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II ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΙΊΕΝΤΗΚΟΝΤΑΕΤΗΡΙΔΑ 

ΤΟΤ ΧΡΗΣΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΒΑΣΙΛΗ

Μέ άφορμή μια διάλεξη*

Γιά τά 50 χρόνια τής λογοτεχνικής δράσης του Χρηστοβασίλη πραγμα
τοποιήθηκε το 19351 μια σειρά άπό διαλέξεις και άλλες εκδηλώσεις στά Γιάν- 
νενα καί σέ άλλα μέρη τής Ελλάδας2. 'Ο έπίσημος έορτασμός έγινε στή Λέ
σχη Ίωαννίνων μέ κύριους ομιλητές τούς : Χρήστο Σούλη, Βασίλειο Γκορτζή, 
Κωνσταντίνο Φρόντζο.

Το κείμενο πού παρουσιάζω εδώ είναι ή διάλεξη του Β. Γκορτζή3, τής 
όποιας τό χειρόγραφο βρίσκεται στην κατοχή μου4. 'Η  ομιλία αύτή δημοσι
εύτηκε σέ συνέχειες στήν έφημερίδα του Χρηστοβασίλη «Ελευθερία»5.

’Επειδή πιστεύω πώς περιέχει χρήσιμα στοιχεία γιά την ιστορία του 
Χρήστου Χρηστοβασίλη καί έπειδή τό κείμενο είναι δυσπρόσιτο, άποφάσισα 
νά τό ξαναεκδώσω σχολιασμένο, προσφέροντας καί νέα στοιχεία (περι τεκτο
νισμού, άγνωστα έγγραφα, άρθρα του Δημήτρη Χατζή γιά τον Χριστοβα- 
σίλη, άποτιμήσεις άλλων συγγραφέων).

'Η  έκδοσή μου γίνεται άπό τό χειρόγραφο, τό όποιο χρησιμοποιήθηκε καί 
γιά τη δημοσίευση στήν «’Ελευθερία». Διατηρώ τήν ορθογραφία καί τή στίξη 
του χειρογράφου.

Α ' ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

Περί του λογοτέχνου Χ.Χ.

Αισθάνομαι ευγνωμοσύνην, βεβαίως, προς τήν Διοίκησιν τής Λέσχης6, 
διότι μοί άνέθεσεν νά όμιλήσο) κατά τήν εσπέραν ταύτην καθ’ ήν ή πόλις τών 
Μεγάλων Διδασκάλων τιμα εν έκ τών διαπρεπεστέρων τέκνων, τής πολυυμ-

* Ε ύχαριστίες χρωστώ στον καθηγητή τής Λαογραφίας κ. Μ ιχάλη Μερακλή 
γ ιά  τις πολύτιμες υποδείξεις του καί τήν παρακολούθηση της έργασίας μου κατά  
τό άκαδημαϊκό ετος 1 9 7 7 -7 8 , δταν μέ άνάθεση δίδαξε τά μαθήματα τής Β' Ιδρας 
τής Ν έας Ε λ λη νικ ή ς Φ ιλολογίας.

Ε π ίσ η ς  ευχαριστώ θερμά την καθηγήτρια τής Νέας Ε λλη νικ ή ς Φ ιλολογίας  
κ. Ε λ έ ν η  Κακουλίδη - Π άνου πού πρόθυμα διάβασε τό χειρόγραφο καί μέ βοήθησε 
στήν τελική διαμόρφωση τοΰ κειμένου.
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νήτου ’Ηπείρου, έν τη συγχρόνω ελληνική λογοτεχνία7.
’Αλλά καί δισταγμόν τινά εύλόγως αισθάνομαι προκειμένου νά ομιλήσω 

περί του πνευματικού έργου, του εκτάκτως πολυσχιδούς, άνδρός δν τοσούτω 
δαψιλώς ήγάπησαν αί αίθέριαι του ίεροϋ Έλικώνος νϋμφαι καί ών ή χάρις έ- 
πεφοίτησεν τόσον άφθονος επί τον νοϋν καί την καρδίαν του.

Ά ς  έλπίσω έπί τήν εύμένειαν υμών καί άς παρηγορηθώ πιστεύων δτι έξ 
ΐσου πάντες μέτ’ έμοϋ άντιλαμβάνεσθε, πόσον δυσχερές είναι τό εργον έκείνων 
ο'ίτινες, ένω δεν ήσθάνθησαν ποτέ, οΰτε άκροθιγώς, τό φίλημα των Μουσών 
έπί τοϋ μετοτπου των, έπιχειρώσι, οχι προς Θεοϋ νά κρίνωσι, άλλά νά βαδίσω- 
σιν άπλώς καί πεζή έπί του δρόμου όν διήνοιξαν εις τά γράμματα καί τήν 
ποίησιν έκεΐνοι ο'ίτινες άξιοϋνται τής χάριτος νά τρέχωσι φερόμενοι έπί τών 
πτερύγων τοϋ Πηγάσου.

Πώς δυνάμεθα ημείς οί πεζοί τής ζωής νά παρακολουθήσω μεν εις τον 
άτέρμονα τής τέχνης δρόμον τούς άναβάτας του’πτερωτού τέρατος τής έξάρ- 
σεως;

Καί πώς ήμεΐς, οί άνευ πτερύγων θά πετάξωμεν είς τά υψη έκεΐνα τά ίλ- 
λιγγιώδη είς τά όποια ίστανται οί μακάριοι έκεΐνοι θνητοί οΐτινες ελαβον θεόθεν 
τής ποιήσεως τό θεσπέσιον δώρημα;

Καί πώς τέλος ήμεΐς τών οποίων οί άτελεΐς οφθαλμοί δέν βλέπουσιν άλ
λο τι πλέον τών περί ήμας, θά δυνηθώμεν νά ίστορήσωμεν τά άγνωστα έκεΐ- 
να τά όποια διά τών οφθαλμών τής υπέροχου των ψυχής, βλέπουσι έν τή φύ
σει καί τή καρδία τών δντων, οί φωτεινοί ψάλτου τοϋ ωραίου καί τοϋ καλοΰ; 
Μάταιος κόπος! Οί ποιηταί είναι όντα υπεράνθρωπα! Εΐναι οΐ ήμίθεοι τής μυ
θολογίας ! Εΐναι οί έκλεκτοί, οί όποιοι βλέπουσι τά θαυμάσια τής φύσεως έκεΐ 
δπου ήμεΐς όρώμεν άτέρμονα καί άκαλαίσθητον μονοτονίαν. Άκούωσι τήν ύπέ- 
ροχον τών ήχων αρμονίαν καί έν αύτή ετι τή πλέον καταθλιπτική σιγή. Εύ- 
ρίσκουσιν είς τον φλοΐβον τοϋ ταπεινοτέρου ρυακίου καί τον ψίθυρον τοϋ πλέον 
πτωχοϋ καλαμώνος καί τής πεύκης τήν ασθενή βοήν καί είς τής πέτρας τό άπ- 
λοϋν κατακύλισμα πηγάς άνεξαντλήτους άρμονικών στοίχων.

Δι’ αύτούς, τούς εκλεκτούς τό κάθε τί εχει ζωήν καί αϊσθησιν καί πάθη 
καί νόησιν. Δέν υπάρχει τί δι’ αύτούς νεκρόν. Γνωρίζουσι λεπτομερώς τήν 
γλώσσαν τής φύσεως. Τών δρέων τά άπόκρυφα πάθη. Τών δασών καί τοϋ κάμ
που τούς στεναγμούς. Τών άνθέων τό ήδυπαθές τραγούδι. Τών ποταμών τήν νο
σταλγίαν προς τήν άτέρμονα θάλασσαν. Τής άνθρωπίνης ψυχής τάς τρικυμίας.

'Η  ψυχή τοϋ ποιητοϋ εΐναι ό λεπτότερος καί ευπαθέστερος σεισμογράφος, 
δ δυνάμενος ν’ άνεύρη καί σημείωση πάσαν περί αυτόν φυσικήν ή άνθρωπίνην 
αισθηματικήν δόνησιν. Ή  ευπαθής ψυχή του αισθάνεται ζωηρώς δτι καί τό 
άσθενέστερον εχει περί, αύτδν θέσιν έν τή δημιουργεία. Εΐναι δ μεγεθυντικός 
φακός τοϋ μυστηρίου καί τοϋ πάθους, ή ψυχή τοϋ ποιητοϋ.

Πώς ήμεΐς οί κοινοί θνητοί θά παρακολουθήσωμεν τήν θείαν λειτουργί
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αν τοδ εγκεφάλου και τούς άπειρους καί άγνώστους, εις ήμας, παλμούς της 
καρδίας ενός ποιητοϋ; . . .

Τον Χρηστοβασίλην, τον σεβαστόν και άγαπητόν μου φίλον, τον όποιον 
καθ’ ημέραν βλέπομεν μεταξύ ήμών καί τοϋ οποίου τό κοινωνικόν καί πολιτικόν 
εργον εύχερώς παρακολουθοΰμεν, πώς θά δυνηθώ, έστω και άτελώς, νά ακολου
θήσω εις τήν λίαν συνοπτικήν μου άνασκόπησιν του λαμπρού λογοτεχνικού του 
σταδίου άνευ τής συγκαταβάσεως αυτού καί ύμών; Άλλα θά στηριχθώ εις τήν 
καλοσύνην όλων σας καί θά προχωρήσο:».

'Ο Χρηστοβασίλης έγεννήθη εις τά 18628 κάπου έκεΐ παρά τον ρωμαντι- 
κόν τριπόταμον, όπου εις τό αύτό σημεΐον συμβάλλουν τά ΰδατα τής Σμολί- 
τσας9 καί τοϋ Βελτσιστινοΰ10 εις τον Καλαμαν, εις τό Σουλάκι11.

'Ο Λόρδος Μπάϊρων, όταν άπό τοϋ Προφήτου Ή λία  τής Ζίτσης12 ήτένισε 
προς Νότον καί οί οφθαλμοί του άνεπαύθησαν είς τήν άλληλουχίαν εκείνην των 
χλοερών αντερεισμάτων τοϋ βουνοΰ τής Κρετσούνιστας13—όπου τό Σουλάκι— 
εις τούς πόδας τοϋ οποίου παφλάζων καί μαιανδρώδης ολισθαίνει ό Θύαμις" εί- 
πεν ότι θέαμα ώραιότερον ούδαμοΰ ήτένισεν. Έ κεΐ λοιπόν, ποΰ, είς τον θαυ
μασμόν τοϋ Ποιητοϋ τοϋ Τσάΐλ - Άρόλντ έγεννήθη ό Χρηστοβασίλης, και τα 
πρώτα πράγματα ποΰ ήτένισεν ήσαν τά χλοερά βουνά, τον πράσινον ταπητα των 
οποίων πυκνά διέστιζον τά λευκά χαρωπά σημεία των προβάτων, καί οΐ πρώ
τοι ήχοι τούς οποίους ήκουσεν ήσαν, τοϋ Καλαμα τό γλυκύ κελάρισμα, τό παιγ
νιώδες βέλασμα τών ποιμνίων καί τό μελαγχολικόν τραγούδι τής φλογέρας κά
ποιου βοσκοΰ.

Καί ή φύσις έκείνη ήσκησεν ίσχυράν έπίδρασιν έπί τής ψυχής τοϋ μέλλον
τος ποιητοϋ, όστις είς ολα του τά εργα πεζά ή εμμετρα δεν ήδυνήθη ποτέ ν’ ά- 
παλλαγή τής τόσον ζωηράς έντυπώσεως τών παιδικών του συναισθημάτων. 
"Οπου θά ιδη τις έργον μέ τήν υπογραφήν «X. Χρηστοβασίλης» έκεΐ θά εΰρη 
ΰμνον θεσπέσιον προς τήν χάριν καί εύμορφιάν τοϋ βουνοΰ, καί τήν παρθένον 
ζωήν τής υπαίθρου, όπου τοΰ θυμαριοΰ τό άρωμα καί τοϋ ρύακος τό νανούρισ
μα καί τής φλογέρας οί ηδυπαθείς στόνοι καί τών ποιμνίων τό βέλασμα καί 
τών κυπριών οί μελωδικοί ήχοι εναλλάσσονται έπιχαρίτως καί άρμονικώς.

'Η  πρώτη παιδική ματιά τοΰ Χρηστοβασίλη είς τήν φύσιν, έγέμισε τήν 
ψυχήν του όλόκλ,ηρον καί τον ώθησεν είς τούς ωραίους δρόμους τής τέχνης, ή 
οποία συμπληρώνει τήν τελειότητα τής φύσεως κατά τον Όσκάρ - Ούάϊλντ.

Πόσον παραστατικά γράφει ό ’ίδιος είς τό διήγημά του «Τό φίλημα τής 
Μούσας14» αύτάς τάς προ>τας παιδικάς εντυπώσεις του, αί όποϊαι έπλημμύρι- 
σαν τήν άβγαλτην ακόμη ψυχήν του, άπό τά άφθαρτα κάλλη τής φύσεως.

«Οί κάμποι καί τά λειβάδια είναι ντυμένα μέ χίλια - μύρια χρώματα 
καί τά λόγγα μαυρολογοϋσαν. Τά ζευγάρια μόχταγαν μέσα στες ανοιγμένες 
αύλακιές τών χο^ραφιών μέ τούς ζυευγίτες άπό πίσω τους κρατώντας τή μα- 
κρυά τους δικέντρα. Τά γίδια καί τά πρόβατα, έκεϊνα μέσα στά λαγκάδια καί
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τά γκρέμια, καί τοϋτα επάνω στες κοντοραχοΰλες ή στες άδενδρες πλαγιές, 
βοσκοΰσαν χαρούμενα, τρέχοντας σαν ν’ άνοιωθαν κι’ αύτά τές χαρές της λου- 
λοδοφορτωμένης κι’ άνθοστολισμένης άνοιξης. Τά κιπροκούδουνά τους άχο- 
λογοΰσαν ώμορφα καί γλυκά, γλυκά καί χαρούμενα. Τά σκυλιά γαύγιζαν κι’ 
οί πιστικοί, άλλοι σελαγοΰσαν, άλλοι σούριζαν, άλλοι τραγουδούσαν, άλλοι 
λαλούσαν τή φλογέρα. Καί πολύ πέρα στ’ άκρούρανα, λαμποκοπούσαν τά 
καρβούνια σαν διαμαντένια θεόρατα στεφάνια. ’Έπλεα σ’ αυτό τό εξοχο θέαμα, 
κολυμποΰσα σ’ αύτήν τήν όνειροφάνταστ/) φωτοπλημμύρα, σ’ αύτή την άχανή 
λουλουδοπλησμονή, σ’ αύτή τή μεθυστική μοσχοβολιά, σ’ αύτή τή μυστηριώ- 
δικη βουή. Δεν γνωρίζω τί εννοιωθαν τή στιγμή έκείνη τ ’ άλλα τά παιδιά, έ- 
κείνη τήν ουράνια στιγμή, άλλ’ έγώ αϊσθανόμην ενα σεισμό μέσ’ τήν καρδία 
μου, μέσ’ τήν ψυχή μου, μέσ’ τό αίμα μου. Τό κεφάλι μου γύριζε. Μούρχονταν 
νά φκιάσω ενα δικό μου τραγούδι καί νά τονίσω μιά δική μου μουσική καί νά 
ζωγραφίσω μιά δκή μου εικόνα μ’ δλες τις λάμψες, μ’ δλα τά χρώματα, πού 
χύνονταν γύρω μου»15.

Αύταί είναι αί πρώται εντυπώσεις, αί πρώται σκέψεις του Χρηστοβασί
λη. ’Αλλά τήν εικόνα αύτήν, ή οποία τοϋ έγέννα τον πρώτον σεισμόν εις τήν 
ψυχήν του, τήν έζωγράφισε τόσον καλά καί μέ εκτάκτως ανεξίτηλα χρώματα 
εις τον νοΰν του, ώστε τον ήκολούθησεν εις δλην του τήν ζωήν καί εγεινεν ή 
πλαστική ΰλη καί 6 τόνος ολοκλήρου τοϋ λογοτεχνικού του έργου.

«Καί αύτός ό έσωτερικός σεισμός ποϋ αΐσθάνθηκα γιά προ'ιτη φορά, εί- 
ταν ό πρώτος χαιρετισμός, τό πρώτο χρίσμα καί τό πρώτον φίλημα τής Μού
σας μου» συμπληρώνει ό Χριστοβασίλης εις τό ’ίδιον διήγημά του16, καί εχει 
απολύτως δίκαιον, μέ τήν διαφοράν δτι αύτό τό φίλημα τής Μούσης, ούδέν 
άλλο ήτο ή ή πλήρης αϊσθησις τής άνεπτυγμένης ποιητικής φαντασίας του. 
Είδε τον κόσμον οχι ώς άνθρωπος άλλ’ ώς ποιητής. Ήσθάνθη τούς πρώτους 
έν τή καρδία του λυρικούς παλμούς οί όποιοι θά τον άνεδείκνυον ώς άπαρά- 
μιλλον ψάλτην καί βάρδον, μιας λατρείας άγνής, μιας θρησκείας άνευ ιερέων 
καί άνευ έξωτερικών τύπων, άλλά στηριζομένης κάθ’ ολοκληρίαν επί τών αι
σθημάτων τής καρδίας του καί τής άμέσου σχέσεως τής φαντασίας του προς 
τούς φυσικούς κόσμους17.

Διότι ή ποίησις δεν είναι καθολική αξία, ή δέ πρωσοποποίησις τοϋ ποιη- 
τοϋ διαφέρει άπό τής τών λοιπών ανθρώπων. 'Η  διαφορά δ’ αΰτη εΰρηται έν τή 
φύσει τής φαντασίας τοϋ ποιητοΰ. Έ νω , δηλονότι ή κοινή φαντασία εΐναι, 
τρόπον τινά, ή δρώσα ήμών μνήμη καί ό καρπός τής πείρας ό κάθ’ όμοίωσιν 
αύτης, ή ποιητική φαντασία οχι μόνον κατά τήν λεπτότητα, τό πολυσχιδές, 
τό βάθος καί τήν έντασιν, άλλά καί κατά ποιόν διαφέρει έκείνης, άναγομένη 
εις δύναμιν καθαύτό δημιουργικήν άνωτέραν πάσης άλλης πνευματικής άν- 
θρωπίνης ίκανότητος. Τούτου ενεκεν καί Π Ο ΙΗ Σ ΙΣ , Π ΟΙΗ Μ Α . ’Εν τή έκ- 
δηλώσει τοϋ γραπτού λόγου ή ποίησις δεν εχει τον τελολογικόν χαρακτήρα
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του πεζοΰ λόγου, ού ή λειτουργία συνάπτεται προς σκοπόν τινά : τήν άνεύρε- 
σιν της γενικής ή μερικής άληθείας, άλλα ταύτης είναι καταφανή μόνον τά αί
τια, οργανον δέ μόνον ή φαντασία, δι’ δ καί προτάσσεται όλων τών ηθικών 
άξιων ώς ή έκφρασις τής ΤΕΧΝ ΗΣ διά τοΰ ΛΟΓΟΥ. 'Η  ποίησις είναι ή ά- 
ρίστη καλλιτεχνική έκδήλ(ύσις, άπλή μέν ώς μή δεομένη μακρας καί κοπιώ
δους μηχανικής άσκήσεως, οίαν άπαιτοΰσιν αί είκαστικαί τέχναι, άλλ’ έν τού- 
τοις είναι ή ύπάτη τέχνη ώς περιέχουσα πάσας τάς λοιπάς, ούχί ίνα άμέσως 
άντικαταστήση τής ζωγραφικής τό χρώμα ή τής γλυπτικής τήν πλαστικήν ύ
λην ή τής μουσικής τούς τόνους, άλλ’ ίνα έμ,μέσως άλλ’ έντελώς καί άριστο- 
τεχνικώς άντικαταστήση τήν φυσικότητα τής είκόνος τήν τελειότητα τοΰ γλυ
πτού καί τήν μελωδικότητα καί άρμονίαν τών τόνων καί ύποβάλλη πάντα ταΰ- 
τα διά τής φαντασίας εις τήν φαντασίαν τών άκροατών. ’Ακριβώς διά τοΰτο 
έλεγεν ό Τένυσσον : «Διά ν’ άντιληφΟή τις καί τό άπλούστερον ποίημα οφεί
λει έστω καί πρός στιγμήν νά γίνη ποιητής».

Ά λ λ ’ ή ποιητική φαντασία, ήτις είναι στοιχεΐον τής ποιητικής ιδιοφυί
ας δεν άποκτάται διά τής άσκήσεως άλλά γεννάται μετά τοΰ ποιητοϋ. 'Η  ευ
αισθησία καί ή ποιητική φαντασία είναι τό φίλημα τής Μούσης πού ήσθάνθη, 
παιδίον άκόμη, ό Χρηστοβασίλης, διότι ένυπήρχον άμφότερα έν Ιαυτώ καί 
συνεγεννήθησαν μέτ’ αύτοΰ, ώς στοιχεία αύτοΰ.

Τώρα, όταν ό εκλεκτός αύτός άποκτήση καί τήν άπαράμιλλον 'ικανότη
τα τής αισθητικής έξο,τερικεύσεως έχει καί τά τρία στοιχεία τής ποιητικής 
μεγαλοφυίας.........................................................

Τά πρώτα γράμματα έμαθεν εις τό μικρόν χωρίον του ό Χρηστοβασίλης 
καί πώς τά έμαθεν ή μάλλον πώς δεν τά έμαθεν μας διηγήται ό ϊδιος, μέ τήν 
άπλότητα ήτις τον διακρίνει, είς τά «Διηγήματα τοΰ Μικροΰ Σκολειοΰ».

«Δεν θέλω νά μάθω, μάννα γράμματα ! Δεν θέλω ! Δεν θέλω ! Τί μοΰ 
χρειάζονται τά γράμματα; Μήπως θά γένω παππάς;18».

Κλαίει καί φωνάζει ό μικρός καί άπό τότε άνυπότακτος Χρηστοβασίλης.
Ά λλά διατί δεν θέλει; 'Ο  ίδιος περιγράφει ζωηρότατα τάς έντυπώσεις 

του καί τάς άναμνήσεις του άπό τό πρώτον σχολεΐον. «Κανένας δεν είχε τήν 
τύχην νά ύποφέρη δσα ύπέφερα έγώ στά πρώτα βήματα τοΰ μαθητικού μου 
βίου, καί άν δεν συνέτρεχαν κάποιες έκτακτες αιτίες θά ’μενα γιά πάντα ά- 
γράμματος»19, γράφει δ ποιητής καί εξακολουθεί «'ΟΓΤαπ’-Άντριάς20, ό δάσκα
λός μου, γνήσιος έκείνου τοΰ καιροΰ, χωρίς νά είναι καλύτερος ή χειρότερος 
άπό κανένα συνάδελφό του, οχι βέβαια στες γνώσες καί στή μάθηση, άλλά 
στή παιδαγωγική μόρφωση, ειταν ενα είδος τύραννος, ενα είδος βασανιστικός 
δήμειος, σαν εκείνους ποΰ βασάνιζαν τούς μάρτυρας τής θρησκείας μας, ποΰ 
αγίασαν. Τά διδασκαλικά του σύνεργα άπαίσια έμβλήματα βάρβαρης καί κα- 
κούργας παιδαγωγικής έκείνου τοΰ κακοΰ, είχαν κρεμαστή στον χοντρό κορ
μό τοΰ δένδρου ποΰ ήσκιωνε τό υπαίθριο σχολειό21 μας»22.
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Καί άπό τήν στιγμήν έκείνην που άντίκρυσεν τό πρώτον έκεΐνο βάρβαρον 
βασανιστήριον23 τής άθωας παιδικής ψυχής, αισθάνεται άλλον σεισμόν πάλιν, ό 
μικρός Χρηστοβασίλης. Τον σεισμόν τής έξεγέρσεως τών έλευθέρων ψυχών 
κατά τών άνελευθέρων θεσμών και μεθόδων. 'Η  άνυπότακτος ψυχή του έκ- 
δηλοΰται άπό τής παιδικής του ηλικίας καί ή μέχρι πάθους λατρεία του προς 
τήν έλευθέραν σκέψιν καί δρασιν ή οποία τον παρακολουθεί, ευτυχώς, είς ολό
κληρον τήν πολυσχιδή ζωήν του, είναι έκ τών κυριωτέρων χαρακτηριστικών 
τοϋ άνδρός. Τό μικρόν έκεΐνο παιδί, άναφωνεΐ είς στιγμήν ύπερτάτης άγανα- 
κτήσεως, όταν βλέπει τον μικρόν συμμαθητήν του Γιώργον24 είς τό μαρτύριον 
τοϋ φέλεκα άσπαίροντα έκ τών πόνων «’Ανάθεμα τά γράμματα κι’ δπου τά 
’βγάζε» καί έπάγεται μετά έτη πλέον «’Ά ν άνασταίνονταν ό Κάδμος κι’ έρ
χονταν στην Πατρίδα μας, κι’ έβλεπε τί τραβουσεν ή τρυφερή άνθρωπότητα 
άπό τούς δασκάλους για τήν εφεύρεσή του, θ’ αύτοκτονοΰσε χωρίς άλλο άπό 
τήν λύπη του25».

"Ωστε είς τήν παιδικήν έποχήν του Χρηστοβασίλη καί τάς πρώτας καί 
παρθενικάς αύτοΰ έντυπώσεις καί συγκινήσεις όφείλομεν όχι μόνον τον κατό
πιν ποιητήν άλλά καί τον έλεύθερον άνθρωπον μέ τήν άνυπότακτον ψυχήν καί 
σκέψιν. ’Αλλά καί τόν πατριώτην είς τήν πρώτην έκείνην ηλικίαν τον όφείλω- 
μεν. Μας τό λέγει ό ’ίδιος είς τό διήγημά του «’Εθνική άποκάλυψις»26.

«ΕΙταν Μάρτης, λέγει, καί ζύγωνε ή μεγάλη Πασχαλιά. Φούντωναν τά 
κλαδιά, άνθιζαν οί ροδακινιές. Τ ’ αρνιά καί τά κατσίκια πηδούσαν περίχαρα 
στά λειβάδια καί στά λόγγα. Τά χελιδόνια προάγγελοι τής πανώρηας άνοιξης 
έσκιζαν τόν άέρα μέ τά ψαλιδωτά τους φτερά27.....

