
"ΗΓΤΘΙΡΟΤΤΊΚΗ GT'XipGIX,,
Λ . 6 Χ Τ Ί Ο Ν  Π Ν β γ Μ Χ ' Τ Ί Κ Η Ο  e N H M 6 f ( D C 6 C D C

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΟΜΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΕΤΟΣ ΙΒ ΤΕΥΧΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ Γραφεία- Οδός Μανρομιχάλη 7 Αθήνα 106 79
117 1986 Τηλ 36.21651- 65 99.783

ΑΘΗΝΑ 1986



ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
(ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΚΟΜΙΤΑΤΟ) 

1906

ΠΑΝΑΓ ΔΑΓΚΛΗΣ 
Ύπαρχηγός Γενικού ’Επιτελείου 

Πρόεδρος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΟΥΜΑΪ 
Γεν. Διευθυντής ΣΠΑΠ 

Σ ΣΠΥΡΟΜΙΛΙΟΣ

“ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”
ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΟΜΩΝΥΜΟΥ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

’Αρχηγός Χειμάρρας 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΕΛΑΣ 

’Ανθυπίλαρχος 
ΧΑΡ ΛΙΑΜΠΕΗΣ

ΙΣΤΟΡΙΑ - ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ - ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΙΑ · ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

’Ανθυποπλοίαρχος 
ΧΡ. ΧΡΗΣΤΟΒΑΣΙΛΗΣ

Λόγιος
ΜΙΛΤ. ΠΑΝΤΑΖΗΣ 

'Υφηγητής Πανεπιστημίου 
ΧΡ ΧΡΟΝΗΣ

ΒΡΑΒΕΙΟΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΑ: όδός Μαυρομιχάλη 7 

ΑΘΗΝΑ Κ.Α. 10679 
ΤΗΛ. 36.21.651

Ύπολοχαγός ΟΙκονομικού 
ΠΕΡ ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ 

Δικηγόρος 
ΧΡ ΜΑΛΑΜΟΣ 

Ταγματάρχης Μηχανικού 
ΓΕΩΡΓ ΓΑΓΑΡΗΣ 

Δημοσιογράφος 
ΑΥΓ ΑΒΕΡΩΦ 

Πολιτευτής

'Υπεύθυνος σύμφωνα μέ τό Νόμο: 
ΑΛΕΞ. X. ΜΑΜΜΟΠΟΥΛΟΣ 

'Αγία Παρασκευή ’Αττικής - Τερψιθέας 64 
Κ.Α. 15341 

Τηλ. 6599.783

ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
(ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΙΣ)

1934
’Επίτιμος Πρόεδρος 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΙΚΚΑΛΙΝΟΣ 
'Ομότιμος Καθηγητής 

τού Πανεπιστημίου ’Αθηνών 
’Ακαδημαϊκός

Τυπώνεται καί άποστέλλεται μέ αυτοπροαί
ρετη συνδρομή 500 δραχμών τό χρόνο.

Δ!ΑΤΕΛΕΣΑΝΤΈΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΛΑΧΟΣ 
Ό  άπό Ίακιννίνων ’Αρχιεπίσκοπος 

’Αθηνών κα» πάσης Ελλάδος 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΟΥΜΑΣ 

Γεν Διευθυντή; ΣΓ1ΑΓ1 
ΑΝΤΩΝΙΟΣ Κ ΠΑΛΗΣ 

Στρατηγός
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΓ1ΑΛΑΝΟΣ 

’Ακαδημαϊκός
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΛΛΙΑΦΑΣ 
Καθηγητή; ΓΙανεπιστημίοι· 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΙΚΚΑΛΙΝΟΣ 
’Ακαδημαϊκός 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΒΑΡΕΤΟΣ 
Δικηγόρο; Δημοσιογράφος

Φωτογράφηση - Μοντάζ 
ΑΦΟΙ ΠΙΝΑ 

ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ 45 
ΤΗΛ. 3636180



i

!

I

"ΗΤΤΘΐΡΟΰΊΓΊΚΗ ΘΊ^ΧΐρβΙΧ,,
Λ ,β Χ Τ Γ ΙΟ Ν  Τ Τ Ν Θ γ Μ Χ ^ Γ ίΚ Η Ο  6 Ν Η Μ  epCDCeCDC

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΟΜΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ!

ΕΤΟΣ ΙΒ ' ΤΕΥΧ.
117

ΙΟΥΝΙΟΣ 1986 Γραφ.: Μαυρομΐ7 «λη 7· 106.79 Α θήνα 
Τηλ. 36.21/651 — 63.99.783

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α
Σελ.

“Εκθεση πεπραγμένων τής Ε 
ταιρείας τοΟ “Ετους 1S85 179

Χρήστου Φασόη. Απόψεις στην 
έξ ιστόρηση των πολεμικών 
γεγονότων τής Εποποιίας 
του *40. (Απόκτηση στον 
θρασ. Τσακαλώτο) 182

Μιχ. Σούλη. Ή άλήθεια διά 
τούς άγώνας τής VIII  Με
ραρχίας. ('Απάντηση στον 
Θρασ. Τσακαλώτο) 187

*Αλεξ. X. Μαμμοπούλου. ΛάΧ 
Κ ίτσο Καπουράνης (ίστορι- 
κό διήγημα) 193

Φιλολογικά καί Καλλιτεχνικά 
Πορτραίτα. Γεώργιος Παν- 
ταζίδης 199

Παύλου Κυριαζή. Καπετάν 
Θανάσης Τσεκουράς (νεκρο
λογία) 202

Κώστα Φαψαλιου. Γιάννης Σα- 
ραλής (Μνημόσυνος λόγος) 203

Τής Συντάξεως. Ηπειρωτική
Πνευμοττική Ζωή και Κίνηση 205

Τής Συντάξεως. Εσωτερική 
Ζωή καί Κίνηση 208

Κων. Φωτοπούλου. Τά παλιά 
Γιάννινα (‘Ιστορική καί λα- 
ογραψική μελέτη) 213

ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ :
Γ. Μπρουζιώτης — Γ. Κατσαρός 

Κωλέττη 4, 106 81 
Τηλ. 360.38.20, ΑΘΗΝΑ

ΓΕΝΝΙΕΣΑΙ -ΓΙΓΝΕΣΑΙ
(Στο Δήμο ΙΙιτουλη)

Ό  ρόλος του 
τον είχε διαποτίσει.
^Ηταν χρισμένος άρχηγός.
ΚΓ έτσι όπως ήταν προικισμένος 
έπάξια πάντα λειτουργούσε. 
‘Όμως
τη δύναμη που άπό τη θέση 
αντλούσε στα καθημερινά 
μόνο για τά δικά του σπαταλούσε. 
"Ετσι,
όταν στην ανάγκη 
με σύνεση και μέ άγάπη 
ενεργούσε 
δεν ήξεραν
άν ήτανε άπέραντα καλός 
ή πώς τού ταίριαζε 
προπάντων 
νά είναι άρχηγός.

ΠΟΠΗ ΜΑΡΝΕΑΗ - ΠΙΤΟΓΛΗ
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ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1985
Κατά τη Γεν. Συνέλευση της 14ης ’Απριλίου 1986

Κύριοι Εταίροι,
Σύμφωνα μέ τις διατάξεις του Κα

ταστατικού μας έρχεται τό Συμβού
λιο σήμερα να λογοδοτήσει ενώπιον 
σας για τά «πεπραγμένα» του έ
τους 1985.

Και κατά τό λήξαν έτος οί ελάχι
στοι εμείς έναντι των σημαντικών 
προκατόχων συνεχίσαμε άδιατάρα- 
κτα τό εκπολιτιστικό έργο της Ε 
ταιρείας στους κατά παράδοση το
μείς της δραστηριότητάς της.

Α' ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
Τό πρόγραμμα των διαλέξεων, 

πάντα στη μεγάλη αίθουσα της 
Αρχαιολογικής Εταιρείας άρχισε 
μέ θέμα άπό τον Προεπαναστατικό 
Διαφωτισμό, στον όποιον ή ’Ήπει
ρος έπαιξε κυριαρχικό ρόλο.

Ή πρώτη όμιλία έγινε στις 23 ’Ι
ανουάριου 1985 μέ όμιλητή τον Κα
θηγητή της ‘Ιστορίας της Φιλοσο
φίας στο Ποχνεπιστήμιο των Ίωαν- 
νίνων κ. Β α σ ί λ ε ι ο  Κ ύ ρ κ ο  
καί θέμα: Ό  ν ε ο ε λ λ η ν ι 
κ ό ς  δ ι α φ ω τ ι σ μ ό ς  κ α ί  
ή ά κ μ ή  τ ω ν  Γ ρ α μ μ ά 
τ ω ν  σ τ η ν  ’Ή π ε ι ρ ο .

Ή δεύτερη όμιλία έγινε στις 20 
Φεβρουάριου 1985 μέ ομιλητή τον 
επίσης Καθηγητή του Ποινεπισστη- 
μίου Ίωιχννίνων κ. Γ ε ώ ρ γ ι ο ν  
Κ α λ λ ί σ τ ρ α τ ο ν  καί μέ θέ
μα: Ή κ ο ι ν ω ν ι κ ή  σ υ μ 
β ο λ ή  τ ο υ  Ε ρ γ α σ τ η ρ ί ο υ

Π ε ι ρ α μ α τ ι κ ή ς  Φ υ σ ι ο λ ο 
γ ί α ς  τ ο υ  Π α ν ε π ι σ τ η 
μ ί ο υ  Ί ω α ν ν ί ν ω ν  σ τ ή ν  
Α ν ά π τ υ ξ η  τ ή ς  Η π ε ί 
ρ ο υ .  *■

Ή τρίτη πνευματική έκδήλωση 
έγινε στις 3 ’Απριλίου 1985, μέ θέ
μα τήν ά ν ά λ υ σ η  τ ο ύ  π ν ε υ 
μ α τ ι κ ο ύ  έ ρ γ ο υ  τ ή ς  Κυ 
ρ α ς  τ ω ν  Η π ε ι ρ ω τ ι κ ώ ν  
Γ ρ α μ μ ά τ ω ν  Χ ρ υ σ ά ν θ η ς  
Ζ ι τ σ α ί α ς.

Μετά σύντομη εισαγωγή του 
Προέδρου τής Εταιρείας, τήν άνά
λυση έκαμε ή κυρία Ρ ο ύ λ α  
Π α π α δ η μ η τ ρ ί ο υ .

’Απήγγειλαν ποιήματα ό ήθοποι- 
ός του ’Εθνικού θεάρτου κ. Β α 
σ ί λ η ς  Π α π α ν ί κ α ς  καί ή 
κυρία Α έ λ α· Ά μ π α τ ζ ή -  
Γ κ ο γ κ ώ ν η .

Ή αφιερωμένη στή Χρυσάνθη Ζι- 
τσαία βραδυά έμεινε αλησμόνητη. 
’Ό χι μόνο οί Ήπειρώτες ’Ακροατές 
αλλά καί πλήθος κόσμου άπό τήν 
’Αθήνα έλαβε μέρος στήν έκδήλω
ση τήν άφιερωμένη στήν τιμώμενη 
κυρία.

Ή τετάρτη όμιλία έγινε στις 29 
’Απριλίου 1985 μέ όμιλητή τον Δ ι- 
δ ά κ τ ο ρ α  τ ο ύ  Π α ν ε π ι 
σ τ η μ ί ο υ  Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η ς  
κ. Κ ω ν σ τ α ν τ ί ν ο ν  Κ α σ ί -  
ν η ν καί μέ θέμα: Ε ι ρ η ν α ί 
ο ς  Ά σ ώ π ι ο ς  (1825—1905) 
’Α κ μ έ ς  τ ο υ  β ί ο υ  κ α ι  
τ ο ύ  έ ρ γ ο υ  τ ο υ .
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Ή πέμπτη όμιλία έγινε στις 18 
Δεκεμβρίου 1985, με ομιλητή τον κ. 
Π α ν α γ ι ώ τ η  Χ ρ ι σ τ ό π ο υ -  
λ ο  6. Φ ι λ ο λ ο γ ί α ς  και με 
θέμα: Ή Μ ο σ χ ό π ο λ η  τ ή ς
Β ο ρ. Η π ε ί ρ ο υ .  *Έ ν α 
σ τ ο χ α σ τ ι κ ό  ο δ ο ι π ο ρ ι κ ό .  
Προβλήθηκαν εικόνες από τή σύγ
χρονη Μοσχόπολη καί τα σωζόμενα 
ερείπια των ιστορικών μνημείων 
της καθώς καί γκραβοΰρες άπό 
χειρόγραφα των ιστορικών της έκ- 
δόσεων καί άπό σωζόμενες τοιχο
γραφίες τών ναών της.

Ή στάθμη τών όμιλιών ήταν καί 
πέρυσι σύμφωνη με τήν μακρά πα
ράδοση τής Εταιρείας. Τά θέματα 
πάντοτε άπό τον πνευματικό χώρο 
τής Ηπείρου καί οί όμιλητές έκλε- 
κτά στελέχη τής έλληνικής διανό
ησης.

Τό Δ. Σ. τής Εταιρείας έκφράζει 
τήν εύγνωμοσύνη της προς τούς κυ
ρίους Βασίλειον Κύρκον, Γεώργιον 
Καλλίστρατον, Κων. Κασίνην, Παν. 
Χριστόπουλον, Βασίλ. Παπανίκαν 
καί τήν κυρίοα/ Ρούλοιν Παπαδημη- 
τρίου, πού όχι μόνο μέ προθυμία 
καί άφιλοκέρδεια, άλλα καί οικο
νομικές θυσίες γιά έξοδα μετακινή- 
σεως άπό τις έδρες τους έστερξαν 
νά συντρέξουν τήν έκτέλεση του 
προγράμματος τής Εταιρείας.

Β' ΔΕΛΤΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ

Συνεχώς βελτιούμενο έξεδόθη κα
τά τό περασμένο έτος καί τό περιο
δικό τής Εταιρείας. Περιλαμβάνει 
πάντοτε τήν άγγελία τών προγραμ

ματισμένων διαλέξεων καί ποικίλη 
άνέκδοτη ύλη ιστορική, λαογραφι- 
κή, φιλολογική καί βιβλιογραφική 
εκλεκτών συνεργατών.

Σημαντική πρόοδος σημειώθηκε 
στο Δελτίο πού τό κάνει συμπαθέ
στερο στο Ηπειρωτικό κοινό, άλλα 
καί χρήσιμο στήν έπιστήμη τής Ι 
στορίας καί Λαογραφίας μέ τήν 
καθιέρωση ένθέτου όκτασελίδου ει
κόνων, άπό τήν άρχή τού λήξαντός 
Εταιρικού έτους, σάν παράρτημα 
μέ τον τίτλο «’Ήπειρος Εικονογρα
φημένη». Παρήλασε καί θά συνεχί
ζεται νά παρελαύνει ή Ηπειρωτική 
ζωή του παρελθόντος μέσα σέ ει
κόνες.

Γιά τούς παραπονουμένους πώς 
δέν δημοσιεύονται εικόνες άπό τήν 
ιδιαίτερη πατρίδα τους ή άπάν- 
τηση είναι : «δ έχω τούτο σοι δί- 
δωμι».

'Ά ς φροντίσουν γιά τήν άποστο- 
λή φωτογραφικού ύλικοΰ, ώστε να 
όλοκληρωθεΐ ό Φωτογραφικός "Ατ
λας τής Ηπείρου, πού είναι καί ό 
τελικός στόχος.

Ή γλωσσική μορφή τού περιοδι
κού τής Εταιρείας γίνεται άποδε- 
κτή μέρα: μέ τήν ημέρα άπό περισ
σοτέρους άναγνώστες. Ή δημοτική 
γλώσσα τών κειμένων της δέν πε
ριέχει τούς φρικτούς νεοσολοικι- 
σμούς, πού προσβάλουν τήν άκοή. 
Δέν θά Ιδεϊ κανείς γλωσσικές ά- 
κρότητες. Έ ξ άλλου συνεργάτες 
μας γίνονται δεκτοί καί οί χρήστες 
τής καθαρεύουσας. Δική μας είναι 
κι αυτή είχε πει ό Παλαμας. Ούτε 
μπορούμε νά άγνοήσουμε δ,τι έχει 
γραφεί στήν καθαρεύουσα στά 156
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χρόνια τοΟ Ελευθέρου Ελληνικού 
Βίου.

Οί καινοτομίες στην έκδοση του 
Περιοδικού της Εταιρείας (έξώ- 
φυλλα έγχρωμα καί ένθετο όφσετ 
εικόνων) επιβάρυναν τό κόστος της 
καί γεννήθηκε ή ανάγκη της αύξή- 
σεως της συνδρομής από πεντακό
σιες σε χίλιες δραχμές για να άν- 
τιμετωπισθεΐ ή δαπάνη. Τούτο καί 
άπεφάσισε τό Δ. Συμβούλιο.

Προς ολους τούς Συνεργάτες του 
Περιοδικού άπευθύνονται θερμές 
ευχαριστίες για την ανιδιοτελή προ
σφορά τους.

Γ  ΑΚΙΝΗΤΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Είναι γνωστές άπό την περυσινή 

Γενική Συνέλευση οί προϋποθέσεις 
τής άγορας του Β' διαμερίσματος 
τής Εταιρείας. Μέ εθελοντικό δα
νεισμό των Μελών του Δ. Συμβου
λίου ποσού Δρχ. 750.000 καί μέ τα
μειακά διαθέσιμα δρχ. 192.287 δρχ. 
άγαράστηκε τον Φεβρουάριο του 
1985 καί άποτελεΐ σήμερα ιδιοκτη
σία τής Εταιρείας.

Καθώς θά θυμάστε — είναι γραμ
μένο στην περυσινη λογοδοσία — 
έγράφαμε: «Τό περαιτέρω ζήτημα 
τής έξοφλήσεως άνέλαβε ό πατριω
τισμός των Ήπειρωτών, πού άπό 
μήνα σέ μήνα έκμηδενίζει κάθε ύ- 

! ποχρέωση καί ανεβάζει την Ε τα ι
ρεία στην Ποινελλήνια συνείδηση».

Σας άναγγέλλουμε ευχαρίστως, 
δτι σέ λιγώτερο άπό χρόνο διάστη
μα έξωφλήθηκε κάθε υποχρέωση 
προς πασα κατεύθυνση «ήπειρωτι-

κώ τώ τρόπω». Καί είναι έκπληκτι- 
κός ό πίνακας, πού προσεχώς θά 
δημοσιεύσουμε, άπό τον όποιον φαί
νεται ή ενθουσιαστική συμπαράστα
ση τών Συμπατριωτών μας. Αλλά 
τά άποτελέσματα θά τά άκούσετε 
στήν άνάλυση τών οικονομικών στοι
χείων.

Δ' ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Ή οικονομική κατάσταση τής Ε 
ταιρείας παρουσιάζει αισιόδοξη ει
κόνα. Ή περυσινή χρήση άφήκε πε
ρίσσευμα δρχ. 392.017.

Τά ενεργητικά στοιχεία τοΟ Ι 
σολογισμού περιλαμβάνουν τά δύο 
Διαμερίσματα τής Εταιρείας μέ ά
ξια κτήσεως δρχ. 2.685.723 φετινός 
’Ισολογισμός καθώς καί ένα στοκ 
εκδόσεων καί τευχών τοΟ Περιοδι
κού σημερινής άξίας δρχ. 3.000.000.

Τό πρόβλημα πού άπασχολεΐ τό 
Συμβούλιο τής Εταιρείας είναι δτι 
τά έσοδά της είναι άνταποδοτικά 
τής δραστηριότητάς της. Δέν έχει 
πάγια έσοδα άπό ενοίκια ή τόκους 
κοπταθέσεων. Συνεπώς κάθε ολιγω
ρία σημαίνει ελάττωση τών πόρων 
της.

Φιλοδοξία του Συμβουλίου είναι 
ή αύξηση τοΟ άριθμου τών Συνδρο
μητών του Δελτίου της, πού έχει ση
μαντικές δυνατότητες νά πραγμα
τοποιηθεί, ώστε νά τεθούν άσφαλέ- 
στερες οικονομικές βάσεις.

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ καί τέλος στο επό
μενο) .
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Απόψεις στην έξιστόρηση των πολεμικών 
γεγονότων της Εποποιίας τού ’40

Του Υποστρατήγου έ. ά. ΧΡΗΣΤΟΥ ΦΑΣΟΗ

ΣΗΜ. ΣΓΝΤ.ι ,Στό τεύχος Φεβρουά
ριου 1986 του Δελρου τής Εταιρεία; δη
μοσιεύτηκαν άρθρα των θρασ. Τσκκαλώ- 
του Επιτίμου ’Αρχηγού τού ΓΕΣ, Στάθ. 
Λαμπρίδη Φιλολόγου Γυμνασιάρχη, Γεν. 
Γραμματέα τής ΈταιρεΙίας καί Άλεξ. X. 
Μαμμοπούλου ΙΙροέδρου τής Εταιρείας, 
άναφεράμε.να στα πολεμικά γεγονότα τής 
Εποποιίας τού ’40. Τά άρθρα αυτά επρο- 
κάλεσα'/ σχόλια καί 'έκέντρισαν έπιζώντες 
τιμημένους άγωνιστές νά άναθυμηθούν τά 
παλιά καί νά εισφέρουν πολύτμιες κρίσεις, 
εν πολλοΤς αντίθετες προς τά ύποστηριζό- 
μενα κυρίιος άπό τό στρατηγό κ. θρασ. 
Τσακαλώτο.

"Αν καί μάς προβλημάτισε ή έκταση 
των απαντήσεων των σχολιαστών έθεωρή- 
σαμε χρέος νά δημοσιεύσουμε αυτές στό 
κατ’ έξοχήν ‘Ιστορικό Περιοδικό τής Ε 
ταιρείας, που έτσι δικαιώνει κάθε φορά 
την αποστολή του στην ιστορική έρευνα.

Οί απαντήσεις γίνονται άπδ τους ύπο- 
στρατήγους σήμερα έ.ά. κυρίους Χρήστο 
Φασόη καί Μιχαήλ Σούλη δρώντα πρό
σωπα στά πολεμικά γεγονότα τού 1940 
άναφερόμενα ονομαστικά στό βιβλίο τού 
Χαρ. Κατσιμήτρου «"Ππειρος προμαχού
σα» καί ακολουθούν.

α.χ.ίΐ.
Άθήναι 14 Μαΐου 1986 

Εσχάτως έλαβα yvcoaiv τριών 
άρθρων τά όποια έχράψησαν μέ ά-

φορμή την έπέτειο του πολέμου 
1940—41, εις τό τεύχος μηνός Φε
βρουάριου έ.έ. Σχετικά μέ τά άρθρα 
των κ.κ. Λαμπρίδη και Μαμμοπού- 
λου, προτίθεμαι νά γράψω την ά
ποψή μου εις προσεχές σημείωμα. 
Σήμερον θά άναψερθώ είς τό άρ- 
θρον «Ή Ιστορική άλήθεια» του 
Στρατηγού θρ. Τσακαλώτου. Έάν 
έξαιρεθοΟν τά είς τό άρθρον άνα- 
φερόμενα διά τον Δαβάκην, τά υ
πόλοιπα άναφέρονται είς την VIII 
Μεραρχίαν, κατά τήν άρχικήν Φά- 
σιν του Πολέμου και μέχρι τής προ- 
σεγγίσεως των τμημάτων της είς 
τήν Έλλην-Άλβανικήν μεθόριον κα
τά τήν άντεπίθεσίν της. Είς αυτά 
τά πλαίσια θά περιορισθουμε καί 
ήμεΐς.

Είς τήν VIII Μεραρχίαν είχα τήν 
τιμή νά υπηρετήσω άπό Ιανουά
ριου 1936 μέχρι τέλους του Έλλη- 
νο-Ίταλικου πολέμου. Ειδικά άπό 
τής έπιστρατεύσεως του 1939 μέχρι 
13 Νοεμβρίου 1940 (δτε μου άνε- 
τέθη Διοίκησις Πυροβολαρχίας), υ
πηρέτησα είς τήν Διοίκησιν Πυρ) 
κου, ευρισκόμενος κατ’ άνάγκην είς 
έπαψή μέ τό Επιτελείο τής Μεραρ
χίας. Επομένως δέν είμαι ξένος 
πρός τά υπό του άρθρου άναψερό- 
μενα πρόσωπα.
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Έκ προοιμίου δηλώνω δτι, τό δυ
νατόν, θά άποφύγω νά εκθέσω προ
σωπικές αναμνήσεις, διά νά μή κα- 
τηγορηθώ και εγώ διά συναισθη
ματισμό, δπως ό κ. Τσουκανέλης.

Διά τά επαινούμενα από τό άρ
θρο πρόσωπα, Υποστράτηγο Κατσι- 
μήτρο Χαρ. καί Ταγ)ρχην (τότε) 
Πετρουτσόπουλον Παν., ούδείς ψό
γος.

