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Ε ΙΣ Α Γ Ω Γ Η

Φιλοδοξία τοϋ μεγάλου Τούρκου: σχέδια τοϋ Μωάμεθ τοϋ 2ου, τοϋ 
Βαγιαζήτ τοϋ 2ου, τοϋ Σελήμ τοϋ 1ου, τοϋ Σουλεϊμάν. —  Πολιτική 
τής Βενετίας: Συνασπισμός τοϋ 1537. —  Σίρήνη 30 χρόνων. —  Κύ
προς. Σελήμ ό 2ος: Οί προθέσεις του και τα σχέδιά του ώ ς πρός τήν 
Κύπρο. —  Οί εχθροπραξίες του πρύς τήν Βενετία. —  Προετοιμασίες έ- 
νάντιά της. — Διαπραγματεύσεις: Γαλλία, ’Αγγλία, ό Αύτοκράτορας 
Μαξιμιλιανός ό 2ος, ό βαοιλιας Σεβαστιανός. —  Περσία, Ιτα λ ία , "Ι
σπανία. —  ’Ασυνέπειες ιών Βενεισιάνων. —  Υπόσχεση βοηθείας έκ 
μέρους τοϋ Καθολικού βασιλια. — Πρεσβεία τοϋ μεγάλου Τούρκου 
στήν Βενετία. —  Πολεμικές ετοιμασίες στήν Κωνσταντινούπολη και 
τήν Βενετία, θάνα ιος ιοϋ Δούκα Λορεδάνο και εκλογή τοϋ Λουΐς

Μ ο ο ε ν ί γ ο. —

Όταν ό αύτοκράτορας της Τουρκίας Σελήμ 11 άνήγγειλε στήν Βενετσιά- 
' νικη Γερουσία τή διάλυση τής αυμμαχίας μέ τήν Δημοκρατία, λέγοντας «μέ τή 
; οπάθα μας θά σάς κηρύξουμε άγριότατο πόλεμο σ* όλα τά μέρη», έδειχνε φα- 
, νερά πιά τά φιλόδοξα σχέδια πού έναν αίώνα νωρίτερα είχε συλλάβει ό θεμελιω- 
ιτής έκείνης τής μεγάλης αυτοκρατορίας. Ό Μωάμεθ ό 2ος όταν κυρίευσε τήν 
ίΚων/πολη, άφησε όρκο καί νόμο στους διαδόχους του τήν υποχρέωση νά έζα-

* Τό έργο αυτό τον* Cayctano Rosell <1817— 188tt) ltcai κλασσικό καί βραΰεΰτηκε άπό
τη Βασιλική Ακαδημία τής 'Ιστορίας τό 1ΗΓ>3. Ανάμεσα στα ποικίλα συγγράμματα τής 
ναυτικής ιστορίας τής ‘ Ισπανίας, τοΰτο Οε«>ρείται τό κορυφαίο. ΤΙ ( Α ν α φ ο ρ ά  του στόν πό
λεμο τής Κύπρου τό χάνει ιδιαίτερα ενδιαφέρον καί αίσθηση προκαλεί ή τραγική όμοιότη* 
τα τών ενεργειών τών Τούρκο»ν που σέ βιαιότητα καί άγριότητα καθόλου δέν άλλαξαν μέ 
τό πέρασμα τεσσάρων αίώνο»ν.

ι



« Η Π Ε ΙΡΩ Τ ΙΚ Η  Ε Σ Τ ΙΑ »

πλώσουν την κυριαρχία τους σ’ όλόκληρη την ’Ασία, νά κατέθουν στόν Νείλο καί ? 
νά καθυποτάξουν την ’Αφρική, νά στήσουν τό θρόνο τους πάνω στά έρείπια τής 
Ελλάδας καί τής Ρώμης καί νά κυριεύσουν μέ τή δύναμη τών όπλων όλόκληρη - 
.τή χριστιανοσύνη. Δέν είναι εύκολο νά έξακριβωθή μέχρι ποιό βαθμό έφτανε ό 
θρησκευτικός φανατισμός σέ παρόμοιες προθέσεις. Μάλλον πρέπει νά θεωρηθή 
βέβαιο πώς άκόμη μιά φορά ό πόλεμος πού κηρύχτηκε άνάμεσα στό Κοράνι καί |
τό Εύαγγέλιο θά τελείωνε μέ τον θρίαμβο του τελευταίου. Τρομερά έπίφοβοι j
έχθροί, έζ αίτιας τοϋ ότι ήταν πολύ συνδεδεμένοι, οπλίζονταν ένάντια στήν έκ- 1
κλησία του Ίησοΰ Χριστού. Καί ήταν άρκετή έγγύηση γιά τούς τυράννους τής J
Κων/πολης, χωρίς νά προσπαθούν νά έπιβάλλουν τΙς πεποιθήσεις τους σ’ όλό- {
κλήρο τόν κόσμο, ή καθυπόταξη στον σκληρό ζυγό τους λαών καί Βασιλείων, ό- *

-που τουλάχιστον έκεί σεβόντουσαν τά δικαιώματα τού άνθρώπου, δπου τουλάχι- F
στον εξευγενίζονταν ή καρδιά άπό τά τρυφερά αισθήματα γιά τήν άρετή, γιά τήν |
πατρίδα, γιά τήν οίκογένεια. Τόν Μωάμεθ, κατακτητή καί νομοθέτη, διαδέχθηκε |
ό Βαγιαζήτ, δεύτερος μέ αύτό τό όνομα, περισσότερο αφιερωμένος στόν μυστι- 
κισμό παρά στήν Πολεμική Ζωή. Αύτός όταν άνακηρύχτηκε σουλτάνος, παρά τις | 
βλέψεις τού άδελφοΰ του DJEM (Zinzin) άνοιξε τά μάτια τού γιοΰ του πρός τό ό- ! *
ραμα τής φιλοδοξίας, σχεδόν άφήνοντας τή ζωή στά χέρια του καθώς λίγο πρίν , ij
είχε άφήσει καί τό στέμμα. Είχε επίσης κάνει ένοπλες έπιδρομές σέ μέρη τών | $
Βενετσιάνων μέ τούς όποιους είχε ειρήνη καί μέ αντάλλαγμα τήν Κεφαλονιά ά- |
πέκτησε μέ συνθήκες τά κάστρα τής Ναυπάκτου, Μεθώνης, Κορώνης, Δυραχείου \
καί Ναυαρίνου πού ανήκαν στήν κατοχή τής Σινιορίας. I

Ό Σελήμ ό I, μέ τό προσωνύμι ό Τ ρ ο μ ε ρ ό ς ,  όχι μονάχα γιατί θανά- ϊ
τωσε τόν πατέρα του, άλλά καί τόν πρωτότοκο άδελφό του, έκδικούμενος τήν κα- -j
ταφρόνια τής φύσης άπέναντί του, καθυπέταξε τήν Αίγυπτο καί έξανάγκασε σέ |
ύπακοή τούς μαμελούκους καί κληρονόμησε άπό αύτούς τήν εισφορά πού τούς |
πλήρωνε ή Βενετία γιά τήν έλεύθερη διέλευση άπό τόν Νείλο, κι’ έγινε κύριος 
τής Συρίας καί τής Παλαιστίνης καί μ’ αύτό τόν τρόπο κατέληξε νά γίνη έπίφο- 
6ος στήν Εύρώπη, ώστε ό Πάπας Λέων X άναγκάστηκε νά προκηρύξη νέα σταυ
ροφορία στήν όποία έλαθαν μέρος, άν καί άπό άπλό άνταγωνισμό καί ζέση έφή- || 
μερη, σχεδόν δλοι οί βασιλιάδες καί οί άρχοντες. Πέρασε κΓ αύτός ό κίνδυνος a 
γιά νά αύξηθή άκόμη περισσότερο μέ τήν έπόμενη βασιλεία τού Σουλεϊμάν, τού 
έπιλεγόμενου Μ ε γ α λ ο π ρ ε π ή .

Οί συχνές καί πλατιές του έκστρατεϊες τού χάρισαν τή δάφνη διακεκριμένου 
στρατηγού καί τά σχέδιά του τόσο καυτά, όσο καί καλοβαλμένα, τόν τίτλο τού με
γάλου πολιτικού. Γιά τέτοιον τόν έγγυάται καί ή ένωση πού σκέφθηκε νά πρα
γματοποίηση τοϋ Δόν καί τού Βόλγα πού θά γινόταν συγχρόνως μέ τήν ένωση 
τής Κασπίας καί τής Μαύρης Θάλασσας. Καί άν ό θάνατος δέν τόν είχε έμποδίσει 
νά φέρη σέ πέρας τούτα τά σχέδια, θά είχε καταστήσει άδύνατη τή μελλοντική 
έξάπλωση τής Ρωσίας. ’Από τά πολλά πολεμικά του κατορθώματα άρκεί νά θυμή- 
σουμε τήν κατάληψη τοϋ Βελιγραδιού, πρώτου σκαλοπατιού γιά τήν Ούγγαρία 
καί σύνορο τής Χριστιανωσύνης άπό έκείνη τήν πλευρά. ’Ακόμα τήν κατάληψη | 
τής Ρόδου πού πέτυχε μέ τριακόσια πλεούμενα καί έκατό χιλιάδες άνδρες πού y
άποθίθασε καί τήν επιδρομή στή Μάλτα, όπου άν καί έγκαταλειμμένος άπό τήν .4tj
τύχη, πού τήν είχαν οί Ισπανοί στις γαλέρες τους, παρέμεινε ήρωας γιά τούς  ̂
δικούς του καί τρόμος καί θαυμασμός γιά τούς έχθρούς του. ’Επιδεικνυόταν λοι* ί  
πόν θριαμβευτής τό μισοφέγγαρο άπό τή Ρόδο μέχρι τό Βελιγράδι. ΚΓ άκόμα, ή * 
Βιέννη, ή Μασσαλία καί ή Ρώμη τό είδαν νά φυτρώνη στις πόρτες τους. Καί κάτω 
άπό τόν ίσκιο του κέρδιζαν σέ αύθάδεια κουρσάροι καί μπαρμπερίνοι. Καί 6λ’ 
αύτά συνέβαιναν τή στιγμή πού ή Εύρώπη βρισκόταν κατατεμαχισμένη άπό μυ



στικούς πολέμους καί διαμάχες, καί οί καθολικοί άρχοντες, ή δυναοτεμένοι άπό 
άτέλειωτες φιλοδοξίες ή έκτεθειμένοι στή μανία αίματηρών άνταρσιών καί άδυ- 
σώπητων σχισμάτων (έσχατη κακοδαιμονία αύτή άπ’ όσες μπορούν νά κτυπήσουν 
ένα βασίλειο).

Σέ τέτοια ευημερία είχε φθάσει έκείνη ή φυλή τών άξεστων Ταρτάρων που 
έκτιναγμένοι μέχρι τήν Περσία καί έχοντας καθυποτάξει τά πέρατα τής Άσίας, 
είχαν σκορπιστή καί στίς αφρικανικές περιοχές καί όμοια μέ τούς παλιούς κατα- 
κτητές είχαν πρόθεση νά κυριεύσουν όλόκληρο τόν κόσμο. Άπό τήν μιά μεριά 
βρίσκονταν σχεδόν σέ διαρκή εχθρότητα μέ τήν Ουγγαρία καί Πολωνία. Άπό 
τήν άλλη συνέχιζαν νά άπειλοΰν τις άκτές τής ’ Ιταλίας καί κυρίως τά Ένετικά 
κράτη μέχρι τούς προμαχώνες τού Μωριά. Oi άνακωχές καί οί συμμαχίες τους μέ 
μερικούς άρχοντες τούς έπέτρεπαν νά άντικρούουν άλλους πιό έλεύθερα. Δυό- 
μισυ αίώνες άσταμάτητων πολέμων, νικών καί κατακτήσεων είχαν δημιουργήσει 
τή φήμη καί τήν ίσχύ τών Τούρκων άνάμεσα στούς ξένους. Άλλά έσωτερικά, ή 
Αύτοκρατορία έπασχε άπό φοβερές μάστιγες όπως είναι ή πρόληψη, ή άμάθεια 
καί ή τυραννία. Τά έπιτεύγματά τους περιορίζονταν στήν ύλική έκμετάλλευση 
τών κατακτημένων περιοχών χωρίς καμιά σκέψη γενναιόδωρη ή έκπολιτιστική, 
χωρίς καν διάθεση νά έναρμονίσουν τά τόσο έτερόκλητα στοιχεία, χωρίς δυνατό
τητα έπιτέλους, ούτε νά άντικαταστήσουν, ούτε άκόμα νά προσαρμόσουν τούς 
νόομυς τους, τή θρησκεία καί τά έθιμά τους μ' έκείνα τών ήττημένων. Αύτή ή άνι- 
κανότης ύπήρξε, σέ τελευταία, άνάλυση πού έσωσε τήν Εύρώπη άπό τήν κατα
στροφή καί τή δουλεία. Γιατί μέσα σ’ έκείνη τή διεθνή διαμάχη δπου δλα τά κρά
τη πάλευαν νά διαπλατύνουν τή χωροδεσποτεία τους, μιά έπίθεση αίφνίδια καί 
εύστροφη καί μιά πολιτκιή έπιδέξια καί γεμάτη τεχνάσματα, θά τά είχε όδηγήσει 
χωρίς κάν νά τό καταλάβουν στήν πτώση τους καί τήν όλοκληρωτική καταστροφή.

Ή Ισπανία καί ή Αύτοκατορία έπίμονα μάχονταν στό νά διαιωνίσουν τήν ύ· 
περίσχυση τοϋ Αύστριακού οίκου. Ή Γαλλία, άναζητούσε μέσα νά τόν κατατρο- 
πώση. Ή μεταρρύθμιση σκεπάστηκε μέ μάσκα θρησκευτική γιά νά παραλλάξη 
καλλίτερα τόν τελικό της σκοπό πού ήταν ή πολιτική άπελευθέρωση. Ό Πον- 
τίφηκας, πάντα άκούραστος, ύπερασπιζόταν τήν ήδη διαμελισμένη του έπικυ- 
ριαρχία. Ή 'Ελισάβετ, τών Βρεττανικών νήσων, έρριχνε τά θεμέλια τού μελλοντι
κού οπλοστασίου τού κόσμου. Ό μοσχοβίτης άλλαζε σέ αύτοκρατορικό διάδημα 
τήν κορώνα τών παλαιότερων δουκών. Ποιός θά μπορούσε νά σκιτσάρη τόν ά- 
πέραντο πίνακα τών τόσων φιλοδοξιών καί συγκρούσεων καί τόσων μεγάλων καί 
όλλεπάλληλων περιπετειών;

Άκόμη καί τά κράτη πού ή εύημερία τους κρεμόταν σέ μιά εΙρηνική καί ού- 
δέτερη πολιτική θέλησαν νά άγωνιστούν γιά τις προτιμήσεις τής τύχης. “ Ετσι, 
άκόμα άπό τά χρόνια τού Μωάμεθ, δπου ή Πύλη πρωτάρχισε νά άποθλέπει σέ μιά 
θαλάσσια υπεροχή, ή Βενετία προσπαθούσε νά άνυψωθή σέ δύναμη ήπειρωτική. 
Ή ’ Ιταλία πού κατά τή διάρκεια τού XVI αΙώνα ύπήρξε φραγμός καί τάφος δλων 
τών φιλοδοξιών, ήταν γι’ αύτήν τείχος προστατευτικό καί καταφύγιο. Άλλά ή Σι- 
νιορία, πραγματική μητρυιά γιά τούς λαούς πού θά έπρεπε νά τούς φροντίζη σάν 
παιδιά της, άντί νά τούς προσφέρη προστασία, τό μόνο πού κατάφερε ήταν νά 
τούς έξερεθίση τή δυσαρέσκεια. Ά ν  κάποιος δέχτηκε τή μιά ή τήν άλλη ύπό- 
οχεσπ ή κολακεία, αύτό έγινε γιατί συνέφερε στούς ύπολογισμούς της καί τά 
συμφέροντά της. Άγχίνους στό νά έπωφελεϊται τήν γενική άναταραχή καί τά 
χτυπήματα πού λίγο - πολύ εϋρισκαν δλους τούς άρχοντες γύρω, προσπάθησε νά 
αύξήση τά έδάφη της πρός φθορά τών άλλων. Καί δέν θά έγκατέλειπε εύκολα τήν 
όπληστία της άν δέν είχαν ξεσηκωθή νά άμυνθοΰν οί ίδιοι οί ζημιωμένοι. Ό συ
νασπισμός τού CAMERAY, πού συνεστήθη άπό όλα τά κράτη τής Εύρώπης ένάντια 
οτή Βενετία, φόβισε πρός στιγμήν τήν κυβέρνηση τού Αγίου Μάρκου.

ϊ



"Ομως άργότερα προχώρησε μέ τή συνηθισμένη της πανουργία καί πιστεύον
τας πώς ακριβώς αύτή ή ένωση θά ήταν τό μέρος όπου ώφειλαν νά ζεθυμάνουν 
oi εχθροί της, άφησε νά τραφή ή όργή τους μέ κάποιες δευτερεύουσες δυνάμεις 
καί σταθεροποίησε τόν όρκο πίστεως τών ύπηκόων της στήν στέρεη γή. Αύτοί, 
πού άν βρίσκονταν στήν άνάγκη νά άμυνθοϋν, θά πέταγαν πάνωθέ τους τήν τυ
ραννία της, βλέποντας ότι είναι κύριοι τής έλευθερίας τής βούλησής τους, παρέ
μειναν πιστοί. 'Έτσι, μέ μόνη άπώλεια μικρές παραχωρήσεις σέ ώρισμένους, άπο- 
σωβήθηκε ή θύελλα και σύντομα έξαφανίστηκε κάθε τι τό άνησυχητικό. Οί σύμμα- 
χιν δέν πέτυχαν καμμιά ώφέλεια καί τό έμπόριο τής Ιταλίας άπέμεινε κατεστραμ
μένο γιά πάντα. ΚΓ έτσι βγαίνει συμπέρασμα πώς στίς ύποθέσεις των πολέμων, 
τό πιό σίγουρο καταλήγει νά είναι έκείνο πού λιγότερο είχε προθλεφθή. ”Αν 
σκεψθή κανείς πώς στους θορυβώδεις άνταγωνισμούς τών παλαιοτέρων χρόνων 
άνάμεσα στόν Φραγκίσκο Α ' καί τόν Κάρολο V όποια άπόπειρα κΓ άν έγινε νά 
συμφιλιωθούν οί δυό τους, δέν είχε πετύχει και βασίλευαν μόνον άντιθέσεις καί 
μεταμέλειες καί άκόμα τά σχέδιά τους γιά τήν αύξηση τών έδαφών τους, τούς εί
χαν προξενήσει άργότερα πληθώρα κινδύνων καί δυσαρεσκειών, άποφάσισε ή 
Δημοκρατία νά παραμείνη σέ άπόλυτπ ούδετερότητα, ώστε νά μή δώση μήτε σέ 
ξένους μήτε σέ συμμάχους καμιά εύκαιρία γιά ένωση ή γιά ρήξη. Αύτή ή συμφω
νία, πού σέ τελευταία άνάλυση γεννήθηκε άπό τήν άδυναμία νά υΐοθετηθη ό- 
ποιαδήποτε άλλη, έγινε κατορθωτή, όσον άφορά τήν Εύρώπη, έξ αίτιας τοϋ Τούρ
κου καί ήταν άπολύτως δίχως άποτελεσματικότητα καί μάταιη. *0 Τούρκος δέν 
μπορούσε νά καταστείλη τήν δίψα γιά κατακτήσεις πού τόν κατέτρωγε.

01 πολυάριθμοι εξοπλισμοί, οί συνεχείς επιδρομές, οί μεγάλες δυνάμεις, οί 
σχέσεις τους μέ ώρισμένους χριστιανούς βασιλείς, όλα φανέρωναν πώς ή Εύρώ
πη ήταν τό άντικείμενο τής μανίας τους. Λίγη διαίσθηση χρειαζόνταν γιά νά άν- 
τιληφθή κανείς σέ ποιό μέρος θά κατευθύνονταν πρωταρχικά οί βολές του. Ή Βε
νετία έν τούτοις παρέμεινε ήσυχη. Καί έμπιστευόμενη άπό τήν μιά τήν είρήνη 
πού πριν άπό χρόνια είχε συνάψει μέ τήν Πύλη, κΓ άπό τήν άλλη τήν άκακη συμ
περιφορά της άπέναντι στίς άλλες δυνάμεις, χάρις στους κατάλληλους χειρι
σμούς, έκρινε πώς σύντομα θά άνελάμθανε άπό τίς άπώλειές της και θά κέρδιζε 
μέσα άπό τήν ϊδια της τήν άδράνεια πίστη καί δυνάμεις, ώστε στό μέλλον νά εί
ναι ή τύχη μέ τό μέρος της. Βρισκόμαστε στό έτος 1537, όταν σάν συνέπεια τών 
είσηγήσεων τού βασιλιά τής Γαλλίας Φραγκίσκου I πρός τόν Σουλεϊμάν, έπλευσε 
ένάντια στό βασίλειο τής Νεάπολης μιά φοβερή μοίρα στόλου τουρκικού, σταλ
μένη άπό τόν διάσημο Μπαρμπαρόσσα, κουρσάρο καί κυρίαρχο τού ‘Αλγεριού. 
Προσπαθούσε ό Γάλλος μέ αύτόν τόν τρόπο, όχι μόνο νά διαπραχθοϋν έχθρο
πραξίες σέ βάρος τών κρατών τού άντιπάλου τού Καρόλου V άλλά και νά δια- 
σπάση τή φιλία του μέ τούς Βενετσιάνους, άναγκάζοντας τούς τελευταίους νά έγ* 
καταλείψουν τό σύστημα τής ούδετερότητας. Εξόπλισε ή Βενετία τό στόλο της 
καί υιοθέτησε συγχρόνως καί κάποιες προφυλάξεις πού θεώρησε άπαραίτητες, 
άλλά χωρίς νά κάνη τήν παραμικρή νύξη γιά πόλεμο. Γιατί συλλογίστηκε πώς ό 
Σουλεϊμάν δέν έπρόκειτο νά έπιτεθή σέ δυό έχθρούς συγχρόνως, άφοϋ είχε πι
θανότητες νά νικήση μόνο τόν έναν, καί θεώρησε άστήριχτη κΓ άκόμα άδικη ό- 
ποιαδήποτε έλλειψη έμπιστοσύνης. *0 Φραγκίσκος I σκεπτόταν μέ άνάλογο τρό
πο, θεωρώντας πώς στήν περίπτωση πού οί Βενετσιάνοι θά είχαν πόλεμο εϊτε 
προσχωρώντας στόν Αύτοκρατορα εϊτε καιροσκοπώντας μέ τόν Τούρκο, θά χα
λάρωναν καί θά έξασθενοϋσαν τίς σχέσεις τους μέ εκείνον καί έτσι θά έδιναν 
άφορμή καί άρχή βέβαιη γιά ρήξη. ’Αλλά Γάλλοι καί Βενετσιάνοι λάθευαν, καί 
άκριθώς σ’ αύτό τό λάθος θεμελίωσε ό Σουλεϊμάν όλες του τΙς ελπίδες. Σέ όποιον 
προχωρεί τόσο προνοητικος, δέν λείπουν τά προσχήματα πού θά δικαιολογήσουν 
τίς προθέσεις του. Μιά τέτοια προσωπική ύποκίνηση καί κάποιο τυχαίο γεγονός



άπ' αύτά πού άναγκαστικά συμβαίνουν στίς τόσες ναυλώσεις πού γίνονταν όλες 
τΙς ήμέρες προξένησαν αύστηρές διαμαρτυρίες άπό μέρους τού Μεγάλου “ Αρ
χοντα. Ταπεινώθηκαν oi Βενετσιάνοι κΓ έδωσαν στό παράπονά του άπόλυτη Ικα
νοποίηση. ‘Όμως ή απάντηση τού Σουλεϊμάν ήταν νά στείλη νά πολιορκήση τήν 
Κέρκυρα στενά. Πρότεινε ό Πάπας στήν Σύγκλητο νά γίνη ένας συνασπισμός 
πού μαζί μ’ αύτούς νά λάβαινε μέρος καί ό Αύτοκράτορας. ’Αλλά ένόσω άναπο- 
φάσιστη έμενε ή ΣινιορΙα γιά τήν στάση πού έπρεπε νά τηρήση, ό άνταγωνισμός 
τού Μπαρμπαρόσσα μέ τόν Μέγα Βεζύρη έβαλε τέλος στόν πόλεμο καί στήν άβε- 
βαιότητα. Ό Σουλεϊμάν γύρισε στήν αύλή του καί τά πράγματα διατηρήθηκαν στήν 
ίδια κατάσταση.

"Ηταν έπίφοβη ή κατάσταση μέχρι τόν έπόμενο χρόνο πού οί έχθροπραξίες 
έπανελήφθηκαν μέ μεγαλύτερη ζέση καί ή Πύλη βιάστηκε νά προσφέρη συνθή
κες στήν Δημοκρατία. Αύτή ή προσφορά πού έγινε μέ ύφος εύνοίας φανέρωνε 
πώς ό Σουλεϊμάν θυμόνταν πολύ καλά τΙς προσβολές τους καί δέν θά έδινε μιά 
ικανοποίηση χωρίς άνταμοιβή Ισόβαθμη πρός μιά νίκη. Θά γινόταν λοιπόν μέ βάση 
αύτή τή σκέψη ή γιατί στήν πραγματικότητα θά ύποσχέθηκε περισσότερα ή Δη
μοκρατία μέ τή συμμαχία της μέ τόν Κάρολο V, πού είχε συμφωνηθή τόν περα
σμένο χρόνο καί πραγματοποιήθηκε ολοκληρωτικά τώρα. “Επειτα άπό μερικές 
δυσχέρειες καί διαφωνίες ένώθηκαν στήν Κέρκυρα ό αύτοκρατορικός στόλος, ό 
Βενετσιάνικος και τού Ποντίφηκα, πλησιάζοντας μετά τόν κόλπο τής Λάρτας, 
δπου είχε συγκεντρωμένα ό Τούρκος τά καράβια του. Σχεδόν τελείωνε ό Σε
πτέμβρης, δταν άρχισαν οί επιχειρήσεις πού τελικά περιωρίστηκαν σέ μιά συνάν
τηση μέ περισσότερο θόρυβο παρά ούσία άνάμεσα στίς συμμαχικές μοίρες καί 
κείνη τού Μπαρμπαρόσσα. Τό γεγονός δτι δέν μεσολάβησε μάχη κανονική και 
τήν υπαιτιότητα ώρισμένων άπωλειών πού ύπέστησαν oi πρώτες άποδόθηκε, δπως 
ήταν συνήθεια, στόν αύτοκρατορικό ναύαρχο Άνδρέα Ητόρια πού σάν άνώτατος 
άρχηγός τά έπωμίσθηκε όλα. Ή άλήθεια είναι πώς oi θύελλες κατέστρεψαν με
γάλο μέρος τής έχθρικής άρμάδας καί τό ίδιο θά είχε συμθή καί στήν συμμαχική 
άν, καθώς πρότειναν ο! Βενετσιάνοι, είχαν άνοιχτή στό 'Αρχιπέλαγος. Ή  έπιχεί- 
ρηση τελείωσε μέ τήν κατάληψη τού Νιόκαστρου άπό τούς συμμάχους, πού τόν 
έπόμενο χρόνο τό άνακατέκτησε ό Μπσομπαρόσσα, μέ τήν πρώτη έπιδρομή, περ
νώντας άπ’ τό μαχαίρι τούς Ισπανούς πού τό φρουρούσαν, τήν ίδια έποχή πού 
ή Γερουσία διαπραγματευόταν πρώτα μιά άνακωχή τό 1538, καί έπειτσ, τόν Μάιο 
τοϋ 1540 μιά ειρήνη άποκλειστικά άνάμεσα στήν Δημοκρατία καί τήν Πύλη. Τό 
άπλοϊκό σέ έκείνες τίς διαπραγματεύσεις ήταν πώς ένώ ή Γερουσία άπαγόρευε 
στόν πρεσβευτή της νά δεχτή προτάσεις πού θά άπαιτοϋσαν μεγάλες θυσίες, τό 
Συμβούλιο τών Δέκα τόν έξουσιοδότησε, έκτός άπό ένα ύπέρογκο κονδύλι, νά 
παραχωρήση στόν Μέγα "Αρχοντα διάφορα λιμάνια στήν ’Αλβανία, σχεδόν δλα 
τά νησιά τοϋ ’Αρχιπελάγους και τίς άκτές τής Μονεμβασίας τής Νεαπόλεως τής 
Ρωμανίας: άνανδρη άποκήρυξη, σκανδαλώδης νομή δυνάμεων πού έν τούτοις 
δέν λύπησε αύτούς πού θίγονταν ούτε προξένησε τό παραμικρό παράπονο. ’Α
περίσκεπτη καί μέ τό αίσθημα τής ήττημένης μέ τήν παραμικρή κλαγγή τών ό
πλων, έτσι όδευε ή Δημοκρατία πρός τήν παρακμή της. Δέν ήταν πιά κυρία τής 
Άδριατικής πού όπως τήν Καρχηδόνα παλιά, τήν θεωρούσαν διαιτητή τών θαλασ
σών, πού άνακατευόταν στίς ύποθέσεις τών άλλων κρατών γιά νά διευθετήση τΙς 
διαμάχες τους άλλατε σάν ισότιμη κ’ άλλοτε σάν άνταγωνίστρια. 01 πόλεμοι πιά 
άτίμαζαν τήν ισχύ της. Ή είρήνη μείωνε τά έδάφη της. Αύτές πού μόλις τώρα είχε 
πραγματοποιήσει, θά έπρεπε νά τής χρησιμεύσουν γιά μάθημα στό μέλλον, δε(- 
χνοντάς της τό πραγματικό κακό άπό τό όποίο έπασχε, καί τόν έχθρό πού μεγα
λύτερη δυσπιστία καί προσοχή θά έπρεπε νά τής έμπνέη. “Ομως γιά τά έθνη πού 
τό μεγαλείο τους παρακμάζει, πάνε χαμένα τά μηνύματα τής πείρας: 01 δυνατοί



σμίγουν στήν κακοτυχία. Οί άδύνατοι εθελοτυφλούν καί πιστεύουν πώς είναι ρω- 
μαλαίοι ώς πού νά έρθη ή ώρα τού θανάτου. Περιέπεσε, λοιπόν, ή Βενετία σέ μιά 
άπραξία καί σέ λήθαργο γιά ένα διάστημα σχεδόν τριάντα χρόνων, χωρίς καμιά 
μεταρρύθμιση τών θεσμών της, χωρίς καμμιά αϋζηση τών φρουρίων της, χωρίς 
καμμιά πρόβλεψη γιά τό στρατό της καί τήν άρμάδα της καί καμμιά προσοχή γιά 
τήν όχύρωση τών άκτών της καί τών κτήσεών της. Μερικές άπό αύτές ήταν ση
μαντικότατες καί ιδιαίτερα τό νησί τής Κύπρου πού προσέφερε πολλά πλεονεκτή
ματα πού μπορούσαν νά τήν κάνουν ξεχωριστά επιθυμητή: Ή  φυσική της θέση, 
άφοΰ έθεωρείτο προπύργιο καί ορόσημο έκείνων τών περιοχών καί θαλασσών. Ή 
γονιμότητα τοϋ έδάφους άπ’ δπου οί κατακτητές της μπορούσαν νά έχουν πολυ
άριθμα άγαθά. Καί τό εύάγωγο τών κατοίκων πού καλόβολα άφήνονταν νά διοι- 
κούνται χωρίς νά τούς λείπει ή ικανότητα νά είναι καλοί στρατιώτες. Τό πώς έ- 
πωφελήθηκε ή Σινιορία άπ’ όλα αύτά, θά τό πούμε άργότερα. ’Αρκεί νά πούμε 
τώρα, πώς οί στρατιωτικές θέσεις τού νησιού βρίσκονταν έγκαταλελειμμένες έν- 
τελώς, τά φρούρια χωρίς νέα έργα πού 6ά έπισκεύαζαν τήν χειροτέρευση τών 
παλαιών, ή ύπαιθρος στή μεγαλύτερη έκτασή της ήταν έντελώς άνοχύρωτη, ένώ 
οί κάτοικοι βρίσκονταν ταπεινωμένοι άπό τή μητρόπολη καί καταπιεσμένοι στό 
έλεος τής οργής τών ντόπιων εύγενών καί τέλος ή δύναμη πού προοριζόταν νά 
φυλά τίς άκτές περιοριζόταν σέ έκατό άξιολύπητα άλογα άπό έπτακόσια πού έ- 
πιβάλλονταν νά συντηρούν οί ίδιοι οί εύγενείς. Τίποτα άπό αύτά δέν ήταν άγνω
στο στήν Κων)πολη καί ήταν καιρός πού στά συμβούλια τού Σουλτάνου ζυγίζον
ταν τά ύπέρ καί τά κατά γιά μιά τέτοια έπιχείρηση. Ό θάνατος τοϋ Σουλεϊμάν πού 
συνέβη τό 1566 έβαλε τήν αύτοκρατορική κορώνα στούς ώμους τού γυιού του Σε
λήμ 11, πρίγκηπα έκφυλισμένου καί ματαιόδοξου πού ό πατέρας του είχε άφήσει 
νά μεγαλώση μέσα στή νωχελικότητα καί τίς άπολαύσεις τού σεραγιού. ’Ατένιζε 
ή Καθολική Εύρώπη μ’ εύχαρίστηση αύτή τή διαδοχή, πιστεύοντας τόν Σουλτάνο 
Σελήμ άνίκανο γιά όποιοδήποτε έγχείοημα. Ομως αύτός παρακινημένος άπό τήν 
άγάπη του γιά τά παραδείγματα τών προγόνων του καί δίνοντας προσοχή στίς 
σοφές συμβουλές τού Βεζύρη του Μωχάμετ Σοκόλ - λί καί τού μουφτή του ’Έμπν
- Σούντ πού ήταν κληρονόμοι τών μεγαλεπήβολων σχεδίων τού Σουλεϊμάν είχε 
πρόθεση νά κυβέρνηση μέ διαφορετικό τρόπο άπό έκεΐνον πού. είχε ζήσει. Καί 
λογαριάζοντας πώς ή δόξα του δέν μπορούσε νά θεμελιωθή παρά μέ κατακτή
σεις καί πώς τό πεδίο τών έπιχειρήσεών του ώψειλε νά τό έγκαταστήση στίς χώ
ρες πού βρίσκονταν καί άποτελούσαν τά όρια τής Εύρώπης, σύναψε συνθήκες 
οκτώ έτών μέ τόν αύτοκάτορα Μαξιμιλιανό 11 καί προσπάθησε νά πετύχη τήν έ 
νωση πού σχεδιαζόταν τού Δόν καί τού Βόλγα πού τούς είχαν κάνει νά τό έγκα- 
ταλείψουν έμπόδια άνυπέρβλητα καί στηρίζοντας ολη του τήν προσοχή στήν 
Κύπρο, άρχισε νά ύφαίνη τεχνάσματα γιά νά καλύψη καί συγχρόνως νά πραγμα- 
τοποιήση τΙς προθέσεις του. Σ ’ αύτές τίς τελευταίες άντετίθεντο άκριβώς οί συν
θήκες πού είχε μέ τήν Δημοκρατία. Άλλά μέ άντάλλαγμα τόν τίτλο τού νικητή 
λίγο τόν ένδιέφερε άν θά τόν κέρδιζε μέ τή βία ή τή δικαιοσύνη. Κατά τή γνώ
μη του, δέν ήταν περισσότερο νόμιμα τά δικαιώματα μέ τά όποια ή Βενετία κατεί
χε έκεϊνο τό νησί. Προϋπήρχαν τά δικαιώματα ένός καταχρηστή, τού βασιλιά ’ Ι 
ακώβου καί ήταν ογδόντα χρόνια πού άνήκε στή Δημοκρατία χωρίς άνανέωση 
κανενός τίτλου ή συμφωνίας. Ό Σελήμ πάλι φανταζόταν τούς Βενετσιάνους σάν 
ύποτελεϊς του καί δουλοπάροικους. Άλλά κυρίως τόν ύποκινούσε τό πάθος νά 
σθήση τήν κηλίδα πού βρήκε οτήν Μάλτα τό λάβαρο τού Προφήτη, κΓ άκόμα οί 
διαμάχες τής Εύρώπης καί ή έμπιστοσύνη στίς ίδιες δυνάμεις. Καί ή Κύπρος το
ποθετημένη στή μέση τών κτήσεών του ήταν ένα σταθερό καί σίγουρο σκαλοπάτι 
γιά νά κερδίση ύψος τό μεγάλωμά του.

Αύτά τά σχέδια κλωθογύριζαν άσταμάτητα στή φαντασία του οταν ένα άπρό-



βλεπτο νέο ήλθε νά τά διευκολύνη. Τήν νύκτα τής 13 Σεπτεμβρίου τού 1569, ένώ 
ή πόλη τής Βενετίαο άναπαυόταν μέσα σέ βαθειά σιωπή, άντήχησε μιά έκρηξη 
τρομακτική, ένας σεισμός συγκλόνισε τά πάντα καί μαζί μέ τΙς κρουγές πού έ
βγαλαν oi κάτοικοι άνήγγειλε μιά καταστροφή φοβερή. Ένστικτωδώς βγήκαν ό
λοι άπό τά σπίτια τους πιστεύοντας πώς καταστρεφόταν τό σύμπαν.

’Αλλά όταν ξεχύθηκαν στούς δρόμους άντιλήφθηκαν ότι αύτό πού προξένησε 
τόσο τρόμο ήταν ή έκρηξη τής πυρίτιδος πού ήταν άποθηκευμένη στό όπλοστά- 
σιο, έξ αιτίας μιάς πυρκαίάς πού τώρα άπειλοϋσε νά καταπιή τήν πόλη όλόκληρη. 
Όταν πέρασε τό πρώτο ξάφνιασμα καί ήρέμησαν τά πνεύματα, φρόντισαν όλοι 

νά κατασταλή ή φωτιά καί τότε διαπίστωσαν δτι οί ζημιές δέν ήταν τόσες όσες 
είχαν φοβηθή. Έ ν  τοϋτοις, όπως συμβαίνει σέ παρόμοιες περιπτώσεις, έδωσαν 
ύπερβολική έκταση στό δυστύχημα. ΈπΙ πλέον έπιβεβαιώθηκε ή άπόλυτη έλλειψη 
ναυτικού άπό τήν οποίαν έπασχε ή Δημοκρατία, έχοντας άφήσει νά χαθούν πλή
θος εύγενών καί πολιτών καί πού έπί πολλά χρόνια δέν είχε συνέλθει ή Βενετία 
άπό τήν καταστροφή τους. ’Εκείνος πού κυρίως έπωφελεϊτο άπό αύτό ήταν ό Σε
λήμ, πού έδωσε σ' αύτές τίς φήμες άπόλυτη πίστη. Oi φήμες αύτές άπλώθηκαν 
κυρίως άπό τήν άδιαφορία μέ τήν όποίαν μιλούσε ό πρεσβευτής τής Σινιορίας 
γιά κείνο τό συμβάν καί έκαναν τόν Τούρκο νά φαντάζεται πώς ήταν ύπερβολι
κά σοβαρό. ’Επέσπευσε λοιπόν τίς έτοιμασίες του κΓ άρχισε νά κάνη μεγάλες 
προμήθειες σέ πυρομαχικά καί έφόδια, μάζεψε στρατό καί έστειλε άρκετόν στήν 
Μικρά 'Ασία μέ διαταγή νά φρουρούν τις μεσογειακές άκτές. ’Αναζωπύρωνε μέ 
τήν παρουσία του τόν έξοπλισμό στίς γαλέρες καί τή συγκέντρωση κανονιών στά 
οπλοστάσια τής Κων/πολης, καί έπαιρνε κάθε προφύλαξη άπό τόν ΒαΤλο τής Δη
μοκρατίας μέσα στήν αύλή του. Ό Βαΐλος ήταν ό Μάρκο - ’Αντώνιο Μπάρμπαρο 
κΓ ένόσω σ' αύτόν σπαταλοΰσε μέ κάθε εύκαιρία κολακείες καί εύνοια, είχε 
διατάξει νά συλλαμβάνεται μέ τιποτένιες αΙτίες όποιος Βενετσιάνος έμπορος έ
βγαινε μπροστά στίς γαλέρες του. Τί άλλο χρειαζόταν ή κυβέρνηση τού 'Αγίου 
Μάρκου γιά νά σηκώση τά κόκκινα πανιά πού ήταν άνάμεσά τους τό σημάδι τού 
πολέμου; Στήν πραγματικότητα ή Σινιορία, άν καί άργά, είχε άρχίσει νά άντιλαμ- 
βάνεται ότι είχε φερθή μέ ύπερβολική έμπιστοσύνη. Καί ξανασκεπτόμενη παλιά 
γεγονότα, καταλάβαινε τόν πραγματικό λόγο πού τά είχε προκαλέσει καί πού 
δέν ήταν άλλος άπό τήν πανουργία μέ τήν όποία ό Τούρκος τήν είχε άναγκά- 
σει πολλές φορές νά άρπάξη τά όπλα. ’Αλλά τό Ντιβάνι ένήργησε χωρίς άνά- 
παυλα, ώστε νά μήν προλάβη ή Σινιορία νά άνακαλύψη πού όδηγοΰν όλα αύτά. 
01 άλλεπάλληλες ειδοποιήσεις τοϋ Μάρκο - ’Αντώνιο Μπάρμπαρο διέλυσαν όλες 
τΙς φαντασιώσεις. Δέν υπάρχει λόγος νά ζωγραφίσουμε τόν πονοκέφαλο τοϋ Δόγη 
καί τών συγκλητικών, τών εύγενών καί όλου τού λαού, όταν άρχισαν νά άντιλαμ- 
βάνονται τίς δυστυχίες πού τούς προετοίμαζαν. 'Όσο τυφλή ήταν ή άνεμελειά 
μέχρι τότε, τόσο έπιτήδειοι καί όξυδερκείς θέλησαν νά φανούν τώρα μέ τΙς προ
φυλάξεις τους. Μέ τήν ένεργητικότητα προσπαθούσαν νά άνακτήσουν τόν χα
μένο χρόνο. "Ολοι δυσπιστοΰσαν πρός τόν έχθρό τού μέχρι τώρα τόν θεωρού
σαν τόν πιό είλικρινή καί καλό σύμμαχο. Οί πιό μικρόψυχοι παρουσιάζονταν μέ 
τήν μεγαλύτερη ζέση. Και γιά νά μήν υπολείπεται κανείς, όλοι λογάριαζαν έκ 
τών προτέρων τά ώφέλη τής νίκης τους πού τήν έπιβεβαίωναν μέ προγνωστικά 

.άδιάσειστα καί έπεκαλοΰντο τό όνομα τοϋ Θεού καί τής Θρησκείας όταν πήγαι- 
ϊ γαιναν — καί τούτο έξαναγκασμένοι — νά συνωμοτήσουν γιά τήν προκαταβολική 
^καταστροφή τών κτήσεών τους. ΓΙροτάθηκε νά έπιδικαστούν είσφορές ώστε νά 
άντεπεξέλθουν στά έξοδα τοϋ πολέμου καί δέν βρήκαν μέσον πιό άκαριαίο άπό 
τό νά πουληθούν διάφορες ιδιοκτησίες τού Κράτους στήν τιμή τών τριακοσίων 
χιλιάδων σκούδων. ’Αλλά όταν διαπιστώθηκε ή πενιχρότητα τοϋ θησαυρού, θεω- 

I ρήθηκε αύτό τό ηοαόν άνεπαρκές, ώστε άνάγκασαν τόν κλήρο νά συνείσφέρη



μέ τά τρία δέκατα τών προσόδων του καί έβγαλαν σέ πλειστηριασμό όκτώ φρού
ρια προκουρατόρων — άξίωμα πού ήταν άπό τά σημαντικώτερα τής Δημοκρατί
ας — ζητώντας άπό κάθε υποψήφιο είκοσι χιλιάδες δουκάτα. ’Επίσης, μέ καταβο
λή άλλου ποσοΰ έπέτρεπαν νά λάβουν μέρος στις συσκέψεις τοϋ μεγάλου συμ
βουλίου πλήθος νέων εύγενών μέ μικρότερη ηλικία άπό αύτήν πού τό άξίωμα ά- 
παιτοΰσε.

Έζώπλισαν, χωρίς άργοπορία έκατόν τριάντα έξη γαλέρες, ένδεκα γαλεά- 
τισσες, δεκατέσσαρες νάβες καί λοιπά σκάφη μικρότερα ή φορτηγά. Έδωσαν τήν 
άνώτατη άρχηγία αύτών καί δλων τών άλλων πού συγκεντρώθηκαν στόν Ίερώ- 
νυμο Ζάννη, ιππότη καί προκουρατόρο τού 'Αγίου Μάρκου καί τήν άρχηγία τών 
κατά ζηράν δυνάμεων στόν στρατηγό Σφόρτσα Παλαβιτσίνο, όνομάζοντας συγ
χρόνως γενικούς προβλεπτές έκείνης τής άρμάδας τόν ’Αντώνιο Κανάλε καί τόν 
’ Ιάκωβο Τσέλσι. Καί διετάχθησαν όσοι είχαν κάποιο άξίωμα στίς κτήσεις τής Σι- 
νιορίας νά βρίσκονται σέ έτοιμότητα καί νά προβάλουν άντίσταση στόν έχθρό i
δπου κι’ άν αύτός παρουσιαστεί καί όσο μεγάλος κΓ άν θά είναι ό άριθμός τών 
στρατιωτών του. Δέν συνιστοΰσε γιά τήν ώρα μεγαλύτερες θυσίες ή άγωνία τών 
περιστάσεων κι όπως έβλεπαν όλόκληρη τήν Εύρώπη νά ένδιαφέρεται γι’ αύτή 
τήν ύπόθεση δέν δίστασαν νά προστρέξουν στή Ρώμη, ώστε ό Ποντίφηκας νά ι 
ζητήση βοήθεια άπό τούς καθολικούς άρχοντες. "Ηταν πολύ διαφορετικά τά χρό
νια πού έκείνοι προσέτρεχαν στούς βενετοιάνους καί πού έθεωρείτο προμήνυμα t
θριάμβου μιά συμμαχία μέ τήν Δημοκρατία. Καί πολύ πεσμένη προχωρούσε ή ι
τύχη τής τελευταίας άφού βρισκόταν άναγκασμένη νά δέχεται γιά βοήθεια σέ '■
έκείνους τούς ίδιους πού σέ μέρες όχι πολύ παλιές, είχε φερθή προκλητικά καί ι
προδοτικά. "Αρχισαν άπό τούς Γάλλους πού είχαν μακροχρόνιους πολέμους στήν w
’ Ιταλία καί είχαν στενές σχέσεις μέ πολλά άπό τά κράτη της καί τώρα πάνω άπ’ >
όλα, μέ τόν Ποντίφηκα, κΓ ένόσω ήταν γνωστές οί άπώλειές τους στό ναυτικό j
καί ή άπαραθίαστη ειρήνη πού είχαν μέ τόν μεγάλο Τούρκο, ήταν εύκολο νά ί
συμπεράνουν πώς όσες απόπειρες κΓ άν γίνονταν σ’ έκείνη τήν αύλή θά έ- !
μειναν άκαρποφόρητες. Βασίλευαν έπίσης στήν Γαλλία, θρεμμένα μέ αιμα καί I
μίσος, δυό πανίσχυρα κόμματα πού κάτω άπό θρησκευτική χροιά προσπαθούσαν ιχ 
νά καθυποτάξουν τό βασίλειο. "Ηταν οί Καλθινιστές καί οί Ούγενότοι πού άπο- ί  
κάλυπταν τά δόγματα τής μεταρρύθμισης πού τά έφεραν άπό τή Γερμανία οί Γάλ- J  
λοι στρατιώτες τόν καιρό τού Φραγκίσκου I καί είχαν άρχηγούς τους δύο πρίγ- \
κηπες ισχυρούς. Οί καθολικοί είχαν μέ τό μέρος τους τή ρήγισσα Αικατερίνη τών 3
Μεδίκκων καί γιά πρόσχημα καί άσφάλεια τόν Κάρολο IX  ύπερθολικά άπειρο καί ύ
άβουλο. Στίς προτάσεις του Πάπα κο.ί τών Βενετσιάνων άπάντησε ή Αικατερίνη ^
μέ έκφράσεις καλής θελήσεως. "Ηταν πραγματικά ή θέση της τόσο άπελπιστικΛ ϊ
καί τόση ή ισχύς τών άντιπάλων της ώστε άναγκάστηκε νά τακτοποιήση τίς δια- d 
φορές της μαζί τους κλείνοντας τή συνθήκη ειρήνης τού 'Αγίου Γερμανού τοϋ ;
Λαγιετανού. ’Αλλά μέ τις προφυλάξεις πού έπαιρνε, κατάφερνε νά άποφεύγει τόν ί% i προσωπικό κίνδυνο, δείχνοντας μετριοπάθεια στους άντιπάλους της καί έχθρό- ί
τητα στόν βασιλιά Φίλιππο I I ,  φανατικό καθολικό. Γιά τό θέμα τής βοήθειας τί
θά μπορούσαν νά περιμένουν άπό τό έθνος πού βασίλευε ή διάδοχος του Έρ* I
ρίκου V I I I ;  Θεωρώντας χρέος της τή δυσαρέσκειά της μέ τή Ρώμη καί άρχή τής |
διακυβέρνησής της τίς καταδιώξεις, τά σίδερα καί τά ικριώματα, δίκαια ή άδικα, ,·!
ένάντια στούς στιγματισμένους, ότι πρεσβεύουν τόν καθολικισμό, θά μπορούσε
νά έχη τή φήμη δτι εναι Εχθρικότερη κΓ άπό τούς ίδιους τούς Τούρκους» καί ^
σύμμαχος μέ όπο’.ονδήποιε, θά άναβε πολέμους καί συρράξεις στή μεσογειακή |
περιοχή τής Εύρώπης. Περισσότερο έρεισμα είχε ή έμπιστοσύνη πού έτρεφαν |
πρός τόν αύτοκράτορα Μαξιμιλιανό τής Αύστρίας τού όποίου οί υπήκοοι προτε- i
στάντες κατά τά πλείσιον άλλά ικανοποιημένοι άπό τήν φρόνηση καί τήν άνε- ί



ξιθρησκεία του, πού δέν τόν έμπόδιζαν νά διατηρή έλεύθερη τήν καθολική πί
στη, ούτε νά άτενίζη μέ ύπερβολικό σεβασμό τήν ΆγΙα Έδρα. Έ ν  τούτοις δημι
ουργούσαν μεγάλες δυσχέρειες οΙ πρόσφατες συνθήκες πού είχαν συναφθεί μέ 
τήν Πύλη καί όχι μικρή αίτια δυσαρέσκειας καί ύπαναχώρησης ή περιβολή τού ά- 
ζιώματος καί ή άνακήρυζη σέ δούκα τής Τοσκάνης πού δόθηκαν άπό τόν Ποντί- 
φηκα στόν Κοσμά τών Μεδίκκων, δεύτερο δούκα τής Φλωρεντίας: προνόμιο πού 
άν καί ό Πάπας τό μεταχειρίστηκε σάν όργανο έκφρασης εύγνωμοσύνης, δμως 
ό Αύτοκράτορας πίστεψε πώς τού δημιουργεί δυσκολίες πού άντιστέκονταν στούς 
ύπολογισμούς καί τίς βλέψεις του. Εύχαριστήθηκε λοιπόν ό Μαζιμιλιανός μέ τό 
νά άρνηθή γιά τώρα καί νά ύποσχεθή γιά τό μέλλον βοήθεια, καί μ’ αύτόν τόν 
τρόπο ούτε έπιθεθαίωνε τίποτα, ούτε άντετίθετο, καί παρέμεινεν έν εΐρήνρ μέ 
όλους καί μέ τόν έαυτόν του. "Ηρθε καί ή σειρά τού βασιλιά τής Πορτογαλίας 
Δόν Σεμπαστιάν πού διακήρυξε τήν άδυναμία στήν όποια βρισκόταν τότε νά συν- 
δράμρ μιά ύπόθεοη τόσο άζιέπαινη, έζ αίτιας τών καταστροφών πού ό λοιμός 
είχε κάνει στίς κτήσεις του καί τής άνάγκης στήν όποΐα βρισκόταν έχοντας νά 
φροντίση τήν όχύρωση τών άκτών του, ίσως κιόλας νά είχε κερδίσει τά φρένα 
του ή φοβερή έπιχείρηση τής έκστρατείας του στήν ’Αφρική, δπου τόν περίμενε 
ένας τάφος πού θά χρησίμευε σάν τρόπαιο στούς κατακτητές του. Ή  Σινιορία δυ- 
σαρεστημένη πιά πού άπευθύνθηκε στούς άρχοντες τής Εύρώπης ή προβλέπον- 
τας τις δικαιολογίες πού θά προέβαλαν γιά νά τήν άποθαρρύνουν, έκανε τήν ί
δια αίτηση καί στόν βασιλιά τής Περσίας, διακηρύττοντας τόν κίνδυνο στόν ό
ποιον μέ έχθρό τόσο Ισχυρό καί θρασύ βρισκόταν έκτεθειμένη χωρίς νά λογα- 
ριάζη πώς σ’ αύτή τήν Ιδια πιθανότητα θά στήριζε, οπως καί στήριζε ό Πέρσης 
τήν άρνησή του. Διότι άν, χωρίς νά είναι ύποπτος, διέτρεχε κίνδυνο, τί θά συνέ
βαινε άν περιπλεκόταν σέ πάλη μ’ αύτόν πού ήταν κύριος τής τύχης του: Δυ
στυχισμένο τό έθνος πού περιμένει βοήθεια άπό άλλον. Ή  ’ Ιταλία κατά τή διάρ
κεια τού XVI αΙώνα ύπήρξε ζωντανό παράδειγμα αύτής τής άβοήθητης κατάπτω
σης. Τέσσερεις πόλεμοι σάρωσαν διάφορες έπικράτειές της έκείνη τήν περίοδο 
καί κάθε ένας άπό αύτούς τούς πολέμους είδε πιό μειωμένη καί άπονευρωμένη 
τήν έθνικότητά της, όταν, πότε κλίνοντας πρός τήν εύνοια τής Γαλλίας, πότε συν
θηκολογώντας μέ τά συμφέροντα τού Καρόλου V, ούδέποτε προσπάθησε νά θε- 
μελιώση τίς δυνάμεις της καί τήν εύημερία της στήν φιλική ένωση όλων της τών 
στοιχείων. Τέλος, ή ύπόλοιπη Εύρώπη μέ τίς έσωτερικές της διαμάχες πού συν
τάραζαν τό μεγαλύτερο άριθμό τών κρατών της, φιλοδοξούσε τήν πολιτική ένό- 
τητα. Τά σχίσματά της, οί άγώνες της, οί αιματηρές ταραχές της, έτειναν πρός 
αύτήν τήν μεγάλη άρχή, τήν καταγωγή ένός εύρωστου όργανισμοΰ καί τήν άνε- 
ξαρτησία πού συνιστά σήμερα τήν θαυμάσια ήπειρωτική Ισορροπία.

’Αλλά γιά τά κράτη τής ’ Ιταλίας μπορεί νά λεχθή πώς άναπαρήγαγαν τήν Ι
στορία τού 'Εβραϊκού λαού: δημιούργησαν τήν εχθρότητα άνάμεσά τους γιά νά 
άναλωθοΰν καί νά άποδυναμωθούν. Διαιρέθηκαν γιά νά ήττηθοΰν πιό εύκολα, 
καί άπό τή δουλεία έσωσαν μόνο τή γλώσσα τους, γιά νά διαιωνίσουν μέ μεγα
λύτερη θλίψη τις θύμησες τής παλιάς τους εύτυχίας.

'Υπήρξαν σπανιώτατες οί φορές πού οί ’ Ιταλοί άρχοντες έστειλαν βοήθεια 
στήν Δημοκρατία. Ή  Γένοβα, δεσμευμένη μέ άλλες συμμαχίες καί άπησχολη- 
μένη έπιπλέον μέ τά τού οίκου της, έστειλε μόνο μιά γαλέρα. Ό δούκας τής 
Σαβοΐας άν καί φαινομενικά δυοαρεστημένος μέ τόν Πάπα έξ αίτιας τών Μεδίκ
κων, έστειλε άκόμα μιά. Ή Μάλτα τρεις καί οί δούκες τής Φλωρεντίας καί τοϋ 
Ούρμπίνο έναν περιορισμένο άριθμό στρατιωτών. Ό Ποντίφηκας, άντιλαμδανό- 
μενος πώς σ’ έκείνη τήν επιδρομή οί έχθροΐ τού χριστιανισμού θά μπορούσαν 
νά κερδίσουν έδάφη μέχρι τΙς παραμεθόριες στίς κτήσεις του περιοχές, κΓ δτι 
συνέφερε νά βοηθήσουν τή Δημοκρατία όσο μπορούσαν, χωρίς νά ναυλώση κα



νένα πλοίο — ένώ αύτή ακριβώς ή βοήθεια ήταν αναγκαία — πρότεινε στή Σύγ
κλητο νά διαθέση δώδεκα γαλέρες άπό έκεΐνες πού είχε σέ άχρηστία στά λιμά
νια της καί τόν έξοπλισμό τους καί τή συντήρησή τους θά τήν άνελάμβανε αύ
τός. Και έγινε κατά τήν έπιθυμία του. Λίγες καί άσήμαντες έν τούτοις φαίνονταν 
έκεΐνες ο προετοιμασίες σέ άναλογία μέ τήν έπικείμενη καταστροφή και μόνο 
οί δυνάμεις τού βασιλιά τής 'Ισπανίας θά μπορούσαν νά άντιπαραθληθοΰν μέ τίς 
δυνάμεις τού Τούρκου καί νά ηαραλληλισθούν μ’ αύτές, και άκόμα νά βγάλουν 
άπό έκείνη τή σύγκρουση όφελος καί δόζα. Οί κατακτήσεις πού ό Κάρολος V είχε 
κερδίσει μέ τό σπαθί του, ό Φίλιππος 11, ό γιος καί διάδοχός του τις διατηρούσε 
άκέραιες όχι χωρίς νά έπιδεικνύη κάποια έπιμονή καί στάση σθεναρή, ώστε καί 
οί Ιδιοι του οί ύπήκοοι τόν οοβόνταν καί τόν θαύμαζαν. Δέν ήταν ό Φίλιππος 11 
καθολικός φαινομενικά ούτε έπιδεικτικά γιά νά ξεσηκωθή ένάντια στούς έχθρούς 
του. Άλλά ήταν άπό πεποίθηση καί γιατί μόνο στή θρησκεία έβρισκε γαλήνη γιά 
τίς δυστυχίες τής ζωής του.

"Ομως ούδέποτε έδινε τό προβάδισμα στούς δισταγμούς της συνειδήσεως άλ
λά στά βασιλικά του καθήκοντα καί ούτε άρκοΰσε μιά ύπόθεση νά είναι ώφέλιμη 
γιά τή χριστιανωσύνη γιά νά τήν αγκαλιάσει δίχως κρίση. Πάνω άπ’ όλα φρόντιζε 
τά συμφέροντα τού στέμματός του. 'Υπολήπτονταν λοιπόν τή μοναρχία του καί 
οί δύο κόσμοι. Περπατώντας άπό τήν Ισπανία ώς τή Δύση διασχίζοντας τό στενό 
τού Μαγγελάνου μέχρι τή γειτονική θάλασσα στόν κόλπο τής Βεγγάλης κΓ άπό 
τό Όρμούζ ώς τόν κάθο τής Καλής Έλπίδος καί γυρίζοντας μετά μέχρι τό νησί 
τού Άγιου Θωμά καί τό Γιβραλτάρ, στερνό προπύργιο τής Εύρώπης, κύκλωνε όλο 
τόν κόσμο κάτω άπό τόν λαμπερό ήλιο τής κυριαρχίας τών 'Ισπανών. Όμως δέν 
άπολάμβαναν όλα αύτά χωρίς άνπσυχίες καί άντιξοότητες. Οί θησαυροί τών 'Ιν 
διών στήν καλλίτερη περίπτωση ήταν στά χέρια τών άπληστων Εγγλέζων. Καί 
δταν άπό καλή τύχη έφταναν στά λιμάνια τής χερσονήσου ή δέν τά έπωφελοϋν- 
ταν μέ φρόνηση ή δέν άρκούσαν νά γεμίσουν τις άκόρεστες κασέλες τού στρα
τού. Στή Νεάπολη, τή Σικελία καί τό Μιλάνο, στρατόπεδα άέναου πολέμου, άνέ- 
μιζε πάντα ή 'Ισπανική σημαία άπό σκοπιμότητα μάλλον παρά άπό άγάπη. Στό 
Βέλγιο, στή Φλάνδρα καί τήν 'Ολλανδία καλυπτόταν ή έπανάσταση κάτω άπό μιά 
μάσκα θρησκευτική. Καί μέσα στό ίδιο τό κράτος άν καί έξαρθρωμένοι καί προ- 
γραμμένοι. άκόμα έξερέθιζαν οί μαυριτανοί τήν πυρά τής Ίεράς Εξέτασης. "Η
ταν άναγκαϊο νά ύπάρχει φρουρά στά φρούρια τά παραμεθόρια τής Αφρικής καί 
σ’ δλες τίς άκτές τής Μεσογείου. Νά άντικρούουν τίς επιθέσεις καί νά καταστέλ
λουν τίς έπιδρομες τών κουρσάρων καί τών μπαρμπερίνων. Νά συντηρούν τούς 
στόλους στήν ’ I ταλία πού βρίσκονταν πάντα έκεί γιά τήν αντιμετώπιση κάθε 
κινδύνου. Νά ύπάρχη άμυνα καί φρουρά σέ πλήθος ορούρια, άλλα σέ περιοχές 
κυριευμένες, άλλα σέ χώρες έπαναστατημένες ή έτοιμες νά ξεσηκωθούν. Καί 
τελικά νά στρατολογούν καί νά συντηρούν τίς στρατιές καί νά διατηρούν συμ
βούλια. ύπουργεϊα. άκροάσεις, άντιβασιλείς κΓ άκόμα νά συγκεντρώνουν προμή
θειες κάθε είδους. Όλα αύτά ήταν άνάγκες πού δημιουργούσαν ή έξάπλωση κα- 
τακτήσεων τόσο ανόμοιων καί άπομακρυσμένων μεταξύ τους πού τίς καταπίεζαν 
περισσότερο ή συνηθισμένη άνεπαρκεια είσοορών καί ή έλαττωμαπκή διακυβεο- 
νηση έκείνων τών καιρών. Ύπερέβαιναν κατά κάποιο τρόπο αύτές τίς δυσκολίες 
κΓ άλλες άνάλογα μέ τίς περιστάσεις. "Ηταν κατι συνηθισμένο γιά τούς 'Ισπα
νούς ή άδυναμία γιά τούς πολέμους καί άλλες περιπέτειες. Ή  εύγένειά τους 
έννοιωθε τιμημένη μέ τήν ένασχόληση μέ τά όπλα. σχολείο πού χωρίς νά συγκρ:- 
νεται μέ τά γράμματα, κούρσευε άκόμη καί τά πιό προικισμένα ταλέντα. Τι nose 
ανδρείο θά μπορούσε νά συμβή στά έγγόνια τών ήρώων τού Νέου Κόσμου, στούς 
γιούς τών κατακτητων τής Παβίας καί στις φυχές πού έφλεγε άκόμη ή δόζα τοϋ 
San Quimin καί οί δάφνες τής ’ Ιταλίας καί τής Φλάνδρας; Αύτά ύπήρξαν πεδία



παντοτινά τών άθλων τών παλαιοτέρων καί φημισμένων στρατηγών. Γιά τήν νεό
τητα τήν άνήσυχη γιά πρόοδο καί τιμή, καλά θά ήταν νά άνοιχτοϋν νέοι δρόμοι. 
Καί οί περιοχές πού λογάριαζε νά καταλάβη ό Τούρκος, προσέφεραν πλατειά 
σφαίρα στίς σκέψεις τους καί έπιχείρηση άζια γιά τήν άνδρεία τών ψυχών του.

Ή ύπεράσπιση άπό τήν άλλη μεριά, τών βασιλείων τής Νεάπολης καί τής Σι
κελίας πού ό έχθρός μπορούσε νά είσβάλη καί μάλιστα άν άπό άπροσεζία τού 
διευκόλυναν τή νίκη, μεταμόρφωνε αύτή τήν ύπόθεση σέ άνάγκη καί δέν θά 
ήταν εύκολο νά τήν άντιπαρέλθη ένας πολιτικός τόσο όζυδερκής δπως ό 
Φίλιππος.

Αύτές τίς σκέψεις έκαναν οί Βενετσιάνοι άλλοτε έχοντας έλπίδες κ ι’ άλλοτε 
άμφιβολίες γιά τή βοήθεια πού θά μπορούσε νά προσφέρη ή ‘ Ισπανία. Γιατί δταν 
έφερναν στήν μνήμη άλλες περιστάσεις παρόμοιες μέ τή σημερινή δποτε δέν 
είχαν ύποχωρήσει στά παρακάλια τού Καθολικού Βασιλέα πού τούς ζητούσε βοή
θεια ένάντια στόν 'Οθωμανικό στρατό, θεωρούσαν βέθαιη τήν άποτυχία τους. 
Γιατί οΙ συμφεροντολόγοι δέν εμπιστεύονται τούς γενναιόδωρους καί ό φόβος 
τους θεωρεί φυσική καί νόμιμη τήν έκδίκηση. ΚΓ άκόμα δέν έμπιστεύονταν τόν 
χαρακτήρα τού Φιλίππου 11 τόν βάναυσο, όζύνου, πανούργο καί έκδικητικό δπως 
όλόκληρη ή Εύρώπη τόν ήξερε. Ό διφορούμενος φίλος έκλιπαροΰσε τή συμ- 
μαχία μέ τόν προσβεβλημένο Βασιλιά, τού όποιου ή αύστηρά εύθύνη κατεδίκαζε 
κάθε άθλιότητα. Καί κοθώς στό τέλος ή άνάγκη δέν έχει νόμο κΓ ή δική τους ά
νάγκη μεγάλωνε ημέρα μέ τήν ήμέρα έθαλαν μεσάζοντα τόν "Αγιο Ποντίφηκα 
Πιό V, ό όποιος περισσότερο φοβισμένος άπό τή συμφορά πού προέβλεπε παρά 
πεπεισμένος γιά τή χρησιμότητα τής συνεργασίας μέ τόν Βασιλιά τής Ισπανίας 
προσπάθησε μέ ζήλο άληθινά πατρικό νά παραμερίση όλα τά έμπόδια πού όρθό* 
νονταν μπρός στήν πραγματοποίηση εκείνης τής έπιθυμίας. Έπεφόρτισε λοιπόν 
έναν κληρικό τής άποστολικής ύπηρεσίας νά πάει σύντομα στήν Ισπανία καί νά 
ζητήση άπό τόν Φίλιππο 11 νά ένωθή μέ τούς Βενετσιάνους δίνοντάς του συγχρό
νως μιά έκτεταμένη έπιστολή πού σέ εύθετο χρόνο θά χρησίμευε σάν πιστο
ποιητικό καί θά συγκινοϋσε τόν Βασιλιά μέ τις ικεσίες καί τίς κρίσεις πού ύπήρχαν 
σ’ αύτήν καί πού τοϋ ζητούσαν νά μιμηθή τό παράδειγμα τών δοξασμένων προ
γόνων του.

“Εφτασε ό άπεσταλμένος στήν αύλή τής 'Ισπανίας, στήν Έθίχα, τόν καιρό 
πού ό Φίλιππος κατευθυνόταν άπό τήν Κόρδοθα στή Σεβίλλη δπου έπίσης διατη
ρούσε αύλές. Ό Βασιλιάς χειριζόμενος τό θέμα μέ τή συνηθισμένη του βραδύ
τητα, άπάντησε πώς άναφορικά πρός τή ουμμαχία τίποτα δέν μπορούσε νά γίνη 
έκείνη τή στιγμή γιατί ήταν ύπόθεση πού ήθελε σκέψη. Όσο γιά τή βοήθεια πρός 
τούς Βενετσιάνους, έννοιωθε ήποχρεωμένος νά τούς συνδράμη καί θά έδινε δια
ταγή στόν Χουάν Άντρέα Ντόρια, τόν ναύαρχό του στή Σικελία, ώστε μέ τίς γα- 
λέρες πού είχε στίς διαταγές του νά πλεύση πρός τήν Κέρκυρα νά ένωθή μέ τΙς 
γαλέρες τού Πάπα κΓ όλες μαζί νά σμίξουν μέ τίς Βενετσιάνικες. Ό Πάπας είχε 
ήδη κυρήξει άρχηγό τών δώδεκα σκαφών πού βρίσκονταν έξωπλισμένα μέ έξοδά 
του στά λιμάνια τής Δημοκρατίας, τόν Μάρκο ’Αντώνιο Κολόννα δούκα τοϋ Ταγια- 
κός καί Παλιάνο καί στίς 11 τού Μάη τού 1570 άφού έθαλε νά ψαλή λειτουργία 
στό "Αγιο Πνεύμα τού έδωσε, εύλογημένο άπό τό χέρι του, τό λάβαρο πού θά 
χρησιμοποιούσαν σ’ έκείνη τήν έπιχείρηση. "Ετσι ό Κολόννα πήρε τό δρόμο πρός 
τή Βενετία καί σέ λίγο χρόνο άνέλαβε τά καθήκοντα τής άρχηγίας τής άρμάδας. 
Έ ν  τώ μεταξύ, ό Μέγας "Αρχών είχε στείλει στήν Βενετία έναν άπεσταλμένο 
νά άνακοινώση στήν Σύγκλητο τήν έκχώρηση τής Κύπρου καί τών έξηρτημένων 
άπ’ αύτήν περιοχών διότι σέ περίπτωση άρνήσεώς τους θά έκήρυττε τόν πόλεμο 
δχι μόνο έναντίον τής νήσου, άλλά καί έναντίον δλων τών κτήσεων καί τών κρα-
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των τής Σινιορίας. Στην έπιστολή πού εχε γράφει, πραγματικά αύτοετιτλοφορείτο 
Σελήμ κύριος τού Βασιλείου τής Κύπρου καί διάδοχος στά δικαιώματα τοϋ σουλ
τάνου τής Αίγυπτου. Παρεπονείτο στούς Βενετσιάνους πώς παραβιάζουν τά σύ
νορα τής Αυτοκρατορίας του άπό την πλευρά της Δαλματείας καί πώς παραβιά
ζοντας τίς ύπάρχουσες συνθήκες είχαν θανατώσει μερικούς κουρσάρους μου
σουλμάνους. Και δέν τόν εύχαριστοϋσε νά καταφεύγουν στην Κύπρο οί δυτικοί 
πειρατές πού διέτρεχαν τίς θάλασσες τής Συρίας καί πού τούς έπέτρεπαν νά 
παρενοχλοϋν τούς υπηκόους τής Πύλης που ήσχολοϋντο μέ τό έμπόριο καί τούς 
προσκυνητές πού όλα τά χοόνια πήγαιναν σέ εύλαβικό προσκύνημα στήν ιερή 
Μέκκα. Τούς προσέφερε τή φιλία του στήν περίπτωση που θά τού παρέδιναν τό 
άναφερβέν Βασίλειο. ΚΓ άν δέν έκαναν έτσι, ορκιζόταν νά τό κυριεύση μέ τή 
βία καί νά έςολοθρεύση μέ τα όπλα κΓ όλες τίς άλλες επαρχίες τής Δημοκρατίας 

Αύτη ή πρόκληση, ή τόσο άδικη καί τό στάδιο στό όποίο είχαν φθάσει τά πρά
γματα δέν άφηνε περιθώριο γιά καμιά συμφωνία. Καί μέ όλο πού μερικοί γερου
σιαστές είπαν πώς ώοειλαν να φάξουν γ;ά συμβιβασμό, δέν είσακούσθηκαν οί 
συμβουλές τους, μόνο έδιωξαν τόν απεσταλμένο μέ τήν άπάντηση πώς ή Βενε
τία ήταν διατεθειμένη νά υπερασπιστή τά δικαιώματά της καί δέν συμφωνεί, ούτε 
με κολακείες, ούτε μέ άπειλές στο διαμελισμό τών έδεφών της. Γύρισε λοιπόν ό 
άπεσταλμένος μ’ αύτό τό γράμμα στην Κων)πολη, όπου όχι λίγο χάρηκε ό Σελήμ 
βλέποντας νά τοΰ βάζουν στό χέρι τήν εύκαιρία πού τόσο ποθούσε. ’Αμέσως 
έστειλε τόν Μουράτ - Άραέζ μέ είκοοιπέντε γαλέρες, ώστε τοποθετημένος στή 
Ρόδο νά κλείση τά δρόμο τοϋ Βενετσιάνικου στόλου πρός τήν Κύπρο. Άνακή- 
ρυξε τόν Πιαλί ποσά — άρνισήθρησκο Ούγγρο πού τού είχε μεγάλη έμπιστοσύ- 
νη — άρχιναύαρχο καί τον πασά τοϋ Καίρου Μουσταφά άρχηγό τής έκστρατείας :
καί έκανε ορισμένες προετοιμασίες πού θεωρούσε άπαραίτητες, έπί πλέον τών j
ήδη ύπαρχουσών ένισχύσεων στά διάφορα λιμάνια τών κτήσεών του. Καί όπως ή ί
έποχή ήταν κατά>Ληλη καί βοηθούσε στήν έπίσπευση τοϋ ταζιδιοϋ πριν νά μπή 
τό καλοκαίρι πού είναι έπίφοβο σέ έκείνα τά μέρη, στά μέσα τοϋ Μάη άφησε ό 
Πιαλί πασάς τά Δαρδανέλια άκολουθημένος άπό όγδό'/τα γαλέρες καί τριάντα 
γαλεάτσες με κατεύθυνση τήν Εύβοια. Το ίδιο έκανε μετά άπό λίγες μέρες καί j
ό Μουσταφά, συνοδευόμενος άπο τόν ’Αλή πασά μέ τριανταέζη γαλέρες καί I
όχτώ άλλα σκάφη μικρότεοα φορτηγά, φορτωμένα μέ πυροβόλα, προμήθειες καί j
δ,τι άλλο θά χρειαζόταν σέ έκείνη τήν έπιχείρηση. Ό Πιαλί καθυστέρησε τόν ά- |
παραίτητο χρόνο γιά νά καλαφατίση τίς γαλέρες του καί νά προμηθευθή ορισμένα |
έφόδια καί περνώντας άπό τίς Κυκλάδες προσπάθησε νά. κυριεύση τήν Τήνο, άλ- |
λά καθώς δέν τό πετύχαινε τόσο σύντομα, όσο ήθελε, τήν άφησε ύστερα άπό λί- |
γες ώρες κατεστραμμένη. Έσμιζε μετά μέ τίς ύπόλοιπες δυνάμεις καί τίς |
άρχές τοϋ Ιουνίου έκανε πανιά γιά τή Ρόδο, όπου μέ τήν άφιξη ορισμένων γε- *
νίτσαρων καί πριγκήπων χρήσιμων γ̂ ά τήν πολιορκία πού σχεδίαζε, συνέχισε τό 3 
δρόμο του καί τήν πρώτη Ιουλίου συνάντησε τόν Μουσταφά καί τόν ’Αλή στίς ^
άκτές τής Κύπρου, όπου έτοιμάζονταν νά άποβιβαστσύν άπό τήν μεσημβρινή ]
πλευρά έκείνης τής νήσου. ’Αποφασισμένοι πιά νά άντισταθοϋν μέ όσες δυνάμεις ’· 
μπόρεσαν νά συγκεντρώσουν, δεν άδισφοροϋσαν οί Βενετσιάνοι στό νά μαζέ- ] 
φουν τίς γαλέρες τους, άν και άκόμα άναποφάσιστοι γιά τό δρόμο πού θά άκο- i  
λουθοϋσαν. Τήν τελευταία ήμέρα τοϋ Μαρτίου έφυγε ό Ιερώνυμος Ζάννη καί ό | 
Σφάρτσα Παλαβιταίνσ γιά τή Ζάρα, όπου έφθασαν στίς 13 τού ’Απρίλη γιά νά πε- | 
ριμένουν έκεί τις γαλέρες πού θάπρεπε νά συναντήσουν κατά τίς διαταγές τής ) 
Συγκλήτου. ’Ακόμα στις 12 Ιουνίου παρέμεναν στό ίδιο σημείο χωρς νά έχουν | 
έπιχειρήσει ό,τιδήποτε, έχοντας άνάγκη άπό προμήθειες, ένόσω στρατός καί λαός f 
έζολοβρευόταν άπό άρρώστια κολλητική πού άρχισε νά σέρνεται καί φοβούμενοι i 
πώς θά αίφνιδιαστοΰν άπό τόν έχθρό. Έ ν  δφει αύτών τών κινδύνων σήκωσαν άγ* <



κυρες καί μεταφέρθηκαν στήν Τεσίνα κι’ άπό κεί στόν Κάταρο καί οτΙς 23 ’ Ιου
νίου έφθασαν μέ έβδομήντα γαλέρες στήν Κέρκυρα. Έκεί θά έπρεπε νά συναν
τηθούν μέ τήν υπόλοιπη άρμάδα καί νά περιμένουν τήν μοίρα τοϋ Ποντίφηκα 
πού άγνοοΟσαν ποΰ βρίσκεται καί τή μοίρα τοϋ Χουάν Άντρέα Ντόρια, τόν όποΐ- 
ον είχε διατάζει ό Καθολικός Βασιλιάς νά κατευθυνθή στή Μεσσήνη γιά νά προσ- 
φέρη βοήθεια στή Δημοκρατία. Κατά τήν άπουσία τοϋ στρατηγού Ζάννη είχε συμ- 
βή κάτι καινούργιο στή Βενετία πού αύξησε, άν καί γιά λίγο, τή σύγχυση έκεΙ- 
νων τών ήμερων. ΤΙς πρώτες ήμέρες τοϋ Μαΐου πέθανε ξαφνικά ό δούξ Πέδρο 
Λορεδάνο καί στίς 11 έξελέγη στή θέση του ό Λουΐς Μοσενίγο, Ιππότης καί προ- 
κουρατόρος τού 'Αγίου Μάρκου. Αύτή ήταν ή τέταρτη φορά πού έπεφτε τό άνώτα- 
το άξίωμα τοϋ Κράτους στήν οίκογένεια τών ΜοσενΙγων. Γιά τήν κενή θέση τοϋ 
προκουρατόρου έξελέγη ό Σεμπαστιάν Βενιέρο, γενικός προβλεπτής πού κατα
γόταν άπό τήν Κέρκυρα γιά τόν όποιον θά έχουμε τήν εύκαιρία νά μιλήσουμε πα
ραπέρα. Αύτό τό γεγονός έδωσε άφορμή γιά χίλιες διαδόσεις άνάμεσα στά πλή
θος, άφοϋ πίστεψαν πώς ό δόγης πέθανε δηλητηριασμένος έπειδή ήταν ένας ά
πό κείνους πού ήθελε εΙρήνη μέ τόν Μέγα Τούρκο μέ κάθε θυσία. Στή Βενετία 
αύτό δέν ήταν καθόλου παράξενο. ’Αλλά έκείνους τούς χρόνους πίστευαν πώς 
ποτέ δέν έφθανε ή ώρα των Ισχυρών, λές καί όντας Ισχυροί θά μπορούσαν νά 
έξαιρεθοϋν άπό τόν πιό άκάματο νόμο τής φύσης. Αύτά ήταν τά γεγονότα τό τε
λευταίο τρίτο τοϋ XVI αΙώνα πού έκαναν τΙς έλπίδες νά διαδέχονται τούς φόβους 
στή σκέψη τών πολιτικών. Καί αύτές ήταν οΙ περιστάσεις πού προηγήθηκαν σέ ένα 
άπό τά γεγονότα τά πιό άξιομνημόνευτα πού στάθηκε μάρτυρας ό Κόσμος.

Σ υ ν ε χ ί ζ ε τ α ι



Ν ΑΠ Ο ΛΕΟ Ν ΤΟ Σ ΣΤ. ΔΟ ΚΑΝΑΡΗ  
Μοιράρχου - φιλολόγου

ΚΡΗΤΙΚΗ Η ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ 
ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΚΡΗΤΙΚΑ - ΑΕΥΚΙΜΜΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Σ έ  χρόνους μακρινούς καί σέ αιώνες απροσδιόριστους —  λέγει μία παρά- 
δοοις τοϋ χυ)ρίου Κρητικό Λευκίμμης Κέρκυρας —  μία όμάδα Κρητικών μέ 
τάς γυναίκας, τά παιδιά το>ν καί τό πάτρια ίερά, έπαιρνε τόν δρόμο τοϋ ξενητε- 
μοΰ γιά τά άγνωστον. Ή  Σαρακηνοκρατούμενη Κρήτη δέν μπορούσε νά κρα- 
τήοη σκλάβους και προοκυνημένους τους όγνους πατριώτες καί άδολους Χρι
στιανούς τοϋ κρητικοΰ χο>ρίου. ’Έ χοντες ώς έμβλημα τήν εικόνα τής Πανα
γίας Έ λεούοης, Μ ητροπόλεως τοΰ χωρίου τιυν, οί φεύγοντες τήν δουλείαν 
τών Σαρακηνών Κρήτες έπεΒιβάσθησαν σ’ ένα ίσποφόρον καί άνοίχτηκαν στό 
πέλαγος. Ούριος άνεμος φέρνει αύτούς προς τάς Βορειοδυτικός 'Ελληνικός 
θαλάσσας και άφοΰ διέσχισαν τό Κρητικόν καί τό Ίόνιον  Πέλαγος, τό καράβι 
τους άράζει μίαν αυγήν σ ’ ένα ύπήνεμον όρμον τών νοτιοδυτικών παραλκυν 
τής Κερκύρας. Δεξιά καί άριστερά τοΰ όρμου ύψϋ)νονται βράχια καί πανύψη
λοι γκρεμοί, λέγεται πώς ή εικόνα τής Παναγίας Έ λεούσης έπροστάτευσε τό 
καράβι καθ’ όλην τήν διαδρομήν καί τό ώδήγησεν εις τόν ασφαλή ορμον πού 
άπό τότε πήρε τήν ονομασία Λιμνιά. Ά π ό  τά Λιμνιά οί Κρητικοί πήραν τήν με
ταξύ Σκαλιών καί Παλαιοκαπάσσς κοιλάδα καί προχωρώντες άνατολικώτερον 
έφθασαν εις ojpaiav τοποθεσίαν ένθα έναπόθεοαν τήν εικόνα τής Παναγίας Έ 
λεούσης καί έκτισαν τόν φερώνπμον Ναόν ιης. ΓΙέριξ τής Παναγίας Έλεούσης 
άνεπτύχθηοαν τά παλαιό Κρητικά. Ί ο  σημερινόν χωρίον Κρητικά έχει μετα- 
φερθή 1.500 περίπου μέτρα νοποκερον, καθ’ όσον αιώνες μετά τό κτίοιμόν του 
επιδημία πανώλους έρήμοκιε ιό χωριό. Λέγεται μάλιστα ότι οί κάτοικοι γιά νό 
σο)θοΰν άπό τήν επιδημία έγκατέλειψαν τά παλαιό Κρητικά καί χοιρίστηκαν εις 
δύο ομάδας, ή μία όμάδα μετέβη σ ’ ένα βουνό βορειοδυτικά τοΰ χωρίου καί έκεϊ 
άπεβίωσαν όλοι έκ τής επιδημίας. Ά π ό  τότε τό βουνό αύτό πήρε τό όνομα «Τού 
Χάρου τό Βουνό», ή άλλη όμάδα μετέβη είς άλλο βουνό εις τά νοτιοδυτικά τοΠ 
χο>ρίου. Ά π ό  αύτούς οί μιοοί έοώθησαν καί άπό τότε τό βουνό αύτό λέγεται 
«Μισόβουνο». Με ιό ιήν άπομάκρυνσιν τής επιδημίας οί διασοιθέντες κάτοικοι 
έκτισαν τό νέον Χοιρίον Κρητικά, τό όποιον σήμερον άριθμεϊ περί τάς 100— 120 
οίκογενείας, απέχει w p i m 42 χιλιόμετρα έκ τής πόλεως Κερκύρας καί συνδέ
εται όδικώς μετ’ αύίής Κρητικό —  ’Ά νο) Λευκίμμη —  Κέρκυρα. Τά ερείπια 
τοΰ παλαιού χο>ρίου Κρητικόν είναι εμφανή καί ό ίερός Ναός τής Παναγίας 
Έ λεούοης ύφίσταται είς τό αρχικόν σημεΐον είς δ έκτίοθη, άφοΰ έχει ύποοτή 
τάς έκ τοΰ χρόνου μεταβολός καί ανακαινίσεις.

Πότε εγινεν ό έττοικισμός τοΰ χωρίου Κρητικά καί <5ηττό ποιους;

Ή  παράδοσις δέν άναφέρει τό έγκαταλειφθέν Κρητικόν χωρίον, άπλως- 
τό τοποθετεί είς τήν περιοχήν τοΰ Χάνδακος Κρήτης. Οί Κρητικοί τής Κερκύ-
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pot; — κάτοικοι τοϋ χωρίου Κρητικών —  θέλουν και επιμένουν νά κατάγονται 
άπύ τόν Χάνδακα Κρήτης. Κάπ που λέγεται μέ έπηιονή Kai κληροδοτείται μέ 
τήν παράδοοιν άπό πατέρα οέ παιδί δέν πρέπει παρά νά έχη βάσιν και πυρήνα 
ίοτορικόν. .

Tpoq>0q τής ιστορίας ύπήρξεν ό μύθος και ή παράδοσις άπό τούς Ή ροδό- 
τειους χρόνους μέχρι καί τών ημερών μας. Γι’ αύτό δέν πρέπει νά άπαρνού- 
μεθα και ν’ άπορρίπτωμεν τά δημιουργικά στοιχεία τής λαϊκής ζωή^> ώς είναι 
θρύλοι, παραδόσεις, δοξασίαι, προλήψεις άκόμη και δισειδαητονίαι. Είς τήν 
παροΰοαν έργαοίαν μου θά προσπαθήσω νά αναλύσω τά λαογρας>ικά στοιχεία 
δοα συνθέτουν τήν ζωήν τών κατοίκοιν τοϋ σημερινού χτιρίου Κρητικών και 
άπό αύτά δοα κρίνω χρήσιμα διά τήν έξαγωγήν ιστορικών ουμπερασμάτων ώς 
πρός τήν ιστορικήν καταγο>γήν τών κατοίκων τοΰ χωρίου Κρητικών. Ευθεία 
άπάντησις είς τό πότε έγινεν ό εποικισμός τοΰ χωρίου Κρητικών Κερκύρας άπό 
Κρητικούς τής Κρήτης, δέν είναι δυνατόν νά δοθή οΰτε κατά προσέγγισιν. Μ έ
χρι πρό τίνος, όσοι ήσχολήθησαν μέ τό θέμα αύτό, έτοποθέτουν τόν έποικισμόν 
τών Κρητικών άπύ Κρητικούς εις τούς χρόνους τοϋ Κρητικού1 Πολέμου 1645 
— 1669. Είς τό κτηματολόγιον2 δμως τού ιερού Ναού Α γίου  Σπυρίδωνος Κρη
τικών άνα<ρέρεται δωρεά κατοίκου τοϋ χωρίου Παλαιοχωρίου πρός τόν 'Ά γιον  
Σπυρίδ(ονα Κρητικών τών αρχών τού 16ου αίώνος ήτοι 150 χρόνια ένωρίτερον 
ιού Κρητικού Ιίολέμου. Κατόπιν τούτου ό έποικισμός τού χωρίου Κρητικών έ- 
τοποθετεΐιο είς τούς χρόνους τών Ά ν ζοΰ 3. Τούτο δμως αύθαιρέτως και χωρίς 
αποδεικτικά στοιχεία καθ’ δσον είς τά ιστορικά αρχεία Κερκύρας άναφέρεται 
ιό χωρίον Κρητικά πρότερον τής εποχής τών Ά νζού . Συνεπώς ό έποικισμός 
τού χωρίου Κρητικών θά πρέπει νά τοποθετηθή είς τούς χρόνους καταλήψεως
τής Κρήτης ύπό τών Α ρ ά β ω ν 1, δεδομένου δτι άπύ τής άπελευθερώσεως τής
Κρήτης τό 961 μ.Χ. ύπό τού Νικηφόρου Φωκα μέχρι τοΰ Κρητικού Πολέμου 
1645, ή Κρήτη δέν κατελήφθη ύπό Μ ωαμεθανών διά νά έξαναγκασθοΰν κάτοι
κοί της είς ομαδικόν έκπατρισμόν. Ή  όνομασία τού χωρίου Κρητικών έ'χει ίστο- 

Γ ρικήν βάσιν καθ’ δσον κατά τούς χρόνους κατοχής τής Κρήτης ύπό τών Ά ρ ά -
6ων, oi ’Ά ρ α β ες  επιδρομείς οί έχοντες ώ ς όρμητήριόν των τήν Κρήτην όνομά- 
ζονκιι άπό τούς Βυζαντινούς συγγραφείς Κρήτες.

ί Ό  ’ Ιωάννης Καμενιάτης έξιοτορών τά τής άλώ σεω ς τής Θεσσαλονίκης ύπό
: τών Άρά6ο.>ν τής Κρήτης τό έτος 904, άναφέρει είς πολλά σημεία τής διηγή-
• αεώς του τούς ’Ά ρ α β α ς  ιής Κρήτης ώς Κρήτες5. Κατ’ άναλογίαν καί είς τούς
. έγκαιαλείψαντας τήν Κρήτην καί έγκαταοταθέντας είς τήν Κέρκυραν Κρητι

κούς, έδόθη τό δνομα τής γενετείρας των καί αυτοί μέν ονομάσθηκαν Κρήτες,
ι ιό δέ χωρίον των Κρητικά.

* \ι ·■
Ι Τά σημερινά Κρητικά άττοτελοΟσι κρητικήν νησΐδσ έν Κερκύρς*

| Είναι αξίαν περιεργείας καί θαυμασμού ιό γεγονός δπ  καί σήμερον άκόμη
ί οί Κρετικιώτες, δπως έκ παραφθοράς προφέρονται, διατηρούσιν έμφανή τά ήθη
ί καί έ'ϋιμα τής μακρινής ιοιν πατρίδος. Ή  άγάπη καί ή κατανόηοις μεταξύ δλων
j τών κατοίκων τοϋ χωρίου είναι κάτι τό άγνωστον είς τά γειτονικά χωρία. Πα-
! ροηηώδης έ'χει καταοτή ή άδελίροσύνη τών Κρετικιωτών «άδελφοιμένοι σάν
j τούς Κρετικιώτες» λέγουν οί κάτοικοι τών γεπονικών χωρίτον, δταν θέλουν νά
ί υποδείξουν ενότητα μεταξύ των. Πράγματι οί Κρετικιώτες βλέπουν τό χωρίον
! των οάν θόλο τού κόσμου, πρό ιού γενικού καλού δέν έ'χει θέσιν τό μερικόν.

Α ν α φ έρω  έν περιοτατικόν πού έζησα είς τά παιδικά μου χρόνια, ένδεικτικόν 
χής άδελφοσύνης πού έπικρατεϊ είς τό χωρίον αύτό.



Είς τάς βουλευτικός έκλογάς του έτους 1950, έλήφθη άπόφασις άπό τούς 
γεροντοτέρους, δλων τών οποχροκτεων, νά ψηφιοθή ό Ζερβικός υποψήφιος Με- 
ταξας * Ιωάννης, επειδή ούτος είχεν ενεργήσει και ίδρύθη Δημοτικόν Σχολεΐον 
εις Κρητικά και είχε χειροτονηθή ίερεύς του χωρίον; συγχωριανός tojv. «Ό  
Μ εταξάς, είπαν, μας εκανε σχολείον και παπά, αύτόν θά ψηφίσουμε δλοι». 
Πράγματι τήν ]2ην μεσημβρινήν ώραν τής Κυριακής, ημέρας τών έκλογών, 
έξεκίνησαν άπαντες οί έ'χοντες ψήφον κάτοικοι τοϋ χωρίου έν πομπή διά τό 
εκλογικόν τμήμα πού έδρευεν είς τό γειτονικόν χωρίον Παλαιοχώριον, οί δέ 
γέροντες και οι άοθενεις έφέροντο έπι ίππων. Τής πομπής προεπορεύετο νέος 
φ έρω ν  τήν φωτογραφίαν τοϋ ύποψης)ίου πού ύπεστήριζε τό χωριό, άκολουθού- 
μενος άπό συγκρότημα λαϊκών οργάνων και ολόκληρον τό έκλογικόν οώμα τοϋ 
χωρίου. Φθάοαντες έξο)θι τοϋ έκλογικοϋ τμήματος, έσυραν τόν χορό, άπήτη- 
σαν καί έπέτυχαν νά διακοπή ή ψηφοφορία τών κατοικούν τών λοιπών χωρίων 
μέχρι πού νά τελειοΊση ή δική των. ’Ή θελαν μέ αύτόν τόν τρόπον νά τονίσουν 
τήν ενότητά των. Δ έν  θά έπρεπε μέσα στούς δικούς τους μονοκόμματους ψή
φ ους νά πέση ψήφος άντίΑετος.

ΓΙολλά είναι τά παραδείγματα τοϋ όμαδικοϋ πνεύματος πού κυριαρχεί εις 
γο χωρίον και πού δέν είναι δυνατόν νά έξηγηθώσιν άλλως εί μή μόνον είς τήν 
κοινήν καταγωγήν. Έ ξ  ενστίκτου άποφεύγουσι τάς επιμειξίας μετά τών γειτο
νικών χωρίων και οϋτω διειηρήθη ή καθαρότης τής καταγωγής των έπι αιώνας. 
Ή  άοκησις και τό κυνήγι, είναι ή έκτος εργασίας άσχολίαι των, ό δέ χορός και 
ή λαϊκή μουσική τό πάθος των. Οί Κρετικιώτες χορεύουν μέ μοναδικό τρόπο 
τούς συρτούς πηδηχτούς χορούς έν άντιθέσει πρός τούς άνδρας τών γειτονι
κών xojpicov, οϊτινες δέν χορεύουσι όμαδικώς, άλλά μόνον είς (1 ) άνδρας, ώς 
κορυφαίος τοϋ χοροϋ γυναικών οέ τόνο απαλό και όχι ορμητικόν.

Τό κερκυραϊκό βιολί είναι συνέχεια τής κρητικής λύρας

'Η λαϊκή μουσική μέ κυρίαρχον όργανο ν τό βιολί, μετονομασία τής κρητι
κής λύρας, μεταφερθεϊσα έκ Κρήτης εις Κρητικά, έδιδάχθη είς δλην τήν Κέρ
κυραν6. Ά π ό  μίαν μελέτην πού έκανα, ήδυνήθην νά καταγράψω τούς σπου- 
δαιοτέρους λαϊκούς όργανοπαίκτας τών τελευταίων δύο αιώνιον, ους έν συνε
χεία παραθέτίχ): 1) Βλάσσης Παναγιώτης τοϋ Παναγιώτου, ό άποκληθείς Κόν
της. Έ γεννήθη τό έτος 1832 είς Κρητικά, κοιλάρφανο παιδί έλαβε τό όνομα τοϋ 
πατέρα του. Ύ πήρξε τό καλύτερο βιολί τοϋ περασμένου αίώνος, μολονότι πα
ρήλθε σχεδόν αιώνας άπό τοϋ θανάτου του, ή φήμη του εξακολουθεί νά πλα- 
νάται είς ολόκληρον τήν περιοχήν. Βιολί σάν τοϋ Κάντη λένε άκόμη καί σή
μερον, όταν άκούσουνε καλό βιολί. Γύρο) άπό τό βιολί τοϋ Κάντη έπλάσθη ολό
κληρος μυθολογία. Λέγεται δτι έπαιζε μέ τέτοιο πάθος, ώστε δταν έπιανε τό 
βιολί στά χέρια του, πετοϋσε ιά παπούτσια άπό τά πόδια του γιά νά αισθάνεται 
έλεύθερος, συοποϋσε το σώμα του, άναοήκωνε τό άριστερό πόδι του καί στηρι
ζόταν μόνο στό δεξιό. Oi συγχωριανοί του καί ιδίως τά παιδά, έβαζαν άγκάθια 
κάτω άπό τό άνασηκωμένο πόδι του καί δταν ό Κάντης τό κατέβαζε, τ’ άγκάθια 
εισχωρούσαν βαθιά στήν γυμνή πατοϋσα καί τήν μάτωναν, χωρίς νά ένοχλή- 
ται ό παθιάρης βιολιτζής. 'Ο  ίδιος ύπήρξε μετριόφρων, έλεγε δτι έμαθε τό βιολί 
άπό έναν θειον τον;, όνόματι Βλάσοην Κ ων)νον καί δτι αύτός δέν είναι τίποτε 
μπροστά στούς παλιούς όργανοπαίκτας τών Κρητικών πού είχε γνωρίσει στά 
παιδικά του χρόνια. 2) Βλάσσης * Ιερώνυμος τοϋ Παναγιώτου. Έγεννήθη τό 
έ'τος 1822 είς Κρητικά, άδελφός τοΰ Κάντη. Τό καλλιτεχνικόν του δνομα Γερό
λης. "Επαιζε κιθάρα καί ύπήρξεν ισάξιος τοϋ άδελφοϋ του Κάντη. Οί δύο άδελ- 
φοί άπετέλεσαν ένα περίφημο ντουέττο τής έποχής των καί έκυριάρχησαν είς



ολόκληρον τήν Κέρκυραν και τοίκ; Παξούς. Δεν υπήρχε πανηγύρι και σπου
δαίος γά)ΐος πού νά μή κληθούν οί δύο αδελφό) νά προσφέρουν τήν ψυχαγω
γίαν ιιον μ’ ένα μοναδικό στά χρονικά ίων πάθος. Υπήρξαν οί συνεχισταί μιας 
παλαιάς παραδόσεως πού χάνεται είς τήν άχλύν τοΰ μύθου και οί διδάσκαλοι 
μιας καινούργιας7 έποχής. Έδίδαξαν πρακτικώς τό καλό βιολί και τήν καλή 
κιθάρα καί άφησαν πίσω τους μίαν ζωντανήν παράδοοιν πού θά θυμίζη τό πέ
ρασμά των άπό τήν ζ<οήν επί αιώνας. Σπουδαιότεροι επίγονοι τών δύο άδελφώ ν 
είς τήν μουσικήν ζωήν τών Κρητικών Κερκύρας υπήρξαν οί 1) Βλάσσης Κ ων) 
νος τοϋ Δημητρίου, έγεννήθη είς Κρητικά τό έτος 1870 και άπεβίωσε τό 1957. 
’Έπαιζε βιολί καί ύπήρξε άμεοος μαθητής καί διάδοχος τοΰ Κάντη. 2 ) Βλάσ
σης Αντώνιος τοϋ Σταματίου. Έγεννήθη εις Κρητικά τό έτος 1857 καί άπε- 
(Ιίωοε τό 1910. 'Έιιαιζε κιθάρα καί ύπήρξε άμεσος μαθητής καί διάδοχος του 
Γερόλη. Τό παίξιμό του ουνώδευεν ένας όνειρώδης συγκεντρωτισμός τοϋ πνεύ
ματος, ώοτε άπεκλήθη "Οσιος. 3) Βλάσοης Νικόλαος τοΰ Φρατζέσκου. Έ γ εν 
νήθη τό έτος 1868 καί άπεβίωσε τό 1935. ’Έ παιζε βιολί. 4 ) Βλάσσης θεοτόκης 
τοΰ Ίωάννου . Έγεννήθη είς Κρητικά τό έτος 1898 καί άπεβίωσε τό 1969. ’Έ 
παιζε βιολί, κιθάρα καί σαξό([>ωνον. Είχε πολυμερή μόρς>ωσιν καί έδωσεν είς 
τά τέκνα του μουσικήν μόρψωοιν. Σήμερον ό υίός του Γεώργιος γεννηθείς τό 
έτος 1928 είς Κρητικά, διευθύνει ορχήστραν είς Α θήνας καί ό έτερος υιός του 
Σπυρίδο^ν, γεννηθείς τό έιος 1931, είναι άρχιμουοικός είς πόλιν τής ’Ηπείρου. 
5) Βλάσσης ΙΙροκόπιος τοϋ Νικολάου. Έγεννήθη είς Κρητικά τό έτος 1909, παί
ζει βιολί. 6) Βλάσοης Αναστάσιος τοϋ Γεα>ργίου. Έ γεννήθη τό έτος 1909, παί
ζει βιολί. 7) Βλάσσης Γεράσιμος τοΰ ’Αντωνίου. Έ γεννήθη είς Κρητικά (1904 
— 1969) έπαιζε κιθάρα, υιός τοΰ προμνηοθέντος 'Οσίου. 8 ) Βλάσσης ’Α λέξαν
δρος τοΰ Νικολάου. Έγεννήθη τό 1912, παίζει κιθάρα. 9) Βλάσσης ’Αντώνιος 
τοϋ Γερασίμου. Έγεννήθη ιό έτος 1928 είς Κρητικά, παίζει κιθάρα. Είναι έγ- 
γονός τοϋ Οσίου καί 10) Βλάσοης Βασίλειος τοϋ Γερασίμου. Έγεννήθη τό έ 
τος 1931 είς Κρητικά, παίζει βιολί. Είναι αδελφός τοϋ προηγουμένου και έγ- 
γονός τοϋ 'Οσίου. Ήκολούθησε τούς έργαζομένους είς Δυτικήν Γερμανίαν 
"Ελληνας καί τούς ψυχαγωγεί μέ τό βιολί του. Μετά τόν θάνατον τών δύο ά
δελφών Κάντη καί Γερόλη, οί άμεσοι διάδοχοι αυτών έδίδαξαν βιολί καί κιθάρα 
είς τούς κατοίκους τών γειτονικών χοιρίων. Κυριώτεροι έκπρόσωποι τούτων υ
πήρξαν οί 1,) Κάντας Ιω ά ν ν η ς  τοϋ Σπυρίδωνος. Έγεννήθη τό έτος 1875 είς 
I ίαλαιοχώριον καί άπεβίωσε τό έιος 1918. Έδιδάχθη κιθάρα παρά του Ό σίου  
καί έπαιζε μέ άουνήθιστον παλμόν καί βιασύνην, ώστε άπεκλήθη Πιλάλας. Ό  
Πιλάλας πέθανε ύπό τάς ακολούθους συνθήκας:

Τήν άνοιξιν τοΰ 1918 έγένετο έπιοτράτευσις καί σύμφωνα μέ τά έθιμα 
τής ήρωϊκής εκείνης έποχής, όταν οί νέοι εκαλούντο ύπό τά δπλα, άποχαιρε- 
ποτήριον γλέντι ουνώδευε τήν άναχώρηοίν των μέχρι πρωίας. Έ ν φ  λοιπόν ό 
ΙΙιλάλας έπαιζεν απαλές νότες σέ στυλ καντάδας, αίφνης άλλάζει τόνο καί 
παίζει τό σουξέ τής έποχής «Ή  κιθάρα μου νά οπάση καί οί κόρδες νά κοποΰν 
καί τά χέρια πού τήν παίζουν μες τήν μαύρη γή νά μποϋν». Έ ν ώ  έπαιζε τό 
κομμάu αύτό, δύο κόρδες έκόπηκαν καί ή κιθάρα έσπασε στά δύο. Ό  Πιλάλας 
οάν ύπνωτιομένος αγκάλιασε καί φίλησε τά σιρατευμένα παιδιά καί τούς εί
πε: «Πηγαίνετε oro καλό, έμένα δέ θά μέ ξαναδεΐτε». Τό πρωί βρέθηκε πε
θαμένος στήν κλίνη του. 2  ̂ Κάντας Κύριλλος τοϋ Ά ριστοτέλους. Έγεννήθη 

; τό έτος 1904 είς Παλαιοχώριον, ήτα τό καλύτερο ζωντανό βιολί τής περιφε- 
I ρείας. 3 ) Κάντας Βλαδίμηρος τοϋ Ίοιάννου. Έγεννήθη τό έτος 1904 είς Παλαι- 
( οχώριον καί άπεβίωσε τό έτος 1972. ’Έ παιζε κιθάρα, υίός τοΰ προμνηοθέντος 
I Πιλάλα. 4) Κάντας Γεώργιος τοΰ Έρωτοκρίτου. Έγεννήθη τό έτος 1905 είς 
'Παλαιοχώριον. Παίζει μελιυδικό βιολί καί έπωνομάζεται Καναρίνης. 5 ) Βαρσά-



«Η Π Ε ΙΡΩ Τ ΙΚ Η  ΕΣΤ ΙΑ/)

κης θεοτόκης τοϋ Κ ων)νου. Έγεννήθη τό έτος 1911 είς Παλαιοχώριον, παίζει 
βιολί. 6) Καστρινός ’ Ιωάννης τοϋ Χρήστου. Έγεννήθη το έτος 1903 είς Δραγω- 
τινά, παίζει κιθάρα. 7) Καστρινός Προκόπιος τοΰ Σπυρίδωνος. Έγεννήθη είς 
Δραγωτινά το έτος 18S8 και άπεβίωσε τό έτος 1924. ’Έπαιζε βιολί. 8) Πλα- 
σκασοβίτης Δημήτριος τού Σωκράτους. Έγεννήθη είς Μπαστάτικα τό έτος 1896 
και άπεβίωσε τό έτος 1960. ’Έ παιζε βιολί ισάξιο τοΰ Κάντη, τό καλύτερο βιολί 
τοΰ 20οΰ αίώνος. Είς τήν μουσικήν ιστορίαν πέρασε μέ τό όνομα «Μήτσος Ά μ- 
πάρης». 9 ) Πλασκασοβίτης ’Αριστοτέλης τοΰ Σωκράτους. Έγεννήθη τό έτος 
1899 είς Μπαστάτικα καί άπεβίωσε τό έτος 1935. ’Έ παιζε κιθάρα και ύπήρξεν 
άδελφός τοΰ ’Αμπάρη. 10 i Πλαοκασοβίτης Σωκράτης τοΰ Άριστοτέλους. Έ 
γεννήθη εις Μπαστάτικα τό έτος 1924 καί άπεβίωσε τό έτος 1971. ’Έπαιζε κι
θάρα. 11) Κάντας Ό νούφριος τοΰ Διονυσίου. Έγεννήθη είς Μπαστάτικα τό 
έτος 1922, παίζει βιολί. 12) Καστρινός Κ ω ν)νος τοΰ Ίωάννου . Έγεννήθη τό 
έτος 1930 είς Παλαιοχώριον, παίζει κιθάρα. 13) θεριανός ’Αντώνιος τοΰ Γεωρ
γίου. Έ γεννήθη είς Νεοχώριον τό έτος 1907, παίζει βιολί. 14) Καστρινός Ευ
άγγελος τοΰ Κ ων)νου . Έγεννήθη είς Δραγωτινα τό έτος 1919, παίζει βιολί 
καί 15) Πλασκασοβίτης Ε υάγγελος τοΰ Δημητρίου. Έγεννήθη είς Μπαστάτικα 
τό έτος 1938. Έδιδάχθη τό πρακτικό βιολί άπύ τόν πατέρα του Μήτσο ’Αμπάρη, 
άλλά έφοίτησεν είς Μουσικός Σχολάς Κερκύρας καί ’Αθηνών καί έγκαταλεί- 
ψας τήν γενέτειράν του σήμερον είναι άρχητουσικός Παραμυθίας. Μέ αύτόν 
σημειώνεται τό τέλος μιας έποχής, μιας έποχής πού αφήνει πίσω της νοσταλ- 
γικές άναμνήσεις ενός κόσμου ξένου πλέον είς τά καινούργια ρεύματα τής 
εποχής8.

Πριν κλείσο3 τήν έρευνάν μου πρέπει νά τονίσω δτι ή μεγαλυτέρα άκμή 
τών λαϊκών οργάνων (βιολιού καί κιθάρας) είς τήν έν λόγω περιοχήν έση- 
μειώθη είς τήν ΙΟετίαν 1945— 1955. Τόν πόλεμον καί τήν κατοχήν ήκολούθησε 
μεγάλη άνάτασις q/υχικής εύφορίας, ή αισιοδοξία γιά ένα καλύτερον αΰριον 
μετά από τά δεινά τοΰ πολέμου καί ή χωρίς βιοτικές φροντίδες άντιμετώπισις 
τής ζωής, απλής δπως παρουσιάζονταν τότε, έρριψε τόν κόσμον είς μίαν φρενί
τιδα κεφιοΰ καί γλεντιοΰ. Τό βιολί καί ή κιθάρα ώς μέσα ψυχαγωγίας καί μορ-

/  τ  λ  /  *  \  > /  a . r  «  > » \  t  »  \  f/φ ω σεω ς ειχον φθασει εις το απογειον της ακμής των. Απο τας αρχας ομως 
τής ΙΟετίας τοΰ 1960 τά πράγματα άντεστράφησαν, συνεχής κάμψις καί έλλει- 
ψις ενδιαφέροντος πρός τήν πατροπαράδοτον λαϊκήν μουσικήν δπου έξέθρεψε 
καί έγαλούχησε γενεάς γενεών. 'Η έξήγηοις είναι άπλή, μέχρι τότε, οί νέοι 
μας έπιστρέφοντες άπό τόν Στρατόν, τό πρώτο πράγμα πού είχαν νά κάνουν 
ήταν νά παντρευτοΰν είς τόν τόπον τους καί νά δώσουν συνέχεια είς τήν ζωήν 
δπως τήν παρελάμβαναν άπό τούς πατέρας9 των. Έ σέβοντο τήν σοφίαν τών γε- 
ροντοτέροίν καί τάς παραδόσεις δπου έκληροδοτοΰντο επί έκατονταετηρίδας, 
άπύ πατέρα σέ παιδί, χωρίς κυματιστούς καί σκαμπανεβάσματα. Ό_πνευματι- 
κός τους ορίζοντας καί τό πεδίον δράοεω ς είχαν στενά τοπικά δρια. ’ Ηταν φυ
σικό νά άγαπήσουν μέ πάθος τήν μουσικήν κληρονομιάν δπου έδιδε ψυχαγω
γίαν καί διέξοδον είς τας πνευματικός των άνησυχίας. Σήμερον δμως δέν υ
πάρχουν πιά δρια, τά σύνορα χωρίων, πόλεων καί κρατών έσπασαν. "Ενας τό
πος δέν μπορεί πια νά κρατήση τούς νέους μας. ’Από τήν μακρινήν Αύστρα- 
λίαν, τόν Καναδά ν καί τήν Δυτικήν Γερμανίαν έως τά πλάτη τών ώκεανών μέ 
τά ποντοπόρα Πλοία δπου ταξειδεύουν οί νέοι μας, φθάνει ό άπόηχος τής φω
νής των «Μήν μάς περηίένετε δέν θά γυρίσωμεν πίσω, ό κόσμος ολόκληρος 
είναι δικός μας». Είναι αληθινά ή φωνή τάφος «Εύρισκόμεθα είς τήν αρχήν 
τής εισόδου τής κοινωνίας χωρίς πατρίδα». ’ Ιδού ό επίλογος τής μουσικής πα- 
ραδόσεως τών περίχωρων Λευκίμμης Κερκύρας πού ανάγει τήν αρχήν της είς 
τήν κρητικήν λύραν. Βιολιά καί κιθάρες έσιώπησαν πιά, γιατί δέν ύπάρχουν



νέοι νά τά ακούσουν. Είναι ό ’ίδιος θλιβερός επίλογος πού κλείνει μέσα του ο 
λόκληρον τό δραμα τής έγκαταληφθείσης ύπό τής νεολαίας ελληνικής ύπαί- 
θρου. Είναι τό παγκόσμιον δραμα τοΰ σημερινού άνθρώπου έν σμικρογραφίςι.

Β ΙΒ Λ ΙΟ Γ Ρ Α Φ ΙΚ Α Ι  Σ Η Μ Ε ΙΩ Σ Ε ΙΣ

1 > Ώ ς Κρητικός πόλεμος έχει χαρακτηρισθή άπό τούς Ιστορικούς, ό 5ος Βενετοτουρκικός 
πόλεμος (164Γ>— 1669). Έπι τοΰ κοητικού εδάφους καί κυρίως γύρο άπό τόν Χάνδακα 

(Ηράκλειον) διεξήχθη μία εκ τών μεγαλι>τέρ<ον συγκρούσεων τής ιστορίας, έξελιχθεϊ- 
σα εις ιερόν πόλεμον μεταξύ Χριστιανικού καί Μουσουλμανικού κόσμου, καθ’ δσον πρός 

' ΰποστήοιξιν τών Β ενετών ελαόον μέρος δι* εθελοντών τό σύνολον σχεδόν τών Ευρωπαϊ
κών Δυνάμεων. Ή  λήξις τοΰ κρητικοΰ πολέμου έσήμανε τήν ραγδαίαν παρακμήν τόσον 
τής ήττηθείσης Βενετίας, δσον καί τής νικήτριας Τουρκίας βλέπε: 1) Στεφάνου Παπα- 
δοπούλου ΚαΟηγητοΰ ΙΙανεπιστημίου Ίιοαννίνιον, ’Απελευθερωτικοί άγώνες τών Έλλή- 
νο>ν επί Τουρκοκρατίας, Θεσ)νίκη 1965 « ‘Ο Κρητικός πόλεμος» σελίδες 10G— 111 καί 2) 

Ιστορία τοΰ Ελληνικού ’Έθνους, Εκδοτική Αθηνών Α.Ε. τόμος 10ος, ό κρητικός πό
λεμος, σελίδες 334— 350.

21 Στοιχεία τοΰ δωρητοΰ, ώς καί χρονολογίαν τοΰ δωρητηρίου έχει καταχωρήσει εις τήν 
άνέκδοτον είσέτι ιστορίαν του ό τοπικός έρευνητής τής Ιστορίας τής Λευκίμμης Κερκύ
ρας Κάντας ’Αλέξανδρος τοΰ Δημητρίου, στοιχεία ατινα ήρύσθη έκ τών Ιστορικών άρ- 

χείων Κερκύρας.

.‘I) Τοΰτο οί’δεμίαν ιστορικήν συνέπειαν έχει καθ’ ϋσον έκ τής Βενετοκρατουμένης Κρήτης 
δέν θά ήταν δυνατόν νά έπιτραπή ομαδικός εκπατρισμός διά τό έποικισμόν τής κατεχο- 
μένης· υπό τών ’Ανζοΰ Κερκύρας. Βλέπε Α..Α. V A S IL IE V  « ’Ιστορία τής Βυζαντινής 

Αυτοκρατορίας», σελίδες 5C9— 570 καί 734-^743.

4) Ή  Κρήτη κατελήφθη τό έτος 823 ίιπό τών ’Αράδων καί άνεκατελήφθη ΰπό τοΰ Νικηφό
ρου Φ(·>κά έν έτει 961. Εις τό διάστημα τών 138 ίτών τής δουλείας της ή Κρήτη έδοκιμά- 
σθη είς τόν Χριστιανικόν καί Ελληνικόν της χαρακτήρα. *0 ήγέτης τών ’Αράδων Ά6ού  
- Χάφς - Όμάρ, ό Άπόχαιΐης τών Βυζαντινών Ιστορικών, γενόμενος κύριος τής Κρήτης, 
ήθέλησε διά πυρός καί σιδήρου νά έπιβάλη τόν έξισλαμισμόν είς τόν Ελληνοχριστιανικόν 

πληθυσμόν τής νήσοι'. Κατά τήν περίοδον αύτήν έσημεκόθησαν όμαδικοί έκπατρισμοί έκ 
Κρήτης. Ό  ήμέτερος ΙΙαπαρρηγόπουλος γράφει: «'Ο Ά6ού - Χάφς - Ό μάρ θανατώσας 
μεν τόν ’Αρχιεπίσκοπον Κύριλλον, μή πεισθέντα νά έξομώση, τούς δέ κατοίκους τοσοΰτο 
πιέσας περί τήν τέλεσιν τοΰ πατρίου δόγματος ώστε, δτε μετά 138 έτη άνεκτήθη ή νήσος 
άμυδρά έν αύτή ύπολείποντο τοΰ Χριστιανισμού ίχνη» σελίς 235, μέρος 2ον, τόμος 3ος, 
Ιστορία τοΰ Έλληνικοΰ Έθνους Κ. Παπαρρηγοπούλου.

5) Βλέπε σχετικώς CORPUS F.ONTIUM H ISTO RIAE ΒΤΖΑΝ ΤΙΝ ΑΕ Ίωάννου Καμε- 
νιώτου, είς τήν άλωσιν τής Θεσ)νίκης, σελίς 63 Κεφ. 73 «Διά τοι τούτο πολλούς οί Κρή
τες τών αίχμαλο')το>ν ώνήσαντο, τήν καθ’ ημάς συμφοράν κέρδους συνεισφοράν έαυτοϊς 
έφευρισάμενοι».

6) Λιά τοΰ ϋρου λαϊκή μουσική εννοείται ή Δημοτική μουσική είς τήν έλαφράν ταύτης μορ
φήν, ένα είδος τοΰ στιμερινοΰ έλαφρού τραγουδιού. Ή  κίνησις αΰτη είς τήν Κερκυραϊ· 
κήν ύπαιθρον έχουσα ώς έδραν τά Κρητικά είναι άνεξάρτητος τής μουσικής παραδόσεως 
τής πόλεως Κερκύρας έχούσης ’Ιταλικήν έπίδρασιν. Βλέπε: Δ. Λ. Χ Α Μ Ο Τ Δ Ο Π Ο Τ Λ Ο Τ  
« Ή  συμβολή τών Έπτανησίων στήν μουσική ζωή τής χο>ρας μας», περιοδικόν Νέα Ε 
στία, Χριστούγεννα 1964, τεύχος 899.

7) Εύρισκόμεθα είς τήν έποχήν τοΰ μετασχηματισμού τής Επτανησιακής κοινωνίας. Ή  ’ Ι 
ταλική έπίδρασις χάνεται κάτω άπό τάς νέας κοινωνικοπολιτικάς συνθήκας, αίτινες έδη-
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μιουργήθησαν είς τόν Επτανησιακόν χώρον μετά τήν Γαλλικήν έπανάστασιν καί τήν δη-
• μιουργίαν άνεξαρτήτου 'Ελληνικού κράτους.

8) Ή  κρίσις τής άνθρο^πότητος οφείλεται είς τό γεγονός οτι 6 σημερινός τεχνικός άνθροι-
πος άπέβαλε τήν Ελληνικήν του διάστασιν. Τό Ελληνικόν αίτημα τοΰ αιωνίου «Κτήμα
ές άεί», ΰποκαθιστά «ό νεωτερισμός καί κατ’ αύτόν τόν τρόπον, δ άνθρωπος, τάσσεται 
έναντίον τής παραδόσεως καί τής αύθεντίας, τοΰ ήθους, τής εσωτερικής πειθαρχίας καί 
τής ούσίας τοΰ κόσμου, οκηε νά μ?νη χωρίς έσο>τερικήν συνοχήν, άδέσμευτος καί έκ τών 
πατρώων καί έκ τοΰ θείου καί έκ τής άληθείας, διά νά πράττη άναλόγως τών περιστά
σεων ...χωρίς εΰθΰνην διά τό παρελθόν καί χωρίς ιδέαν τοΰ μέλλοντος», σελίς 13, 'Η  κα
ταγωγή τοΰ τεχνικού πνεύματος, Άθήναι 19(>5, Σ  πί>ρου Κυριαζοπούλου, καθηγητοΰ τής 
Φιλοσοφίας Πανεπιστημίου Ίωαννίνων.

9) Περισσότερον παντός άλλου διακρίνεται ή έσωτερική συνοχή τών βιαίο>ς έκπατριζομένων
όμάδων καί έποικούντο>ν είς νέαν πατρίδα. Ή  Ελληνική Ιστορία γέμει τοιούτιον παρα
δειγμάτων. II.χ . οί Έλληνες τής Καλαβρίας κ.τ.λ. «Κάθε προσφυγική όμάδα μετέφερε 
στήν νέα πατρίδα τά ήθη τιυν, τά έθιμα τοΰ τόπου της, τήν διάλεκτόν της, τόν δικόν της 
τρόπον ζωής», σελίς 218, τόμος 10ος, ‘Ιστορία τοΰ Ελληνικού Έθνους, Εκδοτική ’Α
θηνών Α.Ε.

%



ΣΤΕΦ. ΜΠΕΤΤΗ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΟΜΠΟΛΛΗΣ'
Ό  όφοσ/ωμένος φίλος τοΰ Καποδ/στρια 

και θερμός βραστής τής παιδείας τοϋ "Εθνους

Β' ’ Ιωάννης Τρ. Δομπόλλης

Έγραψα, αρχίζοντας τό λόγο γιά τούς Δομπόλληδες, γιά τό έπώνυμό 
τους, γιατί έτσι συνήθιζε ο Ιωάννης, τουλάχιστον αύτός, νά γράφη πάντοτε. Υ π ο
γράφοντας κατά καιρούς έγγραφα ή γράμματά του, είτε στήν έλληνική είτε στή γαλ
λική είναι αύτά —  κι είδα πολά τέτοια —  γράφει χωρίς έξαίρεση Δ ο μ π ό λ λ η ς .