Καί συνεχίζει, δτι είς μίαν τόσον ώραΐαν στιγμήν, έμαθε διά πρώτην φο
ράν δτι είναι Ελληνόπουλο28, καί τό έμαθεν δχι άπό τόν ίδικόν του διδάσκα
λον, άλλ’ άπό έναν ξένον, τόν διδάσκαλον Πασχίδην29. Τότε έμαθεν δτι πατρίς 
του ήτο ή Ελλάς σκλαβωμένη άπό τετρακόσια χρόνια στούς Τούρκους. «Αύ- 
τό μ’ έκαμε στή στιγμή άλλον άνθρωπον, διηγείται ό Χρηστοβασίλης. ’Έ νιω 
σα μιά μεγάλη δύναμη νά χορεύη μέσα μου καί μιά περίδοξη περιφάνεια άπά- 
νω μου. Μ’ έπιασε μιά γλυκειά τρέλλα άπ’ τή χαρά μου. Δέν μέ χωρούσε τό 
σπήτι.... Πνιγόμουν! ’Ήθελα νά βγώ έξω νά πάρω άέρα! ’Ήθελα νά πάγω 
στ’ άγνάντια30 καί νά φωνάξω μ’ δλη μου τήν δύναμη, πέρα στούς κάμπους 
καί κάτω στά ποτάμια, κι’ άπάνω στά βουνά καί παραπάνω στά σύνεφα. Ε ί
μαι "Ελληνας! Είμαι "Ελληνας!!» ’Ήθελε νά φωνάξη!! Καί μήπως δέν τό 
έφώναξε αύτό ό Χρηστοβασίλης καί στά βουνά, καί στά λόγγα καί στά σύ
νεφα μ’ έκατόν διηγήματα καί μέ διακόσια τραγούδια31 καί μέ τήν ζωήν του 
ολόκληρον; Μήπως καί ολόκληρος άκόμη ή πεζή του λογοτεχνική παραγωγή 
δέν έμπνέεται άπό τόν ήρωϊσμόν καί δέν διατηρεί άνεξίτηλον τό χρώμα καί 
άνεξάλειπτον τό μΰρον τής πρώτης αυτής παιδικής άπλότητος καί τής πρώτης 
αύτής ίσχυρας έντυπώσεως; Ή  πρώτη αΰτη άγνή παιδική έντύπωσις έπεβλήθη
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ζωηρώς καί εις τον διηγηματογράφον έφ’ όλης τής ζωής του καί διά τοΰτο ή 
έν γένει διηγηματική τεχνοτροπία του δέν είναι διάφορος εις τάς κυρίας γραμ- 
μάς τοΰ ήρωϊκοΰ θρύλλου. Διότι τό διήγημα του Χρηστοβασίλη είναι ή επει
σοδιακή άπεικόνισις τών περιπετειών, τών ελπίδων καί τών όραματισμών 
τοΰ Γένους καί τών ήρωϊκών κατορθωμάτων τής άρματολικής έποχής. Είναι 
τό διήγημα τοϋ Χρηστοβασίλη τέκνον καί καρπός τής δημώδους ποιήσεως, 
δι’ δ καί βαίνει έν άπλότητι καί άνευ χρονοτριβής εις άσκοπους περιγραφάς 
προσώπων καί πραγμάτων ή παρεμβολής άνιαρας πλατυλογίας. 'Η  διήγησίς 
του ούτε άρχίζει, ούτε λήγει άποτόμως. ’Άρχεται καί καταλήγει ήρέμως, 
άκολουθεΐ γραμμήν λιτήν, απλήν καί εύθείαν ώς ή ηρωική πράξις. Οί διάλογοί 
του είσάγονται κανονικώς εις πρώτον πρόσωπον καί τοΰτο άκριβώς, προσδίδει 
εις τό διήγημά του δραμματικόν άμα καί πλαστικόν χαρακτήρα. Ά λλά παντοΰ 
καί πάντοτε, ώς καί εις τήν ποίησίν του, έκφράζει τά δονοΰντα ίσχυρώς τήν 
ψυχήν του συναισθήματα κατέναντι τοΰ κάλλους καί τής άρμονίας τής φύσεως 
καί τών ήθικών άξιών καί τών εύγενών καί γενναίων πράξεων έκείνων τούς 
όποιους, παιδιόθεν έμαθεν νά θαυμάζη καί νά θεοποιή. Καί ή τελευταία κυ
ρίως αΰτη ένατένισις προς τούς ήρωϊκούς τών έθνικών παραδόσεων τύπους, 
ύπήρξεν δημιουργός αρίστων λογοτεχνικών έργων τοΰ Χριστοβασίλη, διακρι- 
νομένων διά τήν δύναμιν τής φαντασίας, τήν τόλμην έν τή έκφράσει καί τήν 
δημιουργίαν γραφικών εικόνων, καί τό δραματικόν τής διηγήσεως προσηρμο- 
σμένον εις τήν δημοιδη ποιητικήν άντίληψιν καί τεχνοτροπίαν. Καί τέλος τό 
σύνολον τελειοΰται, έξωτερικευόμενον διά μέσου τής ’Ηπειρωτικής γλώσσης 
τής έθνικής ταύτης λύρας έκ τών χορδών τής όποιας άνεπήδησεν τό θαΰμα 
τοΰ Ελληνικού δημοτικοΰ τραγουδιοΰ..............................

Έ π ί τέλους, ό μικρός ποιητής φεύγει άπό τό χωρίον του καί μεταβαίνει 
απέναντι εις τήν Ζίτσαν32. Άλλά φεύγει καί άπό έκεΐ33 δταν άπεπειράθη νά τον 
δείρη ό δάσκαλός του, όΚατσάνος34, καί τρέχων φθάνει εις τό χωρίον του. Πώς 
τον ύπεδέχθη ό πατέρας του τό μανθάνομεν άπό τον ’ίδιον πάλιν «Ά ν στεκό
σουν, ορέ, νά σέ δείρη ό παληοδάσκαλος, μέ τούς τζουμπέδες, δέν θά σ’ έμπα
ζα μέσα, άλλά θά σ’ έδιωχνα άπό τό σπήτι μου»35.

Φαίνεται δτι τό μήλον είχε πέση πραγματικώς κάτω άπό τήν μηλιά. «Τό 
φέρσιμο τοΰ πατέρα μου μ’ έγκάρδιωσε καί μ’ έκανε νά πιστεύσω, δτι θά βά
λαμε τελεία καί παΰλα στ’ άναθεματισμένα τά γράμματα» λέγει ό Χρηστοβα- 
σίλης36. Μέτ’ ολίγον ό πατέρας του τον φωνάζει καί τοΰ λέγει «Παιδί μου θέ
λω νά μάθω τί σκοπεύεις νά κάνης. Θά πας στο σκολειό στά Γιάννινα ή οχι». 
«Θέλω νά πάω στά πρόβατα37» άπαντα ό Χρηστοβασίλης. Καί πράγματι έπή- 
γε στά πρόβατα. «’Έμεινα έκεΐ δλον τον χειμώνα καί τήν άνοιξη, βγαίνοντας 
μέ τά κοπάδια μου στά βουνά38, γιατί άγαποΰσα πολύ τήν ποιμενική, τήν γε
ωργική καί τήν κλεφταρματωλική ζωή»39.

ΙΙοϊος άνέγνωσε εν καί μόνον έργον τοΰ Χρηστοβασίλη καί άμφιβάλλη 
άραγε δι’ αύτό;
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Ά λλ’ έκεΐ στά πρόβατα εΐδεν δτι καί στον τσοπάνη άκόμη, τά γράμμα
τα εΐναι άπαραίτητα «τ’ αναθεματισμένα» και «όταν επισαν ή βροχές καί τά 
κρύα καί κατέβηκαν τά κοπάδια για τό ξεχειμαδειό, περνώντας άπό τό χωριό 
είπε στον πατέρα του. Πατέρα θά πάγω στο σκολειό40». Καί τότε 6 πατέρας 
του τόν έστειλεν εις τήν Ξάνθην41 δπου διέμενε ό θείος του Σπυρίδων ώς Διευ
θυντής του Μονοπωλείου τών Καπνών42. Τοιουτοτρόπως ό Χρηστοβασίλης 
φεύγει άπό τό περιβάλλον τοϋ χωριοΰ του. Χωρίζεται πλέον «άπό τούς κάμ
πους του καί τά λειβάδια του τά ντυμένα μέ χίλια - μύρια χρώματα καί τά 
λόγγα του ποΰ μαυρολογοΰσαν καί άπ’ τά ζευγάρια του ποΰ μόχταγαν μέσα 
στές άνοιγμένες αυλακιές, κι’ άπ’ τά γίδια του καί τά πρόβατά του στά λαγ
κάδια καί στά γκρέμια μέσα στις τρέλλες τής λουλουδοφορτωμένης κι’ ανθο
στολισμένης άνοιξης. Κι’ άπ’ τά κιπροκούδουνα ποΰ άχολογοΰσα ώμορφα 
καί γλυκά. Κι’ άπ’ τούς πιστικούς ποΰ σελαγοΰσαν καί λαλούσαν τήν φλογέ
ρα43». Φεύγει! πηγαίνει προς τά πεπρωμένα του ! Ά λλα ή ψυχή του νοσταλ- 
γική στρέφει πάντοτε έκεΐ καί ό νους του δέν άπομακρύνεται ούδ’ έπί στιγ
μήν άπό τόν όνειρευμένον κόσμον τής φαντασίας του.

Εις τήν Ξάνθην έτελείωσε τό Σχολαρχεΐον44 μέθ’ δ μετέβη εις Σμύρνην 
καί είσήχθη εις τήν μεγάλην καί διάσημον Ευαγγελικήν Σχολήν. Έκεΐθεν ά- 
νηρπάγη45 τό 1875 ύπό τών Τουρκικών Α ρχών μέτ’ άλλων παιδιών καί κάτ’ 
άρχάς έκρατήθη ώς δμηρος λόγω τής άνωμάλου τότε έν τή Βαλκανική κατα- 
στάσεως, κατόπιν δέ είσήχθη είς τό έν Κωνσταντινουπόλει Αύτοκρατορικόν 
Αύκειον46 ώς υπότροφος. Ά λλ’ ό άνυπότακτος Χρηστοβασίλης ποΰ είχεν ώς ο- 
νειρον νά γίνη Καπετάνος καί ήθελε νά φωνάξη πέρα στά βουνά καί πιο πέρα 
στά σύνεφα πώς εΐναι "Ελληνας47 δέν έ'μεινε οϋτε έκεΐ. Είς πρώτην άφορμήν 
δραπετεύει καί τόν ’Ιανουάριον του 1878 φθάνει είς τάς Αθήνας48.

Ή  Ελλάς τότε εύρίσκετο είς πυρερώδη πολεμικόν οργασμόν. Μόλις εΐ- 
χεν υπογραφή ή συνθήκη του Αγίου Στεφάνου, καί οί πατριώται κατήρτιζον 
σώματα άνταρτικά δπως εισβάλλουν είς Θεσσαλίαν καί ’Ήπειρον49. Κέντρον 
τών δευτέρων ήτο ή Κέρκυρα60. Ό  Χρηστοβασίλης τρέχει έκεΐ καί μετέχει 
τών άνταρτικών σωμάτων τά όποια ύπό τον Μοίραρχον Στεφάνου51, τόν Τρι- 
τάκην52, τόν Μίνων Λάππαν53, τόν Κοντούλην καί τούς ’Ιταλούς φιλέλληνας 
κόμιτας Κοντούρβια.54 καί Πενάτσι55 καί άλλους εισβάλουν εις ’Ήπειρον διάτων 
Α γίω ν 4056. Είς τήν άτυχή συμπλοκήν τοϋ Λυκουρσίου57 οί "Ελληνες έπιδρο- 
μεΐς συντρίβονται, ό κόμις Πενάτσι πίπτει νεκρός καί ό Κοντούλης, ό Χρη
στοβασίλης καί άλλοι συλλαμβάνονται καί μεταφέρονται σιδηροδέσμιοι είς τάς 
φυλακάς τοϋ Κάστρου τών Ίωαννίνων, ενθα παρέμειναν έπί μακρόν58. Ό  Χρη
στοβασίλης έξορίζεται είς Τρίπολιν τής Αφρικής, άλλ’ ό πατέρας του, ό όποι
ος, δπως γράφει ό ΐδιος, ήξευρε τόν τρόπον ν’ άνοίγη καί τάς φυλακάς «μέ 
χρυσά κλειδιά» έπωφελεΐται τής όμοιοτρόπου γραφής είς τήν τουρκικήν τών 
λέξεων Τρίπολις καί Τρίκκαλα, καί ούτως έπιτυγχάνει νά έξορισθή είς Τρίκ- 
καλα59.
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'Ο  Χρηστοβασίλης δεν πέρνα πολύ κακά είς τά Τρίκκαλα, διότι έχει τήν 
εύνοιαν τοΰ Πασσα, ό όποιος τον χρησιμοποιεί ώς διερμηνέα60 διά τούς Ά γ 
γλους καί Γάλλους περιηγητάς, οί όποιοι συγχνά διήρχοντο έκεϊθεν διά νά έ- 
πισκεφθοΰν τά Μεταίωρα καί τον ’Όλυμπον. Ά λλ’ ό ελεύθερος άνθρωπος δεν 
δύναται νά μείνη ήσυχος. Δραπετεύει61 καί επανέρχεται εις τό χωρίον του τό 
188262. Ποιος αμφιβάλλει ότι μέ έξαιρετικήν συγκίνησιν θά είπε τά λόγια εκεί
να τά όποια θέτει εις τό στόμα τών ήρώων τών διηγημάτων του όταν άντίκρυ- 
σε τ ’ αγαπημένα του μικρά λευκά άρνάκια «Πώς μοΰ πορέψατε τώρα πώλει- 
πα; Μή σάς έσκιαξε κανά ζλάπ !63».

Συλλαμβάνεται κατά τήν ήμέραν τών γάμων του, οδηγείται εις ’Ιωάννι
να, δικάζεται εις συνοπτικήν διαδικασίαν καί καταδικάζεται εις θάνατον.

Τότε δή τότε, έτέθησαν είς άμεσον χρήσιν τά περίφημ,α «χρυσά κλειδιά» 
μετά πλήρους έπιτυχίας, καί ό μελοθάνατος δραπετεύει64 μίαν θυελλώδη νΰ- 
κτα καί διαπεραιοΰται εις Θεσσαλίαν ένθα παρέμεινε μέχρι τοΰ 1.885 οπότε 
κατήλθεν είς Αθήνας65.

Αί Άθήναι υπήρξαν διά τον λογοτέχνην καί ποιητήν ό τόπος τής πρώ
της του άναδείξεως. Είχεν τήν όλως εξαιρετικήν τύχην νά προσληφθή ώς συν
τάκτης τής «Άκροπόλεως66» τοΰ αειμνήστου πρυτάνεως τής 'Ελληνικής δη
μοσιογραφίας Πλάση Γαβριηλίδου67. 'Ο αγνός, ό φυσικός, ό λιτός Χρηστοβα
σίλης, ό εμπνευσμένος άπό τό δημοτικό τραγοΰδι, τό ήρωϊκόν παραμύθι καί 
τό κάλλος τών βουνών τής πατρίδος του, επί τών οποίων έδημιουργήθη ή αρ
μονία τής δημώδους γλώσσης καί ποιήσεως, εύρε πράγματι έν τώ Γαβριηλίδη 
τον διδάσκαλόν του.

'Η  έλευθέρα καί αδέσμευτος σκέψις του άπέκτησε πλησίον τοΰ Γαβριη
λίδου πτερά άετοΰ.Ή ψυχή του έγαλβανίσθη μέ τό θάρρος τής γνώμης τό άνευ 
όρίων καί φραγμών, τήν άδιαλαξίαν προς τάς άρχάς, καί τήν αλήθειαν.

Ά πό  τής «Άκροπόλεως» ένεφανίσθη εις τά 'Ελληνικά Γράμματα ώςδιη- 
γηματογράφος68, καί είναι γνωστόν μετά πόσης δυσκολίας έδέχετο ό Γαβριηλί- 
δης εις τάς στήλας τής ’Εφημερίδος του λογοτεχνικήν έργασίαν.

'Ως δημοσιογράφος69 ύπήρξεν άπαράμιλλος είς τήν παραστατικότητα τής 
άφηγήσεως. «Αύτός ό Ήπειρώτης ζωγραφίζει δαιμονισμένα» έλεγεν ό Γαβ- 
ριηλίδης. Καί διά τήν έξεραιτικήν του ταύτην ικανότητα έξελέγη70 ύπό τής 
«Άκροπόλεως» μεταξύ πεντήκοντα άλλων καί άπεστάλη εις Μόσχαν κατά 
τάς έορτάς τής στέψεως τοΰ Τσάρου Νικολάου τοΰ Β '71, άργότερον δέ είς τήν 
’Ιερουσαλήμ δταν μέτ’ έξαιτετικής πομπής καί λαμπρότητος έπεσκέφθη τούς 
Α γίους Τόπους ό Κάϊζερ Γουλιέλμος Β '72.

Δέν ανήκει, κατά τήν εσπέραν ταύτην, είς έμέ ν’ άναλύσω λεπτομερώς 
τό δλον συγγραφικόν έργον τοΰ Χρηστοβασίλη, διότι τό τοιοΰτον μετά πάσης 
έπιστημονικότητος καί κομψότητος λόγου θά πράξη ό Γυμνασιάρχης κ. Σού- 
λης73. Ούτε τό δημοσιογραφικόν74 τοιοΰτον. Οΰτε τήν δράσιν του ώς Διευθυν-
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του75 της ΰπό τοϋ Νεοκλέους Καζάζη76 ϊδρυθείσης εθνικής Εταιρίας «ό Ε λλη
νισμός77». Ουτε τήν εθνικήν του έργασίαν έν τώ άγώνι τής Βορείας ’Ηπείρου78 
παρά τό πλευρόν τής έξοχου έκείνης εθνικής προσωπικότητος τοΰ Μητροπο
λίτου Σπυρίδωνος79. Διότι περί ολων τούτων άλλος έκ τών φίλων άγορητών 
θά καταγείνη.

’Έργον έμόν είσέτι κατά τήν ώραίαν καί σεμνήν έορτήν ταύτην εϊναι νά 
παρακολουθήσω τον Χρηστοβασίλην έν τή λογοτεχνική του δράσει πετώντικα- 
λάμω καί έν τή προκαθορισμένη βραχύτητι χρόνου.

'Έν κρίνω άναγκαϊον, έν τούτοις, νά τονίσω.
'Ο Χρηστοβασίλης έν τή μακρα σταδιοδρομία του καί τή πολυσχιδή του 

δράσει, εσχεν θαυμαστάς ενθουσιώδεις, άλλ’ έ'σχεν καί έπικριτάς δριμεΐς. 'Η  
υπερβολική του ειλικρίνεια καί ύπερβολικωτέρα του άδιαλαξία, τήν οποίαν το
νίζει καί ό Καμπούρουγλος80, τον όδήγησεν ούχι σπανίως άντιμέτωπον προσώ
πων, γεγονότων καί καταστάσεων.

'Η  τύχη τών άνδρών, οΐτινες ζώσιν δημοσία καί μετέχουσιν ένεργώς εις 
τον βίον καί τήν έξέλιξιν τοΰ τόπου των, τοιαύτη τις ύπήρξεν πάντοτε.

Εις τήν ζωήν τών έθνών συμβαίνει δτι καί εις τάς μάχας.
Οΐ έν τή πρώτη γραμμή ίστάμενοι πληγώνουν καί πληγώνονται εύχερέ- 

στερον εκείνων οΐτινες παραμένουσιν εις τά μετόπισθεν καί τήν άφάνειαν.
Καί έν πεδίω άναπεπταμένω τούς κεραυνούς δέν δέχονται αί ταπειναί κα- 

λΰβαι άλλά τά ύψηλά καί ύπερήφανα δένδρα
'Ο Βολταΐρος ειπε κάποτε εις τον ’Αβά - Φεγιέ : «Δέν υπάρχει μέση ο

δός, ή θά γίνης κάτι καί θά δεχθής πυκνά τά βέλη πανταχόθεν ή θά προτιμή- 
σης νά μείνης άσημος καί άφανής».

Τοιαύτη ή τύχη τών άνθρώπων τούς όποιους δέν καλύπτει ώς αΓ::ίς ή ά- 
φάνεια.

Ά λλοι θά τούς άναβιβάσωσιν εις τούς ούρανούς καί άλλοι θά τούς ρίψω- 
σιν εις τον Ά δην.

Δέν ύπάρχει τό ένδιάμεσον. ’Ή  ύψηλά ή χαμηλά.
Ά λλ’ έν είναι πάντοτε βέβαιον. "Οτι, δλα τά ευμενή ή δυσμενή επίθετα, 

δι’ ών χρωματίζομεν τον βίον τών δημοσίων άνδρών αν τά θέσωμεν έπί τοΰ 
ΐριδικοΰ δίσκου τοΰ Νεύτωνος καί τοΰτον περιστρέψωμεν, θά ίδωμεν εν μόνο 
χρώμα : Τό άσπιλον λευκόν.

'Η  «Άκρόπολις» καί τά άξιολογώτερα τών τότε περιοδικών ώς « 'Η  έ- 
βδομάς», «Τό Μουσεΐον», «Τό Εθνικόν 'Ημερολόγιον Σκόκου», « 'Η  Εικο
νογραφημένη Εστία», «'Η  Νέα Εστία», καί πλεϊστα άλλα81, γέμουν διηγημά
των καί ποιημάτων τοΰ Χρηστοβασίλη μεγίστης λογοτεχνικής αξίας.

Οί περιφημότεροι τών τότε κριτικών ώς ό Μιστριώτης, ό Νιρβάνας, ό 
Χατζιδάκις ό Γαβριηλίδης, έγραψαν82 μέτ’ ένθουσιασμοΰ περί αύτοΰ καί τον 
θεωροΰν ΐσης άξίας προς τον Παπαδιαμάντην, τον Κοντηλάκην, τον Έ ρμπαχ 
καί τον Τσβαϊχ.
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Ό  περίφημος γλωσσολόγος καθηγητής Γ. Χατζηδάκης γράφει κριτικήν 
είς τήν πρώτην συλλογήν διηγημάτων τοΰ Χρηστοβασίλη «Διηγήματα τής Στά
νης», τώ 1899: «Δεν ήξεύρω, γράφει μεταξύ τών άλλων, άν ή ποιητική γλώσ
σα τής εύάνδρου ’Ηπείρου ή ή αφελής φύσις τών περιγραφομένων προσώπων 
ή ή μεγάλη προς τον φυσικόν έπΐ τών όρέων, βίον έπιθυμία, τήν όποιαν τά δι
ηγήματα ταΰτα αφύπνισαν έν έμοί, ή άν πάντα ταΰτα όμοΰ έγειναν αιτία ν’ ά- 
ναγνώσω μετ’ ασυνήθους ηδονής τά Διηγήματα τής Στάνης. Γνωστόν εΐναι 
δτι τά κάλλιστα καί πλεΐστα τών θαυμαστών δημοτικών άσμάτων τής νεωτέ- 
ρας Ελλάδος έποιήθησαν έπί τής Πίνδου καί τοΰ Όλύμπου εις τήν διάλεκ
τον τής ’Ηπείρου. Εντεύθεν πασα λέξις καί πάσα. φρασις, φέρουσα ’Ηπειρω
τικόν τον άσμάτων τούτων, χαρακτήρα, παρίσταται είς ημάς ώς τι ιδιαιτέ
ρως ποιητικόν ώς τί κάτ’ έξοχήν οζον έλάτης τής Πίνδου. Διά τοΰτο καί 
πάντες οί λόγιοι, δσοι μετά τήν έθνικήν παλιγγενεσίαν έπεχείρησαν νά ψάλλουν, 
είς γνήσιον δημοτικόν τΰπον, τήν ’Ηπειρωτικήν διάλεκτον μετεχειρίσθησαν.... 
Ά λλ’ ή διάλεκτος τών Διηγημάτων τής Στάνης υπερβάλλει είς κάλος πάσας.

Ά λ λ ’ έκτος τών γενικών αρετών τής ’Ηπειρωτικής του διαλέκτου, πα- 
ρατηρήται δτι ό Χρηστοβασίλης είναι αύτόχρημα καλλιτέχνης τοΰ λόγου, διά 
τοΰτο ού μόνον αείποτε πλέκει αύτόν σύμμετρον καί σαφή, ούδαμοΰ ξενίζων, 
άλλά καί άποφεύγει τήν έξεζητημένην χρήσιν εικόνων, φροντίζει δέ μάλλον 
διά τής έκλογής τών χαρακτήρων νά έλκύη καί δεσμεύη τον άναγνώστην. Έ ν 
ένί λόγω άν τις έχη αίσθησιν τοΰ άπλοΰ καί φυσικοΰ, τοΰ έπί τών όρέων τής 
Ελλάδος βίου τών ποιμένων, ας εΐναι βέβαιος δτι δεν θά μετανοήση άν άνα- 
γνώση τά Διηγήματα τής Στάνης83».

'Ο περίφημος Έλλην γλωσσολόγος είς τήν άνωτέρω κριτικήν δύο κυρί
ως χαρακτηριστικά γνωρίσματα τών έργων τοΰ Χρηστοβασίλη έξυμνεΐ. Τό 
μΰρον τής Έλάτης τής Πίνδου άπό τό όποιον ευωδιάζει τό διήγημα του καί 
τήν γλώσσαν τήν όποιαν άποκαλεΐ ποιητικήν γλώσσαν τής Εύάνδρου ’Ηπείρου 
είς ήν έποιήθησαν τά πλεΐστα τών θαυμαστών δημοτικών άσμάτων τής νεω- 
τέρας Ελλάδος.

'Η  κριτική α,ΰτη καί μόνη άνδρός οΐος ό Χατζιδάκης άρκεΐ, διά νά έχω- 
μεν τήν υπερηφάνειαν νά θεωρώμεν τον Χρηστοβασίλην έξ’ ολοκλήρου Ή πει- 
ρώτην ποιητήν κάθ’ αύτό ’Ηπειρωτικόν λογοτέχνην, διότι^καί ή γλώσσα του 
καί ή ύπόθεσις τών έργων του γεμίζει τον άέρα άπό τό άρωμα τοΰ ηπειρωτι
κού βουνοΰ.

Άλλά καί ό πολύς Γαβριηλίδης δέν υπολείπεται είς έγκώμια.
«Θέλετε, γράφει είς τήν κριτικήν του τής αύτής συλλογής, θέλετε νά έ- 

λαττωθή τό όχληρότατον συναίσθημα τοΰ καύσωνος; Θέλετε νά μεταφερθήτε 
σέ δροσιές, σέ βουνά, σέ λαγκάδια, σέ ρεματιές; Πάρτε τό βιβλιαράκι τοΰ Χρη
στοβασίλη «Διηγήματα τής Στάνης». Εΐναι καί αύτός Ήπειρώτης διηγηματο- 
γράφος, ώς ό άείμνηστος Κώστας Κρυστάλλης.
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Εΐναι φυσιολάτρης, άληθολάτρης. Δέν συλλαμβάνει ή φαντασία του πρά
γματα άνύπαρκτα, αλλά φωτογραφεί δαιμονισμένα. Ό  Κουτσογιάννης του είναι 
τό δυνατώτερό του διήγημα. Ή  άνάγνωσίς του σου φέρνει εις τόν νουν τόν 
Κα,νδίδ τοΰ Βολταίρου, τοΰ υπενθυμίζει τόν ποιμενικον αύλόν τοϋ Ταννχόϋζε 
τοϋ Νουμα Ρουμεστάν. Τοϋ Δωδέ έκεΐνον τόν ήρωα μέ τό φλάουτο. Καί οά 
άναμνήσεις αύταί μεγάλων συγγραφέιον άπό τόση μικρή φυλλάδα σοΰ έ'ρχον- 
ται, διότι μερικαί σελίδες τοϋ Χρηστοβασίλη εΐναι όντως τελείου, άμιμήτου 
φυσικοϋ κάλλους. Δέν τέρπεσαι μόνον, δέν παρηγορεΐσαι, δέν καθαίρεσαι μό
νον, άπό αύτήν τήν λευκήν άναπαράστασιν τοϋ λευκοτέρου, τοϋ γαλακτωδεσ- 
τέρου τών βίων, τοϋ ποιμενικοϋ, άλλα καί διδάσκεσαι. Τό μοιρολόγι ποΰ πα
ρεμβάλλει στο διήγημά του «Τό Μανάρι» εΐναι άπό τά ωραιότερα δημοτικά 
τραγούδια, ποΰ έχομεν. Ό  Χρηστοβασίλης, χωρίς βιάζεται, χωρίς νά τρέ- 
χη, μέ κέφι, καί αγάλια - άγάλια τείνει νά δημιουργήση ’ίδιον φιλολογικόν εί
δος, έξ έκείνο^ν τά όποια τώρα εις τήν ’Αγγλίαν καί ιδίως είς τήν Σκωτίαν 
θεωρούνται ώς εχοντα, τό πολυτιμώτερον, τό πρ<οτοτυπώτερον καλλιτεχνικόν 
άρωμα»84.

