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ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 
ΕΤΟΥΣ 1986

Κατά τη Γεν. Συνέλευση 
της 29 Απριλίου 1987

Κύριοι Εταίροι
Σύμφωνα μέ τις διατάξεις του 

Καταστατικού μας έρχεται τό Δ.
Σ. να λογοδοτήσει ενώπιον σας 
για τα «Πεπραγμένα» του παρελ
θόντος έτους 1986.

Και κατά τό λήξαν έτος εξελί
χθηκε τό εκπολιτιστικό και πνευ
ματικό πρόγραμμα της Εταιρεί

ας σύμφωνα μέ την παράδοση, 
στούς τομείς τής δράστηριότητάς 
της.

Α' ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
Στην εκτέλεση τού προγράμμα

τος των διαλέξεων ? παρητηρουμε^ 
μία ύποβάθμιση όφειλόμενη σε αί
τια ανεξάρτητα άπό τη θέλησή 
μας.

Κατ’ άρχή τό άθη ^ ϊ^φ ^^νϊρρ , 
δπου ή αίθουσα ττΉ^^Α^χαίολόγι^ ^

:'i Λτ / ' \k
(Συνετάχθη ύπο Ιίροτεορρυ; - τής;

« Ή π ε ίιρ . Εταιρείας» X. Μαμμο- Ί;
π ούλου). \ \  ■- ->
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κής Εταιρείας, χρόνο μέ τό χρό
νο γίνεται δυσπρόσιτο από λόγους 
συγκοινωνίας καί μάλιστα βραδυ- 
νές ώρες. Αυτό έχει αντίκτυπο στην 
προσέλευση Ακροατών, πού επί
σης χρόνο μέ τό χρόνο λιγοστεύ
ουν. Αυτό μας γεννάει μελαγχο
λία, άν θυμηθούμε τις παλιές προ 
εικοσαετίας δόξες της ’Αρχαιολο
γικής Εταιρείας μέ την άθρόα 
προσέλευση Ήπειρωτών, πού οί 
διαλέξεις της ’Ηπειρωτικής Ε τα ι
ρείας αποτελούσαν Ηπειρωτικό 
πνευματικό ’Εντευκτήριο.

Λιγοστεύει έπίσης ό άριθμός των 
θεμάτων, άν θυμηθούμε δτι άπό τό 
1961 μέχρι τέλους τού 1986 έχομε έ- 
πεξεργασθει 270 ’Ηπειρωτικά θέμα
τα άπό την Ιστορία, Λαογραφία, 
καί Λογοτεχνία της ’Ηπείρου.

Έ ξ άλλου πρόβλημα άντιμετω- 
πίζουμε καί στην έξεύρεση ικανών 
όμιλητών.

Ή π ρ ώ τ η  ομιλία τού έτους 
1986 έγινε στις 17 Φεβρουάριου ά
πό την Φιλόλογο - ’Ιατρό κυρία ’Α
γ λ α ΐ α  Μ π ί μ π η - Π α π α -  
σ π υ ρ ο π ο ύ λ ο υ  μέ θέμα : 
Λ α ϊ κ ή  ’Ι α τ ρ ι κ ή  σ τ ή ν  
’Ή π ε ι ρ ο .

Ή δ ε ύ τ ε ρ η  έγινε στις 12 
Μαρτίου 1986 άπό τον Μουσικολό- 
γ οκ .  Μ ά ρ κ ο  Φ ι λ .  Δ ρ α 
γ ό  ύ μ η μέ θέμα: ’Η π ε ι ρ ω 
τ ι κ ή  Δ η μ ο τ ι κ ή  Μ ο υ σ ι 
κ ή  ά π ό  τ ή  Σ υ λ λ ο γ ή  
τ ή ς  Μ έ λ π ω ς  Μ ε ρ λ ι έ  
(1930).

Ή τ ρ ί τ η  έγινε στις 21 Ά- 
\ πριλίου 1986 άπό τον Καθηγητή του 
j Πανεπιστημίου κ. Β α σ ί λ. Σ φ υ- 
ρ ό ε ρ α μέ θέμα: Ί  ω ά ν ν η  ς

Κ ω λ έ τ τ η ς  ό α μ φ ι λ ε γ ό 
μ ε ν ο ς  Ή π ε ι ρ ώ τ η ς  π ο 
λ ι τ ι κ ό ς .

Βέβαια γιά τον ’Ιωάν. Κωλέττη 
έχουν γίνει κι άλλες στήν Ε τα ι
ρεία, μιά άπό τον μακαρίτη Πρόε
δρο τής Εταιρείας Γεώργιο Βαβα- 
ρέτο, κυρίως, γιά τό νομοθετικό 
του έργο, τυπωμένη μάλιστα στις 
εκδόσεις τής Εταιρείας μέ τον α
ριθμό 10)1966.
‘Όμως, δπως ορθά «άμφιλεγόμε- 

νο» τον χαραχτήρισε ό κ. Σφυρόε- 
ρας γιά τον Κωλέττη μπορούσαν 
νά γίνουν περισσότερες τής μιας.

Ή τ έ τ α ρ τ η  κατά σειρά ο
μιλία έγινε στις 7 Μαΐου 1986 άπό 
τό Φιλόλογο Καθηγητή κ. Κ ώ - 
σ τ α  Β λ ά χ ο  μέ θέμα: Τ ό
α ν έ κ δ ο τ ο  ’Α ρ χ ε ί ο  τ ο ύ  
Γ α λ λ ι κ ο ύ  Υ π ο π ρ ο ξ ε 
ν ε ί ο υ  τ ή ς  ’Ά ρ τ α ς  1815— 
1817.

Τό Δ. Συμβούλιο τής Εταιρείας 
εκφράζει τήν ευγνωμοσύνη της 
προς τήν κυρία ’Αγλαΐα Μπίμπη - 
Παπασπυροπούλου, τον κ. Μάρκον 
Δραγούμην, τον καθηγητήν κ. Βασ. 
Σφυρόεραν καί τον έπίσης καθηγη
τήν κ. Κώσταν Βλάχον, πού δχι μό
νο μέ προθυμία καί αφιλοκέρδεια, 
αλλά καί μέ οικονομικές θυσίες 
γιά έξοδα μετακινήσεως άπό τις 
έδρες τους έτρεξαν νά συντρέξουν 
τούς πνευματικούς σκοπούς τής Ε 
ταιρείας καί νά στηρίξουν τήν εκ
τέλεση τού προγράμματος αύτής.

Β'  ΔΕΛΤΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΗ- 
ΜΕΡΩΣΕΩΣ

Σέ άνοδική πορεία πάντα εύρί-
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σκεται τό περιοδικό τής Εταιρεί
ας. Έξέδωκε κατά τό παρελθόν έ
τος 12 τεύχη με τό γνωστό πολύ
χρωμο έξώφυλλο περιέχον ένα φω
τογραφικό θέμα του Ηπειρωτικού 
χώρου, τα καθιερωμένα ένθετα μέ 
τόν τίτλο «'Ήπειρος Εικονογραφη
μένη» μέ &—16 φωτογραφίες περιο
χής Κονίτσης, Ζαγοροχωρίων, 'Ά ρ
τας συνέχεια των περιφερειών Πρε- 
βέζης, Θεσπρωτίας, Πωγωνίου, πού 
περιελήφθησαν στα προπερσυνά 
τεύχη.

Ή εντυπωσιακή εικονογράφηση 
για δλα τα ήπειρωτικά διαμερί
σματα άποτελεΐ μια πρωτοτυπία 
πολυσυζητημένη στούς καλλιτεχνι
κούς καί ποπτριωτικούς κύκλους.

Πλήν των ενθέτων εικόνων δημο
σιεύονται πάντοτε καί εικόνες σχε
τικές προς την άλλη ύλη του Πε
ριοδικού. Δημοσιεύεται έπίσης στη 
δεύτερη σελίδα κάθε τεύχους εικό
να άπό τόν Ηπειρωτικό Εικαστικό 
χώρο έργων Ήπειρωτών Ζωγρά
φων καί Καλλιτεχνών ή Ιστορικών 
κτηρίων.

Ειδικά τό τεύχος Απριλίου 1986 
κατά τό πλεΐστον μέρος αύτοΟ εί
ναι σέ πλούσια έγχρωμη εικονο
γράφηση άφιερωμένο στο καλλιτε
χνικό έργο του Ήπειρώτη ζωγρά
φου Κώστα Μαλάμου, ό όποιος καί 
άνέλαβε τό Ιδιαίτερα μεγάλο κό
στος αύτής. Προς τούς άποστολεΐς 
του φωτογραφικού υλικού έκφρά- 
ζεται ή εύγνωμοσύνη τής Εταιρεί
ας.

Τό περιοδικό φιλοξένησε άρθρα, 
αυτοτελείς μελέτες, άναμνήσεις, 
περιγραφές πολλών συνεργατών

μας, δπως τών Μιχ. Πετροχείλου, 
Άρ. Δημητριάδη, Κ. Παπαγγέλη, 
Κ. Ντούλα, Στάθ. Λαμπρίδη, Άλεξ. 
Μαμμοπούλου, Ν. Ρεμπέλη, Σπύρ. 
Μαντά, Γ. Σταμάτη, Άναστ. Παπαγ
γέλη, Πύρρου Ρούτση, Γ. Χρηστί- 
δη, Π. Κυριαζή, Κ. Φαφαλιου, Έρμ. 
Μουδοπούλου, Π. Φρόντζου, Άν. 
Μπουρατζή - θώδα, Άν. Εύθυμίου, 
Χρυσ. Ζιτσαίας, Χρ. Γκούβη, Γ. Πιν- 
δέα, Ν. Σκόπα, Φ. Σαφαρίκα, Γ. 
Στεργίου, κατά τη χρονολογική 
σειρά τής δημοσιεύσεως τής συνερ
γασίας.

Έδημοσίευσε έπίσης άνέκδοτες 
έργασίες έκλιπόντων Ήπειρωτών 
δπως τών Λ. Γκαναβία, Β. Βετσο- 
πούλου, Άθαν. Παπαχαρίση, Παν. 
Μαυρογιάννη, Λέοντα Μελά, ναυάρ
χου Άλ. Σακελλαρίου, Άλεξ. Πάλ- 
λη.

Προς τούς ζώντας έξ αυτών έκ- 
φράζει ή Εταιρεία τήν εύγνωμοσύ
νη της καί τιμά τή μνήμη αύτών, 
πού άφήκαν τήν παρούσα ζωή κλη
ροδοτώντας πνευματικό έργο.

Ενδιαφέρουσες φάσεις προσλαμ
βάνει ή άναμνηστική άρθρογραφία 
γύρω άπό τό 'Έπος τού *40 πού 
κατ' έθος τό περιοδικό τής Ε τα ι
ρείας άσχολεΐται στά φθινοπωρινά 
τεύχη. Μέ άφορμή τήν άναδημοσί- 
ευση άποσπασμάτων άπό τά πολε
μικά τους ήμερολόγια τών κυρίων 
Σπύρ. Χρηστίδη καί Ίωάν. Μικο- 
λαΐδη άκολούθησαν συζητήσεις, πού 
πυροδοτήθηκοιν άπό τόν Αντιστρά
τηγο κ. θρ. Τσακαλώτο μέ δικές 1 
του άναμνήσεις καί κρίσεις μέ έπα- ; 
κόλουθο νά λάβουν μέρος οί Ύπο- j 
στράτηγοι κύριοι Χρ. Φασόης καί 
Μιχ. Σούλης καθώς καί οί λαβόντες
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μέρος στις επιχειρήσεις του Έλλη- 
νοΐταλικοΰ πολέμου κύριοι Κων. Ά- 
ναγνωστόπουλος, Γ. Μπότσης, Βασ. 
"Αρχιμονδρίτης, Λ. Ψαρρας.

Ιδιαίτερη οίσθηση προκάλεσε ά- 
νέκδοτη μελέτη του αειμνήστου 
στρατηγού Πον. Μοίυρογιάννη περί 
των επιχειρήσεων του Έλληνοΐτα- 
λικου Πολέμου άνευρεθεΐσα στο 
"Αρχείο του Προέδρου τής Ε τα ι
ρείας, πού προκάλεσε συνέχιση των 
συζητήσεων.

Μεταξύ των «άρχειακών κειμέ
νων» θά σημειώσουμε τη δημοσίευ
ση άγνώστων εν πολλοΐς στοιχείων 
της οικονομικής καί κοινωνικής ζω
ής των τελευταίων χρόνων τής Τουρ 
κοκρατίας (1909) στην "Ήπειρο ά- 
πό την Επιθεώρηση ANNCJAIRE 
ORIENTAL καθώς καί μιας Ανέκ
δοτης μελέτης λαογραφικής, τοπο- 
γραφικής για τα Γιάννινα του συ
νεργάτη μας κ. Κων. Φωτοπούλου 
μέ σπάνιες φωτογραφίες άπό τά 
Γ ιάννινα.

Τής λαμπρής αυτής μελέτης έ
κρινε τό Δ.Σ. τής Εταιρείας νά έκ- 
δώσει καί άνάτυπα προς διονομή 

ι στούς φιλίστορες καί φίλους τής 
r πόλης.

Γ  ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Καθώς είναι γνωστό ή Εταιρεία 

'· γιά τό έργο της έχει βραβευθεΐ ά- 
!’ πό την "Ακαδημία "Αθηνών καί άπό 
ί’τήν Ιστορική καί "Εθνολογική Έ- 
* ταιρεία.

Ή Πανηπειρωτική Συνομοσπον- 
ίδία Ελλάδος, συνισταμένη των έπί 
| μέρους Ηπειρωτικών "Αδελφοτή

των, συνηθίζει κοιτά την πολυάν
θρωπη κατ" έτος τελετή τής πίτας 
νά βραβεύει άτομα καί οργανώ
σεις, πού προσφέρουν «εξαιρετικές 
υπηρεσίες στη γενέτειρα Πατρίδα».

Στις δύο προηγούμενες διακρί
σεις προστίθεται καί ή άπό μέρους 
τής Συνομοσπονδίας προς την "Η
πειρωτική Εταιρεία άπονομή δι
πλώματος «γιά τις εξαιρετικές υ
πηρεσίες» καθώς καί ή επίδοση με
ταλλίου στον Πρόεδρο αύτής «για 
τήν προσφορά του στήν πολιτιστική 
πνευματική ανάπτυξη τής "Ηπεί
ρου».

Κατά τήν τελετή τό έργο τής Ε 
ταιρείας παρουσίασε ή καλλιτεχνι
κή Συνεργάτισσα τής Πανηπειρω- 
τικής, ποιήτρια κ. "Άννα θώδα - 
Μπουρατζή μέ ένάργεια καί λυρι
κούς τόνους, ενώ ό Πρόεδρος τής 
Πανηπειρωτικής κ. Ντίνος Ζήκος 
παρέδωσε το μετάλλιο και το δί- 
λωμα. Τα σχετικά δημοσιεύονται 
στο τεύχος 115 του "Απριλίου 1986.

Ή Εταιρεία αισθάνεται ικανο
ποίηση γιά τήν Αναγνώριση, πού 
τής γίνεται.

Δ'  ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙ ΑΣ
Καί κατά τό λήξαν έτος 1986 ή Ε 

ταιρεία έκτος τής συνεχούς καί Α
διάλειπτης έκδοσης τού μηνιαίου 
Δελτίου της έξέδωκε καί δύο Ακό
μα βιβλία, πού Αποτελούν προσφο
ρά στήν "Ηπειρωτική Γραμματεία.

Τό ένα είναι «Ή Πόβλα καί ό Ευ
εργέτης της Σπύρος Στ. Τσίγκος» 
τού συναδέλφου μας Γιώργου Κούν- 
δουρου καί τό άλλο είναι αύτό πού 
μνημονεύθηκε ήδη, τά «Γιόννινα»
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τοΟ κ. Κώστα Φωτοπούλου.
Ό  κ. Γ. Κούνδουρος συνέγραψε 

τΙς παραδόσεις της γενέτειράς του 
Πόβλας Θεσπρωτίας, και έξιστό- 
ρησε τις ευεργεσίες του Σπόρου 
Τσίγκου, προς αυτή. Καί ή «Πόβλα» 
καί τ’ «Άλλοτινά κι άξέχαστα», ή 
λαογραψική μελέτη του τοΟ 1985 
άποτελουν δύο άξιόλογες έκδόσεις, 
πού δοκιμάζουν κυκλοψοριακή επι
τυχία για την άξια τους. Έντάχθη- 
καν στο CORPUS των Εκδόσεων 
της Εταιρείας.

Έκόστισε ή τυπογραφική τους 
εμφάνιση 1.150.000 δρχ., ποσόν πού 
γεννναιόδωρα κατέβαλε ό συγγρα
φέας καί έδώρησε στην Εταιρεία, 
ώστε αύτή νά ώφεληθεΐ άπό την 
πώληση των άντιτύπων τους.

Ή «Ηπειρωτική Εταιρεία» εκ
φράζει προς τούς Συναδέλφους Δω
ρητές κυρίους Γ. Κούνδουρον καί 
Κ. Φωτόπουλον την ευγνωμοσύνη 
της.

Ε'  ΤΟ Β'  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΤΗΣ 
ΕΤΑΙ ΡΕΙ ΑΣ

Καθώς θά θυμασθε άπό την πε- 
ρυσινή Λογοδοσία έναντι τοΟ συνο- 
λικοΟ τιμήματος δρχ. 945.000 πού 
έκόστισε ή άγορά του 6' Ισογείου 
Διαμερίσματος τής Εταιρείας είχε 
είσπραχθεΐ τό ποσόν των δρχ. 746. 
000. Για νά κλείσει ό λογαριασμός 
υπολείπονταν νά είσπραχθουν άκό- 
μη 200.000. Καί έπεραίναμε τότε 
λέγοντας προς «ύμάς» δτι την είσ
πραξη του ύπολοίπου αύτου άνε- 
λάμβανε ό πατριωτισμός των Ήπει- 
ρωτών. Ή προσδοκία μας έκείνη 
δικαιώθηκε άμέσως στούς δύο πρώ
τους μήνες ’Ιανουάριο καί Φεβρου

άριο τοΟ 1986 πού έναντι των διακο- 
σίων χιλιάδων είσπράξαμε τριακό
σιες όγδόντα χιλιάδες. Ή διαφορά 
εμφανίζεται στο περίσσευμα του έ- 
φετινοΟ ’Απολογισμού.

