
τύρβη
ΧΧεειιμμωωννιιάάττιικκαα  
χχεελλιιδδόόννιιαα
ττοοῦῦ  ΝΝ..  ΔΔ..  ΤΤρριιααννττααφφυυλλλλόόπποουυλλοουυ

ἮἮτταανν  χχάάρρμμαα  ττῶῶνν  ὀὀμμμμααττιιῶῶνν  ––  κκααὶὶ  ττῆῆςς  κκααρρδδιιᾶᾶςς..  ΜΜιιλλῶῶ
γγιιὰὰ  ττὸὸ  ἡἡμμεερροολλόόγγιιοο  22001144  ––  ““ἙἙλλλληηννόόπποουυλλαα””  ττῶῶνν
““ΝΝέέωωνν””,,  μμὲὲ  φφωωττοογγρρααφφίίεεςς  ἀἀππὸὸ  ττὸὸ  φφωωττοογγρρααφφιικκὸὸ  ἀἀρρχχεεῖῖοο
ττοοῦῦ  ΜΜοουυσσεείίοουυ  ΜΜππεεννάάκκηη,,  σσττααλλμμέέννοο  ἀἀππὸὸ  εεὐὐεερργγεεττιικκὸὸ  φφίίλλοο..
ΚΚααθθὼὼςς  ττὸὸ  ξξεεφφύύλλλλιιζζαα  ξξααφφννιικκὰὰ  ἔἔκκααμμαα  ἄἄαα!!  κκιι  ἔἔμμεειινναα  χχάά--
σσκκοοννττααςς..  ἈἈννττίίκκρρυυ  μμοουυ  δδύύοο  ππααρρααδδεείίσσιιαα  δδηημμοοττιικκάάκκιιαα  σσέέ
ππααιιδδόόπποολληη  δδιιάάββααζζαανν  ἕἕνναα  ππεερριιοοδδιικκόό,,  ὅὅπποουυ  δδιιαακκρριιννόότταανν  ὁὁ
ττίίττλλοοςς    ““ΤΤὸὸ  ννηησσὶὶ  ττοοῦῦ  μμυυσσττηηρρίίοουυ’’’’!!    ΜΜὰὰ  ννααίί,,  ννααίί,,  ττὴὴνν
““ΠΠααιιδδόόπποολλιι’’’’  δδιιάάββααζζαανν  κκααὶὶ  ττὸὸ  μμυυθθιισσττόόρρηημμαα  δδὲὲνν  ἦἦτταανν
ἄἄλλλλοο  ἀἀππὸὸ  ττὴὴνν  ““ΜΜυυσσττηηρριιώώδδηη  ννῆῆσσοονν’’’’  ττῶῶνν  ππααλλααιιῶῶνν  μμεετταα--
φφρράάσσεεωωνν,,  ἔἔρργγοο  ττοοῦῦ  μμάάγγοουυ  ττῶῶνν  μμααθθηηττιικκῶῶνν  μμααςς  χχρρόόννωωνν,,
ἸἸοουυλλίίοουυ  ΒΒέέρρνν..  ἩἩ  φφωωττοογγρρααφφίίαα  ἦἦτταανν  σσττεερριιααννήή,,  ἐἐγγὼὼ  ὅὅμμωωςς
ὀὀσσφφρρααιιννόόμμοουυνν  ππααιιδδιικκὴὴ  θθάάλλαασσσσαα..  

ΤΤὸὸ  ππρρῶῶττοο  ξξεεφφύύλλλλιισσμμαα  ἦἦτταανν  λλααίίμμααρργγοο,,  εεἶἶχχαα  κκααττααππιιεεῖῖ
ἀἀμμάάσσηηττεεςς  πποολλλλὲὲςς  φφωωττοογγρρααφφίίεεςς,,  δδὲὲνν  εεἶἶχχεε  ππάάρρεειι  κκἄἄνν  ττὸὸ
μμάάττιι  μμοουυ  ττὶὶςς  δδιιππλλααννὲὲςς  λλεεζζάάννττεεςς  κκααὶὶ  ττὰὰ  ὀὀννόόμμαατταα  ττῶῶνν  φφωω--
ττοογγρράάφφωωνν..  ὍὍτταανν  ττὸὸ  ξξααννάάππιιαασσαα,,  γγυυρρννώώννττααςς  ἀἀρργγὰὰ  ττὶὶςς
σσεελλίίδδεεςς  κκααὶὶ  γγλλεείίφφοοννττααςς  ττὰὰ  χχεείίλληη,,  ἀἀννττάάμμωωσσαα,,  σσχχεεδδὸὸνν
ἔἔκκθθααμμββοοςς  κκααὶὶ  ππάάλλιι,,  μμιισσὴὴ  δδιιμμοοιιρρίίαα  ψψιιλλοοκκοουυρρεεμμέέννωωνν
ἀἀγγγγέέλλωωνν  ττῆῆςς  ἴἴδδιιααςς  ππααιιδδόόπποολληηςς..  ἌἌλλλλοοιι  ὄὄρρθθιιοοιι,,  ἄἄλλλλοοιι  κκαα--
θθιισσττοοὶὶ  ἢἢ  κκοουυκκοουυββιισσττοοὶὶ  μμὲὲ  ἀἀννοοιιχχττὸὸ  ττὸὸ  22οο  ττεεῦῦχχοοςς  ττοοῦῦ  ππεε--
ρριιοοδδιικκοοῦῦ..  ΣΣττὸὸ  ἐἐξξώώφφυυλλλλοο  ἕἕννααςς  δδιικκόόςς  ττοουυςς  ααἰἰωωρρεεῖῖττααιι  σσὲὲ
κκοούύννιιαα,,  σσττὸὸ  ὀὀππιισσθθόόφφυυλλλλοο  ττὸὸ  εεἰἰκκοοννοογγρρααφφηημμέέννοο  μμυυθθιισσττόό--
ρρηημμαα  ““ὉὉ  ἈἈηηττὸὸςς  ττοοῦῦ  ΒΒάάλλττοουυ’’’’..  ἌἌλλλλαα  κκύύμμαατταα  ννεεοογγέέννννηη--
ττηηςς  θθάάλλαασσσσααςς..

