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ΗΠΘίρωΤΙΚΗ β τ κ ψ β ικ
RpXBLejON XKXAHM IXC X0HNCDN 

lA p y C I C  1 9 0 6  * X N X C y C T X C IC  1934 
6 IC A O X H  · * φ ! Χ ω Ν  ICDXNNINCDN., 1976  
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J f P O G K S H C I C
Ή «Ηπειρωτική Εταιρεία» οργανώνει την 13ην Άττρι- 

λίου 1983, ημέραν Τετάρτην και ώραν 7.30' μ.μ. εις την με- 
γάλην αΐθουσοα/της’Αρχαιολογικής Εταιρείας, Έλευθ. Βε- 
νιζέλου 22 — Όμήρου την πέμπτη κοττά σειράν πνευματικήν 
έκδήλωσιν της περιόδου 1982—83.

Κατ’ αυτήν, μετ’ είσήγησιν του Προέδρου, θά όμιλήση ή 
κυρία Π ό π η  Ζ ώ ρ α ,  ’Επίτιμη Διευθύντρια του' Μου
σείου Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης μέ θέμα :
Δ υ ο  μ ε γ ά λ ο ι  Κ α λ α ρ ρ υ τ ι ώ τ ε ς  χ ρ υ -  
σ ι κ ο L

Παρακαλουμεν δπως εύαρεστηθήτε να τιμήσετε τήν ’Η
πειρωτικήν έκδήλωσιν μέ τήν παρουσίαν σας.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΑ.

Ό  Πρόεδρος Ό  Γεν. Γ ραμματεύς
ΑΛΕΞ. X. ΜΑΜΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΘ. Δ. ΛΑΜΠΡ1ΔΗΣ

Ό  Κοσμήτωρ 
ΕΥΘ. ΝΙΚΟΥ
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ΠΟΠΗ ΖΩΡΑ

Σπούδασε άρχαιολογία στο Πανεπιστήμιο ’Αθηνών καί 
μετεκπαιδεύτηκε στό Πανεπιστήμιο της Ρώμης. Τό 1956 ά- 
νέλαβε τή διεύθυνση του Μουσείου Ελληνικής Λαϊκής Τέ
χνης, πού άναδιοργάνωσε καί άνέπτυξε τόσο, ώστε σήμερα 
νά θεωρείται τό καλλίτερο στό είδος του των Βαλκοπ/ίων. 
Παράλληλα δημιούργησε παραρτήματα του Μουσείου καί 
όργάνωσε ή έβαλε βάσεις για  τήν δημιουργία τοπικών λαο- 
γραφικών συλλογών.

’Έχει δημοσιεύσει μελέτες καί άρθρα μέ θέματα τής 
έλληνικής λαϊκής τέχνης και έχει δώσει πολυάριθμες δια
λέξεις στό εσωτερικό καί στό έξωτερικό. ΈπΙ 15 χρόνια 
διδάσκει λαϊκή τέχνη στην ’Ανώτερα Σχολή —εναγών. Εί
ναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου τής Έλληνικής Λαο- 
γραφικής Εταιρείας, καί Γεν. Γραμμχχτεύς του Πελοπον- 
νησιακοΟ Λαογραφικου Ιδρύματος Β. Παπαντωνίου. ''Εχει 
τιμηθεί μέ τό Σταυρό του Τάγμοττος τών * Ιπποτών τής Ι τ α 
λικής Δημοκρατίας. Τής έχει άπονεμηθεΐ ό τίτλος τής Ε π ί
τιμης Διευθύντριας τοΟ Μ.Ε.ΛΤ. καί τελευταία έτιμήθη καί 
μέ τό βραβείο τής ’Ακαδημίας ’Αθηνών γιά τήν πολυετή 
της δραστηριότητα στό χώρο τής λαογραφικής μουσειο- 
λογίας.
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ΗΠ6ΙΡΦΤ1ΚΗ Θ ΤΧ ΐρβΙΧ
RPXR6JON X K XAHM IXC λ θ Η Ν Φ Ν

IAPYCIC 1906 - XNXCYCTXCIC 1934
6IC A O X H  ·*φ ΐΧ Ο )Ν  IGDXNNINCDN.. 197 6  
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ΤΗΛ. 3621.651 -  6599.783

J i P O C O H C I C
Ή «Ηπειρωτική Εταιρεία» οργανώνει την 26ην Άπρι- 

λίου 1983, ημέραν Τρίτην καί ώραν 730' μ.μ. εις την μεγά- 
λην αίθουσαν της ’Αρχαιολογικής Εταιρείας, Έλευθ. Βενι- 
ζέλου 22 — Όμηρου, την £κτην κοοτά σειράν πνευματικήν έκ- 
δήλωσιν τής περιόδου 1982—83.

Κογγ’ αυτήν, μετ’ είσήγησιν του( Προέδρου, θά όμιλήση ό 
κύριος Σ ω τ ή ρ ι ο ς  Δ ά κ α ρ η ς ,  Καθηγητής του 
Πανεπιστημίου ’ 1 ωαννίνων μέ θέμα:
« Κ α σ σ ώ π η .  Μ ι α  ύ π ο δ ε ι γ μ α τ ι κ ή  π ό λ η  
τ ο υ  Δ' π.Χ. α ι ώ ν α  τ ή ς  ά ρ χ α ί α ς  " Η π είρ ο υ » .

Παρακαλουμεν δπως εύαρεστηθήτε να τιμήσετε την Ηπει
ρωτικήν έκδήλωσιν μέ την παρουσίο:ν σας.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΑ.

Ό  Πρόεδρος Ό  Γεν. Γραμματεύς
ΑΛΕΞ. X. ΜΑΜΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΘ. Δ. ΛΑΜΠΡΙΔΗΣ

cOi Κοσμήτωρ 
ΕΥΘ. ΝΙΚΟΥ

131



ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΔΔΚΑΡΗΣ
-■ ι

Γεννήθηκε στα Γιάννινα τό 1916, δ
που άρχισε τις γυμνασιακές του 
σπουδές στη Ζωσιμαία Σχολή, για  
να τις συνεχίσει και τελειώσει στή 
Ριζάρειο Έκκλησ. Σχολή. Φοιτη
τής τό 1935 στή Φιλοσοφική Σχολή 
του Πανεπιστημίου τής ’Αθήνας, 
διέκοψε τό Μάρτιο τοΟ 1940 τις σπου 
δές του μέ τήν έπιστράτεψή του, 
πού τον έφερε νά παίρνει μέρος ώς 
έφεδρος Άνθυπολοχαγός του πυ
ροβολικού στήν εποποιία του έλλη- 
νοϊταλικοΰ πολέμου 1940—1941. Πτυ 
χιουχος του 1944 τής Ιστορίας καί 
’Αρχαιολογίας έλαβε μέρος τό 1947 
σέ διαγωνισμό γιά τήν πρόσληψη 
’Επιμελητών ’Αρχαιοτήτων. ’Έτσι 
τό 1949 τοποθετήθηκε στήν ’Ήπει
ρο μέ έδρα τά Γιάννινα ώς επιμελη
τής καί άργότερα (1961) ώς ’Έφο
ρος ’Αρχαιοτήτων, δπου καί ύπηρέ- 
τησε μέχρι τό 1965. Στο μεταξύ διά
στημα (1955—1957) συνέχισε τις 
σπουδές του στο Πανεπιστήμιο τής 
Τυβίγγης, δπου παρακολούθησε μα 
θήματα Κλασικής ’Αρχαιολογίας, 
Εύρωπαϊκής Προϊστορίας καί Ίστο 
ρίας τής Τέχνης, ένώ τό 1964 (Ανα
γορεύτηκε μέ βαθμό «άριστα» δι
δάκτορας τής Φιλοσοφικής Σχολής 
του Πανεπιστημίου τής ’Αθήνας γιά  
τή διατριβή του: «οί Γενεαλογικοί 
μύθοι των Μολοσσών». Τον ’Ιούλιο 
του 1965 έκλέχτηκε τακτικός καθη
γητής τής Α' έδρας Κλασικής ’Αρ
χαιολογίας στο νεοσύστατο Πανε

πιστήμιο των Γιοιννίνων, θέση Απσ 
τήν οποία Απομακρύνθηκε τό 1966 
καί άποκαταστάθηκε τό φθινόπω
ρο του 1974. ’Από τότε ύπηρετεΐ 
στήν Ιδια έδρα του Πανεπιστημίου 
των Γιαννίνων, τού όποιου διατέλε- 
σε Πρύτοτνης στήν περίοδο 1976 — 
1977.

Μέ έπιστημονική συνείδηση καί 
πνοή ’Ηπειρωτικού χρέους Ανάσκα- 
ψε τον ’Ηπειρωτικό χώρο, μέσα στά 
οικονομικά πλαίσια πού τού έξα- 
σφάλιζαν ή ’Αρχαιολογική Ε ται
ρεία κι ή ’Αρχαιολογική Υπηρεσία 
τού Κράτους μέ σημαντικά Αποτε
λέσματα, τά όποια δημοσιεύτηκαν 
στά πρακτικά τής ’Αρχαιολογικής 
Εταιρείας καί στά χρονικά τού Ά ρ  
χαιολογικού Δελτίου. ’Από τις διά
φορες Ανασκαφές του, οί σπουδαιό
τερες είναι: α) τού Μαντείου τής 
Δωδώνης (1952—1959) πού έγιναν 
μέ τον καθηγητή Δ. Εύαγγελίδη, 
καί ή περίοδος 1965 μέχρι 1974) ,. 
β) τού Νεκρομοιντείου στον Α χέ
ροντα (1956—1964 καί 1975—1977)>
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καί γ ) της Κασσώττης στό Νομό 
της Πρέβεζας (1952—1955 καί 1977 
—1980), μιας πόλης μέ αριστη δια
τήρηση πού άνθισε άπό τον 4ον ώς 
τόν Ιον π.Χ. αιώνα, μέ την οικονο
μική ενίσχυση του Πανεπιστημίου 
Ίωαννίνων και μέ τη συνεργασία 
του Γερμανικού ’Ινστιτούτου του 
Βερολίνου.

Έκτος από τις άνασκαφές αυ
τές των σπουδαιότερων αρχαιολο
γικών χώρων της ’Ηπείρου, ένήρ- 
γησε άνασκαφές καί: α) στον προϊ
στορικό συνοικισμό της Καστρίτσας 
(1951—1952), 6) των αρχαίων νε
κροταφείων της ’Άρτας (1953 — 
1954), γ ) του Άνακτόριου της ’Α
καρνανίας (1955), δ) του Μιχαλι- 
τσιου της Πρέβεζας (1961—1962), 
ε) του μυκηναϊκού θολωτού τάφου 
της Πάργας, στ) τού Ρωμαϊκού ’Ω
δείου στη· Νικόπολη, ζ) τού αρχαίου 
Ιερού της ’Άρτας (Άμβρακίας 
1964) κλπ. Στην πρωτοβουλία καί 
δραστηριότητα της πολύχρονης θη
τείας του στην Άρχαιολ. Υπηρε
σία τού Κράτους οφείλεται ή συντή
ρηση και στερέωση εκατό περίπου 
Βυζαντινών και μεταβυζαντινών 
μνημείων της ’Ηπείρου, ή διευθέτη
ση τού κοίλου θεάτρου τής Δωδώ
νης ή άναστήλωση τών αναλημμά
των του, ό έξωραϊσμός τού άρχαιο- 
λογικοΰ χώρου τής Δωδώνης και 
Νικόπολης, ή μερική άναστήλωση 
τού Ωδείου τής Νικόπολης, κοοθώς 
και ή Ιδρυση τών Μουσείων: Γιαν- 
νίνων, ’Άρτας καί Νικόπολης.

Τό έπιστημονικό συγγραφικό του 
έργο μιας τριακονταετίας άποτε- 
λεΐται άπό έξήντα περίπου μελέτες

πού σχεδόν Αποκλειστικά άναφέρον 
ται στήν ’Ήπειρο, θεαματικά έχου
με μιάν έμμεση αναφορά σέ σχετι
κά προβλήματα δλου τού Έλλαδι- 
κού χώρου τών προϊστορικών ώςτή 
Ρωμαιοκρατία χρόνων, μέ τήν ο
ποία διαφωτίζονται θέματα: αρχαι
ολογικά, ιστορικά, μυθολογικά, φι
λολογικά καί ιστορίας της τέχνης. 
Ά πό τό έργο του αυτό ειδικότερα 
μνημονεύονται: α) «Οί προϊστορι
κοί τάφοι παρά τό Καλπάκι Ίω αν
νίνων» (Αρχαιολογική εφημερίδα 
1956), β) «Συμβολή εις την τοπο
γραφίαν της άρχαίας Ηπείρου» 
(Αρχαιολογική εφημερίδα 1957), 
γ ) «Τό ιερόν τής Δωδώνης. Άρχαΐ- 
ον θέατρον» (Αρχαιολογικό Δελ
τίο 1960), δ) «Τό ιερόν της Δωδώ
νης, Ιερ ά  Οικία» (Αρχαιολογική  
εφημερίδα 1959, σελίδες 1—194), ε) 
«Όδηγός Νήσου Ίωαννίνων»(1971) 
στ) «Όδηγός Δωδώνης» (1971), ζ) 
«Τό νεκρομαντείο τού Ά χέροντος- 
’Έφυρα - Πανδοσία - Κασσώπη» 
(1971), η) «Οί Γενεαλογικοί μύθοι 
τών Μολοσσών» (1964, έκδοση Α ρ 
χαιολογικής Εταιρείας), θ) «’Επι
τύμβιος στήλη ή περί δυρολατρεί- 
ας» (χαριστήριον A. Κ. Όρλάν- 
δου), τόμος Δ' 1967). ι) Οί άρχές 
τής νομισματοκοπίας στήν άρχαία 
Ήπειρο» (’Ηπειρωτικά χρονικά 
1979), ια) «Τό κάστρο τών Ρωγών» 
(έπιστ. έπετ. Φιλοσοφικής Σχολής 
Πανεπιστημίου Ίωοιννίνων), ιβ)«Εί 
σαγωγή στήν άρχαία Ελληνική 
Αρχιτεκτονική. Ό  δωρικός ναός» 
(Ιωάννινα 1979).

(Βαχ*. Κραψίτη — Λόγιοι τής Η 
πείρου, τόμ. Β' 1981).
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Ά Μ ά καί τότε ρητό Οταν π fioddnon τού Η. Ζωοιρϋ περί
άποΒίΙειορού τοϋ ΜητροηοΑίτοσ Ίωαννίνων

«Το ζτ/τοήχΐνον άλογόν έχψεύ- 
γε: το άμελούμενον» (Σοφοκλή;)

Πάλι οί Ζωσιμάδες καί ό Γεώργ. 
Σταύρου στο προσκήνιο. Στο ύπ’ ά- 
ριθ· 42 τεύχος του Μαρτίου 1980, 
σελ. 19, τής «Ηπειρωτικής Εταιρεί
ας» σημειώναμε:

«Προτού ώστόσο άναληφθή άπό 
την Ηπειρωτική Εταιρεία οίαδή- 
ποτε έλπιδοφόρα προσπάθεια προς 
οίαδήποτε κατεύθυνση κληροδοτή
ματος μέ τή μορφή πού έγινε γιά  
τό Ριζ. Κληροδότημα θά χρειασθή 
άπαραίτητα να μεσολαβήση κάποι
ος χρόνος. Αυτόν τό χρόνο δεν κρί
νουμε άσκοπο νά τον διαθέσουμε 
γιά  τή διερεύνηση του μεγάλου κλη 
ροδοτήματος τής έξαμελους Α δελ
φότητος, των άειμνήστων Ζωσιμά- 
δων, κάνοντας έτσι ένα ευλαβικό 
καί άπέριττο μνημόσυνό τους».

Ή έλπιδοφόρα προσπάθεια άνε- 
λήφθη καί συνεχίστηκε χωρίς ανά
παυλα ή διερεύνηση των μεγάλων 
κληροδοτημάτων τής ’Αδελφότητος 
των Ζωσιμάδων καί του Γ. Σταύ
ρου, οί διοτθήκες τους καί τά συνα
φή προς αύτές. Προχώρησε σημαν-

ΤΟΥ ΣΤΑΘΗ Α. ΛΑΜΠΡΙΔΗ
Έπιτ. Γυμνασιάρχου, Γεν. Γραμματ 

τής Ηπειρωτικής Εταιρείας.

τικά ή διερεύνηση. Δημοσιεύματα 
στο Δελτίο τής Εταιρείας, στον 
τύπο των Ίωαννίνων, έγγραφα τής 
Εταιρείας προς τις άρμόδιες 'Υ
πηρεσίες, έγγραφα του Σεβασμιω- 
τάτου Μητροπολίτη Ίωοιννίνων γύ
ρω άπό τό ίδιο θέμα, δημοσιεύματα 
έπίσης στον τύπο των Ίωαννίνων 
άπό ύποστηρικτές του Μητροπολί
τη καί τής Έφοροεπιτροπείας 
των ’Αγαθοεργών Καταστημάτων 
τής πόλεως των Ίωαννίνων άποτέ- 
λεσαν τή στερεά υποδομή γιά νά 
φθάσουμε σ’ ένα μεγάλο έπίτευγμα, 
πού είναι ή ύπ* άριθ- 223)23.12.1981 
του Δημοτικού Συμβουλίου τής πό
λεως των Ίωαννίνων, πράξη.

Γιατί δεν ύλοποιήθηκε ή άπόφα- 
ση μέ κατάθεση τής σχετικής αίτή- 
σεως στο άρμόδιο Έφετειο των ’Α
θηνών γιά έρμηνεία τών δυο διαθη
κών κατά τό 1982;

Έμεΐς είχαμε έλθει σέ έπαφή καί 
μέ νομικούς Ήπειρώτες γιά νά ά- 
ναλάβουν τη μεγάλη ύπόθεση μέ 
συμβολική άμοιβή. Γιατί δεν έγινε 
ή ύλοποίηση;

‘Ωστόσο, προτού νά καταχωρί
σουμε άντίγραφο τής άναφερόμε-
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νης άποφάσεως κρίνουμε σκόπιμο 
νά σημειώσουμε και μερικά άλλα  
στοιχεία, τά όποια πολύ θά βοηθή
σουν γιά την εύόδωση των υποθέ
σεων. Είχαμε υποστήριξή μέ τεκ
μηριωμένη επιχειρηματολογία δτι 
τό Ιο άρθρο της διαθήκης του Νικ. 
Ζωσιμα είναι καθοριστικό γιά  τήν 
διαχείριση του κληροδοτήματος κα'ι 
δεν μπορεί νά έχη εκτελεστή τον έ- 
κάστστε Μητροπολίτη ’ I ωαννίνων 
και τήν Έφοροεπιτροπεία των ’Α
γαθοεργών Καταστημάτων, άλλά  
άλλα πρόσωπα πού δε μπορούν πα
ρά νά είναι από τούς αιρετούς εκ
προσώπους της πόλεως των Μ ωαν
νίνων.

Γιά τή διαθήκη του Γεωργ. Σταύ
ρου και τούς εκτελεστές της θελή- 
σεως τού διαθέτη κανένας δέν μπο
ρεί νά διαγράψη τήν παράγραφο 
της διαθήκης πού άναφέρει δτι τό 
μεγάλο γήπεδο, μέσα στο όποιο εί
ναι τό κτήριο του Όρφανοτραφείου, 
οίκοδομημένο άπό τον ίδιο άνήκει 
στην πόλη των 51 ωαννίνων. Τά στοι
χεία αύτά άναφέρονται στήν άνέκ- 
δοτη άλληλογραφία των Ζωσιμά- 
δων, πού είναι καταχωρισμένη άπό 
τό μαθηματικό μακαρίτη Φίλιππο 
Σεγκούνη στά «Ηπειρωτικά Χρονι
κά» των ετών 1932 και 1933.

Είναι εκείνα πού άπομυθοποιοΰν 
δ,τι σχετίζεται μέ τήν αληθινή βού
ληση του διαθέτη και τό κληροδό
τημα τών Ζωσιμάδων. Τά προηγη- 
θέντα άπό τή σύνταξη τής διαθή
κης τού Ν. Ζωσιμά μας τό βεβαιώ
νουν άπολύτως καί εξαλείφουν τό 
μύθο.

Σ’ αυτό μας τό σημείωμα θά με

ταφέρουμε πολύ λίγες χαρακτηρι
στικές παροτ/ράφους γιά  τήν άλη- 
θινή βούληση του διαθέτη, παρμέ
νες άπό τά γραπτά κείμενα του 
Φιλ. Σεγκούνη, τά άποτυπωμένα 
στά «Ηπειρωτικά Χρονικά» όπως 
άνοιφέραμε, τών ετών 1932 καί 1933, 
πού θά βαρύνουν άπστελεσματικά 
στήν κρίση τού αρμοδίου δικαστη
ρίου.

’Αποσπούμε άπό τό περιοδικό: 
«ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ» Ζ 1932 
ΣΥΜΒΟΛΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑΝ 
ΤΩΝ IΩΑΝΝΙΝΩΝ —ΑΝΕΚΔΟΤΟΣ 
ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΤΩΝ ΖΩΣΙΜΑ- 
ΔΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ I ΩΑΝ
ΝΙΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 
ΤΩΝ -  ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΕΚ 

ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΦΙΛΙΟΥ 
υπό

ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΣΕΓΚΟΥΝΗ 
Καθηγητοΰ τών Μαθηματικών 

εν τη Ζωσιμαία
Προς τούς έντιμοτάτους κυρίους 

’Αλέξιον Φίλιον, Πανίχγιώτην Σα- 
μαρνιώτην καί Θεοδόσιον Λαμπα- 
δάριον ’Ιωάννινα
Μόσχα τη 19 Μαΐου 1841

Βλ. σελ. 22 ---- .. Προς τούτοις
επειδή καί έγράψαμεν τού Διδα
σκάλου Κυρίου Α. Σακελλαρίου εις 
τήν Σμύρνην δτι ή πανευγενία του 
(Ν. Ζωσιμας) επιθυμεί νά άνοιξη 
τό Δημόσιον Ελληνικόν σχολεΐον 
του της Ζωσιμαίας ’Αδελφότητος, 
τον ζητεί διά Σχολάρχην, καί άν 
συμφωνήση εις τά προβαλλόμενα, 
εις τον καιρόν θέλετε έχει τήν εΐΓ 
δησιν. άγκαλά καί ό Πανιερώτατος 
Μητροπολίτης ζητεί νά είναι έφο,τ 
ρος εις τό σχολεΐον, αυτό δμως δεν
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φέρει εύχαρίστησιν, μάλιστα είς τάς 
συμφωνίας μετά του Διδασκάλου, 
δστις ζητεί νά είναι το Σχολεΐον 
καί ό Σχολάρχης άνεξάρτητος αύ- 
τής γνώμης. Διά τούτο λοιπόν φθά- 
νοντας ή Ποονιερότης του αυτού καί 
αν σάς άναφέρη καί περί του σχο
λείου, παρακαλώ νά του άπκριθή- 
τε πολιτευόμενοι ότι ό Κύριος Ζω- 
σιμάς σάς έγραψεν ινα τον παρα- 
καλέσωμεν νά εισθε προστάτης του 
Σχολείου των, καί δτι κατά τούτο 
θέλει υποχρεώσει μεγάλως τήν πα- 
νευγενίαν του».

πρόθυμος δούλος 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ» 
To ALTER EGO, ό έξ άπορρή- 

των, ό πρώτος Γενικός Επίτροπος 
πού όρίζει στη διαθήκη του ό Νικ. 
Ζωσιμάς.

’Αποκλείεται λοιπόν ό τότε Μη
τροπολίτης νά άναμιχθή στά πρά
γματα της Σχολής τών Ζωσιμάδων. 
Τήν ευλογία του άναδέχεται, τήν ά- 
νάμιξή του όχι.

ΟΙ ΕΠΙΤΡΟΠΟΙ ΠΡΟΣ 
Κ. ΠΑΣΧΑΛΗΝ

Πανευγενέστοπτε κύριε Κ. Πασχάλη
Μόσχα

τή 27η Ιουνίου 1841. Βλ. σελ. 37
-  38 . . . . . . . .  . . .  . .. ..................

«Ήμεΐς εις τον έρχομόν του έδώ 
(τού Μητροπολίτη' άπό τήν Κων) πό
λη) θέλομεν τον πολιτευθή καί θέ- 
λομεν άκολουθήσει περί τής πανιε- 
ρότητός του τα δσα διατάττετε ό- 
μοίως καί περί τού διδασκάλου κυ
ρίου ’Αναστασίου Σακελλαρίου, ά- 
νίσως'καί συμφωνηθή διά σχολάρ-
χης»·

Κ. ΣΑΜΑΡΝΙΩ7ΉΣ, θ . ΛΑΜΠΑΔΑ- 
ΡΙΟΣ, ΑΛ. Φ1ΛΙΟΣ

***
Ν. ΖΩΣΙΜΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΟΥΣ
(Ά λ. Φίλιον, Παν. Σαμαρνιώτην καί 

Θεοδόσιον Λαμπαδάριον)
Τή 8 Αύγούστου 1841,

Νίζνα
Εις τάς 22 ’Απριλίου σάς έγρα

ψα δηλοποιώντας σας τα δέοντα 
έως τότε καί είς τάς τρεις Μαΐου 
σάς έγραψα διά μέσον Τριεστίου 
δηλοποιώντας σας περί τής ύποθέ- 
σεως τοΰ Σχολείου δτι νά άκολου- 
θήσετε τό όρδινα τοΰ πανευγενεστά- 
του Κυρίου Κ. Πασχάλη Γενικού 
’Επιτρόπου καί καθεξής.

