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J i P o e o H c i e
Ή «Ηπειρωτική Ετα ιρεία* οργανώνει την 15ην Δεκεμ

βρίου 1982, ημέραν Τετάρτην καί ώραν 7.30 μ.μ. εις την με- 
γάλην αϊθουσοχν της Αρχαιολογικής Εταιρείας, Έλευθ. 
Βενιζέλου 22 — Όμηρου, την δευτέραν κατά σειράν πνευ
ματικήν έκδήλωσιν της περιόδου 1882—83.

Κατ’ αυτήν μετ' είσήγησιν του Προέδρου θά όμιλήση ό 
κ. Ε μ μ α ν ο υ ή λ  Π ρ ω τ ο ψ ά λ τ η ς ,  Καθηγη
τής του Πανεπιστημίου με θέμα :

Σ ο ύ λ ι  —Σ ο υ λ ι ώ τ ε ς .
Παρακαλουμεν δπως εύαρεστηθήτε νά τιμήσετε τήν Η 

πειρωτικήν έκδήλωσιν με τήν παρουσίαν σας.
ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΑ.

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

Ό  Κοσμήτωρ



ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Γ. ΠΡΟΤΟΨΑΛΤΗΕ
ΟΜΟΤΙΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Έγεννήθη εις την Κάρπαθον την 
13 Νοεμβρίου 1909. Έσπούδασε φι
λολογίαν και ιστορίαν είς τα Πα
νεπιστήμια ’Αθηνών και Παρισίων. 
Διδάκτωρ τής ‘ Ιστορίας του Πανε
πιστημίου ’Αθηνών (1946).

Υπηρέτησε είς την Εθνικήν Β ι
βλιοθήκην κατά τά έτη 1928—1935. 
Τό 1935 διωρίσθη κατόπιν διαγωνι- 
σμοΟ Γραμμοιτεύς τών Γενικών ’Αρ
χείων του Κράτους, τών όποίων έ- 
χρημάτισε διευθυντής άπό τό 1950 
μέχρι τό 1966. Τό 1960 έξελέγη ύ- 
φηγητής της Νεωτέρας Ιστορίας 
είς τήν Φιλοσοφικήν Σχολήν του Πα
νεπιστημίου ’Αθηνών.

Τό 1966 έξελέγη καθηγητής τής 
Πολιτικής Ιστορίας τής Νεωτέρας 
Ελλάδος είς τήν Πάντειον καί τό 
1969 μετεκλήθη ποομψηφεί υπό τής 
Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπι
στημίου ’Αθηνών είς τήν κενήν έ
δραν τής Ιστορίας τής Νεωτέρας 
Ελλάδος. Παραλλήλως υπήρξε κα- 
θηγητής τής Πολιτικής Ιστορίας 
είς τήν Σχολήν Εύελπίδων καί είς 
άλλα άνώτατα ιδρύματα.

’Έλαβε μέρος είς έπιστημονικά 
Συνέδρια καί έπιστημονικάς άπο- 
στολάς και μετέχει ώς διοικητικόν 
μέλος Επιστημονικών Εταιρειών 
καί Συλλόγων τών ’Αθηνών, τής 
Δωδεκανήσου καί τής Καρπάθου.

Ήσχολήθη Ιδιαιτέρως είς τήν έ
ρευναν τών πηγών τής έλληνικής ι
στορίας έκ τών όποίων έδημοσίευ-

* Ί.

σε πολλά άνέκδοτα κείμενα. Μετα
ξύ αύτών είναι τά «Άπομνημο νεύμα 
τα ’Αγωνιστών του 21», σειρά έξ ε ί
κοσι τόμων, αί έκδόσεις τής «Βι
βλιοθήκης τών Γενικών ’Αρχείων 
του Κράτους» τήν όποιαν ίδρυσεν 
δταν ήτο διευθυντής τών ΓΑΚ, τό 
Ιστορικό ’Αρχείο ’Αλεξάνδρου 
Μαύροκορδάτου, του όποιου έδη- 
μοσίευσε έως σήμερον πέντε τόμους 
εις τήν σειράν «Μνημεΐον τής Έ λ
ληνικής Ιστορίας» τής ’Ακαδημί
ας ’Αθηνών κ.ά. Ή ’Ακαδημία ’Α
θηνών έδημοσίευσε μέ δαπάνες της 
όκτώ (8) τόμους του καθηγητοϋ 
Πρωτοψάλτη.