ΤΤὰὰ  ἔἔχχωω  ἀἀππέέννααννττίί  μμοουυ  κκααὶὶ  ττώώρραα  πποοὺὺ  γγρράάφφωω..  ΑΑὐὐττὰὰ  ττὰὰ
ἀἀσσττεερράάκκιιαα  ἀἀννάάμμεεσσαα  σσττὰὰ  ὀὀχχττὼὼ  κκααὶὶ  σσττὰὰ  δδώώδδεεκκαα,,  κκιι  ἐἐγγώώ,,
ππααττηημμέένναα  ττὰὰ  δδεεκκααεεφφττὰὰ  κκααὶὶ  σσττὴὴνν  ππρροοττεελλεευυττααίίαα  γγυυμμνναα--
σσιιαακκὴὴ  ττάάξξηη,,  δδιιααββάάζζααμμεε  μμὲὲ  ττὴὴνν  ἴἴδδιιαα  λλααχχττάάρραα  ττὴὴνν  ΠΠααιι--
δδόόπποολλιι..  ΔΔὲὲνν  ἦἦτταανν  ττὸὸ  σσυυννααρρππαασσττιικκόόττεερροο  γγιιὰὰ  μμέένναα
ππεερριιοοδδιικκόό,,  ὅὅμμωωςς  σσ᾿̓  ααὐὐττὴὴνν  ἦἦτταανν  δδοοσσμμέέννηη  ἡἡ  κκααρρδδιιάά  μμοουυ,,
ττὴὴνν  ἔἔββλλεεππαα  σσττὸὸνν  ὕὕππννοο  μμοουυ,,  σσττὶὶςς  σσεελλίίδδεεςς  ττηηςς  ππρροοπποοννήή--
θθηηκκαα..

ΚΚιι  ααὐὐττὰὰ  ττὰὰ  ππααιιδδοοπποολλιιττάάκκιιαα;;    ΤΤίί  ννὰὰ  ἔἔγγιινναανν  ἐἐκκεεῖῖνναα  ττὰὰ
χχεειιμμωωννιιάάττιικκαα  χχεελλιιδδόόννιιαα,,  πποοὺὺ  κκάάπποοιιοο  ττοουυςς  μμπποορρεεῖῖ  ννὰὰ  μμοοῦῦ
ἔἔκκααννεε  ττὴὴ  μμεεγγάάλληη  χχάάρρηη  ννὰὰ  δδιιααββάάσσεειι  σσττὸὸ  ππεερριιοοδδιικκὸὸ  ττὰὰ  δδεε--
κκααεεφφττάάχχρροονναα,,  ἀἀκκόόμμηη  κκααὶὶ  εεἰἰκκοοσσάάχχρροονναα,,  γγρρααφφττάά  μμοουυ;;

ὉὉ  ΘΘεεὸὸςς  μμόόννοο  ξξέέρρεειι  ττίί  φφττεερρὰὰ  ἄἄννοοιιξξεε  ττὸὸ  κκααθθέένναα..  ΕΕἶἶμμααιι
σσττὰὰ  χχρρόόννιιαα  ττῆῆςς  ἐἐξξόόδδοουυ··  δδὲὲνν  μμοοῦῦ  μμέέλλλλεεττααιι  ννὰὰ  μμάάθθωω  κκάάττιι
γγιιὰὰ  κκάάπποοιιαα  ἀἀππὸὸ  ἐἐκκεεῖῖννεεςς  ττὶὶςς  ψψυυχχοοῦῦλλεεςς..    ὩὩσσττόόσσοο,,  κκααττὰὰ  ττὸὸ
ππααλλααιιὸὸ  ἄἄσσμμαα,,  θθέέλλοομμεενν  πποοττὲὲ  σσυυννααννττηηθθεεῖῖ  ––  κκααὶὶ    ττόόττεε  θθὰὰ
γγννωωρριισσττοοῦῦμμεε    ἀἀ  λλ  λλ  ιι  ῶῶ  ςς..
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...ὑπὸ τὴν αὔραν τῶν θροούντων φύλλων...

Η διαπλοκή ενός ελάσσονος
ποιητού εν λόγω κι ενός 
µείζονος Ποιητού της πράξης, 
στην αυλή του Αλή Πασά

Υπό Β. Π. Καραγιάννη 
εµπειροτέχνου περί αυτών1

Το θέρος του 1809 (2 Ιουλίου) ο  Λόρδος Γκόρντον
Μπάυρον 21 ετών, ξεκινά το δίχρονο ταξίδι του στην Ανατολή
έτοιµος για περιπέτειες παντός καιρού αλλά και σωκρατικές
ηδονές! Σ’ αυτό το ταξίδι µεταξύ άλλων γνώρισε τα πορτοκά-
λια, τους ψύλλους, τα σκληρά κρεβάτια, τα βροµερά αφοδευ-
τήρια και τα εν γένει και εν είδει σαχλαµαρίσµατα µε αγόρια
και νέες γυναίκες• εδώ ισοψηφούν οι παντρεµένες µε τις ελεύ-
θερες στον αριθµό αλλά είναι αδιευκρίνιστο από την ποιητική
του βιογραφία ποιό είδος υπερέχει, έστω χοντρικά εξεταζόµενο,
στην ερωτική ένταση και έξαψη. Ταυτοχρόνως σκιαγράφησε
και σκιαγραφήθηκε στο φόντο του µεγάλου οδοιπορικού ποι-
ήµατός του «Χάρολντ Τσάιλντ» ήγουν το προσκυνηµατικό τα-
ξίδι στην Ανατολή, ποιητής και ήρωας εν ταυτώ.
Εγκαταλείπουν την Αγγλία και ανοίγονται στην προς ανατο-
λάς περιπέτεια, αφού πήρε δανεικά από φίλους και τράπεζες
σύνολο 6000 λίρες (τους φίλους και τους παγκόσµιους τραπεζί-
τες πόσο δεν τους αλλάζουν οι εποχές και το απάτριδον χρήµα!)
και µε την υπηρετική και συντροφική του κουστωδία αποτε-
λούµενη από ρέµπελους, ωραίους νεαρούς (όπως τον Ράστοβ
Ρόµπερτ κάτι σαν ερωτικός σύντροφός του κι ο Μπ. γράφει πως
αυτός «φαίνεται να είναι σαν εµένα, ζώο χωρίς φίλους») ξέ-
γνοιαστους  αλλά και σοβαρούς όπως ο µετέπειτα ταξιδιωτι-
κός βιογράφος του Χόµπχαουζ (αυτός είχε µαζί του 100 πέννες,
δύο γαλόνια µελάνι και άσωτο χαρτί επί τω τέλει της κατα-
γραφής σε βιβλίο των ταξιδιών του που άρχιζαν µε το καράβι
κάτι σαν το µεθυσµένο του Ρεµπώ). Δρόµο παίρνουν πλοία
αφήνουν φτάνουν στην Πορτογαλία κι από κει Ισπανία όπου
σε χάνι της Σεβίλης ο Μπ. µυείται υπό της Δόνας Χοσέφας στου
έρωτα τις αλλαγές, τις παραλλαγές και τις εξαλλαγές. Γιβραλ-
τάρ ιπποεποχούµενος  και στη συνέχεια Μάλτα όπου µε την εµ-
φάνιση του «παράλογου γυναικείου φύλου» ερωτεύτηκε
πάραυτα την ωραιοτάτη Κοστάνς (στην ποιητική του Οδοιπο-
ρία καταγράφεται ως Φλόρανς («Κι ήταν για όλους η Φλό-
ρανς/και καταδίκη τους γλυκειά / και νόµος τους κι ελπίδα/η ακόµα
και ποινή»). Εκεί µόλις απέφυγε φόνο και µοιχεία και µια µονο-
µαχία µε άγνωστη κατάληξη για τον νεαρό καρδιοκατακτητή
και ήδη νέο ποιητή, της πράξης περισσότερο, παρά των στίχων
και των στροφών, που εν τούτοις κάποτε υµνήθηκαν, αλλά µε
το χρόνο πέρασαν εκεί που ανήκουν ειδολογικά (και ορισµένως
πενθολογικά), δηλαδή στην ανθολογία των λησµονηµένων
ποιητών και ποιηµάτων, µε τους οποίους ασχολούνται επετει-
ακά κατά καιρούς διάφοροι όπως κι ηµείς, ασήµαντα σχολιο-
γραφικά τρίµµατα ενός υπεράξιου κατά τα άλλα
διαλάµψαντος ποιητικού κοµήτη.

