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Γης Συντάξεως. ‘Εσωτερική
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ΤΟΥ ΣΠΥΡΟΥ θ. ΧΡΙΣΤΙΔΗ

I.-ΑΝΑΜΟΝΗ ΚΙ ΕΛΠΙΔΑ

Στα «Λακκώματα» ψηλά καί στο
«Μεϊντάνι»

βγήκε κόσμος κΓ άγναντεύει τό
Μπιζάνι.

Καρτερούνε με λοίχτάρα οί Γιαν-
νιώτες

νικητές νά ’ρθουν οί έλληνες
στρατιώτες.

Του πολέμου ή βοή, τό κανονίδι, 
τό πυκνό των μαχητών μας του-

ψεκίδι
μεγαλώνουν την κρυφή την α

πορία,
πού άργεΐ ή ποθητή ελευθερία.

Πετροπόλεμο άκόμα σέ σοκάκια 
κάαιου - κ όσιου μέ φανατικά τουρ-

κάκια
συνεχίζουν χριστιανόπουλα μέ

θάρρος
κι* οποίο λάχει, στά στερνά, ας

πάρει ό Χάρος.

Τά βραδάκια ερημώνει κάθε
δρόμος,

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σελίδα 61)
41
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ΑΓΝΩΣΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ 1912 - 13

Σκηνές οτά μετόπιοθεν. Έήπίδα 
άπειΙεοΒέρωοης 1913 - Σκιρτή
ματα ραγιάδων.
Ή πολιορκία των Ίωαννίνων συ

νεχίζονταν. Τό Μπιζάνι άντεχε. Ή 
Τουρκία σφάδαζε, μά ή ώρα της ε
λευθερίας δεν είχε φτάσει ακόμη. 
Ή άνάσα του Ελληνισμού έχει στα
ματήσει. Ή νικηφόρα εκστρατεία 
του 1912 κινδυνεύει νά ναυαγήσει. 
Ώ ς και ό Έλευθ. Βενιζέλος έφτα
σε στο Ηπειρωτικό Μέτωπο. 'Έγινε 
στόχος ορατός τό μαύρο παλτό του 
:άπό τά τουρκικά πυροβολεία και 
ίέβλήθη...

Στά μετόπισθεν κάπου 40—50 χι- 
1 λ ιό μέτρα στην Πολύτσανη. 18 ’Ια
νουάριου 1913. Γιόρταζε τό Μονα- 
ίστήρι του 'Αγίου ’Αθανασίου. Μετά 
τη λειτουργία ακολούθησε συνεστί
αση των κοαοίκων, ζιαφέτι.

Οί προύχοντες της Πολύτσανης 
έφαγαν κι έπιαν καί ήρθαν στο κέ
φι. θέμα: ό πόλεμος. Πότε θά πέ
σουν τά Γιάννινα; Είχε γίνει γνω- 
:στό δτι τά τουρκικά στρατεύματα 
ιτου Τζαβίτ Πασια υποχωρούσαν. 
'Έπεσε ή Κορυτσά και ή Πρεμετή. 
Ό ί Πολυτσανίτες είχαν άναθαρρή- 
:σει.

?Htocv στο ίδιο τραπέζι ό Γιατρός 
:τής Πολύτσοτνης Βίτος Ζωγράφος 
:άπό τό Κεστοράτι, ό όδοντίοαρος 
'Μιχ. Γιωτόπουλος, ό Χαρ. ’Έξαρ- 
,χος, ό ΣπΟρο Κορκάρης, ό Γιάννη 
ΙΦώτος, ό Μιχαήλ Νικολός καί άλ
λοι.

Στην άρχή σιγά - σιγά και προ
σεχτικά μιλούσαν γιά τις πολεμικές 
επιχειρήσεις Ελληνικά, γιατί ήταν 
παρών καί ό Νεμπής κεμπόρ - ντε- 
ουντερτζής (φύλακας τής Κοινότη
τας) από τό Προγονάτι τής Λιαμ- 
πουργιάς, πού μισοαντιλαμβάνον- 
tocv  τις συζητήσεις. Καί είχε μόλις 
(29 Νοεμβρίου) άναπετάσει τη ση
μαία τής ανεξαρτησίας της ’Αλβα
νίας ό ’Ισμαήλ Κεμάλ Βλιώρας.

Ξεθαρρεμένοι δμως περισσότερο 
ανοίχτηκαν στά φόρα στή συζήτη
ση κάτω κι από την επίδραση τού 
κρασιού καί ό Χαρ. ’Έξαρχος τό γύ
ρισε στ’ Άρβανίτικα για νά προκα- 
λέσει τον Τούρκο Νεμπή καί ρω
τάει τον Βίτο Ζωγράφο, πού ήξαι- 
ρε επίσης τ’ Άρβανίτικα, έμμετρα:

"Ω, Γιατρό τ’ου φάλτ ίμάνι 
θούαϊνα σε κοΰ έστ Γιουνάνι 
νέ Πες Πούζ ά τέ 'Άη-Γιάννη, 
ά πό ρά έδέ Μπιζάνι.

π ο ύ  σ η μ α ί ν ε ι  κ α τ ά  μ ε 
τ ά φ ρ α σ η :

’Ώ ! Γιατρέ, μά τήν Πίστη σου 
πές μας πού είναι οί "Ελληνες; 
Στά Πέντε Πηγάδια ή στον

‘Άη-Γιάννη
ή μήν έπεσε καί τό Μπιζάνι;
Κόρωσε ό Νεμπής στό άκουσμα 

των στίχων αύτών, τραβάει τό δί- 
kocvo καί ρίχνει στον αέρα. Τό μπα
ρούτι έκαψε τό Γιωτόπουλο στό πρό
σωπο ! —Ω— 1

1. Στόν Άη-Γ ιάννη τής Μπουνίλας.
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ΠΕΝΗΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ

ΧΡΗΣΤΟΒΑΣΙΛΗΣ ΠΕΘΑΝΕ
Τοΰ ΑΛΕΞ. X. ΜΑΜΜΟΠΟΥΛΟΥ
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ΣΗΜ. Α.Χ.Μ.:
Άνοοδημ^σιεύσμε άπό το «Ηπειρωτικά 

Μέλλον» της 11 Μαρτίου 1937 (Διευθυ
νόταν ύπό Συντακτικής Επιτροπής μέ 
Διευθυντή Συιντάξεως τον Στέφ. Σπ. Κον
τόν και Προϊστάμενο Τυπογραφείου τον 
Άθαν. Γκογκώνη) τήν παρακάτω νεκρο
λογία του άλη>σμόνητου ΤΙπειρώτη διηγη- 
ματογράφου Χρήστου Χρηστσβκσίλη, πού 
είχε πε'Βάνει μπροστά από ένα περίπου 
μήνα, 21 Φεβρουάριου 1937.

Τή νεκρολογία αυτή έχει γράψει — νε
αρός τότε δημοσιογράφος, 22 χρόνων — 
μέ άγάπη καί πόνο γιά τό Δάσκαλό του 
Χρηστοβασίλη καί ύπερεκχειλίζοντα λυ
ρισμό δ Ά λέξ. X. Μαμμόπουλος.

Ό  ΑΧ.Μ., πού δέν είναι πιά 22 χρο- 
νών, άλλά μέ άλλα πενήντα χρόνια περισ
σότερα άπό πάνο) του βλέπει {ιέ άκρα συγ
κατάβαση τό πρωτόλειό του έκείνο, πρωί
μους καρπούς, απαρχές, τής κατοπινής ό
ποιας έςέλιξής του, οέν τολμά να διορθώ
σει τίποτε καί ζητάει τήν έπιείκεια των 
Αναγνωστών...

Έδώ καί χρόνια πολλά, τόν και
ρό πού αί έλευθερίαι τοΰ πληθυ
σμού τής Ηπείρου έστραγγαλίζον- 
το άπό τόν τουρκικό δεσποτισμό 
μια ήρωϊκή οικογένεια άπό τό Ζου- 
λιάτι του Κουρβελεσίου κατέβηκε 
νοτιώτερα καί έγκατεστάθηκε στην

Τσαμουργιά γιά ν’ άποφύγη τόν έ- 
ξισλαμισμό, πού δσο πήγαινε καί 
ξαπλώνοντοιν στον άμόρφωτο πλη
θυσμό φθάνοντας μέχρι τα βορινά 
μέρη τής ’Αλβανίας. Λίγο άργότε- 
ρα ένα μέρος άπό την οικογένεια 
Ζουλιάτι γιά ν’ άποφύγη τις έπικίν- 
δυνες περιπέτειες έδέχτηκε τη θρη
σκεία του Μωάμεθ. Κι* άλλοι πάλε 
τής ίδιας οικογένειας μάρτυρες πρα 
γματικοί του Χριστιανισμού κατέ- 
βηκοα/ στό Σούλι. Ιστορικά δεδο
μένα άποδεικνύουν πώς στούς άξέ- 
χαστους άγώνες τού Σουλίου κατά 
τού σατράπη τού Τεπελενιοΰ, έλα
βε ένεργόν μέρος καί ή οικογένεια 
Ζουλιάτη γιά νά ξαναφύγουν άργό- 
τερα κι* άπό δώ μετά τήν καταστρο
φή του. ’Αργότερα βρίσκουμε άποι- 
κία τοΰ Σουλίου στήν έπαρχία Κου- 
ρέντων άνάμεσα στα ξακουστά Κου- 
ρεντοχώρια, ένα μικρό χωριό πού 
έφερνε περήφανα τό ιστορικό όνο
μα Σουλόπουλο κτήμα τής οικογέ
νειας Ζουλιάτη. ’Απόγονος τής με
γάλης αυτής οικογένειας πού φέρει 
μαζί του τό ήρωϊκό αίμα των προ
γόνων του, έρχεται ό Χρήστος Ζου- 
λιάτης. Σάν παραμύθι άληθινά μοι
άζει ή καταγωγή του. ’Ίσως ή έκ- 
πληκτική έκείνη έμπνευση πού μάς 
χάρισε τά άθάνατα ήπειρωτικά πα
ραμύθια άπό δώ νάχη τή φλέβα της.
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Γεννήθηκε στο Σουλόπουλο ή Σού
λι — Χρηστοβασίλη. Δεν ξέρουμε, 
αν ζώντος αύτου έγινε ή άλλαξω- 
νυμία και λησμονήθηκε τό οικογε
νειακό του όνομα, πού μας έδειχνε 
την κοααγωγή του. ’Αργότερα και 
συγκεκριμένα από τό 1880, επο
χή που πρωτοφάνηκε στά γράμμα
τα, φάνηκε ώς Χρηστός Χρηστοβα
σίλης επώνυμο πού έγινε με την ε
πικουρία των βαφτιστικών του πα
τέρα του Βασίλη καί τού παππού 
του Χρήστου. Είναι κάποτε τόσο εκ
πληκτικές μερικές συμπτώσεις, ώ
στε σε κάνουν ν άμφιβάλης άν πρό- 
ικειται απλώς περί συμπτώσεων ή 
ϊή ιστορία θέλει στον έορτασμό του 
κύκλου των γεγονότων της νά συν- 
ίδέη αυτά με τά πρόσωπα, πού έ
παιξαν κάποιον κάποτε ρόλον.

Ό  άντρειωμένος του Ηπειρωτι
κού παραμυθιού, υστέρα άπό μιά 
[άδυσώπητη πάλη με τη Λάμια —μιά 
ίάνελέητη μυοκαρδίτιδα, πού τον έρ- 
ριξε στο κρεββάτι άπό τον περα
σμένο ’Ιούλιο — έπεσε στις 21 Φε
βρουάριου με τον καημό του «Θα
νάση Βάγια» καί της «Κυρά—Φρο- 
σύνης» έργα πού διέν μπόρεσε νά τά 
δη άποτελειωμένα. Πολυβασανισμέ
νος καί πολυτάροχχος. Δοξασμένος 
ύ  Χρηστοβασίλης! Ξεχωριστός ά- 
νάμεσα στούς Μεγάλους. Ή ζωή 
coo άπό την κούνια πού τον κούνη- 
jav οί ήρωΐκοί του πρόγονοι ώς τό 
'νεκροκρέββατο πού τον έσαβάνωσε 
ένας φιλόστοργος καί τιμή μένος 
στρατηγός είναι γεμάτη ένδιαφέ- 
οον, γεμάτη διδάγματα για κείνους 
€θύ θέλουν νά βάλουν κάποιο νόη- 
*α κάποιο σκοπό στο διάβα τους.

Μπροστά άπό δεκοπτέντε μέρες πριν 
κλείσει γιά πάντα τά μάτια του ό 
Χρηστοβ<χσίλης αίσθάνθηκε καλά. 
Είχε ξαλαφρώσει κάπως άπό τό 
φοβερό άγκομαχητό. Ζήτησε νά κα- 
τεβή στον κήπο, στο Ψυχικό, νά χά
ρη τον ήλιο πού έλαμπε όλοφώτει- 
νος. Είχε τόσους μήνες στο κρεββά- 
τι. Τό ζήτησε σάν ελεημοσύνη άπό 
τούς δικούς του, παρά την άτκχγό- 
ρευση των ιατρών* πού συνιστουσοτν 
νά μένη άκίνητος. Μακρυά τά Γic5cv- 
νενα με τά δεκαοχτώ τζαμιά! Μα
κρυά τό Κάστρο, μακρυά ή τροογου- 
δισμένη λίμνη, μακρυά τά Κουρεν- 
τοχώρια. Μά θά ζουσε ό Χρηστο
βασίλης! Μήπως ή εύδκχθεσία τής 
μοιραίας αυτής ήμέρας δεν τώλε- 
γ ε ; ^Ηταν όλο κέφι, όλο κουβέντα! 
Χάρηκε όλη την ήμερα τον ήλιο, 
όσο μπορούσε νά χαρή ένας αύτοε- 
ξόριστος σάν αυτός, μακρυά άπό 
τά Γιάννενά του καί τά Κουρεντο- 
χώρια του με πρόσφορους τούς πό
νους, με κομμένα τά φτερά. Μά ή 
ή άναλαμπή οώτή ήτοα/ άπό τις τε
λευταίες. ‘"Υστερα πάλι ξανάπεσε 
στήν ίδια κατάσταση, στο ίδιο χα
ροπάλεμα. Τό Σάββατο, παραμονή 
τού θανάτου του έδειχνε πάλι κά
ποια βελτίωση γιά νά φέρη τήν εν
θάρρυνση ξανά στούς δικούς του, 
γιά νά κάνη τούς φίλους του νά χα
ρουν. Τό βράδυ χειροτέρεψε ή κα
τάσταση. ’Από τις δύο τή νύχτα ώς 
τό πρωί τό άγκομαχητό εκείνο δεν 
τον άφησε. ’Απάνω του ήταν άγοπτη- 
μένα πρόσωπα σκυφτά, πού δεν 
μπορούσιχν νά τον βοηθήσουν. Πού 
δεν μπορούσαν νά πάρουν τό μέρος 
του. Ό  Χρηστοβασίλης ύποχωρου-
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σε. Ό  Χρηστοδασίλης έβγαινε νικη
μένος άπό τό φοδερό κονταροχτύ
πημα μέ τό χάρο. Τό πρωί, την ώρα 
πού τα κανόνια στα Γιάννινα έδι
ναν τό σύνθημα του έορτασμοΟ τής 
άπελευθερώσεως ό Χρηστοδασίλης 
δεν υπήρχε πιά! Ή χλωμάδα του 
θανάτου τον είχε σκεπάσει!

Πάνω στά Γιάννενα μέ τά Κάστρα 
καί τά Τζαμιά πλανιόνται μαύρα 
σύννεφα, πού φέρνουν τό μαντάτο: 
Ο ΧΡΗΣΤΟΒΑΣΙΛΗΣ ΠΕΘΑΝΕ!

Στά ηπειρωτικά φαράγγια χαλα
σμός! Σπαρακτικές φωνές των πι
στικών έφερναν τό θλιβερό μήνυ
μα. Ό  Χρηστοδασίλης πέθανε! Κι* 
υστέρα δουδαμάρα καί σ ιγή! Ό  
Σιουτος ό Κανουτος ό μακρόμαλ- 
λος, ό Νιάγκρος ό τσερεπάτος, ή 
Μπάρτζα ή πισοκέρατη, ή Μπούτ- 
σκα ή σκουλαρικάτη, ή Μπετσένια, 
ή κοντόμαλλη, ή Μπάλλια ή μακρο- 
μάσταρη, ή Γκάλμπινη ή πρωτόγεν
νη, ή Φλώρα ή όρθοκέρατη, ό Καλέ- 
σιος ό ρουτος, ή Κότσινη ή χοντρο- 
μάσταρη παράτησαν τή δοσκή τους, 
μαζώθηκαν σάν νά τά πρόγκιξε τ’ 
άγρίμι του λόγγου πλησίασαν τά 
κεφάλια τους κΓ άρχισαν τό θλιβε
ρό καί σπαραξικάρδιο δέλασμα! 
Πάει ό Γέρος! ΚΓ ένα πανέμορφο 
πιστικουδι μέ την τρομάρα ζωγρα
φισμένη στη μορφή του τρέχει γορ
γά κΓ άνάλαφρα, μαζώνει χλωρό 
χορτάρι άπό τις άνθισμένες ήπειρω- 
τικές πλαγιές καί βουλώνει έναν - 
έναν τούς κόπρους καί τά τροκάνια 
νή μή κουστουν πιά! Ό  Χρηστοδα
σίλης πέθανε!

ΟΙ καλαμοπλαγιές τοΟ Καλαμά 
κΓ οί δχτες γέμισαν άπό Ξωθιές

καί Νεράιδες, πού μαζώθηκαν στο |  
φοδερό μήνυμα έδαλαν τά γούρια- ■ 
τά σέ σπαραξικάρδιο θρηνολόγι! 
Πέθανε ό Χρηστοδασίλης! Ή Τσα- 
μουργιά, τό Κουρεντοχώρια, τά Ζα- j 
γοροχώρια, τό Πωγώνι, τής Κόνι- ί 
τσας τά μαστοροχώρια, τοΟ Μετσό- .· 
δου τά βλαχοχώρια, τά Κατσανο- ; 
χώρια, τά Γραμμενοχώρια ή Δρό- ; 
πόλη, τό Δέλδινο, ή Χειμάρρα, τό i 
Κουρδελέσι, ή Λιουντζουριά, ή Ζα- ■] 
γοριά καί τό Πρεμέτι, δλη ή Ήπει- ] 
ρος πέρα γιά πέρα, Ελεύθερη καί  ̂
Σκλάβα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς , 
μίση, χωρίς φυλές, δλη ή κατακαϋ- 
μένη ’Ήπειρος πού πολέμησε γΓ αύ- ' 
τήνε μέ τ’ άρματα καί μέ την πέν- 
να έχοντας μπροστά τά θρυλικά Γ ι
άννενα θρηνολογούν τό Γέροντα!

Ό  Μουργκος, ό Κοράκης ιζάνω 
στά διάρραχα γυρνόφεραν άπελπι- 
σμένα κΓ άφηναν τρομαχτικά τά 
ουρλιαχτά: Πέθοινε ό Γέρος! Μα- ? 
κρυά άπό τά Γ ιάννενα, στήν πολυ
θόρυβη πολιτεία τοϋπεσε γιά πάντα ; 
ή πέννα άπό τά χέρια κΓ έγινε συν
τρίμμια.

Μας έχει ζαλίσει ή συμφορά, δσο 
συλλογιζόμαστε την άδολη άγάπη 
του Δασκάλου. "Εχει θολώσει τό 
μυαλό μας μπροστά στό μεγάλο 
πένθος πού μάς βρίσκει μέ τό θά
νατο του Μεγάλου Ήπειρώτη. Δέν 
ήταν αυτός τυχαίος θάνατος. 'Ήταν 
χαροπάλεμα μέ άναλαμπές, μέ δια
λείμματα, μέ άνακωχή, μέ εκφάν
σεις, ένα τροο/ταχτό καί βροντερό 
χαροπάλεμα ένός πού δέν ένοιωσε 
την ήττα στή ζωή του, ένα χαροπά
λεμα πού νίκησε έκεΐνον πού νικου- 

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σελίδα 62)
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ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΒΟΒΟΥΣΑΣ

'Έχω μπροστά μου μια συλλογή 
άπό διακόσια, καί... βάλε, παληά 
τραγούδια διαφόρων ειδών, πού 
τραγουδουν, κι* άντίστοιχα χορεύ
ουν, οί χωριανοί μου Βοβουσιώτες. 
Μερικά άπό αύτά είναι γνωστά στο 
πανελλήνιο. Τά περισσότερα τά ξέ
ρουν κυρίως οί Ήπειρώτες καί οί 
λοιποί Βορειοελλαδίτες. Υπάρχουν 
δμως κάμποσα άνέκδοτα, πού μό
νο στή ΒοβοΟσα (του Ανατολικού 
ΖαγοριοΟ) τ’ άκούει κανείς. Ε π ί
σης είναι πεντέξι πού άναφέρονται 
άποκλειστικά στο χωριό μας.

Νά τό... μπαϊράκι μας:

Βοβουσιώτες ντερτιλήδες,1 
στο ντουφέκι πρώτοι άβτζήδες,1 2 
δπου πάτε μου παινιέστε:
«Τό χωριό μας δέν πατιέται, 
τ’ έχουμε γερά ντουφέκια 
καί περίσσια παλληκάρια, 
πδχουμε τόν Λάλα3 Δούβλη 
καί τόν Μπάτζιο Μπαϊρακτάρη.

Δεύτερο, άφορα τό Φέζο Ντερβέ
ναγα, τοΰρκο άποσπατάρχη, πού, 
στά τέλη του περασμένου αιώνα, 
τόν σκότωσαν λεβέντες της κλε- 
φτουριας, σ’ ένα λόφο του χωρίου 
μας, πάνω άπό τόν "Αγιο Άθανά-

1. Ντερτιλή;, μέ ντέρτι, με κα»>μ4.
2. Άβτζή;, χυνηγό;, χορευτής.
3. Λάλα, μπάρμπας (στά βλάχιχα).

ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΠΙΝΔΕΑ

σιο, δπου καί τόν έθαψαν. Τό μέρος 
αυτό λέγεται «Του Φέζου».

'Έχουμε τραγούδι γιά τόν Βο- 
βουσιώτη τσέλιγκα Βασιλάκη (έ
σβησε σχεδόν ή γενιά του). "Αλλο 
ένα της Κυρά Άναγνώσταινας. Κι* 
ένα άκόμα πού άρχίζει: «"Ο λ ε ς
ο ί  μ ά ν ε ς  τ ώ ν  κ λ ε 
φ τ ώ  ν...»

Βοβουσιώτες, δμως, σκάρωσαν 
τραγούδι καί τό 1922, δταν δεινοπα- 
θουσαν στήν Μικρά 'Ασία, κυρίως 
άπό στερήσεις, πριν άπό τήν υπο
χώρηση του στρατού μας. "Αρχιζοο/ 
τό τραγούδι σάν άπάντηση σέ έπι- 
στολή συγχωριανών τους πού ρω
τούσαν «πώς τά πάτε στον πόλεμο». 
Οί φαντάροι χωριανοί μας, βλαχό
πουλα, έπεσήμαναν έπιγραμματικά 
τις κακουχίες καί τήν έθνική τρα
γωδία, στήν βλάχικη μητρική τους 
γλώσσα. Μεταφράζω τήν πρώτη 
στροφή στό μέτρο καί τό ρυθμό του 
πρωτότυπου:

Μή ρωτάτε, πατριώτες, 
πώς περνούμε στρατιώτες.
Προς τήν "Αγκυρα πού πάμε 
καί πεινάμε καί διψάμε.

Ή συλλογή έχει κατά 10% βλάχι
κα τραγούδια της πινδικής περιο
χής, καθώς κι* άρβανιτοβλάχικα, 
με ήχο άρβανίτικης πολυφωνικής
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χορωδίας, πού μοιάζει μέ ψαλμω
δία.

Στη Βοβοΰσα, «νησίδα» στη στερ- 
γιά καί κιβωτό παραδοσιακών τρα- 
γουδιών καί χορών, ηθών καί εθί
μων τοΟ βουνού, ακούονται καί... 
νησιώτικα τραγούδια:

Τό τ’ είδαν τα ματάκια μου ένα
μεγάλο θάμα.

Στη μέση άπό τό πέλαγο μηλιά
είναι φυτεμένη

κι*‘δ σταυραΐτός την τριγυρνάει, 
φωλιά θέλει να στήσει.

«Γιά κάνε πίσω σταυράίτέ καί σύ
μωρέ σαΐνι,

μη μού χαλάσεις τάνθη μου καί 
χάσω τον καρπό μου.

