(Έλευθερουδάκης)
I:

Η) Δρόσος Δημήτριος ( — 1877) Καλαρρύται

Σπουδάζων έν Ίταλίςι κατήλθεν καί μετέσχεν άγώνος. Πολιτευτής, πεντάκις ύ- 
% πουργός, συνέγραψεν ίταλιστί τραγωδίας τινας έν Λιβόρνω τώ 1830.
%
ί  (Κιγάλας 34 —  Έγκυκλοπαιδείαι) *
W  · ν

Η) Δρόσος Γεώργιος (17 56— 1802) Ιωάννινά

Εσπούδασεν ’ Ιατρικήν είς ’ Ιταλίαν, δπου καί γλώσσας έξέμαθε. 'Τπήρθε θαυ
μαστής τοΰ Βηλαρά καί έπεδόθη εις τό έμπόριον.

Θ) Δωρόθεος Σχολάριος (1812— 1888) . Βενδίστα Καλαμπάκας

Έφοίτησεν εις τήν σχολήν Τρίκκης καί είτα είς τήν Μεγάλην τοΰ Γένους Σχολή, 
τής δποίας διετέλεσε διευθυντής (1850— 52). 'ΙερωθεΙς άνέλαδε τόν θρόνον Σωζο- 
αγαθοπόλεως καί είτα Μητροπολίτου Δημητριάδος καί έπειτα Λαρίσης, είς δν δέν άν- 
ήλϋε λόγω κοινοτικών ανωμαλιών. Έκ τών συντακτών τών κανονισμών Εθνικής Συνε- 
λεύσεως, μέλος Ί .  Συνόδου. Έδώρισε σεβαστά ποσά υπέρ τής Παιδείας είς Τρίκ- 
καλα καί «Πανεπιστήμιον. Έξέδωκε τήν κλείδα Πατρολογίας καί τό Ταμεΐον.

(Εύαγγελίδης Α 19 —  Έγκυκ?,οπαιδεΐαι)

S,  Μ) ΈλεαβοΟλκος Θεοφάνης Βέρροια
3Λ,  ,|ν| Λογιώτατος κληρικός ΙΣ Τ ' αίώνος. Άπέθανε γέρων έν τή πατρίδι του.

(Λάμπρος II σ. 618 —  Άραβαντινός)

Θ) Έλλάδιος 'Αλέξανδρος Λάρισσα

Λόγιος τοΰ Ι Ζ ' αίώνος, έδιδάχθη έγκύκλια μαθήματα έν τή πατρίδι του. Μετα- 
I βάς είς Κων)λιν ήκολούθησεν ’Άγγλον πρέσδυν (παρ’ ώ είργάζετο) είς Λονδινον,
| δπου έξέμαθε Ελληνικήν καί Λατινικήν Φιλολογίαν. Συνέγραψε τό «περί παρούσης
* καταστάσεο^ς τής Ελληνικής έκκλησίας», άφιερώσας αυτό είς Πέτρον Ρωσσίας.
 ̂ (Εύαγγελίδης Α 224 —  Ζα6ίρας 138 —  Βρεττός Β 264 —  Σάθας 447 —  Τσοποτός 166 —  
I Έγκυκλοπαιδείαι) -
[
j. Μ) Εμμανουήλ Ιωάννης (17 74— 1798) Καστοριά

’ Έσπούδασε Φιλοσοφίαν έν Βιέννη καί Πέστη, ασκών τήν έμπορίαν. Μετέφρα-
Sj- σεν έγκόλπιον νέων έκ τής γερμανικής καί συνέταξε δοκίμιον στοιχείων άριθμητι- 
L' κής. Φέρεται ώς στραγγαλισθείς μετά τοΰ άδελφοΰ του Παναγιώτου μετά τοΰ Ρήγα.
Ι' (Σάθας 616 —  Ζαβίρας 370 —  Βρεττός Β 265 —  Άραβαντινός —  Μακ. *Ημερ. 1911 ο. 
| 176).

 ̂ '
||Η) Έμποροκομίτης Χριστόφορος (1690—  ) Ιωάννινα

I  "Ιερομόναχος, αριστος θεολόγος, χρηστός, βαθείας μορφώσεως, ήκμασε τάς άρ-



εργασίαν, έκδοθείσαν τφ 1728 έν Βενετία. Έ δίδαξεν είς Κέρκυραν.

(Βρεττός Λ 11)7 - Κιγάλας 3ο —  Χαί'>ίρο.ς Γ>4Γ· —  Άραβαντινός —  Έγκυκλοπαιδεΐαι)

Έ διδάχθη τήν Ελληνικήν έν Κων)πόλει, ίερο')θη είς "Αγιον ’Ό ρος. Διαπρεπής 
διδάσκαλος τοΰ Γένους καί ένδοξος κληρικός, διετέλεσε σύμβουλος τοΰ Πατριάρχου 
Γρηγορίου τοΰ Σ Τ ' (Μ εγ. Έ γκυκλοπ.).

Λόγιος κληρικός των μέσων τοΰ Ι Ζ ’ αίώνος, διδάσκαλος τής έν Βενετία Ελλη
νικής κοινότητος, ίδρυσε τήν Έπιφάνιον σχολήν Ίωαννίνων καί τοιαύτην είς ’Αθή
νας, καταΟέσας έν Βενετία τα αναγκαία ποσά προς λειτουργίαν των. ’Έκτισε ναόν 
Περιβλέπτου Ίωαννίνων.

(Βελούδου 121, 125 —  Εύαγγελίδης A 1 (>5 —  Άραβαντινός —  Ή π . 'Εστία 19C5 σ. 107 —  
ΙΙαρανίκας (13, MS Έγκυκλοπαιδεΐαι)

Θ) Έπιφάνιος Δημητριάδης Σκιάθος

("Ο ρ α  Λημητριάδης Έ πιφάνιος).

Θ) Έ στιώ της Ι<ων)τϊνος Τρικκεύς Τρίκκαλα

Ια τ ρ ό ς , συνέγραψε διατριβήν γαλλιστί είς ΙΙαρισίους περί αιμορραγίας τό έ
τος 1827.

ι Κιγάλας; 3Γ> - Μ. ’Εγκυκλοπαίδεια)

Η) Εύαγγελίδης Δημήτριος (1 8 8 6 —  ) Πλαίσιον (Θεσπρωτίας)

Έσποΰδασε Φιλολογίαν είς ’Αθήνας καί ’Αρχαιολογίαν είς Γερμανίαν καί Γαλ
λίαν. Λιετέλεσεν έφορος ’Αρχαιοτήτων, Καθηγητής Ιστορ ία ς  τής τέχνης είς τά Π α
νεπιστήμια Θεσσαλονίκης καί τό Πολυτεχνείον, Διευθυντής τοΰ ’Αρχαιολογικού Μου
σείου, λογοτέχνης, εξέδοοχε πλείστας μελέτας, εκαμεν άνασκαφάς είς Μυκήνας καί 
άλλαχοΰ.

ι Έγκυκλοπαιδεΐαι)

Θ) Εύαγγελίδης Νικόλαος ό Νουδίας (1 8 7 6 — 1939) ’ Ιωάννινά

’Απόφοιτος τής Ζωσιμαίας καί καθηγητής της. Π ράος χαρακτήρ, άνεδείχθη 
Μητροπολίτης Χουβίας καί εΤτα Έρμουπόλεως. 'Ύπηρξε ρητωρ καί αντιπροσώπευ
σε τήν Εκκλησίαν είς τό Παγχριστιανικόν συνέδριον της Γενενης το 1936. Ιδρυσεν 
Εκκλησιαστικόν Φροντιστήριον καί Κατηχητικάς σχολάς.

Θ) Έιτιφανιάδης Διονύσιος (1 8 0 2 — 1887) Σκιάθος

Η) Έπιφάνιος Ηγούμενος (ό Λόγιος) ’ Ιωάννινα

(Ή μ ερ . Κωνσταντινουπόλεος 1!)37 σ. 148)



Θ) Εύαγγελίδης Γεώργιος (1789—  ) . > Άμπβλάκια

Φιλικός, εγκατεστημένος έν Βουκουρεστίφ ώς έμπορος. Φίλος τοΰ ήγεμόνος Μι- 
λός Σερβίας, δν ύπηρέτει είς πολιτικάς υποθέσεις.

(Έλευθερουδάκης)

0 ) Εύθυμισδης Γεώργιος '  Άμπελάκια

, ’ Ιατροφιλόσοφος, μετέφρασεν ήθικόν βιβλίον έκ τοΰ Γερμανικοΰ.

(Κιγάλας 35 —  Εύαγγελίδης A 220 —  Αναστασίου 214 —  Λεονάρδος 150)

Θ) Ευστάθιος Θεσσαλός Θεσσαλία

'Ιερομόναχος πεπαιδευμένος, έγεννήθη τά μέσα τοΰ ΙΗ ' αίώνος. Έδίδαξεν είς 
Καρπενήσι, καί έκτιμάτο υπό των συγχρόνων λογίων.

(Παρανίκας 92 —  Άραβαντινός)

Μ) Εύστράτιος ιερομόναχος ΒιθυκοΟκι

Μαθητής Μπαλαναίας, εξαίρετος Ιεροκήρυξ, έδίδασκεν εις σχολήν ’Ά ρτη ς προ 
τής Έπαναστάσεως Ό ρλώφ, είς ’ Ιωάννινα, δπου καί διετέλεσεν ιεροκήρυξ καί Ιπει- 
τα τό 1815 είς Άργυρόκαστρον. Συνέγραψε πολλά.

(Παρανίκας 74 - 77 —  Σκεντέρης 55 —  Εύαγγελίδης A 169, 186 —  Άραβαντινός —  Ά ρ α -  
βαντινός Χρ. Ηπείρου 282)

Μ) Ζαβίρας Γεώργιος του Μωάννου (1 7 4 4 — 1804) Σιάτιστα

Έφοιτησεν είς ’ Ιωάννινα, έγκρατής τής ελληνικής παιδείας καί ξένων γλωσ
σών, έμπορος είς Ουγγαρίαν αλλά καί φίλος των Μουσών. Έ κ των χρησιμοτέρων 
λογίων τοΰ ’Έθνους, συνέγραψε καί μετέφρασε πλήθος βιβλίων, ώς καί τό γνωστόν 
«Θέατρον 'Ελληνικόν», ό Γαζής τόν θέλει «άποθανατισμοΰ αξιον».

(Ζησίου 36 —  Παρανίκας 55 —  Αποστόλου 61 —  Σάθας 540 —· Αναστασίου 213 —  Βρετ
τός Β 265 —  Μακ. Ήμερ. 1910 σ. 148 καί 1911 σ. 172, 1934 σ. 59 —■ Άραβαντινός —  Έ γ -  

I κυκλοπαιδεΐαι).

ι . . .
; . Μ) Ζαβίρσς Κ«ν)τϊνος του Ίωάννου . Σιάτιστα

| ’ Ιατροφιλόσοφος καί βοτανολόγος αδελφός τοΰ Γεωργίου, συνέγραψεν ίατρικάς
5  παραινέσεις καί ιστορικά γεγονότα τής Βλαχίας τής έποχής των Κατακουζηνών.
ί ·,·
I '■* (Παρανίκας 55 —  Βρεττός Β 266 —  Αποστόλου 62 —  Μακ. Ή μερ. 1910 σ. 150 —  Ά ρ α - 

βαντινός —  Μ. Έγκυκλ.)

Θ) Ζαγοραίος Διονύσιος Πήλιον

’Ήκμασε τόν ΙΗ ' αιώνα καί ήσκήτευσεν είς νήσον Πιπέρι, έναντι ’Άθοχνος. 
| Μετέφρασεν είς τήν απλοελληνικήν Συμεών τοΰ νέου Θεολόγου £ργα.

; (Σάθας 615 —  Μ. Έγκυκλοπ.)

«ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ



«ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ»

Θ) Ζαγοραΐος Γεώργιος και Ραφαήλ Πήλιον

Έδίδαξαν είς Ζαγοράν Πηλίου περί τά μέσα του ΙΗ ' αίωνος. Μαθητής των ο 
Πατριάρχης Καλλίνικος Δ '.

Μ) Ζαλίκης η Ζαλίκογλου Γρηγόριος (1785— 1827) Θεσσαλονίκη

Ά νήρ έξαιρετικής μορφώσεως καί φιλογενίας, εγκατασταθείς είς Βουκουρέ- 
στιον. Έκέρδισε την έκτίμησιν τοΰ ήγεμόνος Καλλιμάχη, παρ’ ού εστάλη είς Παρι- 
σίους διά πολιτικάς υποθέσεις τό 1809, δτε ΐδρυσεν εκεί τό «Έλληνόγλωσσον Ξενο- 
δοχεΐον» με σκοπόν τήν άπελευθέρωσιν τής Ελλάδος. Διετέλεσε γραμματεύς τής έν 
Παρισίοις τουρκικής πρεσβείας. Συνέγραψε γραμματικήν, λεξικόν έλληνικής γλώσ- 
σης καί αλλα.
(Σάθας €85, 687 —  Κιγάλας 36 —  Βρεττός Β 266 —  Μακ. Ήμερ. 1911 σ. 176 —  Έγκυ- 
κλοπαιδεΐαι)

Η) Ζαλογγίτης Δημήτριος ( — 1817) Πρέβεζα

Μαθητής τοΰ Παν. Παλαμα, ευπατρίδης. Ίερωθείς παρέμεινεν είς τήν πατρίδα 
του υπόδειγμα Ιερέως, τιμώμενος υπό των πατριωτών του. Κατείχε πλουσίαν βιβλιο
θήκην.
(Άραβαντινός)

Η) Ζαλοκώστας Γεώργιος (1805— 1858) Συρράκον

Ποιητής, μετέσχεν έπαναστάσεως. ’Ελθών εξ ’ Ιταλίας κατέλαβε διαφόρους θέ
σεις έν τή πολιτεία.
(Έγκυκλοπαιδεΐαι)

Η) Ζαλοκώστας Ευγένιος (1855— 1919) Συρράκον

Τίός τοΰ Γεωργίου. Έσπούδασε Νομικήν είς ’Αθήνας καί Παρισίους. 'Τπήρξε 
λόγιος καί διπλωμάτης και διετέλεσεν υπουργός. Μετέφρασεν εργον τοΰ Ουγκώ καί 
αλλα. Ήσχολήθη καί με τήν ποίησιν.
(Έγκυκλοπαιδεΐαι)

Η) Ζαλοκώστας Πέτρος Συρράκον

Διακεκριμένος χημικός, καθηγητής χημείας είς Στρατιωτικήν Σχολήν, συνέ- 
γραψεν αρκετά.

("Ηλιος)

Η) Ζαμαρίας ’Αλέξιος (1855— 1932) Β. "Ηπειρος

Γυμνασιάρχης Ζωγραφείων Κεστορατίου, Ζαριφείων, Ζωσιμαίας (1896—  
1901), Ζωγραφείων Κωνσταντινουπόλεως (1901— 1912), Διευθυντής ’Εθνικού Λυ
κείου Κωνσταντινουπόλεως καί επιθεωρητής των εν Κωνσταντινουπόλει σχολών. ’Από 
τό 1924 έγκατεστάθη είς Γαλάζιον (Ρουμανίας).

(Ή π . Εστία 1972 ο. 287)



Μ) Ζάνος Παναγιώτης (1850— 1923) Μακεδων

Νομικός, ποιητής καί συγγραφεΰς. Συνέγραψε πολλάς κωμωδίας καί ιλαροτρα
γωδίας αρκετός.

(Έγκυκλοπαιδεΐαι)

Η) Ζαορίτης η Ζαγορίτης Γεώργιος,του Κων)νου Καπέσοβον

τ Φιλόσοφος, πολυμαθής καί ευεργέτης. Έσπούδασεν έν ’ Ιταλία καί ήκμασε περί 
τό 1750. Ή το  κάτοχος τής 'Ελληνικής, Λατινικής και ’ Ιταλικής γλώσσης. Συνέ
γραψε πολλά εργα (Τετράγλωσσον Λεξικόν - Παγκόσμιον 'Ιστορίαν, 'Ιστορίαν Μ. 
’Αλεξάνδρου, Κίνας κλπ.).

(Μελετίου" Δ 226 —  Παρανίκας 70 —  Ή π . Εστία 1962 σ. 397 —  Ζαβίρας 214 —  Βρεττός 
292, 293 —  Εύαγγελίδης A 177 —  Λαμπρίδης Ζαγοριακά A 57 —  Έγκυκλοπαιδεΐαι)

Θ) Ζαχαριάδης Γεώργιος Βελέσνικον (Περραιβίας)

Λόγιος αρχών ΙΘ ' αίώνος, Ελληνοδιδάσκαλος έν Ζέμονι, συνέταξεν Έλληνι- 
κην γραμματικήν προς χρήσιν μαθητών. Μετέφρασε τον τοΰ Πλουτάρχου «καθρέ- 
πτην τοΰ ανδρογύνου».

(Βρεττός Β 267 —  Μεϊδάνης 85 —  Λεονάρδου 58 —  ’Αναστασίου —  Άραβαντινός)

Μ) Ζαχαρίας Βελβενδινός (Κίτρους) Βελβενδός

Μαθητής Ευγενίου έν Κοζάνη, πεπαιδευμένος κληρικός, έδίδαξεν είς διαφόρους 
πόλεις. Τά τέλη τοΰ ΙΗ ' αίώνος άνήλθεν είς τον έπισκοπικόν θρόνον τοΰ Κίτρους.

(Μεϊδάνης 53 —  Άραβαντινός)

Θ) Ζαχαρίας έκ Μηλεών ( — 1788) ' Μηλεαι Πηλίου

Λογιώτατος ίερωμόναχος, έδίδαξεν είς χωριά Πηλίου, διετήρει αλληλογραφίαν 
μέ τον Πατριάρχην Ιεροσολύμων Έφραίμ, συνέθετε ποιήματα. ,
(Εύαγγελίδης A 212 —  Τσοποτός 167) ~

Θ) Ζαχαρόιτουλος Κων)νος (Νοσημάχος) Τρίκκαλα

’ Ιατροφιλόσοφος, γόνος αρχοντικής οίκογενείας. Άποφοιτήσας τής σχολής Τρίκ- 
κη; έσχολάρχησεν (1785— 1790) έν Τσαριτσάνη. Είτα έσπούδασεν ιατρικήν έν ’ Ι 
ταλία, έγκατεστάθη είς Λάρισαν οίκογενειακώς, λόγφ των πολλών έπιτυχιών ώνομά- 
σθη Νοσήμαχος. Διεσώθησαν συνταγαί του καί έπιστολαί.

(Εύαγγελίδης A 220, 231 —  Άραβαντινός)

Μ) Ζάχος ’Αριστοτέλης (1879—  ) Καστοριά

Έσπούδασεν Αρχιτεκτονικήν είς Γερμανίαν, δπου διετέλεσεν έπί Ιδετίαν Λ)τής 
δημοσίω5' έργων. Έπανήλθεν είς τήν Ελλάδα τό 1913. Διετέλεσε Δ )τή ς σχεδίων πό- 
λειον Μακεδονίας. ’Εδημοσίευσε μελετάς έπί βυζαντινών θεμάτων έλληνιστί καί γερ· 
μανιστί.
(Μ. Έγκυκλ.)



Η) Ζηκίδης Γεώργιος του Δημ. (1850— 1920) Βίτσα (Ζαγορίου)

Έφοίτησεν είς τήν Ζωσιμαίαν και τό Εθνικόν Πανεπιστήμιον. Έδίδαξεν έπί 
20ετίαν έν Ήπείρφ, Μακεδονία. Διετέλεσε διευθυντής τών Ελληνικών Εκπαιδευτη
ρίων Καβάλας καί συνέγραψε 42 εργα περί έλληνικής γλώσσης. -

(Έγκυκλοπαιδείαι)

Θ) Ζησίου Κων)νος (.1848— 1928) "Αγραφα

’Εφοίτησεν είς τό Πανεπιστήμιον Αθηνών καί ύπηρέτησεν ώς καθηγητής τής 
Έλληνικής καί Λατινικής φιλολογίας εις Γυμνάσια, Ριζάρειον, Άρσάκειον. Συνέ
γραψεν αρκετά. _

( Έγκυκλοπαιδείαι)

Η ), Ζίννης ’Αναστάσιος (1829— 1899) ’ Ιωάννινα

Καθηγητής τής Παιδιατρικής είς τό Πανεπιστήμιον ’Αθηνών άπό τό 1879—  
1892. Διευθυντής Βρεφοκομείου, συνέγραψε πλήθος παιδιατρικών βιβλίων.
(Δωδώνη 1896 σ. 161 —  Ή π. Χρονικά 1937 σ. 7 —  Έγκυκλοπαιδείαι) ^

Η) Ζορζέλος Σπυρίδων ( — 1790) "Αρτα

‘ Έμαθήτευσεν έν ’Ά θ ω . Έδίδαξεν έν Χία) καί εσπούδασεν ’ Ιατρικήν καί έπιστή- 
μας έν Γαλλία. Άνεκηρύχθη καθηγητής καί διέπρεψεν έν Βιέννη καί είτα Κωνσταν- 
τινούπολιν. Συνέγραψεν κατά δοκησισόφων.

(Ζαβίρας 537)

Μ) Ζωγραψίδης ’Αθανάσιος (1878—  ) Κοζάνη

Έμαθήτευσεν έν Κοζάνη καί Μοναστήριον. Εσπούδασεν ’ Ιατρικήν είς ’Αθή
νας καί συνεπλήρωσε τάς σπουδάς του ώς ωτορινολαρυγγολόγος έν Βιέννη, έπισκε- 
φθείς κλινικάς Ευρώπης καί Ρωσίας, ήλθεν είς ’Αθήνας. Έδημοσίευσε πολλάς πρα
γματείας, τυχούσας πανευρωπαϊκής ευφήμου μνείας.
(Λιούφης 360)

Η) , , '  Ζωγράφος Γεώργιος του Χρηστάκη (1863— 1920) Κεστοράτι Β. Ηπείρου

Τί,ός τού γνωστού Χρηστάκη Ζωγράφου, έξεπαιδεύθη έν Γαλλίςι καί Γερμανίςι 
είς τάς πολιτικάς έπιστήμας καί τήν εθνικήν οικονομίαν. Άνηγορεύθη διδάκτωρ τοΰ 
Πανεπιστημίου Μονάχου, δίς υπουργός καί γενικός διοικητής Ηπείρου. Μετά τοΰ 
άδελφοΰ του Σόλωνος εϊργάσθησαν πρός άνοδον τής έλληνικής γεωργίας.

(Έγκυκλοπαιδείαι)

0 )  Ζωσιμάς Έσφεγμενίτης (1835— 1905) Ά γ . Λαυρέντιος (Πηλίου)

Μαθητής τής Άθωνιάδος, εκδότης Ημερολογίου μέ ίστορικάς θεσσαλικάς ειδή
σεις καί άλλων βιβλίων.
(Εύαγγελίδης Α 212 —  Μ. Έγκυκλοπ.)



Μ) .Ζωσιμάς Πατριάρχης 'Αχριδών (16 86— ‘1746) Γ- Σιάτιστα

Λόγιος, μετέφερεν ?δραν επισκοπής Σισανίου καί Σιατίστης είς' τήν πατρίδα 
του κατά τάς άρχάς τοΰ ΙΗ ' αιωνος καί εύεργέτησεν αυτήν.

(Μακ. Ήμερολ. 1934 σ. 159) ' /  .

Μ) Ζωντίδης Αημήτριος Νικολάου (18 37— 1906) * - ι Κοζάνη

Έμαθήτευσεν έν τη πατρίδι του καί έσπούδασεν ιατρικήν είς ’Αθήνας καί Βιέν
νην. Έτιμήθη δι’ υπηρεσίας του ώς ιατρός διά τοΰ χρΰσοΰ Σταυροΰ τοΰ Σωτήρος 
καί άργυροΰ Ρουμανίας.

* ' . ' Λ
(Λιούφης 328)

Η) Ζώτος Βασίλειος (Μολοττός) (18 37— 1907) Αρόβιανη

Γεωγράφος καί 'Ιστορικός, έμαθήτευσεν είς Κωνσταντινοΰπολιν καί έσπούδα
σεν είς ’Αθήνας φιλοσοφίαν. Περιηγήθη είς Βόρειον Ελλάδα, συγγράψας έξάτομον 
όδοιπορικόν. Έδίδαξεν είς ’ Ιωάννινα καί συνέγραψε πολλά.

(Εύαγγελίδης A 183 —  Έγκυκλοπαιδεΐαι)

Η) Ζώτος Δημήτριος Δρόβιανη

Λόγιος πεπαιδευμένος, έντριφής είς τά έκκλησιαστικά, εζησεν τιμώμενος έν τη 
πατρίδι του διά τήν αρετήν του καί τήν μάθησιν.
Γ Αραβαντινός) .

4

Η) Ζώτος Τζιγαράς Ιωάννινα

Πρωτοσπαθάριος ήγεμόνος Μολδοβλαχίας Πέτρου Μιχνέσιου, δωρητής 1.000 
δουκάτων δι’ ιδρυσιν παρεκκλησίου 'Αγίων ’Αναργύρων Βενετίας.

(Βελούδου 113)
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ΚΩΣΤΑ Π. ΒΛΑΧΟΥ

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΟΝ 
ΚΟΥΡΕΝΤΟΝ

ΜΟΝΟΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 
- I

φ. 50

χωρ. στρέμ.

1 3

1 3

1 2

1 3

1 3

1 6

1 15

1 άμπέλι 4

1 χωρ. 3 

42
1 χωρ. 7

11

13

62

αύλ. τοποθεσΙαι

αύζόλακα πλατιά, άπό τέσσερα μέρη χωράφια Ίμ  
πλιάκι καί τόπος χαλή.
ψυλός πύργος, άπό εν μέρος χωράφι Ίμπλιάκι κα: 
από τρία μέρη τόπος χαλή.

2 λακόπουλο από εν μέρος χωράφι ομοίως Ίμπλιάκι καί
από τρα μέρη τόπος χαλή.
γκορτζαΐς τής έκκλησίας από δύω μέρη βακούφικα 
χωράφια του άγίου Νικολάου, άπό τό άλλο χωράφι 
Ίμπλιάκι καί άπό τό άλλο τόπος χαλή. 
άβύζω. άπό δύω μέρη δρόμος καί άπό δύω μέρη χω
ράφια Ίμπλιακιού σαντωβίτζης. 
γκαμιλαφτέρη, άπό §ν μέρος δρόμος, άπό τό άλλο τό
πος χαλή καί άπό δύω μέρη χωράφια Ίμπλιάκι Σαν- 
τωβίτζα.
δλόγυρα είς τό μοναστήρι, άπό τέσσερα μέρη τόπος 
χαλή.
στό ρίζωμα χαλίκια, άπό §ν μέρος δρόμος, άπό τό άλ
λο τόπος χαλή, άπό τό άλλο Ίμπλιάκι καί άπό τό 
άλλο χωράφι τοΰ αύτοΰ Μοναστηριού, 
στό ρίζωμα χαλίκια, άπό εν μέρος δρόμος, άπό τό

—  άλλο τό άμπέλι τοϋ αύτοΰ μοναστηριού, καί άπό τ’
2 άλλα δύω μέρη χωράφια Ίμπλιάκι σαντωβίτζας.

λακοβάνι. άπό εν μέρος δρόμος, άπό τό άλλο χαντάκι 
καί άπό δύω μέρη χωράφια Ίμπλιάκι είς τόν τόπον 
σταβρακιώτικο.
στόν άμμο στήν ντάπια είς τόπον σταυρακιώτικον, ά-

—  πό τό εν μέρος βακούφικο τοΰ άγίου Νικολάου, άπό
2 τό άλλο χωράφι τοΰ εμήν ζλεούσια, άπό τό άλλο λάκ

κος χαντάκι καί άπό τό άλλο δρόμος.

Τ ’ άνωθεν ενδεκα κομάτια χωράφια δμού μέ Ιν άμπέλι είς στρέματα έξήντα 
δύω καί δύο) αόλάκια δλλα ξερικά ώς φαίνωνται μέ τά συνόρατα των είναι κτή
ματα άφιλονείκητα τοΰ είρημένου μοναστηριού τής άγίας Παρασκευής Σαντω-

* Συνεχεία έκ τοΰ προηγουμένου, σελ. 747.



βίτζας, έκ τδν όποίων χωραφ£ϋ)ν άπό στρέματα σαράντα δύω καί δύω αόλάκια 
τά εόρησκόμενα είς τό μοναστήριον είς τόν τόπον Σαντωβίτζας Ιδιδεν δέκατον 
είς τους κατά κερόν σπαχίδες του τόπου μας κατά τά μπεράτια των. έκ δέ τΦν 
είκοσι στρεμάτων εόρησκομένων είς τόν τόπον σταυρακιώτικον, Ιδιδαν £ν κεσμι 
τόπ άλτή λεγόμενον. άφοΟ δέ συστήθη τό βασιλικόν ταντζημάτι δίδεται τό δέ- 
κατον είς τόν βασιλικόν χαζνέν άπό δλλα. τοιουτοτρόπως τά γνωρίζωμεν άπό 
προκατόχους μας, παπούδες μας, Πατεράδες μας καί 2ως τήν σήμερον καί όμο- 
λογούμεν καί μαρτυρούμεν μέ φόβον θεου καί τής ψυχής μας καί ύποφαινόμεθα.

, 1865 : δεκεμβρίου 5 Μοναστήριον σαντωβίτζας.

νηκανδρος ηγούμενος της αγίας πααρσκηβις σαντοβιτζα 
παπαπέτρος έφιμέριος τις σαντοβίτζας μαρτιρό. 
αναγνοστης οικονομου μαρτιρο 
θομας κολιος μαρτιρο

• στεφο πα (πας) μαρτιρο ,; ■·,
Τ .Σ. κωλιο χωλιβας μουχωπιρις μαρτηρω.

«ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ
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ΣΑΒΒΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ 
Δημοδιδασκάλου

ΠΑΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΟΝΟΔΕΝΔΡΙΟΥ ΖΑΓΟΡΙΟΥ*

γ.  Πλειστηριασμός (δημοπρασία) 1835

«Οί εύρεθέντες χωριανοί Μαναδεντρίτες διά τοΰ παρόντος δηλοποιοΰμεν, οτι, τό 
όσπίτιον τοΰ ’Αναστάση Μπέλλου εχοντες μπούγιά ν και μή ήμποροΰντος νά ξεπλη- 
ρωθή δλος άφοΰ τό έπωλήσαμεν δλα τά πράγματα δηλαδή καί τά χωράφια καί αμ
πέλια, ερίξαμεν καί είς τό χωρίον ( ........... λείπει μία λέξη) άπό δυόμιση χιλιάδες
γρόσια ώς τό καταστατιχόν, έβρέθη καί εν άλλο χωράφι αΰτοΰ απούλητο, τό όποιον 
εχει έκτιμηθή διά γρόσια χίλια 1000 ώς ή ομολογία όποΰ είς χεϊρας της έβρίσκεται. 
Αυτό λέγομεν τό χωράφι είς τόν μικρόν κάμπον ευρισκόμενον, σήμερον τό έβγάλα- 
μεν είς τό μιτζάτ κατά τήν συνήθειαν καί κανόνα τοΰ Βιλαετιοΰ μας καί άφοΰ περισ
σότερον άλλος δέν εδωσεν τό έπουλήσαμεν είς τήν Θυγατέραν της σιόλενας λαμβά- 
νοντες άπό αύτή ακόμη γρόσια πενήντα δπου γίνονται δλα μέ τά άνω χίλια πενήντα 
καί είς τό έξης ήναι οικοκυρά πληρεξούσια ή είρημένη διόλα καί έξουσιάζον αυτό 
καί υπό μηδενός ένοχλουμένη γιά δποιανδήποτε αιτίαν, σύνορά του αυτό εχει άπό τό 
κάτω μέρος ό νόβας άπό τό άλλο δ κυρ Χριστόδουλος Γ. Κόνιαρης εχουσα τήν άδεια 
νά εβγάζη καί ταπί δι’ εξόδου της νά πληρώνη είς τό χωρίον μας 60: παράδες εξήν
τα τόν χρόνο καί τό έδώσαμε τό παρόν μας είς χρέος της εχον κΰρος καί ίσχύν είς 
κάθε κριτήριον καί ύποφαινόμεθα

1835: Ίανουαρίου 10: Μαναδέντρι

Χριστόδουλος Κοντοδήμος 
Χριστόδουλος Κόνιαρης 
Πανταζής Σακελλαρίου 
Κωνσταντ. Τζουτζγουλας

δ. Πωλητήριο 1854

Κων. Καπρίς 
Κων. Πρίγγος 
Γεώργ. Ροΰσι 
Χριστόδουλος Σεμπέλος

«Διά τοΰ παοόντος πωλητηρίου εγγράφου, ομολογώ ό υποφαινόμενος Γεώργιος 
Κοντοδτίιιος, δτι εγων είς τήν κατοχήν καί κυριότητα μου εν δσπήτιον τό λεγόαενον 
τΰζ Μπάκενας κείμενον είς τό Μεσοχώριον τοΰ νωοίου Μαναδενδοίου τό οποίον ή -  

γόρασα προ το ιών ετών παρά της κυρίας Ευγενίας X. Γ  κοΰντλα καί συζΰγου τοΰ κ. 
Κωνσταντίνου Κοντοποΰλου, εχον χωρίσματα ανώγια καί κατώγια εννέα άριθ. 9 κα! 
τό όποιον πρότερον συνορίτες είχε, πρός άνατολάς τόν κήπον τοΰ Θεοδώρου Κοντο- 
γιάννη, πρός μεσημβρίαν δέ τό όσπήτιον τοΰ Κατζαδήμα πρός βοράν καί δΰσιν μέ

* Συνέχεια έκ τοΰ τεύχους 287— 288, σελ. 186.
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δημόσιον δρόμον. Αυτό λέγω τό όσπήτιον μέ τήν αυλήν καί περιοχήν του ώς άνω εύ- 
ρέθη θέλων νά εκποιήσω καί ευρών αγοραστήν τίμιον τόν κ. Χρηστάκην Δημητρίου 
έκ τοΰ χωρίου Ζίτσης άφοΰ πρότερον τοΰ έχάρισα καί δυο ποδάρια τόπον απ’ ολον 
τόν γύρον τοΰ όσπιτίου αύτοΰ καί τής αυλής τοΰ έπώλησα διά λίρας όθωμανικάς τρι
άκοντα άριθ. 30 τάς οποίας καί μοΰ έμέτρησεν έπί χείρας. 'Ό θεν από σήμερον έγώ 
καί οί κληρονόμοι μου κηρυτόμεθα διά παντός ξένοι καί αμέτοχοι τοΰ περί ού ό λό
γος όσπιτίου ό δέ κ. Χρηστάκης Δημητρίου αναγνωρίζεται νόμιμος κύριος καί δ κα
θολικός ιδιοκτήτης αύτοΰ μετά των κληρονόμων του, δυνάμενος νά τό κάμη ώς θέλη 
καί βούλεται. Εις πίστωσιν έγένετο τό παρόν πωλητήριον τό όποιον ΰπεγράφη απ’ έμέ 
τόν πωλητήν ίδιοχείρως, μαρτυρήθη καί παρ’ αξιότιμων μαρτύρων.

Έν Ίωαννίνοις τήν 8 ’ Ιουλίου 1854

Γεώργιος Κοντοδήμος βεβαιώ Κωνσταντίνος Μπέλλος
Γ. Μπέτσης μαρτυρώ Ιωάννης Πανταζής .
Δημ. Μ. Μήσος ’ Ιωάννης Τζούτζκαλας
’Αριστείδης Γ. Κόνιαρης Δημήτριος Δ. Κόνιαρης

νε. Πλειστηριασμός (δημοπρασία) 1871

«Μουχτάρηδες και. άζάδες χωρίου Μονοδενδρίου σάς ειδοποιώ δτι τά πέντε κομ
μάτια χωράφια μασκαντάλι διά τό χρέος του νά τά βλάλητε στο μεζάτι καί οποίον 
βγάλη μουστερή νά γράψετε μία πούσουλα καί νά γράψετε τό δνομα τοΰ αγοραστή 
διά πόσα γρόσια καί αμα λάβητε τό παρόν μου νά φκιάξητε τό μεζάτι καί δπως τέ- 

| λος τοΰ παρόντος μετά νά μοΰ στείλετε καί τήν πούσουλα χωρίς άλλο δτι εχω σφιχτή 
διαταγή από τόν Βαληπασιά αφέντην μας».

δ Ζαγώρ Μουδήρης

Τσεπέλοβον 1871 Δεκεμβρίου 22

Τά χωράφια είναι:
—  Στένομα συνορεύει ανατολικά μέ τόν Νούλην Στέαν καί Ρίζον Ζούγκου.
—  Μικρός κάμπος συνορεύει μέ Πέτρον Βασδέκη καί Κώνστα Χασιώτη.
—  νΑνω Ραμνά συνορεύει μέ Ν ίτσενα Πέτσιου.
—  Κάτω Ραμνά συνορεύει μέ τήν ’Ασήμω Καραβέλου.
—  Ζαβροΰχος συνορεύει μέ Ίωάννην Μπασογιάννη ανοοθεν καί κάτωθεν μέ 

Γεώργιον Σακελλαρίου.

στ. Πλειστηριασμός (δημοπρασία) 1873

«Τά κάτωθι τρία κομμάτια χωράφια είς χωρίον Μονοδένδρι τοΰ ’Αριστείδη Γ. 
Κόνιαρη κατ’ άνωτέραν διαταγήν τίθενται είς δημοπρασίαν διά χρέος του. ό βουλό- 
μένος άγοράσαι αυτά ας πλειοδοτήση εντός 6 ήμέρας θά δοθούν είς τόν πλειοδοτή- 
σαντα.

1873 Ίανουαρίου 1η ’ Ιωάννινα
Πρόεδρος μερκές 

, Κομισίου Βεκίλης
(σφραγίδα)
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Χωράφια 1. 29 Ζαβροΰχος
2. 15 Κορδά
3. 24 Λογνό
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Λίρας όθωμανικάς
62. ’ Ιωάννης Κοτλής
63. Κωνσταντίνος Μ. Τσιάντης
64. Γεώργιος Στύλος

ζ. Πωλητήριο 1883

«Διά τοΰ παρόντος πουλητικοΰ ένυπογράφου γράμματος δηλοποιοΰμεν οΐ υπο
φαινόμενοι δτι ό εις Κορνίστον κείμενος άμπελότοπος καί συνορεύων πρός Άνατο- 
λάς μέ τό τοΰ Πέτρου Παρανίκα πρός βορράν μέ τό τοΰ Περικλή Μάϊ πρός δυσμάς 
μέ τό τοΰ Γεωργίου Κόνιαρη καί πρός Νότον μέ τό τοΰ Γ. Μακούση. ό ανωτέρω 
άμπελότοπος ιδιόκτητον κτήμα μου καί ελεύθερος πάσης υποθήκης καί χρέος όμοΰ μέ 
τήν περιοχήν του καί εντός αύτοΰ ευρισκομένων δέντρων καρπερών καί άκαρπων σή
μερον ευχαρίστως καί άπαραβιάστως έπωλήσαμεν πρός τόν Γεώργιον Στύλον διά 
λίρας όθωμανικάς 10. δέκα άτινας έλάβομεν εις μετρητά παρά τοΰ ίδίου. τοΰ λοιποΰ 
αποξενούμεθα ημείς τε καί οί κληρονόμοι μας μεταβαίνων δ ανωτέρω ρηθεις άμπε
λότοπος έν τή έξουσία τοΰ μνησθέντος Γεωργίου Στύλου δεσπόζων καί έξουσιάζων 
αυτός καί οί διάδοχοί του είς αιώνα τόν άπαντα. ΰποσχόμεθα νά πηγαίνωμεν εις τό 
Σον δικαστήριον νά δώσωμεν τόν λόγον μας διά νά ευγη τό (1 ταπί καί υποφαινόμεθα.

Έν Μονοδενδρίω τή 17 Φεβρουάριου 1883

’Αριστείδης Γ. Κόνιαρης βεβαΐώ τά άνωθεν 
Ευγενία σύζυγος Άριστείδου Κόννιαρη 
Γεώογιος Πανταζής μαρτυρώ 
Δημήτριος Στέας μαρτυρώ 
Στέφανος Κατσουλίδης δημογέρων 
Γεώργιος Νησιώτης δημογέρων

Έπικηοοΰμεν τό γνήσιον τής ανω πράξεως καί τών υπογραφών 
Α. Οίκονομίδης Μουχτάρης 
’ Ιωάννης Τάγης Μουχτάρης

η. ’Αναγκαστική πώληση χωραφιού γιά τήν πληρωμή χρέους (1894)

«Δι’ ού οί τε Μουχταροδημογέροντες καί οί παρευρεθέντες χωριανοί Μονοδεν- 
δρίται ύιμηλή διαταγή τής Σεβαστής Κυβερνήσεως πρός πληρωμήν τών καθυστερη
μένων Βασιλικών φόρων τών αδελφών Δημητρίου Άστερινοΰ κατοίκων έπίσης Μο- 
νοδενδριτών ποό πολλοΰ δέ άποδημούντων, σήμερον κοινώς καί δμοφώνως πωλοΰσιν 
είς τήν κυο. Άγάθην πρεσβυτέραν ιερέως Στεφάνου τό είς θέσιν Κόντου τής περι- 
φερείας Μονοδενδοίου ιδιοκτήτου τών ρηθέντων αδελφών Κλαδερόν, τό συνορεΰον 
πρός Ν. καί Α. μέ τό τοΰ Γούλα Ρούση ποος Δ. μέ τό τής Σοφίλης καί πρός Β. μέ 
τό τίϊζ Ευγενίας Κότσιου καί Στυλογιαννίνας διά λίρας όθωμανικάς άριθ. 5 πέντε, 
ας έμέτρησεν ή ειρημένη Ά γάθη  είς τήν δηιιογεροντίαν καί κηρύσσεται άπό τοΰδε 
ανενόχλητος ιδιοκτήτρια έπί τοΰ ως ειρηται κλαδερού. Όψέποτε δέ φανή τις τών α
δελφών Άστερινοΰ καί κάμη κατοχήν έπ’ αύτοΰ όφείλη ri Κοινότης νά έπιστρέψη τή 
Ά γάθη  τό ποσόν τών πέντε λιρών έκ τοΰ ταμείου τής Εφορείας τών Ελεών ανεν 
αντιλογίας.

Έπί τούτω έγένετο τό παρόν πωλητήριον καί ιιπογραφέν καθ’ όλοκληρίαν ισχύει 
ώς έγένετο έν Δημοσίω γραφείω πρός ασφάλειαν τής άγορασάσης.



Έν Μονοδενδρίω τή 30 Μαρτίου 1894

01 δημογέροντες 
Θεοχάρης Γ. Πανταζής μαρτυρώ 

Π. Μπέλλος 
"Αριστείδης Κόνιαρης 

Ματθαίος Γ . Πανταζής
■ Γεώργιος Στύλλος

Οί χωριανοί 
Γεώργιος Πανταζής μαρτυρώ 

Στέφ. X. Κατσουλίδης 
Κων. Καραβέλης 

Κων. X. Ζωγράφος 
Στέφανος Τσιάντης 

Γεώργιος Κοντοδήμος 
Γεώργιος Κ. Νησιώτης

II. ΠΡΟΙΚΟΣΥΜΦΩΝΑ

α. Προικοσύμφωνο έτους 1859

' «Είς δόξαν Χριστού καί τού αγίου Μεγαλομάρτυρος Προκοπίου.
»Διά τού παρόντος προικοσυμφώνου εγγράφου, δηλοποιούσιν άφ ’ ένός ή κυρία 

Γεώργαινα Κοντογιάννη μετά τού υιού της Κίονσταντίνου, καί άφ ’ ετέρου 6 κύριος 
Στέφανος Γ. Σαψάκης δτι ή μέν εχουσα θυγατέρα ενήλικον τουνομα ’Αγαθή, δ δέ 
διανύων τό στάδιον τής ώριμου ηλικίας, ευχαρίστως έσυμφώνησαν ινα ό κύριος Σ τέ
φανος συνέλθη μετά τής ’Αγαθής είς γάμον πρώτον.

» ’Αμφότερα οθεν τά μέρη άπονείμαντα άλλήλοις τάς έκ ψυχής καί καρδίας εύ- 
χάς καί ευλογίας, άκολούθίος ή κυρία Γεώργαινα μετά τού υιού της Κωνσταντίνου, 
δίδουσι διά προίκαν τής θυγατρός των ’Αγαθής τά ώς εφεξής μετρητά τε καί φο
ρέματα.

»Είς μετρητά γρόσια τόν Ά ριθ .: 6.000 εξ χιλιάδας.
»Είς φορέματα, τήν πρώτην νυμφικήν στολήν συνισταμένην άφ’ εν φόρεμα κορ

δόνι μετάξινον μέ τό κοντόν του μίαν Σαλταμάρκαν ρουχίνην γενομένην μέ μήλον καί 
μίαν φλοκάτα μοσχοπολιάνικην μέ σπατέλαν κεντημένον, ενα φουστάνι μέ τό κοντόν 
του, ενα δημοκατόνα ομοίως φουστάνι, δύο γιλέκα κοντομάνικα, τέσσαρα υποκάμισα 
έξ ών τό εν μέ λαιμομάνικον μετάξινον, τά δύο λινά καί τό αλλο άπό φραγκοπάνι, 
τέσσαρα μανδύλια, έκ τών όποιων τό εν μετάξινον καί τά λοιπά Βιέννης καλά, δύο 
φέσια, μία ζώστρα, ενα τεστέ κουμβία αργυρά, ενα κλαγκρί ομοίως άργυρούν, ενα 
φλοιωτόν μέ σιρήτια καί τό σύνηθες κρε66ατοστρώσι συγκείμενον άπό δύο στρώματα 
οψεο)ς, δύο παπλώματα σινδονιασμένα, δύο μαξυλάρες μίαν βελέντζαν καλήν καί ενα 
σρπέτι Ίωαννίνων.

"Όλα ταύτα δίδει είς προίκαν τής θυγατρός της Α γαθής ή κυρία Γεώργαινα 
μετά τού υίού της, μέ ολην τήν εύχαρίστησιν καί τήν μητρικήν της ευχήν ατινα πα
ραδέχονται καί παρά τού γαμπρού της Στεφάνου, ό δέ πλουσιόδωρος Θεός νά χαρίση 
Ας τούς Νυμφίους ολα τά άγαθά τής παρούσης καί μελλούσης ζωής, διά πρεσβειών 
τής ύπεραγίας Θεοτόκου καί πάντων τών Ά γιων. Αμήν.

Τό παρόν συνετάχθη είς δύο ομοια, Τνα βαστα «νά εν έκαστον μέρος, έν οίς καί 
ύποφαίνονται:

Έν Μαναδενδρίω τήν 16: Μαΐου 1859

Γεώργαινα Κοντογιάννη βεβαιώ 
Κωνσταντίνος υιός της 
Στέφανος Δ. Σαψάκης.



β. Προικοσύμφωνο £τους 1874

«Εις δόξαν Χριστού καί είς τιμήν τοΰ 'Αγίου Μεγαλομάρτυρος Προκοπίου
καί πάντων των 'Αγίων αμήν.

»Διά τοΰ παρόντος προικοσυμφώνου εγγράφου δηλοποιοΰσιν ο'ι υποφαινόμενοι 
άφ ’ ενός μέν ή κυρία ’Αλεξάνδρα Χριστάκενα άφ’ έτέρου ο αϊδεσιμώτατος παπα 
Στέφανος οτι ή μέν ε'χουσα υιόν ενήλικον τόν κύριον Δημήτριον, ό δέ θυγατέρα όνο- 
μαζομένην Άθηνά, ευχαρίστως έσυμφο>νησαν ινα ό κύριος Δημήτριος συνέλθη μετά 
τής ’Αθήνας, εις γάμον πρώτον. Άμφότερα δθεν τά μέρη άπονείμαντα άλλήλοις τάς 
έκ ψυχής καί καρδίας εύχάς καί ευλογίας, ακολούθως ό κύριος Παπαστέφανος δίδει 
διά προίκαν τής θυγατρός του ’Αθήνας τά ώς εφεξής μετρητά τε καί φορέματα.

Είς μετρητά λίρας όθωμανικάς τόν άριθ. 80 όγδοήκοντα. Είς φορέματα, τήν 
πρώτην νυφικήν στολήν, συνισταμένην άφ ’ εν φόρεμα κορδόνι μέ τό κοντόν του, άφ ’ 
εν ύποκάμισον μέ λαιμομάνικα μετάξινα, άπό μέσα σαλταμάρκαν ρουχίνην γουνια- 
σμένην μέ σαμούρα, άπό μίαν ζώστραν μετάξινην άφ’ εν μανδήλι όμοίως μετάξινον 
τοΰ χεριού καί άφ’ εν φλοκοτόν μοσχοβολιάνικον μέ σπατέλαν κεντισμένην. Δευτέ
ραν στολήν άφ ’ εν κορδόνι κατώτερον τοΰ πρώτου μέ τό κοντόν του, άφ’ εν φλοκοτόν 
μοσκοβολιάτικον μέ γαϊτάνια, μίαν σαλταμάρκαν ρουχίνην γουνιασμένην μέ μήλον 
κόκκινον τρίτην στολήν άφ’ εν φουστάνι άπό καομέρι μέ τό κοντόν του άφ’ εν φλοκο
τόν μέ σερέτια φκιαστικόν αλλα φορέματα εν ρούχον φραντζέζικον μέ γελέκι, τρία 
υποκάμισα μέ πανί άμερικάνικον, τρεις τζοβρέδες άσπρους τού χεργιού, δύο μανδήλια 
πολίτικα καί δύο τής Βγένας, τρία κόκκινα χειρομάνδηλα προσέτι μία φούστα καί 
Ινα φουστάνι άπό τζεκμέ μέ τής παπαδιάς. Καί τό σύνηθες κρεβατοστρώσι συγκεί
μενον άφ ’ εν στρώμα ρούσικον γεμισμένον μέ χόρτον, άφ’ εν σελτέν άπό δαμάσκο γε- 
μισμένον μέ βαμβάκι. Τέσσαρα προσκέφαλα δύο έξ αύτών άπό δαμάσκον μέ βαμβάκι 
γεμισμένα καί δύο άλλα άπό άνδιάνα γεμισμένα όμοίως.

Δύο έφαπλίόματα Σερρεσιώτικα συνδονιασμένα μία βελέντζα καί κασόνι Ίωαν-
VIVOJV.

'Ό λα  ταΰτα δίδει διά προίκαν τής θυγατρός του ’Αθήνας ό αϊδεσιμώτατος παπα- 
Στέφανος μ’ δλην τήν εύχαρίστησιν καί πατρικήν ευχήν καί ευλογίαν του άτινα 
παραδέχονται και παρά τής κυρίας ’Αλεξάνδρας καί τοΰ υίοΰ της κυρίου Δημητρίου,
6 δέ πλουσιόδωρος Θεός νά χαρίση είς τούς νυμφίους δλα τά αγαθά τής παρούσης 
καί μελούσης ζωής διά πρεσβειών τής ύπεραγίας Θεοτόκου καί πάντων των 'Αγίων. 
’Αμήν.

Προστίθεται προσέτι και μία γίδα καί μία προβατίνα.

Τό παρόν συνετάχθη εις δύο ομοια "να βαστά άνά εν έκαστον μέρος έν οΐς καί 
ύποφαίνονταΐ.

Έν Μονοδενδρίω τή 29 ΙΟΤΝ . 1874

Στέφανος ίερεύς υποδέχομαι τάνωθεν Δημήτριος Χρηστάκης
’ Αλεξάνδρα Χρησάκενα δέχομαι τάνωθεν δέχομαι



ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ

ΠΑΛΑΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΚΟΝΙΤΣΗΣ*
Ετος 1860 

(Επιγραφή σέ εξώφυλλο παλαιού Τριωδίου Κονίτσης)

Ό  Γράψας ό ήδιος Παππά σταυρός εύημέριος καί έπητροπεύοντος ό Κύριος 
Γεώργιος Μίτζου λιάπα. Καί συνδρομυτής διά τό παρόν Τρηόδιον Δηλαδή δέσιμον 
ό Κύριος ’Αναγνώστης Χριστοδ. φακή. Παππά σταυρός Γράψας α. ω. ξ  =  I860

’Απριλίου Β ' =  2

”Ετος 1860 
(Τμήμα άπό έγγραφο διαζυγίου)

ίδέ διά τής παρανομίας όπου ήτον στεφανωμένος μέ τήν δευτέραν έξα- 
δέλφην (του) όνομαζομένη βασιλική θυγάτηρ φάνη βάσου οί όποιοι κατά τούς θεί
ους καί ιερούς νόμους εκολύοντο καί ήτον ασυγχώρητοι, σήμερον κατά νόμον ελαβον
τήν διάλυσιν εις τό έξης νά μείνουν διαλελυμένοι οι δυο παρρησία............

1860 άπριλλίου 2 2 ...........

Ετος 1861 
(Χρεωστική ομολογία)

γροσηα 85 ογδοϊντα πεντε εδανιστικα έγό ο μίτρος Χρίστου παρα του γιανη 
ζισι τα οπηα κε να τρέχουν μέ τόν διάφορον τους τά δέκα έντεκα καί μισόν τόν. 
χρονον όσος κερος περασι έχο νά τα ευχαριστησο χορίς λογον ενάντιον καί ύποφε- 
νομε 1861 αυγουστου 15 κονιτζα μιτρος Χρίστου ηποσχομε τανοθεν.

I ’ Ετος 1862
(Απόδειξη ένοικίου)

20 ήτη ηκοση γροσηα γυανη μηρα δοθεντον ης ιμπραχήμ χότζα τα οπηα ήνε 
απο τό ενικηον του αργαστηργου «πο αυγουστου προτην εος τελη γεναρήου αρχής 
το*' εξήντα δυο κε οχη αλο γεναρήου 30 κόνιτσα

εγο δερβησης χασανης 
(σφραγίδα τουρκική)

Σ\τ\’έχεια έκ τοΰ ΚΔ' τόμου, σελ. 790.



«ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ»

(Τρεις ομολογίες χρέους)
γρόσια 269 προτον κηστη απρηληου ηκοση .
γρόσια 269 δεφτερον κηστή μαγηου προτη.
538 ητι πεντακόσια τριαντα οχτο γροσια προς πέντε γροσηα το πεσληκη χρε

οστο εγο ηποψενομενος νηκολα πεζας βηλαχος να μετρισω ης δηο κηστηα ος ανο- 
θεν ψενοντε ης τιν δηαταγην Κουρπεγη Ταλιπεγη Κονητζα τα οπια γροσηα ηνε
απο μπλι μιρι του τζελεπι τον γιδιον προβατον μου ηποσχομε να πληροσο αυφτα ος
ανοθεν ηπομεν ης δηο κηστηα (δόσεις) απροφάσιστος παρελθουσης απο τιν ανοθεν 
διορηαν ηποσχομε να πληροσο τοκον σαραφικον εος τελιαν ξεπλιρομην κε ηποφε- 
νομεν

862 τις 23 μαρτιου
νηκολας πενζας βηλαχος ηποσχομε τανοθεν μη ξέροντας γραματα του έγραψα 

εγο ο θανασουλας κε μαρτιρο σανοβον
λαμπρός Ταφλης απο σανοβο μαρτιρας 
βασηλης ηκονομου μαρτηρας
Γροσια 1800 ητοι χίλια όκτακόσια έδανίστηκα εγώ ό ύπωγαιγραμένος παρά 

τόν κύριον νικόλαον μπαζονκα τά οπία Γρόσια νά τρέχουν μαί τόν διάφορόν τους 
δεκαπέντε τά έκατω τόν καθέκαστον χρόνον και διά τοϋτω έγραφι ή παρούσα και 
ύπογραφαιτε

1862 τη 3 Αύγουστου Καβασιλα 
(υπογραφή δυσανάγνωστη)

Γροσια 200 ητοι διακόσια εδανίστιν εγώ ό ΰποκάτωθεν γαιγραμαινος παρα 
τόν νικόλαον μπαζοΰκαν τά οπία διά χάρεις φιλίας έως τιν πρότι του άγιου Λιμι- 
τρίου νά τά δόσω χωρ'ις τινός προφάσεος και διά τοΰτο έγραφι ή παρούσα διά σι- 
γωριάν του ύποφένεται διά χιρός μας 1862 τη 29 Αύγουστου

Ό  Παπαιωάνις έφιμαίριος τοΰ αύτοΰ χωρίου (Καβάσιλα) μαι λώγον τόν υπέ
γραψα και μαρτιρώ

Ετος 1862 
(Προικοσύμφωνο άπό τήν Κόνιτσα)

γροσια

t εις τό όνομα τής αγία τριάδος
» προικοσιμίωσης τής ανης θυγατρός ’Αναστασίου Δ. προφύρι μέ νόμιμον άν- 

δραν τόν κ. Νικόλαον Χρήστου ντόβα είς πρότον γάμον.
πρώτη φορεσιά 

1 μία γγοζιόκα γουνομένη μέ σαμούρι καί πίσω ποντίκι
1 i-να φοστανι τζίανφετζι
2 δύο αντερί καί γυλέκι τζιανφεζι μησα 
1 ενα τουμάνη γγιζί άκέρεο
1 μία σαλταμάρκα κοτζιαμπή μέ μιλόγουνα δεύτερι φορεσιά 
1 Ινα πιρπιρι
1 £να φοστάνη κοτνί
2 αντερί καί γιλέκι μισό γγίζι 
1 ?να τουμάνι μισογγίζι 
1 μία σαλταμάρκα μέ μανίκια τρίτη φορεσιά

γροσια

»
»

592 
260 

64 
164,20 
130,30 
480 
140 

55 
60 
10
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1 μία γγοζιόκα γουνωμένη μέ ποντίκι
2 φοστάνια ιντιάνα .
1 Ενα τουμάνι πανίτικο βαμένο
1 Ενα άντερογέλεκο πέλο .
2 δύο γελέκια 
1 φοτάς Ενας
1 μία (κόπτζα;) μάλινη
2 δυο μαντήλια
1 Ενα βρακοπουκάμισο μισό περαντζιάνι πεθερικό 
1 Ενα δμοιον νούνου 
1 Ενα δμοιον γαμβρού
1 Ενα δμοιον άνδραδέλφου
4 τέσσερα ποκάμισα ζμιχτά νήμα
4 τέσσερα δμοια κατώτερα
2 δύο μαντήλια ,
3 τρία τζεπομάντηλα ·
6 εξ ζεβγάρια τζεράπια
1 Ενα ζεβγάρι κορδέλια λοστρίνια
5 πέντε μαντίλια διά δόρες 
Κρεβατοστρωση
1 ενα πάπλομα μαζί μέ σιντόνι
1 ενα στρώμα γιομάτο μαλί
2 δύο μα,ξιλάρες γιομ. μαλί 
1 ενα σιντόνι πιριντζέδικο
1 Ινα πανίτικο '
2 σεπέτι μεγάλο καί μικρό

γροσια
»

»

»

»
»

»
»

203
10
20
18
10

6,20
7

14
10
10
10
10

200
120

15 
1,20

30
33

160
100

32
64
12

144

Εις μετρητά 59 πενήντα ένέα μεντζήτια χρυσά προς 112,20 τό Ινα, Ικατόν 
δώδεκα καί μισό 6.630 γρ. 'Όλα γρόσια δώδεκα χιλιάδες καί πενήντα δύο πασάδες 
καί δέκα 12.052,10

1862 9μβρίου 3 Κόνιτζα

παναγιώτης Χρίστου ντόβα μαρτιρώ 
Κοσταντής Γιόργη τόδουλου μαρτιρώ
κόστας ζιτραβου μαρτιρώ .

; Βασίλιος I. Πασχάλη μαρτιρώ.

1862 άπόδειξη ψοροεισπράκτορος

γρόσια 16 δεκαξη απο σεχη χαλήλη 
γρόσια 59 πενήντα ενηα δημητρι γκοτζο
75 Εύδομήντα πέντε γροσηα ελαβα απο τα ανοθεν ονοματα απο καϊλη λατο- 

βουνη απο μηραδηο ημλακιου οχη αλο

’ τήν 28 Ιοβρηου 862 κονητζα
ο μουλτεζημης αληκος 
(σφραγίδα Τουρκική) .

II  *

»



«ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ»

'Ετος 1863 
(Χρεωστική όμολογία)

Ά ριθ . 100 ήτοι εκατόν μετζήτια χρυσά πραγματικά έδανήσθημεν οΐ υποφαι
νόμενοι Δημήτριος Γκότζου και υιός Αημητρίου γγότζου Σπύρος, διά κοινόν ημών 
λογαριασμόν, από τόν Κώστα Παππά τά όποια ΰποσχόμεθα νά πληρώσωμεν άπρο- 
φασήστως, εις τόν ίδιον, ή είς τήν διαταγήν του, καί εις τήν πρώτην ζητησίν του, 
μέ τόν συμφωνηθέντα ετήσιον τόκον, προς δεκαπέντε τοΐς εκατόν, διό έδόσαμεν τήν 
παρούσαν μας δμολογίαν είς αυτόν ενώπιον των κάτωθεν μαρτύρων καί ΰποσημει- 
ούμεθα ίδιοχείρως έκαστος.

τήν πρώτην Ιανουάριου 1863 Κόνιτζα
δημητρις κοτζου ηποσκομαι τανοθεν
Σπόρος Δημητρίου γκότζου υπόσχομαι τάνοθεν Γροσια.
γηοργηος βασηληου τζογκα μαρτιρο
Μιχαήλ σπανός μαρτιρο

’Έτος 1863 
Διανεμητήριο περιουσίας στό χωριό Βούρμπιανη

Οί υποφαινόμενοι τρεις αδελφοί Νικόλαος ’Απόστολος καί Χρίστος (αντιπρο
σωπευόμενου τοΰ Χρίστου άπό τόν ’ Απόστολον) υιοί τοΰ Ζήκου Τζούκαλη οίκειοθε- 
λώς καί ευχαρίστως έμοιράσαμεν τήν πατρικήν καί αδελφικήν μας περιουσίαν κινη
τά καί ακίνητα ώς ακολούθως:

»Τό όσπήτιον τό πέρα μέρος προς τούς Μαντζακάδες κάτω άπό τόν κήπον τόν 
όνταν καί τό φουρναριό τά πήρεν ό Νικόλας καί τήν διάβα τήν εχει άπό τό μέρο; 
του, τό δέ άλλο δσπήτιον ολόκληρον τό έπήραν ό αποστολής καί Χρίστος όμοΰ ue 
τήν διάβαν άπό τό μέρος τους, ό τοίχος άπό τόν όντάν καί φουρναριό (τοΰ) νικόλα 
είναι μισιακός.

»Μπακιρικά, βαένια καί λοιπά βανταλίκια τοΰ όσπητίου έιιοιράσθησαν δλα έξ 
ίσου εις τρία, καθώς καί χωράφια έν γένει καί έπήραν δ κάθε £νας τό μερίδιόν του. 
λέγομεν τά περισσότερα Χαρίτζια. Τό καζάνι τής ρακής τό έπήραν ό τόλης καί ο 
Χρίστος, τό καντάρι βαρυές καί λουστόν τά έπήρεν ό νικόλας όμοΰ καί άλλα μικρόν 
λόγου άξια έπήραν τά δυο μέρη.

»Τά έξω αμπελοχώραφα τά έμοιράσαμεν μέ αντιγραφή ΰπογραμένη καί έκα
στος τών αδελφών έ'χει εις χείρας του τήν ποΰσουλαν ΰπογραμμένην καθώς ήτο εις 
τήν εξουσίαν των.

Τά όσπητότοπα έξω είς τοΰ Γεώργι λάμπρου τό όσπήτι κάτω μέ πρασόκηπον 
καί τόν κήπον είς τό μπατάνι καί τόν άλλον κήπον είς τόν λάκο κάτω τά έπήραν ης  | 
τήν εξουσίαν τους ό Απόστολος και Χρίστος. “

Τά αλώνια καί καλύβας όμοΰ μέ ύλι(κόν) πλάγι δπου εχει καί μέ τόν κήπον 
καί άμπέλι πλησίον τοΰ άλωνιοΰ καί καλΰβας μούσιου καί τόν λαχανόκηπον επάνω 
από τήν στράταν όπισθεν τοΰ Προδρόμου ('Α γ. Ίωάννου) τά έπήρεν ο Νικόλας είς 
τήν εξουσίαν του. Τό σέλιον δλον τό πέρα άπό τόν λάκον, τό έπήραν ό αποστολής 
καί Χρίστος εις τήν εξουσίαν των. Οί δύο κήποι επάνω είς τήν αγίαν Παρασκευήν 
είναι είς τήν εξουσίαν τοΰ Νικόλα, τόν δέ κοινόν τόπον δπου έχουν μέ τόν Μίτση 
Μοΰσιον νά τόν μοιράσουν εξ ήμισίας μισόν ό Νικόλας καί μισόν οΐ δύο αδελφοί α
πόστολος καί Χρίστος, καί νά έχουν οί δύο αδελφοί τό δικαίωμα νά βγάλουν πέτραν



v '  /  »  r ·> > f n  » '  t \ 5 »  \ _  /  - Λ  <δια κτισιμον οσπητιου των απο ολον τον χοινον τοπον, και αφου τον μοιράσουν ο
Ν /Λ \ f  \ \ ^ \ \ f \ '  fV  \ \ ίικολας να τταρη το μισόν απο το μέρος του να το σμιξη με τον κήπον του.

Τά έτοιμα σανίδια ταβανιών νά τά δώση ό αποστολής τοΰ νικόλα επειδή θέλει 
τά χρειασθη είς μερεμέτια, καί δι’ δσα έχάλασαν σανίδια ό νικόλας κοινά γιά τήν 
σκάλαν καί πόρταν καί οτι άλλα σανίδια είχαν κοινά, νά ύποσχεθή δ νικόλας νά τά 
φέρη των δυό αδελφών αποστολή καί Χρίστου εως τά τέλη τοΰ ερχομένου ’ Ιουνίου 
μηνός.
* Τά πράματα τά έμοιράσαμεν ώς έξης, τό μουλάρι καί τό μελισό βόϊδι τά πή
ραν ό αποστολής καί Χρίστος, τό μαύρο βόϊδι, τό ζοντόβολον καί μιά προβατίνα μαύ
ρη τά έπήρεν ό νικόλαος, τά δέ λοιπά σφαχτά δπου εΐναι είς τήν λάρισσα καί φοράδα 
καί 10 δέκα γίδια είς τό χωριό λοζέτζι έμειναν αμοίραστα καί δσα εύρεθοΰν νά τά 
μοιράσουν έξ ίσου.

Οΰτω έγιναν δύο παρόμοια νά βαστά εν ό Νικόλαος καί εν δ απόστολος καί 
Χρίστος πρός ενδειξιν καί υποφαινόμεθα.

Τή 25 φεβρουαρίου 1868 Βούρμπιανη.

» Νικόλαος Ζ. Τζούκαλης βεβεό τά άνοθεν
»άποστολης και χριστός βεβεονομε τα ανοθεν ■
»Κωτούλας Α. Παπαιωάννου μαρτυρώ 
» Ί . Άποστλοίδης ιατρός μαρτυρώ 
»Ί(οάννης παπατζημου μαρτηρο 
»δήμο πεκουραρις μαρτηρο 
»Χαρηση ζηκο τσοπάνος μαρτιρο

Ύ.Γ. Προσέτι σαφηνίζεται δτι επειδή δ Νικόλας κατά προτίμησιν τών εκδουλεύ
σεων του εις τό σπήτι ώς μεγαλύτερος αδελφός, λαμβάνει............καί τόν κήπον δπου
εχομεν άμοίραστον μετά τοΰ μίτζη καί ζήκου μούσιου είς τήν αγίαν παρασκευήν ώς 
άνωθεν διαλαμβανει, όμοΰ δέ οί δύο αδελφοί απόστολος καί Χρίστος αποξενούμεθα 
όλοκλήρως άπό τόν κήπον τής άγιας παρασκευής λαμβάνομεν εν μέρος τοΰ μπαϊρίου 
εις τά αμπέλια τοΰ ποταμοΰ (ή ποταμιάς), ενα ξιφάρι τακρινό κλήματα 150 άπό τό 
σόσιμον κάτω τοΰ άμπελιοΰ καί κάτω ώς τό αυλάκι τοΰ πότου, άπό τό άλλο τό μέρος 
ή πέτρα καί κατ’ ευθείαν τοΰ άμπελιοΰ, καί άπό τό άλλο μέρος άπό τά πεζούλια άμ- 
πελιών καί εως τά ίσα τοΰ άμπελιοΰ στήν ευθείαν γραμμήν, τάς φούρκας τάς οποίας 
εχει τραβηγμένες ό αποστολής εξω άπό τό πεζούλη δέν θά τές σάλέψη, άλλας δμως 
δέν δικαιούται ό άπόστολος νά βάλη, ό νικόλας δέν δύναται νά καλλιεργήση τόν τόπον 
αυτόν διότι ξεκόβεται δ τόπος τών έπάνω άμπελιών, Οά φυτέψη μόνον δεντροφιτήαν 
καί κλήματα πέργουλα στά πεζούλια, ό νικόλας δέν εχει τό παραμικρόν ξέχωρα άπό 
τόν άλλον τόπον εξω άπό τό αμπέλι του δηλαδή άπό λάκον είς λάκον καί κάτω εως 
είς τό νερόν εο>ς εις ποταμιά δλοσχερώς δουλεμένον καί άδούλευτον τόπον, έκτός μό
νον τοΰ άμπελιοΰ του ενα ξιφάρι τόπον πού εΤναι απ’ εξω  καί έπάνω άπό τό αμπέλι 
του πρός τοΰ τέρτζη νά άνοιξη καί κάτω ή πλαγιά άπό τό άμπέλι του καί ξιφάρι τής 
δενδροφιτήας δέν εχει παραμικρόν δικαίωμα, είναι δλα τών δύο άδελφών αποστολή 
καί Χρίστου καί υποφαινόμεθα κατά τήν ίδια ήμερομηνία.

Νικόλαςο Ζ. Τζούκαλης βεβεονο τα ανοθεν 
αποστολής κα» Χρηστός βεβεονο τανοθεν 
Παπαδημήτριος Παπασωτηρίου μαρτηρώ 
ΙΙαπαζήσης Τζοτζόπλος μαρτιρώ 
Ίοχχννης ΙΙαπατζήμου μαρτυρώ 
Κωτούλας Λ. Παπαϊωάννου μαρτυρώ



'Έτος 1863 Χρεωστική όμολογία (συμφωνητικό)

500 γρόσια, ήτι πεντακόσια γρόσια υποσχόμεσθεν ή ύποφενόμενη νά δόσομεν 
είς τόν Χρίστον θεοδώρου διά τό βουνόν όνομαζόμενον πλάγια τό μερίδιον τό χανι- 
κέζικων καί αί>τά έ'χωμεν νά τά έμπάσομεν εις τρία κήστια άλληλεγγίως. τό πρότον 
κήστι άρχινά νά δοθή την πρότι ’Ιουνίου τό δεύτερον τήν πρότι ’ Ιουλίου καί τό τρί
τον πρότι αυγουστου υποσχόμεσθεν νά τά δόσομεν είς τήν προθεζμία τους χορ'ις πρό- 
φάσες καί λύποντας από τήν διορίαν νά τρέχουν μέ τόν διάφορόν τους Νόμιμον καί 
ύποφενόμεσθεν καί ενα άρνή, ύποφενόμεσθεν.

Κόνιζτα τη 23 ’Απριλίου 1863 τρεις

»δημητρις γκοτζου ηποσκομαι τανοθεν 
»γιάνης νότα πέτρου υπόσχομαι τάνοθεν 
»στέργιος βλάχος υπόσχεται ώς άνωθεν 
»θεοδώσης Μηχαήλ παρών υπόγραψα καί μαρτυρώ.

Πωλητήριο του έτους 1863

Διά τοΰ παρόντος ποΛητηρίου γράμματός μου ό υποφαινόμενος Ρουστέμης Ίμ- 
πραΐμπεγη τζιάτζη από Μπαλοβήζδα δηλοποιώ δτι τό είς θέσιν λιατοβοΰνι κείμενον 
πατρικό χωράφι μου όνομαζόμενον βαρκό καί συνιστάμενον από στρέμματα ταχμηνά 
εννέα άριθ. 9 καί συνορεύον από τό εν μέρος μέ τό τοΰ άχμέταγα Ζιάκου, από τά 
δυο μέρη μέ τό αύλάκι δπου ποτίζεται ο κάμπος, καί από τό άλλο μέ τοΰ ρεούφμπεγη 
όρχάνμπεγη καί παιδιών Μιχαήλ Μάντζιου. αυτό λοιπόν τό χωράφι ώς πατρικόν καί 
ίδικόν μου κτήμα ευχαρίστως καί άβιάστως σήμερον τό έπώλησα είς τόν Ίμπραΐμην 
Όσμανη τζιάμην Κονιτζιώτην διά γρόσια τό ολον χίλια άρ. 1000. τά οποία καί ελα- 
βον επί χεΐρας σώα καί άνελιπή. ’Όθεν από τήν.σήμερον καί είς τό έξης τό χωράφι 
αυτό μένει τέλειον κτήμα τοΰ ρηθέντος Ίμπραΐμη τζιάμη, καί έγώ λαβών τό άνω πο- 
σόν γράσια μένω άλλότριος καί ξένος χούρίς νά μείνη πλέον είς εμέ τό παραμικρόν 
δικαίωμα αύτοΰ τοΰ χωραφιοΰ. αν δέ ποτέ κανείς ή συγγενής ή καί δποιος άλλος ή
θελε τόν ζητήση νταβήση καί ζημκόση διά τό χο^ράφι αυτό υπόσχομαι νά τόν άπο- 
ζημιώ εως τόν παράν άπροφασίστως, καί μάλιστα διά άσφάλειάν του περί τής άπο- 
ζημιωσεώς του ταΰτης τοΰ έβαλα καί μαληνά κεφίλην τόν υποφαινόμενον λαμπρόν 
Ντάφλην Σανοβίτην. προς τουτις ΰπόσχομε νά παρουσίασθώ είς τό ένταΰθα 'Ιερόν 
Χουκιμέτι καί δώσω τό ΐκράρι μου συνοδευόμενον μέ τό Ίσιλιάμι μου διά νά πάρη 
καί τό νομικόν ταπί. διό έγένετο τό παρόν γραπτόν πωλητήριόν μου ΰπογεγραμένον 
καί βουλωμένον παρ’ έμοΰ καί μαρτυρημένον παρά των υποφαινομένων τίμιων μαρ
τύρων καί υποφαίνομε

• 1863 τρεις α υ γ ο υ σ τ ο υ  13 Κόνιτζα
ρουστέμ τζάτζΐ} ηποσκομε τανοθεν 

(σφραγίδα τουρκική) 
λαμπρός νταφλη απο σανοβον ημε ενκιητης 
πλιροτης ος ανοθεν 
φετη κηαζιμ παρόν
αχμέτ καραπανου μαρτηρο δια χήρος Χρίστου Χαρισι όστις κε μαρτηρω 
(Σημείωσις: 'Ό πως βλέπομε καί οι μουσουλμάνοι Κονιτσιώτες συνέτασαν τά 

έγγραφά των στην Ελληνική γλώσσα καί ελληνικά υπέγραφαν διότι αυτή ήταν ή μη
τρική των* δέν έγνώριζαν καθόλου τουρκικά). ,



Δύο άποδείξεις του έτους 1863

97,20 ητη ένενηκοντα έπτα καί μησό γρόσια ελαβα από δημήτρη νκότζου δηά 
τήν κηνοπήνησι δπου εχη εις τόν νηκολα νκοτζου και νά τά περάσομεν ής τήν όμο- 
λογηαν

1863 86ρίου 6 Κόνιτζα 
Παύλος κα (μάνα;) ,

190 έκατον ένηνηντα οκαδης καλαμπόκι δέκατο θελη ο ζησης παπαζησης απο 
χοραφει φρακσος κο. . .  πεκυρη λαβήν. . .  3 . . .  φασόλια

863 αυδημιτρης 19 μεμορης σουλεημάνης

. ’Έ τος 1864 μία άπόδειξη

γρόσια 51 πενινταενα ελαβα απο νικολα κακαραντζα δια στρατολογίαν σινε ο- 
βδομινταηνια .

864 15 Φεβρουάριος ταξιλταρης σαγιτις

’Έτος 1864 ’ Ιατρικός λογαριασμός

νΕτος 1863 λογαριασμός τοΰ Κυρίου Δ. γκότζου

|:

20 φλεβοτομίαν . . 
» ’ Ιατρικόν
21 ’Ιατρικόν
22 ’ Ιατρικόν
23 ’ Ιατρικόν .

ν Γρόσια 5
»  . 6

5
» 7

6
24 Χάπια , » 6
25 Χάπια ' » 6
26 Χάπια » 6
27 ’ Ιατρικόν 7
28 Χάπια » 6
29 ’ Ιατρικόν
30 ’ Ιατρικόν . 

1 ’ Ιατρικόν

7
» 7

7
2 26 σκονάκια » 13
6 30 σκονάκια . 15
9 ’ Ιατρικόν Βασιλάκη » 5

10 Χάπια ίδιου 7
11 30 σκονάκια » 15
14 ’ Ιατρικόν Βασιλάκη 

42 έπισκέψεις
» 6

210
φάρμακα κα! επισκέψεις άπό τό 861 » 54,20

Τετρακόσια εξ γρόσια 406,20

τή 15 Μαρτίου 864 Κόνιτσα 
I Ό  ’ Ιατρός

’ Ιωάννης Μιχαηλίδης



’Έ τος 1864 ένοικιαστήριο βοσκοτόπου

δίνομεν τόν τεσχερέ μας ημείς ηλιακά σαϊμπήδες τοΰ μίτρου γκότζου τοΰ έδό
σαμεν τόν κισλάν εις τό λιατοβοΰνοι τό χορτάροι καί κλάδοι διά νά βοσκίσουν τά γι
δοπρόβατά του από άγιον γιόργιον ώς άγιον δημίτριον τοΰ έδόσαμεν τήν λάζιναν καί 
παλαμαΐτικο. διά τήν βόσκισιν ύπόσχομε νά πλιρόσο γρόσια 300 ήτι τριακόσια, έχουν 
νά βοσκίσουν τά γιδοπρόβατά μου χορίς λόγον προψάσεος καί ύποφένομε 1864 Απρι
λίου 23 κόνιτζα

Τ .Σ . υπογραφή Τουρκική
Σελήμ................  ·
Νικόλας μηχαήλ.
Σέχ Χαληλης ημίν με γροσια τρακοσια το λατοβουνη κε λαζηνα να πανομε τα 

πρόβατα μας να πανομεν να το μιρασομεν γιά μισόν τόν κισλά. . . .  να πλιρονετε. . . .

1864 ένοικιαστήριο - ομόλογο

96 ητι ενενιντα εξη γροσια χρεοστο εγο ηποφενομενος του σπηρο κοτζου κονι- 
τζοτι τα οπια γροσια ηνε απο τα βοηδια του χορίου μας οπου θα βοσκισομε ης τον 
κισλα λιατοβοΰνι ηποσχομε να τα πλιροσομε σε τριγια κισιμια δια τούτο εδοσα το^ 
παρόν μου ης τα χέρια του κε ηποφενομε 1864 απριλιου 23 σανοβο, 

λαμπρός ταφλις ηποσχομε μουχταρης
(σφραγίδα Τουρκική)

’Απόδειξη φοροεισπράκτορος

Γροσια 39 τριαντα ηνια βεργγυ 
» 39 τριαντα ηνια στρατολογία

78 εβδομιντα οχτο ος ανοθεν ελαβα απο διμιτρι γγοντζον δια βεργγυ ■ 
κε στρατολογία σινε ογδοιντα 864: 16 μαγιού

ταχσιλτάρις σαγιτις 
(σφραγίδα Τουρκική) §  |

• ' -.«* 
Μια έπιστολή του 1864

ΙΙολιτιμημενε μου σεχη εφεντη σε προσκυνο τον θεο περικαλο δια τα γηρατια 
σου λιπον σε ηδοπιο δοσε 8: οκτο γροσια του νηκολα πουιαδαγγελι δια τεσερα γίδια 
οπου ηταν ης το μανδρι μου δικα σου δοστα χορις αλο οτι τα θελι ο τσελεπις χορις 
αλο κε μενο 1864 ηουνιου 1 βαγγελι τασι φίλος σου προσκυνο πλιςζιανη (νΰν Λαγ- 
κάδα)

Χρεωστικό όμόλογο .

Γρόσια 915 ήτοι ένοιακόσια δέκα Γρόσια χρεωστοΰμε υποφαινόμενη τοΰ Κι>* 
ρίου Δημητρίου γκότζου κονιτζότη τά όποια Γρόσια νά τρέχουν μέ τόν τόκον τους τά 
δέκα εντεκα καί μισό τό χρόνον δσος κερός καί αν περάση καί είς καλήν του έζήτισιν,

lit



« Η Π Ε Ι Ρ Ω Τ Ι Κ Η  Ε Σ Τ Ι Α ; ; >917

Οέλιυ τά πλιρώση κεφάλαιον κέ τόκους διά τοϋτο έδωσα τό παρόν μας διά ένδειξίν 
του ώ ς άλιλέγκιοι ό ενας ήπέρι τον αλον έιος τελιαν ξεπλιρομήν κέ ίιποφενωμεν.

τή 4 ’ Ιουνίου 1864 κόνιτζα 
αχμετη καραπανου ηποσκομε τανοΟεν γροσια μη ξέροντας γράματα γράφ ω  εγο 

ψωτης κώστα κε μαρτηρο
βασίληος X. τζιγαρίδα μαρτιρώ 
ιζμίνης του μπετσιου μαρτιρώ 
ιζμηνης κασιμι μαρτιρο

’Ά δ εια  δεκατιστοΰ (Κόνιτσα)

Ν. 351 εχη την «δίαν ο κοσταντής γιανη μίρα να μασην το καλαμποκιον εις α- 
πανο γουντζεδες.

X . μουλκήου 
Χουσένης

Ελαβον τα. ραχτι απο το ανοΟεν καλαμπόκι κε κραοοπουλιατικον κε εξοφλησεν
Χοι.'σένης

Απόδειξη τοΰ 1864

γρ. 26,20. γροσια ηκοσιεξι κε παραδες ηκοσι ελα(>α απο κυρ. διμιτριν γκοτζου 
δια ομολογον τζαμιον κεφάλι κε διάφορον.

864 αλοναρις 2.-5 
Πέτρος λολου

’Απόδειξη

Γρ. 22,20 ικοσιδιο κε μισο βεργγυ
22,20 ικοσιδιο κε μισο απο στρατολογία 

45 σαρανταπεντε ος ανοΟεν αλελ Χεσαπ ελαβα απο διμιτρι γγοτζο δια βεργγυ 
κε στρατολογία σινε ογδοϊντα. 864. 1. αυγουστου

33 τριαντα τρια πηρα απο τον ίδιον πιτιδευμα
ο ι(Sioc τα/σιλταρις σιαγιτης

( σφραγίδα Τουρκική)

’Απόδειξη φόρου έπΐ των ζώων

Ι'ρόσια 12 δώδεκα Γρόσια ελαβον ακόντο από Λημήτριον Γκότζου διά φετε- 
σινόν τζελεπι και εστο) είς ενδειξιν.

1864 t i c  76ρίου 26 Κόνιτσα 
'Ο  Β . Τζ. Κο)ν)νος Α. Καστρινοϋ

Καί άλλη απόδειξη τοΰ Ιδιου

34 τριαντα τέσσαρα Γρόσια ελαβα ακόντο άπό Χρηστόν λίτου Ά ρτζιστινόν διά 
φετεσινον τζελεπι διά χειρός Δημητρίου Γκότζου καί έστω είς ενδειξιν.

1864 την 76ρίου 26 Κόνιτσα 
ό 13. τζ. (λεπης) Κωνσταντίνος Α . Καστρινοϋ



?

'Απόδειξη φόρου στρατολογίας
Γρόσια 68 εξιντα οχτο γροσια ελαβα απο γιανι τζοτζο δια στρατολογία σενε 

εβδομιντα ενια δια χιρος μουχταρι λαμπρό
1864 15 οκτοβριος 

ταχσιλταρις σαγιτις 
(σψραγιδα τουρκική)

91 8 ΗΠΕ Ι ΡΩΤΙ ΚΗ ΕΣΤΙΑ»

'Έτος 1865 Μία απόδειξη

20 γροσια ηκοσι ελαβον απο χήρας δημιτρηου κοτζου δηα βεργη του κόστα ζερ- W
βα καστανηαλην κε διδο παρόν δια να τον ηλαζην ταχσηλταρ εφεντην ·

865 απρηλ. 17 Κονιτζα I
(σφραγίδα τουρκική) '[

'Ομολογία Χρέους

γρόσια 236,20 ήτι γρόσια διακόσια τριάντα έξη κε μισο χρεοστώ ο ηποφενό- 
μενος Χρίστος λάμπρου μίσου απο χορηον λιατοβοιινη τού δημήτρη τάτζη γκότζου 
κέ έχομεν τήν δηορήαν τόν ερχόμενον άγηον δημήτριον άνεφ τόκον χορ'ις καμήαν 
πρόφασην κέ ής τήν δηαταγήν του και άν απεράσουν από τήν διορίαν νά τρέχουν 
μέ τόν δηαφορόν τους κατά τό βασιλικόν οσούλη κέ ηποφένομεν [jj

1865 Ιουνίου 24 κόνιτζα 
Χρηστός λαμπρού μίσου από λιατοβούνη ηπόσχομεν τάνοθεν κέ μην ηξέρον- 

τας γράμα επαρακάλεσα τόν μηχαήλην τόδουλου κέ μέ ηπόγραψε όστις κε μαρτηρη 
γηοργη τολι απο σανοβον παρόν μαρτηρο.

ί
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ΚΑΓΙΕΤΑΝΟ ΡΟΣΕΛ 
Μετάφραση (άττό τά Ισπανικά):

ΜΑΓΙΑΣ —- ΜΑΡΙΑΣ ΡΟΥΣΣΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΑΥΜΑΧΙΑΣ ΤΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
Καί κρίσεις για τή σημασία καί τίς συνέπειες έκείνου 

του συμβάντος.*

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  V

Επιχειρήσεις πού σχεδιάζουν οί Ε νετοί ένάντια στό Μ αργαρίτι1, τήν 
'Αγία Μαύρα και τό Νιόκαστρο —  Ό  ΓΙοντίφηκας παρακινεί πάλι τις 
αύλές τής Εύρώπης —  'Α λλαγές στα πρόσωπα τής άρμάδας —  Σχέδια  
για ένα πόλεμο τό 72. θάνατος του Πίου V —  Φόβοι τής 'Ισπανικής Αύ- 
λής —  ’Αξιώσεις του Πάπα και των Ε νετώ ν  —  "Απεσταλμένοι τους πρός 
τόν Καθολικό Βασιλέα —  Εκστρατεία των συνασπισμένων κάτω άπό τή 
διοίκηση τού Κολόννα —  Ά καρποφόρητες προσπάθειες νά παρασύρουν 
σε μάχη τούς εχθρούς —  Σμίγει ό Δ ον Χουάν μέ τό κύριο σώμα τής αρ
μάδας —  Βγαίνει σέ αναζήτηση του εχθρού έπίσης χωρίς επιτυχία —* 
Νέα σχέδια —  Άποσύρονται οι άρμάδες νά ξεχειμωνιάσουν —  ’Απε
λευθέρωση του γιου του ?Αλή —  Ειρήνη τής Βενετίας μέ τόν Τούρκο —  
Τέλος του Συνδέσμου —  Σκέψεις πάνο) σ ’ αυτό τό γεγονός —  Κρίσεις 

γιά τή σημασία και τις συνέπειες τής ναυμαχίας τής Ναυπάκτου

01 πόθοι που είχαν έκφράσει οί Ενετοί στρατηγοί, νά κυριεύσουν μερικά άπό 
τά κάστρα που ήταν κοντά στις άκτές της ’Αλβανίας καί τοϋ Μωριά, τώρα μέ τή 
νίκη του Συνδέσμου άρχισαν νά διαγράφονται πολύ πιθανοί. Κι ενώ άκόμα δέν  
είχαν συνέλθει άπό τήν κούραση καί τίς καταστροφές, μόλις ήρθε ό έπόμενος 
χρόνος, άρχισαν νά έτοιμάζουν στρατό καί νά κάνουν σχέδια πολεμικά, πού μετά 
τήν πραγματοποίηση μερικών ύποσχόντουσαν νά ένωθουν αύτή τή φορά μέ τούς 
συμμάχους τους, μέ τήν ύπόληψη τού άκάματου καί τού άνίκανου. 'Αποφάσισαν 
νά γυρίσουν στήν έπιχείρηση ενάντια στό Μαργαρίτι, κι έδωσαν έντολή στόν 
Μάρκο Κουιρίνι, νά έτοιμάση τριάντα γαλέρες μέ έξη χιλιάδες άνδρες γιά άπό- 
6αση. Συμμετείχαν σ’ αύτή τήν έκστρατεία ό Φραντσίσκο Κορνάρο, προβλεπτής 
τής Κέρκυρας, ό Πρόσπερο Κολόννα, ό Παύλος Ούρσίνο καί άλλοι. Αύτοί πού 
κατείχαν τό κάστρο, πιστεύοντας άναμφίθολα πώς τούς άπειλοΰσε όλόκληρη ή 
δύναμη του Συνδέσμου, έσπευσαν νά παραδοθοϋν. Μπήκαν οί Ενετοί, πείστη
καν πόσο άσήμαντη ήταν ή κατάκτησή τους καί τήν κατέστρεψαν πρίν τήν έγκα- 
ταλείψουν. ’Αλλά παίρνοντας κουράγιο μετά άπ’ αύτό γιά πιό τολμηρές έπιχειρή- 
σεις, ό στρατηγός Βενιέρο προχώρησε νά πολιορκήση τήν 'Αγία Μαύρα. ΜΕφθα- 
σε. Βγήκε γιά συνάντησή του ένας σεβαστός άριθμός έχθρικοϋ Ιππικού καί τόν

* Συνέχεια έκ τοΐ» προηγουμένου, σελ. 732 xcxl τέλος.
1. Μ αργαρίτι (τ ό ) ,  κωμόπολη τοΰ νομού Θ εσπρωτίας στην ’Ή πειρο. .



άνάγκασε νά ύποχωρήσπ. ‘Αναγκάστηκε νά παραδεχτή την παρατολμία του και 
ν ’ άφήση γι’ άλλη φορά αύτή τήν επιχείρηση. Τό ίδιο άποτέλεσμα είχε καί ή πο
λιορκία του Νιόκαστρου. Έρριξαν ενάντιά του μερικές ομοβροντίες. ’Αλλά ή άν- 
τίσταση των υπερασπιστών του καί οί ενισχύσεις πού πήραν, τούς άνάγκασε νά 
σηκώσουν βιαστικά τό στρατόπεδό τους και νά άποσυρθοΰν πολϋ ταπεινωμένοι. 
Ό  Βενιέρο πήγε στήν Κέρκυρα μέ τό κύριο σώμα τής άρμάδας ένώ ένα σώμα άπό 
είκοσιπέντε γαλέρες πήγε στο Χάνδακα.

Έ ν τφ μεταξύ ό Ποντίφηκας έχοντας συγκεντρωμένους στη Ρώμη τούς Καρ
διναλίους, τούς πρεσβευτές τής 'Ισπανίας καί τής Βενετίας και τόν κομενταδώρο 
Ρεκένσες πού παρέμεινε γιά λίγο σέ κείνη τήν αύλή, προσπαθούσε μέ τή φυσική 
του θέρμη νά δώση ζωή και διάρκεια στις υποθέσεις τοΰ Συνδέσμου. Έπεδίωκε 
όχι μόνο νά γίνη πιό νωρίς ή έκστρατεία αύτής τής χρονιάς, καί νά άφήσει καρ
πούς περισσότερους άπό τήν περασμένη, άλλά καί νά άνανεωθοΰν οί διαπρα
γματεύσεις μέ τούς άρχοντες έκείνους άπό τούς οποίους μέχρι σήμερα δέν είχε 
παρά ύποσχέσεις. Υπέθετε πώς κατακυρωμένος πιά ό Σύνδεσμος άπό τή νίκη, 
θά τούς έπεθάλλετο καί δέ θά άντιστέκονταν πιά τόσο νά συμμετάσχουν κι αύτοί 
Κι άν άκόμα έλειπαν άλλα κίνητρα πιό δελεαστικά θ’ άρκοΰοε τουλάχιστον ή άν- 
τιζηλία πού άναμφισβήτητα θά τούς γεννούσε ή συνεχής έξάπλωση κι έπιτυχία 
τοΰ Καθολικού Βασιλέα. Μέ αύτή τήν πεποίθηση καί μέ τή βοήθεια των Ενετών 
κι άκόμη τού ίδιου τοΰ Δον Φελίππε άνανέωσε τις πιέσεις του πρός τήν Αυστρία, 
τήν αύλή τής Γαλλίας καί τούς βασιλείς τής Πορτογαλίας, τής Πολωνίας καί τής 
Περσίας. 'Έδειξαν όλοι τους καλή διάθεση. ’Αλλά κανείς δέν θέλησε νά δεσμευ- 
θή καί νά διακινδυνεύση τά συμφέροντά του άνταποκρινόμενος σ’ αύτή τήν άπαί- 
τηση.

"Ηταν άρκετά πάντως όσα μέχρι στιγμής είχαν έπιτευχθή καί θά έπρεπε νά 
είναι ικανοποιημένος καί νά ζητήση άπό τούς συνασπισμένους όσο γίνεται μεγα
λύτερο ζήλο καί φιλοπονία. Ή Σύγκλητος τής Βενετίας είχε κάνει τις προπαρα- 
σκευές της: Γιά γενικό προθλεπτή τής άρμάδας, στη θέση τοΰ Μπαρμπαρίγο, το
ποθέτησε τόν ’ Ιάκωβο Σοράνσο, και γιά κυβερνήτες στις γαλέρες, πού δέν ύπήρ- 
χαν καθόλου, πρόσωπα πού θεωρήθηκαν σάν πιό κατάλληλα καί μέ φιλοδοξία νά 
διακριθοϋν. Επίσης καί στήν ισπανική άρμάδα έγιναν μερικές άλλαγές. Ή κυριό- 
τερη ύπήρζε ή άνακήρυζη τού δούκα ντέ Σέσα σέ γενικό τοποτηρητή τοΰ Δόν 
Λουάν. Άκόμα, έπειδή έκείνες τις μέρες είχε πεθάνει ό Δόν Γκαμπριέλ ντέ Κου- 
έβα, δούκας τοΰ Άλμπουρκέρκε, διάδοχός του καί κυβερνήτης στό κρατίδιο του 
Μιλάνου έξελέγη άπό τόν βασιλέα ό κομενταδώρος Δόν Λουίς ντέ Ρεκένσες. Γιά 
τήν τάξη που έπρεπε νά ύπάρχη άνάμεσα στούς στρατηγούς τοΰ Συνδέσμου ήταν 
έπίσης άναγκαϊο νά άφαιρέσουν τήν διοίκηση άπό τόν στρατηγό Βενιέρο. Ή άπο- 
κατάστασή του ή ήθική άπό τόν Δόν Χουάν άν καί ύπήρζε ειλικρινής ήταν εύνόητο 
πώς δέν θά διαρκοΰσε πολύ. Ό δύσκολος καί ευερέθιστος χαρακτήρας του δημι
ουργούσε συχνά δυσαρέσκειες και διαφωνίες πού τελικά θά άπέβαιναν σέ βάρος 
τοΰ Συνδέσμου. Αυτό τό θέμα άπασχόλησε σοβαρά τις συζητήσεις τής Ρώμης. 
Καί παρ’ όλο πού ή Βενετία άρνήθηκε στήν άρχή νά γίνη ή άντικατάσταση πού 
τής ζητούσαν, γιά νά άποφευχθοΰν μεγαλύτερες δυσκολίες, δέχτηκαν νά περά
ση ό Βενιέρο στή διοίκηση τοΰ Κόλπου καί νά άναλάθη τή διακυβέρνηση τής άρ
μάδας ό ’ Ιάκωβος Φοσκαρίνι, πού ήταν γενικός προβλεπτής στήν έπαρχία τής 
Δαλματίας.

Αύτές οί έτοιμασίες έδιναν τήν έντΰπωση πώς πράγματι έπρόκειτο νά προ
χωρήσουν μέ ζέση οί σχεδιαζόμενες έχθροπραξίες, κι όμως στή Ρώμη, δέν είχαν 
άκόμη συμφωνήσει όλοι. Ένώ μερικοί συνιστούσαν μιά έκστρατεία στήν Άνατο-



Λή, σάν μοναδική καί άποκλειστική επιχείρηση, άποψη ποΰ υποστήριζαν οί 'Ενε
τοί, δσοι ήταν μέ τό μέρος του Καθολικού Βασιλέα έπεδίωκαν νά γίνη κάτι πού 
νά εύνοηθή ειδικά ή 'Ισπανία καί σχέδιαζαν ήδη μία άποστολή πρός τήν Μπαρ- 
μπαριά.

Υποστήριζαν οί οπαδοί τής Βενείτας πώς συνέφερε νά ολοκληρώσουν αύτό 
ποΰ άρχισαν καί απαντούσαν οί Ισπανοί, πώς καθένας μπορούσε νά κοιτάη τό 
συμφέρον του, καί νά πραγματοποιήσουν τήν έκστρατεία στήν ’Ανατολή, τά όπλα 
τής Άγιότητάς του καί τής Δημοκρατίας, καί ν ’ άφήσουν τήν υπόθεση τής ’Αφρι
κής στά δπλα τής Ισπανίας.

"Αλλοι πρότειναν μιά λύση πού θά τά έζωμάλυνε όλα, κι έλεγαν πώς μπο
ρούσαν νά γίνουν καί οί δυό έκστρατεϊες, ή μιά πρώτα κΓ ή άλλη τό καλοκαίρι. 
Τέλος, άφοϋ άποφασίστηκε ή έκστρατεία τής ’Ανατολής, άρχισαν καινούριες συ 
ζητήσεις γιά τό σημείο επίθεσης. ’Άλλοι προτιμούσαν τό στενό τής Καλλίπολης, 
άλλοι τά Κάστρα τής Ναυπάκτου καί κυρίως τήν κατάκτηση τοΰ Μωρέα. Ό  Πάπας 
πίστευε πώς μπορούσε νά κερδίση τήν Κωνσταντινούπολη καί τό βασίλειο τής Ι 
ερουσαλήμ. Ή διαφωνία άπόψεων ήταν μιά άπό τις αδυναμίες τού Συνδέσμου. 
Συζητήσεις άνώφελες στήν παροΰοα περίπτωση γιατί γιά κάθε σχέδιο, άπαραίτητη 
προϋπόθεση παρέμενε ή συνεργασία των δυνάμεων όλων καί κυρίως τοΰ Αύτο- 
κράτορα καί ήταν ήδη γνωστό πόσο άστήριχτες ήταν παρόμοιες έλπίδες. ’Ακόμη 
λιγότερο ήταν σέ θέση νά προ6λέψουν τις περιπλοκές πού σύντομα θά προέκυ- 
πταν άπό τούς άνταγωνισμούς των ρηγάδων, τήν έλλειψη εμπιστοσύνης ανάμεσα 
στούς άρχιστρατήγους καί τήν άνάγκη στήν όποία βρισκόταν κάθε ένας νά φρον· 
τίση πρώτα γιά τόν έαυτό του καί μετά γιά τό φίλο καί τό σύμμαχό του.

Γι’ αύτό καί μέ τό ξεκίνημα τής χρονιάς γεννήθηκαν άντιζηλίες καί διαφω
νίες άνάμεσα στις αύλές τοΰ χριστιανικότατου βασιλέα καί τής Ισπανίας.

Σάν λόγοι των διαφωνιών πού προβάλλονταν στόν κόσμο ήταν πρώτα ή βοή
θεια πού έστελναν οί Γάλλοι σ ’ αυτούς πού πολεμούσαν στή Φλάνδρα έναντίον 
τών Ισπανών, κι' ύστερα οί εικασίες πού έκαναν άπό τήν πλευρά τής Ναβάρας 
θεωρώντας τες προειδοποίηση εισβολής στά χώματά μας. ’Αλλά ύπήρχε άλλος 
λόγος σημαντικότατος καί άπόρρητος: Τό ταξείδι τοΰ Μονσενιόρου τής Αΐζ στή 
Βενετία κι άπό κεϊ στήν Κωνσταντινούπολη μέ άποστολή καθώς ύποπτεύονταν, 
νά συνάψη συνθήκες άνάμεσα στήν Πύλη καί τή Δημοκρατία τοΰ 'Αγίου Μάρκου. 
Ήταν ή ώρα πού άπό τή Μεσσήνα δπου βρισκόταν ό Δόν Χουάν έπρεπε νά μετα- 
κινηθή πρός τήν Κέρκυρα καί νά άναλάθη τή διακυβέρνηση τών μοιρών τοΰ Συν
δέσμου. "Οχι πολύ αργότερα καί τή στιγμή τήν πιό κρίσιμη τών διαπραγματεύ
σεων συνέβη ό θάνατος τοΰ Πίου V πού μέσα σέ γενική θλίψη τής χριστιανοσύ
νης πέρασε στή σφαίρα μιάς καλύτερης ζωής τήν πρώτη μέρα τού Μαϊου. Παρ’ 
δλο πού στόν άποστολικό θρόνο άνέβηκε αμέσως ό Καρδινάλιος Οΰγκο Μπονκομ- 
πάνιο, μέ τό δνομα τοΰ Γρηγορίου τοΰ XII !  καί πού θά ώφειλε νά δείχνη σεβα- 
ομό στόν Βασιλέα Φίλιππο, όντας τόσο καλόγνωμος δσο κΓ ό προκάτοχός του, τό 
γεγονός προκάλεσε φόβους καί αβεβαιότητα πού άνάγκασαν τήν αύλή μας νά 
περιμένη τις έξελίξεις κι αύτοΰ τοΰ συμβάντος δσο καί τών απειλών τής Γαλ- 
λίας καί τις επιπτώσεις πού θά μιποροΰσαν νά έχουν πάνω στό Σύνδεσμο. Γιά νά 
Μή μένη άπραγος καί μέ σκοπό νά έπιοκεφθή επίσης καί νά ννωρίση τήν άδελ- 
Φή του, Δόνια Μαργαρίτα πού κυβερνούσε τή Φλάνδρα, έχοντας τήν έγκριση τοΰ 
Βασιλέα, πήγε ό Δόν Χουάν στό Παλέρμο. Είναι εϋκολο νά μαντέφη κανείς τί υ
ποψίες καί πονοκεφάλους δημιούργησε αύτό τό ταξίδι στούς 'Ενετούς. "Ηξεραν/ 
ήδη ποΰ στήριζε τούς δισταγμούς του ό Δόν Φελίππε. ’Αλλά προσποιούνταν πώ'; 
τό άγνοοΰν καί είχαν τήν άξίωση νά ένεργοΰν καί οί άλλοι μέ τόν ίδιο τρόπο.



“Ετσι έκαναν τούς άνυπόμονους καί άδημονοϋσαν νά ξεκινήση ό Δόν Χουάν μέ 
τήν άρμάδα καί νά άναζητήση τόν έχθρό οσο πιό σύντομα γινόταν.

Τόν ’Απρίλιο έκεϊνος γύρισε στή Μεσσήνα. "Ομως δέν έδινε σημεία έκκίνη- 
σης. Ή επιθυμία του ήταν νά εϋχαριστήση τούς Ενετούς, γιατί άν ζέσπαγε πάλι 
πόλεμος, θά χαλούσαν οί συνθήκες πού μπορεί νά ετοίμαζαν, άλλά δέν άνυπο- 
μονοΰσε λιγώτερο νά προχωρήση στό κυνήγι τής νίκης πού σ’ αυτήν κρεμιόταν 
ή φήμη του κΓ ή μελλοντική του ευτυχία. Ό  Πάπας τοΰ είχε ύπόσχεθή νά έπι- 
στρατεύση ολο του τό κύρος ώστε νά τοΰ δοθή ή ήγεμονία τοΰ πρώτου βασιλείου 
πού θά κυρίευε. Οί Χριστιανοί τής ‘Αλβανίας και τοΰ Μωρέα τοΰ είχαν κιόλας 
προταθεί σάν υποτελείς. Άλλά ό άδελφός του, τόν όποιο έπρεπε νά συμβουλεύ
εται καί νά ύπακούη σέ δλα, τού είχε δώσει εντολή νά παραμείνη ήσυχος στή 
Μεσσήνα. Κι όσο γιά τίς βλέψεις του γιά ήγεμονία, τοΰ έλεγε πώς έτσι άποδει- * 
κνυόταν κακόπιστος τή στιγμή πού διακήρυττε τή φιλία του προς τή Δημοκρατία.
Καί μάλλον θά έπρεπε νά είναι έπιφυλακτικός σέ παρόμοιες προτάσεις.

Γιατί θά έφθανε κι ό καιρός πού θά πραγματοποιούσε τόν μεγάλο του πόθο! 
‘Έτσι ξεγελούσε τίς έλπίδες του χωρίς διάθεση νά τις ίκανοποιήση, ένώ ό Δόν 
Χουάν έπιζητώντας τήν έγκρισή του ή δέν τόν γνώριζε καλά ή άποδεικνυόταν 
ύπερθολικά άθώος παρά φιλόδοξος.

Άλλά οί 'Ενετοί έπίεζαν καί ό Ποντίφηκας άπαντοΰσε νά έκπληρωθοΰν τά 
συμφωνημένα. Οί πρώτοι έστειλαν τόν ’ Ιάκωβο Σοράνσο στή Μεσσήνα νά πιέση *'** 
τόν Χενεραλίσιμο καί ό δεύτερος τοΰ έγραφε νά ζεκινήση άμέσως. Στις δυσκο
λίες πού πρόβαλε ό Δόν Χουάν σάν πρόσχημα άπαντοΰσαν πώς δέν τόν έμπόδι- 
ζαν νά έκτελέση τό έργο πού είχε άναλάβει. Καί πώς δέν ήταν δίκαιο νά προ- : 
ζενή στήν Δημοκρατία μεγαλύτερες δαπάνες μέ παρόμοιες άναβολές, ούτε νά 
τήν έξαναγκάζη νά έπωμισθή μόνη ολο τό βάρος τοΰ πολέμου. Καί πώς ό Δόν : 
Χουάν σάν Αρχιστράτηγος τού Συνδέσμου, αύτόν έπρεπε νά ύπηρετή και δχι * 
νά ύπακούη στις έντολές τοΰ Βασιλιά τής Ισπανίας. Καί τέλος τά προνόμια πού ι 
προσφέρει ή Αγία "Εδρα καί τά άλλα έκκλησιαστικά άγαθά, δέν ήταν σωστό νά i 
έξυπηρετοΰν σκοπούς ξένους ηρός τήν ύπόθεσή του. Σ’ αύτά τά έπιχειρήματα A 
ό Δόν Χουάν σώπαινε, άν καί κρυφά θρηνούσε τή θέση του. Δέν ήταν κύριος ου- J 
τε κάν τοΰ τίτλου πού τοΰ είχε δοθή. Ή θέλησή του, ή ίδια του ή ύπαρξη κρεμό-  ̂
ταν άπό τό Βασιλέα, τόν όποιον αγαπούσε σάν γιός καί ύπάκουε σάν ύπήκοος. J 
Πεπεισμένοι πιά στή Ρώμη καί τή Βενετία πώς τίποτα δέν θά γινόταν άν δέν Ί 
συναινούσαν στις προθέσεις τού Δόν Φελίππε, κα! γιά νά νικήσουν τήν άντίστασή « 
του, ήταν άπαραίτητο νά ξεκαθαρίσουν τά εμπόδια. Συμφώνησαν νά στείλουν στήν 1 
αύλή τής Γαλλίας καί στόν ίδιο τόν Καθολικό Βασιλέα, άπεσταλμένους. Κι άπό τήν ι 
μιά μεριά νά άποσπάσουν τήν ύπόσχεση πώς μέ κανέναν τρόπο δέν θά δειχνό- ί 
ταν έχθρικός στά σχέδια ή στά συμφέροντα τής Ισπανίας. Καί άπό τήν άλλη νά 
έμπνεύσουν στόν Δόν Φελίππε τή μεγαλύτερη δυνατή έμπιστοσύνη γιά τή φιλία ! 
καί τίς ύποσχέσεις τού χριστιανικότατου βασιλέα. Ή σύγκλητος διάλεξε τόν Χου- 
άν Μικιέλε γιά τήν άποστολή στή Γαλλία καί γιά τήν αύλή τής Ισπανίας τόν Άν- | 
τώνιο Τιέπολο, ένώ γιά τήν ίδια ύπόθεση ένδιαφερόταν έπίσης καί ό Κάϊζερ. Μέ j 
αύτόν τόν τρόπο καί πρίν άκόμη ό Τιέπολο άρχίσει τις διαπραγματεύσεις, καθη
συχάστηκε ό Βασιλέας Δόν Φελίππε κι έπιπλέον ικανοποιημένος άπό τήν έκλογή , 
τοΰ νέου Ποντίφηκα, έστειλε διαταγή στόν αδελφό του νά σηκώση άμέσως τήν 
άρμάδα καί νά ένωθή στήν Κέρκυρα μέ τούς 'Ενετούς καί νά πραγματοποιήση 
χωρίς άλλη άναβολή τήν εκστρατεία στήν Ανατολή.

"Οταν έφθασε πιά αύτή ή ειδοποίηση, συμφώνησε έπί τέλους καί ό Δόν Χουάν 
μέ τΙς άλλεπάλληλες εκκλήσεις τοΰ προβλεπτή Σοράνσο καί γιά νά ίκανοποιήση
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τόν Πάπα καί τή Δημοκρατία, άποφάσισε νά κινήση μέ ένα μέρος τής άρμάδας 
του κατευθείαν γιά τήν Κέρκυρα κι έκεί νά ένωθή μέ τό στόλο τοΰ Φοσκαρίνι καί 
τοΰ Πάπα καί νά βάλουν οέ έφαρμογή τήν έπιχείρηση πού θά θεωρούσαν πιό 
χρήσιμη καί πραγματοποιήσιμη, ή νά έπιτεθοΰν στούς έχθρούς πού ήδη γυρό- 
φερναν έκεϊνα τά νησιά.

Σύμφωνα μέ αύτή τήν απόφαση, στίς 6 ’ Ιουλίου ξεκίνησε άπό τό λιμάνι τής 
Μεσσήνας ό προβλεπτής Σοράνσο, ό Μάρκο ’Αντώνιο Κολόννα μέ δεκατρείς γα- 
λέρες τοΰ Πάπα. 01 ένδεκα ήταν τοϋ Δούκα τής Φλωρεντίας πού τίς είχε έμποδί- 
σει ώς τότε νά λάβουν μέρος έπειδή ή Άγιότητά του δέν είχε έκπληρώσει τούς 
δρους πού είχαν συμφωνήσει τόν περασμένο χρόνο. ’Ακόμη ήταν δυό γαλέρες 
τοΰ Μιγκές Μπονέλο, άδελφοϋ τοΰ καρδινάλιου Άλεζανδρίνο, δεκαοκτώ Ισπανι
κές, κάτω άπό τίς διαταγές τοϋ κομενταδόρου ΖΙλ ντέ Άντράδα, είκοσιτέσσερεις 
τοΰ Σοράνσο, καί πέντε χιλιάδες στρατός ύπό τόν Βικέντιο Τουταθίλλα κόμητα 
τοϋ Σάρνο. Ό  Δόν Χουάν τούς συντρόφευε μέ τΙς ύπόλοιπες γαλέρες ώς τό 
Φάρο. Έκεί χώρισαν καί ό ’Αρχιστράτηγος κατευθύνθηκε πρός τό Παλέρμο, ένώ 
οί άλλοι συνέχισαν τό ταξίδι τους μέ τό λάβαρο τοΰ Συνδέσμου ύφωμένο στή ναυ
αρχίδα τοΰ Κολόννα.

01 είδήσεις πού είχαν γιά τόν έχθρό ήταν άσφαλέστατες. Ό  Σελήμ πού τόν 
είχε συντρίψει ό άφανισμός τής άρμάδας τους, άναφτερώθηκε άπό τΙς έλπίδες 
πού πρόσφεραν οί Γάλλοι. ’Ακολουθώντας τίς συμβουλές τοϋ Μεγάλου Βεζύρη, 
πού οί προβλέψεις του είχαν άπόλυτα δικαιωθή άπό τά γεγονότα, άποφάσισε αύ
τή τή χρονιά νά ξαναεμφανίση στίς θάλασσες τό στόλο του πού είχε έξοπλίσει 
μέ καινούργια καράβια άποδεικνύοντας πώς έκείνη ή καταστροφή δέ σήμαινε τί
ποτα γιά τή δύναμή του. Μέ τήν ίδια πρόθεση, δίχως άμφιβολία, άνακήρυξε καί 
άρχιναύαρχο τόν Ούλουτζαλή άναθέτοντάς του τήν άρχηγία τής έπόμενης έπι- 
χείρησης. 'Έτσι άναγνώριζε σ ’ αύτόν μεγαλύτερες ικανότητες καί πείρα περισ
σότερη άπό κάθε άλλον, γιατί έπιτέλους μόνον αύτός είχε σώσει τά ύπολείματα 
τής άρμάδας του καί μόνο αύτός κατάφερε ν ’ άρπάξη ένα τρόπαιο άπό τούς νικη
τές συγκρουόμενος μέ τό λάβαρο τής Μάλτας. Γιαυτό πριν άκόμα μπή καλά ή ’Ά 
νοιξη, έδιωξε τόν Καρατζά - ’Αλή μέ έβδομήντα καλά οπλισμένα καράβια, μέ έν 
τολή νά έκτελοϋν πόλεμο καταδρομών στίς έλληνικές θάλασσες ώσπου νά μπο- 
ρέση νά έτοιμαστή καί ή ύπόλοιπη άρμάδα γιά τήν έκστρατεία. ’Άργησε λίγο νά 
γίνη αύτό. Τήν άποτελοϋσαν έκατό γαλέρες καί διάφορα άλλα σκάφη μέ τόν Ού
λουτζαλή κεφαλή. "Οταν ένώθηκαν μέ τήν πρώτη άποστολή, πού είχε άρχίσει νά 
κουρσεύη τή Σέριφο καί τήν Τήνο, άποφάσισαν νά ριχτοϋν στήν Κρήτη καί νά 
προχωρήσουν άναζητώντας τούς συνασπισμένους, άνατρέποντας έτσι τά σχέδιά 
τους καί προστατεύοντας τίς θάλασσες τής αύτοκρατορίας.