δλος ίδικός σας 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΩΣΙΜΑΣ 

***
ΟΙ ΕΠΙΤΡΟΠΟΙ 

ΠΡΟΣ Ν. ΖΩΣΙΜΑΝ 
Τή 15 8)6ρίου 1841 ’Ιωάννινα

Πάνευγενέστατ^, Φιλανθρωπότα- 
τε καί εύεργετικώτατε θείε μας κύ
ριε Νικόλαε Ζωσμ»ά. Νίζνα

Βλ. σελ. 46, 47, 48, 49 καί άπ’ αυ
τές άπό τή 49 σελ. τήν παράγραφο 
« . ............  Ταΰτα σεόαστέ ήμών κύ
ριε θειε περί τών ήμετέρων προκω- 
μένων ’ I ωαννιτών όποΰ πέντε - έξ 
άτομα έφεραν τήν πάλαι λαμπράν 
πόλιν τών ’ I ωννιτών είς τήν άθλι- 
ωτέροτν όπού ήδύνατο νά εύρεθή κα 
τάστασιν, καί άλλοίμονον είς αυτήν 
έάν έπιμείνη ή κακία αύτών, τά πά
θη καί οί διχόνιαι δέν ήθελον έξα- 
λείψη άπό τό μέσον, καί 6 υψιστος
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δς βάλλη τό χέρι του, καί &ς οψων-
ται οί αίτιοι.............. ..

Προθύμοαοι δοΟλοι 
Α. Φίλιος — θ . Λαμπαδάριος 

Στην έπιστολή αυτή Αναγγέλλε
ται ό θάνατος του τρίτου έπιτρό- 
που, δηλ. τοΰ Π. Σαμαρνιώτη.

ΟΙ ΑΥΤΟΙ ΠΡΟΣ Ν. ΖΩΣΙΜΑΝ
Νίζνα

Ποτνευγενέστατε θειε μας κλ.
1841 τή 13 Δεκεμβρίου ’Ιωάννινα

Βλ. σελ. 57. «---- . . . .  αύτοί δμως
(μερικοί προύχοντες) προσπαθούν 
νά την άναλάβουν εις τά χέρια των 
διά τούς κακούς σκοπούς των νά έ
χουν μέσα νά έξοδεύουν διά τά τέ
λη των καί κακά των θελήματα, 
καί μάλιστα έπειδή οί κατά καιρόν 
Αρχιερείς οί χρηματίσαντες εις ’Ι
ωάννινα Από τον καιρόν του Μακα
ρίου έως τόν καιρόν του Βενεδί- 
κτου έκτος των αύλικών χρεών έ- 
χρέωσαν περί πλέον τήν έπαρχίοα/
450.000 γ ρ ......................... ..
Προθυμότατοι καί τοπτεινοί δούλοι 
ΑΛ. ΦΙΛΙΟΣ -  θ . ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΣ

ΟΙ ΑΥΤΟΙ ΠΡΟΣ Ν. ΖΩΣΙΜΑΝ
Νίζνα

Τή 24 ’Ιανουάριου 1842 Ιω άννινα
Βλ. σελ. 62—63 «.........  Εις τόν τε-

λευταΐον παράγραφον του σεβα
στού μας Αντιγράφου δτι έν προσ
θήκη μας γράφετε δτι νά προβάλ- 
λωμεν του ένταυθα έλληνικού Προ
ξένου έάν εύχαριστήτε νά άναπλη- 
ρώση τήν θέσιν του μακαρίτου Π.
Σαμαρνιώτου.............».
Α. ΦΙΛΙΟΣ -  θ . ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΣ 

Ό  Ελληνικός Πρόξενος στήν Ε 
πιτροπή γιά νά διαχειρισθή τό κλη
ροδότημα της ’Αδελφότητας των Ζω

σιμάδων ατά Γιάννινα σύμφωνα μέ 
τή βούληση τοΟ διαθέτη, δχι δ Μη
τροπολίτης.

ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ 
«ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ»

Η' 1933 
Α'

ΕΚΘΕΣΙΣ ΤΟΥ Α. ΦΙΛΙΟΥ ΠΕΡΙ 
ΤΩΝ ΑΦΟΡΜΏΝ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥ- 

ΨΕΩΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΧΡΗΣΕΩΝ 
Βλ. σελ. 4—5. Δεν υπάρχει χρονο

λογία. Ή πιθοαή 1840.
«.............‘Ύστερα δέ, Από όλίγου

καιρού έγραψαν οί τότε επίτροποι 
του Ζωσιμα Δρόσος καί Κωνσταν- 
τής ’Αθανασίου συμπεριλαμβάνουν 
καί τόν τότε ’Αρχιερέα, έγραψαν 
προς τόν Ζωσιμαν καί έζήτησαν νά 
τούς έμβάση 17.000 τάλ. πρός έ- 
γερσιν της σχολής εις τό οίκόπεδον 
Μπέρκου καί οικίαν Δημητρίου ’Α
θανασίου, τότε ό Νικόλαος Τσίνης 
μαθών δτι ταυτα έγροψον χωρίς νά 
συνεννοηθώσιν καί μετ’ αύτου ώς έ- 
πίτροπος, Αμέσως σχηματίζει κόμ
μα καί γράφουν του Ζωσμια δτι αύ- 
τό όπου έγραψοιν θέλουν νά τόν δια- 
πραγματεύσουν καί διά νά κατα- 
δροχθήσουν τά τάλληρα ό Ζωσιμας 
λαβών αύτά τά γράμματα έσυγχί- 
σθη εις τοιοΟτον βαθμόν ώστε έκα
με δύο έτη καί περισσότερον χωρίς 
οϋτε νά γράψη ούτε καί χρήματα 
νά στείλη, Αλλά τί έγινε έγραψε 
πρός έμέ καί πρός τόν Λαμπαδάρην 
εύρισκόμενον τότε εις Τεργέστην 
διά νά ταχύνη τόν έρχομόν του διά 
έδώ καθώς ήλθεν καί άρχισεν διά 
ήμών νά έμβάζη χρήμοαα Αρκετά 
πρός ύποο/δρείαν, κορασίων άλλας 
διανομάς πτωχών κ.τ.λ. Αλλά τό
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χοινόν εδώ έχοντας άνάγκην διά 
σχολεΐον καί διά νά κερδίσουν- πά
λιν εϋνοιον του Ζωσιμα ηλθεν μίαν 
ήμέραν δλη ή κοινότης μηδενός ε
ξαιρούμενου διακόσια άτομα σχε
δόν διότι ένώθησον τά δύο κόμμα
τα γράφοντας εις τον Ζωσιμάν νά  
τούς συγχώρηση καί νά στρέψη τό 
βλέμμα πάλιν εις την πατρίδα ώς 
άρχισεν δι* ημών. Τότε λοιπόν λα
βών αυτό τό γράμμα τούς έκαμε 
την άπάντησιν γράφοντάς τους δτι 
είναι καί άλλαχου χριστκχνοί διά 
νά αφιέρωση τά χρήματά του, διό
τι τον έκατατάραξαν μέ τά αλλό
κοτα φερσίματά των, ημείς δε δεν 
έπαύσαμεν νά τον παρακαλοΟμε μέ 
τά γράμμοτά μας μη τυχόν κάμη 
τοιουτον άδικον εις την έαυτου πα- 
τρίδος όπου έλαβε τά πρώτα φώτα, 
καί ούτως τον καταφέραμεν διά νά 
παύση άπό τον θυμόν καί νά μη 
μνησίκακη, άφου έγραφε νά μας 
δωθουν καί τά πωλητήρια έγγρα
φα τών τεσσάρων τούτων οικοπέ
δων καθώς καί τά έλάβαμεν τότε 
καθώς φαίνονται δλα τά άνωτέρω 

.εις την άλληλογραφίαν μας.
ΑΛ. ΦΙΛΙΟΣ

ΠΩΣ ΑΝΕΔΕΙΚΝΥΟΝΤΟ ΚΑΤΑ 
ΤΗΝ ΤΟΤΕ ΕΠΟΧΗΝ ΟΙ ΕΦΟΡΟ
ΕΠ ΙΤΡΟΠΟΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΠΙ ΑΛΕΞΙΟΥ ΦΙ
ΛΙΟΥ ΠΡΟΕΣΤΩΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΕ- 
ΩΣ ΕΓΚΑIΝIΑΣΑΝΤΟΣ ΤΟ ΕΠΙ
ΚΡΑΤΗΣΑΝ ΕΚΤΟΤΕ ΛΑΊ-ΚΟΝ 
ΣΥΣΤΗΜΑ.

Τή 5 8)βρίου 1840 Βλ. σελ. 5—6.
Έπί πληρεστάτης καί γενικής συ- 

νελεύσεως συγκεκροτημένης εκ 
-πάντων τών προκρίτων καί πάσης

της κοινότητος τών πολιτών ’Icoocv- 
νιτών γενομένης έν τή Άγιωτάτη 

.Μητροπόλει της πόλεως ταύτης σή
μερον τή 5 ’Οκτωβρίου του αωμ, έ
τους κοινή όμοψήφω γνώμη ένεκρί- 
θη ή μεταρρύθμισις τών επιτρόπων 
τών τεσσόρων εκκλησιών καί τοϋ 
Νοσοκομείου τοχύτης της πόλεως 
τών Ίωοιννίνων. "Οθεν καί κοινή 
άποφάσει διωρίσθημεν σήμερον καί 
(χποκατεστάθησοο' επίτροποι οί εν
τιμότατοι ποτριώται έν μεν τή Ε κ 
κλησία τοΰ 'Αγίου ’Αθανασίου της 
μητροπόλεως οί κύριοι Ποιναγιώ- 
της Διαμοα/τίου καί Σπυρίδων Τζο- 
άννου, έν δε τή εκκλησία τοΟ 'Αγί
ου Νικολάου ό Μιχαήλ Χοαζή Ίω - 
άννου καί ό Χαρλαμπος Τζοάννου, 
έν δε τή εκκλησία της Κοιμήσεως 
της Ύπεραγίας Θεοτόκου ό Δημή- 
τριος Κωνστοίντινιάδης καί ό Δημή- 
τριος Χριστοδούλου, έν δέ τή έκκλη- 
σία της 'Αγίας Μαρίνης ό Γεώργιος 
Ά θ. Μάγειρα καί ό Νικόλαος Κα- 
ροιχρίστου, έν δέ τώ Νοσοκομείω ό 
’Αναστάσιος Ποναγιώτου καί ό Ά ·
θανάσιος Μπαρούτας. .........

Οί έπίτροποι
Παναγιώτης Διαμοατίου της Μη
τροπόλεως ......... . ................. ...........
......... ............................έπονται έννέα
ύπο γραφές.

Οί διδάσκαλοι Έλλ. Σχολής 
Δημήτριος Γ. Τζίμα Σπυρος γκλί- 
ναθου" Επονται είκοσιέξ υπογραφές

Οί πρωτομαΐστορες ίσναφίων 
Άθον. Μπαρούτα, γουναράδων 

ακολουθούν τριάντα έπτά υπογρα
φές.

Ό  Προεστώς Μωοιννίνων 
Α. Φίλιος
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Ό  πρώην Βελλας Λεόντιος έπί- 
τροπος τού ‘Αγίου Ίωαννίνων*ύπο- 
βεβαιοΐ τήν πραξιν καί γνησιότητα 
τών· ύπογ ραφών.
Ό  Πρωτοσύγκελος Γ ρηγόριος ό- 
μοίως.

Η ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΙΩΑΝΝ1ΝΩΝ 
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟ
ΠΟΥΣ.

Τη αύτή ήμερα έστάλησαν διά 
Κων)πόλεως διά του κ. Π. Σκουμ- 
πουρδή

Εύγενέστατοι Κύριοι
Τή 4 ’Οκτωβρίου 1844 Ιωάννινα. 

Β λ/σ ελ . 15.
«......... "Εφοροι λοιπόν της Δημο

σίας Γενικής Ελληνικής Σχολής έ- 
ξελέχθησαν οί πατριώται ήμών Κύ
ριοι ’Αλέξιος Φιλιού, Σταύρος Κομ- 
πατής, Κων)νος Ζωΐδης καί ’Ανα
στάσιος Γηράσης. Έπί δέ τής των 
ένδεών κορασίων προικοδοτήσεως 
οί Κύριοι Μιχαήλ Γκόβελας, Δημή- 
τριος Ίωάννου καί Χριστόδουλος 
Τριανταφύλλου. Οί δέ Κύριοι ’Ανα
στάσιος Μούζιος καί Γεώργιος Μά
γειρας έξελέχθησαν έπί τού Πτω- 
χοδοχείου καί εις τούς τής Σχολής 
’Εφόρους έπεφορτίσθη καί ή περί 
των έν ειρκτή καί άτυχία διά χρέος 
ύποπεσόντων. Συνιστώμεν λοιπόν 
τούς άνωτέρω πατριώτας εις τήν 
ευγένειαν υμών, ΐνα ώς τακτικώς 
έκλεχθέντας τούς άναννωρίση ώς 
τοιούτους.

........... . σελ. 17. Ήμεΐς δέ και
διάθεσιν καί χρέος Ιερώτατον έχον- 
τες νά σπεύσωμεν εις τήν δσον ένε- 
στιν άκριθεστάτην έφαρμογήν τών 
σκοπών του άοιδίμου καί άπαρα-

μίλλου πατριώτου ήμών, ύποσημει- 
ούμεθα μέ βαθυτάτην ύπόληψιν 

Πρόθυμοι δούλοι 
Η ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

καί οί έπίτροποι τών τεσσάρων Ε κ 
κλησιών καί τού Νοσοκομείου.

υπόγραφα! 41 
’Ενδιαφέρουσες είναι έπίσης οί 

σελίδες 19, 20, 21, 27, 28, 29.
Λεπτομερές υπόμνημα τού ’Αλεξί

ου Φίλιου περί τής διοικήσεως τών 
κοινών πρός τον Γεν. Επίτροπον 
Ν. Ζωσιμα Μ. Σταμέρωφ. Σελ. 29, 
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36.

’Αποσπούμε έμεΐς σελ. 31.
« . . — Ταΰτα δέ πάντα έπραττε ν 

ή ύπερισχύουσα έκάστοτε έχουσα, 
συνεπίκουρον καί τον ’Αρχιερέα.

‘Όπως δέ έννοήσητε κάλλιον τό 
μέρος δπερ έλάμβοτνεν καί είσέτι 
λαμβάνει είς τάς ραδιουργίας ταύ- 
τας ό Άρχιερεύς τής πόλεως καί 
τήν ίσχύν τής ψήφου αύτοΰ σας ά- 
ναφέρω δύο γνωστά παραδείγμα
τα .............».

Έ ν γούνασι πλέον τής Νέας Δη
μοτικής ’Αρχής κεΐται τό δλο θέμα 
καί ή κατάθεση τής σχετικής αίτή- 
σεως στο άρμόδιο Έφετεΐο τών Α 
θηνών.

Ή αυτοδιοίκηση στά Γιάννινα, δ- 
πως προκύπτει άπό τήν άλληλογρα 
φία τών Ζωσιμάδων, τή δεκαετία 
1840—1850 είχε ρυθμίσει τά θέματα 
του κληροδοτήματος τών Ζωσιμά- 
δων μέ βάση τις διατάξεις τής δια
θήκης τού Ν. Ζωσιμα κατά τρόπο Ι
δεώδη. Τ 01983 ή Αύτοδιοίκηση στά 
Γιάννινα άσφαλώς θά παραμερίσει 
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σελίδα 176)
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Η Π Ε Ι Ρ Ω Τ Ι Κ Η  Π Ι Ν Α Κ Ο Θ Η Κ Η

Λίμνη Άοτράκας, (Γκαμήλα) ύψόμ. 2436.
(Ά ρχεΐα Άποστ. Βερτοδούλου)



ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ ΕΝΘΥΜΗΜΑΤΑ ΜΟΥ
ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦ. ΛΑΖΑΡΒΓ

Έττ. Είχταγγελ. Έφετών

Οι πρώτες ρέρες τοϋ θριάμβου
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ άπό τό προηγούμενο)

‘Έ να άπόγευμα άπ’ τές πρώτες 
ήμέρες τού πολέμου έκείνου, μέσα 
στις υπόγειες φυλακές του Άλήπα- 
σα στο Κάστρο, οπού είχαμε συμπτυ 
χθή πολλές υπηρεσίες των μετόπι
σθεν, μετά τον πρώτο βομβαρδισμό 
της πόλεως, ήρθε ό Δεσπότης δι
ψώντας για  τις τελευταίες ειδήσεις, 
καί σέ λ ίγα  λεπτά κατόπιν έφθασε 
ό αρχηγός Πυρ)κου της Μεραρχί
ας καί όργοχνωτής τής όχυρώσεως 
στην "Ήπειρο λαμπρός συναρ)χης 
Παν. Μαυρογιάννης.

Ό  Σπυρίδων υποδεχόμενος τον 
μέ χαμόγελο αισιοδοξίας ρωτάει 
μέ δυσαπόκρυπτη άγωνία:

—Τί νέα μας φέρνεις κ. Μαυρο- 
γιάννη;

— Καλά πάμε Σ)τατε άλλά δέν 
μπορούμε ν’ άποφύγωμε καί τίς ζη
μιές πού κάνει τό πυροβολικό τους, 
δπου φθάνει, καί τ’ άεροπλάνα τους.

Ό  Σπυρίδων έταράχθηκε άπό δυ
σοίωνες ύπόνοιες.

—Λέγε μου δ,τι κι* άν είναι* μου 
γκρέμισαν τη Βελλα;

—"Όχι Σεβασμιώτατε. Μιά μικρο- 
ζημία μονάχα στή γωνία της πτέρυ- 
γος. "'Αν δέν έχη συνέχεια δέν εί
ναι σπουδαία.

—*Ά, τούς όατχνδρους! χτύπησαν

κι" έκεϊ; 'Έννοια σου* ή μαύρη Πα
ναγία θά τούς τσάκιση!

Εννοούσε την παμπάλαια εικόνα 
τής θεομήτορος, μαυρισμένη άπ’ 
την πολυκαιρία καί τίς κάπνες τών 
κεριών πού είναι δεξιά στο τέμπλο 
τής άρχαίας έκκλησίας, καί την ό
ποια, ποιός ξέρει γιατί, άνέφερε 
πάντα μέ ιδιαίτερη εύλάβεια.

"Έπειτ’ άπό 2—3 ήμέρες έπεσκέ- 
φθησαν οί δυό τους μαζί τό Καλ- 
πάκι καί τη Βελλα, καί στην έπι- 
στροφή τους άνέβηκοτν στην κατα
κόμβη, δπου βρισκόμαστε κι* έκά- 
θισαν γιά  λίγο κοντά μας.

— Τί γίνεται Σεβ)τε; Πώς πήγε 
ή περιπολία; τον ρώτησα.

—Μας έπολυβόλησοα/ κατά την έ- 
πιστροφή άπό άεροπλάνου καί πα
ρά τρίχα νά μας ξεκάνουν, άπαντά 
ό Μαυρογιάννης προσθέτων: Κατέ- 
βηκαν πολύ χαμηλά καί δέν είχα 
ούτε πιστόλι άπάνω μου νά τούς ρί
ξω.

— Καλά κ. Συν)χα· μέ συγχωρεΐ- 
τε, άλλά έπιτρέπεται νά πηγαίνετε 
στή γραμμή τών έπιχειρήσεων χω
ρίς ούτε πιστόλι νάχετε, άπάνω 
σας;

—Αι, άφοϋ δέν έχω πιστόλι τί νά 
γίνη; μου άπεκρίθη μειδιών.

—κ. Συν)χα νά στείλετε κάποιον 
ατό δωμάτιο πειστηρίων τής Είσαγ 
γελίας δπου υπάρχει ποικιλία πι-
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σχολίων και πολεμικά όπλα να τα 
πάρετε καί νά διαλέξετε ένα καλό 
πιστόλι για σας, γιατί δπως έμεινε 
έγκαταλελειμμένη άπ’ τό προσωπι
κό μετά τό βομβαρδισμό υπάρχει 
άμεσος κίνδυνος νά διαρπαγουν α
πό άνευθύνους.

— Σας ευχαριστώ κ. ’Επίτροπε 
καί θά στείλω νά τά πάρω γιά ν’ 
απόκτηση ό στρατός στοιχεία εξο
πλισμού, έστω καί έν σμικρώ, άπό 
την Δικαιοσύνην γιατί μας χρειά
ζεται καί τό τελευταίο περίστροφο.

Καί, γιά νά μη διακόψω τη συνέ
χεια πού άφορά τον αλησμόνητο 
Σπυρίδωνα μεταφέρομαι εις τάς 
παραμονάς της καταρρεύσεως, ό
ταν πρωτοενεφανίσθησαν μέσα εις 
τά Γιάννινα κυκλοφορουντες ένο
πλοι στρατιώται, αύταποδείκτως 
προερχόμενοι άπό τμήματα των 
πρόσω επί τή Γερμανική επιθέσει.

Κατάρρευση του Μετώπου. 'Β 
άρχη τού τέάους.

^Ηταν άπόγευμα πού ό άρχηγός 
τής Στρατιάς Ηπείρου αντιστράτη
γος Πιτσίκας έκάλεσεν (εις τό ξε- 
νοδοχεΐον «,Ακροπόλ» δπου ειχεν 
έγκαταστήσει τό στρατηγεΐον του) 
δλους τούς προϊσταμένους των στρα 
τιωτικών ύπηρεσιών τής πόλεως 
κατεπειγόντως. ’Ήμουν καί ό γρά- 
φων μεταξύ αυτών ώς αναπληρω
τής του διακομισθέντος εις ’Αθήνας 
λόγω πνευμονίας συν)χου τής Στρ. 
Δικαιοσύνης Παύλου Μουντάκη. Ό  
στρατηγός εις τόνον αύστηρόν μάς 
παρετήρησε διά τό άτοπον αύτό, το-

νίζων έν λακωνική βραχυλογία δτι 
μάς καθίστα υπευθύνους, διά την εν
τός τής ήμέρας έξαφάνισιν τών άρ- 
γοσχόλων οπλιτών άπό τούς δρό
μους καί τάς πλατείας, επί άπειλή 
σκληρών μέτρων καθ’ ήμών.

’Επειδή οι παριστάμενοι, κατά τό 
πλεΐστον μάχιμοι αξιωματικοί και 
κατά βαθμόν ανώτεροι μου έσιω- 
πουσαν, έσηκώθηκα διά νά αναφέ
ρω εις τον στρατηγόν δτι οί όπλΐ- 
ται τών γραφείων, δεν ήσαν ώπλι- 
σμένοι καί παρέμενον εις τήν θέσιν 
των, διά δε τούς ενόπλους μόνον ή- 
μεΐς δέν εΐμεθα ύπεύθυνοι, άλλ’ οί 
παριστάμενοι δεξιά κι’ άριστερά 
μου μέ συνεκράτησαν ψιθυρίζοντές 
μου νά σιωπήσω. ’Έμεινα κατάπλη
κτος διά τήν νοοτροπίαν αύτήν τής 
αποφυγής νά ένημερώσωμεν τον 
στρατηγόν περί τής άληθείας, αλ
λά φαίνεται δτι οαύτοί πού μέ συνε
κράτησαν κάτι ήξεραν περισσότερο 
άπό έμέ. Τήν έπομένην οί ένοπλοι 
είχαν έξαφανισθή αύτομάτως, προ
φανώς λαβόντες την άγουσοα/ προς 
τούς τόπους καταγωγής των ή πε- 
συλλεγέντες άπό τό Φρουραρχεΐον.

Σπυρίδων προς Πιτσίκαν.
Ό  Δεσπότης, έχων άπό τάς ίδι- 

κάς του πηγάς σαφεστέρας πληρο
φορίας περί τής ροογδαίως έπερχο- 
μένης κοταρρεύσεως του μετώπου 
καί τής άπολύτου αδυναμίας πάσης 
περαιτέρω άμύνης, άφού είχε δια
κοπή άπό τήν θυελλώδη καί άδιά- 
κοπον επιδρομήν τών γερμανικών 
άεροπλάνων κάθε άνεφοδιασμός 
τών τμημάτων μας εις πολεμοφόδια 
καί τρόφιμα, κατόπιν ματαίων προ
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σωπικών διαβημάτων προς τόν άρ- 
χηγάν τής Στρατιάς πρός (Ανακω
χήν καί συνθηκολόγησιν, του άπέ- 
στειλε την έπομένην έπιστολήν: 

(Παράρτ. 43 σελ. 366—7)
ΒΑΣΙΛΕΙ-ΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
Άριθ. Πρωτ. έμπ. 2 

Έν Ίωαννίνοις τή 17 Άπρ. 1941 
Πρός

Τόν Διοικητήν Τμήματος Στρατιάς 
Ηπείρου

Αντιστράτηγον κ. Πιτσίκαν
Ενταύθα

Κατόπιν πολυώρων προφορικών 
διαβημάτων, αισθάνομαι υπέρτατον 
καθήκον ν’ άπευθύνω εις ύμας καί 
μίαν ύστάτην έγγραφον έκκλησιν· 
Ή ραγδαία έξέλιξις των γεγονό
των καθιστά πολύτιμον καί τήν τε- 
λευταίαν ώραν, καί τό τελευταΐον 
άκόμη λεπτόν.

Ό  κίνδυνος τής καταρρεύσεως 
του μετώπου, τής άτιμώσεως ένός 
τετιμημένου καί ενδόξου στρατού, 
τής εισβολής όρδών κατεχομένων 
άπό έκδικητικήν μανίαν καί κατα
κτητικήν βουλιμίαν, τής διασπάσε- 
ως τής ένότητος τού ’Έθνους διά δι
πλής κατοχής, τής όριστικής ίσως 
καταδίκης ένός τμήμοττος τής έλλη- 
νικής πατρίδος, τό όποιον επί τρεις 
χιλιετηρίδας άπετέλεσε τήν κοιτίδα 
του Ελληνισμού, προβάλλει τόσον 
έντονος, ώστε πας δισταγμός και 
πάσα άναβολή συνεπάγεται τερά
στιας εύθύνας καί δχι μόνον (Απέ
ναντι τής Ιστορίας.

Σάς παρεκάλεσα, σάς ίκέτευσα, 
χωρίς (Ατυχώς να κατορθώσω να ύ- 
περνικήσω τούς δισταγμούς σας.