Θέλω να στήσω περγουλιά, και
νούργιο περιβόλι».

Τά τραγούδια Ομτά τά συμμάζε
ψε, για να περισωθοΰν, ό συγχω
ριανός καί συνομήλικός μου Χρό- 
νης Δρούγιας, γνωστός καί σαν 
Μπάρμπα-Χρόνης, πού εξυπηρέτησε 
τό χωριό ως Πρόεδρος δύο περιό
δους. ’Ακούραστος, χτυπούσε πόρ
τες τής Νομαρχίας καί άλλων Υπη
ρεσιών γιά κοινοτικά έργα, καί ι
δίως όταν ή βαρυχειμωνιά διέκοπτε 
την συγκοινωνία προς τά Γιάννινα 
ή γίνονταν ζημιά στά σύρματα της 
ΔΕΗ καί τού μοναδικού μας κοινο
τικού τηλέφωνου.

Γ ιά να προωθήσει τον τουρισμό 
τού χωριού έκανε, καί κάνει, τον 
ξεναγό σέ “ Ελληνες καί ξένους επι
σκέπτες, προσφέροντάς τους καφέ 
δποτε είναι άνοικτό τό καφενείο 
μας. Συχνά τούς προσκαλεΐ καί στο

σπίτι του, γιά νά διαφημήσει μέ 
τήν... ησυχία του τό άξιοθέατο με
γάλο γεφύρι, πάνω άπό τον Άώο 
καί νά τούς δείξει τά εντυπωσιακά 
πευκόφυτα βουνά μας, καθώς καί 
τά περίφημα βοσκοτόπια, δπου άλ
λοτε παραθέριζαν έως 10.000 πρό
βατα. Διατηρεί δέ λεύκωμα ξένων 
τουριστών μέ σχετικά στοιχεία 
τους: όνομα, επάγγελμα, υπηκοό
τητα, διεύθυνση, άλλα καί τήν... υ
πογραφή τους γιά «τού λόγου τό 
ασφαλές».

"Αν τύχει γιορτή ή άλλη επίση
μη μέρα, ό Μπάρμπα - Χρόνης φο
ράει τά γιορτινά του: Τήν επίσημη 
τοπική βλάχικη στολή. Καί μένουν 
μέ ανοιχτό στόμα ξένοι καί ντόπιοι 
τουρίστες, όταν άκουν αυτόν τον α
τόφιο άρχοντόβλαχο (πού έχει σπου 
δάσει καί στο εξωτερικό) νά μιλάει 
δχι μόνο τρεις βαλκανικές γλώσ
σες, άλλά καί καλά γαλλικά, ιτα
λικά, όπως καί λίγα σκουριασμένα 
γερμανικά, στήν ανάγκη. Που νά- 
ξεραν δέ οί τουρίστες δτι ό βλαχο- 
πρόεδρος αύτός (...κοιτά τό βλαχο
δήμαρχος) γράφει συχνά σέ γιαν- 
νιώτικες εφημερίδες) (καί ιδιαίτερα 
στή μηνιαία έφημεριδούλα «Βοβου- 
σιώτικα») ιστορίες τού παληοΰ 
καιρού, άλλά καί γιά  σύγχρονα θέ
ματα, τά καλά κι* ώραΐα έργα καί 
σχέδια καθώς καί τις ανάγκες του 
χωριού.

Δέν είμαι άρμόδιος γιά ευρύτερη 
άνάλυση της συλλογής του, τήν ό
ποια, πάντως, θεωρώ καλή γιά δη
μοσίευση.

Απόδειξη γιά τήν σημασία τών 
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σελίδα 63)
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ΓΙΑΝΝΙΩΤΕΙ ΠΡΟΣΚΟΠΟΙ ΜΕ «ΦΑΝΤΑΡΙΙΤΙΚΑ!»
(ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΜΙΑΣ Φ Ω Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α Σ )

Την δεκαετία πού μεγάλωσα στα 
Γιάννενα (1923—1934) καθώς θυμά
μαι, Μέραρχοι τής «’Ανεξάρτητης 
Μεραρχίας Ηπείρου» διετέλεσαν οί 
Βλάσης Τσιρογιάννης Άθαν. Μάρ
κος καί Δημοσθένης Διαλέτης, Υ
ποστράτηγοι, πού είχαν κΓ οί τρεις 
λίγο πρίν, μετάσχει τής Μικρασια
τικής έκστρατείας καί διακριθει 
στις μάχες της επικεφαλής συντα
γμάτων ή ειδικά συγκροτημένων 
μονάδων. Ιδιαίτερα, διατηρώ άπ’ 
αύτούς την άνάμνηση του μέχρι τά 
1926, πού προ6ι6άσθηκε σ’ Αντι
στράτηγο κΓ έφυγε άπ’ τά Γιάννε
να, Τσιρογιάννη, άπό μιά περικοπή 
λόγου του, πού είχε έκφωνήσει στο 
μεταξύ Στρατηγείου και Στρατώνων 
χώρο κατά την έορτή, νομίζω, τής 
έγκαθίδρυσης τής πρώτης τότε Δη
μοκρατίας. Είχε πει τότε «πώς στις 
11 Αύγούστου 1921, στή μάχη προς 
κατάληψη του άχυρου του Καλέ 
Γκρότο (Σαγγάριος) πού ήταν δι
οικητής του μεικτού Αποσπάσματος 
τής Κιουτάχειας, ένώ οί στρατιώτες 
του νηστικοί Από ήμέρες έφώναζαν 
«ψωμί... ψωμί...» τούς είπε, δτι δέν 
θά τούς δώσει, άν δέν καταλάβουν 
προηγουμένως τ* άχυρό», πού καί 
Απέβη μιά μεγάλη νίκη μας στήν 
Ατυχη πια γενικά έκβαση τής έπι- 
χειρήσεως. ΟΙ Τούρκοι είχαν τότε

TOY MIX. Κ. ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΥ

παρατάξει ύπενθυμίζω, 18 μεραρχί
ες με 1 σώμα ιππικού καί με εύκολο 
έφοδιασμό πού έστερούμεθ’ έμεΐς.

Αλλά τον Τσιρογιάννη τον θυμού
μαι καί γιατί είχα έπανειλημμένα 
παρουσιασθεΐ σάν πρόσκοπος καί 
τού είχα ζητήσει έκ μέρους τού Αρ
χηγού Βαβαρέτου, Αλλοτε ένα - δυο 
ζώα για να φορτώνομε τά καζάνια 
κΓ Αλλα είδη στις μεγαλύτερες έκ- 
δρομές μας καί μιά Αλλη φορά, γιά 
τήν Ακόλουθη τιμή πού τού έπιφυ- 
λάξαμε.

Ό  Αξέχαστος Αρχηγός μας Βα- 
βαρέτος μέ τήν λεπτή διαίσθησή 
του, Αναλογιζόμενος τις ύποχρεώ- 
σεις πού όφείλαμε στό στρατηγό λό
γω τού ζωηρού ένδιαφέροντός του 
καί τών εύκολιών πού σε κάθε περί- 
τσαση μάς παρείχε, σκέφθηκε νά τού 
προσφέρουμε κάτι σάν δώρο, κι* Α
φού Αγοράσαμε ένα ώραΐο μαστί- 
γιο, δπως είχαν τή συνήθεια νά κρα
τούν οι Αξιωματικοί, στό όποιο Αν- 
τικατέστησεν τή λαβή του μέ Αρ
γυρή κι’ έχάραξε πάνω: «Στόν έν
δοξο στρατηγό Βλάσιο Τσιρογιάν- 
νη, οί Πρόσκοποι τών Ίωαννίνων» 
μέ έστειλε — Ας έπιτραπει γιά τήν 
προτίμησή μου — νά σημειώσω, τό 
δίπλωμα τού Σώματος Προσκόπων, 
τής προαγωγής μου σάν ύπαρχη- 
γου τών «έι/ τη ίτεριφερεία Ηπείρου
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Όμάδων», είναι της 7 ’Οκτωβρίου 
1926) νά του τό δώσω.

^Ηταν άπόγευμα πού περίμενα 
λίγο στο γραφείο του Υπασπιστή 
του, δταν άνοιξ’ ή πόρτα και μ’ έ- 
δέχθη ό στρατηγός. ΤοΟ είπα: «Οι 
Πρόσκοποι σας τό προσφέρουν κι’ 
ό αρχηγός μας σας παρακαλεΐ θερ
μώς να τό δεχθείτε». Κι’ εκείνος, 
πού θυμάμαι άκριβώς τά λόγια 
υιού απάντησε: «~Αν και δεν εχω 
γνωρίσει καλά τούς Προσκόπους, 
3ά δεχθώ τό μικρό τους δώρο καί 
εύχομαι παιδιά μου νά σας όδηγή- 
7ω στην Πόλη!»

Είχαμε κερδίσει την άγάπη του 
cal πιθανόν νά του έμπνεύσαμε την 
:δέα νά μας προσεταιριστεί ενεργό
τερα προς τό καλό της παραμεθό- 
κου περιοχής μας, όπότε καί διέ
ταξε τις στρατιωτικές άποθήκες ι
ματισμού νά μας δώσουν άπό μια 
ίλήρη στον καθένα μας στολή στρα
τιώτη, (καθώς μας φέρει καί ή φω
τογραφία), άντικαθιστώντας τις πε- 
ιχρές προσκοπικές μας καί όνομά- 
οντάς μας μάλιστα «Μονάδα στρα- 
ιωτικής Προπαίδευσης».
Τό σχέδιό του δεν προχώρησε ό- 

:ως (κάτι σαν της άκριβέστερης 
κδοχής του Μπάΐντεν Πάουελ) ή

γιατί δεν έπέμεινε περισσότερο στην 
όργάνωσή του, ή γιατί μετετέθη 
σαν Σωματάρχης στη Θεσσαλονίκη.

Πέραν τής φωτογραφίας αυτής, 
πού είκονίζει μιαν άνεκπλήρωτη με
ταλλαγή ενός συστήματος καί φυ
σικά θά μπορούσε καί όσο άσή μάν
τη κι* άν έστάθη νά δώσει λαβή σε 
περισσότερα σήμερα είτε επί τώ κα
λώ, είτε επί τώ κακώ, σχόλια, σαν 
πού καί παρακολουθούν, τό κλίμα 
άλλωστε τής άσταθούς εκείνης πε
ριόδου, υπάρχει καί μια δεύτερη 
εγκυρότερη έπίσης φωτογραφία πού 
βρίσκεται δημοσιευμένη στα φύλ
λα τής εφημερίδας «Ηπειρωτική 
Ήχώ» τών Ίωαννίνων, τών άμέσως 
επόμενων ή μερών τής 25 Μαρτίου 
1925, παρμένη στον ίδιο χώρο του 
«άλαγοπάζαρόυ καί γυμναστηρίου» 
τότε, καί μόλις προ λίγης στιγμής 
άπό τήν παρουσιαζόμενη, πού στέ
κεται όρθός προ τών προσκοπικών 
τμημάτων ό ίδιος ό Στρατηγός κρα
τώντας τό μαστίγιο πού τού παρέ
δωσα.

Σημειώνω, δτι ό στρατηγός πού 
προήρχετο έκ τών άξιωματικών τού 
στρατεύματος, ήτοτν άπό τον Καρ- 
βασαρα και πέθοα/ε τό 1928.





ΚΥΝΗΓΙΑ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ

Ρυμηός είσαι;... κι’ μ’ έσκασες!
ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΣΤΑΜΑΤΗ

'Ήταν Σεπτέμβριος του 1939 πού 
ατά Γιάννινα ή ζωή κυλούσε κανο
νικά και δεν πολύ σκεπτόμαστε δτι 
θά ξεσπάση σύντομα πόλεμος και 
τόχαμε ρίξει στην καλοπέραση και 
στο κολαμπούρι.

Είχα τότε μεγάλο φιλικό δεσμό 
με πολλούς τεχνικούς της Υπηρε
σίας των Δη μ. 'Έργων στά Γ ιάννινα, 
με τούς όποιους συχνά κάναμε ω
ραίες κυνηγετικές έκδρομές στά 
γύρω κυνηγοτόπια με άρκετή σο
διά σε θηράματα πού ήταν τότε ά
φθονα καί σε σχέση με τη σημερινή 
κατάσταση, οί κυνηγοί τότε πολύ 
λιγώτεροι καί τά τουφέκια τους, 
συνήθως δίκανα ή μονόκοα/α κι* 
όχι σάν σήμερα πού οί πεντάσφαι- 
ρες ή έξάσφαιρες καραμπίνες δεν 
σέβονται ούτε τά καημένα τά σπουρ 
γιτάκια.

‘Ένα Σάββατο μεσημέρι, όπως 
τρώγαμε παρέα (άνύπαντροι τότε) 
με τον Άντώνη καί τό Σαράντο (μα- 
καρίτηδες τώρα κι* οί δύο) στό έ- 
στιατόριο των Παπαζήσηδων (κεν
τρική πλατεία των Γιαννίνων), μου 
λένει ό Άντώνης:

«Ρέ Γιώργη, έχω μιά ιδέα. Τήν 
Κυριακή τό πρωί ό Επιθεωρητής 
μας — των Δημ. 'Έργων — θά πάη 

; προς Βουτζαρα πού έχει κάποια 
δουλειά, κι* έπειδή τό ύπηρεσιακό

του αυτοκίνητο είναι αρκετά μεγά
λο — δύσκολη τότε ή συγκοινωνία 
με αυτοκίνητο — θά μπορούσε νά 
μας χωρέση καί τούς τρεις μας, γιά 
νά πάμε κάνα κυνήγι προς τό χω
ριό σου τά Κούρεντα, νά κυνηγή
σουμε λαγούς».

Έν τάξει Άντώνη, τού λέω γώ, 
θά τά κανονίσω όλα, εγώ καί θά 
σπάσουμε κέφι μ' έναν χωριανό μου 
πού είναι μάνα καημένη γιά κα
λαμπούρι, αρκεί έσύ Άντώνη νά 
κόα/εις πώς δεν ξέρεις Ελληνικά 
καί τάχα θά είσαι 'Ά γγλος Μηχα
νικός πού ήρθες γιά τά Πετρέλαια 
τής Δραγοψάς. Δηλαδή, δέ θά ξέ
ρεις, Άντώνη γρΰ ελληνικά... Καί 
θά Ιδης ότι ό Ζηκος θά μάς κάνει 
κάτι νά ξεσκάσουμε λίγο (Ζήκο 
τον λέγαν τό χωριοα/ό μου — κι* αύ- 
τός τώρα μακαρίτης).

Τήν Κυριακή λοιπόν πολύ πρωί 
βρισκόμαστε στό Βουτζαρά κι* ε
κεί άφίναμε τ’ αυτοκίνητο, γιά νά 
πάμε πορεία προς τά Κούρεντα, πε
ρίπου 3 χιλιόμετρα, όπου στό ξωκ- 
κλήσι τού χωριού μου είχαμε pocv- 
τεβου με τό χωριανό μου, με τά κυ
νηγετικά σκυλιά μου πού τ’ άφινα 
στό χωριό μου.

Στό ξωκκλήσι φθάσαμε πρώτοι 
έμεΐς, ενώ ό Ζήκος έμφανίστηκε σε 
λίγο ερχόμενος προς τό μέρος μας
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δλο τρικλοποδιές μέ τά σκυλιά δ- 
πως μπερδεύονταν οΐ άλυσσίδες στα 
πόδια του.

ΑΝΤΩΝΗΣ: «Αυτός πού έρχεται 
Γιώργο, είναι ό Ζήκος ή κανένας 
άλλος χωριανός σου;»

ΓΙΩΡΓΟΣ: «Αύτός είναι όλόκλη- 
ρος ό Ζήκος».

ΑΝΤΩΝΗΣ: «Πολύ συμπαθής φαί
νεται, θάχουμε πανηγύρι».

ΓΙΩΡΓΟΣ ί «Πρόσεχε Άντώνη, 
κρατήσου νά μη σε πάρουν τά γέ
λια καί τά θαλασσώσουμε».

ΑΝΤΩΝΗΣ: «θά κρατηθώ, μη φο
βάσαι».

Ό  Ζήκος πανύψηλος καί δεμένος 
μ* ένα κοντοτρίχι στη μέση καί πο- 
λά βαρειά ντυμένος γιοαί κρύωνε 
άκόμα καί τό κατακαλόκαιρο για
τί ήταν άναιμικός ό δυστυχής, σάν 
ό σιάλιγκας δπως έλεγε ό ίδιος.
Μόλις μάς είδε, πλησιάζοντάς μας 

χαμογελαστός μου λέει έμένα:
«Ποιός είνι ό Εγγλέζος;»
Του άπαντώ:
«Ό Κύριος άπό δώ», δείχνοντας 

τον Άντώνη.
Τότε ό Ζήκος κατεβάζει τον κον

τούλη — δπως έλεγε τό μονόκοιννο 
τουφέκι του, άπό τήν πλάτη του, στα 
πόδια του... σέ στάση προσοχής, 
βγάζει καί τήν τραγιάσκα του... για 
νά χαιρετήση έπίσημα τόν ξένο έπι- 
σκέπτη μας καί μή ξέροντας ό Ζή
κος έγγλέζικα νόμισε δτι έπειδή ό 
άλλος είναι 'Άγγλος θά ξέρει καί 
Τούρκικα, πού ήξερε ό Ζήκος γιατί 
ό ίδιος είχε έργαστει χρόνια στην 
Κων)πολη σέ φούρνους καί άπευ- 
θύνει στόν Άντώνη τόν έξής χαιρε
τισμό... τουρκιστί:

— Σά μπαλοιχαέρσουν έφέντη μ*.
ΑΝΤΩΝΗΣ (σέ άπταιστα Α γγλ ι

κά) : Χάσυ ντού γιού ντού Μίστερ 
Ζήκος...

Ό  Ζήκδς, βέβαιος δτι ό Ε γγλ έ
ζος δεν ξέρει καθόλου Ελληνικά 
— γιατί άν ήξερε θά του άπαντοΰ- 
σε «καλή μέρα» — άπευθυνόμενος 
στόν «’Άγγλο* του λέει:

— «"Αν σ’ λαλήσου μιά μέ τούν 
κοντούλ* — τήν κάννη του τουφεκι
ού του — στού κιφάλ’ πώς θά σ’ δρθ* 
τάχα;»

Έδώ θαύμασα τόν Άντώνη πού 
ούτε χαμογέλασε κάν καί μέ κόπο 
κροπηθηκε νά μή γελάση γιά νά μέ 
ρωτήση έμένα στά Γαλλικά «κέ σ’ 
κιλ’ ντί;» δηλαδή «τί λέει, ό κύρι
ος», γιά νά του έξηγήσω έγώ... τ’ 
άνεξήγητα, πού καί γώ του είπα 
κάτι λέξεις Γαλλικές πού ήξερα... 
κι’ έν τάξει ικανοποιήθηκαν καί οί 
δυο, καί τώρα προχωρούμε προς 
τόν τόπο πού θά κυνηγούσαμε, καί 
λέω στο Ζήκο:

— Κύττα Ζήκο, έσύ θά πας μέ τόν 
Ε γγλέζο στο δεξιό μέρος άπ* τό 
λόγγο, πού πάει προς τά κάτω, κι* 
έγώ μέ τό Σαράντο θά κατεβαίνου
με τό λόγγο άπ τ’ άριστερό μέρος 
καί θά λύσης τά σκυλιά σέ λίγο ώ
στε κυνηγώντας νά πέσουμε χαμη
λά προς τό δημόσιο δρόμο Γουμε- 
νίτσα — Γιάννινα, πού τό μεσημέρι 
έχουμε ραντεβού μέ τό αυτοκίνητο 
νά μάς περιμένη στο Χάνι-Γσίκα. 
Πρόσεχε τόν Εγγλέζο σάν τά μά
τια σου, είναι καλομαθημένος κι* 
εύγενικός νά μή πάθη κάνα κακό 
άπό πέσιμο καί λοιπά.

ΖΗΚΟΣ: «"Εννοια σου Γιώργο, θά

j

!
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τον προσέξω τον κερατόφρ<χγκο 
σαν πιδί μ9».

*ΊΕτσι χωριστήκ<χμε στο διάσελο 
τού λόγγου εμείς αριστερά κι* οί 
άλλοι δεξιά καί φυσικά χαθήκαμε 
μέσ* τό χάος.

Πέρασε πολλή ώρα και τά σκυ
λιά εΐχ<χν βρει ένα λοχγό προφοατος, 
και τον κυνηγουσοα/ συνέχεια χω
ρίς νά πέση τουφέκια από κοινένοιν 
μας γιατί ο λαγός προφυλάγονταν 
στ* άτέλειωτα δρομάκια του λόγ
γου καί δεν Ισκαγε μύτη πουθενά. 
"Οταν από πολλές ώρες τά σκυλιά 
δεν άκογοντο:ν πιά γιατί τον ειχοιν 
χάσει τό λαγό, ό Άντώνης άρχισε 
νά φωνάζη:

— Γιώργοοοο, καί σε λίγο, Σα- 
ράντοοοο.

Λέω στο Σαράντο:
—«Μή άπαντάς, μας έχασε ό Άν- 

τώνης κι* ανησυχεί, άσε νά δούμε 
τί θά κάνη με τό Ζήκο».

Πάλι φωνάζει δ Άντώνης καί πά
λι καί πάλι.

Έμεΐς τσιμουδιά σε άπόκριση.
Φαίνεται δτι ο Άντώνης άνησύ- 

χήσε πραγματικά μή δεν μας βρή 
καί περάση ή ώρα κι’ έρθη ό Ε π ι
θεωρητής με τό αυτοκίνητο στο Χά
νι καί περιμένει, πράγμα πού δεν 
θέλαμε νά γίνη έτσι. Μ* αυτές τις 
σκέψεις κι* ανησυχίες ό Άντώνης 
άποφάσισε νά ουνεννοηθή... Έλλη- 

β νικά μέ τό Ζήκο καί τοΟ λέει σέ ά- 
πταίστη Ελληνική:

— «Καί τώρα Ζήκο τί γίνεται, που 
θά τούς βρούμε τούς άλλους;»

Άκούγοντας ξαφνιασμένος ό Ζή- 
κος τά Ε λ λ η ν ι κ ά  του Άν- 
τώνη, έμεινε ξερός! Ή άπότσταση

πού μας χώριζε έμας μέ Ζήκο καί 
Άντώνη ήταν πολύ μικρή κι* άκού- 
γαμε καλά τις κουβέντες τους μέσ* 
τό λόγγο.

Όπότε άκουμε τό Ζήκο νά ξεφω- 
νίζη;

— «Ρωμηός είσι όρέ όνομα του 
διαόλ’ κί μ* έσκασες τόσες ώρες;» 
Τότε είναι πού μπήξαμε όλοι τά γέ
λια κι* έγινε χαμός σέ σημείο πού 
ό λοιγός πέρασε μπροστά μας καί 
δεν προλάβαμε άπό τά γέλια νά 
του ρίξουμε καί τον... χάσαμε όπως 
τον πήραν στο κυνηγητό τά σκυλιά 
γιατί δέν μας έπαιρνε ή ώρα του 
γυρισμού μας στά Γιάννινα κι* ά- 
φίσαμε τό Ζήκο νά τόν γλεντήση 
τό λοιγό. Μας τόν έστειλε τήν άλλη 
μέρα στά Γιάννινα γιατί μόλις φύ
γαμε ήμεΐς ό Ζήκος τόν βάρεσε τό 
λοιγό μόνος του, χάρη στήν περίφη
μη "Ιρμα — όπως έλεγα τή σκύλα 
μου—πού σαν άκούγαμε τό «κλάφ» 
άπ* αύτή, ό λαγός ήταν καταδικα
σμένος γιά τήν κατσαρόλα, δέν τόν 
άφινε νά πάρη ανάσα καί μέχρι τά 
μεσάνυχτα καί βάλε πού τόν ξεπε- 
τάλωνε στο κυνηγητό, ώσπου κά
ποια τουφεκιά θά τόν έφερνε κου- 
λουτούμπα!

Δέν άργησε σέ λίγες μέρες νά 
κηρυχτεί επιστράτευση πού κράτη
σε περίπου μήνα, όπότε μπήκαμε 
σέ πολεμική ατμόσφαιρα πού στο 
χρόνο άπάνω (’Οκτώβριος 1940), 
είχαμε γιά καλά άλλους είδους 
συγκλονιστικά γεγονότα, πού άκό- 
μα επηρεάζουν καί τώρα στά γερά
ματα τή μνήμη μέ ανέκφραστη ζωη
ρότητα πού τά σημερινά νειάτα δέν 
νομίζω ότι μπορούν νά συνειδητο
ποιήσουν, γιατί δέν τήν έζησοχν.
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Τό 1940 μου

Τό ϋψωμα 669
Τού Ά ν α σ τ .  Α. Παιταγγέλπ

Πάρα πολύ καλά έκοα/ε ό Μαμ- 
μόπουλος καί πέρασε στο Δελτίο 
του ’Οκτωβρίου τό άρθρο του στρα
τηγού Μαυρογιάννη σχετικό μέ 
τον πόλεμο του 1940 στον τομέα 
μας, τον τομέα τής όγδοης Μεραρ
χίας, τής Μεραρχίας των Ήπειρω- 
τών, κυρίως.

