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Η Π Ε ΙΡ Ω Τ ΙΚ Α  
Δ Η Μ Ο Τ ΙΚ Α  Τ Ρ Α Γ Ο Υ Δ ΙΑ

Τ ’ άηδόνια τής άνατολής καί τά πουλιά τής δύσης 
βιγλζουν τήν άνατολή, τήν όμορφη τή δύση, 
βιγλ^ζουν κ ’ £ναν νιό καλόν πού πάει νά μεταλάβη.
Μπρ'οστά πηγαίν ή μάννα του καί χτίσω ή Αδερφή του, 
στή μέση πάει ό νιούτσικος σά μήλο μ α ρ α μ έ ν ο .
"Ο ν α ς  τόν γλέπουν οί έκκλησιές άκρη α ’ άκρη ραγιοϋνται, 
τ’ a y ia  κονίσματα λαλοϋν καί τ’ άγιο πνέμα κρένει.
Γυρνάει ή μάννα καί του λέει, Λρυφά τόν κουβεντιάζει .
— Δήμο μου, τί κακό έκαμες κ ’ οί έκκλησιές μάς διώχνουν, 
τ’άγια κονίσματα λαλοΟν καί τ’άγιο π^έμα κρένει^,
— €)υμασαι τόν παλιόν καιρό καί τά παλιά ζαμάνια, 
ποίμουν στή χώρα προεστός, όπόρριχνα τά χρέη ;
Στούς πλούσιους ’ρίχνα λιγοστά καί στού.ς φτωχούς πεντέξι. 
στις χήρες τις κακότυχες έρριχνα δεκαπέντε.
Ο λ’ έσφαζαν μικρά άρνιά κ ’ έψώ μικρά παιδάκια,

8λ’ έπιναν γλυκό κοασί καί γώπινα τό αίμα,
δλοι κουοσέβαν πρόβατα δλοι κουρσέβαν γίδια
κ ’ έγώ μέ τόν πατέρα μου ’κκλησιές καί μοναστήρια.
'Ό λ ' εδεναν τούς μάρκους των στούς κάμπους, στά λιβάδια
κ ’ έγώδενα τό μάρκο μου πίσω τόν άγιο δήμα.
Κι ό μάρκος μέ τά πέταλα κ ’ έγώ μέ τό σπαθί μου 
έοκάψαμε κ ’ έβγάλαμε τριών μερών νυφοΟλα.
Έ γρ α φ ' ή άρραβώνα της Πα κακονόμου νύφη 
κ' έγραφαν τά σιαγάκια της παπαδοθυγατέρα.

(Ά π ό  άνέκδοτη συλλογή τοϋ κ. Χρ. Σοφλη)



Κ. Δ . Σ Τ Ε Ρ Γ ΙΟ Π Ο Υ Λ Ο Υ

ΤΑ ΤΕΛΕΥ ΤΑ ΙΑ  ΤΡΙΑΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ

Διάγραμμα xf)'- πνευματικές ζω
ής, που δημιουργήθηκε στήν "Ηπειρο 
τά τελευταία τριάντα χρόνια, δέν εί
ναι άσκοπο καί άνώφελο' μάς δείχ
νει ποιούς δρόμους άκολούθησαν δ- 
σοι άσχολούνται μέ τά γοάα,ιατα 
καί τΐ άλλο χρειάζεται, γιά νά ό\ο· 
κληρωθεί μιά πνευματική ζωή, πού, 
δπως είναι γνωστό, άποτελεΐ άπα-. 
ραίτητο συντελεστή πολιτισμού y id  
κάθε χώρα. Οί περιστάσεΐΓ κ 'ή  σπου
δή γιά τήν έκδοση του περιοδικού 
δέν Επιτρέπουν τό βλέμμα αύτό νά 
άποσπάσει τήν άναγκαία πληρότητα, 
πού θά ώφειλε νά παρουσιάσει' γι’ 
αύτό— καί δχι άπό σκοπό—  Ασφα
λώς θ’ άποσιωπηθοΰν πρόσωπα καί 
πράγματα πού δικαιωματικά πρέπει 
νά πάρουν θέση στίς γραμμές αύ· 
τέο, άφού αύτά έδωσαν σπουδαία 
καίσημαντική συμβολή στήν τόνω
ση των γραμμάτων. Δέν έχουν θέση 
έδώ μόνο έκεΐνοι οί Ή'ϊειρώτες, πού 
μένοντας εζώ άπό τό ηπειρωτικό έδα 
φος άσχολήθηκαν μί τά γράμματα 
καί ύπήρξαν συντάκτες περιοδικών 
καί τοπικών έφημεοίδων' έχουν δ- 
μως θέση καί ξένοι, πού μένοντας 
γιά όποιοδήποτε λόγο στήν ’Ή π ει
ρο έδημιούργησαν καί ώθησαν στήν. 
άνάπτυξη τής πνευματικής ζωής καί 
ή άσκησαν έπίδραση σ’αύτή’ή δέχτη 
καν τήν έπίδραση τοΟ περιβάλλον- 
τος καί παρουσίασαν έργα έμπνευ- 
βαένα άπό τόν τόπο.

Τέτοιο σχέδιο πού άποβλέπει στή 
. ιλοτέχνηση χρονογραφική; είκίνας

τής πνευματικής ζω^ς, μ δ ; ύποχρεώ 
νει νά περιλάβουμε δ,τι άπό Ή  πει- 
ρώτες καί μή δήμιου >γήθηκε στόν ή- 
πειρωτ'κό τόπ> καί δχι άλλοι). Τά 
τριάντα χοόνια πού πέρασαν άπό 
τότε πού λευτερώθηκε τό μεγαλύτε
ρα κομαάτι τής ήπειρωτικής γής, χω
ρίζονται σέ δύο έποχές' ή πρώτη τε
λειώνοντας στά 1922 ύστερεΐ άπέναν 
τι τής άλλης μέ τά εϊκοσι χρόνια, 
πού τήν κλείνουν.

** *
Ή  πρώτη δεκαετία γιά τά Γιά ν. 

νινα είχε βαριά κληρονομιά δημιουρ- 
γημένη άπό αιώνες στίς ποικιλώνυ
μες σχολές τής πόλη·- καί γιά τήν 
’Ά ρτα  μιά βραχύχρονη παράδοση, 
στηριγμένη σιή δράση του σ'λλό- 
γου «Σκουφάς» μέ τήν όργάνωση τής 
φιλαρμονικής καί τή διενέργεια πει
ρών διαλέξεων. Παρά τά τότε πολι
τικά γεγονότα, τό βορειοηπειρωτικό 
άγώνα καί τούς γνωστούς πολέ
μους, έμεινε χρόνος καί ύπήοχε διά
θεση γιά την καλλιέργεια τών γοαμ- 
μάτων. Ό  Σ. Γ  Παπάς, ό Κ. Κιού- 
ρης κι ό Δ. Γ. Νικ'ιλαΐδης τυπώ
νουν στά Γιάννινα ήμερολόγιο μέ 
τόν τκλο « ’Ηπειρωτική ψυχή».1 Ό  
«Κατής» κ ’ ή ( Καραβίδα» είναι δυό 
σατιρικά φύλλα, πού κυ<λοφ5 ·>ο9ν

(1) Το ή-ΐί,>:>λόγιο αύτο ίρχισε ν* τυπώνε
ται λίγα π }ί* duxo cvjw Αλιυτίριοση, ιβλίίο*- 
οϊ (ιέ καί κυ<Ιυψό^η X  μΐίά τήι/ ϊ ί  τοΟ ίλ5· 
Ρ<ίρη t L918.

Τά τίλευταΐα τριάντα χςόνια

στήν πόλη άποπνέοντας κάποια λο
γοτεχνική διάθεση. Ά λ λ ά  δύο προ
πάντων πρόσωπα, πού πήραν σιγά- 
σιγά θέση στό νεοελληνικό Παρνασ
σό, συγκεντρώνουν τήν πνευματική 
κίνημη τής έποχής, ό Χρ. Χρηστοβα- 
σίλης κι ό Γ. Χατζής (Π&λλερέν). Ό  
πρώτος πού έκαμε τήν έγκατά στά
σή του στά Γιάννινα, μόλις είδε τόν 
ούρανό λεύτερο, άν καί είχε προη
γούμενη άρκετή άνάπτυξη στή λογο
τεχνία, παρασύρθηκε άπό τήν πολι
τική, πού προσπόριζε εύκολες δάφ
νες καί πρόχειρα θέλγητρα' ό βορειο- 
ηπειρωτικός άγώνας κ’ οί έθνικές 
διεκδικήσεις τόν άπορροφοΰν καί £- 
να μόνο ποιητικό έργο 1 κατόρθωσε 
νά δημοσιεύσει καί δυό μελέτες μέ 
περιεχόμενο έθνολογικό.2 Πενιχοή 
έπίσης είναι κ ’ ή λογοτεχνική δράση 
τοϋ Πελλερέν, πού έμφανίζεται μέ 
τή συλλογή «Μέλι καί φαρμάκι» 
(Λεύκάς 1918),γιατί ή άνάμειξη στή 
δημοσιογραφία τόν παρέσυρε στήν 
πολιτική καί τόν άπερρόψησε. Ό  λό
γιος Κ. Καζαντζής πού άργότερα 
δείχνει καλύτερα σημάδια τής πνευ-_ 
ματικής του άξίας, έδημοσίευσε στήν 
’Ακρόπολη στά 1915 έντυπώσεις ά
πό τό Ζαγόρι. Στίς έφημερίδες « Ή 
πειρος» καί «Κήρυξ» κάνει τήν έμ- 

,Ίφάνισή του ό Δ. Σαλαμάγκα; στά 
1921 μέ ήθογραφικές έντυπώσεις άπό 
τή Μικρασία.

Μέ τή Μικρασιατική καταστροφή, 
πού άποτελεΐ τή χρονική άφετηρία 
τής δεύιερης έποχής γιά τήν πνεύμα 
τική ζωή στήν ’Ήπειρο, τά πράγμα
τα άλλάζουν' οί δυό άναγνωρισμέ- 
νοι Ηπειρώτες λογοτέχνες, πού μέ
νουν στόν τόπο καί παίρνοντας τήν 
Επίδραση του ήπειρωτικοΰ περιβάλ
λοντος προσφέρουν τήν προσωπική

(1) Ο Ι δύο Κατσαιτιοναίοι, Άθήναι 1917.
(2) α) Ιστορικά ιΫίς άρ«· γής τών 16 χω- 

ρίω>' τής επαρχίας Φιλιατών. Άθήναι 1914. 
Ρ) Ή  ίμπλιακοποίηαις τών 79 jo y  ων 'ής 
Ηπείρου καί οί αγώνες τών καίιίκων των 
•τρβς ά\άκιησιν αΰτών in I τουρκοκρατίας καί
*λληι ί» ^ ι ι· ς  Ά  ίή\οι, lSJlfc.

τους άκτινοβολία ταυτόχρονα, έξα- 
κολουθοΟν νά έργάζονται λογοτεχ
νικά. Ό  Πελλερέν συνεχίζοντας τό 
epyo-Tou έπάνω στά πλαίσια καί 
στήν προοπακή, πού είχε χαράξει, 
παρουσιάζει στά 1923 τό θεατρικό έρ
γο «Κίρκη», πού παίχτηκε, στά 192g 
τό θεατρικό έργο «Λιάνα Άρσά»,ι 
τό 1930 τό μονόπρακτο «Ύπερτάτη 
θυσία»,2 πολλά καί άξιόλογα χρο
νογραφήματα, διη·/ήματα καί κριτι
κή μελέτη γιά τό Βηλαρδ. "Οπως ό 
Πελλερέν υπήρξε δημοσιογράφος καί 
έβγαζε τήν έφημερίοα «’Ήπείρος»,δ- 
που δημοσίευε και δικά του έργα, ι 
στορικά καί λογοτεχνικά, έτσι κι 6 
Χρηστοβασίλης άρχίζει άπό τό 1923 
νά τυπώνει τή δισεβδομαδιαία έφη- 
μερίδα μέ τόν τίτλο «’Ελευθερία» , 
παρουσίασε δέ δυό σειρέςδιηγημάιων 
σέ αυτοτελή έργα (τά διηγήματα 
Ά π ό  τά χρόνια τής σκλαβιάς»,Άθή
ναι, 1927 καί τα «Διηγήματα τού μι
κρού σχολείου·», Άθήναι 193^), πολ
λά ποιήματα καταχωρισμένα σ’ έ- 
φημερίδες καί περιοδικά, δπως ό 
Μάρκος Μπότσαρης (Άθήνσ ι, 1923), 
οί θερίστρες (Νέα 'Εστία 1933),. Ή  
δμορφη νύφη ('Ελλοπία 1931), διηγή 
ματα καί μεταφρασμένες τοϋ θεο- 
κοίτου ώδές (Έλλοπία  1930 31 ),
μελέτη γιά τόν Πέρση ποιητή Φιδουρ 
σί ( Καθημερινή 1936) καί άλλα.

Κοντά στούς δυό αύτούς μεγαλύ
τερους λογοτέχνες άρχίζουν νά παίρ 
νουν θέοη καί νά ξεφυτρώνουν κ ’ οί 
νεώτεροι. Περισσότερη είνοι ή έπίόο 
ση στήν ποίηση, στήν Ιστορία καί γε- 
νικώτερα στούς φιλολογικούς κλά
δους, παρά στήν καθαρή λογοτεχνι
κή π εζ ογρα φ ία . Ά π ό  τό 1926 χρονο
λογούνται οί έκδόσεις άνεξάρτητων 
π οιητικώ ν έργων καί συλλογών. Τήν 
άρχή σέ τούτο έκαμε ό Σπυρ. Μου-

(1) Τό έργο τοΰτο παίχτηκε οτά Γιά ν
νινα.

(5 Δηίΐοοιβύτηκ* στήν «Έλλοπία» τ. A  
(1930— 31) . Τά χρυνογρα<ρημα·*'» βρίσκονται 
3ημοβι*νμένα ®τ>ιν «’Ήπβιρυ-.



Τά ιβλ«υταία

σελίμης δημοσιεύοντας τότε στά 
Γιάννινα τήν ποιητική του συλλογής 
μέ τόν τίτλο «οί Χωριανές μου».' 
Σιγά-σιγά άπό τότε άρχισε ή καλλι
έργεια δλων 'τΟν είδώι/ τής λογοτε 
χνίας Τό χρονογράφημα άντιπρβσω- 
πεύεται άπό τό Δ. Σαλαμάγκα στις 
έφημερίδες «Πρόοδος», « Ηπειρος» 
κλπ., άπό τόν Π. Φάντη, πού δημο- 
σίεϋε σιήν «Έλλοπία», άπό τόν Γ. 
Άνοικονόμητο, άπότό Νοσταλγό, ά 
πό τό Φ. Ματσόπουλο κ.ά.,πούέποί 
κιλλαν τήν υλη τών έφημερίδων. Μέ 
τό διήγημα άσχολήθηκαν ό Τάκης 
Σιωμόπουλος, ό Γ.Παπαγεωργίου, ο 
Λάκης Κολβάτσος, δ Δ. Σαλαμάγ- 
κσς καί άλλοι’ δ-πρώτος δ η μ ο σ ίευ β ε  
μερικά στήν «Έλλοπία», ό Λεύτερος 
σέ περιοδικά κ ’ έφημερίδες, ό τρίτος 
σέ τόμο αύτβτελή μαζί μέ δυό μυθι
στορήματα, πού μόνο αυτός καλλι
έργησε, τυπώνοντας τό έργο «Οί ξερι 
ζωμένοι» στά 1940' ό τέταρτος δη
μοσίευσε τρεις μεγάλες ή θογρα ίc(5 
στήν «Κραυγή» στά 1938— 39. ξεχω 
ριστή θέση στή δ ιη γ η μ α τ ο γ ρ α φ ία  έ
χει ό Κ. Καζαντζής μέ τήν εκδο- 
®η τοΟ βιβλίου « 'Α π ’ τά  σ κ λ α β ω 
μένα Γιάννινα», πού. είναι έφτά ή 
θογραφήματα (Άθήναι, 1926). 
κριτική τοΟ λογοτεχνικοΟ έργου βρή" 
κε δύς> έργάτες' ό Τάκης Σιωμόπου
λος φανερώνει τΙς κρίσεις του στήν 
«Έλλοπία» γιά τή μετάφραση τών 
αίσχυλικών δραμάτων άπό τόν Γρυ
πά ρη καί γιά άλλα σ’ έφημερίδες δ 
Π. ’Φάντης κρίνει στό ϊδιο π εριοδ ικό  
τό μυθιστόρημα«'Ή σάρκα» τοΰ Μ α
νώλη· Κανελλή καί τό συνολικό έργο 
τοΰ Πελλερέν' ή τελευταία κριιική- 
μ ελ έτη  έμεινε άτελείωτη, γιατί έμε- 
σολάβησε ή διακοπή τοΰ περιοδικού. 
Ή  πεζή αυτή ενασχόληση, -στήν ο
ποία άριθμοΰμε καί. τήν κριτική σέ 
ξεχωριστό βιβλίο τοΰ Τάκη Σιωμο- 
πούλου γιά τήν ‘Ηλιογέννητη τοΟ 
Παλαμδ (Γιάννινα, 1943), είναι μι
κρή σχετικά μέ τά πολυάριθμα ποιή- 
r ia ca  πού δημοσιεύονται οτίς έφημε

ρίδες τήν περασμένη εικοσαετία1 
καί τά αυτοτελή ποιητικά έργα. Ό  
Σπυρ. Μουσελίμης τυπώνει σιά 1929 
τήσυλλογή « Ή  Χρύσω», δ Γ  Παπαδό 
πουλος ( PdSsag-or)aT0 1930 τά «θλιμ 
μένα τραγούδια», ό Γάκης' Ιιωμό- 
πουλος στά 1937 τις «Είκόνες καί 
σύμβολα», ό Β«σίλης Μάκης τις 
«Φλόγες στήν άβυσσο» στά 1937' 
στά 1939 κυκλοφορούν τοϋ θάνου 
Κοκκινιώτη (Ά θ α ν . Γιάγκ.α)οί «Σιω
πηλές άγάπες», του Γιάννη Νικολαΐ 
δη οί «Ρυθμοί ψυχής»,τοϋ Λάκη Κολ- 
βάτσου οί «Καινούργιοι δρόμοι», τοΟ 
Φρίξου Τζιόβα ή συλλογή «Έντελ- 
βάϊς». Ό  Γιώργος Άράπης τυπώνει 
συλλογή σατιρικών ποιημάτων μέ 
τόν τίτλο «οί Κάνθαροι». Ό  μακαρί
της Κ. Σιωμόπουλος τυπώνει στήν 
’Ά ρτα  στά 1930 τό θεατρικό έργο 
« Ή  κατεργάρα», δ θεοχ. Τσούτσι- 
νος άπό τήν ’ Αρτα τό θεατρικό έπί- 
σης εργο «Τό δράμα τών Λεύ- 
κτρων». Λογοτεχνική μετάφραση μέ 
άξιώσεις έτύπωσε ό Γ. Παπαγεωργί- 
ου στά 1939 τοϋ «Οίδίποδος Τυράν
νου» τοΟ Σοφοκλή. Τό Μάη τοΟ 
1943 κυκλοφόρησε ή άνθολογία « Η 
πειρωτική μοόσα» μέ γνωστά καί μή 
έως τότε ποιήματα' αύτές τίς ήμέ. 
ρες έκυκλοφόρησε τοΰ Δ. Σα λ α μ ά γ-1  
κα τό βιβλίο «οί θεοβάδιστοι τόποι», 
έντυπώοεις τής μητέρας του άπ^ 
τούς άγΙους τόπους καί μερικά ποιή 
ματα μέ θρησκευτικό περιεχόμενο.2 

Διάφορες άτομικές ή συλλογικές έ 
νέργειες προσφέρουν άρκετά οτήν

ιΐ ) Τέτοια έδημοσίευσ ιν ό Γ . Λύκα;, ό Φ .  
Μ α τσ .τοουλοό  Γάχη :, ό Μπέχλης. n Αΰρα 
Μυρανια κ. α. Ίδα ίτερο  λό-,ο κάνω yiu.ro j 
Δ. Σολαμάγκα, πού tin ό τό 1913 άρχκτε να , 
αναμειγνύεται μέ τά γράμματα, γιατί ξκχω- I 
ριστά άπό όλους έπιδό-θηκε καί στή μετά- 1 
φράση άπό, τή γ<λλική ποιημάτων,^ ίιού δη- 1 
μοοιεύχηκαν στά «Ηπειρωτικά Νέα)\

(2) "Εμμεσα | όνο ουνέβαλαν καί άλλο ι , 
Ή π ε ιρ ο η ε ς ,  ο π ω ς  ό  Γ. Κ οτ ζ ιού λα ς ,  ο Ολ[ΐ. j 
Π εράν ί ϊη ς ,  ή Χ ρ υ σ ά ν θ η  Χ ιτσα ία , ό Ι ά κ η ,  ] 
Τ σ άκ ος  κ. α. σ ι ί λ λ ι ν τ α ς  συνεργασία  σ έ_έφη 3 
μερίόες ταΐ περιοδικά πού κυκλοφορούσαν 
σ ιή ν  " Η τ ε ι ρ ο  α νε ξάρ τη τα  άπό τό ν  τόπο | 
τή ς  έκδοοή* τους.

ριάντα χρόνια   __________ _____  -
Τά τβλ*υταΐα τρκ/ντα_ χ ρ ό ν ίιί_________ __ ______ ___________ _____

τόνωση τής πνευματικής κίνησης, 
θίασοι άθηναϊκοί έπισκέπτονται τίς  ̂
ηπειρωτικές πόλεις ή μόνο μερικές-, 
παλαιότερα τοΰ Βεάκη, άργότερα 
τής Κοτοπούλη (τό 1937). Μιά φορά 
ήρθε καί τό έλληνικό μελόδραμα, στά 
1923, άν.θυμάμαι καλά. Οΐ παρα
στάσεις ''τών γ υ μ ν α σ ίω ν  καί του διδα
σκαλείου καί οί γιορτές γενικώτερα 
στά άνώτερα σχολεία γ ιά  τίς Επαρ
χιακές πόλεις είχαν πολύ ή λίγο ί 
χνος καλλιτεχνικής πνοής, γιατί ή ά- 
φοροΟσαν εργα ά*ναγνωρισμένης ά
ξια ς ή ήταν άπαύγασμα καλλιτεχνι 
κής διάθεσης τών μαθητών, πού φοι
τούσαν τότε- Πρέπει νά μήν άποσιω 
πηθεΐ, δτι κάποια άλλη σημαντικώ- 
τερη π ροσ φ ορά  έδωσαν τά  σχολειά 
στή λογοτεχνία’ παίρνοντας κατεύ 
θυνσηνά δώσουν άνεση στούς τρό 
φιμους γιά τήν έκδήλωση τών σκέ- 
ψεών τους ώργάνωυαν έτσι τήν Εξω
τερική έργασία, ώστε φάνηκαν άμε
σα οί Ιδιαίτερες κλίσεις καί έπιδό 
σεις, πού κατάλληλα ένισχύθηκαν 
ένα βλέμμα στων νέων τάόνόματα 
πείθει γιά τήν άντικειμεν^κη αυτή 
κρίση. ’Αλλά καί οργανισμοί ιδιωτι
κοί έδωσαν χέρι βοηθητικό. Τό Λ ύ 
κειο τών Έλληνίδων δργανώνει δια
λέξεις, ώδείο, σχολή ζωγραφικής·· 
στά Γιάννινα καί παίρνοντας παρά· 
δείγμα άπό τήν πρωτεύουσα δίδει 
μιά σχετική ώθηση στήν άνάιττωξη 
τής λαϊκής τέχνης. Στά 1932 ίδρύθη 
κε ή Λέσχη Ίωαννίνων, πού στό κα 
ταστατικό της έβαλε άπό τούς πρω
ταρχικούς σκοπούς της> τήν τόνωση 
τής πνευματικής ζωής’ ή Λέσχη αυ
τή οργάνωσε διαλέξεις καί λογοτεχ
νικούς διαγωνισμούς προκήρυξε μέ 
καλά όποτελέσματακαί τά 50 χρό
νια τοΟ λογοτεχνικοΟ έργου τοϋΧρη 
στοβασίλη γιόρτασε μέ σοβαρότητα 
Μιά όμάδα άπό νέους, πού φιλοδό
ξησαν νά κινηθούν πνευματικά, ωρ- 
γάνωοε μερικές διαλέξεις' μιά άπ 
αύτές έκαμε καί δ υποφαινόμενος. 
’Ά λ λ η  έπίοης άπόπειρα έγινε άργό
τερα γιάτήν ίδρυση φιλολογικοΟ δ-

μ ίλ ο υ '  ά λ λ ά  τά έσωτερικά ποληικά 
γεγονότα τοΟ 1935 τόν περιόρισαν 
σέ δ υ ό  τρία  μ α θ ή μ α τ α  του Τακη 
Σ ι ω μ ό π ο υ λ ο υ  κρ ιτ ικ ά τ ο ΰ  Παλαμικου 
έρ γ ο υ .  Ή  έπ ίσκεψ η  τής Φιλοσοφι
κής Σ χ ο > ή ς τ ο 0  ΆθηναϊκοΟ Πανεπι
στήμιου στά 1939 προκάλεσε t0 
π ν ε υ μ α τ ικ ό  έ ν δ ια φ έ ρ ο ν  καί έδωσε 
τήν άφοομή ν ά  γ ίνε ι  δ ιά λ ε ξ η  τοϋ κα 
θηγητή Σ. Κουγέα γ ιά  τό ά ρ χ ε ιο  
τοΰ Γ Σταύρου, πού δημοσιεύτηκε 
στά « ’Ηπειρωτικά Χ ρ ο ν ι κ ά » . ’ Α ρ κ ε τ ή  
έπ ιτυχ ία  ε ί χ ε  τό φ ιλ ο λ ο γ ικ ό  μνημό
συνό τοΟ Κωστή Παλαμά πού έγι
νε μέ τήν π ρ ω τ ο β ο υ λ ία  ν έ ω ν  στίς 8 
Α ύ γ ο ύ σ τ ο υ  το ΰ  1943. Μέ δμοιες κα 
τευθ ύ νσ ε ις  κ ίν η σ η ,σ τ ή ν  όποία πρέπει 
νά προσθέσουμε καί τίς έκθέσεις ζω 
γ ρ α φ ικ ή ς ,  πού έ κ α μ α ν  δύο ζωγρά
φοι, ό Χρ· Άρώ νης παλιότερα, ή 
δ ίδ α  Μ α ν ιά  τό 1939,(πού συνοδευτη 
κε μέ σ χ ε τ ικ ή  κ ρ ιτ ικ ή  το ϋ  Δ. Σαλα 
μάγκα σ τήν  « ’Ή π ε ι ρ ο » ) κ ι  ό Κ. Μαλα 
μος τήν π ε ρ α σ μ έ ν η  χ ρ ο ν ι ά ,  παρατη- 
ρειται καί στήν ’Ά ρτα , άλλά σέ μι
κρότερη ένταση. Μιά ό μ ά δ α  άπό νέ
ους τό καλοκαίρι τοΰ 1926 όργάνωοε 
διάλεξη γιά τόν Κρυστάλλη. Μικρός 
δμιλος έπειτα καμωμένος άπό νεα
ρούς έπιστήμονες οργανώνει συστη
ματικά τήν πνευματική κίνηση, μέ δ ι 
αλέξεις λαϊκές καί μή, μέ τήν ίδρυση 
βιβλιοθήκης καί μέ άλλα μέσα, άλ
λά δυστυχώς δέν κατόρθωσε νά^ έπι· 
ζήσεΓ άποτέλεσμα τοϋ όργασμοΰ αύ- 
τοΰ ήταν ή ίδρυση τής π ρ ο το μ ή ς  του 
ποιητή Κρυστάλλη. Ό  Σύλλογος 
«Σκουφάς» πού στά παλιότερα χρό
νια είχε μεγαλύτερη δράση ξαναζων
τάνεψε καί έδωσε ζωή στή φ ιλ α ρ μ ο 
νική του, άν καί άρκετά χρόνια άπό 
τόν πόλεμο είχε ξεπέσει, Έκθεση  
ζωγραφικής τοΰ Γιώργου Ά ρά κη  όρ· 
γανώθηκε στήν ’Άρτα . δπου ένας 
άλλος Σύλλογος, τώρα τ ε λ ε υ τ α ία ,  
πρίν άπό τόν πόλεμο, μέ τόν τίτλο 
«Φίλοι τής Ά ρ τη ς »  συστήθηκε, γιά 
νά*φροντίσει νά συγγράφει μιά Ιστο
ρία τής πόλη'ς' τά γεγονότα πού με
σολάβησαν έ ν έ κ ρ ω σ α ν  τή δράση
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τους. Στήν Πρέβεζα ϊνας «Μικρός 
δμιλος» ίδρύβται μέ ζηλευτή δράση, 
άλλά γρήγορα πάλι έσβησε' ή έκεΐ 
παρουσία τοΟ Καρυωτάκη και ό θά
νατός του δίνουν στήν πό\η αυτή, 
στήν οποία όφείλειαι ομώνυμο ποίη 
μά του, ένδιαφέρον πνευματικό. Τήν 
προσοχή τοϋ πνευματικοί) άνθρώπου 
συγκεντρώνουν κ οί άνασκαφές πού 
άρχισαν παλιότίρα άπό τόν Ά λ .  Φι- 
λαδελφέα καί Εξακολούθησαν άπό 
τούς καθηγητές Γ. Σωτηρίου καί Ά .  
Ορλάνδο. Στόν τελευταίο όφείλεται 

μεγάλη κίνηοη στήν "Αρτα άπό τήν 
Αφορμή τής συστηματικής έρευνας 
τών σημαντικών μεσαιωνικών μνη
μείων τής πόλης καί τής περιοχές της. 
Στίς ’Ηπειρωτικές κωμοπόλεις δέν έ
παυσαν οί διαλέξεις, άλλά τά πλαί 
σια ήταν στενά.

Κοντά στήν καθαρή δμως λογο- 
τιχνική κίνηση κάποια άλλη έπίσης 
σημαντική παράγεται καί συμπλη
ρώνει τήν πνευματική ζωή. Ή  έκδο
ση τής ΜεγάληςΈλληνικης Εγ κ υ κ λ ο 
παίδειας δίνει τήν άφορμή χ^ς Ενα
σχόλησης μέ τήν ήπειρωτική Ιστορία, 
που άργότερα σύστημα to ποιούν τά 
« Ηπειρωτικά Χρονικά». Στούς τό
μους τής έγ<υκλοπαιδείας καταχω
ρίζονται άπό τό Χ ρ. Σούλη πολλά 
άρθρα σχετικά μέ τήν Ήπειρο, άπό 
τα όποια πολλά είναι πρωτότυπα 
καί άπό τά όποια ή ’Ήπειρος έγινε 
γνωστή. Τήν έκδοση στήν ήπειρω- 
τολογία, έκτός άπό τό Γ  Χατζή,πού 
τύπωσε στά 1926 σιήν ’Αθήνα τό 
«Μυστικό τοϋ Κάστρου» καί δηαοσίευ- 
σε στή « Ηπειρο» γιά τό ϊδιο θέμα 
τή μελέτη «Τό περί τήν Ήπειοον ά- 
στυ» συγκεντρώνει γύρω του προ
παντός ό Χρ. λούλης, πού άφιέρωσε 
χρόνια καί κόπους, γιά νά σολλέξει 
κάθε τι πού άφοροΟσε τήν Ήπειρο 
γιατί και πολλά σχετικά ίγραψε. καί 
με Ολους τους κλάδους τής φιλολο
γίας, πού άνα<} έρονται στήν έλληνική 
αυτή γωνιά; άσχολήθηκε, ώστε νά 
του άξιζει δικοια ,καί νόμιμα ό τίτλος 
too ήπβιρωτολόγου. Γύρω Απ' «ύτόν

άνακύπτουν καί άλλοι- ό Νικ. Νΐτσβς 
έγραψε γιά τήν κώμη τοΟ Τσαμαντά, 
ό Ίω. Νικολαΐδης γιά τό χωριό του 
Βίτσα, ό Κ. Στεργιόπουλος παρατη
ρήσεις στή ' νεώτερη γεωγραφία τής 
Ηπείρου, καί άλλη μελέτη ίστορικο* 
γεωγραφική γιά τήν άρχαία Αίτωλί*. 
Αύτά είναι τά ιδιαίτερα 2ργα πού ά- 
ναφέρονται στήν ιστορία καί τυπώθη 
κανστό διάοτημα τής εικοσαετίας άπό 
Ηπειρώτες πού έμειναν σ ’ αότύ τό 
διάστημα στό ήπειρωτικό έδαφος. *Υ- 
πάρχούν πολλές άλλες μελέτες σχε
τικές μέ τή λαογραφία,1 μέ τή γλωσ
σολογία, μέ τήν ιστορία τής τέχνης, 
μέ τή φιλοσοφία, μέ τήν ιστορία, πού 
καταχωρίστηκαν σ’ Ιφημερίδες κ ' έ
χουν πολύ λίγη σημασία γενικώτερη 
ή σέ περιοδικά κ ’ έχουν βαρύτητα 
διαφορετική. Ή  μνεία δλων αύτών 
θά μάς όδηγοΟσε σέ μεγάλο μάκρος, 
πού άντιβαίνει στό σκοπό μας. θά  
μπορούσαμε μόνο νά μνημονεύσουμε 
τή μεγάλη σχετική συμβολή τοΟ Πα
ραμυθίας Άθηναγόρα καί τή διατύ
πωση νομικών σκέψεων σέ σχετικό 
περιοδικό άπό τό δικηγόρο Ξεν. Κο- 
τσαρίδα.

*
* *’Όργανα, πού χρησιμοποιήθηκαν, 

γιά νά δημιουργηθεΐ ή πνευματική 
αύτή ζωή, ύπήρξαν πολλ.ά καί διάφο
ρα, Εφημερίδες καί περιοδικά. "Οπως 
εΐνα. φυσικό, οί έφημερίδες άποτε- 
λοΟν τό προχειρότερο μέσο καί στήν 
’Ήπειρο γιά τήν καταχώριση ύλικοΰ 
λογοτεχνικού. Στίς στήλες τους κα
ταχωρίστηκαν μελέτες μέ ποικίλο πε
ριεχόμενο, διηγήματα, ποιήματα, χρο
νογραφήματα, κριτικές, ιτολλές φο
ρές χωρίς τόν άρμόζοντα έλεγχο. 
Οί στήλες τής «Ηπείρου», τής «Προ
όδου», τοΟ «Ηπειρωτικού Άγώ νος», 
του «Κήρυκος», τής «Ελευθερίας», 
τής «Κραυγής», τής «Ηπειρωτικής

(1) Ενδιαφβρον παρουοιάζονν τα δημοοι- 
_ εύμαε« Εοϋ Δ. Χαλαμάγκα, « Ή  Κυρά ή Κον  

σιοβίτααη (ίφ . "Ηπειρος 1937) καί οί «Περί
πατοι σιά Γιόνιννα» (Κ^ανγίι 1940), είναι
I*»· t l κβλ·6γ$«φικ*
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Ήχοδς», τών «Ηπειρωτικών Νέων», 
πού βγαίνουν στά Γιάννινα, τοϋ «Ά- 
ράχβου», τοϋ «Ήπειοωτικοϋ Βήμα
τος», τής «Φωνής τής ’Άρτης» καί 
τοϋ «Ελευθέρου Λόγου» πού βγαί
νουν στήν "Αρτα, διαποικίλλονται 
«νΑμεσα στό άλλο υλικό καί μέ άλ
λο, πού Αναφέρεται'στήν πνευματική 
ζωή. ‘Απλό ξεφύλλισμα θά μποροϋ- 
&ε νά δώσει μιά εικόνα τής ζωής αύ 
τής. Τοϋτο προβάλλει · Αδήριτη τήν 
υποχρέωση νά συγκεντρωθούν σέΛτό· 
μους οί έφημε,ρίδες στή βιβλιοθήκη 
τής πόλεως, άφοϋ αυτές θά άποτε- 
λοϋν τά μοναδικά τεκμήρια της ιστο
ρίας της.