Διατί δμως ή καταφορά κατά του 
’Αρχηγού Πυρ)κου Μαυρογιάννη 
Ποιν., Επιτελάρχου Δρίβα Χαριλ. 
καί Λοχαγού Μηχ. (τότε) καί νυν 
Στρατηγού έ.ά. Σούλ,η Μιχ.;

Διά τον τελευταίον ευρισκόμενον 
,έν ζωή, ούδέν θά αναφέρω μεν. Έάν 
Ιθέλει ήμπορεΐ νά άπαντήσει ό ίδιος.

Διά τούς δύο πρώτους δμως, θεω- 
ρούμεν δτι είναι θέμα ηθικής τάξε- 
ως δι’ ήμας, νά άποκρούσωμεν την 
άδικη σπίλωση τής μνήμης των.

Ευθύς εξ άρχής άνακύπτει τό ε
ρώτημα: Διατί επί τόσα χρόνια ό
ταν ζοΰσαν οί προπηλακιζόμενοι 
δεν έδημιουργήθη άνάγκη άποκα- 
ταστάσεως τής «Ιστορικής άλή- 
θειας»; Τό σχετικό ερέθισμα υπήρ
χε άπό τό 1953 τουλάχιστον, μέ την 
κυκλοφορία τού βιβλίου τού Στρα
τηγού Κατσιμήτρου,1 δπου καί οί 
δύο έπαινούνται.

Ό  εις τό άρθρον, έπαινούμενος 
καί θαυμαζόμενος — δικαίως — Δ) 
της VIII Μεραρχίας, άποκαλεΐ εις 
τό βιβλίον, τον Επιτελάρχη του 
Δρίβα «ψυχή τής προπαρασκευής 
τής έπιστρατεύσεως», «άξιο καί ι
κανό καθ’ δλα», «άμεσο βοηθό καθ’ 
ίλην την διάρκεια τού άγώνος καί 
πολύτιμο συνεργάτη».2 Έάν λοιπόν 
ί Δρίβας ήτο δπως τό άρθρο τον

παρουσιάζει — ανεδαφικό, άντιδρα- 
στικό, άντιπρόσωπο τού ΓΕΣ άρα 
άπιστο προς τον Διοικητή του — ή 
απλή λογική λέγει δτι θά ζητούσε 
άμέσως τήν αντικατάστασή του ό 
Μέραρχος. Ποιος θά τού ήρνεΐτο, 
δταν ό ’Αρχιστράτηγος τόσα πολλά 
άνέμενε άπό τήν VIII Μεραρχία 
καί τον Διοικητή της;

’Ανεξάρτητα τού τί συνέτρεξε, 
αρκετά μετά τον πόλεμο, μεταξύ 
των δυο τούτων άνδρών, δεν είναι 
ορθόν νά κρίνωμεν τήν δρασιν του 
οίουδήποτε, αναδρομικά, υπό τό πρί
σμα μετέπειτα γεγονότων.

*Άς έλθωμεν τώρα εις τάς κατη
γορίας κατά Συν)ρχη Μαυρογιάν- 
νη καί τό "Οπλο πού διοικούσε, τό 
Πυροβολικό, διά τό όποιο εκφράζε
ται (καί δι* αυτό ακόμη) τόσο μειω- 
τικά τά άρθρο τού στρατηγού Τσα- 
καλώτου. Γιατί τόση αδικία στήν 
προσφορά των *Αξ)κών καί 'Οπλι
τών τού Πυρ)κοΰ; Μήπως επειδή 
δσο μειώνεται καί ταπεινώνεται τό 
"Οπλο, ταπεινώνεται αυτόματα καί 
μειώνεται καί ή άξια τού ’Αρχηγού 
του; Δεν θά έμμείνωμεν εις τον χα
ρακτηρισμό τού Κατσιμήτρου δτι 
κατά τήν άμυντική μάχη τής Με
ραρχίας, τό Πυρ) κόν ύπήρξεν όντως 
ό Βασιλεύς των "Οπλων.3 Δι’ ήμας 
δλα τά "Οπλα είναι ισότιμα. Καί τό 
Πεζικό πρώτο εν ΐσ&ις. "Ολα συμ
βάλλουν, κάθε ένα σύμφωνα μέ τις 
ίδιότητές του, εις τήν ευτυχή έκβα
ση τού άγώνα.

Τό άρθρο υποστηρίζει δτι οί άν- 
δρες τού Πυρ)κοΰ «μακράν τού πε
δίου μάχης» έπιστρατεύουν μόνον 
τάς τεχνικάς των γνώσεις καί δεν 
έχουν παρά νά χειρίζωνυαι όρθώς
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τά όργανα σκοπεύσεως! Έν Αλ- 
λοις λόγοις οϋτε ευψυχία τούς Ανα
γνωρίζεται, ούτε συμμετοχή εις 
τούς κινδύνους τής μάχης.

’Αλλά πώς συμβιβάζονται τά Α
νωτέρω με την διαβεβαίωση του 
ίδιου Αρθρου, εύθύς Αμέσως, δτι τό 
Ελληνικό Πυροβολικό «τούς έσα- 
κάτεψε»; (δηλ. τον έχθρό). Και Α
φού πράγματι τούς έσακάτεψε κα
ταρρέει Αφ’ εαυτού ό ισχυρισμός 
«μακράν του πεδίου μάχης». Έ κ
τος έάν πεδίον μάχης τό Αρθρον εν
νοεί τάς τοποθεσίας των Λόχων ή 
Ταγμάτων έν πρώτω κλιμακίω. "Ας 
έξηγηθεΐ σαφέστερα. Εις την πρα
γματικότητα τό Πυρ)κό, ελαφρό ή 
βαρύ, τάσσεται εντός τής διοοτάξε- 
ως Πεζικού των έν πρώτω κλιμακίω 
Μεραρχιών. "Αλλως δεν ήμπορεΐ να 
«σακατέψει» τον έχθρό.

Καί έάν χρειασθεϊ, έφ’ δσον άπο- 
καλυφθεΐ τό προ αύτών μέτωπο, οί 
Ανδρες τού Πυρ)κοΰ αρπάζουν τά 
τυφέκια και αύτόματα ‘Όπλα τους 
και πολεμούν σαν Πεζικό, χρησιμο
ποιώντας καί τά πυροβόλα τους δι* 
Αμεσο βολή, σάν τρομερές καρα- 
μπίνες. ‘Ως παράδειγμα φέρω τήν 
11 Μοίρα τού 102 Συν)τος Πυρ)κοϋ, 
Πυροβολαρχία τής όποίας έπεζο- 
μάχησε στήν ’Αμφιλοχία (8.6.48), 
στο Τσαρακλιμάνι (ένα μήνα περί
που βραδύτερα), κατά τάς έπιχει- 
ρήσεις Μουργκάνας 1948 καί τέλος 
όλόκληρη ή Μοίρα μεταξύ Έπτα- 
χωρίου καί Πενταλόφου, Αρχάς Αύ- 
γούστου ίδιου έτους. Καί εις τάς 
τρεις περιπτώσεις, οί γενναίοι αύ- 
τοί έσωσαν τήν τιμή τους καί τήν 
τιμή τής Μονάδος τους. ’Απώλειες

εις τις έντός διμήνου τρεις αύτές 
πεζομαχίες: Νεκροί Αξ)κοί 3, Ό- 
πλΐται 9. Τραυματίαι άξ)κοί 1. ό- 
πλΐται 7. Καί δεν είναι οί μοναδικές 
περιπτώσεις. Κακώς λοιπόν τό Αρ
θρο Αφήνει σαφώς νά ύπονοηθεΐ τήν 
έλλειψιν εύψυχίας καί μή συμμετο
χής εις τούς κινδύνους του πεδίου 
Μάχης, διά τούς Ανδρας τού Πυρ) 
κοΰ.

’Αλλά καί κατ’ Αλλο τρόπο τό 
Αρθρο βάλλει κατ’ αύτών μειωτικά. 
Εις τήν σπονδήν αίματος πού προσ
φέρουν, χάριν τής έλευθερίας, μαζί 
με τούς συναδέλφους των τού Πε
ζικού καί τών Αλλων ‘Όπλων, τό 
κάθε ένα Αναλογικά με τήν Αριθμη
τική του δύναμη. Δίδει βέβαια τό 
άρθρο κάποιους Αριθμούς: Σε 500 
τραυμ. Πεζικού, 1—5 τραυματίαι 
Πυρ) κοΰ, παραπέμπει δέ τούς Ανα- 
γνώστας εις τήν στατιστικήν τών 
θυμάτων. Πού νά τήν εϋρουν; Οί δι
δόμενοι Απόλυτοι Αριθμοί δεν είναι 
στατικοί (μάλιστα είναι άτεκμηρί- 
ωτοι). Ή στατιστική δίδει Αναλο
γίες έπί τοΐς έκατόν (δπως λ.χ. εις 
βιβλίον θρ. Τσακαλώτου: «40 χρό
νια Στρατιώτης τής Ελλάδος», θύ
ματα άξ)κοί - όπλΐται, συνολικός 
Αριθμός τούτων — όχι καθ’ δπλον— 
σελ. 287-288).

Κατωτέρω παραθέτομεν στατιστι
κόν πίνακα θυμάτων (νεκρών) καθ’ 
‘Όπλον. Άφορα νεκρούς Αξ)κούς; 
καί όπλίτας τής 1ης Ελληνικής Τα
ξιαρχίας ΕΛ ΑΛΑΜΕΊ Ν κατά τήν. 
διάρκεια τής πολεμικής της δράσε- ·1 
ως εις Βορ. ’Αφρικήν (9 Αύγ. — 19ι 
Δεκ. 1942).4 ?

ί
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ΝΕΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
ΟΠΛΟΝ ΔΥΝΑΜΙΣ

Ά ξ)κοί - όπλίται
Πεζικόν (3 Τάγματα

Λόχος Πολυβόλων) 2950
Πυροβολικόν (Σύν)γμα Πυρ),κου

+  Α)Τ Μοίρα 877
ή

Μηχανικόν 273

Ό  Πίναξ άναφέρεται βέβαια εις 
νεκρούς, άλλα και εις τραυματίας 
ή αναλογία λέγει ή λογική, θά εί
ναι περίπου ή ιδία. Έ ξ αυτού του 
πίνακος συνάγεται δτι προπορευο- 
μένου κατά πολύ του Μηχανικού, ή 
υπό του άρθρου ύποστηριζομένη ά- 
ναλογία θυσιών Πεζικού — Πυρ) 
κου ΔΕΝ εύσταθεΐ. Δυστυχώς δεν 
διαθέτομεν άλλα στοιχεία άπωλει- 
ών καθ’ "Οπλον. Έάν έχουν οί ύπο- 
στηρίζοντες τα τού άρθρου, ας τα 
παραθέσουν.

Ή σύνταξις (εισαγωγή Άλεξ. X. 
Μαμμοπούλου) του περιοδικού πα
ρατηρεί, δτι τό άρθρο ένώ δήμο

ι σιεύει τόσα έπιβαρυντικά εις βάρος 
! Μαυρογιάννη, δεν άναφέρεται εις 
! τό άξιόλογον έργον αύτου διά την 
| όχύρωση. Δικαιολογημένη ή παρα- 
| τήρησις. "Ας ίδωμεν αυτό.
! ’Από τής παρουσιάσεώς του εις 

την Μεραρχία (Αύγουστος 1939, 
ό Μαυρογιάννης μέχρι τού πο- 

j λέμου διετέλεσεν Πρόεδρος τής 
Επιτροπής όχυρώσεως. Μετά την 

! άποστράτευση του 1939, έζήτησεν ό 
» ίδιος άπό την Μεραρχία, νά τού ά- 
| νατεθεΐ ή ύλοποίησις τών άποφασι- 
t σθέντων ή άποφασιζομένων κατά 
; καιρούς έργων. Σημειωτέον δτι μέ- 
I χρι τότε πολύ όλίγα όχυρωματικά 
μ έργα ειχον γίνει εις τό μέτωπον Ή- 
r πείρου. Μέ μικρά Στρατιωτικά τμή- 
Ί ματα, ελάχιστα χρηματικά και ύ-

ΝΕΚΡΟI ΑΝΑΛΟΓΙΑ %

35 1,19%

37 4,22%
11 1,35%
16 5,86%

λικά μέσα, μέ την πρόθυμη συμβο
λή τών κατοίκων τών παραμεθορί
ων χωρίων καί μοναδικούς έπιβλέ- 
ποντας Ά ξ) κούς Μηχοα/ικού τον Λο
χαγόν Σούλην Μιχ.6 και τον βοηθόν 
του Άνθ)στήν Τσέκενην. Μέ την κα- 
θορισθεΐσαν σειράν επείγοντος, ά- 
ναλόγως προς την έκτιμωμένην υπό 
τής Μεραρχίας εχθρικήν άπειλήν, 
μέ ύπεράνθρωπη προσπάθεια δλων 
τών μετεχόντων, μέχρι τής ένάρξε- 
ως τού πολέμου κατεσκευάσθη εκ
τεταμένο οδικό δίκτυο (62 χλμ. νέ
ων καρροποιήτων, νέαι ήμιονικοί, 
διευθετήσεις παλαιών κ.ά.) καθώς 
καί πλήθος έργων εκστρατείας.

—Εις τήν ζώνην ύποχο^ρητικοΰ ε
λιγμού τών μονάδων προκαλύψεως.

—Εις τήν τοποθεσίοίν ’Ελαία (Καλ- 
πάκι) — Καλαμας.

Εις τήν τελευταίαν τό βάρος ά- 
μυντικής όργανώσεως έδόθη εις τα 
έκατέρωθεν τής στενωπού Καλπα- 
κίου ύψώματα (Ύποτομεΐς Σουδε- 
νών καί Καλπακίου. Δευτερευόντως 
εις τήν άμέσως άριστερά αυτών πε
ριοχήν άπό Βροντισμένης μέχρι Μο
νής Σωσίνου (Ύποτομεΐς Βροντισμέ- 
νης καί Γκρίμπιανης), καί κατά τρί
τον λόγον εις τον Τομέα Θεσπρω
τίας (Ύποτομεΐς Νεοχωρίου καί Πα
ραποτάμου).7 Εις τούς Ύποτομεΐς 
’Αώου, Βρουσίνας καί Γρανιτσοπού- 
λας (ό όποιος ύπήχθη υπό τον Συν) 
ρχην Πεζ. Τσακαλώτον Θρ. δστις
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άνέλαβε την Δ)σιν αύτου άπό 6ω 
της 28ης ’Οκτωβρίου)8 ελάχιστα εϊ- 
χον γίνει, έλλείψει χρόνου καί μέ
σων, έν συνδυασμώ μέ την έκτίμη- 
σιν τής Μεραρχίας δτι ή κατ’ αυ
τών έχθρική άπειλή δεν θά ήτο σο
βαρά.

θ ά  ήτο άνιαρά ή άπαρίθμησις 
των κατασκευασθέντων έργων. Έν- 
δεικτικώς άναφέρομεν δτι κατεσκευ- 
άσθησαν9 289 πολυβολεία (20 δί
πλα εντός βράχων), 140 σκέπαστρα 
των 30 άνδρών έκαστον, Άντιαρμα- 
τικαί (Α)Τ) τάφροι μήκους 2200 
μ., Α)Τ φράγματα (άποτμήσεις) 
2000 τ.μ. κλπ. ‘Οπωσδήποτε μέ τά 
απλά αυτά έργα έκστρατείας ή το
ποθεσία άμύνης κατέστη τόσον ι
σχυρά ώστε νά άνθέξει εϊς την ισχυ
ρά πίεση δύο Μεραρχιών ,έπί πολ- 
λάς ή μέρας, βομβαρδιζομένη άνη- 
λεώς υπό το0 βαρέως Πυρ)κου καί 
τής ’Αεροπορίας.10

Εις την γενική έκθεση περί τοϋ 
πολέμου 1940—41 ή όποία συνετάγη 
άπό ’Επιτροπή έξ Άντιστρατήγων 
έ.ά. (Καθενιώτη, Μαυροσκώτη, Πα- 
ναγιωτάκου) συγκροτηθεΐσαν υπό 
του Ύπουργ. Έθν. Άμύνης, ευθύς 
μετά τό πέρας του πολέμου, άνα- 
φέρεται
• «Τό θαύμα δμο^ς τής όχυρο^τικής 
έκστρατείας συνετελέσθη εις... ’Ή
πειρον διά την όποίοα/ δέν διετέθη- 
σαν παρά 1.400.000 δραχμαί... Διά 
νά έπιτευχθή δμως τό θαυμάσιον 
αύτό έργον έχρειάσθη 6 πατριωτι
κός παλμός τού Δ)τού τής Μεραρ
χίας αύτής, ό όποιος έχρησιμοποίη- 
σε την ειδικότητα τού Συν)ρχου 
Πυροβ. Μαυρογιάννη Παν. καί την 
έξαιρετικήν τεχνικότητα τού Λοχα
γού Σούλη Μιχ...».11

Καί άς άναφέρωμεν καί τήν γνώ
μην ήγήτορος - πολεμιστου τής το
ποθεσίας Καλπάκι — Καλαμάς «... 
παρά την ίσχυροτάτην πίεσιν τοϋ 
εχθρού καί άπό Φιλιατών καί προς 
Καλπάκι, δπου δμως υπήρχε καλή, 
πάρα πολύ καλή όχύρωσις καί προ 
παντός άπόκρυψις τών μονάδων μας 
καί τών θέσεων τού Πυροβολικού 
μας...»1'2

Ό  δε ’Ά γγλος Στρατηγός Πέρ- 
ρυ, Διοικητής Μεραρχίας Τεθωρα
κισμένων τής 8ης Βρετ. Στρατιάς» 
έπισκεφθείς τήν VIII Μεραρχίαν 
κατά τό πρώτο δεκαήμερο του Δε
κεμβρίου 1940 καί ίδών τήν γενο- 
μένην Άντιαρμοιτική όργάνωση κα
θώς καί τά έντός τής προ τής στε
νωπού Καλπακίου Α)Τ τάφρου έν- 
νέα συντριμμένα άρματα του έχ- 
θρου, είπεν προς τον Δ) τήν Μεραρ
χίας, παρουσία τού Συν)ρχου Μαυ- 
ρογιάννη καί ’Επιτελάρχου Δρίβα, 
τά έξής:

«Κατά τήν Στρατωτικήν μου ζωή 
κατά τό πλεΐστον διήλθα εις μελέ- 
τας έπί τών άρμάτων καί Α)Τ μέ
σων... Σάς γνωρίζω δτι καί ήμεΐς 
κανένα άλλο μέτρον άπό εκείνα τά 
όποια έλάβατε σεις, δέν ήτο δυνα
τόν νά λάβωμεν περισσότερον...» 12α

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ καί τέλος στο επό
μενο) .
1. Στρατηγού Χαρ. Κατσιμήτρου: «Ή 

"Ήπειρος Προμαχούσα».
2. *Ως άνω. "Εκδ. ΓΕΣ σελ. 26, 348.
3. Κατσιμ. Ή π. Πρ. σελ. 189.
4. Άντιστρατ. Τζανετη Σοψ. Τα*,) χία 

ΕΑ ΑΛΑΜΕΙΤΗ σελ. 59 (έλήφΟησαν στοι- 
χεΐα).

5. 26 έκ τών 37 φνοευθέντων, έφονεύθη- 
σαν άπό άεροπορικό βομβαρδισμό, εϊς 
Ελη Μούντ. Καίτοι ό θάνατός των προήλ-

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σελίδα 199)
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Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΑΣ ΤΗΣ VIII ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ 

ΕΙΣ ΤΟ ΚΑΛΠΑΚΙ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΑΛΑΜΑΝ -  1940
(Φεύδη πού έχα λκεύθη οαν καί άληθειαι πού ά π εκ ρ ύβ η οα ν)

Του υποστρατήγου έ. ά. ΜΙΧΑΗΛ ΣΟΥΛΗ

Είναι πολύ λυπηρόν διά τον ύπο- 
φαινόμενον νά άπαντα εις τον σεβα
στόν Στρατηγόν κ. θρ. Τσακαλώ- 
τον, άντικρούων δσα εκείνος έγρα- 
ψεν εις τό περιοδικόν τής «ΗΠΕΙ- 
ΡΩΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ», τεύχος Φε
βρουάριου 1986 καί εις τό άρθρον 
του υπό τον τίτλον.· «Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ 
ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ 1940-41».

Είμαι, δμως, ύποχρεοψένος κατά 
συνείδησιν, άλλά και κατ’ επιταγήν 
τής π ρ α γ μ α τ ι κ ή ς  ίστορι- 

ϊ κής αλήθειας, ν* άνασκευάσω τάς 
ί σωρηδόν άνοιγραφείσας άνακριβεί- 
ι ας καί δυσφημήσεις υπό τού Στρα
τηγού κ. Τσακαλώτου εις τό άνω- 

!■ τέρω άρθρον του.
Τό άνωτέρω καθήκον μου άπορ- 

\ ρέει άπό δύο λόγους:
1) Διότι οί συντελέσαντες εις τό 

|:έπος τής Ηπείρου συνάδελφοί μας 
·;έχουν ήδη άποθάνει προ πολλών έ- 
:τών καί, φυσικά, ούδεμία δυνατο
ί: της ύπάρχει διά νά απαντήσουν οδ- 
;τοι διά συγκεκριμένων καί άδιασεί- 
ι:στων στοιχείων προς τον άνακρι- 
^βολογούντα Στρατηγόν κ. Τσακα- 
ί.λώτον.

Καί 2) Διότι άνακρίβειαι καί δυ
σφημίσεις, άναγραφόμεναι υπό τού
t
ί
\r

Στρατηγού κ. Τσακαλώτου, δύνοιν- 
ται (ενδεχομένως) νά επηρεάσουν 
τήν μέλλουσαν κρίσιν τής Ιστορί
ας, ώς εκ των αξιωμάτων εις τά ό
ποια ηύτύχησεν, έπαξίως βεβαίως,, 
νά άναδειχθή ό άνωτέρω κατήγο
ρων Στρατηγός.

Καί κατά πρώτον, ώς φυσικόν, θ’ 
απαντήσω εις τον Στρατηγόν κ. 
Τσακαλώτον διά τον ύποφαινόμε-’ 
νον, άφού πρώτον με θέτει οδτος εις 
τό στόχαστρον τής δυσφημίσεώς 
του.

I. ΜΙΧΑΗΛ Δ. ΣΟΥΛΗΣ

Περί τού άνωτέρω, ό Στρατ. κ. 
Τσακαλώτος αυτολεξεί γράφει:

«"Ας άφήσωμεν καί τον Στρα
τηγό Σούλη, με τούς «κινδύ-' 
νους του μέρα - νύκτα, φαντα
στικούς», χωρίς δμως, τίποτε 1

(1) Ό  τίτλος καί ό υπότιτλο: τής προς 
τον Στρατηγόν κ. Τσακαλώτον απαντή
σεις τοΰ υποστρατήγου Μιχαήλ Σούλη έ- 
λήφθησαν άπό τό δακτυλογραφημένον βΐ- 
βλίον του αειμνήστου Άντ) γου Χαριλ. Δρί- 
βα, έπιτελάρχου τής VIII Μεραρχίας Η 
πείρου κατά τήν περίοδον 1930—1941.
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άλλο νά προσθετή πέραν των άνω- 
τέρω, ώς έπεξήγησιν τής φράσεώς 
το ο αυτής.

Τι νά εννοεί, άρα Υε, ό Στρατ. κ. 
Τσακαλώτος; Ό  Μιχαήλ Σούλης, 
μή διαθέτων μαντικάς ικανότητας, 
ώς έκείνας τής μυθικής Σίβυλλας, 
αδυνατεί νά έρμηνεύση την άνωτέ- 
ρω, σαφώς περιφρονητικήν διά τόν 
έαυτόν του’ έκφρασιν του Στρατη
γού κ. Τσακαλώτου. "Εχει ούτος, 
άρα Υε, συγκεκριμένα στοιχεία διά 
νά στήριξή την, κάθε ά?*Λο παρά 
φιλόφρονα διά τόν Μιχ. Σούλην, έκ- 
φρασίν του, ή όποια τόν παρουσιά
ζει ώς, δήθεν, ψοφοδεή (φοβιτσιά- 
ρην) άλλά καί ώς φαντασιόπληκτον 
ή, τουλάχιστον, ώς άτομον μή δικαι- 
ούμενον νά λαμβάνεται σοβαρώς 
ύπ’ δψιν; Έάν υπάρχουν τοιαυτα 
στοιχεία διατί δεν τά άνέγραψεν εις 
το άρθρον του; Μήπως θά τό κάμη 
εις τό μέλλον, κατόπιν τής σημερι
νής προς αυτόν άπαντήσεώς μου; 
’Ά ς άναμείνωμεν την, διά τής ίδιας 
όδοΟ (δηλ. διά τής «ΗΠΕΙΡΩΤΙ
ΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ»), άνταπάντησίν 
του.