Το µπρίκι τους, πιάνει Πάτρα. Πατούν µε ελεγχόµενη
ευλάβεια χώµα ελληνικό. Ανεβαίνουν Πρέβεζα, Αρτα και από
κει στα Γιάννενα. Το ακµαίο ποιητικό του περισκόπιο παρατη-
ρεί κι ο σκληρός δίσκος της πνευµατικής του υπόστασης κα-
ταγράφει. Οι αριστουργηµατικές και εν πολλοίς
διασκεδαστικές επιστολές του που ταξιδεύουν κατ’ αντίθετον
φοράν µε την σωµατική του ρότα, είναι η δηµοσιογραφική
µατιά, ιδιαζόντως όµως λογοτεχνική• τα ποιήµατα αποκυή-
µατα αυτών των τόπων και τρόπων θα ακολουθήσουν όταν
αποµακρυνθεί και θα καταφτάσει ζητιάνα της διαφυγούσας
αίσθησης, η νοσταλγία. Πριν µπουν στην πόλη τους υποδέχε-
ται, έτσι ως καλωσόρισµα και για το καλό της επίσκεψης, κρε-
µασµένο σ’ ένα δέντρο, ένα αιωρούµενο κοµµάτι πρώην
ανθρώπινης υπόστασης ό,τι απόµεινε δηλαδή από την επίθεση
των βαζιβουζούκων αλλά και από τα µαύρα κοράκια µε νύχια
γαµψά που τότε την πέφταν στους άψυχους σκλαβωµένους,
ενώ τώρα στην χειµαζοµένη εργατιά του χεριού και του πνεύ-
µατος. Αυτά δεν κάνουν διακρίσεις δικαίων και αδίκων πτω-
µάτων και επιπίπτουν µε ιδιαίτερη βουλιµία επ’ αυτών και µε
πρωτοφανή ισοπεδωτική ανεξιθρησκία, παρόµοια µε εκείνη
των υπό γης σκωλήκων επί του προς αποσύνθεση αφηµένου
πρώην σώµατος ζωής. Οι ωραίοι κι ανέµελοι της Ευρώπης φρι-
κιούν κάπως µε το θέαµα που βίαια τους εισάγει στην οθωµα-
νική κατακτητική και διαµελιστική διαλεκτική που
διακρίνεται για την ευθυβολία και την ευθυτοµία χασάπη.

Θέλει ο καλός µας νέος και ωραίος να γνωρίσει τον µε-
γάλο γέρο κολασµένο ή ακόλαστο λέοντα. Κάτι το κοινό υπάρ-
χει στις προσωπικότητες του νέου ποιητή και του ηλικιωµένου
κατακτητή τόπων και διαρπαχτή ανθρώπων διαφθορέα δε
νέων σωµάτων. Έχει στρατόπεδο χαρέµι 300 γυναικών για την
επιούσια χρήση δια της εναλλαγής, αλλά και στρατόπεδο χα-
ρέµι κάπως µικρότερο µε αγόρια. Ούτως ή άλλως οι ιδιαίτερες
κλίσεις τους προς τους νεαρούς ήταν καταφανής. Ετέρα οµοι-
ότητα του ακόρεστου για γνώσεις ανθρώπων και τόπων ποι-
ητή και του ακόλαστου κατακτητή της Ηπείρου και λοιπής
σχεδόν όλης τότε Ελλάδος.

«Σε µαρµαρένιο κιόσκι, απ’ όπου/πηγή από γάργαρο
νερό/στη µέση ξεπηδά/και τις νερένιες του φουσκάλες/σου στέλνει
για δροσιά/Και µεσ’ στην πιο γλυκιά ηδυπάθεια/κοιµάσαι κι ανα-

πνέεις/Εκεί/εκεί αναπαύεται ο Αλής/του πόλεµου ο εραστής/γέν-
νηµα της κατάρας./Πραότης και γλυκύτητα/µα κι ακτινοβολία/πα
στη σεβάσµια µορφή/κρύβουν τις πράξεις τις φριχτές/που τ’ όνοµα
του µε ντροπές/χίλιες το κηλιδώνουν.

Μ’ αυτό δε θα ‘θελα να πω/πως τούτη η κατάλευκη/και
µακρυά γενειάδα/δεν του πηγαίνει µια χαρά/και µε τα νεανικά/τα
πάθη/Ο έρωτας νικά/την κάθε ηλικία κ.λπ. κ.λπ.»