Έκτός άπ’ αυτές καί μερικές άλ
λες άκόμα, σάν τήν «Φωνή τοΰ Πω- 
γ»νίου», τόν ^<Άώον» κλπ..βγαίνουν 
διάφορα περιοδικά, μερικά μέ καθα
ρή λογοτεχνική προοπτική, άλλα μέ 
καθαρή Επιστημονική καί άλλα μέ 
συνδυασμό τών δυό αύτών άπόψεων. 
Στήν πρώτη κατηγορία είναι τά « Η 
πειρωτικά φύλλα». 1 Σ ’ αύτήν μπο- 
ρβϋν νά ύπολογισθοϋν ό «Δαίμων» κι 
άργότερα ό «Σατανάς1» τοϋ Γρ. Σακ- 
κάκαί ό «Πολύξερος» τοϋ Ε. Φακα- 
τσέλη. Στήν τρίτη κατατάσσεται ή 
«Έλλοπία» καί τά «Τζουμερκιώτικα 
Καί Άρτινά Νέα». Τό πρώτο βγήκε 
ϊνα χρόνο, άπό τόν Αύγουστο τοϋ 
1930 μέχρι τοϋ ’Ιουλίου τοϋ 1931 ’ λό
γοι άνώτεροι άπό τή θέληση καί τή 
δύναμη τών δυό νέων τότε διευθυν
τήν του άνάγκασαν αυτούς νά δια- 
κόψουν τήν ϊκδοση, άν καί πολλές ά- 
γαθές έλπίδες μποροϋσε νά στήριζε} 
κανείς σ’ αύτό. Τ ’ άλλο περιοδικό, 
’’τού βγήκε μόνο έξ μήνες τό 1933 εί
χε πιό περιωρισμένο τοπικό τιλαίσιο’ 
κοντά στήν άνάλυση τοπικών 
ζητημάτων καταχωρίζονται»υλλογές

(1) »Τ·ί ξενηιεμενα π ιυλιάβ δέν άνα--ρί- 
ρουμ·,γιατί δεν βγιίνουν σιήν "Η κ η ρ ο , κα 
χ«χωρ(οιΐ|κον δμως σ'αϋιά συνεργασία: ιβλ.- 
λών, π »ΰ έ μ * ν Ί ν  σιην ΊΙτιειρο, T es i iH  πρό
κληση γιά πνευματική έργασί*

ή £*δοβη xmv «ιΉπειρωιικΑν», πού έγι
νε σιί| β»ηηβ>.ονίκ«ι άπδ »·ν Μ. 01«5ν·μί- 

σ ιά  1938 « α ί ’ ΐ93».
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καί μελέτες φιλολογικές καί λίγα 
λογοτεχνικά κομμάτια.

Τά «Ηπειρωτικά Χρονικά», πού Α 
νήκουν στήν τρίτη κατηγορία τών πε
ριοδικών καί ενίαι άρκετά μακρόβια, 
έχουν τό μειονέκτημα— μειονέκτημα 
προερχόμενο άπό άδυσώπητη άνά- 
γκη— δτι δέν τυπώνονται έδώ' άποτε- 
λοϋν δμως σπουδαίο στίβο γιά τόν 
Ήπειρώτη ιστορικό,· άρχαιολόγο, ια
τρό, λαογράφο, νομικό, γλωσσολόγο, 
οικονομολόγο κα: γενικά γιά κάθε
λόγιο-, πού φιλοδοξεί νά άσχολεΐται 
μέ τά περασμένα χρόνια τής ’Ηπεί
ρου. Αποτελώντας γιά τόν ιδρυτή 
τους μοναδικό— σάν άφθαρτο— μνη - 
μεΐο καί τίτλο τιμής σημαντικό, γιατ ί 
έγιναν ό πρωτοπόρος γιά άλλα 8- 
μοια περιοδικά, έπρόσφεραν στήν έ 
ρευνα τής ήπειρωτικής ιστορίας μ ε 
γάλη ύπηρεσία. αύτή είναι διττή' με
ρικές μελέτες διαλευκαίνουν ώρισμέ- 
να σκοτεινά ή σφαλερά γνωστά τμή
ματα τής ιστορίας, άρχαίας, μεσαιω
νικής καί νεώτερης, οί περισσότεροι 
δμως τόμοι είναι γιομάτοι άπό ύλικί 
άγνωστο, ύλικό γλωσσικό, λαογρα- 
φικό, μνηιίειακό, άρχειακό, πού άνα 
φέρεται στή μεσαιωνική περίοδο σέ 
λίγο ποσοστό καί στή νεώτερη κατά 
τό μεγαλύτερο μέρος. Πολύ άπέχου- 
με άκόμα άπό τή συνολική συγκέν
τρωση 8λου τοϋ ύλικοϋ, πού ή βρί
σκεται άκόμα κάτω άπό τή γή— τά 
λείψανα τοϋ άρχαίου βίου— ή μετά- 
φέρεται άπό στόμα σέ στόμα καί Αλ
λοιώνεται μέ τόν καιρφ ή κατάκειται 
Ερειπωμένο έπάνω στήν έπιφάνεια 
τοϋ ήπειρωτικοϋ έδάφους. Στή δημι
ουργία τής πνευματικής κίνησης ή 
προσφορά έπρεπε νά ήταν μεγαλύτε
ρη' δυστυχώς λίγοι είναι οί ΉπβιρΑ- 
τες, πβύ Ασχολήθηκαν στΐςΤ στήλες 
τοδ περιοδικοϋ καί πολύ λιγώτεροι 
έκεΐνοι, πού μένοντας μόνιμα στΛν 
Ήπειρο φιλοδόξησαν νά έμφανίσουν 
ϊνα κομμίτι Από τΑν περασμέν· ή Α-
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πό τόν τωρινό ηπειρωτικό βίο. Οΐ 
λαογραφικοί διαγωνισμοί, που προ
κήρυξαν τά « Ήιιειρωτικά Χρονικά» 
είχαν σχετικά καλή άπόδοση' θά έ- 
πρεπε όμως ό κύκλος τών δέκα περί
που προσώπων’ , πού άσχολήθηκαν 
άπό τίς στήλες τοΰ περιοδικού μέ ι
στορικές, γλωσσολογικές, άρχαιολο- 
γικές, λαογραφικές μελέτες καί συλ
λογές, νά ήταν ευρύτερος.

Αύτή είναι πολύ σύντομα ή άπει- 
κόνιση τής πνευματικής ζωής κατά 
τήν τελευταία τριακονταετία' δέν εί
ναι ό σ<οπός μας τώρα νά κρίνουμε 
τά ίργα ' ό χρόνος κ ’ οί είδικοί θά 
κρίνουν τήν δλη παραγωγή' κάμπο
ση έχει πιά κριθεΐκ’ έχει πάρει κάποια 
θέση.2 Τό χαρακτηριστικό τής κίνη
σης αυτής είναι δτι παρ’ δλες τίς 
έπιθέσεις, πού κάνουμε έμεΐς οί πα- 
λιότεροι στή σύγχρονη κατάσταση, 
— είναι παλιά συνήθεια νά βλέπουμε 
τό παρόν καί τό μέλλον δχι ισάξια ή 
άντάξια τοϋ παρελθόντος — ή πνευ 
ματική κίνηση είναι έντονη. Ά λ λ ά  
&έν ύιτήρξε σύ·τημα στήν όργάνω- 
ση, πού θά δημιουργούσε σχολή, πα-

(1) Αϋϊά e ivu i 6 Χρ. Σούλι1);· X.'· Χ>Μ 
fit ιβ » ιίλη;, ό Γ. Β\. ιχλ?ιδ ι ό  Σ· Πυρ ηνέ 
λα;,ό Ν. N itd  i:. > X  >. Ρβ ικέ '.η ;, ό Π. !ί<χ 
παστύρτ', ό Ν. Γ r<όρyίcoι)ς κ ά.

(2) Τ ο ι Σ.τ. Vt ό β  λίμη *”Η X  >ύι >>» κρ ί
θ ινε άιό ιόν Ρ.».σιέ\. σεό .τ-:ριο ^ικΰ [,̂ ι >re 
αιά 1910. Τά ·Ή τ-’ΐρ ock'.i X  νο,'.κ '0> -κρίίΚη 
καν πολ*.έ; φ ioe; uito & V ι όμ >ιά ίο υ ; καί 
σ'έφι)ΐ ρ ί)ε ; Τοΰ Κ. ΣτερνιοποίΚου oi «11α 
p txn.·line-·ς ϊίς τήν νεωτρραν γεωγραφίαν

ράδαση ’Έλειψε ό πυρήνας, γύρω 
άπό τόν όποιο θά μπαροΰσε συστη
ματικά νά καλλιεργηθούν τά γράμ
ματα κι οί καλές τέχνες, μέ τελικό 
σκοπό νά άνυψώσει τό πνευματικό 
έπίπεδο τοΟ λαού καί νά άποκαλύ- 
ψει τούς μελλοντικούς λογοτέχνες 
καί έπιστήμονες.

Τόν πυρήνα αύτό σκοπεύουν νά 
συγκροτήσουν τά «Ηπειρωτικά Γράμ 
ματα»' σκήν πρόσκληση τών νέων, 
ατ.ών όποιων τήν πρωτοβουλία όφείλε 
ται ή έκδοση τοΰ περιοδικού αύτοΰ, ϊ- 
χουμε υποχρέωση οί παλιοί νά άνταπο 
κρθιοΟμε ποόθυμα καί νά παράσχουμε 
τή ζητούμενη συμβολή, άφοΰ παρου
σιάζεται μέ τή διάθεση νά συμπυκνώ 
σει τίς άτομικές προσπάθειες, νά κά 
μει συνειδητή τήν παραγόμενη πνευ
ματική εργασία και νά κατευθύνει 
κάθε έκδήλωση τής πνευματικής ζω
ής, παρέχοντας φιλοξενία σ’ δποι.ό 
νέο'ή παλιό, Ήπειρώτηκαί μή, λό
γιο κ ’ έιτιστήμονα, θέλει νά έπιδοθεΐ 
πρωτότυπα μέ τίς καλές τέχνες, μέ 
τή λογοτεχνία, μέ τή φιλολογία καί 
τήν έπιστήμη."

» Κ. Δ. Σ Τ Ε Ρ Π Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ

τή ;Ή « ;ίρ  >0 » »ρίί> ή  tv a t  ά Bvz-in  t-N eug  r 
J i h r b .  τ0ί’ κ.ίι>Γ|γι|ΐή Ν. Β ίη , τοϋ Δ. Σκυ- 
|ΐ ΐΛ> ’λοιι οί «Εικόνες καί σόμβολι» κρίθ;)· 
καν άπό τόν Κλ. ΙΧιράσχο ocij «Νέ* Έσ-ι- 
Ί»,άαό τό Σ. -κίπη στή «Βρ<ου ή», άπό τό 
Χ-ίτζίνn στήν - .Ινευμ '.τική ζωή», απ') τόν 

” Ολ «.ο- ΙΙεράν ι) ι|στό « Έί>νο;» κλ t , τοΰ Δ. 
Σ ιλ  *υά / ’:·ι τρία, Λ ι ι ή μ ι ΐ ί ί α  οί π ριπατοι 
στά Γ.άνν ν ι (χεκ^όγραφα)' κρί^ηκαν Ικανο- 
π-n ]ΐικα ατό τό Μ. V <δά oco «'Ελεύθερο 
Βήα ι» τά 191) ( Ιούλιο ;).«λτ,

ΤΟ ΚΟΜΜΕΝΟ ΤΖΑΜΙ
Κάτω άπό τή θερμή άντηλιά 

Τ ’ άρχαΐο τζαμί πού είχε κοπεί άπ’ τ ’ άστροπελέκια 
Στέκει, άπ’ τά χρόνια τά παλιά,
Κ ’ έχουνε χτίσει τή φωλιά 

Πάνω στό γκρέμιο μιναρε του τά λελέκια .

"Αγια έκκλησιά βυζαντινή,
Κ ’ είχε χτιστεί θαυματουργή γιά κάποια εικόνα:

Στήν ψαλμωδία τήν όρθρινή 
Γλυκειά τού σήμαντρου ή φωνή 

Τόν Σαβαώθ ύμνολογοΰσε στόν αίώνα.

Στή γιορτερή τήν ξαστεριά,—
Πάσχα, Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά, θεοφάνεια,— 

Μύρια τή φώτιζαν κεριά,
Κι άχνή λιβανωτού εΰωδιά 

Κλωθογυρνώντας άνυψώνονταν στά Ουράνια. . .

Περάσαν χοόνια, κώΐ μι’ αΰγή 
Τούρκοι γκρέμισαν τ’ άψηλό καμπαναριό της, 

Πύργωσαν μιναρέ άπ’ τή γή,
Κι ώ ! ή έκκλησιά ή θαυματουργή 

Τό μισοφέγγαρο είχε τώρα γιά σταυρό τής !

Τού Α λ λ ά χ  διαβαίνανε οί πιστοί 
Κάτω άπ’ τ’ ώχρό τρεμόφεγγο τού ’Αποσπερίτη,

Καί σ’ έκσταση,, γονατιστοί,
Μέ μιά φωνή τρεμουλιαστή 

Τόν ϊνα θεό δοξάζανε καυτόν Προφήτη.

Κι δταν, σέ Μπαϊραμιού έποχή 
Τοΰ Μιναρέ τά φώτα άνάφταν σάν άστέρι»,

Τοΰ μουεζίνη ή προσευχή 
Βοερή άκουγόταν ν ’ άντηχεΐ,

Καί πρός τή Μέκκα τήν ταξίδευαν τ’ άγέρια.

Μά κάποιες νύχτες σκυθρωπές,
Πού ό Κύριος στή ζηλότυπη ξεσποΰσε όργή του, 

Κύκλωναν τό τζαμί άστραπές,
Καί μές σέ ώχρές άναλαμπές 

Βροντόλαλοι άντιβοούσαν γύρω οί κεραυνοί του.



10 *0 σιδεράς

9

"Ως που £να βράδυ σκοτεινό,
Πού άπ’ τό Σταυρό φεύγαν διωγμένοι οί Μουσουλμάνοι, 

Μ έσ’ άπ’ τόν πένθιμο ουρανό 
Ξεσπά Αστραπόβροντο στερνό,

Καί τήν κορφή τοϋ μιναρέ συντρίμμια κάνει.

Μά τό ερμο τέμενος, νεκρό 
Νά στέκει, δέν τό θέλησε ή μητέρα Φύση :

Κάτω άπ’ τό μάτι τό αύστηοό 
ΤοΟ ’Ιεχωβά, τό καρπερό 

Πάνω του άπλωσε χέρι της νά τό ευλογήσει.

Καί κάτω άπ’ τή θερμή άντηλιά,
Στ' άρχαΐο τζαμί πού είχε κοπεί άπ’ τ’ Αστροπελέκια,

ΤοΟ Μωάμεθ τά ιερά πουλιά 
Νά χτίσουν ήρθανε φωλιά 

Π * νω στό γκρέμιο μιναρέ του, τά λελέκια.

Ν ΙΚ Ο Σ  Σ Η Μ Η Ρ ΙΩ Τ Η Σ

JE A N  V1GN AUD

Ο ΣΙΔΕΡΑΣ
Όλημερίς λοΟ σιδερά τά χέρια 
υψώνουν τή βαριά, κι ώς τήν καμπύλ.η 
τή μαύρη γράφουν, πρωινό καί δείλι, 
ή γειτονιά τρεμοσαλεύει άκέρια.

Βογγάει τό φυσερό στά μεσημέρια 
σάν καταιγίδας μανιασμένο άχεΐλι 
τό σίδερο στενάζει- (ποιό κοντύλι 
τά πάθη του θά γράψει ;)' μύρια άστέριβ

σπιθίζουν— ήλιοι νέοι— στόν άέρα.
Καθώς τή ρωμαλέα γύμνια στήνει
κι 6 γδούπος τής βαριάς ήχάει &ς πέρα,

ό σιδεράς φαντάζει στό καμίνι 
σάν Προμηθέας, πού τό πυρ άρπάζει 
τό ούράνιο, κ«ί τό σίδερο δαμάζει,

Μίταφρ. - Δ. Σ Α Λ Α Μ Α Γ Κ Α Σ
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ΧΡ. Χ Ρ Η Σ Τ Ο Β Α Σ ΙΑ Η

' TO ΚΑΣΤΡΟ ΤΗΣ ΝΕΡΑΙΔΑΣ
Π Α Λ ΙΑ  ΙΣ Τ Ο Ρ ΙΑ  Σ Ε  Κ Α ΙΝ Ο Υ Ρ Γ ΙΟ  Π Α Ρ Α Μ Υ Θ Ι

Μιά φορά κι’ 2ναν καιρό, τόν πα
λιόν καιρό, ζοΟσαν μέσα στές θά-' 
λασσες, στές λίμνες καί στά ποτά
μια κάτι πανώριες κορασιές χωρίς 
νάχουν μάννα κα: πατέρα ή κι’άδέρ- 
φια, που δέν γέραζαν.ποτέ,δσα χρό
νια κι’ άν περνοΟσαν άπό πάνω 
τους, κι’ αυτές οί κορασιές λέγον 
ταν Νεράιδες. 1

Σ ’ έκεΐνα τά μακρυνά χρόνια, που 
ζοΟσαν οί Νεράιδες στά διάφορα 
στεκούμενα καί τρεχούμενα νερά, 
ζοΟσαν κι’ άλλες πανώριες κορααιές, 
μέσα o t ’ άπάτητα λφγγα, στά λα
γκάδια καί γύρα στές κρουστάλλι- 
νες καί καθαρογάργαρες βρύσες καί 
στές νεροσυρμές, οί Ξωτικιές 2 ,κι’ 
αυτές χωρίς μάννα καί πατέρα κι’ 
άδέρφια, που δέν γνώριζαν ποτέ τά 
γεράματα κι’ είχαν ά^άνω-κάτω τά 
ϊδια Ιδιώματα μέ τές Νεράιδες.

Κάμμιά φορά Νεράιδες καί Ξωτι
κές, που θεωριώνταν συναμεταξύ 
τους ώς πρωτοξαδέρφες,άνταμόνουν-

* Τύ διήγημα αύτό γράφτηκε στά 1930. 
Γόιε to Διδασκαλ-ϊο τών Ίω ιννίνω ν, στό
o.T jio υ,τη >κτούαα, £5ωσε μιά σ/. λική γιορ- 
*'1 μέ τήν «Ήπειρωτοπούλ-ι τών π ιοα[ιυ- 
θιών», ένα π ·ρ ιμυθόδραμα μέ υπόθεση νά· 
5*οιο παρχμιΰι πού άναψέρ crti στην ΐίρυση 
ιή ΐ πόλη; μα.-. Ό  Χρηστοβασίλης τότε άπό 
*ή γιορτή εκείνη έμπνεύστη/ε τό διήγημα 
βυτο, που μοΰ χοσιειλε άπό τήν ’Αθήνα 
λίγ#; μέρες προτού πεθάνει. Δέ βρίοκει βέ
βαια κανείς στό διήγημα αύιό τόν π λιό 
Κ  βηαιοβασίλη,τόν αμίμητο ή it ογ^αφ ο ιής ή-

Άφιβρωμιίνο στ6ν κ. Χρ . I .  5ούλη*

ταν, δ πως τές έφερναν οί άνέμοι: ή 
στήν Θάλασσα καί στές λίμνες, άν ό 
άνεμος είταν βουνήσιος,ή στούς
λόγγους άν ό άνεμος είταν Θα
λασσινός. Τότε γένονταν μεγά
λο πανηγύρι καί μεγάλη χάρο- 
κοπιά. "Α ν  ό άνεμος είταν βου- 
νήσιος, τότε Νεράιδες καί .̂ω- 
τικιές άνταμόνονταν μέσα στήν 
Θάλασσα, σηκώνονταν τότε βουνά 
τά κύματα, άφριζε δλη ή Θάλασσα, 
σάν χιονισμένη, κι* αύτές χόρευαν 
καί τραγουδοΰσαν άπάνω στ’ ά/ριε- 
μένα κύμάτα, κι’ άλοί καί άλοίμονο, 
άν'διάβαινε τήν ώρα έκείνη κάνένα 
καράβι κοντά τους! Τό βούλιαζαν μέ
σα στά κύματα σύψυχο καί ούξυλο, 
μ’ δλους τούς άνθρώπους, πουχε 
μέσα του ! Τό ίδιο κι’ δταν ό άνεμος 
ευ αν θαλασσινός, άνταμόνονταν ot 
Ξωτικιές καί οί Νεράιδες στούς άπά- 
τητους λόγγους. Καί τότε πάλε γέ
νονταν μεγάλο πανηγύρι καί μεγά
λη χαροκοπιά. Ξωτικιές καί Νεράϊ-

πειρωτιχή: ζωής, άλλά τό δημοσιεύσομε, δια
τηρώντας καί τήν ορθογραφία τοΰ χβιρογρά- 
ιροι·, ώς τό κύκνειο ςίσμα τοϋ ΐίιαλεχτι ΰ έκβί- 
νου Ήπβιρώτη λογοτέχνη. Τά διήγημα αύιό 
άνήκη σε μια συλλογή πού ετοίμαζε νά έκ- 
δώσει ή «Λέσχη διανοουμένων Ίωαννίνων», 
τής όποια; τότε ήμοιιν πρόεδρος, μέ τόν τ ί
τλο «Γιαννιώιικα διηγήματα». Ό  θάνατος 
τοϋ Χρησιοβασίλη έμαιαίο)σβ τότε την έκδο
ση τών διηγημάτων έ^βίνων.

Χ Κ  I .  2 0 Υ Λ Η 2
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δες άνίαμόνονταν σ’ ϊνα μεγάλο ξέ- 
φωτο μεγάλου κι’ άπάτητου λόγγου, 
άγκαλιάζονταν καί φιλιώντανκι’ άρ
χιζαν τόν χορό καί τά τραγούδια. 
Τότε ζωντάνευαν τά ξηραμένα φύλ
λα τών δέντρων, πού είταν στρωμέ
να καταγής, κι’ έμπαιναν κι’ αύτά 
στόν χορό τών Ξωτικιών καί τών Νε
ράιδων, σηκόνονταν ένας μεγάλος 
άνεμοστρόφυλλας, πώφτανε ώς τά 
σύννεφα ! Ά λ ο ΐ κι’ άλοίμονο τότε,άν 
έπεφτε άπάνω στόν χορό τους κάνέ- 
νας πιστικός μέ τό κοπάδι του ! Τόν 
σήκονε ό-χορός τους ώς τά σύννεφα 
κι’ ένώ οί Ξωτικιές κι’ οί Νεράιδες, 
χωρίζονταν, έκεινες γιά τά λόγγα 
τους, και τούτες γιά τά νερά τους, 
6 πιστικός καί τά πρόβατά του έπεφ- 
ταν άπό τά σύννεφα, στήν θάλασ· 
σα καί πνίγονταν, ή στά Xoyya  καί 
σκοτόνονταν καί τάτρωγαν τάδρνια 
καί τά κοράκια.

Σήμερα, στά πεζά χρόνια πού ζοΰ- 
με έμεΐς, δέν ύπάρχουν ιτλειά Νεράι
δες καί Ξωτικιές, άλλ’ ή θύμησή 
τους σώζεται άκόμα στά χείλια τού 
Λαού, κι’ δλος 6 Κόσμος, δταν θέλη 
νά παινέση μιάν ώμορφη γυναίκα, ή 
κορασιά, λέγει:
— ’Ώμορφη, σαν Νεράιδα 
— "Ωμορφη σαν Ξωτικιά.

ΕΤταν οί Νεράιδες πανώριες, σαν 
άγγελοι, καί δέν έβγαιναν τήνήμέ- 
ρα, παρά τά μεσημέρια τού καλο
καιριού, δταν ζάριζε άπάνω στό ή- 
λιοστάσι ό ήλιος, άπ' τό μεγάλο κά- 
μα,κι’ ήσύχαζε ό κόομος καί μεσημέ- 
ριαζε μέσα στά σπίτια ή κάτω άπότά 
πυκνά φύλλα κάί τά πολυκλώναρα 
δέντρα, καί τές νύχτες μέ τό φεγγά
ρι, ή μέ τήν άστροφεγγιά. Τέο άλλες 
ώρες βρίσκονταν μέσα στά νερά,σαν 
τά ψάρια. Φορούσαν μόνον άπό ένα 
κάτασπρο άραχνούφαντ,ο μεταξωτό 
πέπλο καί τίποτε άλλο. Είχαν μαύ
ρα καί μακρυά ξέπλεκα μαλλιά, ποΰ 
χύνονταν, τά μισά πίσω άπό τές πλά
τες τους, καί τ’άλλα τά μιοά, χωρι
σμένα πόλε σέ’δυό, μιοά άπό τό δεξί 
τ'αΰτί καί τ’ άλλα μισά άπό τό ζερβί

καί φαίνονταν τά όλόγυμνα στήθια 
τους καί τά όλόγυμνα καλαμοπόδα- 
ρά τους Κολυμπούσαν, σαν τά βου- 
τηχτάρια, σαν τές νερόκοττες, σαν 
τές φαλαρίδες καί σαν τές πάππιες 
καί τές χήνες, άκόμα καί .σαν τά ψά
ρια μέσα στά νερά τήν ήμέρα, μακρυ
ά δμως άπό μάτι άνθρώπου, καί έ
βγαιναν τές νύχτες μέ τό φεγγάρι 
στές άκροθαλασσιές,στέςάκρολιμνιές 
καί στές άκροποταμιές καί χόρευαν 
καί τραγουδούσαν, άλλ’ άλοί κι’ ά
λοίμονο σ’ έκεϊνον τόν άντρα ή καί 
σ” έκείνην τήν γυναϊπα άκόμα, πού 
θά ζύγοναν κοντά τουςνά τές ίδούν. 
’Ά ν  είταν γυναίκα τήν στραγγάλι
ζαν στή στιγμή, κι’ άν είταν άνδρας, 
τόν πήγαιναν μέσα στά σπήλιά τοΰ 
νεροΰ, δπου είχαν τά κατοικειά τους. 
’Έρριχναν έκεΐ λαχνό, κι’ όποιανής 
έπεφτε, αύτή καί τόν έπαιρνε άντρα 
της κι’ άν έκανε νεραϊδόπαιδο, τώρ- 
ρίχνε άμέσως τά μεσάνυχτα σ’ ένα 
σταυρδδρόμι ή άπάνω σ’ ένα πέτρινο 
γεφί ρι, ,κι’δποιος τώβρισκε, τό λεημο- 
νιώνταν, τώπαιρνε, τό βάφτιζε καί 
τώκανε ψυχοπαίδι του.

Ό  νεραϊδάντρας ζοΰσε έκεΐ μέσα. 
στά σπήλιά τού νερού, χωρίς νά τοΰ 
λείπη τίποτε, άλλά μαραίνονταν άπό 
τόν πόθο τού κόσμου, ποΰ είχε χά
σει, ώς τήν ήμέρα πού θάβγαζε τήν 
πρώτη άσπρη τρίχα στό κεφάλι του, 
ή στό πρόσωπό του. Τότε πέθαινε ά
μέσως καί μαζεύονταν δλες οί Νε
ράιδες, τόν μοιρολογούσαν. καί τ5ν 
έθαφταν τά μεσάνυχτα, μέσα στούς 
καλαμιώνες ή στήν άμμουδιά.

Τά νεραϊδόπαιδα, άγόρια ή κορί
τσια, γένρνταν άγγελόμορφα. Τά νε
ραϊδόπαιδα ζούρλαιναν τές ■ άρχον- 
τοποΰλες καί τές βασιλοπούλες καί 
τά νεραϊδοκόριτσα, τ ’ άρχοντόπουλα 
καί τά βασιλόπουλα μέ τήν ώμορ- 
ψιά τους.

Οί Νεράιδες έβγαιναν κατά ϊά με
σάνυχτα άπό τές κοΐτές τους, ποΰ 
είχαν μέσα στά νερά, άπλοναν τά 
πέπλα τους άπάνω στούς καλαμιώ
νες νά στεγνώσουν κι’ άρχιζαν νώ

Τό κάστρο τή;

χορεύουν καί νά τραγουδ^ΰν ολόγυ
μνες, κάτω άπό τή χρυσαφένια λάμ
ψη τοΰ φεγγαριού ή τής άστροφεγ- 
γιδς, ώς πού Ααλούσε :

«Κυκυρίκου ου ου ου ου ου !!!» ό 
πρώτος μαύρος πετεινός.’ Τότε.άρ- 
παζαν γλήγορα— γλήγορα ή κάθε 
μιά τό πέπλο της,ρίχνονταν οτό νε
ρό, σάν τρομαγμένες, πήγαιναν 
στές κοΐτές τους, δπου κοιμώνταν 
ώς τό μεσημέρι κι’ ϋοιερα έξακο·· 
λουθούσαν τά ’ίδια καί τά ϊδια.

Τόν καιρό έκεΐνο, πού είχαν τά 
ποτάμια, <·>ί λίμνες κι’ οί θάλασσες 
Νεράϊδες. καί τά. λόγγα, οί λαγκα
διές, οί νεροσυρμές κι οί βρύσες — ω- 
τικιές, ύπήρχαν κι’ έδώ σιήν λίμνη 
μας τέτοιες Νεράιδες καί οτά λόγγα 
μας, στά λαγκάδια μας, στές νερο
συρμές μας καί στές βρύσες μας τέ
τοιες Ξωτικιέο. Τότε πολλά παρά
τολμα παλ?νηχάρια, πού αίστάνον- 
ταν μέσα στήν καρδιά τους φλογερόν 
πόθο γιά τήν γυναικεία τήν ωμορφιά, 
κρύβονταν κάπου στές άκροθαλασ- 
σιές, «τές άκρολιμνιές ή οτές άκρο 
ποταμιές γιά ν ’ Αρπάξουν Νεράίδεο 
καί νά τές κάνουν γυναΐκές τους, άλ
λά πολύ σπάνια τό κατώρθοναν αυ
τό, γιατί προφυλάγονταν πολύ οί 
Νεράϊδες, δταν έβγαιναν άπό τά νε
ρά, ποΰ ξεγυμνόνονταν κι άπλοναν 
τά πέπλα τους στά καλάμιατές νύχ
τες, ή τά μεσημέρια καί χόρευα\. 
Κι’ δταν ένας νέος κατώρθονε ν άρ 
πάξη άπό τά καλάμια τό πέπλο κάμ- 
μιδς Νεράιδας, τότε αύτή ή Νεράι
δα, έχανε τήν ιδιότητά της, ώς Νε
ράιδα, έτρεχε άπό κοντά του σκού
ζοντας καί πσρακαλώνταο νά τής 
δώκη πίσω τό πέπλο της κι’ έφτανε 
έτσι ώς τό σπίτ του, κι* αν δέν τής 
τώδινε— δπως καί δέν τής τώδινε 
έμενε έκεΐ καί γένονταν γυναϊκά του,

, καραδοκώντας νά τού τόν κλέψη καί 
νά γυρίση στές Νεράιδες...

*
* *

Τόν καιρό έκεΐνο, πού ύπήρχαν οί

Νεράιδες κι’ οί Ξωτικιές στά νερά 
καί στά λόγγα, δέν είταν άκόμα χτι
σμένα τά Γιάννινά μας αύτοΰ, πού 
βρίσκονται σήμερα. Δέν υπήρχε κα
θόλου πολιτεία μέ τέτοιο δνομα. 'Υ 
πήρχε δμως μιά παλιά πολιτεία, κά* 
τω άπό τό Κάστρο τών Ελλήνω ν 4, 
ποΰ λέγεται'σήμερα Καστρίτσα καί 
τφχε γκρεμίσει ή Μονοβύζα 5 ύστε
ρα άπό πολλά χρφνια. Αύτή ή πολι
τεία λέγονταν Έροιβιά f> . Τήν ώρι· 
ζε ένα πανέμορφο Βασιλόπουλο, μ 
δλον τόν τόπο : βουνά καί κάμπους, 
ποΰ βρίσκονταν ολόγυρα. Αύτό τό 
Βασιλόπουλο, ένώ είχε δλα τά καλά 
του καί τ ’ άγαθά του ώς βασιλειάς, 
στέρνες γεμάτες φλωριά, άμέτρητα 
κοπάδια γιδοπρόβατα, χιλιάδες άλα- 
γοφόραδα; μουλάρια καί βώδια, δέν 
γνώριζε ποτέ καλή μέρα. Τώτρωγε 
μ έ ρ α — νύχτα ή πίκρα τήν καρδιά. Δέν 
γελούσε, δέν τραγουδούσε, δέν χαί
ρονταν τά νειάτά του καί δέν παν
τρεύονταν, γιατί δέν μπορούσε νά 
βρή γυν.αϊ«α τής άρεσιάς του, τήν 
γυναίκα, πώβλεπε κάθε νύχτα στόν 
ύπνο του. Περβάτησε Ανατολές καί 
Δύσες γυρεύοντάς την, άλλά δέν τήν 
άπαντοΰσε πουθενά, πουθενά, δποω 
κι’ άν πήγαινε, δπου κι' άν γύριζε. 
Τοΰ προξένευαν πολλές άρχοντο- 
ποΰλλες καί' βασιλοποΰλλες, ώμορ- 
φες σάν τόν αύγερινό, τόν άπο- 
σπερίτη, σάν τή χρυσαυγή, άλλά 
κ *>μμιά —  κάμμιά δέν ώμοιαζε έ· 
κεινής, πού ονειρεύονταν, καί γι αυ
τό έλυονε'κάθε μέρα, σάν. τήν άναμ- 
μένη τήν λαμπάδα. . ·

'  "Ενας παλιός Ρ>οΰλος τοΰ παλατιοΰ 
τοι, έκατοχρονιάρης, βλέποντας τό 
Βασιλόπουλο νά μαραίνεται μέρα μέ 
τήν ήμέρα,τόν π ό ν ε σ ε ·ή καρδιά του 
καί τόν ρώτησε :

— Βασιλόπουλό μου ! Ό  θεός σώ- 
δωκε δλα τά καλά κι δλα τ άγα
θά : βασίλειο, βιό, φλωριά φορτώμα
τα, ώμορφιά, νειάτα κι’ ό λόγος σου 
δυό δέν γένεται. . . Γιατί δέν γελφς

νεράιδας ^  ^    1_
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και δέν χαίρεσαι, μόν στέκεσαι πάν
τα μελαγχολικός καί μαραίνεσαι ; 
Ιιές μου τόν καϋμό σου, γιατ’ είμαι 
έκατό χρονών γέροντας κι' έχουν ί- 
δεΐ πολλά τά μάτια μου στήν ζωή 
μου, καί ξέρω πολλά πράματα. . . ’Ί 
σως καί μπορέσω καί σοΟ δώκω κάμ- 
μιάν όρμήνεια. . .

Αγαπώ μιά πανέμορφη κοράσι ά, 
πλειό ώμορψη κι άπ’ τόν αυγερινό, 
καί τόν άποσπερίτη,πλειό ώμορφη κι’ 
άπό τήν χρυσαυγή. . . Μιά κορασιά, 
που τήν βλέπω κάθε νύχτα στόν ύπνο 
μου, κι’ έχω γυρίσει δλον τόν Κόσμο, 
Ανατολή καί Δύση, καί δέν μπόρε

σα, ουτε μπορώ νά τήν βρώ !...
Τί τά θέλω, λοιπόν, τά καλά. πώ- 

Χ ω ΐ Τί τήν θέλω τή ζωή, άφοΰ δέν 
μπορώ νά βρώ καί ν ’ άποχτήσω έκεί· 
νη, που κάνει τήν καρδιά μου νά μα- 
τόνη ; Ολος ό Κόσμος είν’ έρημιά 
γιά μένα, χωρίς έκείνη ! Καλύτερα 
νά πεθάνω, μιά γιά πάντα, παρά νά 
πεθαίνω κάθε μέρα καί νά ζώ έτσι, 
ποΟ ζώ, πεθαμένος κι' άθαφτος !

Τότε του άπάντησε ό γέρος:
— Άφ οΰ δέν σοΟ άρέσει κάμμι-ά γυ
ναίκα στόν Κόσμο, τότε νά προσπα- 
δήσης. καί νά μπορέσης νά πάρης 
κάμμιά Νεράιδα γυναϊκά σου. Δύ
σκολο πράγμα αύτό, άλλά δέν υπάρ
χει άλλος τρόπος νά βρής καί νά 
πάρης- τήν γυναίκα, ποΰ είνορεύεσαι. 
Γιά νά τό κατορθώσης αύτό, πρέπει 
νά πας μιά νύχτα, πριν άπό τά με
σάνυχτα, σέ μιάν άκρ^λιμνιά τής 
Λίμνης μας, πριν βγουν οί Νεράιδες 
νά στήσουν τόν χορό τους καί νά 
κρυφτής σ’ έναν καλαμιώνα, ετσι που 
νά μήν μπορή νά a i  ίδή μάτι· καί νά 
περιμένης έκεί ώς που νά βγουν,κα
τά τήν συνήθειά τους άπό τήν Λ ί
μνη, νά ξεγυμνωθούν καί νά ρίξουν 
άπάνω στά καλάμια τά πέπλα ιους. 
Τότε, άμα τές ίδής νά βγαίνουν άι.ό 
τήν λίμνη, νά (5ίχνούν τά πέπλα τους 
άπάνω στά καλάμια καί ν' άρχίζόυν 
νά χορεύουν, καί νά τές άκούση<? 
νά τρτγουδοΰν* νά πεταχτής άπ’τήν 
κρυψώνά σου, σάν γεράκι γλήγορος,

καί ν' άρπάξης ένα πέπλο, δποιο 
κι άν είναι, άπό τ’ απλωμένα στά 
καλάμια καί νά φύγης πρός τό πα
λάτι σου.^Νά φυλαχτης δμως καλά 
νά μή σέ νοιώσουν οί Νεράιδες, δτι 
είσαι κρυμμένος μέ κακόν σκοπό, 
γιατί, άν σέ νοιώσουν, θά σ’ άρπά- 
ξουν αυτές, άντί ν’ άρπάξης έσύ 
μιά τους, καί τότε άλοίμονό σου ! 
Αν κατορθώοης κι’ άρπάξης ένα πέ 

Ττλο τους,τότε έκείνη ποΰ θά τής πά
ρης τό πέπλο της θά τρέξη άπό κοντά 
σου, παρακαλώντας καί κλαίγοντας 
νά τής τό δώκης, άλλ’ έσύ νά μήν 
λυπηθεί άπό τά κλαψίματά της, κι-’ 
ουτε νά δώκης προσοχή στές παρα- 
καλιές της, άλλά άκαρδος καί κου
φός, νά τραβήξης ϊσια στό παλάτι 
σου . . . Φτάνοντας στό παλάτι 7 
νά πετάξης άμέσως τόν πέπλο στή 
φωτιά νά γένη στάχτη . . . Τότε ή 
Νεράιδα έκείνη θά γίνη γυναίκα σου! 
Ακούοντας αύτά τά λόγια τό Βασι

λόπουλο, πήγε τήν ϊδια νύχτα σέ 
μιά ά«·ρολιμνιά, δπως τόν ε ίχε ' δα
σκαλέψει ό γέρος, κρύφτηκε καλά- 
καλά. καί τήν ώρα, που βγήκαν οί 
Νεράιδες άπό τήν λίμνη, σαράντα 
δλες -δλες, κι’ άπλωσαν τά πέπλα 
τους στά καλάμια κι’ άρχισαν· τόν 
χορό καί τά τραγούδια, αύτό πετάχ- 
τηκε, σάν γεράκι, άπό τήν κρυψώνά 
του, ά,ιπαξε ενα πέπλο άτρό τά σα
ράντα, -ποΰ είταν άπλωμένα, καί 
δρόμο, σάν άλάφι, γιά τό παλάτι 
του.

