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JIPOOKHHCK
Ή «Ηπειρωτική Εταιρεία» όργα- 

νώνει την 21 ην 9Ιανουάριου 1987, 
ή μέρα Τετάρτη και ώρα 7.30' μ.μ. 
στη μεγάλη αίθουσα της ’Αρχαιο
λογικής Εταιρείας, Έλευθ. Βενι- 
ζέλου 22 — Όμήρου, την πρώτη κα
τά σειρά πνευμοιτική εκδήλωση 
της περιόδου 1986—87.

θά  μιλήσει ό Πρόεδρος της Ε 
ταιρείας ’Α λ έ ξ α ν δ ρ ο ς  X. 
Μ α μ μ ό π ο υ λ ο ς ,  με θέμα :

«Χαρ. ι τ ο λ ο γ ι κ ά  σ τ ο ι 
χ ε ί α :  ά πό τ ή ν ’Η π ε ι ρ ώ 
τ ι κ η  λ α ϊ κ ή  σ ο φ  ί α».

Παρακαλσυμε νά ευαρεστηθήτε 
νά τιμήσετε τήν ’Ηπειρωτική έκδή- 
λωση μέ τήν παρουσία σας.

Μ ε τ ι μ ή  
Ό  ’Αντιπρόεδρος 

ΚΩΝ)ΝΟΣ ΕΞΑΡΧΟΣ
Ό  Γεν. Γραμματέας 

ΣΤΑΘΗΣ Δ. ΛΑΜΠΡΙΔΗΣ
Ό  Κοσμήτωρ 

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΝΙΚΟΥ
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"Εγγραφες μαρτυρίες γιπ τη δράση 
τού Αλεξάνδρου Ζουμετίκου

Βαθειά εντύπωση μας έκαμε τό 
βιογραφικό σχεδίασμα τής 'Όλγας 
Γρηγ. Κωνσταντοπούλου για τον 
λησμονημένον και άγνοημένον 'Α
γωνιστήν του Μακεδονικού ’Αγώνα 
Άλέξ. Ζουμετίκον.

Ή ένάργεια της βιογραφικής πα
ρουσίας μας άποζημιώνει και τό 
σημερινό άφιέρωμα στη μνήμη του 
είναι μια ένδεδειγμένη τιμή καί μια 
ιστορική (Αποκατάσταση.

Ό  σκελετός του Σχεδιάσματος 
στηρίζεται σε δύο μνημονικές μαρ
τυρίες, πού ποιος ξέρει; με τη σει
ρά τους μπορεί νά βασίζονται και 
σε έγγραφα στοιχεία, πού χάθηκαν. 
Στη μνήμη της Θάλειας Σβώλου, 
μητέρας του Καθηγητοϋ ’Αλεξάν
δρου Σβώλου άνεψιας του Άλεξ. 
Ζουμετίκου καί τής συζύγου του 
βιογράφουμένου ’Αθήνας κόρης του 
Πέτρου Πηχεώνα μιας άλλης ση
μαντικής ιστορικής πολύκλαδης οι
κογένειας, πού καταγόταν άπό τη 
Μοσχόπολη καί τήν ’Αχρίδα.

«Μήλον τής ’Έριδος» ή Μεγα- 
λομάρτυς Μακεδονία άπό τά μέσα 
του περασμένου αιώνα, πού έχομε 
τήν εθνική άφύπνιση των γύρω λα
ών Σέρβων, Βουλγάρων, Άλβίχνών.

Καί επί πλέον Ρουμάνων, πού διεχ- 
δικουν τούς Βλαχοφώνους.

Επιδιαιτητής δόλιος σ’ αύτη τήν 
προσπάθεια σκυλεύσεως ή ’Οθωμα
νική Αύτοκρατορία πότε υπέρ δλων 
καί πότε εναντίον δλων των συμπλε- 
κομένων μέχρι πού θέτει τέρμα ή 
ρομφαία ποώτα τού Ελληνοτουρκι
κού πολέμου 1912—13 καί έπειτα τού 
Έλληνοβουλγαρικοϋ 1913.

’Επιστέφεται έτσι ό Μακεδονικός 
’Αγώνας, άπό τον όποιον (Αναδύεται 
περίλαμπρος κι αγνός, (Αληθινό πολ- 
ληκάρι ό Άλέξ. Ζουμετίκος.

Οί μνημονικές μαρτυρίες κυρώ
νονται μέ έγγραφες άπό τούς Κα
θηγητές Κων. Βακαλόπουλον,1 Παν
τελή Τσάλην,1 2 Κων. Σκενδέρην,3 Νι- 
κόλ. Γεωργιάδην.4

Άλέξ. X. Μαμμόπουλος

1) Βλ. Ό  Βόρειος Ελληνισμός... *Α- 
πομνη<μονεόματα * Αναστασίου Πηχεώνα. 
Θεσσαλονίκη 1983.

2) Βλ. Παντελή Τσάλη. Τό δοξασμένο 
Μονοοστήρι. Θεσσαλονίκη 1932.

3) Βλ. Κων. Σκενδέρη. Ιστορ ία  τής αρ
χαίας καί συγχρόνου Μοσχοπόλεως. Έν 
•Αθήναις 1928.

4) Βλ. Νικολ. Γ εωργιάδη. ‘Ό σα έγρα
ψα στό Μοναστήρι.
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ κΑπ. ΔΡΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΥ 

Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ο Υ  Ζ Ο Υ Μ Ε Τ Ι Κ Ο Υ
ΔΙΔΑΚΤΟΡΟΣ ΤΗΣ ΦΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 
ΚΑΙ ΒΕΡΟΑΙΝΟΓ ΚΑΙ ΓΥΜΝΑΣΙΑΡΧΟΙ": ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ — ΚΟΡΥ- 
ΤΣΑΣ —  ΑΛΡΙΑΝΟΥΠ ΟΛΕΩΣ —  ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΚΑΙ ΝΑΟΥΣΣΠΣ — 
ΒΑΣΕΙ ΑΦΗΓΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΝΕΤΙΑΣ ΤΟΥ ΘΑΛΕΙΑΣ ΙΩΑΝ. ΣΒΩ
ΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΖΥΓΟΥ ΤΟΥ ΑΘΗΝΑΣ ΘΥΓΑΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΥ ΠΗ- 
ΧΕΩΝ (Σγιοίν&ιζ άχζο τη θτγχτέρχ τ^υ νΟλγα Γρ. Κ ω ν σ τ α ν τ ).

Ό  ’Αλέξανδρος Ζουμετΐκος έγεν- 
νήθη τη 25η ’Απριλίου 1861 έν Μο- 
ναστηρίω τής Μακεδονίας, δπου έ- 
τελείωσε τάς γυμνασιακός του 
σπουδάς.

Τό 1876 μετέβη εις ’Αθήνας και 
μετά τετραετείς σπουδάς έλαβε τό 
πτυχίον τής Φιλολογίας. Είργάσθη 
έπί 8 έτη ώς καθηγητής εις τό γυ- 
μνάσιον Μοναστηριού και τώ 1888 
μετέβη, κατ’ άρχάς εις Γοτίγγην και 
άργότερον εις Βερολΐνον, δπου με
τά έξαετεΐς σπουδάς έλαβε τό δί
πλωμα τής Φιλοσοφίας, άνακηρυ- 
χθείς διδάκτωρ αύτου. Διετέλεσε 
μαθητής των Μόμμσεν, Βιλαμόβιτς, 
Κίρχωφ καί άλλων έπιφανών προ
σωπικοτήτων τής Σχολής τής Φιλο
σοφίας.

Συνέγραψε την έναίσιμον διοαρι- 
βήν του περί Μεγάλου ’Αλεξάνδρου, 
εις τήν λατινικήν, άντικρούσας μέ 
άδιασείστους άποδείξεις έκ διαφό
ρων πηγών (άρχαίων κειμένων, έ-

πιγραφών, έπιστολών κλπ.) ώρι- 
σμένας πεπλοτνημένας δοξασίας πε
ρί Μ. ’Αλεξάνδρου, πράγμα πού ά- 
ναφέρεται εις έν σχετικόν σύγγραμ
μα του Κίρχωφ.

Μετά τάς σπουδάς του, θά ήδύ- 
vccTO να παραμείνη έν Βερολίνω 
κατά τον Ίωάννην Σόντην καθη
γητήν Πιχνεπιστημίου ’Αθηνών, ώς 
καθηγητής καί δχι ώς υφηγητής πα
νεπιστημίου, τιμήν ής δέν εΐχεν ά- 
ξιωθή έως τότε ούδείς άλλοδαπός* 
άλλά, ώς φλογερός πατριώτης, έ- 
προτίμησε νά θέση τάς γνώσεις του 
εις τήν ύπηρεσί(χν τής Ποττρίδος του 
καί έπέστρεψεν εις Μοναστήριον.

Ό  πατριωτισμός του ήτο άφάντα- 
στος* άγαπουσε τήν Πατρίδα του μέ 
φανοΓΓίσμόν καί ήτο πρόθυμος να 
θυσιάση τό παν εις τον βωμόν της. 
Αυτά του δέ τα σίσθήματα, τα διω- 
χέτευε έντελώς φυσικά, μέ τον ά- 
πλουστερον τρόπον εις τούς περί 
αυτόν.
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Ό  τρόπος της διδασκαλίας του 
ήτο συναρπαστικός. Οί μαθηταί του 
δλοι, οπουδήποτε και άν έδίδαξεν 
ώς γυμνασιάρχης, τον έλάτρευσαν 
κυριολεκτικός.

Καί αυτός όμως, εκαμνε τό παν 
δ ι’ αυτούς. Μόνον μετά τον θάνοοτόν 
του, εκ πλείστων δσων συλλυπητη
ρίων επιστολών, έπληροφορήθη ή 
οικογένεια του, πόσους εΐχεν ευερ
γετήσει και χωρίς ποτέ, ενόσω έζη, 
να τό άναφέρη.

Ό  Άλέξοη/δρος Ζουμετΐκος υπήρ
ξε εκ των πρώτων καί δυναμικωτέ- 
ρων στελεχών του Μακεδονικού Ά- 
γώνος.

Περί τό 1903 με την πρόφασιν της 
στέψεως του άνδριάντος του ’Αδα
μάντιου Κοραη μετέδη εις ’Αθήνας 
και συνηντήθη έπανειλημμένως με 
τον τότε Διάδοχον Κωνσταντίνον, 
τον Καλαποθάκην καί όχλους καί 
τότε άπεφασίσθη να διαδουν τα άν- 
ταρτικά σώματα τον ’Αλιάκμονα 
καί να διευθυνθουν προς τό Λύχο- 
6ο, Μορίχοδο, Βιτώλια κλπ. Κατέ- 
στρωσαν μαζύ τά σχέδια της δυσκο- 
λωτάτης διαδάσεως.

Τότε ό A. Ζ. είχεν εκφωνήσει πολ
λούς λόγους καί είχε διαφώτιση 
τούς αρμοδίους επί της εν γένει έν 
Μακεδονία κοπταστάσεως* δλα αυ
τά απολύτως μυστικά, τίποτε δεν έ- 
δημοσειύθη εις τάς έφημερίδας, διά 
τον φόδον τών Τούρκων καί λοιπών 
άντιπάλων, δτοχν θά έπέστρεφεν εις 
Μοναστήριον.

Κατ’ οώτήν την εποχήν οί Βούλ
γαροι είχον άρχίσει ήδη νά δολοφο- 
νοΟν "Ελληνας πολίτας καί κατά

την σύνάντησιν Διάδοχου Κωνσταν
τίνου, ’Αλ. Ζουμετίκου καί λοιπών, 
μετά πολλάς συζητήσεις, συνεφωνή- 
θη δτι μόνον μέ ίσα αντίποινα δύ- 
νανται οί "Ελληνες νά αντιμετωπί
σουν άποτελεσματικώς τούς Βουλ
γάρους καί ό Α. Ζουμετΐκος έφερε 
αύτήν την διαταγήν εις Μοναστή
ριον, νά αρχίσουν δηλ. καί οί "Ελ
ληνες νά εκκαθαρίζουν τούς Βουλ
γάρους.

Τότε άκριδώς ό Διάδοχος, μετα
ξύ άλλων, του ειπεν δτι θά ήδύνατο 
νά διορισθή καθηγητής του έν Άθή- 
\>αις Π<χνεπιστημίου, άλλ’ δτι ή ΓΙα- 
τρίς τον έχρειάζετο πολύ περισσό
τερον εις τον ’Αγώνα της Μακεδο
νίας. Ό  Α. Ζουμετΐκος ούδ’ επί στι
γμήν έδ,ίστασεν καί έποίνηλθεν εις 
Μοναστήριον.

Καί τότε ό άγών ένετάθη* ήρχι- 
σοα/ νά έκκοιθαρίζονται οί Βούλγα
ροι.

Είχαν σχηματισθή, έκτος τών αν
ταρτών, ομάδες άπό νέους, τούς λε
γομένους «τά Εύζωνάκια», άπό Μο- 
ναστηριώτας καί άλλους Μακεδό- 
νας, άπό Κρήτας καί έκ Πολαι- 
ας Ελλάδος. Εις αύτόν τον ά- 
Υώνα έδοηθούσοχν δλοι, νέοι, γέ
ροι και παιδιά, άνδρες καί γυναί
κες* ό πατριωτισμός ήτο άπερίγρα- 
πτος, ό φοχνατισμός είχε φθάση εις 
τό ζενίθ. Ό  Α. Ζουμετΐκος έφοτνάτι- 
ζε δχι μόνον τούς μαθητάς του, άλ- 
λά καί δλους γενικά, δσοι τον έπλη- 
σίαζαν. Είχε έγκαταλείψη τελείως 
τό σπίτι του καί είχε άφοσιωθή ψυ
χή τε καί σώματι εις τον ’Αγώνα.

Πλείστας δσας φοράς είχε κινδυ-
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νεόση νά δολοφονηθή, αν καί τον έ- 
φύλαγαν τά Εύζωνάκια, τά όποια, 
ιδίως άργά τό βράδυ, έπιαναν δλες 
τις γωνίες των δρόμων, από δπου 
έπρόκειτο νά περάση. Καί ό ίδιος 
δμως ήξευρε νά φυλάγη τον εαυτόν 
του, ήτο ατρόμητος καί πάντοτε ο
πλοφορούσε.

Εκείνην την εποχήν, έδολοφονή- 
θη καί ό Θ ε ό δ ω ρ ο ς  Μ ό · 
δ η ς, στενός συνεργάτης του καί, 
ολίγον άργότερον, ό Π α ύ 
λ ο ς  Μ ε λ α ς, μέ τον όποιον, 
έκτος της συνεργασίας εις τον ’Α
γώνα, συνεδέετο. καί διά στενής φι
λίας* μέ πολλήν δε άγάπην έφύλατ- 
τε εν δερμάτινον πορτοφόλιον πού 
κάποτε του είχε προσφέρει ό Π. Με
λας.

Συν τω χρόνω, εκτός των Βουλ
γάρων, ειχον νά άντιμετωπίσουν 
καί τους Ρουμάνους, οί όποιοι ειχον 
βλέψεις έπί τής Μακεδονίας καί ή
θελαν, διά προπαγανδιστικούς λό
γους, νά κάμουν έκκλησίαν καί νε- 
κροταφεΐον. Διά νά λάβουν δμως ά- 
δεiocv λειτουργίας νεκροταφείου, έ
πρεπε νά ύπάρχη είς νεκρός. Ε κεί
νην την έποχήν, άπέθανε κάποιος 
"Ελλην, ό όποιος μάλιστα ειχεν ά- 
φήση ρητήν έντολήν είς τον ρουμα- 
νίζοντα άδελφόν του, νά ταφή, ο
πωσδήποτε, είς τό Ελληνικόν Νε- 
κροταφεΐον, ό άδελφός του δμως, 
δωροδοκηθείς άδρότατα άπό τούς 
Ρουμάνους, άπεφάσισε, παραβλέ- 
πων την παραγγελαν του άποθα- 
νόντος άδελφοΰ του, νά τον θάψη 
είς τό Ρουμανικόν νεκροταφεΐον.

Τότε έτρεξε ό Θεόδωρος Μόδης

καί ειδοποίησε τον Α. Ζουμετΐκον, 
ό όποιος άμέσως συνήγειρε δλους 
τούς Μοναστήριώτας, ήρχισαν νά 
κτυποΟν αί καμπάνες τής έκκλη- 
σίας καί έπί κεφαλής δλης αυτής 
τής άνθρωποθάλασσας, συνεπλάκη 
μέ τούς Ρουμάνους, κατά τήν ώραν 
τής κηδείας* τούς διεσκόρπισαν καί 
παρέλαβον τον νεκρόν.

Οί Τούρκοι διά να αντιμετωπί
σουν αυτήν τήν παρ’ ολίγον φονικω- 
τάτην συμπλοκήν, έστειλαν στρατόν, 
μέ τον όποιον έπίσης συνεπλάκησαν 
οί ίδικοί μας. Αυτή ή ιστορία διήρ- 
κεσε δύο περίπου ή μέρας.

Κοιτά μίαν φάσιν τής συμπλοκής 
ό Α. Ζουμετΐκος ήρπασε τό σπαθί 
τού έπί κεφαλής του τουρκικού 
στρατού έφιππου αξιωματικού, ό ό
ποιος έξεμάνη καί έφώναζε είς τούς 
στρατιώτας του νά τον συλλάβουν 
πάση θυσία. ΤΗλθαν έν τω μεταξύ 
καί άλλαι ένισχύσεις Τούρκων στρα
τιωτών καί μέ πολύν κόπον κατε- 
στάλη τό κίνημα. ’Αργότερα συνε- 
λήφθη ό Α. Ζουμετΐκος ώς αρχηγός 
τής στάσεως καθώς καί πολλοί άλ
λοι, μεταξύ τών οποίων καί μαθη- 
ταί.
“Ολοι αυτοί έφυλακίσθησαν είς την 
τακτικήν φυλακήν, ένώ τον Α. Ζου
μετΐκον ένέκλεισαν σέ μπουντρού
μι μέ σκοπόν νά τον έκτελέσουν την 
νύκτα. Μαζεύθηκαν δμως δλοι οί 
Μοναστήριώται, περιεκύκλωσαν τήν 
φυλακήν καί απειλούσαν δτι, αν δέν 
άποφυλακισθή ό Α. Ζουμετΐκος καί 
κατ’ έπέκτασιν δλοι οί άλλοι, θά κα
ταλάβουν την φυλακήν διά τής βίας. 
Έπηκολούθησαν τηλεγραφικαί συ-

7

I





νεννοήσεις των Τουρκικών ’Αρχών 
Μοναστηριού με την Υψηλήν Πύ
λην, ή όποια έδωσεν εντολήν, πάση 
θυσία, να άποφευχθή ή αιματοχυ
σία, διότι εκείνην τήν εποχήν, εύρί- 
σκετο εν Μοναστηρίω μία επιτροπή 
έξ Ευρωπαίων καί οι Τούρκοι ήθε
λαν να παρουσιάσουν ως ομαλήν 
τήν κοαάστασιν εν Μοναστηρίω.