ΊΙ γνωστή έν τούτοις λόγια Έλ. Κούκου, στήν αξιόλογη βασισμένη σέ άρχεια- 
κές κυρίως έρευνες μελέτη της, μέ τίτλο «Ό  Καποδίστριας καί ή ΙΙαιδεία», στήν ό
ποια γιά τίς πολλές περιεχόμενες σ' αύτή σχετικές ειδήσεις συχνά θά καταφεύγω, ση- 
μεκόνει: «Ό  ίδιος, λέει, γράφει τό όνομα αύτού ώς Δομπόλλης. Επειδή δμως ύφ’ δ- 
λο>ν τ(7)ν περί αύτοΟ γραψάντων άναφέρεται ώς Δομπόλης, τηρείται καί ένταϋθα ή 
αύτή γραφή»1. ΙΙιστεύω όμως, πώς κανένας δέν 2χει το δικαίωμα ν’ άλλοιώνη τή γρα
φή όνόματος οικογενειακού άνδρός επισήμου καί μάλιστα του αναστήματος τοϋ Τω. 
Δομπόλλη γιά λόγους απλοποίησης εστο) ή όρθογραφικής (;) του αποκατάστασης. 
νΛλλ(οστε όλοι οί πρό αύτής τής Κούκου περί Δομπόλλη γράψαντες —  Εύαγγελίδης, 
Λάμπρος, Μεσολωράς —- γιά νά σταθώ στούς σπουδαιότερους, κινήθηκαν μέ βάση μό
νο τή σχετική παράδοση καί δέν είδαν καν, καθώς φαίνεται, κείμενα τοϋ εύεργέτη 
αύτόγραφα μέ τήν υπογραφή του.

Τό έπώνυμο λοιπόν τοϋ Δομπόλλη πρέπει νά γράφεται στό έξης ετσι καθώς ό 
‘ίδιος, άγνοίστο γιά ποιους λόγους τογραφε, μέ δυό δηλ. λ.

Τό αντίθετο μόνο ασέβεια στή μνήμη του θά ήταν.

I) Τά πρώτα χρόνια

Γιά τά σαράντα τούλάχιστόν πρώτα χρόνια τής ζωής τοϋ Τω. Δομπόλλη έλά- 
χιστες έξακριβωμένες ειδήσεις έχουμε. Σ ' αύτές τίς ισχνότατες παλαιές θά προσθέσω 
καί λίγες, έντελώς νέες, αντλημένες είτε άπό ανέκδοτα μέχρι στιγμής σχετικά κείμε
να, είτε άπό άλλλα πού ήρθαν στό μεταξύ σέ φώς. Οί μαρτυρίες αύτές, άμεσες προερ
χόμενες δηλ. άπό τόν ίδιο βιογραφούμενο ή έμμεσες παραδιδόμενες άπό άλλους, θά 
ρίξουν ίκανό φώς στό πυκνό σκοτάδι πού ώς τίς μέρες μας κάλυπτε αύτήν τήν πρώτη 
περίοδο τής ζωής τοϋ μεγάλου εύεργέτη.

Σύμφοίνα λοιπόν μ' αύτές ό Τω. Δομπόλλης γεννήθηκε στήν Ιίετρούπολη τής 
Ρωσίας περί τό 17(59 έτος. Τοϋτο τό δεύτερο προκύπτει άπό έπιστολή τοϋ Καποδί- 
στρια τής 6) 7) 1827 άπό Ιίετρούπολη πρός τόν είς 'Οδησσό φίλο καί πρώτο βιογράφε 
του Μολδαβό ’ Αλέξανδρο Στούρζα. «Ό  καλός Δομβόλης, γράφει έκεΐ ο Καποδίστρι- 
ας2, καί ούτως εχων ήλικιας καί εξεων καί καταστάσεως ούκ αγενούς, άφήνει πεν-

* Συνίχεια ρκ τοΰ ηνοηγουμένου, αελ. 027.
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xi'j.7. l .j. ί* /'/ρ η ς  ocy μπορεί. vy. γίνεται /.ογος, αφου και αυτου
του παραπάνο) έτους της, έτσι χαθώ; βγαίνει, μπορεί να άμφισβητηθη ή άκρίβεια.

* Αλλωστε καί γιά τον τόπο όπου ό Δ, είδε γιά πρώτη φορά τό φώς δεν υπάρχει, 
οσο ξέρω, μαρτυρία έπίσημη. Ό  Δ. Δημητριάδης άναφερόμενος στό γεγονός, γράφει 
πώς "άπεδήμησε (ό Τρ. Δομπόλλης) είς Ρωσίαν καί έγκατεστάθη είς Πετρούπολιν 
«ιετερ/όμενος δπερ και έν "ίωαννίνοις έπάγγελ;ια του δερ;ιατεμπόρου. Ενταύθα οέ, 
λέει, ττερί τό 1709 έγεννήθη ό Ιωάννης...*3. «Γεννηθείς έν Πετρουπόλει καί έκ γονέ
ων Ήπειρωτών καταγόμενος*, σημειώνει4 καί ή Κούκου χωρίς νά παραπέμπη καί 
στήν πηγή άπ όπου τόμαθε5. Ποθετώ έν τούτο ις τήν είδηση καί γιατί οέν έχω νά άν- 
τιπαραθέσο) πρός τό παρόν άλλη καθαρώτερη καί διότι ή τελευταία τουλάχιστον τήν 
Οφείλει προφανώς στίς έκτεταμένες περί τόν πρώτο κυβερνήτη τής Ελλάδας άρχεια- 
κές τν̂ ς έρευνες.

Οσο γιά τούς γονείς του Δομπόλλη μιλάει δι’ Ολίγων βέβαια αύτός ο Τδιος στή 
γνοίστή ώς είδος έπιστολής πρός τόν Καποδίστρια πρώτη διαθήκη του, που ανέταξε 
στήν Αίγινα όλίγο προτού έπιχείρηση, καθώς είπα, τό πρός τή Ρωσία »ιακρό τής έπι- 
στροφής του ταξίδι καί με τήν οποία καθιστούσε τό διαπρεπή φίλο του, σέ περίπτωση 
θανάτου, μοναδικόν πληρεξούσιον έπίτροπό του. Γιά τόν πατέρα του βέβαια καί τό γε- 
νέθλιο χωριό του είδαμε τί λέει σ1 αύτό τό κείμενό του ό Δομπόλλης. Νά όμως πού 
μαθαίνομε γιά πρώτη φορά κάτι καί γιά τή μάνα του: «Αί δέ έναπομένουσαι ές χι
λιάδες, γράφει παρακάτω, νά διανεμηθώσιν άνά μέσον τών έν Ρωσία συγγενών μου 
έκ μέρους τής μητρός μου "Αννης Δημητρίου Σλιάχτα καί ρητώς ταΐς έν Νίζνη δύο 
άδελφαΐς της, έμοί οέ θείαις, κυρία Βαρβάρα άτεκνη χήρα τού ποτέ Δημητρίου Μπό- 
νη καί τή άνυπάνορφ μεινάση Μάρθα Δημητρίου Σλιάχτα άνά χίλια πεντακόσια ρού
βλια τη έκάστη...' (έγγρ. 16). Ά ννα  Δημητρίου Σλιάχτα ή μάννα του καί δυό του
λάχιστον άδερφές της, μιά Βαρβάρα όνόματι. χήρα καί άτεκνη κι άλλη Μάρθα άνύ- 
παντρη, διαμένουσες τήν έποχή αύτή (1829) στή Χίζνα τής Ρωσίας.’Απ’ όσα στή 
συνέχεια τού ίδιου αύτοϋ κειμένου του αναφέρει ο Δ., μέ τό ν' άφήνη δηλ. ένα χρη
ματικό ποσό στήν έξαδέλφη του "Αννα Γκίνδελεβ, πού κατοικούσε στήν Εύπατορία 
τής Ταυρίδας, τής Κριμαίας δηλ. —  τή μνημονεύει καί στή δεύτερη οριστική διαθήκη 
του τού 1849 μέ τήν ιδια διαμονή —  φαίνεται πώς ή μάννα του είχε κι άλλη τρίτη 
άδελφή, πού παντρεύτηκε, καθώς φαίνεται, άλλοεθνή.

Αηνικη
πορευόμενων Ελλήνων τής Ρωσίας, γνώρισε καί παντρεύτηκε τόν πατέρα του.

Δέχτηκα παραπάνω σάν τόπο γέννησης τού Δομπ. παραόιδόμενο, άμάρτυρα βέ-

την άνησυχίαν έ£ αιτίας σας...*6. Παλαιός λοιπόν οικιακός φίλος ό Δομπάλλης τών 
Ζωσιαάδων! Μά άν έννοεΖ τόν Ιωάννη Δομπόλη καί δέν έχει ό λόγος του εύρύτερο
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νόημα άπό ποΰ οί στενές αυτές σχέσεις τους; Ά π ό τα Γιάννινα μήπως; Ό χι βέβαια. 
Γιατί ί Δομπ. ουδέποτε στή ζωή του τα έπισκέφθηκε. Απομένει κατά συνέπειαν ή 
Νίζνα, μόνιμο κέντρο διαμονής καί έμπορικής δραστηριότητας τών αδελφών άπό τό 
1770 τουλάχιστον.

Έκεΐ πιθανώτατα ώς πατριώτες καί συνεργάτες τοΰ πατρός του ϊσως, γνωρίστη
καν καί έγιναν οικιακοί, καθώς λέει ό Ζωσιμάς, φίλοι. ’ Απ’ έκεΐ δέ άργότερα καί σέ 
πολύ τρυφερή ηλικία εφυγε μέ τους γονείς του ό Δομπ. κι έγκαταστάθηκε όριστικά 
στή ρωσική πρωτεύουσα.

Τά έγκύκλια γράμματα τά ελληνικά φαίνεται νά διδάχτηκε ό Δομπ. σέ μιά απ’ 
αυτές τίς δυό πόλεις, δπου οί ανθηρές έκεΐ ελληνικές κοινότητες συντηροΰσαν, κατά 
τίς υπάρχου σε ς ειδήσεις, ελληνικά σχολεία7. Παράλληλα έμάθαινε καί τά ρωσικά καί 
γαλλικά, γλώσσα, καθώς είναι γνωστό τής ρωσικής αριστοκρατίας τότε. Καί τίς τρεις 
παραπάνω γλώσσες έχειρίζονταν καθ’ δλο του τό βίο έξ αίτιας καί τών έπαγγελμα- 
τικών ασχολιών του μέ αξιοζήλευτη, καθώς μπορεί κανείς νά διαπιστώση, εξετάζον
τας τά κείμενά του, άνεση.

ΙΙαιδεία δμως ανώτερη, συστηματική, δέν Ιλαβε. Τό ομολογεί δ ίδιος σέ γράμ
μα του ανέκδοτο τής 21) 2) 1819 πρός τόν Καποδίστρια, δπου άναφερόμενος σέ μετά
φραση βιβλίου ρωσικοϋ, παιδαγωγικού μάλλον περιεχόμενου, πού 6 κοινός τους φίλος 
κόμη: Γκίλφορδ, ό μέγας ’’Αγγλος φιλέλληνας, ιδρυτής τής Ίόνιας ’Ακαδημίας 
(ΙΚ‘24) τοΰ ανέθεσε, γράφει: «Οί σοφοί κριτικοί ισως ευρουν νά είποΰν τι καί κατά 

τής μεθερμηνεύσεώς μου μερικών είς τήν νΰν ήμών γλώσσαν μή συνήθων τούλάχι- 
χιστον έδώ άγνοιστων λέξεων ώς jeminaire, Docteur, Ballotage’ δστις δμως γινώσκει 
δτι καθώς εγώ ουτω καί ό άπονος (έξ ατυχίας διά νά μή πονοκεφαλή μόνον μ’ δλην 
τήν ικανήν προκοπήν του μάλλον ή εύδιάθετος πρός τό ώς λάχει) συναγωνιστής μου, 
δέν έσπουδάςαμεν εις Ιΐανεπιστήμια άλλά αύτομάθως μόνον καί πρός τούτοις δτι δι’ 
έμέ το παν ήτον πρώτη απόπειρα μετά 23έτειον τελείαν ώς σάς είναι γνωστόν, κατά- 
παυσίν μου είς το νά σπουδάξω τήν γλώσσαν έλπίζω νά όμολογήση δτι έφιλοπόνησα, 
τολμώ εΐπεΐν, υπέρ τήν δύναμίν μου...» (έγγρ. 4) . Δέν έσπούδασε λοιπόν σέ πανεπι
στήμια «άλλά αύτομάθως μόνον», καθώς λέει, μορφώθηκε, μελετώντας ξεχωριστά 
κι ώς τά είκοσεφτά του χρόνια τήν γλώσσα τήν έλληνική.

Καί αρχικά μέν ό Δομπ. ακολούθησε τό έμπορικό στάδιο συνεργαζόμενος φαί
νεται μέ τόν πατέρα του Τριαντάφυλλο, ενωρίς δμως καί πρό τοΰ θανάτου τοΰ τελευ
ταίου έτράπηκε πρός τίς έπικερδέστερες τραπεζικές έργασίες άπό τις όποιες κυρίως 
άπόχτησε μεγάλη περιουσία.

’Έτσι συμπληρώνοντας τό πρώτο μισό τής ζωής του, τά σαράντα του δηλ. χρόνια, 
ήταν ήδη γνωστός δχι μόνο μεταξύ τών όμογενών τής ρωσικής προηεύουσας, άλλά 
καί φίλος καί συνομιλητής μελών τής αύτοκρατορικής αύλής καί άνώτατο>ν κυβερνη
τικών παραγόντοιν. Χαρακτηριστικά γιά τό πώς έβλεπαν τό Δομπ. καί ποιά γιά τό 
πρόσωπό του γνώμη έσχημάτιζαν οσοι άπό τούς πατριώτες ετυχε τήν εποχή αύτή, 
τών αρχών δηλ. τοΰ περασμένου αιώνα, νά γνωρισθοΰν μαζί του, είναι τά δσα σέ πολύ 
μεταγενέστερο (2(>.(>.1Κ22) πρός τή Διοίκηση τής έπαναστατημένης Ελλάδας δ πο
λύς Ούγγροβλαχίας Ιγνάτιος θερμός πατριο>της καί έπιφανέστατος τοΰ Διαφοηισμοΰ 
παράγοντας γράφει, μιλώντας γιά σύσταση έμπορικής οικίας είς Εν μέρος έλεύθερον 
τής Εύρώπης μέ χρήματα όμογενών. «Καί επειδή άπό τήν έπιλογήν τών ύποκειμέ- 
νων τούτων, λέει (τών διοικητών δηλ. τής εταιρείας) κρέμεται ή καλή έ'κβασις τό
σον εις τό νά δουλευθή ή διοίκησις κατά τόν κοινόν σκοπόν της, δσον καί νά είναι α 
σφαλή τά χρήματα τών συνδρομητών, τολμώ νά σάς παρακαλέσω νά μή συγχωρή* 
σητε νά μεσολαβήσουν ή φιλοπροσωπία καί τέλη ιδια. Έ γώ  σάς προβάλλο> δύο ύπο- 

$ κείμενα τά όποια γνωρίζω καλώς. Ιίρώτον κάποιον Δομπόλλην Γραικόν* κάτοικον πρό 
I πολλοΰ εις ΙΙετρούπολιν, δστις πρό ολίγου άφησε τό έμπόριον καί έμβήκε είς τήν αύ-

*



τοκρατορικήν δούλευα (.ν' είναι τιμκοτατος, εγκρατής πολλών γλωσσών, γυμνασμένος 
καλά ώς μετερχόμενος μάλλον το τοΰ Τραπεζίτου εργον ή τό τοΰ έμπόρου καί έπει- 
δή είναι φιλογενής καί ή έπιστασία αυτή δέν είναι ευκαταφρόνητος, στοχάζομαι δτι 
άν τον κράξη ή διοίκησις, αφήνει τήν δούλευσιν καί αναλαμβάνει τοΰτο τό βάρος...»9.

’Ακριβώς τήν έποχή αύτή (1809) συμβαίνει στό Δομπ. τό άποφασιστικώτερο 
χωρίς Αντίρρηση γεγονός τής ζωής του, ή γνωριμία του δηλ. μέ τό διαπρεπή Κερ- 
κυραΐο Ί ω . Καποδίστρια κατά εφτά περίπου χρόνια νεοπερό του, πού έγκαινίαζε ήδη 
τό λαμπρό διπλωματικό του στάδιο στήν υπηρεσία τών Ρώσων. Ή  γνωριμία αύτή, 
πού θά έξελιχθή σύντομα σέ αμοιβαίο δεσμό στενής διά βίου φιλίας τών δύο άνδρών 
θερμών καί τών δύο ζηλωτών τοΰ έθνικοΰ οιαφοηισμοΰ, θά άποτελέση εύθύς έξ άρχής 
καί συμβόλαιο τιμής μεταξύ τους γιά τήν πνευματική μέ κάθε μέσο άναγέννηση τής 
σκλαβωμένης πατρίδας.

2) Δομπόλλης καί Καττοδίστριας

«"Οτε τό 1809, γράφει στή δεύτερη καί οριστική διαθήκη του ό Δ. τή συντα
γμένη στίς 4) 2) 1849 στήν Ιίετρούπολη δέκα οχτώ δηλ. μήνες προτοΰ πεθάνει, έγνώ- 
ρισα τόν μακαρίτην κόμητα Καποοίστριαν Ίο)άννην, κατόπιν κυβερνήτην τής Ελλά
δος, ύπεσχέθημεν άλλήλοις νά μεταχειρισθώμεν παν μέσον πρός διάδοσιν τής δημο
σίας έκπαιδεύσεως έν Έλλάοι. Έκτοτε ό σταθερός σκοπός τής ζωής μου ύπήρξε νά 
κατορθίόσω νά εκπληρώσω πρεπόντως τήν δοθείσαν ύπόσχεσίν μου. Πρός τοΰτο δέ 
προσεπάθησα νά αυξήσω τά κεφάλαιά μου ούχί διά κερδοσκοπίας άλλά διά τοΰ κόπου 
μου καί μάλιστα διά μεγάλης οικονομίας...)·.

Ό  μεγάλος καί θερμός έραστής τής παιδείας Κερκυραΐος άπό τίς πρώτες κιόλας 
έπαφές τους έγοήτευσε κυριολεκτικά τον αγαθόν Έπειρώτη καί κατώρθωσε μέ τή 
δύναμη τής προσωπικότητάς του νά τοΰ μεταοώση τή γνο>στή, πού σ’ δλους τούς τό
νους διακήρυττε, θέση του, πώς «πρώτον πρέπει νά μορφιυθώσι "Ελληνες καί έπειτα 
νά ίδρυθή Ελλάς».

Σ ’ ένα δέ σημείο τής γιγαντιαίας πρός τήν κατεύθυνση αύτή πατριωτικής έξόρ- 
μησης, θά μπορούσε κυρίως νά συμβάλλη ό Δομπ. διαθέτοντας γιά τούς σκοπούς της 
τόν μέ ιδρώτες καί κόπους μιας ζωής άποκτημένο πλοΰτο του, θυσία γιά τήν δποία 
ούδ’ έπι στιγμή έδίστασε ό φιλογενής άνδρας. Καί οχι μόνο αύτό άλλά βάλθηκε, κα
θώς δμολογεϊ 6 ίδιος, έντείνοντας γιά τήν αγάπη τοϋ Γένους τίς δυνάμεις του, νά τόν 
αύξήση, δσο γίνονταν, έπιβάλλοντας μαζί στον εαυτό του ζο)ή άσκητική. «Είς τάς 
μεταξύ αύτών συναναστροφάς, γράφει ή Κούκου, συχνάκις συνεζήτουν το ιδιαιτέρως 
είς αύτούς άγαπητόν θέμα τής όργανώοειος τής παιδείας εις τήν υπόδουλον αύτών πα
τρίδα. Τότε ό Καποδίστριας άντιληφθείς τήν άγάπην τοΰ πλουσίου άνδρός πρός αύτήν 
ύπέβαλε πρός αύτόν τήν σκέψιν δπως αφιέρωση τήν μεγάλην αύτοΰ περιουσίαν διά 
τήν διάδοσιν τής παιδείας έν Έλλάδι>ι0. Ελάχιστες έν τούτοις, καθώς παρατηρεί καί 
ή ίδια Κούκου, περί Δομπ. πληροφορίες περιέχονται στίς Αμέσο>ς μετά το 1809 κι ό’)ς 
τό 1818 τουλάχιστον έτος επιστολές πρός διαφόρους τού Καποδίστρια11. Ά πό τίς δυό 
έκεΐ στό γνιοστό έργο της μνημονευόμενες άπό Πετρούπολη πρός τόν είς Βουκουρέστι 
Ήπειρώτη Γραμματέα τού ’ Ιγνάτιου Δημ. Μόστρα ή πρώτη τής 20)6) 1811 Αδημο
σίευτη (Ά ρχ . Ίον. Γερουσίες φακ. 136 άρ. 2) καί ή δεύτερη τής 12)8) 1811 δημο
σιευμένη (Πρακτ. Ά κ . Αθηνών 1932 σελ. 142) καταφαίνεται ή άδιάρρηκτος μετα
ξύ τών δύο άνδρών φιλία καί οικειότητα καί δτι άπό τοΰ 1811 ό Δομπ. έχειρίζονταν 
όλες τίς οικονομικές υποθέσεις τοΰ φίλου του. ΙΙράγματι, μελετώντας τούς υπ’ άριθμ. 
16, 308 καί 336 φακ. τού Καποδ. Αρχείου Κέρκυρας, παρατήρησα, πώς οί όλίγες 
τής έποχής, πού έπεσήμανα, επιστολές καί οί περισσότερες τής μετέπειτα άναφέρον- 
ται σέ Αφορώντα τόν Καποδίστρια έντελώς προσιοπικά οικονομικής δέ φύσεως θέματα 
καί λοιπούς λεπτολόγους λογαριασμούς, χωρίς γενικώτερο ένδιαφέρον.



α λ
Τό 1818 δμως ό Καπ. γιά τίς ίξιδιασμένες άκριβώς οικονομικές γνώσεις, τίς 

'.λες σχετικές αρετές καί τή θερμή φιλογενεια αναθέτει στό Δομπ. και τό Τ α 
μείο τής Φιλόμουσης Εταιρείας, t.o'j χέ-jztpn. χρόνια πριν μέ τή βοήθεια καί &λλ(·>ν 
επιφανών πατρκοτών είχε ό ίδιος ιδρύσει στή Βιέννη.

Γιά τή συμβολή τοΰ Δομπ. στά πράγματα τής Εταιρείας άπό τό χρόνο αύτόν κι 
ιϊ)ς τίς αρχές τοΰ 1821, που η έκραγείσα στό μεταξύ Μεγάλη Επανάσταση έθεσε σέ 
δεύτερη μοίρα, ικανές ειδήσεις άπό γνιοστές καί άγνωστες ως τώρα πηγές έχω συνά
ξει, τίς όποιες καί παρουσιάζω στή συνέχεια.

Τήν ίδρυση καί τούς σκοπούς τής Φ.Ε., παρ' δ,τι σέ πρόσφατη μελέτη μας12 διά 
μακρών αναπτύξαμε, δέν θεωρώ περιττό κι έδώ σέ γενικές γραμμές πρός ένημέριοση 
τοΟ άναγνώστη νά έπαναλάβω.

Ή, φιλόμουση Εταιρεία τής Βιέννης ελληνικό φιλεκπαιδευτικό σωματείο, Ιδρύ
θηκε κατά τό 1814 στήν αυστριακή πρωτεύουσα άπό τούς Καποδίστρια, Ιγνάτιο καί 
νΑνθ. Γαζή σάν παράρτημα τοΰ κατά τόν προηγούμενο χρόνο (1.9.1813) συσταθέντος 
στήν ’ Αθήνα άπό φιλόμουσους ’Αθηναίους ομώνυμου σωματείου, σκοπός τοΰ όποιου 
ήταν ή διάσο^ση τών φθειρόμενων καί διαρπαζομένων ένδόξιον μνημείων τής άρχαιό- 
τητας καί ή εκπαίδευση τής ελληνικής νεολαίας.

Οί ’Αθηναίοι έγραψαν στο Γαζή. εκδότη τότε τοΰ Λόγιου Έρμη τής Βιέννης, 
νά τούς συνδράμη, έπικαλούμενοι υπέρ τής νεοσύστατης Εταιρείας, τής όποιας, άς 
σημειο>θή, είχαν άναδείξει έπίτιμο πρόεδρο τόν έπισκεφθέντα τότε τήν πόλη τους έ- 
πιφανή “Αγγλο φιλέλληνα κόμητα Γκίλφορδ, τή βοήθεια τών άπανταχοΰ τής Εύρώ
πης διεσπαρμένων εύπόριον Έλλήν<ον, ό όποιος Γαζής μέ τή σειρά του παρουσίασε 
τά γράμματά τους μαζί μ’ άλλα τών συμπατριωτών του θεσσαλών γιά ίδρυση Γυμνα
σίου «κατά τό ΙΙήλιον όρος» στόν έπίσης εκεί ευρισκόμενο ’ Ιγνάτιο. Ό  φιλομουσώτα- 
τος καί φιλογενέστατος ιεράρχης υιοθέτησε άμέσως τό αίτημα τών πατριωτών καί 
έσπευσε νά τό κοινοποιήση στόν Καποδίστρια, πού μετείχε σάν σύμβουλος τοΰ Τσά
ρου στό διεξαγόμενο τότε (1.10.1814— 9.6.1815) στήν αυστριακή προπεύουσα όμο')- 
νυμο συνέδριο.

'Ο έξοχος Κερκυραίος έπικρότησε τήν κίνηση κι έσπευσε νά ένημερώση τόν αύ- 
τοκράτορα υποβάλλοντας μαζί καί αίτηση σχετική γιά διενέργεια μεταξύ τών έπι- 
σήμο>ν ξένων τοΰ συνεδρίου ήγεμόνων καί υπουργών έράνου, ό όποιος γενόμενος μετά 
τήν άμέσο)ς δοθεΐσα υψηλή έγκριση πρωτοστατοΰντος τοΰ ίδιου Καποδ., άπέδωσε σο
βαρά χρηματικά ποσά.

Αύτή ήταν ή άρχή τής Φ.Ε. τής Βιέννης, τής οποίας ή ψυχή ύπήρξε ό ’ Ιγνάτιος 
μέγας δέ προστάτης, όδηγός καί χορηγός ό Ί ω . Καποδίστριας13. "Ας σημειωθή, πώς 
διευθυντή τοΰ Γραφείου τής 'Εταιρείας στή Βιέννη διο>ρισε ό Καπ. τόν έκεΐ διαμένον- 
τα λαμπρόν Ήπειροπη λόγιο πραματευτή ’ Αλέξανδρο Βασιλείου.

Κατά τήν έκεΐ έπιστροφή του περί τίς άρχές τοϋ 1816 στήν Ιίετρούπολη ό Καπ. 
μετέφερε στούς παράγοντες τής ακμαίας έλληνικής καί μολδαβικής παροικίας της μέ 
τούς όποιους κατ’ αποκλειστικότητα, καθώς ομολογεί ό ίδιος στήν αυτοβιογραφία του, 
καθόλη τή διάρκεια τής έκεΐ παραμονής του (1809— 1822) συναναστρέφονταν τούς 
σκοπούς καί τίς έπιοιώξεις τής νεοίδρυτης έταιρε'ας κι έζήτησε τή συνδρομή τους, ά- 
ναθέτοντας τή διαχείριση τών οικονομικών της στον Κεφαλλήνα ομογενή Δεστούνη, 
αύτοκρατορικό σύμβουλο καί υπάλληλο τοΰ Υπουργείου τών Εξωτερικό)ν. "Οταν δέ 
περί τό πρώτο δεκαήμερο τοΰ Αύγουστου 1818, καθώς άπό ανέκδοτη έπιστολή τοΰ 
Δομπόλλη φαίνεται (εγγρ. 1) , ό Λεοτούνης αύτός άναχώρησε άπό τή ροισική πρωτεύ-
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3) Ταμίας τής Φιλόμουσης Εταιρείας

Ή  πρώτη γιά τήν άνατεθεισα στο Δομπ. νέα υπηρεσία μνεία γίνεται σέ έπιστολή 
προς τον Καποο. των Γιαννιωτών έμπορον της Μόσχας αδελφών Μπουμπά14® υπό ημε
ρομηνία 4) 7) 1818 μέ τήν όποια κάνουν γνωστό ότι κατά τήν προσταγή του έγραψαν 
προς τον κ. Ί ω . Δομπ. για μετατροπή 4.000 φλωρίων σέ ρούβλια. Επιστολή ακόμα 
τοϋ Καποο. προς τον επίσης εις Πετρούπολιν οιαμένοντα Δομπ. όλίγο μεταγενέστερη 
(17.7.1818) άνέκοοτη, πού Ιχο) ύπ’ όψη μου, γράφει μεταξύ δλλων: <Τοΐς έν Μόσχα 

κυρίοις αύταδέλφοις Μπουμπά έγραψα να σάς έμβάσουν τήν έκκαθάρισιν λ. (;) 
1500 όπου τοΐς έστάλθηκαν άπό Βουκουρέστιον δια λογαριασμόν τής των Φιλελλήνων 
Εταιρείας ύπ’  έξουσίας μου. Έ ξ οτου λοιπόν τα λάβετε ρημετάρητε τφ έν Βιέννη κυ- 
ρίω Σταύρω Ίωάννω ρούβλια πέντε χιλιάδες γράφοντάς τω ότι είναι διά λογαρια
σμόν τής Εταιρείας καί να έκπληρώση τήν θέλησίν μου. Τά μετά τούτο δέ ρέστα ές 
αυτών θέλετε καταβάλει εις τον μπάγκον διά μπιλέτου επ’ όνόματί σας καί βαστάζετε 
το εως άναοιατάςεώς μου. Προσέτι αν σας παραδώσουν καί οί έδωσε κύριοι Α. Στούρ- 
τζας καί Σ. Δεστούνης τά έγγραφα τά ιντερέσσα τής των Φιλελλήνων Εταιρείας άπο- 
βλέποντα θέλετε τά οεχΗή μέ ιδιόχειρόν των καταγραφήν καί ας μείνουν εις υμάς ύπ’ 
έξουσίας μου . Καί σημειώνει αμέσως παρακάτω μέ τό χέρι του ό Δομπ.: ""Οτι τό 
προϊστάμενον άντίγραφον είναι συμφώνου διαλαβής μέ τό μένον εις εμέ πρωτότυπον, 
τοϋτο έπιβεβαιώ τή υπογραφή μου. Πετρούπολις τή 17 Ιουλίου 1818»15.

Σέ γράμμα του δέ τής 19) 7) 1818 ό Καποδ. προς τον Ί ω . Βαρβά/η, μέ τό ό
ποιο εύχαριστοϋσε τον μεγάλον ευεργέτη γιά τήν απ’ αυτόν κατάθεση στήν Τράπεζα 
τής Μόσχας 150.000 ρ. γιά τήν ίδρυση ελληνικής σχολής μέσα στή ρωσική επικρά
τεια ή άλλου κατά τά σχέδια του Καποδ., περιέχονται καί τά έξης: «Λαμβάνετε έσο>- 
κλείστως άντίγραφον τοϋ άποδοθέντος λογαριασμού έπί τής τρεχούσής καταστάσεως 
του Ταμείου, τον όποιον μόλις έθεώρησα καί ένέκρινα καί ό όποιος έπικυροι άναντιρ- 
ρήτως τήν έπιμέλειαν καί τον ζήλον του φίλου ημών κυρίου Δομπόλη...»16. "Όπως δέ 
άποδεικνύεται άπό τον ύποβληθέντα άπό τό Δομπ. μεταγενέστερα στόν Καπ. λογαρια
σμό τής Φ.Ε. τά 1500 φλουριά πού κατέθεσαν διά του εις Βουκουρέστι Γ. Παππά 7 
«ό αύθέντης Καρατζάς καί ό ^Αρχών Μπάνος κύριος Άργυρόπουλος, γαμβρός τής Ύ- 
ψηλότητός του διά χρήσιν των σπουοαζόντο>ν καί πτωχών ομογενών» ανταλλάχτηκαν 
άπό τούς άδελφούς Μπουμπά μέ ρούβλια κατ’ έντολή του Καπ., τά όποια σέ συνέχεια 
έστάλθηκαν στο Δομπ. γιά τούς σκοπούς τής Εταιρείας»1*.

νΑλλη δέ έπιστολή του Δομπ. προς τον εις Κάρλσμπαντ ευρισκόμενο ήδη Καπο- 
δίστρια τή: 17)8) 1818 έπίσης άνέκδοτη άναφέρει: «Ό  Γ. Δεστούνης μοί έπρόβαλεν 
νά δώση διά λογαριασμόν τής τών Φιλελλήνων Εταιρείας μίαν υπογραφήν τοϋ Γ. 
Καλλέργη καί λογαριασμούς τής Ιδίας ζητών νά συνάςο) τά χρήματα άπό τον υστερι
νόν έγώ καί δώσω αύτω υπογραφήν ότι έπαρέλαβα τό πάν* άφοϋ λοιπόν άνεφέρθην 
προς τον κύριον Στούρτζαν καί ελαβα τήν έπιδοκίμασιν αύτοϋ άπεκρίθην τω Ιδίω ότι 
μέ τον Ί .  Καλλέργην δεν έχω τί νά κάμω άλλ’ επειδή ή καμβιάλα ώς μέ ελεγεν ειχεν 
έκπέσει ήδη τό συντομώτερον ήτο νά τήν συνάξη ό Γδιος καί κατατεθούν τά μετρητά 
εί ςτόν Μπάγκον. έπειτα δέ νά μοί δώση ένα γράμμα μέ περιγραφήν τοϋ μπαγκομπι- 
λέτου όπού μοί αφήνει, άπό μέρους μου δέ τοϋ άντιδίδω ετερον ότι τό έπαρέλαβα. Ό 
σον δέ διά τούς λογαριασμούς, έπείδή μήτε ήμπορώ άλλ’ ούτε τό δικαίωμα εχω να τω 
δώσο) είδος decharge τό καλύτερον είπα θέλει ή τον νά τούς βουλώση εις ένα πα- 
κέτον μέ έπιγραφήν έπ’ όνόματί σας, νά γράψη ότι μοί άφήνει ενα πακέτον καί έγώ 
οτι Ιλαβα διά νά σάς τό εγχειρίσω. "Ολα ο μ to; αυτά, ώς τό είπα, τω έφάνηκαν περιτ
τά, προ 8 ημερών έμίσευσεν έδώθεν καί άγνοώ αν τά παρέδωκεν τινι άλλω ή τί μέ 
αύτά εκαμεν. Ό  Μπαρών Σάκας καμμίαν γραφήν πρός υμάς δέν μοί έδωσεν. Ή  σύ- 
στησίς μου νά σάς μεταφέρη ό Κανδιότο; τό γερόν Σιουρτούν σας έλπίζω νά μή σά: 
βαρυφανή* ήμπορεΐ νά σάς χρησιμεύση. Ύποσημειοϋμαι μέ τό βαθύτατο*/ σέβας... Ι9.
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Καθώς έν τούτοι; φαίνεται άπό άλλο τής 3)9) 1818 πρός τόν Καπ. ευρισκόμενο εις 
Aix la Chapelle όπου συνόδεψε τόν αύτοκράτορα 'Αλέξανδρο στό έκεΐ μέλλον vie συν- 
έλθη συνέδριον των κρατών μελών τής Ίεράς Συμμαχίας γράμμα τοΰ Δομπ., τό όποιο 
αυτός δ τελευταίος τουστειλε με τόν κοινό τους φίλο Στούρζα, ή παράδοση τοΰ Τ α
μείου τής Φ.Ε. άπό το Δεστούνη οέν ήταν κανονική, σύμφωνη δηλ. μέ τήν έπιβαλλό- 
μενη σέ παρόμοιες περιπτο')σεις τάξη. Γράφει έκεΐ ό Δομπόλλης. «Κύριε κόμη. Ό  έ- 
πιφέρων το παρόν κύριος Λ. Στούρζας μοί παρέδιοκε σήμερον εν πακέτον βουλωμένον 
εις δύο μέρη μέ τήν βούλαν του καί έπιγεγραμμένον ότι εμπερικλείει ώς λέγει α) εν 
,ομβαρδο - μπιλέτον διά 20.000 β) εν έτερον τοΰ Μπάγκου διά 6.000 καί γ) λογα

ριασμούς τοΰ Γ. Δεστούνη καί τής κυρίας Κ. Έδελιγγ καί ε) τήν κόπιαν άπό τήν 
πρός τούς άο. Μπούμπα γραφήν σας καί τήν άπόκρισίν τ<ον διορίζων ότι τό ακολου
θεί έξ έπιταγής σας καί νά το φυλάττω ώς άνήκον τή των Φιλελλήνων Εταιρεία 
βουλωμένον έο>ς άναδιατάξεώς σας. Κατά τούτο ούν θέλο> άκολουθήσει. Είπον άνω- 
τέριο λέγει νά έμπεριέχη διά τήν ακρίβειαν καί μόνον, επειδή μήτε εϊδον το (;) άλλ’ 
ούτε παρευρέθην ότε το έβούλωσε. Τούτο όμως παρακαλώ ινα μήν έκλάβητε ώς τί έκ 
μέρους μου παράπονον επειδή είμαι πληροφορημένος ότι προήλθεν άπό £ν malentendu 
έκ μέρους του καί ρητώς διά νά είχα προείπει τώ Γ. Δεστούνη, δτι τόν λογαριασμόν 
οέν ήμπορώ νά δεχθώ αλλέως είμή βουλωμένον...»' (έγγρ. 1) .

"Ας σημειιοθή πώς κατά τήν εποχή αύτή στενώτεροι συνεργάτες του Καπ. άνά 
τις διάφορες πόλεις τής Ευρώπης στίς έπιοιώξεις του πάντοτε τής Φ.Ε. είναι, έκτός 
τοΰ Δομπ. στήν Πετρούπολη, ή Ι\»ξάνδρα Στούρξα (κόμισσα Edling) αδελφή τοΰ φί
λου του Ά λ . Στούρζα στή Βαϊμάρη, ό Γεοιργιος Σταύρου στή Βιέννη, ό ’ Ιγνάτιος στήν 
ΙΙίζα, ό Σ. Ναράντζης στή Βενετία καί άλλοι.

Κατά τό Γδιο αυτό έτος 1818 καί ακριβώς περί τά μέσα ’ Ιουλίου προτού δέ ό 
Δομπ. άναλάβει τό Ταμείο τής Φ.Ε. τοΰ είχε άνατεθή άπό τόν Καπ. μέ τή συνεργα
σία καί άλλων (τών Γ. Δεστούνη, Μαρζέλου καί Γ. Κλένοου) ή κατά παράκληση 
πρός τόν τελευταιον αυτόν τοΰ κόμητα Γκίλφορδ, (πού προετοίμαζε ήδη δραστήρια 
τό άνοιγμα τοΰ πρώτου ελληνικοΰ ΙΙανεπιστημίου) , ή μετάφραση στήν έλληνική άπό 
το ρο>σικό πρωτότυπο έργου παιδαγωγικού άγνιοστου συγγραφέα υπό τον πιθανοηερο 
τίτλο: ·<Τέσσερες οιαταγαί περί τών πνευματικών σχολείων» σέ ισάριθμα βιβλία. Ή  
μετάφραση έπρεπε νά είναι έτοιμη σ έτακτή προθεσμία εξ μηνών, όπότε θά παραδί
δονταν άπό τό Δομπ. σέ ανθρώπους έντεταλμένους του κόμητα στήν Πετρούπολη, οί 
όποιοι καί θά τοΰ τήν έστελναν σέ συνέχεια στήν Κέρκυρα για έκτύπωση ίσως.

ΙΙράγματι ή μετάφραση, καμωμένη άπό τό Δομπ. περισσότερο, παραδόθηκε στους 
εις IΙετρούπολη ανθρώπους τού Γκίλφορδ μέ καθυστέρηση ουό ακριβώς μηνών για διά
φορους έξηγούμενους στίς πρός Κρπ. τής έποχής αυτής πρώτη φορά 0έ έρχόμενες σέ 
φως έπιστολές του λόγους.

Ά λλ ’ άς ιοοΰμε στίς λεπτομέρειες του το γεγονός, πού προδίδει κοντά στ’ άλλα 
καί κάποιες προς τή λογιοσύνη, τήν κατ’ εξοχήν αύτή ηπειρωτική αρετή, σχέσεις τοΰ 
Δομπ., τή ροπή του μ’ άλλα λόγια προς τή συγγραφή καί το διάβασμα. Πρώτη, κα
θώς παρατηρώ, μνεία τοΰ πράγματος γίνεται στήν προαναφερθεΐσα ήθη πρός τόν είς 
Aix la Chapelle Καποο. τής Η) 9) 1818 έπιστολή τοΰ Δομπ. στήν οποία μετά τά περί 
Γ. Δεστούνη καί τήν πλημμελή παράδοσή του εκτιθέμενα γράφει: «Έ ξ’ έναντίας εί
μαι άκρως υπόχρεος τώ κυρίω Στούρζα διά τήν συγκατάβασιν όπου έδειξε νά ένα- 
σχοληθή μετ’ έμοΰ τρεις φοράς άπό μίαν έως δύο ώρας είς τήν προσάρμοσιν τής άνα- 
παρτίστου έτι νΰν γλώσσης ήμών πρός τήν νε<υτέραν τερμινολογίαν καί λοιπά. "Οτι 
οέ, συνεχίζει, οέν συσταίνει τούτο μίαν ευκαταφρόνητο*/ δυσκολίαν διά νά άποτρέψω 
τήν οποίαν επρεπε νά προασχοληθώ μέ μίαν επιτομήν όλοιν τών τεσσάριυν βιβλί
ων καί μετ’ ούχ όλίγων κόπων νά τήν έμπεριορίσω συντομίας χάριν, είς τρία 
φύλλα μόνον. Τούτο καί το κοπιαστικόν έν γένει καλλίτερον άπό τόν ίδιον μηδείς 
ήμπορεΐ νά σάς τό όιασαφήση. Τανΰν έχω ελπίδα ότι ή μετάφρασις δύναται νά



«Η Π Ε ΙΡ Ω Τ ΙΚ Η  Ε Σ Τ ΙΑ »

άπαξιο^θή τής έγκρίσεώς σας, προβαίνει όμως βραδέως, έπειδή διά τον μισευμόν τοϋ 
Γ. Δεστούνη καί Μαρτζέλου έπεσε τό παν είς εμέ καί τόν Γ. Κλένδον» (Ιγγρ· 1) ·

Πρώτες και κύριες μ’ άλλα λόγια δυσκολίες πού συνήντησε στήν άναληφθεϊσα 
προσπάθεια του ό Δομπ. ήταν άπό τή μιά μεριά ή μεταφορά τών ξενικών δρο)ν στή 
νεοελληνική «ή προσάρμοσες, καθώς χαρακτηριστικά λέει, τής άναπαρτίστου ετι νυ, 
γλώσσης ήμών πρός τήν νειοτέραν τερμινολογίαν καί λοιπά», πράγμα γιά τό όποιο 
άποτελεσματικά τον έβοήθησε, καθώς ομολογεί, ό ελληνομαθής καί θερμός φιλέλλη
νας Μολδαβός Βογιάρος καί άπό τήν άλλη ή εύθύς έξ άρχής άποχώρηση τών δύο έκ 
τών τριών όρισθέντων συνεργατών του, ώστε νά πέση, καθώς γράφει, τό παν είς αύ
τόν καί τον Γ. Κλένδον.

’Ά ς  σημειωθή, μιά καί ό λόγος γιά τίς γλωσσικές δυσκολίες τοΰ Δομπ. καί τίς 
σχετικέ ςγενικώτερα δυνατότητες τών Ελλήνων τής Πετρούπολης «δλων έν τούτοις 
συναμιλλωμένων τήν έποχή αύτή» είς τήν άνάγνωσιν τών εφημερίδων καί τών λό
γων», πώς οί ομογενείς αυτοί «άκολουθοΰντες τούς σοφούς τοΰ Γένους Διδασκάλους, έ- 
γραφον τήν γνωστήν καί άπροσχημάτιστον καθαρεύουσαν τόσον άρχαίζουσαν τότε...»20.

Σέ έπόμενη πρός τόν εις Aix la Chapelle άκόμα ευρισκόμενο Καποδ. έπιστολή 
του τής 23)9) 1818 ό Δομπ. σταλμένην, δποκ λέει, μέσψ τής Ρωσικής Καγκελλαρί- 
ας, γράφει: «Είς τήν μετάφρασιν εξακολουθώ νά καταγίνομαι διά νυκτος καί ήμέρας. 
Τό κοπιαστικόν αυτής είναι σχεδόν άπίστευτον' κάθε στιγμήν ενθυμούμαι τον κύριον 
Στούρζαν, δστις μοί τό προεΐπεν ρητώς" άπό τό άλλο μέρος φιλοτιμοΰμαι ΐνα γίνη καλά 
τό κατά δύναμιν. ΙΙερί τάς προιτας ’ Οκτωβρίου ελπίζω νά θέσο> τήν βάσιν τοΰ δλου 
μέ τήν έκτέλεσιν τοϋ ιδιαιτέρως έμοΰ έπειτα δέ νά έξακολουθήσωμεν καί τά τών λοι
πών τριών. Είς τήν οικίαν σας τό πάν καλώς έχει...»21.

’Από τή δήλωσή του τήν τελευταία τοΰ παραπάνω άποσπάσματος δτι: «Περί τάς 
πρώτας Όκτο)βρίου ελπίζω νά θέσω τήν βάσιν τοΰ ολου... κλπ.» εικάζω πώς στούς 
τέσσερες άρχικά συνεργάτες έδόθηκε γιά μετάφραση άπό ενα άπό τά ισάριθμα βιβλία 
ή τόμους τοΰ συγγράμματος, μετά δμως τό μισευμό τών δυό επεσε ή δλη έργασία 
στούς έναπομείναντες καί μάλιστα, καθώς άπό τά επόμενα φαίνεται, σ’ αυτόν τό Δομ
πόλλη.

Στήν άκόλουθη άπό Ιίετρούπολη πάντα προς τόν είς Ααχεν ευρισκόμενο Κα- 
ποδίστρια έπιστολή του (20.10.1818) ό Δομπ. πληροφορεί άρχή - άρχή τό φίλο του 
πώς: «’Αμέσοκ μετά τήν τών 23 Σεπτεμβρίου διά τής Καγκελλαρίας υστερινήν μου 
άσθένησα βαρέως άπό αίμοπτυσίαν. Το δέ χείρον πάντων ήτον ή άνησυχία τοΰ πνεύ-

_ ’  ’  ^ J * ft f * λ \ \ » \ * * > *ματος αφ ου έπαρατηρησα οτι ο ιατρός προς τον οποίον κατα φημην ειχον εμπιστοσύ
νην, δέν έγνώριζεν τήν φύσιν τοΰ πάθους μου...». Καί μετά κάποιες άλλες γιά τήν άρ- 
ροιστεια καί τίς δοσοληψίες τους ειδήσεις καί δτι τοϋ είναι άκόμα υπόχρεος γιά τήν 
πρός αύτόν εύνοιά του, τελειώνει: «Τή μετάφρασιν έξ αιτίας τής άσθενείας μου δέν ή- 
δυνήθην νά εξακολουθήσω έξ οτου δέ θεία χάριτι άναλάβω θέλω προσπαθήσει Γνα λάβη 
τό τέλος της...» (εγγρ. 2) .

Σέ μιάν άλλη πρός τόν ίδιο Καποδ., ευρισκόμενο ήδη στή γενέτειρά του Κέρκυ
ρα, τής 15) 1) 1819 έπιστολή ο Δομπ., άφοΰ τοΰ έκμυστηρευθή πώς «έάν ήτο δυνα
τόν άπό τον Ιούλιον νά προϊδώ (;) δτι τό ταξίδιόν σας έμελλε νά έκτανθή εως αυ
τόθι θέλει σάς έπρόσπιπτον Γνα μοί άΕιώσητε τής τύχης νά γνωρίσω καί προσωπι- 
κώς άπασαν τήν άξιοσέβαστον οίκογένειάν σας» καί τόν πληροφορήση, πώς «κατά 
τήν υγείαν μου θεία χάριτι εύρίσκομαι ύποφερτοκαλώς, άλλ’ δτι πρέπει νά προφυλάτ- 
τωμαι κατά πάντα κατ’ έξοχήν δέ ΐνα μή καταβιάζο) τον έμαυτόν εις ένασχολήσεις 
γραψίματος» συνεχίζει: «’Εντεύθεν τάς μεταφράσεις περί τών πνευματικών σχο- 
λείο>ν μ’ ολον δτι χθές διέβηκαν G μήνες δέν ήδυνήθην έτι νά έκτελέσω. Τά μικρότερα 
τρία σώματα είναι άντιγεγραμμένα ήδη είς τό καθαρόν, το τέταρτον καί μεγαλύτε- 
ρον δμως προ 3 ήμερών εκαμεν άρχήν ό Μαυρουδής (δστις σάς ταπεινοπροσκυνεΐ) νά



ναμώνη δπως λάβη τέλος αυτό το εργον, μεθ’ δ αμέσως θέλω τό παραδώσει έδωσε ώς 
διετάχθην. Την δέ έκλαμπρότητά της παρακαλώ να έκμεσιτεύσητε παρά τψ παρευ- 
ρισκομένψ αυτόθι ώς ήκουσα κυρίω κόμητι Γκίλφορδ τήν συγνώμην διά τήν άργο- 
πορίαν ταύτην καί μή ακρίβειαν έξ αιτίας και μόνον τής άσθενείας μου...» (εγγρ. 3) .

Ευκαιριακά σημειώνω, πώς σ’ αυτή τήν παραπάνω επιστολή του 6 Δομπ. παρέ
χει αρχή - αρχή καί τήν ακόλουθη πολύ δέ ένδιαφέρουσα είδηση: «Περί τάς 20 Δε
κεμβρίου, γράφει, έμφανίσθησαν είς έμέ δύο Σουλιώτες οτε Γ. Καραμπίνης καί Γ. Μα- 
λάμος μετά συστατικοΰ έκ μέρους του κυρίου Λύταδέλφου σας κόμητος Αυγουστί
νου άπό 4 ’Απριλίου, εάν λάβουν τινά χρείαν νά τούς έρμηνεύσίο καί βοηθήσω. Ε πει
δή λοιπόν άπεφάσισαν νά σάς άναμείνουν έδωσε ήναγκάσθην νά δίδω τοις δύο δμοΰ 
μηνιαίους άνά έκατόν ρούβλια συστήσας ιδιαιτέρως νά διοικονομηθοΟν εί δυνατόν και 
μέ όλιγώτερα' κατά τήν γνωστήν όμως άκριβότητα του ζην έδωσε τό υστερινόν μοί 
φαίνεται δυσκολώτατον έννοώ τροφήν, οικίαν καί λοιπά»22.

Σέ άλλη επόμενη τής 21)2)1819 έπιστολή του πρός τόν ακόμη είς Κέρκυραν 
ευρισκόμενο Καποδίστρια, ό Δομπ. γράφει καί τά έςής άξια προσοχής, άναφορικά μέ 
τό άνατεθέν σ' αύτόν μεταφραστικό έργο, τά κατά τή γνο>μη του προτερήματα καί έ- 
λαττιόματά του, τις πνευματικές τοϋ ίδιου καί του συνεργάτη του δυνατότητες καί τήν 
ολη έπίμονη καί ευσυνείδητη καταβληθεΐσα προσπάθεια γιά τήν κατά τό δυνατό άρ- 
τίωσή του. ·»Τό τών μεταφράσεων έργον, γράφει έκεΐ, έγγίζει τψ τέλει του. Περί τάς 
άρχάς Μαρτίου έλπίζω θεοΰ συνενδοκοΟντος νά παραδώσο) έδωσε δλας πάντη έτοι
μους μετά καί τών τεσσάρο>ν πρωτοτύπων βιβλίων ώς έπετάχθην. Έκ μέρους τής 
συντάξεως, συνεχίζει, άναμφβιβό/ως θέλουσι εύρεθή σφάλματα καί παροράματα Ικανά 
τόσον περισσότερον δτι μοί ελειπεν καί τό έν τοιαύταις ένασχολήσεσι άναγκαιότερον: 
ό καιρός ίνα αναθεωρήσω μετά άνέσεο>; τό παν, άλλ’ έξ έκείνου τής ακρίβειας τολμώ 
νά έλπίζο) δτι θέλουσιν άξιωθή τής έγκρίσεως του κυρίου Γκίλφορδ». Καί τελειώνει 
αφού δικαιολογηθή πάλι γιά τήν άνεπάρκειά του περί τή γνώση τής γλώσσας: «Έάν 
όμως άπέτυχον είς τί τό άνεπίμεμπτον τοϋ σκοποϋ μου είναι έμφανές, έννοώ τήν αποφυ
γήν τών ξένων λέξεων καί δπως δώσο) αιτίαν τοις σοφοις του Γένους ίνα τάς άναπλη- 
ρώσωσι βέλτιον καί τέλος ίνα άναλογή καί τό Οφος τώ συγγράμματι...» (£γγρ. 4) .

Σέ υστερόγραφο δέ τής ίδιας επιστολής, γραμμένο μιά περίπου βδομάδα άργότε- 
ρα, σημειώνει: «Τάς μεταφράσεις τήν είσεμβαίνουσαν έβδομάδα θέλω παραδώσει 
ολας».

ΙΙράγματι σέ αμέσως επόμενη τής 15)3) 1819 έπιστολή του πρός τόν Καποδί- 
στρια διαβάζω: «Τάς μεταφράσεις τών τεσσάρο>ν Διαταγών περί τών Πνευματικών 
Σχολείων όμοϋ μέ άλλα τόσα βιβλία του Ρο>σσικοϋ Πρωτοτύπου κατά τή νδιάταξιν του 
κυρίου κόμητος Γκίλφορδ έγχείρισα τή 12η τρέχοντος τοις έδώσε κυρίοις Thornton 
(;) Malviller (;) ίνα τάς έξαποστείλωσι πρός αύτόν δΓ ο καί σάς ταπεινοπαρακαλώ 

νά τον είδοποιήσητε περί τούτου»52. Τί δμως απογίνε ή μέ τόσους κόπους καί φρον
τίδες περατωθεΐσα μεταφραστική αύτή έργασία του Δομπ. δέν έστάθηκε δυνατό νά 
εξακριβώσω. Τήν έκρινε δηλ. άξια ό Γκίλφορδ νά ίδή τό φώς τής δημοσιότητας ώς 
συμβάλλουσα στή γενικώτερη έλληνοπαιδευτική του προσπάθεια ή κατώτερη ποιοτι
κά καί συνεπώς μή δημοσιεύσιμη; Κατά τά φαινόμενα μάλλον τό δεύτερο συνέβη. 
Γιατί τέτοια, καθώς βλέπω, ή παραπλήσιου περιεχόμενου έλληνική έκδοση δέν έκανε 
τήν έποχή αύτή καί μέχρι του 1827 τουλάχιστον, πού ζουσε ό Γκίλφορδ, τήν έμφάνι- 
σή της. Στο μεταξύ ό Δομπ. ούδ’ έπί στιγμή παραμελεί τά καθήκοντά του σάν ταμίας 
τής Φ.Ε. άλληλογραφ<όντας άπ’ εύθείας μέ τούς κατά πόλεις αντιπροσώπους της, κα
θώς μέ τούς Ί .  ’Αμβροσίου τής ΌδησσοΟ, Μοσπινιώτη Γιαλά καί Δεσπότη του Λι- 
βόρνου, Γ. Σταύρου τής Βιέννης καί άλλους πρός τούς οποίους παρέχει πληροφορίες



ΕΣΤΙΑ*

σχετικές καί αποστέλλει οδηγίες καί χρήματα για τούς σέ διάφορες Ιδίως Σχολές της 
Εύρώπης σπουδάζοντες υποτρόφους της. Σέ Ικθεσή του της έποχής αύτης (6.2.1820) 
πρός τόν Καποδ. ο ίδιος Γ. Σταύρου άναφερόμενος σ’ αύτούς τούς υποτρόφους της Ε 
ταιρείας τον παρακαλεΐ να τοΰ άπαντήση αν οί σχετικές πληροφορίες του άνταποκρί- 
νονται στίς περί τών προόδων τών σπουδαστών προσδοκίες του καί άν τό είδος τώ / 
μαθημάτων πού ακολουθούν είναι της έγκρισής του. Ό  Καπ. άφοϋ μελέτησε τήν Ικ- 
θεση τοΰ Σταύρου εδωσε έντολή στό Δομπ. νά συντάξη μέ βάση τά παρεχόμενα στοι
χεία σχέδιο γιά τήν πορεία τής Εταιρείας κατά τό ετος 1820. Ό  Δομπ. τό συντάσ
σει αμέσως καί στήν έλληνική μάλιστα καί τό υποβάλλει γιά έγκριση στόν έξοχο φί
λο του τήν 1) 3) 1820.

Καθώς δέ πληροφορεί ή Κούκου24 τό σχέδιο του Δομπ. είναι προϋπολογισμός 
δαπανών τής Εταιρείας γιά τούς υποτρόφους καί διαιρείται σέ δύο μέρη, τό πρώτο 
«εί οί εξ τών φιλομούσων μαθηταί διαμείνουν έν Γερμανία* καί το δεύτερο «εί δέ καί 
μεταβουν εις ’ Ιταλίαν». Κατά τούς υπολογισμούς του Δομπ., εάν οί σπουδαστές (Ίω - 
αννόπουλος καί Παλαιόπουλος είς Λειψίαν, Άιβέριος, Ψύλλας καί Λεπαρίδης είς Γο- 
τίγγην καί Γλαράκης) κατέβαιναν στήν Ιταλία, ή Εταιρεία θά ώφελιόνταν 320 ολ
λανδικά δουκάτα γιά τό ετος 1820, συνυπολογιζόμενων καί τών εξόδων τοϋ μακρού 
προς τή χώρα αύτή ταξιδιού τους. Ό  λόγος αύτός επεισε τόν Καπ. νά άποφασίση τή 
μεταφορά τών υποτρόφων άπό τά ΙΙανεπιστήμια τής Γερμανίας σ’ εκείνο τής ’ Ιταλι
κής Πίζας, οπού σπουδάζοντες θά είχαν καί τήν άμεση προστασία καί έπίβλεψη του 
έκεΐ άπό καιρό μόνιμα διαμένοντος μητροπολίτη ’ Ιγνάτιου.

Το σχέδιο τοϋ Δομπ. παρέχει καί άλλες σημαντικές περί τών ύποτρόφων τής 
Φ.Ε. ειδήσεις, άναφέρει τά όνόματά τους τών παλαιών καί τών νέο>ν καθώς καί άλ

μα θητάς».
Tc

Β
Τό σχέδιο καί ή έπιστολή τοϋ Καποδ. εφθασαν στά χέρια τοΰ Γ. Σταύρου στή 

Βιέννη στής 12) 24 ’Απριλίου. Επειδή δέ ό γιά τήν Πετρούπολη ταχυδρόμος Ιφευγε 
τήν ιδια μέρα, ό τελευταίος αύτός απάντησε δι’ ολίγων, «Τώ εύγενεστάτω άρχοντι 
Συμβούλω κυρίω Ί ω . Δομπόλη» βεβαιώνοντας τή λήψη «τών είς πέντε τμήματα ρε- 
υ,έσσων...» τών 13.000 ρ. καί δτι έντομα θά άποστείλη τούς λογαριασμούς στόν κό
μητα.

ύπηρεσίες δέν μπόρεσα νά εξιχνιάσω. Σχετι::ς παλαιότερες ενέργειες τοϋ Πανεπιστη
μίου πρός τήν έλλην. πρεσβεία τής Πετρούπολης, καθώς άναφέρεται στό γνωστό Δελ-

’Αλλά καί ή πληροφορία πού παρέχει ό S. Lascaris στό εργο του: «Capodistrias 
avant la revolution grecque (Lausane 1818)» δτι δηλ. «ό Δομπ. ή το Τραπεζίτης 
καί δταν εύρίσκετο εις βαθύ γήρας ό Τσάρος άπ ένειμε είς αύτόν τούς τίτλους τοϋ αύ- 
λικοΰ συμβούλου καί τοϋ ιππότου», δέν άνταποκρίνονται κατά το δεύτερο τουλάχιστον 
συζητούμενο σκέλος της στήν αλήθεια γιατί ήδη, καθώς παρατηρούμε, άπό τοϋ 1820
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σέ ηλικία δηλ. f>() περίπου χρόνων ό Δομπ. είχε κιόλας λάβει αυτούς τούς τίτλους, 
τούς όποιου; μέ ιδιαίτερη μάλιστα έγκαύχηση χρησιμοποιούσε στην αλληλογραφία 
του. Πιστεύω πώς οί ύπηρεσίες τοΰ Δομπ. πρός τόν αύτοκράτορα θά ήταν οικονομικής 
μάλλον φύσης καί ότι στην πρός αύτόν απονομή των τιμητικών διακρίσεο>ν ή γνοιρι- 
μία καί στενή φιλία του μέ τον Καποδ. δεν θά συνέβαλε λίγο.

Ά λλ ’ ας έπανέλθουμε στις δραστηριότητος τοΰ Δομπ. μέσα στα πλαίσια τής 
Ψιλόμ. Εταιρείας. Στις 31) ό) 1820 στέλλει άπό ΙΙετρούπολη στον Καποδ. γραφή του 
μέ απολογισμό τής διαχείρισης τοΰ κεφαλαίου τής Εταιρείας, πού ήταν έμπιστευμένο, 
καΒώς λέει, στον επίτιμο σύμβουλο Δομπόλλη άπό τήν έποχή πού άνέλαβε ταμίας 

■ (21.2.1818) ως τήν 1.6.1820. Των κειμένων αυτών, καθώς πληροφορεί πάλι ή Κού-
Ί κου2Α, σώζεται τό ρυ>σικό πρωτότυπο και ή γαλλική μετάφραση, τής όποιας πάνομοιό-
r τυπο καταχωρεί στο τέλος τής εργασίας της (σελ. 172— 3) . Ή  έπιστολή τοΰ Δομπ.
ί προτασσόμενη τοΰ άπολογισηοΰ, έχει στά κύρια σημεία της κατά μετάφρασή μου ώς
f εξής: «Κύριε κόμη. Σύμφωνα μέ τις διαταγές τής V.E. εχω τήν τιμή νά τής παρου-
Γ σιάσω συνημμένα τον απολογισμό εσόδων καί έςόδων, καθώς καί τήν κατάσταση τοΰ
I κεφαλαίου τοΰ άνήκοντος στήν Ελληνική Εταιρεία τών φίλων τών Μουσών άρχό-
I μενού άπό τής εποχής πού εύαρεστήθηκε ή Γ.Ε. νά μοΰ έμπιστευθή αυτήν τήν παρα-
| καταθήκη μέ'/ρι τήν 1 ’ Ιουνίου τοΰ τρέχοντος έτους. Τήν παρακαλώ νά θελήση νά
| έξετάση και άντιπαραβάλη μέ τά συνημμένα έν προηοτύπω δικαιολογητικά έγγραφα

και μετά τήν επαλήθευση νά έγκρίνη καί έπιβεβαιώση την άκρίβειά τους. Ή  ζωηρή 
μου έπιθυμία, συνεχίζει ό Δομπ., νά φανώ χρήσιμος είς αυτήν τήν Εταιρείαν, μοΰ 
έχει υποβάλλει ιδέες, πού γεννάει άλλωστε ή φύση αύτοΰ τοΰ πράγματος, τολμώ δέ 
νά τις ύποβάλω εις τήν κρίση τής Γ.Ε. καί κολακεύομαι νά πιστεύω δτι αυτές θά τύ- 
χουν τής έπιδοκιμασίας σας...». Στή συνέχεια τής έπιστολής έκθέτει αύτές τις καθαρά 
οικονομικού καί λογιστικού ενδιαφέροντος ιδέες του, πού έχουν σχέση μέ τή διασφά
λιση τών χρημάτων τής 'Εταιρείας, τά όποια άπό τή φύση τους εύρίσκοντάι έκτεθει- 
μένα στήν καλή διάθεση τών δωρητών, προτείνει είσαγο>γή είδικοΰ βιβλίου αναγρα
φή; τών μελών καί τών ύποθέσευ>ν τής Εταιρείας, καθορίζει γιά τόν ίδιο πάλι σκοπο 
τις ύποχρεο>σεις καί τά καθήκοντα τοΰ ταμία τγ/ς καί τελειώνει: «’Έχω τήν τιμή νά 
οιατελώ μέ σεβασμό κύριε κόμη τής έξοχότητός Σας ό πιό ταπεινός καί πιό υπάκουος 
υπηρέτης ΰπογραφόμενος: Ιωάννης Δομπόλλης».

<Ί2ς οέ εξάγεται, καταλήγει ή Κούκου, έκ τής ενιαίας άριθμήσειος δλων τών 
εγγράφων υπό τής αυτής /ειρος καί άλλων ενδείξεων, ό Καποδ. ένέκρινε τάς προτά
σεις ταύτας καί έτέθησαν αμέσως εις εφαρμογήν». 'Ev0c ακόμη λογαριασμοΰ τής Φ. 
Ε., πού συνέταξεν ό ταμίας της Δομπ. καί υπόβαλε στόν Καποδίστρια λίγες μέρες πριν 
τής όριστικής τοΰ τελευταίου αύτοΰ αναχώρησης άπό τή Ρο>σία, διατυπο>μένου στή 
γαλλική μέ χρονολγία 3 )8 ) 1822 καί καταχωρημένου είς Έ λ. Κούκου ο.π. σελ. 213 
—4 , προτάσσονται τά έςής έπεξηγηματικά: «Λογαριασμός τών γενομένων κατά τό 
τρέχον ετος πληρωμών υπό τοΰ κ. I. Δομπόλη έκ τοΰ κεφαλαίου τών 107087,17 ρου- 

J βλίηϊν άνήκοντος είς τήν έλληνικήν εταιρείαν τών Φίλων τών Μουσών καί έμπεπι- 
βατευμένου είς αυτόν παρά τής Λ.Ε. τοΰ Κυρίου Κόμητος Καποδιστρίου κατόπιν τοΰ 
L άποδοθέντος λογαριασμοΰ τή 31)5) 1820 διατελοΰντος δέ υπό τήν έξουσίαν αύτοΰ».

Οί περισσότερες καί μεγαλύτερες, καθώς παρατηρώ, άπό τις άναγραφόμενες στο 
λογαριασμό αύτό πληρωμές, άφοροΰν τήν περίθαλψη τών περιπλανώμενων δυστυχών 
προσφύγ<ον, θυμάτων τοΰ 'Ιερού ’ Αγώνα τής ’ Ανεξαρτησίας, πού βρίσκονταν ήδη στήν 

;άκμή του. Τήν 27) 1) 1822 αναγράφει ώς πρώτη πληρωμή έκείνη τοΰ είς Πετρού
πολη πλούσιου ομογενή Έμμ. Καλλέργη» τών 3.000 ταλλήρων, τά όποΐα ούτος έπλή- 
ρωσε κατά διαταγήν τής Λ.Ε. (τοΰ Καποδ.) είς τόν αρχιεπίσκοπον ’ Ιγνάτιον έν ίΐί- 
ζη, δπως διανεμηθώσι είς τούς δυστυχοΰντας συμπατριώτας ήμών θυμάτων τής πλέον 
φοβέρας έπαναστάσεο>ς ρούβλια lti.l25,69>'. ’ Λκολουθοΰν δυό άκόμη αναγραφές τοΰ

ί
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Καλλέργη άποστέλλοντος προ; τόν Ιγνάτιο για τόν *ίοιο σκοπό τήν τάδε καί τάδε τά 
αντίστοιχα ποσά. Στις 11 Ιουλίου άποστέλλονται άπό τό Δομπ. προς τόν Ά ο . Κοραή 
5.000 ρ. <'θΐά να αντιμετώπιση τά; άνάγκας τών είς Παρισίους σπουδαστών, οί όποιοι 
κατήντησαν ένεκα τών τρομερών συμφορών τής Ελλάδος είς έσχάτην πενίαν καί δυ
στυχίαν...». Ας σημειθ)θή, πώς στις γνωστές πρός διαφόρους της έποχης επιστολές 
του Κοραή, πού προσεκτικά ερεύνησα, δεν είδα νά γίνεται γιά τήν πρός αύτόν χρη
ματαποστολή αυτή τοϋ Δομπ. πουθενά λόγος. Καθώς είναι γνωστό, μετά τήν έκρηξη 
τής Έλλ. Επανάστασης πλήθος Ελλήνων προσφύγων κατέφευγαν στήν ’Οδησσό, έλ- 
πίζοντας στά φιλάνθρωπα αισθήματα τών ορθόδοξο)'/ ομογενών καί ξένων. Σ ’ αυτή 
τήν πόλη ή γνωστότατη κόμησσα Ρο)ξάνόρα Στούρζα (Edling) , βοηθούμενη κι άπό 
τήν Γδια τήν αύτοκράτειρα Ελισάβετ, είχε όργανώσει ολόκληρο σύστημα άποτελε- 
σματικής περίθαλψη; οσων Ελλήνων έφθαναν έκεϊ. Τήν 1 Αύγούστου ό Δομπ. άνα- 
φέρει ότι έδόθηκαν είς τόν είς ’Οδησσό Ά λέξ. Στούρζα 5200 ρ. ’Απ’ αυτά κατά δια
ταγή τοϋ Καπ. θά διέθετε 1.200 διά τήν υποτροφίαν τοϋ είς τό Λύκειον Richelieu 
έν Ό δησσω σπουδάζοντος Γεννατά υποτρόφου τής Εταιρείας, 1.000 ρ. θά έδιδε είς 
τήν δυστυχή πρόσφυγα κ. Βλάγκαλη... καί διά τών ύπολειπομένων 3.000 ρ. θά εχη 
τήν φροντίδα δποκ συντρέχη είς τάς έπειγούσας άνάγκας τών Ελλήνων προσφύγων 
τών περιπλανοημένων είς έσχάτην άθλιότητα. Τή δέ 26 ’Απριλίου έδόθησαν εις τον 
αύτόν Ά λέξ. Στούρζαν ετερα 500 ρ. πρός συνδρομήν τών αναγκών τοϋ Δ. Σπανό* 
πούλου*.

Είς τον λογαριασμόν τοϋτον, συνεχίζει ή Κούκου, πρωτεύουσαν θέσιν κατέχουν οί 
πρόσφυγες καί ή προσπάθεια τής άνακουφίσεως τής δυστυχίας αυτών. Δεν λησμονοϋν- 
ται όμως εντελώς καί οί υπότροφοι τής Εταιρείας. Τή 3 Φεβρ. καταγράφει ό Δομπό- 
λης τήν άναφερθεΐσαν αποστολήν τών 9.200 ρουβλίο)ν είς τον έν Βιέννη Σταϋρον 
Ίο)άννου διά τήν διατροφήν τών σπουδαστών. Τή 11 Μαρτίου άποστέλλονται πρός 
τούς έν Λιβόρνω Μοσπινιώτη Γιαλά καί Δεσπότη 5517,75 ρ. διά τον σκοπόν αύτόν. 
Τή 16)5 αναγράφει το έξής κονδύλιον: Είς Κύριον Καμπόλην υπό μορφήν βοήθειας 
όπως έςοφλήση τά χρέη αύτοϋ καί διά τά έξοδα ταξιδιού είς Παρισίους προς τελειο- 
ποίησιν τών σπουδών αύτοϋ... 3.460 ρούβλια. Τή 16 Μαρτίου, αναφέρει τέλος ό Δομπ., 
ότι κατά διαταγήν τοϋ θ . Σεραφίνου έπλήρωσεν είς τόν ΙΙαϋλον Πασχάλην 1.125 ρού
βλια πρός έξόφλησιν υπολοίπου λογαριασμοΰ τοϋ Καποδ. Σύνολον πληρωμών 86768, 
64 ρ. Ό  λογαριασμός δύο ημέρας μετά τήν υποβολήν έθεωρήθη, ένεκρίθη καί ύπε- 
γράφη υπό τοϋ Καποοίστρια τή 3 )8 ) 1822»27.

Τέλος τήν 3)6) 1822 ό Δομπ. κατ’ εντολή τοϋ Καπ. αποστέλλει μέσο; Παρισίων 
1200 ρ. πρός τόν είς Βιέννη Γεώργ. Σταύρου «διά τήν διατροφήν τών σπουδαστών υ
ποτρόφων τής Εταιρείας».

νΑλλες ειδήσεις γιά τή δράση τοϋ Δομπ. σάν ταμία τής Φ.Ε. άπ ότίς παραπάνω, 
αντλημένες κι αυτές κατά τό μεγαλύτερο μέρος άπό τή γνο>στή μελέτη της Έλ. 
Κούκου, πρός τό παρόν δέν έχουμε. Είναι φανερό, πώς ό άρξάμενος ήδη ιερός γιά 
τήν Ελευθερία Α γώνας έτράβηξε όλη τήν προσοχή τοϋ Καποδ. καί τών στή Φ.Ε. 
στενών συνεργατών του καί άνέκοψε τή φιλεκπαιδευτική του προσπάθεια. Στο έξής 
καί μέχρι τήν έποχή τής καθόδου τους στήν Ελλάδα, τών Καποδ. καί Δομπ. τουλά
χιστον, οί πόροι τής Εταιρείας θά διατίθενται σχεδόν στο σύνολό τους στήν Ινίσχυση 
αύτοϋ τοϋ ’Αγώνα καί στήν περίθαλψη τών ατυχών θυμάτο)ν του.

Παρά ταϋτα καί άπό τις λίγες δηλ. αυτές ειδήσεις τις άναφερόμενες στήν προ>τη

χείριση τών οικονομικών τής Εταιρείας, ή αφοσίωση τέλος καί ή άπέραντη εκτίμησή 
του στό πρόσο)πο τοϋ Καποδίστρια.
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11 ρ6λ. Έλ. Κούκου: Ό  Ιναποδίστριας καί ή Παιδεία, Ά θ . 1958, σελ. 09.
ΙΙρβλ. Έπιστολαί Ί .  Α. Καποδίστρια χλ. (Μετάφρ. Μ. Σχινά), τόμ. Α ' Ά θ . 1841, 
σελ. 117. '
ΙΙρβλ. Δημ. Δημητριάδου: 01 εύεργέται τοΰ Πανεπιστημίου ΆΟ. 1921 τόμ. Α ' σελ. 25. 
Πρ6λ. Έλ. Κούκου δ.π. σελ. 18.
Άναφερόμενη ή ίδια λογία (δ.π.) στο γνωστό απόσπασμα τής πρός Στούρζαν επιστο
λής τοΰ Καποδ., άπό τή μετάφρασή της προφανώς τής συλλογής Ε. B£tan, παρενείρει τή 
Φράση «έν ΓΙ ετρουπόλει» που δέν ίιπάρχει. καθώς παρατηρώ, στό κείμενο. Τό Αντίθετο 
θά ελυε ως ενα σημείο τό πρό6λη|ΐα τοΰ τόπου τής γέννηση; τοΰ Δομπ., πού Εξακολου
θεί μέ τά οις τώρα τουλάχιστον δεδομένα νά παραμένη Ανεξιχνίαστο.

ΙΙρβλ. Ήπ. Χρονικά Ζ ’ (1932) σελ. 4.
Ό  Ν. θεοτόκης Αρχιεπίσκοπος Σλαβουνίου καί Χερσώνος σέ έπιστολή του Ιδιόχειρη 
πρός τους έπιτρόπους τής έλλ. εκκλησίας τοΰ Ταγαν-ρόγ έκ Πολτάβας μέ χρονολογία 
Φ|ΐπα' (1781) Φεβρ. ιΟ' γράφει μεταξύ άλλον: «Έ ν Πετρουπόλει έστί σχολεΐον μέγα ( 
καί επίσημον τή φιλανθρωπία καί τώ έλέει τής εύσεβεστάτης καί σεβαστής αύτοκράτο- 
ρος καί ΚΤΡ1Λ Σ  ημών υπέρ τοΰ Ελλήνων γένους συγκροτηθέν, έν ψ δύνανται οί νέοι 
έκτρίψαι τής άμαΟείας τό πάχος καί στοιχεκοθήναι ταίς πρδ>ταις τών μαθημάτων άρ- 
χαΐς. Συμβουλεύω ούν πάντας τους έχοντας τέκνα έν ήλικάι. έπιτηδείφ μαθήσεως ίνα μή 
παραβλέπωσι αυτά διαφθειρόμενα, ώς είρηται, άλλά φροντίσ<οσιν έξαποστεΐλαι ήτοι έν 
τώ κατά τήν 11 ποοΰπολιν σχολείο» ή κ.Λν έν τώ κατά τήν Πολτάβαν... καί τά μέν Αναγ
καία τή Λχρι τής Πετρουπόλεως οδοιπορίας χρήματα όφείλουσι χορηγήσαι τοις νέοις 
οί κατά τόπον κρατούντες κατά τό περί τοΰ είρημένου σχολείου σεβαστού τοΰ αύτοκρά- 
τορος θέσπισμα τοΐς δέ άναγκαίοις συστατικοϊς γράμμασιν ημείς έψοδιάσωμεν αίιτοϋς 
δταν παρ’ ήμων ταΰτα ζητήσωσιν...* (Πρβλ. Π Ε Φ Σ Κ  τόμ. ΙΗ ' σελ. 105).
Ή  γνωριμία τού ’Ιγνατίου μέ τό Δομπ. ξεκινάει άπό τό 1809 Ακόμα, οταν δηλ. κατά τό 
θέρος αυτού τοΰ χρόνοι' ό πρώτος έ'φθασε στήν Πετρούπολη «τυχών λαμπρας υποδοχής 
καί εύνοιας έκ μέρους τοΰ αύτοκράτορος καί υπουργών κατά τό όκτάμηνον διάστημα 
τής έκεΐ παραμονής του...» (Πρβλ. Μνημεία Έλλ. Ιστορίας τ. IV  τεΰχ. 1 σελ. 70 κ.κ.) 
καί Πρακ. Ά κ . ’Αθηνών τόμ. 31 (1ί).Γ»(ΐ) σελ. 445 κ.κ.

ΙΙρβλ. Μνημεία Έλλ. Ιστορίας τόμ. Λ' τεΰχ. II σελ. 13G.

Πρβλ. Έλ. Κούκου δ.π. σελ. 18.

Στους δυό τόμους τών επιστολών τοΰ Καποδ. τής συλλογής Ε. B£tan, τών έκδοθεισών 
άπό τό γιατρό Στεφανίτση (Ά θ . 1811) κατά μετάφραση τοΰ Μιχ. Σχινά, πού έπισταμί'- 
να έρεύνησα, μόνο τρεις <[ορές Αναφέρεται τό δνομα τοΰ Δομπ. 1) Σ έ έπιστολή του Από 
Πετρούπολη τής 2 5 )(ί) 1817 πρός τό Βιάρο στήν Κέρκυρα, ό κυβερνήτης γράφει: «Καί 
επειδή κατά τούτον τόν σκοπόν ό λόρδος Γκίλφορδ προάγει τό περί τάς ήμετέρας νή
σους ένεργούμενον δάνειον (γιά ένίσχυση τής Επανάστασης), σέ έπιτρέπο) νά συμμε- 
θέξης είς αυτό διά πεντήκοντα χιλιάδων φράγκων καί νά τά δώσης ευθύς' ό δέ Δομ- 
πόλης θέλει σέ τά έμβάση διά τού ταχυδρόμου τής έρχομένης έβδομάδος είς συναλλα
γματικός έπί τοΰ Λονδίνου... (δ.π. τ. Α ' σελ. 104). 2) Στή γνωστή έπιστολή του τής 
(>) 7) 1827 πρός τόν ’Αλ. Στούρζα (δ.π. σελ. 117) καί 3) σέ έπιστολή του τής 8)2)1838  
άπό Αίγινα πρός τήν Επιτροπή τής Χρημ. Τραπέζης μέ τήν όποία άποστέλλει τις πρός 
τήν Τράπεζα αύτή συνεισφος>ές τής άκολουθίας του (δ.π. σελ. 307). ’Από δέ τις τελευ
ταίες έκδοθεϊσες Από τόν Ένεπεκίδη (Ά θ . 1972) έπιοτολές τού Κυβερν. πρός τόν πα
τέρα του μόνο σέ δυό Αναφέρεται τό δνομα τού Δομπ. Στή μιά άπό Πετρούπολη τής
9)17 Ιουνίου 1817 (ο,π, σελ. 238) γράφει: «θ ά  μένουν είς τήν διάθεσίν μου 800 φλο
ρίνια τά όποία σάς Αποστέλλο» μέσο> τού κ. Ζωγράφου. *0 Κος Δομπόλης £χει τήν δια
ταγήν ν’ Αποστείλη τό ποσόν τούτο κατά τόν τρέχοντα μήνα...». Καί στήν άλλη Από
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Δάντσιγγ τής 3)15.9.1819, λέει: «Νομίζω δτι ό Μαυρομάτης μέ τά δυο φτοιχά παιδιά 
θά εχη ήδη φΟάσει εις τήν ’Οδησσόν. 'Έγραψα έγκαίρίος είς τόν κ. Debolis είς τήν Ά γ .  
Πετρούπολιν διά νά προνοήση δι’ δλα...» (δ.π. σελ. 282).
Πρβλ. Ή π. Εστία 1973 σελ. 638 κ.κ.
ΓΙρβλ. Έλ. Κούκου δ.π. σελ. 37 κ.κ. καί Μνημεία Έλλ. 'Ιστορίας Δ ' τ. 1 σελ. 127— 150. 
Πρβλ. Έλ. Κούκου δ.π. σελ. 64.
Έγκατασταθέντες άρχικά στή Νίζνα οί Γιαννιώτες έμποροι αί'τάδελφοι Μπούμπα, δπου 
ό έξ αυτών Στέφανος συνέστησε, καθώς είδαμε, νέον Γραικικόν Σχολεΐον πού μέ προσ
ταγή τοΰ Αύτοκράτορα εφεοε τό δνομά του (Πρβλ Λογ. Έρμ. 1812 σελ. 53), μετέφε
ραν αργότερα τήν εδρα τους στή Μόσχα, οπου τούς γνώρισε κατά καποια έκεΐ μετά
βασή του ό Καποδ. καταστήσας αυτούς γιά τή θερμή φι?.ογένειά τους κοινωνούς τών 
σκοπών τής Φιλομ. Εταιρείας καί δραστήρια σέ συνέχεια μέλη της. Οί άδελφοί Μπούμ
πα ήταν άκόμα ταχτικοί χρηματοδότες καί συντηρητές τής Έλληνεμπορικής Σχολής 
τής Όδησσοΰ (Πρβλ. Έλ. Κούκου δ.π. σελ. 67) ό δέ έξ αιιτών ’Ιωάννης έκλέχτηκε τό 
1820 άπό τόν 'Τψηλάντη ώς τέταρτο μέλος τής έπιτροπής τής έν Μόσχςι ίδρυθείσης φι- 
λογενικής κάσσας πού σκοπός της ήταν ή συλλογή χρημάτων γιά τόν προετοιμαζόμενο 
άγώνα. « Ή  θαυμαστή Ελλάς τής οποίας δλοι εϊμεθα τέκνα γνήσια, εγραφε σέ γράμμα 
του πρός αυτούς ό 'Τψηλάντης, θέλει στεφανώσει μίαν ήμέραν τούς ήδη άγώνας καί 
θυσίας δλων υμών μέ τόν όμάραντον στέφανον τής άθανασίας συγκατατάσσουνα καί 
ΰμας είς τήν σειράν τών αθανάτων προπατόρων μας...». (Πρβλ. Ί .  Φιλήμονος: Δοκίμιον 
περί τής Έλλ. Έπαναστάσεως Α ' σελ. 44 καί 192— 3). Προσθέτων τέλος πώς 6 ’Ανα
στάσιος Μπούμπας εγινε μέλος τής Φιλικής Εταιρείας τό 1819 «προσενεγκών» 1.000 
γρ. (Πρβλ. Φιλήμ. δ.π. σελ. 404).

Πρβλ. Καποδ. Ά ρχ . Κερκύρας Φακ. 336.
Πρβλ. Έλ. Κούκου δ.π. σελ. 74.
Γιαννιο'ντης ρωσικής υπηκοότητας έγκαταστημένος στό Βουκουρέστι ό Γ. Β. Παπάς (Γ.
Β . Πάαπας δποις υπογράφονταν ό ίδιος), οπου εχαιρε πολλής έκτίμησης άπό τόν ηγε
μόνα Καρατζα πρός τόν όποιο τόν συνέστηνε ό ίδιος ό Καποδ. ήταν ανεψιός άπ’ αδελφή 
τής μεγάλης εύεργέτιδας τής πόλης μας Ελισάβετ Καστρισόγια καί εκτελεστής τής δια
θήκης της, δραστήριο δέ μέλος καί έκπρόσωπος τής Φιλομούσου Εταιρείας στή δακική 
προντεύουσα. Στόν άγνό πατριωτισμό του καί τό θερμό ένδιαφέρον του πρός τά γράμ
ματα, άλλά καί τή μεγάλη επιρροή πού άσκοΰσε στή θειά του όφείλεται, πιστεύω, ή ά- 
πόφαση τής τελευταίας νά διαθέση υπέρ εκπαιδευτικών σκοπών στή γενέτειρα τό πιό 1 
μεγάλο μέρος τής περιουσίας της. (Πρβλ. καί Έλ. Κούκου δ.π. σελ. 77 καί Γράμματά 
του πρός Καποδ. στής ίδιας δ.π. σελ. 183, 184, 200 καί 203). j
Πρβλ. Έλ. Κούκου δ.π. σελ. 77. j
Πρβλ. Καποδ. Ά ρχ . Κερκύρ. φ. 336. j
Σπ. Θεοτόκη: Ή  έθν. σί'νείδησις τοΰ Καποδιστρίου Π .Α. Α ' τόμ. 7 (1932) σελ. 135. ·
Πρβλ. Καπ. Ά ρχ. Κερκύρ. φακ. 336. |
Ή  Σουλιώτικη αύτή πρός Πετρούπολη άποστολή, καθώς άπό έπίμονη σχετική ερευνά 

μου διαπιστώνω, μόνο άπό τό Λαμπριδη (Ήπειρ. Μελ. τ. X  σελ. 33— 4) άναφέρεται, 
μόνο που γράφει πώς: «επ’ όνόματι τής άστέγου καί διεσπαρμένης πολιτείας τοΰ Σούλη ' 
μετέβησαν είς Πετρούπολιν πρός συνεννόησιν οί Γ. Μαλάμος καί Γ. Καραμπίνης κατά ; 
τό ετος 1819» ενώ βρίσκονταν στή ρωσική πριοτεύουσα, καθώς μαρτυράει ό Δομπ., άπό | 
τό Δεκέμβριο τοΰ 1818. |
Πρβλ. Καπ. Ά ρχ. Κερκύρ. φ. 336.
Πρβλ. Έλ. Κούκου δ.π. σελ. 93— L
Πρβλ. Έλ. Κούκου δ.π. σελ. 187— 9. j
Πρβλ. Έλ. Κούκου δ.π. σελ. 68— 70. j
Πρβλ. Έλ. Κούκου ο.π. σελ. 147— 8. ;
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ΣΤΑΥΡΟΥ ΜΑΤΘ. ΓΚΑΤΣΟΠΟΥΛΟΥ  
Δημοδιδασκάλου

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ'
Κατώτερο) έν συνεχεία παρατίθημι αντίγραφα των είς χεΐράς μου επισήμων 

εγγράφων, ατινα έφωδιάσθην παρά τής αυθεντικής πηγής, τό Οικουμενικόν Πατρι- 
αρχεΐον καί άλλων "Ιερών Σκηνίομάτων καί Βιβλιοθηκών και τά όποια, ώς προλα- 
βόντως άνέφερα, αρχίζουν άπό τον 12ον καί εντεύθεν αίώνα. Βαθεΐα λύπη \ιέ κατέχει 
διότι, παρά τάς καταβληθείσας προσπαθείας μου παντού, δπου ήδυνάμην καί Ιπί- 
στευον δτι θά εϋρω σχετικόν τι, άφορών τήν Άνωτάτην ταύτην Θρησκευτικήν Α ρ 
χήν, τήν ’Λ ρ χ ι ε π ι σ κ ο π ή ν II ω γ ω ν ι α ν ή ς, ούδέν εύρον, μαρτυρούν 
τόν χρόνον συστάσεως αυτής, τήν έκεΐ μακρόχρονην ποιμαντορίαν της, τούς οιεξα- 
χθέντας παρ’ αυτής σκληρούς πνευματικούς αγώνας πρός οιάσιοσιν του χριστεπώνυ
μου ποιμνίου των άπό τούς μέ λύσσαν έφορμώντας παντοειδείς λύκους, Ούνους, Γότ
θους, Βουλγάρους, Σέρβους, Τουρκαλβανούς καί παντός είδους έχθρούς, οιτινες κατά 
καιρούς έβουλήθησαν, ΐνα άλλάξιοσι τά ακραιφνή έθνικοθρησκευτικά αισθήματα αύ
τών, άλλ’ ούδέν κατώρθωσαν. Οί Ελληνορθόδοξοι ούτοι Ήπειρώτες, ώς ύψικάρηνοι 
δρύες, άντέστησαν άποτελεσμ.ατικώς. "Οτε δέ άργότερον ή είς τήν περιοχήν, ταύτην 
άναφανεΐσα σκληρά και αιμοχαρής φυλή τών Καραμουρατατών, ή ώς φοβερά καται- 
γίς ένσκύψασα είς τήν περιοχήν εθυε, άπώλλυε καί έξηνάγκαζε διά πυρός, σιδήρου 
καί μαχαίρας τούς στερρώς έχομένους τών Έθνικοθρησκευτικών παραοόσεο)ν κατοί
κους τής περιοχής νά έξισλαμισθώσιν, έλάχιστοι τούτων έκάμφθησαν, ή πλειάς εμει- 
νε πιστή, ώς στύλος ακλόνητος.

Καί έπειδή καί ενταύθα καί αλλαχού έγένετο λόγος περί τής άγρίας ταύτης 
Τουρκαλβανικής φυλής, τής τών Καραμουρατών, άξίζει Γνα ό αναγνώστης πληρο- 
φορηθή περί τής προελεύσεως αύτής. Ό  αείμνηστος Λαμπρίδης είς έπιστολήν του 
πρός τον Νικόλαον Τσιγαραν, δημοσιευθεΐσαν εις τό «’ Αττικόν Ήμερολόγιον» (σελ. 
115— 129) τού 1888, έπιγραφομένη «IIερί Καραμουρατατίας», τόν πληροφορεί τά 
ακόλουθα:

«Κατά τό άντίγραφον της Κλεισούρας, ό εκ Λεσκοί>εκίου αρνησίθρησκος Κω- 
στής, λαβών τό Μουσουλμανικόν ονομα Ίσαήμ, βοηΟήσας τούς Τούρκους κατά τό 
ετος 1385, κατακτήσαντας την (Πορείαν περιοχήν της Ηπείρου, ήμείφθη παρ’ αύ
τών, δώσαντες ώς τιμάριον εις τούτον την περιοχήν 1Ιθ)γιονίου, ητις φέρεται καί είς 
τά έπίσημα βιβλία τοΰ Τουρκικού Κράτους Ί  σ α ή μ Β ι λ α έ τ. Ουτος έγέν- 
νησε δύο υιούς’ τόν Γιακούπ καί Σινάν. Ό  Γιακούπ άπέΟανεν άτεκνος, ό δέ Σινάν 
άπέκτησεν επτά υιούς. ’Απόγονος τού Σινάν είναι <> Μουράτ, οστις, διά τό μελαψόν 
τού προσώπου του και τό άγριον της ψυχής του ώνομάζετο Καραμουράτ. Έκ τούτου 
προέρχεται ή άγρια αν τη φυλή τών Καραμουρατατών, ή αληθής μάστιξ της περιοχής 
ΠίυγοΛ'ίου καί δή τής Λιπαλίτσης, εξ ής προήλθεν ί] καταστροφή της».

Τά ύπό τού μνημονευθέντος έξαιρετικοϋ ιστοριοδίφου, αειμνήστου Ίωάννου Λαμ- 
πρίδου αναγραφόμενα «Έπειριοτικά Μελετήματα», σελ. 86, δτι οί κάτοικοι τής περιο
χής, τής έκατέροίθεν τοϋ ’ Αώου, τής κοινώς λεγομένης καί άναγραφομένης Κ α ρ α- 
μ ο υ ρ α τ ι ά κατά τό πλεΐστον, καταπιεζόαενοι καί υποβαλλόμενοι είς φρικτάς βα- 
σάνους έξισλαμίσθησαν, δέν εχεται πλήρους άληθείας. Οί κάτοικοι τής περιοχής, πλήν

* Σννέγςια ϊν. τοΰ προηγουμένου, σελ. 1»17.
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έλαχίστων, εμειναν πιστοί είς τήν ’Ορθόδοξον Θρησκείαν. Ώ ς ίδίαις αίσθήσεαι οιεπι- 
στώσαμεν —  κατά τήν νεανικήν μας ηλικίαν, έζήσαμεν έκεΐ ύποτεταγμένοι είς τούς 
βαρβάρους καί ήμιαγρίους Τούρκους —  είς δλην τήν περιοχήν της Καραμουρατιάς, 
άποτελουμένην άπό 28 χωρία, χωρίον Μουσουλμανικόν ήτο μόνον το έγγϋς τής Διπα- 
λίτσης, όνομαζομενον Μεσαριά οίκούμενον άπό 1δ οίκογενείας, ή Άβαρίτσανη άπό 5 
καί μόνον καί το έγγύς τοΰ Λεσκοβικίου χωρίον Ζ ό ν ι α Γ λ ή ν α άπό 20 οί
κογενείας. Είς Λεσκοβίκιον κατώκουν έλάχιστοι Μπέηδες έν μέσω τής συντριπτικής 
πλειοψηφίας τών Έλλήνο>ν, είς Περάτι, Βαλοβίσταν, Ζέππαν καί Στρεμπέτσι μετρού- 
μενοι οί έν αύτοΐς Όθο>μανοί είς τά δάκτυλα της μιας χειρός, άπαντα δέ τά λοιπά χω
ρία κατωκοΰντο καί μέχρι τής απελευθερώσεις κατά το 1913 άπό άμιγεΐς Έλληνορ- 
θοδόξους κατοίκους.

Είναι οθεν άξιοι θαυμασμού οί κάτοικοι τής περιοχής ταύτης, οΐτινες, πνευμα
τικές άνήκων είς τήν ’Αρχιεπισκοπήν ΙΤωγωνιανής, παρά τάς άπανθρώπους καταπιέ
σεις τών Καραμουρατών καί τήν άπουσίαν τοΰ πνευματικού των πατρός —  οί έκά- 
στοτε ’Αρχιεπίσκοποι άπό τού 1678 διέμενον είς Βουκουρέστιον —  εμειναν έχόμενοι 
στερρώς τών ωραίων μας έθνικοθρησκευτικών παραοόσειον.

Τό άμέσως κατώτεροι παράτιθέμενον Σιγίλλιον τοΰ Σεπτού Οικουμενικού Πα
τριαρχείου, συνταχθέν τό ετος 1641 μαρτυρεί τήν συνεπεία τών άρςαμένων Μουσουλ
μανικών πιέσεων άδυναμίαν τής Αρχιεπισκοπής νά συνέχιση τήν δυσβάστακτο/ κατα
βολήν τής ζητεί ας τούτου, ο’ ενεκεν τροποποιείται αΰτη, έλαττουμένη αίσθητώς.

Τούτο εχει ώς άκολούθως: ·. " '
Κώδηξ Α ' σελίς 400 ’Έτος 1641.

’Ίσον καί άπαράλλακτον τοΰ πρωτοτύπου Σιγιλλίου.
Ή  καθ’ ημάς τον Χριστού Μεγάλη Εκκλησία, πρόνοιαν ποιούμενη πασών τών

κατά τόπους Εκκλησιών ού μόνον προβιβάζειν καί μεταβιβάζειν άπό δόξης πνεύμα* C / W ' 9 *  ̂1 Λ ' ' ~ 9 * 5 5 /  3 tκης εις 0οςαν και καταστασιν τοιαντην α/./.α και κατακοσμειν αυτας εν ειρήνη, ανε- 
σει και πάση θεραπεία ψυχική εχειν δέ εν ψυχαϊς καί καρδία καί επί πάσιν εφεσιν 
τής πρός Θεοΰ όριζομένης έπιβραβεΰσαι παγκόσμιον τήν ειρήνην, τήν ανάπαυλαν, τήν

Λ  9 2  Λ  —  Λ  ”  * ~  9  '  Γ Γ »  ?  y  % e  ·  e  / \  *  *γαληνην εν καλω λιμενι της ανεσεοχ, Ιις ο αν ειη και οποίος ο τροπος και η μηχανη; 
Τούτου ίδ’ δντος μοι διά φροντίδος καί παντοίας σπουδής έφ’ ώ τέλει άνά πάσας 
τάς Εκκλησίας, δση μοι περίεστι δύναμις, τώ επικαλούμενο), παρ’ ού πάσα δόσις 
αγαθή καταπέμπεται καί ού άνευ ούκ οίονει γενέσθαι τών δντων ούδέν, εφθασαν 
καί άχρι τής ’Αρχιεπισκοπής τινές τών Χριστιανών τών έν τοις έκεϊσε Προκρίτων 
τεταγμένοι δτι κυρ Θεόφιλος Καιάκος καί κυρ Δόνος Ποπας καί άλλοι μετ’ αυτών 
ύπερμαχόμενοι τής ΙΤατρίδος αυτών δεόμενοι καί έκλιπαρούντες άγαν ήμάς καί πε- 
ριμένοντες τήν παντελή ελευθερίαν τής άπαιτήσείος ήτοι Ζητείας καί έζήτησαν οί- 
κειοθελώς καί άπιαστος έν πανδήμω γνώμη καί είδήσει τών υπολοίπων αυτοχθόνου, 
ίεριομένων τε καί λαϊκών άρχόντίον τε καί άρχομενίον καί παντός τοΰ λαοϋ είς τό 
γενέσθαι μίαν καί μόνην ετήσιον 'Αρχιεπισκοπικήν καί διδόναι κατ’ ετος τόν νυν 
ή κατά καιρούς ’Αρχιεπίσκοπον I Ιοτ/οίνιανής τό άποφανθέν άνάλογον αύτοΰ. Καί 
δή ή μετριότης ημών Συνοδική μεν καί τής συνεδριαζούσης ’Αρχιερατικής Άδελ- 1 
φότητος, τήν αΐτησιν αυτών άποδεξαμενη ώς εύλογον γραφήναι καί έν άγίω άπο-  ̂
φαίνεται Πνεύματι, Γνα άχρι τοΰ νυν καιρού καί είς τό εξής είς άπαντα τόν αιώνα I 
οφείλει παρέχειν κατ’ ετος ή νΰν καί κατά καιρούς ’Αρχιεπίσκοπος Π(ογιονιανής ̂  
πρός τήν καθ’ ήμάςτοΰ Χριστού Μεγάλην Εκκλησίαν πέντε χιλιάδες (δ.000) ά
σπρα, σώα καί ολόκληρα καί. μ ή άνοψάλως, πή μεν1 περισσότερα καί ένοχλεΐσθαι αύ-| 
τόν καί στενοχ/ορεΐσθαι πή δέ2 καί όλιγώτερα καί προσαπαιτεΐσθαι επειτα παρά τι

1) Πή μέν =  άλλοτε μέν.
2) Πή δε =  άλλοτε δέ.



1 V f# ' f V» f > / W 4 »  ff \ * f % 3νων και ειη ο,τι ριφη ζητεί α και μεινη η αποκοπή αυτή στερεά και πάγιος και ανυ
πέρβλητος καί αμείωτος και κατά πάντα αμετακίνητος έν ω περιιορίσθη αριθμώ δό- 
σεοκ, μηδεμίαν έχοντας τοΰ ?.οιποΰ φροντίδα τοΰ ’Αρχιεπισκόπου Πωγωνιανής δι- 
δόναι περισσότερα παρ' α άπεφάνΟη ή ολ(ος άπαΐτεΐν πάντη πλείω μέχρι και ό6ο- 
λοΰ εις αίώνα τόν απαντά οΰτε τό σύνολον ένοχλεΐσθαι παρά τών Ιερωμένων ή κα
τά καιρούς οίουδήποτε ΈΗάρχου. . _·, ■-·

'Ό ς δ’ αν τις όι^έποτε καθ’ οίονδήποτε τρόπον βουληθή ή λόγφ ή εργω άνατρέ- 
ΐ|’αι τό παρόν, ένοχλήσαι τόν Θεοφιλέστατον ’Αρχιεπίσκοπον Πωγιονιανής, ζητών 
άρπάσαι πλείω τΓ|ς έκδοθείσης Συνοδικώς ’Αρχιεπισκοπής και σκανδαλίσαι αύτόν 
καί λυπήσαι, ότοιοΰντας παραβάτης ά φ ω ρ ι σ μ έ ν ο ς εσται παρά Πατρός 
>ίαί Τίοΰ καί. 'Αγίου Πνεύματος τής μιας Βασιλείας καί Κυριότητος καί κατηραμέ- 
νος καί άσυγχίόρητος εν τώ νυν αίώνι καί έν τώ μέλλοντι καί μετά θάνατον άλυτος 
καί υπόδικος τ’ αίωνία φλογί καί εχη καί τάς άράς τών 'Αγίων Τριακοσίοη1 δέκα 
οκτώ (318) Θεοφόριον Πατέρίον, τών έν Νικαίφ καί τών λοιπών 'Αγίων Συνόδιον 
καί ημών.

"ΟΟεν έγράφη τό παρόν Σιγιλλιώδες Πατριαρχικόν καί Συνοδικόν ήμέτερον 
γράμμα καί διά τοΰ Άρχιερατεύοντος διδόναι πρός τόν ’Αρχιεπίσκοπον Πωγωνια- 
νής, εις ενδειξιν καί ασφάλειαν διηνεκή. .

Έν ετει αχμα' , έν μηνί δέ Αύγούστω 0 '
‘ ('Τπογραφαί)
ΙΙαρΟένιος. Έλέο) Θεοΰ ’Αρχιεπίσκοπος Κων)πόλει καί Νέας Ρώμης καί Οί- 

κουμ. Πατριάρχης.
Θεόφιλος. Έλέω Θεοΰ Πατριάρχης τής 'Αγίας πόλεως 'Ιερουσαλήμ.

. 'Ο Ήρακλείας Ίωαννίκιος. .
Ό  Άγκυρας Λαΐ'ρέντιος 
Ό  Τουρνόβον Μακάριος '
'Ο  Χαλκηδόνας ΙΙαχώμιος '
Ό  Λαρίσσης Γρηγόριος . -
Ό  Σερρών Λανιήλ .
'Ο  Μονεμβασίας Νεόφυτος
'Ο Λακεδαίμονος Ίιοάσαφ .,
Ό  Μασημβρίας Δαμασκηνός ·
'Ο  πρώην Γάνου ( δυσανάγνΓοστος, ϊσως ’ Ιάκωβος)
Ό  Γάνου καί Χώρας Παΐσιος.

• · . *

Έν τώ ώς άνω ΙΓατριαρχικιΐ) Κώοηκι διαπιστοΰται ή οικονομική δυσχέρεια είς 
τήν οποίαν εύρίσκεται ή ’Αρχιεπισκοπή. £Ιαγωνιανής, μή δυναμένη νά άνταποκριθή 
είς τήν έτησίαν πρός τό Οικουμενικόν ΙΤατρίαρχεΐον συνεισφοράν της, τήν όνομαζο- 
μένην ζητείαν ή ριφήν. Οί Κρητικοί καί παρακρατικοί τής άφαιμάσσουν πάσαν οίκο- 
νομικήν Ικμάδα. Τούτο, άναγνο)ρίζον τήν δυσχέρειαν ταύτην, μειώνει τήν έτησίαν συν
εισφοράν είς πέντε χιλιάδες άσπρα. Τόν νέον τούτον καθορισμόν εΐδομεν έν τοΐς προ- 
ηγουμένοις άναγραφόμενον υπό τοΰ Σάθα είς τό περισπούδαστον Ιργον του «Μεσαιω
νική Βιβλιοθήκη» (σελ. 571) .

Είς τό Πατριαρχικόν τούτο καθοριστικόν Ιγγραφον, είς τό όποιον ό ’ Αρχιεπί
σκοπος Πώγωνιανής τιτλοφορείται Θ ε ο φ ι λ έ σ τ α τ ο ς  δέν αναγράφεται τό 
δνομά του, ϊνα γίνη έπαλήθευσις αύτόυ μέ τόν υπό τοΰ Νικολάου Μυστακίδου άνα-

1) Ριφή =  υποχρεωτική εισφορά.



«ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ»

γραφόμενον όνο|ΐαστικόν πίνακα ’Αρχιεπισκοπή ΙΙίογωνιανής, κατά τήν χρονικήν ταύ- 
την περίοδον.

Το καθορίζον τήν ζητεί αν Πατριαρχικόν τούτο έγγραφον, ύπογεγραμμένον Οπό 
τοΰ Οίκουμενικοΰ ΙΙατριάρχου καί τών Μελών τής 'Ιεράς Συνόδου, προσυπογράφε
ται καί παρά τοΰ Πατριάρχου τής 'Αγίας "Εδρας —  'Ιερουσαλήμ —  κατά τήν έπο- 
χήν έκείνην Αοιδίμου Θεοφίλου.

Διατί άραγε: ΤΗτο υποχρεωτική έκκλησιαστική διάταξις νά προσυπογράφον
ται τά έκάστοτε ΙΙατριαρχικά Σιγίλλια υπό τών δύο ΙΙατριαρχών ή τιμής ένεκεν διό
τι Ιτυχε νά εύρίσκεται 6 Πατριάρχης τής 'Αγίας "Εδρας είς Κωνσταντινούπολή; Ει
κάζεται οτι μάλλον περί τοΰ δευτέρου θά πρόκειται.

Έν συνεχεία δημοσιεύω κατώτερο) καί έτερον Πατριαρχικόν Σιγίλλιον ή μάλ
λον είπεΐν ΙΙατριαρχικον έγγραφον, ύπογεγραμμένον κατά τό 1696 άπό τόν Οικου
μενικόν Πατριάρχην Κο>νσταντινουπόλεο)ς Κ α λ λ ί ν ι κ ο ν.

Πρόκειται περί Πατριαρχικής Συγχοιρήσεως, παρανόμως τελεσθέντος έκεΐ γά
μου, άνδρος συζευχθέντος οισεξαδελφην του. Τότε —  1695 —  δτε τά ήθη ήσαν αυ
στηρά καί πάσα παρεκτροπή δεν συνεχιυρεΐτο άπό τούς συγχωρίους ή συμπολίτας του, 
συνέβη το —  άς χαρακτηρί σωμεν —  παράπτωμα τοΰτο, τό όποιον ήγειρε τήν μήνιν 
τών συμπολιτών του άπαξιούντιον πάσαν μετ’ αύτοΰ έπικοινο>νίαν.

Ά  ν τ ί γ ρ α φ ο ν 
Συγχωρητικού Πατριαρχικοί» εγγράφου διά γάμον παράνομον

Τό Πατριαρχικόν τούτο Εγγραφον άντεγράφη από τό Βιβλίον «Κανονικαί Δια
τάξεις» (Τόμος Β ' σελ. 394) έκ τον Πατριαρχικόν Τυπογραφείου καί εχει οΰτοκ 

«Καλλινίκου Άκαονανος
Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλειυς καί Νέας Ρώμης

«Συνοικεσίου συγχώρησις ζ ' βαθμού έξ αγχιστείας».
Καλλίνικος ελεώ Θεοΰ ’Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, Νέας Ρο'ψης καί 

Οικουμενικός I Ιατριάρχης.
Θεοφιλέστατε Αρχιεπίσκοπε Ποιγωνιανής.
ΆνηνέχΟη ημΐν οτι, ό (δεϊνα) ελαίίε γυναίκα τήν (δείνα), ής θανοΰσης, ελα- 

6εν έξ άγνοιας τήν δισεξαδέλφην εκείνης (δείνα), ου ενεκεν άφορισμω καθυπεδλήθη 
προ ημερών, φανερωΟέντος τοΰ πράγματος. Καί προσδραμών τω έλέει τής Εκκλη
σίας έδέχΟη μετά δακρύων πολλών θεραπείας τυχείν διά τό μή δύνασθαι διαχωρι- 
σΟήναι αυτής πολλών ενεκεν αναγκακον περιστάσειον. Αιόπερ οΐκτω καμφθέντίον, ήδη 
τί δυσχερές τής διαλύσεοκ τοΰ συνοικεσίου βλέποντες καί συγκαταβάσει χρησάμε- 
νοι λόγοις οικονομίας κατά τό εθος τής Εκκλησίας δεδώκαμεν αύτοΐς άδειαν μένειν 
άδιαχο;ρίστο>ς καί συνοικεΐν άνεμποδίστως.

Τό γάρ τοιοϋτον Συνοικέσιον εμποδίζεται μέν είς τό μή γενέσθαι έξ αρχής, εάν 
φΟάση δέ ποτέ γενέσθαι κατ’ άγνοιαν ούκ εστιν ανάγκη χωρισΟήναι τούς συναφθέν- 
τας καΟάπερ διαχ*υρίζονται άλλα συνοικέσια, τα μή εχοντα τούς διορισμένους βα
θμούς καί γάρ τοΰτο διεπέρασε τόν διατεταγμένον εκτον βαθμόν καί διέβη είς τόν 
έβδομον καί τό έμπόδιον προσήψαν αύτώ μόνον διά τήν σύγχυσιν τών ονομάτων, ήτις 
ώς λίαν άμυδρά, παραβλέπεται ακαταγνήπτως κατά καιρούς, τοϊς εκκλησιαστικών 
έξοικονομούσι τά πράγματα.

"ΟΟεν γράφοντες άποφαινόμεθα τού δυνάμει καί εξουσία τοΰ Παναγίου Πνεύ
ματος, Τνα τό Συνοικέσιον αυτό μείνη άδιαχώριστον καί εχει ό (δείνα) τήν γυναίκα 
του (δείνα) άνεμποδίστως σύνοικον αύτφ καί σύζυγον καί υπάρχωσι συγκεχίφημέ- 
νοι καί λελυμένοι τού άφορισμοΰ καί έ'χωσι τήν είσοδον τής έκκλησίας άκωλύτως, ώς



καί οί λοιποί χριστιανοί, καί μηδείς τολμήοη κατηγορήσαι αυτούς καταφρονών της 
Εκκλησιαστικής άποφάσεως, έν βάρει άφοριομου.

(Υπογραφή Πατριάρχου)
</χψς' 1()9ί> μην! λεκεμβρίω.

Άναγινώσκων ό φίλος άναγνώστης τήν ώς̂  άνω Πατριαρχικήν συγχωρητικήν 
εύχήν διά τόν άναυ/υμον παραβάτην τών οιά τοΰ ’Εκκλησιαστικού πηδαλίου θεσμιιον, 
δστις έλαβεν έξ άγνοιας σύζυγον τήν δισεξαδέλφην τής άποθανούσης συζύγου του, 
ήτοι τήν πρώτην έξαδέλφην έκείνης, ισως θεωρήση ώς μή έπιτρεπτήν τήν συγχώρη- 
σιν τοΰ παραπτ<όματος, διότι οέν εύσταθεΐ όρθολογιστικώς ή δικαιολογία «έξ άγνοιας». 
Έ  έπιδειχθεϊσα έπιείκεια τής Μητρός Εκκλησίας, ώστε νά άρη τόν άφορισμόν, τόν 
όποιον ασφαλώς έπέβαλεν είς τό παράνομον ζεύγος ό οικείος "Αρχιεπίσκοπος Πωγω- 
νιανής, μάλλον όφείλεται εις τό δτι ή δεύτερα αυτη συμβΰοσις θά άπέδοισε τούς καρ
πούς της, όπότε ή Μήτηρ Εκκλησία, εύρεθεΐσα πρό τετελεσμένου πλέον γεγονότος, 
κατά θείαν οικονομίαν, έλυσε τό έπίτιμον τών άφορισθέντων.

Εκτός τοΰ άνο) παρατεθέντος Πατριαρχικού έγγράφου, σχέσιν έχοντος μέ τήν 
’Αρχιεπισκοπήν 11(»γο)νιανής, παραθέτο) κατώτερο) καί έτερον Πατριαρχικόν έγγρα
φον, σχέσιν έχον μέ τά λαμβάνοντα χιόραν είς τήν δεινώς ταλαιπο)ρουμένην καί σκλη- 
ρώς χειμαζομένην επαρχίαν Πο>γωνιανής. Πυκνά βαρέα νέφη έξαπολυθέντα άπό τόν 
βάρβαρον Τούρκον κατακτητήν, συμπυκνούμενα έτι μάλλον άπό τούς βαρβάρους καί 
άξέστους Τουρκαλβανούς τών γειτονικών περιοχών καθιστώσι τόν έκεΐ βίον τών δυ- 
οτήνω/ όμογενών άφόρητον. Οί ’Αρχιεπίσκοποι τής περιοχής, πιεζόμενοι άφορήτο)ς 
άναγκάζονται νά έγκαταλείψωσι τό ταλαιπωρημένον ποίμνιόν το)ν καί νά ζητήσωσι 
καταφύγιο'/ είς Ρουμανίαν άποζώντες άπό τά έκεΐ κτήματα τής ’ Αρχιεπισκοπής. Είς 
έκ τούτο}'/ είναι καί ό κατο>τέρω άναγραφόμενος Μ α λ α χ ί α ς ή Μ α λ ά χ ι- 
ο ς, δστις, μικρόν πρό τοΰ θανάτου του, έγκατέλιπε διά διαθήκης του τά έκεΐ κι
νητά υπάρχοντα τής ’ Αρχιεπισκοπής είς συγγενείς του. Ή  ένέργειά του αυτη, κατά 
πάντα άδικος καί παράνομος, γνωσθεΐσα είς τό Πατριαρχεΐον, έπροξένησε λύπην &- 
φατον. ’Αναγκάζεται οθεν, ΐνα έπανορθιόση τό γενόμενον είς τήν ’Εκκλησίαν άδί· 
κημα παρά τοΰ θανόντος Ιεράρχου Πωγωνιανής Μαλαχίου έν Βουκουρέστι^), ήτις διά 
Πατριαρχικού έγγράφου ού μόνον άκυρώνει τήν διαθήκην τοΰ άποβιώσαντος Ιερ ά ρ 
χου, άλλά καί καυτηριάζει καί στιγματίζει μέ τά μελανο>τερα χρο')ματα τήν άνίερον 
ταύτην ένέργειάν του.

Τόν στιγματισμόν τής τοιαύτης άχαρακτηρίστου ένεργείας άξίζει νά παραθέ- 
σοιμεν έν συνεχεία, ί'να χρησιμεύση πρός γνώσιν καί συμμόρφο)σιν παντός κληρικού 
ή λαϊκοΰ, δστις θά διενοεΐτο νά διαπράξη όμοιας πράξεις, ήκιστα τιμητικάς, άποβλε- 
πούσας είς οφελος συγγενών.

Τό Πατριαρχικόν τοΰτο έγγραφον, εχει <ος άκολούθοις:
Καλλίνικος έλέω Θεοΰ ’ Αρχιεπίσκοπος Κ(υνσταντινουπόλεο)ς, Νέας Ρώμης καί 

Οίκουμενικός Πατριάρχης.
'Ιερώτατε Μητροπολίτη Ούγγρο(>λαχίας. 'Ύπέρτιμε και ’Έξαρχε Πλαγηνών, 

έν Ά γίφ  Πνεύματι αγαπητέ αδελφέ καί Συλλειτουργέ, Χάρις εΐη τι] 'Τερότητι και 
ειρήνη παρά Θεοΰ. Αικαία βοΰλησις διαθέτου έξασφαλίζει τό έγκυρον τής διαθήκης. 
νΑρα οπου ή βοΰλησις ούκ εστι δικαία, ουτε διαθήκη έστίν. Που γάρ (ραίνεται ή δί
καια βούλησις τοΰ Μαλαχίου, τοΰ ποτέ ΙΙωγοίνιανής, κατογνίοσμένη έστί καί ασύ
στατος διαμπάξ ματαία τε καί είς ούδέν λογιζομένη. I Ιοΰ γάρ φαίνεται ή οικεία 
(Ιούλησι; το Μαλαχίου έν τώ ψευδογράμματι έκείνω, οπου γε αύτός αδικεί προφανώς 
τήν Μεγάλην τοΰ Χρίστου Εκκλησίαν, κληρονόμον ούσαν καθολικήν καί ποιείται ταύ- 
την απόκληρον μετά πολλής απουσίας καί αχαριστίας ό δείλαιος; καί τής Εκκλησία-

«ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ»



«Η Π Ε ΙΡΩ Τ ΙΚ Η  Ε Σ Τ ΙΑ »

στικής τάξεως καταφρονεί, ήτις άνωθεν Επικρατεί καί άδιακόπως ένεργεϊται' ήνπερ 
καί ή κραταιά βασιλεία έπιί>εΓ>αιοΐ διά τοΰ Βασιλικού αυτής Μπερατίου, άλλ’ ούδέν 
τής Ίεράς ’Επισκοπής του έφρόντισεν αυτός ό κυρ Μαλαχίας, οΰτε καν μικρόν Λε
γάτον άφήκεν αυτός έξ ών άπέλαυεν αυτών έκείνης προσόδοιν καί έπλουτίσθη καί 
χρεώστης υπάρχει τής καταλλήλου ανταμοιβής, άλλ’ ώς αν άλλότριος, οστις ουδέπο
τε είδε εκείνην, οΰτε ψυχρού ΰδατος έξ έκείνης ποτήριον επιεν οΰτος άπό τής αύτοΰ 
απουσίας, εις βάθος σκότους άπερριψεν εκείνην.

Τούτου χάριν γράφομεν καί άποφαίνόμεΟα Συνοδικώς, μετά τών περί ημάς Ά - 
γιωτάτων Άρχιερέο>ν καί 'Τπερτίμοιν τών έν Άγίο) ΓΤνεύματι άγαπητών ημών άδελ-y '  X 1 Λ Λ ~ η y t \ t / χ f /φων και Ζυλλειτουργοιν, ινα εκείνη μεν η φρονουμενη και φανταζομενη παρα τινι 
διαθήκη τοΰ Αρχιεπισκόπου Πίογωνιανής Μαλαχίου ά κ ύ ρ ο ς  υπάρχει διόλου 
καί άνίσχυρος καί ούδέν λογιζομένη ώς παράλογος καί άσύστατος καί παρά τοις ιε- 
ροΐς νόμοις διαίίεβλημενη καί έ π ί μ ω μ ο ς καί έ π ί ip ο γ ο ς, ή δέ Άρχιε- 
ρθ)σύνη του φροντίσης τής ΰποΟέσεο)ς ώς μελίονοδός1 καί έπιστάτης διά προτρο
πής ήμετέρας Συνοδικής, οπο>ς τά μέν Αρχιερατικά άμίρια έκείνου τοΰ Μαλαχίου 
καί τά Χρυσόβουλλα έγχειρισΟώσι. τώ νΰν'Άρχιεπισκόπω Πωγωνιανής επί τό άπο- 
κομισΟήναι δι’ αύτοΰ εις τήν ’Αρχιεπισκοπήν, τά δέ άλλα χρήματα καί κτήματα έ
κείνου καί τά σεπέτια2 πέμιρητε τήν ταχίστην ένταΰΟα πρός τήν καθ’ ημάς τοΰ Χρι- 
στοΰ Μεγάλην Εκκλησίαν έξ άποφάσεοκ επί τό διοικηΟήναι έκκλησιαστικώς κατά τήν 
τάξιν τής Εκκλησίας. "Οσοι δέ φανώσιν ενάντιοι τή Εκκλησιαστική ταύτη άποφάσει 
αφανισμένοι εΐησαν. ·

('Τπόγρ.) '

Σ ΙΙΜ .: Ή  ώς <wn Πατριαρχική έπιστολή πρός τον Ίερώτατον Μητροπολίτην Ούγγρο- 
Ολαχίας έλήφΟη άπό τό Βι6λίον «Κανονικαί Διατάξεις» (τόμ. Λ ' σελ. 34).

Διεξελθόντες μετά πολλής προσοχής το ώς άνω Πατριαρχικόν έγγραφον, άπευ- 
θυνόμενον πρός τόν τότε Σεβασμιοηατον ’ Αρχιεπίσκοπον Ούγγροβλαχίας, διαπιστώ- 
νομεν τήν δικαίαν άγανάκτησιν τοΰ αοιδίμου Οικουμενικού ΙΙατριάρχου διά τήν εκ- 
νομον ένέργειαν τοΰ άποΟανόντος ’Αρχιεπισκόπου Πωγωνιανής Μαλαχίου. Ό  Μαλα
χίας ή Μαλάχιος, ώς έξάγεται άπό τό Πατριαρχικόν τοΰτο έγγραφον, έποίει τάς δια- 
τριβάς του έν Βουκουρεστίω, μή γνο>ρίσας καθόλου τήν ’Αρχιεπισκοπήν του καί τό 
έν αύτή υπό τάς χειρίστας τών συνθηκών οιαβιοΰν πνευματικόν του ποίμνιον.