«Λένε πως ο Αλή πασάς έχει ιδιαίτερη αδυναµία στα
αγόρια. Είναι σκληρός και ακόλαστος γέρος. Δεν θα µου άρεσε
να πέσω στα χέρια του» σχολιάζει ο Χοµπχάους. Οµως ο Μπ.
ενίσταται: «Είναι πιο πολιτισµένος απ’ ό,τι φαντάζεσαι. Και
απόδειξη είναι ότι έχει ποιητές στην Αυλή του». Αυτός είναι
ένας διάλογος που σώζεται από το βιογράφο του Ντανιέλ
Κάλβο Πλατέρο, ενώ άλλος βιογράφος του πιο ρεαλιστής, ο
Φρεντερίκ Πρόκος, υποστηρίζει ότι τελικά υπέκυψε στις ερω-
τικές ορέξεις του Βεζύρη, µάλιστα από παρότρυνση του Χοµπ-
χάουζ. Ποιά η αλήθεια και τι σηµασία έχει σήµερα; Κύριος οίδε,
αν είδε τέτοια πράγµατα σ’ εκείνη τη µεγάλη οθωµανική και
χριστιανική πόλη των Ιωαννίνων, η οποία είχε κάτι από το Πα-
ρίσι τω καιρώ εκείνω στην τουρκοκρατούµενη Ελλάδα τηρου-
µένων όµως των ουράνιων αναλογιών.

Αυτό τούτο µας θέτει σε κάποιο σκεπτικισµό µε τους
εθνικούς ηµών ήρωες µε τα άγρια µουστάκια, τους οποίους
βλέπαµε µαθητιόθεν, κολληµένους σε λιθογραφίες  στους τοί-
χους των δηµοτικών σχολείων, και οι οποίοι λίγο πριν περά-
σουν στην ιστορική µας µνήµη και αθανασία πέρασαν κι από
την αυλή του Αλή πασά. Τί ήθελαν εκεί;

Τι άραγε έφερε εκεί τον Μπ; Ανάγκη γνώσης ή το κυ-
νήγι εξωτικών και εξωφρενικών εµπειριών. Επηρεασµένος
ίσως από τη φήµη αυτού του διαβόητου όντος και τον εντελώς
ιδιαίτερο βίο του, αφέθηκε αδιαµαρτύρητα στις ταλαιπωρίες
του ταξιδιού σ’ ένα πρωτόγονο τοπίο και συνθήκες περιήγη-
σης. Η περιπέτεια παντός είδους και καιρού αλλά και το ποι-
ητικό ανερµήνευτο των ανθρωπίνων µας πραγµάτων, ίσως
δίνει µια βιαστική ερµηνεία.

Η συνάντησή τους στο Τεπελένι και στα Γιάννινα έγινε
µε παρόντες τους περιηγητές συγγραφείς  Χοµπχάουζ και τον
Γ. Μάρτιν Ληκ, άρα µάτια παρατηρητικά και µυαλά διεισδυ-
τικά στο καταγράφειν και περιγράφειν, µε όλη τη λαµπρότητα
για τον επίσηµο ξένο άγγλο. Ο Αλής τον υποδέχτηκε όρθιος,
µεγάλη φιλοφρόνηση αυτό εκ µέρους µουσουλµάνου (στους
οποίους το αραλίκι κι η ξάπλα σε όλες τις φάσεις του βίου έχουν
ύψιστη αισθητική, θρησκευτική και πολιτική σηµασία) και
τον έβαλε να καθίσει δίπλα του. Οι ωραίοι νεαροί, ορδινάτσες
εφ’ όλης της ύλης, µε τα µακριά µαλλιά που έπεφταν στους
ώµους, τους κερνούσαν, τους γέµιζαν και τους ξαναγέµιζαν τα
τσιµπούκια κ.λπ. Προσπερνούµε τις εντυπώσεις του Μπ. και
του Χ. από την γνωριµία µε τον Αλή, σηµειώνοντας µόνο το εν-
σταντανέ της συνάντησης που είχε αυτή η ποιητική και πανε-
ρωτική ύπαρξη µε την πρώτη, ας πούµε, κυρία των τιµών και
των κλινών, τη σύζυγό του Κυρά Βασιλική. Την σύστησε στον
Μπ. κι αυτός δεν έχασε την ευκαιρία να κάνει  το κοµµάτι του
µε µια µικρή υπόκλιση γοητευµένος και ψιθυρίζοντας: «Είστε
ένα ολοζώντανο ποίηµα». Αυτό έλειπε, που θ’ άφηνε την ευ-
καιρία µιας γλυκύτατης φλερτο-φιλοφρονήσεως, ο ατίθασος
κι απείθαρχος των αισθηµάτων λόγων ίσως και ως ένα σηµείο
πράξεων. Φυσικά αγνοούσε πως ο πάτος της Παµβωτίτιδας λί-
µνης, κατά πως αφηγούνται τα έντεχνα ποιητικά δράµατα ή
τα δηµοτικά τραγούδια, έγεµε κουφάρια γυναικών, θύµατα του
εν λόγω κι από πολλές αιτίες σηπόµενα, της ερωτικής ολιγοπι-
στίας να έχει πρώτο λόγο. Οπως έγεµε και από την ιλύ ανδρών,
πολεµικών και αντιπάλων της Α.Ε. της τυραννοσύνης του. Της
µετέφρασαν το λόγο του και η κ. Βασιλική παρακάλεσε να µε-
ταφέρουν τη δική της τώρα απάντηση: «Κάποτε και η οµορφιά
είναι δυστύχηµα...» Αν είναι και τότε και τώρα, ίσως κάπως µι-
κρότερο, όχι δηλαδή θανατηφόρο το οποίο η δηµόσια ασφά-
λεια των ερωτοπρακτούντων (κι η ανασφάλεια των
µειονεκτούντων συνήθως γυναικών) καλύπτει τις τυχόν ζη-
µίες, αλλά η αποζηµίωση υπάρχει πάντα.