Κοπόπιν τούτου απεφυλακίσθησαν 
δλοι και ό Α. Ζουμετΐκος, συνοδευό- 
μενος άπό δλον τό πλήθος, μετε- 
φέρθη στο σπίτι του, φερόμενος επί 
τών ώμων τών συμποαριωτών του.

Ό  δέ νεκρός έτάφη υπό τών Τούρ
κων.

Τοιαυτα επεισόδια καί σκοτωμοί 
έκοαέρωθεν, έγίνοντο σχεδόν κάθε 
μέρα.

Κατ’ εκείνην τήν εποχήν έφονεύ- 
θη κάποιος Βούλγαρος όνόματι Δ α- 
ν ι ή λ  Ρ ί ζ ο ς ,  ό άδελφός του ό
ποιου ήτο υπουργός εις Βουλγαρί- 
ocv* τότε άνεμίχθη ένεργώς καί ό 
Ρ ώ σ ο ς  π ρ ό ξ ε ν ο ς ,  ό όποι
ος έφώναζε δτι πρέπει οπωσδήποτε 
νά συλληφθουν οί δολοφόνοι του* 
αυτό δμως έστάθη άδύνατον, διότι 
προ πάσης έκτελέσεως έλαμδάνον
το δλα τά μέτρα, ώστε νά διασω
θούν οί έκτελεσταί. Δηλαδή, ειδο
ποιούσαν τά Εύζωνάκια δλα τά γύ
ρω σπίτια, νά είναι έτοιμα με τις 
πόρτες μισοανοικτές* άμέσως μετά 
τήν έκτέλεσιν, έφυγάδευαν τούς 
έκτελεστάς άπό αύλή σέ οιύλή, ώς 
που έχάνοντο τά ίχνη των. Κατ’ αυ
τόν τον τρόπον, οί δύο έκτελεσταί 
του Δ. Ρίζου, χώθηκαν πρώτα στο 
σπίτι του Α. Ζουμετίκου, πού έτυχε

νά είναι εκεί κοντά καί ή σύζυγός 
του τούς έφυγάδευσε καί δεν συνε- 
λήφθησαν παρ’ δλας τάς έρεύνας 
καί τάς πιέσεις της αστυνομίας. ?Η- 
σαν δμως έτσι ώργοοτομένοι καί φα
νατισμένοι δλοι, άνδρες καί γυναί
κες, μικροί καί μεγάλοι, ώστε δεν 
έβγαινε ούτε λέξις άπό κανένα καί 
πάντοτε με μεγάλην ευστροφίαν ά- 
πέφευγίχν τούς κινδύνους καί τις 
παγίδες, θ ά  άναφέρω εν παράδει
γμα: ,

Μίαν ημέραν δύο άντάρτες, ντυ
μένοι ώς χωρικοί, εύρίσκοντο εις τό 
γυμνασιαρχεΐον, πάνοπλοι κάτω ά
πό τις κάπες τους καί έλάμβοινον ο
δηγίας καί διαφόρους πληροφορίας 
άπό τον Α. Ζουμετΐκον* κάποια στι
γμή, δλως άπροόπτως εισβάλλει εις 
τό γυμνασιαρχεΐον ή τουρκική ά- 
στυνομία δι* έρευναν. Ό  Α. Ζουμε
τΐκος, άμέσως, χωρίς καθόλου νά 
ταροιχθή καί άποτεινόμενος μέ ά
γριον ύφος στούς άντάρτες, ήρχισε 
νά τούς διώχνη, λέγοντάς των δτι 
(δήθεν) τά παιδιά των δεν είναι δυ
νατόν νά προβιβασθουν, επειδή εί
ναι πολύ άμελή. Οι άντάρτες άμέ
σως έκοιτάλαβοιν περί τίνος πρό
κειται καί άρχισοεν νά κλαψουρί
ζουν, ενώ ό Α. Ζουμετΐκος τούς έ
διωχνε προς τήν πόρτα. Μετά τήν 
άναχώρησίν των έγινεν ή έρευνα, ή 
οποία, βεβαίως, ούδέν άπέδωσε.

Ό  Α. Ζουμετΐκος έφρόντιζε νά 
εύρίσκεται εις (δήθεν) φιλικάς σχέ
σεις μέ δύο Τούρκους άξιωματι- 
κούς, σπουδάσοιντας έν Γερμοχνία, 
δπου είχε σπουδάση καί ό ίδιος* τούς 
μετεχειρίσθη ποικιλοτρόπως προς
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όφελος του άγώνος, πράγμα γνω
στόν εις τους τότε προξένους Μονα
στηριού Δ η μ ή τ ρ ι ο ν  Κ α λ - 
λ έ ρ γ η ν καί Θεσσαλονίκης 
Λ ά μ π ρ ο ν  Κ ο ρ ό μ η λ α  ν.

Ό  Α. Ζουμετΐκος έπαρασημοφο- 
ρήθη τω 1904 μ ε  τ ο ν  ά ρ γ υ -  
ρ ο υ ν σ τ α υ ρ ό ν  τ ο υ  Τ ά 
γ μ α τ ο ς  τ ο υ  Σ ω τ ή ρ ο ς .  
Τό παράσημον καί άλλα τεκμήρια 
έφυλάσσοντο, λόγω των συχνών 
διώξεων καί έρευνών της οικίας του 
υπό των Τούρκων, εις τό Ελληνι
κόν Προξενεϊον καί μόνον μετά τό 
πέρας τοΟ Άγώνος τά έφερε εις τό 
σπίτι του.

Τό 1933, τέσσαρα έτη μετά τον 
θάνατόν του, τοΟ άπενεμήθη τό Μ ε- 
τ ά λ λ ι ο ν  τ ο υ  Μ α κ ε δ ο 
ν ι κ ο ύ  Ά γ ώ ν ο ς .

Κατά τό 1905 ήλθεν εις σύγκρου- 
σιν με τον τότε Μητροπολίτην Μο
ναστηριού Ι ω α κ ε ί μ  Φ ο ρ ό
π ο υ  λ ο ν, διά πολλά ζητήματα.

Οί τότε 'Έφοροι Μοναστηριού 
Μ α τ σ ά λ η ς ,  Κ α ρ ύ ν τ η ς ,  
Ζ ά χ ος καί... ήθελαν νά μείνη ό- 
πωσδήποτε ό Α. Ζουμετΐκος καί νά 
ένεργήσουν νά μετατεθή ό Μητρο
πολίτης Φορόπουλος* ό Ζουμετΐκος 
όμως, φοβηθείς μήπως, όταν λάβη 
διαστάσεις τό ζήτημα αυτό καί γί- 
νη εύρύτερον γνωστόν, κλονισθή ή 
έμπιστοσύνη του κόσμου προς ένα 
άνώτερον έκπρόσωπον του κλήρου, 
ό όποιος κλήρος μαζύ μέ τούς έκ- 
παιδευτικούς, άπετέλει δύο έκ τών 
Ισχυροτέρων στυλοβοχτών του Ά 
γώνος, έπροτίμησε νά φύγη ό Ιδιος

καί παρητήθη άπό της θέσεως του 
γυμνασιάρχου, μαζύ του δε παρη- 
τήθησαν καί όλοι οί κοιθηγηταί του 
γυμνασίου, όλοι έντόπιοι. Αυτοί ή-
oocv:

1) Μ ι χ α ή λ  Π έ τ ρ ο υ ,  2) 
Ε υ ά γ γ ε λ ο ς  Τ σ ι ο ύ π τ σ ε ς ,  
3) Β α σ ί λ ε ι ο ς  Ν ώ τ η ς ,  4) 
Π α ν τ ε λ ή ς  Ν ά κ α ς, 5) Τ ά - 
κ η ς  Μ ά ρ κ ο υ  (καί τινες άλ
λοι, τών όποιων τά όνόματα δεν εν
θυμείται ή μητέρα μου) καί τό Ύ- 
πουργεϊον τούς διώρισεν εις διάφο
ρα γυμνάσια, τον δέ Ζουμετΐκον εις 
Άδριανούπολιν, όπου είχον άρχίση 
κάπως νά κινούνται οί Βούλγαροι. 
Έκεΐ έμεινεν έπί έν έτος.

Τό έπόμενον έτος έστάλη εις Κο- 
ρυτσάν, όπου οί Αλβανοί εΐχον δο- 
λοφονήση σημαίνοντα ° Ελληνα πα
ράγοντα (τό όνομά του δεν μπορεί 
νά θυμηθή ή μητέρα μου), διά νά 
όργανώση δύο άνταρτικά σώματα* 
συγχρόνως είχε διορισθή ώς καθη
γητής τών Μαθημοττικών, ό Τ ά - 
κ η ς  Μ ά ρ κ ο υ ,  έπίσης μεμυη- 
μένος εις τον Αγώνα καί συνεργά
της του.

Τό έν έκ τών δύο όργανωθέντων 
σωμάτων έστάλη εις Ντάρδαν καί 
το άλλο, κάπου έκεΐ κοντά.

Αρχηγοί τών Αλβανών ήσαν ό 
Μ ί τ α  Έ κ ί μ η ς  καί ό Κ ω -  
σ τ ο ύ ρ η ς.

Εις άντίποινα διά την ώς άνω δο
λοφονίαν, άλλά καί διά νά τρομο
κρατήσουν καί παραλύσουν τάς έ- 
νεργείας των ό Α. Ζουμετΐκος άνέ- 
θεσεν εις ένα χασάπην της Κορυ-
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τσας, μεμυημένον είς τον ’Αγώνα, 
νά έκτελέση τον Μίτα Έκίμη* αυ
τός, ένα βράδυ τον έξετέλεσε, σχε
δόν μπροστά στο σπίτι του, κατορ- 
θώσας νά διαφύγη την σύλληψιν καί 
κοχτέφυγεν είς τό σπίτι του Α. Ζου
μετίκου,, ό όποιος την ίδίοτν νύκτα, 
τον έφυγάδευσεν είς Ντάρδαν.

Ό  Κωστούρης πληροφορηθείς ό
τι καί ό ίδιος ήτο προγεγραμμένος, 
άνεχώρησεν, αμέσως, κρυφά, διά 
Ρουμανίαν. Ό  Ζουμετίκος δμως έ- 
πρόλαβε καί είδοποίησεν δλα τά εν
διάμεσα μέρη καί ό Κωστούρης έ- 
ξετελέσθη είς τον σ ι δ η ρ ο δ ρ ο 
μ ι κ ό ν  σ τ α θ μ ό ν  Θ ε σ σ α 
λ ο ν ί κ η ς .

Κατά τά δύο έτη της παραμονής 
του Ζουμετίκου είς Κορυτσάν, διαρ
κώς ήπειλεΐτο ή ζωή του, καθώς καί 
της συζύγου του ’Αθήνας, ή όποια 
πάντοτε θαρραλέα καί άφοσιωμένη, 
έστάθη είς τό πλευρόν του, άνταξία 
του σύζυγος καί άνταξία θυγάτηρ 
τού Π έ τ ρ ο υ  Πη χ ε ώ ν ,  ό όποι
ος εν Άχρίδι, έφρόντιζε παντί τρό- 
πω νά διατηρή ύψηλά τό Ελληνι
κόν φρόνημα, πραγμα πού τον κα
τέστησε μισητόν είς τούς Βουλγά
ρους* δι’ δ, δταν κατά τον Α' Παγ
κόσμιον πόλεμον κατέλαβον την 
’Αχρίδα, εκ τών πρώτων μελημά- 
των των, ήτο νά τον συλλάβουν καί 
νά τον εξορίσουν είς Στάρα Ζαγό- 
ρα περί τό 1916. Μετά 1 1)2 έτος 
τον έπανέφερον είς ’Αχρίδα δπου 
έμεινε μόνον έν ήμερονύκτιον καί 
την έπομένην τον άπηγαγον πεζή 
καί πάλιν είς Βουλγαρίαν.

Κατά τινας πληροφορίας, έπειδή,

λόγω τής ήλικίας του καί τών κρυ
οπαγημάτων τών ποδών του δεν ή- 
δύνατο νά βαδίση, τον έξετέλεσοχν 
πλησίον τής Ρέσνας.

Είς Φιλιππούπολιν, κατά την ιδί
αν εποχήν, άπεβίωσεν άπό τάς κα
κουχίας, ό επίσης εξόριστος είς 
Βουλγαρίαν πρωτότοκος υιός του 
Π. Πηχεών Σ ω τ ή ρ ι ο ς ,  ενώ ό 
δευτερότοκος υιός του Τ η λ έ μ α 
χος ,  πολιτικός μηχανικός, είχε φο- 
νευθή κατά τον Βοιλκοχνικόν πόλε
μον είς "Ανω Τζουμαγιάν, ώς άξιω- 
ματικός του Ελληνικού Στρατού.

Τοιαύτη ήτο εν ολίγοις, ή οικο
γενειακή παράδοσις τής συζύγου 
τού Α. Ζουμετίκου, είς τον όποιον 
επανέρχομαι μετά την παρένθεσιν 
ταύτην.

Είς Κορυτσάν έπανειλημμένως έ- 
προσπάθησαν, με διαφόρους τρό
πους, νά μποΰν την νύκτα είς τό σπί
τι του, διά νά τον δολοφονήσουν* 
τίποτε δμως δεν κατώρθωσαν. Άν- 
τιθέτως τα άνταρτικά σώματα έ- 
δρων ικανοποιητικούς. Οί Τούρκοι 
προσεπάθουν νά διατηρήσουν την 
τάξιν μέ διαφόρους άπειλάς καί 
ποινάς, χωρίς νά τολμούν νά δια
κινδυνεύσουν καί πολύ, διότι καί 
αυτοί έφοβοΰντο τούς άντάρτας. 
Χαρακτηριστικόν είναι τό εξής πε- 
ριστατικόν:

Ό  ά σ τ υ ν ο μ ι κ ό ς  δ ι ε υ 
θ υ ν τ ή ς  Κ ο ρ υ τ σ α ς ,  πλη
ροφορηθείς άπό μυστικά δργοχνά 
του τά τής δράσεως τού Α. Ζουμε
τίκου, τον έκάλεσεν είς την Άστυ- 
νομίοχν καί τον ήπείλησεν δτι θά λά-
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βη δραστικά μέτρα εναντίον του, 
άν δεν σταματήση την δρασίν του. 
Ό  Ζουμετΐκος του άπήντησεν:

—* Α λ ά ϊ—μ π έ η ,  εσύ τίποτε 
δεν μπορείς να μου κάμης, εγώ ό
μως σέ 12 ώρες, σε στέλνω δεμένον 
στην Ντάρδα.

Ό  ’Αλάΐ μπέης, γνωρίζων καλώς 
την κατάστασιν, ηλλαξεν άμέσως ύ
φος και προσεπάθησε να επιτυχή 
δ,τι ήτο δυνατόν, μέ τό καλό* εννο
είται δτι ούδέν επέτυχε.

Τον Σεπτέμβριον του 1908 ό Α. 
Ζουμετΐκος εστάλη εκ νέου εις *Α- 
δρκχνούπολιν, δπου άμέσως ήρχισε 
να εργάζεται διά νά έξουδετερώ- 
ση την δρασιν των Βουλγάρων.

Ώ ς γυμναστής του γυμνασίου *Α- 
δρκχνουπόλεως, είχε τοποθετηθή 
κάποιος άξιωματικός του Ελληνι
κού Στρατού, όνόματι Εμμανουήλ 
(ίσως νά ήτο καί ψευδώνυμον).

Τό σπίτι του Ζουμετίκου είχε με- 
ταβληθή σέ κρυψώνα όπλων, τά ό
ποια διοχετεύοντο εις διάφορα μέ
ρη της Θράκης. Όλίγον άργότερον, 
τη διαταγή του Ζουμετίκου, ό κα- 
βάζης του Οικοτροφείου (του οποί
ου έπίσης ήτο διευθυντής ό A. Ζ.), 
έπυρπόλησε τήν Βουλγαρικήν έκ- 
κλησίαν, χωρίς ποτέ νά άνακαλυ- 
φθτ̂  ό δράστης.

Καί οί Βούλγαροι δμως είχαν εις 
Άδριοχνούπολιν καλά στελέχη, με
ταξύ αυτών ένα κουτσόν καθηγη
τήν, ό όποιος προηγουμένως ήτο εις 
Μοναστήριον.

Οί Βούλγαροι έκτισαν εις Άδρια- 
νούπολιν ένα πολύ μεγάλο κτίριον,

τό όποιον θά έχρησιμοποίουν ώς 
οίκοτροφεΐον μαζύ* επειδή δέ δεν ύ- 
πηρχον Βούλγαροι εις Θράκην, έ
φερναν παιδιά εκ Βουλγαρίας. Άν- 
τιθέτως, πολλοί έξ έλληνικών οικο
γενειών της Βουλγαρίας, οί ύπό- 
λοιποι δέ, εκ διαφόρων πόλεων της 
Θράκης και εκ Κων)πόλεως.

‘Όταν κατά τό 1914 έκηρύχθη ό 
Α' Παγκόσμιος πόλεμος, τον "Ελ
ληνα Πρόξενον, ό όποιος απούσια
ζε από τήν έδραν του, άνεπλήραυ 
ό γραμματεύς του Προξενείου κ. 
Ραφαήλ Ραφοηλ.

Μετά τινα χρόνον οδτος άνενώ- 
ρησεν, μή άφήσας ούδεμίαν οδηγίαν 
διά τά ελληνικά σχολεία. Τότε, 6 
Μητροπολίτης Άδριονουπόλεως Πο
λύκαρπος καί οί 'Έφοροι έκάλεσον 
τον Γυμνασιάρχην Ζουμετΐκον καί 
του ειπον δτι, επειδή, λόγω πολέ
μου, ούδεμία επαφή είναι δυνατή 
μετά της Ελλάδος, όπόθεν έπλη- 
ρώνοντο ό ίδιος καί 3 άλλοι καθη- 
γηταί (Δρακοντίδης, Γιαμαλίδης) 
κλπ., του Γυμνασίου, δτι ή Εφορία 
δεν είναι εις θέσιν νά συντηρήση τό 
Γυμνάσιον καί δτι θά πρέπη νά 
κλείση.