Τοΰτο μετά πικρίας οιατυπο>νει ό αοίδιμος Πατριάρχης πρός τόν έν Ούγγροβλα- 
χία Άρχιπίσκοπον, είς ού τήν δικαιοδοσίαν ύπήγετο ή Εκκλησία Βουκουρεστίου. Ή 
λίαν αύστηρά φράσις τοΰ ΙΙατριάρχου -<άλλ’ ούδέν τής Ίεράς Επισκοπής του, έφρόν- 
τισεν αυτός 6 κυρ Μαλα/ia c  ουτε γάρ μικρόν Λεγάτον άφήκον αυτός, έξ ών άπέλαυ
εν αυτών έκείνης προσόοο>ν...>' και κατο>τέρω' «...οστις ουδέποτε είδε έκείνην ούτε ψυ- 
χροοΰ ΰδατος έξ έκείνης ποτήριον έπ'εν ούτος...» μαρτυρούν περιτράνως τήν τελείαν 
έγκατάλειψιν τής ’ Αρχιεπισκοπής υπό τοΰ άποβιώσαντος Μαλαχίου. Ή  θλιβερά αύτή 
διαπίστο)σις μάς κάμνει νά αίσθανώμεΟα βαθύτατον πόνον. Πόσον διαφορετική θά ήτο 
ή κατάστασις είς τήν δεινώς δοκιμαζομένην έκεΐ περιοχήν, έάν κατά τάς χαλεπάς έ- 
κείνας ήμέρας οί υπό τού Σεβαστού Οικουμενικού Πατριαρχείου τοποθετούμενοι έκεΐ 
'Αρχιεπίσκοποι, εχοντες βαθεΐαν έπίγνιοσιν τών εύθυνιΰν των, έμενον σταθεροί καί 
άκλόνητοι είς τήν έν Διπαλίτση Μητροπολιτικήν έδραν των, παραμυθούντες. παρη- 
γοροΰντες καί ένΟαρρύνοντες τά πνευματικά των τέκνα! Ή  έκεΐ παρουσία των θά άπέ- 
τρεπε τήν κακοποιόν έκεΐ Τουρκαλβανικήν φυλήν τών Καραμουρατατών άπό τοΰ να

1) Μελονοδύς =  Ό  πκνθκτον ίκκλησιαοτικάς ΰμνι»6ίας.
2) Σ επέτια =  Μετάλλινον καλλιτεχνικόν κιίίώτιον έν (Τ» φυλάσσονται βαρύτιμα έ’κκλησιαοτι- 

κά ή οικιακά ακεΰη.



μεταβληθώσιν είς καταστρεπτικήν,ακρίδα, ,έξαφανίζουσαν τά πάντα ή, τούτου μή κα- 
θιαταμένου έφικτοΰ, θά έμετρίαζεν εν τινι'-πν-οστώ τήν βουλιμίαν αυτών. "Εχομεν 
πολλά παραδείγματα αοιδίμων κληρικών, οί όποιοι διά θαρραλέιον παραστάσεων των 
παρά τψ Σουλτάνφ καί Υψηλή ΙΙύλη, άπεμάκρυνον τούς κινδύνους, ους διέτρεχον 
οί έκεϊ άτυχεΐς όμογενεΐς, τοιοΰτον οέ άναφέρομεν εύλαβώς καί εύγνωμόνως τόν α
οίδιμον ηγούμενον τή ς ‘έκεϊ Σταυροπηγιακής Ίεράς Μονής Μολυβδοσκεπάστου Α 
γ ά π ι ο ν ,  .τόν ώς θά ίδιομεν έν συνεχεία προχειρισθέντα Αρχιεπίσκοπον Πωγιο- 
νιάν, κατά τό Ιτος 1848, οστις ώς μάς διηγούντο οί παλαιότεροι διά θαρραλέων ένερ- 
γειών του, πολλάκις άπεμάκρυνεν έκεϊ έπαπειλοΰντας καί έπικρειιαμένους κινδύνους.

Μέ τόν αοίδιμον ’ Αρχιεπίσκοπον Μ α λ ά· χ ι ο ν αρκούντως ήσχολήθημεν 
καί, έάν έφάνημεν αυστηροί έπικριταί, άς μάς συγχώρηση ή εν ούρανοΐς ψυχή του. 
""Ας Ιχωμεν καί ήμεΐς καί έκεΐνος οτι «Το άμαρτάνειν άνθριύπινον».

Ή  άρχιερατεία τού Μαλαχίου εληξε j·έ τον έπισυμβάντα θάνατόν του τό ετος 
1702. ' ‘ '

Έκτοτε ό μέν άείμνηστος Μυστακίοης συνεχίζει τήν Ιστορικήν προσφοράν του, 
άναφέρων μέχρι τό 1863 τά ονόματα £πτά άρχιερατευσάντων, τύποις, άρχιερέων είς 
τήν ’Αρχιεπισκοπήν ΙΙωγοινιανής, ές ών ούδείς άτυχώς διέμενεν έν τή ’Αρχιεπισκο
πή του, ό δέ άείμνηστος Ααμπρίδης κατά το χρονικόν τοΰτο διάστημα, αναφέρει μό
νον τέσσαρας, συμπίπτοντας ευτυχώς καί χρονολογικώς μέ τούς υπό τοΰ Μυστακίδου 
άναφερομένους. Ούτοι είναι' ό αοίδιμος Ευθύμιος 1702, Νεόφυτος 1750, ΙΤαρθένιος 
1763 καί νΑνθιμος 3774.

Ή  σύμπτωσις αΰτη ένπχύει τήν εικασίαν, οτι έγγίζομεν πρός τήν αλήθειαν, έάν 
λάβωμεν ύπ’ οψιν οτι 6 κατά τό ετος 1774 φερόμενος ώς ’Αρχιεπίσκοπος Πο)γο)νιανής 
αοίδιμος "Ανθιμος συμπίπτει καί μέ τόν φερόμενον είς τό αμέσως έν συνεχεία δημοσι- 
ευθησόμενον ΙΙατριαρχικον Υπόμνημα έκλογής ’ Αρχιεπισκόπου Πωγωνιανής.

Τά υπομνήματα έκλογής Αρχιερέων Πωγοινιανής, έλήφθησαν άπό αυτά ταΰ- 
τα τά ΙΙατριαρχικά αρχεία καί θά ήτο ευχής εργον έάν ή άνεύρεσις τοιούτων έπε- 
ξετείνετο πέραν τοΰ 1774, οπότε Οά έστηριζόμεθα είς αύθεντικάς πληροφορίας. ’ Ιδού 
ταϋτα: ·

'Τπόμνημα έκλογής Ά ο χ tfπιο/όπου Πωγίονιανής Ά  ν 0 ί μ ο υ.
-· - . * ' , . ΚΩΛΗΞ 7 / (σελίς 74)

Τής άγιοιτάτης ’ Αρχιεπισκοπής Πωγωνιανής άπροστατεΰου διαμεινάσης άτε 
τοΰ έν αυτή άρχιερατευοντος τό ζήν έκμετρήσαντος, ήμεΐς οί ένδημοΰντες συνάδελ- 
C|>oi αρχιερείς προτροπή και άδεία τόΰ ΓΤαναγιωτάτου και Σε6ασμιο>τάτου ημών αύ- 
Οέντου καί Λεοπότου Οίκουμενικοΰ Πατριάρχου κυρίου κυρίου Σ  α μ ο υ ή λ συν- 
ελΟόντες έν τώ Πανσεπτω Πατριαρχικό) Ναώ τοΰ 'Αγίου ενδόξου Μεγαλομάρτυρας 
Γεο)ργίου καί ψήφους κανόνικας προβαλλόμενοι είς είίοεσιν καί. εκλογήν άξιου καί, 
αρμοδίου προσοιπου τοΰ αναδεξομένου τήν ποιμαντορικήν ράβδον καί αρχιερατικήν 
προστασίαν τής ’Αρχιεπισκοπής ταντης πρώτον μέν εΟέμεΟα τόν Όσιώτατον έν *Ιε- 
ρομονάχοις κΰρ ’ Α ν 0 ι μ ο ν, δεύτερον τόν Ιερομόναχον κυρ Παρθένων καί 
τρίτον τόν ιερομόναχον κΰρ ’Αναστάσιον, ών καί τά ονόματα κατέστρωται έν τφδε 
τώ Ίερώ  Κώδηκι τής Α γίας τοΰ Χριστοΰ ιΜεγ. Εκκλησίας είς μόνιμον καί διηνεκή 
τήν ασφάλειαν έν ετει Σιοτηρίω αι|'οδ' ~  1774 κατά μήνα Σεπτέμβριον θ '.

(Έπονται ΰπογραφαί)



'Υπόμνημα εκλογής ’Αρχιεπισκόπου ΓΙωγοονιανής ’Α ν θ ί μ ο υ  
. , , , ΚΩΔΗΞ Ζ ' (σελίς 200)

Τής άγιωτάτης ’Αρχιεπισκοπής ΙΙίογωνιανής άπροστατεύτου διαμεινάσης ατε 
τοϋ έν αύτή άρχιερατενοντος κυρ ’Α ν θ ί μ ο υ  παραίτησιν οίκειοθελή και άβία- 
στον καθώς άντικρύ φαίνεται ύποβαλόντος ημείς ο! ένδημούντες συνάδελφοι αρχιε
ρείς προτροπή και άδεία τοΰ Παναγιωτάτου καί Σεβασμιοηάτου ημών αύθέντου καί 
Δεσπότου τού Οικουμενικού Πατριάρχου κυρίου των Π ρ ο κ ο π ί ο υ  συνελθόν- 
τες έν τώ Πάνσεπτο) Πατριαρχικό) ναώ τού αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεο)ργίου τού 
Τροπαιοφόρου καί ψήφους κανονικάς προβαλλόμενοι είς εύρεσιν καί εκλογήν αρ
μοδίου προσώπου τού άναδεξομένου τήν άρχερατικήν προστασίαν τής ’Αρχιεπισκο
πής ταύτης πρώτον μέν έθέμεθα τόν *Οσιώτατον έν Ίερομονάχοις κυρ νΑ ν θ ι- 
μ ο ν, δεύτερον δέ τόν 'Ιερομόναχον Χ ρ ύ σ α ν θ ο ν  καί τρίτον τόν 'Ιερομό
ναχον Δ ι ο ν ύ σ ι ο ν ,  ών καί τά ονόματα κατεστρώθη" έν τώδε τώ Ίερώ  Κο')δηκι 
τής τού Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας είς μόνιμον καί διηνεκή τήν ασφάλειαν.

Έν ετει 3 787 κατά μήνα Φεβρουάριον ’Επινεμήσεο)ς Ε '.
("Επονται αί ύπογραφαί τών 'Αγίων Συνοδικών)

’Επισυνημμένον έγγραφον παραιτήσεως τού προκατόχου ’Ανθίμου.
Ή  ταπεινότης ή έμή, διά τής παρούσης αυτής οίκειοθελούς καί άβιάστου έγ

γράφου παραιτήσεοκ, δηλοποιεΐ δτι, έπειδή ή δύναμις διά τήν άσθένειάν μου ποιμά- 
ναι ποίμνιον καί έξοικονομήσαι έπαρχίαν καί τά έπικείμενα αύτή χρειώδη καί άλλα 
είδη απαραίτητα συνήθη τής έπαρχίας ταντης καί διά τούτο γνούς έμαυτόν τού λοιπού 
ασθενή οικεία μου βουλήσει καί αυθαιρετώ γνώμη παραιτούμαι τής ’Επαρχίας διά τήν 
'Αγίαν τού Χριστού Μεγάλην ’Εκκλησίαν τήν κοινήν εύεργέτιδα καί άφίημι ταύτην 
έξ ής παρέλαβον ού μήν δέ καί τής άρχιερωσύνης μου παραιτούμαι. "Οθεν διά τήν 
περί τούτου ενδειξιν καί ασφάλειαν έγένετο καί ή παρούσα μου οϊκειοθελής παραί- 
τησις καί έδόθη τώ Παναγιοηάτω Προσκυνητή Δεσπότη καί Οικουμ. Πατριάρχη κυ- 
ρίω - κυρίω Προκοπίω και τή 'Αγία καί Ιερ ά  Συνόδω έν ετει Φεβρουάριου.

Ό  πρώην Πωγοινιανής νΑ ν θ ι μ ος.

’Α  ν τ ί γ ρ α φ ο ν
Π Α Τ Ρ ΙΑ Ρ Χ ΙΚ Ο Σ  ΚΩΔΗΞ Κ Β ' (σελίς 164) 

'Τπόμνημα εκλογής Μητροπολίτου Πωγοη’ΐανής Μ ε λ ε τ ί ο υ.
Τής Άγιοπάτης Μητροπόλεω; Πο)γωνιανής άπροστατεύου διαμεινάσης, τού έν 

αύτή άρχιερατεύοντος κύρ 'Ιεροθέου τό ζήν έκμετρήσαντος καί είς τάς ούρανίου; 
μονάς μετακληθέντος, ημείς οί ένδημούντες ’Αρχιερείς προτροπή καί άδεία τού Πα- 
ναγιωτάτου καί σεβασμιωτάτου ήμών Αύθέντου καί Δεσπότου τού Οικουμενικού Πα- 
τριάρχου κυρίου κυρίου ’Α ν 0 ί μ ο υ συνελθόντες έν τώ Πανσέπτω Πατριαρ
χικό) Ναώ τού 'Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεοιργίου τού Τροπαιοφόρου καί ψήφου; 
κανονικάς προβαλλόμενοι είς εύρεσιν καί έκλογήν άξιου καί αρμοδίου προσο')που τού 
άναδεξομένου τήν αρχιερατικήν προστασίαν καί ποιμαντορικήν ράβδον τής Άγιο)- 
τάτης αύτής Μητροπόλεως πρώτον μέν έθέμεθα τόν πανιεροπατον έν Χριστώ ήμών 
συνάδελφον Τ υ ρ ο λ ό η ς, κυρ Μ ε λ έ τ ι ο  ν, δεύτερον δέ τόν Διονύσιον καί 
τρίτον τόν ’ Ιγνάτιον, ών καί τά ονόματα κατεχωρήθη έν τώδε τώ Ίερφ  Κώδηκι τής 
τού Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας είς ενδειξιν διηνεκή καί παράοτασιν νόμιμον, 

αωμη' =  1848 έν μηνί Ίουνίω ’Επινεμήσεως S '.
("Επονται έννέα ύπογραφαί)

’Α ν τ ί  γ ρ α φ ο ν
Παραίτησή ’Αρχιεπισκόπου Πωγο)νιανής Μ ε λ ε τ ί ο υ.

' ΚΩΔΗΞ Κ Β ' (σελ. 172)

«ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ»



Ή  ταπεινότης ημών δηλοποιεϊ, δτι άποκατασταθεϊσα άρτίως εις τήν ’Επαρχίαν 
ΙΙίογωνιανής έπειδή διά τας σωματικάς αύτή αδυναμίας άπελθείν καί έπισκέψασθαι 
άρχιερατικώς τό εν έκείν^ λογικόν ποίμνιον παραιτεΤται οίκειοθελώς άπό τής έπαρ- 
χίας του ταύτης, τής Π(υγ<»νιανής, ον μην δέ καί τής άρχιεριοσύνης έπαφιεμένη είς 
τήν Πρόνοιαν καί περίθαλψιν τής Μητρός καί ευεργετικός αυτής "Αγίας τοΰ Χρίστου 
Μεγάλης Εκκλησίας.

*Εφ’ ω καί δέδωκε τήν παρούσαν οίκειοθελώς παραίτησιν. 
ςκυμη' ’ Ιουλίου it'

Ό  πρώην ΙΙωγο>νιανής Μ ε λ έ τ ι ο ς

Υπόμνημα έκλογής Μητροπολίτου Πωγωνιανής ’Α γ α π ί ο υ .
ΚΩΔΗΞ Κ Β ' (σελίς 189)

Τής 'Αγιωτάτης Μητροπόλεως Ι1ωγο)νιανής άπροστατευου διαμεινάσης, τοΰ έν 
αύτή ήδη βραχύ, διατελέσαντες κυρ Μελετίου παραιτησαμένου άπ’ αυτής οίκειοθε
λώς, ώς έμπροσθεν (ρύλλοις οκτώ φαίνεται, ημείς οί ένδημοΰντες αρχιερείς προτροπή 
καί άδεία τοΰ Παναγιοπάτου και Σεβασμκυτάτου ημών Αΰθέντου καί Δεσπότου, τοΰ 
Οικουμενικού Πατριάρχου κυρίου - κυρίου Ά  ν θ ί μ ο υ συνελθόντες έν τώ Πάν
σεπτο) Πατριαρχικό) ναώ τοΰ 'Αγίου ένδοξου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοΰ Τρο- 
παιοφόρου καί ψήφους κανονικας προβαλλόμενοι εις εΰρεσιν καί έκλογήν άξιου καί 
αρμοδίου προσώπου τοΰ άναδεξομενου τήν αρχιερατικήν προστασίαν καί ποιμαντι
κήν ράβδον τής Άγιωτάτης αυτής Μητροπόλεως πρώτον μέν έθέμεθα τόν Ό σιώτα- 
τον αρχιμανδρίτην κυρ ’Α γ ά π ι ο ν δεύτερον δέ τόν Χρύσανθον καί τρίτον τόν 
Νεόφυτον, ών και τά ονόματα κατεστοώΟησαν έν τώδε τώ Ίερώ  Κώδηκι τής fΑγίας 
τοΰ Χριστού Μεγ. ’Εκκλησίας εις ενδειξιν διηνεκή καί παράστασιν μόνιμον.

$ωμη' κατά μήνα Νοέμβριον κγ' ’ Επινεμέσεο>ς ζ '
("Επονται 7 υπόγραφα!)

Ά  ν τ ί γ ρ α φ ο ν
'Τπ’ άοιΟ. Κ Β ' Πατριαρχικού Κώδηκος

Τής Άγιοπάτης Μητροπόλεο)ς Πωγίονιανής άποοστατεύου διαμεινάσης, άτε τοΰ 
έν αύτή αρχιερατεύοντας κυρ Μελετίου τό ζην έκμετρήσαντος καί είς τάς ουρανίους 
μονάς μεταστάντος, ημείς οί ένδημοΰντες αρχιερείς, προτροπή καί άδεια τοΰ Πανα* 
γιωτάτου καί Σεβασμιωτάτου ημών ΑύΟέντου και Δεσπότου τοΰ Οικουμενικού Πα- 
τριάρχου κυρίου κυρίου ’Ανθίμου, συνελθόντες έν τώ Πανσέπτω Πατριαρχικό) Ναώ 
τοΰ fΑγίου ένδοξου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοΰ Τροπαιοφόρου καί ψήφους κα- 
νονικάς προΟέμενοι εις εΰρεσιν καί έκλογήν αρμοδίου προσίόπου, τοΰ άναδεξομενου 
τήν ’Αρχιερατικήν προστασίαν καί Ποιμαντικήν ράβδον τής Άγιωτάτης αύτής Μη- 
τροπόλεως, πρώτον μέν έθέμεθα τόν Θεοφιλέστατον ’ Επίσκοπον Ααμψάκου, άγαπητόν 
ημών έν Χριστώ αδελφόν, κυρ Ν ί κ α ν δ ρ ο ν, δεύτερον δέ τόν ’Αθανάσιον καί 
τρίτον τόν Μεθόδιον, ών καί τά ονόματα κατεστρώθη έν τώ^ε τώ 'Ιερώ  Κώδηκι τής 
'Αγίας τοΰ Χριστοΰ Μεγάλης Εκκλησίας εις ενδειξιν διηνεκή καί παράστασιν μό
νιμον.

αο)ν' =  1850 κατά μήνα Δεκέμβριον κζ' Έπινεμήσείυς θ '.

’Α ν τ ί  γ ρ α φ ο ν
Υπόμνημα έκλογής Μητροπολίτου ΙΙοιγοΑ'ΐανής II α ν α ρ έ τ ο υ

ΚΩΔΗΞ Κ Β ' (σελίς 290)



«Η Π Ε ΙΡΩ Τ ΙΚ Η  Ε Σ Τ ΙΑ ^

t Τής αγιότατης Μητροπόλεοος ΙΙωγωνιανής απροστάτευτου διαμεινάσης ατε 
δή τού έν αύτή άρχιερατεύοντος Ν ι κ ά ν δ ρ ο υ παρεκτραπέντος ταΐς πρός τήν 
Εκκλησίαν καί πρός τήν υψηλήν εξουσίαν χρεών αυτού καί διά ταύτα έκπτοΥτου άπ* 
αυτής γενομένου κανονικώς καί άπομακρυνθέντος τέλεον, ημείς οι ένδημούντες αρ
χιερείς προτροπή καί άδεία τού Παναγιοτάτου καί Σεβασμιωτάτου ήμών Αύθέντου 
καί Δεσπότου, τού Οικουμενικού Πατριάρχου κυρίου κυρίου ’Α ν θ ί μ ο υ  συν- 
ελθόντες έν τω Ιΐανσέπτω Πατριαρχική ναώ τού 'Αγίου ένδοξου Μεγαλομάρτυρος 
Γεωργίου τού Τροπαιοφόρου καί ψήφους κανονικάς προβαλλόμενοι είς εύρεσιν καί 
εκλογήν άξίου καί αρμοδίου προσώπου τού άναδεξομένου τήν αρχιερατικήν προστα
σίαν καί ποιμαντικήν ράβδον τής άγιοπάτης αυτής Μητροπόλεως πρώτον μέν έθέ
μεθα τόν όσιολογιώτατον έν 'ίερομονάχοις Π α ν ά ρ ε τ ο ν  τόν καί Μέγαν ’Αρ
χιδιάκονον τής Μεγάλης τού Χριστού Εκκλησίας εύδοκίμως διατελέσαντα, δεύτερον 
δέ τόν Νίκανδρον καί τρίτον τόν Κωνστάντιον, ών καί τά ονόματα κατεστρώθη έν 
τώδε τφ 'Ιερώ  Κώδηκι τής 'Αγίας τού Χριστού Μεγ. Εκκλησίας είς ενδειξιν διη
νεκή καί παράστασιν μόνιμον.

Έ ν ετει σιοτηρίω οκονδ' (1854) κατά μήνα 'Οκτώβριον έπινεμήσεως
("'Επονται 8 ύπογραφαί)

Διεξερχόμενος ο φίλος αναγνώστης τά άνω υπομνήματα έκλογής ’Αρχιεπισκό
πων Πιυγωνιανής άπό τοΰ έτους 1774 μέχρι καί τού 1854 απορεί διά τήν είς τόσον 
όλίγον χρονικόν διάστημα τοποθέτησιν είς ταύτην εν συνόλω 8 άρχιερέο>ν. Διατί αυτη 
ή συχνή έναλλαγή σεβασμιωτάτων ιεραρχών; Τούτο ασφαλώς όφείλεται, άφ’ ενός 
μέν εις απροθυμίαν τινών, ίνα μεταβώσιν είς Επαρχίαν, οεινώς δοκιμαζομένην, άφ’ 
έτέρου δέ είς τόν φυσικόν θάνατον ένίων, έν οϊς συγκαταλέγεται καί ό έκλεγείς τό 
1848 ’Α γ ά π ι ο  ς, δστις άπεβίωσεν εν μόλις ετος μετά τήν έκλογήν του, ώς αλ
λαχού άναγινώσκομεν τοΰτο. Ούτο) άτυχώς συνεχίζεται ή άπουσία τοϋ πνευματικού 
ποιμένος κατά τάς χαλεπά; καί δυσχειμέρους ταύτας ήμέρας. Τό Σεβαστόν Οικουμε
νικόν Πατριαρχεΐον, ί'να θεραπεύση κατά τό δυνατόν τήν οίκτράν ταύτην κατάστασιν, 
τοποθετεί ώς τοποτηρητήν αυτής, άλλοτε μέν τόν τότε Μητροπολίτην Κορυτσάς Βησ
σαρίωνα, άλλοτε δέ τόν Μητροπολίτην Βελλάς Παρθένιον. Άτυχώς ή έκεΐ κατάστα- 
σις μένει πυορροούσα καί άθεράπευτος.

Ώ ς ήτο επόμενον, οι Σεβασμιώτατοι Μητροπολΐται Κορυτσάς καί Βελλάς, ποι
μένες Επαρχιών, Οίκουμένων άπό πολλά πνευματικά πρόβατα, παρά τήν έγνωσμέ- 
νην προθυμίαν των, ήδυνάτουν νά έπισκεφθώσι τούς κατοίκους τής κατ’ ουσίαν δρφα- 
νής ταύτης Επαρχίας, τών Μητροπολιτών τούτιυν περιοριζομένιον είς τυπικά καί μό
νον καθήκοντα, ώς ήσαν αί έκοόσεις αδειών γάμων, ή' εκδοσις συμβουλευτικών εγκυ
κλίων καί ή έστιν δτε, μετάόασις επί τόπου, ούχί πρός ένάσκησιν, τών πνευματικών 
των καθηκόντων άλλά πρός λύσιν άναφυομένων διαφορών μεταξύ έριζόντων ήγουμέ- 
νων 'Ιερών Μονών διά κτηματικάς διαφοράς, ώς άναγινώσκομεν είς θ υ μ ί σ ε ι ς  
έπι έσωφύλλων καλυμμάτων 'Ιερών βιβλίων Εκκλησιών διά μίαν τοιαυτην διαφοράν 
μεταξύ ήγουμένων τών Σταυροπηγιακών 'Ιερών Μονών Μ ο λ υ β δ ο σ κ ε π  ά- 
σ τ ο υ  καί Γ κ ο ύ ρ α  ς. Δέν θά ήτο δθεν, απορίας άξιον, έάν τά πνευματικά 
τέκνα τής Επαρχίας ταύτης, μένοντα επί μάκρους χρόνους άνευ ποιμένος, έγίνοντο 
βορά λυσσώντων λύκων. Ευτυχώς οί κάτοικοι τής Αρχιεπισκοπής Πωγιονιανής, ποι- 
μαινόμενοι ύπό τών οικείων έφημερίων, έχομενων στερρώς τών ώραίιον καί γνησίων 
έθνικοθρησκευτικών παραδόσεων, εμειναν πιστοί, ώς έπι τό πλεΐστον είς τά ' Ι ε ρ ά  
κ α ί "Ο σ ι α. .

Οί έφημέριοι ούτοι είναι άξιοι τής ευγνωμοσύνης ήμών τών έπιγενομένων.



Τελευταίος 'Αρχιεπίσκοπο; τής 'Αρχιεπισκοπής φέρεται, ώς ειδομεν', 6' αοίδιμος 
Πανάρετος.

Ουτος, ώς άναγινώσκομεν είς τήν ΌμιΛνυμον πρός τήν παρούσαν μου ταπεινήν 
πραγματείαν τοΰ αοιδίμου ιστορικού Ί .  Ααμπρίδου (σελ. 280) άτυχώς έλησμόνησε· 
τό άνήκον είς αύτόν εργον τής Θείας καί Ίεράς αποστολής του* άντί νά Ιλθη πλησίον 
τοΰ δεινοπαθοϋντος ποιμνίου του, παρέμενεν εις Ρουμανίαν.

Διά τοΰτον γράφει ό Ααμπρίδης:
«Ουτος, άδείί/ τής Ρουμανικής Κυβερνήσεο>ς εξάγει ξυλείαν έκ δασών, άνη- 

κόντίον εις Χάνι Γκρέτζι. Εϊοέπραξε 50 χιλιάδας φλιορία, έξώδευσεν έξ αυτών 18 
χιλιάδας; τά δε άλλα έσφετερίσθη».

Καί συνεχίζει:
«Ή  Ρουμανική Κυβέρνησις εβαλε χέρι επί τών πλουσίων αυτών κτημάτων και 

διά τοΰ ΠρίοΟυπουργο της Κουζα —  1870 —  έσύλησε τά έκεϊ ^Ιερά. Κατηδάφισε 
συγχρόνως τήν τε έκκλησίαν καί τά καταρρέοντα αυτής κτήματα καί στήσασα έν εί
δε ι έπιτυμβίου Σταυρόν, έπανεπαύθη διά τήν Ιεροσυλίαν της».

Αυτή, άτυχώς ήτο ή έξέλιξις τών πραγμάτο^ν, πού εϊχον σχέσιν μέ τήν ’Αρχιε
πισκοπήν Ιίιυγωνιανής. Έπί διακόσια περίπου έτη οί έκάστοτε τοποθετούμενοι είς αυ
τήν ’Αρχιεπίσκοποι αδυνατούν νά μεταβοΰν έκεΐ, πλησίον τών δοκιμαζομένων σκληρώς 
κατοίκιον τής περιοχής. Παραμένουν μακράν αυτών είς τό Βουκουρέστιον καί, άσφα- 
λώς ούχί άμισθί. Αι πρόσοδοι τών έκεΐ κτημάτων τής ’ Αρχιεπισκοπής διατίθενται πρός 
τον σκοπόν αύτόν. Έάν έκ τής πλούσιας Τραπέζης των περισσεύσουν ψυχία τινά, δια
τίθενται γενναιοδο')ρο)ς, προς θεραπείαν τών έκεΐ άπειρων άναγκών τής ’Αρχιεπισκο
πής, ή όποία επιτροπεύεται άπό μοναχόν τινα ή κάποιον λαϊκόν. Ή  συχνή διάβασις 
έκεΐθεν Σουλτανικών στρατευμάτων καί άτάκτων ’Αλβανικών στιφών, άναγκάζει τού
τους νά $ανείζο>νται χρήματα άπό τοκογλύφους μέ βαρείς τόκους, ϊνα διαιτώνται ήγε- 
μονικώς οί άλλόθρησκοι. Πολλά Γραμμάτια τής έποχής έκείνης υπάρχουν είς χείράς 
μου. Έ ν  έκ τούτων εχει ιός άκολούθιυς:

Γραμμάτιον διά γρόσια 3.500.
Λίνομε τό παρόν μας αποδεικτικό οί κάτωθεν υπογεγραμμένοι μπέηδες καί ρα

γιάδες Λιπαλίτζας πρός τόν κύριο Βασίλη ΓΤαναγιώτου διά τήν ομολογία τοΰ μανα- 
στηριοΰ μολυβδοσκέπασης, όπου είχαμε νά λάβωμε τόν αριθμόν γρόσια 4.500 τέσσα- 
ρες χιλιάδες καί πεντακόσια, τό όποίο έστάλΟηκε «πάνω στο Μπουκουρέστι γιά νά 
μάς έρθουν τά γρόσια. Επειδή κατά τό παρόν έλάβαμε χρείγια, έπαρακαλέσαμε τόν 
κΰρ Βάσιμη καί μάς έμέτρησε γρόσια τρείς χιλιάδες εκατό (3.100) καί τά έδίόκαμε 
όλα στο χρέος μας τοΰ Τζαψέρμπεη, τά όποία έπήραμε γιά νά πληρο)θοΰν τά «μπα
ρίσια καί νά πιαστούν στήν άνο)0ε ομολογία καί τά ρέστα όποΰ μένουν άπό τήν όμο· 
λογία δπου έστείλαμε επάνω οταν ερΟη εχομε νά τά λάβωμε. Διά τοΰτο δίνομε τό πα
ρόν εις χεϊρας τοΰ κυρίου Βασίλη δι’ άσφάλισίν του καί μένει ανενόχλητος, οποκ 
άποίραίνεται τό παρόν καί οί βοΰλες τών «φεντάδιυν μας. νΑν όμως τρέξη κάνα έμ- 
πόδιο καί δεν πληριοθή ή άνωθεν ομολογία, είμαστε ΰποχρείομένοι νά τό πληρόσιομε 
εμείς.

1840 Δεκεμβρίου 20 λιπαλίτζα 
I Ιαναγκότης Τοπόζης Ζενέλης Βελής
Γκότη Μπίλης Χα?α]τ Αιάλιος
Ζώη Αάππας Επειδή οί μπέηδες είναι άγράμμα-
Κυρίτσης τοι, έχουν τοποθετήσει ϊδιοχείρως μι-
Κώστας Παπας κράς σίρραγίδας μέ τουρκικά στοιχεία.
Χρηστός Μπίλης

; ’Αναγιγνώσκομε*/ είς τό Όμόλογον αυτό οτι «Οί μπέηδες καί ραγιάδες Διπα- 
λίτζας έδανείσθησαν άπό τόν κυρ Βασίλη Παναγκότου γρόσια τρεις χιλιάδες ένατόν,



«Η Π Ε ΙΡΩ Τ ΙΚ Η  Ε Σ Τ ΙΑ »

τά όποια έμέτρησαν είς τον Τζο>φέρ μπεη νά πληρώση είς το Τουρκικόν Δημόσιον «τά 
άμπαρίσια». Άμπαρίσια ήτο ό κτηματικός φόρος πού έπλήροινε ή ’Αρχιεπισκοπή διά 
τών έοώ άντιπροσοόπων της. Δι’ Ασφάλειαν τοϋ πάντοτε προθύμου νά οανείζη -— μέ 
τό ά ζ η μ ί ω τ ο ν —  κυρ Βασίλη Παναγκότου δίδουν τήν 'Ομολογίαν τών 4.500 
γροσίοιν. Εκείνος θά τήν στείλη στο Μπουκουρέστι νά είσπράξη τό ποσόν νά πλη- 
ρο)θή είς αυτόν τό χρέος πρός τοΰ Τζαφέρ μπεη καί τά υπόλοιπα νά λάβουν οί έκ- 
πρόσωποι τοΰ Μοναστηριού καί τής ’Αρχιεπισκοπής προς θεραπείαν τών λοιπών Αναγ
κών. Καί ό κύρ Βασίλης καί ό Τζαφέρ μπέης μέ τό «Αζημίωτον» πάντοτε θά προσ
φέρουν οί άνθρωποι τάς καλάς το>ν υπηρεσίας. Μέ τά τυχόν έναπομένοντα ψιχία θά 
θεραπευθοΰν αί Ανάγκαι τής ’ Αρχιεπισκοπής καί τής Ίεράς Βασιλικής καί Σταυρο
πηγιακής Μονής Μολυβοοσκεπάστου, ή όποία, ευτυχώς καί σήμερον παρά τάς Αντι- 
ξόους περιστάσεις εύρίσκεται άπό πάσης πλευράς είς άρίστην κατάστασιν.

’Ασφαλώς ό αναγνώστης τής παρούσης μου πραγματείας θά άπορήση βλέπων 
οτι το ώς άνω χρεωστικόν ομόλογον προσυπογράφουν καί Μουσουλμάνοι. Ή  άπορία 
του αυτη θά λυθή, όταν ένθυμηθή άλλο τι παρεμφερές. "Οταν άναμνησθή τούς άει- 
μνήστους Φαναριώτας, τούς οποίους τινές άλλαι πρεσβεύοντες ήδίκησαν καί οί όποιοι 
μέ τήν ευστροφίαν το)ν. τήν διπλωματικήν των ικανότητα, επαιζον κατά τό οή λε
γόμενον «Διπλό παιγνίδι». Ιίολλάκις έσωσαν δι’ έπεμβάσεως παρά τώ Σουλτάνω καί 
Υψηλή Πύλη, κινδυνεύοντας ομογενείς. Ουτο> καί οί ευφυείς Διπαλιτζιώτες, τήν Α
νάγκην φιλοτιμίαν ποιούμενοι, προσκαλοΰν καί παρακαλοΰν τούς γειτονάς των, ά
σπονδους φίλους των Καραμουρατάτες, νά μετέχωσι τής οιοικήσειος τών κοινών καί I- 
χομεν πολλάς άποδείξεις, μαρτυρούσας ότι οΰτο> πράττοντες, έσωσαν πολλάκις τήν 
περιοχήν καί διεφύλαξαν κατά τό δυνατόν, τάς Έκκλησιαστικάς καί μοναστηριακάς 
περιουσίας.

’ Ιδού μία τρανοτάτη Απόοειξις πανηγυρικής επιτυχίας τής έκεΐ Φαναριώτικης 
πολιτικής τών έκεΐ άτυχων αδελφών μας.

Εύφυέστατος Ανώνυμος Ηγούμενος, συντάσσει τό κατωτέρω έγγραφον, τό έτος 
1807. Τοΰτο είναι άψευδής μαρτυρία τής ώς άνω διατυπωθείσης γνώμης μου. Είναι 
καλλιγραφικώτατον καί συντεταγμένο'/ καλώς μέ τό ώραΐον λεξιλόγιον τής έποχής 
έκείνης καί έχει οΰτω:

Λ oj ρ  η τ ή  ο ι ο ν

Μέ τό παρόν φανερώνι» καί ομολογώ εγώ ό Χασάνης, υιός τοΰ Μουσταφά τοΰ 
Αιάλιου μαζί μέ τήν μητέρα μου διά τό χωράφι όπου είναι στον Ά ϊ  - Χριστόφορον, 
στο σχιάδι όμπρός και δλον τόν γϋρον, όποΰ είναι κοντά στήν έκκλησιά, όπού ήταν 
είς τήν μοίραν μας καί έμεϊς μέ τό να είναι κοντά στήν έκκλησιά, τό αφήσαμε νά εί
ναι στο βακούφι1 χάρισμα τής εκκλησίας hιά τήν ψυχήν τών μεχροΰμηδων2 καί διά 
τήν έδικήν μας καί νάναι αφιέρωμα ως τό τέλος τοΰ κόσμου καί κανείς νά μή βγαίνη 
νταβατζής3 οΰτε μέ λόγον οντε μέ εργον ουτε άπό τήν γενεάν τήν έδικήν μας οΰτε άπό 
άλλους, οπου νά λογίζωνται άπό τήν έδικήν μας φάραν4 οτι αν ίσιος όπου νά θέληση 
κανείς νά γένη μανής5 νά έγγίξη είς αυτό τό χωράφι άπό τό γένος μας, νά είναι α
ναθεματισμένος άπό ολους τούς προφήτας καί νά εχη τήν κατάραν τοΰ Παντοδυνά
μου Θεοΰ καί προκοπήν είς τό σπίτι του νά μήν εχη καί οτι έμεΐς τό αφήσαμε διά ψυ

1) Βακούφι =  Εκκλησιαστικόν κτήμα.
2) Μεχρούμηδιον == Αειμνήστων νεκρών.
3) Νταβατζής =  διεκδικητής.
4) Φάραν =  γένος μας.
Γ») Μανής — κληρονόμος.



χικόν μας να τό δυυλεΰ|) ή χώρα Λιπαλίτζα καί Μεσαριά διά χάρτζι6 τοΰ βακουφιοϋ. 
Καί όντως υπογράφομε εις πίστοσιν όπου νά είναι διά πάντα.

’Επί έτους 1807

'Τπογραφή
Χασάνης Μουσταφά
Λιάλιος μαζί μέ τή μάννα μου.
’Επειδή ό Χασάνης είναι αγράμματος, έ'χει θέσει τήν μικράν στρογγυλήν σφρα

γίδα του, πού εχει τό όνομά του μέ γράμματα τοΰ Τουρκικού ’Αλφαβήτου.
Άναγινώσκοντες τό δωρητήριον τοΰτο, θαυμάζομεν τήν πειθώ πού άνέπτυσσον 

οί ευσεβείς ήγούμενοι τών μοναστηρίων, ώστε νά πείθουν καί αύτούς άκόμη τούς άλ- 
λοθρήσκους νά κάμνουν δωρεάς καί αφιερώματα ύπέρ τών 'Ιερών Σκηνωμάτων τής 
θρησκείας μας.

Άτυχώς οί χρόνοι τής σκληράς δουλείας περνούν χωρίς κάν νά άναφαίνεται ή 
χαραυγή τής ποθητής έλευθερίας είς τήν έλληνικωτάτην αύτήν περιοχήν τής Ε λλά
δος μας, τήν “Ηπειρον. Τό δυσβάστακτον, έπαχθές καί μέλαν χρώμα τής έπαράτου 
δουλείας καλύπτει τήν πολύπαθη ταύτην χώραν.

Οί κάτοικοί της, δοκιμαζόμενοι σκληρώς έπΐ διακόσια Ιτη, δέν είδον δέν έγνώ- 
ρισαν τόν πνευματικόν των πατέρα. Είναι είς τήν διάθεσιν τών λυσσώντων κυνών καί, 
άν Ιλειπεν άπό αύτούς ή θερμή πίστις πού «έγείρεί δρη», θά είχον δεχθή πανεπαρ
χιακά τόν έλέθριον έξισλαμισμόν.

Τό Σεβαστόν Οικουμενικόν Πατριαρχεΐον, βλέπον τό μάταιον τής ύπάρξεως τής 
Αρχιεπισκοπής ΙΙωγωνιανής. άφοΰ τό χριστεπιί>νυμον έκεΐ ποίμνιον μένει έπΐ 200ετη- 
ρίδα άνευ ποιμένος, αποφασίζει διά τοΰ έν συνεχεία άναγραφομένου Σιγιλλίου, τήν 
κατάργησιν τής ’Αρχιεπισκοπής ταύτης, έπαφιέμενον τά περαιτέρω είς τό Ιλεγοβ, 
τήν εύσπλαγχνίαν τοΰ ΙΙαναγάθου Θεοΰ.

Σ υ ν ε χ ί ζ ε τ α ι

6) Χάρτζι — δι' ύλικήν ωφέλειαν.



ΟΝΟΜΑΤΑ ΦΟΝΕΥΘΕΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ 
ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΟ ΠΟΛΕΜΟ ΤΟΥ 189?

- Άπό τά Α ρχεία  του 'Ελεγκτικού Συνεδρίου
1) Στήν μάχη της 11 Απριλίου 1897 παρά τά Τϊέντε Πηγάδια»:
Κομπολίτης Κωνσταντίνος του Ευσταθίου, Δεκανεύς τοϋ 10ου Συντάγματος Πε

ζικού.
Βεδουρας Νικόλαος τοΟ Δημητρίου, άπό τήν Κέρκυρα, στρατιώτης του 10ου 

Συντάγματος Πεζικού. . .
ΙΙράς ’Ανδρέας άπό τήν Κέρκυρα.
Στογιάννος Κοίνσταντινος άπό τήν Κέρκυρα. Στρατιώτης τοϋ 10ου Συντάγμα

τος Πεζικού.
Μάντζος Χριστόδουλος, δεκανεύς.
Μαρτζοϋκος Ευγένιος του Γεωργίου, άπό τήν Κέρκυρα, δεκανεύς τοϋ 10ου Συν

τάγματος Πεζικού.
Ξυδιάς Γεο>ργιος.
Άπέργης Νικόλαος τοϋ Παναγιώτη άπό τήν Κέρκυρα.
Γρηγοράτος Ευστάθιος τοϋ Γαβριήλ άπό τήν Κεφαλονιά.
Πηγής Γεώργιος, άπό τήν Κέρκυρα.
Μπράτος Γεράσιμος τοϋ Ίωάννου, άπό τήν Κέρκυρα, στρατιώτης τοϋ 10ου Συν

τάγματος Πεζικοϋ.
Χυτήρης Βασίλειος, άπό τήν Κέρκυρα, στρατιώτης τοϋ 10ου Συντάγματος Πε

ζικού.
Μπούας Νικόλαος τοϋ Γερασίμου, στρατιώτης τοϋ 10ου Συντάγματος Πεζικοϋ. 
Κούρκουλος Βασίλειος, άπό τήν Κέρκυρα, σαλπιγκτής τοϋ 10ου Συντάγματος 

Πεζικοϋ.
Στραβοράβδης Γεράσιμος.
ΙΙρίφτης Δημήτριος, άπό τήν Κέρκυρα, δεκανεύς τοϋ 10ου Συντάγματος. 
Άντζουλάτος Γεράσιμος τοϋ Μιχαήλ, άπό τήν Κεφαλονιά.
’ Αγαθός Γεράσιμος τοϋ Π.
Ραψομανίκης Γεώργιος.
Τσάμος Δημήτριος, νοσοκόμος.
2) Στήν μά/η τής 2 Μαιου 1897 στό Γρίμποβο:
'Αρβανίτης Ηεόδωρος τοϋ Ευσταθίου, άπό τήν Λευκάδα.
Μαυρίδης Σπυρίδων τοϋ Ίωάννου, τοϋ Που Συντάγματος Πεζικοϋ. 
Άγγελόπουλος ’ Ιωάννης άπό τήν Πάτρα.
Μοναστηριώτης Γεώργιος άπό τήν Κέρκυρα.
Κάππας Χρηστός τοϋ Ίωάννου, τοϋ Οου Συντάγματος Πεζικοϋ.
Άσημακόπουλος Κωνσταντίνος άπό τήν ’Ολυμπία.
Μανιατόπουλος Νικόλαος άπό τήν ’Λχαια, ύποδεκανεύς τοϋ 6ου Συντάγματος. 
Ρομποτής Θεοφάνης άπό τήν Αευκάδα, Ιφεδρος στρατιοπης.
Βλαχόπουλο; ΙΙαϋλος, άπό τήν Κέρκυρα, επεσε στις 3 Μαιου στήν μάχη τής Νι- 

κοπόλεο>ς.
Μποκής Κοίνσταντινος, άπό τήν Ά βία Μεσσηνίας. Σκοτώθηκε άπό έχθρική ό- 

6:5α στόν άμυντικό στρατώνα Ά ρτης.

ΚΟΥΛΑΣ ΞΗΡΑΔΑΚΗ



ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ

ΠΑΛΑΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΚΟΝΙΤΣΗΣ* 

'Ομολογία δανείου του έτους 1856 (Κόνιτσα)

(Σφραγίδα καί γράμματα τουρκικά)

γροσηα 360 ητη τρηακόσια εξήντα γροσηα χρεοστο εγο ηποκατοθεν γεγραμε- 
νος παρα τον θαναση σανοβητην τα οπηα γροσηα τα εχο με δηορηαν εος παζαρο- 
πουλον δηα χάρης φηληας να του τα δοσο χορης λογον προφάσεος αν κε πέραση απο 
την δηορηαν να τρέχουν με τον δηαφορον τους κε ης δηαταγην του θελο τα μέτρηση 
κεφαλή κε δηαφορον δηα τούτο εδοσα την παρούσα μου ης τα χερηα του κε ης εν- 
προστεν τους μαρτηρους κε ηποφενομε κατοθεν

1856 γεναρηου 17

τζολας παπαπρόκου μαζη με τα πεδηα μου απο σανοβον ηποσχομε τα ανοΟεν γρο
σηα δηα χήρος παπασπηρου γηοργη παπακοστα παρακαλεστηκος τον ηπογραψα κε 
μαρτηρο

μιτρο (πέτζος;) μαρτηρας 
γηοργης τίολας μαρτηρας
πρόκος παπαπρόκου ύπόσκομαι τάνοθεν γρόσια καί ώς άγράματος τοΰ υπό

γραψα εγώ Σπύρος Λημητρίου Γκόντζου μαρτυρώ.

Συμφωνητικόν έτους 1856 (Κόνιτσα)
δια το απελη οπου εχο πουλημένο του διμητρη κοτζου το εχο συνφονηα να το 

δουλεψο και να μηρασομε ης την μεσι δια ταυτο διδο τον τεσκερεν μου δια σιγορηα 
του διμητρη και ηποφενομε κατοθεν

1856 μαρτιου προτη

παπασπηρος κε ζησις κε Οιμηος ηποσχομε στε τανοΟεν σανοβο 
νηκολας ζαχαρις μαρτηρας 
θανασις μιτρο παρόν μαρτιρο.

1857 
'Επιγραφή επί έξωφύλου παλαιού Τριωδίου (Κόνιτσα)
Διά τοΰ παρόντος γίνεται δήλον δταν έχειροτονίΟην καγώ ό ελάχιστος σταυ

ρός ίερεύς τοΰ ποτέ Ζησιάδι παρά Άρχιερειυς Χριστοφόρου, δηλαδί άπολονιάδος εις 
τούς 1857 7βρίου 9 Κο>νιτσ«.

* Συνέχεια έκ τοΰ Κ Γ' τόμου, σελ. 637.



Ό  γράψας ό ήδιος ΙΙαππά σταυρός εύημέριος καί έπιτροπεύοντος δ κύριος Γε
ώργιος Μ ίτζου λιάπα. **. , .

Καί συνδρομυτής διά τό παρόν Τριώδιον, δηλαδή δέσιμον δ Κύριος Άναγνώ- 
στης Χριστοδ. Φακή. Παππά σταυρός γράψας α.ο).ξ. ’Απριλίου Β \ ,

1858 
"Απρίλιος

Βιβλιάριον έν ώ σημιοΟήσονται οί συνδρομηταί τής άνακαινισθησομένης έκκλη- 
σίας έν χο^ρίω Βουρμπιάνη τής ’Επαρχίας Κονίτσης, τής σεμνυομένης επ’ όνόματι 
τού μεγαλομάρτυρος αγίου Λημητρίου τού μυροβλήτου, περιέχον φύλλα Ικατόν ή- 
ριθμημένα, επιδίδετε τώ αίδεσίμω ίερει κυρίου Ζήση παπαδήμου Βουρπιανίτη. Έ κα
στος συνδρομητής εγγράφει ιδία χειρί τό ποσόν τής συνδρομής αυτού είς τό δνομα 
αυτού, έπίσις έκαστον φύλλον τού παρόντος σφραγίζεται τή σφραγίδι τής αυτής έκ- 
κλησίας καί υπογράφεται παρά τών προκρίτων τού χο>ρίου Βούρπιανης.

(Σφ ραγίς εκκλησίας 'Αγίου Λημητρίου)
Νικόλαος Κώνστα Γραμματικού Ζηση κακαβας
Δημιτρις λαμπρός τσοπάνος Γ. διμόπουλος
δημητριος Χρ. κοντογιάνης νηκολα γοσης
γηοργηος μηχάλης Ζο^σιμάς Ιοάννου
Νικολας Ζ. τσουκαλης Κιπαρίσης Ζήκου
Μήτση Ν. ΙΙαπατζήμου ζηση σοπος
ριζιυ νασου μπεζεντες 
Ίωανης νικολαου κησκα <
κηπαριση Βενετης
Ιο^ανης γγαποτζης .
γηοργος Χρίστου γηοσης 
μηχαλι ζηκο φούντος
« ’Ακολουθεί κατάλογος διακοσίων πενήντα καί πλέον συνδρομητών, καί μέ τά 

ποσά πού καθένας προσέφερε».

Διανεμητήριον κοινής περιουσίας είς Βουρμπιανην 
του έτους 1859

«*Ισον άπαοάλακτον του πρωτοτύπου t αιδεσιμότατοι κύριοι παπαδημήτρη προ> 
τοπαπά παπαποστόλη παπαγείόργη παπακο)στα οί ψαλοντες είς βουρμπιανην ελαβον 
τήν απάντησην σας όπου μου γράφετε δια τάς τρείς άδε?,φάς θυγατέρας Ίωάννου 
Κοη'σταντίνου δτι ή μαρία καί πούλα εστρεξαν διά νά μοιράσουν τά πατρικά καί μη
τρικά τοη' πραγμα ή δε χρυσό δεν πηθεται μέ κάτι ανευ λόγου προφάσεις άλλ’ ώς 
μανθάνουμε ν αύτά τα πραγματα στέκονται εις τα χωρία, έκλησιαστικώς διοριζεσθε 
να πηγαινητε εσης οι τεσσαροις ιερείς και να φουναξητε και τήν χρυσόν και αν δεν 
θελήση καί τώρα νά αποφασίσετε μόνοι σας νά κάμητε τήν διανομήν εις τρια μερή- 
δια νά γίνουν καί τρεις κλήροι τής κάθε μίας είς δλα τά πράγματα καί μετά καί τρια 
γράματα τί λαμ(>ανει ή κάθε μία, καί άν δέν θελήση ή χρΰσο νά παρησιασθή άς μείνη 
τό μεριδηον της είς τό ίδιον μέρος οπού εύρίσκεται πλήν νά προσπαθήσητε νά τάς 
συμβηβάσηται νά εύγάλουν τό χρέος άν ήπάρχη τά μνημόσηνα καί δτι μείνουν νά 
γίνουν τρια μερίδια καί ούτω ποιήσητε καί ύγειένοιτε

1859 10 μαρτιου
Ό  τού άγιου Ίωαννίνον καί Βελλάς άρχιμανδρίτης Ευάγγελος έν Χριστώ α

δελφός.

PQTIKH ΕΣΤΙΑ»



1' κατά την αγίαν καί ίεράν διαταγήν τής Ί ε ρ ά ς  Μητροπόλεως ώ ς άνωθεν τό 
ΐσον διαλαμβάνη όποΰ μας διατάτη διά νά μοιράσωμεν τάς τρεις θυγατέρας τοΰ Ί ω -  
άννου Κωνσταντίνου Χρυσόν πουλάν καί μαρίαν τά πατρικά των ώ ς καί μητρικά 
των πράγματα, έν τώ άμα και ημείς έσιινάχθημεν καί έπήγαμεν εις τό όσπήτιον Ί -  
ωάνου κωνσταντίνου καί τους κάναμεν δσον τό κατά δύναμιν την μοίρασην ώς κάτω
θεν διαλαμβάνη τά πάντα όνοματοδώς. τής μέν Χρυσός επεσεν μερίδων από σπήτι 
καί σπητότοπον τό χαγιάτι αφίνοντας τα σταλάγμ(χτα τής πουλάς μίαν πηθαμήν έως 
τον δρόμον από την γονιάν γεωργίου στέργιου κατ’ ευθείαν γραμήν τρεις σπηθαμάς 
από τήν αυλήν κατά τά σημάδια όπου έβάλαμαν από καλύβα καί αμπελοχώραφα τής 
έπεσε ό κήπος κατά τήν πέτραν τό απάνω πεζούλη ή μισή καλύβα τό μισόν άλόνη 
καί ή μισή καριδιά, ό δέ κερεστές καλύβας θά μηρασθή τό ϋληκόν εις τάς τρεις αδελ
φός, ένα πεζούλη τοΰ πάπου τό επάνω κατά τοΰ τσούκα, εν πεζούλη είς τό πλάη το 
κατά υποκάτω από τήν καριδιάν έως τον διμόσηον δρόμον καί έως τον λάκον, εν πε- 
ζοΰλη είς τό παληάμπελον τοΰ πάπου κατά τόν λάκον, εν άμπέλη στην φητιάν τοΰ νι- 
κολάκη υποκάτω, εν κομάτι χωράςρη είς τήν εκκλησίαν κατά τήν αυλήν τής έκλησίας, 
είς τήν σουμάραν τό παληάμπελον κατά τής κητζαντόνενας, καί τό χοράφη τό μπαή- 
ρη κατά τοΰ παπαδημήτρη όλον, καί τό κάτω μέρος τό χοράφη κατά τής γάτζως. "Εν 
κακάβη μεγάλοι1, εν σάνι, δίο τζαπιά, μία πηροστιά, εν βαένι μεγάλον. ’Από χρέος 
τής επεσεν νά δίδη γρόσια Ν. 940 :20  ένεακόσια σαράντα καί παράδες είκοσι, είχε 
δομένα μέσα είς τό σπήτι αυτό γρόσια Ν . 1280 χίλια διακόσια όγδοήκοντα, έκπί- 
πτοντας τό άνάλογόν της όπου τής επεσεν νά δήδη γρόσια ένεακόσια σαράντα καί 
παράδες εΐκοση, θέλη νά λαμβάνη από μαρίαν τήν αδελφήν της γρόσια τριακόσια 
τριάντα ένέα καί μισόν Ν. 339.20. Τής πούλας τής επεσεν από σπήτι τό κτησμένον 
σπήτι δλον μέ τά τηχία του καί μέ τά σταλαγματά του καί με τόν τόπον όπου έ'χει ό
πισθεν εως τοΰ Λάμπρου Μάντζακα τό δέ έμβασμά της είναι από επάνω από τήν γο- 
νίαν τήν στρογγηλήν κατ’ ευθείαν γραμμήν είς τήν κορφήν Χ ρύσος κατά τά συνό- 
ρατα όπου έβάλαμαν. από άμπελοχόραφα ό κήπος τό κάτω πεζούλη κατά τοΰ τζερ- 
μελή, ή μισή καλύβα, τό μισόν άλόνη ή μισή καριδιά, καί τό ΰληκόν καλύβας νά τό 
μοιράσουν οί τρεις αδελφές, ενα πεζούλη τοΰ πάπου τό κάτον κατά τούς τουρλακάδες, 
έν πεζούλη είς τό πλάγη όμοΰ μέ τό πεζουλόπλον κατά τούς τουρλακάδες, εν κομάτι 
παληάμπελον κατά τοΰ Μανέση, τό μισόν άμπελη είς τόν άηθανάσην κατά τό βακού- 
φηκον, τό μισόν τό άμπέλη είς τό μαραντάκη κατά τοΰ Τσούκα από τήν άγκονιάν 
κατευθείαν γραμήν έως τήν κερασιάν τήν σούλεηκη, τό δέ μπαήρη τό κάτο προς τό 
ποτάμι, έν κομάτη χοράφη είς τήν έκλισιαν κατά των Νταλαίων, καί ό κήπος όποΰ 
είναι πλησήον τοΰ Τσούκα καί τζερμελή, τό παληάμπελον είς σιουμάραν τό μεσιακόν, 
καί τό χοράφη κατά τής Τζουκαλως έως τόν μεγάλον δέντρον καί τό κομάτη τό κορ- 
φινον προς τοΰ Παπαδημήτρη έως τά δενδρούλια τά οποία είναι είς τήν εξουσίαν της. 
Εν τηγάνι, έν τεψί, μία τέντζερι μικρή χωρίς καπακι, δύο σανηα, δύο δικέλια, έν 

ντζαπη, έν φτιάρη, έναν φεγγίτην, ένα παλλαιοκάκαβον μικρό, μία μισοκά μπακηρέ- 
νΐα, δύο βαενόπλα, ένα ζύγη. από χρέος τής έ'πεσεν γρόσια ένεακόσηα σαράντα καί 
μισόν Ν 940 :20 . Έκπίπτοντας τό άνάλογόν της όποΰ θέλη νά πληρώση τά 940.20 
θελη νά λαμβάνη άκόμη άπό τήν άδελφήν της μαρίαν γρώσια 126 εκατόν είκοσι εξ. 
τής δέ μαρίας τής επεσεν άπό σπητότοπον τό όπισθεν μέρος κατά τά συνόρατα τής 
δούλας καί προς τοΰ παπακωστα τήν καλύβα καί άλόνι του, τό δέ έμβασμά της θέ- 
ΙΗ άπερνα άπό έκεί όποΰ θά άπερνάη καί ή άδελφί της πούλα, ό δέ άβορός είναι κοι- 
ν°ς είς πούλαν καί μαρίαν, τό δέ ύληκόν όποΰ έ'χει ή αυλή άπό τήν γονιάν τήν στρογ- 
Υηλήν καί έως τοΰ παπακωστα τό άλόνι καί έως τό σπήτη τής πούλας καί δσα ληθά- 
(Ηα είναι μέσα είς τήν αύλήν άχτιστα τά οποία δλλα αυτά εύρίσκονται είς τό μερήδιον 
π)ζ χρύσος θέλη νά τά πάρη δλα ή μαρία, έπειδή ή χρύσο καί ή πούλα έ'χουν τό υ
λικόν καί αύτά νά τά πάρη δλα ή Μαρία, άπό αμπελοχώραφα, ό κήπος ό μεσιακός 
^λαδή τό μεσιόν πεζούλη, τό παλιάμπελον κατά τόν λάκον καί κατά τοΰ τουρλάκη,



τό πεζοΰλη τοΰ πάπου τό μεσιακόν, τό πεζούλη είς τό πλάγη τό μεσιακόν, νά εχη είς 
τήν εξουσίαν της καί τήν καριδιάν τήν μεγάλην κατ’ ευθείαν γραμήν έως τόν πλάτο- 
ναν καί επάνω εις τήν σικαμιάν, εν πεζούλη είς τοΰ πάπου τό μπατάνι, είς τό παλιάμ
πελον, είς τήν μέσην, τό μισόν άμπέλη είς άηθανάσηον πρός τοΰ δημήτρη μούσου, 
άμπέλη είς μαραντακι κατά τόν λάκον συγκρατούμενον καί τό μπαήρη έως τήν κου- 
τζουπιάν τήν μικρήν κατά τοΰ σεγκούνα, έν κοιιάτι χοράφι είς τήν έκλισίαν στήν μέ
σην κατά τά συνορατά του, τό παλιάμπελον είς σιουμάραν κατά τόν λάκον συγκρα
τούμενον μέ τό έπάνο χοράφη τό μεσηακόν καί τό κάτω χοράφι όποΰ εχει τήν καρι- 
διάν, μιά τέντζερη μεγάλη μέ τό καπάκι της, δυό σάνια, ενας λουστός, μία πιροστιά 
μικρή, ενα αμπάρι, ενα ρακοβοΰτζη, εν μουρτζάλη, εν άριμοκάδη. άπό χρέος τής ε- 
πεσεν γρόσια ένεακοσηα σαράντα καί παράδες είκοσι Ν. 940,20. ’Έχει έμβασμένα 
μέσα είς τό σπήτι γρόσηα τετρακόσηα εβδομήντα πέντε Ν 475 Οελει νά δόση άκόμη 
τετρακόσηα εξήντα πέντε καί παράδες είκοσι, νά δόση τής Χρυσός τριακόσηα τρι
άντα ένέα καί παράδες είκοσι, καί ζολότα" τής δέ πουλάς εκατόν είκοσι εξ γρόσηα 
νά δόση. Τά δέ παληοχόραφα έξών άπό τά άνωθεν τά έξοτερικά εμιναν κινά, θέλουν 
τά μιράση δέ ή τρεις άδελφές. καί τά έπίλιπα μνημόσινα τής μητρός των θέλουν τά 
έκτελέση ή τρεις άδελφές. οΰτως έκάναμαν τήν μίρασην. δθεν έγιναν τρία παρόμοια 
ενγραφα καί έβάστασαν ή καθεκάστη άδελφή άπό εν πρός άπόδιξήν της καί ήμεις 
κατά τήν διαταγήν τής μιτροπόλεως ΰποσημειούμεθα.

1859 ένέα μαρτίου 19 Βούρμπιανη

01 διορισμένοι παρά τής ίεράς μιτροπόλεως: 
παπαΛημήτριος παπασωτήρη ό πρωτόπαπας 
παπαποστόλης ντίλη '
παπαγιώργης παπαζήκου 
παπαΚώστας κοντής
παπαγεώργιος παπαχαρίσι μαρτυρώ ·
παπανικόλας παπαναστάσι μαρτυρώ
παπαγιώργη σωτήρι μαρτυρώ
’ Ιωάννης Δ. παϊιοάννου μαρτυρώ
παγούνι νικόλας μαρτυρώ
Χρίστος Γ. μανόλη μαρτυρών 9 5 > ·ζήσης υκονομου μαρτύριο 
παπαζήσης παπαδήμου μαρτυρώ 
γιώργη λάμπρος μαρτυρώ 
γιάνη μάντζακας μαρτυρώ 
Χρίστο λάμπρος
αποστολής Γεωργίου γιόση μουχμπιρής μαρτυρώ τό γνήσιον τών άνωθεν ί) 

πογραφών (Σφραγίδα)
ό τοΰ αγίου Ίωαννίνων καί βελλάς επίτροπος άρχιμανδρίτης Ευάγγελος ΰποβε 

βεοΐ τήν πράξιν καί γνησιότητα τών υπογραφών
Κωτούλας Δ. ΙΙαπαϊωάννου μαρτυρώ δτι ίσον άπαράλακτον έστί τώ πρωτότυπα’ 
παπα Κώστας κοντής μαρτυρώ ομοίως 
παπαγηόργις παπαζήκου μαρτιρο ομιος 
γηανούλης σούρλας μαρτηρω
Χρήστος Κ. κονίνης Μουχτάρις μαρτιρώ δτι ίσον άπαράλακτον έστιν.

(Σφραγίδα τουρκική)

«ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ»



Μία δημοπρασία (πλειστηριασμός) του έτους 1859

άπό ελιψιν χαρτοσήμου εγινεν είς άπλοΰν χαρτί

διά τοΰ παρόντος πουλητηρίου γράματος δηλοποιούμεν οί υποφαινόμενοι μπρα- 
ζιότες κοινόν οτι ευχαρίστως σήμερον έπι δημοπρασία έπουλήσαμεν είς τόν μήχον 
Καρατζίμον τά κάτωθεν.

2 δυο κομάτια χοιράφια τών ραμαντάνηδων είς τήν Κορομηλιάν στο μπ(ά)τζον 
τό €να στήν Κορομηλιάν καί τό αλο υποκάτω διά γρόσια 360 τριακόσια έξήντα, καί 
?να κομάτι άμπελι τού γιάνη αδάμου είς τό ρόνγι διά γρόσια 250 διακόσια πενήντα, 
ολα’ γρόσια 610 εξακόσια δέκα τά όποία γρόσια έλάβαμεν σήμερον έπι χείρας σώα 
καί άνελειπή. καί άπό τήν σήμερον και είς τό εξής θέλει ήναι τέλειος έξουσιαστής 
τών κτημάτων αυτών νά τά έξουσιάση ώς βούλεται καί άν κανένας ήθελεν τόν ένο- 
χλήση τίποτες ή ζημιώση {ιποσχόμεΟα οί υποφαινόμενοι κοινώς νά τόν άποζημιώνο-\ e ' Λ t ? t ' f f e vμεν, και υποφαινομεσα και ο κόστας ραμαντανη δεν εχη να καριστήση τίποτες ως ανω.

Τή 17 Αύγουστου 1859 μπριάζα (νύν Δίστρατο)

Παπαδιμιτρι κουσι μαρτιρο -
τεγο .
Οανασι ασιμου ηποσχομε
τζημος στρηπας ποσκομη .
γιοργη στροπου δια χιρος τεγο
ζιωγα μητρις δια χιρός θανασι τζιμου
νικολ'α θιμιο
θομος γιοργι παρόν
γηοργη θανασι κε ζισι παρόν
νικολα τεγο παρόν
γιοργος γιρασι παρόν
τεγο γιοργη (Πίσπα;) μαρτιρό
τεγο νιτζο μαρτηρο
νασι τεγο
γιανη μαργαριτι μαρτιρο 

; σταβρη μαρτιρο
ί θιμος γέρας μαρτιρο

γιανη αρονα 
;; κοκο θοδορο (Γκόγκος)
!; νηκο γιανος (ή Μάνος)
ΐ θιμος βρασκας παρόν
| Χρίστο ζυση τρονπος παρόν
£ τεγος τζημος παρόν
Ι γκανης παρπας

Νικολας τάσου μαρτιρας .
£ γηανούλης Γ. σούρλα μαρτιρώ '
| Αημητριος Ίωαννου Σούρλα μαρτυρώ
I τολη γιοργι τοδουλου μαρτυρώ ·
I Βασιλείς Ί .  κασ................λη μαρτιρώ
_ άθανάσιος Ζήση μαρτιρώ

Νικολας ζήσι μαρτυρώ 
|| Έμέτρησαν διά τά δπισθεν εις τόν μπροτζιλήν Κοσταντίνος Γ. ’Αντωνίου βουρ- 
|πΐανίτην γρόσια 370 τριακόσια έβδομήκοντα τή 18 δεκαοχτώ Αύγουστου 1859 I-



τη εδοσαν 240 διακόσια σαράντα ομόλογον εις τό κοινόν 22 αύγούστου -859 
240+370 =  510 εξακόσια δέκα

Σημείωση δεκατιστου 
1859

γιανη μηρας γοντζε (τοποθεσία) καλαμποκη 100 εκατό οκάδες δεκατον να δοσι 
καθαρές 100 οκατό και δηο οκάδες φασολα 2

(όπισθεν τοΰ σημειώματος) την οπιστεν δεκατιν το την επλιροσεν κε εξοφλισεν
1859 αυγουστος 21 τζιμαλις

(Σ η μ . Ό  Τζιμάλης «ραίνεται πώς ήταν ό δεκατιστής)

Σ υ μ φ ω ν η τ ικ ό ν  
έκηοιήσεως ξυλείας (κατασκευής υδροπρίονος) του χωρίου 

’Ίσβορος, έτος 1860

Ηποφενομεθα εμης ηποκατοΟεν γεγραμενι βασιλης κοσταντηνος κε στεφανις θα- 
νασις απο χοριον τρακα οτι εσινφονησαμε να φηκιασομε ενα πιργιονι ης το βουνο του 
ηζβορου απο to πιργιονι και απανο ος τη ραχη σου (στο ;) παλαμανι κε το εχομε 
γροσια 3350 ητι τρις χοιλιαδες κε τριακόσια πενυντα τον καθεκαστον χρονον να 
τους δίνομε τα μισα ης ηκοσι μαγιού κε τα μισα ης ηκοσιεξι Ιουλίου κε το δεκατον 
το βασιλικόν ηνε απανο μας εμας τους οιδιους δια τούτο δίνομε το σενετι μας δια σι
γουριάν του χορίου ηζβορου i860 Οκτομβριου 15

Κε τά ανοθεν γροσια νά τά μετρισο τους χοριανους εμπροτεν ης τυν εκλισια 
καθος διαλαμβανι ις τανοθεν ομιος να δηνομε κε τα σανιδηα δια το βακούφι εμις η- 
ποκατοθεν εγο ο βασιλις κοσταντινος υποσκομε τα ανοθεν '

εγο ο στεφανις θανασις υποσκομε τανοθεν.



"ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΔΡΟΒΙΑΝΗΣ„
ΕΝ ΠΑΤΡΑΙΣ

Είς χεϊρας τον έν Πάτραις μεγαλεμπόρου κ. Γ. Μουστάκη εύρέθη έκ τών κα- 
ταλοίπίον τοΰ αειμνήστου πατρός του I. Γ. Μουστάκη, τοΰ όποίου ή μητέρα έγεννήθη 
εις Μονζίνον Β. ’Ηπείρου καί «τίτλος μιας μετοχής» έντυπον διαστάσεων 0,35 μ. X 
0,25 μ. επί χάρτου σκληρού λευκοΰ (κρέμ), φέρεται έν μέσω τετραγίόνων, τά ό
ποια σχηματίζουν μαίανδροι, τό κείμενον τοΰ «τίτλου» τοΰτου (ή επιγραφή ΰπεράνω 
καί εξω τοΰ τετραγο>νου). Είς τάς δυο γωνίας ανο) υπάρχει έν εΐδει κυκλικής σφραγΐ- 
δος, άριστερά μέν «αΰξων αριθμός έκάστης μετοχής» (κεφαλαία) καί έν μέσω διά 
χειρός καί μελάνης ό αριθμός 272, δεξιά δέ «άξία έκάστης μετοχής» καί έν τφ μέσω 
«φράγκα 25 χρυσά». ’Επί ταινίας άνω είς τό μέσον φέρεται «Φιλεκπαιδευτική ’Αδελ
φότης Δρό6ιανης» καί κάτο) ώς μικρά σφραγίς είς τό μέσον «ή ενωσις είναι δύνα- 
μις» καί είς τό μέσον δυο χώρες κρατούμενα! είς χαιρετισμόν. ’Ακριβώς είς τό μέ
σον είκονίζεται σχολεΐον(;), πάντοκ οίκημα μέ π?.ατεΐαν είσοδον, δυο παράθυρα καί 
ΰπερκείμενον όροφον, έκ τοΰ όποίου φαίνονται τέσσαρα παράθυρα και κάμινος ύψη- 
λή (έν εΐδει τοιαΰτης εργοστασίου) έκβάλλουσα καπνόν (υπάρχουν καί δυο άτομα 
έν σμικρώ εμπροσθεν, έξ ών τό εν μέ φουστανέλλαν). Κάτωθι τής παραστάσεως ταΰ- 
τη; «Έκάστη μετοχή τιμάται φράγκα χρυσά είκοσι πέντε». Καί κατωτέρω «Έ ν Πά- 
τραις τή (£(υς έδώ δλα κεφαλαία, έφεξής χειρογράφος:) Π Ίανουαρίου 1907 ό Π ρό
εδρος (ύπογρ.) Ί .  Γ. Μουστάκης, ύποκάτυ) «ό Γραμματεΰς (ΰπογρ.) Γ. Δ.  Παπ- 
πάς. Εις τό έτερον μέρος (δεξιά είς τόν βλέποντα) «Τό συμ6οι'»λιον» καί ύπογραφαί: 
Ν. Λ. ’Έξαρχος, Εύθ. Γ. Καλλιάφας, Ζ. I. Πράτσικας, Α. Παπουτσής. Έν τώ μέσω 
τών υπογραφών σφραγίς προστεθείσα κυκλική: «Φιλεκπαιδευτική άδελφότης Δρό- 
βιανης» καί έν τώ μέσω «Έ ν ΙΙάτραις 1898» (άπαντα κεφαλαία). Είς τό τέλος δε
ξιά: Λιθ(ογραφεΐον) I. Διακίδου ΙΤάτραι.

Δυστυχώς οΰτε άρχεΐον, οΰτε άλλο έγγραφον έσίόΟη τοΰ ώς άνω συλλόγου τών 
έκ Δρόβιανης έν Πάτραις άπό τοΰ 1898 ίδρυθέντος. Δυστυχώς έχάθη καί τό άρχεΐον 
τοΰ μετέπειτα Ιδρυθέντος «Πανηπειρωτικοΰ Συλλόγου Πατρών». '

ΚΩΣΤΑ Ν. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ



ΤΑΚΗ ΔΑΝΟΥ

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΑ βιιςης ζαγοριοτ
Μια αιωνόβια άγριοκερασιά.

Γυρτή από τά χρόνια, λιγόκλαδη πιά καί φορτωμένη τ'ις κουφάλες της, κοίτε- 
ται στό βάθος τού δρόμου κάποιο αιωνόβιο δεντρί. Είναι μια γέρικη άγριοκερασιά 
ανάμεσα στίς δυο εκκλησίες τοΰ χωριοΰ —  τούς Ταξιάρχες καί τόν "Αη Νικόλα —  
καθώς καί τά διπλανά δυο παρεκκλήσια. Καί προβάλλει ακόμα στριμωγμένη κοντά 
στό μαντρότοιχο τοΰ παλιοΰ μας νεκροταφείου.

Κι αγνάντια, άπό τήν άλλη τή μεριά πτόν περίβολο καί δίπλα στήν είσοδο, ένας 
θεόρατος πλάτανος, που μέ τό άδιάκοπο ψιθύρισμα κλαδιών καί φύλλων, λες καί 
σπάει τήν παμπάλαιη νεκρική σιγή της. Πολλά πουλάκια τήν άνοιξη έστηναν έκεΐ 
άπό τόν παλιό καιρό τις φοίλιές τους άνάμεσα στίς πυκνές φυλλωσιές της. Καί δέ 
χόρταιναν νά ρουφοΰν τή μοσχοβολιά τών λουλουδιών, που ήταν καταφορτωμένη καί 
νά απολαβαίνουν τό γλυκό τους κελάδημα.

'Ό σο γιά τούς καρπούς της, αυτοί ήταν πικροί καί στιφοί, καί σάν ωρίμαζαν, 
μικροσκοπικοί κι ολόμαυροι, σκέπαζαν τόν τόπο ολο γύρω. Άγριοκερασιά ήταν τδνο- 
μά της, μά, στάλήθεια, ήταν, δνομα καί πράμα, άγρια, αύστηρή καί παράξενη.

Στήν κατάλληλη θέση φυτρωμένη —  δίχω; κι ή ίδια της νά καλοξέρη άπό πό
τε -— ποόβαλλε σοβαροφανή, λες κι έδειχνε κάποιο ιδιότυπο άοχαϊκό ίστοριοφυλάκιο. 
Καί στίς απανωτές τις δίπλες της έκρυβε καταχωνιασμένα, μά κι άνέγγιχτα, δλα 
τοΰ χρόνου τά μυστικά, τήν καθάρια τοΰ τόπου Ιστορία καί τή ζωή.

Κι έχει σταθερή τήν απόφαση —  δσο βέβαια οί δυνάμεις της τής τό επιτρέ
πουν —  νά κρατήση ά μ ό λ ε υ τ η, —  ακόμα καί στά άπομεινάρια άπό τ'ις τελευ
ταίες ΐνες, τή μεγάλη της αύτή άποστολή.

Καί νά, τί Οά μπορούσε —· αν είχε μιλιά —  νά μάς φανερώση άπό τις άτελείω- 
τες σελίδες τοΰ άξεθώριαστου ήμερολογίου της. ?Όλα μέ άκέρια τή συναίσθηση πώς 
δέ μπορεί νά κρύψη τή βαθειά Ικανοποίηση γιά τήν ξέχωρη τιμή, πού σ’ αύτή εμπι
στεύτηκαν τό μεγάλο ρόλο νά στέκη ό θεματοφύλακας τόσο μακρόχρονης ιστορίας.

Και άτενίζοντας πρός τόν διπλανό τό νάρθηκα τής εκκλησίας, θά εξιστορούσε:
—  Στον νάρθηκα τούτον πού βλέπετε, ύφάνθηκε καί πλέχτηκε δλη ή ιστορία 

τοΰ χωριού. Πέρασαν άπό αύτόν δλες ο! μορφές τοΰ τόπου, επίσημες καί τού σωρού. 
Και στό καμίνι τής λογοδοσίας γιά δσα έκαναν ή καί παράλειψαν, κρίθηκαν, επαι
νέθηκαν ή κατακρίθηκαν. ’Εδώ ξεχώρισαν οί ικανοί, οί πρόθυμοι, οί καλοί καί οί 
γενναίοι. ’Εδώ καί οί δειλοί, οί άπραγοι, οί επιζήμιοι. Παρήλασαν μπροστά στό φως 
τών χωριανών τά ζητήματα δλα, τά προσωπικά, μά καί τά γενικά. Έδώ ξέσπασαν 
τά παράπονα κι οί διαμαρτυρίες, άκούστηκαν οί μυαλωμένες συζητήσεις, διατυπώ
θηκαν οί χρήσιμες {αποδείξεις καί πάρθηκαν οι πρεπούμενες άποφάσεις. Έ δώ φανε
ρώθηκαν σοβαρές άποκαλύψεις, έγιναν οί άπαραίτητες επιτιμήσεις, καυτηριάστηκαν 
οί κακές πράξεις καί δόθηκαν οί επιβαλλόμενες συμβουλές.

'Τπολογισμένα καί μετρημένα δλα μέ μέτρο τό άλάθευτο κριτήριο τής σοφίας 
τού λαού, πού τόσο άπλετα φωτίζονταν μπροστά στά μάτια δλου τοΰ χωριοΰ.



νΑλλη πάλι φορά, καμαρώνοντας γιά τά «περασμένα μεγαλεία», πού τήν έπαιρ
νε ή χάρη τους καί κείνη, θάλεγε: .

•— «Κάτο) άπό αύτή τήν πελώρια κληματαριά, —  ήταν ή κληματαριά στό προ
αύλιο τής έκκλησίας — τόσα και τόσα χρόνια γινόταν οί έξετάσεις τών μαθητών τοΰ 
σχολείου μας. Καί τί εξετάσεις! όχι ποιήματα, τραγούδια καί χοροί! έξετάσεις στά 
σχολικά μαθήματα. Καί εξεταστική επιτροπή; Οί δημογέροντες τού χωριού. Αυτοί 
ήταν αύστηροί κι αγέλαστοι».

Άμυδρά φέρνο) στό μυαλό εναν τέτοιο δημογέροντα, τό ΜάνΟο Δηματάτη. Φο
ρούσε, δπως ό μακαρίτης δ πατέρας μου, καθώς καί μερικοί άκόμα άλλοι χωριανοί, 
ντουλαμά, αντί για παντελόνι, μ’ δλα τάλλα εξαρτήματα τής στολής, τό ζουνάρι δηλ., 
τό κλειστό γιλέκο κλπ.

Κρατούσαν βλέπετε οί τύποι αυτοί τις παλιές συνήθειες γερά.
Κι οί μαθητές καθισμένοι στά θρανία τους, πού τά είχαν μεταφέρει έκεΐ άπό τό 

σχολείο, μέ. καρδιοχτύπι περίμεναν τή σειρά τους.
Ή ταν, βέβαια, ετοιμασμένοι άπό μπροστά. Γιατί τόν τελευταίο καιρό τό χρόνο 

τους τόν διέθεταν δλο γιά διάβασμα. Κι ετσι τούς έβλεπες νά σκορπίζωνται στούς 
γύρω τόπους, έκεΐ πού έβρισκαν την ησυχία τους.

’Ανάμεσά τους εστεκε κι ή αγριοκερασιά, πού τούς φιλοξενούσε γιά τό σκοπό 
αύτό καί άποστήθιζαν έκεΐ δλα τους τά μαθήματα.

Στό μαθητικόν αύτόν κόσμο, εμείς, δυστυχώς, δέν προλάβαμε νά καταταχτούμε, 
γιατί βρισκόμαστε άκόμα στό στάδιο της προσχολικής ζωής. Καί κρατούσε τότε τό 

I  σχολείο ώς τόν άλο)νάρη, μά καί πιό πέρα άκόμα πού παιγνίδι καί πού παιδική ζω ή ! 
Ή  μόνη ευχάριστη ασχολία τών παιδιών στίς έξετάσεις τους έκεΐνες ήταν νά 

κουβαλούν άνθοπλημμυρισμένες χελιδρονιές κι άλλα κλαδιά δέντρων γιά τό σκέπα
σμα της κληματαριάς, ετσι πού νά Εξασφαλίζεται δ ίσκιος τού αυλόγυρου πέρα ώς 
πέρα.

I Και στό τέλος, τό χαροίπό έκεΐνο τραγούδι τών παιδιών:
—  Λοιπόν έτελειώσαμε! Χαρά, χαρά, χαρά. . .
Εξέταση έδώσαμε. . .

Είχε δμως νά μάς θυμίση —  κι άς δέν έκανε κανένα λόγο γι’ αύτό —  καί κάτι 
άλλο πολύ συγκινητικό, σπαραχτκιό καμιά φορά, ό άκοίμητος αύτός φύλακας.

Κάτω άπό τόν ήσκιο τών κλαδιών της κι άνάμεσα άπό τίς απλωμένες ρίζες της. 
βρισκόταν κι ή τελευταία κατοικία πολλών άγαπημένων προσώπου.

Πόσες χαροκαμένες μάνες δέ στερήθηκαν τήν έκκλησία τους, γιά νά μή βρε
θούν στά μνήματα μπροστά τών σπλάχνων τους!

Καί πόσες φορές δέν άλλαξοδρομούσαν, γυρίζοντας άπό τίς δουλειές τους, για 
νά μήν πέσουν έπάνω τους!

Ή ταν μιά πληγή αγιάτρευτη, πού ευτυχώς ύστερα άπό σκληρούς άγώνες έπου- 
λώθηκε, μέ τή μετας^ορά τού νεκροταφείου εξοί άπό τό χωριό.

Καί τελευταία, ή πληγη αύτή έσβησε, έκλεισε όλότελα, μέ τήν κατασκευή δίπλα 
στό χώρο τού νεκροταφείου καί ενός έπιβλητικού οστεοφυλάκιου, πού τόσο έλειπε, 
άπό τή Οεση πού τού άρμοζε. Κι ετσι ελειψε πιά κι άλλο ενα κατάλοιπο, θλιβερό, δσο 

. καί άνάρμοστο. Νά στεγάζωνται δηλ. τά κοιμητήρια τών δυό μαχαλάδων τού χω- 
: ριού δίπλα στίς κύριες έκκλησιές τους, σάν τό άναπόσπαστο εξάρτημά τους! 

Στήθηκε πιά στή φυσική του θέση.
Θά μπορούσαμε έδώ νά συνεχίσουμε μέ τήν παράθεση δλόκληρης αλυσίδας άπό 

όλοζώντανα περιστατικά, πού ή άγριοκερασιά μας τόσο ζηλόφθονα έκρυβε έπάνω 
της, άλλά θά μακραίναμε πολύ. Περιοριζόμαστε λοιπόν νά άναφέρουμε πώς μέ τόν 
καιρό, τό ιστοριοφυλάκιο αύτό, μέ τό άνοιγμα τού δρόμου έκεΐ δίπλα στίς ρίζες του,

«ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΣΤ Ι
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υποχρεώθηκε νά έκτελή και. άλλα ακόμα καθήκοντα. Νά άσχολήται δηλαδή, νά έπο- 
πτεύη και νά έλέγχη τόν κάθε περαστικό διαβάτη, σημειώνοντας κατάλληλα τό πέ
ρασμά του.

Κι έτσι Οά έξακολουθή νά ένισχυη τήν πινακοθήκη τοΰ ανέκφραστου μουσείου 
της, ώς τή στερνή πνοή της.

Ό  Κύρ Λάμπρος ό  ταχυδρόμος

Ποιος δεν τόν ήξερε τόν χαΐιόκαρδο εκείνο άνθρωπο μέ τό χαρούμενο τό πρό
σωπο, τά γελαστά τά χείλη, τά λίγα γλυκόλογα και τή σβέλτικη περπατησιά στα 
τόσα γυρίσματα πού τόν υποχρέωνε ή δουλειά του.

ΤΗταν ό Κυρ Λάμπρος ό ταχυδρόμος —  ή πόστα τοΰ τόπου, καθώς αλλιώς τόν 
έλεγαν —  πασίγνωστος και στά μικρά παιδιά ακόμα.

Πρόθυμος καί τακτικός στή δουλειά του, εδινε τό παρών του στήν ώρισμένη 
πάντα ώρα. Μέ τόν όλόγιομο ταχυδρομικό του σάκκο στο πλευρό, τή μάλλινη κου
κούλα στο κεφάλι ολες τις κυυαδερές τις μέρες τοΰ χειμώνα καί τή μακρουλή ντρουμ- 
πέτα του κρεμασμένη στο λουρί, τοΰ σάκκου, έκανε πάντα, καλόκεφος καί γελαστός,
τό καθημερινό του δρομολόγιο στά γύρω χωριά τής περιοχής. Ακόμα καί στις με

/ Λ  / -%· / ί  *  C  \  / Λ  \ f  \ t  *γαλές μπορες του χειμώνα εκείνος δεν παραλειπε να κανη το χρέος του.
'Όταν πλησίαζε νά φτάση στο χωριό ό Κύρ Λάμπρος, έκεϊ στον ανεμόμυλο, έ

πιανε τή ντρουμπέτα του μέ τά γερά του χέρια καί φυσώντας την δυνατά, διαλα- 
λοΰσε γύρω τόν ερχομό του.

Ινι ακόυες γύρω τότε τή χαρούμενη φωνή:
—  Ή  πόστα! . . .  ' ‘
Χωρίς νά χάνουν τόν καιρό τους δσοι κάτι περίμεναν, μά καί οί περίεργοι, πλη

σίαζαν δλοι τότε στο κεντρικό τό μαγαζί μέ ανυπομονησία καί αγωνία μαζί. Άπό 
μέρες μάντευαν τά γλυκά τους όνειρα καί δεν κρατιώνταν αλλο.

Τάχα, θάχαν τούτη τή φορά γράμμα, ή όχι;
'Ώ ς καί μεΐς τά παιδιά ήμαστε περίεργα στο πέρασμά του καί κάθε τόσο τόν 

πλησιάζαμε γιά νά τόν ρωτήσουμε:
—  Είχαμε κανένα γράμμα, Κύρ Λάμπρο;
Εκείνος, πού δλους μάς καλογνώριζε δίχως κανένα νά μπερδεύη, μέ προθυμά; 

καί γλύκα, αβάρετος πάντα, μάς εδινε τήν απάντηση: ,
—  Οχι, μουρ’ μάτια!
Καί φτάνοντας στον τόπο τής διανομής, μοίραζε μόνος του δλα τά γράμματα, 

πού μέ αγωνία τόση περίμεναν, γιά νάναι κι αύτός σίγουρος πώς παραδόθηκαν στον 
προορισμό τους.

Λεν περνούσε ώρα πολλή κι άνάμιχτα συναισθήματα τούς κυρίευαν τότε. ’Άλ
λος είχε τήν όψη γελαστή καί χαρούμενη, κι άλλος, σιγοπερπατοΰσε μέ σκυμμένο τό 
κεφάλι, περίλυπος καί μελαγχολικός. Κάτι ψιθύριζαν τά χείλη του. Καί σήμερα τί
ποτε ! Καί προχωρούσε, αμίλητος.

Μπροστά στά μάτια τους έφερναν τότε όλοι τούς ξενητεμένους τους. :
"Ηταν τόσοι καί τόσοι πού παράτησαν τό χωριό τους, τούς δικούς τους! Καί 

πού δέ (}ά τούς απαντούσες; 'Ώ ς τήν άκρη τοΰ κόσμου.
Ξενητεύονταν παντού. Στή Ρωσία, στή Βλαχιά, τήν Αίγυπτο, σ’ δλη τή Μα

κεδονία καί τή Θράκη, ακόμα καί σ’ αυτή τήν Αλβανία. :
Λεν τούς κρατούσε ό τόπος μας, φτωχός καί κακοτράχαλος καθώς ήταν. Κι έ

παιρναν τά μάτια τους γιά τά μακρινά τά ξένα. |
Καραβάνια - καραβάνια, άπό δλα εκείνα τά βουνίσια χωριά ταξίδευαν, μέρες 

καί μέρες, οί ξενητεμένοι μας, καί τελειωμό δεν είχαν. Ινι ή σκέψη τους γύριζε πάν·



Tit στούς αβάσταχτους καημοί·; τους άπό τό σκληρό τόν αποχωρισμό, μά και στίς 
μεγάλες φιλοδοξίες που έκρυβαν στήν ψυχή τους. Τους σϋνώδευε δέ παντού, αχώ
ριστος σύντροφο;, κι ή λαϊκή μα; μούσα, γιά νά άποθανατίζη τά γραφικά αυτά γυ
ρίσματα μέ τά άθάνατα τής ξενητειάς τραγούδια, δποκ ήταν τοΰ Ρόβα τό τραγούδι 
καί τόσα άλλα.

Καί άντηχοΰσε γύρο):
Κίνησ’ ό Ρόδας κίνησε 
μέσ’ τή Βλαχιά νά πάη. . .

Κι’ έπειτα: ' ,
Καιρό; ήταν τά ξενητεμένα μα; πουλιά νά δώσουν κι αυτά τό παρών στους 

δικούς τους, πότε μέ ενα χαρούμενο γράμμα, δακρύβρεχτο μέ τής νοσταλγίας τό 
άρωμα. ’Αλλά και μέ κάποιο φιλοδώρημα γενναίο γιά τις άνάγκες τοΰ σπιτιού, ή 
καί κάποιο άφιέριυμα στήν εκκλησία. Καί τότε, μέ τή λαχταριστή τήν είδηση γιά 
τόν άπρόσμενο τό γυρισμό.

"Ολα ομως αυτά τά ευχάριστα μηνύματα, πού κάθε φορά έφερνε δ Κυρ Λάμ
προ;, διόλου δέν τοΰ μαλάκωναν τήν καρδιά, δέν τόν χόρταιναν.

Γιά τόν καλό τό γυρισμό, πρώτ’ απ’ δλα, εκείνος πρόσμενε τά «συχαρίκια» του 
Καί στάλήΟεια, τάξιζε πολύ.

Ό  Κοινοτικός μας ξενώνας. .

’Ανάμεσα στά τόσα καλά πού είχαν κερδίσει τά Ζαγοροχιόρια στά χρόνια τής 
Τουρκοκρατίας, ήταν καί ί) πετυχημένη οργάνωση πού είχαν ο'ι Κοινότητες.

Μέ τούς δημογέροντες ή τούς Προκρίτους, καθώς άλλιώς τούς έλεγαν πού μό
νοι του; τούς διάλεγαν οι κάτοικοι, κανόνιζαν κι δλα τού χο^ριοΰ τά ζητήματα. "Ο  
μοια, καί τις διάφορες άπαΐτήσεις τοΰ καταχτητή, κατά τόν πιο νοικοκυρεμένος, 
πού μπορούσε νά γίνη, τρόπο. ’Έτσι, Οά συγκέντριοναν, βέβαια, δσους φόρους προ
ορίζονταν γι. αύτόν, χωρίς πίεση καί καταναγκασμό, άλλά υστέρα άπό μιά πραγμα
τική εκτίμηση τής αναγκαιότητας τού μέτρου, Οά έβρισκαν δμως τή σωστή τους 
λύση καί δλα τά άλλα δικά τους προβλήματα.

Τό πιο αγκαθερό ομως άνάμεσα στάλλα προβλήματα ήταν τό ζήτημα τής πα
ραμονή; τών καταχτητών αύτών καί τή; διαμονής των στά σπίτια τους, πού οί έ- 
πισκέψεις τους στά χωριά μας ήταν συχνές. Και δέν ήταν μόνο οί επισκέψεις στό 
χιοριό, μά κι οί απαιτήσεις του; ήταν άδιάκοπες καί άρκετά ενοχλητικές.

Γιά τόν κόσμο δέ τοΰ χωριοΰ μέ τις έπιταχτικές άτελευοτες ασχολίες κι άνάγ
κες, κάθε άπασχόληση, καί μάλιστα άπό τόν καταχτητή, μόνο τή δυσφορία καί τήν 
άγανάχτηση γεννούσε. Γιατί τότε Οάχαν νά νοιαστούν γιά τόσα παραπανίσια πρά
γματα. Νά τούς εξασφαλίσουν δηλαδή τόν ΰπνο του;, καλό φαγητό καί θέρμανση 
Κι άν δέν τύχαινε νά διαθέτουν κατάλληλο ξέχωρο υπνοδωμάτιο, ποιά ή θέση τους;

Νά, λοιπόν, πού οί δημογέροντες τοΰ χωριού πόσο σοφά, άλλά καί πόσο νοι
κοκυρεμένα τό άντιμετίόπισαν τότε, μέ τήν ομόφωνη συμπαράσταση δλων τών χω
ριανών, τό δύσκολο αύτό ζήτημα.

Μέ τόν κοινοτικό ξενώνα τοΰ χωριοΰ, τό κατάλυμμα ή άλλιώς άμιλκό, καθώς 
τό έλεγαν τότε. '

Έκεΐ στή μέση λοιπόν τοΰ χωριού έχτισαν τότε --- ποιός ξέρει έδώ καί πόσα 
χρόνια —  'ένα όμορφο χτίριο, άρκετά καλοβαλμένο καί μέ ξεχωριστό χώρο καί γιά 
ζώα άκόμα, πού νά τούς βοηΟάη στίς έκτακτες αυτές άνάγκες. Τό συμπλήρωσαν 
ύστερα καί μέ τά απαραίτητα, πού χρειάζονταν έπιπλα, τό ρουχισμό του καί δσα 
άλλα σχετικά καί άνάθεσαν στόν κλητήρα τοΰ χωριού τήν κάθε φροντίδα γιά τήν 
εξυπηρέτησή τους.



Γ. I. Π Α Π Α ΪΩ Α Ν Ν Ο Υ

ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ ΠΑΠΙΓΓΟΥ ΖΑΓΟΡΙΟΥ*
Λ ό μ ’ (στ ’ ) , στού ή στή Λόμη. Ή  μικρή βρνση, ό κήπος και ή περιοχή γύ

ρω, Ν. τοΰ Μεγ. Π., στο χείλος τοΰ γκρεμοΰ, ακριβώς απέναντι άπό τό Βετσικό.

Λ ’ β α δ ά κ ι α47 (στά), στά Λειβαδάκια. Μικρό οροπέδιο στο Βουνό Β. τοΰ 
Μεγ. Π., τό οποίο παληότερα έκαλλιεργεΐτο, πολύ ευδοκιμούσε ή βρίζα (σίκαλις).

Λ ι ά σ α  (στ’ ), στή Λιάσα ή καί πληθ. στίς Λιάσες. "Ενα μέρος άπό τούς 
κήπους στά Π ’γάδια.

( .  . . Χαι’μέν άμρεξάμεναι λασίας δρυός άγρια φύλλα =  Σύναξαν άγρια φύλ
λα πυκνόφυλλης βαλανιδιάς. . . )**.

( . . .Λ ά σ « ο ς  =  Μαλλιαρός, δασύτριχος (μτν. έπ. τοπ.) σύνδενδρος (έπί δέν
δρων) φουντοίτός, πυκνόφυλλος)49.

( .  . . ’Αλβ. LEHE— Α =  στρέμμα γης άπροσδιόριστόν. . . ) Μ.

Λ  ο ύ τ σ ι ς51 (στ’ς) στίς Λοΰτσες. Μικρές τεχνητές δεξαμενές σέ διάφορα 
σημεία τοΰ Βουνοΰ, δπου οί Βλάχοι ποτίζουν τά ζώα τους.

Λ ά ζ ι ν α (στ’ ) , στή Λάζινα. Τοποθεσία.
( .  . . ’Αλβ. L L A ZIN E — Α καί L L A Z IN A  =  τόπος κενός είς τό μέσον τής χώ

ρας, δπου δένουσι τούς ίππους, δνους κλπ.)52.

Λ α ζ α ρ ά τ ’ κ α  (στά ), στά Λαζαράτικα. θέσις, καλλιεργήσιμη άλλοτε, ή 
όποία ανήκει στήν οικογένεια τοΰ Λαζαρίδη.

Λ  ι σ h 6 έ σ τ’ (στού), στο ή στοΰ Λισίιβέστη. Βοσκήσιμη περιοχή.

Λ ι χ ο υ β ό (στού), στο Αιχοβό. Τό πρώτο Ζιυνάρι στον Κοΰπο.

Λ ι α σ κ ο β έ τ σ ’ (στού), στο Λιασκοβέτσι. Μεγάλη, καλλιεργήσιμη άλλο
τε περιοχή Β. τοΰ Μεγ. Π. μέ πολλά νερά καί πλούσια βλάστησι.

Έ δώ , κατά τόν Λαμπρίδη, ήταν τό χωριό Λιασκοβέτσι53.

* Συνέχεια ίκ τοΰ προηγουμένου, σελ. 669.

47. Γ. Άναγν. Ινθ. άν.
48. θεοκρίτου Ειδύλλια, τόμ. Β ’ , σελ. 210.
49. Λεξικόν Βυζαντίου, λ. λάσιος.
50. Χρ. Λ. ενθ. άν.
51. Κ.Δ.Μ. ενθ. άν. ( . . .Σ λ α 6 . LUXA =  Τέναγος, Ά λ6 . LUCCE =  τέλμα, βόρβορος.
52. Χρ. Λ. Ινθ. άν.
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«Η Π Ε ΙΡ Ω Τ ΙΚ Η

Λ ί μ ν ι ςΜ (στ’ς ) , στις Λίμνες. Μικρές λίμνες, πίσω άπό τή Ραδόβολη καί 
πριν άπό τή Δρακόλιμνη, οί όποιες τό καλοκαίρι δέ κρατάνε νερό. Είναι μια άπό τις 
καλύτερες βοσκήσιμες περιοχές.

Α ι ψ h έ σ τ (στού), στο Λη|Ήέστη. Ή  βρύση καί ή περιοχή γύρω, καλ
λιεργήσιμη άλλοτε, Β. τον Μεγ. Π., λίγο πριν φθάσουμε στήν ’Αγ. Κυριακή.

\

Λ ι σ 6 ά ρ ι α (στά ). Τοποθεσία τής όποιας τό έδαφος είναι καλλιεργήσιμον.

Λ ί π α (στ’ ), στή Λίπα. θέ.σις στή Μπολογούνσα, πηγαίνοντας γιά τήν έκ 
. κλησία τοΰ 'Αγίου Κωνσταντίνον. Πήρε τήν όνομασία άπό τή μοναδική λίπα (φιλύ
ρα, φλαμουριά) πού υπάρχει έκεΐ.

Λ ά π α τ ο υ 56 (τού), στό Λάπατο. Ή  ψηλότερη κορυφή καί ή βοσκήσιμη πε
ριοχή στή βορεινή όροσειρά Β. τοΰ Μεγ. Π.

Λ ά σ π’ (στ’ ), στή Λάσπη. Θέσις πριν άπ’ τά Καγκέλια. Τό μέρος έδώ εΤναι 
ίσιο και πετρώδες καί τά νερά που μαζεύονται άπό τις βροχές δεν άπορροφώνται 
γρήγορα, μέ αποτέλεσμα νά νπάρχη λάσπη γιά πολλές μέρες μετά άπό τή βροχή.

Λ α γ δ ά ρ ’ (στού), στό Λαγδάρ’ . Ζο^νάρι Α. τοΰ Μ.Π. κάτω άπό τήν Ά -  
μαράϊδω.

Μ ο υ τ σ h ι ά λ ι ς5' (στ’ς ) , στίς Μουτσίηάλες. Τοποθεσία στό Βουνό μετά
τά ’ ’Ελατα, ή όποία εχει πολλά νερά.

Μ π α μ π ο υ ν ί τ σα (στ*), στή Μπαρμπουνίτσα. Τοποθεσία στή δυτική πλευ
ρά τοΰ λόφου τοΰ 'Αγίου Χριστοφόρου, ή όποία παληότερα ήταν κατάφυτη άπό άμ- 
πέλια καί κήπους. Τά φασόλια (μπαρμπούνια) πού γίνονταν στους κήπους έδώ ήταν 
νοστιμότατα. “ Ισως άπ’ αυτά νά πήρε τήν όνομασία.

Μ π ο υ λ ί τ σ ι ς (στ’ ς ), στίς Μπολίτσες. Τοποθεσία.

Μ ι σ ο υ ρ ρ ά χ ’ (στ’ ), στή Μεσορράχη. Ή  ράχη πάνω άπό τό Λασκοβέτσι,
στά σύνορα Μ. καί Μεγ. Π.

Μ ι σ h ι ό (στού), στό Μεσιό (άπό τό μεσαίο). ’Έτσι όνομάζονται λίγοι κή
ποι στή θέσι Λάκκος.

Μ α ν έ τ α (στ’ ), Μανέτα. Επίσης λίγοι κήποι στή θέσι Λάκκος πάνω άπό τό 
Μεσιό.

54. Γ. Άναγν. £νθ. άν.
55. Θωμ. ενθ. άν. σελ. 91. ( . . .  Κουτσοδλαχ. λιψίρε =  χρεία, LTPSESE =  έλλείπω (ςουμ.), 

LIPSENTI =  άποθνήσκειν (σερ6.>).
5(ί. Γ. Άναγν. ?ν0. άν.
57. α )  Κ .Δ .Μ . Ενθ. άν. (M O C IL A  =  »·λο)δης τοπ οθεσία ) Ι3λ. χαί ΙΙρο ικ . 7, ήταν χαλλιερ-

γήσιμη περιοχή, β )  Χ ρ . Λ . Ά λ 6 α ν ., M O C A L E — Α =  Τ όπ ος β α λ τώ δ η ς  μέ χ ό ρ ια , βλ ά
χικη λέξις. Σ χ . λ. M U S C E — A xal M O C A L — I.



«Η Π Ε ΙΡΩ Τ ΙΚ Η  Ε Σ Τ ΙΑ »

Μ έ ζ 6 1 ε σ τ (στ1) , στή (ή στον) Μέσβιστη. Θέσις δπου κοιμούνται τά κο
πάδια (γκρέκ), αριστερά τής τοποθεσίας Παπαζήκ’ , κατεβαίνοντας από τό Πάπιγκο 
πρός τή γέφυρα τοΰ Βοϊδομάτη.

Μ α κ ρ ΰ κ α μ π ο υ58 (στού), στό Μακρύκαμπο. Καλλιεργήσιμη άλλοτε πε
ριοχή στό Βουνό, κοντά στήν 'Αγία Κυριακή.

Μ π σ h τ ι ρ ι έ ς59 (στ’ ς ) , στίς Μπισίιτιριές. ΟΙ πολλές σπηλιές Ν. τοΰ Μ.Π.

Μ π ι λ ί σ ν ο υ 6 α (στά ), στά Μπελίσνοβα. Περιοχή, άλλοτε καλλιεργήσι
μη, Β. τοΰ Μεγ. Π. μετά τήν Άβροΰχα.

Μ ύ λ ο υ (στού), στό Μύλο. Μύλος καί ή περιοχή γύρο> μέ τους κήπους στό
Λάκκο.

Μ α ρ δ ά σ h (στού), στό Μαρδάσίιι. Βοσκήσιμη περιοχή, πάνο) άπό τίς πη
γές τοΰ Βοϊδομάτη, στό μέρος τοΰ Παπίγκου.

’Αλβ. BARDHASH— I ή BARDHASE—JA  =  ό λευκός, ό λευκόχρους; ή 
MARDHA —  JA  —  κοιν. μαδράς; ή MAHDE—Α καί MARDHA—άψυχος®,

Μ π ο υ λ ο υ γ ο ύ ν σ α (στ’ ) , στή Μπολογούνσα. Ή  βρύση ή μικρή γύροι 
περιοχή μέ τούς κήπους καί ό λάκκος (ό λάκκος τής Μπολογούνσας), λίγο πιό κάτο> 
άπό τά Πηγάδια.

Μ π ο υ ρ ί τ σ ι61 (στά ), στά Μπορίτσια. Περιοχή καλλιεργήσιμη άλλοτε Β. 
τοΰ Μεγ. Π.

Μ ι γ ά λ’ X ο ύ ν’ (στ ’ ), στή Μεγάλη Χούνη. Μεγάλη χούνη στό Βουνό.

Μ ι χ ο υ β ρ ύ σ ’ (στ’ ) , στοΰ Μίχου τή βρύση. Ή  βρύση πού συναντούμε 
πηγαίνοντας γιά τό Βουνό άπό τό Μεγ. Π. Πιθανόν νά πήρε τήν όνομασία άπό τό 
ονομα τοΰ κτήτορος.

58. Γ . Άναγν. ενθ. άν.
59. Κ.Δ.Μ. ενθ. άν. ( . .  .PESTSCHERA =  σπήλαιον5 άντρον, άπό τή Βουλ. λ. Συναφείς 

λέξεις, BISJERNA. Σλα6. =  λάκκος, BEZSTJEX =  (Σλα6.) μέρος χωρίς βράχους, 
B IS T O V ID  =: (Έ λ λ . )  ό'ξεϊα δρασις ίλυγγός). β> Γ. Άναγν. ενθ. άν. γ) Μπ. 232. 
( . . . Βλαχ. B IS T IZ IA O  =  σπηλιά).

60. α) Χρ. Λ. ενθ. άν. (ί) ’Εδώ λέει ή παράδοσις, επιχειρούσαν νά χτίσουν τήν εκκλησία 
τής Παναγίας, άλλα τό πρωί ή εικόνα Της βρίσκονταν στό Απέναντι μέρος τοΰ Βετσι- 
κοΰ, οπου είναι σήμερα χτισμένη. ’Έπεφταν συνεχώς μεγάλα ράδιά καί μέ τή δύναμι 
πού κατρακυλούσαν δέν άφηναν τίποτε όρθιο.

61. α) I. θωμοπούλου ενθ. άν. <. . .  ΛιτνάμεΟα δ’ έκ τούτου άσφαλώς είκάσαι, δτι τό Πε
λασγικόν όνομα ΜΠΟΡΙ ίπροφ. μπουρί) ή μπορί-ζα ίένάρθρως) άπεδίδετο καί είς τό 
συγγενές τή πεύκη κα’ι έλάτ π κονοφόρον δένδρον, τήν κυπάρισσον. Τό Πελασγικόν σο>- 
ξεται και έν τή σερβ. καί βουλγ. BORIKA =  πεύκη).
β) Χελδράίχ ( . . . ’Αγριόπευκο =  PINS NIGRA (μπορίτσα) Σλ. είς τήν Γορτυνίαν. 
γ) Χρ. Λ. ενθ. άν. ί . , . 'Α λ β . BORE— Α =  χιών, ΒΙΕ BORE =  χιονίζει, Α Ν Έ  ΒΟ 
BQRIGE— Α καί BORICA -  έλάτη, πίτυς).



Φτιάχνοντας οί εργάτες τό χαντάκι γιά νά φέρουν τό νερό τοΰ Χουχλακα στό 
χωριό, σχεδόν τήν κατέστρετ|'αν (βαρεία ή καταφρόνησις) κ’ οί πέτρες πετάχτηκαν. 
Σέ μιά άπ’ αυτές είδα (στίς 28.7.64) σκαλισμένα: Β Α ΣΙΛ Η Σ ΓΕ Ω Ρ Γ ΙΟ Τ  —  
Π ΑΠ ΙΓΚΟΝ 1878: ισίος δαπάναις αύτοΰ νά έπεσκευάσθη.

Μ α τ σ ο ύ κ ’ (στ ’ ) ,  στή Ματσούκη. Μεγάλη, καλλιεργήσιμη μέχρι τά τε
λευταία χρόνια, περιοχή, πάνω ακριβώς άπό τό Μ.Π.

Μ ο υ ρ τ ζ ί ν ο υ (στοΰ), στον Μορτζίνο. Ό  μεγάλος καί απομονωμένος μορ· 
τζίνος στό Βουνό Β. τοΰ Μ.Π. Βλ. καί λ. Κέδρο.

Μ ι λ ί σ σ ’ (στοΰ), στό Μελίσσι. Τοποθεσία, κάτω άπό τοΰ Παπαζήκ’ κατε
βαίνοντας άπό τό χωριό, άριστερά.

Μ e γ α λ ά κ κ ο υ (στό), στον Μεγαλάκκο. Ό  τρίτος κατά σειράν καί μεγα
λύτερος λάκκος, πηγαίνοντας άπό τό χο>ριό πρός τήν Κλειδονιάβιστα.

Μ π έ τ σ ’ (στ’ ), ή Μπέτσις62 (στ’ς ) , στή Μπέτση ή στίς Μπέτσες. Μικρή
πλαγιά εξω άπό τή Μπούναρη, κατάφυτη άλλοτε άπό άμπέλια καί όπωροφόρα δέν
δρα, μεταξύ τών τοποθεσιών 'Αγίου ’Αθανασίου καί ’Αναδασωτέου.

Μ π ο ΰ ν α ρ ’63 (στ’ ) , στή Μποΰναρη. Μία άπό τις τρεις συνοικίες τοΰ Μ.Π.

Μ π ά λ ι ζ ι ο υ64 (στοΰ), στό Μπάλιζιο. Περιοχή βοσκήσιμη στό βουνό Β. τοΰ 
Μεγ. Π. στά σύνορα μέ τήν Κόνιτσα, άλλοτε έκαλλιεργείτο.

Μ ι γ ά λ α  Λ ’ θ ά ρ ι α  (στά ), στά Μεγάλα Λιθάρια. Καλλιεργήσιμη άλ· 
λοτε περιοχή, βοσκήσιμη σήμερα, Β.Α. τοΰ Μ.Π. πάνω άπό τήν Άμαριάτζινα.

Ν τ έ 6 ρ ι ζ65 (στ’ς ) , στίς Ντέβρες. Μεγάλη περιοχή πίσω άπό τήν Ά -
πράσίιτα, κατάφυτη άπό άμπέλια καί όποίροφόρα δένδρα μέχρι τά τελευταία χρόνια.

C2. α) Ιί.Δ.Μ. ενθ. άν. ( ...Β έ τ σ ε ς , Γ) έκ τής Ά λ6 . V.JESTE =  Εδαφος πρός φθινοπωρι
νήν καλλιέργειαν ή μέ τν Ρουμ. VECTEI) =  άπεξηραμένος, μαραμένος. . . ) .  
β) Χρ. I. Σούλ,η: Τοπωνυμικόν τών Χονλιαράδοιν, Ή π . Χρ. σ. 224 ( . . . βέστες, αΐ προφ.

- στ’ς βέστις. Τοπωνυμία άνήκουσα είς μικράν πρανή Λμαλήν πλήρη πτέρης περιοχήν, κα> · 
Λιεργουμενην άλλοτε, εχονσαν μικραν π η γ ή ν ...) .

63. X. Ρεμπέλη, ενθ. άν. σ. 270. ί . . . Μπουνάρ’, τό: Τοπωνυμία Τουρνόϋου άνατολ. τοΰ χω
ρίου, ενθα ίιπάρχει πηγή μέ διαυγέστατον ΰ δ (ι)ρ . Ή  λ. είναι τουρκική καί σημαίνει πηγή. 
Ή  τοπωνυμία άπανταται καί έν Λισκατσίω.. . ) .

164. α) I, θωμοπούλου, ενθ. άν. σ. 448. ( . . . λ .  άλ(>. βάλζε - α =  μέτωπον, κορυφή, άρ- 
‘ χή. . . ) .  |5) Κ.Δ.Μ. ενθ. άν. < . . .  ’Λμπαλίκες. Εϊς τήν σλ. αΟαΙιζα =  έφίππιον

έπίστρο»μα Γππων (κάσσα), Βαίεζα (σλ.) καί Baliga ίρονμ.) =  κόπρος ζο 'ιω ν ...). 
ΐ(»5. a) IT. Τ. Πέτρου: Σύμμικτα τραγούδια τής πατινάδας έκ Σωζοπόλείος, Λαογραφία, r. 
ν Ε ' σ. 380. (...Ν τέίίρις =  D EVR I γι'»ρος, ή λ. τουρκ. =  περιοδεία, κύκλος. «Θα π«· 
' go) ντέβρι τα βουνά, τ ’ Αγρίμια νά ρωτήσω, ίσως καί ναύροι γιατρικό γιά νά σ’ άλησμο- 
t νήσω. . . » .  '

β) Μπ. Ινθ. άν. σ. 47). ( . .  .Ντέμπρι (τό), ή περιοδεία « Ό  Δεσπότης βγήκε ντέμπρι.. .·ν 
τουρκ. D E V R ).



«Η Π Ε ΙΡΩ Τ ΙΚ Η  Ε Σ Τ ΙΑ »

Ν ’ φ ΰ τ σ α  (στ’ ), στή Νυφίτσα. Τοποθεσία μέ λίγα χωράφια, πριν φθά 
σουμε στά ’Έλατα, Β. τοΰ Μεγ. Π. Έδώ, λένε, ήταν παληά τό χωριό Νυφίτσες, αλ
λά καί ό Λαμπρίδης τό αναφέρει66.

«Ή  λέξις Νέβεσκα ■— τό σημερινό Νυμφαίον Φλωρίνης — , δπως φαίνεται, εί
ναι άρχαιομακεδονική. Σύνθετη άπό τό Ν ιβάς, νιφάς =  χιόνι (οΐ Μακεδόνες τό φ 
τό πρόφεραν β) και τήν μακεδονική κατάληξι —  στά (τό ύπάρχον) τό στατικόν. Σή 
μαινε τόπον πολλών νερών, όμίχλης ή χιονιοΰ. Καί τά τρία τά είχε ή Νέβεσκα.

Σχετικώς, ό κ. Σωκράτης Διάκος γράφει: «Ή  τοπική κατάληξις —  στής, —  
σται, ήταν τέτοια τοΰ Μακεδονικού Ιδιώματος τής ’Αρχαιοελληνικής, τό όποιο ελεγε 
π.χ. Λυγκέστης (=κάτοικος Λύγκου), Διάστης (— κάτοικος Δίου), Εύλυέστης 
(=κάτοικος Εΰλυας), Κυρρέστης (=κάτοικος Κύρρου, δυτ. Γιαννιτσών κτλ.). Συ
νεπώς καί ό κάτοικος τοποθεσίας λέγονταν νίβα ~  πηγή (στό Λακωνικό ιδίωμα λέ
γονταν νόα καί στό ΙΙαιονικό ΐννα) καλοΰνται Νιβάστας, άπό τό όποιο προέκυ-ψε τό 
Νιβεάστα, καί διότι οί Μακεδόνες ελεγον μέ τήν ίδια λέξι νίβα καί τό χιόνι (τήν νι
φάδα τών Νοτιοελλήνων), δθεν Νιβάστα καί οί Χιονιάδες. Πλήν τούτων ή Άρχαιο- 
μακεδονική είχε καί τήν τοπική κατάληψι στά (=τόπος, θέσις, ώς καί στήν Σανσκρι
τική δθεν καί ή ταυτόσημη situm τής Λατινικής). Ό  τόπος τής πηγής ή τών χιο
νιών συνεπώς λέγονται Νιβάστα»6601.

Ν ι γ ρ α 6 ι Α τ ’ χ α (στά ), στά Νιγραβιώτικα. Τοποθεσία μέ λίγα χωρά
φια, τά όποια μέχρι τά τελευταία χρόνια τά καλλιεργούσαν, Β.Δ. τοΰ Μεγ. Π. κάτω 
άπό τά Γκόλια ’Έλατα (δηλ. τό δάσος άπό πεΰκα καί έλατα πού άνήκει στή Κλειδ- 
νιάβιστα).

Ν α β α π έ σ ί ι τ ’ (στού), στό Ναβαπέσίιτ. Τοποθεσία άπόκρημνη, μετά άπό 
τή Στεφο - βρύσ’ , πηγαίνοντας γιά τό Βίκο, Ν. τοΰ Μεγ. Π.

Ν ι ρ ό λ α κ κ ο υ  (στού), στόν Νερόλακκο. Λάκκος στό Βουνό ό όποιος ξε
κινάει άπό τά ’Έλατα.

Ν ο ύ ρ ι α ς (στ ’ ) , στής Νούριας. Τοποθεσία μέ λίγα χωράφια, μετά άπό τη 
Σΐιιαντραγκόν, ή όποία άνήκε στήν οικογένεια Νούρια.

Ν τ ι ν ο υ μ ά ν ι ν α ς  (στ’ ), στής Ντινομάνινας τ. Τό ορθότερο εϊναι, (στ1 
Ντινομάνινας τοΰ μπρύσίικλα). Τοποθεσία μικρή στό λάκκο μετά άπό τά Βιλιόνβα, 
ή όποία άνήκε σέ κάποια όνόματί Ντινομάνινα, καί επειδή έκεΐ ενας βράχος σκεπά
ζεται άπό κισσό (μπρούσίικλα), λένε καί στής Ντινομάνινας τόν μπρούσίικλα.

Ν τ ό κ ο υ ς (στ’ ), στής Ντόκως. Τό ορθό είναι στής Ντόκως τά πουρνάρια. 
Τοποθεσία μικρή, ή όποία άνήκε σέ κάποια όνόματί Ντόκω, στόν Αύλούτσικο, και 
επειδή έκεΐ ήταν μέχρι τά τελευταία χρόνια δυο πολύ μεγάλα πουρνάρια, λέγεται α
κόμα στ’ς Ντόκους τά πουρνάρια.

Ν τ ά σ κ α τ ’ β ρ ύ σ ’67 (στ*), στοΰ Ντάσκα τή βρύση. Ή  βρύση στά 
Τουρνοβά, ή όποία εγινε πιθανόν μέ έξοδα τοΰ Ντάσκα ή νά άνήκε στόν Ντάσκα.

66, "Ε νθ . άν. σ. 3, εκδ. 1889.
66α. Βλ. περιοδικόν «Μακεδονική Ζο)ή», τεύχος 22, 1968. Ννμφαϊον υπό Νικ. Λοΰστα, δημο

διδασκάλου.
C7. Γ. Άναγν. Ενθ. άν.

J



Ν τ ρ ο ν γ κ α τ’ ά λ ώ ν’68 (σ τ '), στοΰ Ντροΰγκα τό αλώνι. Ή  κορυφή
τοΰ λόφου πάνω από τή Μιχου - βρύο’ .

Ο ύ 6 ο υ ρ ό τ ’ ς Μ  π ο υ λ ο υ γ ο ύ ν σ α ς69 (στούν), στον Ό 6ορό τής 
Μπολογοΰνσας. Ή  ούβίρα (φυσική δεξαμενή) πού σχηματίζεται στό μέρος δπου τά 
νερά τοΰ Λάκκου τής Μπολογοΰνσας ένώνονται μέ τοΰ Βοϊδομάτη. ’Επίσης έδώ υπάρ
χει μεγάλος καταρράκτης.

Ξ η ρ ό λ ι μ ν ε ς  (στ’ς ) , στίς Ξηρόλιμνες. Βλ. λ. Λίμνες.

Π ά π ι γ κ ο ν70 (στοΰ), στό Πάπιγκο. Καί οί δυό συνοικίες τοΰ χωριοΰ, δηλ. 
τό'Μικρό καί τό Μεγάλο Πάπιγκο.

Π α λ η ά μ π ι λ α  (στά ), στά Παληάμπελα. Τοποθεσία κάτω άπό τό Μ.Π., 
ή όποία άλλοτε, ήταν κατάφυτη άπό άμπέλια.

Π ο υ τ σ ι ώ ν ο υ71 (στοΰ), στον Ποτσιώνο. Οί πηγές καί ή γύρω περιοχή 
μέ τούς κήπους, κάτο) άπό τά Σελλά, ακριβώς άπεναντι άπό τό Βετσικό.

«Τίκτε δέ θυγατέρων ιερόν γένος, αί κατά γαΤαν 
άνδρας κουρίζουσι σύν Άπόλλωνι άνακτι
καί Ποταμοϊς, ταύτην δέ Δ ιός παρά μοίραν εχουσι =  Καί γέννησε τήν Ιε

ρή γενιά τών θυγατέρων του’ αυτές μέ τή βοήθεια τοΰ άφέντη ’Απόλλωνα καί τών 
Ποταμών άντρώνουνε τούς νέους στή γή καί τέτοια άπό τό Δία κλήραν έχουνε. Καί 
ό μεταφραστής προσθέτει: Κατά τόν Ευστάθιον, Σχολ. Ίλ ;, Ψ 141: κ ο υ ρ ο τ ρ ό-

f ί ι t ν c  t ' <  fφ ο ι  ο. ι π ο τ α μ ο ί  ε ν  ο μ ι ζ  ο ν τ ο  δ ι α  τ ή ν  υ γ ρ ό τ η τ α  
κ α θ α  κ α ί  ό ή λ ι ο ς  ’Α π ό λ λ ω ν  δ ι ά  θ ε ρ μ ό τ η τ α .  Μολονότι 
καί ή εκφρασις είναι άσαφής καί ή ιδέα έσφαλμένη, τό σχόλιον τοΰτο άπηχεΐ παρά- 
δοσιν δοξασίας βαθύτατα έρριζοψένης. Είς δλην τήν 'Ελλάδα δ ’Απόλλων έλατρεύετο

«ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ

<>Κ. α) Γ. Άναγν. £νθ. «ν.
fi) Μπ. ?νθ. άν. σ. 1G1 καί 236. (...Ν τροϋγκο (τό), τό όμπλό (άραιό) γνέμα πού χρη
σιμεύει γιά ύφάδι άλ6. DRUGA ( =  ρόκα). Ντρούγκας (δ), ψηλός καί παχύς).

Πί>. Κ,Δ.Μ. ενθ. άν............V IR , VIRA (παλαιά σλα6.) =  πηγή, δίνη, έκροή).
70. Μερικοί λένε οτι ή λ. Πάπιγκον, προέρχεται άπό τις άλ6. λέξεις ΡΑ καί IN G O , οί ό

ποιες σημαίνουν: χωρίς τσαρούχι: δηλ. ΡΑ— IN G C X P A ( P )IN G O . ’Αλλά ή λέξις ΡΑ 
στήν άλ6. σημαίνει α) στερ. μόριον, άνευ, χοιρίς, β) μόριον προστ. ΡΑ DEGJO =  ά- 
κουσον, ΡΑ EJA KETU—  έλθέ έδώ, γ) έπιρ. λοιπόν. Καί PINGO =  έπιρ. =  Μ ΒΙ 
CIP =  έπανιοτά.
Σχ. λ. CIP ΜΒΙ CIP =  τοπ. έπιρ. —- το ενα επάνω στό Άλλο. (Χρ. Λ. ?νθ. άν.).