ΜΝΗΜΗ ΕΓΧΑΡΑΚΤΗ ΠΠΕΙΡΗΤ9Ν 
ΚΑΙ ΦΙΛΗΝ 1111 ΗΠΕΙΡΟΥ

Κατά τον παρελθόντα χρόνο 1986 
καί τό Α' τρίμηνο του 1987 έφυγαν 
άπό άνάμεσά μας διακεκριμένοι 
Ήπειρώτες Μέλη τής Έταριείας 
καί Φίλοι τής Ηπείρου.

ΦΡΟΣΩ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ
Άπό τό Τσεπέλοβο του Ζαγορίου, 

κόρη του Ίοπρου Λιάπη ή άξεχα- 
στη Φρόσω Ίωαννίδου έμπνευσμέ- 
νη μέ τά παλιά ιδανικά Ήπειρώτισ- 
σα. Ή προσφορά της στο κοινωνι
κό έργο τής πατρίδας της θά πα- 
ραμείνει άνεκτίμητη. Άπό τά άρ- 
γαλειά καί τά σαμαροσκούτια μέ 
τήν Αγγελική Χατζημιχάλη, ώς 
τούς ήρωϊσμούς των Γυναικών τής 
Πίνδου του ’40 συνεχής ή παρουσία 
της στον ’Ηπειρωτικό χώρο. Πρα
γματική του Ζαγορίου Μάνα. Παν- 
ταχου παρούσα. Πρώτη στο χορό 
καί πρώτη στη δράση. Πρώτη στην 
Ηπειρωτική Μαγειρική καί τά Γι- 
αννιώτικα σ ε λ κ έ ρ ι α τής 
τουρκοηπειρώτικης Ζαχαροπλαστι
κής της. Πρώτη καί πρωτότυπη σέ 
έμπνεύσεις. Πώς νά τήν λησμονή
σουμε; Πορευτήκαμε παράλληλα. 
Μάς συνέδεσε ή κοινή γνωριμία μέ 
τή Χατζημιχάλη. Αγαπούσε καί 
έκτιμουσε τό έργο τής Εταιρείας.

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ στο έπόμενο)
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ΕΡΑΝΟΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΑ 
ΠΟΛΕΜΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ 1940-41

Άπάντηοη τού Αντιστράτηγου κ. 0. Παπαθανασιαδη
ΣΗΜ. Α.Χ.Μ.: Στο τεύχος του Δελ

τίου του μηνός ’Οκτωβρίου 1986 δη;ιο- 
σιεύτηκε άνέκδοτο άρθρο του άειμνήστου 
στρατηγού ΙΙαν. Μαυρογιάννη γύρο) από 
τΙς Επιχειρήσεις του Πολέμου 1940— 41. 
Διαπούζεται στο άφήγημα έκείνο οιάλο- 
γος μεταξύ των ταγματάρχη ΙΙαν. Πε- 
τρουτσοπούλου καί Συν)ρχη Πετζοπού- 
λου.

γώνος τής VIII Μεραρχίας το 1940—41, 
πού αναγράφεται στο περιοδικόν σας τού 
’Οκτωβρίου 1986, το οποίο είχατε την κα-
λωσύνη νά μου άποστείλητε.

Υπηρετούσα τότε με τό βαθμό τοΟ Τα
γματάρχου στο γραφείο Έπι/ειρήσεοτν 
του ’Αρχιστρατήγου καί έκτελού»:α χρέη 
Έπτελοϋς Συνδέσμου του Άρχίιστρατήγου 
με τις μαχόμενες Μονάδες καί ώ: εκ τού-

Γιά την άκρόβεια του διαλόγου εκείνου 
ό υποστράτηγος έ.ά. κύριος Ίο;άννης Ινα- 
τσαοήμας με επιστολή του, πού δημοσι
εύεται στο τεύχος Φεβρουάριου 1987, μάς 
συνιστά νά ζητήσουμε έπιοεοαίωση άπο 
τούς παρόντες τότε στη σχετική σ:ιχ:μυ- 
θία, στρατηγούς σήμερα, κυρίους θ . ΙΙα- 
παθαναιπάόη καί Ί . Π ολ»τάκον, ’Επιτε
λείς τότε στο Γεν. Στρατηγείο.

Τούτο καί Ιπράξαμε αφού έ στείλαμε καί 
ατούς δύο το σχετικό άρθρο τοΟ Ιΐαναγ. 
Μαυρογιάννη.

Δημοσιεύομε έν συνεχεία τις μαρτυρίες
του: σαν έρανο στην Ιστορική ερευνά των 
άξιο μνημονευτώ·/ έκείνων γεγονότων.

Περιοδικόν «’Ηπειρωτική Εταιρεία», 
Μαυρομιχάλη 7, ’Αθήνας 106 79

Άθήναι 5 ’Απριλίου 1987

Κύριε Διευθυντά,
'Έλαβα. γνώση τής έξ ιστόρησης άπο τόν 

άείμνηστο στρατηγό' Μαυρογιάννη του α

τού εχο) νά θίξω τά έξης:
—-Δεν άπέχουν τής άκριβείας τά 

ξιστορεί γιά τον ένδοξο άγώνα τή 
Μεραρχίας ό αείμνηστος στρατηγό: 
σύέτω, ο τι είχε σχηματισθεί τότε ή

δσα ε-
VIII

, Τίρό-
γνώμη

μεταξύ των ιθυνόντων, πω αέγα αέοο:4 I I *
των επιτυχιών τής Μεραρχία 
προπαρασκευή, δσο καί >στή 
του άγώνος, ώφειλόταν πτί:

διεξαγωγή
ικανότητες

του τότε συνταγματάρχη Μαυρογιάννη 
παρά το πλευράν τοϋ έπίση: ικανού Διοι- 
κητού Μεραρχίας, αειμνήστου στρατηγού 
Κατσιμήτρου.

—Στήν περιγραφή όμως των εξελίξεων 
τού είσελθόντος εις τόν τομέα τής Μεραρ
χίας Λ' Σώματος Στρατού, ό αείμνηστος 
στρατηγός Μαυρογιάννης εκθέτει καί συμ
περαίνει τά εξής: «’Αλλά ποίος νά έλέγ-

■-ό Λ'
δει: δ.λ/Λ;
«Ιΐοϋ ήτο
νην 1940.
r) Sί; -ήν

Σώμα Στρατού. ’Επί τόπου ού- 
έκτός τού θεού» καί συνεχίζει: 
ό Παπάγος την εποχήν έκεί- 
ΊΙ θέσις του ήτο στήν ’Αθήνα 
"Ηπειρον ίνα έλέγχη προ τής
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κοινοποιήσεως τάς διαιταγάς τού Σώματος 
Στρατοί);»

Νά μού έπιτραπεί νά διαφωνήσω ώ; 
πρός την ακρίβειαν των άνωτέρω. Στήν 
έποχή πού άναφέρεται δ ιστρατηγός Μαυ- 
ρογιάννης, 6 ’Αρχιστράτηγος δέν διηύθυ- 
νε μόνον Επιχειρήσεις στήν 'Ήπειρο, άλ
λα καί στό Γράμμο καί στη Δυτική Μα
κεδονία. Για τό Α' Σώμα τόν κατατόπιζε 
δ έπί τόπου παρακολουθών Επιτελής σύν
δεσμός του άντισυνταγματάρχης Λάίος 
καί οπο>ς γράφω κατωτέρω ελαβε μέτρα 
για τά σφάλ·ιατα του Σιαμαίος Στρατού, 
μεταβάς έπί τόπου. Βραούτερον μάλιστα 
στις 15 Δεκεμβρίου, πού τακτοποιήθηκεν 
ή κατάσταση ιστή περιοχή Κορυτσάς —  
Γράμμου, ό Αρχιστράτηγος έγκαταστά- 
θηκε στα ’Ιωάννινα μέ τακτικόν Στρατη
γείο, καί άρχάς Φεβρουάριου, άφου έγ- 
κατέστησε τμήμα Στρατιάς στα ’Ιωάννι
να, λόγω τού δ τι απειλούμενα μέ Γερμα
νική έπίιθεση, έπανήλθε είς 'Αθήνας για 
να διυεθύνει τόν άγώνα άπό τόν Έβρο 
μέχρι τό Ίόνιο.

— Τέλος τό άναφερόμενο μέ τήν άφι
ξη τού στρατηγείου τού Α' Σώματος στο 
Βοτονόσι καί τή κάτωθι στιχομυθία τού 
τότε ’Επιτελάρχου τού Σώματος μετά τού 
Ταγματάρχου ΙΙετρουτσοπουλου «άς ήτ- 
τηθώμεν» καί δτι κατά τήιν αντίληψη τού 
IIετρουτσοπούλου «Πήγε ιστή Μεραρχία 
νά τήν έμψυχο>σει μέ τις άπόψεις των ’Α
θηναίων «Νά ρίψωμεν μερικές όβίοες για 
τή τιμή των δπλυ>ν» μού προξένησε κατά- 
πλγ,ςη καί λύπη. ’Απορώ πώς ό Ικανός 
καί γενναίος μαχητής Μαυρογιάννης πα
ρασύρθηκε νά περιγράφει μιά άστοχη έ- 
πίκριση, πού δέν άνταποκρινόταν σ;ήν 
πραγματικότητα, αφού ό ίδιος έκθέτει στό 
διήγημά του τήν πορεία ένός άγώνος, πού 
διεξαγόταν βάσει προπαρασκευής και 
σχεδίων άπό τού καιρού τής ειρήνη; *λι

μνημονεύει μάλιστα παρεμβάσεις καί έ· 
νισχύσεις τού Γενικού Στρατηγείου, όχι 
βέβαια γιά νά ριχτού'; μερ/.κές Οβίδες 
για τή τιμή τών όπλων, άλλα γιά νά 
άντιμετωπυοθεί σκληρά ένας ισχυρός άν- 
τίπαλος.

ΟΕ έπικρίσε ις αυτές δέν εύσταθούν, άν 
Εξετάσουμε ποιές ήταν οΐ συνθήκες καί ή 
Εξέλιξη τής πολεμικής καταστάσειος, δτα/ν 
συναντήθηκε 6 άείμνηστος ’Επιτελάρχης 
τού Α' Σώματος Στρατού τότε συνταγμα
τάρχης Πετζόπουλος μέ τόν Ταγματάρχη 
IIετρουτσόπουλρ στό στρατηγείο τής 
V III Μεραρχίας καί συνεζήτησαν τά ά- 
ναγραφόμενα άνωτέρω.

α) ΕΙχεν άναχαιτισθεί ό έχθρός στή 
τοποθεσία Ελαίας (’Ηπείρου) καί άρχι
σαν τοπικά έπιθετικά Ιγχειρήματα, βρι
σκόταν σέ προπαρασκευή καί έξέλιξη εύ- 
ρεία έπιθετική ένέογεια γιά τήν κατάλη
ψη τής Κορυτσας καί έξασφάλιση τή; 
αρτηρίας Ίωαννίνων - Έρσέκας - Κορυ- 
τσάς, ά7τό τά Γ' καί Β' Σώματα Στρα
τού μέ έπικεφαλής τό Τμήμα Στρατιάς 
Δυτικής Μακεδονίας.

6) Τό Α' Σώμα Στρατού είσερχόταν 
στον άγώνα στό μέτωπο τής VIII Με
ραρχίας στή'; Ήπειρο μέ σχέδια καί ό- 
δηγίες τού Γενικού Στρατηγείου καί μέ 
κυρίαν προσπάθειαν νά άπωθήσει τόν έχ- 
Ορόν καί νά καταλάβει τήν ΑΓΛΩΝΑ.

γ) ’Ολίγες ημέρες βραδύτερον στις 21 
Νοε ι̂βρίου καταλήφθηκε ή Κορυτσά, έ- 
λευίίερώθηκε ή αρτηρία ΕΡΣΕΚΑΣ — 
ΚΟΡΓΤΣΑΣ καί στις 28 Νοεμβρίου 6 
’Αρχιστράτηγος, συνοδευόμενος άπό τόν 
διευθυντή τού γραφείου ’Επιχειρήσεων 
άείμνηστο «συνταγματάρχη τότε Κιτριλά- 
κη καί τόν ύποφαινόμενο, έπισκέφθηκε 
αρχικά τό μέτωπο τού Α ’ Σώματος Στρα
τού καί κατόπιν τά μέτωπα Β' καί Γ' 
Σαηιάτων Στρατού.
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Σέ σύσκεψη στο 'καταφύγιο ΕΛΑΙΑΣ 
τής V III Μεραρχίας, παρόντων των Δι- 
ακητοϋ τοϋ Α' Σώματος Στρατίϋ καί 
Μεραρχιών του, ο ’Αρχιστράτηγος οιε- 
πίτίτωσίε αδικαιολόγητη βραδύτητα καί 
κακή σύλληψη του ελιγμού του Α' Σώ
ματος Στρατού καί αντικατέστησε αμέσως 
τό Διοικητή του διά τοϋ άντιστρατήγου 
Κοσμά;

Κατόπιν όλων αύτών πώς είναι δυνατόν
νά φχττασθεΐ και ό πλέον ανίδεος στά 
στρατιωτικά προβλήματα πώς πραγματο
ποιήθηκαν οι άνωτέρω προσπάθειες, χω
ρίς σχέδια, χωρίς προπαρασκευή, χωρίς 
ανώτερα σύλληψη καί διεύθυνση του πο
λέμου και απλώς οι κατευθύνσεις καί ή 
πρόθεση τών ’Αθηναίων (εννοούν τό Γεν.

Στρατηγέ Ιον) ήταν «νά ρίψωμε μερικές 
οβίδες για την τιμή τών οπλών»!!

Άτυχώς υπήρξαν δυσαρεστηρχένοι κα
λοθελητές, κινούμενοι από ποταπά ελατή
ρια, πού διέδιδαν τίς κακόβουλες γή;ιε; 
διαρκοΰντος του άγώνος και μετέπειτα μέ 
πρόθεση νά άμαυρώσουν και παραμορφώ
σουν τά γεγονότα.

Ελπίζω, δτι ο ιστορικός τοϋ μέλλον- 
τος θά διευρευνήσει την αλήθεια καί θά 
άποκαταστησει τό κύρος τών συντελε
ι ώ ν  τής διεθνώς αναγνωρισμένης έθνι- 
κής εποποιίας στα βουνά τής βόρειας Η 
πείρου και στα οχυρά τής Μακεδονίας.

Μέ εκτίμηση
θ . ΉΑΠΑθΑΝΑΣΙΑΔΗΣ 

’Αντιστράτηγος έ,ά.

-.Άπάντηοη τοΘ ’Αντιστράτηγου ε . Ί .  Ποιίιτάκου
Άθήναι 4 ’Απριλίου 1987 

Κύριε Διευθυντά.
Σχετικώς μέ τά λεχθέντα υπό τοϋ Ε 

πιτελάρχου του Α' Σώματος Στρατοϋ 
προς τον ταγματάρχην Πετρουτσόπουλον, 
ως άναφέρονται ταϋτα εις σελ. 375 τοϋ 
τεύχους ’Οκτωβρίου 1986, θέτω υπ’ οψιν 
σας τά εξής:

1) Αί απόψεις τών ’Αθηναίων, δηλα
δή τής Κυβερνήσεως και τοϋ Γενικοϋ 
Στρατηγείου, εκφράζονται διά τών Όοη- 
γιών καί Διαταγών τοϋ Γενικοϋ Στρατη
γείου άπό τής ένάρςεως τών έπιχειρή- 
σεων. Οϋτω:

α) Την 2α Νοεμβρίου, πριν ακόμη 
κριθεΐ 6 άγων στην ’Ήπειρο, τό Γενικό 
Στρατηγείο προσηνατόλισε τό Γ' Σώμα 
Στρατοϋ πρός έπιθετικές έπιχειρήσεις 
προς κατάληψη τοϋ όρεινοϋ όγκου Μόρο- 
6α που δεσπόζει τής Κορυτσάς, καί τό

Β' Σώμα Στρατοϋ πρός τον άξονα Νεκ- 
πολις - Κόνιτσα μέ σκοπό «εύρεΐαν ενέρ
γειαν κατά τών συγκοινωνιών τών εις τό 
θέατρον Ηπείρου ένεργουσών δυνάμεων 
τοϋ έχθροϋ». (Λ.Π. 13065)2 Νοεμ. 40  
διαταγή Γεν. Στρατηγείου).

6) Τη 5η Νοεμβρίου διέταξε τό Γ' Σ. 
Στρατοϋ νά έντείνη την έπιθετική του 
κίνηση μέ σκοπό τη κατάληψη τής Κο
ρυτσάς (Α.Π. 13095)5 Νοεμ. 40 διατα
γή Γεν. Στρατηγείου).