Ό  Α. Ζουμετΐκος σκεφθείς δτι τό
σοι μοιθηταί (μόνον τελειόφοιτοι ή- 
σον 57) θά άφηναν ατελείωτες τις 
σπουδές των, άφ* ετέρου δέ δτι όλη 
ή Θράκη κοπτά τον καιρόν του πο
λέμου, δέν θά είχε νά παρουσίαση 
ούτε έν έλληνικόν γυμνάσιον, ενώ 
οί Βούλγαροι έφερνον μαθητάς έκ 
Βουλγαρίας, ή έσπούδαζον δωρεόν 
διάφορα χωριατόπαιδα έκ Θράκης, 
ύποστηρίζοντες συγχρόνως οίκονο-
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μικώς τούς γονείς των, άπήντησεν:

— Έ γώ  είμαι Μακεδών, άγαπώ 
δμως έξ ίσου καί τήν Θράκην* γ ι’ 
αυτό καί τό σακάκκι μου, έν άνάγ- 
κη θά πουλήσω καί τό γυμνάσιον 
θά τό διατηρήσω, άν συμφωνουν και 
οί άλλοι τρεις καθηγηταί* έγώ δ
μως, δπωσδήποτε θά εξακολουθή
σω νά διδάσκω τά μαθήματά μου.

‘Ό λα αυτά έγράφησαν εις τά 
πρακτικά της συνεδριάσεως, ύπε- 
γράφησαν καί έκτοτε δ Ζουμετΐκος 
καί οί τρεις καθηγηταί έπαυσαν νά 
μισθοδοτούνται, τό γυμνάσιον δμως 
έξηκολούθησεν νά λειτουργή όμα- 
λώς.

Όλίγον άργότερον άνεχώρησεν 
έξ Άδριοχνουπόλεως ό Δ ρ α κ ο ν ·  
τ ί δ η ς .  Ό  Γ ι α μ α λ ί δ η ς ,  
λεπτής κράσεως, μετά στερήσεις 
τριών περίπου έτών, άπέθανεν έκ 
φυματιώσεως. Ό  δε Ζουμετΐκος καί 
ή σύζυγός του άποκλεισμένοι εις 
Άδριοα/ούπολιν, μέ μικράς, σχετι- 
κώς μέ τό μακρύ διάστημα τού πο
λέμου, οικονομίας, έστεροΰντο σχε
δόν των πάντων, διά τήν δσο τό δυ- 
νοιτόν καλλιτέραν συντήρησιν των 
δύο τέκνων των.

Έδώ πρέπει νά σημειώσω δτι ό 
Ζουμετΐκος ήτο δυνατόν νά έχη με- 
ρικάς προγυμνάσεις πλουσίων μα
θητών έξ Άδριανουπόλεως* άλλά, 
ουδέποτε, δι’ ούδέν ζήτημα, μή συν- 
θηκολογήσας μέ την συνείδησίν του, 
ήτο κατά τών έπί πληρωμή προγυ- 
μνάσεων’ έβοήθη τούς μαθητάς του, 
τούς όποιους ήγάπα σαν παιδιά του, 
άδιακρίτως πλουσίους ή πτωχούς, 
χωρίς ποτέ νά δεχθή ούτε πεντάραν,

άπό κανένα, και ήσθάνετο πολύ με- 
γάλην ίκανοποίησιν καί ύπερηφά- 
νειαν, δταν ήκουε δτι έπρόκοπταν 
καί προόδευαν. Αύτά άπετέλουν δι* 
αυτόν τήν μοναδικήν άνταμοιβήν 
τών κόπων, τών στερήσεων καί τών 
άγώνων του ύπέρ της ιδέας της Πα- 
τρίδος, ύπέρ της μορφώσεως τών 
σκλαβωμένων τότε Ελλήνων.

Μετά τήν άπελευθέρωσιν της *Α- 
δριανουπόλεως υπό τών Ελλήνων, 
έπαρασημοψορήθησαν ό Μ η τ ρ ο 
π ο λ ί τ η ς  Π ο λ ύ κ α ρ π ο ς  
καί  ό Δ ι ά κ ο ς  τ ο υ ,  παρε- 
λείφθη δέ ό *Αλ. Ζουμετΐκος.

***
Ό  Α. Ζουμετΐκος δπως ήτο σε

μνός καί μετριόφρων καί συνήθιζε 
νά προσφέρη τάς ύπηρεσίας του ά« 
φανώς, εις ούδεμίαν ένέργειαν προέ- 
6η, διά νά διορθώση τήν άδικίαν. 
Ούτε καί δταν συνηντήθη έν Άδρια- 
νουπόλει μέ τον Δ η μ ή τ ρ ι ο ν  
Γ ο ύ ν α ρ ην, πρωθυπουργόν τό
τε της Ελλάδος, παλαιόν φίλον καί 
συμφοιτητήν του έν Γερμ<χνία καί ό 
όποιος μεγάλως τόν έξετίμα καί τόν 
ήγάπα, ήθέλησε νά ζητήση τίποτε 
διά τόν έαυτόν του. Ό  Γούναρης δ
μως, έξ ιδίας πρωτοβουλίας του εΐ- 
πεν δτι, τώρα πλέον, πρέπει νά διο- 
ρισθή καθηγητής του έν Άθήναις 
Πανεπιστημίου.

Όλίγον άργότερον δμως έγινεν 
ή έκκένωσις της Θράκης υπό τών 
Ελλήνων καί ό Ζουμετΐκος άνεχώ
ρησεν οικογενειακός, έγκαταλεί- 
ψας τά πάντα εις Άδριανούπολιν, 
χωρίς ποτέ νά του δοθή έστω καί ή
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ελάχιστη άποζημίωσις, ενώ, είναι 
γνωστόν δτι άλλοι έτυχον και υλι
κών και ηθικών άμοιβών.

Έν συνεχεία έπηκολούθησεν ή έ- 
πανάστασις του 1922, ή έκτέλεσις 
τών 6 μεταξύ τών οποίων καί ό Δ. 
Γούναρης και δλα τα γνωστά γε
γονότα.

Τό γυμνάσιον Άδριανουπόλεως, 
δπως καί δλαι αί δημόσιαι ύπηρε- 
σίαι, μετεφέρθησαν εις Κομοτηνην, 
δπου μετέβη καί ό Ζουμετΐκος καί 
έξηκολούθησε νά διδάσκη εις τό ε
κεί γυμνάσιον.

“Οταν δμως άργότερον, περί τό 
1924 ήλλαξε τό πολίτευμα τής Ε λ 
λάδος, καί έγινε Δημοκρατία, ό 
Ζουμετΐκος, ώς βασιλικός τό φρό
νημα, περιέπεσεν εις δυσμένειοα/ καί 
μετετέθη εις Νάουσοχν, τής οποίας 
τό ήμιγυμνάσιον εκείνην την εποχήν 
προήχθη εις γυμνάσιον.

Ό  Ζουμετΐκος ουδέποτε παρεπο- 
νεΐτο, ουδέποτε άφηνε νά φοα/ερωθή 
ή θλίψις του* δμως, δσον καί άν δεν 
έλεγε τίποτε, ήτο όλοφάνερον δτι, 
ό υποβιβασμός αυτός καί προ παν

τός ή άφορμή του, τον έπίκραναν α
φάνταστα, δσο καί άν ειχεν ύπ* 6- 
ψιν του, οί άγώνες ενός ακραιφνούς 
πατριώτου, αί διάφοροι θυσίαι εις 
τον βωμόν τής Πατρίδος, συνηθέ- 
στατα πληρώνονται μέ αχαριστίαν. 
Άνελογίζετο δτι, άφου ήνάλωσεν 
δλην του την ζωήν εις τούς ώς άνω 
αγώνας, παραμελή σας τήν εύγενή 
φιλοδοξίοα/ πού είχε, πριν έμπλακή 
εις αυτούς, νά άσχοληθή εκτός τής 
διδασκαλίας εις τό γυμνάσιον και 
μέ τήν επεξεργασίαν του πολυτίμου 
ύλικου, πού μέ πολύν κόπον ειχεν 
συγκεντρώση (αρχαία κείμενα, έ- 
πιγραφάς, διαφόρους έπιστολάς) 
καί νά τό έκδώση, έβλεπε, εις τό τέ
λος τής ζωής του τον εαυτόν του ά- 
γνοημένον από δλους, εντελώς εις 
τό περιθώριον.

'Έτσι πικραμένος, έχων ώς μόνην 
παρηγοριάν του τήν λατρείαν τής 
συζύγου του καί τής θυγοαρός του 
καί τήν έκτίμησιν καί άγάπην τών 
Ναουσαίων, άπέθανεν τή 7η Σεπτεμ
βρίου 1929 έν Ναούση, δπου καί έ- 
τάφη, τιμής ένεκεν, δημοτική δα
πάνη.
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Ή Γιούλη
Τού 'Α ναστάσιον Α. Π απ αγγίλη

"Ολη ή ζωή τοΟ γιατρού γιομάτη 
μεγάλες στιγμές είναι, άφοϋ μέρα 
- νύχτα με τό χάρο παλεύει μέση 
μέ μέση, άλλά μερικές πάρα είναι 
μεγάλες καί μένουν άξέχαστες, 6α- 
θειά χαραγμένες στην ψυχή του γ ια 
τρού.

Πριν καμμιά δεκαριά χρόνια, άρ
ρωστος 6αρειά μπήκα στον «Εύαγ- 
γελισμό» μέ αιματοκρίτη δεκαε
φτά. Αυτό δέ θά πει τίποτε γιά ό
σους δέν ξέρουν, άλλά ή μπογιά 
μου λίγο κιτρινότερη άπ* τό λεμό
νι, μύριζα χωματίλες, όπως λένε 
στα χωριά. Κι* έγώ μέσα μου τό ε ί
χα πάρει άπόφαση κι* έκανα προ
πόνηση γιά πτώμα, έτσι έγραφε έ
νας εύθυμογράφος καρκινοπαθής 
(ό Τσιφόρος) πού περιμενε τό χά
ρο ώρα μέ τήν ώρα. ’Αλήθεια, όλοι 
οΐ εύθυμογράφοι άπέραντους κρυ
φούς πόνους κρύβουν κάτω άπ’ τήν 
«ευθυμία» τους...

Κι* έγώ πίστευα πώς πίσω άπ* τή 
μεγάλη άναιμία μου κάποιος κα
ταραμένος ήταν κρυμένος γ ι’ αυτό 
δούλευα νύχτα - μέρα γιά νά κερ
δίσω καί νά χαρώ τή ζωή μέ τή 
δουλειά. Χαρά ζωής, ή ίδια ή ζωή 
είναι ή δουλειά.

Στο τέλος έμεινα σαν τό παληό- 
βοϊδο στήν άβλακιά, έπεσα κάτω, 
δέν μέ σήκωναν τά ποδάρια μου κι* 
έτσι μέ πήγαν στο Νοσοκομείο, δέν 
πήγα.

Έκεΐ διαπιστώθηκε πώς ήτοιν κα
κοήθης μεγαλοβλαστική άναιμία 
(του Μπίρμερ) ή άρρώστεια μου, 
«άνατάχτηκε» ή άναιμία άλλά συ
νεχίζω θεραπεία έφ* όρου ζωής, εί
μαι καταδικασμένος σέ θάνατο μέ 
άναστολή, όπως λένε οί δικαστικοί.

Γιά μένα δέν ήταν μεγάλη ή στι
γμή πού διαπιστώθηκε πώς ήταν ιά
σιμη ή άρρώστεια μου, πολλές φο
ρές είδα τό χάρο μέ τά μάτια μου 
στά χρόνια πού έζησα — μπιρ σα- 
χάτ έβελι (μιά ώρα γρηγορώτερα 
έλεγε ό σχωρεμένος ό παπα-Φίλ’π- 
πας) — άλλά στά μάτια του για
τρού - Καθηγητή Γαρδίκα είδα τό 
φως τής άποθέωσης τής γιατρικής 
τέχνης, τό δυσπερίγραφτο αίσθημα 
πού νοιώθει ό γιατρός όταν άρπά- 
ζει άπ* τά νύχια του χάρου έναν συ
νάνθρωπό του, τή δικαίωση τής ύ
παρξης του γιατρού καί τής τέχνης 
του. Δέ θά ξεχάσω τό βλέμμα του 
Γαρδίκα έκείνην τήν ώρα. "Οπως 
δέν θά ξεχάσω ποτές τό πνεύμα, τό
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λεπτό πνεύμα ενός γνήσιου πνευ- 
ματικοΟ ανθρώπου σαν τον Γαρδί- 
κα. "Οσοι συνάδελφοί μου έτυχε να 
τον ακούσουν σε μια διάλεξή του 
πού μας χάρισε πριν λίγα χρόνια 
στο «ΞΕΝΙΑ» ’Ιωαννίνων με κατα
λαβαίνουν.

Τον καιρό πού νοσηλευόμουν στόν 
«ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟ», πολύς κόσμος 
ερχόταν κάθε μέρα νά με ίδοϋν, άς 
είναι καλό ό κόσμος. Μιά μέρα δυο 
κοπέλλες ψάχνανε στο διάδρομο, 
κυττάζανε τά νούμερα των δωμα
τίων γιά νά βρουν τό δωμάτιο πού 
ήμουν εγώ, ψάχνανε γιά τό γιατρό. 
?Ηταν δυο άδελφοΰλες, Κουρεντι- 
νές κοπέλλες πού λείπανε χρόνια 
άπ’ τό χωριό.

— θέλω νά ίδώ τό γιατρό πού 
μοϋ γλύτωσε τη ζωή, είπε σέ μερι
κούς επισκέπτες μου πού τη ρώτη- 
σοcv στο διάδρομο σχετικά ή μιά απ’ 
τις άδερφοΟλες. Και παρουσιάστη- 
kocv μπροστά μου δυο πανέμορφα 
κορίτσια μέ ποινέξυπνα μάτια.

Ή μικρότερη ήξερε άπό τη μάνα 
της πώς δεν θάηταν στη ζωή άν 
δεν της χάριζα τό φώς και τον αέ
ρα της ζωής έγώ, ή άφεντιά μου, ό 
γιατρός. Ή ζωή της Γιούλης Ζήκου, 
αυτή ήταν ή μικρότερη άπ’ τις ά- 
δερφές, ήταν (καί είναι) μιά άπ* 
τις πολλές, τις πάμπολλες μεγάλες 
στιγμές του «γιατρού».

Ή Γιούλη Ζήκου είναι ή νεαρή θε- 
ατρινούλα πού είδαμε στήν τηλεό
ραση προ καιρού νά ξανανειώνει 
τήν ένενηντάχρονη "Ελλη ’Αλεξίου 
σάν νεαρή δασκαλίτσα στο «Τρίτο 
Χριστκχνικό Παρθεναγωγείο» (στήν 
τηλεόραση), ρόλος δυσκολώτατος.

Τή βλέπουμε και τώρα νά παίζει 
έξοχα έναν πρωτοίγωνιστικό ρόλο 
στήν «Οικογένεια Βλαμένου».

Αυτή, λοιπόν, ή... ξανανειωμένη 
μεγάλη λογοτέχνις ’Αλεξίου (ή Γι
ούλη), είχε τήν τύχη ή μάλλον τήν 
ατυχία νά γεννηθεί ανάποδα, γεν
νήθηκε μέ τά ποδάρια μπροστά, ε
νώ κανονικά ό άνθρωπος γεννιέται 
μέ τό κεφάλι. ’Αλλά άς τά πάρου
με μέ τή σειρά.

Στο χωριό ή πόρτα τού γιατρού 
ήταν πάντα ανοιχτή τή μέρα και 
ποτέ κλειστή τή νύχτα. Καλοκαίρι 
καιρός, έφαγα μιά χαψιά γιά με
σημεριάτικο φαΐ και ξάπλωσα γιά 
ξεκούραση. Δέν μέ είχε πάρει ό ύ
πνος καλά - καλά και τσιάκ - τσιάκ 
ή πόρτα. Συνηθισμένη ή ιστορία αύ- 
τή γιά τό γκχτρό πού δέν ξέρει τί 
θά πει κανονική ζωή, γιορτή, Πα- 
σκαλιά, μέρα ή νύχτα. Κατέβηκα 
καί βλέπω τον πατέρα τής Γιούλης.

— Ξέρεις γιατρέ, γέννησε ή γυ
ναίκα μου, άλλά τό κεφάλι του παι
διού έμεινε μέσα.

— Τί είπες μωρέ κακό σκυλί; τού 
λέω, καί φλάπ τά παπούτσια καί 
τρεχάλα γιά νά γλυτώσω τό παιδί, 
ό άνθρωπος μπορεί νά μήν ήξερε 
δτι ό θάνατος είναι ζήτημα δευτε
ρολέπτων (ό θάνατος άπό πνιγμό 
εδώ), ό άνθρωπος μπορεί νά πιγεΐ 
στή θάλασσα, στή λίμνη, στο ποτά
μι ή καί στο γεννητικό' σωλήνα τής 
μάννας του. Κόντεψα νά σκοτωθώ 
στο δρόμο άπ’τή βιασύνη μου, δπως 
πάτησα τά λυτά κορδόνια τών πα- 
πουτσιών μου. ’Αγώνας δρόμου μέ 
τό χάρο άντίπαλο, ποιος θ’ άρπά-

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σελίδα 30)
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Π Ε Ρ Ι  Δ Ε Λ Β Ι Ν Ο Υ
(Α ύ τό γρ α φ ο ν τού Ια τ ρ ο ύ  Τ ιμ ολεοντος Ν. Γκιάτη)

Ή πόλις του Δελφίνου κατά την 
παράδοσιν ήτο κτισμένη εις τάς 
υπώρειας του βουνου, δπου είναι τά 
σπίτια τοϋ ΣελίμΦεη δηλαδή προς 
το μέρος των χωριών Έλευθεροχώ- 
ρι και Κακοδίκι καθώς καί προς τό 
μέρος τής Όθωμανικής συνοι
κίας όνομαζομένης Ρούσανη, δπου 
εις την είσοδον της συνοικίας ύπήρ- 
χε ναός εις μνήμην Ίωάννου νυν δέ 
τζαμιού (Γκίν - Άλέξη όνομαζομέ- 
νου).

Διηγούνται, δτι από έπιδημίαν 
χολέρας ή πανώλους μετώκησαν 
εις τάς σημερινάς συνοικίας Λάκκα, 
Κοντάτικα, Μπιτά, Μπιγκόρι. Ή συ
νοικία Βαρόσι είναι νεωτέρα, καί ή 
πρώτη οικογένεια πού έκτισε σπί
τι έκεΐ είναι ή οικογένεια Γκιάτη 
ή όποία μετώκησε έκ του χωρίου 
Γκιάτι (έναντι ’Αργυροκάστρου), 
λόγω τού διωγμού των Τουρκαλ- 
6ανών καί του Άλή - Πασά καί οί 
όποιοι μετώκησαν εις τό Λιμπόχο- 
6ον καί Φιέρι καί έξισλαμίσθησαν,

οί δέ λοιποί, πού μετώκησαν εις Χρι 
στιανικά χωρία καί μέρη, Δέλβινον, 
Βιλιάχοδον, Πύργον (Ηλείας) Βό
λον καί άλλαχοΟ παρέμειναν Χρι
στιανοί. Κατόπιν έγκατεστάθησαν 
καί αί οίκογένειαι (άγνωστον άπό 
που καταγόμεναι) Πηλίου Μηλιώνη, 
Χρήστου Λάγκα καί άδελφών, Σί- 
σκου, Φεσά, Σωτήρα, Μπαμίχα Νι
κολάου, Δημητρίου ‘Αναγνώστου, 
‘Αναστασίου Γκόγκα, Λάμπη Σταύ
ρου Βάγια καί Γαρδικιώτη.