71. α) Γ. Άναγν. ενθ. άν. ( . . .  Γλνκονέρι. Έκ τοΰ έν τώ τόπο> τούτο.) καί εκ τίνος βράχου 
καταρρέοντος υδατος, είς ο πρό τίνος χρόνου συνέρρεον κατά τήν προιτην Μαίου πολλοί 
άσθενείς έκ τών πέριξ χωρίο»ν καί έλούοντο ενεκα τών άποδιδομένων είς αύτό διαφόρων 
ιαματικών ιδιοτήτων <ποοφ. Γλυκουνέρ’ , τ ο ύ .. .) .
6) Ί .  Λαμπρίδου: Ζαγοριακά, τ. Α ' σελ. 9 (σέ ύποσημείωσι), εκδ. 1889. ( . . .Ε Ι ς  τάς 
ύπωρείας δέ καί άπέναντι Βιτσικοΰ υπάρχει Οέσις Ποτσιο')νη, ενθα καί πηγή άέναος, 

ζίοΟκονέρι καί γλυκονέρι κατ’ ευφημισμόν λεγομένη, παρ’ Vyv φλόγες πολλάκις έν καιρφ 
νυκτός φαίνονται. Προστρέχουαι δ’ είς αυτήν τή 1η Μαίου πολλαί έκ τών πέριξ γυναί
κες, πίνουσιν ΰδωρ κατά κόρον καί νίπτονται τό πρόσιοπον πρός ιασιν.. . ) .  
γ) Ησιόδου: «Έ ργα  καί Ήμέραι» ?κδ. Ζαχαροπούλου, μετάφρ. Λεκατσΰ, Άθήναι 
1939, στ. 346— 348, σελ. 134— 137.



ώς θεός κ ο υ ρ ο τ ρ ό φ ο ς (~-άναπτύσσο)ν εις αν δ ρ ας τούς νέους), έξ ού καί 
Κ ο υ ρ ί δ ι ο ς  καί Γ ε ν έ τ ο) ρ είς Λήλον καί Κ ο ΰ ρ ε ο ς εις Τέω. Ή  
ΙΙηνελόπη (ΟΑ. τ. 8(5 λέγει: η δ η π α I ς τ ο ΐ ο ς ’Α π ό λ λ ω ν ό ς  γ ε
ε η τ ι Τ  η λ έ μ α χ ο ς, κ.λ.π. Ί Ι  πεποίΟηοις δέ περί της δυνάμεως τών ποταμών 
διά τήν άνάπτυξιν τών παίδίον είς νέους καί είς άνδρας ήτο κοινή, έξ ού καί πάμπολ- 
λαι γενεαλογίαι ήρώιυν άπό ποταμούς καί ή πεποίΟηοις οτι ώρισμένο>ν πηγών τό ΰδωρ 
εχει παιδογόνον δύναμιν, βλ. Θεόφρ. Ιστ. Φυτ. IX . 8,10: έ ν ι α χ ο ΰ  φ α σ ί  τ ό
ΰ δ 0) ρ π α ι δ ο γ ό ν ο ν  ε Τ ν α ι γ υ ν α ι ξ ί ν, ώ σ π ε ρ  κ α ί  έ ν Θ ε- 
σ π ι α I ς. Ή  αυτή πρόλη-ψις διατηρείται καί σήμερον εις τινα μέρη, περί ών βλέπε 
παραπομπάς είς Σίττλ, σελ. 119, στήλ. 2».

II ο υ γ δ ο υ ρ ά72(στ’ ), στή ΙΙογδορά. Μεγάλη περιοχή, καλλιεργήσιμη μέ
χρι τά τελευταία χρόνια, Ν.Λ. τοΰ Μ.II., ατούς πρόποδες τοΰ Κούπου. Έδώ, κατά τόν 
Λαμπρίδη, ήταν τό χωριό ΙΙογδορά.

Π ’ γ ά δ ι α (στά ), στά ΙΙηγάδια. Οί. δυο βρύσες καί ή περιοχή γύρω μέ τούς 
κήπους, πολύ κοντά τοΰ Μεγ. II.

Έ δώ  στόν κάθε κήπο σχεδόν υπάρχει κι’ άπό ενα πηγάδι.
Πάνω άκριβώς άπό τή μία βρύση είναι χτισμένη ή έκκλησία τών Άγιων Α πο

στόλων.

Π ο υ ρ ν ι έ ς73 (στ’ς ), στίς Πουρνιές. Τοποθεσία καλλιεργήσιμη άλλοτε στο
Βουνό πριν άπό τά ’Έλατα, Β. τοΰ Μεγ. Π.

Έ δώ, κατά τόν Λαμπρίδη, ήταν τό χο>ριό Ιΐουρνιά74.

II ο υ ρ ί75 (στού), στό Πουρί. Οί πηγές καί ή μικρή γύρω περιοχή μέ τούς 
κήπους, άπέναντι άπό τό Μΐ'λο, στό Λάκκο. Τό μέρος έδώ εχει πολλούς πορόλιθους 
(πουρί).

72. α) Ά λ . ΙΤάλλη: Μελέτη περί τής Αρχαίας χωρογραφίας καί ‘Ιστορίας τής Ηπείρου, 
σελ. 38. ( . . .  λ. Σλα6ική, σημαίνουσα, υπ ώ ρεια...). 6) I. Λαμπρίδου: ενθ. Αν. σελ. 3, 
εκδ. 1870. ( . . . Τ ό  Πάπιγκον περιελάμβανε καί τά έρημο>θέντα χωρία Πογδορά, Λιασκο- 
βέτσιον, 'Λγίαν Παρασκευήν κλπ.). γ) Κουρίλα Εύλογίου: £νθ. άν. σελ. 283. ( . . . 'Αλλ'  
έκεΐ όπου τό μεταψρασθέν κατήντησεν άγνώριστον εΓναι τό Παρώρεια, οπερ ότέ μέν γ>, 
νεται ΓΙαγόρια, Ποδγόρα, Πογδόριανη καί είτα υπό τής εκκλησίας Πωγοινιανή (βλ. 
’Λλ. ΙΙάλλην έν Πανδο>ρα Θ ', 1 7 8 . . . ) .  δ) Σπύρου Στούπη: ενθ. άν. τ. Α ' σ. 29.
( . .  . Π ογ δόρ ια ν η  νΰν ΙΙορ α κ ά λ α μ ος πού τό  όνομά τη ς μερικοί ετυμολογούν άπό τό  σλαυ- 
ικό πόγ - δορ  =  δ ώ ρ ο  τοΰ Θ εο ύ . . . ) .
ε ) Ά π .  Γ κ ιοδα β ίδη : Τ ό  Μελένικον, σ . 7G, εκδ. Γ '  Θεσσαλονίκη.
( .  . .Σ τ ή ν  ’ Ανατολικήν Μ ακεδονίαν υπάρχει χωρίον όνομαζόμενον ΙΙογδάριανη  =  χωρίον 
κείμενον είς τούς π ρόποδας τοΰ  βουνού. Γόρια σημαίνει βοννόν, ώσαύτίος τό  Γόραινα καί 
Γ ορ ίτσ α  λ ό φ ο ς . . . ) .
ς) *Τπουογείου Στρατιωτικών: 'Οδοιπορικά Ηπείρου καί Θεσσαλίας, σελ. 59, εκδ. 1880, 
είδα ότι άναφέ^εται καί ενα άλλο χωριό Πογδορά στήν επαρχία Ίωαννίνιον (τμήμα 
Κουρέντων), τό όποιον τότε άριθμοΰσε 35 κατοίκους. Λεν γνωρίζο> fiv υπάρχει σήμερα 
αύτό τό χωριό κι' άν εχει κάποια αχέ σι μέ τήν άνωτέρο> τοπωνυμία. ;

73. Γ . Ά ν α γ ν . ενθ. άν. ■ ^

74. ’Έ ν θ . άν. ίβ
75. Γ . Ά ν α γ ν . ί?νθ. άν. ’Επίσης βλέπε σχετικώς καί λ. Ι Ιό ρ ο ς . j



II α λ η ο υ ρ ή76 (στ’ ), πτήν Παληορή. Ή  εκκλησία καί ή γύρω περιοχή Δ.
τοΰ Μ.Π., πάνω άπό τούς κήπους της Κυρλούγκας. Περισσότερες λεπτομέρειες βλ. 
Ιδιο Κεφ.

Π α ν α ϊ ά77 (στ’ ), στήν Παναγία. Ή  έκκλησία τής Παναγία (ή Κοίμησις
τής Θεοτόκου), στό Μεγ. Π, καί ή περιοχή γύρο) μέ τά χωράφια.

Π ύ ρ γ ’7β (στ’ς ) , στούς Πύργους. Μικρές πέτρινες κολωνες, σάν εικονίσματα,
τίς όποιες φτιάχνουν οί Βλάχοι στό Βουνό, γιά νά ξεχωρίζουν τίς βοσκήσιμες έκτά- 
σρις τους, είναι δηλαδή, σάν δρόσημα.

* ^

Π α π α ζ ή κ’79 (στ’ ) , στού Παπαζήκου. Τοποθεσία, μεταξύ Λάσπης καί Καγ-
γέλια.

Π α λ ι ο ύ ο ’ (στού), στό Παλιούρι. Βοσκήσιμη περιοχή Ν. τού Μεγ. Π., 
απέναντι άπό τήν Γκουμάνια. Στό μέρος αύτό φυτρώνουν πολλά παλιούρια (είδ. θά
μνου).

Π ό ρ ο υ 80 (στού), στόν Πόρο. Τό μέρος δπου οί μεγαλύτερες πηγές τοΰ Βοϊ- 
δομάτη, στή χαράδρα τοΰ Βίκου. Λίγο πιό πάνω άπό τίς πηγές περνάει ό δρόμος πού 
συνδέει τό Πάπιγκο μέ τό Βετσικό. Είναι ή μοναδική βατή μέ ζώο διάβασις, τό κα
λοκαίρι εύκολη καί τό χειμώνα δύσκολη καί έπικίνδυνη άπό τά πολλά καί όρμητικά 
νερά πού κατεβάζει τό ποτάμι.

Π α λ η ο υ γ έ φ υ ρ ο υ (τοΰ), τό ΙΙαληογέφυρο. Δύο σημεία, Ενα πριν άπό 
τή γέφυρα τή σημερινή κι’ Ενα μετά, δπου υπήρχαν γεφύρια καί γκρεμίστηκαν. Οί 
βάσεις των (ποδαρ’κά), σώζονται άκόμα.

Κατά τόν Λαμπρίδην*, τό πρώτο (πριν άπό τή γέφυρα) «έστήθη τό 1817», τό 
δέ άλλο τό 1873.

«ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ

7(>. I. Λαμπρίδου ενθ. άν.

77. Γ. Άναγν. Ινθ. άν.
78. > » * »

79. » » » »

70. Γιάννη Κορδάτου, ενθ. αν. ο. 404.
« . . . Κ α ί  το τοπο>νώμιο αύτό (έννοεί τό χοιριό Πορί τής επαρχίας Ά γιας Βόλον), φαί
νεται νά είναι σλαβικό. Στό Σιδηρόκαστρο Σερρών υπάρχουν τά νΑνι·> καί Κάτο) Πορόϊα, 
σλαβική λέξη. Βουλγαρικά POROJ =  ποταμάκι, χείμαρρος. νΙσ<ος οί Σλάόοι τό Πορί 
πού βρίσκεται άνάμεσα σέ δυό μεγάλα ποταμάκια —  τό ρέμα τοΰ Καλοκαιρινού τής Ζα
γοράς καί τό ποτάμι πρός τή Μουντξέλα — , νά όνόμασαν τό μέρος αύτό Πορί και μέ 
τόν καιρό ή λέξη αύτή ποοίρερόταν καί γραφόταν Πορί καί Πουρί. Σημειώνω άκόμα πώς 
τό ποτάμι που είναι πρός τά σύνορα τής Μουντζέλας, κατεβάζει πολύ νερό τό Χειμώνα 
καί τό λένε καί σήμερα Πόρος. "Ισίος πολύ παλαιά αύτό τό ποτάμι λεγόταν Π οροί, άρ· 
γότερα δμως, οί γύρω κάτοικοι άλλάξανε λίγο τό ονομά τους καί τό είπανε Πόρος καί

! Μπόρος. Και στήν νΑνδρο ύπάρχουν δυό - τρία τοπωνύμια, Πορί, Πορός (βλ. Πασχάλη:
Τοπωνυμικόν τής Νήσου "Ανδρου, σ. 6 0 , . . » .

ϊ * Ζαγοριακά, £κδ. 1880, σελ. 150.



Π  λ έ σ h ι α81 (στ’ ) , στοΰ ( ; )  Πλέσΐιια. Οί πλαγιές τοΰ Κειθελάκκου.

Π έ τ  ρ α (στ’ ) , στή Πέτρα. Πετρώδης περιοχή, κάτο) ακριβώς άπό τά Γκό- 
λια ’Έλατα, κατάφυτη άπό μουρτζίνια καί Βλάσίιιαν’ .

Π α λ η ό μ π λ ο υ (στοΰ), στόν Παληόμυλο. 'Τπάρχουν δυό τοπωθεσίες μέ 
τήν όνομασία αυτή, μία στό Ποτάμι, κοντά στό γεφύρι καί ή άλλη στόν Κάτω Λάκ
κο, δπου ακόμα φαίνονται τά ερείπια κάποιου μύλου. ·

Π  α ν τ α ζ ά τ ’ κ α82 (στά ), στά ΙΤανταζάτικα. Τοποθεσία μέ λίγα χωράφια 
στό ποτάμι, ή όποία ανήκε στήν οικογένεια Πανταζή.

Π ο υ τ ά μ ’83 (στού), στό Ποτάμι, α) Τό ποτάμι ό Βοϊδομάτης καί β) 'Ολό
κληρη ή παραποτάμια περιοχή τοΰ Βοϊδομάτη.

Π ρ ο υ σ ή λ ι ο υ  (στού), στό Προσήλιο. Βοσκήσιμη περιοχή πρός τό ποτά
μι, Δ. τοΰ Μεγ. II., ή άλλη πλευρά τοΰ ’Ανήλιου. Είδα δμως σέ προικοσύμφωνα (ά 
ριθ. 2 ), δτι στό Προσήλιο ήταν άμπέλια, πρόκειται δμως γιά τήν ίδια τοποθεσία;

Π α λ η ό π ο υ ο τ ι ς  (στ’ ς ), στίς I Ιαληόπορτες. Τοποθεσία μέσα στή συνοι
κία Μπούναρη, πάνω άπό τό Κλησίιιαστ’κό τό χωράφι. 'Τπήρχαν πράγματι μέχρι 
τα τελευταία χρονιά πολλές μισογκρεμισμενες καλνοες και με παληες πόρτες.

Π λ α τ ε ι ά τ ’ X  ο ύ ν ,84 (στ’ )', στή Πλατειά τή Χούνη. Μιά άπό τις με
γαλύτερες χοΰνες στό Βουνό.

Π  α λ η ο υ ζ ώ ν α ρ ο υ (στού), στό ΙΙαληοζώναρο. Ζωνάρι πάνω άπό τόν 
Κοΰπο.

Π ρ ο υ β α τ ί ν α  (στ’ ) , στή Προβατίνα. ’Επίσης ζωνάρι, Α. τοΰ Μ.Π. Πή
ρε τήν όνομασία αύτή, λένε, άπό τοΰ δτι κάποιο χειμώνα ξεχειμώνιασε έκεΐ μιά προ
βατίνα. Τοΰτο βέβαια εΐναι κάπως απίστευτο, γιατί εΐναι φύσει άδύνατον νά ξεχει- 
μωνιάση έκεΐ ζώο.

Έ δώ  υπάρχουν ρωγμές πολύ μεγάλου βάθους. Μιά άποστολή ’Άγγλων ειδικών 
επιστημόνων - έρευνητών «επί τών οπών», ή όποία τό 1964 τό χειμώνα καί τό καλο
καίρι τοΰ 1966 καί τό 1967 έπίσης κατέβηκαν 200 μέτρα χωρίς νά βροΰνε τόν πυθιιέ- 
να, δέν είχαν εξαρτήματα γιά περισσότερο βάθος. Παρουσιάζει, άφησαν νά νοηθή, 
γιατί οί ίδιοι δέν είπαν τίποτα, μεγάλο ενδιαφέρον καί θεωρείται μία άπό τις με
γαλύτερες ρωγμές - οπές.

«ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΣΤΙΛ»

81. Κ .Δ .Μ . ( . . . P L E S  =  μ αλα κ ρός , Ρ ον μ .).
β) Γιάννη Κ οοδά του , ενθ. άν. σ. 489. ( . . . Τ ο  το.κονύμιο αυτό Π λασιά (εννοεί τό  χωριό 
Π λ α σ ιά  τή ς έπαρχίας Β όλ ου ), εΓναι σλαβικό, άπό τή ρίζα P L E S  =  μαδημενος, μαλα- 
κ ρός, άδεντρο  μ έρoc - μ α δ ά ρ α . . . ) .

• γ) Χρ. Λ. ( . .  .PLEHE— JA<P LEH E — A <PLE H E N — I =  κοπριά, καί PLEHENOJ 
καί PLEHOJ =  κοπρίζω.. . ) .

82. Γ. Άναγν. ενθ. άν. '

83. » » » »

84.



«ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΣΤ ΙΑ »*-1

Π α ρ α θ ύ ρ ι α  (στά ), τοποθεσία Β.Α. τοΰ Μεγ. II. (Μπούναρης), απέ
ναντι άπό τις Άλατσιές. .

Π α ν ο υ ζ ώ ν α ρ ο υ (στού), στό Πανωζώναρο. Ζωνάρι Α. τοΰ Μ.Π. κάτω 
άπό τό Σκιζο6ούν\

Π τ ε ν ί σ ι ο υ (στού), στό Πτενίσιο. Ζωνάρι Α. τοΰ Μ.Π., κάτω άπό τό Πα- 
νίοζώναρο.

’ Ρ ο υ γ κ ο υ β ό  (στον), στό Ρουγκοδό. 01 πηγές καί ή γύρω περιοχή μέ τούς 
κήπους, Β. τοΰ Μεγ. Π.

Ρ ο υ μ ι ό 6 ρ ΰ σ’ (στ ’ ) , στή Ρίομιόβρυση. Ή  βρύση πίσω άπό τή Ραδό-
6ολη.

Ρ α δ ό 6 ο υ λ ’ (στ’ ) ,  στή Ραδόβολη. Μερικοί, όχι ντόπιοι, τή λένε έσφαλ-
μένα Ροδόβολη. ' ·

Είναι ή Β.Α. πλευρά τής Άστράκας.
’Απ’ έδώ περνάει ό δρόμος πού πηγαίνει πρός τή Δρακόλιμνη, Γκαμήλα, Τσε- 

πέλοβο.
Στόν αυχένα τής Ραδόβολης, ο Ε.Ο.Σ. στίς 20 ’ Ιουλίου 1966 έκανε τα έγκαί- 

νια τοΰ Καταφυγίου.
Τό έπισκεφθήκαμε στί ς20.8.66, είναι ένα υπέροχο Καταφύγιο μ’ δλες τις σύγ

χρονες άνέσεις κι’ εχει υψόμετρο 1.950 μ.

Ρ ο μ π ά λ ’ (στό), στό Ρομπόλι. Τοποθεσία.

Ρ ά ν τ ι ν α (στ’ ) , στή Ράντινα. Ζίονάρι πάνο) άπό τόν Κοΰπο.

Ρ ι ζ ί ν α (στ’ ), στή Ριζίνα. Μία άπό τις Ξηρόλιμνες. Πήρε τήν ονομασία 
αυτή άπό τό χορτάρι πού εχει τήν ϊδια ονομασία (είναι ενα είδος βούρλου), τό ό
ποιο πολύ φυτρώνει έκεΐ.

“ Σ  ι λ λ ά85 (στά ), στά Σελλά. Μεγάλη, καλλιεργήσιμη άκόμα καί σήμερα, πε
ριοχή, ή όποία άρχίζει άπό τόν "Αγιο Νικόλαο καί φθάνει α>ς τόν Τσέκνεβο.

8ί>. α ) Κ .Α .Μ . ενθ. άν. ( . . . Σ ? . .  S E L O  =  κοιμη, χο>ριουδάκι.. . ) .
β) Γιάννη Κ ορδά του : £νθ. άν. α. 489, 490. ( . . .Κ α ί τό  τοπωνύμιο αυτό (έννοεΐ τό  χ ω ρίο  
Σελίτσανη  τή ς επαρχίας Β όλ ου ), είναι σλαβικό S E L B C A N E — S E L B C E L O  =  χ ω ριό  ?ι 
από τό  S E L I =  αυχένας, διάσελο. "Ί σ ω ς  νά  ήταν τ ό  π αλαιότερο σλαβικό χω ριό  τή ς  πε
ριοχής αύτής. Καί οτή  Μ άνη υπάρχουν παρόμοια  τοπωνύμια Σ ελ ίτζα , Σ ελ ίν ιτζα , Σ ελ ίτσ α , 
κ α θ ώ ς καί στήν Έ λ α σ σ ώ ν α  τό  Σ ε λ ό . . . ) .  
γ) Ιΐροικ . άριθ. 7. νΑ λλοτε ήταν  Αμπέλια.
δ ) Ί λ ιά ς , Π . στ . 234. ί . . . Ζ ε ϋ  ϋνα Δ ω δ ω ν α ϊε  Π ελα σγικ έ , τηλύθι ναίω ν Δίοδοινης με- 
δέ(ον δυσχειμέρου’ βμψι δέ Σ ελ λ οί σοι ναίουσ’ ύποφήται άνιπτόποδες χ α μ α ι ε ΰ ν α ι , . 
ε)  Π . Κ αρο?άδου: «Τ ί έστίν ’Ή π ειρ ος έν τή 'Ισ τ ο ρ ία  τοΰ  Ε λληνικού  Γ ένου ς» , Ή π ειρ . 
Χ ρ . 192fi, σ. 201. ( . . . Ή  δέ κυριολεκτική έννοια τοΰ Σ ελ λ ός  φ αίνεται ου σα  ή αυτή χή 
τοΰ Έ λ λ η ν , "Ε λλοψ , "Ε λενος ήτοι λαμπ ρός, επιφανής, εύγενής (εκ  τή ς  ρ. σέλ , σέλα»:, 
σελήνη, Ε λ έν η . Λ α τ . S O L · . . . ) .



Σ h /ι it ο υ t  ο ιΛ (στού), στό Σΐκόποτα. Μία από τΙς τρεις συνοικίες τού 
Μεγ. Π. Πήρε τήν Λνομασία αύτή άπό τήν ομώνυμη βρύση πού ύπάρχει έκεΐ.

Σ τ ι5, φ ο υ τ ’ (ί ρ ύ σ’ (στ’ ), στού Στέφου τή βρύση*7. 'II βρύση καί ή 
μικρή. Ι̂ - τούς κήπους άλλοτε, περιοχή, πηγαίνοντας γιά τό Βίκο άπό τό Μεγ. II., 
μόλις περάσουμε τό Λάκκο.

Σ  τ ς> ο ύ γ κ η (στ’ ), στή Στρούγκα. 'II κοινοτική (του Μεγ. II.), στάνη 
(στρούγκα) πού ρΤναι στό βουνά.

Σ  ο υ ρ β ι. άΜ (στ*), στή Σουρβιά. Τοποθεσία στό Μ.ΙΙ. μέ πολλές σουρβιές. 
Άλλα καί. ίίπου ύπάρχουν σουρβιές, συνηθίζουν νά άνομάζουν τόν τύπον αύτόν 
«σουρβιά» ή «σουρβιές».

Σ τ ρ ο γ γ υ λ ή  (στ’ ), στή Στρογγυλή. Τοποθεσία στό Μεγ. Π., μετά τό 
εϊκάνισμα τής 'Αγίας Παρασκευής.

Σ  h ι α γ κ α γ κ ο ύ μ α (στ’ ), στή ΣΗιαγκαγκούμα. Τοποθεσία Β. τού Μεγ. 
Π., άπέναντι άπό τά Μπιλίσνοβα. Πολύ παληά καλλιεργούσαν τά λίγα χωράφια πού 
ύπήρχαν έκεΐ.

Σ  ι Λ η ρ ό β ρ υ σ’ (στ’ ), στή Σιδερόβρυση. 'Μ βρύση, ανεβαίνοντας πρός 
τύ Ραδάβολη.

Σ  h ι ά Λ ι α (στά ). Τοποθεσία στόιβουνό, στά σύνορα μέ τό ΒραΛέτο. Ά λ 
λα καί κάθε ίσιο μέρος λέγεται *σιάδ% ή στόν πληθ. «σιάδια».

Σ  h ι α δ α ρ ά κ * (στού), στό Σΐιιαδαράκι. Γενικά ίίπου ύπάρχει ?να ίσιο 
μέρος. *

Σ  ν. α σ μ ά δ’ (στού), στό Σκασμάδι, Μεγάλο άνοιγμα (χαράδρα), στό Βου
νά, πάνω άπό τόν Κούπο, ή όποία Οά σχηματίστηκε μετά άπό δυνατή ήφαιστειογενί'ι 
έκρηξιΜ. ’

Ηβ. Κ.Λ.Μ. ΡνΟ, Λν. ( . . . S O P O T  Ια/.,) =■ |«κ</ά ηχΐηπις βδατος. . , ) .
If άνω Λ/ιό τή (ϊουοη ίιπάοχπ έντοιχιπμ^νη πλάκα πτήν όποία Αναγράφονται τά έξής: 
ΧριπτοΛοόλου Γκέκη χοοηγοΰντος έν Η η  οωτηοίφ ΛΟΓΙΕ.

#7. Γ. Άναγν. Μ ), Λν. Μάλιστα Λναφί<>ρι τή βοόηη αυτή, ώς: Στέφους τ' βο^σ*.
Μ, ο.) Γ’ , Άναγν. Ι;νΟ, Λν.

|1) Γιάννη ΚοοΛάτου: ΐ»ν(). Λν, π, Γ»ΒΗ, ( , ,  , ’Ίπίος ατό μ^οος «ύτό (ίννοκΐ τή Μονή Σουςι 
βιας ίττήν έπαοχία Πόλου), νά ίιπήυχαν ηονοΜς (<ητ\ φυτολογία τλ Λέντςιο πουλιά 
(flORHTJS) λέγεται /ία). Στή Ζαγορά υπάρχουν καί τώοα που^Λιές v.«t ίσως καί π’ άλ
λα χίοοιά. Μπο^ιί ομ<·>ς τΑ μί^ος avxh νά λργόταν καί αουςιΛιά, Λπό τΑ ίτλαΛο - βουλγα· 
(/ΐν.A SIJKOV που ar\fud\n χλωμός, Σου(,·ί1»ά οΐ Μοΰλγας>οι λένρ. κλωνάρι xyavta;, ΛνΟι 
ημϊνο ((1λ. ΙΙολυΛ. ΙΙαπαχοιπτοΛοι'λου: Μυοτίλος ΆποπτολίΛης, «τλ ΆοχρΙον τοΰ Bya- 
κικοΰ λαογοαφικοΰ καί γλιοπαικοΓι Οηηιιχίιον, τ, ΙΛ' ( Iίΐ47— Η) , ο. 22. Εξάλλου ή πι·* 
</ιοχή πρός τύ κάτο> τής Σου</(Η<Ίς λ/γΐ'ται Λέπτιανη, πο?ι ολαΛικά Οά π«1 Λρντρο/ώτα- 
μος, ίίλα Λέ τά γυοω τοπ<»*νύμ<α rival σλαίίικά.. . ) .

ΗΗ«. Γ . Ά ν α γ ν . Μ ) , Λν, β) Κ ,Λ ,Μ . ΚνΟ. Λν. ( , , . Η Λ Ι )  =: φυτρία, Λμπρλοφυτ?(α καί SADI
καά S A D I P I  ζζ φιιτπ'κυ) λ. Ρουμ. καί Σ λ .

7!*. Γ. Ά ν α γ ν . ΡνΟ, Λν.



«Η Π Ε ΙΡ Ω Τ ΙΚ Η

Σ κ ι ζ ο υ β ο ύ ν ’ (στού), στό Σχιζοβο\*νι. Ζωνάρι, Α. τοΰ Μ.Π., απέναντι 
άπό τήν Άμαράϊδω.

Σ Η ι ό μ π ο υ ? .  1 (στ’ ) ,  στού Σΐιιόμπολου. Ζωνάρι πάνω άπό τόν Κοΰπο,
Ν.Α. τοΰ Μ.Π.

Σ  κ α π έ τ’ (στον), στό Σκαπέτο. Τοποθεσία βοσκήσιμη;

Σ κ ά λ α  (στ’ ) , στή Σκάλα. Ό  στενός δρόμος μέ τά λίγα σκαλοπάτια καί ή 
μικρή γύρω περιοχή, κατάφυτη άπό άμπέλια άλλοτε, μετά τή Στρογγυλή90.

Τ ο ί χ ο υ  (στού), στόν Τοίχο. Βοσκήσιμη περιοχή Δ. τοΰ Μεγ. Π. στά σύ
νορα μέ τήν Κ?.ειδονιά6ιστα.

Τ  έ ν τ ι ς (σ τ 'ς ), στίς Τέντες. Μικρά όμαλά μέρη στήν απόκρημνη περιο
χή τοΰ Βουνοΰ, πίσω άπό τό Λάπατο, τά όποια άπό μακρυά δταν τά βλέπεις, φαί 
νονται πράγματι σάν νάναι τεντες απλωμένες.

Τ σ έ κ ν ι β ο υ  (στού), στον Τσέκνιβο. Βοσκήσιμη περιοχή Ν. τοΰ Μ.Π., 
μετά άπό τά Σελλά.

Τ σ έ τ ο υ (στού), στόν Τσέτο, οί μικρές πηγές καί τά κηπάκια γύρω, κά 
τω άπό.τή Μποι>ναρη.

Τ ρ ι κ ο υ κ κ ι έ ς  (στ’ς ) , στίς Τρικοκκιές. Τοποθεσία, καλλιεργήσιμη άλ
λοτε, μετά τά ΓΓγάδια.

Τ σ ι ο ύ π η  τ ά  ρ ά δ ι ά  (στού), στοΰ Τσιούπη(;) τά ράδιά. Τοποθε
σία Ν.Δ. τοΰ Μεγ. Π.

Τ σ έ ρ 6 α91 (στά ). Ή  Ν. πλευρά τοΰ λόφου τοΰ Ά ί  - Λιά, ή όποία μέχρι 
τά τελευταία χρόνια ήταν κατάφυτη άπό αμπέλια καί πολλά όπωροφόρα δέντρα 
Σήμερα τά πάντα είναι χέρσα. .

Τ σ α π ί  σ μ α τ α  (στά ). Μικρή περιοχή Β . τοΰ Μ.Π., καλλιεργήσιμη άλ
λοτε.

Τ  σ ι ο ύ κ α92 (στ’ ) , στήν Τσιούκα. Ή  τ)*ηλότερη κορυφή τοΰ Β.Δ. μέρους
τοΰ βουνοΰ Κοι'λα, στά σύνορα μέ τήν Κλειδονιάβιστα.

Τ  ζ ι ο υ ν τ ί λ α (στ’ ) ,  στή Τζιοντίλα. Μεγάλη περιοχή, καλλιεργήσιμη άλ

90. Γ. Άναγν. £νθ. άν.
91. Χρ. Ρεμ«λη, £νθ. Αν. σ. 277, 278. ( . . .Τσέρεδο,  τό" περιοχή Ν.Δ. τοΰ χο>ρίο\> Πλάδα- 

λης, άπέχουοα τοΰ χωρίου μίαν Λραν. Χρησιμοποιείται ώς βοίδολε(6αδον, 8χει δμως καί 
μιχράς δρΰς (τσέρο =  στενόφυλλος δρνς λ. σλαδ., όπόθεν καί ή όνομασία. . . ) .

92. Κ.Δ.Μ. ?νθ. άν. (CIUC =  κορυφή (Ρ ο υ μ .) .



λοτε, στό Βουνό. Σήμερα τελείως ανενόχλητα βόσκουν τά πρόβατα τών Βλάχων.
Έ δώ , κατά τόν Λαμπρίδη93, ήταν τό έρημωθέν χωρίον Τσονδήλα.

Τ ρ ά φ  ο υ (στού), στόν Τράφο. Ή  βρύση καί ή άλλοτε καλλιεργήσιμη γύ
ρω περιοχή, άνεβαίνοντας πρός τή Ραδόβολη, μετά τις Άντάλκις.

Τ ζ ι ο υ β α ΐ ά ν ν ’ τ ’ ρ ά χ ’ (στού), στοΰ Τιοβογιάννη(;) τή ράχη 
Τοποθεσία Β.Δ. τοΰ Μεγ. II. Είναι η ράχη, ή όποία άρχίζει άπό τις Νυφίτσες και 
τελειώνει στόν Ά ϊ  - Τρύφωνα.

Τ ο υ ρ ν ο υ β ό  (στού), στό Τουρνοβό. Καλλιεργήσιμη άλλοτε περιοχή, στά 
σύνορα μέ τήν Κλειδονιαβίστα, Β.Λ. τοΰ Μεγ. Π. Έδώ, αναφέρει ό Λαμπρίδης'4, % 
ήταν τό χωριό Τουρνοβό. . |

Τ  σ έ ρ ο υ (στούν), στόν Τσέοο. Τοποθεσία, μετά τά Σελλά, πρός τόν Πο· 
τσιώνο, δπου υπάρχουν δυό - τρεις τσέροι. Ό  τσέρος είναι ενα είδος δρυός (δέν
δρου), τοΰ όποιου ό καρπός (βελανίδι), τρώγονταν, δπως τό κάστανο.

Τ ζ ι έ λ ’95 (στ’ ), στή (ή στοΰ) Τζιέλη. Τοποθεσία κάτω άπό τή Μπούναρη,
δπου καί ό ομώνυμος λάκκος) (ού λάκκους τ'ς Τζιέλ’ς).

Τ σ h ι έ χ (στ’ ) ,  στοΰ Τσίιιέχ. Ή  δυτική πλευρά τοΰ Ανήλιου, πάνω άπό τά 
Πηγάδια.

X  α λ κ α ρ ι ά (στ’ ), στή Χαλκαριά. Ό  μικρός λάκκος μεταξύ τής συνοι
κίας ’Ανήλιο καί τής θέσεως Παναγία (Παναϊές).

X  α λ ί κ (στού), στό Χαλίκι. Μικρή περιοχή στό Λάκκο.

X  ο ύ χ λ α κ α97 (στού), στό Χούχλακα. Μεγάλη πηγή στό Βουνό, Β. τοΰ 
Μεγ. Π. ’Απ’ έδώ τό χωριό τό 1954 ( ; )  π ή ο? τό νερό καί εφτιασε τό μεγάλο άρδευ- 
τικό - ύδρευτικό εργο. |

, , , , , * < , , , ίX  ο ύ ν’ (στ’ ) , στή Χούνη. Μέ τήν όνομασία αύτή υπάρχουν πολλές χαρά
δρες στό Βουνό.

«ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ»

if

“V-r-
Χ ά τ ζ η ν α ς  (στ ’ ), στής Χάτζηνας. Ή  πλάγια απέναντι άπό τό Ρογκοβό, 

άνήκει στό Μ.Π. ||

Φ τ ι λ ι ά δ ι α (στά ). Ή  περιοχή πάνω άπό τήν Στρογγυλή, κατάφυτη άλ
λοτε άπό άμπέλια καί όπωροφόρα δέντρα. Πήρε τήν όνομασία άπό τοΰ δτι έδώ φυ
τρώνουν πολλά φτελιάδια (πτελέαι).

93. Έ ν θ . άν. σ. 3, εκδ. 1889.

94. “Ενθ. άν. σ. 3, εκδ. 1889.
95. θίομ. ενθ. άν. α. 789. ( . . . Ά λ 6 .  τσιελ  - κλε).

96. Γ. Ά ν α γ ν . ενθ. άν.
97. Γ. Άναγν. ενθ. άν.

ψ·.



Φ ο υ ρ τ ο υ ν ά τ ’ κ α  (στά ). Ή  κτηματική περιουσία ή όποία ανήκει στήν 
οικογένεια Φουρτούνη ή Φουρτουνοπούλου.

Φ ρ α ν τ ζ ή (στ’ ) ,  στοΰ Φραντζή. Ό  λόφος απέναντι άπό τόν Τράφο, ανε
βαίνοντας πρός τή Ραδόβολη.

Φ α ρ μ ά κ ’ τ ’ σ κ ά λ α  (στ’ ) , στόυ Φαρμάκη τή σκάλα. Δυσκολοπέρα- 
στο μονοπάτι στό Βουνό, πίσω άπό τόν Μπάλιζιο.

Ψ * λ ά Κ ο υ κ ο ύ λ ι α 95 (στά ). 01 δυό χμιλοΓ καί μονοκόματοΐ βράχοι 
.(κουκούλια), κάτω άπό τό Κόκκινο Λ ’θάρ’ . " "  '

98. α) Γ . Ά ν α γ ν . ενθ. άν. β )  Xc»· I . Σιούλη Ινθ . άν ., Τοπω νυμία διδομένη  άποκλειστικώς 
είς βρα χ ώ δεις  περίοπτους θέσεις. Ή  λ ίξ ις  Εχει π ρός τό  βυξ. Κ ουκούλα καί τ ό  νεοελλ . 
Κ ατσιούλα.



ΣΠΥΡ. Γ. ΜΟΥΣΕΛΙΜΗ

ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ ΤΗΣ ΛΑΚΚΑΣ ΣΟΥΛΙΟΥ

(Φροσύνης, Κουκουλιων, Αύλοτόπου, Τσαγγαρίου, Μαμάκου, 
Παπαζαφείρι, Ζαβροϋχου, Σουλίου, Σαμονίβας, Κιάφας και

Άβαρίκου - Μπενούκα)

Καλούδειο Βραβείο 
τής ’Ηπειρωτικής Εταιρείας 

1 9  7 5

Α Ν Τ Ι Π ΡΟ Λ Ο ΓΟ Υ

Ή  ολη εργασία (τών τοπωνυμίων) είναι ευσυνείδητος. Ή  κατάταξις τής 
υλης άρκετά επιτυχής. Προσάγει άρκετά στοιχεία χρήσιμα διά τήν ιστορίαν τής 
περιοχής και αρκετόν ύλικόν πρός έπεξεργασίαν ύπό τής επιστήμης τής άσχο- 
λουμένης μέ τήν προέλευσιν και έτυμσλογίαν τών τοπωνυμίων. Ε ντός αυτών 
κρύπτεται ή ιστορία.

( Ό  συγγραφ εύς) βρίσκει τήν εύκαιρίαν να μας πή πολλά περιστατικά 
συνδεδεμένα επίσης μ' αύτά και σχεδόν ξαναζεί κανείς μαζί του τήν ιστορίαν 
του Σουλίου καθώς ονοματίζονται κιάφες, κλεισούρες, διάρραχα, φρυδόρραχα 
τών αύστηρών Σουλιωτικών βουνών. Αίφνιδιάζεται ό αναγνώστης μέ τήν πιστή 
απεικόνιση τοϋ εδάφους και μέ τά ευρήματα τοϋ τοπικού γλωσσικού ιδιώματος 
τοϋ όποίου είναι άριστος γνώστης, δοσμένα δλα μέ περισσή τέχνη.

Είναι τά καλλίτερα τοπωνυμικά πού έχουν γραφτή γιά τόν Ηπειρωτικό 
χώρο.

("Από τήν εκθεση της: κοιτικής επιτροπής) 

Γ Ε Ω Γ Ρ Α Φ ΙΚ Η  Π Ε Ρ ΙΓ Ρ Α Φ Η  Κ Α Ι ΙΣ Τ Ο Ρ ΙΚ Η  Π ΕΡ ΙΛ Η Ψ Η

Λάκκα καλείται ό τόπος πού βρίσκεται ανάμεσα δυό βουνών, καί Λάκκα Σου
λίου, της οποίας τά τοπωνύμια συγκεντρώνονται στήν παρούσα συλλογή, Ονομάζεται 
ή περιοχή μεταξύ τής ανατολικής και δυτικής οροσειράς τών, σέ σχήμα Γερμανικού 
πετάλου, Σουλκοτκιών βουνών, τής Βριτζάχας, Γκούρας, Φλάμπουρου ανατολικά, και 
του Κουρύλα (Παραβουνίου) δυτικά, διαχωριζόμενη κατά μήκος, Β. πρός Ν. διά του 
Τσαγγαριώτικου χειμάρρου σέ δυό μέρη. Και σέ μέν τήν ανατολική πλευρά απλώ
νονται σήμερα τά χωριά Φροσύνη, Κουκουλιοί, Λύλότοπος, Τσαγγάρι καί Σαμονίβα 
καθώς καί τό συνοικιζόμενο Σούλι άπό 8— 10 σπίτια κτηνοτροφών, στή δυτική δέ 
3— 4 σπίτια τών Τσιπαίων κτηνοτρόφων άπό τό Τσαγγάρι, στή θέση Λακκιά - Ντέρι.

’Από Β. το βουνό Κάντας, στήν κορυφή του όποίου υπάρχει άναβρυστικό πηγάδι, 
ενώνει τίς δυό όροσειρές.

Στό βορειότερο μέρος τής περιοχής, άνάμεσα τών χωριών Φροσύνης, Κουκου- 
λιών, Αύλοτόπου καί Τσαγγαρίου υψώνεται 6 Κορέτος, χαμηλό κακοτράχαλο βουνό, 
του όποίου ή ψηλότερη κορυφή φέρει τ’ ονομα Κατελάνος, στό μέσο διάφοροι λόφοι



καί νοτιώτερα ή Ράχη τοΰ Ά η  - Δονάτου πού φράζει δυτικά τό κύριο Σούλι. Τό νό
τιο άκρο τής ράχης καταλήγει σέ γκρεμό έπι τοΰ όποιου έγειρεται τό φρούριο τοΰ 
Κουγκιοΰ καί δ ίντός αύτοΰ ναός τής \\γ. ΙΙαρασκευής.

Νότια μεριά ή μοναδική ποριά πού ανοίγεται άνάμεσα τών δυό όροσειρών όδηγεΐ 
στό Φανάρι καί τή Λάκκα τοΰ Μπότσαρη, άπ’ δπου προμηθεύονταν τρόφιμα οί Σου
λιώτες, φράζεται μέ τά Βορίλια, χαμηλού βουνού άπεναντι, στοΰ όποιου τά πόδια δι
έρχεται φυσομανώντας 6 Αχέροντας (Μαυροπόταμος) .

Τό έδαφος πετρώδικο σύγκειται άπό άσβεστολιθικά στρώματα καί συμπαγείς 
βράχους, τσινιά, στούφους καί σκυρόλιθους (σπελολίθαρα) καί άργειλοειδή κοκκινο
χώματα.

Οί πλαγιές το')ν βουνών, τής μέν ανατολικής οροσειράς καλύπτονται άπό κέδρα 
κΓ έλατα και ξεροπλατάνια, τής οέ δυτικής άπό δρύες καί λευκόφλουδες κουμαριές 
(μπλετσοκουμαριές). Χαμηλότερα απλώνεται ή ζώνη τών άργιάδων πριναριών καί 
ζελενιών, άκολουθάει ή ζώνη τής άσφάκας καί πιο κάτο>, νότια μεριά, σ’ -άπάνεμες 
λακκιές φουντώνουν οί φιλύρες (λουίκες) καί οί μυρτιές.

Στίς άκάλυπτες έκτάσεις φύεται ή ρίγανη, τό βουνήσιο τσάϊ, ή θρούμπη, δ πλα- 
6ός, το φασκόμηλο (άσφακίδι) . ή καβαλαοιά. ό άγριόβικος, ή άγριόβριζα, ό σπλώ- 
νος, ή πρωτομαντίλα, τό τριφύλλι, το κυκλάμενο.

Τά λίγα χιοράφια καλλιεργούνται μέ στάρι, βρίζα, κριθάρι, ρεβίθια, κουκκιά καί 
φακές. Οί φακές τών Κουκουλιών ήταν περιζήτητες γιά τή νοστιμάδα καί τόν γρήγο
ρο βρασμό τους.

Στά περιβόλια φύεται ή καρυδιά, ή συκιά, ή κερασιά, ή άχλαδιά, ή κρανιά μέ 
τόν καρπό τής όποιας γίνεται τό εύγευστο κρανόζουμο σπιτήσιο ποτό πού άνακατε- 
μένο μέ μέλι πίνουν γιά τόνωση οί άδυνατισμένες άπό τόν τοκετό λεχώνες.

Λύκοι, Αγριόχοιροι, άλουπές, τσακάλια, άσβοι, ζαρκάδια καί λαγοί στά δάση, 
βουνήσιες πέρδικες στίς πλαγιές, κοσύβια, γομαρότσωνοι, τσώνια, άγριοπερίστερα 
στούς άγρούς. Τό χειμιόνα σμήνη άπό φάσες περιφέρονται στά δάση τών άργιάδων.

★

Ί ί  ’Ήπειρος στά παλιά προχριστιανικά χρόνια, άν καί άγονος, ήταν πολυάν
θρωπη καί πυκνοκατοικημένη. Δέν υπήρχε χώρος άκατοίκητος καί σπιθαμή γής Α
καλλιέργητη. Τοΰτο έκτός δτι είναι ίστορικώς αποδεδειγμένο, βεβαιώνεται καί έπι- 
σφραγίζεται κι’ άπό τά χαλάσματα άρχαιων όχυρωμένίον θέσεων καί άτειχίστων οι
κισμών καί τούς άναλημματικούς ξερότοιχους (πεζούλια) χωραφιών πού συναντοΰν- 
ται στίς πλαγιές τών βουνών καί στά σημερινά δάση, άλλά κι’ άπό τά τοπωνύμια πού 
είναι τ’ άνεξίτηλα άποτυπώματα καί οί τ<οροί έπι τοΰ έδάφους τής ίστορίας τών λαών 
πού Ιχουν περάσει, φοηογραφικοί φακοί έπι τών δποίων άπεικονίζεται τό παρελθόν.

Δυό κάστρα είχαν άνεγερθεΐ κατά τήν κλασσική έποχή στή Λάκκα τοΰ Σουλίου 
γιά τήν άσφάλεια τοΰ πληθυσμοΰ καί τήν καταφυγή του σ’ ώρα άνάγκης, τά «Έλλέ- 
νικα» καί τό «Καστρί». Λείψανα δέ άτειχίστων οικισμών άπεκαλύφθησαν στήν άνα- 
τολική πλαγιά τοΰ λόφου τοΰ Κουγκιοΰ, στήν Ά η  - Μαρίνα τοΰ Μαμάκου, στήν το
ποθεσία «Λύλότοπος» κοντά στίς Κουκουλιούς, εντός τής Φροσύνης κι' άλλοΰ, δπου 
βρέθηκαν πήλινα Αγγεία, μεγάλα πιθάρια, μικροί κώνοι χρησιμοποιούμενοι στή λα
τρεία καί τήν υφαντική καί κιβωτιόσχημοι τάφοι πού περιείχαν σιδερένια μαχαιρί
δια καί σαίτες.

Ά π ό τή Ρωμαϊκή καταστροφή τοΰ Η>7 π.Χ. δέν ξέφυγε ούτε ή Λάκκα Σουλιοΰ. 
Γλύτωσαν μόνο δσοι τήν ώρα τής σύλληψης (10 πρωϊνή) «Ελαχαν στήν ύπαιθρο, στούς 
άγρούς καί τις στάνες. Λύτοί, άφοΰ πέρασε ή μπόρα, έζησαν μέ τό φόβο πάντα στήν 
καρδιά μέσα στίς σπηλιές καί τά λόγγα ώσπου έπήλθε κάποια ήρεμία κι’ άσφάλεια 
ζίοής καί συγκεντρώθηκαν σέ καλύβες. Βραδύτερα, στά Βυζαντινά χρόνια, άπετέλε-



σαν μικρά χωριά άπό ο— 10 σπίτια ξερότοιχα χωμένα στή γή, δπως τά: Καρδαράς, 
Μάζια, Μπογδάνο, Μαρκόπουλο, Ααγγιώτες.

Μετοικήσεις, λοιμοί κι’ άφανισμοί ελάττωναν κάθε τόσο τόν πληθυσμό τοΰ κάθε 
χωριοΰ. Δέν άρεγε ενας καλλιεργητής στόν αφέντη; τόν έδιωχνε και στή θέση του 
Iφέρνε άλλο ραγιά κι’ ό διωγμένος έτρεχε νά βρει καινούργιον άφέντη.

«Δίδεται τό παρόν μας αποδεικτικόν τής θυγατέρας τοΰ ποτέ Άθανάση Παπά
- Γιώτη, χωριανής μας δπου ήταν εις Κορφούς. .

«Δίνομε τή μαρτυρία τοΰ Βελή - αγά διά τόν Γεώργη Κυάμο δπου τόν ήφεραν 
οί αγάδες άπό τό ΤΙόποβο. . . » .

άναφέρουν επίσημα έγγραφα τών μουχταραζάδων τοΰ Τσαγγαρίου, τό 1861.
Στό Τσαγγάρι Ακούεται οικογενειακό τοπωνύμιο «Γκουλιούμη», χοιρις νά υπάρ

χει τέτοια οικογένεια, ενώ σο>ζεται στή Φροσύνη Απ’ οπου μετοίκησε (1944) στό χω
ριό Καμίνι. Επίσης στή Φροσύνη τοπωνύμιο «Καρά» χωρίς οικογένεια, ένώ τέτοια 
διατηρείται στό Ζωτικό. Ταυτομοίως στόν Αύλότοπο «Ντρίτσου» χωρίς νά υπάρχει ο
μώνυμη οικογένεια, ένώ σώζεται στή Φροσύνη, κ.ά.

Τόσο ήταν το θανατικό άπό τις επιδημίες, πού οί κάτοικοι έγκατέλειπαν τά χω
ριά τους καί κατάφευγαν στά βουνά. Δέν πρόφταιναν οί ζωντανοί νά-θάφτουν τούς Α
ποθαμένους καί τούς Ιρριχναν στά χαντάκια σβαρίζοντάς τους σάν ψοφίμια.

Ά π ό  τή χολέρα ποοσβάλθηκαν καί τά Σουλιωτοχώρια κι’ οί κάτοικοι, δσοι Α- 
πόμειναν άπό τό δρεπάνι τοΰ χάρου, έγκατέλειψαν τά χωριά τους καί έγκατα στήθηκαν 
σέ γειτονικά μέρη.

«181G αφοτις ηρθε το μολεμα στι παραμυθία ηγουν η πανουκλε κε πεθαναν χι
λιάδες 2700 ητι διο ευτακοοι γεναριος 16 εος τον θεριτι 22 εφυγε».

σημειώνεται σέ έ ξώφυλλο παλιοΰ εύαγγελίου τής Γκρίκας τοΰ 1793.
Έ τσι αιτία τής χολέρας συνοικίστηκαν τά χωριά: Φροσύνη άπό κατοίκους τών 

χωριών Καροαρά και Μάζια, Κουκουλιοι τοΰ Μπογοάνου, Αύλότοπος τών Λαγγιώ- 
των καί Τσαγγάρι τοΰ Μαρκόπουλου.

Περί τά τέλη τοΰ 15ου αιώνα καί τις αρχές τοΰ 16ου πολλοί μή υπομένοντας τή 
σκλαβιά έγκατέλειπαν τά σπίτια τους καί κατέφευγαν στά βουνά. Έ τσι επάνω στά 
κακοτόπια τοΰ Σουλιοΰ σχηματίσθηκαν άπό Αρβανίτες φυγάδες κι’ άλλους Από τις 
γύρω περιοχές τά χωριά: Σούλι, Σαμονίβα. Κιάφα, Άβαρίκος μέ τό συνοικισμό Μπε- 
νούκα, Ζαβροΰχο. Παπαζαφείρι καί Μαμάκο.

Τά δυο τελευταία χωριά έπειδή ή σαν ευπρόσβλητα Απο τον έχθρό, στήν Αρχη 
τών Σουλιωτικών Αγώνων, Ιγκατελείφθησαν καί συσσωματώθηκαν στό Σούλι1.

Άσίγητοι ήσαν οί Αγώνες τών Σουλιωτών κατά τών Τούρκων καί ίδίιος τοΰ Ά - 
λή - Πασά τών Γιανίννων. Στό τέλος όμως καταβάλλονται κι’ ό Ά λής γίνεται κύριος 
τοΰ Σουλίου (1803) .

1 ι ,  | «  « » *  ri  ·* «  λ  » ν  ί ι » Ν '  tΑμέσως με την φευγάλά των Σου/.ιωτων ραςει φρουρές και στα ουο καστρα, 
Κιάφας καί Κουγκιοΰ καί έγκατασταίνει μέσα στο κύριο Σούλι τουρκαρβανίτες Α’.ά- 
πηδες, μέ τις οίκογένειές τους, από το Ζουλιάτι τής Αρβανιτιάς, Από τούς όποιους 
1700 ήσαν άντρες τοΰ ντουφεκιού. Δέν έπιτρέπει δέ σέ κανένα άλλον, ντόπιο ή ςένο 
νά κατοικήσει στό Σούλι, πλήν μιάς οίκογενείας τοΰ έκ Δερβιζιάνων Νάστου Τόκα πού

1. Τό πολίτευμα τήν Σ οΐ'λιι>·τών ήταν σπαρτιατικό. Διοικούσαν οί άρχηγοί τών πατριών 
(ιλαρών). Δέν έςασκοΰσαν οΰδέν επάγγελμα. τΗσαν ισόβιοι στρατιώτες τής πατρίδας. 
Γιά τή σνντήρηση τον; είσπραζαν ([όρο προστασίας σέ γεωργικά προϊόντα άπό τά χωριά 
Φαναρίον, Λάκχας Μπότσαρη ναι παρεκείτερα.



έγκατασταίνεται στή Σαμονίβα γιά τήν παρασκευή του άρτου τής φρουράς τοΰ κά
στρου τής Κιάφας2.

Τόν άρτο τής φρουράς τού κάστρου τοΰ Κουγκιοΰ παρεσκεύαζε ή ίδια ή φρουρά 
όπως άποδείχτ·^κε τοΰτο κΓ άπό τόν φούρνο πού βρέθηκε έντός αύτοΰ κατά τίς άνα- 
σκαφές το 1902 άπό τον έπιμελητή άρχαιοτήτο>ν Θεσπροηίας.

Ή φρουρά τοΰ κάστρου τής Κιάφας παρέμεινε καί μετά τήν πτώση τοΰ Ά λή  ώς 
τό 1909, τοΰ δέ Κουγκιοΰ καταργήθηκε μετά παραμονήν 60 περίπου έτών.

Οί Ζουλιάτες τοΰρκοι κάθισαν στό Σούλι 17 όλόκληρα χρόνια. ΤΗρθαν τό 1804 
κΓ έφυγαν τό 1821 κατόπι συμμαχίας τοΰ Ά λή  μέ τούς Σουλιώτες.

Οί έγκαταλειμμένες αγροτικές έκτάσεις τών Σουλιιοτών μετά τών έρειπίων κα- 
τελήφθησαν άπό τό τουρκικό δημόσιο καί, κατανεμημένες σέ βοσκολίβαδα, ένοικιάζον- 
ταν σέ ΙΙοποβίτες κτηνοτρόφους. ΤΙίσαν δέ τοΰτα τά παρακάτω:

Βερπάτι, Κουλούρια, Μαμάκο, Λακκιά Ντέρι, Παπαζαφείρι, Τσαγγαράκι, Συ
κιά, Μπαγανέσια, Γκέλι, Ζαβροΰχο, Κάτο) Σιοΰρος, νΛνω Σιοΰρος, Κάτω Κούγκι, 
Άνω Κούγκι, Άρδαλίνα, Άβαρίκος, Μπενούκα καί Συκιά Σερζιανών, χειμερινά. Τά 
οέ Φλάμπουρο, Μούργκα, Λιανό, ΙΙέρα Γκούρα, Δώθε Γκούρα, Καστανιά, Κοπανισ- 
σούλα, Κοπάνισσα, Λιβάδι καί Βριτζάχα, θερινά.

Ή  τέτοια διάθεση τών λιβαδιών συνεχίστηκε κΓ άπό τό Ελληνικό κράτος στό 
όποιο περιήλθαν μετά τό 1913, ώ : τό 1930, δπότε παραχυφήθηκαν σέ Σκαπετινούς 
κτηνοτρόφους ώς κτηνοτροφικοί κλήροι. .

«ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ»·

Οί κάτοικοι τής Λάκκας Σουλίου πού Ονομάζονται καί Σκαπετινοί κι’ ή περιοχή 
Σκάπετδι (σκάπετο — ό άπεκεΐθε τόπος, σλαβ.) κι* άπό τούς βλάχους κΓ άρβανίτες 
Γκραΐκοι, ήσαν “Ελληνες καί όμιλοΰσαν τήν Ελληνική γλώσσα άπό τήν έποχή τοϋ 
Τρωικού πολέμου (1200 π.Χ.) καί πέρ’ άκόμα. Κράτησαν καί κρατάν άναλλοίωτα 
όλα τά ήθη κΓ έθιμα καί πνευματικά χαρίσματα τών άρχαίων. Στήν όμιλία τους 
σπινθηροβολούν πολλές αρχαίες λέξεις καί φράσεις, όπως: τάν ’πί τάς (τό άποφασι- 
σμένο) , τάτας =  πατέρας, Καλαρότρυπα =  τρύπα τής κάλαρης (τοπωνύμιο), κιο- 
νι, Έλλένικα (τοπωνύμια), Σεραφύλλι, Λιναράκια (τοπωνύμια), Βλίτυρι (τοπωνύ
μιο) κΓ άλλα, κΓ έχουν τήν Ελληνική σωματική διάπλαση καί γνήσια Ιωνική γλιοσ- 
σική προφορά (μουλάρι, όχι μ’λάρ’ , λιθάρι, όχι λ’θάρ’ , άλλά καί τοΰν άντροΰν άντί 
τών άντρών) .

Τά χωριά πού παρίμειναν καί δέν ακολούθησαν τούς άλλους Σουλιώτες έτέθη- 
σαν υπό τήν προστασία τών αγάδων καί τά μέν Φροσύνη καί Τσαγγάρι πού είχαν 
συνάψει άδελφική συμφωνία μέ τούς έμπολέμους Σουλιώτες (16 Φεβρ. 1822) συνέ
χισαν τήν καταβολή γεωμόρου στους ΙΙρονιάτες τής Παραμυθίας το Εν τρίτο τής πα
ραγωγής, τά δέ Κουκουλιοί καί Λύλότοπος κατελήφθησαν άπό τό Σουλτάνο, παρά 
τοΰ όποιου ένοικιάσθησαν, κατ’ έςακολούθηση, στό Χουσέν - Πασά Ντίνο τής Πρέβε
ζας πού είχε γυναίκα χριστιανή, τήν Κατερίνα, θυγατέρα τοΰ Λαμπρακούλη άπό τήν 
ΙΙρέβεζα καταβάλλοντας κατ’ έτος 24% τών προϊόντων έναντι τοΰ ένοικίου πού έδινε 
τούτος (βεργί καί μουατζέλι) στό Σουλτάνο.

Τά δέ άλλα εφτά Σουλιωτοχώρια, πρό τής καταστροφής τους, Σούλι, Σαμονίβα, 
Κιάφα, Άβαρίκος, Ζαβροΰχο, Παπαζαφείρι καί Μαμάκο, όχι μόνο δέν πλήρο>ναν ού- 
δένα φόρο στούς τούρκους, άλλά, τό Ιναντίο, υποχρέωναν τά χωριά τοΰ ΦαναριοΟ καί

Ά π ό  τ ά  σπίτια τώ ν  κακιπτοκμμίνοιν Σ ουλιοιτοχορίοιν , τώ ν  μέν Σουλίου , Σ α μ ο ν ίβ α ς , 
Κ ιάφ ας κι’ Ά βα ρ ίκ ο υ , ηηαν ά σβ εστόχ τιστα , τώ ν  hr Μ αμάκου, ΓΙαπαξαφρίρι καί Ζ αβρού - 
χου ξερότοιχα.
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της Λάκκας Μπότσαρη κΓ άλλα παρεκείτερα καί κατέβαλλαν α’ αύτούς φόρο προσ
τασίας.

Ξένοι λαοί, Ρωμαίοι. Φράγκοι, Βλάχοι, Σλάβοι, ’Αρβανίτες, Τούρκοι, πού στά
θμεψαν εδώ γιά κάμποσο καιρό, άντί ν’  αλλάξουν τόν Ελληνικό χαρακτήρα τών κα
τοίκων, άφομοιώθηκαν μ’ αύτούς. "Ό,τι δικό τους Ιφερναν ·ιαζί τους ή δύναμη τής 
Ελληνικής φυλής τών ντόπιων, τό άποςένωσε, τό εξαφάνισε και μόνο Ιμειναν Ιχνη 
τής διέλευσής τους διάφορα τοπωνύμια στήν ύπαιθρο, γιατί ολοι τους διήγαν β(ο ά- 
γροτικό, τά ονόματα τών αιγοπροβάτων καί τών σκευών τής στάνης, μερικές λέξεις του 
έπαγγέλματός των καί οί ενδυμασίες τών γυναικών, μακρύ βαμπακερό άσπρο ρουτί μέ 
σειράοια κΓ άκροκεντίδια καί μάλλινο κολοβό σεγκούνι, δμοια μέ τών χωρικών Κα
στοριάς καί Φλώρινας. Οί ντόπιοι Ιμειναν Έλληνες «ψυχή τε καί σώματι» καί παρα
μένουν βσο τό Ελληνικό χώμα καί ό Ελληνικός ούρανός μένουν άμετάβλητα. Ό σοι 
μπαμπάδες καί μαμάδες έμφανισθοϋν τό γλυκό ονομα τοϋ πατέρα καί τής μάνας δέ 
θά πάψει νά προφέρεται άπό τό στόμα τών παιδιών μας, καί δσοι μακρυμάλληδες καί 
γυμνόσαρκες βγουν στό παζάρι, ομοιότυπα ξόανα ξένων άρρωστημένων κοινωνικών 
όδευομένων πρός τό σταΰλο τών αλόγων ζώων, το Ελληνικό σπίτι δέ θά σταματήσει 
νά μαζεύει τά μέλη τής οικογένειας γύρω τήν οικογενειακή έστία δποος ή κλώσσα τά 
πουλιά, νά τά ζεσταίνει καί νά τά φυλάει άπό τά γεράκια, καί τό ρόδο τής οικογενει
ακής τιμής, τό Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό γνώοισμα τής Έλληνίδας Πηνελόπης, που 
δέν έκτιμιέται μ’ δλους τούς θησαυρούς του κόσμου, νά τό στολίζει, «νυν καί αεί καί 
είς τούς αιώνας». .

«Προχθές τούρκοι στρατιώτες στό χ coo ιό Ταύρον τής Καρπασίας (Κύπρου) 
προσπάθησαν νά βιάσουν ΙΤέτώα. Έκεινη άντιστάθηκε κι’ οί Τούρκοι τή σκότωσαν 
γαζώνοντάς την μέ ριπές αιητομάτοη^.

Ο Ν Ο Μ ΑΤΑ  Σ Ο ΥΛ ΙΩ ΤΩ Ν  Κ Α Ι Σ Ο Υ Λ ΙΩ Τ ΙΣ Σ Ω Ν

Τά συνηθέστερα ονόματα πού δίνονται κατά τή βάφτιση στούς Σουλιώτες καί 
στίς Σουλιώτισσες, είναι τούτα :

Ά  ρ σ ε ν ι κ ά:
(άπό το ’ Αθανάσιος) Θανάσης. Χάσιος, Χάσης.
(άπό τό ’Αναστάσιος) Χαστάσης, Χάστος, Τάσιος, Τάσης.
(άπό τό Γεώργιος) Γιώργος, Γιωογάκης. Γιώρης. Γάκης, Γούλας.
(άπό τό Λημήτριος) Δημήτρης, Μήτρος. Μήτσιος, Μήτσης.
(άπό τό Εύάγγελος) Βαγγέλης. Γκέλης.
(άπό τό Ήλίας) Λύγιας.
(άπό τό Θεόδωρος) Θόδωρο:. θο)δ?·»οής. Σιώζιος.
(άπό το ’ Ιωάννης) Γιάννης, Χακος, Γιαννάκης, Χούσιας.
(άπό τό Κωνσταντίνος) Κωσταντής, Χτίνος, Κώτσιος, Κώστας.
(άπό τό Νικόλαος) Χικόλας, Χίκος, Κόλιας, Χικολός, Κολιός.
(άπό τό Παναγιώτης) Πάνος. Γιώτης.
(άπό το Σπυρίδων) Σπϋοος. Πήλιος.
(άπό τό Σταύρος) Τσιάοος.
(άπό τό Χαράλαμπος) Λάμποος, Μπούσης κΓ 
(άπό τό Χριστός) Χρήστος, Κίτσιος. 

θ η λ υ κ ά :
(άπό τό Αίκατερίνα) Ρίνα, Κατέρω.



(άπό τό Αναστασία) Τάσο».
(άπό τό Βασιλική) Βασίλω, Βάσιω, Τσίλω.
(άπό τό Γεωργία) Γιωργούλα, Γούλα.
(άπό τό Δέσποινα) Δέσπω.
(άπό τό Δημήτηρ) Δημήτρω.
(άπό τό Ελένη) Λένη, Λένω, Λέγκω.
(άπό τό Ευαγγελία) Βαγγελιώ, Βαγγέλη, Γκέλω.
(άπό τό ’ Ιωάννα) Γιάννω, Γιαννούλα.
(άπό τό Κωνσταντία) Ντίνα, Κωστάντω, Κώτσιω.
(άπό τό Λαμπρινή) Λάμπρω, Λαμπρούσιω, Μπούσιω.
(άπό τό Μαρία) Μαρίγια, Μαρούσιω, Ρούσιω.
(άπό τό Παρασκευή) Τσέβω.
(άπό τό Σοφία) Σόφω.
(άπό τό Σπυρίδωνα) Σπυριδούλα, Πήλιω.
(άπό τό Σταματία) Σταμάτο>, Μάτο>.
(άπό τό Ξανθή) Ξάνθω, κι’
(άπό τό Χρυσή) Χρύσω.

Ε Ξ Α Λ Ε ΙΨ Η  ΤΟ Υ  Ο Ν Ο Μ Α ΤΟ Σ Τ Ο Υ  Κ Ο Ρ ΙΤ Σ ΙΟ Υ  Μ ΕΤ Α  ΤΟ  ΓΑΜ Ο

Μετά τό γάμο τ’ όνομα τοϋ κοριτσιού έξαλείφεται. Ά ν τ ’ αύτοΰ ή γυναίκα παίρ
νει τ’ όνομα τοΰ συζύγου θηλυκοποιημένο δπως Κώσταινα ή γυναίκα τοΰ Κώστα» 
οασκαλίνα ή γυναίκα τοΰ δάσκαλου, Γιιόργοβα ή γυναίκα τοΰ Γιώργου, Κολέσια ή 
γυναίκα τοϋ Κολιοΰ.

Υπάρχει τόσο ψωμωμένη ή ντροπή (αΙΒώ) μεταξύ τών συζύγων πού ό άνδρας 
δέ φωνάζει ποτέ τή γυναίκα του στό βαφτιστικό της δνομα άλλά άλλο πού τής εδω- 
κε 6 Γδιος δταν τήν παντρεύθηκε. Τό έθιμο τοΰτο κρατάει άπό πολύ παλιά, άπό τούς 
αρχαίους Ήπειρομακεοόνες. Ό  Φίλιππος, ό πατέρας τοΰ Μεγαλέξανδρου δταν παν
τρεύθηκε τήν Ήπειρώτισσα βασιλοπούλα Μ υ ρ τ ά λ η , τή μετονόμασε ’ Ο λ υ μ 
π ι ά δ α ,  καί μ’ αυτό τ' όνομα Ιμεινε κι’ είναι γν<υστή στήν ίστορία. Ή  γυναίκα 
πάλι ποτέ δέ φωνάζει τόν άντρα της, άπό αιδώ, στ’ δνομά του, άλλά στ’ δνομα ένός 
τών παιδιών τους3.

3. Ε : ΒΡΛ - ΣΑΝ ΤΛ Α Λ - Χ Α - Ν Α
............Μ εγάλωσ* ή μέρα. Ό  μ άρτη ς πήρε 6ι»ό τρεις ώ ρ ε ς  άπό τό  χειμ ώ να  κι’ οι τσοπ α ν α -
ραΐοι δέ βα στά ν  νηστικοί, νά τρ ώ ν  μιά φ ο ρ ά  τήν ήμερα, βρά δι σέ βράδι.

« Ό  μάρτης πέντε δείλινος 
καί πάλι πεινασμένος»

Σ τό  χω ριό τής μ άνας μου, ή θ α ν ά σ α ιν α , γριά  γυναίκα, που είχε άπομείνει χήρα  άπ ό μι
κρή, ενα κοψίδι άνθρω π ος, στέλλει τό  φ αί μέ τή νύφη τη ς τήν Κ ώ σ τα ιν α , σ τό  παιδί τη ς  
τόν Κ ώ σ τα , που £(>οσκε τά  γίδια  στό  βουνό, ενα κομμάτι κουλούρα άμπουρισμένη, κι* ενα 
πινάκι λάχανα άρτυμένα, μέ δυό γλουπιές λάδι και λίγο κοκκινοπίπερο για  ζέσ τα . Τ ί άλλο 
νά  τοΰ πάαινε; "Ο τα ν  ήταν τρ ω γ ώ σ ιμ η  τοστελ ε  γκίζα στόν  κλειδό ή γινόγαλο σ τό  γ α - 
λάσκι, καί τή σαρακ οοτή  ζεμ α τή ρα , —  άλλου τή  λεν π απ άρα —  ή βρ α σμ έν α  λ άπ ατα , λα
ψάνες, ψωρίλια κι’ άλλα  χορταρικά  που φυτρώνουν στίς ά κ ρ οχ ω ρα φ ιές . Κ αμμ ιά  φ ο ρ ά , τό  
μάρτη  πδβγαιναν τ ά  μπορμπόλια, άλ λαζε  τό  φ αί. Τοΰ πάαινε κι* άπό τα ΰ τα , σκ έτα  ή μέ 
λάχανα. Ή  λιακάδα τοΰ μ άρτη  είχε φάει σ τ ά  προσήλια τό  χιόνι καί τ ά  ζω ν τα ν ά  κάτι η$- 
ρισκαν νά τσιμπήσουν.

Β γαίνοντας ή Κ ώ στα ινα  σ τό  ξά γν α ν το  σκέφτηκε νά  φ ω ν ά ξε ι  τ* ά ν τρ α  τη ς  στ* δ ν ο μ α :



Φ ΡΟ Σ Υ Ν Η
Οικογένειες 40 

Ναοί 11 
’Ερειπωμένοι ναοί 1 
Δημοτ. Σχολείο 1

' Ή  Φροσύνη (πρώτα Κορύσταινα, σλαβ.) συνοικισμένη άπό τά προντισμένα 
υπολείμματα τών χωριών Καρδαρά καί Μάζια πού γλύτωσαν άπό τήν έπιδημία τής 
χολέρας τόν καιρό τής Σερβοκρατίας τής Ηπείρου (14ο μ. X. αί.) άποτελεΐται άπό 
40 οικογένειες. 'Άλλες τόσες μετοίκησαν (1944) στήν Παραμυθιά (Γκουλιούμη, 
Μπόλοση, Ντρίτσου, Σέρπη) , στό Μαργαρίτι (Μπόλοση, Μπόρου, Ντρίτσου, Παν
τούλη) , στό Γαροίκι (Μπόλοση, Ντρίτσου, Τσουγκάρη) κΓ οί πιό πολλές στό Κα
μίνι (Γαλάνη, Γκουλιούμη, Παπά, Τουλούπη) . Κατέχει δέ τό βορειότερο άκρο τής 
περιοχής Σουλίου.

Είναι ή πατρίδα τοΰ Μπούσμπου, ένός τών αρχηγών του Σουλίου καί 3 άλλω^ 
παλληκαρΰον, πού άνοραγάθησαν σέ μάχες κατά τοΰ Ά λή (1792) καί δέ διασώ
θηκαν τά όνόματά τους καί τών όποιων, τήν έγκατάσταση στό Σούλι, δέχτηκαν τι- 
μητικώς οί Σουλιώτες, τοΰ Γεωργ. Φάφα ή Φράγκου πού Ιλαβε μέρος στόν αγώνα 
τής Παλιγγενεσίας του 1821 καί τιμήθηκε μέ τό παράσημο αντρείας του σταυρού 
τού Σωτήρα καί τού Γεωργ. Μπόρου ή Σουλιώτη Μακεδονομάχου, καθώς καί τών 
Γρηγ. Φράγκου καί Σπυρ. Τσουγκάρη, πού δολοφονήθηκαν καθ’ δδόν μεταφερόμε- 
νοι στά Γιάννινα, στή θέση «Μεγάλα Γεφύρια» τής Ντουσκάρας, κατά τήν άπαρα- 
σκεύαστη κΓ αποτυχημένη έπανάσταση τού 1897 Καμαρίνας - Σουλιωτοχωρίων.

Π Α Τ Ρ ΙΕ Σ  (Φ Α Ρ Ε Σ )

Γαλάνη, Γκόρλα, Γκουλιούμη4, Μάντη, Μπίνα, Μπόρου, Ντόκου, Ντρίτσου, ’Ό 
λυμπου, Παντούλη, Παπά, Σέρπη, Τουλούπη, Τσουγκάρη καί Φράγκου5.

Υπήρχε καί πάτριά Στάμου πού έξ αιτίας τοϋ αγά μετοίκησε στό χωριό Βάρ- 
δοσι τών Γιαννίνων.

— ΤΩο)(ορε Κ ώ σ τ α α α ! Κ ώ σ τα  <οηκ! άλλ* άρχισαν τ α  μοΰτοα της ν ’ αναφτούν καί να 
καίονται, νά γένονται στιά .

Μ εγάλη ντροπή, χ α ν τα κ ομ ά ρ α . Χ αλα σιά  της αν τήν ακούσει κανένας να φωνάζει τ ’ 
ά ν τρ α  τη ς σ τ ’ δνομα. ΙΙοΰ θά  βγάλει μοΰτρα, ποΰ θά κρυφτεί;

— Ά κ ο ΰ ς  έκεϊ ή γα ϊδοΰρα , ή τέτοια , ή πάντοια, ή γλιοσσοδαγκωμενη, νά μη ντρέπε
τα ι, νά  φ ω νάζει τ ’ ά ν τρα  σ τ ’ δνομ α : ΤΩ οε Κ ώ σ τ α ! Ν ά σ τρ α φ τ ’ ο κ ωλος, να βαρειε το  κε
φάλι. Π ώ , πο’>! βήκε τοΰ σαδιοΰ τό  ζοΰδιο.

Γ ιά  νά ειδοποιηθεί λοιπόν ό Κ ώ σ τα ς  οτι ήρθε τό  φ αί, άρχισε νά φ ω ν ά ζε ι :
— ’Έ-6ρα-σαν τά λά-χα-να! ! ! ’Έ-6οα-σαν τά λά-χα-να! ! !

’Ακούει ό Κ ώ σ τ α ς  πάνου άπό τό  πλάϊ κι’ άπολογιέται: ■

— Ά -κ οΰ -μ π α -τα  αΰ-τού-για στό  λ ι -θ ά -ρ ι ! ! !

— ” Ε - α ! ! βεβαιώνει εκείνη άπό τ ’ άγνάντιο.
4. Ή  οικογένεια Γκουλιούμη προερχόμενη έκ Γκουλιουμής τή ς Λ ακκας τοΰ Μ πότσαρη, απ ’ 

δπου καί τό επώνυμο μετοίκησε τό  π ρώ το στό  Τ σ α γ ά ρ ι κι’ άπ ’ έκεϊ (1860) στη Φροσυνη.

5. Ή  π άτριά  Φ ράγκου κατάγεται άπό τό  Π όπ οβο  άπό τήν οικογένεια Φ αφα. Τ ό  επώνυμο 
Φ ράγκος δφείλεται στή  Φ οαγκοκρατοΰμενη Κ έρκυρα, οπου ε[χε καταφυγει αίτια τοΰ ’ Α -  

λή - Π α σ ά .



' Α γ ί α  Π α ρ α σ κ ε υ ή ,  ή προφ. στήν α η - Παρασκευή. Μικρός λόφος 
έντός τοϋ χωριοΰ, έπΐ τοΰ όποιου όμο>νυμο παρεκκλήσι καί πλησίον αγρός, δπου κατά 
τήν παράδοση διερχόμενος μίλησε ό πάτερ - Κοσμάς.

'Λ  γ ι α  Σ ω τ ή ρ α ,  ή προφ. στήν άη - Σωτήρα. (Μεταμόρφωση τοΰ Σ ω 
τήρα) , προφ. στήν άη - Σωτήρα. Βοσκότοπος καί χο>ράφια τοΰ παλιοΰ χωριοΰ Μά- 
ζια, δπου όμώνυμο παρεκκλήσι άπό τό όποιο τ’ δνομα τής περιοχής.

" Α γ ι ο ι  ’ Α ν ά ρ γ υ ρ ο ι ,  οί προφ. στήν άγΓ Άνάργυρη. Παρεκκλήσι 
έντός τοΰ χωριοΰ.

. " Α γ ι ο ι  Π ά ν τ ε ς , οί προφ. στ’ ς άγιο - Πάντες. Δάσος πριναριών καί 
χωράφια, δπου καί μικρό όμώνυμο παρεκκλήσι, άπ' δπου τό τοπωνύμιο.

" Α γ ι ο ς  Β λ ά σ ι ο ς ,  ό προφ. στόν άγιο Βλάση. 'Ομώνυμος περιμαν
τρωμένος μέ άσβεστότοιχο καθεδρικός ναός στό κέντρο τοΰ χωριοΰ, δπου καί τό νε
κροταφείο.

" Α γ ι ο ς  Γ ε ώ ρ γ ι ο ς ,  ό προφ. στον άη - Γιο')ργη. Όμώνυμο παρεκ
κλήσι έπί τής δυτικής οροσειράς, άπ’ δπου διέρχεται μονοπάτι γιά τό άπεκεϊθε χω 
ριό Δραγουμή (τώρα Ζερβοχώρι) .

" Α γ ι ο ς  Γ ε ώ ρ γ ι ο ς ,  ό προφ. στόν άη - Γιώρη. Βοσκότοπος καί χω
ράφια στό βόρειο άκρο τοΰ χωριοΰ, δπου Ομο>νυμο παρεκκλήσι άπό τό όποιο τό το
πωνύμιο.

" Α γ ι ο ς  Δ η μ ή τ ρ ι ο ς , ό προφ. στόν άη - Δημήτρη. Όμώνυμο πα
ρεκκλήσι κΓ άγρός τοΰ παλιοΰ χιοριοΰ Μάζια.

" Α γ ι ο ς  Μ η ν ά ς ,  ό προφ. στόν άη - Μηνά. Περιοχή χωραφιών, βοσκό
τοποι καί δάσος άριάδων καί πριναριών, έντός τών όποιων όμώνυμο παρεκκλήσι 
άπ’ δπου τ’ δνομα. Τά πλησίον έκκλησιών (βακουφιών) δέντρα δέν κλαρίζονται 
γιά τροφή τών ζο'χον ούτε ύλοτομοΰνται θεωρούμενα ίερά.

" Α γ ι ο ς  Ν ι κ ό λ α ο ς ,  ό προφ. στόν άη - Νικόλα. Χωράφια έντός τοΰ 
χοιριοΰ καί μικρό πρήσμα τής γής δπου όμώνυμο παρεκκλήσι στό όποιο Οφείλεται 
τό δνομα. Στόν αύλόγυρο τούτου βρέθηκε κιβωτιόσχημος άρχαΐος τάφος πού περι
είχε άνθρώπινα όστά καί σιδερένια σαΐτα στό κρανίο τοΰ νεκροΰ.

" Α η - Α ι ά ς , ό (προφήτης Ήλίας) προφ. στόν άη - Λιά. Παρεκκλήσι έπί 
άντερείσματος δυτικά τοΰ χωριοΰ καί γύρω χωράφια.

’ Α γ ο υ ζ ι ά , ή προφερόμενο στήν ’Λγουζιά. Μια τών κορυφών τοΰ Κατε- 
. λάνου (δες τοπωνύμιο). ’Απαντιέται καί στό άρσενικό ’Αγουζιάς.

ά λ α τ α ρ ο ύ ) α , ή προφ. στήν άλαταρούλα. Βοσκότοπος δπου μικρή άλα- 
ταριά. Άλαταριές λέγονται θέσεις στίς όποιες οί βοσκοί τοποθετούν πλακερά λιθα· 
ρια έπί τών όποίο>ν απλώνουν τριμμένο αλάτι γιά τά γιδοπρόβατα. Στό τέλος τά λι
θάρια άναποδογυοίζονται μή τυχόν γλύψουν ξένα άρρωστα ζώα καί μεταδώσουν τήν 

j άρρώστια.
ί ά λ ο γ ο κ ο υ κ ο φ ω λ ι ά , ή προφ. στήν άλογοκουκοφωλιά. Βοσκότοπος 
>καί γκρεμός έπί τοΰ όποιου υπάρχει φο)λιά άπό άλογόκουκο. Τό άλογόκουκο κΓ ό 
ίκοΰκος, άποδημητικά πουλιά, έμφανίζονται τήν άνοιξη μαζί καί τά δυό. Ά π ό  τό 
^γεγονός τοΰτο λέγεται πώς, τό πρώτο πουλί μεγαλύτερο κΓ άξιώτερο, φέρει τόν 
>κοΰκο καβάλα, άπό τοΰ όποιου καί άλογόκουκο.
! ά λ ο υ π ο ύ σ ι α , ή προφ. στήν άλουπούσια. Τοποθεσία Ονοματισμένη άπο 
|ΐό χώμα πού έχει τό χρώμα τής άλουποΰς.

ά λ ο υ π ο γ ή ,  ή προφ. στήν άλουπόγης. Τό δνομα Οφείλεται στό ωχρό χρώ-

ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ ΦΡΟΣΥΝΗΣ



μα τοΰ έδάφους, σάν τής άλουποΰς, ώς παραπάνο), τό Οποίο χρησιμοποιείται γιά τον 
ό)χρό χρωματισμό των ξύλινι»ν έπίπλ»»ν (ώχρα).

α μ ά ρ α ν τ ο ς ,  ό προφ. στόν αμάραντο. Βοσκότοπος στόν όποιο φυτρώνει 
άμάραντος, άπ’ δπου τ’ όνομα.

α μ π έ λ ι  τ ο 0 Σ τ έ ρ γ * ο υ , τό προφ. στ’ άμπέλ (t) τοΰ Στέργιου. Πολ
λές τοοπθεσίες φέρουν τό τοπωνύμιο τοΰτο (στ’ άμπέλι τοΰ Στέργιου ,στ’ άμπέλι τοΰ 
Ζήκου) πού οφείλεται στά αμπέλια πού υπήρχαν παλιότερα καί παραμελήθηκαν 
γιά διάφορους λόγους (δές παλιάμπελο).

ά ρ α δ α ρ ι ά , ή προφ. στήν άραδαριά. Τοπωνύμιο έπΙ πλαγιάς τοΰ Κάντα 
βουνοΰ, πού δόθηκε άπό τρεις στήν αράδα (σειρά) ορύες.

ά σ π ρ ό χ ω μ α , το προφ. στ’ άσπρόχοιμα. Τοποθεσία Ονοματισμένη άπό τό 
άσπρο χώμα τοΰ έδάφους.

ά σ φ α κ α ρ ι ά , ή προφ. στήν άσφακαριά. Πλαγιά μέ θεριακωμένες άσφά- 
κες, άσφακόλογγος, απ’ οπου τ’ ονομα. |

β ά θ ρ ε ς , οί (βάθρε =  ασφόδελος, άρβ.) προφ. στίς βάθρες. Τοποθεσία *'■ 
έπι τής Λεύκας, βουνοΰ τής δυτικής Οροσειράς. ’Οφείλει τ’ ονομα στούς φυομένους 
άσφόδελους.

β α ρ κ ο ύ τ σ ι κ α , τά προφ. στά βαρκούτσ’κα. Βοσκότοπος καί χερσιές πού 
νεροκρατοΰν, βαρκοφέρουν, άπ’ όπου τ’ ονομα. |

β ε' λ ά ν ι . τό προφ. στό βελάνι. Προσηλιακή λακκιά μέ πυκνά πρινάρια πού I
δέ σπάει τό φίδι. Τόσο άφθονος είν’ ό καρπός τους, τό βελάνι, πού τά γιοόπρατα I
μόλις βγαίνουν άπό τό μαντρί τρέχουν μελίσσι στό λόγγο. Δέ σταματιούνται ούτε μέ | 
τό μουλίβι. Στό πολύ βελάνι Οφείλεται καί τ’ ονομα. %

β ό ν τ α ς , 0 (βόντα — νερό, σλαβ.) προφ. στοΰ βόντα. Πηγή νεροΰ άνά- f
μεσα άπό χωράφια.

β ο ρ τ ό π ι (σλαβ.) , τό προφ. στό βορτόπι. Χαμηλή ίσιοτοπιά στό γύρμα τοΰ 
βουνοΰ. Συνήθως άπαντιέται στόν πληθυντικό άριθμό, τά βορτόπια. |

β ρ ω μ ό ξ υ λ ο , τό προφ. στό βρωμόξυλο. Βοσκότοπος μέ άραιά μικρά πρι
νάρια, άνάμεσα τών οποίων καί βρο>μόξυλο, είδος φυτοΰ πού τά φύλλα του μυρίζουν \ 
άσχημα, βρωμούν, άπ’ δπου τ’ ονομα τοΰ δέντρου καί παρ’ αύτοΰ τό τοπωνύμιο. ,*

Γ κ α φ ί ρ η ς , ό προφ. στοΰ Γκαφίρη. Βοσκότοπος καί χωράφια, όπου στή- ί 
νεται καλοκαιριάτικη στάνη, άγνοιστο σέ ποιόν γεωργό ή βοσκό Οφείλει τ’ ονομα. ‘,

Γ κ ο μ ά ρ ι ζ α, ή (σλαβ.) προφ. στή γκομάρ’ζα. Λακκιά καί πλαγιά μέ :
λόγγο άριάδ(ον καί χερσιές γιά βοσκές, άγνο>στο πώς καί γιατί Ονομάζεται έτσι. 
νΙσως νάηταν τόπος προορισμένος γιά βοσκή τών γομαριών. r

γ κ ο ρ τ σ α μ ά δ α , ή (γκόρτσα - μάόα =  γκορτσιά μεγάλη, άρβ .). Προφ. " 
στήν γκορματσάοα. Αυχένας έπι τοΰ Κατελάνου, κορυφής τοΰ Κορέτου. Τ ’ όνομα 
προέρχεται άπό μεγάλη γκορτσιά πού ήταν άλλοτες έκεΐ.

γ κ ο ρ τ σ ο ύ λ α , ή προφ. στή γκορτσούλα. Βοσκότοπος καί χερσιές Οπου 
καί μικρή γκορτσιά, άπό τήν Οποία τ’ όνομα.

γ κ ρ ι τ ζ έ λ α , ή προφ. στή γκριτζέλα. Χερσότοπος χρησιμοποιούμενος γιά 
βοσκή. Τ ’ ονομα Οφείλεται σέ στημένη έκεΐ γκριτζέλα δηλ. τραμπάλα, άπό τά τσο- ^  
πανόπουλα. ®

γ κ ρ ό σ τ α ,  ή (σλαβ.) προφ. στή γκρόστα. Βαθύπεδα χωράφια περιβαλλό-1||| 
με να άπό ραχώματα. 8

γ ο υ ρ ο υ ν ό σ π ε λ ε ς ,  οί προφ. στσί γουρουνόσπελες. Σπηλιές μικρές καί §<|| 
μεγάλες καί γκρεμισταριές μέ λακκώματα, όπου κατέφευγαν άγριογούρουνα. Μ



γ ρ α π ο λ ι ά ν α , ή προφ. στή γραπολιάνα. Λακκιά κατερχόμενη άπό τό 
«Καστρί», άρχαίο έλληνικό κάστρο, μέ πρινάρια καί βοσκές.

δ ρ α κ ό τ ρ υ π α ,  ή προφ. στή δρακότρυπα. Κακότοπη πλαγιά μέ καλοκαι
ρινές βοσκές, δπου καί βαθύ βάραθρο. Τ ’ δνομα οφείλεται σέ δράκο ή στοιχειό ή άν- 
θροίποφάγο γίγαντα, πού έμενε, κατά τή λαϊκή παράδοση, έκεΐ μέσα.

ο υ ό  λ ι θ ά ρ ι α ,  τά προφ. στά δυό λιθάρια. Πλαγιά χρησιμοποιούμενη 
γιά βοσκή έπι τής όποιας ξεχωρίζουν δυό μεγάλα λιθάρια, άπ’ δπου τ’ δνομα.

ζ ά λ η ,  ή προφ. στή ζάλη. Μιά άπό τις ψηλότερες κορυφές τοΟ βουνοΰ Κο- 
ρέτου, άπ’ δπου κοιτάζοντας κανένας κάτω ζαλίζεται άπό τό μεγάλο ΰψος.

κ α κ ό λ α κ κ ο ς ,  ό προφ. στόν κακόλακκο. Όμώνυμος χείμαρρος μέ άπό- 
κρημνες οχτες καί καταράχτες, γύρω τοΰ όποιου δάση, βοσκές καί χωράφια.

κ α λ α ρ ό τ ρ υ π α , ή προφ. στήν καλαρότρυπα. Απόκρημνη όχθη χειμάρ
ρου στό βόρειο άκρο τοΰ χωριοΰ, δπου είχε κάποτε φωλιά τό πουλί κάλαρης. ’Α ρ
χαία ή λέξη άναφερόμενη άπό τον Αριστοτέλη «τόν δέ κάλαριν ό αίγιωλιός (μποΰ- 
φος) καί οί άλλοι γαμψο>νυχοι κατεσθίουσι». Τό τοπωνύμιο άνάγεται άπό τόν 4ο π. 
X. αί. γιατί στούς νεώτερους χρόνους τό πουλί είναι άγνωστο καί προσκομίζει μιά 
ακόμα απόδειξη τής παλαιόθεν έλληνικότητας τών Σκαπετινών.

κ α λ η μ ο ν ή, ή προφ. στήν καλημονή. Μικρό άντέρίισμα έπι τοΰ βουνοΰ 
Λεύκα, άπ’ δπου άγναντεύεται δλη ή περιοχή τής Λάκκας Σουλίου.

κ α λ μ π ά κ ι, τό προφ. στό γκαλμπάκι. Χωράφια καί 3 - 4  μικρά πηγάδια 
στόν ποδαρόδρομο Σουλιωτοχωρΰυν —  Παραμυθίας, γιά τό πότισμα τών ζώων.

κ α ν τ ή λ η ς , ό προφ. στοΰ καντήλη. Βουνοκορφή πού Ιστηνε τήν καλοκαι
ρινή στάνη ό έκ ΙΙοπόβου τσέλιγκας Καντήλης παρά τοΰ όποιου τ’ δνομα.

κ α ρ δ α ρ ά ς ,  ό προφ. στοΰ καρδαρά. Χωράφια, δάση καί βοσκές καί ιχνη 
παλιοΰ όμώνυχου χωριοΰ.

κ α ρ ο π ο ύ λ α, ή προφ. στήν καροπούλα. Χερσότοπος στόν όποιο υπήρχε 
μικρή καρυδιά. ’Ά ν  καί τό δέντρο έξέλειψε ή τοποθεσία εξακολουθεί νά φέρει τ’ ό
νομά της.

κ α σ τ ρ ά κ ι α , τά προφ. στά καστράκια. Τοποθεσία έπι τοΰ Κατελάνου, 
κορυφής τοΰ Κορέτου βουνοΰ, έπι τής όποιας τά σφηνολίθαρα σχηματίζουν μικρά φυ
σικά κάστρα.

κ α ρ ρ ά ς , ό προφ. στοΰ καρρά. Χωράφια καί δάση πριναριών κάποιου Καρ- 
ρά, άπ’ δπου τ’ δνομα.

κ α σ τ ρ ί ,  τό προφ. στό καστρί. Χαμηλό βουνό ντυμένο στά πράσινα μέ πρι
νάρια στίς πλαγιές καί δρύες στήν κορφή, έπι τοΰ όποιου σώζονται λείψανα μικροΰ 
αρχαίου Έλλ^νικοΰ κάστρου, βορεΰος τοΰ χωριοΰ, άπό τό όποιο χιορίζεται μέ ξερό - 
λάκκο. Βρέθηκε έδώ άσημένιο δίδραχμο μέ τήν έπιγραφή « A Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ο Γ ».

κ α τ ε λ ά ν ο ς , ό προφ. στοΰ κατελάνου. Κακοτράχαλη κορφή τοΰ Κορέτου 
βουνοΰ ύπεράνω τοΰ χωριοΰ πού θυμίζει τούς σκληρούς Καταλανούς. Σίγουρα τ’ δ
νομα όφείλεται στήν κακοτοπιά του καί τό πήρε κατά τήν έποχή τών Καταλανών 
στήν Ελλάδα.

κ ι ά φ α , ή προφ. στήν κιάφα. Αυχένας μέ χωράφια καί βοσκές, διά τοΰ 
όποιου διέρχεται μονοπάτι άπό τή Φροσύνη πρός τό Τσαγγάρι.

κ ι ό ν ι , τό προφ. στό κιόνι. ΙΓηλός μοναχιασμένος βράχος έπι τής άνατολι- 
κής όροσειράς. Τέτοια βράχια ύψώνονται πολλά έπι τοΰ Κουρύλα, γιά τά όποια ί\ 
παράδοση λέει πώς άποσπάσθηκαν άπό τό βουνό, άπό τή θρυλική Μονοβύζα, τόν 
καιρό πού Ικανέ πόλεμο μέ τούς έχθρούς της.



κ ό ν c σ μ α , τό προφ. στο κόνισμα. Χο)ράφια βοσκότοποι καί λόγγα πρινα- 
ριών στόν ποδαρόδρομο Φροσύνης —  ΙΙαραμυθιάς. Τ ’ δνομα όφείλεται στό έκει έπι 
τετράγωνης στήλης τοποθετημένο εικόνισμα του αγίου ’ Αρσενίου, ιδιαίτερου πολι
ούχου τοΰ χο>ριοΰ.

κ ο ν τ ό ρ ρ α χ α, τά προφ. στά κοντόρραχα. Μικρές ράχες, κοντορραχοΰ- 
λες, πού κατέρχονται άπό τά βουνά.

κ ο ρ υ τ ι έ ς , οί προφ. στσί κορ’τιές. Πλαγιά μέ βοσκότοπους, όπου καί 
όμώνυμη βρύση μέ κορύτες, δηλ. σκαμμένους κορμούς δέντρων, άπ’ δπου τ’ δνομα, 
στις όποιες συγκεντρο')νεται τό νερό καί πίνουν τά ζώα. Σέ χαράδρα Β.Δ. τής πηγής 
ύπάρχουν στρο')ματα μαγγανίου καί σιδηροπυρίτη.

κ ό ρ υ τ ο ς ,  6 προφ. στόν κόρυτο. Δάσος καί κλιμακωτά χωράφια, δπου και 
πηγή νεροΰ, κοντά στήν όποία οί βοσκοί Ιχουν άνοιξε ι λάκκους (κορύτους), άπ’ δπου 
τ' δνομα, γιά νά συγκεντρο>νεται τό νερό νά πίνουν τά ζώα.

κ ο ύ λ ι ζ α, ή προφ. στήν κούλ’ζα. ’Όνομα χιοραφιοΰ, άγνωστης προέλευσης 
καί σημασίας.

κ ο υ λ ο ύ ρ ι  τ ο ΰ  Σ έ ρ π η ,  τό προφ. στό κουλούρ (ι) τοΰ Σέρπη, Δάσος 
πριναριών καί περιμαντρωμένα χ(.οράφια μέ ξερολιθιές (κουλούρια) άπ’ δπου τ’ δ
νομα, γιά χειμερινή βοσκή τών προβάτων, ιδιοκτησία τοΰ Σέρπη.

κ ο υ σ ι ο υ λ ά ς ,  6 προφ. στόν κουσιουλά. Βοσκότοπος τόν όποιο στανικώς 
νοίκιαζε ό άγάς σέ κτηνοτρόφους γιά χειμαδιό.

κ ο ύ τ σ ο υ ρ ο ,  τό προφ. στό κούτσουρο. Βοσκότοπος, δπου πεσμένος κορμός 
(κούτσουρο) δέντρου. ’Ά ν  καί τό κούτσουρο μέ τόν καιρό σάπισε κι’ έξέλειψε ή το

ποθεσία έξακολουθεί νά φέρει τ’ όνομά του. Κούτσουρα λέγονται καί τά ύλοτομού- 
μενα τεμάχια τών δέντρων.

κ ρ α ν ι ά ,  ή προφ. στήν κρανιά. Διάρραχο μέ βοσκές, δπου καί φυτρωμένη 
κρανιά, άπό τήν όποία τ’ όνομα. ’ Από βέργα κρανιας πού δέ σπάει καλεπίχερα φκιά· 
νουν οί βοσκοί τις μακριές άγκλίτσες καί τά παιδιά τά τόξα γιά τά τοξάρια.

λ ά ζ ο ς ,  ο προφ. στοΰ λάζου. ’Αγρός ιδιοκτησία τοΰ Λάζου (Λάζαρου) , άπ’ 
δπου τ’ δνομα. ·

λ έ ρ ι ζ α, ή (άρβ.) προφ. στή λέρ’ζα. Μικρό όροπέδιο μεταξύ άντερείσμα 
τος καί βουνοΰ.

λ ε ύ κ α ,  ή προφ. στή λεύκα. Τοπική όνομασία τής δυτικής όροσειρας μέ 
θερινές βοσκές, χωράφια καί άραιές ορύες καί ξερροπλατάνια καί μερικές λεύκες, άπό 
τις όποιες τ’ δνομα, δπου καί άναβρυστικό πηγάδι γιά πιει καί πότισμα τών ζώων.

λ ι θ ά ρ ι ,  τό προφ. στό λιθάρι. Πλαγιά διά τής όποιας διέρχεται ό ποδαρό
δρομος πρός τήν ΙΙαραθυμιά, δπου καί μεγάλο λιθάρι στή ρίζα τοΰ όποιου άκουμποΰ^ 
μπαϊλισμένοι άπό τήν κούραση οί άνερχόμενοι καί ξαποσταίνουν.

λ ι θ ά ρ ι  τ ή ς  Ζ ώ ν ι α ς , τό (ζο>νια=κυρά, άρβ.) προφ. στό λ’θάρ’ τσή 
ζο')νιας. Μεγάλο κοτρώνι στό μέσο τοΰ χωριοΰ άπό τοΰ όποίου άνεβασμένη ή άφέν- 
τρα ξέχλιαζε άγναντεύοντας τά σπίτια, τις τριγύρω ράχες καί τούς ραγιάδες νά πη
γαινοέρχονται στίς έργασίες τους.

λ ι μ ι τ ά ν ι , τό προφ. στοΰ λιμιτάνι. Μεσόρραχο μέ βοσκές καί δέντρα, ά
γνωστης προέλευσης καί σημασίας. (’Ίσο)ς άπό τό λίμι ~  άλώνι, άρβ.) .

λ ι ν α ρ ά κ ι α, τά προφ. στά λιναράκια. Βαθύπεδη κατηφοριά στήν όχτη 
χειμάρρου μέ γιδοσβοσκές καί πολύ πυκνά πρινάρια. Ή  πυκνότητα τών δέντρων πα
λιότερα ήταν τόση δση καί τοΰ λιναριού άπ’ δπου τ’ δνομα.

λ ί τ ρ ο φ α, τά προφ. στά λίτροφα. Πλαγιά μέ βοσκές, άσφακόλογγο καί κλι·

ΕΣΤΙΑ*



μακωτά χωράφια (πεζούλια) άγνωστης προέλευσης καί σημασίας. ’Απαντιέται καί 
στό Πόποβο άλλά στον ένικό άριθμό (στό λίτροφο).

μ ά ζ ι α ς , ό προφ. στοΰ μάζια. “Εκταση μέ βοσκές καί χωράφια. Λέγεται 
καί στό θηλυκό γένος (στή μάζια) . νΙχνη παλαιού χωριοΟ.

μ ε ρ ο ύ γ α , ή προφ. στή μερούγα. Χωράφι στήν πλαγιά του βουνοϋ Κάντα, 
άγνωστης προέλευσης καί σημασίας τούτου.

μ ο υ ρ τ ζ ι έ ς, οί προφ. στσί μουρτζιές. Χερσότοπος δπου φυτρωμένες μουρ- 
τζιές, είδος άγκαθωτοϋ θάμνου, άπό τις όποιες τ’ δνομα.

μ π ε λ ί τ σ α , ή (λατ.) προφ. στή μπελίτσα. Στρογγυλή κορυφή υψηλού 
■λόφου μεταξύ Φροσύνης καί Τσαγγαρίου.

μ π ο υ ρ 5 έ γ κ α , ή (μπουρδέγκα =  άσφόδελος, άρβ .). Χερσότοπος που 
οφείλει τ’ δνομα στίς φυόμενες μπουρδέγκες.

μ π ο υ σ ι ά τ ι κ α , τά προφ. στά μπουσιάτικα. Περιοχή χωραφιών ίδιοχτη- 
σία τών Μπουσιάτο>ν, δηλ. τών άπογόνων τοϋ Μπούσιη.

μ π ο ϋ σ μ π ο ς ,  6 προφ. στοΰ μπούσμπου. 1) Τοποθεσία στήν όποία ύπήρχε 
τό σπίτι του Μπούσμπου, ένός τών αρχηγών τοϋ Σουλίου, 2) άγρός τοΰ ίδίου.

μ π ο υ φ ά ρ ι ,  τό προφ. στό μπουφάρι. Δάσος άριάδων έιντός τοΰ όποιου 
ύπήρχε μπουφάρι, δηλ. κυνηγητική σκοπιά, κατασκευασμένη μέ κλαδιά, δπου μω- 
λωμένος 6 κυνηγός, όπως ό μπούφος, παρά τοΰ όποιου τ’ δνομα, άναμένει τό θήρα
μα, Ιδίως φάσες.

μ π ρ έ γ κ ο ς , ό (μπρέγκο — μικρός λόφος, άρβ.) προφ. στοΰ μπρέγκου. 
Μικρός λόφος μέ χο)ράφια γύρο).

μ ύ λ ο ι ,  οί προφ. στσού μύλους. ’Ανεμοδαρμένο μεσόρραχο μέ βοσκές, δπου 
παλιότερα υπήρχαν άνε]ΐόμυλοι.

ν ε ρ ό  τ ο ΰ  Χ ρ ή σ τ ο υ ,  τό προφ. στό νερό τοΰ Χρήστου. Λαγκαδιά στήν 
πλαγιά τοΰ βουνοΰ Κάντα, δπου, ανάμεσα στά χαλίκια, πηγή νεροΰ, εύρημα κάποιου 
Χρήστου.

ν ί κ α ς , ό προφ. στοΰ νίκα. "Εκταση μέ βοσκές καί χο>ράφια σχετιζόμενη 
μέ κάποιο Νίκα γεωργό ή βοσκό, πού είχε έκεΐ τή στάνη ή ,ιό γρέκι.

ν τ ι χ α λ ό , τό προφ. στό ντιχαλό. θέση πού σμίγουν δυό ξερόλακκοι (συμ
βολή) καί σχηματίζουν διχάλα, άπ’ δπου τ’ ονοχα.

ν τ ο ύ μ α ς ,  δ προφ. στοΰ ντούμα. Χωράφι κάποιου έπονομαζόμενου Ντούμα 
πού έχει χαθή τό σόϊ του.

ν τ ο υ σ κ α ρ ι ά ,  ή προφ. στή ντουσκαριά. Πλαγιά μέ δρύες (ντοΰσκα) , 
άπ’ δπου τ’ δνομα.

ν τ ο υ σ κ ι ά ,  ή (ντοΰσκος =  ορύα, άρβ.) προφ. στή ντουσκιά. Περιοχή 
μέ βοσκές κτί φτενά χωράφια, δπου παλιότερα καλύπτονταν μέ ντοΰσκα.

ξ ε ρ ά δ ι α ,  τά προφ. στά ξεράδια. Τοποθεσία στήν όποία στέκονται όρθοί 
ξεροί κορμοί δέντρων άπ’ δπου τ’ δνομα.

δ χ τ ι α , τά προφ. στά δχτια. Χέρσα χωράφια μέ ψηλούς δχτους. 
π α λ ι ά μ π ε λ ο ,  τό προφ. στό παλιάμπελο. ΙΙαλιά αμπέλια πού παραμε- 

λημένα μετεβλήθηκαν σέ χερσότοπους έξ αίτιας τών άγάδιον πού ήθελαν κΓ άπ’ αύτά 
γεώμορο.

π α λ ι ο κ κ λ ή σ ι , τό προφ. στό παλιοκκλήσι. Βοσκότοπος δπου Ιρείπια 
παλιοΰ παρεκκλησίου.

π α λ ι ό μ υ λ ο ς ,  ό προφ. στόν παλιόμυλο. Παλιός αλευρόμυλος έντός τοΰ 
χο)ριού πού δούλευε μόνο κατά τούς χειμερινούς μήνες.



« Η Π Ε ΙΡΩ Τ ΙΚ Η  Ε Σ Τ ΙΑ »

π α λ ι ο μ π ο ύ φ α ρ α ,  τά προφ. στά παλιομπούφαρα. Δάσος άριάδων, στό 
όποιο υπάρχουν παλιά μπουφάρια (δες μπουφάρι) .

Π α ν α γ ί α ,  ή (Ζωοδόχος) προφ. στήν ΙΙαναίγια. Όμώνυμο παρεκκλήσι 
στό νότιο άκρο τοΰ χωριοΰ, έντός μηλιών, δπου και τό νέο νεκροταφείο τοΰ χωριοΰ.

π ά τ ε ς, οί προφ. στίς πάτες. Κατηφοριστά χωράφια, τελευταία τών άλλων. 
Ιίάτα ή πάτος λέγεται 6 πυθμένας τοΰ ποταμού, τοΰ πηγαδιοΰ, τής θάλασσας, τοΰ δο
χείου. (Όμηρ. πάτος =  τέλος, πυθμένας. ’ Ιλιάδα Ζ— 202, Γ— 137).

π ε ζ ο υ λ ά κ ι α ,  τά προφ. στά πεζουλάκια. Στενόμακρα κατηφοριστά χωρά
φια δεμένα μέ ξερολιθιές, μικρά πεζούλια.

π ε τ ρ ά λ ω ν α, τά προφ. στά πετράλοινα. Περιοχή μέ βοσκότοπους, δάση 
άριάδων καί πριναριών καί χωράφια δπου πέτριν’ αλώνι, στό δποΐο όφείλεται τ’ δνομα.

π η γ ά δ ι  τ ο ΰ  μ ά ν τ η ,  τό προφ. στό πηγάδι τοΰ μάντη. Άναβρυστικό 
πηγάδι έντός λόγγου πριναριών καί χωράφια, ιδιοκτησία τοϋ Μάντη.

π ί λ ι ζ α, ή (πίλιζα =  γυναίκα τοΰ πίλιου, άρβ.) προφ. στήν πίλιζα. Γήλο
φος σχετιζόμενος μέ κάποια πίλαινα. Οί γυναίκες τής περιοχής Σουλίου φωνάζονται 
στά ονόματα τών άντρών τους, Γεώργαινα =  γυναίκα τοΰ Γεώργη, Κώσταινα =  γυ- 
ανίκα τοΰ Κώστα κ.λ.π. κι’ όχι στά βαφτιστικά τους. Τό τοπωνύμιο συναντιέται καί 
στίς Κουκουλιούς.

π λ ά κ α  τ ή ς  ε κ κ λ η σ ί α ς ,  ή προφ. στήν πλάκα τ’ ς έκκλησιάς. Λατο
μείο άπό τό όποιο εχει έξαχθεΐ λιθαρόπλακα γιά τή σκεπή τής έκκλησιάς. Στά βου- 
νήσια χωριά τά σπίτια σκεπαίνονται μέ λιθαρόπλακες γι’ άσφάλεια άπό τούς άνεμους.

π λ α κ α ρ ι ά, ή προφ. στήν πλακαριά. Πλαγιά μέ επιφανειακά πλακερά λι
θοστρώματα.

π ο ρ ι ά, ή προφ. στήν ποριά. Στενή διάβα επί τής δυτικής οροσειράς διά τής 
όποιας διέρχεται μονοπάτι γιά τά καμποχώρια τής Παραμυθιάς. Ή  όνομασία είναι 
κοινή, (στήν ποριά τοΰ κήπου, τοΰ μαντριού, τοΰ καλυβιοΰ, τοΰ κάστρου κ.λ.π.).

ρ ό γ γ ι, το προφ. στό ρόνγγι. Παλιό δάσος, μονοετής αγρός, ισόβιος βοσκό
τοπος, τά τρία μαζί άποτελοΰν τό ρόγγι. Ό  τρόπος τής άγροποίησης, δηλ. τής μετα
τροπής τοΰ δάσους σέ άγρό κι’ άπό άγοό σέ βοσκότοπο είναι τοΰτος: Κόπτονται σύρ
ριζα τά δέντρα τό καλοκαίρι κι’ άμα ξηραθούν καίονται καί στή στάχτη άπλώνεται 
σπαρτά ό σπόρος, ιδίως βρίζα. Έπειτα εΐσάγονται γίδια κι’ αλωνίζουν. Μέ τά πηδή
ματα τών ζώων Ανακατώνεται ό σπόρος μέ τή στάχτη κι’ ετσι προφυλάγεται άπό τά 
πουλιά καί τά μυρμήγκια. Μέ τις πρώτες βροχές τοΰ χινόπωρου φυτρώνει. Τά συ
στατικά τής στάχτης θεριεύουν τό υυτό καί ή παραγο)γή'άφτονη μέ λίγους κόπους καί 
καλλίτερη τών άλλον χωραφιών. Μονοετής έργασία, μονοετής αγρός, ισόβιος χερσό
τοπος. 'Όπου υπάρχουν ρόγγια οί τοποθεσίες έχουν τ’ ονομά τους «στά ρόγγια». Στο 
Πόποβο υπάρχει παρόμοιο τοπωνύμιο τελείως γυμνό κι’ άπό χορτάρια.

ρ ο υ σ ι ά, ή (ρούς ~  κληματαριά, άρβ.) προφ. στή ρουσιά. Παρατημένο άμ- 
πέλι άπό πολλά χρόνια, άπό τό όποιο άπομημένη κληματαριά εδωσε τ’ δνομα καί στό 
γύρω δάσος.

σ β ά ρ α  ή κ ό κ κ ι ν η ,  ή προφ. στή σβάρα τήν κόκκ’νη. Κατηφοριστή 
κόκκινη σβάρα (χαλικαριά) έπι τής ανατολικής οροσειράς διά τής όποιας διέρχεται 
ό μουλαρόδρομος Κουκουλιών - Ποπόβου πού κάθε τόσο άλλάζει θέση έξ αίτιας τών 
μετακινουμένων χαλίκων.

σ έ λ λ ω μ α, το (λατ.) προφ. στό σέλλωμα. Λαιμός μεταξύ δύο λοφοσβρων 
βορείως τοΰ χωριοΰ, δπου καί χωράφια. Σελλώματα λέγονται οί αυχένες. Έχομε, Σέλ- 
λωμα τοΰ Ποπόβου, Σέλλωμα τής Δραγομής, Μέγα Σέλλωμα κι’ άλλα.



σ ε ρ α φ ύ λ λ ι, τό προφ. στοΰ σιεραφύλλι. νΛγνο)στη ή προέλευσή. νΙσως νά 
πρόκειται περί τής αρχαίας λέξης α έ ρ ι ς (πικραλίδα) πρώτου συνθετικοΟ και 
φ ύ λ λ ο υ.

Σ ι ά δ ι ,  τ ό  τ ο ΰ  Μ π ό λ ο σ η, προφ. στό σιάο’ τοϋ Μπολόση. Μικρό 
ίσιωμα (σιάδι) άπόπερα, δυτικά του χωρίου, στό όποιο έβαζε στή στάση ό βοσκός Μπό- 
λοσης, άπ’ δπου τ’ όνομα.

σ ι ο 0 ρ ο ς, ό προφ. στό σιοΰρο. Συσσωρεμένο άπό τίς νεροσυρμές άμμοχάλικο 
άπό τό όποιο Ιγινε τό τοπωνύμιο.

σ κ ά λ α ,  ή προφ. στή σκάλα. Στενό πέρασμα μονοπατιού άνάμεσα όγκολίθων 
κι* άπεδαπεκεΐ δάσος μεγάλο)'/ άριάδων, κοντά στό χείλος ξερόλακκου, πού όδηγεΐ άπό 
τό χο)ριο στίς βόρειες βοσκές καί τά χωράφια.

σ κ α ρ ά κ ι, το προφ. στό σκαράν.ι. Δασική τοποθεσία στήν όποία ύπήρχε στη
μένο σκαρί άπό τούς υλοτόμους.

σ ο ύ μ π α, ή προφ. στή σούμπα. Μάζα δέντροίν έπι βουνοπλαγιάς. Έπι άν
θρωπο)'/ καί καρπών λέγεται τσούμπα, λ.χ. μιά τσούμπα κόσμος, μιά τσούμπα σταφύλ- 
λια. Τ ’ ονομα σύνθετο άπό τήν πρόθεση συν καί τό δωρικό πάα (σύμπαα, σύμπα, 
σούμπα) .

σ π έ λ λ α ή μ ε γ ά λ η ,  ή προφ. στή σπέλλα τή μεγάλη. Μεγάλο σπή
λαιο παρόχθια ξερολάγκαδου.

σ π έ λ λ α  τ ώ ν  μ π ο λ ο σ α ί <»> ν, ή προφ. στή σπέλλα τών Μπολοσαίων. 
Σπηλιά στήν όποία γκρέκιαζαν τά γίδια τους οί άδελφοί Μπολοσαΐοι. Βροχερή νύχτα, 
ή κατερχόμενη κατηβασιά άλλάζει δρόμο καί πέφτει έπάνο) τους. Πνίγει άνθρώπους 
καί ζώα: Τούτο άποδόθηκε στή θεία τιμωρία γιά τόν άτακτο βίο τους. Δέν άφηναν 
λιθάρι άπανουτό.

σ τ ά λ ο ς  τ ο ΰ  Μ ά κ ο υ, ό προφ. στό στάλο τοΰ Μάκου. Βοσκότοπος έπι 
τής ανατολικής όροσειράς οπου ό βοσκός Μάκος στάλιζε τά γιδοπρόβατά του στούς 
ήσκιους τών έκεΐ δέντρων τό καλοκαίρι.

σ τ α υ ρ ό ς ,  ό προφ. στό σταυρό. Στημένος ξύλινος σταυρός, άπό τόν όποιο τό 
τοπωνύμιο, έπι τής δυτικής όροσειράς, άπ' οπου διέρχεται ό ποδαρόδρομος Φροσύνης
—  Παραμυθίας. Παλιότερα δταν παρουσιάζονταν έπιδημία, δλοι οί κάτοικοι, μικροί 
καί μεγάλοι, άντρες καί γυναίκες, κατόπι λιτανείας, περιόδευαν, μέ έπικεφαλής τόν 
παπά, τήν περιοχή του χο>ριοΰ, στήνοντας σταυρούς στίς έξόδους τών δρόμο>ν, γιά νά 
μή μπει ή άρρώστια. Στό ΙΙετούσι (1918) άκουσαν τήν νύχτα τή γρίππη πού, δπο>ς 
κίνησε νά είσέλθει κι’ ηύρε τό χοιριό σταυρο>μένο, έσκουζε καί φώναζε: «Τί θά γένω 
εγώ το')ρα ή μαύρη!!!» . Λέγεται στό Σαλονίκι, πώς τόν καιρό τής χολέρας, δταν ή κα
ταραμένη κίνησε νά μπει στό χο>ριο Ιφτακε ώς όχπάνου άπό τήν άγιο - Βαρβάρα. Έ 
κεΐ ηύρε μιά γυναίκα πού τήν καρτέραγε μέ τό σκόπι στά χέρια καί γύρισε πίσω. Έ  
γυναίκα ήταν ή άγιο - Βαρβάρα.

σ τ ε ρ γ ι ό, το προφ. στό στεργιό. ΙΙετρο>δικο χαμηλό ράχο)μα μεταξύ χωρα- 
φιών, δπου, σ’ άψήφιστη μεριά, υπάρχει τρύπα στήν όποία, τόν καιρό τής Κατοχής 
(1941— 44) οί χωριανοί έκρυβαν τό ρουχισμό τών σπιτιών. νΙσο)ς τ’ δνομα νά όφεί- 

λεται στό στερεό έδαφος.
σ τ ε ρ ο ύ λ α ,  ή προφ. στή στερούλα. Λάκκωμα (γούρνα) σέ λιθάρι πού κρα

τεί τό νερό τής βροχής, άπ’ οπου πίνουν οί πιστικοί το χειμώνα. Όνομαστές στέρες 
είναι οί: του άγ. ’ Αρσενίου, άναβρυστική, έντός όμωνύμου σπηλαίου έπι τοΰ Κουρύλα 
πού δέ στύφει δλο το καλοκαίρι, καί τών Ζαβρούχου έπι τοΰ ποδαρόδρομου Σουλιοηο- 
χωρίίον - Φαναρίου καί τής Στέρας έπι τοΰ έπίσης ποδαροδρόμου Φροσύνης - Παραμυ
θίας.



σ τ ρ ο γ γ υ λ ο, τό προφ. στό στρόγγυλο. Στρόγγυλος άγρος επί του βουνοΰ 
της Λεύκας περιβαλλό;ιενος άπό σφηνολιθαρα.

σ τ ρ ο ύ γ κ α  τ ο 0 Κ υ ά μ ο υ ,  ή προφ. στή στρούγκα του Κυάμου. 
Στρούγκα στήν όποία άρμεγε τά γιδοπρόβατά του ό τσέλιγκας Κυάμος.

σ φ ή ν α  τ ο υ  Σ ε φ έ ρ η, ή προφ. στή σφήνα τοΰ Σεφέρη. Σφηνολίθαρη 
ράχη, κατερχόμενη άπό τήν κορυφή του Κατελάνου, άντίκρυτα τοϋ «Καστριοΰ» άπ’ 
δπου πολέμαγαν μέ τά τοςάρια, οί έχτρο: άπό δώθε κι’ οί Καστρινοί άπό πέρα.
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στή γή, πού τά γίδια δέν μπόρειαν νά τό σώσουν κι* εμνησκε ώ ; πέρα τήν άνοιξη.

τ ζ ε ρ ά κ η ς, ό προφ. στό τζεράκη. Μεκρός τζέρος, είδος δρύας σέ πλαγιά, |
άπό τον όποιο τ’ δνομα. %

τ ζ ο 0 μ π ε ς, οί προφ. στσι τζοΰμπες. Οί κακοτράχαλες κορυφές τοϋ Κατε
λάνου βουνοΰ, .

τ 6 γ ι α ς, ό προφ. στοΰ τόγια. Λαγκαδιά σκεπασμένη μέ μεγάλους άργιάδες 
έπι τών οποίων τό χειμώνα διαμένουν φάσες. Τ ’ δνομα όφείλεται στό βοσκό Τόγια 
πού εχε έκεΐ γρέκι.

τ ρ ί α  κ ο ύ φ α λ α, τά προφ. τά τρίγια κούφαλα. Τοποθεσία στήν όποία υ
πήρχαν τρεις σάπιοι κορμοί δέντρων. "Λν καί τά δέντρα έξέλειψαν μέ τό πέρασμα του 
χρόνου, ή θέση έςακολουθεΐ νά φέρει τ’ ονομά τους.

τ ρ ι ά ν τ ο ς, ό προφ. στοΰ τρ:άντου. Βοσκότοπος και λίγα κλιμακωτά χωρά
φια άπ’ δπου περνάει ό ποδαρόδρομος Σουλιωτοχωρίων —  Παραμυθιάς. Τ* δνομα σχε- ||| 
τίζεται μέ κάποιο βοσκό Τριάντο πού εοαζε έκεΐ τήν καλοκαιριάτικη στάνη.

τ σ α ν τ ή ς, ό προφ. στοΰ τσαντή. Κορυφόρραχη έπι της οποίας εστηνε ό τσέ- 
λιγκας Τσαντή: τήν καλοκαιριάτικη στάνη.

τ σ α ρ κ ο ύ λ α, ή προφ. στήν τσαρκούλα. Μικρή τσαρκιά έπι απόκρημνης j:j 
πλαγιάς. Τσαρκιές όνομάζονται κλεισμένοι άπό βράχια καί κρημνούς χώροι στούς ό- Ε 
ποιους εισερχόμενα τό γίδια πρός βοσκήν παγιδεύονται μή μπορώντας νά έξέλθουν. ί  
Τσάρκος πάλι λέγεται τό χαμηλό άχυροκάλυβο, στό όποιο οί γιδαραΐοι κλείουν τά κα- «  
τσίκια.

τ σ έ π ι τ ο υ  γ κ ά ν η. τό προφ. στό τσέπι τοΰ Γκάνη. Σφηνολίθαρος λό
φος. άπ’ δπου συνήθως άνεβασμένος ό βοσκός Γκάνης φύλαε τά κοπάδια του άπό τα 
ζούδια καί τούς αητούς.