γ) "Οσον άφορά τήν άποστολήν τής 
λ7ΙΙΙ Μεραρχίας εις ’Ήπειρον αί τελευ- 
ταίαι Όοηγίαι πρός αύτην τοϋ Γενικοϋ 
Στρατηγείου πρό τής ένάρξεως τών έπι- 
χειρήσεων καθώριζον την κάλυψιν τής 
Ηπείρου επί τής τοποθεσίας Έλαια - Κα- 
λαμάς, συγχρόνως δέ έπεσήμαινον τήν 
βασικήν ανάγκην τής έξασφαλίσεως τών 
διαβάσεων Μετσόβου πρός Θεσσαλίαν. Αί
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Όόηγίαι παρείχα/ Ελευθερίαν Ενεργεί ας 
εις τον διοικητήν της Μεραρχίας να κρί- 
νη καί άποφασίση, άναλόγως τής Εςελί- 
ξεως των Επιχειρήσει»//, Εάν θ’ άνελάμ- 
βανε άποφασιστικήν μάχην επί τής τοπο
θεσίας ’Ελαία - Καλαμας ή Οα περιώριζε 
την ϊπ αυτής άντίστασιν μέχρι σημείου 
νά μη φθείρη πολύ τάς δυνάμεις τής Με
ραρχίας καί νά τάς άποσύρη προς τον 
’Άραχθον μέ κυρίαν προσπάθειαν την κά- 
λυψιν τού Μετσόβου.

Ό  διοικητής τής V III Μεραρχίας στρα 
τηγος Κατσιμήτρος άπεφάι:ιισε νά δώση 
τήν μάχην έπί τής τοποθεσίας Έλαια - 
Καλα;ια, μέ δλας τάς δυνάμεις τής Με
ραρχίας του.

δ) Ή  μάχη ήρξατο δι’ Επιθέ:εϋ>ς των 
ιταλικών δυνάμεων κατά τής τοποθεσίας 
Ελαία - Καλαμας καί κατά τού Α πο
σπάσματος Πίνδου. Καί ή μέν κατά τής 
τοποθεσίας Ελαία - Καλαμας Επίθεσις 
άπεκρούσθη κατόπιν δεκαη;νερου άγώνος, 
αί δέ έπιτεθείσαι δύο ίταλικαί μεραρχί.αι 
πεζικού καί μία θωρακισμένη άνέστειλαν 
τάς έπιθετικάς το// Επιχειρήσεις τήν 8ην 
Νοεμβρίου. Είς τήν Πίνδον ή έπιτεθείσα 
μεραρχία άλπιν ιστών Τζούλια έκαμψε τήν 
άντί|:ιταση τού Αποσπάσματος Πίνδου καί 
είσέδυσε τολμηρώς βαίνουσα πρδς Μέ- 
τσοβον, αλλά προσβληθείσα υπό ελληνικών

τμη;ιάτο// προωθη/θέντων έκ Μακεδονίας 
πρός ένίσχυσιν τού ’Αποσπάσματος Πίν
δου ήττήθη καί ύπεχώρησε διαλελυμένη 
πρός Κόνιτσαν.

2) Στις 12 Νοεμβρίου ή πρόοδος τής 
έπιστρατεύσεως τών Ελληνικών δυνάμεων 
έδινε δυνατότητες συγκεντρώσεων έπαρ- 
κών δυνάμεων. Τότε τό Γενικό Στρατη
γείο'/ καθώρισε τή μέλλουσα πορεία τών 
Επιχειρήσεων μέ γενική Επίθεση μέ πρώ
το αντικειμενικό σκοπό τήν εύρεία Εξα
σφάλιση τού κόμβου Κορυτσάς, τήν Ελεύ- 
θερη χρησιμοποίηση τής όδοϋ Κορυτσα - 
Έρσέκα - Μέρτζανη καί τήν εύρεια πρός 
ΒΔ κάλυψη τής περιοχής Μέρτζανης (Α. 
Π. 13175)12 Νοεμ. 40 ‘Οδηγίες IV/. 
Στρατηγείου).

3) Οί διαδοχικές αυτές Ενέργειες τού 
Γεν. Στρατηγείου πού Εκδηλώθηκαν άπό 
τις πρώτες ήμερες τού πολέμου πριν ά- 
κόμη περατιοθή ή έπιστράτευ:η καί συγ- 
κέντρίι.'ίση του στρατού μαρτυρούν δτι τά 
λεχθέντα υπό τού συν) ρχου Πεντζοπού- 
λου δέν προήρχο'/το άπό τάς απόψεις τών 
Εν Άθήναις κυβερνητικών καί στρατιω
τικών όργάνων, άλλ’ άπετόλουν άτομικάς 
τού συνταγματάρχου γνώμας.

Μετά τιμής 
ΙΩ. ΠΟΛΙΤΑΚΟΣ
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ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Π ΑΠΑθΑΝΑΣΙΑΑΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ 
ΣΠΪΡΙΔΩΝΟΣ

Άντιστρατηγό: έ.ά. —  ’Επίτιμος Διοικη- 
- τής 1ης Στρατιάς

— Γεννήθηκε στον ΠΡΟΓΣΟ ΕΓΡΓΤΛ- 
XIΑΣ (6 Όκτιοβρίου 1900). ’Απόφοι

τος τής Στρατ. Σχολής Εύελπίδων καί τής 
"Ανώτερας Σχολής Πολέμου ’Αθηνών καί 
! ΙΙχρισίων.

—Άνθυπολοχαγός το 1922 Ιλαβε μέρος 
:στή Μικρασιατική Εκστρατεία (τραυμα- 
ίτία: 16 Αύγουστου 1922) ώς διμοιρίτης 
|3ου Λόχου 25 Συντάγματος Πεζικού.

—Ταγματάρχης στον πόλεμο 1940 —  
1941 έλαβε μέρος ώς ’Επιτελής του Γραφ. 
Επιχειρήσεων τοϋ ’Αρχιστρατήγου χρη- 
ισμοποιηθείς ώς σύνδεσμος τού ’Αρχιστρα
τήγου με τις μαχόμενες μονάδες (έτραυμα 
τίσθη στις 10 ’Απριλίου 1941 σέ άερο- 
πορική άποστολή προς το Γενικό Στρα
τηγείο εις Γιουγκοσλαβίαν - Σεράγιεβο).

— Ταγματάρχης μετέσχε στήν ’Εθνική 
’Αντίσταση ΕΟΕΑ.

— ’Αντισυ'/ταγματάρχης καί Συν) ρχης 
κατά τον έμφύλιο πόλεμο διετέλεσε διευ
θυντής του γραφείου ’Επιχειρήσεων τής 
Στρατιάς, του Διοικητού Στρατού καί τού 
^Αρχιστρατήγου.

—Ταξίαρχος υπηρέτησε ώς ’Αρχηγός 
Α' Κλάδου ’Επιχειρήσεων τού ΓΕΣ καί 
Υποδιοικητής τής XV Μεραρχίας.

—Υποστράτηγος υπηρέτησε ώς ’Αρχη
γός Α' Κλάδου Επιχειρήσεων ΓΕΕΘΑ 
*αί διοικητής τής VI Μεραρχίας.

—’Αντιστράτηγος διετέλεσε Ύπαρχη- 
γός ΓΕΣ, διοικητής τού Γ' Σώματος Στρα

τού, Τπαρχηγός ΓΕΕΘΑ —  Διοικητής 
1ης Στρατιάς άποστρατευθείς τον Μάρτιο 
1949 λόγω συμπληρώεσως δετίας στους 
άνωτάτους βαθμούς.

— νΕλαβε μέρος ώς στρατ. έκπρόσωπος 
στο συνέδριο τού ΝΑΤΟ 1951 καί ώς ’Αρ
χηγός Έλλην. Στρατιωτικής ’Αποστολής 
εις τριμερείς συνεργασίας Βκλκαν. Συμ
φώνου (’Άγκυρα 1951. ’Αθήνα, Βελιγρά
δι 1953).

—Έν άποστρχτεία διετέλεσε Αυλάρχης 
(Μάρτιος 1964 - Μάρτιος 1967) καί ’Αν

τιπρόεδρος καί Πρόεδρος ’Επιτροπής Ό - 
λυμπ. ’Αγώνων (1962—1972).

—Παράσημα: Χρ. Άριστεϊον ’Ανδρεί
ας, Πολ. Σταυρό, Έςαιρ. Πράξεων, Έθν. 
’Αντιστάσεως, Μετ. Ταξιάρχης Φοίνικος 
καί Γεωργίου, Λεγεώνος Τιμή; Γαλλίας, 
Αεγεώνος ’Αξίας ΗΠΑ, Μεγαλόσταυρον 
Φοίνικος, Γεωργίου καί Δανίας.

— Ξένες γλώσσες: Γαλλική.
—νΕγραψε βιβλίο «’Από τήν σκοπιάν 

μου» το 1976.
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|Η ’Ήπειρος πριν εκατό χρόνια και κάτι

ΓΙΔΝΝΙΩΤΙΚΟ «ΜΑΙΕΥΤΙΚΟΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ»
Κάτι οάν...ούγχρονη πανεπιοτηριακή κιΐινικπ, τό 1841

Τή φορά αύτή έχω ανατρέξει 150 
σχεδόν χρόνια, στα σκλαβωμένα 
Γιάννινα, για  νά σας φέρω άπό ε
κεί καί καλά καί άσχημα χαμπέ
ρια. Κι* δσα έκθέτω τά βρήκα σέ 
γιαννώτικη άνταπόκριση, στο φύλ
λο τής 28ης Μαΐου 1841 του «Α1Ω- 
ΟΣ», ’Αθηνών.

Τά Γιάννινα, πνευματικό, θρη
σκευτικό κι* έμπορικό κέντρο, είχαν 
πάντοτε φιλανθρωπικά ιδρύματα : 
Ταμεΐον Ελεών, νοσοκομεία, άσυ
λα καί συσσίτια γιά πτωχούς, άλ- 
λά καί ευρύ κοινό σ’ έποχές θεομη
νιών καί «ισχνών άγελάδων». Καί 
τό πιο έντυπωσιακό: Είχαν κι* ένα 
«μοντέρνο», γιά τον καιρό έκεΐνο, 
Μαιευτήριο, γνωστό ώς «Μαιευτι
κόν Κατάστημα». Κάτι σά μιά σύγ
χρονη ποα/επιστημιακή κλινική. Δι
ότι σ’ αυτό έκπαιδεύονταν τρία χρό
νια οί μέλλουσες μαίες καί νοσο
κόμες.

Κατά την άνταπόκριση... «αί δη- 
μόσιαι έξετάσεις άρχονται περί τά 
μέσα Μαΐου, ύπό τών καθηγητών. 
Μετά δέ την συνήθη περί βραβείων 
άμιλλοεν, γίνεται ή διοινομή τών ά- 
ριστείων, ώς άκολούθως:

Διά την Μαιευτικήν, τήν κλινι-

ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΠΙΝΔΕΑ

κήν έπαγρύπνησιν, τάς κλινικός 
παρατηρήσεις, τήν φλοβοτομίοχν, τό 
έμβολίασμα τής Δαμαλίδος, την 
Βοτανικήν καί τήν καλήν διαγω- 
γήν.

’Έ  γ  γ  υ ο ι (SIC) γ υ ν α ί 
κ ε ς .
«Όποιαδήποτε γυνή, ήτις ήθελε 

παρουσιασθή εις τό κατάστημα, 
καί έξετασθεΐσα ύπό τής Άρχιμαί- 
ας κηρυχθή ώς οδσα εις τον έσχα
τον μήνα τής έγγυμοσύνης αύτής, 
ή εις κίνδυνον προώρου τοκετού, 
είναι δεκτή εις τό κατάστημα* ένα- 
πόκειται δέ εις τήν θέλησίν της τό 
νά φοινερώση τό δνομα, τό έπάγ- 
γελμα καί τήν κατοικίοιν της, ή νά 
είσέλθη εις τό κατάστημα άγνω
στος καί ύπό πλαστόν δνομα.

Διά νά μή μένωσι δέ άργαί αί έγ- 
γυοι μέχρι τής ώρας του τοκετού, 
ύποχρεουνται νά έργάζωνται άνα- 
λόγως τής καταστάσεως τής ύγεί- 
ας των, πλέκουσαι ή ράπτουσαι δι
άφορα έργόχειρα καί φορέματα 
προς χρήσιν του καταστήματος, διά 
τά όποια καί λαμβάνουσι μετρίαν 
τινα πληρωμήν. Ό  άριθμάς τών κατ* :■ 

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σελίδα 197)



Oi 'Εβραίοι, ή καταγγελία καί ή έπιοτολή της γάτας

Μέ την επιγραφή αυτή δημοσι
εύεται στήν εφημερίδα του Κορό
μηλα «Έφημερίς» της 28 ’Ιανουά
ριου 1885 μια ανταπόκριση άπό τά 
Γιάννινα, τό περιεχόμενο της όποι
ας είναι ένα άστεΐο ανέκδοτο καί 
τό όποιο κατά τήν ομολογία του 
άντοστοκριτου είναι άληθινό καί δχι 
φανταστικό. Τό γεγονός, πού ανα
γράφεται στήν άνταπόκριση αυτή 
συνέβη στο Σκαμνέλι τοΰ ZocYopioO 
στο πανηγύρι αύτου στα 1884. Ή 
ανταπόκριση αυτή έχει ώς έξης : 

«Ή άλλόκοτος αύτή επιγραφή 
δύνοπται κάλλιστα να τεθή επί του 
έξης άστείου άνεκδότου, οδ τήν ι
στορικήν άκρίβεκχν έγγυόάαι ό έ- 
πιστείλας καί τό όποιον εύχαρί- 
στως δημοσιεύομεν, άφου μάλιστα 
καθίσταται δι’ αύτου γνωστόν πε
ρίεργον έθιμον του Εβραϊκού λαού.

Δέσποινά τις σεβαστή εν Σκαμνε- 
λίω του Ζαγορίου είχε γάταν ώ- 
ραιοτάτην έπιτελουσαν εύσυνειδή- 
τως τό καθήκον της καί καταδιώ- 
κουσαν άμειλίκτως τούς λαιμάρ- 
γους ποντικούς, τήν όποίοα/ ήγάπα 
μεθ* οΐας συνήθως στοργής άγαπώ- 
σιν αί πρεσβύτιδες τά τοιαυτα ζώα. 
Τήν γάταν τούτην ζηλεύσασα έτέ- 
ρα γυνή ή κυρά Τσήφω έκ Τσεπε- 
λόβου φιλοξενηθεΐσα εις τήν οικίαν 
τής κυρας Καμώναινας, τής εύτυ- 
χους κατόχου τής γάτας, παρέλα- 
βεν αυτήν κρύφα καί άπήλθε παρά 
πάντα κοχνόνα τής φιλοξενίας. Ή

ΤΟΥ ΜΑΝΘΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Κυρά Καμώναινα απαρηγόρητος 
διά τήν απώλειαν, άφου ματαίως 
άνεζήτησε τό εύνοούμενον ζώον δι- 
ηγήθη τό γεγονός εις τον πλάνητα 
μικρέμπορον Εβραίον Μαρδοχαΐ- 
ον, οστις ύπεσχέθη ή ν’'άνεύρη τήν 
άπωλεσθεΐσοα/ ή νά τή εύρη άλλην 
έχουσαν παρόμοια προτερήματα.

Μετά τινα καιρόν ό Μαρδοχαΐος 
διερχόμενος έκ Τσεπελόβου καί εί- 
σελθών εις τήν οίκίοτν τής κυρά - 
Τσήφως είδε καί άνεγνώρισε τήν 
κλαπεΐσαν γάταν. Τί ήτο φυσικόν 
νά πράξη; Νά είδοποιήση περί τού
του τήν άπαρηγόρητον πρώην κά
τοχον προς ήν ειχεν ύποσχεθή μά
λιστα νά τήν άνεύρη. ’Αλλά τούτο 
ήτο κατοίγγελία καί οί Εβραίοι, 
δτοίν πρόκειται μάλιστα περί συμ
φερόντων τρίτου, άποφεύγουσι ποχν- 
τί σθένει τάς κατοίγγελίας, κατα- 
φεύγοντες εις ποαπτοΐα έμμεσα τε
χνάσματα, όταν ή άνάγκη τούς βιά- 
ζη νά κατοίγγείλωσί τινα.

Ό  καλός Μαρδοχαΐος έσκέφθη 
επί πολύ καί επί τέλους έπενόησε 
άμίμητον μέσον διά νά συμβιβάση 
τήν ύπόθεσιν. Τό μέσον τούτο ήτο 
ή έπιστολή έχουσα ώς έξής:

«Πoλυocγαπημέvη μου καί Σεβα
στή μου Κυρά Καμώναινα σε προ
σκυνώ καί σου φιλώ τά χέρια καί 
τά ποδάρια καί &ν ρωτάς καί περί 
διά λόγου μου εύρίσκομαι εις τό 

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σελίδα 197)
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Φιλολογικά καί Καλλιτεχνικά Ποριραϊτα

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΡΟΚΟΣ
Ό  Κυριάκος Ράκος γεννήθηκε 

στα Γιάννενα τό 1945. Παίρνει τά 
πρώτα μαθήματα σχεδίου στο έρ- 
γαστήριο τοϋ Πάνου ZapaqnocvoG 
και τό 1965 μπαίνει πρώτος στην 
Άνωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών τής 
’Αθήνας, δπου σπουδάζει Γλυπτική 
με δάσκαλο τον Γιάννη Παππα καί 
γυψοτεχνία χαλκοχυτική μέ τον Νί

κο Κερλή. Τό 1972 παίρνει τήν ύπο- 
τροφία τής ’Ακαδημίας ’Αθηνών 
(κληροδότημα Ούρ. Κωνσταντινί- 
δη) γιά τό Παρίσι, δπου και δου
λεύει κοντά στόν Κουλεντιανό καί 
τον CESAR μέχρι τό 1976.

’Ατομικές Εκθέσεις:
1972 — Γκαλερί Νέες Μορφές, ’Α

θήνα. Γκαλερί «ΖΜ», Θεσ)νίκη. 
1976 — Αίθουσα Τέχνης «Πολυπλά- 

νο», ’Αθήνα.
1978 — Γκαλερί «Νέες Μορφές», ,Α

θήνα. Αίθουσα Τέχνης «Πανσέ
ληνος», Θεσσαλονίκη.