Άργότερον δηλαδή άπό τού έτους 
1885 καί έντευθεν έγκατεστάθησαν 
εις τήν συνοικίο(ν Λάκκα, δπου εΐ- 
χον τό πατρικό τους σπίτι ή οικο
γένεια του Βασιλ. Μπαμίχα καί οί 
άνεψιοί αύτου Ιωάννης, ’Αντώνιος 
καί Ζήσος κτίσοα/τες τό σημερινό 
σπίτι εις τό οίκόπεδον, πού ήγόρα- 
σοιν άπό τον Πήλιο Μηλιώνη. ’Επί
σης ό Γ. Λέζος άγοράσας τό οίκό
πεδον άπό τον Κώστα Ντάλλιον κα
θώς καί μερικοί μαστόροι καί ξυ
λουργοί έκ Κονίτσης καί άλλοι.
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Ηπειρωτική Πνευματική Ζωή καί Κίνηση

Τό μεγαάεϊο ενός Λαού 
και τό Ρωμέϊκο!

‘Αγία Παρασκευή 1.12.86
’Αγαπητέ κ. Μαμμόπουλε,

Τις αναμνήσεις αύτών πού πήραν 
μέρος στον πόλεμο με τούς Ι τ α 
λούς στα βουνά τής Ηπείρου καί 
’Αλβανίας, παρακολουθώ μέ μεγά
λο ενδιαφέρον στο ΔΕΛΤΙΟ.

“Οσο για τις διαφορές άπόψεων 
του Στρατηγού Τσακαλώτου, του 
φίλου Άλέκου Τσουκανέλη καί των 
άλλων, έπειδή, σαν γυναίκα, δέν έ
χω ιδέα από στρατηγικά σχέδια 
κλπ., προσπαθώ νά βγάλω κάποια 
συμπεράσμοττα, δσο μπορώ. ’Άν τό 
πυροβολικό έδρασε αποτελεσματι
κότερα ή τό πεζικό, άς τό κρίνουν 
άλλοι. Έκεΐνο πού παραμένει γε
γονός Αναμφισβήτητο, είναι ή παλη- 
καριά καί αυτοθυσία τών παιδιών 
τής Ελλάδας, πού πολεμούσαν κά
τω άπό συνθήκες φοβερές. Τό «‘Ο
δοιπορικό του ’40» του όπλου Αρ
τεργάτη Γιάννη Μπότση, «Ό Λόχος 
του θανάτου — Μάλι Σπάτ» του Β. 
Άρχιμοτνδρίτη καί άλλα, δίνουν 
ζωντανά τή μεγάλη δοκιμασία πού 
πέρασε ό στρατός μας. Τόσο, πού 
μέ Αγωνία προσβλέπεις προς τή

♦  Γράφουμε καί μάς γράφουν
♦  Στέάάουμε καί μάς οτέάνουν

σημερινή γενιά τών παιδιών μας 
καί λές: «Ό θεός νά δώσει νά μή 
χρειαστεί νά τήν ξαναπεράσουν».

Χωρίς νά είναι ένα γεγονός τής 
ζώνης του Μετώπου αυτό πού θά 
πώ παρακάτω, Αλλά πού είναι ω
στόσο σχετικό μ’ αύτόν τον πόλε
μο καί Ακόμα, πολύ σχετικό μέ τήν 
ψυχοσύνθεση του ‘Έλληνα, νομίζω 
γ ι’ αυτό Αξίζει νά τό διηγηθώ.

Τό καλοκαίρι του ’40, γυναίκες 
υπαλλήλους μερικών Υπουργείων 
καί Τραπεζών μας είχαν έκπαιδεύ- 
σει γιά Νοσοκόμες. Μέ τήν κήρυξη 
του πολέμου επιστρατεύτηκα μαζί 
μέ άλλες. Μας είχαν Αναθέσει υπη
ρεσία σ’ ένα Σταθμό Πρώτων Βοη
θειών πού στεγάζονταν στο ύπόγειο 
- καταφύγιο τής Υγειονομικής Σχο
λής στή Λ. ’Αλεξάνδρας. Τά γνω
στά γεγονότα διαδέχονταν τό ένα 
τό άλλο. Προέλαση του Στρατού 
μας, νίκες, ενθουσιασμός. ’Ακόμα 
δέν είχαν Αρχίσει καλά, καλά νά 
έρχονται τά σακατεμένα παιδιά ά
πό τά κρυοπαγήμοαα. Κάποια μέρα 
όμως Αναγγέλθηκε πώς θά έφερναν 
τούς πρώτους Ιταλούς αιχμαλώ
τους, πού δέν ήταν καί λίγοι, θ ’ Α
νέβαιναν τή Λ. ’Αλεξάνδρας πεζοί 
γιά νά καταλήξουν στο Γουδί. Ό
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γιατρός πού ήταν υπεύθυνος της 6- 
μάδας μας μας είπε, άν θέλουμε, ν’ 
άνεβοΰμε στη λεωφόρο για να τούς 
δούμε. ‘Όλες τό δέχτηκαν με χαρά, 
άλλα εγώ δεν τις άκολούθησα. Σ’ 
έρώτηση του γιατρού γιατί δεν πη
γαίνω,, άπάντησα πώς φοβόμουν τις 
άντιδράσεις τού κόσμου. Δεν ήθελα 
να δώ σκηνές ίσως βίας ή έστω προ- 
πηλακισμου αύτών των ανθρώπων 
της άλλης μέριας. ΤΗταν ό στρα
τός μιας χώρας πού μας έκανε μια 
100% άδικη έπίθεση. Φυσικό ήταν 
τούτος ό δικός μας λαός πού έστει
λε τά παιδιά του να ύπερασπιστεΐ 
τον τόπο του καί νά σκοτωθούν, να 
τούς δέχονταν τουλάχιστον μ’ ένα 
«άέρα, άέρα»! Ό  γιατρός μ’ έπει
σε ν’ άνεβώ.

Τά πεζοδρόμια τής Λεωφόρου ή
ταν γεμάτα κόσμο κι* άπ* τις δυο 
μεριές. Κάποια στιγμή φάνηκαν ν’ 
άνεβαίνουν. ΤΗτοα/ μια μακρυά φά
λαγγα. Φανερά τολαιπωρημένοι, 
χλωμοί, άλλα καλοντυμένοι. Ό  κό
σμος δλος τούς κύτταζε μέ περιέρ

γεια, άλλά σιωπηλός! Ούτε μια λέ
ξη ύβριστική ή ειρωνική, ούτε μιά 
χειρονομία άπειλητική.

Τέλειωσε ή θλιβερή παρέλασή 
τους καί κατέβηκα στο Σταθμό. Ή 
ψυχή μου ήτocv γεμάτη ποικίλα συ
ναισθήματα. Πάνω άπ* δλα ένοιωθα 
μιά μεγάλη περηφάνεια, δχι για τις 
νίκες μας, μά για τήν άξιοπρέπεια 
καί μεγαλοψυχία τού ’Αθηναϊκού 
λαού.

Σε κάτι τέτοιες στιγμές θά δεις 
τό πραγματικό βάθος ένός Λαού 
καί ό Ελληνικός Λαός αυτή τή μέ
ρα πήρε άριστα. Τώρα, πώς συμβαί
νει δταν μεταξύ μας μπλέκουμε σέ 
εμφύλιους καί τά παρόμοια, νά εί
μαστε τόσο άγριοι; Αύτό άς μας τό 
έξηγήσουν οί κοινωνιολόγοι - ψυ- 
χολόγοι. Ή Ελληνική παροιμία λέ
ει: «Γιατί τό μάτι σου είναι τόσο 
βαθειά βγαλμένο;» καί ή άπάντη- 
ση: «Γιατί μοΰ τδβγαλε ό άδερφός 
μου» !

Μέ τούς φιλικούς χαιρετισμούς μου 
ΕΛΕΥΘ. Π. ΔΟΒΑ
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Π ΡΟ ΣΦ Ο ΡΑ
ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΣΤΗ Ν  ΙΣΤΟ ΡΙΚ Η  Ε Ρ Ε Υ Ν Α  
Τ Η Σ Μ Α Κ ΕΔ Ο Ν ΙΑ Σ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
Π ΕΤΡΟ Υ Γ Ε 9 Ρ Γ Ι Α Δ Η  

ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΕΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ ΤΟΥ

Ό  κ. Πέτρος Γεωργιάδης Συλλέκτης καί Συ
νεργάτης μας μέ πάθος στή δουλειά του εισφέρει 
στην ιστορική έρευνα της Μεγαλομάρτυρος Μα
κεδονίας σπάνιες εικόνες, καίρια ενσταντανέ τής 
Θεσσαλονίκης, σέ στιγμές τοΟ βίου της (1917) πού 
σημάδεψαν την κοαοπινή έξέλιξή της.

Στην οχι πολύ πρόσφατη ιστορία τά σ α ν 
τ ζ ά κ ι α  καί μ ο υ δ ι ρ λ ί κ ι α  της Μακε
δονίας καί μάλιστα της Δυτικής μέ τό μωσαϊκό 
των Εθνοτήτων τής ’Οθωμανικής Αυτοκρατορίας 
ήτοα/ ενωμένα μέ τήν Κορυτσά καί Μπίγλιστα.

Ή φωτογραφική απεικόνιση έρχεται επίκαιρη 
μέ τή μελέτη τής δράσεως του ’Αγωνιστή του Μα
κεδονικού Άγώνος Άλεξ. Ζουμετίκου.
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Θεσσαλονίκη: "Άποψη από τον Λευκό Πύργο.
Φωτ. Fred Boissonns Geneve



Θ εσσ αλονίκη . Π υ ρ κ α ϊά  18—19 -20 Α υ γού σ του  1917. Τό μόνο δ ια σ ω θέν  
μ έ γ α ρ ο  πού  μ ετα τρ ά π η κ ε  σε Τ α χυ δ ρ ο μ ε ίο  κα ι Τ η λ εγρ α φ ε ίο .



Θ εσσ αλονίκη . Π υ ρ κ α ϊά  18—19—20 Α ύ γο ύ σ το υ  1917. Καφέ Φ λόκα, ^ ε -  
ν ο δο χε ΐο ν  Ρ ώ μ η ς, ό δό ς  Β ο υ λ γα ρ ο κ τό ν ο υ .
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Πυρκαίά 18—19—20 Αύγουστου 1917. Θεσσαλονίκη. Προκυμαία μέ τό

Σπλέντιτ Πάλας.



Πυρκαϊά Θεσσαλονίκης 18—19—20 Αύγούστου 1917. Πλατεία Ελευθε
ρίας και οδός Βενιζέλου.

Θεσσαλονίκη 1917. Έλλην. Νεκροταφείο.
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’Αποβάθρα τής Πλατείας Ελευθερίας Θεσσαλονίκης.



Β Ι Β Λ Ι Ο Κ Ρ Ι Σ Ι Ε Σ

ΠΑΛΙΑ ΓΙΑΝΝΙΝΑ
ΝΙΤΣΑ ΣΙΝΙΚΗ - ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ

(Σχέδια - σχόλια)

Γράφει ο ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΘΕΟΧΑΡΗΣ

Ή σοβαρή, ή ύπεύθυνη, ή όντως 
αξιόλογη δουλειά, αυτό πού λέμε 
ποιότητα εργασίας, σ’ όλες τις πε
ριοχές της δημιουργίας, είναι πο
λιτιστική προσφορά. Μορφοποιεΐ έ
να πολύπλευρο σχήμα παιδείας, με 
την ευρύτερη έννοια του όρου, καί 
πιο πέρα Απ* τή στενή, πού συντε- 
λεΐται στούς σχολικούς χώρους. Ή 
αισθητική ποιότητα στήν εικαστική 
περιοχή τού καιρού μας μεγαλουρ
γεί, παρά τις αντίθετες απόψεις, 
πού Αμφισβητούν τό ποιόν της. Ή 
υποβλητική όψη της είκαστικής πα
ρουσίας, σαφώς της άξιόλογης, ε
ξευγενίζει αναντίρρητα τό βαθύτε
ρο «είναι» μας.

Οι άνωτέρω σκέψεις μου έχουν Α
φετηρία τό λαμπρό λεύκωμα, πού 
μόλις κυκλοφόρησε ή Νίτσα Σινι
κή - Παπακώστα με τίτλο: «ΠΑ
ΛΙΑ ΓΙΑΝΝΙΝΑ» (Σχέδια - σχό
λια). Εκδοτικός οίκος «ΜΕΛΙΣ
ΣΑ» Αθήνα 1986.

Τό πενάκι της μας ξενοιγεΐ, με σύ
νολα καί λεπτομέρειες, στα όμορ
φα Γιάννινα τού παλιού καλού και
ρού, όπου με έκφραστική άνεση, ει
καστική δύναμη, Αρχοντική ευγέ
νεια, με καημό και μεράκι μας ξυ
πνάει έμπειρίες παλιές. ’Αντίκες τα

σχέδια της Νίτσας Σινική - Παπα
κώστα : Αρχοντικά, μικρά λαϊκά 
σπίτια, γραφικές γειτονιές, λεπτο
μέρειες Από εσωτερικά σπιτιών. Πε
ρίπου εκατό σχέδια, πού συνοδεύ
ουν κατατοπιστικά σχόλια Απ’ τήν 
ίδια. Ή εργασία της Αφιερώνεται 
στα παιδιά της: *Αλέξη καί Α μα
λία.

Ή προσφορά της Νίτσας Σινική - 
Παπακώστα διαθέτει εύρωστία, εύ- 
γένεια, Αρτιότητα σ’ ένα συναισθη
ματικό κλίμα γνήσιας Ανθρωπιάς. 
Τή συνθέτουν τό καλλιτεχνικό δαι
μόνιο, ή άμεση γνώση, τό έντονο 
βίωμα, τό πάθος ζωής καί ό μό
χθος καί πόνος ετών. Τό ήθος καί 
τό ύφος τού όλου συνθέτουν μιά μο
ναδική πολιτιστική παρουσία τής 
πόλης τών ’ I ωαννίνων, πού «φεΰ» 
χάθηκε, ή πού συνεχίζεται νά χά
νεται.

Τά προσωπικά σχόλια, πού πα
ράλληλα συνοδεύουν τά σχέδια εί
ναι χρήσιμα κατατοπιστικά στοι
χεία τοπικού, λαογραφικοΰ, ιστο
ρικού καί αισθητικού χαρακτήρα.

Στον πρόλογό της ή Σινική - Πα- 
ποικώστα μας λέει καί τά έξής : 
«Στά σχέδια πού Ακολουθούν ύπάρ- 

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σελίδα 23)
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Β Ι Β Λ Ι Α
ΠΟΥ
ΛΑΒΑΜΕ

Ό  νΕφορος τής Βιβλιοθήκης γράφει καί 
ή Εταιρεία εύχαριστεί συγγραφείς καί ά- 
ποστολείς των παρακάτω βιβλίων καί πε
ριοδικών πού Ελαβε:

α) ΒΙΒΛΙΑ
1) Σινική - ΙΙχπακώστα Νίτσκ: Πα

λιά Γιάννινα, * Αθήνα 1986.
2) Κραψίτη Βασίλη: Αυτός ό κόσμος! 

‘Ήλιε μου — 'Ήλιε μου, "Αθήνα, 
1985.

3) Κχμηλάκη I. ΙΙχνχγιώτη: Βιβλιο
γραφία τής Ελληνικής Λαογραφίας 
των Ετών 1921— 193S. Συμπληρώ
ματα, ’Αθήνα 1983.

4) Τοϋ to ίου: Ή  Εμποροπανηγυρη των 
Φαρσάλων. Ιστορική Εξέλιξη — Ε 

θνογραφική θεώρηση — ’Αθήνα 1980.
5) Παπαθεοοώρου Π. ’Αποστόλου: ’Αρ

χείο ΆθαναΙσίου Τσεκούρα — Τής 
Επιμελητείας Ίωαννίνων τής Αυτο
νόμου Ηπείρου 1914 —  ’Ιωάννινα 

1985.
6) Βαρζώχα I. Κώστα: Βίκος, τό ω

ραιότερο φαράγγι τής Εύρώπης — 
'Οδοιπορικό —  Γιάννινα 1985.

7) Άβέλλιου ’Αθανασίου: ’Έπαθλα καί 
χάριτες — ’Αθήνα 1985.

8) Τού ίοίου: Τό θέατρο τού 'Ομίλου 
των έρασιτεχνών κοκ ό Γυμναστικός 
Σύλλογος Ξηροχο>ρίου των έτών 1901 
— 1904 — ’Αθήνα 1982.

9) Τού ιδίου : Ή  προσιοπικύτης τού 
πρώτου μετά τήν έπανάστασιν τοϋ

1821 μνημονευομένου Δημάρχου Ί -  
στιαίων Γιάννιου Άντιυνίου —  Α θή
να 1980.

10) Τοϋ Ιδίου: Ή  σχολική ζωή τοϋ Ξη- 
ροχωρίου κατά τά πρώτα μετά τήν

άπελευθέρωσιν Ετη καί ό Αημ) ·λος Β' 
τάςεως κύριος Στ. Άβέλλιος —  Α
θήνα 1982.

11) Βρέλλη Π. ’Αριστοτέλη : Συμβολή 
στήν Ερευνα τής Δημοτικής ’Ηπειρω
τικής Μουσικής, ’Ιωάννινα 1985.

12) Λέκκα II. ’Αθανασίου — Πώπ Γ.
’Αλεξάνδρου Αυτή είναι ή ’Αλβανία,
’Αθήνα 1946.

13) Ρέντη Κων)νου: Τό Βορειοηπειρωτι- 
κόν, Άθή'/α 1922.

14) ΙΙκγούνη II. Ευαγγέλου: Στοιχειώ
δης Γεωγραφία, Ινων) πόλις 1902.

15) Ταρρά Κ. Λεύτερη: Ό  Έλληνοϊτα- 
λικός πόλίεμος 1940—41, Αθήνα

1986.
16) Κυργιάννη Μίλτου: Ή  αντιφασιστι

κή όργάνωση τής Ελληνικής μειονό
τητας στήν ’Αλβανία 1943—4 (ΙΙο- 
λιτική— Στρατιωτική), Άθή'/α 1982.