Ή δημοσίεψη αύτουνου τοΰ άρ
θρου έδωκε άφορμή ν’ άκουστοΟν 
κι’ άλλοι πού έζησαν τα γεγονότα 
του 1940.

Ή πατρίδα μου φύλαξε τη μεγά
λη τιμή να τά ζήσω άπό κοντά τα 
μεγάλα έκεΐνα χρόνια και να προ
σφέρω κι’ έγώ τις μικρές ύπηρεσίες 
μου στο φκιάξιμο έκεινου του άνε- 
πανάληπτου μεγαλουργήματος πού 
λέγεται έπος του 40. Τά παιδιά τής 
Ηπείρου, ό άνώνυμος Ήπειρώτης, 
ήτοτν οί πρωταγωνιστές τής έποποι- 
ΐας έκείνης και σ’ αυτούς πρέπει ή 
δόξα και ή τιμή, αύτούς πρέπει νά 
ευγνωμονούν οί γενιές...

Καί πόσα δέν μας έφερε στή μνή
μη τό άρθρο του συνταγματάρχη 
Μαυρογιάννη, σάν συνταγματάρχης 
δούλεψε ό Μαυρογιάννης για να 
φαν τά μούτρα τους οί κοκορόφτε- 
ροι του Μουσολίνι στο Καλπάκι καί 
άλλου. Συνταγματάρχη τόν γνώρι
σα έγώ, συντοτγματάρχη θά τόν 
λέω.

βΑπλά καί όμορφα καί πολύ σω
στά τά γράφει ό Μαυρογιάννης τά 
όσα έγιναν τόν πρώτο καιρό του 
πολέμου του 1940. Ξαναζωντάνεψαν 
στο μυαλό μου πρόσωπα, πράμοττα 
καί γεγονότα έκείνης τής έποχής. 
Μαζύ μέ τ’ άλλα μου θύμισε κι’ έ- 
κεΐνο τό φοβερό ύψωμα άπένοτντι 
άπ’ τό τελευταίο έλληνικό (παρα
μεθόριο) χωριό, τό Άργυροχώρι. 
‘Ύψωμα 669 τό γράφαν οί χάρτες, 
σάν 669 έμεινε γνωστό καί μέ τό ό
νομα αυτό θά τό θυμούμαστε τό πο
τάμι αίμα πού χύσοονε άσκοπα οί 
κατοσταριές Ελληνόπουλα. Δέν ή
ταν λίγοι οι λεβέντες, στρατιώτες 
κι’ άξιωματικοι πού άφησοο/ καί τά 
νειάτα τους σάν άψυχα κουφάρια 
στις χωραφιές κάτω άπ’ τό 669.

‘Ένα φαλακρό στήν κορφή του ύ
ψωμα είναι τό 669 καί τό είχοιν ό- 
χυρώσει μ’ ένα τάγμα πολυβόλων 
οί Ιταλοί φεύγοντας προς τήν ’Αλ
βανία όταν τούς άνατρέψαμε τό Νο
έμβριο τού 40 καί τούς κυνηγούσα
με γιά νά τούς ρίξουμε στή θάλασ
σα.

Ή όρμή μας κόπηκε στό 669 καί 
τρεις μέρες στή σειρά άπ’ τό πρωί 
μέχρι τό βράδυ βάραγαν οί σάλ
πιγγες τών τμημάτων πού κάναν έ- 
πιθέσεις: Προχωρείτε, προχωρείτε, 
προχωρείτε... Αλλά πώς νά προχω
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ρήσουν τά καψόπαιδα; Για νά φτά- 
κουν στη ρίζα τοΟ υψώματος έπρε
πε νά περάσουν τρέχοντας τίς χω- 
ραφιές κάτω άπ’ τό Άργυροχώρι 
και πού τις θέριζαν τά ιταλικά πο
λυβόλα. Οί μισοί από κάθε ομάδα 
δεν έφταναν στη ρίζα του ύψώμοαος, 
σάν στάχυα πέφτανε στις χωραφιές. 
Φαντάζεστε με τί καρδιά ξεκίναγαν 
άλλες ομάδες πού καλουντοα/ νά 
«προχωρήσουν»; Τό βιολί αυτό ε
ξακολουθούσε τρεις μέρες στη σει
ρά.

’Αγανάκτηση νοιώθαμε δλοι γι' 
αυτές τίς άσκοπες θυσίες γιατί κι" 
ό τελευταίος φαντάρος έβλεπε πώς 
άν έβγαινε ένα τμήμα πάνω άπ’ τό 
669 στο Μπουράτο οί ’Ιταλοί θά λα- 
κίζανε άπ’ τό φόβο μήν κυκλωθούν. 
’Αλλά εκείνος πού «έκανε κουμάν
το», πού διηύθυνε τίς επιχειρήσεις 
δεν πλησίαζε νά ίδεΐ τί γίνεται, άλ- 
λά έδινε διαταγές γιά κατά μέτω
πο επιθέσεις άπό πολλά χιλιόμετρα 
μακρυά. ’Απ’ τη Ζίτσα έστελνε δια
ταγές ό Διοικητής τού Α' Σώματος 
Στρατού, στο σπίτι τού άγαπητού 
μου συναδέλφου Γιώργου Γύρα εί
χε τό Στρατηγείο του. Ούτε τό πε
δίο της μάχης έβλεπε, ούτε τά πα- 
ληκάρια πού θερίζονταν σάν στά- 
χυα...

’'Επρεπε νάναι κοντά γιά νά ίδεΐ 
τό βλέμμα μιανοΰ λεβεντόπαιδου 
πώς ξεκίνησε γιά νά βρει τό χάρο. 
Μόνιμος λοχαγός τού Στρατού ή
ταν ό Μαυραγάνης. Τού 42 Συντά
γματος ήταν. — Τό 42 Σύνταγμα ή
ταν στήν ’Ήπειρο άπ’ τό 1939 κάτω 
άπ’ τίς διαταγές τής Μεραρχίας 
μας — ό Μαυραγάνης καί πήρε δια-

τοίγή νά κάνει επίθεση στο 669:
—Γιατί μας στέλλετε σέ σίγουρο 

άσκοπο θάνατο; είπε στούς άνωτέ- 
ρους του καί πρόσθεσε:

—Μη νομίσετε δτι τά λόγια μου 
κρύβουν δειλία-καί προχώρησε προς 
τό καταραμένο ύψωμα.

Δέν πρόκοτνε νά κάνει δέκα βήμα
τα κΓ έμεινε «μάρτυρας» στά χω
ράφια τού Άργυροχωριού.

Κατοσταριές τραυματίες έστελ
ναν προς τά πίσω κάθε βράδυ εκεί
νες τίς μαρτυρικές μέρες. Γιατρός 
τής όγδοης Μοίρας τροιυματιοφο'- 
ρέων ήμουν καί δέν μάζευε τραυμα
τίες μόνο τού 15ου καί τού 42 Συν- 
τάγμοττος ό ανθυπίατρος Παποίγγέ- 
λης. "Οποιον τροα;ματία έβρισκα 
τον συμμάζευα, καί ’Ιταλούς ακό
μα... ’Εδώ πρέπει νά σημειώσω τίς 
δραμοπηκές μαρτυρίες τών φαντά
ρων ή τσιολιάδων (τού 42) πού κα
τόρθωναν νά φτάσουν στη ρίζα τού 
669 καί πού γλύτωσοα/ τελικά.

— Πώς νά προχωρήσουμε προς τά 
πάνω; Λίγο νάκανες πώς σηκώνεις 
τό κεφάλι οί σφαίρες άπ’ τά ιτα
λικά πολυβόλα χτυπάγανε στο ά- 
τσαλένιο κράνος...

Τό τέλος τού δράματος «669» ήρ
θε όταν — επί τέλους — άνέβηκαν 
τμήματά μας στο Μπουράτο. Λοιγοί 
γίνανε οί ’Ιταλοί φεύγοντας προς 
’Επισκοπή - Λιμπόχοβο καί πάρα 
πέρα. Γιά νάναι πιο άλαφροί πέτα- 
ξαν καί τά ντόκ τους (περισφύρια) 
καί τά καπέλα μέ φτερό πού φο
ρούσαν. Στίβες καπέλα καί ντόκ 
βρήκαν την άλλη μέρα στο δρόμο 
προς την ’Επισκοπή — βάστηξα έ
να καπέλο γιά ενθύμιο...
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Στη στενωπό πού υπάρχει μετα
ξύ Μπουράτου και 669 βρίσκεται 
τό φυλάκιό μας πού λεγόταν «φυλά
κιο Σκίπη». Πίσω’ άπ’ τό φυλάκιο 
στο δρόμο προς Επισκοπή είδα τί 
θά πει πλούτος πολεμοφοδίων. Βου
νά ολόκληρα ,μέ βλήματα πυροβο
λικού, βουνά μέ κιβώτια φυσιγγί
ων, κιβώτια μέ βλήματα δλμων νά 
κάνεις χρόνια πόλεμο.

Έμεΐς — γιά τό 42 Σύνταγμα μι
λάω — ξεκινώντας τον πόλεμο είναι 
ζήτημα άν είχαμε έκατό βλήματα. 
Βάλαμε σ’ ένέργεια ξανά τούς όλ
μους μέ τά Ιταλικά βλήματα... 
Άπό χειροβομβίδες; Εκατομμύ
ρια στήν κυριολεξία! ’Αμέτρητες 
στίβες άπό κιβώτια πού γράφαν : 
ΜΠΟΜΠΕ A ΜΑΝΟ, εκείνες οί κόκ
κινες χειροβομβίδες πού γιόμισαν 
τήν Ελλάδα σάν... ταμπακιέρες.

Ό  Μαυρογιάννης στο άρθρο του 
γιά τήν τραγική περιπέτεια τού 
669, γιά τήν άργοπορία της πλα· 
γιοσκόπησης του τραγικού (καί γιά 
τούς ‘Έλληνες άλλά καί γιά τούς 
Ιταλούς — πάνω άπό χίλιους πε* 
λέκησε τό πυροβολικό· μας —) άφή- 
νει καί ύπόνοιες γιά δράση «σκο
τεινών δυνάμεων».

Ποιές μπορεί νά ήταν αύτές; Έ 
μεΐς οί μικροί πιστεύαμε τότες πώς 
μπορεί νά μή συνέφερε σέ άλλους 
τό γρήγορο σκόλασμα τού πολέμου 
στήν ’Αλβανία...

Στο άρθρο τού Μαυρογιάννη δια
βάζουμε καί τ’ άπίθανα λόγια τού 
Επιτελάρχη τού Α' Σώματος στρα
τού πού ήρθε άπ’ τήν ’Αθήνα γιά νά 
άναλάβει τή διεθυνση των έπιχειρή- 
σεων στήν ’Ήπειρο μετά τήν πρώτη

φάση πού έμεΐς γκρεμίσαμε τά 6- 
νειρα (καί τή μούρη) τού Μουσο- 
λίνι.

Σωματάρχης τού Α' Σώματος ή
ταν ό Δεμέστιχας κι’ Επιτελάρχης 
ό συνταγματάρχης Πεντζόπουλος. 
Ό  Επιτελάρχης τού Σώματος πού 
ήρθε νά μας ένισχύσει, λέει στο δι
κό μας (τής Μεραρχίας μας):

—’Αρκετά βαστήξατε τούς Ι τ α 
λούς. Τώρα δέν μένει παρά νά ρί
ξουμε μερικές όβίδες, γιά τήν τιμή 
των οπλών...

Ό  Πετρουτσόπουλος ήταν Ε π ι
τελάρχης τής 8ης (κάποιο δρόμο 
τού «δώσανε» τά Γιάννινα).

Ωραία ένίσχυση... καί ώραιότερη 
«τιμή» γιά τά δπλα μας...

Γιά τό Σωματάρχη καί τή... διεύ
θυνση της μάχης στο 669 θέλω νά 
προσθέσω καί τή μαρτυρία μιανού 
μακαρίτη φίλου μου. Τηλεφωνητής 
στο Στρατηγείο τού Α' Σώματος 
(στό σπίτι τού γιατρού Γύρα στή 
Ζίτσα) ήταν ό άξέχαστος άδερφι- 
κός μου φίλος Βαγγέλης Μπέτζε- 
λος άπ’ τό Γκρίμποβο. «Ντραγάτης» 
κάπου κοντά στό άεροδρόμιο των 
Γιαννίνων βρίσκεται ό Βαγγέλης, 
τον έκτελέσανε στήν κατοχή τά 
βρωμόσκυλα τού Χίτλερ, δποιον ύ- 
ποπτεύοντοτν δτι άντιστέκεται στή 
«νέα τάξη πραγμάτων» τον έστελ- 
vocv στόν άλλο κόσμο στή στιγμή.

Μού έλεγε λοιπόν ό Βαγγέλης 
πού παρακολουθούσε δλες τις τηλε
φωνικές συνομιλίες τού Σωματάρ
χη, δτι τις μέρες τού δράματος τού 
669, ό Μεταξάς πού κάτι «σκάμπα
ζε» άπό στρατιωτικά, άπό μακρυά 

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σελίδα 62)
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Τό κλαρίνο

ΣΗΜ. Α.Χ.Μ.:
Ό  συντάκτης αύτου του καλού σημ̂ '.ώ- 

μ^τος, τ̂ ού μ,άς δίνει την εύστοχη εικόνα 
καί του ρόλου του βασιλιά των δργάνων, 
του κλαρίνου στο τ α κ ί μ ι  τους, ό 
Στέφανος Πελεκούοας 3έν ζεΐ ττιά. ’Έφυ
γε από άνά;χετά μας καί μάς άφησε τις 
νοσταλγικές, τις σύντομες αναμνήσεις άττό 
τή ζωή του Ζαγορισιακου καί γενικότερα 
του ηπειρωτικού χώρου.

Μια προβολή της ΕΡΤ, ή οποία 
παρουσίασε στις 8 Μαΐου τ’ άξιο- 
θέατα του Ζαγοριου, μου έδωσε την 
άφορμή ν’ άραδιάσω αυτές, τις 
γραμμές.

Χαράδρα του Βίκου, Βοϊδομάτης, 
Μονοάένδρι, Νεγάδες, Τσεπέλοβο, 
Γυφτόκαμπος. "Έξω άπ’ τα γραφι
κά σαρακοασάνικα κονάκια λυγε
ρές κοπέλλες μέ τις πατροπαρά
δοτες στολές έσυραν την «Καραγ- 
κούνα» υπό τους ήχους του κλαρί
νου.

Α π’ άρχής μέχρι τέλους τής έκ- 
πομπής κυριάρχησε τό κλαρίνο* υ
πήρχαν κι* άλλα όργανα, άλλά τά 
επίσκιαζε τό κλαρίνο καί τά καθι
στούσε άνύπαρκτα. Τό κλαρίνο σα
γήνευε, τό κλαρίνο όμόρφαινε δι
πλά τήν προβαλλόμενη σπάνια Ζα- 
γορίτικη φύση καί οώτό διατήρησε 
άμείωτο τό ένδιαφέρον του κάθε 
Ήπειρώτη θεατή άπ’ άρχής μέχρι 
τό τέλος.

Στα παλαιά έκεΐνα χρόνια, στά

* ΤΟΥ ΣΤΕΦ. ΠΕΛΕΚΟΥΔΑ

Ζαγοροχώρια τής Ηπείρου, τό λά- 
λημα του κλαρίνου έκανε πολλά 
μάτια νά βουρκώνουν και πολλά 
μάγουλα ν’ αύλακώνουν από δά
κρυα αναπάντεχης χαράς καί συγ
κίνησης, γιατί τό κλαρίνο τ’ άκού- 
γαμε σέ σπάνιες στιγμές, όσο σπά
νια ήταν καί τά ευτυχή γεγονότα 
στά σπίτια μας.

Τό λάλημα του κλαρίνου έσήμαι- 
νε προξενιό, γάμο, πανηγύρι, γλέ- 
ντι, ζιαφέτι.

Ανοίγω μια παρένθεση γιά νά ε
ξηγήσω στούς νεωτέρους μας αυ
τά τ’ άπλά:

Στήν εποχή μας άπολαμβόα/αμε 
μόνο δημόσιες χαρές, σά ντίς προ- 
αναφερθεΐσες, γιοιτί δέ γνωρίζαμε 
τις σημερινές διασκεδάσεις: (πάρ- 
τυ, τέϊα, κούμ - κάν, γενέθλια, επε
τείους γάμων κ.ά.). ’Άλλωστε στε- 
ρούμεθα τ’ άφθονα σημερινά μέσα 
ψυχαγωγίας, (τρανζίστορ, τηλεο
ράσεις, βίντεο κλπ.).

Σ’ όλες τις παρακάτω χαρές πρω
τοστατούσε τό κλαρίνο.

Πρέπει ν’ άναφέρω ότι δέν ήταν 
τό μοναδικό όργανο τής ψυχαγω
γίας μας. Συμμετείχε ολόκληρη όρ- 
χήστρα μέ βιολί, βιολεντζέλο, οϋτι, 
ντέφι, κ.ά., άλλά χωρίς τό κλαρίνο 
τ* άλλα όργανα άχρηστεύονταν. Συ
χνά οί Ήπειρώτες στις συνομιλίες 
μας εκφραζόμαστε: «Στο χωριό μέ 
τά κλαρίνα». «Στο γάμο σου μέ τά 
κλαρίνα». «Στο πανηγύρι μέ τά κλα
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ρίνα». Δέν άναφέραμε άλλο δργα- 
νο.

Τό κλαρίνο είναι τό μαγικό όρ
γανο πού μας άντιπροσωπεύει καί 
μας τραβάει σάν μαγνήτης άπό κά
θε γωνιά τής Ελλάδος, νά πορευ- 
τοΟμε σάν ταπεινοί προσκυνητές 
προς τ’ άγια χώματά μας. Τό όργα
νο αυτό είναι συνυφασμένο με τή 
ζωή των Ήπειρωτών, τής προπολε
μικής κυρίως γενιάς.

Στά χωριά μας τ* άρραβωνιάσμα- 
τα γίνονταν συνήθως τά Σαββατό
βραδα καί τ’ άναγγέλαμε με ντου
φεκιές. Έν συνεχεία οί νοσταλγικοί 
έκεΐνοι ήχοι του κλαρίνου έπισφρά- 
γιζαν τό χαρμόσυνο γεγονός καί 
άπό στόμα σε στόμα τό νέο διέτρε- 
χε όλο τό χωριό. Τά ’λεγαν στά 
παράθυρα με τήν άπένοιντι γειτό- 
νισσα:

—Τά φκιάσαν στου Μαυρομάτη.
Τά φκιάσοα/ στου Παπανίκα και έν 

συνεχεία οί ευχές πρός άλλήλους:
—Καί στην κορούλα σου, καί στο 

γιόκα σου, καί πήγαινε τό δάκρυ 
κορόμηλο. ‘Όσο τό κλαρίνο δυνά
μωνε μέσ* τή νύχτα όλοι στό χωριό 
άγρυπνουσαν, σχολιάζοντες τό ευ
τυχές γεγονός, άλληλοευχόμενοι.

Διατηρώ ζωηρή τήν άνάμνηση 
άπό τον συμπατριώτη μου κλαρινί- 
στα, τον μακαρίτη μπάρμπα Χάλη 
(Χάλη= Μιχαήλ) άπό τό Ήλιοχώ- 
ρι Ζαγορίου.

Στά νεανικά μας χρόνια όργανώ- 
ναμε τούς καλοκαιρινούς μήνες ζι- 
αφέτια, ψήνοντας όβελίες στό λι
βάδι του χωρίου μας. Μετά τό φα
γοπότι ξεκινούσε ή παρέα μας με 
τον μπροστάρη πού κρατούσε τή 
σούβλα μέ τό ψημένο κεφαλάκι στή

κορυφή. ’Ακολουθούσε ό μπαρμπα- 
Χάλης ξεσηκώνοντας μέ τό κλαρί
νο όλο τό χωριό καί όταν φτάναμε 
στήν πλατεία, ήταν κατάμεστη κι* 
άρχιζε ό χορός μέ τούς ήχους του 
κλαρίνου. Μικροί καί μεγάλοι κολ
λούσαν στό κούτελο του κλαρινί- 
στα νομίσματα, πρός τιμή του κά
θε χορευτή.

Στά προζύμια του παλιοκαιρίτι- 
κου γάμου πρωτοστατούσε τό κλα
ρίνο. Τήν Πέμπτη πήγαινε ή νύφη 
στό «κλαρί» μέ τό κλαρίνο. Τήν Πα
ρασκευή ή μεταφορά τής προίκας 
άπό τό σπίτι τής νύφης στου γαμ
πρού, μέ τό κλαρίνο. Τό Σάββατο 
στά προεόρτια τού γάμου μέ τό 
κλαρίνο.

Τήν Κυριακή τού γάμου ό μπάρ
μπα - Χάλης στις δόξες του.
Εύθυτενής μέ τό σκουφί του στρα

βά, μέ τό ταλαγάνι του ριγμένο στ* 
άριστερό του ώμο, κρατώντας μέ 
τά δυό του χέρια τό κλαρίνο καί 
φυσώντας το μ* όλη τή δύναμη τών 
πνευμόνων του, προηγείτο τών άλ
λων όργοα/οπαιχτών, συνάμενος καί 
καμαωρτός, όδηγοΰσε τό ψίκι στήν 
έκκλησιά.

Αύτή ή στιγμή άποτελοΰσε τήν 
άποθέωση τού κλαρίνου σάν μου
σικού όργάνου. Τό θρυλικό κλαρίνο 
έχει καθιερωθεί σάν ήγετικό γιά 
μας τούς Ήπειρώτες όργανο. Είναι 
τό σμβολο τής λεβεντιάς' είναι ά- 
κόμη τό σύμβολο τής νοσταλγίας 
τών ξενητεμένων μας, γ ι’ αύτό καί 
τού άφιερώνω τό παρόν.

Ποιά ήπειρώτικη καρδούλα δέν 
σκιρτά άπό άγαλλίαση στό λάλη- 
μα τού κλαρίνου;
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ΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡ&ΜΕΝΑ ΓΙΑΝΝΕΝΑ
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ OT0 σελίδα 41) 

μες στα σπίτια βασιλεύει πια ό
τρόμος.

Μά κουράγιο δίνει σ’ δλους ή
ελπίδα

πώς θά φύγει ή σκλαβιά απ’ την
πατρίδα.

II. ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΣΤΑ ΓΙΑΝΝΙΝΑ

Φυσάει τ’ άγέρι μανιασμένα 
άπ’ τις βουνοκορφές τριγύρω. 
Τής λευτεριάς φέρει τό μύρο 
στα Γιάννινα τα σκ?^αβωμένα.

Τά τούρκικα βαρειά k c c v o v u x  

του Μπιζανιοϋ καί τ’ "Αΐ-Νικόλα 
στέκουν συντρίμμια τώρα δλα 
μέσα στου Φλεβαριου τά χιόνια.

Χαρας αλαλαγμοί και θούρια 
άπ’ τούς φαντάρους μας στις

ράχες.
Παντού σταμάτησαν οί μάχες 
σε ντάπιες, όχυρά και φρούρια.

Στην όμορφη την πολιτεία 
πετουν τά φέσια οί ραγιάδες* 
βαρουν νταούλια και ζουρνάδες, 
γλεντάει ό κόσμος στην πλατεία.

Καί άγνωστοι, γνωστοί καί φίλοι, 
με δακρυσμένα δλοι μάτια, 
σ’ έξώπορτες καί σκαλοπάτια 
γιά άσπασμό δίνουν τά χείλη. III.

III.  ΓΛΕΝΤΙ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΥΤΕΡΙΑ 
Στά «Ζευγάρια» καί στη «Λού

τσα»,
στην πλατεία, στην «Καλούτσια» 
καίγεται τό πελεκούδι, 
ό χορός καί τό τραγούδι.

Καραμπέρηδες. μποιντίδοι, 
με παχύ μουστάκι, φρύδι, 
ξεφαντώνουν με τσαλίμι 
στου Χαλιάσα τό τακίμι.