’Αλλά άπό δλα αύτά τά ώραΐα λόγια τοϋ Γαβριηλίδου, ενα λάθος του εΐ
ναι ό μεγαλύτερος ύμνος εις τήν ποίησιν τοΰ Χρηστοβασίλη. Καί τό «λάθος» 
αύτό εΐναι δτι : ενα τραγοΰδι τό όποιον εΐναι γνήσιον δημιούργημα τοΰ Χρη
στοβασίλη, τό έξέλαβεν ώς δημοτικό85 τραγοΰδι καί δή άπό τά ωραιότερα ποΰ 
έ'χομεν. ’Αλλά μήπως μόνος ό Γαβριηλίδης ένέπεσεν εις τοιοΰτον ώραΐον λά
θος; Πόσοι καί πόσοι καλοί τεχνοκρΐται δέν γνωρίζουν αν ενα τραγοΰδι εΐναι 
τοΰ Χρηστοβασίλη ή εΐναι δημοτικόν ! Ό  ίδιος μυροβόλος άνεμος τής πεύκης 
διαπνέει άμφότερα.

Ποΰ σταματά τό δημοτικό τραγοΰδι καί ποΰ αρχίζει τοΰ Χρηττοβασίλη 
κανείς δέν γνωρίζει.

Ά ς  λάβωμεν ενα στήν τύχη !

«Εΐν’ έ'νας χρόνος π  άγαπώ μιά ώρια κορασίδα,
Καί δέν μπορώ νά τής τό ’πώ, νά τής τό μαρτυρήσω,
Γιατί φοβοΰμαι μήν ντραπή καί μοΰ βαριοκακιώση.
Θεέ μου ! Πώς νά τής τό π ώ ! Πώς νά τό μαρτυρήσω;
Νά στείλω μήλο δέν μ,ιλεΐ, κεράσι καί δέν κρένει 
Νά στείλω τήν άγάπη μου σ’ ένα χρυσό μαντήλι;
Εΐναι φωτιά ή άγάπη μου καί καίει τό μαντήλι,
Καί χύνεται κατάδρομα, κι’ άνάφτει ό Κόσμος δλος 
Καί παίρνει τό χωριό φωτιά και καίγονται τά σπήτια 
Καί καίγεται κι’ ή Κερασιά, δπου γ ι’ αύτήν πεθαίνω».

Εΐναι αύτό γνήσιον δημοτικό τραγοΰδι ή δέν εΐναι; ’Έ χει ολόκληρον τό 
κάλλος τής περιφήμου Ελληνικής δημώδους ποιήσεως ή όποια θεωρείται ή



Ή  φιλολογική πεντηκονταετηρίδα τοϋ Χρ. Χρηστοβασίλη 229

ώραιοτέρα ολοκλήρου τοϋ κόσμου; Καί έν τούτοις! Είναι ποίημα τοΰ Χρησ
τοβασίλη. Πώς ν’ άποφύγη τήν πλάνην καί αύτός άκόμη ό διάσημος Γαβριη- 
λίδης;

Αύτοτελεΐς συλλογάς τών έν τώ τύπω έγκατεσπαρμένων διηγημάτων του 
έξέδωκε, έφ’ οσον γνωρίζω τάς εξής86: ΔΙΗΓΗΜ ΑΤΑ Τ Η Σ  ΣΤΑΝΗΣ, Δ Ι
ΗΓΗΜ ΑΤΑ Τ Η Σ  ΞΕΝ Η ΤΕΙΑ Σ. ΔΙΗΓΗΜ ΑΤΑ ΘΕΣΣΑΛΙΚΑ. Δ ΙΗ Γ Η 
ΜΑΤΑ ΤΟΥ ΒΟΥΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΜΠΟΥ βραβευθέντα εις τόν ύπό 
τοϋ Ψυχάρη προκηρυχθέντα γλωσσικόν διαγωνισμόν87. ΔΙΗΓΗΜ ΑΤΑ ΤΟΥ 
ΜΙΚΡΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ. Ο ΚΛΤΣΑΝΤΩΝΗΣ. Ο ΚΑΠΕΤΑΝ ΚΑΛΟΓΗ- 
ΡΟ Σ. ΤΑ Η Π ΕΙΡΩ ΤΙΚ Α  ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ. Α Π ’ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ Τ Η Σ  ΣΚΛΑ- 
ΒΕΙΑ Σ.

Ποιήματα δέ τά έξής: Η Α ΓΑ Π Η . Ο ΜΑΡΚΟ - Μ ΠΟ ΤΣΑΡΗΣ 
Ο ΜΑΡΜΑΡΩΜΕΝΟΣ ΒΑΣΙΛΗ ΑΣ. ΟΙ ΔΥΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΙ. Η ΘΥ
ΣΙΑ  ΤΟΥ ΣΑΜΟΥΗΛ καί αλλα πλεΐστα. ’Αλλά ό Χρηστοβασίλης έ'γραψεν 
καί δράματα ώς είναι ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΙΜ Η τό όποιον κρίνεται έφάμιλλον τής 
Τιμής τοΰ Σούντερμαν88. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ. ΧΡΙΣΤΟ Σ ΚΑΙ ΜΩ- 
ΧΑΜ ΕΤΗ Σ. ΠΑΙΔΟΜΑΖΩΜΑ κ.λ.π. ’Αλλά δέν σταματά έδώ ό Χρηστο
βασίλης. Έξέδωκε καί πολίτικου καί έθνικοΰ περιεχομένου συγγράμματα ώς 
« Ή  δύναμις τοΰ Έλληνισμοΰ έν Ή πείρω » πραγματεία άναδημοσιευθεϊσα έν 
τή Κυανή ’Αγγλική Βίβλω τοΰ 190389. «’Ήπειρος καί ’Αλβανία», « Ή  ’Ή πει
ρος γεωγραφικώς καί έθνολογικώς άπό τών άρχαιοτάτων χρόνων μέχρι σήμε
ρον» κ.λ.π. Γενικώς καί πάρ’ ήμετέρων καί ξένων έκρίθη καί έσχολιάσθη ευ
μενέστατα ώς άκριβής τοπειογράφος καί έθιμογράφος τής Η πειρωτικής ζω
ής.

Ό  Λεμπέκ εις τόν «Μερκούρ ντε Φράνς» γράφει κολακευτικώτατα περί 
αύτοΰ. 'Ο  ’Έσσελιγκ, ό Τεριέ καί ό Πρινώ εις τήν 'Ιστορίαν τής Νεοελληνικής 
Λογοτεχνίας καί Τά σύγχρονα Ελληνικά γράμματα ομοίως έγραψαν έγκωμια- 
στικώς90, μερικά δέ τών διηγημάτων του μετεφράσθησαν εις ξένας γλώσσας91. 
Ή  Μεγάλη Βρεττανική έγκυκλοπαίδεια καί ή ’Ισπανική, ή μεγίστη όλων, ώς 
καί ή ’Ιταλική, Γαλλική καί Ελληνική τόν άναφέρουν εύφήμως.

’Αλλά θά ήτο άτελής ή παρούσα πραγματεία, άν παρέλειπέ τις νά άνα- 
φέρει τάς προχθεσινάς ανακοινώσεις τοΰ διαπρεποΰς Προέδρου τής ’Ακαδημίας 
κ. Καμπούρουγλου, διότι πιστωτέραν εικόνα περί Χρηστοβασίλη ούδείς ποτέ 
μέχρι τοΰδε συνέθεσεν.

«Μ’ ένθουσιασμόν ήκουσα, λέγει ό Καμπούρουγλος, τόν μελετώμενον ε
ορτασμόν τοΰ νεωτάτου τών έμπνευσμένων τέκνων τής ’Ηπείρου, άπό τοΰ ο
ποίου άς γίνη άρχή άναδρομικής δοξαστικής πορείας. Τό ονομα τοΰ Χρηστο
βασίλη είναι δι’ έμέ ΣΥΜΒΟΑΟΝ. Θέλων δέ ν’ άναγράψω τά χαρακτηριστικά 
του προσόντα, θεωρώ σκοπιμώτερον νά σημειοίσω τί προσόν τυχόν δέν εχει. 
Ευρίσκω, λοιπόν, δτι ούτος είναι ή άρνησις τής αύτοδιαφημήσεως, δτι είναι
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υπερβολικά μετριόφρων, ύπερβολικώτερον ειλικρινής και ύπερβολικώτατα άδιά- 
λακτος.

Θέλετε τώρα, καί κορφολόγημά τι έπιγραφικόν έκ τών προτερημάτων 
του. Γενναίος Σουλιώτης μέ όλα τά βάρη τοΰ δρου. Φιλόπατρις μέχρις αύτοθυ- 
σίας. Θησαυροφύλαξ τών έθιμοδοξασιών και παραδόσεων τής ’Ηπείρου. Ευ
φάνταστος διαμορφωτής καί καλλιτεχνικός δημιουργητής λογοτεχνικών άφη- 
γήσεων μέ πυρήνα τον μεγάλον του τόπο . Γλυκύς, φυσικές καί απέριττος 
ποιητής δροσισμένος άπό τά νάματα τοΰ ένθέου χειμάρου ό όποιος έδρόσισε 
τον Ζαλοκώσταν καί τον Κρυστάλλην καί έξεχύθη κατόπιν μέχρι τής Λευκά- 
δος τών Ζαμπελίων καί τοΰ Βαλαωρίτου».

Φρονείτε μήπως, δτι κατόπιν τοΰ ΰμνου τούτου, τοΰ αφιερωμένου προς 
τον Χρηστοβασίλην, παρά τοΰ κορυφαίου τών 'Ελλήνων διανοουμένων, έχο- 
μεν τί πλέον νά εϊπωμεν έν έπιλόγω ημείς; Τό έπ’ έμοί εύρίσκομαι έν τελεία 
άδυναμί^' καί παρέρχομαι τοϋ βήματος, μίαν άναπέμπων εύχήν : Ό  ποιητής 
καί βάρδος τής ’Ηπειρωτικής αγνής ζωής νά ζήση, χάριν τής τέχνης, σαν τά 
ψιλά βουνά τά όποια τόσον πολύ ήγάπησε καί τόσον λυρικά έτραγούδισεν92. 
Ά ν  τό έμπνευσμένο κεφάλι του έκάλυψε τό χιόνι, δεν πηράζει. Τό εκλεκτό 
βιολί δσω παληώνει τόσον καί μελωδικώτερον γίνεται.

30 Ίανοναρίον 1935
Β . Γκορτζης



Β' ΣΧΟΛΙΑ

1. «Τό Μάϊο τοϋ 1885 ό Χρηστοβασίλης έγκαταλείπει τήν «επιστασία» 
στο Μεσδάνι, φεύγει, για  τήν ’Αθήνα κι άναζητεϊ τήν τύχη του στή δημοσιο
γραφία. ’Εργάζεται στήν «’Εφημερίδα» τοΰ Κορομηλά, στήν «’Ακρόπολι» τοϋ 
Γαβριηλίδη κ.α. κι αρχίζει νά δίνη λαογραφικό υλικό, πολύ εύπρόσδεκτο τό
τε, στά φιλολογικά περιοδικά. Στήν «Εβδομάδα» τοΰ 1885 δημοσιεύει μιά 
σειρά άπό παραδόσεις καί θρύλους τοΰ ήπειρωτικοΰ λαοΰ». (Λ. 1. Βρανούση, 
Χρηστός Χρηστοβασίλης, Βασική Βιβλιοθήκη, 19, ’Αθήνα 1960, Εισαγωγή, 
σ. κ η ').

Σύμφωνα ωστόσο μέ τή γνώμη τοΰ Χρήστου Σούλη πιστεύουμε πώς ή 
άρχή τοΰ λογοτεχνικού σταδίου τοΰ Χρηστοβασίλη μπορεί νά μετακινηθεί κα
τά ορισμένα έτη : « ...Τό πρώτον δέ λογοτεχνικόν έργον του είναι ποίημα μα- 
κρόν άποτελούμενον άπό 186 στίχους δεκαπεντασυλλάβους μέ θερμόν και α
γνόν πατριωτισμόν γραμμένον καί είς καθαράν ’Ηπειρωτικήν γλώσσαν. Τό 
ποίημα τοΰτο άπήγγειλεν ό νέος τότε Χρηστοβασίλης εις τόν Ναόν τών Τρικ- 
κάλων τήν 22 ’Απριλίου 1881, κατά τήν δοξολογίαν τήν γενομένην έπί τή ει- 
σόδω τοΰ Ελληνικού στρατοΰ ύπό τόν αξιωματικόν Σκαρλάτον Σοΰτσον προς 
παραλαβήν τής πόλεως μετά τήν έπιδίκασιν τής Θεσσαλία-· ύπό τοΰ Συνεδρίου 
τοΰ Βερολίνου είς τήν Ελλάδα. Τό ποίημα έκεΐνο έκδοθέν είς φυλλάδιον έπι- 
γράφεται «Στ’ αδέρφια μας, ποίημα X. Χρηστοβασίλη, Σουλιώτου, Τρίκκαλα 
21 Αύγουστου 1881 ...»

Είς τό ποίημα αύτό διαγράφεται ολόκληρος ό Χρηστοβασίλης, ό φλογε
ρός πατριώτης, ό αγνός ίδεολόγος καί ό πρωτόφαντος λογοτέχνης, ό θρεμμέ
νος μέ τό δημοτικό τραγούδι καί τήν Βαλαωριτικήν ποίησιν». (Χρήστου I. 
Σούλη, Χρηστός Χρηστοβασίλης [νεκρολογία]. ’Ηπειρωτικά Χρονικά, τόμος 
IB ' [’Ιωάννινα], 1937, σσ. 287 - 288.—Βλ. έπίσης Γ . Σωτήρη, διδασκάλου 
έκ Νεγάδων Ζαγορίου 1856 - 1943, ’Απομνημονεύματα. Εισαγωγή - Σχόλια 
Μάνθον Κ . Οικονόμου ’Αθήνα 1974, σ. 43.)

2. Δίνω μερικά στοιχεία άπό τόν προγραμματισμό τής 5 0 )ρίδας τοΰ X. 
Χρηστοβασίλη στήν ’Αθήνα, λίγο μετά τήν εορτή πού έγινε στά Γιάννινα.

(Έ φ ημ . «’Ελευθερία», έτος ΙΓ ', 982, Πέμπτη 28 Μαρτίου 1935, σ. 1) : 
«...Α ί έν ’Αθήναις καί Πειραιεΐ Ή πειρωτικαί ’Οργανώσεις έσχον τήν πρωτο
βουλίαν του έορτασμοΰ* τής ποιητικής καί λογοτεχνικής πεντηκονταετηρίδος 
τοΰ γηραιοΰ Ή πειρώτη Λογοτέχνου καί συναδέλφου Χρ. Χρηστοβασίλη.

* Ό  εορτασμός αυτός σύμφωνχ μέ πληροφορία της κόρης τοϋ συγγραφέα Κας 
Ά νθούλα ς Χρηστοβασίλη -  Κατσίλα δέν πραγματοποιήθηκε.



Γενομένων σκέψεων... έξελέγη οργανωτική τοϋ εορτασμού επιτροπή μέ 
πρόεδρόν τον καθηγητήν τοΰ Πανεπιστημίου Πανοσολογιώτατον κ. Εύάγ. 
Αντωνιάδην...»). Στο ί'διο φύλλο εχουμε σέ άναδημοσίευση άπό τήν έφημ. 

«’Ηπειρωτικόν Μέλλον» (Σάββατον 21 Μαρτίου, ετος Α ', άρ. φ. 11, ’Αθή- 
ναι 1935, σσ. 2 - 3) τις γνώμες τών : Γιάννη Βλαχογιάννη, Στέφανου Δάφ
νη, Ή λία  Βουτιερίδη, Γρηγόριου Ξενόπουλου, Παύλου Νιρβάνα, Στρατή Μυ- 
ριβήλη, ’Άριστου Καμπάνη, Κώστα Φαλτάιτς, Γ . Δροσίνη, Μάρκου Αύγέρη, 
Τάκη Τσιάκου, Θεόδ. Βώκου.

3. Παραθέτω βιογραφικά στοιχεία τοΰ ομιλητή πού μοΰ τά έ'δωσε ή κό
ρη του κ. Βασιλική Μπουκουβάλα στα Γιάννενα.

Ό  Βασίλειος Γκορτζης γεννήθηκε τό 1893 στή Χαλκίδα καί πέθανε στά 
1943 στήν ’Αθήνα. Στά 1912 τέλειωσε τή Σχολή Εύελπίδων καί ήρθε στά 
Γιάννενα. Τό 1915 παντρεύτηκε τήν Εύδοξία Πουτέτση. Τό 1926 υποχρεώ
θηκε νά αποστρατευτεί καί νά άποχωρήσει άπό τήν υπηρεσία του γιά τά φι
λοβασιλικά του φρονήματα, μέ τό βαθμό τοΰ συνταγματάρχη.

Πέρα άπό τις στρατιωτικές του ενασχολήσεις ό Γκορτζης εΐχε καί άλλα 
ενδιαφέροντα. Στο άφιερωτικό σημείωμα πού συνοδεύει τό χειρόγραφο τής 
ομιλίας του ύπογράφει μέ τον τίτλο «Διδάκτωρ τής Νομικής», δ όποιος μάλι
στα προπορεύεται τοΰ στρατιωτικού τίτλου «Συνταγματάρχης έ. ά.». Μέ τον 
Χρήστο Χρηστοβασίλη1 είχε φιλικές σχέσεις. 'Ο ’ίδιος ό Χρηστοβασίλης 
πρέπει νά τοΰ παραχώρησε άρκετό ύλικό γιά τή διάλεξη καθώς θά φανεί καί 
άπό τά σχόλια πού άκολουθοΰν.

4. Τό άγόρασα άπό πλανώδιο πωλητή παλιών βιβλίων στά Γιάννινα τό 
1975. Τό χειρόγραφο τής δμιλίας αυτής άποτελεΐται άπό ενα τετράδιο 20 φύ
λων, (40 σελ. άριθμημένες άπό τον ομιλητή, διασ'άσεις 28Χ 24)καί διατη
ρείται σέ πολύ καλή κατάσταση.

Στήν έτικέτα τοΰ έξωφύλλου εΐναι γραμμένος μέ μαύρη μελάνη άπό τό 
χέρι τοΰ δμιλητή ό τίτλος :

«’Επί τή πεντηκονταετηρίδι τοΰ Χρηστοβασίλη.»
Στή σ. 1 άναγράφεται : «Περί τοΰ λογοτέχνου Χ .Χ .».
Στο τετράδιο εΐναι συνημμένο ενα συνοδευτικό δελτάριο :

«Έ ν Ίωαννίνοις 22 β  j3b
Σεβαστέ μου καί άγαπητέ μου φίλε,
Σέ παρακαλώ νά δεχθής τήν άφιέρωσιν τοΰ χειρογράφου μου εκείνης 

τής ομιλίας μου είς τήν Λέσχην τής 30 Ίανουαρίου. Έφρόντισα νά κάμω 
τήν εικόνα σου. ’Ίσως είς τοΰτο επταισεν ή ολίγη ώρα ποΰ διέθετουν.

1. ’Εκτενή μελέτη γιά τον Χρήστο Χρηστοβασίλη καί το εργο του ετοιμάζω ώς 
διδακτορική διατριβή.
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Μή τήν δημοσίευσης. Δέν αξίζει διά σέ μιά τόσον άναξία λόγου κριτική. 
’Έ χε την μόνον ώς δείγμα τής άγάπης μου.

Δικός σου 
Β. Γκορτζής 

Διδάκτωρ τής Νομικής 
«Συνταγματάρχης έ.ά.»

5. Τό δλο κείμενο τής ομιλίας δημοσιεύτηκε σέ οκτώ συνέχειες άπό 9.5 
35 ώς 3.6.35 καί συγκεκριμένα στά φύλλα 988 (σ.1), 989 (σσ. 1 - 2 ) ,  990 
(σ. 1), 991 (σ. 1), 992 (σ.1), σ. 993 σσ. (1 - 2), 994 (σ.1), 995 (σσ. 1 - 2 ).

'Η  έφημερίδα «Ελευθερία» ήταν δισεβδομαδιαία και ή κυκλοφορία της 
γινόταν κάθε Δευτέρα καί Πέμπτη.

Γιά τήν ιστορία τοΰ θέματος άξίζει νά σημειωθεί δτι άπό τις 30.1.35 
πού έγινε ή όμιλία (22.2.35 έχουμε τή γραπτή άφιέρωση τοΰ χειρόγραφου 
τοΰ Γκορτζή προς τόν Χρηστοβασίλη) ώς τις 9.5.35 πού άρχισε ή δημοσίευσή 
της, μεσολαβεί αρκετό χρονικό διάστημα. 'Ο άρθρογράφος δμως καί συνδιευ- 
θυντής τής έφημερίδας Χρ. Δ. Ζωημίχος έσπευσε νά τονίσει τό ένδιαφέρον αυ
τής τής διάλεξης, τήν έπόμενη κιόλας μέρα : «Χθές τήν εσπέραν έλαβεν χώ 
ραν έν τή Λέσχη τών Διανοουμένων ό ύπό τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου άπο- 
φασισθείς εορτασμός τοΰ πολυετοΰς φιλολογικοΰ έργου τοΰ ήμετέρου Διευθυν- 
τοΰ κ. Χρήστου Χρηστοβασίλη, άρχίσας άπό τάς 6.30 μ.μ. καί λήξας περί τήν 
3ην πρωϊνήν ώραν*.

Παρέστησαν κατ’ αύτόν πάντες οΐ έν τέλει : Μητροπολίτης, Γενικός Δ ι
οικητής ’Ηπείρου Κος Καλκάνης..., ό άναπληρωτής τοΰ Διοικητοΰ τής Μεραρ
χίας Στρατηγοΰ Πολίτη, άρχηγός τοΰ πεζικοΰ κ. Παπαστεργίου..., δλος ό 
κόσμος τών Γ ραμμάτων, μέ έπικεφαλής τόν άρχιγυμνασιάρχην Κον Καλού- 
δην καί τόν Πρόεδρον τής Λέσχης κ. Χρ. Σούλην, Γυμνασιάρχην τής Ζωσι- 
μαίας, οί Πρόξενοι καί άπαξάπασα ή άνωτέρω(δϊο) κοινωνία τών Ίωαννίνων.

Δυστυχώς ό χώρος τής Λέσχης δέν ήτο άρκετός νά περιλάβη πάντας τούς 
προελθόντας εις τόν πρώτον τοΰτον εορτασμόν τών ’Ηπειρωτικών Γραμμάτων 
ώστε οί περισσότεροι άπεχώρησαν.

Εις τό προσεχές φύλλον θά δώσωμεν πλήρη περιγραφήν.» 
(«’Ελευθερία», έτος ΙΓ ', φύλλο 969, Πέμπτη 31 Ίανουαρίου 1935, σ. 2).

Πράγματι στο έπόμενο φύλλο έπίσης άρ. 969, Δευτέρα 4 Φεβρουάριου 1936, 
σσ. 1 - 2 ,  δίνεται πλήρης περιγραφή τής γιορτής στήν πρώτη σελίδα μέ τίτλο :

«ΕΟΡΤΑΣΜ ΟΣ Τ Η Σ  Π Ο ΙΗ ΤΙΚ Η Σ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΡΑ ΣΕ-

* Σχετικά μέ «την 3ην πρωινήν» βλέπουμε (ο .π .) οτι: «...καί άπέμειναν . μόνον 
οί οΐκειότεροι προς τήν Λέσχην, οΐτινες τό ^ρριξαν εις τούς χορούς καί τό φαγοπότι 
μέχρι τής 3ης πρωινής».
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ΩΣ TOT ΗΜΕΤΕΡΟΥ ΔΙΕΤΘΤΝΤΟΤ Κου ΧΡ. ΧΡΗΣΤΟΒΑΣΙΛΗ 
ΥΠΟ ΤΗΣ ΛΕΣΧΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ».

Στο άνω δεξιό ακρο της σελίδας δημοσιεύεται μέ κεφαλαία γράμματα 
τό ψήφισμα ποΰ έπιδόθηκε στο Χρηστοβασίλη στο τέλος τής γιορτής.

«ΛΕΣΧΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΤΥΧΗ ΑΓΑΘΗ

ΕΔΟΞΕ ΤΗ ΛΕΣΧΗ
ΕΠΕΙΔΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΒΑΣΙΛΗΣ
ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΧ ΑΡΙΣΤΑ ΕΘΕΡΑΠΕΥΣΕ ΤΗΝ ΔΕ 
ΠΑΤΡΙΔΑ ΤΑ ΜΑΛΑ ΕΥΗΡΓΕΤΗΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΙΜΗΣ

ΑΞΙΩΣΑΙ

ΤΗΝ ΔΕ ΤΙΜΗΝ ΑΝΕΙΠΕ ΕΝ ΤΗ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 
ΜΗΝΟΣ ΠΑΝΗΓΥΡΕΙ ΕΤΟΥΣ ΧΙΛΙΟΣΤΟΥ ΕΝΕΑΚΟΣΙΟΣΤΟΥ 

ΤΡΙΑΚΟΣΤΟΥ ΠΕΜΠΤΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ
X. ΣΟΥΛΗΣ Θ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ».

Στο τέλος τής έκδήλωσης έπιδόθηκε στο Χρηστοβασίλη ψήφισμα τήςΛέσ- 
χης Ίωαννίνων. Άρθρογράφος τής έφημερίδας, πού εΐναι πολύ πιθανό νά εΐναι 
δ Χρηστός Ζωημίχος καλυπτόμενος πίσω άπό τό ψευδώνυμο «ΘΕΑΤΗΣ», 
γράφει : «Μετά τό πέρας τών άπαγγελθέντων ποιημάτων, ό Πρόεδρος
τής Λέσχης Κος Χρ. Σούλης μετά τοΰ Γραμματέως τής Επιτροπής κ. 
Θ. Παπακωνσταντίνου καθηγητοΰ καί κοσμήτορος τής Λέσχης, ένεχείρησαν 
είς τόν κ. Χρηστοβασίλη τό ψήφισμα τής Λέσχης Ίωαννίνων έπί τω έορτα- 
σμφ τοΰ μακροετοϋς ποιητικού καί λογοτεχνικού ’Έργου, τό όποιον καταχω- 
ρίζομεν είς τό τέλος τής παρούσης περιγραφής, καί προσέφερε θαυμάσιον α
ναμνηστικόν δώρον τής Λέσχης, έν άργυροϋν μελανοδοχεΐον εις σχήμα άργυ- 
ροϋ τσαρουχίου μετά κοδνυλοφόρου επίσης άργυροΰ είς σχήμα ποιμενικής 
άγκλύτσας, έντός άργυροΰ δίσκου συμβολίζοντα τήν ποιμενικήν καί τήν έπα- 
ναστατικήν έν ταύτφ ζωήν τοΰ ποιητοϋ μας . . . (Άκολουθοΰν οί τίτλοι τών 
ποιημάτων πού απαγγέλθηκαν άπό δεσποινίδες).