Όμαδικές ’Εκθέσεις:
’Από τό 1965 συμμετέχει σε όμα

δικές εκθέσεις στήν ’Αθήνα, Γιάν
νενα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Μέγα
ρα, Πειραια.

Διεθνείς ’Εκθέσεις:
1973 — «50 Γλύπτες τής Καινούριας 

Σχολής του ΠαρισιοΟ» στή Δα
νία, Νορβηγία, Δ. Γερμανία.

1974 -  XXVI SALON DE LA JEC1- 
ΝΕ SCULPTURE, PARIS. 
SIXIEME BIENNALE DE LA 
SCULPTURE.
CONTEMPORAINE, Μουσείο RO 
DIN, Παρίσι.

1975 -  LA JEUNE SCULPTURE, 
Παρίσι καί MARME—LA—VAL- 
LEE Μουσείο GALLIERA «PO
UR CHYPRE» Παρίσι.

1976 -  LA JEUNE SCULPTURE, 
Παρίσι.
4 GRECS (Μπονάτσος, Ράκος, 
Σαρελάκου, Σκουλούδη) F.Ι.Α.Ρ. 
Παρίσι.
’Εργοστάσιο «AGOSTINI». Πα
ρίσι.

1977 -  FII.A.C. ’77 GRAND PA
LAIS, Παρίσι.

1978 -  Γλυπτική *78, Φιλοθέη.
ART 9 *78, BASEL.
"Εργα του ύπάρχουν σέ δημό

σιους χώρους καί ιδιωτικές συλλο
γές.

Εκδόσεις:
1972 — Κυριάκος Ρόκος — Σχέδια 
1978 — Κυριάκος Ρόκος - Αποτυπώ

ματα 1967—1975.
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Κυριάκου Ρόκου — Τρία Γλυπτά.



Ηπειρωτική Πνευματική Ζωή καί Κίνηση

ΑΠΗΧΗΣΕΙΣ
ΣΗΜ. Α.Χ.Μ.: Μα; γράψει ή «Κυρά» 

των Ηπειρωτικών Γραμμάτων άπό τή 
Θεσσαλονίκη κι 6 καλός 6 λόγο; τη; στά
ζει άπό την πένα τη; Αστραφτερός σαν τό 
ρετσίνι τού έλατου στόν αυγουστιάτικο ή
λιο καί γλυκός σάν θυμαρίσιο μέλι στόν 
Ανοιξιάτικο τρύγο.

‘Αγαπητέ μου κ. Μχμ;χόπουλε.
"Ερχεται πάντα μεστό και πλουμιστό 

τό «Δελτίο» μ’ όλόκερη τήν "Ηπειρό 
μα;. ΙΙήρα τώρα καί τό τευχο; ’Απρι
λίου, μέ τήν κριτική του κ. Βρέλλη κι* 
ευχαριστώ πολύ.

Σέ προτ/γούμενο τεύχος διάβασα τό 
θαυμάσιο λυρικό, των 22 χρόνο>ν σας, για 
τό θάνατο τού Χρηστοβασ ίλη πριν από 50 
χρόνια. Αραιότερο κείμενο για τήν έπέ- 
τειο τού μιίοού αέώνα Από τό χαμό του, 
οέν θα μπορούσε τώρα κανείς νά γράψει. 
Ούτε καί σει;. "Ολα, έμψυχα καί άψυχα 
θρηνούσαν.

Σά; στέλνω ένα ποίημα για τόν Ιίά- 
τρο Κοσμά πού ώργο>σε πολλές φορέ; τήν 
‘Ήπειρο. "Ισιο; σέ κάποια κατάλληλη 
ευκαιρία νά σά; χρειαστεί.

’By*4?5’·*? «'>/.έί  τ4 Ηάιχ*.
Σ*; ά^άζο;ιχ’.

ΧΡΓΣ. ΖΙΤΣΑΙΑ

♦  Γράφουμε καί μάς γράφουν
♦  Στέάάουμε καί μάς οτέάνουν

ΑΠΟ ΤΗ ΧΟΡΕΙΑ ΤΩΝ 
ΠΑΛΙΩΝ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ

Π p i ;
Τήν ’Ηπειρωτική Εταιρεία

Έ  ν τ α ύ θ α 
’Αγαπητέ μου κ. Πρόεδρε,

Αισθάνομαι τό χρέος νά σάς συγχαρώ 
για τό πλούσιο, καί συνεχώς αναπτυσ
σόμενο έργο τής Εταιρείας, έτσι δπω; 
καθρεφτίζεται κάθε μήνα στις σελίδες του 
έξα/ίρετου περιοδικού σας μέ τήν τόσο 
πλούσια ύλη του. Στό τεύχος 124 τού 
Φεβρουάριου 1.1. διάβασα τό κείμενο τού 
έκλεκτού συγγραφέα καί άγαπητού φίλου 
κ. Μιχ. Κ. ΙΙετρόχειλου μέ τίτλο «Γιαν- 
νιώτες Πρόσκοποι μέ «φανταρίιετικα». ’Α
νάμεσα στους Μεράρχους πα> μνημονεύει, 
αναφέρει καί τόν υποστράτηγο Δημοσθέ
νη Διαλέτη, έκείνο τόν έςαίρετο καί πο
λύ σεμνό άνθριοπο, πού ευτύχησα νά όια- 
τελέσω υπό τις διαταγές του, όταν τό 
1923 ήταν Μέραρχος τής XIII Μεραρ
χία; Χαλκίδο;. Ήταν ή έποχή πού, με
τά τήν συμφορά τή; Μικρά; Ά τια;, 
είχαμε συναχθεί όλοι οί νέοι καί ντυ
θήκαμε δπω; - δπο>; γιά να φύγουμε 
γρήγορα γιά τόν "Εβρο, νά σταθούν έ- 
κεϊ Αγρυπνοι, στή δυτική όχθη του με
γάλου συνοριακού ποταμού, γιά νά φρά
ξουμε τό δρόμο στόν Αλαζόνα Άσιάτη.
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Η π ε ι ρ ο ς  Ε ι κ ο ν ο γ ρ α φ η μ ε ν
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΥΧΟΥΣ 128 ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙ ΡΕΙ ΑΣ

(Φωτογραφίες Σπ. Μελετζή τρσβην,μενες προ του Έ λληνοϊταλικοϋ ποΛέμοο)

Στρατιωτικό Νοσοκομείο -  Φετιχέ Τζαμί στο Φρούριο Ιωαννκον (χειμώ
νας).

(Φωτογρ. Σπ. Μελετζή)

Τζαμί Ασλάν ΓΙασιά — Δημοτικό Μουσείο Ιοιαννκον (χειμ<ί>ν</;).
(Φιοτογρ. Σπ. Μελετζή)



Τζαμί Λαλάν Πασιά — Δημοτικό Μυυσα'ο Ιωαννίνιον.
(Φίοτογρ. Βράγγαλη)
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Κχλλί Μ ονής Αγ. Παντελεήμονος (Νησί) όπού σκοτο')0ηκε ο Αλή Πασιάς 
(1822). Σήμερα Μουσείο Π ροεπαναστατικής Εποχής έργο των «Φίλων των 
Ιωαννίων». Στέγη κεραμοσκεπής.

(Αρχείο Αλεξ. X. Μαμμοπουλου)





Φθινοπωρινός ουρανός. Φθινοπωρινά ρίγη στην Παμβώτιόα Ιιοαννίων.
(Αρχείο Αλες. X. Μαμμοπούλου)

Φθινοπωρινά νέφη, προμήνυμα καταιγίδας στα Γιάννινα.
(Αρχείο Αλεξ. X. Μαμμοπούλου)



Σταλαγμίτες πάγοι, στην ΙΙαμΗιότιάα Ιωαννινων.
(Λμ/Γ.ι'ο Αλες. X. Μαμμοπουλου) )

i
S



Πασπάλισμα με το προπο χιόνι στα Γιάννινα.
(Αρχείο Αλεξ. X. Μαμμοπούλου)

Από τις πρίότες εξερευνήσεις του Σπηλαίου Περάματος. Διακρίνονται με τα 
λευκά η Ελένη Κανελλοπούλου και με το φακό στο μέτωπο η Σπηλαιολό- 
γος Ά ν ν α  Πετροχείλου κάτω από σταλακτίτες.

(Αρχείο «Φίλων Ιωαννίνων»)
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f.
; θυμάμαι μέ πόση πατρική καλοσύνη m l  
| αγάπη μας προέπεμψε Επιβιβαζόμενους 

στο πλοίο για το Μέτωπο τής Θράκης.
Ό  Διαλέτης συνδεόταν στενά μέ ενχν 

άλλο Ήπειρώτη, τάν Νικόλαο Παν. Ά -  
I ραβαντινό, γιο τού ; μεγάλου Ήπειρώτη 
■ Ιστορικού, ό όποιος τότε ήταν Γενικός 

Γρκμμκτεύς των Σιδηροδρόμων Ελληνι
κού Κράτους — τότε ΣΕΚ και σήμερα 
ΟΣΕ — πού άποτελοΟσκν τήν νέα νομική 

} μορφή τής τέως Εταιρείας Ελληνικών 
I Σιοηροδρόμον/. θυμάμαι ποιες πολύτιμες 
| υπηρεσίες, από σιδηροδρομικής πλευράς, 

παρείχε 6 Νικ. Άραβαντινός στήν κινη
τοποίηση του σιδηρφρόμου εκείνη τήν 
κρίσιμη περίοδο, τήν Μεταμικρασιατική. 

ii Ενθυμούμαι άκόμα —  νεαρός υπάλληλος 
' έγώ τότε τής Γεν. Διευθύνσεως των ΣΕΚ 
f — μια άλλη, σπουδαία έπίσης, Ήπειρο)- 
|ί τική φυσιογνωμία, τον Γεώργιο Δούμα, 
|· Γενικό Διευθυντή των ΣΠΑΠ και για 
|  λίγα/ καιρό Γενικό Διευθυντή των ΣΕΚ, 
I; πού ευτύχησα και έκείνον να γνωρίσω. 
I Ό  Γεώργιος Δούμας — συγκρατώ πο- 
|  λύ καλά — συνοόευόμενος από τον τότε 
|  προσο>πάρχη των ΣΕΚ *Αγγελο Τρουπά- 
■ κη, γόνο τής ιστορικής οικογένειας τής 

4 Μάνης, είχε μεταβεΐ στη Μακεδονία καί 
! τή Θράκη, άγωνιζόμενος αυτοπροσώπως, 

|  — τέλη του 1922 άρχές 1923 —  στή 
μεταφορά των προσφυών οπλιτών καί 
στρατιωτών, πού καταφθάνουν άπό τα 
παράλια τής αίμάσουιτας Μ. ’Ασίας. Καί 
Ιπρεπε όλα. αυτοί ο·ί κατατρεγμένοι, νά 
βρούνε στοργή καί άπό τά μέσα μεταφο
ράς, καί νά προωθηθούν προς τις πόλεις 
συγκεντρώσεως καί περιθάλψεώς τους. 
Στάθηκε τότε μεγάλη ή έπί τόπου μετά
βαση τού ίόιου~ του Γεν. ΔιευΟυντού των 
Σιδηροδρόμων καί ή άγρυπνη έποπτεία 
του στό έργο. αύτό. θεώρησα χρέος μσυ

νά δώσω αυτή τήν προσωπική μου μαρ
τυρία, πού δέν συνέβη νά τήν εχιο ανα
φέρει πουθενά άλλου ίσαμε τώρα.

Σέ κάποιο τεύχος τού περιοδικού τού
του τής Εταιρείας συνάντησα τό όνομα 
ΚουτταλέΕης. Δέν ςέρω άν ήταν καί ε
κείνος Ηπειρο)της. Οπωσοηπο.ε σημ^ι- 
ώνο) ότι μέ τό όνομα Κουτσαλέίης —  ί
σο) ς ’Ιωάννης —  υπήρξε ένα σημαντικό 
στέλεχος τής Γεν. Δευθύνσεο)ς τών ΣΕΚ. 
ΤΗταν διευθυντής πού στεκόταν πλάι στό 
γενικό διευθυντή καί τον γεν. Γραμματέα 
Άρχβαντινό.

Αυτά τά λίγα, ως προσωπικές μου α
ναμνήσεις, έκρινα οτι εί /̂α υπ»οχρέο>ση 
πρός τήν Ιστορία στις σελίδες αυτές για 
δύο φυσιογνωμίες τής ’Ηπείρου.

’Αθήνα, 18.4.87
Μέ τά φιλικά μου αισθήματα

ΤΑΣΟΣ ΖΑΠΠΑΣ

ΣΗΜ. Α.Χ.Μ.:
Ό  φίλος τής Εταιρείας λογοτέχνης 

καί ιστορικός συγγραφέας κ. Τάσος Ζάπ- 
πας μέ τήν έπιστολή του, τήν τόσο χρή
σιμη σέ παροχή λεπτομερειακών πληρο
φοριών θυμάται κι άναφέρεται σέ ήπει
ρο) τικά θέματα. Μου κινεί τό χέρι νά συμ- 
πληρώσο) άκόμα:

Γ ε 0) ρ γ  ι ο ς Δ ο ύ μ α ς. Ό ... 
προκάτοχός μου στήν προεδρία τής Ήπει- 
ροκικής Εταιρείας διακεκριμένος Ήπει- 
ρο>της. Γεννήθηκε στήν ’Οδησσό τό 1870. 
νΕδρασε ισάν Μηχανικός μέ μελέτες κα
τασκευής τών γραμμών Μύλον/ - Κκλα- 
μών, Πύργου Κυπαρισσίας - Μελιγαλά, 
Κυπαρσσίας - Φιλιατρών - Μαράθου, Λε
ονταρ ίου Σπάρτης. ’Αρχιμηχανικός τών 
ΣΙΙΑΠ. Τό 1904 ελαβε μέρος στόν Μα
κεδονικό Αγώνα καί κατόπι στόν Ήπει-



ρωτικδ (Κομιτάτο). Στδ δαιμόνιο πνεύ
μα του δφείλεται ή έγκατάσταση των 
πρώτων ήλεκτρικών τροχιοδρόμων γ κ ό 
μενος τδ 1905 διευθυντής τής Εταιρείας 
των. Σύνδεσμος τής Έλλην. Κυβερνήσ
ω c καί τής Αύτο νόμου ’Ηπείρου. Τδ 1916 
βουλευτής Ίωαννίνων. Τδ 1922 διευθυν
τής των ΣΕΚ, ταυτόχρονα Σύμβουλος 
στήν Έθν. Τράπεζα. Τδ 1925 τεχνικός 
Σύμβουλος των Σ ΙΙΑ Π . Τδ 1929 έντε- 
ταλμένος Σύμβουλος. Τδ 1930 ’Αντιπρόε
δρος - Γεν. Διευθυντής. Πέθανε τδ 1935.

Κ ο υ τ ι ά  λ έ ξ η ς  ’Α λ έ ξ ι ο ς  
τ ο υ  Π α, ν α γ  . Γεννήθηκε τδ 1909 
στα Γιάννινα. Καταγωγή του πατέρα του 
άπδ Πιοτά (ΙΙε στά;) καί πέθανε τδ 
1885.

’Έγραψε τδ Ιστορικό βιβλίο «Διαφέρον- 
τα καί περίεργα τινά ιστορήματα» άναφε- 
ρόμενο στά νεανικά του χρόνια τήν έπο- 
χή τής «ιεγάλη; μας Έπαναστάσεο>ς στά 
Γιάννινα. ’Έχει έκοοθή στή σειρά των 
Άπομνημονευμάτιον των ’Αγωνιστών στή 
σειρά του Γ. Τσουκαλά.

Κ ο υ τ σ α λ έ ξ ης ’ Ι ω ά ν ν η ς .  
Τής αυτής Ίωαννίτικης οίκογενείας. Γεν
νήθηκε τδ 1885. Μπήκε στή διπλωματι
κή Υπηρεσία. Τδ 1947 οιετέλεοε Γεν. 
Διευθυντής του Υπουργείου Εξωτερικών.

Κ ο υ τ σ α λ έ ς η ς II α ν α γ ι ο>- 
τ η ς: ’Ανώτερος Υπάλληλος τής ’Εθνι
κής Τραπέζης καί Σύμβουλος στήν Φιλεκ
παιδευτική Εταιρεία (’Αρσάκειο) κατά 
τά έτη 1909— 1915.

ΑΠΗΧΗΣΕΙΣ
Φιλιάτες 15 Απριλίου 1987 

Ι Ι ρ ο ς
την «1 Ιπειρωτική Εταιρεία»

Μαυρομιχάλη 7, Αθήνα 106 79 
«Έκφραση Ευχαριστιών»

Μαθητές και καθηγητές του χκριτικού

Σχολείου μας αισθανόμαστε την ανάγκη 
— έστω και λίγο καθυστερημένα να 
σας ευχαριστήσουμε θερμά για την τιμη
τική προ|:φορά το>ν βιβλίων: 1) Λθαν. 
Κίτσου, θεσπρωτική γη. 2) Γρηγ. Ρκι- 
ζέλη, Η λειτουργία των Βορειοτρτειρώτι- 
κων τραγουδιών της αγάπης και 3) Δημ. 
Δουκάτου, Ο παροιμιακός λόγος το>ν Η· 
πειρωτών.

Βιβλία καλογραμμένα, άρτια επιστη
μονικά, καλαίσθητα- προσιτά στους μα
θητές και ενδιαφέροντα ιδιαίτερα για μας 
τους θεσπρωτούς.