Έ ν τέλει έξελιπάρησα διά του στρα 
τηγού κ. Τσολάκογλου, τήν παρα
χώρησα/ άεροπλάνου, ΐνα άψηφών 
τούς κινδύνους καί τούς κόπους πα
ρά τήν ήλικίοα/ καί τήν κλονισθεΐ- 
σαν υγείαν μου, μεταβώ εις ’Αθή
νας καί διαφωτίσω τούς άρμοδίους. 
Άτυχώς καί εις τούτο συνήντησα 
άρνησιν.

’Εάν έπρόκειτο περί άπλής μερί- 
μνης διά τόν άπένοτντι τής ιστορίας 
καταμερισμόν των ευθυνών, θά ένό- 
μιζα δτι έπραξα τό καθήκον μου 
καί θά έφησύχαζον. ’Αλλά πρόκει
ται περί τής σωτηρίας ιερών καί ό
σιων, τής ένότητος τού ’Έθνους, τής 
τιμής τού τετιμημένου έθνικοΰ στρα 
τού, τής ζωής καί τής τιμής χιλιά
δων υπάρξεων. Καί διά τούτο έπα- 
νέρχομαι εις μίαν ύστάτην έκκλη- 
σιν.
Στρατηγέ,

Έάν δεν σάς συγκινεΐ ή έθνική 
ένότης, έάν δέν σάς έπηρεάζει ή τύ
χη τών χωρών τετιμημένων, έάν μέ
νετε άδιάφορος προ τής συμφοράς 
χιλιάδων γυναικοπαιδών, είναι δυ- 
vorrov ν’ άδιαφορήσητε διά τήν τι
μήν τού στρατού μετά τού όποιου 
συνεπολεμήσοττε καί συνεδοξάσθη- 
τε.

Είναι ίσως καιρός άκόμη. Τολμή
σατε στρατηγέ. Αί στιγμαί είναι 
πολύτιμοι. Μή θελήσητε νά συνδέ- 
σητε τό δνομά σας μέ τήν μεγαλύ- 
τέραν συμφοράν καί τήν θλιβερω- 
τέραν άτίμωσιν τήν όποιαν (Ανέγρα
ψαν ποτέ αί σελίδες τής ιστορίας.

* Ό  Ίωαννίνων ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Εις άντίρροπον παραθέτω τάς έξ 

’Αθηνών διαταγάς.
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*0 άρκιατράτηγος προς Διοικη
τήν Στρατιάς ’Ηπείρου.

(Παράρτ. 44 σελ. 367) 
ΓΕΝΙΚΟΝ ΣΤΡΑΤΗΓΕ ΙΟΝ 

ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ
Προς τον Δ)την του Τμ. Στρα
τιάς Ηπείρου επί Α. Π. 9415) 
1407)19.4.41 άναφοράς σας.

Τόσον ό Βασιλεύς και ή κυβέρ- 
νησις δσον καί εγώ εΐμεθα πλήρως 
κατατοπισμένοι έκ των έποονειλημ- 
μένων αναφορών σας επί της μαχη
τικής αξίας των δυνάμεών σας. Έν- 
διαφερόμεθα διά την τύχην του 
στρατού, άλλ’ ένδιαφερόμεθα ε
πίσης καί κυρίως διά την τιμήν 
τής Ελλάδος καί τοΰτο ζητώ νά τό 
κατανοήσουν πάντες καί νά συμβά- 
λωσι πάντες μέχρι του άνωτάτου 
ορίου τών δυνάμεών των.

Τούς λόγους διά τούς όποιους δεν 
είναι δυνατή ή κατάπαυσις τών εχ
θροπραξιών σάς ανέπτυξα έπανειλ- 
λημένως από τηλεφώνου, παρατηρώ 
δμως έν τούτοις δτι έπανέρχεσθε 
καί πάλιν επί του ανωτέρω ζητή
ματος.

Συνεπώς είναι έπιτακτική ανάγκη 
δπως αντί πάσης θυσίας διατηρη- 
θή ή πειθαρχία καί ή συνοχή τοϋ 
στρατεύματος.

’Εξουσιοδοτώ υμάς δπως διά τήν 
έπιτυχίαν του άνωτέρω, λάβητε δ- 
λα τά μέτρα έστω καί άν είναι σκλη 
ρότατα, κατά τών διοικήσεών των, 
μή άντιλαμβανομένων τήν σοβαρό
τητα τής άνάγκης τής μή διασπά- 
σεως τής συνοχής του στρατεύμα

τος καί γενικώς μή ευρισκομένων 
εις τό ύψος τής αποστολής ήν κα- 
θώρισεν αύταΐς ή Ποττρίς.

Μή διστάσητε νά κατέλθητε τήν 
κλίμακα τής ιεραρχίας μέχρι καί 
του κατωτάτου βαθμού.

Πέπεισμαι δτι θά φοινήτε άξιος 
τής υψηλής αποστολής σας, δτι θ’ 
άντιμετωπίσητε τήν μεγάλην καί 
κρίσιμον ταύτην εθνικήν στιγμήν μέ 
τό άμείλικτον σθένος πού επιβάλ
λουν αί περιστάσεις καί δτι δεν θά 
έπιτρέψητε νά καταρρακωθούν αί 
ένδοξοι καί ήρωϊκαί σελίδες πού έ- 
γροιψαν μέχρι σήμερον αντί τόσου 
αΐμοαος καί τόσων θυσιών τά ελ
ληνικά στρατεύματα.

Άθήναι 20 ’Απριλίου 1941 
Ό  αρχιστράτηγος 

Α. ΠΑΠΑΓΟΣ 
(Παράρτ. 43 σελ. 366—7)

Ό Άάέζαν, Σακεάιίαρίου προς 
Διοικητήν Στρατιάς ’Ηπείρου. 
Στρατιωτικές & Ποάιτικές ευ
θύνες. Σαράντα χρόνια ρετά 
τη Συνθηκοάόγηοη,

Άριθ. Ε.Π.
Π ρ ο ς

Τον Δ)τήν του Τμ. Στρατιάς 
Ηπείρου

1. Άντιλαμβανόμεθα πλήρως τήν 
κατάστασιν από τής πλευράς τήν 
όποιαν μάς εκθέτετε, πλήν δέον νά 
γνωρίζητε δτι άμεσος συνθηκολό- 
γησις θά συνεπήγετο πλήρη έξου- 
δετέρωσιν τών διά μέχρι τοϋδε ήμε- 
τέρων θυσιών κτηθέντων δικαιωμά-
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των κατά την στιγμήν της ασφα
λούς συμμαχικής νίκης. ’Ανάγκη 
πασα συνεπώς δπως συνεχίσωμεν 
.είσέτι τον αγώνα, έστω άμυντικόν, 
έστω υποχωρητικόν, πλήν σταμα- 
τώντες την διαρροήν και τήν διαλυ
τό ιν.

Τούτο δύναται νά έπιτευχθή διά 
μιας υπέρτατης προσπάθειας, διά 
μιας συντόνου έπεμβάσεως των εύ
ψυχων στοιχείων, συνδυαζομένης 
με λήψιν σκληρών μέτρων κυρώ
σεων.

2. Ή άμεσος συνθηκολόγησις πα
ρουσιάζει τά έξης τρωτά:

α) Ή τύχη του στρατού δεν θά 
είναι καλυτέρα παρά εάν ήττηθώ- 
μεν τελικώς.

β) Ό  εχθρός δεν θά είναι επιει
κέστερος ήμΐν διά τούτο.

γ ) θ ά  κατηγορηθώμεν δτι έγκα- 
ταλείψαμεν τούς συμμάχους μας, 
πρίν ή, διά μιας ύπερτάτης προσπά
θειας, δώσωμεν εις αύτούς τον και
ρόν νά ρυθμίσουν ή και νά βελτιώ
σουν, ως ελπίζουν, τήν κατάστασίν 
των.

3) Ή άντίστασις μέχρις έσχάτων 
παρουσιάζει τά έξης πλεονεκτήμα
τα :

α) Τήν διατήρησιν τής γενικής 
έκτιμήσεως και τής πεποιθήσεως δ- 
τι ή μικρά Ε λλάς έπραξε μέχρις ε
σχάτων δ,τι τή ήτο δυνατόν.

6) Δίδομεν κάποιον καιρόν εις 
τούς συμμάχους μας νά ρυθμίσουν 
την κατάστασίν των.

γ ) Κατά τον τελικόν διακανονι
σμόν αί θυσίαι μας θ’ άμειφθοΰν, 
♦διά μιας πλήρους άποκοοταστάσεως

των εθνικών μας δικαίων και ή ίδι- 
κή μας γενεά θά έχη τήν τιμήν δτι 
διά τής θυσίας της έθεμελίωσε τήν 
εις τό μέλλον εύτυχίοίν τού ’Έθνους.

Άναλογισθήτε πάντα ταΰτα, τήν 
ιστορικήν εύθύνην ταύτης τής στι
γμής, καί με συναίσθησιν δτι επι
βάλλονται ήρωϊκαί αποφάσεις, πρά- 
ξατε ακόμη περισσότερον καί από 
τό καθήκον σας.

Δεν είναι άτίμωσις καί αύτή ή αιχ
μαλωσία μετά τήν έξάντλησιν καί 
τής ύστατης ανθρώπινης ή καί ύπε- 
ρανθρώπου προσπάθειας, ενώ έγ- 
κατάλειψις τών συμμάχων μας θά 
έσβυνεν δ,τι κεφάλ.αιον διά τήν πα
τρίδα συνεσώρευσε μέχρι τυΰδε τό 
αίμα τών ηρωικών μας νεκρών.

Άθήναι 20 Απριλίου 1941 
Εντολή Α.Μ. τού Βασιλέως 

Ό  αντιπρόεδρος τής Κυβερνήσεως 
Α. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ

Βλέπε :
ALEX BUCHNER 

Η ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ 
ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΣ ΤΗΣ 12ης ΣΤΡΑΤΙ ΑΣ 1941 
Άπόδοσις Γεωργ. Κων. Γαζή 

ΑΘΗΝΑΙ 1961

Ύοτεροφημία
Τό μόνο πράγμα γιά  τό όποιον δεν 
έλαβε καμμίαν πρόνοιαν ό Σπυρί
δων, ό άνθρωπος τής φλογέράς φι- 
λοποαρίας, τών μεγάλων έμπνεύσε-^ 
ων καί τών μακρυνών προοπτικών 
ήταν ή προσωπική του ύστερο- 
φημία, δι* δν λόγον καί ή χα
ράκτη ρίζουσα τήν φυλήν μας ά- 
δολεσχία, πού συνοδεύει σάν νέ
φος αίθαλομίχλης τήν αΐγλην τών
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διακεκριμένων, έσκόρπισε πολύν 
ρύπον καί στη δική του αίγλη, 
διατακτικά δταν έζοΰσε και άδίστα- 
κτα μετά τον θάνατόν του. Δεν σκο
πεύω νά γίνω αύτόκλητος συνήγο
ρός του, άλλά καί δεν μπορώ νά πα 
ρασιωπήσω μίαν έποογγελματικήν 
μου ένημέρωσιν κατά των άδεσπό- 
των καί άνευθύνων δυσφημιστικών 
θρύλλων πού έξαπελύθησοα/ προς 
κηλίδωσιν του όνόματός του άνα- 
φορικώς προς μεταχειρισμένα είδη 
ιματισμού τής (JNRRA πού βρέθη
καν σέ μιά χαράδρα της Πεντέλης 
καί διά τά όποια άλλοι βρέθηκαν 
κατηγορούμενοι στο Έφετεΐον Α 
θηνών μετά τον θάνατόν του. Καί 
άπεδείχθη επί δικαστηρίου 8τι έ- 
πρόκειτο περί δεμάτων πού προσω- 
ρινώς στοιβαχθέντα εις υπόγειον ά- 
ποθήκην τής ’Αρχιεπισκοπής ’Αθη
νών άχρηστεύθηκοα/ κατακλυσθέν- 
τα μέ λάσπην καί βρωμόνερα άπό 
έκτακτον άθηναϊκήν πλημμύραν- 
Καί ένώ έκείνος είχε διατάξει νά 
καούν εις τό ύπαιθρον, οί έπιφορτι- 
σθέντες εύρήκαν εύκολώτερον νά 
τά άπορρίψουν είς την χαράδραν.

Άλλ* οί πολλοί οί διψώντες την 
άβασάνιστον σκανθαλοθηρίοα/ καί 
οί άφελεΐς έξακολουθούν νά φλυα
ρούν μέ άκατανόητον λογικήν άλ- 
ληλουχίαν δτι αύτά τά άντικείμενα 
ύπεξαιρεθέντα προς έπικερδή διά- 
θεσιν εύρέθησαν άπερριμένα είς 
την χαράδραν.

Νέες Σουήιώτιαοες
Είς άλλην μου έπίσκεψιν είς την 

Παιδαγωγικήν ’Ακαδημίαν Ίωαν- 
νίνων συνήντησα είσερχομένην τήν

μεγάλην Ήπειρώτισσαν «Μάννα τοΟ 
στρατιώτην κ. Καλλιόπην Λύκα μέ 
συνοδείαν φορτίου δεμάτων διά 
τούς περιθαλπομένους τραυματίας 
καί κρυοπαγημένους.

Κάποιος γιατρός μέ δυσαπόκρυ- 
πτον θλίψιν τής άνεκοίνωσε:

—Μάννα, στό θάλαμο πέρα δεξιά 
έχουν φέρει τό Γιώργο τραυματία, 
θέλετε νά σας συνοδεύσω κοντά 
του;

Ή άπάντησις ήτοcv άπροσδόκητα 
γενναία, τόσο πού δέν χρειάζεται 
σχόλιον, χωρίς κάν νά ρωτήση τί 
είδους τραύμα έφερε τό μοναχο
παίδι της. Είχε χάσει τό ένα του 
μάτι.

—Εύχαριστώ παλληκάρι μου. Ό  
γυιός μου έκαμε τό χρέος του δπως 
δλα τά παιδιά έδώ μέσα πού δέν 
έχουν τη μάννα τους κοντά, θ ά  τον 
δώ κΓ αύτόν μέ τη σειρά του!

Προς Καήΰαρύτες καί Συρράκο
Είς τά Πράμαντα έγνώρισα τον 

Ήπειρολάτρην δεινόν πεζοπόρον 
καί φωτισμένον άνθρωπον Δημο- 
σθένην Τσίρκαν, συνταξιούχον δά
σκαλον.

Τό κεφαλοχώρι διεσχίζετο άπό· 
δυο χειμάρρους βάθους περί τά 15 
—20 μέτρα καί πλάτους άναλόγου. 
Είχαν θεριέψει μέσα σέ λίγα χρό
νια άπό μικρά ρυάκια πού τά διε- 
σκέλιζαν βάδην οί κάτοικοι, άφ’ δ- 
του είχε δεινώς κολοβωθή άπό ά- 
νάλγητον κλαδονομήν καί άποκο- 
πήν νεοφύτων τό ύπερκείμενον έ- 
λατοδάσος Μαρκόπουλο κΓ έπαυσε 
ν’ άπορροφα καί ν’ άναχαιτίζη τά 
νερά τής Στρογκούλας.
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"Ετσι κάθε χειμώνα οί δυο χεί
μαρροι γινόντανε καταρρακτώδεις 
κατοίβόθρες πού κατεβρόχθιζοη/ και 
-ξεθεμέλιωναν δρόμους οικόπεδα 
και σπίτια. "Ετσι μια νύχτα έξηφα- 
νίσθη τό εκτεταμένο κτίριο πού έ- 
ατέγαζε την Υποδιοίκηση Χωροφυ
λακής, άφοΰ ή πρόνοια του διοικη- 
τοΟ ύπομ)χου Κοντού είχε την έμ- 
-πνευση ν’ άπομακρύνη έγκαιρα τό 
προσωπικό καί την έπιπλοσκευή. 
Καί τό κράτος άγωνιζόνταν μάταια 
κι9 έπιμυθικά νά περιστείλη την κα
ταστροφή χτίζοντας γεφύρια κι* ά- 
νασχετικά φράγματα στις κοίτες.

Έχρειάσθηκε ή άνυποχώρητη 
πρωτοβουλία του δασκάλου Τσίρ- 
κα πού, με επίμοχθους αγώνες καί 
διαβήματα, κάτω από απροσχημά
τιστες άπειλές κατά της ζωής του 
άπό μέρους άγροίκων αίγοτρόφων, 
επέτυχε ν* άπαγορευθή ή βοσκή καί 
ή κλαδονομή στο δάσος μέ αύστη- 
ράν έπιτήρησιν. Κι* έτσι, δπως έμα
θα αργότερα άπό επιστολήν τού ί
διου, τό Μαρκόπουλο άνεγεννηθη 
καί αί πλημμυρίδες τών χειμάρρων 
-άνεχα ιτ ίσθη kocv άποτελεσμοπ: ικώς.

Μέ τήν πολύτιμη ξενάγηση τού 
άλησμονήτου οιύτοΰ φίλου, πού δεν 
υπάρχει πλέον, άπετόλμησα τήν πο
ρείαν προς Καλαρρύτες (πατρίδα 
τού Πονειπηρωτικοΰ ιστορικού καί 
-πρωθυπουργού Σπυρ. Λάμπρου) μέ 
έπίσκεψιν τής ήρημωμένης μονής 
Κηπίνας εις τό παμπάλαιο ν στόμιο ν 
-πλούσιας καλιρρόου πηγής πού μέ 
τήν διάβρωσιν τής κοίτης εκβάλλει 
δλίγας δεκάδας μέτρων χαμηλό
τερα. Εις τό χωριό έθαύμασα τό 
έντός χρηματοκιβωτίου φυλασσόμε-

νον εύαγγέλιον μέ τήν άργυρόχρυ- 
χρυσον έπένδυσιν τού άριστοτέχνου 
καί πατρός τής Ηπειρωτικής άργυ- 
ροκοσμητικής *Αθαν. Τζιμούρη έκ 
τών έλ<χχίστων σωζομένων του.

Καί άπό τούς Καλαρρύτες μέ ε
πίπονον πορείαν πλέον τής ώρας 
διά τής ίλιγγιώδους σκάλας έφθά- 
σαμε στο Συρράκο, πού γέννησε τον 
ποιητή τού βουνού καί της στάνης 
Κώστα Κρυστόλλη, προσκυνηταί τής 
πολαιάς των εύκλειας.

Ίοτορκά Μνημεία & οωβινιοροι
Νεωτέρα μου έπόα/οδος εις τήν 

'Ήπειρον, δπου καί έκλεισεν ό κύ
κλος τής σταδιοδρομίας μου έκεΐ 
δπου είχεν άρχίσει, μαζύ μέ τήν ά- 
ναπόλησιν ώραίων αναμνήσεων, μοΰ 
έπεφύλασσε καί μίαν πικρίον.

’Αναζητώντας ώς ιστορικόν «σή
μα κατατεθέν» τών παθών της τον 
κουβουκλιωτόν σιδηρόφρακτον τά
φον τού άκεφάλου πτώματος τού 
Άλήπασα, έδυσκολεύθην νά τον ά- 
νεύρω, πληροφορηθείς δτι τό ενδει
κτικόν κιγκλίδωμα είχε συληθή καί 
κανείς δέν ήσχολήθη μέ τήν άπο- 
κατάστασίν του.

"Ετσι, χωρίς νά έπικολεσθώ τά 
δσα έγράφησον άπό διαπρεπείς Ή- 
πειρώτας λογίους προς μερικήν έ- 
πούλωσιν τής κακοφημίας τού τυ
ράννου: «Ο ΑΛΗΠΑΣΑΣ ΑΠΟ ΤΉΝ 
ΑΛΛΗ ΠΛΕΥΡΑ» καί «Η ΔΙΚΑΙΟ
ΣΥΝΗ ΣΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΛΗ ΠΑ
ΣΑ», ούτε τήν άκουσίαν συμβολήν 
του εις τήν εθνικήν μας παλλιγγε- 
νεσίαν πού συζητεΐται σοβαρώς, νο
μίζω πώς ή έπισήμοα/σις τού τόπου 
πού ένέκλεισε τό άκέφαλον λείψα-
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νόν του, χωρίς νά διορθώνη την κα- 
κοφημίοα/ του, προβάλλει καί διαι- 
ωνίζει την άντοχήν τής φυλής πού 
έμεινεν άδούλωτη ·μέσα στήν πιο 
στυγνή τρομοκρατία του.

Τά ιστορικά μνημεία, άνήκοντα 
εις τό διηνεκές, τεκμήρια τής πα γ
κοσμίου ένημερώσεως, δεν ήμπο- 
ρουν νά γίνουν έρμαια τοπικών ή 
φυλετικών σωβινισμών. Και δταν 
διατηρούνται τά δυο τζαμιά καί τό 
«σαράι» τού τυράννου άνακαινισθέν 
δπως καί οί φυλακές του μέσα στο 
Κάστρο, δταν άξιεπαίνως άνοικοδο- 
μειται τό «σαράι» τού Βελήπασα 
στά Λιβαρίτσια με τον εμπνευσμέ
νο κι* άκόματο μόχθο αξιοθαύμα
στου Ήπειρώτη κ. Κωνστ. Φρόντζου, 
δταν στήν Καβάλα προβάλλεται έ
φιππος καί αγέρωχος ό άνδριάς 
τού Μωχάμετ ’Άλη, πού παρ’ όλί- 
γον νά καταπόντιση τήν Ε θνεγερ
σία τού 1821 με τήν θεομηνία πού 
έξαπέλυσεν έν τώ προσώπω τού θε
τού ή νόθου υιού του Ίιμπραήμ, ά- 
ποτελεΐ προφανώς μνημειακήν άνα- 
πύρωσιν ή έξαφάνισις τού έπιτυμ- 
βίου κιγκλιδώματος τού Άλήπασα. 
’Έπειτα γιά δλον τον κόσμο Γιάν
νινα χωρίς Άλήπασα, δέν είναι πα
ρά μιά ιστορικά όρφανή καί κολο
βωμένη εικόνα, πού πρέπει ν’ άπο- 
κατασταθή, άν δχι δπως ήταν, του
λάχιστον μέ μιάν ένεπίγραφο πλά
κα. 'Όχι μνημείο τού σατράπου άλ- 
λά τής ιστορικής θείας Νεμέσεως 
πού τον καταβόλιασεν έκεΐ άκέφα- 
λον καί τής Ηπείρου πού τον άντε- 
ξε χωρίς νά ύποκύψη καί τον πολέ
μησε φοχνερά στά καταρράχια της 
καί κρυφά μέσα στή φωληά του.,

Στό KouEourii Zayopioo
Έδώ δμως θ’ άφινα άσυγχώρητα 

κενό στις νοσταλγικές μου έντυπώ- 
σεις άπ’ τήν Ηπειρωτικήν έμπνευ
ση άν παρέλειπα ένα άκόμα άπρο- 
σδόκητο έντρύφημα πού μοΰ έπε- 
φύλαξεν ή τύχη.

Κατά τό 1969 είχαμε έκδράμει οί- 
κογενειακώς γιά λίγο καί χωρίς 
συγκεκριμένο σκοπό στό Κουκούλι 
τού Ζαγοριοΰ.

Σταματήσαμε μπροστά στή με
γάλη ώραία έκκλησία καί μπήκα
με ν’ άνάψωμε κεριά καί νά προσ
κυνήσουμε θαυμάζοντας τήν άτράν- 
ταχτη οικοδομική της στερεότητα 
καί τήν είκονολατρική της πληρό- 
τα δτοο/ ήρθε κοντά μας ένας φιλό- 
φρων Κουκουλιώτης. Τον ρωτήσαμε 
πότε περίπου κτίσθηκε ή έκκλησίαν 
καί μας άποκρίθηκε πρόθυμέ;

— Νά φωνάξω τον κ. Λαζαρίδη 
πού ξέρει πολλά καί θά σας πή δ,τι 
θέλετε.

— Τί είναι ό κ. Λαζαρίδης;
— Είναι συνταξιούχος δάσκαλος, 

άλλά αυτός ξέρει πολλά.
— Ευχαριστούμε, άλλά δέν μάς. 

πέρνει ό καιρός καί μήν τόν ένο- 
χλήσης.

Ά λλά  σέ λίγα λεπτά καί προτού 
συμπληρώσωμε τήν ίκοτνοποίησί 
μας άπ* τό έσωτερικό τού ναού, κα- 
τέφθασεν, ένας σεβάσμιος άλλ’ άκ- 
μαΐος, ό κ. Κ. Λαζαρίδης. ΚΓ άφού 
γνωρισθήκαμε μέ άμοιβαίως Ιδιαί
τερη χαρά λέγοντάς του πώς κΓ έ- 
γώ είμαι γυιός δασκάλου καί μάς 
ένημέρωσε νιά τήν Ιστορία τού να
ού, έπέμεινε άνενδότως νά πάμε
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στο σπίτι. ~Ετσι ακολουθώντας τον 
«εύκειμένας κατ’ άγυιάς» στο λιθό
στρωτο έφθάσαμε στο αρχοντικό 
του (ένα απ' τα πολλά του χωριοϋ) 
όπου μάς δέχθηκε έλληνοπρεπέστα 
τα ή κ. Λαζαρίδη γλυκαίνοντας μας 
κατά τά πατροπαράδοτα καί μάθα
με πώς δεν είχαν παιδιά. Τότε, πώς 
περνάτε τον καιρό σας εδώ στο ξε- 
μόνιο του χωρίου; ρώτησα τον κ. 
Λαζαρίδη. Και αμέσως «βίβλοι α
νοίγονται καί τά κρυπτά δημοσιεύ
ονται», μας άπεκάλυψε τό θησαυρό 
τών ερευνών του άναφορικά με τή 
χλωρίδα καί την πανίδα της Ηπει
ρωτικής υπαίθρου. Μιά πλούσια 
συλλογή του σέ ντοσσιέ μέ διαφα
νείς πλαστικές θήκες όπου είχαν 
έντεθή όλα τά σπάνια άνθη καί φύλ 
λα τής Ηπειρωτικής ύπαίθρου μέ 
τη βοήθεια ενός ογκώδους γαλλι
κού λεξικού βοτανικής καί άλλων 
επιστημονικών πηγών πού μάς α
φή κε κατάπληκτους γιά την άφο- 
σίωσί του στην πολύτιμη κι’ άξιο- 
μίμητη έρευνα. Την έρευνα που πέ
τυχε δρασκελώντας τις ρεμματιές 
καί σκαρφαλώνοντας στις βουνο
κορφές καί τά καταρράχια, στην η
λικία πού άλλοι μετράν τις μέρες 
τους μέσα στους καπνούς του καφε
νείου, ή πλάι στο τζάκι, ή περιφέ
ροντας στη λιακάδα τά ζωντανά 
λείψανα.