τ σ ι ό μ π ο λ η ς, ό'προφ. στοΰ τσιόμπολη. νΟνομα χωραφιού άγνωστης προ- ||' 
έλευσης καί σημασίας

τ σ ό κ ο ς, ό προφ. στοΰ τσιόκου. Τσουρλωτός λόφος πού μοιάζει μέ ανδρικό ·Μ·
• ί » . »  ι ■> *» ί »αιοειο, απ οπου τ ονομα. fg j

τ σ ό π ο ρ η ς, ό προφ. στοϋ τσιόπορη. ’Όνομα άγροΰ προερχόμενον άπό έκ- ||
χέρσωση κατά τήν όποία τά δέντρα έβγηκαν μαζί μέ τις ρίζες; Τό είδος τούτο τοΰ κου |||
τσουρου όνομάζεται τσιοπόρι, άπ’ δπου τ* δνομα. fjj

τ σ ο τ σ ο ύ ρ ι α ,  τά προφ. στά τσοτ^ούρια* Άπανουτές πέτρες μέ τις ίποΖες τα .Jg|
τσοπανόπουλα δία σκεδάζοντας έξω στίς βοσχέί χτίζουν στήλες. Λέγεται καί τσούτσου- Jjg
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ρα άπ’ δπου καί ρήμα τσουτσουρώνω =  στολίζω. Έ  λέξη προέρχεται άπό τό τσότσος. 
Τοΰτο πάλι είναι ό υπερθετικός βαθμός τοΰ μικρός (μικρός, μικρότερος, τσιότσιος).

φ ω τ ε ι ν ό ς ,  ό στοΰ φωτεινοΰ. Πλαγιά προσηλιακή μέ βοσκές καί δάση πρι- 
ναριών, άγνωστο σέ τί όφείλεται τ’ δνομα.

χ ά λ α σ μ α ,  τό προφ. στό χάλασμα. Λιθοσιορός προερχόμενος άπό έδαφική 
διολίσθηση. Χάλασμα συνήθως λέγεται κάθε κρημνισμένη παλιά λιθοδομή. Παρόμοιο 
τοπωνύμιο ύπάρχει καί στό χωριό Βέλλενη (έρείπια βυζαντινού ναοΟ).

χ ά τ σ ι ο ς, ό προφ. στοΰ χάτσιου. Λαγκάδι μέ ψηλούς καταρράχτες. "Οταν 
• βρέχει πολύ καί τά νερά κατερχόμενα φυσομανοΰν λέγουν δσοι διέρχονται άπ’ έκεΐ 

σκοταδερές νύχτες πώς άκοΰν νταούλια νά χτυποΰν καί βιολιά νά παίζουν.

χ ο ύ ν η ,  ή προφ. στή χούνη. Βαθύ φαράγγι. 'Ομώνυμη τοποθεσία ύπάρχει καί 
στό Πόποβο καί τό Τσαγκάρι.

Σ υ ν ε χ ί ζ ε τ α ι



Φ Ι Λ Ο Λ Ο Γ Ι Α
ΠΑΥΛΟΥ Α. ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ 

Διόάκτορος της Κοινωνιολογίας τοΰ Παν)μίου Tubingen 
Έττιμβλητοϋ τοΟ Πανβττιστημίου Ίωαννίνων

Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΥ 
ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΑΕΩΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ*

ΚΕΦΑΛΑ ΙΟΝ ΕΒΔΟΜ ΟΝ 
Ο ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΤΩΝ ΙΕΡΕΩΝ

Είναι σχεδόν κοινός τόπος δτι ή προσωπικότης τοΰ άνθροιπου φαίνεται έν πολ- 
λοΐς δχι τόσΟν κατά τήν ώραν τής έκτελέσεως τοΰ καθήκοντός του —  τής έργασίας 
του —  δσον άπό τόν τρόπον μέ τον όποιον διέρχεται τόν ελεύθερον χρόνον του.

Οί ίερεΐς καί δή τών μικρότερων ένοριών έχουν περισσότερον χρόνον είς τήν διά- 
θεσίν των. Ήρωτήθησαν οί ίερεΐς μέ τί άσχολοΰνται, δταν δέν ύπάρχη άνάγκη τελέ- 
σεως ίερών άκολουθιών. Οί πλεΐστοι άνέφερον οτι άσχολοΰνται μέ τήν μελέτην, γε
γονός δμως τό όποιον δέν νοείται έπαρκώς, διότι ώς θά ίδο>μεν έλάχιστοι διαθέτουν ά- 
ξιόλογον βιβλιοθήκην. ^Αλλοι είπον δτι παραλλήλως πρός τήν μελέτην έπισκέπτον- 
ται τούς ένορίτας των, 24,49% μελετούν άφ’ ενός βιβλία, άφ’ ετέρου δέ άσχολοΰνται 
καί μέ χειρωνακτικήν εργασίαν, J /5  δέ τοΰ συνόλου άναφέρει δτι δταν δέν είναι υ
ποχρεωμένοι νά εύρίσκωνται είς ιεροπραξίας, εργάζονται χειρωνακτικώς, 8,16% ά- 
πέφυγον νά άπαντήσουν εις τήν έρώτησιν, ώς έκ τούτου ούδέν δύναταί τις νά ειπη πε
ρί αυτών.

Τό πνευματικόν όπλοστάσιον τοΰ ίερέως είναι ή βιβλιοθήκη αύτοΰ. Κάθε πνευ
ματικός άνθρωπος χρειάζεται πνευματικήν τροφοδοσίαν καί άνανέωσιν" ή άνανέωσις 
δμως αυτη γίνεται μέ τήν σοβαράν καί συστηματικήν μελέτην. Δυστυχώς διά τόν λαόν 
μας δέν εγινεν ή μελέτη «ιερόν πάθος». Οί 'Έλληνες άρέσκονται έπί ώρας νά συζη
τούν περί πολλών καί διαφόριον πραγμάτων, άποφεύγουν δμως τήν μελέτην έάν αύτη 
δέν είναι ύποχρεωτική ή άμέσως ωφελιμιστική. Ή  έφημερίς, τό περιοδικόν, τό βι- 
βλίον, είναι μέσα τά όποια θά φέρουν τον ιερέα πλησιέστερον είς τήν Κοινωνίαν, άλλά 
καί θά τόν βοηθήσουν — ιδίως τοΰ κλάδου του —  νά άνταποκριθή έπιτυχεστερον εις 
τό εργον του. Τά Ικ τής έρεύνης προκύπτοντα στοιχεία, δσον άφορά είς τόν αριθμόν 
τών βιβλίων τά δποΐα εύρίσκονται είς τήν βιβλιοθήκην τοΰ ίερέως ουδόλως είναι ικα
νοποιητικά. — . . . .  .

Έ κ τής ηλεκτρονικής έπεξεργασίας τοΰ ύλικοΰ προκύπτει δτι οί νεώτεροι ίερεΐς 
έχουν σχετικώς περισσότερα βιβλία τών γεροντοτέρων. Επίσης οί τών μεγαλυτέρων 
ένοριών έχουν μεγαλύτερον αριθμόν βιβλίων τών μικρότερων ένοριών. Ενδεχομένως 
τοΰτο νά όφείλεται εις τήν οικονομικήν διαφοράν, ή τό μορφοηικον έπίπεδον τοΰ ίε
ρέως, ή άκόμη καί είς τάς περισσοτέρας ευκαιρίας επαφής με τήν κίνησιν τοΰ βιβλίου 
(πόλις) .

Χαρακτηριστικός επίσης τής σχέσεως έλευθέρου χρόνου καί άριθμοΰ βιβλίων εί-

^ννρχεια έκ τον προηγουμένου, of/.. 673 κ«ί τέλος.



ναι ό τρόπος μέ τόν όποιον έκαστο; πέρνα τόν Ελεύθερον χρόνον του. Οί εχοντες έλά- 
χιστα βιβλία άσχολοΰνται άναλογικώς περισσότερον μέ χειρωνακτικάς έργασίας. Ε 
πίσης ένδιαφέρον είναι τό γεγονός ότι οί κάτοχο: πλουσκοτέρων βιβλιοθηκών διακοι- 
νουν περισσότερα προβλήματα είς τήν Εκκλησίαν καί φρονούν δτι πολλά θέματα χρή- 
ζουν άνανεώσειυς. Οί εχοντες έλάχιστα βιβλία {ιερείς μέ 10 βιβλία είς τήν βιβλιοθή
κην των!) εύρίσκονται είς παχυλήν άγνοιαν δσον άφορά είς τά θέματα τής Εκκλη
σίας. Έντύπωσιν προκαλεϊ ή πραγματικότης δτι οί ίερεις, οί όποιοι δέν έχουν «καλάς 
σχέσεις» μέ τό βιβλίον καί τήν μελέτην, οέν έχουν γνώμην δι’ ενα Χριστιανόν, δ όποιος 
Ιχει !τη νά μεταλάόη καί γενικώς δέν eivat είς θέσιν νά απαντήσουν είς βασικάς έρω- 
τήσεις έπι θεμάτων τοΰ κλάδου των. Ώς γνωστόν, ή μόρφωσις δέν προσφέρεται μό
νον εις τά Σχολεία καί τά πάσης φΰσεως Εκπαιδευτήρια, άλλά αποκτάται καί διά 
τής υπομονητικής καί συνεχούς μελέτης. "Οσοι τών ιερέων δέν είχον τήν ευκαιρίαν 
νά τύχουν ίκανής μορφώσειος κατά τήν νεανικήν των ηλικίαν, δύνανται νά συμπλη
ρώσουν πολλά κενά διά τής συνεχούς μελέτης σήμερον. Τό λυπηρόν έν τούτοις είναι 
δτι λείπουν δχι τόσον τά χρήματα, δσον τά κίνητρα πρός τοΰτο. Ο «θειος ζήλος» τόν 
όποιον θειυροΰν ώς αίτιον προσελεύσεώς το>ν είς τόν κλήρον, είναι κενός λόγος (άν 
μή βλασφημία!), δταν ό καθένας οέν άφοσιώνεται είς τό εργον του καί δέν καταρ
τίζεται διά τής μελέτης καί τής προσευχής.

II A Ρ A Ρ Τ  Η Μ A Α '
ΕΠΙ ΣΤΟΛΑΙ

. Ιούνιος 1971

Σεβαστέ μου Πάτερ, ·

Ό  Ιερός Κλήρο; αποτελεί ασφαλώς την ήγέτιδα τάξιν τής στρατευομένης Ε κ 
κλησίας, ούδεΐς δΰναται δέ νά άμφισβητήοη τό γεγονός, δτι ανευ ίκανοΰ ίεροΰ Κλή
ρου δέν ήμπορεί ή Εκκλησία νά φέρη εϊς πέρας τήν κοσμοσιοτήριον αποστολήν της.

'Όποιος αγαπά τήν Εκκλησίαν δεν δυναται νά μένη άπαθής ένο')πιον τών προ
βλημάτων, τά όποία αυτη αντιμετωπίζει.

Εσωκλείστους λαμβάνεται ενα έρωτηματολόγιον, τό οποίον άφορά προβλήματα 
τοΰ συγχρόνου ίερέο)ς. Σάς παρακαλώ θερμώς νά άπαντήσητε εις τάς έρωτήσεις αύ- 
τάς. Εις πλείστας αύτών δέν εχετε παρά νά σημειώσητε τήν άπάντησιν δι’ ενός X 
εντός παρενΟέσεοη’ εϊς τάς ετοίμους άπαντήσεις, αί όποΤαι άφοροΰν τήν περίπτωσίν 
σας. Είς άλλας παρακαλεΐσΟε νά άπαντήσητε μέ περισσότερα λόγια. ’Έχετε τό δι* 
καίωμα νά άποφνγητε τήν άπάντησιν εις τινα έρώτησιν. Λέν ύποχρεοΰσθε νά γρά- 
ι|>ητε τό όνομά σας έπι τοΰ έριοτηματολογίου, εάν θάλετε ομ(ος ήμπορεϊτε.

Ούδείς πλήν τοΰ υπογράφοντος Οά λά()ΐ] γνώσιν τών άπαντήσεών σας. Ώ ς  έκ 
τοΰτου Οά πρέπει νά έκφράσητε τάς άπόψπς σας έντε?νώς έλευΟέρως και προπαντός 
εϊλικρινώς. ’ Ιδιαιτέρα παράκλησίς μου είναι νά γράφητε εύκρινώς.

Ά φοΰ άπαντήσητε εϊς τάς έρωτήσεις, κλείετε τό έρωτηματολόγιον έντός τοΰ 
φακέλλου, τόν όποιον μοΰ αποστέλλετε διά τον ταχυδρομείου.

Οί φάκελλοι Οά ανοίγουν καί μελετηΟοΰν προσεκτικώς διά νά γίνουν προτάσεις 
πρός βελτίωσιν τής Οέσεως τοΰ Ί .  Κλήρου.

Ευχαριστών διά τόν κόπον 
διατελώ μετά βαθύτατοι» σεβασμοΰ

. ('Υπογραφή)
ΙΙαΰλος Κυριακίδης
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30 Ιουλίου 1971

Σεβαστέ μου ΙΙάτερ,
Εύγενή φροντίδι τής *1. Μητροπόλεως σάς διεβιβάσθη έρωτηματολόγιον τό ό

ποιον αφορά κοινωνιολογικήν - θεολογικήν μου ερευνάν.
Διά τής παρούσης μου σάς παρακαλώ δλως ιδιαιτέρως άφοϋ άπαντήσητε είς 

αυτό μέ πάσαν ειλικρίνειαν, νά μή τό παραδώσητε εις τήν 'I . Μητρόπολιν, άλλά νά τό 
αποστείλητε είς εμέ είς τό ΓΙανεπιστήμιον —  ή νά μοΰ τό παραδώσητε Ιδιοχείρως έάν 
τοΰτο σάς είναι δυνατόν —  ών άπολΰτως βέβαιος δτι τό περιεχόμενόν του έν ούδεμιςί 
περιπτώσει θά περιέλθη είς γνώσιν άλλου πλήν έμοΰ. Μέ βάσιν τόν αριθμόν τοΰ φα
κέλου σας θά ενημερώσω έγώ τήν *1. Μητρόπολιν άπλώς ποιοι Ιερείς δέν άπέστειλαν 
τόν φάκελον.

’Εσωκλείστως λαμβάνετε γραμματόσημα διά τήν αποστολήν.
Έάν έπιθυμήτε και σάς είναι εΰκολον δΰνασθε νά έλθετε είς προσωπικήν επικοι

νωνίαν μέ εμέ, τοΰτο θά άπετέλει έξαιρετικήν τιμήν δΓ εμέ. Δύνασθε έπίσης νά έλ
θετε έάν θέλετε είς τηλεφωνικήν επικοινωνίαν μαζί μου.

Τηλ/να: Γραφείου 25921
25923 

Οικίας 28224

Μεθ’ υπολήψεως 
('Υπογραφή) ·

Παύλος Κυριακίδης

Τ .Γ . Καλόν είναι ή άπάντησις νά μοΰ άποσταλϊ) τουλάχιστον μέχρι 7.8.71 διά νά 
ένημερώσο) έγκαίρως τήν 'I . Μητρόπολιν.
Ευχαριστώ.

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α  Β '
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ__ _ _

Ημερομηνία συμπληρώσεως 
τοϋ έντύπου ...............  1971

Ε Ρ Ω Τ Η Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Ν

οχι.

1. Τί μέγεθος ή ή ενορία σας: 1
2
3
4
5

' 6
7
8

2. Μένετε εις τήν ένορίαν εις τήν όποιαν υπηρετείται; 1 ( ) ναί, 2 ( )

3. Πόσας ένορίας έΗυπηρετεϊτε; 1 ( ) μίαν, 2 ( ) δυο, 3 ( ) τρεις.
4. Οικογενειακή κατάστασις: 1 ( ) έγγαμος, 2 ( ) χήρος, 3 ( ) ά-

) 1— 299 ψυχάς
) 300— 499 ψυχάς
) 500— 799 ψυχάς
) 800— 999 ψυχάς
) 1.000— 2.000 ψυχάς
) 2.001— 5.000 ψυχάς
) 5.001— 10.000 ψυχάς
) 10.001 καί πλέον ψυχάς.

γάμος.
Μ



5. Έάν είσθε έγγαμος, πύπα τέκνα έχετε; 1 ( ) εν, 2 ( )δυο, 3 ( )
τρία, 4 ( ) τέσσαρα, 5 ( ) πέντε, β ( ) εξ καί πλέον, 7 ( ) ούδέν.

C. 'Ηλικία: 1 ( ) 20— 24 έτών, 2 ( ) 25— 29, 3 ( ) 30— 34, 4
( ) 35— 44,5 ( ) 45— 64,6 ( ) 65 καί πλέον.

7. Πόσα ετη είσθε ίεροιμένος; 1 ( ) 1— 5, 2 ( ) 6— 10, 3 ( ) 11—
20, 4 ( ) 21— 30, 5 ( ) 31 καί πλέον.

8. Τί γραμματικάς γνώσεις εχετε; 1 ( ) Δημοτ. Σχολείου καί Έκκλησ.
Φροντιστ., 2 ( ) Γ ' Γυμνασίου καί Έκκλ. Φροντιστ., 3 ( ) Άπολυτ. Γυμνασ.
καί Έκκλησ. Φροντιστ., 4 ( ) Ίεροδιδ. Βελλάς, 5 ( ) Τέως Δημοδ. 6 ( )
Πανεπιστημίου, 7 ( ) Διάφορ.

9. Διατί έγίνατε ίερεύς;
’ 10. Διατί δέν θέλουν οήμερον οι νέοι νά γίνουν Ιερείς;

11. Θά συνιστονσατε είς ένα νέον νά γίνη ίερεί'ς, έάν βέβαια, σάς έρωτοΰσε;
1 ( ) δχι, 2 ( ) ναί καί διατί;

12. Ποιος σάς παρεκίνησε νά γίνετε ίερεΰς; (Πρόσίοπα, βιβλία κλπ.).
13. Σάς απέτρεψε κανείς; 1 ( ) δχι, 2 ( ) ναί, ποιος;
14. ΕΤσΟε ευχαριστημένος άπό τό λειτούργημά σας; 1 ( ) ναί, 2 ( ) δχι,

διατί;
15. ΕΤσΟε πνευματικός; 1 ( ) ναί, 2 ( ) δχι. ’Ά ν  δχι, διατί δέν έγίνατε;
16. Ποιον νομίζετε ότι είναι τό εργον ένός τέλειου, κατά τό δυνατόν, Ιερέως;
17. "Αν είσθε πνευματικός, πόσους έξομολογεΐτε περίπου κάθε ετος;
18. Πώς, κατά τήν γνώμην σας, Οά άποκήστη ή Εκκλησία Ικανούς Ιερείς;
19. Κηρύττετε; 1 ( ) δχι, 2 ( ) ναί, 3 ( ) σπανίους, διατί;
20. Κάνετε Κατηχητικό: 1 ( ) δχι, 2 ( ) ναί.
21. Μέ τί άσχολεΤσθε δταν δέν υπάρχη ανάγκη τελέσεως Ιερών ακολουθιών;

1 .................................2 ................. ' ................ 3 .................................................
22. Διαβάζετε; 1 Βιβλία

2 Περιοδικά
3 Εφημερίδα

23. Γνωρίζετε όλους τους ένορίτας σας; 1 ( ) ναί, 2 ( ) δχι.
24. 'Τπάρχουν, κατά τήν γνώμην σας είς τήν Εκκλησίαν θέματα καί πράγμα

τα, τά όποία χρειάζονται αλλαγήν, μετατροπήν, μεταρρύθμισιν;
25. Ποια είναι κατά τήν γνώμην σας τά προβλήματα τής Εκκλησίας σήμερον;
26. Τί γνώμην έχετε δΓ ενα Χριστιανόν, ό όποιος έ'χει ετη νά μεταλάβη;
27. Ποιους κινδύνους - εχθρούς άντιμετίοπίζει σήμερον ή Εκκλησία;
28. Πόσους ανθρώπους δύναται νά χωρέση ό Ναός είς τόν όποιον υπηρετείτε;
29. Πόσοι περίπου ένορΐται σας έκκλησιάζονται κάθε Κυριακήν;
30. Διατί κατά τήν γνώμην σας δέν πηγαίνει ό κόσμος είς τήν Εκκλησίαν;
31. Πώς Οά έλκύση ή Εκκλησία τόν κόσμο;
32. Τί γνώμην εχετε δι’ αυτούς οί όποιοι θέλουν νά αλλάξουν τήν περιβολήν τοΰ 

Ί .  Κλήρου;
33. 'Τπάρχουν μερικοί, οί οποίοι θέλουν νά περιορίσουν τό μήκος τοΰ ’Ό ρθρου 

καί τής 0. Λειτουργίας. Τί γνώμην εχετε περί αυτών;
34. Τί φρονείτε περί τών Χιλιαστών καί περί τής δράσεώς των;
35. Πόσα καθίσματα έχει, περίπου, ό Ναός εις τόν όποιον υπηρετείτε;
36. 'Τπάρχει άλλος ίερεύς είς τήν ένορίαν σας; 1 ( ) είς, 2 ( ) δύο.
37. Έ χει ό Ναός δλα τά απαραίτητα βιβλία; 1 ( ) ναί, 2 ( ) δχι.
38. Γνωρίζουν οί ίερο\|'άλται μουσικήν; 1 ( ) δχι, 2 ( ) ναί, 3 ( ) ό

είς. '
39. Γνο)ρίζετε σείς μουσικήν; 1 ( ) δχι, 2 ( ) ναί, 3 ( ) στοιχεία.
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40. Σ α ς έμπιστεΰεται άπολυτιυς τό ποίμνιόν σας; 1 ( ) δχι, 2 ( ) ναί,
διατί;

41. Πόσα βιβλία εχετε περίπου είς την ατομικήν σας Βιβλιοθήκην;
1— 10 { ) ί, 11— 20 ( ) 2, 21— 50 ( ) Β, 51— 85 ( ) 4, 80
— 120 ( ) 5, 120 κ α ί .............  ?

42. ’Ασκείτε ΦιλανΟρίυπικόν εργον εις τήν ένορίαν σας; 1 ( ) οχι, 2 ( )
ναί. Διατί; (Περιπτώσεις - είδη).

43. Ποιος σας συμπαρίσταται είς τό εργον σας;
44. ’Έχετε παράπονα άπό τόν Μητροπολίτην σας; 1 ( ) οχι, 2 ( ) ναί,

ποΐα; '
45. Τί άλλο νομίζετε δτι Οά επρεπε νά σάς έρωτήσω;
46. Τί είίίικά προβλήματα παρο\>σιάζει ή ένορία σας;
47. Πόσα κηρύγματα περίπου ήκοΰσθησαν είς τόν Ναόν τής ένορίας σας μέχρι 

τά τέλη Μαρτίου τό 1971;
ούδέν ( ) 1, δυο ( ) 2, 3— 4 ( ) 3, 5— 8 ( ) 4, 9— 12 ( ) 5.
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ΘΕΟΔΩΡΟΥ I. ΜΑΛΔΟΓΙΑΝΝΗ 

ΦΥΣΙΚΟΥ 
Δρογ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΟ ΧΑΑΑΖΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΑΓΚΑΘΩΤΟ ΧΑΛΑΖΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΝ

ΑΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΙ ΜΑΣ ΑΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΙΝ 
ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΙΔΙΑ ΤΩΝ ΣΠΑΡΤΩΝ 

ΕΚ ΤΩΝ ΧΑΛΑΖΟΠΤΩΣΕΩΝ

I. ΤΟ ΧΑΛΑΖΙ Ε ΙΣ  ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Έΐν ιού πίνακος ημερών χαλάζης, αί όποϊαι παρετηρήθησαν είς τούς δια
φόρους Μ ετεωρολογικούς Σταθμούς τοΰ λεκανοπεδίου Ίω α ννίνω ν , θά έξα- 
χθοΰν διάφορα ουμπεράματα.

Καλόν είναι ή παραιήρησις τοϋ άναγνώοτου νά γίνηιαι εναλλάξ μεταξύ 
πίνακος ημερών χαλάζης καί χάρτου, τά όποια εύρίοκονται ε'ναντι άλλήλων.

Σ υ μ ιι ε ρ ά ο μ α τ α : Γενικώς ή χαλαζόπτοισις είναι ύψηλή κατά τούς
εαρινούς μήνας καί τόν ’ Ιούνιον, μειωμένη καιά τούς μήνας ’ Ιούλιον, Αΰγου- 
οτον, Οκτώβριον μέ μικράν αύξησιν κατά τούς μήνας Νοέμβριον, Δεκέμβριον 
καί 'Ιανουάριον. Ελάχιστοι χαλαζοπτώσεις παρουσιάζονται τόν Φεβρουάριον 
καί τόν Σεπτέμβριον.

Τά άνωιέρω συμπεράσματα εξάγονται διά ιούς Μ ετεωρολογικούς Σ τα 
θμούς τούς έχοντας μακράν οειράν έτών παρατηρήσεο^ν.

Αξίζει νά οημειωθή δτι ή πτώοις τής χαλάζης δέν καλύπτει μεγάλην έκ- 
ταοιν ιάς περιοοοτέ()ας φοράς καί παίζει πρός τούτο σπουδαϊον ρόλον ή τοπι- 
κότης ιού Μετεωρολογικού Σταθμού, δηλ. ή μορφολογία τού έδάφους είς τόν 
όποιον είναι έγκατεοτημένος ουτος.

Ά  ξ ι ο ο η μ ε ί ω  ι ο ί  χ α λ α ζ ο π τ ώ σ ε ι ς :  Τήν μεσημβρίαν τής
19ης Μαΐου 19G3 πιώοις χαλάζης είς κορυς>ογραμμήν δρους Μιτσικέλι. Διε- 
τηρήθη λόγω τού παχέος στρώματος μέχρι τής μεσημβρίας τής 21 Μαΐου.

—  Άπό ιό οημποιματάοι τοΰ Γρροκαλαμίνιου «Λ  Π Α Ν Τ Α  Κ Ρ Τ Σ Τ Α Λ Λ Ι Ι »  21 ’ Α π ρί
λιον· 1830: «Χ α λ α σμ ός  χόπμου αήμερα από (ίροχή. "Τ ο τ ε ρ α  άπ ’ αύτήν ερριξε  χαλάζι δυνατό 
πού κάθε σπυρί του ζύγιαζε δέκα δράμια  γραμ μ άρια  βά ρου ς) κι' εκαμε μ εγάλες κ α τα 
στρ οφ ές» . ,
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«ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ λ

'Ο  Χ Α Ρ Τ Η Σ  I I  είναι π αρμένος ίκ  τ ή ; Δ ιδακτοοικής Δ ιατριβής του α υ γ γ ρ α φ ίο ; Τ Ο  Κ Λ Ι 
Μ Α ΤΩ Ν  ΙΩ Α Ν Ν ΙΝ Ω Ν , διά τούτο διετηβήθη χαι η αοιβμη σι;
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«ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ

Ι Ι Ι Ν Α Ξ  Η Μ Κ Ρ Ω Ν  Χ Λ Λ Α Ζ Η Σ  
( — ΰνολον ημερών χαλάζης κατά πεοίοήον καί Μ.Ο.)*
Ί ί Κ Ρ Ι Ο Χ Η Σ  (Λ Ε Κ Λ Ν Ο Π Ε Λ ΙΟ Τ ) ι ω λ ν ν ι ν ω ν

Μ.Ι. Μικίτ ^tipi 
191 *5— I >40

Α·.ροδρομ,
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Τ.Ι. Δενδροκουικοΰ Ε. Α. Ο. Α.
-1969 1960-1963 196 7 - *» 969 I953-J967
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II. ΑΓΚΑΘΩΤΟ ΧΑΛΑΖΙ Ε ΙΣ  ΤΗΝ ΠΕΡΔΙΚΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

Μεγάλοι χαλαζόκοκκοι πάντοτε καταστρέφουν τά πάντα. ’ Ιδού 8ν πρόσφα
τον περιοταπκόν χαλαζοτιτώσεως, τό όποιον μάς δίδει ή έφημερϊς «Η Π ΕΙΡΩ 
Τ ΙΚ Ο Σ  ΑΓίϊΝ » ιης 26ης Νοεμβρίου 1966 μέ τίτλον ( « ’Αγκαθωτό» χαλάζι £- 
πληξε τήν Πέρδικα roO Νομοΰ Θεσπροίτίας). Νά τί μάς λέγη τό άρθρο:

«ΙΙΕΡΑΙΚΑ 20.11.66. Χαλαζοθύελλα πού ούτε οί γεροντότεροι τοΰ χωριοΰ έν- 
θυμοΰνται, επληξε προ τριών ημερών τό χίυριό μας (ήτοι τήν 17.11.66). Έ νώ κα
νένα σημάδι στόν ουρανό δεν έδειχνε πώς τό χιυριό μας Οά δεχόταν τό χτ\>πημα, έξα
φνα κατά τό μεσημέρι μιά βροντή πού κατατρόμαξε δλους καί άμέσιυς υστέρα άπό 
τήν βροντή αυτή ενα χαλάζι δμοιο τοΰ όποιου δέν έχουν ξαναδή οί ΙΤερδικιώτες, ού
τε οί γεροντότεροι. Τό χαλάζι είχε μέγεθος καρυδιού μεγάλου. Καί τό περιεργώτερο 
ήτο δτι γύρω - γύρω είχε έξοχή σάν βελόνες, σάν αγκάθια. Ή  ίιτώσις τοΰ χαλαζιού 
κράτησε μισή ώρα και περισσότερο. Κατέστρε\[>ε δέ τά πάντα. Καί δταν σταμάτησε 
νά πέφτη, δλα τά δένδρα έ'μειναν γυμνά άπό φύλλα. Οί δρόμοι είχαν γίνει ποτάμια 
καί τό χαλάζι στρώθηκε σάν τό χιόνι.

Αύο σπίτια παλαιά έπεσαν και τά άλλα πλημμύρισαν. Θύματα εύτυχώς δέν εί
χαμε. Μονάχα δύο - τρία άτομα πού βρέθηκαν στό δρόμο, τό χαλάζι τά χτύπησε στά



πόδια τόσον δυνατά, παν κουτσάθηκαν. To βράδυ οσα σπίτια δέν έμπασαν νερό 8ffi- 
λοξένησαν τούς κατοίκους τών αλλων σπιτιών*.

Έ κ τών άνωτέρο> βλέπομεν «δλα τά δένδρα έμειναν γυμνά άπό φύλλα» 
καί αλήθεια έκεΐ οπού to χαλάζι προκαλεΐ άνυπολογίστους καταστροφάς είναι 
έπι τής γεο^ργικής παραγωγής.

Ή  πχώσις χαλάζης προκαλεΐ ζημίαν έπϊ τής γεωργικής παραγωγής μικρο- 
τέραν η μεγαλυτέραν, αναλόγως τοΰ σταδίου άναπτΰξεως και βλαστήσεως και 
καρποφορίας τών καΛλιεργουμένων φυτών. Είναι προφανές, δτι δσον μεγαλύ
τεροι είναι οί χαλαζόκοκκοι καί μακρυτέρα ή διάρκεια πτώσεως τής χαλάζης, 
τόσον ή προκαλουμένη ζημία θά είναι βαρύτερα. Κυρίως δμως ή εκτασις και ή 
εντασις τών ζημιών έξαρτάται άπό τό στάδιον άναππ;ξεο)ς τής φυτείας, προ- 
καλουμένων τών μεγαλυτέρων καταστροφών κατά τά στάδια τής έκπτυξεως 
τών οφθαλμών τής πριίπης βλαστήσεως, τής άνθήσεως και τής καρποδέσεως.

Έ κ  τής ώ ς ανω καταστροφής, έκ χαλαζοπτώσεις, τής γεωργικής παρα
γωγής οί γεωργοί ασφαλίζουν τήν παραγωγή των είς τόν ΟΓΑ ( ’Οργανισμός 
Γεωργικών ’Α σφ αλίσεω ν).

Εις τό ύπ’ άριθμ. 8/248 Τεύχος του Αύγούστου 1967 του περιοδικού «Νέα 
'Αγροτική Έπιθεώρηοις», έδημοσιεύθη ή έργασία μου «Μέθοδος έκτιμήσεως 
ζημιών τών σπαρτών έκ χαλαζοπτώσεων» και τά σχετικά κατατοπιστικά σχε
διαγράμματα, είς τό ύπ* άριθμ. 1)253 τεύχος τοΰ Ίανουαρίου 1968 τοΰ οΊς Svo) 
περιοδικοΰ.
I I I .  ΔΙΑΦΟΡΟ! ΕΝ ΕΡΓΕ Ι ΑΙ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΤΕΡΑΝ ΚΑΙ ΑΜΕΣΟΝ ΕΚΤΙΜΗΣ IN ΤΩΝ 

ΖΗΜΙΩΝ ΤΩΝ ΣΠΑΡΤΩΝ ΕΚ ΤΗΣ ΧΑΛΑΖΟΠΤΩΣΕΩΣ

Κατ' αρχήν έξεπονήσαμεν τάς δυο εργασίας: Ιον) « ’Ό ργανον  Μετρή- 
σεω ς ποσότητος Χαλάζης και Μεγέθους kokkojv αύτής» ( κοινώς Χαλαζόμε- 
τρ ο ν ). (Δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ύπ’ άριθμ. 25713)4.2.Ι964) ( βλέπε και σχήμα).

2 ο ν ) «Μ έθοδος έκτιμήσεως ζημιών ιών σπαρτών έκ χαλαζοπτώσεως» (Δ ί
πλωμα ευρεσιτεχνίας ύπΤ άριθμ. 25714)4.2.1964),

Τ άς ώ ς άνο) έργαοίας έπολυγραφήσαμε είς βι6λίον, τό όποιον διενεμήθη 
είς 100 περίπου Γεο)πόνοι;ς κλπ. «τιμής έτνεκεν» κατά τό ετος 1966.

Μ ετ' αϊτήσεως άπεστείλαμεν τάς οίς άνω εργασίας είς τό Ύπουργεϊον Γε
ωργίας τήν 16.5.1968 και τοΰτο μάς ειδοποίησε τήν 29.5.1968 δτι άπέστειλε τάς 
ώ ς ανω  έργαοίας είς τόν ΟΓΑ ίΒ ' Κλάδον) διά νά τάς ελέγξουν, νά τάς έπι- 
στρέψουν δέ πάλι νεί ςτό Υπουργεϊον και τοΰτο μέ τήν σειράν του νά μοΰ ά- 
παντήση τελικώς διά τό πόρισμα τής έξετάσευκ; κλπ. (Ά ρ . Πρωτ. Υπουργείου 
Γεωργίας 127.9·>*/14127/29.5.1968).

Δυστυχώς μέχρι σήμερον (Δεκέμβριος 1975) απάντησιν δέν ελαβον. Τήν 
20.11.1973 είς έφημερίδα τινα άνέγνιοσα τά έξής, τά όποία κρίνω σκόπιμον νά 
μεταφέρω ένταΰθα:

« Ένας Βαυαοό; έκ Ροζενχάϊμ ί ’Ά νω  Βαυαρία) δέν άσχολεϊται μέ τήν καυσιν 
πυροτεχνημάτων. Ονχοζ ανήκει εις τήν «όργάνωσιν κατά τοΰ χαλαζιού» που υφίστα- 
ται άπό Ιβετίας καί είναι μοναδική είς τήν υφήλιον και εχει σκοπόν τήν έξακόντισιν 
ιωδιούχου αργύρου εις τά νέφη, σταν ποομηνύοιτν καταιγίδα. Ή  επιτυχία έκ τον ι
σολογισμού τής οργανώσεις αυτής ήτο έκπληκτική. ΑΙ ζημίαι που προκαλουνται έκ 
τ7\ζ χαλάζης εις τήν εσοδείαν, έμει ώθησαν εις 47 τοΤς εκατό. Οι πύραυλοι περιέχουν 
έντός 800 γραμμαρίων εκρηκτικής ύλης. άνά 1 β γραμμάρια ιωδιούχου αργύρου ποιτ 
εξακοντίζεται είς iryoc 160«j μέτρων. 1C ατά τήν εκρηΕιν, διασκορπίζεται τό άλας αυ
τό είς 16 δισεκατομμύρια «πυρήνας κρύσταλλου» που στροβιλίζονται, κατά τήν άνύ- 
ψωσιν είς νψος 4.000-— 6.000 μέτρων' αδυνατίζουν δέ τόν σχηματισμόν βαρέων κόκ- > 
κοΛ* χαλάζης. -j

«ΗΠΕi ΡΩΤIΚΗ ΕΣΤΙΑ»





Etc τήν περιφέρειαν Ροζενχάϊμ Οά τοποθητηθοΰν έξ άλλου μελλοντικώς άνά 
τρία χιλιόμετρα παρόμοιαι θέσεις έξακοντίσειος πυραύλων, δταν απειλείται δέ ή πτώ- 
σις χαλάζης, θά έξακοντίζίονται 50 εως 150 βολές προστασίας τής εσοδείας».

’Έ γραψ α έπιστολή είς τήν ανωτέρω όργάνωσιν εις τάς 6.12.1973 καί είς 
τάς 25.9.1974 δχι μόνον μοΰ άπήντησαν, άλλά μοΰ άπέστειλαν καί πολυγραφη- 
μένη έργασία, περί τής οποίας βλέπε κατωτέρω, είς τήν όποιαν άναφέρονται 
δλαι αί έργασίαι tojv καί αί προσπάθεια! των διά τό θέμα «ΧΑΛΑΖΑ». Παρα
θέτω άμέσως κατωτέρω τήν άπάντησιν έν μεταφράσει, κυρίως δσον άφορδ τό 
νόημα. Ή  άπάντησις εκεί ώς έ ξ ή ς :

«ΕΙς τήν επαρχίαν Ροζενχάϊμ αντιμετωπίσθη εις τό χρονικόν διάστημα 1958—  
1968 ώς έπιστημονικόν πείραμα τή εντολή τής Βαυαρικής Βουλής ή προστασία έκ 
τής χαλάζης.

Βάσει τοΰ τότε πειραματικού αποτελέσματος άπεφάσισεν ή άρμοδία επιτροπή 
νά διεξαγάγη τήν δραστηριότητα προστασίας μέ πυραύλους καί γεννήτριας εδάφους.

Δ  ' ' Λ #  f t  -  X / _ Π * / ~ 3 /ια την πληρη κατατοπιαιν σας σας επισυναπτομεν εν αντιτυπον της εργασίας.

ABSCHLUSSBERICHT
der

Hageldbwehrversuche 
■  ̂ im Landkrais Rosenheim
' ' (1957— 1967)

(Σ .Σ .  Είς τό έσωτερικόν φΰλλον μετά τό έξώφυλλον εΐναι γραμμένα τά έξής:

9. (Abschlub -) Bericht uber die 
Hagelabwehrversuche im Land ras Rosenheim 

Professor Dr. H. G. Miiller
Copyright 1968 by "

Deutsche Versuchsanstalt fiir Luft - und Raumfahrtev 
8031 Oberpfaffemhofen, Post Webling)

Ή  επαρχία Ροζενχάϊμ υφίσταται έτησάος περίπου 30 χαλαζοπτώσεις. Αί έξ 
αυτών προξενούμεναι ζημίαι κεΐνται μεταξύ 100.000 καί 25.000.000 μάρκων. Αί 
περισσότεραι τών χαλαζοπκόσεων σημειοΰνται είς τήν περιοχήν τών ’Άλπεων καί κα
ταγράφονται μόνον εις σπανίας περιπτώσεις. Τό 10% περίπου τών ετησίων χαλα
ζοπτίόσεων αντιστοιχεί είς τά προαλπικά διαμερίσματα καί προξενοΰν εκεί σημαν- 
τικάς ζημίας.

Καταστροφικοί χαλαζοπτώσεις λαμβάνουν χώραν περίπου άνά 12— 15 ετη, ή
τοι τά ετη 1929, 1942, 1956, 1963 καί 1974.

Μόνον ή χαλαζόπτωσις τής 18 Αύγούστου 1974, έπέφερεν ζημίαν ΰψους 25. 
000.000 μάρκων.

, Ή  προστασία έκ της χαλάζης χρηματοδοτείται έξ οικονομικών μέσφν τοΰ πε- 
ριφερειακοϋ προϋπολογισμοΰ.

Οί χ αλαζοπα ρ ατη ρ ητα ί καί οί χειρισταί τών γεννητριών τοΰ εδάφους είναι ώ ;



έπί τό πλείστον άγροκτηματίαι και εργάζονται άμισθοι (περίπου 200 πρόσωπα).

Ή  σύγχρονος προστασία έκ τής χαλάζη; διεξάγεται μέ πυραύλους των έταιρει- 
ών Μύλλ,ερ - Σ6άϊτς καί μέ γεννήτριας έδάφου;. Εις άμφοτέρας τάς περιπτώσεις φέ
ρεται εις τά νέφη ίωδιονχος άργυρος AgJ.

Προς συγχρονισμόν αυτής τής δραστηριότητος πρόκειται να τεθή εις λειτουρ
γίαν εν αεροσκάφος, έξοπλισμένον μέ δύο γεννήτριας έδάφους.

Δια τό υφ’ υμών έπιδειχθέν ένδιαφέρον 
. σάς εύχαριστουμεν θερμώς

υπογραφή».

Τέλος τόν Σεπτέμβριον 1975, ύπέβαλλον τήν έργαοίαν του Χαλαζομέ
τρου είς ειδικήν έπιτροττήν εις τό Εμπορικόν καί Βιομηχανικόν Έτπμελητή- 
ριον Ηπείρου.

Εϊθε νά μας διακρίνη καί ημάς ή συνέπεια καί ή τάξις των Βαυαρών τής 
^  επαρχίας Ροζενχάϊμ.
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ΓίΩΡΓΟΥ ΜΑΝΘ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ,

ΕΝ ΜΗ ΣΩΤΗΡΙΩ, ΕΤΕΙ 1975

—  Αύτή ή παγωνιά, πού κρέμεται οτά σύρματα.
Κάνει μερικά βήματα. Ξαναστέκεται.
Τοπίο άπόμακρο. Τό φ ω ς άδειο.
Ε κείνες οί λεύκες να χάνονται οτήν άπόοταοη.

—  "Ο λα, λοιπόν, είναι έτοιμα, ξαναλέει. .
’'Α λλωστε, λίγα πράγματα θά πάριο μαζί μου.
Μ έρα Παρασκευή. ’Απόγεμα.
Βρέχει δυνατά. Ο οάρανός κατεβαίνει συνέχεια.
Μιά μόνο χαρακιά έκεΐ, άπένανπ, καθοις ορθώνεται ή πολυκατοικία. 
Καί μόνο έκεϊνος, καρφωμένος στό παράθυρο. Ε πάνω  στό γυαλί.
’Από χιλιάδες χρόνια. Σαν  πέτρα αμίλητη. Νά περιμένει.

—  θ ά  προτιμούσα, βέβαια, τά φύλλα στις λεύκες νά ήταν κόκκινα, 
μουρμουρίζει πάλι. Κατακόκκινα. Νά^θυμίζουν φθινόπωρο.
"Η  μιά παράξενη άνοιξη. 'Έτσι, δπως ί5να παιδικό όνειρο. .
Κάτι ανθισμένες λεμονιές, οί λόφοι στό βάθος.
Καί νά πέφτει, παντού, μιά κίτρινη σιγή.
Σωπαίνει.
Ό  άνεμος δυναμώνει.
Τά κεριά αναταράζονται.
Τά μάτια του τρεμοσβήνουν.
f/Eva κοράκι περνάει άργά τό φαράγγι.
'Ύστερα, ό δρόμος ξεχωρίζει ερη|ΐος, ή καταχνιά αίωρείται στά κλαδιά.

—  Ε κείνο τό φόρεμα τής 'Έρικας. Νίακριά. Στό άπειρο.
Ε κείνο τό κατάλευκο φόρεμα, πού αναδιπλώνεται στήν έρημία του. 
Ξανασωπαίνει.
Τώρα, τό δειλινό είναι ήσυχο. .
Ή  μητέρα σκύβει, ανάβει τή λάμπα* προχωρεί στό διάδρομο, χάνεται. 
Ή  θύρα κλείνει άργά.
Τί σιωπή!
Ε π ά νω  στό τραπέζι, τά κηροπήγια φέγγουν ξεχασμένα.

<— Αύτή ή παγωνιά, πού κρέμεται οτά σύρματα.
Ό  φουκαράς ό γέρος, μ* έκείνες τις πανάρχαιες φοπογραφίες του.
Και τό ύπόγειο, δπωΓ, πάντα: Τέσσερα σκαλιά στό βάθος.
"Ενα ξυλοκρέβατο, δυό καθίσματα κι αυτός. Ή  ϊδια, φυσικά, ιστορία.
Νά σκαλίζει στάχτες στό κεφάλι του.
Ξαφνικά, τό παράθυρο άναταράζεται.
"Ενα κουλουριασμένο σώμα τινάζεται εξω, άρχίζει νά πέφτει.
’Έ π εσε.
Ά κούγεται μιά στριγγλιά:

— Βοήθεια! Μας σφάζουν στόν ύπνο μας!
"Ύστερα, έκείνα τά έ'ντρομα μάτια, πού απομένουν άκίνητα,



όρθάνοιχτα, παγωμένα, νά κοιτάζουν τον ουρανό, τό άδειο φως, 
τό γυμνό φως, τήν αιώνια απουσία
Και τά δάχτυλα, εκείνα τά φτωχά δάχτυλα, πού σφίγγονται, 
πού πετρώνουν επάνω στις πλάκες.
Οί περίεργοι πού μαζεύονται. .
Ή  μεσόκοπη πού σκύβει.
Αυτός έκεΐ πάνο), πού άνοίγει κλεφτά τή θύρα,
πού κάτι λέει άδιάφορα, κάτι μουρμουρίζει και χάνεται.
Ή  βροχή.
Βαριά. , .
Καταθλιπτική. ,
Αιώνια.

—  Αύτοκτόνησε, άποφαίνεται σοβαρά ό θυρωρός.
— Ό  πρώτος πού πέθανε, παρατηρεί ό διπλανός του.

Οί υπόλοιποι, είμαστε άπλώς υπόλοιποι. 1
Ό  αστυνομικός απλώνει τό σκέπασμα.
Τά δάχτυλα σφίγγουν άκόμα τις πλάκες. .
Τό δαχτυλίδι λάμπει.

—  Έ γώ, πόντιος, θά φύγο>. Δηλαδή · - ς>εύγω, ξαναλέει έκεΐνος στό παράθυρο 
’Άλλυχπε, στήν εποχή μας όλα εϊναι αδύνατα, ’Ακόμα και τά δυνατά. 
Παρασκευή. Άπόγεμα.
Τό φ ω ς παιχνιδίζει στίς λάμπες.
Οί λάμπες είναι στή σειρά:
«Στερφέλ. Τό νέο απορρυπαντικό. Κάνει τό μαΰρο άσπρο».
«Τρώτε Βασμίντ. Προφυλάσσει τούς όδόντας. Δ έν  παχαίνει».
«Κόκα - Κόλα. "Ο λα παν καλά μέ Κόκα - Κόλα».
Ά π ό ’ψπλά, δέν ύπάρχει τέλος.
Τό πηγάδι βαθαίνει.
Ό  πυθμένας χάνεται.
Ό  αέρας άκινητεΤ.
Οί φωνές εϊναι άφωνες.
Εκατομμύρια μεταλλικές κατσαρίδες, κυνηγημένες κατσαρίδες, 
έντρομες κατσαρίδες, αποβλακωμένες κατσαρίδες, έκατομμύρια 
κατσαρίδες ουνωθοΰνται στά τοιχώματα.
Έκεΐνος μέ τά λευκά χειρόκτια, σφυρίζει τέσσερις φορές.
Τό κύμα σταματά.
Ή  κυρία μέ τις πλαστικές σακκοΰλες, κλείνει μέ πάταγο τή θύρα.
Ό  χοντρούλιακας βάζει τις φωνές.

— Σιγά, κυρία μου, τις πόρτες.
Σάββατον, έν όδώ  Φανουρίου νεομάρτυρος.

—  Λοιπόν, μέ τό πράσινο περνάς, μέ τό κόκκινο δέν περνάς, 
μέ τό κίτρινο κόβεσαι στά τρία.
Βρέχει. Βρέχει άπό αιώνες.
*0 ουρανός σωριάζεται στις πολυκατοικίες* Οί πολυκατοικίες βουλιάζουν. 
Τό φ ώ ς κόβεται ξαφνικά. Τά χρώματα διαλύονται. Έκεϊ, πάντα έκεϊ, δέν 
άκούγεται τίποτα, δέ φαίνεται τίποτα- μόνο τά κύματα νά χορεύουν στή 
μνήμη, μόνο τά κύματα, αυτό τό »ιαΰρο κοράκι, αύτό τό τεράστιο κοράκι, 
ή σκοτεινή άβυσσος, έπάνω στά καψαλισμένα δέντρα, έπάνιο στούς πνιγμέ-

(νους
δρόμους, αύτή ή άβυσσος, γυάλινη, άπέραντη, μές στά μάτια, τρυπωμένη, 
άκίνητη· κάτι σακατεμένα πουλιά, άδέξια, μεθυσμένα, έπάνο3 στά σύρματα,
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επάνω σιούς εξώστες, κρεμασμένα πουλιά, ντουφεκισμένα πουλιά.
Και τό φ ώ ς νά κόβεται ξαφνικά, νά κόβεται ξαφνικά τό φώς, νά σκοτεινιά
ζει τό πηγάδι· νά χτυποΰν καμπάνες στή μνήμη, νά μήν άκοΰς τίποτα- νά 
περιμένεις μόνο, πίσω απ’ τό παράθυρο, εξω  άπ’ τό παράθυρο, χαμένος στους 
δρόμους, χαμένος στίς πλατείες, κάτω απ’ αυτά τά όρθια ντουβάρια, σάν κο
ριός μαδημένος, μιά τελεία, φαγωμένος, σβησμένος, λεμονόκουπα σαπι-

ν ,, ν , ν , (σμένη,
πού τήν ελειωσαν καί τήν κοπάνισαν βιαστικά στά σκουπίδια.
Στό υπόγειο, ό φεγγίτης είναι σφραγισμένος.
Ό  γέρος άνακατεύει πάλι τις φωτογραφίες του.
Πλησιάζει τή μεγάλη στό φώς.
Τήν κοιτάζει μέ προσοχή.
Διαβάζει ψιθυριστά:
« ’Απρίλης, 1920. Οί παπαρούνες είναι κόκκινες».
Χαμογελάει σάν παιδάκι.
Τά δόντια του χάσκουν κίτρινα.

—  ’Απρίλης, ξαναλέει. Χίλια εννιακόσια είκοσι.
—  Φτάσαμε στό πρώτο σπίτι, άκούγεται τώρα έκεΐνος.

ΤΗταν ενα σκοτεινό, χωριάτικο καλύβι, μέ μιά κληματαριά στήν αύλή του. 
Κανείς δέ φαινόταν. Μονάχα ό καπνός - θυμάμαι - πού έβγαινε άπ’ τό τζά
κι κι άνέβαινε ήσυχα στόν ούρανό. Ό  λοχίας παραξενεύτηκε. Αύτή ή σιω
πή τοΰ φάνηκε ύποπτη. Μάς έ'κανε νόημα νά προσέξουμε. Κρυφτήκαμε, 
άμέσως, στήν κουφάλα μιας θεόρατης, .βελανιδιάς καί περιμέναμε. Μά τί
ποτα δέν ξεχώρισε, ώσπου ό λοχίας μοΰ είπε σιγά, νά πάω νά ίδώ τί συμ-

( βαίνει.
'Υπάκουσα. Ά πασφάλισα τό μάουζερ καί ξεκίνησα προσεχτικά. Σ έ  λίγο, 
ήμουν στήν έξώθυρα. Κράτησα τήν άναπνοή μου κι έ'βαλα τό αύτί μου έπά-

(νω  της.
Τίποτα. ’Ί σ ω ς , μόνο, κάποιος μακρινός, πολύ μακρινός ήχος. Ξεθάρρεψα. 
’Έ πιασα τό μάνταλο κι άνοιξα τή θύρα.
Ξανασωπαίνει.
Τά μάτια του άκινητοΰν.
Ό  άνεμος χαμηλώνει.
Ή  εικόνα γεμίζει ίσκιους πού τρέμουν.
Και το φως, αυτο το αιώνια παγερό φιος, 
γίνεται όλο καί πιό θαλό.
Σ τό  παράθυρο, ή μαχαιριά αίμορραγεϊ άκόμα.
Καί σάμπως ν’ άκούγεται κάποια κιθάρα στό βάθος,
ή σάμπως κάποιος νά πεθαίνει, άναταράζοντας ήχους άπό νεκρά ποτάμια.

—  Λίγα πράγματα, μουρμουρίζει πάλι. Ελάχιστα.
’Ά ς  πούμε, μόνο τήν απουσία μου.
Ξανακοιτάζει τήν εικόνα. ·
"Ο λα κλεισμένα στόν τάφο τους.
Ακίνητα.
Καί μόνο εκείνο τό φόρεμα τής. "Ερρικας, . 
νά χορεύει στό άπειρο.
’Έ τσι, σάν κατάλευκο τραγούδι.

—  ’Ά νοιξα , λοιπόν, τήν έξώθυρα, συνεχίζει τώρα πιό δυνατά.
ΤΗταν, αδερφέ, άπόγεμα. 'Ο  ήλιος κοκκίνιζε στόν ούρανό του.
Καί τά φύλλα τής κληματαριάς, είχαν ένα παράξενο χρώμα, 
μιά βουβή προσευχή, πού δέ σταματούσε πουθενά.



θέλησα νά προχωρήσω* μά στάθηκα άμέσως.
Έκεϊ, ora πρώια σκαλιά, ήταν ή μάννα, μ’ /'vu τεράστιο μαχαίρι στο λαιμό. 
Δίπλα της, ό πατέρας. ’Ακίνητος κι αυτός. Σςκιγμένος.
Καί οτήν κορ(|)ή τής σκάλας, έπάνω σέ μια παλιοκουβέρτα, καθόταν τό κο
ριτσάκι, το παιδί του, έφτά, το πολύ, χρονώ.
Είχε σφιγμένα τά γόνατά της, σφιγμένα τά χεράκια της, έτρεμε ολόκληρη. 
Και μέ κοιτούσε. Μέ κοιτούσε μέ δυο μεγάλα, παράξενα μάτια, άκίνητα, 
έκπληκτα, δφυινα.
Κι δπως, αδερφέ, χαμήλτυν’ επάνω της εκείνος ό τελευταίος ήλιος, 
όπως άνθιζε, στο όλόξανθο πρόσωπό της, έκείνη ή ώχρή θλίψη, άπ’ τή 

. σιο)πή τού δειλινού, νόμιζες πώς αυτή ήταν, δλη κι δλη, ή ζωή.
Αυτά τά δυο παιδικά, αυτά τά δυο έκπληκτα και φοβισμένα μάτια, 
που λες και οέ κοιτούσαν άπ’ τό κέντρο καί τά πέραια του κόσμου. . 
’Ένοιωσα τά γόνατά μου νά τρέμουν,
Και δέν ξέρο) πώς, νά, ίσως έτσι:
Σήκτυσα τ’ δπλο μου και πυροβόλησα
’Έ γειρε λίγο κι άπόμεινε άκίνητη, έπάνω ο ’ έκείνη τήν παλιοκουβέρτα. 
"Υστερα, φτερούγιοαν μόνο κάτι έντρομα πουλιά, κι έσβησαν δλα μονομιάς· 
πάγωσαν, άπόγιναν χιλιάδες κομμάτια* χάθηκαν μές στήν άβυσσο τοΰ χρό-

(νου.
’Ανάβει τσιγάρο.
Το ίδιο τοπίο οτήν απόσταση.
Οί λεΰκες νά ταξιδεύουν ο ’ έκείνη τή θολή καταχνιά.

—  Μά τώρα καταλαβαίνω, συνέρχεται σιγά.
Καταλαβαίνω, θαρρώ, γιατί πυροβόλησα.
τΗταν γιατί μ' έρωτουσε — και δέν ήξερα τί ν ’ απαντήσω.
Μ ’ έριοτοΰσε γι’ αυτό πού έβλεπε, γΓ αύτό που δέν ήξερε, 
γι’ αυτό πού τή φόβιζε τόσο.
Στέκεται πάλι.
Ό  δρόμος είναι έρημος πάντα, τό ποτάμι λάμπει.

—  Εκείνα τά μάτια, συνεχίζει.
Τόσο εκτυφλωτικά. Τόσο λυπημένα. Λέν ξέροι.
Καθόταν οάν αγγελούδι κι Ανθιζε οτή μοναξιά της.
Φοβήθηκα. Καί βιάστηκα, βιάστηκα νά τά κάνω δλα νά σωπάσουν. 
Άκούγονται φτυνές.
Ή  γριά είναι άνένδοτη.

—  θά  πάω στήν ’Αστυνομία! τσιρίζει.
Στό ’χ<ι> ’πει έκατό φορές.
Χτυπάει μέ δύναμη τό αυτοκίνητο.

—  Πάρτο γρήγορα! ξανατσιρίζει.
Κάθε μέρα τά ϊδια. Δ έν  μπορεί κανείς νά βγει άπ’ τό σπίτι του.
Έ δώ , κύριέ μου, δέν είναι «πάρκινγκ».

—  Τό κέρατό σου, σκατόγρια! δαγκώνει τις λέξεις ο γυαλάκιας καί φεύγει. 
Μέρα Κυριακή. Προιί.
Ή  έκκλησία (ραίνεται γεμάτη.

—  Ιίάτερ ημών, λέει ό παπάς και κάνει τρεις φ ορές τό σταυρό του.
'Έ να λεωφορείο άνεβαίνει τήν άνηφόρα.
"Υστερα κι δλλο.
Τώρα, ό δρόμος κλείνει.
Ί ΐ  καπνιά είναι μαύρη.

— Ιίάτερ ήμών, ξαναλέει ό παπάς.
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Τί παγωνιά!
Αυτό τό πληγωμένο φως.
Αυτά τά δρθια βράχια —  τά ντουβάρια.
Τά τοιχώματα τοϋ πηγαδιού.
Αύτός ό πνιγμένος αγέρας.
Αύτοί έκεΐ μέσα, αυτοί εκεί μέσα, στήν έκκλησία.
Οι ψαλμωδίες.
Ε κείνες οί γυναικούλες.
Στά σκαλιά.
Νά μοιράζουν λαχνούς.
Σελίς π ρώ τη :
«Καρκίνος είναι ή αναρχική άνάπτυξις τών κυττάρων, είς τούς ιστούς 
τοϋ σώματος. Ή  άκριΒής αιτιολογία παραμένει άγνωστος».
Σ ελ ίς δευτέρα: *
«Διατίθενται εκλεκτά υλικά κατεδαφισθείσης, προσφάτως, οικίας.
Τιμαι άπίοτευτοι. Προλάβετε».
Σ ελ ίς  τρίτη:
«Ή  ύπουλη καί κερδοσκοπική άνατίμηοις τών γεωμήλων (κοινώς πατατών), 
ώ ς καί ή διαρκώς έντεινομένη προσπάθεια άποκρύψεα)ς τής σακχάρεως, 
παρά τινιον ασυνειδήτων έμπορων, θά παιαχθώσιν άμειλίκτως».
Δευτέρα, ώρα 1000.

—  Έ ν  πάση περιπτώοει, κύριε, ή αϊτησίς σας θά αντιμετωπισθή μετά τής 
δεούσης προσοχής.

ΜΕΤΑΞΥ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΚΑΙ ΘΥΡΑΣ

Μιά σκέψη: ’Απ’ τΙς πρώτες πού έγινε κάποιος ήχος, 
πού έπειτα αποκρυσταλλώθηκε στήν άκρη ένός άγωγοϋ, 
σάν μιά λέξη μέ περισσότερα φωνήεντα.
Θά φτάσει ό καιρός...
"Οπως ή κραυγή σμίγει μέ τή βροντή, 
άπ’ τή γραμμή τής φωτιάς, 
μέχρι τ’ άποτύπωμα τής φωτιάς.
Θά φτάσει...
Δέν ξέρω, άν οί μικρές διαστάσες τοϋ κρανίου, 
άναγκάζουη τΙς έννοιες νά παίρνουν πλατύτερη έκταση’ 
ή άν είναι κάποιος νόμος,
νά γίνεται ή συνάντησή τους μέ τέτοια μυστικότητα.
Ή  φωνή χτυπιέται στούς τοίχους, 
στίς όροφές,
γιά τήν άνακάλυψη τής γραφής της.
Σάν τόν Ιχθύ, πού δέ γνωρίζει τήν είσοδο γιά έξοδο.
Τό παράθυρο.
Αυτό πού είναι πλάι στή θύρα. .
”Α, τί όμορφη λέξη.

ΚΟΣΤΑΣ ΜΑΝΘ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
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Ο ΣΟΥΡΡΕΑΛΙΣΜΟΣ
' Είναι άποκαλυπτικό πού oi όργανωτές αύτοϋ τού κύκλου διαλέξεων σκέφτπ- 

καν πώς ό σουρρεαλισμός είναι ένα άπό τά μεγάλα θέματα τής έποχής μας. Μέ
ρα μέ τήν ήμέρα, γίνεται πιό φανερά πώς τά κτίσμα πού δημιούργησε ό δυτικός 
πολιτισμός μεταβλήθηκε άπό σπίτι σέ φυλακή, σέ λαβύρινθο αίματοστάλαχτο, συλ
λογικά φονιά. Έ ν  τούτοις δέν θά ήταν παράξενο νά βάλουμε τήν πραγματικό
τητα σέ περιορισμό καί νά άναζητήοουμε μιά διέξοδο. Ό σουρρεαλισμός δέν/ 
κάνει τίποτε άλλο. Θέλει νά βάλη σέ ριζική άπανόρευση αύτό πού ώς τώρα θεω
ρήθηκε τόοο άμετακίνητο άπό τήν κοινωνία μας κι' άκόμα κάνει μιά άπελπισμένη 
άπόπειρα γιά νά βρεθή ό δρόμος πού οδηγεί στήν έξοδο. 'Όχι βέβαια γιά τήν άνα- 
ζήτηοη τής σωτηρίας άλλά τής α λ η θ ι ν ή ς  ζ ωή ς .  Στόν κόσμο τών «ρομ
πότ)) τής σύγχρονης κοινωνίας ό σουρρεαλισμός άντιτάσσει τά φαντάσματα τής 
έπιβυμίας πού είναι πρόθυμα πάντα νά ένσαρκωθούν σ’ ένα πρόσωπο γυναίκας. 
’Αλλά έδώ καί πέντε - έξη χρόνια αύτή ή διάλεξη θά ήταν άδύνατο νά γίνη. Σκλη
ροί κριτικοί — έπιστήμονες νεκροθάφτες καί όπως πάντα ύπερθολικά βιαστικοί — 
μάς είχαν πεί πώς ό σουρρεαλισμός ήταν ένα κίνημα περαστικό. Τά πρακτικά τοϋ 
θανάτου ήταν μακροσκελή, φτιάχτηκαν — όχι χωρίς εύχαρίστηση — άπό τούς γραμ
ματικούς του πνεύματος. Γιά τήν άγαλλίαση δλων ό σουρρεαλισμός κοιμόταν κιό
λας τόν αΙώνιο ύπνο καί τών ύπολοίπων σχολών τών άρχών τού αίώνα, τού φου
τουρισμού, του κυβισμού, τοϋ Ιμαζινισμοΰ τού ντανταϊσμού, τού ούλτραϊσμοΰ καί 
τών άλλων. Άρκούσε λοιπόν νά έκφο^νήση ό Ιστορικός τής λογοτεχνίας τόν μι

* Ιίοιητής, δοκιμιογράφος, ταξιδευτής και πρεσβευτής Μεξικανός μέ μεγάλο καί πολυδιαβα- 
σμένο έργο, άγνωστος στήν Ελλάδα. Στήν πατρίδα του χαρακτηρίζεται σάν ό «πιό δημι
ουργικός συγγραφέας και σάν Ανθρωπος τόσο αξιόλογος (ίσο και τό εργο του». Γεννήθηκε 
τό 1!)14. Πήρε μέρος στόν ισπανικό άγώνα. Είναι μαρξιστής και μελετητής τής ίνδουϊστι- 
κής κουλτούρα;. 11αρουσιάΐεται τώρα, γιά πρώτη φορά. πιστεύω, στά γράμματά μας μέ τοΰ
το τό δοκίμιο - διάλεί,η ποΰ δόθηκε τό 1ί>Γ)4. Πρώτο στό βιβλίο του μέ άλλα δοκίμια γιά τόν 
σουρρεαλισμό, μί' κάνει νά σκέπτομαι τό λόγο τοΰ ποιητή Νάνου Βαλαωρίτη «πώς εχουμε 
τήν ισχυρότερη υπερρεαλιστική σχολή στήν Ευρώπη, εξω άπό τή Γαλλία καί τό Βέλγιο, ό
μως δέν τήν άξιοπωήσαμε» γιατί ελάχιστα ασχολούμαστε μέ αυτά πού πέρα άπό τά δρια 
τοϋ τόπου μας αποτελούν τήν πραγματικότητα. Κι όμως δέν πιστεύυ» σ’ αυτό, που λένε πώς 
πρέπει νά «πας εξω>· γιά νάρΟης σ’ επαφή μέ τά. νέα ρεύματα ποΰ δέν είναι πιά. νέα. *0  
καιρός μας κυκλοφορεί μέσα μας. Κι’ αυτός ποΰ «βγήκε εξω>: κι όλοι οί άλλοι, όπου καί 
νάναι, απόμακροι σάν ξιρο/ήσια, εχουνε μέσα τους τόν καιρό τους. "Ομως, είναι τόσο δύ
σκολο νά άηεθοϋμε καί νά προλάβουμε ν’ ασχοληθούμε μέ τήν ψυχή μας. Γιατί τί άλλο είναι 
ό σουρρεαλισμός άπό υπόθεση τής ψυχής κι άπόδειξη πώς πέρα άπό τό γεγονός πώς τρ;- 
γυρνάμε σάν ξέμακρα άοτρα καθένας μόνος του, ή ψυχή είναι ενα ενιαίο ασύλληπτο συνδε
τικό, ε ν α ς  άπέραντος πλακοΰς ποΰ μέσα του πλέουμε, ενας άπό καταβολής σύμπαντος 
άθέατος γαλαξίας: εμείς που αναγνωριστήκαμε ή ποΰ άκόμα δέν άναγνιυριστήκαμε μετα
ξύ μας.



κρό του επικήδειο ώστε ήσυχοι πιά νά γυρίσουμε στις καθημερινές μας ασχολίες. 
Τό υπέροχο καθημερινό είχε πεθάνει. Στήν πραγματικότητα δέν είχε ποτέ υπάρ
ξει. 'Υπήρχε μόνο ή καθημερινότητα, ή ήθική τής έργασίας, τό «θά κερδίσης τό 
ψωμί σου μέ τόν ιδρώτα τοΰ προσώπου σου», ό συμπαγής κόσμος τοϋ κλασσικού 
ούμανισμοΰ και ή τεράστια άτομική έπιστήμη.

'Αλλά τό πτώμα ήταν ζωντανό. Τόσο ζωντανό πού πήδησε άπό τό κιβούρι 
του καί παρουσιάστηκε ζανά μπροστά μας μέ τήν Ιδια παλιά του όψη φοβερή και 
άθώα, όψη θύελλας ξαφνικής, όψη πυρκαϊάς καί σχήμα ξωτικού καταμεσής στο 
μαγεμένο δάσος. Τό νά άκολουθήσης αύτή τήν κόρη πού χαμογελά καί παραλη
ρεί, τό νά εϊσχωρήσης μαζί της στ' άδυτα τοΰ πράσινου και χρυσού χάους όπου 
κάθε δένδρο είναι μιά ζώσα κολώνα πού τραγουδά είναι νά γυρνάς στά παιδικά 
χρόνια. Τό νά άκολουθήσης αύτό τό κάλεσμα είναι νά ξεκινάς και νά ξανακυ- 
ριεύης τις δυνάμεις τις παιδικές. Αύτές οΐ δυνάμεις — πιό μεγάλες Ισως άπ' αύτές 
τής περήφανης έπιστήμης μας — ζοΰν άθικτες μέσα στόν καθένα μας. Δέν είναι 
ένας κρυμμένος θησαυρός άλλά ή μυστηριώδης δύναμη πού μεταμορφώνει τήν 
στάλα τής δροσιάς σέ διαμάντι καί τό διαμάντι σέ γοβάκι τής Σταχτοπούτας. ’Α
ποτελούν τόν προσωπικό μας τρόπο ύπαρξης καί ονομάζονται φαντασία καί έπι- 
θυμία. Ό άνθρωπος είναι μία ύπαρξη πού φαντάζεται, καί ή ίδια του ή διάνοια δέν 
είναι παρά μιά άπό άύτές τις μορφές αύτής άκριβώς τής άδιάκοπης φαντασίας. 
Στήν ούσία, νά φαντάζεσαι είναι ή δύναμη νά πηγαίνης πιό πέρα άπό τόν έαυτό 
σου, νά προεκτείνεσαι, ένα άέναο ξεπέρασμα τού ίδιου τού έαυτοΰ σου. "Ον πού 
φαντάζεται γιατί έπιθυμεϊ, ό άνθρωπος είναι όν Ικανό νά μεταμορφώση τό σύμπαν 
ολόκληρο σέ εικόνα τής έπιθυμίας του. Καί γι' αύτό είναι όν έρωτικό πού διψά γιά 
μιά παρουσία πού είναι ή ζώσα εικόνα, ή ένσάρκωση ένός ονείρου. Κινούμενος 
άπό τήν επιθυμία φιλοδοξεί νά συνχωνευθή μ’ αύτήν τήν εικόνα καί συγχρόνως 
νά μεταμορφωθή σέ εικόνα. Παιχνίδι κατόπτρων, παιχνίδι άντιλάλων, σώματα πού 
διαλύονται καί ξαναπλάθονται άκατάπαυστα καί άκούραστα κάτω άπό τόν άσά- 
λευτο ήλιο τής άγάπης. Τό άξίωμα τού Νοβάλις «ό άνθρωπος είναι εικόνα» τό κά
νει πιά δικό του ό σουρρεαλισμός. 'Αλλά ό αντίλογος είναι έπίσης άλήθεια, ή ε ι 
κ ό ν α  έ ν σ α ρ κ ώ ν ε τ α ι  ά π ό  τ ό ν  ά ν θ ρ ω π ο .

Τίποτα πιό συμπτωματικό σέ κάποια στιγμή τού σύγχρονου πνεύματος άπό τό 
νά παραδεχτή κανείς δίχως τόν παραμικρό ένδοιασμό τήν παρουσία των τάσεων 
πού Οά μπορούσαν νά άποδοθούν στούς σουρρεάλιστές σ’ όλη τήν έκταση τοϋ 
παρελθόντος όπως τόν γερμανικό ρομαντισμό, τήν γοτθική άγγλική νουόέλ- 
λα, γιά νά αναφέρω δύο πρόχειρα παραδείγματα, καί άντίθετα ν' άρνηθή νά τ’ 
άναγνωρίση τώρα. Φυσικά ύπάρχει ένα στύλ σουρρεαλιστικό πού, έχοντας χάσει 
τήν άρχική του ισχύ τής έκπληξης, μεταυορφώθηκε σέ μανιέρα καί συνταγή. Ό 
σουρρεαλισμός είναι ένας άπό τούς καρπούς τής έποχής μας καί δέν είναι άτρω
τος άπό τό χρόνο. ‘Αλλά έπίσης ή έποχή μας λούστηκε ολόκληρη άπό τό φως τού 
σουρρεαλισμοΰ καί ή βλάστησή του τροφοδότησε καί κάλυψε όλο τό κορμί της μέ 
τις φλόγες καί τις πολύτιμες πέτρες του. Καί δέν είναι εύκολο αύτές οί πολυτε
λείς ούλές νά έξαφανιστοϋν χωρίς νά έξαφανιστή καί ή ίδια ή έποχή. Αύτές οί 
ούλές δημιουργούν έναν αστερισμό άπό έργα πού δέν είναι δυνατόν νά τά άπο- 
κηρύξουμε χωρίς νά άποκηρύξουμε συγχρόνως καί μάς τούς ίδιους. Παρ’ όλ’ αύτό 
ό σουρρεαλισμός ξεπερνά τήν σημασία αύτών των έργων γιατί δέν είναι μιά σχο
λή — άν καί συγκροτεί μιά ό(.’άδα ή ένα δόγμα — ούτε αποτελεί μιά ποιητική, 
παρ’ όλο πού μιά άπό τις βασικές άρχές του είναι ποιητικής φύσης: ή έλευθερώ- 
τρια δύναμη τής έμπνευσης — ούτε μιά θρησκεία ή πολιτική παράταξη. Ό σουρ- 
ρεαλισμός είναι μιά ένέργεια τού άνθρώπινου πνεύματος, ίσως ή πιό παλιά καί 
σταθερή, ή πιό δυνατή καί άπόκρυφη.



Στό Arcanc 17 ό Andre Breton μιλά γιά ένα άστρο πού κάνει όλα τάλλα νά ώ- 
χριοΰν. Τό άστρο τής αυγής, τόν Εωσφόρο, τόν άγγελο τής άνταρσίας. Τό φώς 
του τό άποτελοΰν τρία στοιχεία, ή έλευθερία, ή άγάπη καί ή ποίηση. Κάθε ένα 
άι\ό αϋτά άκτινοβολεϊ πάνω στ* άλλα δυό, κι είναι καθώς τρία άστρα πού διασταυ
ρώνουν τις άκτίνες τους γιά νά σχηματίσουν ένα μοναδικό άστέρι. "Ετσι μιλών
τας γιά τήν έλευθερία θάναι σάν νά μιλάς γιά τήν ποίηση καί τήν άγάπη. Κίνημα 
καθολικής άνταρσίας πού γεννήθηκε άπό τό dada καί τή μεγάλη του άρνηση, ό 
σουρρεαλισμός, διακηρύσσεται σάν μιά ένέργεια καταστρεπτική πού θέλει νά 
κάνει tabula rasa τΙς άξίες τοϋ ρασιοναλιστικού καί τοϋ χριστιανικού πολιτισμού. 
ΚΓ όμως άντίθετα πρός τόν ντανταϊσμό είναι 0έ6αια μιά κίνηση έπαναστατική πού 
επιδιώκει έν τούτοις νά μεταμορφώση τήν πραγματικότητα καί έτσι νά τήν έξα- 
ναγκάση νά βρή τόν ίδιο της τόν έαυτό. Ό σουρρεαλισμός δέν ξεκινά σάν μιά 
θεωρία γιά τήν πραγματικότητα. Ούτε πάλι είναι δόγμα έλευθερίας. Σωστότερο 
θά ήταν νά πούμε πώς πρόκειται γιά συγκεκριμένη άσκηση τής έλευθερίας, αύτό 
άκριθώς είναι, ή προαπάθαα νά βάλη σέ πράξη τήν έλεύθερη διάθεση τού άν- 
θρώπου σέ μ'.ά, σώμα πρός σώμα, άναμέτρηση μέ τό πραγματικό. Έ ξ  άρχής ή 
σουρρεαλιστική άντίληψη δέν διαφέρει άπό τήν ποιητική γνωριμία τής πραγματι
κότητας καί τήν μεταμόρφωσή της: Ή γνώση είναι μιά πράξη πού μεταμορφώνει 
έκείνο πού γνωρίζει. Ή ποιητική δραστηριότητα ξαναγίνεται μιά λειτουργία μα
γική. Γιά μας ό πραγματικός κόσμος είναι ένο σύνολο άπό άντικείμενα καί οντα. 
Πριν άπό τήν σύγχρονη έποχή αύτός ό κόσμος είχε τό χάρισμα, τή δωρεά, κά
ποιου τροορισμοΰ, διαπερασμένου — άς τό πούμε έτσι —, άπό τή θεία βούληση. 
Οϊ άνθρωποι, ή φύση άκόμη καί αύτά τά πράγματα ήταν γονιμοποιημένα άπό κάπ 
τό ύπερφυσικό. Κατείχαν κάποια άξία, ήταν καλά ή κακά. Ή  ιδέα τής χρησιμότη
τας — πού δέν είναι παρά ό σύγχρονος ύποθιβασμός τής άντίληψης τού καλού — 
έμπότισε άργότερα τήν Ιδέα μας γιά τήν πραγματικότητα. Τά δντα καί τά άντι- 
κεί,ιενα πού συγκροτούν τόν κόομο μεταστράφηκαν σέ πράγματα χρήσιμα, ά
χρηστα ή βλαβερά. Τίποτα δέν γλυτώνει άπ' αύτή τήν άντίληψη πού μετέτρεφε 
τόν κόσμο σ’ ένα αχανές σκεύος. Ούτε ή φύση, ούτε οί άνθρωποι, ούτε κάν ή γυ
ναίκα, δλα πρέπει νά κάνουν γιά κάτι, δλοι είμαστε δργανα. Καί έκεϊνοι πού άπ’ 
τήν κορυφή τής κοινωνικής πυραμίδας χειρίζονται αύτή τήν πελώρια καί όλέθρια 
μηχανή είναι έπίσης σκεύη, είναι έπίσης γρανάζια πού κινούνται μηχανικά. Ό 
κόσμος έγινε μιά γιγαντιαία μηχανή πού γυρνά στό χάος καί τρέφεται άκατάπαυ- 
στα άπό τά συντρίμια του. ”Ε, λοιπόν, ό σουρρεαλισμός άρνιέται νά κοιτάξη τόν 
κόσμο σάν σύνολο άπό πράγματα καλά ή κακά, άλλα παραγεμισμένα άπό ένθεο 
ύλικό καί άλλα σαρακωμένα άπό τό τίποτα

Άπό δώ ξεκινά καί ή άντίθεσή του πρός τόν Χριστιανισμό. Μέ τόν Ιδιο τρόπο 
άρνιέται νά άντμετωπίση τήν πραγματικότητα σάν ένα συσσώρευμα άντικειμένων 
χρήσιμων ή βλαβερών, κΓ άπό αύτό ξεκινά ή άντίθεσή του μέ τόν καπιταλισμό. 
Οί ιδέες τής ήθικής καί τής χρησιμότητας τού είναι ξένες. Τελικά δέν δέχεται τόν 
κόσμο ούτε μέ τήν νοοτροπία τοΰ άνθρώηου τού καθαρά έπιστημονικοΰ, δηλαδή 
σάν άντικ^μενο ή σύνολο άντικειμένων άπογυμνωμένων άπό κάθε άξία, άποσυν- 
τεθειμένων κάτω άπό τό βλέμμα τού παρατηρητή. Ποτέ δέν μπορείς νά παρατη- 
ρήσης τό αντικείμενο αύτό καθ’ έαυτό. Πάντα θά είναι φωτισμένο άνάλογα άπό 
τό μάτι πού τό έρευνα, πάντα θάναι παραμορφωμένο άπό τό χέρι πού τό χαϊδεύ
ει, τό συμπιέζει ή τό σφίγγει. Τό άντικείμενο έγκατεστημένο στήν χλευαστική 
του πραγματικότητα καθώς ένας βασιλιάς πάνω σ’ ένα ήφαίστειο σύντομα άλλάζει 
σ χ Γ κ α ί  μεταμορφώνεται σέ άλλο πράγμα. Τό μάτι αύτό πού τό κοιτά τό λυώνει 
σάν κερί. Τό χέρι πού τό άγγίζει τό πλάθει σάν πηλό. Τό άντικείμενο ύποκειμε- 
νοποιήται. Η όπως λέει ένας ήρωας τοΰ Άρνίμ: «Διακρίνω μέ πόνο αύτό πού 
βλέπω μέ τά μάτια τής πραγματικότητας άπό αύτό πού βλέπω μέ τά μάτια τής
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φαντασίας». Φυσικά πρόκειται γιά τά ίδια μάτια, μόνο πού υπηρετούν διαφορετικές 
δυνάμεις. Κι έτσι έγκαινιάζεται μιά άτέλειωτη μεταμόρφωση τής πραγματικότη
τας, καρπός έπιθυμίας τό άντικείμενο τοΰ σουρρεαλισμοΟ γεννιέται τώρα. Ή 
συνέλευση των βουνών γίνεται ξανά δείπνο γιγάντων. Οί κηλίδες τοϋ τοίχου ζων
τανεύουν. άρχίζουν νά πετοϋν καί είναι ολάκερο σμήνος πουλιών πού μέ τά φο
βερά τους ράμφη ξεσκίζουν τήν κοιλιά τής ωραίας άλυσοδεμένης. Στίς εικόνες τοΰ 
όνείρου άναλογοϋν κάποια άρχέτυπα γι' αύτήν τήν άνατροπή τής πραγματικότη
τας. Κι όχι μόνο τοΰ όνείρου. Αλλες καταστάσεις άνάλογες άπό τήν τρέλλα ως 
τό καθημερινό όνειρο προκαλοΰν διαρρήξεις ή άναδιαρθρώσεις στό προσωπικό 
μας όραμα τής πραγματικότητας. Συνεπείς πρός αύτό τό πρόγραμμα ό Breton 
καί ό Eiuard άναπαράστησαν στό βιβλίο «ή άμωμη σύλληψη)) τή σκέψη τών διανοη
τικά άρρώοτων. Κάποια περίοδο, ό Νταλΐ χρησιμοποιεί τήν «παρανοϊκή κριτική». 
Ό Άραγκόν γράφει «ένα κϋμα όνείρων». Στήν πραγματικότητα έπρόκειτο γιά 
ένα κατακλυσμό εικόνων πού προορίζονταν νά θρυμματίσουν τήν πραγματικό
τητα. "Ενας άλλος τρόπος ενέργειας γιά νά φτάσουμε στήν παρουσία του άσυνή- 
θιστου είναι νά έκτοπίσουμε ένα συνηθισμένο άντικείμενο άπό τό φυσιολογικό 
του περιβάλλον («ή συνάντηση μιας ραπτομηχανής καί μιάς όμπρέλλας πάνω σ’ 
ένα τραπέζι άνατο,υίας») . Κανένα όπλο δέν είναι πιό δυνατό άπό τό χιούμορ. Στο 
παράδοξο τοΰ κόσμου ή συνείδηση άπαντά μ’ ένα αλλο παράδοξο καί τό χιού
μορ έγκαθιστα έτσι μιά νότα «συγγενείας» άνάμεσα στό άντικείμενο καί τό ύπο- 
κείμενο. "Ολες αύτές οί μέθοδοι — καί πολλές άλλες — δέν ήταν ούτε είναι δω
ρεάν άσκήσεις αίσθητικοϋ χαρακτήρα. Ή πρόθεσή τους είναι ανατρεπτική. Ή 
κατάργηση αύτής τής πραγματικότητας πού ένας ταλαντευόμενος πολιτισμός μάς 
επέβαλλε σάν μόνη άληθινή.

Ό καταστρεπτικός χαρακτήρας αύτών τών ένεργειών δέν είναι παρά ένα 
πρώτο βήμα. Ή ϋστατη κατάληξη θά είναι νά γδύσουν τήν πραγματικότητα, νά 
τήν άπογυμνώσουν άπό τήν φαινομενικότητά της γιά νά δείξη έπιτέλους τό άλη- 
θινό της πρόσωπο. «Ή ύπαρξη αγαπά νά κρύβεται». Ή  ποίηση προτίθεται νά τήν 
κάνη νά ξαναφανερωθή. Μέ κάποιο τρόπο, κάποια στιγμή προνομιακή, ή κρυμ
μένη πραγματικότητα θά σηκωθή άπ’ τόν τάφο της, τής κοινοτοπίας καί θά συμ- 
πέση μέ τόν άνθρωπο. Σ ’ αύτήν τήν παραδείσια στιγμή γιά πρώτη καί μοναδική 
φορά, μιά στιγμή καί γιά πάντα θά γίνουμε στ’ άλήθεια. Αύτή καί μείς. ’ Ισοπεδω
μένος άπό τό χιοΰμορ καί αναδημιουργημένος άπό τή φαντασία ό κόσμος δέν πα
ρουσιάζεται πιά σάν ένας «ορίζοντας άπό σκεύη» άλλά σάν ένα μαγνητικό πε
δίο. Τά πάντα είναι ζωντανά. Τό κάθε τι μιλά ή κάνει νοηήματα. Τά πράγματα καί 
οί λέξεις σμίγουν ή χωρίζονται ύπακούοντας σέ κάποιες μυστηριώδεις έπικλή- 
σεις. Ό κισσός πού σκαρφαλώνει στόν τοίχο είναι ή χρυσοπράσινη κώμη τής Με- 
λουσίνας. Χώρος και χρόνος ξαναγίνονται ό,τι ήταν γιά τούς πρωτόγονους μιά 
ζώσα πραγματικότης γεμάτη δυνάμεις μοιραίες ή ευεργετικές, κάπ τέλος συγ
κεκριμένο καί προσδιορισμένο, όχι μιά άπλή έκταση πού μπορεί νά καταμετρηθή.

’Ενόσω ό κόσμος μεταμορφώνεται τώρα καί προσφέρεται, γίνεται σφυρηλατήσι- 
μος στήν έπιθυμία, ξεφεύγει άπό τήν άντίληψη τής χρησιμότητας καί παραδίνεται 
στήν ύποκειμενοποίηση. Τί συμβαίνει μέ τό ύποκείυενο; ’Εδώ ή άντιστροφή ά- 
ποκτά μιά τονικότητα περισσότερο έπικίνδυνη καί ριζική. Ά ν  τό άντικείμενο ύ- 
ποκειμενοποιηθή τό έγώ διχάζεται. «’Από τόν Άρνίμ, γράφει ό Breton, όλη ή ιστο
ρία τής σύγχρονης ποίησης είναι οί έλευθερίες πού οί ποιητές πήραν μαζί μέ τήν 
ιδέα τοΰ έγώ είμαι». Καί έτσι είναι: Στό περιθώριο ένός πορτραίτου τοΰ Νερβάλ 
ύπάρχει μέ τό χέρι του και τά γράμματά του μιά φράση πού χρόνια μετά, έλάχι- 
στα τροποποιημένη θά χρησιμεύση έπίσης γιά άναγνώριση καί τοΰ Rimbaud. Ό 
Nerval έγραφε: «έγώ είμαι ό άλλος» καί ό Rimbaud: «έγώ είμαι άλλος». Καί δέν 
μιλούμε γιά συμπτώσεις. Πρόκειται γιά μιά διαβεβαίωση πού έρχεται άπό πολύ



μακρυά καί πού μετά τόν Blake καί τους Γερμανούς ρομαντικούς, όλοι οΙ ποιητές 
τό έχουν έπαναλάβει δίχως νό κουράζονται. Ή Ιδέα τοϋ διπλού — πού κυνήγησε 
τόν Κάφκα καί τόν Ρίλκε — άνοίγει τό δρόμο στή συνείδηση ένός ποιητή τόσο-, 
φαινομενικά άναίσθητου στόν έξω κόσμο όπως ό Γκιγιώμ Άπολλινέρ:

Je me disais: guillaume, il est temps que tu viennes.
Un jour je m‘ atlendais moi - meme
Pour que jc sache enfin celui - la que je suis...

Ό σχεδόν άπαλός φόβος μέ τόν όποιον ό Άπολλινέρ προσμένει τόν έαυτό 
του, μεταμορφώνεται σέ λυσσασμένη φρίκη στόν Άντονέν Άρτώ πού: «έκκρίνει 
τό σόφισμα του έαυτοΰ του στόν έαυτό του». Σ ’ ένα βιβλίο τού Benjamin Peret, τό 
Je Sublime, ή συνηθισμένη κοσμικότητα τού έγώ σκορπίζεται σέ χίλιες στάλες πο
λύχρωμες σάν τά νερό ένός καταρράκτη στό φώς του ήλιου. Σέ μιά διαδρομή μα· 
κρύτερη τών δύο χιλιάδων χρόνων ή δυτική ποίηση άνακαλύπτει κάτί πού άποτε- 
λεϊ τήν κεντρική άρχή του βουδισμού, τό έγώ είναι μιά αυταπάτη, ένα άθροισμα 
έντυπώσεων, στοχασμών καί έπιθυμιών.

Ή συστηματική καταστροφή τού έγώ — ή γιά νά πώ καλλίτερα — ή άντικειμε- 
νοποίηση τοϋ υποκειμένου, πραγματοποιείται διά μέσου ποικίλων μέσων τεχνι
κών. Ή πιό άξιόλογη καί αποτελεσματική είναι ή αύτόματη γραφή. Δηλαδή: ή άν- 
τιγραφή τοΰ στοχασμού πού δέν κατευθύνεται, πού είναι άπελευθερωμένος άπό 
τΙς άπαγορεύσεις τής ήθικής καί τής μεθοδολογίας ή τής καλλιτεχνικής αίσθητ»- 
κής. Δέν ύπάρχει τίποτα πιό δύσκολο άπό τό νά φτάσουμε σ’ αύτό τό στάδιο τής 
υπέρτατης άπόλαυσης. Τά πάντα έναντιώνονται o‘ αύτή τή παθητική φρενίτιδα, 
cno τήν έξωτερ.κή πίεση μέχρι τήν προσωπική μας έσωτερική έπίκριση, τό λεγό
μενο πνεύμα αυτοκριτικής. Έ ν  τούτοις δέν θά ήταν αύθάδεια νά πώ έδώ αύτό 
πού σκέπτομαι γιά τήν «αύτόματη γραφή», άφοϋ τήν έχω χρησιμοποιήσει μερικές 
φορές. "Αν καί υποτίθεται πώς είναι μιά πειραματική μέθοδος, δέν πιστεύω πώς 
είναι καθόλου κάτι τέτοιο. Άπό πείρα, μου φαίνεται άπραγματοποίητη, τούλάχι- 
στον σέ μορφή άπόλυτη. Και πιό πολύ άπό μέθοδο τή θεωρώ ένα όρόσημο. Δέν 
είναι μιά πορεία γιά νά φτάσης σ’ ένα στάδιο τέλειου αύθορμητισμοϋ ή άθωότη- 
τας έκτός κΓ άν ήταν ή ίδια ή άθωότητα — άν μπορούσε νά είναι αύτό πραγμα- 
τοποιήσημο. "Αν λοιπόν τώρα ξεπεράσωμε αύτή τήν άθωότητα — άν τό νά μιλάς, 
νά όνειρεύεσαι, νά σκέπτεσαι καί νά έργάζεσαι έγιναν τό Ιδιο πράγμα — τότε γιά 
ποιό λόγο νά γράφης. Τό στάδιο στό όποιο φιλοδοξεί νά φτάση ή «αύτόματη γρα- 
γή» άποκλείει κάθε γραφή. Άλλά πρόκειται γιά ένα στάδιο άπροσπέλαστο. Τε
λικά, τό νά τήν έζασκήσουμε αποτελεσματικά κι δχι σάν ψυχολογική άσκηση, θά- 
πρεπε νά έχουμε πετύχει μιά έλευθερία άπόλυτη, ή, πράγμα πού είναι τό ϊδιο, 
μιά άνεξαρτησία όχι μικρότερη, μιά κατάσταση πού θάχη ξεπεράσει τΙς διαφορές 
άνάμεσα στό έγώ, τό υπερεγώ καί τό ύποσυνείδητο. Πράγμα πού είναι άντίθετο 
στήν ψυχική μας φύση. Δέν όρνιέμαι, φυσικά, πώς μεμονωμένα, διακεκομμένα καί 
άποσπασματικά δέν μας προσφέρονται όρισμένες πολύτιμες άποκαλύψεις πάνω 
στή λειτουργία τής γλώσσας καί τής σκέψης. Άπό αύτή τήν άποψη ϊσως ό Breton 
νάχη δίκηο έπιμένοντας πώς παρ’ όλα αύτά, είναι ένας άπό τούς τρόπους τούς 
πιό άοφαλείς «νό ζαναδώσουμε στόν άνθρώπινο λόγο τήν άρχική άθωότητά του 
καί τήν δημιουργική του δύναμη». Κατά τά άλλα, κανένας συγγραφέας δέν θ’ άρ* 
νηθή πώς σχεδόν πάντα οί καλλίτερές του φράσεις, οί είκόνες του οί πιό γνήσιες 
είναι έκεΐνες ποϋ ξεπηδούν άξαφνα στή μέση τής δουλειάς του σάν μυστηριώ
δεις συναντήσεις. Καί τό ϊδιο συμβαίνει και στήν καθημερινή μας ζωή. Πάντα ύ- 
πάρχει μιά παράξενη παρείσδυση, μιό εύτυχής ή μοιραία «σύμπτωση» πού άποδει- 
κνύει γελοίες όλες τΙς προβλέψεις τοϋ κοινού αίσθήματος. Πιό πέρα άπό τήν 
άμφίβολη άξία της, σάν δημιουργική μέθοδος ή αύτόματη γραφή μπορεί νά συγ-



κριθή μέ τΙς πνευματικές ασκήσεις τών άποκρυφιοτών, καί κυρίως μέ τή βουδιοτι- 
κή έΓ,άσκηση Ζέν. Πρόκειται γιό τήν προσπάθεια νά φτάσης στήν παράδοζη κατά
σταση μιας π α θ η τ ικ ό τ η τ α ς  ένεργητικής, όπου τό «έγώ πιστεύω» άντικαθίσταται 
άπό ένα μυστηριώδες «πιστεύεται». Τό σημαντικό έτσι είναι νά πετύχης τό ρήγμα 
αύτής τή^ πλασματικής προσο>πικότητας πού 6 κόσμος μάς έπιβάλλει ή πού έμείς 
οί ίδιοι έχουμε δημιουργήσει γιά νά ύπερασπιστοΰμε τόν έαυτό μας άπό τό πε
ριβάλλον, Τό έγώ μάς συμπιέζει καί κρύβει τό πραγματικό μας είναι. Μέ τό ν' άρ- 
νηθής τό έγώ δέν άρνιέσαι τήν ϋπαρζη.

Suis - jc Amour on I’hcbus? I.usipnan ou Biron?
Ή  άποκήρυξη τής προσωπικής ταυτότητας δέν μάς παρασύρει στήν άπώλεια 

τής ύπαρξης, άλλά άκριβώς στό άντίθετο, στήν άνακατάληψή της. Ό ποιητής εί
ναι κιόλας όλοι οί άνθρωποι. Ή  ψύση πετάει τά προσωπεία της καί άποκαλύπτεται 
τέτοια όπως είναι. Ή  άπόπειρα, ή τάση νά γίνης όλοι οί άνθρωποι πού παρατη
ρείται ατούς περισσότερους άπό τούς μεγάλους ποιητές, συμμαχεί άναγκαστικα 
στήν καταστροφή τοϋ έγώ. Τό έργο τών ποιητών δέν συνίσταται τόσο στό νά ξε- 
περάσουν τήν προσωπικότητα, όσο στό νά την άνοίξουν καί νά τήν μετατρέψουν 
σέ διασταύρωση τοΰ υποκειμενικού καί τοΰ άντικειμενικοϋ. Ό σουρρεαλισμός ό- 
ποθλέπει στήν άποσόβησπ τής παλαιός άντίθεσης άνάμεσα στό έγώ καί τόν κό
σμο, στόν έσωτερικό κόσμο καί τό περιβάλλον, δημιουργώντας άντικείμενα πού 
είναι έσωτερικό και έςοντερικά συγχρόνως. ’Αφού πιά ή φωνή μου δέν είναι δική 
μου άλλά όλονών, γιατί νά μήν τήν σφεντονίσω σέ μιά καινούργια έμπειρία. Ή 
ποίηση πάντα έδημιουργείτο γιά όλους. Οί ποιητικοί μύθοι, οί μεγάλες είκόνες 
τής ποίησης, σ’ όλες τΙς γλώσσες, είναι όργανο μαζικής έπικοινωνίας. 01 σουρρε- 
αλιστές δέν θέλουν μόνο νά παίρνουν μέρος σέ ποιητικές δημιουργίες. Φιλοδο
ξούν νά μετατρέφουν αυτήν τήν συμμετοχή σέ μιά νέα μορφή δημιουργίας. Πολ
λά βιβλία ποιητικά γράφτηκαν άπό κοινού άπό τόν Breton, τόν Jiluard, τόν Char καί 
άλλους. Τόν ίδιο καιρό έμφανίζονται τά ποιητικά καί πλαστικά δημιουργήματα, όλα 
αύτά πού προορίζονταν νά κάνουν νά άγκυροβολήση καταμεσίς στή σχισμάδα δυό 
ή περισσοτέρων ποιητικών θελήσεοιν ή έκθαμβωτική είκόνα. Τά πρώτα χρόνια τής 
σουρρεαλιστικής δραστηριότητας ύπήρζαν πολύ πλούσια. "Οχι μόνον τροποποίη
σαν τήν εύαισθησία τής έποχής, άλλά κατάφεραν νά ριζώση μιά νέα ποίηση καί 
μιά νέα ζωγραφική. Άλλά τό θέμα δέν είναι νά δημιουργηθή μιά καινούργια τέ
χνη άλλά ένας καινούργιος άνθρωπος. Κι όμως ό Χρυσός ΑΙώνας δέν έμφανιζόταν 
μέσα άπό τήν κάθαρση αύτής τής πραγματικότητας πού μέ τόση μανία τήν κατα
πολεμούσαν. 'Αντίθετα ή κατάσταση τοϋ άνθρώπου γινόνταν κάθε φορά πιό θη
ριώδης. Τήν περίοδο πού πάει νά έγκαινιάση ή Π ρ ώ τ η  Δ ι α κ ή ρ υ ξ η  
συμβαίνει νά πρυτανεύουν έγνοιες κοινωνικής φύσεως. Στήν ψυχή τού Breton, τοϋ 
Aragon καί τών φίλων τους έγκαθίσταται μιά άμφιθολία. Ή  άπελευθέρωση τοϋ άν- 
θρώπινου πνεύματος, όρόσημο τοϋ σουρρεαλισμοϋ, δέν άπαιτοϋσε προηγουμένως 
μιά άπελευθέρωση τοϋ άνθρώπου άπό τήν κοινωνική συμβατικότητα; Άνάμεσα 
άπό ποικίλες έοοιτερικές θύελλες ό σουρρεαλισμός άποφασίζει νά συμμαχήση μέ 
τίς θέσεις τής Τρίτης Διεθνούς. Καί έτσι, ή Σ ο υ ρ ρ ε α λ ι σ τ ι κ ή  ' Ε π α 
ν ά σ τ α σ η  μετατρέπεται σ’ έναν Σ ο υ ρ ρ ε α λ ι σ μ ό  σ τ ή ν  ύπηρε-  
σί α τ ή ς  ’Ε π α ν ά σ τ α σ η ς .  Παρ’ όλα αύτά οί έπαναστάτες τής πολιτικής 
δέν έδειξαν μεγάλη συμπάθεια σ’ αύτούς τούς συμπαραστάτες, τούς τόσο άνε- 
ξάρτητους. Ή  γραφειοκρατική μηχανή τοϋ κομμουνιστικού κόμματος κατέληξε νά 
άπορρίψη όλους έκείνους πού δέν μπορούσαν ή δέν ήθελαν νά ύποταχθοϋν. Γιά 
μερικά χρόνια άνοίγονται ρήγματα στίς προσπάθειες γιά συμβιβασμό. Στό τέλος 
έγινε όλότελα φανερό πώς όλόκληρη ή σύνθεση ήταν άσυμβίβαστη. Χωρίς άμψι- 
βολ!α, ό χαρακτήρας κάθε φορά πιό δεσποτικός καί άντιδημοκρατικός τοϋ σταλι
νικού κομμουνισμού, ή στενότητα καί ή άκαμψία τών δογμάτων τών αίσθητικο - πο-
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λιτικών καί πάνω άπ’ δλα ή καταπίεση τής όποιας καί υπήρξαν σύμπτωμα, άνάμεσα 
στ’ άλλα, οί δίκες τής Μόσχας συνέθαλαν στό νά γίνη άθεράπευτο τό ρήγμα. Καί 
όμως άκόμα κι' έτσι γιά μερικά χρόνια οί θέσεις τοϋ σουρρεαλισμού συνέπιπταν 
μέ τις βασικές θέσεις τοϋ μαρξισμού, όπως τις παρουσίαζε ό Λ εόν Τρότσκυ. Τό 
1938 ό Breton τόν επισκέπτεται στό Μεξικό καί συντάσσει μέ τό γέροντα ’Επανα
στάτη μιά φημισμένη διακήρυξη: Γ ι ά  μ ι ά  α ν ε ξ ά ρ τ η τ η  έ π α ν α -
σ τ α τ ι κ ή τ έ χ ν η .  Αύτό τό κείμενο κυκλοφόρησε σ’ ολόκληρο τόν κόσμο 
μέ ιίς υπογραφές τού Andre Breton και τού Diego Rivera.

Παρ’ δλη την ευρύτητα καί την γενναιοδωρία τών άντιλήψεων τού Λεόν 
Τρότσκυ, ή αλήθεια είναι πώς πάρα πολλά πράγματα χώριζαν τόν ιστορικό ύλισμό 
από τήν θέση τού σουρρεαλισμοΰ. Τό άδύνατον τής άμεσης συμμετοχής στήν 
κοινωνική πάλη ύπήρξε καί έξακολουθεί νά είναι μιά πληγή γιά τόν σουρρεαλι- 
σμό. Σ ' ένα πρόοφατο βιβλίο του ό Breton έπανέρχεται στό θέμα δχι χωρίς πι
κρία: «Ή  ιστορία 6ά πή άν αύτοί πού άνακτοΰν σήμερα τό μονοπώλιο τής κοινω
νικής μεταρρύθμισης τού κόσμου, εργάζονται γιά τήν άπελευθέρωοη τού άνθρώ- 
που ή άν τόν παραδίδουν σέ μιά σκλαβιά χειρότερη. Ό σουρρεαλισμός σάν κί
νημα καθορισμένο καί οργανωμένο άπό σκοπιά πού άποβλέπει σέ μιά άπελευ- 
θέρωση πιό πλατειά, δέν  μπόρεσε νά βρή ένα σημείο παρεμβολής στό σύστημά 
ιου...». Περιορισμένος στά δ;κά του μέσα, ό σουρρεαλισμός δέν  έπαψε νά δια
κηρύσσει ότι ή άπελευθέρωοη τού άνθρώπου οφείλει νά είναι ολοκληρωτική. 
Στούς κόλπους μιας κοινωνίας, όπου πραγματικά έχουν έξαφανισθή οί δεσπότες, 
θά γεννηθή μιά ποίηση πού θά είναι δημιουργία μαζική καθώς καί μύθοι τοϋ πα
ρελθόντος. Θά βοηθήση τότε ό άνθρωπος στή συνδιαλλαγή τής σκέψης καί τής 
δράσης, τής επιθυμίας καί τού καρπού, τής λέξης καί του πράγματος. Ή  αύτό- 
ματη γραφή βά άφηνε περιθώρια νά ύπάρξη μιά φιλοδοξία: Ή  ομιλία θά ήταν δη
μιουργία.

Ό  σουρρεαλισμός βάζει σέ κρίση τήν πραγματικότητα. 'Αλλά καί ή πραγμα
τικότητα βάζει σέ κρίση τήν έλευθερία τού άνθρώπου. 'Υπάρχουν άλλεπάλληλα 
γεγονότα ανεξάρτητα μεταξύ τους σέ κάποιους χώρους ή σέ κάποιες στιγμές 
προνομιακές, πού διασταυρώνονται. Ποιό είναι τό νόημα αύτοΰ πού ονομάζεται 
πεπρωμένο, σύμπτωση ή, γιά νά χρησιμοποιήσω τήν έκφραοη τοϋ "Εγελου , α ν τ ι 
κ ε ι μ ε ν ι κ ό  τ υ χ α ί ο .  Σ έ  διάφορα βιβλία - nadja, ό τρελλός 'Έρως, τά συγ- 
κοινωνοΰντα δοχεία - ό Breton ύπογραμμίζει τόν παράξενο χαρακτήρα ορισμένων 
συναντήσεων. Πρόκειται γιά άπλή σύμπτωση. Παρόμοιος τρόπος λύσεως τού προ
βλήματος θά άπεκάλυπτε ένα ρεαλισμό άφελή ή ποσιτιβισμό πρωτογενή. Στό πε
δίο όπου διασταυρώνονται ή έλευθερία καί ή άναγκαιότητα ποιό είναι τ ό α ν 
τ ι κ ε ι μ ε ν ι κ ό  τ υ χ α ί ο ;  Ό  "Ενγκελ ς  είχε πή: «ή σύμπτωση δ έν  μπορεί 
νά γίνη αντιληπτή παρά μόνον συνδεδεμένη μέ τήν κατηγορία τοϋ άντικειμενι- 
κοϋ τυχαίου πού άποτελεί μορφή τής έκδήλωσης τής άναγκαιότητας)). Γιά τόν 
Breton τό αντικειμενικό τυχαίο είναι τό οημείο τής εξωτερικής διασταύρωσης. Δ έν 
νομίζω πώς κανείς έχει προσφέρει μιά οριστική άπάντηση σ' αύτό τό «πρόβλημα 
τών προβλημάτων)). 'Αλλά άν ή άπάντηση τού Breton δέν  καταφέρνει νά μάς ίκα- 
νοποιήση τό ρώτημα δέν  παύει νά μάς βασανίζει. "Ολοι κάποτε ύπήρξαμε ήρωες 
η μάρτυρες συναντήσεων άνεξήγητων. Αύτές οί συναντήσεις είναι, γιά νά άνα- 
<Ρέρω εύρήματα σέ άτομα πολύ άπομακρυσμένα κι άσχετα άπό τις σουρρεαλισπ- 
κές άναζητήσεις, ό ΐος γιά τόν Παστέρ, ή πενικιλλίνη γιά τόν Φλέμιγκ, μιά ρίμα 
γιά τόν Βαλερύ. Καί στή δική μας καθημερινή ζωή; Δ έν είναι ή άγάπη, μέ τρόπο 
κυρίαρχο, ή φλεγομένη ένσάρκωση τού άντικειμενικού τυχαίου; Οί ερωτήσεις 
πού έθεταν ό Breton καί ό Eluard στήν επιθεώρηση Μινώταυρος: «Ποιά ύπήρξε ή 
σημαντικώτερη συνάντηση στή ζωή σας. "Ως ποιό σημείο αύτό τό γεγονός σάς έ-
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δωσε την εντύπωση τοϋ αναγκαίου ή τοΰ συμπτωματικοΰ», μπορούμε νά τις έπα- 
ναλάβουμε δλοι. Καί είμαι βέβαιος πώς οί περισσότεροι θά απαντούσαν πώς ή ση- 
μαντικώτερη, ή άποφασισπκή καί ή μοιραία νά μάς σημαδέψη γιά πάντα μέ στί
γμα χρυσό, είναι ή άγάπη. Καί κανείς άπό μάς δέν θά μπορούσε νά βεβαιώση 
μέ άπόλυϊη σιγουριά άν αύτή ή συνάντηση ύπήρζε συμπτωματική ή αναγκαία. 
Οί περισσότεροι θά λέγαμε — άν υπήρξε συμπτωματική — πώς είχε όλη τήν άνε- 
ξερεύνητη ένταση τής άναγκαιότητας. Καί άν υπήρξε άναγκαία διέθετε όλη 
τή χάρη τής άορ:στίας τοΰ συμπτωματικοΰ. Τό άντικειμενικό τυχαίο είναι μια 
παράδοξη μορφή τής άναγκαιότητας, ή κατ’ έξοχήν μορφή τής άγάπης. Σύζευ
ξη τής διπλής κυριαρχίας τής έλευθερίας καί τοΰ πεπρωμένου. Ή  άγάπη μάς α
ποκαλύπτει τήν πιό ύψηλή μορφή τής έλευθερίας. ’Ελεύθερη έκλογή τής άναγ- 
καιότητας. Ή  άγάπη είναι άποκλειστική καί μοναδική, γιατί στό άγαπημένο πρό
σωπο δένονται ή έλευθερία καί ή άναγκαιότητα. Σ ’ ένα άπό τά πιό ώραϊα βιβλία 
του — τόν τρελλό έρωτα — ό Breton κάνει πολύ άνάγλυφη τήν ολοκληρωτικά ά- 
πορροφητική φύση τής μοναδικής άγάπης, «παραλήρημα τής απόλυτης παρου
σίας στόν κόρφο τής φύσης πού καθιερώθηκε». Ή αληθινή άγάπη, ή άγάπη ή 
ελεύθερη καί ή ελευθερώτρια, είναι πάντα άποκλειστική καί έμποδίζει κάθ£ 
πτώση στήν άπιστία. «Δέν ύπάρχει σόφισμα πιό έπίφοβο σάν αύτό πού υποστη
ρίζει πώς κάθε σεξουαλική πράξη συνοδεύεται άναγκαστικά άπό μιά πτώση 
τής έρωτικής ισχύος άνάμεσα σέ δύο ύπάρξεις, πτώση πού ή έπανάληφή της 
θά τούς οδηγούσε προοδευτικά στό νά κουράση ό ένας τόν άλλον. Είναι εύ
κολο νά διακρίνουμε τά δυό βασικά λάθη πού κατευθύνουν αύτή τήν οπτι
κή γωνία. Τό ένα είναι κοινωνικό, τό άλλο ήθικό. Τό κοινωνικό λάθος 
πού δέν θά μπορούσε νά διορθωθή χωρίς νά καταστραφοΰν οί οικονομικές 
Ράσεις τής παρούσας κοινωνίας, προέρχεται άπό τό γεγονός ότι ή άρχική έκλογή 
σήμερα δέν είναι στήν πραγματικότητα έπιτρεπτή, καί στό μέτρο πού κατ' έξαί- 
ρεση τείνει νά έπιτευχθή, δημιουργείται σέ μιά άτμόσφαιρα τής μή έκλογής, έχθρι- 
κή πρός τόν θρίαμβό της. Τό ήθικό λάθος γεννιέται άπό τήν άνικανότητα στήν 
όποία βρίσκεται ό μεγαλύτερος άριθμός τών άνθρώπων στό νά άπελευθερωθοΰν 
άπό κάθε άλλη έγνοια ξένη πρός τήν άγάπη, άπό κάθε τρόμο κι’ άπό κάθε άμοι- 
θολία. Ή  πείρα τοΰ καλλιτέχνη, όπως καί τοΰ σοφοΰ, προσφέρει έδώ μεγάλη βο
ήθεια. 'Αποκαλύπτει πώς κάθε τι πού οΐκοδομείται καί διαρκεί έχει έκ των προ-· 
τέρων άπαιτήσει γ ι ά  ν ά  ύ π ά ρ ξ η  μιά ολοκληρωτική εγκατάλειψη. Ή α
γάπη πρέπει νά χάση αύτή τήν πικρή γεύση πού δέν είναι δική της, γιά παρά
δειγμα τήν έξάσκηση της ποίησης. Τέτοιος άθλος δέ θά μπορέση νά φθάση σέ 
πέρας έφ’ όσον δέν καταργηθή σέ διεθνή κλίυακα ή χριστιανική ιδέα τής άμαρ- 
τίας». Δηλαδή πρόκειται γιά τήν άνακατάληψη τής άθωότητας. Δέν είναι πα
ράξενο πού άλλος μεγάλος σύγχρονος τοΰ Breton, ό Άγγλος D. Η. Lawrence, έκ-. 
φράζεται μέ παρόμοιον τρόπον. Τό άληθινό θέμα τοΰ καιρού μας — κι’ όλων των „ 
καιρών — είναι ή άνακατάληψη τής άθωότητας άπό τήν άγάπη.

Νά γδύσουμε τήν άγάπη «άπ’ αύτή τήν πικρή γεύση πού δέν έχει ή ποίηση». 
Τί εϊναι λοιπόν ή ποίηση γιά τόν Breton; Μάς τό λέει ό ίδιος σ’ ένα του ποίημα

Ποίηση κι* άγάπη εϊναι δραστηριότητες όμοιες. Ή  ποιητική καθώς καί ή έ-.

«Ή ποίηση γίνεται στό κρεβθάτι σάν τόν έρωτα.
Τά σκισμένα του σάβανα εϊναι ή αύγή τών πραγμάτων. 
Ή  ποίηση γίνεται στα δάση.·........»

Τό ποιητικό άγκάλιαομα καθώς τ' αγκάλιασμα τών σωμάτων, 
όσο διαρκούν
σ’ έμποδίζουν νά πέσης στήν μιζέρια τοΰ κόσμου.
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‘Εκεί ό χρόνος δέν έχει τίποτα τό διαδοχικό. Τό χτές, τό σήμερα, τό αϋριο παύ
ουν νά έχουν νόημα, μονάχα υπάρχει ένα πάντα. Πέφτουν τά τείχη τής πνευματι
κής φυλακής. Διάστημα καί χρόνος άγκαλιάζονται άλληλοπεριέχονται καί ξεδ- 
ηλώνουν στά πόδια μας ένα ζωτσνό χαλί, μιά βλάστηση πού μάς τυλίγει μέ τά 
χίλια χλοερά της χέρια, πού μάς γδύνει μέ τά χίλια ύδάτινα μάτια της. Τό ποίημα 
καθώς καί ή άγάπη είναι μιά πράξη όπου ή γέννηση καί ό θάνατος, αύτές οί δυό 
άκραίες άντιφάσεις πού μάς διέπουν καί πού μ’ αύτό τόν τρόπο κάνουν τόσο άβέ  
Οσιες τΙς άνθρώπινες καταστάσεις συμβιβάζονται καί συγχωνεύονται. Νά άγαπάς 
είναι νά πεθαίνης, είπαν οί άποκρυφιστές μας. Άλλά έπίσης γιά τόν ίδιο αύτό λό
γο είναι καί νά γεννιέσαι. Ό άστείρευτος χαρακτήρας τής έρωτικής έμπειρίας δέν 
είναι διάφορος άπό τής ποίησης. Ό Rene Ch;ir γράφει: «Τό ποίημα είναι ό έρως ό 
πραγματοποιημένος άπό τήν έπιθυμία πού παραμένει έπιθυμία)).

Όλη ή ύπαρξη συμμετέχει στήν έρωτική συνάντηση λουσμένη στό έκτυφλω- 
τικό της φώς. Κι όταν ή ένταση έξαφανίζεται καί τό κύμα μάς άποθέτει στήν άκτή 
τοϋ καθημερινού, αύτό τό φώς άκόμα άστράφτει καί μάς άνασηκώνει τό παραπέ
τασμα τής συμβατικότητάς μας. Τότε άναγκαζόμαστε νά άναθυμούμαστε αύτό πού 
πραγματικά είμαστε. Ή  «έσωτερική ζωή)) έπιστρέφεί: Είναι μιά γυναίκα, ή γήινη 
κατοικία τοΰ άνδρα, μιά θεά γυμνόστηθη πού χαμογελά στ’ άκρογιάλι τής Μεσο
γείου ένόσω τό νερό «τής θάλασσας άνακατώνεται μέ τόν ήλιο». Είναι ή Τσοτσι- 
κετζάλ μέ τή φούστα άπό φύλλα καλαμποκιού καί φλόγες, μέ τή φούστα τής πά
χνης, μέ κορμί τής άστραπής μέσα στή θύελλα. Είναι ή Περσεφόνη πού άνεβαί- 
νει άπό τήν άβυσσο έκεί πού έκοψε τόν νάρκησσο, τό λουλούδι τοΰ πόθου. Ό 
Paul Eluard άποκαλύπτει τήν άληθινή ταυτότητα άνάμεσα στήν άγάπη καί τήν 
ποίηση:

’Εσύ δίνεις στόν κόσμο ένα κορμί πάντα τό ϊδιο,
τό δικό σου.
'Εσύ είσαι ή όμοιότητα.

Ή γυναίκα είναι ή όμοιότητα. Καί έγώ θάλεγα: ή άνταπόκριση. ’Όλο άναζη- 
τά, όλο καλεί καί άπαντάει. Καθώς πίστευαν οί άρχαίοι καί τό διατήρησαν πάντα 
οί ποιητές καί ή κρυφή παράδοση, τό σύμπαν συγκροτήθηκε άπό άντιθέσεις πού 
ένώνονται καί χωρίζονται ύπακούοντας σέ κάποιο ρυθμό μυστικό. Ή  ποιητική 
γνώση — ή φαντασία ή δημιουργική δύναμη τών είκόηων στόν κόρφο τών όποίων 
οί άντιθέσεις συγχωνεύονται — άφήνει νά άστράψη στά μάτια μας ή κοσμική άνα- 
λογία. Ό Baudc - Laire έλεγε: Ή  φαντασία είναι ή πιό έπιστημονική άπό τΙς δημι
ουργικές μας Ικανότητες, γιατί μόνο αύτή είναι Ικανή νά άντιληφθή τήν παγκό
σμια άναλογία, αύτό πού μιά άπόκρυφη θρησκεία θ' άποκαλοΰσε άνταπόκριση. ,

« .. .Ή  φύση είναι ένας στίχος, μιά άλληγορία, ένα μοντέλο. ..)). Ή  έπίμονη 
έπανάληψη τών μύθων καί τών εικόνων μέσα στό πέρασμα τών αίώνων άπό άτομα 
καί λαούς πού δέν είχαν έπαφή μεταξύ τους δέν μπορεί λογικά νά έξηγηθή παρά 
μόνον άν δεχτούμε τόν άρχέτυπο χαρακτήρα τοϋ σύμπαντος καί τοϋ ποιητικού 
λόγου. Είναι βέβαιο πώς ό άνθρωπος έχει χάσει τό κλειδί τοϋ κόσμου καί τοΰ έ- 
αυτοϋ του. Διαμελισμένος έσωτερικά, άποκομμένος άπό τή φύση, ένσωματωμένος 
στή θύελλα τοϋ καιροϋ καί τοϋ μόχθου, σκλάβος τοΰ έαυτοΰ του καί τών άλλων, 
βασιλιάς έκθρονισμένος, χαμένος σ’ ένα λαβύρινθο πού δέν φαίνεται νάχει έ
ξοδο ό άνθρωπος φέρνει βόλτες γύρω άπό τόν ϊδιο τόν έαυτό του άκούραστα. 
Καμμιά φορά, γιά μιά στιγμή είναι άρπαγμένος στά γρανάζια τοΰ χρόνου, στα
ματά τό μαρτύριο. Ή ποίηση κι' άγάπη τοΰ άποκαλύπτουν τήν ύπαρξη αύτοΰ τοΰ 
ύψηλοΰ χώρου, όπου, όπως λέει καί ή Δεύτερη Διακήρυξη «ή ζωή καί ό θάνατος, 
τό πραγματικό καί τό φανταστικό, τό παρελθόν καί τό μέλλον, έκείνο πού μπορείς 
νά κοινωνήσεις καί αύτό πού δέν μπορείς νά κοινωνήσης, τό ψηλό καί τό χαμηλό 
θό πάψουν νά θεωρούνται άντιφατικά».



Δέν είναι άκόμα καιρός νά κάνουμε ενα άπό εκείνα τά ζυγίσματα πού τόσο ά- 
γα,Ίοϋν οι κριτικοί καί οΐ ιστορικοί. Σήμερα κανείς δέν τολμά ν ’ άρνηθή πώς ό 
σουρρεαλισμός κατάφερε μέ τρόπο δυναμικό νά διαμορφώση τήν ευαισθησία τής 
έποχής μας. Έ ξ  άλλου, αύτή ή ευαισθησία, σέ μεγάλο μέρος, είναι δημιουργία 
δική του. Άλλά τό έργο τοϋ σουρρεαλισμοϋ δέν περιορίστηκε μονάχα στήν έκ
φραση τών τάσεων τών πιό μυστικών τοϋ καιροϋ μας καί νά προλάβη τις μελλούμε
νες. Αύτή ή κίνηση, πρόθεση είχε νά ένσαρκωθή σέ Ιστορία καί νά μεταμορφώση 
τόν κόσμο μέ τά όπλα τής φαντασίας καί τής ποίησης. Δέν ύπήρξε διαφορετική ού
τε ή άπόπειρα τών πιό μεγάλων ποιητών τής Δύσης. Μπροστά στά ερείπια τοϋ άγι· 
ασμένου μεσαιωνικού κόσμου καί ταυτόχρονα πρόσωπο μέ πρόσωπο μέ τήν έρή- 
μωση τήν βιομηχανική καί τήν ώφελιμιστική, πού οικοδόμησε ό ορθολογιστικός πο
λιτισμός, ή σύγχρονη ποίηση έρχεται ώς ένα νέο ιερό μυστήριο πέρα άπό κάθ" 
έκκλησία καί πίστη. Ό Novalis είχε πή: ((ή ποίηση είναι ή φυσική θρησκεία τοϋ κά
θε άνθρώπου». Ό Blake ύπογράμμιζε πάντα πώς τά βιβλία του άποτελούσαν τά «ι
ερά γράμματά» τής νέας ’ Ιερουσαλήμ. Πιστός σ’ αύτήν τήν παράδοση ό σουρρε- 
αλισμός άναζητά ένα καινούργιο βωμό έξωθρησκευτικό, θεμελιωμένο, πάνω στό 
τρίπτυχο τής έλευθερίας, τής άγάπης καί τής ποίησης. Ή σουρρεαλιστική άπό- 
πειρα θρυμματίστηκε πάνω σέ τοίχο. Γιά νά έγκατασταθή ή ποίηση στό κέντρο 
τής κοινωνίας, νά μετατροπή σέ πραγματική τροφή τών άνθρώπων και μέ κατεύ
θυνση τόση αυτογνωσία όση χρειάζεται γιά νά μεταμορφωθή, άπαιτεΐ έπίσης 
καί μιά ολοκληρωμένη άπελευθέρωση άπό τήν ίδια τήν κοινωνία. Μόνο σέ μιά 
έλεύθερη κοινωνία θά μπορέση νά είναι ή ποίηση ένα κοινό καλό, μιά συλλογι
κή δημιουργία καί μιά παγκόσμια συμμετοχή. Ή άποτυχία τοΰ σουρρεαλισμοϋ 
μάς φωτίζει ένα άλλο γεγονός, ϊσως μεγαλύτερης άκόμη ύποστολής τής έπανά- 
στασης. Έκεΐ όπου οί παλιές θρησκείες καί τυραννίες πέθαναν, ζαναγεννιώ·.'- 
ται ό πρωτογονισμός καί οί άγριες ειδωλολατρίες. Κανείς δέν ξέρει τί μάς ε π ι 
φυλάσσουν τά έπόμενα 30 ή 40 χρόνια. Δέν γνωρίζουμε άν όλα θά καούν, άν 
θά έκραγή τό φυτίλι τής φλεγόμενης γής ή άν θά συνεχιστή ή παγωμένη κόλα
ση πού παραλύει όλόκληρο τόν κόσμο άπό τό τέλος τοϋ πολέμου. Ούτε είναι 
εύκολο νά προδικάση κανείς τό μέλλον τοϋ σουρρεαλισμοϋ. Άλλά έγώ ξέρω 
κάτι: "Οπως τά γνωστικά σχίσματα τών πρώτων αιώνων τοϋ Χριστιανισμού, όπως 
οί άλλεπάλληλες αίρέσεις καί oi φωτισμένες ομάδες τής Αναγεννήσεως καί ή 
Ρομαντική έποχή, όπως ή άπόκρυφη παράδοση πού άπό τήν άρχαιότητα δέν έπσ- 
ψε νά άπασχολή καί τά πιό μεγάλα πνεύματα, ό σουρρεαλισμός — σ’ ό,τι έχει 
καλλίτερο καί άξιολογώτερο — θά έξακολουθήση νά είναι ένα κάλεσμα καί ένα 
σήμα. "Ενα κάλεσμα στήν έσωτερική περιπέτεια, υιά ξανανακάλυψη τών ϊδιων 
μας τών έαυτών. Καί ένα σήμα στή νοημοσύνη, τό ίδιο πάντα, πού διά μέσου 
τών αιώνων μάς κάνουν οί μεγάλοι μύθοι καί οί μεγάλοι ποιητές. Αύτό τό οήμα 
είναι μιά άστραπή. Κάτω άπό τό σπασμικό φώς της διακρίνουμε κάτι άπό τό μυ
στήριο τής ύπαρξιακής μας ύπόστασης.