Έάν, πάλιν, δεν ύπάρχουν στοι
χεία, δεν νομίζει ό Στρατηγός κ. 
Τσακαλώτος δτι έπιβάλλεται εις 
αυτόν, ώς στρατιώτην του Χρίστου 
καί τής Ελλάδος, άλλά καί ώς σαλ
πιγκτήν τής Εθνικής Ένότητος, δ- 
πως οΰτος χαρακτηρίζει τόν έαυ
τόν του, δτι πρέπει νά άποκαταστή- 
ση τόν, υπό τούτου, θιγέντα;

Είναι δυνατόν νά γίνη παραδε
κτή ή έξαπόλυσις δυσφημιστικών 
πυροτεχνημάτων καί μύδρων εναν
τίον άλλου, άνευ οίασδήποτε βάσε-

ως, άνευ οίωνδήποτε συγκεκριμέ
νων στοιχείων;

Ό  Μιχαήλ Σούλης, κατά την πα- 
ρουσίασίν του ύπό τής τηλεοράσε- 
ως, έπί τή έπετείω τής, κατά τό πα
ρελθόν έτος 1985, έθνικής έορτής 
τής 28 ’Οκτωβρίου, ώμίλησε περί 
άνησυχιών τής τότε Άνωτάτης ή- 
γεσίας καί όχι περί κινδύνων, άνη
συχιών προερχομένων καί έκ τής 
περιοχής τής ’Αλβανίας (άπό τούς 
’Ιταλούς) καί έκ τής περιοχής τής 
φιλοναζιστικής, τότε, Βουλγαρίας, 
άνησυχιών, αί όποΐαι καθίστων δυ- 
σεπίλυτον τό πρόβλημα τής άμύνης 
τής Ελλάδος, έν συνδυασμώ, μάλι
στα, μέ τήν τότε κρατούσαν πολι- 
τικοστρατιωτικήν κατάστασιν εις 
όλόκληρον τόν κόσμον καί, ιδιαιτέ
ρως, μετά τήν προηγηθεΐσαν κεραυ
νοβόλον κατάρρευσιν τής ισχυρό
τατης Γαλλίας (Ιούνιος 1940), τήν 
διαγραφομένην άπειλήν γερμανι
κής εισβολής εις τάς νυχθημερόν 
βομβαρδιζομένας βρετανικάς νή
σους, ώς καί τήν έκτοτε ένεργόν 
συμμετοχήν τής ’Ιταλίας εις τόν 
πόλεμον παρά τό πλευρόν τής Γερ
μανίας, τής όποιας (Ιταλίας), ό 
πολυάριθμος καί νεότευκτος πολε
μικός της στόλος ήδύνατο (ώς τό
τε, τουλάχιστον, έξετιμάτο, άδιάφο- 
ρον έάν δεν έπραγματοποιήθη) νά 
άπειλήση τά έκτεταμένα παράλια 
τής Ελλάδος, ώς καί τάς πολυπλη
θείς μικράς καί μεγάλας νήσους 
της.2

2. Σημειωτέον δτι τδ θέρος του 1940, 
ή άγγλογαλλική ναυτική συνεργασία εις 
τήν Μεσδγειον θάλασσαν, έπαυσε ύφιστα-



Παραγνωρίζει ό Στρατ. κ. Τσα- 
καλώτος την υπαρξιν κατά την ε
ποχήν εκείνην τοιούτων ανησυχι
ών; Δεν νομίζω.

Τα έποκαλουθήσοιντα, άλλως τε, 
γεγονότα (έλληνοιταλικός και έλ- 
ληνο - γερμίχνο - ιταλικός πόλεμος) 
έπεβεβαίωσαν πλήρως τάς Ανησυ
χίας αύτάς της τότε Ανώτατης ή- 
γεσίας.

Περί ούδενός άλλου κινδύνου 
καί, μάλιστα, «μέρα - νύκτα, φαν
ταστικού», ώς γράφει ό Στρατ. κ. 
Τσακαλώτος, ώμίλησε ποτέ ό Μιχ. 
Σούλης, εις ΟΥΔΕΝΑ.

Ταυτα, δι* δ,τι αφόρα τον Μιχαήλ

μένη, ώς έκ της ήττης της Γαλλίας, δ δε 
γαλλικός στόλος <ζΙγζ άποχωρήσει είς τούς 
ναυστάθμους του. Ή  Μεγ. Βρετανία, έξ 
άλλου, μοναδική άπομείνασα σύμμαχός 
μας, εχουσα ύπ’ οψιν τον κνδυνον εισβο
λής των Γερμανών εις τάς νήσους της, 
άπέσυρε σημαντικάς ναυτικάς μονάδας έκ 
τής Μεσογείου πρδς περιφρούρησήν των
νήσων της, ένώ συγχρόνως κατένειμεν την 
ύπόλοιπον εις Μεσόγειον ναυτικήν ίσχύν 
της είς τάς δύο πύλας της βαλάσσης αυ
τής, είς τδ Γιβραλτάρ καί την Άλεξάν-

: ορειαν. *Εκτοτε, τά πράγματα ελαβον ε
πικίνδυνο'/ τροπήν διά την Ελλάδα, ώς 

ΐ έκ τής ένεργου συμμετοχής τής ’Ιταλίας
■ εις τον πόλεμον, ή οποία διά του πολυα- 
: ρίθμου καί νεότευκτου πολεμικού στόλου 
: τη:, Βά ήούνατο νά πραγ·ιατοποιήση άπο- 
1 βάσεις είς οίανδήποτε περιοχήν των πα-
■ ραλίων καί των νήσον/ μας. Καί πάντα 
ταύτα με τήν Ελλάδα μή έπιστρατευμε- 
νην, ινα μή προκαλέση τον Μουσολίνι, άν 
•καί «HANNIBAL ANTE PORTAS».

Σούλην καί έν αναμονή, φυσικά, 
της έπιβαλλομένης είς τον Στρατ. 
κ. Τσακαλώτον καί Αναμενόμενης 
παρ’ έμου, διεκρινήσεως της γρι- 
φώδους Αλλά καί προσβλητικής δΡ 
εμέ έκφράσεώς του.

II. ΑΠΩΛΕΙΑΙ ΠΕΖΙΚΟΥ ΕΝ ΠΟ
ΛΕΜΩ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟΣ Υ
ΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟΥ.

Έν συνεχεία, ό Στρατ. κ. Τσακα
λώτος, Αφού ύπεραμύνεται — καί 
δικαιότοιτα φυσικά — του "Οπλου 
του Πεζικού, είς τό όποιον καί ό ί
διος υπηρέτησε, ταυτοχρόνως υπο
βιβάζει τον ρόλον του πυροβολικού 
έν πολέμω, γράφων:

«... Άντιθέτως, ό πυροβολητής, 
μ α κ ρ ά ν  τ ο υ  π ε δ ί ο υ  
τ ή ς  μ ά χ η ς ,  επιστρατεύει 
μόνον τάς τεχνικός του γνώ
σεις. Δηλ., νά χειρίζεται όρθώς 
τά όργανα σκοπεύσεως, ώστε 
νά βάλεται ό στόχος».

Αλλά τί, άρα γε, σημαίνει ό ό
ρος «πεδίον μάχης», Από τό όποιον, 
κατά τον Στρατ. κ. Τσακαλώτον, 
Απουσιάζουν οί πυροβοληταί;

Κατά τήν επίσημον ορολογίαν 
«πεδίον μάχης», είναι ό χώρος εν
τός τής περιοχής του όποιου διεξά
γεται ή μάχη καί περιλαμβάνει τάς 
μονάδας Πεζικού καί τά ύποστηρί- 
ζοντα ταύτας λοιπά ‘Ό πλα καί Υ
πηρεσίας. Συνεπώς, τό Πυρ)κόν, τό 
Ιππικόν (τότε), τά Τεθωρακισμένα 
έν γένει (σήμερον), τό Μηχανικόν, 
αί Διαβιβάσεις καί αί λοιπαί Ύπη- 
ρεσίαι Διοικητικής Μερίμνης, αί εύ-
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ρισκόμεναι εις τον χώρον τούτον της 
, μάχης, είναι μονάδες έ ν τ ό ς 
τ ο υ  π ε δ ί ο υ  τ ή ς  μ ά χ η ς  
«καί όχι έκτος τοΟ πεδίου τής μάχης 
ή « μ α κ ρ ά ν  τ ο υ  π ε δ ί ο υ  
τ ή ς  μ ά χ η ς » ,  ώς γράφει ό 
Στρατ. κ. Τσακαλώτος, ύποκείμεναι 
καί αύταί εις τούς αυτούς κινδύ
νους καί εις τάς αύτάς ταλαιπω
ρίας, ώς καί αί μονάδες του Πεζι
κού.

Έ ξ άλλου, ώς γνωστόν, παν ένο
πλον στράτευμα έξομο'οΰται προς 
ώρολογιακόν μηχανισμόν, ό όποιος 
διά νά λειτουργή καλώς, πρέπει ό
λα τά περιεχόμενα εις αυτόν έξαρ- 
τήματά του νά λειτουργούν κανο- 
νικώς. Συγκεκριμένως* είναι δυνα- 
.τόν νά μάχεται τό Πεζικόν μόνον, 
«χωρίς νά ύποστηρίζεται τούτο άπό 
τά λοιπά "Οπλα καί Υπηρεσίας, αί 
•όποΐαι τό πλαισιώνουν, άδιάφορον 
;έάν αί εις αίμα θυσίαι του είναι με- 
γαλύτεραι των θυσιών τών ύποστη- 
ριζόντων τούτο λοιπών 'Όπλων καί 
Υπηρεσιών;

"Αλλως τε, αί μεγάλαι πραγμα- 
τικώς άπώλειαι τού Πεζικού, λόγω 
τού κατά πολύ πολυαριθμοτέρου 
τών μαχητών του έναντι τών μαχη
τών τών άλλων 'Όπλων καί Υπη
ρεσιών, δεν είναι, ένίοτε, τόσον με
γάλα ι ώς έκ πρώτης όψεως φαίνον
ται, έάν συγκριθούν όχ·. αύταί αύ- 
ται αί άπώλειαι τού Πεζικού εις 
άριθμούς, άλλά έκτιμηθοΰν ώς πο
σοστά άπωλειών έναντι τών άπω- 
λειών τών άλλων 'Όπλων.

'Επομένως, έκαστον 'Όπλον έπι- 
τελεΐ έν πολέμω τό καθήκον του, 
ώς τούτο προδιαγράφεται ύπό τών

κοα/ονισμών καί άπαντα — άνεξαρ- 
τήτως τών θυσιών ένός έκάστου — 
συνεισφέρουν εις τήν έπιτυχή έκθα- 
σιν τής μάχης.

'Έκαστος, λοιπόν, έφ’ <5 έτάχθη.
Συνεπώς, άήθη, άλλόκοτα καί 

παράδοξα κρίνονται τά ύπό τού 
Στρατ. κ. Τσακαλώτου αναγραφό
μενα, ώς άνωτέρω, διά τό Πυρ) κόν, 
τά όποια, όμως, τείνουν νά μειώ
σουν τον ρόλον τού 'Όπλου τούτου 
έν πολέμω, άν καί εις άλλο σημεϊον 
τού ίδιου άρθρου, ό ίδιος Στρατ. κ. 
Τσακαλώτος έξυμνεΐ την δρασιν τού 
Πυρ)κοΰ, τό όποιον, ώς γράφει, 
«έ σ α κ ά τ ε ψ ε τ ο ύς Ι τ α 
λ ο ύ ς » .

III.  ΜΟΜΦΑΙ ΚΑΙ ΕΙΡΩΝΕΙΑΙ 
ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΥ ΣΥΝ) j
ΧΟΥ ΠΥΡ)ΚΟΥ ΜΑΥΡΟΓΊΑΝΝΗ
ΠΑΝ., ΥΠΟ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ κ.
ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΥ.

Ό  Στρατηγός κ. Τσακαλώτος, ά- I 
γνοών άσφαλώς τόν ρόλον τον ό- I 
ποιον διεδραμάτισεν ό, τότε, άρ- |  
χηγός Πυρ)κοΰ τής VIII Μεραρχί-| 
ας Συν)χης Πυρ)κου καί μετέπει-Ι· 
τα ύποστράτηγος άείμνηστος Παν.;: 
Μαυρογιάννης, τόσον κατά τήν προ-·* 
πολεμικήν περίοδον, όσον καί κατά»] 
τήν διάρκειαν τού πολέμου 1940— ' 
*41, στρέφεται δηκτικώς έναντίον»! 
του, ύπεραμυνόμενος ταυτοχρόνως: 
τού Συν)χου Πεζικού άειμνήστου. 
Κων. Δαθάκη, συμμαθητοΰ του είςι 
τήν Στρατ. Σχολήν Εύελπίδων (τά·; 
ξις 1916).

Εις πολλά σημεία του άρθρουι
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του Στρατ. κ. Τσακαλώτου άναφέ- 
ρεται (ή ύπονοεΐται) τό όνομα 
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ, όχι, ώς έπρεπε, 
τιμητικώς, άλλα προς τον σκοπόν 
να άμαυρώση και νά δυσφημήση τό 
άξιον τούτο τέκνον τής Πατρίδος 
μας.

Ιδού αί κυριώτεραι περικοπα'ι εκ 
του άρθρου του Στρατηγού κ. Τσα- 
καλώτου, αί άφορώσαι τον αείμνη
στον Παν. Μαυρογιάννην:

1) Άναφερόμενος εις τον Καθη
γητήν κ. Τσουκανέλην, έφεδρον άξ) 
κόν Υγειονομικού, ύπηρετήσοιντα 
εις τό Έπιτελεΐον τής VIII Μεραρ
χίας κατά τον πόλεμον 1940—41, ό 
Στρατ. κ. Τσακαλώτος γράφει:

«Και πάντοτε τον παρασύρει» 
(εδώ εννοεί τον κ. Τσουκανέ
λην) «ό συναισθηματισμός, ή 
άδικος τοποθέτησίς του, αί ύ- 
περβολαί θαυμασμού εις μη δι- 
καιουμένους τούτου και κατη
γορίας εις εκείνους πού δικαι
ούνται τιμής και άπολύτου σε
βασμού».

Τώρα, ποιους ό Στρατ. κ. Τσακα
λώτος θεωρεί άξιους τιμής και θαυ
μασμού και ποιους όχι, τούτο μας 
τό διευκρινίζει πάρα κάτω (’Ίδετε 
άρ. 6).

2) Άναφερόμενος, ό Στρατ. κ. 
Τσακαλώτος, καί, πάλιν, εις τον Κα
θηγητήν κ. Τσουκανέλην, ό όποιος 
εις άρθρον του εις την «ΗΠΕΙΡΩ
ΤΙΚΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΝ», έξύμνει τον 
άείμνηστον Π. Μαυρογιάννην, γρά
φει:

«Πόση ύψηλή στάθμη φιλίας !

Έδώ πλέον ό συναισθηματι
σμός του» (ΣΗΜ.: τού κ. Τσ$υ- 
κοα/έλη) «ύπερέβη τα όρια, άλ
λα έχει μια δικαιολογία, τού 
άνταποδίδει αισθήματα. ’Αμοι
βαία άλλα μακράν πάσης ιστο
ρικής προιγματικότητος!... Κα
νένας, κανένας άλλος» (ΣΗΜ.: 
Πλήν τού Μαυρογιάννη) «δέν 
έκρίθη τής τιμής νά μνημονευ- 
θή άπό τον άγαπητό μου φίλο» 
(ΣΗΜ.: εννοεί τον κ. Τσουκα
νέλην) . Ούτε ή Γκραμπάλα, 
κοντά του, τον συνεκίνησε πού 
ύπήρξεν ή σκυτάλη μεταξύ Ι 
ταλών καί εθελοντών θανάτου, 
πού τούς πέταξε διά τής λόγ

χης με τήν φωνήν άέρα!»3

3) Εις άλλο σημεΐον, ό Στρατη
γός κ. Τσακαλώτος, γράφει:

«Τά λάθη τού Πεζικού πληρώ
νονται με αίμα, ενώ τά λάθη 
τού Πυροβολικού πληρώνονται 
με δικό μας αίμα (σφάλμα Μαυ- 
ρογιάννη)».

4) Καί εις άλλο σημεΐον:
«...Ένώ ό Δ)τής Πυρ)κού (βα
θμού Μαυρογιάννη) έν άπολύ- 
τω άσφαλεία, δίδει ώς μοναδι
κήν του συμμετοχήν εις τήν κό- 
λασιν τού πυρός, τήν διατοίγήν 
«πΰρ»!

5) Καί πάρα κάτω:
«Καί καταλήγω: ‘Ό σα γράφει» 
(έννοεΐ τον κ. Τσουκανέλην)

3. IUpl Γ'/.ραμπάλας γίνεται λόγο; καί 
περα’.έτρω, είς τό τμήμα IV.
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«καί για τον δικό μου φίλον 
( Σ Η Μ . Μ α υ ρ ο γ ι ά ν ν η ,  Α
πόλυτα μέ τον όφειλόμενον σε
βασμόν/ Ανάγονται εις τον Συν) 
χην Δαβάκη. Και τό: τα θαλάσ
σωσε ό Δαβάκης» (ΣΗΜ.: ώς, 
πιθανόν, έγραφε ό χ. Τσουκα- 
νέλης εις τό Αρθρον του) «Α
νήκει στον φίλον μας (ΣΗΜ.:;) 
Μαυρογιάννη (συνήθη τά σφάλ
ματα στον πόλεμον) «διότι κι* 
αυτός τά θαλάσσωσε: φιλοδώ
ρησε τά τμήματά μου μέ τά 
κουφέτα του, μέ Αποτέλεσμα νε
κρούς καί τραυματίας (εύστο
χοι γάρ πάντοτε αί βολαί του)»

Σ ε λ ί ς 51: «2ον Δαβάκης : |
Είναι άξιος θαυμασμού kocI τι- |
μης».............................. 1

Σ ε λ ί ς 52: «3ον Μαυρογιάν-
νης: ''Αξιος τιμής καί ό φίλος 
μας (ΣΗΜ.;), άξιος προβολής, 
δχι θαυμασμού. Μέ (λέξις δυ
σανάγνωστη) τά θαλάσσωσε»

«μας φιλοδώρησε μέ τά εύστο
χα κουφέτα του. Κάποιος ά- 
βαξ! ! ! δέν τοποθετήθηκε κα
λά. Πανικός, σύμπτυξις, νεκροί 
(5), τραυματίαι (50) .............

καί 6) Εις τάς σελ. 50, 51 καί 52 
του περιοδικού «ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Ε
ΤΑΙΡΕΙΑ-», τεύχος Φεβρουάριου 
1986, ό Στρατ. κ. Τσακαλώτος, γρά
φει :

Σ ε λ ί ς 50: «Ιον. Μπάρμπα
Χ αράλαμπος....................................

«Μόνον συνεπίκουρον» (ΣΗΜ.: 
ό Χαρ. Κατσιμήτρος) είχε τον 
Δ)ντην Επιχειρήσεων γενναΐον 
πεζόν Παναγ. Πετρουτσόπου- 
λον, άξιον τής θέσεώς του, ό ό
ποιος Αντέδρασε, μετά πάθους, 
στόν Α ν ε δ α φ ι κ ό  Ε π ι
τελάρχη του!...»

***

Εις τάς Ανωτέρω Αδίκους καί εΐ- 
ρωνικάς διά τον Αείμνηστον Παν. 
Μαυρογιάννην έκφράσεις του Στρα
τηγού κ. Τσακαλώτου, δέν θ’ Απάν
τηση ό υποφαινόμενος (καί τούτο 
λόγω τής στενωτάτης καί μακρας 
συνεργασίας του μέ τόν έκλιπόντα), 
Αλλά θά παραπέμψη τούτον εις τάς 
κρίσεις των άρμοδιωτέρων προϊστα
μένων του (Αμέσων καί έμμέσων), 
ώς καί αύτών τούτων των Αντιπά
λων μας ’Ιταλών.

(Στο έπόμενο ή συνέχεια καί τό 
τέλος)
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Λ Α Τ  ΚΙΤΣΟ ΚΑΠΟΥΡΑΝ ΗΣ
Του ΑΛΕΞ. X. ΜΑΜΜΟΠΟΥΛΟΥ

(Τ’ αφιερώνω στή μνήμη του φίλου μου Τσέλιγγα Δήμου Πιτούλη)

’Αναδρομές στην ιστορία της άτυ
χης Πατρίδας έκάναμε ένα άπόγε- 
μα, συντροφιά με τό Μίστο Παπα- 
δήμα καί με τό μακαρίτη δάσκαλο 
Β. Μπαρα. Ό  λόγος για την εκτυ
φλωτική εκστρατεία του 1940, για 
τό σκίρτημα του βορειοηπειρωτικοΰ 
ΈλληνισμοΟ καί τα ερείπια, πού α
κολούθησαν'.

^Ηταν παραμονές της ’Ιταλικής 
έπιθέσεως κατά της Ελλάδος. Πο
λεμική υστερία είχε καλύψει τήν 
’Αλβανία από τον τύπο, πού τά νή- 

, ματα τά κρατουσο^ οί άρχές τής 
| ’Ιταλικής κοιτοχής καί πρόθυμοι 
t πουλημένοι κονδυλοφόροι είχαν 
μπει στήν ύπηρεσία τους, ώς τή νευ
ρικότητα των κυβερνητικών γρα
φείων.
Ό λοι μαντεύαμε εκείνα, πού αχε

ί διάζονταν κατά τής Ελλάδος, μας 
ίδιηγήθηκε ό Μίστο Παπαδήμας, αλ
ί λά πιο κάτω τίνος άνθρώπου ό νους 
1 μπορούσε νά τό βάλει;

Ωστόσο ό Φιλίπ Δημερτίκας άπό 
[τή Νίβιτσα, τσέλιγγας μέ 500—600 
ιπρόβατα, καλός διαβαστής τής σπά- 
Ιλας έπροφήτεψε καί τήν επίθεση 
ικαί τή συνέχειά της.

?Ηταν μιά μέρα στο τοκιστικό μα- 
τγαζί του Βελή Μαλίλε καί τόυ Ρεμ- 
ΐζή Καραλή, σαράφηδων άπό τό ’Αρ

γυρόκαστρο, μέ άλλους μαζί στο 
Δέλβινο.

Ή πολιτικολογία, ροπή τόσο του 
χριστιανικού, δσο καί του οθωμανι
κού στοιχείου, ήταν ή κύρια συζή
τηση. Τότε ό Δημερτίκας άποτόλ- 
μησε μιά προφητείαν f

—Ό  πόλεμος θά γίνει! είπε. Τού
τοι (οί ’Ιταλοί) θά μπούν στήν Ε λ 
λάδα, δέν θά περάσουν δμως λίγες 
μέρες κι εδώ έρχεται άλλος στρα
τός, έχονται οί “Ελληνες.

Σέ μιά βδομάδα κηρύχτηκε ό πό
λεμος καί άκολούθησαν αιυτά πού 
ξέρουμε δχι μόνο μεΐς, αλλά πού 
τά ’μαθοα/ δλοι οί άνθρωποι σ’ ό
ποια γωνιά τής γής βρισκότοιν τον 
’Οκτώβριο καί τό Νοέμβριο τού Σα
ράντα.

Ή συζήτηση στράφηκε έπειτα γύ
ρω άπό τή οίωνοσκοπία καί ό συ
νομιλητής μας συνέχισε:

—‘Όμως ό Δημερτίκας κι άργό- 
τερα έπανέλαβε τις προφητείες του.

^Ηταν μέσα ατούς αλαλαγμούς 
τών έλληνικών νικών καί τήν ξέφρε
νη ιαχή τού θριάμβου τό καχουρι- 
στάν (Χριστιανισμός) Νοέμβριο καί 
Δεκέμβριο.

Ό  διοικητής τής 111 Μεραρχίας 
στρατηγός Μπάκος είχε έδρα τή 
Νίβιτσα κι έκάθονταν ό ίδιος στο 
σπίτι τού Σπΰρο Δούλη. Είχε άκού-



σει ό στρατηγός για τό μάντη τής 
έλληνικής προελάσεως καί μια μέ
ρα, προ τής έπιθέσεως του Μαρτίου 
1941, τον φώναξε:

—Έ ! μωρέ Φιλίπη, του λέγει. Τί 
βλέπεις εσύ σ’ αυτά τα δικά σου βι
βλία (την ώμοπλάτη του άρνιού) ; 
'Έχεις δει καμμιά πλάτη;

—'Έχω δει! του είπε ό Δημερτί- 
κας. ‘Όταν έρθει ό Απρίλης δε σε 
βρίσκει εδώ...

’Ακολούθησε σιωπή τη συζήτησή 
μας.