Τέτοιες ενέργειες τιμούν την αποστολή 
σας και μας δίνουν ένα λαμπρό παράδει
γμα ότι ο λαϊκός μας πολιτισμός δεν εί
ναι δυνατό να υποκύψει στα ξενόφερτα 
στοιχεία, όταν συντηρείται όχι μόνο στη 
βάση του αλλά και επιίστήιονες καταξιω
μένοι δουλεύουν γΓ αυτόν. j

Τελειο>νοντας σας ευχόμαστε ΧΡΟΝΙΑ 
ΓΙΟΑΑΑ για τις Ά γιες μέρες που έρ- ν 
χονται και ευχόμαστε δύναμη και προ- |  
κοπή στο δημιουργικό έργο σας. cj

Ο Διευθυντής του Γυμνασίου i  
ΘΩΜΑΣ ΣΟΡΟΓΚΛΣ \

ΚΑΙ ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΧΑΡΑ
Άθήναι 2 ’Απριλίου 1987 < 

’Αγαπητέ κ. Μαμμόπουλε.
‘'Ελαβα τδ ευγενικότατο γράμμα σας 

καί σάς ευχαριστώ άπείρως γ:ά τά πολύ > 
καλά σα; λόγια καί γιά τήν τιμήν πού ; 
μου κάνετε να μέ θεωρήσετε μεταξύ των 
φίλο>ν σας άν και τά ποσά πού σάς 'ττέλ/Μ 
είναι δυστυχώς πενιχρά. . !

Ή πολυαγαπημένη μου Ά λες πού ά- | 
γχπούσε πολύ τήν ’Ήπειρο καί κυρίως τά j 
Γιάννινα στά δποϊα καί μεγάλωσε, μοθ ; 
έδωσε έντολή νά μή ξεχνάω τήν Ήπει-..j 
pomκή Εταιρεία, καί δεν φαντάζεστε
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πόσο λυπούμαι πού δέν ζή γιά να δη πό
σο τελευταίως το Δελτίο σας έχε έςελι- 
χθεΐ καί διαρκώς έξελίσσεται χάρις φυ
σικά στους κόπους και τις φροντίδες ό
λων σας. Ή  ίκανοποίησις για μας τούς 
Γιαννιώτες είναι μεγάλη γι’ αύτό καί σας 
ευχαριστούμε θερμότατα.

Μέ μεγάλη έκτίμηση καί αγάπη 
ΛΗΔΑ Γ. ΚΑΖΑΝΤΖΗ

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΕΣΦΑΛΜΕΝΩΝ
Κύριε Μαμμόπουλε,

Στο τεύχος Φεβρουάριου 1987 δημο
σιεύετε φωτογραφία στην οποία είκονίζε- 
ται τδ Ώρολόγιον της πλατείας Ίωκννί- 
νων στην παλιά του θέση καί σημειώνετε, 
κάτω άπδ το πλαίσιο της φωτογραφίας 
δτι «6 σημαιοστολισμός —  τού * Ωρολο
γίου —  έπί τη άναρρήσει στο θρόνο της 
’Οθωμανικής Αύτοκρατορίας τού Σουλτά
νου Άβντούλ Χάν τού Β' 19.8.1906».

Τούτο είναι Εσφαλμένο, ο διαβόητος 
Σουλτάνος Άμπντούλ Χαμίτ, 6 άποκα- 
λούμενος αίμοοιψής, έβασίλευσεν από τό 
1876 μέχρι τό 1908, δτε έξεθρονίσθη άπο 
τούς Νεότουρκους. Τούτον οιεόέχθη ό αλ
κοολικός Μεχμέτ Ρεσάτ ό Ε ', ό όποιος 
έξεθρονίσθη τό 1919 καί τόν διεοέχθη 6 
τελευταίος σουλτάνος Μεχμέτ Σ Τ ', τον 
όποιον καθήρεσεν ό Κεμάλ Άτατούρκ τό 
1922 καί κατήργητεν ,ούτο), τό Σουλτα
νάτο·'/.

Εύχαριστώ
ΑΝΤΩΝΗΣ Ν. ΒΕΝΕΤΗΣ

ΣΗΜ. Α.Χ.Μ.: Στον πολύ προσεχτικόν 
φίλον μας κ. Άντών. Βενέτην όφείλομε 
ν’ Απαντήσουμε δτι την Επιστολή του προ- 
κάλεσε μια παράλειψη είτε δική μας είτε 
του τυπογράφου, Κύριος οίοε, ή παράλει

ψη της λέξης Ε π έ τ ε ι ο ς .  Δηλαδή 
ή σωστή διατύπωση τής λεζάντας στήν ση
μαντική αύτή φωτογραφία έπρεπε να εί
ναι: ό σημαιοστολισμός — τού fΩρολο
γίου —  έπί τή έπετείω τής άναρρήσεω; 
ατό θρόνο τής ’Οθωμανικής αυτοκρατο
ρίας τού Σουλτάνου Άβ'/τούλ Χαμίτ Χάν 
τού Β '. 19.8.1906». Δηλαδή ή 19 Αύ
γουστου είναι έπετειος τής άναρρήσειος. 
Έτσι όλα πάνε καλά. Σημειώνουμε ότι 
στό Λεξικό ΠΑΠΓΡΟΣ ΛΑΡΟΪΣ σαν 
χρονολογία έκθρόνισης του άναφέρεται τό 
έτος 1909. Τήν ίδια χρονολογία έκθρο- 
νσεο>ς έχει καί ή Μ.Ε. ’Εγκυκλοπαίδεια 
(,στό λήμμα Τουρκία).

ΑΓΤΟΝΟΜΟΣ ΗΠΕΙΡΟΣ 
ΠΙΟΓΡΓ. ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ  

Έν Άργυροκάστρω τή 10η Όκτ. 1914 
Π ρ ό ς

Τόν ’Αξιότιμου Κύριον Στ,λ. Μανιαρίζην 
Φαρμακοποιόν Κέρκυραν. 

Έ /ο /τες  ύπ’ οψει ότι, καθ’ δλον τό διά- 
στημα τού ’Ηπειρωτικού άγώνος, έξετελέ- 
σατε πάνυ προθύμιος καί δωρεάν πάσαν 
χημικήν άνάλυσιν καί μικροβιολογικήν £- 
ςέτασιν φυσιολογικών καί παθολογικών 
έκκριμάτων άρρωστων οπλιτών τής Αυ
τονόμου Ηπείρου, ώς καί απόρων Ήπει- 
ρωτών, έκφράζομεν ύμίν τάς απείρους και 
θερμάς ευχαριστίας διά τήν πολύτιμον 
ταύτην συνδρομή'/ Σας καί δεν θά λη
σμονήσουμε'/ ποτέ, ούτε 'έγώ, ου:ε ή άγιο- 
νιζομένη "Ηπειρος, τά λαμπρά συναισθή
ματα Σας υπέρ τού Τερού μα; άγιονος, 
προς απολύτρωσήν τού ζυγό*/ έτι τυραννι- 
κωτέρου τού πρώτου μεγάλου αριθμού α
δελφών μας, άγώνος στεφθέντος υπό πλή
ρους έπιτυχίιας.

Ό  Υπουργός 
Δ. ΔΟΪΛΗΣ
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ΓΕΩΡΓΙΟΓ Δ. ΚΟΓΝΔΟΓΡΟΓ: II Πό- 
βλα της Μουργκάνας και ο ευεργέτης 
της Σπύρος Σταύρου Τσίγκος. Ένα  
χιοριό που ξαναγε»ννιέται». ΑΘΗΝΑ 
1986. Σελ. 334. Βιβλιοθήκη της Η
πειρωτικής Εταιρείας Αθηνών. Αρ. 
56.

Του ΚΩΣΤΑ Π. ΑΑΖΑΡΙΔΗ

Τό μέ τον παραπάνω τίτλο βιβλίο του 
κυρίου Γ. Κούνοουρου τό διάβασα μέ πο
λύ ένδιαφέρον. Δημιουργήθηκαν μέσα μου 
πολλά και ποικίλα συναισθήματα. Καί 
έςηγιέμαι γιατί. Τό όμορφο αυτό κεφα
λοχώρι τής Μουργκάνας, τήν ΙΙόβλα, τό 
γνο>ρισα έδώ καί 60 χρόνια. Μη φανεί 
αυτό παράξενο στους άναγνώστες. Σάν 
κληρωτός πέρασα τή στρατιωτική μου θη
τεία στην Προκάλυψη (VIII Συνοριακό 
Τομέα). Ό  λόχος μ^υ 6) 15 Συντάγμα- 
το; μέ έδρα τήν Πλησίβιτσα είχε φυλά
κια στα διάφορα σημεία των συνόρων. 
Έ να τέτοιο είχε καί στήν ΙΙόβλα. Τπη- 
ρεσιακοί λόγοι μέ έκαναν νά πάω κάμπο- 
σε; φορές στήν ΙΙόβλα. Διανυκτέρευσα 
μάλιστα σ’ αυτή. Μου έμεινε τότε ή έντύ- 
π(»ση πώς ήταν ιιεγάλο χιοριό, πού οί κά
τοικοί του ασχολούνταν αρκετά μέ τήν 
κτηνοτροφία- άφού είδα αρκετά κοπάδια 
μέ γίδια, καθώς καί jii τή γεωργία. Μού 
είχαν κάνει έντύπο>ση τά πολλά καλλιερ- 
γη·ιένα καί καλοφραγμένα γίριο άπό τό

χωριό χωράφια μέ καλαμπόκια καί μέ 
πολλά άμπέλια. ’Ακόμα θυμούμαι πώς 
μου είχε κάνει έντύπωση τό φαινόμενο
πού είδα νά χτίζονται καινούρια σπίτια 
στό χωριό. Χτίζονταν άπό τούς ΙΙοβλιώ- 
τες τούς ταξιδεμένους στήν ’Αφρική. Οί 
κάτοικιο τής Πόβλας τότε καί ιδιαίτερα 
οί γυναίκες φορούσαν ντόπιες ένδυμασιες.

'Ύστερα άπό τότε (1926) πέρασαν πε
ρισσότερα άπό 30 χρόνια. Καί πάλι υπη
ρεσιακοί λόγοι (άναπλήρον/α κατά τό
1958— 69 τόν Επιθεωρητή των Δημο
τικών Σχολείων Φιλιατών) μέ έφεραν νά 
έπισκεφτώ καί πάλι τήν ΙΙόβλα καί αναγ
καστικά διανυκτέρευσα σ’ αυτή. Ή δια
φορά σχετικά μέ τήν έξέλιςη τού χιοριού 
αυτού σέ πολλούς τομείς τεράστια. Τ1Ιταν 
ή εποχή πού είχαν αρχίσει μιά γενική 
αναδημιουργία. ’Έπεσε στήν Αντίληψή 
καί διαπίιττιοσα »μάλιστα καί αύτοπρόσιο- 
πα πώς είχαν Αρχίσει νά καταβάλλονται 
πατριωτικές προσπάθειες γιά Ανέγερση 
και'/ούριας έκκλησίας, σχολείου καί άλ
λων κοινωφελών οικοδομών πού είχαν θε- 
μελιιοθεί κιόλας μέ τις εύεργετικές προ
θέσεις κάποιου ΙΙοβλιούτη ευεργέτη πού 
ταξιδευεύονταν στήν ’Αμερική, τού Σπό
ρου Τσίγκου. Ή  αλλαγή πρός τήν άνα- 
μόρφωση τής ΙΙόβλας ήταν ολοφάνερη. 
Άπό τότε πιά καί κατά τά πολλά χρό
νια πού πέρασαν, μάθαινα πάντοτε άπό 
τόν έπαρχιακό τύπο τή; Θεσπρωτία; πώς 
ό ευεργέτη; τής ΙΙόβλας Σπ. Ύσίγχος ά
πό πατριακικό χρέος πρός τό χο>ριό του 
προχωρούσε σέ ζηλευτά έργα εύποιίας.

Καί νά πού τώρα, ύστερα άπό τόσα 
χρόνια άπό τήν πρώτη γνωριμία μου τής 
ΙΙόβλας, κρατώ στά χέρια μου καί τό 
δεύτερο βιβλίο τού κ. Κούνοουρου, πού 
πραγματεύεται γιά τήν Πόβλα. Τό δια
βάζω μέ ένδιαφέρο καί δικαιολογημένα
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μού δημιουργούντat τά ποικίλα συναισθή
ματα πού σημείωσα στην άρχή. 5Από τό 
διάβασμά του διαπιστώνω πώς σήμερα 
στην περιοχή τής Μουργκάνας βρίσκεται 
μια πραγματικά «ξαναγεννημένη» Πό- 
βλα. Τό βιβλίο τοϋ κ. Κούνδουρου είναι 
μνημειώδικο, ανεπανάληπτο στό είδος του- 
πολύτιμο άντιφέγγισμχ τής Ποβλιώτικης 
πατριωτικής καρδιάς καί καθρέφτης τής 
Ηπειρωτικής εύποιίας. Πρόκειται για  
ένα σύγγραμμα γραμμένο με άνείπωτο 
αίσθημα πατριωτισμού καί συγγραφικής 
ευθύνης, με πληρότητα ώς πρός την τεκ
μηρίωση με πολύτιμα στοιχεία καί έξαι- 
ρετική διεργασία πού χαρακτηρίζει τά 
ζηλευτά πνευματικά δημιουργήματα.

Τό περιεχόμενο αυτού τού βιβλίου, κα
θώς αναγράφεται καί στον τίτλο του άνα- 
φέρεται στη ζωή καί στις πατριωτικές 
εύεργετικές χειρονομίες τού Ποβλιώτη 
Σπύρου Τ/σίγκου, πού αύτές υπήρξαν τό
σο πολλές καί μεγάλες πού παρουσιάζουν 
τό χωριό αυτό πραγματικά ξαναγεννη- 
μένο.

"Αν καί θά μπορούσε κανένας νά νομί
σει πώς τό βιβλίο αύτό άναφέρεται άπο- 
κλειστικά καί μόνο στην ΙΙόβλα, μόλα 
ταύτα ίσυμπερ ιλαμβαν ον ται σ’ αύτό τόσα 
στοιχεία καί μέ τέτοιο τρόπο καταχωρη- 
μένα, ώστε ό αναγνώστης διαβάζοντάς τα 
έχει μπροστά του δλη την εικόνα τής ι
στορικής, τής ένοοςης καί πολύπαθης πε
ριοχής τής Μουργκάνας.

"Γστερα άπό έναν πολύ πετυχημένον 
πρόλογο τού Προέδρου τής Ήπειρ. Ε 
ταιρείας κ. ’Αλ. Μαμμόπουλου καί σύν
τομη συγκινητική είσαγωγη τού συγγρα
φέα, άκολουθεί ή βιογραφία τού εύεργέ- 
τη τής Πόβλας Σπ. Τσίγκου.

Ό  ταπεινός Ποβλιώτης σέ νεαρή ήλι- 
κία πήρε τό δρόμο τής ξενητιάς για τήν

’Αμερική. Εκεί μέ τά πολύτιμα έφόδια 
πού πήρε μαζί του άπό τό χωριό του, (ερ
γατικότητα, οικονομία, ευσυνειδησία^ α
νώτερο Ηπειρωτικό ήθος), κατόρθωσε νά 
προκόψει καί νά άναδειχτεί σέ πολύτιμο 
μέλος τής Ελληνικής παροικίας στην ξέ
νη χώρα. Ό  πιο μεγάλος όμως καύμός 
πού φώλιαζε στην καρδιά του ήταν πάν
τοτε ή μεγάλη, ή γνήσια καί φλογερή 
φιλοπατρία του. Ή  Πόβλα, τό χωριό του, 
στό οποίο είδε για πρώτη φορά τό φως 
τής ζωής, στριφογύριζε πάντα στό νού 
του καί στην καρδιά του. Τά βιογραφικά 
στοιχεία παραθέτονται άπό τό εγγραφ έα  
λεπτομερειακά μέχρις ότου έκανε τό τε
λευταίο του ταξίδι στην Πόβλα (πεθα
μένος βέβαια) καί έναποτέθηκε γιά παν
τοτινή άνάπαυση στό Ποβλιώτικο χώμα. 
Ό  Σπ. Τσίγκος γεννήθηκε στην Πόβλα 
ατά 1897 καί πέθανε τόν Όκτώβρη τού 
1982.

"Γίστερα άπό τά βιογραφικά στοιχεία 
σέ πολλές σελίδες παραθέτονται μέ έναν 
άρτιο περιγραφικό τρόπο τά πολυάριθμα 
κοινωφελή έργα πού έγιναν στην Πόβλα 
άπό την εύεργετική διάθεση τού Σπ. Τσί
γκου. Διαβάζει όέ κανένας μιά μεγάλη 
αλυσίδα άπό τέτοια : "Αγιος Νικόλαος, 
'Αγία Παρασκευή, "Αγιος Γεώργιος, έρ
γο τής ύδρευσης, δρόμοι καί Πλατεία στό 
χωριό, τό άγαλμα τού Έλληνα Στρατιώ
τη, τό έξωκκλήσι τού Κοσμά τού Αίτω- 
λού, τό νεκροταφείο τού χωριού, τό Σχο
λείο τής ΙΙόβλας, ή Βιβλιοθήκη, Γρα
φεία τής ’Αδελφότητας, ·δ λόφος Κουτσού- 
μπη κ.ά. "Ολα αύτά παραθέτονται μέ έ- 
νάργεια, μέ θαυμάσια περιγραφική ένη- 
μέρωση. Προ καλούν τό θαυμασμό τού ά- 
'✓ αγνώΙοτη καί τήν συγκίνηση.

Μέσα στις 334 σελίδες τού σέ ;ιεγάλου 
σχήματος αυτού βιβλίου ό συγγραφέας κ.
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Κούνδουρος σ;νθέτει τό πορτρχίτο τού Στ;. 
Τσίγκου Ιτσι: «Πολλή φτώχια, λίγη κα- 
ταδίώξη άπό τόν αίώνιο Τούρκο δυνάστη, 
λίγη φιλοδοξία, λίγο τυχοδκοκτισμό, άρ- 
κετή φιλοπατρία, λίγη φιλομουσία, λίγη 
εφεοη μιμήσεως των Εθνικών Ευεργε
τών, πολλή έργατικότητα καί τιμιότητα 
καί νάτος δ μεγκλτπράγμων, δ άφθαστος, 
παλιό; Έπειρώτης, πού ξεκινάει άπέν- 
ταρος, άβοήθητος καί όλοκληρώνεται σέ 
προσωπικότητα γενικού κύρους καί Ιπι- 
βολής, στήν ξενητιά».