Μάς έπέμεινε νά μείνωμε γιά τρα 
πέζι γιά ν’ άκούσωμε στο μαγνη
τόφωνο καί τις φωνές τής ύπαίθρου 
απ’ τό ρόχθο του χειμάρρου, τον 
όρυμαγδό τού καταρράκτη, μέχρι 
τό ρυάσιμο του λύκου, τόν κλαγγα- 
σμό τού άετοΰ καί τούς μελίφθογ

γους λαρυγγισμούς τού αηδονιού.
Δυστυχώς όμως ή δέσμευσις του 

χρόνου μάς άπεστέρησεν αυτής τής 
ψυχικής πανδαισίας άπαξ καί διά 
παντός. Καί αποχαιρετώντας μέ 
συγκίνησι τό εύγενέστατο ζεύγος 
δέν παραλείψαμε νά τονίσωμε τό 
θαυμασμό μας πού βρήκε τόσο πε- 
τυχημένον τρόπο ό Κώστας Λαζα- 
ρίδης ν’ άναπληρώνη τήν έλλειψι 
παιδιών μέ τήν δημιουργία πνευμα
τικών τέκνων πού δέ θά τόν άπο- 
σχολήσουν μέ τήν αγωνία τής άνα- 
πτύξεως καί άποκαταστάσεώς των, 
αλλά θά είναι κοντά του ίσοβίως 
καί αθάνατα.

Ά λ λ ’ ή κλεψύδρα τής ώρας έ- 
στραγγίσθη καί γ ι’ αύτό θά κλείσω 
τή συνοπτική μου αυτή αναδρομή 
μέ τό απόσταγμα, τό σύμπτυγμα 
καί τό απάνθισμα τών άναμνήσεών 
μου.

Γιά όσους δέν είχαν τήν τύχη νά 
θαυμάσουν έπιτοπίως τις μεγαλό
πρεπες κι* άνεπανάληπτες ομορ
φιές καί τούς βωμούς τής Ηπείρου 
άπ’ τά κατάφυτα καί κατάρρυτα 
βουνά τού Ζοογοριοΰ καί τής Κονί- 
τσης, τις χιονοσκεπές κορυφές τών 
διακλαδώσεων τής Πίνδου ώς τήν 
άλπική Στρογκούλα, τό Σμόλικα, 
τή Γκαμήλα, τις τρομερές χαρα- 
δρώσεις τού ’Αώου καί τού Ά ρά- 
χθου καί τών παραποτάμων τους 
μέ τήν ήγεμονία τού Βίκου, τις 
ρωμαντικές ομορφιές τής Πάργας  ̂
καί τής Πρέβεζας, τόν κάθε τόπο 
πού κάνει νά πάλλονται στις χορ
δές τής ψυχής καί νά ήχοΰν, ιστο
ρίες καί θρύλοι άσυναγώνιστων ή- 
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σελίδα 176)
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ΠΑΡΓΑ - ΝΕΚΡΟΜΑΝΤΕΙΟ - ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ

ΤΗΣ ΕΑΣΑΣ ΜΠΑΑΦΟΥΣΙΑ - ΓΑΛΑΝΙΑΟΥ
Φιλολόγου

Α'

Καθώς ό έπισκέπτης φτάνει στα 
Ηπειρώτικα χώματα, στο νομό της 
Πρέβεζας, είναι άδύνατο νά μή θε
λήσει να έπισκεφτεΐ τήν ιστορική 
πια πόλη, τήν Πάργα.

"Εχει άκούσει, μά θέλει νά δει με 
τά μάτια του τη γραφική αυτή γω 
νιά τοΟ έλληνικου χώρου, τή μικρή 
πόλη πού καθρεφτίζεται στά κατα
γάλανα νερά του Ίονίου Πελάγους, 
γειτόνισσα τής Κέρκυρας καί των 
Παξών.

Καθώς ό ταξιδιώτης προχωρεί, 
βλέπει στά δεξιά του τον ιερό βρά
χο, τό βράχο του Ζαλόγγου* άπό 
μακριά φαίνονται οί γυναικείες φι
γούρες, λαξεμένες σε μάρμαρο, πού 
θυμίζουν τή γενναία πράξη των 
Σουλιωτισσών, πού προτίμησαν νά 
πεθάνουν παρά νά πέσουν στά χέ
ρια των Τούρκων.

Τότε στο νου του ταξιδιώτη ίσως 
έλθουν οί στίχοι τοΟ Λόρδου Βύρω
να, άπό τό ποίημά του «Ελληνικά 
νησιά».

«Στο Σουλιώτικο Βράχο, προς της
Πάργας τό χώμα

Γενεά σιδερένια ώς τά σήμερα
είναι

πού άπό μάνες Λωρίδες λές καί
βγαίνει άκόμα. 

'Ίσως μένει έκεΐ πέρα κάποιος 
σπόρος κρυμμένος 

πού θά δείξει &ν δέν είναι Ήρα-
κλείδικο γένος»-

Μά πριν προφτάσει ό ταξιδιώτης 
νά όλοκληρώσει τις σκέψεις του, τό 
τοπίο θά άλλάξει σέ λίγη ώρα, θά 
φανεί άπό μακριά ή Πάργα, μέ 
τούς γραφικούς κόλπους της, τά 
νησάκια της, τά μοναστήρια καί τό 
κάστρο της .

Τά πρώτα συναισθήματα πού θά 
νιώσει κοπείς είναι μιά ήρεμία, μιά 
γαλήνη, μιά γλυκειά εύτυχία στο 
πνεύμα καί στο σώμα. ‘Όσο ό ταξι
διώτης προχωρά μέσα στή μικρή 
πολιτεία, τόσο πιο πολύ άρχίζει νά 
ένδιαφέρεται καί νά άνακαλύπτει 
καινούργιες όμορφιές. Ή πολιτεία 
του λές καί ξεκόπηκε άπό τον άλλο 
κόσμο, είναι φοτντασιτκά όμορφη.

Στήν άρχή είχε χτιστεί, περίπου 
άρχές 13ου αιώνα στό Κάστρο γύρω, 
μετά άπλώθηκε στή γύρω άλλη πε- 
ριοχή.

Δαντελλο^τά άκρογιάλια άτέλει- 
ωτα, μέ άμμουδιές πού σέ κάνοσν 
νά νομίζεις ότι σου χαμογέλα ή θά-
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λασσα κοΛ σέ καλεΐ κοντά της.
Α λλά  καί τα νησάκια της, οί ξέ

ρες καί τά βροίχονήσια, πού μοιά
ζουν σαν μαύρα διαμάντια δεμένα 
μέ τό γαλανό του κύματος, σέ θέλ
γουν μέ την όμορφιά τους, σέ προσ- 
καλουν κοντά τους, σέ κάνουν νά 
ξεχνάς τις πίκρες της ζωής καί μό
νο όμορφιά νά βλέπεις γύρω σου 
καί νά νιώθεις μέσα σου.

Καθώς ό ταξιδιώτης πλανιέται ά- 
πό τή μια μεριά στήν άλλη, δέ χορ
ταίνει νά βλέπει έλιές, αιωνόβια 
πλατάνια, κάθε λογής δέντρα καί 
χιλιόχρωμα λουλούδια, μέ μύρια ά- 
ρώματα, πού θαρρείς καί τά στέλ
νουν σά θυμίαμα στον Ουράνιο Πα
τέρα, πού έπλασε τόσο όμορφη τού
τη τήν Ηπειρώτικη γωνιά.

Τά βήματα του ταξιδιώτη τόν ό- 
δηγουν στά άνηφορικά σπιτάκια 
πού είναι σκαρφαλωμένα στήν πλα
γιά, χαμένα μέσα στό πράσινο, καί 
είναι αυτά ή κυψέλη ένός κόσμου 
πού κρατάει ατούς ώμους της μια 
παλιά δόξα, μιά όλόκληρη ιστο
ρία, πού τήν κάνει περήφανη για  
τό παρελθόν, άλλά καί ξάγρυπνη 
για  τό μέλλον.

Παραβλέποντας τήν άλλη Ιστορία 
της, θά σταθούμε σέ δύο σταθμούς 
της, στήν άρχαία έποχή μέ τό Νε
κρομαντείο καί στή νεώτερη μέ τόν 
Ά λή Πασα.

Σέ μικρή άπόσταση άπό τήν Πάρ- 
γα  βρίσκεται τό Νεκρομοο/τεΐο τής 
Έφύρας καί ή Άχερουσία λίμνη, 
πού σήμερα μετά τά άποξηραντικά 
έργα, έχει γίνει μιά εΰφορη πεδιά
δα, πού δόθηκε ατούς άγρότες γιά

καλλιέργεια. Κοντά στό Νεκρομαν
τείο συμβάλλουν τά δυό μυθικά πο
τάμια, ό Κω κύτος καί 6 Α χέρον
τας.

Ό  Αχέροντας έκβάλλει κοντά 
στην Πάργα. Ό  ταξιδιώτης μπορεί 
νά τόν διοιπλεύσει μέ καραβάκι καί 
νά φθάσει στό Νεκρομαντείο. Νά 
κάνει τό ταξίδι αύτό πού έκοονε στά 
παλιά τά χρόνια ό Χάροντας, παίρ
νοντας γιά  άμοιβή ένα όβολό γιά  
νά πάει τις ψυχές στον άλλο κόσμο.

Ά πό μακριά φαίνονται τά έρεί- 
πια του Νεκρομαντείου καί πάνω 
τους, σ’ ένα συνταίριασμα, πού μό
νο τό έλληνικό πνεύμα θά μπορού
σε νά πετύχει, ή Βυζαντινή έκκλη- 
σία του Ά γ β Ιωάννη. Ή όλη οίκο- 
δομή του Νεκρομαντείου άνάγεται 
στον 6 π.Χ. αιώνα.

Σέ λίγο μπαίνουμε μέσα: Νά τό 
άνάκτορο του Πλούτωνα καί της 
Περσεφόνης. Νά ή Πύλη του °Αδη, 
πού φύλαγε ό Κέρβερος, ό σκύλος 
μέ τά τρία κεφάλια, πού δταν έβλε
πε κάποιον νά έρχεται τόν ύποδε- 
χότοτνε μέ χαρές, κουνώντας φιλι
κά τήν ουρά του, μά σάν ήθελε κά
ποιος νά βγει του έδειχνε τά άγρια 
δόντια του, έτοιμος νά τόν κοσα- 
σπαράξει.

Στό Νβκρομοτντεΐο έφθαναν άπ’ 
όλα τά μέρη της Ελλάδας νά ρω
τήσουν γιά τούς δικούς τους πού 
ήτοτν στόν κάτω κόσμο καί νά έπι- 
κοινωνήσουν μαζί τους. Πρώτα έ
πρεπε νά θυσιάσουν κάποιο μαύρο 
ζώο, μετά νά μείνουν κάπου ένα μή
να έκεί γιά νά έξαγνιστουν καί τέ
λος περνούσαν άπό τό λαβύρινθο
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x a i . έμπαιναν στο άδυτο, όπου θά 
έπαιρναν τις πληροφορίες. Φεύγον
τας θά έρριχναν μιά πέτρα πίσω 
της, τό λίθο του αναθέματος, δεί
χνοντας έτσι πώς δε θά ξαναγυρί- 
σουν.

Εΐχον καί διάφορα πήλινα αγγεία  
της .Περσεφόνης, άλλα γιά τις προ
σφορές στους νεκρούς, διάφορα γ ε 
ωργικά καί άλλα εργαλεία, πού ό
λα σχεδόν ήσαν προσφορές των ε
πισκεπτών.

Έδώ είχε έρθει καί ό μυθικός Ό - 
δυσσέας, πού μετά άπό θυσία, επι
κοινώνησε με τις ψυχές τού Κάτω 
Κόσμου.

Τά χρόνια πέρασαν, ό πέπλος της 
λήθης τά σκέπασε δλα, δταν τό 168 
π.Χ. ό Ρωμαίος Αιμίλιος Παύλος 
σκόρπισε τήν καταστροφή καί άφά- 
νισε 70 ήπειρωτικές πολιτείες. Καί 
έτσι ή "Ηπειρος έμεινε τό πιο άγνω
στο, μέσα στά άγνωστα, κομμάτι 
της ‘Ελληνικής Πατρίδας.

Τό δνομα τής Πάργας ξονεμφονί- 
ζεται γύρω στο 1320 μ.Χ., μετά πά
λι τό 1337 άναφέρεται άπό τον Ι 
ωάννη Κατακουζηνό σαν όχυρή πό
λη, πού μένει πιστή στον Αύτοκρά- 
τορα ’Ανδρόνικο Γ'. Καί τέλος γύ 
ρω στο 1360 μέ 1365 κατεβαίνουν 
άπό τά γύρω ορεινά καί εγκαθί
στανται οί κάτοικοι στήν παραλία 
καί κυρίως γύρω στο Κάστρο.

Μετά άρχίζουν οί περιπέτειέςτης, 
μιά τήν έχουν οί Βενετσάνοι, τήν 
άλλη τή διεκδικουν οί Τούρκοι καί 
άλλοτε οί μεγάλοι προστάτες Γάλ
λοι, Ρώσοι καί κυρίως "Αγγλοι Μ.

Καί φθάνει f\ σκληρή μέρα πού ή

Πάργα πουλιέται άπό τον "Αγγλο 
αρμοστή Μαίτλανδ στούς Τούρκους, 
στον άπληστο ’Αλή Πασά τών ’ Ιω- 
αννίνων. "Οτι δεν κατάφεραν οί 
Τούρκοι μέ τά όπλα, γιατί οί Παρ- 
γινοί σάν λιοντάρια άπέκρουον κά
θε επίθεση ύπερασπίζοντας τό πιο 
πολύτιμο άπ’ δλα τά άγαθά, τήν 
Πατρίδα, τό κατάφεραν τώρα μέ τό 
χρήμα.

Τό γεγονός μάς τό δίνουν μέ άρι- 
στο τρόπο τά ιστορικά δημοτικά 
τραγούδια πού σώζονται. Γιατί τό 
ιστορικό δημοτικό τραγούδι είναι 
αυτό πού ζεπήδησε άμέσως άπό ι
στορικά γεγονότα ή περιστάσεις, 
είναι τά τραγούδια πού τραγουδούν 
ή περιγράφουν ιστορικά γεγονότα  
ή πρόσωπα καί άναφέρουν τόπο, 
χρόνο καί άλλες ιστορικές λεπτο
μέρειες.

Δέν υπάρχει επεισόδιο τής ιστο
ρικής μας ζωής πού νά μή συγκίνη- 
σε τον άνώνυμο λαό καί μέ τή δύ
ναμη τής έσωτερικής δρμής τής ψυ
χής του μάς έδωσε τρογούδια μέ
σα στά όποια φαίνεται ολόλαμπρος, 
άπαρασάλευτος καί άδιατάραχτος 
ό εθνικός προσανατολισμός.

Ή λαϊκή μούσα θά πάρει τά θέ
ματά της άπό διάφορα ιστορικά γ ε 
γονότα ,άπό τό παιδομάζωμα, άπό 
τήν πτώση τής Κωνσταντινούπολης, 
άπό τούς άγώνες τών Σουλιωτών, 
άπό τις αλώσεις διαφόρων πόλεων, 
δπως είναι τά Γιάννενα, ή "Αρτα 
καί ή Πάργα πού τώρα μάς άπα- 
σχολεΐ.

Μέσα σ* αυτά τά τρογούδια ό λα
ϊκός ποιητής μάς δίνει άκριβεΐς πλη
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ροφορίες καί έκφράζει τούς πόθους 
κ α ί' τή θέση πού έπαιρνε ό λαός 
στα διάφορα γεγονότα. Τά δημο
τικά ιστορικά τραγούδια θά διαπι
στώσουμε δτι συγκινούν για τό ά- 
πέριττο κάλλος, την άβίαστη απλό 
τητά τους, τή φραστική δύναμη και 
ένάργειά τους, τήν άκρίβεια καί έν- 
τονότητα των αισθημάτων τους. Ό  
έλληνικός λαός μέσα στήν ιστορι
κή πορεία έκανε τραγούδι τις νί
κες του "Έθνους του καί θρήνο τά 
άτυχή ματά του διασώζοντας έτσι 
όχι μόνο τήν ψυχή του άλλα καί 
άδούλωτο τό φρόνημά του. Γιά άλ
λη μιά φορά τό διαπιστώνουμε αύ- 
,τό καί σε μιά παραλλοίγή που άνα- 
φέρεται στήν παράδοση της Πάρ- 
γας άπό "Αγγλους στον Άλή Πα- 
σα.

Είναι Μ. Παρασκευή του 1819, 
πριν δύο χρόνια είχε ύπογραφεΐ ή 
συνθήκη παραδόσεως άπό τούς 
"Αγγλους στούς Τούρκους άντί τοϋ 
ποσού των 150.000 χρυσών λιρών, μέ 
τον δρο δτι ή Τουρκία θά παραι- 
τεΐτο όριστικά άπό τά Επτάνησα. 
Τό ποσό μέ τό όποιο έκτιμήθηκε ή 
περιουσία τών Παργινών είναι πο
λύ μικρότερο άπό τήν πραγματική 
της άξια, άν μπορούμε νά άποτιμή- 
σουμε σέ χρήμα τέτοιες άξιες.

Α λλά  έκεΐνο πού ήταν πιο τρα
γικό, είναι δτι συμφώνησαν καί τις 
λεπτομέρειες τής παραδόσεως τής 
Πάργας.

Οί δροι τής παραδόσεως είναι 
σκληροί, ή θά δεχτούν τήν κυριαρ
χία τού Άλή Πασά, πού υπόσχεται 
δτι θά τούς προστατέψει κατά κά
ποιο τρόπο ή θά πρέπει νά έγκατα-

λείψουν τήν ποαρίδα τους καί νά  
πάρουν τόν δρόμο τής ξενιτιάς, νά 
πάνε στήν Κέρκυρα.

Γ ιά λίγο ξαφνιάζονται, άλλά άμέ- 
σως άνασκουμπώνονται καί μαζεύ
ουν τά πάντα, είναι άποφασισμένοι 
νά φύγουν, νά μήν άφήσουν τίποτε 
στά χέρια τού τυράννου, πού μέ τό
σες θυσίες, κατ’ έπανάληψη, άντι- 
μετώπισαν.

Παίρνουν μαζί τους δλα τά ιερά 
καί δσια, δλα τά κειμήλια τά προ
γονικά. Οί ιερείς «γδύνουν» τις έκ- 
κλησίες, παίρνουν τις εικόνες καί 
τά άγια δισκοπότηρα. Τά παιδιά 
σκάβουν τούς τάφους καί ή καίνε 
ή παίρνουν μαζί τους τά κόκκαλα 
τών γονιών τους, «Τούρκους δέν έ- 
προσκύνησαν, Τούρκοι μήν τά πα
τήσουν». Ακόμα καί χώμα γεμί
ζουν στά τσουβάλια γιά νά τό πά
ρουν μαζί τους, τίποτε δέν πρέπει 
νά μείνει στόν αίμοβόρο κατακτη- 
τή.

Καί παίρνουν τό δρόμο τής ξενι
τιάς ,ξεκινούν μέ τά καράβια γιά  
τήν Κέρκυρα. Φεύγουν άφήνοντας 
πίσω μαύρο καπνό καί έρείπια καί 
τό πουλάκι, φαινόμενο συνηθισμέ
νο στήν δημοτική μας ποίηση, μοι- 
ρολογάει καί λέει:

(Συνεχίζεται)
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Τη Κολέντξιη, π Κατήρη κοί...

Τό Θη - Ρ ί ο ν

’Ακούσαμε, μάθαμε, θρηνήσαμε 
γ ιά  την τραγωδία πού γίνηκε στον 
Κάβο Ντόρο. Τό οχηματαγωγό 
«Χρυσή Αυγή» πού πήγαινε άπ’ τή 
Ραφήνα στην ’Άνδρο μέ καύσιμα 
και τρόφιμα βρέθηκε στο μαύρο βυ
θό μαζύ μέ καμμιά τριανταριά φυ
γές. Χίλια δυο ακούστηκαν γιά τα 
αίτια της τραγωδίας, θά μπορούσε 
να βγή καί κανένας νά πή ότι ήταν 
•ανάγκη νά πάη στα νησιά γιά νά 
προκάνη τον κόσμο από αλεύρι καί 
κοτύσιμα. Νησί είναι ή ’Άνδρος καί 
δεν υπάρχει άλλος δρόμος άπ’ τό 
δρόμο του Κάβο Ντόρο.

’Εμείς τί δικαιολογία θά βρούμε 
■αν βρεθούμε καμμιά μέρα στο βυ
θό του Ρίου. Μή σας φαίνεται πα
ράξενο. Τα φέρρυ μπόουτ μέ τό μι
κρότερο μπουρίνι μπορεί νά τουμ
πάρουν, ούτε καρίνα ούτε σαβούρα 
έχουν, εκτός άπ* τή σαβούρα των 
ΊΤπειρωτών πού σά γελάδια μας 
φορτώνουν καί μας άρμέγουν καί 
διπλοαρμέγουν.

Καί δικαιολογημένα θά μάς πουν: 
Λεν είχατε στόμα νά φωνάξετε προ
χθές στό... μεσοχώρι σας στον Άν- 
δρέα πού μάς έταξε δτι θά μάς ά- 
παλλάξη άπ’ την κατάρα της Κατά
ρας, νά ζητήσετε μιά στάλα στερια
νό δρόμο γιά την πρωτεύουσα γιά  
ν’ άπαλλαγεΐτε άπ’ τή ντροπή τοϋ 
Θη-Ρίου; Δυο δεκάρες κοστίζει ό

ΤΟΥ ΑΝΑΣΤ. Δ. ΠΑΠΑΓΓΕΛΗ
δρόμος ’Ιτέας — Πόρτο Γερμένου— 
Αθήνας, μέχρι την ’Ιτέα είναι έτοι
μος- Ά ν  γίνει κι’ ό δρόμος Α γρ ί
νιου — Ναυπάκτου μέσω Μακρυνεί- 
ας θάναι καί πενήντα χιλιόμετρα 
συντομότερος.

Μπροστά στ’ άλλα δισεκατομμύ
ρια γιά τ’ άλλα έργα πού μίλησε 
ό Άνδρέας είναι πενταροδεκάρες 
τά έξοδα γιά τό στεριανό δρόμο. 
Ό  θεός νά μάς φυλάει μην τον κα
ταφέρουν καί βάλουν μπροστά γιά  
κανένα γεφυρι καί μάς δέσουν χε
ροπόδαρα στό Θη-Ρίον νά πληρώ
νουμε παντοτεινά χαράτσι. Ά ς  φκι- 
άξουν όσα γεφύρια θέλουν έγώ Θέ
λω μιά πεντάρα σίγουρο δρόμο γιά  
ν’ άποφύγω τό ντρόπιασμα στό θη- 
Ρίο. Τόγραψα κι’ άλλη φορά θέλω νά 
χω σίγουρο δρόμο γιά νά πάω στην 
Αθήνα γιά νά την ύπερασπιστώ, 
άν παραστή άνάγκη, άπ’ τά Μεμέ- 
τια πού έτοιμάζουν έναντίον μας οί 
μεγάλοι μας σύμμοχοι, νά μάς είχε 
κάψει τό τσιόκαλο κι’ έμάς κι* αύ- 
τουνούς, νά κρεμάσω στον ένα πλά
τη τις όχτώ δεκαετίες μου καί στόν 
άλλον τον τσιφτέ μου νά πάω νά ύ- 
περασπιστώ τό πάτριο έδαφος. Νά 
μή μπω στά φέρρυ μπότια του θη 
ρίου πού στά... σαλόνια τους έχουν 
γραμμένα πατριωτικά συνθήματα 
δπως: Ποιτρός τε καί Μητρός τε καί 
των άλλων προγόνων τιμιώτερον
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καί άγιώτερον έστίν ό.·. άργύρης. 
Νά γιατί τό γράφω αυτό. Στήν έ- 
πιστράτευση τού 1974 έσπευσμένα 
γύριζε ατά Γιάννινα ένας ταξιτζής 
μέ τό ταξί του άδειο για  νά κατα- 
ταγή, νά φήκει την οίκογένειά του 
του γιά  νά ντυθή τό χακί. Τό θηρίο 
έπέμενε νά τόν άρμέξη ντο—μοζ—ντο 
οπότε ό Πατούνας έγινε θηρίο, βρόν 
τηξε τούς μεγάλους ντάκους στις 
λαμαρίνες κι* ήρθε ατό χακί.