Λήξαντος οΰτω τοϋ έορτασμοϋ τούτου άνεγνώσθη άπόφασις τής Λέσχης 
δι ής Ιδρύονται δύο λογοτεχνικά άγωνίσματα έτησίως, τό εν φιλολογικόν καί 
τδ Ιτερον λαογραφικόν, μέ έπαλθον 1.500 δραχμών έ'καστον, τοϋ οποίου ή 
σχετική κρίσις θ’ άναγιγνώσκεται τήν 30ήν Ίανουαρίου ...». ("Οσο μπορώ νά 
ξέρω άπό τή σχετική μου έρευνα οί διαγωνισμοί αύτοί δέν πραγματοποιήθη
καν ποτέ).
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Μέ τήν ευκαιρία αυτή παραθέτω δλα τά σχετικά έορταστικά κείμενα πού 
άναδημοσίευσε ή «’Ελευθερία» ή είδαν τό φως σέ άλλες έφημερίδες τής έπο- 
χής καθώς καί σέ άλλα έντυπα.

Τό περιοδικό «Αί Μοϋσαι» Ζακύνθου, 1 Μαρτίου 1935, φ. 941. (’Ανα
δημοσίευση στήν «’Ελευθερία», ΙΓ', φ. 991, 20 Μαΐου 1935, σ. 1. Κείμενο 
τοϋ Λ. Ζώη, διευθυντή τής έφημερίδας).

«Μιά 5 0 /ετηρίς : Ή ένθουσιώδης έορτή ή γενομένη έν Ίωαννίνοις καί 
άλλαχοΰ έπί τή φιλολογική 50ετηρίδι τοΰ κ. Χρήστου Χρηστοβασίλη έτίμη- 
σεν έξίσου καί τον δι’ δν διωργανώθη αυτη καί τούς σχόντας τήν πρωτοβου
λίαν αυτής. Καί δικαίως. 'Ο παρακολουθών τήν μακροχρόνιον καί πολυσχιδή 
δρασιν τοΰ μεγαθύμου καί έμπνευσμένου τούτου άνδρός ώς ύπερπατριώτου, 
λογογράφου, ποιητοϋ καί δημοσιογράφου, οφείλει νά δμολογήση, δτι ή γενο
μένη δι’ αυτόν έορτή έπρεπε νά προσλάβη πανελλήνιον έορτασμόν, διότι άν- 
δρες καταναλώσαντες τήν δλην ζωήν των, ύπέρ έθνικών ιδεωδών, άνδρες έρ- 
γασθέντες τόσον ύπέρ τών Γραμμάτων καί τών κοινωνικών προόδων δσον ό 
κ. Χρηστοβασίλης δικαιούνται πανελληνίων τιμών καί έθνικής εύγνωμοσύνης.

Στέλλομεν καί ήμεϊς μακρόθεν προς τον ύπερήφανον Ήπειρώτην, τον 
συναγωνιστήν έν τώ στίβω τών Γραμμάτων καί έκλεκτόν φίλον κ. Χρηστο- 
βασίλην άδελφικόν άσπασμόν καί εύχόμεθα μετά τών άπειρων φίλων δπως 
έπί μακρόν συνέχιση έν σωματική καί πνευματική άκμαιότητι τό τίμιον πα
τριωτικόν έ'ργον του».

Έφημ. «Πελασγός», Κορυτσας ’Αθηνών, 9 Φεβρουάριου 1935, (άναδη
μοσίευση «Ελευθερία», ΙΓ', φ. 973, Δευτέρα 18 Φεβρουάριου 1935, σ. 1).

«’Άξιοι συγχαρητηρίων είναι οΐ μή λησμονήσαντες τά έργα τοΰ Χρηστο
βασίλη καί τήν παραγωγικήν άξίαν τοΰ λογίου τούτου έξακολουθεΐ νά κρατεί 
έν άδιαλείπτω καί έντατική προσοχή διά τών διηγημάτων του, δς τών οποί
ων ότέ μέν μας άναβιβάζει στά βουνά μέ τάς περιμανδρωμένας στάνας καί τό 
έναρμόνιον κωδώνισμα τών κύπρων, συνοδευόντων τό μονότονον νΰν βέλασ
μα τών προβάτων, ότέ δέ εις τάς πεδιάδας, μέ τά ύψηλά καί μελαγχολικά κυ- 
παρίσια, ότέ δέ εις τάς πόλεις μέ δλας τάς άπολαύσεις ή δυστυχίας τούτων.

Τό έργον τοΰ Χρηστοβασίλη εΐναι φωτοβόλοι φάροι καθοδηγήσαντες καί 
καθοδηγοΰντες τον Ελληνισμόν, έκεΐ δπου πρέπει νά κατευθυνθή ή γνησία 
έθνική ροπή του. 'Η προσγινόμενη εις τον Χρηστοβασίλην τιμήν άντανακλα καί 
έφ’ δλης τής ’Ηπείρου καί δή τής δημοσιογραφικής οίκογενείας, έκ τής οποίας 
καί προέρχεται ό πολιτευόμενος Ίωαννίνων καί έξοχος οΰτος πατριώτης».

«’Ελευθερία», 974, Πέμπτη 21 Φεβρουάριου 1935, σ. 1.
«Έν ’Αθήναις Κυψέλης 59α τή 10 Φεβρουάριου 1935 
Άριθ. 25β.

’Αξιότιμε Κύριε Χρ. Χρηστοβασίλη
Είς ’Ιωάννινα
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Γνούς άσμενος μέν, άλλά βραδέως τά κατά την της εύτυχοϋς ΒΟετηρί- 
δος ύμών έορτήν, σπεύδω νά συγχαρώ τη ύμετέρα πεπνυμένη καί περισπού
δαστα) μοι έντιμολογιότητι έκ καρδίας, έκ καρδίας, ευχόμενος θερμώς δπως 
αΰτη θεία συνάρσει καί έτερον Ίωβιλαΐον πανηγυρίση ύγιώς, φαιδρώς καί 
εύκλεώς, σύν τής κατ’ οίκον Αυτής εκκλησία.

Μετ’ έκτιμήσεως άκρας αγάπης καί ευχών. 
ΐ*0  Δρυϊνουπόλεως καί Πωγωνιανής ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Τ.Γ. Δέξαι μ’ ώδ’ Επίγραμμα έορτή σεΐο άτεχνές.

f  Ό  Αύτός

Ούλέ τε καί μέγα χαΐρε, Χρηστέ Χρηστοβασίλη.
Πεντηκονταετηρίδ’ άγεις, ή αγώνας τ ’ άθλα 

μαρτυρέει σεΐο νώ, γράφ’, όϊρτω τε- 
'Ιπτάμενος δ’ έξάρσ’ ές Πιερίην, Τό μασόν τε

e > \  i t  5 > / λ » λ \ 5ως αετός τ ορεσ, ως τ αοε& αηόων εν 
Δένδρεσι καί γεθέουσα πέδον δέ, νέουσ’ άλα λεσσάν, 

χρή 'ρυθμ, ήτορ φίλ έν παρέοντι χρόν, ώς 
Βαλαωρίτοιο, Παράσχοιο, Ζαλοκώστα, 

ήδέ Σολομοΐο, Σούτσου. Άφηγεΐ δέ 
έν τώ αύτώ 'ρυθμ’ έλεγεΐ, ηρώων, ήθη

Βουκολικ’ ευτράπελα καί λαογραφικά, 
ά πνεΐ ήδύ άρωμα 'ρόδου πάτρης αύχούσης 

τέκνοις. Έδραιοΐ τοίνυν Ά ναξ σέ θεός 
έν δολίχω βίον ές βαθύ γήρας δώσ’ εύκλεια

ές τρύγω, ώστε πίνειν Κασταλίης τδ ΰδωρ.

Ί- 'Ο Δρυϊνουπόλεως καί Πωγωνιανής ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

«’Ελευθερία» 974, Πέμπτη 21 Φεβρουάριου 1935, σσ. 1 - 2 .
«’Εν Τσαμαντά 12 Φεβρουάριου 1935 
Φίλτατε X. Χρηστοβασίλη,

'Ο Θεμιστοκλής, μετά τούς κατά τών Περσών θριάμβους, όφειλομένους, κα
τά τδ πλεΐστον, εις τό δαιμόνων στρατηγικόν του πνεύμα, έμφανισθείς έν τω 
σταδίω τής ’Ολυμπίας, έν ημέρα Πανελληνίου συναγερμοϋ, διά τούς τελουμέ- 
νους έκεΐ άγώνας, έγένετο δεκτός μετ’ έπευφημιών καί ή είσοδός του εις τό 
στάδιον έπροκάλεσε τιμητικώς τήν γενικήν προσοχήν τών χιλιάδων θεατών, 
’Αθηναίων τε καί μή, τών συγκεντρωμένων έκεΐ, ών οί πρώτοι μετ’ έγκαυ- 
χήσεως έδείκνυον εις τούς άλλους τόν έ'ξοχον συμπατριώτην των, ούτινος τά
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περικλεή κατορθώματα εΤχον διασαλπισθή εις Εύρώπην τε και ’Ασίαν. 'Ο Θε
μιστοκλής, ένώπιον τής αυθορμήτου έκείνης έκδηλώσεως πρωτοφανούς θαυ- 
μασμοϋ και πανδήμου άναγνωρίσεως τής άξίας του ήσθάνθη δικαίαν υπερηφά
νειαν και άπήλαυσε τήν μεγαλειτέραν ηθικήν ίκανοποίησιν, στραφείς δέ εις 
τούς περί αύτόν, έν προφανεΐ συγκινήσει, εΐπεν δτι τήν ώραν εκείνη ήμείβε- 
το πλουσιοπαρόχως καί έξαιρετικώς διά τούς υπέρ τής Ελλάδος άγώνας του!

Τηρουμένων τών δεουσών άναλογιών καί τών διαφόρου φύσεως περιστά
σεων, τοιαύτη συγκίνησις καί άνάλογα συναισθήματα έδοκίμασες άναμφιβό- 
λως καί σύ, δτε τήν ημέραν τών Τριών 'Ιεραρχών εΐσήλθες είς τήν αίθουσαν 
τής Λέσχης Ίωαννίνων καί έγένεσο δεκτός παρά τής έκεΐ όμηγύρεως, συγ- 
κεντρούσης παν δ,τι έκλεκτόν εχει νά παρουσιάσω είς δλα τά άνώτερα έπίπεδα 
τής πεπολιτισμένης άνθρωπίνης κοινωνίας ή θρυλλική τών Ίωαννίνων πόλις, 
ήτις έχρησίμευσεν ώς εστία Γραμμάτων καί κατά τήν ζοφερωτέραν έποχήν 
τής στυγερας τοϋ Έθνους μας δουλείας. Κατά τήν ήμέραν έκείνην ήμείβοντο 
ήθικώς καί οί σου πεντηκονταετούτεις αγώνες ύπέρ τών Ελληνικών Γραμμά
των. 'Η γενομένη σοι υποδοχή παρά τής έπιλέκτου έκείνης όμηγύρεως δικαι
ολογεί τά δάκρυα τής συγκινήσεως, τά όποια έρευσαν έκ τών οφθαλμών σου, 
άξιωθέντων ν’ άτενίσωσι τό ύπέροχον έκεΐνο θέαμα τής πληθούσης, προς τ ι
μήν σου, αιθούσης.

Μή δυνηθείς νά παραστώ καί έγώ άνά μέσον τής πανηγυρικής έκείνης 
συγκεντρώσεως, νά σ’ έπευφημίσω καί νά σέ συγχαρώ, διά ζώσης φωνής, δι’ 
δ,τι άπετέλεσας καθ’ ολόκληρον πεντηκονταετίαν, ύπέρ τοΰ πλουτισμού τής 
νεωτέρας πενιχρας είσέτι φιλολογίας μας, πράττω τοΰτο σήμερον διά τής πτω
χής γραφίδας μου, καίπερ ούδ’ έπ’ έλάχιστον δυναμένης ταύτης νά διαζωγρα- 
φίση τόν πλούτον τών προς εσέ αδελφικών μου αισθημάτων καί τόν βαθμόν 
τής ειλικρινούς καί μεγάλης έκτιμήσεώς μου προς τά πνευματικά σου προσόν
τα.

Άναγνούς εις τάς έφημερίδας τήν περιγραφήν τής ύπέρ σου τιμητικής 
τελετής τής 30 Ίανουαρίου σέ έμακάρισα προς τοΐς άλλοις διότι τό φιλογικδ 
σου έργον έτυχε τοιούτων άξίων καί έπαινετών, οΐτε οΐ ρητορεύσαντες κατά 
τήν ήμέραν έκείνην καί έξάραντες προσηκόντως αύτό.

Βεβαίως δέν πρόκειται νά έπεκταθώ ένταΰθα, κρίνων καί έγώ έν τώ συ- 
νόλω τό λαμπρόν αύτό έργον σου, διότι οΰτε έχω τήν άπαιτουμένην ικανότη
τα οΰτε καί θά προσεκόμιζον νέον τι ούσιώδες είς δσα εύμούσως καί καλλιε- 
πώς, κατά τήν περί ής πρόκειται τελετήν έλέχθησαν παρ’ άρμοδιωτάτων 
κριτών. Μόνον θά μου έπιτραπή νά σημειώσω, δτι θεωρώ ευτυχώς δι’ έμέ συ
γκυρίαν τό δτι μόλις ολίγον προ τοΰ έορτασμοϋ τής πεντηκονταετηρίδος σου 
αύτής έκρινα καί έσχολίασα τό τελευταΐον έκδοθέν βιβλίον σου «Διηγήματα 
τοΰ Μικροΰ Σκολείου». Οΰτω προσέφερα καί έγώ διά τό ήδη ύπέρ σοΰ άνε- 
γειρόμενον επαινετικόν κριτικόν οικοδόμημα ούχί Καρυάτιδα τινα, άλλά λίθον
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άπλοϋν καί μετριόφρονα, ίνα τεθή παρά τά μεγαλοπρεπή κιονόκρανα, ετέρων 
δοκίμων καλλιτεχνών τοϋ καλάμου καί τοϋ λόγου.

Είς τά εγκάρδια συγχαρητήριά μου διά τάς έπαξίως άπονεμειθείσας σοι 
τιμάς παρά της Λέσχης Ίωαννίνων καί εις τάς μελλούσας νά σοΰ άπονεμη- 
θοΰν, κατά τον προσεχή Αύγουστον είς εύρυτέραν κλίμακα προσθέτω καί τάς 
ένθερμους μου εύχάς, δπως μας ζήσης έπί πολλά έ'τη, πλουτίζων τήν φιλολο
γίαν μας διά νεωτέρων πνευματικών προϊόντων τοΰ έκλεκτοΰ σου καλάμου.

’Εσύ είς εν τών τελευταίων φύλλων τής «’Ελευθερίας» σου, γράφων πε
ρί τών προσεχών Γερουσιαστικών εκλογών, μάς έβεβαίωσας, δτι έ'χεις τήν 
προαίσθησιν νά ζήσης προσέτι εννέα έ'τη, ώστε νά διανύσης ολόκληρον έννε- 
ατή γερουσιαστικήν περίοδον, έν ή περιπτώσει έκλεγής τον ’Απρίλιον γερου
σιαστής. Ή έφημερίς «’Ηπειρωτικόν Μέλλον» σοΰ ηύχήθη νά έορτάσης καί 
τήν εκατονταετηρίδα τοΰ φιλολογικού σου σταδίου, ήτοι ήθέλησε νά σέ μετα- 
βάλη είς κρονόληρον Τιθωνόν.

’Εγώ κηρύσσομαι ύπέρ μέσης λύσεως. Εύχομαι δηλ. νά ζήσης καί νά 
έκλέγησαι Γερουσιαστής έπί τρεις συνεχείς γερουσιαστικάς περιόδους καί οΰ- 
τω νά συμπληρώσης ολόκληρον αιώνα βίον μέ ήβώντα πάντοτε νοϋν καί μέ 
γηραλέον μέν, άλλά πάντοτε άκμαΐον καί ύγιές σώμα.

Ν. ΝΙΤΣΟΣ ».

Έφημ. «Θεσπρωτία» Φιλιατών, 6 Φεβρουάριου 1935.
’Αναδημοσίευση στήν έφημ. «Ελευθερία», Δευτέρα 25 Φεβρουάριου 1935, σ.2.

«Τήν περασμένην Τετάρτην είς τά Γιάννινα καί είς τήν Λέσχην τών Δια
νοουμένων έλαβε χώραν ή έσπερίς τής 50/ρίδος τοΰ Ήπειρώτου ποιητοϋ, 
διηγηματογράφου, δημοσιογράφου κ. Χρήστου Χρηστοβασίλη. Είς τήν Λέσ
χην συνεκεντρώθησαν οί ξένοι επίσημοι τών Ίωαννίνων, καί οί διανοούμενοι 
πού έκτιμοΰν τό έ'ργον τοΰ μεγάλου λογογράφου καί ποιητοϋ Ήπειρώτου.
Είς τήν διηγηματογραφίαν δπου ό κ. Χρηστοβασίλης έχει φήμην πανελλήνιον, 
τον έκρινεν ό Β. Γκορτζής, είς τήν ποίησιν καί εθνικήν δράσιν ό κ. Σούλης καί 
είς τήν δημοσιογραφίαν ό δικηγόρος κ. Φρόντζος. Τό φιλολογικόν έργον τοΰ 
αντιθέτου μας πολιτικώς* κ. Χρηστοβασίλη μάς συνεκίνησε παιδιόθεν βαθύ
τατα καί όμολογοΰμεν δτι πρώτον αύτό έξύπνησε τήν ποιητικήν διάθεσιν τής 
έλαχιστότητός μας είς τό βουκολικό τραγούδι.

Καί έπί τή ευκαιρία συμμεριζόμεθα πλήρως τήν ευχήν τοΰ φιλτάτου καί 
φιλτάτου μας κ. Ν. Νίτσου δπως γίνη μετ’ έκείνου κορακοζώητος προς πλου
τισμόν τής νεώτερης έλληνικής φιλολογίας.»

* ’Επειδή τό όίρθρο εΐναι άνυπόγραφο δέν γνωρίζω ποι&ς είναι 6 σχολιαστής 
αύτός.
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ναδημοσίευση άπδ τον «’Ηπειρωτικόν Κόσμον» τών Ίωαννίνων).

«Μιά εύγενής καί άξιαίπενος πρωτοβουλία τής Λέσχης Ίωαννίνων πρδς 
εορτασμόν τής 50 /ρίδος τοϋ Ήπειρώτου λογοτέχνου καί ποιητοΰ φίλου κ. 
Χρ. Χρηστοβασίλη υπήρξε διά κάθε άνθρωπον τών Γραμμάτων ένα τεκμήρι- 
ον ειλικρινούς θαυμασμού προς τόν διακεκριμένον ύμνωδόν τοϋ ’Ηπειρωτικού 
βουνοΰ καί λόγγου κ. Χρήστον Χρηστοβασίλην, οδτινος ή λογοτεχνική άξία 
είναι γνωστή καί πέραν τής 'Ελληνικής ’Επικρατείας.

Ό  Χρηστοβασίλης είναι 6 βαθύς μελετητής τών ηθών καί τών εθίμων 
τής ’Ηπείρου καί παραστατικώτατα χρωματίσας ταΰτα εις τά έργα του, καί 
χάρις εις αυτόν καί μόνον εύρίσκομεν ήμεΐς οί νεώτεροι δ,τι ό κ. Χρηστοβα
σίλης διέσωσε.

Ό κ. Χρηστοβασίλης άπό τών νεανικών του χρόνων ύπήρξεν ό ακάμα
τος καί άφιλοκερδής σκαπανεύς τής ’Ηπειρωτικής Μούσης. Ό  Χρηστοβασί
λης εΐργάσθη εις δλα τά έπίπεδα, εθνικόν καί λογοτεχνικόν, καί έσημείωσεν 
εξαιρετικήν δράσιν.

Τά διηγήματα τοΰ κ. Χρηστοβασίλη έχουν τό κάθε ενα κι ενα κομμάτι 
χρυσάφι. Σ’ αυτά βρίσκει κανείς τήν παραστατικότητα τοΰ συγγραφέως, πε- 
ριγράφοντος μετά περισσής θαυμαστής γλαφυρότητος τό θέμα του.

Αί έπιστρατειακαί ’Αναμνήσεις τοΰ Χρηστοβασίλη δημοσιευθεΐσαι τήν 
20 Φεβρουάριου 1889 εις τήν «Φιλολογικήν Άκρόπολιν» τών ’Αθηνών ένεποί- 
ησαν τότε άρίστην έντύπωσιν, διότι έν αύταΐς καθρεπτίζετο 6 ένθουσιώδης 
νέος, δστις μετέπειτα διεκρίθη πολλαχώς, πλεΐστα δέ εργα του έβραβεύθησαν.

Ή φιλολογική έσπερίς ή γενομένη τήν 30ην Ίανουαρίου, παρελθόντος 
μηνός έν τή Λέσχη Ίωαννίνων προς τιμήν τοΰ κ. Χρηστοβασίλη λόγω τής 
εξαιρετικής προσελεύσεως πλείστων διανοουμένων καί εμπόρων, παρέσχε ικα
νόν δείγμα έκτιμήσεως καί τοΰ σεβασμού προς τόν διακεκριμμένον μας κ. 
Χρηστοβασίλην. Κατά την εσπερίδα ταύτην ώμίλησεν, διά μακρών, ό γυμνα
σιάρχης κ. Σούλης έξάρας τό εργο τοΰ Χρηστοβασίλη ώς καί ό κ. Β. Γκορ- 
τζής. ’Επηκολούθησαν διάφοροι προσφωνήσεις έν οίς ή ώραιοτέρα ήτο τοϋ κ. 
Νίκου Σακελλαρίδη καί ή εορτή εληξεν έν μέσω ατμόσφαιρας έγκαρδιότητος. 
Ό κ. Χρηστοβασίλης έδέχθη συγκεκινημένος τά συγχαρητήρια τών παραστάν- 
των. Είς ταύτην παρέστησαν ό Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Σπυρίδων, 
ό Γενικός Διοικητής κ. Καλκάνης, ό Γενικός Γραμματεύς κ. Σταυρόπουλος, 
οί Πρόξενοι Ρουμανίας, ’Αλβανίας καί Ιταλίας κ.κ. Μπουρελάνου, Κωστού- 
ρη καί Λιβεράνι, άπαντες οί καθηγηταί καί δικηγόροι τής πόλεως Ίωαννίνων 
καί πλήθος κόσμου.

Εις τήν Λέσχην Ίωαννίνων άπευθύνομεν τά συγχαρητήριά μας διά την 
πρωτοβουλίαν ταύτην καί συνιστώμεν νά έργασθή πρός έξεύρεσιν μέσου έκδό- 
σεως τών απάντων τοϋ κ. Χρηστοβασίλη ϊνα ταΰτα άποτελέσωσιν άκοίμητον 
μνημεΐον διά τούς Ήπειρώτας.»
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Στήν «Ελευθερία», ΙΓ', 976, Πέμπτη 28 Φεβρουάριου 1935, σ.1, ό Σπύ- 
ρος Μουσελίμης, φίλος τοΰ Χρηστοβασίλη, αφιέρωσε στά πενηντάχρονά του 
Ινα ποίημα. Στήν εφημερίδα δέν έχει δημοσιευτεί ολόκληρο τό ποίημα, παρά 
μόνο ή πρώτη και τρίτη στροφή του. Τό παραθέτω δπως ακριβώς υπάρχει στο 
χειρόγραφο, πού είχα τήν τύχη νά προσέξω δταν ή κόρη τοΰ Χρηστοβασίλη 
κα Τιτίνα Μπακοπούλου μοΰ έπέτρεψε νά μελετήσω τά κατάλοιπα τοΰ πατέρα 
της γιά έπιστημονική έρευνα. Στο χειρόγραφο υπάρχει ή χρονολογική ένδει
ξη «...14 - 2 - 1935», πού σημαίνει πώς ό Σπύρος Μουσελίμης έγραψε τό 
ποίημα αύτό δεκαπέντε μέρες μετά τόν εορτασμό τής πεντηκονταετηρίδας τοΰ 
Χρηστοβασίλη.

«Στά πενηντάχρονά τοΰ ποιητή τής στρούγκας 
Χρήστου Χρηστοβασίλη

Παρε κι’ έμενα, βόηθα με, νάρθώ κι’ έγώ κοντά σου 
καί δείξε μου τήν γνώση σου και δός μου τ ’ άρματά σου.
Δός μου τά μάτια σου νά ΐδώ τής ’Ήπειρως τά κάλλη,
Τές ομορφιές, τές χάρες της, ποΰ δέν τές νιώθουν άλλοι, 
φηκράζοντας καί δέν άκουν κοιτάζουν καί δέ βλέπουν 
καί λεν κακοτυχίζοντας μέρη, ποΰ δέν τούς πρέπουν.
Γέρο, δέν είσαι γέρος σύ, σέ γέρασεν ό Χάρος,
Μά ποΰ κι’ αύτός έζήλεψε τ ’ ατρόμητο σου θάρρος.
ΤΩ γέρο, τά βλαστάρια μας λουλούδια τ ’άλλου κόσμου.
Εσένα ό νιος Βασίλης σου κι’ ο Μίχος ό δικός μου 
Πόσο τά μαύρα καρτεροΰν έκεΐ τόν πηγαιμό μας 
Καί πόσο ό πόνος αύτουνών θλίβει τό λογικό μας.

Χρήστο, παλληκαρόγερε! Θαυμάζω τήν καρδιά σου 
'Οποΰ σά σπελολίθαρο φυλάς τά παλαιικά σου.
Καλότυχη ή πατρίδα μας ποΰ μέ τή θύμησή σου 
νά δείχνεται, θά σιάζεται πίσω άπό τή ζωή σου.
Κι’ δταν πεθάνης, κάποτε, έγώ δέν θά πιστεύω, 
στες στροΰγκες, στά μαντρόστανα, έκεΐ θά σέ γυρεύω!

Αύλότοπος 14 - 2 - 35».

'Ο Γ. Σωτήρης (δ.π., σσ. 64 - 65) γράφει τις άναμνήσεις του άπό αύ- 
τή τή γιορτή :

«Αΐ δέ έορταί τής 50ετηρίδος, ήσαν δι’ εμέ χαρας άγαλλιάσεως διά τάς 
τιμάς, τάς όποιας δλος ό διανοούμενος κόσμος έπί μήνας ολοκλήρους έπεδα- 
ψίλέυσον (sic) αύτώ, διά τήν φιλολογικήν του δρασιν».



Ή  φιλολογική πεντηκονταετηρίδα τοϋ Χρ. Χρηστοβασίλη 241

Ό  εκδότης τών ’Απομνημονευμάτων τοϋ Γεωργίου Σωτήρη Μάνθος Κ. 
Οικονόμου παραθέτει (δ.π. σσ. 135 - 136) τό παρακάτω σχόλιο : 
«Πεντηκονταετηρίς λογοτεχνικής δράσεως τοΰ Χρ. Χρηστοβασίλη. 'Ο Γ. Σω
τήρης κατά τήν πεντηκονταετηρίδα τοΰ Χρηστοβασίλη έποίησε τό έξης :

«Τώ άγαπητώ φίλω κ.Χρήστω Χρηστοβασίλη είς τήν πεντηκονταετηρίδα του».