Έγνώρισα κι άλλους οίωνοσκό- 
πους εξακολούθησε ό συνομιλητής 
μας, Χριστιανούς καί Τούρκους, έ
γνώρισα κοντά σ’ άλλους καί τό 
Γιάχο Άϊντίνη, καί τό Γιάχο Καλιά- 
σα, άπό τήν Καλιάσα του Δελβίνου.

Είχε διένεξη κάποτε τό Μοναστή
ρι του Διβροβουνιου με Καστρινούς 
’Αγάδες, πού είχαν ιδιοκτησίες στο 
Ντερμίσι τοΟ Δελβίνου. Ό  Ηγού
μενος του Μοναστηριού Ιερόθεος, 
Δροβιανίτης καί άλλοι ιδιοκτήτες 
χωραφιών κατηγορουνταν άπό τούς 
άγάδες γιά διατάραξη τής νομής. 
Συμφιλιωτικές προσπάθειες άπέβη- 
σαν άκαρπες. 'Έτσι τό πρωτοδικείο 
διέταξε πραγματογνωμοσύνη. *Ωρί- 
στηκα είσηγητής τής πραγματογνω
μοσύνης, πήρα πραγματογνώμονες 
τό Γιάχο Καλιάσα, τόν Πύλιο Τσέ- 
κο άπό τό Έλευθεροχώρι και τό 
Φίκο Χάτο άπό τό Δέλβ'νο, παλιούς 
δεκατιστάς πού ήξεραν σπιθαμή 
προς σπιθαμή τήν περιοχή.

Τό βράδυ φτάσαμε στο έπίδικο 
μέρος καί φιλοξενηθήκαμε άπό τόν 
‘Ιερόθεο. τΗταν καλοκαίρι καί κα- 
θήσαμε έξω άπό τό ξωκλήσι τής 
Παναγίας. Είχε άγοράσει ό ‘Ηγού

μενος ένα τράγο άπό κάτι Μεμο- 
ραχιώτες καί Διβριώτες τσομπανα- 
ραίους καί τό τραπέζι ήταν πλού
σιο, άντάξιο καί τής φήφης του Μο
ναστηριού καί των άξιοσέβαστων 
προσώπων, πού ή περίσταση είχε ό- 
δηγήσει στο τραπέζι τού Ηγουμέ
νου.

Ξεμερδιάστηκε τό σφαχτό καί 
σερβιρίστηκε στο τραπέζι. Στο Γιά- 
χο φυσικά δόθηκε ή σπάλα κι άφοΰ 
τήν καθάρισε τήν έβαλε στο λυχνά
ρι νά τήν κοιτάξει.

— ’Από πού τώχεις τό σφαχτό, 
Γούμενε; Τού Μοναστηριού είναι ή 
ξένο;

— Τδχω άγορασμένο άπό τσομ- 
παναραίους. Απάντησε ’κείνος.’

—"Ωχ! μωρέ, τρώμε κλεμένο! εί
πε ό Γ ιάχος καί τού ’πεσε ή σπάλα 
άπό τά χέρια.

— Μή τρώτε, ώρέ, θά σας κόψει! 
Συμβούλεψε.

Ό  ίδιος δέν έβαλε μπουκιά άπό 
τό ψητό στο στόμα του κι έφύλαξε 
πιστός τό έθιμο τού τόπου. ΟΙ άλ
λοι φάγαν μήν άντέχοντας στον πει
ρασμό άπό τό θαυμαστό έδεσμα.

— "Ακούσε, Γούμενε, συνέχισε ό I 
Γιάχος. Δέν θά δικαστείς άπό τού- |  
το τό δικαστήριο, άλλά άπό άλλο ij 
καί θά κερδίσεις.

"Ετσι κι έγινε. "Εκανα τήν άλλη i 
μέρα τήν εισήγηση έπί τή βάσει τών J 
καταθέσεων τών πραγματογνωμό- ί  
νων, άλλά τό πρωτοδικείο έκηρύ- 
χθη, δπως λέμε, άναρμόδιον* αρμό- f 
διον ήταν τό κακουργιοδικεΐο γιά 
σφετερισμό ξένης περιουσίας καί ή 
ύπόθεση άπέβη τελικά υπέρ του Mo- j 
ναστηριοΰ. I

Άλλά άκόμα πιό ένδιαφέρουσες; |
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ήταν οί προμαντέψεις του Κασίμη, 
από τό Κοΰτσι του Κουρβελεσιοΰ.

Το χινόπωρο ή επαρχία Δελβίνου 
γεμίζει από πρόβατα, πού κατεβαί
νουν από τα βουνά, από την Κολώ- 
νια κι άπ’ την Πίνδο, δεκάδες χιλιά
δες πρόβατα, πού ξεχειμαδιάζουν 
στά λειβάδια κοντά στη θάλασσα 
και λίγο αλάργα απ’ αυτή, στο εύ
κρατο καί γλυκό κλίμα του Ίονίου, 
στο Διβροβοΰνι, στο Τυμπάνι, στ’ 
Άραβουνά, στη Γκερμπενίτσα, στά 
Χερεμέτσια της Νίβιτσας, στην Τό- 
μπρα του Σωπικιοΰ, στη Σωρωνειά.

Έκεΐ ξεχειμάζαν κείνο τό χειμώ
να και οί δυο μεγάλοι και ξαΐκου- 
στοί τσελιγγάδες ό Ντΐνε Γιάννος 
καί ό Κίτσο Καπουράνης με χιλιά
δες πρόβατα.

Ό  Κίτσο Καπουράνης, Βλάχος ά- 
πό την Κολιώνια ερχόμενος, προτί- 
μαε και νοίκιαζε τά λειβάδια τής 
Τόμπρας του Σωπικιου. Έκεΐ στη 
στάνη του με ώδήγησε ένα βράδυ 
τό υπηρεσιακό μου καθήκον. Ό  Κα
πουράνης είχε νοικιάσει ενα χειμώ
να τά λειβάδια του Κομματιού άπό 
τον Μουαμέτ Μπέη Κόκα καί του 
χρωστούσε ενοίκια.

Δεν τά πλήρωνε με τη δικαιολο
γία πώς εξ αίταίς του πολέμου 1912 
—13 δεν έκανε χρήση. Ό  Μπέης ό
μως άντλώντας δικαίωμα άπό τό 
συμβόλαιό του επέτυχε τελεσίδικη 
απόφαση κατασχέσεως άπό τό Πρω
τοδικείο Δελβίνου καί πήρα διατα
γή σαν ιτζιρά μεμούρ (εκτελεστι
κός υπάλληλος) νά πάω νά έκτε- 
λέσω την άπόφαση.

Πήρα μερικούς χωροφύλακες του 
δικαστηρίου κι άνάμεσά τους τον 
Κασίμη, ένα παλληκάρι μαυριδερό

γενναίο. ΤΗταν δεν ήταν είκοσι χρό
νων. Έζήτησα ενίσχυση καί άπό τό 
σταθμό του Σωπικου. * του όποιου 
ό ενωμοτάρχης μέ άλλους δύο χω
ροφύλακες με άκολούθησε. Τη ση- 
μοιντική αυτή δύναμη τη θεώρησα 
άπαραίτητη, γιατί καί ή φάρα των 
Καπουροιναίων ήταν πολυάριθμη 
καί τσομπαναραίους καί πιστικούς 
εμπειρότατους στά δπλα είχαν. Έ- 
κράτησα μυστική :· τήν αποστολή 
μου, μόνο ό σταθμάρχης έγνώριζε 
τό μυστικό καί τό βράδυ βρεθήκαμε 
στά βλάχικα κονάκια. Τριάντα - σα
ράντα καλύβες περιποιημένες, μέ 
καλάμι καί ριζάχερο φκιαγμένες, 
μέ πόρτες καί παραθύρια, σέ μιά 
πλαγιά, άποτελουσαν τήν εγκατά
σταση του βλάχικου ποιμενικοΟ συ
νοικισμού.

Διευθυνθήκαμε προς τή μεγαλύ
τερη καί έπιβλητικώτερη του άρχι- 
τσέλιγγα, του Κίτσο Καπουράνη.

Τά γαυγίσματα των ποιμενικών 
σκύλων, πού ή ομοβροντία τους ή- 
τ<χν ή άναμενόμενη ύποδοχή μας 
είχαν σταματήσει μέ τις καθησυχα- 
στικές φωνές των πιστικών καί ή
συχοι ώδηγηθήκαμε στο κονάκι τού 
άρχιτσέλιγγα. Ή καλύβα του έμοι
αζε μέ σκηνή άρχιστρατήγου σέ πε
ρίοδο έκστροιτείας. Ωραίες ψάθες 
κατά γής, άπάνω τους φλοκωτές 
βελέντζες, ένα - δυο δωμάτια καί 
κατευθείαν στο μουσαφίρ όντα. Χον
τρό κούτσουρο έκαιγε στή βάτρα, 
στο τζάκι καί μιά γλυκιά ζέστη άπό 
τό ριζάχερο κι άπό τή φλόγα τού 
τζακιού μας περίχυσε καθώς έμπή- 
καμε.

Καφές, ρακί, μουαμπέτι, (συζή
τηση), φιλοξενία.
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— Πώς σας ήφερε ό θεός άπ* ε
δώ; ρώτησε ό οικοδεσπότης, υστέ
ρα άπό λίγο*

Βρέθηκα σε δύσκολη θέση για τό 
ψέμα, μέ τό όποιο τόσο άτιμωτικά 
θά πλήρωνα την πρόθυμη φιλοξε
νία, πού προμηνύοντοα/ ήγεμονικώ- 
τερη, άλλα άπό τό φόβο τής' φυγα- 
δεύσεως του κοπαδιού ή άναμείξε- 
ως μέ γειτονικά άναγκάστηκα ν* ά- 
ποκρύψω τις προθέσεις μου, άνα- 
βάλλοντας γιά την αύγή την έκτέ- 
λεση τής άποφάσεως και του είπα:

— Λάϊ Κίτσο, είμαστε περαστικοί, 
έρχόμαστε άπό τό δείνα χωριό καί 
πάμε στο τάδε, πού μας είδοποίη- 
σοα/ γιά κάποιο φόνο.

Δούλοι και πιστικοί στο μεταξύ 
είχαν βαλθεΐ νά σφάξουν καί νά ψή
σουν τρία άρνιά.

"Επειτα ’πό λίγο, πάνω στήν τά
βλα, άρνί ψημένο κλέφτικα, τυρί 
χλωρό καί γλυκό κρασί έσκόρπισε 
τήν ευθυμία. ΤΗταν άπλοχέρηδες οί 
Καπουραναΐοι, κοινωνικοί, ξυρισμέ
νοι, καθαροί καί πλειότερο άπ* ό
λους ό γενάρχης τους, ό άρχιτσέ- 
λιγγας, ό Κίτσο Καπουράνης.

Πάνω στο φαΐ καί στο πιοτί ή 
σπάλα δόθηκε στον Κασίμη άπό τον 
οικοδεσπότη.
— Ξεκοκκάλισέ το καί διάβασέ το ! 

του είπε ό Κίτσος.
Καί ό Κασίμης τήν πήρε καί τήν 

καθάρισε άλαφρά κι άπάνω - άπά- 
νω, μέ τό σουγιά κι έδιάβασε τά 
μελλούμενα...

— Τό κοπάδι σου γίνεται σέ δυο 
ούρές (κομματιάζεται), του λέει, 
καί αύριο θά πληρώσεις άναγκα- 
στικά κάτι χρήματα.

— Δέν έχω, ώρέ, παράδες! δια- 
μαρτυρήθηκε ό τσέλιγγας.

'Ό χι δέν έχω, όχι έχεις.
— Έγώ σου τά βρίσκω καί που 

τά ’χεις κρυμμένα! του λέει ό νέος 
Κάλχας άπό τό Κουτσι. Μου δίνεις 
τήν άδεια νά στά βρώ, που τά *χεις 
κρύψει;

—”Αν τά βρεις θά σου δώκω μπα
ξίσι.

—Φύλα τό λόγο σου, γιατί έγώ θά 
τά βρώ. Δώσε μου τή μασιά.

Κάτω άπό τή γενική περιέργεια 
παίρνει ό Κασίμης τή μασιά καί γύ
ριζε γύρω - τριγύρω τήν κάμαρα 
καί όπως ό ραβδοσκόπος ψάχνει τά 
νερά, έτσι ό Κασίμης έψαχνε τό θη
σαυρό του Καπουράνη.

Έκει στο έμπα τής θύρας, κάτω 
άπό τήν ψάθα, σκάλισε λίγο τό χώ
μα καί μπρος στά έκπληκτα μάτια 
όλων μας, ένώ ό Κίτσο Καπουράνης 
είχε άνοίξει τό στόμα του μιά όρ
γιά, άνέσυρε έναν τενεκέ.

— Τά βρήκα ή δέν τά βρήκα, ώρέ 
τσέλιγγα; Είναι παράδες γιά δέν 
είναι; Έγώ μπορώ νά σου πώ καί 
πόσα είναι καί τί λογής παράδες 
είναι!

Κάνω νόημα στον Κασίμη νά στα- 
ματήση ή συζήτηση γιά τά χρήματα 
ώς έκεί.

"Εδωκε ό τσέλιγγας στή μπά
μπω του τον τενεκέ, πού τον κράτα- 
γε κείνη όπως κρατουν τις άγιες 
εΙκόνες, ρίχνοντάς μας ύποπτα βλέμ 
ματα καί γυρίσαμε όλοι στο ζιαφέ- 
τι μας (γλέντι μέ φαγοπότι).

Ά λλ’ ό Κασίμης είχε κι άλλες 
σελίδες νά μας διαβάσει άπό τό βι
βλίο τής ζωής τού Καπουράνη.
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— Καί κάτι άλλο έχεις άκόμα, 
τσέλιγγα! του λέει.

Τό μττινέκικο (της καβάλας) ά
λογό σου θά πνιγεί αύριο, κεΐ πού 
τό *χεις δεμένο.

‘"Ομως μέσα στ’ άτυχή ματά σου 
έχεις και μια χαρά, χαρά μεγάλη 
για τη φαμίλια σου καί για τό σπι
τικό σου. Τό παιδί σου, πού έχεις χα
μένο εδώ καί δέκα πέντε χρόνια καί 
του κόβατε κηδείες καί μνημόσυνα, 
σου ’ρχεται αύριο τό μεσημέρι!

Ή κατάπληξη ήτοα/ απερίγραπτη. 
Συσπάσεις συγκινήσεως διαγράφτη
καν στο πρόσωπο του Τσέλιγγα, ά- 
πό την οδυνηρή θύμηση, ένώ άπό τις 
άλλες κάμαρες πρόβολον ή μιά πί
σω άπό την άλλη ή μπάμπω του κι 
οί νυφάδες, ροδομάγουλες βλαχο- 
πούλες, πού σά γυναίκες δεν κάθον
ταν στο τραπέζι καί πού ή είδηση 
είχε άναστατώσει δλες τις καλύβες.

Ποιος μπορούσε ν’ άμφιβάλλει για 
τις προφητείες, άφού ή μιά κι δλας 
είχε ξεδιαλύνει τό ίδιο βράδυ;

Τό γλέντι συνεχίστηκε δλη τη νύ
χτα στην άδημονία της χαρούμενης 
προσμονής. Έκεΐ τότε, του άνεκοί- 
νωσα καί την άπόφαση της κατα- 

ί σχέσεως καί του έζήτησα τά χρή- 
ι ματα.

Άρνήθηκε με πείσμα νά πληρώ- 
σει κι αναγκαστήκαμε νά ξεχωρί- 

: σωμε άπό τό κοπάδι του πεντακό- 
μ σια - εξακόσια πρόβατα γιά νά τά 
ί πάρουμε καί νά τά δώσουμε παρα- 
> καταθήκη σε τρίτο πρόσωπο, ώσό- 
:ιτου έκποιηθοΰν. Μετάνοιωσε δμως 
Γ:ύπολογίζοντας καλά τη μεγαλύτε- 
ΐ;ρη ζημιά κι έτσι πλήρωσε καί τά 
χρήματα. 'Έβγαινε έτσι καί τό δεύ

τερο καί τό τρίτο μέρος της προ
φητείας του Κασίμη.

Είχαμε πλειά τελειώσει την άπο- 
στολή μας καί είπα νά ετοιμαστού
με νά φύγουμε. THrav κοττά τις δώ
δεκα τό μεσημέρι. 'Όμως ό τσέλιγ- 
γας δταν είδε την ετοιμασία μας νά 
φύγουμε.

—'Ό χ ι! μοΰ λέει. Ώ ς τώρα ήσουν 
μπουμπασίρης (υπάλληλος της έκ- 
τελέσεως). Τώρα θά μείνεις μουσα
φίρης, εσύ καί οί άνθρωποί σου. Εί
στε στο ότζάκι μου καί θά φύγετε 
δταν τό διατάξω εγώ.
Ποιος θά μπορούσε νά κάνει την ά- 

τιμωτική πράξη νά μη δεχθή παρε
χόμενη φιλοξενία; 'Όταν μάλιστα, 
δπως είναι γνωστό στά μέρη μας, 
ή άρνηση ίσοδυναμεΐ μέ θάνατο για
τί θεωρείται προσβολή, καί μάλιστα 
άφού της τύχης τά γραμμένα προ- 
μήνυοα/ τέτοια χαρά στην ταρούστα 
(στάνη) τού Κίτσο Καπουράνη;

'Έτσι μείναμε καί τό μεσημέρι 
καί ξοίναστρώθηκε τραπέζι σε ά- 
τμόσφαιρα πλειό εγκάρδια.

Κεΐ πού τρώγαμε άκούστηκοιν φω
νές άπό τούς δούλους καί τούς πι
στικούς :

—̂ Ω!· λάϊ Κίτσο, λάΐ Κίτσο. Πάει 
τό κάλο (άλογό) σου, πνίγηκε κεΐ 
πού ήταν δεμένο μέ τό λιτάρι του.

Ή δυσάρεστη δμως αυτή είδηση 
πέρασε άπαρατήρητη σ’ αύτό τό με
ρόνυχτο τό γεμάτο μέ γεγονότα. 
Έ ξ άλλου άλογα καί φαράδια εί
χαν άρκετά οί σταΰλοι τού Καπου
ράνη.

Δέν είχε περάσει πολλή ώρα, θά 
’ταν κατά τις δυο τό μεσημέρι πού
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δλη ή στάνη συνταράχτηκε σάν άπό 
σίφουνα.

^Ω! λάϊ Κίτσοοοο!... λάϊ Κίτσοο! 
Τά συχαρίκια! ^Ήρθε ό γιός σου! 
^Ηρθ’ ό Λάμπης! ^Ηρθ3 ό Λάμπης!

Μια χλαλοή άκούστηκε. ’Απ’ δ- 
λες τις καλύβες ξεπετάχτηκαν γυ
ναίκες καί παιδιά μικρά ξυπόλυτα 
κι έτρεχαν δώθε κείθε ξέφρενοι και 
φωνές καί φιλιά καί σιουρίγματα 
άπό κορυφή σε κορυφή καί γαυγί- 
σματα σκυλιών, καί χρεμέτισμα α
λόγων, που παραξενεύθηκαν καί τά 
ζώα μ* αυτό τό άνθρώπινο παραλή
ρημα καί άρχισε ένα ντουφεκίδι 
πού έκανε τις πλαγιές ν’ άχολογουν 
καί σταματημό δέν είχε. Γέμισαν 
καί οί δικοί μου χωροφύλακες τά 
δπλα τους καί τό μπουμπούνισαν 
καί κείνοι γ ιά  να μή υστερήσουν 
στή γενική χαρά καί κείνο πού ά- 
κολούθησε νους τοΟ άνθρώπου δέ 
μπορεί νά τό περιγράφει. Έπί μια 
ώρα έριχναν συνέχεια έβδομήντα 
ντουφέκια πανηγυρίζοντας τήν επι
στροφή του χαμένου γιου. ^Ηταν

κάτι oocv τή νύχτα της Άναστάσεως, 
άνέστη ό νεκρός.

Καί σάν κατάκατσε ό κορνιαχτός 
κι ό τσέλιγγας άγκάλιασε κι άσπά- 
στηκε τό γιό του γύρισε δακρυσμέ- 
νος στον Κασίμη:

— Καλό νά ’χεις, ώρέ παλληκά- 
ρι, τού είπε. Ό  Κίτσο Καπουράνης 
φυλάει τό λόγο του. ’Έμπα μέσα 
στο κοπάδι καί πάρε γιά μπαξίσι 25 
πρόβατα, δποια πιάκει τό μάτι σου 
καί ή πάρτα ή σημάδεψε τα στ* αυ
τιά μέ δικό σου σημάδι καί στείλε 
άνθρωπο νά τά πάρει.

Τό άπομεσήμερο έφεύγαμε.
Άπ* δλες τις καλύβες είχαν βγει 

γυναίκες κι άντρες δυό - δυό, τρεις 
- τρεις, καί κουνούσαν τά μαντήλια 
καί φώναζαν βλάχικα:

— Καλεμπάρδε, καλεμπάρδε (κα
τευόδιο).

Μιά όμοβροντία άκολούθησε κι 
άλλη μιά άπό τούς δικούς μου άν
τρες, άποχαιρετιστήρια.

Τέτοια κατάσχεση οΰτε ματάγι- 
νε, οϋτε θά ξαναματ<χγίνει!

gri? w
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Φιλολογικά καί Καλλιτεχνικά Πορτραϊτα
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΑΖΙΑΗΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ
1870 -1 9 4 1

ΣΗΜ. α.χ.μ.: Μνημόσυνο έπιτελοϋμε 
σήμερα -φέρνοντας -στη θύμησή μας τούς 
ηρωικούς εκείνους φωτογράφους πού ά- 
πείκόνισαν την Ήπειρο άπό τις αρχές τοϋ 
αιώνα καί ιδίως μετά τήν απελευθέρωσή 
της το 1913.

Φέροντας έπ’ ώμου τά Ογκώδη φωτο
γραφικά σύνεργα και σκαρφαλώνοντας στα 
κατσάβραχα του τόπου μας με άνύπ άρκτους 
τότε αυτοκινητοδρόμους προσέγγισαν τά 
πιο άπρόσιτα σημεία τοϋ Ηπειρωτικού χώ
ρου καί μάς έοωκαν στιγμιότυπα, πού προ- 
καλοΰν σήμερα αφάνταστη συγκίνηση. 
Μνημεία ιστορικά, πανηγύρια και γάμους. 
Γ1εροτελεστεΐες, στρατιωτικές παρελάσεις, 
τήν τρέχουσα ανέλιξη τής ζο)ής.

Ό  Χρ. Σουλης πλαισιώνει τά περί Ή- * I

(ΣΓΧΕΧΕΙΑ από σελίδα 186)

θε από πολεμική ένέργεια, ακόμη καί έάν 
κατά παραδοχή (κακώς) τούτο θεωρηθεί 

I τυχαίο γεγονός και oi 26 δεν προσμετρη- 
θουν είς τάς άτιωλείας, ή άνσλογία άπό 

| 4,22% κατέρχεται εις 1,35%.
« 6. Κατοιμ. *Ήπ. Πρ. σελ. 51.
1 7. Κοπσιμ. *Ήπ. Πρ. σελ. 57, ΓΕΣ, Τόμ.
I Β' σελ. 53-54.
t 8. θρ. Τσακαλώτου. 40 χρόνια στρατ. 
( της Ελλάδος, σελ. 110.

9. Ίστ. ΓΕΣ, τόμ. Β' σελ. 54, 55 και 
Κατσιμ. "Ηπ. Πρ. σελ. 51—63.

10. Κατσιμ. *Ήπ. Πρ. σελ. 55.
! 11. Κατσιμ. "Ηπ. Πρ. σελ. 64
I 12. θρ . Τσακαλώτου. 40 χρόνια Στρα- 
I τιώτης της Ελλάδος» ,σελ. 115—116.

12α. Κατσιμ. "Ηπ. Προμ.

πείρου λ ή μ μ α τ α στη Μεγάλη Έλλ. 
Εγκυκλοπαίδεια μέ ανάλογες φωτογραφί
ες άπό τοπία, πού άπέχουν ώρες άπό συγ
κοινωνιακά κέντρα (Μονή Σπηλαίου Σα- 
ρακίνιστας ’Αργυροκάστρου) τοϋ μακαρί
τη Γ. Πανταζίδη.

Εντυπωσιακό είναι τό φωτογραφικό πα
νόραμα τής Ηπειρωτικής Εκστρατείας 
(1912— 13) πού μαζί μέ τά σκίτσα τής 
θάλειας Φλώρα - Καραβία έκαμε άθάνα- 
τα τά ιστορικά εκείνα γεγονότα. Επακο
λούθησε ή φωτογραφική απεικόνιση τοϋ 
Αύτονομιακοϋ ’Αγώνα τής’Ηπείρου (1914).