Τέλη ’ Ιουλίου ξεκίνησαν άπό τήν Κέρκυρα οί μοίρες τοϋ Συνδέσμου, μέ έ- 
κατόν είκοσι έξη γαλέρες, έξη γαλεάτσες καί είκοσι νάβες, σχηματίζοντας τρία 
σώματα. Τό δεξ) κάτω άπό τις διαταγές τοϋ προβλεπτή Σοράνσο, τό άριστερό ύπό 
τόν Κανάλε, καί τό τοϋ κέντρου πού θά ήταν μοίρα κρούσεως, ύπό τόν Κολόννα, 
τόν ΖΙλ ντέ Άντράδα καί τόν Φοσκαρίνι. Ή πρόθεσή τους ήταν νά προχωρήσουν 
μέχρι νά συναντήσουν τούς έχθρούς. Θά τούς παρουσίαζαν τή μοίρα κρούσεως 
μέ τίς γαλεάτσες καί τίς νάβες πού ήταν τέλεια έξοπλισμένες μέ πυροβολικό, 
στρατό καί κάθε τί άναγκαίο, τοποθετώντας σέ δεύτερη μοίρα τίς γαλέρες γιά νά 
συγκρατήσουν μ’ αύτές τήν όρμή τής έπίθεσης. Στίς 28 τοϋ ίδιου μήνα έφθασαν 
στήν 'Ηγουμενίτσα, όπου ένίσχυσαν τό στρατό της μέ τρεις χιλιάδες οπλίτες, πού 
είχε στό Ότράντο ό συνταγματάρχης Όράτιος Άκουαβίβα. 01 ύπόλοιποι μοιρά
στηκαν στίς γαλέρες των τριών κρατών. Μπαίνοντας στό λιμάνι τοϋ Φισκάρδο, έ
νώθηκαν μέ άλλες δεκατρείς γαλέρες άπό τήν Κρήτη πού έφερνε ό προβλεπτής
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Κουιρίνι. Προχωρώντας μέ ευνοϊκό πλοϋ άν καί κάπως άργά γιατί έπρεπε νά ρυ
μουλκούν τΙς νάβες καί τίς γαλεάτσες καί φθάνοντας στήν Ζάκυνθο σταμάτησαν 
δυά ήμέρες γιά νά πάρουν νερό καί νά συγκεντρώσουν πληροφορίες γιά τόν 
έχθρό, πού γιά τίς δυνάμεις του καί τίς κινήσεις του δέν ξαναεϊχαν ειδήσεις.

Ό  Ούλουτζαλής έν τω μεταξύ, άφού διέτρεξε δλες τις άκτές τού ’Αρχιπελά
γους, μέ σκοπό δπως είπαμε νά φτάση καί νά ριχτή πάνω στήν Κρήτη, καί μετά 
νά μεταφερθή στά κάστρα τής Μάνης νά έπιβάλη σεβασμό καί τάξη σέ κείνα τά 
μέρη, σέ περίπτωση πού ετοιμάζονταν νά ξεσηκωθούν, έμαθε πώς ή άρμάδα τού 
Συνδέσμου βγαίνοντας άπό τήν Κέρκυρα, νωρίτερα άπ’ δ,τι αύτός περίμενε, έ 
πλεε τώρα κατά τό Τσιρίγο καί αύτό τόν άνάγκασε νά κινηθή μέ όλόκληρο τό στό
λο του καί νά σταθή στή Μονεμβασία. Οί γαλέρες των κουρσάρων πού τότε είχαν 
ένωθή μαζί του, έκαναν τόν άριθμό των σκαφών του νά άνέρχεται σέ διακόσια. 
Καί καθώς, σύμφωνα μέ τίς πληροφορίες πού είχε, ό άριθμός τών γαλερών των 
συνασπισμένων ήταν πολύ μικρότερος, θεώρησε πολύ σωστό νά βγή στή θάλασ
σα καί νά τις άναγκάση νά οπισθοχωρήσουν. ’Έτσι χωρίς άλλη άργοπορία, προ
χώρησε μέχρι τό άκροτήρι ΜάΛιο ή Κάβο - Μάϊνα πού χωρίζει τόν Άργολικό κόλ
πο άπό τή Λακωνία.

Στις 7 Αύγούστου διέκριναν οί δυό άρμάδες, ή μιά τήν άλλη άπό άπόσταση 
δέκα μιλίων, ή τουρκική μέ σχεδόν διπλάσιες δυνάμεις, ή χριστιανική μέ μικρό
τερο βέβαια άριθμό γαλερών όμως μέ νάβες καί γαλεάτσες πού άντιστάθμιζαν 
τή διαφορά. Ό  Κολόννα έδωσε άμέσως διαταγή νά έτοιμαστούν γιά μάχη. Καί 
χωρίζοντας τίς μοίρες δπως ήταν τό σχέδιο, τοποθετήθηκαν μπροστά σέ μικρή 
άπόσταση οί νάβες καί οί γαλεάτσες καί δλοι μαζί έσπευσαν πρός τίς άκτές τού 
Κάβου - Μάλιο. Εξετάζοντας τούτη τήν διάταξη ό Ούλουτζαλής καί καταλαβαί
νοντας τι ζημιές μπορούσε νά πάθη άπό τό πυροβολικό πού είχαν οί νάβες, άπο- 
φάσισε νά μήν χτυπηθή κάτω άπό τέτοιους δυσμενείς όρους, παρά νά περιμένη 
νά βρή μιά εύκαιρία πού νά έχη νά άναμετρηθή μόνο μέ τίς γαλέρες.

'Έτσι δταν έφθασε ή άρμάδα μας σέ άπόσταση βολής, χωρίς νά περιμένη νά 
τόν χτυπήσουν γύρισε πλώρη καί μέ μαλακό κουπί άγκυροβόλησε στό Έλαφο- 
νήσι πού ηταν ένας ύφαλος δχι πολύ μακριά άπό τό άκρωτήρι πού είχε άφήσει. 
Πίστεψε ό Κολόννα πώς έπειδή είχε άλλάξει ό άέρας άποσύρθηκε καί θά περί
μενε ώσπου νά ξαναγυρίση. Καί πράγματι, μόλις άρχισε νά φυσά πουνέντες, δια
πίστωσε πώς έπέστρεφε στή μάχη, άπλώνοντας τίς πτέρυγές του άπό τό Έλαφο- 
νήσι ώς τά Κύθηρα καταλαμβάνοντας μ’ αύτό τόν τρόπο τό κανάλι πού ύπάρχει 
άνάμεσά τους. Άκόμη άντελήφθη καθαρά τήν προσπάθεια τοΰ Ούλουτζαλή νά 
μοιράση έτσι τίς μοίρες του πού νά διαθέτουν δλες τόν ϊδιο άριθμό άπό γαλέρες. 
ΓΓ αύτούς τούς λόγους καί γιά νά έπωφεληθή άπό τόν εύνοϊκό άνεμο πού άρχιζε 
νά τόν βοήθα ό Κολόννα προχώρησε άποφασιστικά πιστεύοντας πώς ή σύγκρουση 
ήταν άναπόφευκτη. Κι είχαν άρχίσει οί κανονιοβολισμοί καί ή άπόσταση άνάμεσά 
τους γινόταν όλοένα πιό μικρή, δταν άλλάζοντας πάλι ό άνεμος, τόν άνάγκασε 
νά σταματήση ώστε νά μήν άφήσει τίς νάβες σέ άταξία εκτεθειμένες σέ κανένα 
ξαφνικό χτύπημα του έχθροΰ.

Ακίνητος ό Ούλουτζαλής παρατηρούσε όλες- του τις κινήσεις μέ σκοπό ν ’ ά- 
ποφύγη τή σύγκρουση μέ τίς νάβες καί τίς γαλεάτσες, καί νά μπορέση νά τίς δια- 
σπάση έγκαιρα άπό τίς ύπόλοιπες δυνάμεις, κι έδωσε σημάδια πώς ετοιμάζεται νά 
χτυπήση τό άριστερό κέρας μας. Άλλά τόν άντελήφθη ό προβλεπτής Κανάλε καί 
πέτυχε νά τού κόψη τό δρόμο. Βλέποντας νά άποτυγχάνη τό σχέδιό του άπό αύ
τή τήν πλευρά, έκανε τήν ίδια απόπειρα άπό τήν άντίθετη, όπου τόν άντιμετώ- 
πισε μέ άδιαπέραστο μέτωπο ό προβλεπτής Σοράνσο. Άλλά δέν κατάφερε νά τόν



καταδιώξη έξ αιτίας της νηνεμίας πού είχε άκινητοποιήσει τις νάβες όλότελα 
Μέ αύτή τήν κατάσταση περνούσαν πολλές ώρες χωρίς νά μπορή ούτε ό Μάρκο 
’Αντώνιο νά προχωρήση ένα βήμα, ούτε ό Ούλουτζαλής νά άπομακρυνθή άπό τις 
νάθες καί τΙς γαλεάτσες. Κόντευε πια ό ήλιος νά χαθή στόν ορίζοντα, και οί 
Τούρκοι άρχισαν νά άποσύρονται, άλλά όπισθοχωρώντας χωρίς νά στρέψουν τΙς 
πλώρες καί σέ λίγη ώρα, περνώντας τήν άκρη τών Κυθήρων καί κερδίζοντας άπό- 
σταση, χάθηκαν μές τήν νύχτα χωρίς να είναι γνωστή ή κατεύθυνση πού έπαιρ
ναν. Δυό μέρες παρέμειναν έτσι απομακρυσμένοι. Άλλά μέ τό ξημέρωμα τής 10 
τοΰ μηνός, μέ τήν είδηση πού έδωσαν στούς δικούς μας οί σκοποί ξηράς ότι άνε- 
κάλυψαν όχι μακριά άπό κεί τούς έχθρούς, ξεκίνησε ό Μάρκο'Αντώνιο πρός τήν 
κατεύθυνση πού τοΰ ύπέδειξαν καί στόν κάβο Ματαπά διέκριναν πάλι ό ένας τόν 
άλλον. Οί Τοΰρκοι βρίσκονταν έκεΐ άνύποπτοι, όταν άκούγοντας τό σήμα τοΰ 
πυροβολικού τους έτρεξαν στίς νάβες καί σύντομα βρέθηκαν κιόλας έτοιμοι γιά 
μάχη. Σταθερός ό Ούλουτζαλής στό σκοπό του νά μή διακινδυνεύση καμία σύγ
κρουση χωρίς νά είναι βέβαιος γιά τή νίκη, προσπάθησε πάλι νά άπομακρύνη τις 
γαλέρες μας άπό τήν προστασία πού τούς πρόσφεραν οί νάβες μας. Γι’ αύτό τό 
λόγο προώθησε τις δυό πτέρυγές του πρός τά δεξιά καί άριστερά σέ άπόσταση 
μισοΰ μιλλίου, ώστε άν κατά τύχη άποφάσιζαν οί άντίπαλοι νά χτυπήσουν τό κέν
τρο του, θά είχαν ϊσως τήν άπρονοησία νά άφήσουν τις γαλεάτσες πίσω, κι αύτός 
θ’ άρπαζε τήν εύκαιρία καί θά τούς κύκλωνε άπ’ όλες τις πλευρές. Άντιλαμβανό- 
μενος τά πάντα, διέταξε ό Κολόννα τούς δύο προβλεπτές νά μή χάσουν άπό τά 
μάτια τους τόν έχθρό, στρίβοντας τΙς πλευρές έτσι πού νά βλέπουν πάντα πρός 
τήν πλευρά πού αύτός έπλεε. Άνυπομονοΰσε ό Φουκαρίνι μέ όλες αύτές τις άρ- 
γοπορίες καί τούς έλιγμούς καί επιθυμώντας νά έπιτεθή στόν Ούλουτζαλή, προ
χώρησε όσο τοΰ ήταν δυνατόν, πριν προλάβουν νά τοΰ συμπαρασταθούν οί δυό 
πτέρυγές του πού είχαν κιόλας άπομακρυνθή πολύ. Ό  προβλεπτής Σοράνσο, άπό 
δεξιά βγήκε νά συναντήση μερικές γαλέρες πού τόν πλησίαζαν, άναμφίβολα γιά 
νά τόν προκαλέσουν. Άλλά ή άριστερή τοΰ Κανάλε, άκριθώς επειδή είχε άπομα
κρυνθή ή δεξιά τών άντιπάλων, άναγκάστηκε νά κάνη μεγάλο γύρο, καί μή μπο
ρώντας νά έπιστρέψη στή θέση του τόσο γρήγορα δσο έπρεπε, έυπόδισε και τούς 
άλλους νά πραγματοποιήσουν τό σχέδιό τους, καί νά ψθάσουν ώς τόν έχθρό. Με
γάλη άτυχία ύπήρξε κι’ ό άνεμος πού σηκώθηκε ένάντιος καί δέν μποροΰσαν 
παρά νά θρηνήσουν γιά τις νάβες, στίς όποιες στήριζαν πριν όλες τους τις έλπί- 
δες καί τώρα άποτελοΰσαν τό μεγαλύτερο καί ϊσως τό μοναδικό πρόσκομμα. Έ ν  
τούτοις άποτόλμησαν νά άπομακρυνθοΰν άπό αύτές κι άπό τις γαλεάτσες. Άλλά  
ήδη ό Ούλουτζαλής πίστευε πώς ήταν εύκαιρία νά άποσυρθή καί τό πραγματοποί
ησε μέ τάξη καί άπόλυτη ήρεμία.

Βρήκαν καταφύγιο οί δικοί μας στό νησί τών Κυθήρων κι’ ένόσω οί άρχηγοί 
βρίσκονταν άναποφάσιστα γιά τό δρόμο πού θά άκολουθοΰσαν, έφθασε ή είδηση 
πώς οί έχθροί είχαν αιχμαλωτίσει μιά φρεγάτα πού ειχε στείλει ό Δόν Χουάν. Άπό  
αύτήν είχαν μάθει τήν άποχώρηση τής ύψηλότητάς του κι άποφάσισαν νά μποΰν 
μπροστά του, χωρίζοντας έτσι τις δυνάμεις τοΰ Συνδέσμου, έκθέτοντας καί τούς 
μέν καί τούς δέ στόν κίνδυνο μιας ήττας. Ταραγμένοι άπό είδηση τόσο άπρό- 
σμενη, άρχισαν νά άνταλλάσουν γνώμες. Ό  Κολόννα καί ό Ζίλ' ντέ Άντράδα ή
θελαν νά τρέξουν νά βοηθήσουν τόν Χενεραλίσιμο. Οί Ενετοί άποδοκίμαζαν 
αύτή τήν ιδέα, γιατί τό νά ξεκινήσουν μέ τις νάβες μαζί τους ήταν άδύνατο άπό 
κάθε άποψη, καί τό νά κινηθούν χωρίς αύτές, ίσοδυναμοΰσε πάλι μέ έγκατάλει- 
ψη, όλου τοΰ πυροβολικού, τών προμηθειών καί τών πυρομαχικών πού ύπήρχαν 
πάνω σ’ αύτές. Άπό τό άδιέξοδο τούς λύτρωσε άλλη φρεγάτα σταλμένη άπό τόν 
Δόν Χουάν, μέ γράμμα πού τούς έλεγε πώς δέν μπορούσε νά άναλάβη καμμισ



επιχείρηση ώς τίς άρχές Αύγουστου καί νά γυρίσουν νά τόν συναντήσουν.
Παρ' όλο πού ή έκτέλεση αύτής τής διαταγής προσέκρουε στις ϊδιες δυσκο

λίες, μαθαίνοντας άργότερα πώς οί εχθροί είχαν άπομακρυνθή, πήραν τό δρόμο 
πρός τήν Ζάκυνθο. Και καθώς έλαβαν νέες διαταγές φθάνοντας έκεί, προχώρη
σαν μέχρι τήν Κέρκυρα, δπου βρήκαν τόν Δόν Χουάν, πού τούς περίμενε άπό 
τις 9 Αύγούστου μέ πενήντα πέντε γαλέρες, τριάντα νάβες καί δέκα πέντε χι
λιάδες άνδρες, όχι λιγότερο άνυπόμονος καί δυσαρεστημένος γιά τήν εύκαιρία 
πού χάθηκε. ’Εκείνη τήν ήμέρα ένωσαν οί συνασπισμένοι, έκατόν ένενήντα τέσ
σερεις γαλέρες, σαράντα πέντε νάβες, τριάντα ισπανικές καί δεκαπέντε ένετι- 
κές και όκτώ γαλεάτσες άφοϋ στίς έξη τής Δημοκρατίας προστέθηκαν άλλες δύο 
πού έστειλε ό Δούκας τής Φλωρεντίας.

Πριν νά βγοΰν άπό κείνο τό λιμάνι καί μέ τό ενδεχόμενο μάχης, διέταξε ή 
ύψηλότητά του νά γίνη γενική έπιθεώρηση στά καράβια. Στό δεξί κέρας άρχη- 
γός ήταν ό Μαρκήσιος ντέ Σάντα Κρούς. Στό άριστερό ό προβλεπτής Σοράνσο. 
Ή  μοίρα κρούσεως έμενε στόν Δόν Χουάν μέ τούς τρεις στρατηγούς Ζίλ ντέ Άν- 
τράδα, Κολόννα καί Φοσκαρίνι. Γιά έμπροσθοφυλακή πήγαινε ό ήγούμενος τής 
Μεσσήνας, καί στρατηγός τής Μάλτας, άδελφός Πέδρο Τζουστινιάνο, μέ έξη γα- 
λέρες καί δύο γαλεάτσες, καί στήν οπισθοφυλακή ό Δόν Χουάν ντέ Καρντόνα. 
Οί νάβες, πού τή διακυβέρνησή τους άνέλαβε ό Δόν Ροδρίγο ντέ Μεντόσα συμ- 
φωνήθηκε νά πάνε ώς τήν Ζάκυνθο, καί έκεί νά παραμείνουν γιά μεγαλύτερη ά- 
σφάλεια, καί γιά νά μπορέσουν νά βγάλουν άπό αύτές τά πυρομαχικά καί τά έφό- 
δια μόλις θά τά χρειάζονταν.

Μέ αύτή τήν απόφαση, έκαναν πανιά στίς δ Σεπτεμβρίου χωρίς άλλο σχέδιο 
γιά τήν ώρα άπό τό νά συνεχίσουν τό ταξείδι τους καί νά ενεργήσουν κατά τίς 
περιστάσεις. Έ ν τώ μεταξύ, άπό τίς φρεγάτες πού είχαν στείλει, γιά νά παρακο
λουθούν τίς κινήσεις τοϋ έχθροϋ πληροφορήθηκαν, πώς είχαν χωρισμένη τήν αρ
μάδα τους: « Έ να  μέρος στή Μεθώνη καί τήν ύπόλοιπη στό Ναυαρίνο καί πώς 
βρίσκονταν σέ κακή κατάσταση κυρίως άπό στρατό γιατί πολλοί είχαν πεθάνει ή 
άρρωστήσει». ’Αποφάσισαν λοιπόν νά φύγουν άπό τή Ζάκυνθο όσο πιο κρυφά μπο
ρούσαν νά περάσουν στή Σαπιέντσα, πού είναι ένας ύφαλος άνάμεσα στή Με
θώνη καί τό Ναυαρίνο γιά νά κόψουν τήν επικοινωνία άνάμεσα στό ένα καί τό 
άλλο σώμα, έξασθενώντας μ’ αύτό τόν τρόπο τίς έχθρικές δυνάμεις. Αύτή ή ένέρ- 
γεια θά ήταν πολύ άποτελεσματική άν μπορούσε νά έκτελεστή μέ επιμέλεια καί 
προφύλαξη. ΓΓ αύτό τό λόγο ό Δόν Χουάν διέταξε νά κινηθούν νύχτα γιά νά 
φθάσουν πριν άπό τό χάραμα καί νά καταλάβουν τήν θέση πού ήθελαν. ’Αλλά 
είτε γιατί δέ βιάστηκαν είτε έπειδή ό σοπρακόμιτος τής Βασιλικής καί οί πιλότοι 
έκαναν λάθος στήν κατεύθυνση, οδηγήθηκαν πρός τό νησί Πρόδανο — σημερινή 
Σχίζα — πού άπείχε όκτώ μίλια άπό τη Σαπιέντσα. 'Έτσι έγιναν άντιληπτοι άπό 
τόν έχθρό καί περνώντας στή Μεθώνη δσοι βρίσκονταν στό Ναυαρίνο άνέτρεψαν 
τό σχέδιο τού Δόν Χουάν καί τήν έλπίδα του γιά άλλον ένα θρίαμβο, ίσως πιό ο
λοκληρωμένο κι’ άποτελεσματικό άπό έκείνον τής Ναυπάκτου.

Οί Τούρκοι δέν έπέσπευσαν τήν άποχώρησή τους. Προηγουμένως φαίνονταν 
πώς περίμεναν τούς δικούς μας, μέ σχετική διάθεση γιά μάχη. 'Όταν τό άντελή- 
φθη ό Δόν Χουάν διέταξε νά παραταχθούν όλοι σέ θέση μάχης καί νά προπορευ- 
θή ή έμπροσθοφυλακή. 'Αλλά όταν αύτή πλησίασε κι άρχισε νά σφυροκοπά μέ τό 
πυροβολικό, οί έχθροί άποσύρθηκαν άναζητώντας ένα καταφύγιο γιά νά γλυτώ
σουν άπό τήν όρμή της.

’Έτσι πού είχε διαμορφωθεί τώρα ή κατάσταση δέν ήταν πιά δυνατόν νά έπι 
τεθούν στούς Τούρκους γιατί ή είσοδος τού λιμανιού, έκτός τού δτι ήταν φοβερά
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οτενή, επιπλέον προστατευόταν άπό άρκετές γαλέρες στή μιά πλευρά, καί οτή»/ 
άλλη άπό ένα γερό άριθμό κανονιών. Μπροστά είχε κΓ ένα ύφαλο πού τόν ονό
μαζαν "Αγιο Βερνάρδο, πού κι' έκεί καραδοκούσε άλλο πυροβολικό. "Αν έμπαι
ναν στή Μεθώνη θά εϋρισκαν δχι λιγώτερες άντιζοότητες. Θά δέχονταν καί τά 
πυρά άπό τό κάστρο τοΰ 'Αγίου Νικολάου πού βρισκόταν στή μέση τής θάλασσας, 
καί θά κινδύνευαν νά καταστραφοΰν ολοκληρωτικά οί γαλέρες μας. Ό Δόν Χουάν 
άντιλαμβανόμενος τήν κατάσταση πείστηκε πώς δέν συνέφερε νά άνοιξη μάχη 
μέ τούς άντιπάλους κι αποφάσισε νά τραβηχτή στό άκρωτήρι τής Σαπέντσας.

Μόλις όμως ξεκίνησαν, βγήκε ό Ούλουτζαλής άπό τό κανάλι τής Μεθώνης μέ 
πενήντα γαλέρες γιά νά έπιτεθή στή μοίρα κρούσεως πού βρισκόταν πίσω άπό 
τις δύο πτέρυγες. Μέ τό σύνθημα τής μάχης έστρεψαν όλοι τις πλώρες και σχη
μάτισαν μέτωπο ένάντια στόν έχθρό. "Ομως καθώς αύτσί δέν είχαν ψυχή νά πο
λεμήσουν, πάνω στήν ώρα, άποτραβήχτηκαν καί πάλι. Τήν επόμενη μέρα τήν πέ
ρασαν οί δικοί μας στόν κόλπο τής Κορώνης μέ σκοπό νά κάνουν νερά. ’Επειδή 
έπρόκειτο νά προχωρήσουν αρκετά στή στεριά, αποβίβασαν, γιά νά προστατεύ
σουν τήν έπιχείρηση, μιά γερή φρουρά πεζικού, πού άναχαίτησε μιά δυναμική 
επίθεση άπό χίλιους πεντακόσιους γενιτσάρους καί διακόσια άλογα πού έστειλε 
ό Ούλουτζαλής. 'Αλλά οί έπιδέξιες βολές τών δικών μας άρκεβούζιων τούς άνάγ- 
κασαν νά οπισθοχωρήσουν. Σέ συνέχεια ή χριστιανική άρμάδα έπέστρεψε στή 
Σαηιέντσα καί άγκυροδόλησε σχεδόν κατάμπροστα στή Μεθώνη σέ  μικρή άπό- 
σταση άπό τόν έχθρό. "Εκαναν τήν άπόπειρα νά κερδίσουν ro ύψωμα πού υπήρ
χε στήν είσοδο εκείνου τού λιμανιού ή νά εισχωρήσουν στό κανάλι τής Μεθώνης 
καί νά έπιτεθοϋν άποφασιστικά, στήν τουρκική άρμάδα, σχέδια τούτα καί τά δυό 
τοΰ στρατηγού Φοσκαρίνι. "Ομως καί τά δυό άποδείχθηκαν άπελπισμένες κΓ ά
στοχες προσπάθειες. Καί θεωρήθηκε πιό σωστό νά μεταφερθοΰν στό λιμάνι τού 
Ναυαρίνου πού έξ αίτιας τής ευκολίας τής ύδρευσης πού έκεί τήν είχαν άσφαλή 
καί βέβαιη ήταν τό καταλληλότερο μέρος.

’Εγκατεστημένοι σ ’ αύτό τό σημείο, θά κρατούσαν τήν έχθρική άρμάδα κλει
σμένη σάν πολιορκημένη στή Μεθώνη δπου κάθε μέρα μεγάλωναν οί άντιξοότη- 
τες γιατί ό στρατός δλο καί λιγόστευε. ’Επιπλέον θά ήταν εκτεθειμένη σ ’ ένα νο
τιοδυτικό άνεμο πού θά κατέστρεφε τις γαλέρες της καί στήν περίπτωση πού θά 
άλλαζαν γνώμη καί θά έβγαιναν, θά βρίσκονταν άναγκασμένοι νά δεχτούν τή 
μάχη καί ό άφανισμός τους θά ήταν βέβαιος. Αύτά ήταν τά εύνοϊκά στοιχεία γιά 
τούς δικούς μας. Όμως ύπήρχαν καί μερικά άλλα πολύ άντίξοα: Ή προχωρημένη 
έποχή, άφοϋ ήδη βρίσκονταν στά τέλη τοϋ Σεπτεμβρίου. Οί δαπάνες πού άπαι- 
τοϋσε ή συντήρηση μιάς τόσο πολυάριθμης άρμάδας καί ή ζημιά πού είχε σάν ά- 
ποτέλεσμα ή μακροχρόνια άπραξία τών δπλων τοϋ Συνδέσμου στή φήμη τους και- 
ροφυλακτώντας πίσω άπό έναν έχθρό πού ένώ ήταν πολύ ύποδεέστερος τούς κο
ροΐδευε κάνοντας πάλι νά άσχοληθοϋν μέ κάποια έπιχείρηση καί άποφάσισαν να 
άποπειραθοϋν γι’ άλλη μιά φορά νά κυριεύσουν τή Μεθώνη έπιτεθέμενοι άπό στε
ριά καί θάλασσα. Γιά νά χτυπήσουν πιό άποτελεσματικά τό κάστρο της, ένας 
Φλωρεντινός πυροτεχνουργός είχε τήν ιδέα νά βάλουν κοντά - κοντά μερικές 
γαλέρες καί πάνω σ ’ αύτές νά βάλουν δέκα κανόνια καί ένα είδος προπετάσμα
τος καί νά χτυποΰν τά τείχη. "Ετσι θά διευκολυνόταν ή έφοδος. Μετά δμως βρή
καν ένα σωρό δυσκολίες στήν εφαρμογή αύτοϋ τοϋ σχεδίου καί τό έγκατέλειψαν, 
Μαζί μέ τις άποφάσεις γιά τήν άρχική έπιχείρηση, άπό τό φόβο τοϋ Μπέη τής 'Ελ
λάδας πού καθώς έλεγαν κατέβαινε μέ μεγάλο άριθμό ιππικού νά τινάξη στόν 
άέρα δλα έκεϊνα τά σχέδια.

'Αναθεώρησαν λοιπόν ό,τι είχαν σχεδιάσει γιά τήν κατάληψη του Ναυαρίνου, 
Πού ήταν φρούριο ελάχιστης σημασίας γιά νά άζίζη νά άσχοληθοϋν μαζί του δυ-
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νάμεις τόσο φοβερές. 'Αλλά άκόμη κι’ έτοι κατέληξαν ν ’ άναλά6η τήν υπόθεση ό 
πρίγκηπας της Πάρμας μέ χίλιους 'Ισπανούς, τρεϊς χιλιάδες ’ Ιταλούς καί δέκα 
κανόνια, δυνάμεις πού θεώρησαν άνάλογες τις επιχειρήσεις. Ή άπόβαση έγινε 
στις 2 ’Οκτωβρίου και γιά τρείς μέρες δέν  κατόρθωσαν νά τοποθετήσουν παρά 
δύο μόνο κανόνια, γιατί τό πυροβολικό τοΰ κάστρου τούς δυσχέρανε πολύ. Τό
πος νά προφυλαχθοΰν δέν ύπήρχε καί οί στρατιώτες μας έκινοϋντο ακάλυπτοι. 
’Επιπλέον τήν ώρα πού άκολουθοΰσαν έναν δρόμο πρός τό φρούριο, άφηναν 
τούς άλλους δρόμους έλευθέρους κι έμπαιναν στό κάστρο ένα σωρό ένισχύσεις. 
Αύτό άνάγκασε τόν Δόν Χουάν νά πραγματοποιήση μιά άναγνώριση ό ίδιος, οπό
τε διαπιστώνοντας πώς κανένα όφελος δέν  προέκυπτε άπό τήν όλη ύπόθεοη, διέ
ταξε νά σταματήση ή επιχείρηση καί νά γυρίσουν οί στρατιώτες στά καράβια 
τους, μέ τά κανόνια κΓ δλα τά εξαρτήματα τά πολεμικά. Καί δυσαρεστημένος 
ήδη άπό μιά έκστρατεία πού άδικα σπαταλοΰσε χρόνο, ένώ οί προμήθειες άρχι
σαν νά λιγοστεύουν, χωρίς οί έχθροί άπό τήν άλλη πλευρά νά δίνουν σημάδια 
πώς θά έγκαταλείψουν έκείνο τό καταφύγιο, πού άντιστέκονταν μέ φθορές λιγό- 
τερες κι άπό τις δικές του, άποφάσισε νά φύγη άπό τό Ναυαρίνο καί ν ’ άφήση 
στόν Ούλουτζαλή άνοιχτό τό δρόμο τοΰ γυρισμού πρός τήν Κωνσταντινούπολη.

Όπως τό άποφάσισε έτσι καί τό έπραξε. Έ ν τούτοις στις 7 τοΰ Όκτώβρη, ά- 
ξέχαστη έπέτειο τής ναυμαχίας τής Ναυπάκτου, δλοι πίστεψαν πώς θά ξαναζων
τάνευε ό θρίαμβος. Γιατί μαθαίνοντας πώς μία ισπανική νάθα πού έρχόταν άπό 
τήν Κέρκυρα, κυκλώθηκε άπό είκοσιπέντε γαλέρες τοΰ Ούλουτζαλή, διέταξε ό 
Δόν Χουάν νά έτοιμαστοΰν γιά μάχη. Βγήκε ό Τούρκος άπό τό κανάλι τής Μεθώ
νης, μέ διάθεση φαινομενικά, νά βοηθήση τούς δικούς του. Πάνω στήν ώρα ή 
ύφηλότητά του διέταξε τόν Κολόννα νά στραφή άριστερά καί νά προχωρήση νά 
τόν άντιμετωπίση καί τόν μαρκήσιο τής Σάντα Κρούς καί όν Δόν Χουάν ντέ Καρ- 
ντόνα νά κυνηγήσουν μέ τις μοίρες τους τις είκοσιπέντε εχθρικές γαλέρες. Μό
λις ό Ούλουτζαλής είδε δτι ό Σοράνσο έρχόταν κατά πάνω του, κρατήθηκε γιά 
λίγο, καί βλέποντάς τον αποφασισμένο νά τοΰ έπιτεθή, έτρεξε  καί κρύφτηκε κά
τω άπό τό κάστρο τής Μεθώνης σάν κάποιος πού γνωρίζει πολύ καλά πόσο άκρι- 
βά θά τοΰ κοστίση μιά απρονοησία. Έ ν τώ μεταξύ οί είκοσιπέντε γαλέρες άπει- 
λούμενες άπό δυνάμεις τόσο υπέρτερες αφήνοντας τή νάβα ελεύθερη, βάλθη- 
καν νά φεύγουν δσο πιό γρήγορα μπορούσαν καί πλέοντας εύνοικά μπροστά σέ 
μιά άκτή γεμάτη στρατό δικό τους σώθηκαν δλες, έκτός άπό μιά πού τήν κυβερ- 
νοΰσε ό Σαντζάχμπεης τής Μυτιλήνης, άνηψϊός τοΰ Μπαρμπαρόσσα, πού έχοντας 
μείνει πίσω έπεσε στά χέρια τοΰ μαρκήσιου ντέ Σάντα Κρούς. Ή ταν ένα ώραιό- 
τατο σκάφος, όπου βρίσκονταν ο ’ αύτό είκοσιπέντε αιχμάλωτοι στά κουπιά, πού 
λευτερώθηκαν δλοι. Ή γαλέρα μεταφέρθηκε στή Νεάπολη καί χρησιμοποιήθηκα 
έπειτα στήν άρμάδα μας μέ τό δνομα Λά Πρέσα.

Αύτή ήταν ή τελευταία άπόπειρα έκείνης τής χρονιάς ενάντια στούς Τούρ
κους. Καί ό Δόν Χουάν βλέποντας πώς ολόκληρο τό συμβούλιο άποδοκίμαζε τή 
μοναδική επιχείρηση πού αύτός θεωρούσε πραγματοποιήσιμη, νά έπιτεθή δηλαδή 
στήν άρμάδα τού Ούλουτζαλή μέσα στό λιμάνι τής Μεθώνης καί νά τελειώση π'ά 
μ’ αύτή τήν ιστορία πού τήν θεωρούσε γελοία, άποφάσισε νά γυρίση στήν 'Ιταλία 
καί νά σταματήση τις έχθροπραξίες μέχρι τόν έπόμενο χρόνο. Στις 9 τοΰ μηνδς 
έφθασαν στή Ζάκυνθο όπου παρέμειναν γιά λίγο, έξ αιτίας τών άνέμων. Συνέχι
σαν μετά γιά τήν Κεφαληνία καί στις 29 μέσα σέ  φ οβερές θύελλες, έφθασαν στό 
λιμάνι τής Ηγουμενίτσας. Έκεΐ συναντήθηκαν μέ δέκα τρεις γαλέρες καί μέ τόν 
Χουάν Ά ντρέα Ντόρια καί τόν Δούκα ντέ Σέσα πού έρχονταν νά ένωθοΰν μέ τήν 
άρμάδα. Συνεχίζοντας τό ταξείδι τους ώς τούς Παξούς, ναυάγησε ή γαλέρα τού
Ποντίφηκα «"Αγιος Πέτρος». Σ ’ αύτό τό σημείο χωρίστηκαν



το! πήγαν στήν Κέρκυρα δπου είχαν διαταγή νά ξεχειμωνιάσουν. Ό  Μάρκο ’Αν
τώνιο πήγε στή Ρώμη καί ό Δόν Χουάν μέ τούς δικούς του πήγε στή Μεσσήνα, 
δπου άφήνοντας τά πάντα σέ τάξη κατευθύνθηκε μετά στή Νεάπολη. Σ ’ αύτή τήν 
πόλη πέρασε τό χειμώνα τοϋ 1572 βάζοντας δλη του τήν φροντίδα στήν άναζή- 
τηση προμηθειών σέ πυρομαχικά καί τρόφιμα καί σέ κάθε τι άναγκαίο. "Επρεπε 
νά συγκεντρωθούν τά πάντα έγκαίρως γιά τήν έκστρατεία τοΰ έρχόμενου χρό
νου, ώστε νά είναι έτοιμοι νά ξεκινήσουν npiv ν ’ άρχίση ή άνοιξη. Τόν βοηθούσε 
σ’ αύτό τό σχέδιο καί ό Καρδινάλιος Γκρανσέλα, άντιβασιλέας τής Νεάπολης 
καί τόν έπίεζε νά μήν καθυστερή ούτε λεπτό τις προμήθειες πού μπορούσαν νά 
συναχτούν σέ κείνο τό βασίλειο, καί μέ έπιστολές ζητούσε τό ίδιο κι’ άπό τό 
δούκα τής Τερρανόβα άναφορικά πρός τίς έτοιμασίες τής Σικελίας, ώστε όταν θά 
έφθαναν οί έντολές τού Βασιλέα νά είναι τά πάντα έτοιμα καί νά μπορούν νά τΙς 
έκτελέσουν. Δέν τούς διέφευγε δτι ή έκστρατεία τού 1572 ύπήρξε τόσο άποτυχη- 
μένη, άκριβώς έπειδή άργοπορημένα τήν άποφάσισαν, ούτε άγνοοΰσαν πώς ή 
άποτυχία προκλήθηκε άπό τήν άργοπορία τής βοήθειας πού έστειλαν κΓ άπό τήν 
καθυστερημένη συνάντηση των στόλων έξ αίτιας τής έλλειψης τροφής καί των 
άλλων άναγκαίων. ’Ενώ ό Δόν Χουάν βρισκόταν σ ’ αύτή τήν πόλη, ζήτησε νά 
έρθη άπό τή Ρώμη ό γιός τού ’Αλή Πασά, ό Μαχμούτ μπέης.

Μετά άπό συνεννοήσεις μέ τόν Πάπα καί τήν Βενετία γιά τήν είσχώρηση τοϋ 
δύσμοιρου νέου ώς πρός τό σημείο πού καθένας τους ένδιαφερόταν, παίρνοντας 
τόν εύγενικό καί καρτερικό του αιχμάλωτο, τού χάρισε γενναιόδωρα τήν έλευ- 
θερία, μέ σφραγίδες καί πιστοποιητικά έλεύθερης κυκλοφορίας ώστε παντού νά 
τόν δέχονται καί νά τόν μεταχειρίζονται σάν νά έπρόκειτο γιά κείνον τόν Ιδιο. 
Μιά κόρη τού ’Αλή καί άδελφή τού αιχμαλώτου είχε στείλει στήν Ύψηλότητά του 
ένα υπέροχο δώρο καί μιά έπιστολή δπου τόν Ικέτευε νά χαρίση τήν έλευθερία 
στά άδέλφια της. Ό  Δόν Χουάν δέν δέχτηκε τό δώρο καί τό παρέδωσε στόν ίδιο 
τόν Μαχμούτ - μπέη, άπαντώντας στή Φατιμά — αύτό ήταν τό δνομα πού είχε ή 
Τουρκάλα κόρη τού ’Αλή — μέ άλλο γράμμα πολύ εύγενικό πού τό συντρόφευαν 
έπίσης πλούσιες προσφορές καί ή άπελευθέρ'ωση τοΰ άδελφοΰ της ένώ τής γνω
στοποιούσε τόν θάνατο τού άλλου άδελφοΰ πού είχε πεθάνει στή Νεάπολη. Αύτά 
τά εύγενικά αισθήματα έκαναν άξιαγάπητο καί άξϊοσέβαστο τόν Δόν Χουάν άκό- 
μη κι άνάμεσα στούς έχθρούς του.

Μέ δχι λιγότερη προσοχή καί ζήλο φρόντιζαν καί στή Ρώμη τίς έτοιμασίες 
τού Συνδέσμου. Ό  περασμένος χρόνος έλεγαν πώς άρκοϋσε στόν Τούρκο γιά 
νά άποκαταστήση τίς άπώλειές του κι άκόμη νά αύξήση τά μέσα ώστε νά έξα- 
σφαλίση μιά νίκη, φοβούμενος τόν κίνδυνο πού μπορούσαν νά τού στοιχίσουν ή 

, έξασθένηση ή ή άπροσεξία του. Συμφώνησαν νά αύξήσουν τΙς συνασπισμένες 
I δυνάμεις συγκεντρώνοντας τριακόσιες γαλέρες καί έξήντα χιλιάδες μάχιμους,
; στέλνοντας προκαταβολικά έκατό άπ’ αύτές στήν ’Ανατολή γιά νά έμποδίσουν 
| τήν άπόθαση τών έχθρών στήν Κρήτη ή σ ’ όποιαδήποτε άλλη άπό τΙς κτήσεις τής 
! Δημοκρατίας. Δυστυχώς δμως δέν έφτασαν σέ συμφωνία, ώς πρός αύτά τά σχέ- 
; δια, κυρίως γιατί λογάριασαν τόν κίνδυνο πού διέτρεχε άρμάδα τόσο μικρή σέ 
i τέτοιες έπιχειρήσες, ή ίσως έπειδή πληροφορήθηκαν γιά τίς συνθήκες είρήνης 

πού τότε πάλι διαπραγματεύονταν οί 'Ενετοί.

1 "Ηταν άρκετός καιρός πού αύτοί κλαίγονταν γιά τΙς ύπερβολικές δαπάνες 
πού ό πόλεμος τούς δημιουργούσε, καί παρ’ δλο πού είχαν αύξήσει τόν άριθμό 

r τών καραβιών καί τών άνδρών περισσότερο άπ’ δ,τι τούς άναλογοΰσε, δέν εΐ- 
: χαν λάβει άκόμη κανενός είδους άποζημίωση. Ή άπληστη Ιδιοσυγκρασία τους
• τούς έκανε νά θεωρούν δίκαιες αύτές τίς διαμαρτυρίες πού βασίζονταν άπο-



κλειστικά σέ εκείνο τό σημείο, πού δπως καί μέ τήν 'Ισπανία, έφοδίαζαν τό 
στρατιωτικό σώμα τοΰ Ποντίφηκα. Άλλα ηδη άπό τόν καιρό τοΰ πολέμου τής Κύ
πρου είχε γίνει άντιληπτή ή κατάσταση στήν όποία βρίσκονταν τά καράβια τους 
και άργότερα, τό 1571, άναγκάστηκαν νά ένισχύσουν τίς γαλέρες τους μ’ έναν 
λών άπ’ αύτές. Τό ϊδιο συνέβη και τό ’72 πού άπό τήν Κέρκυρα έθίαζαν τόν Δόν 
σεβαστό άριθμό 'Ισπανών καί ’ Ιταλών γιά νά συμπληρώσουν τό πλήρωμα πολ- 
Χουάν κα ίτήν άρμάδα μας βεβαιώνοντας πώς ή δική τους βρισκόταν σέ άπόλυ- 
τη τάξη, καί μετά άναγκάστηκαν νά ένισχύσουν καί τό τσούρμο τους καί τούς 
πολεμιστές τους γιατί κα] στά δύο είχαν μεγάλες έλλείψεις. Μέ αύτό τό πρό
σχημα λοιπόν, ζήτησαν άπό τόν Ποντίφηκα άδεια νά άπαλλοτριώσουν ένα μέ
ρος της έκκλησιαστικής περιουσίας. Σ ’ αύτό άντιτάχθ(κε ή Άγιότητά Του, καί 
άπλώς τούς παραχώρησε ένα μέρος άπό τά εισοδήματα τού κλήρου στό ύψος 
των έκατό χιλιάδων δουκάτων. Καί αύτό άρχισε νά κρυώνη κιόλας τή λαύρα φι
λία τους μ έτήν ’Άγια "Εδρα.

Άπό τή συμμαχία τους μέ τήν 'Ισπανία, πού ήταν καρπός τής άνάγκης κι 
όχι τής άγάπης, άρχισαν έπίσης νά άποτραβιώνται, άν καί γιά διαφορετικούς 
λόγους. Σύμφωνα μέ τούς δρους τού Συνδέσμου, ή Δημοκρατία ήταν υποχρεω
μένη νά βοηθά τόν Καθολικό Βασιλέα στις έπιχειρήσεις του στήν Μπαρμπαριά. 
Οί δύο εκστρατείες πού ώς τώρα είχαν πραγματοποιηθή, είχαν άποβή πρός όφε
λος τών 'Ενετών καί είχαν διεγείρει τή συμφεροντολογία τους. Γιατί άν καί οΐ 
Ισπανοί είχαν σκεφθή νά κυριεύσουν τήν Τυνησία καί άλλα φρούρια τής Αφρι
κής, έν τούτοις δέν έπέμειναν στό σχέδιό τους, οπότε ύπήρχε φόβος πώς αύτό 
τά χρόνο θά προσπαθούσαν νά τό βάλουν σέ έφαρμογή, κοιτάζοντας έπιτέλους 
καί τό δικό τους συμφέρον. Τό νά έπιτεθή κανείς στήν Αφρική θά ήταν σάν νά 
ξεχνά τήν Ανατολή καί νά άποκηρύσση τήν κυριαρχία τής Κρήτης. Τό νά έπι- 
μείνης καί τρίτη φορά γιά χάρη τους, δέν φαινόταν ούτε φρόνιμο οϋτε σέ τε
λευταία άνάλυση θά ήταν ώφέλιμο. Αποχωρώντας οριστικά άπό τόν Σύνδεσμο, 
έβαλαν τέλος μιά γιά πάντα καί στις άβεβαιόττηες καί στούς συμβιβασμούς.

Δέν έγκατέλειφε ό Σελήμ τις φιλόδοξες φαντασιώσεις του παρ’ δλη τήν 
άνέλπιστη ήττα τής Ναυπάκτου. Ό  μεγάλος Βεζύρης δμως, πού ήταν φυσικά ει
ρηνόφιλος, ύποστήριζε τά ειρηνικά σχέδιά του μέ περισσότερα επιχειρήματα 
καί διπλά δικαιωμένος άπό τά άποτελέσματα. Καί ό Μονσενιόρος τής Αιξ τά δια
πραγματευόταν έπίσης μέ ζήλο καί έπιδεξιότητα. Άπόμενε νά ύπερνικήσουν 
τήν άντίσταση μερικών γερουσιαστών, πού άπό ύπερβολικό πατριωτισμό ή γιό 
νά έναντιωθοΰν στή γνώμη έκείνων πού καυχώνταν πώς είναι σπουδαίοι πολι
τικοί προτιμούσαν τή συνέχιση τοΰ πολέμου άπό μιά ειρήνη πού θά τήν άγόρα- 
ζαν μέ τό νόμισμα τής άσυνέπειας, τής ταπείνωσης καί τής άπιστίας. Άλλά ό 
Δούκας Μοτσενίγος έγερνε πρός αύτήν τήν τελευταία πλευρά: Συζήτησε μέ 
τό Συμβούλιο τών Δέκα, άπαριθμώντας τά μειονεκτήματα καί τούς κινδύνους 
τοΰ πολέμου, καί τό έργο πού ξεκίνησε άπό τή δειλία καί τόν έγωισμό, τελείω
σε μέ τήν έλαφρότητα καί τήν κολακεία.

Βρισκόταν ό Δόν Χουάν στή Νεάπολη δταν άρχισε νά άπλώνεται ή είδηση 
πώς ή Βενετία είχε κλείσει συνθήκες μέ τόν Τούρκο. Καί λένε οί ιστορικό! πώς 
δέν έδωσε πίστη σ ’ δσους τοΰ τά έλεγαν αύτά, καί έμεινε έτσι μέχρις δτου οί 
ίδιοι οί 'Ενετοί τοΰ τό άνακοίνωσαν γραπτά. Άλλά είχε ήδη δεχτή άρκετές εξα
πατήσεις ώστε δέ θά έπρεπε νά έχη τέτοιες άμφιβολίες. Ό  Φίλιππος 11 άκουσε 
τήν είδηση χωρίς νά δείξη τήν παραμικρή έκπληξη. Απάντησε πώς άν ή Βενε
τία πίστευε πώς ένεργώντας έτσι εξυπηρετεί καλύτερα τά συμφέροντά της, αι> 
τός εΤχε πάντα ένεργήσει πρός όφελος τής Χριστιανοσύνης καί τής Δημοκρατί·



ας. 'Έτσι εκείνος ό τρομερός πολιτικός πού δυσπιστοϋσε γιά τούς άνθρώπους, 
επιβεβαίωνε τή γνώση του γΓ αυτούς.

Στά μέσα του Μαρτίου έκλεισαν στην Κωνσταντινούπολη οί συνθήκες είρή- 
νης άνάμεσα στό Ντιβάνι καί τή Δημοκρατία καί υστέρα άπό λίγο ύπογράφτη- 
καν καί έπικυρώθηκαν καί άπό τις δυό πλευρές. Σύμφωνα μέ αύτές άνανεώθη- 
καν οι παλιές συμφωνίες άνάμεσα στίς δυό δυνάμεις. Έπέστρεψαν οί Ενετοί 
στήν Πόλη τό κάστρο τοϋ Σοποτοϋ. Ή γή τής 'Αλβανίας καί τής Σκλαβηνίας μέ 
τά σύνορα καί τις έξαρτώμενες κτήσεις τους παρέμεναν στήν κατάσταση καί 

,τήν κυριαρχία πού βρίσκονταν πριν άπό τόν πόλεμο. Έπανίσχυαν οί κατασχέ
σεις πού είχαν γίνει στούς έμπόρους τοϋ ένός καί τοΰ άλλου έθνους καί ή Δη
μοκρατία ήταν ύποχρεωμένη νά πληρώνη στό Ταμείο τοϋ Μεγάλου ’Αφέντη, σέ  
διάστημα τριών χρόνων, κατ' έτος εκατό χιλιάδες δουκάτα. Αύτή ή συνθήκη έξα- 
σφάλιζε στήν Πύλη όλες της τις κατακτήσεις. Ή  Δημοκρατία δέν κέρδιζε παρά 
τήν πεποίθηση τής παρούσας άδυναμίας της καί κάποιες ώφέλιμες νουθεσίες 
γιά τό συμβάν. ’Αποχωρισμένος ό Σύνδεσμος άπό τή μία άπό τίς τρείς δυνάμεις 
πού τόν άποτελοϋσαν, έμεινε μέ έκείνες τοϋ Καθολικού Βασιλέα καί τίς λιγο
στές όσο καί άσήμαντες τοϋ Ποντίφηκα. Κι έτσι έπαψε νά ύπάρχη καί μάλιστα 
οριστικά άπό τή στιγμή πού ό Δόν Χουάν διέταξε νά βγάλουν άπό τή Βασιλική 
γαλέρα του τό λάβαρο τοϋ Συνδέσμου, καί νά άναρτήσουν στή θέση του τήν 
έθνική σημαία τής Ισπανίας, πού ήταν άρκετή μόνη της νά έπιβάλη τόν σεβα
σμό στούς έχθρούς τους. ’Έπρεπε έκείνος ό πρίγκηπας νά είχε δείξει τότε 
τήν ίδια περιφρόνηση στή Δημοκρατία πού κι αύτή έδειχνε στούς συμμάχους 
της. ’Αντίθετα όμως φαινόταν νά χαίρεται μέ τήν προοπτική μιάς νέας συνεργα
σίας μαζί τους καί νά έχη έλπίδες πώς θά ένωθή άλλη μιά φορά μ’ αύτούς πού 
τόν είχαν έγκαταλείψει, όταν άργότερα άρχισε νά διαδίδεται πώς καί ή καινούρ
για συνθήκη έπρόκειτο νά σπάση. Οί Ενετοί άφόπλισαν τίς μοίρες τους, άφή- 
νοντας στά καράβια τους μόνο ό,τι ήταν άναγκαίο σέ καιρούς ειρήνης. 01 Τούρ
κοι, πού μέ έκατόν πενήντα γαλέρες, τριάντα φοΰστες καί δέκα μαοΰνες παρέ
μειναν ώς τά μέσα ’ Ιουνίου στό Νεγκροπόντε, όταν ύπεγράφη ή είρήνη άνάμε
σα στήν Πύλη καί τήν Σινιορία, κατευθύνθηκαν, άν καί άργά, νά άρχίσουν τίς 
εχθροπραξίες στίς Ισπανικές κτήσεις πού βρίσκονταν στίς άκτές τής ’Απουλίας. 
Μετά γρήγορα γύρισαν στήν Κωνσταντινούπολη. Ή άρμάδα τοϋ Καθολικοΰ Βα
σιλέα όταν ολοκληρώθηκε ή έτοιμασία, κατευθύνθηκε πρός τήν Μαρμπαριά καί 
κυρίευσε τήν Τύνιδα, πού μετά χάθηκε τόσο άδικα, καί προσπάθησε νά τελειώ- 
ση κι άλλες επιχειρήσεις πού δέν άποελοϋν άντικείμενο της παρούσας Ιστορί
ας, στήν όποία προσπαθήσαμε νά συνοψίσουμε τόν πόλεμο τής Κύπρου, σάν αι
τία τής δημιουργίας τοϋ Συνδέσμου, καί τή ναυμαχία τής Ναυπάκτου σάν συνέ
πεια τής ύπαρξής του, ώς τήν κατάλυσή του άπό τήν άποστασία τών Ενετών.

Δέ θά έκτοξεύσουμε ύβρεις καθώς ό Πάπας Γρηγόριος XIII  τό άνάθεμα 
τών έπικρίσεών του ένάντια στήν κυβέρνηση τής Δημοκρτίας τής οποίας ή πο
λιτική πάντα ήταν νά ζητά βοήθεια στούς κινδύνους καί νά περιψρονπ τούς εύερ- 
γέτες της μόλις βρισκόταν άσφαλής. Εξετάζοντας τό θέμα μέ πολιτική άντικει- 
μενικότητα ή όπως θά λέγαμε, σύμφωνα μέ τήν κρατική δεοντολογία, ήταν σφάλ
μα τής αύλής μας ή καλύτερα τοϋ Φιλίππου 11 ή σύναψη μιάς συμμαχίας μέ 
τόσα μειονεκτήματα. 'Όταν Ιστορία έκατό χρόνων, οί προειδοποιήσεις τών συμ
βούλων του, ή λαϊκή γνώμη, άκόμη κι ή ϊδια του ή πείρα ύπαγόρευαν πώς παρό
μοιος συνασπισμός δέν μπορούσε νά είναι ούτε ειλικρινής ούτε σταθερός, αυ
τός έπέμενε νά τόν πραγματοποιήση, βοηθώντας τούς Ενετούς, χωρίς όρους 
καί άναλαμθάνοντας τέτοιο μερίδιο εύθύνης σ ’ έκείνη τήν έκστρατεία. Ούτε ή 
άφοσίωσή του στήν 'Αγία "Εδρα, καθώς πιστεύουν πολλοί, οϋτε καμιά γελοία
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έπίδειξη Ισχύος, πρός τήν όποία καθόλου δέν έκλινε εκείνος ό μονάρχης, μπο
ρούσαν νά τόν ύποκινήσουν νά συνάφη παρόμοια συμφωνία. Ούτε βέβαια δεχό
μαστε μοιρολατρικά τά γεγονότα, ούτε πιστεύουμε ότι ήταν γραφτό τά όπλα 
μας νά γράψουν μιά λαμπρή σελίδα στήν ιστορία τού κόσμου. Δέν ήταν δυνα
τόν όλα αύτά νά ήταν συνέπειες μιας πολιτικής δίχως κίνητρα. Πιστεύουμε πώς 
μπορεί νά επηρέασε πολύ τό μονάρχη ό ύπερβολικός φόβος γιά τόν κίνδυνο 
πού διέτρεχαν οι κτήσεις του, ή έπιθυμία του νά ταπεινώση τό μεγαλείο τού 
Τούρκου κι άκόμα ό σεβασμός πού έπιθυμούσε νά έπιβάλη στούς έχθρούς του 
στήν ‘Ολλανδία μέ τούς θριάμβους πού θά κέρδιζε σ ’ άλλες χώρες. ’Αλλά άφή- 
νοντας γι’ άργότερα μιά κριτική άντάζια ένός τόσο μεγάλου έπιτεύγματος, ίσως 
δέ θά ήταν λάθος νά συνοψίσουμε ποιά ήταν τά όφέλη πού πρόσφερε έκεΐνο τό 
περιστατικό, στήν αύξηση καί τήν τελειοποίηση τών στόλων τους. Πώς συνετέ- 
λεσε ώστε νά δημιουργηθοΰν στήν πράξη στρατηγοί άξιοι στό πολεμικό ναυτι
κό και στρατιώτες πού άπό τή Μεσόγειο περνούσαν στόν ’Ατλαντικό, κι άπό τούς 
κόλπους τής 'Ελλάδος έφθασαν στά Βρεταννικά νησιά πού ό πλούτος τους τόν 
τραβούσε καί δέν τόν άφηνε σέ ήσυχία.

Τελικά όμως, κάπως μειώνουν τό λάθος του αύτές ή άλλες σχετικές άπό- 
ψεις. 'Όμως τήν κρυψίνοια καί τήν άσυνέπεια τών 'Ενετών τίποτα δέν μπορεί 
νά τήν δικαιολογήση. Εύνόητο είναι πώς ό Σύνδεσμος, άγονος γιά τήν 'Ισπα
νία, ύπ,ήρξε χρήσιμος μόνον γιά τή Βενετία, χωρίς νά χρειάζεται νά ύπενθυ- 
μίσουμε τή ζέση μέ τήν όποία ζητούσε τή συγκρότησή του. Ή ποικιλία, ή σύγ
κρουση τών συμφερόντων, ή διαφορά τών χωρών τών συνηθειών καί τής διακυ
βέρνησης, ό ανταγωνισμός ό όχι πάντοτε εύγενής, πού μοιραία ύπήρχε άνάμε
σα σέ δυό έθνη, πού τό ένα ήταν ξεπεσμένο καί σέ κατάσταση ανάγκης καί τό 
άλλο εύημεροΰσε και βρισκόταν σχεδόν στό όπόγείο τού μεγαλείου του, όλα 
αύτά άναγκαστικά ϋά έκαναν τήν ένωσή τους βίαιη καί άσταθή. Δέν μπορούσαν 
οί πολιτικοί τής Βενετίας νά προβλέψουν αύτές τις δυσχέρειες; Ά ς  πούμε πώς 
ή πώρωση ή ή άνάγκη τούς έκανε νά φθάσουν ώς εκεί: Ή  μυστικότητα μέ τήν 
όποία διαπραγματεύθηκαν τήν ειρήνη, ένώ σύμφωνα μέ τούς όρους τού Συνδέ
σμου ώφειλαν νά ένημερώσουν γι’ αύτό τούς συμμάχους τους, άποδεικνύει τή 
διπλοπροσωπεία μέ τήν όποία ενεργούσαν. Καί δέν άποτελεϊ έλαφρυντικό γιά 
τήν άνομία τους τό γεγονός ότι ή έκστρατεία τού ’72 ήταν άποτυχημένη, γιατί 
πριν νά γνωρίζουν τά άποτελέσματά της κι όχι πολύ άργότερα άπό τή νίκη τοΰ 
’71, άρχισαν, άν καί όχι άπευθείας, τΙς διαπραγματεύσεις. Ή νίκη τούς ξύπνη
σε τή διάθεση νά έρθουν σέ έναν συμβιβασμό: Προσέτρεξαν στό Σύνδεσμο γιά 
νά γλυτώσουν άπό τήν σκλαβιά πού τούς άπειλοΰσε. ’Αξιώθηκαν έναν θρίαμβο 
γιά νά ξεκόψουν μετά άπό κείνους τούς ίδιους ατών όποίων τή βοήθεια τόν ω
σάν άγνώμονες. ’Αλλά όποιαδήποτε έξέλιθη δέ μειώνει τό μεγαλείο τοΰ ϊδιου 
φειλαν. Τέλος, ίκέτευσαν σάν ζητιάνοι, έλαβαν μέ περιφρόνηση καί ξέχασαν 
τοΰ θριάμβου, ούτε τή σημασία τού γεγονότος, πού άν καί δέν είχε δλα τά 
άποτελέσματα πού ήλπιζαν, ύπήρξε έντούτοις στόν άνώτατο βαθμό εύεργετικό 
γιά τήν χριστιανοσύνη καί τόν πολιτισμό. ’Εκείνες οί θάλασσες προορίζονταν 
άπό εκείνον πού χάραξε τά όριά τους νά γίνουν πεδία συγκρούσεων σκληρό
τατων καί άξιομνημόνευτων, Στό “Ακτιο άλλαξε κύριο μιά κοσμοκρατορία, καί 
δεκαοκτώ αιώνες μετά ή Ελλάδα έσπασε τό ζυγό τών τυράννων της. Ή Ναύ
πακτος ύπήρξε έπίσης μάρτυρας τοΰ σημαντικότερου περιστατικού πού λάμπρυ
νε ή ανθρώπινη τόλμη. Γιατί αύτή τή φορά δέν έπρόκειτο γιά διευθέτηση δια
φωνιών άνάμεσα σέ Ισχυρούς, ούτε γιά τακτοποίηση ύψηλών άνταγωνισμών: 
Παλεύοντας έκεί πρόσωπο μέ πρόσωπο ό σύγχρονος πολιτισμός μέ τόν πολιτι
σμό τής ’Ασίας πού χωρίς νά πάψη νά είναι πάντα άξιος τής παλιάς του όρμής,



άρχισε σιγά-σιγά νά μαζεύη τήν παλάμη του άπά τόν ρωμαλέο του άντίπαλο. 
Υψωμένο, έκεΐ στή μέση τής σκληρής μάχης, τά λάβαρο τοΰ Λυτρωτή καί ή ση
μαία τοϋ Ισλαμισμού άφησαν γιά πάντα κλειστά τά μάτια τών πιστών, καί άνα- 
γεννήθηκε μέ άφθαρτη π.ίστη ή έλπίδα των έκλεκτών.

Λησμόνησαν παλιές έριδες κι έχθρες, θυσιάζοντας τά πάντα γιά τή θρη
σκεία καί τήν πατρίδα. Μεταμορφώθηκαν σέ έπιδρομείς αύτοί πού πρίν περνού
σαν γιά κυνηγημένοι κι άκόμα ταπεινωμένοι. Υπερασπίστηκαν τά συμφέροντα 
έκείνων τών ίδιων πού άπό έχθρότητα ή φόβο τούς άρνήθηκαν τή βοήθεια τους. 
Περιφρόνησαν τούς κινδύνους, πολέμησαν σκληρά καί μές στή μάχη ζεπέρα- 
σαν τήν ίδια τή φύση, άποζητώντας στήν άγωνία τού θανάτου τήν άθάνατη πα
ρηγοριά μιάς καλύτερης ζωής: Αύτοί ύπήρξαν οΐ ήρωές μας, τέτοια καί ή άρετή 
πού τούς θέρμαινε. Ό  Θεμιστοκλής νικά στή Σαλαμίνα. Νικούν οΐ στρατηγοί τής 
Σπάρτης στίς Πλαταιές καί σή Μηκάλη. Άλλά άπό θεοί τής έλευθερίας μετα
στρέφονται σέ τυράννους, καί στήν έπέτειο τής περίφημης έκστρατείας τοΰ 
Ξέρξη βλέπει ή Αθήνα γκρεμισμένα τά τείχη της, σκλαβωμένους τούς γιούς 
της καί χαμένο γιά πάντα τό σκήπτρο τής θαλάσσιας κυριαρχίας πού κρατούσε. 
Ή Ναύπακτος ύπήρζε ό μεγαλόπνοος πόθος ένός όλόκληρου αιώνα γιά τήν έπι- 
κράτηση τής άλήθειας καί τοΰ πνεύματος, τήν άνεξίτηλη καθιέρο)ση τοΰ χριστι
ανισμού, τό θρίαμβο τής λευτεριάς τοΰ άνθρώπου, μιάς λευτεριάς ύποστηριγμέ- 
νης καί διαλαλημένης ένστικτωδώς άπό έκείνους τούς Ιδιους πού ύποταγμένοι 
στή θέληση ένός Καίσαρα, βοηθούσαν στή χαλιναγώγηση τού άπό τή φύση του 
άκράτητου φτερουγίσματος τοΰ πνεύματος.

Τί θά είχε άπογίνει ή Εύρώπη άν έκείνη τήν ήμέρα ή άρμάδα τοΰ Συνδέ
σμου είχε καταστροφή άπό τά γιαταγάνια των γενιτσάρων; Κύριος τής Κύπρου 
ό Σελήμ, γρήγορα θά κυρίευε καί τήν Κρήτη καί τά καράβια του θά λυμαίνονταν 
τΙς άκτές τής Μεσογείου καί εύνοημένος στίς έπιχειρήσεις του κι άπό τίς έπι- 
δρομές τών Μπαρμπερίνων, θά ύποδούλωνε άπό τή μιά άκρη ώς τήν άλλη τά 
παράλια τής Άδριατικής καί τών Τιράνων. Απλώνοντας μετά τήν αύτοκρατορία 
του άπό τήν Άζοφική θάλασσα ώς τήν Κορσική καί τΙς Βαλεαρίδες, κι έχοντας 
κάτω άπό τή θέλησή του τήν Αφρική, ούτε ό Μοσχοβίτης πού ήταν άκόμη πολύ 
άδύναμος, ούτε ό Αύστριακός πού μόλις ήταν σέ θέση νά διατηρήση τήν Ούγ- 
γαρία, ούτε ό ίδιος ό Καθολικός Βασιλέας, άποκαμωμένος καί έξασθενημένος 
άπό τήν ήττα του, θά άρκοΰσαν γιά νά συγκρατήσουν έκεΐνον τόν χείμαρρο, 
πού θά είχε ξεχυθή άπό τά βουνά τοΰ Βορρά γιά νά ένωθή μέ τήν όρμητική θά
λασσα τής Μεσημβρίας.

Θρυμματισμένο άναμφισθήτητα σ ’ έκείνο τόν άγώνα τό σκήπτρο τοΰ Καρ- 
λομάγνου, δέν θά μπορούσε ούτε αύτό νά άφαιρέση άπό τήν άρμάδα τοΰ Με
γάλου ’Άρχοντα τό χρίσμα τοΰ «άήττητου». Δέν ήταν τής μοίρας της, νά βρεθή 
ή Ευρώπη άλλη μιά φορά σκλάβα φυλών βάρβαρων. Άλλά πάλη τόσο πεισματι
κή καί αίματηρή θά άνέκοπτε τή βιομηχανία της καί τίς τέχνες της γιά μεγάλο 
διάστημα, έμποδίζοντας καί καταστρέφοντας Ισως τήν άποκάλυψη τών μεγάλων 
πνευμάτων της, καί τήν εύτυχισμένη έζέλιζη τών κατακτήσεων καί τών θεσμών 
της. 'Όσοι στήν ένδοζη έκστρατεία τοΰ Συνδέσμου βλέπουν μόνο μιά άνανέω- 
ση τών Σταυροφοριών, θεωρώντας καί τήν πρώτη καί τΙς δεύτερες σάν σχέδια 
στείρα καί χιμαιρικά, όδηγοΰνται σέ συμπεράσματα ή έλάχιστα ειλικρινή ή κακά 
τοποθετημένα. Διαχωρίζοντας τό δικό μας κίνητρο, άπό τό πνεΰμα πού όδηγοΰ- 
σε τούς κατακτητές τοΰ Αγίου Τάφου, ποιός θά μπορούσε νά άποδώση ποτέ σέ 
παραλήρημα φανατισμοΰ τήν έκστρατεία τών συμμάχων μας; Ό  Ιδιος ό Σύνδε
σμος σάν προϊόν μιάς έφήμερης καί περιορισμένης συμφωνίας, σάν συγχώνευ
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ση συμφερόντων άσυμβίβαστων, ήταν όχρηστος γιά τήν 'Ισπανία. Άλλα αύτό 
άκριβώς άποδεικνόει τό μεγαλείο του σκοπού του άφοΰ έτσι έκανε νά ξεχα- 
στοϋν έμπόδια καί δυσαρέσκειες. ’Ελατήριο ύπέρτερο τών άνθρώπινων ύπολο- 
γισμών υποκίνησε τήν ψυχή του Φιλίππου: 'Υπόθεση θεία ήταν αύτή πού άγκά- 
λιαζε καί ύψηλής κοινωνικής σημασίας, καί υπηρετούσε μέ τρόπο δικό του τό 
μυστηριώδες πεπρωμένο τοΰ πολιτισμού. Ό  'Άγιος Ποντίφηκας, χειριζόμενος 
μιά ύπόθεση τόσο εύνοϊκή γιά τόν καθολικισμό, δέν ήταν δυνατόν νά αίσθαν- 
θή λιγότερο τόν παλμό της. "Οσο γιά τούς 'Ενετούς, πλούσια εξευγένιζε τήν 
έκστρατεία τους ή άνάγκη της αυτοάμυνας. Γιατί, πότε δέν ύπήρξε γιά ένα λαό 
τίτλος τιμής αύτός τοϋ έραστή καί τοϋ έκδικητή τής άνεζαρτησίας του;

Ασφαλώς ό Σελήμ δέν άγνοοΰσε τή σημασία τής μάχης πού προκαλοΰσε, 
καί τής ένέργειας έκείνης, τής συγκέντρωσης δηλαδή τοϋ πιό ίσχυροΰ στόλου 
πού διέσχισε ποτέ τίς θάλασσες, καί πού τόν έμπιστεύθηκε στούς άρχηγους τούς 
πιό εύψυχους καί τούς πιό έμπειρους τής Αυτοκρατορίας του. Κι οϋτε τοϋ διέ
φυγε ή πραγματική άξία τοϋ θριάμβου μας καί τό άπέδειξε πρώτα δίνοντας δη
μόσια δείγματα τοϋ μεγάλου πένθους, καί μετά προσπαθώντας, οάν άνδρας μέ 
ύψηλό φρόνημα, νά έπανορθώση τις πελώριες απώλειες γιά ν ’ αντιμετώπιση 
τούς έχθρούς ξανά.

Ή ίδια ειρήνη πού τόσο υποστήριζε ό Βεζύρης του, πρίν άπό τόν πόλεμο, 
καί μέ τόση άδημονία έγινε δεκτή μετά τήν καταστροφή, τί άλλο σημαίνει παρά 
πόσο ανίσχυρος είχε άπομείνει μετά τήν ήττα τής Ναυπάκτου. Περιφρονοϋν 
τήν έπίζηλη έπιτυχία τών όπλων μας, όσοι δέν συμμετείχαν σ ’ έκείνη τήν δόξα, 
καί προσπάθησαν νά τήν μειώσουν, κατεχόμενοι άπό φθόνο και τρόμο.

Ή  Ισπανία έντοΰτοις υπερτίμησε έκείνη τή δόξα σάν ένα άπό τά σπου
δαιότερα κατορθώματά της, πού άκόμα καί οί Ενετοί, έχθροί περισσότερο παρά 
σύμμαχοί της, δέν σκέφθηκαν νά τήν οίκειοποιηθοϋν. Καί διαιωνίστηκε σέ 
μπρούντζινες σελίδες ή μνήμη μιάς έκστρατείας, πού σώζοντας τήν Εύρώπη 
άπό τή μάστιγα τοΰ νέου Αττίλα, έδωσε παράδειγμα σ ’ όλα τ’ άλλα έθνη. Τό 
παράδειγμα τής ίδιας δόξας πού βάραινε καί στούς λαούς τής Νουμιδίας καί τοϋ 
Σαγούντου. Τής ίδιας πού γιά διάστημα όκτώ αιώνων γαλούχησε τόν ενθουσια
σμό έκατό γενναιών στόν αγώνα τους ένάντια στούς Σαρακηνούς. Τής ίδιας 
πού θριάμβευσε στή Ναύπακτο, καί πού μεγαλούργησε καί πρόσφατα ένάντια 
στόν κυρίαρχο τοϋ αιώνα*. Δοξάζεται λοιπόν όποιος έδειξε στόν κόσμο πώς ύπε- 
ρασπίζονται τά προνόμια τής δικαιοσύνης, και πώς άντιστέκονται στούς ξένους 
κατακτητές.

"Αν ύπήρξε άνώφελη έκείνη ή περίφημη ναυμαχία, όπως πολλοί βεβαιώ
νουν, άν μπροστά στό μικρό κέρδος της φάνηκε, όπως πολλά ύποστηρίζουν, 
τής Αύστρίας, όπως λένε γιά τόν Αννίβα, ήξερε νά νικά, άλλά όχι καί νά έπω- 
πώς τελικά οί Τούρκοι είχαν θριαμβεύσει, καί συνοψίζοντας άν ό Δόν Χουάν 
φελείται άπό τίς νίκες του, είναι ισχυρισμοί μερικοί σωστοί, καί μερικοί στερούν
ται βάσεως. Κάποιοι έχουν τή γνώμη πώς μπορούσε ό Δόν Χουάν νά συνεχίση 
νά πλέη μέ τά φτερά τής τύχης του, νά παραβιάση τά Δαρδανέλλια, καί μέ έφο- 
δονά κυριεύση τήν Κωνσταντινούπολη. Αύτό είναι σχέδιο άμφίβολο καί όχι πρα
γματοποιήσιμο. Διότι άν είχαν σωθή οί δυνάμεις τής Αύτοκρατορίας μέ τήν κα
ταστροφή τής τουρκικής άρμάδας, δέν θά έμενε ό Μέγας "Αρχών τόσο άπροε- 
τοίμαστος γιά όποιαδήποτε άμυνα ώστε νά καταφυγή τόσο εύκολα στό τελευ
ταίο τούτο στάδιο σωτηρίας: τή φυγή. Μικρότερες δυσκολίες καί άντιξοότητες

* 'Υπενθυμίζουμε πώς τό |3ι(ίλίο αύτό γράφτηκε τό 1853.



θά είχε ν ’ άντιμετωπίση άν περιορίζονταν, δπως κρίνουν άλλοι, σέ μιά αίφνί- 
δια έπίθεση ένάντια στήν πρωτεύουσα, δπου ή άγωνία καί ό τρόμος άπό τήν 
είδηση τής τόσο καταστρεπτικής ναυμαχίας θά μεγάλωναν άπό τήν παρουσία 
τών νικητών. 'Οπότε κυριεύοντας τις γαλέρες πού βρίσκονταν άγκυροβολημέ- 
νες σ* έκείνο τό λιμάνι καί βάζοντας φωτιά στό πλούσιο οπλοστάσιο τής Κωνσταν
τινούπολης, θά στεφόταν ό θρίαμβος άπό μιά άξια συνέχεια καί θά άνοιγε ή 
θύρα γιά νέες έπιτυχίες πρός τά μέρη τής Αλβανίας καί τού Μωρέα.

"Ας θυμηθούμε όμως, τήν κατάσταση στήν όποία βρέθηκαν μετά τή μάχη, 
καράβια, πολεμιστές καί άξιωματικοί: τά πρώτα κατεστραμμένα, οί άλλοι πολύ 
λιγοστεμένοι καί μεγάλος άριθμός τραυματισμένων άπό τούς τελευταίους, ένώ 
όλοι είχαν άνάγκη άπό φροντίδα καί βοήθεια. Ή άπώλεια στίς νάβες δημιουρ
γούσε έλλειψη πυρομαχικών καί προμηθειών. Οί γαλέρες πού είχαν αιχμαλωτί
σει έπρεπε νά ρυμουλκηθούν, κΓ αύτό δυσκόλευε τή μετακίνηση όλων. Ή προ
χωρημένη έποχή έκανε τό ταξείδι έλάχιστα άσφαλές. Επομένως δέν ήταν ή 
ιδέα ή ή άπόφαση, παρά ή εύχέρεια καί οί δυνάμεις έκείνο πού έλειπε. 01 πιο 
έμπειροι έπέμεναν νά μήν άναζητήσουν άλλους κινδύνους. 01 πιό τολμηροί ζη
τούσαν νά έπιτεθούν στόν Σελήμ στό ίδιο του τό καταφύγιο ή τουλάχιστον νά 
τού άφαιρέσουν τά φρούρια πού κατοχύρωναν τήν κυριαρχία του σ ’ έκεΐνες τΙς 
άκτές. Πρός αύτή τήν τελευταία άποψη έκλινε ό Δόν Χουάν άν καί μυστικά. 
Συνέχιζαν νά τόν βαυκαλίζουν μερικοί άπό τούς πιό έμπιστους συμβούλους του 
μέ τήν έλπίδα ένός στέμματος καί τού παρουσίαζαν έφικτό αύτό τής Ελλάδας 
άν κατάφερνε νά έχη τήν συγκατάθεση τού Δόν Φελίππε. Ό  Δόν Χουάν θά προ
τιμούσε νά βασιλεύση σέ μιά άπό τις επαρχίες τής ’Αφρικής. ’Αλλά σκεπτόμε- 
νος μόνος του πώς ή έκστρατεία σ’ έκεΐνα τά μέρη θά άργοπορούσε άκόμη 
πολύ, έκρινε πώς τόν συνέφερε νά κερδίση έδαφος στήν άλλη πλευρά καί έπι
πλέον νά παρουσιαστή μέ τή λαμπρότητα τού κυριάρχου, στούς χριστιανούς τής 
'Ελλάδας κα τού Μωρέα, δεχόμενος τά συγχαρητήριά τους μέ ύποσχέσεις πώς 
σύντομα θά τούς βοηθούσε έλευθερώνοντάς τους άπό τό ζυγό τών τυράννων 
τους.

Ποιό κίνητρο θά μπορούσε νά είναι περισσότερο δελεαστικό, ώστε νά τόν 
άναγκάση νά συνέχιση τόν νικηφόρο καλπασμό του; ’Αλλά στόν Δόν Χουάν 
ή φιλοδοξία δέν έριξε ποτέ βαθιές ρίζες καί τού άρκοΰσε ή όρμητική γενναιό
τητά του, ή έκστρατεία πού θά τής έδινε τ’ όνομά του, καί πιό πολύ άπ’ όλα ή 

' θεία έμπνευση πού τόν ζωογονούσε. Δέν έστρεψε τις πλώρες πρός τή Μεσσή- 
! να, γιά νά γευθή άπό ματαιοδοξία τίς έπευφημίες γιά τόν θρίαμβό του, δπως πολ- 
ί λοί συμπεραίνουν σπιλώνοντάς τον άλλά γιατί έτσι τό θέλησε ή τύχη του πού 
! τόν έγκατέλειψε όταν περισσότερο τήν χρειαζόταν. ’Ανάμεσα στήν έλλειψη δυ- 
I νατότητας νά φανή ριψοκίνδυνος καί στήν άνάγκη νά είναι συνετός, δέν είχε 
! περιθώρια έκλογής, κΓ άκόμη όντας δίκαιος κριτής άνάμεσα στή μιά καί τήν 
i άλλη γνώμη, δέν τού διέφευγε πώς πιό μεγάλοι άρχηγοί δημιουργούνται μέ τή 
1 φρόνηση παρά μέ τήν παρατολμία.

; Άρκοΰν αύτά τά στοιχεία γιά νά έξηγήσουν γιατί τό χτύπημα πού έπρεπε νά 
| καταφέρουν άμέσως μετά τή νίκη τους οί άρχηγοί τοΰ Συνδέσμου έμεινε άπρα- 
ϊ γματοποίητο καί ή όρμή τους καί οί προσπάθειές τους παρέλυσαν.

! Προετοίμασαν τόν πόλεμο γιά τόν επόμενο χρόνο μέ τήν έλπίδα, πώς άν 
\ δέν έδιναν καιρό στούς έχθρούς νά άνασυγκροτήσουν τίς δυνάμεις τους, θά 
1 ξαναεϊχαν τήν έπιτυχία τής Ναυπάκτου καί μέ τήν κερδισμένη πείρα πιά, ούτε 
! θά άπομακρύνονταν άπό τΙς νάβες, ούτε θά βρίσκονταν άπό έλλειψη προπαρα- 

σκευής, σέ άδυναμία νά έπωφεληθοΰν άπό τή νίκη τους.



Καθώς όμως ή κακοτυχία πού καταστρέφει τις εύκαιρίες είναι σχεδόν πάντα 
άνεπανόρθωτπ, έφθασε ή έπόμενη άνοιξη, προχώρησε τό καλοκαίρι, πλησίασε 
τό φθινόπωρο καί μέσα σέ χίλιες προσπάθειες, αβεβαιότητες, ύποψίες καί δια
πραγματεύσεις, ξεκίνησε Λ άρμάδα καί παρ’ όλες τίς προσπάθειες πού έκανε 
νά χτυπηθη μέ την εχθρική, καί ή μιά καί ή άλλη γύρισαν πίσω στά λιμάνια τους. 
Ή  τουρκικά άνέπαφη, φαινόταν σάν νικήτρια, καί ή δική μας μέ λεία μιά μόνη 
γαλέρα γιά μεγαλύτερη άπόδειξη τοΰ χαμένου θριάμβου της.

Αύτή τή φορά δέν άποδόθηκε τό φταίξιμο τής τόσο άσκοπης έκστρατείας 
ούτε στόν Δόν Χουάν οϋτε στούς 'Ενετούς. Ό πρώτος δέν έβλεπε τήν ώρα νά 
πετάξη πρός τις θάλασσες τής ’Ανατολής. Οί άλλοι άδημονούσαν μέ τήν καθυ
στέρησή του. “Εφταιγε άποκλειστικά ό Δόν Φελίππε πού βλέποντας τά σύνορά 
του νά άπειλοϋνται άπό τά όπλα τών Γάλλων καί τόν άδελφό του μέ φιλοδοξίες 
διογκωμένες, ίσως πέρα άπό τό σωστό γιά μιά φαντασία φιλόψογη καί καχύπο- 
πτη σάν τήν δική του, ύποχώρησε μπρος στήν άνάγκη νά φροντίση τίς κτήσεις 
του παρά νά έκπληρώση τούς όρους πού είχε ύπογράψει. Άλλη αίτία όχι λιγό
τερο άνασταλτική ύπήρξε ή έλλειψη προμηθειών, πού δέν έγιναν έγκαίρως, ά
πό έλλειψη φροντίδας κΓ άκόμα πρόνοιας έκ μέρους τού μονάρχη τού Ιδιου πού 
ήταν περισσότερο πολιτικός παρά οικονομολόγος, κΓ όχι τόσο ένεργητικός όσο 
έργατικός. 'Υπερβολικά άμερόληπτοι άποδείκνυόμαστε στήν προκειμένη περί
πτωση, άφοΰ μπορούμε νά ρίξουμε τά λάθη στούς ξένους, κι όμως άναλαμβά- 
νουμε τήν εύθύνη όλων εκείνων τών λαθών.

Κατά τ’ άλλα, παραμερίζοντας τό θέμα τής καταλληλότητας τής περίστασης, 
ή έκστρατεία τής χρονιάς τού 72 ύπήρξε περισσότερη άτυχη παρά άκριτη. Πώς 
νά νικήσης έναν έχθρό πού συνεχώς άποφεύγει τή μάχη, πού δέν έγκαταλείπει 
τό καταφύγιό του, πού διαρκώς άλλάζει άποφάσεις, μέ μοναδικό σκοπό νά συγ- 
χίση καί νά λυγίση μέ τήν κούραση τούς διώκτες τους; Τό λάθος, άν ύπήρξε, 
ήταν πού πήγαν στήν Ανατολή καί δέν προκάλεσαν τόν Ούλουτζαλή στίς άκτές 
τής Μπαρμπαριάς. Μικρότερο κακό ήταν Λ άπώλεια τής Κρήτης, πού άργά ή γρή
γορα ήταν καταδικασμένη νά άποτελέοη μέρος τής τουρκικής αυτοκρατορίας 
καί πού ή θέση της γιά τή Βενετία ήταν άφορμή μακρών έχθροπραξιών. Θά ήταν 
καλλίτερο νά αύξηθή ή ισχύς τής 'Ισπανίας άπό τήν πλευρά τής Αφρικής, προ- 
κειμένου νά στερηθή ή Πύλη μιά βοήθεια τόσο σημαντική. Πολύ περισσότερο 
έφ* όσον ήταν εύκολο νά άφήσουν φρουρές στίς γειτονικές άκτές καί νά βοη
θήσουν στήν κατάκτηση τών πιό άπομακρυσμένων. Ή Βενετία καί ή Ρώμη φρόν
τισαν μόνο γιά τήν πρόσκαιρη ώφέλεια. Έτσι συσκοτίζουν καί χαλούν τήν κρίση 
οί ύπολογισμοί τού έγωισμού: Ή Σινιορία πιστεύοντας πώς θά άπομακρύνη άπό 
τόν έαυτό της κάθε συμφορά μέ τήν προοδευτική συνθήκη τού 73, δέν έκανε 
τίποτα άλλο παρά νά εύνοήση τά σχέδια τών έχθρών της.

Ασήμαντες ύπήρξαν πράγματι οί άμεσες χειροπιαστές συνέπειες τής περί
φημης ναυμαχίας της Ναυπάκτου. Δέν μπορούμε όμως νά ποϋυε γι’ αύτό πώς 
στάθηκε όλότελα άκαρπη, σέ όλα τά σημεία. 'Εβδομήντα χρόνια καί περισσότερο 
κράτησαν οί συνθήκες τής Δημοκρατίας μέ τήν Πύλη καί τέτοια ξαφνική άπρο 
ξία στήν κυβέρνηση τής Κωνσταντινούπολης, πού σέ όλο αύτό τό διάστημα δέν 
έκανε σχεδόν καμμιά σημαντική πολεμική έπιχείρηση, μαοτυροΰν τήν άδυνσ- 
μία καί τό γονάτισμα πού τής προξένησε έκείνη ή ήττα. 'Εβδομήντα χρόνια ά- 
πραξίας σέ αυτοκρατορία τόσο ισχυρή, πού έδειχνε πώς τής έρχονταν στενά 
της γής τά όρια, άφοΰ έσωτερικά δέν τήν σπάραζαν διαφορές, ούτε άπό τό έξω- 
τερικό τήν ένοχλοϋσαν άλλες άντιξοότητες, δείχνουν πώς έκεΐνο τό χτύπημα 
ύπήρξε ή άπότατη άρχή άν καί τόσο άπομακρυσμένη, τής παρακμής της.



Ή Βενετία, άντίθετα, άπό τή συμμετοχή της στό θρίαμβο τών δπλων μας, 
χάραζε στίς καρδιές τών παιδιών της τό δίδαγμα έκείνου τοΰ άξέχαστου άθλου, 
κι έμαθε νά άμύνεται στίς βάρβαρες έπιθέσεις, νά μην βλέπη έναν άνίκητο 
κολοσσό στήν έπαρση τών σουλτάνων καί νά τούς συζητά γιά τή δάφνη τής νί
κης έκείνης, δταν τήν άνάγκαζαν, μέ τό ήρωικό πείσμα καί τήν ευτυχισμένη 
άτρομία τής Ναυπάκτου. Ή πρώτη ευκαιρία τής παρουσιάστηκε μέ τόν πόλεμο 
στήν Κρήτη, τήν όποίαν ή μακροχρόνια πολιορκία καί ό άπίστευτος άριθμός τών 
έπιδρομών καί τών άθλων πού συντελέστηκαν τήν έκαναν διάσημη καί οί τρομε
ροί σκοτωμοί κι άπό τήν μιά κι άπό τήν άλλη πλευρά, τήν έκαναν γιά τούς έπι- 
δρομεϊς καί τούς διωκόμενους μιά άναμέτρηση γιγάντων. Τό ένετικό ναυτικό 
πού τό 1570 έγκαταλείφθηκε στήν Κύπρο, καί πού θεωρήθηκε πιά χαμένο χωρίς 
τή βοήθεια τών συμμάχων, στά μέσα τού XVII αιώνα δταν μόλις άρχισε νά άνα- 
ζωπυρώνεται ό πόλεμος στήν Κρήτη, έφθανε σέ ίσχύ μέχρι τοΰ σημείου νά μπο- 
ρή νά άποκλείση τά Δαρδανέλια, καί νά κρατήση έκεΐ δεμένο τό στόλο τής 
Πύλης. Αιώνια θά ζήσουν ώς τό πέρας τής Ιστορίας τά όνόματα τού Θωμά Μορο- 
ζίνι καί τοΰ ’ Ιωσήφ Δελφίνου πού φλεγόμενοι άπό άπαράμιλλη άνδρεία, πάλε
ψαν κάθε ένας στό σκάφος του ένάντια σ ’ ολόκληρη τήν τουρκική δύναμη. Αί- 
ώνιοι οΐ Γκριμάνι καί οΐ Μοτσενίγοι καί οί μάχες τής Φώκαιας καί τής Πάρου καί 
οΐ θαλάσσιοι θρίαμβοι πού πραγματοποιήθηκαν μπροστά στά μάτια τής Κωνσταν
τινούπολης. Τελικά κερδήθηκε ή Κρήτη άπό τόν λαμπρό ύπερασπιστή της Φραγ
κίσκο Μοροζίνι, άλλά τήν ειρήνη τού 1669 τή σεβάστηκε τόσο λίγο ό Σουλτάνος 
κι’ άς ήταν τόσο ένδοξη γιά τή Δημοκρατία. Δεκαπέντε χρόνια άργότερα ξα 
νάρχισε ό πόλεμος άνάμεσά τους. Οί Ενετοί κυρίευσαν τό Μωρεά πού ξαναπέ- 
ρασε κάτω άπό τήν κυριαρχία τών έχθρών τους στίς άρχές τοΰ περασμένου αι
ώνα. Άλλά ήδη μέ τήν είρήνη τοΰ Κάρλοβιτς είχε έπιβεβαιωθή πιά ή παρακμή 
τής Τουρκίας κΓ άν έπέζησε λίγο ή άνεζαρτησία τής Δημοκρατίας, έν τούτοις 
οί διάδοχοι τοΰ Σελήμ 11 δέν κατάφεραν νά τήν καθυποτάξουν στό ζυγό τους.

Περιληπτικά αύτές ύπήρξαν ή σημασία καί οί συνέπειες τής ναυμαχίας τοΰ 
στόλου τοΰ Αγίου Συνδέσμου. Ή νίκη αύτή καθ’ έαυτή σάν μεγαλειώδες τεκμή
ριο Ισχύος, προσπάθειας καί όξυδέρκειας καθενός άπό τά έμπόλεμα μέλπ, ύ- 
πήρξε γιά τούς μέν παράδειγμα καί έλατήριο καί γιά τούς άλλους τρόμος καί ξ ε 
γέλασμα. Ή Πύλη δεχόμενη τήν ειρήνη τού 1573 παραδεχόταν τήν ήττα της 
καί τήν άδυναμία της. 'Ά ν  ξεπέρασε γιά ένα χρόνο τίς ύλικές δσο καί ποσοτι
κές άπώλειες τής άρμάδας της, άπέδειξε μονάχα τήν άφθονία τών βοηθημάτων 
της. Υποτιμήθηκε έκείνος ό δοξασμένος άθλος γιατί ό Σύνδεσμος δέν ύψωσε 
τά νικηφόρα λάβαρά του στά μέρη τών έχθρών. Καί πόσο δέν θά είχαν όνειδι- 
στή, σέ άλλη περίσταση, γιά τήν φιλοδοξία καί τήν κατάχρηση πού θά έκαναν 
τής ισχύος τους καί της τύχης τους!

Δημιούργησε ύποψίες καί άπειλές στήν αύλή τής Γαλλίας μιά έπιτυχία τόσο 
άκαρπη: Κι δμως πόση έναντίωση θά είχε ξεσηκώσει μιά σειρά άπό έπιτυχίες καί 
κατακτήσεις! Ασφαλώς δέν ύπήρξε άποφασιστικός έκείνος ό θρίαμβος. Ποιά 
ναυμαχία ύπήρξε ποτέ; Δέν έδωσε στήν Ελλάδα τήν έλευθερία της, ούτε σή
κωσε τό σύμβολο τού Σταυροΰ στά τείχη τής Κωνσταντινούπολης. Χωρίς μεγά
λες στρατιές ξηράς, χωρίς συνεργασία άλλων ισχυρών άρχόντων θά ήταν μιά 
χίμαιρα καί κάτι τό άδύνατο. Έ ν τούτοις χτύπησε τήν άμετρη φιλοδοξία τών Ο
θωμανών άρχόντων, προετοιμάζοντας τήν άναγέννηση τού ελληνικού πνεύμα
τος καί τήν ένδοξη καταστροφή τοΰ Ναυαρίνου.

Στήν Ελλάδα δέν ύπήρχαν άκόμη οι προϋποθέσεις γιά τήν άνασυγκρότη-



σή τους οΰτε στήν αύτοκρατορία του Μεγάλου 'Αρχοντα τά δεδομένα γιά τήν 
όλοκληρωτική πτώση του καί τήν καταστροφή του.

Ή πρώτη έχει σπάσει πιά τΙς άλυσίδες πού τήν κρατοϋσαν σκλαβωμένη. Καί 
μάταια θά προσπαθήση ό δεύτερος νά άπελευθερωθή άπό τό νόμο της θείας Πρό
νοιας.

Δέν θά θεωρήσουμε λοιπόν, τό μεγαλόπρεπο γεγονός πού προσπαθήσαμε 
νά Ιστορίσουμε σάν ξεκίνημα μιας έποχής ήρωΐκής, πού χάθηκε έξ αίτιας τής 
άπροσεξίας μας, άλλά σάν τέλος μιδς άλλης, πού οί μνήμες της δοξάζουν άκόμα 
τήν πατρίδα μας στήν Ιστορία τοΰ κόσμου.

Ή νίκη τής Γρανάδας ένάντια στήν μουσουλμανική δύναμη ύψωσε τήν 'Ι 
σπανία πάνω άπ’ όλα τά έθνη: Τό άθάνατο γεγονός τής Ναυπάκτου ένάντια 
στούς Τούρκους ύπήρξε ή έσχάτη άνάμεσα στίς σελίδες τής έποποιίας πού δη
μιούργησε τό μεγαλείο της.



.ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ*
ΛΟΥΚΙΑΣ Δ. ΠΟΛΙΤΗ 

'Αρχαιολόγου

Η ΣΚΟΥΠΑ TZQYMEPKON ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΛΙΑ Ϊ Η Ι  ΣΠΙΤΙΑ
I.

Ή  τάση απομάκρυνσης κατά τά τελευταία χρόνια άπό τήν παραδοσιακή μας 
άρχιτεκτονική επιβάλλει τήν έκτίμηση τής άξίας τών μορφών τοϋ κάθε τόπου, 
ώστε ν* άποτελέσουν πηγή έμπνευσης στή σημερινή οικοδόμηση. Γι’ αύτό ό 
σεβασμός τής λαϊκής μας αύτής σοφίας, έτσι δπως έκφράστηκε άβίαστα και 
άπλά στίς άνανεούμενες και όχι στατικές αρχιτεκτονικές μορφές, άκόμα και 
κάτω άπό δύσκολους καιρούς, αποτελεί σήμερα άνάγκη έπιτακτική.

Ή  έργασία αύτή αποβλέπει στήν τόνωση τής ιστορικής μνήμης καί τήν 
ανάδειξη λίγων άγνωστων άγροτικών σπιτιών τοϋ περασμένου αιώνα στό μι- 
κρο χωριό Σκούπα. Παρόμοιες έργαοίες μαζί μέ τις ύπάρχουσες1 θά βοηθού
σαν στήν αναγνώριση τής αξίας τής άρχιτεκτονικής στήν εύρύτερη περιοχή 
τοϋ Ά ρόχθου.

Τό χωρό Σκούπα2 έκτείνεαι άπ’ τούς άνατολικούς πρόποδες τοϋ Ξ εροβου
νιού, άνάμεσα άπ’ τα χωριά Νησίστα καί Τσοβίστα μέχρι τή δεξιά όχθη τοϋ 
ποταμού Ά ράχθου (μέσο ΰψ. 460 μ .). Ή  θέση αύτή άπομόνωνε παλιά τό χ ω 
ριό καί ή έπικοινωνία μέ τά αστικά κέντρα ήταν δύσκολη. .

Σύμφωνα μέ τήν παράδοση ή Σκούπα παλιότερα ονομάζονταν Γκοτιτσά3 
και είχε κέντρο τό σημερινό Παλιοχώρι περί τά 10' βορειότερα τοϋ σημερι
νού. Τά λίγα λείψανα τοϋ χωριοΰ αύτοϋ έχουν σήμερα έξαφανιστή καί καμ- 
μιά μαρτυρία δέν υπάρχει γιά τό πώς ήταν συγκροτημένο. Π άντως ΒΑ αύτοϋ, 
πάνω σέ λόφο, ύπήρχε μοναστήρι τοϋ 'Αγίου Νικολάου, πού καταστράφηκε 
πολλές φορές καί λειτουργεί τώρα σάν έξωκκλήσι4. Αύτό θά επαιζε σπουδαίο

1. Βλ. Κ. Δ ι α μ ά ν τ η, Τά χτήοια στά χωριά των Τζουμέρκων, «ΛΙξωνή», Δ ',  σ. 8—
17. Ν. Κ ο σ μ ά ,  Τό ήπειρονακό λαϊκό σπίτι, «Ήπειο. Εστία», Ε ',  1956, σ. 713—  
722, Ν. Λ ώ λ η, Παραδοσιακά στοιχεία καί αρχιτεκτονική του λαϊκού ήπειριοτικοΰ 
σπιτιού, «Ήπειο. Εστία», Τ. 22, σ. 496— 499, Λ. Α θ α ν α σ ί ο υ ,  ’Έθιμα θεμελίων 
καί στέγης στήν ’Ήπειρο, «Ήπειο. Εστία», Τ. 17, 1970, σ. 701— 713.

2. Διατηρώ τό παραδοσιακό του δνομα. Τό 1905 μετονομάστηκε σέ Καρυδέα.
3. ‘Ο Β· Π έ τ α λ α  ς, ’ΙΊ Σκούπα, «Τξουμερκιιοτικα καί Άρτινά Νέα», τευχ. 3, 1933,

σ. 2 γράφει «...Γκοτιστά, ϊσως δε πρώτα Γκοτίστα (κατά τά Ραψίστα, Τσο6ίστα, Κου- 
κουλίστα, Νησίστα) κι επειτα Γκοτίστα - Γκοτιτσά», λέξη μέ σλαβική κατάληξη. Ό  Ν. 
Π α π α ν ι κ ο λ ά ο υ, Στ’ άκρότατα τοΰ θρύλου. ’ Ιστορήματα τοΰ τόπου μας, «Σκου
φάς», Γ \  19C2, σ. 86, γράφει «... «Κοτετσά» άπό τό ρουμάνικο «κοτέτσι» πού σημαί
νει «όρνιθώνας» Σήμερα λέγεται Κοτιτσά, άπό τό Γκοτιτσά.

' 4. Γιά τό μοναστήρι αύτό ό Κ. Τ σ ι ά  π ά λ η ς ,  1875— 1963, (Δασκαλάκις κατά τους 
ντόπιους επειδή ήταν γιά λίγα χρόνια και δάσκαλος τοΰ χωρίου), πού άσχολήθηκε μέ 
τήν ιστορία του τόπου, άλλά πολ?νά άπό τά χειοόγραορά του δυστυχώς χάθηκαν, γρά



ρόλο στή ζωή τοΰ τόπου. Καλόγηροί του μαζί μέ τούς κατοίκους εκδικήθηκαν 
κάποτε τήν άτιμία, πού έκαναν περαστικοί Τούρκοι οέ μιά καλλογρηά, πού 
πουλούσε στό ντερβένι τοΰ χωριού κρασί, και ύστερα άπό συμπλοκή οί κάτοι
κοι άναγκάστηκαν νά φύγουν καί τά σπίτια έγκαταλείφτηκαν ii και κατα
στράφηκαν. Έ ξ  αιτίας αύτής τής καταστροφής τό χωριό ονομάστηκε Σκούπα5. 
Ό  Κ. Τσιάπαλης γράφει δτι «... τό Ιστορικό αύτό (τοΰ χωριού) τό εχομε έξ 
άκοής άπό μίαν γραίαν εκατό έτών καί πλέον, ή όποία ήτον είς Θεσσαλίαν· 
κατά τύχην εκεί πέρασαν δύο τζιλέπιδες Σκουπιώται και έμειναν εις τόν 
οίκον της. Αύτή τούς ήρώτησεν, άπό πού εϊσθε, έκεϊνοι τής είπον Τζουμερκιώ- 
τες άπό τήν Σκούπαν, αύτή τούς είπε καί εγώ  άπό τά Τζιουμέρκα είμαι, άλ- 
λά δέν τήν ξέρω  τήν Σκούπαν μέ ποΐα χωριά συνορεύεται. ’Από τό κάτω μέ
ρος εχομε τήν Νησίσταν καί άπό επάνω τήν Τσοβίσταν. Τότες αύτή τούς εί- 
πεν, δτι αύτό τό χωρίο έλέγετο Γκοτιτσά καί χαλάστηκε καί ίσους τώρα έλαβε 
αύτό τό δνομα Σκούπα, επειδή σκούπισε, χαλάσθηκε καί ηρχισε καί τούς είπε 
τήν λεπτομέρειαν, πώς χαλάσθηκεν καί πώς οί χωριανοί έ'φυγον καί διεσκορ- 
πίσθηκαν είς διάφορα μέρη χωρίς νά ξέρη ό ένας τόν άλλον».

Δύο παρεκκλήσια ένός γειτονικού χωριού, τής Ραψίστας, πού λέγεται δτι 
ήταν μετόχια τοΰ Α γίου  Νικολάου6 καί εικονογραφήθηκαν κατά τά μέσα τοΰ 
18ου αί., σέ συνδυασμό μέ τήν παραπάνω πληροφορία θά πρέπει νά μάς οδη
γήσουν σέ κάποια χρονική προσέγγιση7. 'Ό τι δηλ. ή καταστροφή θά έγινε μετά 
τήν τελευταία εικονογράφηση, πού συμπίπτει καί μέ πληροφορίες πού έχου
με άπό ξένους πρόξενους, δτι ή κατάσταση έπιδεινώθηκε τήν έποχή αύτή στή 
νοτιώτερη περιοχή8.

’Αργότερα έ'φτασαν σταδιακά καί εγκαταστάθηκαν σέ διάφορες τοποθεσί
ες τοΰ χωριοΰ οικογένειες, κυρίως κατατρεγμένες, άπό άλλες περιοχές. Υπάρ
χουν πράγματι περί τά είκοσι συγγενολόγια, πού γνωρίζουν καί τόν τόπο τής 
προέλευσής τους. Στά  1803 χτίζουν στό κέντρο τοΰ νέου χωρίου τή δεύτερη 
εκκλησία τής Παναγίας, γιατί ή πρώτη έκκλησία χάλασε ύστερα άπό καθίζη
ση πού έ'παθε ό τόπος. Στόν περίβολο τής νέας αύτής έκκλησίας ύπάρχει κοι
μητήριο μέ παρεκκλήσι τοΰ Α γίου  Τρύφωνα πού λέγεται, δτι πριν απ’ τήν 
προσθήκη τοΰ καμπαναριού είχε έντοιχισμένη έπιγραφή μέ χρονολογία 1786, 
πού θά συμπίπτει μέ τόν έρχομό τών πρώτων κατοίκων καί τό χτίσιμο τής άρ- 
χικής έκκλησίας. Ή  έλλειψη δμως γραπτών μαρτυριών δέν μας έπιτρέπει νά 
κάνουμε παρά μόνο εικασίες γιά τό πότε ξανακατοικήθηκε τό χωριό.

φει: «Είς τά 1828 οί Παρουσαϊοι ξανά έκτισαν τόν "Α γ. Νικόλαον άπό Α.Β. καί Δ. 
είς τά ίδια θέμελα μέ πλάτος εξ πήχεις, ένώ τά παλαιά θέμελα είναι πολύ μακρυά, φαί
νονται μέ μεγάλες πέτρες κτισμένα, κτίσθηκε μέ λασπότοιχον και ήταν εις τάς ημέρας 
μας ετοιμόρροπος...».

5. Π ρβλ. Γ. Ά  ν α γ ν ο  σ τ ο π ο ν  λ ο υ, Μικρά συμβολή είς τήν μελέτην τών ήπειρο)- 
τικών τοπωνυμιών, «Ήπειρ. Χρον.», Τ. Α ' (1926), σ. 99.

6. Βλ. Σ .  Γ  ε ο) ρ γ ο ύ λ α ,  Λαογοαφικά ανατολικοί Ξεροβουνιού, «Ήπειρ. Εστία», 
ΤΣΤ. άνατ. 1988— 9 καί 53— 54.

7. 'Ο  Β. Π ε τ α λ ά ς ,  δ.π.σ. 4, τοποθετεί τήν καταστροφή μεταξύ τοΰ 1750— 60, 6λ. 
καί Κ. Σ τ ε ρ γ ι ο π ο ύ λ ο υ ,  Παρατηρήσεις είς τήν νειοτέραν γεωγραφίαν τής ’Η
πείρου, 1937, σ. 73.

8. Πρ6λ. Γ. Κ ο ρ δ ά τ ο υ ,  Σελίδες άπό τήν 'Ιστορία τής "Αρτας στόν καιρό τής Τουρ
κοκρατίας, «Σκουφάς», τεΰχ. 17— 18, 1961, σελ. 247— 249, Κ. Δ. Μ έ ρ τ ζ ι ο υ, «'Η 
‘Άρτα είς τά άρχεΐα τής Βενετίας 1696— 1787», «Σκουφάς», τεΰχ. 19— 20, 1961— 62, 
σ. 324.



Πάντως στά χρόνια τοΰ Ά λ ή  Πασά ή Σκούπα θά παρουσίαζε κάποιο έν- 
διαφέρον γιατί ήταν δοσμένη σέ εύνοούμενο μπέη. ’Ανήκε στά Τζουμερκο
χώρια και εϊχε 10 οικογένειες. ’Αλλά και ό συνοικισμός της Φράξος άναφέρε- 
ται σάν χωριά μέ 20 οικογένειες9. Αύτό ένισχύει τήν παράδοση δτι στό Φράξο 
έμειναν οι Παρουσαΐοι πού κατέφυγαν άπό τό Σούλι10. Μιά άλλη έμμεση μαρ
τυρία γιά τήν επικράτηση τοΰ ονόματος Σκούπα έχουμε άπο έγγραφο γειτο
νικού χωρίου πού κάτοιοκός της ύπογράφει σέ συμφωνητικό σάν μάρτυρας: 
«Έγιωργιστάβρος άπό Σκούπα έλαχα και μαρτυρώ», μέ χρονολογία 1839, Μ αρ
τίου 1η»Π. '

Ό  Π. Ά ραβαντινός12 αργότερα επιβεβαιώνει δτι ή Σκούπα είναι ιδιόκτη
τη, μέ 23 χριστιανικές οικογένειες και μέ γλώσσα, δπως και ή λέξη «Σκούπα», 
τήν ελληνική. ’Επίσης δτι άνήκε στή διοίκηση "Α ρτης και ύπάγονταν διοικη
τικά και έκκλησιαστικά στή δικαιοδοσία τών Ίω αννίνω ν . Ά π ό  τόν μπέη τήν 
άγόρασαν οί χριστιανοί Λυτραϊοι άπό τήν Πράμαντα, ϊσως περί τό 187013. Έ πι 
τής έποχής τους έγινε και τό μοναδικό μέ περίβολο σπίτι, ή «Κούλια», πού 
τμήμα του μόνον σώζεται σήμερα, και δρόμος λιθόστρωτος μέχρι τήν έκκλη- 
σία τοϋ Ά γ ίο υ  ’Αθανασίου.

Σ έ  χάρτη τοΰ 1879 άναφέρεται ώς Σκούπα και Κάτω Σκούπα14, όνομα- 
σίες πού ποτέ δέν είναι τουλάχιστον γνωστό νά είχε. .

Τήν ίδια περίπου έποχή οί κάτοικοι φτάνουν στούς 500 και γιά πρώτη 
φορά άναφέρεται νά έχει και κοινό σχολείο μέ 35 μαθητές καί ένα δάσκαλο 
πού «λαμβάνει μισθό γρ. 500 και τήν τροφήν του έκ συνεισφοράς τών κατοί
κων»15.

Τό 1881 τό χωριό βρίσκεται στή νέα ελληνοτουρκική όροθετική γραμμή16.

9. Βλ. Κ. Δ ι α μ α ν τ ή ,  Ή  Ά ρ τ α  καί τά περίχωρα αυτής κατά τους χρόνους τής έπα- 
ναστάσειος, «Σκουφάς», τεΰχ. 16, 1960, σ. 236.

10. Ό  Κ. Τ σ ι ά π α λ η ς  γράφγει διεξοδικά γιά τήν οίκογένεια Παρούση καί πως άρ- 
γότερα πήρε τό 'δνομα Πολίτη. Ά ν  καί τό δνομα Παρούσης είναι γνίοστό άπό προξε
νικά έγγραφα ( Ν. Ά λ ί β ε ρ - τ η ,  έπιστολαί τοΰ Η. Pouqueville, ύποπροξένου τή; 
Γαλλίας έν Ά ρ τη  (1815— 1817), «Σκουφάς», τ. Λ ',  σ. 253, ύποσημ. I κ .δ .), ϊσοις εδώ

- νά πρόκειται γιά παραφθορά τής λέξης ΓΙαρασουλιωτες, γιατί οικογένεια μ’ αύτό τό 
δνομα στό Σούλι δέν φαίνεται νά είναι γνωστή.

11. Βλ. Κ. Δ ι α μ α ν τ ή ,  Λαογραφικά Νησίστας Τζουμέρκων, «Ήπειρ. Εστία», τ. Γ '.  
1954, σ. 1171. Τ ο ΰ  ί δ ί ο υ ,  'Ιστορικά έγγραφα γιά τά χωριά Ροδαυγή καί Κεντρι
κόν, «Σκουφάς», τ. Δ ',  1968, σ. 480.

12. Χρονογραφία τής Ηπείρου, τ. 2, 1856, σ. 320.
13. Ό  Κ. Τ σ ι ά π α λ η ς  γράφει: «Λύτό τό χορίον προ 40 έτών τό είχεν ενας Μπέης... 

τώρα μετά τόν πόλεμο τοΰ 97 δπου ήλθε νέα καταγραφή...». Σύμφο>να μ’ αύτά, τό χω
ριό πρέπει νά τό εξαγόρασαν λίγο μετά τό 1857. Ό  Ν. Π α π α κ ώ σ τ α ς ,  Ήπει- 
ριοτικά, 1967, σ. 179, γράφει δτι άπογραφή στά χωριά αύτά εγινε τό 1920. Οί κάτοι-

j κοι δμως Ισχυρίζονται δτι £γινε λίγο μετά τήν άπελευθέρωση τοΰ 1912 καί ισοις ό Κ.
; Τσιάπαλης νά εγραψε έκ παραδρομής γιά τόν πόλεμο τοΰ 97, εκτός άν εγινε άπογραφή
| γιά λογαριασμό τών Τούρκον.
1 14. Μ. Chrysochoos, Athenes.
■ 15. Έ π ε τ η ρ ί ς  τ ο ΰ  έν Κ ω ν / π ό λ ε ι  Η π ε ι ρ ω τ ι κ ο ύ  Φ ι λ ε κ π α ι
L: δ ε υ τ ι κ ο ΰ  Σ υ λ λ ό γ ο υ ,  ετος Β ' ,  1875, σ. 167 καί 228.
r 16. Στό χάρτη τής Νέας Ελληνοτουρκικής Όροθετικής Γραμμής πού συντάχτηκε άπό τή
: Διεθνή Επιτροπή στή Βιέννη τό 1882 ή Σκοΰπα άναφέρεται νά εχει μόνο 3 συνοικισμούς.ί. .1
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Μερικές πληροφορίες μας δίνει και ό Σεραφείμ ό Βυζάντιος17 και οι όποι
ες φαίνεται ώς ένα σημείο νά άνταποκρίνονται στήν πραγματικότητα. «Χωρ. 
Σκούππα, περιέχον οίκ. 84 περίπου, έκκλησιαζομένας είς τρεις 'Ιεράς Έκκλη
σίας, της Κοιμήσεως τής Θεοτόκου, τοΰ Α γίου Γεωργίου και 'Αγίου Νικολά
ου. Ε ν τός τοΰ περιβόλου τοΰ ναοΰ τής Θεοτόκου υπάρχει καί τό κοιμητήριο 
μετά Ναΐσκου τίνος είς τιμήν τοΰ ’Αναργύρου Τρύφωνος. Έ ν  τοϊς ναοίς τού- 
τοις έφημερεύουσι δύω έντόπισι 'Ιερείς, ύπάρχει δέ έν τψ χωρίφ τούτψ και 
κοινόν σχολεϊον». Έπίσης λέει δτι, δπως και τρία άλλα χωριά, άνήκει στά Γιάν
νινα και κατοικεϊται άπό χριστιανούς 'Έ λληνες πού ασχολούνται μέ τή γεωρ
γική και λίγοι στήν ’Ά ρ τ α  μέ τό έ}ΐπόριο.

’Ά λ λ ε ς  πληροφορίες πού έχουμε γιά τά τελευταία αυτά χρόνια μάλλον 
είναι άνακριβεϊς, γιατί φέρεται μέν ώς ιδιοκτησία τοΰ ’ Ιωάννη Λύτρα, άλλά * 
δτι έχει 32 μόνον οικογένειες, μέ μία έκκλησία και χωρίς σχολείο18. Ό  Ν. 
Σ χ ινα ς19 περί τό 1897, μας δίνει μιά άδρομερή περιγραφή τών δρόμων πού 
διαβαίνουν άπ’ τό χωριό και άναφέρει πέντε συνοικισμούς μέ 70 συνολικά oi- , 
κογένειες. Α να φ έρει έπίσης δτι στό συνοικισμό Φράξο υπήρχε τουρκικός πα- | 
ραμεθόριος σταθμός, πού ίσως λίγο μετά μεταφέρθηκε στό χωριό. j

Ή  Σκούπα άπελευθερώθηκε τό 1912 και οί κάτοικοι τήν έζαγόρασαν έπί- 
σημα τό 1937.