Μεξικό 1954



ΤΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΤΑ ΖΩΑ

ΙΙέφτει το βράδυ
καί τοΰ δρυμοϋ τά ζώα
ακίνητα καί ταραγ|ΐένα ψυχανεμίζονται.
Καιρός να πανε στις κοίτες τους.

Αρκετά στάθηκε ό ήλιος στή ράχη τους 
όλη μέρα πυρφόρο μαχαίρι, 
αρκετά μπεροέφτη στο τρίχα)μά τους 
τ’ ανεστραμμένο βλέμμα του κόσμου.

Καιρός νά πάνε
στό κέντρο νά κουλουριαστουνε τής δίνης, 
δπου δλα τά ένάντια ένο>νονται, 
τό κεφάλι μέ τήν ούρά, 
μέ τό στόμα τά νύχια.

Ό  άγνο)στος τά σπηρουνίζει θεός,
καθώς στέκουν αναποφάσιστα
τής μοίρας τή γραμμή νά τραβήξουν,
το μεγάλο πήδημα,
πού, δσο κι άν περιμένει,
σά λίμνης τά σφίγγει κλοιός.

ΤΩΝ ΓΕΡΟΝΤΩΝ ΤΑ ΣΤΟΜΑΤΑ

Σάν τ’ άσαρκα στόματα τών μικρών πουλιών 
τ’ ακατοίκητα στόματα τρέμουνε τών γερόντο^ν 
v.t άπό μνήμες κι έλπίδα 
περιμένουνε νά γεμίσουν, 
τρύπες ανοιχτές,
όπου έλυωσε τό γέλιο τους καί τό κλάμα, 
σκάλα πού όδηγεί Γσια στήν καρδιά τοϋ "Αδη.

Ρημαγμένα πηγάδια, 
τό θαύμα άκόμα προσμένουν, 
κι ισ(ος τή λεπίδα το0 άγγέλου 
γιά χαμόγελο τήνε παίρνουν 
καί χωρίς αντίσταση παραδίνονται.

Ο Λ ΓΑ  Β Ο Τ Σ Η



ΣΗ Μ ΕΙΩ ΣΕΙΣ Σ Τ ’ ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ

’Απομνημονεύματα τοΰ Μακρυγιάννη 
σελις πενήντα οχτώ
διαβάζουμε ατό περιθώριο γραμμένα δεξιά κι άπό ζερβά 
μέ κάτι γράμματα χοντρά πού (ραίνονται θαρρείς 
σά μαχαιριές νά βγουν άπ’ τό χαρτί:
«Σήκω, βασανισμένε μας παππού, τυραννομάχε μας 
απ’ τ’ άχυοένιο στρώμα σου πού ξάπλωσες βαριά 
και τρώει ή πίκρα τό κορμί
ομπυο ό>ς τρέχουν οι πληγές άπ’ τ’ Άναπλιου τις μπάλες 
τού κάστρου τής ’Αθήνας.
Φόρα τήν άσπρη φουστανέλλα σου, τήν κεντημένη φέρμελη
τά κόκκινα τσαρούχια σου και τ* ακριβά σου τ ’ άρματα
καί τό βαρύ σου τό σπαθί
νά δής καινούργια τήν Ελλάδα μας
καθώς λαχτάραε ή ψυχή σου κι ολο στοχάζονταν
καί ξόμπλιαζε στά όνείρατα καί οτά χαρτιά
ν’ άστροβο?,άει χορεύοντας ψηλά στά στήΟεια μας
γιγάντιες δρασκελιές άπό κορφή στήν άλλη τήν κορφή
νά λούζεται μ?σ’ στή χαρά καθώς ή πέρδικα
στήν πάχνη τής αυγής
σκορπίζοντας πρός τό Βοριά πρός τό Νοτιά
τήν πίκρα πού κουβάλαγαν ασήκωτη στους ώμους
δπω; έγύρναε στούς κάμπους μας
καβάλα στις βίλιδάμαξρς, σέ μούλες φορτίομένες
τρείς γύρες τό μαντήλι της δεμένο στό κεφάλι
αντάμα μέ τιc μάνες μας τιζ αδερφές πιό πίσω
οί οχτροί πού βάζουνρ φωτιές, βουλιάζουνε τά σπήτια μας
μέ τις χοντρές τους τις γρεντές πού κρέμονται τά στάχυα
ή φουστανέλλα τού παππού καί τ’ άρματα τού Δώδεκα
και κλαίγανε χουφτιάζοντας τά χώματα
άνάμεσα στά σβώλια
έκεΐ πού σπέρναν τούς καρπούς
έδέχονταν τούς άντρες τους καφτά τά μεσημέρια
νανούριζαν καί τά παιδιά σκυφτές στή σαρμανίτσα.

★

Νά δής χαρούμενη καί πάλι τ^ν 'Ελλάδα μας 
βασανισμένη μάνα μας
πού διάβαινε στίς πό?̂ εις μας τά χέρια της ν’ απλώσει 
στά σκοτωμένα της παιδιά πού κοίτονται στούς δρόμους 
ανάλαφρα τά δάχτυλα τά μάτια νά τούς κλείσει 
ν’ άποσκεπάσει τά γυμνά τών κοριτσιών τά πόδια



κι άνάμεσα στά στήθεια τους πού στράγγισε τό αίμα 
τά χείλια της, τά μάγουλα γλυκά γιά ν’ άκουμπήσει.

★

Άντρειωμένε μας παππού, σέ καρτερούν τά νιάτα μας 
νά σηκωΟής άπ’ τό βαρύ πού κοίτεσαι τό στρώμα 
ρίξε μιά ντουφεκιά μέ τ* άρματα τοΰ Είκοσι ένα 
ν’ άντιλοήσουνε οί λαγκαδιές και τά βαΟειά ρουμάνια 
τριγύρω σου νά μαζευτούν χιλιάδες τά παιδόπουλα 
δισέγγονα, τρισέγγονα τής δοξασμένης σου Γενιάς 
νά στρώσουμε τραπέΰ της χαράς έδώ στά μαρμαρένι’ αλώνια 
νά μας βλογήσεις τό ι|>ο)μί καί τό κρασί 
νά πάρουμε απ’ τά χέρια σου μεταλαβιά, 
τό σώμα της Πατρίδας

» \ 9 ' * ν \ ν  'και τα κορίτσια μας με τ «ρματα στη ζωση
νά στρο'>σουνε τού γά;ιου τους προικιά τις κόκκινες βελέντζες
στο παιδεμενο σου κορμί μαρία για να κουμπησεις
νά πής κι £να τραγούδι απ’ τά παλιά
γιά τ’ ’Αναπλιοΰ τις μάχες τού Ναβαρίνου τη φωτιά
τά χέρια σου πού τσάκισαν στό κάστρο της ’Αθήνας.
Χριστούγεννα σαράντα τρία, παραμονή τό βράδυ
γι’ ανάμνηση τά γράφο) περαστικός μιά νύχτα
σέ τοΰτο τό χωριό, πού τήν αυγή βαρέσαμε τούς Γερμανούς
στό ρειπωμένο μύλο

Α. Κ. μέ τό ψευδώνυμο ’Αριστογείτων.

★ . 

Συμπλήρωμα τοΰ χρονικού έδέησε νά γοάψουμε κι έμείς 
μετα εικοσιπεντε χρονιά 
κι ακολουθούν έτούτ’ οί στίχοι μας 
πού γράφουμε κι δλο σφουγγίζουμε τά δάκουα 
νά μή μάς βλέποιιν τά παιδιά πού μάς κοιτάζουνε 
κι αν μάς ροπήσουνε, ποΰ πήγανε τ’ άντρειοίμένα χρόνια μας 
σάν τί νά πούμε στά παιδ'ά 
τί κάναμε τ’ αδέρφια μας πού τάφαγε τό χώμα 
τό Γιαννακό καί τό Θωμά, τής κυρά - Ρήνας τό παιδί .
τό γείτονα τόν Παντελή καί τό γιατρό 
τό δάσκαλο μέ τά γιαλιά
πού πλέκ’ άκόμα ή μάνα του τή μάλλινη φανέλλα ■
νά μή κρυώνει τό παιδί τόν καοτερεΐ ή μάνα του
τί κάναμε τό αίμα μας καί τις πληγές πού γιόμο^σαν τά στήθια μας
τά πληγωμένα πόδια μας γυμνοί πού περπατούσαμε
καί τά τραγούδια μας καί τούς νοοούς πού βόγγαγαν οί στράτεςι t \ \ ' ' " *τα μεσάνυχτά στα χωρία
τό γράμμα τής Ελένης μας, τό κόκκινο μαντήλι της 
καθώς μάς ελεγε «τό εχε γειά» μέ τήν αυγή 
στό χιονισμένο λόφο.



★
Πώς πέρασαν τά χρόνια. . . Χριστούγεννα σαράντα τρία
ό αγέρας έσπηρούνιαζε τραχεία τ’ άλογά του
σάν δαίμονες έχτύπαγαν τις στέγες μας, τις πόρτες
μαζεύανε σωρούς κρουσταλλιασμένα χιόνια
δντας ακούστηκε φωνή και Ρήματα στήν πόρτα
σηκώθηκε ό πατέρας μας, ή μάνα μας έκράταγε τή λάμπα
καί πέρασε στήν κάμαρη, έγιόμωσεν ό ίσκιος του
τά φυσεκλίκια σταυρωτά, στόν ώμο τό ντουφέκι
πού μύρισε τό σπήτι μας καπνούς άπ’ τή μπαρούτη
άντρίκιος ίδρωτας άι]η>ς έμούσκευε τά γένεια του, τό πρόσωπο
τά δασωμένα στήθεια του
κι άνάτρεμε τό αίμα του, έφλόγαε σάν τή cpoma

< t  » V  fπου καίγονταν στο τζάκι
ως χούφτιαζε τά χέρια μας μέ δύναμη καί πίστη 
καί στρίόθηκε στήν τάβλα μας πού τούστρο)σεν ή μάνα 
νά φάει ψωμί, νά πιει κρασί κι απόδειπνα νά κοιμηθή 
ζεστά στό παραγώνι.

★
Τέταρτον αιώνος έπέρασεν καημένε 'Αριστογείτονα
άν ζής ή αν άπέθανες σέ τούτο τό Ρωμέικο τό δύστυχο
κι εμείς νά κλείσουμε τό χρονικό μέ τούτες τις αράδες μας ~
βιαστικά καί νά τό κρύψουμε*
τί άκούγονται τά βήματα πού έρχονται στό δρόμο
άκούγονται τά τύμπανα, οί προσταγές καί τά χοντρά τους αρβυλα
οί μηχανές βουλιάζουνε τήν άσφαλτο
" i f  t ' »  9 ' f«κουγεται η κραυγή το)ν γυναικών στ απέναντι σοκκακι 
καί δεύτερη καί τρίτη 
έγιόμωσαν οί δρόμοι άπό φωνές
οί μάνες μας μοιρολογούν άνοίγοντας τις πόρτες. .

★
Μεγαλοβδόμαδο τών Χριστιανών
θά πάγαιναν σταυρώνοντας τά χέρια τους στόν ’Επιτάφιο
νά πέσουνε στά γόνατα τό σώμα τοΰ Χριστού γιά νά στολίσουνε
λουλούδια καί μ’ αρώματα
νά βάψουνε τ’ αυγά τής Πασχαλιάς
θά λούζανε καί τά παιδιά, θά τά χτενίζανε
μ’ άσπρες τις λαμπάδες τους νά παν στήν έκκλησιά
νά κοινωνήσουν
καί τώρα ξημερώνονται κουρνιάζοντας στ’ αγιάζι 
άπ’ εξω από τά γήπεδα, τις φυλακές, τά Ιπποδρόμια 
νά σέρνουνε τό μπόγο τους βαρύ μέ τά σκεπάσματα 
τά μάλλινα τά ρούχα, τήν πέτσινη τραγιάσκα 
ακόμα καί τά φάρμακα πού πρόσταζε ό γιατρός 
πού φεύγουνε ξανά οί άντρες τους καί τά παιδιά 
στους έρημους τούς βράχους
καί πάλι ν’ ανταμώσουνε τ’ αδέρφια μας π’ αφήσαμε 
καί στοίχειωσαν, έπέτρ<οσαν στις άγριες ακτές 
στις σκοτεινές χαοάδρες.

~ ΚΩΣΤΑΣ Ν. ΝΙΚΟΛΑ Ι ΔΗΣ



ΘΑΝΑΣΗ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

ΘΕΜΟΣ ΔΘΑΝΑΣΙΑ&ΗΣ - ΝΟΒΑΣ
Γεννημένος στή Ναύπακτο ό Θέμος Νόβας, έφερνε μέσα του τήν ψυχή καί τήν 

αγνότητα τού ρουμελιώτικου χώρου — τήν ιοια ψυχή πού μετουσίιοσαν σέ τέχνη 6 
Παλαμάς, ό Παπαντωνίου, οί Χατζοπουλαΐοι, ό Γκόλφης, ό Μαλακάσης. "Ενας έκλε- 
κτό; λοιπόν τή; μεγάλης ρουμελκότικης χορείας κι ό βέμος Νόβας μας άφησε πίσω 
του ενα έ'ργο στοχαστικό και καλογραμμένο άπο όπου προβάλλει ζωντανή δλη του ή 
μαχητικότητα και ή πνευματική του αδιαλλαξία, για τα ζητήματα πού περίμεναν 
μιά υπεύθυνη γνο>μη, δηλαδή μιά κρίση αληθινή κι απροκατάληπτη.

Στά πρώτα ξεκινήματα του, μαθητής άκόμα τού σχολαρχείου, γράφει στίχους, 
μελετάει λογοτεχνία κι αντιπολιτεύεται τόν αδελφό του Γ. ’ Λθάνα άπό μιά Ιφημερι
δούλα πού έβγαζαν τότε στή Ναύπακτο μαζί-

'Αργότερα σπουδάζει νομικά, χωρίς αύτό νά τον εμποδίζει νάρχεται σ’ έπαφή 
μέ τά νεοελληνικά κείμενα καί τή λογοτεχνική ζο>ή τής εποχής του. Διαρκώς καταρ
τίζεται, πλουτίζει τόν εσωτερικό του κόσμο μέ 6ιο>ματα πού Οά τά μεταπλάσει κα
τόπιν σέ τέχνη* έτοιμάζεται ν’ αγωνιστεί μέ τόν τρόπο του.

Κατόπιν κυκλοφορεί μία ιδιόμορφη πλακέτα ποιημάτων μέ τόν χαρακτηριστι
κό τίτλο «Λουλούδια στά μαλλιά της». Πρόκειται γιά μιά σειρά άπό τραγούδια πού 
οι πηγές του βρίσκονται στούς λυρικούς τής Ρούμελης.

ΙΙαρά τον ά όρο τους τόνο καί τήν έκλεπτισμένη μουσικότητά τους, ό ποιητής 
οέν έξάντλησε τήν ποιητική πρόθεση σέ μιά κούφια ώραιολογία. Στά πρώτα του 
εκείνα λυρικά σχεδιάσματα κρύβεται πολλή ομορφιά καί πολλή αλήθεια. Ό  άνα- 
γνώστης βρίσκεται μπροστά σ έμιά ασυνήθιστη αίσθηση πραγμάτιον καί ψυχικών 
καταστάσεων. Τά περισσότερα άποτελοΰν μία έντελώς προσωπική καταγραφή αι
σθηματισμού καί ρεμβικών αναπολήσεων.

Ίΐστόσο ό Βέμο; Νόβας δέν περιορίστηκε μοναχά στό καθαρά ποιητικό του 
εργο. Υπήρξε κι ενας άπό τούς πιο αντιπροσωπευτικούς συγγραφείς ταξιδιωτικών. 
'Άριστες ήταν οί έντυπώσεις πού άφησαν οί άδρές του περιγραφές άπό τό Βόρειο 
Πόλο. ’Άλλωστε ό συγγραφέας του βιβλίου «"Ενα μήνα στό Βόρειο Πόλο» είναι ένας 
άπό τούς μετρημένους στά δάκτυλα έλληνες πού έππκέφθηκαν τή θρυλική θούλη, 
τήν παγο>μένη αύτή άκρη τής γης. Ή  ποιητική του ευπάθεια πού πάντοτε βρισκό
ταν σέ μιάν δςυνση καί σέ μιά διαρκή βασανιστική εγρήγορση, συνέλαβε το θέμα 
του καί τό άπόοωσε σέ αξεπέραστες λογοτεχνικές γραμμές, πού θά μένουν υπόδει
γμα καλλιέπειας καί ζωντανού υφους. ΤΙ ποιητικά σύλληψη τοΰ Βόρειου Πόλου 
προσφέρεται χωρίς φωτοσκιάσεις, μέ μιά ουσία καί έκφραση πού συμβαδίζουν καί 
πού δίνουν στο βιβλίο τή σφραγίδα μιας άκρας έκλεκτικότητας, ένός καθαροΟ γρα
ψίματος.

Στο ένεργητικο του ταξιδιωτικού συγγραφέα ανήκει καί τό μικρό, άλλά μεστό 
βιβλίο γιά τή Χίο, «τό νησί τών γλυκών και τών μύρων», όπο>ς τήν όνομάζει. Στό 
νησί αύτό ό θέμος Νόβας ύπηρέτησεπ μιά σειρά ετών σά Νομάρχης, καί τό πέρα
σμά του άπό ’κεΐ άφησε βαθιά τά ίχνη του. Το υφος τοΰ βιβλίου αύτοϋ δέν τό συ
ναντά συχνά κανείς σέ ταξιδιωτικά γραφτά. Λυρικό, εύχυμο, ποιητικό. ΙΙροπαντός



760 «ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Ε Σ Τ ΙΑ »

αύτό: ποιητικό. Παραθέτω Ινα μικρό κομμάτι: «Ά λ λ α  τό λουλούδι σύμβολο της Χίου 
είναι τό γιασεμί, ό «γιος ίασμος» της αρχαιότητας, τό μεθυστικότερο γιασεμί τοΰ 
κόσμου. Α νθίζει καί μοσκοβολά παντοϋ, στις σκάλες καί στα μπαλκόνια των σπι- 
τιών, στις μπουτουνιέρες τών κυρ ων, στα μαλλιά καί στό στήθος των γυναικών, 
στήν ψυχή δλης τής χιώτικης κοινωνίας. Θά ελεγα σχεδόν πώς δ χρόνος τής Χίου 
δέν αρχίζει, όπως παντοΰ, τήν πρωτοχρονιά. ’Αρχίζει δταν ανθίζουν τα πρώτα για
σεμιά καί τελειώνει δταν μαραθούν τά τελευταία. Ή  Χίος δέν παρακολουθεί ούτε τό 
Ίουλιανό ούτε τό Γρηγοριανό ήμερολόγιο, ακολουθεί τό ημερολόγιο τών λουλου- 
διών της».

Καί παρακάτω θά συνεχίσει: «καί νά δήτε... πού μερικοί πονηροί χιώτες δταν 
όσφράθηκαν τήν αδυναμία μου μοΰ ψέρναν λουλούδια κάθε φορά πού Ιρχόταν νά 
μοΰ ζητήσουν κάτι. ΤΗταν ομόνος τρόπος νά μέ δωροδοκήσουν καί νά πετύχουν τό 
ρουσφέτι τους. ’Αλλά μήν άνησυχήτε! ’Άνθρωποι πού δωροδοκούν μέ λουλούδια δέν 
μπορούν ποτέ νά ζητήσουν άδικα πράγματα»

’Αφήνοντας τόν ποιητή καί τόν ταξιδιώτικο συγγραφέα καί παρακάμπτοντας 
προσωρινά τήν προσφορά του σάν κριτικού τοΰ νεολληνικοΰ θεάτρου, άς τόν δούμε 
άπό μιά άλλη πλευρά' άπό τήν πλευρά τής λογοτεχνικής του κριτικής. Γιατί δ ζων
τανός αύτδς έπαχτίτης μέ τήν απέραντη μόρφωση καί τόν άρτιο φιλολογικό εξο
πλισμό, ήταν σέ θέση νά μάς πει πολλά ενδιαφέροντα πράγματα γύρω άπό τή λογο
τεχνική παραγωγή τής χώρας μας, καί νά προβεΐ σέ αξιολογικές τοποθετήσεις προ
σώπων καί κειμένων. ’Έτσι τύπωσε μιά σειρά βιβλία —  εκρήξεις ενθουσιασμού θά 
τά χαρακτήριζα σχετικά μέ τά έργο τού Σολωμού. τοϋ Παλαμά, τοΰ Μαλακάση, 
τοΰ Ψυχάρη καί τελευταία τοΰ Παπαδιαμάντη.

Ό  Σολωμός γιά τόν κριτικό μας ήταν ή ηθική μεγαλοφυία, δ πρώτος λαμπρός 
ογκόλιθος στό νεοελληνικό πολιτιστικό οικοδόμημα. Κάπου παρατηρεί: «Ή  επίδρα
ση τοΰ Σολωμού στήν ποίηση είναι πολύ μικρή άν συγκριθεΐ μέ τήν επίδρασή του 
στήν κοινωνία καί στό ’Έθνος. Αύτή ή γύρω άπό τό έργο του κριτική άνθιση τών 
τελευταίων ετών δέν κατόρθωσε νά έπηρεάση τήν ποιητική παραγωγή μας. ’Έμεινε 
άπλή συζήτηση. Σολιομικό ποιητή εγώ δέν βλέπω σήμερα κανένα, σολωμικούς δμως 
έλληνες βλέπω πολλούς καί παντοΰ».

Κι αλλού διαβάζουμε: « Ό  Σολωμός άλλωστε άν εκαμε τήν ποίηση ελληνική, 
εκαμε καί ποιητική τήν Ε λλάδα». Κι εξηγώντας τό ποίημα τοΰ Σολωμοΰ γιά εή 
δόξα τών Ψαρών, παρατηρεί πώς ή δόξα τοΰ Σολωμοΰ είναι ή λιτότερη δόξα τής 
ιστορίας.

Τόν Παλαμά σέ μιά άλλη μελέτη του τόν χαρακτηρίζει σάν ποιητή έλέω Θεοΰ. 
Σάν μιά φωνή πού ήρθε στήν ώρα της γιά νά ταράξει τό τέλμα τής εθνικής κατά
πτωσης μετά τόν άτυχο πόλεμο τοΰ ’97. Παρατηρεί: «Σήμερα ξέρομε δτι ή Ε λλάδα 
μας στά ’97 εχασε μέ τό Δεληγιάννη μιά πολεμική κι έκέρδισε μέ τόν Παλαμά μιά 
πνευματική νίκη». Στό ’97 λοιπόν δ Θέμος Νόβας βλέπει τις βασιλόφλεβες τοΰ πα- 
λαμικοΰ οίστρου. Καί παρακάτω θά προσπαθήσει νά συλλάβει τήν άσύλληπτη παλα- 
μική πεμπτουσία, γράφοντας: «’Έμεινε ποιητής γιατί έφιλοσόφησε χωρίς νά γίνει 
φιλόσοφος, γιατί έθνικολόγησε χο^ρίς νά γίνει πολιτικός, γιατί έθρησκολόγησε χω 
ρίς νά γίνει ιεροκήρυκας, ακριβώς γιατί έγινε μόνο ποιητής, γι’ αύτό ακριβώς εγινε 
δ πρώτος ποιητής τής εποχής του. ’Ά λλοι μπορεί νά τραγούδησαν γλυκύτερα' κανείς 
δέν τραγούδησε μεγαλοφυέστερα».

’Έτσι είδε τόν Παλαμά σάν τό έσχατο δριο τής φιλοσοφικής ποίησης. Πέρα 
άπ’ αύτόν υπάρχει φιλοσοφία, αλλά δέν είναι ποίηση. Ό  Παλαμας είδε, αίσθάνθηκε, 
σκέφθηκε αλλά προσπέρασε τραγουδώντας.

Πολλά θά είχε κανείς νά παρατηρήσει καί γιά τό κριτικό άντίκρυσμα πού 
κάνει δ Θέμος Νόβας στό έργο τοΰ Μαλακάση καί τοΰ Ψυχάρη.



«ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ»

Παραλλάζοντας κάπως έκεΐνο πού γράφει 6 ίδιος γιά τόν Μαλακάση, θά μπο
ρούσα με νά ποϋμε μέ τή σειρά μας πώς μιά σκιαγραφία τής πνευματικής δραστη
ριότητας του Θέμου Νόβα κινδυνεύει νά γίνει μιά ανάγνωση τών κριτικών του έρ- 
γασιών.

Γιά τό έργο του μεσολογγίτη ποιητή Μίλτου Μαλακάση τρέφει βαθύ σεβασμό 
κι απέραντη έκτίμηση. Γιά τό Θέμο Νόβα ί  Μαλακάσης ήταν «ό πρώτος μετά τόν 
ένα»' οηλ. μετά τόν ΙΙαλαμά. «Ό  Μαλακάσης —  θά μάς πει —  είναι δ ρουμελιώτης 
πρίγκηπας τοΟ ελληνικού λυρισμού. νΑλλος μέ τή μελαγχολία του καί τό απαθές 
του πάθος Οά ήταν ένας ποιητής τής παρακμής, ένας ποιητής του λυκόφωτος. Ό  
Μαλακάσης δέν είναι. Λύτός ό άρητόρευτος κι ό αβρός κι ό μουσικότατος ποιητής 
μένει πάντα όλος ζωή κι δλος νιάτα. Αυτός ό αριστοκράτης έχει ψυχή λαοϋ. Νά τί 
του δίνει τό δικαίωμα νά λέγεται διδάσκαλος. Χωρίς νά διατάζει ήταν ένας άρχη- 
γός* χωρίς νά γράφει εθνικά θέματα ήταν έθνικός ποιητής. Τοού τό παράδοξο με
γαλείο του Μαλακάση. 'Ο Μαλακάσης είναι άπό τούς λίγους μαζί μέ τό Χάινε, 
ποιητής πού κατόρθωσε νά υψωθεί στήν πρώτη γραμμή τών αξιών χωρίς τά λεγά
μενα μεγάλα θέματα. Είναι ό μεγάλος ποιητής τών μικρών ποιημάτων». Ή  αισθη
ματική μελαγχολία του Μαλακάση είναι ένα άπό τά σημεία πού ζιοηρά υπογράμμι
σε ό θέμος Νόβας. Έ  μελαγχολία τού μεσολογγίτη βάρδου είναι ανάλαφρη, γλυκιά 
καί μεθυστική. Γίνεται ζήλεια, γίνεται νοσταλγία, γίνεται βαρυθυμία, γίνεται πα
ράπονο, αλλά δέ/ γίνεται ποτέ μεγάλος πόνος. Είναι ένα έξαίσιο ρομαντικό κέφι.

'Αλλά μέ τόν ποιητή του «Μπαταρία» καί τοΟ «Τάκη Πλούμα», μέ τόν ποιητή 
τών δύο ανοίξεων, τόν Μαλακάση, δέν ξεμπερδεύει κανείς εύκολα. ’Ά ς  ανοίξουμε 
στά μάτια μας άλλες σελίδες του έπαχτίτη κριτικού, κι άς άντικρύσουμε τήν έθνική 
προσφορά τοϋ «ένοπλου προφήτη τοϋ δημοτικισμού» τοΰ Γιάννη Ψυχάρη. Διαβά
ζουμε κάπου: «ΊΙ πνευματκιή επανάσταση τοϋ δημοτικισμού έφερε τήν πολιτική 
Επανάσταση τοϋ 1909 καί ή πολιτική έπανάσταση τοΰ 1909 έφερε τήν έθνική νίκη 
τοϋ 1912. Αυτή μέ δυο λόγια είναι ή νεοελληνική Ιστορία καί κανείς ψευτοϊστορικός 
δέν θά μπορέσει νά τήν παραχαράξει. Καί αύτή είναι ή ακατάλυτη δόξα τοΰ Φυχό- 
ρη: οτι έβαλε μιά καινούργια δύναμη —  τό δημοτικισμό —  στήν υπηρεσία μιας 
αιώνιας δύναμης - τοϋ ’Έθνους».

Καί γιά τό θρυλικό «ταξίδι» 6 βέμος Νόβας θά μάς πει κάπου: «έγώ πού ποτέ 
δέν μέ τράβηξε ή συζήτηση γιά τή γλώσσα (γεννήθηκα δημοτικιστής δπως γεννή
θηκα Έλληνας) θαυμάζω τό βιβλίο αύτό προπάντων γιά τή σκέψη του καί γιά 
το αίσθημά του. Το θαυμάζω γιά τό έθνικό πάθος του».

Κι άλλοϋ θά γ.νει έπιτιμητικός οχι μόνον γιά τή γλο>σσική άκαταστασία τοϋ 
τόπου μας μά καί γιά τή στενοκεφαλιά τών ιθυνόντων πού θέλουν σώνει καί καλά 
νά μάς παιδεύουν μέ λέξεις κούφιες καί τύπους νεκρούς. Γράφει λοιπόν: «κι άλή- 
θεία άποκει πού βγάλαμε τόν Τοϋρκο, δέν τόν βγάλαμε μέ τό τυφέκιον, τόν βγά
λαμε μέ το ντουφέκι. Νά γιατί μπορούμε νά περηφανευόμαστε πώς ό δημοτικισμός 
μεγάλωσε τήν Ελλάδα».

Τήν τελευταία του ομιλία γιά τό έργο του ΙΙαπαδιαμάντη, γιά τό ΙΙάσχα αύτό 
τής λογοτεχνίας μας, τήν έκανε τό Μάη τοϋ Ό1 στήν Κέρκυρα, δπου καί πέθανε 
τόσο άδόκητα, αυτός πού τόσα είχε γιά νά μάς προσφέρει άπό τά πλούσια άποθέ- 
ματα τής ευρυμάθειας καί τής πείρας του.

Αφήσαμε τελευταία τήν πλέον σημαντική προσφορά τοϋ Βέμου Νόβα, τις βρα
βευμένες άπό τήν «ομάδα τών δώδεκα» κρίσεις του γιά τήν ελληνική θεατρική ζωή. 
«ΤΙ αθηναϊκή δραματουργία» στέκει πλάι στά καλύτερα βιβλία τοΰ είδους της γιατί 
μιλάει απροκάλυπτα, ωμά, «μέ πάθος αλλά χωρίς έμπάθεια», δπως θά μάς πεϊ ό 
ϊδιος στό μεστό πρόλογό της.

\\λλά τί είναι τό βιβλίο αύτό; Ό  συγγραφέας του θά τό χαρακτηρίσει μέ τόν



« Η Π Ε ΙΡ Ω Τ ΙΚ Η  Ε Σ Τ ΙΑ »

υπότιτλο «κριτική τοϋ θεάτρου». Και πραγματικά είναι μιά σειρά άπό κριτικές πού 
εγραψε κατά καιρούς, γιά πολλά άπο τά εργα πού ανέβηκαν στά άθηναϊκά θέατρα 
άπο το 1932 καί μετά.

Γιατί ό Νόβας εχει τό πάθος τοϋ θεάτρου. Γνώριζε όλόκληρο τό σύγχρονο εύ- 
ρωπαϊκο θέατρο κι εδωσε τό άνθος τής πείρας του γιά τήν ποιοτική άνοδο τής ελ
ληνικής σκηνής. Γι’ αύτό μίλησε απροκάλυπτα. Ά λλά άπό τότε αίσθάνθηκε νά φυ
τρώνει μέσα του το πάθος του γιά τό θέατρο; Ό  ίδιος θά μάς πει πώς παιδί άκόμα 
πήγε νά δει τή «Γαλάτεια» τοϋ Βασιλε<άδη πού τήν Ιπαιζε ενας πλανόδιος θίασος 
πού πέρασε κι άπο τόν Έπαχτο. Κι ήταν, γράφει στή «δραματουργία» του, «ή πρώτη 
φορά πού εβλεπα θέατρο στή ζωή μου. Έ  παράσταση θά ήταν άσφαλώς άθλια. 
Τί σημαίνει δμως; Γιά μένα ήταν γοητευτική. Είδα άπο τότε σχεδόν δλα τά θέα
τρα τοϋ κόσμου, το θεατρικό μου δμως έκεΐνο βάφτισμα, ή «Γαλάτεια» τοϋ φτιο- 
χοϋ καφενείου τής Ναυπάκτου, μένει μπροστά στά μάτια μου ζωντανό».

Σάν κριτικός ό θέμος Νόβας, γέμισε μιά έποχή μέ τήν έπιβλητική παρου
σία του. Ό  λόγος του ήταν κέραιος κι εβγαινε πρώτα άπ’ τήν καρδιά. Διαβάζου
με στό τέλος τοϋ μεγάλου προλόγου τή: «Δραματουργίας» τοϋτα: «"Αν οί ποιη
τές έχουν τήν ευθύνη τών ψυχών, όπως θέλει ο Ούγκο), τότε οί κριτικοί Ιχουν τήν 
ευθύνη τών υπευθύνων. Ή  κριτική είναι ή συνείδηση τής τέχνης. ’Αγαπητέ άνα- 
γνώστη, τό βιβλίο αύτό είναι γραμμένο μέ πάθος. Μέ πάθος άλλά χωρίς εμπάθεια. 
Έπρεπε νά είμαι δίκαιος, όχι ψυχρός. Δέν εξιστορώ, συμμετέχω».

Ό  Νόβας γνώριζε πολλά. Συνδεόταν προσωπικά μέ κορυφαίους ξένους συγ
γραφείς, ηθοποιούς, σκηνοθέτες καί κριτικούς τοϋ θεάτρου καί, δπως φαίνεται 
κι άπ’ τά θεατρικά μελετήματά του, κατείχε ολο το ιταλικό θέατρο καί μιλούσε 
μέ θαυμαστή ευχέρεια γιά κάθε θεατρικό ζήτημα. ^

Σάν θεατρικός κριτικός δημιούργησε δικό του τύπο. *Όπως δικό τους τύπο 
δημιούργησαν 6 Φώτο; Πολίτης καί ό καθηγητής τής Δημόσιας οικονομίας Ά ν- 
δρέας Άνδρεάδης.

Ό  Φώτος Πολίτης δίδασκε πώς «οί κρίσεις γράφονται πρ&ς έξυπηρέτησιν 
τοϋ άρχικοϋ καί ουσιώδους σκοποϋ τής κριτικής: πρός καλλιέργειαν τοϋ πόθου τής 
ποιήσεως. Μέσα άπό τήν ζωήν μας, σάν άνθρωποι ζωντανοί καί υγιείς καί ελεύ
θεροι, θά αίσθανθώμεν νά προοάλη ό πόθος τής ποιήσεως καί τόν πόθον αύτόν 
προσπαθεί ν’ άφυπνίση ό κριτικός καί νά καλλιεργήση μέ τά μέσα πού τοϋ παρέ
χει ή ζωή τοϋ τόπου του».

’ Αντίθετα 5 ’ Ανδρεάδης, ανοιχτός άνθρωπος καθώς ήταν καί φίλος τών κο
σμικών συγκεντρώσεο)ν, εβλεπε τή θεατρική παράσταση άκριβώς ή σχεδόν σάν 
κοσμική συνάθροιση. Τό θέατρο λοιπόν γι’ αύτόν κάθε άλλο παρά εκκλησία ήταν. 
Γι’ αύτό καί μιλοϋσε στις κριτικές του γιά ηθοποιούς, γιά ένδύματα καί γιά κάθε 
τι πού τις περισσότερες φορές δέν είχε καί μεγάλη σχέση μέ τήν παράσταση.

Ό  θέμος Χόβας στάθηκε στή μέση και δη-ιιούργησε τό δικό του τύπο. Σέ 
μιά παράσταση πρώτα ήταν θεατής καί κατόπιν κριτικός. Γιά τόν «άγαπητικό τ*Γ; 
βοσκοπούλας» θά μάς πει τοϋτα: «’Αλλά ο κριτικός θά μιλήσει παρακάτω, προη
γουμένως θά εξομολογηθεί τή συγκίνησή του ό θεατής. «Ό  άγαπητικός τής βο- 
σκοπούλας» είναι ή μόνη (παράσταση τοϋ Έθνικοϋ) πού χειροκροτήθηκε. Μέ άλη-
Θ « 9ινα χειροκροτήματα».

Ό  ίδιος άλλοϋ μάς εξομολογείται τό σύστημα του σάν κριτικοϋ: «Ό ταν πα
ρακολουθώ ενα εργο εγκαταλείπομαι ολόκληρος στή συγκίνηση - δέν τό κρίνω. Ή 
κρίση μου στηρίζεται επειτα στή συγκίνησή μου ώς θεατή. Έτσι νομίζω πώς γί
νομαι δικαιότερος».

Κάποτε τοϋ έπιτέθηκαν έχθροί καί φίλοι γιά μιά μακροσκελή κριτική πού



έγραψε για κάποια παράσταση. Τούς απάντησε μ’ εκείνο τό άβρό χιούμορ βάνοντας 
τά πράγματα στή θέση του;: «Ναί. γράφει, απασχολήθηκα... άλλ’ άπό πότε ή άξια 
ί'-'ό; Ξργου κρίνεται άπό το μήκος τής κριτικής; "ί2στε λοιπόν δύο στήλες κριτικής=  
αριστούργημα, μιά στήλη =  μέτριο, μισή στήλη =  αποτυχία; Σάν πολύ αμερικάνικο 
είναι αύτό τό σύστημα. "Ας μοΰ έπιτραπεί νά νομίζω ότι κριτική είναι τό περιεχό
μενο, όχι το μήκος. 'Ένα μετριότατο έργο μπορεί νά δώσει αφορμή γιά τρεις καί 
τέσσερις στήλες κριτικής. Ό  κριτικός στό κάτω κάτω δέν είναι σκλάβος τών έργων 
πού κρίνει. Ό  κριτικός κατά βάθος γράφει δχι «γιά», αλλά «έξ άφορμής» τών έρ
γων. Θά ζαρώσουν τά μούτρα τους οί δραματικοί συγγραφείς, το ξέρω, άλλα ή κρι
τική είναι ενα ισότιμο φιλολογικό είδος. Ταΰτα φθέγγεται ό μεγαλύτερος θεατρικός 
κριτικός τής εποχής, ό Γερμανός νΑλφρεό Κέρ. Έ  κριτική —  λέγει —  πολλές 
φορές είναι καί σπουδαιότερη καί καλύτερη άπό τά έργα πού κρίνει».

Ό  θέμος Νόβας ήταν ένας άνθρωπος τής εποχής μας. Ό  ϊόιος θά μας πεί 
συνεπαρμένος άπό τή γύρω του σφίζουσα πραγματικότητα: «πιστεύιο στήν έποχή 
μας. ’Αγαπώ τήν έποχή μας. Προτιμώ τήν έποχή μας. Δέν ανέχομαι νά τήν ποδο
πατούν έν ονόματι τού κλασικισμού. Καί μέ τό πνεύμα αύτό δέν έδίστασα νά γράψω 
ότι καί 6 Σαίξπηρ έχει πλέον ξεπεραστή. "Οχι ότι οί σύγχρονοι είναι άνώτεροι άπό 
τό Σαίξπηρ, άλλα έχουν φτάσει μακρύτερα, όπως έχουν φτάσει μακρύτερα καί άπό 
τον ’ΊΦεν».ι

Μέ το «Εθνικό» δέν τά πήγαινε και καλά. Ούτε έτρεφε έμπιστοσύνη στά στε- 
λέ/η του. ’Ηθοποιοί, σκηνοθέτης, σκηνογράφος τήν επόμενη τής πρεμιέρας άκου- 
γαν τόν αναβαλλόμενο. Κι όχι γιατί ό κριτικός ήταν προκατειλημμένος κι έχθρευό- 
ταν συστηματικά τήν προσπάθεια τοΰ κρατικού θεάτρου. Φώναζε προπαντός γιατί 
δέν έβλεπε πουθενά αυτή τήν προσπάθεια

Μέ τόν Φώτο ΙΙολίτη βρισκόταν σέ μιά διαρκή διένεξη. Κρίνοντας κάποτε τόν 
'(’Λγαμέμνονα» τοΰ Αισχύλου, παρατηρούσε: «ό σκηνοθέτης, θέλοντας νά δραμα
τοποίηση το Ιργο, έμπασε τό χορό στήν πλοκή. ’Από κριτή τόν έκαμε πρόσο>πο 
τού δράματος. Αύτό είναι κατά τή γνο>μη μου καίριο σφάλμα τοΰ Πολίτη...»

Σ ’ άλλη σελίδα τής «δραματολογίας» του, θίγοντας το ζήτημα τής άπαγγε- 
λίας τού «Άγαμέμνονα», παρατηρεί: «ό κ. Πολίτης φαίνεται νά πιστεύει ότι τό κοινό 
ακούσε, ένιωσε άλλα δέν συγκινήθηκε άπό το έργο —  γιατί τό έργο ήταν ποίηση, 
καί ή ποίηση δέν συγκινεΐ τήν έποχή μας. ’Αλλά έγώ τό βεβαιώνω ότι τό κοινό 
δέν ένιωσε τίποτε, άπλούστατα γιατί δέν ακούσε τίποτε». Καί καταλήγει: «Τό 
κοινό κουράστηκε. Καί άν στό τέλος έ/ειροκρότησε, τά χειροκροτήματα ήταν άψυχα 
καί συγκαταβατικά. Αυτή δυστυχώς είναι ή χωρία υποκρισίες άλήθεια».

Κρίνοντας άλλοτε μιά μέτρια παράσταση τοΰ «Ίουλ ου Καίσαρα» στό «Εθνι
κό», παρατηρούσε: <ΊΓ συνωμοσία άποδόθηκε κατά τον άναιμικότερο τρόπο... "Ολα 
έκεΐνα τά κινούμενα πρόσωπα δίνουν τήν έντύποιση άνθριόπων πού συνεννοούνται 

: μάλλον γιά μιά έκδρομή παρά γιά τή δολοφονία τοΰ πρώτου άρχοντα τής χώρας».
Τό θέατρο λοιπόν είναι σφίζουσα πραγματικότητα. Κι όταν παίζονται ίστορι- 

κά έργα πρέπει τά πρόσο>πά τους νά κινούνται οπίο: τά ζωντανά πρόσωπα. «Τό 
’ θέατρο είναι ζωή, δέν είναι γαλαρία πορτραίτων».

"Οταν πέθανε ο ΙΙολίτης, έγραψε ένα άπό τά πιό άντιπροσωπευτικά του κρι
τικά άρθρα. Έκεΐ φαίνεται σ’ όλη τήν έκτασή της καί στις πολύμορφες άποχρώσεις 
της ή πνευματική του αδιαλλαξία. Τόν παραδέχεται γιά όργανωμένο, δηλ. γιά 

-συγκροτημένο άνθρωπο. Λεν πιστεύει όμως στήν έμπνευσή του. Δέν πιστεύει στό 
«λαϊκισμό» του. Ό  Πολίτης ήταν ένας σχολαστικός καί σχολαστικά είδε τό Σολωμό 

,καί το δημοτικό τραγούδι. Το δεύτερο μάλιστα δέν το αίσθάνθηκε καθόλου, θ ά  μάς 
■πει: <6 λαϊκισμός του μπορεί νά ήταν κάποτε χρήσιμος, άλλοτε συγκινητικός, ήταν 
νδμοις πάντοτε έπιτήδευση (όταν δέν ήταν δημαγωγία)». Κι άλλοΰ: «όσο κι άν πα
ριστάνει τό λαϊκιστή, δέν ξέρει τό λαό παρά άπό δεύτερο χέρι».

>t
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Σ' άλλο σημείο τοϋ άρθρου θά γίνει δριμύτερος': «δ Πολίτης δμως Ικαμε κάτι 
άλλο: έν όνόματι αναγνωρισμένων άξιων άρνήθηκε δλες τΙς άλλες. Άρνήθηκε πρώτα 
τόν Παλαμά. Ά π ό δώ άρχ'ζει ή κριτική τραγιοδία του. Ό  ΙΙαλαμάς πολεμήθηκε 
αλλά δέν έπεσε. ΙΙοΰ νά πέση; Πέφτουν τά βουνά; Τό κόλπο νά παίξει τό Σολωμό 
έναντίον τοϋ Ιίαλαμα ήταν τελείως άψυχολόγητο. Μόνο μέσον τοΰ Παλαμά είναι 
σήμερα νοητός Σολωμός. Ό  Σολωμός ίδρυσε τή νεοελληνική ποίηση, ό Παλαμάς 
τήν έτριπλασίασε. Ό  Σολωμός ίδρυσε τό ποιητικό Κράτος, 6 Παλαμάς τό ποιητικό 
Έθνος τοϋ νέου Ελληνισμού. Ή  κριτική λοιπόν τοϋ Πολίτη ήχησε στό κενό. Ό  

Παλαμάς μένει ή πρώτη πνευματική δόξα τής Χώρας. Μέ αυτόν ζοϋμε καί υπάρ
χουμε καί έσμέν, μέ αυτόν διεκδικοϋμε τή διεθνή αναγνώριση. Μέ αύτόν είμαστε 
περήφανοι καί ευτυχισμένοι». Τότε πού οί νεκρολόγοι τής ευκαιρίας βγήκαν κι έ
γραψαν γιά τό «μεγάλο» έργο τοϋ Πολίτη —  κι ας τόν είχαν παραγνωρίσει δσο 
ζοϋσε —  ό Θέμος Νόβας, μέ τήν πνευματική συνέπεια πού τόν διέκρινε, Ιμεινε 
σταθερός στή γραμμή του αναφορικά μέ τό θέμα Πολίτη.

Έ δώ δέν θάπρεπε νά παραλείψουμε τις απόψεις τοϋ έπαχτίτη κριτικού σχε
τικά μέ τήν αρχαία τραγωδία και τόν κινηματογράφο. Παραπάνω είδαμε τήν άντ - 
θεσή του μέ τό σκηνοθετικό έργο τοϋ Εθνικού. Ό  Νόβας χτύπησε τις παραστάσεις 
τοϋ «Άγαμέμνονα» καί τοϋ «Καίσαρα». Τήν πρώτη τή θεώρησε σάν αυθαίρετο κα
τασκεύασμα ένός άνθρο>που πού είχε μόρφωση αλλά δέν είχε έμπνευση. ’Ακριβώς 
σ’ αύτό οφειλόταν καί τό γλίστρημα τοϋ σκηνοθέτη νά παρουσιάσει τό χορό σάν 
πρόσωπο τής τραγωδίας πού συμπάσχει μαζί μέ τόν ήρωα. Ποτέ στά παγκόσμια 
θεατρικά χρονικά δέν έγινε τέτοιο τόλμηημα. Γι’ αύτό στά μάτια τοΰ κριτικού μας 
πήρε τή χροιά τής ανευλάβειας. Τήν παράσταση τοϋ «’ Ιουλίου Καίσαρα» τή χαρα
κτήρισε «ψυχρή». Έ δώ 6 Πολίτης μοιραζόταν τήν ευθύνη μέ τούς ήθοποιούς πού 
ξεκίνησαν άπό τή λαθεμένη άποψη πώς τά πρόσωπα ένός Ιστορικού έργου δέν έχουν 
τήν εύχέρεια νά κινηθούν άνετα καί νά μεταδώσουν στό κοινό ρίγος καί συγκίνηση.

’Ακόμα ό Νόβας μελέτησε —  αυτή είναι ή κυριολεξία —  καί τό θέμα τής 
απαγγελίας τοϋ άρχαίου τραγικ;ϋ στίχου. Γι’ αύτόν απαγγελία ύπάρχει όταν ο ήθο- 
ποιός ακολουθεί περισσότερο τό ρυθμό τοϋ σ ί χου καί λιγότερο τό νόημα. "Οταν 
παίχτηκαν στό «Εθνικό» οί «ΙΙέρσες», παρατηρούσε: «Ή  σκηνοθεσία τών «Περ- 
σών» ήταν άπό σοφή αρχή ξεκινημένη, άπό τήν αρχή δτι ή ομορφιά, ή αξία τοϋ 
άρχαίου δράματος χωρίς πλοκή καί πολλές φορές χωρίς κίνηση, είναι 6 λόγος, μό
νον 6 λόγος. Ειδικά 6 Αισχύλος, ειδικώτερα οί «Πέρσες» του είναι περισσότερο έπΛ: 
καί λιγότερο δράμα, είναι θεατρικό ποίημα. Αύτή τήν άρχή 6 σκηνοθέτης τοϋ «Ε 
θνικού» τήν είχε παραγνωρίσει στόν «Άγαμέμνονα», τήν άναγνώρισε τώρα. Επιτέ
λους, μπορεί κανείς νά συνεννοηθεί καμιά φορά μ’ αύτόν τόν άσυνεννόητο άνθρωπο".

Ή  φροντίδα τοϋ θέμου Νόβα γιά τό σοβαρό καί φιλολογικά τεκμηριωμένο 
στήσιμο τών αρχαίων τραγικών ήταν κάτι πού ξεπερνοϋσε τά δρια τοϋ άπλοϋ εν
διαφέροντος. *Ηταν πάθος.

Κάπου θά μάς πει γιά τό αξεπέραστο κάλλος τής τραγωδίας: «Ή  αρχαία έλ- 
ληνική τραγωδία δέν ξαναγράφεται ακόμα κι άν παρουσιαστεί αύριο ενας νεος 
Αισχύλος. Καί Αισχύλος βέβαια δέν παρουσιάζεται δεύτεοος, παρουσιάζονται δμως 
πολλοί ψευτοαισχύλοι πού ζητούν νά ξαναγράψουν τήν έλληνική τραγωδία. Οί εύ- 
τυχέστεροι άπό αύτούς γράφουν αστικό δράμα, οι άλλοι γράφουν φάρσα. Οι πρώτο* 
δηλαδή νοθεύουν τήν τραγωδία, οί δεύτεροι τήν παρωδούν. Κανείς τους δέν τήν 
ξαναγράφει. f ^

Σπεύδω νά εξηγήσω δτι δέν εννοώ φυσικά τούς μεγάλους δημιουργούς τού χρι
στιανικού θεάτρου, τούς Σαίξπηρ, τούς Κάλδερον, τούς Σ λερ, ή εστω τούς Γάλλου; 
τραγικούς. Ούτε αύτοί βέβαια ξανάγραψαν τήν έλληνική τραγωδία, αύτοί δμως δη
μιούργησαν δικό τους τραγικό θέατρο. Καί Γσα - Γσα, ή διαφορά τοϋ θεάτρου αύτοϋ
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προς τό αρχαίο είναι ή ζωντανότερη απόδειξη τής γνώμης μου ότι δέν ξαναγράφε
ται ή ελληνική τραγωδία».

Κάπου θά παραδεχτεί τον Ευριπίδη σάν πατέρα του σύγχρονου ευρωπαϊκού 
θεάτρου. Τό χαρακτηριστικό της τραγωδίας γιά τό Νόβα είναι οτι ή μοίρα κυβερ
νάει τόν άνθρωπο, κι ό ηρωισμός τού ανθρώπου κυβερνάει τή μοίρα. Τή μοίρα ποτέ 
οέν τήν νικάει ό ηρωισμός του ανθρώπου όπως το θέλει 6 Ντ’ Άνούντσιο, άλλά τήν 
υπομένει καρτερικά.

^Ατεγκτος ήταν 6 Νόβας στήν προσπάθεια μερικών σκηνοθετών νά έμφανί- 
σουν τήν ελληνική τραγωδία σάν χριστιανικό μυστήριο. "Οταν δ Φώτος Πολίτης 
σκηνοθέτησε τον «Οίοίποδα» του Σοφοκλή σάν χριστιανικό μυστήριο, βγήκε καί οια- 
μαρτυρήθηκε: ό Οίοίπους λοιπόν εκχριστιανισμένος; καί ποϋ; Στήν Ελλάδα, στήν
Αθήνα, στήν πρωτεύουσα του κλασικισμού. Τό πείραμα είναι απαράδεκτο άκόμα 
κι αισθητικά. ΙΙερισσότερο δμως απαράδεκτο εΐναι ώς πνευματική έρμην^α». Καί 
συμπληρώνει: "άλλά το κακό εγινε χειρότερο. Ό  Κούν, αμέσως κατόπιν σκηνοθε
τεί τήν εξαίσια ·Λ\λκιστη» του Ευριπίδη —  τό χαριέστατο καί σκηνικά τολμηρό
τερο δράμα τοϋ αρχαίου θεάτρου — καί τό σκηνοθετεί, ούτε λίγο ούτε πολύ, περί
που σάν Καραγκιόζη. 'Οχι δέ άπό τυχαίο σφάλμα, άλλ’ άπό σκηνοθετικό πρόγραμμα.

’ Ισχυρίζεται δτι γιά νά καταλάβουμε οί νέοι έλληνες τούς αρχαίους, πρέπει 
νά τούς κάνουμε κι αύτούς νεοέλληνες. ’Εγώ νομίζω δτι μέσα μας υπάρχει πολύ 
περισσότερες άρχαιοελληνισμός άπό οσον οί ίδιοι υποπτευόμαστε. Ή  έλληνική τρα
γωδία μας συγκινεί απευθείας* δέ χρειάζεται νά τή συγχρονίσουμε. ‘Όσοι ζητοϋν 
νά τή συγχρονίσουν, νοθεύουν τό ήθος της. Κάνουν τό ρίγος συγκίνηση καί τήν 
τραγωδία αστικό δράμα. "Αλλ* αύτό δέν είναι μόνον αλλοίωση, είναι μείωση».

Αυτά βγήκε κι Ιγραψε μένοντας πιστός στόν ’Αριστοτέλη, ό όποιος σοφά μας 
είχε πει δτι ή τραγωδία προσφέρει ο̂ύ πάσαν τήν ήδονήν άλλά τήν οίκείαν», δχι 
μιά όποιαδήποτε ευχαρίστηση άλλά τή δική της. "Οταν κάποιο αθηναϊκό θέατρο 
ανέβασε τήν «’Αντιγόνη» του 'Ανουίγ, ό κριτικός μας ξεσηκώθηκε τό ίδιο, δπο>ς 
δταν ανέβηκε ή «Μήδεια» του ίδιου συγγραφέα. Παρατηρούσε δτι: «τό κοινό πού 
τήν είδε, σχεδόν οέν τήν χειροκρότησε. Ινατά τήν γνώμη μου, επρεπε νά τήν άπο- 
δοκιμάση. Μόνον έτσι Οά καταλάβαιναν οί ξένοι, δτι στήν κοιτίδα τής τραγωδίας 
είναι Ιεροσυλία ή παρωδία της».

Μέ τήν «’Αντιγόνη» του ό ’Ανουίγ πολιτικολογεί «καί ot πολιτικές έπιτυχίες 
τής τέχνης είναι εφήμερες καί ύποπτες». ΙΙιστεύει πώς ή «’Αντιγόνη» δέν είναι 
τραγωδία, οέν είναι καν θέατρο. "Ολα τά έργα αύτοΰ τοΰ είδους είναι στενόκαρδα 
καί μικροχαρή. Καί τούς λείπει ένα άπό τά σημαντικά γνωρίσματα τής τραγω
δίας —  ή μεγαλειώδης θλίψη —  δπως θάλεγε ό Ρακινας. Οί άνθριοποι στά έργα 
τοΰ Ζιρωντού, τοϋ ’ Ανουίγ καί έν μέρει τοΰ Σάρτρ μιλάνε γιά τά πάθη τους, κοι
νολογούν τόν έσωτερικό τους κόσμο, αύτοαναλύονται. 'Όμως δ ήρωας πού αύτο- 
αναλύεται, οέν μάς πείθει γιά τό δράμα του. Κι ετσι οέν μπορεί νά δημιουργήσει 
δράμα. Ό  ΙΙώλ Βαλερύ, υπερασπιζόμενος τον άτυχή Οιδίποδα, τραβούσε τά μαλ
λιά του γιά «τήν υπέρτατη ύβρι νά καταντήσει λεία καί βορά τής ψυχανάλυσης». 

Κι ερχόμαστε νά δούμε ποιές ήταν οί απόψεις τοΰ Θέμου Νόβα σχετικά μέ

ματογράφος, κι άν άκόμα εξελιχτεί πάνω στήν άρχική του γραμμή, θά είναι ένα 
λειψό κατασκεύασμα, γιατί οέν θά μπορεί ν’ άποδείξει τήν «πολλαπλή ένόραση» 
τού σύμπαντος, κι ούτε Οά κατορθώσει τή συμπύκνωση Χώρου καί Χρόνου.
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χνικό καί καλλιτεχνικό μέρος δέν έχουν καί πολλά κοινά, οί δυο αύτές πνευματικές 
εκδηλώσεις. Ό  Νόβας πολέμησε τή θεωρία τού μεταφυσικού κινηματογράφου, 6πο)ς 
πολέμησε καί τις άστήριχτες άπόψεις μερικών γιά τον εντελώς ρεαλιστικό τρόπο 
προβολής τής ζωής. Ό  κινηματογράφος είναι τέχνη. Ό  ρεαλισμός τεχνοτροπία. Ή  
άποψη γιά τή ρεαλιστική έβδομη τέχνη ελεγε πώς 6 κινηματογράφος είναι το μέσον 
τό άπό τή φύση προορισμένο ν’ άποδίδει δλες τις ρυτίδες κι δλες τις άτέλειες τού σύμ- 
παντος. ’Αλλά έδώ ασφαλώς σταματάει ή τέχνη κι άρχίζει ή άψυχη φωτογραφία.

"Οσο γιά τον κινηματογράφο τής λεγάμενης «πολλαπλής ενόρασης» κινδυνεύει 
νά γίνει μηχανικό τρυκ. Ό  Νόβας θά παρατηρήσει κάπου γιά τις θεωρίες τής ρεα
λιστικής απεικόνισης καί τής πολλαπλής ένόρασης πώς «οί δύο αύτές κακές θεωρίες 
ξεκινούν περίπου απο την ιοια κακη αρχη, την αρχη οτι ο κινηματογράφος είναι μο- 
νον θέαμα. Γιά νά καταλήξει περίπου στήν ίδια πλάνη δτι ό κινηματογράφος δέν ε
πιδρά ποτέ ώς πνεύμα παρά μόνον ώς έντύπωση».

Σχετικά μέ τόν εξπρεσιονισμό τοϋ κινηματογράφου θά παρατηρούσαμε τά ίδια 
μέ τόν έξπρεσιονισμο τοϋ θεάτρου. Θά μπορούσε κανείς νά δογματίσει πώς οί τεχνο-

r % t  ν  / t 9 9 \ rτροπιες δεν προσφεραν κι ουτε πρόκειται να προσφέρουν τίποτε στον κινηματογρά
φο. Γιατί «ό κινηματογράφος άρχισε ο>ς κινούμενη φωτογραφία, ώς άνεπιτήδευτος 
νατουραλισμός». "Ομως ή κίνηση εγινε γιά τούς κινηματογραφιστές πάθος καί άντι- 
κειμενικός σκοπός. Ιίρώτα ή κίνηση, ώς συνεχής κίνηση, κατόπι ο ίλιγγος. Κι’ έδώ 
βασιζόταν ή συγκίνηση τών θεατών.

Σάν εμφανίστηκε ό μεγάλος σκηνοθέτης Γκρίφιθ, τά πράγματα πήραν τή θέ
ση τους. Πρώτος αυτός φιοτογράφισε τή στάση, τή στατκιή σκηνή μέ κινητό δμως 
φακό. Δημιούργησε τόν κινηματογραφικό δυναμισμό καί εφερε σέ ισορροπία άντιμα- 
χόμενες δυνάμεις πού κάτω άπό τήν κατεύθυνσή του υπηρετούσαν τό σκοπό τής νέας 
τέχνης. ’Έτσι ή μηχανή μπήκε στήν υπηρεσία τής τέχνης, καί ή τέχνη στήν υπηρε
σία τοϋ ανθρωπισμού.

Απο τους ηθοποιούς που το αναστημα τους δημιούργησε παραοοση για τη νεα 
τέχνη άναφέρουμε δύο. τούς σπουδαιότερους: Τόν Σαρλώ καί τήν Γκρέτα Γκάρμπο. 
Γιά τό μεγαλύτερο ονομα τοϋ κινηματογράφου, τόν Σαρλώ, ό Νόβας θά παρατη
ρήσει: «δ Σαρλώ είναι δ πρώτος πού ύψωσε τόν κινηματογράφο άπό τέχνη απλής 
κίνησης σέ τέχνη ηθοποιίας. Ό  πρώτος πού τόλμησε νά μιλήσει ώς πνεύμα προ: 
πνεύματα, ώς καρδιά προς καρδιές. Ό  Σαρλώ εκαμε τόν κινηματογράφο θέατρο γιά 
νά τόν κάμη κινηματογράφο. ΙΙρίν άπ’ αύτόν δέν υπήρχε παρά σχεδόν τό φαινόμενο, 
μέ τόν Σαρλώ αρχίζει ή επικοινωνία. Ό  τύπος του γίνεται παγκόσμιος. ΙΙλάϊ σ’ αύ
τόν (καί στο ύψος του) θά σταθή αργότερα μιά γυναίκα: ή Γκρέτα. Οί τύποι συμ-

> 19 ““ f \ Ν  <*. \ \ % ϊ  9 ί  ^  9.ηρωνοντat. Αυτός μας κάνει να γελάμε για να μη μας αφήσει να δυστυχήσουμε. 
Καί οί δύο είναι μεγάλοι. Είναι οί μεγαλύτεροι ηθοποιοί τοϋ κινηματογράφου. Όχι. 
Οι μεγαλύτεροι άνθρωποι».

Γιά τή Γκρέτα μιλάει διθυραμβικά, θά  μάς πεΐ κάπου: «Τήν περασμένη βδο
μάδα βρήκα τήν κ. Κοτοπούλη στό δρόμο. Πήγατε, μέ ρωτά, νά δήτε τήν Γκρέτα: 
Λέω: όχι. Ινι είχα πάει ώς τότε δυο φορές. ’Αλλά δύο φορές δίνουν νομίζετε τό δι
καίωμα νά πήτε πώς είδατε τή Γκρέτα: Ή  Γκρέτα δέν «βλέπεται» σέ δυο φορές, εί
ναι τό δυσκολώτερο θέαμα τέχνης. «Μέσα σου υπάρχει ενα μυστήριο» τής λέει στό 
φιλμ ο ΓΙσπανος έραστής της. Αύτή άπαντά: «σέ κάθε ανθρώπινη ύπαρξη ύπάρχει 
ενα μυστήριο". Αόγια τοϋ ρόλου ή άλληγορία τής τέχνης της; Ή  Γκρέτα είναι μυ
στηριώδης γιατί εναι άνθρώπινη».

Τή «θεία γυναίκα», τή Γκρέτα, τή θεωρεί διάδοχο τής Δοϋζε. Έκείνη δόξασε

νά δυσπιστήσετε άν είναι ωραία. Κρύβει τήν ομορφιά της γιά νά δείξει τήν τέχνη
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της. θέλει τήν κρίση σας, δχι τή συγκίνησή σας. Έπειτα ξαναγίνεται δμορφη. ’Α
φού τή θαυμάσετε σάς έπιτρέπει νά τήν αγαπήσετε πάλι». Ή  κρίση τοΰ θέμου Νόβα 
γιά τόν έλληνικό κινηματογράφο είναι αρνητική. Τόν αποκαρδιώνουν οί μετριότητες. 
Δέν παραδεχόταν τίποτε άπό τά δημιουργήματα τών Ελλήνων σκηνοθετών.

Τελειώνοντας, δέν τρέφω τήν αυταπάτη πώς έξάντλησα τό θέμα. Γιατί δ θέμος 
Νόβας είναι κάτι παραπάνω άπό θέμα. Είναι παράδειγμα. Παράδειγμα συνέπειας, 
πνευματικής γενναιότητας καί Ιθνικισμοΰ. ΙΙροσοχή στό τελευταίο. Στά ζητήματα 
τής τέχνης μπορεί νά δώσει λαβή γιά παρεξηγήσεις. Ό  επαχτίτης κριτικός ήταν συ
νεπής πρός τήν έποχή του. Τήν ύπηρέτησε καί στό δνομά της θεώρησε ξεπερασμέ
νους τόν Σαιξπηρ καί τόν νΙψεν. Ό  ίδιος μάς εχει πή: «οταν εχεις υπηρετήσει μιά 
Ιποχή Ιχεις ύπηρετήσει δλες τις έποχές. ’Έχεις ύπηρετήσει τήν ίστορία».

Ό  Νόβας ήταν άπό τούς λίγους κριτικούς μας πού εκρινε πρώτα μέ τήν καρδιά 
κι Ιπειτα μέ τά σχολαστικά μέτρα. Κι έπέμενε πώς ό κριτικός εχει δχι μόνο τό δι
καίωμα, άλλά καί τό καθήκον νά τραγουδά —  δταν χρειάζεται —  τήν κριτική του. 
Γιατί «πέρα άπό τήν έφήμερη κρίση μιας βραδιάς υπάρχει —  πρέπει νά υπάρχει —  
ή ιστορική τοποθέτηση».

Ό  "Αλφρεδ Κέρ θά μάς πεΐ κάπου γιά τό ρόλο τοΰ κριτικού: «δ άληθινός κρι
τικός άς κάνει κριτική τοΰ μίσους καί τής άγάπης. Δαυϊδική κριτική πού σάν τόν 
βιβλικό βασιλέα μεταχειρίζεται δυό δργανα, τήν άρπα καί τή σφεντόνα».

Τήν άρπα καί τή σφεντόνα τοΰ θέμου Νόβα.

Δ Ο Ξ Α
α

Εσταυρωμένο 
τό φί7>ς στό χώμα 
μρτρα τή δόξα.

Υ'
Που χέρι άγάπης 
τόν πόνο ν’ απλώσεις 
τόν φόβο νά κρύψεις.

β '
Ή  μνήμη
στά μάτια τής μάνας 
έλπίδων. μνήμα.

δ '
Αίμα τής νιότής 
πυρρό μελάνι 
γιά μοιρολόγι.

Λιβάνι τώρα 
στή λήθη καίμε

» ί Iτα όνειρα μας!

Ν ΙΚ Ο Σ Α. ΤΕ Ν ΤΑ Σ



RAFAEL ALBERTI 
Μετάφραση: ΝΙΚΟΥ ΣΠΑΝΙΑ

ΤΟ ΚΑΤΟΠΤΡΟ ΚΓ Ο ΤΥΡΑΝΝΟΣ

Εϊν* αλήθεια: μόνος φίλος μου 
είναι τοΰτο το κάτοπτρο. Ζώ μέσα του, 
αντανακλά το είδωλό μου, ό μόνος πιστός μου 
σύντροφος ολα τά χρόνια αυτά. Πόσα, φί?,τατε;
I^ V  ι  y *  t / Λ  \ t \ tΕίκοσι. Είκοσι πεντε... (r)a φτάσουμε τα τριαντα;
Φοβάμαι... Λεν τολμώ τίποτα νά ξομολογηθώ σέ άλλους.
Πώς είσαι απόψε; Ό χ ι τόσο καλά; Πες μου.
Είμαστε αληθινά μόνοι, οί δυό μας.
’Απελπιστικά μόνοι. ΙΙές μου, λοιπόν, πώς μέ βλέπεις;
Τί εχει νά πεις έσυ γιά τήν εμφάνισή μου; Γέρος κι
Ί  \  V*  t Γ Ι Ί  \  t  / X V  5  \  Λ»άσκημος, το ξερω. J ο πάχος παει να με πνίξει απο παντού. 
Τά γόνατά μου είναι ,
ασκιά πλαδαρά 
Χαλαρές σάρκες
κρέμονται απ' τό στήθος μου κρύβοντας μετάλλια και 
παράσημα που πήρα σέ τόσες καί τόσες επιχειρήσεις 
εκκαθαριστικές.
Ή  κοιλάρα μου κιόλας κατέβηκε στά γόνατά μου, . 
οί γάμπες μου μικραίνουν όλοένα.
Μόλις απορώ και σέρνω τά πόδια ιιου... τό πρόσεξες;
ΤΩ! ' '

Τά χρόνια 
Τά χρόνια
σάν δρασκελουσανε στητά σάν θούρια, τά ματόβρεχτα 
πεδία τών μ αχών. "Ήμουν σβέλτος, όμορφο ύτσικος τότε... 
Μά τώρα... Πες μου τί συλλογάσαι... ^οΰ επιτρέπεται 
Νά φανείς σκληρός στόν αφέντη σου. Δέν πειράζει. Είσαι 
Έ γώ και είμαι Έσυ: εικόνα και ομοίωση. Ά ν  μέ διατάζεις 
κ' έγώ σέ διατάζω. Μιά έρώτηση ακόμη, σέ παρακαλώ. 
ΓΙερίμενε: Εΐν* επικίνδυνο, φοβερό, ίσως.
Διάφανο και ξάστερο σέ θέλω.
Εκρηκτικά διάφανο, ακόμη κι άν μέ τρομάξεις, 
ακόμη κι άν γίνει Ορυι|»αλλα τό στήθος μου 
καί σκορπιστεί κάτω στά πόδια σου χωρίς νά τό 
αίστανθεΐς. Πώς μέ βλέπεις μέσα σου; Δέν θά μιλήσεις;
Λεν κατάλαβες τήν έρώτηση; Άκουσε. Ζώ βυθισμένος 
σέ μιά βαθειά 
βαθειά κι υπόγεια 
στοά.
Καμιά χαραματιά γιά φώς κι αέρα.



Δέν αναπνέω.
Άσφυκτιώ.
’Ανάγκη πάσα νά μ’ άποκριΟείς. Νά μέ συνδράμεις.
Τώρα. ’Αμέσως.
Ν ’ άφήσπς ?να μόριο φωτός σ’ «ύτά τά ερέβη. ·

- Μπρος. Μίλα.
Σιωπάς, ώ, σιωπάς! Σάν τις υπόλοιπες δούλες σκιές
πού δόλια πλέκονται έντός μου —  φτερουγίζοντας, πεταρίζοντας—
Φοβάσαι. Έσύ. Ναί, έσύ. Κ’ έσύ ακόμη. Τρέμεις καί
δειλίας. Θά —  μά τό Θεό —  Οά έπρεπε νά σέ ντουφεκίσω.
*Αν δέν ήσουν τό άντιφέγγισμά μου κι ό θάνατός σου.
Δέν ήταν απομύζηση τής δύναμής μου και τής 
Σταυροφορίας αυτής οπού Σν, αυτός —  καθεαυτός, (ώ  
Κύριε!) μ’ έχεις επιφορτίσει.
Νά ντουφεκίσω; Νά ντουφεκίσου; Τί, κι «λλο;
(Ναί, νά ντουφεκίσω!) Ποιός μπήγει φωνή στό κάτοπτρο;
Έσύ είσαι; Αέν είναι δυνατόν. Είμαι γο>; ’Εγώ είμαι;
Άναμφιβόλοκ, δέν είν’ αΐ'τή ή φωνή μου; Τί μαρτυράς; 
ή Φωνή τών νεκρών, λες, τών νεκρών δπου γλυστρήσαν 
£νας - ενας μέσ’ «π’ τά δάχτυλά μου...
(Ή σα ν  δίκαιοι κ’ ευπρεπείς! Ή σ α ν !) Δίκαιοι;
(Δειλέ, πας νά γλιστρήσεις μέ τούς έλιγμούς σου!
Πές ναί: ήσαν. ΓΙές το χίλιες φορές.)
Ναί, ναί, ναί! Ναί, ναί, ναί.
( V V yr \°χ«< °χ·> οχ· )
’'Αν είμαι μόνος ποιός ψιυνάζει τότε; Ποιοί θρήνοι 
τρυποΰν αυτούς τούς τοίχους; Σώπα, σώπα! Τό παν γνωρίζω. 
Σφάλα τής φυλακής τήν πόρτα. Γλήγορα. Πολλαπλασίασε 
τά σίδερα. Βάλε λουκέττα σ’ αύτά τά στόματα.
Χτύπα τ α ! ΓΙάταξέ τα ! Στρίψε αυτά τά λαρύγγια.
Στραγγάλισε τα, νά σκάσουν. Σιωπή; Σιωπή; Αύτοί
οί νεκροί δέν γίνεται νά σκοπήσουν. Ίδές πώς
μέ περιεργάζονται μέ τά πάμπολλά τους μάτια! Τί
απεραντοσύνη
ιρίδων
αδειανών.
Ποιός εσβυσε τό φώς; Τό φώς μου χάνο)! Τό κάτοπτρο 
μόλις καί μετά βίας αντιφεγγίζει τή μορφή μου.
Ποιός είσαι; Έ γώ  είμαι αυτός; Τί. εγινε ή στολή σου,
κι οί σταυροί σου καί τά παράσημα κι ή κυανή
ταινία τού ’Ανώτατου ’Άρχοντα; Αυτός είμαι γώ ; Έσύ
είσαι αυτός; Έ γώ  είμαι αύτό τό πράμα; Αύτή ή
διπλωμένη
άσπρουλιάοικη
κοιλιά. .
Αύτοί οί χαβλιόδοντες.
Αύτά τ’ άποκρουστικά μάτια — κόκκινα στις άκρες —
Αύτά τά σκοροφαγωμένα μαλλιά στήν κορφή.
Αύτά τά νύχια - αγκίστρια.
Αύτή ή ουρά τής Αποκάλυψης πού υψώνεις σάν
πέφτει τό σκοτάδι: είσαι σύ; Είσαι σύ; '
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Τ ρωκτικό
η

δαιμόνιο. .
Βγές μ’ ενα σάλτο άπ' τόν καθρέφτη.
Μιά θάλασσα λαβωμένοι ανδρες καί παγωμένα κορμιά 
σ’ εκλιπαρούν. Μέ καταδιώκουν. Μέ κουκουλώνουν. Μέ 
δέρνουν μέ σκο\'πόξυλα στό σκοτάδι. Τρέχω, τρέχω 
σκοντάφτοντας νά γλυτώσω. Νά γ?,υτώσο.>! Φώτα, φώτα.
Φέρτε μου, σύρτε. Εΐμαι μόνος, απελπιστικά μόνος, 
τυφλός
ασπάλακας γυρεύοντας μιά τρύπα νά χωθώ στή νύχτα.

WENDELL BERRY

26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1963*

Νιώθουμε τήν χειμωνιάτικη γη πάνω στό σώμα του νέου Προέδρου 
καί τό σκοτάδι πού πέφτει νωρίς*

νιώθουμε τίς φλέβες του νά χτυπούν αργά στους κροτάφους
καί στους καρπούς τών χεριών του και τά μάτια του νά σιγοκλείνουν*

νιώθουμε τ’ όνομά του γραμμένο μέ μαΰρα κεφαλαία στόν τάφο του, 
τούς πενθούντας νά στέκουν στήν βροχή καί τά φύλλα νά πέφτουν’

νιώθουμε τ’ άλογα τής νεκρικής πομπής του καί τά τύμπανα* τά τριαντάφυλλα, 
τίς καμπάνες, τΙς λαμπάδες, τούς σταυρούς, τά πρόσωπα κρυμμένα στά μαύρα

(πέπλα*

νιώθουμε πώς γιά τά παιδιά πού μπαίνουν στήν νειότη ή άπώλεια ήταν πιό 
μεγάλη άπ’ ό,τι μπορούν νά φανταστούν τώρα*

νιώθουμε τό όλονύκτιο πέρασμα προσώπων άπ* τό κηροπήγιο μπρος άπ’ τό 
φέρετρό του καί τό προσπέρασμά τους*

νιώθουμε τό στόμα τού τάφου νά περιμένη, τήν σάλπιγγα καί τά όπλα, 
τούς πενθούντας νά διασκορπίζονται*

νιώθουμε τό νέο νεκρό σώμα θαμμένο στή γή, τήν πρώτη βαθειά νύχτα 
τής άπουσίας του*

νιώθουμε τούς δρόμους μας και τις μέρες μας ν* άνοίγονται άργά στόν χρόνο 
πού εκείνος δέν είναι ζωντανός, γεμίζοντας μέ τά ϊχνη μας καί τΙς φωνές μας*

νιώθουμε τούς έαυτούς μας, συνεχιστές τού φωτός τής γής πού έκεΐνος δόθηκε 
καί τού φωτός όλων τών χαμένων ήμερων του*

νιώθουμε στό μέλλον τό πλησίασμα τής έπουλωμένης γής, όπου έκεΐνος 
θά περιμένη, χωρίς νά είναι πιά ό,τι ήταν.

’Απόδοση: ΠΑΝΟΣ ΚΑΡΑΓΙΟΡΓΟΣ

* Ήμερα που δολοφονήθηκε ό πρόεδρος John F. Kennendy.
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ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ ΖΙΤΣΑΙΑ

TO ΑΛΜΠΟΥΜ ME ΤΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
( Δ ι ή γ η μ α )

«Και διηγώντας τα νά κ λ α ις ...»
Δ. Σ Ο Λ Ω Μ Ο Σ

Σ ’ £να κασόνι, ill,μ από τό άντίσκηνο, καθότανε ή παλιά άρχόντισσα σκε- 
(ρτική, άφηρημένη και χάϊδευε δίπλα της τό βασιλικό πού φύτρωνε όλοπρά- 
σινος και μοσχομύριοτος στή γλάστρα. ’Έτσι δπως ήταν πάντα αύτή τήν έπο- 
χή κι δπως ξέρουν όλα τα λουλούδια ν' ανθίζουν στήν ώ ρα τους και να ο 
μορφαίνουν ιούς τόπους, δ,τι κι civ γίνεται γύρω τους. Φτάνει νάχουν τή 
στοργή τών ανθρώπινων χεριών. Το ϊδιο κι .έδώ τώρα βλάστησε πλατύφυλ
λος, πανέμορφος, —  ή μόνη ευφρόσυνη νότα —  και στόλιζε τήν είσοδο τής 
προοφυγικής σκηνής. Περνούσε ανάλαφρα πάνω στα δροσερά φύλλα του, τά 
ιρεμάμενα χέρια της και μοσχοβολούσε ό αέρας. 'Η ρόμπα πού φορούσε, σταλ
μένη άπό τά πονετικό χέρια κάποιας Έ λληνίδας, κολυμπούσε πάνω της. Μισή 
άπόμεινε μέσα σε λίγο καιρό.

—  "Α ς είναι καλά ή καϋμένη μέ βόλεψε. Μέ τά νυχτικά φύγαμε καί ξυ 
πόλυτοι. "Α ς είναι καλά δλοι πού μας πρόφτασαν, όσο και δπως μπορούσε ό 
καθένας. ’Από τό περίσσευμα κι άπό τό υστέρημα. Πλούσιοι καί φτωχοί. Πό
σους νά ντύσουν; Μήπως είμαστε καί λίγοι οί ξεσπιτωμένοι; Διακόσιες χιλιά
δες ψυχές πεταμένες στό δρόμο.

Τά βασιλικά πάντα έκείνη τά φρόντιζε. Τά φύτευε νωρίς, τά πότιζε κι ά- 
ράδιαζε τις γλάστρες σειρά - σειρά, στά μαρμαρένια σκαλοπάτια τού μεγάλου 
αρχοντικού, ώ ς εξω  στήν αύλή. Συνήθεια καί μεράκι πού κρατούσε άπό τή 
μάνα. Παράδοση τού λαού αυνυφαομένη μέ θρησκευτική έ'ννοια. ’Από τά μυ
ρωμένα κλωναράκια του, θά κόψουν μ’ εύλά6εια νά τά στείλουν στήν εκκλη
σία, γιά νά ραντίση ό παπάς τις χρονιάρες μέρες. Στδνα χέρι τό Σταυρό καί 
οταλλο το βασιλικό, ν’ αγιάσουν τά νερά, νά εύλογηθή ό τόπος. «Σ ώ σον  Κύριε 
τόν λαόν σου».

Τούτον τόν πληγωμένο λαό, Κύριε, τώρα, περισσότερο άπό κάθε άλλη 
ς)ορά. Ναβαλε μήπως κάπ τέτοιο στό νού της, ή παλιά Κερυνιώτισσα καί φ ύ 
τεψε τό βασιλικό, καί τώρα, μέσα σ ’ δλη τή συμφορά; Κάτι ψιθύρισαν τά πα
νιασμένα χείλη. Κάτι σάν ευχή καί παράκληση. «Σώ σον  Κύριε τόν λαόν σου...».

Τ ’ αλλα ς>υτά —  λουλούδια, δέντρα —  τού περιβολιού, τά φρόντιζε ό κη
πουρός μέ τά έγγόνια. Τά χιονάτα γιασεμιά άνθιζαν χεηιώνα καλοκαίρι. Οί 
φλογάτες πουκενβίλιες, άγκάλιαζαν τά μπαλκόνια καί τά παράθυρα. Οί λογής
- λογής τριανταφυλλιές ύψωναν τήν έκατόφυλλη όμορφ)ά τους παντού. Οί 
ιβίσκοι, πρώτοι καλημέριζαν τόν ήλιο. Οί κροκάτες γαζίες καμάρωναν στις γ ω 
νιές. Οί λεμονιές μέ τούς χρυσούς καρπούς κι οί πορτοκαλιές μέ τούς μαλα
ματένιους, παράβγαιναν σέ λάμψη καί σέ πλούτο. Χαρουπιές, μπανανιές, κι 
ο,ι ι αλλο ιρέςίει έκείνη ή ήλιόλουστη γη, άλλά κι δ,τι αλλο βάζει ό νοΰς τ’ άν
θρώπου καί πλάθει ή φαντασία του, πώς εχει κι ό Πλάστης στόν παράδεισό
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του. Εκείνη κατέβαινε τό δειλινό, σεργιάνιζε στις άλέες κι άνάσαινε τά μΰρα 
τους. Τώρα, εχει μόνο μιά γλάστρα μέ βασιλικό.

Μέσα στή σκηνή, ή κόρη της μέ τήν έγγονή, τακτοποιούσαν κάτω σανίδια 
άπό κασόνια νά μή πατοΰν στό χώμα. Τάστρο^ναν μέ προσοχή νά μή σκοντάφτη 
ή γιαγιά.

—  Τί σοΰμελλε καί σένα, καλή μου, τώρα στά γεράματα, θ ά  τόν βαστάξης 
τόσον καϋμό; Πώς τό σηκώνεις σ ’ αύτή τήν ήλικία τοΰτο τό κακό; Εύτυχισμέ- 
νος ό παποΰς πού εφυγε πριν ίδοΰν τά μάτια του...

—  «Κόρη Έ λλοΰ, έβγα νά καλωσορίσης τούς ξένους». Πετάχτηκαν κι οί 
δυό έζθ3. Τρεις ξενοφερμένοι, μ’ 2να Κύπριο γιά διερμηνέα. Στάθηκαν και στή 
δική τους σκηνή. Γύριζαν στούς προσφυγικούς καταυλισμούς κι έφτασαν ως 
εκείνον τόν άκραΐο στό δασάκι τής ’Ά χνας. Κουβέντιαζαν μέ τούς πρόσφυγες, 
ρωτούσαν, άκουγαν, σημείυιναν. ’Ονόματα, οικογενειακή κατάσταση, άνάγκες, 
παραγγελίες. Τί πρώτο και τί τελευταίο; Κι £να μόνο δίοτιχο νάγραφον —  κι 
αλήθεια τό σημείωσαν γιατί τούς άρεσε —  πού τούς είπε £νας γέρος θά ήταν 
αρκετό. Τ άλεγε δλα μαζί κι ερμήνευε όλους τούς καϋμούς. Ό  κυπριακός λα
ός, τούς εχει στά χείλη τούς στίχους. Στή χαρά καί στόν πόνο, στόν έρωτα και 
οτό  θάνατο. Φυτρυ>νουν και στήν πέτρα άκόμα.

«Νάχα ιή θάλασσα χαρτί τόν ούρανό μελάνι 
νάγραφα έγιώ τά πάθια μου τζιαί πάλι νά μή φτάνει».

Ναί, οΰτε ό ουρανός κι ή θάλασσα θάφταναν ν’ άνιστορήσουν. Ω στόσο, ε
κείνοι έγραφαν όσα μπορούσαν καί γέμιζαν τά καρνέ τους. Έκεΐ, θρηνούσε 
μιά γυναίκα γιά τόν αγνοούμενο άντρα της. Ά λλου , μιά τουρκοπατημένη κο- 
πέλλα αμίλητη κι ασάλευτη, μέ τό κεφάλι σκυμμένο και τό μαντήλι τραβηγμέ- ’’| 
νο ώ ς τά φρύδια, δέν είπε τίποτε. Πιό πέρα, μιά μάνα —  δπ(υς ή κλοισσα μέ τά 
πουλάκια —  είχε μαζεμένα γύρω της πεντέξη τρομαγμένα ανήλικα. Τούς είχε 
μείνει ό φόβος άπό τή μέρα εκείνη πού γέμισε ό γαλανός ούρανός τους, σιδε
ρένια όρνεα κι ερριχναν τή φωτιά και τό θάνατο. 'Έ νας άπό τούς ξένους ξε- 
κρέμασε τή φωτογραφική μηχανή άπό τόν ώμο και φωτογράφισε τήν εικόνα, 
νά τήν πάη στήν πατρίδα του. τΗταν άντιπροσωπεία μιας ξένης φιλανθρωπι
κής οργάνωσης —  πολλοί είναι οί φιλάνθρωποι δποις καί πολλοί οί κακούργοι 
σέ τούτον τόν κόσμο —  κι ένδιαφέρονταν κυρίως γιά τις ύλικές άνάγκες τών 
προσφύγων. Νά στείλουν κουβέρτες νά μή κρυώνουν, γάλα γιά τά παιδιά, 
φάρμακα γιά τούς άρριόστους. Αυτά είχαν στό χέοι τους καί γι’ αύτό θά φρόν- 
πιζαν μ ’ όλη τήν καρδιά τους. Γιατρικά γιά τις ανοιχτές πληγές τής ψυχής δέν 
υπάρχουν. ’Έ βλεπαν, λοιπόν, συμπονούσαν, κρατούσαν καταλόγους, υπόσχον
ταν. Ρώτησαν κι έδώ  τί πράγματα θέλουν.

—  Δ έ  θέλουμε τίποτε, είπαν κι οί δυό. Καί τό κρύο καί τήν πείνα τά βα
στούμε. Νά γυρίσουμε στά οπίτια μας θέλουμε. Νά βρούμε τό χαμένο παλλη- 
κάρι μας πού ro έσυραν στά βάθη τής Τουρκίας. Νά ρθή ό έγκλο^βισμένος πα
τέρας. Νά μάθουμε γιά τόν μικρό μας πού χάθηκε τήν καταραμένη έκείνη μέ
ρα...». Οί λυγμοί δέν τις άφησαν νά ποϋν κι άλλα. Τ ’ ακόυσαν οί ξένοι, χωρίς 
νά τά καταγράψουν. ’Ά λ λ ο ς  —  καθώς άναφέραμε —  ήταν ό σκοπός τής απο
στολής τους. Τέλος, ρώτησαν καί προσο>πικά τή γερόντισσα άν ήθελε κάτι. Ναί, 
ήθελε, λέει, νά τής φέρουν αν τό μπορούν, ιό άλμπουμ μέ τις φωτογραφίες 
τών έγγονιών δταν ήταν μικρά. Τό είχε στό πρώτο συρτάρι τής σκαλσιτής κον
σόλας, τρίτη κάμαρα δεξιά, μέ τις κεντημένες κουρτίνες, τά γιαπωνέζικα βά
ζα, τά περσικό χαλιά, τ’ ασημένια... *Ένα λεύκωμα μέ βελούδο απ’ έ(ξω, γε-
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μα το παιδικές φυπογραφίες. Τίποτε άλλο. Σταυρο>κοπήθηκε ή θυγατέρα της.
— Μνήσθητί |ΐου Κύριε... Μονάχα αυτό μάς έλειπε, βλέπεις, τώρα. Ά π ό  νο
σταλγία μήπως μιας εύτυχοιμένης εποχής, τότε πού τά νανούριζε στήν κούνια 
«"Αγια Μαρίνα τζιαί τζυρό πού ποτζοιμίζεις τά μωρά...»; Νάναι γιά ξεγέλα 
σμα πώς τάχει άκόμα κοντά της; Μά θησαυρό τό άποκαλούσε πάντα καί περ
νούσε ώρες κοιτάζοντάς το. Χεράκια απλώνονταν άπό κεΐ μέσα, λογάκια φτε- 
ρούγιζαν, μαλλάκια άνέμιζαν, πουλάκια κελαδοΰσαν. 'Έ νας ολόχαρος άθώος 
κόσμος, τρυφερές ανίδεες ύπαρξούλες λατρεμένες, ξεκινούσε γιά τή ζωή. Nd- 
θελε νά γυρίση πίσω σ ’ αύτόν ή γιαγιά, γλιστρώντας έτσι άπό τή σκληρή πρα
γματικότητα; "Ο,τι κι αν έβαζε μέ τό νού της, τό νόημα τής ξέφευγε, Άττό- 

,ρησαν κι οί άλλοι. "Ομως, σημείοισαν τήν παραγγελία και,μάλιστα τήν ύπο- 
γράμμισαν κι όλας.

★

Τ ’ αρχοντικό στήν Κερύνεια, λυπημένο, ρημαγμένο, γυμνό, περίμενε. Τά 
δέντρα εξο) ξεμασκαλισμένα, τά λουλούδια ξερά, τά τζάμια σπασμένα. Λένε 
πώς καί τά σπίτια έχουν ψυχή. Κάποιο πνεύμα τά κατοικεί κι δταν άκόμα φ ύ 
γουν οί άνθρωποι. Λέγονται κι άν δέ λέγονται γιά άδεια, έρημα σπίτια. Γιά ’ί
σκιους καλούς ή κακούς πού φωλιάζουν μέσα τους. Έ δ ώ  δμως δλα τούτα τά 
οπίτια πού έρήμοκκιν σέ μιά κακή ώρα ξαφνικά, τό ίδιο πνεύμα τά κατοικούσε. 
Ζωντανό κι ανυπόμονο. Τό πνεύμα τής άναμονής.

Ή  Τούρκισοα, πού τήν £φεραν έκείνες τις μέρες, άρπαγμένη μέ τό ζόρι 
από τό νοικοκυριό της κι αύτή, τριγύριζε στό ξένο σπίτι σάν χαμένη. "Ενα σύγ
κρυο '£νοιο)θε νά περνάη στις φλέβες της. ’Ά δεια  τά δωμάτια. Ούτε σκαμνί νά 
καθήσης. Άκούμπησε τούς παρδαλούς μποξάδες μέ τά ρούχα πού έφ ερε καί 
συλλογίζονταν. Είχε χάσει τά νερά της. Πού πήγε τό βιος τούτου τ’ άρχοντι- 
κού; Τό βιός το κυπριώτικο... τ’ αριταξαν και τό τράβηξαν σ ’ δγνωστα μέρη μα
κρύ νά. Γιατί εγινε αυτό τό κακό; Γιατί; Λεν ζούσαμε δλοι πάντα μονοιασμέ
νοι; ΊΊτα ν  κι αύτή τώρα μιά βάρβαρα τουρκοπατημένη Κυπριώτισσα άπό τ ’ 
ασκέρι τών δικών της. Βαοτούσε ανομολόγητη τή ντροπή και κρυφαναστέναζε. 
ΓΙοιοί ήταν οί δικοί καί ποιοί οί ξένοι; Τέτοια πράγματα δέν είχαν ξανακουστεί 
στόν τόπο μας. Δ έν  ματάγιναν.

’Έτσι παραλογιασμένη τή βρήκε ή ξένη άντιπροσωπεία. Τώρα είχαν Τ ουρ
κοκύπριο διερμηνέα. Α νοιχτές ήταν δλες οί πόρτες και μπήκαν λεύτερα. Σ υ μ 
βουλεύτηκαν τό καρνέ τους κι έβλεπαν γύρω. Ούτε κουρτίνες, ουτε βάζα, μήτε 
χαλιά. Σπασμένα κρύσιαλλα, γκρεμισμένα ράφια ,ξυλισμένες πόρτες. Ά π ό  δώ  
πέρασε ή καταστροφή, σημάδεψε ό κεραυνός, αναστάτωσε ή μπόρα. "Ο μως, τό 
βαρύ έ'πιπλο —  ή σκαλιστή κονσόλα —  τής κυρδς, ήταν στή θέση του. Νά βρή
κε μήπίυς τίποτε μέσα του, αύτή ή γυναίκα; Νά τήν παρακαλέσουν νά τούς τό 
δώση. Τδθελε ή γρηά, κι είναι κάτι άχρηστο γιά τούς άλλους. "Ενα λεύκοιμα 
μέ παιδικές <ι>ωτογραίρίες. Τών έγγονών της, ξέρεις, δταν ήταν μικρά. ’Ό χ ι, 
τίποτε δέν ήξερε. Δ έν  ειχε ψάξει πουθενά. ’Ά ν ο ιξε  τό συρτάρι κι έβγαλε άπό 
τό βάθος, 2να χοντρό βιβλίο, μέ βελουδένια εξώφυλλα και χρυσά γράμματα. Τό 
κράτησε μέ δέος, σάν νά κρατούσε τό κοράνιο, τό κοίταξε μέ σέβας και τό πα- 
ρέδωοε στήν έπιτροπή.

—  Νά τής πείτε, λέει, θά τό φυλάξο) τό σπίτι, θά ποτίζοι καί τά λουλούδια 
ώ ς πού...

’Έπειτα, δταν εμεινε μόνη, συμπλήρο>οε τή μισή φράση : «...νΠ ς πού νά 
φύγη τό κακό άπό τόν τόπο μας».
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ΛΑΦΟΝΤΑΙΝ
Μετάφραση: ΑΡΣΕΝΗ ΓΕΡΟΝΤΙΚΟΥ

Ο ΛΥΚΟΣ ΚΑΙ Η ΑΛΕΠΟΥ
' (’Αθάνατα Ήθη)

Ή κολακεία δέν εχει ηλικία, ούτε πατρίδα, ούτε έποχή. Πάντα ή ιστορία μάς παρου
σ ία σε  ανθρώπους νά έρπουν μπροστά στους δυνατούς τής γής. Και εΐναι πραγματικά τιμή 
γιά τόν άρχαΐο ελληνισμό, τήν έποχή, άσψαλώς τής σύντομης άκμής του, τό δτι δέν άφησε 
π ίσω  του ονόματα ταπεινών κολάκων, άλλά μιά μορφή ένός κυνικού κριτικού πού μέσα άπό 
ενα πιθάρι έξακόντιζε τά βέλη μιας δηκτικής καί φαρμακεσής κριτικής προς δλες τις κα
τευθύνσεις, χωρίς φόβο καί πάθος. Καί μπορεί κάνεις νά πή δτι τό άπύλωτο στόμα τού 
στωικού αυτού ρακενδύτη μέ τήν έπιγραμματική του άποκοτιά τίμησε τήν ωραία άθηναϊκή 
δημοκρατία, δσο καί τό χέρι τών συγγραφέων της καί τών καλλιτεχνών της.

Τέτοιες κριτικές δέν γνώρισαν οί πύλες τών Βασιλέων, ιδιαίτερα στά άπολυταρχικά 
καθεστώτα. Ό  δικός μας ό Πτωχοπρόδρομος εΐναι παράδειγμα άνθρώπου πού δλη του τή 
ζωή έπλήρωνε μέ ταπεινά έγκώμια, σάν τέλειος όσφυοκάμπης, τόν φόρο τοΰ θυμιάματος 
στους δυνατούς τής γής. Μά ή Αυλή τού Λουδοβίκου Μου, οχι δπως μάς τήν παρουσιά
ζουν τά σχολικά έγχειρίδια, μά δπως παρουσιάζεται στά άθάνατα άπομνημονεύματα του 
Δούκα του Σαιν Σιμόν, ήταν ιδιαίτερα γεμάτη άπό κόλακες, πού ήξεραν δτι γιά νά έξυ- 
πηρετήση κανείς τά συμφέροντά του σέ τέτοιους χώρους είναι προτιμότερο νά άκολουθή 
τήν συμβουλή τής αρχαίας παροιμίας: «τήν Αρχιλόχου άλώπεκα έλκτέον έξόπισθεν». Για
τί ετσι μονάχα θά κέρδιζαν τήν προστασία καί τήν συμπάθεια ένός άνθρώπου που είχαν 
διαφθείρει τήν σχετικά καλή του φύση αύλικοί καί έρωμένες, καί πού συνεχώς έμνημόνευε 
μέ ξένα κόλλυβα, προσπαθώντας έ'τσι νά έλαψρώση τό βάρος μιας ψυχής, πού τήν ήξερε 
πολύ βαρειά άπό άμαρτίες.

Ό  δικός μας ό Λαφονταίν δέν ήταν αύλικός, ήταν δμως σημαντικός άνθρωπος τών 
γραμμάτων έκείνης τής εποχής καί ήξερε δτι ό Λουδοβίκος, πραγματικός προστάτης τών 
άνθρώπων τής Τέχνης, είχε συχνά ρίξει τό μάτι έπάνω του· οχι δμως πάντα γιά καλό. Ή 
άντρική του στάση στήν ύπόθεση Φουκέ, μά καί ή κριτική πού άσκούσε μέ τούς μύθους, 
γλυκά φαρμακερή δταν είχε τήν Αυλή γιά στόχο, είχαν συχνά τραβήξει τήν προσοχή οχι 
μόνον τοΰ βασιλιά μά καί τής Αστυνομίας του. Γι’ αύτό ό ποιητής μας γνήσιος εύζωιστής, 
γιά  νά μήν πούμε «χοίρος έκ τής άγέλης τού ’Επικούρου», έλούφαζε γιά ν’ αποφεύγει ενο
χλήσεις πού θά τάραζαν τήν γλυκειά άμφιμνησία, πού είναι τό ύπόβαθρο τής ντόλτσε βί- 
τα. ’Επειδή δμως αγαπούσε βέβαια τό πουλιά, τά λουλούδια, τήν μουσική, τή φύση, οχι 
δμως καί τόσο τούς άνθρώπους, δταν τόν έ'πνιγε ή άγανάκτηση, ξεσπούσε καμμιά φορά μέ 
τρόπο πού θά τού ήταν επικίνδυνος, δπως στόν μύθο: Ό  Χωρικός τού Δούναβη. Τέτοια 
ξεσπάσματα πού δμως ήταν σπάνια σ ’ αύτόν τόν δηλωμένο τό ζωιστή. Συνήθως δταν εβαλλε 
εναντίον τών ϊσχυοών τής γής, εβαλλε μέ τρπο πλάγιο, τά έλεγε δηλαδή στήν πεθερά για 
νά τ ’ άκούει ή νύφη. Στόν μύθο πού μάς απασχολεί, ό Λαφονταίν, μέ τό άηδιαστικό άπό 
κολακεία πλαίσια τού ωραίου κειμένου του, δείχνει ενα οχι άπό τά πιό συμπαθητικά 
πρόσωπά του. ’Ί σ ω ς  νά είχε μπλεχτή σέ έπικίνδυνες φασαρίες, ϊσως πάλι πραγματικά νά 
τόν μάγεψε ή μορφή τού νέου αυτού πρίγκηπα, —  ήταν τότε δώδεκα ετών, ένώ ό Λαφον
ταίν ήταν στά  έβδομήντα τρία, —  πού τίμησε τόν δάσκαλό του, τόν Φενελόν, καί στάθηκε



ώς τήν ώρα τού πρόωρου θανάτου του υπόδειγμα καλού καί μετρημένου νέου, μά που δυστυ
χώς, στά  λίγα χρόνια τού έγγαμου βίου του είχε τήν κακήν ευκαιρία νά δώση τό φώς σέ 
ενα άπό τά οίκτρότερα καθάρματα τής παγκόσμιας Ιστορίας: τόν Λουδοβίκο τον 15ο. Ό  
μικρός Δούκας τής Βουργουνδίας εκανε, στήν λατινική, τήν άνάπτυξη θεμάτων που του 
έπρότεινε ό Φενελόν, ό δάσκαλός του. Καί στήν ’Εθνική Βιβλιοθήκη τής Γαλλίας διατη
ρούνται άκόμη μερικά του χειρόγραφα τετράδια μέ τέτοιες έργασίες. "Ενα άπό τά θέματα 
εϊναι τό Vulpus pocnilcns* Είναι άκριβώς αυτή ή έργασία που ό Λαφονταϊν άπόδωσε στά  
γαλλικά μέ τον Μύθο του: ό Λύκος και ή 'Αλεπού, που παρακάτω δίνω σέ έλληνική μετά
φραση, Αύτός ό μύθος είναι ενας άπό τούς ωραιότερους τοΰ ποιητή μας, τόν άδυνατίζουν 
όμως εισαγωγή και έπίλογος, πού θυμίζουν άρχαίο ψωμοκόλακα πού παρασιτεί σέ άρχαϊο 
συμπόσιο.

Α. Γ.

Ο Λ Υ Κ Ο Σ  ΚΑΙ  Η  A M  Π Ο Υ

Δ έν  ξέρω  τό γιατί, στή σφαίρα αύτή, 
γιά τή ζωή ό καθένας μουρμουρίζει.
Ό  άοτός ζηλεύει τόν πολεμιστή, 
κι* έκεΐνος τον ποτό καλοτυχίζει.

Κάποια ’Αλεπού θέλησε, μιά φορά, 
νά γίνη Λύκος. Τώρα —  θ εός  φυλάξοι! — , 
μπορεί κΓ ό Λύκος νά θέληση, μιά χαρά, 
νά γίνη πρόβατο, τή γούνα του ν' άλλάξη.

Δ έν  άπορώ γι’ αυτό μά, αληθινά, απορώ, 
πώς £νας πρίγκιπας, στα οχτώ του μόνο χρόνια, 
έγραψε άπόλογο, στό θέμα έπάνω αυτό.

ΚΓ έγώ, πού οτό κεφάλι μου £χω πια τά χιόνια, 
μέ ύπομονή και κόπους, στίχους φτιάνω, 
πού δέν άξίζουν τό πεζό του, δ,τι κΓ civ κάνω.

Οί τόσες χάρες, πού στον μύθο ίου εχει βάλει, 
δέν βρίσκονται, δχι, στό εργο τού ποιητή, 
μ* έκφραση τόσο καθαρή καί διαλεχτή.
Γιά τούτο, κΓ έπαινοι τοϋ πρέπουν πιό μεγάλοι.
Ή  Τέχνη μου είναι; σέ φλογέρα έρωτική 
νά τόν υμνήσω. Μά παντέχω άκόμα, 
πώς, γρήγορα πολύ, γιά τέτοιον νιό, οτό στόμα 
τή οάλπιγγα θά βάλο> τήν ήρωϊκή.

Προφήτη αληθινή δέν μ’ £χει κάμει ή φύση* 
μά, φανερά, μου τό φωνάζουν οί ουρανοί, * '

πώς θά χρειαοθή πολλών 'Ομήρων ή Φωνή 
τις ενδοξές του πράξεις για νά ύμνήση.
Μά Ό μήρους πού νά βρουν αυτοί οί καιροί;

Καί, τώρα, έγώ, τό καθετί στήν Ακρη πια τ’ άφήνω, 
γιά νά πασκίσω νά σας πώ καλά τόν μύθο έκεϊνο.

Είπε, οτόν Λύκο, ή 'Λ λεπ ου : «Καλέ μου, έγώ, συχνά,

«ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΣΤΙ



κόβω £να γέρο πετεινό, κοττόπουλα αχαμνό.
Τέτοιο φαί, στ’ αλήθεια, μέ κουράζει.
Ζωή και κόττα, εσύ, μέ κίντυνα μικρά.

Χώνομαι εγώ  στις κατοικιές’ εσύ, στέκεις μακρυά!
Γιά μάθε με τήν Τέχνη σου· γιατί τώχω μαράζι 
να βάλοί δόντι, πρώτη απ’ τή δική μου τή φυλή, 
σέ κάποιο αρνί παχύ πολύ.
θ ά  στό χροκττάω· δσο γι’ αύτό, καθόλου μή σέ γ νοιάζει». 
«Καλά· είπε αύτός. Κάποιον δικό μοΰφαγε τό σκοτάδι.
Πάμε νά βρούμε τό πετσί, νά λυκοφορεθής».
Πήγαν, κι’ ό Λύκος δίδαξε: « ’Έτσι θε νά φερθής, 
αν θές νά διώξης τά σκυλιά άπό τό κοπάδι».
Και ή ’Αλεπού, οτοΰ Λύκου τό τομάρι μπαίνει.
Τού δασκάλου τις διδαχές συχνά παναλαβαίνει, 
καί, λίγο - λίγο, τά κατάφερε δπως πρέπει.
Καί, μέ τό νί καί μέ τό σίγμα, δλα τά μαθαίνει.
Και σάν μορφώθηκε δσο ή φύση τό έπιτρέπει, 
νά £να κοπάδι· ό ψευτολύκος τρέχει εκεί· 
σπέρνει παντού τόν τρόμο μανιωμένος.
’Έ τσι, μέ τοϋ ’Αχιλλέα τά δπλα άρματωμένος, 
προβαίνει ό Πάτροκλος, και τρέμει γύρω ή γή.
Γιά τούς ναούς ευθύς όρμοϋν μαννάδες, νύφες, γέροι.
Ό  δχλος πού βλιάζει λέει πώς .βλέπει άτόφυο λυκοασκέρι. 
Σκυλιά, τσομπάνοι, άρνιά τραβούν γιά τού χιυριοϋ τή στράτα, 
καί, γιά άμανάτκ αφήσανε μιά όλόπαχη προβάτα.
Τήν άρπαξε ό νεοφώτιστος· μά, νάσου, πιό μακριά, 
ένός κοκόρου άκούστη τό κλαρίνο.
Κι’ ό μαθητής, πού άπό τό λάλημα ζαλίστη εκείνο, 
πετώντας καταγής τή σχολική ποδιά, 
παράτησε τή διδαχή, τ’ αρνιά, τόν δάσκαλό του, 
καί τρέχει, τετρακάπνιστος, νά βρή τόν πετεινό του.

"Οποιος θαρρεί μασκαρεμένος πώς θά ζήση, 
γιά τή δική μου γνώμη, θέ νά γελαστή.
Σ ’ οποία αφορμή παρουσιαστή, 
τρεχάτη θά γυρίση, ή αληθινή του φύση.
Πρίγκιπα, ασύγκριτε! Ά ιΓ  τό δικό Σου πνεύμα 
τράβηξε ή μούσα μου ετούτο τό γραφτό.
Μοϋ χάρισες, αληθινά, στόν μύθο αύτό, 
τά πάντα: διάλογο καί δίδαγμα καί θέμα.



ΔΗΜΟΣΘ. Γ. ΚΟΚΚΙΝΟΥ

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑ ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ
( ’Απ’ τήν Ά ρτα στή Νεράϊδα)

Τί μπορεί νά κρατάει, τήν έποχή τούτη τοΰ τεχνικού έπους, ενα χο)ριό, μιά 
περιοχή πού μένει ξεκομμένη απ’ τή σύγχρονη πόλη, για νά ζήσει καί γιά νά ζη
τήσει τή μερίδα της απ’ τον κόσμο; Είναι ενα έρώτημα πού Ιρχεται μόνο του, δταν 
αφήνοντας τήν βαρειάν άχλύ, πού κάθεται τό πρωί στόν κάμπο τής νΑρτας, ανέρ
χεται κανείς τόν δρόμο μέ τις κλειστές στροφές καί τήν μοναξιά, πάνω απ’ τήν 
Καλεντίνη, γιά νά πάει στά Τζουμέρκα. Γιατί, ό τόπος αυτός πού είναι γιομάτος 
άπο ένα παρελθόν πού δέν έγινε άκόμα απόσταση χρονική, πού είναι μιά πορεία 
αντάμα μέ τόν βαρύ νόστο καί τις μνήμες άπ’ τά πρόσωπα πού τόν περπάτησαν σάν 
ένα δικό τους χωράφι, έχει τήν δική του αντοχή γιά νά μήν ξεκόψει άπ’ τούς αν
θρώπους. Μιά πατρίδα, λοιπόν, πού δέν μπορούμε νά τήν άποθέσουμε στά γραφεία, 
στά εργαστήρια, στά εργοστάσια, ή στήν στιλπνή άσφαλτο. ΓΓ αύτό, όπως κάθε 
χρόνο, γίναμε κι έφέτος όδοιπόροι, στρατοκόποι μέ τόν ίδρο'πα καί τά χρόνια, γιά 
νά τον περαπατήσουμε, μαζώνοντας τόν ίσκιο καί τις μνήμες άπ’ τά παιδικά μας 
χρόνια,'πού τις αφήσαμε μαζί μέ τούς γονείς, τούς καλούς φίλους καί τούς γραφι
κούς χατζήδες, νά περιμένουν αύτό τό διάβα μας. Γιά ν’ ανταμώσουμε, έμεΐς οί 
«καινούργιοι» άνθρωποι, μέ τήν σιωπηλή έκείνη ποίηση, πού τούς περιβάλλει τώρα.

Αυτήν τήν σκυθρωπή γοητεία, τήν παρατημένη άναδοσιά, τήν ώρα πού πέφτει 
ό ήλιος άπ’ τον ψηλόν ούρανό τών γυμνών όγκων πού κλείνουν το ζυγό στόν Σταυρό 
τών Θεοοωριάνων, τήν φέρουμε πάντα μέσα μας μιά χόβολη στάχτης καί αναμμένο 
κάρβουνο, γιά νά μήν είμαστε ξένοι πάνω σέ τούτον τόν πλανήτη. Καί θά θέλαμε 
νά πούμε πολλά, νά ςαλαφρώσουμε τό βαρύ φορτίο πού είναι στή γεύση μας ένα δυ
νατό κρασί, άν δέν έμπόδιζε ή ερημιά καί ή σιωπή, πού άναζητάει 6 χώρος αύτος 
γιά νά μήν λεηλατηθεί απ’ τον θόρυβο καί τήν αναζήτηση. Έ τσι, περισσότερο σάν 
άσκητής παρά σάν περιπατητής ό άνθρο>πος έδώ θά νιώσει τό φώς νά είναι χαμη
λά στά φτωχικά χορτάρια, τήν παρουσία τού δειλινού νά χαράζεται πίσοί άπ’ τΙς 
γραμμές τών γκρεμνών, τήν ψαύση άπόνα ρίγος ακαθόριστης μοναξιάς και τά ήμε
ρα χρώματα, στίς γδαρμένες πλαγιές τοΰ λόγγου, νά δίνουν ένα χώμα δικό του. 
Τό τοπίο πού δέν έχε: εξάρσεις, πού είναι συνυφασμένο μέ τήν φτώχεια και τήν 
χαμηλόφωνη φιλοδοξία, είναι πράγματι μιά προπη σκάλα, μιά ποδιά πού ζώνει, 
μέχρι τό Βουλγαρέλι καί τήν Λειψώ, τά ριζά άπ’ τά Τζουμέρκα πρός τά έκεΐ. Γι’ 
αύτό καί οέν φεύγει απ’ τήν ήμερη αναπόληση, δέν χάνεται μέσα στόν ήλιο τοΰ 
καλοκαιριού δπο>ς τό έλαφρό φώς τήν ώρα πού έρχονται τ’ απόσκια γιά νά ρίξουν 
το βάρος, νά κάμουν σύννεφα τήν ανάσα καί τήν ακινησία πού στέκεται στον ’Ά 
ραχθο.

Ή πάλη μέ τό χθαμαλό πράσινο, πού ντύνει τις άπομακρυσμένες ράχες, Ιχει
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τήν αντίσταση, δίχως τήν πρόκληση πού δίνουν οί ογκιΛδεις πέτρες. 'Έρπει, μαζί 
του, τό φώς άπό μιά καρτερικότητα, πού διαποτίζει, μέ άκριτη μελαγχολία, τις 
χαλασμένες φράχτες καί τά παρατημένα χτίρια, πού συνοδεύουν άκόμα τόν δρόμο. 
Καί ύπάρχει, σάν μιά συνομιλία πού γίνεται μέσα μας, πού δέν έχει άμετακίνητα



πλαίσια, πού δέν φτιάχνεται μέ τά σκηνικά απ’ το περιβάλλον. Έτσι, ή παρουσία 
τής ζωής έδώ κρατάει μιάν αίσθηση γιά μετάβαση, πού βάνει τον άνθρωπο σέ σκέ
ψεις γιά τήν μοίρα του, χωρίς νά δίνει κι ενα συμπέρασ;ια, μιά ολοκλήρωση μπρο
στά στο πρόβλημα άν θά μείνει το>ρα καί ή ζο)ή νά περπατάει, καθώς πρίν, στούς 
μοναχικούς αυτούς δρόμους μέ τήν ποίηση άπονα παρελθόν. Ή  γή τούτη, πού είναι 
ελληνική, πού δέν ξεθώριασαν τά σημάδια της, πού δέν άγρίεψε άπ’ τήν έγκατά- 
λειψη, ζητάει νά τήν κρατήσουμε, νά μήν τήν άφήσουμε μόνο μέ τήν άγάπη αυτών 
πού τήν έδεσαν στήν ψυχή τους, νά μήν είναι μονάχα ενα προσκύνημα γιά λίγους 
ακόμα χρόνους.

"Ομως, πώς θά γίνει ενα τέτοιο πράγμα, άφοϋ ή σύγχρονη ζωή, πού μαζώ
νεται στά μεγάλα άστικά κέντρα, δέν είναι δυνατόν νά μείνει μονάχα μ’ ενα προσ
κέφαλο γιομάτο άπό νόστο καί όνειρα; θ ά  μπορούσε κανείς νά περιμένει, δπως οί 
γερασμένες υπάρξεις, τό τέρμα μιας πορείας, γιά τήν άποχ(ί)ρηση; Νά τό μεγάλο 
πρόβλημα. Γιατί, έδώ δέν πρόκειται γιά μιά συντήρηση, γιά μιά παράταση πού 
νά φτάνει ί'σια - ίσια γιά νά καλύψει μονάχα τή ζωή αυτών πού παραμένουν άκό- 
μα ή αυτών πού ξεκίνησαν καί ξανάρχονται στόν τόπο τούτον.

Γίνονται, βέβαια, προσπάθειες, δίνονται δάνεια καί διευκολύνσεις, γιά νά μή 
φύγουν άπό κεί οί ζωντανοί άνθρωποι. ’ Αλλά, οί καιροί έχουν άλλάξει, ή ζωή τώρα 
δέν περιορίζεται στά όρια μιας ατομικής διάστασης, οί δρόμοι σήμερα είναι άνοι- 
χτή πόρτα καί, γι’ αύτό, είναι δύσκολο νά κρατηθούν οί άνθρωποι, ιοίο>ς οί νέοι, 
άν δέν δημιουργηθοΰν προϋποθέσεις γιά μόνιμη καί βιώσιμη —  προ παντός —  
παραγο>γική άπασχόληση, μέ βάση τά δεδομένα τής σύγχρονης πραγματικότητας. 
Το>ρα, πώς μπορεί νά γίνει αύτό, είναι τό μεγάλο έρώτημα, πού δέν απομένει 
στήν δική μας άρμοδιότητα νά υποδείξουμε. Χρειάζεται νά μελετηθεί, πάνω σέ 
κάποια ευρύτερη προοπτική, κάτω άπ1 το φώς ειδικών έπι στη μόνων, πού θά τό 
συνδέσουν μέ τήν δυνατότητα τής άνάπτυξης στήν γενικώτερη μορφή τής αυριανής 
ζο)ής. ’Όχι γιά μιά συντήρηση, γιά πρόχειρη λύση μεχρις οτου βρουν τήν ευκαι
ρία γιά νά έγκατασταθοϋν κάπου άλλοϋ, έφ’ όσον δέν αλλάξουν οί συνθήκες.

Δέν ξέρο> άν εγινε, στο μεταξύ, κάτι καλύτερο, πού νά κάνει περιττές τις φτω
χές τούτες άπόψεις μας. Ωστόσο, αύτή ή αίσθηση τής διαρροής τής ζωής άπ’ αύ
τόν τόν τόπο, πού μάς σφίγγει τήν καρδιά καθώς τον διαβαίνουμε αμίλητοι, γιά νά 
μαζέψουμε τά παιδικά μας χρόνια καί τις λιτές έκεΐνες χαρές πού άφήσαμε άπό 
τότε πού είχαμε χνούδι στό πρόσωπο, είναι πού μάς κάνει νά προχωρούμε κάπως 
βαθύτερα, μέ περισσότερο πόνο, γιά ν’ άγγίξουμε τό χώμα καί τό φώς αύτοϋ τοϋ 
χώρου.

ΙΙάνω άπ’ τον ήμερον τοϋτον τόπο, ως τά ριζά τοϋ Βουργαρελιοϋ, πού χάνει 
τις άποστάσεις καί το βάρος του γίνεται άχλύ, δρθώνεται ο περήφανος όγκος άπ’ τά 
Τζουμέρκα, καθαρός καί ανάερος, έτσι πού δίνει μιαν άλλη αίσθηση γιά τόν άν- 
θρίοπο καί γιά τήν μοίρα του. Εξακολουθεί νά μένει πέρ’ άπ’ τήν φθορά καί τήν 
έξέλιξη, έχει τήν δύναμη άπο κάποιαν αιωνιότητα. Λεν ύπόκειται, στ’ άνθρώπινα 
μέτρα καί στις άνθρώπινες δυνατότητες, ή ύπαρξη τής ζο>ής έκεί. Γι’ αύτό, τά 
χωριά καί τά χωράφια, ή πάλη μέ τήν φτώχεια και τήν ευμάρεια, οέν είναι νά 
μποϋν στά ϊοια μέτρα πού έχουμε γιά τις άλλες περιοχές. ’Απ’ τήν στιγμή πού θά 
σταθεί κανείς στήν ράχη τοϋ Σταυροϋ, καταμεσίς σ’ έναν όρίζοντα πού τόν χαρα
κώνουν τά γυμνά βράχια τών βουνών, καί θ’ άγναντέψει, πάνω άπ’ τά θεοοώρια- 
να μέ τήν πράσινη φυλλωσιά καί τά κόκκινα κεραμίδια, τον καγκελωτό δρόμο 
ν’ άνεβαίνει δπο>ς τό φίδι, κατακόρυφα, γιά τόν Ά η λ ta τής Νεράιδας, χάνει τήν 
αίσθηση τής γήινης αιχμαλωσίας καί νιώθει πώς δέν εχει φέρει μαζί του τήν άν- 
θρ(ί>πινη άνημπόρια. Λυτή ή αίσθηση, πού δένει τούς ορεινούς έκεί μέ τά γέρα- 
σμένα έλατα καί μέ τις χορταριασμένες βρύσες, είναι μιά καινούργια ζωή, μιά με
τάβαση πέρ’ άπ’ φθαρτή στόφα μας, πού τήν έχει άνάγκη, περισσότερο άπ6
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άλλοτε, ό σύγχρονος άνθρωπος. 'Ιδιαίτερα, γιά μάς πού ξεκινήσαμε άπό κεί γιά 
νά φτάσουμε στήν άκρη τής ζωής, γιά νά γίνουμε σάν τόν Όδυσσέα μ’ ενα δισάκ- 
κι στόν ώμο κι έναν αυλό στά χέρια, ή άτιθάσσευτη φυσιογνωμία του τοπίου μέ τίς 
βαΟειές λαγκαδιές, μέ τίς άσπρες σάρες καί μέ τούς γύρους στόν ούρανό, πού φτιά
χνουν τά όρνια καί οί άετοί πάνω απ' τά κεφάλια μας, είναι μιά ποίηση καί μιά 
μουσική πού τήν ζοϋμε πολύ έντονα. Ά λλά, καί γιά όλους τούς άνθριόπους, γιά 
δσους οέν έχουν μείνει μονάχα κάτω άπ' τόν Γσκιο τών κτιρίιον, ή πατρίδα τούτη 
είναι μιά συνομιλία, μιά συνάντηση μέ τό ήθος καί μέ τήν παράδοση ένός λαοϋ, 
πού εχει διαστρώσει τήν ψυχή τού νεοέλληνα. Κρίμα, μονάχα, πού 6 νεώτερος άν
θρωπος, αναζητώντας τόν δρόμο γιά ν’ άποτινάξει τήν φτώχεια του, δέν μπορεί 
νά μείνει, καθώς παλιότερα, μαζί του. Θά έρθει ή γιά νά προσκυνήσει ή γιά νά 
πεθάνει, μονάχα αύτός πού ξεκίνησε άπό κεί.