«’Ήθελα, φίλ’ αγαπητέ Χρήστο Χρηστοβασίλη, 
δ,τ’ εχω μέσα στήν καρδιά, νά γράψω μέ κονδύλι 
ήθελα νάμαι Ξενοφών ή Πλάτων γιά νά γράψω 
τήν πενηντετηρίδα σου γιά νά εγκωμιάσω.
’Ήθελα νάμαι Πίνδαρος ΰμνους γιά νά τονίσω 
ή καί Ρήγας ό Φεραΐος ποίημα νά στολίσω 
ήθελα νάμαι συγγραφεύς κ’ εγώ έκ τών μεγάλων, 
άλλ’ άτυχώς έρείπιον είμαι τών διδασκάλων.
Είσαι μεγάλος ποιητής, μεγάλος Ήπειρώτης 
μεγάλος καί άγωνιστής, μεγάλος πατριώτης.
Σοΰ πρέπουν τά εγκώμια, σοΰ γράφουν προς τιμήν σου 
γιά τήν πατρίδα πρόσφερες θυσία τήν ζωή σου.
Θυσία καί τά νειάτα σου καί τήν περιουσία 
Χαίροίς δτ’ ή ’Ήπειρος, χαίρει ελευθερίαν 
Εϊη ό βίος σου μάκρος κ’ εύδαιμονίας πλήρης 
Σ’ εύχομαι λάτρης φίλος σου Γεώργιος Σωτήρης.

Φεβρουάριος 1935».

Ά λλά δέν έλειψαν καί οί διαφωνίες. Μέ τήν υπογραφή Τ.Γ.Χ. δη
μοσιεύτηκε ή άντίθεση τής ημερήσιας έφημερίδας «Ήπειρος», έτος 25, 
φ. 7837/212, Πέμπτη 31.1.35, σ.1.

«Δελτίον Χρονογραφίας»

Γύρω άπό τήν Κωμωδίαν

ΕΜΠΑΙΖΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΑΤΤΟΕΜΠΑΙΖΟΜΕΝΟΙ 

ΠΡΟΣΒΑΛΛΟΥΝ ΤΗΝ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΝ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ

'Υπό τών μελών τής Λέσχης Ίωαννίνων ώργανώθη ό εορτασμός τής φι
λολογικής πεντηκονταετηρίδος τοΰ κ. Χρηστοβασίλη, ό όποιος καί έγένετο 
χθες τό έσπέρας, ενώπιον πολλοΰ κόσμου, όσονδήποτε δέ καί εάν ήθελον απο
δοθεί εις τήν έμπάθειαν καί κακότητά μας αί κατωτέρω γραμμαί, δέν θά δι- 
στάσωμεν άπροκαλύπτως νά εΐπωμεν μερικάς καί άλλοτε έντεΰθεν πολλάκις 
διατυπωθείσας πικράς, δχι βέβαια διά τούς όργανωτάς τής εορτής, άλλά διά



ΪΙ. Κουρμαντζή -  ΐίαναγιωτάκου

τήν ύπόστασίν μας ώς κοινωνίας ώργανωμένης, άληθείας. Καί ή πρώτη ή πι- 
κροτέρα τών αληθειών αύτών, εΐναι δτι είς τήν πόλιν αύτήν συνειθίζομεν δλοι 
νά μην εχωμεν οΰτε τον στοιχειωδέστερον αύτοσεβασμόν, αλλά καί διά τήν 
γνώμην τών άλλων νά μήν τρέφωμεν καμμίαν ύπόληψιν, είς τρόπον ώστε νά 
θεωροϋμεν τό πλέον σύνηθες καί φυσικόν τών πραγμάτων, άλλα νά λέγωμεν 
σήμερον δημοσία άλλα νά λέγωμεν αΰριον, άλλα νά έμφανιζώμεθα πιστεύ- 
οντες καί άλλα κατ’ ιδίαν νά έξομολογούμεθα, δεκάκις άναιροϋντες έαυτούς, α
συνεπείς είς τά έλαχιστότερα καί τά σοβαρώτερα τών πραγμάτων, αύτογρον- 
θοκοπούμενοι διαρκώς. Καί ή αλήθεια αύτή εΐναι έπί τοσοϋτον θλιβερωτέρα 
καθόσον δέν άναφέρεταί είς ενα, δύο, δέκα μεμονωμένα κρούσματα, άλλά 
εις φαινόμενον καθολικώτερον, γενικώτερον, φαινόμενον αύτόχρημα άποθαρ- 
ρυντικόν, άηδές.

’Άλλο φαινόμενον έπίσης, αν μή περισσότερον άποθαρρυντικόν καί άη
δές, εΐναι ή καταπληκτική, πρωτοφανής άδιαφορία, μέ τήν όποιαν άντιμετω- 
πίζομεν δλας τάς άτασθάλους αύτάς νοσηράς ή άρριβιστικάς έκδηλώσεις, φαι- 
νόμενον δχι τυχαΐον καί συμπτωματικόν άλλ’ αποτελούν άπόρροιαν μιας κα- 
ταστάσεως κοινωνικής βαθύτερα νοσούσης, είς σημεΐον ώστε είς τήν πολιτι
κήν, τήν κοινωνική, τήν πνευματικήν ή τήν οίανδήποτε άλλην ζωήν, ν’ άφή- 
νωμεν άνέκαθεν άνενόχλητον οίονδήποτε νά θορυβήση, νά κομπαρρημο- 
νήση (sic) νά άσελγήση έπί δλων τών πραγμάτων, χωρίς ενας άνθρω
πος μέ αίσθημα στοιχειώδες άξιοπρεπείας νά διαμαρτυρηθή έν όνόματι 
τοϋ στοιχειωδεστέρου σεβασμού πρός τήν πόλιν, καί τήν νοημοσύνην της.

’Έστω καί έάν πρόκειται νά άποδοθοΰν είς τήν έμπάθειαν καί κακότητά 
μας, ήμεΐς θά είπωμεν οχι ώς δημοσιογράφοι, ή διανοούμενοι, άλλ’ ώς άν
θρωποι έργαζόμενοι καί ζώντες τόν μόχθον τής πόλεως αύτής καί αισθανόμε
νοι τόν παλμόν τοΰ έργαζομένου λαοϋ, δσα νομίζομεν δτι εχομεν χρέος νά εΐ- 
πωμεν έστω άκόμη καί έάν πρόκειται νά δυσαρεστήσωμεν άνθρώπους κατά 
τά άλλα φιλτάτους. Καί θά έρωτήσωμεν πώς συμβαίνει νά πανηγυρίζουν τόν 
κ. Χρηστοβασίλην, άνθρωποι ειρωνευόμενοι αύτόν καί τό έργον του είς τούς 
δρόμους καί τά καφενεία; Θά έρωτήσωμεν άκόμη πώς καί άπό ποια τάχα κί
νητρα άγαθοποιοΰ διαθέσεως διά τήν πνευματικήν ζωήν τής ’Ηπείρου, ώργά- 
νωσαν εορτασμούς ένός ούχί καθ’ ήμας άλλά κατά τήν ίδικήν των άντίληψιν 
άναξίου Χρηστοβασίλη, δταν αύτοί οί ήγούμενοι, ή τούλάχιστον θέλοντες νά 
ήγοΰνται τής πνευματικής ζωής τής ’Ηπείρου δέν έτίμησαν άκόμη, ένα μονα
δικόν Βηλαράν, ένα θαυμάσιον Άραβαντινόν, ένα Ζαλοκώσταν, ένα Γιωσέφ 
Έλιγιά, μίαν άληθινήν δόξαν τοΰ Κρυστάλλη;

Διότι έπαναλαμβάνομεν : 'Ο έορτασμός τοΰ κ. Χρηστοβασίλη θά ήδύνα- 
το νά άποτελέση ύπόθεσιν πέντε, δέκα, είκοσι, χιλίων καλώς ή κακώς θαυμα
στών του. Άλλά όργανούμενος έν μέσοις Ίωαννίνοις, ύπό άνθρώπων ύβριζόν- 
των, είρωνευομένων, ούδένα σεβασμόν τρεφόντων πρός τό έργον τοΰ Χρησ-
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τοβασίλη, αποτελεί πρόκλησιν κατά της πόλεως, παρομοίαν της προκλήσεως 
τοϋ Μακρυγιάννη όταν έδερνε τούς χωρικούς, τοϋ Βενιζέλου δταν άνεγνώρι- 
ζε την άναξιότητα τών υποψηφίων του, τοϋ Καλεύρα δταν έταξείδευε διαρκώς, 
τοΰ Κουμουνδούρου, δταν διώριζε τούς Μεσσηνίους, άποτελεϊ μίαν άπό τάς 
προκλήσεις τάς οποίας καθημερινώς άπευθύνομεν ό καθείς προς τό σύνολον, 
διά νά μην εί'μεθα ουτε διά μίαν στιγμήν κοινωνία ώργανωμένη, άλλά μπου- 
λοΰκι άτακτον θορυβοποιών άσεβούντων, πρός εαυτούς καί τά πάντα.

Τ.Γ.Χ.».

Ή «"Ηπειρος», Πρωινή έφημερίς έν Ίωαννίνοις. Ή άρχαιοτέρα έν Ίω- 
αννίνοις ελληνική ιδιόκτητος έφημερίς ίδρυθεΐσα τώ 1909, έκδιδόταν στά Γιάν
νινα άπό τόν Γεώργιο Δημητρίου Χατζή - Πελλερέν (1909- 1930). Μετά 
τό θάνατό του ό γιός του Δ.Γ. Χ[ατζής] γίνεται ιδιοκτήτης τής έδημερίδας 
μέ υπεύθυνο τόν Ευάγγελο Δ. Φακατσέλη. 'Τπό τή νέα διεύθυνση ή έφημερίδα 
ονομάζεται «ΗΠΕΙΡΟΣ ΟΡΓΑΝΟ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ» 
καί τό πρώτο της φύλλο χρονολογείται : «έτος 21ον, περίοδος 1, Παρασκευή 
7 Μαρτίου 1930, άρ. φύλλου 3506) 1.696».

Τά αρχικά λοιπόν Τ.Γ.Χ. τοΰ άρθρογράφου ανήκουν στον γνωστό ελλη- 
να λογοτέχνη Δημήτρη Χατζή, πράγμα πού καί ό ΐδιος μοΰ τό έπιβεβαίωσε.

Στήν ΐδια έφημερίδα «"Ηπειρος», Παρασκευή 8 Φεβρουάριου 1935, έ
τος 25, άρ. φ. 7837 /218, σ.1 καί Σάββατον, 9 Φεβρουάριου 1935, έτος 25, 
άρ.φ. 7837 /219, σ.1, υπάρχει δημοσιευμένο σέ δυο συνέχειες ενα πικρόχολο 
σχόλιο άνυπόγραφο γιά τό ψήφισμα πού έπιδόθηκε στο Χρηστοβασίλη.

Τό σχόλιο δέν φέρει ουτε τό ονομα ουτε άρχικά τοΰ συντάκτη του. Συ- 
γκρίνοντας δμως την καυστικότητα καί τό υφος τοΰ άρθρου αύτοΰ μέ τό προ
ηγούμενο, (δ. π. σσ. 241 - 243), μποροΰμε νά υποθέσουμε πώς άνήκει καί τοΰ
το στον Τ.Γ.Χ. ('Ο ΐδιος δέν μπορεί νά θυμηθεί λεπτομέρειες σχετικά).

Α'

ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΩΜΩΔΙΑ

ΤΟ «ΔΙΠΛΩΜΑ»

«Λέσχη Ίωαννίνων, τύχη άγαθή, ’Έδοξε τή Λέσχη, Επειδή Χρήστος 
Χρηστοβασίλης, Τά Ελληνικά γράμματα,’Όχ άριστα έθεράπευσε, τήν δέ Πα
τρίδα τά Μάλα Εύηργέτησε δημοσία Τιμής Άξιώσαι, τήν δέ τιμήν άνεΐπε έν 
τώ (sic) τριακοστή Ίανουαρίου μηνός, Πανηγύρει έτους χιλιοστού έννεακο- 
σιοστοΰ τριακοστοΰ πέμπτου.

Ό  Πρόεδρος X. Σούλης 'Ο Γραμματεύς

Τδ είς ’Αττικόομηρικήν διάλεκτον κακοτέχνως καί παρατύπως συντετα-
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γμένον έγγραφον τοΰτο δέν εΐναι ψήφισμα τοΰ πάλαι ποτέ Δήμου ’Αθηναίων 
διά τον Περικλήν, Κίμωνα, Μιλτιάδην ή Θεμιστοκλήν, ουτε τής Βουλής τής 
νεωτέρας Ελλάδος διά τόν Βασιλέα Κωνσταντίνον έπιστρέφοντα νικητήν 
μετά τούς Βαλκανικούς πολέμους, οΰτε διά τον κ. Βενιζέλον οταν έκόμιξε (sic) 
τήν συνθήκην τών Σεβρών.

Εΐναι τό ψήφισμα, δίπλωμα τό όποιον ή Λέσχη Ίωαννίνων έξέδοτο ν.α\ 
άπένειμεν εις τόν Χρηστοβασίλην.

Τό άρχαιοπρεπές, πανηγυρικόν μέ τάς έν τώ κειμένω αιτιολογίας, τούς 
δίδοντας και λαμβάνοντας τάς τιμάς δίδει τόν χαρακτήρα τοΰ διπλώματος τό 
όποιον τό Διοικ. Συμβούλων τής Λέσχης Ίωαννίνων άπένειμεν είς τόν κ. Χρη
στοβασίλην. Άλλοι ίσως εΰρουν αύτό προσήκον, άλλοι κωμικόν καί γελοΐον 
άλλοι άληθές καθ’ δλον ή μέρος καί άλλοι ψευδές - ημείς έπιεικώς θά τό χαρα- 
κτηρίσωμεν ύπερβολικόν. Άλλά γεννάται τό έρώτημα :

Ποιος λόγος ή άνάγκη έπέβαλεν είς τό Διοικ. Συμβούλιον τής Λέσχης 
νά έκδώση δίπλωμα τοιοΰτο δίδον λαβήν είς τόσον άντιθέτους γνώμας καί ποι
κίλα σχόλια.

Καί μοιραίως έρευνώντες τό ζήτημα διά νά δώσωμεν τήν λύσιν είς τό έ
ρώτημα τοΰτο εΐμεθα ύποχρεωμένοι νά μελετήσωμεν κατ’ ουσίαν τό δλον ζή
τημα. Νά έξετάσωμεν δηλαδή αν ό κ. Χρηστοβασίλης ήξιζε νά τύχη τοιαύτης 
τιμής μέ τάς δύο αιτιολογίας τής «8χ άριστα» θεραπείας τών γραμμάτων καί 
τής «τά μάλα τήν Πατρίδα εύηργέτησε» όμοιας (sic) ώς άνθρωπος τών γραμ
μάτων καί εθνικός άνήρ μολονότι· άν ή άπονεμηθεΐσα επ’ όνόματι τής Λέσχης 
Ίωαννίνων παρά τοΰ διοικητικοΰ αύτής Συμβουλίου Τιμήν είχε περιεχόμενον 
βάσιμον δι’ άμφοτέρους τούς λόγους έκτιμωμένους ή οΰ τήν σοβαρότητα τής 
Λέσχης καί αν κατά συνέπειαν τής τοιαύτης κρίσεως τό Δίπλωμα προάγη ή 
ου τήν σοβαρότητα τής Λέσχης μας, τό κΰρος καί τήν αποστολήν αύτής ώς 
ηθικοπλαστικού Σωματείου τόσον διά τό παρόν, δσον καί διά τάς μελλούσας 
γεννεάς, έξ ών στοιχείων θά προκύψη τό συμπέρασμα καί ή δικαία κρίσις πε
ρί τήν ενέργειαν καί άπόφασιν τοΰ Διοικ. Συμβουλίου.

Είς τήν ερευνάν μας ταύτην θά εΐμεθα άντικειμενικοί. Φρονοΰμεν δτι ή 
Λέσχη ώς ’Οργανισμός ήθικοκοινωνικοΰ σκοποΰ πρέπει νά άποβλέπη εις τήν 
πνευματικήν άνάπτυξιν τής κοινωνίας μας τής οποίας οφείλει νά εΐναι ή ποδη- 
γέτις διά τών ήθικών της πράξεων χαράσσουσα κατευθυντηρίους γραμμάς ύ- 
ποδειγματικώς προς τόνωσιν τοΰ φρονήματος καί παραδειγματισμόν, άλλά με
τά προηγουμένην αύστηράν βάσανον, ΐνα αΰται έρείδωνται έπί βάσεων υγιών 
καί άληθών, τόσον χάριν τοΰ κύρους, τής άξιοπρεπείας καί τής σοβαρότητος 
τής Λέσχης δσον καί διά τήν μόρφωσιν καί τήν άνάπτυξιν ορθών καί υγιών 
άρχών παρά τής κοινωνίας μας. Είς τάς πράξεις τής Λέσχης πρέπει νά κυρι- 
αρχοΰν ήθικαί άρχαί, άντικειμενική κρίσις απροσωπόληπτος καί τό μέτρον τής
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φρονήσεως, ΐνα μή δύναται νά έμφιλοχωρηθή ή άμφισβήτησις καί ή αμφιβολία 
πολλω δέ μάλλον ή άναλήθεια, ή υποκρισία, ό άρριβισμός, ή πρωσοποληψία καί 
τό ψευδός. Αί πράξεις τής Λέσχης διά τάς μελλούσας γεννεάς πρέπει νά άπο- 

τελοϋν ίστόρικάς άληθείας.
"Οφείλε κατά συνέπειαν τό Διοικ. Συμβούλιον πριν ή λάβη τήν άπόφασιν 

διά τήν άπονομήν τοϋ διπλώματος, άνεξαρτήτως τοΰ άν θά έπρεπε νά προη- 
γηθή καί ή έγκρισις τών μελών τής Λέσχης, νά έχη ύπ’ όψιν του τά άνωτέρω 
στοιχεία, κηδόμενον τής ιδίας αύτοΰ άξιοπρεπείας καί τής Λέσχης ΐνα μή έκ- 
θέση βαρύτατα τήν σοβαρότητα αυτής τουλάχιστον διά τής υπερβολής. Τό έ- 
πραξε; Νομίζομεν 6χι.

Διότι, άσχέτως τοΰ δτι έρεπε νά τηρήση κάποιαν σειράν κατ’ άξιαν εις 
τήν άπονομήν τών τιμών, τουλάχιστον άπαραιτήτως έπρεπε νά τηρήση τό μέτ- 
ρον. Ό  τιμηθείς κ. Χρηστοβασίλης καί τά έργα του ή σαν άρκούντως γνωστά. 
"Οφείλε ν’ άποφύγη πάσαν παραποίησιν, άναλήθειαν ή υπερβολήν. 'Ηδύνατο νά 
τίμηση τόν διηγηματογράφον Χρηστοβασίλην έστω καί παρά τάς άντιθετους 
γνώμας τοΰ καθηγητοΰ τής λαογραφίας κ. Πολίτη καί άλλων δοκίμων κριτικών. 
’Επί τέλους νά τόν όνομάση καί ποιητήν - πράγμα πού δέν συνέβη ποτέ. ’Από 
τούτου δμως, μέχρι τοΰ νά άνεχθή καί νά ύποθάλψη, τάς λεχθείσας ύπερβολάς 
καί συγκρίσεις τών έργων του ώς ισοτίμων καί ύπερτέρων τών έργων Σαιξ- 
πηρ καί Σούντερμαν είναι άρκετή άπόστασις τήν οποίαν παρά πάσαν ποιητι
κήν άδειαν δέν έπρεπε νά ύπερβή. Ή άχαλίνωτος φαντασίωσις, τό παραμΰθι 
καί ή έλευθέρα έξοδος άπό πάσαν πραγματικότητα έπρεπε νά ύποβληθοΰν είς 
περιορισμούς.

Άλλά θά συνεχίσωμε καί αΰριον.»

Β'
«Ά λλ’ έρχόμεθα είς τό δεύτερον αίτιολογικόν τοϋ διπλώματος. Ό κ. 

Χρηστοβασίλης φέρεται ώς «τά μάλα εύεργετήσας τήν Πατρίδα». ’Εδώ τό δί
πλωμα είναι μετέωρον καί μετέωρον καί σκοτεινόν. 'Ημείς ούδαμοΰ άνείδο- 
μεν άξιόλογον έθνικήν δράσιν. 'Η Λέσχη «άνεΐπεν», δτι τά μάλα εύηργέτησε 
τήν Πατρίδα. 'Ημείς έπληροφορήθημεν δτι ό κ. Χρηστοβασίλης μετά μίαν 
άγνωστον δράσιν εις τήν 'Εταιρείαν Ελληνισμός κατέφυγεν είς Κωνσταντινού
πολή είς τούς Τούρκους. Καί δταν ήλευθερώθησαν τά ’Ιωάννινα, καί ή "Ηπει
ρος μετά καιρόν ήλθεν ένταΰθα έκ Τουρκίας χωρίς νά γίνονται (sic) περί τού
του άγαθή τις μνεία. Οί έν Κων /πόλει Ήπειρώται ουδέποτε περί εθνικής δρά- 
σεως τοΰ κ. Χρηστοβασίλη ώμίλησαν ώς καί οί έν Ίωαννίνοις έξ αύτοΰ λαμ- 
βάνοντος (sic) έπιστολάς. ’Εφόσον δμως ή έθνική δράσις τοΰ κ. Χρηστοβασί
λη ήτο άνύπαρκτος ή τούλάχιστον άμφίβολλος τό Δίπλωμα ήδύνατο καί ώ- 
φειλε νά σιωπήση. Ό  μΰθος περί καταδίκης τοΰ κ. Χρηστοβασίλη εις θάνατον 
παρά τών Τούρκων καί δτι ή αύτονομία τής Κρήτης έδόθη χάρις είς τάς συνο-
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μιλιάς του μέ τόν Τσάρον δέν εΐχον θέσιν εις τήν Λέσχην. Οΰτε δτι ή Έλλη- 
νικότης τής ’Ηπείρου οφείλεται είς τόν κύρ - Χρήστον. Διότι εις τά Κρυστάλ- 
λη, Βαλαωρίτη, Ζαλοκώστα κ.λ.π. πού δέν ελαβον δίπλωμα θά προστεθούν 
τά παράπονα τών Άβέρωφ, Ζωσιμαδών, τοϋ Βελισσαρίου καί μυριάδων 
άλλων ηρώων καί μαρτύρων. Ή δέ νέα γεννεά έμμεση μετ’ άηδίας παρασχε- 
θεϊσαν πνευματικήν τροφήν καί φοβούμεθα μήπως κατά πρόσωπον τών παρα- 
σχοντων ταύτην. Άλλά καΐή  κοινωνία Ίωαννίνων παρά τήν χαρακτηρίζουσα 
αύτήν άνοχήν, επιείκειαν καί πειθαρχικότητα θά δυσφορήση «τά μάλα» διότι 
έγένετο έκμετάλευσις (sic) καί κατάχρησις τής φιλομαθίας της. Τό δέ δίπλω
μα στερούμενον έξ άρχής τών στοιχείων διά νά καταστή ιστορικόν έγγραφον 
θά μείνη μεγαλόχαρτο. Τό Διοικητικόν Συμβούλιον ήδίκησεν εαυτό καί τήν 
Λέσχην. Άνεμένομεν άπό τό Διοικ. Συμβούλιον τής Λέσχης τοΰ οποίου συμ
βαίνει νά προΐσταται ό κατέχων τήν θέσιν τοΰ Γυμνασιάρχου τής γεραράς 
Ζωσιμαίας νά μή άφήση έαυτό νά παρασυρθή είς ολισθήματα έκθέτοντα, άνευ 
άποχρώντος λόγου, τό κΰρος καί τήν σοβαρότητα τής Λέσχης Ίωαννίνων καί 
νά μή δίδη μέ τόσην ελαφρότητα παρόμοια διπλώματα. Ήδύνατο ό κύρ - 
Χρηστός νά μείνη «έθνικός άνήρ» δσον τόν ξέρουμε δλοι άνευ ζημίας ούδενός 
καί πρώτου αύτοΰ τοΰ ίδίου».

Λίγες μέρες άργότερα στήν ίδια έφημερίδα («"Ήπειρος, ετος 25, άρ. φ. 
7837 /227,27 Φεβρουάριου 1935, σ. 2), δημοσιεύεται νέο σχόλιο, πού άφορά 
πάλι τόν έορτασμό αύτό τής Λέσχης.

«Ή ανάγκη τής ίδρύσεως ένός πνευματικοΰ κέντρου τό όποιον νά έργα- 
σθή διά τήν πνευματικήν πρόοδον τοΰ τόπου είχε προ πολλοΰ γίνει αισθητή.

Διάφοροι διανοούμενοι τής πόλεώς μας πολλάκις καί ποικικοτρόπως προ- 
σεπάθησαν μέχρι τοΰδε νά έργασθοϋν προς τήν κατεύθυνσιν ταύτην, άλλά δυ
στυχώς πάσα μέχρι τοΰδε γενομένη προσπάθεια κατέληξεν εις πλήρη ή είς 
σχεδόν πλήρη άποτυχίαν.

Μιά έκ τών πολλών τούτων προσπαθειών ήτο καί ή προπέρυσι ΐδρυθεΐ- 
σα «Λέσχη τών Διανοουμένων» ή οποία δμως έναυάγησεν καταλήξασα είζ τόν 
θλιβερόν έπίλογον τής βραβεύσεως τοΰ κ. Χρηστοβασίλη «διά τούς εθνικούς 
του (sic) άγώνας. Αιτία τοΰ μαρασμοΰ...»

6. Πρόκειται γιά τή «Λέσχη Ίωαννίνων», Σωματεΐον άνεγνωρισμένον 
(πράξη άρ. 336/1932, τοΰ Πρωτοδικείου Ίωαννίνων, τροπ.) άρ. 331/1933 
άπό τό καταστατικό τής οποίας «έν Ίωννίνοις τή 3η ’Απριλίου 1932» « ΤΥ- 
ΠΟΓΡΑΦΕΙΟΝ Γ, Τ. ΡΟΥΣΣΑ», πληροφορούμαστε δτι «σκοπός τοΰ Σω
ματείου τούτου έσεται ή δημιουργία έν τή πόλει τών Ίωαννίνων πνευματικής 
κινήσεως διά τής όργανώσεως διαλέξεων καί συγκροτήσεως καί λειτουργίας 
βιβλιοθήκης μετ’ άναγνωστηρίου. ’Επίσης ή ΐδρυσις λέσχης έν ή θά φοιτώσι 
τά μέλη τοϋ σωματείου μετά τών οικογενειών των πρός άνάπτυξιν κοινωνικών
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σχέσεων ωφελίμων και εις τά καθ’ έκαστον μέλη και εις τό κοινωνικόν σύνο- 
λον». (σ. 3, άρθρο 2.)