Σ ’ ολο αύτό τό διάστημα μέχρι και τήν άπελευθέρωση, παρ’ δλο πού δέν 
έχουμε, τουλάχιστον άκόμα, σαφείς μαρτυρίες γιά τήν ιστορία τοΰ χωρίου, ?
κυρίως πριν άπό τήν κατοχή του άπ’ τούς Λυτραίους, δέν θά πρέπει οί κάτοι
κοι νά ήταν άμοιροι τής γενικώτερης κατάστασης πού έπικρατοΰσε στήν πε
ριοχή. 'Ό τι δηλ. άπ’ τή μιά μεριά άντιμετώπιζαν τόν φόβο τών ληστειών και ,
ζωοκλοπών κυρίως άπ’ τούς Λιάμπηδες20 και άπ’ τήν άλλη τούς δυσβάστα- ;
κτους φόρους πού τά τελευταία χρόνια έ'φταναν τό 50% τών εισοδημάτων 
τους21. Τά λιγοστά σπίτια τής έποχής αύτής πού είναι και ό κύριος σκοπός τής »
εργασίας, άποτελοΰν άδιάσειστη μαρτυρία τής κατατρομοκράτησης τών κατοί- jf
κων. Ό  Κ. Τσιάπαλης γράφοντας άργότερα γιά τούς Λυτραίους παρουσιάζει | 
τή Σκούπα ώς «δυστυχισμένη» άπ’ τις πολλές καταπιέσεις, πού άσκοΰσαν ι 
στούς κατοίκους οί άφέντες τους22. Ά λ λ ά  και ή προφορική παράδοση είναι 
πλούσια σέ άφηγήσεις πού σχετίζονται μέ άνδραγαθήματα τών κατοίκων. 'O oj

’ .. ;
17. Δοκίμιον Ιστορικής τίνος περιλήψεως τής ποτε αρχαίας εγκρίτου Ηπειρωτικής πόλεως 

"Αρτης, 1884, σ. 17— 18.
18. Μ ία  έ κ θ ε σ η  τ ο ΰ  Ρ ώ σ σ ι κ ο υ  υ π ο π ρ ο ξ ε ν ε ί ο υ  ’Ά ρ τ η ς  στ ό  ά

τ ε λ ε υ τ α ί α  χ ρ ό ν ι α  τ ή ς  Τ ο υ ρ κ ο κ ρ α τ ί α ς ,  «Σκουφάς», τ. Γ ',  1962, ]
σ. 34, Ό  Κ. Τ σ ι ά π α λ η ς ,  μιλάει γιά ελάττωση τών ο’ικογενειών έπειδή ίσως ύπήρ j
χε μετακίνηση πρός τά ελληνικά χωριά ή κα'ι λόγιο τών επιδημιών, άλλά δτι τό χωριό «
εχει τρείς ιερείς και πέντε εκκλησίες. !

19. ’Ο δ ο ι π ο ρ ι κ ό ν  μ ε σ η μ β ρ ι ν ή ς  Η π ε ί ρ ο υ ,  τεΰχ. Α ',  1897, σ. 165 κ,α. j
20. Πρ6λ. Α. Μ α μ μ ο λ  ο ί  λ ο υ, « Ή  "Ηπειρος στή διάκρισι τών ληστών», στό: )

Ή  ’Ήπειρος. Λαογραφικά - Ηθογραφικά - Εθνογραφικά, τ. Α ',  σ. 81 κ.έ., Α. Β « -  ;
κ α λ ο π ο ύ λ ο υ, 'Ιστορία τοΰ Νέου Ελληνισμού, τ. Δ ', σ. 347 κ.ά. :

21. Κατά τούς ντόπιους οι άντρες πλήρωναν τόν κεφαλιάτικο φόρο, «νιξαμιέ», έπειδη δέν ι 
στρατολογοϋνταν, στό τούρκικο δημόσιο τό 1 0 % , άπ* τις σοδιές τους, τό «σουφουρούπ», 
κα'ι στόν μπέη τό 30%, τό «ήμορο».

.22. Βλ. καί Ν. Π α π α ν ι κ ο λ ά ου, Σ τ ’ άκρότατα τοΰ θρύλου, Ιστορήματα τοΰ τόπον .
μας, «Σκουφάς», τεΰχ. 23— 24, 1962, σ. 85— 86.



κι αν ό λόγος κρύβει στοιχεία υπερβολής, ή καταγωγή μερικών άπ’ τήν πε
ριοχή τοΰ Σούλίου ή και από άλλες περιοχές και πού δέν άντιπροσώπευαν 
τούς πιό ύπάκοους, θά πρέπει νά παραδεχτούμε τήν ένεργό συμμετοχή του
λάχιστον μερίδας τών κατοίκων στούς άγώνες κατά τών Τούρκων23. Αύτό είχε 
σάν άποτέλεσμα, ξέχωρα άπ’ τις προκαταλήψεις, νά περάσουν πολλές εργα
σίες μέσα κι £ξω άπ’ τό σπίτι στις γυναίκες, πού ϋκαναν τό ρόλο τους πιό δύσ
κολο24.

Ή  Σκούπα παρέμεινε μέχρι σήμερα άραιοκατοικημένη και παρ’ δλο πού 
ή έκτασή της ήταν άρκετά μεγάλη, 11 χλμ2, γιά τόν πληθυσμό, δέν έπέτρεψε 
στούς κατοίκους νά είναι παρά μόνον γεωργοί, κτηνοτρόφοι και τεχνίτες γιά 
νά καλύπτουν τις άνάγκες τους. Ή  φύση τοΰ έδάφους μέ τις συχνές κατολι
σθήσεις, τις ρεματιές και τό πετρώδες πρός τά ψηλότερα μέρη περιορίζει τήν 
καλλιεργήσιμη έκταση στό 0,9 χλμ2 και τά βοσκοτόπια στό μισό τής έκτασής 
της. .

II.

Ή  συντηρητική ζωή τών κατοίκ<υν και ή απομόνωσή τους, διέσωσε πολλά 
στοιχεία τοΰ λαϊκού πολιτισμού τους. Πολλά άπ’ αύτά τά στοιχεία σχετίζον
ται άμεσα μέ τή διαδικασία τοΰ χτισίματος τοΰ σπιτιού25, πού άποτελεϊ £να 
σύμβολο τών κοινωνικών επιδιώξεων τών κατοίκων πέρα άπό τούς πολλούς 
άλλους παράγοντες, πού καθορίζουν τήν άρχιτεκτονική τοΰ τόπου. 'Έ να  χα
ρακτηριστικό δείγμα αποτελούν τά λίγα παλιά σπίτια πού βρίσκονται σέ άπό- 
σταση μεταξύ τους, στό έπάνω ήμισυ τοΰ χωριού, και σχεδόν δλα κοντά στόν 
σημερινό δημόσιο δρόμο. Τό &να άπό αύτά κατοικεϊται και τά ύπόλοιπα χρη
σιμοποιούνται γιά άποθήκες και τόν σταυλισμό τών ζώων.

'Η χρονολογία κτίσεως σέ δύο άπό αύτά, δπως και ό ύπολογισμός σέ με
ρικά βάσει τών γενεών, τά τοποθετεί περί τά μέσα τοΰ περασμένου αιώνα. 
Δύο πού άναφέρονται σάν τά παλαιότερα τοΰ χωριοΰ δέν ύπάρχουν σήμε
ρα26. 'Ωστόσο σέ πολλές τοποθεσίες παρατηρούνται χαλάσματα, «γρέβιες», πού 
δέν άνήκουν δλα σέ παλιά σπίτια.

23. Πρβλ. Δ. Κ α ρ α τ ζ έ ν η, Ή  Έπανάστασις τής ’Άρτης τοΰ 1854, 1973, σ. 10
κ.έ. Τ ο ΰ  ί δ ί ο υ, Αίέπαναστάσεις τής ’Άρτης τοΰ 18G6 και 1878, 1974, σ. 26 κ.έ.

24. Ή  Θανάσαινα τοΰ Καπετάνιου πού πέθανε τό 1964 σέ ηλικία 110 περίπου χρόνων ελε- 
γε δτι καλλιεργούσε μόνη της τά κτήματά της μέ τή σκαπάνη, δουλεύοντας άπό τό πρωί 
μέχρι τό βράδυ.

25. Βλ. Σ . Γ εω ρ γ ο ΰ λ α, δ.π.σ. 10 κ.έ.
26. Ό  Β. Π ε τ α λ ά ς, ό.π., σ. 4 γιά τό ενα άπ’ αύτά γράφει: «Διηγούνται δτι...

τό έχτισαν μαστόροι, πού έφυγαν άπό εργασία τοΰ Ά λή Πασά κρυφά τρεις μέρες πριν 
τελειώσουν...γιατ'ι στό τέλος τής εργασίας ό Ά λή Πασάς έσκόπευε νά Οανατώση τους 
μαστόρους». "Οπως γράφει καί ό Α. Π α π α δ ό π ο υ λ ο ς ,  Οί "Ελληνες ύπό 
τούς Τούρκους Ε .Ε .Β .Σ ., ετος Β ',  1925, σ. 101, «Οί Τούρκοι μεταχειρίζονταν "Ελ
ληνες τεχνίτες» άλλά είναι άμφίβολο αν οί κάτοικοι ήταν σέ θέση νά άνταποκριθοΰν 
στίς άπαιτήσεις τέτοιων μαστόρων πού άσφαλώς θά άνήκαν στους καλύτερους. To omt 
δέν εχομε άλλα σπίτια άπ’ τήν πρώτη φάση δείχνει δτι πραγματικά οί κάτοικοι στήν 
άρχή θά εμεναν σέ καλύβες, δπως γράφει καί ό Κ. Τ σ ι ά π α λ η ς  γιά τό συνοι
κισμό Φράξο, δτι «ήταν δλο καλύβια». Ή  άποψη τοΰ Σ . Γ ε ω ρ γ ο ύ λ α, δ.π., 
σ. 13, δτι «οί άνθρωποι πολύ παλαιότερα κατοικούσαν μέσα στίς «μπεστού^ες»... «δέν



Βασικά δομικά υλικά τών παλιών αύτών σπιτιών είναι ή ντόπια πέτρα, ό 
πηλός άπό σκέτο χώμα γιά συνδετική ύλη και τό ξύλο, υλικά πού λίγο άλλα
ξαν. Ή  διαφορά τους άπ ’τά νεώτερα έγκειται στό δτι χρησιμοποιήθηκαν με 
τέτοιο τρόπο, ώστε νά άνταποκριθοΰν πλήρως τόσο στις άνάγκες, δσο και στις 
άπαιτήσεις τής έποχής. Είναι καμωμένα άπό μαύρη πέτρα27 τής περιοχής, 
παρ’ δλο πού ύπήρχε και άσπρη, μέ ξυλοδεσιές και μικρά άνοίγματα.

Ή  τεχνική και ή μορφή τών τοίχων είναι σέ δλα σχεδόν ΐ'δια. Ακατέργα
στες μεσαίου μεγέθους πέτρες, μέ μικρότερες άνάμεσα τους, τά «τσιβίκια», 
πού συνδέονται μέ λασπόχωμα και μόνον οι γωνιαίες πέτρες είναι κάπως έπι- 
μελημένες και μεγαλύτερες. Οί αποκλίσεις στις τοιχοποιίες άπ’ τήν ορθή γω 
νία είναι σχεδόν ανύπαρκτες, μέ αποτέλεσμα νά έχουν σταθερό πάχος πού 
κυμαίνεται άπό 0,60 μέχρι 0,70 μ., χωρίς καμμιά προεξοχή, άκόμα και στά σέ 
μικρό βάθος θεμέλιά τους28. Σ έ  μερικούς τοίχους προστέθηκε άργότερα επί
χρισμα άπό ασβεστοκονίαμα.

Ή  χρησιμοποίηση τοΰ ξύλου29 στά σπίτια αύτά εϊναι άρκετά μεγάλη. Στις 
τοιχοποιίες, σέ δυό μέ τέσσερες οριζόντιες σειρές, άνόλογα μέ τό ύψος τού 
τοίχου, τοποθετούνται άνά δύο30 ξυλοδεσιές ορατές και άπό μέσα και άπ’ εξω, 
πού κατά διαστήματα ένώνονται μέ κλάπες έπίσης κι αύτές ορατές. Ξυλοδε
σιά υπάρχει και στή στέγη τών τοίχων, ώστε νά δημιουργεΐται μεγαλύτερη 
στατικότητα και ελαστικότητα γιά τή στήριξη πάνω σ ’ αύτήν τού ξύλινου σκε
λετού τής στέγης μέ τις δαρειές πλάκες. Ή  σύνδεσή τους στις γωνίες γίνεται 
κατά τέτοιο τρόπο ώστε νά μή μένει κενό και διαταράσσεται ή στατικότητα τοΰ 
κτιρίου. Ξυλοδεσιές τοποθετούνται και πάνω άπ’ δλα τά άνοίγματα πού στοι
χειώδεις άνάγκες δημιούργησαν σέ διάφορα σημεία τών τοίχων. Ά π ό  ξύλο, κυ
ρίως δέντρου πού ύπάρχει στήν περιοχή και άντέχει στό χρόνο, είναι και τά 
πλαίσια δπως καί τά φύλλα τών άνοιγμάτων.

Ή  διαρρύθμιση είναι ά π λ ή : Ημιδιώροφα, μέ «κατώι», «κούλια» ή «νουν- 
τά», και δίπλα τό «στροπό». Τόν τύπο αύτό τού σπιτιού πού έτπχωριάζει καί 
σήμερα, εύνόησε τό κατηφορικό τοΰ εδάφους, άν καί υπάρχουν δλοι οί τύποι 
από τό άπλό μονόχωρο μέχρι τό μεγάλο διώροφο μέ εσωτερική ή έξωτερική 
σκάλα. Σ τά  νεώτερα δμως σπίτια προστέθηκε καί ένα τρίτο δωμάτιο, ή «σά
λα», μεταξύ τοΰ άνωγείου και τοΰ στρωτού μέ αποτέλεσμα νά δημιουργηθή 
μετά τήν κυρία είσοδο ένα μικρό χώλ γιά νά οδηγεί στά δωμάτια. Είναι δέ

φαίνεται τόσο πιθανή, παρ’ δλο πού σέ γειτονικό χωριό υπάρχει άτομο πού ζεϊ άκόμα 
σέ σπηλιά. Τό μαύρισμα τών βράχοιν πού αναφέρει ίσως οφείλεται στό δτι οί τσοπανα- 
ραίοι καταφεύγοντας έκεΐ σέ κακοκαιρία άναβαν φωτιές, ή δπως συνέβη,κε στή γερμα
νική κατοχή, πού οί κάτοικοι βρήκαν καταφ\>γιο ώσπου νά περάση δ κίνδυνος.

27. Τό οτι δέν χρησιμοποιούσαν άσπρη πέτρα άναφέρει καί ό Κ. Δ ι α μ α ν τ ή ς ,  Τά 
χτήρια στά χωριά τών Τζουμέρκων, δ.π., σ. 15. Κατά τούς ντόπιους γιατί ή άσπρη πέ
τρα «τραβάει», δηλ. κρατάει υγρασία ή δέν εχει «στρώμα» δπως ή μαύρη καί δέν είναι 
εύκολο νά λαξευτή, κατ’ άλλους για νά μή δίνη «στόχο».

28. Πρβλ. Γ. Μ έ γ α, Ή  ελληνική οικία, «Λαογραφία», τ. Κ Σ Τ ' ,  σ. 293.
29. Άπό τούς δέντρους τής περιοχής, είδος βελανιδιάς, επειδή είναι μεγάλης άντοχής. Κατά 

τήν παράδοση, τά παλιά χρόνια υπήρχε τόσο πυκνή βλάστηση πού μιά αρχική κίνηση 
σ’ ενα δέντρο στό χωριό εφτανε μέχρι τούς πρόποδες τοΰ βουνοΰ. "Οσο κι αν αύτό εί
ναι υπερβολή, μετά τήν εγκατάλειψη θά ευνοήθηκε ή βλάστηση.

30. Ό  Δ. Λ ο υ κ ό π ο υ λ ο ς, Αίτοιλικαι οικήσεις, 1925, σ. 42, άναφέρει τρία ορι
ζόντια δοκάρια.



τόση ή δύναμη τής παράδοσης πού πολλοί συνεχίζουν νά ζοΰν κατά τόν ίδιο 
τρόπο, ξένοι μέσα στούς νέους τύπους σπιτιών πού τείνουν νά επικρατήσουν.

Χαρακτηριστικό τών παλιών σπιτιών είναι ή άπλότητα καί ή βαρύτητα.

Κύριος χώρος ήταν ό νουντας. Ά π ό έκεΐ μπορούσαν νά παρακολουθούν 
κάθε κίνηση και νά ελέγχουν τούς ύπόλοιπους χώρους. Ε σωτερικά έπικοινω- 
νεϊ μέ τό ύπόγειο μέ μιά καταπακτή, και μέ τό στρωτό, ή άποτελοΰσε ένιαϊο 
χώρο ή είχε χώρισμα άπό τσιατμα ή τοίχο μέ πόρτα κοντά στήν έξωτερική γιά 
καλύτερη έξυπηρέτηση. Στό νουντα έμενε ή οικογένεια. ΤΗταν και καθιστι
κό και υπνοδωμάτιο, χώρος ύποδοχής τοΰ ξένου και κουζίνα. Φωτίζεται συνή
θως άπό τά δυό μικρά παράθυρα τής άνατολικής στενής πλευράς. Τ ό υπόγειο 
είναι έπίσης προσιτό άπό μιά πόρτα, συνήθως στήν άνατολική στενή πλευρά, 
πού άσφάλιζε άπό μέσα μέ άμπάρα. Μερικά ύπόγεια έχουν και σάν είδος πο
λεμίστρας μικρά ανοίγματα γιά φωτισμό και άερισμό. Ό  χώρος αύτός χρησί
μευε γιά τά μεγάλα ζώα, τις τροφές τους και τούς κάδους. Τό στρωτό έχει μιά 
κύρια είσοδο στή μεγάλη πλευρά και μιά δευτερώτερη στήν άπέναντι, τήν 
«πορτοπούλα»31, χωρίς άλλα ανοίγματα. ΤΗταν ό χώρος γιά τά μικρότερα ζώα 
και άποθήκη μαζί. Οί λειτουργίες δμοίς τοΰ κάθε χώρου δέν ήταν σταθερές, 
άλλά άλλαζαν, άνάλογα μέ τις συνθήκες και τις άνάγκες τής οικογένειας.

’Επειδή τό ίδιο τό σπίτι άποτελοΰσε τήν άμυνα τής οικογένειας, άπέφευ- 
γαν νά κάνουν άνοίγματα προσιτά άπ’ τό έδαφος. Γι’ αύτό τό λόγο οί πόρτες 
εϊναι μικρές (0,65X1,20 μ. μέχρι 0,74X1,45 περίπου) και ύπερυψωμένες. Τά 
θυρόφυλλα είναι μονά άπό ξύλο δέντρου και τό μόνο διακοσμητικό τους στοι
χείο είναι τά «γύφτικα καρφιά» σέ δυό ή τρεις σειρές. Ά π ό  μέσα άσφαλίζουν 
μέ άμπάρα και κρατούνται κλειστές μέ τό μάνταλο.

Ή  ξύλινη κάσσα τής πόρτας, δπως καί τών παραθυριών, τοποθετείται στήν 
πατούρα πού σχηματίζεται στό μέσο περίπου τοΰ πάχους τοΰ τοίχου. Οί κατα- 
κόρυφοι άργαλιοί στερεώνονται στις εγκοπές πού έχουν τά «διπλάρια» καί 
πού είναι μακρύτερα άπ’ τό άνοιγμα γιά μεγαλύτερη άντοχή. Τό κατώφλι 
είναι συνήθως άπό μονοκόμματη χοντρή πλάκα, πού καλύπτει τό έξω  άπ’ τό 
πορτόξυλο πάχος τοΰ τοίχου. Τό άλλο πρός τά μέσα τμήμα, άν άντιστοιχεί σέ 
άνοιγμα εξωτερικό είναι έπίσης άπό πλάκα, αν δέ σέ έσωτερικό άπό ξύλο πε- 
λεκημένο. 'Ιδιαίτερη φροντίδα έπαιρναν γιά τήν άνετη μεταφορά τοΰ βάρους 
στά σημεία αύτά. Γι’ αύτό τό ξύλινο ανώφλι πατάει πάνω στό έπίκρανο τής 
παραστάδας πού είναι έλαφρά καμπύλο32.

Τά παράθυρα είναι έπίσης μικρά, κλείνουν μέ δύο ξύλινα φύλλα καί ά- 
σφαλίζονται άπό μέσα μέ μάνταλο. ’Έ χουν  δλα ξύλινο κιγκλίδωμα σέ σχήμα 
Π, Τ  ή σταυρού. .

Ή  γραφική στέγη συμπληρώνει τή βαρειά κατασκευή. Ό  σκελετός τοΰ

31. ΤΗταν άπαραίτητη, γιατί αν καί ενα παραπάνω άνοιγμα μείο>νε τήν άσφάλειά τους, 
δημιουργούσε δμο·ς μιά τρίτη έξοδο φυγής σέ περίπτωση άνάγκης καί χρησίμευε έπίσης 
γιά τήν καθημερινή έξυπηρέτηση τους. Ό  Λ. Λ ο υ κ ό π ο υ λ ο ς, δ.π., σ. 10, λέει 
δτι «τό άνοιγμα τής Ούρας ταύτης ΰπηγόρευσί/Λ’ υπόθετό λόγοι καλαισθητικοί μάλλον 
η Ανάγκης» καί δτι «διά τήν άχρηστείαν της φράζεται' πολλάκις διά σωροΰ λίθων». 
I Γάντως στά έδώ σπίτια δέν παρατηρεΐται κλείσιμο τής πόρτας παρά μόνο σέ μιά περί
πτωση, κι αύτό γιατί χτίστηκε δίπλα άλλο νεο>τερο σπίτι. Ό  Ν. Κ ο σ μ ά ς ,  δ.π., 
σ. 718, λέει δτι αντιστοιχεί στό «νουντα» καί χρησιμοποιούνταν σέ δίρα κινδύνου.

32. Ν. Μ ο υ τ σ ό π ο υ λ ο υ, Σπίτια τής Χαλκιδικής, 1968, σ. 53, Λ. Ό  ρ λ ά ν 
δ ο υ, Παλαιά άστικά σπίτια τής ’Άρτης, Λ .Β .Μ .Ε ., τ. Β ' ,  τεΰχ. 2, σ. 185.



ξύλινου πλέγματος, (ό  καβαλάρης, οί γρεντιές και τά ψαλίδια) πού πατάει πά
νω  στήν τελευταία ξυλοδεσιά, άποτελεϊται άπό χοντρά πελεκημένα δοκάρια. Αύ
τά συμπληρώνονται άπό άλλα μικρότερα, πάνω τους καρφώνονται τά πέταυ- 
ρα, πού στή θέση τής πόρτας προεξέχουν περισσότερο γιά νά δημιουργηθή 
τό στέγαστρο, και σ ’ αύτά στρώνονται οί πλάκες. Ή  κλίση τής στέ
γης δέν είναι μεγάλη, παρ’ δλο πού οί καιρικές συνθήκες θά έπέβαλλαν κάτι 
τέτοιο, αλλά ούτε και προεξέχει περισσότερο άπό 0,50 μ. Ταβάνι δέν ύπάρχει. 
Λ όγω  τού περιωρισμένου δμως τοΰ χώρου, και τής πολυκαιρίας, δημιουργεί- 
ται ή αϊσθηση τοΰ κλειστοΰ και ζεστού.

Ή  γωνιά, τό τζάκι, στό μονόχωρα ιδίως σπίτια, ήταν στή μέση τοΰ χώρου 
και ό καπνός έβγαινε άπό φεγγίτη ή άπό τά κενά τής στέγης33. Στά  σπίτια 
δμως πού έξετάζουμε μεταφέρθηκε στις δυό στενές πλευρές τοΰ νουντα και 
τοΰ στρωτού, χωρίς νά άλλάξη τίποτα στόν τρόπο εξόδου τοΰ καπνού. Τό 
τζάκι έ'χει σχήμα έπίμηκες ορθογώνιο, είναι στρωμένο μέ πλάκες καί περι
βάλλεται άπό πιό επιμελημένες κατακόρυφες, πού προεξέχουν, τά «γωνολί- 
θια» ή «πυρομάχια». Σ έ  μερικά σπίτια στόν τοίχο καί κατά πλάτος τής γωνίας 
υπάρχει διπλή εσοχή, γιά τήν τοπθέτηση τής «γάστρας» καί άπό κάτω τών ξύ
λων, ή μονή μόνο γιά τά ξύλα.

Τό τζάκι τοΰ νουντα στηρίζεται σέ δυό καμπύλα ξύλα πού ή μιά τους 
άκρη είναι καρφωμένη στά δοκάρια τοΰ πατώματος καί ή άλλη στερεώνεται 
στόν τοίχο. Τ ό κενό είναι γεμισμένο μέ χαλίκι ή κεραμίδια, πού συγκροτούν
ται μέ σανίδια. Τό επίπεδο τοϋ τζακιού είναι άλλοτε ψηλότερο και άλλοτε χα
μηλότερο άπό έκεϊνο τοΰ δαπέδου.

Τό δάπεδο τοΰ ύπογείου καί τοΰ στρωτοΰ είναι άπ’ τό ’ίδιο τό φυσικό χώ
μα, πού άνανεώνονταν κατά καιρούς μέ λαοπόχωμα. Τοΰ νουντα είναι καμω
μένο άπό πελεκημένες σανίδες34 πού στηρίζονται πάνω σέ χοντρά δοκάρια. 
Αύτά χαντρώνονται άπ’ ευθείας στούς τοίχους, χωρίς ύποστυλώματα, καί γιά 
μεγαλύτερη άντοχή τών σανιδιών παρεμβάλλονται μεταξύ τών χοντρών δο- 
καριών άλλα μικρότερης διατομής.

Τό σπίτι τής Δημήτραινας Τσιάπαλη, τό μοναδικό πού κατοικείται άκόμα, 
βρίσκεται στόν βορειοδυτικό συνοικισμό Τσιαπαλαίικα. Χαρακτηριστικό είναι 
οτι οί τοίχοι του, μερικώς άποσαθρωμένοι, κατασκευάστηκαν μέ ξερολιθιά καί 
οί παραστάδες τών ανοιγμάτων είναι κατακόρυφοι, χωρίς κύρτωση.

Ή  πορτοπούλα τής νότιας πλευράς τοΰ στρωτοΰ είναι κτισμένη γιά νά 
άπομονώση τήν επικοινωνία μέ τό νεώτερο σπίτι πού έχει κοινό μεσοτοίχι, 
καί ίσως ή άντιοτήριξη αύτή νά συνετέλεσε στήν καλύτερη διατήρησή του. 
’Αριστερά άπ’ τό άνώφλι της υπάρχει χαραγμένο τό έτος κτίσεως, 184735. Ή
_______________  ·- - ι ----«Τ '

33. Σάν τέτοιο 6 Σ . Γ ε ω ρ γ ο ύ λ α ς ,  ο.π., σ. 13, άναφέρει τό σπίτι τών Πεταλαίων.
34. *0 A. Ζ ά χ ο ς, ’Αρχιτεκτονικά σημειώματα τών ’Icoawivcov, «Ηπειρωτικά Χρο

νικά», τ. Γ ',  1928, σ. 302, γράφει οτι «τό δάπεδο... είναι ξύλινο, λόγοι δέ τής έπιστρώ- 
σεως αίιτοϋ διά ταπήτων οχι επιμελημένης κατασκευής». *0 Κ. Δ ι α μ α ν τ ή ς ,  
Τά χτήρια στά χωριά τών Τζουμέρκων, ο.π., σ. 12, λέει δτι πολλές φορές οί χωριανοί 
δέν εύκολύνονταν καί στήν αρχή κάρφωναν μόνοι τους σανίδες ανώμαλες καί ακαλαί
σθητες. ’Ά ν  κρίνουμε άπό τό δτι ποτέ δέν άνανεώθηκαν θά πρέπει νά τό άποδώσουμε 
στό συντηρητισμό και τήν αδιαφορία γιά καλαισθησία.

35. Κατά μαρτυρία τής 70χρονης ιδιοκτήτριάς του, τό σπίτι αυτό τό έκτισε ή πεθερά της
πού πέθανε σέ ηλικία 100 χρόνων. · ♦



προσπέλαση οτό στρωτό και στο νουντά γίνεται άπό ξεχωριστές πόρτες, πού 
στό μεταξύ τους διάστημα στηρίζεται ό τσιατμας τών δύο χώρων. Γύρω στό ένα 
άπ’ τά ά νατολικά παράθυρα εξέχουν άτόφιες πλακοειδείς πέτρες, τά «μπατ’ 
κά». Ή  έκμετάλλευση τών τοίχων και τών δοκαριών γιά τό κρέμασμα μικρο- 
αντικειμένων, και ή τοποθέτηση τών ύπολοίπων στό πάτωμα, δίνουν μιά ει
κόνα τοΰ τρόπου ζωής μέσα στό σπίτι.

Λίγα λεπτά πορεία πιό κάτω άπ’ τό προηγούμενο, άπ’ τά καλύτερα σω- 
ζόμενα και τά πιό πολύπλοκα οτή σύνθεσή τους, εϊναι τό σπίτι τών Πολιταίων, 
στήν τοποθεσία Παλιόσπιτα36 τοΰ συνοικισμού Παλαιοχώρι. Μ ετά τό πέρασμα 
τών Γερμανών τό 1943. δταν κάηκαν πολλά άπ’ τά νεώτερα  σπίτια, τό σπίτι 
αύτό φιλοξένησε γιά λίγα χρόνια τούς ιδιοκτήτες του καί σήμερα χρησιμο
ποιείται γιά τήν άποθήκευση ζωοτροφών και έργαλείων και τόν σταυλισμό 
τών ζώων.

Α ρχικός πυρήνας τοΰ δλου συγκροτήματος φαίνεται νά ήταν τό τετρα
γωνικής σχεδόν κάτοψης νοτιοανατολικό άνωγοκάτωγο. ’Ί σ ω ς  αύξηση τής 
οικογένειας νά επέβαλε τήν επέκταση τοΰ άρχικοΰ σπιτιοΰ μέ άποτέλεσμα νά 
προστεθή στή ΝΔ πλευρά του στό στρωτό και στή ΒΔ ένα δεύτερο, δμοιο μέ 
τό άρχικό, άνωγοκάτωγο. Αύτό γίνεται άντιληπτό άπ’ τό δτι στή συνένωση τών 
τοίχων διακρίνονται οί γωνιαίες πέτρες τοΰ άρχικοΰ άνωγοκάτωγου. Οί ξυλο
δεσιές τους είναι σέ διαφορετικά επίπεδα και δέν έχουν τήν αύτή διατομή. Μέ 
τήν προσθήκη τοΰ στρωτοΰ τό σπίτι απέκτησε τόν τύπο τών άλλων σπιτιών, δηλ 
μέ άνωγοκάτωγο και στρωτό, και μέ τή δεύτερη έπέκταση έλαβε τό σχήμα Γ. 
Αύτό μάς οδηγεί στή σκέψη δτι οί πρώτοι ιδιοκτήτες του έφ εραν ένα νέο τύπο 
σπιτιού πού τόν προσάρμοσαν άργότερα στόν τοπικό χωρίς νά άπαρνηθοΰν τις 
δικές τους συνήθειες.

’Αρχική είσοδος ήταν αύτή πού σήμερα άποτελεΐ τήν έσωτερική έπικοι- 
νωνία τών δύο νουντάδων. Φέρει τοξωτό μονοκόμματο πέτρινο άνώφλι37 και 
έχει δύο έγχάρακτες πεντάλφες38 δπως και δύο φ ορές τό έτος κτίσεως, «μόρ
της 1835». Έπίσης τό δνομα τοΰ ιδιοκτήτη «χρηστολαπάτης»39 και τό δνομα

36. Ά π ’ τό παλιό σπίτι πήρε τό δνομα καί ό συνοικισμός, οπο>ς Κούλια λένε καί τήν τοπο
θεσία πού ήταν τό σπίτι τών Λυτραίιυν, επειδή ήταν «κούλια», δηλ. κούφιο άπό κάτω.

37. ’Ίδιο παρατηρεΐται καί στό παρεκκλήσι τοΰ κοιμητηρίου στήν κεντρική έκκλησία. Πρ6λ. 
καί Μ. Ί  w α ν ν ί S ο ν —  Μ π α ρ μ π α ρ ί γ ο υ ,  ιΟίκίαι ‘Αγίας Ά ννης Εύβοιας, 
«Λαογραφία», τ. Ι Δ ',  1952, σ. 138, Γ. Σ  α ρ α λ ή, Λαογραφικά Άρίστης Ζαγο- 
ρίου, « ’Ηπερι. Εστία», τ. I, 1961, σ. 331.

38. Βλ. Δ. Κ ω ν σ τ α ν τ ι ν ί δ η, Πεντάγραμμα, Προσκυνητάριον, Ανάτυπο άπ’ τήν 
« ’Ηθική καί Θρησκευτική ’Εγκυκλοπαίδεια», 1967, σ. 3— 5, Μ ε γ ά λ η  Ε λ λ η ν ι 
κ ή  ’Ε γ κ υ κ λ ο π α ί δ ε ι α  « Π υ ρ σ ό ς » ,  τ. 19, λέξη πεντάλφα «...πρός άπο- 
τροπή τών υποχθονίων καί δαιμονικών δυνάμεων...», ’Ε γ κ υ κ λ ο π α ι δ ι κ ό ν  Λ ε 
ξ ι κ ό ν  ’Ε λ ε υ θ ε ρ ο υ δ ά κ η, τ. 10, σ. 580, «κατά τινα δεισιδαίμονα δοξασί
αν τοΰ ελληνικού λαοΰ ή πεντάλφα χαρασσομένη έπί τής θύρας έμποδίξει τήν είσοδον 
(ίρυκόλακος».

39. 'Ο  Χρηστός Λιαπάτης κατά τήν παράδοση ήταν ό γιος τοϋ ένός άπ’ τά δύο άδέραπα 
πού έφυγαν άπ’ τό Λιάπι τοϋ Ζαγορίου, επειδή είχαν κάνει φόνο. Τό δνομά τους ήταν 
ΓκουμαΙοι καί έδώ πήραν τό δνομα τής καταγωγής τους, Λιαπαταΐοι. Αρχικά έγκατα- 
στάθηκαν στόν απέναντι συνοικισμό, τά σημερινά Λιαπαταίικα καί ό Χρήστος ήρθε στά 
κατοπινά Παλιόσπιτα. Σέ μιά του κόρη είχε γαμπρό κάποιο Γιωργάκη Νάστο πού πήρε
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του μάστορα, «μαοτορονάκος»40. ’Εσωτερικά τό υπέρθυρο διαμορφώνεται σέ 
ορθογώνιο οπου έφαρμόζει ή ξύλινη πόρτα πού ασφαλίζει μέ άμπάρα. Τό ε
πίπεδο άπ’ τό πάτωμα τοΰ νεώτερου νουντα είναι χαμηλότερο τοΰ άρχικοΰ 
και άφήνει νά φαίνονται τά προεξέχοντα δοκάρια. Πιθανόν εδώ νά υπήρχε 
«κρεββάτα» άπ’ όπου και θά ήταν προσιτή ή είσοδος. Ή  άρχική είσοδος τοΰ 
στρωτοΰ ήταν άπ’ τήν ίδια ΒΔ πλευρά γιατί και αύτή £χει άμπάρα. "Οταν 
δμως προστέθηκε τό δεύτερο άνωγοκάτωγο, γιά τήν άπομόνωση τών χώρων 
άνοίχτηκε άπέναντι άπ’ τήν τοξωτή δεύτερη πόρτα προσιτή μέ άπλή έξωτε- 
ρική λίθινη σκάλα μέ πλατύσκαλο κάθετα στόν τοίχο και στό στρωτό μιά δεύ
τερη. ’Επειδή σέ μικρή άπόσταση άπ’ τή νεώτερη πόρτα τοΰ άρχικοΰ άνωγο- 
κάτωγου υπήρχε παράθυρο και ή άντοχή τοΰ τοίρου θά ήταν επισφαλής, χτί
στηκε κατά τό έξωτερικό του ήμισυ, ώστε τώρα νά φαίνεται τό ξύλινο κιγκλί
δωμα και τό ξυλόδεμα τοΰ παραθυριού στήν άρχική τους θέση. Τό δάπεδο τοΰ 
στρωτοΰ είναι σέ άρκετά χαμηλότερο έπίπεδο και γι’ αύτό ή έσωτερική μικρή 
πόρτα (0,65X1,20), πού άνοίγεται στήν άκρη άπ’ τό μεσοτοίχι, είναι προσιτή 
μέ μικρά σκαλοπάτια μέ πλατύσκαλο, παράλληλα στόν τοίχο γιά νά μήν έμ- 1
ποδίζεται ή κυκλοφορία στό στρωτό. Ή  δεύτερη πόρτα τοΰ στρωτοΰ πού άνοί
χτηκε άργότερα οδηγεί στή ΝΑ πλευρά οπου ύπάρχει «χαγιάτι»41. Πιθανόν 
άρχικά τό τζάκι τοΰ στρωτοΰ νά ήταν στό μέσον, γιατί στή στέγη υπάρχει φεγ
γίτης πού χρησίμευε γιά τήν έ'ξοδο τοΰ καπνοΰ. Σήμερα έ'χει χαμηλοπάτωμα 
καί πρός τό χαγιάτι παράθυρο. Παρατηρεϊται μιά προσπάθεια ομοιομορφίας 
στήν τεχνική δομή τοΰ δλου συγκροτήματος, πού έξωμοίωσε μέ τό χρόνο ό 
άναρριχώμενος κισσός και ή άποσάθρωση τής έξοττερικής έπιφάνειας τών τοί
χων. Ω στόσο  δέν μπορούμε νά άρνηθοΰμε καί μιά πλαστικότητα στήν έσωτε
ρική του διάρθρωση, χάρις στις διαφορές επιπέδων πού τό κάνουν άκόμα καί 
στόν παραμερισμό του £να σπίτι ζωντανό.

'Απέναντι άπ’ τό προηγούμενο, στόν ομώνυμο συνοικισμό Λιαπαταίικα, 
βρίσκεται τό σπίτι τών Λιαπαταίων. Είναι τό μόνο πού παρουσιάζει τυ
πολογικά άπόκλιση άπ’ τ ’ άλλα. Ά ποτελοΰσε τό δυτικό δωμάτιο ένός δί- 
χώρου πλατυμέτωπου σπιτιοΰ, στρωτοΰ, μέ δίρριχτη στέγη. Τό άνώφλι εί
ναι τοξωτό άπό μονοκόμματη μαύρη πέτρα πού εισέχει έλαφρά καί περιβάλ
λεται άπό άλλες μικρότερες. Δίπλα διακρίνεται ό ορθοστάτης τής πόρτας 
τοΰ άλλου χώρου. Στό  μεσοτοίχι υπάρχει παράθυρο, πού έπέτρεπε τήν έμ
μεση έπικοινωνία τών δύο χώρων, καί ψηλά ύπόλειμμα άπό πήλινο δοχείο, ή
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τό δνομα Λιαπάτης και αυτός. Άπόκτησαν μιό κόρη, τή Μαροΰσιου, γιά τήν όποία πή
ραν σώγαμπρο τό Νίκο Πολίτη, πού πρόγονοί του ήταν οί καταγόμενοι άπ’ τό Σούλι 
Παρουσαίοι. Αυτός μόνο διατήρησε τό όνομά του, γιατί οί ύπόλοιποι Παρουσαίοι έκα
ναν καπετανάτο καί ονομάστηκαν Καπεταναίοι.

40. Ό  Ν. Κ ο σ μ ά  ς, δ.π., σ. 714, αναφέρει δτι σέ μιά γυάλινη φιυτιστική θυρίδα 
ένός άρχοντικοΰ τής Σιάτιστας είναι ή επιγραφή: «"Α ν  ρωτάτε, άρχοντες, ποιός μάστο
ρας τό ’έχτισε, Νάκος τ ’ δνομα άπ’ τήν Κόνιτσα», άλλά είναι απίθανο νά ύπάρχη σχέση 
μέ μαστόρους τής Κόνιτσ«ς, αν λάβουμε μάλιστα νκ 1 ό'ψη ό'τι τό ίδιο επώνυμο απαντά
ται καί στό χο>ριό.

41. Τό «χαγιάτι» διαφέρει άπ’ τήν «κρεββάτα» κατά τό δτι τό δάπεδο τοΰ πρώτου είναι 
άπό χώμα ή πλακόστρωτο, ένώ τής κρεββάτας είναι υπερυψωμένο καί καμωμένο μέ σα
νίδες. Χαγιάτι ύπήρχε καί στήν άπέναντι πλευρά τοΰ στρωτοΰ, ένώ στή δυτική τοΰ νεώ
τερου κρεββάτα. Ή  στήριξη στό σημερινό χαγιάτι μέ στύλο καί ξύλινες κολώνες είναι 

νεώτερη.



μαρτυρίες τών ιδιοκτητών, έβαζαν τά κόκκαλα άπ’ τά κλεμμένα ζώα γιά νά 
αντικειμένων κάποιας αξίας. Ή  στέγη του και μέρος τοϋ τοίχου έχουν άνα- 
καινισθή. Τό οπίτι αύτό δέν φαίνεται νά συναγωνίζεται τήν παλαιότητα του 
προηγουμένου, αλλά, άνήκοντας στο ίδιο συγγενολόι42, παρουσιάζει κάποια 
ομοιότητα στό τοξωτό ύπέρθυρο.

Στή γύρω περιοχή υπάρχουν θεμέλια άλλων κατεστραμμένων σπιτιών 
και πιό κάτω ένα μισοερειπωμένο μέ άνωγοκάτωγο καί στρωτό.

Τό σπίτι τοϋ Κώστα Παπα, πού κατεδαφίστηκε πρόσφατα, βρίσκεται 
κοντά στήν εκκλησία τής Παναγίας και εξυπηρετεί δευτερεύουσες άνάγ- 
κες τών ιδιοκτητών του. Ό  προσανατολισμός του είναι διάφορος τών αλ 
λων σπιτιών. 'Ακολουθεί τήν κλίση τοϋ εδάφους μέ αποτέλεσμα ή στενή 
πλευρά του νά είναι νότια. 'Ό λ ο  μαζί έχει ύποστή άρκετή κλίση πρός τό 
στρωτό χωρίς να καταρρεύσει. Τό ύπόγειο έ'χει δύο πόρτες, τή μιά κοντά 
στήν άλλη, δεξιά και αριστερά στή ΝΑ γωνία, άπ’ τις οποίες ή άρχική και 
άνατολική έ'χει άμπάρα. ’Ί σ ω ς  λόγοι πρακτικοί νά ύπέβαλαν τό άνοιγμα μιας 
δεύτερης πόρτας ή και ουσιαστικοί άν τούς δυσκόλευε ή άρχική, υστέρα άπ’ 
τήν κλίση τοϋ τοίχου. ’ Ισοδύναμες ώ ς πρός τή χρήση φαίνεται νά ήταν οι 
δύο πόρτες πού όδηγοϋν ή μιά στό στρωτό και ή άλλη στό άνώγειο. Ή  τοϋ 
πρώτου κλείστηκε και στή θέση της ύπάρχει μόνον έξωτερική «θουρίδα» καί 
δίπλα της άνοίχτηκε παράθυρο. Στό ένδιάμεσό τους καταλήγει ό έσωτερικός 
τσιατμάς. Ά ργόερα , γιά λόγους διευκόλυνσης, άνοιξαν δεύτερη πόρτα πού 
οδηγεί κι αύτή στό άνώγειο. Και στούς δύο χώρους ύπάρχει στόν τοίχο άπό 
ένα ντουλάπι μέ ξύλινο κόσμημα. Ή  γωνιά τόσο τοϋ στρωτού δσο και τοϋ 
νουντα εινα άρκετά μεγάλη, φτάνει σχεδόν μέχρι τό μέσο τοϋ δωματίου μέ 
δύο, σέ ύψος, υποδοχές στόν τοίχο. Δεξιά  και αριστερά άπ' τή γωνιά και έπί 
τοϋ τοίχου ύπάρχουν και εδώ  «άπθότρες» και στά παράθυρα δέν διακόπτεται 
ή έξωτερική ξυλοδεσιά. Ώ ς  πρός τήν κατασκευή και τις λεπτομέρειές του εί
ναι τό πιό φροντισμένο άπ’ δλα τά άλλα σπίτια.

Τό σπίτι τοϋ Χριστάκη Τσιάπαλη, πάνω άπ’ τήν έκκλησία τοϋ Ά γ ί 
ου ’Αθανασίου (σήμερα ιδιοκτησία τοϋ Κ. Κίυσταγιάννη) , χρησιμοποιήθη 
κε έπί τουρκοκρατίας ώς «καρακόλι» τών «ζαπητιέδων», γιατί άπ’ έκεί 
έχει έξαιρετική θέα πρός τό χωριό. Είναι τοϋ αύτοϋ τύπου, μέ τή διαφορά δτι 
έχει μεσοτοίχι πού συνεχίζει μέχρι τή στέγη, πάχους 0,70 μ , και λείπει ή πορ- 
τοπούλα. ’Αλλά και ή πόρτα τοΰ ύπογείου είναι πρός νότον, στοιχεία πού προ- 
δίνουν κάποιο νευπερισμό. ’Αντί πόρτας έχει στή βόρεια πλευρά τοϋ στρωτοΰ 
παράθυρο περιωρισμένων έξωτερικά διαστάσεων (έξωτερικό πλάτος 0,30 μ., 
έσωτερικό 0,60 μ .), δπως και στό άνώγειο, πραγμα άπαραίτητο γιά τήν π αρα
πάνω χρήση του. Τό στρωτό έκτος απ’ τό «βαρελοστάσι», στό δάπεδό του κα) 
στό μέσον άπ’ τό μεσοτοίχι, έ'χει ένα βαθούλωμα, μέσα στό οποίο, κατά τις 
μαρτυρίες τών ιδιοκτητών, έβαζαν τά κόκκαλα άπ’ τά κλεμμένα ζώα γιά νά 
μή προδίνονται.

Τό σπίτι τοϋ Ή λία Άνθίτσα, στήν ακρη τοϋ συνοικισμοϋ Πλατανά- 
κης, απέναντι και νότια άπ’ τό προηγούμενο (σήμερα ιδιοκτησία Ν. Ζια- 
νίκα), έχει καταστή άκατοίκητο ύστερα άπό κατάρρευση μέρους τής στέ
γης του, Ή  πόρτα τοϋ ύπογείου έχει ανοιχτή και έδώ  στή νότια πλευρά, ένώ  
οτό μέσον τής ανατολικής έχει ανοιγμένο φεγγίτη. Ά π ’ τήν δλη κατασκευή

42. Βλ. Ύποσημ. 32.
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συμπεραίνεται δτι είναι λίγο παλιότερο άπ’ τό προηγούμενο, γιατί διατηρεί 
και τή βορεινή μικρή πόρτα και δλα τά απαραίτητα μέτρα άσφαλείας.

’Αξιοπρόσεκτο είναι δτι λόγοι διάφοροι τών κλιματολογικών, καθώριζαν τόν 
προσανατολισμό τής κυρίας είσόδου, δπως ή έπικοινωνία μέ κοντινά σπίτια, ή 
έξυπηρέτηση μέ τις καλλιεργούμενες εκτάσεις κ.α.

_ Ή  αύλή, τόσο άπαραίτητη στούς καλοκαιρινούς μήνες, δέν φαίνεται νά 
ήταν σαφ ώ ς καθορισμένη και διαμορφωμένη. Δ ιάφορα άλλα βοηθητικά στοι
χεία, δπως κρεβάτα, χαγιάτι, παρ’ δλο πού μαρτυρεϊται δτι υπήρχαν στά άρ- 
χικά σπίτια, θά άτόνησαν τήν έποχή αύτή άπ’ τό φόβο τής αρπαγής, και άν 
προστέθηκαν άργότερα ήταν γιά νά έξυπηρετήοουν μόνο πρόσκαιρες άνάγ
κες, μέ αποτέλεσμα νά μή διασωθούν.

Γενικά κανένα στοιχείο δέν έρχεται σέ άντίθεση μέ τήν δλη λιτότητα τής 
αρχιτεκτονικής43. Κυριαρχεί απόλυτα τό συγκρατημένο μέτρο χωρίς καμμιά 
υπερβολή και κανένα περιττό στοιχείο. Κι αύτό έξηγεϊται άπ’ τήν άντίληψη 
τών άνθρώπων γιά τό τί άντιπροσώπευε τό σπίτι. Ξέχωρα άπ’ τήν τάση συν
τηρητισμού και τήν άνάγκη οικονομίας πού κι αύτά βοήθησαν στήν απλότητα, 
τό σπίτι ήταν ένα καταφύγιο σέ ώρες κινδύνου και χώρος συγκέντρωσης και 
άνάπαυσης τής οικογένειας τά βράδυα, χωρίς νά τούς άποστερεϊ τήν άμεση 
επαφή μέ τήν ομορφιά τού φυσικού περιβάλλοντος.

Ω στόσο  δέν μπορούμε νά μήν άναγνωρίσουμε και μιά κάποια ευαισθη
σία στά σπίτια αύτά. Σ τό  καθένα υπάρχει και κάποιος αύτοσχεδιασμός, πού 
τό κάνει μοναδικό, άλλα και κάποια καλλιτεχνική διάθεση στις ξύλινες κυρί
ω ς κτασκευές.

Ή  εξέταση τών αρχιτεκτονικών αύτών μορφών πού φεύγουν δέν είναι 
μιά τάση ρομαντική γιά τό παρελθόν, άλλά μιά άναγκαιότητα γιά τήν ανα
γνώριση τής άξίας τής λαϊκής μας τέχνης και τή συνέχισή της στό παρόν 
και στό μέλλον, θ ά  ήταν παράλογο νά νομιστή πώς πρέπει νά ξαναγυρίσουμε 
στίς μορφές πού δημιουργήθηκαν κάτω άπό ώρισμένες άνάγκες και πού οί 
άνάγκες αύτές έπαψαν σήμερα νά υπάρχουν. Αύτές ξεπεράστηκαν και μαζί 
τους και τά σπίτια. Παραμένει δμως τό ίδιο τοπίο και οι ίδιες φυσικές συνθή
κες, χωρίς νά θέλουμε νά παραγνωρίσουμε τή σύγχρονη άντίληψη γιά τή 
σχέση τοΰ άνθρώπου μέ τό σπίτι, στοιχεία πού καθορίζουν συνεδιητά ή οχι 
τή μορφή τού σπιτιού.

Τά παλιά σπίτια πού έξετάσαμε αποτελούν ένα μικρό δείγμα τοΰ πόσο 
τέλεια μπορεί νά προσαρμοστή ή λαϊκή άρχιτεκτονική στά μέτρα τοΰ τόπου 
και στις άνάγκες τής εποχής, χωρίς νά προδώση κανένα στοιχείο άπ’ αύτά 
πού τήν άνάδειξαν μέσα στο χώρο καί τό χρόνο.

43. Πρβλ. Ν. Κ ο σ μ ά ,  o.jt., σ. 713— 722.
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Σέ μιά μοναχική πολιτεία, όπως είναι τό "Αγιο ’Όρος, δπου τά πάντα, άκόμα 
καί ή έκφραση του λόγου, είναι τυποποιημένα, μόνο μιά κατηγορία των «μνημείων 
του λόγου», έάν εξαιρέσουμε τίς τυποποιημένες ευχές καί χαιρετισμούς, άναπτύχθη- 
κε ύπέρμετρα* οί παραδόσεις208. Δέν πρέπει νά φανταστούμε δμο)ς δτι ό πολύ μεγά
λος άριθμός τών παραδόσεων πού άπαντάται σέ κάθε κείμενο σχετικό μέ τό ’Όρος 
καί είναι δεμένες μέ τήν ίδρυση των Μονών τόσο στενά, ώστε νά μήν είναι δυνατό 
νά παραλειφθοΰν άκόμα καί σέ μιά σοβαρή Ιστορία γιά το 'Άγιο ’Όρος, άναφέρεται 
σέ δλες τίς κατηγορίες τών παραδόσεων πού άπαντώνται εξο>. Στό Ά γ ιο  ’Όρος μόνο 
μιά κ,ατηγορία παραδόσεων, δπως είναι φυσικό, άναπτύχθηκε, οί θρησκευτικές. Έ τσι 
π.χ. πολλά άπό τά πηγάδια καί τίς πηγές, πού Ιξω στόν κόσμο είναι τόποι άποκλει- 
στικά δοσμένοι στίς λάμιες καί στίς νεράιδες, έοώ θυμίζουν έ'να θαύμα πού ?γινε πριν 
πολλά χρόνια καί γι’ αύτό τά λένε «άγιάσματα». Οί πιό πολλές παραδόσεις στό Ά γ ιο  
’Όρος συσχετίζονται μέ τό πρόσωπο τής Παναγίας πού τιμαται έκεΐ περισσότερο άπό 
κάθε άλλον άγιο. Αύτή ή λατρεία Ικανέ τό "Λγιο ’Όρος νά ονομάζεται «περιβόλι 
τής Παναγίας» και νά υπάρχουν παραδόσεις πού θυμίζουν οτι άπό τά πανάρχαια 
χρόνια ό τόπος αύτός είναι «κλήρος» της. Καθένα άπό τά πολλά όνόματα τών εικό
νων, πού υπάρχουν στά μοναστήρια, σχετίζεται μέ μιά παράδοση καί ενα θαϋμα209. 
Τά όνόματα πού άποδίδονται στήν Παναγία είναι πολλά (Γαλακτοτροφούσα, Τριχε* 
ρούσα, Γλυκοφιλούσα, Έσφαγμένη, Άντιφωνήτρια, Οίκονόμισσα, Πορταίτισσα, Πα- 
παδική, Γερόντισσα, Γοργοεπήκοος, Όοηγήτρα, Βηματάρισσα, Μυροβλύτισσα κλπ.)210.

Οί πάμπολλες παραδόσεις, πού αφορούν είκόνες τής Παναγίας καί τών άλλων 
άγίο>ν, έχουν ώς θέμα τήν εύρεση καί απόκτηση τών ε!κόνο>ν αυτών μέ τή βοήθεια 
κάποιου θαύματος, τήν προστασία τών μοναστηριών άπό διάφορους κινδύνους, Ιδίως 
άπό έπιδρομές πειρατών, καί τήν τιμωρία τών έχθρών άπό τίς ίερές είκόνες. Συχνές 
είναι έπίσης οί παραδόσεις γιά θαύματα εΙκόνων σέ περι'όδους πού τό μοναστήρι βρί
σκεται σέ δύσκολες στιγμές άπό ελλειψη τροφίμων, καί γιά τήν τιμωρία έκείνων πού 
οέν τίς προσέχουν ή τίς κακομεταχειρίζονται. Υπάρχουν θαύματα πού μάς λένε δτι

* Συνέχεια έκ τον προηγουμένου, σελ. 782 καί τέλος.
20Κ. Βλ. Γ. Σ π υ ρ ί  δ ά κ η, ’Ά θω ς (δημώδεις παραδόσεις), «Θρησκευτική καί Η θ ι

κή Εγκυκλοπαίδεια», τ. 1 στ. 043— 046.
200. Βλ. *Α ν ο) τ έ ρ α Έ  π ι σ κ ί α σ ι ς επί τοΰ ’Ά θ ω , ήτοι διηγήσεις περί τών 'Α 

γίων καί θαυματουργών... εικόνων τής Θεοτόκου καί Λλλίον άγιων, Έν Κωνσταντινου- 
πόλει έκ τοΰ Τυπογραφείου τής Βουλγαρικής Έφημερίδος: «Τσαρεγράδσκη Βέστνηκ» 
καί Συντρ. 1861 (Νεώτεοη έκδοση το 1801).

210. .Βλ. καί R. D a w k i n s ,  The monks of Athos, London 1936, σ. 202— 203.



άπό τήν πληγή τής εικόνας πού χτυπήθηκε άπό κάποιον άπιστο Ιτρεξε άφθονο αίμα211. 
Σημαντικές και πολύ Ινδιαφέρουσες είναι οί παραδόσεις πού άναφέρονται στήν ίδρυ
ση τών Μονών. ’Έχουν όλες τό ύπερφυσικό στοιχείο μέσα τους καί προέρχονται άπ' 
τό θαυμασμό πού προκαλοΰσαν τά τεράστια κτήρια πού ύψωναν οί ιδρυτές. Γιά τήν 
ίδρυση τής Λαύρας, π.χ., υπάρχει ή παράδοση δτι διάβολοι γκρέμιζαν τή νύχτα δ,τι 
δ "Αγιος ’Αθανάσιος εχτιζε τήν ήμέρα. Γιά νά συνέχιση τό εργο του, έκανε γύρω - 
γύρω σταυρούς κι ετσι οι σατανάδες δέν πλησίαζαν. 'Ένας μεγάλος αριθμός παραδό
σεων έπίσης στρέφεται γύρω άπό τά άγια λείψανα. Έκτός άπό τά πολλά θαύματα πού 
κάνουν (προπαντός θεραπείες) , υπάρχουν καί παραδόσεις σύμφωνα μέ τίς όποιες ξα- 
ναγυρίζουν ώς έκ θαύματος στή Μονή, ένώ είχαν άρπαχτή άπό πειρατές πού τούς θάμ
πωσαν οί χρυσές τους θήκες.

Έ δώ  δέ θ’ ασχοληθούμε μέ τίς παραδόσεις αύτές, πού είναι εύκολο νά βρεθούν 
παντού σέ δποιοδήποτε οδηγό τοΰ 'Αγίου ’Όρους, καί θά περιοριστούμε σέ τρεις μόνο 
πού περιέχουν τό στοιχείο τής υπερβολής, άλλά δέν θυμίζουν άνάλογο θαύμα. Καί οί 
τρεις άναφέρονται στό δεύτερο πρόσωπο πού εγινε θρύλος στό "Αγιο ’Όρος μετά- τήν 
Παναγία' στόν άγιο ’Αθανάσιο τόν ’Αθωνίτη, ιδρυτή τής Μεγάλης Λαύρας. Δύο είναι 
τά σημεία τοϋ ασκητικού ’Αθανάσιου πού μάς φύλαξε ή παράδοση. Πρώτα, ή μεγάλη 
του δύναμη, πού παρουσιάζεται πιό έντυπωσιακή άπ’ δ,τι περιγράφεται στό βίο του, 
καί ύστερα ή γνώμη του γύρω άπό τό φαγητό. Οί πεποιθήσεις τοΰ ’Αθανάσιου γύρο) 
άπ5 αύτό τό θέμα δέν φαίνονται καί τόσο αυστηρές δσο θά περίμενε κανείς γιά ενα 
τέτοιον άσκητή, χωρίς δμως, άπό τήν άλλη μεριά, νά τόν μειώνουν. ’Αντίθετα τόν 
παρουσιάζουν ώς έναν άγαθό πνευματικό πατέρα, άξιο νά ήγουμενεύη.

1) Ό  άγιος ’Αθανάσιος ήταν πολύ δυνατός. Μιά φορά πού τό ένα βόδι εσπασε 
τό πόδι του, ζεύτηκε στήν άμαξα μέ τό άλλο καί τήν εφερε γεμάτη στήν άνηφοριά 
άπό τόν άρσανά μέχρι τό μοναστήρι212.

2) 'Όταν ό άγιος ’Αθανάσιος ήγουμένευε, κάθε φορά, πού Ιβαζαν τράπεζα, Ε
τρωγε πολύ, ενα μεγάλο τσανάκι. Οί μοναχοί πού τόν εβλεπαν έγόγγυζαν καί δ άγιος 
’Αθανάσιος, επειδή κατάλαβε δτι σκανδαλίζονται, γιά νά τούς καθησυχάση τούς εί
πε: «Σήμερα θά φάη ό καθένας δσο θέλει». Καί δ τελευταίος μοναχός σταμάτησε στό 
τρίτο τσανάκι. Ό  άγιος ’Αθανάσιος Ιφαγε εφτά «καί άκόμη, τούς λέει, μπορώ νά 
ράω». “Ετσι δλοι οί μοναχοί κατάλαβαν οτι δ ’Αθανάσιος άσκήτευε περισσότερο.

3) Κάτω άπό τήν Αίγυπτο ήρθαν καμιά έφτακοσαριά καλόγεροι διωγμένοι 
άπ’ τούς άλλοπίστους. Έκεΐ κάτω τό κλίμα είναι τέτοιο πού δέν έτρωγαν παρά μόνο 
φρούτα. «Έ δώ , τούς λέει δ ’ Αθανάσιος, φάτε γιατί δέν είναι Αίγυπτος». Στόν Αθωνα 
οί καλόγεροι έτρωγαν τρεις φορές τή μέρα. Εκείνοι δμως δέν άκουσαν κι έτρωγαν 
δυό φορές τό σαραντάημερο. Σέ λίγο καιρό είχαν δλοι πεθάνει.

211. Σέ μερικές περιπτώσεις ή εικονογραφία τών ναών τοϋ Ά γ . ’Όρους έμπνέεται άπό πα
ρόμοια θαψίματα. ’Έτσι, στόν πρόναο τον ναΐσκον που φυλάγεται ή εικόνα τής Πανα
γίας τής Πορταΐτισσας τής Μονής Ί6ήρων, βρίσκεται ζοιγραφισμένη στόν τοίχο εικό
να πολεμιστή μέ τήν έπιγραφή «ό "Αγιος Βάρβαρος» πού θυμίζει άνάλογο θαΰμα τής 
Παναγίας τής Πορταίτισσας. Κατά τήν παράδοση, ή εικόνα χτυπήθηκε άπό πειρατή 
στό λαιμό καί άπό τήν πληγή ετρεξε άφθονο αίμα. *0 πειρατής δταν εΓδε τό θαΰμα με
τανόησε κι εγινε χριστιανός καί καλόγερος. Άργότερα αγίασε καί τόν ζιογράφισαν στό 
νάρθηκα μέ τήν πάρα πάνω έπιγραφή, γιατί, οσο ζονσε, δέν ήθελε νά τόν φ<ονάζουν 
μέ τό μοναχικό του όνομα άλλά «βάρβαρο». Β λ . και Διον. Ζακυθηνοϋ, "Λγιος Βάρβα
ρος, είς μνήμην Κ. Άμάντου, Άθήναι 19(50, σ. 438— 453.

212. Πρ6λ. L. P e t i t ,  La vie, ο.π., σ. 3<5. «Τοσοΰτον γάρ ήν άνδρείος καί άδαμάντινος, 
οτι πολλάκις ελκοντος αύτοΰ τόν τής άμάξης ζυγόν έν τώ ένί μέρει, μόλις ισχνόν έν τώ 
έτερο.) τρεις άνδρες συνελκΰσαι αντώ τόν φόρτον τής άμάξης.»
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- Μερικά έγγραφα ενδεικτικά τοΰ οίκονομικοΰ βίου τής Μονής Παντοκράτορος 

τέλος ΙΘ' αΙώνα
Ό ς τεκμήρια τής κτηνοτροφικής καί γενικότερα τής οίκονομικής ζωής τού 

' Παντοκράτορα δημοσιεύουμε μερικά σκόρπια μικροέγγραφα τοϋ τέλους τοΰ πε
ρασμένου αΙώνα άπό Τετράδιο τής Μονής. ’Απ’ αύτά τέσσερα γράφονται «χάριν 
ένθυμήσεως» (άρ. 1, 7, 8, 12), ένα είναι άντίγραφο φορολογικού έγγράφου (άρ.
3 ) , καί τά ύπόλοιπα άποτελοΰν ένα πρόχειρο συμφωνητικό (ή άντίγραφο συμφω- 

, νητικοΰ) τής Μονής, πού παίζει ρόλο έργοδότη, ένοικιαστή ή πωλητή, μέ τό έν-
διαφερόμενο πρόσωπο. Σέ μερικά άπ’ αύτά (άρ. 6, 9, 10, 13) σημειώνεται σέ με
ταγενέστερο χρόνο ή έξόφληση («έπληρώθησαν - έλήφθησαν») καί σ ’ ένα (άρ.
4) ύπογράφει ό Ιδιος ό ένοικιαστής («Γιώργης Δημητρίου»).

Ή σειρά τών μικροεγγράφων είναι χρονολογική, δπως δηλ. καί στό Τετράδιο.
I"

Σημ. Τήν 18 ’ Ιουλίου 1874 ό Δίκαιος τής ήμετ. Σκήτης τοΰ προφ. Ήλιού’ 
προσέφερεν έκ προαιρέσεως είς τήν Μονήν ήμών τά άκόλουθα: 2 βαρέλια χαυ- 

f νιάρι κόκκινον ε(ς γλώσσας όκ. 150. 1 σακκίον άλευρον διά πρόσφορα όκ. 63.

2

Συμφωνία μετά τοΰ κεχαγιά
| 3η ΙΟΘρίου 1879
* Άνατεθήσης αΰθις τής διευθύνσεως τής Μ2 Ποίμνης είς τόν κεχαγιάν* ,Αθανά-
ϊ σιον άπό 26 86ρ. τ.ε. μέχρι 25 80ρ(ου προσεχούς έτους 1880 όρίσθη ή πληρωμή 
r τών έζόδων τής ρηθήσης Ποίμνης έκ μέρους τής Μ. διά τροφήν, τσαρούχια καί μι

σθούς τεσσάρων ποιμένων, καί διά πληρωμήν Γιασλά4 είς τό χωρίον λεθάδιον5...
\\ ώς τά παρελθόντα τρία έτη πρός 30 λίρες τουρ. λογιζόμενες πρός 120 γρόσ. (3.

600 γρ.) προστεθέντων... έτερα 400 γρόσια ήτοι τό δλον γροσ. τέσσαρες χιλ. άριθ.
> 4000 καί τοΰτο ένεκα τής ύπερτιμήσεως τού σίτου" ό Κεχαγιάς θά σημηοί δσα έζο-
ί δα μικρά ήτοι διά τήν μετάδασιν... καί θά τά άναγνωρίζη ή Μονή 
! f οί έπίτροποι τής Ί .  Μονής Παντοκράτορος
ιί ·

3
Άντίγραφον

- έζώφλησις κατεπείγουσα
Ταθήλιον6 τής Ι.Μ. τού Παντοκράτορος άπέναντι τριακοσίων Καισαροβασιλι- 

| -----------------------
1. Πρόκειται γιά ρωσσική σκήτη.
2. Μοναστηριακής.
3. Οικονόμος, φροντιστής.
4. Τίτλος Τούρκου ύπαλλή?νθυ ( ;)

. Γ>. Μετόχι τής Μονής εξω άπό τή χερσόνησο τοϋ *Αγ. ’Όρους.
(!. Χαρτ'ι στό όποιο Αναγράφονται οί πληρωτέοι αριθμοί κάθε Μονής. Γιά νά είσπραχθοΰν

οί φόροι διαιρούνται σέ 1408 Αριθμούς, και κάθε μοναστήρι επιβαρύνεται μέ Ανάλογο μέ
ρος, σύμφωνα μέ τόν άριθμό τών μοναχών τον' (βλ. κα! Κ ο σ μ ά  Β λ ά χ ο  ο.π.,

f σ. 146, σημ. 3 ).
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κών φλουριών κα! τεσσαράκοντα 9 όθωμ. λιρών καί τούτων είς φλουρία μεταποι- 
ουμένων, άναλόγου τών είκοσι 'Ιερών μονών, δαηανηθέντων ένεκα τοΰ μονα
στηριακού ζητήματος είς δεκάμηνον διατήρησιν τού κοινού πληρεξουσίου ’Αρ
χιμανδρίτου Παγκρατίου Βατοπαιδινοΰ έν Κων) λει, καί λοιπά έξοδα τής Κοινότη- 
τος έπί τού αϋτού ζητήματος έπί τη βάσει τού όλικοΰ χρηματικού ποσού τών μονα
στηριακών προσόδων κατά τήν γενομένην δημοπρασίαν έν έτει 1862: Άποτελεί- 
ται ούν τό άνωτέρω δαπανηθέν ποσόν εις φλωρία 398. Πρός γρόσια 61 όθωμανικά 
καί 32 παράδες έκάστου φλωρίου λογιζομένου, φέρονται γρόσια 24,596. 'Αναλο
γεί ούν καί τή Ιε ρ ά  Μονη τού Παντοκράτορος πληρώσαι, διά μέν τάς έαυτής 
Μοναστηριακούς προσόδους φλωρίων, 3,560, γρόσια 313 άναλογούντων άνά 8 
γρ. καί 32 παράδων έπί τών 100 φλωρίων. διά δέ τάς κοινάς προσόδους (48,220) 
γρόσια 212 καί 7 παράδες' τό δλον γρόσια 525 καί παράδες 7.

Καρυαί τή 30 Δεκεμβρίου 1880 
Οί έπιστάται τής Ίερ ά ς κοινότητος 

Τού Άγίου ’ Ορους ’Άθω’

4

Ό  Γεώργιος Δημητρίου Σαμαράς άπό τό Βουρθουτσικό ένοικίασε τό είς Κα- 
ρυάς σαμαράδικον διά τετρακόσια άριθ. 400 γρ/α δΓ έν έτος άπό σήμερον, καί 
θά πληρώνη είς τήν πρώτην έζαμηνίαν τά ήμισυ τά δέ άλλα ήμισυ είς τό τέλος 
τοϋ έτους.

Τή 1 ’ Ιουλίου 1881 
Γ ι ώ ρ γ η ς  Δ η μ η τ ρ ί ο υ

5
Έπειδή ό ’Αθανάσιος Τάσου Κεχαγιάς έπαραπονήθη δτι ό μισθός του είναι 

ολίγος καί τά παράπονά του έφάνησαν δικαιολογημένα χάριν τών ύπερτιμηθέντων 
έν γένει πραγμάτων (δηλ. τροφών κ.λ.π.) διό ένεκρίθη, ϊν αύξηθή κατά 5 ήτοι 
πέντε λ.τ.7 = γρ. 600 (λ.τ. έάν 120) ήτοι τό δλον γρ. 4.600 ήτοι τέσσαρας χιλ. 
έξακόσια διά έξοδα τεσσάρων ποιμένων, μισθόν τροφήν αυτών καί Γιασλά. διό έ- 
γένετο τό παρόν διά άσφάλειαν άμφοτέρων τών μερών, άρχεται δέ ή συμφωνία 
άπό 26 8θρίου 1881 — ’82 8θρίου 26.

Τή 13 1 Οβριού 1881 
Οί έπίτροποι τής Ίερ ά ς  Μονής τού Παντοκράτορος

6
Σήμερον ή Μονή ένοικίασεν είς τόν Δημήτριον Θεοδώρου τό άπέναντι μέρος 

ήτοι άπό τόν άρσανάν τού παπα Ίωάσαφ άνωθεν τό ραχώνιον πρός τό μέρος τής 
Καψάλλας» καί φθάνει έως τό άμπέλιον τού Π  Μακαρίου καί έκείθεν άμέσως πρός 
τά κάτω έως τόν λάκκον, φθάνων τόν λάκκον στρέφει πρός τά έντεϋθεν έως τήν 
Γέφυραν ϊνα βόσκη 200 έως 250 τραγία άνευ ζημίας τινός έπί έξη μήνας ήτοι έως 
τέλος έλευσομένου 'Ιουνίου άντί 13 τουρκικών. .

Τή 6 Ιανουάριου 1886 
<  15 άπριλίου έπληρώθησαν

7. Λίρες τουρκικές·
8. Περιοχή τοΰ Ά γ .  "Ορους που Ανήκει στίς Μονές Παντοκράτορα καί Σταυρονικήτα.
9. Γέροντα.
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7
’ Ιούνιος 1886

Όσον τυρίον μάς έρχεται άπό τήν Μοναστηριακήν Ποίμνην. 
Τό πρώτον έν φορτίον όκ.
’ Ιουλίου 6. 8 φωρτία τυρί τό δεύτερον όκ. ,
1 φωρτίον τρίχα όκ. 60 
8/βρίου I. 6 φορτία τυρίον όκ.

8

57
521

336

914

(χάριν ένθυμήσεως)
Φεβρ. 20 1888. Ό  ήμέτερος κελλιώτης Γ. Ισαάκ έκ τοϋ Μοναστ. ήμών Κελ- 

λίου του fΑγίου Νικολάου έλαβε παρ’ ήμών τήν άδειαν Ινα έξαγάγη 150—160 σα
νίδια καστανίσια ηλήν τών καπακίων ύποχρεωθείς ϊνα δώση είς τήν Μονήν 45 πα- 
ράδες δΓ έκαστον σανίδιον.

9
Μαίου 15 1888. Ό  μάστορο Βασίλειο Δήμου, Βουρβουτσιώτης, έλαβε τήν μο

ναστ. ήμών άδειαν ϊνα έξαγάγη 80 φορτία καπάκια έν τρ Καψάλλα πρός 72 παρά- 
δες έκαστον φορτίον

, έηληρώθησαν

10
8/θρίου 17. Ό  μάστορο - Βασίλειος ύλοτόμος της Μ, Γραψιώτηςί0 συνεφώνησε 

σήμερον μετ’ αυτής Ινα καύση καί πωλήση άνθρακας έντός του Μ. αύτής δάσους 
όστις θά πληρώνη είς αύτήν λόγω τοπικού δικαιώματος 13V2 γρ. τοίς % διά τά μαγ
καλίσια καί 3 γρ. έπί τοΐς 60 όκ. διά τά γύφτικα».

11
8/θρίου 27. Ό  μαστορο Πέτρος Ζήσης έκ Καστορίας έργαζόμενος είς τό κελ- 

λίον του ππΐ2 Κυρίλλου Ρώσσου έλαβε τήν άδειαν δύο ήμιόνων δπως βόσκωσιν 
είς τό ήμετ. δάσος άνά 10 γρ/α τόν μήνα έκαστον ήμίονα - έλήφθησαν.

12
Σημείωσις τών πωληθέντων αίγιδίων είς τόν Γεώργιον Χασάπην είς Σ/αν13.

"Οσα άνήκουν είς τήν Μονήν.
Βιτούλια** 52 πρός 45 γρ. έκαστον, Γρ. 2.340
Μιλιώρια*5 45 » 65 » » » 2.925
Τράγοι 22 » 90 » » » 1.980

119 Τό δλον 7.245

Γ
10. ’Όνομα έθνικό(;)
11. Κάρδουνα πού χρησιμοποιούν οί σιδηρουργοί. ,
12. Παπά.
13. Σ(αλονίκ)αν.
14. Νεογέννητος τράγος.
15. Προβατίνες πού διανύουν τό δεύτερο χρόνο τής ζωής τους.

ϊ



'Όσα άνήκουν είς τόν Κεχαγιά
Βιτούλια 64 πρός 45 γρ. έκαστον
Μιλιώρια 15 » 65 » »
Τράγοι 17 » 90 )) ))

2.880 
975 

1.530

5.385
- 7.245

12.630

13
Ίανουαρίου 8 1889. Έδόθη Οπό ένοΐκιον ή ύπ’ άριθμ. 7 καλύβη τοϋ ’ Ιωσήφ 

είς τόν Γ. Κυριάκόν μοναχόν Βλάχον γούναρη δΓ έν έτος άντί 4'/ί όθωμανικών | 
λιρών* δέδωκεν ώς άρραβώνα 1 λίρα - τούρκ.

14
Ό  Δημήτριος τουβλοποιός συνεφώνησεν νά συνάξη κοπρίαν είς τά δάση άνά 

30 παρ. τό φορτίον καί νά μεταφέρη αύτην μέ τά ζώα της Μονής είς τήν άμπελι- 
κιάν Φακιανοΰ16. Θά λαμβάνη έκ τής Μονής καθ’ έθδομάδα Μας πίττας ψωμί, 1 όκ. 
έλαιον, 1 όκά φασόλια καί 1 όκάν Κοπτόν*7.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ J
'

' , r, , I
Γιά λεπτομερή βιβλιογραφία πού άφορα τό Ά γ ιο  *Όρος ώς τό Ιτος 19G3, βλ. Irenee Doens, ?

Bibliographie de la Sainte Montagne de Γ Athos, «Le millennaire du Mont Athos 963— 1963», J
τόμ. II, Chevetogne 1965, σ. 337— 495. Έδώ άναφέρονται μόνο όσες εκδόσεις χρησιμοποιήθη-
::αν στήν εργασία αύτή.

£

ίΪΓ(

Άγγελάι<·ος Βαρλαάμ, Ή  έν Άγίο.) ’Ό ρει Ά θ ω  ίερά Μονή τοϋ άγιον Γρηγορίου, Θεσσαλο- t  
νίκη 1921.

» ’Έγγραφα τής έν Άγίο> ’Όρει ίεράς Μονής οσίου Γρηγορίου, τ. Α ', έν ΘεΟ-ΐ
σαλονίκτ) 1929.

’Αλέξανδρος Λαυριώτης, Οίκονόμισσα ή Κυρία Κουκουζέλισσα, Άθήναι 195G.
» ‘Οδηγός ‘Αγίου ’Όρους Ά θ ω , Άθήναι 1957. ι
» ’Ά θω ς, άγώνες καί θυσίαι 1850— 1855. ’Έγγραφα Μακεδονικής Έπαναστά-"

σεως, Άθήναι 19G2. , « |.
» Τό "Αγιον Ό ρος μετά τήν οθωμανικήν κατάκτησιν, «Έπετηρίς Εταιρείαςφ,

Βυζαντ. Σπουδών», τ. Λ Β ' (1963), σ. 113— 261.

Aiiiand de Mendieta Emm. La presqu’ lie des caloyers. Le Mont Athos, Bruges 1955.
» Mount Athos. The garden of the Panaghia, Amsterdam 1972.

Anghelou Alkis, J.D. Carlyle’s Journal of Mount Athos [1801], « Ό  Έρανιστής», τ. 3 (1965),^ ^  
σ. 33— 75. '

16. Τοποθεσία παλιάς Μονής πού Ιδρύθηκε τόν ια' α’ιώνα.
17. Σιτάρι τριμμένο.
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Διδάκτορος Κοινωνιολογίας τοΰ Πανεπιστημίου Tubingen 
'Επ ιμελητοΰ τοΰ Πανεπιστημίου Ίωαννίνω ν
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4. Η Πίστις είς τόν Θεόν

Ι .α . Συμφώνως πρός τήν άποψιν τής Όρθοδόξου Εκκλησίας, 6 θεός είναι υπερ
φυσικόν - προσωπικόν δν (ένταϋθα πρέπει νά αποκλεισθούν δλαι αί απόψεις τών 
φοιτητών κατά τάς όποιας ό θεός εχει εν άλλο όνομα τό όποιον ταυτίζεται μέ τήν 
φύσιν κατά τήν έννοιαν τοΰ Πανθεϊσμού) .

Ή  πίστις είς τόν Θεόν δύναται νά έμφανισθή μέ διαφόρους εκδηλώσεις, οπως 
ή άναζήτησις μιας ασφαλείας άπό τόν άνθρωπον, ή ένωσις τοΰ ανθρώπου μέ τόν 
θεόν, ή έμπιστοσύνη τοΰ ανθρώπου είς τόν θεόν, ή ύπακοή τοΰ άνθρώπου είς τάς 
έντολάς τοΰ θεοΰ, ή ελπίς τοΰ άνθρώπου είς τόν θεόν59, ή καταφυγή τοΰ άνθρώπου 
είς τόν θεόν, ή πλήρης υποταγή τοΰ άνθρώπου είς τόν θεόν, ή πνευματική παράδο- 
σις τοΰ άνθρώπου είς τόν θεόν, κλπ.60.

"Ημείς σήμερον δέν εϊμεθα είς θέσιν νά θέσωμεν δρια είς τάς διαφόρους έκφρά- 
σεις ώς π.χ. ότι: ΙΙίστις είναι μία γνώσις, μία άναγνώρισις, ή θεώρησις ένός πράγμα
τος ώς άληθινοΰ, μία ύπόθεσις, μία θέλησις κλπ.' ταΰτα δέν δυνάμεθα νά τά διαχω- 
ρίσωμεν άπό τό πραγματικόν βίωμα τής πίστεως, αλλά άποδεικνύομεν τά παράγωγα 
αυτών, τά οποία μελετώνται υπό τής Ψυχολογίας61.

Βεβαίως πίστις καί θεός είναι δυνατόν νά γίνουν άντικείμενα ποικίλων εργα
σιών, ή ίδική μας δμως θεώρησις είναι ή τής Κοινωνιολογίας τής θρησκείας καί δι' 
αυτής βλέπομεν τά πράγματα. Είς έκάστην επιστημονικήν δραστηριότητα πρέπει νά 
υπάρχουν ώρισμένα κριτήρια εκ τών οποίων εκκινεί τις62, διά νά είναι δυνατή μία 
σύγκρισις τοΰ σπουδαιοτέρου άπό τοΰ μή σπουδαίου. Ε κτός αύτοΰ δέν επιτρέπεται 
νά ειπωμεν τίποτε διά τήν ορθήν ή έσφαλμένην πίστιν, διότι οΰτω θά έξεφράζετο ή 
ύποκειμενικότης τοΰ έρευνητοΰ, οπερ είναι άντιεπιστημονικόν. Είναι δυνατόν, όπι
σθεν τής λεγομένης πίστεως νά κρύπτεται είς ύπολανθάνων υλισμός, οπως λίαν έπι- 
τυχώς είπεν ό Herberg διά τούς ’Αμερικανούς63, τούτο δμως θά άπήτει μίαν ειδικήν 
εξονυχιστικήν έρευναν.

β. Είς τήν παράγραφον αυτήν ασχολούμεθα μέ τούς φοιτητάς οί όποιοι ειπον 
'ότι πιστεύουν είς τόν θεόν. Αυτοί άποτελοΰν τήν συντριπτικήν πλειοψηφίαν τών φοι
τητών 86,5%. Οί φοιτηταί οί όποιοι είς τήν περί θεοΰ έρώτησιν δέν άπήντησαν ουτε 
Ναι ούτε ’Ό χι είναι ώς ήδη έλέχθη τό 7,1% καί οί άρνούμενοι τήν ΰπαρξιν αυτού 
είναι τό 6,4%. Ό  αριθμός τών φοιτητών οί όποιοι άρνοΰνται τήν υπαρξιν τοΰ^θεοΰ 
είναι σχετικώς μικρός, διότι είς τήν συνείοησιν τοΰ Ελληνικού λαοΰ πιστις εις χδν 
θεόν, άφοσίωσις είς τήν Εκκλησίαν, καί το Εθνος είναι στενά συνδεδεμενα. Δεν.

' Συνέχεια έκ τον προηγουμένου, σελ. 804.
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υπάρχει αμφιβολία διά τό γεγονός, δτι δέν θά υπήρχε σήμερον Ελληνικόν ’Έθνος 
Χω Ρ̂ ζ "ήν συμπαράστασιν τοΰ Χριστιανισμού. Τοΰτο τονίζεται συνεχώς εις τά σχο
λεία καί εις πάσαν ευκαιρίαν. Παρά ταΰτα, ή πίστις ώς δοθείσα εις τόν φοιτητήν 
ένεκα παραδόσεως, άναφέρεται μόνον 2,1%· Εις τήν παράγραφον αυτήν επιχειρεΐται 
ή άνάλυσις των απόψεων των φοιτητών καί τής πίστεώς των.

γ. Εις τό σχεδιάγραμμα εξ αΐ φοιτήτριαι εμφανίζονται ώς περισσότερον πι- 
σταί (94,8%) απ’ όσον οί φοιτητα'ι (84,4%) . «Περίπου 70% τών σημερινών Γερμα
νών φοιτητών υποστηρίζουν τήν ϋπαρξιν τοϋ Θεοϋ»64. Έ άν ρίψη κανείς εν βλέμμα 
εις τάς απαντήσεις τών φοιτητριών, θά ΐδη δτι αύται είναι περισσότερον παραδοσια- 
καί καί συναισθηματικαί. Ούτω λέγουν π.χ. μερικαί φοιτήτριαι: «Έ γ ώ  Ιχω  έσωτε-

ΣΧ Ε ΔΙΑ ΓΡ Α Μ Μ Λ  (>: Ή  πίστις τών φοιτητών εις τόν θεόν
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ρικούς, ψυχολογικούς λόγους νά πιστεύω (συν. 140) , «τοΰτο άνταποκρίνεται στό 
έσωτερικό μου (συν. 128) , υπάρχουν λόγοι τής καρδιάς καί τής ψυχής μου» (συν. 
104) , «αύτό είναι ένα συναίσθημα καί λιγώτερο υπόθεση τής λογικής» (συν. 98) , 
αισθάνομαι εντελώς αύθόρημτα νά πιστεύω» (συν. 48) , «είμαι 100% βέβαια γιά 

τήν ύπαρξη τοϋ θεοϋ, έχω έσωτερικούς ψυχικούς λόγους» (συν. 37) .
Λυτό θά έπρεπε νά τό περιμένη κανείς, διότι αί παιδαγωγικαί άξίαι διά τάς 

θήλεις καθορίζονται ιδιαιτέρως άπό τό συναίσθημα, «τήν έσωτερικότητα» κλπ., ενώ
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αί άξίαι κοινωνικοποιήσεως αί δποΐαι άνταποκρίνονται είς τούς άρρενας, είναι πε
ρισσότερον όρθολογιστικαί.

Ό  πίναξ 13 δίδει μίαν γενικήν άποψιν περί τών γνωμών, τάς όποιας έξέφρα- 
σαν οί φοιτηταί διά νά δικαιολογήσουν τήν πίστιν των65.

2. Έ κ τών 19 τέκνων μεσαίων καί κατωτέρων ύπαλλήλων οί όποιοι αποτε
λούν τό 13% τοϋ συνόλου τών έρωτηθέντων εύρίσκεται μόνον είς ό όποιος άμφιβάλ- 
λει διά τήν υπαρξιν τοΰ θεοΰ καί ούδείς μή πιστεύων. Δύναταί τις νά χαρακτηρίση 
τήν τάξιν αυτήν τών ανθρώπων ώς μεσαίαν τάξιν, διότι ή δμάς τών έπαγγελμάτων 
«μικροί καί μεσαίοι έμποροι καί βιοτέχναι καί γεωργοί», οί όποιοι αντιπροσωπεύον
ται μέ τό 56% τοϋ συνόλου τών φοιτητών καί τών όποιων τό 84,4% χαρακτηρίζει
έαυτό ώς πιστεΟον δέν δύναται νά θεωρηθή ώς ή καθαρώς μεσαία τάξις. Ή  μεσαία 
τάξις παρουσίαζε συμφώνως πρός παλαιοτέρας έρευνας πάντοτε μίαν μεγαλυτέραν 
αναλογίαν πιστευόντων66.

Πίναξ 13. θεμελίωσις τής πίστεως είς τόν θεόν τών φοιτητών κατά φΰλον.#
>· “  ,νΑρρενες θήλεις % έπί

είς % είς % τοΰ συνόλου
Ναί, διότι ό κόσμος είναι άπόδειξις τής ύ-

πάρξεώς του ...............................................  11,9 12,7
Ναί, διότι ετσι Ιχω μάθει ........................... 1,9 2,6
Ναί, διότι Ιτσι μοΰ τό διδάσκει ή θρησκεία

μου ............................................................. 2,9 7,7
Ναί, διότι βλέπω τήν σοφία καί τήν δύνα

μή του στήν αρμονία τοΰ σύμπαντος καί
τοΰ άνθρώπου .............................................  21,6 15,4 86,5

Ναί, διότι μοΰ τό λέει μία έσωτερική φωνή 29,4 38,5
Ναί, διότι έπ’ αύτοΰ Ιχω προσωπικούς λό

γους ...............................................................  15,7 17,9
Οΰτε Ναί, οϋτε ’Όχι ....................................  8,8 2,6 7,1
"Οχι .................................................................  7,8 2,6 6,4

99,9 100,1

"  Σύνολα: 100,0 100,0 100,0
(Ν— 102) (Ν =39) (Ν=141)

Ό  χαρακτηρισμός «μικροί βιοτέχναι καί γεωργοί» έμπερικλείει επίσης καί πτω
χούς γεωργούς μέ έλάχιστον κλήρον καί έπαγγέλματα τά όποια τείνουν νά έκλεί· 
ψουν. Τοΰτο σημαίνει δτι πολλοί φοιτηταί, οί όποιοι συμπεριλαμβάνονται είς τήν 
όμάδα «μικροί βιοτέχναι καί γεωργοί» έχουν συνυπολογισθή μέ τούς φσιτητάς, οί 
όποιοι κατάγονται άπό αύτάς τάς οίκογενείας. Είς μίαν άλλην χώραν θά συνυπελο- 
γίζοντο είς τά κατώτερα στρώματα.

3. Έξηκριβιύθη, δτι μεταξύ τών πιστευόντων οί φοιτηταί τών όποίων δ κλά
δος τούς φέρει ή θά τούς φέρη είς έπαφήν μέ άνθρώπους, άναλογικώς είναι περισ
σότεροι εκείνων οί όποιοι μόνον εμμέσως έρχονται είς έπαφήν μέ άνθρώπους. Διά 
νά καταστή τοΰτο έμφανέστερον, άναφέρομεν δτι μεταξύ τών πιστευόντων τών δια
φόρων Σχολών εύρίσκονται κατά κλάδον: ’ Ιατρικής - ’ Οδοντιατρικής 95,5%, Φι
λολογίας 94,4%, Νομικής 94,0%, Μαθηματικής 88,8%, Γεωπονοδασολογικής 84,5$, 
Φυσικής, Χημείας, Φαρμακευτικής 80%, Πολυτεχνικής 64%, Κτηνιατρικής 62,5%. 
Ή  είκών 7 παρουσιάζει τοΰτο έμφανέστερον. ’Ιδιαίτεροι λόγοι πίστεως συμφώνως πρός 
τό Τμήμα Σχολής τοΰ φοιτητοΰ δέν έμφανίζονται. Μόνον οί φοιτηταί τής Νομικής
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προτιμούν τό έπιχείρημα - άπόδειξιν «ΰπαρξις του κόσμου =  υπαρξις τοΟ Θεοϋ» 
(21%) , πράγμα τό όποιον είναι σπάνιον μεταξύ τών φοιτητών τών άλλων κλάδων. 

Ό  μέσος δρος της συχνότητος αύτής τής θεμελιώσεως άνέρχεται μεταξύ δλων τών 
Σχολών εις 13,5%. Έπί πλέον έξηκριβώθη δτι ή άπόφασις ύπέρ ή έναντίον τής πί
στεως συμπίπτει μέ τήν αρχήν τών σπουδών. Συνεπώς δ ισχυρισμός δτι ό κλάδος 
τόν όποιον ακολουθεί κανείς είναι αίτια τής άρνήσεο^ς ή τής Αμφιβολίας- τής όπάρ- 
ξεως τοΟ θεοΰ, δέν εύσταθει67.

Εις τήν Ελλάδα δέν ύφίσταται πρόβλημα σοβαρόν, μέχρι στιγμής, ύπάρξεως 
δόγματος άνταγωνιστικου τής Όρθοδόξου Έκκλησίας, δπως τούτο συμβαίνει είς τήν 
Δ. Γερμανίαν, δπου οί καθολικοί φοιτηται σπουδάζουν περισσότερον ’Ανθρωπιστικές 
Έπιστήμας, ένώ οί Ευαγγελικοί περισσότερον θετικάς Έπιστήμας68. Έ δώ  ό χωρι
σμός είς περισσότερον ή όλιγώτερον πιστεύοντας, δ δποΐος γενικώς άρχίζει άπό τό 
Γυμνάσιον, άφήνεται νά άναγνωρισθή ήδη μέ μίαν ώρισμένην πιθανότητα έκ τής έκ- 
λογής του κλάδου.

δ. Θρησκευτικά βιώματα.

1. Υπάρχουν στιγμαί κατά τάς όποίας ό άνθρωπος εχει £ν Ιδιαίτερον αίσθημα 
δέους π,χ. δταν άτενίζη τόν έναστρον ουρανόν ή φιλοσοφή τό πρόβλημα τοΟ θανά
του ή εύρίσκεται είς μίαν κατάστασιν είς τήν όποιαν αισθάνεται έντονώτερον τήν μη- 
δαμινότητά του, ή άμαρτωλότητά του ή τήν υπεροχήν του έναντι του πέριξ αύτοϋ 
κόσμου.

Σχεδιάγραμμα 7. Ή  ΙΙίστις τών φοιτητών είς τόν θεόν άναλόγως κλάδου (ή δια
κεκομμένη γραμμή δεικνύει τόν μέσον δρον 86,5%).

· · · ·  :Αα*(λβΑΐλ

Πολλά έξ αύτών τών βιωμάτιον του καί άλλων παρεμφερών τά όνομάζει κανείς 
θρησκευτικά βιώματα (Griihn) . Οί περισσότεροι τών έροηηθέντων άπήντησαν δτι
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είχον τοιούτου είδους βιώματα κατά τήν διάρκειαν τής Θείας Λειτουργίας, τήν Μ. 
Εβδομάδα, δταν μετέλαβον ή έξωμολογήθησαν ή εκ τής παρακολουθήσεως Ιπιτυ- 
χημένων κηρυγμάτων.

Τό φαινόμενον αύτό τών βιωμάτων είναι συνδεδεμένον μέ τήν θρησκείαν καί εύ- 
ρίσκεται απανταχού τών ανθρωπίνων κοινωνιών, δπως υποστηρίζει δ C. Jung69. Οί 
Εθνολόγοι βλέπουν σαφώς δτι κοινωνικά καί θρησκευτικά βιώματα είναι πολύ δύσκο- 
λον νά διαχωρισθοΰν70. Ταΰτα ανήκουν συμφώνως πρός τήν ενέργειαν των είς τόν 
ψυχικόν κόσμον τοΰ ανθρώπου καί είναι έξαιρετικώς δύσκολον νά έκφρασθοΰν71. 'Ως 
έκ τούτου, είναι έξαιρετικώς δύσκολος ή ερευνά τών βιωμάτο)ν αυτών72, καθώς έπί
σης είναι δύσκολον νά μελετήση κανείς τήν διάρθρωσιν δλων τών ανθρωπίνων βιω
μάτων73. Ό  S. Freud χαρακτηρίζει τά βιώματα αύτά ώς δείγματα άρρωστημένης 
ψυχής καί συμβουλεύει μίαν χειραφέτησιν. Τούναντίον δ C- Jung σέβεται τά βιώ
ματα αύτά ώς δείγματα ψυχικώς ύγιοϋς άνθρώπου74. Ή  διαταραχή τής ψυχικής συνει- 
δήσεως τοϋ άνθρώπου κατά τόν Jung οδηγεί οις έπί τό πλεϊστον είς τήν διαταραχή; 
δλοκλήρου τής ψυχικής του καταστάσεως. «Τό βίωμα είς τήν ύψίστην μυστικήν του 
μορφήν, γράφει δ Μ. Weber, είναι ακριβώς «τό βίωμα κατ’ εξοχήν» καί δπως άπο- 
φαίνεται δ James, χαρακτηρίζεται διά τής απολύτου έσωτερικής επαφής: εχει ει
δικόν χαρακτήρα καί εμφανίζεται ώς γνώσις, δέν έπιτρέπει δμως καί τήν αναπα
ραγωγήν του μέ τά ίδικά μας ειδικά γλωσσικά όργανα καί τό ίδικό μας σύστημα 
εννοιών»76. Δέν θέλομεν νά είσέλθωμεν είς τήν περιοχήν τής Κοινωνικής Ψυχολογί
ας, έν τούτοις βλέπομεν νά παίζουν κάποιον ρόλον τοιαΰτα βιώματα καί είς τήν ίδι- 
κήν μας έργασίαν. Μεταξύ τών τεθεισών είς τούς φοιτητάς ερωτήσεων ύπήρχον καί 
δύο έπ’ αύτοΰ τοΰ θέματος: είχατε ποτέ είς τήν ζωήν σας θρησκευτικά βιώματα; Έάν 
Ναί, ενεκα ποιας αίτιας, (έρ. 13, 13β). Φαίνεται δτι ή έρώτησις είναι άόριστος, έν 
τούτοις τά άποτελέσματα δέν δύναται κανείς νά τά άμφισβητήση. Εκείνοι οί φοι- 
τηταί οί όποιοι άρνοΰνται τήν ΰπαρξιν τοΰ Θεοΰ, εύρίσκονται καά μεγάλην πλειονό- 
ητα μεταξύ έκείνων οί όποιοι ουδέποτε είχον θρησκευτικά βιώματα. Περισσότεροι 
τών ήμίσεων τών μή πιστευόντων είχον τοιαΰτα βιώματα φυσικά προτοΰ οΰτοι αρνη- 
θοΰν τήν υπαρξιν τοΰ Θεοΰ. Τοΰτο καθίσταται έμφανές καί άπό τόν πίνακα 14 τόν 
δποΐον κατωτέρω παραθέτομεν. Έπί πλέον ήροηήθησαν οί φοιτηταί: Τί νόημα εχει 
κατά τήν γνώμην σας ή Θρησκεία διά τήν Ιδιωτικήν ζωήν τοΰ άνθρώπου (έρ. 25α). 
’ Ισχύει τοΰτο καί δι’  εσάς; (έρ. 15β) .

Αί άπαντήσεις είναι χαρακτηριστικαί. Μία συσχέτισις τών θρησκευτικών βιω
μάτων μέ τήν σημασίαν τής Θρησκείας καί τής πίστεως διά τήν προσωπικήν ζωήν 
τοΰ άνθρώπου δεικνύει δ πίναξ 14.

Πίναξ 14. ΙΙίστις είς τόν Θεόν έν σχέσει πρός τό θρησκευτικόν βίωμα.

Είχον θρησκευτικά Πιστεύουν είς άμφιταλαντεύονται άρνοΰνται τήν υ- 
βιώματα . τόν Θεόν παρξιν τοΰ Θεοϋ

Ναι 1 0 8 =  88,5% 6 =  60% 5 =  55,5%
’Όχι 1 4 =  11,5% 4 =  40% 4 =  44,5%

Σύνολον 122 =  100,0% 10=100,0% 9=100,0%
Θά ήτο παράλειψις νά μή άναφέρωμεν τινά περί τών βιωμάτων τούτων, διότι 

ή θεμελίωσις .τής είς τόν Θεόν πίστεως πολλάκις δέν θεμελιοΰται δρθολογιστικώς 
άλλά δίδεται ώς συναισθηματική βίιοσις. Τοΰτο συνέβη περισσότερον μεταξύ τών 
φοιτητριών παρά τών φοιτητών καθώς είδομεν είς τόν πίνακα 13 (άρρενες 29,4%, 
θήλεις 38,5%). Μερικοί φοιτηταί προσεπάθησαν νά θεμελιώσουν ποικιλοτρόπως τήν 
είς τόν Θεόν πίστιν των, παρεδέχθησαν δμως συγχρόνως δτι ή πίστις είναι κάτι τό 
έσωτερικόν, τό δποΐον δέν δύναται νά έκφρασθή διά λόγων.
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Έκ τών κατωτέρω άναφερομένιον στοιχείων άποδεικνύεται, δτι έξ έκείνων οί όποιοι 
είχον θρησκευτικά βιώματα 5,3% δέν ευρίσκουν είς τήν πίστιν ούδεμαν σημασίαν, ένώ 
45,5% έκείνων οί όποιοι δέν είχον θρησκευτικά βιώματα ούδεμίαν σημασίαν εύρίσκουν 
είς τήν πίστιν: '

119 είχον θρη- 22 δέν είχον θρη
σκευτικά βιώματα σκευτικά βιώματα

Ό  άνθρο)πος λαμβάνει έκ τής 
πίστεως είς τόν θεόν δύναμιν,
παρηγορίαν κλπ.............................................................  113 13
Ό  άνθρωπος ούδέν λαμβάνει έκ '
τής πίστεως είς τόν θεόν . . . .  6 9

2. Τό οτι ή πίστις είς τήν υπαρξιν τοΰ θεοΰ εχει τάς ρίζας της είς τήν άνθρω- 
πίνην υπαρξιν, γεγονός τό όποιον υποστηρίζει δ C. Jung, δεικνύουν σαφώς αί κ α 
τωτέρω έκφράσεις τών φοιτητών: «Τό νά πιστεύο) στό θεό γεμίζει τήν ψυχή μου, 
αισθάνομαι τήν ανάγκη νά πιστεύω» (συν. 127) . «Ή  δική μας φύση, ή φύση τοΟ 
ανθρώπου μέ δδηγεΐ σ’ αύτό» (συν. 115). «Γιά μένα είναι μία έσωτερική άνάγκη 
νά πιστεύω σ’ ενα πρότυπο' έκτός αύτοΟ χρειάζομαι μία προστασία, μία έσωτερική 
ένίσχυση» (συν. 86) . «Ναί, θέλο) νά πιστεύο). Έ γώ  χρειάζομαι αύτόν τόν θεό, δέν 
εχω κανένα δικαίωμα νά έξετάσω βαθύτερα αύτό τό θέμα. Ό  καθένας πρέπει νά 
πιστεύη καί νά ένισχύη τά ίδανικά του, οίαδήποτε καί άν είναι αύτά» (συν. 10) . 
«"Ο,τι-αισθάνομαι εξω άπό μένα καί μέσα στόν ί'διο μου τόν έαυτό μέ δδηγεΐ στό 
θεό» (συν. 9 ) .

δ. I. Είς το σχολεΐον έδιδάχθησαν οί φοιτηταί ώς μαθηταί τέσσαρας άπο- 
δείξεις περί τής ύπάρξεοις τοϋ θεοϋ. Όρθότερον θά ήτο νά όνομάζη κανείς αύτάς 
έ ν δ ε ί ξ ε t ς καί ούχι άποδείξεις, ήτοι τήν κοσμολογικήν, τήν τελολογικήν, τήν 
ήθικήν καί τήν ίστορικήν70. Τί συνεκράτησαν οί φοιτηταί, άπό δ,τι έ'μαθον είς τό 
Γυμνάσιον; Είς ποίαν ενδειξιν ρίπτουν ούτοι τό μεγαλύτερον βάρος; Ή  δημιουργία 
τής ύλης καί ή ΰπαρξις όλόκληρος είναι δι’ ενα ώρισμένον άριθμδν φοιτητών άπό- 
δειξις τής ύπάρξεως μιάς υπερφυσικής δυνάμεως. Τό άξίο)μα ex nihilo nihil ίσχύει 
δι’ αύτούς δχι μόνον ώς μία άτεγκτος άπόδειξις τής ύπάρξεο>ς τοϋ θεοΰ διά τής 
λογικής καί ώς διέξοδος άναφορικώς μέ τήν άγνοιαν τής προελεύσεως τής υλης, 
άλλ’ Ιχει καί μίαν πειστικήν ίσχύν, ή οποία ίσοδυναμεΐ σχεδόν μέ πλήρη βεβαιό
τητα. .

Τό Σύμπαν, ή δημιουργία, ή ΰπαρξις γενικώς είναι έκφράσεις αί δποΐαι χρη
σιμοποιούνται συχνά ύπό τών φοιτητών. "Οπως πολλοί φυσικοί έπιστήμονες καί άλ
λοι πεπαιδευμένοι79 80 81 τονίζουν, έπαναλαμβάνουν καί οί φοιτηταί τό άδύνατον τής 
αύτοδημιουργίας τής ύλης και τοϋ Σύμπαντος. ΙΓαρομοίας έκφράσεις συναντά κανείς 
κα μεταξύ τών Γερμανών νέων, όπως δεικνύουν αί Ιρευναι. «Προπαντός δμως άποδί 
δεται ώς άπόδειξις δλων, οτι ό θεός είναι ή πρώτη αιτία ή δποία έδημιούργησε τά 
όντα. . . Σύμπαν καί άνθρωπος δέν είναι δυνατόν νά έγιναν άφ’ Ιαυτών. . . άκόμη καί 
ή ΰλη πρέπει νά Ιχη κάποιαν άρχήν»82. “Οπο>ς ή έπιστήμη προσπαθεί νά λύση τά 
αΙνίγματα τής φύσεο)ς, κατά τόν ίδιον τρόπον άσχολοΰνται καί οί φοιτηταί: Μέ τήν 
άρχήν τής υλης, μέ τήν Ιναρξιν τής ζονής, μέ τήν εναρξιν τής κινήσεως, μέ τήν έμ- 
φάνισιν τής σκέψεως, |ΐέ τό νόημα τής ζο>ής κ.ά. «Ή  ύπαρξή μου και ή ύπαρξη τοΰ 
κόσμου είναι γιά μένα λόγοι γιά τούς οποίους πιστεύο). Έκτός αύτοΰ είμαι άναγκα- 
σμένος νά βλέπω στή φύση κάποια σκοπιμότητα» (συν. 2 7 ). «Δέν μπόρεσα νά βρώ 
μιά άλλη λύση, έκτός άπό τήν παραδοχή τής ύπάρξεο)ς τοΰ θεοϋ, γιά τά μεγάλα 
προβλήματα τοϋ Σύμπαντος, ή τής ύπάρξεως, τής τελειότητος» (συν. 2 5 ). Ό  ?διος ό
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φοιτητής θεωρεί τάς πληροφορίας τών Εύαγγελίων ώς μίαν επί πλέον άπόδειξιν' «Τό 
αχανές τοΰ Σύμπαντος, ή ομορφιά καί ή τελειότης του» (συν. 69) «είναι άπόδειξις έ
νός κυβερνώντος πνεύματος» (συν. 4) .

Ή  λεγομένη τελολογική άπόδειξις χρησιμοποιείται σαφώς υπό τών φοιτητών. 
Ή  άπόδειξις αΰτη είναι ώς έπί τό πλείστον συνδεδεμένη μέ άλλας αποδείξεις. «Ό  αι
ώνιος ρυθμός τής ζωής» (συν. 134) «ή θαυμασία λαμπρότης τής φύσεως καί ή αρμο
νία της» (συν. 33) , «ή ποικιλία τών δημιουργημάτων» (συν. 32) , «ενα ώραΐο λουλού
δι» (συν. 63) είναι τρόποι μέ τούς όποιους κατ’ αυτούς ό Θεός άποκαλύπτει τήν υ- 
παρξίν του. Ή  αρμονία τής φύσεως τήν όποιαν βλέπουν οί φοιτηται, είναι στενά συν
δεδεμένη μέ τήν πίστιν είς τόν Θεόν. 15% τών φοιτητών αναφέρουν τήν λέξιν ά ρ μ ο
ν ί α». . . Ή  φύσις είναι εργον τοΰ Θεοΰ' μέχρι στό πιό άπλό λουλούδι έγώ βλέπω τήν 
υπέροχη τέχνη τής φύσεως καί τήν θαυμασία αρμονία» (συν. 33 ). Ή  άπάντησις αύ
τή δύναται νά προέρχεται έξ αυθορμήτου έσωτερικής πεποιθήσεως ή νά είναι ύποσυ- 
νείδητος έπανάληψις τών δσων εμαθε είς τό σχολεΐον. Είς τήν προτελευταίαν τάξιν 
τοΰ Γυμνασίου διδάσκεται είς τό μάθημα τών Θρησκευτικών ή άρμονία τοΰ Σύμπαντος 
ώς ενδειξις - άπόδειξις τής ύπάρξεως τοΰ Θεοΰ83.

3. Ή  ηθική άπόδειξις περί τής όποιας ήδη έλέχθησαν μερικά δέν δύναται νά 
παραβλεφθή. «Αύτό είναι Ενστικτον τής φύσεως» (13 συνεντεύξεις), «ή τάσις τοΰ άν
θρώπου γιά άπεραντοσύνη» (συν. 88) . «Τό άπέραντο κενό πού υπάρχει στήν ψυχή 
μας, παραμένει τόσο διάστημα τέτοιο, δσο δέν τό γεμίζει ή παρουσία τοΰ Θεοΰ» (συν. 
115) . Τά λόγια αύτά ήμπορεϊ κανείς νά τά παραλληλίση μέ τά λόγια τοΰ Αύγουστί- 
νου: «Μάς έχεις πλάσει γιά σένα καί ή καρδιά μας παραμένει άνήσυχη, μέχρις δτου 
βρή τήν γαλήνη κοντά σέ σένα»84. «Μέ τήν αγάπη στόν άνθρωπο πλησιάζουμε τόν 
Θεό» (συν. 103) . «Δυό δυνάμεις, τοΰ καλοΰ καί τοΰ κακοΰ υπάρχουν μέσα μας» (συν. 
1 0 0 ), «ή συνείδηση τοΰ άνθρώπου» (συνς. 83, 89). Τοιαΰται έκφράσεις είναι συνή
θως προσπάθεια διά νά δικαιολογήσουν τήν πίστιν των. »Ό  απόλυτος καί δ άντικει- 
μενικός χαρακτήρ τής βεβαιότητος τής πίστεως δέν ήμπορεΐ νά θεμελιωθή έπί λογι
κών πιχειρημάτο)ν, διότι ουτω ή πίστις δέν θεμελιοΰται είς τόν Θεόν, άλλά είς τήν 
άποδεικνύουσαν λογικήν»85. Πάντως δλαι αύταί αι σκέψεις είναι άπλώς «φυσικαί» καί 
ούδόλως άποκλειστικώς Χριστιανικαί ίδέαι περί Θεοΰ, «διότι δ Χριστιανικός Θεός δι
δάσκεται ώς Θεός έξ άποκαλύψεως»86.

4. Ή  Εκκλησία διδάσκει τήν άποκάλυψιν τοΰ Θεοϋ διά τοΰ Ίησοΰ Χριστοΰ, 
έν τούτοις τοΰτο άνεφέρθη άπό μίαν σχετικώς μικράν όμάδα. 10% τών φοιτητών παρε- 
δέχθησαν τήν Καινήν Διαθήκην ώ ς τ ό  άσφαλές θεμέλιον έπί τοΰ δποίου δίναται νά 
βασισθή ή πίστις είς τόν Θεόν. Κατ' αυτούς δ Θεός δμιλεϊ είς τήν Βίβλον: «Τά Ευαγ
γέλια, είπεν ένας φοιτητής, είναι ή βάσις τής αλήθειας» (συν. 23) .

5. Ώ ς έλέχθη, 2,1% τών φοιτητών πιστεύουν είς τόν Θεόν άπλώς άκολουθοΰν- 
τες τήν παράδοσιν, διότι, ώς ισχυρίζονται, ουτω τήν εύρον. Έπί πλέον 12% τών φοι
τητών άνέφερον συγχρόνως μέ άλλας θεμελιώσεις τών άποψεών των καί τήν παρά- 
δοσιν. Σύν τφ χρόνψ δμως αύτή ή έκ παραδόσεως πίστις κατέστη προσωπική ύπόθε- 
σις, τοΰτο ήδη άπεδείχθη άπό τόν Gruhn87. Ουτω λέγει διά τήν θεμελίωσιν τής πί- 
στεώς του μεταξύ τών άλλων ενας έπί πτυχίψ φοιτητής τής Φιλολογίας: «·. . .Ινεκα 
τής άνεγνωρισμένης καί παραδεδεγμένης παραδόσεως» (συν. 29).

6. Στενώς συνδεδεμένη μέ τήν παράδοσιν καί τήν έξ άποκαλύψεως πίστιν, εί
ναι ή πίστις ή δποία στηρίζεται είς τήν αυθεντίαν. Τοιαύτην άντιπροσωπεύουν οί γο
νείς, οί διδάσκαλοι, οι καθηγηταί τοΰ Γυμνασίου καί άλλοι έπιστήμονες. Οΰτω, δτε 
ήρωτήθη ενας φοιτητής, διατί πιστεύει είς τόν Θεόν, παρουσίασεν πλήν τών συνήθων 
άπαντήσειον καί εν βιβλίον μέ βιογραφίας μεγάλων επιστημόνων (Κέπλερ, Πασκάλ, 
’Αμπέρ, Μέντελ, Παστέρ κ.ά.) καί είπεν, δτι αύτοί οί έπιστήμονες Ινίσχυσαν τήν πί- 
στιν του είς τόν θεόν: συμφώνιος προς τήν ερευνάν τοΰ Ε. Dennert μεταξύ τών δια-



κοσίων έξήντα δύο όνομαστών Φυσικών ’Επιστημόνων, οί όποιοι είχον ζήσει άπό τής 
έποχής τοΰ Κέπλερ καί τοΟ Νεύτωνος καί μέχρι τά τέλη του 19ου αίώνος, ύπήρχον 
μόνον 5 άπιστοι καί 15 θρησκευτικώς αδιάφοροι, δλοι οί άλλοι, ήτοι 242 σκαπανείς 
τών Φυσικών Επιστημών ήσαν πιστοί88.

7. cΩς προηγουμένως έλέχθη, μερικοί μή πιστεύοντες φοιτηταί Ιπικαλοΰνται 
είς ένίσχυσιν τών απόψεων των τάς Φυσικάς Έπιστήμας. Μέ τά αύτά δμως μέσα ά- 
μύνονται τών απόψεων των καί οί πιστεύοντες. Ούτοι λαμβάνουν τά έπιχειρήματά των 
οχι μόνον έκ τής είς τό σχολεΐον διδαχθείσης καί ίδιωτικώς άποκτηθείσης άπολογη- 
τικής, άλλά καί άπό τόν κλάδον τής Επιστήμης τήν δποίαν σπουδάζουν* οϋτω π.χ. 
λέγουν οί φοιτηταί τής ’ Ιατρικής: «ή σπουδή τής έπιστήμης μου μέ δδηγεΐ είς τό νά 
πιστεύω. Τό άνθρώπινο σώμα είναι ενα θαΰμα, τό όποιο ένισχύει τήν ίδικήν μου πί- 
στιν» (συν. 82 ). «Ή  τελειότης τών βιοχημικών άντιδράσεων έντός τοΟ όργανισμοΰ 
τοϋ άνθρώπου μέ οδηγεί είς τήν πίστιν» (συν. 79) . «Είναι έντελώς άδύνατον ενας τέ
τοιος όργανισμός ώς ό άνθριόπινος νά Ιχη γίνει μόνος του» (συν. 24) . «Μέ δδηγεΐ είς 
τήν πίστιν οχι μόνον ή ΰπαρξις τοΰ άνθρωπίνου σώματος άλλά πολύ περισσότερον ή 
τελειότης» (συν. 60 ). Άκόμη μία έντελώς ειδική άπάντησις: «Μέ δδηγεΐ είς τήν πί- 
στιν ή θαυμαστή άνάπτυξις τοΰ άνθρωπίνου έμβρύου» (συν. 73) . Χαρακτηριστική εί
ναι ή δικαιολογία τής πίστεως ένός φοιτητοΰ τής Νομικής: «Ή  ιδέα τής δικαιοσύνης 
μέ άναγκάζει νά πιστεύω' είναι άδύνατον νά πραγματοποιηθή είς τόν κόσμον αύτόν ή 
δικαιοσύνη, κατ’ άναπόδραστον τρόπον, πρέπει νά πραγματοποιηθή άπό τόν Θεόν» 
(συν. 19). νΙσως θά ήμποροΰσε κανείς νά προβάλη είς τήν πορείαν τής σκέψεως τών 

φοιτητών αύτών τό πρόβλημα τής θεοδικίας, τό δποΐον προβάλλουν άλλοι συνάδελφοί 
των. ’

8. Πολλοί φοιτηταί βλέπουν τήν υπαρξιν τοΰ Θεοΰ ώς λογικήν άναγκαιότητα 
(συνς 9, 25, 32, 41) , άλλοι τούναντίον αποκλείουν τήν λογικήν διά τήν πίστιν είς τόν 

Θεόν, ή όποία είναι έσωτερική ύπόθεσις καί δχι θέμα λογικής. Ό  Max Weber89 είναι 
τής γνώμης δτι μία πραγματικά εύσεβής πίστις περικλείει τήν «θυσίαν τής διανοή- 
σεο)ς». Έν τούτοις οί φοιτηταί υποστηρίζουν: «Δέν μπορώ νά φαντασθώ ενα κόσμο 
χωρίς τήν κεντρικήν υπαρξιν μιας θείας δυνάμεως» (συν. 4 1 ). Ή  πολλαπλότης τών 
άλυτων προβλημάτων τοΰ κόσμου, δπως ή άληθής ουσία τής ύλης, ή δημιουργία τής 
ύλης, ή δημιουργία τοΰ κόσμου90, ή έμφάνισις τής ζιοής91, τοΰ άνθρώπου ώς σκεπτο- 
μένου οντος92" 93, ή δομή τοΰ ατόμου καί άλλα παρόμοια όδηγοΰν τούς φοιτητάς είς 
τήν παραδοχήν ένός avw-έρου δντος, δηλ. τοΰ Θεοΰ ώς τήν μοναδικήν λύσιν. Έάν ά- 
κολουθήσωμεν τήν πορείαν σκέψεως τοΰ Heinseberg είς τό βιβλίον του «Μεταβολαΐ 
είς τάς βάσεις τών Θετικών Επιστημών»94, βλέπομεν οτι τό έπιχείρημα τών φοιτητών 
δέν άποκλίνει ούσιωδώς άπό τάς σκέψεις τοϋ μεγάλου Φυσικοΰ Έπιστήμονος.