Γιατί, δυστυχώς, ό δρόμος καί τό ήλεκτρικό, ή άξιοποίηση τών πηγών γιά πα
ραγωγική απασχόληση, δέν έφτασαν ώς έδώ, γιά νά φέρουν περισσότερα. Γι’ αυτό, 
θά έπρεπε νά είχε δοθεί μιά ειδική προτεραιότητα, μέ κριτήρια δλότελα ξεχο>ρι- 
στά, γιά τήν μελέτη και γιά τήν άντιμετώπιση τής ζωής στά ορεινά τοΰτα χωριά. 
"Εστο) καί κάπως άργά, γιά νά μήν άποψιλωθοϋν απ’ τά ζιοντανά στοιχεία. Υπάρ
χουν οί δυνατότητςε, άφοΰ δέν ξεκόψαμε, άφοϋ υπάρχουν άνθριοποι πού μένουν 
σ’ αύτά τά κρύα νερά, καθώς κι εμείς πού τά νιώθουμε νάναι πάντα μέσα στό στή
θος μας, στό προσκέφαλο ενα όνειρο καί στήν ψυχή ενας άνίκητος νόστος. Μόνο
πού, γιά τά Τζουμέρκα καί, γενικώτερα, γιά τόν ορεινόν όγκο πού άντιμετωπίζει
αυτό τό πρόβλημα τών καιρών, είναι άνάγκη νά γίνει, ο,τι είναι νά γίνει, χιορίς 
καμμιά χρονοτριβή. Γιατί, δέν περιμένει, ό καιρός τοϋτος, νά φτάσουμε ώς εκεί μέ 
τίς άποσκευές καί τίς ανέσεις τής σύγχρονης Ιποχής. ΙΙρέπει νά πάμε τήν πόλη
στό χωριό, νά ένώσουμε αύτόν τον τόπο μέ τήν ζιοή πού βρίσκεται παρακάτω, γιά
νά μήν φύγουν άπό έκεϊ οί άνθρωποι. Κι αυτό θά γίνει μόνο μέ κάποιαν Ιδιαίτερη 
μέριμνα, μέ κριτήρια έςο) άπ' τήν γενικήν ιεράρχηση, γιά μιά βιώσιμην όρεινήν οίκο- 
νομία πού ν' άνταποκρίνεται στίς απαιτήσεις τής πραγματικότητας, πού υπάρχει 
πιο κάτω άπ" τήν γαλαζυ>πή δμίχλη τών αστραφτερών βουνών καί πιό βαθιά άπ’
τήν άχλύ τοΟ ήμερου κάμπου. Έ  πατρίδα δέν είναι μονάχα στίς πολιτείες καί στήν
χαμηλόφωτη πεδιάδα. Τούτη τήν αλήθεια τήν ξέρουμε πιό πολύ έμεΐς οί ορεινοί, 
πού μείναμε πάντα μέ τήν αναμονή καί μέ τόν φόβο γιά τήν τύχη της, πού τήν πο
τίσαμε μέ τό αίμα καί τόν πικρόν ίδρο>τα μας καί πού, στίς μέρες τών πανηγυριών 
της, ξαναρχόμαστε, μαζί μέ τά παιδιά μας, γιά νά τήν γιομίσουμε μέ τήν παρου
σία μας. Κι είναι, πράγματι, συγκινητικό νά βλέπουμε πώς, μέ δλη τήν περιπέ
τεια πού χρειάζεται ενα ταξίδι στό χωριά μας, άπ’ δλες τίς άκρες τής χώρας μας, 
έρχονται οί νέοι, αντάμα μέ τούς παλιότερους, γιά νά μήν άφήσουν άνάμεσά τους

σ*
σεις καί χώρο ξεχωριστό στήν ιστορία, απ’ τούς ανώνυμους. ΤΗταν μιά αφομοίωση 
μέ τούς συγχωριανούς μου, μιά γεύση πού οέν τήν δίνει ή καθημερινότητα τής πό
λης καί πού τήν άναζητάει 6 έξουθενωμένος άνθρο>πο; τοΟ έκπληκτικοϋ αίο>να μας.

Τί μπορεί νά κρατήσει ενας ταξιδιώτης, ένας χωρανός πού κουβαλάει μαζί 
του τον τόπο του μέ τίς πολλές βρύσες καί μέ τ’ άπόσκια, τήν ώρα πού βάφονται 
οί κορφές απ' τον ήλιο καί τ' άχνά σύγνεφα; 'Εκτός άπ* τόν νόστο καί τήν προ



ζήσουμε στά λίγα φτ<οχά χοιράφια, δίχο>ς εναν δρόμο πού νά μάς φέρνει κοντά 
στήν πόλη, δίχως τήν δυνατότητα νά ερχόμαστε, δταν μπορούμε, νά μείνουμε γιά 
κάμποσο στό χωριό; Στό έρώτημα τούτο, πού αποτελεί καί τό κύριο θέμα γιά τήν 
ορεινή περιοχή γενικώτερα, δέν Β’ απαντήσουμε μέ τήν ξηρή γλώσσα τών στατι
στικών ένοείςεο)ν. Θά σταθούμε, σάν άλλοι Όδυσσεΐς, στήν άκρη τής Ώγυγίας, 
γιά νά μιλήσουμε πρώτα μέ τήν καρδιά καί υστέρα μέ τά δεδομένα τής επιστήμης. 
’Έτσι πρέπει νά ίδοΰμε τήν υπόθεση τών ορεινών πληθυσμών. Καί, μάλιστα, μέ 
τήν εύκαιρία, θά είχαμε νά κάνουμε οώ μιά έκκληση γιά τήν έπίσπευση, δσο γί
νεται πιό πολύ, τής κατασκευής τής εθνικής όδοϋ ’Άρτης —  Τρικάλων. Γιατί, 
συνιστά τήν μεγαλύτερη ελπίδα, τήν μόνη άρτηρία ζωής πού μπορεί νά κρατήσει 
οσους άπόμειναν καί πού μπορεί νά φέρει, εστω περιοδικά, δσους έφυγαν άπό κεΐ. 
'Ύστερα, μέ τον δρόμο αύτόν, θά είναι δυνατόν νά δημιουργηθοΰν οί άναγκαΐες 
εκείνες προϋποθέσεις, πού θά κάμουν βιώσιμην οικονομικά τήν όρεινή αύτή περιο
χή τής Άθαμανίας καί τών δυτικών θεσσαλικών διαμερισμάτων τοΰ Άσπροποτά- 
μου καί πού θά συνδέσουν τόν τόπο καί τούς κατοίκους του μέ τήν καθολικώτερη 
ανάπτυξη τής χώρας. Διαφορετικά, δέν φαίνεται ν’ άντιμετωπίζεται τό πρόβλη
μα τούτο, πού εχει ενα εθνικό βάρος καί πού ή λύση του είναι συνυφασμένη μέ το 
μέλλον καί μέ τήν φυσιογνωμία τού λαοΰ μας.

Ή  άφορμή αύτή, πού γίνεται δώ άπ’ τις ψαύσεις μέ τήν ψυχή κι άπ’ τόν 
άφευκτο προβληματισμό γιά τήν μοίρα τών ορεινών, δσο κι άν είναι διαποτισμένη 
απ’ τήν γύρη τής αισθηματικής ευφορίας, βαστάει μιάν άλήθεαι, πού δέν πρέπει 
νά περάσει απαρατήρητη.

...Στά μαγαζιά τής Νεράιδας, πάντα, πίσο:» άπ’ τήν μισάνοιχτη πόρτα, μένει 
ή θύμηση τοΰ Μήτσιου - Ούζου, νά μάς καρτερεί. Καί τ’ άπόσκια, πέφτουν στόν 
μεγάλο πλάτανο, στήν βρύση τοΰ Γλαβά. Νιώθο) τή ζωή, χωρίς τό χάος πού εφε- 
ραν τά χρόνια καί χωρίς τήν πάχνη, πού θά ερθει απ’ τόν ορίζοντα μαζί μέ τό 
μαλαματένιο φεγγάρι, καθώς θά κυλιέται άπ’ τις άνέγγιχτες κορφές τών Τζου
μέρκων. Οί γέροντες, αυτοί πού χαιρέτησα πέρσι, δέν είναι δλοι στό χοροστάσι. 
Λείπουν δυό - τρεις... Ζήτησαν μονάχα, τήν ώρα τήν ύστερη, νά τούς φέρουν έδώ, 
γιά νά τούς θάψουν δίπλα στούς άλλους τούς δικούς τους πού έφυγαν πρόπερσι. 
Μόνον οί νέοι φέρουν μαζί τους ενα μήνυμα, μιάν υπόσχεση γιά τήν συνέχιση στούς 
νέους καιρούς.

Έ δώ , μικραίνει ό χρόνος, μεγαλο>νει ό άνθρωπος, γιά νά μήν κομπιάσει, μαζί 
μέ τόν λάρυγγά μας, κι ή πορεία τής ζωής. Οί διπλές ζυγιές μέ τά βιολιά πού 
φέρουν κάτι άπ’ τον πόνο, άπ’ τά χρόνια μέ τόν έρωτα στά κοντοέλατα καί τά 
«έκατο μαντρόσκυλα" γύρω απ’ τήν ^τσιούπρα», πού ανοίγουν τήν φέρμελη τοΰ 
κλέφτη καί πού θυμίζουν τήν λεβεντιά τοΰ Βλαχοθανάση, γεμίζουν τό πρώτο δει
λινό μέ τήν μέθη πού κάθεται πάνω στά σοκάκια καί στίς πατημένες στράτες τοΰ 
χο>ριοΰ... Τήν ώρα πού οι απαλές φτέρες κάτω άπ’ τις απότομες ραϊδιές, άρχίζουν 
νά σειόνται, μέ το τραγούδι τοΰ γρύλλου, τήν ώρα πού τά γυμνά χαλίκια κι οί λευ
κοί βράχοι τών βουνών ψηλώνουν μέ το φώς, δλο τό χωριό, στήνει εναν ίερόπρεπο 
χορό, μέ 500 χορευτές καί τούς ιερείς καί τούς γερόντους μπροστά... Φόρεσα, τότε. 
τήν λευκή φουστανέλλα, ακόυσα τον ήλιο πού «βασιλεύει στά ρέματα» καί θυμή
θηκα τά βήματα τών προγόνο>ν... Ξέρω, πώς δλ’ αύτά, δέν είναι όνειρο γεννημένο 
άπό κάποια ρομαντική ενδεια, όπως μπορεί νά τό πάρουν πολλοί. Έγώ ζήτησα τά 
χέρια τών χωοιανών, αύτά τά δουλεμένα χέρια μέ τις χαρακιές άπ’ τόν άγιο μό
χθο, ζήτησα τήν κουβέντα τους, πού είναι χωρίς τήν οχληρή τυπικότητα καί μί- 
,ησα μαζι με τους ανώνυμους της ιστορίας, με τους ανθρώπους αυτους, που είναι 

οί ί'διοι κι δταν κάνουν τό χωράφι κι δταν συνομιλούν μέ τόν δικό μας νόστο. Κι 
επειτα, κρατώντας μιάν άψινθιά μέ τήν δυνατήν εύωδιά, πήρα τόν δρόμο γιά νά 
ξαναγυρίσιο στήν πολιτεία.
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ΓΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Τό Πανελλήνιο Λογοτεχνικό Συνέδριο, πού όργανώθηκε μέ πρωτοβουλία τής ’Εθνι

κής Ε ταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών καί μέ τήν σύμπραξη τής Έ ταιρεάας Ελλήνων Λο
γοτεχνών καί τοΰ Συνδέσμου 'Ελλήνων Λογοτεχνών (3— 7 Νοεμβρίου στήν αίθουσα τοΰ 
Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών), υπήρξε μιά κίνηση πού, παρά τήν ελλειψη προγραμματι
σμένης προετοιμασίας, εδωσεν ενα πρακτικό αποτέλεσμα: τήν συνάντηση και τήν Ανανέ
ωση τής έπαφής πολλών λογοτεχνών, καθώς και τήν διαπίστωση τής άνάγκης νά άναλη- 
φθεϊ μιά εύρύτερη προσπάθεια γιά τήν συγκρότηση μιάς αντιπροσωπευτικής επιτροπής 
μελέτης τών ζητημάτων πού θά πρέπει νά άποτελέσουν τό άντικείμενο τής επιδίωξης τών 
λογοτεχνών στήν σύγχρονη πραγματικότητα.

Είναι ένθαρρυντικό πού, στήν πρωτοβουλία αύτή, άνταποκρίθηκε ό λογοτεχνικός κό
σμος καί, π αρ ’ όλο πού τό θέμα τους («ό  λογοτέχνης και ή έποχή μας») μέ εισηγήσεις ά 
πό ψαύσεις και Ανιχνεύσεις αισθητικής θεώρησης καί φιλοσοφικής ενατένισης, εΤταν εξω 
άπ ’ τήν υφιστάμενη πραγματικότητα τών προβλημάτων πού άντιμετωπίζει στόν καιρό μας 
ή πνευματική ζωή, πήρε μέρος σ' αΰτήν, πέρ’ άπό τϊς διαφορές καί τις θέσεις πού είναι φυ
σικόν νά έκφράζει ώς ευαίσθητη ψυχή καί ώς γρηγοροΰσα συνείδηση. Έ δώ  θά πρέπει νά 
τονίσουμε πώς οί εισηγήσεις είταν δλες υποδειγματικές, ώς λόγος καί ώς στοχασμός, καί 
χαρακτηρίζονταν άπό ευαισθησία υψηλής στάθμης καί έκφραστική πληρότητα. Τό γεγονός 
αύτό, πού δίνει τήν καλύτερη δυνατή άπόδειξη γιά τις δυνατότητες νά έπιτευχθεί μιά εύ
ρύτερη ένότητα τών λογοτεχνών —  αϊτημα πρωταρχικής σημασίας γιά τήν πνευματική 
μας φυσιογνωμία —  άποτελεΐ μεγάλο θετικό βήμα γιά νά γίνει ενα ξεκίνημα καλύτερο. 
Υπάρχουν οΐ προϋποθέσεις, άρκεΐ ή προσπάθεια νά μήν είναι πρόχειρη καί χωρίς μιάν ά- 
ναντίρρητη άντιπροσώπευση, όχι μονάχα στήν συμμετοχή τών λογοτεχνών, άλλά καί στόν 
καθορισμό τών θεμάτων καί τών όμλιητών.

Τό συνέδριο τούτο —  πού είταν περισσότερο συνέδριο γιά άνακοινώσεις καί λιγώ- 
τερο γιά εξέταση προβλημάτων καί άνταλλαγή άπόψεων — , θά επρεπε νά μήν είχε πολλές 
άπ ’ τις αδυναμίες (παραλείψεις γιά τήν συμμετοχή λογοτεχνικών σωματείων καί λογοτε
χνών, έλλειψη ευκαιρίας γιά γνωμοδότηση στήν έκλογή θεμάτων καί στήν εύρύτερη συμμε
τοχή ομιλητών, άπουσία άντικειμενικοϋ στόχου) πού άναφέρουμε. Έν τούτοις, δμως, δέν 
μπορούμε νά μήν λάβουμε 6π’ δψη μας, πώς, γιά νά πραγματοποιηθεί, χρειάσθηκε προσ
πάθεια καί άγώνας, πράγμα πού εΐναι στό ένεργητικό τής ’Οργανωτικής Επιτροπής (Μα
ρία Π. Ράλλη, Ά π . Σαχίνης, Μηνάς Λημάκης, "Αλκ. Γιαννόπουλος, ’ Ιουλία Ίατρίδη , Ματθ. 
Μουντές, Γιάννης Νεγρεπόντης, Κώστας Τσιρόπουλος). Καί, μέ τήν άφορμή τούτη, θά 
πρέπει νά άναφέρουμε —  όχι μονάχα γιά τήν Ιστορία, άλλά και τήν άξιολόγηση τού 
συνεδρίου — , πώς ή πνευματική έπαρχία, είχε όργανώσει μέ τήν πρωτοβουλία καί 
τήν ευθύνη τού Συνδέσμου Τεχνών καί Γραμμάτων Θεσσαλίας, τό πρώτο Πανελλήνιο 
Συνέδριο Λογοτεχνών, πού πραγματοποιήθηκε στήν Λάρισα, τό 1966. Καί, κατά 
τις εκτιμήσεις μας, έκεΐνο τό συνέδριο, έκτος ά π ’ τήν ευκαιρία γιά ουσιαστική 
συμβολή πολλών συνέδρων στήν διαμόρφωση τών θεμάτων που άναπτύχθηκαν, πρόσ· 
φερε πολύ χρήσιμα συμπεράσματα καί υποδείξεις μέσα στόν χώρο τού εφικτού. Γι’ αύτό, 
θεωρήσαμε καί χρέος μας, ώς έπαρχία, νά κάνουμε τήν άναφορά τούτη, κατά παρέκβαση
—  οί εισηγήσεις δέν άφηναν περιθώρια γιά παρόμοιες παρενθέσεις — , στό  Πανελλήνιο 
Λογοτεχνικό Συνέδρο πού εγινε στήν ’Αθήνα. Καί, πέρ’ ά π ’ αύτά δλα, γιατί πιστεύουμε 
πώς, τό θέμα τής πνευματικής έπαρχίας, θά πρέπει νά άποτελέσει (μόνο αύτό) άντικεί-
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μενο ένός ειδικού συνεδρίου, δεδομένου δτι, μέ τήν ενδοθεν όττομάκρυνση άπ ’ τόν πατρώο 
πνευματικό χώρο πού φέρνει ή διεύρυνση τής σύγχρονης ύπερεθνικής κουλτούρας, καί μέ 
τήν αποψίλωση τής επαρχίας ά π ’ τις ζωντανές της δυνάμεις, θά χρειασθεΐ νά άνησυχήσου- 
με γιά τήν ίδια μας τήν πνευματική φυσιογνωμία.

Τέλος, δέν θά πρέπει νά παραλείψουμε νά τονίσουμε πώς, τό συνέδριο εδωσε τήν ευ
καιρία καί τήν αναγκαία στάθμη πνευματικής περιωπής νά γίνουν συζητήσεις γιά μιά θε
ώρηση και γιά μιά μορφολόγηση τής σύγχρονης πραγματικότητας, πάνω άπ ’ τις διαφορές 
και τις θέσεις στήν κλίμακα τής παγκόσμιας άνθρώπινης πορείας. Κι’ αυτό είναι μιά προσ
φορά πού, σέ συνάρτηση μέ τά θέματα τών εισηγήσεων —  πού εδωκαν τήν άφετηρία, τήν 
άτμόσφαιρα καί τήν άναγκαία πνευματικήν υποδομή —  έκάλυψαν τόν χώρο τοΰ συ
νεδρίου.

Δ. ΚΟΚΚΙΝΟΣ

Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

« ΔΕΣΜΟΙ»

Π ροδομ ένη  ή επαρχία ά π ' τό  κατεστημένο πού φατριαστικά  άπομυξά τόν ίδρω τα  τώ ν  
π αρίω ν τή ς ελληνικής γή ς, υφαίνει τήν εγκατάλειψη βουβό μοιρολόγι, μέ μόνη ελπίδα άνά* 
σ τά σ η ς  τό  ξύπνημα, άπό τ ί ;  ίδιες τις δυνάμεις τη ς, τοΰ ζωοποιού γιά τό  έθνος, Λαϊκού μας 
Π ολιτισμού.

Μ ά είναι ριζικό, ή φωνή της νά μένει μ ετέω ρο κάλεσμα στις ντόπιες πνευματικές μομ
φ ές , γιατ'ι ή άπ ομόνω ση  και ή εγωκεντρική διάθεση οίκειοποιούν τήν προσπάθεια γιά άλλους 
λ όγου ; καί οχι γιά  μιά όλοκληριομένη άνάταση , που θά προέρχεται άπ* τή συνεργασία τοΰ 
κοινωνικού συνό/.ου.

’Έ τ σ ι , οί «Δ εσμ ο ί» , φ ιλοδόξη σα ν  νά καλύψουν αυτήν τήν ελλειψη, μέ ορμητήριο τήν έλ
ληνική ψυχή, γ ιά  νά  απ λώ σει, οχι μέ κούφιες προθέσεις, αλλά μέ τις προϋποθέσεις πού δη 
μιούργησε ή Π νευματική καί Καλλιτεχνική Ε τα ιρ εία , τού Λ όγου  καί τής Τέχνης τήν άλκή, 
σέ κάθε γω νιά  έλληνική, μέ άηχή τήν κοινωνία τής άρχαίας τρ α γ ω δία ς , πού τόσο  κοντά στέ 
κει στήν ξύπνια πατριωτική σννείδηση.

’Ά ψ ο γ ε ς  οί π αρα στάσεις  τής «Ή λ έ κ τρ α ς* , στόν  ηπειρωτικό χώ ρο, μέ έρμηνεύτρια, στόν 
επώνυμο ρόλο, τήν μεγάλη μ α ; τ ρ α γ ω δ ό  κ. ’Α σπ ασία  Π απαθανασίου - Μ αυρομματη, πού εί
ναι άπ ’ τ ά  ιδ ρ υ τ ικ ά  μέλη τώ ν  «Δ εσ μ ώ ν ? , καί τή ς οποίας ή άγάπη καί ή έμπνευση καθοδη
γούν, μέχρι σή μ ερα , τήν άναλη φθεΐσα  δραστηριότητα .

Χ αρακτηριστικό, π άντω ς, δέν είναι ή επαινετή προσπάθεια πού τόσο  γόνιμα υλοποιείται, 
άλ λά  π ρώ τιστα  ή άνταπόκριση τοϋ λαού, πού μέ τή πλατεία συμμετοχή του καί τήν ενεργό 
σύμ πραξη  σ τά  δρώ μ ενα , ά γ γ ιξε , μέ τό  καίριο χειροκρότημα, τή μεταλαβιά τής πνευματικό
τη τα ς , ά ξ ιο  άν τίδω ρο  τή ς άληθινής δημιουργίας. ·

Π έτυ χε τό  ξεκίνημα τώ ν  «Δ εσ μ ώ ν »  διπλά:

Π ρ ώ τ α  γιατί κ ατέδειξε  οτι μπορεί νά μαραίνεται ή επαρχία πνευματικά, οί κάτοικοί της 
ΰμιος κρατούν μυστικά τήν π ρώ τη  τού λεύτερου άνθρώπου αγνότη τα , καί παρθενικό τό  μάγε- 
μα στή ς τέχνης τήν ά ΐιω σύ νη . στοιχείο Ικανό νά ριζοβολήσει, άπ ’ τό  γόνιμο μπόλιασμα, μιά 
νέα  δύναμη ομ ορφ ιάς.

Δ εύτερον , γιατί ή περιήγηση κοντά στις έστιες τής ορφ ανιας, αναστατιοσε τό διασπαοτο 
σέ μ ικροφ ιλοδοξίες τοπικό λόγιο κ α π ε τ α ν ά τ ο ,  γιατί κατάλαβε πιά, π ώ ς μέ μιά συντονισμένη 
συλλογική προσπάθεια, σέ πανελλήνια κλίμακα, μπορεί νά  φ έξει καλύτερη μέρα γιά τό  πο
θητό ά ν έδα σμ α  τή ς φυλής μ ας.

’ Α ξίζει νά  συνεχιστεί ή π ροσπάθεια, γιατί ή ένωση  πού Αναγκαστικά θά έρθει μέ τή συν
εργ ασ ία  δλω ν τώ ν  πνευματικών δυνάμεων τή ς επαρχίας, θα  καταστήσει υπεύθυνη κάθε ανά
λογη π ρωτοβουλία , μέ συνέπεια τήν λύτρωσή μας ά π ’ τό  «μπουλούκι» ή τήν φανφαρόνικη πα-



ρυυσία άκαταλαί>ίστικ<*>ν τεχνοτροπιών, που δυσκολεύουν την κ ατά σταση , είτε μέ τήν κακο
γουστιά είτε τήν ελλειψη σίγουρη ; αισθητική ; παιδείας.

*'Λς μ ή γελιόμαστε. Μονάχα σάν  ή Τέχνη μείνει χάδι στήν ψυχή τοΰ λαού, γίνεται λει
τουργία πνευματική. με κοινωνικέ; κ α τα ξιώ σεις .

Οί Λκσμοι πετυχαν γιατί, με βαΟειά γν ώ ση  τής σύγχρονης π άτριας π ραγμ ατικότη τας, 
στάθηκαν στά  κοινά με, επίκαιοη σχεδόν, επικοινωνία ελληνικότητας. Καί είναι καθήκον τής 
Π ολιτείας νά συνδράμει αποτελεσματικά ενα τέτοιο άφυπνιστικο και άγο>νιστικό κίνημα, για  
νάναι βέβαιη π ώ ς ο,τι ετσι έπιτελείται, γεμίζει με παιδευτική περηφάνεια τήν λιπόσαρκη ύ
παρξη τοΰ άκοίτα. γιά νά νοιώσει, άν «χι ϊσο>ς, τουλάχιστον ισάξιος , προς τούς δμαιμους τή ς

• μανταλωμένης στή «1 Ιριυτεύουσα» και «Σ υ μ π ρω τεύου σα» κουλτούρας.
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ΝΙΚΟΣ Α. ΤΕΝΤΑΣ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΠΕΝΘΗ

ΠΕΤΡΟΣ ΑΔΑΜ
"Ενας πνευματικός άνθρωπος, πού άναλώνονταν έπϊ χρόνια γιά τήν παρουσία τής έλ- 

ληνικής παράδοσης καί τής Φυσιογνωμίας του έλληνικού λαϊκού πολιτισμού στό Παρίσι, 
καί πού πρόσφερε μιαν αναμμένη εστία για τούς "Ελληνες που πήγαιναν έκεΐ γιά σπου

δές, υπήρξεν ό φίλος καί συνεργάτης τής «Η πειρωτικής 
Εστίας» Πέτρος Ά δάμ. ΓΓ αυτό, ό θάνατός του άποτελεϊ 

γιά τήν έλληνική έπαρχία καί, ιδιαίτερα, γιά τά πνευμα
τικά κέντρα τής χώρας μας που προσπαθούν νά άποθη- 
σαυρίσουν τίς άξιες καί τήν μορφή τού εθνικού μας πολι- 
τσιμού, ενα γεγονός ευρύτερης σημασίας καί μιά άπώλεια 
πού αφήνει μεγάλο κενό. Γιατί, ό Πέτρος Ά δάμ , που είταν 
άπ ’ τούς άνήσυχους μαθητές τού Ψυχάρη, ώς έθνολόγος
στό Mousce de Γ Ohmm στό Παρίσι, είχε κάμει υπόθεση
ζωής, τήν προβολή καί τήν άξιολόγηση τής πνευματικής 
καί εθνολογικής όντότητας τής Νεώτερης 'Ελλάδας στήν 
άκαδημαϊκή καί πνευματική κίνηση στό κέντρο αυτό τής 
ττήμης. Καί, άκόμα, άποτελούσε πάντα ενα κέντρο έπα· 

φής και προώθησης γιά τούς νέους, προ παντός, πού είχαν τήν άνάγκη, τόσο γιά τήν δι
εύρυνση τού κύκλου τών γνωριμιών μέ τό Παρίσι, όσο καί γιά τήν άρτιώτερη σπουδή καί 
τήν επιστημονική ερευνά. Καί όλη αύτή τήν προσφορά, ό Π. Ά δά μ  τήν εκανε χωρίς τήν 
βοήθεια καί τήν συμπαράσταση κανενός, τήν εδινε άπ* τήν ψυχή του καί ά π ’ τήν ϊδια του 
τήν ζωή, θυσιάζοντας τήν δυνατότητα γιά καλύτερη ζωή καί γιά μιά δίκαιη άναγνώριση 
τού έργου του, πού τόσο πολύ τήν άξιζε. ΕΙταν ενας θερμός "Ελληνας κΓ ενας εύαίσθητος 
πνευματικός άνθρωπος που κρατούσε πάντα μέσα του τήν πατρίδα καί τούς άγώνες της, 
τήν μοΐρα τού λαού της καί τίς μεγάλες προσδοκίες άντάμα μέ τήν διάψευση καί τήν πι
κρία τής άδικαίωτης γενιάς. Γι’ αύτό, δέν κράτησε γιά τόν έαυτό του, παρά τήν Ικανο
ποίηση νά βλέπει πώς ή προσφορά του στήν 'Ελλάδα ύπήρξε χρήσιμη καί πώς είχε μιά 
θέση στόν ελληνικό χώρο. ’Έ τσι, τόν γνώριζαν καί τόν εζησαν οικείο, δεμένον μέ τήν λα
ογραφία καί τήν παράδοση τού τόπου τους, πολλές περιοχές τής έλληνικής έπαρχίας. ΚΓ 
ό ίδιος, πού ζούσε αύτήν τήν ελληνικήν ύπαιθρο, πού συνδέονταν μέ τους πνευματικούς έκ- 
προσώπους της καί πού είχε δέσει τήν δική του ζωή μέ τήν παράδοση καί τόν λαϊκό βίο,
ένοιωθε νά δικαιώνεται ή άγάπη καί ή θυσία του γιά τήν πατρίδα. Καί, τήν ί$ρα πού έρχον
ταν γιά τήν Ε λλάδα, τόν έψετεινόν Αΰγουστο, χωρίς νά όλοκληρώση, αύτήν τήν φορά τήν
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πορεία ττού προγραμμάτιζε, έχοντας πάντα στήν καρδιά του τό δνειρο νά φτιάξει κι* ενα 
σπίτι στήν Πάργα, γιά νά ζεΐ στήν "Ηπειρο, γιά μεγάλο χρονικό διάστημα. Γιατί, ό Πέτρος 
Αδαμ, έζησε τήν ’ Ηπειρο και Αγάπησε τήν παράδοση και την ίστορία της καί έγινε στενός 

φίλος καί οικείος τής «Η πειρωτικής ‘Εστίας». Γ ι* αύτό, ό θάνατός του είναι ιδιαίτερα με
γάλη και δυσαναπλήρωτη άπώλεια στόν ηπειρωτικό χώρο. Καί θά ζητούσε, αν εΐταν δυνα
τόν, νά τόν κουβεντιάσει, νά εχει κάτι άπ ’ τά  βαρειά καί τραγωδιακά βορειηπειρώτικα μοι- 
ρολογια ή κάτι άπ ’ τήν ίεροπρέπεια καί τήν παράδοση τών σαρακατσάνων, πού τόσο κον
τά τούς έζησε. Είναι μιά ζωή κΓ ενα έργο, συνυφασμένο μέ τόν νεοέλληνα, ό Πέτρος *Α- 
δάμ. Σ τό  Musee de Γ Homme, θά υπάρχει τό έλληνικό περίπτερο, που είναι έξ ολοκλήρου 
έργο δικό του, γιά νά θυμίζει τήν άγάπη καί τήν προσφορά του. Καί θά πρέπει νά ληφθεΐ 
πρόνοια νά χαραχτεί έκεΐ τ ’ ονομά του.

Ή  « ’ Ηπειρωτική 'Ε στία», πού τόν είχε ενα δικό της πνευματικό άνθρωπο, σημειώνει 
τόν θάνατό του καί θά διατηρήσει τήν μνήμη του.

ΜΑΡΙΟΣ ΒΑΐΑΝΟΣ

"Ενας πολύτιμος καί αναντικατάστατος πνευματικός άνθρωπος, πού είχε δέσει τήν ζωή 
του μέ τήν πνευματική και καλλιτεχνική ζωή τής χώρας μας, ό Μάριος Βαΐάνος, πεθανε τόν 
Νοέμβριο. Ό  ακάματος αυτός λογοτέχνης μέ τήν Ανάπτυξη τής δραστηριότητας καί τήν α
νάλωσή του γιά μιά ευρύτατη καί πολύπλευρη προσφορά στούς λογοτέχνες και στούς καλλι
τέχνες, υπήρξε μιά μοναδική περίπτωση, πού έκάλυψε τό κενό τής πρόνοιας καί τήν Ανάγ
κη απ’ τήν ελλειψη μιας οργανωμένης υποστήριξης απ’ τήν κρατική άντίληψη.

νΕτσι, ή προσφορά τοΰ Μάριου Βαϊάνου, μέ τό Πρακτορείο Πνευματικής Συνεργασίας, 
πού άποτέλεσε τήν στέγη καί τήν θαλπωρή, τό κέντρο γνωριμίας, έπαφής καί προώθησης γιά 
κάθε προσπάθεια, καθώς καί γιά κάθε λογοτέχνη καί καλλιτέχνη πού είτε στό ξεκίνημα βρί
σκονταν είτε έρχονταν μέ όνομα καί επιφάνεια στήν κουλτούρα μας γενικώτερα, εδιοσε τήν 
βασική εκείνην υποδομή Ανάπτυξης, πού, δυστυχώς, δέν υπάρχει πουθενά άλλου. Γι’ αύτό, τό 
εργο τοΰτο, πού είναι έξ ολοκλήρου δημιούργημα ένός ανθρώπου καί πού συνέβαλε Αποφασιστι
κά στήν διεύρυνση καί τήν συνοχή τής κίνησης στόν χώρο τών συγχρόνων γραμμάτων και τής 
τέχνης στήν χώρα μας, πήρε τήν μορφή ένός πνευματικού κέντρου πανελλήνιας έκτασης, πού 
θά πρέπει νά αξιολογηθεί ώς κεφάλαιο καί κατάκτηση, όχι μονάχα γιά τήν ιστορία, αλλα καί 
γιά ενεργό συμπαράσταση άπ’ τό κράτος στούς πνευματικούς εργάτες καί στόν εθνικό μας 
πολιτισμό. Γιατί, εκείνο πού εχουμε Ανάγκη, είναι ή συγκεκριμένη μορφή και ή δεδομένη λει
τουργία Από ενα ίδρυμα ή Από εναν ειδικόν οργανισμό που νά καλύπτει τις ανάγκες και τό 
κενό πού Αφήνει ό θάνατος τοϋ Μάριου Βαϊάνου. Θά λείπει, φυσικά, η προσωπική άνάλωση, 
ή Αγάπη καί τό πάθος, ό αναντικατάστατο; πού ένανθρώπιξε, δλη αύτή την προσφορά, γιατί 
αύτά είναι ή αξία καί τό Αναπαλλοτρίωτο καί άμεταβίβαστο στοιχείο τής ήρεμης, φιλικής καί 
ευγενικής πνευματικής προσωπικότητας πού τόν ξεχώριζε. 'Ωστόσο, εστοι και χωρίς την χοϊ
κή του παρουσία, επιβάλλεται νά άξιοποιηθεΐ τό εργο τοΰτο, που θά δώσει —  άλλωστε καί 
τήν καλύτερη δικαίωση τοΰ μόχθου καί τής ζωής του.

Ό  θάνατος τοΰ Μάριου Βαϊάνου είναι ενα σημαντικό γεγονός καί γιά τήν ελληνική πνευ
ματική έπαρχία. Μέ όλες τις πνευματικές εστίες και με ολους σχεδόν τους λογοτεχνες και καλ
λιτέχνες τής έπαρχίαζ κρατούσε πάντα πτενές και θερμες σχεσεις και πρόσφερε, γι αυτοί': 
ιδιαίτερα, μιά φιλόξενη στέγη κι’ εναν θερμό, άδολο και πολντιμο φιλο, που θα είναι ου/"· ν.ο 
νά ξαναβρεθεί.

Δ. ΚΟΚΚΙΝΟΣ



ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΣ
Φέτος τό καλοκαίρι, σέ ηλικία 74 χρόνων, έφυγε γιά τό ταξίδι τής όμίχλης τών ού- 

ρανών, ό "Ελληνας προφήτης τοΰ υπερρεαλισμού, πού μέ τής ψυχής τόν κυμάτισμά, Αντά
μωσε, —  «άποκάλυψις άκαριαία» αυτός —  τήν λυχνόφωτη προπολεμική 'Ελλάδα, μέ τό 
τραγικό καί άσυνάρτητο τής έπαναστατημένης άλήθειας φώς τού εντεχνου λόγου.

Ό  Άνδρέας Εμπειρικός γεννήθηκε στή Βράϊλα τής Ρουμανίας τό 1901 και Ασχολή
θηκε, έκτος ά π ’ τή λογοτεχνία, μέ τήν φιλοσοφία καί τήν ψυχανάλυση.

Σ τά  έλληνικά γράμματα έμφανίστηκε τό 1935 μέ τήν ποιητική συλλογή «Υψικάμι
νος». ’Ακολούθησε, τό 1945, ή συλλογή «Έ νδοχώρα» καί τό 1960 έξέδωσε τά «Γραπτά ή 
Προσωπική Μυθολογία». Μεγάλο μέρος τού Ηργου του παραμένει άνέκδοτο. Καί δμως, μο
νάχα μέ τή ποίησή του, πού ή άξία της ξεπερνά τις Απαιτήσεις μιάς λογοτεχνικής σχο
λής, αυτός ό ιδιότυπος λυρικός, άναγνωρίζεται σήμερα άπ ’ τήν κριτική σκέψη —  γιατί ό 
αίσθαντικός κριτικός λόγος μόλις πρόσφατα κυοφορεί στόν τόπο μας —  σάν πρωτομάστο
ρας Τέχνης τολμηρών συζεύξεων λεκτικής μαγείας, σέ μιά άντίδρομη εικόνων πνιγμονή στό  
μεθύσι πυρετικής μουσικής.

Εκείνο πού κυρίως διακρίνει τόν στίχο του, είναι ή διαύγεια πού Αντλείται άπ ’ τήν 
καθαρότητα τής λέξης. Ό  Ά ν. ’Εμπειρικός καλοστέργιωνε τήν εμπνευση στό πάντρεμα 
τής πρόσχαρης δημοτικής καί τής πάντοτε κυριολεκτούσας καθαρεύουσας, γ ιά  νά ξεπη- 
δήσει ή άρμονία σαφήνεια διαχυμένη σ ’ εναν κρεμασμένον, στήν άγωνία τού όνείρου, ο
ρίζοντα.

Παθιασμένος δπως ήταν μέ τό ειδικό γλωσσικό βάρος τής καθαρεύουσας, πού όνομα- 
τίζοντας τά πράγματα Αγκαλιάζει καί τό μυστικό τους περιεχόμενο, έφτασε νά χαρακτη
ρίσει τήν δημοτική «άντεθνική γλώσσα», μέ συνέπεια, Υσως, νά παραξηγηθεΐ ό έκλεκτισμός 
του καί ή λατρεία πρός τό τέλειο. ’Έ τσι έξηγεΐται, γιατί αύτός ό πηγαίος δημιουργός, δέν 
άναγνωρίστηκε, δσο ταίριαζε, άπ ’ τούς συγχρόνους του, καίτοι ύπήρξε ταγός ένός πνευ
ματικού κινήματος μέ άνανεωτικές προθέσεις, καταξιωμένες μάλιστα στού ταλέντου του 
τήν μεγαλοσύνη. Μά σάν ή δράση μπορέσει νά διαπεράσει άκέραια τό νεφέλωμα τής σύγ
χυσης, ξεκρίνει πώς δταν ή εμπνευση τό Απαιτούσε, έφτανε μέ σιγουριά στήν ξαστεράδα 
μιάς άπλόχερης νεοελληνικής:

« . . .  .γιομάτα σφύζουν τά βυζιά 
' και στέκουν όρθιες οί ρώγες!»

γιά νά ξυπνήσει ό ρυθμός καί ό λόγος δημοτικό τραγούδι. Καί μάλιστα έρωτικό, γιατί, 
δσο λίγοι, γνώριζε περίτεχνα νά γονιμοποιέ? μέ σπόρο πνευματικό καί αίσθησιακή γραφή, 
εναν άνθηρό ερωτισμό.

Ό  χρόνος θά ύψώσει τήν φήμη τού ’Αν. ’Εμπειρικού, μελωδία τών κατοπινών καιρών. 
"Αλλωστε, τριζοβολεί μέσα μας τό μεγάλο μήνυμα, άφού ή ρωμαλέα του εμπνευση διαθλα- 
ται «όργωτής» τού πόνου μας:

’Ά  τ« καημένα τα χελιδόνια 
Τήκονται αδίκοις μέσ’ στόν ηλιο 
Σέ μια φοτιά που ανάψανε μέ ηοΰμι

• Οί τυμβωρύχοι.

ΝΙΚΟΣ Α. ΤΕΝΤΑΣ
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ΧΡΗ ΣΤΟ Σ ΛΕΒΑΝΤΑΣ

τΗταν ενας μήνας πριν μάς φύγη γιά πάντα. Κυριακή δώδεκα τοΰ Όχτώβρη. Μόλις εί
χα γυρίσει άπό τά Γιάννινα καί μαζί μέ τά χαιρετήματα τοΰ κόμιζα καί τότυπωμένο σέ φυλ
λάδιο δοκίμιο τοΰ κ. ’Λοσένη Γεροντικοΰ μέ τόν τίτλο «Νέας σαφήνειας εγκόσμιον».

Τράβηξα στό φιλόξενο διαμέρισμα τής πλατείας τοΰ Πασαλιμανιοΰ πού άπό τή βεράντα 
άγνάντευε τή θάλασσα. Ait ή τή ζοοδότοα καί καταλύτρα πού μας τήν παρουσίασε ανάγλυφα 
στά δυό καλλίτερα εργα του: «Πορεία κόντρα στόν τυφώνα» καί «Θύελλα στό Μπέϋ Μπίσκι;». 
Μέ υποδέχτηκε μέ τήν παροιμιιόδη καλοσύνη του καί είχε άνυπομονησία νά μάθη νέα άπό τά 
Γιάννινα, άπό τόν κύκλο τής «Ήπειρο>τικής. Εστίας». "Υστερα ή κουβέντα στράφηκε στήν 
'Ισπανία που είχα πάει πιό πριν και εμεινα καμμιά δεκαριά μέρες.

Είχε ταξιδέψει κι’ έκεΐνος στή χιόρα τοΰ Δόν Κιχίότη, έδώ καί δέκα χρόνια καί οί εντυ
πώσεις του ήταν ζωηρές, νωπές σάν χτεσινές.

Είχε ετοιμάσει καί βιβλίο μάλιστα άλ'έκδοτο άκόμα, μέ τίτλο «"Ενας Φοδελιανός στό Το
λέδο». Ό  πατέρας τον, καθώς μοΰ ελεγε, ήταν συμπατριώτης τοΰ μεγάλου Δομήνικου Θεοτο- 
κόποΐ'λου, πού είχε πάρει τά μάτια του άπό τήν Κρήτη, γιά νά οιζοιση στήν παληά ποωτεύ- 
ονσα τής 'Ισπανίας.

Ή  εφημερίδα πού δούλευε τόν είχε στείλει γιά ρεπορτάζ στή Ρωσία, στά Βαλκάνια καί 
σ’ άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

—  Πού νά τό φανταζόμουν, πού λέτε, πώς έγώ ενα φτο>χό καί ταλαιπωρημένο παιδάκι 
θ’ άξιωνόμουν νά ίδώ τόσα μεγάλα καί θαυμαστά στή ζωή καί νά κοιμηθώ μάλιστα σέ βασι
λικό παλάτι! (Τοΰ Βόριδα τής Βουλγαρίας).

Κι ελεγε, ελεγε δίχως ν’ άποσταίνη. Κι’ έγώ βέβαια δέ χόρταινα ν’ άκούο) τά τόσα πολ
λά κι ένδιαφέροντα. . ι

Είπε γιά τό Νιρβάνα, τόν Πορφύρα, τό Βουτυρά, τό Χατζάρα, τό Μελά. Εκείνη τή βρα- 
δυά μάλιστα ακόυσα άπό τά χείλη του γιά πριότη μου φορά, οτι ό ^πορφύρας» τοΰ Σολομού 
είναι ό καρχαρίας!

Τό ρολόι εδειξε δέκα τό βράδυ κι ούτε καταλάβαμε πώς είχε περάσει μέ τήν κουβέντα ο
λόκληρο τετράωρο! Σάν ετοιμάστηκα νά φύγο> μέ σταμάτησε. «Μιά στιγμή παρακαλώ νά σάς 
δώσω τό τελευταίο μου βιβλίο!» Κι άπό τή Βιβλιοθήκη εβγαλε ενα αντίτυπο τοΰ φρεσκοτυπω- 
μένου «θύελλα στό Μπέϋ Μπίσκι». Έγραψε μιά θερμή άφιέρωση καί προσφέροντάς μου είπε: 
«θά περιμένω ν’ ακούσω τις εντυπιόσεις σας!»

Ποιός νά μοΰ τδλεγε πώς δέ θά πρόφταινα;
Γιατί εκείνη στάθηκε ή στερνή μας συνάντηση.

ΒΑΣΙΛΗ Σ Ε. ΤΣΙΑΤΗΣ

ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ
Δ η μ ο σ θ έ ν η  Κ ό κ κ ι ν ο ι ; :  «Η

Π ΕΔΙΑΔΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΦΡΑ», διηγή
ματα, ’Αθήνα 1975

"Ο ταν ή άνάσα τής μνήμης καυτεθύνει 
τήν έσωτερική δράση ένός άφηγήματος, 
πού Απλώνεται μέ τής ψυχής τόν δρασκε- 
λισμό άπό χρόνο σέ τόπο, Από χρώμα σέ 
ιδέα, άπό μουσική σέ λόγο, τότε πυκνοΰ- 
ται ή πρώτη έντύπωση, καί πασχίζοντας 
ν’ άνταμώσει τό γενεσιουργό γεγονός, δια- 
θλάται αυτόματα πνευματική ευφορία, γιά

νά ξεπηδήσει άπ ’ τόν κρυφοδιπλωμένο μύ
θο ολοζώντανη ή μαγεία τής Τέχνης, νέα 
αισθητική μορφή μέ ποιητική πληρότητα. 
Καί άνατρέπει έναν ολόκληρο κόσμο, αυ
τός ό πυρετός τής λέξης που παγιδεύει 
στήν εικόνα τό κρυσταλλωμένο όνειρο, γιά 
νά έξουσιάσει τήν ηθική μας υπόσταση.

Μεθυσμένη άπόναν άκρατο συναισθημα
τισμό καί τήν οδύνη Αδικαίωτου Αγώνα, 
ή μνήμη έρμηνεύει τόν ίσκιο τών γεγονό
των γιά νά συνθέσει επεισόδια πού βοη
θούν στήν συγκεκρινομενοποίηση τοΰ μύ
θου, όπου ή έξωτερική δράση άκινητοπο<- 
εΐται, γιά νά γίνει, τελικά, με μιά κατα-



νυκτική αύθυποβολή, αυθεντική θεώρηση τό 
προσωπικό βίωμα. 'Έ τσι ό Αναγνώστης 
συμπορεύεται μέ τόν δημιουργό, μέχρι το 
τέλος, χωρίς αντιφατικές αποκλίσεις. Ή 
μοιραία προσαρμογή, όφείλεται στόν κυ
μάτισμά τοΰ ποιητικού όνείρου πάνω στά 
δρώμενα. Μιά μυστική ένέργεια διαποτί
ζει τά κείμενα, ώστε μαγνήτης τών ένο- 
τήτων νά γίνεται ή ταύτιση τοΰ συγγρα
φέα καϊ τοΰ αναγνώστη σ ’ ενα άδιαπέρα- 
στο έγώ, γυρμένο μέ προσευχητική ταπει
νότητα στό ματωμένο άπ ’ τό νυστέρι τής 
κρίσης προσκεφάλι τής συγκίνησης.

Είναι ή Ιερή στιγμή πού ή ψυχή μετα
λαβαίνει τό ουσιαστικό. Τόν πυρήνα τής 
θείας άλήθειας.

Μοναδικό, ίσως, κατόρθωμα, χωρίς τά 
σύνεργα τής βαρυφορτωμένης μαστορικής 
τής πέτρας καί τής λάσπης! Καί είναι 
πρωτοφανέρωτο, στή χώρα μας, μέ δικαιω
μένη, άπ ' άρχής, τήν προσδοκία, όχι τής 
οποίας άναγνώρισης, άλλα ένός πρωτοπο
ριακού λογοτεχνικού κινήματος. Σήμανε, 
λοιπόν, μέ τήν πρωτοτυπία τοΰ λογοτέχνη, 
ό ορθρος'τής καινούριας τού διηγήματος 
έκφρασης.. Καί είναι πασίχαρο άποτέλε- 
σμα μιάς άγωνιστικής πορείας στους δαι- 
δαλώδεις τής τέχνης άτραπούς, άφοΰ φώς 
γαληνό σηματοδοτεί πλέον τόν εντεχνο λό
γο, γιά νά μπορέσει νά έπιζήσει στή σύγ
χυση τής τυποποιημένης εικόνας, μέ τήν 
λυρική έξαρση τοΰ καθάριου πνεύματος καί 
τήν τέλεια τοΰ βάθους αισθητική.

Κάτι, δηλαδή, πού στέκει ορόσημο στά 
γράμματά μας.

Στήν «Πεδιάδα μέ τήν τέφρα» ό έμψυ
χος κόσμος άπόρριξε τό χοϊκό βάρος μοι- 
ρολόγι στους ψιθύρους των λουλουδιών. Ή
ψυχή μεταρσιοΰται φλόγα θεότητας, ένώ 
/ \ / * ή διαχρονική πεμπτουσία της μεταπίπτει
αιώρηση στήν έρημιά τών άτόμων, γιά νά 
άστράψει φοίνικας ή λύτρωση άπ ’ τήν ά- 
παντοχή. "Ετσι ό διάλογος τών ήρώων εΐ
ναι ή φωνή τής άνθρώπινης υπόστασης 
πού δέν εχασε τής άλήθειας τήν όραση. 
Μπορεί ολοκάθαρα νά ξεκρίνει την αύ
ξηση τής πελατείας τού διαβόλου, σάν ή 
’Εκκλησία τής ’Αγάπης έπευλογεί τά ό
πλα, δπως τά σκορπισμένα, άπ ’ τήν γρα- 
νιτένια γροθιά τής μονοκομματικής έξου- 
σίας, ιερά τών άγωνιστών οράματα, στήν
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ματωμένη άκρη ένός χαμένου μύθου.
Εΐναι τών άνθρώπων οί σκέψεις πού έ

γιναν σύννεφα καί φτάνουν στή γή πυρω
μένο δάκρυ αύτογνωσίας.

Σ ’ ενα σύντομο κριτικό σημείωμα, είναι 
άδύνατο νά έκφραστεΐ ή τέχνη πού καινο- 
τομεϊ μέ τόν οίστρο τής εμπνευσμένης δη
μιουργίας. Μονάχα ή κοινωνία μέ τά κεί
μενα άνασταίνει «άντίδωρο άμετρων ψυ
χών» τόν κομματιασμένο μύθο ολοκληρωμέ
νη πνευματική πανδαισία.

Καί βοηθά άποτελεσματικά ή μύηση πού 
έπιχειρεΐται, μέ κριτική όξυδέοκεια, στά  
προλεγόμενα τοΰ Γιώργου Οικονόμου.

Τά διηγήματα τής συλλογής «Ή  πεδιά
δα μέ τήν τέφρα» ηλεκτρίζουν την ψυχή 
καί άναπλάθουν μέ τό θεϊκό της ζυμάρι 
τής τεχνοκρατούμενης εποχής την εκφρα
στική έπιταγή, πού συνεπαίρνει μέ τή μα
γεία τοΰ άπόκοσμου στόν άπόηχο τής «δυ
νάμει» άναδιπλωμένης άνθρώπινης πράξης, 
καθώς ή μεταβγαλμένη άκεραιότητα Απο
καθαίρει τό περιττό γιά νά φλογίσει τό 
άνέγγιχτο μέ σφριγηλή άμεσότητα. Εΐναι, 
πράγματι, ό σταθμός τής σύγχρονης έλ- 
ληνικής άφηγηματικής γραφής, ά π ’ δπου 
ό ειρηνικός συναισθηματισμός, μέ τόν κρί
νο τής ποίησης, ξεκινά νά γονιμοοπιήσει 
τό μέλλον...

★

Μ ή τ σ ο υ  Κ α σ ό λ α :  «ΔΕΛΤΙΟ
ΚΑΙΡΟΥ», ποιήματα, ‘Αθήνα 1973

Κάποτε οί ποιητές εΐναι έξόριστοι. 
Δηλαδή τί κάποτε; Πάντα.
Πάντα στό  κέντρο τής καρδιάς 
τού κόσμου.

’Λκριί>ώς αυτή ή τραγική διαπίστωση 
προσδίδει στήν όραση τοΰ ποιητή τό προνο
μιακό δικαίωμα νά άτενίζη άπο ειδικό πρί
σμα τί; Ανθρώπινες πορείες γ ιά  τό ιδανικό 
τής... ίπιίίίωσης, ά((«Γ> ή επιστήμη έπισεί- 
n τρόπαιο τήν τρομάρα ένός πυρηνικού Α- 
φανισμοΰ. Λεν σταματά σέ μιά φιλε?εύθε- 
ρη θεώρηση ή ποιητική Τοΰ Μ. Κ. εμπνειι- 
στ|, γιατί πέρα άπό τήν επισήμανση τής 
γενικής καταστροφής, φερνει τό όνειρο κον-



τά στην κοινωνική προ;>τοπορία για νά αμ
βλύνει τόν πόνο τοϋ μαχόμενου γιά αξιο
πρέπεια καί δικαιοσύνη δημοκρατικού λα
ού. Γιατί σ ’ εναν τόπο, σαν τόν δικό μας, 
οπού κοντά στην ανθρώπινη καταξίωση τής 
’ Ομορφιάς περισσεύουν οι Εφιάλτες «ό α
γώνας είναι Μινώταυρος καί τρώει τούς ψυ
χωμένους», ό ποιητής αγγίξει θρήνο τήν πε- 
ρηφάνεια στο σταύρωμα, απ’ τήν λευτεριά, 
των ίδιων των πιστών της αφού ή επανά
σταση κάθε μέρα αφοπλίζεται, μέ συνέπεια 
νά μένει έσχατη ελπίδα τό γενικό ξεσήκω- 
μα, νεκρών καί ζωντανών, καί κυρίως των 
πρώτων πού μάς χάρισαν, κατά τόν εθνικό 
ποιητή, τήν λευτεριά, μιά καί τά «δοκάρια 
τής πατρίδας είναι άπό κόκκαλα». Πέρα απ’ 
τόν ανθρώπινο πόνο ό στίχος τοΰ Μήτσοί’ 
Κασόλα είναι, πιο πολύ, σωστή βίωση τής 
ελληνικής πραγματικότητας. Βέβαια, ή ά
πιστη εντύπωση φυλακίζεται, κάποτε, στά 
πλαίσια τής σκοπιμότητας. Μά ό'χι μέ τρό
πο καταθλιπτικό. 'Η  ανθρωπιά καί τό ασί
γαστο γιά τήν ελευθερία πάθος, λυγίζοίΎ 
τό πλέγμα τής γραμμής καί ισώνουν σε κοι
νή συνισταμένη τούς αγώνες τής λαϊκής ψυ
χής. Κατόρθωμα άξιο ενός φιλελεύθερα α
νεξάρτητου εργάτη τοϋ πνεύματος, πού ή 
ψυχή του φλογίζει ή δημιουργική ελληνικό
τητα.

’Ακόμη ή ποίηση τοΰ Μ. Κασ., λυρική 
καί λιτή, ξεπερνά τήν γοητεία τοΰ εντε- 
χνου λόγου καί γίνεται προφητεία. 9Ά ν  ό 
κόσμος επαυσε νά διαβάζει τούς ποιητές, 
δεν είναι γιατί κάθε μέρα ξεφυτρώνουν ε
κεί πού τό πνεύμα δεν σπέρνει, αλλά γιατί 
οι ίδιοι έπαυσαν νά τόν μελετούν. Έ τήν πε
ρίπτωσή μας, ομως, ή αγωνία ολόκληρου 
τοΰ κόσμοι;, τής πατρίδας οι καημοί καί τοΰ 
άποδιωγμένου ανθρ(όπου ή κατρακύλα, δέ
νονται ήχος γοερός, πού μπορεί, στον συγ
κλονισμό του, νά συνεφέρει:

Αυτός πού κατρακυλά στο χάος
Φωνάζει τ 5 δνομά μας!

γιά νά κερδίσει, δηλαδή, τήν χαμένη ψυχή 
του αναγνώστη. Καί σ ’ δλα υπάρχει ούσία, 
διαύγεια, πληρότητα. Μάλιστα όταν ή απα
λότητα μιάς μεθυστικής μουσικής ξεγυμνώ
νει ερωτικά τόν στίχο, τότε ό μεστωμένος 
λόγος, μέ τήν καθαρότητα τής λέξης καί
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τών εικόνων τήν κρυσταλλ(ομένη μαγεία, α
ποκτά οίκουμενικότητα:

Ή γης γιά  νά σταθεί θέλει πιστούς.
Ή  θ άλασσα  ερωτευμένους.

Τό «Δελτίον Καιρού» δεν είναι πρόγνω
ση», ούτε καί πρόρρηση μυστική, βγαλμέ- 
νη άπό ιδεολογικά νεφελώματα. Είναι, κυ
ρίως, ό λόγος πού ντύνει δλους τούς ελεύ
θερους, μέ τόν ήλιο τοΰ δίκαιου αγώνα.

★

Κ ώ σ τ α  Σ τ ε ρ γ ι ό π ο υ λ ο υ :  
«ΕΚΛΕΙΨΗ», ποιήματα, Αθήνα 1974

Οταν μέ τόν «Κίνδυνο» συνειδητοποιή
σαμε δτι ό καθάριος ποιητικός τόνος γ ί 
νεται πνοή έλευθερίας, άψου ταυτίζει τήν 
πεμπτουσία της μέ τήν ευθύνη,

—  ό πιο μεγάλος κίνδυνος νά έντα-
(φιαστεΐς

χωρίς νά βρής ποτέ τό φως —  
ή έμπνευση τοϋ Κ. Στεργιόπουλου, μέ βά
ση τήν αναζήτηση τής αλήθειας σ το  αιώ
νιο παρών, δχι μόνο συμμετέχει στην πο
ρεία του ΛαοΟ που έχασε τόν ιστορικό του 
προσανατολισμό, άλλα μέ τόν πόνο τής 
χαμένης ομορφιάς, άγγίζει  τήν σπίθα  τής 
επανάστασης,  στον άφορισμό:

—  Μέ τά  λόγια  τό κακό δέν ξορκί
ζ ε τ α ι  —

ακριβώς επειδή δέν γλυτώνει κανείς τόσο 
βολικά α π ’ τόν ϊσιαο του!

Μάλιστα, δσο  πιο δυνατό είναι τό επί
καιρο τσάκισμα  του φρονήματος, τόσο  πιο 
δύσκολη γίνεται ή έκτόπιση τής ψυχής α π ’ 
τή μαγεία του ονείρου, πού άνασταίνει 
τόν πηγαίο ρυθμό τραγούδι ελπίδας, ό
ταν δλοι οί ζωντανοί, γύρω μας, γίνονται 
φυτά καί ζώα.

Δίκαια ό Μοντεσκιέ, μέ φωτεινότητα π ο 
λιτικής σκέψης, επισημαίνει τόν φόβο σαν 
τήν πιο βασική αρχή μιάς δεσποτικής ε
ξουσίας. Γιατί, δταν κανείς παγιδευτεί 
στον τρόμο, ή σωτηρία  μετατοπίζεται στην 
προσδοκία  τής αλλαγής, αν, φυσικά, δέν



φυγαδευτεί άπ ’ τήν καθημερινή συναλλα
γή ή Αξιοπρέπεια.

Ή « ’Έκλειψη», συνταριασμένη μέ γρή
γορη συνείδηση και λυρικό συμβολισμό, 
συνεπαίρνει καί φρονηματίζει, γιατί ή κα
θαρότητα τής εικόνας μετουσιώνεται σέ 
λεκτική επιγραμματική πύκνωση διδαχής.

Μουσική πνευματικότητα και άρμονική 
συμμετρία στή μετάπλαση του Ελλογου εί- 
κονισμού, συνθέτουν τήν Αρτιότητα τής 
ποιητικής τού δημιουργοί) έκφρασης. Και 
τό σπουδαιότερο: δέν έπισημαίνεται τό 
στίγμα τής τυραννίας μέ τήν ήχηρότητα 
τών συνθημάτων, μά μέ μιά οικουμενική 
θεώρηση τής μοίρας μας, άφου στήν έρ- 
μηνεία τής πράξης, μπορούμε νά ξεκρί
νουμε τήν προδοσία της, στήν προγραφή 
τών ιδεών γιά τήν άξία  του Ανθρώπου.

Μέ τήν « ’Έκλειψη», ό καθηγητής κ. Κ. 
Στεργ., μετέτρεψε τόν άντιστασιακό παλ
μό, άπό εντύπωση σκοπιμοτήτων, σέ λόγο. 
Και είναι, νομίζουμε, σέ πονηρούς και φλύ
αρους καιρούς, ή πιό θετική προσφορά τής 
Τέχνης του, στά  γράμματά μας.

★

Γ ι ά ν ν η  Α .  Σ α κ ε λ λ ί ω ν ο ς :  
«ΒΕΝΙΑΜΙΝ 0  ΔΕΣΠ ΟΤΗ Σ ΤΟΥ 
21», Κοζάνη 1975

τή σεμνότητα πού διακρίνει τούς πρα
γματικούς πνευματικούς εργάτες, αποφεύ
γει ό άξι«ς iflTooiofiig^c Γ .Σ .,  τον χαρα
κτηρισμό τής εργασίας του, σάν ιστορικής 
πραγματείας. *0 Μητροπολίτης, ομως, Σερ
βίων και Κοζάνης κ. Διονύσιος, που τόσο 
φωτεινά. προλογίζει το κείμενο, μέ σαφή- 
vfiu κριτικόν λόγου σκιαγραφεί τά μετά τό 
21 γεγονότα, γιά νά διασαλπίσει την Αλή
θεια εθνικό εγερτήριο στόν Αφορισμό: «οτι 
μετά τό 1831 ό πολιτικός και δημόσιος Γ>ίος 
μ/ις θεμελιώνεται εξιο άπ’ τήν παράδοση 
τοΰ ’Έθνους μας και Ακόμη πώς «η μελέτη 
τοϋ Γ. ϊ .  άποσκοπεϊ όχι είς τήν μετάδοσιν 
γνώσεως Ηηράς, άλλά εχει στόχους εύρν- 
τέρονς: τήν οίκείωσίν μας μέ τάς πηγάς τοΰ 
εθνικοί» μας βίου».

Λικαιοϊνει τήν εύστοχη παρατήρηση τού 
Ποιμενάρχη ή απλή ανάγνωση τοΰ εισαγω
γικού σημπ«>ματος του συγγραφέα, υπου, εύ
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τυχισμένα συναντιίται ή οξύνοια τοΰ κριτι
κού και ή αποστολή τού ιστορικού. Μά καί 
ή όλη Ανάπτυξη τοΰ θέματος, εδραιωμένη 
στά υφιστάμενα στοιχεία, δέν ώραιολογεΐ 
γιά νά στήσει μιά μυθιστορηματική βιογρα- 
q ία. Παραμένει βαθύτατα προσηλωμένος 
στό γεγονός, καί ιστορώντας τόν βίο τού 
«Δεσπότη τοΰ 21» Βενιαμίν, άνασταίνει πε
ρίτεχνα ολόκληρη τήν μεστή δραματικότη- 
τας εποχή του.

Ή  Κοζάνη ξεπήδησε άπ’ τόν μικρό οικι
σμό τών Ήπειρωτών τής Κόστιανης, τόν 
14ον αιώνα. Κατά τόν 15ον αιώνα, μέσα 
στή δίνη τής δονλείας, αναπτύσσεται Αξιό
λογη πνευματική κίνηση, άνθισμα τής θείας 
τού ελληνισμού δύναμης. Παρ’ όλη τή γό
ν ιμ η  φυλετική δραστηριότητα ύπήρξαν στι
γμές μεγίστης κρισιμότητας, πού ή ισχύ τοΰ 
δυνάστη παρ’ ολίγο νά σνντρίψει ό,τι ή αυ
τοάμυνα μεγαλούργησε στις Απόμακρες ε
πάλξεις τοΰ Βυζαντίου.

Σέ μιά δύσκολη γιά τό ’Έθνος περίοδο, 
ε δράσε ό Επίσκοπος Βενιαμίν, πού γεννή
θηκε στήν Θεσσαλονίκη στά 1771 Από γο
νείς Αγραφιώτες. Στά  1815 χειροτονείται 
Επίσκοπος Σερβίων καί Κοζάνης, σ’ ενα, 
δηλαδή, Απ’ τά μικρά, άλλά ζωντανά κέν
τρα τής ελληνικής Αναγέννησης κατά τόν 
ΙΗον αίώνα. Γρήγορα μΐ'ήθηκε στή Φιλική 
Εταιρεία, γιά νά βοηθήσει εμμεσα τόν Α
γώνα, Αφού ή πληΟυσμιακή σύνθεση τής πε
ριοχής δέν έπέτρεπε τήν δράση ένός τοπι
κού επαναστατικού κινήματος. Πιό θετική 
είναι ή προσφορά του γιά τήν συγκράτηση 
των έλλήνων κατοίκων στήν γή των πατέ- 
ρο»ν, μέ τή δημιουργία εργο>ν εύποιίας καί 
τήν λειτουργία Σχολείοιν καί Βιβλιοθηκών. 
Χάρη στό θάρρος, τήν διαίσθηση καί τήν 
πίστη τον, Αλλά καί τούς πολιτικούς ελι
γμούς μιας έμφυτης διπλωματικότητας, ά- 
ναδείχτηκε άξιος ηγέτης, Αφού τήν Αγωνι
στική του ψυχή κοσμούσε ύψίστη Αρετή, ή 
ποοαίρεση τής Ουσίας.

’Έτσι, λοιπόν, καθώς ιστορείται ή προ
σωπικότητα τού Βενιαμίν, ή ερευνητική δια
πραγμάτευση ξεπερνά τά όρια μιας ένημε- 
οοιτκιής βιογράφησης, γιά νά καλύψει μέ 
τήν επιβαλλόμενη πληρότητα τις Απαιτήσεις 
μιας πραγματείας, μέ ειδική προσφορά: τήν 
υπεύθυνη κοινωνία μέ τό aiomo τής φυλής 
φώς.
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★
Π α ν .  θ ε ο δ ώ ρ ο υ :  «Η ΕΠΙΔΡΑ

Σ ΙΣ  ΤΗΣ ΤΗ ΛΕΟΡΑΣΕΩΣ ΕΠΙ ΤΩΝ 
ΕΦΗΒΩΝ>, Ί « ά « Ί » σ  1975

Μια δε!γμστο)_ογική ερευνά, όταν γίνε
ται μέ τή» άπαιτούμενη σοβαρότητα καί 
μέ yvt<r; της έ~ι μέρους μάζας πού επι
λέγεται ν' ά~Γθθατθεί σ ’ ενα καλά μελετη
μένο ερωτηματολόγιο, εΐναι μιά θετική 
—ροσοορά  ~ράς τό εύρύτερο κοινωνικό σύν
ολο, όταν, μάλιστα, σημαδεύει καίρια ενα 
βασικό τής έ-τοχής μας πρόβλημα. σπυς 
είναι ή έλληνική τηλεόραση.

Καί προσημαίνουμε τό «έλληνική», για
τί ο! γενικοί, γιά τήν τηλεόραση, άφορι- 
σμοί τού μελ-ετητή, μάς βρίσκουν ένάντι- 
ους. Μιά arr)i| έμτειρία τό πώς λειτουργεί 
τό «μαγικό κοντΐ» σ '  άλλες χώρες, καπι
ταλιστικές, δημοκρατικές ή σοσιαλιστικές, 
καταδείχνει ότι, όχι μονάχα δέν αιχμαλώ
τιζε! τότ άντιι^τορο θεατή, άλλ' άττί&ετα 
τόν βοηθά νά κάνει κτήμα του ό,τι ττιό 
άληθινο μπορεί να δώσει ή -προγραμματι
σμένη τοΰ σι^ρΰτον δράση.

’"Ο σο γιά τήν δική μας τηλοψία, ή δια- 
■τί στάχτη ότι είναι ένα έπικίνδυνο αναισθη
τικό τοΰ πνεύματος, είναι ενα καλοστερ- 
γιωμένο «κατηγορώ», γ ιατί, σ ’ όλα της, 
σχεδόν, τά  —ρογράμματα, εξοβελίζεται ή 
ελληνικότητα, άροΰ τελικά κατισχύει ή ξε
νομανία καί ό μιμητισμός.

Ή  έρευνα τοϋ Π. θ . έγινε στήν Γ ' καί 
Δ '  τάξη τοΰ Β ' Γυμ*·ασίου θηλέων Ίωαν- 
νίνων. Παρά τό γεγονός, ότι τό «κοινό» 
πού διαλεχτηκε μάς βάζει σέ περίσκεφ*! 
γ ιά  τήν άντικειμενικότητα τού αποτελέ
σμ ατος, ή δισοοι νόμενη, όμως,, ειλικρίνεια 
σέ  δυο  φλέγοντα έρυτήματσ, ο τ ο ς  τής 
βελτίωσης τών προγραμμάτων καί τής ε
πίδρασης <ττή μελέτη, μάς οδηγεί σέ όχι 
ευχάριστες σκέψεις.

Βέβαια ή εικόνα επηρεάζει περισσότερο 
<as6 τό Σχολείο και τήν 'Εκκλησία» ό
ταν πάσχει ή λειτουργικότητά τους, δέν 
άντικαθιστά, όμως, ττοτέ τό βιβλίο τής 
γνώσης. Τό ξεκρίνουμε δά στά  διάφορα 
«κόμικς» πού κυκλοφορούν. Ά πλούστστσ 
γίνεται εύφρόσννη κατανάλωση χρόνου, με
τά  τόν όποιο κάματο. 'Αρκά τό πρόγραμ
μα τής τηλοφίσς νά μετατρέπεται σε όρ
γανο παιδείας, καί όχι νά στηρίζεται στά  
δεκανίκια τής διατήρησης γιά νά έξυπη- 
οετήση τά συμφέροντα τής αγοράς μέ τό* 
έχμαυλισμό τού καταναλωτή.

Μέ ούτό τό «έλλαδικό» ειδικό τρϊσρα 
θεώρησης, ή ερευνά τοΰ θ .  Π., ενέχει με
γάλη διδακτική αξία. Φτάνει νά τήν -προ
σέξουν οί άρμόδιοι, μά περισσότερο οί 
γονείς, πού πρέπει νά έγκύφουν κάποτε 
στά  προβλήματα τών παιδιών τους.

"Ακόμη επισημαίνουμε τήν αξιοσύνη τοΰ 
συγγραφέα στήν ανάλυση τών δεδομένων 
καί τήν όρθή, στϊ ςπερισσότερες περιπτώ
σεις, σνναγωγή συμπερασμάτων. "Εκανε 
μιά καθαρή δουλειά, πού τήν επένδυσε μέ 
λογοτεχνική χάρη.

Και είναι άξιος συγχαρητηρίων ό Σεβα- 
σμιώτατος Μητροπολίτης κ. θεόκλητος, 
τοΰ  μέ δική του αρωγή δημοσιεύτηκε ή έ
ρευνα, γιά νά φωτιστεί τό κοινό πάνω σ ’ ε
να επίκαιρο πρόβλημα, πού συσκοτίζει 
τόν προορισμό μας. -

★

Φ ο ί β ο υ  Δ  έ λ  φ η : «ΕΛΙΚΩΝ ΙΑ
ΣΥΜΦΩΝΙΑ», ποιήματα, ’Αθήνα 1973

Ώ  γής ιερή. 
άς είσαι ευλογημένη 
πού μάς γέννησες 
μάς χάρισες
τούτο τό πανάρχαιο σουραύλι
στό  πρώτο άνεμοβρόχι
πού μάς πότισες μ’ ασκούς τόν ήλιο

'Ο ι«ν  ή γοητεία απλώνεται λε-
ζιιζτ» 6oojji έ.τ τό iebe^r i w  Θγογ. Μ β η  >
ίτχήγ χαφ,τερή τον πβ»ητή V̂ TTi - τότε ό ή
λιο» ({ί.ογίΐη τήν μήτβκ τή : γής γι« νά 
λεντερώοει με μό(κα χρώματα τήν uronzn



τής ίΐωής ομορφιά. \Λρκεί υ ποιητής να εί
ναι δημιουργός μ*·. όραση θεία, για να ξε 
κρίνει στό ολόγιομο φεγγάρι τό αληθινή 
τραγούδι της αθανασίας. *Ιερή στιγμή! Φώς 
αστραποβολεί ο Λόγος και πλαταίνει 6 ή
λιος Έλικιόνια την ψυχή. “Ετσι ό Φοίβος 
Λελφης, καταχτά τόν χώρο καί τόν χρόνο 
μρ μούσα ελληνική, γιά νά σπιθοβολήσει 
τό πνεύμα του σπέρμα ελλογης γονιμότη
τα; στήν παρΟενικότητα τής ιδέας, ώστε, 
με τήν ανάσα τοΰ κόσμου, μουσική, στόν 
αυλό του, νά κυλήσει ή αρμονία. Μιά λυρι
κή σύνθεση ίίπου ή εικόνα λαμπαδιάζεται 
στό χρώμα τής ελληνικής φύσης, γιά νά 
κρατήσπ στό χορό τών στοιχειών, άπό μα
κό τς λεύκες μνήμες, που φανεροινονται μέ 
τό κκλάρισμα τής ΈλικοΥνιας πηγής.

Λόγο; καθάριος, φωτεινός, λυρικός, με
θυσμένος άπό αγνότητα νεραϊδομουσικής:

Έκεϊ ψηλά μ’ άποκαλύφθηκες 
ήχος και μοίρα μου ττικρή.
Σ ’ ώρες που γεννήθηκε άπ ’ το χάος 
ό κόσμος, τ ’ άρχέγονο τραγούδι

Κίναι ή λυρική μοΰσα τον Φοίβου Αέλφη, 
που ριζωμένη στήν 'Απολλώνια γοητεία, κα
τεβαίνει ό λόγος θριάμβου, γιά νά λουλου
δίσει τήν κουρσεμενη εποχή μας.

★

Μ ά κ η Τ ζ ι λ ι ά ν ο υ: «ΕΜΠΕΙΡΙ
Ε Σ», ποιήματα, Νέα Ύόρκη 1975

"Ενας ριμόπτυχος χείμαρρος δέν είναι 
γνώρισμα τού μετανάστη ποιητή, που πλά
θει στου πνεύματος τήν άξιάδα τήν λέξη 
μουσικό σύμβολο, γιατί δέν ζεί τό ρεύμα 
άλλαγής στήν πάτρια λογοτεχνική γραφή. 
Είναι κάτι πιο ουσιαστικό: ξεγέλασμα 
τοΰ σύγχρονου παιχνιδιού τής τέχνης, πού 
δσο κι άν δεσμεύεται ή όχι άπό σχολές, 
είναι δημιουργική μονάχα σάν είναι άλη- 
0ινή. Καί οί « ’Εμπειρίες» τού Μάκη Τζι- 
λιάνου, περικλείουν ολοζώντανο τόν όμό- 
λεκτο γιά τήν ποίηση άφορισμό του Ρίλκε.

Σονέτα, ιδιότυπα, είναι τά καλύτερα 
ττοιήματα τής συλλογής. 'Ο άπαιτητικός 
λόγος άγκαλιάζει μέ γνήσια λυρικότητα 
τό πρόβλημα τών έλληνοαμερικανών πού

συγχέουν στόν ένάριθμο ρυθμό τής παρα
γωγής τήν φυλετική τους ταυτότητα, τήν 
άπορία τού νέγρου πού δέν βρίσκει στόν 
χριστιανισμό μήτε εναν μαΟρο άγγελο, μά 
καί τό δικό μας άδελφοκτόνο ξεκλήρισμα 
στό έμπορείο τών διεθνών σκοπιμοτήτων.

Δέν είναι μονάχα οί νοτισμένες άπό π ί
κρα έμπειρίες τής ξενιτιάς, γιατί παράλ
ληλα ψηλαφεΐται ό πυρετός τού άνθρώπου 
στήν έναγώνια τής ύπάρξεως καταξίωση:

...Καί οταν σέ πείσουν πώς Οά ξανα-
(γεννηθείς

γιά κάποιον θάνατο θά σέ παρασκευά
ζ ο υ ν !

"Ετσι μάς μένει έλπίδα ή διψασμένη 
γιά άγάπη κραυγή τής μάνας, σάν οί πό
νοι της ξυπνάνε ολόκληρο λαό, <£φού ό Θε
ός στένεψε άτροφικά καί συμπλέει μέ τό 
άνάπηρο έγώ μας. Ή  μάνα καί ό λόγος 
τής ζωής, τού έ'ρωτα, δηλαδή, τό  τραγού
δι, πού πηγάζει ζηλευτή όμορφιά σέ κάθε 
στίχο του ποιητή, γίνεται τό σύμβολο τής 
ειρηνικής έπιβίωσης. ΓΓ αύτό ή λέξη έλ- 
πιδοστολίζεται καί κυλά ροδόσταμο στήν 
άνταρτοπέρατη, σήμερα, τεχνοκορφή.

Οί « ’Εμπειρίες» είναι μιά γόνιμη προσ
φορά στά  γράμματά μας, γιατί ντύνε» τήν 
σύγχρονη ιδέα μέ τό πλουμιστό τής πα
ράδοσης νυφικό, πού είναι πάντα αξιο σάν 
περνά άπ ’ τό κεντίδι έμπνευσμένου δημι
ουργού.

★
*· %/· ■**

Π α ύ λ ο υ  Π.  Β ρ έ λ λ η :  «Σ  I ΔΕ
ΡΑ, ΠΕΤΡΕΣ ΚΑΙ ΛΟ ΥΛΟ ΥΔΙΑ», 
ποιήματα, Γιάννενα 1975

...βρεγμένο βράχο (
άπό τά δάκρυα τής μοναξιάς, 
κι έκεί μνήμα τής μνήμης 
μένει ή νοσταλγία μου.

"Οταν τά σίδερα καί οί πέτρες πνίξουν 
τά λουλουδια, δεν μένει άλλο στόν προίίλη- 
ματιζόμενο γιά τήν εγκιβίοτισμενη στόν τε- 
•/νοκρατικό λαίίυρινΟο ψυχή, παρά τό δά
κρυ τής μοναξιάς, που κυλά ποτάμι στόν 
ήχο τής γαλάζιας συμψιονίας τοΰ όνείρου.



Τ ό τ ε  ό χρόνος μετράει μέ Α στέρια τήν σ ιω 
πή τοΰ ήλιου, γ ιά  νά  γονιμοποιήσει τήν ε
ρημιά τοΰ άνθρώ που  μέ τ ή ;  ποίησης τήν 
ομορφιά.

*· Τ''· < τ * » '  /  «Ετσι ο εμπνευσμένος /.ογος γίνεται η 
μ εταλα6ιά  τή ς ελπίδας. Ό  πολυτάλαντος 
δημιουργός Π . Β ρέλλης, σιμώνει στή  μορ- 
<ίή τώ ν  π ρ α γ μ ά τω ν  τήν Α νάσα έντονης υ
π αρξιακ ή ς Α γωνίας —  μένει, δηλαδή , ένας 
ποιητής στήν γλυπτική και στή  ζ ω γ ρ α 
φική —  και αποκαλύπτεται μύστης τοΰ  λό
γου . μέ σύγχρονη διάσταστι σ τό  πλησία
σ μ α  τοΰ  ίίντος, άγον στήν νυχή τοΰ  συναν
θ ρώ π ου  μεταγγίζει θαλπ ωρή  τήν Α ξία τοΰ 
αιωνίου. Ό  πόνος άπ ’ τ ά  κοιμητήρια τή ς 
μνήμης σπάζει τήν φαινομενική τοΰ κατε
στημένου  Ισορροπ ία  καί ελευθερώνει τό  ό 
νειρό νά πλαγιάσει σ τ ά  χ ρ ώ μ α τα  τή ς πλη- 
γο>μένης ελευθερίας, Ιδέα  θριάμβου.

Σ τίχ ο ι μέ πυκνότητα εικόνων πού Ανα
πνέουν μέ τ ώ ν  χ ρ ω μ ά τω ν  τή ν  μουσική τό  
μυστικό τώ ν  λ έ ξε ω ν :

Τις σάρκες σκέπασε 
λευκό σεντόνι 
καί οί ψυχές 
yivav περιστέρια.
’Ακούστηκαν φωνές...
Γ εννήθηκε 
ένας άνθρωπος!

Τ ό  Γδιο ^αναγεννιέται άν θ ρ ω π ος όποιος 
βαπ τιστει στόν  λόγο  τοΰ  ποιητή Π . Β ρ . 
Κ αί χαίρεται, άκόμη, ό Α ναγνώ στης τήν 
π ρωτοτυπ ία  σ τό  τύπ ωμ α όγοετ, Atfov οί 
μ εμ βράνες κρατοΰν τοΰ χεριοΰ του  τήν πο
ρεία  απ ά νω  σ τό  χ αρτί, γιά  νά  γίνει, έτσι, 
ευαίσθητο μέσο πληρέστερης επικοινωνίας 
καί κ ατανόηση ς, σχεδόν . έ ξ  επαφ ής.

★

’ Α  λ έ κ ο υ Δ α φ ν ο μ ί λ η :  «ΠΑΥ
ΛΟ Σ Μ ΕΛΑΣ», λιμπρέττο, Θεσσαλο
νίκη 1975

Ο ι ή ρ ω ες  δέν  πεθαίνουν, π άντα  ζοΰν 
τ ; ν θάνατο , μέ θάνατο νικοΰν.

Ή  γραφή τής ^Οπερας, δέν εΤναι στα 
τική τοΰ λόγου ισορροπία.

Ή  κίνηση τής δράσης μέ τής ’ Ιδέας τήν
Ανάταση, μετουσιώνει τόν στίχο σέ μου-

' * « / « · ·  ̂σικη, για να πηγάσει άπ τη σννυψανση
τέχνη μιά ηχητική Αρμονία. "Ετσι, δέν εί
ναι μπορετό νά κριθεΐ μιά όπερα, 4 
πράξεων, χωρίς ταυτόχρονα νά μήν Ακου
στεί καί ή δουλειά ένός προικισμένου κσι 
διεθνώς γνωστού συνθέτη, τοΰ κ. Νίκου Ά - 
στρινίδη, πού έγραψε, καθώς τονίζεται 
σ τά  ττρο λεγάμενα, μιά έμπνευσμένη μουσι
κή, μέ βάση τήν δημοτική μας παράδοση.

Άρκούμαστε, λοιπόν, στόν λόγο.

Προνομιακό χρέος τών Μακεδόνων είναι 
ή Απότιση τιμής σ ’ ήρωες σάν τόν ήπει- 
ρωτολεβέντη Παύλο Μελά, πού ξύπνησε μέ 
τήν έσχατη πνοή του, άρμητικό άγέρι τών 
σκλάβων τή θέληση, γιά λεύτερη έθνική 
ζωή. Καί ήταν διπλό τό χτύπημα: κατά 
μακραίωνα δυνάστη καί κατά γείτονα, πού 
πριν βρεί κι αυτός τή δική του λευτεριά, 
άποζητοΰσε ν’ άκουμπήσει τ ’ όνειρο, πού 
μάτωνε στους βάλτους, στις ελληνικές πε
διάδες καί θάλασσες.

Πλάι ,σέ Αξιωματικούς σάν τόν Μελά, 
Αγωνίστηκε περήφανα όλος ό πληθυσμός 
τής Μακεδονίας, γιά νά ξεσκεπάσει τήν 
καιροσκοπική μυθολογία μέ τήν ιστορική 
πράξη.

Και πετυχαίνει ό ’Αλ. Δαψν., μέσα απ ’ 
τή συνειδησιακή πάλη τών Αδελφών τού 
μύθου του, τήν συμβολή τής Ακουμπισμέ
νης σέ μπράτσα πατριωτικής έξαρσης ’Ορ
θοδοξίας, τήν Αγωνία τού ομώνυμου πρω
ταγωνιστή πού ξεχύνεται τόνος έλληνικός 
στήν έπιθυμία του «Τ ’ όνομα νά δοξάσω 
τό προγονικό» νά δώσει τήν τραγικότητα 
τών στιγμών καί νά μετατρέψει τήν δρα
ματική πάλη σέ ενθουσιαστικό παιάνα ε
θνικού μεγαλείου.

Λυρικός ποιητής ό Α. Δ ., Ανασταίνει μέ 
στέρεο λόγο καί μέ μιά βαθειά ψυχολογι
κή διείσδυση ένα έλπιδοφόρο μήνυμα, μέ 
τό μοιρολόγημα. Ακριβώς τού πόνου. Εί
ναι τό τραγούδι τής φυλής πού δημιουρ
γεί καί έξαγνίζει.

Διαφωτιστικά τά κείμενα τών κ.κ. Τά
κη Γκοσιόπουλου καί Γ. Μέγα, γιά τήν ά
ξια  τοΰ έργου καί τήν σημασία τής έκδο
σης Απ’ τήν «Μουσική Ε ταιρεία Βορ. Ε λ
λάδος».



★

Ε ι) α γ y . Ε . Π α π ο ν ι κ ο λ ό ο υ  
( B a y .  ψ ι ν ι ώ τ η ) : «ΜΟΡ
ΦΕΣ ΖΩΗΣ», ’ Ιωάννινα 1975

ϋεργιάνισμα τής ζωής, Απ’ τή γέννηση 
τοΰ ιίντος ίσα μέ τό θάνατο μέ τήν μεστό
τατα τοΰ έντεχνον λόγου, είναι τά κείμενα 
τοΰ κ. 13. Μ'., καρπός μιας ολόκληρης ζωής 
,στήν μελέτη τής ψυχής ν.αί τής άοετής τήν 
διδασκαλία.

Τό δρασκέλισμα σέ γεγονότα καί έθιμα, 
ή εμβάθυνση σέ κοινοτικές αλλαγές, ή ψυ
χογραφική είκόνιση τής μάζας καί τοΰ ά- 
τόμου μέ τήν ξέχορη χαρακτηρολογία, ή 
γεμάτη ευγένεια αναζήτηση τής Ανθρωπιάς
1 t I · /  W ί »απ τον τοπικό περίγυρο ως τις μακς>ινες 
τοΰ πόνου περιοχές, κι άκόμα τό άντάμω- 
μα τής ζεστασιάς τών ζωνταννών που δια
τηρούν ακέρια τήν πρώτη τής ύπαρξης α
γνότατα — παρήγορο σημάδι γιά τό ξέ- 
φτισμα τοΰ ανθρώπου! —  είναι τό μήνυμα 
τής απλότητας που όδηγεϊ, οχι στήν γνώ
ση, μά’ στήν σοιμα, άφοΰ στά πάντα κυ
ματίζει ή άγάπη μέ τήν άνάσα τοΰ δημι
ουργού.

Και επισημαίνουμε άκόμη οτι καί στά 
χρονογραφήματα καί στίς ήΟογραφίες υ
πάρχουν μοναδικές σελίδες άξιες γιά μιά 
απαιτητική π -ιδική λογοτεχνία, δπου τό 
ζευγάροιμα τοΰ μύθου καί τοΰ διδάγματος 
γίνονται μέ άπολαυστική δηκτικότητα, χω- 
οί;  νά τραυματίζεται ή εύθραυστη χειρο
νομία άπ’ τήν άποκρυπτογραφίκή ικανότητα 
τοΰ χειρομάντη. Γιατί ό λόγος τοΰ κ. Β/Ψ., 
ξεπερνά μέ δεξιότεχνη αξιοσύνη τό Α
νούσιο κοινωνικό κήρυγμα καί γέρνει στό 
οπτικό μας πεδίο λαγαρή τής πραγματικό
τητας εικόνα, ποίι άποζητά τήν χρι»ματική 
της άκεραίωση ατό φώς τής άγάπης.

★

Π α ν α γ ι ώ τ η  Μ π ο ύ ρ α :  «Λ Ο I-
ΜΙΚΗ», ποιήματα, ’Αθήνα 1973

Ή  μοίρα παίζει τήν ψυχή μας τρόπαιο 
στόν άγώνα τού σταυροφόρου, γιά νά λι
βανίσουμε σέ παρθένα καλοκαίρια τό μνη
μόσυνο τών έλπίδων.

Μιά υπαρξιακή κραυγή είναι ή «Λοιμι

κή» τοΰ Παναγιώτη Μπούρα κι ενα γιά τόν 
καθένα μοιρολόγι, τήν ώρα πού πάσχει μέ 
πόνο νά μετρήσει τό αίνιγμά του.

"Ο σο και άν τό αίμα ποτίζει τό δέντρο 
τής γνώσης, ό θερισμός τής άγωνίας εϊναι 
ή μόνη συγκομιδή:

Είπε ό Χριστός:
—  Λέν ξέρω τίποτα 

γιά τό ουράνιο τόξο 
καί τό θεό.
ΙίΓμαι ενας άπαίδευτος ξυλουργός" 
δμως στό πάνο» - κάτω δάχτυλό μου 
οί Μούσες τραγουδούν « ’Αλληλούια».

Πρέπει, λοιπόν, νά γυρίσουμε στήν πρώ
τη άπλότητα, γιά νά γεμίσει ή μοναξιά 
περιστέρια. Μιά ή όδός: τό τραγούδι τής 
άλήθειας. "Ο πως άκριβώς, είναι τά  ποιή
ματα τοΰ πρεβεζιάνου Παν. Μπ., πού στήν 
καθάρια τους άτμόσφαιρα, ή έμπνευση κι
νεί τήν ιδέα εικόνα προσηλυτισμού στό  τέ
λειο, καί ή λέξη άστραπογεννά τήν μαγεία 
τής όμορφιάς μιας άληθινής δημιουργίας.

★
Γ ι ά ν ν η  Κ α ρ α β ί δ α :  «ΜΕΡΕΣ

ΤΗΣ ΙΣ Τ Ο Ρ ΙΑ Σ  Μ Α Σ», ποιήματα, 
’Αθήνα 1975

...Δέν άκόνισαν τή σιωπή τους 
νά κάμουν τό σπαθί τής Λεφτεριάς 
μά τήν κομμάτιασαν 
σέ χειροκροτήματα.

Άπό τούς στίχους τοΰ Γιάννη Καραβίδα 
εκλύονται αισθήματα που ματοινουν. Γιατί 
τό κοκκίνισμα στό πουκάμισό μας δέν εΓ- 
ναι άπό πλάγιασμα σέ παπαρούνες, κάτι πού 
γίνεται μέ ακέρια συνείδηση σέ ώρα είρη- 
νοη.'όρα, μά άπό άγκαΟισμένο τραγούδι στό 
σφαλισμένο στόμα προδομένης γενιάς.

Εκείνη, λοιπόν, ή σκληρή εμπειρία τής 
σιωπής τοΰ τρόμου, δπου γιά νά άντλήσει 
κανείς γόητρο επρεπε νά γίνεται Έφιάλ- 
της ή νά κομματιάζει σέ χειροκροτήματα 
τήν άξιοπρέπειά του, περνά δονηστικά στή 
θύμηση τήν εγκληματική παθητική στάση 
ενός ναρκωμένου στήν ευημερία τής λεξη- 
μαγείας λαού, σέ στιγμή πού ή δποια αδρά
νεια ήταν συμμετοχή στόν βιασμό τοΰ πε
ριστεριού άπό τόν τοΰρκο καί τόν σοδομί
τη γκάγκστερ.



Μέσα στίς τότε σεισμικές προφητείες ξε
χώσαμε οτι δικό μας είναι ο,τι, πραγμα
τικά, άνήκει στόν καθένα. Καί μάς τό θυ
μίζει ό ποιητής τοΰ πόνου καί της αλήθειας.

Μέ απλότητα διδαχής, άπό εικόνες που 
μόνοι στήσαμε προσκύνημα τής ντροπής, ό 
ελεύθερος στίχος, μουσικά λικνιζόμενος, να
νουρίζει τό όνειρο τής πατρίδας γης:

Ζήτω ό Λαός 
ό -περιούσιος
ό Δημιουργός θεών καί ανθρώπων!

Και θά είναι δικαίωση τοΰ δράματος τοϋ 
ποιητή, αν ό σημερινός άνθρωπος άποτελέ- 
σει μονάδα ένός λαοΰ πού δημιουργεί. ’Αλ
λιώς ό στίχος δέν θά μπορέσει νά σφαλί
σει τήν Κερκόπορτα.

Ν ΙΚΟΣ Α. ΤΕΝΤΑΣ

★

Σ ά β β α  I .  Κ α ν τ α ρ τ ζ ή :  «ΝΙ
ΚΗ ΧΩ ΡΙΣ ΡΟΜΦΑΙΑ» (απομνημο
νεύματα), τόμος Α ',  Κατερίνη 1974

Χρονικό μιάς τραγωδίας, θά επρεπε νά 
ονομάσουμε τό εργο τοΰτο τοΰ Σ . Κανταρ
τζή, που εΤναι γραμμένο, δχι μονάχα μέ 
τά  στοιχεία καί τήν προσωπική μαρτυρία 
γιά τήν τραγική γενοκτονία τών έλλήνων 
τοΰ Πόντου, άλλά καί μέ τό ρΐγος άπ ’ τήν 
άγωνία καί τόν πόνο τοΰ ’ίδιου τοΰ συγ
γραφέα. Γιατί δέν πρόκιεται γιά μιά συσ
σώρευση γεγονότων η γιά μιά σύνθεση α
φηγηματικής ιστορίας χωρίς συμμετοχή 
καί χωρίς τήν αίσθηση τής άγωνίας. Τά 
γεγονότα καί τήν ατμόσφαιρα, μαζί μέ 
υπαρκτά πρόσωπα καί μνήμες ά π ’ τήν τρα 
γω δία  αύτή, που εχει τις διαστάσεις βι
βλικής συμφοράς, δίνονται στό  εργο του 
μέ βαθύτατο πόνο καί λιτότητα. Σ ’ εναν 
λόγο πού φέρει όλο τό βάρος ά π ’ την ο
δύνη καί τήν έπική καρτερία ένός λαού, 
πού συνυφαίνεται μέ την μοίρα τών Πον
τίων καί πού άγγίζει, πολλές φορές, τις 
άνοιχτές άκόμα πληγές κάτω ά π ’ τό φώς 
τής κριτικής καί τή- σκληρής μαρτυρίας,

ό συγγραφέας έδώ δέν γράφει μόνο ίστο
ρία. Προ παντός, άνασταίνει τήν άλήθεια 
μέσ’ άπ ’ τήν ’ίδια του τήν ψυχή καί, άκό
μα, χνωτίζει τό κείμενο μέ τήν ματωμένη 
άνάσα έκείνης τής άσύλληπτης πραγματι
κότητας, πού δέν μπορούν νά δώσουν δσοι 
δέν την εζησαν. Γ ι’ αύτό, τό βιβλίο τοΰ 
Σ.Κ . φέρνει στήν βιβλιογραφία πού άπο- 
θησαυρίζει τήν ίστορία καί τήν φυσιογνω
μία τοΰ Πόντου, μιά ευρύτερη δράση καί 
μιά πικρή γεύση άπ ’ την υπεύθυνη μαρ
τυρία τής προσωπικής έμπειρίας. Εΐναι ό 
’ίδιος ή ζώσα μορφή άπ ’ τήν τραγωδία αυ
τής τής γενοκτονίας, πού δέν θά πρέπει 
νά χαθεΐ μαζί μέ αύτούς πού τήν έ'φεραν, 
άντάμα μέ τήν πίστη καί τό νόστο, στήν 
πατρίδα μας. Καί πιστεύουμε πώς μονάχα 
μέ αύτήν τήν θέρμη, πού νοτίζει τό κεί
μενο καί πού κρατάει τις σκηνές άπειρα

» > '  f  ·\ \ y r  #χτες απ τον χρονο και τήν απόσταση, εί
ναι δυνατόν ό έλληνισμός τοΰ Πόντου καί 
ή μοίρα του νά γίνει μιά ζώσα πραγμα
τικότητα στήν σύγχρονη ζωή μας.

Αύτήν άκριβώς τήν μεγάλη προσφορά 
κάνει ό Σ άββας Κανταρτζής, παράλληλα 
μέ τήν χριστιανική παρρησία καί τόν α
στραφτερό λόγο τής άρθρογραφίας του, 
πάνω σέ θέματα κοινωνικής ηθικής καί ε
θνικής θέσης άπ ’ τήν εφημερίδα του «Νέα 
’Εποχή» στήν Κατερίνη. Ειδικώτερα, ή εισ
φορά του, μέ τό βιβλίο τοΰτο, πιάνει ενα 
ξεχωριστό χώρο στήν πεζογραφία καί στήν 
ίοτορία πού διασώζει αύτήν τήν χαμένη 
έλληνική πατρίδα καί τήν τραγωδία τών 
αδελφών πού ξερριζώθηκαν άπ ’ αύτήν. Ντο
κουμέντο καί χρονικό γιά τό όποιο θά πρέ
πει νά ντρέπεται ό εικοστός αιώνας. Ή 
γενοκτονία, μέ τόν πιό άνήκουστο τρόπο, 
πού έπιχειρήθηκε άπ ’ τις απάνθρωπες ορ
δές τών τούρκων, είναι μιά φοβερή πτώση 
πού, δυστυχώς, άγνοήθηκε άπ ’ τήν Εύρώ- 
πη. Νομίζουμε πώς εχει ξεχωριστή άξία. 
γιά τήν βιβλιογραφία μας, αύτή ή έργα
σία . Ειδικώτερα, οί πνευματικοί άνθρω
ποι, πού έρχονται άπ ’ τήν ίδια ίστορία 
μέ τόν συγγραφέα καί πού πασχίζουν γιά 
τήν διαφύλαξή της, έπιβάλλεται νά άξιο- 
ποιοΰν τά παρόμοια εργα.

☆

«ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ»



F e l i c c  M a s l r o i a n n i  : «ΤΕ
ΤΡΑΔΙΟ ΕΝΟΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ» 
(ποιήματα), ’Αθήνα 1975

Μιά ποίηση, χνωτισμένη άπ ’ τήν αύρα 
καί πασπαλισμένη άπ ’ τήν γύρη ένός λυ
ρικού οίστρου, φέρει οτά  σύγχρονα 
ματά  μας ό F. Μ ., πού έρχεται άπ* τήν Κ α 
λαβρία τής Ιτ α λ ία ς  μέ τήν 'Ε λλάδα  μεσα  
οτήν αναπνοή καί πτις φλέβες του. ’ Λ κομα, 
ένανΟρωπίζοντας τις ποιητικές υπομνήσεις 
άπ ’ τήν κλασσική αρχαιότητα, εκλύοντας τήν 
άκτινοβολία καί τήν διαχρονική ω ρα ιότη τα  
άπ ’ τήν τωρινή όμορη ιά καί τήν φυλαγμέ
νη ευαισθησία στά  (πώματα άπ’ τήν τρυ φ ε
ρήν ηλικία, διαποτίξει τις εικόνες τώ ν  στί
χων του μέ τήν ήρεμη αναπόληση που δί
νει m o  λόγο του κάποια γοητεία χωρίς θό
ρυβο. ‘Έ τσ ι , ό λυρικό; αυτός ποιητής, πού 
έχει οχ» μόνο κ ατα γω γή , άλλά καί πνοή 
έλληνική, εισέρχεται στήν δική μας ποίη
ση ώ ;  κάτι τό φυσικό, πού είναι άπ ’ τό  ί
διο χώ μα κι άπ ’ τήν ίδια ευαισθησία τής 
κ αθ αρή ; λυρική; κράσης στήν λογοτεχνία 
μας. Γι’ αύτό, στις εικόνες καί στήν άτμό- 
σφ αιρα  πού κυριαρχούν στους στίχους του, 
είναι διαχυμένη έκείνη ή μελωδία πού βγαί
νει άπ ’ τήν άχλΰ τοϋ ελληνικού τοπίου, ένώ 
ένας βαθύς άνΟρο’>πινος πόνος, μέ προέκτα
ση ω ς  τήν ηιλοσοη ία τής έκφρασης τή ς ζ ω 
ής στήν φυσική αρμονία, άφήνει όνοιχτοΰς 
τούς ορίζοντες γιά  μιά γνήσια λυρική ποίη
ση, πού άναζητάει ό σύγχρονος άνθρωπος, 
έ ξω  άπ ’ τις άκροΟασίες καί τις εγκεφαλι
κές κατασκευές, γιά ν ’ άνταμώσει ξα ν ά  τις 
ρίζες του. Κι αύτή ή άναγω γή  στήν απλό
τητα καί στήν όμορηιά  τής φυσικής κ ατα
βολής, κρατάει τόν ποιητή στήν λιτότητα, 
μα κρ ιά  άπ ’ τόν βερμπαλισμό καί τήν ήχη- 
ρότητα τώ ν  /.έξεω ν , έτσι που μπορεί νά 
είναι ένας γλνκόηχος τραγουδιστή ς, τις πε
ρισσότερες ώ ρες  μοναχικός καί φ ιλόσοφ ος, 
πού ζωγραφ ίζει, συνθέτει καί ονειρεύεται 
μέ τις εικόνες καί τήν αίσθηση άπ ’ τήν 
γεύση καί τήν όραση  τή ς ζω ή ς.

”Αν άγγιζα, Ε λλάδα, τις άκτές σου  
δέν θά ’ταν πιά μέ κείνο τό παλιό ο-

(νειρο
νά φέρω σέ σένα ενα σημάδι

τής καταγωγής μου, 
έ'να κομμάτι άπό άμφορέα

OS χωρικοί έχουνε στή φωνή τους 
τό φεγγάρι τοΰ τελευταίου καλοκαι

ρ ιο ύ .

☆

Σ α ρ ά ν τ ο υ  Π α υ λ έ α :  «ΠΟΙΗ
ΤΙΚΑ ΘΕΩΡΗΜΑΤΑ» (ποιήματα),
Θεσσαλονίκη 1975

Ή ποίηση τοΰ Σαράντου Παυλέα, πού 
εχει τήν πνοή μιάς βιβλικής όμιλίας σ ’ έ
ναν άσκητικό άναχωρητισμό πάνω άπό τόν 
μεταφυσικό χώρο τής έσώτερης ζωής, ξε
χωρίζει καί πιάνει ενα δικό της τόπο στά  
σύγχρονα γράμματά μας. ΓΓ αυτό, θά 
χρειάζονταν οπωσδήποτε μιά ευρύτερη με
λέτη, γιά νά άξιολογηθει πιό έκτεταμένα. 
Γιατί, δέν είναι μονάχα ό μονόλογος καί 
ή φιλοσοφική ένατένιση, πέρ’ ά π ’ τήν αί
σθηση καί τήν δράση τής καθημερινότητας, 
-πού τήν χαρακτηρίζει ώς έκφραση υπαρξι
ακής άγωνίας. "Εχει πάντα τόν λυρικό 
ψαλμό, πού ξεφεύγει ά π ’ τήν συνάντηση 
μέ τήν φυσική πραγματικότητα καί κινεί
ται, μ’ εναν κουβεντιαστό λόγο φιλοσοφι
κής έγκαρτέρησης άνάμεσα άπό άφηρημέ- 
νες άποστάσεις καί Απομακρυσμένες σκη
νογραφίες, γιά νά κρατηθεί, μαζί μέ τό 
βάρος τών λέξεων, στό  πεδίο τοΰ ψυχισμού 
καί τής άναφοράς τής έσωτερικής ζωής. 
Καί τό τελευταίο τοΰτο βιβλίο τοΰ Σ . Π., 
είναι τής ίδιας μορφής κι εχει πάντα τό 
ίδιο ισοδύναμο βάρος. Πρόκειται περισσό
τερο γιά ποίηση πού προσφέρεται νά δια
βαστεί, σέ ώρες προσωπικής θεώρησης 
τοΰ κόσμου καί τής υπόστασής του πάνω 
σέ τούτο τόν πλανήτη. Και, μέσα στήν 
πεζογραφική διεύρυνση τής μορφής, ή ευ
γένεια καί ή γοητεία πού κρατούν οί ει
κόνες, οί λέξεις καί τά σύμβολα, παίρνει 
κόποια διάσταση πού δέν τήν συναντάμε, 
παρά στά  βιβλικά κείμενα.

☆



Β ι β λ ι ο θ ή κ η ς  Γ ε ν ι κ ώ ν  ’Α ρ 
χ ε ί ω ν  τ ο ύ  Κ ρ ά τ ο υ ς :  «Ει
σαγ ωγή  - ’Επιμέλεια - Εύρετήριον: 
Κων/νου Άθαν. Διαμαντή: «ΤΑ  ΠΕ
ΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ Α Ρ 
ΧΕΙΩΝ ΤΟΥ Κ Ρ Α Τ Ο Υ Σ » ,  τόμοι Δεύ
τερος και Τρίτος, Αθήνα, 1973 καί 
1974

'Ο  μόχθος καί ό χρόνος, πού χρειάσθηκαν 
νά γίνουν αυτά τά δνό ογκώδη βιβλία (γύ
ρο  στις 2.000 σελίδες), έκτος απ’ τον ε
πιστημονικό οπλισμό καί την άπαραίτητην 
οικείωση με τις χιλιάδες τών γραπτών μαρ
τυριών καί τών Ιστορικών στοιχεάυν γενι- 
κοΥτερα, προϋποθέτουν την αφοσίωση, τό 
πάθος και την ανάλωση τοΰ ερευνητή, μα
ζί με την 'ικανότητα, φυσικά τοΰ συγγρα
φέα για νά τά άξιοποιήσει. Πράγματα, δη
λαδή. πού δύσκολα μπορούν νά συνυπάρ
χουν καί πού, πιο δύσκολα ίσος, νά μην 
καταβάλουν αυτόν πού τά εχει, ώστε νά 
φτάνει νά καλύπτει τις προθέσεις του. Τέ
τοια περίπτωση υπάρχει με τον Κων. Δια- 
μάντη, τόν Λ)ντή τών Γενικών ’Αρχείων 
τοΰ Κράτους, πού εχει κάμει υπόθεση ζωής 
αύτό τό πράγματι επίπονο εργο, γιά την 
καταγραφή, την ερευνά, την ταξινόμηση, 
την εύρετηρίαση και την αξιοποίηση αυτών 
τών εθνικών θησαυρών τής νεαντερης ιστο
ρίας μας.

Γι’ αύτό, Οά πρέπει νά αναγνωρίσουμε, 
όχι μονάχα τό μέγεθος, αλλά καί την άξια 
τής προσφοράς του, ώς Ιστορικού καί ώς 
ιστοριοδίφη ,ώς συγγραφέα με προσφορά 
πολύτιμη καί ανεκτίμητη στήν ελληνική βι
βλιογραφία. Καί αποτελεί ευτύχημα, πού ό 
Κ. Δ., επί τόσα χρόνια, σύνδεσε τή ζωή καί 
τήν δραστηριότητά του με τον χώρο καί τά 
ντοκουμέντα τών Γενικών Αρχείων τοΰ 
Κράτους, έτσι πού Λ'ά γνωρίζει τά πρόσω
πα καί τά γεγονότα τής ιστορίας, πράγμα 
πού τόν κάνει νά συμμετέχει, με ύπεύθυνη 
γνώμη καί μ’ ενα εύρύτατο πεδίο επιστημο
νικής επισκόπησης, τόσο στήν εργασία τού
τη, όσο καί στις μεμονωμένες μελέτες του, 
πού δίνει πάντα πρόθυμα, κάθε φορά πού 
θά τοΰ ζητηθεί. Πρόκειται γιά εναν άθλο 
πού αξίζει τήν αναγνώριση κα ίτόν έπαινο.

☆

ν Ν Α Λ Λ Α Α Α /  «ΗΠΕΙ ΡΩΤΙΚΗ Ε Σ Τ ΙΑ »

Σ π ό ρ ο υ  Κ ό κ κ ι ν η :  «Π I Κ Ρ Ο
ΠΟΤΗΡΙ» (ποιήματα ),  Αθήνα 1974

Μιά ποίηση, πού κρατάει τήν γοητεία απ’ 
τήν ήρεμη μέθη τής βιβλικής έκτασης στήν 
ώρα τής προσευχής καί πού ό λυρικός λό
γος, σ ’ εναν χώρο ενατένισης καί πικρής 
γεύσης, παίρνει τό βάρος τής υπαρξιακής 
παραδοχής, είναι ή παρουσία τούτη τοΰ Σπύ- 
ρου Ινοκκίνη στήν σύγχρονη έκφραση τής 
εποχής μας. Άποκαθαρμένος απ’ τόν ίλιγ
γο τής ακροβασίας καί διαποτισμένος από 
τήν ατμόσφαιρα τής εσώτερης αναχώρησης 
γιά μιά ενδοθεν πορεία, ό ποιητής διευρύνει 
τήν έκταση τής έννοιας τών εικόνων μέ τήν 
μουσικήν άχλύ τών λέξεων. Καί δίνει στους 
στίχους του κάποιο αφανές ρεΰμα, μιά ποι
ητική διάστρωση φιλοσοφικής αποτίμησης, 
πού ενέχει τήν άπεφθη εκείνη ψυχική α
γαλλίαση πού ενσταλάζουν οΐ -ψαλμοί.

Οταν ή καλή πλησίον μου- σκοτεινή 
(καί ανήλιος σκιά

του θανάτου

Καριός νά σε φιλήσω αγάπη μου 
καιρός του 6αλείν λίθους ανάμεσα 

(στ ις  χιλιάδες 
τρεμουλιαστά βλέφαρα.

Πόσο σκληρές είναι αυτές οί μέρες 
σκόρπια πουλιά που μάς προσμένουν 

(απ ό  κλαδί
σέ κλαδί.

Μέ αύτόν τόν λυρικό αναβαθμό, ό Σ . Κ., 
πού εχει εισφέρει στήν ποίηση τοΰ καιρού 
μας μιά εύαισθησία κι εναν ώριμο λόγο 
ένανθρίόπισης τής φυσικής · ομορφιάς, κα
τορθώνει νά δέσει τήν σΐ'γκίνηση μέ τήν 
πνευματικήν υπόσταση, προσφέροντας μιά 
πλούσια αίσθηση κι εναν χριστιανικόν ορί
ζοντα γιά τόν άσθμαίνοντα άνθρωπο.

☆
Γ ι ά ν ν η  ’ Α ν δ ρ ι κ ό π ο υ λ ο υ :  

«ΥΜ ΝΟΣ ΣΤΗ Θ Α Λ Α Σ Σ Α »  καί «ΩΔΗ 
ΣΤΗ ΣΕΛΗΝΗ» (ποιήματα)

Ό  Γιάννης ’Ανδρικόπουλος, πού μάχε
ται πάντα ακούραστος στις  επάλξεις τής



«ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΣΤΙΛ.·

πνευματικής επαρχίας καί πού είναι πάν
τα άγαπητός άνάμεσα στούς πνευματικούς 
άνθρώπους, είναι ενας ποιητής μέ όραση 
καί ευαισθησία πού διευρύνει τήν προσω
πική αίσθηση γιά τόν σύγχρονον άνθρω
πο. "Ετσι, ή φύση και οί άνθρωποι παίρ
νουν μιά διάσταση ένόρασης σ ’ έ'ναν χώ
ρο καλλιτεχνικής ευφορίας, γιά νά γίνουν 
ποιητικό άμάλγαμα. Ζεΐ και αίσθάνεται 
χωρ'ις άνασχέσεις καί χωρίς τό καταλυτι- 

’ κό βάρος ά π ’ τήν άλλοτρίωση τού τεχνι
κού έπους που εφερεν ό αιώνας μας. Για
τί, ό Γ. Α. είναι μιά κράση λυρικής κατα
βολής μέ άνανεούμενη ζωτικότητα πού 'έ
χει πάντα τήν πρώτη όρμή γιά τήν άλή- 
θεια καί γιά τήν όμορφιά. Γι’ αύτό, ή δύ
ναμη τής βιωμένης συγκίνησης παραμένει 
στόν λόγο του, ώς διαχυμένη άτμόσφαιρα, 
και οινει τήν έκσταση και το ποιητικον Ο
ραμα πού γιομίζει τό λόγο του μέ τήν 
μουσική καί τίς εικόνες μιάς έπικής πνο
ής. Καί οί δυό συνθέσεις («"Υμνος στή 
θάλασσα» καί « ’Ωδή στή σελήνη») ξεχω
ρίζουν τά προσόντα και τήν άξια αύτής 
τής πόίσης Είναι δυό άσματα λυρικής έ
ξαρσης μέ πυρετό καί όμορφιά, άγγίζουν 
τόν κατοπτρισμό άπονα δνειρο, πού γίνε
ται λόγος μέ μουσική σκηνογραφία.

Υδάτινο, γλνκό λίκνο των όνείρων, 
άλμνρή γεύση άπό δάκονα χαράς.

’Αξεδίψαστη βραδννή <7>ρα τής Οαλάσ-
(σης

Δ. ΚΟΚΚΙΝΟΣ

☆

Β ο ύ λ α ς  Δ α μ ι α ν ά κ ο υ :  «Μ ΟI-
ΡΟΛΟΓΙΑ» (ποιήματα), 'Αθήνα 1974

*Π Μάνη είναι ή γή τής Αντρειοσύνης 
καί τοΰ μοιρολογιού. Συνεχίζοντας τήν πα
ράδοση τής Ιδιαίτερης πατρίδας της ή Βου- 
λα Λαμιανάκου συγκέντρωσε σ’ εναν τόμο 
περί τά δεκαπέντε τραγούδια - μοιρολυγια 
της, ποΰ είναι γραμμένα γιά Αγαπημένα 
της πρόσωπα πού έφυγαν άπό τούτη τή 
lot'i τά τελευταία χρόνια. Μέ υποβλητικούς

λυρικούς τόνους, σάν άλλη μοιρολογητρα 
τής Μάνης, ή ποιήτρια θρηνεί τόν χαμό αν
θρώπων οικείων της, άλλά και άνΟρο'ιπων 
τών Γραμμάτοιν, ποΰ φεύγοντας άφησαν 
πίσω τους ενα δυσαναπλήρωτο κενό, ίίπιος 
είναι ό Γιώργος Φτέρης κι ό Μάρκος Λυ
γερής. Ό  πόνος γιά τόν χαμό τής μάνας, 
που τραγούδησαν πολλοί ποιητές διαφόοιον 
εποχών, μετουσιώνεται στους στοίχους τής 
Βούλας Δαμιανάκου σέ λυρικόν θρήνο:

Μά μίσεψες, μανούλα μου, 
χωρίς ποτέ ν’ άξιωθεΐ 
τό σπίτι μου νά βλοηθεΐ 
άπό τήν άγια  σου μορφή.

Ό  θρήνος γιά τόν ποιητή Μάρκο Αύγέρη 
παίρνει τίς διαστάσεις και τόν τόνο δημοτι
κού τραγουδιού:

Μά γώ δέν κλαίω τόν ποιητή μέ τίς 
(«Φωνές τής Νύχτας», 

ούδέ κλαίω τόν στοχαστή πού ύπέρο- 
■ (χα στοχάστη,

μόν’ κλαίω τόν άγωνιστή πού λευτε-
(ριά δέν είδε.

☆

Β α σ ί λ η  Ρ ώ τ α :  «...ΠΑΡΑ ΠΡΟ-
ΣΤΑΤΑΣ ΝΑΧΩΜΕΝ» (ποιήματα), 
’Αθήνα 1974 ·

Ό  Βασίλης Ρώτας δέν επαψε, έπί πε
νήντα χρόνια τώρα, άπό τότε, πού παρου
σιάστηκε στήν πνευματική ζωή τού τόπου 
μας, νά δίνη κάθε τόσο κι ενα έργο του 
γεμάτο ζωντάνια καί ποίηση. Καί δέν ά 
φησε κανένα είδος τοΰ λόγου άκαλλιέργη- 
το, ό σεβαστός αύτός πρεσβύτης, πού μέ
χρι τά βαθιά γεράματά του δουλεύει άκα- 
ταπόνητα. Ποίηση πεζογραφία, κριτική με
λέτη, θέατρο, καί, πάνω ά π ’ δλα, οί άρι- 
στουργηματικές μεταφράσεις του έργων 
τού Σαίξπηρ, καταξιώνουν τόν μόχθο του 
τόν πνευματικό. Πέρυσι εβγαλε, καί σ ί 
γουρα δέν θά είναι καί τό πιό πρόσφατο, 
Ενα βιβλίο του, ποιητική συλλογή, μέ τί
τλο τόν γνωστό στίχο τής ώδής τοϋ Κάλ- 
6ου. Τά περισσότερα ποιήματα της συλ



λογής είναι γραμμένα κατά τής τυραννί
ας. "Αλλοι οί τύραννοι τής πατρίδας μας 
τήν έποχή τοΰ Κάλβου, άλλοι οί τωρινοί.
O C * '  < % » Xι τύραννοι και οι καιροί μπορεί να αλ- 
λαξαν, ή τυραννία δμως γιά πολλούς λα-

χ # r « l 'c  '  > 'r > /ους μενει παντα η ιοια, το ιοιο αναίσχυν
τη Οί έθνικές περιπέτειες τοΰ τόπου μας 
κοι ή πατριδοκαπηλεία έρμηνεύονται στό 
παρακάτω χαρακτηριστικό έξάστιχο, μέ 
τήν ιδιότυπη γραφή του:

Λ πώς αλλάξανε οί καιροί 
Λ τί πομπές δέν είδαμε άπό τότες! 
Τούς άντρες παρασταίνουνε οί δειλοί 
τούς ήρωες οί χαφιέδες και οί προδό-

(τες.
Τή φουστανέλλα τοΰ ευζωνου τήν τίμια 
τή φοοοϋν πουλημένοι και θρασίμια.

Κραυγή άγανακτήσεως γιά τήν καπη
λεία τής πατρίδας καί γιά  τήν ξενοκρα
τία , μέ όποιαδήποτε μορφή παρουσιάζε
ται αύτή, είναι ή ποίηση τοΰ Ρώτα. 'Ο 
ποιητής πονάει τόν κατακαημένο αύτόν 
τόπο καί στιγματίζει, μέ μιά φανερά λε
πτή ειρωνεία, τά δεινά πού συσσώρευσεν 
ή ξένη «π ροστασία » στήν Ε λλάδα  και τήν 
συναλλαγή τών «διευκολύνσεων».

ΠΑΝΟΣ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ

☆

Τ ά κ η  ’ Α κ ρ ί τ α :  «Ο  ΦΟΙΤΗΤΗΣ
ΛΟΥΚΑΣ Α Υ Δ Η Σ » (θεατρικό)

Ί Ι  γνωριμία μου μέ τόν Τάκη ’Ακρίτα 
γίνηπκε μέ τό βιβλίο του «Φλογισμένοι ου
ρανοί» γιά τό όποιο γράφτηκε ενα σημείω
μά μου στό περιοδικό «Σμύρνα» (τεΰχ· 
39/71). Λίγο Αργότερα, ήρθε ό «Φοιτητής 
Λουκάς Λύδής», μιά κωμωδία μέ πρόσωπα 
δλα φοιτητές. Τό θέατρο είν’ ενα ξεχωρι
στό είδος τοΰ πεζοΰ λόγου, που θέλει τέ
χνη καί τεχνική γιά νά γραφτεί. Δέν είν’ ό
μοιος ό πεζός λόγος μέ τό θεατρικό λόγο. 
’Ό χι μόνο ώς πρός τήν ουσία άλλά κι ώς 
προς τή μορφή, κι άς είναι καί τούτος πεζός 
λόγος. Ό  Τ. ’Ακρίτας δέν προσέχει τούτη 
τή διαφορά. Γ ι ’ αύτό κι ό θεατρικός του λό
γος, άπό μοναχός του, δέν επιβάλλεται στόν 
άναγνιόστη. Θα χρειαστεί ν’ αναζητήσει τή 
συγκίνηση μόνο στό μύθο, στήν έννοια κεί

νων πού διαβάζει. Δέν υποψιάζεται ό συγ
γραφέας δτι ό διάλογος μπορεί νά είναι ό 
σκελετός τοΰ θεατρικού έργου, άλλά δεν 
είναι θέατρο κάθε διάλογος.

J 4 J  »  I  1 V  , «ι / * t.Απ αυτη την άποψη, λεω πως ο συγ
γραφέας δέ μας δίνει αδρά συγκροτημένο 
θεατρικό λόγο —  άν και τό εργο είναι θεα
τρικό. Τιόρα ή κωμωδία του είναι καλά στη
μένη; Πάλι θά πώ δτι σάν Ανάγνωσμα εί
ναι άρτιο έννοιολογικά, άν θέλετε, θεατρι
κό εργο, δμως, γιά νά ίδοΰμε άν στέκεται 
στή σκηνή, πρέπει ν’ άνέβει, νά παιχτεί. 
’Άλλο πράμα στή σκηνή τό θεατρικό εργο. 
Αύτή τό ζωντανεύει, τό προβάλλει ή τό έ- 
πιβάλλει ή τό έξαφανίζει. νΕχει τά στοιχεία 
«'Ο φοιτητής Λουκάς Αύδής» γιά νά επι
βληθεί πάνω στή σκηνή; Αύτό είναι τό πρό
βλημα! Γιατί καθώς τόν διάβασα μονορού
φι, δέν κατάφερα ν’ «άλλεγκράριο» κάπως, 
δπως θάπρεπε διαβάζοντας μιά κωμωδία. Δέ 
λέω νά...ξεκαρδιστώ στά γέλια. Μά, επιτέ
λους, νά βρω κάπου ζυμωμένο μέσα στ’ άλ
λα στοιχεία τοΰ λόγου καί τό κωμικό. Λίγη 

‘ κωμική νότα προσπαθεί νά δώσει στό εργο 
ό φοιτητής ’Ατσίδας, μά καταντάει τό ρόλο 
του γκροτέσκο, μπουφόνικο στά πιό πολλά 
σημεία του. Ιδίως έκεί μέ τόν καθηγητή 
Ψαλλιδάκια, παρακολουθούμε απίθανους δια 
Ξιφισμούς, ποιό δέν έχουν τίποτα τό κωμι
κό, μ’ άπλώς είναι αστείοι. Κ ’ υπάρχει μιά 
διαφορά άνάμεσα άστείου καί κιομικοΰ.