Είχα γράψει κάποτε έδώ δτι ό 
Καραμανλής θά μπορούσε νά σκο- 
τώση τό θη - Ρίο άλλά δπως δεί
χνουν τά πράματα τό Θη-Ρίο θά ή
ταν μεγαλύτερο γΓ οιύτό καί δεν 
τό πειράζει κανένας.
Αλήθεια τί γίνηκε μ’ έκείνη την ύ- 
πόσχεση του Καραμανλή πώς θά 
κάνη πρωτεύουσα τού κράτους μας 
τά Γιάννινα; Έ γώ πάντως τόν πε
ριμένω. Πολλά έχουμε άκούσει ε
μείς οί Ήπειρώτες γιά μάς. Ό  με
γάλος Βενιζέλος μάς βάφτισε αιώ
νιους ‘Έλληνες δταν ό Ήπειρώτης 
μέ τό άλάνθαστο κριτήριό του τόν 
ψήφισε — ή μόνη περιοχή πού ψήφι
σε τότες αύτόν γιά  νά γλυτώση τη 
χώρα μας άπ’ την Καταστροφή, τή 
Μικρασιοαική. Χώρια ό άλλος πού 
περνώντας γιά χαζόν τόν καλό Ή- 
πειρώτη είπε πώς καί τ’ άλογό του 
νάβαζε υποψήφιο βουλευτή θά τό 
βγάζανε οί Ήπειρώτες.

’Αλλά ξοτναγυρίζω στά προχθεσι
νά. Μάς έκανε καί... κοντοχωρια
νούς ό Άνδρέας. Σέ κάποια στιγμή 
τόν άκουσα νά λέει καί νά βάζει 
στήν ίδια γραμμή τό Καλέντζι τής 
Ά χαΐας μέ τό Καλέντζι τό δικό 
μας. Δέν ήμουν έκει κοντά του νά

τόν τραβήξω άπ* τό σακάκι καί νά  
του πώ : Κοντοχωριανέ είναι κάπως 
άλλοιώτικα τά πράματα. Ό  Καλεν- 
τζιώτης τής Ηπείρου καί τής Δυτι
κής Ε λλάδας είναι φόρου ύποτελής 
στον άλλον Καλεντζιώτη, πληρώνει 
κεφαλιάτικο φόρο, χαράτσι στό Θη- 
Ρίο γιά νά πάη στήν ’Αθήνα, θα  
τούς έρχεται καλά τών Καλεντζιτών 
τού Μόριά νά πληρώνουν χαράτσι 
γιά  νάρθουν στή... μελλοντική πρω
τεύουσα τής ‘Ελλάδας;

Καί είχε μέ μεγάλα κεφαλαία 
γράμματα στό βήμα πού μιλούσε ό 
έκεΐθεν τού Ρίου Καλεντζιώτης τά 
λόγια Η ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟΥΣ 
ΕΛΛΗΝΕΣ. Εμένα δμως άν δέ μου 
φκιάξει μιά πεντάρα στεριοινό δρό
μο ό Άνδρέας νά τόν έχω γιά ώρα 
θαλασσοταραχής ή Εθνικής άνάγ- 
κης δέ θά καταλάβω καμμιά ΑΛ
ΛΑΓΗ καί θά φωνάζω δσο ζώ, ίσως 
καί παραπέρα:

—Ή Ε λλάδα άνήκει στους... μι- 
σούς ‘Έ λληνες!

Κούρεντα 25 Φλεβάρη 1963 
'Αναστάσιος Δ. Παπαγγέλης

ΣΗΜ. ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ:

Συμφωνούμε μέ τίς dm όψεις του Ι α 
τρού κ. Παπαγγέλη τονίζοντας τήν Αδι
αίρετη ευθύνη δλων τών τελευταίων κυ
βερνήσεων, τουλάχιστον άπό τή Μεταπο
λίτευση κι έπειτα, που ήταν καί άνάδοχοι 
τής Ιδ έ α ς  γ ιά  τήν κρεμαστή ουράνια γέ
φυρα του Ρίου - Άντιρρίου καί Ισως καί 
γιά  τήν έκπάνηση μελετών.

"Ετσι γίνεται πιστευτό άπό μάς τους 
Ήπειρώτες καί γενικά Δυτικοελλαιδίτες 
δτι σκοπιμότητες 'ύπέρ τών Πελοποννη- 
σίων ή άλλων είναι οί λόγοι, πού δέ γ ί
νεται τό κομμάτι του δρόμου Πόρτο - 
Γερμένου Ιτέα ς .

Νά μάς τό διευκρινίσει ό κ. Τσοχα- 
τζόπουλος. α.χ,μ.
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ΜΕΣΕΛΕΔΕΣ (Μολογήματα τών πατέρων μας)

Πού κάθονται οί ακάλεστοι;
’Από δυό μαλωμένα αδέρφια στή Δρό- 

βιανη της Βόρ. Ηπείρου, 6 ένας κά
νει το γάμο του καί δεν καλεί τον άδερφό 
του. Ή  γυναίκα του μεγάλου βρήκε την 
εύκαρία να βάλη κι άλλη σφήνα άνάμεσά 
τους.

—Είδες ο προκομένος; Δε μάς κάλεσε. 
Κάλεσε δλο το χωριό.

—Τοιμάσου γυναίκα νά πάμε!
—Που να πάμε; ’Ακάλεστοι; Ό χι όέν 

πάω πουθενά.
—Τοιμάσου, γυναίκα, γιατί άλλοιώς σέ 

χωρίζω. ·
Την έβαλε καί ζύμωσε την πιο μεγάλη 

μ π ο υ γ ά τ σ α ,  5—6 οκάδες. Διάλε
ξε κι ενα άρνί 15—16 οκάδες κι άφου το 
έβαψε κόκκινο κίνησαν Κυριακή ανήμερα 
για τό γάμο.

° Οταν ζύγωσαν στού γαμπρού το σπίτι 
έγινε μεγάλη άναταραχή. Ανησύχησαν 
από μέρους του μήπως άνάψη πάλι ή έχ- 
χθρα με τού ακάλεστου τον ερχομό. "Ο
μως δ άδερφός προχωρεί χαμογελαστός.

— Που κάθονται οί ακάλεστοι, αδερφέ 
μου;

—Στα δεξιά, άοερφέ μου αγαπημένε, 
τού απαντάει ό μάκρος και τον πήρε και 
τον έβαλε στά δεξιά του, στο τραπέζι, ένώ 
τά λ α λ ο ύ μ ε ν α  βαρσύσαν, τα τρα
γούδια συνεχίζονταν καί τά δάκρυα έτρε
χαν βρύσες από τών άγαπημένων αδερφών 
τά μάτια.

Τ ου  Α Λ ΕΞ. X . Μ ΑΜ Μ ΟΠΟΥΛΟΥ,

Χαλαλίσου μώρ' νύφη!
Οί συγγενείς τών νεόνυμφων καί πολλοί 

άπό τούς καλεσμένους τού γάμου καλού
ταν μέ τη σειρά τους αυτοί τούς νεονύμ- 
φους μετά τό γάμο καί τούς κάνανε χ  α- 
σ ι ο υ ν τ έ (χαλβά) μέ βούτυρο καί 
ν ι σ ε σ τ έ προς τιμή τους. 'Ετσι οί 
νεόνυμφοι μέρες μετά τό γάμο επισκέπτον
ται τά σπίτια αύτών, πού τούς έτίμησαν 
κι ήρθαν στο γάμο τους. Χαιρετούν όσους 
συναντούν στο δρόμο καί ή νύφη υποκλί
νεται καί φιλεί τό χέρι τών γνωστών, μά 
και τών ηλικιωμένων αγνώστων τό χέρι 
καί φιλοδωρείται άπ’ αυτούς.

"Ενα ζευγάρι νεόνυμφων στη Δρόβιανη 
έκανε τις τυπικές αυτές έπισκέψεις. Ή  δε- 
καεφτάχρονη ξενοχωρίτισσα νύφη έσκυψε 
καί φίλησε τό χέρι κι ενός γύφτου, πού 
συνάντησαν στο δρόμο.

Συγκινημένος ό γύφτος έβγαλε άπό τό 
μαντήλι του τη μοναδική περιουσία, πού 
είχε: ένα μ ε τ ζ ή τ ι.

—Χαλάλι σου, μώρ νύφη, τής είπε, για
τί πρώτη φορά φιλήθηκε γύφτου χέρι ά-
πο νύφη

Καί είχε όίκηο, γιατί τά έθιμα αν έπέ- 
βαλαν τό χειροφίλημα, όμως αύστηρά α
παγόρευαν τούτο γιά τούς γύφτους. 

(Ανακοίνωση άπό τόν Κώστα Σιούτη)

Οϊ πόντοι τής κοντσ ίνας  καί ή 
υπεροχή τού Τούρκου

Τούρκος καί Ρωμιός παίζουν στο 
(ΣΓΝΕΧΕΙΑ στή σελίδα 189)
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Ναός ‘Αγίου Γεωργίου Κόντσικας Γραμμενοχωρίων.
(Α ρχείο Άποστ. Βερτοδούλου)



Αποψη τού ίστορ,κοΟ Συρράκου, πατρ ίδας τοΟ Ποιητή Κ Κρυστάλλη κα ί τού π ο λ ικ ο ύ  
Ιωάννη. Κωλεττη. ( ’Αρχείο Ά π ο σ τ . Βερτοδούλου)

Βραδέτο Ζαγορίου. Ναός Γεν. Θεοτόκου
(Α ρ χ ε ίο  Ά π ο σ τ . Βερτοδούλου)



Γιατρικά κατά την Έπανάστασι τού 1821

Παίρνω άφορμήν άπό τό δημο- 
σιευθέν άρθρον του κ. Λέοντος Με
λά, «Γιατροί, Γιατρικά, Γιατροσό
φια ατά χρόνια τα παλιά» για να 
δώσω στο Δελτίο όλίγα συμπληρω
ματικά στοιχεία. Κυριάκος Υδραί
ος ήτο ό ιατρός χειρουργός τον ό
ποιον είχε μαζί του ό Γ. Καραϊσκά- 
κης, στο Κερατσίνι, όταν διοικούσε 
την μεγαλυτέραν στρατιάν την ό
ποιαν παρέταξε τόν ’Έθνος κατά 
του κατακτητου κατά την Έπανά- 
στασιν του 1821. Σώζονται στά Γ ε
νικά ’Αρχεία τοΟ Κράτους μικρά ι
διόγραφα τοΟ Καραϊσκάκη σημειώ
ματα προς τόν Κυριάκον τά όποια 
συνώδευσν τούς άσθενεΐς ή τραυμα
τίας εις τόν άνωτέρω ιατρόν.

Μάλιστα είς ένα άπό αυτά ό Κα- 
ραϊσκάκης γράφει «πρόσεξε για
τρέ Υδραίε νά μη κόψης τό ποδά
ρι του στρατιώτη»; Τά σημειώματα 
αύτά είχαν τήν έννοιαν δπως προ- 
σέξη περισσότερον ό γιατρός γιά  
την θεραπείοιν των άσθενών. ’Έπει
τα ύπάρχουν καί πίνακες φαρμά
κων τά όποια καί μόνον αύτά, διέ
θετε τότε ή Κεντρική Διοίκησις καί 
ό Γενικός Φροντιστής Στερεας Ε λ 
λάδος Ιωάννης Μελάς διά τόν έφο- 
διασμόν των διαφόρων στρατιωτι
κών σωμάτων της Επανάστασης. 
Τά φάρμακα αύτά είναι τά έξης;

Τσιρότο μολυδόχωμα
Τσιρότο μερκουριάλε

ΤΟΥ ΑΗΜ. ΚΑΡΑΤΖΕΝΗ

Τσιρότο Ντεκαπούμ
Κεραλοιφή
’Αλοιφή άψιά
Τσιρότο Ντιγγενεδρύδ
’Αλοιφή της ’Αλτέας
Βάλσαμο Ντιγγενοδρύδ
Πρατζηπητάτο Ρόσσο
Ζάχαρ ντε Σατουρνο
Σουμπλεμάτο Κοροζέδο
Γόμα Μίρα
Γόμα Άράδικο
Γόμα Μαστιτζέ
Κιτρόνερο
Διαμόνερο
Κακλόνερο
Λουθόνερο
Άσημόνερο
Τ ριοινταφυλλόνερο
Σπίρτο της Μέλισσας
Σπίρτο Σαλαμονίοίκο
Σπίρτο της Ρακής
Έκπράτο της Κάουνας
Σαρδατζάλι
βεδέντι
Συναμικη
Κραμόριον
* Αλας Ίγγλιτέρας
‘Ά λας λαφοκάρατο
Τζαλάπα ψιλή
Τάταρον Άμματικόν
Μπεκουακάνα
Κίνα χονδροκοπανισμένη
Κίνα σκόνη ψιλή
Κινίνο ,
Βαλαριάνα
'Όπιο
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Κανταρίδα Σκάν/η 
Πάχττα Βιζιγάντι 
Α ΐ'ΚΟ ρανόδ ινον 
Λαούβ δανο 
Κάμφορα
~Ολιο ντ9 Βιβριόλο 
Όξυμέλι της Μπότοικας 
Λαβδαλόβιντο 
Πέτρα Μμφαστινάλ 
Βιτριόλι Γαλάζιο 
Νίτρον
Κριμός στουμπανιομένος ψιλός

Στόψη
Λιβάνι 9Αρσενικόν

Διά την χειρουργικήν: 
Τσιμέντο Βενετικό 
Γόμα Μούρα 
Λιβάνι
Κερί καθαρόν
Ξύγκι πρόβειο
Μινιόν
Μαστίκα
Πύρετρον
Πάτρα Γυβερνάλη

Άοό τό φωτογραφικό έρανο οτό φωτογραφικό "Ατάαντα
Ή  Iκκλησή μας για τή φωτογραφική 

αποτύπωση :οϋ Ηπειρωτικού χώρου 6ρί- 
σκει ολοένα άπήχηση. Ξανατονίζομε δτι ή 
δημοσίευσή τους είναι ό μόνος τρόπος νά 
άποθησαυριστούν.

Οί άνθρωποι δένονται συναισθηματικά 
|ΐέ τά άντιαείμενα τού καθημερινού βίου. 
Είναι φυσικό πολλά άπ9 αύτα νά τά κρα
τούν, σάν βιωματικές συγκινήσεις, στις 
κασέλες καί στά συρτάρια. Σταθμοί ζωής. 
Καί μάλιστα φωτογραφίες.

’Αλλά οί γενεές — ζωνάρια τις λέγαν 
οί παλιοί — διαδέχονται ή μία τήν άλλη. 
Είναι φυσικό επίσης για τους άπογόνους 
τό ενδιαφέρον γι’ αυτά νά λιγοστεύει. ’Έ 
τσι ό κίνδυνος νά χαθούν γίνεται άφευ
κτος. Άμυορή ελπίδα υπάρχει γιά ένα ε
λάχιστο μέρος άπ’ αυτές νά φτάσουν στους 
παλαιοπώλες κι άπο κείνους στά χέρια 
των Συλλεκτών.

Είναι χρέος μας νά διασώσουμε άπό 
τήν παράδοση των πατέρων μας δ,τι μπο
ρούμε γιά τις γενιές, που έρχονται, τους 
Φιλοτέχνους, τούς Μελετητές τού βίου

τού Ελληνικού Λαού, τούς Ερευνητές τής: 
Ιστορίας.

Ό  Φωτογραφικός νΑτλας τής ’Ηπείρου* 
θά έχει γενικές ένότητες στις δποΐες θά 
ενταχθεΐ τό φωτογραφικό υλικό.

1) Τερά Σκηνώματα, 2) 'Αρχαιολογι
κά Μνημεία, 3) Παραδοσιακά Κτίρια, 4) 
Οικισμοί Ιδιαιτέρου άρχιτεκτονίκού κάλ
λους, 5) Γεφύρια, 6) Τοπεδα κάί φυσικές 
καλλονές, 7) Σκηνές τού καθημερινού βί
ου, των ήθών κι έθίμων (Γέννηση, Βάπτι- 
ση, Γάμος, Χοροί, Πανηγύρια, γιά τήν 
ένουματολογική πλευρά), 8) Σχολεία, 9) 
Μεγάλοι Διδάσκαλοι, 10)’Αγωνιστές, 11) 
Εύεργέτες Μικροί - Μεγάλοι, 12) Ιδρύ
ματα ’Ηπειρωτικής Ευεργεσίας, 13) Κλη
ρικοί, 14) Εορτασμοί και Επέτειοι.

Ή  υποδομή τού Φωτογραφικού νΑτλαν- 
τα χτίζεται κάθε μήνα μέ τήν έκδοση τού* 
Δελτίου τής Εταιρείας.

Οί άποστελλόμενες φωτογραφίες θά έ- 
πκστραφουν στους κατόχους σύμφωνα μέ. 
τήν έπιθυμία τους. α.χ.μ.



Φιλολογικά & Καλλιτεχνικά Πορτραΐτα
ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜ. ΚΡΑΝΟΣ

(Λαϊκός Ζωγράφος)
***

ΣΗΜ. ΣΥΝΤ- :
Ό  συνεργάτης μας κ. A. X. Μ. 

σάς παρακαλεΐ πολύ νά διαβάσετε 
αυτό τό βιογράφησα.

Εισβολή στον πνευματικό χώρο 
τής Ηπείρου αποτελεί τό ταλέντο 
του Χρήστου Κράνου άπό τή Μέγ- 
γουλη του Πωγωνίου. Πού ήταν 
κρυμμένο; Μά στη χόβολη τής καρ
διάς, εκεί πού βρίσκεται δ,τι εύγε- 
νικό κι άνθρώπινο έχουν οί άνθρω
ποι. Ή ζωή του; Τό κλασσικό ξε
κίνημα των περισσοτέρων Ήπειρω- 
τών, άγροτοκτηνοτροφική οικογέ
νεια του μικρού χωρίου.

Δημοτικό σχολειό κι ό μισεμός 
•στήν Ξενιτειά, άλλοτε τή μακρινή 
και άργότερα την κοντινή, Γιάννι- 
να, ’Αθήνα. Κι υστέρα βιοπάλη. Ό  
εύγενέστερος τυχοδιωκτισμός των 
Ήπειρωτών. ’Αρτεργάτης καί με 
προβιβασμό ’Αρτοποιός, προσωπι- 
κότης τής Γειτονιάς καί γιατί όχι 
Άρτοβιομήχανος καί Πρόεδρος των 
Βιομηχάνων. (Μέντζος, Μπιτσόπου- 
λος, Γκέκας, Μαντζίκας (Μίσκο). 
Μανάβης γυρολόγος κι έπειτα μα
γαζάτορας, κέντρο έλξεως της Γει
τονιάς. Μπακαλόγατος μέ τό ζεμπί
λι κι έπειτα γαμπρός ή συνεταίρος 
—άξιος του μαγαζάτορα — Σούπερ 
- Μάρκετ μέ τά προτερήματα ,πού 
έχει κουβαλήσει άπό τούς προπάτο
ρες. Βοηθός γκαρσόνι κι έπειτα

Σερβιτόρος καί Επιστάτης Έστιά- 
τορας μέ κεντρικές Ταβέρνες, καί 
κέντρα παναθηναϊκής άκτινοβολί- 
ας. Παιδί του Χασαπαριου, πού κου
βαλάει έπ’ ώμου τό άρνί στο δεύτε-

Χρηστος Κράνος

ρο όροφο των ’Αθηναϊκών σπιτιών 
κι έπειτα χασάπης - κρεοπώλης, 
κρεατοτραπεζίτης τής Κεντρικής Ά  
γοράς (Μάγκος, Σεχόπουλος, Α 
ποστόλου) είσαγωγεϊς καί μεγα- 
λέμποροι, ρυθμιστές του χονδρεμ
πορίου.

Παιδί του Ζαχαροπλαστείου, πού 
κουβαλάει τούρτες στα σπίτια των 
έορταζόντων στις άκραίες συνοικί- 
ες τής ’Αθήνας κι έπειτα μόνιμα στέ 
κια έπιχειρήσεις δικές του μέ έπί- 
ζηλες έπιγραφές, πού άπό παιδί 
πάλι, όνειρεύτηκβ, «Άριστοκρατι-
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Χρήστου Κράνου Γιόμα στ’ όργω μα

Χρήστου Κράνου: Αρμεγμα

Μ



κόν», Βουκουρεστίου (Καράδες).
’Αλλά ούκ έστι άριθμός αυτών 

των Ηπειρωτικών σ ι ν α φ ι ώ ν, 
ατά όποια καταγίνονται οί δαιμό
νιοι συμπατριώτες μου, πάντα μέ 
επιτυχία.

Καί μέσα στον καμβά των Ηπει
ρωτικών αυτών δραστηριοτήτων άς 
άπομονώσουμε το Χρηστό Δημη- 
τρίου Κράνο.

Γεννήθηκε το 1910. Τέλειωσε το δη
μοτικό τού χωρίου του. Καί δώδε
κα χρονών ρίχνεται στη βιοπάλη. 
Γκαρσόνι σε ζαχροπλαστεΐο στα 
Γιάννινα τρία χρόνια κι έπειτα στην 
"Αθήνα, στα κρεοπωλεία για να κερ 
δίσει τη ζωή του.

’Αλλά ό νους του βιοπαλαιστή 
Ήπειρώτη φτερουγίζει. Διαβάζει, 
μελετάει, εξελίσσεται. Ακούει κοα 
μαθαίνει γιά εκθέσεις ζωγραφικής 
καί τό πνευματικό κύτταρο πού φυ
λάει μέσα του φουσκώνει, σπάει τό 
κέλυφος, «εκκολάπτεται» γιά νά έ- 
πιδοθεΐ σε εικαστική δημιουργία 
δίνοντας 8,τι έχει άποθησαυρίσει 
μέσα του σε βιώματα δικά του, πα
ραδόσεις καί πορίσματα άπ’ δ,τι έ
χει διαβάσει ό «άσπούδοχτος» καλ
λιτέχνης.

Καί αυτή ή έκρηξη «έν αιθρία» γ ί
νεται τό 1970, στα έξήντα του χρό
νια γιά ν’ αποδειχτεί οτι στον κό
σμο τούτον «τίποτε δε χάνεται» κι 
δτι ή «Φύση άποστρέφεται τά κε
νά». ’Αφήνομε τό χοτντζάρι καί πιά- 
νομε τό χρωστήρα!

"Αλλοι θά τον πούνε Ήπειρώτη 
Θεόφιλο. Έγώ θά τον πώ, μέ τήν 
άδειά σας, Εικαστικό Λαογράφο. 
Τά θέματα τών πινάκων του είναι

του Χωριού, τής Στάνης, τής ιδιω
τικής καί κοινοτικής ζωής, άπό τις 
ποικίλες άσχολίες τών ανθρώπων 
τού Μόχθου. ’Ακόμα άπό άκούσμα- 
τα καί τό δημοτικό τραγούδι.

Τά χρώματά του δχι έντονα, ε
ξοργιστικά. "Εχουν τήν άπαλότητα 
καί τήν ήρεμία τού ’Ηπειρωτικού 
περίγυρου. Καί ή τέχνη του άναπα- 
ριστα μέ γνησιότητα ένα παρελθόν 
νοσταλγικό, πού χάθηκε άπό τή 
σύγχρονη ζωή μας.

Ή άναγραφή τών θεμάτων πού 
έξετέθησοίν στον «Παρνασσό» άπό 
τις 3 μέχρι 15 ’Ιανουάριου 1983 δί
νει τήν πιστή εικόνα τού έργου του.

Ό  χρόνος γρήγορα θά καταξιώ
σει τό ταλέντο του.

ΑΛΕΞ. X. ΜΑΜΜΟΠΟΥΛΟΣ

***

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΓΩΝ

θέρος μέ φεγγάρι 
Δάρτισμα φακής 
"Αλογα στο νερό 
"Αρμεγμα άγελάδας 
Στό τζάκι
Παραμονή πο:νηγυριοΰ 
Τό κλειδοπίνακο 
Γυρίζοντας άπ’ τον *Αηλιά 
Σήκω μάνα μ’ καί ζύμωσε 
Ντρομπολίτυσσα (τουρμπέκι) 
Σκάρισμα 
Ό  Μυλωνάς 
Γιόμα στ’ όργωμα 
Στά παλιούρια 
Στα καλαμπόκια 
Βγάλτε τά γίδια  
Ό  Λαδάς
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Άνεπάντεχα στη βρύση 
Γιόμα στό θέρο 
Σπορά
Ξύλα για κολύβα 
Ό  Ρόβας 
"Άντε Μάρω 
Ή Άσημούλα 
Τοΰ Λαζάρου 
Φωτιές τ’ άη ΓlocwioG 
Ντελή Παππάς 
Πάμε στό δάσος 
Ή γελαδίτσα 
Τουμπες στ’ άλώνι 
Ξέφλος
Κλαρί (Κουρι)
Ψείρισμα της γιαγιάς
θημωνιά
Φθινόπωρος
Ξεκίνημα γιά  χωράφι
Γυρίζοντας άπ’ τον κάμπο
Ξάχλιο στή γειτονιά
Κοντινή βοσκή
Κυνήγι άγριογούρουνων
Θηλασμός στό σκάλο
Καρτερώντας τό βιό
Τό Ψήκι
Κεράσια
Ό  ζωντανός χωρισμός 
Στό μύλο 
Καλωσορίσματα 
Ό  Πόστιαρης (Ταχυδρόμος) 
Ή βαρελοπούλα 
Λύκος στά βόδια 
Κοπέλες στή βοσκή 
Ή μικρομάνα 
Κλέβοντας κορόμηλα 
"Αρμεγμα 
Νεκρή φύση 
Ό  Μενούσης 
Χειμώνα στό σχολειό 
Βλάχα πλένει

4
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’Αγωγιάτες - Σαρτζήδες
^Ηρθε μάνα
Δεν μπορώ μανούλα μ’
Του φτωχού τό γιόμα 
Γυρίζοντας άπ’ τό μύλο 
’Έ βγα πεθερά

A. X. Μ.
★

ΛΕΩΝ I. ΜΕΛΑΣ

Γεννήθηκε στά Γιάννινα στις 18 
’Ιουλίου 1899. Τό σπίτι πού γεννή
θηκε ήτοςν πολύ κοντά στή Ζωσι- 
μαία Σχολή στήν όδό Δαγκλή δί-

Λέο)ν Ί .  AW Αας

πλα ακριβώς στή σημερινή ’Αγρο
τική Τράπεζα.