9. 'Ένας άριθμός φοιτητών υποστηρίζει δτι έγνώρισε προσωπικώς τήν δύναμιν 
τοΰ Θεοΰ, οΰτω: «Έχοο προσωπική πείρα τής άπαντήσεώς του* δταν προσευχήθηκα 
καί μέ άκουσε» (συν. 33) . Δύο φοιτηταί ισχυρίζονται δτι ήσαν αύτόπται μάρτυρες 
θαύματος (συνς 4, 64 ).

10. 'Όπως καί είς παρομοίας Γερμανικάς έρεύνας εύρέθη95, οΰτο) εύρίσκει 
κανείς καί είς τήν παρούσαν ερευνάν τελολογικήν θεμελίωσιν τής πίστεο>ς είς τόν θεόν. 
Ούτο) είπε μία φοιτήτρια: «Έάν χάσω τήν πίστιν μου είς τόν Θεόν, θά έγκαταλείψω 
συγχρόν<ος κάθε προσπάθειαν διά τό καλό. Τότε ή ζωή δεν θά ϊχη  καμμίαν άξίαν» 
(συν. 110) , ή «αύτό μοΰ δίνει στήριγμα είς τήν ζωήν» (συνς 32, 127) , «βρήκα δ,τι 
ζητοΰσα» (συνς 53, 67) , «ή αδυναμία τοΰ άνθρώπου έν σχέσει μέ τήν φύσιν» (συν. 4 ) .

'Ένας φοιτητής τής ’ Ιατρικής έδικαιολόγησε τήν πίστιν του ώς εξής: «1. Τό κε
νό τής ψυχής χωρίς Θεό, 2. ή διαφθορά καί ή κοινο)νική άδικία μιας κοινωνίας χω
ρίς Θεό, 3. ή άθλιότης τοΰ ανθρώπου χωρίς Θεό96, 4. ή άναζήτησις ένός νοήματος τής 
ζο)ής» (συν. 80).



Είναι ένδιαφέρον, δτι είς δλας τάς άπαντήσεις τών φοιτητών κίνητρον τής κα- 
ταφάσεως τής ύπάρξεως τοΰ Θεοΰ έν ούοεμια περιπτώσει ύφίσταται ίχνος κάποιου φό
βου, μιάς τιμωρίας ή αμοιβή είς το υπερπέραν97. Συμφώνως πρός μίαν ερευνάν τοΰ 
Δημογραφικοΰ ’Ινστιτούτου Allensbach τό i96098, 2% τών Γερμανών αναγνωστών 
διάβασαν εργα τοΰ "Ελληνος συγγραφέως Καζαντζάκη (1885— 1957). Μέχρι σή
μερον ό συγγραφεύς ούτος είναι σημεΐον αντιλεγόμενον είς τόν πνευματικόν κόσμον 
τής Ελλάδος. ’ Ιδιαιτέρως κατακρίνεται άπό πολλούς άνθρώπους τής Εκκλησίας. Εί
ναι μία παράλειψις τό δτι κατά τήν παρούσαν ερευνάν δέν ήρωτήθησαν οί φοιτηταί, 
έάν έμελέτησαν εργα του. Δυστυχώς ήρωτήθησαν μόνον 62 έξ αότών (δ άριθμός αύ- 
τός είναι μικρότερος τοΰ ήμίσεος τοΰ συνόλου) . 40 έξ αύτών δέν είχον διαβάσει ϊργα 
τοΰ Καζαντζάκη, ένώ 22 είχον διαβάσει. Τά παρουσιαζόμενα κατωτέρω άποτελέ- 
σματα έξάγονται άπό τήν συσχέτισιν τής πίστεως πρός τόν Θεόν —  άναγνώσται Κα
ζαντζάκη: τό ποσοστόν τοΰ συνόλου τών πιστευόντων φοιτητών είναι 86,5%, φοιτηταί 
οί δποΐοι έδιάβασαν Ιργα του συγγραφέως αύτοΰ, πιστεύουν κατά μέσο δρο 72,9%. 
Ή  άναλογία τών τών μή πιστευόντων φοιτητών γενικώς είναι 6,4%, ένώ ή άναλογία 
τών άναγνωστών τοΰ Καζαντζάκη είναι 13,6%. Ή  διαφορά μεταξύ τών φοιτητών, οί 
δποΐοι έδιάβασαν εργα του Καζαντζάκη καί τών ύπολοίπων είναι ιδιαιτέρως εμφανής, 
έάν γίνη άκόμη μία συσχέτισις: Τό δτι ύπάρχει μία διαφορά μεταξύ τών δύο αύτών 
δμάδων είναι αναμφίβολον. Τό έρώτημα δι’ ήμάς είναι έάν ούτοι έπηρεάσθησαν άπό 
αύτόν ή έάν τόν έμελέτησαν έπειδή είχον προδιάθεσιν πρός τάς ιδέας αύτοΰ. Τοΰτο 
θά ήξιζε νά γίνη άντικείμενον μιάς ιδιαιτέρας έρεύνης. “Εν είναι σαφές: Ό  Καζαν- 
τζάκης είναι μαθητής τοΰ Νίτσε καί τοΰ Φρόϋντ. Διδάσκει τήν αθεΐαν, τόν μηδενι
σμόν καί τόν πανσεξουαλισμόν.

Πίναξ 15. Σύγκρισις απαντήσεων φοιτητών άναγνωσάντων ϊργα τοΟ Καζαντζάκη 
καί άλλων μή άναγνωσάντων ταΰτα.

Προσεύχονται άπαξ τής ήμέρας .........................
Ό  ’ Ιησούς Χριστός είναι μόνον άνθρωπος . . . .
Υπάρχει μεταθανάτιος ζ ω ή .................................
Ή  έντολή τής Εκκλησίας περί άγνότητος πρό
τοϋ γάμου είναι δρθή ...........................................
Δέν Ιχω κανέναν σκοπόν είς τήν ζιοή ν ................

’Αναγνώσται 
τοΰ Καζαντζάκη

εΐς %

. 30,5

. 22,6
61,0

49,5
7,1

Μέσος δρος 
τών φοιτητών

είς %

13.6
72.7 
27,0

27,3
13,6

*
Είναι ανάγκη νά σημειωθή, δτι ή πίστις είς τόν Θεόν καί ή ιδέα περί Ίησοΰ Χρί

στου εύρίσκονται είς στενήν σχέσιν. 66,7% τών φοιτητών πιστεύουν δτι δ Ίησοΰς Χρι
στός είναι Χίος τοΰ Θεοΰ, έν τούτοις 2,1% έξ αύτών δέν είναι βέβαιοι διά τήν υπαρξιν 
του Θεοΰ. Έπτά έκ τών φοιτητών, οί δποΐοι άμφιταλαντεύονται άναφορικώς μέ τήν 
υπαρξιν τοϋ Θεοΰ, είναι τής γνώμης δτι δ Ίησοΰς Χριστός είναι άπλός άνθρωπος. 
Έπειδή ή δμάς άριθμητικώς είναι μικρά, δέν δυνάμεθα νά συσχετίσωμεν τήν πίστιν 
μέ τό νόημα τής ζωής. Έν τούτοις πρέπει νά σημειιοθή, δτι οί στόχοι των συγκεν- 
τροΰνται είς τάς έκδοχάς: νά ζήσουν μίαν ήρεμον ζωήν, νά βοηθήσουν τήν πατρίδα, 
νά υπηρετήσουν τήν Επιστήμην, νά άνέλθουν κοινωνικώς καί άλλα. Τρεις έξ αύτών 
δέν Ιχουν κανέναν στόχον είς τήν ζωήν. Τουναντίον συναντά κανείς μεταξύ τών πι- 
στευόντων έπί πλέον: Νά βοηθήσουν τούς συνανθρώπους των καί νά τελειωθοΰν ήθικώς.

Αί ακόλουθοι παρατηρήσεις δεικνύουν τήν σημασίαν τής πίστεως είς τόν Θεόν



άναφορικώς μέ τήν ζωτικότητα τής θρησκευτικής ζωής. Εκείνοι οί φοιτηται οί ό
ποιοι στηρίζουν τήν πίστιν των είς τήν έξ άποκαλύψεως Θρησκείαν, πηγαίνουν συ* 
χνότερον είς τήν Εκκλησίαν. Ακολουθούν οί φοιτηται οί όποιοι πιστεύουν ένεκα 
προσωπικών λόγων καί έκεινοι είς τούς όποίους δμιλεΐ «μία έσωτερική φωνή». 67,8% 
τών φοιτητών οί όποιοι άνέφερον δτι βλέπουν τήν δύναμιν καί τήν σοφίαν τοΰ Θεοΰ 
είς τήν αρμονίαν καί τήν ΰπαρξιν τοΰ Σύμπαντος, πηγαίνουν μίαν έως τέσσαρας φο
ράς τόν μήνα είς τήν Εκκλησίαν. Όλιγωτέρους έκκλησιαζομένους εύρίσκομεν μετα
ξύ έκείνων οί όποιοι στηρίζουν τήν πίστιν των είς τόν Θεόν άπλώς έπί τής ύπάρξεως 
τοΰ κόσμου. Ή  άπόδειξις αΰτη βεβαίως είναι θρησκευτική οχι δμως καί καθαρώς 
Χριστιανική. Τοΰτο γίνεται προφανές καί έκ έκ τοΰ γεγονότος δτι μόνον 52,9% αύτής 
τής όμάδος θεωρεί τόν Ίησοΰν Χριστόν ώς Γίόν τοΰ Θεοΰ καί είναι τό χαμηλότερον 
ποσοστόν μεταξύ τών πιστευόντων φοιτητών. Χαρακτηριστικόν διά τούς άμφιταλαν- 
τευομένους φοιτητάς είναι, δτι ούδείς δύναται νά χαρακτηρισθή ώς «έκκλησιαζόμε- 
νος». Ό  είς πηγαίνει μίαν εως τέσσαρας φοράς είς τήν Εκκλησίαν εντός τριών μη
νών. Πέντε πηγαίνουν τά Χριστούγεννα καί τό Πάσχα, ένώ τέσσαρες ουδέποτε έκ- 
κλησιάζονται. Πέντε έκ τών φοιτητών οί όποιοι δέν πιστεύουν είς τήν ΰπαρξιν τοΰ 
Θεοΰ πηγαίνουν είς τήν Εκκλησίαν τά Χριστούγεννα καί τό Πάσχα.

5 . Π ίσ τ ις  είς τήν μεταθανάτιον ζωήν .

Μέ τήν έρώτησιν περί τής πίστεως είς μίαν μετά θάνατον ζωήν πλησιάζομεν είς 
τάς λεπτομερείας τής Θρησκευτικότητος. Ή  συγκεκριμένη έρώτησίς μας ήτο, έάν κα
νείς πιστεύη είς τήν μεταθάνατον ζωήν καί πώς δικαιολογεί τήν πίστιν του ταύτην. 
Ή  συνέχεια τής £ωής τής ψυχής μεταθάνατον άποτελεΐ εν τών σπουδαιοτέρων δογμά- 
το>ν τής ’ Ορθοδόξου Έκκλησίας, ή ίδέα δμως αύτή κατάγεται άπό προ - Χριστιανι
κούς χρόνους". Ό  Η. Glasenapp100, ύποστηρίζει μάλιστα δτι ή πίστις αύτή ύπήργε 
150 χιλιάδες έτη πρό Χρίστου. Είς πολλάς κοινωνίας πιστεύουν οί άνθρωποι δτι μό
νον οί άνδρες καί μάλιστα οί έλεύθεροι είναι κάτοχοι ψυχής. Γυναίκες, σκλάβοι καί 
παιδιά δέν έχουν ψυχήν101. Είς πολυνησιακάς κοινωνίας πιστεύουν δτι μόνον οί εύ- 
γενεΐς είναι είς θέσιν νά άπολαμβάνουν τής μεταθανάτου ζωής102. «Ή  άθανασία της 
ψυχής είνςιι ίδέα, ή όποία πάντοτε άνήκεν είς τά θεμέλια της ιιεταφυσικής»103. Είς 
τό σχολεΐον οί μαθηταί μανθάνουν περί τής άθανασίας της ψ>υγής ο>ς ούσιο')δους στοι- 
γείου τής πίστειος104. Πλήν τής θεμελιώσεως έπί τής Βίβλου ή Ελληνική Νεότης δι
δάσκεται καί άλλας άποδείΕεις τής ύπάοξεως της ψυΥής ιιετά θάνατον: 1. Έ  παγ
κόσμιος πίστις της άνθρωπότητος είς τήν ΰπαρξιν τής φυγής, 2. ή έμφυτος τάσις 
τοΰ άνθρώπου πρός τελείωσιν, 3. ή άνεκπλήριοτος δικαιοσύνη είς τόν κόσμον αύτόν, 
η όποία πρέπει νά Ικπληρωθή μετά θάνατον, 4. δτι ή ψυχή είναι άϋλος καί συνεπώς 
ά θάνατος.

α. 1. Έάν συσχετίσωμεν τόν έπιστημονικόν κλάδον τοΰ 3>οιτητοΰ μέ τήν πί· 
στιν είς τήν μετά θάνατον ζωήν θά ίδωμεν δτι οί άαφιβάλλοντες καί άρνούμενοι τήν 
ΰπαρΕιν ταύτης φοιτηται είναι περισσότεροι άπό δσους πιστεύουν είς τήν ΰπαρξιν 
τοΰ Θεοΰ. Καί οί τέσσαρες φοιτηται τής Παιδαγωγικής ’ Ακαδημίας πιστεύουν είς 
τήν ΰπαρξιν τής ψυχής καί τής συνεχίσεώς της μετά θάνατον. Τό γενικόν αποτέλεσμα 
καί ένταΰθα είναι χαρακτηριστικόν καί δμοιον μέ τήν ηδη άναφερθεΐσαν συσνέτισιν 
τής π''στεο)ς είς τόν Θεόν καί τοΰ έπιστηηονικοΰ κλάδου, ήτοι: οί φοιτηται τών όποιων 

κλάδος Ιγει ώς άντικεμενον τόν άνθρωπον παοουσιάζουν διαφοράν άπό έκείνους τών 
όποιων ό κλάδος δέν έχει άμεσον σχέσιν μέ τόν άνθρωπον άλλά μέ υλικά έξυπηρετοΰν- 
τα τόν άνθρωπον (Φαρμακοποιοί - Μηχανικοί) .



ΜΡΩΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ»

Σχεδ. 8. Ή  Πίστις τών φοιτητών είς τήν μετά θάνατον ζωήν έν σχέσει πρός τόν 
επιστημονικόν των κλάδον.
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Ούτω, έκ τών Φυσικών Επιστημών, αί όποΐαι δέν ασχολούνται απ’ ευθείας μέ 
τόν άνθρωπον, πιστεύουν όλιγώτεροι είς τήν μετά θάνατον ζωήν άπό εκείνους οί όποι
οι έρχονται είς άπ’ ευθείας έπαφήν μέ τόν άνθρωπον. Μία πιθανή ερμηνεία είναι, δτι 
ή πρώτη δμάς κατευθύνεται άπό ενα σύστημα αξιών μάλλον ανθρωπιστικών άπ’ δ,τι 
ή άλλη δμάς. Ό  ισχυρισμός τοΰ Ε. Lejeune δτι ή υλιστική κοσμοθεωρία καί ό οικονο
μικός τρόπος τής ζωής τών τελευταίων ετών συνετέλεσαν ώστε νά φθίνη ή γνώσις πε
ρί τής υπάρξεως καί τής άξίας μιας άθανάτου ψυχής105, είναι κατά πάσαν πιθανότητα 
έπιτυχής. 'Ό πως ή πίστις είς τόν Θεόν, οΰτω καί ή πίστις είς τήν μεταθάνατον ζωήν 
άπαντάται περισσότερον μεταξύ τών φοιτητών. Ό  πίναξ 16 δεικνύει τήν σχέσιν φύλου 
καί πίστεως είς τήν μεταθάνατον ζωήν.

2. Ή  άναλογία τών άμφιταλαντευομένων φοιτητών είναι σχετικώς υψηλή, έν 
τούτοις ή άναλογία τών άρνητών έν σχέσει μέ τούς άνωτέρω είναι χαμηλότερα. Δύ- 
ναταί τις νά χαρακτηρίση τήν δικαιολογίαν «εσωτερική φωνή» (ίδέ πίνακα 16) ώς 
συναισθηματικήν. Αΰτη απαντάται διπλασίας φοράς είς τάς φοιτήτριας άπ’ δσον είς 
τούς φοιτητάς (23,1% πρός 11,8%) .

3. Έάν έρευνήσωμεν τήν σημασίαν τής οίκογενείας καί άκριβέστερον τών γο
νέων έν σχέσει πρός τήν έρώτησιν αυτήν, θά καταλήξωμεν είς συμπεράσματα τά ό
ποια δέν δύνανται νά παραβλεφθοΰν. Έκ φοιτητών τών δποίων οί γονείς εκκλησιά
ζονται τακτικά, 15,8% δέν πιστεύουν είς τήν μεταθάνατον ζωήν, τοΰτο δέ είναι κατά 
2% όλιγώτερον του μέσου δρου καί 21% είναι άναποφάσιστοι. Έ κ τών φοιτητών τών 
δποίων οί γονείς δέν έκκλησιάζονται, 48,5% άρνοΰνται τήν μεταθάνατον ζωήν, τοΰτο 
δέ είναι ποσοστόν κατά 3 φοράς μεγαλύτερον τοΰ μέσου δρου ένώ 19,4% ήσαν άναπο- 
φάσιστοι. Μεταξύ τών έρωτηθέντιον τών όποιων οί γονείς πηγαίνουν τακτικά είς τήν



Πίναξ 16. Πίστις τών φοιτητών είς τήν μεταθάνατον ζωήν κατά φΰλον είς %

Σύνολον 
%

22,8 

14,8

8.5

8.5 

6,4

7.9

9.9 
21,2 
99,6

141 =  100%

Εκκλησίαν άπό εύσέβειαν συναντά κανείς 11,2% οί όποιοι δέν πιστεύουν είς τήν μετα
θάνατον ζωήν ένώ 17,2% ήσαν άναποφάσιστοι. Δέν χρειάζεται νά τονισθή δτι είναι 
αποφασιστικής σημασίας ή θρησκευτικότης τών γονέων διά τά τέκνα. Έάν έξετάσω- 
μεν άπό τήν σκοπιάν του έπαγγέλματος τών γονέων, παρατηροΰμεν δτι οί έκ Δημο
σίων Υπαλλήλων προερχόμενοι φοιτηταί, είναι οί δλιγώτεροι μεταξύ τών μή πιστευ- 
όντων είς τήν μεταθάνατον ζωήν. Μεταξύ τών άλλων επαγγελμάτων δέν παρουσιά
ζεται σημαντική άπόκλισις έκ τοΰ μέσου δρου.

4.α. "Οπως έλέχθη είς τό προηγούμενον κεφάλαιον τό Κατηχητικόν Σχολεΐον 
είναι ενας σημαντικός παράγων διά τήν καλλιέργειαν τής θρησκευτικής ζωής τών 
μαθητών. Μία συσχέτισις τοϋ χρόνου φοιτήσεως εις τό Κατηχητικόν Σχολεΐον μέ 
τήν πίστιν είς τήν μεταθάνατον ζωήν δεικνύει, δτι μία συνεχής φοίτησις αίσθητώς 
ευνοεί τήν πίστιν αύτήν* έξαιρουμένων τών τριών πρώτων έτών τοΰ Γυμνασίου, ή 
σχέσις μεταξύ τοΰ χρόνου φοιτήσεως τοϋ φοιτητοΰ είς τό Κατηχητικόν καί τής πί
στεως είς τήν μεταθάνατον ζωήν είναι θετική. Τό σχεδιάγραμμα 9 δεικνύει παρα- 
στατικώς ταΰτα.

Παρατηρεΐται λοιπόν δτι δσον περισσότερον χρόνον έφοίτησε κανείς είς τό Κ α
τηχητικόν Σχολεΐον, τόσον μεγαλυτέρα είναι ή πιθανότης νά εύρεθή οδτος μεταξύ 
τών όπαδών τής μεταθανάτου ζο)ής.

β. 'Ως έκ τοΰ πίνακος 16 προκύπτει, 21,2% έπεφυλάχθησαν νά άπαντήσουν 
είς τήν έρώτησιν. Έάν συγκριθή τό ποσοστόν αύτό |ΐέ έκεΐνο, τό περί τής ύπάρξεως 
τοΰ θεοΰ, πρέπει τοΰτο νά θεωρηθή πολύ ύψηλόν. 58,3% έκ τών φοιτητών οί δποΐοι 
άμφιταλαντεύονται σχετικώς μέ τήν υπαρξιν ή μή τοΰ Θεοΰ, άμφιταλαντεύονται έπί- 
σης καί είς αύτήν τήν έρώτησιν. 41,7% τής ιδίας δμάδος άρνεΐται τήν συνέχειαν τής 
ζο)ής πέραν τοΰ τάφου, ένώ ούδες ύπεστήριξεν ζωήν μεταθάνατον. Διά τούς φοιτητάς 
οί όποιοι δέν πιστεύουν είς τόν Θεόν ή έροιτησις αύτή δέν εχει κανένα νόημα. Αί

Ναί, ώς συνέπεια τής πίστεώς μου
είς τόν θ ε ό ν ..................................
Ναί, διότι μοΰ τό λέγει μία έσωτε
ρική φωνή ..................................
Ναί, διότι ώς συνέπεια τής αγά
πης καί τής δικαιοσύνης τοΰ
θεοΰ ...........................................
Ναί, διότι ή ψυχή ώς μέρος τοΰ
Θεοΰ είναι άθάνατη ....................
Ναί, διότι άλλοιώς ή ζωή δέν θά
είχε κανένα νόημα ....................
’'Οχι, διότι δέν εχω άπόδειξιν δι’
αύτό ...........................................
Ό χ ι, διότι δ άνθρωπος είναι μό
νον Ο λη...........................................
Ούτε ναί, ούτε δχι ....................

* Σ ύ ν ο λ ο ν

Άρρενες θήλεις
% %

20,6 * 28,2

11,8 23,1

8,8 7,7

8,8 7,7

4,9 10,3

9,9 2,5

12,7 2,6
22,5 ’ 17,9
89,9 100,1

102 =  100% 39 =  100%



Σχεδ. 9. Χρόνος φοιτήσεως τών φοιτητών είς τό Κατηχητικόν έν σχέσει πρός 
τήν πίστιν είς τήν μεταθάνατον ζωήν.
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περισσότεραι άπαντήσεις τών έρωτηθέντων αναποφασίστων εχο'υν περίπου τήν έξης 
χροιάν: «Δέν γνωρίζω, δέν έχω καμμίαν άπόδειξιν» (3 συνς) «επιφυλάσσομαι, διότι 
δέν έχω πειστικά έπιχειρήματα» (5 συνς), «δέν μπορώ νά απαντήσω, διότι δέν μπο
ρώ νά τό εννοήσω» (συν. 4) , «επιφυλάσσομαι, χωρίς καί νά τό άρνοΰμαι» (συν. 9 8 ) , 
«αύτό είναι άκόμη γιά μένα ένα άλυτο πρόβλημα» (συν. 38) . Έκ τών άπαντήσεων 
δύναται τις νά διαπίστωση, δτι ή έρώτησις άναφορικώς μέ τήν ΰπαρξιν τοΰ Θεοΰ 
είναι άποφασιστικής σημασίας διά τήν θρησκευτικήν ζωήν, χωρίς τήν κατάφασιν 
τής οποίας παραλύουν δλαι αί έκδηλ<ί)σεις τής θρησκευτικής ζωής.

Έ κ τών έρωτηθέντων 17,7% άπορρίπτουν κάθε σκέψιν ύπάρξεως ζωής μετά 
θάνατον. Είς τήν ομάδα αύτήν ανήκουν άρχικώς εκείνοι, οί όποιοι άρνοΰνται τήν ΰ- 
παρξιν τοΰ Θεοΰ. Έπεφυλάχθησαν δμως καί άρκετοί έκ τών πιστευόντων.

Τά σπουδαιότερα έπιχειρήματα εναντίον τής πίστεως είς τήν μεταθάνατον ζωήν 
τής ψυχής είναι: «Δέν πιστεύω, δτι μετά τόν θάνατόν μου μπορεί νά παραμείνη κά
τι» (συν. 107) , εγώ πιστεύω μόνον σέ τούτη τή ζωή» (συν. 92) , «δέν πιστεύο) διότι 
δέν είδα κανέναν νά γύρισε άπό τόν θάνατο» (συν. 127).

Δέν είναι ανάγκη νά έξηγηθή οτι είς τάς απαντήσεις αυτάς αποκλείεται ή ΰ- 
παρξις τής ψυχής. Έπτά τών έρωτηθέντων διεσαφήνισαν τοΰτο λέγοντες: «Ό  άν
θρωπος είναι ένα ζψον» ή άκόμη Ιμφαντικώς: «Ό  άνθρωπος είναι μόνον υλη» (συν.
5) . Ψυχή διά τήν ομάδα αύτή δέν είναι τίποτε άλλο παρά μία ίδέα άπλώς.

γ. 1. Οί δπαδοί τής πίστεως τής ζωής τής ψυχής μετά θάνατον φέρουν διά
φορα έπιχειρήματα. Ταΰτα δέν είναι μόνον άποκλειστικώς ορθόδοξα άλλά έπίσης 
γενικώς θρησκευτικώς χρωματισμένα. Έ ξ δλων τών φοιτητών 22,8% βλέπουν τήν
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υπαρξιν μεταθανάτου ζο>ής άπλώς ώς συνέπειαν τής πίστεώς των είς τόν Θεόν. Οΰτο) 
δίδεται ή πρώτη καί ή βασική θεμελίωσις. 'Όλαι αί έπόμεναι θεμελιώσεις είναι β ' 
κατηγορίας καί άναφέρονται εις αύτό κυρίως τό έπιχείρημα: «Αύτό είναι μία λο
γική συνέπεια τής πίστεώς μου είς τόν Θεόν, ή μεταθάνατος ζωή είναι γιά μένα 
κάτι τό αυτονόητο» (συν. 103) .

Μία φοιτήτρια τής Νομικής: «Ή  κοσμοθεωρία μου είναι, δτι ή ΰλη μόνη της 
οέν μπορεί νά γίνη αιτία τής ύπάρξεώς της καί δτι δέν είναι είς θέσιν νά πρόκα- 
λέση μόνη της την ζωήν. Αύτή χρειάζεται κάτι τό ύπερφυσικό, τό όποιον σάν τέτοιο 
είναι άδύνατον νά παύση νά ύπάρχη μεταθάνατον' ή ψυχή γυρίζει πάλιν έλευθερω- 
μένη πίσω σ5 έκεΐνο πού εγώ θέλω νά τό χαρακτηρίσο) σάν παγκόσμια ούσία, διότι 
δέν μπορώ νά βρω καμμία πιό χαμηλή λέξι, στόν Θεό» (συν. 41) . Άναφορικώς μέ 
τήν γνώμη τής ώς &να> φοιτήτριας γράφει 6 G. Allport: «Ή  θεωρία συμφώνως πρός 
τήν όποιαν τό ατομικόν πνεύμα είναι κλάσμα απλώς ένός παγκοσμίου πνεύματος εί
ναι κοινή είς πολλάς Θρησκείας. . .ή άξία της, δπως έξηκρίβωσεν δ fames, είναι 
περισσότερον μεταφυσική παρά ψυχολογική»106*. Τό δτι τό τμήμα αύτό, δηλαδή ή 
ψυχή, είναι μεγαλυτέρας άξίας απ’ δ,τι ή υλη, δεικνύει ή γνώμη καί ένός άλλου 
φοιτητοΰ, 6 όποιος λέγει: «Έ γώ πιστεύω στήν ύπεροχή τής ψυχής» (σέ άντίθεσιν μέ 
τό πεπεραμένο σώμα) (συν. 9) . Παρόμοιαι απόψεις είναι: «ή ψυχή είναι τμήμα του 
ΘεοΟ, σάν τέτοιο πρέπει μετά θάνατο νά άναστηθή» (συν. 111) , «δέν μπορώ νά πι
στέψω πώς ό δρόμος τής ζωής τελειο>νει στόν τάφο» (συν. 5) , «6 άνθρωπος σάν δη
μιούργημα του Θεοϋ εχει μέσα του κάτι τό θεϊκό, τό όποιον κατ’ άναπόδραστον τρόπον 
δέν εξαφανίζεται» (5 συνς) . ■

2. Πολλοί τών φοιτητών θεμελιώνουν τήν άποψίν το>ν μέ τήν λεγομένην τελο
λογικήν άπόδειξιν δηλ. μέ τήν τάσιν καί σφοδράν επιθυμίαν του ανθρώπου δι* άθα- 
νασίαν καί αιωνιότητα. «Ή  άναζήτησις του ανθρώπου γιά αιωνιότητα» (συνς 65, 112) , 
«αύτή ή πίστις μοΰ φέρει ψυχικήν Ισορροπίαν» (συν. 89) . «αύτό είναι αποτέλεσμα 
αύτοΰ πού εχο) διαβάσει, είναι μιά ψυχική απαίτηση» (συν. 3) , «είναι έ'νας νόμος τής 
συνειδήσεως» (συν. 58) , «ή πίστις είς τήν μεταθάνατον ζωήν είναι μία άπαίτησις τής 
ψυχής καίτοι δέν μπορούμε νά φέρουμε αποδείξεις» (συν. 90) , «υπάρχουν εσωτερικοί 
λόγοι, ανεξάρτητοι άπό τήν Θρησκεία» (συν. 80) , «ή ζωή αύτή είναι προσωρινή, ό 
άνθρωπος ζητά κάτι το υψηλότερο» (συν. 10) . Τό οτι αί άπαντήσεις αύται ήσαν αύ- 
θόρμτ/τοι καί προήρχοντο άπό τον έσ(οτερικόν κόσμον τών φοιτηών είναι πέραν πάσης 
άμφιβολίας. Λύται δέν είναι όρθολογιστικαί άλλα συναισθηματικαι θεμελιώσεις. Δέν 
προέρχονται άπό τάς θρησκευτικάς γνώσεις τών φοιτητών, άλλά άπό τήν έσωτερικήν 
ατομικήν το>ν σφαίραν. ·

3. Μία άλλη 6μάς επαναλαμβάνει έν έπιχείρημα τό όποιον διδάσκεται είς τά 
σχολεία, ήτοι τής εσωτερικής ηθικής άπαιτήσεο>ς διά δικαιοσύνην. Ό  κόσμος αύτός 
δέν είναι τέλειος, πολύ συχνά επικρατεί ή αδικία. Τοΰτο άντιστρατεύεται είς τήν ά~ 
νάγκην διά δικαιοσύνην καί Ινα δίκαιον κόσμον, δπου ή δικαιοσύνη αμείβει τό καλόν 
καί τιμωρεί τό κακόν. ΊΤ άποκατάστασις αΰτη τής δικαιοσύνης ώς κάτι τό άπολύτο)ς 
άπαραίτητον είναι αΙτία ώστε πολλοί φοιτηταί νά πιστεύουν είς μίαν μεταθάνατον ζω 
ήν, είς τήν οποίαν έκαστος Οά άπολαύση δ,τι τοΰ άξιζει. Οΰτω cppovouv οί φοιτηταί: 
«Πρέπει νά ύπάρχη μία άποκατάστασις τής δικαιοσύνης» (12 συνς) , «πρέπει νά ύ-' 
πάρχη μία άιι,οιβή και μία τιμωρία. . .» (συν. 100) . Παρόμοια μαθαίνει κανείς καί 
διά τούς Ελβετούς νέους « . . .  διότι πρέπει κάποτε καί κάπου νά ύπάρχη δικαιο
σύνη»™7.

4. Έκ τών φοιτητών τοΰ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης τό 61% πιστεύει είς τήν 
μετά θάνατον ζωήν. Τά έπιχειρήματα τών φοιτητών αύτών είναι τόσον γενικώς 
θρησκευτικά οσον καί είδικώς ορθόδοξα. Είναι άδύνατον νά περιμένη κανείς άπό δλους 
τούς φοιτητάς τήν αμιγή όρθόδοξον άποψιν, παρά τό γεγονός δτι ούτοι πιστεύουν όρ·
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θοδόξως. Οΰτοι δέν ήρωτήθησαν δια νά έπαναλάβουν δ,τι έδιδάχθησαν, άλλά διά νά 
έκφράσουν τήν προσωπικήν των γνώμην. 'Όλαι αί έρωτήσεις ήσαν αυθόρμητοι καί 
ώς έκ τούτου έλεγε κανείς δ,τι τοΰ ήτο πρόχειρον, άνευ έμβαθύνσεως καί σκέψεως. θά 
ήτο λάθος νά έρμηνεύη κανείς δλόκληρον τήν στάσιν τών φοιτητών άπό μεμονωμέ- 
νας άπαντήσεις. Τπήρχον φοιτηταί τούς όποιους θά ήδύνατό τις νά χαρακτηρίση άνευ 
δυσκολίας ώς πιστούς εις τήν Εκκλησίαν, οί όποιοι δμως δεν ήμποροΰσαν νά θεμε
λιώσουν τάς απόψεις των, ένώ ύπήρχον μερικοί οί όποιοι έπαρουσίασαν περισσότερα 
έπιχειρήματα γενικώς θρησκευτικά καί ορθόδοξα είδικώτερον. Αί άπλαϊ έκφράσεις: 
«Αύτό το λέει ή Θρησκεία μου» (συν. 12) καί «αύτδ τό είπε έ Ίησοΰς Χριστός» (συν. 
12) , προϋποθέτει τήν αποδοχήν τής Δογματικής τής Εκκλησίας ήτοι δ,τι περί αύτοΰ 
πιστεύει ή Έκκλησία. Οΰτω θεμελιώνει μία όμάς τήν πίστιν της είς τήν μετά θάνατον 
ζωήν παραπέμπουσα είς τήν ’Ορθόδοξον Δογματικήν: «Ή  ζωή αύτή είναι προσωρι
νή», «ή μέλλουσα ζωή είναι άληθινή» καί «διαρκοΰσα». «Ή  ζωή αύτή είναι μία προε
τοιμασία διά τήν αιώνιον ζωήν» (συν. 105). 'Ένας έπί πτυχίψ φοιτητής τής ’Αγγλι
κής Φιλολογίας: «Πιστεύω στήν διδασκαλία τής Εκκλησίας καί πιστεύω δτι ή ζωή 
στήν γή θά μέ δδηγήση στήν αίωνία μετά θάνατον ζωήν» (συν. 86 ). Άναφορικώς μέ 
ταΰτα γράφει είς ’Ορθόδοξος Θεολόγος: «Διά τόν ’Ορθόδοξον Χριστιανόν ή μέλλουσα 
ζωή δέν είναι παράρτημα τής παρούσης, τούτη ή ζωή δέν είναι τ!ποτε άλλο παρά ή 
είσοδος διά τήν αιώνιον Βασιλείαν»108. 'Ένας φοιτητής τής ’ Ιατρικής: «Καί βέβαια 
πιστεύω (είς τήν μετά θάνατον ζω ή ν ). Έάν δέν υπήρχε, θά ήτο ματαία καί ή Χρι
στιανική Θρησκεία»109 (συν. 82 ). «'Όποιος πιστεύει είς τά δόγματα τής Θρησκείας, 
φυσικψ τφ λόγψ πιστεύει καί σέ μίαν αιώνιον ζωήν»110 (συν. 80 ). «Είναι συνέπεια 
τής πίστεως στήν ύπαρξη τοϋ Θεοΰ, άκόμη περισσότερον είναι γραμμένο στήν Ά για 
Γραφή, τό λέει καί δ Απόστολος Παΰλος» (συν. 25 ). «’ Ιδιαιτέρως πιστεύω έγώ μέ 
βάση τήν Χριστιανική Θρησκεία, άλλά καί λογικώς πρέπει νά ύπάρχη μιά μετά θάνα
τον ζωή, διότι ό θεός δέν μπορεί νά Ιχη κάνει μόνο τόν προσωρινό τοΰτο κόσμο» (συν. 
68) . «Έάν δέν υπήρχε μιά αιώνια ζωή, ποιόν σκοπόν θά είχε δλη αύτή ή δημιουρ
γία;» (συν. 27) . «Ό  Θεός δέν Ικανέ τόν άνθρωπον γι’ αυτήν τήν ζωήν, θά ήταν πολύ 
λίγο» (συν. 17 ). Τήν πίστιν, ή δποία στηρίζεται έπί τής Α γίας Γραφής, συναντά 
κανείς τόσον μεταξύ ένός άριθμοΰ Γερμανών έργατών Βιομηχανίας111, δσον έπίσης 
καί μεταξύ Ελβετών νεαρών: «Ή  Βίβλος είναι σπουδαιοτέρα θεμελίωσις έπί τής ό
ποιας στηρίζεται ή πεποίθησις τής ύπάρξεως μιάς μετά θάνατον ζωής»112.

Πίναξ 17. Σχέσις μεταξύ τής γνώμης περί Ίησοΰ Χριστοΰ καί τής πίστεως είς 
τήν μετά θάνατον ζωής.

Ίησοΰς Χριστός Πίστις Ούδεμία
πίστις

Επιφυλασ
σόμενοι

Σύνολον

Ν % Ν % Ν % Ν %

Γίός θεοΰ 75 79,8 3 3,2 16 17,0 94 66,6
Μόνον άνθρωπος 6 18,2 18 56,3 9 28,1 33 23,5
Ούδεμία γνώμη 5 35,7 4 28,5 5 35,7 14 9,9

Σ ύ ν ο λ ο ν: 86 61,1 25 17,7 30 21,2 141 100,0

“Οπως ήδη είς τό πρώτον κεφάλαιον έλέχθη, ή Άνάστασις τοΰ Χριστοΰ είναι κε
φαλαιώδες δόγμα τής ’ Ορθοδόξου Εκκλησίας, ώς έκ τούτου τό πρόσωπον τοΰ Ίησοΰ 
Χριστοΰ καί ή Άνάστασίς του είναι δ πυρήν τής πίστεως τών φοιτητών. Διά δώδεκα
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φοιτητάς δ Ίησοΰς Χριστός είναι «ή έγγύησις» (αυτολεξεί) διά τήν μετά θάνατον 
ζωήν. Τοϋτο άνάγεται είς τήν έμφάνισιν τής Χριστιανικής θρησκείας, δπως χαρακτη
ριστικής δ Speichr γράφει: «Χωρίς τήν πίστιν είς τήν ’Ανάστασή τοΰ Χριστοΰ, ό 
Χριστιανισμός δέν θά καθίστατο θρησκεία»113. Ή  διδασκαλία αύτή ίσχύει μέχρι σή
μερον είς τήν ’Ορθόδοξον Εκκλησίαν καί διδάσκεται είς τά σχολεία11*. «Αύτή ή ζωή 
δέν θά είχε κανένα σκοπό καί κανένα νόημα χωρίς τήν αθανασίαν τής ψυχής καί τήν 
μέλλουσα αίωνία πνευματική ζωή. Καί γι’ αυτήν τήν ψυχήν θυσιάστηκε ό Θεός' είναι 
δυνατόν αύτή ή ψυχή νά είναι τόσο σύντομη; Πώς θά μποροΰσε νά δικαιολογηθή ή θυ- 

*σία του;» (συν. 134). Ά π ό τόν πίνακα 17 γίνεται σαφές δτι ή γνώμη περί τοΰ προ
σώπου τοΰ Ίησοΰ Χριστοΰ είναι στενά συνδεδεμένη μέ τήν πίστιν περί τής μετά θά
νατον ζωής τής ψυχής.

Ώς έκ τοΰ πίνακος 17 προκύπτει, 18,2% έκείνων τών φοιτητών οί όποιοι πιστεύ
ουν, δτι ό Ίησοΰς Χριστός είναι μόνον άνθρωπος, πιστεύουν είς μίαν μετά θάνατον
ζωήν, τούναντίον 56,3% αύτής τής δμάδος άρνοΰνται τήν υπαρξιν ταύτης καί 28,1% 
έπιφυλάσσονται νά άπαντήσουν. Τοΰτο σημαίνει: Έάν πιστεύη κανείς είς τήν Ά νά- 
στασιν τοΰ Χριστοΰ, καί τήν νίκην έπί τοΰ θανάτου, οΰτω πιστεύει καί είς τήν Ά νά- 
στασιν τοΰ άνθρώπου καί συνεπώς είς τήν ζωήν μετά θάνατον' «ή άρνειται τό θεαν- 
θρώπινον τοΰ Ίησοΰ Χριστοΰ καί τότε τελειώνουν δλα είς τόν τάφον.

Οΰτω πρέπει κανείς νά κατανοή μέ τό πνεΰμα αύτό τάς έξής άπόψεις τών φοι-

Πίναξ 18. Σκοπός τής ζωής καί προορισμός τοΰ άνθρώπου έπί τής γής έν σχέσει
■ μέ τήν πίστιν είς τήν μεταθάνατον ζωήν.

Πίστις είς ’Άρνησις τής ^
Σκοπός τής ζωής μου: μεταθάνατον μεταθανάτου Επιφυλασσόμενοι

ζωήν ζωής

Μία ευτυχισμένη οίκογένεια 23,2 4,0 16,7
Μία ήσυχη ζωή ....................  23,2 20,1 3,3
Κοινωνική άνοδος ..............  1,1 12,0 6,7
Νά βοηθήσω τούς συνανθρώ
πους μου ..................................  13,9 4,0 19,9
Νά βοηθήσω τούς συνανθρώ
πους μου καί νά άνεβώ κοινω
νικά ..................................... ..... 3,5 8,0 9,9
’Ηθική τελείωσις καί κοινωνι
κή άνοδος .............................. 10,4 —  3,3
Δέν Ιχω κανένα σκ οπ ό ...........  2,3 12,0 16,7
Ά λλαι άπαντήσεις ................  1,1 4,0 —
Ό  προορισμός τοΰ άνθρώπου
είναι π ρόβλη μα....................... 30,2 40,0 13,3
Δέν σκέφθηκα περί αύτοΰ . . .  12,8 16,0 13,3
Ηθική τελείωσις....................  10,4 —  6,7
Μόνον έργασία έπί τής γής . . 3,5 24,0 9,9
Έργασία στήν κοινωνία κα!
προετοιμασία γιά τήν αίωνιό- '
τητα ......................................... 38,3 —  13,3
Δέν υπάρχει κανένας προορι
σμός ...........................................  2,3 16,0 3,3
Ά λλαι άπαντήσεις ................  2,3 4,0 . 16,7



τητών: «Ή  πίστις μου είς τόν Ίησοΰν Χριστόν καί τήν Άνάστασίν του είναι για μένα 
έπιχειρήματα τής πίστεώς μου γιά τήν υπαρξιν τής μετά θάνατον ζωής» (συν. 7 ).

δ. Έ ν κατακλείδι τής παραγράφου ταύτης άναφέρομεν τήν άποψιν τών φοιτη
τών περί τοϋ σκοπού τής ζωής καί του προορισμού τοΰ άνθρώπου έπί τής γής έν σχέ- 
σει μέ τήν μετά θάνατον ζωήν. Ό  πίναξ 18 δεικνύει τοΰτο είς ποσοστά.

Είς τήν έρώτησιν περί τοΰ σκοποΰ τής ζωής δύο άπαντήσεις («νά δπηρετήσω τήν 
έπιστήμην» καί «νά βοηθήσω τήν πατρίδα») είναι ισοδύναμοι είς τάς δύο δμάδας τών 
πιστευόντων είς τήν μεταθάνατον ζωήν. Περί τών άπαντήσεων γίνεται λόγος λεπτό* 
μερέστερον είς τό έπόμενον κεφάλαιον. Αί άπαντήσεις έκείνων οί δποΐοι πιστεύουν 
είς τήν μεταθάνατον ζωήν τής ψυχής συγκεντροΰνται είς τάς κοινωνικάς άξίας (π.χ. 
Νά βοηθήσω τούς συνανθρώπους μου). Εξαιρετικά μικρόν είναι τό ποσοστόν αύτής 
τής δμάδος μεταξύ έκείνων οί όποιοι δέν βλέπουν κανέναν προορισμόν τοΰ άνθρώπου 
έπί τής γής. Τούναντίον οί πλεΐστοι τών τής τελευταίας όμάδος εύρίσκονται μεταξύ 
έκείνων οί όποιοι υπερτονίζουν ύλιστικάς άξίας καί δέν Ιχουν ούδέν ιδανικόν είς τήν 
ζωήν των* άλλως έκφραζόμενον αύτό σημαίνει, δτι αύτοί δέν εύρίσκουν κανένα προο
ρισμόν τοΰ άνθρώπου έπί τής γής. "Ολον καί περισσότερον γίνεται σαφές δτι πίστις 
είς τόν Θεόν καί πίστις είς τήν μεταθάνατον ζωήν είναι στενά συνδεδεμένα μέ τήν 
τάσιν διά πνευματικάς άξίας καί άνθρωπισμόν.

Σ υ ν ε χ ί ζ ε τ α ι
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ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ Β. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 
Θξολόγου Καθηγητου

Η ΕΡΓΑΣΙΑ Κ Α ΪΑ  ΤΗΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΝ ΑΝΤΙΛΗΦΙΝ*
Κ Ε Φ Α Λ Α  ΙΟ Ν  Γ '

Α Ι ΠΕΡΙ Ε Ρ Γ Α Σ ΙΑ Σ  Α Ν Τ ΙΛ Η Ψ Ε ΙΣ  
Τ Η Σ Π Α Λ Α ΙΑ Σ  ΔΙΑ Θ Η Κ Η Σ ΚΑΙ ΤΟΥ Ι Ο Υ Δ Α Ϊ Σ Μ Ο Υ

1. Π α λ α ι ά Δ ι α θ ή κ η  (Π ρ ο α ι χ μ α λ 0 ) σ ι α κ ο ί κ α ί  μ ε τ α ι χ- 
μ α λ ω σ ι α κ ο ί  χ ρ ό ν ο ι )  '

α ) Ή  Ε ρ γ α σ ί α  κατά τήν Π α λα ιά ν  Δ ιαθήκην

Πριν έκθέσωμεν τήν καθαρώς χριστιανικήν άντίληψιν περί τής έργασίας, εί
ναι αναγκαία ή έξέτασις τής θέσεως αύτής κατά τήν Παλαιάν Διαθήκην, αιροντες ου- 
τω και τυχόν παρεξηγήσεις, όφειλομένας είς κακήν έρμηνείαν τής Παλαιας Διαθή
κης σχετικώς μέ τήν έργασίαν.

Ή  Παλαιά Διαθήκη άπό τών πρώτων σελίδων της παρουσιάζει πολύ ύψηλήν άν
τίληψιν περί τής έργασίας. Είναι ή μόνη είς τόν προχρισιανικόν κόσμον, ή δποία έξε- 
τίμησεν ιδιαιτέρως αύτήν καί τήν έξύψωσεν είς βαθμόν ύψηλόν1. Κατά τήν Μωσαϊ- 
κήν διήγησιν έν τή Γενέσει, ό Θεός, πλάσας τόν άνθρωπον «κατ’ εικόνα καί δμοίω- 
σιν αύτοΰ»2, ώς καθήκον ιερόν, ώς θεσμόν θειον, ώς νόμον βιολογικόν, ώς άποστο- 
λήν ίεράν, συνδεομένην άναποσπάστο>ς μέ τόν Παράδεισον, δηλαδή μέ τήν ευτυχίαν 
τοϋ ανθρώπου3, Ιδωκεν είς αύτόν τήν έργασίαν' «καί ελαβε Κύριος ό Θεός τόν άν
θρωπον, δν επλασε, καί εθετο αύτόν έν τώ παραδείσω τής τρυφής, έργάζεσθαι αύτόν 
καί φυλάσσει ν»4. Κατοικήσας έπομένως δ δημιουργός τόν άνθρωπον «είς κήπον μέ- 
γαν, ποταμόρρυτον, περικαλλή, πλουσκυτατον είς φυτά παντός είδους καί είς ζώα 
παντός γένους», Ιδωκεν είς αύτόν τήν έντολήν, «ίνα έργάζηται καί φυλάττη τόν πα
ράδεισον τούτον»5 καί οχι νά τόν άπαλλάξη άπό καθήκοντα καί φροντίδας. Έτέθη 
λοιπόν 0 άνθρωπος είς τόν Παράδεισον, διά νά είναι ό βασιλεύς τής δημιουργίας, ή 
κορωνίς καί τό άνάκτορον αύτής καί ούδέποτε νά παραμείνη είς αύτόν είς πλήρη 
αδράνειαν. Έάν συνέβαινε τοϋτο πώς θά ήδύνατο νά γίνη λόγος περί φυλάξεως τοϋ

* Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου, σελ. 795.
1. Δημοσθ. Σα6ράμη - Ή  περί έργασίας διδασκαλία τοΰ ’Απ. Παύλου - Άθήναι 1952, 

σελ. 18.
2. Γεν. α, 26.
3. Παν. Ί .  Μπρατσιο>του - Χριστιανισμός καί Εργασία, εις τεύχος Άποστολικής Διακο

νίας: « Ή  Έκλησιαστική ημέρα τοΰ εργάτου» - Άθήναι 1059’ σελ. 31.
4. Γεν. β, 15.
5. Κ. Α. Διαλησμά - Ή  Ά για Γραφή περί έργασίας - Περιοδ. «Άνάπλασις» - Τόμος Σ Τ '

(1839), σελ. 1624. ·



Παραδείσου ή πώς θά είργάζετο έν αύτφ;6 Έκεΐ ήδύνατο να άναπτύξη δλας αύτοϋ 
τάς πνευματικάς καί σωματικάς δυνάμεις, διά νά δμοιάση προς τον Δημιουργόν του. 
Άπετέλει δέ τρόπόν τινα ή ένέργεια αύτή τοΰ άνθρώπου «αγώνα κατά τής φύσεως, 
ήτις ούδέν έμπόδιον άντέτασσεν είς τάς ανθρωπίνους ένεργείας»7. ’Αμφισβητήσεις έκ- 
φράζονται υπό τινων ξένων ερμηνευτών, δσον άφοράί εις τήν φράσιν «έργάζεσθαι 
αύτόν καί φυλάσσειν», ή δποία, κατά τήν γνώμην τοΰ Budde, είναι μεταγενεστέρα 
προσθήκη τοΰ κειμένου, διότι ό σκοπός τής τοποθετήσεως τοΰ πρώτου άνθρώπου «έν 
τφ παραδείσψ τής τρυφής» δέν ήτο το «έργάζεσθαι αύτόν καί φυλάσσειν», άλλ’ ή 
άπόλαυσις τής εύδαιμονίας του8. Μέ τήν άποψιν αυτήν φαίνεται δτι συμφωνεί καί δ 
Holzinger, ό όποιος πιστεύει δτι ή έν τή Γενέσει (κεφ. γ ',  17) έξαγγελθεΐσα υπό 
τοΰ Θεοΰ τιμωρία τοΰ άνθρώπου διά τής έργασίας δέν δύναται νά εύσταθήση είς ήν 
περίπτωσιν δεχθώμεν δτι ό άνθρωπος είργάζετο ήδη καί πρό τής πτώσεως9. Άμφό- 
τεραι δμως αί ώς άνω απόψεις κατά τήν πορείαν τής διαπραγματεύσεως τοΰ θέμα
τος θά άποδειχθώσιν αδικαιολόγητοι, διότι τά περί τής έν τφ Παραδείσιο έργασίας 
δέν άναφέρονται μόνον έν Γεν- β\  15, άλλά καί άλλαχοΰ, ή τούλάχιστον προϋποτί
θενται εις τινα χωρία10. Οδτως έν τή πρωταρχική ευλογία «. . .πληρώσατε τήν γήν 
καί κατακυριεύσατε αύτής»11 καί πάλιν ύπονοεΐται τό καθήκον τής έργασίας ώς 
προσπαθείας δι τήν κατακυρίευσιν τής γής ύπό τών θηρίων, τά όποια προηγουμέ
νως τήν κατεϊχον, καί άπό τής παρθένου βλαστήσεως, ή δποία τήν έκάλυπτεν12. ’ Ισο
δύναμε! έπίσης ή έν λόγψ εύλογία πρός δ,τι θά έλέγομεν σήμερον «δημιουργήσατε 
πολιτισμόν» καί προϋποθέτει ασφαλώς έργασίαν έκ μέρους τοΰ άνθρώπου, ούτως ώ 
στε νά παρίσταται ό άνθρωπος ώς συνεργάτης τοΰ Θεοΰ καί ώς κυρίαρχος τοποτηρη- 
τής αύτοΰ τοΰ κόσμου13. Έάν λοιπόν τό έν λόγφ χωρίον τής Γενέσεως δέν ένόει 
τήν ύποχρέωσιν τοΰ άνθρώπου νά καταβάλλη προσωπικήν προσπάθειαν καί νά άνα- 
πτύσση δραστηριότητα εις τήν ζωήν του, πώς θά ήδύνατο άλλως νά γίνη λόγος 
περί κατακυριεύσεως τής γής;14 Ή  συσχέτισις έπομένως τοΰ έργαζομένου θεοΰ πρός 
τούς έργαζομένους είς τόν Παράδεισον πρωτοπλάστους, βάσει τής «κατ’ εικόνα Θεοΰ» 
δημιουργίας τοΰ άνθρώπου, εξυψώνει τήν έργασίαν μέχρι τοιούτου σημείου, ώστε ού
δεμία άλλη διδασκαλία, πλήν τής χριστιανικής, κατώρθωσε νά πλησιάση15.

Έν τή Παλαιφ Διαθήκη, λοιπόν, ή έργασία καθαγιάζεται καί διά τοΰ παραδεί
γματος αύτοΰ τοΰ Θεοΰ, δ όποιος εμφανίζεται έντελώς άνθρωποπαθώς ώς έργάτης, 
ώς άμπελουργός'6, ώς δημιουργός τοΰ κόσμου καί τοΰ άνθρώπου καί μάλιστα ώς καλ
λιτέχνης, έπισκοπών έκαστον δημιούργημά Του, είς τό τέλος δέ τό σύνολον τών δη
μιουργημάτων Του*7’ «καί είδεν ό θεός οτι καλόν»’ «καί είδεν ό Θεός τά πάντα δσα

6. Παν. Ν. Σ ιμ ω τά  - Ή  Εργασία θείος θεσμός η κατάρα; - Άθήναι 1967, σελ. 6.
7. Περιοδ. «Πάνταινος» ’Αλεξάνδρειάς, Τόμος ΚΘ (1937), σελ. 754.
8. Κ. Budde, Die biblische Urgeschichte, Giessen, 1883, σελ. 83 - "Ορα έν Παν. Σιμωτά - 

’Έ νθ’ άνωτέρω, σελ. 8.
9. Η. Holzinger, Genesis, Freiburg i. Β., 1898, σελ. 61 (Kurzer Hand - Commentar zum

Alien Testament) - “Ορα έν Παν. Σιμωτα - ’ Ενθ’ άνωτέρω, σελ. 8.
10. Παν. Ν . Σιμωτα - ’Έ νθ’ άνωτέρω, σελ. 8.
11. Γεν. α, 28.
12. Ά ναστ. Πιερρίου - ιΟ κοινωνισμός τοϋ Χριστιανισμού - Έ ν Άθήναις 1963, σελ. 157.
13. Παν. Ί. Μπρατσιώτου - ’Ένθ’ άνωτέρω, σελ. 3ξ.
14. Παν. Ν. Σιμωτα - ’Ένθ* ανωτέρω, σελ. 7.
15. Δημοσθ. Σαβράμη - ’Ένθ’ άνωτέρω, σελ. 18.
16. Ή σ . ξ·γ, 3.
17. Παν. Ί .  Μπρατσιοπου - "Ενθ* ανωτέρω, σελ. 31.



έποίησε καί Ιδού καλά λίαν»18. Όλόκληρος επομένως ή δημιουργία «άπετέλει μίαν 
θαυμαστήν αρμονίαν, είς τήν όποία ν άνταπεκρίνοντο πλήρως αί άρμονικαί ιδιότη
τες τής άνθρωπίνης φύσεως. Ά λλ ’ έν τψ μέσψ τής αρμονίας έκείνης ένεφανίσθη ή 
αταξία. Έν τή άνθρωπίνη φύσει καί τή ένεργεία παρουσιάσθη ή παρακοή, ή στάσις. 
Ό  άνθρωπος ήθέλησε νά θραύση διά τών Ιδίων του χειρών τόν δεσμόν, δστις τόν 
ήνωνε μετά του Δημιουργοΰ του. Ό  Ά δάμ παρήκουσεν είς τήν εντολήν τοΰ θεοΰ, 
ή δέ παρακοή του έπέσυρε κατ’ αύτοΰ τήν θείαν δικαιοσύνην»19. Άπαγγέλλων δμως 
ό θεός, κατά τήν Μωσαϊκήν πάντοτε διήγησιν, τήν κατά τοΰ άμαρτήσαντος γενάρ
χου τιμωρίαν του, ορίζει δτι «έν ίδρώτι τοΰ προσώπου σου φαγή τόν άρτον σου»20. 
Επιπόλαια έρμηνεία τοΰ γνιοστοΰ τούτου χωρίου τής Γενέσεως παρουσιάζει τήν 
έργασίαν ώς τιμωρίαν καί έπομένως τήν άποχήν άπό αότήν ώς τήν μακαρίαν, τήν 
φυσικήν καί τήν ιδανικήν κατάστασιν, τήν οποίαν πρέπει νά έπιδιώκη ό άνθρωπος 
καί διά τόν έαυτόν του, καί διά τούς άλλους. Τοΰτο δμως ούδόλως όρθόν είναι, διότι 
αδτη καί πρό τής πτώσεως έπιβάλλεται ώς καθήκον, άλλά καί μετά τήν πτώσιν 
καί Ιξωσιν τών πρωτοπλάστων έκ τοΰ Παραδείσου μνημονεύεται άπλώς ώς 2ν γε
γονός γνωστόν, χωρίς κάν νά θεο>ρήται ώς ποινή21.

Είναι γεγονός δτι ή έργασία πρό τής άμαρτίας προύχώρει δμαλώς καί εύχερώς 
καί δή κατά τρόπον δημιουργοΰντα χαράν καί τέρψιν, ένψ μετά τήν αμαρτίαν ήλ- 
λαξε χαρακτήρα καί μετεβλήθη είς πηγήν κόπων καί μόχθων, είς βιοπάλην, διότι ή 
αμαρτία μετέβαλε τόν άνθρωπον, μεταδώσασα είς αύτόν τό μίασμα τής δκνηρίας καί 
ραθυμίας, ή δέ φύσις επαυσε πλέον νά ύποτάσσηται καί νά δουλεύη προθύμως είς 
τόν Άδάμ. Ή  ποινή δμως αύτη δέν έπεβλήθη είς τόν άνθρωπον διά νά τόν έξοντώ- 
ση, άλλ’ είναι κατά βάθος φιλάνθρωπος καί εύεργετική, είναι χάρις καί εύλογία, 
άνακουφίζουσα τοΰτον άπό τά δεινά τοΰ βίου. Έπομένως «ποιναί διά τήν άμαρτίαν 
ήσαν ούχί ή προσωπική έργασία, άλλ’ ό ίδρώς τοΰ προσώπου, έν τψ όποίψ ό έκπτω
τος τοΰ παραδείσου άνθρωπος ώφειλε νά τρώγη τόν άρτον αύτοΰ, καί αί άκανθαι καί 
οΐ τρίβολοι, οΰς θά άπέδιδεν αύτψ ή ύπ’ αύτοΰ καλλιεργουμένη γή, αντί τών προσδο- 
κωμένων πλουσίων καρπών αύτής»22. ’Άλλο^στε δέν είναι δυνατόν δ Δημιουργός θεός 
νά παρουσιάζεται ώς ποιητής τοΰ παντός, ένώ ό πλασθείς «κατ’ είκόνα καί όμοίωσιν» 
Αύτοΰ άνθρωπος w  είναι είς άεργος καί όκνηρός. Αί λέξεις δ η μ ι ο υ ρ γ ί α  καί 
δ η μ ι ο υ ρ γ ό ς  είνα συνώνυμοι τής έργασίας. Έπομένως καί τό τελειότερον 
τών δημιουργημάτων Του, 6 άνθρωπος, δέν δύναται νά είναι άλλο τι, εί μή είς έρ- 
γάτης, είς μικρός δημιουργός23 καί ή έξιοσίς του έκ τοΰ Παραδείσου δέν ήμπορεΐ νά 
θεωρηθή έτερόν τι, εί μή μόνον ώς μία αλλαγή τών δρων έργασίας, μία έντασις έρ
γασίας, ή δποία νά έξαναγκάζη τόν άνθρο)πον είς άναπόλησιν τοΰ έκεΐ τρόπου έρ
γασίας καί νά τόν ώθή πρός τήν ήθικήν του βελτίωσιν, ώστε, συγχωρούμενός ποτε 
υπό τοΰ Δημιουργοΰ, νά είναι είς θέσιν νά έπανακτήση τόν άπολεσθέντα Παράδεισόν 
του24. «’Ίδε τήν θλΐψιν μου καί τόν μόχθον μου καί άφες πάσας τάς άμαρτίας μου»25, 
ψάλλει δ προφητάναξ Δαυίδ.

18. Γεν. α, 31.
19. Περιοδ. «ΙΤάνταινος» - ’Έ νθ’ Λνωτερο), σελ. 755.
20. Γεν. γ, 19.
21. Σοφ. Λώλη - Ή  Κοσμογονία κατά τήν 'Αγίαν Γραφήν καί τούς ’Αρχαίους "Ελληνας

- Θεσσαλονίκη 1937, σελ. 47.
22. Παν. Δημητροπούλου - 'Έ νθ’ ανώτερο», Θεολογία, Τόμος Λ (1959), σελ. 3CS.
28. Εύαγγ. Γ. Σαββοπούλου - Χριστιανισμός καί Έργασία - ’Έ νθ’ άνωτέρω, σελ. 23.
24. Αύτόθι, σελ. 25.
25. Ψαλμ. κε, 18. ’



Κατά ταΰτα λοιπόν δέν ήμποροΰμεν νά θεωρήσωμεν τήν έργασίαν ώς τιμωρίαν 
ή άτιμωτικήν ένασχόλησιν26, παρερμηνεύοντες τδ άνωτέρω χωρίον τής Γενέσεως 
(γ, 19) , ούτε ώς συνέπειαν κατάρας τοΰ Θεοΰ. ’Ά ν αΰτη προκαλή μόχθον καί καθί
σταται πολλάκις σκληρός άγών καί βιοπάλη, τοΰτο δέν οφείλεται είς τήν ύπό τοΰ 
Θεοΰ δοθεΐσαν εντολήν τής έργασίας, άλλ5 είς τήν έκ μέρους τοΰ άνθρώπου άρνησιν 
τοΰ Θεοΰ. Επομένως ή βιοπάλη είς τήν έργασίαν δφείλεται άποκλειστικώς καί μό
νον είς τήν αποστασίαν τοΰ άνθρώπου άπό τόν Θεόν27.

Έ κ τών άνωτέρω δυνάμεθα νά συμπεράνιομεν δτι έν τή ΙΙαλαιά Διαθήκη ή 
έργασία θεωρείται ώς προερχομένη έκ τοΰ Θεοΰ καί μή δυναμένη νά καταστή ώς 
έκ τούτου αυτοσκοπός, χάνουσα τό θειον καί ηθικόν περιεχόμενόν της28, ώς νόμος ιε
ρός, διά τοΰ δποίου επιτυγχάνεται ή συντήρησις τοΰ άνθρώπου, ή πρόοδος καί ευτυ
χία αύτοΰ, μέ τήν διαφοράν δμως δτι, δ μέν δίκαιος, άκολουθούμενος ύπό τής άνω
θεν ευλογίας καί βοήθειας, εύημερεϊ καί επιτυγχάνει έν αύτή29, δ δέ αμαρτωλός, εύ- 
ρισκόμενος μακράν τής ευλογίας καί συμπαραστάσεως τοΰ Δοτήρος παντός άγαθοΰ 
«άστοχεϊ έν τή έργασία του καί τρώγει τήν τροφήν αύτοΰ έν λύπαις πάσας τάς ήμέ- 
ρας τής ζωής αύτοΰ»30. Έργασία δέ άπό τήν δποίαν έλλείπει ή θεία εύλογία παρα
μένει άκαρπος31. Ή  εύσέβεια λοιπόν καί ή δικαιοσύνη είναι αί δύο βασικαί άρεταί 
κατά τήν Παλαιάν Διαθήκην, διά τών όποιων δ άνθρωπος έπιτυγχάνει καί εύημερεϊ 
Ιν τή έργασία αύτοΰ, ή δέ άσέβεια καί παρανομία αί δδοί, διά τών δποίων ούτος 
δδηγεϊται είς τήν δυστυχίαν καί τήν συμφοράν. Ό  έν δικαιοσύνη έργαζόμενος πάν
τοτε διαλάμπει είς τήν κοινωνίαν, δ δέ αμαρτωλός ακολουθείται ύπό άληθοΰς δυστυ
χίας, εστω καί έάν πρός στιγμήν νομίζηται ύπό τών ανθρώπων δτι ουτος εΰτυχεϊ. 
Ή  έκ τοΰ κανόνος έξαίρεσις είναι ενίοτε δυνατή, πλήν δμως πρόσκαιρος, εχουσα 
καί αύτή τόν λόγον της. Τοΰτο δυνατόν νά συμβή καί είς πρόσωπα εξοχα καί διά 
τών ώς άνω μνημονευθεισών άρετών κεκοσμημένα, τά όποια φαίνονται περιπίπτοντα 
είς πλεϊστα παθήματα. Ή  δοκιμασία δμως αύτή σκοπεί είς τό νά διαλάμψη «ό ήρωι- 
σμός καί ή μεγαλοψυχία αύτών, καί όπως χρησιμεύσωσιν είς τούς όμοιους αύτών ώς 
αιώνια αρετής παραδείγματα»32. Άναμφισβήτητον Ιπακόλουθον τούτων είναι οχι 
μόνον ή δόξα τών ανθρώπων, άλλ’ ή δόξα ή αίωνία καί άμαράντινος, ή έκ τοΰ Ού- 
ρανοΰ προερχομένη. Ή  'Ιστορία τής Παλαιας Διαθήκης έ'χει πλεΐστα παραδείγματα 
έναρέτων καί έξόχων άνδρών, οί δποΐοι άποδεικνύουν άριστα τήν άλήθειαν τών άνω
τέρω, ώς τοΰ ’ Ιώβ, τοΰ ’ Αβραάμ, τοΰ ’ Ιωσήφ, το>ν Προφητών καί πολλών άλλων.

Χαρακτηριστικά έν προκειμένφ είναι καί τά ύπό τοΰ προφήτου Ά μώς περί τής 
άρετής τής δικαιοσύνης λεγόμενα, ή οποία πρέπει οπωσδήποτε νά δεσπόζη είς πάσης 
φύσεως έργασίαν, ή δέ έξ αύτής άμοιβή πρέπει νά είναι προϊόν τοΰ μόχθου, τόν 
όποιον καταβάλλει έκαστος, διότι «κακώς συλλεγόμενος πλοΰτος είναι κατάρα καί 
δέν είναι δυνατόν νά άποτελέση άπόλαυσιν διά τόν ιδιοκτήτην του»33. ’Απευθυνόμε
νος δέ πρός τούς κατά τοιοΰτον τρόπον πλουτοΰνταςό προφήτης, λέγει: «διά τοΰτο 
άνθ’ ών κατεκονδύλιζον πτωχούς, καί δώρα εκλεκτά έδέξασθε παρ’ αύτών, οί'κους 
ξεστούς ώκοδομήσατε, καί ού μή κατοικήσητε έν αύτοΐς, άμπελώνας έπιθυμητούς έφυ-

26. Σ οφ . Λώλη - Έ ν θ 5 άνωτέρω, σελ. 48.
27. Δημοσθ. Σαβράμη - Τό νόημα τής έργασίας - Άθήναι 1953, σελ. 33.
28. Δημοσθ. Σαβράμη - Ή  Έ ργασία κατά τόν Ά π . Παύλον - Έ ν θ ’ άνωτέρω, σελ. 18.
29. «Δίκαιοι είς τόν α’ιωνα ζώσι καί έν Κυρία) ό μισθός αυτών» (Σ ο φ . Σολ. ε, 15).
30. Κ. Α . Διαλησμά - Έ ν θ ’ άνωτέρω, σελ. 1625.
31. Γεν. κστ, 12, Ίώ 6 μ6, 12, Έκκλ. γ, 13.
32. Κ. Α. Διαλησμά - Έ ν θ ’ άνωτέρω, σελ. 1625.
33. Εύαγγ. Γ. Σ α δ δ ο π ο ύ λ ο ν  - Ένθ* Ανωτέρω, σελ. 26.
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τεύσατε, καί ού μή πίητε τόν οίνον αυτών»34. Ή  καταδυνάστευσή τών πτωχών είναι 
τό προσφιλέστερον θέμα τοΰ προφήτου, τήν όποιαν έν ούδεμία περιπτώσει δύναται νά 
συγχώρηση ό θεός. Είναι γεγονός δτι κατά τούς χρόνους του Ίεροβοάμ, κατά τούς 
όποιους εζησεν ό προφήτης, ή γη καί δ έξ αυτής πλοΰτος διενεμήθησαν άνίσως μέ 
άποτέλεσμα οι πτωχοί καί ot οίκονομικώς ασθενέστεροι νά διατελοΰν ύπό τήν κατα- 
πίεσιν τών όλίγων, οι δέ άγρόται, άφοΰ άπώλεσαν τούς αγρούς των, έδούλευον τούς 
μεγαλοκτηματίας τών πόλεων. Ούτω παρατηρεΐται σημαντική αύξησις τών άνέρ- 
γων, τών πτωχών καί τών ενεκα χρεών περιελθόντο)ν είς κατάστασιν δουλείας. Ή  
κατάστασις αύτή, συγκρινομένη μέ τήν χλιδήν, τόν εύθυμον καί πολυτελή έν γένει 
βίον τών πλουσίων, ήπείλει νά άνατρέψη έκ θεμελίων τό ’ Ισραηλιτικόν κράτος. Προσ
πάθεια έπιλύσεο)ς τοΰ δημιουργηθέντος κοινωνικού προβλήματος άπέτυχε, διότι οί 
άναλαβόντες αύτήν προσέκρουσαν είς τήν ίσχυράν άντίδρασιν τών πλουσίων, οί όποιοι 
ήσαν έναντίον πάσης έννοιας δικαίου καί υπέρ τής καταδυναστεύσεως τών άσθενε- 
στέρων τάξεων ύπό τών πλουσίων, διά τής έπιβολής τοΰ δικαίου τοΰ ίσχυροτέρου. 
Τοιαύτας εικόνας βλέπομε ν νά περιγράφουν μέ ζωηρότατα χρώματα οί σύγχρονοι 
τότε προφήται, οί όποιοι καί έκαυτηρίαζον μετά δριμύτητος τήν άγρίαν έκμετάλλευ- 
σιν τών πτωχών ύπό τών πλουσίοιν, ώς καί τήν διαστροφήν πάσης έννοιας δικαιο
σύνης35.

Ώ ς καί άνωτέρω έλέχθη, είς τόν κόσμον τής Παλαιας Διαθήκης συναντώμεν καί 
πρόσο)πα εύημεροΰντα καί ύψούμενα είς τόν παρόντα κόσμον, μολονότι διεκρίνοντο 
διά τήν άσέβειαν καί άμαρτωλότητά των. Τοΰτο δέ συμβαίνει πρός στιγμήν, διότι 
οί άνθρο)ποι ούτοι ταχέο)ς καταπίπτουν καί έξαφανίζονται, ώς συνέβη μέ τόν Φα
ραώ τής Αίγύπτου, τόν Γολιάθ, τόν Ά χαάβ καί πλείστους άλλους.

Ή  σπουδαιότης τής διατυπωθείσης άληθείας έπιβάλλει τήν παράθεσιν άντι- 
προσο)πευτικών τινων μαρτυριών έκ τής Παλαιας Διαθήκης, ένισχυουσών τά μέγι
στα τά άνοηέρω έκτεθέντα. Ούτως ό Μωυσής άναφέρει έν τψ Δευτερονομίψ (κεφ. 
κη) δτι: «Ό  υπακούω ν καί έκτελών πάσας τάς θείας έντολάς, άνθρωπος ή λαός, 
είναι εύλογημένος είς τά Ιργα του, είς τήν πόλιν, είς τόν άγρόν, είς τήν γυναίκα 
του, είς τά τέκνα του, είς τά προϊόντα του, είς τά θρέμματά του, είς τάς άποθήκας 
του, είς τούς πολέμους του, είναι σεβαστός καί θαυμαστός, δανείζει καί δέν δανεί
ζεται’ άρχει καί δέν άρχεται, ύψοΰται καί δέν καταπίπτει. Τουναντίον δέ, ό άπει- 
θών καί παραβαίνο)ν τάς θείας έντολάς, άνθρο)πος ή λαός, είναι έπικατάρατος είς τά 
Ιργα του, πτωχός, ασθενής, κατάχρεως, δυστυχής είς τήν γυναίκα του, είς τά τέ
κνα του, είς τάς φυτείας του, είς τά κτήνη του, είς τά ύπάρχοντά του ήττάται, περι- 
φρονειται, δανείζεται, ύποδουλοΰται, άδικειται, τυραννειται, συντρίβεται, έξαφανι- 
ζεται36.

Εκτενή λόγον περί τούτου κάμνει καί δ Δαβίδ είς τό Ψαλτήριόν του. Ψάλλων 
ό έστεμμένος ούτος ποιητής περί τοΰ δικαίου, λέγει δτι: «ήμην νέος καί έγήρασα 
καί δέν είδον είς τήν ζωήν μου ποτέ δίκαιον έγκαταλελειμμένον, ούτε τά τέκνα τοϋ 
δικαίου ψοηιοζητοΰντα»* περί δέ τοΰ αδίκου αναφέρει: «μή ζηλεύης τούς πονηρούς, 
μή μακαρίζης τούς παρανόμους, διότι, ώς δ γόρτος, ταχέως θά ξηρανθοΰν καί ώς οΐ 
βλαστοί τής χλόης ταχέθ)ς θά μαρανθούν»37. Ό  Κύριος δέ ώς παντογνώστης καί άλά- 
θητος έξετάζει καί διαχωρίζει τόν δίκαιον καί τόν ασεβή. Εκείνος δμως ό όποιος

34. Ά μώ ς ε, 11.
35. Βασ. Μ. Βέλλα - Θρησκευτικά! ποοσο>πικότητες της Π αλαιας Διαθήκης, Τόμος Α ',  

Άθήναι 1957, σελ. 150— 152,
86. Κ. Λ. Διαλησμα - "Ενθ* dvomoo), σελ. 1 «25·
37. Αντόθι, σελ. 1625 καί Ψαλμ. λς, 1-— 2.
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άγαπά τήν αδικίαν καί ένεργεΐ τό κακόν, δχι έξ άνθρωπίνης άδυναμίας, άλλ’ έξ έρω
τος πρός αύτήν, ούτος μισεί καί βλάπτει μόνον τόν εαυτόν του. Ούδείς ήμπορεϊ νά 
προξενήση είς ήμάς δλεθριώτερον καί καταστρεπτικώτερον κακόν, δσον ήμεΐς οί 
ίδιοι, δταν πράττωμεν τήν άμαρτίαν38. «Κύριος έξετάζει τόν δίκαιον καί τόν άσεβή, 
ό δέ αγαπών τήν άδικίαν μισεί τήν έαυτοϋ ψυχήν»39, λέει δ Δαυίδ. Τά αύτά έπι- 
σφραγίζει ούτος καί είς άλλον Ψαλμόν λέγων, περί μέν τών δικαίων δτι: «τήν έρη
μον γην μεταβάλλει δ Θεός είς λίμνας ύδάτων καί τήν άνυδρον είς ύδατόρρυτον καί 
κατοικίζει έκεΐ πεινώντας τούς δικαίους, οΐτινες, έχοντες τήν εύλογίαν, συνιστώσι 
πόλεις, σπείρουν άγρούς, φυτεύουσιν άμπελώνας, πολλαπλασιάζονται καί εύτυχοΰ- 
σιν είς πλουσίαν παραγωγήν καί είς άφθονίαν κτηνών», περί δέ τών αδίκων καί αμαρ
τωλών δ Θεός «μεταβάλλει τήν ποταμόρρυτον είς έρημον γην, τήν πλήθουσαν ύδά
των είς πολυδίψιον, τήν καρποφόρον είς άλμυράν καί άκαρπον, ένεκα τής κακίας τών 
κατοικούντων έν αύτή»40. Τέλος περί τών παρ’ αξίαν ύψουμένων, άλλά ταχέως κα- 
ταπιπτόντων καί έξαφανιζομένων λέγει τά εξής: «ΕΙδον τόν άσεβή ύπερυψούμενον 
καί έπαιρόμενον ώς τάς κέδρους τοΰ Λιβάνου. Καί παρήλθον' καί Ιδού ούκ ήν καί 
έζήτησα αύτόν καί ούχ εόρέθη ό τόπος αύτοΰ»41.

Καί είς τήν 4ην Ιντολήν τοΰ Δεκαλόγου, λέγουσαν «μνήσθητι τήν ήμέραν τών 
Σαββάτων άγιάζειν αύτήν. "Εξ ήμέρας έργα καί ποιήσεις πάντα τά Ιργα σου, τή 
δέ ήμέρα τή έβδομη Σάββατα Κυρίψ τω Θεώ σου»42, έπιβάλλεται δχι μόνον ή Εβδο
μαδιαία άνάπαυσις, άλλά καί ή έργασία, ή δποία, σύμφωνα μέ τούς γνωστούς λό
γους τοΰ Ψαλμωδοΰ, λέγοντος «άνέτειλεν δ ήλιος καί συνήχθησαν καί είς τάς μάν
δρας αυτών κοιτασθήσονται. Έξελεύσεται άνθρωπος έπί τό Ιργον αύτοΰ καί έπί τήν 
έργασίαν αύτοΰ έως έσπέρας»43, επρεπε νά διαρκή δλην τήν περίοδον τών έργασίμων 
ήμερων. Διά τής έν λόγψ έντολής, άφ’ ένός μέν έκδηλοΰται ή έκτίμησις πρός τήν 
έργασίαν, άφ’ ετέρου δέ καταπολεμείται ή άπολυτοποίησίς της. Έ  άνάπαυσις τοΰ 
άνθρώπου παρίσταται ώς άνάπαυσις κατά τόν Θεόν καί έν τψ Θεψ44.

Έκτος δμως τούτου, παρ’ Έβραίοις ύπήρχε καί σπουδαιότατος κοινωνικός θε
σμός, δ δποΐος έθέσπιζεν ευεργετικά μέτρα, τόσον διά τόν άνθρωπον, δσον καί διά 
τούς άγρούς, τήν λεγομένην άγρανάπαυσιν. Ό  θεσμός οδτος είναι τό άνά πάσαν έ- 
πταετίαν έορταζόμενον «Σαββατικόν ετος» ή ετος άφέσεως45. Σκοπός τοΰ έπιβληθέν- 
τος τούτου μέτρου ήτο ή έξασφάλισις τής γονιμότητος κατά τά έπόμενα ετη, δι’ αύτό 
άπηγορεύετο ή πάσης φύσεως σπορά, ή καλλιέργεια τών άμπέλων, ώς καί ή συγκο
μιδή τών διαφόρων προϊόντων τής γής, τά δποΐα ήμποροΰσαν νά λαμβάνουν οΐ πτω
χοί, ώς καί αύτά τά ζώα. "Ενεκα δέ τής μή καλιλεογείας τής γής κατά τό ετος 
αύτό άνεστέλλετο ή πληοωμή τών διαφόρων χρεών τών δμοφύλων, διά τοΰτο ώνο- 
μάσθη καί ετος άφέσεως46.

Πλήν τοΰ Σαββατικοΰ έτους ύπήρχε καί τό Ίωβηλαΐον, δπου άνά παν πεντηκο
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στόν ϊχοζ έωρτάζετο καί ήτο άφιερωμένον είς τόν Κύριον. Κατ αύτό, έκτός των 
άλλων, Ιπεβάλλετο καί ή άνευ άποζημιώσεως άπόδοσις κληρονομικών κτημάτων είς 
τούς πρώην κατόχους των, τά όποια είχον άπαλλοτριωθή κατά τό παρελθόν. Επο
μένως πάσα πώλησις δέν ήτο άλλο τι, εί μή ένοικίασις. Οί διά τών θεσμών τούτων 
έπιδιωκόμενοι κοινωνικοί σκοποί ήσαν σπουδαιότατοι, διότι δχι μόνον ό ’ Ισραήλ άν- 
τελαμβάνετο δτι ό Θεός ήτο ό πραγματικός κύριος τής γης, άλλ’ έτίθετο συγχρόνως 
καί φραγμός είς τήν υπερβολικήν άπληστίαν τών πλουσίων καί είς τήν μεγάλην 
ιδιοκτησίαν. Τέλος δι’ αύτών έπροστατεύετο ή διαρκής πενία πολλών οίκογενειών 
καί φυλών καί έκαλλιεργοΰντο αί άρεταί τής όλιγαρκείας καί τής φιλαδελφίας47.

Τήν άξίαν τής έργασίας έν τή Παλαιφ Διαθήκη ιδιαιτέρως τονίζει ό Σολομών, 
6 όποιος έπί τής έποχής τής βασιλείας του δημιουργεί ενα άξιοθαύμαστον πολιτισμόν. 
Ούτως, έκτός τής γεωργίας καί κτηνοτροφίας, οι Ίσραηλιται καταγίνονται καί είς 
άλλα έπαγγέλματα, ή δέ ύπό τοΰ Σολομώντος άναπτυχθεΐσθα μεγίστη οίκοδομική 
δραστηριότης ε'ίλκυσεν είς τήν Ιερουσαλήμ πλήθος έργατικών χειρών48. ’Αξιόλογος 
είναι έπίσης καί ή προσπάθεια άποκτήσεως περιουσίας, ή όποία είχεν άποβή ό βα
σικός σκοπός τής οικονομικής δραστηριότητος τών ’ Ισραηλιτών, ή δέ άνάπτυξις τοΰ 
έμπορίου είχεν ώς άμεσον έπακόλουθον τήν άνάπτυξιν τής ναυτιλίας καί τήν έντα- 
τικήν καλλιέργειαν τής γης πρός παραγωγήν σιτηρών καί έλα ίου49. Ούτως ή γεωρ
γία καί τά προϊόντα της προσλαμβάνουν μεγάλην σπουδαιότητα. Οδτος είς τάς Πα
ροιμίας του μετά δριμύτητος επίτιμα τούς φυγοπόνους καί όκνηρούς καί λέγει: «Γθι 
(πήγαινε) έπί τόν μύμηκα, ώ όκνηρέ, καί ζήλωσον ίδών τάς δδούς αύτοΰ καί γίνου 

σοφώτερος» καί «πορεύθητι πρός μέλισσαν καί μάθε ώς έργάτις (έργατική) έστι, τήν 
δέ έργασίαν ώς σεμνήν ποιείται»50. ’Απευθυνόμενος δηλαδή ό Σολομών πρός τόν 
όκνηρόν άνθρωπον, τόν προτρέπει νά μιμηθή, άφ’ ένός μέν τό παράδειγμα τοΰ μύρ- 
μηκος, δ όποιος κατά τό θέρος «προπαρασκευάζει τήν ένιαύσιον τροφήν του, πληρών 
τάς άποθήκας του έν τώ χρόνο) τοΰ θερισμοΰ». ώστε νά γίνη ούτος φιλοπονώτερος 
έκέίνου, άφ’ έτέρου δέ τήν λίαν έργατικήν μέλισσαν, ή όποία «καίτοι ώς πρός τήν 
σωματικήν δύναμιν είναι άσθενής, προήχθη δμιος διά τής σοφής έργασίας της»51. 
Ούτο)ς, έάν είναι άοκνος «θά είσρέιοσιν είς τόν οίκον του άενάως τά εισοδήματα καί 
θά αύτομολήση φεύγουσα άπό αύτόν ή πτωχεία, ώς δειλός έπιδρομεύς»52.

Συνεχίζο)ν είς τάς Παροιμίας 6 σοφός βασιλεύς τόν ελεγχον τών όκνηρών, λέ
γει: «έπιθυμίαι όκνηρόν άποκτενουσιν" ού γάρ προαιροΰνται αί χεΐρες αύτοΰ ποιεΐν 
τι»53, ένψ άλλαχοΰ άναφέρει: «προφασίζεται καί λέγει δ όκνηρός λέων έν ταΐς δδοΐς, 
έν δέ ταΐς πλατείαις φονευταί»54 καί «ώσπερ θύρα στρέφεται έπί τοΰ στρόφιγγος, οδ- 
τιος όκνηρός έπί τής κλίνης αύτοΰ»55. Όμιλών δ Σολομών καί είς άλλας σελίδας τών 
έργο)ν του ύπέρ τής έργασίας καί εναντίον τής όκνηρίας, λέγει τά έξης: «άγαθών 
πόνων καρπός εύκλεής»56, δηλαδή 6 άνθριοπος, ό όποιος έργάζεται καί μοχθεί μέ ει
λικρίνειαν καί έντιμότητα θά εχη ώς δικαίαν άνταμοιβήν καρπούς άνταξίους, καρ-

47. Παν. Ί .  Μπρατσιιότου - ’Έ νθ’ ανωτέρω, σελ. 31.
48. Αίιτόθι, σελ. 9
49. Αυτόθι, σελ. 10. ί
00.
51.

Παροιμ. στ, 6— 11.
Κ. Α. Διαλησμα - ’Έ νθ’ Ανωτέρω, σελ. 1644.

52. Αυτόθι, σελ. 1645. Ί
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πούς ευκλεείς. Τό απαραίτητον της έντιμότητος καί ειλικρίνειας έν τή έργασία έξαί- 
ρζι καί αλλαχού 6 Σολομών. ’Αποτέλεσμα αύτής θά είναι ή έκ μέρους τοΰ θεοΰ δί
καια άνταπόδοσις. Ούτως είς τάς Παροιμίας αναφέρει: «δς φυτεύει συκήν φάγεται 
τούς καρπούς αύτής»37.

Ά λλά τήν δκνηρίαν, κατά τόν Σολομώντα, συνοδεύει πολλάκις ό ύπέρμετρος 
έγωϊσμός τών άγαπώντων αύτήν ανθρώπων, οί όποιοι προτιμοΰν νά στερηθούν και 
αύτοΰ τοΰ έπιουσίου, παρά νά έργασθοΰν είς εύτελή ή αναξιοπρεπή κατ’ αύτούς έρ
γασίαν. Τοΰτο δμως είναι παραφροσύνη, διότι «6 έργαζόμενος τήν έαυτοΰ γήν έμ- 
πλησθήσεται άρτων, οί δέ διώκοντες μάταια ένδεεΐς φρένων»58 καί «ό έργαζόμενος 
τήν έαυτοΰ γήν πλησθήσεται άρτων, δ δέ διώκων σχολήν πλησθήσεται πενίας»59. 
Δηλαδή έκείνος, δ όποιος μέ επιμέλειαν καλλιεργεί τήν γήν θά Ιχη άφθονίαν τρο
φών, έκείνος δέ δ όποιος αποφεύγει τήν έργασίαν θά εχη ώς άχώριστον σύντροφον 
τήν πενίαν. 'Όταν δέ ή πενία είναι αποτέλεσμα δχι φυσικόν, άλλά συνέπεια τής ο
κνηρίας καί τής άργίας, τότε αύτή ασφαλώς θά Ιχη άχώριστον σύντροφον τήν κα
κίαν, διότι κατά τόν σοφόν Σειράχ «πολλήν κακίαν έδίδαξεν ή αργία», ένώ δ ίδιος 
συμβουλεύει «μή μισήσης έπίπονον έργασίαν καί γεωργίαν άπό 'ϊψίστου έκτισμέ- 
νην»61. Συνιστών δέ δ Σειράχ τήν προτίμησή οίασδήποτε έργασίας άντί τής κενοδο
ξίας καί τής ένεκα ταύτης έλλείψεως καί τοΰ άρτου άκόμη, λέγει: «κρείσσων έρ
γαζόμενος έν πάσιν, ή περιπατών ή δοξαζόμενος καί άπορών άρτων»62.

Πάντως άπό τών χρόνιον τοΰ Σολομώντος καί έντεΰθεν παρατηροΰμεν τήν υ- 
παρξιν κοινωνικού προβλήματος διά τής διακρίσεως πλουσίων καί πτωχών. Ούτως 
ο! μέν πλούσιοι συνεκέντρωνον είς χειρας των μεγάλα καί εύφορα τμήματα τής γής, 
οί δέ πτωχοί καί άλλοτε έλεύθεροι γεωργοί έδούλευον υπό τόν μεγαλοκτηματίαν. Τό
τε ήρχισε νά παρατηρήται αδξησις τών άκληρων καί τών ένεκα πτωχείας περιελ- 
θόντων είς κατάστασιν δουλείας, οί όποιοι έτρέποντο πρός τάς πόλεις διά τήν έξεύ- 
ρεσιν έργασίας. Τοΰτο βεβαίως είναι μελανόν σημεΐον τής έποχής καί άποτελει δ- 
πωσδήποτε παραφωνίαν πρός τήν διδασκαλίαν τής Παλαιάς Διαθήκης, ή όποία άπό 
τών πρώτων γραμμών της άποδίδει ιδιαιτέραν τιμήν πρός τήν έργασίαν, ένφ διά 
τής διαμορφωθείσης καταστάσεως είς τούς κόλπους τοΰ ’ Ισραήλ άποδεικνύεται δτι 
μικρά μειοψηφία πλουσίων καταπατεί κάθε έννοιαν δικαίου καί, άποβαλοΰσα πάντα 
ηθικόν χαλινόν, προσπαθεί, διά τής καταπιέσεως τών πτωχών καί άσθενεστέρων καί 
διά τής διαρπαγής τής πενιχρας περιουσίας τιον, νά εχη τήν έξουσίαν είς χειρας της, 
δπότε ή έργασία θά ήτο έργον τών αδυνάτων, οί δέ Ισχυροί θά έζων είς βάρος αύτών. 
Ουτω παρατηρεϊται πλήρης διαστροφή τοΰ δικαίου, άνίερος έκμετάλλευσις τών πτω
χών καί γενική έξαχρείωσις τών πάντων. 'Όλα αύτά είναι συμπτώματα φοβέρας κα- 
ταπτώσεως, υποβιβάζουν είς βαθμόν μέγαν τόν ύψηλόν σκοπόν τής ύπό τοΰ Δημι- 
ουργοΰ εύλογηθείσης έργασίας καί, παρά τήν στηλίτευσίν των ύπό τών Προφητών 
τής έποχής έκείνης, δχι μόνον δέν κάμπτεται ή σκληρότης πολλών πλουσίων, άλλά 
τούναντίον έπιτείνεται δ σάλος, μέ άποτέλεσμα νά υποδαυλίζεται b κοινωνικός ανα
βρασμός63.

Παρά ταΰτα δμιος ή Μωσαϊκή Νομοθεσία σοφάς διατάξεις καί θερμάς παραινέ
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σεις είχεν υπέρ τών πτωχών. Κύριον ιδανικόν τοΰ Νόμου ήτο ή παντελής έξάλειψις 
τής πενίας. Ό  πτωχός έν τή Παλαιά Διαθήκη, δημιούργημα καί αύτός τοΰ Θεοΰ, 
άπολαύει τών αύτών προνομίων μέ τούς πλουσίους64. Μία γωνία τοΰ άγροΰ Ιπρεπε 
νά παραμείνη αθέριστος διά τούς πτωχούς. Έκτός τούτων καί πολλάς άλλας διευκο
λύνσεις παρεϊχεν ό Νόμος είς τούς πτωχούς ώς ή άπαγόρευσις ένεχυρασμοΰ τοΰ χει- 
ρομύλου των καί τών ίματίων τών χηρών65.

Είς τό τέλος τών Παροιμιών του ό Σολομών απευθύνει Ιπαινον πρός κάθε ένά- 
ρετον καί φιλόπονον γυναίκα, ή δποία διαρκώς έργάζεται διά τήν εύημερίαν καί 
εύπρέπειαν τών μελών τής οίκογενείας της, ώς καί διά τήν καθαριότητα καί άπόλυ- 
τον τάξιν τοΰ οί'κου της, τόν όποιον «δέν θά ί'δης στάζοντα, άλλά στεγνόν καί έν κα- 
θαριότητι». «Μακαρία ή τοιαύτη γυνή, λέγει. Εύτυχής ό άνήρτης. Έπαινέσητε τήν 
τοιαύτην συζυγίαν' ή φήμη αύτών άς κυκλοφορή είς τάς συναναστροφάς»64. Ή  Ιδανική 
γυναίκα, λέγει δ Σολομών, «έγεύσατο δτι καλόν έστι τό έργάζεσθαι, καί ούκ άπο- 
σβέννυται ό λύχνος αύτής δλην τήν νύκτα»67. Επειδή δηλαδή έπείσθη καί έξ Ιδίας 
άντιλήψεως διεπίστωσεν δτι είναι καλόν τό νά έργάζεται έκαστος, παρατείνει πολ- 
λάκις τήν έργασίαν αύτής καί κατά τάς νυκτερινάς ώρας, διατηροΰσα άναμμένον τόν 
λύχνον αύτής καί άγρυπνοΰσα, δταν ή άνάγκη τό άπαιτή καθ’ δλην τήν νύκτα68.

Έ ξ δλων τών άνωτέρω δύναται νά κατανοηθή σαφώς ή θέσις τής έργασίας έν 
τή Παλαια Διαθήκη καί νά διαπιστωθή δτι, έπιβληθείσα αΰτη, ώς ειπομεν, είς τούς 
πρωτοπλάστους μετά τήν άμαρτίαν ώς ποινή, ώς βιοπάλη, άπέβη ύστερον εύλογία 
Θεοΰ, προάγουσα καί ήθικοποιοΰσα τόν άνθρωπον.

’ Ιδιαιτέρα μνεία γίνεται είς τήν Παλαιάν Διαθήκην καί περί τών τεχνών καί 
έπαγγελμάτων. Ούτως ό Σειράχ είς τήν Σοφίαν του τιμα τάς τέχνας καί γράφει περί 
τών τεχνιτών δτι «πάντες οΰτοι είς χείρας αύτών ένεπίστευσαν καί έκαστος έν τφ 
Ιργψ αύτοΰ σοφίζεται. ’Άνευ αύτών ούκ οίκισθήσεται πόλις καί ού παροικήσουσιν 
ούδέ περιπατήσουσιν»69. Τιμών δέ οδτος τήν γεωργικήν έργασίαν, λέγει δτι: «δ έρ- 
γαζόμενος γήν ανυψώνει θημωνιάν αύτοΰ»70. Ή  άσκησις τής γεωργικής έργασίας 
ύπό τών ’ Ισραηλιτών, οχι μόνον μαρτυρεΐται είς δλην σχεδόν τήν Παλαιάν Διαθή
κην, άλλ’ άποδεικνύεται καί έκ θρησκευτικών έορτών, έχουσών, σύν τοΐς άλλοις, καί 
γεωργικόν χαρακτήρα ώς π.χ. ή έορτή τής σκηνοπηγίας, ή όποία θεωρείται καί ώς 
ευχαριστία τής ίσραηλιτικής κοινότητος διά τήν συντελεσθεΐσαν συγκομιδήν, άλλά 
καί ώς παράκλησις πρός τόν Θεόν, δπο>ς καταπέμψη τήν βροχήν κατά τόν μήνα ’ Ο
κτώβριον καί καταστή ικανή ή γή πρός βλάστησιν καί γεωργίαν71, καί ή έορτή τών 
Πρωτογεννημάτων, κατά τήν όποιαν ήσαν εύχαριστημένοι διά τόν τρυγητόν. Κατά 
τόν πρώτον δέ τρυγητόν προσέφερον τά πρωτογεννήματα72.

Περί τής άσκήσεως ύπό τών ’ Ισραηλιτών είς εύρεΐαν κλίμακα τής γεωργικής 
έργασίας πληροφορούμεθα καί έκ διαφόρο>ν ευρημάτων, ώς τών έλαιοτριβείων καί
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τών ληνών, τά όποια μάς λέγουν δτι ούτοι έκαλλιέργουν τούς άγρούς, τούς κήπους, 
τούς αμπελώνας καί έπεριποιοΰντο τούς έλαιώνας73.

Τά άνωτέρο» μας πληροφορούν γενικώς δτι οί Ίσραηλιται, μεταβάντες έκ τής 
νομαδικής είς τήν γεωργικήν ζωήν, συνεδέθησαν πλέον στενώς μετά τής γης. Διά 
τής άναπτύξεως τής γεωργίας, όχι μόνον προήγαγον τήν ζωήν των, άλλ’ ήρχισαν 
νά σχηματίζουν καί ιδιοκτησίαν74 και νά έξελίσσωνται ούτως έκπολιτιστικώς κα! 
κοινωνικώς. Ή  γεωργική έργασία άλλωστε άπήτει έλευθέραν ιδιοκτησίαν γής, διά 
τοΰτο καί έδόθη είς τούς Εβραίους «ή είς τόν Θεόν κυριαρχική δικαιώματι άνήκουσα 
γή τής επαγγελίας»75. Ό  λαός μετά ταΰτα συνεδέετο άναποσπάστοις μετ’ αύτής. Κα
τά τήν Μωσαϊκήν μάλιστα Νομοθεσίαν ή ιδιοκτησία ήδύνατο νά μεταβιβασθή είς 
τούς απογόνους καί ήτο αναπαλλοτρίωτος. Τό άναπαλλοτρίωτον τής οικογενειακής 
ιδιοκτησίας έπροστατεύετο διά σειράς διατάξεων τής Μωσαϊκής Νομοθεσίας76.

Είς άλλα δμως βιβλία τής Παλαιας Διαθήκης συνιστάται ή είδίκευσις τής έργα
σίας. Οΰτως, έ μέν Σολομών είς τάς Παροιμίας λέγει δτι οί ειδικευμένοι τεχνΐται θά 
παρασταθοΰν ενώπιον βασιλέιον' «δρατικόν άνδρα καί όξύν έν τοΐς Ιργοις αύτοΰ βα- 
σιλεΰσι δει παρεστάνται καί μή παρεστάναι άνδράσι νωθροΐς»77, δ δέ Μωϋσής είς τό 
βιβλίον τής Εξόδου δμιλεΐ διά τήν άνωθεν φώτισιν, τήν όποιαν Ιλαβον οί Ίσραηλΐ- 
ται, ώστε πάντα τά εργα τοΰ Άγίου θεοΰ νά έπιτελοΰν καί δλα τά έπαγγέλματα νά 
άσκοΰν' «καί ένέπλησεν αυτούς σοφίας, συνέσεως, διανοίας, πάντα συνιέναι ποιήσαι 
τά εργα τοΰ 'Αγίου, καί τά ύφαντά καί ποικιλτά ύφάναι τφ κοκκίνψ καί τή βύσσω, 
ποιεϊν π&ν εργον άρχιτεκτονίας, ποικιλίας»78. .

Χαρακτηριστικόν έν προκειμένψ είναι και τό γεγονός δτι ό πατήρ παρ’ Ίσραη- 
λίταις έμάνθανεν είς τά τέκνα του, είτε τήν ίδικήν του τέχνην, είτε τήν καλλιέργειαν 
τής γης79· ’Άλλωστε οί Ίσραηλιται καθ’ δλας τάς περιόδους τής Ιστορίας είναι 
γνωστοί ώς έργαζόμενοι καί άσκοΰντες διάφορα έπαγγέλματα. Ούτως άρχικώς τούς 
γνωρίζομεν ώς νομάδας, άσκοΰντας τήν κτηνοτροφίαν, άργότερον, δταν έγκατεστά- 
θησαν είς τήν Παλαιστίνην, ώς δημιουργούς τής γεωργίας καί τοΰ έμπορίου. Είς 
τήν προσπάθειαν δέ αύτήν συνέβαλε καί τό γεγονός δτι είς τήν Παλαιστίνην οί Ισ- 
ραηλΐται, έλθόντες έκ τής έρήμου, ευρον λαόν γνωρίζοντα τήν γεωργίαν, τήν καλ
λιέργειαν τών όπωροφόρων δένδρων, ώς καί τήν πολεμικήν τέχνην80. Είς τούς νομά
δας δέν ύφίσταται κοινωνικόν πρόβλημα, διότι ή έρημος έξίσωνε τούς παντας, τα 
δέ αγαθά της ήσαν τόσον ολίγα, ώστε δέν ήτο δυνατή ή ΰπαρξις τάξεων81. Η κυρία 
άπασχόλησίς των ήσαν τά ποίμνια, διά τήν άπόκτησιν τής τροφής καί τοΰ ΰδατος 
τών οποίων Ιζιον βίον πλάνητα. Τροφή των ήτο τό γάλα, τό όποιον διετήρουν είς 
άσκούς. Γνίοστή είναι είς αυτούς καί ή παρασκευή διαφόρων προϊόντων τοΰ γάλα
κτος. Πολλά επίσης είναι καί τά πρόσωπα τής Παλαιας Διαθήκης, τά δποΐα  ̂μάς 
πληροφορούν δτι οί Εβραίοι ήγάπων τήν έργασίαν. Ό  ’Αβραάμ, δ Λώτ καί οί̂  πε- 
ριξ αύτών άναπτύσσουν τήν κτηνοτροφίαν, ό Ιακώβ πλησίον τοΰ θείου του Λαβαν

73. Baer. Μ. Βέλλα - Θρησκευτικά! Προσωπικότητες τής Παλαιας Διαθηκης - Ενθ’ ανω
τέρω, σελ. 19.

74. Αίιτόθι, σελ. 223.
75 Παν. Ί .  Μπρατσιώτου - Έ ν θ ’ Ανώτερο», σελ. 24.
7Γ>. Αυτόθι, σελ. 25.
77. Παροιμ. κβ, 29.
78. Έ ξόδ . λε, 35.
79. Β ασ. Μ. Βέλλα - 'Εβραϊκή ’Αρχαιολογία - Έ ν θ ’ Ανωτέρο», σελ. 105.
80. Batf. Μ. Βέλλα - Θρησκευτικά! προσωπικότητες τής Παλ. Διαθήκης - Έ ν θ ’ Ανωτέρω,

σελ. 100.
81. Βασ. Μ. Βέλλα - Εβραϊκή ’Αρχαιολογία - Έ ν θ ’ ανωτέρω, σελ. 29.



έργάζεται, οί Προφήται ήσαν, ειτε ποιμένες, είτε γεωργοί κ.ο.κ. Είναι γνωστόν τέ
λος είς τήν Παλαιάν Διαθήκην δτι έπεδόθησαν καί είς διάφορα άλλα έπαγγέλματα 
έν Παλαιστίνη, ώς καί ε!ς τό έμπόριον. Οΰτως, ενεκα του χαλκού, ό όποιος ήτο γνω
στός έν Παλαιστίνη άπό τής γ ' χιλιετηρίδος, του χρυσοϋ καί του άργύρου, καθίστα
ται δυνατή ή άνάπτυξις διαφόρων τεχνών. Διά τής μεταλλουργίας κατασκευάζονται 
διάφορα άντικείμενα, όνομαστά διά τήν ποικιλίαν τών σχημάτων, τήν συμμετρίαν 
τής κατασκευής καί τήν λεπτότητα τής μορφής. ’Ά ξια  Ιδιαιτέρας σημασίας ήσαν τά 
διάφορα κοσμήματα έκ χρυσού καί άργύρου, ώς καί τά έκ χαλκού άντικείμενα πρός 
ίκανοποίησιν τών διαφόρων άναγκών τής ζωής καί τά δπλα.

Εκτός δμως του μεταλλουργού καί ό κεραμεύς κατασκευάζει άξιόλογα άντικεί- 
μενα, ώς δοχεία, πινάκια, λυχνίας κλπ., ό ξυλουργός συντελεί είς τήν άνοικοδόμη- 
σιν πόλεων καί οικιών82, ό δέ ύφαντουργός παρουσιάζει πολυχρώμους κεντητάς έν- 
δυμασίας, συμπαθείς τότε είς τούς προύχοντας καί ήγεμόνας τής Παλαιστίνης, γνω- 
στάς καί έκ τής Παλαιάς Διαθήκης83. Τέλος γνωστά ήσαν τότε καί τά έπαγγέλματα 
τοΰ κουρέως καί του ύποδηματοποιου84.

Κατά τήν διάρκειαν τής Βαβυλωνίου αιχμαλωσίας παρατηρεΐται μία κάμψις 
είς τήν δραστηριότητα τών Ιουδαίων, όφειλομένη βασικώς είς τάς δυσχερεστάτας 
σϋνθήκας ύπό τάς όποιας έζων οδτοι. Κατά τάς πρώτας μάλιστα ήμέρας ή διαβίω- 
σίς των έν γένει ήτο σκληρά, άφου, κατά μαρτυρίαν του Ιεζεκιήλ85, έστεροϋντο ά 
κόμη καί αυτών τών μέσο^ν συντηρήσεως. Μέ τήν πάροδον όμως όλίγου χρόνου ήρ- 
χισαν νά άναπτύσσουν δραστηριότητα τόσον άξιόλογον, ώστε άπέβησαν σημαντικοί 
παράγοντες τής οικονομικής ζωής τής Βαβυλώνος, καταλαβόντες μάλιστα καί δη
μόσια αξιώματα86. Σημαντικάς έπιτυχίας είχον τότε είς τό έμπόριον.

Ώ ς μαρτυρεί 6 Ιερεμίας87, οί έν τή αιχμαλωσία εύρισκόμ:νοι ’ Ιουδαίοι ήδύ- 
ναντο νά έχουν καί ιδιοκτησίαν, διά τούτο καί ό προφήτης τούς παροτρύνει νά κτί
σουν οίκίας καί νά καλλιεργήσουν άγρούς. Αί πληροφορίαι αύταί, ώς και τό γε
γονός δτι πολλοί έξ αύτών κατά τά πρώτα ετη τής έπιστροφής ’ Ιουδαίων έκ τής 
αίχμαλο)σίας άπέστελλον διαφόρους δωρεάς είς τά Ιεροσόλυμα88, μάς έπιτρέπουν 
νά συμπεράνωμεν άσφαλώς δτι οί ’ Ιουδαίοι, παρ’ δλας τάς έν τή αίχμαλο>σία δυσχε- 
ρείας, έθεώρησαν τήν έργασίαν ώς νόμον ίερόν του Ύψίστου καί τό μόνον μέσον έ- 
πιβιώσεώς των κατά τάς δυσκόλους καί πλέον κρίσιμους στιγμάς, τάς όποιας διήρ 
χοντο ώς φυλή.

Κατά τούς μετά τήν αιχμαλωσίαν χρόνους δέν εχομεν έπαρκεις πληροφορίας 
διά τήν έν γένει κοινωνικήν έξέλιξιν του Ίουδαϊκοϋ λαοϋ. Πάντως, λόγω τών κατα
στροφών πού έπηκολούθησαν μετά τήν κατάρρευσιν τοΰ κράτους, παρατηροΰμεν έξά· 
πλωσιν τών ’ Ιουδαίων, άλλά καί συντονωτέραν έπιδοσίν των είς τό έμπόριον89. Έκτος 
τής συντόνου άσκησεο)ς τοΰ έμπορίου, οί ’ Ιουδαίοι μετά τήν βαβυλώνιον αιχμαλω
σίαν κατο>ρθωσαν διά τής έργασίας των νά άναστηλώσουν τά έκ τών καταστροφών 
είς 'Ιεροσόλυμα έρείπια.

Τέλος είς άλλα σημεία τής Παλαιάς Διαθήκης τιμητικός λόγος γίνεται καί πε

82. Βασ. Μ. Βέλλα - ΘρησκεντικαΙ Προσο)πικότητες τής Παλ. Διαθήκης * ’Ένθ* άνοτέρω ,
σελ. 20.

83. Γεν. λζ, 3. .
84. Βασ. Μ. Βέλλα - ’Έ νθ ’ άν(»τέρο>, σελ. 21.
85. Ίεζ . δ, 10. ■ '
8ί5. Βασ. Μ. Βέλλα - ’Έ νθ’ Λνοτέρο), σελ. 272. "
87. Ίερ . λς, 5. '
88. Ζαχ. S, 10 έξ., Β ' "Εσδρ. η, 25, Νεεμ ζ. ί)Π.
89. Παν. Ί .  Μδρατσίίήτου - ’Έ νθ ’ άνοτέρο), σελ. 13. ·■



ΜΡΩΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ»

ρί τής πνευματικής έργασίας. Ούτως ό Σολομών λέγει είς τόν ’Εκκλησιαστήν: «και 
περισσόν έξ αυτών, υίέ μου, φύλαξαι του ποιήσαι βιβλία πολλά ούκ έστι πειρασμός, 
καί μελέτη πολλή κόπωσις σαρκός»90.

Πριν δμως κλείσωμεν τό κεφάλαιον περί τής θέσεως τής έργασίας είς τήν Πα- 
λαιάν Διαθήκην, σκόπιμον κρίνομεν, δπως έκθέσωμεν όλίγά τινα περί τών δούλων 
έν τή θεοκρατική Ιουδαϊκή κοινψνία.

β) 'Ο θεσμός τής δουλείας έν τή Παλαΐφ Διαθήκη

Μολονότι είς τόν Μωσαικόν Νόμον δέν θά διακρίνη τις έντολάς πρός τούς ’ Ιου
δαίους, δπως καθιστούν δούλους τούς έχθρούς των, έν τούτοις ύπήρχον δούλοι καί είς 
τήν κοινωνίαν αύτήν, άπαντώντες ήδη άπό τής έποχής τών Πατριαρχών (Έλεά- 
ζα ρ )91, όλιγώτεροι δμως είς αριθμόν άπό τούς έν τφ έθνικφ κόσμφ υπάρχοντας. Πάν
τως χωρία τής Παλαιας Διαθήκης μάς όμιλοΰν περί τής αγοράς τών δούλων92. Ή  
ΰπαρξις διατάξεων περί δουλείας είς τόν Μωσαϊκόν Νόμον δέν ώφείλετο είς πρόθε- 
σιν τοΰ νομοθέτου νά θεσμοθετήση αύτήν διά πρώτην φοράν είς τήν ίουδαϊκήν κοι
νωνίαν, άλλά μάλλον είς τό γεγονός δτι ή δουλεία προϋπήρχεν είς τά περιβάλλοντα 
τόν Ίσραηλιτικόν λαόν Ιθνη. Οί τρόποι κατά τούς όποιους δ ’ Ιουδαίος ήτο δυνατόν 
νά ύπαχθή είς κατάστασιν δουλείας εύρίσκοντο ώς έπί τό πλεΐστον έν πλήρει άρμο- 
νία πρός τά επικρατοΰντα ήθη είς δλα τά εθνη τής άρχαιότητος. Πρός έξόφλησιν 
τών χρεών των οί πτωχοί ήδύναντο νά πωλοΰν τά τέκνα των, τό σώμα των ή καί τήν 
σύζυγόν των, οί δέ λησταί, πρός ίκανοποίησιν τών παθόντων καί έφ’ δσον δέν ήτο 
δυνατή ή έπιστροφή τής ύπ’ αύτών άρπαγείσης ξένης περιουσίας, ήδύναντο νά π<ο- 
λώνται οί ϊδιοι93. .