Ή  ένημεριοτική παράθεση τών βιογρα- 
φικών στόχε ίων ττύ ευεργέτη βεδαιώνε: 
τόν άναγνώστη πώς δ συγγραφέας Ιχει 
συμβάλε: μέ θετικότατο τρόπο καί Ιχει 
συνδράμει πολύ πετυχημένα για τήν υλο
ποίηση τών πατριωτικών αισθημάτων του 
Σπ. Τσίγκου.

Ή καθημερινή όμως πείρα μάς έχει 
διδάξει δτι στον τόπο μας Ιχουν ύπάρξει 
αρκετοί «Τσίγκοι» μέ ευεργετικές διαθέ
σεις, άλλα για κακή τύχη οέν ύπήρξαν 
άντίστοιχα καί οί άνάλογοι «Κούνδουροι» 
για νά συνδράμουν στήν καθώς πρέπει υ
λοποίηση τών ευεργετικών διαθέσεων.

Τδ βιβλίο αυτό αποτελεί σύγγραμμα 
πολύτψΛ άπό πολλές απόψεις. Ή  παρά
θεση τών πλούσιων στοιχείων μέ τρόπο ε
παγωγικό καί ένημερωτικό, διευκολύνει 
τόν άναγνώστη νά τό διαβάζει μέ ένδια- 
φέρο καί ευχαρίστηση.

Τήν άρτιότητα τού συγγράμματος συμ- 
πληρώνει ή παράθεση 38 όλοσέλιδων καλ
λιτεχνικών φωτογραφιών, άλλο>ν 92 τέ
τοιων ήμισέλιδων καθώς καί άρκετών φω- 
τοτυπημένων έγγράφων. Ακολουθεί στό 
τέλος σχετικό γλωσσάριο μέ 305 ιδιωμα
τικές λέξεις.

Γενικά αυτό τό σύγραμμα πού Ιχει προ- 
σφερθεί άπό τόν κ. Κούνόουρο στήν Ή-

πειρ. Εταιρεία καί συμπεριληφτηκε στις 
έκοόσεις της μέ άριβμδ 56 άποτελεί όχι 
μόνο συγγραφικό άθλο, άλλά καί άπό ά
ποψη έκοοτικής επιμέλειας πρέπει νά χα
ρακτηριστεί σάν άθλος έκδοτικός. ’Αξίζει 
ό δίκαιος Ιπαινος σέ όλους πού Ιχουν συν- 
τελέσει καί σέ αυτό τό ζήτημα. Ό  κ. 
Κούνδουρος μέ τό βιβλίο του αυτό δχι μό
νο παρουσιάζει τήν άξοθαυμαστή προσπά
θεια γιά τήν άναγέννηση τού χιυριού του, 
γιά τήν όποία υπήρξε καί αυτός σημαντι
κός συντελεστής, άλλ’ άκόμα τοποθετεί τό 
δνομα του ευεργέτη Σπ. Τσίγκου στήν αι
ωνιότητα. Παραλείπω νά σημειώσω τή 
\ιζγάύ.η σημασία αυτού τού πράγματος.

Εναπόκειται στους καλού: ΙΙοβλιώτες 
καί γενικότερα στό'; Ιξοχο πατριοΓΓ.ρμό 
τών κατοίκων τής περιοχής τή; Μουργκά-' 
νας νά άξιοποιήσουν πατριωτικά τό Ιργο 
τού ευεργέτη Σπ. Τσίγκου καί νά βρε
θούν μιμητές του. Ξεπλήρωσε τό πρδς τή 
γενέτειρα χρέος του μέ τό πιό θετικό τρό
πο. Κατά τόν κ. Μαμμόπουλο άνήκει στούς 
έλάχιστους μεγάλου; Ήπειρώτες πού τά 
χωριά τους κατά παρόμοιο τρόπο καί χά
ρη στήν «τοπική τους προσήλωση» σ’ αυ
τά είχαν τήν καλή τύχη νά άναγεννηθούν 
(τό Καστρί, τό Πολύδροσο καί ή Λίγο- 

ψά).

Τό μνημειώδικο αυτό συγραμμα κατα
ξιώνει τόν κ. Κουνδουρο, όχι μόνο σάν υ
πέροχο Ήπειρώτη πλη*ιμυριΐσμέ ν ον μέ ά- 
περίγροιπτη φιλοπατρία, άλλά καί σάν έ- 
ξαίρετο έργάτη τού πνεύματος. Παίρνει 
άξιοζήλευτη θέση στό ’Ηπειρωτικό πνευ- 
ματικό στερέωμα. ’Αποδείχνεται συνεχι
στής τής πνευματική; παράδοσης, όχι μό
νο τού χώρου το; τής Πόβλας, άλλα καί 
όλης τής περιοχής τή; Μουργκάνας. Τόν 
παρακαλώ νά δεχτεί τά πιό έγκαρδιά μου 
αυγχχρτρήρια.
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Αγαπητέ μου κ. Κούνδουρε, 14.2.87
«Η Πόβλα της Μουργκάνας», που εί

χατε την ευγενική σκέψη να μου στείλε
τε, είναι πρώτης τάξεως βιβλίο : καλο
γραμμένο κα: ενήμερο και μυαλωμένο και 
σεβαστικό απέναντι στην παράδοση. Μα
κάρι όλα τα χωριά μας —  ιδαίτερα στην 
Ήπειρο.— να είχαν τέτοια προκοπή, και 
να βρισκόταν κάποιος σαν εσάς να κατα
γράψει όσα με τα χρόνια μπορεί και να 
λησμονηθούν. Συγχαίρω και ευχαριστώ 
από καρδιάς.

ΦΑΝΗΣ I. ΚΑΚΡΙΔΗΣ
Γ.Γ. Θα το είδατε πως τέλος Δεκεμ

βρίου μνημόνεψα στο ΒΗΜΑ τό βιβλίο 
σας ανάμεσα στα πιο αξιόλογα της χρο
νιάς.

★
ΚΩΣΤΑ I. ΦΩΤΟΠΟΓΛΟΓ: «Τά Γιάν

νινα. Οί μαχαλάδες, τά σοκάκια, τά 
τοπο)νύμιαά τους με τις ιστορικές πα
ραδόσεις και άνέκοοτα. ’Αθήνα 1986. 
"Εκδοση ’Ηπειρωτικής Εταιρείας. 
Άριθ. 57.

Κύριον
Κώσταν Φωτόπουλον 

Εταιρεία Ήπειρ. Μελετών 
Άριθ. 322 ’Ιωάννινα 8.12.86
Αγαπητέ Κώστα,

Ευχαριστώ γιά την προσφορά στη βι- 
βιλισθήκη τής Εταιρείας του τελευταίου 
πονήματός σου: «Τά Γιάννινα, οί μαχαλά- 

i δες καί τά σοκάκια καί τά τοπιονύμιά 
τους».

Εργασία χρησιμότατη* γράψιμο γλα
φυρό.

Μέ την ευκαιρία οέςου τις εύχές μου 
καί συ καί ή γυναίκα σου γιά τις γιορ
τές. Μέ φιλικούς χαιρετισμούς 

Ό  Πρόεδρος τής Ε.Η.Μ. 
ΚΩΣΤΑΣ ΦΡΟΝΤΖΟΣ

ΣΗΜ.: τΗταν καί τό τελευταίο του (ση

μειώνει h παραλήπτης τής επιστολής Κώ
στας Φωτόπουλος). Σέ δυο έβοομάδες έγ- 
κατέλειψε τον κόσμο τούτο από καρδιακή 
έμβολή. Κηδεύτηκε άνήμερα τών Χρι
στουγέννων μέ ενα κρύο φοβερό καί άέ- 
ρα δυνατό. Δέ μπορούσα νά πάο) στην 
έκκλητία. "Εστειλα στη γυναίκα του συλ- 
λυπητήριο τηλεγράφημα.

★

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΟΓΚΑΤΟΣ
Καθηγητής Πανεπιστημίου 
Άρτέμιδος 108, Π. Φάληρο

27-10.86
Αγαπητέ μου κ. Φωτόπουλε,

Διαβάζω στο Δελτίο τής «’Ηπειρωτικής 
Εταιρείας (ώς τώρα 119 καί 120) τίς 
άναμνήσεις καί γνώσεις »σας από τά «Γι
άννινα» (Μαχαλάδες, σοκάκια, τοποννύ- 
μια, παραδόσεις, άνέκδοτα) .

Καλά έκφρασθήκατε τό θέμα καί είναι 
ένδιαφέροντα τά στοιχεία πού δίνετε (το
πικό - ιστορικά, λα/ογραφικά, γλωσσικά 
καί έν γένει κοι/νωνιολογικά).

ΕΙσθε στή γραμμή προσφοράς τού Τά- 
κη Σαλαμάγκα.

θ ά  διαβάσο) τίς συνέχειες καί θά τά ση
μειώσω. Καλώς τά δημοσιεύει ό κ. Μαμ- 
μόπουλος.

Μέ εξαιρετική φιλία
Δ. ΑΟΓΚΑΤΟΣ

★

ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΖΙΤΣΑΙΑ
Θεσσαλονίκη 2.1.87

Θερμότατα σάς ευχαριστώ γιά τό πο
λυσήμαντο βιβλίο σας: «Τά Γιάννινα...». 
Τό δέχτηκα τούτες τίς γιορτινές μέρες



σαν άκριβδ πρωτοχρονιάτικο δώρο.
Τδ διαβάζω συνεπαρμένη καί γυρίζω 

σέ καιρούς καί χρόνους, σε μαχαλάδες, σέ 
τόπους, σέ δρομάκια, σέ ιστορικά γεγο
νότα της «θρυλικής πόλης των Γιαννίνων.

Παίρνω μυστικά μονοπάτια άπδ τά πε
ρασμένα πού σείς μέ τόση άγάπη, στορ
γή, γνώση συγκεντρώνατε σέ τούτη την 
κιβο)τό. Χρονολογίες, τόποι, άνθρωποι, ο
νόματα που σημάδεψαν τήν πορεία τριών 
σχεδόν αιώνων καί δέθηκαν μέ τήν ιστο
ρία τής πόλης.

KC όλα γραμμένα μέ βαθύ συναίσθημα, 
συγκίνηση. Ζωντανά καί γοητευτικά. Χα
ριτωμένα θάπρεπε νά πώ. ’Έργο φροντί
δα ς, άγάπης καί μόχθου.

Είχα μερικά τμήματα διαβάσει στο 
Δελτίο τής Ηπειρωτικής Εταιρείας καί 
μέ είχαν Ιντυπωσιάσει.

Τώρα δ}ΐως παίρνει άλλη δψη καί ση
μασία.

Έπρεπε νά γίνη αύτδ τδ βιβλίο προσ
φορά στήν ^Ηπειρο, αφιέρωμα στην πα
τρίδα σας.

Νά μείνη στούς αιώνες καί νά περισω- 
θούν όλα αυτά, άπδ τδ λαχανιασμένο τρέ
ξιμο τής σημερινής εποχής.

Είναι ένα μνημόσυνο στούς φευγάτους. 
Αύτδ δείχνει καί ή συγκινητική αφιέρω
ση στη μνήμη τών γονέων σας.

Σάς εκφράζω εγκάρδια /συγχαρητήρια.
Καί σάς χαιρετώ 

ΧΡΓΣΑΝΘΗ ΖΙΤΣΑΙΑ

★

ΑΡΣΕΝΠ ΓΕΡΟΝΤΙΚΟΙ*
Κώστα Φωτόπουλου: Νέο Βιβλίο. Γιάνιννα

Ό  φίλος, δ Κώστας δ Φωτόπουλος, πα
ρά τήν πολύ μεγάλη του ήλικία, έξακο

λουθεί νά άσχολεϊται μέ τήν μικρή ιστο
ρία του έλλαοικου χώρου, αυτή τήν ιστο
ρία πού είναι σχεδόν πάντα πιδ συγκινη
τική άπδ τή μεγάλη έκείνη, τών μεγά
λων ίστορκών. Έκείνη ή δστορία ή πα- 
ληά του σπιτιού καί του δρόμου μέ τούς 
τότε γραφικούς μά καί τόσο βασανισμέ
νους προγόνους τών σημερινών κατοίκων 
αύτής τής γής, μέ τήν βαθειά τους πίστη, 
τά βάσανά τους, τούς άγώνες τους, πού 
τούς έτρεφε ό ξένος ζυγός, έκείνη ή πα- 
ληά τοπική ιστορία, πού σημερινό της 
πρόσωπο είναι ή ζωή τού σημερινού Έλ- 
ληνσμού, ένοαφέρει καί άπασχολεϊ μέ πεί
σμα τότα χρόνια τδν Φωτόπουλο: τήν καρ
διά καί τή σκέψη του. Καί μάς έδωσε έ- 
ξαίρετες, καί καμιά φορά συγκινητικές 
μονογραφίες γιά τά παληά Γιάννινα καί, 
— άφού ό φίλος είναι πραγματικός πι
στός — γιά τδ ζωντανό σύμβολο τής ’Ορ
θοδοξίας, τδ * Αγιον "Ορος.

Καί γράφοντας όλα αύτά, δέν σκοτίζε
ται γιά ύφος. Γράφει καλά καί είναι προ
σιτός σέ όλους. Δέν είναι ούτε φλύαρο; 
ούτε κάν άπλδς πολυλογάς, ούτε έπιχει- 
ρει νά ξιπάση τδν άναγνώστη μέ βροντε
ρή καί ατέλειωτη λεςιθηρία. Γι’ αύτδ εί
ναι πραγματικό; στυλίστας.

Είναι καλός λοιπόν ό Φωτόπουλος καί 
στήν ουσία καί στδν τύπο. Καλός καί χρή- 
ίσμος συγγραφέας, όπως είναι καλός καί 
χρήσιμος άνθρωπος.

Τώρα τδ νέο βιβλίο τού Φωτόπουλου α
κολουθεί τδν δρόμο τών παλαιότερων και 
άσχολεϊται μέ τήν τόσο γραφική καί τόσο 
δραματική ιστορία. Καί είναι τιμή γιά 
τήν πόλη τδ ότι, πολλοί πολίτες της, παι
διά τών σπλάχνων της, άφοσιώνονται σ;ή 
μελέτη τού πλούτου τής παληά; ζωής της, 
πού είναι ουσιαστικά καί ή ιστορία της,
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άφου δέν ^υνθλιβεται μέσα στις άτέλειω- 
τες σελίδες της γενικής ιστορία:.

Καί είναι πραγματικά τιμητική για την 
πόλη αυτή ή αφοσίωση πολλών της παι
διών στήν Ιστορία της τήν τοπική, πού 
ξεκαθαρίζεται καί πολιτισμικοποιείται κά
θε μέρα μέ τήν προσφορά του μόχθου τους 
σ’ αυτήν. Αυτή ή αφοσίωση, καθώς ςαί- 
ρω, είναι πολύ πιο έντατική έδώ άπδ δτι 
στις άλλες περιοχές τής έλληνικής γης.

Καί ο Κώστας Φωτόπουλος είναι ένας 
άπδ τούς πιο πιστούς καί πιο τίμιους ερ
γάτες της.

★

Καθηγητής ΑΛ. Σ. ΤΣΟΪΚΑΝΕΛΗΣ
’Οδοντική προσθετική - ’Ορθοδοντική

Άθήναι 13.2.87
’Αγαπητέ Κώστα,

...Βέβαια μιά καλή - καλή γεύση είχα 
δοκιμάσει μέ τ’ άποσπάσματα πού είχε 
δημοσιεύσει δ κ. Μαμμόπουλος, δμο)ς 6 
τόμος αύτδς δλοκληρωμένος είναι τδ κά
τι άλλο.

Τώρα, τδ πόσο άπήλαυσκ τά «Γιάννι
να» μπορείς νά τδ λογαριάσεις.

Εύγε, άγαπητέ Κώστα, εύγε άπδ μέσα 
άπ’ τήν καρδιά μου, για τήν πολυτιμό
τατη αυτή προσφορά έπιστέγχτμκ των τό
σο^ άλλων σου προσφορών.

«Ξ&σγκάλσις κί τήν τιλιφτέα πέτρα τ’ 
Γ ιαννίν!»

θερμά συγχαρητήρια πού πέφτουνε λί
γα καί θερ*ιά ευχαριστώ γιά τήν παν
δαισία.

PIERRE KATAKALOS 
Μόντρεαλ 23 Δεκεμβρίου 1986 

’Αγαπητέ μας.

Ευχαριστούμε θερμά, πολύ θερμά γιά 
τδ βιβλίο σου, Κώστα, είναι εξαιρετικό! 
Δέν είναι ή όλοφάνερη φροντίδα, δεν εί
ναι μόνο ή επιμέλεια, ή προσοχή στις λε
πτομέρειες, ή προσεγμένη παρουσίαση ή 
ή τέχνη τής άπόδοσης τών διαφόρων έ- 
πεισοδίων ή χαρακτηριστικών Ιστορικών 
στιγμών, είναι πάνω άπ’ δλα ή αγάπη
πού άποπνέει αύτδ τδ βιβλίο γι’ αυτόν τον
πολυβασανισμένο τόπο...

*Όσο γιά τήν ιδέα πού είχες νά άνα- 
φέρεσαι σε περιστατικά συν δ εό εμένα μέ τις 
διάφορες τοποθεσίες ήταν περίφημη! ’Έ 
τσι αντί νά δίνη: μιά ξερή παράθεση ο
νομάτων ή τοπωνυμίων τών διαφόριον το
ποθεσιών, δίνεις μιά ζωντανή ιστορία, πού 
δ άναγνώστης τήν ζεί, τήν βλέπει νά ξε
διπλώνεται μπρδς στά μάτια του.