Έόώ θά πρέπει ν’ άναφέρουμε και τό 
φο>τογραφικό υλικό τοϋ φιλέλληνα συντά
κτη τοϋ Γαλλικοϋ «Χρόνου» (TEMP) 
RENE ΡΓΑΌΧ, πού εικονογραφεί τό βι
βλίο του «Δυστυχισμένη Ήπειρος». 
Μερικά άπό τά ονόματα τοϋ Φωτογρ. Ιίαν 
θέου τής εποχής έκείνης είναι: Γεώργ. 
Πανταζίδης, Δημητριάδης. Παπαγεωργίου 
καί άργότερα (1930) ό Βασίλης Κουτσα- 
βέλης κλπ., μέ τελειότερα βέβαια τεχνικά 
μέσα.

’Αποτίοντας φόρο τιμής στούς ηρωικούς 
κι ακατάβλητους εκείνους προμάχους τής
Φολογραφίας δημοσιεύομε σήμερα έλάχι-
στα βιογραφικά στοιχεία νιαί παρακαλοϋ-
με τούς άναγνώστες μας, ίδιαίτερα τούς
παλιούς, νά μάς προσκομίσνυν δ,τι δήποτε
στοιχεία έχουν «σέ βιογραφικέ; πληροφο-
ρίες και περιστατικά είτε σέ φωτογραφίες,
ώστε νά περιληφθοϋν στην/ «'"Ηπειρο Εί-
κονογραφημένη» πού έχομε καθιερώσει.

ΙΙολλοι αναγνώστες μας παραπονοϋνται, 
πώς δεν δη;ιοσιεύομε φο^τογραφίες άπο τα 
«χωριά» τους.Ή απάντησή μας είναι: «"Ο 
έχω τοϋτο σοί δίοωμι». Μακάρι νά εΓχ^
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•jus περισσότερα στοιχεία. Φιλοδοξία ijjua; 
είναι νά όλοκλτ/ρώσο^ε τδν «ΦΩΤΟΓΡΑ
ΦΙΚΟ ΑΤΛΑΝΤΑ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΓ».

α.χ^.
★

Έγεννήθη εις Βήσσανην τό 1863 
καί εις μικρήν ήλικίαν μετηνάστευ- 
αεν μετά της οικογένειας εις Θεσ
σαλονίκην δπου από ετών ήτο έγ- 
κατεστημένος ό πατέρας του έχον
τας σχηματίσει άξιόλογον γεωκτη- 
ματικήν περιουσίαν εις Χαλκιδικήν.

Μετά τό πέρας των Γυμνασιακών 
του σπουδών μετέβη εις Κων)πολιν 
δπου έγνωρίσθη με τον σπουδαΐον 
του καιρού εκείνου φωτογράφον 
Άνδρειωμένον από τον όποιον έλα
βε τά πρώτα μαθήματα τής νεαρής 
τότε φωτογραφικής τέχνης. Έπι- 
στρέψας εις Θεσσαλονίκην έμυήθη 
λεπτομερειακά παρά του σπουδά- 
σαντος εις Βιέννην φίλου του καί 
διάσημου φωτογράφου Μιχαήλ Λι- 
ούτα καί έπιθυμώντας νά έφαρμό- 
ση τις τεχνικές του γνώσεις έπί του 
πρακτικού επιπέδου, έταξίδεψε εις 
διάφορα μέρη τής Μακεδονίας καί 
του Άγιου 'Όρους, δπου έκτος τών 
Μονών, τών Ηγουμένων καί τών 
Μοναχών έφωτογράφησε καί πολ
λά Βυζαντινά κειμήλια πού, ώς γνω 
στόν, τά Μοναστήρια του Ά θω πε
ριέχουν.

Τό 1895, ώς ώριμος πλέον φωτο
γράφος, φιλοδοξώντας νά προσφέ
ρει τις γνώσεις του εις τήν Πατρί
δα κατήλθε εις τήν 'Ήπειρον καί 
με κέντρον τή γενέτειρά του περιό- 
δευσε εις δλα τά χωριά τής έπαρ- 
χίας Πωγωνίου καί έφθασε, μέ τις 
έπικίνδυνες τότε συγκοινωνιακές

δυσκολίες, ώς τήν περιφέρεια Λούν- 
τζης έχοντας ώς έφόδια τήν πελωρί- 
αν του φωτογραφικκήν μηχανήν έ- 
κείνης τής έποχής, πολλές γιάλινες 
πλάκες μεγέθους 21X27 καί τή φλό
γα  του νεοσύλλεκτου στήν άγνωστη 
τότε σε πολλούς τέχνη τής άποτύ- 
πωσης του προσώπου, του τοπίου 
καί τών άλλων έκδηλώσεων τής ζω
ής κατά τρόπο μόνιμο καί άνεπη- 
ρέαστο άπό τήν πάροδο του χρό
νου.

Παράλληλα, έκτος άπό τήν κα- 
θαρώς έπαγγελματικήν του άπα- 
σχόλησιν, έφωτογράφιζε άπό τούς 
τόπους έκείνους, πού τότε βρίσκον
ταν στο άπόγειο τής άκμής τους, 
κάθε τι πού μεταγενέστερα θά είχε 
άσφαλώς'Ιστορική καί Λαογραφική 
άξια. Μέ τή διορατικότητα αύτή 
συγκέντρωσε άπαράμιλλο υλικό, 
πού περιείχε ήθη, έθιμα, χορούς, | 
τελετές, ένδυμασίες, διασκεδάσεις, ; 
κτίρια, τέμπλα παλαιών έκκλησιών \ 
καί κάθε τι, πού στα μάτια του καλ
λιτέχνη παρουσίαζε ένδιαφέρον καί 
έπρεπε νά συγκρατηθή καί νά έπι- 
δειχθή στις νεώτερες γενιές.

Δυστυχώς, τό μέ τόσους κόπους , 
καί άφάνταστες δυσκολίες συγκεν- I 
τρωθέν πολύτιμο ιστορικό καί λαο- | 
γραφικό ύλικό, εύρέθησαν Ήρό- 4 
στρατοί, πού άσυνείδητα καί έγκλη- * 
ματικά τό κατέστρεψαν καί μέ τό j> 
γεγονός αύτό ή 'Ήπειρος, τό Πω- |  
γώνι καί ή Βόρ. 'Ήπειρος έστερήθη- I 
σαν μιας άκόμη πολύτιμης άπόδει- r  
ξης περί τής έλληνικότητας έκείνων g  
τών τμημάτων. ΐ |

Κατά τό 1900 έγκατεστάθη είς Μ- ϊ  
ωάννινα, ώς μόνος φωτογράφος έπί Β
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(Φωτογραφίες Σ ί . Μελειζη τρσβη γειενες προ του Έ λληνοϊταλικοϋ π ο λ έ μ ο υ )

J Αττοψη "Ανω Πεδινών (Σουδενών).

Χιόνι στα Σουδενά



Χιόνι στα Σουδενά.

Χορός στα Σουδενά.

1

Λ



Γλέντι στην έξοχή (Σουδενά).



Ε ο ρ τ έ ς  Έ κατονταετηρίδος (1930) 
Σπυρίδων. Π αρίσταται ό Γεν.

χοροστατεί ό Μ ητροπολίτης Ίωαννίνων 
Διοικητής Η πείρου Ά χ ιλ . Καλεύρας.

Μ υ ν ο β έ ν δ ρ ι .





Τό Σκαμνέλι χιονισμένο.



αρκετόν διάστημα καί πολλές φω
τογραφήσεις του καιροΟ έκείνου ά- 
πεικόνιζοχν κάτι άπό την Γεωγρα
φίαν, τά μνημεία καί την κοινωνική 
ζωή «των παλαιών Γιοτννίνων».

Τον Φεβρουάριον του 1913, μετά 
τήν άπελευθέρωση των Μωαννίνων, 
ό Αρχιστράτηγος Κων)νος επιθυ
μώντας νά έχει αναμνήσεις της 

πόλεως, των γύρω βουνών καί τών 
λόφων, έκάλεσε τον Γεώργιο Παν- 
ταζίδη καί έφωτογραφήθη σέ πολ
λές στάσεις επί τού τάφου του Ά- 
λή Πασσά, όπως καί άλλες μέ φόν
το τό Δρίσκο καί τό Μπιζάνι.

Μετά τήν άνοδό του επί του θρό
νου του άπένειμε τον τίτλο του φω
τογράφου της Βασιλικής Αυλής, 
διάκρισιν πού σέ όλη τήν Ελλάδα 
έφεραν 3—4 φωτογράφοι.

Έ πι Τουρκοκρατίας ό Γεώργιος 
Πανταζίδης διά του φωτογραφικού 
του φακού προσέφερε έθνικάς υπη
ρεσίας: έφωτογράφιζε πολλά άπόρ 
ρητά έγγραφα υποκλεπτόμενα υπό 
του Ηπειρωτικού Κομιτάτου πού 
διά του Ελληνικού Προξενείου διω- 
χετεύοντο εις Αθήνας προς άμεσον 
ή μελλοντικήν έκμετάλλευσιν διά 
τήν άπελευθέρωσιν τής Ηπείρου.

'Αγαπητοί α να γνώ σ τες,
Ή «Ηπειρωτική Εταιρεία», σάς ευχαριστεί γιατί τή σκέ

πτεστε καί την συντρέχετε οίκονομικώς. Δέν έχει, δπως ξέ
ρετε, μονίμους πόρους (άπό ενοίκια, τοκομερίδια χρεωγρά- 
φων κλπ.).

Πρέπει νά δρά συνεχώς, ώστε νά έχει άνταποδοτικά ει
σοδήματα. Καί τό έχει επιτύχει μέχρι σήμερα, χάρις στήν 
πρόθυμη άνταπόκριση τών Φίλων καί Ύποστηρικτών της, με
ταξύ τών όποιων συγκαταριθμεΐστε.

Ή θερμή μας παράκληση είναι, νά μάς στείλετε τή δ ι
έ ύ θ υ ν σ η κ α ί  μ έ  δ σ α  μ π ο ρ ε ί τ ε  π ε ρ ι σ 
σ ό τ ε ρ α  σ τ ο ι χ ε ί α ,  ενός τουλάχιστον Ή π ε ι ρ ό -  
τ η  Π ν ε υ μ α τ ι κ ο ύ  ’Α ν θ ρ ώ π ο υ ,  πού νά πάλλε- 
ται, σάν εσάς, άπό Ή π ε ι ρ ω τ ι σ μ ό  γιά νά του στεί- 
λουμε τό Περιοδικό τής Εταιρείας.

Είναι γνωστό, δτι ή Εταιρεία, δέν αποβλέπει σέ κέρδη. 
Συνεπώς δέν χωρεΐ δισταγμός στήν υπόδειξη, όποιουδήποτε 
προσώπου, είτε μπορεί, είτε δχι, νά άνταποκριθεΐ σέ οικονο
μικές υποχρεώσεις. Ή Εταιρεία, δπου δέν υπάρχει δέν παίρ
νει!

Μέ κάθε τιμή
ΤΟ ΔΙΟΙΚ. ΣΥΜΒ. ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
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ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ ΠΕΝΘΗ

ΚΑΠΕΤΑΝ ΘΑΝΑΣΗΣ ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ
0  ΑΗΤΟΣ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΖΗ

Ή  Φιλοδασική Ένιοση Αθηνών κατα
θέτει λίγα λουλούδια του Υμηττού στο 
σκήνωμα του πολύτιμου φίλου της καί ε
νός έξοχου'Έλληνα. Τού σεμνού πατριώτη, 
τού θαρραλέου αγωνιστή των μεγάλων α
πελευθερωτικών άγώνων τού ‘Έθνους μας, 
άλλα καί τού αγνού έραστή τής φύσης καί 
τής όμορφιάς τής πατρίδας μας Θανάση 
Τσεκούρα.

Μια καλή μοίρα μάς έδωσε τό προνό
μιο νά γνο)ρίσουμε καί νά συνεργασθού- 
με, εδώ καί πενήντα χρόνια, μέ τόν ’Α
θανάσιο Τσεκούρα. Νά υπηρετήσουμε σέ 
δύσκολες ήμερες ώραίους ειρηνικούς καί 
δημιουργικούς σκοπούς για τήν άνάπτυ- 
ξη καί προστασία τού φυσικού περιβάλ
λοντος τής Ελλάδας, πού τό αγαπούσε μέ 
αληθινό πάθος αυτός 6 βέρος Ήπειρώτης, 
ό σιωπηλός περιπατητής τών αττικών βου
νών πού τού άναθύμιζαν, δπιος τού Κρυ- 
στάλλη, τά βουνά τής λεβεντογέννας γε
νέθλιας γής του. Καί τήν άγάπη του αυ
τή πρός τή φύση, ένα άληθινό έρωτα, τήν 
εκδήλωνε, όχι μέ εύκολα λόγια, άλλα έμ
πρακτα, μέ προσφορά 'θετικών υπηρεσιών 
σέ κάθε σχετική προσπάθεια πού έτεινε 
προ; τό καλό τών ανθρώπων.

’Άλλοι τόνισα4/ τήν άνδρεία τού προ- 
κείμενου νεκρού. Τή ριψοκίνδυνη συμμε
τοχή του στόν Ηπειρωτικό καί Μακεδο
νικό αγώνα. Τήν ατίμητη συμβολή του 
στήν έπιτυχή έκβαση τής πολιορκίας τών

Ίωανίνων. Τήν πίστη του στήν Ελλάδα. 
Σέ μένα έλαχε 6 κλήρος νά υπενθυμίσω 
μιά άλλη πτυχή τής πολύπλευρης δράσης 
του, ευθύς μ ε τ ά  τήν Κατοχή, δταν βοή
θησε τή Φιλοδασική στήν άναδάσωση τών 
έκχερσωμένων πλησιόχωρων έκτάσεων τού

καί τή οημ,ιουργία του αί
κού Δάσους τής Καισ:αριαι/ής. Πρώτ
<30. a x c y ; πρώτους ό πρεσβύτη; καί
θαλερή ΆΟχνάσίο; Τσεκούρα; εο:
παρόν, π:ρπρέπο'/τζί καί ένθαρρύ'

ιύς ν ε ό τ ε ρ ο υ ς  στήν ανάσταση τού βου- 
'0, μέ τή δημιουργία ενός πνεύμονα πρα-* 
ίνου δίπλα στή σημερινή πρωτεύουσα!
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του τσιμέντο!) καί του άγχους.
ΤΗταν πάντοτε νέος. Πάντα εύγενικός, 

μ’ έκεΐνο το γλυκύτατο χαμόγελο πού προ- 
σέβλεπε κάθε συνάνθρωπό του. Καί ύπε- 
ραιωνόβιος παρακολουθούσε τήν ελληνική 
ζωή, διατηρώντας μια έκπλήσσουσα πνευ- 
ματική διαύγεια. Συνέτεινε σ’ αύτό ή φυ
σική ζωή του, ή σχεδόν άσκητική, άλλα 
καί ή άγάπη των γύρω του καί ή ευφρο
σύνη πού δίνει ή βεβαιότητα για τούς έν
τιμους καί καλούς έπιγόνους πού θ’ άφη
νε. ΤΗταν ένας αληθινά ευτυχισμένος. Ό

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΣ ΛΟΓΟΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ

Μέ μια Ισόβια προσδοκία ενός γυρισμού 
στην πατρίδα σου, όπως τήν περιγράφεις 
στό έςαίρετο οδοιπορικό σου για τό Ζαγό- 

I pi, εζησες νοσταλγός καί έραστής τής άρ- 
χόντισσας πατρίδας σου καί για τήν όρι- 

! στική έκπλήρωση αυτής τής προσδοκίας 
| ξεκίνησες έδώ κι" ένα χρόνο άλησμόνητε.
: σεβαστέ καί άγαπητέ μας Γιάννη Σαρα- 
ι λή.

’Από αυτήν τήν παλιννόστηση στή χθό- 
ι via εστία σου στή «γή Ιξ ής έλήφθης», γή 
I πού έτίμησες, ύμνησες, Ιστόρησες τή μοί- 
ι ρα τη; καί ερμήνευσες τα πεπρο>μένα της,
; άπό τήν έπιστροφή σου στήν αφετηρία τής 
Ι< ωραίας καί τιμημένης ζωής σου συμπλη- 
Ι| ρώ9ηκε ήόη ένας χρόνος καί ή συνείδηση 
• τής ένιαύσιας άπουσίας σου μάς συγκεν- 
' τρώνει όλους εδώ στόν Ιερό καί άγαπημέ- 
. νο χώρο τής Ριζαρείου, τής όποιας ύπήρ- 
; ξες έπιφανής άττόφοιτος καί άφοσιο>μένος 
1 θεράπων.

άνθρωπος του Ευαγγελίου, ο δούλος ό πι
στός τού θεού, πού έπραξε τό χρέος του 
στό πέρασμα μιας γεμάτης ζωής καί πού 
τό τάλαντό του τό χρησιμοποίησε ευεργε
τικά στό κοινωνικό σύνολο, άνάμεσα στούς 
πολυάριθμους φίλους του. Καί μέσα σ’ αυ
τούς καί ή Φιλοδασική πού τό θρό-σμα 
τών πεύκων της τόν κατευοδώνει στό ει
ρηνικό του ύστατο ταξίδι.

Καπετάν Θανάση Τσεκούρα, άητέ τής 
Ηπείρου, σεμνέ Μακεδονομάχε, πάντα θά 
σέ θυμόμαστε.

★

ΣΑ ΡΑ Λ Η Σ
ΤΟΥ ΚΟΣΤΑ Δ. ΦΑΦΑΛΙΟΥ

Προέδρου ΙΙολυμ. Συμβ. Ριζαρείου Σχολής

Στό πρόσωπό σου βλέπαμε τήν αρμονι
κή συζυγία τού αληθινού ευπατρίδη ήπει- 
ρώτη καί τού συνειδητού Ριζαρείτη, μια ι
διότητα, πού πάντοτε, μέ σεμνή θά έλεγα 
καύχηση, ομολογούσες, σαν ένα είδος πα
τραγαθίας, ή οποία σ’ Ικανέ νά μο/Οής 
γιά τήν πρόοδο τής Ριζαρείου Εκκλησια
στικής Σχολής κατά τή διάρκεια τής γό
νιμης θητείας σου στό Πολυμελές Συμ
βούλιο.

Συνεδύαζες τόν λεπταίσθητο ποιητή μέ 
τον θετικό σύμβουλο, πού ή γνώμη καί ό 
στοχασμός του αντλούσαν άπό αδαπάνητα 
κοιτάσματα άληθινής Παιδείας καί Πί- 
στεως, ώστε ή συμβολή σου νά χαρακτηρί
ζεται άπό συγκερασμούς στοιχείων καί δε
δομένων πού είχαν καρπό τή συνετή σου 
γνώμη.

Ή  καλλιεργημένη σου φύση σ’ έκανε 
ίκανό νά νοιούθης τά πράγματα τού κό-
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σμου καί της ζο)ήζ διϋλισμένα μεσ’ άπό 
ένα φίλτρο συγκίνημένης νοήσεο>ς —  ή 
συναισθηματική ξηρασία ήταν για σένα 
κάτι έντελώς ξένο καί άλλότριο, — έπα- 
ληθεύ όντας μέ την έλη σου στάση καί προ
σωπικότητα την περίφημη φράση του Πα- 
σκάλ: «Ή καρδιά έχει τούς λόγους της 
πού ή Λογική αγνοεί».

'Έτσι συναισθηματικά φορτισμένων γιά  
τό καλό πάντοτε, μέ κριτήρια πού μόνο 
ή ’Αγάπη ήταν δυνατό νά όεκάση, άλλα 
καί ταυτόχρονα μέ τήν αίσθηση του ρεα
λιστικού καί του έφικτοϋ στις εκτιμήσεις 
των περιστάσεων καί 'στήν αντιμετώπιση 
τ(7>ν ποικίλο)ν προβλημάτων» σέ θυμόμαστε 
άλησμόνητε καί σεβαστέ φίλε, πού δ θά
νατος σ’ έκανε σ’ ολους έμας «ποθεινότα
των̂ .

Ή  έκοημία σου σφράγισε τη σεμνή, α
πλή άλλα καί γεμάτη ανατάσεις καί δη
μιουργία προσωπική σου πορεία καί δ Κύ
ριος τής ζο>ής καί τού θανάτου σού χάρι
σε «ύπνον τοΐς όφθαλμοΐς σου καί τοίς 
δλεφάροις σου νυσταγμόν καί άνάπχυσιν 
τοΐς κροτάφοις σου» (ψαλμ. 131,4) ύστερ* 
άπό μιά ζθ)ή όλο έγρήγορση προσφορά καί 
πάθος γιά τήν Παιδεία.

Πάντοτε θά είν’ αισθητό τό πέρασμα 
σου άπό τή Ριζάρειο, άφού θέλησες ν* ά- 
ποδώσης τά τροφεία στη γεραρά Σχολή 
όχι μόνο υπηρετώντας την ώς Εκτελεστής 
τής Διαθήκης τού αοιδίμου Ριζάρη, αλλά 
καί ώς γενναιόδο)ρος χορηγό; καί ευερ
γέτης τής Ριζαρείου μαζί μέ τήν έκλεκτη 
σου σύντροφο, στό πρόσωπο τής οποίας 
βλέπομε τήν ιέρεια τής άγαθής σου μνή
μης, τήν οποία νεύχόμαστε άγέραστη καί 
αίο>νία.

#*####################################*

I ΗΠΕΙΡΏΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ! 
ί: ΤΕΥΧΗ ΑΦΙΕΡΏΜΑΤΑ jj

Πωγώνι. Ή δόξα και ή;! 
μοίρα του. Δρχ. 300;;
LA MALHEREUSE Ε-|ί 
PIRE. (Αφιέρωμα στον!; 
Αύτονομιακό ’Αγώνα. |!

Δρχ. 400;; 
Αφιέρωμα στήν 21 Φε-;' 
βρουαρίου 1913 Δρχ. 300 <!
’Από τό άνδροφόνο Μπι-;! 
ζάνι στον Αύτονομιακό!; 
Αγώνα. Ή Ηπειρωτική;! 
Εκστρατεία σέ εικόνες.!;

Δρχ. 500::
Προσέγγιση στή Σουλιώ-j! 
τικη Έποποιΐα Δρχ. 300;;

H59-60-61 ’Αφιέρωμα στήν 28 Όκ-1;
τωβρίου 1940 Δρχ. 400;»

!; 62 Αφιέρωμα στήν 28 Όκ-!;
|! τωβρίου Β' 1940 Δρ. 400;!
J; 76—77 Σώστε τον Καλαμα !;

ΔΡΧ· 20011
!; 93 Αφιέρωμα στήν... Ήπει-;;
|! ρωτική Αθήνα. (Φωτο-1!

γραφίες - κείμενα των 1 
!! Ηπειρωτικών Ίδρυμά-;;

των της ’Αθήνας μέ τήν!;
!; ευκαιρία τών 150 χρό-||
;! νων τής πόλης Δρχ. 300!
#######################################
► ·1

ί:
ί ί  ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑI ot κύ- ::ι » Ί
!; ριοι Άναγνώσται νά μας γνω- 
; στοποιουν τή νέα τους διεύ- ;;
! θυνση. |
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Ηπειρωτική Πνευματική Ζωή καί Κίνηση

♦  Γράφουμε καί μάς γράφουν
♦  Στέάάουμε και μάς οτέάνουν

Πώς μπορεί νά διακοπεί 
π άποοτοάά;

Ευγενικός Φίλος, πού δεν μπορούμε 
νά δημοσιεύσουμε το όνομά του, για
τί οέν εχομε την έγκρισή του, μάς 
απαντάει στή γενική μας έκκληση 
προς τους ’Αναγνώστες νά βοηθήσουν 
την Εταιρεία νά κρατήσει το Δελτίο

'Αξιότιμε κ. Μαμμόπουλε,
Ευχαρίστως Θά άνταποκρινόμουνα στην 

παράκληοή σας νά ένισχύσω την ωραία 
προσπάθεια για την έκδοση τής ΗΠΕΙ
ΡΩΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, πλήν λόγοι σο-
Ιδαρώς οικονομικοί δεν μού επιτρέπουν
!οούτο.
I Επειδή κι’ 6 υποφαινόμενος άσκώ τή 
'δημοσιογραφία στις τοπικές εφημερίδες, 
<ic όποιες λαμβάνω ΔΩΡΕΑΝ και έπείόή 
ε θέλω νά γίνω βάρος τής αποστολής του 
ηραίου σας πράγματι περιοδικού, παρα- 
αλώ όπο>ς ΔΙΑΚΟΦΈΤΕ την άποστολή 
ου και |χέ την ευκαιρία αυτή νά σάς εύ- 
αριστήσω για όσα τεύχη μέχρι σήμερα 
\αβα, τά οποία, κατά πάγια συνήθειά 
ου παραδίδω στον ενταύθα 1IOA1TI- 
Τ1ΚΟ ΣΓΑΑΟΓΟ προς φύλαξη καί γιά 
V μέλλοντα έρευνητή τής Τοπικής μας 
στορίας.