Καραΐσκος τό σοίντούρι 
παίζει κι’ έχει ένα παγούρι 
δλο τσίπουρο γεμάτο 
καί ρουφάει μιά καί κάτω.

Καί ή Λιγηνη μαζί της 
σέρει, παίζει τό βιολί της 
με μιά άλλη, πουχει ντέφι 
κι* έρχεται κι’ αυτή στο κέφι.

Νά κι’ ό γυιός της ό Μειμάρης 
βιολιτζής καί ερωτιάρης.
Με τις δοξαριές του ώραΐα 
τη γλεντάει μιά παρέα.

Στη «Σιαράβα» καί στη «Σκάλα» 
στην «Καραβοαιά» καί στ’ άλλα 
τά μικρότερα τά μέρη 
μερακλώθηκαν κι’ οί γέροι.

Λευτεριά ήρθε στην πόλι 
καί γλεντάν, χορεύουν δλοι.
Την ποθουσοα/ τόσα χρόνια, 
ποΰζησαν στην καταφρόνια.

IV. ΟΙ ΣΗΜΑΙΕΣ

Που βρεθήκοα/ τόσες σημαίες, 
μικρές μεγάλες κι ώραΐες, 
πού ύψώσοο/ε στά σπίτια σε κον

τάρια
καί κρεμάσανε σε δένδρα, σε φα

νάρια ;

Στά κρυφά άπό καιρό έτοιμα-
σμένες,

στις κασσέλες ήταν δλες φυλα
γμένες.
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Koci την άγια τούτη μέρα πρώτες
- πρώτες

τις έβγάλανε μ’ εύλάβεια οί Γιαν-
νιώτες.

Καί σαν άρχισε τό χαροκόπι,
γλέντι

για  τό λύτρωμα άπ’ τό ζυγό τ’
Αφέντη,

ατά κατάβαθα ώς τώρα διπλω
μένες,

κυματίζουνε κι* αύτές λευτερω
μένες.

V. ΟΙ ΝΙΚΗΜΕΝΟΙ

Μέ σκυμμένο τό κεφάλι, νικη
μένοι,

οί έπίσημοι οί Τούρκοι, λυπημένοι 
ατό τζαμί τους πάνε για δοξο

λογία,
την άνάγκη κάνοντας φιλοτιμία.

θλιβερά άπομεινάρια άπ' τ* Α
σκέρι

τριγυρνανε καί Απλώνουνε τό
ΧέΡι

για  «έκμέκ» στις μακρινές τις
συνοικίες,

χωρίς τώρα αρπαγές καί άδι-
κίες.

Ποιός περίμενε νά ’ρθεΐ τέτοιο
«κισμέτι»

γιά τό δόλιο τό δικό του τό
«Ντοβλέτι;» 

Τών Ελλήνων τό άνδρεΐο τό «μι-
λέτι»

συμφορά τούς έχει φέρει καί «σε
κλέτι».

ΣΠΥΡΟΣ θ. ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ

0  ΧΡΗΣΤΟΒΑΣΙΛΗΣ ΠΕΘΑΝΕ
(ΣΥΝΕΧΕΙΛ άπό σελίδα 46) 
σε σ’ δλη του τη ζωή, εκείνον πού 
κυνηγούσε Αρματωμένος καί στε
φανωμένος τη δ|όξα!

Ό  θάνοπτός του είναι μιά μεγάλη 
Απώλεια γιά τά Ελληνικά Γράμ
ματα. Ή 'Ήπειρος πού έχασε Ανώ
ριμα τον Κρυστάλλη της κλαίει Α
παρηγόρητη σήμερα γιά τό χαμό 
του τραγουδιστή της.

Τό «Ήπειρ. Μέλλον» πού άπό την 
πρώτη στιγμή τον είχε πολύτιμο συ
νεργάτη του καί πού τόσο πολύ κι* 
αυτός τ’ Αγάπησε, μπρος στό νειό- 
σκαφτο τάφο του θρηνεί τον έκλε- 
κτό συνάδελφο, τον Ακούραστο δια
λεχτό λογοτέχνη.

ΤΟ ΥΨΩΜΑ 6 6 9
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ άπό σελίδα 58) 
κατάλαβε τί γίνεται στό 669 καί 
πήρε στόι τηλέφωνο τό Σωματάρχη.

Στις παρατηρήσεις πού του έκα
νε ό Μεταξας κάτι πήγε νά δικαιο
λογηθεί ό Σωματάρχης. Δυό - τρείς 
φορές πήγε νά δικαιολογηθεί ό Σω
ματάρχης Αλλά ό Μεταξας δέν τον 
άφησε γιά νά του πει στό τέλος:

— Στρατηγέ, μας άκουν έκατό αυ
τιά... καί του έκλεισε τό τηλέφωνο.

Καί στην συνέχεια τόν... προήγα- 
γε καί τόν έστειλε διοικητή όμάδος 
Μεραρχιών στή Δυτική Μακεδο
νία ...

Αυτά τά λίγα περί σωματαρχών, 
έπιτελαρχών καί άλλων τινών...

Κούρεντα 9.12.1986 
’Αναστάσιος Δ. Παπαγγέλης
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ΧΑΡΤΕΣ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Έκυκλοφόρησαν άπό τον ’Οργανισμό 

Τουριστικών Εκδόσεων «Ελλάδα» ’Αθή
να Κολοκοτρώνη 11 (Γιώργος Βαρέλας) 
οΐ πιο σύγχρονο: χάρτες των Νομών τής 
Ηπείρου.

Είναι άληθινά μία έκδοση, πού δέν εχει 
προηγούμενο στη χώρα μας. Σχήμα 28Χ 
42 εκατοστά. Σέ εφτά χρώματα. Σέ χαρ
τί τ σ έ ν τ ρ ο 300 γραμμαρίων μέ 
πλαστική επικάλυψη για νά διατηρθοϋν 
πολλά χρόνια.

Κάθε χάρτης περιλαμβάνει:
— "Ολους τούς Δήμους, Κοινότητες καί 

Οικισμούς τών Νομών και τούς πιο άκρα ι
ούς καί τούς πιο μικρούς, καί τον δρόμο 

| πού πηγαίνει Ότόν καθένα, ακόμα καί άν 
| είναι μονοπάτι.
! — Τδ οδικό δίκτυο, σημερινή κατάστα-
! ση, μέ χιλιομέτρηση άπό σημείο σέ ση- 
j μείο.

— Τούς άρχαιολογικούς χοίρους, βυζαν
τινές έκκλησίες, μοναστήρια, κάστρα, ια
ματικές πηγές, σπήλαια, τόπους για κυ
νήγι, ψάρεμα, μπάνιο, προϊόντα Νομού 
κ. ά.

—Υπόμνημα μέ την ερμηνεία τών συμ
βόλων πού χρησιμοποιούνται στο χάρτη.

—Ύψομετρική οιαιβάθμιση.
— Κλίμακα.
— Την Ελλάδα σέ σμικρογραφία, δπου 

μέ κόκκινο χρώμα σημειώνεται ή θέση 
τού Νομού.

Συνιστούμε στούς Ήπειρώτες την άγο- 
ρά τών Χαρτών τής Ηπείρου.

! Τηλέφωνα: 3222.573 — 3235.241.
; Κολοκοτρώνη 11 — 105 62 Αθήνα.

ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ 
ΤΗΣ ΒΟΒΟΥΣΑΣ

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ *πό σελίδα 49)

τρσγουδιών τής Βοβούσας είναι καί 
τό δτι, στο πανηγύρι μας τής 'Αγίας 
Παρασκευής. 26 Ιουλίου...

(...κατεβαίνοντας άπό τό έξωκ- 
κλήσι, τραγουδάμε, ομαδικά, μια 
οί άντρες, μια οί γυναίκες) :

Μέσ’ στην 'Αγια Παρασκευή 
κοιμάται κόρη μοναχή.
Κοιμάται κι* όνειρεύεται 
και βλέπει πώς παντρεύεται.

Τό τραγουδούν αύτό και στη Σω- 
τήρα τής Βορείου Ηπείρου...

...Ναι, απόδειξη τής άξίας τών 
τραγουδ,ιών μας είναι ή περισυνή 
άποστολή τής UNESCO στη Βοβου- 
σα, στο ποινήγύρι μας, για νά ήχο- 
γραφήσει σέ κασέτα κάπου 20 τρα
γούδια, (άνάμεσά τους και μερικά 
βλάχικα) πού τά τραγούδησε μια 
ομάδα καλλιφώνων άνδρών καί γυ
ναικών, μέ κυρίαρχη την άργυρόη- 
χη φωνή τού Μπάρμπα - Χρόνη !

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Ετήσιες συνδρομές του Πε- -I

il·
ριοδικοϋ. <>
Εσωτερικού Δρχ. 1 000

4 .

Εξωτερικού Δολ. 30
Διατίθενται τόμοι άπό 1974 · ι

μέχρι σήμερα άντί Δρχ. 22.200

63

A



Ηπειρωτική Πνευματική Ζυή καί Κίνηση

φ Γράφουμε και μάς γράφουν 
φ Στέάάουμε και μάς οτέάνουν

Είοφορές οτή διακρίβωαη τής 
ιοτορικής άάάθειας γύρω άπό 
τον πόάεμο 1940-41

20.11.86
Κύριε Διευθυντά,

Διάβασα μέ πολλή προσοχή τδ αφήγημα 
τού αειμνήστου στρατηγού II. ΜΑΓΡΟ- 
ΓΙΑΝΝΗ (τεύχος Όκτ. 86) διά τόν Έλ- 
ληνοϊταλικδν πόλεμον τού 1940—41.

Εις την σε λ. 37 5 Τ αναγράφεται διάλογος 
μεταξύ ταγματάρχου ΙΙΕΤΡΟΓΤΣΟΠΟΓ- 
ΛΟΓ καί Συν) ρχσυ IIΕΤΖΟΙΙΟΓΑΟΪ 
καί σχόλιον μΐ τήν φράσιν: «ΤΗλθε διά 
νά έμψυχώση!!! τήν Μεραρχίαν μέ τ I ς 
α π ό ψ ε ι ς  τ ω ν  ’Α θ η ν α ί ω ν :  
«Νά ρίψωμεν μερικάς οβίδας διά τήν τιμήν 
των οπλών».

"Αν καί δεν διευκρινίζεται, άν 6 αεί
μνηστος ΜΑΓΡΟΠΑΝΝΗΣ ήτο παρών, 
δέν προτίθεμαι ν’ άμφισβητήσο» τδν διά
λογον. "Ομως νομίζω δτι ό αείμνηστος 
ΙΙΕΤΖΟΙΙΟΓΛΟΣ δέν είχεν ανάγκην 
«των απόψεων των (άλλων) ’Αθηναίων»* 
ήτο Ικανός νά !χη  ίδικάς του απόψεις καί 
νά τάς έκφράζη.

Έκ των όλίγιον όμως τα όποια γνωρίζιο 
δέν προκύπτει άπδ κανένα στοιχείου δτι 
αύταί ήταν «αί απόψεις των ’Αθηναίο)'/». 

’Από τά Σχέδια ’Εκστρατεία; (πρό πολ-

λου συντεταγμένα), τά όποια καί έτέθη- 
σαν άμέσως εις έφαρμογήν, δέν προκύπτει 
δ,τι ύπήρχον «άπόψεις» ώς αί άναγραφό- 
μεναι.

Βεβαίως μετά τήν υποταγήν τής Ελλά
δος έτέθησαν είς κυκλοφορίαν φήμαι πα- 
ρόμοιαι καί συνεχίζονται* άλλα αυτό εί'/αι 
μία άλλη Ιστορία.

ΈπΙ τού θέματος τούτου καί άλλονν δ- 
μοίο>ν, δρα καί όμιλίαν τού άκαοημαικοϋ 
κ. Ά γ γ . Βλάχου εις τήν ’Ακαδημίαν Α 
θηνών, δημόσιευθεΐσαν και εις τήν ΚΑ
ΘΗΜΕΡΙΝΗΝ τής 4.11.86.

Μέ έκτίμησιν 
I. ΚΑΤΣΑΔΗΜΑΣ 
Υποστράτηγος έ.ά.

Γ.Γ. θά  συνιστούσα νά ταχυδρομήσετε 
το ανωτέρω τεύχος εις τούς Στρατηγούς 
θ . ΙΙαπαθανασιάδην καί I. ΙΙολιτάκσν, 
τότε ’Επιτελείς εις τδ Γεν. Στρατηγείο'/ 
άν θελήσουν νά προσθέσουν τήν μαρτυρίαν 
το>ν, ίσως βοηθήσουν τδν σκοπόν τού πε
ριοδικού, τό όποίον θεωρεί δρθώς δ,τι «α
νάγκη ή 'Ιστορία νά είναι πραγματική καί 
δχι διήγημα (παραμίθι)» σελ. 371.

Ό  Ιδιο;
★
Γιάννινα 11.12.1986 

’Αγαπητέ μου κ. Μαμμόπουλε,
Ηρίν μέρες σάς έστειλα τις θερμές ευ

χές |ΐου γιά τις γιορτές πού καρτερούμε
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Κεντρική έξώ θυρα  Τ αχυδρομ ικού  Μ εγάρου ’ Ιωοιννΐνων.
(’Α ρχείο  Κων. 1. Φ ωτοπούλου)
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Καλλιτεχνικό σχεδίασμα άπό  φ ω τογραφ ία  του σπιτιού πού έμενε 
ό πασίγνω στος κιρατζής Ρό6ας (άριθ. 1). Π αραπλεύρω ς (άριθ.
2) τό σπίτι τού Έ θν. Ε υεργέτη Γ. Χατζηκώστα, όπως έχει σή
μερα πού κάθεται ό Κων. I. Φωτόπουλος. Ή προεξοχή δεν ύφί- 
οταται. Τά δυο έφαπτόμενα σπίτια  είναι στην όδό Βαλαωρίτου 

άριθ. 416. Τό σχεδίασμα έκαμε ή Β. Παπακώστα.
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Οί -παλιοί Στρατώνες τών Ίωαννίνων. Χτίστηκαν τό 1869 επί Ρα- 
σήμ Πασια. Κατεδαφίστηκαν τό 1969. (Ά ρ χ εΐο  Κ. Φωτοπούλου)
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.0  Π ατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Ά θη να γόρα ς κατά τήν επ ί
σκεψή του στη γενέτειρά  του Βασιλικό καί τά Γιάννινα. ’Αριστε
ρά του ό Κων. I. Φωτόπουλος καί δεξιά  ό δεύτερος Γεώρ. Ρίζος.

(Ά ρ χεΐο  Κων. I. Φωτοπουλου)

.Υποδοχή στα τουρκοκρατούμενα Γιάννινα τοϋ ‘Έ λλη να  'Υπουρ
γού  Δημ. Ραλλη (19C8) μέ τήν άνακήρυξη τού Τουρκικού Συν
τά γμ α τος (Χουριέτ). (Ά ρ χεΐο  Κων. I. Φωτοπούλου)



μχζύ μ’ Ινα «κομματάκι» για τό Δελτίο 
το δποίο άναφέρονταν στη «Γίούλη», ένα 
κοριτσάκι απ’ τα Κούρε/τα, το χωριό μου 
καί τό χωριό της. Τό κορίτσι αυτό τιμάει 
και την τέχνη, ηθοποιός είναι ή τέχνη της, 
καί το χωριό της, την "Ηπειρο γενικά.

Προχτές έλαβα καί τά δυο τεύχη του 
«Δελτίου» μαζύ, Όκτωβρίου καί Νοεμ
βρίου. Στο τεύχος του Όκτωβρίου διάβασα 
τό άρθρο του Μαυρογιάννη για τόν πόλε
μο του 40 καί έντυπωσιάστηκα δσο δέν 
μπορείς να φανταστείς.

Για μένα που εζησα από κοντά τά γε
γονότα τοϋ 40 άλλα καί όσα προηγήθηκαν 
τού πολέμου αύτουνου, αποτελεί ντοκουμέ
ντο τό άρθρο τού Μαυρογιάννη.

Μπορεί νά δυσαρεστεί μερικούς δ Μαυ- 
ρογιάννης (παρά λίγο νά γράψω Μακρυ- 
γιάννης—ταιριάζουν στό γράψιμο οι ουό... 
γιάννηδες με την ντομπροσύνη τους) άλ
λα σωστά τά γράφει ό Μαυρογιάννη:.

Κι’ έδώ πού τά λέμε μεταξύ μας, δ Μαυ- 
ρογιάννης δέν ήταν μόνο ό πετυχημένος 
άρχηγός πυροβολικού τής Μεραρχίας μας, 
άλλά ήταν κι’ ό άνθρωπος που σωστά πρό- 
βλεψε καί σωστότερα δργάνιοσε την άμυ
νά μας άπό ένα καί ουό χρόνια γρηγορώ- 
τερα... Αύτός ήταν ό όργανιυτής κι’ έκτε- 
λεστής των αμυντικών έργων στην "Η
πειρο.

"Ηθελα νά γράψω πολλά - πολλά γιά τό 
άρθρο τού Μαυρογιάννη καί γιά τό 1940 
«μου» γενικώτερα, άλλά αυτά δέν χο)ράν 
σ’ ένα γράμια καί σ’ ένα άρθρο.

Πάλι έπαναλαμβάνω - έγκρίνω καί ε
παυξάνω, δπιος λένε οί στρατιωτικοί, μιά 
πού γράφουμε γιά στρατιωτικούς — τις 
θερμές ευχές μου γιά τις γιορτές κοκ τόν 
τό*/ καινούργιο χρόνο... Καί σας παρακα
λώ νά δεχτείτε την έκφραση τής «ιεγάλης 
μου τιμής.

Άναστ. Δ. ΙΙαπαγγέλης

Τό Χάνι Έ ρίν ’Αγά
’Ιωάννινα 3.10.86 

Παμφίλτατέ μου κ. Πρόεδρε.

Μέ την ευκαιρία αυτή πρα:θέτο) χάριν 
τής ιστορίας καί τό έξής κωμικό τού πο
λέμου 1912 κατά την πολιορκία τού Μπι- 
ζανίου.

"Οταν πλησίασε δ Έλλ. Στρατός καί 
καίγονταν εκείνος δ τόπος, έγκατέλειψε τό 
Χάνι του Έμίν ’Αγά δ πεθερός μου Σπ. 
Κοντός κι’ έφυγε μέσω Όλύτσικας στην 
Καρίτσα (Ζίτσης), μέ δλα όσα δέν ήταν 
δυνατό, νά μεταφερθούν στά γύρω χωριά 
πού είχε κουμπαριές, γιά διαφύλαξή τους.

Κάτι βαρελάκια μέ κονιάκ καί τσίπουρο 
καθώς καί τρόφιμα τά ανέβασε στό ‘/τα
βάνι γιά νά μη τά βρουν ο! Τούρκοι στρα
τιώτες.

'Όταν μπήκαν αύτοί στό έγκαταλελει- 
μένο πια Χάνι έπεσαν--μέ πά μούτρα οι δύ
στυχοι ψόφιοι τής-πείνας-καί τά έκαναν... 
γυαλί.

Πάνω στην εύθυμίαάπό τό άφθονο κρα
σί τών μεγάλων βαρελιών άρχισαν νά πυ
ροβολούν στό νταβάνι...

ΤΩ τού -θαύματος άρχισε δ... ουρανός 
νά βρέχει... κονιάκ καί ρακί σαν εύλογία! 
Τδ ζωήρρυτον νάμα... -

Κάποιες σφαίρες πέτυχαν τά βαρέλια 
καί τά τρύπησαν...

’Αποτέλεσμα* ανέβηκαν οί καλονοικοκυ- 
ραίοι «ίμσιαρήδες» καί δέν άφησαν τίπο
τα!

Αυτά μού τά διηγόταν, γελώντας, ό μα
καρίτης πεθεοός μου Σπ. Κοντός.

Τδ Χάνι ύστερα άπό την άπελευθέρω- 
ση τών «κατακαϋμένων* Γιαννίνων χρησι
μοποιήθηκε άπό τό Στρατό μας σαν άπο-
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θήκη. ζ(ι>στροφών καί πολεμοφοδίων.
Μιά μέρα ό πεθερός μου μέ μιά αίτηση 

στό χέρι για τήν άπσδέσμευση τού Χανιού, 
περίμενε τόν Κωνσταντίνο νά βγεί άπό τό 
άρχο'/νίπό σπίτι, τού Χρηστάκη Σακελλά- 
ριου (πατέρα του γνωστού άπό τήν τηλεό
ραση θεατρικού συγγραφέα κλπ. Σάκε /Μά
ριου) όπου Εμενε με τούς άλλους πρίγκη- 
πες, πετάχτηκε πρίν προλάβει ή φρουρά 
νά τόν οιώςη, πληΙ;ίχσε τόν Διάδοχο Κων
σταντίνο καί του έπέοιοκε τήν αίτηση στά 
χέρια του.

Ταυτοχρόνιος του εξήγησε προφορικά 
o f όλίγων τό αίτημά του.

Σε καμμιά δεκαριά μέρες τό Χάνι άπο- 
δεσμεύτηκε.

Λειτούργησε σάν Χάνι ώς τό 1930—35 
καί έκλεισε όταν πια άρχισαν νά κινούν
ται τά αυτοκίνητα καί άραίονσαν οί ταλί- 
κες καί τά αμάξια.

Έμεινε έρημο εως τό 1940— 47.
. 'Ύστερα ή VIII Μεραρχία τό μετέτρε

ψε σέ Στρατ. Μουσείο, άφοϋ πρώτα τό ά- 
ποκατέστηίΜ, όπως ήταν πριν, βάσει, των 
πληροφοριών πού τού; Εόιοκε ό πεθερός 
μου.

Αυτό -είναι τό χρονικό τού κτιρίου αυ
τού, πού άναφέρονταν κατά τήν πολεμική 
έκείνη έξάμηνη γιγαντομαχία ατά στόμα
τα τού πανελληνίου μέ τή λαχτάρα: «θά 
πέση... έπεσε ^ό «έρημο Μπιζάνι».

’Αλλά καί ή λαϊκή στρατιωτική μούσα 
τό πήρε και τό έκανε αυτοσχέδιους στι

λ ™ -
«...Τού Χριστού, τό Νέον έτος, πού έ* 

κάναμε έφέτο;, στα Ιΐεστά καί στό Μπι- 
ζιάνι... μάννα μου τί κρύο κάνει..*.

Στά πολιορκτ/μενα Γιάννινα μαζί μέ τόν 
αχό των κανονιών πού έφταναν στ’ αυ
τιά μα; καί μέ τώνμυδραλλιοβόλων, (δ- 
πω; άκουγα μικρός τότε νά τά λένε οί δι

κοί μου) έφτανε καί ή ταχύφτερη φήμη 
τού λαμπρού άξιωματιαού τού πυροβολικού, 
Ταβουλάρη, πριν άκόμα μπουν οί Έ λλη
νες μέσα.

Τέτοια ήταν ή «ευστοχία του πυροβολι
κού μας, ώστε όταν κατελήφθη τό Μπιζά- 
vt βρέθηκε Ενα πυροβόλο του βουλονμένο 
μέ οβίδα έλληνική χωμένη στήν κάννη 
του.

’Από «φωτιά σέ φωτιά»...
Τό θυμάμαι πού καμάρι περιφέρον

ταν άπό στόμα σέ στόμα των Γιαννιωτών. 
Τί νά πριοτοθυμηθεί κανείς.

Μέ πολλήν - πο/Αήν άγάπη άόελφική 
ΚΩΣΤΑΣ ΦΩΤΟΠΟΓΑΟΣ

ΑΠΗΧΗΣΕΙ Σ
JANl'AHl* 14, 1987 

’Αγαπητέ μου κ. Λαμπρίοη.
Μαζύ μέ τι; θερμέ; μου ευχές για τόν 

καινούργιο χρόνο, σάς παρακαλώ δεχθείτε 
καί τί; ευχαριστίες μου για τή; γέφυρα 
επικοινωνίας μέ τήν σύγχρονη έλληνική 
πραγματικότητα. ’Εννοώ τήν ενημέρωση 
πού προσφέρουν τά έντυπα π:ύ καταφθά
νουν από τήν -πέραν τού ωκεανού» IIα
χρίδα.