Κρίνοντες γενικώς τήν κατάστασιν τών δούλων είς τήν ιουδαϊκήν κοινωνίαν καί 
συγκρίνοντες αύτήν πρός τήν κατάστασιν είς άλλας συγχρόνους πρός αύτήν κοινω
νίας, δυνάμεθα νά εϊπωμεν οτι αύτη ήτο περισότερον άνεκτή καί καλλίτερα τών άλ
λων δούλων, διότι ύστερον άπό ώρισμένον διάστημα άπηλευθεροΰντο. Δέν πρέπει άλ
λωστε νά παροραθή καί τό γεγονός, δτι κατά τήν έποχήν έκείνην μόνον ή Παλαιά 
Διαθήκη ώριζε τήν ισότητα έναντι τοΰ Θεοΰ πάντων τών άνθρώποιν, άφοΰ δλοι είναι 
δημιουργήματα πλασθέντα ύπ’ Αύτοΰ «κατ’ είκόνα καί όμοωσιν»94. Ή  Εβραϊκή νο
μοθεσία είχε λάβει πρόνοιαν διά τήν προστασίαν τών δούλων έκ τής τυχόν σκληρό- 
τητος τών κυρίων, θεσπίσασα δίκαιον τοΰ δούλου95. Ούτως είς τούς κυρίους, οί όποιοι 
σκληρώς μετεχειρίζοντο τούς δούλους των έπέβαλλεν αύστηράς ποινάς, τούς δέ δού
λους έκήρυσσεν έλευθέρους, είς περίπτωσιν πού ή σκληρότης αύτή είχεν ώς έπακό- 
λουθον τήν άπώλειαν τής σωματικής άκεραιότητός των. Σχετικώς περί τούτου άνα- 
φέρει τό βιβλίον τής ’Εξόδου τά εξής: «Έάν δέ άλλην λάβη έαυτφ, τά δέοντα καί 
τόν ιματισμόν καί τήν ομιλίαν αύτής ούκ αποστερήσει» καί «πέντε μοχλούς τφ στύ- 
λψ τφ ένί κλίτει τής σκηνής τφ δευτέρψ, καί πέντε μοχλούς τφ στύλω τώ όπισθίψ 
τφ κλίτει τής σκηνής τφ πρός θάλασσαν»96. Τό αύτό βιβλίον έπίσης μάς πληροφο
ρεί δτι ό φόνος τών δούλων παρ’ ’ Ισραήλ άπηγορεύετο, οί δέ παραβάται έτιμωροΰν- 
το, έκτός έάν ό θάνατος έπήρχετο μίαν ημέραν μετά τήν κακοπο'ησιν97.

90. Έκκλησ. ι6, 12.
91. Βασ. Μ. Βέλλα - ’Έ νθ’ Ανωτέρω, σελ. 109.
92. ’ Λμώς α, 19 και ’ Ιεζεκ. κζ, 13.
93. Παν. Δημητροπούλου - ’Έ νθ’ Ανωτέρω, θεολογία, τόμος ΛΑ (1960), σελ. 29.
94. Γεν. α , 26.
9Γ>. Έ ξόδ . κα, 1 έξ., Δε\»τερ. ιε, 12 έξ.
96. Έ ξόδ . κα, 10 καί κς, 27, Δεχιτεο. γ, 16.
97. Έ ξόδ . κα, 26.



Ό  δούλος άκόμη ήδύνατο νά έναγάγη διά σκληρότητα τόν κύριόν του εις τό 
οικαστήριον98. Ό  Σειράχ έπίσης, τονίζων τήν ανάγκην έκδηλώσεως πνεύματος ά- 
γάπης πρός αύτούς, λέγει: «μή κάκωσης οίκέτην έργαζόμενον έν άληθεία, μηδέ μί
σθιον διδόντα ψυχήν αύτοΰ’ οίκέτην συνετόν άγαπάτο) σου ή ψυχή, μή στέρησης 
αύτόν έλευθερίας»99. Επίσης 6 νόμος προέβλεπε καί διά τήν έξαγοράν τοΰ δούλου 
όποτεδήποτε καί τήν χειραφέτησή, τούλάχιστον τών έβραϊκής καταγωγής δούλων, 
άνά παν έβδομον ή πεντηκοστόν ετος100. 'Όταν δέ δοΰλοι έξ έθνών έγένοντο μέλη τής 
έβραϊκής θρησκείας, μετά τήν ύπό τοΰ Μωσαϊκοΰ Νόμου έπιβαλλομένην περιτομήν101, 
άπήλαυον σπουδαίων δικαιωμάτων, ή δέ αργία τοΰ Σαββάτου ήτο σημαντική άνακού- 
φισις διά τόν Εβραίον δοΰλον, ώς άναφέρει τό βιβλίον τής Εξόδου102, άφοΰ κατά τό 
Σάββατον άπηγορεύετο, ώς γνωστόν, ή έργασία, λόγω τής ίερότητος τής ήμέρας αύ
τής διά τούς Εβραίους103. Σχετικώς μέ τήν κατά Σάββατον άπαγόρευσιν τής έργα
σίας ό Καθηγητής Λεων. Φιλιππίδης γράφει τά έξης: «Οί ραββΐνοι ώριζον είς 39 τάς 
άπαγορευμένας κατά Σάββατον έργασίας καί άλλας ένεργείας καί κινήσεις, έν αίς καί 
ή πορεία πέρα μήκους 2.000 πήχεων, δπερ έκαλεΐτο «σαββάτου όδός», κατά πλήρη 
παρερμηνείαν τοΰ Έξόδ. 16,19! Κατ’ έξαίρεσιν έπετρέποντο κατά Σάββατον χειρι
σμοί ή ένέργειαι πρός άνθρωπιστικήν παροχήν βοήθειας ή σχετικαί πρός τήν θείαν 
λατρείαν καί ιδία τήν προσφοράν θυσίας καί ή διενέργεια περιτομής, έφ’  δσον τά έπί 
ταύταις άπααούμενα δέν ήδύναντο νά παρασκευασθώσι τήν προτεραίαν* διότι παν δ,τι 
ήδύνατο νά προπαρασκευασθή τήν προτεραίαν άπηγορεύετο έν Σαββάτψ»104. Πάντως 
κατά τήν μετά τήν βαβυλώνιον αιχμαλωσίαν έποχήν τό Σάββατον άρχίζει νά τονίζε
ται περισσότερον105. Ό  ’ Ισραηλίτης δοΰλος ήδύνατο, κατά τήν Μωσαϊκήν Νομοθεσίαν, 
νά συμμετέχη καί τοΰ έορτασμοΰ τοΰ Πάσχα, ώς καί τών άλλων έορτών καί θυσιών106. 
Αύστηρώς έπίσης καί έπί ποινή θανάτου άπηγορεύετο ή έμπορία δούλιον είς τούς Ίσ - 
ραηλίτας’07, ό δέ δοΰλος ήδύνατο καί έμπιστευτικήν θέσιν νά καταλάβη είς τόν κύριόν 
του καί νά κληρονομήση αύτόν, άκόμη δέ καί νά λάβη ώς σύζυγον τήν θυγατέρα 
αύτοΰ108.

Έ ξ δλων δσιον έξετέθησαν μέχρι τοΰδε δύναται νά κατανοηθή σαφώς ή θέσις τής 
έργασίας έν τή Παλαια Διαθήκη καί νά διαπιστωθή δτι, έπιβληθεΐσα αΰτη, ώς καί 
άνοπέρω είπομεν, είς τούς πρωτοπλάστους μετά τήν αμαρτίαν ώς ποινή, ώς βιοπάλη, 
άπέβη ύστερον εύλογία Θεοΰ, προάγουσα καί ήθικοποιοΰσα τόν άνθρωπον.
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ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
Α Ι Γ Α Ι Ο

’Αναφέρει στήν άρχή τής Ιστορίας του ό Θουκυκίδης, δτι στά νησιά τοΰ Αί- 
γαΙου κατοικούσαν αρχικά Κάρες καί Φοίνικες καί ότι οί λαοί αύτοί ήσαν ληστές. 
Ειδικά γιά τούς Κάρες άναφέρει, ότι οί ’Αθηναίοι, όταν κατά τήν διάρκεια τοΰ 
Πελοποννησιακοΰ πολέμου έτέλεσαν καθαρμούς στή Δήλο καί άνέσκαψαν τούς τά
φους, γιά νά μεταφέρουν τά όστά τών νεκρών στά πλαϊνά νησί, τή Ρήνεια, οί 
πιά πολλοί τάφοι βρέθηκαν νά άνήκουν σέ Κάρες, δπως φάνηκε άπό τήν κατα
σκευή τών δπλων, πού είχαν ταφή μαζί μ’ έκείνους πού τά φορούσαν, καί άπο 
τόν τρόπο τής ταφής, πού ήταν ίδιος μέ τών Καρών στήν έποχή τοΰ Ιστορικού.

’Αλλ' άργότερα, λέει, τούς έδιωξε τούς ληστές αύτούς ό Μίνως κ’ έστειλε 
στά νησιά άποικίες. "Αν κατά τήν τελευταία Μινωική έποχή κυριαρχούσαν στήν 
Κρήτη οί "Ελληνες, όπως βεβαιώνεται άπό τή γραφή, πού διάβασε ό Μιχαήλ Ven· 
trls (1922—1956), άπό τότε τό Αιγαίο πρέπει νά θεωρηθή θάλασσα ‘Ελληνική (πε
ρίπου 1350 π .Χ .). Μετά τά Τρωικά οί διάφοροι Ελληνικοί λαοί, Αίολείς, Ίω ν ες , 
Δωριείς (μέ τούς δύο πρώτους πρέπει νά έννοήσωμε τούς ’Αχαιούς καί τούς ΑΙο- 
λείς) πέρασαν στά άνατολικά νησιά τοϋ Αιγαίου καί σέ συνέχεια στά άπέναντί 
τους δυτικά παράλια τής Μικρός ’Ασίας, πάτησαν γερά στό έδαφός της καί άνέ- 
πτυξαν τόν ’ Ιωνικό πολιτισμό, πού έν μένει μετέφεραν άπό τήν 'Ελλάδα καί έν 
μέρει πήραν άπό τούς ’Ανατολικούς λαούς, μέ τούς οποίους ήρθαν σέ οικονο
μικές καί πολιτιστικές σχέσεις. Καί ναι μέν ό 'Ηρόδοτος άποδίδει τόσο τόν Τρωι
κό πόλεμο, δσο καί τούς Περσικούς πολέμους σέ μιά διαρκή ρήξη μεταζύ Εύρώ- 
πης καί ’Ασίας, άλλά πέρ’ άπό ύποθέσεις, πού έχουν παραδοσιακό χαρακτήρα, γε
γονός Ιστορικό μέ άνυπολόγιστες γιά τήν Ιστορική πορεία τοϋ 'Ελληνισμού συ
νέπειες είναι, ότι τό Αιγαίο άπό τότε έως σήμερα ήταν καί παρέμεινε μόνο θά
λασσα 'Ελληνική. Γύρω άπό τό Αιγαίο ηκμασαν οί πόλεις - κράτη, βασίλεια καί αύ- 
τοκρατορίες μέ Ελληνικό χαρακτήρα καί ή ναυτική, έμπορική καί πνευματική 
ζωή τών 'Ελλήνων άνθίζει γύρω άπ’ αύτό. Ά π ’ έδώ κυρίως ξεκινούσαν οί άποικοι 
στήν Κάτω ‘ Ιταλία καί Σικελία καθώς καί στόν Πόντο. Προεκτάσεις πρός τήν ’Ασία 
έχομε ύστερα μέ τήν έκστρατεία τοΰ Μεγάλου ’Αλεξάνδρου.

"Οταν ό Μέγας ’Αλέξανδρος ώδήγησε τά Έλληνικά δπλα έως τις ‘ Ινδίες καί 
ή 'Ελληνική γλώσσα έγινε γλώσσα οικουμενική, ό κόσμος έστρεφε τό βλέμμα 
του πρός τήν 'Ελλάδα, αύτήν πού άπλώνονταν άνατολικά καί δυτικά τοΰ ΑΙγαίου. 
Ρίζα αύτοΰ τοΰ οικουμενικού 'Ελληνισμού, του πολύκλαδου 'Ελληνικού δέντρου 
ήταν τό Αιγαίο, Καθώς περνούσαν τά χρόνια, καθώς περνούσαν οί αΙώνες, ή 'Ελ
ληνική γλώσσα δέχτηκε ήττες στήν ’Ανατολή, στό Βορρά κα στή Δύση. 01 λόγοι 
είναι ένδογενείς καί έξωγενείς. Ή  ’Ελληνική γλώσσα είναι μιά άπό τΙς πιό δύσκο
λες γλώσσες τού κόσμου. Στήν ’Ανατολή έχομε έπικράτηση τοϋ ’ Ισλαμισμού καί 
στή Δύση τοϋ Παπισμού. Ό  κυρίαρχος έπιθάλλει τή γλώσσα του καί όπου οί πλη
θυσμοί είναι μικτοί, ή γλώσσα τοΰ κυριάρχου έπιβάλλεται. Διατηρήθηκε δμως ή 
'Ελληνική γλώσσα άκμαία γύρω άπό τό Αίγαϊο. "Αν δέν ήταν ή Θρησκεία καί Ιδίως 
ή έξάρτηση άπό τό Οικουμενικό Πατριαρχείο, πολλοί ’Έλληνες τής ’Ανατολής 
θά είχαν ξεχάσει μαζί μέ τή γλώσσα καί τήν καταγωγή τους. Στήν ’ Ιταλία μένουν 
άκόμα άρκετές Ελληνικές έπιγραφές σέ Βυζαντινές έκκλησίες, πού μαζί μέ τά

ΔΗΜ. ΣΙΩΜΟΠΟΥΛΟΥ



πάρα πολλά καί πολύ έκφραστικά άρχαϊα Ελληνικά έρείπια θυμίζουν τήν άκμή 
τοΰ Ελληνισμού στή Δύση. "Ομως ή Ελληνική παράδοση έχει σβήσει.

— «Ιο sono anclie un poco Graeco!» (είμαι καί λίγο "Ελληνας) λέγουν Ισως άκό- 
μα σήμερα μερικοί νότιοι Ιταλοί καί Σικελιώτες, άλλ’ αύτά γιά τήν 'Ελλάδα 
δέν μπορούν νά σημαίνουν πλέον τίποτε.

★
- Δέν άναφέρονται οί λόγοι, γιά τούς οποίους oi Έλληνες των νησιών τοϋ 

Αιγαίου πέρασαν στήν άπέναντι άκτή καί κατώρθωσαν νά σταθούν έκεί σταθερά 
έπειτα άπό μάκρους πολέμους. "Ομως οί παραδόσεις όμιλοϋν γιά πολλές κατα
στροφές τής Τροίας πριν και μετά τόν Τρωικό πόλεμο καί οί γενόμενες άνασκα- 
φές τό βεβαιώνουν. Αύτό άποτελεϊ μιά έμμεση έζήγηση τοΰ γεγονότος, δτι οί 
κάτοικοι τής 'Ελληνικής χερσονήσου καί τών νησιών δέν μπορούσαν νά αίσθά- 
νωνται άσφαλείς καί νά κινούνται έλεύθερα μέ τά πλοία τους στίς θάλασσες τοΰ 
Μαρμαρά καί τού Εύξείνου, άν δέν είχαν έξασφαλισμένο τό πέρασμα τοΰ Ε λ 
λησπόντου.

Οί κάτοικοι τών νησιών πού είναι πολύ κοντά στά Μικρασιατικά παράλια, 
έκτός άπό τήν άνάγκη περισσότερης γης, θά ένοιωθαν Ιδιαίτερα δτι δέν είχαν 
καμμιά άσφάλεια, άν δέν ήταν δικά τους τά άπέναντι παράλια. "Ηταν μοιραίο 
ft νά γίνουν κύριοι τής άπέναντι στεριάς ή νά γίνουν ύποτελεϊς τών στεριανών 
Αύτό άλλωστε καί συνέθηκε έν μέρει δταν κυριάρχησαν στή Μικρά 'Ασία οί Λυ- 
δοΙ πρώτα καί οί Πέρσες έπειτα.

Ή Ιστορική καί άρχαιολογική έρευνα μιλάει γιά έναν προϊστορικό μεσαίωνα 
στήν Ελλάδα (1000—750 π.Χ.) μετά τήν κάθοδο τών Δωριέων. Πρώτη ή Δυτική 
Μικρά 'Ασία ξυπνάει άπό τή νάρκη τού μεσαίωνα αύτοΰ καί άπό τότε ό Ελλη
νικός πολιτισμός χαρακτηρίζεται κατά ένα μεγάλο μέρος άπό τά στοιχεία πού 
τοΰ προσφέρει ή Ιωνία σέ όλες τίς πολιτιστικές έκδηλώσεις, στό έμπόριο, στά 
γράμματα, στήν τέχνη, στή φιλοσοφία, στήν έπιστήμη. Καί ό πολιτισμός αύτός 
είνα άρκετά διαφορετικός — σέ δ,τι κρατοΰμε άπό τήν παλαιότερη έποχή — άπ 
έκείνον τής Κρήτης καί τών Μυκηνών. -

Άπό τά παράλια τής ’ Ιωνίας πέρασε στίς άποικίες τής Δύσης καί ύστερα 
ήρθε στήν κυρίως Ελλάδα. Έλληνες τής ’ Ιωνίας μετανάστευσαν στήν Κάτω 
’ Ιταλία καί Σικελία καί ηΰραν καταφύγιο στίς άκμάζουσες έκεί Ελληνικές πό
λεις, δπως στήν έποχή μας κατέφυγαν πολλοί Εύρωπαίοι στήν ’Αμερική. Φϊλε- 
λεύθερα πνεύματα, δπως ό Πυθαγόρας, ό Ξενοφάνης καί άλλοι, φεύγοντας τόν 
δεσποτισμό τής έποχής των, έγκαταστάθηκαν όριστικά στήν Νότιο ’ Ιταλία καί 
Ιδρυσαν φιλοσοφικές Σχολές καί καλλιτεχνικά κέντρα.

Δέν μποροΰμε νά μαντέψωμε μέχρι ποίου σημείου θ ’ άναπτύσσονταν καί 
τί μορφή θά έπαιρνε ό Ελληνικός πολιτισμός χωρίς τήν μεγάλη προσφορά τής 
Ιωνίας.

★  .
Ή κατάκτηση τής Δυτικής Μικράς Άσίας άπό τούς Έλληνες είχε έπί πλέον 

σάν άποτέλεσμα τήν άδιατάραχτη Ελληνική κυριαρχία στό Αίγαίο πιό πολύ άπό 
τρείς χιλιάδες χρόνια καί τήν διαφύλαξη τοΰ Ελληνικού χαρακτήρα τών γύρω 
τόπων. Ή κυριαρχία δμως αύτή διακυβεύτηκε πολύ σοβαρά, δταν στό συνέδριο 
τών Ελλήνων πού έγινε στή Σάμο μετά τήν ήττα τών Περσών στή Μυκάλη (479 
π.Χ.) οί Πελοποννήσιοι ύποστήριξαν ν ’ άποσυρθοΰν άπό τή Μικρά Άσίά οί Ιω- 
νες καί νά καταλάβουν είρηνικά ή διά τής βίας τούς έμπορικούς λιμένες καί τίς



ίΙΡΩΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ»

χώρες τών μηδισάντων 'Ελλήνων καί νά έγκατασταθοϋν έκεΐ. "Ετσι θά γλύτω
ναν άπό τό βάρος τής προστασίας «τών έν ’Ασία Ελλήνων». Ποιά θά ήταν ή 
τύχη τοΰ Αιγαίου καί τοΰ 'Ελληνισμού, άν θά πραγματοποιούνταν τό σχέδιο αύ
τό, είναι άγνωστο.

«Σάν έφτασαν οί "Ελληνες στή Σάμο», άφηγείται ό Ηρόδοτος, «συσκέπτον
ταν γιά τόν ξεσηκωμό τών Ίώνων καί σέ ποιό μέρος τής 'Ελλάδος, πού είχαν 
στήν έξουσία τους, θά έπρεπε νά έγκατασταθοϋν οί ” Ιωνες, αφήνοντας τήν ’ Ι
ωνία στούς βαρβάρους. Γιατί φαίνονταν αδύνατο σ ’ αύτούς νά κάθωνται καί νά 
φρουρούν τούς ” Ιωνες ολον τόν καιρό. Κι άν αύτοί δέν τούς προστατεύουν, δέν 
θά εϊχαν οί ” I ωνες καμμιά έλπίδα νά παραμείνουν ελεύθεροι άπό τούς Πέρ- 
οες. Σχετικώς, όσοι άπό τούς Πελοποννησίους είχαν τή διοίκηση στά χέρια τους, 
φρονούσαν δτι θά έπρεπε νά πάρουν τούς έμπορικοϋς λιμένες τών 'Ελλήνων 
πού πήγαν μέ τούς Πέρσες, καί νά δώσουν τή χώρα τους στους ” Ιωνες, γιά 
νά κατοικήσουν».

Υπερπόντιες προστασίες μόνο μιά ναυτική δύναμη μπορούσε νά άσκήσή 
κα! τέτοια δύναμη ήταν ή ’Αθήνα. Ή Πελοπόννησος χώρα μέ γεωργική οίκονο- 
μία και φεουδαρχική διοίκηση — μέ έξαίρεση μόνο τήν Κόρινθο ώς πρός τήν οι
κονομική δομή τής πολιτείας — είχε μιά περίωρισμένη άντίληψη τών οικουμενι
κών μεταβολών τής έποχής έκείνης. ’ Ιδίως ή Σπάρτη, πού είχε ήγετική θέση, 
δέν έβλεπε τή θάλασσα σάν παράθυρο πρός τόν έξω κόσμο, άλλά σάν φραγμό, 
πού τήν άποξένωνε, άλλά καί τήν φρουρούσε άπ’ αύτόν. Δέν μπορούσαν ν ’ άν- 
τιληφθοΰν, ιδίως οΐ Σπαρτιάτες, τί μέσο έμπορικών συναλλαγών καί κοινωνικών 
έπιδράσεων είναι ή θάλασσα.

’Εξ άλλου στήν Πελοπόννησο δέν είχε φτάσει ή Περσική χιονοστιβάδα, δ
πως κανείς δέν ύπολόγιζε δτι θά φτάση έως έκεΐ καί έως τήν Κρήτη, ή χιονο
στιβάδα τού Φασισμού καί τού Ναζισμού στις ήμέρες μας, καί οί κάτοικοί της 
δέν βρέθηκαν στό δίλημμα νά καταστραφούν ή νά δηλώσουν ύποταγή στούς 
Πέρσες, μολονότι άκούστηκαν καί τέτοιες φωνές καί στό "Αργος καί άλλοϋ1. 
’Αφού μέ ομαδικήν άντίσταση καί κυρίως μέ τή σύνεση καί τό παράτολμο φρό
νημα τών ’Αθηναίων, τών άνθρώπων τής πόλεως, πού τήν όνομάζει ό Πίνδαρος 
«δαιμόνιον πτολίεθρον, Ελλάδος έρεισμα», έξασφαλίστηκε ή έλευθερία, φρο
νούσαν, σάν στεριανοί πού ήταν, δτι δέν θά έπρεπε νά ριχτούν σέ έπικίνδυνες 
περιπέτειες καί δτι ό καθένας άς κοιτάξρ τήν τύχη του. Ή άκραία γεωγραφική 
θέση, πού κατέχει ή Πελοπόννησος, δέν άφηνε σ ’ αύτούς άρκετή προοπτική, 
νά βλέπουν σφαιρικά τά πολιτικά πράγματα.

Γιά τούς παραπάνω λόγους, τά ϊδια φρονούσαν καί πρίν άπό τις μάχες τών 
Πλαταιών κα τής Μυκάλης: «’Αργότερα δμως», γράφει ό Λυσίας, δηλ. μετά τή 
ναυμαχία τής Σαλαμίνας, «οί Πελοποννήσιοι έστησαν τείχος στόν ’ Ισθμό καί 
έπειδή είχαν τήν έντύπωση δτι δέν ύπάρχει κίνδυνος άπό τή θάλασσα, τούς 
ήταν άρκετό δτι είχαν εξασφαλίσει τή σωτηρία τους, ένώ παράλληλα είχαν άπο- 
φασίοει νά μή δείξουν κανένα ένδιαφέρον γιά τούς ’Έλληνες κι άν άκόμα σκλα
βωθούν άπό τούς βαρβάρους».

Οί άπομονωμένοι στά γεωργικά φέουδά τους μικροηγεμόνες τής Εύρώπης 
τήν ϊδια νοοτροπία είχαν στήν έποχή τού μεσαίωνα. Ό  τρόπος μέ τόν όποιον 
άναπνέει οικονομικά καί πολιτικά ένας λαός δίνει ή άφαιρει τήν πολιτική προο
πτική μέ συχνά σωτήριες ή ολέθριες έπιπτώσεις.

'Αντίθετα οί ’Αθηναίοι, λαός ναυτικός και έμπορικός, πού έρχονταν σέ έπα- 
φή μέ δλους τούς λαούς τής Μεσογείου, κυρίως τής ’Ανατολικής, άνθρωποι, δπως 
τούς χαρακτήρισε ό βασιλιάς τής Σπάρτης ’Αρχίδαμος, όξείς στήν άντίληψη καί 
ταχείς στήν λήψη καί έκτέλεση όρθών άποφάσεων, πρέπει νά κατάλαβαν πολύ



καλά τήν στρατηγικά άξία τών Μικρασιατικών παραλίων γιά τήν έξασφάλιση τών 
νήσων τοΰ Αιγαίου καί τής 'Ελλάδος. ΓΓ αυτό έβοήθησαν πολύ ένωρίς τούς Μη- 
λησίους, γΓ αύτό άντιτάχθηκαν μόνοι τους στόν Μαραθώνα, γι’ αύτό έκαμαν τό 
πάν καί τά έπαιξαν όλα γιά όλα στή Σαλαμίνα, γΓ αύτό, τέλος, παρά τίς δελεα- , 
στικές προτάσεις τοϋ Μαρδονίου έπεισαν τοϋς Πελοποννησίους νά συνεχίσουν 
τόν άγώνα μέχρι τελειωτικής συντριβής τοϋ έπιδρομέως.

Ό δισταγμός στή Σάμο έρχεται, όπως είδαμε, χρονικά δεύτερος. Όμως μιά 
τυχόν μετακίνηση τών Ίώνων καί εξαναγκασμός πολλών άλλων Ελλήνων νά 
έγκαταλείψουν τά σπίτια τους καί νά ξεκινήσουν θλιβεροί πρόσφυγες πρός έξα
σφάλιση νέων πατρίδων, θά έφερνε τέτοια άναστάτωση, ώστε θά δημιουργούσε 
ένα χάος χειρότερο ϊσως άπό τήν υποταγή στούς Πέρσες, σάν έκείνο πού έπα- 
κολοϋθησε τήν Κάθοδο τών Δωριέων.

★

Ή τελευταία φάση τοϋ Πελοποννησιακοϋ πολέμου φέρνει τούς Πέρσες ξανά  
στό προσκήνιο τής Έλληνικής ίστορίας. Σκορπίζουν άφειδώς τό χρήμα καί μέ 
τό χρήμα τους τελικά γονατίζει ή 'Αθήνα και οί Πέρσες έπιτίθενται κατά τών 
Ελληνικών παραλίων τής Μικράς 'Ασίας, ένώ ή Ελλάδα, νικητές καί ήττημένοι, 
είναι έξαντλημένη άπό τόν πόλεμο ποϋ κράτησε 27 χρόνια. ..

"Εχουν τώρα ένα λόγο παραπάνω οί ’Αθηναίοι νά καταλάβουν δτι ή πα
ρουσία τών Περσών στή Μικρά 'Ασία είναι έπικίνδυνη γιά δλη τήν Ελλάδα. Πρώ
τος ό ’Αθηναίος Ξενοφών θέτει πρόβλημα Μικρός ’Ασίας, μπροστά σέ άνθρώπους 
ποϋ άντιμετώπιζαν τόν όλεθρό τους. .

Μετά τόν θάνατο τοϋ Κύρου, κοντά στά Κούναξα (401 π.Χ.) καί μετά τή 
δολοφονία τών στρατηγών τοϋ Ελληνικού μισθοφορικού σώματος άπό τόν Τισσα- 
φέρνη, ό ’Αθηναίος Ξενοφών πού άκολουθοΰσε σάν περιηγητής τόν μισθοφορι
κό στρατό, πήρε τήν πρωτοβουλία νά συγκαλέση συνέλευση τών λοχαγών καί 
άλλων άρχηγών πρώτα, καί όλου τοϋ στρατού άργότερα, καί τούς μίλησε γιά τήν 
άνάγκη τής έκλογής νέων στρατηγών καί τής έπιστροφής στήν πατρίδα. «Κοι
τάξτε τί εϋφορη γή περάσαμε», τούς είπε. «Νά γυρίσωμε στήν πατρίδα καί νά 
είπούμε στούς δικούς μας ότι θέλουν καί άφήνουν τούς φτωχούς νά πένωνται, 
ένώ μπορούν νά τούς φέρουν έδώ καί νά τούς βλέπουν πλούσιους. Τά άγαθά 
άνήκουν στούς νικητές».

Ή έπιστροφή τών μισθοφόρων τοϋ Κϋρου άπέδειξε πρώτη τήν έσωτερική 
άδυναμία τοϋ Περσικού κράτους. Άργότερα ό βασιλιάς τής Σπάρτης Αγησίλα
ος, άφοϋ νίκησε πολλές φορές τούς άσυνεννόητους μεταξύ τους Πέρσες σατρά
πες, σχεδίαζε μεγάλη έκστρατεία μέ σκοπό νά διώξη τούς Πέρσες πέρα άπό 
τόν Αλυ ποταμό. Μπροστά στόν κίνδυνο αύτόν οί Πέρσες έπεμθαίνουν ξανά  
στίς διαφορές τών Ελλήνων καί ή Σπάρτη άναγκάζεται νά άνακαλέσρ άπά τήν 
Άσία τόν Άγησίαλο. Κι αύτός επιστρέφει ύπακοΰοντας στήν προσταγή της κι ά- 
φήνει τά σχέδιά του άνεκπλήρωτα.

Στά 387 π.Χ. ϋπογράφεται μεταξύ Περσών καί Λακεδαιμονίων ή Άνταλκίδει- 
ος ειρήνη, μέ τήν όποία τά Έλληνικά παράλια τής Μικράς Άσίας παραχωροϋν- 
ται στους Πέρσες. Έφτά χρόνια άργότερα ό Αθηναίος ρητοροδιδάσκαλος Ι σ ο 
κράτης στόν «Πανηγυρικό» του λόγο τονίζει καί τόν κίνδυνο τού ΑΙγαίου καί 
όλης τής Ελλάδας άπό τήν παρουσία τών Περσών στίς άνατολικές άκτές του 
καί τήν άνάγκη νά ένωθοΰν οί Έλληνες καί νά διώξουν τούς βαρβάρους πέρα 
άπό τήν Μικρά Άσία.

«"Α ν ό μέν βάρβαρος ένισχύσρ τις δυνάμεις του κατοχής τών παραθαλασ-



σΐων πόλεων, έγκαθιστώντας μέσα σ' αύτές φρουρές ισχυρότερες άπό όσες έχει 
σήμερα, ϊσως καί τά νησιά μας πού είναι κοντά στις άκτές τής ’Ασίας, δπως ή 
Ρόδος, ή Σάμος, ή Χίος νά κλίνουν πρός τό μέρος του. "Αν όμως προλάβωμε 
καί καταλάβωμε έμείς τά παράλια, φυσικόν είναι καί αύτοί πού κατοικούν τήν 
Λυδία, τήν Φρυγία καί τή χώρα πού βρίσκεται στό έοωτερικό νά προσχωρήσουν 
σ ’ έμάς».

Συσχετίζοντας ό ’ Ισοκράτης τις δυνατόττηες προσβολής τών νήσων άπό 
τήν ξηρά καί της ξηράς άπό τή θάλασσα συνεχίζει: «Γιά τούτο έπιθάλλεται νά 
σπεύσωμε καί νά μή καθυστερήσωμε καθόλου, γιά νά μή ηάθωμε αύτό πού έπα- 
θαν οί πατέρες μας. 'Εκείνοι δηλ. έπειδή δέν πρόλαβαν τούς βαρβάρους καί 
έπειδή μερικούς άπό τούς συμμάχους των τούς έγκατέλειψαν στήν τύχπ τους, 
άναγκάστηκαν έπειτα νά πολεμούν όλίγοι αύτοί πρός πολλούς, ένώ μπορούσαν 
νά περάσουν αύτοί πρώτοι στήν 'Ασία μέ ένωμένες όλες τις δυνάμεις καί νά 
ύποτάξουν ένα - ένα όλα τά έθνη τής 'Ασίας (=Μικράς Άσίας, ’Ανατολής τών 
Βυζαντινών)». Καί συνεχίζει ό ’ Ισοκράτης: «’Από τήν Κνίδο έως τήν Σινώπη 
“Ελληνες κατοικούν τήν 'Ασία καί αύτούς δέν χρειάζεται νά τούς πείθωμε έμεϊς 
άλλά (χρειάζεται) νά μή τούς έμποδίζωμε νά πολεμούν (γιά τήν άνεξαρτη- 
σία τους)».

'Όταν έγραφε τόν «Πανηγυρικό» του (380 π.Χ.) ό ’ Ισοκράτης, είχαν βέ
βαια περάσει 99 χρόνια άπό τή μάχη τής Μυκάλης κα! ή πολιτική πείρα είχε 
προσθέσει πολλά. "Οτι όμως oi ’Αθηναίοι πολύ νωρίς είχαν άντιληφθή τήν δι
πλή όψη, τήν στρατιωτική καί πολιτική, τού προβλήματος τών δυτικών παραλίων, 
φαίνεται άπό τήν έν γένει στάση τους καθ’ όλη τή διάρκεια τού πέμπτου καί 
τού τετάρτου αΙώνα.

★

"Οταν ή έζαντλημένη ‘Ελλάδα δέχεται τήν έπέμθαση τού Φιλίππου στά Ε λ
ληνικά πράγματα καί άλλοι τόν βρίζουν σάν βάρβαρο, ένώ άλλοι τόν ύποστηρί- 
ζουν σάν δυνατόν άνδρα, ό ’ Ισοκράτης σέ έπιστολή του πρός τόν βασιλέα τής 
Μακεδονίας, τόν προτρέπει νά ήγηθρ των 'Ελλήνων καί νά χαράξρ τά όρια τής 
'Ελλάδος άπό τή Σινώπη έως τήν Κιλικία* καί νά στείλη έκεί πυκνούς Έλληνι* 
κούς πληθυσμούς. Τά γεγονότα πού άκολούθησαν καί ή έζασφάλιση τού 'Ελλη
νικού χαρακτήρα τών περί τό Αιγαίο χωρών έως τίς ήμέρες τών πατέρων μας, 
άποδεικνύουν πόσο δίκιο είχε ό ’ Ισοκράτης καί πολλοί άλλοι, άπέναντι τής πο
λιτικής τού ώς ρήτορα άξιόλογου Δημοσθένη, άλλ’ ώς ρήτρα μόνο. Ή γνώμη 
τοΰ ’ Ισοκράτη δέν ήταν μόνο δική του: «όπως ύποστηρίζουν μερικοί» λέει στήν 
ίδια περικοπή τής έπιστολής του.

Ό  Φίλιππος δέν πρόλαβε νά πραγματοποιήσρ τά σχέδιά του, πού άνταπο- 
κρίνονταν σέ πανελλήνιο πόθο. Ό  διάδοχός του Μέγας 'Αλέξανδρος ύπερακόν- 
τισε κατά πολύ τά σχέδια τοΰ πατέρα. ’Από τότε ή Μικρά ’Ασία θεωρήθηκε 
έως τήν πτώση τοϋ Βυζαντίου χώρα ‘Ελληνική. Τόσο πύκνωσε ό ‘Ελληνικός πλη
θυσμός της, ώστε στή Ρωμαϊκή έποχή νά όνομάζεται ή σημερινή έπαρχία Άγ- 
κύρας Graeco Gallia ( ‘Ελληνική Γαλατία). Ελληνικές άποικίες Ιδρύονται έπίσης 
στή Συρία, Αίγυπτο, Μεσοποταμία έως τό σημερινό ’Αφγανιστάν. Τί δόξα, άλλά 
καί τί άπλωμα, πού άποδυνάμωσε τόν Ελληνισμό τού Αίμου κ’ έδωσε τήν εύκαιρία 
στήν εύκολη άργότερα κάθοδο τών Σλάβων. Πρό παντός ζημίωσε τό σκόρπισμα 
τοΰ 'Ελληνικού κόσμου πολύ πιό πέρα άπό τή Μικρά ’Ασία, όπου μοιραία άφομοι- 
ώθηκε άηό τούς ντόπιους πληθυσμούς.

Ή  έκστρατεία τού Μεγάλου ’Αλεξάνδρου ή άπίθανη, ή άνεπανάληπτη, ή άνυ- 
πέρβλητη δημιούργησε κέντρα 'Ελληνικού πολιτισμού στήν ’Αλεξάνδρεια, στήν



Αντιόχεια, στήν Πέργαμο κ.λ.π. Ό  Μικρασιατικός πολιτισμός μέ κέντρο τήν Πέρ
γαμο φωτίζει όλόκληρη τή Μικρά Άσία, ένώ στήν κυρίως Ελλάδα καί στά παρά
λια τοΰ ΑΙγαίου οΐ Ρωμαίοι έρχονται νά μάθουν Ελληνικά καί νά μυηθοϋν στήν 
Ελληνική σοφία.

Ό  Χριστιανισμός, φύτρο τής Ίουδιακής πίστεως καί άνθοβόλημα τοΰ Ελληνι
κού Πνεύματος, ριζώνει καί στηλώνεται στούς τόπους τοϋ 'Ελληνορωμαϊκού κό
σμου καί άντλεϊ πνευματικές καί ήθικές δυνάμεις κατά μεγάλο μέρος άπό τόν 
Ελληνισμό, καί ιδίως τόν Μικρασιατικό. Τά όνόματα τών άγίων μαρτύρων καί 
τών πατέρων τής έκκλησίας είναι τά πλείστα έλληνικά. Τό Βυζάντιο στηρίζεται 
πρό πάντων στή Μικρά ’Ασία.

’Αναρωτιέται κανείς άν θά μπορούσε νά σταθή πολύν καιρό, άν δέν ύπήρχε ό 
'Ελληνισμός τής Μικρός ’Ασίας, άπό τόν όποιον άντλοϋσε διαρκώς ν έες  δυνάμεις.

‘Αλλά τά στοιχεία τής παρακμής παρουσιάζονται στό Βυζάντιο σάν μαύρα 
φτερά 'Αρχαγγέλου.

Ό Χριστιανισμός, ή πιό άνθρώπινη, ή πιό ώραία θρησκεία τού κόσμου, ή θρη
σκεία τής άγάπης καί τής άγιας θυσίας γιά τόν συνάνθρωπο, έ ξ  αιτίας τών αιρε
τικών χωρίς τέλος διενέξεων, έγινε αΐτία σκληρών διωγμών. ’Έδωσε εύκαιρία νά 
άναπτυχθή οσο πουθενά άλλου ό έριστικός τύπος τού άνθρώπου, ό παθιασμένος 
καί άδιάλλακτος, ό τύπος ό μισών καί καταρώμενος. Ύπό τήν έπίδραση τοΰ Εύ- 
αγγελίου πολλές γενεές άνασύρθηκαν άπό τό χάος, άλλά καί κάτω άπό τά βαρειά 
χτυπήματα τών. αΙρέσεων ή άνεκτικότπτα καί τό μέτρο, εύγενικά γνωρίσματα τοϋ 
Ελληνικού πνεύματος, κατάντησαν νόμισμα χωρίς άξία. Κάθε φορά πού νικοϋσε 
rt μία παράταξη, χιλιάδες καί δεκάδες χιλιάδων ήταν τά θύματα άπό τό μέρος τής 
άλλης. Αύτό τό έλος τοϋ Βυζαντινού τοπίου μαζί μέ τήν δημιουργία άπέραντων 
κτημάτων τών κοσμικών καί έκκλησιαστικών άρχόντων δίχασαν, ταλαιπώρησαν 
καί τελικά έξαφάνισαν τόν Ελληνισμό τής Μικρός ’Ασίας. Τά ϊδια βέβαια έγιναν 
καί άλλοϋ. ’Αλλ’ ένώ άλλοΰ οί άνταγωνισμοί μεταξύ τών Χριστιανών εϋρισκαν 
μόνο Χριστιανούς καί νικητές καί ήττημένους, στήν ’Ανατολή νικητής ύπήρξε τε
λικά μόνο τό Ίσλάμ, δηλ. ό ’Αγαρηνός καί ό Τούρκος. ΑίρετικοΙ στή Μικρά ’Ασία 
πήγαν μέ τούς ’Αγαρηνούς εναντίον τών όρθοδόξων καί οΐ όρθόδοξοι τής Πόλης 
πήγαν μέ τούς Τούρκους, γιά νά μήν πέσρ ή Πόλη στά χέρια τών φίλων τοϋ Πά
πα. Ότι καί στή μιά καί στήν άλλη περίπτωση γίνονται προδοσία τής Ρωμιοσύ
νης, λίγοι μόνο τό σκέπτονταν. Άναφέρονται όνόματα στρατηγών τοϋ Βυζαντί
ου, πού μαζί μέ τΙς στρατιές των πήγαν καί ύπηρέτησαν "Αραβες ήγεμόνες κατά 
τοϋ Βυζαντίου. Καί λέγεται άκόμα ότι τήν Κερκόπορτα τήν άνοιξε φανατικός κα
λόγερος. Εϊτε προδόθηκε είτε όχι στή μάχη τοϋ Ματζικέρτ (1071) ό Ρωμανός Δ ' 
Διογένης, ή Μικρά ’Ασία δέν πλημμύρισε λόγω τής ήττας αύτής άπό τούς Σελτζού- 
κους, άλλά λόγω τής έκθρονίσεως τοϋ Ρωμανού, πού είχε ώς άποτέλεσμα τήν ά- 
κύρωση τής συνθήκης του. Ή έλλειψη ένότπτας έξ  αιτίας κομματικής (πολιτικά 

ι καί στρατιωτικό κόμμα) ή θρησκευτκιής (όρθόδοξοι - αίρετικοί), και άστρατεία χι
λιάδων καλογήρων είχαν γιά άποτέλεσμα τήν έξάντληση τών δυνάμεων τοϋ 
Κράτους.

★

"Ετσι ξεχείλισαν οί Σελτζοϋκοι Τούρκοι στή Μικρά ’Ασία καί ίδρυσαν τ6 
κράτος τοϋ Ίκονίου. Ά λλ ’ είχαν ήδη έρημωθή πολλές έπαρχίες άπό τούς διω
γμούς καί άπό τίς μετακινήσεις πληθυσμών, πού έπέθαλλαν συχνά οί Ρωμαίοι 
(Βυζαντινοί) αύτοκράτορες γιά θρησκευτικούς λόγους, πού είχαν σχέση μέ τίς 

< αιρέσεις.



Άπό τότε, καί ιδίως αργότερα, όταν εμφανίστηκαν οί ’Οθωμανοί Τούρκοι κα! 
παρέλαθαν άπό τούς ΣελτζοΟκους τήν σκυτάλη τοΰ ’ Ισλαμισμού, πολλοί Έ λ
ληνες φεύγοντας τίς ποικίλες διώξεις έγκατέλειψαν τά σπίτια τους καί τις πε
ριουσίες καί κατέφυγαν στίς Εύρωπαϊκές επαρχίες τού Κράτους, πυκνώνοντας 
τόν Ελληνικό πληθυσμό της Θράκης καί τής Μακεδονίας έως τόν Αίμο καί έως 
τά Σκόπια. '0  εξαντλημένος Ελληνισμός τών επαρχιών αύτών άπό τούς διωγμούς 
τών Βουλγάρων ένισχύθηκε τότε σημαντικά και δπως χαρακτηριστικά γράφει ό 
Γίρετσεκ βρισκόμαστε μπροστά σέ μιά νέα μετανάστευση.

Πολλοί λαοί έδωσαν μάχες καί έχασαν. Ή ιστορία άναφέρει λαούς πού 
χάνουν τούς πολέμους καί κερδίζουν τήν ειρήνη. Ή μάχη τοϋ Μάντζικερτ θά ή
ταν ένα άπλό επεισόδιο στήν ιστορία τοϋ Βυζαντίου, άν υπήρχε στήν Κωνσταν
τινούπολη πολιτική ήγεσία μέ συνείδηση ευθύνης καί διατηρούσε στήν έξουσία 
τόν ϊκανώτατο κατά τά άλλα αύτοκράτορα Ρωμανό Διογένη.

Στά παράλια τοΰ Πόντου δέν πήγαν οί Σελτζοϋκοι. ’Άργησαν νά πατήσουν 
έκεί καί οί ’Οθωμανοί. Ιδρύθηκε έκεΐ (1204) τό Κράτος τής Τραπεζούντας καί 
ό Ελληνισμός πύκνωσε τίς τάξεις του άμυνόμενος έπί δυόμιση αιώνες. ’Έτσι τά 
παράλια αύτά διατηρήθηκαν έθνολογικώς Έλληνικά.

Τό Αίγαίο, τό έμπόριο, ή θάλασσα, ή έπαφή μέ τά Έλληνικά νησιά, όπου 
μόνο έπικυριαρχία είχαν οί Τούρκοι, διατήρησαν τήν Ελληνικότητα τής ’ Ιωνίας. 
Άλλά ποιά ήταν ή έθνολογική μορφή τής Μικρός Άοίας, όταν ήρθε ή ώρα τής 
μεγάλης άναμέτρησης άνάμεσα στήν Ελλάδα καί στήν Τουρκία;

Σέ όλη τή Μικρά Άσία οί "Ελληνες άσφαλώς ήσαν πλέον μειοψηφία. Άλλ’ έ
πίσης πρέπει νά πούμε δτι πυκνοί έλληνικοί πληθυσμοί έδιναν έλληνικά τόνο ζω
ής καί στήν ’ Ιωνία καί στόν Πόντο. Άλλά νά μή θεωρηθή παράξενο άν πούμε δτι 
καί οί ’Οθωμανοί Τούρκοι μέχρι τά 1915 καί μέχρι τοΰ 1920 άποτελοΰσαν κι αύτοί 
μειοψηφία. Αύτό άλλωστε τό γνώριζαν πολύ καλά οί Νεότουρκοι, πού βάλθηκαν 
νά έξοντώσουν τίς μειονότητες. Επανειλημμένες είναι οί σφαγές τών Αρμε
νίων καί τελευταία τοϋ 1915, όπότε έσφάγησαν ή κρεμάστηκαν ή πνίγηκαν με- 
ταφερόμενοι δήθεν μέ καράβια ένάμισυ έκατομμύριο Αρμένιοι. Αληθινή γενο
κτονία. 'Όμως «τό πετρέλαιο τής Μουσούλης ζύγιζε βαρύτερα άπό τό άρμενικό 
αίμα»’ είπε στό Συνέδριο τής Λωζάννης ό λόρδος Κώρζον.

Τήν ίδια έποχή άρχισαν (1914) τούς διωγμούς τών Ελλήνων, πριν άκόμα ή 
Ελλάδα βγή στόν πόλεμο στό πλευρό τών Συμμάχων (άντιπάλων τής Τουρκίας).

Στά 1914 φτάνουν οί πρώτοι φυγάδες "Ελληνες στήν Αθήνα καί στή Θεσσα
λονίκη. Ύπό τό πρόσχημα άγγαρειών μεταφέρονται οί άντρες άπό τίς άκτές τού 
Πόντου καί τής ’ Ιωνίας στή Συρία καί στό ’ Ιράκ, τουρκικές έπαρχίες τότε. Στό 
δρόμο πολλοί πεθαίνουν άπό τις ταλαιπωρίες. Σέ τέσσερα καί μισό έκατομμύρια 
ύπολογίζονταν οί Έλληνες τής Τουρκίας. 1.600.000 έφτασαν στήν Ελλάδα μετά 
τά 1922 καί 150—200 χιλ. παρέμειναν ώς etablies (^εγκατεστημένοι μόνιμα) στήν 
Πόλη. “Ετσι προσπάθησαν οί Τούρκοι ν ’ άπλλαγοΰν άπό τις μειονότητες. Επειδή 
οί Τοϋρκοι καί οί 'Έλληνες ήταν οί μεγαλύτερες μειονότητες στό Κράτος τοΰ ο
θωμανικού σουλτανάτου, γιαύτό μερικοί Τούρκοι καθώς καί μερικοί Έλληνες μετα
ξύ αύτών καί ό “ Ιων Δραγούμης, σκέφτηκαν νά ιδρύσουν μιά 'Ελληνοτουρκική 
'Ομοσπονδία.
Ά λ λ ’ ούτε τώρα είναι άπαλλαγμένοι οί Τούρκοι άπό τίς μειονότητες. Άκοΰμε 
συχνά διαμαρτυρίες τών Κούρδων, έγκαταστημένων στά άνατολικά τοϋ Κράτους. 
'Υπολογίζονται άπό 4 έως 7 έκατομμύρια. Είναι οί Αρχαίοι Καρδοϋχοι τοΰ Ξενο- 
φώντος. Τήν περιοχή τους τήν κήρυξαν οί Τούρκοι άπαγορευμένη ζώνη καί δέν 
έπιτρέπουν στούς ξένους νά έπισκεφθουν τά μέρη εκείνα. Έπίσης οί κάτοικοι 
τής άρχαίας Φρυγίας, άπόγονοι τών άρχαίων Γαλατών καί Φρυγών είναι Άριοι τήν



«ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ» '

καταγωγή καί έχουν συνείδηση τής φυλετικής διαφοράς των μέ τούς Τούρκους. 
'Υπολογίζονται καί αύτοί άπό 3—5 έκατομμύρια. Τό Βιλαέτι τής Άλεξανδρέττας 
κατοικείται άπό Σύρους ( ’Ά ρ α β ες). Τό παρεχώρπσε ή Γαλλία, όταν παραιτήθπκε 
άπό τό Συριακό προτεκτοράτο μετά τόν πόλεμο. Υπάρχουν άκόμα πολλές έθνι- 
κότητες Μουσουλμάνων μέσα στήν Τουρκία, άπόγονοι των άρχαίων Μικρασιατικών 
λαών, πού μισούν τούς 'Οθωμανούς Τούρκους.

'Ενώ αύτή ήταν ή έθνολογική μορφή τής Μικρός Άσίας, οί λαοί τής Βαλκα
νικής σέ όλο τό διάστπμα τοΰ περασμένου αίώνα παρουσίασαν ένα φαινόμενο 
διαρκούς άναταραχής. Γιαύτό καί τούς δόθπκε ό χαρακτηρισμός «Τά άνήσυχα 
Βαλκάνια». Άκόμα καί αύτοί oi ομόδοξοι μέ τούς Τούρκους Αλβανοί, παρ’ όλη 
τή συμπάθεια πού είχαν στήν Τουρκία γιά τόν ίδιο λόγο, συχνά έδειχναν τάσεις 
έπαναστατικές άπό τήν έποχή τού Άλή - Πασά των Ίωαννίνων (1820) έως τόν 
Έσάτ - πασά του Δυρραχίου (1912).

ΤΙς τάσεις αύτές τού άποσχισμοΰ άπό τήν Τουρκία τΙς ύπέθαλπαν βέβαια καί 
ξένες δυνάμεις, ίδίως ή Αύστρία, πού ήθελε νά φτάσρ στή Θεσσαλονίκη, καί ή ’ Ι
ταλία άπό τό 1970 καί έπειτα, δηλ. μετά τήν ολοκλήρωση τής ένότητάς της, πού 
έπανειλημμένα έπεχείρησε νά σταθή στερεά στήν Αλβανία καί ν ’ άπλωθή πιό 
πέρα. Ά λλ ’ όφείλονταν ή τάση αύτή τών Αλβανών καί σέ ένδογενή αίτια. Γιά τοΰ
το καί ό Χαρίλαος Τρικούπης έπεδίωξε νά ρθή σ ’ έπαφή μαζί τους καθώς καί μέ 
τούς άλλους Βαλκανίους καί ό ποιητής Άριστ. Βαλαωρίτης έκφράζει έλπίδα στό 
γνωστό ποίημα «Θανάσης Διάκος», στήν περιγραφή τής μάχης τής Αλαμάνας γιά 
μιά Έλληνοαλβανική συνεργασία, άφοΰ είναι δύο λαοί όμαιμοι:

' ...Αδελφωμένο βρέχει.
Τό αίμα τ’ άρβανίτικο τή γή μέ τό δικό μας...
"Εχουν τήν ίδια τή βαφή...
Ά ν  σμίγουν πεθαμένα 
πώς δέν θά σμίξουν ζωντανά.

01 Σέρβοι κινήθηκαν πολύ νωρίς γιά τήν άνεξαρτησία τους καί γιά τήν άνεξαρτη- 
σία όλων τών ύποδούλων άδελφών τους στήν ’Ερζεγοβίνη καί στή Βοσνία. ΤΙς πα
ράτολμες πράξεις των τΙς πλήρωσαν συχνά πολύ άκριβά. Σέ μιά μικρή πλατεία 
τής Νίς (τής άρχαίας Ναϊσοΰ, πατρίδας τού Μ. Κωνσταντίνου) ύπάρχει έπιγραφή 
πού λέει ότι έκεί κάποιος πασάς έστησε πύργο άπό 1.000 κομμένα κεφάλια Σέρ- 
βων πατριωτών.
Όταν μετά τήν μεταπολίτευση τού 1908 στήν Τουρκία έγιναν οί πρώτες έκλογές 

βουλευτών μέ συμμετοχή τών μειονοτήτων, στίς όποιες δόθηκαν έπιφανειακά δι
καιώματα ίσοπολιτείας, "Ελληνες βουλευτές έξελέγησαν όχι μόνο στήν "Ηπειρο, 
όπως ήταν φυσικό, άλλά καί στή Μακεδονία καί στή Θράκη καί στήν ’ Ιωνία καί 
στόν Πόντο καί μάλιστα κατά πλειοφηφίαν άπέναντι τών άλλων έθνικοτήτων βά
σει στατιστικών στοιχείων. Στήν Ιωνία έξελέγη ό Καθηγητής τής Ιστορίας στό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών Παΰλος Καρολίδης, καταγόμενος άπό τήν Καππαδοκία, ό
που συντηρούνταν μέχρι τού 1912 Ελληνικά σχολεία καί γυμνάσια.

"Επειτ’ άπ’ όλα αύτά πολύ δίκαια ό 'Ελληνικός λαός καί πολύ φυσικά αισθά
νονταν άκόμα οικουμενική τήν ύπαρξή του στό χώρο τού Αίμου καί τής έγγύς 
Ανατολής. Καί σ ’ αύτή τή Ρουμανία ύπήρχαν άμιγείς 'Ελληνικές κοινότητες μέ 
κατώτερα καί άνώτερα σχολεία καί ύπολογίζονται σέ ένα καί μισό έκατομμύριο 
οί 'Έλληνες πού άφομοιώθηκαν έκεί κατά τούς τρεις τελευταίους αιώνες, συνε- 
πεία μικτών γόμων βάσει στατιστικών, πού έγιναν άπό ξένους έρευνητές. Πολύ 
σωστά τό μικρό κρατίδιο τοΰ 1830, πού έφτανε έως τόν Δομοκό, θεωρήθηκε άπό 
δικούς μας καί ξένους σάν ό πυρήνας ένός μεγάλου 'Ελληνικού Κράτους, πού έ 
μελλε νά γίνη. Ούτε ήταν δυνατό νά ξεφύγη άπό τή γοητεία αύτής τής ’ Ιδέας.



'Αργότερα, άλλ’ όχι φυσικά ούτε μέ ήμερο τρόπο, ξύπνησαν οί Βούλγαροι 
έπειτα άπό φιλοβουλγαρικό ξεσπάθωμα τοΰ πανσλαυϊστικού κινήματος. Ή προσπά
θεια των Βουλγάρων νά έκτοπίσουν τούς ξένους πληθυσμούς μέ άπειλές ή μέ 
σφαγές καί νά έκθουλγαρίσουν τούς ύπόλοιπους, συνεχίστηκαν έως τίς ήμέρες 
μας. Σ έ πενήντα χιλιάδες άνεβάζουν τόν άνδρικό έλληνικό πληθυσμό πού ύ- 
πήρξαν θύματα τών Βουλγάρων στήν ’Ανατολική Μακεδονία καί Θράκη κατά τόν 
τελευταίο παγκόσμιο πόλεμο. ‘Ακόμα καί Λ Ρουμανία προσπάθησε νά πάρη μέ τό 
μέρσς της τούς κτηνοτρόφους τής Πίνδου, πού μιλούν μιά ίσχνή λατινογενή διά
λεκτο, όφειλομένη στή γλωσσική έπίδραση των Ρωμαϊκών φρουρών, όπως συνέ
βηκε σέ πολλές άλλες χώρες κατά τήν περίοδο τού Ρωμαϊκού imperium. "Οπως 
συνέβηκε σέ δλες τίς χώρες όπου έπεκράτησαν κατά τόν Μεσαίωνα οΐ "Αρα
βες κι όπως συμβαίνει σήμερα, όπου έπικρατοϋν οί Άγγλοσάξωνες, όταν μάλι
στα συμβαίνει ό κατακτητής νά είναι καί ό πιό πολιτισμένος. Μπροστά σέ μιά τέ
τοια κατάσταση, ή Ελλάδα μέ τήν βαρύτατη άρχαία πολιτιστική κληρονομιά, μέ τήν 
συνεχιζόμενη καθ’ δλον τόν περασμένον αιώνα έπιβλητική έμφάνιση τοϋ Ελληνι
κού Οικουμενικού Πατριαρχείου σέ όλη τή Βαλκανική καί πιό πέρ’ άπ’ αύτή, ή Ελ
λάδα, πού ήταν ό άνεγνωρισμένος κληρονόμος τοϋ Βυζαντίου, ή Ελλάδα τής 
Ρωμιοσύνης, πού άπλώνονταν στόν Αίμο καί στήν ’Ανατολή, άν έγραφε οριστι
κά τά σύνορά της στόν Δομοκό (1830) ή στόν “Ολυμπο (1881), θά ήταν τό κρά
τος τών πιό άνάζιων άνθρώπων τοΰ κόσμου. ’Αλλ’ άνεζάρτητο άπό τήν πλευρά 
τοΰ γοήτρου, θά ήταν άδύνατο νά έπιθιώση σάν κράτος. ’Ήθελε ν' άπλωθρ, γιατί 
τήν καλοΰσε ή ιστορία της καί ό Ελληνικός κόσμος, πού ζουσε ύπόδουλος. Καί 
ήθελε ν' άπλωθρ γιά νά μή φαγωθή σάν μικρό ψάρι άπό τά μεγάλα ψάρια. ’Ά ν  
ρίξωμε μιά ματιά στόν χάρτη τής Ευρώπης, θά ΐδοΰμε ότι τά μικρά κράτη έχουν 
λιγόχρονη ζωή καΐκατορθώνουν νά έπιζήσουν χάρις στά συμπλεκόμενα συμφέ
ροντα τών μεγάλων. Βέλγιο, ’Ολλανδία, Λουξεμβούργο άποτελουν φράγμα, έ 
στω μικρό, άνάμεσά στή Γερμανία, Γαλλία, Αγγλία. Ή Τσεχοσλοβακία δέν πρό
λαβε νά ζήση είκοσι χρόνια έλεύθερη ζωή, μετά τόν Α ' παγκόσμιο πόλεμο, καί 
άπορροφήθηκε άπό τήν Ναζιστική Γερμανία. ’Ά ν  σήμερα είναι έλεύθερη (κάτω 
όμως άπό τόν άναγκαστικόν έλεγχο τής Σοβιετικής Ένώσεως), τοΰτο τό όφεί- 
λει στήν άνάγκη νά περικυκλωθρ ή Γερμανία καί νά μή μπορρ νά βλάψρ πιά. 
"Οσο γιά τά μικρά κράτη τής Βαλτικής, Λεττονία, Λιθουανία, ’Εσθονία, αύτά άπο- 
τελοΰν ήδη ομόσπονδα τμήματα τής Ρωσσίας. Τήν ίδια μοίρα σχεδόν είχαμε κ’ 
έμείς στά Βαλκάνια. Υπήρξαμε δορυφόροι τών μεγάλων. ’Εμείς καί οΐ Σέρθοι 
τών Γάλλων καί τών ’Άγγλων, οί Βούλγαροι τών Γερμανών (τώρα τών Ρώσων) 
καί οΐ Αλβανοί τών ’ Ιταλών. ’Εθνική πολιτική άνεζάρτητη πότε άράγε μπορέσα
με νά άσκήσωμε πραγματικά; Καί στούς δυό μεγάλους πολέμους κανένας δέν 
έμεινε έλεύθερος. Τόν Βόσπορο τόν χρησιμοποίησαν οί Γερμανοί γιά μεταφο
ρά πολεμικού ύλικοΰ στόν Καύκασο καί οι Τούρκοι δέν τόλμησαν ν ’ άντιδρά- 
σουν. Πέρα άπό τόν Βόσπορο δέν είναι Εύρωπαϊκό κράτος καί στά άνατολικά 
σύνορά της δέν έφτασε ό πόλεμος. ’Ά ν  έφτανε, δέν θά τήν ρωτούσαν.

Γενικώτερα στήν Εύρώπη ό 10' αίώνας χαρακτηρίζεται άπό τίς φιλελεύθε
ρες τάσεις στήν πολιτική καί άπό τόν ρωμαντισμό στήν τέχνη καί στή γενικώτε- 
ρη βιοθεωρία. 01 λαοί πού ξυπνούν άπό τήν άπολυταρχική διοίκηση ζητούν σύν< 
ταγμα καί έθνική ένότητα. Ανέκαθεν οΐ λαοί αισθάνονταν αύτή τήν άνάγκη. 
ιδίως δταν γνώριζαν τήν ξένη καταπίεση, καί ώς ένα σημείο ό «Ήγεμών» (1532) 
τού Μακιαβέλλι έμπνέεται, όπως πιστεύουν μερικοί, άπό τό ιδανικό τής ένωμένης 
’ Ιταλίας, πού ύπέφερε τήν τριπλή κατάκτηση τών 'Ισπανών, τών Γάλλων, τών 
Αυστριακών. Οί Γερμανοί στρέφονται έναντίον τών τοπικών ήγεμόνων καί τέλος 
κατορθώνουν νά έπιτύχουν τήν ένωσι (1870), άφοΰ χρειάστηκαν νά κάμουν πο
λέμους έναντίον τής Δανίας, τής Αύστρίας καί τής Γαλλίας. Στά 1870 κατορθώ



νουν καί oi ’ Ιταλοί νά όλοκληρώσουν τήν ένότητά τους μέ πρόμαχο τά κράτος τοΰ 
Πεδεμοντίου. Ή ρωμαντική δράση του Γαριβάλδη καί ή πολιτική σύνεση τοΟ 
ΚαβοΟρ έφερε την ποθητή ένωση. Τήν Ιδιαν έποχή μέ τά ίδια Ιδανικά τής έθνι- 
κής ένότητας καίάνεξαρτησίας γίνονται έξεγέρσεις στήν Αύστρο - Ούγγρική μο
ναρχία.

"ζ?στε καί άνεξάρτητσ άπό τά γεγονότα τής Βαλκανικής, μέσα σ ’ αύτά τό 
γενικό πολιτικό κλίμα τής Εύρώπης, πού έμπνέει μικρούς καί μεγάλους καί Ιδίως 
τΙς έθνικές νεολαίες όλων τών χωρών, όνειρεύονται καί οί "Ελληνες τήν όλο- 
κλήρωση τών έθνικών πόθων. Θά ζοϋσαν έξω τόπου καί χρόνου, άν έμεναν κου
φοί καί τυφλοί σέ δλα δσα γίνονταν γύρω τους... 01 έθνικές παραδόσεις τους, 
οί θρύλοι γύρω άπό τήν Άγιά Σόφιά κι άπό τήν Πόλη, αύτή ή ψυχική φωνή τοϋ 
ιστορικού γίγνεσθαι μιλούσε διαρκώς καί δέν τούς ήταν βολετό νά τήν κάνουν 
νά σωπάση. ’Αφού δέν σωπαίνει ούτε τώρα, έπειτα άπό τά ψαλίδισμα τών φτερών 
στά 1922. Στό γνωστό Δωδεκανησιακό τραγούδι τοΰ Ντιρλαντά (1960) , ό δημοτικός 
τραγουδιστής βεβαιώνει τούς ναύτες, δτι «Θά πάρουμε τήν Πόλη!». Αύτή ή πα
ραίσθηση τοΰ σήμερα δείχνει τήν καυτή πραγματικότητα τοΰ χτές.

★
Αύτή ή ’ Ιδέα, ή ρωμαντική σύμφωνα μέ τήν έποχή μας, ή έθνική σύμφωνα 

μέ τΙς παραδόσεις μας καί ή έθνοσωτήρια σύμφωνα μέ τήν τολμηρή άλλά καί συ
νετή πολιτική δλων τών άξιων πολιτικών μας, έφτασε σχεδόν στήν πραγματοποί
ησή της σ ’ ένα θαυμάσιο τέντωμα τών δυνάμεων τής φυλής.

Φθόνος καί πόνος, μίσος καί ήττοπάθεια δέν μάς άφησαν νά διώξουμε τούς 
νέους βαρβάρους μακρυά άπό τά παράλια τής Ιωνίας. Καί τώρα βλέπομε με 
άγωνία νά κινδυνεύουν τά νησιά μας, άφοΰ έπί πλέον έπιτρέψαμε τήν άπόθαση 
τών βαρβάρων στήν Κύπρο, πού τήν συμφορά της τήν πήρε θέμα γιά ώραίες ρη
τορείες καί λυρικούς άπόηχους ό φτηνός λόγος...

★
Τό 1922 θά τό πληρώνωμε σάν έθνος έπί πολλές γενεές. Έκτός άν γίνρ 

κανένα θαΰμα. Καί τά θαύματα άνήκουν κι αύτά στό Ιστορικό γίγνεσθαι. Ό  πο
λύς κόσμος είναι φυσικό νά μήν άγναντεύρ καί νά μή τά σκέπτεται τά μέλλον. 
Άλλά δέν έπιτρέπεται στούς άρχηγούς νά σκέπτωνται μόνο τό παρόν καί νά τό 
θυσιάζουν κάποτε κι αύτό στόν Μολώχ τών μικροκομματικών συμφερόντων. Γιατί 
έτσι βυθιζόμαστε στό χάος.

Πρέπει νά συνειδητοποιήσωμε στό νοΰ μας τήν Ιδέα τοΰ έθνους. Τσιφλικά
δες καί άκτήμονες, φίλους κ’ έχθρούς τούς έδιωξαν πρόπερσι άπό τά κατεχόμε- 
να μέρη στήν Κύπρο οί Τούρκοι. Πλούσιους καί φτωχούς έσφαξαν δσους πρόλα
βαν στή Σμύρνη στά 1922. 01 Εβραίοι τής Εύρώπης είχαν ξεχάσει ϊσως τήν κα
ταγωγή τους έκτός άπό τή Θρησκεία. "Ομως ό Ναζισμός έξ  ίσου δλους τούς πέ
ρασε άπό τά κρεματόρια καί τούς μεταχειρίστηκε σάν ζώα, έπειδή είχαν γεννη- 
θή Εβραίοι. Άλλά καί οί κομμουνιστές τής Ρωσίας δέν έπέτρεψαν τήν όμαδική 
είσοδο κομμουνιστών Κινέζων στή Σιβηρία, μήπως κάποια ώρα κάμουν όριστική 
κατοχή τού έδάφους, δπως γράφει ό Κροϋτσεφ.

Θέλομε, δέν θέλομε, άνήκομε σέ μιά έθνική όμάδα. Ό  χωρισμός τών άν- 
θρώπων σέ έθνη καί φυλές δέν άποτελεί Ιστορικήν άνάμνηση. Σέ πολλούς άπό 
τούς πατέρες μας, σέ μιά ώρα ψυχικής κάμψης, ήρθε ή Ιδέα, στά 1922, δτι ό 
Τούρκος δέν θά έφτανε στό χωριό μας. Ή έθνική Ιδέα είχε άφεθή στήν άκρη 
σάν τό φιδορούτι. Ξέχασαν ή δέν μπόρεσαν νά συνειδητοποιήσουν δτι σάν σύνο
λο εύτυχούμε καί σάν σύνολο καταστρεφόμαστε. Στό χωριό μας δέν ήρθαν οί 
ΤοΰρκοΓ ήρθαν δμως ή φτώχεια καί ή στέρηση. Ή άπώλεια τής ‘ Ιωνίας δημιουρ
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γεί σήμερα πρόβλημα Αιγαίου καί αύριο — άν εμείς διαρκώς θά χάνωμε καί οί 
Τούρκοι διαρκώς θά κερδίζουν — θά δημιουργηθρ πρόβλημα Κυκλάδων, Κρήτης, 
Πελοποννήσου. Τί βόρειες επαρχίες δέν θά τις επιτρέψουν στους Τούρκους, 
άλλά θά τις διεκδικήσουν οί γείτονές μας τού Αίμου, έχοντας όπλο τό λίαν 
τσουχτερό στήν πλάτη τών Τούρκων ρωσικό μαστίγιο. "Αν έμεις άρκεστούμε νά 
λέμε σάν άνθρωποειδή, ότι δέν φτάνουν στό χωριό μας οί Τούρκοι, ή κυνηγούμε 
χίμαιρες δεξιά καί άριστερά, χωρίς νά θλέπωμε τί κάμουν οί άλλοι γύρω μας, 
ύπάρχει κίνδυνος νά γίνουν όλα τά παραπάνω. Οί Τάταροι θά γίνουν κύριοι τής 
‘Ανατολικής Μεσογείου καί θά ρίξουν βαρύ τόν ήσκιο τους στίς ’Αραβικές χώ
ρες τής Βόρειας ’Αφρικής. Στήν πιό έλαφρά περίπτωση, τό Αιγαίο θά χαθή γιά μάς 
οριστικά καί μαζί μέ τό Αιγαίο θά διακυβευθρ ή ύπαρξή μας σάν έθνος.

Κατά τήν άποχώρησή μας άπό τήν ’ Ιωνία στά 1922 δέν σκέφτηκαν ή δέν 
κατέβαλαν προσπάθειες νά κρατήσουν τήν χερσόνησο τής ’Ερυθραίας, πού μπο
ρούσε νά κρατηθρ, άν ύπήρχε νους καί αγωνιστικό πνεύμα. "Αν είχε κρατηθή 
ή Ερυθραία, θά μπορούσαμε νά διατηρήσωμε τή Θράκη. Έφ’ όσον θά είχαμε τό 
πόδι μας άκόμα στή Μικρά ’Ασία, ή άποχώρηση δέν θά έσήμαινε άπώλεια τοϋ 
πολέμου. Θά μπορούσαμε νά διαπραγματευθούμε κάτω άπό καλύτερες συνθή
κες' ’Έγινε τότε στά 1922 μιά τομή στήν ίστορία τοϋ Ελληνισμού ,πού Ισως δέν 
τήν συνειδητοποιήσαμε άκόμα άνάλογα μέ τό μέγεθος της γιά τό ρόλο τής 
Ελλάδος στήν Εγγύς ’Ανατολή, γιά τό Αιγαίο, γιά τήν ίδια τήν ύπαρξη τοΰ Ε λ
ληνισμού. Τό Βυζάντιο ασκούσε οικουμενική πολιτική. "Οταν ή Ρωμιοσύνη - Ε λ
λάδα έγινε ύπόδουλη, ό Ελληνικός κόσμος είχε κυρίαρχη θέση σέ όλη τή Βαλ
κανική καί στή Μικρά ’Ασία καί κρατούσε στά χέρια του τήν οικονομική καί 
πνευματική ζωή τών τόπων αύτών.

Μετά τό 1922 καταδικασθήκαμε νά ζήσωμε στά νότια τής Βαλκανικής σάν 
ένα μικρό κράτος καί προσθλέπαμε καί είναι άνάγκη άκόμα νά προσβλέπωμε 
πρός μιά Βαλκανική συμμαχία ή ’Ομοσπονδία, γιά νά μπορέσωμε νά έπιβιώσω- 
με. Έκεί έτεινε ή προσπάθεια τού ’Αλ. Παπαναστασίου. Τώρα προσθλέπομε πρός 
τήν Ε.Ο.Κ. γιά τόν ίδιο λόγο. Ή μοίρα τών μεγάλων είναι νά θέλουν νά διατηρή
σουν τήν οίκουμενικότητά τους. Καί ή μοίρα τών μικρών νά ζοΰν μέ τό άγχος 
γιά τήν ύπαρξή των. Δέν φτάνει, είπαμε, στό χωριό μας ό Τούρκος, άλλ’ ήδη 
έφτασε τό άγχος καί ή άμφιθλοία άν θά έπιζήσωμε.

"Οταν ϋπογράφτηκε ή συνθήκη τής Λωζάνης (1923), οί κοντόφθαλμοι νόμι
σαν ότι τά βάσανά μας πήραν τέλος κα! ότι είμαστε άσφαλεϊς στό Αιγαίο καί 
στήν Ελληνική χερσόνησο. 'Όμως δέν άργησαν ν ’ άκουστοΰν άπειλητικοΐ άπό- 
ηχοι άπό τή Δύση καί άπό τόν Βορρό. Οί ’ Ιταλοί μέ άφορμή τόν φόνο τού στρα
τηγού Τελλίνι στά Έλληνοαλβανικά σύνορα βομβαρδίζουν καί καταλαμβάνουν 
προσωρινά τήν Κέρκυρα (1923). Οί Σέρβοι ύπογράφουν τή συνθήκη Παγκάλου 
(1925), μέ τήν όποία παίρνουν προνόμια στή ζώνη Θεσσαλονίκης. Τή συνθήκη 

αύτή τήν άκύρωσε άργότερα (1929) ό Έλ. Βενιζέλος. Οί Βούλγαροι δημιουρ
γούν έπεισόδια στά σύνορα. Καί οί Τούρκοι έπιχειροΰν νά δυσκολέψουν τή 
δράση τού Πατριαρχείου στήν Πόλη μέ τήν έμφάνιση τοϋ Παπα - Εύθύμ, πού άπο- 
πειράθηκε νά ίδρύση Τουρκική Όρθόδοθη Εκκλησία. Οι Τούρκοι, όταν ξέσπασε 
ό Β' Παγκόσμιος πόλεμος, θάλθηκαν νά εξαντλήσουν τούς "Ελληνες τής Πό
λης μέ τήν οικονομική καταπίεση. 'Όποιος σήμερα περνάει άπό τήν Πριγκηπό- 
νησο, κοντά στό Βόσπορο, καί βλέπει βίλλες μέ Ελληνικά άγάλματα κι άπορεί 
πώς βρίσκονται στά χέρια τών Τούρκων, μαθαίνει άπό τούς κατοίκους, ότι στά 
δύο πρώτα χρόνια τού Β' παγκόσμιου πολέμου, πού νικούσαν οί Γερμανοί, οί 
Τούρκοι έξέδωκαν ένα νόμο, τό περίφημο «Βαμπλίκι», μέ τόν όποιο έβαλαν βα
ρύτατη φορολγία στά κτήματα τών Ρωμιών. Τότε πολλοί Ρωμιοί, γιά νά μή φάη 
τά κτήματα ό φόρος, τά πούλησαν στούς Τούρκους σέ χαμηλές τιμές. Στά



1946 ol Τούρκοι πρόβαλαν άξιώσεις γιά τά Δωδεκάνησα καί οί Άγγλοι 
άμφέβαλλαν ηοΰ νά ρίξουν τήν ψήφο, υπέρ ήμών ή υπέρ των Τούρκων. 
Πάντα περίμεναν εύκαιρίες οί Τούρκοι, γιά νά χτυπήσουν. Τό περίεργο είναι δτι 
έμείς άσχολούμενοι μέ τά έσωτερικά μας μίση δέν σκεφτήκαμε σοβαρά πώς 
θό τούς φράξωμε τό δρόμο. Μιά ώραία εύκαιρία τούς δόθηκε, όταν προβάλαμε 
σέ άκατάλληλη ωρα τό ζήτημα τής Κύπρου. Διαμαρτυρόμενοι δήθεν οί Τούρκοι 
προέβησαν στά έκτροπα τής Πόλης καί τής Σμύρνης (Σεπτέμβριος 1955) ύπό 
τήν καθοδήγηση τού “Αγγλου Γενικού Προξένου στή Σμύρνη σέρ Μπάλφουρ, 
τού γνωστού Παπαδημήτρη, παπά των Ανακτόρων προπολεμικά στήν Αθήνα  
καί άρχηγού των “Αγγλων κατασκόπων. Αύτή ή ιστορία μέ τόν Παπαδημήτρη 
καί μερικές άλλες άκόμα μοιάζει μέ ίστορίες πού συνέβαιναν άλλοτε στήν Α 
φρική καί στήν Κίνα. Σήμερα δέν συμβαίνουν ούτε έκεί.

"Ολα τά έθνη κάμουν σφάλματα, άλλά καλό είναι νά μαθαίνωνται τά σφάλ
ματα μας, μήπως αύτή ή μάθηση μάς βοηθήσρ νά μή διαπράξωμε άλλα όμοια 
στόν ϊδιο βαθμό. Ό  ξένος όταν θέλη ή νά κατακτήσρ ή νά κάμη τοΰ χεριού του 
ένα λαό, προσπαθεί νά προκαλέση διχόνοια, άλλοΰ σκορπίζοντας χρήμα, ατούς 
άσυνείδητους, καί άλλοΰ κηρύσσοντας ιδανικά, στούς (δεολόγους. Καί τά δύο 
αυτά μέσα χρησμοποιήθηκαν πλέρια στήν 'Ελλάδα άπό τά 1915, πού πρωτοση- 
μάνθηκε ό διχασμός, έως σήμερα.

- ★
Μιλήσαμε παραπάνω άπαισιόδοξα γιά τό μέλλον τού τόπου τούτου, άλλ’ ή

ταν μιά’ άπλή ύπόθεση, γιά νά βγή ένα συμπέρασμα. Αντίθετα, πιστεύομε στό 
μέλλον τής Ελλάδας. Πιστεύομε στή ζωτικότητα τού κόσμου αύτοΰ πού λέγε
ται 'Ελληνικός. Αρκεί νά πιστέψωμε στόν έαυτό μας. 'Όσο γιά τήν έξωθεν βοή
θεια άς μάς δώση διδάγματα τό Βυζάντιο τής παρακμής. Γύρευε βοήθεια, ταπει
νώθηκε άρκετά, άλλ’ ούτε ή ξένη βοήθεια ούτε ή ταπείνωση τό έσωσαν άπό τήν 
υποδούλωση. ’Ά ν  οί Τούρκοι σήμερα παρουσιάζωνται δυνατοί, είναι όμως βέ
βαιο, ότι είναι καί άπαίδευτοι καί άνίκανοι νά προσαρμοσθούν στή σύγχρονη ζωή 
καί ειρηνική καί πολεμική. Δέν έχουν μπέσα, όπως δέν είχαν ποτέ. Ά λ λ ’ αύτό 
τελικά μπορεί νά τούς όδηγήση στήν καταστροφή, όπως τελικά καταστράφηκαν 
όλοι οί άπιστοι.

Σήμερα περισσότερο άπό κάθε άλλη φορά κατανοούμε τά δεινά τής διχό
νοιας, πού κατατρώγει τή σάρκα τής 'Ελλάδας άπό τά 1915. "Ενα χρόνο άργότε- 
ρα, δηλ. στά 1916, έγινε ένα άνάθεμα. "Α ς προχωρήσωμε τώρα σέ Καθαρμό 
άπ’ αύτό τό άνάθεμα, όπως έκαμαν κάποτε Καθαρμούς οί Αθηναίοι έπειτα άπό 
τό Κυλώνειο άγος καί προχώρησαν στήν άδιατάραχτη ένότητα κ’ έγιναν πρόμα
χοι τής Ελλάδας έναντίον τών Περσών.

Ό  δρόμος πού τώρα παρουσιάζεται τραχύς κα! άπότομος, θά γίνη πολύ 
όμαλός κ’ εύκολοπέραστος. ’Ά ν  δέν φοβηθούμε τόν πόλεμο, θά κερδήσωμε 
είτε σέ ένα εϊτε σέ τρία χρόνια μιά ειρήνη έντιμη, μιά εΙρήνη Ελληνική κα! γιά 
τό Αίγαίο κα! γιά τήν Κύπρο.

01 Τούρκοι δέν είναι άτρωτοι. Πηγαίνουν νά πετύχουν πολλά μέ έκβιασμούς, 
άλλά κατά βάθος φοβούνται τόν πόλεμο. Ξέρουν τήν άξία τού "Ελληνα στρα
τιώτη. Τό έδειξε καί στά *40 καί στήν Κατοχή κα! στόν άδελφοκτόνο πόλεμο τού 
’46—’49. "Αν ήταν έγκλημα ό άδελφοκτόνος πόλεμος, άλλά κα! τότε άκόμα κα
νένας δέν μπορεί νά κατηγορήση κανέναν γιά έλλειψη παλληκαριάς. "Αν στρα- 
φρ αύτός ό δυναμισμός έναντίον τών έχθρών μας, πού έπιβουλεύονται τ!ς θά- 
λασσές μας, τά χώματά μας κα! τά σπίτια μας, μπροστά σέ ποιό άραγε θαύμα σάν 
έκείνο τοΰ Ί 2 —’ 13 κα! τοΰ *40 πρόκειται νά βρεθρ ξανά κα! νά χειροκροτήσρ ό 
κόσμος; ·



Ούτε θά έκαμαν τά τόλμημα στήν Κύπρο οί Τούρκοι, άν δέν μάς ήξεραν δι
χασμένους, άν δέν είχε γίνει η άπόπειρα δολοφονίας τοΰ άρχηγοϋ του Κυπρια- 
κοΰ Κράτους (οποίος κι άν είναι αύτός) κι άν δέν είχαν τήν εύνοια καί τήν 
προτροπή μεγάλων δυνάμεων, (ώχ! άμάν!) συμμάχων...

’Ά ς  μή φοβούμαστε τίποτε, άν είμαστε ένωμένοι. Μόνο θά πρέπει νά 
σκεφθοΰμε, δτι γιά τήν έξασφάλιση τού Αιγαίου ϊσως έπιϋάλλεται νά κρατήσωμε 
μερικά στέκια πέρα άπό τά σύνορά μας. Δώσαμε είλικρινά φιλικό χέρι στούς 
Τούρκους, άλλά μέ τή στάση τους μάς άναγκάζουν νά σκεφθοΰμε, δτι είναι 
ζένοι και αρπαγές στή Μικρά Άσία, όπου, παρά τΙς έπιδρομές καί τις σφαγές 
καί τούς διωγμούς, δέν μπόρεσαν νά γίνουν έθνολογικά άπόλυτοι κύριοι. "Οταν 
άπειλοϋνται ζανά άπό τούς Τατάρους τά σπίτια μας, είναι φυσικό νό θέλωμε 
νά μάβωμε δχι τόσο τί φρονούν οί μεγάλοι τής γής, άλλά κυρίως τί σκέπτονται 
αύτοί οί παλιοί λαοί τής Ανατολής, πού μένουν ύπόδουλοι.

Λέγεται δτι στά 1922 οί κάτοικοι τής Φρυγίας, oi σημερινοί δηλ. Γιουρούκοι 
ή Γκιζιλμπάσηδες περίμεναν τήν είσοδο τοΰ Ελληνικού στρατού στήν “Αγκυ
ρα, γιά νά σηκώσουν δική τους σημαία καί νά κηρύξουν τήν άνεζαρτησία τους. 
Σέ άντίβεση μέ ό,τι γίνεται παντού καί πάντοτε σέ δλους τούς πολέμους, τό 
τότε Ελληνικό 'Επιτελείο, άλλά καί ή τότε Κυβέρνηση δέν έφρόντισε νάρθή 
σέ πλατειά συνεννόηση μαζί τους. Ή Μικρά Άσία δέν άνήκει άποκλειστικά στούς 
Τούρκους. Ανήκει στούς Αρμενίους, τούς Κούρδους, τούς Σύρους (Άλεξαν- 
δρέττα — Κιλικία), στούς Γιουρούκους καί άλλους άκόμα. "Οταν έρθη ή ώρα 
τής έθνικής διανομής της, τότε θά έχωμε μπροστά μας μιά Τουρκία πολύ τα
πεινή και πολύ ντροπαλή άπέναντί μας.

Δέν θά έπαναλάθωμε τό «Δεξιά, Κουρουπάτκιν!» , τή συμβουλή πού έδιναν 
άπό τά γραφεία τους στήν Αθήνα οί "Ελληνες δημοσιογράφοι στόν Ρώσο άρχι- 
στράτηγο, πού διηύθυνε τή Ρωσική άμυνα στό Πόρτ - Άρθούρ της Σιβηρίας, στις 
άκτές τού Ειρηνικού, έναντίον τών ’ Ιαπώνων, στήν άρχή τού αίώνος (1904). 
Απλοί θνητοί έμείς, νομίζομε πώς δέν μάς πέφτει λόγος νά ύποδείζωμε μέτρα 
πολέμου καί εΙρήνης στούς άρμόδιους ν ’ άποφασίζουν καί νά έκτελούν τέτοια 
έργα. "Ομως σάν άπλά σκεπτόμενοι άνθρωποι άποροΰμε πώς χάθηκε ή έννοια 
μερικών λέξεων. Σύμμαχοι, πού κάθονται μαζί στά συμμαχικά συνέδρια, πού 
άνταλλάσσουν γνώμες γιά τήν κοινή άμυνά τους, πώς είναι δυνατόν φανερά 
νά έτοιμάζωνται γιά πόλεμο ή γιά άμυνα μεταξύ τους καί νά βαραίνουν τρομε
ρά ό καθένας τόν προϋπολογισμό του, έπειδή έπιθουλεύεται ή έπειδή φοβείται 
τον άλλον; Πώς σύμμαχοι παίρνουν δπλα άπό συμμάχους, τά χρησιμοποιούν 
κατά συμμάχων καί άπειλοϋν πώς θά πάφουν νά είναι σύμμαχοι άν δέν πάρουν 
καί άλλα δπλα, προφανώς γιά τούς ίδιους σκοπούς; Καί πώς λέγονται « σ ύ μ 
μ α χ ο ι »  άλλοι άνθρωποι πού χειροκροτούν σέ συνέδριο συμμάχων — παρου- 
σίρ τών διωγμένων άπό τά σπίτια τους — έκείνους πού τούς έδιωξαν; Δέν μπο
ρούμε άκόμα νά καταλάβωμε τί εϊδους « έ ξ α σ φ ά λ ι σ η »  ζητούμε κοντά 
σέ άνθρώπους πού μάς παραδίδουν στούς δημίους μας κ’ έπειτα αύστηρά μας 
συμβουλεύουν: «Συμφιλιωθήτε γρήγορα, γιατί αύτό συμφέρει στή συμμαχία». 
Αύτή ή σύγχυση τών έννοιών τών λέξεων μήπως προέρχεται άπό σύγχυση σκέ
ψεων καί αισθημάτων; Τό 'Ελληνικό πνεΰμα ύπήρξε πάντοτε καθαρό. "Οπου 
έρριξε τή φωτεινή του ματιά, έγινε φώς: Στήν ’Επιστήμη, στά Γράμματα, στήν 
Τέχνη, στήν ’Ηθική. Μήπως ξανάρχονται τά νεφελώματα τής Ανατολής; Μήπως 
ή Ηθική ξανάγινε μυστικοπαθής καί ή ’Επιστήμη πήρε πάλι τΙς μεθόδους τής 
Μαύρης Μαγείας; Σ ’ αύτόν τόν τόπο μέ τόν ξάστερο ούρανό καί τήν άνάγλυφη 
προβολή τοΰ τοπίου, πρέπει καί οί έννοιες τών λέξεων νά είναι καθαρές. Άπό 
τό ξεκαθάρισμα τών έννοιών ξεκινούν πάντα οί καθαρές σκέψεις καί άποφάσεις.

ΔΗΜ. ΣΙΟΜΟΠΟΥΛΟΣ



ΣΤΗ Μ ΙΚΡΟ ΥΛ Α  ΝΕΝΕ
Δυό μάτια ολόμαυρα γλυκά, πού πάντα λάμπουν 

(σάν δυό λαμπροί άποσπερίτες) 
σέ μιά γελούμενη από ροδόφυλλα μορφή' 
κι’ είναι ’να φως πού ερχεται μέ ολοένα 
πιότερη δρμή σάν αστραπές «χάριτι θεία» 
απ’ τίς πανάρχαιες, τις μυστκιές πρωτοπηγές 
τοΰ Πλάστη.

Δυό μάτια όλόφωτα πού όλόγυρα \|>άχνουν 
μ’ ανήσυχες γοργοματιές έδώ στή γή 
καί πέρα πρός τοΰ άπειρου τά βάθη 
δλ’ απορία, ξάφνιασμα —  σάν δραμα τοΰ νοΰ βαθύ —  

(μελλούμενης σοφίας σπέρμα μυστικό) 
δντας θωρεΐ τόν ήλιο —  κουρασμένο βασιλιά —  
νά γέρνει όλοπόρφυρος άπό τή μάχη, στή φωληά του. 
νΩ ! ενα φως παράξενο, μιά πλήμμυρα στά μάτια’ 
υπόσχεση ιερή καί θέληση γιά πτήσεις 
στίς αψηλές καί τίς τραχείες τοΰ πνεύματος κορφές 
δπου ό θρόνος τοΰ καθάριου καί γαλήνιου λόγου.
Σ τ ’ αλήθεια φως γλυκό, γαλήνιο τήν εσπέρα 
καθώς αντιφεγγίζει στά μάτια ή "ψυχή

(λάμψη λαμπρή τοΰ ύστατου κεριού πού σιγοκαίει) 
σάν ικεσία μυστική καί άρρητη στόν Πλάστη 
νά μήν ό homo sapiens τήν ομορφιά 
τής Πλάσης πέρα γιά πέρα καταστρέψει 
καθώς και τό βαθύ μυστήριο τής ζωής 
προτού ή προκη άνοιξη έρθει κι’ εύωδιάσουν 
στήν τρυφερή καί άαόλυντη \[τυχή τά ρόδα’ 
πριν άκουσθεϊ σέ μιά ολόδροση αυγή 
μαζί μέ τοΰ κορυδαλλού τό πρωτολάλημα 
τό ποώτο καί δειλό φτερούγισμα —  δνειρο θάμπος —  
της άγουρης καρδιά::. 
νΩ ! νάταν Κύριε τά βήματά μου τά στερνά 
εδώ στή γή ανάλαφρα κι’ αργόσυρτα 
νά μτιν τ’ ακούει ό χρόνος καί π’ «οπάξει 
πριν ή τά μάτια μου χαροΰν τό πρώτο πέταγμα 
τής κόρης μέ τήν ολόδροση ι|'υχή, καί πνεύμα 
(καί τ’ όλοπόρφυρο στό χέρι ρόδο) 
πρός τήν δλόδροση κορφή τοΰ Λόγου 
απ’ δπου δυνατή ποός τήν κορφή τοΰ Πλάτωνα 
ή θέα καί πιό ιΙ>ηλά πρός τήν γαλήνια κορφή 
τοΰ ’Όρους τοΰ ολόχρωμου τών ’Ελαίων κι’ ευθύς 
πρός τήν σπαράσσοιισαν έπί Σταυρού καρδίας.

ΚΩΝ. ΜΠΡΑΤΣΟΣ



Η ΡΩΔΙΑ
Σ ’ άπόμερη πλαγιά έρημική 
θαφτηκαν μαχητές μιά νύχτα 
κάτω άπό πέτρες, χώμα, βλήματα, 
τά μόνα δώρα τοϋ πολέμου.
Σταράτο χώμα πού τούς σκέπασε 
φύτρωσε μόνη μιά ρωδιά 
π’ άνθεϊ, βλασταίνει, κάθε χρόνο. 
'Απλώνει τά βλαστάρια στοργικά, 
τόν τάφο άπ’ άκρη σ ’ άκρη αγκαλιάζει 
κρατά τόν τόπο χλοερό, λουλουδιασμένο 
και μ’ άνθη κάθε Μάη τόν στολίζει.
Στις ζέστες τοΰ καλοκαιριού, 
σάν περδικούλα στά πουλιά της 
τούς κλώνους απαλά λυγίζει 
νά τούς κρατά δροσιά.
Μέ σπόρους ρουμπίνι 
τούς μνημονεύει κάθ’ Ό χτώβρη 
και πριν Δεκέμβρης τούς τυλίξει 
στό χιονοσάβανό του τ’ άπαλό 
στρώνει τά φύλλα της στενάνι.

ΔΗΜ. ΣΚΥΛΙΤΣΗΣ

ΜΟΙΡΑΖΕΣ ΤΗ ΖΩΗ ΣΟΥ

Μοίρασες τή ζωή Σου 
άντίδωρο.
"Ενα κομμάτι στόν καθένα μας.
Λάβετε φάνετε. . .
Κι έγινες μέ τίς καρδιές μας, ένα.
"Ετσι,
γιά νά Σέ πάρει ό Χάρος
έπρεπε όλους νά μάς πάρει'
κι έμεΐς
Παιδιά
κι άγγόνια
καί δισέγγονα
εΐμασταν όλάκερο ένα τσούρμο 
Πώς νά μάς σήκωνε, άλήθεια;

Κι έφυγε άρπάζοντας μονάχα
— γιό νά μή φύγει μ’ άδεια χέρια

τών ζυμωμένων χωραφιών μέ τόν Ιδρώτα Σου
τό σκιάχτρο!

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ



ΤΟ ΤΤΑΛΙΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙ
Τα κουφάρια έλειώσανε 
στό μικρό κοιμητήρι 
τής αγίας Τριάδας,
πέρα - κεΐ στή φτωχή καί μικρή πολιτεα, 
πού στή μέση τ’ άπέραντου κάμπου χτισμένη, 
σάν άφάλι φαντάζει 
στή κοιλιά μιας πολύκαρπης μάννας.

Τό χαλάσανε τώρα 
καί στό βρώμικο χώμα πού ρούφηξε 
κομπασμούς, περηφάνειες, όνείρατα, 
καί πολλές μά πολλές αμαρτίες, 
μέ τά σάπια κουφάρια μαζύ,
Ιχουν χτίσει πολλές χαμοκέλλες —  σφραγίδες τής φτώχειας 
κι’ ό πονόψυχος ήλιος μονάχα ζεσταίνει αύτούς 
τούς φτωχούς πού φωλιάσανε έκεΐ. .

Τά παιδάκια χαρούμενα παίζουν έπάνω
στά λειωμένα κουφάρια κ^ αύτά, -
δίχως βόγγο, θ’ άκοΰν τό χαρούμενο παίξιμο,
κι’ ισως χαίρονται ή καί λυπούνται
γιά τήν άγνιοστη μοίρα τους. . .
Τί χαρά ή άρχή τής ζωής! '
Μιά βαρκούλα ξανοίγεται πέρα στό πέλαγο,
μέ πανάκι κατάλευκο,
γιά νά βρει τΙς παράξενες ώρες,
πού θά σκίσουν αύτό τό πανάκι
καί θά σπάσουν τή βάρκα.
Συντριμμένα ξανά θά γυρίσουν καλόδεχτα 
στή μητέρα μας Γ ή . . .

Στροβιλίζεται κεΐ δ,τι πέρασε
καί τό τώρα χορεύει καί χαίρεται,
ή λυπάται καί κλαίει, σμιγμένο μ’ έκείνο πού πέρασε. . .

Στό χαμένο αύτό κοιμητήρι,
μιάς φτωχής γυναικούλας τό σκήνωμα δέχτηκε
ή φιλόξενη γής σέ γλυκειάν άφομοίωση.

Μιάς φτωχής γυναικούλας, 
πού ποτέ της δέ χάρηκε, 
μ’ Ινα πρόσωπο κέρινο, 
πού παράμερα βάδισε
μιά ζωή μέ σπασμούς. *

Ό  θεός ν’ άναπάψει 
μιά καλή πικραμένη ψυχή, 
πού ποτέ της δέ γέλασε,
τή ψυχή τής φτωχής μου τής μάννας. . .  ·



ΑΙΣΧΥΛΟΥ 
Μ€τάφρσση - Σχόλια 

ΗΛ!Α ΒΑΣΙΛΑ

"Π Ε Ρ Σ Α Ι„
Οί Πέρσαι παρουσιάσθηκαν στήν σκηνή τήν άνοιξη τοΰ 472, Ό  Αίσχύλος 

έκέρδισε ιό βραβείο μέ τά τέοσαρα άλλα δράματα πού έδωσε στόν διαγωνι
σμό: Φινεύς, Πέρσαι, Γλαΰκος, Προμηθεύς. Καμιά σοβαρή ένδειξη δέν μάς 
κάνει νά πιστέψουμε δτι ύφίστατο κάποιος σύνδεσμος ανάμεσα στά τέσσαρα 
αύτά διαφορετικά δράματα. Οι Πέρσαι μας αποδείχνουν τουλάχιστον πώς τό 
καθένα άποτελοΰσε ένα αύτοτελές έργο. Ό  Φινεύς θά πρέπει νά παρουσιάζη 
στή σκηνή τόν ομώνυμον βασιλέα τής Θράκης, ό όποιος άνήκει στόν μΰθο τών 
'Αργοναυτών, ένα προφήτη τυφλόν βασανισμένο άπό τάς Άρπυίας. Ό  Γλαΰ
κος φαίνεται πώς έχει στηθή πάνω στήν ιστορία ένός βασιλιά Βοιωτοΰ, τόν 
όποιον οϊ ιππείς του παραφρονήσαντες είχαν κομματιάσει πάνω στούς έπιτά- 
φιους άγώνες πρός τιμήν τοΰ Πελίου. Ό  Προμηθεύς, πού έχει τήν τετάρτη 
θέση στήν διδασκαλία, ήταν, σχεδόν σίγουρα, ένα σατιρικό δράμα και πρέπει 
άναμφιβόλως νά ταυτισθή μέ τό έργο τό γνωστόν μέ τόν άκριβέστερον τίτλον 
Προμηθεύς Πυρκαεύς. Ό  Πολυδεύκης (X. 64) μάς διέσωσε ένα στίχον τοΰ 
Προμηθέως Πυρκαέως τοΰ Αισχύλου (άπόσπ. 205) και τό μέτρον τοΰ στίχου 
αύτοΰ δείχνει δτι έχει δανεισθή από ένα σατιρικό δράμα. Ποιό νδναι άραγε 
τό θέμα του: Ό  Π λούταρχος ( ’Ηθικά 86) αναφέρει, χωρίς όνομα συγγραφέ- 
ως, ένα στίχο απευθυνόμενο άπό τόν Προμηθέα πρός ένα Σάτυρο, ό όποιος 
βλέποντας γιά πρώτη φορά τήν φλόγα, θέλησε νά τήν άγκαλιάση μέ κίνδυνο 
νά κάψη τά γένια του. Έ ά ν  πρόκειται έδώ, δπως φαίνεται πιθανόν, γιά τό σα
τιρικό δράμα τοΰ Αισχύλου, τό έργο θά είχε πάρει ώ ς ύπόθεση τήν πρώτη έπί 
γης έμφάνιση τοΰ πυρός.

Ό  διωρισμένος παρά τοΰ ’Ά ρχ οντος Επωνύμου χορηγός τοΰ Αισχύλου 
ήταν ό Περικλής, πού θδχε τότε ηλικία τουλάχιστον είκοσι χρονών. Πιθανόν 
αύτή ή τιμητική διάκριση νά ήταν άποτέλεσμα προηγηθείσης συμφωνίας με
ταξύ τοΰ ποιητοΰ και τοΰ νεαροΰ Περικλέους και πώς ό τελευταίος είχε δεί
ξει κάποιο ιδιαίτερο ένδιαφέρον γιά τήν έπιτυχία ένός έργου τό όποιον είχε 
πολιτική σκοπιμότητα.

'Ή δη ό Φρύνιχος είχε παρουσιάσει ένα δράμα γιά τήν καταστροφή τών 
Π ερσών και είναι πολύ πιθανόν δτι στό δραμα τοΰτο ό Θεμιστοκλής ύπήρξε 
χορηγός τό 476 π.Χ. Τό έργον είχε κερδίσει τά πρωτεία και ό Θεμιστοκλής 
είχεν άφιερώσει είς ανάμνηση τής νίκης μιά στήλη.

Εύνόητον, φυσικά, είναι δτι ή τραγωδία αύτή γιά τήν νίκη τής Σαλαμϊ- 
νος και ή έπιτυχία της κίνησε πολύ ένδιαφέρον πολλών ποιητών.

Ό  γιορτασμός τοΰ θριάμβου τών Ε λλήνω ν ήταν μιά δοξολόγηση τής πο
λιτικής διορατικότητος έκείνου πού είχε προετοιμάσει αύτόν τόν θρίαμβον 
και άντιληφθή δτι τό μέλλον τών ’Αθηνών ήταν ή θάλασσα.

Ό  Φρύνιχος, ώ ς τόσον, έχει συνθέσει τόν χορόν τής τραγωδίας του 
« Φ ο ί ν ι σ σ α ι »  άπό τές γυναίκες καί τές μητέρες τών ναυτικών Φοινί



κων τούς ότίοίους oi ’Αθηναίοι είχαν άντιμετωπίσε είς τήν Σαλαμίνα, δέν  είχε 
σχεδόν δ ή τήν παθητική πλευρά τής ύποθέσεως. Αί Φοίνισσαι τοΰ Φρυνίχου 
μοιάζουν πιό πολύ μέ ένα είδος μελωδίας παρά μέ τραγωδία· είναι μελωδίες 
ή τραγούδια πού εΐχαν καταστή λαϊκά καθ’ δλον τόν 5ον αίώνα (Σ φ ή κ ες  
Άριστ. στιχ. 219).

Ό  Αισχύλος ό ϊδιος γράφει τό έργο του, επαναλαμβάνοντας μιά ύπόθεση 
πού τήν είχεν ήδη χρησηιοποιήσει ό Φρύνιχος τροποποιώντας δμως τόν πρώ
τον στίχον τούτου « Φ ο ί ν ι σ σ α ι »  σέ « Π  έ ρ σ  α ι» .

Κατά τόν Γλαύκον τοϋ Ρηγίου ό πρόλογος τών Φοινισσών τοΰ Φρυνίχου 
άρχιζε μέ τις λ έξε ις : « Τ ά δ ’ έ  σ τ ί Π ε ρ σ ώ ν ,  τ ώ ν  π ά λ α ι  6 ε-
β η κ ό τ ω ν » .  Αύτόν τόν στίχο έλεγε κάποιος πού έγνωστοποιοΰσε τήν κα
ταστροφήν τοΰ Ξέρξου, ένώ  ταύτόχρονα διευθετούσε τές έδρες τών ύπουργών 
τοΰ Μεγάλου Βασιλέως. Καλύτερα άπό κάθε άλλο δείχνει τές προθέσεις τοΰ 
Αισχύλου ή έκλογή τοϋ χορού του. Ό  χορός τών Π ερσών δέν είναι σάν τόν 
χορόν τών Φοινισσών, συγκροτημένος άπό γυναίκες, οί όποιες θρηνοΰν διά 
τήν τύχη τών δικών τους. Άποτελεϊται άπό συμβουλάτορες πιστούς τοϋ Μ ε
γάλου Βασιλέως, πού είναι κατάλληλοι νά δώσουν τό άκριβές μέτρο τοϋ Ιστο
ρικού ένδιαφέροντος τής καταστροφής τών βαρβάρων. Τό ένδιαφέρον τών 
’Αθηναίων ήταν πιό ζωηρό γιά τήν ήττα τής Σαλαμΐνος (479 π.Χ .) στά 472, 
παρά στά 476. Πράγματι μεταξύ αύτών τών δύο χρονολογιών, ό  Κίμων είχε 
συμπληρώσει νικηφόρως τήν έκστρατείαν του στήν Θράκην. Τό 475, ή πόλις 
’Ήιον, στό στόμιον τοϋ Στρυμόνος, κυριεύθηκε άπό τόν Κίμωνα, κατεχομέ- 
νην άπό τούς Πέρσες. Οί τελευταίες θέσεις τοΰ έχθροϋ έπί τής Εύρωπαϊκής 
ηπείρου είχαν πέσει ή μιά κατόπιν τής άλλης. Στήν έπάνοδόν του στάς ’Αθή
νας ό Κίμων χάρηκε τέτοιες τιμές άπό τόν λαό πού δέν είχαν δή οΰτε ό  Μ ιλ
τιάδης οΰτε ό Θεμιστοκλής. (Πλουτ. Βίος Κίμωνος 7, 4, 8, 2 ) . Τοϋ δόθηκε ή 
άδεια νά άφιερώση τρεις Έ ρμάς έπιγράφοντας πάνω τους τές νίκες του. Οί 
’Αθηναίοι δίχως άλλο, είχαν κάθε δίκιο νά πιστεύουν δτι ό Π έρσης διώχτηκε 
οριστικά πιά στήν ’Ασία. 'Η νίκη τής Σαλαμΐνος φαινόταν πιό ένδοξη, τώρα, 
παρά τήν πρώτη μέρα. Είχε χαρίσει στόν Ε λληνικόν κόσμο τά φυσικά του 
δρια, τήν θάλασσα.

Αύτήν τή νίκη οί "Ελληνες τήν ώφειλαν κατ’ άρχήν στούς θ εο ύ ς  καί 
τούς ήρωες. Ό  Θεμιστοκλής τό είχε διακηρύξει αύτός ό ίδιος. Οί ήρωες, οί 
φυσικοί προστάται τοΰ τόπου, δπου είχαν θαφτή, είχαν συναγωνισθή μέ τούς 
ζωντανούς διά ν ’ αποκρούσουν τόν έπιδρομέα. Οί Θεοί είχαν τιμωρήσει τόν 
Βάρβαρον πού είχε κάψει τούς ναούς των καί γκρεμίσει τά άγόλματά των 
(Πέρσαι στιχ. 809). Μά τόν είχαν τιμωρήσει προ πάντων διότι είχε, κάνον
τας αύτή τήν έκστρατεία, ύπερβή τό Δίκαιον καί παραβή τούς νόμους τής 
Μοίρας.

Τό πεπρωμένον τοϋ είχε παραχωρήσει μιά ήπειρο ν’ άνατρέψη πόλεις, 
νά καταστρέψη στόλους, αύτός ήταν ό κλήρος τόν οποίον οί θ εο ί είχαν προσ
διορίσει στούς Π έρσες (στιχ. 102). Κράτη μεγαλώνουν, άλλα καταρρέουν 
μέσα στά δρια τής Ά σίας. Ό  πολεμικός πάταγος πού συνοδεύει αύτές τές α ν α 
τροπές δέν προσβάλλει τ’ αύτιά τών θ εώ ν . Ό  κλήρος τών λαώ ν  τής Ά σία ς 
είναι πώς νά κάνουν κατακτήσεις ή πώς νά ύποδουλώνωνται. Μά δέν όνει- 
ρεύονται νά διανοίξουν δρόμους νέους διά μέσου τής θαλάσσης, ή θάλασσα 

: τούς είναι απαγορευμένη. Μ έχρις αύτοϋ ή μοίρα έχει διαγράψει τά δρια τής 
κυριαχίας τών βαρβάρων. ’Ά ν  τά ύπερβοϋν θά πέσουν στήν παγίδα τής ’Ά τη ς , 
μιας θ εα ς  πού στραβώνει καί πλανεύει τούς άνθρώπους καί φέρνει ϊσια στήν 

; καταστροφή. Αύτή ή ίδέα ξαναγυρίζει κάθε τόσο μέ έπιμονή διαρκή (Π έρσαι



109, 548, 906, 950, 1075). Γιατί ό Ξέρξης πήγε νά παίξη τήν τύχη τής αύτο- 
κρατορίας του μέσα σέ μιά ναυμαχία: Τά ίδια τά καράβια του κατάστρεψαν 
τόν Β άρβαρον γιά τοΰτο σκούζουν επίμονα οι άφοσιωμένοι σύμβουλοί του μέ 
άπελπιοία, μόλις πληροφορήθηκαν τήν καταστροφή τήν οποίαν προαισθάνον
ταν. « Ό  Ξέρξης τούς είχε φέρει σ ' αύτή τήν θέση, αλίμονο, ό Ξέρξης τούς 
είχε χαλάσει, αλίμονο. Ό  Ξέρξης τούς ώδήγησε σ’ αύτόν τόν τρελλό δρόμο, 
άλίμονο, ό Ξέρξης και αί τριήρεις του.». Στόν ύπερφίαλον Ξέρξην ήρθαν άν- 
τιμέτωποι —  στο πείσμα τής ιστορικής αλήθειας —  ό συνετός πατέρας του, ό Δα- 
ρεΐος, τοΰ οποίου οί εκστρατείες δέν στοίχισαν παρόμοιες απώλειες στήν χώ
ρα του.

« νΑ χ! πόσον ό Δαρεϊος ύπήρξε καλόβουλος στούς δικούς του βασιλιάς, 
ό Δαρεϊος ό τοξότης, ό άγαπημένος άρχηγός τών Σ ού σω ν!»

«Μ ά ό Ξέρξης πίστευε μόνον στόν στόλον του : Ό πλϊτες και ναύτες είναι 
σάν £να μεγάλο σύννεφο πουλιών ντυμένων μέ βαθυκύανο χρώμα πού οί 
άνεμοι τά ξεμάκρυναν, άλλοίμονο! κι οΐ άνεμοι τά κατέστρεψαν άλλοίμονο, 
και τά φέρανε στήν καταστροφή. Είναι οί άνεμοι και οί βραχίονες τών Ί  ώ 
νιαν!» Καί ό παλιός μαχητής τής Σαλαμΐνος έσημείωσε μέ σαρκαστική δριμύ- 
τητα πώς εκδικήθηκε ή Ελληνική θάλασσα. Εύχαριστήθηκε νά προκαλέση 
δλους αύτούς τούς υπηκόους τοΰ Μ εγάλου Βασιλέως, πού ξεκίνησαν άπ’ δλα 
τά σημεία τής αύτοκρατοίας, άπό τήν Μυσία, τή Βακτριανή, τήν Αίγυπτον πού 
μπήκαν ώς άρχηγοί σέ τάγματα καί στολίσκους, αύτοι οι άρχηγοί τών δέκα 
χιλιάδων, τών τριάκοντα χιλιάδων ιππέων πού άπό μιά στιγμή στήν αλλη γί- 
νηκαν ναυτικοί και ρίχτηκαν στό κΰτος τών καραβιών τους καί τών οποίων 
τά πτώματα πάνε τώρα στήν διάθεση τών κυμάτων, ένώ  τά μέτωπά των χτυ
πάνε στούς τραχείς βράχους τής Σαλαμΐνος καί τά πολυτελή των ενδύματα, 
τά ’Ανατολικά, τούς κρατάνε πάνω στήν θάλασσα (Πέρσαι 274).

Αύτό τό τελευταίον βέλος έν αύτώ γελοϊον καί εύσπλαχνικό, άπαντα 
άναμφιβόλως σέ μιά ενθύμηση κατά τήν οποίαν πολλοί Πέρσες πολεμιστές 
έφ εραν τέτοια φορέματα στήν μάχη τής Σαλαμΐνος, μά προ πάντων θέλει νά 
παραστήση τήν αύθάδειαν τοΰ βάρβαρου πού κάνει τόν ναυτικόν, εξηγεί ποιά 
γελοία ιδέα έσχημάτισαν οί ’Αθηναίοι πολεμιστές γιά τόν βάρβαρον Πέρση 
πού φαντάσθηκε πώς μπορεί νά γίνη θαλασσινός έτσι ντυμένος.

Τό δραμα ολόκληρον σέ κάθε του στιγμή δίνει τόν τόνον ένός θριαμβι
κού άσματος.

'Ό ταν  οί γέροντες Πέρσαι άπαριθμοΰν, θρηνώντας, δλες τές άκρογιαλιές 
τής Θράκης, ολα τά νησιά τοΰ Αιγαίου, πού λίγο πριν τά κατάκτησε 6 Δα- 
ρεϊος άλλά τώρα χάθηκαν έξ αίτιας τοΰ Ξέρξου, ό κατάλογος ό πένθιμος με
ταμορφώνεται σέ ένδοξο κατάλογο γιά τούς ’Αθηναίους θεατές (Πέρσαι στ. 
852).

'Ό ταν  ό μέγας βασιλεύς νικημένος καί οί άξιωματοΰχοι του γυρίζουν 
μέσα στό παλάτι τών Σούσων, σκούζοντας άπό τή λύπη τους καί ξεσχίζοντας 
τά φορέματά τους, ξερριζώνοντας τές γενειάδες των, τότε ό λαός τών Ε λ 
λήνων έδοκίμαζε τήν χαράν νά μεταφράση αύτό τό πένθος σάν μιά ομολο
γία: οί Πέρσαι άνεγνώριζαν τνή σημασίαν τοΰ χτυπήματος πού τούς είχε 
βαρέσει (Πέρσαι 1038). Μπορεί κανείς νά διερωτηθή έάν ύπάρχη σ ’ αύτή 
τήν επιμονή νά δείχνουν τόν εχθρόν ταπεινωμένον μιά κάποια άνάγκη νά 
στεριώσουν τήν αύτοπεποίθησή τους στήν ίσχύ τής ’Αθηναϊκής ήγεμονίας.

Ή  αυτοκρατορία τοΰ Ξέρξη δέν είχε καταστροφή, οί Πέρσαι λογάριαζαν 
νά ξαναδοκιμάσουν.

Ή  μάχη τοΰ Εύρυμέδοντος, λίγα χρόνια άργότερα, θά θέση τέλος, σ ’ αύτά



τά σχέδιά τους. Μά τά πιό οξυδερκή μυαλά τών Α θη νώ ν όφείλουν έγκαίρως 
νά προβλέψουν και νά ώθήοουν μ’ δλες των τές δυνάμεις στήν εξέλιξη τών 
’Αθηνών σέ ]πά μεγάλη ναυτκή ένωση, ή όποία τότε θεμελιώνονταν. Ή  πολι
τική τοΰ Θεμιστοκλέους είχε σώσει τήν Ε λλάδα . Ύπέδειχνε καθαρά, καλοΰ- 
σε τούς ’Αθηναίους νά διαφυλάξουν τί]ν κυριαρχία τής θάλασσας, ή όποία 
μόνη μπορούσε νά έξαοφαλίση τήν επιβίωση τής χώρας των. Κι αύτό δμως 
έ'πρεπε νά τό καταλάβουν όλοι οί 'Έ λληνες τήν στιγμή, πού σχηματιζόταν ή 
ομοσπονδία τής Δήλου, ή όποία έ'πρεπε νά κινήση τό ένδιαφέρον διά τήν σω 
τηρίαν όλου τοΰ Ελληνικού κόσμου.