Ενδιαφέρον παρουσιάζει καί τό άρθρο 10 τοϋ καταστατικού γιά τά «ΚΑ
ΘΗΚΟΝΤΑ ΚΟΣΜΗΤΟΡΟΣ», πού μάς δείχνει τόν κλειστό χαρακτήρα της 
Λέσχης : «'Ο Κοσμήτωρ έχει τήν έπιμέλειαν τής κανονικής λειτουργίας τής 
Λέσχης, ών αρμόδιος νά μέριμνα διά την !ν αύτή τήρησιν εύταξίας καί καθα- 
ριότητος. ’Επιμελείται τής κανονικής λειτουργίας τοΰ άναγνωστηρίου διά τοΰ 
άνελλιποΰς έφοδιασμοΰ δι’ έφημερίδων καί περιοδικών τοπικών,’Αθηναϊκών καί 
Ευρωπαϊκών τοιούτων. ’Επίσης φροντίζει διά τόν πλουτισμόν τής βιβλιοθήκης 
τής Λέσχης δι’ άξιολόγων βιβλίων καί συγγραμμάτων, διά τήν καταχώρησιν 
τούτων εις ειδικά βιβλία καί εύρετήρια καί διά τήν διαφύλαξιν αύτών άπό πάσης 
φθοράς καί κλοπής. ’Οφείλει νά άπαγορεύη τήν είσοδον παντός προσώπου μή 
δντος εγγεγραμμένου ώς μέλους τοΰ Σωματείου πλήν άν προσκομίζηται ειδική 
έγγραφος άδεια τοΰ Προέδρου τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου δι’ ώρισμένα πρό
σωπα παρεπιδημοΰντα έπί χρονικόν διάστημα έλασσον τών δέκα πέντε ήμε- 
ρών έν Ίωαννίνοις ή ταΰτα συνοδεύωνται ύπό ενός μέλους τής Λέσχης, ή υπάρ
χει άπόφασις αύτοΰ έπιτρέπουσα ταύτην εις πρόσωπα κατέχοντα άνώτερα 
λειτουργήματα έν τη πόλει. Διά τούς παρεπιδημοϋντας πλέον τών 15 ήμερών 
διά τήν είσοδον είς τήν Λέσχην άπαιτεΐται άδεια τοΰ Συμβουλίου τής Λέσχης. 
Τά μέλη έχουσι πάντως τό δικαίωμα νά προσέρχωνται έν τή Λέσχη μετά τών 
μελών τής οίκογενείας αύτών, ώς τοιούτων λογιζομένων συγγενών μέχρι τρί
του βαθμού έφ’ δσον συνοικοΰσι μετ’ αύτών. 'Ως μέλη τής οίκογενείας δέν 
θεωροΰνται τά ενήλικα άρρενα. Έν περιπτώσει κωλύματος τοΰ κοσμήτορος 
άναπληροΰται οδτος ύπό μέλους τοΰ Διοικ. Συμβουλίου έκλεγομένου παρά τοΰ 
Διοικητικού Συμβουλίου», (δ. π., άρθρο 10, σ. 7.)

'Ιδρυτικά μέλη ήταν οί έξης :
Γ. Θεοδωράκης, Β. Κούρεντας, Γ. Μουλαϊμίδης, Γ. Σούλης, Χαρ. Βλάχος, Κ. 
Πρωτοσύγγελος, Β. Λάππας, Μ. Παλάσχας, I. Τζαβέλλας, Γ. Λαμπράκης, 
Άρ. Λεύκοβιτς, Ά θ . Κούρεντας, Π. Νικόδημος, Ά θ . Μηλιάδης, Κ. Κατσαού- 
νης, Σπ. Σούρλκς, Λ. Χριστοδουλόπουλος, Γ. Νιαβής, Δημ. Σακελλαρίδης, Κ. 
Μολυβάδας, Κ. Σπέγγος, Γρ. Πολυζώης, Χρ. Χρηστοβασίλης, I. Οΐκονομίδης 
Στ. Μπότσιος, Γ. Οικονόμου, Κ. Τσοφόπουλος, Π. Λάππας, Σπ. Ρίζος.

Στις 20 ’Οκτωβρίου 1932 είχε τυπωθεί ό «κανονισμός έσωτερικής τάξεως» 
τής Λέσχης, ή οποία στο έντυπο αύτό χαρακτηρίζεται ώς «Σωματεΐον Δια
νοουμένων».

Πάντως τό «Μέγαρον» τής Λέσχης περιλάμβανε, σύμφωνα μέ τόν κα
νονισμό, αίθουσα συγκεντρώσεων, αίθουσα άναγνωστηρίου, α’ίθουσα σφαιρι
στηρίου καί αίθουσα «τοΰ χαρτοπαιγνίου».

Ειδικά γιά τήν τέταρτη αίθουσα άναγράφονται στον κανονισμό τά έξης : 
«δ'. Είς τήν αίθουσαν τοΰ χαρτοπαιγνίου.



Έν τή αιθούση ταύτη δύνανται νά παίζωνται άπαντα τά χαρτοπαικτικά 
παιγνίδια (πόκερ, μπριτζ, 'ραμί, πρέφα κ.λ.π.) καί απαγορεύονται απολύτως 
τά τυχηρά παιγνίδια τά δυνάμενα νά χαρακτηρίσωσι τήν Λέσχην ώς χαρτο- 
παικτικόν κέντρον. Περί τών τοιούτων παιγνιδίων κρίνει το Διοικητικόν Συμ- 
βούλιον δπερ καί άποφασίζει σχετικώς κατόπιν προτάσεως τοΰ κοσμήτορος».

Ό  κανονισμός καί τό καταστατικό της Λέσχης βρίσκονται στη Βιβλιο
θήκη τής Ε.Η.Μ.

7. 'Η ομιλία εγινε δπως είδαμε στις 30 Ίανουαρίου 1935, εορτή τών 
Τριών Ιεραρχών, καί εορτή τών γραμμάτων.

8. Ή χρονολογία αύτή φαίνεται πώς είναι ή πιο αυθεντική, άφοΰ καί ό 
ίδιος ό Χρηστοβασίλης τήν ένέκρινε καί τή δημοσίευσε.

Άλλοι βιογράφοι του δίνουν τό 1860 ή «περί τό 1855» ή 1855 - 60. Ή 
ήμερομηνία δίνεται άπό τόν ’ίδιο τόν συγγραφέα στο διήγημά του : «Τά δυο 
κλεμμένα τραγιά» (Διηγήματα τής Στάνης), β' έκδοση, έκδ. οΐκ. I. Βασιλεί
ου, 1923, σσ. 178 - 179, δπου άναφέρει : «... Δέν νύσταζα άπό τήν χαρά μου, 
γιατί ειταν παραμονή τοΰ Ά ϊ  - Ήλιώς καί παραμονή τών γενεθλίων μου...».

9. Βρίσκεται στήν "Ηπειρο καί είναι παραπόταμος τοΰ Καλαμά (άρχ. 
Θυάμιδος). Διαρρέει τήν κοιλάδα τής Δωδώνης καί έκεΐ συναντιέται μέ τόν 
μικρό ποταμό Βελτσιστινό.

10. Βλ. τήν πιο πάνω σημείωσή μου άρ. 9.
11. Τό χωριό δπου γεννήθηκε ό Χρηστοβασίλης άναφέρεται μέ διάφορα

ονόματα : Σουλάκι, Σούλι Χρηστοβασίλη. Πρβ. Χρήστου I. Σούλη, Χρηστός 
Χρηστοβασίλης, «’Ηπειρωτικά Χρονικά», IB', 1937, σ. 287 : «'Ο Χρήστος
Χρηστοβασίλης έγεννήθη, εις τό Σουλόπουλο τών Κουρέντων μικρόν κτήμα 
τοΰ πατρός του κείμενον επί τής δεξιάς όχθης τοΰ Καλαμά». Χρήστου Ζωη- 
μίχου, 'Η καταγωγή τοϋ Χρηστοβασίλη, «’Ηπειρωτική Εστία», τόμος Γ' 
τεΰχος 27, 1957, σσ. 908 - 909 : «...δπου χτίστηκαν τά σημερινά φερώνυμα 
χωριά Σουλόπουλον Κοΰλι (ήτοι Σοΰλι Χρηστοβασίλη καί Σοΰλι Ντίνου)».

Αξίζει νά σημειωθεί πώς δταν πρωτοπαρουσιάστηκε ό Χρηστοβασίλης 
χρησιμοποίησε δίπλα στ’ δνομά του και τό έθνικό «Σουλιώτης» : «Τό ποίη
μα έκεΐνο έκδοθέν είς φυλλάδιον έπιγράφεται «Στ’ άδέρφια μας, ποίημα X. 
Χρηστοβασίλη, Σουλιώτου, Τρίκκαλα 21 Αύγούστου 1881», (Χρήστου I. Σού
λη, ό'.π. σ. 287).

'Οπωσδήποτε ή καταγωγή τοΰ Χρηστοβασίλη έχει τις ρίζες της στή 
Σουλιώτικη φάρα τών Ζιουλαταίων (γιά τό θέμα αύτό μιλα διεξοδικά ό ’ίδι
ος στο δακτυλογραφημένο : «Πόλεμος Ζιουλαταίων καί Τουρκοτσιάμηδων καί 
καταστροφή τών Ζιουλαταίων»).

Συμπληρώνω τά σχετικά μέ τό χωριό τοΰ Χρηστοβασίλη μέ δυό άκόμα
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παραθέματα : «Στο Σοΰλι γεννήθηκε ό Χρηστοβασίλης. Μά δχι στο Σοΰλι τής 
Κιάφας, καί τοϋ Ζαλόγγου, τοΰ Μπότσαρη καί τοΰ Τζαβέλλα, πού έξύμνησε 
μέ τά πνευματικά του εργα, άλλά στο Σοΰλι τών Κουρέντων πού φέρει καί τό 
δνομά του. Στο Σοΰλι Χρηστοβασίλη. Είναι ενα μικρό γραφικό χωριό ξα
πλωμένο σέ μιά δμορφη ραχοΰλα, μέ θέα μαγευτική καί μέ πολλά «άγνάντια» 
δπου δέχτηκε τό πρώτο φίλημα τής Μούσας.» (Δ. Ζώτου, δακτυλογραφημένο 
κείμενο, σ.1.)* «...Κι’ ό ϊδιος μοΰ άφηγήθηκε πώς καί γιατί έγκαταστάθη- 
καν οί πρόγονοί του στήν έπαρχία Κουρέντων, ύστερα άπό μιά μάχη ποΰ εδω- 
καν έναντίον μιας Τούρκικης συμμορίας κλεφτών πού λεηλατοΰσε τήν περιφέ
ρεια Κουρέντων κι’ άνάγκασε τρία χωριά, τήν Τσερκοβίστα μου, τήν Κρε- 
τσούνιτσα καί τό Ράϊκο, δπως έκχωρήσουν μέρος τής έκτάσεώς των γιά νά 
εγκατασταθούν οί Χρηστοβασιλαΐοι - τά Σουλιώτικα παλληκάρια - κι ήσυχά- 
ση ό τόπος άπό τούς Τούρκους κακοποιούς τής εποχής έκείνης ...» (δ.π.,σ. 2)

Βλ. καί άρθρο τοΰ Τάσου Βιδούρη, «Χρήστος Χρηστοβασίλης», "Νεολό- 
γος Πατρών,,, 10 Μαρτίου 1937, μέρος Β'.

«Ό Χρίστος Χριστοβασίλης έγεννήθη στο «Σοΰλι Χριστοβασίλη, πρωί- 
πρωί στήν άκρη τοΰ Καλαμα (άρχαίου Θυάμιδος) δπου ή έτοιμόγεννη μάν
να του είχε πάει γιά νά γεμίση νερό στή βουτσέλλα της. Τότε τό σπίτι του 
ήταν σέ μεγάλη καταδρομή άπό τήν Τουρκία, διότι ό πάππος του τό 1854 
ειχεν επαναστατήσει καί άποθάνει άπό τάς κακουχίας τών φυλακών (1856) 
καί άπό τή μεγάλη κτηματική του περιουσία ή μέν εις ζωντανό βιό καί έπι
πλα ειχε διαρπαγή άπό τούς Τουρκαλβανούς, ή δέ κτηματική, ολόκληρο τό 
ομώνυμο Σοΰλι, μέ δύο έργοστάσια Ταμπάκου είχε δημευθή άπό τήν Τουρκι
κήν Κυβέρνησιν...».

Καί σήμερα τό χωριό τοΰ Χρηστοβασίλη φέρει τό δνομα «Σοΰλι Χρηστο
βασίλη».

12. 'Ο Lord Byron έ'χει άφιερώσει στή Ζίτσα τις στροφές 48 καί 49, 
τοΰ Childe Harold :

Στήν εισαγωγή τής μετάφρασής του (σσ. 1 4 - 1 5 )  ό Σάρρος άναφέρε- 
ρεται στή Ζίτσα καί δίνει ενα απόσπασμα, πού προφανώς τό εχει πάρει άπό 
τις σημειώσεις πού βρίσκονται στο τέλος τοΰ «Childe Harold», γραμμένες 
άπό τόν φίλο τοΰ Βύρωνα Hobhouse. (Βλ. «The poetical works of Lord 
Byron», John Murray, Albemarle street, London, 1859, Canto the sec
ond, σ. 21, notes 6, 7)

* Τό κείμενο αύτό βρίσκεται στά κανάλοιπα τοϋ Χρηστοβασίλη στήν κατοχή τής 
κόρης του Κας Τιτίνας Χρηστοβασίλη - Μπακοπούλου. ’Εκφράζω τις ευχαριστίες μου 
στήν κ. Τιτίνα Μπακοπούλου πού μοΰ παρεχώρησε τό 1975 τά κατάλοιπα τοΰ πατέρα 
της γιά νά τά έρευνήσω.

16
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Τό κείμενο αύτό τοϋ Σάρρου προέρχεται άπό διάλεξη πού έ'δωσε στήν 
αίθουσα τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας ’Αθηνών, στίς 27 Φεβρουάριου 1932. 
’Αργότερα, στις 14 ’Ιουνίου τοϋ 1934, δόθηκε ή ίδια διάλεξη σέ εκτενέστερη 
μορφή στή μεγάλη αίθουσα τής Ζωσιμαίας Σχολής στά Γιάννενα, τήν οποία 
ίσως παρακολούθησε και ό Γκορτζης.

[48]
ΤΩ Ζίτσα, άπό τόν σύδεντρο και φουντωτό σου λόφο, 
χαριτωμένο καί ιερό προβάλλει μοναστήρι.
Έκεΐθε δπου κι άν ρίξουμε τό βλέμμα, επάνω, κάτου, 
τριγύρω μας, τί χρώματα κάθε λογής! τΐ τόποι 
μέ θέλγητρα μαγευτικά ξανοίγονται μπροστά μας!
Βράχοι, ποτάμια καί βουνά καί δάση, άπ’ δλα πλήθος,
Κι ένας γαλάζιος ούρανός δίνει αρμονία σ’ δλα.
Καί τό τραχύ άχολόγημα παρέκει τοΰ χειμάρρου 
μας δείχνει ποΰ γκρεμίζεται κι ό μέγας καταρράχτης, 
ορμητικός άνάμεσα στούς άποτόμους βράχους, 
πού πότ’ ευφραίνουν τήν ψυχή, καί πότε τήν τρομάζουν!

[49]
Τοϋ έξοχικοΰ μοναστηριοΰ λάμπουν οΐ άσπροι τοίχοι 
στά δέντρα μέσα, πού πυκνά τό λόφο στεφανώνουν, 
τό φουντωμένο καί υψηλό, - πού πλιό γιγαντωμένος 
θά φαίνονταν, άν γύρω του δέν ήταν απλωμένα 
άμφιθεατρικά βουνά, ψηλότερ’ άπό κείνον.
Καλόγερος μ’ εύγενικούς τούς τρόπους εδώ μένει, 
πού πάντοτε μπορείς νά βρεις φιλόξενο τραπέζι.
Κι δταν ό ξένος άπό κεΐ περάσει, θά θυμαται
γιά πάντα μ’ ευχαρίστηση, πώς ή ψυχή του εύφράνθη
στά ζηλεμένα θέλγητρα τοΰ ωραίου έκείνου τόπου.

(Δημητρίου Μ. Σάρρου, «Πώς είδε και πώς έτραγούδησεν ό Λόρδος Βύρων 
τήν Ήπειρον» (Childe Harold’s Pilgrimage 11).  [Άνατύπωσις άπό τόν 
«Φιλολογικόν Νέον Κόσμον»], Άθήναι 1935, σ. 14 - 15 καί εμμετρη απόδο
ση, σσ. 23 - 31, στροφές [42] - [78]).

Τήν έπίσκεψη τοΰ Βύρωνα μνημονεύει καί ό Χρηστοβασίλης στο διήγη
μα «Τό φίλημα της Μούσας» (Διηγήματα τοΰ μικροϋ σκολειοϋ - ’Απομνημο
νεύματα τής μαθητικής μου ζωής—), τύποις Ι.Α. Άλευροπούλου καί Σίας, 
Άθήναι [1935], σ. 49).

13. Εΐναι τό σημερινό χωριό «Δεσποτικό» καί βρίκεται στον νομό Ίωαν- 
νίνων.
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14. «Διηγήματα τοϋ μικροΰ σκολείου», δ.π., σσ. 48 - 56.
15. 'Ο Β. Γκορτζης δέν άποδίδει μέ άκρίβεια τά άποσπάσματα τών δι

ηγημάτων τοϋ Χρηστοβασίλη. Γιά τή διαπίστωση τών αλλοιώσεων, βλ. «Τό 
φίλημα τής Μούσας», δ.π., σσ. 55 - 56.

16. «Τό φίλημα τής Μούσας», δ.π., σσ. 6. Φαίνεται δτι ό ίδιος ό Χρη
στοβασίλης απέδιδε αύτοβιογραφική σημασία καί ένδιαφέρον στο διήγημά του 
αύτό :

«'Ένας φιλόμαθος Ούγγρος, ό κ. Μαυρίκιος Δερτσένης, άπό έκείνους 
πού καταγίνονται μέ τή φιλολογία τής ’Ανατολής καί γνωρίζουν τις άνατολι- 
κές γλώσσες μοΰ έγραψε τελευταία - δέν πανε δέκα μέρες - νά τοΰ στείλωμε 
τήν αυτοβιογραφία μου. Φαίνεται δτι στά μέρη έκεΐνα κάθε άνθρωπος Ιχει έ
τοιμη τήν αύτοβιογραφία του. Θέλοντας καί μή, γιά νά εύχαριστήσω εναν τέ
τοιον εύγενή ξένο, άντί νά τοΰ στείλω άμέσως τήν α ύ τ ο β ι ο γ ρ α φ ί α  μου,  
άρχισα νά τή γράφω. Μ’ αύτή τήν έργασία θά διευκολύνω τούς βιογράφους 
μου, μετά τό θάνατό μου, άν ύποτεθή δτι ό βίος μου θά έχη κάποιο ένδιαφέ
ρον γιά τήν πατρίδα μου καί γιά τή νεολληνική λογοτεχνία καί τή νεοελληνι
κή γλώσσα». (X. Χρηστοβασίλη, ’Έργα, τόμος πρώτος, «Διηγήματα τοΰ μι- 
κροΰ σκολειοΰ», έκδοση δεύτερη, προλεγόμενα καί φροντίδα Γιάννη Θωμόπο- 
λου, έκδοτης’Αριστ. Ν. Μαυρίδης, ’Αθήνα - 1940, σ. 11). 'Ο έκδοτης τονί
ζει : «'Όλα σχεδόν τοΰ Χρηστοβασίλη τά διηγήματα θά τά ονομάτιζα «αύτο- 
βιογραφικές αφηγήσεις». Τόσο εΐναι πλούσιο τό αύτοβιογραφικό στοιχείο στο 
έργο του δλο» (δ.π., σ. 56).

'Ο Λ. I. Βρανούσης, δ.π., σ. 292, άναφέρει καί προηγούμενες δημοσιεύ
σεις τοΰ διηγήματος «Τό φίλημα τής Μούσας», «...στήν έφημερίδα «’Αμάλ
θεια» τής Σμύρνης στις 30 Δεκεμβρίου 1906, καί στό «Μεσσηνιακό 'Ημερο- 
λόγιον» τοΰ 1907, σσ. 35 - 40 μέ τόν τίτλο «Φύλλα τής ζωής μου». Τό δι
ήγημα άναδημοσιεύτηκε στό «Συριακόν Ήμερολόγιον» τοΰ 1922, σσ. 33-40.

17. 'Ο λόγος εΐναι γιά τή «θρησκεία» της ποίησης, δπως φαίνεται καί 
άπό τό κείμενο πού άκολουθεϊ στή διάλεξη. Δέν ξέρω άν θά μπορούσαμε νά 
διαβάζουμε στις γραμμές αύτές έναν έπιτήδειο ύπαινιγμό γιά τήν θέση τοΰ 
Χρηστοβασίλη στον τεκτονισμό. Άλλωστε, σύμφωνα μέ πληροφορίες μου, 
καί ό Γκορτζης ήταν τέκτονας. ’Αναδημοσιεύω σχετικό έγγραφο (πού μοΰ 
παραχωρήθηκε μέ τήν παράκληση νά [κρατήσω άνωνυμία) μέ ημερομηνία 2 
Μαΐου 1928 ύπογραφόμενο άπό τόν Χρηστοβασίλη.

«Προς
Άπαξάπαντας τούς φιλ. . . Ά δ . . . τής Σεπτ. . . Στ. . . Δωδώνης.

Ένταΰθα.
Φιλ. . .  Ά δ . . .

Ά ν  καί εΐχον άποφασίσει, λόγω τής προς εμέ άσυγγνώστου συμπεριφο-
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ρας ένίων άδ. . .  τής Σεπ. . . Στ. . . τής Δωδώνης, νά μή άναμιχθώ εις τά έσω- 
τερικά αύτής, έπί τή έλπίδι δτι οί διάδοχοί μου ήθελον προαγάγει κάλλιον έ- 
μοΰ, ή τούλάχιστον οσον καί έγώ τά τε ηθικά καί τά υλικά αύτής συμφέρον
τα, έν τούτοις βλέπων τον μέγαν κατήφορον, έφ’ οδ αΰτη φέρεται, λόγω τής 
καταπτώσεως τής ιδέας τοϋ Τεκ. . .  νισμοΰ, παρά τή πλειονότητι τών . . . άνα- 
γκάζομαι μετά βαρυαλγούσης καρδίας, ν’ άναμιχθώ άκόμη μίαν φοράν, ώθού- 
μενος προς τοΰτο έκ τοΰ ένδιαφέροντος, οπερ οφείλω νά έχω καί ώς άρχοΰν- 
τος. Τεκ. . . καί ώς ιδρυτής τοΰ ένταΰθα τεκ. . . ικοΰ Φάρου, καί ώς ύπατος 
βαθμοΰχος τής Μεγ . . . Ά ν  . . . τής Ελλάδος, καί νά σας παρακαλέσω, έν τώ 
δικαιώματι τοΰ Γενικού’Επιθεωρητοΰ, νά παρευρεθήτε εις τόν Ναόν τήν εσ
πέραν τής προσεχούς Πέμπτης 'ίνα άπό κοινοϋ συσκεφθώμεν περί τοϋ τρόπου 
τής άποσοβήσεως τής κοιμήσεως τής έν λόγω Σεπτ. . . Στ. . έν ή έχετε ϊδει 
τό φως. Ά λλ’ οφείλετε, Ά δ. . . οί μου, νά έλθετε, άφίνοντες έκτος τοΰ Ναοΰ 
τά μέχρι τοΰδε διαιρέσαντα υμάς βέβηλα πάθη, καί έν έπιγνώσει τοΰ βεβαί
ου κινδύνου, δτι διατρέχει ό φάρος ουτος τής ’Αδελφότητος, τής Ίσότητος 
καί τής ’Ελευθερίας, καί έν άδ . . .  κή σύμπνοια, συγχωροΰντες άλλήλους τά 
παραπτώματα ημών καί τάς προσωπικάς άντιθέσεις, άναλάβωμεν άπό κοινοϋ 
τήν σωτηρίαν τής φιλτάτης καί Σεπ . . . ημών Στοάς, θέλω δέ μετά μεγάλης 
μου λύπης θεωρήσει ώς παραιτηθέντα τοΰ πληρώματος τής σεπ. . . ήμών Στ. 
πάντα Άδ. . . ,  δστις θ’ άπουσιάση άδικαιολογήτως άπό τής τακτικής συνεδρίας 
τής προσεχοΰς Πέμπτης, έξ ής συνεδρίας θά έξαρτηθή ή ζωή, ή ό θάνατος τής 
Σεπτ. . . ήμών Στ. . .

Εύελπιστών δτι θέλετε εισακούει τής παρακλήσεώς μου ταύτης διατελώ 
μετά τοΰ τριπ. . . άδ. . . άσπ. . .

’Ιωάννινα 2 Μαΐου 1928 
X. Χρηστοβασίλης 33ος

18. Άλλο ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα παραλλαγής τοΰ κειμένου 
τοΰ Χρηστοβασίλη άπό τόν Β. Γκορτζή. Τό κ?ίμενο τής έκδοσης έχει έτσι :

«—Δέν θέλω τά καλούδια σου! Είπα στή μάννα μου. Τί μοΰ χρειάζον
ται τά γράμματα; Μήπως θά γένω παπας; (Διήγημα «Προεόρτια τοΰ μικροΰ 
σκολείου», Διηγήματα τοΰ μικροΰ σκολείου, δ.π.,σ. 6)‘

19. Άπό τόν «Πρόλογο» στά «Διηγήματα τοΰ μικροΰ σκολείου», δ. π. 
σ. 5.

20. Γιά τόν Παπ’ Άντριά, τόν πρώτο του δάσκαλο, μιλα πολύ παραστα
τικά δ ίδιος ό Χρηστοβασίλης στόν πρόλογο τής Συλλογής Διηγήματα τοΰ 
μικροΰ σκολείο», στά διηγήματα «Προεόρτια τοΰ μικροΰ σκολείου», «Γιά 
πρώτη φορά στο σκολειό», «Στο άλληλοδιδαχτικό», κ.λ.π.

21. Στήν πρώτη έκδοση τής συλλογής, πού υπάρχει στο διήγημα «Τδ 
φίλημα της Μούσας» («Διηγήματα τοϋ μικροΰ σκολείου», δ.π., σ. 48) βρί



σκουμε τήν περιγραφή τοϋ υπαίθριου αύτοΰ σκολειοΰ. Γιά το τέλος τοΰ μι- 
κροΰ σκολειοΰ βλ. τό διήγημα «Γραμματικής καταδίκη», δ.π., σ. 108.

22. Βλ. τό διήγημα «’Ανάθεμα τά Γράμματα», «Διηγήματα τοΰ μικροΰ 
σκολειοΰ», δ.π. σ. 31 καί σ. 33).

23. 'Εννοείται έδώ ό φέλεκας (συνηθισμένη του ονομασία είναι φάλαγγας), 
πού ό Χρηστοβασίλης τόν έχει περιγράφει μέ μελανά χρώματα στά «Διηγή
ματα τοΰ μικροΰ σκολειοΰ».(Βλ. «’Ανάθεμα στά Γράμματα», ο.π., σσ. 40-41).

24. 'Ο Γιώργος ήταν τό παιδί τοΰ δασκάλου παπ’-Άντριά. Γιά τόν Γιώρ
γο έγραψε διεξοδικά ό Χρηστοβασίλης στό διήγημά του «Γιά πρώτη φορά στο 
σκολειό», («Διηγήματα τοΰ μικροΰ σκολειοΰ», σ. 29) : «...πέμπτος [μαθητής] 
ό Γιώργος, τό παιδί τοϋ δασκάλου μας, 6 επιλεγόμενος διαβολάγγονο, σύμφω
να μέ τήν λαϊκή παροιμία : «Παπα παιδί, διαβόλου άγγόνι».... «Ό Γιώργος 
εΐταν στήν τελευταία, στή πλειό μικρή τάξη, γιατί δέν είχε κατορθώσει ό ά- 
θεόφοβος άπό τόν Τρυγητή ώς τόν ’Απρίλη, έφτά άκέριους μήνες, νά βγή άπό 
τ’ ’Άλφα - Βήτα καί νά μπή στό Ά λφα - ’Ωμέγα, ενώ δέν χρειάζονταν πλειό- 
τερο άπό τρεις μήνες γιά τόν πλειό άμελο μαθητή νά μάθη τήν Ά λφα - Βή
τα...» (δ.π., σσ. 30 - 31· βλ. άκόμα σσ. 38 καί 48).