Ό  απόδημος Ελληνισμός, αυτός πού ε
ξακολουθεί νά έχει δήμους ή έπικοινοχ/ία 
μέ τήν Ελλάδα, βλέπει περισσότερο τήν 
IIαχρίδα σάν μιά Ιδέα ή Έννοια. Άπό 
τα προ βλήματά της αύτά πού τους ένδια- 
φέρσυν είναι σχεδόν άποκλειστικά εκείνα 
πού αφορούν τήν θέση της στήν χορεία 
τών έθνών. Τις δυσκολίες στά έίΜκά θέμα
τα καί τήν θέση στήν διεθνή πραγματικό
τητα. ΙΙολλέ; φορές, όταν βρισκόμαστε 
στήν Ελλάδα ζούμε τό βίωμα, ότι τά πιο 
απουδαία, ίσως, γεγονότα τή; σύγχρονης 
ιστορίας, πού καθορίζουν τήν τύχη τής 
χώρας, Εξελίσσονται έκεί μέ λίγη — τις
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πιο πολλές φορές σημασία στό τί γίνεται 
στον τριγύρω κόσμο. Αυτόν πού δλο καί 
γίνεται μικρότερος καί άντίστροφα πιο ση
μαντικός στις έπιπτώσεις του για τήν χώ
ρα μας.

Αυτό πού αλήθεια χαίρομαι είναι ή ζων
τανή και βαθειά ριζωμένη <λγάπη για τήν 
’Ήπειρο πού άντικατοπτρίζεται στο ωραία 
είκονογραφηιιένο περιοδικό. Λές καί δη
μιουργεί ένα κόσμο ώραΐο και νσοταλγη- 
μένο πού ωστόσο είναι ζωντανός για έκλε- 
κτούς ανθρώπους. Γι’ αυτούς πού κρατούν 
τήν σκυτάλη καί τον πυρσό πού δείχνει τό 
δρόμο. ’Από ,κεϊ πού ξεκινήσαμε καί έκεΐ 
πού πρέπει να μας οδηγεί.

Ελπίζω πώς, έπί τέλους θά έχουμε τήν 
μεγάλη χαρά να σάς φιλοξενήσουμε είτε 
εδώ στήν αξιόλογη τούτη χώρα ή στήν ω
ραία Χαλκιδική, στο φτωχικό μας τής 
Βουρβουροϋς.

Με πολλές ευχαριστίες καί άγάπη 
ΑΝΘΙΜΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ

Γ.Γ. Σάς παρακαλώ δεχθείτε μια μικρή 
συμβολή γιά τήν πλούσιοι έντυπη τροφο
δοσία.

★

ΕΪΡΩ ΙΙΑΤΚ Ο  ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΗΣ 
ΕΦΟΡΟΣ ΑΡΧΕΙΟΓ 

ΙΙρος την
Ηπειρωτική Εταιρεία 
Μαυρομιχάλη 7 
106 70 Αθήνα

Με ειλικρινή χαρά λάβαμε τα δυο πρό
σφατα τεύχη του έντυπου Δελτίου Σας και 
Σας ευχαριστούμε.

Μελετώντας, με ιδιαίτερη προσοχή, το 
περιεχόμενό τους, διαπιστώσαμε την άξια 
αποστολή της έκδοσης, που αποτείνεται 
στην ιστορία, στη λαογραφία, στη λογο
τεχνία αλλά κα στην τέχνη και που απη
χεί τη ζηλευτή Σας πολιτιστική και μορ

φωτική δραστηριότητα.
Είχαμε υπ’ όψη μας την παρουσία και 

το έργο Σας από μια περσινή ανακοίνο>ση, 
που είχε κάνει ο πρόεδρός μας, ο κ. Ευάγ
γελος Ανδρέου, προς τη Γενική Συνέλευση 
του Ευρωπαϊκού Κέντρου Τέχνης, πράγμα 
που είχε ως αποτέλεσμα την εγγραφή της 
Ηπειρωτικής Εταιρείας, στον κατάλογο 
των αποδεκτών τω; δραστηριοτήτιον μας.

Σας παρακαλούμε να δεχθείτε την έκ
φραση της εκτίμησης του Κέντρου μας 
καθώς και τις θερμότερες των ευχών μας 
για μια Χαρμόσυνη και πάντοτε Δημιουρ
γική Νέα Χρονιά.

Αθήνα 13 Ιανουάριου 1987 
Με ειλικρινή αισθήματα 

ΑΜΑΛΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΓΟIIΟΓΛΟΓ 
Προϊστάμενη της Εφορίας 

Εικαστικού και Φιλολογικού Αρχείου 
του Ευρωπαϊκού Κέντρου Τέχνης.

To Kdopivo
Άθήνκι 18 Μαίου 1986 

’Αγαπητέ κ. Μαμμόπουλε,
Σάς έσωκλείω ένα κείμενο μέ τίτλο «Τό 

κλαρίνο» και επαφίεμαι ανεπιφύλακτα 
στήν κρίση οας, εάν «και Ιφ' όσον τό κρί
νετε κατάλληλο πρός δημοσίευση στό πε
ριοδικό μας.

Μετά τιμής
ΣΤΕΦ. Ι1ΕΛΕΚΌΓΔΑΣ

Μαθητικός αναμνήσεις
Ό  τ. Γεν. Διευθυντής τών Γεν. ’Αρ

χείων τοΰ Κράτους κ. Κώστας Διαμαντής 
ιστορικός Συγγραφέας μάς γράφει:

’Αθήνα 26 Δεκεμβρίου 1986 
Πρός τήν

«’Ηπειρωτικήν Εταιρείαν» (Δελτίον) 
Μαυρομιχάλη 7, 106 79 ΑΘΗΝΑ 
’Απ’ αφορμή τή μαθητική άνάμνηση του
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κ. Γιώργου Σταμάτη μέ τίτλο «Άγκρίκο- 
λας» («Ήπειρ. Εταιρεία», Δελτίον, τεύ
χος 121—Όκτωβρ. 1986 σελ. 4 0 0 -^ 0 1  
καί 4 0 5 ) , έπιτρέψετέ μου νά σάς μνημο
νεύσω καί έγώ μερικέ; αναμνήσεις άπδ 
τδν αλησμόνητου αυτό Γυμνασιάρχη. Στο 
Γυμνάσιο τής "Αρτας, στα χρόνια 1928 (;) 
εως 1931 πού ήμουν μαθητής. Γυμνασιάρ
χης διάδοχος του Γρηγορόπουλου ήταν αύ\ 
τδς ό Γυμνασιάρχης δνομαζόμενος Γεώρ
γιος Στεργίου άπδ τή Ζίτσα. Τδν είχαμε 
στα ’Αρχαία Ελληνικά, τή'; "Εκθεση καί 
Λατινικά. Μέ τή διοίκηση καί τή διδα
σκαλία αυτού καί τού τότε στα Νέα Ε λ 
ληνικά Βρέτχ άπό τδ Αγρίνιο, στήν ΣΤ' 
Τάξη (1930— 1931) έπικράτησε ένα ά- 
νανεωτικδ πνεύμα: δημοτική γλώσσα, μα
θητικές κοινότητες, έκδρομές, ένημέρωση 
σέ Ιατρικά θέματα μέ δμιλίες ιατρών, δια
λέξεις μαθητών σέ συγκεντρώσεις τών με
γάλων τάξεων, άνάγνωση, παράλληλα μέ 
τά άρχαία κείμενα τού Όμήρου καί τών 
τραγικών, καί δοκίμων λογοτεχνικών με
ταφράσεων, π.χ. τού Ά λ . IIάλλη για την 
Ίλιάοα.

Ό  Γυμνασιάρχης είχε μετεκπαιοευθεί 
στά παιδαγωγικά στήν Ελβετία και-συ
χνά μας Ικαμνε λόγο γιά τδν πολιτισμένο 
αύτδ λαδ στή μόρφωση καί τήν καθημε
ρινή ζωή. Μάλιστα μας είχε μάθει καί τδν 
έλβετικδ έθνικδ ύμνο (λόγια καί τραγού
δι) καί τδν θυμάρι άρκετά άπδ τότε:

♦Ο MONTS INDEPENDANTS,/ RE- 
ΡΕΤΕΖ NOS ACCENTS./ NOS LI- 
BRES CHANTS./ A TOI PATRIE, / 
SUISSE CIIERIE./ LE SANG, IA  VIE/ 
DE TES ENFENTS./ NOVS VOULONS 
TOUS... IR ./ NOUS VOULONS TOUS 
MOURIR,/ POUR TE SERVIR, /  0  
NOTRE MERE,/ DE NOUS SOIS FIE- 
RE,/ SOUS TA BANNIERE / TOUS

VONT PARTIR./».
Ή  διδαΐσκαλία τού Όμηρου ήταν κάτι 

σάν ιεροτελεστία. "Αλλωστε αυτά τά έπη 
ήταν τά ίερά βιβλία τών προγόνων μας.

Ό  Γυμνασιάρχης αύτδς ήταν κάπο>ς α
σκητική μορφή. ’Αγαπούσε καί υποστήρι
ζε τούς καλούς μαθητές. Εγώ Ιδιαίτερα 
τού όφείλο) μεγάλην ευγνωμοσύνη, γιατί 
μέ βοήθησε καί στήν άπαλλαγή άπδ τά εκ
παιδευτικά τέλη καί μέ σύσταση νά προ
γυμνάζω /συμμαθητές μου καλών οικογε
νειών καί να έξασφαλίζο) έτσι μερικά έ
ξοδα συντηρήσεως καί μέ προβολή μου 
στους άλλους γιά υπόδειγμα, πού οέν ξέ
ρω πόσο τδ άξιζα έγώ δ ταπεινδς καί ά
σημος κατά τη γνώμη μου. Επίσης μού 
άνέθετε νά άπαγγείλω Κρυστάλλη καί 
ΙΙαλαμά σέ έορτές σχολικές καί νά εκτε
λώ καθήκοντα Προέδρου Μαθητικής Κοι
νότητας.

Γιά τήν πειθαρχία ήταν αυστηρός. Πό
τε - πότε μάλοστα καί έδερνε τούς αύθά- 
δεις καί τιμωρούσε μέ έπιπλήξεις. θυμχ- 
|ΐαι ένα έπεισόδιο μέ τδ μαθητή Σιμιτζή 
σέ έκδρομή στήν Κάτω Παναγιά στδ 
δρόμο κοντά στις έλιες, όπου είχε κάμει 
επιδείξεις καί δίδασκα).ία ένας άθλητής.

Μού είχε αναθέσει κάποτε τδ απόγευμα 
νά κάμω βοηθητική δουλειά στδ Γραφείο 
τού Γυμνασίου. Είναι έναυλος ακόμη στά 
άφτιά μου ή ’υπαγόρευση έγγράφου «ΙΙρδς 
τδν Γεν. Επιθεωρητήν Μέσης Έκπαιδεύ- 
σεως Ηπείρου κ. Ίω. Κατσουρόν, είς Ι 
ωάννινα». Δυστυχώς δέν ήμουν καλλιγρά- 
φος καί δέν γνώριζα τδν τύπο τών δημο
σίων έγγραφων. Δέν τού άρεσε ή έμφάνι- 
σή του καί μέ κατσάδιασε «τί βρωμογράμ- 
ματα είναι αυτά». Στις αρχές τού Σχολι
κού νΕτους μού σύστησε '/α συντάςω καί 
υποβάλω αίτηση γιά άπαλλαγή άπδ τά 
έκπαιδευτικά τέλη, άντίγραφο τή; όποιας
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βρίσκω στα χαρτιά μου, βπου φανερώνε
ται πόσο μεγάλη *^αν ή αγάπη μ$υ γιά 
τΙς σπουδές καί ή παράκληση να ένισχυθώ.

’Αγαπούσε τον ποιητή Κώστα Κρυστάλ- 
λη. Κάποτε μάς απήγγειλε το «Στρατή*:

«Βάρε, Στρατη, τα πρόβατα κι άνέβα-
στα στη ράχη, 

καί μή σιουρά; παράωρα, μη*/ τραγου
δά; τη νύχτα...*.

Επίσης Ενα άλλο ::ού είχε σαν έπωδό: 
«Έλα, βστκουλα, ελα.,.3.

Επίσης τδ «Κέντημα του μαντηλιού*, 
δταν μά; δίδασκε την περιγραφή της ά- 
σπίοας τσϋ Άχιλλέα. Αύτά καί κάτι περι
κοπές άπδ τη μετάφραση τη; Ίλιαδκς τοϋ 
Πολλή άντιλαλοΟν άκόμα στην ψυχή μου. 
’Αγαπούσε τη Νεοελληνική Λογοτεχνία- 
Συχνά μά; μιλούσε γιά τον τότε καθηγη
τή τη; Τερ. Σχολή; Σιωμόπουλο που είχε 
τυπώσει τδ θεατρικό Ιργο «Τά Νόθα». Εί
χε φέρει καί Εναν περαστικό γιά τη Βε
νετία καθηγητή Γεωργιάδη μουσικό, πού 
μά; έμαθε δημοτικά τραγούδια, π.χ. του 
«Ζήδρου* καί «*Ας τραγουδήσω κι ά; χα- 
ρω* μέ έπωδδ «τδ μύγδαλο τδ τσάκισα καί 
μέσα σέ ζωγράφισα.··, μάλιστα με την έπω
δδ αυτή δημισυργήθηκε ζήτημα στους κα· 
frrffrpiz δτι είναι έρωτικδ τραγούδι ακα
τάλληλο γιά μαθητές.

Τραγουδοΰσε έπίση; και χορικά τη; 
Ήλέκτρα; τσϋ Σοφοκλή που τά παρακο
λουθούσαν με συγκίνηση ολο: οί διδάσκον
τες καθηγητές : Γυμνασιάρχης, Άνδρε ύ
πουλος, Π απανικολάου, Γιώτης, Σέρρης, 
Μπλέτσης, Βρέτας.

Ή  προσωνυμία Άγκρίκολας συνηθίζον

ταν και στδ δικό υας Γυμνάσιο. Στη διάρ
κεια των σπουδών μου γνώρισα νά επιρ
ρίπτουν οί μαθητές και φοιτητές ανάλογες 
προσωνυμίες άπδ τον τίτλο του διδασκό
μενου μαθήματος ή άπδ Ιδιαίτερες λέςεις 
καί βρισιές που συνήθιζε δ καθηγητή; στην 
ομιλία του, ώς και οί μαθητές και φοιτη
τές μεταςυ τους χστείζόμενοι, π.χ. AGRI- 
COLA, SALLUSTIUS, SUETONIUS, 
Καλότυχος, ’Αθεόφοβου τέρας. Ξόανο, Μά
λιστα, Κουμπούρας, Αύτδ (ό— ή ), "Α! νά 
χαθεί; γάιδαρε, Νά πούμε. Κολοσσός, θη 
ρίο, Ά γιος, Π ολόγραφος, "Έπρεπε δέ συγ
χρόνως —  ωσαύτως, Εσάς θά σάς έςετά- 
σω στδ σπίτι, Φίλοι μου — καλοί μου φί
λοι, Διαβολάκια διαβολάκια ύψωθήτε.

Οί φοιτητές καί μαθητές προσωνόμαζαν 
άλλήλου; μέ ονόματα μεγάλων πού διδά
σκονταν: Π χλομά;, Π χπχόιχμχντης, Κόμ 
περτ, Κόντος, Βιλχμόοιτς, Μπλά; */.i.

Ά ;  είναι τδ παρόν, ευλαβικό μνημόσυ- 
70 στδ σοφό αύτδ καθηγητή.

Μέ τιμή
ΚΩΝ. ΑΘΑΧ. ALAMAXTBE

i

I
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Χαριτολογικά στοιχεία άπό τήν Ηπειρωτική
Λαϊκή Σοφία

ΤΟΥ ΑΛΕΞ. X. ΜΑΜΜΟΠΟΥΛΟΥ

ΣΗΜ. ΣΓNT.: Στίς 21 Ιανουάριου 
1987 εγινέ στήν αίθουσα τής Ά ρχ. Ε 
ταιρεία,; δμ,’.λία τοϋ Ά λ εί. X. Μα}ην>που- 
λου jii τό έπικεφαλή; άναγραφδ;ιενο θί- 
μα καί δημοσιεύεται σέ ουό συνέχειες χά· 
ριν των ’Αναγνωστών, πού δέν Ιτυχε νά 
τήν παρακολουθήσουν.

Κυρίες καί Κύριοι,
θ ά  προσπαθήσω κατά τήν άποψι- 

νή έναρκτήρια όμιλία τής Ηπειρω
τικής Εταιρείας με θέμα: «Χαριτο-' 
λογικά στοιχεία άπό τήν. Ηπειρω
τική Λαϊκή Σοφία», νά μείνω άπ’ έ: 
ξω. θά  άφήσω νά μιλήσουν τά πρό
σωπα των προγόνων μας Ήπειρω- 
τών πού πότε σε δύσκολες καί πότε 
σέ έράσμιες ώρες του βίου τής δου
λείας έχουν έκδηλώσει ποικίλα συ
ναισθήματα καί ποικίλες σκέψεις.

Όρχή καί άγανάχτηση κατά τού 
Τούρκου Δυνάστη πού βράζει στά 
στήθη τους. Πόθος άσίγαστος γιά 
τήν έλευθερία, πού έρχεται έπί τέ
λους στήν ’Ήπειρο ύστερα άπό έ- 
κατό χρόνια μετά τήν Ελληνική ’Ε
πανάσταση, στήν όποια τά Ηπειρω
τικά δπλα πήραν σημαντικό κι ά- 
ποψασιστικό μέρος. ’Αγάπη καί εύ· 
γένεια προς τόν συνάνθρωπο πού 
περιχύνεται στον πατρογονικό χώ- 
ρο.’Έρωτας στά γράμματα καί τήν

παιδεία. Σοφία καί χάρη πού άνα- 
βλύζει άπό γνήσιους λαϊκούς δια
λόγους. Καί δλα αύτά άπό Παραδό
σεις - Μεσελέδες, δπως τούς λέγαν 
οί παλιότεροι.

Που και πώς ιΐέγονται 
οί Μεοειίέόες

Στις μακρές χειμωνιάτικες ώρες, 
πού ξεφυλλίζουν οί χωρικοί τό κα
λαμπόκι, μεσελέδες λένε. Χειμώνα 
στήν παραστιά, πού ξεφλουδίζουν 
τό ροβίθι, μεσελέδες λένε. Στης έκ- 
κλησίας τό χαγιάτι, ύστερα άπό τήν 
άπόλυση της λειτουργίας, δταν τό 
παγούρι του ρακιού φέρνει γύρω 
άπό στόμα σέ στόμα στούς λαμπρο- 
φορεμένους χωριανούς κι ένώ μα- 
σουλανε τά κόλυβα τού μνημοσύ
νου, πάλι μεσελέδες λένε. Στο μύ
λο, πού περιμένουν ν’ άλέσουν τά 
γεννήματα, στο μεσοχώρι τό γλυ
κό άνοιξιάτικο βραδυνό τριγύρω - 
γύρω καθισμένοι στά πεζούλια οί 
γερόντοι, στοΰ νεκρού τό ζενύχτι- 
σμα, στά π ο γ κ α ν ί κ ι α  καί 
στά έ π ι σ τ ρ ό φ ι α  τού γάμου 
οί συμπέθεροι, μεσελέδες λένε. Λέ
νε μεσελέδες κάθε πού θ* άδειά- 
σουν άπό τής δουλειάς τόν πικρό 
μόχθο.
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Πού σναφέροντσι;
θέματα των μεσελέδων είναι πρό

σωπα καί πράγματα ή θρησκεία, ή 
παιδεία, τό εμπόριο, οί πόλεμοι, τό 
έθνος, ή δουλεία και ή απελευθέ
ρωση, τά ήθη καί τα έθιμα κι οί 
δοξασίες του λαοϋ.

θρησκευτικός βίος
Είναι αναμφισβήτητο ιστορικό 

γεγονός πια σήμερα δτι ή ’Ορθοδο
ξία έσωσε τον Ελληνισμό κατά τό 
διάστημα τής Τουρκοκρατίας.

Οί ραγιάδες συσπειρώθηκαν γύ
ρω άπό τούς θρησκευτικούς άρχη- 
γούς τους. Ό  Τούρκος κατακτητής 
ύπέθαλψε γιά τούς δικούς του λό
γους τό σχίσμα Καθολικών καί ’Ορ
θοδόξων καί παρεχώρησε εκκλη
σιαστικά προνόμια μαζί μ’ αυτά 
καί στοιχειώδη εκκλησιαστική παι
δεία.

Ταυτόχρονα με τό σύστημα των 
προνομίων καί παροχών δημιούρ
γησε στη Βαλκανική ομόθρησκο 
πληθυσμό. Μεγάλο μέρος τού πλη
θυσμού τής κεντρικής Άλβοαάας 
(Τόσκηδες καί Λιάμπηδες) τής Βο
ρείου Ηπείρου καί τής Τσαμουρ- 
γιας (Τσάμηδες) έξισλαμίστηκαν 
έθελοντικά, πλήν περιπτώσεων βι- 
βαίων έξισλαμισμών, καί άποτέλε- 
σαν έμπεδα άξιομάχων δυνάμεων, 
πού ό κατακτητης έχρησιμοποίησε 
γιά την καταστολή έπαναστατικών 
κινημάτων τών ροίγιάδων, Σουλιώ
τες, Χειμαρριώτες, Ελληνική Ε π α 
νάσταση.

Στη δράση τών Εκκλησιών καί

τό θρησκευτικό βίο τών ραγιάδων 
άναψέρεται μιά σειρά μεσελέδων - 
παραδόσεων. ,

Τά ποίνηγύρια τά τοπικά έχουν 
συνδεθή βαθειά μέ τη ζωή του Ε λ 
ληνικού λαού.

Δεν υπάρχει Ήπειρώτης, πού νά 
μή έχη ανεξάλειπτες τις παιδικές 
ακόμα άναμνήσεις άπό τό πανηγύ
ρι του χωρίου του.

Τά ποο/ηγύρια γινόταν προς τι
μήν του ‘Αγίου τής προτιμήσεως 
κάθε χωρίου, είτε σε έρημοκκλή- 
σια είτε σέ μοναστήρια, είτε σε κεν
τρικές εκκλησίες.

Συχνά τά μοναστήρια - μοναστή
ρια δπως τά λένε στην ’Ήπειρο, μέ 
τις ιδιόκτητες εκτάσεις, (βακού
φια), άφιερώματα τών πιστών, καί 
τον κτηνοτροφικό τους πλούτο, μέ 
τήν καλή διαχείριση τών επιτρό
πων, έγιναν κέντρα μορφωτικά (Μο
νή Θεολόγου, Μονή Δρυάνου, Μο
νή Φιλανθρωπινών, Μονή Καμύτζια- 
νης). ^Ηταν οί κ α λ ύ τ ε ρ ο ι  
π ρ ό ξ ε ν ο ι  γιά τον αλύτρωτο 
ελληνισμό καί πολλά οφείλουμε σ’ 
αυτά.

Τή μακρυνή εκείνη εποχή, πού τά 
μέσα τής συγκοινωνίας καί ή χρή
ση τους ήταν είδος πολυτελείας, τά 
πανηγύρια έδιναν τήν ευκαιρία συγ
κεντρώσεων τών κατοίκων κάθε 
χρόνο, μέ δλες τις πολιτιστικές συ
νέπειες άπό τό γεγονός αυτό.

Τά τοπικά πανηγύρια, έκτος άπό 
τή βαθειά θρησκευτική τους σημα
σία, είχαν κι άλλους σκοπούς. ^Η
ταν ευκαιρία συναντήσεως διαφό
ρων προσώπων, άπό διάφορα μά
κρυνα μέρη, γιά σκοπούς καί όμι-
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λίες έθνικής σημασίας έξω άπό τήν 
ύποψία της έξουσίας.

Στα πανηγύρια άνταμώνονταν οί 
έμποροι καί κλεινοί διάφορες έμ- 
πορευματικές δουλειές.. Σ* αύτά, μέ 
δλη την άνεση, — γιατί πολλά 6α- 
στοΟσοα/ δυο καί τρεις ήμέρες, — 
γίνονταν συνοικέσια, άφοΰ 6λέπαν 
τις νέες κοπέλλες.

Ή έξουσία έπαιρνε δλα τά μέτρα 
προφυλάξεως καί τάξεως, ώστε τά 
πανηγύρια νά γίνονται μέ ήσυχία 
καί άνενόχλητα. Βοηθούσε καί προ- 
έτρεπε ή έξουσία νά κινούνται τά 
εμπορεύματα στους τόπους των πα- 
νηγυριών.
Σώζονται γράμματα του Άλή Πα- 

σια μέ άνάλογο περιεχόμενο.
Τό πανηγύρι τής χρονιάς έδινε 

τήν εύκαιρία στο χωριό νά έπιδεί- 
ξη τά είδη της οικιακής βιοτεχνίας, 
τά είδη τής παραγωγής του σέ γε
ωργικά καί κτηνοτροφικά προϊόν
τα.

Χιλιάδες κόσμος μαζεύονταν άπό 
άλλες περιοχές καί ή θαυμαστή 
συγκέντρωση ζουσε στά παιδικά ό
νειρα.