Εδώ είµαστε, λοιπόν. Ο µεταφράσας αυτά και άλλα
πολλά στο δεκαπενθήρον της παραµονής του Μπ. εκεί, είναι
και ο επίσηµος ιατρός του Αλή µετά των θεσµικών Αληπασό-
παιδων, Βελή κλπ. ο κοζανίτης ιατροφιλόσοφος Γεώργιος Σα-
κελλάριος ενώπιον της προτοµής του οποίου στην πλατεία της
πόλεως Κοζάνης, όλη η µαρίδα της εξουσίας καταθέτει δάφνι-
νους στεφάνους µνήµης κάθε εθνική εορτή. Αυτό ως διαρκής
οφειλή για τους µεγάλους ιατρικούς αγώνες που έδωσε δίπλα
στα στρατεύµατα των Τούρκων που πολεµούσαν είτε µεταξύ
τους είτε µε τους επαναστατηµένους συνέλληνες. Πολυλόγιος,
γνωρίζει Αγγλικά, Γερµανικά, Γαλλικά, Λατινικά, Ιταλικά,
Τουρκικά και φυσικά ή µήπως κατά περίεργο τρόπο και τα ελ-
ληνικά. Πως δεν µπερδεύουν τις λεκτικές αίσθησες οι πολύ-
γλωσσοι; Σε τι γλώσσα αγαπούν, µισούν, θυµώνουν, βρίζουν,
θλίβονται, µελαγχολούν κ.λπ. Ο Σ. καταγότανε από την Κο-
ζάνη και σπούδασε στη Βιέννη. Μεταξύ πολλών άλλων βιβλίων
του τύπωσε την «Ελληνική αρχαιολογία» και µετάφρασε από
τις περιηγήσεις του Νέου Ανάχαρση του αβά Μπαρτέλεµυ το
1788, τους τρεις πρώτους τόµους, τον δ’ µετέφρασε Ρήγας ο Βε-
λεστινλής.  Ο Σκύθης υιός βασιλέως σοφός, λόγιος Ανάχαρσις
(ο µόνος µη τραχύς και άξεστος των συµπατριωτών του) ταξί-
δεψε στην Ελλάδα τον 6ο  αι. και ίσως µας θυµίζει κάπως και
τον νυν ταξιδευτή µας. Ο Γ. Σ. έγραψε ελληνικά δράµατα «Τη-
λέµαχος και Καλυψώ», «Ορφέας και Ευρυδίκη». Υπήρξε φίλος
και συνεργάτης του Ρήγα και µόλις διέφυγε τη σύλληψη του,
την οποία δεν απέφυγε Αυτός µετά από την κατάδοσή από τον
κοζανίτη έµπορο στην Τεργέστη Δ. Οικονόµου, στις αυστρια-
κές αρχές του ταραχοποιού ποιητή και µεγαλοµάρτυρα της 
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επανάστασης. Ο ήδη ώριµος ιατροφιλόσοφος το 1800 θρήνησε
το θάνατο της λίαν αγαπηµένης του συζύγου Αναστασίας µε
θρηνώδη άσµατα, Ιαλεµούς (τραγούδια λύπης δηλαδή) τα
οποία εκδόθηκαν στη µόνη ποιητική του συλλογή τα «Ποιηµά-
τια» το 1817.

«Ω αγαπητόν µου ταίρι/άχολόν µου περιστέρι/και τρυγών
ειλικρινής./Φευ! πως είσ’ αναπαυµένη,/και ως νύµφη στολισµένη/και
µ’ εµένα δεν πονείς;/Πως έτσ’ ήσυχα κοιµάσαι,/και τελείως δεν λυ-
πάσαι/της καρδιάς µου την πληγή; // Δίχως σου δεν βλέπω τρό-
πον/εις τον κύκλο των ανθρώπων/στην ζωή να µε κρατή/Θάνατος
ο άκαιρός σου/κ’ ο πικρός ξεχωρισµός σου/µ’ είν’ ανίατος
πληγή,/όθεν γλίγωρα κ’ εµένα/θα δεχθεί καθώς εσένα/η κοινή µας
µήτηρ γη.»

Μ’ αυτή τη συλλογή θεωρείται ο εισαγωγέας της κλαυθ-
µηρικής ροµαντικής και προροµαντικης αυτοπεριγραφικής ποί-
ησης της εποχής µε αρχιθρηνο-ιερέα της τον ποιητή Γιουγκ και
τις θρυλικές «Νύχτες» τον οποία µιµήθηκε και γνώρισε στα ελ-
ληνικά. Ο Σ. ξαναπαντρεύτηκε τη Μητιώ κόρη του αρχηγέτη
των κοζανιτών του διαφωτισµού, πολυµήχανου ιερέα και συγ-
γραφέα Χαρισίου Μεγδάνη, λογία κόρη εκ λογίου πατρός, η
οποία µετέφρασε δύο θεατρικά του Κάρολο Γκολντόνι παρα-
καλώ. Είναι µία από τις πρώτες γυναίκες της νυν Ευρωπαϊκής
Ενωσης που µεταφράζει κλασικό θέατρο. Σηµείωση: Ο Γεώργιος
Σακελλάριος ήταν κατά δύο έτη µεγαλύτερος του κυρίου πεθε-
ρού του Χαρισίου του ιεροµνήµονος. Εγκαταστάθηκε µετά από
τις µετοικεσίες στην Ευρώπη (Βιέννη και Πέστη) αλλά και στην
ελλαδική µικρή ενδοχώρα (Αµπελάκια, Τσαρίτσανη, Κοζάνη,
Καστοριά, Μπεράτι, Νάουσα, Θεσσαλονίκη) ασκών το ιατρικό
επάγγελµα και στην Αυλή του Αλή, µισθωτός ιατρός το 1807.
Εκεί θεράπευε αυτόν και τους λοιπός συγγενείς εξ αίµατος και
εξ ερωτικής συγχυσίας αλλά και τη µούσα γενικώς κι ειδικώς
της ποίησης. Είναι ο εισηγητής του Σαίξπηρ στην Ελλάδα αφού
µετέφρασε καταλογάδην και λίαν πρόωρα το «Ρωµαίος  και Ιου-
λία», τραγωδία πενταδράµατος.

Οµως υπ’ αυτές τις περί τον Αλή Πασά συνθήκες βίου
του είναι και ο πρώτος που µετέφρασε (εδώ στην κυριολεξία του
λόγου) τον Μπάυρον στην Ελλάδα έστω και επί του προφορικού
και ακόµα πιο έστω, όχι του ποιητικού. Αλλά και η  δεκαπενθή-
µερη συνύπαρξη τους καθαυτή είναι και η πρώτη επαφή µε την
ελληνική λογιοσύνη του ώριµου αλλά ελάσσονος ποιητού µε το
νέο υπό διαµόρφωση µέγα ποιητή στον καιρό του όµως. Στο επί-
πεδο της πράξης, παρά του έργου, ο Βυρωνισµός ως κατάσταση
και ασυνήθη συµπεριφορά αντανακλά περισσότερο τον καθη-
µερινό µποέµικο έως παρεξηγήσεως βίο των βαρεµένων ψυχών
και σωµάτων από τα δαιµονικά βέλη είτε του έρωτα πρωτίστως
είτε της ποίησης δευτερευόντως είτε της άφεσης σε µια σχεδόν
αλόγιστη ασωτία ωραιότητας αλλά και πείνας.