Μπορεί οϊ κ.κ. «άκαδημαίκώς σκεπτό- 
μενοι» νά μή σου δώσουν, τυχόν, τδ «δο- 
κτοράτο» πού σου άξιζε γι’ αύτή σου τήν 
διατριβή, πιθανώς θά προτμουσαν, νά ή
ταν «περί τοπωνυμίων τής πόλειος τών 
Ίωαννίνων» κλπ., σέ βεβαιώ δμο>ς, ότι 
πολύ άμφιβάλλο> αν θά... ήταν σέ θέση νά 
βάλη τόση ζο>ντάνια σέ παρόμοιο πόνημα...

PIERRE KATAKALOS 
INGENIEUR ΕΝ STACTURE

ΣΗΜ.: Είναι μηχανικός σέ μεγάλη Ε 
ταιρεία στδν Καναδά. Έξέδιοε έφημερί- 
δα έλληνική. Πρόμαχος σθεναρός τών δι
καίων τής έλληνικής παροικίας κλπ. κλπ. 
καί άριστος πνευματικός άνθρωπος καί 
θερμότατος πατριώτης.ΑΛ. ΤΣΟΪΚΑΝΕΛΗΣ



ΚΩΣΤΑ ΝΙΚΟΑΑΤΔΗ

ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ 30.12.86 
Τό Ηπειρωτικό βιβλίο του 1986 

Πνευματικός ’Απολογισμός 
1 ) . . .  2 ) . . .  3 ) . . .
4) Κώστα Ί . Φιοτόπουλου, «τα Γιάν

νινα (οί μαχαλάδες, τα σοκάκια και τά 
τοπωνύμιά τους». ’Έκδοση της Ηπειρω
τικής Εταιρείας Αθηνών.

«Ό τελευταίος άπομένων —  ζωή νάχει 
—  Γιαννιώτης Ιστοριογράφος γέννημα καί 
θρέμμα τής πόλης αυτής ό Κώστας Φω- 
τόπουλος, ,μας προσφέρει τώρα μέ τΙς γι
ορτές τό τκαλύτερο δώρο. Τό ωραίο του 
βιβλίο «Τά Γιάννινα». Είναι ή Ιστορία τής 
γενέθλιας γής του, σέ δ,τι τό παλαιικό 
διασώζει ή μνήμη, ή άγάπη καί ή νο
σταλγία.

Οί μαχαλάδες καί τά σοκάκια της κα
ταγραμμένα μέ άλφαβητική σειρά μέ ό
λες τις b -τορικές καί λαογραφικές παρα
δόσεις καί τά άνέκδοτα. ,

Ό  Κο>στας Φωτάπουλος είναι δ μόνο; 
πιά τής σειράς του Σαλαμάγκα καί τοϋ 
Ζούμπου, πού μπορεί νά περισώσει τή 
γιαννιώτικη ιστορία. Καί ξέρει νά διη
γείται. Καί ό λόγος του φορτωμένος μνή
μη καί νοσταλγία γίνεται ένα μέ τά πρά
ματα που άφηγεΐται. 'Ένα παλαιικό μνη
μείο καί αυτός.

ΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΤΔΗΣ  
Ποιητής - Συγγραφεύς

ΓΙΟΓΣΗΣ καί ΚΟΝΤΟΓΑΟΓ 

Ζή στή Νέα Ύόρκη καί έργάζεται ό 
άπό Χλο>μό Βορ. ’Ηπείρου Άγιογράφος 
τής Όμογένειας Κωνσταντίνος Γιούσης' 
Ό  τκαλύτερο; έπαινός του είναι ό άπό τό 
1957 διάλογος μέ τόν Φώτη Κόντογλου, 
πού προέβλεπε άπό τότε τή σημερινή του 
έξέλιξη.

Άθήναι τή 5 Μαίου 1957

’Αγαπητέ Κωνσταντίνε,
Έλαβα τό ώραίον δώρον σου, τήν εί- 

κόνα του άγιου Σπυρίδωνος, καί θέλω νά 
σέ ευχαριστήσω καί νά σέ συγχαρώ θερ
μά γιά τήν καλή έπίδστή σου στήν τέχνη 
τής όρθοδόςου αγιογραφίας. ‘Έχεις χέρι 
εκφραστικό καί φαίνεσαι θεοφοβούμενος 
καί, μέ τήν ευλογία του παναγάθου θεού 
θά προκόψεις καί θά καρποφορήσεις στον 
αμπελώνα του Κυρίου, ώστε νά πιουν καί 
τόν ουράνιον οίνον οί ψυχές τών δρθοδό- 
ςων δμοφύλιον μας.

Ή  τέχνη σου έχει κάποιον χαρακτή
ρα πού βμοιάζει μέ του άγαπητοϋ Γεωρ
γίου Γλιάτα.

Στόν αγαπητόν καί σεβαστόν πατέρα 
Ποϋλον διαβίβασε, σέ παρακαλώ, τά σέβη 
μου.

Μέ άγάπη καί ευχαριστώντας 
ΦΩΤΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΑΟΓ 

ΒιζυηνοΟ 16 (Κυπριάδου) Άθήναι

★

194



Εσωτερική Ζωή καί Κίνηση
Οί χρηματικές  εισφορές προς τήν 

“ Ηπειρωτική Εταιρεία,, εκπίπτουν  
στις Αηλό σεις  Φόρου Εισόδημα*  
τος.

ΣΪΝ0ΙΤΙΣΜΟΣ ΕΙΣΦΟΡΟΝ 
ΣϊΝΟΣΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ
Μέ βαθειά συγκίνηση συντάσσομε αυ

τού; τού; πίνχκες εισφορών. Είναι το Ο
ξυγόνο τη; Εταιρείας. Είναι τα φτερά 
τη;. Κοινωφελές Πνευματικό "Ιδρυμα ή 
Εταιρεία. Δημόσια ή διαχείρισή τη; σέ 
ύάλινη σφαίρα «περιστρεφόμενη και παν- 
ταχόθεν ορατή». Δεν πληρώνει ούτε μο
νόλεπτο ή Εταιρεία σέ μισθού; και ά- 
μοιβέ; κι έχει έλαχιστοποιήσει τά διοι

Ό  κ. X. Σκόπας για το Δελτίο 1000 
Ό  κ. Άρσένης Γεροντικός ομοίως 1500 
Ό  κ. Δημ. Γιαννόπουλος όμοίοκ 1500 
Ή  φιλόλογος κυρία Ελπίδα Ήλία 

για τό Δελτίο 1000
Ό  κ. Μιλτιάδη; Άργιάννης ομοίως 1000 
Ό  κ. Παύλο; Παπακώστας ομοίως 1000 
Ό  κ. Λεωνίδα; Τσαούση; όμοω; ΙΟΟίΟ 
Ό  κ. Χικόλ. Τσατσάμη; ομοίως 1000 
Ή  κυρία Ευαγγελία Παπανίδου 

για τδ Δελτίο 1000
Ό  κ. Σπύρο; Μήτση; παλαίμαχο; 

των έθ νικών άγώνων άπδ τα 
Χτίσματα μέ πλήθος έμμετρων 
άναμνήσεο>ν 1000

Ό  κ. Φώτης Σαφαρίκα; για ενί
σχυση τού έργου τή; Εταιρεία; 2000

κητικά της έξοδα, αφού τδ Δ. Συμβούλιο 
με έφημερία σέ έθελοντική βάση διεξά
γει τή διοικητική υπηρεσία.

Δέν έχει «Χρεώστε;» ή Εταιρεία. Δεν 
έχει «Πιστωτές». Κανενδ; τήν πόρτα δέν 
έβρόντησε. Δέν κρατεί λογαριασμού; «’Ο
φειλετών». *Ό,τι προσφέρεται είναι αυτο
προαίρετο και καλοδεχούμενο. Τδ ραβδί 
τού διακονιάρη, όταν υπηρετεί κοινωφε
λείς σκοπού; γίνεται στα χέρια του Διοι
κητικού Συμβουλίου ήγεμονικό Σκήπτρο.

Κρίκοι τή; άλυσσίδα; τή; αγάπη; αύ- 
τδν τδν μήνα είναι οί:

Ό  Ιατρό; κ. Κο)ν. Χατζή; για τδ 
Δελτίο 1000

Ό  κ. Μάνθο; Παπαρούσης για τδ 
Δελτίο 1000

Ό  κ. Γεώργ. Τσίγκος για τδ Δελτίο 1000 
Ό  κ. ’Ιωάν. Μπότσης ένίσχυση τού 

έργου τή; Εταιρείας 2000

Ό  Άνδρ. Σερμπή; για τδ Δελτίο 
Ό  Ιατρό; κ. Κων. Ματσόπουλο;

άπδ τά Γιάννινα για τδ Δελτίο 
Ό  άντιστράτηγο; έ.ά. κ. Χρ. Φα- 

σόης για τού>ς γενικού; σκοπούς 
Ό  κ. Άλέκος Ζώη: για τδ Δελτίο 
Ό  κ. Άθαν. Βουλόδημο; για ένί

σχυση τού έργου τή; Εταιρεία; 
Ό  κ. ’Αντώνιος Μουδόπουλος για 

τδ Δελτίο

1000

2000

2000
1000

2000

1000
Ό  κ. Βασίλειος Δασκαλόπουλο; για

ένίσχυση τών σκοπών 2000
Ό  κ. Στυλιανός Τζοοάρας πλήν 

άλλων καί γιά τδ Δελτίο τή; 
Εταιρεία; 1000

Ό  κ. ’Ιωάν. Ττικνιά; γιά τδ Δελτίο 1000 
Ή  κυρία Έλφρίντε ΙΙαπαγεωργίου 

γιά τδ Δελτίο 1000
Ή  κυρία Τζούλια Μάρκου Τσούρη 

τδ γένος Χρ. Σούλη όμοίω; 1000 
Ό  κ. Κων. Κίκιλη; γιά τδ Δελτίο 1000

195



Ό  άντιστράτηγος κ. "Ιωάν.
ΙΙολιτάκος γιά τό Δελτίο 1000

Ό  κ. Γεώργ. Τσιόοουλος όμσίως 1000
I I  κυρία Σταυρούλα Κονταξή ομοίως 1000 
Ή  κυρία Ισμήνη Χατζή όμοίιος 1000 
Ό  κ. Κώστας Κιωτσάνης για ένί- 

σχυση των σκοπών της Έταιρ. 2000 
Ό  κ. Μιχαήλ Γ,ράβος γι<3ο τό Δελτίο 2000 
Ό  κ. Αριστοτέλη; IIουλής ομοίως 1000 
Ό  κ. ’Αλκιβιάδης Λαζάνης όμοίως 1000 
Ή  κυρία Ελευθερία Κουταβά - Δά-

καρη για ένίσχυση του Ιργου 3000
Ό  Ιατρός κ. Κων. Χατζής από τη 

Βέροια για τό Δελτίο 1000
Ό  κ. Νίκος ό Πολυμερίδης γιά I- 

νίσχυση τού έργου 3000
Ό  κ. ’Ιωάν. Λεοντιάδης για τό

Δελτίο 1000
Ό  κ. Άπόστολ. Παπαγεωργίου ό

μοίως 1000
Ή  κυρία ’Αντιγόνη Χατζηθεοοώ-

ρου τραπεζικός όμοίως 2000
Ό  κ. Ίιοάν. Ξεπουλιάς όμοίο>ς 1000
Ή κυρία Μαρίκα Βραδή - Κυρκώφ 

για τό Δελτίο 1500
Ή κυρία Μαρίνα Ροδάνα Κυρια- 

ζή γιά τό Δελτίο 1000
Ό  λαϊκός μας ζοηφάφος κ. Χρίστος 

Κράνος άπό Μέγγουλη Πωγωνί- 
ου δωρητής σημαντικών πινάκων, 
πού στολίζουν τά Γραφεία τής 
Εταιρεία; καί γιά τό Δελτίο 1000 

ΤΙ κυρία Άθηνά Πλακουτση - Πα- 
,παδοπούλου γιά τό Δελτίο 1500

*0 καθηγητή; κ. Πέτρο; Μπου- 
κουβάλα; πλήν άλλων καί γιά 
ενίσχυση τού Ιργου τής Εταιρείας 3000 

*0 κ. Σπύρος Τζάφης, πλήν άλλων 
καί γιά τό Δελτίο 1000

*0 κ. Κων. Ζώτος γιά τό Δελτίο 1000 
Ό  κ. Σταύρος Φώτση; άπό ΙΙάφο 

Κύπρου πλήν άλλων γιά άξια

βιβλίων καί χάριν τώ νσκοπών 
τής Έταφείας 2400

‘Ο κ. Κώστας Βάρδας γιά τό Δελτίο 1000 
Ό  κ. Άθαν. Παπαγεωργίου όμοίο>ς ^000 

καί τούς γενικωτέρους σκοπούς 1000
Ή κυρία Τραγιανή Μαντά γιά τό 

Δελτίο τής 'Εταιρείας 800
Ή κυρία Αλεξάνδρα Ζιοίοου ομοίως 1000 
Ό  κ. Γεο>ργάκη; Συπηριο; όμοίο>; 1000 
Ό  κ. Χρόνης Δρούγιας όμοίιος 1000
Ή κυρία ’Ανθή Παπαβασιλείου ό- 

]Loito; 1000
Ό  κ. Παντελής Τζαμπούρας όμοίιος ΙΟίΚ) 
Ό  κ. Νικόλ. Ρεμπέλης όμοίως 10ΓΚ) 
Ό  κ. Άπόστ. Φιλ. Ντάλλας όμοίιος 1000 
Ό  κ. Νικηφ. II κπαθεοόώρου όμοίιος 2000 
Ό  άντιστράτηγος έ.ά. κ. Δημ. Λαμ-

πρίόης γιά τό Δελτίο 1500
Ό  κ. Γεώργ. Συγκούνας όμοίως 1000
Ό  κ. Κώστας Ά ρκπ. Δημητριά- 

δης όμοίως 1000
Ό  κ. Βασίλ. Διαμάντης όμ/κω; 1000
ΤΙ κυρία Λουκία Πούτου όμοίως 1000
Ό  κ. Φωκίων Μαρνέλης όμοίως 2000
Ό  κ. Έλευθ. Παπάς όμοίο>ς 1000
Ή  κυρία Ματίνα ΠαπαΙτταύρου ό

μοίως 2000
Ό  κ. Θεμιστοκλής Βαρόάκης όμοίως 1000
Ό  κ. Στέργιος II α/πακώστας όμοίως 1000
Ό  κ. Δημ. Ζησόπουλος όμοίως 1000
Ό  κ. Κων. Κσυκουζέλη; όμοίο>ς 1000
Ό  κ. Λουκάς Μάης χάριν των πνευ

ματικών σκοπών τή; Εταιρείας 
καί γιά τή στήριξή της 5000

*0 κ. Χρήστο; Γκούβης γιά τό Δελτίο 1500 
Ί ί κυρία Χρυσάνθη Έμπαρίοου - 

Μιμόγλου πρός στήριξη τού έρ
γου τής Εταιρείας ές έλευθεριό- 
τητος 5000

Ό  κ. Κώστας Γκούνης άπό ΗΠΑ 
όμοίως 3170

Ό  κ. Σταύρος Μποροβάς πλήν άλ-
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ΓΙΑΝΝΙ8ΤΙΚ0 “ ΜΑΙΕΥΤΙΚΟΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ,,
(ΣΓΝΕΧΕΙΑ άπό τη σελίδα 180) 
έτος εισερχομένων έγγύων είναι 
τέσσαρες έως πέντε χιλιάδες.

Ό  τοκετός έκτελεΐται υπό τώ^ 
μαθητευουσών Μαιών, παρουσών 
τών συμβοηθών της Άρχιμαίας Μαι 
ών υπό την διεύθυνσιν της Άρχι- 
μαίας. Εις τάς δύσκολους περιστά
σεις ένεργεΐ ή ιδία Άρχιμαία* καί, 
εάν χρειασθώσι σημαντικαί χειρουρ 
γικαί έργασίαι, προσκαλείται καί 
ό ’Αρχιχειρουργος.

Μετά τον τόκον αί λεχοί μετακο- 
μίζονται εις αίθουσας διατεθειμέ- 
νας τοιουτοτρόπως, ώστε έκάστη

έχει τον ιδιαίτερον θάλαμόν της. 
Επισκέπτονται δίς της ή μέρας υπό 
της ’Αρχιμαίας, καί περιποιούνται 
υπό τών λεχοψυλάκων καί νυκτο
φυλάκων, έκλεγομένων καθ’ ήμε- 
ρούσιον σειράν μεταξύ τών μαθη
τριών Μαιών, υπό την έπιτήρησιν 
μιας έπιστάτιδος του καταστήμα
τος».

*Όλ9 αυτά δείχνουν δτι, τό Μαι
ευτήριο εκείνο, με γιατρούς σπου- 
δαγμένους στήν... Εσπερία, με προ
σωπικό καλό κι9 επαρκές, θάταν 
περιζήτητο καί στήν εποχή μας, &ν 
μάλιστα του έλειπαν τα ράντσα!