Τό δράμα ώ ς τόσο δέν μπορεί νά κριθή ώ ς ένα έργο έξαίρετο. Δ έ ν  είναι 
πάλι εργο αύστηρώς αθηναϊκό. Γιατί δέν είναι μόνον αί Ά θήναι πού έθριάμ- 
βευσαν κατά τών Περσών άλλά όλόκληρος ή Ε λλά ς. Οί Λακεδαιμόνιοι έχουν 
τό μερτικό τους στή δόξα αύτή. Ή  νίκη τών Πλαταιών οφείλεται στή Δωρική 
λόγχη (στιχ. 816). Ό  Αισχύλος μεταχειρίζεται τόν Πέρσην άντίπαλον χωρίς 
περιφρόνηση ούτε και μίσος. Ή  αγωνία του, ή θλίψη του διερμηνεύονται μέ 
μιάν άλήθεια, ή όποία προδίδει σχεδόν συμπάθεια. Μ ονάχα οί γέροντες Πέρ- 
σαι και οί σοφοί τήν παρουσιάζουν. Μόνο ό Ξέρξης ύπήρξε £νας τρελλός νέος. 
Ή  αυτοκρατορία στηρίζονταν πάνω σέ μιά παράδοση λογικής καί αίσθήματος. 
Οί πρώτοι ιδρυτές τής αύτοκρατορίας, ό Μ ήδος καί ό γυιός του καί έκεϊνοι πού 
συνέχισαν τό εργον των, ό Κΰρος, ό Δαρεϊος, υπήρξαν άρχοντες συνετοί καί 
αγαπημένοι άπό τούς θεού ς (στιχ. 767, 772). Τό μεγαλείο τής αύτοκρατορίας 
μαρχυρεί τήν μετριοφροσύνην τών βασιλιάδων της καί τήν εύνοιαν τών θ εώ ν .

Ό  Δαρεϊος έκυβέρνησε τήν χώραν έμπνεόμενος άπό τούς θ εο ύ ς  (στιχ. 
654). Γιά τόν Αισχύλον δέν ήταν ό Δαρεϊος ό βάρβαρος βασιλεύς, ό όποιος 
πρώτος έξαπέοτειλε τά δπλα του έναντίον τής Ε λ λ ά δος  καί έδοκίμασε στόν 
Μαραθώνα μιά ταπεινωτική ήττα. Ό  Αίσχύλος είναι τώρα ό διερμηνέας τών 
θεώ ν , ό όποιος θά πή στούς Πέροας τό μάθημα πώς ή συμφορά έπίκειται. Ε μ 
φανίζεται τυλιγμένη μέ μυστηριώδες μεγαλεΐον, αφυπνίζεται αργά έγγίζον- 
τας τούς ζωντανούς, πληροφορείται γιά τά γύρω  της, κατανοεί καί έρμηνεύει.

Οί Πέρσαι μαθαίνουν από τό φάντασμα τοΰ Δαρείου τές προθέσεις τών 
θ εώ ν  καί τήν εξιλέωση ή όποία άκόμη τούς περηιένει. Μά σέ λίγο ό  τύμβος 
ανακαλεί τό φάντασμα. Ή  φωνή ξαφνικά άλλάζει ήχον τόνου. Δ έν  είναι πιά 
ό ήχος τής φωνής τοΰ Μ εγάλου Βαοιλέως. Είναι ό τόνος ένός ταλαίπωρου 
θνητού ό όποιος γυρίζει ξανά στά σκοτάδια καί ό οποίος μετράει μέ αληθινό 
γνήσιο νόμισμα τήν αλαζονείαν τών θνητών. «Καί σείς, γέροντες, Χ αίρετε! Καί 
στό μέσον άκόμα τών δεινών σας δώσετε στες καρδιές σας τήν χαράν, πού κά
θε μέρα σάς τήν προσφέρει· στούς νεκρούς τά πλούτη δέν χρειάζονται καθό
λου» (840 στίχ.). Ό  Ξέρξης μπορεί τώρα νά έμφανισθή καί νά φωνάξη  ένώ- 
πιον τών έχθρών του τήν τροπή του καί τήν άπελπισία του. Ό  νικητής δέν  θά 
βρή πλέον εκεί ύλικό νά εΐρωνευθή ούτε νά ύπερηφανεύεται. Ό  θάνατος έχει 
βάλει δλα τά πράγματα στήν θέση του. Πλούτη, δυνάμεις, δόξα, τί σημασία 
μπορούν νά έχουν γιά κείνους πού άπό μιά μέρα στήν άλλη θά είναι μόνον 
σκιές. *

Δ ι δ α σ κ α λ ί α

Περικλής Χολαργεύς έχορήγε»
Αισχύλος έδίδασκε έν ετει 4 7 3 )72  .
’Γνττι αρχοντος Μένωνος τραγωδών
Αίσχύλος ένίκα Φινεί, Πέρσαις, Γλαύκο Ποτνιει, Προμηθεΐ.



Τά άνάκτορα τών Σούσων

Μιά είσοδος Στοάς σχηματίζει τόν διάκοσμον τοϋ βάθους. Έκεί συγκεντρώνον
ται οί σύμβουλο» τοΰ Μεγάλου Βασιλέως οί Πιστοί. Εισέρχονται μέ βήμα άργό 
στήν όρχήστρα.

Χορός Γερόντων Περσών

Έμεΐς έδώ είμαστε άπό κείνους τούς Πέρσες πού δνομάζονται Πιστοί καί πού 
τά παιδιά μας έκστρατεύσανε γιά τήν Ελλάδα, φύλακες τών πλουσίων καί πολύχρυ
σων άνακτόρων, έξ αιτίας τών γερατειών μας καί τής τιμής μας έκλεγμένοι άπό τόν 
ίδιον τόν τρανό βασιλιά Ξέρξη τόν Δαρειογέννητο νά εφορεύομε πάνω στήν χώραν του.

’Ανατριχιάζει ή ψυχή μου καί μαΰρα μαντέματα κάνει γιά τό γυρισμό τοϋ βα
σιλιά καί τής καταστόλιστης στό χρυσάφι στρατιάς του, γιατί δλα τά παλικάρια της 
’Ασίας πάνε, φύγανε καί τώρα τ’ άποζητάει μέ πόνο ή ψυχή μου αύτά τά νειάτα. Καί 
οδτε ταχυδρόμος οδτε καβαλλάρης φαίνεται νάρχεται στήν πρωτεύουσα τών Περσών.

’Αφήνοντας τά Σούσα καί τά Έκβάτανα καί τά παλιά ισχυρά κάστρα τής Κισ- 
σίας1 φύγανε, άλλοι έφιπποι, άλλοι μέ τά καράβια κι’  άλλοι άκόμα πεζοπορώντας, 
πυκνό πολεμικό στίφος κάνοντας.

Ά π ό  τούτους ενας ό ’Αμίστρης κι’ άλλος δ Άρταφρένης κι’ δ Μεγαβάτης κι’ δ 
Άστάσπης, τρανοί καπετανέοι τών Περσών, μικροί βασιλιάδες ύπήκοοι τοΰ μεγάλου 
βασιλιά, πού ξεκίνησαν μ’  έρμη έπί κεφαλής άναρίθμητης στρατιάς, κι’ είναι στό τό
ξο άφθαστοι καί στήν ιππασία άπαράβγαλτοι καί σέ πιάνει φόβος στό κοίταγμά τους, 
καί στήν μάχη άφοβοι, πιστεύοντας άλύγιστα στή νίκη τους.

Κι* δ Άρτεμβάρης σέ περήφανο άτι κι’ δ Μασίστρης, κι’ δ άξιος τοξευτής Ί -  
μαΐος, κι’ δ Φαρανδάκης, κι’ 6 Σοσθάνης δ ξακουστός άλογοδαμαστής.

Κι’ άλλοι πού δ μέγας καί πολυθρέμμων Νείλος εστειλε2 στόν πόλεμο, δ Σουσι- 
σκάνης, δ Πησταγών δ γιός του Αίγυπτου, κι’ δ κύριος τοΰ ναοΰ τής Ιερής Μέμφιδος, 
ό μέγας ’Αρσάμης, κι’ b Άριόμαρδος, πού τίς πανάρχαιες δρίζει Θήβες κι’ οί κάτοι
κοι τής λιμνήσιας χώρας τοΰ Νείλου, δεινοί κωπηλάτες, άμέτρητοι στό πλήθος. Κι' 
άκολουθοΰν τών μοσχοθρεμμένων Αυδών τά πλήθη, πού κυριαρχοΰν πάνω σ’ δλα τά 
Ιθνη τοΰ έσωτερικοΰ τής Μικράς Άσίας3. Αύτούς δ Μητρογάθης κι’ δ Άρκτεύς b όνο
μαστός, τοΰ Βασιλιά υπήκοοι καί φίλοι, κι’ οί Σάρδεις οΐ πολύχρυσες τούς στείλανε 
στόν πόλεμο πάνω σέ άρματα πολλά σχηματίζοντας ίλες σέ διπλούς καί τριπλούς στί
χους, θέαμα φοβερό νά τό δής.

Κι’ οί πλησιόχωροι τοΰ ίεροΰ Τμώλου καυχιούνται πώς θά σφίξουν τήν Ελλάδα 
στόν ζυγό τής δουλείας, δ Μάρδων, δ Θάρυβις, άκατάβλητοι σάν τό άμόνι δπου σφυρη-

1. Ή  Κισσία είναι μιά περιφέρεια ορεινή τής Σουσιανής πού έκτείνεται μεταξύ Σούσων καί 
Έκβατάνων. Ό  Αισχύλος χρησιμοποιεί έδω τές λέξεις £ ρ κ ο ς Κ ί a a t ο ν γιά νά 
τονίση πόσο σκληροί πολεμιστές είναι οί ορεινοί αύτοί νέοι.

2. "Ολοι οί παρακάνω  είναι σύμμαχοι καί ποτελεΐς τοϋ μεγάλου βασιλέως. Εξαιρετική θέση 
κατέχουν οί Αιγύπτιοι άρχηγοί που αποτελούν το πιό έκλεκτό μέρος τοΰ Περσικού ναυτι- 
κοΰ. Τά ονόματα τους είναι πλασμένα άπό τόν ποιητή.

3. Εννοούνται τά εθνη τής Μεγάλης Φρυγίας καί Λυδίας πού στά χρόνια τών Μηδικών πο
λεμούν έκυβερνόντανε άπό ήγέτες ύποτελεΐς τών Περσών. Πρόκειται γιά τήν παλιά αΰ- 
τοκρατορία τοΰ Κροίσου.



λατοΰνε τις λόγχες καί κοντά οί ακοντιστές Μυσοί4.
Κι’ ή Βαβυλώνα ή πολύχρυση ατέλειωτο άνθρωπομάζεμα σάν νεροσυρμή ξαπο

στέλνει, πάνω στά πλοία, στρατιώτες ποΰχουν πίστη στήν τοξευτική τους τέχνη καί 
τόλμη. Καί πίσω άπό τούτους, άπό κάθε γωνιά τής ’Ασίας άκολουθοΰν λαοί μέ σπα
θιά άρματωμένοι, Ινώ τούς σπρώχνουν μπροστά τοϋ βασιλιά οί φοβέρες.

Τέτοιος άνθός άντρων Ιφυγε άπό τήν Περσική τή χώρα, πού άφοΰ τους άναθρε- 
ψε μέ πόνο, δλη ή γή τής Άσίας τώρα τούς κλαίει, γιατί καϋμό μεγάλο εχει νά τούς 
ξαναδή κι’ οί γονέοι των κι’ οί γυναίκες τους μέρα καί νύχτα τρέμουν μέσα τους βλέ
ποντας τόν καιρό νά περνάη μάταια. '

Στρ. I ό Χορός, όργά καί πονεμένα 
Σ τιχ . 65—170 Στάσιμον

Διάβηκε πιά στήν άντικρυνή κοντινή χώρα δ καστροπολεμίτης τοΰ βασιλιά στρα
τός περνώντας πάνω σέ σχοινόδετα καράβια τόν πορθόν τής ’Αθαμαντίδος "Ελλης, 
βάζοντας στόν τράχηλον τοΰ πελάγου σάν ζυγό γέφυρα καλοκαρφωμένη5.

Καί τής Άσίας τής πολύανδρης 6 πολεμικώτατος μονάρχης 6 Ξέρξης, άπίθανο 
κοπάδι άνθρώπο)ν σπρώχνει γιά τήν κατάκτηση δλης τής οικουμένης, άνθρώπους πού 
μάζεψε άπό δυό μεριές, γιά τό πεζικό του άπό τή στεριά καί τό ναυτικό του άπό τή 
θάλασσα. Κι’ εχει έμπιστοσύνη στούς σκληρούς καί ψυχωμένους στρατηγούς του ό άπδ 
χρυσή γενιά καταγόμενος Ισόθεος άνδρας6.

Στρ. 2 Στ. 81—86 Μέ άργότερο ρυθμό

Εξακοντίζονται άπό τά μάτια του βλέμματα άστραπής φονικοΰ δράκοντα, Ιχον- 
τας στίς διαταγές του βραχίονες άμέτρητους καί πλήθος ναυτών καί κινώντας μπρός 
μ’ δρμή τό Συριακό του άρμα ξαπολύει πάνω σέ ήρωες δοξασμένους στό δόρυ, τόν το
ξοδαμαστή τόν "Αρη7. .

4. Ή  ιδέα τής λόγχης στό δράμα τοΰτο, συνάπτεται μέ τήν ιδέα τοΰ Ελληνικού όπλου. 'Η  
Αντίθεση τής λόγχης τής Έλληνικής μέ τό τόξο τό Περσικό είναι τό κυρίαρχο μοτίβο τής 
τραγωδίας. Κάτω άπό τά χτυπήματα τής Έλληνικής λόγχης οί δύο ήρο>ες τής Μυσίας θά 
μείνουν άκλόνητοι, δπως τό άμόνι μέ τό χτύπημα τής σφυράς.

5. Ό  Ελλήσποντος οφείλει τό ό'νομά του στήν Έλλη, κόρη τοΰ Άθάμαντος, ή όποία φεύ
γοντας μέ τόν άδελφό της Φρίξον, τήν μητριυάν τους Ίνώ , έπνίγη πέφτοντας στό στενό 
τής θάλασσας πάνω στή ράχτ> ένός κριαριοΰ. Περιγραφή τής γέφυρας πού κατασκευά
σθηκε μέ πλοία πάνω στόν Ελλήσποντο άπό τόν Ξέρξη υπάρχει στόν Ηρόδοτο, (Βιβλ. 7, 
Κεφ. 36).

6. Ή  γενιά τοΰ Ξέρξου φέρει τό παρωνύμιο Πέρσαι άπό τόν Περσέα, γιο τής Δανάης καί 
τοΰ Διός, δ όποιος συνήλθε μέ αύτή, που ήταν κρατουμένη στά υπόγεια τοΰ παλατιοΰ της, 
μέ τήν μορφήν χρυσής βροχής, γι’ αύτό λέγεται καί χρυσόγονος γενεά.

7. Τά πολεμικά άρματα ζεμμένα μέ ’Αραβικούς ίππους τά έχρησιμοποιοϋσαν οΐ Πέρσαι πα·
λαιότατα. Συριακόν δηλ. μέ ’Αραβικά άλογα ήταν καί τό άρμα πού εφερε πάνω τον τόν 
Ξέρξην. Ή  άντίΟεση τών δπλων τοΰ Περσικού στρατοΰ, πού είναι τά τόξα, μέ τά δπλα 
τοΰ Έλληνικοΰ, τις λόγχες, συνεχίζεται οπο>ς καί πάρα πάνω. Τό νά μάχεται κανένας άπό 
μακρυά μέ τόξα δέν δείχνει τόση παλικαριά, οσο τό νά μάχεται μέ τή λόγχη. Αύτό έπι δι
οικεί νά έξάρη δ ΑΙσχύλος. '



Ά ντ. 2 στ. 87—92

Καί κανένας δέν μπορεί ν’ άντισταθή, οοο καί νά τδ δοκιμάζη, στδ μεγάλο ρεύ
μα τών άντρων, ύψώνοντας φραγμούς Ισχυρούς στδ ακαταμάχητο τοΰτο της θάλασσας 
κϋμα. Γιατί τών Περσών δ στρατδς είναι ακατάβλητος κι’ ό λαός άντριωμένος.

Στρ. 3 στ. 93-97

Κι’ Ιμαθαν λοιπόν νά θωροΰν άφοβα τήν επιφάνεια της θάλασσας, μέ τούς πολ
λούς της κάβους, δταν άφρίζη άπό τούς άγριους άνεμους, σάν δάσος παίρνοντάς την 
Ιερό, καί νά έμπιστεύωνται σέ παλαμάρια καλοστριμμένα καί σέ καράβια πού πάνω 

'τους διαβαίνει λαός8.

Άντιστρ. 3 στιχ. 97—103

Γιατί άπ’ τούς Θεούς καί τή Μοίρα, απ’ τά παλιά τά χρόνια δύναμη τούς δόθηκε 
καί έπέβαλε στούς Πέρσας, πολέμους πάντα νά ζητούνε καί κάστρα καί πύργους νά 
συντρίβουν, καί στ’ άρματά τους πάνω άφοβα στήν μάχη νά ρίχνωνται καί πολιτείες νά 
γκρεμίζουν.

Στρ. 4, στιχ. 104—111

Μά καί ποιός θνητός μπορεί τή δολερή παγίδα τοΟ Θεοΰ νά τήν ξεφύγη; Καί 
ποιός μέ πόδι γρήγορο υπάρχει πού πηδώντας πάνω άπ’ αύτή εύκολα θά γλυτώση άπό 
τήν ’ Ατη;

Άντιστρ. 4, στιχ. 112—114

Ή  ’Ά τη  μέ γλυκόλογα ξεγελάει κα στά δίχτυα της μπλέκει τόν θνητό κι’ άδύ- 
νατο, μέσ’ άπό δαΰτα δ άμοιρος σπάζοντάς τα νά γλυτώση δέν τδ μπορεί9.

Στρ. 1, στιχ. 115—119

Γιά τοΰτο ή μαυροφορεμένη μου καρδιά σπαράζεται άπδ τόν φόβο της μήπως ή 
πόλις μας άκούσει τό «άλλοίμονο». «Πάει δ Περσικός στρατός», κι’ αύτή τήν εΐ'δηση 
μάθη ή μεγάλη πολιτεία τών Σούσων κι5 άδειάση δλη άπ’ τόν άνδρικό πληθυσμό της.

Άντιστρ. 120—124

Καί στήν ακρόπολη τών Κισσίων θ’ άντιλαλήση τό κλάμα τοΰτο, τό άλλοίμονό

8. Είριονικά μιλάει γιά τους καμπίσιους κι’ ορεινούς Πέρσες ό ποιητής. ’Ά φ οβα  πέρασαν 
τήν γέφυρα τήν κατασκευασμένη μέ πλοία δεμένα μέ παλαμάρια πάνω στόν πάντοτε τρι
κυμισμένο Ελλήσποντο. ΟΙ Φοίνικες, φυσικά κι.’ οί "Ιωνες σύμμαχοί τους ήρθαν στήν Ε λ 
λάδα μέ τριήρεις. Ό  Γάλλος καθηγητής Π ώ λ Matov, ισχυρίζεται πώς πρόκειται γιά κα
ράβια στόλου. Πο)ς έγιναν θαλασσινοί οί Πέρσες’ δέν τό πιστεύω.

9. Ή  εικόνα είναι παρμένη άπό τό θήραμα που μπλέχτηκε στά δίχτυα τών κυνηγών και πού 
από τοΰτο δέν μπορεί νά Ηεφύγη. Γιά τούς Π έρσας ή παγίδα είναι ή θάλασσα. Ή  ’ Ατη, 
ή Θεά τής Πλάνης παρέσυρε τόν Εέρζην σ ’ αύτή καί τώρα κινδυνεύει ολη του ή αύτοκρα- 
τορία. Ή  μοίρα τών Θεών κατέστησεν ικανούς τούς Πέρσες μόνον στήν στεριά πολέ
μους νά κάνουν κα'ι τώρα πού ρίχτηκαν σέ θαλασσινούς άγώνες μέ τούς "Ελληνες δέν θά 
γλιτώσουν. (Είναι ή τιμ(ορία του, ή ’Ά τ η ) .



μου, καί μήπως τό γυναικομάνι άκούοντάς το τά πέπλα του τά βυσσινιά ξεσχίσει μέ 
μάνητα πόνου.

Στρ. Β 125-132

Κι5 άλλοίμονο. Γιατί δέν εμεινεν έδώ ούτε καβαλλάρης κι* ούτε πεζός κανένας. 
Καί σάν μελίσσι πού φεύγει απ’ τήν κυψέλη μέ τόν άρχηγό του, Ιτσι άφησε τήν πόλη 
6 στρατός περνώντας τήν ζεμμένη καί πάνω στές δύο στεριές στημένη θαλασσινή ψηλή 

’ γέφυρα. ·

Άντιοτρ. 2, στιχ. 133—139

Καί τώρα, στις κλίνες πάνω, άπό τόν καϋμό τών άντρων τους πλημμύρισε τό 
γυναικείο δάκρυ. Κάθε γυναίκα .τών Περσών, μέ πένθος στή ψυχή, πού έστειλε μακρυά 
τόν λεβέντη πολεμιστή'άντρα της, λυώνει άπό τόν καϋμό της καί μένει δλομόναχη.

Σ τιχ . 140 Μελοδραματικά 

Κορυφαίος

Εμπρός δμως, Πέρσαι, μέ φρόνηση καί σύνεση ας σκεφθοϋμε, μαζεμένοι σέ τοΰ
το τό αρχαίο παλάτι, γιατί ή περίσταση τό καλει. Τί νά γίνεται άραγε ό βασιλιάς 
Ξέρξης τοΰ Δαρείου ό γιός, πού άπό τόν πρόγονό του έμεϊς τό δνομα τής φυλής μας 
λάβαμε. Τί νά συμβαίνη; Νά κέρδισε τή νίκη ή βολή του τόξου ή τής λόγχης τής άλύ- 
γιστης ή κόψη νά νίκησε;10 .

Μά νά, ερχεται κατά δώ ή βασιλομήτορα, πού στά μάτια κάθε θνητού μοιάζει σά 
νάναι ντυμένη μέ θεϊκό φώς. Τήν βασίλισσά μου πέφτω καί τήν προσκυνώ καί μέ τα- 
πεινοσύνης λόγια πρέπει δλοι μας νά τήν προσφωνήσουμε.

Ό Χορός πέφτει πρηνής. -
ΕΙσέρχεται ή βασίλισσα, πάνω στό άρμα της, άκολουθουμένη άπό πολυάριθμη 
συνοδεία.

Ολος ό Χορός τήν προσφωνεί

Χαιρε, & βασίλισσα, δμορφα σφιχτοζωμένη, ή πρώτη σύ άπ’ τίς ΠεΤσίδες, μητέ
ρα του Ξέρξου ή σεβαστή, γυναίκα του Δαρείου.

Έμοίρασες σύ τήν κλίνη σου μ’ ενα Θεόν τών Περσών καί μάννα μιανου άλλου 
Θεοϋ ήσουνα σύ11.

’Ά ν καί καλά - ποιός ξέρει; μήπο>ς ή παλιά εύτυχία δέν παράτησε τώρα τόν 
στρατό μας; . ·

10. Ή  ήμερησία διάταξις τοΰ Συνεδοίοι» τών γεοόντιυν βάζει πρώτο θέμα τήν τύχη τοΰ Ξέρ* 
ξουκαί ποιά μέτρα πρέπει να ληφΟοΰν αν μαθεντή πώς ό στρατός τών Περσών καταστρά
φηκε. Τήν ευθύνη τής τάξεο>ς έχουν οί Πιστοί, οπο>ς το ένθυμίξει σ ’ αυτούς ή βασίλισσα 
(στιχ. 211). Τό Περσικόν ε Ονος Ιλαβε τήν όνομασία του άπό τόν Περσέα, πρόγονο τής 
γενιάς τοΰ Δαρείου. Ή  άντίθεση τοΰ ΤΤεοσικοΰ τόξου και τής Ελληνικής λόγχης επανα
λαμβάνεται. Ή  άλήθεια είναι πώς καί στόν Περσικό στρατό σώματα λογχοφόρον (Ή * 
ροδ. VII, 40) ύπήρχαν.

11. Θεός τών Περσών ό ΛαρεΤος ό βασιλιάς (Θεόν παλι συ γέννησες, τόν Ξέρξην).



'«ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ» 

'Η Βασίλισσα ” Ατοσσα

Νά κι’ έγώ γιά τοΰτο άφησα τό χρυσοστόλιστο παλάτι μου κα! τόν κοιτώνα δπου 
χρόνια κοιμόμουνα πάνω του μέ τόν Δαρεΐο. Μά τήν καρδιά μου τρώει μιά Ιγνοια κι’ 
ενα μου λόγο θά σάς πώ βγαλμένο οχι άπό τόν έαυτό μου μ’ άπό κάποιο φόβο μου, φί
λοι μου. Μήπως τό μέγα πλοΰτος τών Περσών μέ μιά κλωτσιά τό άναποδογυρίση τοΰ 
Ξέρξη τό φευγιό και συντρίμμια ρίξη χάμο) τό κάστρο τής δύναμής του, πού δ ΔαρεΤ- 
ος ψηλά τό είχε σηκώσει, δχι χωρίς τό θέλημα κάποιου Θεοΰ. Αύτή ή φροντίδα ή 
άνείπωτη μοΰ τρώει τά φυλλοκάρδια κι* είναι διπλή, γιατί μήτε τό πλήθος τών χρη
μάτων χωρίς τούς άντρες όπερασπιστές του τιμή καί σεβασμό αξίζει κι’ ούτε στούς 
άντρες πού τά πλούτη τούς λείπουν λάμπει στό πρόσωπό τους ή ευτυχία, μ’ δση δύναμη 
άλλη κι4 άν έχουνε. Λοιπόν, κι’ άν τά πλούτη μας άκέρια μένουνε, στή καρδιά μου φό
βο νοιώθω μή βλέποντας τόν Ξέρξη. Καί γώ γιά μάτι τοΰ σπιτιοΰ τήν παρουσία τοΰ 
Κυρίου μας θωρώ.

Γιά δλα τοΰτα, μιά κι’  ετσι είναι τά πράγματα, τήν συμβουλή σας τώρα δόστε 
μου, σείς πιστοί μου γηραλέοι Πέρσαι. Ά π ό σάς προσμένω τήν πιό σωστή κι’ ειλικρινή 
ν’ άκούσω πάντα γνώμη.

Κορυφαίος

Ξέρε το καλά, σύ, βασίλισσα τούτης έδώ τής χώρας. Δυό φορές νά μή ξαναπής 
ούτε λόγο μήτε Ιργο γιά κεΐνα πού πρόθυμα μεΐς Ιχουμε τήν θέληση νά γίνουμε δδη- 
γοί σου. Σέ μάς, στήν περίσταση τούτη πού μάς καλεΐς θά βρής τούς πιό ειλικρινείς 
συμβούλους σου.

“Ατοσσα

Δέν πάει νυχτιά πού νά μήν είμαι συντροφιά μ’ δνειρα πολλά, άφ’  δτου τόν στρα
τό του-στέλνοντας, στήν χώρα τών Ίώνων, δ γιός μου ξεκίνησε, μ’ άπόφαση νά τήν 
χαλάση’2.

Μά ποτέ μου δέν εχω ξαναδή τέτοιο δνειρο ζωντανό σάν τής περασμένης νύχτας 
καί θά τό πώ.

Μοΰ φάνηκαν δυό γυναίκες καλοντυμένες, ή μιά στολισμένη μέ περσάνικο φόρε
μα κι’ ή άλλη πάλι μέ Δωρική έσθήτα καί ήρθαν μπροστά μου. Κι5 οί δυό τους ξεπερ- 
νοΰσαν πολύ δλες τές σύγχρονες τους καί στό παράστημα καί στό άψεγάδιαστο κάλ
λος. Καί παρ’ δλο πού ήσαν άδελφές άπό τό ίδιο αίαα, πατρίδα είχαν ή μιά τήν Ε λ 
λάδα, δπως τής Ιπεσεν δ κλήρος κι’ ή άλλη χώρα βαρβαρική κατοικούσε.

Μοΰ φάνηκε πώς κάποια φαγωμάρα μεταξύ τους οί δυό τούτες γυναίκες είχαν 
στήσει. Κι’ δ γιός μου παρατηρο>ντας τοΰτο κοίταζε νά τές συγκρατήση καί τές μα 
λακώσει. Έ£εψε στό άρμα του καί τές δυό καί χαλινάρι πέρασε στόν αύχένα τους.

Κι’ ή μέν μία καμάρωνε μέ τή στολή αύτή καί πλέρια υποταγή Ιδειχνε στό χαλι
νάρι πού τής πέρασαν στό στόμα. Κι’ ή άλλη σπαρταρούσε καί μετά, ξάφνου, μέ τά 
χέρια της τήν άρματωσιά τοΰ δίφρου τήν τσακίζει, μέ δρμή τόν παοασέρνει, τά γαλι- 
νάρια σπώντας καί στή μέση τσακίζει τό τιμόνι. Τότε δ γιός μου πέφτει άπό τό δίφρο

12. Γή Ίώ νω ν. Δέν είναι εδώ ή Ιω ν ία  τής Μ. Ά σίας άλλά ή Ελλάς. Τούς ‘Έλληνες έγνώ- 
ρισαν οί Πέρσαι άπό τους άποίκους των ’Ίωνες. Καί κατά συνεκδοχήν (ονόμασαν ”Ι(ονας 
καί τους τής μητροπόλεως, τής Ελλάδος. Κι’ οί Τούρκοι Γιουνάν ( ’Ίωνες) ονομάζουν 
τούς "Ελληνες, γιατί αυτούς πρωτογνώρισαν στίς ακτές τοΰ Αιγαίου στόν 12ον αιώνα κα
τά τήν εισβολήν τους.

i



κάτω καί κεΐ κοντά παράστεκε 6 πατέρας του δ Δαρεϊος μέ θλίψη βλέποντάς τον. Καί 
μόλις τόν είδε 6 Ξέρξης, τό φόρεμα τοΰ κορμιοΰ του σχίζει. Αύτά λοιπόν τά δράματα 
τής νύχτας μου σάς διηγούμαι. Μά μόλις σηκώθηκα άπό τήν κλίνη καί τά χέρια μου 
στό τρεχάμενο τής πηγής νερό έπλυνα13, πήγα άμέσως καί στάθηκα στό βωμό, δώρα 
γιά προσφορά φέρνοντας στούς Θεούς πού τό κακό νά ξορκίσουνε. Αύτό τό χρέος τό 
όφείλουμε σ’ αύτούς, γιά νά μάς γνοιάζονται. "Ομως ξάφνου ένα άετό κυνηγημένο 
βλέπω νά πέφτη στήν έσχάρα τοΰ Βωμοΰ τοΰ Φοίβου. ’Αμίλητη στάθηκα άπ’ τό φόβο 
μου, άγαπητοί μου. Μά σέ λίγο ενα γεράκι βλέπω έρμητικά νά χύνεται τοΰ άετοΰ καί 

'μέ τά νύχια του πεισματικά τήν κεφαλή νά τοΰ μαδάη. Καί κείνος ζάρωσε τό κορμί 
του χωρίς άντίστασι κι’ άφηνε τό γεράκι στή διάκρισή του. Αύτά τά φοβερά έγώ στόν 
ΰπνο μου είδα καί σείς άκοΰστε τα. Τό ξέρετε καλά πώς άν ό γιός μου έπιτύχη14 θά 
καταστή Ινος δοξασμένος ήρωας κι’ άν δμως άποτύχη δέν θά Ιχη νά δώση στήν χώρα 
του λόγο σέ κανένα. Μ’ άν σωθή πάλι, τό ιδιο, θά κυβερνάη αύτόν τόν τόπο.

Κορυψαίος στιχ. 215

Δέν θέλουμε, ώ μητέρα, εμείς ούτε νά σέ τρομοκρατήσουμε μέ τά λόγια μας οδτε 
καί πολύ θάρρος νά σοΰ βάλουμε. Πήγαινε καί πέσε στά γόνατα μπρός στούς θεούς καί 
παρακάλεσέ τους δ,τι φριχτό δραμα είδες νά τό διιόξουν άπό σένα κι’ έν τέλει δλα εύ- 
χάριστα νά πραγματοποιηθούν καί γιά καλό δικό σου καί τών τέκνων σου, γιά τήν 
πόλη μας καί τούς δικούς μας δλους. 'Ύστερα, χρέος σου είναι σπονδές νά κάμης στήν 
γη καί στούς νεκρούς. Καί παρακάλεσε τόν Δαρεΐον, τόν άνδρα σου, πού λές πώς τόν 
είδες στόν ΰπνο σου τή νύχτα, καλωσύνες νά στέλνη άπό τόν κάτω κόσμο στό φώς τής 
ήμέρας καί σέ σένα καί τό παιδί σου. Κι’ δλα τά ένάντια στή μαύρη γη βαθειά νά τά

- καταχωνιάζη. Τοΰτα σάν έμπνευσμένος προφήτης μές άπό τήν καρδιά μου σοΰ τά 
συμβουλεύω. Καί θαρρούμε πώς πέρα γιά πέρα δλα θά βγοΰνε σέ καλό σου.

Βασίλισσα

Σύ, τό βλέπω, είσαι 6 πρώτος καλόγνωμος έξηγητής αύτών τών όνείρων μου κι* 
έπεκύρωσες τήν άπόφασί μου γιά τόν γιό μου καί τό παλάτι μου. Μακάρι, άλήθεια, 
νά βγοΰν δλα σέ καλό.
Κι’ αύτά, πού σύ έπιθυμεΐς, δλα θά τά κανονίσουμε, θυσίες προσφέροντας στούς θεούς 
τής γης καί τοΰ κάτο) κόσμου, πού είναι βοηθοί μας, άμέσως μόλις γυρίσω στό παλά
τι μου.

13. "Τστερα άπό κακό ovfioo οί "Ελληνες έσηκώνονταν καί έρραντίζονταν μέ νερό φρέσκο 
τής πηγής, πλύνανε τα χέρια καί τό πρόσίοπο νά φύγη τό κακό. Ό  διά τοΰ νεροΰ καθαρ
μός τοΰ σώματος άπό κάποιο κακό ή άπό κάποιο αμάρτημα μεταδόθηκε στούς Χριστια
νούς διά τοΰ βαπτίσματος, τοΰ άγιασμοΰ κ.λ.π. Ίδέ καί Χοκφ. 533 καί Άριστ. Βατρ. 
1340).

14. Τό ονειρο τής βασίλισσας προφανώς σημαίνει δτι μεταξύ Εύροιπης καί Ά σ ία ς  ύφίσταται
μία άσυμφιλάοτη άντιπάθεια. Ποτέ ό Ξέρξης δέν θά μπόρεση τές δυό χώρες νά τές ένιόση 
κάτι» άπό τήν δεσποτείαν του. Ή  Εύρώπη θά σπάση έν τέλει τό άρμα τοΰ Ξέρξου, δηλ. 
τήν περσική δύναμη. ’Έ τσι εξηγείται ή έμφάνιση τοϋ Δαοείου, τοΰ Ιδρυτή αύτής τής δυ- 
νάμεως. Τό Ελληνικό γεράκι θά προσβάλη τολμηρά τόν Περσικόν άετό καί θά τόν κάνη 
άβουλο. Ό  αετός τρομοκρατημένος, ζαρωμένος, άνίκανος νά άμυνθή, προμηνύει τήν εικό

να τοΰ Ξέρξου, έγκαταλελειμμένου, άφωπλισμένου, 6π<ος ’ε'τσι εμφανίζεται στήν τελευ
ταία σκηνή. · .



Μά κάτι άλλο έπιθυμώ πολύ νά μάθω, ώ φίλοι μου, σέ ποιά μεριά της γής λένε 
πώς βράσκονται αί Ά θήναι; ·

Κορυφαίος

Μακρυά πέρα κεΐ στήν Δύση, δπου χάνεται ό θεός "Ηλιος.

Βασίλισσα

Καί τήν πόλη αυτή* λοιπόν, Βάλθηκε νά πάρη ό γιός μου;

Κορυφαίος

Βέβαια, γιατί τότες δλη ή Ελλάδα θά γενόταν υπήκοος τοΰ βασιλιά μάς. 

Βασίλισσα

Τόσο πολύ στρατό Ιχουν έκεΐνοι; '

Κορυφαίος

Καί τέτοιο μάλιστα στρατό πού πολλά κακά στούς Μήδους εκαμεν ώς τώρα. 

Βασίλισσα

Κι έχτός άπό αύτά τί άλλο Ιχουν; Τ ά  παλάτια τους Ιχουν πλούτη πολλά;
t

Κορυφαίος
Κάποια πηγή άργύρου έχουνε, μες άπ’  τά σπλάχνα τής γής θησαυρό15. 

Βασίλισσα

Καί στά χέρια τους κρατάνε γερά τά τόξα πού βέλη άμολάνε κοφτερά; 

Κορυφαίος

Μπά. Καθόλου. Δόρατα γιά μάχες άπό κοντά κρατάνε καί ασπίδες ύπερασπίζουν 
τό κορμί τους.

Βασίλισσα

Καί ποιός τής χώρας κυβερνήτης είναι καί μέ τόν στρατό τούς έπιβάλλεται; 

Κορυφαίος

Κανενός δέν λέγονται αότοί δοΰλοι μήτε κι όπήκοοι άνθρώπου.

Βασίλισσα

Καί πώς λοιπόν θά μπορούσαν νά σταθοΰν άφοβα μπρος στόν ξένο έπιδρομέα;

15: 'Υπονοεί τά  μεταλλεία τοΰ Θορικοΰ καί Λαυρείου. (Πρ6λ. καί Θουκυδ. 2, 55).
* Γ* * .



Κορυφαίος - *

Νά, Ιτσι, δπως κατάστρεψαν τόν πολυάριθμο καί έκλεκτό στρατό χοϋ Δαρείου. 

Βασίλισσα '
. \

Ά σχημα λόγια λές γιά τούς γονείς αύτών πού στήν Αθήνα φύγανε κι έγνοιες 
πολλές τώρα θά βάλλουν.
% '
Κορυφαίος

"Ομως, νομίζω, θά τά μάθης σέ λίγο δλα, μέ άκρίβεια. Νά, τό τρέξιμο τοΟ άν
τρα αύτοΰ πρός έμάς, χτυπάει στά μάτια πώς πρόκειται γιά Πέρση στρατιώτη.-Καί 
πράγμα έξακριβο>μένο φέρνει’ καλό ή κακό, θ’ άκούσουμε γρήγορα.

“Αγγελος

ΤΩ σεις κάτοικοι των πόλεο)ν δλης της Άσίας. *Ω γή Περσική, πελώριο λιμάνι 
πλούτου. Πώς καταστράφηκε μέ Ινα καί μόνο χτύπημα τόσος πλοΟτος καί πώς τό~ 
άνθος τών Περσών επεσε χάμω καί χάθηκε; Άλλοίμονο! Τί κακό, έγώ πρώτος ν’ ά- 
ναγγέλλω τές συμφορές. Μά είν’ άνάγκη νά ιστορήσω ολη τή συμφορά, & Πέρσαι. 
"Ολος 6 στρατός τών βαρβάρο>ν πάει, άφανίσθηκε. *

Χορός Στρ. 1 256—261 Κομμός, μοιρολόγι

Απαίσιο, άπαίσιο κακό, άπροσδόκητο καί σπαραχτικό. Άλλοίμονο! Κλάφτέ, 
Πέρσαι, δυνατά, ακούοντας αύτή τή συμφορά.

Ά γ γ ελ ο ς

Ναί, Ιτσι δλα κεί πέρα πήρανε κακό τελειωμό. Κι έγώ άνέλπιστα τώρα βλέπω 
το φώς τής πατρίδας μου.

Χορός Άντιστρ. I στιχ. 260-267

Ά χ !  άμποτες νά είχαμε καί μεΐς φθάσει στό τέλος τής πολύχρονης ζωής μ<χς
πριν νά ήτανε σέ μάς γραφτό ενα τέτοιο άνέλπιστο νάκούγαμε κακό.

"Αγγελος %.

Κι δ{ίο)ς ήμουνα παρών έκεί, δέν τάμαθα άπό άλλους, Πέρσαι, καί μπορώ νά σάς 
ίστορήσο> τί μεγάλες συμφορές μάς χτύπησαν. *

Χορός Στρ. 2 ο τ ιχ . 268—274

Πώ, πο>! Δυστυχία μου. Α π ’ της Ά σίας τή γή άδικα τόσα βέλη πολυεθνικά ήρ
θανε ένάντια σ’ έχθρική χώρα, στήν Ελλάδα!

~Αγγελος

Γέμισαν οί άκτές τής Σαλαμίνας άπό νεκρούς πού βρήκαν έλεεινό θάνατο κι δ- · 
λος έκεί πέρα ο γύρο) τόπος. > -



Ω ιμέ! τών άγαπημένο>ν προσώπων τά ματοβαμμένα λείψανα λές, πού ή θάλασ
σα μιά τό πάει στό βυθό καί μιά τά τσακζει πάνω στά βράχια, τυλιγμένα στούς πλα- 
τειούς μαντύες16.

“Αγγελος

“Αχρηστα βγήκαν τά τόξα μας κι δλος δ στρατός μας χάνονταν τσακισμένος άπό 
τά Ιμβολα τών πλοίων.

Χορός

Σήκωνε βόγγο αβάσταχτο κα! θρηνητικό γιά τή συμφορά μας. 01 θεοί τά φτειά- 
ξανε ετσι, πού δλα τά κακά μαζωμένα νά πέσουν στούς Πέρσες. Αλλοίμονο! ’Αλλοί
μονο! νΑχ, παλικάρια μου, αδικοχαμένα!

"Αγγελος

ΤΩ πολυμίσητο δνομα τής Σαλαμΐνος! “Α! πόσο βαρυαναστενάζω άμα θυμάμαι 
τάς ’Αθήνας.

Χορός .

Ναί! Ναί! ’Όνομα άπαίσιο γιά μάς τούς δόλιους. Καιρός μου είναι πιά νά θυ
μηθώ πόσες χιλιάδες Περσίδων γυναικών, άδικα, άλλες τές Ικαμαν νά χάσουν τούς 
γιούς των κι άλλες νά μείνουν χήρες.

Βασίλισσα

"Ωρα τώρα σωπαίνω, ή δύστυχη μετά άπ’ τές συμφορές πού μέ χτύπησαν. Κι 
είναι τόση πολλή ή συμφορά πού μέ κάνει μήτε μιλιά νά βγάλω μήτε νά ρωτήσω πιό 
πολλά γιά τά παθήματά μας. Μά ειν’ άνάγκη οί θνητοί νά ύποφέρουν τές θλίψεις, μιά 
πού οί Θεοί τούς δίνουνε. Ξεδίπλωσε λοιπόν δλη τήν καταστροφή καί ήσυχάζοντας 
διηγήσου, μ’ δσο καί νά στεναχωριέσαι, γιά τές συμφορές μας, ποιός δέν σκοτώθηκε 
άπό τούς αρχηγούς μας καί ποιόν πρέπει νά κλάψουμε, άπό κείνους πού ταγμένοι . 
νά πολεμάνε, σάν ήγέτες, στήν πρώτη γραμμή, πέφτοντας στήν μάχη, άφηκαν τό 
στρατό τους άκέφαλο.

“Αγγελος

Έ !  δσο γιά τόν Ξέρξη ζή κι Ιχει τό φως του.

Βασίλισσα

Τό παλάτι μας δ λόγος σου φώς λαμπρό κι άσπρη μέρα τό πλημμύρισαν, μετά 
άπό τόση μαύρη καί σκοτεινή νύχτα.

10. Δύσκολο τό χωρίον. Δίπλαξ καί διπλοΐς είναι καί επίθετο άλλά καί τό φόρεμα, τό ρούχο 
τό ναυτικό, κυρίως ό στρατιωτικός μανδύας, μεσα στόν όποιον τά πτώματα τών Περσών 
πλανώνται στήν θάλασσα καί μιά βουλιάζουν καί μιά τσακίζονται στίς άκτές.



“Αγγελος

"Ομως δ Άρτεμβάρης, πού ήγεμόνας ήταν δέκα χιλιάδων καβαλλάρηδων, σκο
τώθηκε στές βραχώδεις άκτές κοντά στά Σιλήνια17.

Κι δ Χιλίαρχος Δαδάκης μ’ Ινα χτύπημα τής λόγχης μακρυά ξετινάχτηκε άπό 
τό καράβι του μέ σάλτο πελώριο. Κι δ πιό άνδρεΐος άπ’ τούς Βακτρίους ό Τενάγων, 
πού άπό γενιά κρατάει παλιά, παραδέρνει κοντά στήν θαλασσόδαρτη νήσο τοΰ Αι- 
αντος. -

' Ό  Αίλαιος, δ Άρσάμης, κι δ Άργήστης, τρίτος, κάπου κεΐ κοντά στό περιστερο- 
τρόφο νησί, άπό τά κύματα, κοντράνε τά κεφάλια τους πάνω στές άγριες άκτές. Κι ό 
Άρκτεύς, πού στίς παρόχθιες πηγές τοΰ Αιγυπτίου Νείλου Ιχει τό κράτος του, δ Ά -  
δεύης κι ό άσπιδοφόρος Φαρνοΰχος κι οί τρεις μαζί άπό τό ίδιο πλοίο ξετινάχτηκαν 
στό πέλαγος. Κι δ Μάταλλος δ Χρυσεύς, δ μυριάρχος, καθώς ξεψυχοΰσε κοίτα
ζε πού βρεχότανε ή ξανθιά πλούσια και πυκνή του γενειάδα κι άλλη Ιπαιρνε δφη άπό 
τοΰ αίματος τήν κοκκινίλα. Κι δ Μάγος Ά ραβος18 κι άπό τά Βάκτρα δ Άρτάμης, άρ- 
χηγός τριάντα χιλιάδων καβαλλάρηδων πάνω σέ μαΰρα άτια, μακρυά άπ’ τήν πα
τρίδα του στήν άξενη τή γή, Ιφαγε τά νειάτα του.

Κι δ Άμήστρις κι δ Άμφιστρεύς, δπου στό χέρι του κοντάρι θανατερό βαστοΰσε 
κι δ ξακουστός Άριόμαρδος, πού τές Σάρδεις στό πένθος βύθισε, κι δ Σεισάμης άπό 
τή Μυσία κι δ θάρυβις πού ναύαρχος ήταν σέ διακόσιες πενήντα γαλέρες, κείνος ό 
όμορφος άπό τήν Λύρνα άντρας, σκοτισμένος βρίσκεται δ δόλιος, γιατί Ιτσι ήταν τής 
μοίρας του γραφτό. Κι έ Συέννεσις, δ πρώτος στήν άνδρεία, δ άρχηγός τών Κιλίκο)ν, 
πού μόνος αύτός θρήνο μεγάλο σέ πολλούς έχθρούς του εφερε, δοξασμένος χάθηκε. 
Ά πό τούς τόσους άρχηγούς μας αύτούς τώρα θυμάμαι. Μά άπό τές συμφορές πού 
τόσο πολλές μάς βρήκαν δλίγες μονάχα έγώ σάς άναφέρω. ,

"Ατοσσα

Άλλομονο. Συμφορές θεόρατες σ’  άκούω νά μοΰ λές, ντροπές γιά τούς Πέρσες 
καί κλάματα κι άναφυλλητό. "Ομως ξαναγυρίζοντας στή διήγησή σου, γιά πές μου, 
σέ παρακαλώ, πόσα λογαριάζονταν τά έλληνικά πλοΐα, πού τολμήσανε νά τά βάλουν 
μέ τόν Περσικό στόλο καί νά χτυπήσουν μέ τά έμβολά τους τά δικά μου;

Ά γ γ ελ ο ς

Νά σοΰ δώσω νά καταλάβης, άν ή νίκη έξαρτιόταν άπό τό πλήθος τών πλοίων, 
τά καράβια τών βαρβάρων θά κέρδιζαν τή μάχη. Γιατ’ είχαν μονάχα τριακόσια πλοΐα 
οί 'Έλληνες. Καί γιά κάθε τριανταριά είχαν έφεδρικά άλλα δέκα19.

"Οσο γιά τά καράβια πού δδηγοΰσε δ Ξέρξης, αύτό τό ξέρω καλά, ήταν μιά 
χιλιάδα, κι άπ’ αύτά γοργοκίνητα ήταν διακόσια εφτά. Αύτή είναι ή άριθμητική άνα
λογία. Μήπως θαρρείς πώς Ιτσι θά χάναμε τή μάχη; "Ομως κάποιος κακός δαίμονας

17. Τά Σιλήνια. Τό ονομα παρέμεινε στίς μέρες μας άπό τήν Αρχαιότητα' είναι τό μακρύ 
άκροπήρι, τό βραχώδες, τής Σαλαμίνας, πού τοποθετείται στήν είσοδο τοΰ στενοΰ. Αντοΰ 
οί "Ελληνες ΰψοσαν τρόπαιο μετά τήν μάχην.

18. 01 Μάγοι ήσαν φυλ-ή Μηδική. (Ή ροδ. Α ' 101).
19. Δέκα τριακάδες, δηλ. τριακόσια ήσαν τά πλοία των Έλλήνον πού πολέμησαν στό στενό

τής Σαλαμίνας. Γιά κάθε τριανταριά τριήροιν είχαν έφεδρικά άλλα δέκα γιά ν’ άναπλτν 
ριοσονν οσα θά πάθαιναν τυχόν στή μάχη. ’Ό χι δέκα ήσαν τά εφεδρικά γιά τριακόσια. 
Κακώς τό άντελήφθησαν οί έρμηνευταί τοΰ χωρίου, ήγονν τριακόσια στήν πρώτη γραμ
μή τής μάχης καί εκατόν έφεδρικά. ·



άνισα Ιρριξε τό βάρος του πάνυ) στούς δίσκους τής ζυγαριάς καί τό στρατό μας χάλα
σε20. Οί Θεοί τήν πόλη τής Παλλάδος Θεάς τήν έσωσαν.

"Ατόσσα

Κα! λοιπόν ή πόλη τών ’Αθηνών μένει άκόμα άπόρθητη;

"Αγγελος .

’Άπαρτο τείχος της είναι οί άντρες πού τήν φυλάνε21.

"Ατοσσα *

Κα! ποιός Ιδο>σε τό σύνθημα τής έπίθεσης; Πές μου, ποιοί άρχίνησαν τήν μάχη 
πρώτοι, οί "Ελληνες ή b γιός μου, γιά τό πλήθος τών πλοίων του μεγαλοφρονώντας;

Σ τ ιχ . 353  

" Αγγελος

Ά ρχή δλου του κακού, βασίλισσά ιιου, ήταν κάποιος δλέθριος ή κακός δαίμονας 
πού δέν ξέρω ποιός τόπος τόν ξέρασε. Κάποιος "Ελληνας άπό τό στρατό τών Α θη 
ναίων ήρθε κα! είπε στό παιδί σου, τόν Ξέρξη, τούτα δώ: «"Οταν τό σκοτάδι τής νύ
χτας άπλώση στή γή οΐ "Ελληνες δέν θά μένανε άλλά πηδώντας πάνω στούς μπάγ
κους τών πλοίο>ν τους, θά κοίταζαν, άλλοι άπό δώ κι άλλοι άπό κεί, τό τομάρι τους 
νά σο>σουν μέ κρυφή φευγάλα»22.

Κι δταν έκείνος τάκουσεν, χωρίς νά καλοσκεφθή τό δόλο τοΰ 'Έλληνα κι ούτε 
τόν φθόνο τών Θεών, βγάζει τούτη τή διαταγή σ’ δλους τούς ναυάρχους του: Μόλις 
πάψη δ $λιος τ ί ς  φλογερές του άχτίδες στή γή νά στέλνη κα! πάνω στά αιθέρια πλάτη 
τό σκοτάδι άπλωθή, σέ τρείς γρα·ιαές τά πλοία τους τά πιό πολλά νά τάξουν, τή μιά 
γραμμή πίσο) άπ’ τήν άλλη, τ!ς έξόδους κα! τά θαλασσόπληκτα στενά τοΰ κόρφου νά 
Φυλάνε κα! μέ τ’ άλλα δλόγυρα τδ νησ! τοΰ Αιαντος νά περιζώσουν. Κα! πώς, άν οί 
'Έλληνες ξεφεύγανε τόν κακό χαμό τους κα! βρίσκανε κάποιο κρυφό πέρασμα γιά 
νά γλυτώσουν τά καοάβια τους, δλοι οΐ ναύαρχοι θά χάνανε τά κεφάλια τους. ’Έτσι 
ήταν ή διαταγή τοΰ βασιλιά.

Κα! δλα ταΰτα τά διέταξε ν&/οοννας καί πιστεύοντας στήν νίκη του, γιατί δέν 
ήξερε τί μέλλον οί Θεοί τοΰ fhn>£nv! Καί λοιπόν, τά πληρώματα, χωρίς καμμιά άτα-

20. Καμμιά  έπιτυχία δεν  κατακτά τα ι αν  ή τύχη δέν άλλάξη. 01 Θεοί στήν Σαλ"ΐ>ϊ,r·
ναν πολλές στούς "Ελληνες παραχωρήσεις για νά φέρουν Αντιστάθμιση, ισοζύγιο, στά 
μειονεκτήματά τους.

21. Κι’ δ ’ Αλκαίος λέγει: «οί άντρες οί θαρραλέοι αύτοί εΓναι οί πύργοι τής πόλεως». Ή  έκ
φραση εγινε παροιμιώδης. 'ΎπενΟνμίίη εδώ , δ Αίσχύλος. τήν Ιδέαν τοΰ Θεμιστοκλέουΰ νά 
εγκαταλείπουν οί ’ Αθηναίοι τήν πόλη τους, τά κάστρα της καί νά τήν υπερασπίσουν στές 
τριήρεις των.

22. Ό  Σίκινος, ό παιδαγωγός των παιδιών τοΰ Θεμιστοκλέους, στάλθηκε άπό τοϋτον στόν 
Ξέρξη γιά νά τόν πείση ν’ άποκλείση τό νησί καί εμποδίση ετσι τήν υποχώρηση τοΰ κλει
σμένου στόν κόλπο τής Σαλαμίνας Ελληνικοί) στόλοι*. 'Ο 'Ηρόδοτος 8,75 μάς πληροφο
ρεί πώς οΐ 'Έλληνες τρομοκρατημένοι από τήν υπεροχή τοΰ Πεοσικοΰ στόλου έτοιμάζον- 
ταν νά φύγουν γιά τόν Ισθμό.



ξία, άλλά μέ πειθαρχία τό δείπνο τους άρχισαν νά παίρνουν και κάθε γεμιτζής έδενε 
γερά τά κουπιά στούς σκαρμούς γιά νά τραβάη κουπί άνετα. _

Καί τήν ώρα πού τό φως τοϋ ήλιου σβηνόταν καί νύχτα πλάκωνε δ κάθε κω
πηλάτης ανέβαινε στο πλοίο του καί κάθε οπλονόμος23. Κι ή τάξη τοΰ ένός πλοίου 
καλοΰσε τήν άλλη νά πάη στή θέση της σχηματίζοντας έτσι μακρυά μετωπική πα
ράταξη24. Κι δλοι νά πλέουν σύμφωνα μέ τίς διαταγές πού είχαν.

Κι οί Κυβερνήτες δλη τή νύχτα φρόντιζαν νά διαπλεύσουν τά καράβια τους 
,και νά νά είσέλθη στά στενά δλος δ στόλος25. Κι ή νύχτα προχωρούσε,, μά τών Ε λ 
λήνων δ στόλος πουθενά δέν έδειχνε πώς έτοιμαζόταν κρυφά νά κάμη έξοδο. Μά 
δταν τό άρμα τής ήμέρας ζεμένο σ’ άσπρα άτια πρόβαλε καί φως λαμπρό άπλωσε 
σ’ δλη τή γή, πρώτα μιά κραυγή σηκώθηκε άπό τούς "Ελληνες, πού σάν παιάνας 
έμοιαζε χαρμόσυνος κι ευοίωνος καί τά βράχια τοΰ νησιού έπανάλαβαν τόν ήχό. 
Τρομάρα Ιπιασε δλους τούς βαρβάρους, γιατί σφάλλανε στή γνώμη τους. Γιατί δ παι
άνας δ σεμνός πού οι "Ελληνες τότε τραγουδοΰσαν δέν έδειχνε σημάδια φυγής μά 
πώς στήν μάχη ο'ιρμοΰσαν μέ θάρρος καί ψυχή δυνατή. Κι ή σάλπιγγα μέ τόν όξύ 
της ήχο άπ’ άκρη σ’ άκρη έφλόγωνε τά πάντα έκεΐ πέρα26. Κι εύθύς μ’  έ'να πρόστα
γμα οί κωπηλάτες αρπάζοντας τά κουπιά, τήν άρμη τοΰ νεροΰ χτυπώντας τά βουτή- 
ξανε καί τότε φανερά ξεπρόβαλλαν δλοι μπροστά μας. .

Καί πρώτα τό δεξιό κέρας προχωροΰσε μέ ήσυχία καί τάξη καί κατόπιν δ άλ
λος στόλος Ιβαζε πλώρη έπάνω μας, καί μιά βουή δυνατή δλοΰθε μποροΰσες νάκού- 
σης: «Εμπρός, παιδά τών Ελλήνων, προχωρείτε, τήν πατρίδα λευτερώνετε, τά παι
διά σοίς, τίς γυναίκες σας, καί τά ιερά τών προπατορικών Θεών μας, λευτερώνετε καί 
τούς τάφους τών προγόνων. Σήμερα δ αγώνας είναι γιά δλα»27.

Καί τότε άπό τή δική μας μεριά ενα βουητό στήν Περσική άπαντοΰσε γλώσσα 
καί καιρός γιά χασομέρια δεν υπήρχε πιά. Κι εύθύς τό ενα πλοίο χτύπαγε τό άλλο 
μέ τό χάλκινο έμβολο. "Ενα πλοίο Ελληνικό, έδωσε τό σύνθημα τής σύγκρουσης, 
έσπασε μέ τό έμβολό του δλα τά άκροστόλια τής πλώρης ένός πλοίου τών Φοινίκων2*1. 
Κι δ ένας κυβερνήτης μετά τόν άλλον διεύθυνε ίσια τό σκάφος του ένάντια στόν Αν
τίπαλό του.

Μ’ δλα ταΰτα στήν αρχή τό ρεϋμα τοΰ Περσικοΰ στόλου έδειχνε αντοχή. Μά

23. Κώπης αναξ —  ό δεξιοτέχνης κωπηλάτης. Επιστάτης οπλών —  άοχηγός τοΰ πληρο')μ«- 
τος τών επιβατών, Επόπτης τών ερετών μέσα στό κϋτος. Οί έπιβάται είναι ή μάχιμη δύ- 
ναμις τοΰ πλοίου.

14. Οί μοίρες τοΰ πολυεθνικού Περσικού στόλου νά ταχθούν ή μιά πλάι στήν άλλη κατά εθνη, 
γιά άμοι6αία στήριξη. Λεν πρόκειται γιά διάταξη γραμμής παραγωγής.

25. Άπό τό Φάληρο ολη τή νύχτα επλεε ό Περσικός στόλος σττ'ιν Σαλαμίνα καί απέκλεισε 
τά στενά.

20. ’Εμψ ύχω νε <>χι μόνο τά πληρώματα τοϋ στόλοι' μά καί τούς τύπους, τίς άκτές έκεΐ.
27. Σύμφωνα μέ τήν διαταγήν τού Ξέρξου, τό κύριο μέρος τοϋ στόλου φύλαγε τά περάσμα

τα, τίς εξόδους, τό άλλο άπέκλειε τή νήσο Cστιχ. 365— 58). Πολύ πιθανό μερικά Περσι
κά πλοία, κατά τή νύχτα, είχαν ήδη ε’ισέλΟει στό Στενό. 'Ήταν Αντιμέτωπα τοϋ παρα- 
τεταγμένου Ελληνικού στόλου. "Οταν άρχισεν ή μάχη τό δεξιό τών Ελλήνων βρισκόταν 
στό βάθος τοϋ κόρφου τής Σαλαμΐνος. Λ\’ τό άποσπάσθηκε πρώτο άπό τήν άκτή, ϊσως 
γιά ν’ άποτρέψη τήν περικύκλωσή του άπό τόν Περσικό στόλο. '

28. Ή  τιμή τής έναρξης τής σύγκρουσης άποδίδεται άπό τόν Ηρόδοτο (8, 84) είς τόν Άνι-
μίαν άπό τήν Παλλήνη, τόν όποιον μιά πλαστή φήμη θεωρούσε άδελφόν τοϋ Αισχύλου. 
Κόρυμβα είναι ξύλινες θεότητες τής πλίόρης λέγονται καί άκροστόλια. Καί θαλασσομά- 
χος καί φιγούρες. ■
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καθώς σ’ ένα διάβα στενό πλήθος καραβιών είχε μαζωχθή, καί κεΐ δέν ήταν δυνα
τό το  ϊ ν α  στ’ άλλο νά δώση βοήθεια, τότε, μόνα τους τό Ινα μέ τ’ άλλο χτυπιόνταν 
μέ τά χαλκόστομα Ιμβολα, τά κουπιά κι ή άλλη άρματωσιά τους σπάζανε. Καί τά 
πλοία τά Έλληνικά τότε μέ έπιτήδειους έλιγμούς όλοτρόγυρα άρχισαν νά μάς χτυ
πάνε, αναποδογύριζαν τά σκάφη μας κι ή θάλασσα δέν φαινόταν καθόλου άπό τό 
πλήθος τών ναυαγίων καί τά κορμιά τών σκοτωμένων.

Οί ξέρες τοϋ γιαλοΰ καί τά βράχια γιόμισαν άπό νεκρούς, καί σ’ άτακτη φυγή 
κάθε πλοίο μας ώρμοΰσε κοιπηλατώντας, άν, βέβαια, είχεν άπομείνει κάποιο άπό τό 
βαρβαρικό στόλο. Kt έκεΐνοι, όπως βαράνε τούς τόνους ή κανένα άλλο ψάρι μεγάλο 
τοΰ διχτυοΰ29, ετσι μάς χτυπούσανε, λιανίζανε τή ράχη μας μέ τσακισμένα κουπιά 
καί μ’ άλλα ξύλινα λείψανα τών καραβιών, θρήνος καί όδυρμός μαζί σ’ δλη τή θά
λασσα ξαπλωνόταν, ώσπου τής νύχτας τό μαΰρο πρόσωπο σταμάτησε τά πάντα.

“Ομως ήταν τόσο τό πλήθος τών άπωλειών μας, δπου καί δέκα άκόμα μέρες, συ
νέχεια, άν σάς τά διηγόμουνα, δέν θά τό κατώρθωνα. Καί ξέρε το καλά! Ποτέ σέ 
μιά μόνο μέρα τόσων άνθρώπων πλήθος δέν χάθηκε.

"Ατοσσα

’Αλλοίμονο! Τί πέλαγος κακών άβάσταγο ξέσπασε πάνω στούς Πέρσας καί 
σ’ δλο τό γένος τών βαρβάρων!

"Αγγελος

’Αλήθεια! Νάξερες, δμως, πώς δέν φθάσαμε ούτε στά μισά άκόμα τοΰ κακοΰ! 
Τέτοιες συμφορές πλάκωσαν στό κεφάλι τους πού δυό φορές πάνω στή ζυγαριά βα
ραίνουνε, σέ σχέση μ’ αύτά πού άκουσες30.

"Ατοσσα

Καί ποιά τύχη θά μπορούσε νά γίνη χειρότερη άπ’ αύτή; Πές μου, ποιά πάλι 
καινούργια συμφορά πάνω στό στρατό μας ξέσπασε καί βάραινε πιό πολύ στήν 
πλάστιγγα ;

" Αγγελος

'Όσοι άπό τούς Πέρσας ήσαν οί πιό άκμαίοι στήν ήλικία, ψυχωμένοι καί άπό 
οικογένειες εύγενών, πού ήσαν κι δλας οί πιό άφοσιωμένοι στόν βασιλιά, πάνε, πεθά- 
νανε μέ θάνατο άθλιο καί πάρα πολύ άδοξο.

"Ατοσσα

Άλλοίμονο σέ μένα! Φίλοι μου, άχ, τί μεγάλη συμφορά μέ βρήκε! Καί άπό τί

29. Βόλος ίχθύοη’ —  τό απλωμα τών διχτυών. ’Έτσι λένε και σήμερα οί ψαράδες τοΰ ’Αμ- :
βρακικοΰ «Π άμε νά ρίξουμε ενα βόλο». ’

30. Σήκωμα καί άντισήκιομα. Τά σταθμά καί τό εμπόρευμα. Σ ηκώνω και άντισηκώνω. Ί



θάνατο, λες, πώς αυτοί χαθήκανε;31 

*Αγγελος

Βρίσκεται κατάμπροστα στά μέρη τής Σαλαμΐνος κάποιο νησί μικρό, χωρίς άγ- 
κυροβόλιο γιά τά πλοΐα, δπου ό χορευταράς Παν σέ κάποιαν άκτή συνήθειο τό εχει 
νά συχνάζη. Πάνω σ’ αύτό ό Ξέρξης στέλνει αύτούς, πού σου είπα, μέ τόν σκοπόν 
σάν οί έχθροί τσακισμένοι στά καράβια τους κοιτάξουν νά πιάσουν τό νησί, έκεΐ εδ- 

’ κολα νά βάλουν στό χέρι καί νά θανατώσουν τούς "Ελληνες, καί τούς δικούς των οί 
Πέρσαι νά γλύτωναν, οσους τά ρέμματα τής θάλασσας θά παίρνανε. Πολύ άσχημα ό 
Ξέρξης έπρόβλεψε τό μέλλον!

Γιατί μόλις ό Θεός εδωκε τό θρίαμβο τής νίκης στόν Ελληνικό στόλο, οί "Ελ
ληνες τήν ιδια μέρα, άφοΰ ζωσθήκανε τίς χάλκινες πανοπλίες των, ξεπετάχθηκαν 
άπό τά πλοΐα τους. Καί τό νησί γύρω - γύρω τό κυκλώσανε δλο, Ιτσι πού κανένας 
δέν μπορούσε νά ξεφύγη. Καί τότες έκεΐ οί Πέρσαι βαριά τραυματίζονταν μέ πετριές 
πολλοί, ένώ άλλους βέλη ριχνόμενα άπό τά τόξα τούς έξολόθρευαν. Έν τέλει κά
νουνε μιά όρμητική Ιφοδο, τούς ζυγώνουν, τούς χτυπάνε, καί τά κορμιά τών δύστυ
χων λιανίζουν, ώσπου τούς ξέκαμαν δλους. Καί τότες ό Ξέρξης Ιμπηξε δυνατή φωνή 
βλέποντας τό βάθος τοΰ κακού. Γιατί αύτός τό θρόνο του είχε στήσει σέ μέρος δπου 
μποροΰσε δλο του τόν άφοσιωμένο στρατό νά παρακολουθή, πάνω σ1 Ινα ύψηλό δχθο 
κοντά στή θάλασσα32.

Καί σχίζοντας τή φορεσιά του καί μπήγοντας φωνή θλιβερή, δίνει άμέσως δια
ταγή V  δλο του τό στράτευμα νά φύγη κι δ ίδιος ρίχνεται σ5 άτακτη φυγή. Νά, αύτή 
είναι.ή συμφορά πού πλάι στήν προηγούμενη μάς ήρθε καί πού σέ κάνει νά στενάζης.

'Ατοσσα

ΤΩ καταραμένε δαίμονα, πόσο διέψευσες τούς Πέρσας στις έλπίδες τους! Πολύ 
πικρή τιμωρία βρήκε τό παιδί μου άπό τήν Ινδοξη Αθήνα, πού ήθελε νά παιδέψη, 
ώσάν νά μήν εφθασαν οί τόσοι βάρβαροι πού πρωτήτερα δ Μαραθώνας άφάνισε. Αύτών 
θέλοντας νά πάρη έκδίκηση δ γιός μου τόσες πολλές συμφορές πάνω στό κεφάλι του 
εκαμε νά ξεσπάσουν. Καί τώρα πές μου σύ, δσα άπ’ τά καράβια μας γλύτωσαν τόν 
χαμό, αύτά ποΰ τά άφησες; Ξέρεις νά μάς πής τίποτε βέβαιο;

“Αγγελος

Οί άρχηγοί τών πλοίων πού άπόμειναν ξεκομμένα, άταχτα ρχτηκαν στή φευγά
λα, σηκώνοντας πανιά στόν ούριο άνεμο. Κι δ άλλος στρατός στή γή της Βοιωτίας 
χάθηκε, άλλοι βασανιζόμενοι άπό δίψα γύρω σέ μιά δροσιστική πηγή, κι άλλοι πού 
δέν μποροΰσαν πλιό νά ξανασάνουν πέφτανε νεκροί στό δρόμο23.

31. Πρόκειται γιά τήν έξόντωση τής ισχυρής καί εκλεκτής φρουράς άπό χίλιους Πέρσας 
στήν Ψυττάλεια (τώρα Λειψοκουτάλα), πού κεΐται στήν είσοδο τοΰ στενοΰ τής Σαλαμΐ
νος καί κοντά στήν άκτή τής ’Αττικής. Ή  σφαγή αύτή είναι έπιχείρηση προσωπική τοΰ 
Άριστείδου (Ήροδ. 8— 76, 95). Μέ ξεχωριστή ευχαρίστηση διηγείται τήν έπιχείρηση ό 
ΑΙσχύλος.

32. ΤΗταν τοΰ Ξέρξου ή εδρα. Πιθανώς στό σημερινό Πέραμα, στούς πρόποδες τοΰ λόφοι· 
Αιγάλεω ποΰ δεσπόζει τοΰ στενοΰ. (Ή ροδ. 8,90).

33. 'Τπαινιγμός στόν μΰθο, πού άναφέρει ό Ηρόδοτος, κατά τόν δποΐον, δπου περνούσε κα
τεβαίνοντας δ Περσικός στρατός άποξηραίνονταν πηγές τοΰ νεροϋ. Στό κείμενο τοΰ ποιη· 
τοΰ λείπει ενας στίχος. Ή  συμπλήρωση τοΰ κενοΰ γίνεται κατά συμπερασμόν.
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Καί μεΐς τότε περάσαμε στή χώρα τών Φωκέων καί στή Δωρική γή, καί στον 
Μαλιακό κόλπο, δπου δ Σπερχειός αφθονα ποτίζει τόν κάμπο μέ τό ζωογόνο του 
νερό. Καί άπό κεΐ κατόπιν ή πεδιάδα τής Άχαΐας καί τών Θεσσαλών οί πόλεις μάς 
δέχτηκαν στερημένους άπό τροφές. Καί κεϊ πέρα πάρα πολλοί πεθάνανε άπό τή δίψα 
καί άπό τήν πείνα, γιατί καί τά δυό αύτά κακά πλακώσανε. Στερνά στά μέρη τών 
Μαγνητών φθάσαμε καί στή χώρα τών Μακεδόνων, στό ρέμμα τοϋ Άξιου καί μετά 
στούς βάλτους της Βόλβης μέ τά πολλά καλάμια. Τέλος στό Ηάγγαιον δρος καί στήν 
Ήδωνίδα χώρα34. *

Κείνη τή νύχτα κάποιος Θεός μιά βαρυχειμωνιά σήκωσε αναπάντεχα καί τοΰ 
άγνοΰ Στρυμόνα δλο τό ρέμμα τδκανε νά πήξη. Κι οποίος ώς τή στιγμή έκείνη δέν 
πίστευε καθόλου σέ Θεούς, τότε θερμοπαρακαλοΰσε καί έκανε τάματα, τήν γή καί τά 
ούράνια προσκυνώντας. Κι άφοϋ ο στρατός τίς δεήσεις τίς πολλές σταμάτησε, αρχίζει 
νά περνάη τό κρυσταλλόπηχτο ποτάμι. Καί κείνος άπό μάς, πού πάτησε τόν πάγο, 
πριν τοΰ Θεοΰ οί άχτϊνες στή γή απλώσουνε, αύτός σήμερα είναι ζωντανός. Γιατ5 υ
στέρα δ  λαμπρός τοΰ ήλιου κύκλος, καυτερός με τίς αχτίνες του έθέρμαινε κατάμεσα 
τό ρέμμα καί τόν πάγο Ιλυωνε, καί τότες οί Πέρσαι δ ενας πάνω στόν άλλο πέφτανε 
μέσα. Καλότυχος εκείνος πού γρήγορα - γρήγορα τοΰ εβγαινε ή ψυχή καί πέθνησκε. 
Κι δσοι άλλοι ετυχε νά σωθούνε, βάσανα πολλά καί κακοπάθιες άφοΰ περάσανε, στή 
Θράκη φθάσανε —  κι αύτοί ήσαν πολύ λίγοι —  στά πατρικά τους χώματα. Καί τώ 
ρα οί πολιτείες τών Περσών κλαΐνε κι άποζητάνε τά αγαπημένα παλικάρια της χώ
ρας πού χάθηκαν. Νά ποιά είναι ή άλήθεια.

"Ομως κι άλλα πολλά άπό τά δεινά μας παρέλειψα νά ιστορήσω πού δ  Θεός 
Ιρριξε πάνω στούς Πέρσας.

Κορυφαίος Στιχ. 515

ΤΩ δαίμονα συφοριασμένε, μέ τί βαρύ ποδάρι πάτησες πάνω στό κορμί δλου τοΰ 
Περσικοΰ γένους!35 .

’Άτοσσα

Άλοίμονό μου, τή δυστυχισμένη! Τί χαλασμός εί'/ αύτός τοΰ στρατού μας! Ά !  
πόσο φανερά είναι τά προμηνύματα τοΰ νυχτερινού ονείρου! Πόσο ξεκάθαρα μοΰ φα
νέρωσες τίς συμφορές μου! Καί σεις δμως πόσο άστοχα εξηγούσατε αύτά! Μά έπειδή 
ή συμβουλή σας μπορεί άλλοιώς νά βγή σέ καλό, πρώτα θέλω στούς Θεούς νά κάνω 
δέηση. Κατόπιν στή γή καί στούς νεκρούς αφιερώματα καί προσφόρια θά γυρίσω νά 
φέρω άπό τό παλάτι μου36.

Καί γνωρίζω μέν πώς πρόεκιται γιά τελειωμένα πιά πράγματα, άλλά μπορεί 
στό μέλλον αύτά πού προσφέρω κάτι εύνοϊκώτερο νά φανερώσουν. Καί σεις δέ Ιχετε 
χρέος, πάνω σ’ αύτά πού γίνανε, σάν πιστοί φίλοι, συμβουλές καλές νά προσφέρετε.

34. Τό Πάγγαιον δρος καί ή γή τών ’Ηδονών κεΤνται στήν αλλη όχθη τοϋ Στρυμόνος. Οί 
Πέρσαι τό βλέπανε, άλλά δέν μπορούσαν νά φθάσουν έκεΐ παρά μόνον άν περνούσαν τόν 
ποταμό.

35. 'Υπαινίσσεται τόν Διόνυσον, τόν όποιον έφαντάζοντο καί παρίστανον σέ πολλά μέρη ώς 
βόδι.

36. Τά αφιερώματα καί τά προσφόρια θά γίνουν στό βωμό πού είναι πρό τοΰ ανάκτορου, στήν 
ορχήστρα. Πέλανος ή πελανός, είναι εκλεκτός άρτος, μέ μέλι., άμύγδαλα κ.τ.λ. εξέλιξη 
αύτοΰ εναι τά προσφόρια, στά μνημόσυνα ή ονομαστικές γιορτές τών χριστιανών. 'Ο σχο
λιαστής εξηγεί τόν πέλανον «ώς πεπεμμένον πλακούντα». 'Ο Διονυο. Άλικαρνασεύς 2, 
74: «θνουσι πελάνους δημητρίους». Στάς Εύμεν. Αίσχ. 264, ό πέλανος είναι αίμα πηκτόν.
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Και άνπρωτήτερα άπό μένα φθάση δώ ό γιός μου, κάμετέ τον νά παρηγόρι£ταΐ-*καΙ 
συνοδέψατε τον μέχρι τό παλάτι του γιά νά μή, στά τόσα κακά που μας ήρθαν, πρόσ- 
τεθή κι άλλο κακό κανένα37. ______

Μελοδραματικά. Στάοιμον Βον 532—597 
Κορυφαίος

ΤΩ Δία βασιλιά! Τώρα πιά ήρθεν ή ώρα νά καταστρέψης τών καυχησιάρηδων 
καί άναρίθμητων Περσών τήν στρατιά καί σέ πένθος μαΰρο νά θάψης τό άστυ τών 
Σούσων καί τών Έκβατάνων.

Πλήθος Περσίδες μέ τ άπαλά τους χέρια ξεσχίζοντας έπάνω τους τές καλύπτρες 
καί χύνοντας ποτάμι δάκρυα στούς κόρφους τους, στήνουνε θρήνο άπ* τόν πόνον άψύ38.

Κι’ άλλες άβρά μοιρολογώντας, παρατώντας τής κλίνης τ’  άφράτα τους στρώμα
τα, μέ τάσπρα τους λινά σεντόνια, μέ τόν καϋμό νά ξαναϊδουν τό νιόπαντρό τους ταίρι
—  χαρά τής νιότης άφραστη —  πιάνουμε κλάμα άβάσταγο καί άναφυλητό. Κι’ έγώ, 
τών παλικαριών πού χάθηκαν βαστάζω τό μεγάλο πένθος μέ τρόπο ταιριαστό33.

Χορός Στροφ. Α. 548—557 Στάσιμον Γ' ’ .

Καί τώρα πιά ρημαγμένη όλόκληρη τής Ά σίας ή γή στενάζει. Ό  Ξέρξης τούς 
ώδήγησε, άλλοίμονο! Ό  Ξέρξης τούς άφάνισε, δυστυχία μου! Ό  Ξέρξης τά πάντα μέ 
άμυαλωσύνη τά κυβέρνησε καί σάς καράβια μου, άλλοίμονό σας! Ά χ !  γιατί τέλος 
πάντων ό Δαρεΐος ύπήρξε κάποτε τόσον άβλαβής άρχηγός τοΟ στρατού, τοξότης άρι- 
στος καί άγαπημένος ήγέτης τών Σουσιανών;40 \

Άντιστρ. στιχ. 558—67

Ά !  Καί τούς πεζούς καί τούς θαλασσινούς σάν 2να σύννεφο πουλιών, σκοτεινό
χρωμα μέν καράβια τούς κουβάλησαν, πώ, πώ, καράβια πάλι τούς κατέστρεψαν, άλ
λοίμονο! Τριήρεις μέ όλεθριώτατες έμβολές καί τά μπράτσα τών Ίώνων41.

Μαθαίνουμε πώς παρά λίγο δέν θά ξέφευγε κι’ ό ίδιος 6 βασιλιάς, ώσπου νά φθά
ση στούς κατάψυχρους κάμπους τής Θράκης καί άδιάβατους δρόμους.

Σ υ ν ε χ ί ζ ε τ α ι

37. Ή  αυτοκτονία ήταν σχεδόν κανών στούς βασιλ,είς τής ’Ανατολής, δταν ύφίσταντο καμμιά 
ήττα Ανεπανόρθωτη. Αύτή ή Ιδέα κυριαρχεί στήν σκέψη τής Βασίλισσας μέ τούς στίχους 
αυτούς.

38. Πρόκειται για τές μητέρες καί άδε?^φές τών σκοτωμένων. 'Αλλά κι’ οί άλλες Περσίδες
Θ* άφήσουν τά μαλακά τους στρώματα καί θά πιάσουν τό κλάμμα (στιχ. 545). ,

39. *0 χορός μέ τόνον μελοδραματικό έπιθυμεΐ νά έξάρη μέ τό χορικό τούτο τήν μνήμη και 
τήν θυσίαν τών χαμένοιν παλικαριών τής II ερσίας. Ό  ψόγος τών Έλλήνο>ν ποιητών γιά 
τή μαλθακότητα τών Περσικών κλινών έπαναλαμ6άνεται συχνά.

40. Ή  βασιλεία τού Δαρείου ύπήρξεν παλαιότερα σωτήρια γιά τό λαό του, ή βασιλεία τοΰ 
Ξέρξη ήταν καταστροφή γιά τούς Πέρσας. Ό  Δαρεΐος έστήριξε τήν ισχύ του στό πεζι
κό στράτευμα, στούς τοξότες, ό Ξέρξης έστήριξε τήν επιτυχία του στό ναυτικό, ,στάς πόν

τιας βάριδας, ετσι εχασε τήν αυτοκρατορία του.
41. Κατά συνεκδοχήν οί Πέρσαι ώνόμαζαν ολους τούς 'Έλληνας ’Ίωνας, γιατί αύτούς πρω-

τογνώρισαν, δταν κατέλαβον άπό τούς Λυδούς τήν *Ιο)νίαν. ’Έτσι καί ot Τούρκοι όνομά- 
ξουν τούς "Ελληνας Γκιουνάν, γιατί αύτούς πρωτογνώρισαν κατά τΙς κατακτήσεις των 
τών Ελληνικών πόλεων τής ’Ιωνίας. .



ΓΙΏΡΓΟΣ ΜΑΝΘ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΤΟΥΝ ΔΥΝΑΤΑ
ΑΛΦΑ

A ' 1?  c a r 5 t \ / ν  '  '  ~  ’·*> r y *  ~Δεν ηταν ο ακίνητος αγέρας, που σάπιζε στις κόγχες των ματιών, μήτ εκείνα 
τά παράξενα παράθυρα, πού κρέμονταν μετέωρα σ’ ενα σκοτεινό και παγωμένο φως. 
’Ό χ ι βέβαια. Κάποτε, ό ουρανός κατέβαινε στήν οροφή και ήχούσαν αθέατες καμ
πάνες- κάποτε, επιανε μιά τεράστια βροχή και τά παράθυρα κατρακυλούσαν, βουλία
ζαν στό βυθό.

’Άλλοτε, πάλι, τίποτα τό ιδιαίτερο δέ συνέβαινε. Κα! μονάχα ό διάδρομος, έ
τσι γυμνός καί μακρύς, τελείωνε πάντα έκεΐ: Στό ντουβάρι. Τοίχος μονοκόμματος, 
τεφρός" τό άλογο είχε πετρώσει στή ζωγραφιά* κάτι πανάρχαΐα, κίτρινα δάχτυλα 
θέριζαν λευκή σιωπή. Τό πηγάδι δέν είχε τέλος. Ή  μνήμη οδοιπορούσε στό μεσο
νύκτιο. Καί τά χρώματα στις εικόνες, τό ίδιο αναιμικά. Και κάνεις δέ μιλούσε. ’Έ 
βλεπε τή γιαγιά του νά χαμογελάει μοναχή της, νά δείχνει τά πριονισμένα δόντια 
της* υστέρα, έρχόταν ό πατέρας του, κρατώντας Ινα δίχτυ κόκκινα πορτοκάλια* ή 
μάννα του πού ανέβαινε προσεχτικά στό πατάρι, πού χανόταν έκεΐ ώρα πολλή. Κα! 
ξανά, στό τέλος, ή ίδια, μακρινή μουσική. Ή  ακρογιαλιά ελαμπε στή μοναξιά της* 
Ινα τεράστιο, μαΰρο λυκόσκυλο γαύγιζε τά λευκά κύματα* ξανά ή σιωπή* ή γιαγιά 
πού χαμογελούσε μοναχή της, έκεΐνα τά πριονισμένα δόντια της* ό χωματόδρομος 
πού πήγαινε στις λεμονιές, οί λεμονιές ανθισμένες* εκείνο τό χειμωνιάτικο φως, κρε
μασμένο στά φύλλα* ξανά τό ντουβάρι, ό τοίχος, μονοκόμματος, αιώνιος* τό πεπρω
μένο άλογο* ή μεγάλη πολυθρόνα καταμεσίς* αύτός, ακίνητος, απών, αύτός, νά κοι
τάζει μέ τά μάτια του σφραγισμένα, μέ δυό κόγχες άδειες, τρύπιες* νά ταράζει πανύ
ψηλες ανεμόσκαλες, σπαρμένες λάμπες ■—■ τήν άβυσσο πού τραγουδούσε σιγή.

—  Έκεΐ, ξέρεις, ό άνεμος είναι πάντα λεύτερος, είπε. Έκεΐ, ό άνεμος δέν εΐ- 
ναι. Τά μαλλιά σου θά ηχούν μέ δίψα τών κυμάτων. Θά συναντηθούμε, βέβαια ·—  
μά θά ’χεις, κιόλας, φύγει. Και θά ’ναι σά νά μήν ήρθες ποτέ. ’Ά σε με, τουλάχι
στον, νά σέ φαντάζομαι, δπως μπορούσες νά ήσουν: Έσύ —  πού δέν ήσουν ποτέ* 
ενα θολό ερωτηματικό, καθώς σφάδαζε τ’ δνειρο στήν απουσία σου.

’Ό χι, δέν ήταν ό ακίνητος αγέρας, πού σάπιζε στ'ις κόγχες τών ματιών* μιά 
πολιτεία άδεια, τήν ώρα πού ξανάφευγε ό ούρανός, πού ή τρύπα, ψηλά, έφεγγε δια
μελισμένα πουλιά. ’Ό χι βέβαια. Κάποτε, σβήνανε ξαφνικά τά φώτα καί κάλπαζαν 
ακέφαλα άλογα στήν ταραχή του* κάποτε, δρμούσε στούς δρόμους, φωνάζοντας δυ
νατά, ξέφρενα, ανελέητα: Φωτιά! Φωτιά!

ΒΗ ΤΑ

Είμαι αύτός: Διαμελισμένος άπό τή γνώση, οτι ή γνώση μού είναι άχρηστη. 
'Οδοιπορώ χωρίς πόδια. Τοπίο διάφανο. Κάτοπτρο έκτυφλωτικό, πού πυρπολεί τήν 
απουσία μου. Αίωρούμαι ακίνητος. Καγχάζω. Έξορύσσω τούς οφθαλμούς μου. Α να
μένω τήν έλευσή μου. 'Οδοιπορώ. Αίμορραγώ αθλιότητα. Πυροβολώ ίσκιους. Ξεθάβω 
μεταχειρισμένες ελπίδες. Καλλιεργώ τρύπιους ανέμους. Λαμπάδα τού άπαγχονισμέ- 
νου φάσματος. Μαρίνα, έσύ πού χαμογελάς φλυαρία. Μαρίνα, εκείνη τήν ώρα τών 
λευκών κυμάτων. Εισέρχομαι στό μηδέν. Ή  σημερινή μέρα, είναι τό ψοφίμι τής χτε-
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σινής μέρας. Τό έκκρεμές έκχέει τέφρα. Ό  κύκλος διαγράφει τόν κύκλο του. Χτυπάω 
τά χέρια μου. Ή χος αηχος. Κενό: Ούδείς - ούδεμία - ούδέν. Άκινητούμαι. Βλέπω 
έκεϊνο πού δέν κοιτάζω* κοιτάζω έκεινο πού δέ βλέπω. Τραύμα διαμπερές. Αίμόφυρτο 
καραβάνι τής σιωπής. Ώ χρό καμπαναριό. ’Ανεμόσκαλα. Καμπαναριό τοΰ μεσονυ
κτίου. Πώς έγινε νά μή γίνεται τίποτα πιά; Πώς εγινε! Εμφιαλώνω σαβανωμένα 
πουλιά. Παραμονεύω. Άφουγκράζομαι. Μουσική τών ίσκιων. Κίνηση κρεουργημέ- 
νων δάχτυλων. Εκμαγείο τού κενού. Τό κενό δέν εχει δρια. Τό κενό δέν δρίζεται. 
"Οταν τό κενό δρίζεται, τό κενό είναι κιόλας άπόν. Σημαδεύω τό μάτι μου. Ξεκινώ 
ένώ Ιχω ξεκινήσει. Ζητούμαι —  Άναζητούμαι —  Καταζητούμαι. Είμαι κάτω άπ9 τό 
άδειο καπέλλο μου. Γράφω. 01 λέξεις καταντούν τό ύστατο παιχνίδι μου. 01 λέξεις 
τελευτούν πριν σημάνουν. Γράφω μέ λύσσα. Αύτοπαγιδεύομαι. ’Εμφανίζομαι γιά νά 
έξαφανιστώ. Γράφω τόν τάφο μου. Στάζω σκοτεινό φως. Κλειδώνομαι απέξω: Δη
λαδή έδώ —  πάντως έκεΐ —  δπωσδήποτε πουθενά.

Ποιός είμαι; Αύτός: Εκείνος πού άναζητεΐται. Σαπίζω αργά.



Τ. I .Λ.

ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΟ Κ Α  ΤΗΣ ΜΑΝΑΣ ΜΟΤ
- ( Διήγημα)

—  Ξέρεις άπ’ όνειρα; Δέν ξέρεις; Άκουσε τοΰτο δώ, και νά μοΰ πής. ■
’Ήτανε λέει δυό δρόμοι, ποΰφευγαν άπ’ τήν ψυχή μ ου ...
—  Μπά σέ καλό σου! Τέτοιες μέρες! Τής μάνας σου τό ξόδι, δέν σ’ εχει έπη-

ρεάσει; .
—  ’Αρκετά. Ά λλά μήν νομίζεις! Έ γώ  είμαι δυνατή...
—  ’Έτσι μπράβο! Αοιπόν πώς ήταν ο ίδρόμοι;
—  Ίβουάρ, δηλαδή στό πολύ άνοιχτό μπέζ, χ λ ω μ ό ... Θέ μου θυμήθηκα τή

μάνα μου.
—  Είσαι επηρεασμένη βαθειά άπό τήν κατάσταση. Τά δυό της χλωμά χέρια

πού δέν υπέγραφαν, γιατί δέν ήθελαν, γιατί δέν τό περίμεναν.. .
Χτεσινό ξόδι. Ανήμερα τών Είσοδίων. Μά δέν μπορώ νά πώ «θεός σχωρέστην» 

άντε «ή μακαρίτισα». ·
Έχτές άκόμα μοΰ χτύπησε τό τζάμι και μοΰπε νά μήν σουλατσάρω εξω άπ’ τό 

παράθυρό της, γιατ'ι δλα τρέμουνε. Τά βάζα, τά βαζάκια, τά κηροπήγια, οί λάμπες, 
έκεΐνες, οί λάμπες, παίζουν δλόκληρους λυγμούς, καί δέν είναι γιά τέτοια!

—  Άκοΰς; Αφήστε με νά κοιμηθών, ήσυχία παρακαλών, θέλω λίγη ήσυχία.
Μαριιιίαά, φτάνει πιά, άσε με νά ήσυχάσω! Σάς παιδεύω. . .

Ή  Μαρία είν! ή αδερφή ποϋκλεψε τό μικρό τ’ άλογο καί τρέχει διαρκώς σ’
οποίον λέει: « Ά  α α χ !» Δηλαδή δέν τοκλεψε τό μικρό άλογο, μά είναι σάν νάκλεψε 
κάτι γοργό, πολύ γοργό δταν ήταν μικρή, κι οί μοίρες μαζευτήκανε τότες δλες μαζί 
καί συγχυσμένες τήν τιμώρησαν, δηλαδή δχι τήν τιμώρησαν, μά σάν κράχτες φώνα
ξαν:

—  Νά ζήσης, νά γεράσης, μ’ άφοΰ τδκλεψες τ’ άλογο, μαζύ σου άς μείνη. Άπό 
δύση σ’ άνατολή θά γυρνάς δλη μέσα καί θά συντρέχης τούς ταλαιπωρημένους. .  .

—  Καί τ’ άλογο;
—  Ναί, άπάνω στ’ ά λ ογ ο ...
Κι άπό τότε «Μαριία» θά λές —  πες Μαρα'α, πες! —  καί θά φανή στό λεπτό. 

Κλείνει ή παρέθενση.
Γυρίζω στή μάνα μου. Αφήνω τό ψιλό - ψιλό βελονάκι πού επλεκα τήν ψιλή *

ψιλή δαντέλα, στό προσκεφάλι της, καί τής λέοκ
— ■ Μανούλα μου δλοι σώπασαν, κι έγώ σωπαίνο), κοιμήσου, κοιμήσου...
Τίποτ’ αύτή, κοιμάται τοΰ καλοΟ καιρού. Πηγαίνω κοντά της, πολύ κοντά της, 

μοσχοβολάει άρώματα τοΰ βουνοΰ πού έχτές μάζεψε ή Μαρίκα κι έβάλθηκε σάν μέ
λισσα ν’ άφήση κόμπο τόν κόμπο, τ’ άρωμα, τ’ άγριαρώματα. . .

Α λλάζω  κουβέντα. Βγαίνω. Παίρνω Ινα ταξί. Αμίλητη. Μέ παίρνουνε άξαφνα 
οί βαθύτατοι άναστεναγμοί κι δ σωφέρ ρωτάει:

—  Κυρία θέλετε τίποτα;
—  Βάχ! Υπάρχει ψυχή;
—  Ποιόν χάσατε;

• —  Τήν πηγή μου. .  . Τήν μάνα μου. . .



—  Θεός σ'χωρέσ’την. . .
—  Υπάρχει ψυχή; ,
—  Ξέρω γώ ; Έσεΐς τί λέτε; Κάτι θά υπάρχει. Αμφιβάλλω πάντως δτι θά 

ύπάρχη Κόλαση, Παράδεισος. . .
—  Καλά, σταμάτα έδώ.
Γυρίζω τόν κοιτάω. 'Ένα γεροντάκι πενήντα πέντε χρονώ. Χαμένος στήν κα- . 

καθημερινή ατμόσφαιρα, ζωή, πίκρα, πήχτρα, σκοτάδι, μαχαίρια άκονίζονται, χρίτς - 
χράτς, δοκιμάζονται σέ ζωντανή σάκρα. . . '

«Άκους; Τπάρχει ψυχή; Βάλε μου νά πιω καί θά σου πώ». Μοΰ λέει. Δηλαδή 
δήθεν μου λέει.

Κάνει νά μοϋ δώση ρέστα. Τόν προλαβαίνω. .
—  νΟχι, εύχαριστώ. Κράτα τά ρέστα γιά Ινοικιαστήριο. . . .
—  Έ γ ώ ; Που; * ' * ..
—  Στήν Κόλαση καί στόν Παράδεισο. . .
—  ’Ά , Ιτσι; ’Ά ν καταφέρω. . . Δύσκολο πολύ δύσκολο. . .  ,
Έφυγε. Τόν παρακολουθούσα άσκαρδαμηχτί. Μούριξε μιά ματιά συμπονετική

καί περιπαιχτική συγχρόνως. Είδα νά σαλεύη τό κεφάλι του, σίγουρος γιά τήν άδι- 
κία. Κρέμας τήν κοπέλα! Σίγουρα εκανε τήν παλάμη του δπως κάνουν τά μωρά τό 
κοΰπε πέ —  δηλαδή τρελλή, δπωσδήποτε τρελλή καί βράσε ρύζι.

Βρίσκω άλλο ταξί. Μπαίνω μέσα δύσκολα. Ταχτοποιέμαι. Κάπου σέ μιά στροφή 
ένα παιδάκι μοΰ χαμογέλασε, ξεχάστηκα, χαμογέλασα καί σάν σφήνα μπήκε στό νου 
μου, ό Γιώργος. Μοιράζο^ τήν σφήνα σέ χίλια κομμάτια, κι δτι κάνω νά ξεχωρίσω 
μιά, βλέπω τό πρόσωπο τοΟ Γιώργου μου κλαμένο καί ταλαιπωρημένο. Μου ξεφεύγει 
μιά άδύναμη φωνή, κι ένας βαθύς στεναγμός. Ό  σωφέρ ρωτάει: ..

—  Έ χετε τίποτα κυρία; . .
—  Ή  ψυχή της, που εΐν’ ή ψυχή της; -
—  Χάσατε κανέα; ·
—  Τήν πηγή μου, τήν μάνα μου. . . · ' /
—  Σας συλλυπουμαι. . .  ‘

. — Φχαριστώ. Τπάρχει ψυχή;
—  Μπά, που τέτοιο πράμα! Ξέρετε, έγώ εχω άσχοληθεΐ μ’ αύτά. Κάπου ύπο-

ψιάζουμαι τό θεό, μιά θεία δύναμη συνειρμική... Οί ψυχές; βολοδέρνουνε άλλά 
τίποτα δέν καταφέρνουν. Είδατε καμμιά ψυχή έσεΐς; "

—  Δέν ξέρω, δέν ξέρω, γι’ αύτό ρωτάω, κι άρχίζω άπό σάς. ’Άνθρωπο λαϊκό. 
Δέν σάς ετυχε νά χάσετε κάποιον καί μετά ν’ άλλάξετε κάθε τρόπο ζωής, κάθε. . . '

—  Ακουστέ, έγώ εχω χάσει τόν πατέρα μου. Ξέρετε τί θά πή αύτό δταν είσαι δέκα 
έπτά χρονώ παιδί. Ρήμαξα έδ’ απάνω στή ρόδα καί προκοπή δέν είδα. ΠοΟ είν’  ή 
ψυχή του νά μέ δή; Μπά, σάς λέω πώς μόλις κλείσει ό άνθρωπος τά μάτια του, τίπο
τε δέν ύπάρχει. Ο^τε κόλαση, ούτε παράδεισο. Δέν ύπάρχει χειρότερη κόλαση καί * 
καλύτερος παράδεισος άπ9 τής ζο)ής τίς πλεκτάνες. Φιλοσοφία τής ζωής πλούσια καί 
λαϊκιά. . .

Ένοιωθα άσχημα. ’Έφερα τό μαντήλι’ μέσα στά δόντια γιά νά μήν χτυπάνε. * 
’Έπρεπε νά κ α τέβω ... . . *

—  Μπορώ νά κατέβω, π αρακαλώ ... *
- —  Ναι άμέσως. ' ' ■ ·

—  Τί γράφει; . · ' ■
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—  Είκοσι τρεις καί είκοσι. . .
—· Κρατήστε τριάντα.. .
—  Εύχαριστώ. . .  .
—  Παρακαλώ. . .
Γυρίζω σπίτι. "Ολα λυπημένα. Τό κουβάρι τό θαλασσί. Μπηγμένο μέσα του τό 

βελονάκι μέ τήν τελευταία ροδούλα. Βάϊ, βάϊ β ά ϊ . . .  Ή  κουβεντούλα τοϋ μωροΰ 
τής Ά λέκας. . . Νά μήν τά βλέπ ω .. .

Κατεβάζω ενα χοντρό βιλίο, κάθομαι, τό ξεφυλλίζω. . .  ΝαΙ Αιγυπτιολογία Αρ
χαιότατη. Κοιτάω τό Λοΰξορ! Έκπληχτο μέ κοιτάει κι αύτό.

—  Πώς άπό δ ώ ;
—  Ζητάω τό Κά τής μάνας μου.
—  Έ δ ώ ; Τώρα πιά;
Τό κλείνω. Κάθομαι στήν τζαμένια βεράντα της. Βαρύς 6 κορμός τοΰ πεύκου 

μ’ αναγνωρίζει.
—  Ζωή σέ λόγου σου. . .

—  Βρέ πεΰκο, έμένα τά λές αύτά;
—  Μέ συγχωρεΐς φέρθηκα ανθρώπινα. νΕλα τό βράδυ, θ’ Απλώσω τήν πράσινη 

3άρκα μου σέ όθόνη. 'Απάνω μου θά δής τή ζωή της.
Πήγα. Σκέψου νά μάς φύγη. Αύριο, μεθαύριο ή Μά. . .
Κοιτάζω τήν πράσινη ταινία. Κρίμα πού δέν σπούδασε. "Ενα μυαλό ξυράφι. 

Κοντά στή μητέρα της μαθαίνει ν’ άλλάζη, νά κοιμίζη, νά νταντεύη τά μικρά Αδέλφια

Παντρεύτηκε. Ή  ευτυχία έμεν’ έκεΐ κοντά, μέσα στοΰ παπποΰ μου τά περβόλια.
θυμάμαι. Κάθε Κυριακή δλοι πλυμένοι και στολισμένοι σάν Λουδοβίκοι, περι

μέναμε ν’ άκούσομε τό κορνάρισμα τ’ αύτοκινήτου. Ξεχνιόμαστε έξω.
—  Σιγά, μήν κάνετε ετσι. ’Εσύ Γιαννάκη μπρός, κοντά στόν πατέρα σου, ά! ξέ- 

χασα τόν Κωστάκη. “Έλα Κωστάκη πέρνα κι έσύ εμπρός. Κάνε τόπο στό θειο σου. 
’Έλα Μαρία πέρασε, μήν άκουμπάς στήν πόρτα, άντε Δημητρούλα —  ή ψυχοκόρη —  
άντε Νικολακιντζέκα, περάστε. Ποΰ θά πάμε σήμερα;

—  Χάσια. Κι άπό κεΐ, μοναστήρι τών Κλειστών γιά δσους περπατάνε.
—  Κι έγώ, έγώ —  μονα) στήρι τών Κλει) στών, μονσ) στήρι τών Κλει) στών,

λέγαμε έμεΐς τά τρία μικρά τής παρέας. . .
’Έπειτα τή θυμάμαι πάντα πλάϊ στή ραπτομηχανή. ’Έραβε, μπάλωνε, σιδέ

ρωνε . . .
Μά δέν ήταν αύτό μονάχα. Στάθηκε οσο καμιά, πλάϊ στόν άντρα της, και γοή

τευε τόν καθένα μέ τό φιλόξενο καί ώραΐο χαμόγελό της.
Κι είδαν μαζί καί δύσκολες στιγμές, μαυρίλα κι Απελπισία. ΤΗταν οί έποχές

τής σιγής. Κι οί καυγάδες τών άγοριών Αραίωναν καί τά κορίτσια έπαιζαν τίς με
γάλες, σκαμπρόζες καί —  λόγφ περιστάσεως —  μεγάγχολες. Κυκεώνας ή άνθρώ- 
νπιη σκέψη. Τά παιδιά, σπάνια νοιώθουν κάτι άπ’ αύτές τίς καταστάσεις Αλλ’ δμως 
συμμαζεύουν τά βήματά τους κι είναι Αβέβαια καί δυστυχισμένα.

Μιά μέρα κάλεσε τόν πατέρα μου 6 κουμπάρος δ Ντερβίσης. Πελώριος άνθρω
πος. Πολύ μυστήριο έκρυβε τό σπίτι αύτό γιά μένα. Ή  κάθε μου έπίσκεψη μέ γ έ 
μιζε προβλήματα, έτσι πού τώρα πιά νά μήν θυμάμαι τά γεγονότα άλλά θυμάμαι τίς 
μορφές, τίς έκφράσεις τών Ανθρώπων σάν φιλμ τρισδιάστατο. Νάναι μπλεγμένα δλα 
σέ κάτι στρογγυλό καί φρρρούστ δίνει κίνηση, ολα Ανακατεύονται καί δέν θυμάμαι



νά ξεχωρίσω πιά τίποτα καθαρά. Θυμάμαι ας ποΰμε ένα νιογέννητο άσπρόμαύρο μο
σχάρι, μέσ’ σέ όλόλευκα σεντόνια τοΰ κρεββατιοΰ τοΰ Ντερβίση.

Έπειτα θυμάμαι ένα χαρτί περιώνυμο. Πόσες φορές Ικανέ βόλτα αύτό τό χαρτί 
ούτε θυμάμαι, θυμάμαι μιά στριγκιά φωνή της μάνας μου, καί μετά τίποτα.. .

Ξέφυγα άπό κοντά σου, μήν μοΰ θυμώνεις. Τρέχει ή σκέψη μου τόσο τρυφερή, 
πού δλα μ^ς τά συγχωρεΐς, ξέρεις, καί μάς συγχο)ράς, θά μείνης έδώ, κοντά μας 
μαζύ μας καί ποτέ μήν μιλάς γιά τό αιώνιο ταξείδι. Θά τά ρυθμίσουμε τά πράγματα.

Ναι σήμερα, αύριο, περιμένουμε απάντηση άπό τήν ’Αμερική, άπό τό άνθρώπινο 
ψυγείο. Καί δυό φορές τό χρόνο θά σέ ξυπνάμε. Τά Χριστούγεννα καί στίς τριάντα 
Αύγούστου στή γιορτή σου. Σύμφωνοι;

Ά λλ ’ δμως τίποτα. Τό λαγίνι έγιόμισε. Τό ροδάνι Ισπασε. Τό πάπλωμα έπά- 
γωσε. Οί παντόφλες άνενόχλητες.

Σκαρφαλώνω νά δώ τό τραίνο πού σέ πήρε. Νάτο! ·
—  Γειά σου, μάνα, γειά σου. ’ Εσύ κοιμάσαι τόν ΰπνο τοΰ δικαίου.

ΣΚΙΤΣΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ
Βουίζουν έζω οΐ έορτάζοντες δρόμοι 
οΐ βιτρίνες, οΐ εύχές «έπί τψ νέψ έτει» 
καί τά χαρούμενα πρόσωπα, πού ζουνε 
τήν ήδονικήν ένταση τής προετοιμασίας.
Στούς τοίχους κάτι λεζάντες :
«έπείνασα καί ούκ έδώκατέ μοι φαγεΙν», 
«γυμνός ή μην καί ούκ ένεδύσατέ μοι»

τό πρόσωπο έρμηνεύουν τής φιλαλληλίας. 
Στούς όλόγυμνους δρόμους 
χαμηλοβλεπούσα πορεύεται ή φιλευσπλαχνία...

Β. ΜΑΡΓΑΡΗΣ

ΣΚΙΤΣΟ
Σταμάτησε ό δείχτης τής ώρας 
χθές βράδυ πού άρχισε ό βοριάς 
νά δέρνη τά δένδρα 
πού σκούζαν σάν σκλάβοι άλύτρωτοι.

Π. ΤΖΙΟΒΑΣ



Ο ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ 
(Μεγάλη μνήμη καί μεγάλο παράδειγμα)

("Ενα επίγραμμα εναντίον τοϋ Αά ’Άρπ, 
πού πάσκιζε νά μείωση τόν μεγάλο Κορ- 

νέϊγ 18ος αιώνας)
‘ Ο άνθρωπάκος αύτός σ τά  δικά του μέτρα 
π α σ κ ίζε ι  νά ΰποτάξη και τούς ττιό τρανούς.
Σ τ ά  ριζοβούνια μπουσουλάει π έτρ α  τήν πέτρα  
καί λέει πώς δρασκελάει τούς έφτά ουρανούς.
Τόν μεγά λο  Κ ο ρ ν έ ϊγ  τώρα πιάνε» ή ά β α νιά  του-
μά όποιος τ ’ άκούει βαστά ά π ’ τά γ έλ ια  τήν κοιλιά  του,
καθώς θωρεϊ τόν γ ίγ α ν τ α  ό νάνος νά μετρά,
και νά άναδεύεται, ό π υγμα ίο ς , γ ιά  νά σφίξη
γ ελοία , σ τ ά  μ π ρ ά τσα  μέσα τά μικρά,
μιά φήμη άθάνατη, ζητώντας νά την πνίξη .

Κάθε φορά πού συμπληρώνονται αιώνες άπό κάποια γέννηση η άπό κάποιο 
θάνατο μνήμες παληές μετεωρίζονται ξανά επάνω στή ζωή μας μέ τήν βοήθεια 
εύφραδών ρητόρων καί μουσικών υποκρούσεων. 'Ύστερα, γιά έναν αιώνα, ξανά 
ή σιωπή. ’Έτσι όμως τηρείται ένας τύπος καί ναρκώνεται μιά ούσία. Αύτή ή ου
σία είναι τό κέρδος πού άποκομίζει πάντα ένας λαός άπό τό καλό καί γόνιμο 
μάθημα πού τοΰ προσφέρει πάντα ή άκηλίδωτη καί γόνιμη ζωή ένός δικοϋ του 
μεγάλου νεκρού.

Γι’ αύτό πιστεύω δτι ή διαρκής, καί όχι ή επ’ εύκαιρίαις, παρουσία τής μνή
μης τών μεγάλων της ιστορίας μας μέσα στήν καθημερινή μας ζωή δέν θά ήταν 
πολυτέλεια, άλλά, άντίθετα ένας πολύ χρήσιμος συμπαραστάτης μας στόν άγώνα 
γιά μιά σωστή και πιό δίκαιη ζωή.

Τά κριτήρια πού κινούν τήν Πολιτεία σέ τέτοιας λογής έκδηλώσεις δέν είναι 
πάντα άδιάθλητα. Πολλές φορές αυτή κινείται άπό καθήκοντα καθαρά τυπικά. 
Καί είναι πιθανόν μέσα στόν δικό της περίγυρο νά κινούνται κόστες, τοπικισμοί, 
οικογενειακά συμφέροντα, είτε γιά νά τιμήσουν παρ’ άξίαν δικούς τους άνθρώ
πους, ειτε γιά νά μειώσουν μεγάλα ονόματα ύπακούοντας είς πανάρχαια πάθη.

Μιά άπό τίς σημαντικώτερες μορφές της νέας μας Ελλάδας, — δέν ξέρω 
μάλιστα άν ύπάρχη καί σημαντικώτερη, — ό ’ Ιωάννης Καποδίστριας, τιμήθηκε 
αύτό τό χρόνο τυπικά μέ όμιλίες καί πανηγυρισμούς καί έκθέσεις. Καί όταν ό 
χρόνος θά κλείση, θά κλειδωθή ξανά ή μνήμη του στό χρονοντούλαπο, χωρίς 
ναφταλίνη, γιά έναν αιώνα καί θά μείνουν, σάν άπτά δείγματα τοΰ περάσματός 
του σ’ αύτόν τόν κόσμο:

α) ένας ή δυό άνδριάντες σέ έπαρχιακές πόλεις,
β) τό όνομά του σέ κάποιους δρόμους (έδώ πρέπει νά σημειωθή ότι τά Γιάν

νενα, πού βρίσκονταν άκόμη ύπό τόν ζυγό τών Τούρκων όταν ό Καποδίστριας



κυβερνούσε τήν 'Ελλάδα, τόν τίμησαν μέ ενα άπό τούς καλύτερους δρόμους 
του:;, ένώ ή καλή μας Πρωτεύουσα στόλισε μέ τό όνομά του έναν σκολιό καί 
στενό δρόμο στήν πλατεία Βάθης, όταν τό όνομα τοϋ Τσώρτσιλ, γνήσιου μισέλ
ληνα, άστραφτε γιά κάμποσο καιρό, μέ τις εύλογίες τις δικές μας, στόν κεντρι- 
κώτερο δρόμο των ’Αθηνών).

Θά μείνουν έπίσης σάν έπίγονοι έκείνων που τόν έμίσησαν, τόν έφθειραν 
καί τόν άνάγκασαν νά έπιθυμήση τόν θάνατο — γιατί είναι σχεδόν 6έθαιο δτι ό 
Καποδίστριας ήξερε ότι έτοιμάζεται ή δολοφονία του όταν ξεκίνησε γιά τόν 
"Αγιο Σπυρίδωνα τοϋ Ναυπλίου έκείνη τήν μοιραία γιά τόν λαό μας Κυριακή, — 
oi πεισματικοί καί συχνά κακόβουλοι έπικριτές τοΰ έργου του, πού άγωνίζονταν, 
σάν καλά τρωκτικά νά φθείρουν άπό τή μνήμη του ό,τι άφησε άπείραχτο ή συ
στηματική έμπάθεια έκατόν πενήντα ολοκλήρων έτών.

Μά ξεσπάθωσε έναντίον τοϋ Καποδίστρια καί ή Κοινωνιολογία. "’Ήταν άρι- 
στοκράτης γεννημένος, δέν ήταν λοιπόν μαρξιστής. Μά πώς θά μποροΰσε νά 
είναι πριν παρουσιαστή ό Μάρξ; Δέν ήταν καν ίδεολόγος άριστερός. Μά πώς θά 
μπορούσε νά είναι άφοϋ ή μοίρα τόν άνάγκασε νά κινήται πάντα μέσα σέ άν- 
θρώπους μέ γαλάζιο αίμα; Οί άνθρωποι όμως σάν ποιότητες δέν πρέπει νά κρί- 
νονται μέ βάση τήν κοινωνική τους τοποθέτηση, γιά τήν όποία δέν είναι ύπεύ- 
θυνοι, μά άπό τόν τρόπο πού άγωνίστηκαν γιά τόν άλλον άνθρωπο άπό τήν θέση 
όπου τούς έταξε ή μοίρα. Γιατί, όσο καί νά έπηρεάζονται άπό τήν τοποθέτησή 
τους σέ,χώρο καί σέ χρόνο, άπό τήν κοινωνική τους τοποθέτηση, τήν παιδεία 
τους, τίς οικογενειακές τους καταβολές, άπό όλο δηλαδή τό πλέγμα τών γνω
ρισμάτων πού τούς άναγκάζει νά υιοθετήσουν μιά ώρισμένη συμπεριφορά μέσα 
στόν κόσμο μας, ένα άσκημένο μάτι μπορεί νά διακρίνει σέ κάθε τους πράξη 
τήν έπίδραση τής γνήσιας ψυχικής τους υφής. Ό  Λουδοβίκος ό ένατος, ό βασι
λιάς τής Γαλλίας σέ χρόνια ζοφερά τοϋ Μέσου Αιώνα, όταν μιά στυγνή όλιγαρχία 
καταπίεζε μέχρι θανάτου τούς πληθυσμούς τής Ευρώπης, μπόρεσε νά κερδίση 
τόν θαυμασμό ένός πολεμιστή άρχοντα όπως ό Ζουενβίλ καί νά μείνη στήν 
Ιστορία μέ τό όνομα Λουδοβίκος ό "Αγιος. Καί ό Καποδίστριας ό άριστοκράτης 
άπόδειξε μέ τή ζωή του ότι δέν τυφλώθηκε ποτέ άπό έγωκεντρισμό, άπληστία 
ή κάθε λογής φιλοδοξίες, μά ότι πάντα άγωνίστηκε άπό τή θέση όπου τόν έταξε, 
ή μοίρα, μέ κίνητρα τήν συμπάθεια καί τόν σεβασμό γιά τούς άλλους άνθρώπους, 
μέσα φυσικά στά πλαίσια πού τοϋ ώριζαν ή θέση του καί ή καταγωγή του.