Βλέποντας αύτό ή Νεράιδα, που 
τής είχε άρπαχτη τό πέπλο, έτρεξε, 
σάν τρελλή, άπό κοντά του, παρακα
λώντας καί κλαίγοντας, νά τής τό 
δώκη, άλλά ποΟ τής τώδινε αύτός, 
καί τήν στιγμή, ποΰ μπήκε στήν αύλή 
τ οΟ παλατιού του, αύτός μπροστά 
κι’ ίκείνη πίσω, βρήκε τοι'ς ζυμωτά
δες νά ζυμώνουν ψωμί καίτούς φούρ 
νους άναμμένπυς κι’ έρριξε τό πέ
πλο τής Νεράιδας σ’ Εναν άπό τούς 
άναμμένους φούρνους,κι’εγεινε στά
χτη.

Γότε ή Νεράιδα έπαψε τές παρα
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κάλιες καί τά κλάματα, έπεσε στά 
γόνατά του, κι’ ώμωσε δτι γένον- 
ταν γυναϊκά του. Τό Βασιλόπουλο 
τήν κύτταξε τότε κατάματα τήν Νε
ράιδα στό πρόσωπό της, τήν γνώρ- 
σε δτι είταν έκείνη, πώβλεπε τόσον 
καιρό στά εϊνορά του, καί, μαγεμέ
νος άπό τήν άρρητη ώμορίφιά της,δια 
λάλησε τήν άλλη μέρα σ’ δλο τό Βα 
σίλειό του,, δτι Βρήκε τήν γυναίκα, 
ποΰ γύρευε, κάλεσε στόν γάμο του 
δλην'τήν άοχοντολογιά άντρες, γυ 
ναΐκες καί παιδιά, κι’ έγεινε ό γά- 
μος κι’ χαρά itc j  βάσταξαν βδομά
δες...

Έτσι πλειά ή καϋμένη ή Νεράιδα 
έγεινε βασίλισσα κ ι’ έχασε κάθε έλπί'·' 
δα νά γυρίση στά νερόχτιστα καί 
νεροθεμέλιωτα σπήλιά τής Λίμνης 
καί νά ζήση άθάνατη κι’ άγέραστη 
μέ τές τριάντα έννιά Νεράιδες άδερ- 
φές της.

Γενόμενη βασίλισσα ή Νεράιδα, 
βαφτίστηκε Χοιστιανή ’Ορθόδοξη κι’ 
ώνομάστηκε Γιάννω .8 ’Έτρεξαν 
άπ δλες τές άκρες τοΰ Βασιλείου 
τής Γροιβιάς άντρες καί γυναίκες 
γιά νά θυαμάξουν ιήν ώιορριά τής 
Νεραϊδοβασίλισσας, κι’ δλοι καλοτύ
χιζαν τόν Βασίλεια τόν άντρα της, 
ποΰ κατώρθωσε νά πάρη γυναίκα 
τέτοιαν άσύγκριτη στά κάλλη καί 
στήν ώμορφιά.

Η Νεραϊδοβασίλισσα Γιάννω, εΐ- 
ταν, κατά τό φαινόμενον μόνον, ευ
τυχισμένη κι’ εύχαριατηαένη μέ τήν 
νέαν κατάσταση τής ζωής της. ’Αγα
πούσε. βέβαια τές τιμές καί τές δό
ξες, ποΰχε ώς βασίλισσα, άγαποΟσε 
τόν άντρα της μ' δλην τήν δύναμη 
τής ψυχής της καί τής καρδιάς της, 
άλλά δέν μπορούσε νά λησμονήσω 
τές τριάντα έννιά Νεράιδες άδερφές 
της, πού ξεχωρίστηκε έτσι άξαφνα,

άθέλητα κι’ άνέλπιστσ. Τό κατά
λαβε αύτό ό άντρας της, ό Βασιλείας, 
Υιατί τές ώνειρεύονταν πάντα στόν 
οπνο της κι’ έκλαιγε.

Μ ή ν μ π °Ρ ώ ν τ α ς  ό Βασιλείας vd(

τήν βλέπη νά ύποφέρη καί νά μα- 
ραίνεται, έκραξε τόν έκατόχρονο γέ
ρο δούλο του καί τόν ρώτησε πώς 
θά μπορούσε νά τήν κάνη νά ξεχάση 
τές τριάντα έννιά άδερφές της καί 
νά γιατρευτή ό πόνος, που τής έτρω
γε τήν καρδιά...

’Ακούοντας τό ρώτημα τοΰ Βασί
λειά του, ό γεροδοΰλος τοΰ άπάν
τησε:
— Κάνένα άλλο γιατρικό καί κάνένα 

ν δλλο βοτάνι δέν μπορεί νά γιατρέψη 
τήν Νεραίδοβασίλισσά σου, παρά ό ά- 
μάραντος 9 ,τό βοτάνι τής λησμονιάς, 
πού βρίσκε αι στόν γκρεμό ποΰ κα
τεβαίνει στόν Κάτω—Κόσμο. 10 Ε 
κεί είναι ένας άπέραντος λόγγος ά
πό άμάραντο, καί κάθε ψυχή πεθαμέ
νου, ποΰ κατεβαίνει στόν Κάτω— Κό
σμο, θυμούμενη μέ μεγάλη πίκρα τούς 
δικούς της, ποΰ άφησε στόν ’Απάνω 
Κόσμο, '1 κόβει καί τρώγει άπ’ αύτό 
<αί λησμονούν ή μάννα κι’ ό πατέ
ρας τά παιδιά τους, κι’ ή νειόνυφη 
κι’ ό νειόγαμπρ}ς τ’ άγαπημένο τους 
ταίρι. Ά λ λ ’ -δ ποιος, Βασίλειά μου, 
καταφή ζωντανός στόν Κάτω Κ ό 
σμο, δέν ξαναγυρίζει στόν Άπάνω . 
Μόνον ένας κατέβηκε ζωντανός στόν 
Κάτω -Κόσμο καί μπόρεσε νά ξανα- 
γυρίση στόν ’Απάνω,κι’ αύτός είταν 
ό Μέ>/ας Άλέξαντρος<2, κι’ άπό τό
τε κάνένας άλλ >ς δέν μπόρεσε, ούτε 
θά μπορέση νά τό κάνη...

Αύτό τοΰ είπε ό γερ->-δοΰλος τοΰ 
Βασίλειά* κι' ό Βασιλειάς διαλάλησε 
σ’ δλο τό Βασίλειό του καί σ’ δλα 
τά περίγυρα Βασί/εια:
— "Οποιος μπορέση νά καταιβη τόν 
γκρεμό τοϋ Κάτω— Κόσμου, νά κό
ψη καί νά μοΰ φέρη τό βοτάνι τής 
λησμονιάς, τόν Αμάραντο, θά τοΰ 
δώκω γιά πληρωμή του δλο μου τό 
Βασίλειο . . .

Αλλά κάνένας δέν παρουσιάστηκε 
κι ή Νεραϊδο3ασίλισσα, έι<λαιγε 
καί μοίρονταν κρυφά· άπό τόν άντρα 
της, θυμούμενη τές τριάντα έννίά 
δερφές της. . .
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Μιά μέρα τήν επιασε ό Βασιλείας 
ν’άγναντεύη τήν Λίμνη, νά κλαίγη 
καί νά μοιρολογάη καϊ νά τοέχουν υά 
δάκρυά της, σάν βρύσες, άπάνω στά 
κάτασπρα μάγουλά τ η ς .

— Δέν μ’ άγαπάς, Βασίλισσα γυ- 
ναΐκά μου, τής είπε. Δέν μ’ άγα- 
πάς . . .

— Σ ’ άγαπδ>, άντρα μου Βασίλειά, 
τού άπάντησε έκείνη, σ’ άγαπάω καί 
σέ λατρεύω, άλλά μέ τρώει κΓ ό πό
νος τών τριάντα έννιά άδεοφάδων 
μου, πού τές ξεχωρίστηκα καί τές έ
χασα ετσι άξαφνα κι’ άνεπάντεχα. . .

■ — Ά λ λ ’ άφοΰ κάηκε τό πέπλο σου 
καί δέν μπορείς νά ζήσης πλειό μαζη 
τους, μέσα στά νερά τής Λίμνης, δ- 
πως ζοΰσες £ναν καιρό, γιατί κλαΐς 
στά χαμένα ;

— Αλήθεια λές, άντρα μου Βασί
λειά, θά μπορούσα δμως νά παρηγο- 
ρηθώ λίγο, άν μώχτιζες Ινα  παλάτι 
άπάνω σ’ έκεΐνον τόν μεγάλον βρά
χο, ποΰ βρίσκεται ψηλά άπό τήν Λ ί
μνη κι’ άντίκρυ στό Νησί. ’Έτσι θά 
μπορούσα νά βλέπω κα ιν ’ άκούω τές 
άδερφές μου τά μεσάνυχτα μέ τό 
φεγγάρι, ή μέ τήν άστροφεγγιά καί 
τά μεσημέρια τό καλοκαίρι, κάτω ά
πό τό ήλιοστάλαμμα13.

— Μετά χαράς σου, Βασίλισσα γυ
ναίκα μου ! θά γίνη τό θέλη ιά σου...

Τής άηάντησε ό Βασιλειάς κι’ άμέ- 
σως διαλάλησε σ’ δλα τά μαατροχώ 
ρια" καί μαζεύτηκαν στήν Τροι- 
βιά χίλιοι μαστόροι καί σέ τρία χρό
νια έχτισαν τό Κάστρο τής Νεραϊδο- 
βασίλισσας Γιάννως, πού σώζεται 
ώς τά σήμερα, καί στήν άκρη τού Κά 
στρο!», ψηλά άπό τήν Λίμνη, δπου εί
ναι σήμερα τό Τζιαμί τοΰ Ά σ λ ά ν — 
Πασιά, τής έχτισαν κι’ gva πανώριο 
παλάτι μέ γυάλινον έξώστη, γιά νά 
κάθεται αύτή μέσα, μέ σαράντα δού
λες, ν ’ άγναντεύη τές τριάντα έννιά 
άδερφές της τές ώρες ποΰ βγαίνουν, 
νύχτα ή μέρα, άπό τό νερό . . .

Ά π ό  τ' δνομα λοιιτόν, τής νι;ρα(- 
δοβαοίλισσας Γιάννως, ώνομάστηκε 
τό Κάστρο «Κάστρο τής Νεράιδας»

κι’ ή πολιτεία ποΰ χτίστηκε άργότε- 
ρα, Γιάννινα.

"Οταν τέλειωσε τό χτίσιμο τοΰ Κά 
στρου νίαί τοΰ Παλατιοΰ καί έγκατε- 
στάθηκε έκεΐ μέσα τό βασιλικό άν- 
τρόγυνο, άρχισε νά ζη κάπως ευτυ
χισμένα ή Νεραϊδοβασίλισσα, γιατί 
κάθε νύχτα εβγαινε τά μεσάνυχτα μέ 
τό φεγγάρι, ή μέ.τήν άστροφεγγιά, 
κάθονταν στόν γυάλινον έξώστη, ά
πάνω άπό τόν θεόρατον βρχο, π) 3 
χύνεται μονοκόμματος καί φοβερός 
ώςτήν άκρολιμνιά, κι’ εβλεπε άπ’ £έ- 
κει τές άδερφές της τές ώρες πώβγαι- 
ναν άγτ6 τό νερό, καί τής εβγαινε ό 
πόνος γι’ αύτές καί τήν ζωή, ποΰ εΤ- 
ταν μ ά φορά κι’ αύτή εύτυχισμένη 
Νεράιδα.

*¥■ *
Δέν πέρασαν δμως πο\Λά χρόνι α 

πού ζοΰσε κατ’ αύτόν τόν τρόπο, σάν 
εύτυχισμένη, ή Νί-ράίδοβασίλισσα, 
δτ'αν μιά μέρα μαθεύτηκε, δτι έρχον
ται οί Σκυλοκέφαλοι13 μέ τόν σκυ
λοκέφαλο Βασίλειά τους, ποΰ άρπα
ζαν τό βιό τοΰ Κόσμου, έκαιγαν χω
ριά καί πολιτείες, έτρωγαν άνθρώ- 
πους ζωντανούς, γκρέμιζαν πύργους 
καί κάστρα,ρήμαζαν τόπους καί κα- 
τάστρεφαν μέ φωτιά καί μέ σίδεροδ,τι 
κιΓ άν έβρισκαν μπροστά τους. Τό πέ
ρασμά τους είταν φωτιά, καπνός, 
στάχτη, αίμα καί μοιρολόγι ! ' Οπου 
φύγοι-φύγοι ό κόσμος άιΐό τόν δρό
μο τους. Πήραν δρη καί βουνά 16 
γιά νά γλυτώσουν άπό τόν φοβερόν 
στρατόν τών Σκυλοκέφαλων. Κάμ- 
μιά δύναμη, δέν μπόροΰσε νά τούς 
άντικόψΓ] στό δι:άβα τ·-μς ! Ώ ς  καί 
τα πουλλιά άκόμα καί τ’ αγρίμια ά- 
φιναν τές φωλιές τους καί μονιές 
τους, κι’ εφευγαν γιά νά μή πέσουν 
στά δόντια τους !

Σ ’ αυτό δλο τό διοσημειό 17 τοΰ 
Κόσμου, ό Βασιλείας τής Τροιβιάς, 
δντας ίτολύ γενναίος άνθρωπος, 
ντρέπονταν νά φύγη, δπως έφευγε 
δλος ό Λαός καί θέλησε ν ’ άντιστα- 
9fj μέ τόν στρατό του έναντίον τών
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Σκυλοκεφάλων... Τότε δμως οί στρα
τοί δέν είχαν ντουφέκια, κανόνια 
καί χειροβομβίδες, δπως σήμερα, άλ
λά δοξάρια, κοντάρια, άσιτίδες καί 
σπαθιά, άλλ’ οί Σκυλοκέφαλοι ρίχτη
καν άπάςνω στόν Βασίλειά καί στόν 
στρατό του, σάν φοβΐρή πλημμύρα, 
κι’ οργή θεοΰ καί τού·; έφαγαν δλους 
ζωντανούς! Τριγύρισαν ύστερα τό 
Κάστρο, .ποΰ κάθονταν μέσα ή Νε- 
ραϊδοβασίλισσα, μέ τές σαράντα δού
λες' της, άλλ’ είταν ψηλοί σάν καί 
σήμερα οί τοίχοι του, ή θύρα σιδε
ρένια καί δέν μιτοιού7αν νά μποΰν 
μίσα νά φάνε καί τήν Νεραϊδοβασ'.- 
λισσα μ’ δλες τές δοΰλές της. Μήν 
μιιορώντας, λοιιιόν, νά κάνουν τίπο- 
ιε άλλη. γκρεμοτσακίστηκαν κι’ εφυ

•γαν !

Δέν πέρασε άπό τότε πολύς και
ρός κι' ό κόσμος, πούχε πάρει τά 
δρη καί τά βουνά, άπό τόν φόβο του, 
γιά νά γλυτώση, άρχισε νά κατε- 
βαίνη λίγο,λίγο στά καμένα κι' έοε·_- 
πωμένα σπίτια του. Τότε κ' ή Γιάν- 
νω, ή Νεραϊδοβασίλιασα, μή άκού- 
ονιας βουή πολέμου, πήρε θάρρος 
κι’ άνοιξε πλειά τήν σιδερένια θύρα 
τοΰ Κάστρου γιά νά ρωτήση πού 
βρίσκονταν ό Βασιλείας, ό άντρας

της, καί, μαθόντας τήν κατοστροφή 
του μ’ δλον του'τόν στρατό, ενοιωσε 
τέτοια λύτη <οτήν καρδιά της, ώστε 
άσπρισαν μονομιάς δλα τά μαλλιά 
τοϋ κ ’.φαλιού της καί πέσανε άνά- 
μεσα στές σαράντα δούλες της !

Στήν στιγμή άγρεψε ή Λίμνη, σή
κωσε κύμαια μεγάλα, καί άσπρισε 
άπό τόν άφρό τών κυμάτων, σάν 
νά ειταν χιονισμένη. Τότες άκού· 
σχηκε ενα μεγάλο καί θλιβερό μοιρο 
λόγι, ά α’ άκρη σ’ άκρη τής Λίμνης, 
κι’ ή πεθαμένη Νεραδοϊβασίλισσα ε- 
γινε καπνός καί στάχτη!

Είπε ό κόσμος δτι τήν είχαν άρ- 
πάξει οι τριάντα έννιά άδελφές της 
καί τήν έθαψαν, ποιός ξέρει πού. . .

‘Ύστερα άπό τόν θάνατο τής Νε- 
ραϊδοβασίλισσας, τής Γιάννως, άρχι
σαν οί Έροιβιώτες νά μαζεύωνται 
λίγ >ι-λίγοι, μέσα στό Κάστρο, ποΰ 
ώνομάιπηκε άιτό τότε «Κάστρο τής 
Νεράϊδαο», γιά ναναι άσφαλισμένοι 
άπό άλλες έπιδρομές.^ Έχτισα ν έ
κεΐ πολλά σπίτια καί εφκιασαν άκί- 
ρια Πολιτεία, πού ώνομάστηκε Γιάν
νινα, 18γιά τιμή τής Νερα'ίδοβασίλισ- 
σας τής Γιάννως ! . . .

X. Χ Ρ Η Σ Τ Ο Β Α Σ ΙΛ Η Σ

Ι Ι ΙΜ Ε ΙΩ Σ Ε ΙΣ  Η Θ Ο Γ Ρ Α Φ ΙΚ Ε Σ  Κ Α Ι Γ Λ Ω Σ Σ ΙΚ Ε Σ

1) Νεράιδα - δες : ΓΙ*ρ  ιφθορά τή; άρ 
ίαί '.ς λϊξη; «Νηοηΐ;» =νύμφη - βς τ δ ν  VR- 
Q iv. ψημισμκνβς γιά τήν &yviaxt\ ώμορφι ' 
τσ ις. Ηαοαμένει άκόμά Οιό ο Ε0μ ι τού έλλη- 
V '“.o i Λα -Π, ή φοάση co ιθ L-’Φ Ί «ο ' '< νεράιδα*. 
«Είδα μιά τσιούτρ * (όμορφη, <ταν νεράιδα».

2) Ξώτΐκιά - ές : νύμφη - ες τών 
δ ισώ», δουάδες, φημισμένες κι’ αύιέ; γιά 
1 Πν dtpcotatη ώ οοιριά coo;. ΙΙαραμένει καί 
71 αύιέ; άκ,όμα στο σιόμΊ ιο>> Λ ιο ι μα; ή

, · «*Ωμο(> ρή σ ’V ξωτικιά». ,
3) Ό  πρώτος μαύρος πετεινός : Ό 

έ λνινικό; Λ ιό, Λίσΐϋύει όιι ή. φωνίι^ τοϋ 
i uujou ιειειν.ιύ, καιά ιό πρ.ϊιτο έωΟινο

' Αα . qua ( ’ΐθ(ίκη ιΛλεκτοοψωνια) t lv a i \ό ouv- 
^Ίμα νά φύγουν καί ν·ι έξαφανισίοϋν ι  ά πο- 
νηρά ηνεύματα καί νά ί.ρυ'ροΰν στά καια-

κλείδια τΓις Γής· Πονηρά πνεύματα 'θεωρούν
ται κ ι’ υί Νβραϊδε; κι οι ^ωτικιεζ·

4) Κάστρο τών 'Ελλήνων : Κάστρο,
'λ έξη  βυζανιινολαηνική φρούριο. _ “0 \ε ϊ  

. ί σίοζόμινεε άκρόπολες ΰβωροΰνται απο τον 
51 Ιμειρωτικό Λ  <ό ώς έργα τών ’Αρχαίων Ε λ 
λήνων, uL όποιοι είταν -υπεράνθρωποι. Μπο- 
ι ούσαν νά ση««νοιιν στοΰ; ώμου; τους 
ρ α τ ο υ ς  βράχους καί >ά χτίζουν μέ αυτούς 
n.tttta it at κάσταα, κι’ εΐ^αν τοσο ^μεγάλοι, 

μ<λοΰσαν και κουβέντιαζαν ό ένας απο 
τό έ ’α βουνό χ ι 'ό  άλλος ΰτό^τό^αλλο, κι «- 
jt'iovav Κι' ertiuvav ό ενα.^τά χέρια τοϋ άλ- 
λουνοΰ.

5) Μονοβύζα : Ρι>ναίκα κακοποιό, η ό
ποια πέρασε άπό τήν "Ηπειρο ώ; xuxb Στοι
χειό, κι ’ έ«*νε πολλές «αταατροφβς. bly.e
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μόνον ένα μεγάλο βυζί, σάν βωϊδ ίσκι, ποΰ 
τώρριχνε πισώ.τλατα, 5 t iv  m g itc o v σε. Ρί- 
χνονεαν άπάνω στόν κόσμον, τόν ράνειζε 
με to γάλα τοΰ βυζιού τη; κ ά τόν ερ ίραάκτ- 
νε, ρ ίνειζε καί τά στίτια «αί τά κάσερ·. καί 
τά γκοέμ ζε. Σώζεται άκόμα στήν δοξασίι 
τοϋ Ηπειρωτικού λαοΰ,ότι όλες οι άρχ ιΐες ά 
κροπολε; «ι* όλα τά έ.ειπωιενα βυζαντινά 
φρούρια είναι γκεμισμένα άπότήν Μινοβύζί.

Ε ιΐίϊ ; φρ ιν ιϋ,-ΐε δ π ή Oju\ou^ievii Μονοβύ- 
ζα t t ναι κάτοια γυνα Ικα, Iστοκκό πρόσ-,πο, 
αρχηγό; κακούργων ί τιδ >ομ ·:α>\·, ή όΓτοία εί
χε διαποάξη πολλέ; καειστοοφ^ς σεήν " Η 
πειρο, «αί ϊ ιω; ύ.τό τό τοόσω.τ> cο : Μ ινο-
βύζα;. νά κο'ιφτβ^αι ή κ ικ ο τ ιά  βισίλισσα 
τών Ίλλυοίών Τεύ3α. ή ότοία εΐ/εν εκδρά 
μει καί καταστρέψει όλα τά Ή .τειρω ιικί πα- 
ράλια.

6) Εροίβιά : Παρ x pfr ιρά τοΰ όνόματυ^ 
τής άρχχίας Ηπειρωτικής π ιλιτείας Κύριία’ ' 
η Ευρυοία , τής οποία; ή τοποθκοία πιστεύ 
εται νά είναι κάτω άπό τήν άκρόπυλη τής 
Κασιρίισας, ,πρΛς χήν Λίμνην τη; Λαψίσ ας.

Τ ’ όνομα τϋς Έροιβιας, οο>ζον:uv άλλους, 
πριν πενήντα /ρ< νια, σ' ένα δημοτικό τρα
γούδι, τον όποίηυ ΟυμοΓμ· ι μερικούς στίχου;:

«ΙΙοιός είδι κι ί ίέτ τςόμ^ξε ir,c Έροιβιας
[τόν κόμπο. . .

Έ κ ε ί  σύν πέντε δέν πατούν, συν δέκα δέν 
, , [διαβαίνουν,

ι ιατι φωλ άζουνκ ριά, με πέντε πή/ε;
, [δόντια,

Φειδία μέ σαρ ιντάπηχες ούοες καί δυό
[κεφά'.ια. . .

7) Παλάτι : Λβ;η  βυζανεινολατινική 
=βα.Ηλική καιοικί ι, ηγεμονικό μέγαρο.

8 ) Γ ιά ν ν ω  :Ίω άνν , καί ί)ωπκυ ι>-& Γιαν· 
νοΰλα.

'Υπάρχει σχε ιικ ί πιιράδο ιη, οι ι είεαν εηεϊς 
άδεηφε: β ισιλοποϋ' ες, πού ώ ηζ.ιν τήν " Η 
πειρο. Ή ρ θ ε  και_;ό π )ϋ χώρισαν τό βισί- 
λειό τους σέ τρία : Ή  μεγαλύιεοη λε/ονι«« 
Γιάννω, κι’ εχ:ι ιε ιά Γιάννινα, ή δεύτερη ?έ- 
γοντ.ίν Ά ρ  ι'ιρω κι’ έχτισε τ’ 'Λργυοόκααιρι 
»ι· ή* μικρόεερη *. λιίνη, κι’ a ’jc;] έ.τι ε ιό 

Τεπελένι.

9 ) ’ Αμάραντο ; : Μ ι&ικό β'.ιανο, πού 
λεγ ινιαν και βοτάνι ιής . η Μ >νιτϊ;, ' κ ι '  ό 
ποιος τωτρωγι λ rjaji-> ο,-(Ιε τά παν μ  : μίννα 
πατέρα, γονιιΐ ια, π ι διά, ά^εοφία. ίταν κδι’ 
ανάλογο ι έ τό «ί ω , τής Σιηγ '·*. ΜυΛολο- 
Y ifia i δτΐ 'ό  βοιάνι ■ ·ΰτό φυΐρώ ει καί β,άο
σκετ'/ι ο απάτητους γκρεμούς ιών βιυνών,πο. 
δεν μπορεί ν βνεβ|) κάνένας κιί στόν γκρι 
μο ποΰ κατεβαίνει στόν Κάτω-Κόσμο, χόν "Α* 
ύΐ| τών ’Λ να οιν 't  λ) ή νων. Ό σις ψυχέί, κ* 
τεβαίνο-τας, σιόν Ι.άτιο- Κόσμο, έκοβαν αΰ^ 
ιό ιό βοτάνι, λησμο*ουσ*ν ο, τι αγαπημένα 
πι,’όσω.ια είχαν σιόν’ Ά  τάνω Κόσμο- Σώζεται 
ακόμα οιό σιομα τον Ί1πειρο)νιχ,ΰ AuoO iv.i

πτλιό τρι/ού5ι, άναφϊ^όμενο ιτόν Ά μ ί ΐ ϊ ν  
το, ποΰ λέγ*ι :

» Ποιο; εί^ε τόν ’Αμάραντο οέ τι γκοεμό
[φυτρώνει.

Τόν Tjifiv τ’ ά,κούδια καί ψοφούν, τ’ άλά-ί 
[φια κ ’ ημερεύουν. 

Τόν τρών τά t αΰρα πρόβατα καί λη^μο- 
[νοΰν τ’ Ηιρνιά τόυ; 

Ιό ν  τρών μαννα5ες κι’ άδερφές, τόν τρώ:
[/αί χηρεμένε

Κ ιί  ληαμονοΰνε τά παιδιά καί λησμονούν
[<;’ άδ:ρφια

Καί λητμονοΰν τούς άντρες τοι ς, ιά πο<ο 
[coofetf i v i  ιου; 

”Ας ήξερα κι' έ,ο) ή πικρή χ>’ ή νυφοχη·
. [υεμένο,

Όπώγεινα ‘/ου^εμ«διά τριών μερών νυφοΰ'.
   · , [ ' ■ «
i.r  πJιov γκοεμί να βρίσ/εί»ι σέ ποιον

[γκρεμό φυτρόνει
Is' άναίβω οάν άγριόγιδο- ν’ άπλ»»(* νά

[ ίό κόψ,ιι
Καί νά ιό φάγσ) ή άμοιρη, γ,ά πάντα νά

[ξεχάστβ
Γόν av c ja  μου τόν μ >^φονιόν, ό^οΰ μοΰ 

πήρε ό Χά,»ος ! *
10) Κάτω-Κόσμος : Ά 'ίης , μ ιΰρο καί

σ κκε .νβ ; βρι*<όι?ν.ι oro κέν :ρ ;ν  τής Ρής 
«£Κής Γ  ή; τά καεακ\.εί )ια» δ to J ό>η/)ΰντα 
c l Ψ·>χί;· ιφίνοντα; τό κου^ά^ι ιους ατόν Ά  
πάνιυ Κοσμο.

I I ) ’ Α  ιτάνω ·Κόσμος : ή Γή, κ >Π φοιί
ίίει ό ή'.ι>, κ ιι κ i t  hx )ύϊ οί cjl μ ϊ  ί  % 
ποι.

12) Μ έ γ α ς  ’ Α λ έ ξ α ν τ ρ ο ς  ; ΜυΛολο· 
γιέιαι δτι ό Ίτγ.«ς ΆλεΕανιρος, άφόΰ κυρί» 
ψί όλον τόν Κό »μο τόν Άιάνα), κατεβηκι καί 
κυ,ίεψ-: και τ>ν Itiicaj ΚύτμΟν γιά νά ί 3a 
x ji  νά χτιρετ ,σtl τού; στρατηγού, καί σερα- 
τιώΐί; ι,ου. π ώ ε! <αν σ<οιοθ j  σ τ.ιύ , τολ« ι >υ;
του. (ν ιτίβ ιίν >vc ις ό .in στόν Κ ιτοο . Κόσμο < 
ό Μ 5γας Άλέξα τρο;, κι' Ιίόντα; το μαΰρ ι 
ολ ιιά Μ, γύ jioc πίπίοαίό/ Ά  ιάνω Κόσμο, χ ΐ  
μις J ιήν αράπικη φοράδα του, ποΐχε αφήσει 
ϊκει το πουΧτράκι της, καί τήν Ικαν* ό μη 
τρικός πόθος νά βρή στά σκοτεινά τόν δρόμο- 
καί ν' άναιβή.

13) Ηλίοστάλαμμα : μεσημέρι.
14) Μαστοροχώρια καί κοινότεροι

Μ σ α τ ρ ο χ ώ ρ ια  : χωνιά ποΰ τρέφουν κοί 
βγάζουν μα ιτό^ους— χτίσεες. ‘Υπάρχουν καί 
σήμερα μαστροχώρια στήν Ήπειρο, καί Λρο- 
πάντ.ον σιήν'Επαρχία τής Κόνιτσας, τών όποι
ων ot κ ίτοικοι μειέρχβνται τόν χτίστην.

15) Σκυλοκέφαλοι : άνθρωποι μέ σ*Β· 
λινα κεφάλι.. Σώζεται ζ<·η ρή άκόμα σιήν Ή ·  
π»ιρο ή τρομερή παράδοση τή; Έ ιιδ ρ ο μ ^ ς  
τών ΣχιΑοκε^ράλιον, Οπό τήν ϊρχι /ίχ τ οϋ 3hcu- 
λν-ίέφΛλου Β<ι.λ ·ιά c o u ; . " 0 « ίμ υ /  μικρό

παιδί «αί μα; μολογοϋσαν οί γριές τές νύχ- 
[τες τού χειμώνα διάφορα παραμύβια τών Σκυ· 
[λοκιφάλων, κοιμώαουν κι' (ί)·’ειρευόμουν δλην 
[τήν νύχτα τού; φοβερούς Σκυλοκεφάλους. 
ί 'Οδηγούμενος άπό τόν Προκόπιο, συγγρ»- 
I τρία τοΰ “ Κκτου αιώνα, έτί Ίουστινιανον(ό27- 
I f>65) ό όποιο; έγραψε τό Χρονικόν: «Ίουιτινι- 
: uvoi Κτίσματα» (πίρί τ > 550 μ.Χ. ), οτό ό.τ ·ϊ 
1 ον άναφί^ει τήν καταστροφήν τών δύο πόλε- 
«ν «Τίκμοινας» άνατολικώς τών Ίωαννίνων, 

j  στβν λόφο ιής Γαστρίισας, όπου τραίνονται έ· 
»ιίπια αρχαία; πολιτείας, καίΕύροίας δ ιτικώς, 
κατά ιήν ακρόπολη τή; Καστρίτσα:, άπό τού; 
κατοίκους τών ότοίων συνοικίστηκαν τά Γιάν 

[νινο, (καί δέν άναφερει μέν όν μααιικώς τά 
Γιάννινα; άλλ’ άπό τήν πε ιΐγ,.αφή. ποΰ κάνει, 
«Ιναι «σ φ α λώ ς  τά Γιαν ινα) ταίτ ζω τήν κα 

: τασιροφή υύεών τών δύο πόλεων μέ τήν εί ι·
J  β λή τών ΟατρογότΟων (523 μ. X . ) ΰ,το τήν 
1 ά^χηγία τοϋ Τωτιλο, · ί δ εοΐοι Ό  ιτρογότΒ ιι 
I  κατέατρεψαν στό διάβα τους, άπ’ ακμή ο’ ά- 
Ιχγη,τήν ’’Ηπβ.ρο. Οί ΌσερογότΟο·, λοιπόν, 

κ ιτά τήν εικασίαν μου, είναι οί *Σκυλοκέφα* 
Ιλη·.» τών Ηπειρωτικών παμοδόσεων ή παυα'
[ μυθιών, διότι δέν μποροΰμενά τους ταυτίσου- 
μ« μέ τούς Σίρβιυ , πι*ΰ έπέ',ραμκν σ:ήν Ή 
πειρο μέ ι^ωτιά και σίδερο, ΰτό τή ' Άρχι;γία^ 
τοΟ βκσιλειδ τους Στεοράνου Λουσιάν (1331- 
HS8) διότι ot Σέρβοι eliuv Yvojaroi ώ; έθνος

κι" όχι άγριοι στήν μορφή, καί δεν μπορούσαν 
νά ονομαστούν Σκυλοκέφαλοι.

Τον καιρό μάλιστα ποΰ είαουν μικρός τρα
γουδούσαν στό χωριό μου (Σούλι Χρηστοβασι· 
λη) καί οτά περίχο^ρά *ου πολ?̂ ά τραγούδια, 
ποί δέν οοίζονται οήμερα (Τσερκοβίτ 5α, Κρε - 
τούνισττι, Ράϊτου)·. Θυμοΰμ ι εξί μον3ν στί
χους ένός τραγουδιού ποΰ ελεγε :

» Κάτ» στή .· Άϊ-Παρασκευή μέ τούς πα· 
χυούς τούς ήσκιους

Χορός μεγάλος γίνονταν, μεγάλο πανηγύρι,
Σαράντα Οίτλες ό χορός, σαράνεα και πε

ριττό

Κ ι ’ ή Σερβοπούλλα χόρευ: πρώτη κι άτ’ δ
λες πρώτη·

“A- «tcavs νά χόρευι κοντά στή Σερβοπούλ- 
'  ’ λα,

Νάτιανα τά χεράκι της, τό μοσκομυρισμέ-
[νο. . · »

16) ’Όρη χαί βουνά : ή λέξη ο.·
ροζ ύπά^χει μόνον ο* αύ-ην Χ^ν φράση και 
ot >auia άλλη.

17) Δίασημειό : 6i00'|ui <, κ.ιταοτριι;ή.
18; Γιάννινα : Ίωάννηα.

X. Χ Ρ Η Σ Τ Ο Β Λ Σ ΙΛ Η Σ

ΘΛΙΨΗ
Τήν ήδυπάθεια τρύγησα τοΰ όνείρου 
κι άπόψε πού πνιγμένοι σβηοϋν οί πόθοι, 
στή συντριβή, βουβά, ψυχή μου, όδύρου’ 
σάν κυπαρίσσι έντός μου ή θλίψη'ώρθώθη. . .

Λ Ε Α Ν Τ Ρ Ο Σ  Π — Β Ρ Α Ν Ο Υ Σ Η Σ



ΔΙΑΛΟΓΟΣ
— Θυμάσαι ;

~ Τ ί  ;
Τήν ξωτική.βραδειά, πού μιά γαλήνη 

τριγύρω μας απλώνονταν κ’ ήταν ή νύχτα. μέλι.
^ ®'>'·̂ νεζ : « Ομορφ είναι ή γή· στήν άπεραντοσύνη 
τοΟ σύμπαντος κάτι τρανό κι αύτή νά πλάσει Θέλει ».