λων και για τούς πνευματικούς 
σκοπού; 2000

Ό  κ. Στέφανος Παπαλαμπρίδης 
για τό Δελτίο 1000

Ό  κ. Παναγιώτης Παπαλαμπρίδης 
ομοίως 1000

Ό  κ. Φωκίων Σκενόέρης για τούς
γενικούς σκοπούς 2000

Ή  κυρία ’Αντωνία Σκενδέρη - Κα-
ρ αμάν ου για το Δελτίο 1000

Ό  κ. Ά γ ις  Άθαναοάκος ομοίως 1000 
Ό  κ. ’Ιωάν. Πχπκγιαννόπουλος ο

μοίως 1000
Ό  κ. θωμάς Λιάφος ομοίως 2000
Ή  κυρία Βασιλική Μπούνα όμοίο>ς 1000 
Ό  κ. Μ ι/. Μαρτσέ-κης ομοίως 2000
Ό  κ. Παύλος Κόκκινος ομοίως 2000
Ό  κ. Γιώργος Παπάς για τούς γε

νικούς σκοπούς 1500
Ό  κ. Ετεοκλής Τόλιας για τό

Δελτίο 1000
Ό  κ. ’Ιωάν. Δημαράς δμοίως 1000
Ό  κ. Χαρίλ. Ξάνθος δμοίως 1000
Ή  κυρία ’Άννα Παπανίδου δμοίως 1000

Oi Εβραίοι, ή καταγγειΗα 
και ή έπιοτοάή τής γάτας

(ΣΓΝΕΧΕΙΑ άπό τη σελίδα 181) 
σπίτι της Τζήψως, δπου μ9 έκλεψε 
στο πανηγύρι».

Άφόντας έλειψα άπό τό σπίτι 
σου ψωμί δεν είδα μέ τα μάτια μου, 
καί αν μέ αγαπάς στείλε νά μέ πά- 
ρης. Σέ ξαναπροσκυνώ καί μένω

ή γάτα σου».
Τά μετά ταΟτα είναι γνωστά* ή 

κυρά Καμώναινα λαβουσα την έπι- 
πιστολήν έπεμψε τον υπηρέτην της 
καί παρέλαβε την γάτα, ευτυχής 
διά την άνεύρεσιν. Ή γάτα έζησεν 
είρηνικώς καί εύδαιμόνως υπό την 
πρώτην αυτής στέγην καί ό Μαρ- 
δοχαΐος έμεινε ν ευχαριστημένος, 
διότι χωρίς νά καταγγείλη άπέδω- 
κεν εις την κυρίαν της την άπολε- 
σθεΐσαν γάταν καί μάλιστα... έγ- 
γράμματον».

Μ ΑΝΘΟΣ Κ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ
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ΚΕΡΑΜΕ1ΚΟΣ - ΕΠΙΤΑΦΙΑ ΛΗΚΥΘΟΣ

ΜΝΗΜΗ ΘΑΝΟΝΤΩΝ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ
Στους πνευματικούς σκοπούς τής Εταιρείας είναι ή άπονο* 

μή τιμής στη μνήμη θανάτων Ήπειρωτών. Αιώνια ή μνήμη 
τους. Κατά τόν μήνα αυτόν μας έστάλησαν οί επόμενες δω
ρεές.

Ή  κυρία Ματίνα Κουνοούρου τό 
τακτικό της μνημόσυνο τοϋ αλη
σμόνητου συζύγου της καί φίλου 
μας ’Αθανασίου 1000

Ό  κ. Δημ. Χρυσοβιτσινός στη μνή
μη τής άοελφής του Αλίκης 1000

ΊΙ κυρία Πηνελόπη Βερτοδούλου 
στή μνήμη του άλησμονήτου συ
ζύγου της καί Συνεργάτη μας 
’Αποστόλου, 4 χρόνια άπό τό θά
νατό του 5000

Ή  κυρία Ουρανία Στοφόρου 
άπό τά Τρίκαλα πρός ένίσχυσιν 
του έργου τής Εταιρείας στή 
μνήμη των Γονέιον της Μιχαήλ 
καί Παρασκευής Ζέρβα 5000

Ή  κυρία Βιργινία Γκιζίκη στή μνή
μη του συζύγου της θωμά 1000

Έ  κυρία Λήδα Καζαντζή στή μνή
μη τής πολυαγαπημένης άοελφής 
της Αλεξάνδρας τήν τακτική έ- 
νίσχυση των σκοπών τής 'Εται
ρείας συνεχώς καί άοιαλείπτως 
άπό τό 1974 10.000

Ό  κ. Κωνστ. Κίκιλης άπό Δρό- 
βιανη στή μνήμη του τέως Προέ
δρου τής 'Εταιρείας Δημ. Μπα- 
λάνου ’Ακαδημαϊκού 1000

Έ  κυρία Μαρία Δάλλα στή μνή
μη τοΟ άγαπημένου κι άξέχαστου 
άντρα της Νίκου Κ. Δάλλα, πού 
Ιφυγε πριν 12 χρόνια at άλλων

προσφιλών της νεκρών 10.000
Ή κυρία Βούλα Ρο>σση στή μνή

μη τού συζύγου της Σο>τήρη 
Ρώσση 2000

Ή κυρία Μαρίκα Κιτσώνχ στή μνή
μη τού άγαπημένου ανεψιού της 
Χρυσόστ. Δελλάρη 2000

Ό  Συνεργάτης μας κ. Γιώργος 
Κούνδουρος για τούς γενικωτέ- 
ρους σκοπούς τής Εταιρείας στή 
μνήμη τού δημοσιογράφου Πέ
τρου ΙΓασχάλη 3000

Ό  ’Αρεοπαγίτης κ. Βλαδίμηρος 
Βρέλλης καί ή κυρία Πολυξένη 
Βρέλλη πρός ένι\σχυση τού έργου 
τής Εταιρείας στή μνήμη τού ά- 
λησμονήτου άδελφού τους καί Ευ
εργέτη τής ’Bketρ. Εταιρείας 
Νικολάου Πκπκσωτηρίου 5000

Ή  κυρία Ντίνα Γεωργίου Βκλούρ- 
δου βιομηχάνου γιά τους πνευ- 

ματικούς σκοπούς τής Εταιρείας 
στή μνήμη τού άλησμονήτου Παύ
λου Κιτσανέλη άπό νΑνω Ραβένια 5000 

Ό  2συνεργάτης μας κ. Πέτρος Γε- 
ωργιάδης γιά τούς ίδιους σκο
πούς στή μνήμη τού πατέρα του 
Γεο>ργίου Γεωργιάδη 4000

Ό  Άντιπρόεδρος τής Εταιρείας τ. 
Συμβολαιογράφος κ. Κώστας *Έ- 
ξαρχος στή μνήμη τής συντρό- 
φισσας τής ζωής του Ζίτσας ’Ε-
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ΙΔΡΥΜΑ ΣΠΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΩΦΑΛΑΛΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
ΜΕΓΑΛΟΙ ΔΩΡΗΤΕΣ

Δωρητές - συμπαραστάτες στην προσ
πάθεια της ’Αδελφότητας «ΜΑΝΑ ΤΟΓ 
Π2ΓΩΝΙ0Γ», για το έργο πού έχει ά- 
ναλάβει -καί πού άφορά στη δημιουργία
«Στέγης για τά κωφάλαλα και σπαστι
κά παιδιά της Ηπείρου*, συνεχίζουν την 
προσφορά τους. Ή  προσπάθεια πήρε πλέ
ον πάρκα καί όστά καί 
θεμελιώθηκε καί προχωρ

δ ώραΐο κτίριο 
στο χο)ριό Ζί-

τσα. σε οίκοπεοο - οωρεα τού γιατρού κ.

5000

5000 
5000

5000
ϋ  κυρία ΛέΛ/.η Λιάμπεη για τους 

γενικούς σκοπούς στη μνήμη τού 
πατέρα της Ιωάννη Λιάμπεη 3000

Ή  κυρία Ρωξάνη Φκσιλάκη - Σταυ- 
ρίόη στη μνήμη τού θείου της 
Κων. Σταυρίδη 1000

Ή  κυρία Νίκη Πα/παχρυσάνθου στη 
μνήμη των Γονέων της θονμά καί 
’Αγγελικής 2000

Ό  καθηγητής του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης κ. ’Ιωάν. *Εςαρ- 
χος υπέρ των πνευματικών σκο
πών της Εταιρείας εις μνήμην 
τής θανσόσης Νικολ. Έ π. Λέκα 5000

Ό  Υποστράτηγος έ.ά. κ. Κων. Βα
σιλείου στη μνήμη των Γονέων του 
υπέρ των πνευματικών σκοπών 
τής Εταιρείας 2000

ςάρχου
Ό  κ. Ετεοκλής Τόλιας έπί σειράν 

έτών παραστάτης τού έργου τής 
Εταιρείας στη μνήμη τής άςέ- 
χαστης συγγενούς του Φρόσως 
Ίωαννίδου
τών Γονέων καί ’Αδελφών του 
καί τής άλησμόνητης συζύγου 
του ’Ασπασίας

Γεωργ. Γύρα.
Ό  μεγάλος χορηγός αυτή τή φορά εί

ναι ένας Ήπειρώτης, γνωστότατος γιά τή 
γενναιοδωρία του σέ κάθε έργο χρήσιμο 
καί εύεργετικό γιά τήν νΗπε:ρο, καί τόν 
κόσμο της. Είναι 6 κ. Αευτέρης X. Μαν- 
τζίκας. "Ομως ή «Μάνα τού ΙΙωγωνίου» 
δέχεται μ’ ευγνωμοσύνη καί τιμή καί τήν 
παραμικρότερη προσφορά, γιατί σ αυτήν 
τήν προσφορά βλέπει όχι μονάχα τήν υ
λική βοήθεια, αλλά καί τήν ακούραστη 
ψυχή πού μέλημά της δεν είναι μόνο οί 
ατομικές άνάγκες. άλλα καί οί ανάγκες 
τού τόπου τους.

Ευχόμαστε νά συνεχιστούν οί προσφο
ρές, ώστε νά όλοκληρωθή το έργο καί νά 
καλυφθή ένα τόσο μεγάλο κενό στήν αγα
πημένη μας ιδιαίτερη πατρίδα τήν *Η-

Γιά τή «Μάννα τού Πωγωνίου» 
I. ΖΕΡΡΗ, Γεν. Γραμματεύς

Δ?Χ·
’Ανώνυμος Κυρία 25.000
Τράπεζα Πίστεως —  Υποκατά

στημα Ίωαννίνων 30.000
Πόπη Σαπεροπούλου, είς μνή- 

μην τών άδελφών της, Φοίτίου 
καί Βασιλικής Τζελάτη 20.000

Πόπη Σαπεροπούλου, είς μνήμην 
τού αδελφού της, Δ. Τσικογιαν-
νσπούλου 10.000

Μαρίκα Στύλου, είς μνήμην τής 
κόρης της, Ελένης Γ. Γύρα 1.000.000 

Γεώργιος Β. Γύρας, είς μνήμην 
τής συζύγου του Ελένης καί 
Άφροδ. Έλ. Γύρα καί Κων. 
Ταβοπούλου 1.000.000

Ματίνα ’Αθανασίου (3η δόσις) 1.000 
’Αφροδίτη Μπαντουβάκη (2α δόσις) 1.000
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Κος Γ<εώρ. Κορκάρης (7η δόσις) 3.000 
λΔντων. καί Άργυρώ Δουρή, (Η.

Π.Α.) εις μνήμην Νικολ. Αώλη 5.000 
Χρυσάνθη Ζιτσαία (2α δόσις) 2.000

Νικόλαος Πολυμερίδης (2α δόσις) 10.000 
Λουκία Καλλίδη (3η δόσις) 4.000
Κος καί Κα Χρυσ. Λαμπρίδη, είς

μνήμην Κων. Φρόντζου 2.000

Α λίκη Νικ. Αώλη, είς μνήμην του 
συζύγου της Ν. Αώλη 5.000

Λαμπρινή ’Αλατσίτη, είς μνήμην 
Νικ. Αώλη 5.000

Ελένη Γ. Οίκοναμίδη, είς μνήμην
του συζύγου της Γ. Οίκονομίδη 10.000 

Χρυσ. Λαμπρίδης, είς μνήμην Π έ
τρου Πασχάλη δημοσιογράφου 1.000 

DR Γεοφγιος X. Παπαδατος (Η.
Π.Α.) είς μνήμην Β. Δούντα 3.000 

'Ομοσπονδία ^Αδελφοτήτων καί 
Ενώσεων ,Επαρχίας Πωγωνίου 
- Ηπείρου, είς μνήμην Νικαλ.
Αώλη 5.000

'Ομοίως, είς μνήμην Βασαγιάννη 10.000 
Ευανθία Μέντζσυ είς μνήμην των 

γονέων της 6.000
Πολυξένη Χρ. Νιάκαρη, είς μνή

μην Καλλιρρόης Εύαγ. Λάμπρου, 
έκ Κοσ:6ίτσης Βορ. Ηπείρου 5.0(Χ)

Γεώργιος καί Κων) νος Εύχγ. Λά
μπρου (IIΗΑ) είς μνήμην τής 
μητρός των Καλλιρρόης Ευαγ. 
Λάμπρου 2.500

Καί τη Σταμίδη 2.500
λΑνώνυμ/>; 3.000
Ελευθερία Δάκαρη - Κουταοά

(4η δόιις) 5.(ΧΧ)
Άθαν. Στ. Βαδήμας, Γιάννινα 5.000
Κος καί Κα Έλευθ. Μαντζίκα

(1η δόσις) 1.000.000
Έλευθ. Παππάς (6η δόσις) 2 .(XX)
Γεώργ. Β. Γύρας, είς μνήμην συγ-

#######»»##########»#####»#############

:;ΤεΟχ. 
31::

ΗΠΕΙΡΏΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
ΤΕΪΧΙΙ ΑΦΙΕΡΏΜΑΤΑ

Πωγώνι. Ή δόξα καί ή 
μοίρα του. Δρχ. 300

34 LA MALHEREUSE Ε- 
PIRE. (’Αφιέρωμα στον 
Αύτονομιακό ’Αγώνα.

Δρχ. 400
40—41 ’Αφιέρωμα στην 21 Φε

βρουάριου 1913 Δρχ. 300
53—54 ’Από τό άνδροφόνο Μπι- 

ζάνι στόν Αύτονομιακό!; 
Αγώνα. Ή Ηπειρωτική 
Εκστρατεία σέ εικόνες.

Δρχ. 500
55 Προσέγγιση στη Σουλιώ- 

τικη ’Εποποιία Δρχ. 300;;
59-60-61 ’Αφιέρωμα στην 28 ’Οκ

τωβρίου 1940 Δρχ. 400;;
62 Αφιέρωμα στήν 28 "Οκ

τωβρίου Β' 1940 Δρ. 400
76—77 Σώστε τόν Καλαμα

Δρχ. 200
93 ’Αφιέρωμα στήν... Ηπει

ρωτική ’Αθήνα. (Φωτο
γραφίες - κείμενα των 
Ηπειρωτικών * I δρυμά- 
των τής Αθήνας μέ τήν 
ευκαιρία τών 150 χρό
νων τής πόλης Δρχ. 300

γενών του, Ίφιγ. Π. ’Αδαμαντί
νου καί Νικολέττα; Έπ. Λέκκα TO.(XX) 

ΊΙλίας ΈλιοΟ 10.000
Κάλλη; Κων) ννς 3.500
’Αδαμαντίνου Μερόπη 2.(XX)
Γεώργιος Β. Γύρας, είς μνήμην 

συζύγου τι>υ Ελένης Γ. Γύρα 569.(ΧΧ) 
’Εθνική Τράπεζα Ελλάδος 80.000
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Η ποιότητα επιβραβεύεται
... γ ια τ ί π ισ τεύ ο υ μ ε  ό τ ι η π ρ οτίμηση  
του  κο ινο ύ  πάνω από μ ισ ό  α ιώ να  
σ τα  π ρο ϊόντα  MISKO, ε ίν α ι η 
κ α λ ύ τερ η  επ ιβράβευση.
Ω σ τόσ ο  έ ρ χ ε τα ι σαν επ ιβεβα ίω σ η  
κα ι το  γ εγο νό ς  ό τ ι σ τα  τ ε λ ε υ τα ία  5 
χρ ό ν ια  κ ερ δ ίσ α μ ε  4 α κόμα  Δ ιεθ ν ή  
Β ραβεία .

Τα β ρ α β ε ία  α υ τά  κ α τα ξ ιώ ν ο υ ν  την  
π ροσπ άθεια  τη ς  M ISKO  να 
π ρ οσ φ έρε ι π ο ιο τ ικά  π ρ ο ϊό ν τα  όχ ι 
μ ό νο  σ το  Ε σω τερ ικό , α λλά  κα ι σ το  
Ε ξω τερ ικό .
Τώρα η M ISKO έ χ ε ι σ υ νο λ ικά  54 
Δ ιεθ ν ή  Β ρ α β ε ία  σε 5 8 χρόνια .
Τα σ υμπ ερ ά σ μ α τα  β γα ίνο υ ν  μ όνα  
τους.
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22 χρόνια το βιβλιοπωλείο μας, (Ασκληπιού 3) στην 
Αθήνα, εξυπηρετεί το αναγνωστικό κοινό με συνέ
πεια και με την πάντοτε ενημερωμένη βιβλιοθήκη 
του - στη λογοτεχνία, στην ποίηση, στο θέατρο- 
στα βιβλία Τέχνης, στην φιλοσοφία, στην ιστορία 
και σε πολλά άλλα θέματα.

Στα Γιάννινα πάλι (Βλαχλείδη 8), 3 χρόνια τώρα, 
λειτουργεί το βιβλιοπωλείο μας - κόσμημα για την 
πόλη θα μπορούσαμε να πούμε - και εξυπηρετεί με 
την ίδια ευσυνειδησία και ευγένεια το μεγάλο κοινό 
που μας αγκάλιασε και μας προτίμησε για την εξυ
πηρέτησή του.

Στη «ΔΩΔΩΝΗ» έχει γίνει παράδοση πια, η πλού
σια και πάντοτε ενημερωμένη συλλογή των καλών 
εκδόσεων.

Να θυμάστε πάντοτε ότι η «ΔΩΔΩΝΗ» εξυπηρετεί.