Ξεσπάθωσε έναντίον τοϋ Καποδίστρια καί ή ιστορική έρευνα ποϋ δέν είναι 
άδιάβλητη, όταν θέτει έκ τών προτέρων στόχους. "Οταν π.χ. ένας Ιστορικός ά- 
σχολείται μέ τήν 'Γερά Συμμαχία θά άναφερθή φυσικά καί στόν Καποδίστρια καί 

1 στό έργο του, σάν ύπουργοϋ τοϋ Τσάρου ’Αλέξανδρου, μέ τήν πρόθεση νά βρή 
καί νά πή τήν άλήθεια. "Οταν όμως βλέπει τά πράγματα σάν ’ Αγγλος συντη- 

i ρητικός τής έποχής τής άγγλικής παντοδυναμίας, ή σάν θρησκευτικά άλλόδοξος 
ή σάν δημοκρατικόο Γάλλος ή σάν Γερμανός έθνικιστής τής έποχής τής μάχης 

? τής Ίένα ς, θά βλέπει τά πράγματα μέσα άπό τό πρίσμα τοϋ πάθους πού τοϋ δη- 
< μιουργεί ή είδική του σκοπιά. Καί δέν θά είναι άμεμπτος καί δέν θά είναι δίκαιος 

γιά τόν άνθρωπο πού μπαίνει κάτω άπό τόν ιστορικό του φακό. Άκόμη καί ένας 
άπλός Ιδιώτης, ό πολύσ ’Αδαμάντιος Κοραής, ξεσπάθωσε άπό τό Παρίσι έναντίον 

1 τοϋ Καποδίστρια πού προσπαθούσε νά όργανώση άνεκτής λογής Κράτος γιά τόν 
: βασανισμένο έλληνικό λαό, γιατί έμείωσε τήν γεροντική του αύτάρκεια τό γε- 
1 γονός ότι στό τελευταίο του ταξίδι στό Παρίσι δέν βρήκε τόν καιρό νά κολα- 
4 κλεύση τίς άδυναμίες ένός σπουδαίου βέβαια φιλολόγου μά καί πολύ φορτισμέ- 
\ νου μέ έγωπάθεια γέροντα. ·



Καί γιά νά μήν άφήσουμε άκόμη τήν Ιστορική έρευνα άς άσχοληθοϋμε γιά 
λίγο καί μέ τήν ντόπια. Δυστυχώς σέ πολλές περιπτώσεις στόχος της ήταν, γιά 
νά δικαιωθούν άρχαία μίση καί άρχαίες έμπάθειες πού γεννήθηκαν άπό συμ
φέροντα τοπικά ή οικογενειακά, που τά έθιξε ή μονολιθική εντιμότητα αύτοΰ τοϋ 
άνθρώπου, νά θολώση τήν άλήθεια γιά νά άμαυρωθή ή μνήμη, πού ένοχλοϋσε 
τήν καλή τους συνείδηση. Γ Γ αύτό και ή σχολαστική έρευνα τών 'Αρχείων δι
κών μας καί ξένων, δσων δέν τούς κιινοΰσε ή άγαθή προαίρεση, μέ σκοπό νά 
βρεθή κάτι πού θά μείωνε τόν Καποδίστρια καί σάν εΰρωπαίο πολιτικό καί σάν 
Κυβερνήτη τής Ελλάδος. Μά είναι γνωστό καί στά μικρά παιδιά δτι ή διπλωματία 
δέν έχει πάντα γιά μαξιλάρι τήν Αγία Γραφή ούτε τό Έγχειρίδιον τοϋ Έπικτή- 
του. ’Αγνοώντας, ιδιαίτερα τήν έποχή τοϋ Καποδίστρια, τά συμφέροντα τών λαών 
γιά νά ύπηρετήση συμφέροντα δυναστικά, κλειστές κάστες και κοινωνικές τά
ξεις, δέν μπορούσε βέβαια νά κρατή πάντα στό χέρι τήν άγιαστούρα. Ό Καπο- 
δίστριας ύπηρετοϋσε τόν Αύτοκράτορα πασών τών Ρωσιών τήν έποχή πού άκο- 
λούθησε τόν ναπολεόντειο σεισμό καί δέν μπορούσε νά δράση παρά σάν διπλω
μάτης τής έποχής του. Επειδή δμως σέ όποιδήποτε περιβάλλον καί νά ζούσε 
δέν θά μπορούσε ποτέ νά δράση σάν διεφθαρμένη συνείδηση, έπειδή δέν νε
κρώνονται ποτέ οί άγαθές φυσικές καταβολές, ό Καποδίστριας, σάν διπλωμάτης 
τής Ί ε ρ ά ς  Συμμαχίας, τού στυγνότερου έργαλείου τής ώμής συντήρησης πού 
έχει νά έπιδείξη ή ιστορία, καί τού σερθικοϋ λαού, μπόρεσε νά μαλακώση τή 
μοίρα, όταν έβγαινε συντριμμένος άπό μιά άπό τίς έπαναστάσεις του έναντίον 
τοϋ ξένου καί τυραννικοϋ δυνάστη, καί τήν εξαντλημένη άπό τήν ναπολεόντεια 
δοκιμασία Γαλλία, νά άνακουφίση, — γι’ αύτό άλλωστε ό Κάρολος ό δέκατος μέ 
τόση προθυμία βοήθησε τόν λαό μας στήν επανάστασή του, — καί τήν Ελβετία 
ένίσχυσε μέ όλο του τό διπλωματικό κύρος γιά νά άποκτήση τήν ένιαία της κρα
τική υπόσταση, Γι’ αύτό ή Ελβετία τόν θεωρεί ευεργέτη της. Γι’ αύτό τό καντόνι 
τής Γενεύης δχι μόνον άνακήρυξε τόν Καποδίστρια έπίτιμο πολίτη του, όχι μό
νον μέ χρυσά γράμματα έγραψε στό Πανεπιστήμιό του τό όνομά του μά καί 
άφωσιωμένους συνεργάτας σάν τόν Έϋνάρδο τού προσέφερε στόν άγώνα του γιά 
τήν άποκατάσταση κάποιας τάξης στόν ρημαγμένο άπό τήν ’Επανάσταση τόπο 
μας. Ξέρουν πολλούς "Ελληνες οί ακάματοι άρνητές τοϋ Καποδίστρια, πού 
νάπαιξαν τέτοιο βασικό ρόλο μέσα στόν εύρωπαϊκό χώρο; άν ξέρουν άς τούς 
ποϋν. Δυστυχώς, δταν πατάμε επάνω στό δρόμο τού πάθους, είναι φυσικό νά 
μάς όδηγοϋν οί πιό τυφλοί.

'Εναντίον του Καποδίστρια ξεσπάθωσε φυσικά καί ή άγγλική πολιτική τής 
έποχης, άν καί, δυστυχώς, δλων σχεδόν τών έποχων ή άγγλική πολιτική ξεσπά
θωνε έναντίον κάθε προσπάθειας νά βγή άπό τόν μαρασμό ό μικρός μας λαός. 
Μά ή ήθική, καθώς όλοι ξέρουμε, παίζει πολύ μικρό ρόλο κατά τόν προσδιορισμό 
τήο στάσης ένός δυνατού όπέναντι ένός άδυνάτου. Γι' αύτό δέν εύθύνεται βέ
βαιο αποκλειστικά όλόκληοος ό λαός τής ’Αγγλίας πού έχει καί χιούμορ καί τάκτ 
καί καλούς τρόπους. Ή τάξη δμως πού τόν κυβερνούσε, παιδί ένός νεόζυμου 
καί στυγνού καπιταλισμού, έβλεπε τόν ελληνικό λαό, όχι σάν έθνική όντότητα 
μά σάν άπλή λεία, πού ή θέση της θά διευκόλυνε τίς έμπορικές της έπιδρομές 
στήν έγγύς ’Ανατολή. Καί ό Καποδίστριας, παιδί μιάς σκληρής διπλωματικής σχο
λής, μά σκληρόο καί μονοκόματος ήθικός άνθρωπος, δέν μπορούσε νά είναι ό 
άνθρωπός της. Καί αύτό φάνηκε άπό τήν άρχή. Είναι γνωστή ή ύποδοχή πού 
έπεφύλαξε στόν πρώτο μας κυβερνήτη, ή ‘Αγγλία, τήν έποχή πού έκανε τό ά- 
ναγκαίο του ταξίδι γιά νά γνωρίση τίς εύρωπαϊκές αύλές, πριν άναλάθη τά κα
θήκοντα τού Κυβερνήτη, μέσα στήν Πινακοθήκη τών ’Ανακτόρων τοϋ Λονδίνου. 
Συναντώντας τον δήθεν τυχαία ό Γεώργιος ό 4ος, ένώ φαίνονταν παραδομένος



στούς καλλιτεχνικούς του προβληματισμούς, μ’ ένα ξερό «πώς είστε, κύριε Κό
μημ τόν προσπέρασε καί, έκ προθέσεως βέβαια, τόν ξέχασε. Αύτός ό Γεώργιος 
ό 4ος ήταν φυσικό σημαδιακός. Δέν ήταν μόνον γενιά τού Γεωργίου τού 3ου, 
πού θό είχε περισσότερο θέση σ ’ ένα άριστοκρατικό ψυχιατρείο παρά στά ’Ανά
κτορα τοΰ Βούκιγχαμ, καθώς τουλάχιστο τόν παρουσιάζει ό Μπέρτραν Ράσελ, μά 
καί αύτός ό ϊδιος, έκδοτος σέ κάθε λογής ήδονές, φαγάς άκόρεστος καί μέθυ
σος καί έπιρρεπής σέ άταξίες πού άπέκλειαν τήν μετά θάνατον σωτηρίαν, σύμ
φωνα μέ τήν ρήση τήν εύαγγελική: «’Αμήν, άμήν, λέγω ύμϊν' ούτε πόρνοι, οΰ
τε μοιχοί, ούτε μαλακοί, ούτε άρσενοκοίται, βασιλείαν Θεού ού κληρονομήσου- 
σΐ)>, ήταν ένας άνθρωπος πού θά τοϋ συγχωρούσε κανείς πολλά λόγω τών κλη
ρονομικών του καταβολών. Μά δέν ήταν μόνον αύτός. "Αν έξαιρέσουμε τήν μι
κρήν άνάπαυλα τής πρωθυπουργίας τού Κάνινγκ καί τήν άλλη τοΰ Λόϋντ Τζώρτζ, 
ή άγγλική πολιτική στάθηκε πάντα γιά τή χώρα μας ένας πραγματικός έφιάλτης, 
πού εκδηλώθηκε είτε άπό τά παρασκήνια, είτε ώμά καί ξάστερα μέ τόν Ντώκινς, 
μέ τήν ύπόθεση Πατσίφικο καί μέ τίς έπεμβάσεις τοΰ Τσώρτσιλ στόν έθνικό μας 
διχασμό, δχι γιά νά μάς συμφιλιώση μά γιά νά σταθή έρεισμα σέ κείνην τήν πα
ράταξη πού, αύθαίρετα, βέβαια, νόμιζε δτι θά τοΰ έξασφάλιζε τήν ύποτέλειά 
μας στήν άγγλική πολιτική. Καί μόνον τό γεγονός δτι στήν Ιστορία τοϋ δεύτε
ρου παγκοσμίου πολέμου, Ιστορία πολύτομη, άφιερώνει έλάχιστες σελίδες, κατά
σπαρτες μέ γλυκειές άνησυχίες γιά τήν Τουρκία, στόν πόλεμο τής ’Αλβανίας, 
πού δέν ήταν βέβαια άποφασιστικά πολεμικό γεγονός, πού είχε δμως τεράστιο 
ήθικό άντίκτυπο στή μάζα τών λαών τής Εύρώπης, πού πάλευαν γιά τήν έλευθε- 
ρία, καθώς μάς τό φώναζε κάθε βράδυ, στίς κρίσιμες έκείνες μέρες, τό ίδιο τό 
άγγλικό ραδιόφωνο, καί μόνον τό γεγονός σύτό είναι ίκανό νά δείξη πόσον ένά- 
ρετες ήταν έξ ύπαρχής οί προθέσεις τού μεγάλου άγγλου άπέναντι τοΰ μικροϋ 
μας λαού. Εύτυχώς τώρα, χάρις στήν άνακάλυψη τής ’Αμερικής καί στήν έφεύ- 
ρεση τοϋ άεροπλάνου, έπεσε όριστικά ή αύλαία στή σκηνή τής άγγλικής παντο- 
κρατορίας καί οί "Αγγλοι πολιτικοί άγωνίζονται νά περισώσουν τήν στερλίνα, 
παλαιό καί λαμπρό οικονομικό είδωλο τού κόσμου καί νά περισώσουν ϊχνη τής 
περασμένης τους δόξας, τώρα πού ή πορεία τών έγκοσμίων έφθειρε άνεπανόρ- 
θωτα τήν κόψη τού σπαθιού τους.

’Εναντίον τού Καποδίστρια ξεσπάθωσαν καί τά τζάκια, αύτά πού τελικά τόν 
έσβησαν άπό τήν σκηνή τού κόσμου. 01 προύχοντες τήν έπανάσταση τήν ήθελαν 
καί τήν έκαναν μαζί μέ τούς άλλους. Καί δταν πέταξαν τά πλούσια άντεριά γιά 
νά φορέσουν τήν ψουστανέλλα καί τό τραρούχι, τό έκαμαν βέβαια μέ είλικρίνεια. 
Τά κίνητρα όμως τής κάθε πράξης, δταν ό φορέας της είναι μαζικός καί σύμ
μεικτος, σέ τελευταία άνάλυση δέν είναι πάντα τά ϊδια, καί ούτε οί ϊδιοι είναι 
πάντα οί σκοποί, πού στεγάζονται κάτου άπό τά ϊδια όνόματα καί τά ϊδια συν
θήματα.

Ό  μικρός μας λαός ξεσηκώθηκε γιά νά άπαλλαγή άπό τόν ζυγό τοϋ ξένου  
άλλόθρησκου καί σκληρού δυνάστη μά, ένδιάθετα, καί άπό τήν οικονομική δι
κτατορία τής ντόπιας χριστιανικής όλιγαρχίας, πού άνακούφιζε τόν κατακτητή 
άπό φροντίδες πού δέν ήταν σέ θέση νά έπωμισθή.

Ό  άστικός κόσμος τών μεγαλυτέρων οικισμών πού άρχισε τότε νά εύπορή, 
δχι μέ βάση τήν παραγωγή τών τσιφλικιών, δπως οί προύχοντες, μά μέ τήν δια
κίνηση κεφαλαίων, πού ό ξένος κοντόφθαλμος κυρίαρχος δέν μπορούσε νά έ- 
λέγξη, καθώς καί oi "Ελληνες τοΰ έξωτερικού, πού πλούτιζαν μέ τή θάλασσα 
καί ζοΰσαν τόν σεισμό τής γαλλικής έπανάστασης, ήθελαν νά άποτινάζουν ένα 
ζυγό ήλίθιο, πού έπί αΙώνες, στόν τομέα Ιδιαίτερα τής οικονομίας, ούτε κατα 
μία τρίχα δέν μπόρεσε νά έπηρεαστή άπό δ,τι γίνονταν γύρω του καί ήταν



φραγμός ανασταλτικός στήν άνάπτυξη τών οικονομικών σχέσεων γιατί άπόβλεπε 
πάντα στό ξάφριομα των έτοιμων άναθών, καί όχι στήν μεθοδική δημιουργία 
νέου πλούτου.

Μέσα όμως σ' αύτές τίς τρεις κατηγορίες άνθρώπων, πού απάρτιζαν τό δού
λο έθνος, ή πρώτη, η κατηγορία τών προυχόντων, ζοΰσε ύπό καθεστώς 
ιδιότυπο. Γιά τούς ραγιάδες ήταν άρχοντες, γιά τόν δυνάστη δμως ήταν υποτε
λείς, υπεύθυνοι γιά τού μικρού λαού τήν συμπεριφορά. Καί έπειδή ό Παδισάχ 
καί τό Δοβλέτι δέν σκοτίζονταν γιά τις δυτικές περί Δικαίου θεωρίες, μά άπο- 
φάσιζαν γιά τή ζωή τών ύπηκόων μέ βάση πονηρές εισηγήσεις, χαρεμικές επεμ
βάσεις, καί εξαγορές συνειδήσεων εύεπίφορων στήν εξαγορά, κα| έπειδή, δια- 
νοίρ σκληρού κυρίου, έβλεπαν τών Κοτσαμπάσηδων τήν κεφαλή, πού μπορού
σαν νά τήν κόψουν, χωρίς δικηγόρους καί δίκες, μέ ένα άπλό σουλτανικό φιρ- 
μάνι, ήταν πραγματικά δραματική ή θέση τών χριστιανών άρχόντων πού ζοϋσαν 
ύπό τήν δεσποτεία τών ‘Οθωμανών.

Ό  Άγιάννης τού Μόριά, ό Σωτηράκης Δόντος ύστερα άπό άτέλειωτες δολο
πλοκίες, πού σ' αύτές είχαν παίζει σημαντικό ρόλο καί Χριστιανοί καί Τούρκοι 
μέσα στό καρακαζάνι τής Πόλης, — διαδόθηκε μάλιστα ότι είχαν καί οί Δεληγιαν- 
ναΐοι τό δάχτυλο σ' αύτή τή ζοφερή ύπόθεση — καταδικάστηκε σέ θάνατο, χωρίς 
βέβαια νά τό ξέρη, ύστερα άπό μιά διαδικασία πού δέν είχε καμιά σχέση μέ νό
μους, μά πού τήν κινούσαν άτομικά καί οικογενειακά συμφέροντα, καί τυχάρ- 
παστοι καί τυχοδιώκτες καί εύνούχοι καί προαγωγοί. Νά τώρα πώς μας περιγράφει 
στόν πρώτο τόμο τών 'Απομνημονευμάτων ό Κανέλλος Δεληγ'.άννης τήν τελευ
ταία πράξη αύτής τής Τραγωδίας, καί αύτή ή περιγραφή πείθει σχεδόν δτι δέν 
εύσταθοϋσαν οί ψίθυροι γιά εύθύνη τών δικών του γιά τόν θάνατο τοϋ Λόντου.

«"Εφθασεν ό Τατάρης (στήν Τρίπολη, έδρα τού τούρκου Διοικητή) έκ Κων
σταντινουπόλεως τήν νύκτα, ό όποιος έφερε τό Κατηλή Φερμάνι (τήν θανατική 
άπόφαση). Καί ό Βεζύρης διέταξε τήν πρωίαν νά συναχθοϋν δλοι οί Κοτσαμπά- 
σηδες είς τό Σεράγι καί ουνήχθησαν άπαντες.

Ό  Δόντος άργησε νά έλθη καί ύηήγον άλλεπαλλήλως τρείς Καθάζηδες καί 
τόν έπροσκάλουν. Ό  Σωτηράκης ήλθε ίππεύς καί άπέζευσεν είς τήν πέτρινην 
σκάλαν τού Κεχαγιάμπεη. 'Εκεί έστέκετο καί ό Καβάζμπασης, μ’ άλλους δέκα 
Καβάζηδες καί άμα άναθάς ό Δόντος τρία σκαλοπάτια, έσυρεν αίφνης άμέσως ό 
’ Ιπήζ Καθάζης τό γιαταγάνι καί τοΰ έκοψε τήν κεφαλήν χωρίς νά έννοήση τόν 
θάνατόν του, κατά τόν ’Οκτώβριον τοϋ 18]3».

Ό  δυνάστης ό ξένος κτυπούσε στά στραβά έπειδή δέν ε ’ιχε έμπιστοσύνη 
σέ τίποτε. Cunctaferim duin cuncta timet. Χτυπάει παντού έπειδή φοΟάται τά 
πάντα, όπως έγραφε ό Κλαυδιανός. Καί ήταν πολύ φυσικό οί χριστιανοί προύχον
τες τού Μόριά, άπό όπου άρχισε ή έπανάοταση, νά θέλουν νά άπαλλαγοΰν άπό 
έναν έφιάλτη, πού τόν έστελνε άπό τήν Πόλη ή Υψηλή Πύλη ύπό τήν μορφή 
ένός Ίπ ήζ Καβάζη, έφοδιασμένου μέ ένα πολύ κοφτερό γιαταγάνι. Δέν ήθελαν 
όμως καθόλου οϊ ίδιοι προύχοντες νά άπογυμνωθοΰν άπό τήν οικονομική τους 
π-τντοδυναμία, πού είναι δυστυχώο πάντα καί στόν τόπο μας καί σέ όλους τούς 
τόπους, τό στερεό βάθρο τής ούσιαστικής έξουσίας. Ήθελαν μετά τήν έπανά- 
<5~αση νά ξαναφορέσουν τά άντεριά καί νά κυβερνήσουν αύτοί, απαλλαγμένοι 
άπό τόν φόβο τού ξένου καί ώμοΰ κυριάρχου. Γι’ αύτό δέν είδαν μέ καλό μάτι 
τόν έρχομό τοϋ Καποδίστρια. Αύτός ό ολιγόλογος, ό έσωστρεφής, ό άσκητικός 
άνθρωπος, πού δούλευε νύχτα καί μέρα, πού ζοϋσε μέ μισό κοτόπουλο, πού πε- 
ριφρονοϋσε τό χρήμα στάν ιδιωτική ύπόθεση, καί τό έκτιμοϋσε μόνον σάν παρά
γοντα τής λαϊκής προκοπής, τούς φανερώθηκε σάν άλλόκοτο πλάσμα, πού δέν 
θά μπορούσε ποτέ νά συμβιβαστή ούτε μέ τήν νοοτροπία τους, ούτε μέ τούς



σκοπούς τους. Αύτοί διψούσαν γιά εξουσία. Αύτός διψούσε γιά τάξη, γιά πρόοδο, 
γιά λαϊκή προκοπή, γιά Λαϊκή παιδεία. Τό χάσμα ήταν βαθύ. Καί γι’ αύτό ό Κα- 
ποδίστριας έλειψε άπό τήν σκηνή αύτοΰ τοϋ κόσμου, μέ μέσο ιήν δολοφονία.

Γιά τόν θάνατό του ευθύνονται πολύ περισσότερο οί ήθικοί αύτουργοί άπό 
τους δράστες. Οΐ Μαυρομιχαλαϊοι είχαν φτάσει στήν άπόγνωση. Ό  Γέρος ήταν 
στή φυλακή. Ταλαιπωρίες οικονομικές έπίεζαν αύτήν τήν οικογένεια, πού είχε 
τήν συναίσθηση, υστέρα άπό τό άφθονο αίμα που έδωσε στόν έθνικό άγώνα, δτι 
άδικειται έκ προθέσεως. Καί δυστυχώς ό Κυβερνήτης, μέσα στίς τόσες του άρε- 
τές, είχε καί μιά άδυναμία: τό πείσμα, που γίνονταν ανυποχώρητο, δταν έβλεπε 
δτι κινδυνεύουν οί μεγάλοι του στόχοι. Καί πρώτος άπό τούς στόχους αύτούς 
ήταν νά παραμερίση όσσ έμπόδισ στέκονταν μπροστά στόν μεγάλο σκοπό του, 
πού ήταν νά μπάση στήν χορεία τών πολιτισμένων λαών τόν έξαντλημένο άπό 
τήν τουρκική κατάκτηση καί τήν πολύχρονη έπανάσταση λαό μας. Καί τά πιό 
σοβαρά έμπόδια γιά τήν πραγματοποίηση τών σκοπών του ήταν ή έλλειψη πει
θαρχίας καί ή περιφρόνηση τού νόμου. Γι’ αύτό μέ πείσμα σκληρό έζήτησε νά 
παραμερίση αύτά τά δύο έμπόδια. Στό πείσμα αύτό οί Μαυρομιχαλαϊοι άντιτά- 
χτηκαν μέ σκληρή έμμονή στίς έπιταγές τοΰ οικογενειακού δικαίου, μιά έμμονή 
πού τήν έκαναν σκληρότερη καί τό συναίσθημα ότι άδικοϋνται, σάν ήγετική οι
κογένεια τοϋ ’Αγώνα, καί ή νευρική υπερένταση άπό τήν φυλάκιση τού οικογε
νειακού τους ήγέτη. Δέν θά έφταναν όμως έκεί πού έφτασαν άν δέν ύπήρχαν 
οί ήθικοί αύτουργοί. Στρατιές τά γράμματα διασταυρώνονταν άνάμεσά στό άρχον- 
τολόϊ τής θάλασσας καί τό άρχοντολόί τής στεριάς. Θέμα όλων αύτών τών γραμ
μάτων ήταν ό Τύραννος, καί τό πώς θά άπαλλαγοΰμε άπό τόν τύραννο. ’Έπρεπε 
νά πεταχτοΰν τά τσαρούχια, καί νά ξαναγυρίση τό άρχοντικό άντερί, καί νά πά
ρουν ξανά τήν θέση τους ύηοταχτικοΙ καί κολλίγοι, καί νά κυδερνοΰν οί Πρώτοι, 
όχι οί Δεύτεροι, όπως ό Νικήτας Σταματελόπουλος καί ό Γενναίος τοΰ Κολοκο- 
τρώνη καί ό ίσκιος τοϋ Παπαφλέσσα.

’Υπάρχει μιά πλούσια άλληλογραφία, πού πιστοποιεί τίς καθόλου καλές δια
θέσεις τοϋ κύκλου τών προυχόντων άπέναντι τοΰ Κυβερνήτη. Μέσα σ ’ αύτές 
τίς επιστολές δέν διακρίνονται βέβαια καθαρά πονηροί σκοποί. Φαίνεται δμως 
τό πάθος άπέναντι τοϋ άνθρώπου πού ήλθε νά βάλη τάξη στόν τόπο, καί νά 
πλήξη καίρια φιλοδοξίες, πού τις έστήριζαν όχι μόνον ή δραστική συμμετοχή 
τους στόν άπελευθερωτικό άγώνα μά καί τό συναίσθημα τής ύπεροχής άπέναντι 
τής μάζας τοϋ πληθυσμού, συναίσθημα πού τό είχε γεννήσει ή πλεονεκτική τους 
θέση σέ δλη τή διάρκεια τής τουρκικής κυριαρχίας. Μαζί τους ήταν καί οί άν
θρωποι οί έξαρτημένοι άπό τά τζάκια, οί δικοί τους δηλαδή άνθρωποι, καί οί ξ ε 
νόφερτοι πού έφτασαν μέ τήν άγαθή πρόθεση νά κυβερνήσουν αύτοί τόν τόπο, 
καί οι φορτισμένοι μέ κλασσικές άναμνήσεις, πού σκέφτονταν πάντα τόν 'Αρ
μόδιο καί τόν Άριστογείτονα, καί οί νεόζυμοι νοσταλγοί τής έλευθερίας, όπως 
τήν έγραψε ή Γαλλική ’Επανάσταση καί τήν έσκηνοθέτησε έκ τών ύστέρων ό Βο- 
ναπάρτης, καί ή μαζα τών άφελών, πού άναθέτουν στούς άλλους νά σκέφτονται 
γι’ αύτούς. Έτσι, σιγά - σιγά, μέ τά γράμματα, τά ψιθυρίσματα στ’ αύτί, 
μέ συκοφαντικά συνθήματα, ό Κυβερνήτης έμεινε σχεδόν μόνος μέσα στήν 
μάζα τών άνθρώπων τής δράσης, αύτών πού θά έπρεπε νά παίζουν ένεργό ρόλο 
στήν τ α κ τ ο π ο ί η σ η  τ ο ϋ  χ ά ο υ ς ,  πού άφηνε πίσω του ό έπαναστατι- 
κός άγώνας. Τού έμειναν πιστοί όσοι παρακολουθούσαν άπό κοντά τήν όσκητι- 
κή του ζωή καί τήν έργατικότητά του τήν άκάματη. Καί οί ξένοι, όπως 6 Ε λ β ε
τός Έϋνάρδος, καί άλλοι πού είχε εύεργετήσει τίς πατρίδες τους, καί πού έβλε
παν μέ κατάπληξη πόση δόση άνθρωπιδς βρίσκονταν στήν καρδιά τοΰ στεγνού 
καί λιγομίλητου αριστοκράτη, πού είχε διαγκωνιστή μέ τόν Μέτερνιχ, τοϋ διαιτη-



'«ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ»

τη τών τυχών τής Ευρώπης, στίς διασκέψεις τής Ίερ ά ς Συμμαχίας. Αύτοΰ πού 
ήταν έπί πολλά χρόνια c σύμβουλος καί τό δεζΐ χέρι ένός μονάρχη σάν τόν ’Αλέ
ξανδρο, πού έβλεπε τόν έαυτό του σάν, θεία έντολή, ήγέτη τοΰ κόσμου 
στήν μάχη εναντίον τού Πονηρού, πού τόν άντιπροσώπευε, κατά τή γνώμη του, 
στή γή ό Πίνακας τών 'Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων δπως τόν είχε συντάξει ή Έπα- 
τού 1789.

Μαζί του ήταν καί οί ύπεράνω συμφερόντων “Ελληνες. Πατριώτες άγνοί, 
έμπνεόμενοι άπό τόν ιερό πόθο νά ίδοϋν τόν δυστυχισμένο λαό νά προκόφτη 
καί νά συνέρχεται άπό την φριχτήν αθλιότητα που τόν έδερνε, καί νά άντιμά- 
χεται, μέ τήν εργατικότητα καί τήν παιδεία σάν έργαλεία, δπως τό ονειρεύ
ονταν ό Καποδίστριας, τήν στέρηση καί τό συναίσθημα τής μειονεξίας άπέναντι 
των ξένων. Αύτοί δέν μπορούσαν παρά νά δεθοΰν ψυχικά μέ αύτόν τόν άνθρωπο, 
πού όνειρεύονταν έναν πολιτισμό πάνω άπό τήν φρικτήν άτμόσφαιρα της σκλα
βιάς, καί π ο ύ  ά ρ ν ή θ η κ ε  σ ά ν  Κ υ β ε ρ ν ή τ η ς  τ ή ς  χ ώ ρ α ς  
τ ή ν  ε π ι χ ο ρ ή γ η σ η  π ο ύ  τ ο ύ  ώ ρ ι σ ε  ή έ θ ν ι κ ή  Σ υ ν έ 
λ ε υ σ η ,  μέ τό δικαιολογητικό δτι δέν μπορεί νά δέχεται χρήματα άπό τό 
Έ θν ο ς όταν τό ίδιο τό Έ θνος δέν έχει ότι τού χρειάζεται στόν άγώνα του γιά 
τήν έπιθίωση. ('Αλήθεια ξέρουν πολλούς Έλληνες έστεμμένους καί μή οί άκά- 
ματοι άρνητές τοϋ Καποδίστρια, πού νάδειξαν μέσα στά εκατόν πενήντα χρόνια 
τής άνεξάρτητης ζωής μας τήν ϊδια εύαισθησία άπέναντι τοΰ λαού πού παλεύει 
άπό έκείνα τά χρόνια έναντίον μιάς άθεράπευτης οικονομικής καχεξίας;).

Πώς μπορούσαν νά μήν έκτιμήσουν όσο έπρεπε αύτό τό άψογο ήθος ένός 
άνθρώπου, πού ϊσως νά μήν μπόρεσε νά προσαρμοστή, σάν όνειροπόλος, ά- 
διάλλακτος, στις ύποπτες αξιώσεις σκληρών καιρών, πού άφησε δμως μέ στητό 
κορμί τόν κόσμο, γενναίος και άδιάφθορος, άνθρωποι πού στέκονταν μακρυά 
άπό συμφέροντα καί φιλοδοξίες καί πάθη, καί πού ή καθαρή καρδιά τους, καί ό 
καθαρός τους νους τούς έκανε ικανούς νά νοιώσουν τά πράγματα χωρίς τήν 
παρεμβολή τής ούράς τού διάβολου. Τέτοιοι ήταν ό Τσακάλωφ, ό μεγάλος εύερ- 
γέτης Δομπόλης, καί πλήθος άλλοι, άπό κάθε γωνιά τής ελληνικής γής. Καί είναι 
τίτλος τιμής γιά τήν Ήπειρο τό ότι πολλοί άπ’ αύτούς πού τίμησαν καί άγάπη- 
σαν τόν Κυβερνήτη ήταν Ήπειρώτες. Φαίνεται δτι συμβαίνει μέ τοΰτο τόν λαό 
δ,τι καί μέ τούς καλούς στρατιωτικούς ήγέτες, πού διατηρούν, καθώς λέει στή 
Φιλοσοφία τοΰ Πολέμου ό φόν Κλάουζεβιτς, ό επιτελάρχης τοΰ Μηλύνχερ στό 
Βατερλώ, στίς δύσκολες ώρες, καθαρό τόν φακό τοΰ νοΰ. "Ετσι ήέξηγείται ή 
θέση πού έλαθαν στίς έκλογές τοϋ 1920 καί ή ψυχραιμία πού μ’ αύτήν αντιμε
τώπισαν τήν ιταλική εισβολή.

Μέ τόν Καποδίστρια συντάχτηκαν, έκ τών ύστέρων όμως, καί τόν έτίμηοαν 
μέ κρίσεις καί γραπτά in memoriam πολλοί, πού στίς κρίσιμες ώρες είχαν συμ
μαχήσει μέ τούς έχθρούς του, άνθρωποι μέ σημαντική δράση καί στό πεδίο τής 
πολιτικής καί στό πεδίο τού πολέμου. Ή ταν βέβαια άργά. Πάντως και αύτή ή 
πρωθύστερη μετάνοια βοηθάει τόν άνυστερόθουλο κριτή στό νά θγάλη τή δί
καιη κρίση.

Τέλος φαίνεται ότι μέ τόν Κυβερνήτη συντάχτηκε καί ό μικρός λαός. Γιατί, 
καί άν άφήσουμε κατά μέρος τά άνέκδοτα, πού είναι άπλές νύξεις σεχτικά μέ 
τίς διαθέσεις τής μάζας άπέναντι του, καί αόνον τό γεγονός ότι μετά τήν δολο
φονία του, — ένας κουλοχέρης ήταν ό μόνος του σωματοφύλακας, — ό κόσμος 
τοϋ δρόμου μέ τόσο πάθος κυνήγησε τούς έκτελοετάς του, άνθρώπους τοΰ τό
που του καί παιδιά ένός άπό τά πιό φημισμένα τζάκια τοΰ Μόριά, δείχνει δτι ό 
λαός, πού οί διεκδικήσεις του δέν ήταν οικογενειακές ή ταξικές, άπό διαίσθη
ση ένοιωθε πού έπρεπε νά στηρίξη τίς έλπίδες του γιά μιά καλύτερη ζωή. Αύτή 
τή λαϊκή μέθεξη στόν άγώνα του, όσο κι άν ήταν διάχυτη καί στήν μορφή καί
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στήν έκφραση, τήν ένοιωθε ό Καποδίστριας, ψυχή τερασκόπος, πού βλέπει τό 
αΙώνιο πάνω άπ’ τό παροδικό, τόν μεγάλο σκοπό πέρα άπό τά έπί μέρους έμπό- 
δια. Καί γΓ αύτό π.ϋανόν νά αδίκησε άνθρώπους. Άλλά, δπως λέει ό Θουκυ
δίδης «αδικούμενοι μάλλον όργίζονται ή βιαζόμενοι». Είναι έπίσης πιθανόν ή 
άγωνία του μήπως δέν μπορέση νά τερματίση τό έργο πού άρχισε, άφοΰ έβλεπε 
γύρω του νά πυκνώνη τό πλέγμα τής έχθρότητας καί τής άνταρσίας, νά τόν 
άνάγκαζε νά βιαστή καί νά θέτη σκοπούς πού δέν μπορούσε ούτε εύκολα ούτε 
γρήγορα νά πραγματοποίηση. Ό  μεγάλος Λεονάρδος ντά Βίντσι πού δέν ήταν 
μόνον ύπέροχος καλλιτέχνης μά καί μέγας στοχαστής είπε κάποτε: Όποιος δέν  
μπορεί νά κάμη ό,τι θέλει, άς θέλη έκείνο πού μπορεί. Ό  Κυβερνήτης, άν καί 
διπλωμάτης γεμάτος πείρα, πού ήξερε καλά τό παιγνίδι τής πρακτικής ζωής, μο
νοκόμματος καθώς ήταν, δέν δέχονταν εύκολα νά κάμη ούτε μιά μικρή άλλαγή 
πορείας, ένώ προχωρούσε στήν ύλοποίηση τών σκοπών πού είχε θέσει, καί 
πού άπέθλεπαν στήν τακτοποίηση τοΰ χάους τής τότε έλληνικής πραγματικό
τητας. Τό πείσμα αύτό γιά κείνη τήν έποχή ήταν βέβαια μιά άρετή, μιά άρετή 
όμως πού δημιουργούσε έχθρούς. Γιατί συχνά οί καλές προθέσεις γεννοΰν πε
ρισσότερο μίσος άπό τις κακές καί όπως είπε ό παλαιός Λαρασφουκώ: «είναι 
πολλές φορές περισσότερο επικίνδυνο νά εύεργετής τούς άνθρώπους, παρά 
νά τούς θλάπτης».

"Ετσι ή άσκητική μορφή τοΰ Καποδίστρια, μιά μορφή κατάλληλη γιά τά πινέλ- 
λο τοϋ Γκρέκο, έλειψε άπό τήν πολιτική σκηνή αύτοΰ τού τόπου. Ή δημοκρατία, 
πού θά τήν έτρεφαν ή όρθή παιδεία καί ή οικονομική άνάπτυξη, θάφτηκε κάτω 
άπό τό βάρος θρόνων, όπου έκάθονταν ξένοι. Ή άπολυταρχία, στήν πρώτη πε
ρίοδο, καί ένα καμουφλαρισμένο ύποκατάστατό της στήν δεύτερη, έστησαν γε
ρά καί έθεμέλιωσαν ένα στάτους κβό, πού δέν μποροΰσε ποτέ νά ώφελήση 
τόν λαό άφοΰ μέ άμοιΟές, τίτλους, παράσημα, διακρίσεις, χορούς καί ραδιουρ
γίες κατάφερε νά τόν χωρίση άπό τήν φυσική του ήγεσία, μέ τίς εύλογίες ά- 
σπόνδων φίλων καί προστατών. Καί φτάσαμε έκεί πού φτάσαμε, ύστερα άπό έκα- 
τόν πενήντα χρόνια έλεύθερου, άς πούμε, βίου.

Τώρα φαίνεται πώς τά πράγματα θά πάνε καλύτερα. Κάποιας λογής δημο
κρατία στήθηκε, χωρίς βέβαια νά έχη άκόμη έμπεδωθή. Ή παιδεία, ό μόνος φά
ρος σωτηρίας, ιδιαίτερα γιά λαούς μικρούς καί άδύνατους, — γιατί άπό τούς μεγά
λους καί δυνατούς ή βία θεωρείται τό εναργέστερο παιδαγωγικό μέσο, τό argu- 
mentum bacculinum, καθώς λέει ό Μολιέρος, — άρχίζει καί σέ μάς νά έκτι- 
μιέται κατ’ άξίαν. 'Εννοείται όχι μιά παιδεία νεκρή καί άκίνητη, συνεπώς άχρη
στη, μά μιά παιδεία δυναμική, ικανή νά άξιοποιήση τόν άνθρωπο καί νά γονιμο- 
ποιήση τά σπέρματα τών νέων καιρών. Είναι λοιπόν τώρα πιθανόν τά πράγματα 
ν ’ άλλάξουν όψη καί σέ μάς, γιά νά μπορέση ό λαός μας, πού είναι καταπλη
κτική ή βιολογική του άντοχή, νά άξιοποιήση καί τήν πνευματική του δύναμη, 
γιά νά κατορθώση νά έπιβιώση, μέσα σ ’ έναν τεχνικό πολιτισμό άδυσώπητο, μι
κρός καί μόνος στήν φτωχή θέση πού τοΰ έταξε ή μοίρα στόν κόσμο. Καί θά 
ένισχυθή πολύ σ ’ αύτόν τόν δίκαιον άγώνα, άν, μέ συνέχή άναδρομή στά πα
ρελθόν, έχει πάντα στά μάτισ του μπροστά τούς μεγάλους νεκρούς του, αύτοϋς 
Ιδιαίτερα πού τοΰ έτόνωσαν τήν έθνική του ζωή μέ τό άδάμαστο ήθος τους. "Ε
νας άπ' αύτούς, καί άσφαλώς άπό τούς σπουδαιότερους, μ’ όλο τόν πόλεμο πού 
κίνησαν έναντίον του έπί έκατόν πενήντα χρόνια, φυλλάδες, σκηνές καί παρα
σκήνια, είναι καί ό Καποδίστριας. Εύτυχώς δέν έχει μόνον άκάματους καί άνυ- 
ποχώρητους έχθρούς' έχει καί σταθερούς φίλους. Καί πολλοί άπ’ αύτούς είναι 
ξένοι, ποϋ τούς έδημιούργησε ή εύεργετική του γιά μερικούς εύρωπαϊκούς λα
ούς δράση, δταν, σάν έκπρόσωπος στήν 'Ιερά Συμμαχία τοΰ Τσάρου πασών των
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Ρωσιών, υποστήριξε τά συμφέροντα μικρών η αδυνάτων λαών, παρά τήν σκλη
ρότατη γραμμή που είχε υιοθετήσει η μακαρία τρ λήξει έκείνη σφηκοφωλιά. Τε
λευταία ένας Ρώσος έχει προστεθή στήν χορεία έκείνων πού άναφέρονται μέ 
σεβασμό σ' αυτήν τήν μεγάλη μνήμη. Δέν τόν έστειλαν έδώ ουτε 6 Πέτρος ό 
μέγας, οϋτε ή μεγάλη Αικατερίνη, μά τό σοβιετικό Κράτος. Και έπειδή έκεΐ, 
δπως σέ όλες τίς προοόευμένες χώρες, καί ή επιστήμη έχει συναίσθηση του τί 
άξίζει ή άλήθεια, καί τά θαυμάσια διατηρημένα καί άλώβητα άρχεία καί συλλο
γές προσφέρουν στόν ερευνητή άφθονο υλικό, πού βοηθάει στήν δίκαιη άξιολό- 
γηση άνθρώπων καί θεσμών, ό συμπαθέστατος σάν άνθρωπος καθηγητής κ. 
"Αρς, παρουσίασε ένα Καποδίστρια, όπως τόν συνέθεσαν ή έρευνά του καί ή 
επιστημονική του συνείδηση. Πιστεύω ότι σέ γενικές γραμμές ό ξένος μας δέν 
έπεσε έξω. 'Αναφέρθηκε στήν πραγματικά λεπτή θέση τού Κυβερνήτη μεταξύ 
τοϋ καθήκοντος του, ώς άνθρώπου τής έμπιστοσύνης ένός άπόλυτου μονάρχη, 
καί τών δεσμών τής καρδιάς του, πρώτα - πρώτα μέ τήν Πολιτεία τής Έπτανή- 
σου καί ύστερα μέ ολόκληρο τόν έλληνικό χώρο, πού είχε σηκωθή έναντίον τοϋ 
ξένου δυνάστη. Καί μέσα σ' αύτήν τήν πάλη, ή καρδιά αύτοΰ τοϋ άριστοκράτη 
νίκησε, καί δέχτηκε νά άναλάβη τήν θαρειά εύθύνη τής τακτοποίησης τοΰ χά
ους, πού δημιούργησε μιά ένοπλη έξέγερση πού, ρητά, δέν τήν είχε εγκρίνει. 
Ό  Καποδίστριας, παιδί τού τέλους τού 18ου αιώνα, πού είχε θεοποιήσει τήν Παι
δεία, και πίστευε σ' αύτήν σάν ρυθμιστή τής τύχης τών λαών, είχε ταχθή, όπως 
καί ό Κοραής, εναντίον τοϋ βίαιου καί αιματηρού ξεσηκώματος. Μά ούτε καί μπο
ρούσε, σάν διπλωμάτης στήν ύπηρεσία τοϋ Τσάρου, πού άποτελοΰσε τήν σπον
δυλική στήλη τής ' 1 εράς Συμμαχίας — ύστερα άπό τήν έξουθένωση τής πολεμικής 
δύναμης τής Πρωσίας στήν μάχη τής Ίέν α ς, τό ρεζίλεμα τής Αύστρίας, πού εις 
τήν πρωτεύουσά της παραθέριζε ό Ναπολέων, καί τήν μεσοβέζικη πάντα άγγλι- 
κή στάση, πού μύριζε φιλελεύθερο ταρτούφο — νά ύποστηρίξη μιά λαϊκή έπανά- 
σταση, όταν, γιά νά συντρίψη άκριβώς τήν έπαναστατική όρμή, πού γέννησε ή 
γαλλική 'Επανάσταση αύτή ή ‘ Ιερά Συμμαχία είχε συγκροτηθή. Θά μπορούσε 
βέβαια να είχε παραιτηθή άμέσως. ' Αν είχε δμως παραιτηθή, ποιός θά κέρδιζε 
γιά τήν έθνική μας έπανάσταση τούς φίλους πού τήν βοήθησαν στις κρίσιμες 
ώρες; Ποιός θά κέρδιζε γιά τήν 'Ελλάδα τόν Έϋνάρδο, ποιός θά κέρδιζε τόν 
Κάρολο τόν δέκατο, έναν τραπεζίτη καλβινιστή καί έναν καθολικώτατο Βουρβό- 
νο, άν δέν ένεργούσε σ ά ν  δ ι π λ ω μ ά τ η ς  ό Καποδίστριας στήν Γενεύη 
καί τήν Γαλλία; Βέβαια δέν ήταν όρθή ή άντίληψή του, ότι μέ τήν παιδεία ελευ
θερώνονται οί λαοί. Οϋτε ή παιδεία άρκεΐ γι’ αύτό, οϋτε ή δικαιοσύνη. Χωρίς 
τήν ένοπλη βία καί έναν ποταμό αιμάτων, δέν κερδήθηκε ποτέ ή έλευθερία.

Ή παιδεία νικάει στόν πόλεμο τής ειρήνης, ή κατάλληλη βέβαια παιδεία. Στόν 
άλλο πόλεμο νικάει τό όπλο. Ό  Καποδίστριας βέβαια αύτό τό ήξερε, καί άσφα- 
λώς άλλοι λόγοι τόν έσπρωχναν στήν άνασκοπή. Έβλεπε δτι, γιά έναν ένοπλο 
άγώνα μεταξ-ύ ύποδούλων καί κατακτητών μέσα στόν έλληνκό μας χώρο, , δέν 
ύπήρχε τό κατάλληλο υλικό υπόστρωμα, πού έπάνω του θά μπορούσε νά στηρι- 
χτή ή έπιτυχία. Δέν έφταναν ό πόθος γιά έλευθερία καί ή άγωνιστική διάθεση 
τοϋ "Εθνους. Αύτό φαίνεται καθαρά, όταν μέ τήν έμφάνιση τοϋ Ίθραήμ στόν 
έλληνικό χώρο καί τήν πτώση τοϋ Μεσολογγίου, έγινε φανερό δτι ή αιματηρά 
έπανάσταση θά τελείωνε μέ μιά φριχτή αποτυχία. Μόνον μέ τήν ναυμαχία τοΰ 
Ναυαρίνου τό 1827 καί μέ τήν έκστρατεία τοϋ στρατηγού Μαιζόν στήν Πελοπόν
νησο μπήκε ένα τέλος στήν έλληνική τραγωδία. Αύτό όμως δηλώνει δτι ό ένο
πλος άγώνας δέν έπρεπε νά έπιχειρηθή; Κάθε άλλο. Γιατί χωρίς αύτές τίς έκα- 
τόμβες, καί τά δάκρυα, καί τόν κατατρεγμό, χωρίς αύτή τή μάζα τοϋ πόνου, δέν 
θά μπορούσε ποτέ νά έλευθερωθή ό τόπος. Χωρίς αύτές τίς θυσίες, πώς θά μπο·



ροϋσε νά κινηθή καί νά ένεργοποιηθή γιά τόν τόπο μας καί τόν λαό μας; Πρώ
τα - πρώτα Π κοινή γνώμη της Ευρώπης. Καί Ιδιαίτερα όχι ή κοινή γνώμη, πού 
μόνον μιλάει, μά η κοινή γνώμη πού μιλάει καί γράφει. Σέ μ;ά έποχή μάλιστα 
δπου οί άνθρωποι τών γραμμάτων, ίδιαίτερα oi ποιητές, λιγώτερο άπασχολημένοι 
άπό τούς σημερινούς μέ καταδύσεις είς έαυτόν καί προβληματισμούς κάθε λο- 
γής, διψούσαν γιά άναγνώριση τής άγοράς, διψούσαν γιά φήμη, καί ήξεραν δτι 
ή πλατειά φήμη δέν κερδίζεται, παρά μέ τήν έγκυψη σέ θέματα πού ένδιαφέ- 
ρουν καί τόν συγγραφέα καί τό κοινό του. Καί τό μεγάλο θέμα τής έποχής ήταν 
οΙ λαϊκές Εξεγέρσεις. Καί ύστερα, ώρισμένα άτομα, πού είτε άπό είδική εύαι- 
σθησία, είτε έξ αίτιας άπό τήν θέση όπου τά είχε τάξει ή μοίρα, κινήθηκαν ένερ- 
γά γιά νά βοηθήσουν έναν λαό, πού σπατάλησε τόσο τό αίμα του, γιατί ποθούσε 
μιά λύτρωση, ώστε κιντύνευε νά έξουθενωθή καί νά λείψη άπό τήν σκηνή τής 
'Ιστορίας. "Εναν λαό μάλιστα πού τό όνομά του ήταν ιερό γιά τόν κόσμο τοϋ 
πνεύματος τών άρχών τοϋ 19ου αΙώνα. Ό  Κόδρινκτον έπεσε σέ δυσμένεια 
έπειδή έπρωτοστάτησε στήν Ναυμαχία τοϋ Ναυαρίνου χωρίς έντολή τής άγγλι- 
κής κυβέρνησης. Αλλες όμως προσωπικότητες πρώτης γραμμής βοήθησαν τήν 
'Ελλάδα στίς κρίσιμες έκεϊνες γιά τήν ύπαρξή της στιγμές. Καί έδω πρέπει νά 
σημειωθή, δτι γιά τήν στάση τους αύτή, βασικό ρόλο έπαιξε τοϋ Καποδίστρια ή 
προσωπικότητα. Τό 1822, όταν ό Καποδίστριας χώρισε πιά τόν δρόμο του άπό 
τόν όρόμο τοϋ αύτοκράτορα 'Αλέξανδρου, φτάνει στήν ‘Ελβετία μέ άπεριόριστη 
άδεια, στήν Ελβετία πού έδωσε ύστερα στόν ’Αγώνα μας καί μαχητές καί εύ- 
εργέτες, καί έκεί τού γίνεται τέτοια ύποδοχή, ώστε ό διπλωματικός άντιπρόσω- 
πος τής ’Αγγλίας στή Βέρνη γράφει μέ χαιρεκακία: «Γιορτάζουν, μά δέν ξέρουν 
φαίνεται, ότι έχει έξασθενίσει ή έπίδραση και τό κύρος τοϋ Καποδίστρια στήν 
ρωσική αύτοκρατορική αύλή». Πώς όμως νά ξεχάσουν οί 'Ελβετοί δτι στάν Κα- 
ποδίστρια δόθηκε ή έντολή τό 1814 νά διοργανώση τήν μικρή τους 'Ομοσπον
δία, καί δτι μέ έπιτυχία άγωνίστηκε γιά νά παραμερίση σοβαρά έμπόδια, πού 
άπειλοϋσαν τήν ύπαρξή της, καί νά έξασφαλίσει τήν έλθετικήν ούδετερότητα; 
Πως νά ξεχάσουν οί Γάλλοι, ότι μόνον μέ τήν δραστική έπέμβαση τοϋ Καπο- 
δίστρια, άποφασίστηκε τό 1816 ή μείωση τοϋ στρατοϋ κατοχής στή Γαλλία, πού 
καί τό γόητρο τής νικημένης χώρας ένίσχυσε, καί σημαντικό είχε στήν οίκονομία 
της άντίκτυπο; Πώς νά ξεχάσουν έπίσης, ότι ό ίδιος ό Καποδίστριας άποσόβή- 
σε τό 1818 τήν άπομόνωση τής Γαλλίας, πού είχε συμφωνηθή στά διπλωματικά πα
ρασκήνια μεταξύ Τσϋ Μέττερνιχ καί τοϋ Κάστελρηγ; Ίδιαίτερα στήν περίπτωση 
τής Γαλλίας, έτόνωσαν βέβαια τό φιλελληνικό ρεύμα οί ποιητές, οί δημοσιογρά
φοι καί οι ζωγράφοι, μέ ποιήματα, άρθρα καί πίνακες, ή δράση δμως τοϋ Καπο- 
δίστρια έκίνησε γιά τήν 'Ελλάδα τήν γαλλική κρατική μηχανή καί τόν Κάρολο 
τόν δέκατο, έναν άδύνατο καί μέτριο Βουρβόνο, πού έστεκε έπάνω σ ’ ένα κλο
νιζόμενο θρόνο. Πρόκειται γιά κείνον τόν βασιλιά πού δχι μόνον δέχτηκε μέ χα
ρά τό άγγελμα τής νίκης τού Ναυαρίνου' πού όχι μόνον έστειλε τόν Μαιζόν στήν 
Πελοπόννησο, γιά νά τήν άπαλλάξη άπό τΙς όρδές τοϋ Ίμπραήμ, μά πού καί 
άφθονο πρόσφερε χρήμα γιά τήν έξαγορά γυναικών καί παιδιών, πού ό άπλη
στος γιός του Μωχαμέτ Άλή προώριζε, μέ τό άζημίωτον βέβαια, γιά τά χαρέμια 
τής Εγγύς 'Ανατολής.

Δέν είναι έργο ειδικού αύτό πού κάνω έδώ πέρα' γι’ αύτό καί έκφράζομαι 
καθώς έλεγε ό Σωχράτης «τοίς τυχοϋσιν όνόμασι». Δέν ξημεροθράδυασα έπάνω 
σέ βιβλιοθήκες καί άρχεϊα, γιατί ή σκόνη τους μοϋ προξενεί άλλεργία. Ξέρω 
έξ άλλου πολύ καλά, ότι, όταν σκύβουμε έπάνω σέ παληά ή νέα χαρτιά, γιά νά 
άνακαλύψουμε όχι τήν άλήθεια τήν άληθινή άλλά τήν άλήθεια πού μδς άρέσει, 
δέν κάνουμε έργο τίμιο, γιατί άν ή άλήθεια ή πραγματική, είναι ό καλύτερος



παιδαγωγός, ή άλλη, ή κάλπικη, είναι ό καλύτερος Ίάγος.
Δέν ξάπλωσα έπίσης τόν Καποδίστρια έπάνω στην κλίνη τοΰ ψυχαναλυτή, 

γιά νά κάμω έργο Προκρούστη. Μέ τά ράκη πού άφησε πίσω της, σκόρπια στά ρά
φια τών βιβλιοθηκών η τών ιδιωτικών καί κρατικών άρχείων, ή ζωή ένός μεγάλου 
άνθρώπου, δέν μπορεί καμμιά έπιστήμη νά στήσει ξανά όρθή καί δικαιωμένη μιά 
μορφή, πού έχει άπό καιρό άποτραθηχτη άπό τήν σκηνή τής ιστορίας. ’ Ιδιαίτερα 
δέν τό μπορεί ή ψυχανάλυση, πού, όταν γίνεται όχι άπό ειδικούς άλλά άπό έρα- 
σιτέχνες, καθώς είπε ένας Βιεννέζος σατιρικός «είναι μιά άρρώστεια, πού ισχυ
ρίζεται ότι γιατρεύει τίς άλλες». Αύτό φυσικά όταν τήν άσκούν άναρμόδιοι, πού 
δέν συμβαίνει πάντα νά είναι καί καλοπροαίρετοι. 'Εμένα έδώ μέ κινεί ή άγα- 
νάκτηση, γιατί βλέπω νά διασύρεται, μέ τόν σκοπό νά σβηστή μιά μνήμη σπου
δαία, άφοΰ έζοντώθηκε, έδώ καί έκατόν σαράντα πέντε χρόνια, ή ζωή πού τήν 
άφησε πίσω της. Αύτό γιατί πιστεύω ότι, ιδιαίτερα σέ ώρες κρίσιμες, όπως είναι 
οί σημερινές, οί σκιές τών μεγάλων νεκρών μας είναι άνάγκη νά κινούνται πάν
τα άνάμεσά μας. Άνάγκη γιά μάς τούς ζωντανούς. Αύτό δμως δέν μπορεί νά 
κατορθωθή μέ τυπικούς άνά αιώνα έορτασμούς, όποιαδήποτε άγαθή προαίρεση 
καί άν τούς κινή. Πρέπει ό πολίτης πάντα νά αισθάνεται κοντά του έκείνους πού 
έμόχθησαν γιά τήν προκοπή του, άνώτεροι άπό συμφέροντα, αδιάλλακτοι στόν 
άγωνα τους γιά τό καλό τοϋ τόπου.

Είδικά γιά τόν Καποδίστρια, πρέπει νά τονιστή ό πόλεμος πού τοϋ έχουν 
στήσει τά παρασκήνια, ωμά καί άδιάντροπα, ή ή προσπάθεια νά έξαλειφθή άπό 
τήν μνήμη τών άνθρώπων τό όνομά του. Πρέπει οί ύμνοι οί έκατονταέτηροι νά 
άντικατασταθοϋν μέ είδικά σήματα, πού θά ξαναφέρνουν συνεχώς αύτή τή 
μεγάλη μνήμη μπρός στά μάτια του λαοΰ, μέσα στή ροή τοϋ χρόνου. Καί, ιδιαί
τερα γιά τόν Καποδίστρια, πού είχε δημιουργήσει μιά μάζα δυνατών έχθρών για
τί χτύπησε, στήν προσπάθειά του νά στήση γιά τό 'Έθνος έναν βατήρα πρός τήν 
πρόοδο καί τήν ισονομία, συμφέροντα καί φιλοδοξίες καί τζάκια, οί κατά αίωνα 
έορτασμοί δέν μπορούν νά σώσουν τήν μνήμη του, σάν εθνικό κεφάλαιο. Γιατί 
στά παρασκήνια άγρυπνοΰν έκεϊνοι πού αύτό δέν τό θέλουν, επειδή σέρνουν 
μαζί τους έπί τρίτην καί τετάρτην γενεάν άρχαίες έμπάθειες, είτε έκεϊνοι πού 
sub aliena ubra latentes, καθώς λέει ό Βιργίλιος, στεγασμένοι, δηλαδή, κάτω 
άπό ξένη σκιά, ένεργοποιούν αύτές τίς έμπάθειες, Ισως χωρίς νά νοιώθουν τό 
κακό ποϋ κάνουν στόν τόπο.

Τώρα, γιά τό πώς θά μεθοδευθή άπό τήν Πολιτεία ή διαδικασία τής ένεργο- 
ποίησης μιάς μεγάλης μνήμης, δέν μοΰ πέφτει λόγος. Ά ς  τήν στήσουν οί ειδι
κοί. Σάν άπλός όμως πολίτης πιστεύω, ότι ϋπάρχουν δυό μέτρα πού μπορεί νά 
ληφθοϋν άπό αύτήν άμέσως, σάν άπαρχή πραγματοποίησης άγαθών προθέσεων. 
Τό πρώτο είναι νά δοθή τό όνομα τοΰ Καποδίστρια σέ μιά κεντρική λεωφόρο τής 
Πρωτεύουσας καί άλλων μεγάλων πόλεων. Τό δεύτερο θά είναι ή άνέγερση έπι- 
βλητικοϋ άνδριάντα σέ μιά περιοχή τών Αθηνών έντατικής κυκλοφορίας, γιατί 
μάτια πού δέν βλέπονται γρήγορα λησμονιούνται. Είδικά σ' αύτή τήν περίπτωση, 
άς διδαχτή λίγο ή Δημοκρατία τήν όρθή συμπεριφορά άπό τήν Δικτατορία, πού 
έστησε τήν μορφή τοϋ Βενιζέλου μπροστά στά μάτια τοΰ πολίτη, ύστερα άπό 
όλόκληρες δεκαετίες προτάσεων, μελετών, συζητήσεων καί σχεδίων. Μορφές 
σάν του Καποδίστρια καί τοΰ Βενιζέλου, έστω καί μπρούντζινες, έστω καί μαρ
μάρινες, πρέπει νά βρίσκονται πάντα στημένες μπροστά στά μάτια τοΰ κοινού 
άνθρώπου, γιά νά τού θυμίζουν, ότι βρέθηκαν άνθρωποι πού γνοιάστηκαν γιά τήν 
τύχη του καί τήν προκοπή του, έστω καί άν αύτό τούς κόστισε τό αίμα τους. 
Αύτό θά τοΰ ξυπνάει τόν συναισθηματικό του κόσμο καί θά τοϋ τονώνη τό φρό
νημα έτσι ώστε θά γίνεται καλύτερος πολίτης. Καί, δυστυχώς, περισσότερο άπό
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τήν ύλική πρόοδο καί τήν τεχνικά ανάπτυξη καί νέες τεχνολογικές διαρθρώσεις, 
καί μεγάλα κατά κεφαλήν εισοδήματα, καλυτέρων πολιτών έχουμε άνάγκη σήμε
ρα. Καί ή άνακίλυψη τής πρωταρχικής άνάγκης σ’ έναν τόπο είναι ό στερεώτε- 
ρος μοχλός γιά τήν προώθηση τοΰ πολιτισμού του.

Τάν χρόνο αύτό, πού είναι 0 διακοσιοστός άπό τήν γέννηση του Καποδί- 
στρια, ή Πολιτεία έκαμε τό καθήκον της άπέναντι τής μνήμης του. Καί είμαστε 
βέβαιοι ότι δέν θά σταματήση έδώ. Καί μείς οΐ άλλοι, οΐ άπ' έξω, πρέπει νά τήν 
βοηθήσουμε γιά τό καλό τοϋ λαοϋ, γράφοντας δχι ένοχες άπολογίες γιά άπα- 
ράδεκτες πράξεις, δπως ή δολοφονία του Κυβερνήτη, άπολογίες πού δηλώ
νουν άνήσυχη συνείδηση, άλλά άναζητώντας, καθώς λέει ό Θουκυδίδης «τήν ά- 
ληθεστάτην πρόφασιν άφανεστάτην δέ λόγφ» τά βαθύτερα δηλαδή αίτια, πού 
στάθηκαν κίνητρα τής δλης του δράσης, στίς πιό κρίσιμες ώρες τής νέας μας Ι
στορίας. Έτσι, χωρίς δηλαδή έκ τών προτέρων δεσμευμένη θέληση, χωρίς έκ 
τών προτέρων τακτούς σκοπούς, όπως είναι ή δικαίωση ένόχων, θά γράφουμε, 
γιά τό συμφέρον πάλι τοΰ λαοΰ, πραγματική 'ιστορία.

« Όταν δέ τό τής ιστορίας ήθος άναλαμθάνει τις, — λέει ό μεγάλος Πολύβι
ος — έπιλαθέσθαι χρή πάντων τών τοιούτων καί πολλάκις μέν εύλογείν καί κο- 
σμείν τοίς μεγίστοις έπαίνοις τούς έχθρούς, δταν αΐ πράξεις άπαιτοΰσι τοΰτο, 
πολλάκις δέ έλέγχειν καί ψέγειν τούς άναγκαιοτάτους, δταν αί τών έπιτηδευμά- 
των άμαρτίαι τούθ’ ύποδεικνύουσι».

Α. ΓΕΡΟΝΤΙΚΟΣ

Η A I Ο  ί  Η Μ Ι Α
I. ΑΙΤΙΑ -  ΕΝΗΜΕΡΟΣΙΣ

Γράφοντας ό κ. Κ. Λαζαρίδης τήν έργασία του «Ά π ό τά λαογραφικά τοΰ χω- 
ριοΰ μου (Κουκουλίου - Ζαγορίου) Παρατηρήσεις στά μετεωρολογικά φαινόμενα» 
στό τεΰχος Ιουλίου - Αύγουστου 1976 (άρ. τεύχους 291— 292) τής «Ηπειρωτικής 
Εστίας» καί αφιερώνοντας τό άνάτυπον ταύτης εις τόν γράφοντα, οφείλω νά δμολο-

* t f  5  /  < -  Λ Λ \ \ t  f  \ \ 5 Λ , /γησω οτι «μου εταραςε τα νερα» και με υποχρεωσε με τήν ευγενη του ταυτην χειρο
νομίαν νά συνεχίσω τήν ώραίαν προσπάθειαν τής παρατηρήσεως τών «Σημείων Και
ρού» ή «Διοσημείων» καθώς καί τήν μελέτην αύτών. Πληροφοριακώς αναφέρω δτι 
γιά τά Διοσημεΐα ή Σημεία Καιροΰ εχω γράψει εις τό παρόν περιοδικόν δύο έργα
σίας, ήτοι: τήν έργασία «Διοσημεΐα ή Σημεία Καιροΰ περιοχής λεκανοπεδίου Ί ω 
αννίνων» (τεΰχος 219— 220, σελ. 442— 449, ετος Ι θ '  (1970), κυκλοφόρησε καί 
είς άνάτυπον) καί τήν έργασία «Διοσημεΐα διά τήν πρόγνωσιν τοΰ καιροΰ είς πολύ 
μεγαλυτέραν έ'κτασιν πέραν τοΰ λεκανοπεδίου Ίωαννίνων» (τεΰχος 225— 226— 227* 
σελ. 86— 97, έτος Κ ' (1971 )).

Χρησιμοποιώ ώς τίτλον «Ή  Διοσημία» διά τόν κατωτέρω λόγον: Μέ τήν άπάν- 
τησιν διά τήν παραλαβήν τοΰ άνατΰπου τής προιτης περί Διοσημείων έργασίας μου 
ό Καθηγητής τοΰ Πανεπιστημίου κ. Δ. Σ . Λουκατος, μοΰ έ'γραψεν: «Δέν βρίσκω 
στήν κλασσική γλωσσική μας παράδοση τή λέξη Διοσημεϊον, άλλά μόνο ή Διοσημία 
(μέ ι )».

II. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ Κ. Κ. ΛΑΖΑΡΙΔΗ
(ΑΙ σελίδες άναφέρονται εις τδ άνάτυπον)

> Ό  κ. Κ. Λαζαρίδης γράφει είς τήν σελ. 5: «. . .Ό  πολύς κόσμος 8μο)ς δέν Ι
κανοποιείται άπό τά δσα αναγγέλλει τό ραδιόφωνο γιά τόν καιρό καί παραμένει ά-



κόμα στενά δεμένος πρός τους πατροπαράδτους τρόπους εξήγησης διαφόρων παρα
τηρήσεων πού έχουν σχέση μέ τίς αλλαγές τοΰ καιρού. Δίνουν άκόμα τή σημασία που 
έδιναν οι παλιότεροι κάτοικοι τών χωριών στά μετεωρολογικά φαινόμενα κι’ εξακο
λουθούν άκόμα νά τά εξετάζουν, δπως τά εξέταζαν οι περασμένες γενεές».

5Ά ς  μοΰ έπιτραπή τήν κριτική έπ'ι τοΰ άνωτέρω νά τήν κάμω στο τέλος, δπου 
θά ξαναγράψω τά άνωτέρω, νομίζω δτι αξίζει τόν κόπον.

Καί συνεχίζει: « . . . ’Ίσω ς  αύτά τά πράγματα νά μήν ταιριάζουν μέ δσα λέγον
ται καί δσα πιστεύονται άπό τούς κατοίκους άλλων χωριών τής περιοχής τοΰ Ζαγορί- 
ου ή άλλων τμημάτων τής πατρίδας μας. . .» .

Τά παραπάνω μέ έκαμαν νά μελετήσω έκ νέου τάς δύο δημοσιευΟείσας περί Διο
σημείων έργασίας μου, ώς καί τό σχετικό προσωπικό «Περί Λιοσημείων» άρχεΐον μου 
καί νά κάμω συγκρίσεις μέ τά γραφόμενα είς τήν έργασίαν τοΰ κ. Κ. Λαζαρίδη.

Πράγματι ηύρα πολλά κοινά σημεία καί πολλά πού μέ ολίγο παραλληλισμό καί 
δταν δοθή ευκαιρία διά συγκριτικήν ταυτόχρονον παρατήρησιν θά εξαχθούν χρή
σιμα συμπεράσματα.

Εις τήν σελίδα 7, γράφει γιά τούς πετεινούς καί τά χελιδόνια, παρατηρήσεις πού 
ισχύουν καί εδώ εις τά ’ Ιωάννινα καί σέ πολλά άλλα μέρη τής πατρίδος μας. 'Όσον 
άφορα δέ διά τάς άγριόπαπιας υπάρχει καί εδώ σύμπτωσις. Παλαιότερα πού είς τήν 
λίμνη μας ερχόταν πολλαί άπό αύτάς, κάθε τόσο είς τήν θέα αύτών, ήκούοντο φρά
σεις προγνώσεως τοΰ καιροΰ, άνάλογοι μέ τάς «. . .δταν ή πορεία τους είναι άπό τά 
βόρεια πρός τά νότια, είναι ένδειξη πώς θά επακολουθήσει κακοκαιρία κ λ π ... . . .

«Τό «σκούξιμο τής γκάϊας» (γκάϊα ή γκαΐλα ή κάρια ή κουρούνα) όμως τό έ
χουν καί γιά προγνωστικό τοΰ καιροΰ».

Πράγματι στήν σελ. 9 τοΰ ανατύπου τής πρώτης περί Διοσημείων έργασίας μου 
είναι γραμμένα τά εξής: « Ό  Γκαρανάτσης μοΰ εΐπεν: «'Ότι τά πτηνά κουρούνες, 
καρακάξες κλπ. φωνάζουν στρεφόμενα πρός τό μέρος άπό τό όποιον θά ελθη μπόρα» 
(Διοσημεια άλιέων Νησιωτών τής νήσου τής λίμνης Παμβώτιδος).

Διά τό «τσίμπημα άπό τίς μύγες» φαντάζομαι νά είναι γενικόν, διότι σέ δλους 
μας τοΰτο θά έχει συμβή καί θά είπαμε: «Κάπως τσιμπούν παράξενα σήμερα οΐ μύ
γες, θά βρέξει».

« . . .βλέπει κανένας στά σοκάκια τοΰ χωριοΰ νά κάνει τήν εμφάνισή της καί νά 
σιγοπερπατάει καμιά σ α λ ι α μ έ ν τ ρ α. 01 χωριανοί μου πιστεύουν πώς τό ερ
πετό αύτό π έ φ τ ε ι  ά π ό  τ ά  σ ύ γ ν ε φ α  μ έ  τ ή  β ρ ο χ ή .  Ή  πα
ρουσία της δμως στούς δρόμους τοΰ χωριοΰ άποτελεϊ σημάδι πώς θά πέσει έκείνη τήν 
ήμερα ραγδαία βροχή».

Κάτι παρόμοιο παρετήρησα μέ τήν σαλαμέντρα προσωπικώς μιά φορά είς τό 
Μέτσοβο, άλλά ήθελα νά τονίσω όχι τόσο γιά τήν αλλαγή τοΰ καιροΰ, δηλ. αν θά 
βρέξη ή όχι, άλλά δτι ό λαός παρατηρεί οτι μέ τήν βροχή καμιά φορά πέφτουν καί 
μικρά ζώα. Στήν μεγάλη καταιγίδα μέ μεγάλη χαλαζόπτωσιν κατά μίαν χαρακτηρι
στικήν λωρίδα πού άρχιζε άπό τό Δρίσκον καί εφθανε πέραν τοΰ ’Αεροδρομίου Ίω - 
αννίνων είς τάς 11.6.1976, νομίζω δτι έπεσαν καί μερικά σαλιγκάρια.''Απλώς άνα- 
φέρομε καί τό έξης άπό τήν έργασία ύπ’ άριθ. 2 τής Σειράς «Μετεωρολογικά» τοΰ 
’Ινστιτούτου Μετεωρολογίας τοΰ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης τοΰ κ. Γ. Κ. Λιβαδα 
«Fish Rain in Western Macedonia» ( ’Εξετάζεται ή περίπτωσις «βροχής ιχθύων» είς 
τήν Δυτικήν Μακεδονίαν. . . ) .



Τό Μιτσικέλι είναι to βουνό πού δεσπόζει πάνω άπό τή λίμνη τών Ίωαννίνων 
καί πίσο) άπό αύτό είναι τά Ζαγοροχώρια.

Πολλά Διοσημεΐα μέ σύννεφα εχομε, δταν αύτά παρουσιάζονται είς διαφόρους 
ώρας καί είς διαφόρους θέσεις έπί τοΰ Μιτσικελιού, τά όποια φαίνονται έξ Ίωαν- 
νίνων, τώρα ό κ. Κ. Λαζαρίδης μας λέγει διά Διοσημεΐα τά όποια φαίνονται άπό τό 
Κουκούλι είς τό όπισθεν μέρος τοΰ Μιτσικελιοΰ. Λοιπόν μιά ταυτόχρονη μελέτη δέν 
νομίζω οτι θά εβλαπτε.

Τίς φράσεις «Ζεματάει ό ήλιος σήμερα θά βρέξη», «Λαμποκοπούν τ’ αστέρια 
στόν ούρανό, θά χα?ιάση ό καιρός. . . »  τάς λέμε συχνά. "Οσον αφορά δέ τάς «Δίπλα 
τό φεγγάρι, όρθός ό καραβοκύρης» καί τό αντίθετο «Ό ρθό τό φεγγάρι, δίπλα ό κα
ραβοκύρης» άναφέρονται σχεδόν η μάλλον ακριβώς τά ίδια είς τήν β ' έργασία μου.

Καί ο αγαπητός Διδάσκαλος, Λαογράφος καί Συγγραφέας Κ. Λαζαρίδης είς 
τήν σελ. 10 γράφει: «'Όταν σχηματίζονται κατά τόν καιρό βροχής σέ τίποτα βαθου
λώματα καράδες μέ νερό, παρατηρούν τίς σταγόνες τής βροχής πού πέφτουν στό μα
ζεμένο νερό. Βλέποντας πώς οί σταγόνες αύτές μέ τό πέσιμό τους σχηματίζουν πά
νω στό νερό μεγάλες φουσκάλες (φυσαλίδες), λένε πώς θά έξακολουθήσει ή δυνατή 
βροχή, πώς πρόκειται νά πέσει αρκετό νερό».

Είς τήν β ' έργασίαν μου αναφέρω τά έξης: Φουσκάλες έπί στάσιμων ύδάτων 
κυρίως (κοινώς μπουρμπουλήθρες)' έπί οίουδήποτε σημείου τής Γής (κατά τήν γνώ
μην μας) είναι πρόβλεψις παρατεταμένης κακοκαιρίας. Ώ ς ύποσημείωσιν δέ διά τό 
ώς άνω Διοσημεΐον γράφω (Διοσημεΐον έπιδεχόμενον μόνον Φυσικοχημικήν έρμη- 
νείαν, βάσει τής διαλυτότητος τοΰ άέρος εις τά στάσιμα ΰδατα καί τής μεταβολής 
αύτής βάσει τής θερμοκρασίας. Πρέπει έπίσης νά γνωρίζωμεν καί τό είδος τού έδά- 
φους τού πυθμένος τού στάσιμου ύδατος).

Είς τήν σελ. 11 «Παρατηρήσεις στή φωτιά καί τόν καπνό» μεταξύ τών άλλων 
γράφει: «. . . ’Άλλοι τό γύρισμα τού καπνού τό έχουν γιά ενδειξη έπιδεήνωσης τού 
καιρού καί άλλοι γιά καλλιτέρευσή του. . .» .

Πράγματι αύτό συνηθίζεται πολύ νά λέγεται άπό τούς παλαιοτέρους καί τώρα 
άκόμη, ιδίως σέ μέρη οπού ή θέρμανσις κατά τόν χειμώνα γίνεται μέ τζάκι, μασίνα, 
σόμπα. Τά παραπάνω γραφόμενα τά εχω ακούσει καί είς τά ’ Ιωάννινα καί είς τό 
Μέτσοβον κ.ά.

Ή  μεγάλη άλυσίδα τών παρατηρήσεων τού Κ. Λαζαρίδη φέρνει τώρα τόν κρί
κον της: « . .  .Γιά τίς εύεργετικές πάλι βροχές τού Απρίλη καί τίς καταστρεπτικές
τοΰ Μάη, οταν είναι υπερβολικές, λέγεται τοΰτο τό δίστιχο:

« Ά ν  βρέξ’ Απρίλης δυό νερά κι’ ό Μάης μιά καί φίνα, 
αξίζει τ’ άλαφόπουλο, δσο κι’ ή άλαφίνα. . . » .

Τό παραπάνο) δίστιχο πρέπει νά είναι μιά παραλλαγή τής παροιμίας πού άπό 
μικρά τήν μαθαίναμε είς τό Δημοτικό Σχολείο:

« ’Ά ν  βρέξη ό Απρίλης δυό νερό, κι 6 Μάης άλλο ενα 
’ ' χαρά σέ έκείνο τό χωρικό πονχει πολλά σπαρμένα».

Νά λοιπόν καί οί παρουστιές μέ τό χαλάζι. Γράφει ό δάσκαλος άπό τό Κουκού
λι: «...γιά ν’ απομακρυνθεί τό χαλάζι άπό τό χωριό συνηθίζουν νά χτυπούνε τήν 
καμπάνα καί νά πετοΰνε εξω στό ύπαιθρο άπό τήν κουζίνα μιά πυρουστιά μέ τά πό-



«ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ»

δια της ανάποδα προς τόν ουρανό. Αύτό —  πιστεύουν —  συντελεί στό νά εμποδίσει 
τό χαλάζι νά πέσει στό χωριό...»

Έ δώ  θά σάς μεταφέρω κάτι γιά τό ά λ ε ξ ι χ ά λ α ζ ο ν  καί μόνοι σας 
κάντε ενα παραλληλισμό μέ «τό κτύπημα της καμπάνας» καί τήν «αναποδογυρισμένη 
πυροστιά στό ύπαιθρον».

’ Α λ ε ξ ι χ ά λ α ζ ο ν  : Είς τήν κορυφήν ένός κτιρίου θέτουν μίαν χαλκί-
νην ράβδον άπό καθαρόν χαλκόν, ή όποία καταλήγει είς 6— 8 φΰλλα χάλκινα μήκους 
30— 40 εκατοστόμετρων. Ή  ράβδος αΰτη μέ τήν βοήθειαν ένός χάλκινου φύλλου 
(πάχους 2— 3 χιλιοστομέτρων καί πλάτους 6 εκατοστόμετρων, συνδέεται δχι μέ τό 
έδαφος (δπως γίνεται είς τό άλεξικέραυνον), άλλά μέ φρέαρ (πηγάδι) ή στέρνα, ή 
οποία τροφοδοτείται μέ κινούμενον ΰδωρ. Αΰτη ή απλή συεκευή, φαίνεται νά έξου- 
δετερώνη τόν ηλεκτρισμόν τών νεφών είς μεγάλην περιοχήν (ό Μποσάν ώνόμασε τό 
άλεξιχάλαζον ήλεκτρικόν Νιαγάρα, διότι εκκενώνει μεγάλην ποσότητα ηλεκτρισμού). 
Είς τό επίσημον γεωργικόν δελτίον τής Γαλλίας βεβακόνουν δτι οπου εχει έφαρμο- 
σθή τό άλεξιχάλαζον, όσάκις πίπτει χάλαζα, πίπτει ανευ δυνάμεως, οί κόκκοι της 
είναι μαλακοί καί δέν επιφέρουν ζημίας. Βεβαιοΰν δτι δέν έπειράχθησαν ουτε τά τρυ
φερά φύλλα λαπάθου.

Φτάσαμε καί είς τό τέλος «Τά μερομήνια». Γράφει δ λαογράφος συγγραφέας: 
«../Τπάρχουν καί μερικά άτομα πού έξακολουθοΰν νά κάνουν παρατηρήσεις γιά τά 
«μερομήνια» μέ τό παλιό ημερολόγιο. Δέ θέλουν νά παραδεχτούν τό καινούργιο».

Κυρίως οή παρατηρήσεις γίνονται άπό τούς γεροντότερους καί κατά πλειοψη- 
φίαν μέ τό παλαιό ημερολόγιο. Τίς περισσότερες δέ φορές αί επιβεβαιώσεις τους, 
ιδίως κτηνοτροφών, είναι καταπληκτικές.

III.  ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΣΚΕΨΕΙΣ

Καί γιατί δλα αύτά ισχύουν μέχρι σήμερα μέ τά τελειότατα ήλεκτρονικά μετε
ωρολογικά ό'ογανα καί τούς τεχνητούς μετειορολογικούς δοουφόρους: Γιατί «δ πολύς 
κόσμος δέν Ικανοποιείται άπό τά δσα αναγγέλλει τό ραδιόφωνο γιά τόν καιρό καί 
παραμένει άκόμα στενά δεμένος πρός τούς πατροπαοάδοτους τρόπους έξήγησης 
διαφόρων παρατηοήσεων πού έχουν σχέση μέ τίς αλλαγές τοΰ καιροΰ. Δίνουν άκόμα 
τή σημασία πού έδιναν οί παλιότεροι κάτοικοι τών χωοιών σά μετεωρολογικά φαι
νόμενα κι έξακολουθοΰν άκόμα νά τά εξετάζουν, οπ(ος τά εξέταζαν οί περασμένες 
γενεές».

Βέβαια ούδείς αμφιβάλλει γιά τήν χρήσιν, άκρίβειαν καί αξίαν τών άνωτέροο 
τεχνικών τελειοποιήσεων, άλλά είναι αδύνατον τοπικώς νά έχουν πολλάς φοράς τήν 
επιθυμητήν ακρίβειαν, διότι δέν είναι δυνατόν νά εξετάζουν έκ τοΰ μακρόθεν τάς 
τοπικάς συνθήκας μιάς πολύ περιωρισμένης περιοχής, διά τοΰτο άν τά πλέον άξιό- 
λογα τών Διοσημείων έσυσχετίζοντο μέ τό επίσημον Μετεωρολογικόν δελτίον κατά 
τόπους, τά αποτελέσματα νομίζω δτι θά ήσαν κααπληκτικά. Διά τοΰτο νομίζω δτι 
χρειάζεται συγκέντρωσις καί μελέτη έπιστημονονική Μετεωρολογική, Κλιματολογι- 
κη τών κατά τόπους Διοσημείων καί κατάρτισις πινάκων προγνώσεως τοΰ καιροΰ 
ανάλογα μέ τίς ενδείξεις τών Επιστημονικών οργάνων καί Δελτίων καιροΰ, οπότε νά 
σημειοΰνται αί κατά τόπους αποκλίσεις άπό τό Γενικόν Δελτίον καιροΰ. Καί επειδή 
δυστυχώς ημείς οί "Ελληνες θέλομε κάτι ξένο νά εγουμε σάν πρότυπο καί δχι δικό 
μαί, σάς μεταφέρω κάτι άπό τήν έφημερίδα ΒΗΜΑ (φύλλον τής 23— 5— 1971, 
σελ. 12) πού γράφει μέ τίτλον « Ο !  θ α λ α ά σ σ ι ο ι  ΐ π π ο ι  ε ί ν α ι  α -



ρ ι σ τ ο ι μ ε τ ε ω ρ ο λ ό γ ο ι »  καί υπότιτλον (ot Ρώσοι βασίζονται σ’ αυτούς 
προκειμένου νά κάνουν προβλέψεις γιά τόν καιρό στόν Άνταρκτικό ’Ωκεανό): «Μό
σχα, Μάιος 1971. Οί Σοβιετικοί επιστήμονες στηρίζουν τίς προβλέψεις τους γιά 
τήν κατάσταση τών παγετώνων τής ’Ανταρκτικής στίς μετακινήσεις τών θαλασσίων 
ίππων. Αύτή είναι ή τελευταία άπό μιά σειρά άνακαλύψεων ή όποία υποχρεώνει 
τούς επιστήμονες όλοκλήρου τού κόσμου νά έπανέλθουν στή μελέτη τών ζώων προ
κειμένου νά κατανοήσουν καλύτερα τά φυσικά φαινόμενα. Τούς υπαγορεύει έπίσης 
νά μή θεωρούν άποκλειστικά σάν υπερβολές δ,τι διηγούνται οί άπλοι άνθρωποι τού 
λαού διότι τώρα βρίσκουν στά λόγια τους κάποιες άλήθειες οί όποιες είναι διδάγμα
τα τής πείρας. Ή  σχετική μέ τούς θαλάσσιους ίππους άνακάλυψη άποτελεϊ Ινα 
γεγονός μέ ιδιαίτερη σημασία γιά τούς Ρώσους διότι τούς ένδιαφέρει πάντοτε πε
ρισσότερο άπό κάθε άλλον ή κατάσταση ή όποία επικρατεί στούς παγετώνες τής 
’Ανταρκτικής καί δαπανούν τακτικά πολΐι μεγάλα ποσά γιά νά μελετήσουν τίς έκεί 
κλιματολογικές συνθήκες. Στή διάρκεια μιάς πτήσεως παρατηρήσεων ?να Σοβιε
τικό άεροσκάφος βρέθηκε πάνω άπό θαλάσσιους ίππους οί δποΐοι είχον συγκεντρω- 
θή άνάμεσα σέ άδιαπέραστους όγκους πάγων. Αύτό έντυπωσίασε τούς παρατηρη- 
τάς σάν κάτι τό άσυνήθιστο γιατί κανονικά οί θαλάσσιοι ίπποι, αν καί ζούν πάνω 
στόν πάγο, ποτέ δέ ξεμακραίνουν πολύ άπό τίς ρηχές περιοχές τών άκτών άφού 
τούς είναι αναγκαία ή άνετη πρόσβαση έκεΐ οπού υπάρχει άφθονο νερό.

Γι’ αύτό οί παρατηρηταί συνέπραναν δτι γιά νά βρίσκωνται οί θαλάσσιοι ίπ
ποι πάνω σέ στέρεο πάγο έπρεπε νά περιμένουν δτι θά λειώση. Ή  περιέργειά τους 
κεντρίστηκε άκόμη περισσότερο δταν μετά τήν επιστροφή στή βάση τους, συνάν
τησαν £να γέρο ναυτικό δ όποιος, άφού ακούσε τί είχε διαδραματισθή, τούς είπε: 
«Έάν οί θαλάσσιοι ίπποι πηγαίνουν πάνω σέ στέρεο πάγο, αύτός δέν είναι πιά στέ
ρεος». (Σ .Σ .: εδώ μάς ερχεται είς τό νού μας τό φαινομενολογικόν Διασημεΐον τού 
γερο - ψαρά τής Παμβώτιδος Γκαρανάτση «‘Ό τι τά πτηνά, κουρούνες, καρατάξες 
κλπ. φωνάζουν στρεφόμενα πρός τό μέρος άπό τό όποιον θά ελθη μπόρα» καί τό 
άνάλογον άπό τήν έργασία τού κ. Κ. Λαζαρίδη «Τό σκούξιμο τής γκάιας» κ.ά.). 
ΓΤηάγιιατι μετά άπό δυό εβδομάδες στήν ίδια περιοχή δ πάγος είχε αρχίσει νά έπι- 
πλέη. Τόν έπόμενο χρόνο, οί μετεωρολόγοι άνέλαβαν μιά εντελώς ιδιαίτερη ποοσ- 
πάθεια γιά νά παρακολουθήσουν ποιές πορείες άκολουθούσαν οί άγέλες τών θαλασ
σίων ίππων στίς μετακινήσεις τους. 'Όταν ετυχε μιά φορά ν’ άνακαλύψουν μιά 
πολύ ιιεγάλη άγέλη πάνω σέ στέρεο πάγο, έξέδωσαν ενα μετεωρολογικό δελτίο δπου 
προέβλεπαν τήν έΗαφάνιση τού πάγου, μέσα σέ δέκα περίπου ημέρες. Ή  ποόβλε- 
ψή τους έπαληθεύθηκε. 'Ωστόσο, διατηρούσαν άκόμη κάποια άμφιβολία γιά τούς 
θαλάσσιους ίππους. Τό 1969 συνάντησαν πάλι μιά πολύ μεγάλη άγέλη σέ μιά πε
ριοχή δπου επικρατούσε φοβερό πολικό ψύχος καί δ πάγος ήταν τόσο πυκνός ώστε 
νά μή μπορούν νά προβλέψουν χρονικά τό ένδεχόμενο τήξεοκ του. Οί θαλάσσιοι 
ίπποι δμως αποδείχθηκαν σοφο)τεηοι. Σ ’ δλη τή διάρκεια τού 1970 οί μετεωρολό
γοι στήοιξαν πεοισσότερο στούς θαλάσσιους ίππους παρά στις δικές τους ερευνες 
τίς άκοιβεΐς προβλέψεις τους γιά τήν κατάσταση τών παγετώνων καί κάθε φορά 
οί προβλέψεις τους άποδείχθηκαν σωστές

Οί θαλάσιοι ίπποι δέν βοηθούν μόνο γιά τήν πρόβλεψη της τήξεως τών πάγων 
στόν Άνταρκτικό ωκεανό. 'Ό ταν πλησιάζη ή χειμερινή περίοδος παρέχουν έπίσης 
ένδείξεις γιά τήν κατεύθυνση πρός τήν όποία θά κινηθούν τά παγόβουνα. *Όναν άρ-



χίζουν νά εγκαταλείπουν μιά περιοχή, αύτό είναι μία ασφαλής ένδειξη δτι τά παγό
βουνα μετακινούνται, πρός τά έκεΐ.

Βλέπετε λοιπόν οτι τά Διοσημεΐα, τά πάσης φύσεως Διοσημεΐα, δέν είναι παρα
μύθια, δπως δυστυχώς πολλοί άρχοντες τοΰ γραφείου καί τής περιστρεφόμενης πο
λυθρόνας ισχυρίζονται. Άλλά διά νά τά χρησιμοποιήσουμε πρέπει νά πάμε στό ύπαι
θρον διά παρατηρήσεις, νά βραχούμε, νά κρυο)σουμε, νά μελετήσουμε έκτός τών άλ
λων καί βιολογία και οχι μόνο χρήσιν πινάκΓον, δηλ. τυφλοσύρτης και ούδεμία γνώ
ση γιά τούς τοπικούς καιρικούς, κλιματολογικούς παράγοντας.

Κάτι είναι λοιπόν και ή Διοσημεία.
ΘΕΟΔ. ΜΑΛΔΟΓΙΑΝΝΗΣ

Ο ΕΜΟΤ ΚΑΙ ΤΑ "ΜΕΤΕΩΡΑ / /

Μιά άπ’ τις πνευματικές έπάλξεις στόν χώρο τής έλληνικής έπαρχίας, πού, πάνω άπό 30 
χρόνια άντιστέκεται στήν καταλυτική πίεση των ταραγμένων καιρών κα! τής αντανάκλασης 
τών νέων ειδώλων τής μεταπολεμικής ζωής, είναι δ ’Εκδρομικός κα! Μορφωτικός "Ομιλος 
Τρικάλων (Ε .Μ .Ο .Τ .). Ή  προσφορά του, τόσο στήν δημιουργία μιάς λαμπρής παρουσίας 
στήν πανελλήνια πνευματική ζωή, δσο καί στήν θεμελίωση τών αναγκαίων προϋποθέσεων 
γιά τήν άνάπτυξη ένός κλίματος κα! μιάς κατά τό δυνατόν αυτόνομης κουλτούρας μέ δική 
της ευθύνη κα! ρίζες άπ’ τήν ντόπια παράδοση και ιστορία, αποτελεί αναντίρρητα κεφάλαιο 
κα! υποδομή γιά τήν πόλη τών Τρικάλων. Είναι άπ’ τίς έπιτεύξεις έκεΐνες, πού, χάρη στήν 
θυσία καί τόν δυναμισμό λίγων πνευματικών ανθρώπων, ή πολιτιστική καί πνευματική γενι- 
κώτερα παράδοση, διαφύλαξε τήν έθνική μας φυσιογνωμία καί δίνει ακόμα τίς χλω
ρές ρίζες γιά τήν ελληνικότητα στίς εκφάνσεις τής σύγχρονης ζωής. ’Όχι μόνον δέν 
άποκόπηκε ή επαρχία άπ’ τόν εθνικό μας πολιτισμό, άλλά αύτή συνιστά κα! τήν δύναμη 
γιά τήν άνανέωσή μας μέσα στόν ευρύτερο χώρο τής υπερεθνικής κοινότητας τών λαών 
πού φέρει ό αιώνας μας. ’Έτσι, δ ΕΜ ΟΤ, μέ εκατοντάδες διαλέξεις, μέ εκθέσεις ζωγρα
φικής, μέ πνευματικές έκδηλώσεις πού συνδέονται μέ τήν ιστορική μνήμη καί μέ τήν παρά
δοση τοΰ τόπου, μέ τήν ένεργό επαφή καί γνωριμία τών πνευματικών άνθρώπων άπ’ δλη 

τήν Ελλάδα καί, προ παντός, μέ τήν έκδοση τοϋ περιοδικού «Μετέιορα», δπου συνεργάζον
ται, έκτός άπ’ τούς Θεσσαλούς, λογοτέχνες άπ’ δλη τήν χώρα, δημιούργησε μιά φωτεινή 
εστία και εδωσε μιά ξεχωριστή οντότητα γιά τόν τόπο του. Καί τό πολύτιμο αύτό εργο, πού 
ή σημασία του είναι δύσκολο νά άποτιμηθεί, φαίνεται πιό καλύτερα και στις πραγματικές 
διαστάσεις του, στόν απολογισμό τών τριάντα χρόνων τής δραστηριότητας τοΰ ΕΜΟΤ, πού 
δημοσιεύεται στά «Μετέωρα» (1075 καί 1976). Γι’ αύτό, πιστεύουμε πώς αποτελεί-πραγμα
τικά έναν σταθμό, πού δίνει τήν δυνατότητα καί γιά τήν αξιολόγηση αύτής τής προσφορά; 
κα! γιά τίς σωστές έκτιμήσεις, πού οφείλουν νά κάμουν οί άρμόδιοι γιά τήν υποστήριξη 
τέτοιων άθλων.

Σημειώνουμε, μέ τήν εύκαιρία αύτή τών τριάντα χρόνων τών «Μετεώρων» τήν μεγάλη 
τους προσφορά στόν χώρο τής έπαρχίας, συγχαίροντας κα! εύχόμενοι γιά τήν συνέχιση 
τής ωραίας πνευματικής τους πορείας τονίζοντας τήν τιμή πού οφείλεται σέ δσους έχουν 
τό βάρος κα! τήν ευθύνη γιά τό εργο αύτό, ξεχωριστά δέ στόν κ. ’ Λχιλλέα Καρανασιο, που, 
δπως είναι γνωστό, στάθηκε δ πρωτεργάτης καί ή ψυχή, άπό τήν άρχή, αυτής τής προσπά
θειας.

Δ. ΚΟΚΚΙΝΟΣ
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ΜΝΗΜΗ Μ ΙΧΑΗΛ Μ ΑΝ ΟΥ
Στίς 18 Νοεμβρίου, εκλεισαν τώρα τρία χρόνια, άπό τότε που ό Μιχ. Μάνος, 

μέ τόν βαρύ νόστο γιά τήν γενέθλια πατρίδα, τήν Βόρειο 'Ήπειρο, καί μέ τήν Ικα
νοποίηση γιά τήν πορεία τής « ’Ηπειρωτικής 'Εστίας», άφησε τόν μάταιο τούτο κό 
σμο, στήν μακρυνή δεύτερη πατρίδα του, τήν ’Αμερική. Σ ’ ολο τό διάστημα τών 
δεκαεφτά καί παραπάνω χρόνων, πού πέρασαν άπ’ τήν μετανάστευσή του, ώς τόν 
θάνατό του, έμεινε πάντα άπείραχτος άπ’ τήν λεηλασία, τήν άλλοτρίωση καί τόι» 
άποχρωματισμό, πού έπιβάλλει ή ζωή μέ τούς βαρείς νόμους της στήν πόλη τής 
Νέας Ύρκης. ’Έ τσι, δχι μονάχα δέν επαψε νά είναι ό ϊδιος άγνός πατριώτης καί 
ό άνήσυχος πνευματικός άνθρωπος, πού, κάτω άπ’ τό βάρος τών οικογενειακών υπο
χρεώσεων, άναγκάστηκε νά Αναζητήσει καλύτερη τύχη στήν ’Αμερική, άλλά καί πε- 
ρίμενε πάντα τήν ήμέρα —  πού, πράγματι, φαίνονταν τελευταία πώς δέν θά άρ- 
γοΰσε πολύ —  πού θά μπορούσε νά είναι έλεύθερος γιά νά μοιράζει τόν χρόνο άνά
μεσα στίς δυό πατρίδες. Ό  Μιχ. Μάνος, που τόσο δέθηκε μέ τήν 'ίδρυση τής « ’Η
πειρωτικής Ε στίας» καί πού τόσο πάσχισε, στά πρώτα πέντε χρόνια, γιά τήν 
πνευματική της όντότητα καί γιά τήν άνάπτυξή της γενικώτερα, κάνοντας εναν ά
θλο πού ξεφεύγει άπ’ τά μέτρα τής άνθρώπινης άντοχής καί πού ζητάει, προ παν
τός, τήν άψοσίωση καί τήν άνάλωση ένός ξεχωριστού άνθρώπου, εύτύχισε νά προσ
φέρει μιά ίίψιστη υπηρεσία στήν πατρίδα καί νά συνδέσει, κατ’ αυτόν τόν τρόπο, 
τό όνομά του μέ τήν ιστορία του τόπου μας. Γι’ αύτό, ή μνήμη του είναι πάντα μιά 
ζωντανή παρουσία άνάμεσά μας καί ή θητεία του £να κεφάλαιο που δέν ύπόκειται 
στήν φθορά τού χρόνου.

ΤΕΧΝΟΚΡΙΤΙΚΑ

ΜΙΑ Π ΡΩ ΤΟ ΤΥΠ Η  Ε Κ Θ Ε Σ Η  Τ Ο Υ  Θ. ΜΑΛΔΟΓΙΑΝΝΗ
«Π ΑΛΕΤΕΤΕ;» Κάτω απ’ αύτόν τόν υποβλητικά ερωτηματικό τίτλο, παρουσίασε τά 

εργα του στό φιλότεχνο κοινό τής ’Αθήνας, στήν αίθουσα εκθέσεων Γιάννη Σταθά, 6 Θεό
δωρος Μαλδογιάννης (άπό 15— 20 Νοεμβρίου 1976).

’ Αντικρύζοντας ό επισκέπτης, τά προιτότυπα δημιουργήματα τοΰ Ή πειρώτη καλλιτέχνη, 
ενοιωσε ξαφνικά νά μεταφέρεται άπό τό χώρο καί τό χρόνο τής οποίας άδιαφορίας του, στο 
χώρο καί στό χρόνο μιάς έσιοτερικής άναταραχής" έκεΐ πού ή συνείδηση κάτω άπό τήν έπή- 
ρεια τής άληθινής Τέχνης, οδηγείται στήν απόλι*τη εγρήγορση.

Τό ’Αθηναϊκό κοινό, γιά πρώτη φορά, ίσο)ς, έπισκέφτηκε μιά τόσο πρωτότυπη εκθεση.
Κι ένώ ό Μαλδογιάννης εχει εξασφαλίσει τό στοιχείο τής προιτοτυπίας, οΰτε θεματο- 

λογικά υστερεί. Βρίσκεται πάντα στήν {υπηρεσία τον άνθρώπου. Παρακολουθεί τό σφυγμό 
του, υπογραμμίζει τό άγχος του, σηκώνει άπό χάμου τήν πεσμένη του αξιοπρέπεια.

” Ας δοΰμε όμως, χωριστά τοΰτα τά στοιχεία τής πρωτοτυπίας καί τής άνθρωπιας. '

Ό  Μαλδογιάννης, χρησιμοποιεί σάν υλικό στήν τέχνη του, μέρος άπό κάτι όλοκληρω- 
μένο, είτε αύτό άποτελεϊ τέχνη άπό κάποιον άλλο, είτε δχι, γιά νά δημιουργήσει &τσι τό 
δικό του ο λ ο , μέσα στ άπλαίσια. μιάς άπόλυτα προσωπικής δημιουργίας.

Μέ τόν τρόπο αύτό, μιά άφίσσα, που εχει εκπληριόσει τήν εφήμερη άποστολή της καί 
δέν προκαλεΐ τό ενδιαφέρον σέ κανένα, παίρνει το')οα, μιά ξεχωριστή υπόσταση, σάν μέρος
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μιάς δημιουργίας άλλης. Γίνεται τό υποταγμένο υλικό, στή νομοτέλεια, μιάς καινούργιας 
σύνθεσης. Ό  Μαλδογιάννης, τοποθετώντας έπιδέξια τό χρώμα της, τό σχήμα της, μέσα 
στά δικά του διαγράμματα τά κάνει ν’ απολήγουν σ ’ ενα δημιούργημα προσωπικό, δπως 
και στήν περίπτωση πού θά χρησιμοποιούσε ό καλλιτέχνης υλικό ασχημάτιστο, άμορφο.

Μιά είδηση εφημερίδας, μέ τήν παρόρμηση τοΰ καλλιτέχνη, γιά πρωτότυπη δήμιους· 
γία, παίρνει τή θέση της έκεΐ πού τό σχέδιο κι ή εικόνα, ή ζωγραφική κι ή διακοσμητική, 
επιζητούν τή συνδρομή τού λόγου, εστω, τοϋ τυχαίου λόγου, γιά ν’ Απαρτίσουν ενα σύνολο, 
ποιητικής κι ανθρώπινης ύφής.

'Έ να ποίημα ή κα! μιά ολόκληρη ποιητική συλλογή, εμπιστεύονται τό Ανθρωπιστικό τους 
νόημα, στό πλαίσιο μιάς διακόσμησης, γιά νά βρει αύτή ή τελευταία τήν άποστολική δικαί- 
ιοση τής ύπαρξής της.

Έ τσ ι, ό Μαλδογιάννης, μαζί μέ τό δικό του μόχθο, Αξιοποιεϊ καί τό μόχθο κάθε άλ
λου, πού θά μπορούσε νά προσφέρει μέ τό εργο του, έπικουρικό υλικό στή φαντασία του, 
είτε αύτός ό άλλος είναι ό δημιουργός μιάς άφίσσας, είτε ό φτασμένος ποιητής, ειτε δ συν
τάκτης μιάς απλοϊκής είδησης.

"Ο,τι αφορά στό θεματολογικό μέρος, δπως κιόλας ειπώθηκε πιό πάνω, είναι τό γεγο
νός δτι ό Μαλδογιάννης δέν μένει αδρανής, στις Ανησυχίες καί τό άγχος τοΰ σημερινού 
άνθρώπου. Τό εργο του, τό θέλει ανθρώπινο. Θέμα του, ή παγκόσμια έπικαιρότητα.

Τ ά παιδιά πού πεθαίνουν άπ’ τήν πείνα στήν Αιθιοπία ή στή Μπιάφρα, δίνουν ύλικό 
στήν τέχνη του, τό σκελετό τους, τυλιγμένο στίς έφημερίδες.

Ή  προσπάθεια γιά εκφυλισμό τών νέων άπ’ τίς δυνάμεις τής Αντίδρασης, δέν περνά 
απαρατήρητη απ’ τό Μαλδογιάννη. Γι’ αύτό καί ξεχωρίζει μέ σαφήνεια στήν τέχνη, του τό 
σεξ άπ’ τό πορνό.

Ή  πώληση ένός νησιού έλλιινικοΰ, στόν Ακόρεστο πριαπισμό τών ξένων η ντόπιων πα- 
ραλήδων, γίνεται γιά τό Μαλδογιάννη, δπως δλα τ ’ άλλα, εργο τέχνης, προορισμένο νά ξυ
πνήσει τή συνείδηση.

Μιά συνείδηση συλλογική, πού νά μπορεί νά δώσει μέ τό ξύπνημα της, θετική απαντη- 
ση στό γενικό έρωτηματικό τίτλο αύτής τής εκθεσης:

—  Ναί, παλεύουμε!
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ

Η ΕΚΘΕΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ Μ Α Σ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
Ή  εκθεση Αρχιτεκτονικής μας κληρονομιάς, πού οργάνωσε, σέ πανελλήνια κλίμακα, τό 

Τεχνικό Επιμελητήριο Ε λλάδος καί πού, μέ τήν εύθύνη καί τήν φροντίδα τοΰ Τεχνικού ’Ε
πιμελητηρίου Ηπείρου, παρουσιάστηκε τόν Δεκέμβριο καί στήν πόλη μας, Αποτελεί πράγματι 
ενη  πολύ σημαντικό γεγονός. Δίνει τήν εύκαιρία γιά μιά περιήγηση, Απ’ τίς ρίζες τής φυ
λής ώς τίς ημέρες μας, Ανάμεσα Απ’ τά μνημεία καί τούς αιώνες, ό'χι μονάχα ώς έπιστη- 
μονική Αναφορά καί ιστορική μαρτυρία, άλλά —  πρό παντός —  ώς σώμα καί ώς συνέχεια 
φυσιογνωμίας ένός λαού, πού εδωσε τό πρώτο καί βασικό υπόστρωμα πολιτισμού. ’Έτσι, 
ώθεΐ στή σπουδή καί στή φιλοσόφηση τής Ανθρώπινης πορείας, γιά τήν παρουσία τοΰ Αν
θρώπου πάνω στόν πλανήτη, καί προσφέρει τή σύνδεσή μας μέ τούς σταθμούς καί μέ τίς 
διαψεύσεις τών πολιτισμών, πού προηγήθηκαν ώς τόν εκπληκτικόν τοΰτον αιώνα μας.

Πρόκειται γιά μιά παιδεία καί γιά μιά διεύρυνση στίς γνώσεις καί στήν ψυχή, γιομάτη 
Από ευαισθησία καί στοχασμό, κρατημένη στό φως καί στή σκιά τής φωτογραφίας, που δί
νει τά σκηνικά γιά τή φαντασία. Καί, μέ τή θαυμάσια οικονομία τοΰ ύπαινιγμοΰ, πού έχουν 
οί λιτοί τίτλοι, έρχονται πολυ κοντά στόν σύγχρονο θεατή, μέ εικόνες καί Αναφορές, οί και
ροί, καθώς καί ή πραγματικότητα, πού Αφήνουν οί καλοτνπωμένες καί σπάνιες φιοτογρα-

ί



φίες αύτής τής εκθεσης. Γιατί, ή επιλογή καί ή μέθοδος, ή κατάταξη καί ή έσωτερική ένό- 
τητα και ή ευρύτητα τής Αντιπροσώπευσης, πού χαρακτηρίζουν τήν δλη προσπάθεια, συνθέ
τουν πράγματι μιά αισθητική και διανοητική διασύνδεση, πού, μέ τίς προεκτάσεις —  άνάλο- 
γα μέ τόν θεατή —  δλοκληρώνουν μιά διαχρονική άποψη τής δρατής ιστορικής όντότητας 
τοΰ έλλαδικοΰ χώρου. Καί τό Αποτέλεσμα, πού ερχεται μέ τήν Ακαθόριστη υποβολή καί τήν 
διαφεύγουσα προέκταση, είναι Αναντίρρητα πολύ πιό μεγάλο Απ’ δ,τι μπορούμε νά τό έκτι- 
μήσουμε.

’ Γι’ αύτό, εκείνο πού θά είχε κανείς νά γράψει, είναι" κυρίως ή σύσταση, ή προτροπή καί 
ή Ανεπιφύλακτη Αναγνώριση γιά τή χρησιμότητα αύτής τής πρωτοβουλίας, πού τιμάει δσους 

τήν έμπνενστηκαν καί οσους τήν έκαμαν πραγματικότητα. Καί πιστεύουμε πώς είναι Ανάγκη, 
ή εκθεση αύτή νά γίνει προσιτή γιά όλες τίς πόλεις καί Αφετηρία γιά τή συνέχιση τής προσ
πάθειας.

’Απομένουν Ακόμα πολλά, στόν τομέα τής επαφής καί τής γνωριμίας, μέ τήν Μεγάλη 
Κληρονομιά μας, γιά τήν όποία ύπάρχει καί έξ ίσου ή μεγάλη εύθύνη μας.

ΑΗΜΟΣΘ. ΚΟ ΚΚΙΝ Ο Σ

ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

Σ ω κ ρ ά τ η  Κ α ρ ο ν τ ι ν ο ΰ :  «Σ Α 
ΡΑΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΘΕΑΤΡΟ»

Διαβάζοντας τά  τρία βιβλία - ντοκουμέν
τα «Σ αράντα  χρόνια θέατρο» τοΰ Σωκράτη 
Καραντινοΰ, είναι Αδύνατο νά μή θαυμά
σεις τήν υπέροχη Αγωνιστική διάθεση τοΰ 
άνθρίόπου, πού μέ φανατική λατρεία Αφιέ
ρωσε μιάν ολόκληρη ζιοή γιά τή δημιουρ
γία ένός καλύτερου θεάτρου στόν τόπο μας, 
γιά τήν προσφορά μιάς ύγιεινής πνευματι
κής καί καλλιτεχνικής τροφής στήν έπαρ- 
χία.

’ Αναφέρομαι περισσότερο στό τρίτο βι
βλίο τής σειράς «Σκαμπανεβάσματα Β ' 
194Λ— 1961», πού κυκλοφόρησε πρόσφατα.

Μαζί μέ τό θαυμασμό νοιώθεις καί μιά 
γεύση πίκρας γιά τή σκληρότητα τών Αν
θρώπων, πού θές Από ((θόνο καί ζήλεια, θές 
Από μικροψυχία καί συντηρητικό κοντο- 
φθολμισμό, τον στήνανε χίλια - δυό εμπό
δια στή δημιουργική του πορεία.

Εύκολα θά μπορούσε τότε νά νερώσει 
λίγο τό κρασί του, δπως τόν συμβούλευαν 
άλλωστε κολόβουλοι φίλοι καί νά στραφεί 
στόν εύκολο δρόμο τοΰ κέρδους καί τής εμ
πορικής έπιτυχίας. Ά λ λ ά  ό αγνός δάσκα
λος βέ λύγισε ούτε στιγμή καί δέ θέλησε 
ποτέ νά προδώσει τά  Ιδανικά του.

"Ετσι, πεισματικά καί μέ τήν Ιερή φλόγα

πού τόν έκαιγε μέσα του, τράβηξε τό δρό
μο τόν τραχύ τής τέχνης μέ Αγώνες καί 
στερήσεις καί κατατρεγμούς καί άδικες ε
πιθέσεις.

«Δ έ θά μιλήσω, λέει 6 ίδιος, γιά τίς τρο
μακτικές δυσκολίες πού συνάντησε (ή « ’Α τ
τική Σκηνή») άπό τήν πρώτη στιγμή τής 
ίδρυσής της' γιά τήν όργανοιμένη Αντίδρα
ση πού είχε ν’ Αντιμετο)πίσει Από έπίσημους 
κι’ Ανεπίσημους Ανθριόπους καί όργανι- 
νισμούς τοΰ θεάτρου μας μόνο καί μόνο 
γιατί ήθελε νά είναι ενα συγκρότημα νέ
ων, ενα θέατρο καθαυτό συνόλου». Καί πα
ρακάτω λέει: «θυμούμαι τή δυσκολία πού 
συναντήσαμε δταν επρεπε νά κλείσουμε θέ
ατρα στήν ’Επαρχία. Στερεότυπα οί έπιχει- 
ρηματίες μάς ροιτοΰσαν: ΓΓοιούς ?χετε;
Καί τό κυριώτερο: Τί θά πεϊ « ’Αττική Σκη
νή»; Βάλτε, γιά τό θεό , Ινα ονομα. Πές 
τε θίασος Καραντινοΰ, πριοταγωνιστής - 
πρωταγωνίστρια ό τάδε, ή τάδε! Φτάνει 
νά υπάρχει ενα δνομα. Ό  κόσμος θάρθεΐ 
νά δει τόν τάδε. Καί μάς Αρνιόντουσαν τά 
θέατρά τους έπειδή ελειπε Από τό πρό
γραμμά μας δ τάδε».

Ά λ λ ά  τό πιό καταπληκτικό είναι ή πα
ρακάτω μαρτυρία: «Στόν τελευταίο μας 
σταθμό, τήν ωραία καί μυριβόλο Χίο, δ 
που δλες οί ’ Α ρχές.μ α ς ύποδέχτrp:av μέ 
τόν πιό γκαρδιακό τρόπο, ό σεβασμιώνα-
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τος είχε τήν άτυχη έ'μπνευση νά μάς άπο- 
κηρύξει πριν άκόμα πατήσουμε τό πόδι μας 
στό ντ\σί. Τή Δευτέρα θά έφτανα στή Χίο 
γιά νά μιλήσου σέ μιά συγκέντρωση τοϋ 
Φιλοτεχνικοΰ "Ομίλου έκεΐ καί τήν Κυρια
κή, πρίν, οί ιερείς άπό τίς Εκκλησίες κι’ 
άπ’ τούς 'Ά μβω νες φοβέριζαν τους πι
στούς δχι δέ θά τούς κοινωνήσουν αν πάνε 
στό θέατρο πού ερχεται τήν άλλην εβδο
μάδα. Κι’ ό ίδιος ό Δεσπότης απείλησε τούς 
πιστούς μέ άφορισμό».

Αύτά τό 1957. Τριακόσια χρόνια νωρίτε
ρα κάτι παρόμοιο συνέβη καί στό Μολιέ- 
ρο —· Παράλληλος Βίος —  όταν εδινε πα
ραστάσεις μέ τό θίασό του σέ μιά Γαλλική 
Επαρχία καί ό Επίσκοπος είχε πεθάνει, ό 
άντικαταστάτης του £θεσε ορο πώς πρίν 
νά μπει στήν πόλη καί κάνει κατοχή τοϋ έ- 
πισκοπικοΰ θρόνου, επρεπε νά φυγουν οί 
θεατρίνοι πού έπαιζαν έκεΐ.

Τ ά συμπεράσματα μπορεί νά τά βγάλει 6 
καθένας.