Κ είπες : <<Ό κόσμσ σήμερα στό φώς ήτανλουσμένος 
καί τώρα τ άοτρα άπό ψηλά τά όνείρατα σκαρίζουν.
Ετσι ό μεγάλος^ Ερωτας σά γείρει ναρκωμένος, 

μύριες άγάπες τήν ψυχή μέ χάρη νανουρίζοιν ».

Ομως δέν είπες, άμοιρε, σάν ερθουνε τά μίοη, 
σάν πέσουν βαρυχειμωνιές, στή γή καί στήν καρδιά μας, ■ 
ιιοιό καλυβάκι ταπεινό θά μας φιλοξενήσει 
σ δλην αύτή τήν. έρημιά, .πού θάναι σα φωλιά μας.

Δέν είπες γιά τίς όχεντρες, πού ζοΟννά φαρμακώνουν 
καί γιά τά σκυλοβότανα, πού μας χαρίζει ή μοίρα 
Καί νά τά χρόνια τά σκληρά μάς ήρθαν καί μας λυώνουν 
καί μοιάζουν οί άνθρωπο τρελοί μπρός στοΰ χαμοΰ τή θύρα.

Γιά σκέψίυ, πόσο άφρόντιδα τή λιγοστή διαβαίνει 
ζωή της μεσ’ σ’άνθόκηπους σά φτερωτό λουλούδι 
ή πεταλούδα ! 1 ών άνθών ιό μύρο την εύφραίνει 
καί τών καρπών τ’ άέρινο τό φευγαλέο χνούδι.

Ή  άνοιξη τόν υπνο της μυρώνει’ καί τ’ άέρι 
λικνίζει τή γαλήνη της κ ’ ϊσως τά δνείρατά της.
Κάτι σάν πόθος άνοιωθος κρυφό ρίγος τής φέρει, 
τά χρώματα τής ίριδας εχει γιά φόρεμά της.

Οχι, δέν εΐν’ άν6ρώπινοΓ ό βίος της· έκεΐνος 
θησαυριστής τοΟ είναι του, μέ άγάπες καί λαχτάρες 
ζεϊ τή δική του τή ζωή καί νβμοθέτης Λ* ίνως 
ορίζει αϋίός τή μοίρα του μέ χαλασμούς κι άντάρες.

Μιά πεταλούδα τί μπορεί νά νοιώσει άπ' τήν άγάπη · ·.
Από τη δόξα τί μπορεί νά ζήσει μιά στι>μούλα ; 

κα Τ1Ί μ °ϊρα  par, τςΰ πόνου τό δρολάπι
δέ γνώρισε' καί ζεΐ,.θαρρείς, σά μιάς στιγμής δροσούλα.

ΤΙ(̂ νος φώλιασε μ ίο ' σιύίν θ', ητών ιό  στήθη
^ P0C 1’6 'n if QV'fa τούς«πόθους των ν ’ άπλώσουν, 

μετων θεών τη συντροφιά νά ζήσουν άξια πλήθη 
κι οπ νος είναι ή πληρωμή, πού πρέπει νά πληρώσουν.

Τό ξέρουν καί κρυφά, θαρρείς, τό χαίρονται πού ζοΰνε 
• ετσι βτό θρίαμβο κ ’ υστέρα στή θλίψη βουτηγμένοι.
„  Μπορούν τήν έκμηδένιση σά νέκταρ νά τήν π’.οΰνε 

κι άς μοιάζει πάντα ό θάνατος σάν κόλαση άνοιγμένη.

Προ πάντων ξέρουν ν’ ανέβουν ψηλά' πρός τή θυσία 
καί δέχονται μέ άπάθεια τούς·.φθόνους καί τά μίση, 
τήν άποθέωση σκέπτονται καί τήν άνυπαρξία 
σάν καταστάσεις τοΟ είναι τους μές στή διπλή τους φύση.

Στή φύοη πού το? μάει ψυλά στόν ’Όλυμπον’ άνέ3η 
καί μάχεται μέ τά στοιχειά, μέ δράκους καί μέ φίδια 
καί τ’ άτσαλένιο της σπαθί ν ’ άφήσει δέ σκοπίύει 
μηδέ στή >,ώρα τών ψυχών καί στήν Έ δ έμ  την ϊδια.

Κι άπέ στήν άλλη, πού έρχεται καί λέει :« Τ ά  πάντα ξένα !
Μηδέ θεών όράματα, μηδέ δαιμόνων ρίγη, 
δέ ουγκινουν καί δέν κρατούν ύπνωτισμένη έμένα.
’Έξω  άτι’ τούς δρόμους τών παθών ζωή δική μου, λίγη,

I
ζωή μου, σίΤ·μιά σκοτεινή, πού ρεύεις χαμοκέλλα, 
παλάτι έσύ μου γίνεσαι βασιλικό' κ ’ έντός σου 
ή θέλησή μου κυβερνά, θεέ μου, άν κράξεις: «’Έ λ α  !» 
θά σου φωνάξω : « Έ λ α  κ ’ ’F a 0, νά βρεις τόν άνθρωπό σου!»

Τέτοια ζωή, γιά πές μου, ποιός δέ ζήλεψε έδώ πέρα ;
Τέτοιας ζωής ή πληρωμή δέν είναι οί συμφορές μας, 
οί νίκες μας, ό χάρος μας, του σκοτωμού ή φοβέρα 
καί δέ ζυμώνονται γλυκά μέσα σ’ αυτά οί χαρές μας ;

— ’Ώ  πώς ραγίζεται ή καρδιά, πώς καίοντου τά χείλη, 
πώς τό κορμί μου άναρριγεΐ καί πώς πεθαίν ή πλάση. . .
Τί νά τήν κάμω τών ποιητών τή λύρα καί τή σμίλη
τών πλαστουργών ; Έγώ  πονώ καί σβήνω σ άγρια δάση. . ·.

— Μην τρέμεις, τίποτε παντού τό φοβερό δέν είναι.
Γ Ινα ι ή καλύβα άπ’ άνθρωπο φκιαγμένη, ή έρημιά μας 
άνθρώπινη, τό φό?ς γλυκά φωτίζει. Πράος μεϊν^ 
μέσ’ στή γαλήνη τής-νύχτες πού πέφτει όλόγυρά μας.

— Πεθαίνω ! Βάλε Μνα σταυρό στό μνήμα μου καί κάνε 
τήν προσευχή σου στό θεό γιά τήν πικρή ψυχή μου.
Κάτι καμπάνες μακρυά χτυπάνε, πώς χτυπάνε’! . .
Σκιές νεκρών ολόγυρα π ρ ο σ μ έ ν ο υ ν  τή δική μου. . ■

— Μ ’ άψήνεις μόνον στή νυχτιά καί στήν άποστολή μου.

Δ Η Μ . Β . 'Σ ΙΩ Μ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ
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Η Π Ε ΙΡΩ Τ ΙΚ Α  Μ Ν Η Μ Ο Σ Υ Ν Α

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μ. ΣΑΡΡΟ Σ-
•Η ΖΩ Η  Κ Α Ι ΤΟ  Ε Ρ Γ Ο  ΤΟ Υ

Τό Σε ττέμβριο τοΰ 1883 γράφτηκε 
στήΖωσιμαία Σχολή £νας μικρός μαθη 
τής άπό τή Βίτσα του Ζαγορίοι.. Κη
δεμόνας του υπογράφεται στό μαθη
τολόγιο ό Γεώργιος Τσιγαρδς. Τόν 
Ιοώλ:ο τοΰ 1890 άποφοιτοΟσε άπό τή 

Σχολή ό ίδιος ό νέος γεμάτος άπό 
πατριωτικό ένθουσιασμό, γεμάτος ά
πό βνειρα μεγάλα Ό  νέος αύτός 
ήταν ό Δημήτριος Σάρρος.

Είναι ή έποχή ποΰ οί μαθηταί τής 
Ζωσιμαίας Σχολής ζοΟν μέ τή όυνα- 
τή έπίδραση τών στίχων τοΰ Κρυ
στάλλη, ό όποιος έκεΐνα τά χρόνια 
εΤχ* δραπετεύσει άπό τή Ζωσιμαία 
Σχολή καί άπό τά Γιάννινα, υστέρα 
άπό τίς «Σκιές του Αδου», πού εί
χε γράψει μαθητής άκόμη τής Ζωσι- 
μαίας Σχολής. Οπως τόν Κρυστάλ
λη, £τσι και τό Σάρρο τόν έφλόγιζε ' 
ό πόνος τής πατρίδας καί τόν εκαιε 
ό πόνος τοΟ Ηπειρωτικού χωριοΰ. 
Ά λ λ ά  δέν ήταν ό Κρυστάλλης πού 
£δωσβ στό Σάρρο τό πρώτο ποιητικό 
ξεπέταγμα. 'Η  παράδοση τοΟ Βηλα- 
ρά, TrtQ Ψαλίδα, τοΟ Άραβαντινοΰ

(*) Η μελέτη ο ί ή είναι ομιλία πού διαβά- 
«τηχε στό φιλολογικό μνημόσυνο τοΰ Δ. Σάρ· 
I » * ™  f L l e α' ή Ζααί* ή "  ^χολ;) σι ίς 4 Δε 
its|4 ρ ' Δημοσιεύειαι οήμερά σιά « Ή
* « l^ t ix a  Γραμματα», γ,ά έχ.ττλη^ϋεϊ μιά 
οφβιλή σιον αληαμόνητ , διανοούμενο χαί Ή-

°  -°· Ε Ι<β. β1“ > ^  ™ τε νά έχύώσω  
αναμνηστικό τεύχος αφ ιερωμένο σ ιό  Σάρρο, 
χαι *ιχα  ζη τι,σ ε ι και π ολλώ ν-φ ίλ «,ν του πού 
τόν εκτιμούσαν τη συνεργα ιία , άλλά 'δυστυχώ - 
γ ια  λογουί οικονομικούς δέν κα τώ ρθω σα  , ά  
ίκτληρακκβ την οφειλή μου. -A o O ja  μοδ εΐ- 
χαν σ « ι λ « ι  ο Κ αθηγη τής τοϋ Π ανεπ ιστημίου 
και Ακαδημαϊκός I . Σω τηρ ιάδης, ΛΟύ τόν 8Ι 
Xfc μαθητή σ ιη  Ζαίσιμαία 2χολή, ό πολύς Έ λ ι-

ήταν άναυλη άκόμη τήν έποχή έκείνη 
στήν πόλη αύτή καί φλόγιζε τίς ψυ
χές τών μαθητών τής Ζωοιμαίσς Σχο 
λής.

"Οπως ό Κρυστάλλης, ετσι καί ό 
Σάρρος, μαθητής άκόμη τής Σχολής 
αύτής δημοσίευσε σέ δημοτική γλώσ
σα στά 1891 τά «Πρώια του Τραγού
δια». 1 Στά τραγούδια αύτά τά παι · 
δικά καί άφελή ζωγραφίζεται όλοκά 
θαρα όλόκληρος ό κατοπινός ό Σάρ
ρος, ό Ήπειρολάτρης, ό έλληνολά- 
τΡΤ|ζ>  ̂ πατριδολάτρης, ό φωτισμένος 
Ηπείρώτης δάσκαλος. Στόν πρόλο

γο τών παιδικών έκείνων τράγου- 
διών του τάχει μέ τούς δασκάλους 
του, κ είχε τότε δασκάλους σοφούς, 
τό Σαγκριώτη, στόν όποιον άφιερώνει 
καί Μνα ποίημα, τόν Πανταζίδη, τό 
Σωτηριάδη, τόν Καλούδη. *0 Βηλα- 
ράς δμως τόν εΤχε ποτίσει μέ τή 
Γιαννιώτικη σατυρική διάθεση κ ’ έ
τσι γεμάτος παράπονο γράφει :
AotTtbv, χαλο (ΤΛολίΐύ μου, λ ι νούζ χαβηγι^- 

, [τϊ; «β«.
Me Οίυλιχούς »>υ νέμο«ς^, μέ παιΐαγαλιχά 
 _______ [β·υ

σαιος Γιαννίδης, πεθαμένοι χαί οί δυό τώja. 
ο Κωσΐαντινουπολίτης ποιητής Κ. Κωσταντι- 
νιδη; — Ξε ά^ης χαί οί Λ^θηγηταί Ά γγ . Πα- 
ίίικωοτας καί Ά & . Παπαχ ιρίοη;.Στά Ιπόμ#- 
να χβύχη^ θά δημοσιεύσουμε μεριχά άπό τά 
άρθρα αυτά σά μνημόσυνο γιά τά πέντε χρό
νια που πέρασαν άπό τό #άνατο τοΰ άληβμό- 
▼ ητου Σάρρου. Γιά τίς έργασίες xui τίς μβ- 
λβτβς τοϋ» Σάρρου μπορεί νά ίδεϊ κανένας λί- 
πτομερή πίνακα στή νεκρολογία πού δμοσίιυ- 
σα στα .^Ηπειρώτικά Χρονικά>(τ«μ, Ι Γ  [1938J

1) Δημ. βί. Σάρρου, Πρώτα τραγούδια. EC 
Ουμα, πόνου, άρχαϊα, Άθήναι Τύποις Άνα- 
•τασίον Ν. Τρι>») 1891,

Δημήτριος Μ . Σ ά ρ ρ ο : 23

* αφινω- 5/ωρε*£ μ ι χαί νάυϊ,ι σ^ωρεαενο 
χ εγώ χλεο μέ τή Μορσα μου σέ αλλο δρόμο

'μπαίνω.
"Ετσι μπήκε σ' ά\λο δρόμο, στό 

δρόμο τής λογοτεχνίας.
Δέν ήταν δμως μονάχα αύτέςοίαί- 

τίεςπούτραβοΰσαν τόΣάρροσέ κάτι ά 
νώτερο.ΤΗταν καί ή οικογενειακή του 
παράδοση. Οί πρόγονοί του είχαν 
δημιουργήσει Θέση μεγάλη στό έθνος. 
‘Ο Νικόλαος Σάρρος εΤχεν ιδρύσει 
τό 1681 στή Βενετία σπουδαίο’ τυπο
γραφείο, τό όποιο μαζί μέ τά άλλα 
ήπειρωτικά τυπογραφεία τοΰ Θεοδο
σίου καί τοΰ Γλυκή παρεσκεύασαν τή 
Νεοελληνική άναγέννηση. Ό  πάπ- 
πος του Δημήτριος Σάρρος ήταν μα
θητής τοΰ Ψαλίδα καί εδρασε έθνι- 
κώτατα στήν Κωνσταντινούπολη κα
τά τήν Γπανά7ταση. Σ ’£να έγγραφο 
άναφέρεται «δτι άνεφάνη-.άξιος τής 
εύγενείας τών προγόνων του διαπρα 
ξάμενος κοινάς άναθοερχίας καί 
συνεργήσας εϊς τε βιβλίων ώφελιμω- 
μάτων έκδόσεις, καί εις έπιμέλειαν 
τών Μουσών καί εις πολλάς εύεργε- 
σίας τών όμοφύλων του» 2. Ό  ’Ε μ 
μανουήλ Σάρρος είχε λάβει μέρος 
°τά  Ορλωφικά. Οί Χοϊσιοςκαί Κων
σταντίνος Σάρρος ήταν άρχιγραμ- 
ματεΐς τών βιλαετίων Ίωαννίνων 
καί Άδριανουπόλεως άπό τό 1830. 
Ο Γεώργιος Σάρρος ήταν βγκριτος 

νομομαθής καί Πρόξενος τής Ε λ λ ά 
δος, οί δέ Στέφανος καί Γεώργιος 
Σάρρος ίατροί.

Αλ> ά περισσότερο άπ’ δ λ ι  συγ- 
κινοΰσε καί τραβοΰσε τό Δηατ>τριο 
Σάρρο, τό μικρό άπόγονο τής μεγά
λης έκείνης γενεάς, ή άρχαία 'Ε λ 
ληνική Λογοτεχνία Ή  άρχαία δμως 
Ελληνική Λογοτεχνία ή ζωντανή, 

αύτή ττού βγαίνει άπό τούς άρχαίους 
σ*-*ΥΥραψεΐς, γιά δσους ξέοουν τό 
Μυστικό της, σάν τό δροσερό νερό 
από τήν πηγή. "Ετσι ό Σάρρος ίπι- 
δόθηκε μ.έ ζήλο καί έπιμονή σιή με- 
λέτη τών άρχαίων συγγραφέων καί

2) Δι^μ. Μ .2  ί^ρου, Πύίλιιο/ρ ιφιχό; Ιρανος. 
Κίον/Λολις 1911 σ. 99.

μάλιστα τών ποιητών. Τόν συγκι 
νεΐ δμως έπίσης ή άγάπη της πατρί
δας, ό πόνος τοΰ χωριοΰ, έκεΐ 
νος ό πόνος πού έτρωγε καί τόν 
Κρυστάλλ.η.
Βαρέδηχα τήν ςενιτιί μέ τ ί  καμώματά ΐης. 
Η χ  τ-.ί'/ω ττή/ πατρίοα μού, πάνι.) 5τό /ω-

[ πιΑ μ«υ_
Κάλλιο ατο σκιτι τ'^Γίκοζ, cTa ςενα ν.

/ [ιρίντη;
εγοαφε σ’ ενα ποίημά του.

Ω τλισμένος λοιπόν ό Σάρρος μέ 
μιά γερή καί χορτάτη φιλολογική 
μόρφωση βγαλμένη άπό τή μελέτη 
τής άρχαίας λογοτεχνίας μας καί τό 
προσεχτικό κοιταγμα τοΰ δημοτικοΰ 
μας τραγουδιού, πού τό πρωτογνώ- 
Ρίσε στό χωριό του καί στήν ’Ή πει
ρο, τήν πατρίδα τής δημοτικής μας 
ποιήσεως,ξεκίνησε γιά τόν ’ Ηπειρω
τικό μισεμό καί γοάφτηκε φοιτητής 
στό Πανεπιστήμιο τών ’Αθηνών, Φοι
τητής άκόασ ποωτοετής τής φιλολο
γίας στά 1892 δηιαοσίευσε μετάφρα
ση τοΰ ώοαίου ποιήματος τοϋ Μ ου
σαίου «Τά καθ’ Ή ρώ  καί Λέαν
δρον».3 Οί στίχοι της μεταφράσεως 
αύτής τοΰ φοιτητοΰ Σάρρου καί σή
μερα άκόμα στέκουν. ΕΤναι έμπνευ- 
σμένοι άπό τό Ίπειοωτικό δημοτικό 
τραγούδι,πού τόσο βαθειά εΤχε μελε
τήσει, είχε άγαπήσει καί εΤχε νοιώ
σει ό Σάρρος :
Ηταν σιμα 7τη θχλα-τ^χ ο·>ο ^ώ·ε; ςαηχου-

σμ,ενίς.
η V o jO j; ίΧ'. ή Σ ί)ι- ίς , ή μιχ στήν αλλ η

. 'Χ'>τίχρυ.
Ό  Ε ?ω ; t b io ’ tp : του τό τέντωτε χαί ρι/ν*ι 
άπονα ζόλι χα· ττις o-ji, χ ’ έλάδωσε ~λί-

βίντη
χχ·. χνρισιXV ά τ ΐρ Ίιν η .'Λ ία ν ίρ ο  λέν ix u v o v  
χ· Ή ρ ώ  τή νιά τήν 0μ 0ί» η . 3τήν Ά ί υ δ .

( χαΟόνταν
ο νιο; <ti σ :ή  Ση;τό< ή <όρη . . .

• Εκείνο δμως πού κάνει έντόπωση

ii) Μ ϊ-ισαιου το Γ  >Ίμ(ΐατιχοΰ, Τ ά χ  *δ* 'Η _  
ρώ κ ιί ΛέανΛρι,ν. ΙΙαραφρασ^έντα εϊς δημοτι 
κ ·ύ; στίχου; x «ί έ/ rjj x u i' ημάς δη μ ώ ΐ*1 
κυιή-ιιι άνευ>)ΐσ·(ό,ΐίνα,ΰ.τό Δημητρίου Μ. ίά ρ  
ρου, Φ ι ιτ η τ ι ϊ  τή; φ.λ-)λ )y ia ;.’£v Ά Ο ήνα ις . 
Έ χ  τοΟ tu [ογραψίίου τ ή ς ‘ Εστίας 1SJ2 .



στή  μετάφραση αύτή τοΰ Σάορου εί
ναι ή προσπάθεια ποΰ καταβάλλει 
στόν πρόλογο, νά βρει στοιχεία του 
μύθου αΰ coO στήν/ Ηπειρωτική ποίη
ση, πράγμα πού κανένας άλλος δ ϊν 
είχε καν διανοηθεΐ τήν έποχη έκείνη. 
Καί είναι πολύ πειστικά τά στοιχεία- 
πού μάς φέρνει έκεΐ, γιά νά μάς δεί
ξει πώς μακρυνός άντίλαλος τοΰ μύ
θου αύτοΰ σώζεται στά ’Ηπειρωτικά 
δημοτικά τραγούδια καί μάλιστα στό 
άκόλουθο τραγούδι πού καί σήμερά 
άκόμη τραγουδιέται στήν "Ηι,ειρσ:
' Λ yxjxscrx  τρ ?Τ ς  9χ λ χ  τ α ι : π ί ρ γ ο ;  0 ; ; χ ΐ λ ι  ο  χ ί  -

H H B S I  [νος
χττχν ο  '<ο : υ \ χ χ Ο ί τ χ ι  ·/. χ·. τ χ  ®λ:υ : ι χ  i z u . % -

. ‘ . *. · 
Λ ρ χ χ Ο ι χ ζ ΐ .  ; χ : α χ Ο ΐ λ ζ · :  e v u x  χ .ιχ /.') > υ λ ΐ ς  κ χ -

ν ι .
τ ι ;  -nuvrs o x / i i  στο  λχ·.»χ>. τ : ;  * τ : ι ) i ; 2 : 0

ί / .s p t  — / ^ I t x  !> κ χ ι  x x X o / . x i V . —  
κχ*. IXε τ ο /  ή λ ι ο  · χ χ λ ω ν ΐ .  α έ  η Α ι ο  α χ λ  ο -

—  Γ ί  1 £ ο γ X ή Λ ι ·: ν  11 ν χ ο γ ώ .  γ ι  χ λ χ (χψ s ν.- χ 

ν χ  λ χ χ { ί α >  — Λ ί λ 'λ έ ς  /. ι ? 5»έ; /»χ j> j j  . __
Κ σ ύ  κ ι ’ χν  λχ<χ ψ· ι ς . ή  ι ·: ιχ v j . ;χ ι :  χί  / ;  ι ;  γχ

, . / ο ρ τ χ ρ ι χ
χ  ε γ ώ  χ ι  χ ν  λχ|χψα>, η  λ ·: j x i j .  i l -l z x i j o

[  π χ  ν λ η χ χ ρ ι χ .

Καμμιά βέβαια άμφιβολία δέ μέ-* 
νει, πώς κάποια έπιβίωση του μύθου 
έκείνου κρύβεται μέσα στό ώρα to 
αύτό ήπειρωτικό τραγούδι.

’Ανήγγειλε τότε καί τήν έκδοση 
μεταφράσεως σέ στίχους καί τής 
Ίλιάδος τοΰ Όμήρου, άλλά άγνωστο 
γιατί δέν τήν πραγματοποίησε. "Αν 
τήν πραγματοποιούσε, χωρίς άμφι 
βολία, θά.μας άφινε κοντά στόν Πο· 
λυλα καί τόν Πάλλη ε /gc στολίδι τής 
Νεοελληνικής μας λογοτεχνίας.

Αφού έτε’λείωσε τό Πανεπιστήμιο 
στά 1897,διωρ!στηκε σχολάρ·<ης στόν 
Πειραιά. 'Ύστερα δμως άπό λίγο 
καιρό, ή Πρυτανείο- το3 Πανεπιστη
μίου τόν έστειλε διευθυντή στό Παγ- 
κύπριό Γυμνάσιο. Ά ιτ ’ εδώ άρχίζει 
ή έκααιδευτκή καί εθνική δράρη τοΰ 
Σάρρου. Διευθύνει μέ πολλή επιτυχία 
τό Παγκύιτριο καί κατορθώνει νά_τό 
προαγάγει σέ γυμνάσιο άνεγνωρι-

σμένο. Στήν Κύπρο εύρισκόμενος δέν 
άφίνει καί τήν έπιστήμη/Έκεΐ, στή 
Αάρνα <α, δημοσίευσε οτά 1901 τήν 
ώραία του μελέτη γιά τόν Κύπριο 
φιλόσοφο τόν Ζήνωνα τόν Κιτιέα καί 
τή φ.λοσοφία του καί μιά λαογραφι- 
κή μελέτη γιά τούς μήνες τοΰ έλλη- 
νικοΰ λαοΰ.4 ’Από τήν Κύπρί τό 
Υπουργείο τών Εξωτερικών, Εκτι
μώντας τό ζήλο καί τήν αυταπάρνη
ση, μέ τήν όποια έργάσθηκε έκεΐ, 
τόν έφερε στή Μακεδονία καί στή 
Θράκη, δπου έφτά χρόνια ύιτηρέτηοε 
ώς Γυμνασιάο-χης καί Γεν. Επιθεω 
ρητής.σιήν ' Αδριανούπολη χαΐ στάς 
Σέρρας. Έ κ ε ι  τότρ ό Σώορος έδειξε 
δλα τά πνευματικά του χαρίσματα 
καί δλο τόν άδολο πατρ ωτισμό του. 
’Από τό 1904— 1906, υστέρα άπό 
συνεννόηση μέ τά Πατριαρχεία, ήρθε 
στή Θεσσαλονίκη, δπου συνεργάσθη- 
κε μέ άπαράμιλλο ζήλο μαζί μέ τόν 

• Λάμπρο Κορομηλά στά Μακεδονικά. 
Ή  Τουρκική Κυβέρνηση ζήτησε άπό 
τά Πατριαρχεία τή μετάθεσή του 
άπό τή Θεσσαλονίκη γιά τήν πατρι
ωτική του δράση καί ετσι διωρίστηκε 
καθηγητής στή . Μεγάλη τοΰ Γένους 
Σχολή, στό περιφανέστερο εκπαιδευ
τήριο τοΰ υποδούλου έλληνισμοΰ, 
δπου έδίδαξε άπό τό 1909 ώς τό 
1923, δηλαδή δε <ατέσσερα όλόκληοα 
χρόνια.

Στήν Κωνσταντινούπολη ό Σάρρος 
συνεχίζει τήν ώραία καί ένδοξη πα
ράδοση τών αεγάλών Ήπειρω 
τών διδασκάλων, τώ./ Τάγηδων, 
τοΰ Παρανίκα, τ 0 Βωζάνη, τοΰ 
Χασιώτη, τοΰ Παπαρρούση, τοΰ Χα- 
τζήχρίστου καί τοΰ ίατρο^.λοσό|>όυ 
Βααιάδη. ' c κεΐ έλαβε ένεργύ μέρος 
στόν Ελληνικό  Φιλολογικό Έύλλο/ο, 
τήν V  καδηαία έκείνη τοΟ ύποδούλου- 
ΈλληνισμοΟ, ώς μέλος του καί Πρόες 
δρος τοΰ ΦΛολογικοΰ τμήματος, τή 
Συντακ'ΐκής Έπιτρρπής τοΰ Περιο
δικού του καί τής Πεντηκονταετηρί'

4) Λΐ)μοι)ΐεΰοικε a c ) v  έ ρημενίδα « Α λ ή θ ε ι α »  
Λ εμ η :υύ  I ' l i v j j a j i u o  1‘JJ i.
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δος του, καί δημοσίευσε σ’ αύτό 
πολλές μελέτες παλαιογραψικές καί 
λαογραφικές. ’Έγινε κριτής καί είση- 
νητής σέ διαφόρους έπιστημονικούς, 
ττοιητικούς καί έκπαιδευτικούς διαγω
νισμούς κυρίως τοΰ φιλολργικρΰ 
Συλλόγου. Έ γ ιν ε  έπίσης εισηγητής 
στό έκπαιδευτικό-συνέδριο πού έγινε 
στήν Κωνσταντινούπολη στά 1909 
καί πάντα πρωτοοτατοΰσε σέ κάθε 
έπιστημονική, λογοτεχνική καί έκπαι- 
δευτική προσπάθι-ιά κυρίως τοΰ περί
φημου έκείνου Φιλολογικού 'Συλλό
γου, τοΰ όποιου τό τέλος ήταν δυ
στυχώς θλιβερό. Στά 1912 ώργόνωσε 
στήν Κ)πολη τό πρώτο καί μόνο 
Πανδιδασκαλικό Συνέδριο τών Ε λ 
λήνων διδασκάλων τοΰ υποδούλου 
Ελληνισμού. Στά 1910 έπίσης, δταν 
τά Πατριαρχεία συνεκάλεσαν τή Μ ε
γάλη Εθνοσυνέλευση τοΰ ’Αλυτρώ* 
του Έλληνισμοΰ, ό Σάρρό'ς έλαβε 
μέρος ώς άντιπρόοωπος Πελαγωνίας 
καί γιά τήν πατριωτική του στάση, 
πού έδειξε στή Μακεδονία, φυλακί- 
σθηκε. Διετέλεσε μέλος τής Κεντρι
κής Εκπαιδευτικής 'Επιτροπής τών 
Πατριαρχείων, δηλαδή τοΰ Έκπαι- 
δϊυτικοΰ Συμβουλίου τοΰ ύποδούλου 
ΕλληνισμΓ 0 καί αύτός ήταν ό κυ- 

ριώτερος συντάκτης τών έκπα.δευτι- 
κών πρηγραμμ^των χοΰ τότκ Ε λ λ η 
νισμού. Ώ ς Πρόεδρος τής Στοάς 
* Αρμονία» ίδρυσε στήν Κωνσταντι
νούπολη τή μεγάλη νυκτερινή Σχο- 
Μ  της 'Αρμονίας, ή όποια προσέφερε 
μεγάλες ύπηρεσίες στήν Κωνσταντι
νούπολη τότε. Ή  Μικρασιατική θύελ- 

α τόν έφερε «τά 1925 στήν ’Αθήνα.
Υπουργείο τής Παιδείας, γνωρί- 

ζοντας τή δράση το»1, τόν διώρισε 
υμνασιάρχη στήν Κέρκυρα, γιά νά 

συνεΧ'σει έκεΐ τήν ώραία παράδοση 
τών μεγάλων ποοκατόχων του, τοΰ 

Ομανοΰ καί τοΰ Κεψαλληνοΰ. ’Α π ’ 
iqV μ5τετέθη στήν ’Αθήνα καί στά 

26 έγινε Εκπαιδευτικός Σύμβου- 
ος καί άργότερα σύμβουλος στή Ρι- 

ν.αρειο Σχολή.
Λϋτή δμως ή δράση τοΰ ΔημητρΙ-

ου Σάρρου δέν είναι τό κύριο έργ 
του. Τοΰτο είναι τό μεταφραστικό 
Τήν έργασία αύτή τήν εΤχε άρχίσει ό 
Σάρρος άπό μαθητής άκόμα. Μίλησα 
παραπάνω γιά τήν πρώτη του μετα
φραστική προσπάθεια. Στίς μεταφρά
σεις έκεΐνες μάς είχε δώσει άρκετά 
δείγματα τής άρχαιομαθείας του καί 
τής μεταφραστικής του τεχνοτροπί
ας. Ή  τεχνοτροπία του αύτή έχει 
τήν πρωτοτυπία, δτι πάντοτε προ
σπαθεί νά μαντεύει τόν άρχαΐο ποι
ητή καί γυρεύει νά συσχετίσει τόν άρ
χαΐο στίχο μέ τό στίχο τοΰ δημοτι
κού τραγουδιού, τόν άρχαΐο μΰθο 
μέ τό δημοτικό παραμύθι καί τή νεο
ελληνική παράδοση Ό  Λάρρος θέ
λησε νά μάς δείξει έμπράκτως δτι τό 
δημοτικό τραγούδι δέν έχει μονάχα 
λεξιλογική σχέση μέ τή>/ άρχαία Ε λ 
ληνική τραγωδία, άλλά καί σχέση 
μορφο>ογική, σχέση ιδεολογική, σχέ- 
^η έθνική. Ή  γνώση τής έλληνικής 
λαογραφίας έπιβοηθεΐ πολύ τό έργο 
του καί έτσι πολλές φορές δέν μπο
ρούμε νά ξεχωρίσουμε στίχους τών 
μεταφράσεων τοΰ Σάρρου άπό στί
χους δημοτικών τραγουδιών. Μέσα 
του ζεΐ ολοζώντανο τό δημοτικό τρα
γούδι καί άθελα τοΰ έρχεται στό 
νοΰ, δταν μεταφράζει. Ή  φράση του 
είναι άπαλή καί άβίαστη, ό ρυθμός 
ήρεμος καί μελωδικός, τό δφος ζων
τανό καί άπροσποίητό.

Δυστυχώς τό διδακτικό του έργο 
δέν τοΰ έπέτρεψε νά άφιερωθεΐ άπο- 
κλειστικά στή μεταφραστική αύτή λο
γοτεχνία. Παρ’ δλες αύτές τις άσχο- 
λίες, έργάζεται καί γιά τή λαογρα
φία. Σέ έποχή πού ή -άπασχό- 
ληση έξω άπό τά Αρχαία κείμενα έ- 
θεωρεΐτο άργόσχολη ματαιοπονία, 
ό Σάρρος άκολουθώντας τό παρά
δειγμα τοΰ μεγάλου Ήπειρώτου ι
στορικού καί πρώτου έλληνος λαο· 
γράφοω, τοΰ Παναγιώτου Άραβαντι- 
νοΰ, άσχολεΐται μέ τήν Ήπειρωτική. 
λαογραφία καί ή συλλογή του «Ή ιτει 
ρωσικά ποικίλα»,πού σΰνέλεξε φοιτη 
τής άκόμα, βραβεύτηκε στά 1893. Ή



λαογραφική τουμελέτη γιά τήν ’Ηπει
ρωτική παράδοση τοΰ Ζαφείρη 5 , δ
που βρίσκει λείψανα τοΰ άρχαίου μύ
θου τοΰ Λίνου καί τοϋ ’Αδώνιδος 
στήν ’Ήπειρο, είναι σπουδαία λαο
γραφική συμβολή Ή  λαογραφική του 
μελέτη γιά τούς μήνες του 'Ελληνι
κού λαοϋ δείχνει πόσο ό Σάρρος εί
χε μελετήσει τήν έλληνική λαογρα
φία. Οί παρατηρήσεις του στό Η π ε ι
ρωτικό Γλωσσάριο τοΟ Άραβαντι- 
νοϋ δείχνουν πόσο βαρειά είχε μελε
τήσει τή γλώσσα καί τά ήθη τής Ή  

'πείρου. Τίς συνθηματικές μας γλώσ
σες πρώτος ό Σάρρος έπρόσεξε κογ 
έμελέτησε. Δυστυχώς έμεινε ά ν έκδ > -  
το τό Ηπειρωτικό του Λεξικό καί τά 
Ηπειρωτικά του τραγούδια.

Ά λ λ ά  δέν εΤυοα μονάχα ς[ λαο 
γραφικές έργασίες πού τιμούν τόν 
άλησμόνητον έκεϊνον Ήπειρώΐη λό
γιο. Γηρίζοντας τόν ύπόδουλο έλλη- 
νισμό ώς έκπαιδευιικός άνέγοαψε μέ 
ζηλευτή έπιμέλεια σημειώσεις καί. 6, 
τι αλλο σχετικό βρήκε.Καρπός τής έρ 
γασίας του αυτής είναι μελέτες πού 
δημοσίευσε στά «Ηπειρωτικά Χρονι-ν 
κά» γιά τά θέσμια του ΖαγοοΙου, τό 
Διονύσιο τό Σκυλόσοφο, καθώς καί 
σειρά άπό ένθυμήσειςάξιοπρόσεχτες. 
Παρόμοιες έργασίες δημοσευττε καί 
στί> περιοδικότοΟ Φιλολογικού Συλ 
λόγου τής Κωνσταντινουπόλεως καί 
στήν ’Επετηρίδα τήςΈταιρείας τών 
Βυζαντινών Σπουδών.

Εκείνο δμως, πού θά κρατήσει 
αίωνία τή μνήμη του Σάρρου, είναι 
ή τεραστία προσπάθεια π ,̂ύ κατέβα
λε, νά ' μεταφράσει τούς μεγάλους 
τραγικούς τής άρχαιότητος, τόν Σ ο 
φοκλή καί τόν Ευριπίδη. Μέ τήν έρ- 
γασία του ς<ύτή ό ά^ησμόνητος έ- 
κεΐνος Ηπειρώιης λόγιος προσέφερε 
μ'.ά έθνική ύιτη .εαία άνεκτίμητη. ’Έ  
δωσε .σέ μιά γλν,ώσσα* άπλή καί ζων
τανή, άπαλλαγμένη άπό. τις λογοτε-

·>) Π βλ.. Λ. Μ. 5  \jo  ιυ: V-ίψ ινα  τή ; λ - 
τρεία; ψ ΰ  Λ ίν ο υ 'κ.ιί Ά^ώ νιδος έν Ή  ίείρψ 
(Δ -λτίο/Ίστορ. κ ά ’FA ioXoy. Ετα ιρεία ς  t f ic  
Ελλά δος τ. Α ' Ά θ ^ να ι L8J7).