25. «Ανάθεμα, τά Γράμματα», δ.π., σ. 41.
26. Τό διήγημα «’Εθνική Αποκάλυψη» βρίσκεται στήν πρώτη έκδοση τής 

συλλογής «Διηγήματα τοΰ μικροΰ σκολειοΰ» (Απομνημονεύματα τής μαθητι
κής μου ζωής), τύποις I. Λ. Άλευροπούλου καί Σίας, [1935], σσ. 127 - 134.

27. "Ο.π., σ. 127
28. "Ο.π., σσ. 128-133. ’Εδώ γίνεται ή «Εθνική Αποκάλυψη» στον 

ποιητή πώς είναι "Ελληνας καί μιλάει 'Ελληνικά καί οχι Ρωμιός πού νά μιλάει 
Ρωμαίικα.

29. Τόν δεύτερό του δάσκαλο, τόν Πασχίδη παρουσιάζει ό συγγραφέας 
στό διήγημα «'Εθνική Αποκάλυψη» άλλά καί στον «ΠΡΟΛΟΓΟ» τής συλ
λογής· (σσ.6 - 7) : «Δέν άναφέρω τίποτε σ’ αύτή τή συγγραφή, πούνά μήνεί
ναι αληθινό... Μάλιστα καί πολλά πρόσωπα, μάρτυρες τών δσων περιγράφω 
ζοΰν άκόμα, καθώς κι’ έ'νας άπό τούς δασκάλους, ό Δημήτριος Πασχίδης, σε
βαστός ίεροοικονόμος τώρα τής έκκλησίας, κι’ εφημέριος τής Κρετσούνιστας». 
(Ό Χρηστοβασίλης σημειώνει πώς ό δάσκαλός του ό Πασχίδης : «Πέθανε στές 
6 Νοεμβρίου 1917»).—Βλ. καί τις σσ. 127 - 128 καί 129 : «’Εκείνη μόνο τήν 
στιγμή μάθαινα άπό τόν δάσκαλο τόν Πασχίδη τό πρώτο ’Εθνικό μου μάθημα, 
δτι εϊμουν Ελληνόπουλο, δτι εΐταν "Ελληνες οΐ γονέοι μου, κι’ δλοι οί πατριώ
τες μου, δτι μιλοΰσα Ελληνικά κι’ οχι ρωμαίϊκα, κι’ δτι εΐταν Ελλάδα σκλα
βωμένη ή Πατρίδα μου!».—Βλ. άκόμη τό διήγημα «Πώς έμαθα τά γράμ
ματα», σσ. 135, 143.

30. Τό άρχικό α στή λέξη «Αγνάντια», στό χειρόγραφο τοΰ Γκορτζή δέν 
είναι κεφαλαίο. Πρόκειται δμως γιά Ινα συγκεκριμένο τόπο, ενα είδος τοπω-
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νύμιου, πού ό ’ίδιος ό συγγραφέας το γράφει μέ κεφαλαίο άρχικό τόν [τόπο αύ- 
τό] στό διήγημα «Τό φίλημα τής Μούσας», «Διηγήματα τοϋ μικροΰ σκολειοΰ», 
δ.π., σσ. 48 - 56. ’Ανάμεσα στ’ άλλα λέει : «Τί είναι τ’ ’Αγνάντια;... Ή λέξη 
«άγνάντια» παράγεται φυσικά άπό τό «άγναντεύω, έπισκοπώ, κυττάζω άπό 
ψηλό μέρος μακρυά. «’Αγνάντια» λοιπόν σημαίνει «παρατηρητήριον», άπ’ ο
πού μπορεί κανείς νά ΐδή μακρυά.

Τ’ ’Αγνάντια τοΰ χωριοϋ μου εΐταν τό μαγευτικώτερο, τ’ ωραιότερο μέ
ρος δλων τών «Κουρεντοχωριών», (σσ. 48- 49) .  Βρίσκεται στήν περιοχή 
έκείνου τοΰ ορίζοντα πού ύμνησε ό Βύρωνας άπό εκείνην έκεΐ άπάνω τήν ρά
χη τοΰ Προφήτη Ήλία τής Ζίτσας, κι’ εΐναι τόσο θαυμαστό, ώστε δταν ή
μουν τριάντα τόσα χρόνια μακρυά άπό τήν πατρίδα κι’ άναθυμόμουν τό χωριό 
μου... εΐταν αδύνατον νά μή πεταχτή ό νοΰς μου καί νά θρονιαστή στ’ ’Α
γνάντια!», (σ.49).

Ό συγγραφέας μνημονεύει τ’ ’Αγνάντια καί σέ άλλα διηγήματά του («Δι
ηγήματα τής Ξενιτειας», «'Η άνίκητη ελπίδα», τυπογραφείο τών εργαστηρίων 
’Ανέστη Κωνσταντινίδη, 1899,σσ. 15, 18).

Σ τά ’Αγνάντια είχε ζητήσει νά τόν θάψουν. Τώρα στήν έπιτάφια πλάκα 
διαβάζουμε :

«ΣΤ’ ΑΓΝΑΝΤΙΑ 
ΕΝΑ ΜΝΗΜΑ 

ΓΙΑ ΜΕΝΑ».

31. 'Ο ΐδιος ό Χρηστοβασίλης σέ αίτησή του «Πρός τόν έπί τής Παιδείας 
Κύριον 'Υπουργόν» στις 10 ’Οκτωβρίου 1936, γιά άναδημοσίευση τών συλ
λογών του «'Ηρωικά Διηγήματα» καί «Ζωϊκά Διηγήματα» άναφέρει: «...συγ- 
γράψας ύπέρ τά 200 ηθικά διηγήματα, 150 ποιήματα καί 6 έμμετρα δράμα
τα...».

32. «Γιά νά μήν τά πολυλογούμε, μιά μέρα τοΰ Χινόπωρου μ’ έβαλε ό 
πατέρας μου καβάλλα στ’ άλογο καί μ’ έστειλε στή Ζίτσα στό φιλικό σπίτι 
τοϋ Βασίλη Σιελελέ πού έγινε άργότερα έθνικός εύεργέτης χωρίς ή εύεργεσία 
του νά ώφελήση τό έθνος...», («Στό άλληλοδιδαχτικό»), δπ., σσ. 111.

33. "Ο.π. σσ. 124 - 125.
34. Στό παραπάνω διήγημα ό Χρηστός Χρηστοβασίλης γιά τόν δά

σκαλό του τόν «Κατσάνο» γράφει : «... Σ’ αύτό τό άλληλοδιδαχτικό τότε, 
δχι μόνον τής έπαρχίας μας, άλλά καί πολλών άλλων παρακειμένων επαρχιών, 
δπου εΐταν δάσκαλος ό Κωνσταντίνος Μπεσσόπουλος ό έπιλεγόμενος «Κατσά- 
νος» ώς καταγόμενος άπό τά Κατσανοχώρια, φεΐδι στην αυστηρότητα καί στήν 
τυραννική του μέθοδο, σπουδαία δασκαλικά προτερήματα γιά εκείνη τήν έπο- 
χή...», (δ.π. σ. 109. Καθώς στις σσ. 123 - 126, καί β' έκδοση σ. 128).

35. "Ο.π., σσ. 125 - 126.



36. "Ο.π., σ. 126.
37. Διήγημα «Πώς έμαθα τά γράμματα», δ.π., σ. 38.
38. "Ο.π., σ. 139.
39. "Ο.π., σ. 138.
40. "Ο.π., σ. 141.
41. Ό Δημ. Ζώτος στή σ. 2 τοΰ δακτυλογραφημένου κειμένου του πού 

βρίσκεται στά κατάλοιπα τοΰ Χρηστοβασίλη άναφέρει : «... τόν έστειλε ό πατέ
ρας του στήν Ξάνθη. Γιά τό ταξεΐδι του αύτό ό Χρηστοβασίλης μας άφήκεν 
ώραΐες σελίδες καί σ’ αύτό τό πρώτο ταξίδι πού κράτησε 16 ήμέρες - γιά νά 
φθάση άπό τή Ντουβρα τοΰ Ζαγοριοΰ στήν Ξάνθη - οφείλουμε καί τό ύπέροχό 
του διήγημα, «Ο ΜΙΚΡΟΣ ΚΡΙΤΗΣ».

Ό ΐδιος ό Χρηστοβασίλης άναφέρει : «Κι έπειδή εΖταν άδύνατο νά πάγω 
στά Γιάννινα γιά τόν φόβο τοϋ Κεφάλα, ό πατέρας μου μ’ έστειλε στον άδελ- 
φό του στήν Ξάνθη...», δ.π., σ. 141.

42. Γιά τόν Σπυράκη Βασιλείου, βλ. διήγημα «Πώς έμαθα τά Γράμμα
τα», δ.π., σ. 141.

43. «Τό φίλημα τής Μούσας», δ.π., σ. 55.
44. «Πώς έμαθα τά γράμματα», δ.π., σ. 143.
45. Ό  Χρηστός Σούλης στή νεκρολογία γιά τόν Χρηστό Χρηστοβασίλη, 

δ. π., σ. 287, άναφέρει δτι τό 1875 «μετέβη» (οχι άνηρπάγη ! δπως ό Γκορ- 
τζής), στήν Κωνσταντινούπολη, «δπου έφοίτησεν είς τό Σουλτανικόν λύκειον».

46. Βλ. Αλέξανδρον Γ. Σαρή, «ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ
ΤΑ», έν Άθήναις 1920, τυπογραφεΐον Α.Ζ. ΔΙΑΛΗΣΜΑ, σ. 160 «Έσπού- 
δασεν έν Σμύρνη... καί εΐτα έν τώ Αύτοκρατορικώ Λυκείω τοΰ Γαλατά Σερα- 
γίου ώς ύπότροφος...».

47. Βλ. έδώ παραπάνω, σημ. 28.
48. Ό Χρηστός Σούλης άναφέρει πώς ό Χρηστοβασίλης πήγε στήν Α 

θήνα πολύ άργότερα, τό 1899 : «έκλήθη ύπό τοΰ Γαβριηλίδου κατά τό 1899 
εις ’Αθήνας...», (δ.π., σ. 288). ’Από τήν Κωνσταντινούπολη ό Χρηστοβασί
λης πήγε κατά τόν Σούλη στήν Κέρκυρα : «’Εκραγέντος τοΰ Ρωσσοτουρκι- 
κοΰ πολέμου καί έκδηλωθεισών έπαναστατικών ένεργειών έν ’ Ηπείρω καί Θεσ
σαλία έδραπέτευσεν έκ Κων/πόλεως καί ήλθεν είς Κέρκυραν...», (δ.π., σ.287). 
Φαίνεται δμως πώς ό Γκορτζής διασώζει μιά άκόμη ένδιαφέρουσα λεπτομέ
ρεια, δταν γράφει δτι άμέσως μετά τή δραπέτευσή του άπό τήν Κων /πολη, πή
γε στήν ’Αθήνα.

49. Βλ. Νικολάου Κ. Σπυροπούλου, «'Η έν Ήπείρω Μακεδονία καί Θεσ
σαλία έπανάστασις κατά τό 1878», Θεσσαλικά Χρονικά (Δελτίον της έν Άθή- 
ναις ιστορικής καί λαογραφικής έταιρείας τών Θεσσαλών) τόμος τέταρτος, 
’Αθήναι, «’Εργασίαι Τύπου» 1933, σσ. 86 - 102.

50. «...Άλλ* ή έν Άθήναις κεντρική Επιτροπή ένόμισεν δτι διά της έν
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Κερκύρα υποεπιτροπής θά ήδύνατο νά παρασκευάση μετά τίνος επιτυχίας τό 
σοβαρώτατον τής έξεγέρσεως εργον διά μέσων άνεπαρκιών καί προσώπων ού- 
χί τών καταλληλοτέρων», (Ν. Κ. Σπυρόπουλος, δ.π., σ. 98).

Αύτή λοιπόν φαίνεται νά ήταν καί ή αιτία, που ό Χρηστοβασίλης σχεδόν 
άμέσως έφυγε άπό τήν ’Αθήνα γιά τήν Κέρκυρα.

51. «Μετά μεσημβρίαν οί έπαναστάται ήναγκάσθησαν νά ύποχωρήσωσιν 
είς Λυκούρσιον, δπου ό Γ. Στεφάνου προβλέπων τήν καταστροφήν άποφάσισε 
ν’ άποθάνη ένδόξως.

...Ό άρχηγός Γ. Στεφάνου... άνθίστατο έρρωμενέστατα κατά τοΰ πολυ
αρίθμου έχθροΰ,...», (Ν.Κ. Σπυρόπουλος, ο.π., σ. 101 )· «Τά εις Δίβρην ύπο- 
χωρήσαντα σώματα ύπό τόν Γεώργιον Στεφάνου........καί τέλος ό Γ. Στεφά
νου οδηγηθείς ύπό τής ληστρικής συμμορίας Μαριόλη καί Στούπη διεσώθη 
μέσο) Τζουμέρκων - 'Ροδοβυζίου εις τήν παρά τήν παραμεθόριον κωμόπολιν 
Παληοκόυτσήν.», (σ. 102).

’Έχω ύπόψη μου χειρόγραφο τοΰ Χρηστοβασίλη μέ τίτλο : «Τό ’Επανα
στατικό Κίνημα τοΰ Αυκουρσιοΰ», δπου, σ. 5 σημειώνει : «’Αρχηγοί τοΰ α
ντάρτικου τούτου σώματος ήσαν : 1) ό έκ Κυπαροΰ τής Χιμάρας άντιμοίρα- 
ρχος τής Χωροφυλακής Γεώργ. Στεφάνου,...».

52. Βλ. Ν.Κ. Σπυρόπουλο, δ.π., σ. 102.
53. 'Ό.π., σ. 102.—’Επίσης βλ. καί Γεωργίου Γάγαρη «Μίνως Λάππας», 

’Ηπειρωτική Εστία, έτος Α', τεΰχος 6ο, ’Ιωάννινα, ’Οκτώβριος 1952, σ. 568.
54. «Έκ τών κατά τήν προηγουμένην νύκτα πρός τά Έξαμίλια τραπέ- 

ντων επαναστατών πλεΐστοι δσοι καταδιωχθέντες ύπό τών άλβανών κατεκρε- 
ουργήθησαν, έν οΐς καί ό εΰγενής ’Ιταλός Λ. Κοντούρβιας, μή δυνηθείς νά έ- 
πιβή τοΰ Αύστριακοΰ άτμοπλοίου...», (Βλ. Ν. Κ. Σπυρόπουλο, δ.π., σσ. 101 - 
102).

55. "Ο.π., σ. 102. — Βλ. τοΰ ϊδιου στο παραπάνω έργο, «Μάχη Καρα- 
λήμπεη», δ.π., σ. 99.

56. "Ο.π., σ. 100.
57. Γιά τή μάχη αύτή βλ. καί πάλι στο Σπυρόπουλο, δ.π., σσ. 100-102. 

Σχετικά μέ τή συμμετοχή τοΰ Χρηστοβασίλη στήν άτυχη αύτή συμπλοκή έ
χουμε ένα ψήφισμα άπό τόν «Σύλλογο Κρητών»-’Αρκάδιον-, 3 ’Απριλίου 1901, 
δπου άνακηρύσσουν έπίτιμο μέλος τους τόν Χρηστοβασίλη γιά τις μεγάλες υπη
ρεσίες πού πρόσφερε στήν ’Επανάσταση τοϋ 1878.*—Βλ. Χρήστος Σούλης, δ. 
π., σ. 287.—Λ.Ι. Βρανούση, δ.π., σ. κθ'.—Δημήτριο Ζώτο δ.π., σ. 3.-Μ.Ε.Ε, 
τόμος 16ος εκδ. «Πυρσός», σ. 348.—Βλ. επίσης ξανά στο Λ.Ι. Βρανούση, δ.π.,
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* Ευχαριστώ καί πάλι τήν κόρη τοϋ Χρηστοβασίλη Κα Άνθούλα Χρηστοβασίλη -  
Κατσίλα πού μοΰ Ιδωσε φωτοτυπία τοΰ αδημοσίευτου αύτοΰ ψηφίσματος γιά νά τό 
παρουσιάσω.
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σ. ιγ', δπου : «Στά κατάλοιπά του, [ένν. τοϋ Κρυστάλλη] πού φύλαξε δ Γάγαρης, 
βρίσκεται ένα άνέκδοτο έργο αύτής τής περιόδου, άν δχι καί προγενέστερον 
τών «Σκιών τοΰ "^.δου».Τίτλος του «Η ΕΝ ΛΤΚΟΤΡΣΙΩ ΜΑΧΗ - 20 Φε
βρουάριου 1878». Διαιρείται σέ πέντε μέρη καί απλώνεται σέ 420 στίχους. 
(Δείγματα μάς έδωσε ό Μιχ. Περάνθης στά «Άπαντα», σελ. 23 - 24).

58. Ν. Κ. Σπυρόπουλος, δ.π., σ. 102.
59. Παράδοξη ή πληροφορία αύτή γιά έξορία τοΰ Χρηστοβασίλη «εις Τρί- 

πολιν τής Αφρικής». 'Ωπωσδήποτε τό «έξορίζεται» πρέπει νά σημαίνει «άπο- 
φασίζεται νά εξοριστεί».

Ό Χρήστος Σούλης άναφέρει : «Μετά τήν άποτυχίαν τής έπαναστάσεως 
έκείνης μετέβη είς Θεσσαλίαν», (δ.π., σ. 287)· καί ό Λ.Ι. Βρανούσης : «...κι ό 
Χρηστοβασίλης, μετά άπό πολλές περιπέτειες, κατέφυγε (τήν άνοιξη τοΰ 1879) 
στή Θεσσαλία», (δ.π., σ. κζ').

Ό  Γκορτζής ΐσως νά γνώριζε τοΰτο άπό προφορική άνακοίνωση τοΰ ’ί
διου τοΰ Χρηστοβασίλη. 'Οπωσδήποτε τό κείμενο τοΰ Γκορτζή άποδεικνύεται 
άλλη μιά φορά σημαντικό γιά τή διακρίβωση λεπτομερειών πού άφοροΰν τή 

ζωή τοΰ Χρηστοβασίλη σχετικά μέ άλλους σχολιαστές.
60. Κάτι τέτοιο δέν άποκλείεται, αν δεχτοΰμε ώς άληθινά εκείνα πού ση

μειώνει ό Χρήστος Σούλης, (δ.π.,σ. 293) : «'Ο Χρηστοβασίλης έγνώριζε Γαλ
λικά, ’Αγγλικά, Τουρκικά, Αλβανικά καί Περσικά».

Άπό επίσημο έγγραφο* τοΰ 'Τπουργείου Δικαιοσύνης (1893), βλέπουμε 
πώς ό Χρηστοβασίλης, «έρμηνεύς τής Τουρκικής γλώσσης» «παρά τω Πρω- 
τοδικείω Τρικκάλων», μετατίθεται στό Πρωτοδικείο Βόλου.

Φυσικά ή Τουρκομάθειά του εΐναι εύνόητη άν σκεφτοΰμε δτι φοίτησε στό 
Αύτοκρατορικό Λύκειο τοΰ Γαλατά Σεράι.

61. Ό  Γκορτζής δέν κυριολεκτεί. ’Ίσως θέλει—μέ τόν τρόπο του—νά δώ
σει άκόμη μεγαλύτερη έμφαση στη διάλεξή του ή νά ήρωποιήσει περισσότερο 
τόν Χρηστοβασίλη·Ό Χρήστος Σούλης αναφέρει: «...οπότε εΐχεν έλθει έκ Θεσ
σαλίας εις τήν πατρίδα του διά νά νυμφευθή τήν πρώτην σύζυγόν του, τήν Σιά- 
ναν Κ. Παπασταύρου...», (δ.π.,σ. 288).—’Επίσης ό Λ. I. Βρανούσης: «... τόν 
Απρίλη τοΰ 1882 άφηνε τή Θεσσαλία...», (δ.π., σ. κη').

62. Ό  Γκορτζής βάζει στό στόμα τοΰ Χρηστοβασίλη φράσεις πού λέει 
ό ήρωάς του Κουτσογιάννης στό διήγημα «'Ο Κουτσογιάννης στά Γιάννινα», 
(«Διηγήματα τής Στάνης», δ.π., σσ. 125 - 126).

63. Ό  Γεώργιος Σωτήρης σέ ξεχωριστό κεφάλαιο στά «Απομνημονεύ
ματά του» μέ τίτλο «'Η σύλληψις τοΰ Χρηστοβασίλη ύπό τών Τούρκων. Κα
ταδίκη αύτοΰ καί δραπέτευσις», άναφέρει δτι :«Τήν 19 Απριλίου 1882, ήμέ-

* Τί> έγγραφο αύτό είναι άνέκδοτο καί βρίσκεται στήν κατοχή της Κας Ά νθ ο ύ -  
λας Χρηστοβασίλη -  Κατσίλα. Φωτοτυπία αύτοΰ μοΰ έχει παραχωρήσει ή ίδια.
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ραν Δευτέραν ό X. Χριστοβασίλης άνεχώρησεν εις τήν γενέτειράν του τό Σου- 
λόπουλον, δπου τήν 25 ίδιου, Κυριακήν, έστέφθη τήν άπό 6 μηνών μνηστήν 
του Σάναν Κ. Παπασταύρου, έκ Ζίτσης. Τήν Τρίτην 27 Απριλίου ΐ.έ. εστάλη 
έξ Ίωαννίνων ίπεύς τις Τούρκος φέρων τιμητικήν έπιστολήν τοϋ Γενικοΰ Δι- 
οικητοΰ (Βαλή) προσαγορεύοντος αύτόν Φουτουβελοΰ Χριστάκ’ Έφένδη καί 
προσκαλοΰντος αυτόν νά ύπάγη άμέσως είς Ιωάννινα,... Ουτω λοιπόν έκίνησε 
δι’ Ιωάννινα δλως άοπλος... καί άμέσως οί μισοί έτέθησαν έμπρός καί οί μισοί 
όπισθεν τοΰ Χριστοβασίλη, δστις ήνόησεν, δτι ήτο ύπό συνοδείαν...», (δ.π., σ.
44-46) .

'Ο Σωτήρης, δπως υποστηρίζει, ακούσε τις λεπτομέρειες αύτές άπό τόν 
ΐδιο τόν Χρηστοβασίλη :«... συνωδεύσαμεν... τόν Χριστοβασίλην εις τήν έπι- 
στασίαν, [έν. στό Μεσδάνι τής Θεσσαλίας] δπου μας διηγήθη τά κατά αύτόν 
καί διασκεδάσαμεν μέχρι τοΰ μεσονυκτίου», (δ.π., σσ. 44 - 48).—Βλ. έπίσης 
Χρηστό Σούλη, δ.π., σ. 288 καί Λ.Ι. Βρανούση, δ.π., σ. κη'. Ό τελευταίος, 
δπως δηλώνει αντλεί, πολλές άπό τις πληροφορίες του αύτές άπό τά άνέκδο- 
τα άκόμη τότε Άπομνημονείματα τοΰ Γ. Σωτήρη, (δ.π., σ. κζ', σημ. 2).

Γιά τό ίδιο γεγονός μάς πληροφορεί ό Τάσος Βιδούρης, δ.π., «Νεολόγος 
Πατρών», 10 Μαρτίου 1937. Ή πληροφορία τοΰ Τάσου Βιδούρη διαφοροποι
είται κάπως ώς πρός τό στοιχείο τής δωροδικίας : αύτός άναφέρει τόν πατέ
ρα του άντί γιά τόν πεθερό του δπως λέγει ό Γ. Σωτήρης. 'Η πληροφορία 
συμφωνεί μέ τήν άνάλογη τοΰ Γκορτζή.

64. Βλ. Γ. Σωτήρη, δ.π., σ. 60. Χρηστό Σούλη, δ.π., σ. 268. Λ.Ι. Βρα
νούση, δ.π., σ. κη'.

65. 'Ο Χρηστός Σούλης μεταθέτει τήν χρονιά τής συνεργασίας τοΰ Χρη
στοβασίλη μέ τόν Γαβριηλίδη πολύ άργότερα, ουσιαστικά τό 1899 : «μετά τόν 
πόλεμον τοΰ 1886... έκλήθη ύπό τοΰ Γαβριηλίδου κατά τό 1899 είς ’Αθήνας 
καί προσελήφθη ώς μόνιμος συντάκτης τής ’Ακροπόλεως», (δ.π., σ. 288).

Σχετικά μέ τή χρονιά 1899 ώς χρονιά άφιξης τοΰ Χρηστοβασίλη στήν 
’Αθήνα, βλ. καί πιο πάνω σημείωση τής έργασίας αύτής άρ. 48.

66. Βλ. Λ.Ι. Βρανούση (δ.π., σ. κη') : «Στήν «έπιστρατεία» τοΰ 1886 
υπηρέτησε ώς στρατιώτης κι’ έστελνε άνταποκρίσεις στις εφημερίδες. Ή 
«’Ακρόπολις» τόν προσλαμβάνει μόνιμο συντάκτη της καί τό κυριακάτικο πα
ράρτημά της, ή «’Ακρόπολις Φιλολογική» (Α' 1888 κέξ.), άρχίζει τώρα νά 
παρουσιάζη, έκτος άπό τά γνωστά λαογραφικά τοΰ Χρηστοβασίλη, καί μερι
κά δημοσιογραφικά σκίτσα του, πού τά έπιγράφει συνήθως μέ τό γενικό τ ί
τλο «Έπιστρατειακαί ’Αναμνήσεις», σκηνές τής πρόσφατης ζωής του στή 
Θεσσαλία, άλλά καί ιστορικά άνέκδοτα καί άναμνήσεις, πού αποτελούν ενα 
χαριτωμένο άφήγημα («’Ακρόπολις Φιλολογική» Α' 1888, σσ. 309, 442, 457, 
494, 602, 605 κτλ.). Μόλις στά τέλη τοΰ 1888 θά κάνη τήν έμφάνισή του ώς 
διηγηματογράφος.
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67. Γνωστός ό έκδοτης της «’Ακροπόλεως».
68. 'Ως διηγηματογράφος ό Χρηστοβασίλης έμφανίστηκε σέ διαγωνισ

μό πού είχε προκηρύξει ή «’Ακρόπολις» στις 15 Δεκεμβρίου τοϋ 1899. Ό  
ϊδιος στήν πρώτη έκδοση τής συλλογής «Διηγήματα τής Στάνης» στο διήγη
μα «'Η καλύτερή μου άρχιχρονιά» σημειώνει : «Αύτό τό διήγημα είναι τό 
πρώτο μου διήγημα. Τό έγραψα στό διαγωνισμό, πού είχε προκηρύξει ή «’Ακ
ρόπολη» στές 15 Δεκεμβριοΰ 1889.

’Ιδού τί λέγει ή άγωνόδικη κρίση :

ΣΤΡΑΤΕΥΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΩΝ

’Άνω τών 200 έθελοντών διαγωνιστών παρουσιάσθησαν είς τήν πρόσκλη- 
σίν μας μεθ’ δλην τήν βραχυτάτην προθεσμίαν, ήν έδώκαμεν. ’Απ’ δλα τά 
μέρη τής 'Ελλάδος καί άπό δλας τάς τάξεις τής κοινωνίας... Ούδείς ύπεδή- 
λωσε τ ’ ονομά του, ούδένα δέ χαρακτήρα γραφής έκ τών γνωστών ήμΐν ήδυ- 
νήθημεν νά άνακαλύψωμεν. ’Αλλά καί έκ τοΰ ύψους καί έκ τών ιδεών, καί έκ 
τοΰ πρακτικοΰ πνεύματος, καί έκ τής σπάνης τών κεκανονισμένων ή μάλλον 
κεκονιαμένων, λογοπαιγνίων τοΰ συρμοΰ, καταφαίνεται δτι όλίγιστοι έκ τών 
«βασιλέων τής πεζογραφίας», ή έκ τών «λογίων νέων» κατήλθον εις τόν ά- 
γώνα...