Έπί τούτοι ς δια τελώ 
μετ’ εύχαρ ίστιών

ALTERA PARS
Άθήναι, 81 Μαίου 1986 

ΙΙρός την
«ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΝ»

Ενταύθα.

’Αξιότιμε Κύριε Διευθυντά,
Είμαι ένας έκ των ολίγων έπιζώντων α

ξιοκρατικών, εξ εκείνων οί όποιοι ηύτύ- 
χησαν νά υπηρετήσουν είς την Ήπειρον 
κατά την προπολεμικήν και πολεμικήν πε
ρίοδον, ένταχθείς, τότε, εις το Στρατη
γείου τής V III Μεραρχίας, από Μαίου 
1939 μέχρίς 25ης ’Απριλίου 1941.

Καί κατά μεν τήν προπολεμικήν περίο
δον, (λοχαγός, τότε, Μηχανικού) ειργά- 
σθην είς τήν όχύρο)σιν, ώς άξιιοματικος 
όχυρώσεοίς ’Ηπείρου, βοηθούμενος από τόν 
έξαίρετον καί άοκνον Άνθυπασπιστήν Μη
χανικού ,αείμνηστον Άνδρε αν Τσέκενην, 
υπό τήν έποπτείαν τού Συνταγ;χατάρχου 
καί Αρχηγού Πυρ)κού VIII Μεραρχίας» 
αειμνήστου Παν. Μαυρογιάννη, κατά δέ 
τήν πολεμικήν περίοδον, (διακοπεισούν φυ
σικά των έργα,σΐών οχυριοσεως), παρηκο- 
λούθηοα τήν VIII Μεραρχίαν είς τούς 
αγώνας της, είς τό Καλπάκι (’Ελαίαν) 
καί είς τόν Καλαμάν ποταμόν καί, περαι
τέρω, καθ’ όλην τήν θριαμβευτικήν έςόρ- 
μησίν της είς τήν Βορ. Ήπειρον, έντετα- 
γμένος, τότε, είς τό Στρατηγείου της, ως 
Αρχηγός Διαβιβάσεων. (Τέλος Δεκεμ
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βρίου 1940 μέχρι πέρπζος πολέμου).
'Επομένως, είμαι ένας εκ των ολίγων 

έπιζώντιον αξιωματικών εκ του Στρατη
γείου της V III Μεραρχίας, ό όποιος έ- 
ζησε έπί τόπου τό ·άπό Μαίου 1939 εο>ς 
καί ’Απριλίου 1941, έπιτελεσθέν έργσν υ
πό της άνωτέρω Μεραρχίας καί ό όποιος 
έγνώρισεν α π ό  κ ο ν τ ά  κ α ί ο τ ε
ν ώτ α τ α όλους τούς συντελέσαντας συ
ναδέλφους, εις τό θαυμαστόν έπος τής ’Η
πείρου καί τής Βορ. ’Ηπείρου.

Κατόπιν των άνο>τέρω, ώς γνώστης προ
σώπων και πραγμάτων τής τότε εποχής, 
θά σάς παρακαλετό) όπιος φιλοξενήσετε 
είς το έγκυρον περιοδικόν τής «ΗΠΕΙ
ΡΩΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ» την ακολουθού
σαν άπάντη·σίν μου πρός τόν Στρατηγόν κ. 
βρ. Τσακαλώτον, οι’ όσα ούτος εγραψεν 
είς τό περιοδικόν σας, κατά μήνα Φεβρου
άριον 1986, είς τό άρθρον του υπό τόν τί
τλο·/ : «II ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ 
ΤΟ 1940— 41».

Μετά προσηκούσης τιμής, 
ΜΙΧΑΗΛ Δ. ΣΟΓΛΗΣ 

Υποστράτηγος έ.ά.

★

Ποιός ό άγνωστος Ταγματάρχης;
’Ιωάννινα 24.2.1986

Παρακαλώ νά μοϋ έπιτρέψετε, — μέ τήν 
καλή πίστι πού έχο> σαν κανόνα ζωής στίς 
ανθρώπινες σχέσεις μου, καί χωρίς ίχνος 
τυχόν υποψίας ότι είναι όυνατόν νά ύπο- 
τιμήσω τήν ιστορική έρευνα του έκλεκτου 
συνεργάτου σας καί Γενικού Γραμματέα 
τής Εταιρείας κ. Στάθη Ααμπρίόη, νά 
συμπληρώσο) τό μικρό Ιστορικό χρονικό 
για τή μάχη τής Πίνδου, γιατί συμφωνώ

απόλυτα καί εγώ μαζί του μέ τή λες η 
«δυστυχώς» πού περιέχεται στη φράση του 
για τόν ήρο/ίκό Ταγματάρχη διοικητή 
τού 111)51 τάγματος πεζικού, πού εσπευ- 
σε τήν 29.10.40 νά ένισχύσει τις πολε
μικές προσπάθειες τού Άποτπάσματος Δα- 
βάκη.

Επαναλαμβάνω καί έγώ μαζί μέ τόν 
κ. Ααμπρίόη, τό «δυστυχώς ό ήρο/ίκός Τα
γματάρχης δεν άναφέρεται έπωνύμως».

Έπειοή, όπιος ξέρετε, ή μελέτη τής ι
στορίας καί ή ιστορική έρευνα είναι μέσα 
στά κύρια ένοιαφέροντά μου, έρεύνησα και 
έγώ γιά νά βρω τό όνοματεπώνυμο τού ή- 
ρ ωϊκοΟ Ταγματάρχη.

Πρώτα άνοιξα τό Ιστορικό έργο τού 
Κωνσταντίνου ΙΙανταζή Ταξιάρχου έ.ά., 
καί ήρωϊκού πολεμιστού Ταγματάρχου τό
τε τού έπους 1940—41, μέ τόν τίτλο ; 
«Τά 0ύο όχι» —  Έκοόσείς «Δωδώνη» καί 
στη σελίδα 83 γράφεt γιά τό"/ ήριοϊκό Τα
γματάρχη του 111)51 Τάγματος άλλά 
καί έόώ δυστυχώς πάλι όχι έπιονύμως.

«

Έπειτα άνοιξα τό ιστορικό έργο τού Ά - * 
καδημαΐκού - ιστορικού Διονυσίου Ινόκκι- ?. 
νου μέ τόν τίτλο «Οι δύο πόλεμοι 1940—* |  
41», τόμοι 2 — έκοόσείς «ΙΙλάτιον», Ά - |  
θήναι 1945, ό όποίος ιστορικός στον δεύ-  ̂
ζερό τόμο καί στίς σελίδες 222— 224 πού/| 
πραγματεύεται γιά τή μάχη τής llivoot^ij 
γ ρ ά ψ ε ι  ευτυχώς, γιά νά πιστοποιηθεί ή  j 

Ιστορική άλήθεια, επώνυμο); γιά τόν 
ρωϊκό Ταγματάρχη τού 111)51 Τάγμχ*<| 
τος πού ήταν ό Ταγματάρχης Θ ω μ ά $·ί 
Ν ι κ ή τ α ς .  j

ΙΙαραθέτω αποσπάσματα καί δΐερο>τδΚ*| 
μαι, γιατί τά άγνόησε ή έπίσημη Στρατιό)-!, 
τική ιστορία, στίς κρίσιμες έκείνες ιστά̂ Γ 
ρικές πολεμικές περιστάσεις, άπό τήν Ιι&Τϊ 
βάση των όποίων, όπως είναι γνωστό, κρΗί
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νονταν ή τιμή καί ή ανεξαρτησία τη; Ε λ 
λάδος;

Γράφει ό Δ: ον. Κόκκινο; στή σελίδα 
222:

— «Την νύκτα Ιφθασε καί τό III Τά
γμα υπό την δισίκησιν του Ταγματάρχου 
Θωμά Νικήτα.

—  «Έξαιρετικώ; επείγουσα. Ά ν  τι συν
ταγματάρχην Μεσίρην, Ταγματάρχην II α- 
νταζην, Ταγματάρχην Νικήταν.

Εντός τής αύριον άφικνούνται 4 Τά
γματα προ; ένίσχυσίν μα; μετά πυροβο
λικού. ΈπιβληΟήτε διά παντός τρόπου εί; 
τού; υφισταμένου; σας καί κρατήσατε τά; 
θέσει; σας. Θά μοί δοθεί ουτω ό καιρό; 
νά έπέμβο) διά των έφεδρειών άντεπιτιΒέ- 
μενος. Αί διαταγαί νά έκτελοϋνται άνευ 
συζήτησε ιον καί άντιρρήσεων υπό προσω
πικήν ευθύνην των έκτελεστών. *Ωρα 21. 
28.10.40 Δαοάκης».

Στη συνέχεια στις σελίδες 223— 224 
γράφει:

«Ό ταγματάρχης Νικήτας συ νοθευόμε
νος άπδ δύο άκόμη άξιωματικούς εφίπ
πους προέτρεξε του πεζικού διά νά φθάση 
ταχύτερα εί; τήν Μου καν καί ν’ άναλά- 
βη την διοίκησιν. Μετά μίαν ώραν ol Ι 
ταλοί έπετίθεντο κατά τής γραμμή; των 

|· ύφωμάτο>ν Καζάνι — Μούκα —  Ιΐάτω- 
!| μα — Σιουμολάζαρη. Ή  έφοδο; γινομένη 
ί δΓ Ισχυρών δυνάμεων ήτο όρμητίκή. Ό  
|i Νικήτας έφθασεν είς τήν κρίσιμον ώραν 
ji τή; μάχης. Τέσσαρες λόχοι, οί Ιος, 2ος, 
ί 7ο; καί 9ος συνεπτύσσοντο άτάκτιο; πρό 
;τή; σφοδράς πιέσεω; του έχθρου, χωρίς 
:συνοχήν καί μέ άκάλυπτον τό αριστερόν. 
I Μικρά τμήματα είχαν άρχισε* νά διαλύο

νται. 'Ανδρε; άπομονο>μένοι έκρύπτοντο 
έντός χαραδρών διά νά φυλαχθούν από τά 
καταιγιστικά πυρά τού Ιταλικού πυροβολι
κού. Ή  Μούκα είχεν έγκαταλειφθή.

Ό  κίνδυνο; κατά τήν στιγμήν κείνην
ήτο άμεσος. Μετά τήν διάσπασιν καί τής 
γραμμής αυτής -ό εχθρό; θά έπροχιυρούσε 
ταχύτατα πρό; τό Έπταχώριον. Ό  Νική
τα; κατώρθωσε τότε διά προσωπική; έ- 
πεμβάσεω; καί διά κραυγών νά συγκρά
τηση τά τμήματα, καί νά τά παρασύρη 
πρό; τά εμπρός. Ή Μούκα άνεκατελήφθη.
Ά λλ9 ό γενναίος αυτό; ταγματάρχη; συμ-
μετέχων εί; τήν μάχην επί κεφαλή; των
τμημάτων του έτραυματίοθη είς τον δε
ξιόν άντιβράχιον. νΕτοι τραυματισμένο;, 
προσπαθών προχείρο); νά σταματήση τήν
αιμορραγίαν έςακλουθοΰσε νά οι ευθύνη τήν 
μάχην. Οί ’Ιταλοί Ιπροσπαθούσαν νά υπερ
φαλαγγίσουν τό σημεϊον στηρίγματος άπό 
τά δεξιά, άλλ’ ό Νικήτα; έτοποθέτησε 
μίαν διμοιρίαν πολυβόλων υπό τον άνθυ- 
πασπιστήν Μαντάκον είς τον αυχένα Κα
ζάνι καί κατώρθωσε νά ματαίωση τήν έχ- 
θρικήν κίνησίν. Οί ‘Ιταλοί κατόπιν τής 
υπεράνθρωπου αυτή; άμυντικής προσπάθει
ας τού Νικήτα άνετράπησαν είς τήν γραμ
μήν Καζάνι —  Μούκα».

Αύτός ήταν ό γενναίος καί ηρωικός τα
γματάρχης Θωμά; Νικήτα; καί έτσι πι
στοποιείται μέ αμάχητο τεκμήριο μια ι
στορική ήρο)ϊκή πολεμική μορφή, πού α
ξίζει τής έθνικής τιμή; καί ευγνωμοσύ
νης, δπως ές ίσου άξίζουν τό ίδιο καί δ- 
λοι οί έπούνυμοι καί άνώνυμοι ήρωϊκοί πο
λεμιστές του έπους 1940— 41.

Μέ έκτίμηση καί αγάπη 
ΚΩΣΤΑΣ ΤΕΚΤΩΝ
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Εσωτερική Ζωή καί Κίνηση

Οί χρ η μ α τικές  εισφ ορές ττρός τήν 
“ Η πειρω τική ‘Εταιρεία ,, εκπ ίπ τουν  
στις Δ ηλώ σεις Φόρου Ε ισ οδ ή μ α 
το ς.

ΣΥΝ ίΣΤΙΣΗ Ο Ι ΣΙΣΦΟΡΠΝ 
Σ ϊΝ Ο ΙΤ ΙΙΗ Ο ί ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ
Μέ βαθειά συγκίνηση συντάσσομε αυ

τούς τούς πίνακες εισφορών. Είναι το ο
ξυγόνο τής Εταιρείας. Είναι τά φτερά 
της. Κοινωφελές Πνευματικό "Ιδρυμα ή 
Εταιρεία. Δημόσια ή διαχείρισή της σέ 
ύάλινη σφαίρα «περιστρεφόμενη καί παν- 
ταχόθεν δρατή». Δεν πλήρωνεt ούτε μο
νόλεπτο ή Εταιρεία σέ μισθούς και ά- 
μοιβές κι Ιχει έλαχιστοποιήσει τά διοι
κητικά της έξοδα, άφού τό Δ. Συμβούλιο 
μέ εφημερία σέ έθελοντική βάση διεξά
γει τη διοικητική ύπηρεσία.

Δέν έχει «Χρεώστες» ή Εταιρεία. Δεν 
έχει «Πιστωτές». Ινανενδς τήν πόρτα δέν 
έβρόντησε. Δέν κρατεί λογαριασμούς «’Ο
φειλετών». "Ο,τι προσφέρεται είναι αυτο
προαίρετο καί καλοδεχούμενο. Τό ραβδί 
τοΟ διακονιάρη, όταν υπηρετεί κοινωφε
λείς σκοπούς γίνεται στα χέρια τοΟ Διοι
κητικού Συμβουλίου ηγεμονικό Σκήπτρο.

Ό  κ. Τωάν. Κώτσίας όμοίως 1000 
Ή  Κυρία Χαρ'ίκλεια Ντεντιδάκη 

για τούς γενικωτέρους σκοπούς 25G0 
Ό  κ. Γεώργ. ΙΙαπακώστας για τό 

Δελτίο 1000
Ό  κ. Γεώργ. Τσάντης για τό Δελτίο 1000 
*0 κ. Μαν. Λκμπρίδης για τό Δελτίο 3000 
Ό  κ. Εύάγγ. Γεωργάκης για τό 

Δελτίο 3000
Ό  Καθηγητής κ. Νικόλ. Κατσενης 

για τό Δελτίο 1000
Ό  κ. Βασίλ. Μπαλτζάκης για τό 

Δελτίο 1000
Ό  κ. Χρ. Δχρίτσης για τό Δελτίο 1000
Ό  κ. Ινλεομ. ΙΙελένης για τούς γε

ν ΐκωτέρους σκοπούς 2000
*0 κ. Νικόλ. Κοντογεώργος Ομοίως 2000 
*0 ιατρός Έλευθ. Χριστακόπουλος 

γιά τό Δελτίο 1000
ΤΙ κυρία Σοφία Τσίντζκ γιά τό 

Δελτίο 1000
*() κ. Βασίλ. Μήτσης γιά τό Δελτίο 1000 
ΤΙ κυρία Αλίκη Μοναστηριώτη γιά 

τό Δελτίο 2(ΜΧ)
Ό  κ. Λάμπρος Δρόσος γιά τό Δελτίο 1000
‘Ο κ. Πέτρος Βλάχος γιά τό Δελτίο 1000 
Ό  κ. Γειόργιος Αθανασίου 1000
*0 κ. Θεόδ. Θεοδώρου γιά τό Δελτίο 5000
ΤΙ κυρία IIέπη Βλαχάκη γιά τό

Κρίκοι τής άλυσσίδας τής αγάπη 
τόν τόν μήνα είναι οί:

Ή  Αδελφότης Ζιτσαίων διά τού 
κ. Κ. Έςάρχου γιά τό Δελτία 

Ή  Κυρία Μαρίκα Βραβή Κυρκώφ 
όμοίως

: αύ- Ό  Δάτκχλτ·; κ. Σ~ϋρν; ΙΙαγοΰνη;
γ:α τί> Δελτίο 1000
και γιά ένίσχυση τών γενικών

1000 σκοπών 1500

ΊΙ Κυρία Ρωξάνη Φκτιλάκη γιά τ6
1000 Δελτίο 1000
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Ό  κ. Βύρων Μπόζιος γιά τδ Δελτίο 1000 
καί γιά ενίσχυση του έργου της 
Εταιρείας 2000

'0  Δάσκαλος λαογράφος - συγγρα
φέας, δ γνωστός, Κωνστ. Λαζαρί- 
δης άπό Κουκούλι Ζαγορίου γιά 
τδ έργο τής Εταιρείας 3000

Ή ποιήτρια Κυρία Μαρίκα Άρκα-
οίου τδ γένος Γαρουφαλιά ομοίως 2000 

Ή Κυρία Μανέλ. Λιούμπα γιά τδ 
Δελτίο 1000

Ή Κυρία Κατ. Χαροπούλου έναντι 
•συνδρομής τού Δελτίου 500

! Ό  κ. Νικήτ. Λυμπερόπουλος ομοίως 1000 
! Ό  Καθηγητής κ. Παϋλ. Παλούκας 
; όμοίθ>ς 1000
! Ό  κ. Κώστας Παπαγγέλης ομοίως 1000 
1 Ό  Δάσκαλος κ. Γεο>ργ. Παπαφο)-

τίου γιά εξόφληση συνδρομής του 
Δελτίου 500

Ή Μάνα του Πιογωνίου γιά τούς 
γενικούς σκοπούς τής Εταιρείας 5000

Ό  κ. Βασ. Αρχιμανδρίτης γιά τδ 
Δελτίο 1000

' Ό Δάσκαλος κ. Κώστας Κράλιος
γιά τδ Δελτίο 1000

Ό τ. Γεν. Διευθυντής του Ύπ. Οι
κονομικών κ. Θεοχ. Βαζάκας σύν 
τοΐς άλλοις γιά τδ Δελτίο 1000

'Ό κ. Σταύρος Μποροβάς όμοίω ς  1000
'Ό κ. Σταύρος Συκιώτης δμοίως 1000
•Ό κ. Άθαν. Ζα'ρόπουλος ομοίως 1000
•Ό κ. Βασ. Βρέλλης γιά ενίσχυση 

τού έργου τής Εταιρεία; 2000
(Ό κ. Σο>τ. Σο>τηρίου γιά τδ Δελτίο 2000 
ΓΗ Κυρία Ήλέκτρα Κόλια γιά έ- 

νίσχυση τού έργου τής Έτακρεία; 5000 
Ό κ. ΊΙλίας Λυκώκας έναντι συν- 
1 δρομής Δελτίου 500
Η Κυρία Κούλα Κατερινάρη τδ γέ

νος Άνόρ. Χατζή γιά τδ Δελτίο

καί τδ πνευματικό έν γένει έργο 
τής Εταιρείας 5000

Ή Κυρα Λίτσα Κουταβά τδ γένος 
Δ άχαρη δμοίο>ς 2000

Ό  χ. Κων. Καλογήρου όμοιο»; 2000
Ό χ. Κώστας Γχούνης δμοίως 1500
Ό  χ. Στέφ. Παπαλαμπρίδης γιά τδ 

Δελτίο 1000
Ό ’Ιατρός χ. Δημ. Βαφε^άς γιά τδ 

Δελτίο - 1000
Ό  κ. Σταύρος Πα/παμώκος γιά τδ 

Δελτία 1000
Ό κ. Σωτήρης Χουλιάρας γιά τή 

στερέωση τού έργου τής Εται
ρείας 4000

Ή Κυρία Ευγενία Σόμπολα γιά τδ 
Δελτίο 1000

Ό  κ. Δημ. Κωλέτσης γιά τδ Δελτίο 1000 
Ό  κ. Χρίστος Κκρανόκας γιά τδ 

Δελτίο 1500
Ό  κ. Βασίλ. Τσώνης δμοίως 1000
Ό  κ. Δημοσθένης Πατυαδόπουλος, 

τήν με δικά τ:υ, σεβαστά, κριτή
ρια μηνιαία συνδρομή (2 μηνών)
του Δελτίου 6(H)

Ό κ. Λάμπρος Χρήσιμος δμοίως 600
Ή Κυρία Εύαγ. Παπανίδου δμοίως 1000 
Ή Κυρία Σοφία Πέτροβα δμοίως 1000
Ό κ. Λέων. Τσαούισης όμοίιος 1000
Ό κ. Κώστας Γέγιος δμοίως 1000
Ή κυρία ’Όλγα Λ. Μελά δμοίως 1000
Ό δικηγόρος κ. Φάνης Πασπαλιά- 

ρης γιά συνδρομή τού Δελτίου 1000
γιά άποπληρωμή τοϋ Β ' διαμερί
σματος 1QQQU

γιά τούς γενικότερους σκοπούς 1000
Ό κ. Έλευθ. Παπάς γιά τδ Δελτίο 1000 
Ό κ. Θεμιστοκλ. Βαρδάκης γιά τδ 

Δελτίο 1000
Ό κ. Γεώργ. Κεχαγιάς γιά τδ 

Δελτίο 1000



1000
Ή  Κυρία Έριέτ. Σουρανάκη για τδ 

Δελτίο 1000
(Ό  κ. Παύλος Στεργιόπουλος για 

τδ Δελτίο 6510
Ό  ιερέας κ. Κων. Μελάς για τδ 

Δελτίο
,Ό κ. Εύάγ. Άθάνατίου για ένί

σχυση του έργου της Εταιρείας
ίΌ κ. Άοαμ. II απ αχρήστου για το 

Δελτίο
Ό  κ. Βαοίλ. Νταλαγιώργος για το 

Δελτίο

1000

5000

1000

ιοοο
Ό  κ. Μιχ. Γράδο; για τδ Δελτίο 1000 
.Ό  κ. Εύ9. Καπάϊος για τδ Δελτίο 1000 
Ό  κ. Κων. Ζωρδούμης υπέρ των 
1 γενικωτέρων σκοπών 2000
Ό  κ. Κώστας Μπότίσογλουι δμοίως 1000 
Ό  δικηγόρος κ. Χαράλ. Δεύτος για 
I /  τδ Δελτίο 1000
!Ό  κ. Κων. Κοντόπουλος για τδ

Δελτίο 1000
καί τους γενικούς σκοπούς 1000

Ό  άνώτ. άξιωμχτικδς & Λ .  και ί- 
t;i στορικδς συγγραφέας κ. Γεώργ.
' Λυριτζής για τδ Δελτίο 2000
*Ό Δάσκαλος κ. Φώτης Σαφαρίκας 
1 * γιά τδ Δελτίο 1000

Κυρία ’Αλέκα Κιτσώνα γιά τδ 
u  Δελτίο 2000
ιΌ  κ. Έλευθ. Ψαράς για τούς γε

νικούς σκοπούς 1000
Ό  κ. Κώστας Ζαμπόπουλος για τδ 

Δελτίο 1000
'Ό  στρατηγός κ. Κων. Βασιλείου 
1 για τούς γενικούς σκοπούς 1000
*0 συνάδελφος Άνδ. Μπέττος δμοίως 1000 
*0 κ. Νικηφ, Σουλής γιά τδ Δελτίο 1000
Ή Κυρία Νίκη Μπούντα για τδ 

Δελτίο 1000I
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*0 κ. Γρηγ. Καραμέτης γιά τδ Δελ
τίο

Ή Κυρία Βασιλική Στυλιανού για 
τούς γενικούς σκοπούς 2000

*0 κ. νΑρης Ράπτης για τδ Δελτίο 1000 
Ό  τ. Βουλευτής κ. Δημ. Ζ η ο ό π ο υ - 

λος έναντι συνδρομής τού Δελτίου 500 
Ή Κυρία Αιλή Καραλή για τδ 

Δελτίο 1000
‘Ο κ. Χρίστος Σταματελόπουλος για 

ενίσχυση του έργου τής Εται
ρείας 2000

Ή Κυρία θάλεια Βασιλείου Μι- 
χαηλίοου συν τοις άλλοις για τούς 

γενικούς σκοπούς 6000
Ό  κ. Νίκος Καρατζένης για τδ 

Δελτίο 1000
Ό  κ. Βλάσ. Σοκολάκης δμοίως 1000 1 
Ή Κυρία Βασιλική Μπούνα δμοίως 2000 
Ό  κ. Γεώργ. Τοατόπουλος δμοίως 1000 | |  
Ό  κ. Άριστ. Σφήκας δμοίως 1000
Ό  δικηγόρος κ. Πάνος Σιούτης 

για τούς γείνικωτέρους σκοπούς 2000 |jj 
Ό  δικηγόρος καί συγγραφέας κ. 8

Χαρ. Γκουτος γιά τδ Δελτίο 1000 
Ό  κ. Παν. Χωρικής δμοίως 1000 ^
Ό  κ. \Απ. Παπαγεωργίου δμοίως 1000 
*0 κ. Άχιλ. Μπουκουβάλας δμοίως 1000 -1 
Ό  κ. Χρυσόστ. Λαμπρίδης δμοίως 1000 ;< 
Ό  κ. Σταύρος Μάκος δμοίως 1000; cj 
Ό Κρής κ. ΙΙαναγ. Χαπζηοάκης 

για τδ Δελτίο 1000 »j
καί γιά ένίσχυση τού έργου τής ί
Εταιρείας 1000 I!