χ.νικες ακρότητες καί έξεζητημένες 
φράοεις τήν άρχαία έλληνική τραγω
δία στόν■ έλληνικό λαό. Μεγολωμέ- 

■ νος μέ τό δημοτικό τραγούδι, ζυμω
μένος μέ τή δημοτική παράδοση, φω
τισμένος άπό τήν άρχαιομάθειά του, 
άρχισε τό μεγάλο αύτό έργο στά 
1920 στήν Κωνσταντινούπολη, δτου 
μετέφρασε έ|>τά δράματα τοΰ Ευρι
πίδη. Τήν εργασία δμως αύτή κυρίως 
προσπάθησε νά φέρει σέ πέρας σ^ήν 
’Αθήνα. Κ ’ ετοι πεθαίνοντας μας ά- 
φίνει δημοσιευμένες ένδεκα μετα- 
φράσειςτ τΟΕύρι πίδη<αίπέν ι ετοΟΣοφο 
κλή. ΤοΟ Σοφοκλή μάς άφισε έτοιμη 
γιά έκδοση τήν «Ήλέκτρα» καί ήμι- 
τελή τό «Φιλοκτήτη».

Δυστυχώς ή μοίρα δέν άφισε τόν 
άοίδιμο Σάρρο νά δώσει στήν Ε λ λ ά 
δα ολοκληρωμένο τό εργο του καί 
νά μας χαρίσει τίς μεταφράσεις ό 
λων τών δραμάτων τών άρχαίων 
τραγικών μας, δπως έχάρισεν ό Ρω- 
μανιόλι στούς ’Ιταλούς. Κάποτε στό 
γραφείο του,πού μοΟ έδειχνε τίς ω
ραίες μεταφράσεις ’τοΰ Ρωμαν'.όλι, 
μου είπε : «"Ένα τέτοια εογο θέλω
νά άρίσω κ’ έγώ». Δυστυχώς μάς 
τό άφίνει μισοτελειωμένο '

Μερικοί κατηγορούν τίς μεταφρά
σεις τού Σάρρου, δτι δέν άντέχουν 
σέ μιά αυστηρή κριτική. ’Ίσως νά ε·: 
χουν ψΞγάδ'σ, άλλά δέν μπορεί κα
νένας νά άμφισβητήσει δτι είναι μιά' 
προσπάθεια, ή όπ^ία πιστεύω άκρά- 
δαντα δτι θά μείνει.

'Ο  Ι.Μ . ΠανΟγιωτόπυυλος 6 , ένας 
άπό τους καλυτέρους μας κριτικούς, 
έγραψε : « Ό  Σάρρος είναι ό φιλό
λογος, ό προικισμένος μέ τή στιχουρ· 
γική ικανότητα τήν πρόθυμη νά έξυ-: 
πηρετήσει τήν πολυμάθειά του». Ό  
ίδιος παρακάτω, παρ’ δλη τήν πολε
μική πού κάνει στό έργο του, Χέγει 
πώς «υπάρχουν στοΰ Σάρρου τίς με
ταφράσεις κομμάτια, πού διατηρούν

6) 1. Μ Π ιναγιωτοΛοόλου : Μ, Σάρροι)
Ευριπίδη; (ιό,to; I I [), έφ. «Π^ωΐ,ι» 23 Ιοΐ/·1 
λίου 1938 σελ. 2.

όλόδροση τή ζωντάνια καί τή χά )η  
τοΰ ποιητικού λόγου τοΰ Ευριπίδη... 
καί φανερώνουν συχνά δ χ ι  πιά άπλή 
οαχουργική ευχέρεια,' μά τήν αληθι
νή μαστοριά στήν κατασκευή τής 
φράσης καί στό γερό χτίσιμο τής 
νοηματικής άλληλουχίας».

Ο Μ. Ρόδας,  ̂ άξιοπρόσεχτο- 
κι αύτός κριτικός, κρίνοντα. τό έργβ 
τοΰ Σάρρου, γράφει στό « ’Ελεύθερο 
Βήμα» : « Ό  Σάρρος ήταν φυσιο
γνωμία άδρή, μέ βαθύτατα καί τε
τράγωνα ηθικά θεμέλια, έπέρασε ά- 
νάμεσα άπό τή νεοελληνική ζωή, α
δίστακτος μπροστά στούς έθνικούς 
κινδύνους, πρωτοπόρος στούς άγώ 
νες, μέ τό κήρυγμα άδιάκοπα τοΰ 
άγαθοΰ, του καλοΰ καί τοΰ έλληνι- 
κοϋ πνεύματος, μέ τή σεμνότητα καί 
τήν άπλότητα άρχαίου φιλοσόφου. 
Γι’ αύτό έλατρεύετο άπό έ κείνους 
πού έγνώρισαν τήν άγνή τρυ ψυχή 
καί τόν άπροσποίητο καί άοαμάνηνο 
χαρακτήρα του».

«Ό  Δημ Σ άροος — /ρά^ει στή νε
κρολογία του στή «Νέα ‘ Εστία» ό 
j/έτρος Χάρης s ήταν πνευματικός 
άνθρωπος πού πίστευε στήν άποστο- 
λιί του. Έργάσθηκε άθόρυβα, σε- 
Μνά, μ’ έπιτυχία στήν έκπαίυευση 

ζήλο μοναδικό στή λογοτεχνία, 
μεγάλη άγάπη καί άδάμαάτη έ 

^μ °νή  κατέγινε στή μετάφραση τοΰ 
οψοκλη καί τοΰ Ευριπίδη. Ή τα ν  

®υτό ό μεγάλος του έρωτας, τά 
ρυμάσια πρότυπα πού ξυπνούσαν 

δυνάμεις του καί τίς έβαζαν σέ 
ακατάπαυστη ένέργεια, ό πνευματι 

ζ κόσμος πού τόν κοατ:ΰσε εύτυ- 
Χ*σμένο/’αιχμάλωτο -.Καί τελειώνο^ 
τ<*ζ λέγει : « Ό  Δημ. Σάρρος ήταν

« Ρόδά : Μία κορυφή τών γραμμάτων,
οελ 2 e° V ϋ 'ι,ια* 8 Νοεμβρίο» 1938,

, J  "  χ “ β Ί : Ληιιήτριο; ΣάοροΓ, περΐΓ>δ. 
tociu» Άί>. 1 Δεκεμβρίου 1938.

άκόμα πνευματικός άνθρωπος μέ 
ήθος. Στάθηκε άξιος άπόγονος τής 
• ιαλαιάς ήπειρωτικής οίκογενείας 
πού > ιχε νά δείξει 'ήρωες, φιλικούς, 
μεγάλη έθνική καί κοινωνική δράση».

Αυτόν τόν ύπέρβχο Ήπειρώτη 
κλαϊμε σήμερα έδώ στή Σχολή αύτή, 
στην δποία πρωτογνωρίστηκε μέ 
τούς άρχαίους "Ελληνες συγγρα
φείς, σιούς .όποιους άφιέρωσε κατό
πιν δλη τή ζωή καί δλο του τ b είναι. 
Κλαϊμε τόν Ήπειρώτη λόγιο, κλαϊμε 
τόν Ήπειρώτη άνθρωπο, κλαϊμε πρό 
παντός τόν Ηπειρώτη Δάσκαλο, πού 
μέ τήν έργατικότητά του,τήν σεμνό- 
τητά του, τήν άγνότητά του, τήν ά- 
γαθότητά του, τόν πατριωτισμό του, 
τόν Ηπειρωτισμό του, μάς άφίνει έ
να κενό δυσαναπλήρωτο. Ή  φιλία 
του, μέ τήν όποια μέ τιμοΰσε θά μοΰ 
μείνει άλησμόνητη. Γ ι ’ αυτό τελειώ
νοντας άθελα τή στιγμή αύτή μοΰ 
έρχονται στή μνήμη μου οί οτίχοι 
τοΰ ωραίου σονέττου πού τοΰ άφΐέ- 
ρωσεό Κωνσταντιν 3υ πολίτης ποιητής 
Κ«νοταντινίδης, 9 ΰστβρα άπό τό 
διάβασμα τών ωραίων του μεταφρά
σεων μέ τήν έπιγραφή :«Χάριν έχω*

Φίλε,, που· αοβυστη ίψοϊνει: ιήν άρχαία λαμ-
πά!5αι

σπιΰ Φ.) βου ιή χπιρά ό^ηγέ καί στό μεθύοι 
τ0,υ « “ «ΧΟ.,, ποχε·ς τη ^υμβλ,η του άναστήσει 
κι άπ ιό όλΰ,ιπιο σου κεφάλι αιή Νέα Έλλά-

[5α
πηδάν ή^οιϊσσες τοαγικές σάν τήν Παλλάδα 
πάνοϊ»λ(-ς στό ρυθμό κπΐ πάγκαλες στή ντύση 
(Μήδειες καί Φαΐδ^ε:, ώ σεΐ; ερωτες καί μί-

- '  Ι σ Ί ,

πού τήν ψυ^ή κάν*Γε οίοτρήλατη .Μαινάδα) 
ιτολλή σου ή χάρη, Φίλε- . .

Χ Ρ ΙΣ Τ Ο Σ  I. Σ Ο Υ Λ Η Σ

9) Κ . Δ. Κωστανανίδη (Ξενάκη): «Πυρσό'
καί Θόρσοι» Ά # . 1938,



ΤΗΣ ΝΥΧΤΑΣ
NSxuv τά ρίγη τής νυχτός νά στά προσφέρω δώρα ! 
Μάταια μας άπασχόλησε του δειλινού τό φως.
Περίλυπος μας εζωσεν ό φόβος καί κουφός
καί πέρα άπλώθη γνώριμη τής κρύας νυχτός ή μπόρα.

Τί ήταν άπόψε ν’ άιτλωθεΐ ό τρόμος τοΰ χειμώνα ;
Μιας προσδοκίας άρνήθηκες τήν έντρομη χαρά.
Είπες : μέ φτάνει μιας ψυχής ή ένθεη προσφορά, 
καί ν ’ άσωτέψω άφησες τά δειλινά τά μόνα.

Πώς άθυμεΐς,ψυχή-άδερφή, στή βουερήν έσπέρα ;
Τό σύννεφο είναι γνώριμο κι ό άγέρας μουσικός.
Πλανήσου άδίσταχτα σ’ αυτήν, ώς νάτανε γλυκός 
κορπός τών Τροπικών, χαμένος στόν άέρα.

Ν ΙΚ Ο Σ  Λ Ε Β Ε Τ Σ Ο Σ

ΑΤΛΑΝΤΙΔΑ
Στής έρημιδς τήν δαση σου ύψωσαν άνάκτορο 
Κ ’ έκεΐ στήν πλήξη σ<Λ) γερνάς στό σώμα αιώνια νέα.
Τίγρεις κ ’ ήμεροι πάνθηρες γροικούν τόν άγριο οου χορό 
Κι άργοπεθαίνεις στή φωτιά τής νειότης σου, Αντινέα.

’Από μισόφωτες γωνιές σ’ άδεια πιά τώρα φυλακή 
Στή μυρωμένη άτμόσφαιρα κόκκαλα φωσφορίζουν 
Καί μέσα στό φωσφορισμό, τή δίψα σου τή Ρακχική 
Τών πεθαμένων έραστών οί ψίθυροι φλογίζουν.

Σά μιάν άμφίβολη σκιά έπέτρωσες μές στούς άχνούς 
’Ασάλευτη. Καί μελετάς τούς τόσους έραστές σου.
Μά οί σκελετοί σέ πρόδωσαν καί στούς σπασμούς σου τούς συχνούς 
Χάδι δέ θάβρεις καί δροσιά καί λύτρωση ποτέ σου.

Στή φρίκη άγριας έρημιάς σου ύψωσαν άνάκτορο 
Κ ’ έκεΐ στήν πλήξη άργογερνάς στό σώμα αιώνια νέα.
Σέ σένα έρχομαι άφταστα,σ' έσέ, Άτλαντίδα, προχωρώ 
Στό πάθος σου ένας σκελετός άκόμη,ω ’Αντινέα.

Μ Α Ρ Κ Ο Σ  Κ Ρ Ο Κ Ο Σ

Δ Η Μ . £ Α Λ Α Μ Α Γ Κ Α

ΠΕΡΙΠΑΤΟΙ ΣΤΑ ΓΙΑΝΝΙΝΑ
Α -  ΤΑ  Γ ΙΑ Ν Ν ΙΝ Α  ΕΔ Ω  Κ Α Ι Σ Α Ρ Α Ν Τ Α  Χ Ρ Ο Ν ΙΑ

Ε ΙΣ Α Γ Ω Γ Η

Σ ’ ένα ήπειρωτικό περιοδικό στέ
κει, φανταζομαι,πολύ καλά, μιά έργα- 
σία— κι άς πρόκειται νά είναι, τό 
πιό πολύ, περιγραφική καί συνθετι
κή— γύρω άπό τό θρΟλο, ιήν Παρά
δοση, τήν Ιστορία, τήν ’Ηθογραφία 
καί τή Λαογραφία τών Γιάννινάν, 
πού θά δίνεται σέ μικρά, αυτοτελή 
δσο μπορεί, κομμάτια, σάν έντυπώ- 
σεις μιας στοργικά περίεργης γιά 
τόν τόπο δπου ζεΐ και φιλομαθής πα
ρέας, πού γιά τό σκοπό αύτό, σερ- 1 
γιανίζει στήν πόλη καί σταματάει, 
πότε δώ καί πότε κεΐ, σ’ ένα δνομα, 
σέ μιά λέξη, σ’ ένα άρχαΐο άπομει- 
νάρι, σέ μιά πινακίδα τοϋ δρόμου, 
σέ κάτι τέλος πάντων παλιό, πού μέ 
ιήν παλιοσύνη του.τραβάει τό μάτι, 
τή σκέψη,τή φαντασία. ,

Ή  στήλη αύτή έχει τήκ πρόθεση 
νά γίνει τό... «βιβλίο πρακτικών >■ αύ- 
'•ής τής παρέας,πού, άν έσεΐς τό έπι- 
τρέπετε, θά τό κρατεί γιά τήν ώρα 
ο ύποφαινόμενος πού είμαι καί λίγο 
Γ ιαννιώτης.*

Πριν δμως άρχίσουμε, καλό νομί
ζω θά ήταν νά μπούμε πρώτα στήν 
παλιότερη τής πόλης μας άτμόσφαι- 
ρα' καί γιά ν ’ άποφύγουμε ιόν κίν
δυνο τής... μεροληψίας θ’ άγγαρέ- 
ι|κ·υμε γιά νά μάς μπάσει στό περι
βάλλον της έναν π. χ. ξένο. Ά ς  
ποΰμε, γιά τήν ώρα,τό Φραντσέσκο 
Γκουιτσιαρντίνι, πού στά 1900 πέρα
σε δλη τήν "Ηπειρο άπό τήν Πρέβε
ζα ϊσαμε τό Σκούταρι, στήν Ά λ β α  
νία πιά. Τις έντυπώσεις άπό τό τα
ξίδι του αύτό τις έγραψε καί τις τύ
πωσε σ’ ένα βιβλίο πού δημοσιεύτη
κε στή Ρώμη σχά 1901** καί πού τό

1940) βςη~|χε 
V' Citp ν ον > (

*ε τότε πάτους ενδιαφέρον, η^ο- 
1 oyoc χνινό'· * *■ Jronptixov» Οι 

ση'ίερίΌΐ,εΙνηι <’ά πτινέ/,ειά τους όπάν<η σέ 
θέματα π ίι Λεν έθίχί>ηκ«ν τότε ή έχεκίατη  
καν ά 'λο ώτιχ.ι. ΙΙρέπει κόντοις νάτονισΟεΐ 
i i i i  ή ατ'.|λη αΰιι'ι ανήκει, ιτρώια-ι·ρα>τα, στά 
« Ί Ι  τ w (οηκά Γράμματα», πνΰμοϋκάνουνιιμή 
φι' ο ;ε (όντας με, ν' έπειτα . . . στι.ν ,-ι.·ρέα 
μα; /αί σ’ δπ >ιυν αλλι>ν θά ήθελε νά πςο* 
αιεΟεϊ Γ  αύτή ('ρ^ότερι.

, (*)2τή ΓιανΊο 'ίίικη εφημερίδα «Κραυγή» 
α^ό τό Μάη Ισαμε τόν Οκτ· Ρρμ 1940, όημο 
σιευόνιανε εξακολουθητικά ά/λι ι «ΙΙερίπα- 
ΐρ>* μου «στά Γιάννινα»,τούς όπιιί υς ό Μνχ 

( it f . «’Ελεύθερον Βήμα», 29 'Ιουλίου

(**__) Fia.'ictscy Gu.eciardini I m p r e s  
s.oni d ’Albanin, Roma. Direzione del 
la Nuova \n rok>g*8, 1901.
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άνεκάλυψα κάποτε στά Έβραίϊκαπα 
λαιοπωλεΐα.

'Ά ς  τόν άκούσουμε λοιπόν να μάς 
περιγράφει «τά Γιάννινα £δώ ,\αί 
σαράντα χρόνια», μεταφράζο-Υ ς ά- 
ποσπασμα άπ’ τό βιβλίο του <_>ύτό.

1 .—
Τά Γιάννινα είναι μιά πολιτεία μέ 

γλώσσα καί θρησκεία Ελληνική ' έ
χουν ίσαμε 20.000 κατοίκους...- "Ολη 
της ή κίνηση συγκεντρώνεται στό 
Παζάρι' οί άλλες συνοικίες είναι βυ
θισμένες στήν ησυχία καί τή σιωπή. 
Γό Παζάρι τών Γιαννίνων δέν είναι 
μέσα σέ στοές, σκεπαστές καί κλει
στές, δπως συμβαίνει σέ πολλές ά- 
νατολίτικες πολιτείες, άλλ£ σέ τρεις 
πλατείς κ ’ ευρύχωρους δρόμους., μέ 
δεξιά κι άρισιερά τους χαμηλές οι
κοδομές, πού φιλοξενούν καταυτή 
ματα μέ μεγάλες κι άνοιχτές προ.- 
βολές, άνάμεσα άπ’ τις όποιες μπο
ρεί κανένας νά Ρλέπει άπό τό δρόμο 
κάθε τί πού γίνεται μέσα στά έργα 
στήρια...

Οί λίγες βιοτεχνίες πού ύπάρχουν 
στόν τόπο, καλτσοιχλεκτική, κεντι 
οτική σέ χρυσάφι καί άσήμι, ραπτι
κή, βιοτεχνίες εί&ών'διατροφής, έξα- 
σκοΰνται στά μαγαζιά αύτά μπρο
στά στά μάτισ τοϋ διαβάτη

Ρδώ κ έκεΐ τό Παζάρι σκιάζεται 
άπό αιωνόβια πλατάνια, πού προ
βάλλουν ή σέ μιά πλατειούλα ή στά 
σταυροδρόμια κι, άλλου άπό κλήμα 
ταριές, πού εκτείνονται σ’ δλο τό 
πλάιος τοΰ δρόμου. Κάτω άπό τόν 
ίσκιο .τών πλαιάνων καί τώι/ κλη
ματαριών βλέπεις καφενεία, πάντοτε 
γεμάτα, άλλα άπό πολϊτε-ς κι άλλα 
άπό άξιωματικούς τής φρουράς καί 
κρατικούς ύπαλλήλους.

Ο δ.οιβατης πού θά σταματήσει σ' 
όποιαδήποτε ,ώρα . της μέραζ σ’ ό 
ποκδήποτε άιΓ αύτά τά καφεν&Ια, 
νά μπορέσει ν ’ άνχικρύστι τ;ς πιό 
ποικίλες μορφές τής άστικής ζωής* 
Τό σύρε κ ’ ελ α’είναι άδιάκοπο. Περ· 
θοϋν συντροφιές άηό άντρες, πού

φορούν άσπρο, ’ίσαμε τό γόνα, που 
“ άμ'.σο, σφιγμένο στό κορμί μέ ά
σπρο μάλλινο γιλέκο καί μέ πλατιά 
μανίκια,/ πανταλόνια άπό λευκό μάλ 
λινό ύφασμα κι άσπρο μάλλινο φέ
σι στό κεφάλι : - είναι οί χωρικοί τών 
τσιφλικ ών. Τούς συνοδεύουν γυ
ναίκες, πού φορούν σκοτεινόχρωμο 
φόρεμα σφιγμένο στή μέση μέ πέ
τσινο λουρί όλοσκέπαστο άπό με
τάλλινες διακοσμήσεις, πού πέφτει 
ϊσα  ̂ ε τό y0va  άφήνοντας νά φαίνε
ται άσπρο πουκάμισο καί μάλλινες 
κάλτσες μέ χοντροφκιασμένα πλου
μίδια.

Περνούνε στρατιώτες μέ άρειμά- 
νιο ϋφος καί μπαλωμένα ροΰχα, ά- 
ξιωματικοί, άλλοι μέ κομψές κι ά
ψογες στολές κι άλλοι μέ μπαλωμέ
νες σάν τών στρατιωτών. Μουσουλ
μάνοι ιερωμένοι μέ μακρυές χρωμα
τιστές ρόμπες καί φέσιτριγυρισμένο 
άπό άσπρο πανί σά σαρίκι, παπά
δες Έλληνες μέ μακρυά μαΟρα φορέ
ματα, άκοπη γενειάδα·, καί μακρυά 
μαλλιά. 'Εβραίοι μέ μακρυές ριγωτές 
ρόμπες διάφορων χρωματισμών.

Καί τό πλήθος αύτό τό διασχίζουν 
κατά διαστήματα γαϊδουράκια φορ 
τωμένα ξύλα, σοκκιά, σκεύη πάντο* 
δαπά, καί βαριά κάρρα γιά έμπο- 
ρεύματα, πού τά σέρνουν βουβάλια 
καί πού έρχονται άπό τήν Πρέβεζα, 
τούς Ά ϊ  Σαράντες ή τά Μπιτόλια' 
κι άπό κάποτε περνούν καί διαβά
τες μέ φορέματα σέ σχέδιο πού ’ίσα
με τώρα δέν' τδχω ιδωμένο : είναι 
οί Μπρουτζόβλαχοι τής Πίνδος'.

Τ ό σύρε κ ’ ελα είναι άδιόκοπο κ’ 
ή μορφή του πάντοτε καινούργια 
καί ποικίλη.

Μέ τήν κίνΓ,ση πού έπικρατεΐ σιό 
Π α ζ ά ρ ι  βρίσκεται σέ άντίθεση ή έ- 
ρημιά τών άλλων τής πόλης τμημά
των. Οί δρόμοι έκεΐ δέν είναι ουτε 
πλατιοί ουτε ’ίσιοι καί τά πλευρά 
τους σχηματίζονται άπό σπίτια,πού 
έχουν, τά περιβσότερα, δυό πατώ
ματα, ή άπό τοίχους, πού περιβάλ
λουν σά μάντρες κήπους καί στό
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βάθος είναι τό σπίτι. "Ολα τά σπί
τια τής πόλης εχ^υν κήπους, μέσα 
στούς Οποίους φυτρώνουν ρωμαλέα 
πλατάνια,άΰλανθοι, συκαμιές, ακα
κίες, πού σκεπάζουν τούς δρόμους 
μέ δροσερή σκιά καί δίνουν στήν πό 
λη, δταν τή βλέπεις άτό άπόσταση, 
τήν οψη μιας οα<4ης άπό πρασινάδα, 
που έδώ κ έκεΐ δεσπόζειαι άπό 
τις- κορυφές τών π̂ ό ψηλών οικοδο
μών. Η σκιά τών δέντρων, τά κα- 
φάσια στά παράθυρα, οί ψηλβί τοΐ 
χοι πού περιβάλλουν τοί'ς κήπους 
καί κρύβουν τις κατοικίες άπό κά^ε 
βέβηλο βλέμμα, οί πόρτες,· οί 
κλειστές καί φρουρούμενες τών κή
πων καί τών σπιτιών, ή σιωπή πού 
διακόπτεται μονάχα άπό τά βήματα 
κάποιου.σπάνιου διαβάτη, ξεχύνουν 
στά γύρω κάποιο α’ίοθημσ πραγμά
των γεμάτων μυστήριο, πού' τό δο
κιμάζουν δλοι δσοι Επισκέπτονται 
γιά πρώτη φορά τήν πολιτεία. Ή  ό
ποια, έκτός άπό τήν κίνηοη τοΰ Πα
ζαριού καί τή σιωπηλή έρημιά τών 
δρόμων της, εχει κ ’ έ'να άλλο yuoa- 
κτηριστικό, πού ό έπισκέπτης άμέσως- 
’:° ^ ν;_Ι1·λαμβάνεται : Τή σφραγίδα πού 
τής άφησε ό Ά λ ή  Πασιάς.

Εδώ, τό κάθε τί μιλεΐ γι’ αυτόν :· 
Τό Κάστρο, πού προβάλλει άπάνου 
στη Λίμνη καί δεσπόζει ταυτόχρονα 
καί.σ’ αύτή καί στήν πολιτεία. Τό 

ησί τών Γιαννίνων' τ’ άπομεινάρια 
τών τάφρων πού περιβάλλουν τήν 
πόλη, τά πλατάνια τοΰ .Μπαχτσέ— 
Κάιο, μάρτυρες τόσων θανατικών 
εκτελέσεων. Γ ι ’ αύτόν έπίσης ι ιλδ.ΰν 
τά λαι'κά τραγούδια, τόσο τά ' ίλ- 
ληνικά δσο καί τ’ ’Αλβανικά, πολλά 
άπ τά όποια έχουν γιά θέμα τους 
τά κατορθώματα τοϋ ’ΑλήΠασιά .

2 . -

Ανεκδιήγητες ήτο ν οί σκληρότητές 
τ°υ· δμως ό σκοπός, πού ’ τόν 6η- 
γούσε, ήταν άξιος καί ύψηλός : ί| συγ 
ΚΡ ότηση ένός έλληνοαλβανικοϋ Κρά- 
τους, ισχυρά συγκεντρωτικού, συγ
κροτημένου άπάνου στήν έκμηδένι-

ση τής δύναμης τών μι έηδων καί 
τής φάρας, αυτόνομου,μέ χαρακτήρα 
δχιέπάναστατικό άπέναντι στό Σουλ 
τάνο, άνεκτικοΰ στό ζήτημα τής
θρησκείας, ισχυρού, δταν θά παρου
σιαζόταν ή άνάγκη, γιά νά επιβά
λει στό έσωτερικό τήν ειρήνη άνά
μεσα στίς εθνικότητες, καί σιό έξω- 
τερικό τό σεβασμό τής άνεξαρτησί- 
ας του.

Μερικοί τόν έσύγκριναν μέ τόν 
Κρόμγουελ, άλλοι" μέ ιό  Λουδοβίκο 
τόνΠο καί τόν Ρισελιέ' καί, χω,ύς 
άμφιβοΜα ,ή  προσπάθειά του νά 
πλήξει τίς τοπικές έξουσίες, πού κομ 
ματιάζουν τή χώρα, καί νά συγκρο 
τήσει μιά κεντρική έξουσία, ποΰ^θά 
ήταν ικανή νά επιβάλει, άπέναντι ό- 
ποιουδήποτε, τό σεβασμό πρός τό 
νόμο, ομοιάζει μέ .τό δικό τους έργο' 
μέ τή διαφορά, πώς έκείνων τό έργο 
έξα* ολουθεΐ νά ύφ(στατα<, άπ’ τό δι
κό του δμως δέ / άπομένει τίπ οτε' κι 
δχι μονάχ’ ούτό, μά ήταν οτή μοί
ρα του νά ποοασταθεΐ κι ό ’ίδιος 
στήν-όλοκληρω ιική καταστροφή του.

ί ιστεύω πώς στέκει πιό καλά, νά 
τόν παραβάλοι με μέ τόν Καίσαρα 
Βοργία, μ·; τόν όποιο είχε κοινό τό 
μεγαλεπήβολο τοΰ σκοπού,τήν σκλη.- 
ρότητα στά μέοα, καί τό άτυχο άπο- 
τέλεσμα τής προσπά&ειάς του.

Όμως, δπως κι άν εχει τό πράγ
μα', είναι άναμφίβολο δτι ό Ά λ ή  Πα- 
σιδς ήταν άνθρ.οπος μέ μεγάλη άξι
α καί μέ δύναμη έπιβολής ισο
δύναμη πρός την άξια του. "Ετσι πού 
έκανε έξαιρετική έντύπωση στούς 
σύγχρονους του.

Κυριάρχησε στήν Αλβα νία , στήν 
’Ήπειρο, στήν Αί-ωΜα. Χάρισε στό 
λαό τό εύεργέτηαα τής τάξης καί 
μιά κάποια ' ίκονομική άνθηση καί 
στά' Γιάννινα τήν δψη μιας πρωτεύ
ουσας καί τά ώφελήμα τα μιας μεγά
λης Αύλής, δπου ήπηρετοΰσαν χω 
ρίς διάκριση -φυλής ή θρησκεία. , ό 
Τοΰρκος, ό Ά λ β α ν ό ι , 'ό  "Ελληνας 
κι δπουάξιοποιούντανε δλες υί ι
κανότητες, χωρίς νά δίνειαι προσοχή
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στήν προέλευσή τους.
’Έφτασε σέ σημείο νά κάνει επι

θυμητή τή φιλία του στό Ναπολέοντα 
τόν Ιο , ό όποιος τοΰ εστει/ ε τό-Στρα
τηγό Βωντονκούρ, καί υσιερα στήν 
’Αγγλία, ή οποία του παραχώρηπε 
τήν Πάργα. Προκάλεσε τό ένδ.αφέ- 
ρον τοϋ Μπά'ίρον, ό όποιος τόν έ- 
πισκέφτηκε στό Παλάτι του στό Τε- 
πελένι καί τοϋ άφιέρωσε άρκετές 
σελίδες στό προσκύνημα τοΰ'Άρολντ.

"Ομως ή ζωή ένός Κράτους, τοΰ 
όποιου οί σχέσεις υποταγής προς τό 
Σουλτάνο δσο πήγαινε έλαττωνότα- 
νε, δέν ήταν δυνατό νά συμβιβάζε
ται μέ τήν πολιτική π~>ύ κυριαρχούσε 
τήν έποχή έκείνη στην Κων)π>λη. 
Στόν πόλεμο άν άμεσα Βεζύρη I ι α - 
νίνων καί Ύψ. Πύλης, πρώτη άνά- 
πτυξη στάθηκε ή πολιορκία τών 
Γιαννίνων* δπου ό Άλή-Πασιάς άν- 
τιστάθηκε στόν Τουρκικό Στρατό 
πολλούς μήνες ’ίσαμε τό Φλεβάρη 
τοΰ 1822. Κανένα μέσο έπίθεσης καί 
άαυνας δέν παραμελήθηκε κ ’ ή έπα- 
νάστασηκ’ ή άναγέννηση τ·ής Ε λ λ ά 
δας βρίσκει σ’ έκεϊνον τόν πόλεμο 
t ή ν πρώτη της ώθηση.

Τό άποτέλεσμα, άπάνω στό όποιο 
είχε μεγάλη έπίόραοη ή δολιότητα 
κ' ή προδοσία, δέ χαμογέλασε στόν 
Ά λ ή . "Εχοντας φτάσει στό τελευ
ταίο δριο τής άμιινάς του σιό Κά 
στρο τής Λ ίμ ν η ς ,  κ ά μ φ θ η κ ε  άπό τ ιγ  
γεμάτες κολακεία έλπίδες συ/χώρε- 
σης πούρχότανε άιτό τό αύτοκρατο- 
ρικό στρατόπεδο, καί μέ τή συνοδεία 
όλίγων πιστών καί τής ωραίας Βα 
σιλικής, τής γλυκιάς γ υ ν α ίκ α ς ,  πού 
τοΰ στάθηκε σύντροφος καί στήν ε υ 
τυχία καί στή δυστυχία, άποούρθηκε 
σιό Νησί τής Λίμνης.

Είναι τό Νησί αύτό άντίκρυ άπό 
τήν πολιτεία, κοντά στήν άΤτέναντι 
άκιή, άπό τήν όπ^ία χωρίζεται, μέ 
πλατιά διώρυγα. Ε ιν ’ δνας λόφος, 
πού πρός τό μέρα; τής πολιτείας 
είναι γυμνός καί άγον ος, μ 'ά π ' τό 
άντίθετο σκεπάζεται μέ' πλούσια 
χλωρίδα. Πρός τό μέρος ούτό, σέ

κάποια καμπή τοΰ λόφου, κάτω χα
μηλά στήν όχθη τής Λίμνης, είν 'ένα 
συνειθ'.σμί;νο κτίριο πού άποτελεΐται. 
άπό μιά ορθογώνια αύλή, δυό άπό 
τά πλευοά τής ότοίας τά κατέχουν 
δυό οικοδομές ένωμένες σέ όρθή γω
νία' μιά άλλη πλευρά του σχηματί
ζεται άπό τοίχο χτισμένο στήν παρυ
φή τοΰ λόφου, πού στό σημείο αύτό 
άνεβαίνει σχεδόν κάθετα' κ ’ ή τέ
ταρτη πλευρά είν’ άνοιχτή.Τήν οίκο 
δομή πού άκουμπάει τά πλευρά της 
στό λόφο, τήν άπαρτίζουν δνα ισό
γειο κι άπ’ άπάνω του ενα πάτωμα 
μέ τ(Λα δωμάτια, πατωμένα καί τα
βανωμένα μέ σανίδίς, κατατρυπημέ 
νεςάπό-αϊτία πού θά δοΰμε πιό 
κάτω. Στά δωμάτια αυτά, μπαίνει 
κανείς άπό ενανξύλινο έξώστη, στόν· 
όποιο βγαίνει άπό μιά λιθαρένια σκά
λα, πού άρχίζει στήν αύλή κι ά- 
κουμπάει στό βράχο τόΰ λόφου. Πίσω 
άπό τίς οικοδομές, στις δχθες τής 
Λίμνης, φυτρώνουν αιωνόβια πλατά 
νια μέ τεράστιους κλάδους πού ά 
πλώνονται άπάνω άπό τό κτίσμα, 
καί μέ τήν πυκνή τους φυλλωσιά τό 
προστατεύουν άπό τίς καυστικές ά- 
κ τ Γ ’ες τ^ΰ ήλιου. Τό κτίριο είν’ έρη· 
uo καί στόν καιρό πού τό γυρίζουμε 
ή σιγή τής έρημιάς κυριαρχεί άπό 
παντοΰ, μέσα στό ήμίφως πού έπι 
βάλλουν τά πανύψηλα δέντρα κι- ό 
λόφος, -"ού υψώνεται κοντινός. Αύτός 
είν’ ό ι^πος,δπου ξετυλίχτηκε ή τρα
γωδία, πού εκλεισε τήν κυριαρχία 
καί τή ζωή τοΰ Ά λ ή  Πασια. Καί νά 
πώς ό Πουκεβίλλ, Πρόξενος τής Γαλ 
λίας στά Γιάννινα, ατό διάστημα 
πού κυβερνο3σε ό Ά λής , διηγείται 

' τήν τραγωδία αύτή :
« ’Ήτανε μεσημέρι κι ό Ά λή ς , πού 

. βρ σκόταν στό Νησί, είχε χάσει κάθε 
άπομεινάρι ςτύταπάτης 'Ο  σφυγμός 
του χ υποΰσε όρμητικός, χωρίς μ ’ 
δλα ταΰτα ιά χαρακτηριστικά τοΰ 
προσώπου του νά ξεσκεπάζουν τήν 
έσωτερική του ταραχή, οΰτε τούς 

,φρικτούς μονόλογους πού περνοΰσαν 
* στά βάθη τής ψυχής του. 'Όσοι τόν
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είδαν τήν έπίσημη αύcή στιγμή, ίσχυ 
ρίζονται δτι κρατοΰσε μιά σπάση γε
μάτη σίγουρη άσφάλεια "Ομως πόσο 
ήταν μακρυά άπ’ τή γαλήνη τής ά 
θωότηιας ! Καμμιά βάρκα δέ βρι
σκότανε στις άποβάθρες τής Λίμνης. 
Οί φρουροί γύρω τριγύρω στόν Ά λ ή , 
έτοιμάζανε τά φυσίγγιά τους μέ τό 
βλέμμα στραμμένο, άκΙν;,το πρός τή 
Λίμνη.' Παρατήρησα δτι, κατά δια 
στήματα, φαινόταν βυθ σμένος σέ 
βαθειά συ\λσή' χασμουριότανε ®υ 
χνά καί συχνά περνηΰσε τά δάχτυ 
λα στά γένια του "Ηπιε πολλές φο 
ρές καφέ καί νερό παγωμένο. ’Έ 
βγαζε συχνά τό ρολόι του, επαιρνε 
τό τ."|λ*σκόπιο καί κοίταζε άλληλο· 
διάδοχα τόν κάμπο, τούς πύργους 
τών Γιαννίνων, τήν Πίνδο καί τά ή 
ρεμα νόρά τής Λίμνης. Οί ώρες τοΰ 
φαινόταν πολύ μακρυές'δέν τολμοΰ - 
σε ν ’ άτενίσει τόν ούρανό. Ούτε μιά 
λέξη γιά τή θεότητα, οΰτε γιά μιάν 
άλλη ζωή δέ βγήκε άπό τό στόμα 
του. Ά π ό  κάποτε βανότανε νά έπι 
θιωρεΐ τ’ άρματά του, καί τά μάτια 
του λάμπανε άπό τή φλόγα μιας 
νιότης καί μιάς άντρειοσύνης' άφηνε 
τήν έντύπωση σά νά έπιθυιιοΰαε νά 
ξεκαθαρίσει πια οριστικά ή τύχη του.