Ο Γ. Σ. γενικώς ήταν µια από τις εξέχουσες φυσιογνω-
µίες της προεπαναστατικής περιόδου στην Ηπειρο την εποχή
που ο Μπάυρον τρυγούσε απ’ όπου µπορούσε τις εµπνεύσεις του
κυρίως µε τις ένσαρκες εµπειρίες του. Υπάρχουν έτσι µαζί ο ένας
φτασµένος στις συγγραφές και τις επιδόσεις του στην ποίηση ο
άλλος µαζεύει εµπειρίες ζωής που σε λίγο θα γίνουν ποιήµατα.
Εκεί µάλλον άρχισε να γράφει και τις πρώτες στροφές του «Χά-
ρολοντ Τσάιλντ» όπως σηµειώνει ο Παναγιώτης Κανελλόπου-
λος

Παρέκβαση. Η Κοζάνη ως πόλη σηµαντική τω καιρώ
εκείνω είχε δύο κόµµατα, καλή ώρα όπως πάντα στην Ελλάδα,
που πάλευαν για την τοπική εξουσία, δηλαδή ποιό θα έχει την
εύνοια του κυρίαρχου Αλή Πασά. Εκείνο των Αληφρόνων φίλων
του θηρίου –οι ολιγαρχικοί- και των αντιπάλων τους των Δηµο-
κρατικών, ας πούµε. Η περισυλλογή των φόρων µε τη νόµιµη
παρακράτηση-προµήθεια και η απόδοσή τους, ήταν το διακύ-
βευµα που θα λέγαµε µε όρους του σήµερα. Στον τοπικό εµφύ-
λιο νίκησε η αλήφρονη φατρία του Ρούση Κοντουρούση ο δε
αρχηγός της αντίπαλης Γ. Αυλιώτης κρεµάστηκε κατά τον
τρόπο του Αλή σε µια πλατεία, δηλαδή χωµατοαλάνα τής τότε
πόλεως, η οποία σήµερα είναι γεµάτη δρόµους ότι την κατέκλυ-
σαν οι οικοδοµές και την καταπάτησαν οι πολεοδοµίες. Ο νικη-
τής άρχων που γνώριζε λίαν καλώς τις ερωτικές ορέξεις του
θηρίου, τον γιο του Γεώργιο νέο, ωραίο κι ευειδή, φυγάδευσε
άρον άρον στην Πέστη για να µην γίνει επιφανές και «διαµπε-
ρές» µέλος στο αρσενικό χαρέµι του Αλή. Είναι ο µετέπειτα Γε-
ώργιος Ρουσιάδης επώνυµος λόγιος της ύστερης περιόδου του
νεοελληνικού Διαφωτισµού όστις µετέφρασε εµµέτρως κι οµοι-
οκαταλήκτως κάποτε και οµοιοακαταλείπτως, µετά σηµαντι-
κών σε όγκο σχολίων, Οµηρο, ήγουν ραψωδίες από την Ιλιάδα
και την Οδύσσεια.

Το νεαρό άγγλο ταξιδευτή µε το που βρέθηκε στην αυλή
του Αλή του ‘ριξαν δίπλα του τον πολύγλώσσο διανοούµενο εκ
Κοζάνης Γ. Σακελλάριο. Ηταν ο ποιητής που αναφέρει ο Μπ. στις
επιστολές του ως Seculario και εν ταυτώ η απάντησή του στον
Χοµπχάους δια τον πολιτισµόν του Αλή αφού στην αυλή του έχει
και ποιητές. Η ποίηση είναι ένδειξη πολιτισµού αναµφισβήτητα.
Είτε τη θητεύεις αµέσως ως µείζων θεράπων της είτε ως µειράκιο
αυτής θεραπεύεσαι (ή νοµίζεις) πως αποθεραπεύεσαι  απ’ αυτήν,
καταχωρίζεσαι ενώπιον της ιστορίας αλλά και των ανθρώπων,
ευγενής και τρυφερά ψυχή και πολιτισµένος εν γένει. Ετσι βρέ-
θηκε στα νερά του συνυπάρχοντας και ιδίως συνταξιδεύοντας
στην χώρα της Ηπείρου µε άνθρωπο ο οποίος κατείχε την τότε
ευρωπαϊκή κουλτούρα. Μελαγχολικός µεν ο πρεσβύτερος και εν-
τελώς έξω διάθεση ο νεότερος, άρα ως ετερώνυµες διαθέσεις βρέ-
θηκαν να έλκονται και να διαπλέκονται. Ο κοζανίτης το
ιστορικό του πράγµατος το διεξερχόταν καλά, αλλά το ποιητικό
του Μπ. προς το παρόν ως ανύπαρκτο, του διέφευγε. Οι συζητή-
σεις τους µας είναι άγνωστες, αλλά µπορούµε να εικάσουµε ευ-
λόγως ότι περιστρέφονταν  γύρω από τις βασικές σταθερές που
απασχολούν εν παντί καιρώ και τόπω τους ποιητές. Τη ζωή, τον
έρωτα, το χρόνο, το θάνατο, τη µαταιότητα των ανθρωπίνων
επιτεύξεων, το ανέφικτο της ανθρωπίνης ευτυχίας, πράγµατα
δηλαδή ουχί παραδεδεγµένης χρησιµότητας αλλά µε τα οποία
την καταβρίσκουν οι ποιητές όλου του κόσµου πολύ δε περισ-
σότερο οι Νεοέλληνες του τώρα, των οποίων η εκδοτική ποι-
ητικά πληµµυρίδα είναι ασυµµάζευτη και ανεξέλεγκτη. Ο

Κοζανίτης βρισκότανε στις ποιητικές µαύρες του όπως συµπε-
ραίνουµε από τα ποιήµατα που έγραφε τότε επηρεασµένος από
το Γιούγκ και το θάνατο της συζύγου του. Ολα γύρω του ήταν
συνεχώς ίδια, ανούσια, ανόρεχτα. Γράφει στο «Νύξ πρώτη»