Αυτές οί γραφικές έκκλησίες, ζω
σμένες μέ τό ξανθό κερί τήν ή μέρα 
τής γιορτής του 'Αγίου ή τής 'Α
γίας, έμοιαζαν μέ κουμάσια μελισ- 
σιών άπό τό πολύβουο πλήθος των 
προσκυνητών. Μερικά πανηγύρια 
κρατούσαν έως μιά έβδομάδα, τής 
Κόνιτσας κρατούσε είκοσι πέντε μέ
ρες, καί έγιναν όνομαστά.

'Όλο τό χρόνο οι νέες κοπέλλες 
όνειρεύονταν τό πανηγύρι καί έτοί- 
μαζαν δ,τι πιο φίνο καί ώραΐο έβγαι
νε άπό τούς άργαλειούς τους γιά νά 
φορεθή τήν ήμέρα αυτή.

Οί ξενητεμένοι χρόνια μελετοΰ- 
oocv τήν ήμέρα του ποτνηγυριου γιά 
νά βρεθούν στήν πατρίδα τους. 'Έ 
τσι μέ τήν εύκαιρία είχαμε καί τούς 
πολυπόθητους «νόστους» καί γρό- 
σια τής ξενητειας, πού θά τιμούσαν 
τό δίσκο τής έκκλησίας καί έλπί- 
δες συνοικία ίων γιά νέες καί γιά 
νέους.

Οί τυραγνισμένοι ραγιάδες ευρι- 
σκαν εύκαιρία, ύστερα άπό τούς μό
χθους δλου του χρόνου, πού πέρα
σαν, νά ντυθούν μέ τά καλά τους 
καί νά γιορτάσουν.

Πότε διασκεδάζουν οί χωρικοί; 
Μόνο στούς γάμους καί στά παντΓ 
γύρια. Κι έπειδή ό γάμος στήν 'Ή
πειρο λέγεται χαρά, ή φράση «χα
ρές καί πανηγύρια» δίνει άκριβώς 
τό δίπτυχο τής διασκεδάσεως τού 
χωρικού.

Τά πανηγύρια τής μακρυνής πα
τρίδας τους οί ξενητεμένοι Ήπει- 
ρώται, ξαναζώντας τις παιδικές ά- 
ναμνήσεις, τά μετέφεραν καί στήν 
ξενητειά γιορτάζοντας τούς τοπι
κούς άγιους.

Στις 21 Μαΐου 1873, εορτή τού 'Α
γίου Κωνσταντίνου ό Χρηστάκη έ- 
φέντη - Ζωγράφος, καλεΐ τούς Ή- 
πειρώτας, μέλη τού Ηπειρωτικού 
Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου Κων) 
πόλεως, τούς έπιβιβάζει σέ πλοίο 
καί τούς στρώνει τραπέζι στά θε- 
ραπειά, δπου διασκέδασαν δλη τήν 
ήμέρα. «Μετά δέ ταΰτα, γράφουν 
οί έφημερίδες τής Πόλης, έπιβάντες 
τού άτμοπλοίου άπέβησαν εις τήν 
κατά τήν άνατολικήν όχθην εύρεϊ- 
αν καί χαρίεσσαν πεδιάδα τού Νυμ
φαίου (Χουνκιάρ - Ίσκελεσί), έν
θα ήσοιν παρεσκευασμέναι άφελεΐς
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άγροτικαί τράπεζαι Ήπειρωτικώ 
τώ τρόπω, εις ας παρεκάθησ<χν πλεΐ 
στοι τε άλλοι και οί κ. Ευστ. Σιμός 
Πρεσβευτής της Ελλάδος καί Χρ. 
Ζωγράφος, δι* εξόδων του οποίου 
έγένετο το συμπόσιον.

‘Η δράαη των 'EsEdnoiuv
Στ’ ’Αργυρόκαστρο, επειδή δεν 

έσήμαινε καμπάνα, οί πιστοί είδο- 
ποιόταν κάθε γιορτή άπό τον καντη
λανάφτη της εκκλησίας.

Μιά ώρα νύχτα περνούσε ό κρά
χτης έξω άπό τις πόρτες των χρι
στιανικών σπιτιών καί χτυπούσε : 

—Καιρός της εκκλησίας!
***

*Από τούς τέσσερις δίσκους ό 
πρώτος ήταν για τό λάδι της εκ
κλησίας, ό δεύτερος γιά τά σχο
λεία, ό τρίτος γιά τον παπα καί ό 
τέταρτος γιά τον καντηλανάφτη.

Καί άλλα εισοδήματα ήταν γιά 
τά σχολεία. Στις κηδείες άνάβαν 
πολυελαίους άνάλογα μέ τήν οικο
νομική κατάσταση τής οικογένειας 
του πεθαμένου. Ό  πρώτος πολυέ
λαιος είχε είκοσι πέντε γρόσια, ό 
δεύτερος δέκα πέντε, ό τρίτος δέκα 
γρόσια. Κάθε κερί στις κηδείες χρε
ώνονταν μιά δεκάρα.

Τις έορτές έβγαινε δίσκος μέ 
σταυρό. Οί επίτροποι έράντιζαν μέ 
γκιούλτσι (τριονταφυλλόνερο) τούς 
έορτάζοντας καί τούς παρουσίαζαν 
τό στοιυρό νά άσπασθούν. Τό ίδιο 
γινόταν, αν μέσα στο εκκλησίασμα 
ήταν καί ξενητεμένος. Αύτοί πάλι 
ρίχναν μιά λίρα, μισή λίρα, ό κάθε 
ένας κοιτά τήν. δύναμή του. "Ολων

τά μάτια έστρεφοιν μέ περιέργεια 
καί θαυμασμό προς αυτούς καί αυ
τό τούς έφερνε στο φιλότιμο.

’Έτσι μαζεύονταν τά είσοδήμοττα 
τής εκκλησίας, πού πάλι έμοιράζον- 
ταν στούς φτωχούς. ~Αν κανείς δέν 
είχε νά ρίξη πήγαινε στο π α γ 
κ ά ρ ι ,  στήν άρχή τής λειτουργίας 
τό έλεγε στούς επιτρόπους καί ε
κείνοι τον παΐρνοιν στο ιερό, τού δί- 
ναν καί έτσι έρριχνε στο δίσκο κι 
αυτός.

~Αν κανένας δέν είχε νά ποαπτρέ- 
ψη τήν κοπέλλα του οί επίτροποι 
ερχόταν σε βοήθεια.

—Ό  Ταξιάρχης σοΰ δανείζει δέ
κα λίρες, νά παντρέψης τήν κοπέλ
λα σου!

—Ό  *Άη - Θανάσης κάνει δώρο 
στο γάμο τής κοπέλλας σου πέντε 
λίρες.

Τά εκκλησιαστικά βιβλία ερχό
ταν άπό τή Ρωσία καί άπό τή Βε
νετία.

,νΑν κανένας χριστιανός άναγκα- 
ζόταν, γιά λόγους οικονομικούς, νά 
άρραβωνιάση τήν κόρη του μέ γύ- 
φτο, τότε πέφταν οί έπίτροποι άπά- 
νω καί μοααιώναν το γάμο. (Ρατσι
σμός !)

Οί χριστιανοί τά είχοα/ περισσό
τερο μέ τούς γύφτους παρά μέ τούς 
έβραίους.

Π ιστεΰαν δτι ό πλούτος τών γύ- 
φτων δέν κρατάει περισσότερο άπό 
είκοσι χρόνια. Στά είκοσι χρόνια 
πρέπει νά σκορπίση πάλι, διότι τούς 
έβάρυνε ό μ π ε ν τ ο υ β α ς  (κα- 
τάρα τού Χριστού), έπειδή οί πρό
γονοί τους είχαν φτιάξει τις περό
νες καί τον καρφώσαν.
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Πολλές φορές στίς Εκκλησίες 
προσέρχονται καί έξισλαμισμένοι.

Τό «*Αγιασμα» της Κολορτσής, 
μικροΟ προαστίου έξω άπό τό Α ρ
γυρόκαστρο. Προσέρχονται και άπό 
τά χωριά τής Λιαμπουργιάς. Καθα
ρίζονται και πίνουν νερό τρεις μέ- 

.ρες. Τό νερό βγαίνει μόλις πέσουν 
τρεις περιστροφιές.

Οί θεραπευτικές ιδιότητες των ά- 
γιασμάτων είναι πασίγνωστες άνά- 
μέσα σέ χριστιανούς καί μουσουλ
μάνους καί τιμούν αυτά μέ ιδιαίτε
ρο σεβασμό. Ό  άπλός λαός είδε τό 
άποτέλεσμα των ιαματικών ύδάτων. 
Τά άνεκήρυξε θαυματουργά καί ά
για. Μέ εισφορές καί άναθήματα 
έκοίνε μικρές έκκλησίτσες κοντά 
τους, συνήθως πρός τιμήν τής Ζωο- 
δόχου Πηγής έστόλισε έκαθάρισε κι 
όμόρφηνε τον τόπο γύρω - γύρω. 
’Αργότερα έρχεται ή θεωρία καί έ- 
ξετάζει τά συστατικά των ύδάτων. 
ΟΙ κολυμβήθρες του Σιλωάμ στέ
κονται στο αιώνιο βάθρο τους.

Αλλά καί των ’Οθωμανών ή προ
σέλευση έχει την έξήγησή·της. Δέν 
μπορούν ν* άγνοούν τις θεραπευτι
κές ίδιότητές τους, διότι καί αύτοί 
δταν χρεία τό καλέση επωφελούν
ται.

‘Ύστερα άπό λόγους άταβισμου 
προσέρχονται καί κάνουν τό σημείο 
τού σταυρού, δταν διαβαίνουν άπό 
έκκλησιές. Είναι γνωστή ή άπάντη- 
ση Τούρκου, πού τόν έρώτησαν.

—Τούρκος είσαι όρέ Μουσταφά;
—Τούρκος μά τήν Παναγιά.
'Έπειτα είναι ή άφιλοκέρδεια των 

άγιασμάτων - ιδρυμάτων. Κανείς 
δέν είχε σκεφθή νά έκμεταλλευθή

αυτά τά νερά, πού άναβλύζουν άπό 
τή γή. 'Όλοι τά σέβονταν. Πρόλα- 
βαν καί άγίασαν προτού πέσουν στά 
χέρια των νεωτέρων Άσκληπιαδών, 
πού πουλώντας τα ποτήρι - ποτήρι 
έχουν κάμει τά ’Ασκληπιεία τους 
χρυσά.

Έξιοιίοριομός
Μιά ταπεινή Σαρακοστή, στή Λι- 

αμπουργιά, στή σμεΐξι τού Δρίνου 
καί ’Αώου, δπου τα βαριοστέναχτα 
στενά πέρα καί γύρω άπό τό Τεπε- 
λένι, πού οί άνθρωποι κείνα τά χρό
νια ζοΰσοιν μέ τά κοπάδια τους καί 
τό τυρόγαλά τους, κι δπου ή άχα- 
μνή γή δέν τούς έδινε παρά λίγα 
κριθάρια καί λίγα λεφτόκαρα. Μιά 
Σαρακοστή πού ή πείνα τής νηστεί
ας ήταν άβάσταχτη, γιατί ή σοδειά 
τής περασμένης χρονιάς είχε σωθή 
καί τής καινούργιας δέν είχε έρθει 
άκόμα, κι δπου λίγοι είχαν ένα σα
χάνι φασούλια κι’ ένα φαράσι κου
κιά σηκώθηκαν καί πήγαν στό Δε
σπότη.

— Αφέντη Δέσποτα! Τό καί τό 
τραβάμε, πού κανείς νά μή τό τρα- 
βήξη άλλος ! Στ’ δνομα τού Χριστού, 
πού πιστεύομε, δώσε μας τήν άδεια 
ν* άρτηθούμε, γιατί θά πεθάνουμε 
’μεΐς καί τά παιδιά μας.

Ό  στενοκέφαλος Δεσπότης άγρί* 
εψε καί τούς εΐπε τί θά πάθουν στήν 
άλλη ζωή δσοι δέν τηρούν τούς κα
νόνες κι δσοι άρταίνονται τή Σαρα
κοστή.

Μά άγρίεψαν καί κείνοι μέ τή σει
ρά τους κι αδιαφορώντας γιά τήν 
άλλη ζωή, άφηκαν τό Χριστό, πού 
δέν τούς άφηνε νά φάνε καί πήγαν
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μέ τό Μωχαμέτη, πού τούς έδινε drrf 
δλ Ο.

~Ετσι ή Λιαμπουργιά τούρκεψε.
’Αλλου πάλι, δπως βγαίνει από 

τά λαογνωοτικά στοιχεία — τό έχει 
άποθησαυρίσει κι ό Ρενέ Πινόν — 
όρθόδοξοι πρόκριτοι έφαγαν κι ε- 
πιαν ένα Σαββατόβραδο κι άπό τό 
όλονύκτιο γλέντι άργησαν νά ξυ
πνήσουν την Κυριακή. Σαν θυμήθη
καν καί τό θρησκευτικό καθήκον 
τους καί πήγαν στην πλατεία του 
χωριού για να λειτουργηθούν, ή 
έκκλησιά είχε απολύσει.

Ό  παπάς σιγυρίζοντας τά ράσα 
του δρασκελοΰσε την πόρτα κι έ
βγαινε στο μεσοχώρι για τον κυ
ριακάτικο καφέ.

Μιά και δυο οί καλοί σου μέ τα 
μάτια πρισμένα.

—Παπά! τού είπαν, θά ξαναλει- 
τουργήσης γιά μας!

—Έγώ μιά φορά λέω τό Βαγγέ- 
λιο τούς άποκρίθηκε — δυο φορές 
δέ ματαγίνεται. Ούτε γιά τον Πα
τριάρχη τον ίδιον.

—θ ά  τό ξαναπής για μας. Έπέ- 
μειναν έκεΐνοι.

—Ούτε στην άλλη ζωή, έκαμε ό 
παπας.

—θ ά  τό ξαναπής, έπέμειναν εκεί
νοι μέ πείσμα βροντώντας τά πό
δια τους. "Η τό λές ή τουρκεύουμε!

— Τουρκέψτε, είπε ό παπάς άκλό- 
νητος. Καί τούρκεψον.

Σ’ αυτόν τό διχασμένο από τον 
Τούρκο κατακτητή λαό σέ λιπόψυ
χους έξωμότες καί σέ κείνους πού 
μεΐναν Ακλόνητοι στην πατρογονι
κή πίστη άναφέρονται πολλοί μεσε- 
λέδες.

Εύρεση Εικόνων
Ταυτόσημες στον έλληνικό χώρο 

άπό τη Βαλκανική ώς τήν Ποτναγία 
Σουμελά τού Πόντου οί παραδόσεις 
γύρω άπό τήν ανεύρεση εικόνων. Νά 
μιά παράδοση εύρέσεως τής εικό
νας τού Άγιου Νικολάου στήν Πό- 
βλα τής Θεσπρωτίας, πού μας δια
σώζει στο θαυμάσιο βιβλίο του «Άλ- 
λοτινά κι αξέχαστα» ό Γιώργος 
Κούνδουρος. Πολλά άπό τά άφηγή- 
ματά του θα χαρειτε απόψε.

—"Ενα ταχυό, λέει ή παράδοση, 
πού δέν είχε ψέξει άκόμα ό θεός 
τη μέρα, μιά μπάμπω εκατό χρονώ- 
νε, ή Νάσιο Γκίκοβα ή παλιά, κα
τηφόριζε, φωνάζοντας καί γουργιά- 
ζοντας, καί στάθηκε στού Νικόπλου. 
Άπό τις φωνάρες της μαζεύτηκε δ- 
λο το χωριό.

—Τί έπαθες καί γουργιάζεις; Μή
να σ’ έπιακε ή γ«ώρα σου καί ζουρ
λάθηκες; τή ρώτησε ό μουχτάρης.

— Ούτε ή γιώρα μου μ’ έπιακε, 
ούτε γκρεμίστηκα νάρθω στο «Με
σοχώρι» νά σας πώ όλουνώνε τό εί- 
νορο, πού είδα απόψε, κι ή άφεντιά 
σου μ’ έκαμες καί ζουρλή.

—Δέν άντρέπεσαι ψίχα μωρ* δό
λιο Νάσιοβα, πδσκωσες δλο τό χω
ριό στο ποδάρι; Πού άπόμεινες ξε- 
σκέπαστη, κι έρθες νά πεις παλιο- 
νείρατα; "Ετσι τής είπε ή Γιάννη 
Μούραινα καί τής έκανε μιά άπρε
πη χειρονομία.

— Νά τις έχεις στά μάτια σου, 
καί στο προσκεφάλι πού κοιμάσαι 
μωρ’ σκασμένη, τής Απάντησε ή Νά
σιοβα, καί σάν £Ϊδε δτι ή Γιάννοβα
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δέν τδμασε τό στδμα της της μα- 
τάειπε:

—Τσώπα μωρ’ μαύρο Γιάννοβα 
τσώπα! Τσώπα σου λέω, πού νά 
σού δεθεί ή γλώσσα. ’Ίτσιου μή 
κρένεις θά πεισμώσει ό ‘Άη-Νικό- 
λ α ς ! ‘Όταν άκουσε ό παπά-Σωτή- 
ρης τό όνομα του ‘Αγίου «άνέκρα- 
ξε»:

— Για τσωπάστε, ώ ! χωριανοί! ν’ 
άκούσουμε τη Νάσιοβα τί έχει νά 
μας πει γιά τον ‘Άγιο-Νικόλα, «δο
ξασμένο τ’ όνομά του» κι έκανε 
τρεις φορές τό σημείο του Σταυρού. 
Καί ρώτησε με καλό τρόπο τη γε- 
ρόντισσα:

— Γιά μολόγα μας, βλογημένη 
μου, τί εΐνορο είδες, καί γιατί πιά
νεις στο στόμα σου τό όνομα του 
‘Άη-Νικόλα;

Καί άποκρίθηκε ή γερόντισσα τρε- 
μάμενη:

— Τί φταίω γώ ή μαύρη, μωρέ 
παπά μου γραμμένε; ’Εγώ καϊτε- 
ρούσα καί καϊτερώ, νάρθει νά μέ 
πάρει έκεΐ πού κοιμάμαι, κι ή ‘Α
γιοσύνη του έρθε νά μου κρίνει, πού 
νά πάω άκριτη! ’Έχω γώ παπά 
μου, μούτρα νά κουβεντιάσω μέ τον 
‘Ά γιο; έγώ πού είμαι ένα «παρα- 
σήμειωμα» καί τίποτας άλλο;

—Ά στα αυτά πού λές! Τό τί θά 
κάμει ό ‘Άγιος, είναι δουλειά δική 
του! «’Ανεξιχνίαστοι αί βουλαί τού 
Κυρίου». ’Εσύ πέσ’ μας τί εινορο εί
δες, τη διέκοψε ό παπά-Σωτήρης. 
Τρεμάμενη ή γερόντισσα διηγήθηκε 
τό όνειρο:

— Νά μωρέ παπά μου, πού ν* ά- 
γιάσει ή ψυχή σου, έκεΐ πού κοιμό
μουνα ή μαύρη, παρουσιγιάστηκε

ένας γέροντας όμορφος καί γραμ
μένος, ντυμένος μέ σκουτιά πού έ
λαμπαν καί είχε μιά κορώνα στό 
κεφάλι του πού άστραφτε όπως τά- 
στρια. ’Εγώ άπόμεινα μέ τό στόμα 
άνοιχτό καί δέν μπόραγα νά ταρα
χτώ. Ή Αγιοσύνη του μοΰ είπε·.

— Μή σκιάζεσαι μαλέκω, είμαι ό 
‘Άη-Νικόλας! Νά σκωθεΐς καί νά 
πεις στούς χωριανούς νά μοΰ φτιά- 
κουνε τό σπίτι μου έκεΐ γιά πού εί
ναι τά πολλά πουρνάρια. Σήμερα 
νά πάρουνε τσαπόνες καί νά σκά
ψουνε γύρω άπό τό καμμένο πουρ
νάρι. Έκεΐ είμαι, καί κεΐ θά μέ 
βρούνε!

— Αυτά μοΰ είπε ή Άγιωσύνη- 
του, καί φράπ έκαμε πέρα, τσεκεϊ 
πού είναι τά πουρνάρια. Κι άν σάς 
λέω ψέματα, νά μέ κόψει ό Άγιώρ- 
γης, καί νά μέ βρήτε μέ τό στόμα 
γιομάτο μύγες! Νά μέ φέρετε στό 
ξυλοκρέβατο τσίματα. Αύτά είπε 
ή γερόντισσα κι έπεσε καταγής 
κλαίγοντας. Καί πάλε ή Γ ιάννη Μού 
ραινα πετάχτηκε μέ έχτρα καί είπε 
στη Νάσιοβα:

— Νά! πού νά σέ βάριε ή άστρα- 
πή, πού θάρχουνταν ό ‘Άη-Νικόλας 
νά δει τά μούτρα σου πώχουνε δυο 
δάχτυλα κρότσια (καί έκανε μιά 
κίνηση κατά τή Νάσιοβα γιά νά τη 
βαρέσει) κι ή Νάσιοβα στάθηκε όρ- 
θή καί τής είπε:

— Γιά έλα τσεδώ, πού νά βουβα- 
θεΐς!» Κι έγινε τό θαύμα: Δέν πρό
λαβε ή Γιάννοβα νά τι') βαρέσει και 
τής δέθηκε ή γλώσσα καί βουβά- 
θηκε. ‘Όλο τό χωριό θαύμασε κι ά- 
πόμεινε μέ τό στόμα άνοιχτό, ό δέ 
παπά-Σωτήρης βροντοφώνησε:
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—”Ω, χωριό! *Άΐστε νά πάμε ατά 
πουρνάρια νά σκάψουμε γύρω άπό 
τό ξερό πουρνάρι κι έτσι κι έγι- 
νε. Ξελακκώσανε και βρήκαν την 
εικόνα του 'Αγίου Νικολάου.

Έπίοκοποι καί παπάδες
Στά τέλη τού περασμένου αιώνα 

ήταν Επίσκοπος Δρυϊνουπόλεως ό 
Γρηγόριος. Δέν ήταν πολύ εγγράμ
ματος, μά πράος και δίκαιος. Ε λ α 
στικός στούς φόρους. Οί φόροι τής 
Μητροπόλεως ρίχνονταν κατά στε
φάνια. Ό  Γρηγόριος έπαιρνε 2 λί
ρες στά στέφανα του εμπόρου. Τί
ποτε, δταν ό γαμπρός ήταν φτωχός. 
Τελετουργοϋσε μόνο στην εκκλη
σία. ‘Όταν τον ζητούσαν στά σπί
τια, άπαντουσε δτι δέν κάνει θέα
τρο καί δτι μόνο στην εκκλησία τε- 
λετουργεΐ.

Κάποτε ό Γρηγόριος είχε πάει 
στη Δρόβιανη γιά επιθεώρηση των 
Σχολείων. "Έτυχε νά πεθάνει ένας 
Δροβιανίτης. Ό  υιός του νεκρού 
προσέφυγε στον Γρηγόριο, πού πα
ρεπιδημούσε έκεΐ καί έζήτησε νά 
τελέσει τη νεκρώσιμη ακολουθία 
του πατέρα του. Κατατοπισμένος 
γιά την οικονομική κατάσταση τής 
οικογένειας του νεκρού ό Γρηγό
ριος σε σχετική ερώτηση του ζήτη
σε πέντε λίρες γιά άμοιβή. Δυσα
νασχέτησε ό νέος.

—*Άν θέλης κουδούνια, του απαν
τάει ό Δεσπότης, θά τά π?υτ|ρώσεις, 
ειδεμή πάρε πέντε παπάδες άπό έ
να μετζήτι στον καθέναν είναι πέν
τε μετζήτια. Καί ή δέησή τους είναι

καί ισχυρότερη άπό τή δική μου, 
διότι αυτοί είναι παντρεμένοι καί 
έχουν καί παιδιά!

Αυτή ή παρρησία τον έφερε σέ 
αντίθεση μέ πολλούς καί τελικά 
καί μέ τό Πατριαρχείο, πού προκά- 
λεσε τήν καθαίρεσή του. Ό  Γρηγό- 
ριος δμως ήταν ίσχυρογνώμων καί 
δέν εννοούσε νά τό κουνήσει άπό 
τή Μητρόπολη. Έπί πλέον είχε στε
νό φίλο τον μουτεσαρίφη. Οί άν
θρωποι του Πατριαρχείου έρχονταν 
καί πήγαιναν μέ γράμματα καί ή 
κατάσταση όξύνονταν.