Τό κιόσκι οπ>υ καθότανε σχημά
τιζα τό προαχήν.ο μιάς ξυλένιας οι
κοδομής καί στηριζόταν άπάνω σέ 
στύλους δπως τά ύπαίθρια· έκεΐνα 
θέατρα πού φκτάνουι; μέ τήν εύκαι- 
ρία μιάς δ-,αόσιας γιορτής. Ο! γα- 
ναΐκες μέναν σ’ άλλα άπομακρυσμέ- 
να δια ιερίσματα' δλα τοιγύρω ήταν' 
θλιβερά καί σιωπηλά. Καθώς συνή
θιζε πάντ« του ό Βεζύρης, καθότανε 
άπέναντι άπό τήν πόρτα Γής είσό’ 
δου, γιά νάναι ό ποώτος πού θάβλε- 
πε δσους θά έμφανιζόταν. Είχαν 
Μόλις άντιληφθεΐ μερικά πλοιάρια 
πού προχωρούσαν πρός τό Νησί κ' ή 
ταν ή ώρα πέντε τ’ άπόγευμα δταν 
είδαν νά φτάνουν μέ σκοτεινιασμένο 
Πρόσωπο, ό Χασάν Πασιάς, ό ’Ομέρ 
Βρυώνης, ό Μεχμέτ, σιλιχτάρης τοΰ 
Χουρσίτ, ό Καφταντζής του, πολλοί

άρχηγοί τοΰ στρατοΰ καί πολυά
ριθμη άκολουθία Μέ τήν έμφάνιοτή 
τους σηκώνεται ορμητικά μέ τά χέρια 
στά πιστόλια πουχε στή μέση :— Στα- 
θήτε !... τί μοΰ φέρετε ; φωνάζει στό 
Χασάν μέ. βροντερή φωνή.— Τό θέ
λημα τής Ύψηλότητάς Του' γνωρί
ζετε τά σεβαστά αύτά γράμματα ; 
δείχνοντάς του τήν έπίχρυση λαμπε
ρή επικεφαλίδα πού κοσμοΰσε τό φιρ- 
μάνι — Ναι, καί τά σέβομαι.—Λ ο ι 
πόν, ύποκΰψτε στό μοιραίο, κάντε- 
τούς έξαγνισμούς σας, προσευχηθήτε 
στό θεό καί στόν Προφήτη' τό κέ- 
φάλι σας τό ζητεί... Ό  Άλής , δέν 
ιόν άφησε ν ’άποτελειώσϊΐ : — Τό κε
φάλι μου, άποκρίνεται μανιασμένος, 
δέν παραδίνεται τόσο εύκολα.

Αύτά τά λόγια πού ειπώθηκαν 
γρήγορα, τ’ άκολούθησε μιά πιστο- 
λιά, πού πλήγωσε τό Χασάν στό μη
ρό. γρήγορος σάν τήν άστραπή, ό 
Άλής, σκοτώνει τόν Καφταντζή' κ ’οί 
φρουροί του, πυροβολώντας ταυτό
χρονα,' ρίχνουν κάτου πολλούς τσο- 
χαντάρηδες. Οί όσμανλήδες τρομα
γμένοι έγκαταλείπουν τό περίπτερο. 
Ό  ’ 'λής άντιλαμΒάνεται 8χι τρέχει 
τό αίμά του- εΤχε πληγωθεί στό στή
θος. Μουγκρίζει σάν ταύρος" άπ’ δ- 
λες τίς μεριές, πυροβολούν τό κιόσκι" 
τέσσερα άπό τά παλληκάρια του 
πέφτουν δίπλα του Δέν ξέρει πιά 
πρός ποΰ νά στρέψει τό κεφάλι. Α 
κούει τό βουητό τών έπιτιθέμενων, 
πού τ-ώρά είναι κάτω άπό τά πόδια 
του. ΠυροβολοΟν άπό κάτω άπ’ τό 
δάπεδο δπου πατεΐ" μιά σφαίρα τόν 
βρήκε στά πλευρά, μιά άλλη άπό 
κάτω, τόν βρήκε στήν σπονδυλική 
στήλη. Κλονίζεται, άρπάζεται άπδ 
να παράθυρο, κάθεται πάνου στό 
σοφά.— Τρέχει, φωνάζει σ’ Μναν άπ’ 
τούς τζοχανταρέους του, άϊντε φίλε, 
σφάξε τήν καηιιένη τή Βασιλική, νά 
μή τή λερώσουν τήν άμοιρη, αύτοί 
οί άτιμοι.

Ή  πόρτα άνοίγει" κάθε άντίσταση 
σταμάτησε. Τά παλληκάρια, πού I. 
παυσαίν πιά νά υπερασπίζουν τόν
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τύραννο, πηδάνε άπ' τά παράθυρα. 
Ό  σιλιχτάρης τοΰ Χουρσίτ Πασιά 
μπαίνει, καί μαζί του οί δήμιοι. ’Ο 
Ά λ ή ς  ήταν άκόμα γιομάτος ζωή. 
— “Ας γίνη ή δικαιοσύνη τοΰ θεοΰ — 
λέει ένας κατής. Κ ' οί δήμιοι πιάνον- 
τας, ώς τά λόγια αύυά άκούστηκαν, 
τόν έγκληματία άπό τά γένια, τόν 
σέρνουν κάτου στό περιστύλιο" έκεΐ, 
άφοΰ ακοϋμπησαν τό κεφάλι του σ' 
ένα σκαλοπάτι, ώσπου νά τ’ άπο 
χωρίσουν, τό χτυπάνε πβλλές φοοές 
μ’ ένα μαχαίρι γεμάτο δόντια. ’Έτσι 
τελείωσε, άφοΰ δοκίμασε δλα τά 
στάδια της άγωνίας, ό Άλής.. »

Τό κορμί τ' Ά λ ή  Πασιά χωρίστηκε 
στά δυό' τό κεφάλι, τό στείλανε 
στήν Κωνσταντινούπολη γιά άπό- 
δειξη της άγριας νίκης' τό άλλο κομ 
μάτι, σ’ έναν τάφο, πού καί σήμερα 
άκόμα μπορεί κανείς νά τόν ίδεΐ στό 
Κάστρο τών Γιαννίνων.

3 -

Τό Κάστρο τών Γιαννίνων είναι 
ένα εκτεταμένο κτίσμα, φ<ιασμένο 
καί μεγαλω ιένο στή σηαερινή μορφή 
του άπό τόν Άλή-Π^σια, πού έκεΐ 
μέσατ είχε τήν καθέδρ:χ του, καί τό 
είχε κάνει τό κέντρο τής δύναμής 
του. ΠροβΛλλ ι ,ά/ά ιεσα σιήν πόλη 
καί σιή Λίμνη, στην όποια εισχωρεί 
σά μιά χερσόνησο’ άπό τό μέρος τής 
πόλης περιβάλλεται άπό χαντάκι, δ 
που κυκλοφορούν τά νερά τής Λ ί 
μνης. Μπαίνει κανένας σ’ αύτό, άτό 
μιά ξυλένια γέφυοα καί μιά χαμηλή 
πόρτα, ϋστερ’ .άπ" τήν όποια παρου
σιάζονται μερικοί δρόμοι μέ σ-ητια 
στά πλευρά τους, π· ύ τά κατοικούν 
μουσουλμάνοι. Πιό πέρα, δεξιά κι’ ά- 
ριστεοά, καθώς μπαίνουμε,παρουοιά 
ζονται δυό ύψαιματα, άπάνω στά ό

ποια δεσπόζουν δυό τζαμιά" στό βόί 
ρειο, τό τζαμί τ’ Ά σ λά ν Πασά κα 
ατό μεσημβρινό, τό τζαμί τ’ .Ά λ ή  Πα- 
σιά, μπρ ;στά άπ' τά όποια άπλώ 
νεται ένα πλάτωμα, δπου κάποτε ύ 
ψώνονταν τό παλάτι τοΰ Ά λ ή  κΓ δ’ 
που τώρα στέκουν μερικά νεώτερα 
κησματα, πού είναι καταστήματα 
στρατιωτικών υπηρεσιών. Ανάμεσα 
ά ft ’ τά δυό ύψύματα στέκει ένα με 
μάλο κτίριο, πού χοησιμεύει γιά φυ
λακές.

Κοντά στήν είσοδο τοΰ τζαμιβΰ 
τοΰ μεσημβρινού υψώματος, είναι ό 
τά ]>ος τοΰ Αλή. Μά σέ τί κατάστα
ση ! Οι έπιγραφές έχουν γίνει σχε-_ 
δόν άδιάβαστες, τ!> χώμα τοΰ τ ά 
φου είναι σκεπασμένο άπό σάπια ξε 
ροκλάδια καί βάτους, τό κιγκλίδωιια 
πού τόν περικλείει, σκουριασμένο κ ’ 
έτοιμόρροπο.Στόν 'ίδιο περίβολο βρή
καν διαδο-χικά άνάίταυση οί νεκροί 
άλλων δυό άγν&ίστων προσωπικοτή
των. Ό  Άξιω  ιατικός πού μάς συ>ο 
δεύκ,δυσκολεύεται ΐιολύ ν' άναγνω
ρίσει ποιός άπό τούς τρεις τους 
είναι ό τάφος τοΰ Ά λ ή  Ό  κομμός 
μιάς συκιάς βασανισμένης άπ’ τούς 
άέριδες, μέ τά κλωνάρια της συσ- 
στραμμένα άπό τις θύελλες, σκύβει 
άπάνω στόν τάφο. Είναι τό μόνι 
σηαάδι σεβασμοΰ πού μπορεί νά ση
μειώσει κανείς σ’ αυτόν τόν τόπο. 
Μπροστ.ά ο’ έκεΐνον τόν τάφο, οί 
σκέψεις συνωθοΰνται, ξεχειλίζουν μέ 
αα στό μυχλό" ξαναεμφανίζετατι ή 
μορφή τοΰ φ:;β;ροΰ δυνάστη, τό ϋψος 
τών έπιδιώξεών του, ή άκατανόμα- 
στη ώμότητα, τό μάταιο της προσπά- 
θειάς του, πού τόσο σ<ληοά μαρτυ 
ριέται άπό τήν έγκατάλειψη, στήν 
όποία βρίσκεται ό τάφος του.»

Δ. Σ Α Λ Α Μ Α Γ Κ Λ Σ
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ΕΑΡΙΝΗ ΒΑΚΧΕΙΑ
/

Στής άνοιξης τή θεία γιορτή δέν έπρεπε ν.άρθεΐς 
σέ πλή«ιον όργασμό τής φύσης, πού άλλοτε δέν είδες.
Πώς έλαμπαν τοΰ ήλιου οί άστραφτερές άχτίδες
πάνω στή γή, πού ό άνεμος τής μέθης
σέ ξώφρενους ήδονισμούς παράσερν’ δλα,
άνθρωπους, ζώα καί βλάστηση ! Δέν είταν
τό μυσΓΐκό ν ’ άκούσεις τό τραγούδι
τής άρμονίας, πού συνέπαιρνε καρδιά καί λογισμό μας.
Ίό  πλοΰτος τών ώραίων χρωμάτων, 
τό έξαίσιο κάλλος, τό διάχυτο στήν πλάση 
δέν εϊτ-ανε νά δεις,
τής φύσης τό βαθύ κι άνέκφραστο μυστήριο. . .

Δέν είταν νά μυρίσεις τά λουλούδια
νά ηδονιστείς στή μέθη τών πιό γνήσιων άρωμάτων
είτε νά δεις κοπέλλες πλέκοντας στεφάνια
καί νέους άνθοδέσμες φτιάχνοντας, πού στέλνουν
μέ μύρια καρδιοχτύπια στίς άγαπημένες τους. . .
Κι άκόμα τ’ άλογα βσρβάτ.α στό λιβάδι, 
πλάϊ σέ φοράδες όμορφες καί λιγερές, 
νά χλυμιντράνε" τά δαμάλια 
μουγκρίζοντας, οί τράγοι, τά κριάρια 
άνήσυχα νά περιτρέχουν τό γρασίδι.·; .
Δεν ε ιτανε τ άηδόνια στα κλωνιά τών δέντρωνε ν' άκούσεις 
τ άλλα πουλιά, τραγούδια νά τονίζουν.
κοντά στό νιό, πού σφίγγει μ άγριο πάθοτ τήν άγαπημένη του 
νά δεις τό γέρο, ζαρωμένο, κακομούσουδο, 
πλάϊ στή γρηά του νά ξεσπάει σέ-χαμογέλια . . .
Δέν εϊτανε νά δεις
τής φύσης τό βαθύ κι άνέκφραστο μυστήριο. . .
* · · » · ·  · · · · !  ·
Δέν έπρεπε ν ’ άπλώσεις ττϊν ψυχή σου πάνω άπ’ δλα 
τής φύσης ν ’ άκροαστεΐς τή μυστική φωνή.
Τί δλα θ’ άλλάξουν μέσα σου, δλα, δλα. . .

Α Θ Α Ν Α Σ ΙΟ Σ  Γ ΙΑ Γ Κ Α Σ



ΕΙΡΗΝΗ...
Δ ΙΗ Γ Η Μ Α

Κυριακάτικο θερινό άπόγευμα.
Η γειτονιά είναι έρημη άπό κό 

σμο,πού μέ τίς αισθήσεις του έρεθιομέ 
ν£ζ· ζεχυθηκε στη πολιτεία νά όια- 
σκεδάσει.

Πάνω άπό τούς στενού; δρόμους, 
τά γκρίζα παλαιικά σπίτια, τούς κή
πους μέ τά φλύαρα φυλλώματα, ά- 
ναπαυεται τό γαλήνιο, ρόδινο φώς 
τοΰ ήλιρΟ, πού δύει στήν μακρυνή, 
χιμαιρική άψΐδα τών πυρπολημένων 
συγνέφων. Είναι, σάν δλα νά έγκα- 
ταλείφτηκαν έκεΐ άπό αιώνες καί 
μιά θάλασσα σιωπής νά πέρασε πά
νω άπό τό ν^κρό αύτό τόπο.,.

Ή  άρρωστη έσυρε μέ κόπο τήν ά- 
ναπαυτική πολυθρόνα δίπλα στό 
φαρδύ, όλάνοιχτο παράθυρο καί κά
θισε.

Ο λεπτός λαιμός. έγειρε μέ κου
ρασμένη έγκαρτέρηση καί τά μάτια 
μείναν άκίνηια καί λυπημένα νά 
κοιτάζουν εξω. Τά μάτια είναι σκο
τεινά σάν τά βραδυνά νερά τόν χει
μώνα καί μιά βαθειά μελαγχολία τά 
ισκιώνει, δπως είναι σφιγμένα στούς 
μελανούς τους κρίκουΓ. Μά τό ποό- 
σωπο είναι χλωμό, μιά εύγενική, 
φωτισμένη χλωμάδα κεριού. Καί τό 
ωραίο, πονεμένο τόξο τών χειλιών 
είναι κ γ  αύτό χλωμό. Έ τ σ ι ' δπως 
είναι άκουμπισμένο στό βυσινί βε 
λουδο τής πολυθρόνας, αν καί δέν 
είναι πιά νέο, τό άχνό αύτό πρόσω 
πο, κρατά τίς γραμμές τής Λμορφιας,
που ή άρμονία τους δέν σβύνει 
ποτέ! ' '

_ Ο κήπος μέ τίς άνθισμένες φιλ- 
λυρε^ στέλνει τό βαρύ του άοωμα.
θύς Ουρανος Υινετ«ι σιγά-σιγά βα-

Ή  άρρωστη στενάζει άπαλά. .Καί 
τό λιγνό της χέοι σηκώνεται λίγο 
και ξαναπέφτει άπαυδισμένο στ'ό 
στήριγμα ιής πολυθρόνας.

Αύτή τήν ώρα δέν ύποφέρει πιά μέ 
τόσο σπαραγμό, δπως τή νύχτα. Οΰ- 
τ* σιό κορμί— πού ό πόνος του στα- · 
ματά μέ τήν ένεση— οΰτε στήν καρ
διά, πού γι’ αύτή δέν ύπάρχει φαρ* 
μακο... Μιά πολύ μεγάλη χαλάρωση, 
γλυκειά καί παρηγορητική τών μα
στιγωμένων νεύρων της, μουδιάζει 
τήν άσίγαστη άντίσι'αση τοΟ είναι 
της στό μαρτύριο κ ’ ή γαλήνη τήν 
κατακλύζει σάν ένα ρεΰμα θεραοΰ 
νεροΰ.

Τά βράδυα δμως είναι πολύ π'.κρά 
στήν όδυνηρή τους άπεραντωσύνη... 
Καί τά φοβάται. Κοιμάται καί ξά
φνου, δίχως αίτία— δποβς στρίψτειςτό 
διακόπτη κι’ άνάβει τό φώς— ξυπνά 
στό σκοτάδι, πνιγμένη στόν ιδρώτα, 
μέ τά διεσταλμένα, έτνρομα μάτια, 
στηλωμένα στήν όρρφή τοΰ δωμά 
τιού.

Τότε τά φοβερό μυστήριο τοΰ άνα- 
πόφευκτου θανάτου της, παίρνε'ι δλη 
του τή φριχτή έξουσία στό άδύνατο 
πλάσμα καί τό πιέζει σάν ταφότιε- 
τρα. Μάταια στή σιωπηλή της άγω- 
νία προσπαθεί νά βρει διέξοδο στις 
σκέψεις πού μπορούσαν καί τήν πα 
ρηγοροΰσαν κάποτε. . Ή  τρομερή- 
στιΥΡή. πού θά πάψει πιά νά ύπάρ- 
χει, να άναπνέει, νά βλέπει, συγκι- 
νεΐΐαι, τήν σαρκάζει δείχνοντάς της 
τά σουβλερά της νύχια. Κ ι’ αισθά
νεται άπό τώρα τό άσφυχτικό βάρος 
τοΰ χώματος πού θά τήν σκεπάσει 
γιά πάντα...

Στήν ά ρ χή , ήταν άδύνατο νά βα
στάξει κ* ή κραυγές της πολλές φορές 
δέν πνιγόταν στό στήθος της. Μά υ
στέρα, έμαθε νά κρατιέται μέ τήν 
ψΰχή στό στόμα, ’ίσαμε τό πρωΐ, 
γιατί τότε μέ τό ίλαρό φώς, άποσυ- 
ρόνταν οί μυΰροι βρυκόλακες τοΰ έ- 
φιάλτου της. Μέ τά μάτια καί τ’ αύ 
τιά τεντωμένα, τά δόντια νά δαν-
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κάνουν σφιχτά τ’ άναιμικά χείλη, 
μούσκεμα στόν ιδρώτα, περίμενε νά 
μαντέψει τά πρώτα σημάδια τής μέ
ρας : Κίνηση στό δρόμο, βηξίματα,
βηματισμούς καί τό πρώτο θαμπό 
φώς ν' άναλυέται στούς τοίχους, μέ
σα άπ’ τά βαρειά, βελούδινα παρα
πετάσματα... Τότε κοιμόνταν ξανά, 
ένα βαθύ u r c v j— όμοίωμ χ τοΰ θανά
του— καί ξυπνοΰσε, δταν ή μέρα 
πλημμύριζε μέ τή ζωική, άδιάφορη 
χαρά της τό δωμάτιο τοΰ μαρτυ 
ρίου της. .

★
*

Βλέπει μακρυά τήν άλυσσίδα τών 
βουνών πο·'> μοιάζουν έλβετικά, τή 
λίμνη σιό βάθος πού φρίσσει στή 
βμαδυνή αύρα σάν γυναίκα στό χά
δι τοΰ άντρίκιου χεριοΰ. Τό φώς φθί
νει σιγά-σιγά, σάν ή θερμή, νυχτω
μένη γης νά τ’ άπορροφά.

Τό κουρασμένο μάτι γλυστρά ά
κόμα δεξιά, στό Νοτιά... Έ κ ε ΐ τοΰ 
άρέσει νά μένει ώρες καί ώρες όνει. 
ροπόλο καί μελαγχολικό. Τά δρη έ 
κει χαμηλώνουν πρός τή θάλασσα 
κι’ό κλεισμένος ούρανός έλευθερώνε 
ται, παίρνει τή βαθιά, μυστηριακή 
γοητεία τοΰ άπειρου. Κ Γ  αύτή ή ιδέ
α τής διαφυγής ττρός τή θάλασσατήν 
αιχμαλωτίζει— γιατί πάντα άγαποΰ- 
σε τή θάλασσα τήν άπέραντη καί 
Ανεξιχνίαστη...

. Μακρυά, άπό τό μέρος τής πολι
τείας. πού σβύνει σέ μιά γκρίζα ά- 
χλύ, άκούγεται φευγαλέα ή μελωδία 
ένός βάλς άπί> ένα ράντιο. *0 άγέ- 
ρας τήν φέρνει πότε δυνατά καί πόιε 
σβυσμένα. Ή  άρρωστη δμως ξέρει 
ττολύ καλά τήν παλιά αύτή μελωδία 
πού άκούγει συχνά στά μοναχικά της 
βράδυα καί πού κάποτε χόρεψε στό 
Ρυθμό της.

Κάποτε, ένα βράδυ σέ μιά παρα- 
 ̂ 'λάσσια πολιτεία, πού τά φώτα της 

Τ ^εμοπαίζα κωμικά, παραμορφω- 
Μνα, σάν γιαπωνέζικα φαναράκια, 
°τήν ήσυχη θάλασσα.

Πολλές φορές, μέ μιά πικρή έπιμο-

νή, κάθεται καί σκέφτεται αύτά, τό 
βράδυ έκεΐνο, άλλες παρόμοιες στιγ
μές, άνεξίτηλα χαραγμένες στήν 
καρδιά της. ·

Μά, άν καί υπήρξαν κι άλλα βρά
δυα χοροΰ στή ζωή της, έκεΐνο τό 
βράδυ ήταν κάτι άλλο, μέ τόση μεθυ
στική γοητεία, πού άκόμα τώρα έχει 
τήν γλυκειά της γεύση στή μνήμη 
της. Γιατί δλα άλλάζουν ξαφνικά, 
παίρνουν ένα νόημα άλλο, πιό βαθύ 
κΓ άνεξήγητο, δταν κανείς άγαπά: 
Τά φαντασμαγορικά φώτα, ή μουσι
κή, τό λίκνισμα στήν άλαβάοτρινη 
αϊθουσατοϋχοροΰ,ήσαμπάνια πούήδο 
νίζει τά νεΰρα,ή θερμέςματιΐς, ή έ 
παφή τής σάρκας πού φλογιζόνταν 
άπό τόν πυρετό τής προσμονής, οί 
πόθοι πού σπορτάριζαν καί ξεψυχοΟ- 
σαν άνεκπλήρωτοι.

* *
*

— ’Ήμουν τόσο μόνη μου, σ' δλη 
τή ζωή μου .. Τόσο μόνη po\j... Ψ ι 
θυρίζει σιγά.. ΤΗταν άλήθεια, τόσο 
μόνη σέ τόσο κόσμο, στήν οίκογέ- 
νειά της, στ^ύς συγγενείς της, στούς 
φίλους τη - ’!... 'Έφερνε τήν μεγάλη 
τηςμοναξιά,στό θόρυβο τήςκοσμικής 
ζωής, στά σαλόνια μέ τήν άνόητη 
τερπνή τους φλυαρία, στούς φα\τα 
σμαγορικούς χορούς μέ τήν έκκρηκτ 
κή τους |χαρά, στά κέντρα, στά 
θέατρα καί στούς κινηματογράφους. 
Σιίς  όμιλίες, καί στις πιό διαχυτικές 
μέ τά πιό άγαπημένα τηο δντα, μιά 
φοιχτή δύναμη τήν κράταγε άπομο 
νω μένη 'άπ ’ τόν άλλον, πού ήταν 
σάν πίοω άπό ένα διάφραγμα, ξένος 
στήν ψυχή της, άν καί τόσο άγαπη- 
μένος πολλές φορές... Κ ’ ήταν μιά 
φοβερή κούρασι αύτή ή μεγάλη, ά- 
πέραντη μοναξιά τής καρδιάς της. 
Πάλαιψε πολύ ένάντια στό τέρας 
πού φώλιαζε μέσα της, μά δέν ήξίρε 
ή ίδια, τί έπρεπε νά χτυπήσει.

Γύρω της πλεκόταν ή ζωή μέτίς ά
πειρες μορφές της. Τά κύματά της δ
μως τήν συνεπαίρναν σάν ένα άψυ
χο ξύλο ναυάγιου. Δίχως νά νοιώθει



Κ . Τζάλλα

τίποτε, αινιγματική στήν άόριστη με- 
λαγχο/ία τών θαυμαστών ματιών 
της, σόντριβε σκληρή κι’ αδιάφορη, 
έκεΐνους πού πίστεψαν σ’ αύτή, ΰ- 
ποφέροντας ώς τόσο μά μή μπορών
τας ν ’ άλλάξει.

Καί σιγά-σιγά τή μίσησαν αύτή τή 
γυναίκα μέ τήν θανάσιμη όμορφιά, 
πού έφερνε γύρω της τήν δυστυχία. 
Μίσησαν τή διαβολική γοητεία τών 
ολόμαυρων ματιών της, τό σώμα 
της πού άνθοΰσε σάν ϊνα σαρκοβόρο 
έξωτικό άνθος... Γήν κυνηγούσε ή 
κατάρα, σάν ή σκιΛ της, δλων έκεΐ- 
νών πού πέσαν στά δίχτυα αύτηνής 
τής φαρμακερής άράχνης.

"Υστερα στήν ’ίδια έγινε ένα μαρ
τύριο αύτή ή άχρηστη ομορφιά ιης 
κ οί μέρες πού κυλούσαν άγονες, 
παίρνοντας όμως κάτι— πολύ άνε- 
παίσθητα κι άθόρυβα— άπ’ τή ζωή 
της, τήν τρέλλαιναν.

Μά ήταν δύσκολο ν ’ άλλάξει, ν’ ά- 
παλλαχτεΐ άπό τόν «δαίμονα» τού 
έαυτοΟ της... ΤΗταν νύχτες— ή ·θερ-, 
μές νύχτες τού ’Ιουνίου -  μέ τίς βα
ριές άπόπνοιες τής γης πού ήταν έ
τοιμη στό σώμα καί ιήν ψυχή, νά 
δοθεί στόν άντρα, άπλά κι όλοκλη . 
ρωτικά. Τό καταλάβαινε αύτό τ-ότε, 
σάν κάτι νοητό, σάν τήν έκπλήρωση 
ένός ίεροΰ χρέους, αισθανόταν πώ™ 
ήταν ένοις ώριμος, υπέροχος καρπός 
πού δικαιώνονΐ,ινστήνπροσφορά του.

’Εκείνες τίς βραδυές, έσπαγε ή 
σκληρή, τυραννική μοναξιά τής καρ
διάς της κ ένα θερμό ρεΰμα άγά- 
πης καί τρυφερότητας τήν ένωνε μέ 
τόν κόσμο. Κι ήταν ή καρδιά της κα- 
τακλυσμένή άίΐό μιά ταπεινή κι’ ά- 
πέρανιη ευτυχία.

Μά άλλαζε άιτότομα καί τότε ή 
ίδια τρόμαζε μέ τόν έαυτό της. Ά  
δικα προσπαθούσε νά πνίξει τό «δαί
μονα >- πού φώληαζε μέσα της" αύτός 
θάδειχνε τά δόντια καί θά σπάραζε 
άμείλιχ.τα.

* * *
*

θυμάται άκόμα— σά χτές—*τή σκη
νή : Το βράδυ έκεϊνο, στήν παραθα

λάσσια πολιτεία. Στόν κήπο, δια
κριτικά φωτισμένο μέ γαλάζια φα- 
ναράκισ. Ά π ’ τό ολόφωτο σπίτι έρ- 
χόνταν ή βοή τοΟ χοροϋ, φωνές, 
σιίνομιλίες, κύματα μουσικής. Τή θά
λασσα τήν μάντευε δίπλα της, σκο
τεινή καί μεγάλη, πολύ έντονα, σάν 
κάνι ζωντανό, σάν ένα δν πού σκέ
φτεται κι ένεδρεύει στή νύχτα...

Στ«κόνταν κι οί δυό τους δρθιοι,
Τό γαλάζιο φαναράκι άπό ιτάνου, 

γέμιζε τά μάτια του (τά ήοΜχα, ευ
γενικά του μάτια) μέ άλλοτινές σκιές. 
Κ ’ ήταν δλ’ άλλοτινά έκεϊνο τό βρά 
δυ, σάν οί δυό τους νά είχαν βγει 
άπό τόν κόσμο, πού μίκρυνε ξαφνικά, 
έχασε κάθε άξια.

^Ηταν ενα αίσθημα πολύ άπαλό, 
μιά συγκίνησι κατανυχτική πού τήν 
κυρίευε σάν βρίσκονταν κοντά του. 
Αίσθανόνταν νά γίνεται παιδάκι, 
κάτω άπ τή στοργή του, πού τή 
μάντευε ά/μυπνη. Κ Γ  αισθανόταν 

-μιά λατρεία γιά κάθε. η δικό του, γιά 
τά χέρια του, τά χαραγμένα έντονα 
άπό τίς κόρδες τών νεύρων, τά μά
τια του τ’ άόριστα λυπημένα, τά μαύ
ρα γυαλιστερά του μαλλιά,..

ΚΓ  άπόψε στέκονταν έκεΐ, καί δέν 
μπορούσε νά καταλάβει, τι τήν κρα 
τοΰσε νά τόν άγκαλιάσει, νά τόν γε
μίσει μέ φιλιά, νά τοϋ δοθεί μέ δλη 
της τήν καρδιά.

Μίλησαν γιά ένα σωρό άδιάφορα 
πράγματα καί τό μυστικό λαχτάριζε 
μέσα τους άνεκδήλωτο. "Ολα ήταν 
μιά πρόφαση. 1 ό ένοιωθε άπό τήν ά- 
πελπισια τών ματιών τους, πού ύπέ- 
φεραν σιωπηλά.

Κουνούσε νεκρικά τό λευκό τσαν- 
τάκι ήταν ντυμένη στά άσπρα— 
καί π£ρίμενε'

Μά άργοΟσε...
(Και δέν οκέφτηκε νά τόν λυπηθεί 

στην άγωνία τών δισταγμών του. Ό ' 
«δαίμονας» ξύπνησε άπό τό λήθαργο 
μέσα της...)

Η μουσική έπαψε νά παίζει αύτό 
τό βάλς, μιά λυπημένη μελωδία .Ή
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θάλασσα σκοτείνιασε βαθειά. Κι ό 
ουρανός, πυρπολημένος άπό άπειρα 
άστρα, βάραινε άπό πάνου.

’Εκείνος ξάφνου, είπε νευρικά καί 
άπότομα :

— Ελένη ... "Ας μήν κρατήσει άλ 
λο αύτό... Δέ γελιέμαι. "Α ς  πάψουμε 
νά περιμένουμε καίί νά υποφέρουμε...

Κ υστέρα άπό δισταγμό, μέ τό 
β^αμα του καρφωμένο στά μάτια 
της, είπε σιγά, ίκετευακά, άγωνι- 
ώντας :

— Ελένη... θέλετε νά γίνετε γυ
ναίκα μου ; Σταμάτησε άπότομα,

Τού φάνηκε άλλαγμένη, αινιγμα
τική. ’Έμεινε ακίνητος, φοβισμένος 
νά βλέπκ νά τού φεύγει, νά μακραί
νει, νά γίνεται μιά ξένη. Τόν κοιτού
σε μπροστά της δειλό μέ τά γλυκά 
του μάτια πονεμένα, έτοιμο νά συρ
θεί στά πόδια της. Καί κατάλαβε πό
σο ήταν δικός της, πόσο τόν κρατού
σε στά χέρ α της. Κ ’ ή άγρια χαρά 
τήν κυρίευσε, νά τόν συντρίψει, νά 
τόν ποδοιτοτήσει, νά δείξει τή δύνα
μή της. ^Ηταν μιά δύναμη πού έρχόν- 
ταν άπό βαθειά 'κΓ ομιχλώδη βάθη, 
ήταν ή φριχτή δύναμη τού θηλυκού 
πού σιταραζει-τόν άρσενικό άπό άνε- 
ξήγητη ήδονή.

Τήν κοιτούσε, τρομαγμένος άπό 
τήν φοβερή άλλαγή :

Τά μάτια της—τ ’ άγαπηαένα, πα
θητικά μάτια — σπίθιζαν άπό διαβο
λική κακία, τά πορφυρά χείλη είχαν 
χλωμιάσει καί τρέμαν έλαφρά... ΚΓ 
δλ > τό πρόσω το ήταν άλλο, άγνώρι- 
°το, ήταν ■ μιά μάσκα τρομερή, /μ! - 
σους καί φθόνου !

• Καί τότε ένας ’ίλιγγος τόν κυρίευ
α*, σάν άξαφνα νά βρέθηκε στό χεί
λος μιάς όβύσσου σκοτεινής καί φρι
καλέας, πού τόν μαγνήτιζε καί τόν 
τραβούσε στό βυθό της.

Εκείνη γέλασε πνιχτά. . "Ενα  γέ- 
λοιο διακεκομμένο, πού αύξανε σ. /ά· 
αιΥά, στή δύναμη του μίσου-, ποΰ τό 
διέτρεχε. "Υστερα έγεινε Μνας παρα- 
τεταμένος νευρικός υστερισμός, ά- 
^ροσδιόρισιος καί τρομερός πού πα

ραμόρφωσε τό άγαλμάτινο πρόσωπο 
σέ μιά §ιαβολική γκριμάτσα. Στό φώς 
τού φαναριού τά δόντια λάμψαν ξα
φνικά, μιά σειρά άπό θαυμάσια δόν 
τια σαρκοβόρου, τρομερά στήν χαλα- 
ζινη άσπραδα τους...

— Μα πώς νομίσατε... Πώς νομί 
σατ«... Έγώ ... Εσ ά ς ... Καί παλι τό 
φριχτό κύμα τού γέλοιου.

Γυρνοΰσε τόν κρινένιο λαιμό, τα 
μαλλιά της πέφταν, ένας χλωμός, 
χρυσαφένιος χείμαρος, πίσω. Καί γε
λούσε, γελούμε, γελούσε. , .

Τήν κοίταξε μιά στιγμή μέ δύναμη 
στα μάτια, υστέρα γύρισε τό βλέμμα 
του στή θαλασ^α, σκοτεινό καί άλ- 
λοπαρμένο.

Καί ξαφνικά μέ δύνάμη έλατήριουί 
έστριψε κΓ έφυγε, μέ γοργούς δια
σκελισμούς καί μετά τρέχοντας χα 
θηκε στόν σκοτεινό κήπσ.

* **
’Απόμεινε ώρα έκεΐ...
Σαν ϋστερ’ άπό μιά κρίση, αισθα

νόταν.ήσυχη, π τραδοξα ήσυχη. Μ ό 
νο μια κούραση τή βάρυνε καί κάθι
σε στό ξύλινο παγκακι, στή σκια.

Ή  θαλασσα άρχισε να σαλεύει σι- 
γα-σιγα καί νά ροχθεΐ,δίπλα στό βρα- 
δυνό άγέρα. Ή  μουσική είχε παψει 
πια. τα φώτα άρχισαν να σβύνουν 
ένα-ένα, οί προσκεκλημένοι φεύγαν, 
άκουγε κι’ δλας τούς χαιρετισμούς. . 
Τα φύλλα τάν ηωθε να τρέμουν στήν 
έπαφή τού άνέμου, πού έρχόταν μα
κρυά, άπό τούς άγνωστους ωκεα
νούς.,.

Καί τότε. κατάλαβε, σ ’ δλη τήν έκ
τασή του τό τί ε^χε. κάνει. Γρήγορα 
σηκώθηκε, πέρασε άπό τήν έρημη 
σαλλα, δίχως να χαιρετίσει τούς έκ
πληκτους οικοδεσπότες κ ’ έφυγε. Π έ
ρασε, σχεδόν τρέχοντας, τούς σκο
τεινούς δρόμους,μέ κόπο βαστώντας 
τάδά<ρυα καί φτανοντας στό σπίτι, 
κλείστηκε στό.δωιατιο της. ’’Ηταν 
μια άναγκη να μείνει μάνη...

Κ ’ έμεινε δλη τή νύχτα, πεσμένη 
στό κρεββατι. κλαίγοντας σιγά-σιγά
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μέ λυγμούς, μή τολμώντας νά ζητή 
σει άπό κανένα οΐχτο, άπό τόν έαυ 
τό της, άπό τόν θεό.

"Εμαθε μετά πώς αύτός εφυγε άπό 
τήν πολιτεία έκείνη για παντα.