Ιδού λοιπόν εις όλα µεταβολή κοινή,
εµέ κι η νύξ κ’ η µέρα εις δάκρυα κινεί

Ο µετέπειτα βίος και πολιτεία του Μπ. στην Ελλάδα, τα
επόµενα ταξίδια του και περιηγήσεις και η τελική του Ανάληψη
µέσα από τους βάλτους και τη γη των ζώντων, στους ουρανούς
του τίποτα και στους αιθέρες του αεί, και η κατάταξή του στη
χωρία των µαρτύρων της ορθοδόξου ηµών πατρίδας και µόνον
ως πράξη υπήρξε πεδίο λαµπρό άλλων πιο µελετηρών συναν-
θρώπων καλή ώρα όπως ο κ. Αντ, Μπουσµπούκης στην σκιά του
οποίου υπάρχω κι εγώ, αυτό το ωραίο θερµαϊκό δειλινό χωρίς
στον ορίζοντα να υπάρχει ίχνος από το καθιερωµένο µπουρίνι
των βιβλίων. Η µικρή διαπλοκή της πόλεως Κοζάνης, µιας βο-
ρειοελληνικής πόλεως στην Τουρκοκρατία µε τη µεγάλη Αγγλία
στην έδρα των Ιωαννίνων µε τους ποιητές και το τύραννο (άλλοι
τον λεν και φωτισµένο κ.λπ.) ήταν το θέµα αυτής της αντιεπι-
στηµονικής και περισσότερο λογοτεχνικής διεξαγωγής µου. Δεν
κόµισα ούτε την κοινότοπη γλαύκα στην θηµωνιά της βιβλιο-
γραφίας που δεν ήταν κι ούτε µπορούσε να ήταν στην πρόθεσή
µου, αλλά µικρά, κοινά ίχνη επισήµανα αν όχι της διαπλοκής,
της παράλληλης παρουσίας και συνάντησης των δύο προσώ-
πων που έµελλαν (δεν το φαντάζονταν εννοείται) να περάσουν ο
µεγαλύτερος στην περιορισµένη τοπική διασηµότητα κι ο µι-
κρότερος στην παγκόσµια. Τότε. Τώρα; Κοινή η λανθάνουσα
µοίρα.

***
Τελευταίο θέλω να σηµειώσω το κάπως κοινό, άδοξο

τέλος των ποιητών µας. Ο Μπάυρον κι ενώ ήταν πλασµένος για
µεγάλα έργα κι ήρθε για ακόµα πιο ευγενικούς σκοπούς στην
επαναστατηµένη Ελλάδα, πέθανε από ελονοσία στο Μεσολόγγι.
Προφανώς εδήχθη υπό κώνωπος φορέα του ιού, που έφερε αυτόν
πρόωρα στην αθανασία και στο Ελληνικό χωµατο-µαρτυρολό-
γιο. Μόνο το γεγονός ότι µια εκρηκτική, εφ’ όλης της ύλης, προ-
σωπικότητα του διεθνούς όντος στις αρχές του 19ου αι. και στο
παγκόσµιο ποιητικό αναλόγιο ένας τους σηµαντικούς του δια-
κόνους, χάθηκε στην Ελλάδα ικανοποιώντας ανάγκες της ευγε-
νικής ψυχής του, και µόνον αυτό το συµβάν κάνει το χώµα µας
terra eroi. Ο Γ. Σακελλάριος περί το τέλος του βίου βρίσκεται στην
γενέτειρά του και ασκεί την ιατρική οίκοι ήτοι στο ξακουστό
«σπίτι τσ’ γιατρούς» κατά το κοζανικόν ευφωνικόν. Τις οθωµα-
νίδες κυρίες και δεσποινίδες που προσέτρεχαν σ’ αυτόν, επειδή η
πίστη τους δεν επέτρεπε ψαύση του σώµατός τους, ακόµα και
την ιατρική περιήγηση αυτού πάνω τους, έβαζε τη λογία σύζυγό
του και τις έψαυε καθ’ υπόδειξίν του, κι αυτή αναλόγως έλεγε
που σκόνταφτε ή τι το περίεργο ένιωθε. Τελικά αυτός γνωµάτευε
και συνταγογραφούσε δια τον αρµόδιον φαρµακοτρίφτη. Τα
απογεύµατα αργούσε και έπινε τον καφέ του στο ανώγειον ρεµ-
βάζων και περιπλέκων στίχους επί δικαίων και αδίκων. Εκεί
ήταν που τον τσίµπησε  µαύρο έντοµο µεγάλο, ένας αγριοκούµ-
πανος που προκαλεί στα κατοικίδια ζώα, κυρίως βόδια και γε-
λάδια, οίστρον σχεδόν θανατηφόρο. Δεν του έδωσε τη δέουσα
σηµασία ο γιατρός κι αυτό το ασήµαντο νόσηµα έλαβε εκδί-
κηση για όσες άλλες αρρώστιες θεράπευσε αυτός, και πέρασε
τον ποιητή στο επέκεινα, αλίµονο.

Η σηµερινή µας µούσα ίσως τους θρηνούσε τοιουτο-
τρόπως.

Υπό κώνοπος ελώδους ο Λόρδος κι υπό αγριοκούµπανου  
ο γιατρός

δηχθέντες ως ποιητές, πήραν άδοξα τη δόξα παραµάσχαλα και
δρόµο 

Χάθηκαν στου ορίζοντα το άπιαστο σαν του Μπωντλέρ τα 
Αλµπατρός

Ούτως αδόκιµα και εγώ σας απασχόλησα µε τη λύρα τους στον
ώµο.

Υ.Γ.   Στον ισόπεδο υπαίθριο χώρο εκδηλώσεων της Εκ-
θεσης Βιβλίου της παραλίας, διάλεξη εδίδετο περί του Λόρδου
Βύρωνος, µε αφορµή τα 200 χρόνια από την έλευσή του στην Ελ-
λάδα. 
Ο κόσµος περνούσε, κοιτούσε ουδέτερα και συνέχιζε. Ενα πλοίο-
µπαρ φρύαζει προσκαλώντας την πελατεία, κι άλλα δυο τρία
αραγµένα λειτουργούσαν ως λικνιζόµενες καφετέριες. Το
άγαλµα του Μεγαλέξανδρου (αυτές τις µέρες έχει το γενέθλιά
του ο στρατηλάγνος) κοιτούσε αυτό το κάπως «Αδιανόητο τί-
ποτα» (Στ. Ράµφος εκδ. Αρµός). 
Σε λίγο µια µελαγχολική και κάπως πένθιµη διαδήλωση περνά
(«µέσα από τα µάτια») από µπροστά µας. Είναι οι απολυµένοι
από το γκουρµέ οινοµαγειρείον BANQUET. Σταµατούµε την οµι-
λία σε ένδειξη σεβασµού ότι οι διαδηλωτές, θύµατα του ΔΝΤ, δη-
λαδή των ευτελών µας κυβερνήσεων, πρέπει να απολαµβάνουν
τις τιµές του άγνωστου αγωνιστή. 
Στα δυτικά απ’ όπου ήρθαµε, η δύση πάλευε µεταξύ ηµέρας και
νύχτας. Δε θα βρέξει και το καθιερωµένο µπουρίνι δεν
αφίχθη...Τα ξαναέζησα αυτά ως παρατηρητής («Σκηνές από µια
έκθεση βιβλίου» σελ. 95 στο βιβλίο «Οι χάρτες των ονείρων µας»
εκδ. Παρέµβαση, 2001) αλλά τώρα και κάπως µέτοχος. 
Ακούω το τραγούδι “Θεσσαλονίκη ΙΙ” στο σιντί «S/S ΙΟΝΙΟΝ
1934» από τους αξεπέραστους «Ξέµπαρκους» και φτιάχνοµαι
αναδροµικά.