*0 Καραντινός πικραίνεται, άλλά δέν α
ναχαιτίζεται. Συνεχίζει μέ τό ίδιο πάθος 
τή φο>τεινή πορεία του. Καί μιλάει μέ μιά 
θαυμαστή λατρεία καί μέ μιά μοναδική κα
τανόηση γιά τήν Επαρχία: «Βρήκαμε πρώ
τα καί κύρια ενα κοινό εξαίρετο, λέει. "Ε
να κοινό καλοπροαίρετο κι’ ωστόσο δύσκο
λο. "Ενα κοινό δύσπιστο, κουμπιομένο, πού 
δέ χαρίζει τή συμπάθειά του άπό πρίν, για
τί φοβάται μήν άλλη μιά φορά γελαστεί». 
Καί συνεχίζει παρακάτω: «Εκείνος (δηλα
δή ό επαρχιώτης) πάει στό θέατρο μέ τήν 
αγνότερη πρόθεση' άλλά καί μέ τίς μεγα
λύτερες απαιτήσεις, άπαιτήσεις πού τίς δη
μιουργεί ό'χι μόνο ή αγνότητα καί ή αι’ στη- 
ρότητά του, άλλά καί ή πολιικαιρη προσδο
κία του καί ή απολυτότητα τής απειρίας 
του, αν θέλετε. Βλέπετε αύτός δέν εχει 
πρόχειρα σημεία σύγκρισης καί συγκρίνει 
μέ τό απόλυτο πού δημιουργεί στή φαντα
σία του. Καί δέν εχει τό χάλασμα τοΰ έ- 
θισμοΰ καί τής ρουτίνας. Στήν προσμονή 
του σχεδιάζει μιάν εικόνα ιδεωδέστερη ά
πό κείνη που είναι σέ θέση νά τοΰ προσ-

Λ m /  9 _ * 9φερει η σύγχρονη πραγματικότητά γι αυ
τό άπογοητεύεται εύκολώτερα. Κι’ επειδή 
αυτό τό παθαίνει σ χ ε δ ό ν  κ ά θ ε  
φ ο ρ ά πού κινάει νά πάει στό θέατρο, 
φοβάται κάθε φορά πού τ ’ αποφασίζει καί

052

στέκετ’ έπιφυλαχτικός».
Καί πιό κάτω βροντοφωνάζει: «Πρέπει 

νά τό καταλάβουμε καλά, πώς Ελλάδα εί
ναι πρώτα ή Επαρχία καί ύστερα ή στενό
χωρη ’Αθήνα».

"Άφησα ν’ άκουστεΐ περισσότερο ό Λό
γος του ό στοχαστικός, ό προφητικός, γιά 
νά γνωρίσουμε καλύτερα τόν "Ανθρωπο καί 
τόν Καλλιτέχνη.

Ευτυχισμένο συναπάντημα. Τό ελληνικό 
θέατρο βρίσκει στόν Καραντινό τόν πιστυ 
φίλο, τόν άκούραστο ερευνητή, τόν πιό ι
δανικό σκαπανέα.

Διαθέτει εξοχες υποκριτικές ικανότητες, 
σκηνοθετική μαεστρία, ερευνητικό μυαλό, 
φιλοσοφημένη σκέψη, φαντασία κι αίσθαν- 
τική καρδιά.

Καί μέ τά έφόδια αύτά κάνει άναζητή- 
σεις γιά τήν άναβίωση τής άρχαίας κω
μωδίας καί τραγωδίας, μελετά τρόπους γιά 
τήν καλύτερη ερμηνεία τών Εύρωπαίων 
κλασσικών. ’Οργανώνει διαλέξεις, δίνει μα
θήματα σέ δημόσιες ομιλίες, γράφει δοκί
μια, μελέτες, άρθρα. Προσφέρει τίς πολύ
πλευρες γνώσεις του, τήν πλούσια έμπει- 
ρία του, τήν ικμάδα τής ψυχής του, δλα 
γιά τό θέατρο, αγόγγυστα, ανυστερόβουλα, 
μέ μιά άπέραντη άγάπη.

Αύτός είναι ό Σ  (οκράτης Καραντινός, έ
νας υπέροχος μαχητής, ενας άγνός ίδεο- 
λόγος τοϋ θεάτρου.

ΜΙΛΤΟΣ ΤΣΙΡΚΑΣ

★

G e o r g e s  B a r t h o u i l :  «ΠΑ
ΡΟΥΣ ΙΑΣΗ ΤΟΥ ΤΖΙΑΚΟΜΟ ΛΕΟ
ΡΑΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΘΕΑΤΡΟ» 
ΠΑΡΝΤΙ» (φιλολογική καί κριτική με
λέτη)

Ά πό τήν Avignon, τήν παλιά πόλη τής 
Γαλλίας, φίλος καλός τής « ’Ηπειρωτικής 
Ε στίας» καί μελετητής των γραμμάτων 
μας, ό διακεκριμένος καθηγητής τοΰ πα
νεπιστημίου της κ. Γεώργιος Μπαρτουΐλ, 
μας εστειλε τόν τελευταίο καιρό δύο βι
βλία πού έξέδωσε: α) Μία ποιητική συλ
λογή, πού ποιήματά της διαβάσαμε στό 
προηγούμενο τεύχος τής «Η.Ε.» καί χαρή- 
καμε τήν ποίηση τοΟ κ. Μπαρτουΐλ στήν

ί
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πραγματικά ωραία μετάφραση τού κ. Τ. 
Σιωμόπουλου. β) Τό άλλο βιβλίο του, 
εΤναι εργο φιλολογικά και κριτικό και έ- 
πιγράφεται «Παρουσίαση τοΰ Τζιάκομο 
Λεοττάρντι», μέ τό όποιο θ’ άσχοληθοΰμε 
στό παρόν σημείωμά μας.

*0 Τζιάκομο Λεοπάρντι, λίγο - πολύ 
εΤναι γνωστός και σ ’ έμάς έδώ στην Ε λ 
λάδα. Γνωρίζουμε, δτι είναι ό μεγάλος ’ Ι
ταλός ποιητής, ό έρημίτης τοΟ μεσαιωνι
κού πύργου στη μικρή ’ Ιταλική πόλη Ρε- 
κανάτι. Τό άτυχο παιδί μέ τή σωματική 
πάθηση, πού εζησε δλα τά χρόνια του κά
τω άπό τήν αυταρχική έπίβλεψη μιάς θρη
σκόληπτης τυρανικής μητέρας, τής κον- 
τέσσας Άδελαίδας, που θεωρούσε τήν ό- 
μορψιά, άληθινή δυστυχία και δέ λυπόνταν 
τά παιδιά πού πέθαιναν νέα, γιατί έ'τσι 
θά πήγαιναν άναμάρτητα στόν Παρά
δεισο.

Κι άκόμη γνωρίζουμε, πού άναζητοΰσε 
τή λύτρωση στις σπουδές, στό άκατα- 
πόνητο διάβασμα, στή μάθηση ξένων 
γλωσσών, στήν ποίηση, σέ μιά σειρά άπό 
άπόπειρες φυγής, ώς τή Ρώμη, τή Βολώ- 
νια, τή Φλωρεντία, τήν Πίζα και τή Νάπο- 
λη και σέ έ'ναν - δυό ερωτες, εως δτου πέ- 
θανε νέος άκμη σέ ήλικία 39 χρονών, στήν 
άγκαλιά τής άγαπημένης φίλης του Παυ- 
λίνας, άδερφής τού συγγραφέα Ρανέρι, 
μέ τους όποιους συνταξίδευε.

Είναι γιά μάς, δπως καί γιά δλο τόν
.  *  i  '  Λ  /  Α  » /κοσμο, ό ποιητης του πονου, του έρωτα 
καί του θανάτου, δπως μάς έρχονται πρό
χειρα στό νοΰ οί στίχοι του γιά τό φεγ
γάρι:

Μά σκοτεινό κα'ι ριγηλό μοΰ εφάνη 
νά ’ναι τό πρόσωπό που, άπό τό κλάμα 
πού άνάβρυζε στά μάτια μου, γιατί ’ταν 
ή ζωή μου όδυνηρή καί δέν Λλλάζρι, 
φεγγάρι άγαπημίνο ! .  . . .

Ό  κ. Μπαρτουΐλ δέ θέλησε νά προσθέ
σει άκόμη έ'να βιβλίο στή μεγάλη Λεοπαρ- 
ντιανή βιβλιογραφία, κάνοντας γιά μιά 
φορά άκόμη λόγο γιά τή ζωή τού ποιητή, 
πού είναι πρόσφορη γιά άφηγηματικές 
συγκινήσεις καί ρωμαντικές έξάρσεις.

Ό  συγγραφεύς, είναι φιλόλογος, μέ

βαθειά κατάρτιση καί γνώση τής ’ Ιταλι
κής Γραμματείας. Ξέρει τήν ιταλική 
γλώσσα σέ τέτοιο βαθμό, πού νά γράφει 
στίχους σ ’ αυτή καί τούς ’ίδιους νά τούς 
άντιπαραθέτει, σελίδα τή σελίδα, στή 
μητρική του. Μέ τά έψόδια αύτά, έπεδί- 
ωξε νά άνιχνεύσει τό χαρακτήρα αύτής 
τής έρμητικής καί βασανισμένης προσω
πικότητας πού είναι ό Τζιάκομο Λεοπάρ- 
ντι. Είναι μιά καθαρή έπιστημονική έργα
σία, πρωτότυπη, δύσκολη, άλλά ουσιαστι
κή καί χρήσιμη. Μάς τό λέει ό ίδιος ό 
συγγραφεύς στίς πρώτες σελίδες τής με
λέτης του: «Μιά κατά βάθος έ'ρευνα πού 
θά έρωτοΰσε, δπως κάνει ό γιατρός, γιά 
τό παρελθόν, τούς προγόνους τοΰ άρρω
στου. Θά προβληθεί ή άντίρρηση, δτι ό 
Λεοπάρντι δέν είναι νευρασθενής, δπως 
τόν εχει διακηρύξει ό ’ίδιος, χίλιες φορές, 
και ό εκπρόσωπος τών Λεομπαρντιανών 
κριτικών τής Σχολής τοΰ Μπίννι. Καί δ
μως ήταν άρρωστος. Πρώτα στό σώμα, 
κανένας δέ μπορεί νά τό άρνηθει, επειτα 
στά νεΰρα, δπως δλοι πού υποφέρουν άπό 
χρόνιες άρρώστειες. Πάντως, δπως κι’ άν 
εχει τό ζήτημα, μιά κριτική ερευνά τέ
τοιου είδους, θά επρεπε νά συνενώσει τίς 
διάφορες μορφές δραστηριότητας τής Λε- 
οπαρντιανής σκέψης. Στόν κάθε άνθρωπο, 
υπάρχει κάτι τό θεμελιακό, πού μένει ά- 
ναλλοίωτο, καί αύτό είναι ό τρόπος τής 
εύαισθησίας του· ή συγκινησιακή του δο
μή καί ή μορφή τής έκδήλωσής της. Αύτό 
πρέπει νά άναζητήσουμε καί χωρίς άμφι- 
βολία, άν μπορέσουμε καί βρούμε αύτή τή 
βάση, οί άντιψάσεις δέ θά μάς φαίνονται 
πλέον σάν μιά πλευρά άπό χαλασμένους 
τοίχους, σάν ενας σωρός άπό έρειπωμέ- 
νες πέτρες, βαλμένες χωρίς καμιά τάξη 
καί οπου δέ μπορεί κανείς νά άναγνωρίσει 
τή μορφή τοΰ κατεστραμμένου κτιρίου».

Καί που θά στηριχθεΐ αύτή ή ερευνά;
— "Εχουμε, μάς λέει ό συγγραφεύς, σάν 

μάρτυρες τά εργα του, άποσπασματικά δ
πως είναι. ’Ακόμη, θά βασισθοΰμε, στήν 
πρωταρχική δομή τού χαρακτήρα, πού εί
ναι αύτός ό ’ίδιος ό άνθρωπος, κάτω άπό 
τις διάφορες έκδηλώσεις, που χωρίς αύτή, 
τό εργο δέν θά υπήρχε.

Καί ό κ. Μπαρτουΐλ, όπλισμένος μέ αύ-



τή τήν έπιστημονική μέθοδο καί πιστεύ
οντας στίς Αναμφισβήτητες δυνατότητες 
της, έπιχειρεΐ νά έρμηνεύσει τόν άνθρω
πο και ποιητή Λεοπάρντι και νά τόν το
ποθετήσει μέσα στήν έποχή του, στις ιδέ
ες της και τις έπιδράσεις της.

Αύτό το Ανικανοποίητο πάθος τής φυ
γής, ή άμετρη φιλοδοξία, ό πεσσιμισμός, 
δέν είναι κάτι τό ιδιαίτερο πού συναντού
με μόνο στόν Λεοπάρντι. "Ολα αύτά τά 
συγκινησιακά στοιχεία και τίς ιδέες άκό
μη, συναντούμε στους Ευρωπαίους ποιη
τές έκείνης τής έποχής. Και ό κ. Μπαρ- 
τουΐλ, σύγχρονος Ευρωπαίος, μέ πλατειά 
γνώση τής Εύρωπαϊκής λογοτεχνίας, τού 
παρόντος και τού παρελθόντος, άντιπαρα- 
θέτει τά ποιητικά στοιχεία τά Υδια, πού
a r \ ' " «βρίσκονται στους ποιητές της εποχής του 
Λεοπάρντι: Στό Σατωμπριάν, στόν Ούγ- 
κώ, στό Μυσσέ, στό Λαμαρτίνο, στό Βινύ.

Ά π ό  τις έπϊ μέρους άναλύσεις τών ποι
ημάτων και τής συμβολικής τους, σημει
ώνουμε στή συνέχεια τής μελέτης, μιά έ
ξοχη άνάλυση γιά τό φεγγάρι καί τή ση
μασία πού κατέχει στόν ποιητικό συμβο
λισμό του ποιητή. ’ Επισημαίνουμε στό 
σημείο αύτό, τήν έπιστημονική μεθοδική 
διερεύνηση πού έπιχειρεΐ, τήν πειστικότη
τα του λόγου καί τήν ποιητική διάθεση 
που κυλάει τρυφερά, κάτω άπό τόν αυ
στηρό έπιστημονικό λόγο. Έπίσης, άπό 
τίς ωραιότερες σελίδες τού βιβλίου άνα- 
φέρομε άκόμη, έκεΐνες πού παρουσιάζουν, 
μέσα άπό τήν ποίηση, τίς ιδέες τοΰ Λεο- 
πάρντι γιά τόν "Ερωτα, τή σειρά τών 
συμβόλων πού χρησιμοποιεί καί τήν κλί
μακα τών αίσθημάτων στά όποια κινείται.

"Οσον άψορά γιά τό χαρακτήρα τού 
ποηιτή κα'ι τίς Ιδέες του, ό κ. Μπαρτουΐλ, 
£χει νά μάς προσφέρει πολλές καί ένδια- 
φέρουσες άπόψεις, πού φυσικά είναι άδύ- 
νατο σ ’ έμάς, μέσα στά όρια ένός σημειώ
ματος, νά τίς παρουσιάσουμε. "Α ς σημει
ώσουμε μόνο τό μίσος καί τήν περιφρόνη
ση πού αισθάνονταν ό Λεοπάρντι γιά 
τούς άνθρώπους τής δράσης —  ιδιαίτερα 
καταφέρεται κατά τοΰ Βύρωνα γιά τή θυ
σία του στό Μεσολόγγι ·—  καί τή συμ
πάθεια πού έτρεφε γιά τούς ποιητές πού 
έχουν τήν Ικανότητα νά περιψρονοΰν καί

«Μ
νά υποφέρουν (Δάντης, Άλφιέρι).
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Οί ιδέες του, είναι γέννημα τοΰ άντιφα- 
τικοΰ, έγωκεντρικοΰ καί Απαισιόδοξου χα
ρακτήρα: ΕΤναι κατά τής προόδου, τής 
μηχανοκρατίας. Έχθρός τών έμπορικών 
συναλλαγών, τής οικονομικής δραστηριό
τητας καί τών έξελίξεων στή ζωή. Συντη
ρητικός, άδιάφορος πολιτικά. Μάλιστα 
στά δυό του μεγάλα ποιήματα, τήν «Πα
λινωδία» καί τήν «Τζινέστρα» εκφράζεται 
δλη του ή περιφρόνηση γιά τόν αιώνα του.

‘ Ο Λεοπάρντι βλέπει τόν γύρω του κό
σμο άπό τή θέση τού ρωμαντικου, που 
νοιώθει τόν έαυτό του άνώτερο. Καί έπει- 
δή δέν τού άναγνωρίζουν αύτή τήν ύπερο- 
χή, άντιδρά μέ τήν περιφρόνηση πρός τό 
λαό, πού στό τέλος γίνεται οίκτος, οχι 
σάν χριστιανική άρετή, άλλά σάν έκδήλω- 
ση τού άνώτερου άνθρώπου πρός τό άν- 
θρώπινο κοπάδι.

Τέλος, μπορούμε νά συναντήσωμε σ ’ δ
λη τή ζωή καί τό εργο τοΰ ποιητή, τή ρω- 
μαντκιή μοναξιά, πού στήν έποχή μας, 
βέβαια, δέν εΤναι πλέον, προνόμιο τών με
γάλων ψυχών. Αύτή ή ποίηση, μ’ αύτά τά 
αισθήματα καί τις ιδέες πού περικλείει, 
δέ μπορεί νά διαβάζεται άπ’ δλους καί σ ’ 
δλες τις στιγμές τής ζωής τους. Γιατί 
βλάπτει, παρά ώφελεί.

Έδώ έχουμε νά κάνωμε μ’ εναν μεγαλο
φυή ποιητή, μέ μιά υπεραισθησία άκρό- 
τατη καί σπάνια δύναμη άναπόλησης. Καί 
δ,τι δημιουργεί είναι ενα σύμπαν ερημικό.

ΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑ Ι ΔΗΣ

★

ΔΥΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΣΚΟΠΕΥΤΕΣ (Γιάν
νης Λυμπερόπουλος καί "Αγγελος Κί- 
τσος)

Μεσα στόν ογχο  τών γραπτών, πού ξε
χύνονται κάθε χρόνο στήν Αγορά, ενα με
γάλο ποσοστό είναι λογοτεχνία καθαρή. ’Α
πό αύτά Αρκετά διαβάζονται ή απλώς Α
κούονται. "Οσοι δμως διαβάζονν ή άκούνε 
είναι λίγοι. Καί χαίρονται, χο>ρίς συχνά νά 
κατατοπίζονται σέ τίποτα μέ δ,τι εχει σχε- 
Γτη μέ τά ε ν  π ο σ ί, δηλαδή μέ τήν εν 
κινήσει ζωή. Γιατί ή λογοτεχνική παραγω
γή —  δέν λέω δημιουργία, γιατί τό δημι
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ουργία είναι μεγάλη λέξη και θυμίζει τους 
Πρωτοπλάστους καί τόν Δημιουργό, —  έ
χει σήμερα Ιδιαίτερα στους τομείς τής ποί
ησης, τοϋ θεάτρου καί τοΰ δοκιμίου τήν δι
κή της γλώσσα, πού δέν είναι πάντα προσι
τή στό πολύ κοινό, καί ετσι, σέ τελευταία 
άνάλυση, δέρει συχνά είς αέρα. Τό κακό 
είναι δτι άλλαξαν καί οί καιροί. Πάει ή έ
ποχή δπου έ γ ρ α φ α ν  μόνον οί φιλό
σοφοι καί οί λογοτέχνες. Τώρα, ή εφαρ
μοσμένη έπιστήμη, πού είναι ίσως ό πιό 
ζωντανός κλάδος τής άνθρώπινης δραστη
ριότητας, πλημμυρίζει τήν άγορά μέ βι
βλία καί περιοδικές έκδόσεις, καί χωρίς ε
παφή μέ αύτά δέν μπορούμε νά καταλά
βουμε τόν κόσμο μας. Γι’ αύτό πρέπει νά 
προσέχουμε, έμείς οί άνθρωποι, οί λεγό
μενοι τών Γραμμάτων, ίδιαίτερα εκείνες τίς 
έργασίες, πού μάς φέρνουν σέ κάποια έπα- 
φή μέ δ,τι δημιουργούν γύροι μας οί άλλες 
δραστηριότητες τοΰ Ανθρο>που, πού δέν έ
χουν βέβαια στενή έπαφή μέ τήν Λογοτε
χνία,'πού μέ τόν λόγο ομως εκφράζονται 
καί αύτές, άφοΰ άλλος τρόπος συνεννόη
σης μεταξύ μας δέν υπάρχει. Στόν τομέα 
τους δμως, δταν δηλαδή μιλάμε γιά οικι
σμό, γιά παραγωγή, γιά παιδεία, γιά οικο
νομία, έξοστρακίζονται καί οί ρωμαντισμοί, 
καί οί ποιητικές εικόνες, καί ή όμφαλοσκο- 
πία, καί οί νέοι τρόποι γραφής, γιατί έκεΐ 
χρειάζονται ή βραχνλογία καί ή σαφήνεια 
γιά νά προσελκυστή καί νά ώφεληθή ό Ανα
γνώστης. Νά δμως πού στούς καιρούς μας 
είναι Αναγκαία ή έπαφή μας αύτή μέ τόν 
γύρο) κόσμο. Δέν μπορούμε νά ζήσουμε Α
πομονωμένοι, σέ μιά Από τίς περιοχές τού 
πνευματικοΰ έπιστητοΰ, άν πράγματι θέλου
με νά νοιιόσουμε τόν κόσμό αύτό, καί νά 
τοΰ φανούμε χρήσιμοι, ίίπως χρήσιμος στέ
κεται αύτός γιά μάς. "Οσο στενεύει δ κύ
κλος τών διαφερόντο>ν μας, τόσο Ακρωτη
ριάζεται ή γνοιση μας, καί τόσο στενεύει 
τό μυα?.ό, πού είναι Ανάγκη πρωταρχική να 
είναι μυαλό τής εποχής μας καί οχι μυαλό 
νεκρών τώρα εποχών. Καί ή ίδια Ακόμη ε
πιστημονική ειδίκευση, πού δέν Αφήνει 
στούς έργάτες της τόν χρόνο πού Απαιτεί
ται γιά τό άνοιγμα πρός τόν γύροι κόσμο, 
τρέφει προσωπικότητες, πού είναι συχνά πο
λύ χρήσιμες στούς άλλους, αύτό δμως κά
ποτε μέ ζημία τοΰ δικού τους ανθρωπισμού,

άφού ή ένταση τής δικής τους δουλειάς 
τούς ξεκόβει άναγκαστικά Από τόν γύρω 
κόσμο. Γι’ αύτό είναι Ανάγκη, μέσα στήν 
δική μας περιοχή τών γραμμάτων νά Αντι
μαχόμαστε τήν μόνωση καί νά δίνουμε ι
διαίτερη προσοχή σέ κείνους τούς έλεύθε- 
ρους σκοπευτές τής συντεχνίας μας, πού 
σπάζοντας τά  περιθώρια τής καθαρής λο
γοτεχνίας, έχοντας δμως έπίσης δικό τους 
ύφος λογοτεχνικό, μπάζουν στήν περιοχή 
μας ίδέες καί γνώσεις, πού διευκολύνουν 
τήν πορεα μας σ ’ αύτόν τόν κόσμο. Δύο 
παλαιοί μου μαθητές στή Ζωσιμαία Σχολή 
άκολουθοΰν αύτή τή γραμμή μέσα στά 
γράμματα: 6 Γιάννης Λυμπερόπουλος καί ό 
"Αγγελος Κίτσος.

Ό  πρώτος, μάς μίλησε παλαιότερα γιά 
τό όρεινό χωριό τών περασμένων αιώνων, 
σέ κείμενα ώραΐα γραμμένα, μά πού π α 

τούν  π ά ν τ α  στό στέριο έδαφος τής Αλή
θειας. Δέν ξεκινάει Από διαθέσεις εξωπρα
γματικές. Δέν τό δίνει τό χωριό μέ διάθεση 
ρομαντική, δέν βιάζει δηλαδή τήν πραγμα
τικότητα. Μάς δείχνει νά άναδεύονται ρε
αλιστικά, μέσα σέ κείνες τίς μικρές παληές 
κοινωνίες, —  μέσα σ ’ ενα πραγματικά συγ
κινητικό συγκρότημα ήθικών άξιων καί συν
αισθηματικού πλούτου, πού τίς έτόνοννε 
στόν άγώνα τους γιά τήν ύπαρξη, σ ’ αύτό 
τό συγκρότημα πού μονάχο κίνησε τίς πέ
νες, πού ένδιαφέρθηκαν γιά τούς παληούς 
οικισμούς, —  καί πάθη Ασίγαστα, καί μι
κρότητες καί κακίες, πού δέν ελειπαν Ασφα
λώς στίς πριοτόγονες εκείνες κοινωνίες, δ
πως συμβαίνει μέ δλες τίς κοινι»νίες άπό 
τήν έποχή τοΰ Ά δ ά μ  εως σήμερα. Ό  Λυμ
περόπουλος μάς τά ελεγε αύτά στεγνά καί 
ώραΐα χο>ρίς γλυκασμούς καί έξάρσεις, καί 
Ιτσι μάς βοήθησε στό νά δούμε καλύτερα, 
ττιό ρεαλιστικά τόν κόσμο. Καί πιστεύο) δτι, 
δσο σωστότερα κατορθώσουμε νά ίδοΰμε 
τόν κόσμο τόν παληό, τόσο δυνατο>τερα θά 
Αξιολογήσουμε τόν κόσμο τόν δικό μας.

Τώρα τελευταία μάς φωτίζει τήν εξο> ά 
πό τήν Λογοτεχνία περιοχή ό ’’Αγγελος 
Κίτσος. Καί στό δεύτερο βιβλίο του: Ε π ι
κοινωνία καί Συζήτηση, υ παληός μου καί 
άγαπητός μαθητής παρουσιάζεται πρώτα - 
πρώτα σάν σωστός εργάτης τών γραμμά- 
τοιν, μέ τό κατάλληλο γιά τό θέμα πού τόν 
απασχολεί ύφος, δηλαδή μέ τήν σαφήνει,
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τήν άκρίβεια καί τήν λιτότητα τοΰ λόγου 
καθώς καί μέ τήν εξαντλητική ενημέρωσή 
του σχετικ άμε τό θέμα αύτό. Καί υστέρα, 
σάν χρήσιμος άνθρωπος, πού χ<·>ρίς νά άρ- 
νιέται τόν συναισθηματικό τόνο, μάς ανοί
γει, σέ μάς πού άπασχολεΐ ό λόγος σάν τέ
χνη, παράθυρα γιά νά βλέπουμε καί στήν 
περιοχή οπου ό λόγος είναι χρησιμότητα, 
άφοΰ διευκολύνει τήν επαφή μας μέ τούς 
άλλους Ανθρώπους. Ό  τίτλος τοϋ μικρού 
του βιβλίου τό λέει καθαρά. Καί τό περιε
χόμενο τό πετυχαίνει σωστά, άφοΰ στηρί
ζεται σέ πλούσια φερνή καί παράφερνα, 
στόν πλούτο δηλαδή τής ατομικής παρατή
ρησης, στήν εγκυψη, στά κατάλληλα κείμε
να καί στήν ορθή ταξινόμηση τοϋ υλικού.

ΙΙολύ θά ευχαριστηθώ αν οί δύο παλαι
οί μαθητές καί πνευματικοί φίλοι μοΰ δώ
σουν ξανά τήν ευκαιρία νά τούς διαβάσω 
σέ βιβλία άλλο τόσο χρήσιμα.

Α. ΓΕΡΟΝΤΙΚΟΣ

★

B U L L E T IN  A N A L T T IQ U E  DE B IB L I -  
O G R A P H IE  H E L L 6N IQ U E

Προσπάθειες γιά ενα έγκυρο βιβλιογρα
φικό δελτίο έχουν γίνει κατά καιρούς 
στόν τόπο μας είτε άπό κρατικούς φορείς 
είτε άπό ιδιώτες, χωρίς, δυστυχώς, ουσια
στικά Αποτελέσματα. Περιοδικές έκδόσεις 
τέτοιου είδους υπήρξαν άλλοτε βραχύβιες 
καί άλλοτε, άν έπέζησαν γιά περισσότε
ρον καιρό, ήταν άσυστηματοποίητες. Γι’ 
αύτό ή δουλειά που γίνεται στόν τομέα 
αύτό άπό τό Γαλλικό ’ Ινστιτούτο ’Αθηνών 
με τήν έκδοση τοΰ « ’Αναλυτικού Δελτίου 
τής 'Ελληνικής Βιβλιογραφίας», πού έπί 
χρόνια τώρα συνεχίζεται μέ συνέπεια, δέν 
είναι άπλώς άξιέπαινη, άλλά άξιοθαύμα- 
στη.

Τό βιβλιογραφικό αύτό δελτίο είναι πο
λύ σημαντικό γιά τά Γράμματά μας· εΤ
ναι ό καθρέφτης τής πνευματικής μας πα
ραγωγής. Στόν 32ο τόμο του, πού μόλις 
έκυκλοψόρησε, βιβλιογραφοΰνται τά βι
βλία καί τά περιοδικά πού είδαν τό φως 
τής δημοσιότητας στόν τόπο μας έντός 
τού 1971 και πού, φυσικά, εΤχαν σταλή

άπό τούς συγγραφείς τους ή τους έκδοτες 
τους στή σύνταξη τού Δελτίου (όδός Σί- 
να, 29) ώστε νά συμπεριληφθοΰν.

Μιά ματιά στό Δελτίο μάς δίνει μιά ει
κόνα τής έκδοτικής δροστηριότητας κατά 
τό 1971. "Ετσι, στό τμήμα τής Λογοτε
χνίας, κατά τό χρόνο αυτό, μαθαίνουμε 
δτι έκυκλοφρησαν 278 ποιητικές συλλο
γές, 26 ποιητικές ανθολογίες, 152 εργα 
πεζά, 52 θεατρικά, 2 βιβλία μέ δοκίμια, 
75 ιστορίες τής λογοτεχνίας καί κριτικές 
μελέτες καί 26 βιβλία γιά παιδιά.

Άλλά ή σύνταξη τού Δελτίου δέν άρ- 
κεΐται μόνο στήν άναγραφή τών τίτλων τών 
βιβλίων πού τής στέλνονται. Κάθε βιβλίο, 
άφοΰ ταξινομηθή ειδολογικά και άλψαβη- 
τικά κατά συγγραφέα, παρουσιάζεται καί 
άξιολογεΐται μέσα σέ λίγες γραμμές, φυ
σικά στή γαλλική γλώσσα. ’Έτσι ό άνα- 
γνώστης πού ένδιαφέρεται γιά ενα βιβλίο 
άλλά είτε τοΰ είναι άπρόσιτο είτε δέν έχει 
τόν καιρό νά τό διαβάση, ρίχνοντας μιά 
ματιά στό οίκείο λήμμα τοΰ Δελτίου, 
παίρνει μιά ίδέα τοΰ περιεχομένου του. 
Εΐναι δέ τόσο κατατοπιστικά γραμμένη ή 
παρουσίαση, ώστε πολλές φορές ν’ άποτε- 
λή και μιά υπεύθυνη κριτική.

★

’Α γ ά θ η ς  Ν ι κ ο κ ά β ο υ ρ α :  «Κ Ο Ρ- 
ΦΟΛΟΓΗΜΑΤΑ», Κέρκυρα, 1976

Δεκατεσσάρων λογιών εύοσμα ανθη κορ
φολόγησε άπό τό δμορφο νησί τών Κορ
φών ή άξια λογία κυρία Άγάθη Νικοκά
βουρα, καί μέ άγάπη καί χάρη τά τακτο
ποίησε σέ μιά ωραία ανθοδέσμη —  βιβλίο 
μέ τόν πολύ επιτυχημένο τίτλο «Κορφολο- 
γήματα». Τά ανθη αύτά, διαλέξεις καί άρ
θρα, πού ήταν σκορπισμένα σέ διάφορα έν
τυπα, τά χαιρόμαστε τώρα συγκεντρωμένα 
σέ εναν καλαίσθητο τόμο 130 σελίδων, πού 
τυπώθηκε στήν Κέρκυρα.

Τό πρώτο άρθρο - κορφολόγημα είναι μιά 
μεστή σέ νόημα καί λυρική σέ έκφραση ο
μιλία τής συγγραφέως πού μεταδόθηκε ά
πό τόν ραδιοσταθμό τών ’Αθηνών τόν Νο
έμβριο τοϋ 1940, μιά εποχή κρίσιμη γιά 
τήν πατρίδα μας. Τόν καιρό πού ό ιταμός 
κατακτητής απειλούσε τή χώρα μας, ή γέν

ι
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ναία Έλληνίδα ΰψωνε τή φωνή της νά δίό- 
ση κουράγιο στήν Κέρκυρα πού μας έδωσε 
τόν Καποδίστρια κα'ι τόν Μαβίλη. Τό δεύ
τερο κεφάλαιο τής συλλογής είναι ενα χρο
νικό άπό τήν εποποιία τοϋ ’40, μιά προ
σωπική μαρτυρία άπό τήν συγκέντρωση γιά 
τήν άνάγνωση τής τραγιοδίας «Σίβυλλα» 
τοϋ Σικελιανοΰ, άπό τόν ίδιον τόν ποιητή. 
’Ακολουθεί μιά έκτενής καί εμπεριστατω
μένη μελέτη μέ τίτλο « Ό  Παλαμας έλλη- 
νολάτρης», δπου αναλύεται ή πατριδολα
τρεία τοΰ μεγάλου μας βάρδου. Τά επόμε
να δύο κεφάλαια άναφέρονται στήν Κρήτη 
καί στόν Πολυλα.

Ό  έορτασμός τών εκατό χρόνων άπό τόν 
θάνατο τοϋ Σολωμοΰ εδωσε τήν εύκαιρία 
στήν κυρία Νικοκάβουρα νά γράψη μία ά
πό τίς πιό πρωτότυπες σολωμικές μελέτες 
μέ ττλο « Ό  Σολωμός καί ή Κέρκυρα». Βα
σισμένη στίς πηγές, ή συγγραφεύς μας μι
λάει δχι μόνο γιά τήν ποιητική παραγωγή 
τοϋ Σολωμοΰ πού πραγματοποιήθηκε άπό τό 
1828 πού ό ποιητής έγκαταστάθηκε στό νη
σί τών Φαιάκων, άλλά καί γιά τήν κοινω
νική του ζωή, σκιαγραφώντας ετσι καί τόν 
χαρακτήρα του.

Τά ύπόλοιπα κεφάλαια τοΰ βιβλίου περι
λαμβάνουν έργασίες γιά τή Λευκάδα, τούς 
εθνικούς μας θησαυρούς στή Βενετία, γιά 
τή βιβλιοθήκη τοΰ Νάκη Πιέρη, πού δωρή- 
θηκε στήν ’Αναγνωστική Εταιρία Κέρκυ
ρας καί άποτελεί σημαντικότατο άπόκτημα 
γιά τήν Ίόνιο ’Ακαδημία καί τόν ιδρυτή 
της λόρδο Γκίλφορντ καθώς καί γιά τό 
κτίσμα Φλαγγίνη στόν ’Ανεμόμυλο τής 
Κέρκυρας, πού κηρύχτηκε μνημείο διατη
ρητέο ύστερα άπό προσπάθειες τής δραστή
ριας ’Αναγνωστικής Εταιρίας, κ.ά.

Τό βιβλίο τής κυρίας Νικοκάβουρα, 
γραμμένο σέ μιά γλαφυρή δημοτική, ραφι- 
ναρισμένη δπως ή δημοτική τής Επτανη
σιακής Σχολής, διαβάζεται πολύ ευχάριστα.

★

Κ. Μ η τ σ ά κ η :  «Ο ΟΜΗΡΟΣ ΣΤΗ
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ». 
’Αθήνα, 1976.

Σύντομη, λιτή, άλλά περιεκτική ή νέα με
λέτη τοΰ καθηγητή κ. Κ. Μητσάκη. Ή  τύ
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χη τοΰ ‘ Ομήρου κατά τούς βυζαντινούς 
χρόνους δέν μάς είναι πολύ γνωστή, άλλά 
γιά τό διάστημα πού καλύπτει ή νέα ελλη
νική λογοτεχνία πολλά μαθαίνουμε γιά τίς 
διασκευές, τίς παραφράσεις καί τίς μετα
φράσεις τοΰ πατέρα τής ποιήσεως χάρις 
στό ωραίο βιβλιαράκι τοΰ κ. Μητσάκηι.

"Ετσι, κατ άτόν 14ο αΙώνα βλέπουμε δτι 
γράφτηκαν 3— 4 εργα, παραφράσεις ή ελεύ
θερες διασκευές τοΰ 'Ομήρου, ή «Ίλιάδα» 
άπό τόν Κωνσταντίνο Έρμονιακό, σέ τρο
χαϊκούς δσύλλαβους στίχους, ό «Πόλεμος 
τής Τρωάδος», μακρότατο Ιδσύλλαβο ιαμ
βικό στιχούργημα άγνωστου ποιητοΰ βασι
σμένο σέ δυτικό πρότυπο, ή «Άχιλληίδα», 
έρωτικό μυθιστόρημα, άγνωστου έπίσης ποι- 
ητοΰ, πού εχει άντλήσει άπό τήν χρονογρα
φία τοΰ Μανασσή, κ.ά.

Ά π ό  τόν 15ο αιώνα καί δώθε δλο καί 
πυκνώνουν οί λόγιοι πού καταπιάνονται μέ 
τή μετάφραση τοΰ ‘Ομήρου, ώστε δ κατά
λογός τους νά φτάνη μέχρι τίς μέρες μας 
στούς είκοσι περίπου. Ή  πρώτη γνωστή 
πεζή μετάφραση τής «Ίλιάδας», μάς πλη
ροφορεί ό συγγραφέας, εγινε άπό τόν Θεό
δωρο Γαζή στά μέσα τοΰ 15ου αί. καί έκ- 
δόθηκε πολύ άργότερα (1811) στή Φλω
ρεντία. Αύτή άκολουθήθηκε άπό τήν εμμε- 
τρητοΰ Νικόλαου Λουκάνη. ’Άλλοι λόγοι πού 
δοκίμασαν νά μεταφράσουν τόν "Ομηρο 
ήταν ό Γεώργιος Ρουσιάδης (1817), καί ό 
Νεόφυτος Δούκας (1835).

Αποσπάσματα στίχιον τοΰ 'Ομήρου μετέ
φρασαν, άνάμεσα στά πιό γνοίστά όνόμα- 
τα τής λογοτεχνίας μας, ό Σολωμός, ό 
Κάλβος, δ Χριστόπουλος, ό Τανταλίδης, ό 
Ά .  Ρ . Ραγκαβής, δ Μαρκορας καί δ Βι- 
κέλας. Ά λ λ ά  ώ ς κλασικοί μεταφραστές τοΰ 
Ό μηρου θεωρονΰται δ Πολυλάς, δ Πάλλης 
καί δ Έφταλιο'νιης. *Η τελειότερη, ομως, 
μεταφραστική δουλειά στόν "Ομηρο εγινε 
άπό τή συνεργασία δύο μεγάλων μορφών 
τών Γραμμάτων μας, τοϋ Καζαντζάκη καί 
τοΰ Κακριδή.

Στό τελευταίο κεφάλαιο τής μελέτης του 
δ κ. Μητσάκης άσχολεΐται μέ τό πώς είδαν 
οί νεώτεροι λογοτέχνες μας εναν άπό τούς 
δμηρικούς χαρακτήρες, τήν Ελένη, καί πα
ραθέτει χαρακτηριστικά άποσπάσματα ποιη
μάτων τοΰ Παλαμα, Σικελιανοΰ, Καζαντζά
κη, Σεφέρη, Έλύτη, Ρίτσου καί Σινόποο-
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λου γιά τή μορφή αύτή - σύμβολο.
*Η μελέτη τού κ. Μητσάκη τελειώνει μέ 

ερευνητικές σημειώσεις καί μέ ευρετήριο 
προσώπων καί πραγμάτων. Δέν υπάρχει Αμ
φιβολία οτι ή εργασία αύτή είναι πρωτότυ
πη καί καλύπτει ένα κενό στήν έλληνική 
βιβλιογραφία.

ΠΑΝΟΣ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ

‘ Ε λ έ ν η ς  Τ σ  ι κ ρ ι τ έ a —  X ω - 
ρ ε ά ν θ η: «ΕΝΘΕΑ ΝΕΚΥΩΝ».
Ποιητική συλλογή. ’Αθήνα, 1976.

’Επιγραμματική καί πυκνή στήν ουσία 
εΤναι ή ποίηση πού μάς δίνει μέ τήν τρί
τη αυτή ποιητική συλλογή ή Ε.Χ. Τίς δυό 
προηγούμενες («Λίγα Λουλούδια», 1963 
καί «Πολιόχνη», 1965) δέν ετυχε νά τίς 
διαβάσουμε. 'Η νεώτερη, μέ τόν άρχαιό- 
πρεπο συμβολικό τίτλο, ομολογούμε μάς 
κατέκτησε. ’Αξίζει νά σταθούμε σ ’ αύτούς

\ r > \ > λ λ \ λτους στίχους, με τή λιτή μορφή και τή 
βιβλική έπιβλητικότητα, πού δονοΰνται ά
τια £να εσώψυχο θρησκευτικό πάθος, μέ 
φιλοσοφική ένατένιση και πολλή συντρι
βή. «Κύριε έκέκραξα πρός Σέ /  μες στή 
βαθειά σιωπή τών αιώνων». Δέηση κι επί
κληση τοΰ άνθρώπου, άλλά καί κατηγορώ 
ένάντια στόν ίδιον έαυτό του, δημιουργό 
τής έγκόσμιας μοίρας του, καί υπεύθυνο 
γιά τή σκληρότητα τής έποχής του. Ή  ά- 
πεικόνιση τής σύγχρονης άγωνίας. « ’Ανα
καλύψαμε στό δάκρυ τή ζωή». Χάσαμε τής 
χαράς τήν αίσθηση, τής αγνότητας τήν ά- 
ρετή. «Έφρύαξαν τά "Εθνη τοϋ Κυρίου... 
Πάλιν ή Βάτος φλέγεται». Γιά πόσες φο
ρές καί γιά πόσους αιώνες ό άνθρωπος θά 
στροβιλίζεται στή δίνη τών παθών του, 
θύτης καί θΰμα, ξεχνώντας πάντα τά Θεία 
τοΰ Λόγου Του Ρήματα; « ’Ανέκφραστα τά 
κρίματά μου Κύριε /  κάτω άπό τή σκέπη 
τής μεγαλοσύνης σου». ’Αναφορές σέ πε
ρασμένα, συσχετισμένα μέ τωρινά. ’Ανα
κύκληση τών καιρών στήν άλυσίδα τών 
γεγονότων. Βαθειές ιστορικές μνήμες, μέ 
τά πλήθη τών άδικοσκοτωμένων. «ΕΝΘΕΑ 
ΝΕΚΥΩΝ» ναί «πλήθη νεκρών». «Σφαγής 
πανηγύρια» λέει ό στίχος της, που σ ’ αυ

τά ή Ρωμιοσύνη δίνει πολύν φόρον αίμα
τος, γιά νά κρατηθεί όρθή, περήφανη, ά- 
λώβητη. Ή  δύναμη τής Φυλής καί τής τι
μής οί άγώνες. «’Ίτε  παΐδες 'Ελλήνων /  
νΰν υπέρ πάντων άγών».

Σέ πολλά ποιήματα βάζει γιά μότο 
ψαλμούς τού Δαυίδ, στίχους άπό τόν Ο
μηρο κι άπό τά Δημοτικά Τραγούδια, πού 
σχετίζονται μέ τό περιεχόμενο, κι έναρμο- 
νίζονται μέ τήν πνοή καί τήν ιδέα. Στό 
βιβλίο ύπάρχουν καί ποιήματα, έμπνευσμέ- 
να άπό τοπία καί χώρες, στά όποια μέ 
λίγες πινελιές, ζωγραφίζεται ή σύγχρονη 
εικόνα. «Τό Λονδίνο άπέραντο /  καυσαέ
ρια κι ύγρασία πολλή». Είναι πίνακες χω
ρίς κορνίζα καί φανταχτερά χρώματα, Μιά 
γραμμή χαράζεται, μιά φωνή υψώνεται 
πρός τόν «Κύριον τών έλπίδων καί τών 
στεναγμών...»

Τ ά σ ο υ  Π α π ά :  «ΣΤΗ ΣΚΙΑ ΤΟΥ
ΑΙΓΟΚΕΡΩ». Ποιήματα. ’Αθήνα 1976.

Μιά νέα προσφορά στήν ποίηση, είναι ή 
πρόσφατη συλλογή τοϋ γνωστού ποιητή Τά
σου Παπά. Τό τέταρτο κατά σειρά βιβλίο 
του. Κάθε νέα παρουσία του, είναι πάντα 
ενδιαφέρουσα, άνανειομένη κι απόλυτα προ
σωπική. Είναι αύτό πού τόν καθιέρωσε καί 
τόν ξεχωρίζει. ’Ακολουθεί μέ συνέπεια εί
κοσι χρόνια τώρα τή γραμμή πού χάραξε 
άπό τήν αρχή, μέ μιά ζεστή συγκινημένη 
φωνή, κι άδρό κρουστό στίχο. Μιά δική του 
κατάκτηση, μέσα στόν ποιητικό χώρο, δπου 
δ στίχος τής παράδοσης συνυφαίνεται μέ 
τή νεώτερη ποίηση. Μιά σφιχτοδεμένη σύ
ζευξη, αρμονικά, παλαιότερων καί "νέο>ν 
στοιχείων. Καί μάλιστα άπό τά πιό ουσιώ
δη, μέσα στό πνεύμα καί τό κλίμα τής σύγ
χρονης έποχής. Θαθελα τώρα -— οσο κι αν 
είναι «τοΐς πάσι γνωστά» ·— νά άναφερθώ 
αναδρομικά, σύντομα, άπό τήν άρχή, αύτής 
τής ποιητικής πορείας, δπως τά εχει κα
ταγράψει ή μνήμη μου. Τό 1946 κυκλοφόρη
σε τήν πρώτη συλλογή «Φώτα στή θύελ
λα», Ποίηση μεστή, ώριμη, που πέρασε Α
παρατήρητη, άπό τήν κουμπωμένη κριτική. 
Ποιος νά προσέξη ενα πρώτο βιβλίο, οσο

i
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κι αν αύτό είναι υπολογίσιμο. ’Έπειτα τυ
πώθηκε —  ξάφνιασμα γενικό —  «Τά τρα
γούδια τοΰ Παθανάρες» (1948), σάν με
τάφραση δήθεν άπό τά 'Ισπανικά, κάποιου 
«Παθανάρες». Θά ήταν σπουδαίος —  ποΰ 
νά τόν ξέρουμε έμείς έδώ —  άφοΰ γράφει 
τέτοια ποιήματα. Τί σπανιόλικη φλόγα, τί 
εξωτισμός, τί στίχος γεροδεμένος. Κι έρ
χονταν ολόισια από τή χώρα τής άρένας 
κι άτόφια μεταφυτεύονταν μέ τή δική μας 
γλώσσα, στό δικό ιιας χώμα. Ποιός καί 
ποιός νά τά έγκωμιάση. Κι οταν κόπασε ό 
θαυμασμός, έσκασε ή ποιητική βόμβα. Ό  
«μεταφραστής» .άπεκάλυψε τήν άλήθεια 
Δέν ύπήρχε κανένας «Παθανάρες» καί τά 
ποιήματα ήταν δικά του, αυθεντικά, πρω
τότυπα. Γελάσαμε μέ τήν πεπονόφλουδα. 
Καλ,ό ήταν. Περιμέναμε τή συνέχεια, ποΰ 
θά τόν δικαιώση καί θά τόν επιβάλλει. Κι 
ετσι ι-γινε. Μετά έξέδωσε τή συλλογή «Με
σημβρινός» (1960), ποΰ έπάξια καί δίκαια 
τιμήθηκε μέ τό βραβείο τών «Δίόδεκα».

Τώρα χαιρόμαστε τή νεοιτερη συλλογή 
μέ τόν τίτλο πού άναφέραμε. Χωρίζεται σέ 
πέντε μέρη. « Σ τ ή  σκιά τοϋ Αίγόκερω», 
« ’Απομυθοποίηση», «Εφιάλτης», «Γραμμέ
να στόν τοίχο», « ’Επίλογος». ’ Αλλα είναι 
γραμμένα μέ μέτρα καί ρίμα καί άλλα έ- 
λευθερόστιχα. Αύτό ώς πρός τή μορφή, πού 
πάντα δένεται οργανικά μέ τήν ούσία. Κά
θε στίχος εχει δική του υποβλητική δύναμη 
καί μέσα του υποβόσκει τό πάθος. Πάθος 
γιά τήν ποίηση, τήν έλευθερία, τή δίκαιο- 
πύνη, τόν άνθρωπο. Στίχος κοφτός καί καυ
τός. «Νά πώ τό λόγο μου /  μόνο ενα λόγο... 
δίψα άπό τά ραγισμένα χείλη τής γενιάς 
μου /  Έλευθερία». Κι είναι ό λόγος του 
τροχισμένος στήν κόψη τής πέτρας. Είκό
νες μεγαλόπρεπες, λυρική έξαρση, άλληγο- 
ρία πού ιριδίζει, επενεργεί άμεσα, γοητεύει, 
δονεί τήν ψυχή. Περνάει άπό τοΰ μύθοο 
τίς περιοχές, κι άπό τής ζωής τά ματω
μένα μονοπάτια. «Λεύτερος είν’ ό κύκλος 
πού άδερφώνει...». ’Έχεις τήν αίσθηση τής 
άπεραντωσύνης,κι ολης τής γής τίς άγω- 
νίες.

«Πέρ’ άπ’ τούς τροπικούς. Ή  μνήμη
[έκείνη

πού χαραδρώνει τό αίμα —  έφιαλ-

[τική
κοιλάδα τής φυγής σου —  εχει βα

θύνει
σάν μιά πληγή τή γή σου —  δλη τή

[γή»

Τά δράματα τοΰ ποιητή είναι πολλά κι 
δ καημός γιά τήν ύλοποίησή τους μεγάλος. 
Έ δώ  άναπλάθονται καί ντύνονται τό πά
θος καί τήν αίγλη τοΰ ποίησης.

ΧΡΥΣΑΝΘΗ Ζ ΙΤ Σ Α ΙΑ

Τ ά κ η  Π.  Γ κ ο σ ι ο π ο ύ λ ο υ
( Σ τ έ φ α ν ο υ  Χ ρ υ σ ο ύ ) :
«Η ΣΟΝΑΤΑ ΤΗΣ ΣΙΩ Π Η Σ). Ποιη-
ματα. Θεσσαλονίκη, 1976.

...Καί υπάρχει, είναι πέρα άπό τήν ό- 
. [μίχλη*

τώρα τό βλέπω’ εχει μετουσιωθεϊ, εγινε
[φ ώς,

—  μπήκε στήν περιοχή τής διάρκειας
[πλέον —

έρωτας πού μοΰ άνήκει, άγγελος πού
- [σφράγισε

τόν πόνο στόν λαβύρινθο τής μονα
ξ ιά ς . ..

Δέν εΤναι ό ποιητής τό όν πού ερχεται 
άπό τό μέγα παρελθόν νά μελωδήσει μέ 
βυζαντινό πάθος τόν πύρινο πόνο, άλλά 
ή ούσία τού μή δντος που άνεβαίνει μέ 
τήν κλίμακα τής άγάπης τήν ούράνια τά
ξη γιά νά μή χάσει στό φωτοβόλο γαλάζιο 
δραμα τήν κιβωτό τής παρουσίας. "Ετσι 
ό λόγος τής μνήμης γίνεται ό κραδασμός 
του φωτός τού παρόντος.

Ή  ποίηση τού Τ. Γκοσ., λουσμένη στήν 
ήχοπηγή τής άρμονίας καί όλοκληρωμένη 
στό φώς άνοίγει τά πέπλα τού μικρόκο- 
σμου γιά νά κυλήσει στά ήράνθεμα ή 
προσευχή ευλογία Θεού, πού συνεχώς σω
παίνει γιά νά μή ραγίσει τή γαλήνη τών 
ψυχών.

Ό  στίχος μέ πληθωρικές συχνότητες, 
δέν μένει ό ζωγραφισμένος μουσικά τών 
ιδεών συνοδίτης, μά έξακτινώνεται δ’άλο
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γος έσωτερικός, πού φανερώνει τή μυστική 
θύρα γιά νά περάσεις, σιωπή και δημιουρ
γία άντάμα, τά σύνορα τοΟ μέλλοντος.

Λεν είναι μόνο 6 πόθος τοΰ αιωνίου 
kai τής άκεραιότητος ή άναζήτηση στήν 
εικόνα τοϋ άγγέλου που σβήνει τόν θά
νατο, άλλά και ή λατρεία τής πάτριας 
γής, σάν γίνεται ευφρόσυνη λυρική στιγ
μή, μέ τήν μελωδική του ποιητή άνάσα:

...Πίσω άπ* τίς ομίχλες τοϋ Φθινοπώ
ρ ο υ

ζοΰνε ot χορεύτριες της πίστης 
και τραγουδούν γιά τήν προφητική 
διάσταση τής ποιητικής τέχνης 
πού διδάσκουν οί άγριοτριανταφυλλιές

[σου.

Εϊναι ή έμπνευση — - τροφός δημιουρ
γών —  τανισμένη στήν άσπίδα του φυλε
τικού χώρου, τής μοίρας ό συντονιστής 
πάνω στούς φθόγγους καί τά χρώματα 
που Ιστορούν τή γύρη τών μηλανθιών καί 
τής άγάπης τους άτραπούς, έκεΐ άκριβώς, 
δπου λικνίζονται οί νεράιδες καί οί Μού
σες όριοθετοΟν τήν μαγεία στό τραγούδι 
του άνθρώπου.

Ή  συνομιλία τών ψυχών μέ τής φλεγό- 
γόμενης μούσας τήν μυστική σιωπή, άνα- 
δεικνυει τόν Τάκη Γκοσιόπουλο, άξιο μύ
στη, άφιερωμένον στήν λατρεία τής άλη- 
θινής Τέχνης. ΕΤναι ό έλληνολάτρης ποι
ητής που βυζαίνει του όρφισμοΰ τόν πρω- 
τοπυρήνα, γιά νά άνθίσει ό λόγος του 
χερουβική καταβασία μέσα στή μουσική 
πανδαισία των ξωτικών και τήν κρυφή μυ
σταγωγία βυζαντινής μακρόσυρτης μονο
φωνίας.

Καί δικαιώνει τήν προσφορά στά γράμ
ματα τοΰ 'ίδιου του ποιητή ό μυστικόθω- 
ρος προορισμός, ώς άποκαλυπτεται μέ 
τής σιωπής τήν Σονάτα, παλμός λυρικών 
στιγμών στήν καρδιά τοΟ μέλλοντος:

Δέν είναι δνειρο θολό καί μήτε μοιά
ζ ε ι  παραμύθι 

πώς ή όμορφιά πού επλασε στό νοϋ δ
[ποιητής

νεράιδα, ήλθε μιά νυχτιά μαζί του ά-
[πεκοιμήθη

κι £γινε Μοΰσα του αυτή κι αύτός
[προσκυνητής.

Ή  λ ί α Β ε ζ δ ρ ε β ά ν η :  «ΠΕ
ΤΡΟΣ ΜΠΕΜΠΗΣ». ’ Ιωάννινα, 1976.

Ό  ’ί^πειρώτης λόγιος, δημοσιογράφος 
καί συγγραφέας πολιτικών κειμένων πού ά- 
νασαίνουν τόν παλμό τής έλληνικής έπαρ
χίας κ. Ή λίας Βεζδρεβάνης, έκυκλοφόρη- 
σε μιά, άφιερωμένη στήν προσιοπικότητα 
το ΰάειμνήστου ίΠέτρου Μπάμπη, άγνοΰ 
μαχητή, πολιτικού καί μεγάλου διακόνου 
τής έμπρακτης άλληλεγγύης, πολιτικοϊστο- 
ρική του έργασία, καρπός πολύχρονης καί 
ενδελεχούς ερευνάς. Τό πόνημα εμπεριέ
χει ολα τά κρίσιμα στοιχεία πού συνθέτουν 
μιά πλήρη ιστορική μονογραφία. Γεγονότα 
καί καταστάσεις, δράση καί συνεχή άγω- 
νιστικότητα γιά τό κοινωνικό σύνολο, σκια- 
γραφοΰνται στόν χώρο τής Μεγάλης ’Ιδέ
ας ετσι πού ό άναγνώστης μαζί με τήν άν- 
τικειμενικότητα τών ιστορούμενων, ευλαβι
κά στέκεται στή μνήμη τοΰ Ήπειρώτη ά- 
γωνιστή. Καί αύτός ίσως είναι ό μοναδικός 
σκοπός τής κρινομένης συγγραφής: ή οικεί
ωση μέ τήν φωτεινότητα δσων θετικά συν
έβαλαν στήν έδραίωση τοΰ άνθρωπισμοΰ, 
στήν πολυτάραχη καί πολυκύμαντη πολιτι
κή μας παρουσία. Καί ή δίκαιη άναγνώρι- 
ση τής προσωπικής τών άξιων πρωταγωνι
στών συμβολής. Γιατί όπως καί δ ίδιος δ 
συγγραφέας ομολογεί.’ « Σ ’ αυτούς πού μέ 
αυταπάρνηση διαθέτουν ολόκληρη τή ζωή 
τους γιά τούς συνανθρώπους τους καί χά
νουν τό παρόν, άνήκει τό μέλλον, ή αθα
νασία, ή δόξα !».

Καί δ Π. Μπέμπης ΰπήρξεν ή δόξα τής 
Θεσπρωτικής γής.

Ά π ό  τα πλούσια βιογραφικά στοιχεία 
πού παραθέτει ό συγγραφέας, θά μνημο
νεύσουμε μόνο τό  πιό σημαντικά:

Τό 1910, δ ιατρός γίνεται πρόεδρος τής 
Έλληνικής Κοινότητος Δορυλαίου (Έσκή - 
Σ εχίρ ), άπ’ οπου φεύγει τό 1914 διωκόμε
νος άπ’ τούς Νεότουρκους γιά τήν μεγά
λη έθνική του δραστηριότητα.

’Εγκαταστάθηκε στή γενέτειρα Τσαμαν- 
τά γιά νά γίνει σέ μικρό χρονικό διάστη
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μα ή πρώτη πολιτική φυσιογνωμία τής Θε
σπρωτίας. Είναι μόλις 35 ετών. ’ Απ’ τό ξε 
κίνημά του, τόν βρίσκομε στό στρατόπεδο 
τοΰ Μεγάλου ’Εθνάρχου Ελευθερίου Βενι- 
ζέλου. «Ποτισμένος μέ φιλελεύθερα κηρύγ
ματα τοΰ γαλλικού στοχασμοΰ καί τής ελ
ληνικής καταγωγής του τήν παιδεία, δέν 
χρειάζεται πολλή σκέψη νά πάρη τόν πολι
τικό του δρόμο. Σ τίς άρχές τοΰ έθνικοΰ δι 
χασμοΰ φυλακίζεται στά Γιάννινα γιά τά 
πολιτικά του φρονήματα. Μετά τήν άπο- 
φυλάκισή του, δραπετεύει στή Θεσσαλονί
κη καί κατατάσσεται εθελοντής στόν Στρα
τό τής « ’Εθνικής ’Άμυνας». "Ετσι δέθηκε 
όλόψυχα μέ τόν ήγέτη τοΰ ’Έθνους, τόν 
’Ελευθέριο Βενιζέλο.

’Εκτός άπ’ τίς κρίσιμες πολιτικές καί ε
θνικές γιά τήν περιοχή του ενασχολήσεις, 
πόθος ζωής στάθηκε ή δημιουργία τοΰ Νο
σοκομείου Φι?αατών. Καί μέ τίς Ατελεύτη
τες προσπάθειες του υλοποιήθηκε τό όραμα 
μιάς άνθρώπινης περίθαλψης γιά τους κα
τοίκους τής Θεσπρωτίας.

Φυσικά σ ’ αύτό τοΰ συμπαραστάθηκαν ό
λοι οί τοπικοί παράγοντες καί οί νέοι τότε 
πολιτικοί άνδρες πού αγκάλιασαν τήν άκε- 
ραιότητα τοΰ χαρακτήρος του, Στράτης Ά -  
θανασάκος καί Χρ. Παπασταύρου.

Μά ή επιτυχία τοΰ Νοσοκομείου δέν ήταν 
Αποκλειστικά δική του πολιτική πράξη. Καί- 
τοι «έστάθη στό επιβεβλημένο ί'ψος πολιτ-ι 
κοΰ Ανδρος καί Αντεπεξήλθε τίς επιθέσεις 
τών πολιτικών του Αντιπάλων μέ ευγένεια 
καί σύνεση, ή λειτουργία τοΰ Νοσοκομείου 
ήταν ενας άθλος τής τριανδρίας Π. Μπέμ
πη, Σ . Άθανασάκου καί Χρ. Παπασταύ- 
ρου. Μά κυρίως τοΰ πρώτου.

Ή  βιογράφηση τοΰ πολιτικού Π . Μπέμ
πη, μέ τόν εύγενή τοπικισμό, τόν άγνό πα
τριωτισμό καί τό Απαράμιλλο ήθος γίνεται 
μέ στοιχεία ντοκουμενταρισμένα στίς πη
γές τής έποχής του. 'Ο  Γδιος εγραψε ελά
χιστα δπιος κάθε άνθρωπος τής κοινωνικής 
δράσης. Καί δμως οί τέσσερες επιστολές 
τους πού καταχωροΰνται δείχνουν περίτρα
να τό ύψηλό τοΰ Ανδρος φρόνημα. Καί πα
ραδειγματίζει.

’Ίσιος δ τρόπος γραφής έκεΐ νά κατατεί
νει. Καί πετυχαίνει ό συγγραφέας θαυμά
σια τόν στόχο του, νά γίνει δηλαδή ή βιω-
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μένη στόν Ανθρωπισμό πολιτική πράξη, δι
δαχή ζωής. Γιά νά έπαληθεύσει άπόλυτα 
6 Αφορισμός τοΰ Μένσιου οτι «κανένα εμ
πόδιο δέν υπάρχει διά τόν άνθρωπον πού 
δρά καί ενεργεί μέ πίστιν είς τόν σκοπόν 
του».

’Αρκεί δ σκοπός νά είναι ή σωστή θερα
πεία τών Ανθρωπίνων Αναγκών.

'Ο  Ή λίας Βεζδρεβάνης δέν μάς δίδει 
μόνον τήν μορφή ένός Θεσπρωτικοΰ Αγλαί
σματος. ’Αλλά καί τό μέτρο τοΰ πολιτικού 
δέοντος. Γι’ αύτό άλλωστε τό πόνημά του 
παίρνει μιά ξέχωρη διάσταση στίς μέρες 
μας.

ΝΙΚΟΣ Α. ΤΕΝΤΑΣ

★

Μ α ν ώ λ η  Π ρ ά τ σ ι κ α :  «Δ ΙΑ 
ΜΑΡΤΥΡΙΑ», Διηγήματα, ’Αθήνα, 
1976

Τά διηγήματα τοΰ Μ. Πράτσικα, άπ’ τά 
πιό υποδειγματικά (καί όπωσδήποτε κι 
άπ’ τά πιό δογματικά) στό χώρο τής σύγ
χρονης άφηρεμένης γραφής, θά επρεπε νά 
είχαν -παρουσιαστεί πιό πρίν. Γιατί, έκτός 
άπ’ τήν Αναντίρρητη ποιότητα μέ τήν ποι
ητική πύκνωση καί τήν υπαινικτική διεύ
ρυνση τής έσωτερικής δράσης που έχουν, 
Αποτελούν πάντα ενα πνευματικό γεγονός 
που δίνει προώθηση γιά νεώτερη έκφρα
ση καί προσφέρει μιά ολοκληρωμένη μορ
φή. Άκόμα, ή διάστρωση τής πεζογραφί
ας αύτής μέ έλληνικά θέματα, δομημένη 
σ ’ ένα καθαρά ύπερξιακό υπόστρωμα Ατο
μικής Ασκητικής που διαποτίζεται Από έ
κείνη την ρέουσα ϋλη ψυχισμού σέ μιά 
προσέγγιση Αγωνίας τής σύγχρονης συν
είδησης, δίνει καί μιά νέα διάσταση γιά 
τήν αίσθηση τής Αθέατης πραγματικότη
τας. "Ε τσι, κάτω Απ’ αύτό τό πρίσμα, ή 
θεώρηση καί ή κριτική Αξιολόγηση τής 
«Διαμαρτυρία» παίρνει κι ενα βάρος πα
ραπάνω τής ψαύσης καί τής Αναφοράς, γε- 
νικώτερα, στήν πεζογραφία τών χρόνων 
μας. 1 ϊ ~

Γι’ αύτό, πέρ* Απ’ τις συζητήσεις καί 
τίς θεωρητικές Αναζητήσεις πράγματα



πού ό Μ. Πράτσικας φαίνεται πώς τά ’έ
χει Αντιμετωπίσει Υσως Ανυποχώρητα η 
και μέ όριστική σχεδόν τοποθέτηση —  γυ 
ρω Απ’ τήν προσπάθεια καί τίς 
Απαιτήσεις τής σύγχρονης μορφής πού 
πρέπει νά εχει ή τωρινή λογοτεχνία, ή 
παρουσία τών διηγημάτων αύτών, νομί
ζουμε πώς, μαζί μέ τήν Αναγνώριση τής 
λογοτεχνικής Αξίας τους, δίνει καί τήν 
δικαίωση τής πίστης καί τής προσπάθει
ας τοΰ συγγραφέα.

‘ Ο Μ. Π, κινείται στον πυρήνα τής πρά
ξης καί, μέ Αποκαθαρμένες λέξεις, χωρίς 
φιλολογικά λίπη καί χωρίς ηθογραφικά 
σκηνικά, πετυχαίνει μιά πυκνωμένη Από
σταξη £3ς τόν έσωτερικό μονόλογο. Αφή
νοντας μιάν Αμεσότητα έπαφής μέ τή ζωή.Κ ·\ > a c ' ·\ ( , r \ yαι αυτο, δίχως να υφισταται την εγκεφα
λική καταδυνάστευση, πού, στίς περιπτώ
σεις αύτές, ελλοχεύει πολυ συχνά. "Ετσι, 
‘έχουμε μια νέα γεύση καί μιά δράση έν
δοθεν, που προσφέρουν στήν γενικώτερη 
πεζογραφία καί εΐδικώτερα στά σύγ
χρονα γράμματά μας ενα εργο πού νομί
ζουμε θά πρέπει νά Απασχολήσει τήν κρι
τική, περισσότερο τώρα, πού ή μοντέρνα 
γραφή, ϋστερ’ Από πνευματική σύζευξη 
μέ τά ευρωπαϊκά αισθητικά κινήματα και 
τόν άφευκτο συγκρητισμό του αιώνα μας, 
παίρνει ϊνα μεγάλο και ουσιαστικό μέρος 
και στόν τόπο μας.

★

Θ α ν ά σ η  Τ ζ ο ύ λ η :  «ΙΣ Θ Μ Ο Σ »,
«Ρ ΙΝ Ο Κ Ε Ρ Ο Σ». Ποιήματα. ’Αθήνα, 
1975.

Μέ αύστηρά σχήματα κα! μέ τήν κρα
τημένη θέρμη της λέξης, ώ ς αυτόνομης καί 
αυθύπαρκτης αίσθητικά οντότητας, δ Θα
νάσης Τζούλης δίνει μιά ξεχωριστή παρου
σία και μέ τά νέα τούτα βιβλία του, στον 
χώρο τής προσωπικής ποίησης πού παγιώ- 
θηκε άπ’ τά ΰπερεαλιστικά και σουρεαλι
στικά κινήματα. Ή  κατάργηση τής συμ
πληρωματικής (ίλης κα! ή αθέατη σύνδεση 
κάτω άπ’ τό προσιτό υπόστρωμα τής συνη
θισμένης ή τής συμβατικής ανταπόκρισης, 
στήν ποίηση τοΰ Θ .Τ., αφήνει ενα απεριό
ριστο βάθος και διευρύνει τά περιθώρια, δί

1

νοντας ετσι τήν αίσθηση και τήν απόσταξη 
άπό τήν αίωρούμενη ελξη κάποιας εκφρα
στικής έκστασης. Καί νομίζουμε πώς ή ποί
ηση αύτής τής μορφής, γιά νά γίνει διάρ
κεια κατοχυρωμένη, χρειάζεται ένταση και 
δνειρο άπ’ τήν υπαρξιακή αγωνία μιάς 
τραυματισμένης ανθρώπινης μοίρας. Γι’ αυ
τό, τά ποιήματα τοΰ Θ. Τζούλη, πού φέ
ρουν στούς στίχους τους πυκνο>μένο πόνο, 
στοχασμό κα! στίλβη μέ δραματικές είκό
νες κα! υπαινικτικό κενό γιά προβληματικό 
διάλογο, είναι δυνατοί αντικατοπτρισμοί 
μέσ’ άπό διαθλάσεις κα! άπρόοπτα πρισμα
τικά μεγέθη, πού δίνουν μιάν άπ’ τις καλύ
τερες συνθέσεις σ ’ αύτήν τήν κλίμακα πού 
έχουμε στήν νεώτερη γραμματεία μας. Εί
ναι άπ’ τις περιπτώσεις πού, μετά τήν έξαρ
ση κα! τά άκρότατα ορια πού άγγιξαν ώς 
νέο ρεΰμα, δχι μονάχα έπέξησε, άλλά κα! 
αναπτύχθηκε, ώς όλοκληρίομένη ποιητική 
έκφραση.

★

Μ ά ρ κ ο υ  Μ έ σ κ ο υ :  «ΙΔΙΩΤΙΚΟ
ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ». Ποιήματα. ’Αθήνα,
1975.
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Διπλό φεγγάρι κύματα πολλά κάτω
[άπ’ τή γλώσσα 

τρελλά τραγούδια μελαγχολικά ζώα
[τοΰ δάσους

—  Σπάστε του τά πόδια είναι μακρύς 
αλλο στητός δέν περπατάει 
(πουλί στό σύννεφό του άργοπετάει 
χάιδεψέ το κι ώρα τοι> καλή).

ικρή ποίηση, γυμνωμένη απο φράσεις 
καί κρατημένη μ’ εναν μουσικό τόνο άκρα
της λυρικής αίσθησης, φέρνει ό Μάρκος 
Μέσκος, ενας ποιητής μέ πυρετό καί ό- 
ξύτατη έσωτερική δράση. Ή άσκητική δι
άθεση, οί καμένες σκηνογραφίες καί ή ά- 
γωνιώσα κοινωνική συνείδηση ένώπιον τοΰ 
οικουμενικού άνθρώπου, πού κυριαρχούν 
στά ποιήματά του, δίνουν μιά ξεχωριστή 
παρουσία, που Αγγίζει το ονενρο και τήν 
ελπίδα σ ’ ενα τόπο εκπληκτικής λιτότη

i



τας. 'Ακόμα, ή πατρίδα και ή Ανάμνηση, 
πού κρατούν κάτι φευγαλέο άπ’ τή δημο
τική ποίηση, ευρύνουν τή λέξη καί θερμαί
νουν τό φάσμα τής αυτόνομης έκφρασης 
στις εικόνες τών στίχων. Τό βιβλίο τοΰτο, 
που καλύπτει τήν ποιητική καταγραφή 
άπόνα μέρος τής προσωπικής ζωής τοΰ 
ποιητή, είναι περισσότερο μιά ένδοθεν πι
κρή περιήγηση, πού άποθησαυρίζεται μέ 
κάποια έλεγειακή διάθεση. Χαρακτηριστι
κά, μάλλον, τό δίνει ό Υδιος: « . . .εδώ ν’ 
άποκαλύψω δ,τι μέ έπιμέλεια παλιότερα 
έκρυβα! τών φίλων τόν όδυνηρό θάνατο 
πού μέ τό α ' ή β ' τρόπο, ζωντανοί καί 
νεκροί, χάθηκαν γιά πάντα».

★

Τ ά κ η  Χ α τ ζ η α ν α γ ν ώ σ τ ο υ :  
«Η ΕΡΗΜΟΣ». Μυθιστόρημα. 'Αθήνα, 
1973 —  «ΕΝΑΣ ΠΟΛΙΤΗΣ ΕΛΕΕΙ
ΝΗΣ ΜΟΡΦΗΣ». Μυθιστόρημα. Ά - 

’  θήνα, 1975.

Προκειμένου νά πλησιάσουμε τήν τελευ
ταία πεζογραφία τοΰ Τάκη Χατζηαναγνώ
στου, νομίζουμε ποις, εστ<» και καθυστερη
μένα, πρέπει νά σταθοΰμε πρώτα στήν « ’Έ 
ρημο». Γιατί, εκτός άπ’ τήν πλαστική φρά
ση μέ τό γνωστό ήμερο κλίμα καί τήν ευ
αίσθητη Ανθρώπινη καρδιά, πού ξέρουμε 
Απ’ τίς προηγούμενες έργασίες του, στό μυ
θιστόρημα τοΰτο, υπάρχει εσωτερική διεύ
ρυνση καί κάποια Ασκητική Αναχώρηση, 
πού δίνουν μιά νέα διάσταση στό γράψιμό 
του. Άκόμα, ή εμβάθυνση καί ό μονόλογος 
σ ’ ενα επίπεδο Ατομικής θεώρησης, πού ε
πιβάλλει ή Αμεσότητα τής σύγχρονης αί
σθησης, πιστεύουμε πώς προιόθη,σε χαρα
κτηριστικά τόν συγγραφέα σέ τολμηρή Α- 
ραίωση τών σκηνογραφικών στοιχείων, 
πράγμα πού Κδωσε μιά κάπως σκληρότερη 
πύκνωση στό ύφος του, χωρίς νά τό ζημιο»- 
σει Αντίστοιχα στήν ποιητική λυρική του 
ύφη. Γι’ αύτό, θεωρήσαμε πώς Επρεπε, ε- 
στο) καί τόσο Αργά, νά κάμουμε πρώτα αύ
τήν τήν κριτική Αναφορά.

Μέ τό άλλο μυθιστόρημα («'Έ νας πο?.ί- 
της ελεεινής μορφής»), ό συγγραφέας γί
νεται πιό κοντινός, Αγγίζοντας μιά υπαρκτή 
πραγματικότητα, μέσ’ Απ’ τό πάθος καί τήν
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κοινωνική συνείδηση. Ή  δικτατορία δέν εί
ναι μονάχα ή Ατμόσφαιρα καί ή πράξη τής 
καταπίεσης στό μυθιστόρημα τοΰτο, άλλά 

' καί ή βαθύτερη ύπαρξιακή Αγωνία, πού δη
μιουργεί τήν πάλη γιά τήν ψυχική καί τήν 
ήθική άκεραίωση καί γιά τήν συνειδησιακή 
κατάφαση τής Ατομικής προσωπικότητας. 
Στόν πυρακτωμένο τοΰτο χώρο, ό Τ .Χ . κα
τορθώνει νά κρατήσει τό σκοτεινό βάρος, 
τήν ένταση καί τήν εγρήγορση, πού κυρι
αρχούν μέσα σέ μιά τέτοια έκφανση ζωής, 
χνωτίζοντας τήν άτμόσφαιρα μ’ ενα αίω- 
ρούμενο νέφος ψυχικής δοκιμασίας. ’Έ τσι, 
γίνεται έφικτή καί ή προσέγγιση τής Αν
τίστασης καί τής εξουθένωσης τών ήρώων 
πού εκφράζουν αύτήν τήν πραγματικότητα, 
πού στάθηκε σταθμός καί οριακή άφετηρία 
είδικώτερα γιά τόν 'Έλληνα καί γενικώτε- 
ρα γιά τόν σύγχρονο άνθρωπο. ’Αναντίρ
ρητα, μέ τό μυθιστόρημα τοΰτο, κερδήθη· 
κε έδαφος καί ουσιαστική προώθηση γιά μιά 
πεζογραφία μέ Αντίκρυσμα Από ζέοντα κοι
νωνικά βιώματα καί μέ τήν ποίηση καί τήν 
καλλιέργεια πού έχουν τά ώριμα λογοτεχνι
κά κείμενα.

★

Γ ι ώ ρ γ ο υ  Κ ά ρ τ ε ρ :  «ΕΣΩΤΕ
ΡΙΚΗ Υ Π Ο Θ Ε Σ ΙΣ ». Ποιήματα. ’Α 
θήνα, 1975.

Συγχωρέστε με παλιοί μου σύντροφοι 
αύτάδερφοι κι δμοούσιοι 
δέν είναι εύπρόσιτη ή σιοιπή καί ή Α

κινησία τών είκόνοιν.

Μέ λιτό λυρικό λόγο, πού κρατάει τήν 
συγκίνηση και που οινει προέκταση στον 
ψυχικό χώρο, ή ποίηση τοΰ Γ. Κάρτερ εί
ναι πάντα μιά δυνατή παρουσία. Είδικώ
τερα, στή συλλογή τούτη, δπου κυριαρχεί 
ή Αγωνία τής κοινωνικής συνείδησης, οί 
στίχοι του κρατούν, έκτός Απ’ τήν Ανα
χώρηση και τόν μονόλογο, τόν πυρετό καί 
τήν έγρήγορση σ ’ 'ένα κλίμα υπαρξιακής 
θεώρησης. Άκόμα, τά ποιητικά καθαρά 
στοιχεία, καθώς καί ή ήρεμη μουσική διά
θεση, πού διαστρώνουν τή βαθύτερη δομή



στήν ποίησή του γενικώτερα, έδ« δέονται 
μέ τήν δράση του ποιητή πάνω στό κοι
νωνικό σώμα. Ή  «έσωτερική ύπόθεσις» μέ 
τήν μορφή μιάς ενδοσκόπησης καί, ταυτό
χρονα, μιάς καταγραφής τής δοκιμασίας 
μέσα στήν δικτατορία, είναι ευρύτερη σύν
θεση μέ δεδομένην υλη συνείδησης. Καί γι’ 
αύτό, μαζί μέ τήν διαχυμένη λυρική εύγέ- 
νεια καί τήν στίλβουσα λέξη, ύπάρχει ή 
μαρτυρία τής βιωμένης πάλης και τής ά- 
θέατης πορείας, γιά τήν καταξίωση αύ- 
τής τής άγρυπνης πίστης, πού δόθηκε μέ 
κάποια βιβλική καρτερία. Γι’ αύτό και τά 
ποιήματα τούτα τού Γ.Κ. έχουν πιό έντο
να τά σκηνικά άπόναν προσωπικό τραγικό 
μάλλον τόνο.

★

Ο ύ ρ ά ν α ς  Α ι ο μ α τ ά ρ η :  «Η
ΓΥΝΑΙΚΑ ΣΤΟΝ ΠΛΑΤΩΝΑ». Δοκί
μιο. ’Αθήνα, 1975.

Μέσα σ ’ ενα ευρύτερο φάσμα στοχασμού, 
κριτικής σκέψης, προσωπικής ερευνάς καί 
πνευματικής άναγωγής, ή Ούράνα Διοματά- 
ρη δίνει μιά ολοκληρωμένη θεώρηση τής 
παρουσίας τής γυναίκας στόν Πλάτωνα. 
Καί, μέ κάποια έσωτερική διεύρυνση, τόσο 
στήν συσχέτιση τής μαρτυρίας γιά τήν πα
ρουσία τής γυναίκας στήν διϊστορικήν αν
θρώπινη {ιπόσταση, δσο καί στήν βιβλιο
γραφική σύνδεση τή ςθεματογραφίας, ή έρ
γασία τούτη παίρνει τήν έκταση, τό βάθος 
καί τήν πληρότητα πού ζητάει μιά τόσο 
σοβαρή καί δύσκολη πραγματεία. Γι’ αύτό, 
στήν δική μας καί ξένη βιβλιογραφία, ή 
προσφορά τούτη δέν μπορεί, παρά νά θεω
ρηθεί ώ ς σημαντική εισφορά. Έκτος άπ’ 
τήν συστηματική εξέταση τών κειμένων, 
τόν έγκυρον ύπομνηματισμό καί τήν φιλολο
γική ενημερότητα, ή συγγραφέας δένει τήν 
άνάπτυξη τών άπόψεών της μέ ποιητική 
εύφορία καί αισθητικήν οικονομία λόγου. 
Ά κόμα, ή θέρμη άπ’ τήν συμμετοχή τής 
ίδιας, ώς γυναίκας, στήν άνάπτυξη καί τήν 
κριτική άξιολόγηση τής έργασίας της, δια
στρώνει βαθύτατα τήν σκέψη μέ έντονη 
λογοτεχνική πνοή, πράγμα πού μετανιώνει 
τήν επιστημονικήν ύλη στόν χώρο τής δη
μιουργίας. ’Έτσι, ή προσπέλαση έδώ γίνε

ται, οχι μονάχα μέ τήν ουδέτερη γνώση, 
άλλά καί με τήν ήρεμη μέθεξη, καί τό άπο- 
καθαρμένο πάθος. Κι αύτό είναι πού δί
νει είδικό βάρος στήν ερευνά καί πού, άκό- 
μα, κρατεί τό κλίμα άπό κάποιαν οικείωση 
πού φέρνει ώς τήν ζώσα πραγματικότητα. 
Πρόκειται γιά ενα βιβλίο πού, κοντά στ’ 
άλλα, προσδιορίζει τίς δυνατότητες τής Ού
ράνας Διοματάρη μέσα στήν σύγχρονη πνευ
ματική μας ζωή.

★

Γ ι ά ν ν η  Α .  Σ α κ ε λ λ ί ω ν ο ς :
«ΕΝΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ
ΤΗΣ ΣΚ Λ Α Β ΙΑ Σ». Αθήνα, 1975.

Μία άπ’ τίς πολλές έργασίες, μέ τίς 
όποιες ό Γιάννης Σακελλίων δίνει τήν ι
στορική μνήμη, τήν άτμόσφαιρα τής πα
ράδοσης και τις σωζόμενες μαρτυρίες έ
νός τόπου, εΤναι και ή παραπάνω μελέ
τη. Πρόκειται γιά τήν άξιοποίηση (έπι
στημονική καί λογοτεχνική γενικώτερα) έ
νός χειρογράφου τού Θεοδ. Χατζημιχάλη. 
που άναφέρεται στήν μεγάλη πανήγυρη 
τής Α ' Σ/6ρίου στήν Ά για  τής Θεσσα
λίας, συνδεμένη μέ τήν εορτήν τού Ά γ  
Αντωνίου τοΰ Νέου, (ένώ ύπάρχει στήν Ά -  
γιά, και ή έκκλησία του 'Αγίου ’Αντω
νίου, τοΟ πρώτου). Καί, δπως σέ δλες τις 
ερευνες, τις μελέτες καί τήν έπιστημονική 
έπεξεργασία πού κάνει 6 Γ. Σ . πάνω σέ 
παρμοια ντοκουμέντα, τό ϊδιο γίνεται κι 
έδώ. Τό χειρόγραφο, άποτελεϊ τό σώμα 
καί τήν έκκίνηση, ένώ τά πλαίσια εύρύ 
νονται, σχεδόν χωρίς οργανικό περιορι
σμό, καί τό θέμα έντάσσεται μέσα στόν 
γενικόν έθνικόν Ιστορικό χώρο. "Ετσι, α
πλώνεται ή έποπτεία τοΰ συγγραφέα, συν
δέεται μέ δλη τήν σχετική βιβλιογραφία 
καί γίνεται μιά έθνολογική μελέτη, δπου, 
έκτος άπ’ τίς τεκμηριώσεις σ ’ ένα έπίπε- 
δο μεγάλης προοπτικής, κρατείται τό κλί
μα και ο! έκφάνσεις μιάς έποχής. Άκόμα, 
μέ τόν βαρύν οπλισμό καί τήν οικειότητα 
που διαθέτει ό Γ. Σ . σ ’ αύτόν τόν τόσο 
δύσκολο χώρο, έκτός άπ’ τήν πληρότητα 
τής ερευνάς, εχουμε καί μιά πνευματική 
όντότητα που δίνει στήν έργασία του, ώς 
λογοτέχνης μέ νευρώδη λόγο καί μιά yvt\-



«ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ

σια ευαισθησία στίς σκέψεις του. 'Έ τσι, 
τό Ιστορικό κείμενο Αρδεύεται άπό μιά 
ψυχική ευφορία, χάνει τήν άνελαστικότητα 
τών γεγονότων και τών άριθμών καί Αφο
μοιώνεται ώς έμπειρία μέ τήν προσωπική 
συμμέτοχη. Κι αυτό, κατα τήν γνώμη μας, 
δχι μονάχα δέν Απομακρύνει τό βιβλίο Απ’ 
τήν ζωντανή πνευματική πραγματικότητα, 
άλλά καί τό βάζει μέσα στήν γενικώτερην 
ιστορική μας φυσιογνωμία. ΕΤναι μιά ξε
χωριστή προσφορά στήν σχετική μας βι
βλιογραφία πού γίνεται μέ τίς γνώσεις, 
μέ τήν θέρμη τής ψυχής καί μέ τήν συγ
κινητική Αγάπη πού διαθέτει ό Γιάνηνς 
Σακελλίων γιά δντως υπεύθυνα έργα.

★

Δ η μ .  Σ τ .  Σ α λ α μ ά γ κ α  (Εισ
αγωγή, έπεξεργασία καί έπιμέλεια 
Δημ. Αουκάτου): «ΓΙΑΝΝΙΩΤΙΚΕΣ
ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΚΑΙ Φ ΡΑΣΕΙΣ». ’Έ κ 
δοση « ’Ηπειρωτικών Χρονικών». ’ Ιω
άννινα, 1974.

"Ενα μέρος Απ’ τήν ανέκδοτη εργασία, 
πού δ Αείμνηστος Δημ. Σαλαμάγκας είχε 
ολοκληρώσει λίγο πριν Απ’ τόν θάνατό του 
(1965), είναι αυτές οί Γιαννιιότικες παροι
μίες καί φράσεις, που ή σύζυγός του, Ή 
λεκτρα Δημ. Σαλαμάγκα, παρέδωσε στόν 
καθηγητή τής Λαογραφίας κ. Δημ. Δου
κάτο. Καί, μέ τήν έπιστημονική επιμέλεια 
καί τήν Ιδιαίτερη εκτίμηση, γιά τήν προσ
φορά καί τό εργο τοΰ Δημ. Σαλαμάγκα, 
ποΰ διακρίνουν τόν κ. Δουκάτο, τό εργο 
τοΰτο έκδόθηκε τώρα. Πρόκειται γιά μιά 
σπάνιαν Αποθησαύριση τής ειδικής φωνητι
κής ιδιομορφίας, ποΰ εχει δ Γιαννιώτικος

\ Λ t \παροιμιακος λ,ογος και που, έκτος απ την 
Ατμόσφαιρα τής παλιάς Γιαννιοιτικης λαϊ
κής καθημερινότητας, δίνει Ακόμα καί 
γλωσσολαογραφικά στοιχεία, ποΰ είναι δια- 
στρωμενα στήν βαθύτερη δομή τής παρά
δοσης τών Ίωαννίνων. Μάλιστα, πολλά χα
ρακτηριστικά (τόσο στίς παροιμίες, οσο καί 
στίς παροιμιακές φράσεις), ποΰ έχουν Α
φομοιωθεί ή Ιχουν προσαρμοστεί στήν Εξέ
λιξη τήο γλο'ίσσας καί τής θυμοσοφίας τοΓ* 
λαϊκοΰ βίου, έρχονται στήν σχετική μας βι
βλιογραφία, διστηροΥντας τήν φιλολογική

τους αυτονομία. Καί προσφέρονται, ΰστερ’ 
Απ’ τήν έπεξεργασία, τήν ευρύτερη βιβλιο
γραφική Αναφορά καί τήν μεθοδική εύρετη- 
ρίαση, Απ’ τήν υπεύθυνη επιμέλεια τοΰ κα
θηγητή κ. Δουκάτου, οχι μονάχα γιά τήν 
οργανική ένταξή τους στήν έπιστημονική 
σχετική βιβλιογραφία, ποΰ εχουμε στόν χώ
ρο τής λαογραφίας μας, Αλλά καί τής ερευνάς 
στήν μελέτη τοΰ ήπειρωτικοΰ καί τοΰ γιαν- 
νιώτικου χώρου. Είδικώτερα, μποροΰμε νά 
ποΰμε, πώς ή έργασία τούτη τοΰ Δημ. Σ α 
λαμάγκα, σέ συνδυασμό μέ τίς άλλες ίστο- 
ρικολαογραφικές μελέτες του, οπου Ανα- 
σταίνεται ή έποχή καί ή φυσιογνωμία τής 
πόλης τών Ίωαννίνων, προσφέρει τήν βά
ση καί τήν δυνατότητα Ακόμα καί γιά μιά 
προώθηση στόν χώρο τής Ακαδημαϊκής φι
λοδοξίας μεταξύ τών Ήπειρωτών φιλολό
γων στό πανεπιστήμιο ’Ιο>αννίν<ον.

★

’ Ε ρ α σ μ ί α ς Τ σ ί κ α :  «Ο ΓΑ
ΜΟΣ Ω Σ ΘΕΣΜ ΟΣ ΚΑΙ Δ Ε Σ Μ Ο Σ ». 
’Αθήνα, 1975.

Εύρύτερη έπισκόπηση, δχι μονάχα στόν 
χώρο τής έπιστήμης, Αλλά καί γενικώτε- 
ρα στήν περιοχή τής κοινωνικής καί υπαρ
ξιακής συνείδησης, γίνεται μέ τήν έργα
σία τούτη, στό θέμα τοΟ γάμου. Καί ή 
συγγραφέας τό Αντιμετωπίζει μέ τήν ση
μασία πού εχει, τό γεγονός τής πρώτης 
καί πρωταρχικής αύτής καταβολής τής Αν
θρώπινης βιολογικής και κοινωνικής υπό
στασης, μέσα στόν συμπαντικό νόμο τής 
ζωής. Γι’ αύτό, ή έργασία τής Έρ. Τ σ ί
κα, ξεφεύγει Απ’ τά πλαίσια τοΟ είδικοΰ 
ένδιαψέροντος καί παίρνει τίς διαστάσεις 
πού χρειάζεται μιά πλατύτερη θεώρηση 
του γάμου, Απ’ τίς πρώτες όργανωμένες 
μονάδες τής Ανθρώπινης κοινωνίας ώς τόν 
καιρό μας. ’Έ τσι, ή Αναφορά στήν ‘ Ιστο
ρία καί στήν ιδιαίτερη φυσιογνωμία τών 
λαών, καθώς καί ή συσχέτιση μέ τά κοι
νών ικοϊστορικά γεγονότα πού διαμόρφω
σαν τήν κοινότητα ζωής τών Ατόμων, δΓ 
νουν στήν ερευνά μιάν Αξιολογική παρου
σίαση. Καί τούτο, μαζί μέ τήν θέρμη τής 
προσωπικής συμμετοχής καί τήν ποιητική 
διάθεση του λόγου τής Έ ρ. Τσίκα, κάνει



τήν Ανάγνωση να είναι ευχάριστη καί Α
φομοιώσιμη, φέρνοντας στήν ρέουσαν Α- 
τμσφαιρα τής καθημεριντητας τό βάρος 
καί τήν έκταση πού έχει ώς £να δοκίμιο

Αναφοράς στήν Ανθρώπινη κοινότητα ζω
ής. Πρόκειται γιά μιά μελέτη πού προσ
φέρει σημαντικό χωοο στήν σύγχρονη βι
βλιογραφία μας.

Δ. ΚΟΚΚΙΝΟΣ
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Κώστας Π. Βλάχος, Ά ντρέϊ Βοονεσένσκη, ’ Ιωάννης Βράνος, ’Αντιγόνη Γαλα- 
νάκη - Βουρλέκη, Bert Brecht, Peter de Vries, Ά ρσένη ς Γεροντικός, Σταύρος 
Ματθ. Γκατσόπουλος, Γρηγ. Γκιζέλης, Τάκης Γκοσιόπουλος, Φοίβος Δέλφης, 
Εύάγγ. Δικήτας, Ά ναστ. Ευθυμίου, Ant. de Saint Expery, Δημοσθ. Ζαδές, Χρυ
σάνθη Ζιτσαία, Victor Hugo, Σ άββας θεοδώ ρου , Θεόκριτος, I. Γ. θεοχάρης, 
Mix. Καππας, Γιάννης Καραβίδας, Σττ. Ν. Καρζής, Ντίνα Κασφίκη, Mich. Ca- 
taubella, Φωκ. Καψάλης, Δημοσθ. Γ. Κόκκινος, Πανταζής Κοντομίχης, Mix. 
Κ ορδώσης, Παύλος Α. Κυριακίδης, Κ. Σ . Κώνστας, Τ.Ι.Λ., Κώστας Π. Λαζα
ρίδης, Λαφονταίν, Μ. Αεμορντώφ, Giuseppe Longo, Νίκος Λώλης, θεόδ. Μαλ- 
δογιάννης, "Αρτεμη Μ ανέντα, Βασίλ. Μ άργαρης, Fel. Mastroianni, Πάνος Με- 
λιγγιώτης, Σπ ΰρος Μέτσης, Mat. Micheli, Γαλάτεια Μπαλντα, Στέφανος Μπέτ- 
της, Κων. Μ πράτσος, Γιάννης Μ ουγογιάννης, Σπΰρος Μουσελίμης, Γιάννης 
Μ ουτάφης, ’Ά λκ η ς Μυρσίνης, Δημοσθ. Νασιούλης, Κώστας Ν. Νικολαΐδης, 
Κώστας Ματθ. Οίκονόμου, Γιώργος Ματθ. Οίκονόμου, "Ομηρος, Όράτιος, Φαί
δρα Ζαμπαθδ - Πάγου λάτου, Μαρία Μιλτ. Παντελιου, I. Παπαδημητρίου, Δημ. 
Τρ. Παπαζήσης, θεμ . Παπαθανασίου, Θανάσης Παπαθανασόπουλος, Γιάννης 
Παπακώστας, Μ ανόλης Παπουτσάκης, ’Αλεξάνδρα Παραφεντίδου, Γιώργος 
Ππαστάμος, Leon. Patane, Φώτιος Πέτσας, Λουκία Δ. Πολίτη, Μίλια Ροζίδη, 
Cayetano Rosel, Μάγια - Μαρία Ρούσσου, Λαϊκό ρωσικό, Γιάννης Σακελλίων, 
Γιάννης Σαραλής, Λευκή Σαράτση, Δημ. Β. Σιωμόπουλος, Χρηστός Σκανδά
λης, G. Barberi Sguarotti, Δημ. Σκυλίτσης, Alb. Sola, Νίκος Σπάνιας, Τατιάνα 
Σταύρου, Κων. Δ . Στεργιόπουλος, Irving Stettner, Λάμπρος Τασολάμπρος, Λάμ
προς Α. Τατσιόπουλος, Τάκης Τσιακος, Νίκος Α. Τέντας, Πάνος Τζιόβας, Κώ
στας I. Τσιλιμαντός, Ugo Fasolo, Luitzi Fiorentino, Παΰλος Φλώρος, Νίκος 
Φορόπουλος, Γεώργιος Φρέρης, Κώστας θ . Φωτεινός, Θανάσης Χαμπίπης, Βαγ
γέλης Ψηνιώτης.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΚΕ’ ΤΟΜΟΥ
Α Ρ Θ Ρ Α

"Ανθρωποι και άνθρωποι —  Άρσένη Γεροντικού 
Τά Βυζαντινά μνημεία ■—  Ίωάννου Βράνου 
Κύπρος (Ή  δεύτερη επέτειος) — · Δημ. Σ ιωμοπούλου

Ε Ι Κ Ο Ν Ε Σ

Λουλούδια (κάρβουνο) —  Ντίνας Κασφίκη Σελ. 129

Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α

Σελ. 1 
» 123
» 669

Ιστορία  τής Ναυμαχίας τής Ναυττάκτου —  Cayet. Rossel
(μετάφραση Μάγιας - Μαρίας Ρούσσου) Σελ. 5, 178, 368, 554, 717, 919

Ιωάννης Δομπόλης —  Στεφ. Μιτέττη Σελ. 20, 161, 313, 530
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’Αρχιεπισκοπή Πωγωνιακής —  Στ. Μστθ. Γκατσοπούλου Σελ. 34
‘ Ο ’Αθαν. Ψαλίδας στήν Κέρκυρα —  Μσρ. Μιλτ. ΠαντελιοΟ Σελ. 145, 356, 523, 733 
Κτηματολόγιον τών μονών τής περιοχής Κουρέντων Ίωαννίνων —

Κώστα Π. Βλάχου Σελ. 155, 365, 540, 743, 902
Παλαιογραφικά Μονοδενδρίου Zayopiou —  Σα66α Θεοδωρου Σελ. 184, 904
Ή  ιδιομορφία τών έπιχειρήσεων ’Ηπείρου τό 1821 —  Κ. Δ. Στεργιοπουλου

Σελ. 305, 513
Οί Βλάχοι, Κουτσόβλαχοι και ’Αρβανιτόβλαχοι —  Ήλια Βασιλά Σελ. 331
Βιογραφική συλλογή λογίων τής Τουρκοκρατίας —  Δημ. Τρ. Παπαζήση

Σελ. 337, 545 , 748, 891 
Οί έπιχειρήσεις στά Τζουμέρκα άπό 11 ’ Ιουλίου μέχρι 3 Αύγουστου 1821 —

Κ. Δ . Στεργιοπουλου Σελ. 705, 877
Τρία άνέκδοτα έγγραφα —  Φωτίου Πέτσα Σελ. 713
Ή  έντυπη παραγωγή του Μεσολογγίου (1823 - 1888) —  Κ. Σ . Κώνστα » 865
Παλαιά έγγραφα τής έπαρχίας Κονίτσης —  ’Αν. Ευθυμίου » -909

Λ Α Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α

Τοπωνύμια τής Λάκκας Σουλίου —  Σπύρου Γ. Μουσελίμη Σελ. 47, 196, 403
Άγιορείτικη λαογραφία —  Μιχ. Κορδώση Σελ. 187, 388, 576, 770, 951
Πάργα —  Γρηγ. Γκιζέλη Σελ. 377
’Αγροτική παραδοσιακή άρχιτεκτονική —  Λάμπρου ’Αν. Τατσιόπουλου » 580
Μετεωρολογικά φαινόμενα —  Κ. Π. Λαζαρίδη » 586
Παιδικά τραγούδια Κρυφοβοΰ Ίωαννίνων —  Χρήστου Σκανδάλη .» 758
Ή  Σκούπα Τζουμέρκων καί τά παλιά της σπίτια —  Λουκίας Δ . Πολίτη » 939

Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Η

‘Η Διοσημία —  Θεοδ. Μαλδογιάννη —  Σελ. 1043

Φ Ι Λ Ο Λ Ο Γ Ι Α

Ή  κοινωνική καί θρησκευτική κατάστασις τών έλλήνων φοιτητών —
Παύλου Α. Κυριακίδη Σελ. 63, 222, 425, 598, 796, 960

Ή  Δημοτική και τά ’Αρχαία —  Λαμπρίδη Τασολάμπρου Σελ. 77
Ή  έργασία κατά τήν χριστιανικήν άντίληψιν —  Θεμ. Παπαθανασίου

Σελ. 208, 411, 614, 783, 977
Τό άρχαΐο τοπωνύμιο «Βραυρών» —  ’Αθαν. ’Αντωνίου Σελ. 628

Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Α

α.  Π ο ί η σ η

Τό (δανικό —  Τάκη Τσιάκου Σελ. 82
Στους μεταγενέστερους —  Bert. Breht (μετάφρ. Ν. Σπάνια) » 82
Τάμς "Ιμπντ Σαοΰντ —  Δημ. Σκυλίτση . » 84
Σέ τρεις χρόνους —  Γαλάτειας Μπαλντά » 101

’Αφροδίτη —  G. Barberi Sguarotti (μετάφρ. Φοίβου Δέλφη) . » ΐ02



ΕΣΤΙΑ»

Δάφνη —  Maria Louisa Belleli (μετάφρ. Φοίβου Δέλφη) Σελ. 102
Νύχτα τής Σικελίας —  Leon. Patane ( » » » ) » 103
"Οποιος πάει μέ τό λύκο —  Alb. Sala ( » » » ) » 103
Ραψωδία Σ (Απόσπασμα) —  'Ομήρου Ίλιάδα (μετάφρ. Πανταζή Κοντομίχη) » 117
Οί παλάμες —  Γιάννη Μουτάφη » 119
Ύπσχεση —  Victor Hugo (μετάφρ. Μιχ. Καππά) » 122
'0  θρίαμβος τοΰ Σισύψου —  Κώστα Ματ. Οικονόμου » 228
Πόνος ό πρώτος —  Τό πρώτο στίγμα —-  Μάγιας - Μαρίας Ρούσσου » 229
'Η Αποδημία τών Κενταύρων —  Εύαγγ. Δικήτα » 230
Νιτρικός άργυρος - Ή  τύχη —  Τάκη Τσιάκου » 234
Σκριμπτιμνίμ —  Άντρέϊ Βοσνεσένσκη (μετάφρ. Μίλιας Ρολίδη) » 235
"Α ς θρηνήσω —  1. Παπαδημητρίου » 241
Νόημα ζωής —  Κώστα 1. Τσιλιμαντοΰ » 242
Τά πουλιά - ’Αντίδραση —  Άντιγ. Γαλανάκη - Βουρλέκη » 248
Τό χάος μέ την τέφρα —  Δημοσθ. Κόκκινου » 253
Τραγούδια τοΰ Όδυσσέα - ’Αποχαιρετισμός - Μή βιάζετε τ ’ αστρα —

Luitzi Fiorentino (μετάφρ. Δημ. Σιωμοπουλου) Σελ. 254 - 255
’Αναστάσιμο —  Δημ. Σιωμοπούλου Σελ. 255
Εφτά δίστιχα —  Βασίλη Μάργαρη » 259
Πασχαλιάτικο —  Πέτρου Άδάμ » 440
Στήν άγνωστη —  Γιώργου Ματθ. Οικονόμου » 441
Τό μνημόσυνο τής Μαρίνας —  1. Παπαδημητρίου » 442
Μικρά εικονίσματα - Τά κυκλάμινα —  Χρυσ. Ζιτσαίας » 445
‘ 0  θάνατος τής βάβως —  Πάνου Μελιγγιώτη » 447
"Ενας γίγαντας —  Λαϊκό ρωσικό ( μετάφρ. Μίλ. Ροζίδη) » 459
*0 προφήτης — ■ Μ. Λερμοντώφ ( » » » ) » 460
Θάμαστε μιά μέρα —  Maria Luisa Belleli (μετάφρ. Φ. Δέλφη) » 466
Πολέμαρχοι άγγελοι —  Diego Valeri ( » » » ) » 466

’Άβυσσοι —  Gius. Longo ( » » » ) » 466
Τραγούδια τών σύγνεφων —  Ugo Fasolo ( » » » ) » 467

Τραγούδι Αγάπης στήν Ελλάδα —  Mat. Micheli ( » » » ) » 467
Μεγάλη 'Ελλάδα - ’Αμφορέας Μ. 'Ελλάδας —  Fel. Mastroianni

(μετάφρ. » » ) » 468

Ή  Σιταρήθρα, τά μικρά πουλιά καί ό γεωργός - Λύκος καί Σκύλος —
Λαφονταϊν (μετάφρ. Ά ρσ . Γεροντικού) » 483

Τρόμος - Υπερηφάνεια - Μοιρολόι —  Α. Τέντα » 485

Πολυτεχνείο —  Κώστα Α. Τσιλιμαντοΰ » 631

Δέν ξέρω —  Τάκη Τσιάκου » 633

’Αφήγηση άπ’ τό μέλλον —  Τίνου ’Αλασάκη » 636

Τρία ποιήματα —  Φαίδρας Ζαμπαθά - Παγουλάτου » 637

' Ηπορεία μέ τά είδωλα —  Γιάννη Βαρβέρη » 638

,Ασυγχώρητο —  Δημ. Σκυλίτση — » 653

Δειλινό —  1. Παπαδημητρίου » 654

Μαγδαληνή —  Παν. Τζιόβα » 654

Δούλοι — ■ Γ. Παπαστάμου » 655

Πόσο μικρός - Πίνακας ζφγραψικής —  Βασ. Μάργαρη » 655
Δ  C 2 .

Μέ τό Θεό ήσουν καλή —  Γιάννη Καραβίδα » 656

Περιδεείς —  Δημοσθ. Κόκκινου » 656
Ο Λ Ε

Έπιφυλακεία —  Θανάση Χαμπίμπη » 805

Τραγούδι τοΰ παλιού καιροΰ —  Τάκη Τσιάκου » ου/



Ή  Μαϊμού και ή Γάτα - Ό  Τσαρλατάνος - '0  Χοίρος, ή Γίδα, τό Πρόβατο —
Λαφονταίν (μετάφρ. Ά ρσ. Γεροντικού) Σελ. 808 - 810

"Αλλος χώρος —  Γιάννη Βαρβέρη Σελ. 810
"Οταν πλάι του στάθηκε τό τρυφερό πρόσωπο τής αυγής —  Σπ. Ν. Καρλή » 813
Σάτιρα δεκάτη —  Όράτιου (μετάφρα. Ν. Σπάνια) » 814
Μεγάλη μέρα —  Gius. Longo (μετάφρ. Φ. Δέλφη) ' » 817
Ουτοπία τής Άθώρ - Τά φτερά —  Γιώργου Παπαστάμου » 823
Τούτο τό πρωί —  Irving Stettner (μετάφρ. Φ. Δέλφη) » 823
*0 πάγος πού φοβούμαι —  George BarthouH (μετάφρ. Τάκη Σ ιωμόπουλου) » 824
Ή  μικρή Νενέ —  Κων. Μπράτσου » 1003
‘Η ρωδιά —  Δημ. Σκυλίτση » 1004
Μοίρασες τή ζωή σου —  Γ ιάννη Καραβίδα » 1004
Τό παλιό κοιμητήρι —  1. Παπαδημητρίου » 1005
Εικόνα —  Πάνου Τζιόβα » 1027
Σκίτσο Χριστουγέννων —  Βασ. Μάργαρη » 1031

β. Π ε ζ ο γ ρ α φ ί α

'Ο έρχομός τού πατέρα —  Γιάννη Σαραλή Σελ. 85
Στά Ζαγοροχώρια τής Ηπείρου —  Γ ιάννη Μουγογιάννη » 120
Μιά μικρή περιπέτεια —  Τ.Ι.Λ. » 232
Μιά κρύα πατάτα —  Peter de Vries (μετάφρ. Νίκου Λώλη) » 236
Τραπεζίτσα —  Φωκ. 1. Καψάλη » 243
Ό  Λάϊος —  Νίκου Τέντα » 256
'Ο άφοπλισμός —  Δημοσθ. Κόκκινου » 433
Ή  ώραία γιορτή —  Τατιάνας Σταύρου » 443
Αποκλεισμός —  Βαγγέλη Ψινιώτη » 634
Στήν Πάργα τή χρυσή —  Λευκής Σαράτση » 657
Καζάρμα —  Τ.Ι.Λ. » 660
‘Η Παναγία και ή μάνα μου —  Δημοσθ. Νασιούλη » 811
Τά στραγαλιανά —  Γιάννη Σαραλή » 818
Νά διαβαστούν δυνατά —  Γ ιώργου Ματθ. Οικονόμου • » 1026
Τό «κα» τής μάνας μου —  Τ.Ι.Λ. » 1028

Φ Ι Λ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Α  —  Δ Ο Κ Ι Μ Ι Α Δ Ι Α Φ Ο Ρ Α

Τά έλληνικά γράμματα στήν ’ Ιταλία —  Κώστα Ν. Νικολαΐδη 
Ά π ’ τό Βαλαωρίτη στό Σικελιανό —  Κ. Θ. Φωτεινού 
Ό  ποιητής Μίνως Ζώτος —  Θανάση Παπαθανασόπουλου 
Μιά τελεία στήν γλωσσική άναρχία—  Άρσένη Γεροντικού 
«Τό ταξίδι μου» τού Ψυχάρη —  Μανόλη Παπουτσάκη 
Τά λαϊκά βιβλία στήν ρουμανική λογοτεχνία καί ή έλληνική έπίδραση 

’Άλκη Μυρσίνη - Μάνθου 
Ή  Ζάκυνθος στήν φωνή τών ποιητών της —  Mich. Cataubella 

(μετάφρ. Κ. Ν. Νικολαΐδη)
‘ Ο Ρίλκε στήν πόλη τοΰ χρόνου —  ©αν. Παπαθανασόπουλου ,
Γράμμα σέ δμηρο —  Ant. de Saint - Expery (μετάφρ. Γεωργ. Φρέρη) 
Ή  εύποιΐα —  Ά ρσ. Γεροντικού

Σελ. 104
» 107
» 249
» 260
» 447

» 461

» 469
639

» 642
» 683



ΕΣΤΙΑ»

Οί ιδέες στήν δοκιμιογραφία τοΰ Γ. Θεοτοκά — · Γιάννη Παπακώστα 
Αιγαίο —  Δημ. Σιωμοπούλου 
Καποδίστριας. . . >—  Ά ρσ. Γεροντικού

Σελ. 826 
» 990
» 1032

Θ Ε Α Τ Ρ Ο

Οί Συρακουσιανές στό πανηγύρι τοΰ "Αδωνη —  Θεόκριτου 
(μετάφρ. Ν. Σπάνια)

Πέρσαι —  Αισχύλου (Εισαγωγή - Σχόλια - Μετάφραση Ήλία Βασιΐά)
Σελ. 437  

» 1006

Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Τ Α

Ή  βράβευση τοΰ «Σκουψα» —  Δ. Κόκκινου 
Ή  έκθεση τοΰ βιβλίου —  «Η.Ε.»
Μνήμη Γιοσέφ ’Ελιγιά » »
Τά 80 χρόνια τοΰ «Σκουφά» —  Δ. Κόκκινου 
Τά βραβεία —  » »
Το Θεσσαλικό Θέατρο —  » »
Τό Ηπειρωτικό Θέατρο —  «Η.Ε.»
« ’Ηπειρωτικά ’76» — · Δ . Κόκκινου
Ή  ’Ηπειρωτική Στέγη Γραμμάτων κα! Τεχνών —  Ν. Α. Τέντα 
Και πάλι γιά τις συντάξεις —  Δημ. Σιωμοπούλου 
Δωρεά βιβλιοθήκης Γ. Πράτσικα στήν «Ηπειρωτική 'Εστία» —  «Η.Ε.»
Τά « ’Ηπειρωτικά ’76» —  Δ. Κόκκινου 
Τά Πνευματικά Κέντρα τής Α.Τ.Ε. — ■ Δ. Κόκκινου 
Ή  ’ Ηπειρωτική Στέγη Γραμμάτων καί Τεχνών —  Δημ. Σιωμοπούλου 
Νέα περιοδικά («Λευκαδίτικη Ε στία» - Λευκαδίτικες Σελίδες» - «Τριφυ 

Ε στία » - « ‘Αρμολόί») —  Δ. Κόκκινου 
ΕΜΟΤ και «Μετέωρα» —  » »
Μνήμη Μιχαήλ Μάνου —  » »

Τ Ε Χ Ν Ο Κ Ρ  Ι Τ Ι Κ Α

"Εφης Μιχελή —  I. Γ. Θεοχάρη ~
.Η έκθεση τοΰ Μηνά Στρατή —  Δ. Κόκκινου
Ή  έκθεση ζωγραφικής τοΰ Γ. Γεωργιάδη 
Ή  έκθεση τοΰ Λουκά 
Ή  έκθεση .του Δημ. Κεραμίδα 
Ή  έκθεση κεραμικής τής Κάτιας Παπαζήση —  Ν. Α. Τέντας 
"Εκθεση ζωγραφικής Μαρίας Στούπη —  Δ. Κόκκινου

» » Θεοδ. Μαλδογιάννη —  » »
» » Γερ. Ζερβοΰ —  » »

Ή  « ’Αντιγόνη» (Θίασος τής Έταιρ. «Δεσμοί») —  Δημ. Σιωμοπούλου 
Ή  άπάντηση τής « ’Αντιγόνης» —  Δ. Κόκκινου
Οί έκθέσεις (Καλλιτεχνικής φωτογραφίας - Λαϊκής τέχνης - Λογοτεχνικού

βιβλίου - Εικαστικών τεχνών) —  Δ. Κόκκινου Σ
Τό Ηπειρωτικό Θέατρο —  » »
Μιά πρωτότυπη έκθεση τοΰ Θ. Μαλδογιάννη 
Ή  έκθεση ’Αρχιτεκτονικής μας Κληρονομιάς —- Δ. Κόκκινου

Σελ. 127
» 128
» 128
» 265
» 266
» 266
» 476
» 477
» 477
» 478
» 480
» 670
» 838
» 839

«κή
Σελ. 841 - 842

Σελ. 1048
» 1049

Σελ. 294
» 295
» 295

- » 296
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Βιβλίο, σελ. 298 —  Περιοδικό σελ. 693, 1066.

Δ Ι Ο Ρ Θ Ω Σ Ε Ι Σ

Στή σελίδα 839 τοΰ προηγουμένου τεύχους τής «Η.Ε.» (Σεπτεμβρίου - ’Οκτωβρίου 
1976) καί στό σημείωμα τού κ. Δημ. Σιωμοπούλου: «Ή  ’Ηπειρωτική Στέγη Γραμ
μάτων και Τεχνών» τό δνομα τοΰ κ. Πέτρου Παπαπέτρου Αναγράφεται, άπό λάθος, Βασ. 
Πάρακαλοΰμε γιά τήν διόρθωση.



Ή πρώτη καί μεγαλύτερη Ελληνική 
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γραφα Δρχ. 4.515.000.000

μέ 160.000 πελάτες σέ όλους τούς 
Κλάδους Άσφαλίσεως,

μέ πλήρες δίκτυον 269 Υποκαταστήμα
τος ν καί Πρακτορείων σ όλες τίς πόλεις

τής Ελλάδος,

ά ο φ α ^ ί ξ ε ι  

κ ά θε kbmSmwov και
π ρ ο σ φ έ ρ ε ι  i c c i f t u t j R

Ή  Ε Θ Ν Ι Κ Η , ,

<in§utsi\:.i siyovp ta
Διεύθυνσις  : K c p c y t L p v n  Ι ε ρ β Ιο ς  θ, ’Αθήνα» (Τ.Τ. 125)
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•Μέ καταθέσεις 
στήν ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
κερδίζετε περισσότερα

• Απόλυτη εξασφάλιση 
τοϋ μόχθου σας.

•Μέ τήν έγγύπση 
τοΰ κράτους.

•Σιγουριά καί κέρθος 
γιά όλους.



Γιο σπέσιαλ τταστιτσιο 
Μακαρόνια No 1 
Μακαρόνια No 2 

Πεννάκι

Φτιάξτε το

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ

ι