’Ακολουθάει μεγάλη άνάλυση τών θεμάτων καί τελευταία έρχεται ή κρί
ση τοΰ διηγήματος μου :

«’Έρχεται τελευταίος πάντων ό άριθμός τών διαγωνισμάτων έπί τοΰ θέ
ματος: «Ποιά ύπήρξεν ή εύχαριστοτέρα ’Αρχιχρονιά, ήν διήλθητε;» Δέν σάς 
φαίνεται δτι ή σπάνις τών άπαντησάντων εις τήν έρώτησιν αύτήν είναι τρα
νόν τεκμήριον δτι οί πλεΐστοι διερχόμεθα άρκετά σκοτεινά καί μελαγχολικά, 
καί τήν πρωτοχρονιά μας καί τάς άλλας έορτάς; Μεταξύ τών ολίγων δμως 
σταλέντων είναι καί εν πράγματι ώραΐον. Τοΰτο είναι ή «ποιμενική άρχιχρο- 
νιά,» άφήγησις έχουσα γραφικωτάτην τήν έκφρασιν, ζωηράν τήν ρωπογραφί
αν, (sic) ήρεμον γλυκεΐαν, άθόρυβον τήν παράστασιν, φέρουσα δέ ζωντανάς 
προ τών οφθαλμών ήμών τάς τόσω δροσεράς σκηνάς τοΰ ποιμενοαγροτικοΰ 
βίου τής Ελλάδος - έλευθέρας τε καί δούλης - τών οποίων τήν ωραιότητα τό
σω ολίγον γνωρίζομεν, διότι τόσω ολίγον τήν έσπουδάσαμεν. Βεβαίως ή εύ- 
χαριστοτέρα άρχιχρονιά, ήν ήτο δυνατόν νά διέλθη τις, θά ήτο έκεΐ πέριξ τών 
χιόνων, εις τήν σιγήν τών άγρών, ύπό τό άγριον μεγαλεΐον τοΰ χειμώνος, έν 
μέσω στάνης άγαθών ποιμένων, διανυκτερεύων, έν ήρεμία ψυχής καί σώμα
τος, άκούων τούς βελασμούς τών προβάτων καί τόν φλοίσβον τοΰ ρέοντος ΰ- 
δατος, καί άναμένων τήν μέσην νύκτα, οπότε έρχεται τό νέον έτος νά έκδιώ- 
ξη τό παλαιόν έκ τής θέσεώς του, καί νά τήν καταλάβη, οδτω άπαραλλάκτως
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ώς άφελώς έν τη γλώσση της πατρίδος του, τά περιγράφει ό βραβευθείς».
(’Ακρόπολη 31 Δεκεμβρίου 1889)», 

(X. Χρηστοβασίλη, «Διηγήματα τής Στάνης» ’Αθήνα, τυπογραφείο τών ερ
γαστηρίων ’Ανέστη Κωνσταντινίδη, 1898, σ. 5 - 6).

’Έχω στά χέρια μου άντίτυπο τής δεύτερης έκδοσης, (1923) στό όποιο 
ό συγγραφέας έχει επιφέρει πολλές ιδιόχειρες διορθώσεις, προφανώς γιά νά 
ληφθοϋν ύπόψη σέ μιά έπόμενη έκδοση. ’Ανάμεσα στ’ άλλα διορθώνει τήν λέ
ξη «’Αρχιχρονιά» τοϋ τίτλου σέ «Πρωτοχρονιά». (Ά ς σημειωθεί δτι διορθώ
νει άκόμη τήν ορθογραφία τοΰ ονόματος του : άπό Χριστοβασίλης σέ Χρη
στοβασίλης.) Πάντως οί διορθώσεις αύτές δέν έχουν ληφθεΐ ύπόψη στήν τρί
τη έκδοση (1961) πού έγινε μετά τόν θάνατό του.

69. «Στό δημοσιογραφικό του στάδιο είχε έπιτυχίες καί γνώρισε δόξες. 
'Η «’Ακρόπολις» τόν έστειλε στή Μακεδονία μέ έθνική καί δημοσιογραφική 
άποστολή, στήν Κωνσταντινούπολη, τήν εποχή τών άρμενικών σφαγών, κι άπό 
κεΐ στή Βουλγαρία...» (Λ.Ι. Βρανούσης, δ.π., σ. κθ').

70. Τόν τρόπο επιλογής τοΰ Χρηστοβασίλη άπό τόν Βλάση Γαβριηλίδη, 
μας τόν δίνει πολύ παραστατικά ό Δημ. Ζώτος : «Πόσο τιμοΰσε τό Χρηστο
βασίλη ό Γαβριηλίδης, δέν τό γνωρίζουν, μόνον άπό δσα έγκώμια έγραψε γιά 
τό συνεργάτη του ό δαιμόνιος Πατριάρχης τής Ελληνικής Δημοσιογραφίας. 
Τήν άκουσα κι’ό ’ίδιος τή γνώμη τοΰ Γαβριηλίδη δταν τό 1916 μέ σύστησε ό 
μακαρίτης λόγιος Ήπειρώτης καί πολιτευτής Κ. Καζαντζής καί μπήκα στήν 
«’Ακρόπολή» του, κι’ εργάστηκα κοντά στον ύπέροχο 'Έλληνα διανοούμενο καί 
πρωτοπόρο σέ κάθε προοδευτική κι’ εκπολιτιστική δρασι.

'Ο ίδιος ό Γαβριηλίδης μοΰ είπε καί πώς είχε στείλει τό Χρηστοβασίλη 
στή Μόσχα τό 1896 γιά ν’ άντιπροσωπευθή κι’ ό έλληνικός τύπος στις μεγά
λες γιορτές τής στέψης τοΰ Τσάρου, δπου παρευρέθηκαν 800 ξένοι Δημοσιο
γράφοι, ποΰ τόν έβγαλαν καί Πρόεδρό των. ’Ήθελε νά στείλη - μοΰ είπε - ή 
τό Ρέπουλη ή τό Χρηστοβασίλη. Διότι δμως είχε μεγάλη έμπιστοσύνη καί 
στούς δυο συνεργάτες του, σκέφτηκε νά τούς ύποβάλη σέ μιά δοκιμασία. Φω
νάζει τό Ρέπουλη καί τοΰ λέει :

—’Άκου Μανώλη, θέλω νά πας στήν Κηφισσιά καί νά γυρίσης μέ τό ’ί
διο τραίνο καί νά μοΰ περιγράψης τις έντυπώσεις της διαδρομής σου αύτής. 
Καί δέν θά πης σέ κανέναν τίποτε γι’ αύτή τήν άποστολή σου. Οΰτε στό Χρη
στοβασίλη πού μπορεί νά τόν συνάντησης στό τραίνο.

Σέ λίγο φωνάζει καί τό Χρηστοβασίλη γιά νά τοΰ πή τά ίδια λόγια.
Καί μέ τό ίδιο τραίνο πήγαν στήν Κηφισσιά καί γύρισαν καί τήν ίδια 

ώρα έγραφαν κρυφά ό ενας άπό τόν άλλο τις έντυπώσεις των, χωρίς νά ξεύ- 
ρουν δτι έδιναν εξετάσεις... —Καί ή άπόφασις δέν άργησε νά έκδοθή.

Ό  Γαβριηλίδης προέκρινε τοΰ δακεκριμμένου πολίτικου άρθρογράφου
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Ρέπουλη, τόν διαλεχτό Λογοτέχνη Χρηστοβασίλη. Καί ή άποστολή του έπέ- 
τυχε...» (Δημ. Ζώτος, ο.π., σ. 6).

71. Ό  Γ. Σωτήρης στ’ «’Απομνημονεύματά» του σημειώνει : «... ώς α
νταποκριτής τής εφημερίδας τοϋ Κορομηλά καί της «’Ακροπόλεως» ύπό τής 
οποίας άπεστάλη εις Μόσχαν διά τήν στέψιν τοΰ Τσάρου Νικολάου Β' παρα- 
καθήσας εις τιμητικήν θέσιν τών 150 άνταποκριτών τών έφημερίδων. Τότε 
έγνώρισε καί τόν ηγεμόνα τοΰ Μαυροβουνίου Νικόλαον, προς τόν όποιον άνα- 
κηρυχθέντα Βασιλέα άπέστειλεν εις αύτόν ποίημα καί εις τόν βασιλέα τής 
’Αγγλίας Έδουάρδον επί τώ θανάτω τής Μητρός αύτοΰ Βασιλίσσης Βικτω
ρίας...», (σ. 61, § 49). Βλ. καί Σούλη, δ.π., σ. 289 καί Λ. I. Βρανούση: 
«Έκτος άπ’ δσα έστελνε στήν «’Ακρόπολη» δημοσίευσε έντυπώσεις «έκ Ρωσ- 
σίας» καί στήν έφημ. «Φωνή τής ’Ηπείρου», έτος Δ' άρ. 192 (7 Ίουν. 1896), 
δπου, μεταξύ τών άλλων, αξιόλογα ιστορικά στοιχεία γιά τούς παλιούς Ή- 
πειρώτες τής Ρωσσίας, οί έπιτύμβιες έπιγραφές τών Ζωσιμάδων, τών Ριζα- 
ρηδων, κτλ. » (δ.π., σ. κθ').

72. «Καί το 1898 ήκολούθησε τόν Αύτοκράτορα τής Γερμανίας είς Πα
λαιστίνην ώς ανταποκριτής τής ιδίας έφημερίδος.» (Χρήστο I. Σούλη, δ.π., σ.
289).

73. «Τόν κ. Γκορτζήν διεδέχθη ό Γυμνασιάρχης τής Ζωσιμαίας κ. X. 
Σούλης δστις, διεξερχόμενος τά έργα τοΰ Χρηστοβασίλη ένδιατρίβει όλιγώτε- 
ρον είς τά πεζά του έργα, ώς γνωστά εις τόν πολύν κόσμον, καί περισσότε
ρον είς τά ποιητικά, τά όποια διαιρεί είς λυρικά μεγάλης προσοχής καί άξίας, 
είς επικολυρικά, είς φυσιολατρικά, είς έλεγειακά, καί είς δραματικά, τά όποια 
έξαιρεϊ διά τήν άπλότητά των καί τάς εικόνας των, ιδία δέ διά τήν γνησίαν καί 
φυσικήν δημοτικήν γλώσσάν των.», («’Ελευθερία», έτος ΙΓ',φύλλο 969, Δευ
τέρα 4 Φεβρουάριου 1935, σ. 1).

Γιά τον Χρήστο I. Σούλη βλ. κυρίως Γ(εώργιου) Χ(ρήστου) Σ(ούλη), 
’Αφιέρωμα είς τή ν ’Ήπειρον — Είς μνήνην Χρίστου Σούλη—(1892 - 1951), 
τυπογραφεϊον Μυρτίδη, [’Αθήναι] 1956, σσ. ε' - ιθ', καί Λ. I. Βρανούση : 
(Νεκρολογία), Χρίστος Σούλης, ’Ηπειρωτική Εστία, έτος Α', Μάϊος 1952, 
τεΰχος Ιο, σσ. 99 - 100, δπου καί υπάρχουν βιογραφία καί έργογραφία τοΰ 
Χρήστου Σούλη.

74. «Χειροκροτούμενον τόν κ. Σούλην, διεδέχθη είς τό βήμα δ δικηγόρος 
κ. Κ. Φρόντζος, δστις έξετάζει τόν κ. Χρηστοβασίλην ώς έθνικόν άνδρα καί 
δημοσιογράφον παραλαμβάνων αύτόν άπό τά πρώτα βήματα τής’Εθνικής δρά- 
σεως, δι’ ήν καί κατεδικάσθη είς θάνατον παρά τών Τουρκικών’Αρχών καί έν- 
διατρίβει κατά τήν εποχήν τών Μακεδονικών,...καί καταλήγει μέ τήν τελευ- 
ταίαν του δράσιν έν Άργυροκάστρω, κατά τόν άγώνα τής Βόρειας ’Ηπείρου 
(1914)» («Ελευθερία», δ.π., σ. 1).

75. Βλ. Χρήστο I. Σούλη: «Είς τήν «’Ακρόπολιν» έμεινε κυρίως μέχρι τοΰ



1899, οπότε ώς γνώστης τών άποσχολούντων τότε τούς 'Έλληνας έθνικών ζη
τημάτων προσελήφθη ώς Διευθυντής των Γραφείων τής Εταιρίας «Ελληνι
σμός»... Ώς Διευθυντής τών Γραφείων τής Έτχιρείας ταύτης εΐργάσθη μέ τΰ- 
τοθυσίαν καί αύταπάρνησιν διά τά έθνικά ζητήματα, δσον ολίγοι,κχί έδημοσί- 
ευσεν εις τό ομώνυμον περιοδικόν της, τό όποιο ό ’ίδιος έπεμελεϊτο και έξέδι- 
δε μέ τό ψευδώνυμον κυρίως Ζ. Δωδωναΐος,... άρθρα καί μελέτχς δι’ ών ύπε- 
ρημύνετο τών έθνικών μας δικαίων... Εις τήν Εταιρίαν τοΰ Ελληνισμού έ- 
μεινε μέχρι τοΰ 1909, οπότε διαφωνήσας μέ τινα μέλη *ΰτοΰ καί έρεθισθείς,... 
άνεχώρησε...». (δ.π., σ. 289).

Επίσης άξιοπρόσεχτη είναι ή παρατήρηση τοΰ Λ. I. Βρανούση : « Ά ς  
προστεθή επίσης δτι, σέ μιά εποχή πού δέν ήταν σπάνια ή ταύτιση τοΰ έθνικι- 
σμοΰ μέ τήν έξαλλη μισαλλοδοξία τών γλωσσαμυντόρων, ό Χρηστοβασίλης έμεινε 
πάντα ακλόνητα πιστός στή γλώσσα τοΰλαοΰ. Δημοτικιστής πρωτοφανερώθη- 
κε καί δημοτικιστής έξακολουθοϋσε νά είναι κι δταν τόν περιστοίχιζαν οί γλωσ- 
σαμύντορες τοΰ «Έλληνισμοΰ». (δ.π., σ. λ'.)

Ό  Γ. Σωτήρης, αναφέρει : «Τήν 2αν Αύγούστου 1908 μεταβάς είς Α 
θήνας την έπιοΰσαν μετέβην εις τό κατάστημα τής Εταιρείας τοΰ Έλληνι- 
σμοΰ, οδός Σοφοκλέους, δπου εδρον τόν φίλον μου κ. Χριστοβασίλην εις τό με
σουράνημα της δόξης του...», (δ.π., σ. 63).

Άπό πλανώδιο παλαιοπώλη έχω άγοράσει τό συμφωνητικό πού έγινε με
ταξύ τοΰ Καζάζη καί τοΰ Χρηστοβασίλη, μέ τό όποιο ό πρώτος προσλαμβάνει 
τόν δεύτερο έμμισθο διευθυντή τής τότε ιδρυόμενης « Εβδομαδιαίας έφημερί- 
δος «Ελληνισμός». Ή χρονολόγηση τοΰ συμφωνητικοΰ είναι έλλιπής, γιατί 
έχει παραλειφΟεϊ ό αριθμός τών μονάδων στήν άναγραφή τοΰ έτους: «15 Ία- 
νουαρίου 190 ...».

76. Πρόκειται γιά τόν γνωστό καθηγητή τής Νομικής Σχολής τοΰ Πανε
πιστημίου. (Βλ. Γ. Σωτήρη, δ.π., σ. 134 σημ. 106.).

77. «... Έξεδίδετο άπό τοΰ Ίανουαρίου 1898 μέχρι καί τοΰ 1915 ... 'Η 
έκδοσις τοΰ περιοδικοΰ τούτου άπεφασίσθη ύπό τής εταιρείας ώς άντίδρασις 
είς τήν ήτταν τοΰ 1897...

Ή έταιρεία «Ελληνισμός» ήγωνίζετο νά διαφώτιση τό Ελληνικόν καί 
Ευρωπαϊκόν κοινόν περί τών εθνολογικών δικαίων τοΰ Έλληνισμοΰ έν Μακε
δονία. Τό περιοδικόν αύτό έξεδίδετο είς τήν Γαλλικήν, ’Αγγλικήν καί Γερμα
νικήν έκδοσιν εις τό Παρίσι , τό Λονδΐνον καί Λειψίαν.» (Γ. Σωτήρης, δ.π., 
σ. 134).

Τό θέμα «Χρηστοβασίλης καί Ελληνισμός», έχω ύπόψη μου νά τό πα
ρουσιάσω σέ ξεχωριστή έργασία.

78. Άπό φωτοτυπία εγγράφου, πού μοΰ παραχώρησε καί πάλι ή κόρη 
τοΰ Χρηστοβασίλη Κα Άνθούλα Κατσίλα, (άρ. πρωτ. 103/14.3.1914) τής 
«Αυτονόμου ’Ηπείρου» βλέπουμε πώς ό «Διοικητής Άργυροκάστρου» άνα-
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θέτει στον Χρηστοβασίλη «τά καθήκοντα τοϋ Διοικητοΰ τής πολιτοφυλακής». 
Βλ. καί έφημ. «Δημοκρατικός Αγών», Σάββατον 9 Φεβρουάριου 1935, σ.3 
δπου κάποιος μέ τό ψευδώνυμο «Ήπειρώτης» γράφει γιά τόν Χρηστοβασί
λη : «Κατά τό 1914 τόν συνήντησα είς τό Άργυρόκαστρον. Ήτο Επαναστά
της! Ήπειρώτης Τυρταίος έσκόρπιζεν εθνικόν ένθουσιασμόν καί θάρρος...». 
Στήν έφημερίδα «Ελευθερία» (Πέμπτη 1 Νοεμβρίου 1935), δημοσιεύτηκε 
τό έπόμενο ψήφισμα πού δόθηκε άπό τόν Πρόεδρο τής «διαρκοΰς έπιτροπής 
τοΰ Βορειοηπειρωτικοΰ ζητήματος» Χρήστο Χρηστοβασίλη...

«Τό δραμα τών άλυτρώτων άδελφών μας Βορειοηπειρωτών, ή σπιλωθεΐσα 
Ελληνική αξιοπρέπεια έν Άργυροκάστρω, ή καταπάτηση καί περιφρόνηση 
διεθνών συνθηκών καί δηλώσεων σάς καλοΰν.

Εΐσθε ή συνισταμένη τών δυστυχισμένων άδελφών μας κατατυραννουμένων 
παρά βαρβάρου δυνάστου άκούοντας ένταΰθα καί συνέχουν τάς ψυχάς μας.

Οί "Ελληνες τής Ηπείρου, τής έλευθέρας καί δούλης γρηγοροΰν.
Καλεϊσθε νά φανήτε αντάξιοι τής Εμπιστοσύνης τής Πατρίδας σας.
Επιβάλετε είς τούς γείτονας τόν σεβασμόν τής άξιοπρεπείας μας καί 

τών συνθηκών.
’Αξιώσατε παρά τής Κοινωνίας τών ’Εθνών έμπρακτον καί ούχί πλατωνι

κήν έπέμβασιν προς σωφρονισμόν τών μεγάλων ταραξιών.
Ό Ήπ. λαός παρέδωσε τήν Βορείαν ’Ήπειρον τό 1914, ύπό τόν δρον τών 

προνομίων. Καταπατουμένων δέ αύτών, ήδη ούδεμία δέσμευσις ϊνα τήν παρα- 
λάβη καί πάλιν. Καί είναι προς τοΰτο ικανός. Θά άναβιώση τό σύνθημα «"Ενω
ση ή θάνατος.»

'Ο Πρόεδρος τής διαρκοΰς ’Επιτροπής 
τοΰ Βορειοηπειρωτικοΰ ζητήματος 

X. Χρηστοβασίλης 
πρώην βουλευτής».

79. Πρόκειται γιά τόν μητροπολίτη Ίωαννίνων Σπυρίδωνα Βλάχο τόν 
μετέπειτα άρχιεπίσκοπο ’Αθηνών καί πάσης Ελλάδος.

80. «Τό ονομα τοΰ Χρηστοβασίλη δι’ έμέ εΐναι σύμβολον. Θέλων ν’ α
ναγράψω τά χαρακτηριστικά του προσόντα, θεωρώ σκοπιμώτερον νά σημειώ
σω τί προσόντα δέν έχει. Ευρίσκω λοιπόν δτι οδτος εΐναι ή άρνησις τής δια- 
φημίσεως, δτι εΐναι ύπερβολικά μετριόφρων, ύπερβολικώτερον ειλικρινής καί 
ύπερβολικότατα αδιάλλακτος.»

Ή γνώμη αύτή τοΰ Δημ. Γρ. Καμπούρογλου, μαζί μέ άλλες γνώμες λο
γιών καί κριτικών τής έποχής τοΰ Χρηστοβασίλη, βρίσκονται σέ μιά έντυπη 
—ΑΓΓΕΛΙΑ—(διαφήμιση) γιά τά «Διηγήματα τοΰ μικροΰ σκολειοΰ», τυπω
μένη στις «25 Νοεμβρίου 1936».

Στό έντυπο φιλοξενούνται κολακευτικές γνώμες τών : Γ. X. Χατζηδάκη,
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Βλ. Γαβριηλίδη, Γρηγ. Ξενόπουλου, Γεωρ. Δροσίνη, Παύλου Νιρβάνα, "Αρι- 
στου Καμπάνη, Στράτη Μυριβήλη, Στέφανου Δάφνη, Μάρκου Αύγέρη, Ήλία 
Βουτιερίδη, Ι.Μ. Παναγιωτόπουλου, Δ. Μ. Σάρρου. Επειδή οί κρίσεις τών 
σύγχρονων τοΰ συγγραφέα έχουν ιδιαίτερη σημασία γιά τήν άξιολόγηση τών 
έργων τοΰ Χρηστοβασίλη, θά παρουσιάσω σέ ξεχωριστό δημοσίευμα τήν άγ- 
γελία αύτή.

81. Ό συγγραφέας συνεργάστηκε έπίσης μέ τά φιλολογικά περιοδικά : 
«Παναθήναια», «Πινακοθήκη», «’Απ’ "Ολα», «Μπουκέτο», «Οικογένεια». 
Πιστεύω πώς θά μπορέσω πολύ σύντομα νά παρουσιάσω τή συστηματική βι
βλιογραφία τοϋ Χρηστοβασίλη πού ετοιμάζω άπό καιρό.

82. Στή συλλογή «Διηγήματα τής ξενιτιάς», μετά τόν πρόλογο δίνεται 
(σσ. ε' - θ') ή κριτική τοΰ Γ.Ν. Χατζιδάκι γιά τά «Διηγήματα τής Στάνης» 
(1923), πού δημοσιεύτηκε στήν «Άκρόπολιν», 6 Ίανουαρίου 1899».

83. Στή συνέχεια, μετά τήν κριτική τοΰ Χατζιδάκι, (βλ. σημ. 82) ό X. 
Χρηστοβασίλης παραθέτει (σσ. θ' - ι ' )  τήν κριτική τοΰ Βλάση Γαβριηλίδη 
μέ τήν ένδειξη («’Ακρόπολις» 29 Ιουλίου 1899).

84. Ό  Γκορτζής ϊσως υστέρα άπό ύπόδειξη τοΰ Χρηστοβασίλη, χρησι
μοποίησε τή διευκρίνηση πού κάνει ό συγγραφέας στήν κριτική τού Βλάση 
Γαβριηλίδη (ο.π., σ. ι άρ. (1) : «Ό δαιμόνιος δημοσιογράφος άπατήθηκε 
νομίζοντας οτι τό μοιρολόγι τοϋ Μ α ν α ρ ι ο ΰ είναι δημοτικό, ένφ είναι κα̂  
αύτό δικό μου, έπίτηδες χάριν τοΰ διηγήματος καμωμένο».

85. Τό ποίημα αύτό τοΰ Χρηστοβασίλη, γραμμένο σέ δεκαπεντασύλλα
βο στίχο, παρεμβάλλεται στό διήγημα «Ειταν άπό Θεοΰ», (Διηγήματα τής 
Στάνης2 1923), σ. 170.

86. Βλ. Χρήστο I. Σούλη, δ.π., σσ. 291 - 293, δπου υπάρχει βιβλιογρα
φικός πίνακας έργων τοΰ Χρηστοβασίλη.

87. Πρβ. Λ.Ι. Βρανούση, δ.π., σ. 250.
88. Πρβ. καί Δημ. Α. Ζώτου, «Τά πνευματικά διαμάντια τοΰ Χρηστο

βασίλη», έφημ. «’Ηπειρωτικόν Μέλλον», 11 Μαρτίου 1937, σ.1.
89. 'Ο Ϊδιος ό Χρηστοβασίλης σέ χειρόγραφό του μέ τίτλο «’Ήπειρος καί 

’Αλβανία μετά χάρτου πολιτικοΰ καί έθνολογικοΰ» (20 ’Οκτωβρίου 1903 
γράφει : «Ό Διευθυντής τών Γραφείων τοΰ 'Ελληνισμού κ. X. Χρηστοβασί
λης, Ήπειρώτης, ου τίνος τόν περί τής δυνάμεως τοΰ Έλληνισμοΰ έν Ήπείρφ 
άρθρα έχουσι περιληφθή καί ύπό της Κυανής Βίβλου τής ’Αγγλίας, (Turkey 
No 1, 1903, σελ. 104 καί έφεξής),...», (δ.π., σ. 1). Καί στό τέλος της ίδιας 
σελίδας : «'Η δύναμις τοΰ Έλληνισμοΰ έν Ήπείρφ μετά τής αγγλιστί περιλή- 
ψεως τοΰ κεφαλαίου τούτου έν τή Κυανή Βίβλω τής ’Αγγλίας,».—Βλ. καί Λ. 
I. Βρανούση ο.π., σ. λ'.

90. βλ. D.G. Hesseling, (Traduit par Ν. Pernot,) Histoire de la Lit-
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terature Grecque Moderne, Collection de Γ Institut Neo—Hellenique 
de Γ universite de Paris, σσ. 128 - 130, § 16.

Ό  Γκορτζής, ίσως άπό άγνοια, μεταγράφει τό δνομα Pernot ώς Πρινό. 
Κάτι πού επίσης φανερώνει δτι ό Γκορτζής χρησιμοποίησε καί έτοιμο «υλικό», 
πού τοΰ δόθηκε γιά τήν περίπτωση.

91. Βλ. Λ.Ι. Βρανούση, δ.π., σ. λ' : «Μερικά άπό τά έθνικά δημοσιεύ- 
ματά του αύτοΰ τοΰ κύκλου τυπώνονται κι άνατυπώνονται σέ «ξενόγλωσσες εκ
δόσεις».

Σέ σημείωσή του σέ αντίτυπο τής συλλογής «Διηγήματα τής Στάνης2» 
(πού έχω στήν κατοχή μου) ό Χρηστοβασίλης άναφέρει στή σ. 84 γιά τόν 
Κουτσογιάννη : «Ηυηαροί Jannis in Jannina. Είχε μεταφραστή γερμανικά 
στά 1900 άπό τόν Karl Dieterich».

92. Ό  Χρηστοβασίλης πέθανε στις 21 Φεβρουάριου 1937, δηλαδή δυο 
χρόνια ΰστερα άπό τόν έορτασμό τής πεντηκονταετηρίδας του.
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