Της Σαλονίκης µοναχά της πρέπει το καράβι.
Να µην τολµήσεις να τη δεις ποτέ από τη στεριά.
Κι αν κάποια στην Καλαµαριά πουκάµισο µου ράβει,
µπορεί να 'ρθω απ' τα πέλαγα µε τη φυρονεριά. 

1 των ιστορικοπνευµατικών οµιλιών 

Η διαπλοκή ενός ελάσσονος ποιητού εν λόγω κι ενός
µείζονος Ποιητού της πράξης, στην αυλή του Αλή Πασά

Υπό Β. Π. Καραγιάννη 

Στιλπνήν χαράν
Πασχάλιον χρονικόν

του Αντώνη Ν. Παπαβασιλείου

ἐνεπλήσθηµεν τὸ πρωΐ τοῦ ἐλέους σου, Κύριε, 
καὶ ἠγαλλιασάµεθα καὶ εὐφράνθηµεν 

Ψαλµός 89ος

Conflicting amazements
Christopher Morley

Το αναγνωστικό αυτό ήταν δώρο. Παλιό,
φθαρµένο, λαµπερό. Μου δόθηκε παραµονές
της Παναγιάς τον περασµένο Αύγουστο στο

Βόιο, στην Μπόρσια, µετά από βιβλιοπαρουσίαση
στον αυλόγυρο του πετρόκτιστου σχολείου. «ΑΝΑ-
ΓΝΩΣΤΙΚΟΝ Ε’ Δηµοτικού» (αυτήν διαπλέει τώρα ο
µεγάλος υιός), «Εν Αθήναις 1963». Στο ράφι και το
βλέπω, το καµαρώνω, το χαίροµαι. Ανοικτό -από το
Μεγάλο Σάββατο- στη σελίδα 180: «ΠΑΣΧΑ ΕΙΣ
ΤΗΝ ΣΚΙΑΘΟΝ» του Αλεξάνδρου Μωραϊτίδη. Ει-
κονογράφησις Αλέξανδρου Αλεξανδράκη και στην
κορυφή της σελίδας η υπέροχη διχρωµἰα, το πρά-
σινο τυπωµένο αριστοτεχνικά να ιστορεί την ανα-
στάσιµη βραδιά, τα πρόσωπα µε προσδοκία, «το
Μέγα µυστηριακό στερέωµα».

*
Ξεκίνησε η Μεγάλη Εβδοµάδα αντικρίζον-

τας (Σάββατο του Λαζάρου, µεσηµβρία) στο καφε-
παντοπωλείο του Ταξιάρχη, το χαρτόκουτο µε τις
λαµπάδες. Από 1,5 έως και 2,5 ευρώ, δύο-τρία σχέ-
δια µονάχα. Ο νους λαγωνικό έτρεξε στα δικά µου
µικράτα: µε την σκαλιστή µπλε λαµπάδα προσπα-
θώντας (ανεπιτυχώς) να φθάσω τον παπαΓιάννη
στο «Δεύτε λάβετε φώς». Αποζηµιωνόµουν όµως,
τάχιστα, µε την ανέσπερη µελωδία των αηδονιών
(µα και του ψάλτη παππού), µε το πασχάλιο φως
έξω από τον ΑηΘανάση.

*
Οι βαφές των αυγών στο διαχωριστικό της

κουζίνας να περιµένουν υποµονετικά. Οι γνώριµες
ακολουθίες, τα οικεία γράµµατα. Το τρίτο αλλη-
λουάριο. Στο παζάρι, οι περδίκες, ενάµιση ευρώ το
κεροστόλιστο αυγό. Ευχές και βιβλία και γραφές µε
τρυφερότητα. Τα ψάρια των Βαΐων στον ταβά της
Λευκοπηγής µε το σοφό χέρι της µάνας, ποιήµατα
πραγµατικά.

*
Κάθε µέρα για τον όρθρο και σε άλλη εκ-

κλησία. Ναοπεριπλάνηση, που µε έφερε  στον Άγιο
Χριστόφορο την Μεγάλη Παρασκευή. Το χαµηλό
ψάλσιµο. Τα σκυλιά να αλυχτούν κι εµείς µε τα κί-
τρινα κεριά και τον επιτάφιο γύρωθε του ναϋδρίου.
Ψίκι που σκορπάει φως και ποίηση, κάτω από την
πολυάσχολη, γιγαντιαία γέφυρα της Εγνατίας.

*
Το πηγάδι που µοσχοβόλησε. Φρέαρ δεχό-

µενο ωσάν βωµός τα κόκκινα αυγά και την κοκ-
κώνα της θειά-Σοφούλας.

*
Για το Μεγάλο Βράδυ στην Ευαγγελίστρια,

µε τις ανοιχτές πληγές, τις θαµπές οδύνες αλλά και
τα λαλούµενα µιας άλλης αυγής,  ας µιλήσει ο τρι-
τεξάδελφος από το Αναγνωστικόν. Σωστός βορδο-
νάρης της χαράς που φεγγίζει:

«..Και ηκούοντο ζωηρώς και χαρµοσύνως δια-
σταυρούµενα ως τρελλά πτηνά του λειµώνοςως τρελλά πτηνά του λειµώνος κυ-
νηγούµενα απ' εδώ και απ' εκεί.

—Χριστός Ανέστη!
Και αι απαντήσεις επανελάµβανον την γλυκείαν

προσφώνησιν αντιφωνούσαι: 
—Αληθώς Ανέστη! συνοδευόµεναι υπό γεν-

ναίων πυροβολισµών των ναυτικών ισχυρών όπλων,
ων ο αντίλαλος βαρύς και βροντερός εφέρετο διά του
ηρεµούντος αιγιαλού προς τα κατασκότεινα βουνά
της µακρονήσου Ευβοίας. Κατόπιν όλον εκείνο το
Αναστάσιµον φως, όλη εκείνη η χαρά διεσπάρη µέσα
εις τους οικίσκους της µικράς πολίχνης, έκαστος των
οποίων µετεβλήθη εις ναόν εορτάζοντα µε το αχόρ-
ταστον Πασχάλιον άσµα, ψαλλόµενον υπό το περίτε-
χνον τσούγκρισµα των αυγών, το ανέκφραστον
χάρµα των παιδιών, άτινα ηγρύπνησαν πρώτην
φοράν διά την ηδίστην αυτήν απόλαυσιν, την στιλ-
πνήν χαράν, ως το στιλπνόν κέλυφος του Πασχαλι-
νού αυγού».