Στήν παλιά Καπλάνειο Σχολή, ο
πού άκόμα ύπάρχει τό ίδιο παλιό 
κτίσμα καί δπου στεγαζόταν τό δη
μοτικό σχολείο, φοίτησε ό Λ. I. Με- 
λάς. ΤΗταν τό ίδιο σχολειό μέ τις 
παλιές του δόξες, δπου δίδασκε καί



ό διδάσκαλος του Γένους ό Άθαν. 
Ψαλίδας. Σ’ αυτό τό σχολειό μαθή
τεψαν καί οί πρόγονοί του, δπως ό 
προπάππος του ’Ιωάννης Λ. Μελας, 
ό πάππος του Λέων I. Μελας καί ό 
πατέρας του. Είναι κι αυτό μιά 
σύμπτωση.

Δίπλα στο σπίτι του, δπως είπα
με είναι καί ή Ζωσιμαία Σχολή, πού 
στις άρχές του αιώνα μας κτίστηκε 
μεγαλόπρεπα. Ή Ζωσιμαία Σχολή 
στά παλιά χρόνια ,στά χρόνια της 
σκλαβιάς ήταν από τά πιο αυστη
ρά σχολεία, σχολείο με άρχές και 
πού είχε άφήσει δνομα. Τή Ζωσι- 
μαία Σχολή τελείωσε τό 1918 καί 
ό Λ. I. Μελας με γυμνασιάρχας 
τούς Γ. Καλούδη καί τον Δ. Άρά- 
πη, γνωστούς γιά την αξιοσύνη 
τους. Τήν ίδια Σχολή είχε τελειώ
σει καί ό πατέρας του τό 1879 με 
γυμνασιάρχη τον γνωστότοπό γιά  
τήν εποχή του Σ. Μανάρη, πού συμ
βαίνει νά είναι ό προπάππος, άπό 
μάννα, του σημερινού μας πρωθυ
πουργού.

Μετά τις γυμνασιακές του σπου
δές προσελήφθη στήν τότε Τράπε
ζα ’Αθηνών στο Ύπ)μα ’ I ωαννίνων 
τον ’Ιούνιον 1918 καί μετά δεκαπεν 
τάμηνη υπηρεσία, μετεπήδησε εις τό 
εκεί Ύπ)μα της ’Εθνικής Τραπέ- 
ζης δπου καί σταδιοδρόμησε (Σ/ 
βριος 1919 — ’Ιούλιος 1954) δταν 
καί συνταξιοδοτήθηκε άφοΰ έψθασε 
τον άνώτερο βαθμό τής τότε ιεραρ
χίας. Σάν έπιθεωρητής τής ’Εθνι
κής Τραπέζης διηύθυνε τό 1948 καί 
τό Ύπ)μα Ίωαννίνων. Άναψέρεται 
εδώ, πώς τον ’Οκτώβριο του 1922, 
στρατευμένος άκόμα ένεγράφη στή

Φιλοσοφική Σχολή τού Πανεπιστη
μίου ’Αθηνών, δπου δέν είχε παυσει 
νά παρακολουθεί τούς διδάσκοντας.

Δέν παρέλειψε νά υπηρετήσει τήν 
πατρίδα του. ’Έτσι σάν έφεδρος άν- 
πολοχαγός ύπηρέτησε τό 1920—1922 
στή Θράκη (Άδριανούπολη, Μου- 
ρατλή, Ραιδεστό καί Ά λεξ)λη)κ αί 
στήν ’Ήπειρο τό 1920 πριν όνομα- 
σθεΐ άνθ)γός, καί πάλι στήν ’Ήπει
ρο τό 1923. ’Επίσης στον Β' Παγκό
σμιο πόλεμο έπιστρατεύθηκε γιά  
δύο μήνες τό 1939 καί άπό τον Αύ
γουστο 1940 ως τό Μάιο 1941 ύπη
ρέτησε σάν έφεδρος ύπολοχογός 
στήν ’Ήπειρο καί ιδιαίτερα στο λι
μάνι τής Πρέβεζας, πού ήταν άπό 
τά πιο βομβαρδισθέντα σημεία. Ή 
εργασία στο λιμάνι αυτό ήταν σχε
δόν μόνο νυκτερινή, γιά  νά μή δίνε
ται στόχος στά άεροπλάνα τά ’Ιτα
λικά. ’Έτσι πέρασε δλος ό χειμώ
νας του 1940-41. Άποστρατεύθηκε 
μέ τό βαθμό του λοχαγού επιμελη
τείας.

Ή άγάπη του στά γράμματα τον 
ώθοΰσε γιά  κότα καλλίτερο, γ ιά  κά
τι άνώτερο. Ή ευκαιρία δέν άργη
σε νά βρεθεί όταν δπως είπαμε ά- 
πεχώρησε εθελουσίως άπό τήν Τρά
πεζα τό 1954. Νέον άκόμα τότε τον 
τράβηξαν οί ιστοριοδιφικές έρευνες 
καί τά διάφορα άρχεΐα καί βιβλιο
θήκες τον ύπέστησαν για  χρόνια. 
’Έτσι μπόρεσε νά έκδώσει τις ερ
γασίες του «Σελίδες τής Ηπείρου» 
1963, «ή Βόρειος ’Ήπειρος καί τό 
εθνικό ζήτημα» 1965 καί «Μιά οι
κογένεια - Μιά ιστορία» 1967. Τό 
τελευταίο αυτό βραβεύθηκε τό Δε
κέμβριο τού 1968 άπό τήν «Άκαδη-
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1935. Μέλη τής Δημοκρατικής Άμύνης Ίωαννίνων φυλακισμένα στα Γραφεία του 
άλλοτε Στρατιωτικού Νοσοκομείου Ίωαννίνων μέσα στο Κάστρο, στο Φετιχγιέ 
Τζαμί, δπου σήμερα τό Κτήριο τής Πινακοθήκης.
Δεύτερη σειρά όρθιοι άπό άριστερά: Κ. Τέκτων, δημοσιογράφος, Παναγ. Πέτσκος 
δημοσιογράφος, Γεώργ. Γεωργουλάκης, άξιωμ. έ.ά., Γεώργ. ’Αναγνώστου άξιωμ. 
έ.ά., Γεώργ. Κιαγιάς, δικηγόρος - Βουλευτής, Κ. Φρόντζος δικηγόρος, Τάκης 
Νικολαΐδης ύπάλ. ΚΤΕΛ. Τρίτη σειρά: Γ. Ρόϊμπας έπιχειρημ., Δημ. Μακρής έμπ. 
άντιπρόσωπος. Πρώτη σειρά καθιστοί: Νικόλ. Σακελλαρίδης Σχολάρχης, Παν_ 
Χωραΐτης άξιωμ. έ.ά. (’Αρχείο Κώστα Τέκτονα)

< -------------
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΖΩΣΙΜΑΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ 1923

Πουτέτση, Νίνα Σκόρδα, Ελένη Βαδαλουκα, Καλλίτσα (γένος Λάππα), Πα- 
πακώστας Γυμνασιάρχης Ζωσιμαίας Σχολής, Κλεονίκη Άλιέως, άνεψιά του Γού
λα - Λάππα, Πουτέτση, ’Αλέξανδρος Σωτηρ. Δεδέκος, Ναπολέων θεμελής, Που
τέτση; Στέφανος Χριστίδης, Άλέκ. ΓούλαΛάππα, Γεώργιος Μπαλάσκας ό μετέπει- 
τα άεροπόρος, Γιόσης ό μετέπειτα Γυμνασιάρχης, ’Ιωάννης Νούσιας, Άλέξ. Γκόλ- 
φας, Μιχαήλ ΓλίναΦος, Τζαθέλας, Μαρτίνος, Πουλίδης, Γρηγόριος Τζουμάκας, 
Σιεφκέτ (Τούρκος), Ζούπας (μετέπειτα όδοντιατρός), Άποστολίδης, Ρώσσης, κι”

άλλοι πού δεν έχουν έντοπιστεΐ.

(Α ρχείο ’Αλεξ. Μουντάνου)
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μία Αθηνών». Στά χρόνια πού πέ
ρασαν δέν σταμάτησε νά δημοσιεύει 
διάφορες εργασίες καί μελέτες, δ- 
πως στήν «Ηπειρωτική Εστία» Ί- 
ωοοννίνων σε διάφορα ’Ηπειρωτικά 
περιοδικά, πολλές φορές και σέ ’Α
θηναϊκές έφημερίδες. ’Επίσης δχι 
λίγες του έργασίες δημοσιεύτηκοα/ 
στο «Δελτίο της Ηπειρωτικής Ε 
ταιρείας» ’Αθηνών. ‘Ό λες οί έργα
σίες του άφοροΟν συνήθως θέματα 
Ηπειρωτικά.

Μέ τις έργασίες του πρόσφερε ά
γνωστο καί πολύτιμο ιστορικό υλι
κό γιά  την ’Ήπειρο, ιδιαίτερα γιά  
την περίοδο τής Τουρκοκροτίας καί 
τής Έπαναστάσεως 1821. Οί εργα
σίες του διακρίνονται γιά έπιστη- 
μονική πληρότητα καί έξαντλητική 
διερεύνηση σχετικών μέ τό θέμα 
τών ιστορικών στοιχείων, άρχεια- 
κών καί βιβλιογραφικών πηγών.

Γιά δλα τά παραπάνω, ό λογο
τέχνης καί κριτικός άείμνηστος 
Άνδρέας Καροατώνης στον όκτα- 
σέλιδο πρόλογό του γιά τό βιβλίο 
του Λ. I. Μελά «Μια οικογένεια — 
Μιά ιστορία» καταλήγει έτσι:

«...Άποδεικνύεται κι ό ίδιος όχι 
μόνον έπωνυμικά, άλλά καί όργα- 
νικά δεμένος μέ τό ψηλόκορμο δέν
τρο τών Μελάδων. Δηλαδή ένας ά- 
πό τούς χαρακτηριστικούς έκπρο- 
σώπους του δημιουργικού καί πολι
τιστικού πνεύματος αύτής τής ιστο
ρικής οικογένειας. Γιατί δέν είναι 
μόνο σημαντικό νά δημιουργεί κα
νείς Ιστορία μέ τήν πράξη, άλλά καί 
νά τήν άποκαθιστά καί νά συ γ  κρα
τεί, λαγαρή τή μνήμη της, σ’ ένα 
βιβλίο σάν καί τούτο».

Κάμπσσες ένθυμήσεις άπό τή ζωή 
του άνοοφέρει στό βιβλίο του «Μιά 
οικογένεια — Μιά Ιστορία» σελ. 
585—591 δπου γράφει καί για τή 
μετάβασή του στήν άγωνιζόμενη Β. 
’Ήπειρο τόν Ιούλιο 1914 &ν καί 
15χρονος τότε. Ή άλήθεια είναι 
πώς τόν είχε έπηρεάσει καί ή «Μάν
να τού στρατιώτη» ή γνωστή ’’Αννα 
Παπαδοπούλου — άδελφή τού Παύ
λου Μ. Μελά, πού είχε ιδρύσει τό
τε Νοσοκομείο κοντά στό χωριό 
«Γράψη» πριν άπό τό ’Αργυρόκα
στρο.

ΦΩΤΙΟΣ Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Έγεννήθη τό 1911 είς τό χωρίον 
Κουκουλιούς - Θεσπρωτίας. Είναι 
γόνος παλαιάς Σουλιώτικης ίεροττι- 
κής οικογένειας, ή όποια διηκόνη- 
σε τήν ’Εκκλησίαν έπί δύο περίπου 
αιώνας. Τά έγκύκλια μαθήματα έ- 
διδάχθη είς τό Δημοτικόν Σχολεϊον 
τής γενετείρας του καί είς τό Σχο- 
λαρχεΐον Παραμυθίας, τά δέ θεο- 
λογικά γράμματα εις τό Ίεροδι- 
δασκαλείον Β ελλάς καί είς τήν
θεολογικήν Σχολήν τού Πο:νεπι- 
στημίου ’Αθηνών.

Ώ ς φοιτητής είργάσθη ώς διδά
σκαλος είς τά Δημοτικά Σχολεία 
τού Πειραϊκού Συνδέσμου καί ώς ι
διαίτερος γραμματεύς τού άειμνή- 
στου Στρατηγού Δημητρίου Τ. Νό- 
τη Μπότσαρη.

Κατά τά σχολικά έτη 1939 και 
1940 ύπηρέτησεν ώς καθηγητής θεο
λόγος είς τά έν Άθήναις Ιδιωτικά 
Γυμνάσια «Δούκα - Μεγαρέως» καί 
« Άδοομοπούλου»«
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Κατά την Γερμοίνοιταλικήν κατο
χήν ένετάχθη εις τάς Έθνικάς Ό - 
μάδας Ελλήνων ’Ανταρτών του Ν. 
Ζέρβα (1942—1945), οπού προσέφε- 
ρε πολλάς υπηρεσίας εις τήν τότε 
δεινοπαθουσαν πατρίδα. ’Από τό 
1946 διηκόνησε τήν παιδείαν εις 
τήν Μέσην Έκπαίδευσιν, ώς καθη
γητής εις τά Γυμνάσια, Παραμυθί
ας, Κονίτσης και Άρρένων Ζωγρά
φου, ώς Γυμνασιάρχης εις τά Γυ-

Φο,Τ. O ’lKO.Oii^w

μνάσια θηλέων Κατερίνης, Δ' θη- 
λέων Πατρών και Β' θηλέων Ζω
γράφου καί ώς Λυκειάρχης είς τό 
Λύκειον θηλέων Σπάρτης.

Τό 1977 άπεχώρησε της ενεργού 
υπηρεσίας λόγω ορίου ήλικίας. Πα
ράλληλα προς τό εκπαιδευτικό του 
έργον είργάσθη αφιλοκερδώς κα'ι 
καρποφόρως εις εκκλησιαστικούς 
και κοινωνικούς όργοινισμούς, τυ
χών πολλών διακρίσεων.

Μεγάλη ύπήρξεν ή συγγραοφική 
δραστηριότης τού Φ. Οικονόμου. 
Συνέγραψε και έξέδωκε τάς εξής 
έπιστημονικάς ίστορικάς εργασίας:

1) Ό  17Αγιος Δονατος, ό Επίσκο
πος Εύροίας τής Παλαιας Ηπεί
ρου (1962), 2) Ή Εκκλησία έν Θε
σπρωτία (1964), 3) Ή έν Ίωοτννί- 
νοις Εκκλησία (1966), 4) Ή Ε κ 
κλησία έν Βορείω Ήπείρω (1969),.
5) Ή Εκκλησία Δρυϊνουπόλεως, 
Πωγωνκχνής και Κονίτσης (1971),
6) Ή έν ’Άρτη Εκκλησία (1972),
7) Ή έν Νικοπόλει καί Πρεβέζη 
Εκκλησία (1973), 8) Ή ιστορία 
τών Τοπικών Εκκλησιών τής Ηπεί
ρου. Τό έργον αυτό είναι συμπλή- 
ρωσις καί βελτίωσις τών τοπικών 
έκκλησιών τής Ηπείρου. 9) Ό  Κο
σμάς ό Αίτωλός (1976), 10) Ή Θε
σπρωτία από τών άρχαιοτάτων χρό
νων μέχρι τών ήμερών ήμών (1979)
11) ’Αγώνες τών Ήπειρωτών διά 
τήν έλευθερίαν κατά τούς χρόνους 
τής Τουρκοκρατίας καί άπελευθέ- 
ρωσις τών ’ I ωαννίνων (1978), 12) 
Ή Μεσαιωνική ’Ήπειρος (1980), 13) 
Ό  ’Αρχιεπίσκοπος ’Αθηνών καί πά- 
σης 'Ελλάδος Σεραφείμ (1980), 14) 
Ή ’Εκκλησία τής Ηπείρου (1982),. 
καί 15) Ό  ~Αγιος Δονόσος, ’Επί
σκοπος Εύροίας, έκδοσις δευτέρα 
έπηυξημένη„καί βελτιωμένη (1983).

Ή ανωτέρω συγγραφική έργασία 
καλύπτει ίστορικώς ολόκληρον τον  
έκκλησιαστικόν χώρον τής έλευθέ- 
ρας καί άλυτρώτου ’Ηπείρου, έτυχε 
δέ τής έπιδοκιμασίας του τε έπιστη- 
μονικου κόσμου καί τής ’Εκκλη
σίας.
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ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΠΕΤΤΗΣ ■

Γεννήθηκε τό 1920 στο Γροομμένο, 
«δπου κα'ι έμαθε τά πρώτα γράμμα- 
ματα (Δημοτικό - Ήμιγυμνάσιο). 
Συνέχισε κατόπι τις σπουδές του 
στη Ζωσιμαία Σχολή καί Ζωσιμαία 
Παιδαγωγική ’Ακαδημία από τήν

Στέφ. Μπέττης

όποια άπεφοίτησε τό 1940 με άρι
στά.

Τον ίδιο χρόνο διορίστηκε δάσκα
λος και υπηρέτησε σέ διάφορα χω
ριά της Ηπείρου καί στά Γιάννινα 
ώς τό 1976 πού πήρε τήν σύνταξή 
του.

Στά γράμματα Εμφανίστηκε τό 
1956 με δημοσιεύματά του ίστορι- 
κολαογραφικά στήν «Ήπ. Εστία». 
"Εκτοτε άπό τΙς στήλες του ίδιου 
περιοδικού, των Ηπειρωτικών Χρο
νικών, Ήπειρ. Ημερολογίου κ.ά. έν
τυπων ήπειρωτικών είδαν τό φώς

πλήθος μελέτες του σχετικές, Αρκε
τές άπό τΙς όποιες έκδόθηκαν και 
χωριστά καθώς;

1)( Περί τής έν Ήπείρω μονής Πα 
λιουρής (1962), 2) Γεώργιος ίερεύς 
Σουγδουρής ό διδάσκαλος του Γέ
νους (1963), 3) Μελέτιος ό Γεω
γράφος (1964), 4) Δημήτριος Νι- 
κολίδης ή Ζιτσαΐος στενός φίλος 
καί συμμάρτυρας του Ρήγα (1968),
5) Μιχαήλ Χρισταρής (ό ’Ανώνυ
μος τής Νομαρχίας;) (1972), 6) 
Ιωάννης Δομπόλλης ό άφοσιωμέ- 
νος φίλος του Καποδίστρια (1976),
7) Ή Κοβίλιανη (1978), 8) Ζώης 
Καπλάνης καί Καπλάνειος Σχολή 
(1979), 9) Ηπειρωτική Εύποιΐα (έκ
δοση ’Αγαθοεργών Καταστημάτων, 
σελ. 330) (1982), 10) Γραμμενιά-
τικα (1983).

Τό 1976 ή ’Ακαδημία Αθήνας έ- 
βράβευσε τή μέ τίτλο «Οί Ζωσιμά- 
δες καί ή συμβολή τους στά Νεοελ
ληνική ’Αναγέννηση» μελέτη του 
(Ανέκδοτη).

’Έχει σημαντικό σέ όγκο έργο α
νέκδοτο.

★

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛ ΑΣ

Σημ. Συντάξεως:

Στά σύγχρονα Ήπειρο^τικά Γράμ 
ματα έντάσσεται καί ό Σωκράτης 
Γεωργούλας. Καί είναι παρήγορο 
πού οί σημερινοί δάσκαλοι, έστω 
στή μειοψηφία τους, έχουν πνευμα
τικές Ανησυχίες καί όλοένα έπιδί- 
δονται στή διερεύνηση του παρελ
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θόντος άπό λαογραφική κυρίως ά
ποψη. Τό κακό είναι οτι τό εθνικό 
αυτό χρέος έπιτελούν εκείνοι, πού 
έχουν λογοτεχνικό ταλέντο, ενώ 
•συλλογείς λαογραφικού υλικού μπο 
ρούσαν νά είναι οί περισσότεροι, ο- 
τοα/ στα χέρια τους έχουν μαθητές 
και γονείς, φορείς από τα σπίτια 
τους άνεκτίμητου υλικού.

Ό  αιώνας, πού διοα/ύομε είναι ο
πωσδήποτε εύτυχέστερος για την 
ελληνική Λαογραφία, είναι ό αιώ
νας τής άναγεννήσεώς της, έν άντι- 
θέσει μέ τήν ξέρα τού περασμένου, 
πού οί δάσκαλοι κα'ι οί περισσότε
ροι άρχαιομοα/οΰσοτν βάναυσα, α
φήνοντας πολύτιμο ύλικό μπροστά 
στη μύτη τους νά χάνεται.

α.χ.μ.

Γεννήθηκε ό Γεωργούλας στην 
Πλατανούσα Ίωαννίνων τό 1933. 
Στο χωριό του τελείωσε τό Δημο
τικό Σχολείο. Τό 1934 άπεφοίτησε 
από τό Ιεροδιδασκαλείο Βελλας 
μέ πτυχίο δασκάλου καί ίερέως. Τό 
1981 πήρε τό πτυχίο τής Σ.Ε.Λ.Δ.Ε. 
’Αθηνών. Μετά άπό τήν στρατιωτι
κή του θητεία (έφεδρος άξιωμοσι- 
κός), δίδαξε στις περιφέρειες Πω- 
γωνίου, Κονίτσης, Πρεβέζης καί ’Α
θηνών.

Στούς χώρους πού υπηρέτησε ά- 
νάπτυξε κοινωνική δράση (κοπη- 
χητής, Διευθυντής Κέντρων Έπιμορ 
φώσεως ένηλικων, μέλος Νομαρ- 
χιοτκής έπιτροπής Ν. Πρεβέζης για  
όργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσε
ων καί πρόεδρος Κοινότητας Πέ
τρας Πρεβέζης). Πρόσφερε ύπηρε- 
σίες στον Ε.ΕΣ., στον Ε.Ε.Σ.Ν. καί

τήν οργάνωση μαθητικών συσσιτί
ων. "Ετυχε ήθικής άμοιβής για  τήν 
προσφορά του στή διάδοση τής ά- 
ποταμιεύσεως (άριθ. εγγράφου Υ 
πουργείου Συγκοινωνιών 13060) 
127)23.4.1964).

Ή ταν ταχτικός συνεργάτης τού 
περιοδικού «’Ηπειρωτική Εστία».

Σωκρ. Γεωργούλας

’Έγραψε στις εφημερίδες «’Ά ρ α 
χθος» καί «Ηπειρωτικά Νέα».

’Έγραψε μελέτες γύρω άπό τή 
λαογραφία και τήν ιστορία τής ’Η
πείρου (περιοχές ’Ανατολικό Ξερο- 
ροβούνι, Σπλάντζα, πεδιάδα τής 
’Ά ρ τα ς).

A ' Δημοσιεύτηκαν:
1) Αμμουδιά — SPIAGGIA — 

Σπλάντζα (έπαινος ’Ακαδημίας ’Α
θηνών 31.1.1966) — (άνάτυπο τού 
περιοδικού «’Ηπειρωτική Εστία») — 
Σχήμα 8 σελ. 36, ’Ιωάννινα 1970.

2) Λαϊκές ζωγραφιές άπ’ τήν ’Ή
πειρο. Ήτοι : (α) Δημοτικά τρα
γούδια άπ’ τό ΆνοτΓολικό Ξεροβού
νι — έπαινος Άκαδ. Αθηνών 31.1. 
1966, (β) Λαογραφικά ’Ανατολικού 
Ξεροβουνιού — έπαινος Άκαδ. Ά -
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θηνών 29.2.1968. (’Ανάτυπο περιοδ. 
«Ηπειρωτική Εστία») — Σχήμα 8ο 
σελ. 112, Ιω άννινα 1968

3) ΠλοτΓοτνοΟσσα (Λαογραφία - 
Ίατορία - Ό μόλογα). 'Έπαινος Ά - 
καδ. ’Αθηνών 2211.1968, περιοδικό 
«’Ηπειρωτική Έοτία», ’Ιωάννινα 
1969.

4) Λαογραφικά πεδιάδος "Αρτης 
(έπαινος Άκαδ. ’Αθηνών 25.12.70) 
Σχήμα 8ο σελ. 142, Φιλιππιάδα 1971.

’Ανέκδοτα έργα:
1) ’Ηπειρωτικά Παραμύθια (έπαι

νος Άκαδ. ’Αθηνών 22.11.1968). 2)

Στίχοι — Ποιήματα. 3) Εισαγωγή 
στό Λαϊκό παραμύθι (1983). 4) Βα
σικό λεξικό με ιδιωματικές λέξεις 
(’Ανατολικό Ξεροβούνι) 1983.

Άποσπάσμοαα άπό τις λαϊκές ζω 
γραφιές παρουσίασε στήν έκπομπή 
του άπό τήν Ε.Ι.Ρ.Τ. και τήν Υ.ΕΝ. 
Δ. ό Νέστορας Μάτσας. Ά πό τήν 
ίδια μελέτη άποσπάσματα μετάδω
σε ό ραδιοφωνικός σταθμός Ίωαν- 
νίνων τήν 17.7.1971.

Βιβλιογραφία: 'Έχει γράψει έπί- 
σης πολλά βιβλιοκριτικά σημειώ
ματα.

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ άπό σελίδα 140)

τον Σεβ. Μητροπολίτη καί τήν Έ- 
φοροεπιτροπεία τών Αγαθοεργών  
Καταστημάτων, πού αύθαίρετα δυ
στυχώς διαχειρίζονται τόσα Κληρο
δοτήματα τών Ζωσιμάδων ,δσο καί 
του Γ. Σταύρου.

Δεκάδες έκατομμύρια δρχ. θά εί
ναι τό έσοδο τού Δήμου Ίωαννι- 
τών, τόσο άπαραίτητο για νά άντα- 
ποκριθεΐ στους κοινωφελείς σκο
πούς, δπως τούς όρίζει ό διαθέτης 
μέ τόση σαφήνεια.

Σ. Δ. Λ.

(Στό έπόμενο Τεύχος ή ύπ’ άριθ. 
223)28.12.81 άπόφ. του Δημοτικού 
Συμβουλίου Ίωαννιτών).