Ή κυρ'ία 11 έπη Τζάκου έκπαιοευ-
τικδς δμοίως 50001;

Ό  Αρεοπαγίτης κ. Βασίλ. Λαμ- 
ρίδης καί ή Κα Στέλλα Βασι
λείου Λαμπρίδη γιά ένίσχυση τού  ̂
έργου τής Εταιρείας 60001!



Ό  Υποστράτηγος κ. Χρ. Φάσόης Ό  δικηγόρος κ. Γιώργο; Μπαράς
γιά το Δελτίο 1000 γιά τό Δελτίο

Ό  Υποστράτηγος κ. Μιχ. Δ. Σού- καί ενίσχυση του γενικωτέρου
λης (και οι δυο αγωνιστές τού έργου τής Εταιρεία:
’40) γιά το Δελτίο 1000 Ό  κ. Ήλίας Κώνστας πλήν άλλων

Ό  κ. Μιχ. Κάλος γιά τό Δελτίο 500 γιά τό Δελτίο

Ή  κυρία, Μαίρη Λιόλιου άριστίνδην ■ Ό  κ. Έρμης Μητοόπουλος όμοίως
Μέλος του Δ. Συμβουλίου πλέον Ό  κ. Γ. Σιούτης όμοιους
της προσωπικής έργασίας στην Ό  κ. Βασίλ. Μπολοβίνης όμοίως
οποίαν υποβάλλονται εθελοντικά ό Ή Ήπειρώτιοσα Ζωγράφος κυρία
λα τα Μέλη αυτή: καί γιά τό Τίτσα Χρυσοχοίδη γιά ένίσχυση
Δελτίο καί τήν έν γένει προκο τού Δελτίου καί τού γενικωτέρου

πή του έργου της 2000 έργου τής Εταιρείας
Ό  κ. Πατ/αγ. Μούτσιος συνδρομές Ό  κ. Γεώργιος Κατσαοήμας όμοίως

του Δελτίου 2000 Ό  κ. Κων. Ντάντος από 'Ηγουμε
*0 κ. Δημ. Μέγας ομοίως 1000 νίτσα ομοίως
Ό  κ. Δημ. Μήτσης όμοίως 1000 Ό  κ. Νικόλ. Τατσάκης όμοίως
Ή τακτική μας χορηγός κυρία *Αν- Ό  κ. ’Απόστ. Φιυτίου ομοίως

νίκα Γκαναβία 3000 Ή  κυρία Σοφία Μπαμίχα από τήν
Ό  κ. θωμάς Μαρτίύης γιά τό Κέρκυρα γιά ένίσχυση των σκο

Δελτίο 1500 πών τής Εταιρείας
*0 Λυκειάρχης κ. Νικόλ. Ρεμπέλης Ή  κυρία Βάσω Νεράτζη - Βαρμά-
1 ομοίως 1000 ξη γιά τό Δελτίο

3000

1000
1000

δ(Χ)

2000

5000

1000
1000
1500

5000 

2000
*0 τ. Δήμαρχος Ίωαννιτών κ. Ή  κυρία, Θωμαις Παπαζώτου για

0. Θεόο. Γεωργιάδης για τούς γε- το Δελτίο 1000
νικωτέρους σκοπούς της Έται- Ό  κ. Κων. Σάββας γιά το Δελτίο 2000
Ρ£ιαζ 10.000 *ο κ. Δημ. Παπαιδημητρίου γιά το

Ό  γιατρός Άναστ. Μηλιώνης γιά Δελτίο 2000
ί. το Δελτίο 1000 Ό  κ. Χρ. Οικονόμου όμοίως 500
Ό  κ. θεόδ. Πασχοόήμας όμοίως 500 Ό  κ. Έλευθ. Μούλιος γιά τούς γε-

{Ό  κ. Χρ. Τσάβαλος ομοίως 1000 νικωτέρους σκοπούς της Έται-
Ό  κ. 11 ερ. Σαμπανίβης πλήν άλ- ρείας 5000

λων και γιά το Δελτίο 1200 cO κ. Θεόδ. Ντουνιάς γιά το Δελτίο 1000
Ό  κ. Πέτρος Γεωργιάοης ομοίως 1000 Ό  κ. Φρίξος Τζόβας γιά τό Δελτίο 10(Χ)

; I



ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ - ΕΠΙΤΑΦΙΑ ΛΗΚΥΘΟΣ
ΜΝΗΜΗ ΘΑΝΟΝΤΩΝ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ
Στούς πνευματικούς σκοπούς της Εταιρείας είναι ή άπονο- 

μή τιμής στη μνήμη θανάτων Ήπειρωτών. Αίωνία ή μνήμη 
τους. Κατά τον μήνα αυτόν μας έστάλησαν οί έπόμενες δω
ρεές.

Ό  Κιος m i ή Κα Λέων. Μαρνέλη 
για τούς γενι/κωτέρους σκοπούς 

.στή μνήμη του άοειλφου τους καί 
άλησμονήσου φίλου μου Δήμου 
II ιτούλη 5000

Ό  κ. Χρυσόσυ. Λαμπριοης στη μνή
μη Νικολάου Δημ. Μακοπούλου 
άπο Βρτσύνα 1000

Ό  Κύριος καί ή Κυρία Γεο>ργίου 
Γκιάτη ιατρού από Κέρκυρα στη 
μνήμη Κασσιανή; Γ. Βλάση το 
γένος Γκικόντε από Λάμποβο Β. 
Ηπείρου 1000

Ή Κυρία Μαρίκα Μανιαρίζη τό 
γένος Γκιάτη στη μνήμη Καστα
νής Βλάση 1000

Ή Κυρία Ρωξάνη Φασιλάκη στή 
μνήμη του θείου της Κων. Σταυ- 
ρίοη Οκτώ χρόνια από τον θάνα
τό του 1500

Ό  κ. Λάζαρος ’Λθανασιάόης στη 
των Γονέων του ’Αθανασίου καί
Έρασμίας για ενίσχυση τού έργου 
τής Εταιρείας

'Ο Συνεργάτης μας κ, Γειόργ. Στα- 
μάτης στη μνήμη Κώστα Μιχαή
λ* οη

*Π Κυρία 'Ολγα Δέοντος Μελά στη 
μνήμη τού αλησμονήσου Συνεργά
τη μα; τρία κι όλας χρόνια άπό 
τό θάνατό του

3000

2000

5000
'Ο κ. Χρυσόστ. Λκμπρίόης στη μνή

μη Κώστα ΙΙαπαγγέλη 1000

Ό  Κος Παύλος καί ή Κα Έριέττα 
Παύλου Γκιάτη στη μνήμη Ά λ . 
Κροκίόη ά·ά. Άστυν. Πόλειον 3000 

Ή  Κυρία Χάϊόο) Τσαρούχη στη 
μνήμη των άόελφών Γεο)ργί/ου και 
Λενιώς Εύθ. Νίκου 2000

Ό  'Αναπληρωτής Γενικό; Γραμμα- 
τέας τής Εταιρείας μας κ. Εύθ.
Νίκου στη μνήμη του άοελφού 
του Γεωργίου 5000

Ό  Κύριος καί ή Κυρία Θεοφάνη 
Σωτηρίου εις μνήμην τού άοελφού 
τής Στέλλας Σωτηρίου Συνόιευ- 
θυντου οέ τού Κολλεγίου Α θη

νών Σόλωνος Ζαχάρο>φ 2000
Ό  κ. Χρίστος Ζέρύας στή μνήμη 

τού Σά66α Τριίμη 2000
Ή  Κυρία νΑλκηστις Δήμα στη 

μνήμη τής αξέχαστης Πετρούλας 
Ζάρρα τό γένος Τζαβάρα άπό 
Σοκήρα Βορ. ’Ηπείρου 

Έ  Κυρία Άνορομάχη Γούσια στη 
μνήμη τού συζύγου της Νικολάου

3000

2000

*11 κυρία Ματίνα Κούνόουρου στη 
μνήμη τοΟ άλησρ/ονήτου συζύγου 
της καί Μέλους τή; Εταιρεία; 
Θανάση Κούνοουρου εφτά χρόνια 
άπό τό θάνατό του 201)0

*0 κ. Μιχαήλ Κάλος στή μνήμη των 
πολυαγαπημένων του, τού υιού 
του Ευθυμίου καί τής συζύγου ^  
του Ξενίας 4000 J
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Μετά το Δημήτρη Σαλαμχγκα 6 Κων. Φωτόπουλος σύγχρ^-s 
νεώτερος καί συνεχιστής τού ίστορικολαογραφ.κού έργου έκεινου. Με ^επί
μονες προσπάθειες, μέ βασανιστικές Αναζητήσεις, με Ανακρίσεις αυτών 
πού σεβάστηκε 6 χρόνος, δίνοντας τους περιθώρια ζωή;, Ανασύρει Από *ό 
έρεβος τού παρελθόντος εικόνες τής ζωής των Ία>αννίνο>ν. Αναορομάρης, 
περιπατητής, ιχνηλάτης κάθε γωνίας τής ίιστορικής πόλη:, εχει ετοιμάσει 
τον γεωγραφικό της πίνακα. Σ’ αυτόν τόν καμβά ταυτίζει τ^αμια, σοκά
κια, νεκροταφεία, εκκλησίες τα παληα τοπιυνύμια με τούς επώνυμους ορο- 
μους τής σύγχρονης πόλης ιέπι τή βάσει τού πολύτιμου χάρτη τού Αειμνή
στου Χάρη Μέςη.

Δόκιμος ιστορικός μελετητής, γνωστός από πολλές εργασίες του έχει 
και τό προσόν τής γλαφυρότητας, ώστε τα κείμενά του να οιαβάζουνται 
ευχάριστα.

Είναι αληθινό ευτύχημα ότι ή βιβλιογραφία των Ίωαννίνων πλουτί
ζεται με μια ακόμα μελέτη στον κρίσιμο χρόνο, που οριο&ετείται ή δεξα- 
μενή των Αναμνήσεων Από τόν σύγχρονο κόσμο καί πολιτισμό, πού έχει 
Αλλοιώσει τά πάντα.

Αυτή τή «ιελέτη όημοσιεύει αποσπασματικά σέ συνέχειες ή «Ηπει
ρωτική Εταιρεία» για να τήν Ανατυπώσει τέλος σέ αυτοτελή έκδοση χά- 
ριν τής πόλης καί των φιλιστόρων θαυμαστών της. Ή  δημοσίευση διανθί
ζεται καί μέ ιστορικές καί σπάνιες φωτογραφίες Από τό Αρχείο τού συγ
γραφέα της Κων. I. Φωτοπούλου.

ΑΛΕΞ- X. ΜΑΜΜΟΙΙΟΓΛΟΣ 
Πρόεδρος Έπειρ. Εταιρείας



«Τό κάστρο είναι ή κεφαλή 
ούρα είναι ή Λούτσα 
Σαράγι καί Καλούτζιασμ* 
οί άκρες των πτερύγων»1.

ΣΥΝΤΟΜΟ ΕΙ ΣΑΓΩΓ Ι ΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πριν μπούμε στο κύριο θέμα μας θεωρούμε άναγκαΐο να 
άναψερθοΟμε δοο γίνεται σύντομα, σέ συγκλονιστικά γεγονό
τα, πού μεσολάβησαν άπό τό 17ο αιώνα καί δώθε.

Τά Γιάννινα τό 17ο αιώνα ώς την πολιορκίοα/ και έξόντω- 
ση του Άλή - Πασια (1820—22), εύημερουσαν. Τό έμπόριο και 
ή βιοτεχνία τους άνθούσαν σέ μεγάλο βαθμό. Ό  πληθυσμός εί
χε ςεπεράσει τις σαράντα χιλιάδες.

Ό  Έ6ληά Τσιελεπής (1670), τούρκος περιηγητής, δταν 
πέρασε βρήκε 4000 σπίτια λιθόχτιστα κα'ι κεραμοσκέπαστα, 
μέγαρα καί λουτρώνες. Σέ 845 άνεδάζει τά ίδιόχτητα λουτρά 
σέ σπίτια, 1900 μαγαζιά στήν άγορά πλούσια σέ έμπορεύμα- 
τα. Συνάντησε νέους κομψευόμενους κΓ εύγενικούς μέ μετα
ξωτά καί γουναρικά.

Στά 1660 ό περιηγητής Σπόν βρίσκει νά διαπρέπουν σέ 
πολυανθρωπία, λαμπρότητα και πλούτο* ό δέ Γκαρνιέ (1707) 
έμπορικός πράκτορας τής Γαλλίας, δέ διστάζει νά τά συγκρί- 
νη, τότε, μέ τή Μασαλία!

Ή χρυσοχοΐα καί ή άσημουργία στους Καλαρρύτες καί τό 
Συράκο, καθώς καί ή καποτοποιΐα στό Μέτσοβο είχαν φτάσει 
σέ ζηλευτό σημείο.

Κατά τον Κων. Μέρτζο, άκάματο έρευνητή των άρχείων 
τής Βενετίας, τά Γιάννινα είχαν άποβή τό έμπορικό Κέντρο δ-

1. «"Επαινος των Ίωαννίνων» τοϋ έν * I ερομονάχοις σοφωτάτου Κυρ 
Πσγσίου του ΜικροΟ, έκ της τοΟ 'Αγίου Γεωργίου τουπίκλην Βησσαρίωνος 
*|, Μονής (Λυγγιάδων). Δ. Σαλαμάγκα: «Τόπων. Σχεδιάσματα».
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λης της σημερινής ηπειρωτικής Ελλάδας μέ πολλούς σ’ αυτό 
τραπεζιτικούς οίκους, για τις συναλλαγές, και ύποκοτταστή- 
ματα στην Ευρώπη.2

Στα 1731 ή τουρκική άπογραφή είχε άνεβάσει τον πληθυ
σμό τους σέ 40.000 κατοίκους, για νά φτάσει στην άληπασια- 
λήτικη περίοδο πέρα από τις 45.000.

Ή άκμή στην εποχή του Άλή - Πασια ήταν πολύ μεγάλη, 
χάρη στήν εμπορική επαφή μέ τήν Ευρώπη. ^Ητοτν πια ή πρω
τεύουσα ενός Κράτους ένάμισυ εκατομμυρίου κατοίκων, πού 
εκτείνονταν άπό τήν παλαιά "Ήπειρο, τις χώρες τής Άχρίδος 
καί Γκόρτζιας (Κορυτσάς), των περιφερειών Δελβίνου καί 
’Αργυροκάστρου, τής Μ. Άλβιχνίας, τής Αιτωλοακαρνανίας, 
τής ’Ανατολικής Ελλάδος, μέχρι τής ’Αττικής, τής Πελοποννή- 
σου καί τής Θεσσαλίας, σύμφωνα μέ τό χάρτη του GUILLAU
ME DE VAUDENCOURT τυπωμένο στο Λονδίνο τό 1817 μέ τον 
τίτλο: «Χάρτης τής Ν. 'Ελλάδος μέ δλας τάς επαρχίας του 
Κράτους του Άλή ΓΙασια».3

Απόλυτη ασφάλεια βασίλευε σ’ δλη τήν επικράτεια. Ή λη
στεία είχε παταχτή, ή δικαιοσύνη του, σ’ δσους πρόστρεχοχν νά 
ζητήσουν άπ’ αυτόν άπονέμονταν μέ σολομώντια σοφία χωρίς 
καμμιά διάκριση θρησκείας ή εθνικότητας.4

Δρόμο*, κατασκευάστηκοα·, γέφυρες, χάνια, μεντζηλχανέ- 
δες5 χτίστηκαν. Οί σχολές οί Ελληνικές ήτοχν, όνομαστές .

Τά Γιάννινα είχαν γίνει περίβλεπτα γιά τήν πνευματική καί 
κοινωνική τους άνάπτυξη καί τον πολιτισμό τους.

Ό μω ς ή ευτυχισμένη τούτη πόλη δέν τά χάρηκ.Γ γιά πολύ 
τά άγαθά αύτά και τις δόξες της. Στά 1820 κατά τήν πολιορ
κία του Άλή άπό τόν Χουρσίτ Πασια καί τά δεινά του πολέ
μου, πού ακολούθησαν, κατρακύλησαν στο έσχατο σημείο εξου
θένωσης. "Ολος ό πληθυσμός πήρε τά βουνά, τά πάντα λεηλα
τήθηκαν. Φωτιά κι’ έρήμωση άκολούθησε... ‘Όμως ή έμφάνιση 
τής άοίδιμης Ζωσιμαίας Αδελφότητας μέ τις πλούσιες δωρεές 
της άπό τή Ρο^σία άνακουφίζει καί άναζωογονεΐ τήν πόλη. 
Σχολεία καί Εκκλησίες ξαναχτίζονται. Φτωχά κορίτσια προι-

2. Ήπ. Ε στία  1959, Δ. Σαλαμάγκα.
3. Κων. Σφήκα, Γεν. Δ)ντου Τ.Τ.Τ. «Τό Ηπειρωτικό Ταχυδρομείο», 

Γιάννινα 1943.
4. Δ. Ζώτου Δικηγόρου. Ή Δικαιοσύνη στό Κράτος του Άλή Πασια, 

Άθήναι 1938.
5. Σταθμοί άλλαγής Ιππων.
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κοόοτουνται, φυλακισμένοι και σκλάβοι άπελευθερώνονται, άρ
ρωστοι, γέροντες και φτωχές οικογένειες βοηθιουνται. Ό  κό
σμος οίκονομιέται σε άθλιες παράγκες με την έλπίδα πώς θ* 
άνατείλουν καλύτερες ήμέρες για να ξαναστήσουν τό νοικοκυ
ριό τους.

’Από τα μέοα του 19ου αιώνα άρχίζει ή πτώση, γιατί μέ την 
ανάπτυξη τής βιομηχανίας στην Ευρώπη μέ μηχανές, καθώς και 
τής ναυτιλίας, οί άγορές πλημμυρίζουν άπό φτηνά, έστω καί 
κατώτερα προϊόντα, μέ άποτέλεσμα τήν έξόντωση των περισ
σοτέρων τοπικών βιομηχανιών, καί άναγκαΐο έπακόλουθο τήν 
ανεργία καί την άθλιότητα.

’Ακολουθεί υστέρα ό «χαλασμός τ’ Γκχννίν’» μέ τη βαλτή 
φωτιά (28 ’Ιουνίου 1858) έπί Άχμέτ Ρασήμ Πασια για ρυμοτο
μικούς λόγους μέ άποτέλεσμα τήν καταστροφή 1017 άκινήτων, 
άπό τά όποια 519 έργαστήρια. 20 χάνια, 1 λουτρό, 43 φούρνοι, 
καφενέδες κ. ά. ‘Ολόκληρο τό «άθλιο καί βρωμερό παραγκό- 
φτιαστο παζάρι».

Οί ζημιές ύπολογίσθηκαν σέ 600 χιλ* λίρες. Ή Διοίκηση τις 
κατέβασε σέ 90 χιλ. λίρες. Στους πυροπαθείς δμως διατέθηκαν 
1500 πουγγιά δηλ. 750.000 γρόσια (7.500 χρυσές λίρες. Τουρ
κίας).

Άπό τότε, ή πόλη, δέ μπόρεσε νά πάρη άπάνω της.
‘Ύστερα ήρθε ή προσάρτηση τής ’Άρτας (1881) στήν Ε λ 

λάδα. Τά Γιάννινα δμως έμειναν έξω. «’Έχασαν τό ένα μάτι», 
δπο^ς άκουγα νά λένε οί παληοί οί «Γ ινιώτις». Γιά παρηγοριά 
έμεινε τό άλλο, ή Β. ’Ήπειρος μέ τήν Αρβανιτιά, ώσπου πάει 
καί τούτο...

Ή παριζιάνα διανοουμένη NORA BIELECKA, άνεψιά του 
Γάλλου υποπρόξενου τής Γαλλίας στά Γιάννινα στα 1909 — υ
στέρα άπό πενήντα όλόκληρα χρόνια άπό τό «μεγάλο χαλα
σμό» — βρίσκει τήν Πόλη σέ κατάσταση άποκαρδιωτική» «ά- 
φήνουν τήν έντυπωση ένός μεγάλου χωρίου».

Φτώχεια, άθλιότητα, άκαταστασία, στήν πόλη καί τήν ένδο- 
χώρα.

Οί περισσότεροι δρόμοι μέχρι τήν άπελευθέρωση ήταν ά
στρωτοι* μερικοί καλλιγωμένοι μέ γκαλντερίμι (πετρόστρωτοι), 
κατασκότεινοι μόνο κάπου - κάπου «λιάγκριζε», κανένα πετρο- 
λαδοφάναρο πάνω σέ ξύλινη κολώνα ή σιδερένιο ύποστήριγμα 
σέ κανέναν κιοσιέ σπιτιοΟ.

«Τά Γιάννινα πού άνθουσαν στον καιρό τής δυναστείας του
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Άλή Πασια, πού ό πληθυσμός του είχε μεγαλώσει τόσο καί μέ 
κίνηση εμπορική, άγνωστες σήμερα, (όηλ. τότε) έμεινε ό μισός. 
Κατάντησε χώρα πρωτόγονη, όπου ό τύφος βασιλεύει ενδημι
κά».6

"Ομως υστέρα από την ευλογημένη ανατολή τής μυριοπό- 
θητης Λευτεριάς νέος άνεμος ζωογόνος καί δημιουργικός έ- 
πνευσε, καί παρά τις πολυποίκιλες αντιξοότητες καί τά δεινά 

'πολέμων καί άκαταστασιών, πού επισωρεύτηκαν, τά Γιάννινά 
μας καί πάλι άνάζησαν, σαν τό μυθικό Φοίνικα ,άναζωογονή- 
θηκαν καί μέ αργό, άλλα σταθερό βήμα βαίνουν προς την πρό
οδο καί την εύημερία.

Περαίνοντας τό εισαγωγικό τούτο σημείωμα για την προα- 
ναφερομένη χρονική περίοδο τή γεμάτη δόξες, αίματα καί δά
κρυα τής πολύπλαγκτης πόλης των Γιαννίνων, μπαίνουμε στό 
κύριο θέμα μας.

Καί μια εξήγηση* Γιά να μήν άποβή κουραστική ή άφήγη- 
ση μέ τήν ξηρή καί άνιαρή παράθεση όνομάτων, κρίθηκε σκό
πιμη ή παρεμβολή ίστορικο - λαογραφικών στοιχείων — σχετι
κών μέ τήν κάθε περίπτωση — παρμένη άπό τή γραπτή καί προ
φορική παράδοση, καθώς καί άπό προσωπικά βιώματα τοϋ 
γράφοντος.

Ή ταπεινή αυτή, δίχως καμμιά άξίωση, προσπάθειά μου α
ποβλέπει στό να προσθέση άκόμα ένα μικρούτσικο βοτσαλάκι 
στό οικοδόμημα του μελλοντικού ιστορικού καί σάν μιά ευλα
βική προσφορά στό γενέθλιο τόπο μας,

Μέ τό κλείσιμο, λοιπόν, του παρόντος, θά πρέπει, νά ευχα
ριστήσω θερμά, άπό τή θέση τούτη, όλους εκείνους, πού μέ συ
νέτρεξαν στήν προσπάθειά μου αυτή.