— ‘Άγιε, του είπε ό μουτεσαρίφης, 
δέν μπορώ άλλο γιατί κινδυνεύω ε
γώ !

Τον κατέβασαν διά τής βίας επά
νω στή βελέντζα άπό τή Μητρόπο
λη.

Τό άγιααρα τής φτωχής
Τιμή κι εύγνωμοσύνη στούς α

πλούς παπάδες τής Τουρκοκρατού
μενης Ηπείρου κι δλου του Έλλη- 
σμου. Καί στούς ειρηνικούς καιρούς 
κι δτοα/ άδραξαν τ’ άρματα γιά τή 
λευτεριά τού Τόπου.

— Που πας, Λώλη; είπε ό παπα- 
χρήστος τήν ή μέρα των θεοφανεί- 
ων στον Γιώργη Κούνδουρο, πού μι
κρός κράταγε τό μπραγκάτσι μέ 
τον αγιασμό στήν Πόβλα.

Λησμόνησες τή Χάϊόω του Στολή;
9Από πάνω άπό τά Μπουρτζάτι- 

κα κοντά μέ τό «Μελίσσι» ήτανε έ
να μοναχικό καί άπομονωμένο σπι
τάκι, πού κατοικούσε έκεΐ μονάχη 
καί έρημη ή Χάϊδω. Δέν είχε κανέ
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να δικό της ή Χάϊδω, καί ήτανε ά- 
λαφριά άπό τά μυαλά, καί κεΐ στόν 
κήπο της παιδεύονταν μέ κάνα δυο 
αίγες καί περισσότερο μέ τ'ις κότες 
της καί τά πετεινάρια της, καί κα
μιά προκοπή δεν έκανε. 'Ά ς ήτανε 
καλά έκεΐνες οί άγιες γυναίκες τού 
χωρίου μας, πού πότε ή μιά καί πό
τε ή άλλη την κοίταζαν καί της έ
διναν αύτά πού δέν είχε γιά να ζή- 
σει. Περάσαμε λοιπόν κι άπΟ τη 
Χάϊδω, μπήκε μέσα στο κονάκι της 
καί πατόκορφα τό ράντισε μέ τον 
αγιασμό, κι αύτήν τήν ίδια δυο - 
τρεις φορές γιατί του τό ζήτησε:

Ακόμα άλλη μιά φορά, αγια
σμένε μου, καί τοΰπιανε τά φελό
νια καί του τά φίλαγε.

Τό τελευταίο σπίτι ήτανε τής Χά- 
ϊδως, καί ό παπάς έβγαλε τό πε
τραχήλι του τό δίπλωσε κι έκατσε 
σ’ ένα πεζούλι έκεΐ στό μοα/τρί τής 
Χάϊδως. 'Έκατσε γιά νά τήν κου
βεντιάσει, καί τήν ρωτούσε γιά τό 
ένα καί γιά τό άλλο, ποΰχανε σχέ
ση μέ τή ζωή της καί τή συμβού
λευε καί τήν προστάτευε, καί μ’ δλ* 
αύτά τής έκανε κουράγιο.

— Νά παπά μου — του παραπο- 
νέθηκε ή Χάϊδω, «δέν έχω πού νά 
βάλω τις κότες μου καί τά πετει
νάρια μου, καί τή νύχτα μού τά 
τρώνε οί άλεπούδες καί τά κουνά
βια, καί τή μέρα τά γεράκια».

Αύτά του είπε του παπά κι άρ
χισε τά κλάματα. Τήν άλλη μέρα 
ό παπάς σκώθκε καί πήρε τό σκε- 
πάρι, τό πριόνι, πρόκες, καί δ,τι άλ
λο έργαλεΐο χρειάζονταν καί πήγε 
στό σπίτι τής Χάϊδως κι έφκιαξε έ
να καλό καί γερό κοτέτσι. 'Έκλεινε

κάθε βράδυ τά πετεινάρια της, 
καί κάθε πρωί τ’ άμόλαγε στους 
κήπους καί βόσκατγοα/. Κι έτσι άπό 
τις άλεπούδες τά γλύτωσε τό κο
τέτσι, άπό τά γεράκια δμως όχι. 
Καί ή Χάϊδω δλη σχεδόν τή μέρα 
χούγιαζε τά γεράκια, γιά νά μή 
τής αρπάξουν τά πετεινάρια της.

Κοινοτικά αύτοόιοίκηοη
‘Η Κοινοτική Αύτοδιοίκηση τής ό

ποιας οί ρίζες βυθίζονται στήν άρ- 
χαιότητα κατά τον Παπαρρηγόπου- 
λο καί πού ή άναπνοή τής άνεξαρ- 
τησίας της είναι δσο έπιτρέπει ό 
Τούρκος δυνάστης, πού τήν άνέχε- 
ται διότι τον εξυπηρετεί γιά τήν εί
σπραξη των φόρων είναι μετά τήν 
Εκκλησία ή παρήγορη έλπίδα τού 
υποδούλου Γένους.

Ή δικαιοδοσία της είναι διοικη
τική καί δικαστική.

Τό δωδεκαμελές Συμβούλιο των 
Γερόντων, ή Δ ω δ ε κ ά ρ α ,  έ- 
δίκαζε δπως στήν όμηρική έποχή. 
Καθόταν στό χαγιάτι τής Εκκλη
σίας ή πάνω στα μνήματα των προ
γόνων.

Ή διαδικασία ήταν απλή. Είχαν 
τέλεια άγνοια, φυσικά, νομικών κα
νόνων. Έδίκαζαν μέ σολομώντεια 
ψυχολογία. 'Έπαιρναν καί δικαστι
κή άμοιβή ένα ζευγάρι έρίφια ή άλ
λα πράγματα.

Κατά τις σωζόμενες παραδόσεις:
"Αν βρισκόταν σ ε ρ έ τ ι δ ε ς  

=  στρεψόδικοι ή οί ραγιάδες είχοτν 
διαφορές μέ τουρκαλβανούς, πού 
τούς μετρούσαν εύκολα τό μπόι 
τους, τότε προσέφευγαν καί στά έ-
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πίσημα δικαστήρια, στον Κατή, για 
πλη μμελήματα.

Ή ακροαματική διαδικασία και 
σ’ αυτά διεξήγετο σ’ δλην την "Η
πειρο, στην ελληνική.

Ουδέποτε ό λαός έμίλησε την 
τουρκική γλώσσα. Μόνο στα ιερο
διδασκαλεία (μενδρεσέδες) διδά
σκοντος και στα κυβερνητικά γρα
φεία μιλιόντος.

Ώς τά 1886 ή ελληνική ήταν 
γλώσσα καί των δικαστηρίων. Τό
τε έμπασαν την τουρκική καί με
γάλες δυσκολίες παρουσιάστηκοχν 
διότι ούτε ένάγοντες ούτε έναγόμε- 
νοι την καταλάβαιναν.

Τΐ μάς είπε ό αφέντης ό Πρό
εδρος

Σε κάποια δίκη, άφου είχε τελειώ- 
ι σει ή άκροαματική διαδικασία καί 
f6 Πρόεδρος έδιάβασε την άπόφαση 
τουρκιστί, ό ένάγων Χότζας γύρισε 
προς τον ελληνομαθή γραμματέα 
καί τον παρεκάλεσε:

— Τί μας είπε ό ’Αφέντης ό Πρό
εδρος; Πές τα ψύχα ρωμέϊκα νά τά 
•καταλάβουμε καί μεΐς.

Στά δικαστικά καθήκοντα τής Δω- 
εδεκάρας, του Δωδεκαμελους Κοι
νοτικού Συμβουλίου υπάγονταν ά- 
ίστικές καί ποινικές υποθέσεις. *'Α- 
ίαοιροι επιστημονικών γνώσεων πολ
ίτες φορές άπέφευγαν τούς σκοπέ
λους μέ ευφυέστατες άποφάσεις.

° Ενας κάτοικος του Τσαμαντα

τής Θεσπρωτίας, γράφει ό Ν. Νί- 
τσος στη γνωστή «Μονογραφία του 
περί της όμώνυμης κώμης παρου
σιάστηκε μιά Κυριακή μπροστά στή 
Δωδεκάρα καί υπέβαλε μήνυση 
προφορική κατ’ άγνώστων, πού του 
έκλεψαν νύχτα κερήθρες μέ μέλι 
από τον μελισσώνα του καί ζητού
σε ν’ ανακαλυφθεί ό δράστης τής 
κλοπής καί ν’ άποζημιωθει ό μηνυ
τής. Οί Γερόντοι βρέθηκαν σέ δύ
σκολη θέση. Ά π’ τή μιά ήταν δύ
σκολο νά βρουν τον κλέφτη, άφοΟ 
κανένα στοιχείο δέν είχαν καί κα
νένας μάρτυρας δέν ύπήρχε κι άπ’ 
τήν άλλη διεσαλεύετο ή υπόληψη 
καί εμπιστοσύνη των χωριανών, εάν 
δέν έξέδιδαν κάποια άπόφαση, πού 
νά ίκοίνοποιεΐ κατά κάποιον τρόπον 
τον παθόντα.

Τήν κατάσταση έσωσε ή έτοιμό- 
τητα του γεροντοτέρου τής Δωδε- 
κάρας, ό όποιος μέ πατρικό τόνο 
καί συμπάθεια άνακοίνωσε αυθω
ρεί τήν άπόφαση.

«Παιδάκι μου, είπε πρός τον πα
θόντα. Τό μέλι είναι γλυκό καί φα
γώθηκε τώρα. Αυτό τό τρώνε κι* 
εκείνοι πού δέν έχουν δόντια καί 
συγχωρούν. Τό κερί δπου κι άν που
ληθεί στις έκκλησιές θά τ’ άνάψουν 
καί θά καεί. Ό  θεός ξέρει που εί
ναι δικό σου καί σένα θά βοηθάει 
καί θά σου αύγατάει καί τά μελίσ
σια. "Αντε παιδάκι μου, πάνε σπίτι 
σου. Καμμιά ζημιά δέν σου γένη- 
κε»!

(Ή Συνέχεια στο έπόμενο)
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Εσωτερική Ζωή καί Κίνηση

Οι χρηματικές  εισφορές προς την  
•"Ηπειρωτική 'Εταιρεία,, εκπίπτουν  
στις  Δηλώσεις  Φόρου Εισόδημα'  
τος.

ΣΪΝΟίΤΙΪΜ ΟΣ ΠΙΦΟΡΟΝ 
ΣΥΝΠΣΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ λΓΛΠΗΣ
Μέ βαθειά συγκίνηση συντάσσομε αύ- 

τούς τούς πίνακες εισφορών. Είναι τδ δ- 
ξυγόνο της Εταιρείας. Είναι τά φτερά 
της. Κοινωφελές Πνευματικό "Ιδρυμα ή 
Εταιρεία. Δημόσια ή διαχείρισή της σέ 
ύάλινη σφαίρα «περιστρεφομένη καί παν- 
ταχόθεν δρατή». Δέν πληρώνει ούτε μο
νόλεπτο ή Εταιρεία σέ μισθούς καί ά- 
μοιβές κι έχει έλαχιστοποιήσει τά διοι
κητικά της έξοδα, άφου τδ Δ. Συμβούλιο 
μέ έφημερία σέ έθελοντική βάση διεξά
γει τή διοικητική ύπηρεσία.

Δέν έχει «Χρεώστες» ή Εταιρεία. Δέν 
έχει «Πιστωτές». Κανενδς τήν πόρτα δέν 
έβρόντησε. Δέν κρατεί λογαριασμούς «’Ο
φειλετών». "Ο,τι προσφέρεται είναι αυτο
προαίρετο καί καλοδεχούμενο. Τδ ραβδί 
τοΟ διακονιάρη, όταν υπηρετεί κοινιοφε- 
λεΐς σκοπούς γίνεται στά χέρια τού Διοι
κητικού Συμβουλίου ήγεμονικδ Σκήπτρο.

Κρίκοι τής άλυσσίδας τής αγάπης αύ- 
τδν τδν μήνα είναι οί:

Ό  κ. Άναστ. Παπάς άξιιομ. έ. ά.
για τδ Δελτίο 1000

*0 κ. Δημ. Καραμπάς άςιωμ. Άστ.
Πόλεων, &μοίως 1000

‘Ο ίατρδς κ. Σπϋρ. Κουτούκης ένί- 
σχυση του έργου τής Εταιρείας 2000 

Ό  ίατρδς; κ. Γεώργ. Γύρας ομοίως 3000 
ΤΙ κυρία Ιναλλιρ. Ματσάγ.κα τδ γέ

νος Γύρα για τδ Δελτίο 1000
Ό  κ. Αάμπ. Φειδερόπουλος ομοίως 1000 
Ό  κ. Σωτήρ. Κούνοουρος δμοίιος 1000 
Ό  κ. Δημ. Καρακάσης δμοίιος 1000
Ό  Κα Μερόπη Άόαμαντίδου όμ:ίως 1000 
Ή  κυρία Μαρία Περαντάκου για έ-

νίσχυση του έργου τής Εταιρείας 5000 
Ό  κ. Στ. Νικολάου για τδ Δελτίο 1000 
Ό  κ. Γεώργ. ΕύΟυμιάοης δμοίιος 1000
ΤΙ κυρία "Ολγα ΙΙίκου ομοίως 1000
Ό  κ. Βασ. ’Αθανασίου άςιωμ. έ.ά. 1000

καί τούς γενικούς σκοπούς 500
Ό  κ. Μίμης Τσάκας οδοντίατρος, 

για τδ Δελτίο 1000
Ό  κ. Γεώργ. Σαχίνης άςιωμ. έ.ά. 1000
ΤΙ κυρία Ρούλα Άντίππα ομοίως ΚΧΧ)
ΤΙ κυρία "Αρτεμις Μανέκα δμοίως 1000
Ό  κτηνίατρος κ. Ναπ. Χαρισιάοης 

δμοίως 1500
Ό  Πρόεδρος τής Συντεχνίας ‘Αρτο- 

ποιών άπδ τούς τακτικούς ένισχυ- 
τές τής Εταιρείας 10.000

Ό  κ. Δήμος Παναγιώτης για τδ 
Δελτίο 1000

ΤΙ κυρία Κάτια Κολέφα, σύζυγος 
τού άλησμανήτου καλλιτέχνη Γ. 
Κολέφα, δμοίιος 1000

Ό  κ. Ιΐαναγ. Γκιούσμας γιά τδ 
Δελτίο ΚΧΧ)

*0 κ. Δημ. νΕςαρχος δμοίως ΚΧΧ)
Ό  κ. Θιομας Κατσάρης ομοίως ΚΧΧ)
Ό  κ. Γεώργ. Βρέλλης, Δάσκαλος 

καί Λογοτέχνης δμοίως ΚΧΧ)
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Ό  ιατρός κ. Γεώργ. Σιωμάλας 1000 
καί τούς γενικωτέρους σκοπούς 2000 

Ό  κ. Δημ. Μέρκος για το Δελτίο 1500 
*0 Δάσκαλος κ. Κων. Βλαστός όμοίως 1000 

καί για Ενίσχυση τού Εργου της 
Εταιρείας 1500

Ή  κυρία Μερόπη Τσακαλώτου για
τό Δελτίο

Ό  κ. Δημστθ. Παπαδοπούλας ομοίως 
Ό  τραπεζικός συνταξιούχος Εκ των

1000
600

παραστατών της 'Εταιρείας κ. Νι
κηφόρος Δρόσος 5000

Ό  κ. Γρηγ. Μπενέκος για τό Δελτίο 2000 
Ό  κ. Δημ. Χρηστίδης ομοίως 1000
Ό  κ. Βύρων Χριστίοης όμοίως 1000
Ό  ιατρός άπό τη Φιλαδέλφεια Η.

Π.Α. κ. Στέφανος Χρηστίδης μα
ζί μέ τα Εγκώμιά του καί Ενί

σχυση οικονομική 2840
Ή  κυρία Λεοντία Κάραμποτ για τό 

Δελτίο 1500
Ό  κ. Δημοσθένης Νικάς όμοίως 1000
Ό  κ. Κλεάνθης Βόκος όμοίως 1000
Ό  κ. Γιάννης Πεζάς όμοίως 1000
Έ  κυρία Άννίκα Λάμπρου Γκανα- 

€ία για Ενίσχυση των σκοπών 2000
Ό  κ. Κώστας Τσοφόπουλος όμοίως 2000
*0 άρχιμανόρίτης κ. Άνδρ. Τρεμ- 

πέλας με τις ευχές του άπό την 
Κόνιτσα για τό Δελτίο 1000

Ό  δικηγόρος κ. Γρηγ. Κόκκαρος 
για τό Δελτίο 2000

[*0 κ. Δημ. Κομπάρος για τό Δελτίο 1000 
[Ό  Ιατρός κ. Σ(οτ. Χρόνης όμοίως 2000 
|Ή  κυρία Ελπίς Δήμα όμοίως 1000
Ή  δίς Ισμήνη Δήμα γιά τούς γενι

κούς σκοπούς 2000
|'Ό συμβολαιογράφος κ. Ά χιλ . Τσορ- 
| τέκης όμοίως 2000
|<Ό X. Χρ. ’Αλεξίου γιά τό Δελτίο 1000
(<Ό κ. Σπύρ. Τσιγγέλης όμοίως - 1000 
(Ό κ. Περ. Φειδερόπουλος όμοίως 1000

Ή  κυρία Χρυσάνθη Ζιτσαία όμοίως 1000 
Ό  ιατρός καί λογοτέχνης κ. Σταύ

ρος Γιωβάννης γιά τούς γενικούς 
σκοπούς 2000

Ό  κ. Κοσμάς Χαρίσης γιά τό Δελτίο 1000 
Έ  κυρία Τζένη θρεψιάδη - Έ- 

ξάρχου όμοίως 1000
Ή  ’Αδελφότης Ζιτσαίων όμοίως 1000
Ό  κ. Χρίστος Έςαρχος όμοίως 1000
Ό  κ. Κων. νΕξαρχος ’Αντιπρόε

δρος τής Εταιρείας 1000
Ή  κυρία Ματίνα ’Αθανασίου όμοίο>ς 1000 
Ό  ιατρός κ. Δημ. Λιάσκας όμοίως 1000 
Ό  κ. Κων. Πάκο; όμοίως 1000
Ό  Δάσκαλος κ. Γεώρ. Φέττας όμοίως 2000 
Ό  ’Εφέτης κ. Γεώργ. Κορκάρης ό

μοίως 3000
Ή  κυρία Ελένη Κουρμαντζή όμοίως 3000 
Ό  κ .Τάσος Λαμπρίοης όμοίως 1500
Ό  κ. Δημ. Έξαρχόπουλος γιά τό 

Δελτίο 500
Ό  Κρής κ. Παναγ. Χατζηδάκης 

συνταξ. τραπεζικός γιά το Δελ
τίο καί γιά 1000
Ενίσχυση του έργου τής Εταιρείας 1000 

Ό  Κρής κ. Ίωάν. Χατζηδάκης, 
Καθηγητής τού Πανεπιστημίου 
φιληπειρώτες ώς Ήπειρώτες γιά 
τό Δελτίο 1000

Ό  ’Αρεοπαγίτης κ. Βλαδίμ. Βρέλ- 
λης γιά Ενίσχυση του έργου τής 
Εταιρείας 5000

Ό  κ. Γεώργ. Γάγαλης γεωπόνος 
όμοίως 3000

Ό  κ. Αεων. Πάντος γιά τό Δελτίο 1000 
Ή  κ. ΙΙαγωνή Δεληδημήτρη γιά

Ενίσχυση τού έργου τής Εταιρείας 3000 
Ό  κ. Κων. Τσομπί/κος γιά τό Δελτίο 1000 
Ό  κ. Kor/. Πρίτσος όμοίως 1000
Ό  φαρμακοποιό; κ. Πέτρος Οικονό

μου όμοίως 1000
Ή  κυρία Ήοώ Δόξα Ενίσχυση τού
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Ιργου της Εταιρείας 2000
Ό κ. Χαράλ. Λεοντ&δης όμοίως 2000
Ό Πρόεδρος ττ)ς Αδελφότητας Κο- 

σιοβίτσας Βορ. Ηπείρου κ. Χρ. 
Νιάκαρής γιά τό Δελτίο 1000
για τδ Ιργο της Εταιρείας μαζί 
•ιέ τίς εόχές του 2000

Ή  κυρία Δήμητρα Βαούτση για τό 
Δελτίο 1000

Ό  κ. Σπϋρος Παπάς ομοίως 1500
Ή 'Ένωση Δροπολιτών «ό Δρΐνος» 

ομοίως 2000
Ό  κ. Ίωάν. Κάτσενος ομοίως 1000 
Ή κυρία Βικτωρία Γότσου ομοίως 1000 
Ή  κυρία Παρή Μιλάνου ομοίως 1000 
Ή  'Ένωση Ήπειρωτών Βύρωνος ό

μοίως 1000
Ό κ. Ευάγγελος Άγγελίδη; ομοίως 1500 
Ή  κυρία Ήλεκτρα ΙΙαπαστεφάνου 

όμοίως 1000
Ό  Έφέτης κ. Ίωάν. Κουσουλός 

φιληπειρώτης ομοίως 2000
Ό  κ. Κωνστ. Κοιλίας για τό Δελτίο 1000 
Ό  καλλιτέχνης - κερκμίστας κ. Ά -  

Δουρδουφης ομοίως 1000
Ό κ. Μιχ. Κατοένης ομοίως 1000
Ό κ. Χαρ. Γεωργάκης τραπεζικός 

όμοίως 1000
Ό κ. Γεώργ. Καοράς Δάσκαλος ό-

μοίως 1000
Ό  κ. Βασίλειος Μπαλτζάκης ομοίως 2000 
Ό ιατρός και λογοτέχνης κ. ’Ανα

στάσιος ΙΙαπαγγέλης ομοίως 1000
Ό  κ. Γεο>ργ. Σουλιώτης όμοίως 1000
Ό  τ. Διευθυντής του Γεν. Λογιστη

ρίου τοϋ Κράτους κ. Σπ. Σπέγγος 2500 
Ό  κ. Φώτης Νικόπουλος ένίσχυση

το$ Ιργου τής Εταιρείας 1500
Ό  ιστορικός έρευνητής - ΙΙρεσβύ- 

τερος κ. Διον. Τάτσης γιά τό 
Δελτίο 1000

Ό  κ. Δημ. Τόπης Δήμαρχος Με
τσόβου δμοί(ι>ς 1000

Ό  κ. Λάμπρ. Τσοϋμπος δμοίως 1000 
Ό  φαρμακοποιός κ. Ίωάν. Γεωργά- 

γάτης γιά ένίσχυ^η του Ιργου της 
Εταιρείας 3000

Ή κυρία Έλευθ. Λιολιούση γιά τό 
Δελτίο 1000

Ό  κ. Θεόφιλος Λαμπρίδης όμοίως 1000 
Ό  κ. ’Άγγελος Δαλαγγέλης όμοίως 1000 
Ό  κ. Σόλων Δερδεμέζης καί ή κυ

ρία Μαίρη Σόλ. Δεροεμέζη τό γέ
νος Καλλίοη γιά τό Δελτίο 2000

Ό  κ. Χρίστος Δαρίτσης όμοίως 1000
Ό  συνάδελφος κ. Κώστας Τέκτων 

όμοιο) ς 2000
Ό  κ. θεόδ. Σακελλαρίδης όμοίως 1000
Ή  κυρία Φερενίκη Καλούδη ένί- 

σχυση τοϋ Ιργου τής Εταιρείας 3000
Ό  Καθηγητής Πανεπιστημίου Ε 

ταίρος κ. ’Αλέκος Τσουκανέλης 
συν τοίς άλλοις ναι γιά ένίσχυση 
του έργου τής Εταιρείας 2000

Ό  λυκειάρχης κ. Νικόλ. ΙΙαπα/:ω- 
τηρίου «ό τά ίδια κοινά νομίσας» 

Ευεργέτης τής γενετείρας του 
Βούρμπιανης καί τής Εταιρείας
γιά τό Ιργο αυτής 5000

Ή  κυρί ’Αγγελική Τσιγγέλη συμ
βολαιογράφο: παραστάτις τής
Εταιρείας 10.000

Ό  ιατρός κ. Γεώργ. Βίκας 20(Χ)
Ή κυρία Γουσια Μάχη γιά τό Δελτίο 1000 
Ό  Καθηγητής κ. Μιλτιάδης ΙΙαπα-

νικολάου όμοίο>ς 2000
Ό  κ. καί ή κ. Θεοδούλου Νικολάου 

όμοίως 2000
Ό  κ. Δημ. Μαργιόλης όμοίως 2000
Ό  κ. Δημ. Χατζής όμοίως 1000
‘Ο κ. Ήλ. Λυκώκας όμοίως 1000
Ό  κ. Χριστάκης Ιϊ απαβασιλείου ό