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ άπό σελίδα 151)

ρωϊσμών καί άνυπέρβλητων τρα
γωδιών αυτοθυσίας άπ’ τις έπάλ- 
ξεις του Β) Δυτικού προμοιχώνος 
της Ελλάδος, ή "Ηπειρος μέσ’ άπ’ 
τά αίματα καί τούς μόχθους, τις 
στερήσεις καί τις θυσίες της, είναι 
παρούσα καί υπερήφανη μέσα στήν 
πρωτεύουσα της Ελλάδος, μέ τά ά- 
φιερώματα τού πνεύματος καί τής 
φιλοπατρίας, τά σύγχρονα μνημεία 
τού νεοκλασσικοΰ πολιτισμού μέ τή 
γενναιοδωρία τών τέκνων της, με
γαλόπνοη, μεγαλόψυχη, ήρωϊκή, ά- 
συναγώνιστη, άξιομίμητη, άθάνατη 
εις τούς αιώνες.

Ψυχικόν 1979
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΛΑΖΑΡΗΣ
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'Ηπειρωτική Πνευματική Ζωή καί Κίνηση
+  Γράφομε και μάς γράφουν 
Φ  Στέάάομε και μάς οτέάνουν

Τό ποτάμι μας και ή μοίρα του
ΗΠΕΙΡΟΣ ΚΑΙ ΚΡΗΤΗ

ΣΗΜ. ΣΓΝΤ.:

Φιληπειρώτης σάν Ήπειρώτης - θρέμ
μα στα παιδικά - μαθητικά του χρόνια - 
ό Συνταγματάρχης της Στρατιωτικής Δι
καιοσύνης κ. Βασίλης Καλαϊτζής - Μουν- 
τάκης μάς γράφει τό γράμμα, πού άκο- 
λουθεϊ.

Ακατάλυτοι είναι οι δεσμοί Ηπείρου 
καί Κρήτης. ’Από πότε; "Από Δευκα
λίωνος; "Ας μή χαθούμε στα παλιά. "Ας 
αρχίσουμε άπό την Επανάσταση του 1821. 
Στη όιάρκειά της (1828) ο άρχηγός τού 
«άτακτου 'Ιππικού» Ήπειρώτης Χατζημι- 
χάλης Νταλιάνης (άπό τό Δελβινακόπου- 
λο τής Πρεμετής και όχι άπό τό Δελβι- 
νάκι τού Πωγωνίου) επικεφαλής 350 Ή- 
πειρο)τών άντιμετρήθηκε ώς τό θάνατο μέ 
τον Μουσταφά Πασιά Γκιριτλή (Κρητι
κόν) επονομαζόμενο, πού έντού:οις ήταν 
’Αρβανίτης, κι έπεσαν όλοι οι Ήπειρώτες 
\ ά  τον αρχηγό τους, σφάγια ιερά, για την 
ελευθερία τής Κρήτης σ’ ένα στενό αίγια- 
λό κλεισμένο; άπό τή μια μεριά άπό τό 
Λυβικό πέλαγος, κι άπό ξηρας άπό βουνά, 
στο Φραγκοκάστελο τού νησιού. ’Εκεί εί
ναι στημένη ή προτομή του, πού τήν προ
σκύνησα, όταν όιαοχίζοντας το Φαράγγι 
τής Σαμαριάς έφτασα στη Χώρα Σφακίοτν

— θυσία αρραβώνα των ’Ηπειρωτικών δε
σμών. θά  την άνταποοώσουν οι Κρήτες 
στο Μπιζάνι γιά τήν ελευθερία τής Ηπεί
ρου κ; ένα χρόνο άργότερα στον Αύτονο- 
μιακό ’Αγώνα τής Βόρειας ’Ηπείρου (Α. 
Χομπίτης, Μάντακας, Γύπαρης, Γεωργου- 
λάκης, Γ. Τσόντος Βάροας, Ί . Αλεξά- 
κης, Κελαηδής κλπ.) σάν έθελοντές.

Γιά τά ιστορικά αυτά ο αναγνώστης 
μπορεί νά συμβουλευτεί άπό τις έκόόσεις 
τής «Ήπειροπτικής Εταιρείας» τό βιβλίο 
τού Γ. Α. Βαβαρέτου: Δ ρ ο σ ο υ λ  ί-
τ ε ς. ’Ή π ε ι ρ ο ς  κ α ί  Κ ρ ή τ η .

Ό  κ. Β. Μουντάκης δίνει εδώ μιά άλλη 
άποψη τού προβλήματος Καλαμά.

α.χ.μ.

Ηράκλειον Κρήτης 12.2.83
ΙΙρός τήν Ήπειρο>τική Εταιρεία

’Αθήνα
’Αγαπητοί φίλοι καί, γιατί όχι, εν τή 

ουσία καί συμπατριώτες.
Περιοδεύοντας τήν Κρήτη ώς Πρόε- 

εορος τής ’Εφορείας τών προσκόπων της 
Σάς στέλλω εγκάρδιο χαιρετισμό, χαιρε
τισμό τής Κρήτης προς τήν εύανόρο Ή 
πειρο, τήν χώρα τών «Αιωνίων Ελλήνων» 
κατ’ έκφρασιν τού «Μπάμπα», τού Μεγά
λου Έλ. Βενιζέλου.

’Έτσι, λείποντας, θά στερηθώ τής χα
ράς νά παραβρεθώ στήν μεθαυριανή διά
λεξη μέ τήν Κα Πετροχείλου. Ζωηρή σέ
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μένα ή άνάμνηση τ̂ι £tya τήν ίντσνη συγ
κίνηση νάμαι, μπουσουλώντας τότε —  λό- 
γφ μή διανοιξεως ακόμα διαδρόμου, καί 
μέ δαδί στό χέρι, άπό τους πρώτους έπι- 
σκέπτες - έρευνητές τού Σπηλαίου τών 
Γιαννίνων.

Έν τψ μεταξύ —  τώπα τηλεφωνικά α
γαπημένοι μου καί στόν Άλέκο τό Μαμ- 
μόπουλο —  τ ί  Σάς χρωστώ να μέ γεμί
ζετε, μέ κάθε αποστολή του έξαίρετου 
«Δελτίου» ,μέ τόση άνείπωτη μά καί τυ
ραννική νοσταλγία για τα Γιάννενα, τή 
Παμβώτιόα, τό Νησί, τό Μιτσικέλι, χα
λασιά του, καί τά τόσα άλλα; Τά Ζαγό- 
ρια, τόν γάργαρο Καλαμά;

Διάβασα δέ μέ πολύ ενδιαφέρον τον 
αγώνα Σας για νά σωθή τό ποτάμι τών 
όγείρων μας (πότε στ* άλήθεια μια όμάδα 
νοσταλγών θά πάρουμε τά πόδια μας για 
νά όδεύσουμε στις δχθες του απ’ τις πη
γές μέχρι καί τις έκβολές του;) νά σωθή, 
λοιπόν, απ’ τό σκ... τής πόλης τών Γιαν
νίνων... Γω βέπετε πώς άδιάντροπα, ίσιος, 
λέω τή «σκάφη - σκάφη» καί τό «σκατό - 
σκατό». Δέ συμφωνώ, δηλαδή πού στό σχε
τικό σας άρθρο, έκ λόγων εύπρεπείας τήν 
δύσοσμη έκφραση τού Καμπρόν τήν αντι
καθιστάτε μέ!... "Οπως προσφυέστατα, 
μούπε κι ό Μαμμόπουλος τό «Δελτίο» σας, 
πούχει -πλέον αξιώσεις περιοδικού, κάνει, 
κυρίως, λαογραφία κι* όχι (όραιογραφία.

νΕττσι, λοιπόν, άνησυχώντας σαν νάμου- 
να γνήσιος — άν καί Κρητικός — Γιαν- 
νιώτης, σκέφτομαι καί λέω: «Τί θά γίνη 
μέ τις ακαθαρσίες αυτής τής τόσο αγαπη
μένης (φεύ, για μένα, πού τά Γιάννινα 
θά τάθελα έτσι όπως τάχα γνωρίσει) πό
λης; Τί θά γίνει; Ό  Καλαμάς ήτανε μια 

'κάποια λύση. ’Αφού * μάλιστα θά κάνουν 
σύγχρονες έγκαταστάσεις βιολογικού κα
θαρισμού δέ θά πρέπει ν’ άνησυχούμε. Για

τί άπό προσωπική έμπειρία ξέρω πώς» 
πράγματι, μετά τόν καθαρισμό αύτό τά 
κάθε είδους «λύματα» είναι τόσο καθαρά 
πού νά είναι άκόμη καί πόσιμα. "Ομως, 
διερωτώμαι κι* έτσι, τελικά, συντάσσομαι 
μέ τις ανησυχίες σας: "Αν κάποτε, λόγο> 
δυσμενών συνθηκών, άπεργιών φερ’ εί- 
πεΐν, διακοπής παρατεταμένης ήλεκτρικού 
ρεύματος, σεοσμού, αναταραχής, πολέμου 
— θέ μου φύλαγε — ή γιά όποιοοήποτε 
άλλο λόγο σταματήση 6 βιολογικός καθα
ρισμός τότε τί γίνεται; Τότε ό Καλαμάς 
θάναι μιά ρομαντική, σαν τόν Κηφισσό, 
ανάμνηση και... «Ζητώ τό σκ...!»

Αυτά γιά τόν Κκλαμά. Μά καί τό άρ
θρο τού Εισαγγελέα Χριστ. Αάζαρη εί
χε πολύ ένδιαφέραν. Δέν ξέρω οέ άν στή 

-συνέχειά του άναφερθεί καί στήν κατά τό 
πόλεμο τού- 40 υπηρεσία του ώς Βασιλι
κού, τότε, ’Επιτρόπου τού Στρατοδικείου 
Ίωκννίνων, υπό τήν Προεδρία τού μακα
ρίτη πλέον πατέρα μου Παύλου Μουντά- 
κη, πού μέ μπόλιασε— παληός μαχητή; τού 
Μπιζανιού έκείνος — |ΐέ τόν έρωτά του 
γιά τήν ’Ήπειρο. Έν πάση δμω; περι- 
πτώσει, γυρίζοντας στήν ’Αθήνα, θά ψά
ξω νά σάς βρω μιά φωτογραφία τού κ- 
Λάζαρη έν στολή, μπροστά στό Στρατοδι
κείο Ίωκννίνων, ή τυχόν δημοσίευση τή; 
όποιας θ’ α π ο τ ελ ε ί έκπληξη γιά τόν ά- 
νκπολούντα τά παληά φιλοηπειρώτη Λευ- 
καδίτη.

Καί πρέπει, όταν ματάρθιο στήν Αθή
να — τωχω ύποσχεθεί καί τ’ αμελώ — νά 
Σάς φέρω άρκετές άπ’ τή φωτογραφική 
μου συλλογή εικόνες τής γιαννιώτικης, κυ
ρίως, ζωής τών ετών 1936—40. Ή τω
ρινή έγγραφη ’υπόσχεση ίσιος μ’ Ακονίσει 
τό φιλότιμο.

Σάς άσπάζομαι μέ πόνο πολύ 
ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΟΓΝΤΑΚΗΣ
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ΚΑΙ ΠΑΛΙ Ο ΣΕΓΚΟΓΝΗΣ

’Αθήνα·. τή 10—3—1983 

Κύριε Μαμμόΐ:ουλε,
Ό  συνεργάτης σας κ. ΠΑΠΑΓΙΈ- 

ΛΗΣ μου θύμισε τον καθηγητήν «μου των 
μαθηματικών στο Γυμνάσιο και θα ήθε
λα νά προσθέσω ένα δύο στιγμιότυπα άπό 
την προσωπικότητα του αλησμόνητου έ- 
κείνου εκπαιδευτικού. Ό  Σεγκούνης, για
τί γι’ αύτόν πρόκειται, ήταν ώς έκ του 
μαθήματος πού έδίδχσκε, φόβητρον των 
μαθητών, κατά παράόοσιν. Είχεν όμως και 
πρόσθετα προσόντα πού έπέτειναν τό δέος 
του μαθητου. Ή  «μορφή του δεν ήταν καί 
πολύ «αγγελικά πλασμένη», τό οέ βλέμμα 
του σκοτεινόν καί αυστηρόν, σε έπάγωνε. 
Ποτέ δεν θυμάμαι νά ύψωσε τό'; τόνον 
τής φωνής του, πράγμα σύνηθες γιά τούς 
άλλους καθηγητάς. ΤΗταν άρκετόν νά πε
ριφερή τό βλέμμα του ένα γύρω στην τάξι 
γιά νά μάς καθήλωσή στά θρανία* δεν α
κούονταν ούτε κίχ. Ό  Σεγκούνης δταν ή
ταν στά κέφια του, γιά νά καταστήση τό 
μάθημα πλέον έπαγωγόν, — άν ήταν δυ
νατόν γιά τά μαθηματικά—  έδινε προσω
πικήν ύπόστασιν τούς άριθμούς καί «συν- 
διελέγετο» μαζί των: «έλα όώ κύριε 5, 
γιατί δεν διαιρείς άκριβώς τον κ. 11;» 
καί κάτι τέτοια. "Ομως όταν πήγαινε στον 
πίνακα νά «μάς παραόώση «τό παρακάτω 
•μάθημα», έπαιρνε την κιμωλία, μάς έστρε
φε τά νώτα καί έν ριπή δφθαλμού τόν έγέ- 
μιζε με έξισώσεις σιγομουρμουρίζοντας, 
χωρίς νά ένδιαφέρεται άν τόν παρακολου
θούμε' καί θά καταλάβετε άμέσως γιατί. 
Σ’ αυτό τό σημείο τόν εύρισκε ό ήχος τού 
«κώδωνος» τόν όποιον έχειρίζετο ό άρει- 
μάνειος Χρησ;ος, ό έπιστάτης. Μέ τό

πρώτο χτύπημα, ό γραφικός εκείνος κα
θηγητής πετουσε μέ όρμή τήν κιμωλία, 
προς τόν πίνακα, oay νά τόν πετροβολού
σε —λές καί έφταιγε ό πίνακας πού είχε, 
μιά ολόκληρη ώρα νά καπνίση—  καί έ- 
τρέπετο δρομαίος πρός την έξοδον, ένφ. 
τό τσιγάρο βρισκόταν κιόλας στά χείλη· 
του! 7Ηταν μανιώδης καπνιστής.

Καί κάτι άλλο:
Σχετικά μέ τό περί Δαβάκη— Πίνδου· 

καί Κατσιμήτρου — Καλπάκι παράδει
γμά σας περί έςάρσεων καί ύποβαθμίσεων 
ιστορικών γεγονότων, σάς έσωκλείω άντί- 
γραφον έποστολής μου, δημοσιευθείσης εις, 
τήν εφημερίδα ΕΣΤΙΑΝ τής 27-10-79.

Μετά τιμής
ΧΡΙΣΤ. Κ. ΠΡΑΜΑΝΤΙΩΤΗΣ 

Ίοφώντος 1 —  Ενταύθα

’Ιωάννινα 3.3.198& 

Αγαπητέ «μου κ. Ά λεξ. Μαμμόπουλε,

Εύχομαι νά είσθε πάντα καλά. Μέ τα
χυδρομική έπιταγή σάς στέλνω τήν πρώ- 
την δόσιν, τής έτησίας ένισχύσεώς «μου- 
•μου γιά τό πολύτιμο έργο τής «Ηπειρω
τικής Εταιρείας», μέ δρχ. 3.000.

Είναι ένα μικρό λιθάρι γιά νά γίνει,, 
«μαζύ «μέ τόσα άλλα, τό οικονομικό οικοδό
μημα τής 'Εταιρείας καί μέ αυτό τό πολι
τιστικό, ιστορικό καί κοινωνικό οικοδόμη
μά της.

Μέ πολλή άγάπη 
καί έκτόμηση 

ΚΩΣΤΑΣ ΤΕΚΤΩΝ 
Χαόνων 11 —  Ιωάννινα
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ΟΙ ΒΟΓΓΟΙ ΤΟΤ ΚλλΚΜΧ
Λευκο>σία 7.3.83

Αγαπητέ μου κ. Μαμμόπουλε,
Άπδ τήν Κύπρο σάς χαιρετώ καί σάς 

ευχαριστώ για τήν αποστολή τού Δελτίου, 

σέ δύο τεύχη. Τδ χάρηκα.

Τδ ποίημα του Στρατηγοπ ούλου «Σιον 
Κηφισσδ» τού 1920, εύρημα πραγματικό, 
για τδ θέμα.

'Όμως τδ πιδ ωραίο κείμενο — ποίημα 

λυρικδ — είναι έκείνο, των σελίδων 6, 7, 
8. Συγχαρητήρια Συγκεντρώσατε κάθε 

διαμάντι για τδν «πολύκρουνο Καλαμά»·

Γενικά τδ τεύχος είναι θαυμάσιο, μέ 

τήν εικόνα στο εξώφυλλο. Τήν πλούσια 
εκλεκτή ύλη. Τδ θαύμασαν κΓ οί δικοί μου 

έδώ, οπούς οποίους έδο)σα τδ ένα τεύχος.

Μ* αγάπη 
ΧΡΓΣ. ΖΙΤΣΑΙA

Τδ «ΜΕΓΑΛΗ» τδ παραδέχομαι, αλλά 
μόνον γιά τά χρόνια!..

% Σιά Γραψιία της “ H n i ip o n -  
κής Εταιρίίας,,  διατίθενται ;; 
προηγούμενα τεύχη τού AiJl· 
τίου άπό τόν αριθμό 30 καί ;! 
επόμενα

-ΤΙΜ Η ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΡΧ 50
-  Διατίθενται επίσης άντ ίτυπα 

διαλέξεων, που δέν έχουν ί- 
ξαντληθεϊ.

Σώστε μ’ αδέρφια σώστε ρ ε ϋ
ΣΗΜ. ΣΓΝΤ.:

Ό  κίνδυνος πού διατρέχει δ Καλαμάς 
αγγίζει τήν ευαισθησία τού ’Ηπειρωτικού 
Λαού καί κινεί τήν ποιητική έμπνευση.

Μέ απλούς στίχους δ άναγνώστης μας 
κ. Ν. Δελλάρης έκφράζει τις οίμοχγές τού 
προσωποποιημένου Καλαμά στδ παρακά- 
το) ποίημά του.

Ό  Καλαμάς μας χάνεται 
ό Καλαμάς μας σβήνει 
Νά έπιζήση μάχεται 
μεγάλη μάχη δίνει.

Ο: πλάτανοί του τρίζουνε 
κοί σύγκορμα στενάζουν, 
χάνουν τήν πρασινάδα τους 
καί σώστε μας, φιονάζουν...

01 λυγαριές του καί οί ιτιές 
στάζουν τά δάκρυά τους 
χλομιάζουνε τά φύλλα τους 
χάνουν τήν ομορφιά τους.

Παντού, παντού ή Ιρημιά 
πλανιέται ή χλομάδα, 
εξαφανίζεται ή δροσιά 
ή χαρά κΓ ή πρασινάδα.

Ό  Καλαμά; μας χάνεται 
ό Καλαμά; μας σβήνει,
Νά έπιζήση μάχεται 
μεγάλη μάχη δίνει.

Τδ δηλητήριο, ή μόλυνση 
τά σπλάχνα του σπαράζει, 
καί σώστε με άδέλφια μου 
μέ σπαραγμό φωνάζει...

Ν. ΔΕΛΑΑΡΙΙΣ
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ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΙΕΣΤΗΡΙΟΥ

Άπόοτοΰος Βερτόδουήος
Ό  τρομακτικώτερος, άλλα κι ό 

καλύτερος θάνοαος, ό θάνατος χω
ρίς προειδοποίηση, αραίωσε τις 
γραμμές των Μογητών - Μ δεολό
γων της «Ηπειρωτικής Εταιρείας».

Πρώτα μάς έφυγε ό Καθηγητής 
του Ποινεπιστημίου των ’Αθηνών, ό 
Βοίγγέλης Σκουβαράς μέσα σ’ ένα 
μήνα από τον προγραμματισμό τής 
διαλέξεως, πού έπρόκειτο νά μάς 
κάμει, ώς την ημέρα, πού θ’ ανέ
βαινε στο βήμα τής ’Αρχαιολογι
κής Εταιρείας καί άντ’ αυτού κα
τέβαινε στον τάφο, θύμα μιάς καλ- 
πάζουσας θρομβώσεως.

Καί τώρα ό ’Απόστολος Βερτό- 
δουλος έπαιξε το παιχνίδι μέ τό 
θάνατο καί τό έχασε, δπως αιώνια 
τό χάνουν οί θνητοί.

Σέ εκδρομή, στο Λίθινο, τριάντα 
πέντε χιλιόμετρα έξω άπό τά Γιάν- 
νινα, τήν ώρα πού μέ τήν φωτογρα
φική μηχανή στο χέρι έκανε κ λ ί κ... 

f στήν προσπάθεια νά φωτογραφίσει 
! ένα καμπαναριό, ένα άλλο κλικ. . .  
* τής καρδιάς του άνοιγε τό σκοτεινό 
) θάλαμο σ’ αυτή τή φωτισμένη προ- 
) σωπικότητα, πού μάς γέμισε Φώς 
\ καί ’Ομορφιά άπό τήν ’Ήπειρό μας, 
\ καί τον ξάπλωνε ήρεμον στήν άγ- 
ί καλιά τών συνεκδρομέων, πού τον 
if περιτριγύριζαν.
\ Αύτου του είδους ό θάνατος, χω- 
|  ρίς ψυχολογική προετοιμασία είναι

ό τρομακτικός για μάς τούς «ζών- 
τες καί περιλιπόμενους» κι ό κα
λύτερος γιά τούς άγαπημένους πού 
μάς άφήνουν καί φεύγουν.

Παρασκευή 4ης Μαρτίου. Νυχτε
ρινοί κωδωνισμοί τών τηλεφώνων 
μας. Μετά τήν τύρβη τής ήμέρας συ
νηθίζαμε νά μιλούμε πότε - πότε* 
πάντα γιά τά φωτογραφικά. ’Εκεί
νο τό βράδυ μέ πήρε νά μου διορ
θώσει μιά άνακρίβεια, πού είχε κα- 
ταχωρισθεΐ στο Δελτίο για τό Μέ
γαρο τής Ζωσιμαίας Βιβλιοθήκης 
στά Γιάννινα, πού έφέρετο σάν σχέ
διο τού ’Αριστοτέλη Ζάχου, ενώ ή
ταν σχέδιο του Ζουμπουλίδη.

-—Καλή νύχτα, ’Απόστολε!
—Καλή νύχτα, ’Αλέξανδρε!
^Ηταν οί χαιρετισμοί του τέλους. 

Τήν Κυριακή στο Λίθινο κι όχι στά 
υψη του Σμόλικα, του Γράμμου ή 
του Περιστεριού τον έπρόφτασε ό 
κιοτής, ό Καβαλάρης μέ τό μαύρο 
άλογο καί πήγαν άντάμα στήν αιώ
νια Νύχτα. ,

‘Ό μως οί Δημιουργοί δέν πεθαί
νουν. Μένει τό δημιούργημά τους 
για  νά μάς τούς θυμίζει. Καί ό ’Α
πόστολος Βερτόδουλος ήταν Δημι
ουργός, πού στο συγκεκριμένο έρ
γο τής άπεικόνισης Τοπίων καί Μνη 
μείων σέ άπροσπέλαστούς για τούς 
πολλούς ’Ηπειρώτικους χώρους δέν 
ξέρω νά έχει έφάφιλλόν του.

ΑΛΕΞ. X. ΜΑΜΜΟΠΟΥΛΟΣ
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Διδάσκοντες κα'ι Διδασκόμενοι. A Β κα'ι Γ ' τάζεις Γυμνασίου Βοσχίνας ( Π co- 
γωνιανής). 273.1927. Διακρίνονται:^ ‘Ο γυμνασιάρχης ’Αντωνίου και οί Καθηγη- 
γητές: Ζερβάκος (ιερωμένος), Πολίτης, Μίσιογλου, Βολονάσης.

(Ά ρ χεΐο  Μενελ. Καρπούζη)

20 ’Απριλίου 1935. Ί α  Μέλη τής Δημοκρατικής Ά μύνης ’Ά ρ τη ς φυλακισμένα στον
περίβολο του Νοσοκομείου Ίωαννίνων.

(’Αρχείο Κλαυδ. Μπανταλούκα)



Εσωτερική Ζωή καί Κίνηση
Οί χρηματικές εισφορές προς  τήν 

-‘ Ηπειρωτική Εταιρεία,, εκπίπτουν 
στις  Δηλώσεις Φόρου Εισόδημα' 
τος.

9Από μήνα σέ μήνα συνεχίζεται κάτι, 
πού δέν Ιχει εύκολα προηγούμενο. Είναι 
τδ δημοψήφισμα τής άγάπης τής «Ηπει
ρωτικής Εταιρείας», πρδς τούς φίλους 
της, τά Μέλη της καί τούς Ύποστηρικτάς 
της καί αύτών, πού άνταποκρινόμενοι, τη 
στηρίζουν μέ τίς πάσης φύσεως αύτοπρο- 
αίρετες εισφορές τους. Και τονίζομε πώς 
κάθε συνδρομή για τδ Δελτίο και τούς γε- 
νικώτερους σκοπούς τής Εταιρείας είναι 
αυτοπροαίρετη. Καί κρίκοι αυτής τής 
άλυσίδας τής άγάπης σ’ αυτούς τούς ά- 
πάνθρωπους καιρούς, πού ζούμε είναι αύ-
τδ τδ μήνα, οί: Δρχ.
βΙΙ κυρία Ελευθερία Άνδρουλιδά-

κη για τδ Δελτίο 1000
Ό  Πρεσβευτής κ. Κων. Χειμαρ-

ριδς όμοίως 500
*Η κυρία Έρμιόνη Μπάη, ομοίως 1000 
Ό  Επίτιμος Γυμνασιάρχης, Γεν. 