17) Τοϋ ιδίου: Τό Πασχλίκι Ίωαννίνων 
στή'/ Εποχή τοϋ Ά λή ΙΙαισά - Τε-

πελετ/λή (1788— 1822), Αθήνα 1984
18) Εταιρείας Ήπειρ. Μ εντών: ’Ifast- 

ρωτικό Ημερολόγιο, ’Ιωάννινα 1986.
19) Μάργαρη Β. Κ.: Γιαννιώτικη Α ρ χι

τεκτονική, ’Ιωάννινα 1979.
20) Ίδιου: Κάστρα τής ’Ηπείρου, ’Ιω

άννινα 1985.
21) ’Ιδίου: Μεγάλοι Νεοέλληνες από 

τό 1400, Αθήνα 1982.
22) Ίδιου: Λαϊκές Εκφράσεις ι:πήν "Η

πειρο, Ίο>άτνινα 1982.
23) Ιδίου: Ποιήματα (1965— 1985), 

Αθήνα 1986.
24) θωμά X. Μουδόπουλου: "Αρθρα καί
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ΠΑΛΙΑ ΓΙΑΝΝΙΝΑ
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ άπό σελίδα 21) 
χει ή αγάπη μου για την πόλη, πού 
γεννήθηκα καί πού ζώ. Είναι τά 
Γιάννινα της γενιάς μου πού έζησε 
τη μεγάλη αλλαγή της πόλης αυ
τής. Είναι λίγες γωνιές πού πρό
λαβα νά σχεδιάσω απ’ τά παλιά 
Γ ιάννινα».

Ή δλη εμφάνιση του λευκώματος 
είναι άψογη. Δεν πρέπει νά λείψει 
απ’ τά σπίτια μας ή σημαδιακή του * 26 27 28 * * 31 32 33

λόγο:, Αθήνα 1986.
2ό) Κώστα Π. Λχζαρίδη: Ή  ερασιτεχνι

κή Βοτανική μου συλλογή. Γενικά 
στοιχεία χλωρίδας Κουκουλιού και χα- 
ράόρας του Βίκου, Γιάννινα 1986.

26) Ίδιου: Βοτανικά λαογραφικα στοι
χεία άπ’ τή χλωρίδα του χωρίου μου 
Κσυκουλίου Ζαγορίου και τής χαρά
δρας του Βίκου, τ. Α \  Γιάννινα 
1986.

27) Κουλά Ξηραδάκη: Από τά ’Αρχεία 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου, τ. Β ',

’Αθήνα 1973.
28) ’Λχιλλεα Λαζάρου: AUX ORIGI- 

NES DE L’ AROUMAIN ΕΤ Ι>Ε 
SES RAPPORTS AVE CLES LAN-
GUES ENVIRONNANTES —  Α- 
THEXS 1985.

22) Νίκου Ζιάγκου: Φεουδαρχική ’Ήπει
ρος και Λεσκοτάτο τής Ελλάδας, Α 
θήνα 1974.

31) Κων)νου Μπεκιάρη : Έθιμογραφία 
Πωγωνιανξς —  ’Αθήνα 1939.

32) Κων) νου Τζόοα: Βορειοηπει»ρ<οτικά 
Χριστούγεννα, "Αθήνα 1962.

33) Βαγγέλη X- ΙΙοοππά - Παμφίλη : 
Ηπειρωτικοί! Όρί^α/τες (Ποίηση), 
’Αθήνα 1986.

παρουσία, πού είναι ένα τραγούδι 
στην γνήσια παράδοση. Χωρίς ου
σιαστικό τραγούδι ή ζωή δέν έχει 
νόημα.

Ή αξιόλογη προσφορά της Νίτσας 
Σινική - Παπακώστα μας συγκινεΐ 
καί μας ενθουσιάζει. Γ Γ αυτό της 
σφίγγουμε θερμά τό χέρι.

Μ ΕΙΡ Ο Τ ΙΚ ΙΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ I! 
ΤΕΥΧΗ ΑΦΙΕΡΗΜΑΤΑ ;!

<ι|ι
Πωγώνι. Ή δόξα καί ή |ί 
μοίρα του. Δρχ. 300!;
LA MALHEREUSE E-ij 
PI RE. (’Αφιέρωμα στον]; 
Αύτονομιακό ’Αγώνα, j!

Δρχ. 400 J;
’Αφιέρωμα στήν 21 Φε-;| 
βρουαρίου 1913 Δρχ. 3001;
’Από τό άνδροφόνο Μπι-|! 
ζάνι στον Αύτονομιακό!; 
Αγώνα. Ή Ηπειρωτική·! 
Εκστρατεία σέ εικόνες.;;

Δρχ. 5001; 
Προσέγγιση στή Σουλιώ-Ι; 
τικη ’Εποποιία Δρχ. 300;

’Αφιέρωμα στήν 28 Όκ-1 
τωβρίου 1940 Δρχ. 400;
’Αφιέρωμα στήν 28 Όκ-; 
τωβρίου Β' 1940 Δρ. 400·;
Σώστε τον Καλαμα ;

Δρχ. 200:; 
’Αφιέρωμα στην... Ήπει-;| 
ρωτική ’Αθήνα. (Φωτο-Ι; 
γραφίες - κείμενα των!: 
Ηπειρωτικών * I δρυμά- j1 
των της ’Αθήνας μέ την;; 
ευκαιρία τών 150 χρό- 
νων της πόλης Δρχ. 300;;

;Τε0χ. 
; 31

34

|40-11

153—54

::η
::

55

59-60-61

62

76-77 

: 93
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ΤΕΣΣΕΡΙΣ [ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΗΣ

Τρεις σύγχρονοι «φιλογενεΐς» Ή- 
πειρώτες κατέγραψαν στα προχω
ρημένα τους χρόνια τον πνευματικό 
τους μόχθο. Έτίμησαν μέ την εμπι
στοσύνη τους, σαν πνευματικό κα
ταφύγιο, την Ηπειρωτική Εταιρεία 
και τον εμπιστεύτηκαν σ’ αύτήν. Και 
όχι μόνο αύτό. Κατέθεσαν καί τη 
δαπάνη τής έκδόσεως σέ βιβλία, ώ
στε να χαρουν έν ζωή τον τρύγο τοΟ 
μόχθου τους. Καί έγινε ΐλεως ό Κύ-

ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ριος καί τό έργο ήρθε «εις πέρας».
Καί τα τέσσερα βιβλία άναφέρον- 

ται στην ιστορία, τούς θρύλους καί 
στην «άναπαραχθεΐσα» ζωή τοΟ Η 
πειρωτικού Λαού. Είναι έκτος εμ
πορίου. Τα έσοδα άπό τήν πώληση 
τους μπαίνουν στήν Εταιρεία καί 
γίνονται πάλι πνευματικό έργο. Εί
ναι μιά πρόκληση προς τούς πνευ
ματικούς Ήπειρώτες νά ένισχύσουν 
μέ τήν άγορά τήν Εταιρεία.

α,χ.μ.

’Α θ α ν α σ ί ο υ  Δ. Τ σ ε κ ο ύ -  
ρ α : Άπό τού 98ου Υψώματος.
Αναμνήσεις Ήπειρώτου Άγων ι

στού. Αθήνα 1979. Στα ένενήντα όκ- 
τώ του χρόνια ό μακαρίτης (πέθα- 
νε στα 105) Άθαν. Τσεκούρας μέ 
ξάστερο μυαλό καί έκπληκτική α
φή γη ματικότητα ύποεγορεύει τις ά- 
ναμνήσεις μιας πολυκύμοιντης ζωής 
άνελισασμένης στό πρώτο τέταρτο 
τού αιώνα, πού μας φεύγει.

Πολυσέλιδη έκδοση μέ σπάνιες 
εικόνες. Δρχ. 1.200

★

Γ ι ώ ρ γ ο υ  Δ. Κ ο υ ν δ ο υ -  
ρ ο υ :  Ά λ λ ο τ ι ν ά  κ ι  ά ξ έ -
σ τ α. Α θ ή ν α ,  1985. Ιστορία, 
θρύλοι, διηγήμοττα μέ βάση τήν Πό- 
βλα καί τή ζωή τού συγγραφέα, πού 
στις σελίδες του κάθε Ήπειρώτης 
θά άναγνωρίσει τό δικό του είδω
λο. Υπόδειγμα Ηπειρώτικου λαϊ
κού λόγου. Δρχ. 600.



Γ ι ώ ρ γ ο υ  Δ. Κ ο ύ ν δ ο υ -  
ρ ο υ :  Ή Π ό β λ α τ ή ς Μ ο υ ρ -  
γ κ ά ν α ς  κι ό ε υ ε ρ γ έ τ η ς  
Σ π ό ρ ο ς  Στ.  Τ σ ί γ κ ο ς .  “Ε
ν α  χ ω ρ ι ό  ξ α ν α γ ε ν ν ι έ -  
τα ι .  ’Α θ ή ν α  1986.

Τό χρονικό της άνάπλασης τής 
Πόβλας άπό τά χέρια του Ευεργέ
του καί του «σκεύους εκλογής» συγ
γραφέα συγγενή του γραμμένο μέ
ρα με την ημέρα στα μεταπολεμι
κά χρόνια, με ιστορικές καί λαο- 
γραφικές παρεκμθάσεις από τό γε
νικότερο χώρο. Δρχ. 1000

Κ ω ν .  I. Φ ω τ ό π ο υ λ ο υ ;  
Τ ά Γ ι ά ν ν ι ν α .  Ο ί μ α χ α 
λ ά δ ε ς ,  τ ά  σ ο κ ά κ ι α  κ α ί  
τ ά  τ ο π ω ν ύ μ ι ά  τ ο υ ς  με  
τ ι ς  ι σ τ ο ρ ι κ έ ς  κ α ί  λ α ο- 
γ ρ α φ ι κ έ ς  π α ρ α δ ό σ ε ι ς  
κ ι  α ν έ κ δ ο τ α .  ’Α θ ή ν α  
1986.

Ή γεωγραφία τής παλιάς πό?υτ|ς 
(τουρκόπολης) πνευματικής πρω
τεύουσας του Νέου Ελληνισμού, 
«πρώτης στά γράμματα κ α ί  σ τ ά 
γ  ρ ό σ ι α», γραμμένη μέ χάρη 
καί γλαφυρότητα. Δρχ. 300
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Εσωτερική Ζωή καί Κίνηση

Οί χρηματικές  εισφορές προς την  
“ 'Ηπειρωτική Ετα ιρε ία , ,  εκπίπτουν  
στις  Δηλώσεις  Φόρου Εισόδημα*  
τος.

ΣΪΝ0ΣΤΙΣΜΟΣ ΕΙΣΦΟΡΑΝ 
ΣΪΙΊΟΣΙΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ
Μέ βαθειά συγκίνηση συντάσσομε αύ- 

τούς τούς πίνακες είσφορών. Είναι τό ό- 
ξυγόνο τη; Εταιρείας. Elyat τά φτερά 
της. Κοινωφελές Πνευματικέ "ISpujjLOC ή 
Εταιρεία. Δημόσια ή διαχείρισή της σέ 
ύάλινη σφαίρα «περιστρεφόμενη καί παν- 
ταχόθεν δρατή». Δεν πληρώνει ούτε μο
νόλεπτο ή Εταιρεία σέ μισθούς καί ά- 
μοιβές κι έχει έλαχιστοποιήσει τα διοι
κητικά της έξοδα, άφοΟ τό Δ. Συμβούλιο 
μέ έφημερία σέ έθελοντική βάση διεξά
γει τή διοικητική υπηρεσία.

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

Κρίκοι τής άλυσσίδας τής αγάπης αυ
τόν τόν μήνα είναι οί:

Ό  κ. 'Ιωάν. ΙΙαπασταύρου γιά τό 
Δελτίο 1000

Ή  κυρία "Ελλη Βιθυνοϋ για τούς
γενικούς σκοπούς 2000

Ό  κ. Έλευθ. Τζιόβας γιά τό Δελ
τίο . 2000

Ό  κ. Άθαν. Βαιοήμας όμοίο>ς 1000
Ή  κυρία Καλλ. Ταμπάκου όμοίο>ς 1000
Ό  κ. Κων. Σταμάτης γιά ένίσχυ- 

ση τοΟ έργου τής Εταιρείας 3000
Ό  κ. Έμ. Παπάζογλου ομοίως 2000
Ό  κ. Νικόλ. Ιναρπούζης γιά τό 

Δελτίο 1000
Ό  κ. Γιώργος Μ αν ύπουλος γιά τούς

γενικ ές σκοπούς τής 'Εταιρείας 5000
Ό  κ. Άνδρ. Καρζής όμοίως 1300
Ή  κυρία Αλεξάνδρα Τζιάκου γιά 

τό Δελτίο 1000
Ή  κυρία Εύαγ. Μάντζιου 6; ιοί ως 1000
Ή  κυρία Ήλέκτρα Δημήτρη Σα- 

λαμάγκα πέρα από οκτώ σειρές 
έκδόσεως τών 'Απάιντων του για 
τούς σκοπούς τής Εταιρείας 2000

Ή  κυρία Βιργ. Γκζίκη γιά τό 
Δελτίο 1000

Ή  κυρία Σαπφ. Κηρύκου ομοίως 1000
Ό  κ. Στέλιος ΙΙαινταζίιόης γιά τό 

Δελτίο 1000
Ό  κ. Δημοσθ. Ηαπαδόπουλος όμοίο>ς 1000 
Ό  κ. Χρήστος Ζήσης ομοίως 1000
Ό  κ. Περικλ. Δούκας όμοίως 1000
Ό  συγγραφέας κ. Βασ. Μάργαρης 

πέρα από μιά ισειρά βιβλίο)ν γιά 
τή Βιβλιοθήκη τής Εταιρείας καί 
γιά τό Δελτίο 1000

Ή  κυρία Ελένη Γύρα όμοίο>ς 1000
Ό  κ. Κων. IIανταζής όμοίως 1000
Οί ’Αδελφοί Τσούση άπό χήν Κέρ

κυρα όμοίως 3000
Ό  Υποστράτηγος κ. Κων. Μπα-
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μόπαυλος προς έν3:γυσιν του έργου 
της Εταιρείας

Ό  κ. Λάμπρος Τσουμάνης για το 
Δελτίο καί τους γενικότερους 
σκοπούς

Ή  κυρία Ειρήνη Κωστάκη για το 
Δελτίο

2000

5000

2000
Ό  κ. Κώστας Κατσίκης προς εκοο- 

σιν βιβλίων, ειοικώτερκ την έκ
δοση του βιβλίου του συμπολίτη 
του Κ(ι>7. Φωτόπουλου «Γιάννι
να, μαχαλάδες, σακάκια κλπ.» 10.000 

Ό  κ. θωμάς Δέρβος για το Δελτίο 1000

Ή  κυρία ΚαλιάνΟη Κιτσάτη βμοίως 1000 
Ό  κ. Έρμης Μουδόπουλος ομοίως 1000 
Ό  κ. Σπυρος Στάθης ομοίως 1000
Ό  κ. Εύ. Πάτπας Ομοίως 1000
Ό  κ. Μιχ. Γατάπουλος ομοίως 1000 
Ή  κυρία Άθηνά Καραμπάτσου ο

μοίως 2000
Ή  κυρία ’Αγαθή ’Αλεξιάοη προς 

ένΟσχυαιν των σκοπών τής Ε 
ταιρείας 3000

Ό  κ. Κώστας Φωτόπουλος πέρα τής 
προσφοράς τοϋ πνευματικού του 
πονήματος «Τά Γιάννινα, οί μα-

Α γα π η τοί ά ν α γ ν δ σ τ ες ,
Ή «Ηπειρωτική Εταιρεία», σας ευχαριστεί γιατί τη σκέ

πτεστε και την συντρέχετε οίκονομικώς. Δεν έχει, δπως ξέ
ρετε, μονίμους πόρους (από ενοίκια, τοκομερίδια χρεωγρά- 
φων κλπ.).

Πρέπει να δρα συνεχώς, ώστε να έχει (Ανταποδοτικά ει
σοδήματα. Καί τό έχει επιτύχει μέχρι σήμερα, χάρις στήν 
πρόθυμη (Ανταπόκριση των Φίλων καί Ύποστηρικτών της, με
ταξύ των όποιων συγκαταριθμεΐστε.

Ή θερμή μας παράκληση είναι, να μας 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, σαν έσας, 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, δεν (Αποβλέπει σε κέρδη. 
Συνεπώς δεν χωρεΐ δισταγμός στήν υπόδειξη, όποιουδήποτε 
προσώπου, είτε μπορεί, είτε όχι, νά (Ανταποκριθεΐ σέ οικονο
μικές ύποχρεώσεις. Ή Εταιρεία, δπου δεν υπάρχει δεν παίρ
νει!

Μέ κάθε τιμή
ΤΟ ΔΙΟΙΚ. ΣΥΜΒ. ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
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ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ - ΕΠΙΤΑΦΙΑ ΛΗΚΥΘΟΣ
ΜΝΗΜΗ ΘΑΝΟΝΤΩΝ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ

Στους πνευματικούς σκοπούς τής Εταιρείας είναι ή άπονο- 
μή τιμής στη μνήμη θοα/ότων Ήπειρωτών. Αιώνια ή μνήμη 
τους. Κατά τόν μήνα αύτόν μας έστάλησαν οί επόμενες δω
ρεές.