μοίως 1000
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Ό  κ. Σωτήριος Τσίγκος άπό ΗΠΑ  
το ισότιμο σε δραχμές 100 Δολλ. 
για τήν Εταιρεία 13.400

Ό  κ. Νικόλ. Κάτσε νης για το Δελτίο 1000 
Ό  κ. Βασίλ. Παπακύριο; ομοίως 1000 
Ό  κ. Λάκης Έξαρχος όμοίως 1000
Ό  κ.Γεώ ργ. Παπαζώης τακτικός 

τής Εταιρείας χορηγός 4000
Ή  κυρία Δανάη ’Αλεξίου για το 

Δελτίο 1000
Ό  κ. ’Αλες. Τσα^σόπουλος όμαως 1000 
Ό  κ. Βασίλ. Μπαμπασίκας ομοίως 1000 
Ό  Γεν. Επιθεωρητής κ. Κων. Γκα- 

τσόπουλος όμοίως 1000
Ό  Σ)ρχης έ.ά. καί Ιστορικός συγ

γραφέας από την Κοζάνη κύριος 
Γεώργ. Λυριτζής για την Ε 

ταιρεία 2000
Ό  κ. Άλέξ. Τάτσης για τό Δελτίο 1000 
Ό  κ. Γεώργ. Σούρας για ενίσχυση 

του έργου τής 'Εταιρείας 2000
Ό  έκ Καλαμών άγωνιστής του ’40 

καί ιστορικός συγγραφέας κ. Έ- 
λευθ. Ψαρράς γιά Ενίσχυση του
Εργου τής Εταιρείας 3000

Ό  κ. Βασίλ. Γέτας τακτικός χορη
γ έ  τής Εταιρείας 5000

Ό  κ. Λουκιανός Βαρσάμης γιά τό 
Δελτίο 1000

Ό  Δάσκαλος άπό Κόνιτσα κ. Κων.
Τσολάκης όμοίως 1000

Ό  Λυκειάρχης κ. Γεώργ. Σάρρος 
μόνιμος κάτοικος Κήπων (Μιπά
γιας) Ζαγορίσυ Ενίσχυση 3000

'II Φιλόλογος κυρία ’Ιωάννα Σταυ- 
ραπούλου όμοίως 2000

Ό  κ. Χρυσόστ. Λαμπρίοης καί 6 
συνέταιρος του κ. Σταύρος Μάκος 
Δάμων καί Φιντίας Σιαμαίοι στις 
Επιχειρήσεις καί τήν κοινωνική 
ζωή καί άπό τήν Εταιρεία άχο>-

ρ ιστοί συν τοϊς άλλοις καί γιά τό 
Δελτίο Εκαστος άπό δρχ. 1000 = 2000 

Ό  κ. Εύάγγ. Γεωργάκης γιά τό 
Δελτίο 1000

’Αρχαίος Φίλος ό ιατρός κ. ’Ιωάν.
Βεζιάνης όμοίως 1500

Ό  κ. Κώστας Ζαμπόπουλα: Ακροα
τής, Συνδρομητής, Εταίρος πασί
γνωστος γιά τον Ήπιε φωτισμό του 1000 

Ό  κ. Άπόστ. Ζώης άστυν. συντα
ξιούχος γιά τό Δελτίο 1000
καί εις μνήμην τής πεθεράς του 
Ευφροσύνης Κατοίκη (άν μπο
ρείτε βρέστε μου μιά άλλη περί
πτωση ευγενικής Ιμβέλειαε σάν 
αύ'ή!) 1000

Ό  κ. Σταύρος Γέπης γιά τό Δελτίο 1000 
Ό  κ. Χαρίσης Πέτσας όμοιους 1000 
Ό  κ. Γεώργ. Παπαγεωργίου ομοίως 1000
Ή  κ. Εύαγγ. Βουγά γιά Ενίσχυση 

των σκοπών τής Εταιρείας 3000 
Ό  κ. Δημ. 'Γφαντής (Αίτωλός) γιά 

τό Δελτίο 1000
Ό  Ιατρός κ. Νικ. Σκοπούλης όμοίως 1000 
Ό  Ιερέας κ. Χρ. Μάτσιας όμοίως 1000 
Ό  κ. Βλάσης Οικονόμου όμοίως 1000 
Ό  κ. Έμμαν. Παπάζογλου άπό Βό

λο Εμμεσος χορηγός τή» Εται
ρείας άντίτιμο άγορασθέντο)ν βι- 
βόλων 10.700

Ή κυρία Μαρίκα Πρίφτη γιά τό
4ιελτίο 1000

Ή κυρία Εύανθ. Μέντζου όμοίως 1000
Ό Υποστράτηγος κ. Ίω. Κατσα-

δήμος όμσίως 1000
Ό κ. Σπύρος Χαραμόπουλος όμοίως 1000
Ό κ. ’Ιωάν. Κώτσιας όμοίως 1000
Ή κυρία Νίκη Μπούντα όμοιος 1000

Ό κ. Χριστόφ. Γιάνναρος όμοίως 1000
Ό κ. ’Αθανάσιος Δέκκας όμοίως 1000
Ό κ. θεμιστ. Λέκκας όμοίως 1000
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(ΣΥΝΕΧΕΙΑ του προηγουμένου)

*ΑπέναντΙ του ό θεόρατος πλάτανος μέ μια πεντάκρουνη 
βρύση «τού παζαριού». Έκεΐ άπόθεταν τΙς κοα/ίστρες μέ τά 
ψωμιά τά σιμτζιόπλα για πούλημα, παραδίπλα «οί μάκινες» 
(μηχανές) για τό σιδέρωμα των ψεσιών. Κι* ήταν άστεΐο νά 
βλέπεις τούς χωριάτες τά Σαββατόβραδα νά γυρίζουν στά 
γύρω χωριά καβάλα στά γαϊδουράκια τους, φορτωμένα τρο- 
βάδες μέ πράσσα, τά λαδερά κλπ. φορώντας τά σιδερωμένα 
φέσια τής οικογένειας τό ένα πάνω στό άλλο γιά νά μή τσα
λακώνονται !

130. Ν τ ε ν τ έ—Ο ύ ρ ο ύ τ ς  Τ ζ ι α μ Ι  (Ντιντιρούτς): 
Βρίσκονταν στη μικρή χαριτωμένη πλατειούλα μέ τό μεγάλο 
πλάτανο στό μέσο καί τήν παλαιού λαϊκού τύπου βρυσούλα 
μέ τό άδιάκοπο τσιτσίρισμα στη μαρμάρινη καρούτα νερού. 
Χτίστηκε έσχάτως μέ άλλες όχτώ άδερφές σέ διάφορα μέρη 
δπως προαναφέραμε.

Στήν πλατεία αύτή καταλήγουν οί δρόμοι Δοσιθέου Φιλί- 
του, Μελετίου Γεωγράφου, Σαμουήλ καί Δεσποτάτου της Η
πείρου.
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131. Ν α μ ά ζ Γ κ ι ά χ  Τ ζ ι α μ ι :  («Οίκος προ
σευχής*) κοινώς άναματζιάΐ. Είχε άνεγερθή στη θέση του 
Ναού της 'Αγίας Παρασκευής δπου τώρα τό μέγαρο τής Νο
μαρχίας. 'Ιδρυτής ό Τεφτερτάρ Μουσταφα Έφέντης. Ό  Δ. Σα- 
λαμάγκας τό φέρνει άνεγερθέν τό 1484 και ό Χρ. Σούλης με
ταθέτει τη χρονολογία άνεγέρσεως, βάσει τής ύπαρξάσης ύ- 
πέρθυρης επιγραφής, στο 1773.

Στην Εκκλησία τής 'Αγίας Παρασκευής φυλάσσονταν ή 
γνωστή παλαιά βυζαντινή θαυματουργός εικόνα τής Θεοτό
κου «Ελεούσα*, πού μεταφέρθηκε στο Νησί, στή Μονή Γκου- 
μάτων τό 1584 άπό τήν Καλογραία Παρθενία, μόλις λίγο πριν 
τής κατάληψης του ΝαοΟ άπό τούς Τούρκους. (Ν. Κουβαρας, 
Άθηναγόρας). Ή είς τό γεγονός αυτό άναφερομένη «ένθύ- 
μησις» φέρει χρονολογία 1584 στο τελευταίο φύλλο Ψαλτη
ρίου του 'Αγίου Παντελεήμονος. Άτυχώς έκλάπη επί των ή
μερων μας. (Ήπ. Χρον., σ. 86, καί Δ. Σαλαμάγκα ''Απαντα τ. 
2°ς).

Στον περίβολο του τζαμιού έγινε δοξολογία άπό τό Μου
φτή Φουάτ για τήν άπελευθέρωση των Μωαννίνων (Βλ. σχε
τική φωτογραφία Κων. Τέκτονα). Παρίστανται ό Στρατηγός 
Δαγκλής, καί Σουτσος, ό Γεν. Δ) τής Γεώργ. Ζωγράφος, ό 
κατόπιν Πρόεδρος τής Κυβερνήσεως Β. Ήπερίου.

132. Ό σ μ ά ν  Τ σ ι α ο ύ ς  Τ ζ ι α μ ι :  Δεν άνα-
φέρεται ή χρονολογία ίδρυσής του. Στο χώρο πού χτίστηκε ή 
παληά Ζωσιμαία Παιδαγωγική ’Ακαδημία (οδός Γεωργίου— 
Καλιάφα — Κ. Άράπη — Δ. Σαλαμάγκα).

Πλούσιο σέ εμφάνιση με πολυτελείς τάφους μέ καμάρες 
καί κολώνες, επιτύμβιες πλάκες (Κεφαλάρια) μέ τό άπαραί- 
τητο πέτρινο Τουρμπάν (είδος φεσιού) στήν κορφή άπό σκα
λιστό σαντοβιτσινό μάρμαρο.

’Έκτυπα καλλιτεχνικά τα άραβικά γράμματα χρωματι
σμένα πράσινα μέ τούς στίχους χωρισμένους μέ οριζόντιες επί
σης έκτυπες γραμμές.

Στον τοίχο του περιβόλου ύπήρχαν θυριδοΰλες μέ σταυ
ρωτές σιδεριές, για τούς διαβάτες πιστούς να άπευθύνουν φα- 
τιχά (δέηση) για τούς νεκρούς, μέ τις παλάμες κολλημένες 
στα μηλίγκια, σύμφωνα καί μέ έπιτύμβιες παρακελεύσεις.

«Ό Δημιουργός είναι αιώνιος. Γιά τήν ψυχή του ροτχμετλή 
(μακαρίτη) Κάλλιο Μεχμέτ Πασια γυιου του Έλχάτζ Μεχμέτ 
Πασια (άπάγγελε) ένα φατιχά 1199 (1784)» κλπ.

Στήν ώραία λεωφόρο δπως δημιουργήθηκε τώρα, ήταν
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άθλιο στενό γκαλντεριμωτό σοκάκι, παγίδα γιά τούς Χριστια
νούς διαβάτες, δπου μέρα μεσημέρι παραμόνευαν Τουρκούλια 
με τις πέτρες στά παληότερα χρόνια.

Στο παρακείμενο έπίσης άθλιο τότε κατηφορικό σοκάκι 
προς τήν Ξηρόβρυση, πού κατεβαίνει στήν Καλούτσια καί εί
ναι τώρα ό πλατύσκαλος λιθόστρωτος ώραΐος δρόμος Κουγ- 
κίου, από τήν Πλατεία Πύρρου βρέθηκε ένα πρωϊνό μαχαιρω
μένος ένας Χριστιανός (Κ. Φωτοπούλου: Οί πετροπόλεμοι στον 
καιρό τής Τουρκοκρατίας στά Γιάννινα, Η.Ε. 1972).

133. Σ ι έ μ σ ι—ε ν τ—ν τ ί ν (ήλιος τής πίστεως) «Σια- 
ψιαθμιά». Τό κτίριον κεΐται εις την συνοικία Μεϊντάν. Κτΐσμα 
του Άλή Γ ιουσούφ 954 (— 1547). Τέμενος Κλήτς, κατά τήν ύ- 
πέρθυρη επιγραφή τής κυρίας εισόδου, τώρα άποτελει τμήμα 
τής κατοικίας Άχ. Παπαχρήστου και τού γαμβρού του Κων. 
Μπαμπασίκα, φαρμακοποιού.

'Ονομάζονταν καί Σιερή, από τον Έδλιά (άγιο) Σιερή Έ- 
φέντη καί έδλιά Έλιάζ Έφέντη (Ήπ. Χρον. 1933).

Τό κύριο κτήριο διατηρείται σαν κατοικία μαζί μέ τή βά
ση του μιναρέ μέχρι τής στέγης, δπου κατασκευάσθηκε ταρά
τσα. ’Αποδείχτηκε στερεώτατο κατά τον ισχυρότατο σεισμό 
του 1966. Μόνο τά κονιάματά του έπεσαν. Αντίθετα πλεΐστα 
πολύ νεώτερα κτίρια τής πόλεως έπαθαν μεγάλες ζημιές.

134. Τ σ ι κ ο ύ ρ  Τ ζ ι α μ ί :  Διατηρείται άκόμη χω
ρίς τό μιναρέ κοντά στά στρ. Λουτρά, τής παλαιας συνοικίας 
Λιθαρίτσια, στή θέση του Ναού τοΰ ‘Αγίου Στεφάνου. Είναι 
κτΐσμα του Βελή γυιου τοΟ Άλή Πασια κατά τον Ψαλίδα. 
(Ήπ. Έτ. σελ. 113).

135. Φ α τ ί χ  ή Φ α τ ι γ ι έ  Τ ζ ι α μ ί :  Στή θέση 
του ναού του Αρχιστρατήγου Μιχοηλ. Διασώζεται άκόμη σε 
καλή κατάσταση. Είναι τό δεύτερο τζιαμί τοΟ Κάστρου (Ν.Δ.) 
πλησίον τοΟ τάφου τοΟ Άλή Πασια (δπου τό άκέφαλο πτώμα 
του) καί τής συζύγου του Ούμ. Γκιουλσούμ Χανούμ, κόρης του 
Καπλάν Πασια του Δελβίνου, σύμφωνα μέ τήν πρό του Έλλη- 
νοϊταλικοΟ πολέμου ύπάρχουσαν έπιτάφια πλάκα.

Στήν πλάκα αυτή ύπήρχε ή έπιγραφή:
«*Άς έχει ζωήν ή ύψηλή οικογένεια της, διότι ίλύπησε τόν 

άρχηγόν Άλή Πασιαν».
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ στό έπόμενο)
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ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΗΣ «ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ»
ΔΡΧ

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

2. ΣΠΥΡ. ΚΑΛΑ ΙΑΦΑ — Α Α . ΒΑΜ- 
ΒΕΤΣΟΥ -  ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΚΟ
ΖΑΝΗΣ -  Γ. ΑΧ. ΒΑΒΑΡΕΤΟΥ: 
Σπυρίδων Βλάχος, ό άπό Ίωαν- 
νίνων 1961, Β' έκδοσις 1970

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

4. Γ. ΑΧ. ΒΑΒΑΡΕΤΟΥ: Ή συμ
βολή τής Ηπείρου εις τους α
γώνας ύπέρ τής ’Ελευθερίας,
1963, Β' εκδοοις 1970

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

6. ΙΩΑΝ. ΕΞΑΡΧΟΥ: Ό  οικονομι
κός προγραμμοττισμός του ήπει- 
ρωτικου χώρου, 1963

7. Γ. ΑΧ. ΒΑΒΑΡΕΤΟΥ: Γεώργιος 
Χατζής - Πελλερέν, ό ΊΤπειρώ- 
της άγωνιστής, ό δημοσιογρά
φος, ό ποιητής, 1964

8. ΑΛΕΞ. X. ΜΑΜΜΟΠ ΟΥΛΟΥ :
Χρ. Χρηστοβαοίλης, ό διηγημα- 
τογράφος, ό λαογράφος, ό πα
τριώτης, 1965

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

10. Γ. ΑΧ. ΒΑΒΑΡΕΤΟΥ: Ιωάννης 
! Κωλέττης, ό Ήπειρώτης Πρω

θυπουργός, 1966
11. ΑΛΕΞ. X. ΜΑΜΜΟΠ ΟΥΛΟΥ :

Ή ξενιτειά καί τό δημοτικό τρα
γούδι, 1966, Β' εκδοοις, 1970

ίί 12. ΝΙΚΟΛ. ΤΣΑΚΑ: Πάργα, 1966 
Γ13. ΚΩΝ. Δ. ΜΕΡΤΖΙ ΟΥ · Δομήνι- 
| κος θεοτοκόπουλος, 1966 1000
114. ΓΕΩΡ. ΑΧ. ΒΑΒΑΡΕΤΟΥ: Δρο- 
■ σουλίτες, "Ηπειρος, Κοήτη, 1967 250 
! 15. ΓΕΩΡ. ΑΧ. ΒΑΒΑΡΕΤΟΥ: Ό  

Γεώργιος Σταύρου καί ή Ε θνι
κή Τράπεζα, 1967

16. ΑΛΕΞ. X. Μ ΑΜΜΟ Π ΟΥΛΟΥ :
* Αγγελική Χατζή μιχάλη καί ή 
Ηπειρωτική λαϊκή τέχνη, 1967

17. ΑΛΚΗ ΜΑΝΘΟΥ : Ήπειρώται 
είς τήν Ρουμανίαν (Α ' καί Β ')
1967

18. ΑΛΕΞ. X. ΜΑΜΜΟΠ ΟΥΛΟΥ : 
Σχολεία καί Διδάσκαλοι το0

’Αλυτρώτου Ελληνισμού, 1967 ->00
19. ΓΕΩΡΓ. ΑΧ. ΒΑΒΑΡΕΤΟΥ: Ό  

Άλή πασάς άπό τήν άλλη πλευ-
ρ ά ,  1968 300

20. ΑΛΕΞ. X. ΜΑΜΜΟΠ ΟΥΛΟΥ :
Γ. Καστριώτης (Σκεντέρμπεης)
1968 30C

21. ΑΛΕΞ. X. ΜΑΜΜΟΠΟΥΛΟΥ : |
"Ηπειρος καί Λακωνία. (Ά πό
τήν Σπλάντζα έως τον Αύτονο- 
μιακόν ’Αγώνα 1914), 1965 25G

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

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

24. ΔΗΜ. Τ. Ν. ΜΠΟΤΣΑΡΗ : Ή J
Άπελευθερωσις των Ίωαννί- j
νων, 1969 300 3

25. ΓΕΩΡΓ. ΑΧ. ΒΑΒΑΡΕΤΟΥ: Ί -  3
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 ΚΡΑΨΙΤΉ: 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 είς 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. Μ ΑΜΜΟ Π ΟΥΛΟΥ :
Απόστολος Άρσάκης καί ή 
Φιλεκπαιδευτική Έταρεία, 1970 300

33. ΙΩΑΝ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ: Ή πνευ
ματική κατάστασις στα Γιάννι- 
να στις άρχές του 19ου αίώνος, 
δπως τήν είδαν οί ξένοι περιη- 
γηταί, 1971 250
ΑΘΑΝ. ΣΟΥΡΑ : Ή συμβολή 
των Αδελφών Ριζάρη είς τήν έ- 
πανάστασιν του 1821. 1972 300
ΓΕΩΡ. ΑΧ. ΒΑΒΑΡΕΤΟΥ: Κομ- 
πογιαννίτες, Ματσουκάδες, οί 
ξακουσμένοι αύτοδίδακτοι για-

25C

35G

250

250

450

200

250

300

350

300

250
250

250

300 34.

300 35.



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

36. ΑΛΚΗ ΜΑΝΘΟΥ : Ήπειρώται 
δημοσιογράφοι στή Ρουμανία,
Σπ. Σιμός — Ζ<χχ Σαρδέλλης 
κλπ., 1973 300

37. ΓΡΗΓ. ΓΚ1ΖΕΛΗ: Ή λειτουργία
των Βορειοηπειρωτικών τρα- 
γουδιών τής άγάπης, 1973 25G

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

39. Β. Γ. ΒΕ'ΓΣΟ Π ΟΥΛΟΥ: Ό  γά 
μος στήν Πυρσόγαννη τα πα
λιά τα χρόνια, 1973 400

40. ΑΛΕΞ. X. Μ ΑΜΜΟ Π ΟΥΛΟ Υ :
Λαϊκή άρχιτεκτονική. Ήπειρώ-
τες μαστόροι καί γεφύρια, 1973 800

41. Δ. Τ. Η. ΜΠΟΤΣΑΡΗ: ’Αγώνες 
έλευθερίας, 1973

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

43. ΕΥΑΓΓ. Κ. ΔΗΜΟ Π ΟΥΛΟΥ : 
Παραλειπόμενα καί κατάλοιπα 
του παναρχαίου πρώτου έν Ή- 
πείρω Μαντείου Δωδώνης, 1975

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

45. ΔΗΜ. Σ. ΔΟΥΚΑΤΟΥ: Ό  Πα- 
ροιμιακός λόγος των Ήπειρω- 
τών, 1976

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

47. ΑΘΑΝΑΣ. ΚΙΤΣΟΥ : Θεσπρω- 
τική Γή, 1977

48. ΑΛΕΞ. Σ. ΤΣΟΥΚΑΝΕΛΗ: Χα
ράλαμπος Κατσιμήτρος Πρό
μαχος τής Ηπείρου, 19/8

49. ΣΤΑΘΗ Δ. ΛΑΜΠΡΙΔΗ: Ιω ά ν 
νης Λαμπρίδης, 1979

50. ΑΘΑΝ. Δ. ΤΣΕΚΟΥΡΑ: ’Από 
του 98ου ύψώματος. Αναμνή
σεις Ήπειρώτου ΆγωνιστοΟ,
1979 1200

51. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΑΒΑΛΑ : Μία 
σκιαγραφία του Άλή Πασά καί
του Κράτους του, 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 Γ κράτζιος, 1983 350
55. ΓΙΩΡ. Δ. ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΥ: Άλ-

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

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

57. ΚΩΣΤΑ I. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ: Τά
Γ ιάννινα, 1986 500

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

ΔΡΧ.

— » 34 400
— » 40-41 5» 300
— » 53-54 500
— » 55 » Τ> 200
— » 59, 60, 61 » » 400
— » 62 - 400
— » 76-77 Χ> 200
— » 93 » 300

Β' ΑΛΛΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
1. ΑΚΡΟΚΕΡΑΥΝΙΟΥ : Τό λυκό

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

ψα στό 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 Γιάννινα 400
6. X. ΚΑΤΣΙΜΗΤΡΟΥ: Ή "Ηπει

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

Ά σία  300
8. Δ. Τ. Ν. ΜΠΟΤΣΑΡΗ : Ισ π α 

νοί - ’Έλληνες 300
9. Δ. Τ. Ν. ΜΠΟΤΣΑΡΗ: Τιμητική

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

σις 200
11. Μ·. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Ευεργέτες

- Δωρητές Ζαγορίου 200
12. Φ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Ή ’Εκκλη

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

γματική είκών τής έν ’Αλβανία 
Έθν, ’Ελληνικής Μειονότητος 250

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

νακοθήκη Ίωαννίνων 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 του Βίκου (Πίνακας) 1000

400

250

250

300

40G

250

250

500

350

ΓΡΑΦΕΙΑ Η ΠΕΙΡΩΤΙΚΗΣ Ε Τ Α ΙΡ Ε ΙΑ Σ : ΑΘΗΝΑ, Μαυρομιχάλη 7, Κ.Α. 106 79 
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Η ποιότητα επιβραβεύεται
... γ ια τ ί π ισ τεύο υμε  ό τ ι η π ροτίμηση  
του  κο ινο ύ  πάνω από μ ισ ό  αιώνα  
στα  π ρο ϊόντα  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  τε 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 ραβεία  α υ τά  κα 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 
μόνο  σ το  Ε σω τερ ικό , α λλά  κα ι σ το  
Ε ξω τερ ικό
Τώρα η MISKO έ χ ε ι συνολυκά 54 
Δ ιεθ ν ή  Β ρ α β ε ία  σε 5 8 χρόνια .
Τα σ υμπ εράσ ματα  β γα ίνο υ ν  μόνα  
τους.
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22 χρόνια το βιβλιοπωλείο μας, (Ασκληπιού 3) στην 
Αθήνα, εξυπηρετεί το αναγνωστικό κοινό με συνέ
πεια και με την πάντοτε ενημερωμένη βιβλιοθήκη 
του - στη λογοτεχνία, στην ποίηση, στο θέατρο1 
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.