Γραμματέας τής Εταιρείας υ
πέρ των γενικωτέρων αυτής
σκοπών 44.000

Ή  κυρία Κασσιανή ΙΙολυχρονο-
πούλου, όμοίιος 1000

Ό  στρατηγός κ. Γεώργ. Τέλης, 
τακτικός χορηγός πλέον τής συν
δρομής του ώς Μέλους για τδ 
Δελτίο 1400

Ή  γλύπτρια Κα Ειρήνη ΙΙραμαν- 
τιώτη - Χαριάτη εις μνήμην τού 
πατέρα της Δημοσθένη Πραμαν-

τιώτη υπέρ των γενικωτέρων 
σκοπών 3000

Ό  κ. Λάμπρος Χρήσιμος γιά τδ
Δελτίο^ 500

Ό  κ. Κων. Κυρζίδης άπδ τήν Πτο- 
λεμαίδα γιά τδ Δελτίο 500

Ό  ιστορικός Ερευνητής κ. Κώστας 
Φωτόπουλος υπέρ τών γενικιοτέ- 
ρων σκοπών 1000

Ό  άλησμόνητος, δ πολύκλαυστος 
Συνεργάτης μας Απόστολος Βερ- 
τόδουλος γιά τδ Δελτίο καί τήν
Εταιρεία, πού τόσο άγάπησε 500 

Ό  "Αντιπρόεδρος τής Εταιρείας κ. 
Κώστας Έξαρχος εις μνήμην τού 
Ζιτσαίου Μαθηματικού Γεωρ
γίου Μπέγκα 2000

Ό  κ. Ίο>άν. Κασσιδς γιά το Δελ
τίο 500

Ό  κ. Νικόλ. Κατσένης, όμοίως 500 
Ό  κ. Ευριπίδης Γιαννακδς άπδ τδ

Τσεπέλοβο, όμοίως 500
Ό  Έφέτης κ. Γεο>ργ. Παπαζώης,

όμοίως 1000
Ό  κ. Δημ. II αναγόπουλος, όμοίως 500 
Ό  Λυκειάρχης κ. Άνδρ. Χριστά- 

νης, όμοίως 500
Ή  κυρία Κορνηλία Σιούρτη, όμοίως 500 
Ο κ. Γ. Πέτσης, όμοίως 500

Ό  κ. "I. Καρατζάς, όμοίως 500
Ό  κ. Κώστας Ζαμπόπουλος, όμοίως 500 
Ό  Συμβολαιογράφος κ. Φάνης Δό- 

νος υπέρ τών γενικωτέρων σκο
πών 2000

Ό  κ. Κο>στα; Ρούκας, όμοίως 1000 
Η κυρία Νίκη Μπούντα γιά τδ 

Δελτίο 1000
Ή  κυρία Βούλα Ρώσση, όμοίως 500
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Ό  κ. Σταύρος Π απαμώκος, ομοίως 500
Ή  κυρία Κική Καλαμίτση ή 

Δίς Κατερίνα Καλαμίτση Ααο- 
γράφος άπό 1000 ορχ. ή κάθε 
μία για το Δελτίο 2000

<0 υποστράτηγος του Υγειονομι
κού Λάκων κ .Δημ. Πιερρουτσά- 
κος για τους γενικωτέρους σκο
πούς της Εταιρείας 1000

Ό  κ. Κων. Παπαγγέλης για το
Δελτίο 500

"Ο κ. Νικόλ. Δελλάρης, όμοίιος 500
Ό  ελλόγιμος ιερέας κ. Γ. Έξαρ- 

χος πέραν τής συνδρομής του ώς 
Εταίρου για το Δελτίο 200

Η κυρία Αγγελική Φωλλίδη επί 
μονίμου βάσεως στήριγμα τής 
'Εταιρείας, όπως πλειστοί άλλοι 
«φιλογενείς» καί «φιλόμουσοι» 
Ήπειρώτες εις μνήμη'; του Αδελ
φού της Άναστ. Πράσσου γιά
τούς γενικωτέρους σκοπούς 4000
καί γιά το Δελτίο 500

Ή  κυρία Λέλα Δασκαλοπούλου γιά
το Δελτίο 1000

"0 κ. Νίκος Γκάνιος γιά το Δελτίο 500
"Ο δικηγόρος κ. Στέφ. Μπότσιος

άπο τά Γιάννινα 500
Ο κ. Γεώργ. Τσάντης γιά το Δελ

τίο 500
*0 Καθηγητής κ. Πανταζής Νου- 

λης εις μνήμην τής άλησμόνητης 
μητέρας του Άνθίππης Κ. Νού- 
λη 3000
κυρία ’Αγγελική Τσιγγέλη τα

κτική χορηγός γιά τούς γενικω- 
τέρους σκοπούς 3000

*Η κυρία Λουκία Χριστοδ. Καλλί- 
λίόη, όμοίως γιά τούς γενικωτέ- 
ρους σκοπούς εις μνήμην του ά- 
λησμονήτου Χριστοδούλου Καλ-

λίδη διοικητικού στελέχους τής 
Εταιρείας 3000

Ή  κυρία Μαίρη Σ. Δερδεμέζη, το 
γένος Καλλίδη εις μνήμην του 
πατέρα της Χριστοδούλου Καλ
λίδη 1000

Ο κ. Σόλων Δερδεμέζης γιά τό 
Δελτίο 500

Ό  Αντιστράτηγος έ.ά. κ. Σωτή
ριος Άναγνωστόπουλος είς μνή
μην των Γονέων του καί Αδελ
φού του Δημητρίου καί τής ’Α
ναστασίας καί Ευανθίας Κασι- 
ούμη 15.000

Ό  αότός Άντιστρατηγός κ. Σωτή
ριος Άναγ;ωστόπουλος είς μνή
μην τής άλησμόνητης συζύγου 
του Σαπφοϋς καί ώς α ' δόσιν 25.000

Ό  Σαμαρινιώτης δικηγόρος κ. 
Στέργιος Κωνστα'/τίνου γιά τό 
Δελτίο 1000

Ό  κ. Κων. Κατσίκης άντισυντα
γματάρχης έν πολεμ. διαθεσιμό- 
τητι τό έναντι ποσό 20.000
(συνολικά 40.000) γιά να πρα
γματοποιηθεί ή έκδοση τής ομι
λίας του Καθηγητοϋ κ. ’Εμμ. 
Προντοψάλτη «Σούλι - Σουλιώται».

Ή  κυρία Βασιλική Στυλιανού είς
μνήμην του πατέρα της 1000

Ό  δικηγόρος κ. Βασ. Βλεσσίδης 
γιά τούς γενικωτέρους σκοπούς 
τής Εταιρείας 1000

Ό  άνώτερος άξιωματικός ’Αερο
πορίας έ.ά. κ. Γεώργ. Σαχίνης 
υπέρ των γενικο>τέρο)ν σκοπών 
τής Εταιρείας 1000

Ό  άξιωματικός έ.ά. κ. Άχιλλεύς
Μπουκουβάλας γιά τό Δελτίο 500

Ό  Είσαγγελεύς Έφετών κ. Χρι- 
στόφ. Λάζαρης γιά τό Δελτίο 500
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Ό  έκπαιβευτικός κ. Μάνθ. Παπα- 
• ρούσης, όμοίως 500
Ό  κ. Κώστας Σπαυρίοης, ομοίως 500
Ό  Εμπορος κ. Λέων Γ. Μαρνέλης 

Από τά Γιάννινα, όμοίως 1000
Ό  πολιτικός συνταξιούχος κ. Δημ.

Νίκας, όμοίως 500
Ό  δικηγόρος κ. Μτχ. Άράπης γιά 

την Απρόσκοπτη έκδοση τού 
Δελτίου 2000

Ό  κ. Σταύρος Γέπης υπέρ γένι-
κωτέρων σκοπών 1000

Ό  δικηγόρος κ. Άθαν. Λιουμας 
ί πέραν της συνδρομής του ώς Ε 

ταίρου για το Δελτίο 1200
Ό  Ιατρός κ. Παναγ. Κάπαρος για 

την Απρόσκοπτη έκδοση του 
Δελτίου 2000

Ό  κ. Γεώργ. ’Αθανασίου, ταχ. υ
πάλληλος Από Κεραμίτσα θε- 

» 'σπρωτίας, όμοίως 500
Ή  ΙΙοιήτρια κυρία Μαρία Άρκα-

δίου, όμοίως 1000
Ή  κυρία Π έπη Βλαχάκη, τό γέ

νος ’Αοαμίδη, όμοίως 1000
Ό  Σύμβουλος κ. Λάμπρος Παπα- 

παγεωργίου ύρτσστρΑτηγος έ.Α. 
εις μνήμην του Αδελφού του 
του Βασιλείου Παπαγεωργίου 1100 

Ό  Αξιωματικός ίΛ . κ. Χαρ. Νού- 
σιας υπέρ των γενικωτέρο>ν σκο
πών 1000

Ό  Επιθεωρητής κ. ’Ιωάν. Χρι-
στοδουλόπουλος γιά τό Δελτίο 1000

Ό  Δάσκαλος κ. Κων. Τσολάκης ά- 
πό τήν Κόνιτσα γιά τό Δελτίο 500

Ό  έμπορος κ. Λάζαρος Άθα/νασιά- 
οη; από τά Γιάννινα υπέρ των 

4 γενικωτέρων σκοπών 2000
*0 κ. Άριστ. Δημητριάδης, Ανα- 
. πληρωτής Γε'Λ Γραμμ. τής Ε 

ταιρείας, ύπέρ των γενικωτέ- 
ρων σκοπών τής Εταιρείας 1200 

Ή  κυρία Νίκη Μπούντα τακτική 
τής Εταιρείας χορηγός είς μνή
μην τής Μητέρας της ’Αμαλίας 3000 

Ό  κ. Γεώργ. Παπάς γιά τό Δελ
τίο 500

Ό  κ. Χρ. Δαρίτσης, όμοίως 500
Ό  κ. ’Απόστολος Φρίγκας Από τά 

Γιάννινα γιά τούς γενικωτέρους 
σκοπούς 1000

Ό  Γυμνασιάρχης κ. Μιχ. Τζιόβας 
γιά τό Δελτίο 500

Τ) κ. Μίμης ΙΙαπαδόπουλος τα
κτικός χορηγός τής Εταιρείας 
γιά τούς σκοπούς της 1500

Ό  γεωπόνος κ. Βασ. Χαβέλας γιά 
τό Δελτίο 500

Ό  Γυμνασιάρχης κ. Χαρ. Χαβέ- 
λας, όμοίως 500
καί γιά τούς γενικωτέρους σκο
πούς 1200

Ό  κ. Δημοσθ. Χαβέλας γιά τό 
Δελτίο 500

Ό  συγγραφέας κ. Κ. Λαζαρίδης,
όμοίως 1000

Ή  κυρία Νέλλη Λιάμπεη γιά τούς 
γενικωτέρους σκοπούς είς μνή
μην τού έκ των Ιδρυτών τής Ε 
ταιρείας πατέρα της Ίωάννου
Λιάμπεη 4000
καί γιά τό Δελτίο 500

Ό  άρχιτέκτων κ. Σπ. Φιλίππου 
γιά τό Δελτίο 1000

Ό  κ. Κωνσταντίνος Πάκος γιά
τούς γενικωτέρους σκοπούς 1000

Ό  κ. Κων. Χαλδουπη; γιά τό Δελ
τίο 1200

Ό  κ. Ίωάν. Ταρνάρης, όμοίως 500
Ό  κ. καί ή κυρία Κων. Τσοφοπού- 

λου εις μνήμην τού Γονέων ?ων 2000



Κατάθεση θεμέλιου λίθου για  την άνέγερ ση του μεγάρου ’Εθνικής Τραπέζης Μω* 
αννίνων (1932—33), όπου σήμερα ή Ζωσιμαία Βιβλιοθήκη καί τό Δημαρχείο . 
Διακρίνονται: Ό  Ίωαννίνων Σπυρίδων, ό Διοικητής τής Εθνικής Ί .  Δροσόπου- 
λος, ό Γεν. Διοικητής Ηπείρου, ό Διοικητής τής VIII  'Μεραρχίας, ό . Δήμαρχος 
Βλαχλείδης. (’Αρχείο Μενελ. Καρπούηζ)

Τό τριγωνομετρικό κορυφής (ύψόμ. 2607) Σμόλικα, του 2ου μετά τον "Ολυμπο 
Ελλάδας, χτυπημένο στη βάση του άπό κεραυνό. Στο 6άθος άριστ^ε- 

ρα ή δεύτερη κορυφή του Μόσια (ύψόμ. 2610). (Ά ρχεΐο Ά π. Βερτοδούλου)



ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ «ΗΠ. 
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ» ΜΑΣ ΕΣΤΕΙΛΑΝ ΤΑ 

ΕΞΗΣ ΒΙΒΛΙΑ:

1) Άνδρέου Ήλ. Μιχαλοπούλου: ’Αστέ
ρες ’Ανέσπεροι — Ψυχογράφημα No 76 
Τόμος Β '. ’Αθήνα 1983.

2) Κων. I. Φωτοπούλου : «Πανάρετος» 
’Επιτομή τής «Έρωφίλης» του Γεωρ
γίου Χορτάτζη δπιος σώζονται στα 
Γιάννινα τό 1887. Άνάτυπον άπό «Ήπ. 
‘Εστία», ’Ιωάννινα 1977.

3) Του Ίδιου: Τα Ίσνάφια των παπ’τίσή- 
■δων καί κουντουρτζήοο)ν τα παλιά χρό
νια στα Γιάννινα. ’Ανάτυπο άπό τόν Α' 
τόμο του «Ήπ. Ημερολογίου», Ιωάννι
να 1979.

4) Του Ίδιου : Τό κάλεσμα (τών Νε
κρών). Προγαμιαίο έθιμο τής Καρί- 
τσας. ’Ανάτυπο άπό «Ήπ. Εστία», Ι 
ωάννινα 1980.

5) Του Ίδιου: Οί πετροπόλεμοι στό και
ρό τής Τουρκοκρατίας στα Γιάννινα. Ά- 
νάτυπον «Ήπ. Εστία». Γιάννινα 1972.

‘6) Του Ίδιου: Πορεία πρό; τόν "Αθω. 
’Απόσπασμα άπό τό όδοιπορικό ένός 
προσκυνητή τοϋ 'Αγίου *0ρους. ’Ανά
τυπο λευκώματος «θέρος 80». «Ήπειρ. 
Στέγη Γραμμάτιον καί Τεχνών», Γιάν
νινα 1980.

7) ΤοΟ Ίδιου: Χρονικό του Μεγάλου Ση
κωμού του Γένους. (Λυό παληά έμμε
τρα Χειρόγραφα). ’Ανάτυπο «Ήπ. Χρο
νικών» περίοδος Β ', έτος πρώτο (ΙΖ) 
Γιάννινα 1973.

8) Βασίλη ΙΙερσείδη : Τό Εθνικό μας 
τραγούδι. (Μελέτη Εθνικής Αύτογνω- 
σίας). Τόμος Α ', ’Αθήνα 1983.0
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ΒΙΒΛΙΑ ΕΞ ΑΓΟΡΑΣ

1) ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ: 4000 χρόνια Ελληνι
κής Ιστορίας καί Πολιτισμού. Γενική 
έποπτεία. Μ. Β. Σακελλαρίου. *Ομότι- 
τιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου. Ε κ 
δοτική ’Αθηνών Α.Ε., Αθήνα 1982.

2) "Εκφρασις τής ’Ορθοδόξου Εικονογρα
φίας συγγραφείσα υπό Φωτίου Κόντο- 
γλου Αγιογράφου. Τόμος πρώτος. Τε
χνολογικόν καί Είκονογραφικόν. Β ' έκ- 
δοσις. Έικδ. Οίκος «Άστήρ». Άθήναι,
1979.

3) Έκφρασις τής ’Ορθοδόξου Εικονογρα
φίας συγγραφείσα υπό Φωτίου Κόντο- 
γλου, Αγιογράφου. Τόμος δεύτερος. Πί
νακες. Β ' έκδοσις. Αναθεωρημένη τή 
έπιμελείφ Πέτρου Βαμπούλη. Έκδ. Οί
κος «Άστήρ» Άθήναι 1979.

4) Φίλιππος Βασιλεύς Μακεδόνων. Συν
τονισμός καί έποπτεία έκδόσεως: Λουίζα 
θ . Λουκοπούλου - Μιλτιάδης Β. Χα- 
τζόπουλος. Εκδοτική Αθηνών Α.Ε., 
Αθήνα 1980.

5) Λάμπρου X. Κασελούρη. Ιστορικά καί 
λαογραφικά τής νΑρτας. Β' έκδοση συμ 
πληρωμένη. Αθήνα 1980.

6) Σπύρου Αλεξίου: Ή  έκκλησία στήν 
έποχή \υχς. Έκδόοεις «Καθημερινής*
1980.

7) Η.Σ. ΔΕΛΤΑ: Πρώτες Ενθυμήσεις: 
Επιμέλεια Π. Α. Ζάννας. ’Αθήνα 1980

Π. ΟΙΚ.



ΙΔΡΥΜΑ ΣΠΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΩΦΑΛΑΛΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
ΣΗΜ. ΣΓΝΤΑΕΕΩΣ:

Ένα καλό ξεκίνημα έχει γίνει γιά ένα 
μεγάλο Κοινωνικό Σκοπό, το ‘Ί δ ρ υ 
μ α  Σ π α σ τ ι κ ώ ν  κ α ι  Κ ω - 
φ α λ ά' λ ω ν Π α ι δ ι ώ ν  τ η ς .  Η 
π ε ί ρ ο υ .  Όξύ το κοινωνικό πρόβλη
μα τών άτυχων Παιδιών καί τών ατυχέ
στερων Γονέων, πού παρά την κατάσταση 
τους, δεν στέργουν νά τ’ άπομακρύνουν 
άπό κοντά τους για Ιδρύματα αυτού του 
είδους σέ άλλα σημεία της χώρας. Άλλα
στα πλάσματα αύτά δεν είναι άρκετή ή
αγάπη τών Γονιών τους. Μια λύση ήταν
νά γίνει κάποιο "Ιδρυμα κοντά στίς πα
τρογονικές Εστίες τους. Έτσι θά γινόταν 
δυνατό και ή άγάπη τών Γονιών νά φτά
σει και ή Κοινωνική Περίθαλψη νά τ* 
αγκαλιάσει. Σ’ αυτό το σχήμα μετουσιώ-

θηκαν οί προθέσεις του Γατρού Γεωργίου 
Γύρα νά διαθέσει ένα γήπεδο 5 στρεμμά
των στη Ζίτσα καί τό ποσό ενός εκατομ
μυρίου Δραχμών με φορέα τού έργου την* 
Αδελφότητα «Μάννα τού Πωγωνίου».

Έ  «Ηπειρωτική Εταιρεία» είθε με 
Ενθουσιασμό την Ιδέα καί πρόθυμα παρέ
χει τις στήλες του Δελτίου της γιά τόν 
κοινωφελή σκοπό. Χρέος τών Ήπειρωτών 
είναι νά γίνει πραγμαιτκότητα ή καλή Ι 
δέα. Έχομε αρκετές Δυναστείες Ηπειρω
τικού πλούτου τόσο στήν Αθήνα, δσο καί 
στην "Ήπειρο.

Είναι χρέος όλων μας ένα ασήμαντο 
μέρος αυτού τού συγκομισμένου πλούτου 
νά κοινωνικοποιηθεί στήν υπηρεσία τής 
δυστυχίας τών συνανθρώπων μας. Ά ν  εί
χαμε μείς κάποιο ανάπηρο παιδί; Ά ν  οί

(ΣΓΝΕΧΕΙΑ άπό τη σελίδα 159)

καφενείο κ ο ν τ σ ί ν α. Είναι νά βγουν 
στά 16.

Ά ν  ο Τούρκος έκαμε δέκα πέντε έκέρ- 
οισε καί διατάζει την πληρωμή.
• —Μά Εχομε πεί 16 τού παρατηρεί β 
Ρωμιός συμπαίκτης του.

—"Εχω 15 κι’ ένα, πού είμαι Τούρκος
16. Πλήρωσε! άπαντάει ό Τούρκος.

Ή Εξέλιξη τής προίκας
«

Ο Καστρινός (Άργυροκαστρίτης) Φά
νε Λητός, άπόγονός του Λητός είχε στήν

οδό Σταδίου Φαρμακείο στά προπολεμικά 
χρόνια, έδο>κε τήν κόρη του στον Κουρε
μένο άπό τό Μπουλιαράτι τής Δροπόλεως 
(πρόγονο τού αρχιτέκτονα καί Άκαοη- 
μαίκού Βασ. Κουρεμένου καί ευεργέτη τής 
Ακαδημίας, καί τήν άλλη στό παιδί τού 
Πέτρου Παπαδόπουλου άπό τήν Κοσιοβί- 
τσα, σαράφη στο Αργυρόκαστρο. Έδωκε 
στήν κάθε μιά 500 λίρες.

Σηκωθήκαν οί Καστρινοί γερόντοι στό 
ποδάρι:

—νΗ τό χαλάς ή σού κάνομε άνάθεμα! 
Έσύ έχεις οί άλλοι έχουν;

Τά χάλασε καί κανονίστηκε προίκα κά
τω άπό 90 λίρες. Τ ’ άλλα μέ διαθήκη.

A. X. Μ.
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ποταμοί τής κληρονομικότητας μας φέρουν 
αδριο ένα έγγονάηα;

ΟΕ εισφορές, άπό τόν όβολό τής χήρας, 
άς κατευθυνθοΟν στους άπσδέκτες:

Α ' ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛ
ΛΑΔΟΣ. Κεντρικό Αιόλου 86. Λογαρια
σμός ’Αδελφότητος «Μάννα τοΟ Πολω
νίου» άριθμός 480.304.

Β ' ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ «ΜΑΝΝΑ ΤΟΓ 
ΠΩΓΩΝΙΟΓ» Σπετσών 8, 'Αγία Παρα
σκευή. (Οίκία Προέδρου Ελευθερίας Δό- 
6α).

α.χ.μ.
***

(ΣΓΝΕΧΕΙΑ του προηγουμένου) 
Μπατσίδης Σ. Γεώργιος (ΗΠΑ), εις 

μνήμην τοΟ θείου καί νονοΟ του Άντω- 
νίου Μήτση δρχ. 3.000, Ράπτης *1. Βα
σίλειος (ΗΙΙΑ), είς μνήμην τοϋ θείου του 
^Αντωνίου Μήτση δρχ. 3.000, Χρηστίδης 
X. (θεσ) νίκη) δρχ. 10.000, Λαμπρίδης 
Χρυσόστ. δρχ. 5.000, 'Ιερεύς Κ. ΙΙαπα- 
κώστας - Ζίττα Ηπείρου δρχ. 2.000, Γε
ώργιος Μιλτ. Οίκονομίδης δρχ. 700, Τσι- 
ώτης Βασίλειος δρχ. 500, ΙΙρίτσος Εύάγ. 
δρχ. 1.000, Κοντόπουλος Κωνστ. (2α δό- 
σις) δρχ. 1.000, Καραμπάτσου ’ Αθήνα 
δρχ. 1.000, ’Ανώνυμος Κυρία, εις μνήμην 
των γονέων της δρχ. 20.000, Παπάς Έλ.

; ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑ! οί κύ- j i  
j j  ριοι Άναγνώσται νά μας yvco-
!; στοποιουν τή νέα τους διεύ- !;

θυνση. ||
V !ΐ<2 (

δρχ. 1.000. Μνήμη Γεωργίου. Μιλτ. Οί
κον ομίδου, άντί στεφάνου άπό * κ.κ .:

ΔΡΧ·
—Έλευθ. Οικονόμου , 3.000
—Άλές. Οίκονσμίδην 3.000
—Άθαν. Οίκονομίδην 2.000
—Ιωάννη'; Ρουσαμάνην 500
—Δημητρ. Οίκονομίδην 500
—'Αριάδνη Γιχπαντζή 3.000
—Χρήστο Μανέττα 3.000
—Μηνά Λιακότα 1.000
—Αδελφές Οίκονομίόου 3.000
—Κλεάνθη Κιτσάτη 3.000
—Βχσίλ. Οίκοναμίοη 2.000
—Γρηγ. Κουβάτση 1.000
—Μαρία Κακανά 2.000

Σύνολον 27.000

Μερτσάρη Μερόπη ορχ. 500, Φο/τόπου- 
λος Κ. δρχ. 3.000, Λαμπρίδου ’Αλεξ. δρ.
2.000, Μουδόπουλος Νεοκλής δρχ. 1.000, 
Σλήτα ’Αγγελική (2α δόσις) δρχ. 2.000, 
ΓΙασπαλιάρης Φάνης δρχ. 1.000, Τόκκος 
Βασίλ. δρχ. 5.000, Δημητριάόης Άλέξ. 
(Ζίτσα) δρχ. 2.000, Δελλεγραμμάτικα 

Δάφνη δρχ. 500, Ιϊχνταζής Βασίλ. δρχ.
1.000, ΙΙαπακύριος Β. δρχ. 1.000, Λέ- 
τσιος θρασ. δρχ. 5.000, Ρόδου Ευτυχία 
(είς μνήμην του πατρός της Χαραλ. Κα- 
τσαλίδου, 3η δόσις) δρχ. 10.000, Πρί- 
τσος Κων. Άρίστη - Ζαγορίου δρχ. 700, 
Καλούδη Μαγδαληνή δρχ. 5.000, Αρχι
μανδρίτης Άνορ. Τρεμπέλας - Κόνιτσα 
(2α δόσις) δρχ. 1.000, Λώλη; Νικ. δρχ. 

500, Ραφαηλίδου Λ ούλα δρχ. 1.000, Δέ- 
δες Κων. (2α δόσις) δρχ. 500, Γάτσιος 
Μιχ. (Ζίτσα) (2α δόσις) δρχ. 500, ’Α
θανασίου Ματίνα (2α δόσις) δρχ. 500, 
Καλουδη Νίκη - ’Ιωάννινα δρχ. 5.000, 
Οίκονομάκη Κατίνα δρχ. 3.000.
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