■> *
• *

Ή  νύχτα πέφτει μαλακή κι άθό· 
ρυβη πάνου άπ’ τή πολιτεία. 'Η  λί 
μνη φρικίασε έλαφρά καί σιώττησε 
σκοτεινή. Κ ’ οί μελαγχολικοΐ λόφοι,· 
δόθηκαν σιγα'-σιγα στό σκοτάδι πού 
πύκνωσε... β

Λεπτά, έαρινα άστρα: άρχισαν νά 
τρεμοπαίζουν ψηλά.

(Μιά ειρήνη πλανιέται παρηγορη-

ι
ακή, κάτω άπ’ τό βαθύ ούρανό κ 
άγγίζει τις καρδιές. Μιά ειρήνη, πού 
ερχεται άιτό πολό μακρυά, πολύ μα
κρυά...).

Ό  καθένας φέρνει τό σπέρμα τής 
δυστυχίας ή τής εύτυχίας του 
μέσα του... Κ ι’ ύστερα τι άξίζουν 
δλ’ αύτά; Τί άξίζουν ;

Τό χέρι ση cώ^ηκε, λεπτό καί ντε 
Αικάτο, χλωμό, στό μισοσκόταδο τη" 
κάμαρας, άαό τό στήριγμα τής πο 
λυθράνας, στάθηκε μιά στιγμή διστα 
χτικό στό κενό, κι’ ύστερα, σάν νά 
τό διέτρεξε £νας σπασμός οδύνης, 
ξανάπεσε νικημένο.
1942 Κ ΙΜ Ω Ν  Τ Ζ Α Λ Λ Α Σ

W . V. G C ET H E

ΜΙΝΙΟΝ -
Kennstd.il das Lnnd, wo die, Citronen bluhen?

Ξέρεις τή γή π’ άνθ^βολοΰνε οί λεμονιάς, 
λάμπουν χρυσόμηλα στίς σύσκιες φυλλωσιέ1", 
άπ’ τά γαλάζια ουράνια ή αύρα άργοφυσάει, 
στέκει βουβή ή μυρτιά, τ’ άψήλου ή δάφνη πάει;

Έ κε ΐ, ώ έκεΐ, στής γής αύτής τό θάμα 
ε\α νά πάμι·:, άγατιημένε, άντάμα !

Ξέρεις τό σπίτι : Σέ κολώνες ή σκ -.πή
κ’ ή σάλα όλόφωιη, καθάρια, άστραφτερή, 
πού άνθρώποι μσρμαρένιοι όίλόρθοι μέ κοιτάνε : 
«Φτωχό παιδί, τί σουκαναν ; » σά νά ρωτάνε.

Έ κ ε ΐ, ώ έκεΐ, στο3 ώριου σπιτιού τό θάμα 
ελα, καλέ μου,νά διαβοΰμε άντάμα !

Ξέρεις στ’ άχνό βουνό τ ’ άνεψομονοπάτι. ;
Στήν καταχνιά ζητάει τή στράτα νάβρει τ’ άτι. 
Παραμηνερει άρχαΐο θεριό μές τ’ άντρα ό δράκος, 
βονγδ ή νεροσυρμή καί ροβολάει ό βράχος.

Έ κε ΐ, ώ έχει, στοΰ δρόμου μας τό θάμα 
άσε, ω Πατέρα, νά διαβοόμε άντάμα !

Μεταφρ. Ν ΙΚ Ο Σ  Σ Η Μ Η Ρ ΙΩ Τ Η Σ

ΟΙ ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ ΜΑΣ
Ποιός ό χαρακτήρας καί ποιες οί έπιδιώξεις τοΰ νέου μας πε

ριοδικού, πού έμφάνίζετα^ σήμερα, δείχνουν άρκετά οί σελίδες 
πού προηγήθηκαν, ώστε νά περιττεύουν οί προγραμματικές δη
λώσεις κ’ έξηγήσεις, συνηθισμένες γιά άλλα πρό πάντων φύλλα
κα ί  έν τυ π α . ,

Ή  διάχυτη άπό χρόνια σέ δλους μας έπιθυμία, ν άποχτήσει 
ή έπαρχία μας τό άπαραίτητο σοβαρό μέσο δχι μόνο γιά τήν 
έμφάνηση τής πλούσιας καί δχι εύκαταφρόνητης, δπως πιστεύου
με, λογοτεχνικής παραγωγής, άλλά καί γιά τήν Γόνωση κάθε 
π,όοφόΡ«ς ένέργειας τών νέων, καί γενικά γιά τήν δργάνωση 
τ ή ς  π ν ε υ μ α τ ι κ ή ς  ζωής,-· πού ώς τώρα άγωνίζονταν κ έπάσχιζβ, 
πολλές φορές μάταια,ν ά  παρουσίασθεΐ, πραγματοποιείται σήμερα.

Ή  πρωτοβουλία ένός στενοΰ κύκλου νέων, πού πρωτόρριςε. 
τήν ιδέα τοΰ περιοδικού, καί ή πρόθυμη ύποστήριξη επειτα των 
παλιότερων όδήγησαν σέ σύντομο διάστημα τήν πρώτη σκέψη
στήν άμεση πραγμάτωσή της. . . , ,

Τά « ’Ηπειρωτικά Γράμματα^ μέ τόν ένθουσιασμό και την ή- 
θική ύποστήριξη πού βρήκαν άπό παντού, θέλησαν νά συσπειρώ
σουν γύρω τους δλα τά πνευματικά κεφάλαια τού τόπου μας και 
φιλοδοξούν νά έκπροσωπήσουν δλη τήν ’Ηπειρωτική διανόηση
καί τέχνη. . . ,

Στήν έπιτυχία τού σκοπού τους θά συντελέσει πολύ καί η υ
ποστήριξη, τοΰ κοινοΰ, πού μέ πρόθυμη κατανόηση τοϋ Εργου
τους θά τά περιβάλ«ι.

Τά «Ηπειρωτικά Γράμματα»

. . . .  '  Ηπειρωτική αδτή άρετή δέ χάβηκε άκόμα.
Μ ΙΑ  Δ Ω Ρ Ε Α  τά Η. Γ.

Τά «Ήπεινωιικά Γράμματα» δημοσιεύουν Γιάννινά 19 Νοέμβρη 1948
παρακάτω ιιε πολλήν ευχαρίστηση επιστολή Γηήιιιιπτπ»too κ. V  ν  ,λ ίμάγκ„  π0ύ είναι μέλος Γής Σον- τό Περιοδικά « Ηπειρ«οτ.κά
τακιικήε 'Επιτροπής. Ή  δωρι.ά τών 500.000
δραχ, πού θει-ει στή διάθεση τής Επιτροπής Κύριοι,
γιά τήν έκδοση τοΰ ιΐκριοδικοϋ, συγκινεϊ τήν Με τήν πρόθεση να ίνισχυοω την προσπΛ-
Έ ’ ίτροπή βαθύτατα καί εχει τή>/έλι;^α πώ; Οεια πού κάνετε,γιά ν' αποκτήσουν τα Γιαν-
καί άλλο Ηπειρώτες θά τϋν μιμηθούν γιά ·νινα, ίδιαίτερή μου πατρίδα, τό Περιοδικό
νά μπορεσει το περιοδικό μας νά εξασφαλίσει ποΰ τής χρειάζεται καί τής αξίζει, διαθέτω,
'ήν έκδοση, γιατί πάντα οϊ ’Ηπειρώτες ε- άπό τό προϊόν τή; πωλήσεως τοδ πρώτου μου
δειξαν έμπρακτα τήν'αγάπη τους στά γράμ- βιβλίου γιά τ ί  « Ηπειρωτικά 1 ραμματα»,
ματα και o iij μόρφωση περισσότερο άπό κάθε πεντακίοιβς χιλιάδβ; δραχμές, κτί παρακα*,φ
δλλη έλλ.ινική έπαρχισ. Ελπίζουμε πώ; ή νά θβλή-jst! νά δεχπήτβ τήν προσφορά μου
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αύτή, τήν τόσο μικρή γιά^μιά τόσο σημαντι
κή— καί μπορώ νά πώ, ιστορικής γιά τήν ”11 
πείρο σημασίας,προσπάθεια.

Μ ’ εξαιρετική τιιτή 
Δ. Σ Α Λ Α Μ Α Γ Κ Α 2

Η Ζ Ω Σ ΙΜ Α ΙΑ  Β ΙΒ Λ ΙΟ Θ Η Κ Η

Έλάβαμε μιά επιστολή, τήν οποία γιά έλ
λειψη χώρου δέν μπορέσαμε νά δ ιμοσιεύσου- 
μί, μέ ύπογραφή <Φιλότεχνος» σχετικά μέ το 
άνοιγμα καί τή λειτουργία τής Ζωαιμαίίς Β ι 
βλιόθή>$ης. Μέ εύχαρίστηση πλη ιοφοροϋμε 
τόν έπιστολογράφο μας, πώς οί Γερμα'.ικές 
’Αρχές Κατοχής καταβ ίλλοον έπαινετή προσ
πάθεια γιά τό άνοιγμα καί τή λειτουργία της 
καί τήν άπόδοσή της στό κοινό.

Β ΙΒ Λ ΙΟ Κ Ρ ΙΣ ΙΑ Σ

« ’Η π ε ι ρ ω τ ι κ ά  Χ ρ ο ν ι κ ά ,  
περιοδικόν σύγγραμμα ίδρυθέν  καί 
έκδιδόμενον προνοία τοΟ Μ η τ ρ ο π ο 
λίτου ΊωαννΙνων Σπυρίδονος Βλά 
χου... "Ετος ΙΕ ' 1940» (σχ. 8,σ.191)

Παρά τίς δύσκολες περιατάβει.::, κυκλοφόρη- 
08 πριν άπό κάμποσους μήνις, μέ αρκετή t- 
θυστέρηση βββαια, δ τόμος τών «Ήπειρ. Χρο 
νικών» τοΟ 1940 ν.' ετοιμάζονται μάλιστα ,ι 
άλλοι ν«ώτεροι. Είναι γνωστές οί δυσκολίες 
πού Αντιμετωπίζει μιά τέτοια ποοσπάθει 
προπάντων σήμερα πού τά κάθε είδους έμ̂ ιό- 
δια απ τό χαρτί και τό τ,υπωμα ώς τά μέσα 
τής κυκλοφορίας είναι δυσυπέριϊλητα, \έν ε· 
λβιψε δμως, δπως φαίνεται, ή φρονιίΛ;» τών 
αρμοδίων γιά τό μοναδικό αύτό ήπειρωτικό 
μνημείο, πού συμπληρώνει δεκαπέντε μέχρι 
σήμερα επιβλητικούς τόμους.

Ό  νέος νόμος τοΰ 1940 περιέχει τέσαερες 
ίργασίβς, μιά τοΟ κ. Κ . Μέρτζιου, δυό της 
Ά γ γ . Χατζημιχάλη καί μιά τοΰ κ. Ί  Κολι- 
τσάρα. Δίνουμε πιό κάτω ανάλυση τοΰ πιρικ- 
χομένου τών εργασιών αυτών :

-1 . Κ. Δ. Μέριζιου, Τό έν Βενετία 
Κρατικόν Ά ρχεΐον σ. 5-58.

Ο κ.^Κ. Μέρτζιος συνεχίζοντας άκαταπόνη- 
τος τις ερευνες στο αρ/*>ιο τής Βενετίας, μάς 
δίνει νέο υλικό μέ διαιρωτιστικές γιά τήν ή- 
πειρωτική Ιστορία πληροφορίας. Σ>ήν ' ·>'ή 
(σ. 5-12) μας δίνει ι ίδήσεις γιά τόν Κοο ά 
τόν Λίτωλό δηιιοσιεύοντκ άγνωσια ?γγ^ΐφα 
τή; έ.τοχής άπό, τά άρχεί : τοΰ Β  ν ·;οϋ Προ- 
βλεττοΰ τής Κέρκυρας. Ό  φλογερό: Ε  λό-
γεμος, όπως̂  περιγράψετιι έκεΐ, «;Ιναι όξυ- 
νούστατος, εμπλεως μεγάλων ιδεών καί έχει 
άξιοθαύμαστον τρόπον όπως είσδύ{| "'εις τήν

ψυχήν οίουδήποΐε καί εις τοιοΰτον βαθμόν, 
ώστε δέν υπάρχει τι τό όποιον νά έκφράση 
ή νά πρ6τείντ| 6 ίδιος καί τό όποιον νά μή 
γίνΐ] αμέσως ιποδεκτόν.{σ.6].Έτσι κατόρθωνε 
νά ενθουσιάζει τά πνεύματα,νά παρακινεί νά 
ιδρύουν παντού, όπου περνοΰσε, σχολεία, «δ 
που τά διδάσκαινται τά γράμματα είς τά παι
διά τών πτω'ών οικογενειών» (σ. 7) καί ^ά 
οργανώνει 'Αδελφότητες γιά άγαθοεογούς 
σκοπούς. >ί Be ετοί φρόντιζαν ν' άπομακρύ- 
νουν τή ■ ; ίνηση αύτή δσο πιό μακρυά άπό 
τά παρ ιλι ι έ :| τής Ήπϊίρου καί τά νησιά, 
πού ητ ι στήν έπικράτειά τους κι άπαγό- 
ρευαν 11ς Άίελφότητες, πού ή οργάνωσή 
του;, όπιο; δ :ίχνουν τά έγγραφα, γεννούσε 
πολλές ύποψ.νς Αντίθετη δμως ήταν ή στάση 
τιπν Γούρ cov π ?ύ σ βονταν καί υποστήριζαν 
τόν Κοσμά. Τό πρώτο &%b τά έγγραφα τοΰ κ. 
Μέι'^ζι υ ιιάς λ :ει πώς «ό κ ιθείς άπ" αυτούς 
(τού: βαθμοφόρους Τούρκους) επιζητεί τήν 
παρουσία τι'ΰ ιερωμένου είς τά χωριά οπ >υ 
ε/ουν τά φέουδά των, διότι ούτος παρ κινεί 
τ ύς "Ελληνας νά φέρωντ ιι νομοταγώς καί 
νά πληρώ ουν τ·· δικακόματα είς τούς φεου- 
δ (οχας των...» ίσ. 6). Ή τ  ιν κι αύτό Ινα κε
φάλι. ιο ά εό τή.' πολιτική τοΰ 'Αγίου, πού 
Τ' ~ p~ ι.α· ίλιζε ιήν κίνησή του στά τουρκο- 
κρατούμενα μέρη γιά τό μβγάλο ton σκοπό. 
Καί σ:ίς περιοδείες του αύτές τουλάχιστον 6 
χιλι ιΐ'ες άτομα τόν άκολουθοΰσαν, δτως ιιάς 
π’· η κιφοροϋν οί Βενετοί (σ. 8). Οί νέες αύτές 
π γί , γιά τή δράση τοΰ εθναποστόλου Κοσμά 
είναι σημαντικέ? κ’ έρχονται σά συμπλήρωμα 
στό εξαιρετικό βιβλίο πού μάς ε.ϊωσε γιά σχε- 
Αΐ,τ.·;λό Κ ι/.όγβρο,- εξαντλώντας δλη τή σχε
τική βιβλι ιγρ.ίφία, ό κ. Φάνης Μιχαλό- 
πουλος.

Στό δεύτερο μέρος τής βργασίας του. ό 
Μέρτξιος ιιάς δίνει μιά σειρά άπό έγγραφα 
αχετικά ,ιέ ιούς αγώνες τοϋ Χουλίου (ο. 12- 
18) κ ’ ΰτιειν ι σέ μικρότεοα' σ μεκύματα κα· 
θορίζ μέ βάση πάντα τίς ανέκδοτες πληρο
φορίες ’ ών αρχείων, πότε ρφογε άπό τά 
Γιάννενα ό Ιϊύγένιβς Βο"λγ«ρις (σ. 18-2J),
πότ,: έγινε ΙΙατριάρχης ό 'ΐωαννίναιν Λίατ- 
θ ιος (σ. ?0 21) κτλ. 2τό τέλος μιά «Μικρά 
Ήπειρωτικίι Χρονογραφία» (σ. 22 58) συνα- 
νμέ η <».™ό ιαφόρους φακέλλους τών BaV8- 
τικών Ά  οχειών οάς δίνει δ,τι σχετικό μέ τήν 
"ϋπειρο βρήκε ό φιλόπονος ερευνητή: αρχί
ζοντας άπό τό ετος 1 ·γ4 19 ώς ιό̂  1Η73. Οι πλη- 
ςιοφορίες καί χ.\ νέα στοιχεία ' 4ού πι/ο.τφέ· 
ρονι ιι στό μέρος αότό είναι άφθονα καί πο- 

,λύτ ιια, άφ»0 ιναφέροντιιι μάλιστα στή σκο
τεινότερη ;;ι _,ίοδο τής ηπειρωτικής ιστορίας.

Ιόνικά  ό κ. Μέριζιος ά|ίζει τήν εύγνωμο- 
σ· νη τών ενδιαφερομένων όχι μονάχα γιά 
τού - κόπ >υς πού καταβάλλει σάς έρευνες το·ι, 
άλ/.ο κ επειδή δίνει πρόθυμα τό υλικό τών 

„  μόχθων ίου, θέτοντάς το ετσι ιίμέσως οτή 
διάθεση ολων, χωρίς νά τό κρατεί “στά συρ- 
τάρια του ή νά τό παρουσιάζει ·σέ πομπώ- 

, δεις πολυοίλιδβ; _. μ »νογριφίε; (ιέ φ .ύαρα
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προλεγόμενα καί σχόλια καί σημειωοεις για 
τήν κάθε ασήμαντη λεπτομέρεια.

2. Ά .  Χατζημιχάλη, Οί έν τω Έλ- 
ληνοσχολείφ Μετσόβου διδάξαντες 
καί διδαχθέντες, σελ. 59-158.

Ή  Κα ’Αγγελική Χατζημιχάλη μέ την  ̂ πα
ρα π ά νω  έργαοία τη: κατιίχει to μ8γ<<)\.υ«'(.»ο 
μέρος τοϋ τόμου. ei i  μελέτη αύ'ή προσφέρει 
πολύ πε.>ιασ0Ε6ρ t άπ* δ,τι ό τίτλος της 
φανερώνει, γιαχί μετά τι^νί τορία το\  ̂ « 1- .· 
ληνοοχολβίου» Μετσόβου (α. 59-7(>), ά/ολ· υ- 
θοΠν ειδικές μονογρατρίρς γιά τούς περίφη
μους Μετσοβίτες δασκά^^ους IlaoOvvm  1 α- 
τσούλη (ο. 77 90), Ν ιχό λα *Στυγνή  (.<?· 90“ 
*94) και Νικόλαο Τζαριζοολη (σ. 04 140), κ^- 
θώ: κ λίγ ιά τά τρία παιδ’.'ί τ ο, τού 
πρε-ψαν σιό εμπόδιο ^σ. 141-158).  ̂ -

Δικαιολογημένα τράβηξε τήν προσοχής τής 
Κας Χαεζημιχάλ>ι τό Μέτοοβο. Είνα ι α  ̂ ο- 
πρόσεχτη ή μεγάλη ακμή μερικών περιοχών 
ατά χρόνια τής Τουρκοκρατίας. Ιο  ΜέτοοΒ 
οί Καλαρίτες και τό Σιράκο, τα ΖαγοροχίοςΗα 
κι άλλες ορεινές περιορέρειες. υχι μόνον άπρ· 
φυγαν τήν έποχή εκείνη τήν κακο^ιηι κη^η 
του άφέντη, π·)ΰ μετέβαλλε τούς κατοίκους 
τοΰ κάμπου σέ όουλοπχροίκονς ά λα κατόρ
θωναν νά εξασφαλίζουν και προνομΓα. 
δημιουργή'θ'ηκαν οι απαραίτητες · ν . ίκε̂ , 
συνθήκες γιά τήν οίκονοαική και πνευματική 
τους άνι>ηση. Άπό τ >νΐ7ο <*ίώνα λειτό ργοϋ- 
σαν σχολεία στό Μέτσοβο συνεχώς και στη 
μεγαλύτερη ακμή τους εφταααν νά είναι έ 
φτά, κιτα)τερακαι ανώτερα, καί νά συγκεν- 
τρίόνουν τούς καλνιτερου;. δασκάλου; .··- ΐ μέ
χρι πε τακόσιους κ* έξακόσιους περίπου μα
θητές ( ιρβλ. σ. 74. σημ. 3). Μεγάλοι εύεργέ- 
τ3ς, άπ* τόν Κυοιάκο Φλόκα καί τον ^τεργιο 
Στάνο ώς τόν Άβέρωφ, τ̂όν Ιοσ ιισ  ι και τον 
Στουρνάρα, διέθεσ»ί.ν τόν πλούτο το̂ υς ι 
δερματικά γιά τήν έ\ίσχ> ση ιής παιό̂  ίας 
στό Μέτσοβο.

Πρώτος σπουδαίος δάσκαλος στις σχολές 
τοΰ Μετσόβου (1682 1692'περίπου) ύπήν ;;: ό 
Μετοοβίτης Π α ρ θ έ ν ι ο ς  Κ  α τ ζ, ν ο υ- 
λ η ς καί σ’ αΰιόν αφιερώνει ειδ κά ε 
φάλιιο ή Κα Χατζή ιιχάλη, δπο ·, συγκεντρώ
νοντας δλες τίς σχετικές πληροφορίες,^ 
δεικνύει τήν καταγωγή ου · ΐθ 'θ Μ ετσ^ i 
και άσχολεϊται μέ τό πολύτιμο εργο πού μας 
αφηαε. Ό  Κατζιούλης είν’ ό πρώτος νεοέλ
ληνας-πού μάζεψε τις παροιμίες τοΐ^ Λαον 
καί .προσπάθησε νά τίς συγκρίνει μέ αρχαίες. 
*Η πλουσιώτατη αύτή συλλογή, ηον εδωσε 
στόν * Ηπειρώτη παροίμιογρ ιφο εξαιρετική 
"θέση μέσα στήν Ιστορία τής ελληνική, 
γραφίαΓ, εμεινε ανέκδοτη καί μάς παραδοθη 
κε σέ διάφορα χειρόγραφα. Αφοΰ τή χρησι
μοποίησαν 6 Κρομμύδη; π*ροπάντων και ο 
*Λραβαντινός, καθώ: κι άλλοι, τή δημοοιεψε 
τέλος κατά τό -μιγαλύτερο μέρος της απ το 
ίεροσολυμιτικό χειρόγραφο καί τής έδωσε τη

θέση πού τή; αξίζει δ jra.xeQf*g Ααογρα- 
φίας μας Νικόλαος Πολίτης .(^ λ έτ α ι περι
τοΰ βίου καί τ ή ς  γλώσσας τοϋ Ελλην Λαού. 
Παρ ιιμίαι, τόμ. Α', ’Αθήναι 1899). Ιια  ν α -  
ποχτήσουμε πλήρη δμως τή συλλογή του Κα- 
τς.- υλι, iTii'n ι νά δημοσιευτεί ολοκληρο το
εργο τ ο υ , . σκορπισμένο σήμερα οέ διάφορες 
·' ιρόγ αφες συλλογές, πού τίς όναφερει  ̂ μ*
, ϊ-;τ ιμέρΒίες ή Κα Χατζημιχάλη. Σημειώνω 
έδώ, πώ: τό' χειρόγραφο τής Τεργεστης, που 
δέ μπόρεσε -νά τό χρησιμοποιήσει, οΟιε πιστό 
αντίγραφό του νά εχει ό Ν ικ. Πολίτης, β<?1· 
οκιται ο οή βιβλιοθήκη τής_ Ζοισιμαίας 2.χο- 
λή-, στήν o.ioiu πι:ριήλθε άπό τή βιβλιοθηκη 
to’J  Ευιτ. Ιΐασχάλη,πού δωρήθηκε στη Ζωσι- 
μνία iC/.ολ η. (1)

Μικ ότεοο σχετικά σημείωμα αναφερεται 
σιό Ν ι κ ό λ α ο  2 τ ύ γ ν η, που σχο- 
λορ/,'ο. του ατό Μέτσοβο καθορίζϊται απ τα 
17ϋ3 ώς τά Π ΐ ΐ .  .

Κ ι άκ λουθεί ή έκτενεστερη εργασία για 
τό ·ιιτοι βίτη διδάσκαλο τοΰ Γένους Ν ι κ ο- 
λ .μ» Τ ζ α ρ τ ζ ο ύ λ η, τόν αντίζηλο^ του 
Ευγένιου Βούλγαρη. Γιά τον Ιζαρτζουλη ε- 
γρίίψαν πολλοί σποραδικά μέχρι σήμερα, αλ
λά γιά πρώτη φορά τοϋ άφιερίόνονται τόσες 
οε/οδες, συγκβντρ. >’ νται όλες οΐ πηγές καί 
μαοι,ιρίες μέ πλουσιώτατη βιβλιογραφία και 
ξεκαθαρίζονται πολλές αμφιβολίες^ καί ^συγ
χύσεις σχετικές μέ τ όνομα του, τη ζωη του 
καί τό εογο τοι». Καί τη σύγχιση στούς βιο 
γράφους'του τήν έφερε κυρίως ό ίδιος ο 
Τςαρτζούλ,ης π ύ χρησιμοποίησε ποτε τό μι
κρό του όνομα Νικόλαός έκ *Νίετσοβου, πόν· 
τόΝικόλ,αος Κΰρκου ή Κυριάκου καί σπα- 
νιώτερ* όλόκληρ ' Τ.ό ονομά του Νικόλαός Κυ- 

"ριάκου ΤΐΖαοτζούλης (η Τζερτζουλης η Τζερ· 
τζέληςκτλ.), ωστε άπό πολλούς θεωρηθηκ* 
διαφορετικό πούσωπο ό Νικόλαός Κύρκου α
πό τό Νικόλαό Τζαρτζούλη. Ή  Κα Χατζημι
χάλη μαζεόίι δλους τού; γνωστούς τύπουςτοΰ 
όνόματό'ς του, άλλά δέν ασχολεΐται καί με 
τήν ετυμολογία του. Θά μάς έπιτραπεί τα ση 
μ ώσουμε σχετικόδτι τό όνομα Τ  ζ α τ ζ ο υ 
λ η ς πρέπει νά θεωρηθεί υποκοριστικό τοΰ 
τ ς α ρ τ ζ ή ς ποΰ στά Γιάννενα σήμαινετ^ν 
έμπορο ψιλικών (πρβλ. Φ . Σ  α γ κ ο ύ V η ν . 
Ί Ιπ . Χόον. Η ' 11)33, σ. 7, σημ.. 1). Ό  τύπος 
δμως Τζιρτζέλης 2 καί Τζερτζέλης, πού τόν 
συνήθιζε έπίοης ή οικογένεια ολόκληρη, δί 
μπορεί νά εξηγηθεί, παρά άπο τά βλαχικα,

(1) Κατά άνακοίνωοη τοΰ κ. Χ.Σούλη «ιδιό
χειρον κώδικα τής συλλογής τών αρχαίων πα
ροιμιών τοΰ Παρθενίου Καντζιούλη» κατίχιι ό 
Εύλόγιος Κουρίλας. ΙΙρβλ. καί Ε  ύ λ. Κ  ο υ- 
ρ ί λα Λαι ριώτου, ‘Αναγραφή συγγραφών καί 
επιστημονικών διατριβών (1909— 19Ϊ5)’ Ά© . 
iy.35, σ. 24, άρ. 19.

(2) πρβλ. Στ. Κυριακίδην, Ν. Έλληνομν.® ' 
1912, σ. 306, άρ. 1.



Βιβλιοκρισίες

ποΰ μιλοίνβ στήν πατρίδα roO Τζαρτζούλη
Στά βλάχικα τ σ ι ρ τ ζ έ λ ο υ  (απ’ τό λα 

τινικ· c i r c e l lu s  ) λέγεται ιό σκουλαρίκι I  
καί Σκουλαρίκης πρέπει νά ερμηνευτεί τό δ 
νομα τή4 μετσοβίτικης «διής οΐκογενείας.Άν 
θίλήσουμί αύτή τήν άριεηηα νά πάρουμε, 
τότε ϊέν ε!ν«ι ίύσκ >λο ό γνησιοίιερος έιυαο- 
λογικόςτύπός τοϋ ονόματος Τ ζ ι ρ ζ  έ λη ς καί 
Τ  ζ S ρ ζ έ λ η ί  νάγινε Τ ζ ε ρ ζ ο ύ λ η ς, κατ' 
άναλογία μέ τά πολλά ύποκορπτικ ί σέ — ο ό
λ η  ς, και συνηθισμένη υιτερα παχυπρόφ?ρτη 
παραλλαγή τών φωνηέντι»ν στά μέρ>ι εκείνα 
νά μάς έδωσε τόν τύπο Τ ζ ι α ^ τ ζ ι ο ύ λ η ς .  
Είναι πιθανό δηλαδή, αν π; οΰπήρξε ό τύπος 
Τ ζ ε ρ ' ζ έ λ η ς  καί θειορηθεΐ σΰ'ό: ό γνησι
ότερος, ό; άλλος τύπος Τ ζ u ρ ζ ο ύ λ η ς νά 
προήλθε άργότερα άπό πάρειυιολογική συ 
σχέτιση'πρόςτό γιαννιώτικο τ ζ <ι ρ τ ζ ή c, ποΰ 
προαναφέραμβ,

'Οπωσδήποτε ό Τζερτζέλη; ή Τζαρτζούλη; 
γεννήθηκε λίγο μετά τό ΐ7οο. σπούδασε στό 
Μέτσοβο κ ' υστέρα στά Γιάννενα, δίδαξε επει 
τα στά Γρίκαλα περίϊϊου δώδεκα χρόνια καί 
στα 1749 τον βρίσκουμε στά Γιάννενα, στή 
Σχολή τοΰ Ικ ιονμα , βοηθό τοΰ μεγάλου τότε 
Μπαλάνου. Μέ τά χρήματα πού μάζεψε εργα
ζόμενος τόσα χρόνιι* ταξίδεψε στήν Ευρώπη 
στα ^1752  ̂και σπούδασε στά πανεπιστήμια 
t f j ;  Ιταλίας, γιά νά γυρίσει ιιετά άπό εφτά 
χρόνια περιώνυμος πιά καί νά διοριστεί αμέ
σως άπό τήν Πατριαρχική Σύνοδο διευθ> νιής 
στήν Άθωνιάδα ’Ακαδημία (1759 — 176ΐ).Τέ 
λος, άφοΰ δίδαξε γιά λίγο στήν ίδιαίτεοή του 
π? ^ ίδ“ ’ τύν βρίσκουμε (1766— 1773), δ:βυθυν 
τή ως τις τελευταίες του μερες στήν ήγεμονι- 
κή ’Ακαδημία τοΰ Ίασίου.

Συγκροτημένος στά μαθηματικά, σιήν πει
ραματική φυσική καί τήν αρχαία καί νεώ ιε
ρή φιλοσοφία ό Τζαρτζούλης, πολυμαθής καί 
γλωσσομαθής, στάθηκε καινοτόμος νεωτερι- 
στής καί δημοτικιστής κάποτε, άλλά καί άρ- 
χαίστης όμως, βυζαντινός καλόγερος καί σχο
λαστικός «προσπαθών ν’ άρέσκχ). Εις τήν Μ. 
Εκκλησίαν» (σ. 119). Κ 1 έτσι ό νεωτεριστής 

μέ τήν Ευρωπαϊκή μόρφωση, πού δίδασκε τή 
νίώτερη φυσική μέ πειραματικά όργανα δέν 
παρέλειψε, γιά νά μή θεωρηθεί άθεος καίγιά 
να είναι άρβστός στά Πατριαρχεία, νά συγ 
γράψει καί «τήν 'Ακολουθίαν καί τό συναξά- 
ριον το ί "Αγίου Νικολάου, άποδεικνύων δι’ 
αυτών την πιστήν καί τήν εύσέβειάν του, α
κολουθών τό σύστημα τών σοφών τής έποχής 
και τοΰ Ευγενίου, δστις διά τόν αύτόν λόγον 
συνεγραψε καί παρέδιδε καί σχολαστικήν θε
ολογίαν» (σ. 110)·

"Από τάέργα τοΰ Τζαρτζούλη., δλα έμ.ιναν 
άνεκδοτα, έκτος από τήν ακολουθία· τοΰ συνο- 
νοματου και συντοπίτη του 'Αγίου Νικολάου,.

(1) ΙΙρ βλ . Κ. Νικολαΐδου. Έτυμολογ. Λοξι
ών τής Κουτσοβλαχ. γλώσσης, Ά θ . 1909 α

qyio

πού τήν τύπωσε μέ τ'όνομα Νικόλαος Κύρκου 
Στή μελέτη τής Κα ; Χατζημιχάλη άποδει- 
κνύειαι,δπως είπαμε, πώς ό Νικόλαός Κύρκου 
κι δ Νικόλαο; Τζαρτζούλης είναι τά ίδιο 
πρόσςοπο, κ ’ ετσι διαλύεται μ.ά σύγχιση στήν 
ιστορία'τής παλαιόιερης φιλολογίας μσς. Άπό  
τ’ ανέκδοτα τοΰ Τζαρτζούλη, ιιεταφράσεις 
καί πρωτότυπαέ, νώ ό Ζαβίρας γνωρίζει χει
ρόγραφα μόνον πέντε,ήΚα Χατζημιχάλη άνε- 
βάλει μέτίς έρευνες της τόν άαιθμό στά δε
καέξι

'Ανάμεσα στ άλλα ομως πού προσθέτει, άνα 
φέρει (σ. 120, άρ. 14) καί ένα έργο μέ τόν τί 
ι λο «Θ έ α τ ρ ο ν Π ο λ ι τ ι κ ό ν  »' Τό έργο 
δέν τό είδε ή Κα Χατζημιχάλη, τό αναφέρει 
μως δ Παν. Άραβαντινός στήν ανέκδοτη 
«Βιογριφική Συλλογή» του,τήν οποία παρε- 
χιόρησε στήν έρευνήτρια ό κ, Κ.Θ. Δημαράς 
(σ. 78, σημ, 8). Κατά τόν Άρσβα,νιινό πρό
κειται γιά ανέκδοτο έργο, αύτόγραφο τοΰ 
Τζαρτζούλη, γραμμένο στά Γιάννενα τά 174ί).
Η· Κα Χαιζημιχάλη αναζήτησε παντοΰ τό 

χειρόγραφο αύτό πού · αναφέρει δτι είδε καί 
4ΐελετησε δ Άραβαντινός, άλλά οι άπόγονοι 
τής οικογένειας Τσανάκα, πού to κατείχε, δέ 
μπόρεσαν νά τή διαφωτίΓουν (σ . ΙΟδσημ. 8)

Είχα τήν τύχη τό χειρόγραφο αύτό νά πέσει 
προ καιροΰ στά χέρια μου. 1 Είνα ι ίνας κώ-
S)LJ ev L X^eTlvo,-:’ δερματόδετος, σέ διαστάσεις 
28Χ4Ρ εκ., με 170 φύλλα χωρί; άρίθιιηση, 
γραμμένα δλα, καί στά παράφυλλλα έχει τά 
εξής σημειώματα. Στήν άρχή «Πόνημα κ(αί) 
κτήμα έμού Νικολά(ου) Κυριάκού τζαρτϋούλη 
,αψμθ : βν Ίωαννίνοις» καί στό τέλος «εϊλη- 
φε τέλ(ο;) διά χειρός Νικολά(ου) Κυριάκού 
Ιζαρτζουλη εν Ίωαννίνοις ,αψμθ : μαΐ(ου) 
α : ». Στό τελευταίο έπίσης παράφυλλο μέ 
αλλο χέρι γράφει : *έχον φηλα 170 r κεφάλεα 
30 : τριάντα αγορασμένο απο τον Νικολάκη 
κοΤταντην(ου) τζαρτζούλη 1842 μαη(ου)10».2

t (1) Fo κατέχει ο κ. Θεόδωρος Τσόφας (ό· 
δόΓ Βηλαρα 76), εργάτης, δ όποιος τ’ αγόρασε 
στην Α θήνα  άπό έ'ναν συνάδελφό του διαθέ
τοντας αρκετά ημερομίσθιά του γιά τήν άγο. 
ρά αύτη, κινούμενος άπ'τή φιλοτιμία νά φέ 
ρει το παραπλανημένο αύτό χειρόγραφο πάλι 
στα Γιάννενα,ίσως γιά ν’ αποδείξει πώς οί 
ταπεινοί χειροίνακτες έχουν συχνά μεγαλύτερη 
αγάπη για τα γράμματα καί τόν τόπο τους ά- 
πο πολλούς μεγαλόσχημους προγάστορες. . .