Ό  ’Αντιστράτηγος κ. Σωτήρ. "Α- 
ναγνωστόπουλος στη μνήμη τής 
συζύγου του 4000

Ή  κυρία Ελένη 01κονομίδη στη 
μνήμη του άλησμονήτου συζύγου 
της Γιώργου Οίκονομίδη τέιοσε- 
σερα χρόνια άπό τό θάνατό του 5000 

Ό  Ζιτσαΐος Ιατρός κ. ’Ιωάννης Πα- 
παπέτρου, τακτικός από χρόνια 
παραστάτης τοϋ έργου τής Εται
ρείας στή μνήμη τής αδελφής του 
"Αφροδίτης Γύρα 10.000

Ό  "Αντιπρόεδρος τής Εταιρείας κ.
Κων. νΕ;αρχος στη μνήμη τής

"Αφροδίτης Παπαπέτρου - Γύρα 2000
Ή  κυρία Λήδα Καζαντζή στη μ'/ή

μη τής άόελφής της ’Αλεξάνδρας 5000 
Ό  κ. ’Ιωάν. Δημαράς στη μ'/ήμη 

των Γονέων του καί του στρατη
γού Κ. Αημαρά 4000

Ή  κυρία Σοφία Τρίμμη το γένος 
Άριστ. Χρηστίιδη στη μ'/ήμη του 
συζύγου της Τάσου Τρίμμη, εξ 
χρόνια από τό θάνατό του 5000

Ή  κυρία Ελένη Ρούκα - Κουρτζή 
στη μ'/ήμη τ ή ς ........ ..........................3000

Ό  Ιατρός κ. "Αθαν. Μαντέκος στή 
μνήμη Γονέων καί "Αδελφών του 2000

χαλάόες, τά σοκάκια κλπ.» πρός 
ένίσχυση του έργου τής Εται

ρείας 18.000
Ό  κ. Γ. Λυμπερίδης για τό Δελτίο 1000 
Ό  κ. Βασίλ. "Αρχιμανδρίτης, πέ

ραν τής πνευματικής συνεργα
σίας γιά την εύόόωση των σκο
πών τής Εταιρείας 15.000

Ό  κ. Κώστας Λαμπρίδης όμοίως 6000 
Ή  κυρία Βάσω Μπόσιχ γιά τό 

Δελτίο 1000
>0 κ. Ί . ΙΙαρασκευόπουλος όμοίως 1000 
Ό  κ. Σπΰρο; Κουτούκης όμοίως 1000 
Ό  κ. Άνόρ. Καρζής άπό Δυτική 

Γερμανία 1380

Ή  κυρία Θεοδώρα Λιόλιου γι^ 
τούς γενικωτέρους σκοπούς τής 
Εταιρείας

Ό  κ. Κώστας Τισσανάκης όμοίως 
Ό  κ. Δημ. Ζέρδας γιά τό Δελτίο 
Ό  κ. Μιχ. Άράπογλου όμοίιος 
Ό  κ. Ά π . Πκπαγεωργίου όμοίως 
Ό  κ. Άθ. Σακελλαρίδη; όμοίως 
Ό  κ. Μιχ. Έξαρχος όμοίως 
Ό  κ. "Ιωάν. Κοντούλης όμοίως

5000
2000
1000
1000
1000
1000
1000
1000

Ή  κυρία Ρίτα Σάσση γιά τούς γε· 
νικωτέρου; σκοπούς τής Έται- 
ρείας

Ό  κ. Δ. Φραγκόπουλος όμοίως

2000
5000
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ΕΚΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
ΣΤΑ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ ΑΙΣΘΗΜΑΤΑ

ΣΗΜ. ΣΓΝΤΛΞΕΩΣ:
"Ενα καλό ξεκίνημα εχ 

μεγάλο Κοινωνικό Σκοπό,
ι γίνε: γ:ά Ενα 
το 1 ο ρ υ -

μ α  Σ π α σ τ ι κ ώ ν  % α I Κ ω 
φ α λ ά λ ω ν  Π α ι ο : ώ ν τ η ς  Η 
π ε ί ρ ο υ .  Μπήκε κ: ολας δ θεμέ
λιος λίθος. Όςύ τδ κοινωνικό πρόβλη
μα των άτυχων Παιδιών καί των ατυχέ
στερων Γονέων, πού παρά την κατάστασή 
τους, οέν στέργουν να τ’ άπομακρύνουν 
από κοντά τους για Ιδρύματα αυτού του 
είδους σε άλλα σημεία τής χώρας. Άλλα  
στα πλάσματα αυτά or; είναι άρκετή ή 
άγάπη των Γονιών τους. Μια λύση ήταν 
νά γίνει κάποιο "Ιδρυμα κοντά στις πα- 
τρογσνικές Εστίες τους. ’Έτσι θά γινόταν 
δυνατό καί ή άγάπη τών Γονιών νά φτά
σει και ή Κοινωνική Περίθαλψη νά τ’ 
άγκαλιάσει. Σ’ αύτό τό σχήμα μετουσιώ- 
θηκαν 61 προθέσεις του Γιατρού Γεωργίου 
Γύρα νά διαθέσει Ενα γήπεδο 5 στρεμμά
των στη Ζίτσα και το ποσό Ενός Εκατομ
μυρίου Δραχμών μέ φορέα του Εργου ’την 
’Αδελφότητα «Μάννα τοϋ Πωγωνίου».

Ή  «Ηπειρωτική Εταιρεία» είδε μέ 
Ενθουσιασμό τήν ιδέα καί πρόθυμα παρέ
χει τις στήλες τού Δελτίου της γιά τόν 
κοινωφελή σκοπό. Χρέος τών Ήπειρωτών 
είναι νά γίνει πραγματικότητα ή καλή ’Ι 
δέα. Έχομε άρκετές Δυναστείες ’Ηπειρω
τικού πλούτου τόσο στήν Αθήνα, ότο καί 
στήν Ήπειρο.

Είναι χρέος όλων μας Ενα άσήμαντο 
μέρος αύτού τού συγκομισμένου πλούτου 
νά κοινωνικοποιηθεί στήν υπηρεσία τής 
δυστυχίας τών συνανθρώπων μας. *Αν εί
χαμε μείς κάποιο άνάπηρο παιδί; Ά ν  οί

ποταμοί τής κληρονομικότητας μάς φέρουν 
αύριο Ενα έγγονάκι;

ίσφορές, από 
ευθυνθούν στ

τόν όβολό τής χήρας, 
ούς άποδέκτες:

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

Β' ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ «ΜΑΝΝΑ ΤΟΓ
ΠΩΓΩΝΙΟΓ» Σπετσών 8, Α γία  Παρα
σκευή. (Οικία Προέδρου ’Ελευθερίας Δό- 
βα).

Δ?Χ·
Κα Ελευθερία Δάκαρη - Κουταβά 5000 
Κος Ά χιλ. Γκιόκας, εις μνήμην Σό- 

λωνος Δόβα 5000
Κος Έλευθ. Παπάς, εις μνήμην 

Έμμαν. Α. Λαμπρίδη 2000
Κος καί Κα Νικολ. Ρέγγου, εις 

μνήμην Κωστή Σπ. Βουτετάκη 2500 
Κος καί Κα Νικ. Γκαράνη, εις μνή

μην Σούλας Γ. Βετσοπούλου 5000
Κος καί Κα Χρυσ. Λαμπρίδη, εις 

μνήμην Άθαν. Γκογκώνη 5000
Κος Μιχ. Μίνος —  Γαλλία —  εις 

μνήμην Σόλωνος Δό6α 10.000
Κος καί Κα Κωνστ. Σταθοπούλου, 

εις μνήμην Σταύρου Μάτ/θου 2000
Κα Καλ. Δαμιανίδου — οίικ. Γ.

Λυμπε ροπούλου, είς μνήμη Σταύ
ρου Μάνθου 2000

Κα Άνθούλα Ά χ . Μάντη, είς μνή
μην Σταύρου Μάνθου 1500

Κα Ήρώ καί Βασ. Δόξα 20.000
Κος Μιχ. Δημ. Δρόσος, είς μνήμην 

τού πατρός του, Δημ. Δρόσου- 10.000 
Κα Ευφροσύνη Δημ. Δρόσου,, είς
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Ή  Γ ι ο ύ λ η
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ άπό σελίδα 17)
ξει γρηγορότερα τό μικρό πλα-
σματάκι...

Άπό τότες δεν ξαναφόρεσα πότες 
παπούτσια μέ κορδόνια...

Στον άγώνα πιο γοργοπόδαρος 
βγήκε ό «γιατρός». Τό κορμί του... 
μισογεννημενού παιδιού είχε άρχί- 
σει να μαυρομελανιάζει, ή έπαφή 
του κορμιού μέ τον άέρα ερεθίζει 
τό κέντρο τής άναπνοής καί τό παι
δί ανέπνεε... ύγρά. Μέ γρηγοράδα 
έμπειρου μαιευτήρα ξεσκάλωσα τό 
κεφάλι τού παιδιού καί τό έβγαλα 
στο φως κα) στον άέρα τής ζωής. 
Μέ τά ξώφυλλα την ήξερα τή μαι
ευτική — άπό άνάγκη στην έρημιά 
πού βρισκόμουν — καί δέν ήξερα 
ποιόν άπ* τούς τρεις μαιευτήρες να 
εύγνομονήσω για τη σωτήρια μέθο
δό τους. Χειρισμό των Μορισώ —Λε-

βρέ—Πινάρ τόν γράφαν τά χαρτιά. 
"Ωσπου ν’ άκούσω τό πρώτο κλά
μα τού παιδιού έτρεμε ή ψυχή μου, 
δπως τρέμει ή ψυχή δλων των για
τρών, δταν χαρίζουν τή ζωή, ώσπου 
ν* άρπάξουν έναν συνάνθρωπό τους 
άπ’ τού χάρου τά νύχια...

Κι’ έδώ πρέπει νά γράψω πώς καί 
τή γενική γιατρική άσκοΰσε δόκι
μα ό γιατρός στο χωριό, άλλά κι* 
δλες τις ειδικότητες έπρεπε νά κα
τέχει καλά, καί τή χειρουργική καί 
τή μαιευτική καί τή γυναικολογία 
καί τήν παιδιατρική καί τήν... κτη
νιατρική άκόμα. Χώρια πού έπρε
πε νά ξέρεις καί τή γεωπονία, τή 
δεντροκομία, τή μελισσοκομία κι* 
δλες τις άλλες τέχνες πού έχουν 
σχέση μέ τή χωριάτικη ζωή, άν πο- 
νοΰσες τόν τόπο σου, φυσικά...

Γιάννινα 26.11.86
Άναστ. Δ. Παπαγγέλης

μνήμην τού συζύγου της, Δημ.
Δρόσου 20.000

Κα Αικατερίνη Δημ. Δρόσου, εις 
μνήμην του πατρός της Δημητρ.
Δρόσου 10.000

Κα "Αννα Δημ. Δρόσου, εις {ΐ/νήμην 
του πατρός της Δημ. Δρόσου 10.000

Κος ΜάνΟος Μέντζος (2α οόσις) 0000
Κος Δημ. Χρηστίοης, εις μνήμην 

τή; υποδειγματικής Έλληνίδας 
κα! συζύγου του, ’Αντιγόνης Δ. 
Χρηστίοη 50.000

Κα Φκνή Σπανού, εις μνήμην Φρό
σως Τιοαννίόου 2000

Κος καί Κα ΆΟκν. Ζόρη, εις μνή
μην Ειρήνης X. ΧρυσανΟάκη 5000

Κος Χρυσ. Ααμπρίόης, εις μνήμην
Κος Χρυσ. Ααμπρίόης, εις μνήμη;

’Αθανασίας Σαχίνη 2000
Κος Ίωάν. Δημαρας, εις μνήμη;

πεθερού του Σπύρου Μήτση 1000
Κος Ήλιος Κ άμπος 5000
Κος ’Λλκιβ. Λάμπρου 5000
Κος καί Κα Νικολ. Μπάτζιου, εις 

μνήμην τού υιού τον; Βασιλείου 5000 
Κα Ελένη Ρούκα - Κουρτζή .στή 

στη μνήμη τή; μητέρα; της ’Α
γαθούλας Κ. Ρούκα 2000

Κα Βασιλική Τσόλιου στή μνήμη 
τού συζύγου της ’Αναστασίου κα! 
των Γονέων του Κωνσταντίνου 
κα! Μάρθας 10.000
Κατερίνας Σάρρα 5000
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ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΗΣ «ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ»
ΔΡΧ

1. Ε. Π. ΦΩΤΙΑΔΟΥ -  ΣΠ. ΚΑΛ
Α ΙΑΦΑ: Σπυρίδων Λάμπρος, Α' 
εκδοσις 1961, Β' εκδοσις 1967 25C

2. ΣΠΥΡ. ΚΑΛΛ1ΑΦΑ -  ΑΛ. ΒΑΜ-
ΒΕΤΣΟΥ — ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΚΟ
ΖΑΝΗΣ -  Γ. ΑΧ. ΒΑΒΑΡΕΤΟΥ: 
Σπυρίδων Βλάχος, ό άπό Ίωαν- 
νίνων 1961, Β' εκδοσις 1970 350

3. Ε. Π. ΦΩΤΙΑΔΟΥ -  ΣΠ. ΚΑΛ
Α ΙΑΦΑ: Δημήτριος Σ. Μπαλά- 
νος, Α ' εκδοσις 1961, Β' εκδο-
σις 1963 250

4. Γ. ΑΧ. ΒΑΒΑΡΕΤΟΥ: Ή συμ
βολή τής Ηπείρου εις τούς ά- 
γώνας υπέρ τής Ελευθερίας,
1963, Β' εκδοσις 1970 250

5. ΑΛΕΞ. X. ΜΑΜΜΟΠΟΥΛΟΥ :
Ό  μύθος τής άλβανικής συμβο
λής εις την άνεξαρτησίαν τής 
Ελλάδος, 1963 450

6. ΙΩΑΝ. Ε—ΑΡΧΟΥ: Ό  οικονομι
κός προγραμμοαισμός του ηπει
ρωτικού χώρου, 1963 200

7. Γ. ΑΧ. ΒΑΒΑΡΕΤΟΥ: Γεώργιος
Χατζής - Πελλερέν, ό Ήπειρώ- 
της άγωνιστης, ό δημοσιογρά
φος, ό ποιητής, 1964 250

8. ΑΛΕΞ. X. ΜΑΜΜΟΠΟΥΛΟΥ :
Χρ. Χρηστοβσσίλης, ό διηγημα- 
τογράφος, ό λαογράφος, ό πα
τριώτης, 1965 300

9. ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ I. ΚΑΚΟΥΡΗ: θ ά 
νατος - Άνάστασις σέ μαγικό - 
θρησκευτκά «δρώμενα» τής λαϊ
κής λατρείας τής Ηπείρου, 1965 350

10. Γ. ΑΧ. ΒΑΒΑΡΕΤΟΥ: ’Ιωάννης
Κωλέττης, ό Ήπειρώτης Πρω
θυπουργός, 1966 300

11. ΑΛΕΞ. X. ΜΑΜΜΟΠΟΥΛΟΥ :
Ή ξενιτειά καί τό δημοτικό τρα
γούδι, 1966, Β' εκδοσις, 1970 250

12. ΝΙΚΟΛ. ΤΣΑΚΑ: Πάργα, 1966 250
13. ΚΩΝ. Δ. ΜΕΡΤΖΙΟΥ· Δομήνι-

κος θεοτοκόπουλος, 1966 1000
14. ΓΕΩΡ. ΑΧ. ΒΑΒΑΡΕΤΟΥ: Δρο- 

σουλίτες, ’Ήπειρος, Κρήτη, 1967 250
15. ΓΕΩΡ. ΑΧ. ΒΑΒΑΡΕΤΟΥ: Ό

Γεώργιος Σταύρου καί ή Ε θνι
κή Τράπεζα, 1967 250

16. ΑΛΕΞ. X. ΜΑΜΜΟΠΟΥΛΟΥ :
"Αγγελική Χατζή μιχάλη καί ή 
Ηπειρωτική λαϊκή τέχνη, 1967 300

17. ΑΛΚΗ ΜΑΝΘΟΥ : Ήπειρώται 
εις τήν Ρουμανίαν (Α ’ καί Β ')
1967 300

18. ΑΛΕΞ. X. ΜΑΜΜΟΠΟΥΛΟΥ : 
Σχολεία καί Διδάσκαλοι του

ΔΡΧ.
’Αλυτρώτου Ελληνισμού, 1967 300

19. ΓΕΩΡΓ. ΑΧ. ΒΑΒΑΡΕΤΟΥ: Ό
Ά λή πασάς άπό τήν άλλη πλευ
ρά, 1968 300

20. ΑΛΕΞ. X. ΜΑΜΜΟΠΟΥΛΟΥ :
Γ. Καστριώτης (Σκεντέρμπεης)
1968 300

21. ΑΛΕΞ. X. ΜΑΜΜΟΠΟΥΛΟΥ :
’Ήπειρος καί Λακωνία. (Ά πό 
τήν Σπλάντζα έως τον Αύτονο- 
μιακόν ’Αγώνα 1914), 1968 250

22. ΠΑΝΑΓ. ΓΡ. ΖΑΚΟΠΟΥΛΟΥ :
Τά ’Εθνικά Κληροδοτήματα καί 
αί προς αυτά ύποχρεώσεις τής 
Πολιτείας, 1968 250

23. MIX. ΠΕΡΑΝΘΗ : Λορέντζος 
Μαβίλης, ό ήρως του Δρίσκου,
1969 250

24. ΔΗΜ. Τ. Ν. ΜΠΟΤΣΑΡΗ : Ή
Άπελευθέρωσις των 31 ωαννί- 
νων, 1969 300

25. ΓΕΩΡΓ. ΑΧ. ΒΑΒΑΡΕΤΟΥ: ’Ι
ωάννης Βηλαράς, ό Ήπειρώτης 
ιατροφιλόσοφος, ποιητής καί λό
γιος, 1969 300

26. ΖΗΣΗ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Σπό
ρος Χασιώτης, ό Ήπειρώτης 
πατήρ τής Γεωργίας, 1969 250

27. ΒΑΣΙΛΗ ΚΡΑΨΙΤΗ: Τό νόημα
του Σουλίου, 1969 250

28. ΒΙΒΗΣ ΔΗΜ. ΠΑΠΑΔΗΜΗ-
ΤΡΙΟΥ: Ή Κοινωνική Πολιτική 
καί οί Ήπειρώται ’Εθνικοί Εύ- 
εργέται, 1970 250

29. Κ. Δ. ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ : Αί
Ήπειρώτισσαι εις τούς έθνκούς 
άγώνας, 1970 250

30. ΙΩΑΝ. ΒΟΓΑ: Ή θέσις του Βο- 
ρειοηπειρωτικου ζητήματος, 1970 300

31. ΑΛΚΗ ΜΑΝΘΟΥ : Ήπειρώται
δημοσιογράφοι στή Ρουμανία, 
θωμάς, Πασχίδης, 1970 300

32. ΑΛΕΞ. X. ΜΑΜΜΟΠΟΥΛΟΥ :
’Απόστολος Άρσάκης καί ή 
Φιλεκπαιδευτική Έταρεία, 1970 300

33. ΙΩΑΝ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ: Ή πνευ
ματική κατάστασις στα Γιάννι- 
να στις αρχές του 19ου αίώνος, 
δπως τήν είδαν οί ξένοι περιη- 
γηταί, 1971 250

34. ΑΘΑΝ. ΣΟΥΡΑ : Ή συμβολή
τών Αδελφών Ριζάρη εις τήν έ- 
πανάστασιν του 1821. 1972 300

35. ΓΕΩΡ. ΑΧ. ΒΑΒΑΡΕΤΟΥ: Κομ
πογ ιαννίτες, Μάτσου κάδες, οί 
ξακουσμένοι αύτοδίδακτοι για-