Κατά πρώτο λόγο τον Πρόεδρο τής Ηπειρωτικής Ε τα ι
ρείας Άλ. Μαμμόπουλο, πού μου έδωκε άφορμή μέ τις έπίμο-

6) Δ. Σαλαμόγκα. Ήπ. Ε στία  I960, καί Κ. Φωτοπούλου: «Μσνάφια 
έπί Τουρκοκρατίας». Ήπ. Ήμερολόγιον 1979, Ε.Η.Μ. Ιωάννινα.
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νες παροτρύνσεις του, νά καταπιαστώ μέ τό παραπάνω θέμα.
Δεύτερο τούς άγαπητούς φίλους* τό Γιατρό Βασίλη Λάππα 

και τό Φαρμακοποιό Βάσο Μπαμπασίκα για την πολύτιμη συμ
βολή τους στον αύτό σκοπό, καί:

Τρίτο την άξιότιμη οικογένεια Χάρη Μέξη, πού ευχαρίστως 
προθυμοποιήθηκε νά μας παραχωρήση δωρεάν τό δικαίωμα της 
συνέκδοσης του Χάρτη των Γιαννίνων του άλησμόνητου φίλου 
Χάρη, σάν άπαραίτητο συμπλήρωμα τής δλης έργασίας μου, 
χάριν τής διευκόλυνσης των άναγνωστών του παρόντος.

Τέλος, ν’ άναμνησθώ μ* εύγνώμονα αίσθήματα τόσο τον 
προοα/αφερόμενο φίλο Χάρη, δσο και τούς προαπελθόντας πα
τέρες και παπουδες, πού μέ τις ζεστές άφηγήσεις τους μας κλη
ροδότησαν ξεχασμένες ιστορίες του παληοΟ καιρού, κάτω άπό 
τά αιωνόβια βαθύσκιωτα πλατάνια τού "Αη-Νικόλα Κοπάνων, 
δπου «έπιοιναν», κατά την έκφρασή τους, τά κυριακάτικα δειλι
νά μετά τον Εσπερινό, μαζί μέ τον βαρύ γλυκύ του όλοπρόθυ- 
μου μέ την άσπρη ποδιά, καφετζή Στέφου Καλιαντέρη.

ΚΩΝ. I. ΦΩΤ ΟΠΟΥ ΛΟΣ
Γιάννινα Καλοκαίρι του 1985.
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Παιΐηές ουνοικίες, ραχαάάδες και τοπωνύμιο 
επί Τουρκοκρατίας των Γιαννίνων

1. ’Α κ ρ α ί ο ς  Βλ. λ. Ίσλιαχανέ.
2. " Α γ ι ο ς  Γ ε ώ ρ γ ι ο ς  ό Ν ε ο μ ά ρ τ υ ς .  Οι

κία μέ ναΐδριο στο τέρμα όδου Μαυρογιάννη — Β. Ηπείρου εκ 
του όποιου καί ή ομώνυμη συνοικία.

3. ’Α η δ ό ν ι .  Κήπος στα παλιά χρόνια μέ καφενείο καί 
αηδόνια στα βάτα κοντά στά Λακκώματα (οδός 'Αγίου Κοσμά 
ΑίτωλοΟ). Έκεΐ κατά την παράδοση στήθηκε τό Στρατηγείο 
του Χουρσητ Πασια κατά την πολιορκία του Άλή Πασιά (1820 
- 22) .

4. ' Α γ ί α  Α ι κ α τ ε ρ ί ν η  Μοναστήρι. Μετόχι του 
Σινά (Πετραίας - ’Αραβίας), δίχως ενορία, την Πλατεία ’Αρχιε
πισκόπου Σπυρίδωνος (Π. Πλ. Βενιζέλου). Έκεΐ φυλάσσεται 
άντίγραφο τοΟ Άχτναμέ - Προνόμια) τής Μονής 'Αγίας Αικα
τερίνης του Σινά άπό τον Προφήτη Μωάμεθ μέ αποτύπωμα τής 
δεξιάς παλάμης του.

Κατά τούς Ελληνοτουρκικούς πολέμους 1897 καί 1912—13 
άναρτουσοτν αυτό τό αύτόγραφο μέσα σέ κορνίζα πάνω στο Κω
δωνοστάσιο μέ καντήλα άναμένη γιά προστασία τής Μονής άπό 
τυχόν βιαιοπραγίες. Έκεΐ βρήκαν καταφύγιο πλεΐστες οικογέ
νειες Χριστιανικές. (Βλ. ’Άνθιμος Κτενιάδης ήγούμενος τής Μο
νής «Ήπ. Εστία» Κωνστ. Φωτοπούλου). Υπήρχε κρύπτη ορκω
μοσίας μελών του Κομιτάτου καί άποθήκη οπλών γιά τον έφο- 
δ ιασμό των άνταρτών (1908—12).

5. " Α γ ι ο ς  Σ ά β β α ς .  Ναός έπ* όνόματι του Άγιου 
Σάββα μετετράπη σέ τζαμί μετά την κατάληψη των Γιαννίνων 
(1430) μέ την έπωνυμία «Ζαβαντιέ» (οδός Κομνηνών).

6. Ά  λ ή - Μ π ά μ π α, τό στενό. Τοπωνύμιο καί ή όδός 
Ζαγορίου κάθετος των οδών Κομνηνών — Βηλαρα. Πλάγι στό 
Ζαβαντιέ Τζαμί.

7. Ά ρ χ ι μ α ν δ ρ ε ι ό  (1. Ναός Κοιμήσεως τής Θεο
τόκου) μέ τό επισημότερο άλλοτε νεκροταφείο τής πόλεως. Καί 
ή όμώνυμη ένορία μέ περιφέρεια τη συνοικία Καραβατιας, 'τό
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Σαράι μαχαλά, Σάββα, Κούμπλου, Γάλατα, Σπίτι *'Αη Γιώργη 
Νεομάρτυρα, Ζαβαντιέ, Μαχαλά καί Ψαθομαχαλά.

Στο πλάτωμα μεταξύ «Άρχιμαντρειου *Άη Κατερίνης, κα
τά την παράδοση, πουλήθηκαν σκλάβες Μεσολογγίτισσες(1826).

8. Ά  η—Λ ι ά ς  ε κ κ λ η σ ά κ ι ,  μέ στέρνα πίσω άπό 
τό Λόφο Μαυρολιθάρι. Κάηκε τό 1820 καί άνοικοδομήθηκε προ 
30ετίας άπό τό Σύλλογο «Παντάνασσα».

9. Ά λ α γ ο π ά ζ α ρ ο  (Ά τ—Παζάρ). Κοντά στη Γα- 
λακτοκομική Σχολή όδός Β. Ηπείρου στο Σαράϊ Μαχαλά. ’Έ 
πειτα έμεινε χώρος αδέσποτος για ψυχαγωγία των παιδιών, στά 
παιδικά μου χρόνια.

10. *Α ρ ά π’(ι)σ σ ε ς. ΤΗταν ό Μαχαλάς κοντά στά Ό- 
βρέϊκα τά Μνήματα τη «Τζίεμ», δπου κάθονταν ή Μάνα Γκόντια, 
δπως την έλεγαν την άρχηγίνα, να πούμε, στις Άράπ’(ι)σσες 
πού τις είχαν φέρει σκλάβες καί τις χρησιμοποιούσαν στά μουτ- 
πάκια τους (μαγειρεία) οί μεγαλοτσιφλικουχοι μπεηδες καί 
αγάδες· ειδικές για εκλεκτά άνατολίτικα φαγητά καί λογιών 
- λογιών γλυκά καί σιερμπέτια γιά τό γλυκασμό τών χαρεμιών 
των Στις γιορτές του έκαναν χορούς στής Μάνας Γκόντιας, τό 
γνωστό «Γκλιούμ».

ΤΗταν ένας όργ ιώδης χορός μέχρι καταλήψιας. Κρατούσαν 
ή κάθε μια δύο μαχαίρια πλατειά στομωμένα (όχι κοφτερά) 
κα. στο ρυθμό του χορού σάν «άναβαν» χτυπούσαν τά γυμνά 
πλευρά τους κρατώντας τα μέ τη λαβή άνάποδα, ώσπου μάτω
ναν. Βεβαιώνονταν τούτο άπό τούς παλιούς Γιαννιώτες καί τό 
άκουγα συχνά καθώς καί άπ* τόν πατέρα μου, πού έφτασε σέ 
βαθειά θαλερά γηρατειά μέ σώες δλες τις αίσθήσεις του καί τό 
λογικό του, πώς πολλές στο άποκορύφωμα τής καταλήψιας 
«ξεθύμαναν» στο «μέρος» άπό τις άκαθαρσίες...».

Πολλοί Τούρκοι καί Χριστιανοί πήγαιναν έκεΐ να «κάνουν 
χάζι» (σεργιάνι) στο «Γκλιούμ».

Ά π αύτό τό γεγονός, δταν ήθελαν να χαρακτηρίσουν φα
σαρίες, ιδίως σέ συγκεντρώσεις, έλεγαν, τότε καί τώρα άκόμα 
άκούγεται κάπου - κάπου ή φράση στά Γιάννινα άπό τούς πα- 
λιότερους: έγινε σωστό Γκλιούμ (— χορός όργιώδης).

ΤΙ. ' Ά γ ι ο ς  Ν ι κ ό λ α ο ς  τ ή ς  Α γ ο ρ ά ς ,  μέ 
τήν ενορία του τή Λειβαδιώτη, τριγύρω άπό τό γειτονικό Νο
σοκομείο Γ. Χατζηκώστα, πού χτίστηκε άργότερα καί τήν άγο- 
ρά (Μπαϊράμ Πασιά, π. ’Ανεξαρτησίας καί τώρα Έλ. Βενιζέ- 
λου). Κάηκε κατά τήν πολιορκία του *Αλή Πασιά (1820) μέ
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εμπρηστικές μπόμπες άπό τό Κάστρο. Ξαναχτίστηκε αργότερα 
τό 1845, μέ βοήθεια των αειμνήστων Ζωσιμάδων. Υπάρχει εν
τοιχισμένη σχετική επιγραφή.

12. " Α γ ι ο ς  Ν ι κ ό λ α ο ς  Κ ο π ά ν ω ν. Βορείως 
της πό?\>εως προς τον δρόμον του Περάματος κοντά στη Λιμνο- 
πούλα, δπου οί γυναίκες έπλεναν τά ρούχα και κοπάναγαν τά 
βελεντζικά τους στο νερό. Έ ξ οδ και ή προσωνυμία της Ε κ 
κλησίας.

Χρησίμεψε σαν αρχηγείο των Σουλιωτών υπό τον Νότη Μπό- 
τσαρη πού συμπολεμουσοιν μέ τούς σουλτανικούς κατά του Ά- 
λή Πασιά. Άπό κεΐ μεταπήδησαν στο στρατόπεδο τοΟ Άλή (6. 
12.1820) και τράβηξαν γιά τό Σούλι, υστέρα άπό συμφωνία μα
ζί του καί λόγω κακομεταχείρησής τους άπό τούς σουλτανι- 
κους. Κατά τό X. Χρηστοβασίλη, φεύγοντας οί Σουλιώτες έρ- 
ριξαν άπό τήν Προσκύνηση ντουφεκιές φωνάζοντας: «Τούρκοι, 
σάς πολεμάμε !->

Υπάρχει σχετική επιγραφή του γεγονότος εντοιχισμένη έ
ξω στον εξωτερικό περίβολο της έκκλησίας (ΒΔ γωνία).

Ή έκκλησία κάηκε τότε καί ξαναχτίστηκε άπό τό Ντούσια 
(Ιωάννη) Χρυσό τό Μάρτη τοΟ 1845, ως ή σχετική έπιγραφή.

Κατά μία άποψη (Δ. Σαλαμάγκα «‘Άπαντα» Τ.Β.) έκεΐ έγ- 
κλείστηκαν (Γενάρης 1801) οί 18 κυράδες μέ τήν Κυρά Φροσύ- 
νη πριν τις πνίξουν σέ γειτονικό σημείο της λίμνης.

Τό σώμα της Κυρά Φροσύνης έκβράστηκε άπό τό βοριά 
στό Στρούνι και ό τάφος της κατά τον Πουκεβίλ (Ή Ιστορία 
της Αναγέννησης της Ελλάδας, Παρίσι 1824), βρίσκονταν κά
τω άπό μία άγριελιά στό Ναό τών Αγίων Αναργύρων.

Επίσης στό Ναό Ά γ. Νικολάου Κοπάνων συγκεντρώνον
ταν ό οπλισμός μέσω της λίμνης στά προοίμια του Ελληνο
τουρκικού πολέμου.

Κι* άπό κεΐ μοιράζονταν άπό τομαράδες τυλιγμένος σέ το
μάρια. Ώνομαστός ήταν γιά τή δουλειά αυτή ό Γούσιας τομα- 
ράς καί μερικοί άλλοι.

Κατά άφήγηση του πατέρα μου, επίτροπου τότε τής έκκλη
σίας μέ τή συναρρωγή του συναδέλφου του Γ ιάννη Γκόλφα ή 
Κοτσιάναγα, τσαρουχά τό επάγγελμα, καθώς καί του Κράχτη 
(Νεωκόρου) Νικόλα Βατσ*νιά. Οί γυναικωνίτες είχαν μεταβλη- 
θή σέ οπλοστάσια κατάλληλα καμουφλαρισμένα μέ ξυλεία, γιά 
τή δήθεν γενική έπισκευή τής στέγης τής έκκλησίας.
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Ό  καυμός τού Παπαζώη για τδ Ρωμέϊκο
Στον εξωτερικό κήπο τής εκκλησίας, γεμάτο τότε μέ σκα- 

μνιές καί όλοπράσινο άπό παχύ χορτάρι υπήρχε κι* ένα πρό
χειρο υπαίθριο καφενεδάκι: ένα λιθόχτιστο τζάκι γιά τούς κα
φέδες, 2—3 τραπεζάκια, μερικά ξύλινα σκαμνιά, καί κάτι κορ
μοί άπό λεύκες τό συμπλήρωμα.

Καφετζής, ό καλός κι* όλοπρόθυμος Στέφος Καλιαντέρης 
μέ την άσπρη ζώστρα (ποδιά) καί τό γνωστό τύπο δίσκου σερ
βιρίσματος, μέ στυλίσκο γιά λαβή... Καί σάν διάκοσμος δλό- 
γυρα ψηλές λόχμες άπό βατσ’νιές (βάτα) δπου άκουγες ένα - 
δυο άηδόνια νά ψάλλουν μέ συνοδεία τά τιτιβίσματα κουρνια
σμένων μικρών πουλιών.

Έκεϊ «τό έπιανε» τά κυριακάτικα δειλινά, υστέρα άπό τον 
«Εσπερινό» ή «γερουσία» του Μαχαλά του Άη-Γιώργη του Νε- 
ομάρτυρα, ώς καί του Ζαβαντιέ καί του Σάββα, κοντινών έπί: 
σης μαχαλαδων μέ τον καφέ καί τά μασλοάτια τους (ίστοριού- 
λες, άναμνήσεις κλπ.) ή καί τίποτε άπό τήν πολιτική.

Θαμώνες οί πιο συνηθισμένοι. Ό  Παπαζώης έφημέριος τής 
Μητρόπολης καί μοναδικός τεχνίτης καλυμαυχιών (τά καμ- 
πλόφια), ό Διάκος Νικόλας (ό Σαντοβιτσ’νός, ό Παπαζήσης έ
φημέριος του Ά γ. Νικολάου, Λεωνίδας ό έπονομασθείς μεταπε- 
λευθερωτικώς Βενιζέλος σάν φανατικός όπαδός του Μεγάλου 
Εθνικού άνδρός, του «Μπάμπα» δπως προσαγόρευαν οί Γιαν- 
νιώτες τό Βενιζέλο, ό Νικόλας Κράχτης1 ό Νεωκόρος, ό Χρηστο- 
Ρύτης καί Μποσταντζήδες ό Νάσιος Κεντρομύτης κ.ά. τών γύ
ρω μποστανιών (λαχανοκήπων) κτημάτων τής έκκλησίας.

Έκεΐ άναβε καί κόρωνε ή συζήτηση κυρίως γιά τό πότε 
θά ερθη τό «ποθούμενον» πού έλεγε ό «Πάτερ Κοσμάς» άλλος 
έλεγε πώς θαρθή τό «ξανθό Γένος» (οί Ρώσοι) νά μάς λευτε- 
ρώση σύμφωνα μέ του «Άγαθαγγέλου» τις προφητείες.

Άπό τον καϋμό τους τή γιορτή του Ά γ. Σπυρίδωνος κολ
λούσαν τό αυτί τους μ’ εύλάβεια στή γή, γιά νά άκούσουν τό 
βουητό τών κανονιών πού έρριχναν στην Κέρκυρα κατά τήν πε
ριφορά τής λάρνακος του Αγίου στην πόλη.

ΚΓ δλοι τους βεβαίωναν πώς τό άκουγαν... Μοιάζει κάτι

1. Κράχτες λέγονταν οί Νεωκόροι, γιατί τΙς παραμονές τών Χριστου
γέννων καί Πάσχα χτυπούσαν τή νύχτα τις χριστιανικές πόρτες. Τήν ώρα 
πού θάρχιζε ή άκολουθία γιατί άπαγορεύονταν άπό τούς Τούρκους ή κω- 
δωνουκρασία. Α π ’ αυτό καί ή λέξη Κράχτης (κράζω).
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σαν τοΟ Όδυσσέα που επιθυμούσε νά ίδή λίγο κοπτνό ν’ (ανε
βαίνει από την ’Ιθάκη!

"Αχ! δε θ’ αξιωθώ νά ίδώ αυτή τη μέρα έλεγε καί ξ(χνά- 
λεγε ό καϋμένος γέρο - Παπαζώης. Νά τό ίδώ τό ευλογημένο 
τό Ρωμέϊκο καί νά πώ τό «Νυν άπολύοις τον δούλο Σου Δέσπο
τα» κι’ ας πεθάνω.

"Αχ! νά είχα τά νειατα σου Διακο-Νικόλα! ’Εσύ θά τό ί- 
δής μ’ τό λέει ή καρδιά...

Τά χρόνια κυλούσαν, ή συντροφιά αραίωνε κι’ ό ένας μετά 
τον άλλο διάβαινε γιά τον άλλο κόσμο.

Κάποτε ήρθε κι’ ή σειρά του Παπαζώη. Νοιώθοντας τις μέ
ρες του λίγες κάλεσε τον Παποα/ικόλα (είχε γίνει παπάς)5 σπί
τι του καί του λέει: «"Ακούσε, παιδί μου, σε λίγο φεύγω καί 
σ’ αφήνω ζωή. θέλω όταν δώκ(ει) ό θεός κι’ έρθη τού Ρουμέϊ- 
κου, νάρθής στό λάκκο μου καί νά φωνάξης τρεις φορές «Παπα- 
Ζώη ήρθι τού ρουμέϊκου», καί κάθε φορά πού θά τό φωνάζεις 
θά ρίχνης καί μιά κουμπουριά, γιά ν’ ακούσω* άν δεν τό κάν'ς 
τ’ν γκατάρα μ’ νάχεις»...

Ό  παπα-Νικόλας άναγκάστηκε νά δώση τό λόγο του.
Πέθανε ό Παπαζώης καί θάφτηκε στον περίβολο τής Μη

τρόπολης. Πέρασοα/ τά χρόνια καί που νά φανή νά έρθη τό Ρω- 
μέικο καί ή υπόσχεση ξεχάστηκε.

Μά κάποτε ευδόκησε ό θεός καί ήρθε τό πλήρωμα του 
χρόνου καί σήμανε ή ώρα της Λευτεριάς’ ή γαλανόλευκη στή
θηκε στά μπιντένια του Κάστρου του φοβερού Άλή-Πασιά κι’ ό 
Στρατηλάτης Κωνσταντίνος έπί κεφαλής τών τσολιάδων έμπαι
νε στην πόλη τών θρύλων νικητής, πατώντας σέ σωρούς κόκκι
να φέσια στρωμένα στούς δρόμους, πού τά σχίζανε οί άντρες 
καί τά πετοΰσοιν καταγής. ,

Οί προαιώνιοι πόθοι τόσων γενεών πήριχν σάρκα καί οστά, 
ύστερα άπό τετρακόσια τόσα χρόνια.1 Τότες ξαναζωντάνεψε 
στη μνήμη τού παπα-Νικόλα τού Σαντοβιτσινοΰ καί ή παραγ- 
γελιά τού μακαρίτη παπα-Ζώη καί τον τριβέλιζε νυχτόημερα.

Στην αρχή τό πήρε ξέσφιγγα κι’ άφηνε νά περνάει ό και
ρός με ένεκτέλεστη την ύπόσχεσή του.

‘Όμως κάποιο βράδυ βλέπει στον ύπνο του τον παπα-Ζώη 
νά κουνάη φοβεριστικά τό κοκκαλένιο χέρι του καί νά τού θυ
μίζει τό δοσμένο ορκο.

Ξύπνησε ίδρωμένος άπό την άγωνία καί τό φόβο τού άφορε- 
σμού κι* έπεσε σέ μεγάλη συλλογή:

1. 1430- 1913.
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'Άν τολμούσε νά βάλη σέ πράξη τον δρκο θά τον έπαιρναν 
για ζουρλό, μ’ άν δχι... τό δίχως άλλο θάμενε άλυωτος είς τόν 
αιώνα τόν άπαντα.

Πήρε λοιπόν μια μέρα την ήρωϊκή Απόφαση και μια καί 
δυο ένα καλοκαιριάτικο μεσημέρι τράβηξε για τό κοιμητήριο 
τής Μητρόπολης, δπου κείτονταν ή σακκούλα με τά κόκκαλά 
του, μέ μια κουμπούρα «Καραντάϊ» μαυροβουνιώτικη κάτω ά- 
πό τό κοντοτζούπι του, χωρίς ράσο καί μπήκε μέσα άπαρα- 
τή ρητός.

Στάθηκε μπροστά στις σακκουλές καί φωνάζοντας τραντα
χτά «παπα-Ζώη ήρθε τό Ρωμέϊκο». Κάθε έπίκληση συνοδεύον
ταν καί μέ μιά βροντερή κουμπουριά.

Εκείνο πού φοβόνταν δεν τό γλύτωσε.
’Αναστατώθηκε ή Πρωτοσυγγελία, πού ήταν τά γραφεία 

της έκεΐ στο Κοιμητήρι, άπό τό τρομερό βρονταριό (καί βρον
τάνε πολύ πανάθεμά τα) καί τρέχουν προς τά έκεΐ πού Ακού
στηκε ό πυροβολισμός νά ίδουν τί συμβαίνει.

Καί τί νά δουν; "Εναν πελώριο παπα-Νικόλα (ήταν ψηλός 
καί ευθυτενής) μέ δίχως σκούφο καί άναμαλλιασμένο, μέ άχνί- 
ζουσαν άκόμα τήν πιστιόλα στο χέρι του...

Είδαν κι* άπόειδαν νά βγάλουν λέξη του δυσκολομίλητου 
παπα-Νικόλα καί νά βεβαιωθούν, άν ήταν ατά συγκαλά του. 
Μά τό ζήτημα αύτό δέν έστάθηκε ώς £δώ, έγινε δπως τό πρό- 
βλεψε καί γ ι' αΟτό δικαιολογημένοι οί δισταγμοί του.

Ξύπνησε ό Δεσπότης Γερβάσιος καί Αγουροξυπνημένος ζή
τησε νά μάθη τί συμβαίνει.

«Άγουσιν οδν» τόν δύσμοιρον παπα-Νικόλα προ του Αρ- 
χιερέως γιά νά λογοδοτήση. Βλοσυρός ό κοιλαρας Γερβάσιος 
τόν ρώτησε τί έπαθε μεσημεριάτικα.

— Στάκα Δεσπότη μ' τσιότσιο νά πάρω μια Ανάσα καί πέ 
θά στα 'στορίσω μι τού νί καί μί τού σίγμα.

Άκούγοντας τήν παράξενη διήγηση ό Γερβάσιος δέ μπό
ρεσε νά κράτηση τά γέλια...

'Ύστερα άτιό ένα βαρύ γλυκύ, πού τόν κέρασε, Απήλθαν εις 
τά ίδια ό πολύπαθος παπα-Νικόλας μέ τή συνείδησή του Ανα
παυμένη, Αλλά κΓ ό καϋμός του παπα-Ζώη Ασφαλώς ικανο
ποιήθηκε.

ΣΗΜ.: Ή Ιστοριούλα αυτή είναι Αληθινή. Τήν άκουσα Από 
τόν ίδιο νά τή μολογάει μέ κέφι έκείνη τήν ώρα ό βαρύθυμος 
καί σοβαρός παπα-Νικόλας.
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22 χρόνια το βιβλιοπωλείο μας, (Ασκληπιού 3) στην 
Αθήνα, εξυπηρετεί το αναγνωστικό κοινό με συνέ
πεια και με την πάντοτε ενημερωμένη βιβλιοθήκη 
του - στη λογοτεχνία, στην ποίηση, στο θέατρο· 
στα βιβλία Τέχνης, στην φιλοσοφία, στην ιστορία 
και σε πολλά άλλα θέματα.

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

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

Να θυμάστε πάντοτε ότι η «ΔΩΔΩΝΗ» εξυπηρετεί.