(2) Ο τίτλος του ολόκληρος είναι «Θέα 
ρον παλίιικόν, είς τό όποιον περιέχεται άκρι- 
ης συμβουλή τί πρέπει νά κάμχ) κ(αί) άπό
τι να απέχη ό ήγεμών». Αρχίζει : «Κεφ. ά.
7 ·\,γβ^ ϊ ν ΧΟεωοτεϊ νά άπεράση ζωήντιμίαν 

κ(αι) οί υπήκοοι πρέπει νά άκολουθήσουν αυ
τόν ο̂ σάν ό Ισκιος τό κορμί...» καί τελειώνει 
με τους στίχους :

«μ επιτήδειον πλέουσιν άνεμον οί τιμώντες 
τήν εκκλησίαν τοΰ θεοΰ κ(αί) ταύτην άγα-

πώντες
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Δυστυχώ; δμως δέν πρόκειται γιά εργο τοϋ 
Τζαρτζούλη πρωτότυπο. Τό χειρόγραφο είν ιι 
πιστό αντίγραφο άπό ομώνυμο έργο τοϋΝικο- 
Αιίου Μαυρ ικορδάτου (περ, 1670— 1730), ήγε- 
μόνος τής Ούγγροβλαχία:, πού τό μετέφρασε 
άπβ τά λατινικά «είς μελισταγή απλήν ήμετέ- 
puv διάλεκτον», δπω; λέγει δ πρόλογος στήν 
έκδοση τής Βενετίας. Τό εργο ήταν περίφημο 
καί πριν άκόμα έκδοθεί, γιατί έχουμε κι άλλα 
εκτός άπ’ τοΰ Τζαρτζούλη άντίγραφα, Ό  Ζ ϊ  
βίρας 1 τό χαρακτηρίζει «γνιοιτόν τοΐς πάσι» 
καί φαίνεται δτι τό εργο γνώρισε πολλές έκ 
δόσεις. Πραηοτυπώθηκε στή Λειψία τό 1758,2 
κι άνατυπώθηκε σιά 1760, 3 _ στά 1766, 4 
σιμ 1776 5 καί στά 1802 στή Β;νετία. Τέλος 
ιτά 1933 τό άνατύπωσε σιό Βόλο, ό έκδόιης ’ 
2ωτ. Ν. Σχοινάς μέ μερικές διορθώσει; στούς 
πολύ δημοτικούς τύπους τοΰ πρωτοτύπου, Ή  
παραβο?^ πού έκαμα δείχ·ει τό χειρόγραφο 
foB Τζαρτζούλη πιστότατο αντίγραφο τοΰ έρ
γου τοϋ Νικολάου ΜαυροκορδάιΟυ. Ό  Τζαρ
τζούλης όμιο: παρέληψε τό όνομα τοϋ συγ
γραφέα —ή ίσως καί νά τόν άγνοοΰσε— καί 
αύτό παραπλάνησε τόν Άραβ «ντινό, προπάν 
^ων ή σημείωση « Γ Ιό ^ η μ α  καί κτήμα έμοΰ 
Νικολάου Κυριακ ΰ τζαρτζούλη». Άλλά  ί| 
λεξη «Π ;νημα» έδώ άναφίρεται άσφβλώ; 
σιήν αντιγραφή κι όχι στή συγγραφή τοΰ έρ
γου.

χειρόγραφο, δμω; αύ:ό άν δέ μά; προ· 
πσέτει εν άκόμα σύγγραμμα στ’ ανέκδοτα τοϋ 
Ιζαρτζούλη, έχει μιάν άλλη πληροφορία : 
Κας δίνει τή χρονολογία 1749, τήν άρ^αιότε- 
y>l γνωστή μαρτυρία γιά^τό.’ ερχομό τοΰ. 

“̂ (ί'ζούλη στήν πόλη μας (πρβλ. σ 10β|.
Κλείνονια; τή μελέτη της ή Κα Χατζή ιι- 

χιιλη δημοσιεύει αποσπάσματα άπό δυό άνέκ 
οτα εργα τοΰ Τζαρτζούλη, άτό μιά επιστολή 

rou πού βρίσκετοι σέ χειρόγραφο τήςΧριστια· 
νίκης'Αρχαιολογικής 'Εταιρείας (σ. 127— 13ϊ·) 

χήν «"Εκθεσήν περί τής Έκκλησιαστι "  
,^ ομ α ία ς  » πού βρίσκεται στό Μέτσοβο, 
ΐσ. 130 — 133) ’Επιγράμματα καί διαφόρους 
Ριχους κ'έναν μακρότατο κατάλογο άπό βι-
Όγραφικά σημειώματα καί ένθυμήσεις τοΰ 

ν ,ί?ριζ°ύλη σ» χειρόγραφα καί βιβλία (σ.

άδελφούς Κυριάκό, Κωνστανιΐνο 
01 Ηεο<Ρ>λο, γιούς τοΰ Νικολάου Τζαρτζούλη,

,  *

πολέμιοι αΰ τής, αντίμαχοι τών θείων, 
° 0ν κ(αί) άποίλειαν εΧουν διά βραβεϊ-

Θέi i i . ^ aPfya i Νέα 'Ελλάς ή 'Ελληνικόν
atQov... Ά θ . 1872, α. 335. *

φ.κ!·,Ζα,^0«ς, σ. 335 Κ „  Σάθα Νεοελληνική 
-‘■‘λο/.ογία... Ά θ . 1868, σ. 124.

<3) ΣάΟας, σ. 424.
λοίΐΐ '  ΙΙαπαδοπούλου Βοετοΰ, Νεοελλ. Φιλο 

Υ5“ · ■“ *e°S Β·. Ά θ . 1857, άρ. 126. 
·ώοβιρας, σ.335.

άσχολείται τό τελευταίο μέρος τής εργασίας 
(σ. 141— 158). "Εμποροι στή Βιέννη όνομα
στοί, ̂ άσχολήθηκαν καί μέ τά γράμματα καί 
μάς άφησαν μίρικά επιγράμματα δημοσιευ
μένα σέ βιβλία διάφορα, καθώς καί χειρό - 
γραφα, ότως ό αριστοτεχνικός μ Μκηκός κώδι 
κας ποΰ παραθέτονιαι τα περιεχόμενά του.

Γενικά ή εργασία τής Κας Χατζημιχάλ 
είναι άπό τί;-ίξονυχιστικοιτερες ίοΰ είόοιις. 
Ή  συλλογή όλου τοΰ σχιτικοΰ βιβλιογραφι
κού υλικού, ή έξα-,τλητικότητα σιήν εξέταση 
τών ζητημάτων κ ιί προπάντων ή επιτόπια έ 
ρευνα καί άναδίφηση άρχείων καί βιβλιοθη
κών καθιστούν σημαΜ.κώοατη τή συμβολή 
τής άκαταπόνητης έρευνήτριας. Ή  Κα Χ α 
τζημιχάλη υπόσχεται («. 101, σημ. 5) νά συ
νεχίσει γιά τό Μέτσοβο καί γι’ άλλους μετσο 
βίτες λογίους.

3. I. 0 . Κολιτσάρα, Κώδιζ ευαγγε
λίου Μολυβδοσκεπάστου, σ. 139-173.

Ό  συγγραφέας άσχολείται μ' ένα χειράγρα 
φο εύαγγέλιυ προερχόμενο άπό τή Μολυβδο- 
σκέπαστη μονή τή ; 11 ο ,-ώνιαν ή;. Γραμμένο 
τό 12ο αίώνα, δπως δείχνει ή γραφή του, 
δέν παρέχει καμμιά ιστορική οημιίωση, εν 
θύμηση ή άλλη πληροφορία, ΰίόνη σημασίιι 
τοΰ χειρογράφου είναι μερικές παραλήψεις 
καί διαφορές πού παρουσιάζει ιό κείμενότου 
άπό τις γνωστές γραφές τοΰ εύαγγβλίου. 
Πβοκειιαι δμως γι' άσήμανΈα άντιγραφικά 
λ ά θ η  στίς πιό πολλές περιπτώσεις κ' έισι 
ιό άπλό χειρό.γρσφο (κ ’ υπάρχουν άφθονα 
τέτοια), π )ύ ο κ. Κολιτσάρας θέλησε ν’ άνα· 
γάγει σέ περιωπή μέ τόν επίσημο τίτλο «Κώ- 
διξ Μολυβ&ο ικεπάστου» (καί — άς σημειω
θεί — τόν γράφει καί μέ γράμματα κεφα
λαία πανιού, γιά \ά τοΰ ,,δώσει περισσότερη 
βαρύιητα) άμφφάλ?^ουμε άν θά ληφθεϊ ϋπ'ό- 
ψη κι άν ί)ά χρησιμέψει γιά μιά μελλοντι- 

‘ κή κριτική έκδοση τών ευαγγελίων, δεΰομέ- 
νου πώς χρησιμοποιούνcai άλλα πυλύ αρχαι
ότερο. του. 'Οπωσδήποτε ό κ. Κολιτσάρας ξ έ 
ρασε λ^ξη πρός λέξη τό κείμενο σέ αντιπα
ραβολή μέ τί; εκδόσεις τών Πατριαρχείων, 
τήν κριτική του T lS c l ie n d o i f  κ. ά ., ση
μείωσε υπομονετικά κάθε διαφορά γραφής 

/η παραλειψη, πιστεύοντας πώς«0ά ηροαγα- 
γΐ) άσφαλώς τήν γνώσιν ημών περί τοΰ ά- 
κριβους αρχετύπου κειμένου τών ιερών Εύαγ 
γελίων», άλλά ή εργασία του ξεφεύγει απ' τά 
όρια τής ιστορία: ή τής παλαιογραφίας xai 
νομίζουμε πώς θάχε τη ΰέσή της όχι στά 
«Ήπειρ. Χρονικά», ιίλλά σ’ ενα ειδικότερο 
θρησκευτικό περιοδικό,γιατί κατά τίποτε δέν 
άφορά  τήν "Ηπειρο.

4. Ά γ γ .  Χ«τζημιχάλη, Ή  σχάχω- 
σις τοΟ ευαγγελίου τΐ̂ ς Ύπεραγίας 
Θεοτόκου Πωγωνιανης Μολυβδοσκε- 
πάσνου, σ. 175-182,

Ή  κα Χαιζημιχαλη έξβτάζει τόν ’ίδιο *ώ-
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δικα πού μελέτησε καί ό κ. Κολιτσάρας, άλ
λά τοποθετεί το θέμα στά πλαίσια τής ηπει
ρωτικής ίσιορίας καί τέχνη :. Τ ό  άργυρό κ’ 
επίχρυσο περικάλΰιιμά του μέ τις ανάγλυφες 
παραστάσεις του είναι άπό τά αρχαιότερα 
καί γνησιώιερα βυζαντινή; τέχνη ; μν i i i f t i  
τή ; ηπειρωτικής άργυροχοΐας. Τό Ευαγγέλιο 
αύτό, άπ' τά βυρύτιμα κειμήλια rof> πλουσιώ 
τατου άλλοτε μοναστηριού τής Μυλνβδοοχέπα 
στης, ποί) αποδίδει τήν κτίση της στόν Κ ω ν
σταντίνο τόν Πωγωνατο 1, φέρει τή χρονολο
γία 1585 καί μέ τήν τεχνοτροπία του, τις πα 
ραστάσεις καί τόν πλούσιο διάκοσμό τ ·υ 
συνδέει τή μεταβυζαντινή λαϊκή μας τέχνη 
μέ τή βυζαντινή πο.οάδοση-

Ό  τόμος κλείνει δπως δλοι, μ'έναν σύντομ > 
ηίνπκα τών κυριωτέρων ονομάτων, πού τρέ
πει νά ΰπ ενθιμίζει στοΰ, έκδοτες ιών « Ή  
πειρωτικών Χρονικώ ν» τήν ϋπ ιχρέωιή τους 
νά έκδώσουν μεθοδικά τά γενικά καί λεπτομε
ρειακά ευρετήρια τών μέχρι σήμερον τόμων, 
δπως όλα τά έπιστημονικά περιοδικά.

Λ Ε Α Ν Τ Ρ 0 2  Π Α Π Α Β Ρ Α Ν Ο Υ Σ Η Σ

« Ν ε ώ τ ε ρ η  ’Η π ε ι ρ ω τ ι κ ή  
Μ  ο 0 σ σ». Μέ φροντίδα Πέρρου 
Λάμπρου καί Χρήστου Χάμου. Γιάν
νινα, Μάης τοΰ 1943.

Ή  έκδοση μιας ’Ηπειρωτικής ανθολογίας 
ήταν κάτι, πού επιβάλλονται νά γίνει άπό 
καιρό. Τόσοι ποιητές ’Ηπειρώτες άπό τήν έ 
ποχή τοΰ προδρόμου τής δημοτικιστικής καί 
ποιητικής 'Ιδ έα  υ> Βηλαρά ίσαμε τόν πιό νέο 
ποιητΙκό νεοσσ0 τοΰ 1913 δέν έπαψαν νά 
πλουτίζουν τόν ποιητικό λόγο καί νά καλλιερ
γούν τόν κήποι ϊών Μουσών. Ποιητές μ’ ευαι
σθησία καί πρωτοτυπία έξαιρετική καί μσστό- 
οοι τοΰ στίχου καί τοΰ τραγουδιού, δ πω; ό 
Ζαλοκώστας, ό Κρυσιάλλης καί ό ΓΙάλλη;. 
Λησμονημένοι ποιητές, δπως ή Ελένη  Λάμαρη, 
ποΰ τήν . έκτμοΰσε ό Μαρτζώκη; καί τήν θυ· 
μάιαι οτή μοιραία του «Πρέβεζα» ό Κ<ΐ(,>υω- 
τάκης. „Αλλο πού είν η  γνωστοί δχι μονάχα 
γιά τό, ποιητικό τους έργο, δπω; ό Χ ρ  στοβα- 
σίληςεϊςή διακρίθηκαν καί ώς δραματικοί συγ 
γραφεί, καί χρονογράφοι, δπως ό Πελλερέν, 
καί άλλοι πού παρουσίασαν πρωτότυπη καί 
μεταφραστική εργασία αξιόλογη, δπως ό Μάρ
κος Αύγέρης.

"Αν στόν κατάλογον αΰιόν προστεθούν : ό 
Βαλαωρίτης, δχι τόσο γιά τήν μακρυνή ’Η 
πειρωτική του καταγωγή, δσο γιά τήν ηρωική 
ίου έμπνευση, τή θρεμμένη μέ τις ηπειρωτικές

(1) Έλτίζω ίργότ--ρα νά δώσω μιάν είδι- 
κώιερη εργασία γιά τά δήθεν* κτιοματα τοϋ 
Πω^ωνάτου (6G7 —585) στήν "Ηπειρο καί γιά 
τόν ερχομό του εδώ, πού άποδεικνύεται αστή
ρικτος καί αδύνατος.

παραδόσεις, ό Τέλλος "Αγρας καί δ Σωτήρης 
Σκίπης, πού ή ποιητική ψυχή τους, άλλ’ δχι 
καί ή ποιητική του; καλλιέργεια, χρωστάει α
σφαλώς κάτι στόν τόπο τής καταγωγής τους, 
τότε ή ’Ηπειρωτική προσψορά στόν ναό τής 

1 Τέχνης δέν είναι καθόλου μικρή. ■
Δέν παρουσιάζει βέβαια ή "Ηπειρος τόν ποι

ητικόν αμητό τής Αιτωλίας, πού άνάδειξε 
πλειάδα ποιητών καί λογοτεχνών στήν . ’ίδια 
σχεδόν εποχή, άλλ’ ίσως ο*ό σύντομό ή άπιο- 
τερο μέλλον, δταν ή οικονομική ζωή τοΰ τό
που επιτρέψει ένα άνθισμα τών γραμμάτων 
ανάλογο πρός τήν λεπτή καί βαθειά εΰαισθη 
σία τών Ήπειρωτών καί πρός τις άν·τερε: 
ανθρωπιστικές των παραδόσεις, νά πραγματο
ποιηθεί ή ανύψωση τή; ’Ηπειρωτικής σχολής 
έκεΐ, δπου φιλοδοξεί μιά μέρα νά φτάσει.

Δυο φιλότιμοι νέοι, οί κ. κ. ΙΙέρρος Λάμ 
προς καί Χρίσιος Χάμος, αποφάσισαν τήν πε
ρασμένη άνοιξη να κάμουν αυτό,' πού οί άλλοι 
δίσταζαν μέχρι τοΰδε νά έπιχειρήοουν. Βέβαια 
ή συλλογή, καί μέ τά στενά χρονικά δρια πού 
έθεσαν οί εκδότες, δπως «ραίνεται άπό τήν ε
κλογή π.ιύ έκαμαν, παρουσιάζει παραλείψεις 
όνομάτων καί έργων, πού δέν έπρεπε νά παρα 
τηρηθούν, κι άκόμα κάποια άφροντισία στήν 
κατάταξη ή στήν παρουσίαση όνομάτων, πού 
γιά πρώτη φορά εμφανίζονται μέ στίχους οτίς 
σελίόες τής ανθολογίας. Συνήθως σέ παρόΐ 
μοιες έργασίες υπάρχει ένας πρόλογος ή κάποιο 
σημείωμα, πού καθορίζει τά πλαίσιιι καί τού; 
σκοπούς μιάς τέτοιας εργασίας ή έκίίθεντ.» 
ορισμένες άντιλήψεις γιά τήν τέχνη, αν ή τ8 
χνοτροπία είναι ή βάση τΡς εκλογής. "Αντί 
τούτου υπάρχει μιά επιστολή τοϋ κ. Φ. Μα1 
τσο ιούλου, ένισχυτική βέβαια τών προθέ 
σεων τών εκδοτών, πού δέν ξεκαθαρίζει δμω! 
τίποτε.

Ή  συλ/.ογή χαρακτηρίζεται ώς «νεώτερΤΙ 
ηπειρωτική μούσα»,άλλά δέν καθορίζονται ι 
χρονικά δρια μέσα σιά όποια κινούνται 
συλλογείς.

'Επίσης ά·/ν ιήθηκε ή λογοτεχνική παραγω' 
τής "Αρτας, ένώ έκδίδεται έκεί ό « ’ϋλεύθ*! 
ρος Λόγος», σ είς στήλες τοΰ ό,τοίου συχνά W  
μοσιεύονται αρκετά ωραίοι στίχοι. Άγνοήοΐ 
καν Γιαννιώτες ποιητέ; πού έχουν δημοσιές 
ποιήμανα καί σέ ξεχωριστές συλλογές, δπ-̂ ς 
Π. Λεκάντας κ. ά.

Τό πράγμα θά μπορούσε νά διορθιυθεί^ 
τό τεύχος αίιτό θεωρηθεί σάν πρώτο καί έ.τ« 
κολουθήοει κ’ ένα άλλο, δεύτερο τεύχος 
τήν καθοδήγηση έμπειροιέρων προσώπων, 
στε καί τό διάλεγμα τών σχετικών κομμοτί 
νά γίνει μέ μεγαλύτερη προσοχή. Στό δ ευ* 
ρο αύτό τεύχος θά μπορούσαν νά ύπαρχο· 
στίχοι ταύ ’Αρκουμάιη καί Άράπη άπό 
"Αρτα, τοΰ Βουγίδη άπό τούς Φιλ άιες, 
Ά γγ. Παπακώστα άπό τό Ζαγόρι, τοϋ "Αν| 
Πωγώνίτη άπό τό Πωγώνι, τοΰ Σ, Μούσκλι 
άπό τό Πόποβο, τού Η. Λεκάντα, τοΰ Σ. 'Μ  
που καί μερικών άλλων άπ’ έδώ καί άπό 
φορα άλλα μέρη.

"Ενα  άλλο, τρίτο τεύχος, θά μπορούσε νά|
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ριλάβει τούς ποιητές πού έγραψαν καί δημο- 
οίεψαν στίχους σέ διάφορες εφημερίδες η 
πειρώτικες καί περιοδικά στά τελευταία τοιάν- 
τα χρόνια, όπως ό Στδρος Παπάς, ό Τάσος 
Βιδούρης, ό Γ .  Ποάλας, δ Κ. Άλεξάς κ. ά.— 
εστω καί άν ή ποιητική τουΓ παραγωγή περιο
ρίζεται σέ μερικούς μόνο στίχους, δποϊς δ μα-, 
καρίτης Σπϋοο; Μ.τ/ρκας, παύ δημσ ΐι , ψΒ με
ρικούς πολύ λεπτούς στίχου; στήν «Έλλοπία». 
Αυτή είναι κατα τη γνώμη μας ή νέα ήπειρω· 
τική μούσα. δηλ. η ποιητική παραγωγή τών 
τελευταίων τριαντα χρόνων, καί ή έμφάνιση 
αυτή- τής ποιητικής παραγωγής, μέ το καλύ
τερα ποιητικά δημιουργήματα τού '  καθενός, 
θα μπορούσε να δώσΐΐ μιά πλήρη εικόνα τή; 
ηπειρωτικής εμ-νειση; στά χρόν.α τή; ελεύ
θερη;, μα κσί τόσο σπ^ραγμένης άπό πολέ
μου;, κοινωνικές, πολιτικέ; καί οικονομικέ; α
ναταραχές ζωής ιή ; ’Ηπείρου. Κάί τότε «ή νέα 
ήτειρωτικη μούσα» θα ικανοποιήσει δχι μόνο 
το  ̂ φιλότεχνο καί τόν φιλη.τειροίτη, άλλά καί 
στοιχεία πολύτιμα θά προσφέρει στόν μελετη
τή τών^πνευμαιι;; όν ανησυχιών καί προσανα 
τολισμών  ̂το" τοπ >υ. Κ ι’ αυτός πρέπ ι νά είναι, 
φυσικά, ο κυριώτερος σκο τό; κάθε ανθολο
γίας λογοτεχνικών κειμένω».

ΔΗΜ. Β. Σ ΙΩ Μ .

Δ. Σαλαμάγκα : « Ο ί Θ ε ο β ά
π ι σ τ ο  ι Τ ό π-ο ι ». Γ  ιάννινα 1943.

Μιά τάση ευχάριστη παρατ*ρείται τά 
ταια χρόνια ·έ πο?.λούς επιστήμονες καί λογο- 
«χνες νά ψάξουν βαθειά καί νά άνατάμουν 
ψυχολογικά καί ψυχαναλυτικά τό θρησκευτικό 
συναίσθημα, μακρυά άπό κάθε θρησκευτικό 
Φινατισμό καί θρησκευτική τυπολατρεία καί 
ρουτίνα οί πρώτοι καί νά βροΰν άγνέ: έμπνεύ 
οεις οί δεύτεροι. Καί οί δυό ξεκινοΰν άπότήν 
“ ρχη πώς τό θρησκευτικό συντίσθηιια είναι 
«να άνοίτερο αιώνιο καί πανανθρώπινο 
δυνατό συναί«θημα καί μένει άκόμη τίτιο, 
οσο κι'άν άτόνησε καί χτυτήθηκε άπό πολ
λούς σέ διάφορες εποχές καί μάλιστα ίτώοτ 
ίρλευταϊα. Ό  > κ. Ί  ΓΙα. ιγιωτότουλος (Νέα 
bona, Χριστούγεννα 1942) αά; έδωσε ενά ώ- 

ραι> καί άναλυτικό διάγραμμα τής προσπά
θειας πού σημείωσε στό ζήτ.η ια αύτό ή νεο
ελληνική λογοτεχνία. Στό διάγραμ·ια αύτό 
φαίνεται καθαρά πόσο έξεμεταλ'ύτηκε ή νεο· 
ελληνική λογοτεχνία τό θρησκευτικόσυναίσθη- 
μα καί (ί καιόρίίωσε νά παραγίγει. Δάικα- 

■Λ'̂  από δλους δ Παταδιαμάντης. Άλ-
• S  Λι. ό Σολω ιός δπως ϊγοαψ* στήν .ίδια Ν. 
Β.σοίιι»ό κ. Αίνος Πολίιης δέν ύστιρ^ϊ Αλ- 

καί η νεοελληνική τέ/_νη δέν ίπτέρητε και 
ετσι μά; έδωσε ό Γΰζη: τδ ΰπέοοχυ Τάμα 
*°υ. Προσπάθεια παρόμοια πολύ έ ιαινετή 
Οειχνει μιά ομάδα επιστημόνων στό ωραίο 
Λ*ριοδικό «Ακτίνες» ή όποια κά ιοτε δέν 
είναι απαλλαγμένη φανατισμού. ’Από έτρά-

γα δλο>ν αύτών άναβλύζει πηγαίο τό άρωμα 
τής άπλής καί άληθινής θρησκείας. Αύτό τό 
άρωμα θέλει νά μας δτόσει μέ τό βιβλιαράκι 
του «Οί Θεοβάδιστοι τόποι» καί ό κ. Σαλα-
μάγκας. ’Από τήν άρχή ώ; τό τέλος ό συγγρα
φέας του δονεϊται άπό έ^α θρησκευτικό παλ
μό δυνατό, άτό ένα θρησκευτικό λυρισμό α
γνό, τόν οποίον κατορθώνει νά μεταδώσει 
πολλές φορέ; στόν άναγνιόσιη του.

Τό βιβλιαράκι αΰιό είναι εντυπώσεις τής 
μητέρας του, πού έτισκέφθηκε τούς άγιους 
τότους. Τις άτλες καί συγκινημένες αφηγή
σεις τής μητέρας του τις παίρνει δ κ. Σα- 
λαιΐάγκα; τις χωνεύει στό καμίνι τής θρη
σκευόμενης ψυχής του, τις δίνει ένα λογοτε
χνικό περίβλημα καί μάς τις παρουσιάζει 
σ ιό βιβλιαράκι του γεμάτες θρησκευτικό λυ
ρισμό καί θρησκευτικό άρωμα. Τίποτε τό 
εξεζητημένο, τίποτε τό φανιαχτερό τίποτε τό 
Ίησουϊτικό δέ ν' ΰ οάρχει στί; άπλές αυτές 
διηγήσεις. "Από κάτω άπό τις γραμμέζ. τους 
διάφανη πηδάει ή πηγή τής άπςιοσποίη- 
της πίστεως τοΰ συγγραφέα, ό όποιος έχει τήν 
^ίστη ενός Πασκά?, ενός φιλοσοφημένου χρι 
στιανοΰ, δπο*ς ό ίδιος τήν διατυπώνει παρα
κάτω στό ποίημά του «Πιστεύω Κύριε». Ο 
κ. Σαλαμάγκας παντού διηγείται λυρικά και 
στοχαστικά. „

Έκτός δμως άπό τις διηγήσεις αυτές εχει 
καί προσωπικές σκέψεις καί προσωπικούς του 
στοχασμούς, πού διαπνεονται κι αυιοι^απο 
τό ίδιο βαθύ θρησκευτικό συναίσθημα, δπως 
ά διηγήματα <*Η φλογέρα τού τζομπάτη τής 
Βηθλεέμ», τό «Διψώ·* καί τό * Εωρακα τόν 
τΚύριον* καθιυς καί τα ποιήματα «Πιστεύω 
Κύριε» -κ λ. π.

ν Δημ. Β. Σιωμοπούλου. « Ή  Ή  λ ι - 
ΐ ο γ . έ ν ν η τ η  τ ο ΰ  Κ ω σ τ ή  

Π  α·λ α μδ » (Κριτική μελέτη). Γ ι ά ν  
νινα 1943 , σελ. 31 .

Ό  κ. Σιωμόπουλος είναι γνωστός γιο τήν 
επίδοσή του στήν κριτική τής νέας 'Ελληνικής 
λογοτεχνία;' στά 1931 δημοσίευσε στην . ’ Η  · 
πείρο» μελέτη γιά τόν. ποιητή Καβαφη, τε
λευταία ί)έ έκαμε μιά ανάλυση τής Φλογέρα; 
τοΰ βασιλιά τοϋ Κ  ΙΙαλαμά, στό μνημόσυνο, 
πού οργανώθηκε έδώ γιά τόν ποιητή άπό δ - 
μάδα νέων ff άνάιιειξή του μέ τόν Παλαμά 
είναι παλιότβοη, γ ατί στά 1935 έκαμε μιά 
σειρά μαθηιιάτων γιά τόν ’Αικραίο στόν φι- 
λολο/ικό όιιιλο πού είχε ιότε ιδρυθεί. Τό νέο 
του έργο είναι κριτική μελέτη γιά τήν Ή λιο  
γέννητη, δπου, «φυϋ προλογίζει γιά τή βασική 
άρχή καί άφόρμηση τοΰ πο«ήματος αΰτοΟ,γιά 
τό μΰθο (σ. 3-4) μιαίνει στήν άνάλυση ποΰ 
είναι πολύ εκτενής καί εξονυχιστική, δίνον
τας πλατιά περίληψη καί έ;ήγηση τοΰ περιε- 
χόμβνου, ιών ΙδεΛν καί τώνσκεψιων, πού κ« ’
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νει ό ποιητή; (σελ. 4-28). Ξεχωοίζε·. to ποίη 
μη σέ πρόλογο, πούκατά τόν συγγραφέα δέν 
εΤνοι«εΙσαγ(ογή στήν ΰτόθεση τοΰ μύ^Ο", άλλ’ 
άιτοτελεί μιά ικ«  κ»?.ό·γ ί α τής αυθική; καί 
μάλιστα τής ανθρώπινη; μορφής, ποΰ έδωσε 
στήν άφηρημένη ιδέα, πού τραγουδεί ό πο'η- 
τή;».καί οέ δο')5εκα άσματα-χαιρετισμού;, ά to 
τούς όποιους τό πρώτο είναι είσαγο)γή στόν 
ιιΰί>ο, τά ακόλουθα τέσσερα είναι λόγι ι τής 
'Ηλιογέννητης, πού προσπαθεί νά έξηγήσειτή 
θεϊκή τη, υπόσταση καί τήν επίδρασή της 
καί τά ΰ τόλοιτα αποτελούν ύμνο τοΰ πο ητή 
πρός αυτή μιλώντας καί γιά τήν πατρίδα τής 
θεάς, καί τελευταία οέ επίλογο πού είναι πα
ραμύθι. Ό  συγγραφέας έξηγεΐ φιλοσοφικά τό 
ποίημα, βρίσκει τί: συγγένβιε; τών ιδεών τοΰ 
ποιηιή μέ τή^ άρχαία φιλοσοφία καί τήν ιν
δική θ ρ ’ΐσκεία καί διατυπώνει σκέψεις πού 
είναι ευ ιτοχες, όταν ερμηνεύει τά νοήματατοΰ 
ποιηιή. Αποσπάει άπό τόνπρόλογο τή φιλο
σοφική ιδέα τών αρχαίων, πού αποκρυσταλ
λώθηκε στ·| φράοη τοΰ Πρ ωταγόρα «Π  ίντων 
ποαγμάτων εΐκών άνθρωπος»,(σ. 5' θεωρεϊτήν 
Ή λιογέννη :η  σάν «πνευματική χάρη ποΰ γί
νεται δημιουργική καλωσύ.η κι ομορφιά, βλά
στηση, ζωή, ηθική έντελέχεπ» (σ. 6) «σέ κιθε  
δημιουργική π οή υπάρχει ή 'Ηλιογέννητη,εί
τε ονομάζεται νίκη, είτε αυτοθυσία, είτε πίσ 
τη, είτε αγάπη, είτε όποσδή ητεΐ ( 12)Λιαστέλ 
λει τίς σκέψεις to5 ποιητή άιτό τίς τοΰ Καρτε 
σιου καί ένώ γιά τόν δεύτεοον ισχύει το «ά>- 
νοϋμαι άρα σκέ ττομαι», γιά τόν πρώτο πού 
είναι μαζί φιλόσοφος καί ποιητή;, άτό τήν 
άρνηση φτάνει κ ινέν ις στήν άντίληψη τής 
πνβυματικότητος.

Ά ν  στή λεπτομερειακή αύτή ανάλυση τοΰ 
ποιήματος πού πολλές φορές κουράζει γιατί 
τέτοιου είδους ανάλυση απαιτεί καί τό κρινό- 
μενο ποίημα έπρόσθετε ό συ/γραγέας καί ξε
χώριζε, έκ,ιινε ή κατάκοινε, παραδέχονταν ή 
άπαονούνταν καί εί; σχετικέ; γνώμες τών άλ 
λων, πού ασχολήθηκαν μέ τήν * Ηλιογέννητη 
όχι σάν αΰιόν αναλυτικά δπως τοΰ Βεζανή, 
τοΰ Χαλά,τής Λ ιλή; Παιρικ >υ— Ίακωβίδη ή 
καί αύτοΰ άΐόμα τοΰ ποιητή, πού τήν,άναφέ- 
ρει κάπουστήν«Ποιητική»τοι.ν) κριτικήιιελέτη 
ταΰκ,Σιωμόπουλο υθάήταν αναπληρωμένη ολο
κληρωμένη. Καί σέ τετοιες μελέτες δέν είν ji 
αναρμόδιος καί αδέξιος ό σιιγγραφέας. -Κατέ 
χει τήν άρχαία φιλοσοφία, νήν ελληνική μυ
θολογία και σ ινδυάζει τήν ποιητική διάθεση 
άπό τήν όποια βγήκαν δόκ ;ια ποιητικά έργα. 
Γά προσόντα αυτά eivui άπ·:ραίτητα γ ά τήν 
κριτική μελέτη το δ Παλ'ΐιιι;οϋ έργου. ” Αν 
ατίς μελέτες αΰτέ:, άψπιί ιί;νν κατορθώνεται 
τοϋτο γιά τεχνικού; ή άλλοι'.: λόγοι·;, προστε
θεί άργοτερα μιά άλλη, συνθετική, πού νά 
περιλαβαίνει τήν ά^ολόγη ίΐ) ιών έ ιί μέρου, 
έργων μεσα στο συνολικό ΓΙχλαμικό ή μέσα 
στή νεώτερη ελληνική λ ο ;οτ χν.ία, μέ αντί
κρουση ή παραδοχή π ρ ο ν - ιτερων κρίσεων, 
έξεταση τής εποχής, πού βγήκαν, και της έτι- 
3ρα<της πού είχαν τά έργα τοϋ ΙΙαλαμά οτή

νεώτερη "Ελληνική π οίη ιη , τότε θά ΐδοΰμε νά 
ολοκληρώνεται η κριτική έργΛί.α γύρω ά πό 
τόν Ιίαλαιιά.

Κ. Λ. Σ .

Μ ΙΑ  Σ Υ Μ Π Λ Η Ρ Ω Σ Η
Στό ποίημα «Λιάλογος»τοΰ κ. Α. Σιωμο" 

πούλ >υ. σέ μερικά αντίτυπα τοΰ τεύχους τού
του μετά τό στίχο :

«Πρό π ίντ.υν ξέρουν ν’ άνεβοΰν ψηλά 
[τρό; τή θυσίμ. 

εχ'υν παοαληφθεί οί έ;ής στίχοι :
«καί δέχονται μέ απάθεια τού; φθόνους 

[καί τά μίση,
τήν ά*θθέωση σκέπτονται καί τήν α 

νυπαρξία
σάν κατ ιστάιε ς τοΰ είναι του; μβς στή 

[3ιπλή τους φύση 
Σ·;η φύοη, πού τολμάει ψηλ ι στόν 

["Ολιμπο ν’ ανέβει».'

Ν Ε Α  Β ΙΒ Λ ΙΑ
Κ. Α. Παταχρήσ;ου : «Τό Έπ ίγρ»μ ια τή; 

Χειμάρρας, ’Αθήνα, 1943.
«Νεώτερη Ηπειρωτική Μοΰσα» (μέ φρον- 

τίδι Πέρρου Λάμιοου καί Χρίστου Χ ά μ ιυ ). 
Γιάννινα Μάης 1943,

Αϊ] ι. Β. Στωμοπούλου : «ΗΉλιογέννητη» 
τ >ΰ Κα) ιτ | Παιλαμά (κριτική μ;λέτη), Γ ιά ν 
νινα 1943.

«Ήπειρωιικά Χρονικά»,Έτος lo jv , 1910.
Δ. Σαλαμάγκα : *01 Θεοβάδιστοι Τόποι». 

Γιάννινα 1943.
Τοΰ ίδιου: Εκλογή άτό «τά "Ανθη τοΰ

Κα<οϋ»τοΓι Κ . Μτιοντλαίρ, Γιάννινα 1943.
Τοϋ ϊδίου : «Νοσταλγίες», στίχοι, Γιάν·

νι\ α 1943.

Α Λ Λ Η Α Ο Γ Ρ Α Φ Ι V

Σ. Γ  κά t ζ α ρ ο ν, ευχαριστούμε γιά τά εν
θουσιαστικά σα; λόγια και τίς ευχές σας. 
Ηάν. Φ ά ν τ η ν ,  εύχαριστοΰμε επίσης θερμά 
γιά τήν προσφορά τή: συνεργ ισίας σας.^Μιχ. 
Κ  ό κ ο ρ ο ν,έ ιίσή;. A itja. Μ ιρ ά ν c α ν,ώραιό 
τατο το. ποίημά σας. Φ, Μ α τ σ ό π ο υ λ ο̂ ν, εγ 
κρίνεται τό «Μιμηλή».Λ. Κ εκ ε σ η ν, εγκρί- 
νεται τό «Φοωχή μου Κιθάρα·. Ιΐήραμκ επί
σης συνεργασία τών: Γ. Παπακιόσια, Παναγη 
Σιεα, X '·ρη Χαρήτου, Χρίστου Χάμου, Κώστα 
Νικολαίδη, Λάκη Βλέισα, Πάνου Εΰθυμιάδη, 
πέροου Λχμχρου, ' κ.τ.λ·, γιά τί; ότοΐες 
ρ’ άτανήσουμε στό έπίμενο φύλλο.

Σςήν 1η σελ. τό Γ ΙΑ Ν Ν Ε Ν Α  νά διορθωθεί 
ηέ Γ Ι  V N N IN  λ καί τό Λ Ε Κ Ε Μ Β Γ Η 2  1943 
σέ T E N A F H S  1914.