Μ ’ άλλα λόγια, άπ’ τήν κωμωδία τοΰ Τ. 
’Ακρίτα, λείπει ή θεατρικότητα καί τό κύ
ριο χαραχτηοιστικό της, τό κωμικό στοιχείο. 
Μόνο ηθοποιοί προικισμένοι μέ πολύ ταλέν
το, θά μπορούσανε νά τήν διδάξουν στή 
σκηνή καί νά τήν ζωντανέψουν κάπως. Ού 
παντός πλεϊν ές Κόρινθον! Δέν είν’ εύκολο 
νά γράψει καθένας θεατρικό λόγο —  καί 
μάλιστα κωμωδία πετυχημένη, πού καμιά 
φορά είναι πιό δύσκολη άπ’ τήν τραγωδία 
καί τό δράμα.

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΖΑΔΕΣ

☆
Β α σ ί λ η  Φ α ν ί τ σ ι ο υ  : «ΠΡΟ-

ΝΟΜΙΑΙ ΤΟΥ ΖΑΓΟΡΙΟΥ ϊ , Άθηνα

"Οπως κάθε χρόνο, ετσι καί φέτος, κα
τά τήν έποχή τοΰ παζαριού τών Γιαννίνων
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ό κ. Β α σ . Ψανίτσιος εδωκε τό «π α ρώ ν» μέ 
τή δημοσίευση ένός Ακόμα κομματιού Από 
τό γνω στό  το»  βιβλίο με τίτλο «Ζ α γορ ισ ια  
ίατοοία τοΰ Λαμπρίδη». Τ ό  τμήμα αύτό 
ποίι πιάνει Από σελ. 2G!)— 284 διαπραγμα- 
τεύι τ«ι γιά ενα πολύ σημαντικό ζήτημα τής 
ιστορίας τού Ζαγοριού, γιά τά  προνόμια που 
είχε αυτό στά  χρόνια τής Τουρκοκρατίας.

Καί μέ τήν εργασία του αύτή ό κ. Β . Φα- 
νίτσιος, η π ο ; κα'ι με άλλες εκδόσεις τον, 
εχει γιά στόχο του τή διατήρηση τής Ατο
μικής ιδιοκτησίας στό Ζαγόρι, που ποικιλό- 
τροπ α έχουν χάσει οί Ζαγορίσιοι. Π α ρ έ 
χονται με πολύ σύντομο τρόπο στοι
χεία γιά τό  π ώ ς κερδήθηκαν τ ά  προνό
μια στό  Ζ α γ όρι, πώς διατηρήθηκαν αυτά 
καί πόσο ω φ έλη σαν  στήν Ανάπτυξη καί τήν 
πρόοδο τή ς περιοχής. Π αραθέτει αυτούσια 
«ίσα έγραψ αν γιά τό  ζήτημα αύτό διάφοροι 
επιστήμονες, όπ ω ς ό I. Λαμπρίδης, Π ερ . 
Βιζουκίδης καί άλλοι. Π έρα Απ’ αυτά, δια
λαμβάνει καί αρκετές σημειώσεις δικές του, 
άλλες ίπεξηγηματιές καί Αλλες μέ πρόθεση 
νά καυτηριάσει τίς πράξεις τώ ν  αρμοδίων 
σέ βά ρος τής Ατομικής ιδιοκτησίας.

Ό  κ. Η ασ. Φ. εχει Από χρόνια Αποδυθεΐ 
σ ’ εναν Α ξιοσημείωτο Αγώνα γιά τή διατή 
ρηση καί Αξιοποίηση τής Ατομικής Ιδιοκτη
σίας στό Ζ αγόρι. ’Ά σ χ ε τ ο  άν μεταχειρίζε
ται συχνά Ακονισμένη καί τ σ ο υ χ τ ε ρ ή  γ λ ώ σ 
σα , ώ στε  νά δημιουργεί δχι εύχάριστες εν
τυπώσεις. Π ά ν τ ω ς , ή Αλήθεια είναι, καί 
πρέπει νά λέγεται αύτή, π ώ ς ώ ς  τ ώ ρ α  τά  
μεγάλα καί καυτά προβλήματα που Αντιμε
τωπίζει τά  τελευταία χρόνια τό  Ζαγόρι τά  
εχει πιάσει ό συ γ γρα φ έας. Α π ό δ ειξη  αύ
τοΰ τοΰ π ράγμ α τος είναι τό  γεγονός, ότι, 
ενώ εχει γράψει τό σ α  πς>άγματα, δέν είδα
με ιός τιόρα νά  διατυπωθούν μέ τόν τύπο 
Αντιρρήσεις πρός τ ά  δσα  αύτός δημοσιεύει. 
Οί Απόψεις του ιος τιόρα δέν Α νακρούστη
καν Από κανέναν.

Καί τά  δσα  γράφ ονται στό τελευταίο εν- 
τνπο «ΙΤρονομίαι τοΰ Ζαγορίου» παρουσιά
ζουν μεγάλο ένδιαφέρο. Π ρέπει νά μελετη
θούν ά π ’> τίς Ζ αγορίσ ιες όργανώσεις τής 
Α θ ή ν α ς  καί. τώ ν  Γιαννίνων κι άπό μ ας ο- 
λους τους Ζ αγορίσιους καί νά βοηθήσουμε 
δλοι στή λύση τοΰ τόσο  σοβαρού  σήμερα 
γιά τό  Ζ αγόρι μας προβλήματος, ποΰ είναι 
ή διατήρηση τή ς Ατομικής μας Ιδιοκτησίας

καί γιά τό  όποιο χρόνια τώ ρ α  Αγωνίζεται 
ό κ. Ηασίλ. Φ ανίτσιος.

Κ. Π. ΛΑΖΑΡΙΔΗ Σ

☆
Ά  δ  . ' Α ν ε σ τ ί δ η :  «ΒΟΗΘΗΜΑ

ΔΙΔΑΣΚ ΟΝ ΤΩ Ν », κριτική μελέτη

Π ολλά  λόγια «φ εΰ »  λέγονται μέχρι σή 
μερα γιά τά  επιστημονικά - π αιδαγω γικ ά  
βοηθήματα τοΰ διδάσκ οντος , τοΰ καθηγη- 
τοΰ. Τ ό  ολον ζήτη μ α  παραμένει στάσιμον 
μέχρι τώ ν  ημερών μ ας στό  στάδιον  τώ ν  
Ανόητων εύχών, τή ς θεωρητικής δεοντολο
γίας καί τή ς στείρας λογοποιίας, πού μ α ρ 
τυρούν Ανησυχητικήν νοσώ δη  κατάστασιν . 
*Τγιής π ρογραμ μ ατισμ ός θά  ελυε θετικώς 
τό  θέμα περίπου ώ ς  έ ξ ή ς :

Τ ό 'Τπουργείον Ε θν ικ ή ς Π α ιδεία ς  καί 
Θ ρησκευμάτων, δταν κρίνη σκόπιμον τήν 
προκήρυξι πανελληνίου διαγιονισμοΰ συ γ
γ ρ α φ ή ς «ορισμένου βοηθητικού βιβλίου μιας 
τ ά ξ ε ω ς  Γυμνασίου, συ γχ ρόνω ς στήν ΐδια 
προκήρυξι ή μετά  τήν βράβευσιν  τοϋ άρι- 
στου, Α ναλόγως μέ τήν φύσιν τώ ν  μ αθη
μ άτω ν , νά προκηρύσσεται διαγω νισμ ός συ γ 
γ ρ α φ ή ς τοΰ έπιστημονικοΰ - π αιδαγωγικού  
βοηθητικού βιβλίου γιά  τόν διδάσκοντα  κα
θηγητήν. Μέ τήν υπεύθυνη αύτή διαδικα
σία  λύεται ικανοποιητικά)ς τό  θέμα τή ς  αύ- 
σ τη ρ ώ ς  ήλεγμένης Από επιστημονικής πλευ
ρ ά ς  διδακ τέας ΰλης ΑνωτΑτου έπιπέδου καί 
τής μεθοδικώς διηρθρο>μένης στίς ποικίλες 
έκπαδιευτικές ΑνΑγκες.

Ή  Αναγκαιότης τώ ν  Α νω τέρω  βοηθη μά
τω ν  γιά τόν καθηγητήν είναι σα φ ή ς. Α ν ε 
βάζει ουσιαστικά τήν ποιοτική στάθμη  τώ ν  
π ροσφ εοομ ένω ν  πνευματικών Α γαθώ ν καί ώ ς  
αυτονόητη δέν εχει Ανάγκην περαιτέρω  δι- 
ερευνήσειος. ’Ά ς  σκεφθούμε μόνον, δτι τ ά  
πλεΐστα τώ ν  Γυμνασίω ν μας λειτουργούν, 
μέ τίς γ ν ω σ τές  συνθήκες, μακριά Απ’ τά  
μεγάλα Αστικά κέντρα καί τίς ώ ργ α νω μ έν ες 
βιβλιοθήκες. Ή  κ α τ ’ οίκον π ροετοιμασία 
τοΰ διδάσκοντος, μέ άλλην εκφ ρασιν  ό επι
τυχής π ρογραμ μ ατισμ ός τή ς π ρ οσ φ ορ ά ς τώ ν  
μ ορφ ω τικ ώ ν Α γαθώ ν στηρίζεται βασικ ώ ς 
στήν Ατομική βιβλιοθήκη τοΰ καθηγητοΰ καί 
τήν Βιβλιοθήκη τοΰ Γυμνασίου, δπου κι δ
ταν υπάρχουν.

Τ ίς  Ανιοτέρω σκέψεις όφείλιο στόν μύ-
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χθο τον καθηγητοϋ Άδαμαντίου Σ τ . 'Avt- 
στίδη «Νεοελληνικά 'Αναγνώσματα A ' Γυ
μνασίου, Υπομνήματα. 'Αθήνα 1973, σελ. 
647. '

*0  συγγραςενς εκκινεί σταθερως καί νο- 
|ΐίμως άπό την φι·σικήν άφετηρία τόν σκο
πόν τή ; διδασκαλία; τών Νέων Ελληνικών, 
πον εισαγωγικώς παραθέτει καί ενμενώς 
σχολιάζει- Οί σκοποί τών μαθημάτων δέν 
είναι γιά τό αναλυτικό πρόγραμμα, γράμμα 
κενόν, ούτε για τις πιθανές διδακτικές πο
ρείες αισθητική παράγραφος, <ομσρς:οκσν- 
βέντες>, άλλά πνευματική ουσία. ηθικόν παι- 
δεντικόν βάρος, υπεύθυνος στόχος και κα
τευθυντήριον σήμα, πού οφείλει ό διδάσκων 
νά ύλοαοιή στήν διδακτική πράξι, στήν εν- 
στοχη διδασκαλία γιά τό αξιόλογο .τντνμα- 
τικό βίωμα και τήν ουσιαστική μέθεξι τών 
μαθητών στά αντικείμενα διδασκαλίας.

Ό  Άνεστίδης στό «εισαγωγικά» τον με
τάξι· τών άλλων μάς γνωρίζει καί τόν σκο
πό τής δουλειάς τον: «Τό βοήθημα αύτό 
ετοιμάσθηκε γιά τόν δάσκαλο, τόν καθη
γητή τοΓ· Γιαινασίον, καί όχι τόν μαθητή. 
Ξεκίνησε άπό τήν ίδέα ότι εκείνο που χρειά
ζεται ό διδάσκων δεν είναι «υποδείγματα 
διδασκαλία; τνπικά και σχηματικά» άλλά ά
φθονο επιστημονικό υλικό, άνάμεσα στό ό
ποιο θά κινηβή ελεύθερος, ανάλογα μέ τις 
δννατότητές τον, καί επιλέγοντας ό,τι εκεί
νος κρίνει κατάλληλο θά προχωρήσει στήν 
σνγκρότησι τής διδασκαλίας τον».

’Αγνή ή πρόθεσις τον σνγγραφέω; καί 
ή θέσις τον μπρός στό όλον θέμα μαρτν- 
οεϊ r f i f ;  παιδεντικόν ήθος. 'Ο λα  ανάγονται 
στήν σπάταλη παροχήν επιστημονικών προ
ϋποθέσεων καί δννατοτήτων στόν καθηγητή 
τον Γυμνασίου γιά ενα άριστον μάθημα. ΕΓ- 
ναι πασίδηλον, ότι τά άνωτέρω κι άλλα 
τόσα δέν άρκονν, διότι άναντικατάστατος

* r r » jr Λπαραμενει πάντοτε ο παραγων ά ν θ ρ ω 
π ο ς .  πον θά ζωντανένη αντά. ή προ- 
<Η·*πικότη; καθηγητής.

Ή  ταξινόμησι τής ύλης στήν χρήσιμη 
προσφορά εχει τήν έξης διάρθρωσι: «Μέ-

Α Α % * * w_ _ . Ο συγγραςιενς και το εργο τον.
α> βιογραφίκά. |3> έργα. γ) βιβλιογραφία. 
δ> αξιολόγηση τοϋ συγγραφέα, ε> άνθο- 
λόγηση τον Ιργου τον. στ> γλωσσάριο. 
Μέρος Β ". Τό κείμενο καί ή αξιολόγησή 
τον. α> Τό κείμενο στήν πληρότητά τον ή

τήν άρχική τον μορφή, β> λεξιλόγιο, γ> 
πραγματικές παρατηρήσεις, δ) λαογραφι- 
κά στοιχεία, ε) σχόλια στό κείμενο, στ) 
παράλληλα κείμενα και ζ) διδακτική βιβλίο* 
γραφία>.

Ή  διάταξις τον λεξιλογίου είναι τετρα
μερής και εχει ώς εξής: 1) Τό ετυμολογι
κόν μέρος. 2) Συνώνυμα —  αντίθετα. 3)
J ι * * » __ * * w % ·Απο τήν νεα στην αρχαία και μεσαιωνική 
καί 4) οί παροιμίες, οί παροιμιώδεις Ικςρρά- 
σεις ή οί καθιερωμένες φράσεις τής καθη
μερινής ζωής.

Μεταφέρουμε καί τήν παρατήρησι τοΰ 
σνγγραςρέως γιά τά παράλληλα κείμενα 
πον μάς βοηθεΐ νά εκτιμήσουμε σωστά τήν 
φροντισμένην επιστημονική δουλειά του: 
«καταβλήθηκε προσπάθεια ώστε νά δοθή τέ
τοιο νλικό πον καί τις τυχόν ανεπάρκειες 
τον δεδομένου σχολικού κειμένου νά καλν- 
νει, καί τόν πλοΰτο τής νεοελληνικής λο
γοτεχνίας νά σημειώσει, άλλά καί τήν εσω
τερική ενότητα που τήν χαρακτηρίζει, άπό 
τον "Ομηρο ώς σήμερα μέσα άπό τό Βυ
ζάντιο, νά νπογραμμίσει».

Στόν Αον τόμον υπομνηματίζονται τά κα- 
τι*»τέρω κείμενα τών συγγραφέων:

1. I. Πολέμη, Τρεις γενεαί.
2. Σ .  Σκίπη, Στή Δωδεκάνησο.
3. Χρ. Ζαλοκώστα. Ή  σημαία τοϋ συν

τάγματος.

4. Α . Παπαδιαμάντη, Ή  σταχομαζώχτρα.
5. Α . Παπαδιαμάντη, Τής κοκκώνας τό 

σπίτι.'

6. Γ. Βιζνηνοΰ, Μεταμορφώσεις, καί
7. Α. Μωραϊτίδη, «Ά ρα τε πνλας...*-
Τήν ταξινόμησι τής ύλης ό Άνεστίδης

τήν παρουσιάζει διμερή. Μέ τό πρώτο μέρος 
άποβλέπει έναργώς νά λάβη ό διδάσκων 
σαφή καί σχετικώς πλήρη εικόνα τοϋ λο
γοτέχνου, ώς έξελισσομένον μοχθοϋντος 
πνευματικοϋ άνθρώπου καί ώς πνευματικού 
δημιουργού- Έρωτάται: Εϊνα ιάρκετά τά 
όσα προσφέρονται γιά μιάν ουσιαστική αν
τικειμενική έκτίμησι; Προφανώς όχι, άλλ’ 
είναι τά ένδεδειγμένα. Οι επί πλέον ανησυ
χίες το διδάσκοντος θεραπεύονται άπό άλ
λα βιβλία, πον άναφέρονται στήν βιβλιο
γραφία, πον υπηρετεί αντή τήν σκοπιμότη 
τα. Στήν άνθολγησι τοϋ εργτΑ* τών συγ
γραφέων καλόν είναι νά δοθή σχετικόν



γλωσσάρι, έστω σέ λιτό περίγραμμα. Κρί- 
νεται απαραίτητον.

Στό δεύτερο μέρος τής ταξινομήσεως τής 
ϋλης, ποί* Από Αλικη θεώρησι μεταφερόμε- 
Οα φυσικά στό επί μέρους, στό κείμενον, 
πον μάς Απασχολεί νά τό ζωντανέψουμε 
στο»·ς μαθητάς γενικώς, ή ολη διάρθρωσις 
καί ή επί μέρους επεξεργασία είναι ικανο
ποιητική. Ιίρέπει ομως νά προσέξουμε τά 
έθής:

Ή  παράΟεσι τοΰ κειμένου στήν Αρχική 
του μορφή, στήν μορφή τοΰ λογοτέχνου εί
ναι ένδεδειγμένη; Αναντίρρητα 6 σεβα
σμός κάθε κειμένου είναι «έκ τών ών οΰκ 
ανευ», αλλά ή σχετικώς όμαλή μορφή έπι- 
(ίάλλεται από παιδει*τικοΰς λόγους. Μή λη- 
σμονοΰμε ίίτι Απευθυνόμεθα σέ μαθητάς Αης 
τάξε<»ς Γυμνασίου. Τά κείμενα μέ τήν κά
πως ένιαίαν μορφήν έξοστρακίζουν τήν σύγ- 
χυσιν, τό χάος καί υπηρετούν τήν τάξι, τήν 
υπεύθΐ'νη καί συνεπή γνώσι. ’Ακόμη δέν 
χάνουν τήν αισθητική τους πληρότητα τά 
κείμενα, ποΰ Ακολουθούν μέ συνέπεια τήν 
Ιστορικήν όρθογραφίαν, άφοΰ Ακοΐ'στικώς ε- 
χομε τήν ίδια εικόνα τοΰ λόγου.

Ή  πληρότης τών κειμένων στήν φυσική 
τους ενότητα πρέπει νά γίνη σεβαστή, Αλ
λά μή λησμονούμε, ίίτι πολλοί λόγοι: παι
δαγωγικοί, έκτάσεως τής όλότητος, Αφο
μοιωτικής ίκανότητος τού μαΟητού κ.α. ε
πιβάλλουν τήν Αποσπασματική λήψι τών 
κειμένων, οπού δέν γίνεται διαφορετικά. Ό  
’ Λνεστιάδης καλώς περιέλαβε τό ο?.ον τών 
κειμένων στήν προσπάθεια του καί οχι τό Α
ποσπασματικόν τών ’Αναγνωσμάτων τοΰ 'Υ 
πουργείου Εθνικής Παιδείας καί Θρησκευ
μάτων γάι τοΰς καθηγητάς. Κρίνεται χρή
σιμος μία κατατοπιστική σημείωσις γιά νά
μή ληφΟή εσφαλμένη ή ψυχολογημένη 0έ-
σις τού *Τπουργείου.

Στό λεξιλόγιο ή διερεύνησις είναι πλού
σια. Καλόν Οά ήταν νά γραφή κοντά στά 
άλλα ή έννοιολογική σημασία ώρισμένων 
λέξεων στήν νοηματική Απόχρωσι, που Α
παντά στό κείμενον. Ή  φροντίδα αυτή υ
πηρετεί μεγάλως τήν λαγαρή γλωσσική 
συνείδηση διδάσκοντος καί διδασκόμενων 
στήν περιοχή τής λειτουργικύτητος τοΰ δο
κίμου λόγου. 'Έτσι Ασκούμεθα γόνιμα στήν 
γλωσσική ποιότητα τής αίο>νίας γλώσσης
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μας, τής μιας καί μόνης ελληνικής γλώσ- 
σης.

Ά πό τά στοιχεία, ποΰ έρευνώνται στό 
δεύτερο μέρος καλόν είναι τά πολιτιστικά 
στοιχεία νά εξετάζονται χωριστά. Ό  Ά -  
νεστίδης Ασχολεϊται μέ αύτά μέ παρακείμε
νες παρατηρήσεις. Καί μιά μερική παρα- 
τήρησις: Σ τά  παράλληλα κείμενα Οά προσ- 
έφερε τό Απαραίτητο, εστω σέ στοιχεκόδη 
διάρΟρωσι, γλωσσάριο, ποΰ δέν υπάρχει.

Μετά τις επί μέρους παρατηρήσεις ποΰ 
καλόπιστα καί Αντικειμενικά εκθέσαμε, προ
βαίνουμε σέ μιά γενική Οειόρησι:

Τά κείμενα τών δοκίμων λογοτεχνών κά
θε εποχής είναι βασικά αρμονική σΰνθεσις 
μορφής καί περιεχομένου υψηλής στάθμης, 
γλωσσικής πλοκής καί ιδεών, λεκτικού πλού
του καί νοημάτων. Ή  μορφή στά κείμενα 
θεμελιώνεται στήν Γραμματική, στό Συν
τακτικόν καί στήν ποίησι έπι πλέον στήν 
Μετρικήν. Ό  ’Λνεστίδης στήν σοβαρή προσ 
πάθειά του τήν μορφή τήν άφησε στήν φρον
τίδα τού διδάσκοντος, γιατί δπο>ς ό ίδιος 
μάς Αναφέρει στά «Εισαγωγικά» του: « Σ τ ό  
υλικό, ποΰ ποοσφέρεται, δέν ταξινομήθηκε 
γραμματική καί συντακτικό, Αφού ή ΰλη του 
είναι οπωσδήποτε τυποποιημένη καί σχημα
τική, οΰτε καί μετρική».

Στά πεζά κείμενα επιβάλλεται νά δοθούν 
ασκήσεις Γραμματικής καί Συντακτικού μέ
σα Απ’ τά κείμενα μέ σκόπιμη μέριμνι* τά 
σημεία, ποΰ προσφέρονται ιδιαίτατα. Στά 
ποιήματα δέν δίνουμε ποτέ τέτοιες Ασκή
σεις, Αλλ’ αισθητικής υφής. ΟΙ επιτυχημέ
νες Ασκήσεις καί Α ψυχιομένος ένθουσιασμός, 
χωρίς νά φθάνη σέ θεατρινισμούς, κάνουν 
θαύματα. Ή  μετρική, άν σέ κάθε έποχή εί
χε λόγον ΰπάρξεοις καί διδαχής, στήν δι
κή μας εχει χαρακτήρα Λναγκαιότητος, για
τί ή άρμονία τού ποιητικο λόγου στίς ήμέ- 
οες μας δεινοπαΟεί.

Λυτά γιά τις ουσιαστικές παραλείψεις 
στά θέματα μορφής. Τό περιεχόμενον Επε
ξεργάζεται ίκανοποιητικώς καί ή δυνατότης 
γιά τήν σωστή προσπέλασι στά όντως νοή
ματα τών συγγραφέων είναι εφικτή. Μόνον 
μέ τήν βάσανον αύτήν θά λείψη έπι τέλους 
ή Αχαρακτήριστη έρο'ντησις: «Τί θέλει νά 
πή ό συγγραφέας;». Λέτε, οτι κι οΐ δόκι
μοι συγγραφείς υποφέρουν Από έκφραστι- 
κήν Ανεπάρκεια. Καιρός είναι νά τίθε
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ται όρθώς ή έρώτησις: Τί λέγει ό συγγρά
φεις; Καί νά ακολουθεί σαφής και ρέουσα 
ή άπάντησις: Ό  συγγραφεύς λέγει. Κι δ?.α 
αύτά δχι στό φορμαλιστικό υπόστρωμα, άλ
λά στήν αντικειμενική έκτίμησι. ',0 Άνε- 
στίδης άπό τά λιμνάζοντα νερά τής κακο
δαιμονίας αυτής σας προστατεύει άποφασι- 
στικά.

Σοβαρή επιστημονική κατάρτισις. ’Επι
τυχής μέθοδος εργασίας. Πάθος γιά τά 
Γράμματά μας. Αντικειμενική έκτίμησις 
κα'ι εκφοασις τοΰ νεοελληνικού μας πολιτι
σμού στήν περιοχή τής Νεοελληνικής μας 
Λογοτεχνίας. Πείρα διδακτική, ιδρώτας 
στήν εδρα καί τόν πίνακα. Απέραντη άγά
πη γιά τόν υπερήφανο τόπο μας καί τά 
παιδιά μας. ’Έμπρακτη συμβολή στήν προ
κοπή τής χώρας μας, δχι κούφια λόγια. 
“Ολα αύτά συγκεντρο')νονται καί μάς 
προσέφεραν τά υπομνήματα στά Νεο
ελληνικά ’Αναγνώσματα τής Αης Γυμνασί
ου τοϋ Άνεστίδη.

Έροτάται: Τά ανωτέρω βοηθούν θετι- 
κώς τόν διδάσκοντα φιλόλογον; Άπαντώ- 
μεν, ασφαλώς ναί. Τό άλλον θέμα: Πόσον 
(ίοηθεΐται; Έξυπακούεται, δτι έξαρτάται 
άπό τόν ίδιον, άπό τό πάθος, ποΰ εχει γιά 
τήν δουλειά του καί τήν έν γένει προσωπι
κότητά του.

"Α ς  ίδοϋμε καί τόν Βον τόμον.
Άδαμαντίου Σ τ . Άνεστίδη Ν ΕΟΕΛΛΗ 

ΝΙΚΑ Α Ν Α Γ Ν Ω Σ Μ Α Τ Α  Α ' Γυμνασίου, 
'Τπομνήματα, ’Αθήνα 1 9 7 4 , σελ. 7G4.

Στόν Βον τόμον στό πρώτο μέρος τοΰ 
μεταφραστικού κειμένου έχουμε τήν ειδι
κή προσαρμογή:

Α '.  Ή  Ίστορικοφιλολογική προετοιμα
σία. α) Τό ιστορικό πρόβλημα, β) Τό με
ταφραστικό πρόβλημα. Ή  άνωτέρο προσ
θήκη κρίνεται αναγκαία καί χρήσιμη. ’Επί
σης στήν τεχνική τών παραπομπών τών πι
νάκων παρατηοεΐται σο>στή βελτίωσις. Στόν 
Βον τόμον υπομνηματίζονται τά κείμενα 
τών συγγραφέων. (Ό  αύξ. αριθμός είναι 
συνέχεια τοϋ Αου τόμου).

8. Κ. Κρυστάλλη, Χριστούγεννα.
Π. Α. Παπαδιαμάντη, Παιδική Πασχα

λιά.
10. Γ. Αροσίνη, Ή  Ψαρόβαρκα.
11. Γ. Βιζυηνοΰ, Στή φουρτούνα.
12. Μ. Μητσάκη, Οί δύο μικροί.

13. Α. Κουρτίδη, Ή  ώραιοτέρα άπό ο- 
λας τάς φορεσιάς.

14. Κ. Παλαμά, "Τμνος στήν ’Αθηνά.
καί 15. Ή  ζθ)ή καί τά μαθήματα είς

τήν Σχολήν ήρώων τοϋ Κενταύρου Χείρω- 
νος (Μετ. Μ. Κωνσταντινίδη).

Ό  δεύτερος τόμος είναι μιά συνέχεια καί 
μιά εξελικτική συνέπεια τοΰ πρώτου. Οί με
ρικές καί οί γενικές παρατηρήσεις μας ί- 
σχυουν περίπου και γι αυτόν.

Πρέπει νά προσεχθούν ώρισμένες λεπτο
μέρειες, άβλεψίες. ’Ενδεκτικώς άναφέρω 
μίαν. Στόν Κ. Κρυστάλλη άναφέρεται: 
προτομή. Στήν ’Άρτα. Καλά θά είναι νά 
γραφή τό ορθόν. Προτομές: α) Στήν ’Ά ρ 
τα, β) Ιωάννινα, γ) Λάρισα καί δ) Πεν
τέλην. ’Ίσως έχουν στηθή καί άλλοϋ. Πολύ 
πρόχειρα καί μέ απόλυτη βεβαιότητα ση
μειώνω τά ανωτέρω. Κατά τό κοινώς λεγό- 
νον αύτά είναι: «Ψύλλος στά άχυρα». ’Έ 
τσι μαίνονται, άλλά δέν είναι. Ή  λεπτομέ
ρεια αύτή μιλάει καθαρά καί τεκμηριωμέ
να γιά τήν άπήχησι τοϋ έργου τοΰ Κρυστάλ
λη στόν λαόν μας.

'Τπάρχουν καί άλλες μικροαβλεψίες καί 
σφάλματα γραφομηχανής, πού σέ μιά δεύ
τερη έ'κδοσι θά αποφευχθούν.

Γενικώς ή δλη προσφορά τού Άνεστίδη 
στά Γράμματά μας είναι έργον ούσίας, πο
λύπτυχο κείμενον ποιότητος, βεβαιότατα 
χρήσιμον, πλούσιο σέ επιστημονικά στοι
χεία πον μέ σωστή χρήσι καί πάθος δου
λειάς θά άνεβάση άναμφίλεκτα τήν χαμη
λή στάθμη τοΰ βασικού μαθήματος τών Νέ
ων Ελληνικών, πού «φεΰ» παραπαίει σήμε
ρα. έκτος άξιολόγων εξαιρέσεων, στήν προ
χειρότητα καί τά φτωχά αύτοσχεδιάσματα. 
Είλικρινά επαινούμε θερμώς τό έργο τοΰ 
άοκνοι» συναδέλφου Άνεστίδη.

ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΘΕΟΧΑΡΗΣ

☆
Κ ώ σ τ α  Δ  . ' Α β ρ α ά μ :  «ΠΕΝ

ΘΙΜΟΣ Λ Ο ΓΟ Σ», ποιητική συλλογή 
σελ. 32. "Εκδοση Περιοδικού «Νέα 
Σκέψη», 1975

Ή τέχνη, σ ’ δλες της τις εκφάνσεις, 
χρωστάει πολλά στόν πόνο, άπό τ ’ αρ
χαία χρόνια ως τώρα καί γιά πάντα. Γν«-

1



στό κι επικυρωμένο άπό τό χρόνο κι άττό 
τα ϊδια τά εργα. Άττό τόν πόνο πήγασε 
κι ή ποιητική συλλογή «Πένθιμος Λόγος» 
πού μάς ήρθε άπό τή Λαμία. "Εναν πόνο 
ιερό —  μά καί ποιός πόνος δέν είναι ιε
ρός —  πανανθρώπινον, χωρίς ηλικία, χω
ρίς ατομικά ή τοπικά όρια, πού άκολου- 
θεί τή μοίρα τού άνθρώπου, όποιος κι αν 
είναι, δπου κι άν βρίσκεται, σ ’ όποιαδή- 
τιοτε περίοδο τής ζωής του. Ό  πόνος γιά 
τό χαμό τής Μάνας. Τής ύπαρξης πού ά- 
ποτελεΐ τή ρίζα τής ζωής μας, κι άντιπρο- 
σωπεύει τή μεγάλη, τή δυνατή άγάπη, 
τήν άπέραντη στοργή, τή χωρίς υπολογι
σμό προσφορά, τή συνισταμένη τού άλ- 
τρουϊσμοΰ καί τής αυταπάρνησης. Ή κα
λή μοίρα πού μάς άκολουθεΐ σάν θεϊκή ευ
λογία σ ’ δλο τό δρόμο τής ζωής μας. *0 
χαμός της, σ ’ οποία ηλικία κι αν έρθει, 
σπαράζει συθέμελα τήν ψυχή μας. Κι αυ
τός ό σπαραγμός, ένέπνευσε, πραγματικά, 
μεγαλόπνοους στίχους στόν κ. ’Αβραάμ. 
Τής έστησε ενα ποιητικό μνημείο «μέ τοΰ 
πνεύματος τά μάγια» —  καθώς είπε ό 
Παλαμβς —  άντάξιο τής μορφής της. «Δέν 
θά σού υψώσω ματαιόδοξο μάρμαρο / γιά 
νά βρίσκουν τό μνήμα σου / ...θά πλέξω 
στίχους γιά στεφάνι /  λουλούδια θά φυ
τέψω στή γή / καί στό σταυρό σου θά 
γράψω ' ( ’Ενθάδε κεΐται ή ’Αρετή)» Δέν 
είναι απλώς ενα έλεγεΐο ή ένα μοιρολόι, 
παρ’ δλα τά ελεγειακά καί δραματικά στοι
χεία πού συνθέτουν αύτά τά ποιήματα. Εί
ναι μαζί κι ένας ύμνος, γενικώτερα, πρός 
τήν Έλληνίδα Μάνα, τήν ή ρω ί δα, τή σε
μνή, μέ τή γενναία, περήφανη καρδιά κι 
δλα τής « ’Αρετής» τά γνωρίσματα. Καί 
ιδιαίτερα σέ κείνη —  καί δέν είναι λίγες 
αυτές —  μέ τή σκληρή μοίρα, νά γίνουν 
κι ή μάνα κι ό πατέρας ,καί νά παλέψουν 
γιά τό μεγάλωμα τών παιδιών. Τό έπί- 
γραμμα τής πρώτης σελίδας, είναι άποκα- 
λυπτικό.

«Κοπέλλα τριαντάχρονη βουτήχχηκες
(στό πένθος.

Πενήντα χρόνια ό?.όκληρα δέν έβγαλες
(τα μαύρα.

Και/.me να σέ θρηνήσουμε μέ τήν καρ-
(διά μας «ίλη.

Γυναίκα, Μάνα, Αδελφή, Ιέρεια, Έ -
(σταυρωμένη.»

«ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Ε Χ Τ ΙΑ » · ^ ^ '^ ^ · ^

Είναι ή Μάνα πού μάς έδωσε κι ό Θα
νάσης Κυριαζής, καί τού οποίου στίχο, 
βάζει γιά μότο σ ’ ενα ποίημα. «Καί Σύ 
θλιμμένη, μαυροφορεμένη / φιλί κι όρμή- 
νεια...»

Μ’ ένα στίχο άδρό, άρρενωπό κι άπέ- 
ριττο, πλέκονται τούτα τά ποιήματα καί 
σμιλεύονται, μέ τά μύρα τού πόνου, τήν 
εύθύνη τού χρέους, τ ’ άσήμι τής τέχνης... 
«Θά κάνω πέτρα τήν καρδιά /  νά γίνη 
μνήμη /  νά πάει ψηλά σάν εΰωδιά /  
μπρος στή σκιά σου άσήμι /  ...Τό σπα
ραγμό μου θά σηκώσω /  ορόσημο, ιδέα, 
ιστορία / τώρα πού δέ μπορώ πιά νά σοΰ 
δώσω /  αύτά πού σοΰ χρωστάω, Ήγε- 
ρία...» Λιτά κι υποβλητικά, μεταγγίζουν 
άμεσα τή συγκίνηση, μετουσιώνονται σέ 
προσευχή πού λυτρώνει, μπροστά σ ’ ενα 
άγιο προσκυνητάρι, στό βωμό τής Μάνας, 
πού έπικαλούμεθα τή χάρη της καί τήν 
προστασία της κι δταν άκόμα πέταξε σέ 
άλλους κόσμους. Καθώς τής Παναγίας. 

ΟΝ ΕΙΡΟ  
«Μήν πιεις νερό τςή ?.ησμονιάς καί

ίμάς ξεχάσεις. 
’Έλα συχνά στόν νπνο μας καί μίλη-

(σέ μας
καί δός μας το κουράγιο σου, δός μας 

(τήν ποίησή σου, 
νά περπατάμε όρθιοι καί νά ίερουρ-

(γοϋμε
σ’ ο,τι μάς άφησες Έσΰ, ή Ενάρετη».

ΧΡΥΣΑΝΘΗ Ζ ΙΤ Σ Α ΙΑ

☆
Σ π ό ρ ο υ  Μ ο υ σ ε λ ί μ η :  «Η ΒΥ

ΖΑΝΤΙΝΗ Ο ΣΔΙΝ Α  ΚΑΙ ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ  
ΑΥΤΗΣ ΤΕΙΧΗ», Θεσσαλονίκη 1975

'Ο ακάματος εργάτη; τής ιστορικής καί 
αρχαιολογικής ερευνάς τοΰ Θεσπρωτικοΰ 
χώρον κ. Σπΰρος Μουσελίμης έφερε έδώ 
καί λίγον καιρό στή δημοσιότητα μιά πολΰ 
διαφωτιστική εργασία μέ τόν παραπάνω τί
τλο. If όσα χρωστάει ή ιστορία τής Θεσπρο)- 
τίας στό εκλεκτό αυτής' τέκνο θεωρώ πε
ριττό νά τό σημεκόσω. Ή  προσφορά τοΰ 
κ. Μονσελίμη στόν τομέα τόν ιστορικό, άλ- 
λά καί γενικώτερα στόν τομέα τής γραμ
ματολογίας, εΓναι άνεκτίμητη καί δικαιολο
γημένα πανθομολογοΰμρνη·



Μέσα trri; 32 σελίδες τοΰ καινούριου-αύ-

ΕΣΤΙΑ»

τοΐ* βιβλίου του, ό κ. Μουσελίμης, μ’ εναν 
αριστοτεχνικά (.τισιημοηχό καί πολύ δια- 
φωτιστικό τρόπο, μας δίνει δ λα τά άπαραί- 
τητα στοιχεία ποΰ έχουν σχέση μέ τήν αρ
χαιότητα τής Όσδίνας καί τόν πλούτο της

« * · ·  » f f  'V  * %σε ιστορικά κειμη/.ια. Κατατοπίζει πο/.υ πε
τυχημένα τόν αναγνώστη γιά τή θέση της 
(Παλιοσδίνα ή Παλιοχώρα) καί δίνη ένη- 
μεοί ττική περιγραφή γιά τό περιβάλλον καί 
τά άοχαΐα της τά τείχη.

"Τστερα άπ’ αυτό περιγράφει το-j; πολ
λούς αρχαίους ναούς ("Αγιο ’Αθανάσιο, "Α 
γιο Γεώργιο, "Αγιο Δημήτριο, 'Αϊ-Λιά, "Α 
γιο Κt-jv/vo, "Αγιο Χικόλαο, Ταξιάρχες, "Α 
γιο Χικόλαο, Κοίμηση τής Θεοτόκου, "Αγιο 
’Ιωάννη1. Και κατόπι άπ’ τήν περιγραφή 
τών παραπάνω Υαών γράφει άρκετά γιά τόν 
Όσδινιάτη επίσκοπο Παίσιο που εγινε δε
σπότης τής Κόνιτσας κατά τόν 18ο αιώνα. 
Γιά τή δράση τοΰ Όσδινιάτη αύτοΰ άρχιε- 
πισκόπου καί "φίλου τών γραμμάτων δίνει 
άρκετά διαφωτιστικά στοιχεία.

Κατόπι άπό τά  τόσα πολύτιμα γιά τή βιο
γραφία καί τή δράση στοιχεία τοΰ Π αίσιον 
εξακολουθεί τήν έξιστόρηση τής Όσδίνας. 
Μάς πληροφορεί γιά τό χαλασμό τοΰ θρη
σκευτικού αύτο κέντρου μέ τά τόσα κειμή
λια άπό τούς Τούρκους καί τό σκόρπισμα 
τών κατοίκων τής Όσδίνας άπ’ αύτούς. 
Κλείνει δέ τήν έργασία του μέ τις Όσδινιά- 
τικες φάρες, τά  πανηγύρια και τούς αγά
δες. Γενικά ή έργασία αποτελεί μιά μελέ
τη καλοδουλεμένη, κατατοπιστική καί ενδια
φέρουσα. Είναι καί τό βιβλίο αϊτό, όπως 
και τά  τόσα άλλα τοΰ κ. Μουσελίμη, μέ λο
γοτεχνική χάρη καί μέ διάθεση ίστορικο- 
λαογραφική που δέν απολείπει αύτή ποτέ
1  ·  ♦  f  ·  9  ·  ·  Fαπο το συγγραφέα, i l ia  ακόμα πο/.υτιμη 
προσφορά τοΰ κ. Μουσελίμη γιά τή διαλεύ
κανση σκοτεινών σημείων τής ’Ηπειρωτικής 
ιιας ιστορίας. Τήν επιστημονική αρτιότητα 
'ή :  εργασίας συμπληρώνει ή παράθεση τών 
επιγραφών ποΰ βρίσκονται στήν Όσδίνα 
σχα/ΐΦ μήτ: σέ σχιστολιθικές πλάκες.

*' ΚΩΣΤΑΣ Π. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ

ΔΩΡΕΕΣ ΣΤΗΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ «ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ»
Α '

Τό Μορφωτικόν "Ιδρυμα τής Εθνικής Τραπέζης Ελλάδος έδώρισε στήν Βιβλιοθήκη 
τής « ’Ηπειρωτικής Έστίας>, τά εξής βιβλία:

1. Werner Jaeger (μετάφρ. Γ. Π . Βέρροιου): ^ΙΙΑΙΛΕΙΑ» ί*Η μόρφωση τοΰ άνθρω
πον), τόμοι Α ',  Β ',  Γ ' (4η εκδοσιςΙ, 1968.

2. Μητοοπολίτοι* Τραπεζοΰντος Χρυσάνθου: <Η ΕΚΚΑΗ Σ  ΙΑ ΤΡ Α Π Ε ΖΟ Τ Χ Τ Ο Σ>  
(άνατύπωσις έκ τοΰ 4οι* καί 5ου τόμου τοΰ ’Αρχείου Πόντον), 1973.

3. X . Σπηλιάδου: «ΑΠ Ο Μ ΧΗ Μ Ο ΧΕΤΜ ΑΤΑ 1821— 1843» (έπανέκδοσις τής έκδόσε- 
ως X . X . Φιλαδελφέως (1851), Τόμοι Α ' καί Β ',  1972.

Ά ννης Κομνηνής: ^ΑΛΕΞΙΑΣ», τόμοι Α ',  Β ' .  Γ ' ,  Δ ' ,  Ε ',  Σ Τ ',  (μετάφρασις Α. Γε- 
ωργιάδου) 1972.

4. Αύτοκράτορος Ίουλιανοΰ τοΰ Παραβάτου: «Α II Α Χ  ΤΑ », τόμοι Α ',  Β ',  Γ ',  Δ ' (Εί 
σαγο>γή - Μετάφρασις - Σχόλια ’Ό λγας Ρομπάκη).

5. Κωνσταντίνου Ποοί|οι*οογΓννήτον: « Π Ρ Ο Σ  ΤΟ Χ ΙΔΙΟ Χ  ΤΙΟ Ν  PQM AXOX». 
τόμοι A ',  Β ' (Εισαγωγή - Μετάφρασις - Σχόλια Φωτ. Ά ρ . Δημητρακοπούλον).

6. Άνδρέα Καρκαβίτσα: ^Α Π Α Χ Τ Α », τόμοι Α ',  Β ' ,  Γ ',  Δ ',- 1973.
7. θεοφ. 11απακω Υσταντίνου: <Η ΜΑΧΗ ΤΗ Σ Ε Α Λ Α ΔΟ Σ 1940— 1941», 1971.
8. Τιμητικός Τόμος έπ» τή έβδομηκονταετηρίδι Δημ. Έμμ. Καλιτσοννάκη: «ΟΙΚΟΝΟ

Μ ΙΑ Κ Α Ι Κ Ο ΙΧ Ω Χ ΙΑ », 1961.



9. ’Αρχιεπισκόπου Χρυσάνθου: «ΒΙΟΓΡΛΦ ΙΚΑΙ Α Ν Α Μ Ν Η Σ Ε ΙΣ  Τ Ο Τ  Λ Ρ Χ ΙΕ Π Ι- 
ΣΚ Ο ΓΙΟ Τ  ΑΘΗΝΩΝ Χ Ρ Τ Σ Α Ν Θ Ο Τ  TOT Α1ΙΟ ΤΡΛΓΙΕΖΟΤΝΤΟΣ —  1881 - 1941», 
107(1.

10. Γειοογίου Γρί(ία - Λιγενή: «Λ!ΙΟΜ ΝΗΜ ΟΝΕΤΜ ΑΤΑ ΑΓΩΝΟΣ Ε .Ο .Κ .Α . 1955 
— 1959», 1961.

11. Σπύρου Μελά: «Α Π Α Ν Τ Α », τόμος 5ος (Δάσκαλοι τοΰ Γ έν ου ς).
12. ΙΙαν. Σ . ΓΙαρασκευαΐδη: «Ο Ι ΤΙΕΡΙΗΓΗΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ Λ Ε Σ Β Ο », 1973.
13. Γρ. Δ. Άνδρουίσοποτ'λοχ' - Ίωάν. Γ. Λουκά: «ΑΝΤΙΦΩΝ Ο Ρ Α Μ Ν Ο Τ Σ ΙΟ Σ » (ό 

ρήτωρ ποινικολόγος - τεύχος Β ' :  «ό περί τοΰ Ήρώδου φόνου λόγος» - άνάλυσις τοΰ λόγου: 
Αρχαϊον κείμενον - έρμηνεία - υποσημειώσεις - νομική, ηθική και καλλιτεχνική άξια τοΰ λό-

, γου), 1973.
14. Στάθη Σπηλκοτοπούλου: « ΙΣ Τ Ο Ρ ΙΑ  Τ Η Σ  ΕΘΝΙΚΗΣ Τ Ρ Α Π Ε Ζ Η Σ  ΤΗ Σ ΕΛ

Λ Α Δ Ο Σ » (εκδοσις Β ') ,  1949.
15. Γεωργ. λ . Γρηγοριάδου: « Ο Ι  Π Ο Ν Τ ΙΟ Ι  Τ Ο Τ  Κ Α Τ Κ Α Σ Ο Τ »  (Ιστορία - λαογρα

φία), 1957.
1G. Σταυροί· Α. Κουτί6α: α) «Ο Α Ν Τ ΙΣ Τ Ρ Α Τ Η Γ Ο Σ  Χ Α Τ ΖΗ Γ ΙΑ Ν Ν Η Σ ΜΕΡΤΖΕΛ- 

ΛΟΣ "Η  Σ Ο Φ ΙΚ ΙΤ Η Σ », 19Γ.8, β) «Ε Μ Π Ο ΡΙΚ Η  ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦ ΙΑ Σ Α Ρ Ε Π Α Ν Ν Η
—  Π ΑΠ ΑΔΙΑΜ ΑΝΤΟΠ ΟΤΛΟΤ», 19C9.

17. Κώστα Λιάπη: «ΣΕ Λ ΙΔΕ Σ ΛΙΓ ΤΗΝ ΙΣ Τ Ο Ρ ΙΑ  ΤΟΤ Α Ν Λ Τ Ο Λ ΙΚ Ο Τ  ΠΗ  
ΛΙΟΤ», 19(59.

18. Άνδρέα Σ. Ίοάννου: « Η  Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η  Ζ Ω Γ Ρ Α Φ ΙΚ Η  —  19ος αιώνας» (?νεύκο>μα 
έκδ. οίκου «Μέλισσα», καλλιτεχνική επιμέλεια Τάσου Χατζή), 1974.

19. I. Χρυσοδιτσιώτη - I. Σταυρακοπούλου: «ΛΕΞΙΚΟΝ ΛΓΓΛΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΕΛΛΗΝΟΑΓΓΛΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ Ο ΙΚΟΝΟΜ ΙΚΩΝ Ο Ρ Ω Ν », 19Γ.Γ,.

30. Δημ. X. Πουρή: «ΑΓΓΛΟΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΛΕΞΙΚΟΝ ΔΙΟ ΙΚ Η ΤΙΚ Ω Ν , Ε Μ Π Ο Ρ Ι
ΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ε ΙΙΙΣ Τ ΙΙΜ Ω Ν », 1972.

Ή  « ’Ηπειρωτική Εστία» εκφράζει ευχαριστίες γιά τήν πολύτιμη αύτή δωρεά τής Ε 
θνικής Τραπέζης καί σημειώνει, μέ ΐδιαίτερην Ικανοποίηση, πώς οί παρόμοιες πράξεις Απο
τελούν ουσιαστική συμβολή στήν συγκρότηση πνευματικών έντευκτηραον στήν έλληνική ε
παρχία.

Β'

Ή  Εταιρεία Διεθνών Σπουδήν Νοτίου - ’Ανατολικής Ευρώπης τής Comite National 
Roumain τοΰ Βουκουρεστίου εστειλε γιά τήν « ’Ηπειρωτική Εστία» τά έξης συγγράμματα 
άπ ’ τις έκδόσεις της:

1. Λ. F. Miller: «Moustapha Pacha Bairaktar», 1975.
2. «Structure Social et developpement Culturel des villcs Sud - Est Evropiennes et

Adriatiqucs aux XVIIe— XVIIIe sieclcs», 1975.
3. «The History of the Ottoman Empire»: «Diniitrie Cantemir», 1973.
4. Bulletin: «Aiesee» XII 1, 1974.
5. Bulletin d’ archeologie, No 3, 1975.
6. Thcophile Corydalee: «Commentaircs a la Metapliysiqne», 1972.

Εύχαριστοΰμεν έπίσης to παραπάνο πνευματικό ίδρυμα τής Ρουμανίας, τόσο γιά τά έξαί- 
ρετα συγγράμματα, «ίσο καί γιά τήν διεύρυνση, μέ αύτόν τόν τρόπο, τής πνευματικής και μορ
φωτικής σχέσης σύγχρονης κουλτούρας καί επιστήμης μαζί μας, πράγμα που άνταποκρίνεται 
στήν επιθυμία και στήν Ανάγκη νά δημιουργήσουμε μεγαλύτερη γνιοριμία στόν τομέα τοΓ> 
πνεύματος.



«ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ»

ΕΛΑΒΑΜΕ
ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ

’Αγαθής Νοτίδου - Δρίτσου: «ΗΘΗ ΚΑΙ 
ΕΘΙΜΑ Σ Ε  ΧΩΡΙΑ Τ Η Σ  ΗΠΕΙΡΟΤ», 
’Αθήνα» 1973— 74, σχ. 8, σ. 122.

Κ. Χρυσάνθη και Χρ. Στ. Κυπριανού: 
«ΑΝ Θ Ο ΛΟ ΓΙΑ Κ Τ Π Ρ ΙΑ Κ Η Σ Λ Α Ο 
ΓΡΑΦ ΙΑΣ)', τόμ. Α ',  Λευκο>σία 1975, σχ. 
8, σ. 116.

ΕΠΙΣΤΗΜΑΙ

Διαμ. Κασιούμη: «ΕΠ ΑΝ ΑΣΤΓΚ Ο Λ-
Α Η Σ ΙΣ  Α Κ ΡΩ ΤΗ ΡΙΑ Σ θΕ Ν Τ Ω Ν  Α
Κ ΡΩ Ν », έπιμ. έκδ. Γ. Παρισιάνον, ’Αθή- 
ναι 197-1, σχ. 8, σ. 150.

Κο>ν. Γκανιάτσα: «Η Χ Λ Ω Ρ ΙΣ  ΤΗ Σ  
Κ Ρ Η Τ Η Σ », "Α γ . Νικόλαος Κρήτης 1974, 
σχ. 8, σ. 19.

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Παντελή Λισάρη: «Χ Α Μ Η Λ Ε Σ ΗΜΕ
Ρ Ε Σ». ποιήματα, έκδ. Διογένης, ’Αθήνα 
1975, σχ. 8, σ. 22.

Κνριακοΰ Πλησή: «Θ Ρ Η Ν Η ΤΙΚ Ο  ΣΤ- 
Ν Α Ξ Α Ρ Ι Τ Η Σ  Π ΙΚ Ρ Η Σ  ΧΩ ΡΑΣ KT- 
1 ΙΡ Ο Σ », εκδ. Ίολκός, ’Αθήνα 1975, σχ. 
8 μικρ.. σ. 58.

Νίκου Τΐ'πάλδου: «Π Α Ν Α Γ ΙΕ Σ  ΤΗ Σ
Κ Ρ Η Τ Η Σ» (πέντε θεομητορικά ποιήμα
τα), εκδ. Χοιστιαν. Λογοτεχν. Συντροφιάς, 
Ά γ .  Νικόλαος Κρήτης), ’Αθήνα 1975, σχ.
8, σ. 15.

Χρήστου Λαθουοοποί'λου: «Ε Μ Ε ΙΣ ΜΕ
ΤΡ ΑΓΑ Μ Ε  Τ Ρ ΙΧ Ε Σ »  (ποίηση), εκδ. Ί -  
ολκός. 1975. σχ. 8. σ. 86.

Τάκη Κολιαβά - Μολιοτάκη: «Ν Ο -
Σ Τ Α Λ Γ ΙΚ Ο Ι Α Ν Τ ΙΛ Α Λ Ο Ι», ποιήματα, 
’Αθήνα 1975. σχ. 8, σ. 85.

Γιάννη Γαλανόν': «Σ Τ ΙΣ  Ε Π Α Λ Ξ Ε ΙΣ », 
εκδ. Κοοαής. ’Αθήνα 1974, σχ. 8, σ. 30.

Πάνου Παναγκοτουνη: ^EXPERIENCE  
NUCLEAIRE P IR IN IK I DO K IM ASIA», 
εκδ. Λοδεκάτη Λρα, ’Αθήνα ,σχ. 8, σ. 8.

Πάνου Παναγιιυτοΰνη: «ΤΟ ΑΙΜΑ Κ ΑΙ 
ΤΛ ΧΕ Λ ΙΔΟ Ν ΙΑ », ποιήματα, εκδ. «Δο>δε- 
κάτη «ορα>', ’Αθήνα 1974, σχ. 8, σ. 44.

Λουλάς Δ. Κοτέτσου: «ΔΩΡΛ», εκδ.
«Ελληνικό Βιβλίο», ’Λθήνα 1974, σχ. 8, σ. 
90.

Ελένης Ζαγκαλάκη: «Η ΚΟΠΕΛΛΑ
ΤΟΤ Λ Ρ Σ Ο Τ Σ » , ποίηση, εκδ. «Νέα Σκέ
ψη», ’Αθήνα 1975, σχ. 8, σελ. 62.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗ Ν  ΚΤΠΡΟ, εκδ. 
’Εθν. "Ιδρυμα « Ό  Βασ. Παύλος», Άθή- 
ναι 1975, σχ. 8, σ. 32.

Μήτσον Λυγίξου: «Π ΟΛΙΟΡΚΙΑ», ποί
ηση, ’Αθήνα 1968, σχ. 8, σ. 74.

Έφης Παπαθεοδώρου: «Κ ΑΙ ΕΓΕΝΕ- 
ΤΟ Σ Κ Ο Τ Ο Σ », εκδ. «Δίοδεκάτη "Ωρα», 
’ Λθήνα 1975, σχ. 8, σ. 48.

Μήτσου Λνγίζου: «ΜΑΡΤΥΡΟΛΟΓΙΟ», 
ποίηση,' ’Αθήνα 1974, σχ. 8, σ. 121.

Δημ. Χαλατσά: «ΣΙΔΕΡΑ», εκδ. «Δ(οδε- 
κάτη *Ooa>\ ’Αθήνα 1974, σχ. 8, σ. 42.

Κώστα Έρανιώτη: «ΣΤΛΛΟΓΗ ΠΡΩ
ΤΗ», ποίηση, ίκδ. Ίιολκός, ’Αθήνα 1975, 
σχ. 8, σ. 37.

θεοδ. I. Μαλδογιάννη: «Π ΑΛΕΤΕΤΕ;», 
Γιάννινα 1975, σχ. 8, σ. 48.

Χρυσάνθης Ζιτσαίας: «ΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ  
ΚΤΡΗ Ν ΕΙΑ», θεσ)νίκη 1974, σχ. 8, σ. 
12 .

Γαβριήλ Γαβριήλογλου: «Η ΠΛΗΜΜΎ
ΡΑ:», θέατρο, θεσ)νίκη 1975, σχ. 8, σ. 49.

Γιάννη Σφακιανάκη: «Ο ΔΟ Σ ΜΑΡΤΥ
ΡΩΝ?, εκδ. «Βάκων», ’Αθήνα 1975, σχ. 8, 
σ. 124. -

Χρίστου ’Αποστόλου: «Π Ο ΡΕΙΑ», ποίη
ση, Γιάννινα 1975, σχ. 8, σ. 92.

Δημ. Γαλάνη: «ΜΙΚΡΟ ΦΕΓΓΑΡΙ», ποί
ηση, ’Αθήνα 1975, σχ. 8, σ. 46.

Γιάννη Καψάλη: «Ε ΙΚ Ο ΣΤ Ο Ι ΚΑΙ
Α ΛΛ Ο Ι Α ΙΩ Ν Ε Σ », εκδ. «Βάκ«ν», ’Α
θήνα 1975, σχ. 8, σ. 55.

’Αγαθής Νοτίδου: «Ο Π Ο Ν Ο Σ  ΤΗΣ  
Μ Α Ν Α Σ », ’Αθήναι 1975, σχ. 8, σ. 31. 
"Ερικας Γερολ\*μάτου: «ΣΤ ΙΓΜ Ε Σ», ποί

ηση, ’Αθήνα 1973, σχ. 8, σ. 64.
Γ. ’Αθάνα: «ΑΣΤΕΓΝΩΤΟ ΔΑΚΡΤ\

ποίηση, ’Αθήνα 1971, σχ. 8, σ. 166.
Ντίνου Ραμπαβίλα: «ΤΟ ΔΙΠΑΤΟ Χ Τ Ι

ΣΜΑ». ’Αθήνα, σχ. 8, σ. 108.
Γιώργου Σάντη: «ΦΩΣ ΕΚ ΦΩΤΟΣν>,

ποιήματα, Κύπρος 1975. σχ. 8, σ. 69.
Θανάση Κοισταβάρα: «Ο ΛΑΚΚΟΣ^,

διήγημα, ’Αθήνα 1973, σχ. 8, σ. 175.



Αιμιλίας ’ Ifion: «LUX EX ΤΕΝΕ-
B ltlS», ποίηση, ’Αθήνα 1974, σχ. Κ, α. 52.

Στέλιου Ντόμαλη: «Ο Ι ΕΠ ΑΝ ΑΣΤΑ
Τ Ε Σ Κ ΛΙΙΟ ΤΕ», θέατρο, εκδ. Λαρισοαϊ- 
κά Γράμματα, Λάρισα, σχ. 8, σ. 63.

Γ. Μοράκη: «ΤΟ ΧΑΔΙ Τ Η Σ  ΣΑ Ϊ 
Τ Α Σ », εκδ. *Νέα Σκέψη», ’Αθήνα, σχ. 8, 
ο. 62.

Κύπρου Χρυσάνθη: «Ο Ι ΔΙΣΕΚΤΕΣ  
ΧΡΟΝΙΕΣ» ίτής γλυκείας χώρας Κΰποος) 
Λευκωσία 1Π7Γ>, σχ. 8, σ. 45.

Πάνου Παναγιωτοΰνη: «ΓΡΑΜΜΑ
ΣΤΟΝ Π Ο ΙΗ ΤΗ », ποίηση, εκδ. «Δωδέ
κατη 'Ώρα;·-, ’Αθήνα 1975, σχ. 8, σ. 41.

Θι.,μά ΓαΟριηλίδη: «ΠΑΤΡΙΔΕΣ ΤΗ Σ  
Κ Α Ρ Δ ΙΑ Σ », ποίηση, Βέροια 1974, σχ. 8, 
σ. 47.

Γ. ΆΟάνα: «Μ Ο Ν Ο Κ Ο Ν ΤΤΛ ΙΕ Σ» ποί
ηση, ΆΟήνα 1975, σχ. 8, σ. 164.

Ήλία Σιμοπούλου: «ΑΙΓΑΙΟ Π ΕΛΑΓΙ- 
ΤΙΚΗ  ΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΝ ΘΟ ΛΟ ΓΙΑ», ?κδ. 
Συνδέσμου Έλλ. Λογοτεχνών, ’Αθήνα
1974, σχ. 8, σ. 174.

Γιάννη Σφακιανάκη: «Θ ΕΑΤΡΟ  ΕΝ
θΕΑΤΡΩ», εκδ. «Βάκων», ’Αθήνα 1974, 
οχ. 8, σ. 277.

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

«ΕΚΛΟΓΑΙ Α ΙΙΟ  TON KRISHNA- 
Μ ΓΡΤΙ», επιλογή Κοστή Μελισσαροπού- 
λου, ’Αθήνα 1971, σχ. 8, σ. 155.

Εΰαγγ. Άνδρέου: «Ο Ι ΔΡΟΜΟΙ ΤΟ Τ  
ΣΤΝ ΕΙΡΜ Ο Τ ΣΤΟ ΠΝΕΤΜΑ TOT Α- 
ΛΕΚΟΤ Κ Ο Ν ΤΟ Π Ο ΤΛΟ Τ», Παιανία
1975, σχ. 8, σ. 14.

Ά λεξ. Καοαπαναγοπούλου: «Η ΘΕΙΑ
ΑΕΙΤΟΤΡΓΙΑ», ’Αθήναι 1975, σχ. 8, σ. 
85.

Φάνη Κακριδή: «ΛΡΙΣΤΟΦ ΑΝΟΤΣ
ΟΡΝΙΘΕΣ», ερμηνευτική έκδοση, ’Αθήνα
1974, οχ. 8, ο. 200.

Φαίδωνος Μπουμπουλίδου: «Β ΙΒ Λ ΙΟ -
ΓΡ\ΦΙΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ Φ ΙΛΟΛΟ
ΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΤΩΝ 1971— 1972», ’Αθήναι
1975, οχ. 8, σ. 196.

Φιλαρέτου Βιτάλη: «ΚΑΝΩΝ Π Α Ρ Α 
Κ ΛΗ ΤΙΚ Ο Σ Ε ΙΣ  ΤΟ Ν  ΑΓ. Α Π Ο ΣΤ Ο 
ΛΟΝ ΙΩΛΝΝΗΝ ΤΟΝ ΘΕΟΛΟΓΟΝ», 
’Αθήναι 1975, σχ. 8, σ. 24.

«ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ»

Φ.λ. Βιτάλη: «ΚΑΝΩΝ Π Α Ρ Α Κ Λ Η 
Τ ΙΚ Ο Σ  Ε ΙΣ  ΤΟΝ ΠΡΕΒΕΖΛΙΟΝ ΝΕ 
Ο Μ ΑΡΤΤΡΑ ΑΓΙΟΝ Χ Ρ Η Σ Τ Ο Ν », ’Λ· 
Οήναι 1975, σχ. 8, σ. 1C.

Φιλ. βιτάλη: «ΚΑΝΩΝ Π ΑΡ ΑΚ Λ Η ΤΙ
Κ Ο Σ  Ε ΙΣ  ΤΗΝ Μ ΕΓΛΛΟΧΛ ΡΗΝ 
Π ΑΝ ΑΓΙΑΝ  Τ Η Σ  Χ Ρ Τ Σ Ο ΙΙΗ Γ Η Σ  ΣΙ 
ΦΝΟΤ:·>, ’Αθήναι 1975, σχ. 8, σ. 24.

Φιλ. Βιτάλη: «Ο Κ Α Τ Η Χ Η Τ Η Σ ΚΑΙ 
ΛΙ ΛΤΣΧΕΡΕΙΑΙ ΕΝ ΤΗ Ε Κ Π ΛΗ Ρ Ω 
ΣΕΙ ΤΗΣ Κ Λ ΤΙ ΙΧΗ ΤΙΚ Η Σ ΔΙΑ Κ Ο Ν Ι
ΑΣ», ’Αθήναι 1974, σχ. 8, σ. 9.

Φ.λ. Βιτάλη: «Ο Α Π Ο ΣΤ Ο Λ Ο Σ Π Α Τ - 
Α Ο Σ  ΚΑΙ ΟΙ ΣΤΓΧΡ Ο Ν Ο Ι ΝΕΟΙ», 
εκδ. I. Μητροπόλειος Πρε6έξης - Νικοπό- 
λπ·>ς, ΠρέΛεξα 1975, σχ. 8, σ. 8.

ΙΣΤΟ ΡΙΑ

Λ. Βοανούση: «Ο Φ ΛΚ ΕΛΛΟ Σ Τ Ο Τ  
BTRON Σ Τ Α  ΑΡΧΕΙΑ T O T  METTER- 
NICII:>, ’Αθήνα 1974, σχ. 8, σ. 11.

Πλούτη Σέρ6α: «Η Κ Τ Π Ρ ΙΛ Κ Η  Τ Ρ Α 
ΓΩΔΙΑ», εκδ. ^Διάλογος», ’Αθήνα 1975, 
οχ. 8, σ. 204. Μιά άΟαρία τοΰ Βριγαντί- 
νου « Ο Δ Τ Σ Σ Ε Τ Σ  ΣΤ Η  ΜΑΤΡΗ Θ Α
ΛΑΣΣΑ», σχόλια Στεφ. I. Μακρυμίχαλου, 
ανάτυπο περιοδικού «Νόστος», Λονδίνο
1975, σχ. 8, σ. 11.

’Αργυρίου Κούντουρη: «Ε Κ Φ Ρ ΑΣΙΣ Η- 
ΓΟΤΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦ Η ΤΗ Σ I. Μ Ο Ν Η Σ  
ΤΟΤ ΑΓ. Α Ν Τ Ω Ν ΙΟ Τ  Σ Ι Α Π Κ Α Σ » ,  
Κοζάνη 1973, σχ. 8, σ. 19.

MIHAIL C A R A TASU : «ΝΕΟΡΗΤΤΕ  
LE GRETOIS —  FONTUTEITR DE LA 
BIBLIOTI-IEQUE M ETRO PO LITAIN E  
DU BUCAREST» (άνάτ. Γ ' τόμου πε
πραγμένων Κρητολ. Συνεδρίου), ’Αθήναι
1975, σχ. 8, σ. 78.

Ίωάννου Α. Άδάμου: «Η Τ Ρ ΙΑ Κ Ο Ν 
ΤΑΕΤΙΑ ΤΟΤ ΓΤΜΝΑ Σ ΙΟ Τ  Ε Λ Λ Σ Σ Ο -  
ΝΟΣ 1945— 75» εκδ. έφημερίδος « Ή  μικρά 
τής Έλασπόνος», Έλασσών, 1975, σχ. 8, 
ο. 15.

«ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ  ΙΩΛΝΝΟΤ Λ Λ Π Π Α  
ΚΑΙ Α Ν Τ ΙΓ Ο Ν Η Σ  ΤΖΛΒΕΛΛΛ (1912—  
13) ΚΑΙ II ΑΠΕΛΕΤΘΕ Ρ Ω Σ Η  ΤΩΝ I- 
ΩΛΝΝΙΝΩΝχ· ίπρολεγόμενα σχόλια Έλ. 
I. Νικολαίδου), ϊ'κδ. Ε.ΙΤ. Μελετών, ’Ιωάν
νινα 1975, σχ. 8, σ. 121.

«ΑΝΑΛΕΚΤΑ», επιμελητής Μ. ΰπομνη-



ματογ ρά^ος θ .  Δ. Μοσχονΰς, εκδ. Ίνση- 
τοιΗον ’Ανατολικών Σπονδών τής Πατρι
αρχική; Βιβλιοθήκη: Αλεξάνδρειάς, τόμοι 
Α ' και Β ". ’Αλεξάνδρεια 1974, σχ. 8, σ. 
140.

Κώστα Λαζαρίδη: < 0  Κ ΑΠ ΕΣΟ Β ΓΓΗ Σ  
ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦ ΟΣ ΚΩ Ν ΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙ- 
ΟΤ>,· Γιάννινα 1975. σχ. 8. σ. 48.

Δημ. Σταμέλον: «Μ Α Κ Ρ Τ Π Α Ν Ν Η Σ . 
ΤΟ  Χ Ρ Ο Ν ΙΚ Ο  Μ ΙΑ Σ  Ε Π Ο Π Ο ΙΙ  Α Σ » ,  
εκδ. Βι&λιοπωλείον «Εστίας» I . Δ. Κολ- 
λάρον και Σία, σχ. 8, σ. 217.

Γιάννη Σακελλύονος: «Σ Ε Ρ Β ΙΩ Ν  Κ ΑΙ  
Κ Ο ΖΑ Ν Η Σ ΒΕΝΙΑΜ ΙΝ Ο  Δ Ε Σ Π Ο 
Τ Η Σ  ΤΟ Τ ’21», Κοζάνη 1975, σχ. 8, σ. 
106.

Γαΐοι· Λάκκοι·: <ΤΟ Μ ΙΚΡΟ Ν Η ΣΙ»  
(Π αξοΟ , Κέρκνρα 1975, σχ. 8, σ. 148.

Φιλάρετον Βιτάλη: «Ο Χ Ρ ΙΣ Τ ΙΑ Ν Ι
Σ Μ Ο Σ  Ε ΙΣ  ΤΗ Ν ΒΟΡΕΙΟΝ Η Π ΕΙ
ΡΟΝ Κ Α Ι ΤΗ Ν  Α Λ Β Α Ν ΙΑ Ν », ’Αθήναι 
1974, σχ. 8, σ. 16.

Σι·>τ. θοηιοπονλον: «ΤΟ Χ Ρ Ο Ν ΙΚ Ο Ν  
ΤΟ Τ Α Γ Ο Ν Ο Σ ΤΩΝ Κ Τ Π Ρ ΙΩ Ν »  
(1878— 6 0 '. ’Αθήναι 1975, σχ. 8, σ. 71.

Γοί·λα Σιη*ον\ώτη: «Α ΙΠ Ω Τ Τ Κ Η  Π Α 
Ρ ΑΚ Α ΤΑ Θ Η Κ Η », ’Αθήνα 1975, σχ. 8, σ. 
183.

Τατιάνας Στανρον: «Η Ρ Ο Κ Λ Η Σ  Β Α - 
Σ ΙΛ Λ Η Σ , Ο ΤΕΛΕΤΤΑΙΟ  Σ  ΙΑ Τ Ρ Ο 

Φ ΙΛΟ ΣΟ Φ Ο Σ», Ίο>άννΐΥα 1975, σχ. 8, σ.
18.

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

Γεωργ. Καλλιοντζή: «ΣΤΓΧΡΟΝΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ Π ΡΟ ΒΛΗ Μ ΑΤΑ», ’Αθήνα 
1972, σχ. 8, σ. 132.

Γερ. Λύχνον: «ΝΕΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟ
ΛΙΤΙΚ Η », ’ Αθήναι 1975, σχ. 8 μικρό, σ.
31.

ATHENAGORAS Ν. ZAKOPOULOS: 
<PLATO ΟΝ ΜΑΝ», Νέα *Τόρκη. σχ. 8, 
σ. 142.

Κων. Κιονπκιολή: «Ο Π ΛΑΤΩΝ ΚΑΙ 
Η Τ ΤΡ ΑΝ Ν ΙΑ », άνάτ. « Ή λ  Εστίας». Ί -  
<-»άνν»να 1974, σχ. 8. σ. 16.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ! ΕΚΔΟΣΕΙΣ

ΛΡΧΕΙΟ Ν  Ε Τ Β Ο Τ Κ Ω Ν  ΜΕΛΕΤΩΝ, 
τόμ. Ι θ ’ , ’Αθήναι 1974. σχ. 8, σ. 302.

ΔΙΑΦΟΡΑ

Α Ι ΑΞΙΟΛΟΓΩΤΕΡΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗ  
ΚΑΙ ΕΙΣ ΤΗ Ν  ΕΤΡΩΠΗΝ «Δημόσια» 
και Πανεπιστημιακοί), ’Αθήναι 1975, σχ.
8, σε/- 18. -

Δ Ι Ο Ρ Θ Ω Σ Η

Στο «τχρον τεύχος, οί σελίδες: 733— 764, θα ττρεκζι m  νάρουν το» σωστό αριθμό 
833— 864.



«ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ

01 ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΟΥ ΚΑ' ΤΟΜΟΥ
Mix. Άνεμοδουρας, Rafael Alberti, Papp A ’rpad, Φιλάρ. Βιτάλης, Κώστας 

Βλάχος, ’Ό λ γ α  Βότση, Wendell Berry, Ά ν ιρ έ ϊ Βοζνεσένσκη, ’Ανπγ. Γαλανά- 
κη - Βουρλέκη, Γεώργιος Βρέλλης, J. Garcia, Ά ρσένης Γεροντικός, Σταυρός 
Μ. Γκαιοόπουλος, Γκόρκυ Μάξιμος, Πέτρος Γλέζος, Φοΐ6ος Δέλφης, Ά ναστ. 
Ευθυμίου, Ναπολ. Δοκανάρης, ΔημοσΟ. Ζαδές, Χρυαάνθη Ζιτοαία, I. Γ. θ ε ο 
χάρης, Γιάννης Καραβίδας, ΓΙάνος Καραγιώργος, Σπυρος Ν. Καρζής, Κων. 
Κιουπκιολής, ΔημοσΟ. Γ. Κόκκινος, St. Conn, Παύλος Κυριακίδης, Βασίλ. I. 
Λαζανας, Κώστας Γί. Λαζαρίδης, Λαφονταίν, Περικλής Λεύκας, θεόδ. Μ αλδο- 
γιάννης, ’Άριε|ΐη Άθ. Μανέκα, ν Αλκής - Μυρσίνης Μάνθος, Βασίλ. Κ. Μάρ- 
γαρης, Κώσιας λίαργώνης, Κων. Μηνάς, Φραγκ. Ντε Μονκάντα, Γιάννης Γ. 
Μουγογιάννης, Σπυρος Μουοελίμης, Νίκος Μπαζιάνας, Γρηγ. Μπακόλας, 
Σ ιέφ . Μπέττης, Κων. Μπράτσος, Νίνα Κοκκαλίδου - Ναχμία, Κώστας Ν. Νικο- 
λαΐδης, Νικόλας, Rae Dalven, Chari. Dikens, Στέφ. Νυδριώτης, Κούλα Ξηρα- 
δάκη, Γιώργος Ματθ. Οικονόμου, Κώστας Ματθ. Οικονόμου, Octavio Paz, I. 
Παπαδημητρίου, Δημ. Παπαζήσης, Θανάσης Παπαθανασόπουλος, "Εφη Παπα- 
Οεοδώρου, Γεώργ. ί. Παπαϊωάννου, Π. Β. Πάσχος, Κώστας Πηγαδιώτης, Γιώρ
γος Μ. Πολιτάρχης. Α. Σ. Ποϋσκιν, J. Μ. Rawlinson, Μίλια Ροζίδη, Μάγια - 
Μαρία Ρούοσου, Cayetano Rosell, Γιάννης Σαραλής, θεόδ. Π. Σαράντης, Σ τέ 
λιος Σιωμόπουλος, Δημ. Β. Σιοιμόπουλος, Δημήτριος Σκυλίτσης, Εύθ. Δημ. 
Σκυλίιση, Γ. Α. Σουοόπουλος, Νίκος Σπάνιας, Τα πάνα Σταύρου, Νίκος Α. 
Τένιας, Τί6ουλος, Βασ. Τσιάτης, Fr. Tower, Τάκης Τσιακος, Κώστας Γ. Τσιλι- 
μαντός, Κο>ν. Ν. Τριαντάφυλλου, Παΰλος Φλώρος, θάνος Χαμπίμπης, Chari. 
Hofmann, Τίισα Χρυσοχοΐδου, Βαγγέλης Ψινιώτης.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΚΑ' ΤΟΜΟΥ
Α Ρ Θ Ρ Α

Ή Ελλάδα πού μικραίνει —  Τάκη Σιωμόπουλου
Τό κληροδότημα Στεφ. Βασιλάκου —  » »
Τό Πυρσινέλλειο Πνευματικό Κέντρο —  Δημοσθ. Κόκκινοι/
Κύπρος (ενας χρόνος συμφορών) —  Τάκη Σιωμόπουλου
Τό λογοτεχνικό συνέδριο —  Δημοσθ. Κόκκινου

Ε Ι Κ Ο Ν Ε Σ

« Ό  Ταχυδρόμος τής Πάργας» (ελαιογραφία) —  "Αρτ. Ά θ. Μανέκα
Γυμνό (χαλκός) —  Τίτσας Χρυσοχοΐδου
Άρχαΐος ελληνικός ρυθμός (μάρμαρο) —  Νικόλα

Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α

Σελ.
»
»
»
»

Σελ.
»
»

102
241
395
551
881

2
274
418

Βλάχοι ( Κουτσόβλαχοι) —  Δημ. Παπαζήση Σελ. 3, 150, 295, 433, 624
Ή έκστρατεία τών Καταλανών και τών Άραγωνέζων —  Φρ. Ντε Μονκάντα

(μετάφρ. Μάγιας - Μαρίας Ρούσσου) Σελ. 19, 162, 306, 468
Ζαχαρίας Γεργάνος —  Στεφ. Μπέττη Σελ. 129
Διένεξι Άν. Σακελλαρίου και ’ Εφόρων Έκπ)κών Κατ)των Ίωαννι-

νων —  Κώστα Π. Βλάχου » 140



'Ιστορικοί περίπατοι άνά τήν Θεσπρωτία —  Σπόρου Μουσελίμη Σελ. 275,, 453, 647
Μικρές άδημοσίευτες ζαγορίσιες διαθήκες —  Κώστα Π. Ααζαρίδη Σελ. 313
Ήροκλής Βασιάδης —  Τατιάνας Σταύρου » 419
Οί Βλαχόφωνοι τοΟ ελληνικού χώρου —  Θεοδ. Π. Σαράντη » 577
’Αρχιεπισκοπή Πωγωνιανής —  Σ τ. Μ. Γκατσοπούλου Σελ. 604, 771
’ Ιωάννης Δομπόλης —  Στεφ. Μπέττη » 614, 757
'Ιστορ ία  τής Ναυμαχίας τής Ναύπακτού —  Cayetano Rossel (μετάφρα

ση Μάγιας - Μαρίας Ρούσσου) Σελ. 736
Ή  καταγωγή τών κατοίκων τοΰ χωρίου Κρητικόν Λευκίμμης Κέρ

κυρας —  Ναπ. Δοχανάρη » 750
Ά π ό  τά ’Αρχεία τοΰ Ελεγκτικού Συνεδρίου —  Κούλας Ξηραδάκη » 785
Παλαιά έγγραφα τής επαρχίας Κονίτσης —  Ά ναστ. Ευθυμίου » 785
«Φιλεκπαιδευτική ’Αδελφότης Δρόβιανης» έν Πάτραις —  Κων. Ν. Τριαντάφυλλου » 791

Λ Α Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α

Παραδοσιακά παιγνίδια —  Κ ώστα Π. Λαζαρίδη Σελ. 28, 166
Βιβλική λαογραφία —  Στεφ. Μττέττη Σελ. 43
Ααογραφικά Κομποτίου Ά ρ τ η ς  —  Λ.Α. Τατσιοπούλου » 326
Τοπωνύμια Παπίγκου Κονίτσης —  Γ. 1. Παπαϊωάννου » 655
Τοπωνύμια Σουλίου —  Σπόρου Μουσελίμη » 810

Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Η

Τό χαλάζι εις τήν περιοχήν Ίωαννίνων —  Θεοδώρου Μαλδογιάννη Σελ. 833

Φ Ι Λ Ο Λ Ο Γ Ι Α
Ή  κοινωνική κατάστασις τοΰ κλήρου τής Ί .  Μητροπόλεως Ίωαννίνων —

Παύλου Λ. Κυριακίδου Σελ. 198, 343, 504 , 670, 826
Μερικές απόψεις γιά τήν άρχαία τραγωδία —  Κων. Μηνά Σελ. 190
’Αριστοτέλης Σταγειρίτης και τό «κράτος» του —  Κων. Κιουπκιολή » 353
Οί τύρρανοι καί ή τιμωρία τους —  »  » » 490

Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Α

α. Π ο ί η σ η
Τοΰ πικροπολέμου —  Κώστα Νικολαίδη Σελ. 47
Τό σήρια —  Κ ώστα Πηγαδιώτη » 49
Ό  προφήτης - Ή  Γραικία —  Α. Σ . Ποΰσκιν (μετάφρ. Μίλιας Ροζίδη) Σελ. 68, 69
Νησις Παμβώτις —  Κώστα Τσιλιμαντοΰ Σελ. 69
Δημοτικό - Τοΰ Διαγόρα —  Θάνου Χαμπιπη » 75
Τό φίδι - Νέα Ρώμη - Παρακμή —  Τάκη Σιωμοπούλου Σελ. 76, 77
Ή  ένάτη ελεγεία τοΰ πρώτου βιβλίου —  Τι6οι/λλου (μετάφρ. Βασ. 1. Λαζανά) Σελ. 79
Φούρκα —  Νίκου Τέντα » 81
Θυσία τών Ρόδων —  Κων. Μπράτσου » 90
"Ηθελε νά διαμαρτυρηθεΐ —  Σπ . Ν. Καρζή » 90
Τά ίχνη - Πικρές χαρές καί σκέψεις —  Τάκη Τσιάκου » 207
Έ ν άκμή ματαιότητος —  Νίκου Μπαζιάνα » 208
Τ ’ άντρειωμένου μας ή μάνα —  Κώστα Ν. Νικολαίδη » 215
Τό ποτήρι —  Περ. Λεύκα » 217
Ή  άνοιξη —  1. Παπαδημητρίου » 218
’ Εκτέλεση - Πάγκ Βέϊ —  Δημ. Σκυλίτση » 219
Τρίπτυχο μονολόγου —  Κ ώστα Μ. Οικονόμου » 225



Τού πεινασμένου τό ψωμί —  Μιχ. Άνεμοδουρά ■ Σελ. 226
Τό τροτγούδι τοΰ άλμπατρός —  Μαξ. Γκόρκυ (μετάφρ. Μίλ. Ροζίδη) » 230
'Ομοίωμα —  Νίκου Τέντα » 238
Αυτοκτονία —  St. Conn (μετάφρ. Π. Καραγιώργου) » 240
Θρήνος γιά δυό τραγούδια άγέννητα - Τό κάλεσμα τής λίμνης —  Άντρέϊ

Βοζνεσένσκη (μετάφρ. Μίλιας Ροζίδη) » 375
Ό  φίλος μου ό Θοδωρής —  Κώστα Ν. Νικολαΐδη » 380
Προσπάθεια στό δημοτικό —  Τάκη Τσιάκου » 391
Ό  πατέρας —  1. Παπαδημητρίου » 391
Νόστος - Ό  καθρέφτης —  J. Μ. Rawlinson (μετάφρ. Π. Καραγιώργου) Σελ. 392 - 393
Διαπίστωση - Ή μέρα τής μάννας —  Δημ. Σκυλίτση Σελ,. 393 -3 9 4
Μέ την ρομφαία τού κρίνου μου —  Νίκου Μπαζιάνα Σελ. 394
,Από τούς έρημους βράχους —  Κώστα Ν. Νικολαΐδη » 504
"Ω, τί θέλεις ψυχή μου —  Τάκη Τσιάκου » 506
'Επτά ποιήματα —  Νίκου Τέντα » 506
Ή μοναξιά τού χωραφιού —  Π. Β. Πάσχου 507
Κάτοπτρα —  Juan Garcia (μετάφρ. Φ. Δέλφη) » 519
Βεβαιότητα - Στόν Δημοσθένη - 'Ένας λυπημένος οίονοσκόπος - ’Επί

δαυρος —  I’app Arpad (μετάφρ. Φ. Δέλφη) ’ Σελ. 519 - 520
Ή πορεία μας —  Κώοτα Μαργώνη Σελ. 520
Πρωινός ήλιος —  Βασ. Μάργαρη » 520
Δίς εις τόν αύτόν ποταμόν —  Κώστα Γ. Τσιλιμαντού » 536
Ό  μαθητής - ό σχολαστικός —  Λαφονταίν (μετάφρ. Α. Γεροντικού) » 537
Καλοκαίρι —  Άντιγ. Γαλανάκη - Βουρλέκη » 543
Ό  δρόμος τής ζωής —  Ευθυμίας Δ. Σκυλίτση » 543
Καρτέρα με —  Κ. Σιμόνωφ (μετάφρ. Μ. Ροζίδη) » 544
Ποιός ξέρει τή νύχτα —  Chari. Hofmann (μετάφρ. Φ. Δέλφη) » 695
"Αλλοθι - Ή πορεία —  Μάγιας - Μαρίας Ρούσσου » 695
Θερμοπύλες —  Τάκη Τσιάκου » 697
Κι’ όμως δέν έλεγε νά γυρίσει π ίσω  —  Σπόρου Καρζή » 697
’Α ποστασία —  Δημ. Σκυλίτση » 704
’Αντικόσμοι —  Άντρέϊ Βοζνεσένσκη (μετάφρ. Μ. Ροζίδη) » 705
Α π ορία  —  Κων. Μπράτσου » 707
Μέ τόν υπόγειο τή νύχτα στή Ν. Ύόρκη —  Rae Dalven (μετάφρ. Π. Λεύκα) » 708
Μεταξύ παραθύρου καί θυρας —  Κώστα Ματθ. Οικονόμου » 844
Τού δρυμού τά ζώα - Τών γερόντων τά στόματα —  ‘Ό λ γ α ς  Βότση » 855
Σημειώσεις σ τ ’ Απομνημονεύματα τού Μακρυγιάννη —  Κ ώστα Νικολαΐδη » 856
Δόξα —  Νίκου Α. Τέντα » 867
Τό κάτοπτρο κι’ ό τύραννος —  Raf. Alberti (μετάφρ. Νίκου Σπάνια) » 868
26 Νοεμβρίου 1963 —  Wendol Berry (μετάφρ. Π. Καραγιώργου) » 870
Ό  λύκος καί ή άλεπού —  Λαφονταίν (μετάφρ. Ά ρ σ . Γεροντικού) » 872

β. Π ε ζ ο γ ρ α φ ί α

Στό τυπογραφείο —  Δημοσθ. Κόκκινου Σελ. 70
Ή μικρή ’ Ιτιά —  Fr. Towers (μετάφρ. Περ. Λεύκα) » 82
Δυό παιδιά στήν κατοχή —  Βαγγ. Ψινιώτη · » 91
Στά Τζουμέρκα —  Βασ. Μάργαρη » 209
Ζήτημα χρόνου —  Στ. Νυδριώτη » 227
.0  κατσικοψημένος —  Γιάννη Σαραλή 282
Ό  κλειδούχος —  Chari. Dikens (μετάφρ. Π. Λεύκα) » 382
Διά Σπάρτα —  Νίνας Κοκκαλίδου Ναχμία » 508



91 Η ΕΣΤΙΑ»

Ό  παλιός δρόμος —  Κ. Ν. Τριαντάφυλλου Σελ. 539
Ό  παπα - Γιαγκούλας —  Νίνας Κοκκαλίδου - Ναχμία » 698
Έν μή σωτηρίω ετει 1975 —  Γιώργου Ματθ. Οικονόμου » 840
Τό άλμπουμ μέ τις παιδικές φωτογραφίες —  Χρ. Ζιτσαίας » 871
'Οδοιπορικό στά  Τζουμέρκα —  Δημοσθ. Κόκκινου . » 877

Φ Ι Λ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Α  —  Δ Ο Κ Ι Μ Ι Α  — Δ  1 Α Φ 0  Ρ Α
Ή ένάτη έλεγεία τοΰ πρώτου βιβλίου —  Τιβουλλου (μετάφρ. Βασ. 1. Λαζανά) Σελ. 79
Τά Γιάννινα και τά βιβλία τους —  Βασ. Μάργαρη » 104
Ή Χίμαιρα τής ελευθερίας —  Γιώργου Μ. Οικονόμου » 225
Νέας σαφηνείας έγκώμιον —  Άρσένη Γεροντικού » 362
Άντρέϊ Βοζνεσένσκη —  Μίλιας Ροζίδη » 374
Δυό μύθοι τού Λαφονταίν —  Ά ρ σ . Γεροντικού » 537
Εισαγωγή στήν άφάνεια —  Γ. Μ. Οικονόμου » 545
Τά τρία  «κρυφά» ποιήματα τοΰ Γ. Σεφέρη —  Θ. Παπαθανασόπουλου » 547
Τό πρόσωπο τοΰ αιώνα μας —  Ά ρ σ . Γεροντικού » 683
Θέμος Ά θανασιάδης - Νόβας —  ©αν. Παπαθανασόπουλου » 859
Ό  σουρρεαλισμός —  Oct. Paz (εισαγωγή - μετάφραση: Μάγιας - Μαρ. Ρούσσου) » 845
Ό  λύκος καί ή άλεποΰ —  Λαφονταίν (μετάφρ.: Άρσένη Γεροντικού) » 874

Θ Ε Α Τ Ρ Ο
Τό κρασί —  Γ. Μ. Πολιτάρχη Σελ. 50
Οί μασκαράδες —  Έ φ η ς Παπαθεοδώρου » 521

Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Τ Α
Ή  «Η .Ε.» ευχαριστεί —  Συντάξ. «Η.Ε.» Σελ. 242
Μνήμη Κυπρίων —  Χρυσ. Ζ ιτσαίας » 243
τ'Ελλάς - Κύπρος - Τουρισμός» —  Δ. Κόκκινου » 246
Ό  Δ '  Πανθεσσαλικός διαγωνισμός —  Νίκου Τέντα » 247
Έλληνική διαφήμιση καί γλώ σσα  —  Νίκου Τέντα » 248
' Ετος τής γυναίκας ·—  Τάκη Σιωμόπουλου » 552
Ή Ριζάρειος —  «Η.Ε.» » 710
Τό μουσείο «Βρέλλη» —  Νίκου Τέντα “ » 713
Τό λο/οτεχνικό συνέδριο —  Δ. Κόκκινου » 881
Ή  πνευματική καί καλλιτεχνική έταιρεία «Δεσμοί» —  Νικου Τέντα » 882

Τ Ε Χ Ν Ο Κ Ρ Ι Τ Ι Κ Α
‘ Ομαδική εκθεσις καλλιτεχνών —  Δ. Κόκκινου Σελ. 408
Δυό παραστάσεις τοΰ Κ.Θ.Β.Ε. —  » » » 561
.Ομαδική εκθεση ζωγραφικής —  » » » 562

Π Ε Ν Θ Η
Νίκος Κ αββαδίας Νίκου Τέντα Σελ. 250
Πέτρος Ά δάμ Δ . Κόκκινου » 883
Μάριος Βαϊάνος »  » » 884

Β Ι Β Λ Ι Ο Κ Ρ Ι Σ Ι Α Ι

Ε ΰ α γ γ .  Ά β έ ρ ω φ - Τ ο σ ί τ σ α :  «Φωτιά καί τσεκούρι» Ν. Τέντα Σελ. 108
Λ ά μ π ρ ο υ  Μ ά λ α μ α :  «Ε λλάδα» » » » 110
Σ π ύ ρ ο υ  Κ υ ρ ι α ζ ο π ο ύ λ ο υ :  «Ή  πολιορκία» »  » » 112
Κ ώ σ τ α  Μ ί σ ι ο υ :  «Νυχτομαχία» »  » » 1 !2
Θ ε ο δ .  1. Μ α λ δ ο γ ι ά ν ν η :  «Παλεύετε» » » » 113
Ν ί κ ο υ  Μ ο ύ λ ι α :  « ’Άνεμος ’ 74» »  » » u i



Δ η μ .  Ά ε τ ο υ δ ά κ η : «Ή  ζωή μιας πολιτείας» Δημοσθ. Ζαδέ
« Ό  σημαδεμένος» »  »

Ί ά σ .  Ε υ α γ γ έ λ ο υ :  «Τό πρόσωπο τής σιωπής» » »
Ν ί κ ο υ Δ α ν δ ή :  «Τό Γουέμπλεϋ καί άλλα παρατράγουδα» »  »
Κ ώ σ τ α  Ν. Ν ι κ ο λ α ί δ η :  «'Ο δοιπορία» Γ. Μ. Πολιτάρχη
I. Ν. Θ ε ο δ ω ρ α κ ο π ο ύ λ ο υ :  «Είσαγωγή στή Φιλο

σ ο φ ί α »  I. Γ. Θεοχάρη
I. Μ. Π α ν α γ ι ω τ ο π ο ύ λ ο υ :  «Ή  σιωπή και ό

λόγος» »  »  »
Χ ρ ή σ τ ο υ  Γ ι α ν ν α ρ ά :  «Τό προνόμιο τής άπελ-

πισίας» »  »  »
Χ α ρ α λ .  Π έ τ σ κ ο υ :  «Πρό τού φοβερού βήματος» Κώστα Π. Λαζαρίδη
Τ ά κ η  Β α ρ β ι τ σ ι ώ τ η :  «Ή  μεταμόρφωση» Κ. Γ. Τσιλι μαντού
Ή λ ί α  X.  Λ ε φ ο ύ σ η :  «Τό μικρό ιππικό» Γιάννη Γ. Μουγογιάννη
Σ π ύ ρ ο υ  Κ υ ρ ι α ζ ο π ο ύ λ ο υ :  «Τροχαία

σήματα»
Π. Β. Π ά σ  χ ο υ: «Αιχμαλωσία ύψους»
Ί ά σ .  Ε υ α γ γ έ λ ο υ :  «Ψηφίδες»
Ε. Μ. Ο. Τ ρ ι κ ά λ ω ν :  «Μετέωρα - 1974» Δ. Κόκκινου
Ά  ν τ. Π. Μ π ε ν έ κ ο υ: «Ζαχαρίας Παπαντωνίου» » »
Ά  χ ι λ λ. Γ. Λ α ζ ά ρ ο υ :  «Τά έλληνικά πλοία στό  Δού-

ναβι» —  «Ή  Ακτινοβολία τής έλλην. γλώσσης» »  »
Χ ρ . Κ α τ σ ι γ ι ά ν ν η :  «Ή  κιβωτός» »  »
Γ ι ώ ρ γ ο υ  Ζ η μ ι α ν ί τ η :  «Έ νδοστροφή» »  »
Γ ι ώ ρ γ ο υ  Δ έ λ ι ο υ :  «Φυσιογνωμίες του ξένου και

έντεχνου λόγου» »  »
Π α ν α γ .  Π α π α κ ω σ τ ό π ο υ λ ο υ :  «Σύγχρονες

προσωπογραφίες» »  »
Ά ν δ ρ έ α  Γ υ π α ρ ά κ η :  «Καπετάν Γύπαρης» Δημοσθ. Ζαδέ
Π ά ν ο υ  Γ ρ α ι κ ο ύ :  «Μελέτες πάνω στην ποίηση τού Σεφέρη» »
Ά  θ α ν. Ν. Ζ ι ά γ κ ο υ: « ’Απόηχος άπό τό ’Αρ-

γυροχώρι»
Τ ά σ ο υ  Β ο υ ρ ν ά :  «Δημήτρης Γληνός»
Κ ο ύ λ α ς  Ξ η ρ α δ ά κ η :  «Παρθεναγωγεία και δα

σκάλες τοΰ υποδούλου ελληνισμού»
Χ ά ρ η ς  Ά  ν ά γ  ν ο υ: «Ρόδινες άνταύγειες»
Π α ύ λ ο υ  Π α λ α ι ο λ ό γ ο υ :  « ’Ανήσυχα νιάτα»
I. Μ. Π α ν α γ ι ω τ ο π ο ύ λ ο υ :  «Ή  Κύπρος, ένα

ταξίδι» »  »  »
«Τροχαία σήματα» "Αλκή Μυρσίνη - Μάνθου 
Λ α τ ι ν ι κ ή ς

Κ. Π. Λαζαρίδη 
»  » »

Σ τ . Σιωμοπούλου 
Γρ. Μπακόλα 

I. Γ. Θεοχάρη

Σ π .  Κ υ ρ ι α ζ ο π ο ύ λ ο υ :
Π ο ι η τ ι κ ή  ά ν θ ο λ ο γ ί α  

’Α μ ε ρ ι κ ή ς  
Θ ε ο δ ,  Χ α τ ζ η μ ι χ ά λ η :

πόδητος καί μονοχίτων»
Κ ώ σ τ α  Σ α ρ δ ε λ λ ή: Τό συναξάρι του

Γένους» Γιάννη Γ
Ά  δ α μ. Σ α μ ψ ώ ν :  «Ναοί και μοναΐ εις τήν

νήσον Σκόπελον» »
Κ ώ σ τ α  Λ α ζ α ρ ί δ η :  «Ό νομ αστές βρύσες καί

νερά στό Ζαγόρι» —  « Ό  δάσκαλος του 
Γένους Ά ναστ. Σακελλαρίου» »

»

Σελ.
»
»
»
»

»
»
»
»

»
»
»
»
»

»
»
»

»
»
»

»
»

»
»
»

»
»

« Ό  δσιος Συμεών ό άνυ·
Γ ιάννη Γ. Μουγογιάννη »

Μουγογιάννη »
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»

»
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«ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ»

Δ. Κόκκινου Σελ.

Νίκου Τέντα 
Δ. Κόκκινου 
Νίκου Τέντα

»

»
»

Φ ο ί β ο υ  Δ  έ λ φ η: «Ρόδα τ ’ ’Απρίλη»
Μ ά γ ι α ς  - Μ α ρ ί α ς  Ρ ο ύ σ σ ο υ :  «Στόν  άγνωστο

φοιτητή» »  »
Έ  λ ε υ θ. I. Ν ι κ ο λ α ΐ δ η :  «Δημ. Μάρκου Μπότσαρης

καί ή άνέκδοτη άλληλογραφία του μέ τόν κυβερ
νήτη Καποδίστρια» · »  »

Π ά ν ο υ  Π α ν α γ ι ω τ ο ύ ν η :  «Τά τύμπανα τής βροχής»
—  «Τό αΐμα και τά χελιδόνια» »  »

Ν ί κ ο υ  Κ ύ ρ κ ο υ :  «Σύσκεψις έν εξελίξει»
Μ ι χ .  Π ε ρ ά ν θ η :  « 'Ο  Δαίμονας»
Σ α ρ ά ν τ ο υ  Π α υ λ έ α :  «Τό κήτος»
Χ ρ υ σ ά ν θ η ς  Ζ ι τ σ  α  ί a ς : «Γράμμαία στην Κυρήνεια» »
Ά ν τ ι γ .  Γ α λ α ν ά κ η  - Β ο υ ρ λ έ κ η :  «Πρόσωπα καί

γέφυρες» »
Π ά ν ο υ  Ν. Π α ν α γ ι ω τ ο ύ ν η :  «Τ ά τύμπανα τής βροχής» »
Δ η μ ή τ ρ η  Γ α λ ά ν η :  «Μικρό φεγγάρι» »
Δ ι η δ ά μ ε ι α ς  Σ τ α τ ή ρ α :  «Ά νοίξτε τούς τάφους» Δημοσθ. Ζαδέ
Γ. Δ . Β α κ α λ ό π ο υ λ ο υ: «Κορέα, άποστολή 13η» » »
Π έ τ ρ ο υ  Μ ά γ ν η :  «"Α ς ανθίσει ή άγάπη» » »
Σ τ ά θ η  Λ α μ π ρ ί δ η :  «Χριστόδουλος Κλονάρης Ζαγο-

ρίτης» Κ. Π. Λαζαρίδη
Ά  γ. Ί ω ά ν ν ο υ  Χ ρ υ σ ο σ τ ό μ ο υ  (Εισαγωγή - Μετά

φραση - Σχόλια Μιχ. Β. Αύδίκου) Φιλαρ. Βιτάλη
Δ η μ .  Β. Σ ι ω μ ο π ο ύ λ ο υ :  «Η πειρωτικά» Δ . Κόκκινου
Γ. Θ. Λ υ ρ ι τ ζ ή :  «Ή  ’Εθνική ’ Εταιρεία καί ή δράσις

αυτής» »  »
Μ ά ν θ ο υ  Ο ι κ ο ν ό μ ο υ :  « ’Απομνημονεύματα Γ. Β. Σ ω - ·

τήρη» »  »
Κ ώ σ τ α  Κ ι ν δ ύ ν η :  « ’Αποκαθήλωση» —  «Ά να -

ψηλάφιση»
Σ π υ ρ ο υ Κ υ ρ ι α ζ ο π ο ύ λ ο υ :  «'Η πολιορκία»
Μ ά γ ι α ς  Ρ ο ύ σ σ ο υ :  «Μνήμες πολέμου»
Τ ά σ ο υ  Β ο υ ρ  νά: «Τό ξεκίνημα τής φωτιάς»
Π. Δ . Πανταζή: «Προμηθέας»
Θ ω μ ά  Γ α β ρ ι η λ ί δ η :  «Πατρίδες τής καρδιάς»
Τ ί ν ο υ  ’Α λ α σ ά κ η :  «Τό νήμα τής στάθμης»
Ν ί κ ο υ  ’Α δ ά λ ο γ λ ο υ :  «Ταξιδεύοντας στό  γαλάζιο

νησί τής Κύπρου»
Γ ι ο λ ά ν τ α ς  Π έ γ κ λ η :  « ’Ακούστε» ·
Ε ϋ η ς Π α  π α δ ή μ α : «Μητέρα μου καί μητέρα δλων

τών ανθρώπων»
Β α σ ί λ η  Μ ά κ η :  «Σορανέλλα»
Γ ι ά ν ν η  Κ α μ α ρ ι ν ά κ η :  «Συνομιλίες μέ τό χρόνο»
Ζ α φ ε ί ρ η  Σ τ α λ ι ο ύ :  «Βραζιλιανό ιντερμέτζο»
Β α σ .  I. Λ α ζ α ν ά :  «Έρρΐκος Χάϊνε»
Ά  ρ γ. Με ν .  Κ ο ύ ν τ ο υ ρ α : «"Εκφρασις»
Δ η μ .  Β. Σ ι ω μ ο π ο ύ λ ο υ :  « ’ Ηπειρωτικά»
’Α γ α θ ή ς  Ν ο τ ί δ ο υ - Δ ρ ί τ σ ο υ :  « Ό  πόνος τής μάνας» Δημ. Ζαδέ
’Α π ο σ τ ο λ ί α ς  Ν ά ν ο υ  - Σ κ ο τ ε ι ν ι ώ τ η :  «Με

τανάστευση» Γ. Μουγογιάννης
Β α σ ί λ η  Φ α ν ο ύ :  « ’Ηθική τής ειρωνείας» »  »

Κ. Γ. Τσιλιμαντού 
» »

Χρ. Ζιτσαίας 
Κ. Π. Λαζαρίδη 

Γ ιάννη Καραβίδα 
Χρ. Ζιτσαίας 

» »

» » 
Παύλου Φλώρου

»
»

»
»
»
»

Π. Γλέζου 
Π. Β. Πάσχου 

Νίκου Τέντα

»
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»
»
»
»
»

»
»
»
»
»
»

»
»
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«ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ*

Γ. Μουγογιάννη 
I. Γ. Θεοχάρη
» » »

Δ ι ον. Ν ι κ ο λ ό π ο υ λ ο υ :  «Χαμηλόφωνη μουσική»
Π. Β. Π ά σ  χ ο υ: «Αιχμαλωσία ϋψους»
Μ η ν ά  Δη μ ά  κ η: «Καζαντζάκης»
Κ ώ σ τ α  Π. Λ α ζ α ρ ί δ η :  « Ό  Καπεσοβίτης λεξικογράφος

Κων. Γεωργίου» I"· Βρέλλη
Γ ι ά ν ν η  Κ ο ρ ί δ η :  «Κύπρος» Γιαν. Καραβίδα
Δ η μ ο σ θ .  Κ ό κ κ ι ν ο :  «Ή  πεδιάδα μέ τήν τέφρα» Νίκου Τέντα
Μ ή τ σ ο υ  Κ α σ ό λ α :  «Δελτίο καιρού»
Κ ώ σ τ α  Σ τ ε ρ γ ι ό π ο υ λ ο υ :  «"Εκλειψη»
Γ ι ά ν ν η  Σ α κ ε λ λ ί ω ν ο ς :  (Βενιαμίν ό δεσπότης τοΰ 21» »
Π α ν .  Θ ε ο δ ώ ρ ο υ :  «Ή  έπιδραση τής τηλεοράσεως

έπί τών έφηβων 
Φ ο ί β ο υ  Δ έ λ φ η :  «Έλικώνια Συμφωνία»
Μ ά κ η  Τ ζ ι λ ι ά ν ο υ :  «Ε μπειρίες»
Π α ύ λ ο υ  Β ρ έ λ λ η :  «Σίδερα, πέτρες καί λουλούδια»
’Α λ έ κ ο υ  Δ α φ ν ο μ ή λ η :  «Παύλος Μελάς»
Ε ΰ α γ γ .  Π α π α ν ι κ ο λ ά ο υ :  «Μορφές ζωής»
Π α ν α γ .  Μ π ο ΰ ρ α :  «Λοιμική»
Γ ι ά ν ν η  Κ α ρ α β ί δ α :  «Μέρες τής ιστορίας μας»
Σ ά β β α  I. Κ α ν τ α ρ t ζ ή: «Νίκη χωρίς ρομφαία»
F e I. M a s t r o i a n n i :  «Τετράδιο ένός καλοκαιριού»
Σ α ρ ά ν τ ο υ  Π α υ λ έ α :  «Ποιητικά θεωρήματα»
Γ ε ν .  ' Α ρ χ ε ί α  τ ο ΰ  Κ ρ ά τ ο υ ς :  «Τά περιε

χόμενα τών Γ.Α.Κ.»
Σ π ύ ρ ο υ  Κ ο κ κ ί ν η :  «Πικρό ποτήρι»
Γ ι ά ν ν η  Ά ν δ ρ ι κ ό π ο υ λ ο υ :  «'Ύμνος στή θά

λασσα» - « ’Ωδή στή σελήνη»
Β ο ύ λ α ς  Δ α μ ι α ν ά κ ο υ :  «Μοιρολόγια»
Β α σ ί λ η  Ρ ώ τ α :  «...Παρά προστάτας νάχωμεν»
Τ ά κ η  ’Α κ ρ ί τ α :  « Ό  φοιτητής Λουκάς Αΰδής»
Β α σ ί λ η  Φ α ν ί τ σ ι ο υ :  «Προνομίαι τοΰ Ζαγορίου»
Ά  δ. Ά  ν ε σ  τ ί δ η: «Βοήθημα διδασκόντων»
Κ ώ σ τ α  Δ.  ’Α β ρ α ά μ :  «Πένθιμος λόγος»
Σ π ύ ρ ο υ  Μ ο υ σ ε λ ί μ η :  «Ή  Βυζαντινή Ό σδίνα »

» »
» »

1» » »

» »
» »
» »
» »
» »
» »
» »
» »

Δημ. Κόκκι
» »
» »

» »
» »

» »
Π. Καραγιώργου 
» »

Δημ. Ζαδέ 
Κ. Π. Λαζαρίδη 

I. Γ. Θεοχάρη 
Χρ. Ζιτσαίας 

Κ. Π. Λαζαρίδη

Ε Π I Σ Τ 0  Λ A I

Σκέψεις γιά τό θέμα «Ή  χίμαιρα τής έλευθερίας»
Ή Παναγia στό ’Αλποχώρι - Μπότσαρη Στεφ. Μπέττη

Σελ.

~ 9 1 5

724
» 725
» 725

» 726
» 727
» 886
» 887
» 888
» 889

» 890
» 890
» 891
» 891
» 892
» 893
» 893
» 893
» 894
» 895
» 895

» 896
» 896

» 896
» 897
» 897
» 898
» 898
» 899
» 902
» 903

Σελ. 409
» 410

Β Ι Β Λ Ι Α  Κ Α Ι  Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ι Κ Α  Π Ο Υ  Λ Α Β Α Μ Ε  

Σελ. 563, 729, 906, 907, 907.

Δ Ι Α Φ Ο Ρ Α

Ή εκθεσις του Διοικητού τής Τραπέζης Ελλάδος 
Ή Γενική Συνέλευση τής Έθν. Τραπέζης Ελλάδος 
‘Υπόμνημα Ριζαρείου 
"Ενα μεγάλο έργο στήν ’Ήπειρο

Σελ. 412 
572 
710 
732

Δ Ι Ο Ρ Θ Ω Σ Ε Ι Σ
Σελ. 127, 269, 908.



ίΉ  ΕΘΝΙΚΗ,,1
I Ή πρώτη καί μεγαλύτερη Ελληνική 

’Ασφαλιστική Έταιρία,ίδρυθεΤσα τό 1891,
μέ καταβεβλημένον κεφάλαισν 

Δρχ. 345.600.000.
μέ άπσδεματικά Δρχ. 1.300.400.000

μέ επενδύσεις σέ ακίνητα καί χρεώ- 
γραφα Δρχ. 4.515.000.000

μέ 160.000 πελάτες σέ όλους τούς 
Κλάδους Άσφαλίσεως,

μέ πλήρες δίκτυσν 269 Υποκαταστημά
των καί Πρακτορείων σ όλες τις πόλεις

τής Ελλάδος,

α σ φ α λ ί ζ ε ι  

κ ά θ ε  K i v S u u o v  κ α ι  

π ρ ο σ φ έ ρ ε ι  m r l n p n  K a r l u y i

“Η ΕΘΝΙΚΗ,,

.  ό η μ α ί ν ε ι  ό ι γ ο ν ρ ι ά

ΔιεύΟυνσις : Καραγεωργη Σερβίας 8, Αθήναι {Τ,Τ. 125) Μ



. I

πιστεύοντας 
εις τό 
μέλλον,.
Η Π Ε ΙΡΑ  Ι ΚΗ Π Α Τ Η Α Ί ’ΚΗ 

ξεκίνησε τήν δημιουργική πορεία της 
μέσα οτόν παραγωγικό έλληνικό 
χώρο. «πιστεύοντας εις τό μέλλον». 
Σήμερα, μετά άπό 50 καί 
περισσότερα χρόνια, εξακολουθεί 
νά έχη τούς ίδιους στόχους. 
Πρωτοπορεί στούς τομείς της καί 
διατηρείται πάντοτε απολύτως 
εκσυγχρονισμένη.
Ανανεοϋται συνεχώς, μέ την 

έννοια, ότι ένοτερνίίεται τις 
σύγχρονες μεθόδους διοικησεως. 
παραγωγής καί εμπορίας 
καί έπεκτείνεται σέ μέγεθος, 
σέ εγκαταστάσεις, σέ παραγωγή 
νέω ν προϊόντων.
Εξάγει τά προϊόντα της καί 

προσφέρει οτήν οικονομία μας 
πολύτιμο συνάλλαγμα.
Συμβάλει στή δημιουργία νέας 
εΙκόνσς τής χώρας μας. τής ανεπτυ
γμένης. έκθιομηχανισμένης χώρας.

Ρ ειραιχη-Πατραικη
viim i m lkfii voiuavwpiuci!



ΦΟΝΤΙΝΑ



Γιά σπέσιαλ τταστίτσιο 
Μακαρόνια No 1 
Μακαρόνια No 2 

Πεννάκι

Φ τ ι ά ξ τ ε  τ ο

Χ Ρ Ο Ν Ι Α  Π Ο Λ Λ Α  
Κ Α Ι  Κ Α Λ Η  Χ Ρ Ο Ν Ι Α



στόν μεγαλύτερο ‘Οργανισμό 
λαϊκής Άποτσμιεΰσεως τής 
Χώρας μας,

Καταθέρεις Οπό τήν.. . 
έγγύησιν τού Κράτους.
Τόκος άφορολόγητος. ‘

|Η |  ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΝ 
IQITAMIEYTHRON
Προσφέρει περισσότερα 
πάντα παντοϋ!: ·',· · ' ν ·«

POftiKON
:Υ Ύ γ ·»Κ > Ν

Ένα χιλιάρικο 
ατό πορτοφόλι σας 
σίγουρα θα.,.λιγοστέψη! 
Στό Ταχυδρομικό 

I Ταμιευτήριο θα αυξηθη!
Κ α ί  θ α  τ ό  έ χ ε τ ε  ό π ο ι α  ώ ρ α  .

τ ό  χ ρ ε ι α σ θ ή τ ε  ,

σ έ  8 2 0 μ έ ρ η  τ η ς  Έ λ λ ο γ ο ς ! .

- , \
"Αν κρατήσετε τ.ά λεφτό
πορτοφόλι σας σίγουρα θά
λιγοστέψουν! Κόποιαπεριττή
άγορά, ένα έξοδο πού μπορούσε;
κοί νό μη γίνη. Γ «* αύτό · *
καταθεστε τό λεφτά σας —  όσα *
— έχετε στό ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ
ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ’Εξυπηρετεί τά
συμφέροντα σας κατά τόν -·■
καλΰτερο.τρόπο, γιατί δίνει τόν
μεγαλύτερο τόκο καταθέσεων
Ταμιευτηρίου .απ’ όλα τά αλλα '
Άποταμιευτικό Ιδρύματα. '
Στήν διάθεσή σας ύπάρχουν820 ;
'Υποκαταστήματα και ·
Ταχυδρομικά Γραφεία σ’ όλη τήν '
‘Ελλάδα δπου μπορείτε νά
καταθέτετε και νά παίρνετε τά· '
χρήματά σας οποτε θελήσετε^
Πολλά άπό αύτά λειτουργούν άπό
τίς 8 τό πρωί ώς τίς 8 τό βράδυ.
Άκόμα καί τις Κυριακές και ,
Γιορτές! · ./~:Λ
Γ ι' αύτό άρχίστε τώρα, σήμερα νά
έμπιστεύεσθε τις οικονομίες σας



ί.

’ Ελάτε νά πετάξετε μαζύ μας στήν Αμερική.
Θα δήτε τί σημαίνει ’Ολυμπιακή φιλοξενία 
σέ μιά ύπερατλαντική τττήσι.
Θά χαρήτε τό ταξίδι στήν ’Αμερική 
μέ τά γιγαντιαΐα μας και πολυτελέστατα 
BOEING 747-200Β και θά διαπιστώσετε δτι 
σάς φροντίζει ενα εμπειρο και ευγενικό πλήρωμα. 
Θά σάς προσφέρουμε θαυμάσια γεύματα, 
άδιάκοπη περιποίησι καί ψυχαγωγία 
μέ στερεοφωνική μουσική* και κινηματογράφο*
Θά άπολαύσετε τήν εύρυχωρία και τήν άνεσι 
πού θά σάς κάνουν νά νοιώσετε σάν στό σπίτι σας. 
Και μήν ξεχνάτε δτι παντού δπου βρισκόμαστε 
μιλάμε τήν Ιδια γλώσσα.

ο λ ' v v m r w w a w c w *
Λ  F P O I V O P f / l

Κανονισμοί τής JATA :
Έπιβάρυνσις 2.50 Δολλάρια ‘Αμίρικής 
/ιό τή χρήσι τών ότομικών όκουστικών



ιραπβζα 
dev σημαίνει 
μόνο χρήμα...

...εΐναι ένας ολόκληρος κόσμος, ποΰ κινείται δραστήρια καί καλύπτει 
δλη τή ζωή μιας χώρας. Είναι ένας μηχανισμός, πού αισθάνεται, 
σκέπτετσι, άποφασίζει, εξυπηρετεί, καταμετρά, συμπαρίσταται, 

προβλέπει, κατευθύνει.
Ή  τράπεζα είναι ίδρυμα γενικώτερου ενδιαφέροντος.

€ννοοϋμ€
fiiuiiffiuiiuSΤΙ I I  Γ? · | *■· ρΠΓΤΠΙ r»

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Π Ρ Ω Τ Ο Π Ο Ρ Ε Ι  Σ Τ Η Γ , O t K O '.U Y . IA  Α Π Ο  ΤΟ  1341

ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
• ΕΘΝΙΚΗ  ΤΡΑΠ ΕΖΑ  ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 
Β ΙΟ Μ Η Χ Α Ν ΙΚ Η Σ  ΑΝΑΠ ΤΥΞΕΩ Σ  A. Ε.
•  ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠ Α ΓΓΕΛ Μ Α Τ ΙΚ Η Σ  Π ΙΣΤΕΩΣ A Ε
•  Τ ΡΑΠ ΕΖΑ  ΥΠΟΘΗΚΩΝ A Ε
•  ΕΘΝΙΚΗ  Α ΝΟ ΝΥΓ/ΟΣ  ΕΤΑ ΙΡ ΙΑ  ΔΙΟ ΙΚΗΣΕΩΣ 
ΚΑΙ 0 Ρ Γ Α Ν 3 Σ Ε 0 Σ  < ΕΘΝΟΚΑΡΤΑ }
• ΕΤΑ ΙΡ ΙΑ  Δ ΙΑΧΕ ΙΡ ΙΣΕΟ Σ  ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ 
ΔΕΛΤ ΙΩ Ν  Ε.Π.Ε  f CARTE  B L A N C H E )
•  Δ ΙΕΘΝΙΚΗ  - ΕΤΑ ΙΡ ΙΑ  ΔΙΑΧΕΙΡ1ΖΕΩΣ 
A V 0 )8 Α ΙΩ Ν  Κ ΕΦ Α Λ Α ΙΩ Ν  A Ε
( Α Μ 016 ΑΙ ΟΝ Κ ΕΟ ΑΛΑίΟ Ν  «&ΗΛΟΣ*  )
•  « Α Σ Τ Η Ρ λ Α Ν Ω Ν Υ Μ Ο Σ  ΑΣΦΑΛΙΣΤ ΙΚΗ  
ΕΤΑΙΡ ΙΑ
• .Η  ΕΘΝΙΚΗ* Α Ν Ω Ν ΥΜ Ο Σ  
ΑΣΦ ΑΛ ΙΣΤ ΙΚΗ  ΕΤΑ ΙΡ ΙΑ
•  ΕΛΛΗΝ ΙΚΗ  ΕΤΑ ΙΡ ΙΑ  Α ΣΦ ΑΛ ΙΣΕΩ Σ  
ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ Α ΕΡΟ ΣΚΑ ΦΩ Ν
• ϊ Α Σ Τ Η Ρ *  Α Ν Ω Ν Υ Μ Ο Σ  ΞΕΝΟΔΟ ΧΕΙΑΚΗ *
ΕΤΑ ΙΡ ΙΑ  ,
•  Π ΡΟ Ν Ο Μ ΙΟ Υ Χ Ο Ι Α Ν Ω Ν Υ Μ Ο Σ  ΕΤ Α ΙΡ ΙΑ  
ΓΕΝ ΙΚΩ Ν ΑΠ Ο Θ Η ΚΩ Ν  ΕΛΛ Α Δ Ο Σ

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 
ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ 
ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 
ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
ΣΤΟ Λ Ο Ν Δ ΙΝ Ο
48 '  50 St. M ary A .e  Ε C .3A 8ΗΑ 
204 Tottenham Court Road W1 P9LA  
6-28  Qbeensway. B jysw a te r 'Λ2 3 RX 
ΣΤΗ Φ Ρ Α Γ Κ Φ Ο Υ Ρ Τ Η  
6 Frankfurt am V im  >6.
Gutleut Strassc 5. Posttach 16523 
ΣΤΟ N T Υ Σ Σ ΕΛ Ν Τ Ο Ρ Φ  
4 Dusseldorf 3 j . K Mserstrasse 24 
ΣΤΟ P O T E P N T A M  
YVestbla^k 25 *
ΣΤΗ Κ Υ Π ΡΟ
Λ<υκωσΙα. Λίμ^αός. ~μΜ0>ωστ<>ς. 
Λάρνο*σ. Πάφου ·οί Μόρψου 
ΣΤΟ Σ ΙΚ Α Γ Ο
168 North M ich igan ave. 60601

; ΣΤΟ Π Α Ρ ΙΣ Ι
ΐ Γρκ3φ<ϊον 'Avrmpoowncio;
, 94. Rue du Faubourg St. Ηοηοτέ 8e 
ί ΣΤΟ Μ Ο Ν Τ ΡΕΑ Λ  
ί Γραφοον ΆντίΓτροοωπαας 
, 1405 Pee? Street. 110 P .Q  
I ΣΤΟ ΤΟΡΟΝΤΟ  

ΓραφίΓον ΆντίΓτροσα,’Πίίος 
j 671 Danforth Ave, 6 Ontario 
j ΣΤΟ Σ ΙΔ Ν Ε  Υ  
ι Γρπφόον *ΑνΤΐπροσωπ<ίας 
} 84 P itt Street 

ΣΤΟ ΚΑ ΓΡΟ  
. Γραφοον Ανηπροσωπ€(ας 

13. Rue G a*ad  Hosni 
ΣΤΗ Ν ΕΑ  Υ Ο ΡΚ Η  
Atlantic Bank οί New York 
Κ ε ν τ ρ ικ ό ν : 960. Avenue of 
the Americas. New York 10001 

Υποκαταστήματα : t z j .  VV»IJiam st. 
New York 10038 and

29-06 12 Ditmarj Blvd. Astorii 
New York 11105 
ΣΤΟΝ Κ Α Ν Α Δ Α  
Hellenic Canadian Trust * 
852 Jean  Talon st.
West Montreal 303. P Q H 3N 
Park Avenue and Laurier st. 
Montreal P Q. H2 V 4G 3  
ΣΤΗ ΝΟΤΙΟ Α Φ Ρ ΙΚ Η  
The South African Bank 
of Athens Ltd 
Κ εντρ ικό ν  :
( " A "  BRANCH ) 116 Marsall , 
Johannesburg 2001 
Υποκαταστήματα:
Banket and Kotze st. P .O  Bo* 
17268 Hiilbrow Johannesburg 
Cape Times Bldg. 146 St Geor 
P 0 Bo» 1757. Cape Town.
20 Fiefd st. P. 0  Bo» 1859 Out 
169b Esselen i t .  SunnysuJe.
P. O. Bo* 27187 Pretoria.