ΔΡΧ.
τροί άπ* τό Ζαγόρι τής ’Ηπεί
ρου, 1972 300

36. ΑΛΚΗ ΜΑΝΘΟΥ : Ήπειρώται 
δημοσογράφοι στή Ρουμανία,
Σπ. Σιμός — Ζαχ Σαρδέλλης 
κλπ., 1973 300

37. ΓΡΗΓ. ΓΚΙΖΕΛΗ: Ή λειτουργία
των Βορειοηπειρωτικών τρα- 
γουδιών τής αγάπης, 1973 25G

38. Γ. θ . ΜΑΡΑΖΙ ΩΤΗ: Ό  Ήπει-
ρώτης ’Εθναπόστολος Πέτρος 
Ήπίτης, 1973. 300

39. Β. Γ. ΒΕΤΣΟΠΟΥΛΟΥ: Ό  γά 
μος στήν Πυρσόγοα/νη τά πα
λιά τά  χρόνια, 1973 400

40. ΑΛΕΞ. X. ΜΑΜΜΟΠΟΥΛΟΥ_:
Λαϊκή άρχιτεκτονική. Ήπειρώ-
τες μαστόροι καϊ γεψύρια, 1973 800

41. Δ. Τ. Ν. ΜΠΟΤΣΑΡΗ: ’Αγώνες
έλευθερίας, 1973 400

42. ΣΤΑΘΗ Δ. ΛΑΜΠΡΙΔΗ: Χρι
στόδουλος Κλονάρης, Ζαγορί-
της, 1975 250

43. ΕΥΑΓΓ. Κ. ΔΗΜΟ Π ΟΥΛΟΥ :
Π αραλειπόμενα καί κατάλοιπα 
του παναρχαίου πρώτου έν *Η- 
πείρω Μαντείου Δωδώνης, 1975 250

44. ΕΜΜ. Γ. ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗ : Ή 
"Ηπειρος καί τό ΕΙκοσιέννα,
1975 300

45. ΔΗΜ. Σ. ΛΟΥΚΑΤΟΥ: Ό  Πά
ρο ιμιακός λόγος των Ήπειρω- 
τών, 1976 400

46. ΠΑΥΛΟΥ Γ. ΔΕΛΑΠΟΡΤΑ : 
Μνήμη Γεωργίου Γκάλγκου,
1977 250

47. ΑΘΑΝΑΣ. ΚΙΤΣΟΥ: θεσπρω-
τική Γή, 1977 250

48. ΑΛΕΞ. Σ. ΤΣΟΥΚΑΝΕΛΗ: Χα
ράλαμπος Κατσιμήτρος Π ρό- 
μαχος τής Ηπείρου, 19/8 500

49. ΣΤΑΘΗ Δ. ΛΑΜΠΡΙΔΗ: Ιω ά ν 
νης Λο:μπρίδης, 1979 350

50. ΑΘΑΜ. Δ. ΤΣΕΚΟΥΡΑ: Ά πό 
του 98ου υψώματος. 'Αναμνή
σεις Ήπειρώτου Άγωνιστου,
1979 1200

51. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΑΒΑΛΑ : Μία 
σκιαγραψία του Άλή Πασά καί
του Κ ρ ά τ ο υ ς  τ ο ν , 1980 300

52. ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΚΙΤΣΟΥ - ΠΙ-
ΤΟΥΛΗ: Εκδότες καί Τυπογρά

φοι τής Τουρκοκρατίας, 1980 250
53. Ε. Γ. ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗ: Σούλι -

Σουλιώται, 1983 300
54. ΣΤΑΘΗ Δ. ΛΑΜΠΡΙΔΗ : Κώ

στας Γκράτζιος, 1983 350
55. ΓΙΩΡ. Δ. ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΥ: “Αλ-

λστινά κι άξέχαστα, 1985 600
56. ΓΙΩΡ. Δ. ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΥ : Ή

Πόβλα τής Μουργκάνας, κι ο 
ευεργέτης Σπ. Τσίγκος, 1986 1000

57. ΚΩΣΤΑ I. ΦΩΤΟ Π ΟΥΛΟΥ: Τά
Γιάννινα, 1986 500

ΔΡΧ.

ΔΕΛΤΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
— Πλήρης σειρά Δελτίου (12 τόμ.) 22.200
— Τεύχη 1 -  30 τιμή τεύχους 100
-- » 32—122 τιμή τεύχ. 200
-  Τεύχος 31 τιμή τεύχ. 300
-- » 34 » 400
--  » 40-41 » 30C
-- » 53-54 500
-- » 55 200
-  » 59, 60, 61 400
— » 62 y> > 400
— » 76-77 »· 200
—· » 93 > » 300

Β' ΑΛΛΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
1. ΑΚΡΟΚΕΡΑΥΝ ΙΟΥ : Τό λυκό

φως των θεών στήν ’Αλβανία 300
2. Ν. ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ: "Οσα έγρα

ψα στο Μοναστήρι 600
3. Ν. ΓΟΥΖΕΡΙ: Βαθειές κι άνά-

λαφρες πνοές 100
4. Σ. ΔΑΚΑΡΗ: 'Οδηγός Νήσου

* I ωαννίνων 300
5. Κ. ΚΑΖΑΝΤΖΗ: Τά σκλαβωμέ

να Γ ιάννινα 400
6. X. ΚΑΤΣΙΜΗΤΡΟΥ: Ή "Ηπει

ρος προμαχούσα 200
7. Δ. Τ. Ν. ΜΠΟΤΣΑΡΗ: Μικρά

“Ασία 300
8. Δ. Τ. Ν. ΜΠΟΤΣΑΡΗ : Ισ π α 

νοί - "Ελληνες 300
9. Δ. Τ. Ν. ΜΠΟΤΣΑΡΗ: Τιμητική

έκδήλωση 150
10. Κ. ΝΤΟΥΛΑ: Πίεσις - Ύποπίε-

σις 200
11. Μ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΐ  Ευεργέτες

- Δωρητές Ζαγορίου 200
12. Φ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Ή Ε κκλη

σία τής Ηπείρου 600
13. Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ:# Ή πρα

γματική είκών τής έν “Αλβανία 
“Εθν, Ελληνικής Μειονότητος 250

14. X. ΡΕΜΠΕΛΗ: Κοντσιώτικα 1500
15. Κ. ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ: Ή Πι-

νακοθή κη ' I ωαννίνων 250
16. X. ΧΑΒΕΛΑ : Γεν. Βιολογίας

άπλά στοιχεία 100
17. X. ΧΑΒΕΛΑ: Ό  Ουρανός 100
18. Σ. ΧΙΛΙΑΔΑΚΗ: Ταξίδια στήν

"Ηπειρο 500
19. Σ. ΣΑΛΑΜΑΓΚΑ: "Απαντα (Τό

μοι 5) 6000
α .-Α . ΖΩΙΔΟΥ: Χάρτης Ηπείρου 200 
β .-Γ . ΔΟΥΡΔΟΥΦΗ: Μεγάλη χα

ράδρα το0 Βίκου (Πίνακας) 1000

ΓΡΑΦΕΙΑ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗΣ Ε Τ Α ΙΡ Ε ΙΑ Σ ;  ΑΘΗΝΑ, Μαυρομιχάλη 7, Κ.Α. 106 79 
Τηλ. 36.21.651 -  63.99.783.
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(ΣΥΝΕΧΕΙΑ του προηγουμένου)

Κατά τον ’Αλβανικής καταγωγής Γιαννιώτη Σιουκρή άγα, 
πού πρίν λίγα χρόνια πέθανε, τής άρπαξοα/ την ώρα πού έ
βγαιναν άπό την έκκλησία στο Κάστρο, (τούτο άμφισβητεΐται 
από μερικούς τής περασμένης γενεάς) περιβάλλοντας τό 
μπράτσο τού κοριτσιού με τά τόξα τους (γιά λόγους σεβα
σμού προς τις γυναίκες, κατά τό τούρκικο έθιμο) σάν κάτι ά- 
νάλογο, είναι, όπως νομίζω, στούς δικούς μας μικτούς χορούς 
παληότερα μέ τό μοαπηλι, γιά  νά μην έρχονται σ’ επαφή τά 
άνδρικά χέρια μέ τά γυναικεία.

Τη συνήθεια αυτή κατά τον Γεωργ. Βλαχλείδη (Ήπ. Χρο
νικά, 1929, τεύχος Γ ', σελ. 267—268, «Οί Έφτάμπουλες»), οι 
Τουρκογιαννιώτες, μνημονεύει ό Γ. Βλοίχλείδης τήν διατήρη
σαν ώς τά τελευταία μέ τήν άνταλλαγή των πληθυσμών.

’Έτσι μετά τήν σύναψη τού συμβολαίου γάμου («Νιγκιά») 
6 πλησιέστερος συγγενής τού γαμπρού περιέβαλε τό μπράτσο 
της νύφης μέ τό τόξο καί τήν έβγαζε άπό τό θάλαμο στήν αί
θουσα σέ ένδειξη τής κυριαρχικής παραλαβής.

Τό τόξο αυτό ήταν μεσαιωνικό καί σώζοντοα/ μέχρις έσχά- 
των «συναποκομισθέν ύπό των άνταλλαγέντων Τούρκων».
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Κατά τήν διαρρύθμισιν τοΟ χώρου αύτου της παλαιάς Ζω- 
σιμαίας Σχολής και τής κατασκευής, των τωρινών καταστη
μάτων σύστησα στο φίλο καί τότε Γυμνασιάρχη Γιάννη Πα- 
παγιαννόπουλο νά προσέξουν κατά τό σκάψιμο, μήπως βρε
θούν οι τάφοι των θρυλουμένων έπτά γυναικών, καθώς καί 
δ,τι άλλο, γιά τη διαλεύκανση του άμφιλεγόμενου σχετικού 
ζητήματος.

Άτυχώς δμως, δπως μου είπε άργότερα, δέ βρέθηκε τί
ποτε. Κατά τη γνώμη μου πιθανόν νά ήταν πολύ βαθύτερα οί 
τάφοι λόγω προσχώσεων.

115. Χ α ϊ ρ ε ν τ ί ν  Π α σ ι ά  Σ α ρ ά ι :  Ή ταν ένα
χτίριο εντυπωσιακό μέ μιά μεγαλόπρεπη πύλη με τά οικόσημά 
τοΟ ιδιοκτήτη της, σωστή καστρόπορτα, ή όποια εξακολουθεί 
νά ύπάρχη σάν δείγμα τής μεγαλοπρέπειας του κτιρίου.

Τό σαράϊ τό συνέδεε μιά ξύλινη γέφυρα μέ τόν κήπο, πού 
τον χώριζε στά δύο ό δρόμος, Μιχ. ’Αγγέλου καί ή οποία (γέ
φυρα) ήταν διαρρυθμισμένη σάν αίθουσα συνέχεια προς τό κύ
ριο κτίριο μέ παράθυρα (Γοτθικά τότε) άπό τις δύο πλευρές 
γιά νά κάνουν «σεργιάνι» τά χαρέμια προς τό δρόμο.

Στο κτίριο αυτό τά τελευταία του χρόνια είχε στεγαστεί 
προσωρινά καί ή όνομαστή Εταιρεία Ήπ. Μελετών.

Άτυχώς κατεστράφη άπό πυρκαϊα όλόκληρο τό κτίριο μέ 
τή γέφυρα, πλήν της πύλης. ‘’‘Ηταν ιδιοκτησία τής Φρόσως Ί - 
ωαννίδου.

'’Ήταν ένα άξιόλογο κτίριο παληας άρχιτεκτονικής τέχνης 
Γιαννιώτικης μέ τή μοναδική Ιδιομορφία του «γεφυριου».

116. Τ ά  ψ α ρ ά τ ’ κ α :  Ό  χώρος πωλήσεως τών ψα
ριών. Ή ταν ένα ήμικύκλιο ξύλινο στέγαστρο διαιρημένο σέ μα- 
γαζάκια κατασκευασμένο μεταπελευθερωτικά ά^ό τό Δήμο, 
κάτω άπό παχύσκια πλατάνια, κοντά στή «Σκάλα* τής Λίμνης 
γειτονιά μέ τά ταμπακαριά (βυρσοδεψεία).

117. Τ ό  Ώ ρ ο λ ό γ ι  τ ο υ  Κ ά σ τ ρ ο υ :  Στόν πύρ
γο πάνω άπό τήν κυρία Πύλη του Κάστρου ύπήρχε ένα παμ
πάλαιο μεγάλο ώρολόγι «Βενετσιάνικο* τδλεγαν, πού ή σήμαν
ση τών ώρών άκούγονταν σ’ δλα τά Γιάννινα. Άτυχώς τό μη
χανισμό του τόν άφαίρεσαν οί ’Ιταλοί κατά τήν πρώτη τρίμη
νη κατοχή, πού μας έκαναν στά Γιάννινα τό 1917 μέ σκοπό νά 
μή τό ξοινακουνήσουν πιά άπό τήν πόλη μας. ’Έκτοτε, έμεινε 
μόνο, σάν θλιβερό λείψανο ή «πλάκα* του ώρολογιου χωρίς 
δείκτες.

ΟΙ τροχοί του, δπως θυμάμαι, πού σκαρφαλώναμε άπό πε-
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ριέργεια μέ τά άλλα παιδιά, ώς έκεΐ ψηλά, ήταν μεγάλοι κα
τάλληλοι γιά κάρρο! Ότοα/ σκαλίζονταν ό μηχοα/ισμός του, ό
πως μας διηγούνταν, χτυποΟσε ασταμάτητα γιά  πολλήν ώρα. 
Μπορούσε νά μέτρηση 100, 200, 400... χτύπους. ’Απ’ αυτήν τήν 
αιτία λέγουν ώς τόν καιρό μου γιά τούς φλύαρους: «άσ’τον 
αυτόν, είναι σάν ή ώρα τ’ Κάστρ’(ου) !

"Ομως είχε καί τήν αστεία πλευρά, δπως άκουγα τούς πα- 
ληούς μαχαλιώτες μας. Έ πί Τουρκοκροαίας είχαν γιά  συντη
ρητή ένοα/ νιζάμη (Ν.τζάμη) =  κατά τήν λαϊκή έκφραση δηλ. 
«τακτικό» στρατιώτη ώρολογά.

‘Όταν μεθούσε τό σκαντάλιζε κΓ άρχιζε τήν ατέλειωτη 
«φλυαρία» του, δπως προοιναφέραμε. Τόν έπιοακχν, τόν τεχνίτη 
καί... «φούντα μέσα» στή χαψανέ (φυλακή). "Έβαζαν άλλο αν
τικαταστάτη, δμως αυτό τή δουλειά του. Έκεΐνο πού ήξερε, 
ήξερε! Δεν μπορούσε νά βρή τή βλάβη του κανένας...

Τόν έβγαζαν τό Ντζάμη, όταν ξεμεθουσε από τή χάψη καί 
τό έσιαζε. ‘Όμως στο πρώτο μεθύσι του τό σκαντάλιζε και νά 
πάλι χαψανέ... και πάλι... καί πάλι τά ίδ ια !

Οί Γιαννιώτες, Χριστιανοί καί Τούρκοι τό είχαν πιά για 
γλέντι! Καί ήτοα/ νά μη γελούν!... "Έτσι άπό τότε έμεινε ό χα
ρακτηρισμός του φλύαρου, «σάν ή ώρα τ’ Κάστρ’(ου»).

ΣΗΜ.: Είχε πή κάποιος Δήμαρχος, δε θυμάμαι ποιος, πώς 
θά τοποθετούσε άλλο ώρολόγι στή θέση του, άλλά δεν έγινε 
τίποτε ώς τά σήμερα. Ό μ ω ς σάν τό παληό δεν ξαναβρί
σκεται.

118. Τ ό  Ώ ρ ο λ ό γ ι  τ ή ς  Κ ε ν τ ρ ι κ ή ς  Π λ α 
τ ε ί α ς :  Έκτος άπό τό Ώρολόγι του Κάστρου, πού προανα
φέρουμε, ύπήρχε καί ό κομψός Πύργος - Ώρολόγι τής Κεντρι
κής Πλατείας της πόλεως.

Άνηγέρθηκε τό 1905 μέ τήν ευκαιρία των Ιωβηλαίων του 
Σουλτάν Άμπντούλ Χαμίτ, σάν δώρο τών Γιοιννίνων προς τόν 
ύψηλόν Πατισάχ, με τήν προτροπή του Όσμάν Πασιά, του κα
λού καί δίκαιου, πού εύνοουσε τό Μιλιέτ τών Ρωμιών, φυσικά 
καί γιά λόγους πολιτικής σκοπιμότητας, έναντι τών Ρουμάνων 
καί τών ’Αλβανών. (Βλ. Όσμάν Πασιάς).

Είχε μεγάλη ισχύ, γκχτι κοντά στά άλλα ύπήρξε καί υπα
σπιστής του φοβερού Χαμίτ. Τό Ώρολόγι - Πύργος είναι έργο 
του αρχιτέκτονα Περικλή Μελίρρυτου, απόφοιτου του Πανεπι
στημίου Παρισίων.

Ή άρχική θέση του ήτοίν στο Κέντρο τής πλατείας, μπρο
στά στο Ξενοδοχείο «Άβέρωφ» του Μχσάν Έφέντη* άπό τόν έ-
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ξώστη του τό 1908 κατά τις έορταστικές έκδηλώσεις των Νεο- 
τούρκων γιά τό «Σύνταγμα» (Χουριέτ) μίλησαν Χριστιανοί, 
ΤοΟρκοι καί Εβραίοι, έξυμνώντας την «ισότητα καί Αδελφό
τητα» πού διακήρυττε.

Μεταξύ των όμιλητών περιλαμβάνονταν καί ό πολλά πα
θών γιά την έθνική του δράση δικηγόρος Γεώργιος Τζαβέλας, 
Πρόεδρος του ΓΙανηπειρωτικου Συλλόγου, ή κόρη του όποιου 
’Αντιγόνη, τηρούσε τον άπόρρητο Κώδικα ’Αλληλογραφίας καί 
τό έμπιστευτικό άρχεΐο του Κομιτάτου μετά του Γεν. ’Επιτε
λείου Στρατού κατά τόν Ελληνοτουρκικό πόλεμο 1912—13. (Βλ. 
λ. Παπαδοπούλου Μικ. οδός π. Νικολάκη Έφέντη).

Στη σχετική φωτογραφία διακρίνεται όμιλών καί ό Γ. Τζα
βέλας.

Κατά τις έορτές τής Νίκης των συμμάχων (Άντάντ) τό 
1918 τήν ώρα της παρελάσεως στήν πλοαεία του Πυροβολικού 
μας, ό τροχός ενός κανονιού προσέκρουσε στό σιδερένιο κιγ
κλίδωμα τού Ώρολογιοΰ καί τό έρριξε κάτω.

Εξοργισμένος από τό γεγονός αύτό 6 τότε Γεν. Διοικη
τής ’Ηπείρου, ό γνωστός μετέπειτα 'Αρμοστής Σμύρνης, Άρ. 
Στεργιάδης, διέταξε τό Δήμαρχο Ίωαννίδη νά μεταφερθή τό 
Ώρολόγι τό ταχύτερο σέ άλλο σημείο.

*Άμ’ έπος — άμ’ έργον, τήν έπομένη ό Περικλής Μελίρ
ρυτος, ό άρχικός κατασκευαστής του, άρχισε νά τό διαλύη· 
καί τόν μέν μηχοα/ισμό τού 'Ωρολογιοΰ καί τήν καμπάνα το
ποθέτησε στό ύπόγειο τού παληοΰ κτιρίου τού Δημαρχείου 
(όδός Μπιζ<χνίου), τά δέ λαξευτά μάρμαρα, άριθμημένα, στον 
παραπλεύρως άνοιχτό χώρο, δπου παρέμειναν έκτεθειμένα, 
όλόκληρη όκταετία.

Τό 1925, σύμφωνα μέ τήν ύπάρχουσα έντοιχισμένη έπι- 
γραφή, καί όχι τό 1926, δπως προφανώς έκ παραδρομής, Ανα- 
φέρεται εις τά cuΑποκτά» τού Σ. Ζούμπου, έπί Δημάρχου τού 
εύεργέτη τής πόλεως Βασ. Πυρσινέλλα, άναστηλώθη στή Ν.Α. 
γωνία τής πλατείας σώον καί άκέραιο, δπως ήτοα/ καί πριν.

Τό άτύχημα είναι, πώς, δτοιν Ανέσυραν τήν καμπάνα Από 
τή σκόνη τού υπογείου, διαπίστωσαν δτι ήτοιν ραγισμένη καί 
κατά συνέπειαν άχρηστη.

Κατόπιν ένεργειών τού Δημάρχου μεταφέρθηκε ή παλαιό 
βενετσιάνικη καμπάνα τού Ωρολογίου τού Φρουρίου, Από τό 
Παρεκκλήσι 'Αγίων ’Αναργύρων (τού Φρουρίου), δπου φυ
λάσσονταν, λόγω μή λειτουργίας τού είρημένου ώρολογίου,
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για τούς λόγους πού άναφέραμε ατό Κεφ. 114, καί τοποθετή
θηκε στον άναστηλωθέντα πύργο της πλατείας. "Εκτοτε πα
ραμένει έκεΐ σημαίνοντας τις ώρες με την άργυρόηχη φωνή της.

Καί λίγα για τις περιπέτειες τής πολύπλαγκτης αυτής κα
μπάνας :

Στα τέλη του 17ου αί., στάλθηκε άπό τό Δόγη τής Βενε
τίας Άλ. Σεμιτιέπολο, σαν δώρο προς τό Δήμο Πρεβέζης, πού 
ύπήγετο τότε υπό την κυριαρχία τής Γαληνοτάτης Δημοκρα
τίας, «εις παντοτεινήν φιλίαν καί ενότητα», σύμφωνα με τήν 
ύπάρχουσα επιγραφή στά χείλη της.

’Αργότερα δτοα/ ό Ά λή Πασιας κατέλαβε τήν Πρέβεζα ά
πό τούς Γάλλους μετέφερε τήν όνομαστή αυτή καμπάνα για τή 
μελωδικότητά της, στά Γιάννινα, καί τήν τοποθέτησε στο με
γάλο πύργο τής κεντρικής πύλης του Φρουρίου.

Άτυχώς δμως, δπως αναφέρει ό ανωτέρω Σ. Ζ., δεν απο
δίδει τον ήχο ολοκληρωμένο άπό ένα μικρό τραύμα στά χείλη 
της πού έπαθε κατά τή νέα μεταφορά της, καί άπό τό «ρόπτρο» 
(γλωσσίδι) της, τό προερχόμενο άπό τό παλαιό μηχάνημα καί 
τό όποιο δεν φτάνει στά άκρα τής περιφέρειας του κώδωνα.

«Παρά ταυτα, κατά τάς νύκτας, ιδίως, τό κτύπημα των ώ- 
ρών εντυπωσιάζει τον άκούοντα με τήν βαρέων καί μελωδικήν 
φωνήν του καί τον παράδοξον ήχον».

ΣΗΜ.: Ό  καλλιτεχνικός πύργος τής πλατείας έχει έντει- 
χισμένες τέσσερες μαρμάρινες πλάκες — άπό μία σέ κάθε πλευ
ρά — οί όποιες φέρουν άνάγλυφα* ή μεν μία τον «τογρά» (μο
νόγραμμα) του Σουλτάνου Χαμήτ, ή δεύτερη σύμπλεγμα άπό 
δύο σημεία, δπως θυμάμαι, μέ χρώμοιτα ή μία κόκκινο καί ή 
άλλη πράσινο (σημαία του Προφήτη Μωάμεθ), μέ δύο διασταυ
ρωμένες κάννες πυροβόλων, καί άπό πάνω τήν ήμισέληνο μέσα 
σέ άκτινωτό κύκλο.

Στή βάση του, πύργου ύπάρχουν τέσσερες καλλιμάρμαρες 
κρήνες — μία σέ κάθε πλευρά — πού τροφοδοτούνταν άπό τον 
άγωγό, πού περνούσε άντίπερα καί κοαευθύνοντοτν στο μεγάλο 
«Μπαΐρακλή» τζιαμί τής άγοράς, στή γωνία Λόρδου Βύρωνος 
— Ελευθερίου Βενιζέλου.

Τό τζιαμί αύτό ήταν ένα άπό τά πιο έπίσημα, δπως προα- 
ναφέραμε, (βλ. Κεφ. 125), δπου υπήρχε ό τάφος του Έβλιγιά 
(όσιου) Ζουλφικάρ. Κάθε Τρίτη τό έπισκέπτονταν ό μεγάλος 
Σιέης (Σιεΐχ) καί διάβαζε «φατιχάδες» (εύχές).

Κατά τις μεγάλες γιορτές στήνοντοα/, ή σημαία του προφή-
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τη ή πράσινη στό φωταγωγημένο τριγύρω έξώστη του Χότζια 
πού «μπαγλατουσε»* έξ οδ καί ή όνομασία του μπαΐρακλή 

* (μπαϊρ'άκ -  σημαία).

Τ ζ α μ ι ά  κα ί  τ ε κ έ δ ε ς
119. Ά σ λ ά ν  Π α σ ι α  Τ ζ ι α μ ί :  Κτΐσμα του Άσ-

λάν Πασια μετά την καταστολή του κινήματος του Διονυσίου 
Σκυλοσόφου (1611) Μητροπολίτου Τρίκκης, ό όποιος συνελή- 
φθη μετά των δύο πρωτεργατών του, έγδάρη ζωντανός καί έ- 
σύρθη άπό Εδραίους μισοζώντανος στά σοκάκια. Τό δέρμα 
έστάλη στό Μ. Βεζύρη στήν Κωνσταντινούπολη. Οί άλλοι δύο 
στοτυρώθηκαν στή σημερινή κεντρική πλατεία και κάηκαν μέ 
Τόρτσα1 οί μασχάλες τους. Τό Τζιαμί είναι θεμελιωμένο στή 
θέση του Ναού ‘Αγίου Ίωάννου του Προδρόμου. Ό  Τουρμπές 
του * Ασλάν σώζεται πίσω άπό τό Τζιαμί. Πέθανε τό 1618.

Τό κτίριο κειται πάνω στό βράχο του φρουρίου (Β.Α.) καί 
χρησιμοποιείται σάν Μουσείο Δημοτικό δπου φυλάσσονται Βυ
ζαντινές ΕΙκόνες, Σκεύη ‘Ιερά, στολές ήπειρώτικες, δπλα του 
1821, πορσελάνες του «Πολυτεχνείου» Ίσλιάχο:νε, καθώς καί 
τό περίστροφο του Έσάτ Πασια, πού τό έδωκε στον Ίω . Λάπ- 
πα Γραμματικό καί Διερμηνέα του Γαλλικού Προξενείου, δ- 
πως προαναφέραμε. Τό βράδυ της 20ης Φεβρουάριου 1913, 
ΤοΟρκοι στρατιώτες φεύγοντας έβαλαν φωτιά σέ μαγαζιά. Ό  
Λάππας νύχτα βαθειά έτρεξε στον Έσάτ νά διαματυρηθει καί 
να ζητηση βοήθεια. Πράγματι του έδωκε στρατιώτες της προ
σωπικής φρουράς του, καθώς καί τό περίστροφό του γιά νά 
πάνε στήν άγορά. ’Αργότερα ή οίκογένεια Λάππα τό έδώρησε 
στό Δημοτικό Μουσείο.

120. Έ μ ι ρ λ έ ρ  Τ ζ ι α μ ί  (τών Εμίρηδων — Πριγ- 
κήπων) : Έκειτο στήν πλατεία Πάργης (ΜΙρ τό Σιάδ) κοντά 
στό νεόδμητο Ναό τοδ Νεομάρτυρα Γεωργίου. Ξαναοικοδομή- 
θηκε τό 1788. Κατελάμβοινε μέ τό νεκροταφείο δλη τήν Άν. 
πλευρά τής πλατείας (βλ. λ. πλατεία Πάργης). ’Εκεί ό Σιέης 
(Σιέϊχ) του Κάστρου, ξεκινώντας άπό τό Άσλάν Τζιαμί, τε
λείωνε τά «Μεβλιούτια», γενέθλιες άκολουθίες - ύμνολογίες 
του Προφήτη Μωάμεθ.

1) Χοντρές λαμπάδες.

38



121. Ζ ε δ α ν τ ι έ  ή Σ α β α ν τ ι έ  Τ ζ ι α μ ί :  
Κτίσθηκε στη θέση του Ναού Ά γ. Σάββα, έξ οδ καί ή όνομο- 
σία, μετά την κατάληψη της πόλεως (1430) με συνθήκη από 
τούς Τούρκους. Κεΐται στην όδό Κομνηνών (Συνοικία Σαβαν- 
τιέ). Στον απέναντι χώρο του κτιρίου υπήρχε τό εκτεταμένο 
νεκροταφείο, δπου τώρα υπάρχει τυ Ναΐδριο 'Αγίου Κων) 
νου—Ελένης καί τό παλαιό Γηροκομείο κτισθέν επί Μητρο
πολίτου Σπυρίδωνος, τώρα υπάρχει τό κτιριακό συγκρότημα 
Οικοτροφείου θηλέων (φοιτητριών) καί άλλο κτίριο ημιτελές 
έργα της Μητροπόλεως επί Σεραφείμ. Ό  υπόλοιπος χώρος ώς 
Δημοτικός Κήπος μέ άθλοπαιδιές.

122. Ί  μ π  ρ^ο χ ώ ρ . Τ ζ ι α μ ί :  ^Ηταν στήν πλατειού-
λα Σκουμπουρδή, έναντι του Ξενοδοχείου Έγνατία.

Ενθυμούμαι είχε διασωθεί τό πηγάδι του. Τό είχε μετα- 
βάλει σέ... βρύση ό Δημομηχανικός Μελίρρυτος* «κατέβαυ/ε» 
λίθινη σκάλα σέ άρκετό βάθος παραπλεύρως του τοίχου του 
πηγαδιού, λίγο πιό κάτω από τη στάθμη τοδ νερού, δπου στο 
τοίχωμά του ήταν προσαρμοσμένος κρουνός (κάνουλα), πού 
άνοιγόκλεινε, γιά υδρευση καί δρόσισμα τών διαβατών. Λίαν 
εύεργετκιή έμπνευση προ τής κατασκευής του νυν υδραγω
γείου τής πόλεως. Τό γνωρίζω από προσωπική πείρα.

123. Κ ο ύ μ π λ ο υ  Τ ζ ι α μ ί :  Βρίσκονταν στην όδό
Άβέρωφ («Καμάρες»), δπου τώρα τό Τοσίτσειο Μέγαρο.

124. Κ α ν λ ί Τ σ ι ε σ μ έ Τ ζ ι α μ ί :  "Η Τζιαμί του
Πασια Καλού. Πιθανότερη είναι ή πρώτη όνομασία (βρύση 
αίματος) πού θυμίζει τις σφαγές τών Χριστιανών μετά την α
ποτυχία του κινήματος Διονυσίου του Φιλοσόφου (1611) καί 
τη σφαγή διακοσίων στά καλάμια τής λίμνης πίσω από την 
Α γία  Μαρίνα, πού ήταν κρυμμένοι.

Ιδρυτής φέρεται ό Χατζή Μεχμέτ Πασιας, γυιός του Άσ· 
λάν Πασια, σύμφωνα μέ τήν ύπέρθυρη έπιγραφή του. Υπήρχε 
καί δίκρουνη βρύση. Τό κτίριο υπάρχει μέ κολωβό τό μινα- 
ρέ. Κεΐται στήν όδό 21 Φεβρουάριου. Τώρα επισκευάζεται, ό
πως πληροφορούμαι άπό τήν Αρχαιολογική Υπηρεσία.

125. Λ ι ά μ  Τ ζ ι α μ ι σ ί  ή Μ π α χ ρ ά μ  Π α σ ι α :  
"Εκειτο στή θέση τής Εκκλησίας του 'Αγ. Ίωάννου του Θεο
λόγου καταστροφέντος μετά τήν παράδοση τής πόλεως (1430). 
"Ετος άνεγέρσεως 1550(;) στό άλσύλιο του άλλοτε τουρκικού 
νεκροταφείου. Τό πανύψηλο κυπαρίσσι (εις Πλ. Ζαλόγγου),

/
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μαρτυρεί τήν προΰπαρξη έκκλησίας, όπως συμβαίνει καί σέ 
άλλα τεμένη. Οί ΤοΟρκοι δέ χρησιμοποιούσαν τέτοια δέντρα.

126. Μ π α λ I κ —ε τ— Χ ο ύ ν τ α  Τ ζ ι α μ ί :  Ά- 
ναφέρεται σέ φερμάνι του Σουλτάν Άβδούλ Μετζήτ κατά μή
να Ραμαζάν (άραβ. σεληνιακός μήνας, έτος 1260) προς τον 
Μ. Βεζύρην και Δ) την Ίωαννίνων Μσμοηλ Ραχμή Πασιάν. Ε 
πίσης άναφέρεται καί σέ άλλο παρόμοιο προς τον Βολήν Μ- 
ωαννίνων Χαφούζ Άχμέτ Πασιάν (Τζεμαγέλ Άχίρ, 1262 έ
τος). ^Αγνωστος ή θέση του. (Αρχείο Χαραλ. Άρεταίου Κα- 
θηγητου τής Ζωσιμαίας Σχολής).

127. Μ ε χ μ έ τ  Π α σ ι α  ( Λ ε λ ι π α ρ α ) :  Βρίσκον-
tocv στη θέση των Δημοτικών λουτρών, άπένοη/τι του Στροττο- 
δικαίου πλάι άπό τό πρώην Πρακτορείο * Ιωαννίνων — Αθη
νών. Στο χώρο τοΟ νεκροταφείου του κτίσθηκε Δημοτικό κτί
ριο, δπου στεγάζεται ή "Υδρευση του Δήμου.

128. Μ ε τ ζ ή τ: Μικρό μέ ξύλινο κοντό μιναρέ μέσα ,
στό Κάστρο στήν άρχή τής όδού θωμά Παλαιολόγου. Τό κτί
ριο υπάρχει χωρίς μιναρέ χρησιμοποιούνταν ώς τώρα τελευ
ταία σάν ιδιωτική κατοικία

129. Μ π α ι ρ α κ λ ή  Τ ζ ι α μ ί  τής Α γοράς: Γω
νία Βενιζέλου (πρ. Ανεξαρτησίας). Καταστήμοαα Μαρνέλη— 
Τσουκανέλη — Κυριαζή — Λόρδου Βύρωνος. Χτίστηκε άρχές 
του 1500 άπό τόνΣουλτάν Βαγιαζήτ Γκιλντιρίμ πλησίον του μή 
ύφισταμένου Ναοί; τού Ά γ. Μήνα, ήτο:ν τό άρχαιότερο τουρκι
κό κτΐσμα. Κατεστράφη κατά τήν πολιορκία του Άλή Πασια 
μέ έμπρηστικές μπόμπες άπό τό Κάστρο. Ανακαινίστηκε τό 
1826 άπό τον Μεχμέτ Δερσιμή. Ή ύπέρθυρη έπιγραφή του δια
σώθηκε στό Μουσείο Άσλάν Πασια.

Τό όνομά του πάρθηκε άπό τό πράσινο μπαϊράκι του Προ
φήτου πού στήνονταν στό μιναρέ σέ μεγάλες γιορτές.

Άκουγα, μικρός τότε, τόν' καλλίφωνο μουεζίνη μέ τούς 
γλυκύφθογγους λαρυγγισμούς κατά τό άξιάμ (δύση) νά ά- 
ναπέμπη προς τόν Αλλάχ τήν καθιερωμένη προσευχή (Ναμάζ) 
(Λιά Ιλλιά - ίλλιαλλάχ Μωχαμέτ Ρεσούλ — άλλάχ! (ένας εί
ναι ό θεός κΓ ό Μωχάμετ ό Προφήτης του).

(Συνέχεια στό έπόμενο)
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Η ποιότητα επιβραβεύεται
... γ ια τ ί π ισ τεύ ο υ μ ε  ό τ ι η π ροτίμηση  
του  κο ινο ύ  πάνω από μ ισ ό  αιώνα  
στα  π ροϊόντα  MISKO, ε ίν α ι η 
κα λ ύ τερ η  επ ιβράβευση.
Ω στόσο έρ χ ε τα ι σαν επ ιβεβα ίω ση  
κα ι το γεγο νό ς  ό τ ι σ τα  τ ε λ ε υ τα ία  5 
χρ όν ια  κ ερ δ ίσ α μ ε  4 ακόμα  Δ ιεθ ν ή  
Βραβεία .

Τα β ρ α β ε ία  α υ τό  κ α τα ξ ιώ νο υ ν  την  
π ροσπάθεια  τη ς  MISKO να 
π ροσ φ έρει π ο ιο τ ικά  π ρ ο ϊόντα  όχ ι 
μ ό νο  σ το  Εσω τερ ικό , αλλά  κα ι σ το  
Ε ξω τερ ικό
Τώρα η MISKO έχ ε ι σ υ νο λ ικά  54 
Δ ιεθ ν ή  Β ρ α β ε ία  σε 5 8 χρόν ια .
Τα σ υμπ εράσ ματα  β γα ίνο υ ν  μ όνα  
τους.

Λ
Α

Μ
Δ

Α
 Α

ΛΦ
Α



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.