Τό ’Επιστημονικόν του έργον ά- 
ναφέρεται κυρίως εις τήν νεωτέραν 
Ιστορίαν τής Ελλάδος καί τών Βαλ
κανικών λαών καί άνάγεται είς τήν 
χρονικήν περίοδον άπό του 18 αί. 
μέχρι καί του 20ου.

’Έχει δημοσιεύσει πολλάς μελέ- 
τας αύτοτελώς καί εις έπιστημονι
κά περιοδικά υπέρ τάς τριακοσίας. 
‘Από τά σημαντικώτερα έπιστημο
νικά δημοσιεύματά του είναι:

Ό Γεώργιος Χριστιανός GRO
PIUS καί ή δρασις του έν Έλλάδι, 
Άθήναι 1947 (διδακτ. διατριβή).

Κατακτητικοί βλέψεις τών Μελι- 
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σελ. 42)
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ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

«Πόθεν» η λέξη « Κ ο ύ γ κ ι »  κι αλλα
Ή περιοχή τού Σουλίου κι άλλες τής 

Θεσπρωτίας κατοικούνταν άπδ το Μεσαί
ωνα ώς τις ήμερες μας άπδ διγλώσσους 
πληθυσμούς, πού, μιλούσαν ταυτόχρονα άρ- 
βανίτικα κι ελληνικά. Σ’ αυτά νά προστε
θεί και τδ πλήθος τών έπιβρομικών φύλων, 
πού τδ πέρασμά τους άφήκε κι αυτών τά 
γλωσσικά σημάδια στις τ ο π ω ν υ - 
μ ί ε ς και τά κ υ ρ ι ώ ν υ μ α.

Κατά τδν Περραιβδ εχομε στό 1) 
Σ ο ύ λ ι :  φ ά ρ ε ς  Τζαβελάτες, Μπο-
τζαράτες, Δρακάτες, Δαγκλιάτες (Νιαγ- 
κλιάτες), Κουτζονικάτες, Καραμπινάτες, 
Μπουτζάτες, Σεάτες, Καλογεράτες, Ζαρ- 
μπάτες, Βελιάτες, Θανασάτες, Κκσκαρά- 
τες, Τοράτες, Μαντζάτες, Παπαγιαννά- 
τες, Βασ.άτες, Τοντάτες, Σαχινάτες, ΙΙα- 
λαμάτες, Ματάτες, Μπουσμπάτες.

Στην 2) Κ ι ά φ α: Ζερβάτες, Νι
κάτε;, Φουτάτες, Πανταζάτες.

Στδν 3) Ά  β α ρ ί κ ο: Σαλατάρες,
Μπουφάτες, Τζιορίτες.

Στη 4) Σ α μ ο ν ί β α : Μπεκάτες,
Ααγκλιανάτες, Ήράτες.

Πέρα άπδ τδ Τετραχώρι, τδ Έ  π τ α
χ ώ ρ ι είχε τά εξής χωριά:

Τσεκούρι, Άλποχώρι, Γκιανόλα, Πε- 
ρεχάτες, Βίλια, Κοντάτες, Τσιφλίκι.

Γιά τά τ ο π ο) ν ύ μ ι α αυτά καί 
τά ’κ υ ρ  ι ώ ν υ μ α φαίνεται νά έχουν 
συμβάλει δλες οί βαλκανικές γλώσσες, καί 
οέν είναι σωστδ έκεΐνο, πού υποστήριξε 
παλιότερα δ Π. Φουρίκης (Ήμερολ. Μ. 
Ελλάδος 1922) ότι «...είς τήν περιοχήν 
τού συμπλέγματος τών σουλιωτικών δρέων 
ούόεμίαν εύρίσκομεν έλληνικήν τοπο>νυ- 
μίαν, άλλ* άπάσας άλβανικάς». Ή παρά-

ΤΟΥ ΑΑΕ5. X, ΜΑΜΜΟΠΟΥΑΟΥ

θέση δείχνει πώς όχι λίγες είναι οί ελ
ληνικές τοπωνυμίες καί τά κυριώνυμα.

Άπδ τις τοπωνυμίες πού εξηγούνται, 
νομίζομε, μέ τή βοήθεια τής αλβανικής 
γλώσσας είναι οί ακόλουθες:

Σ ο ύ λ—ι (άρβανίτικα SUL—I) εί
ναι μέσο πλεύσεως μικρό, πού κατασκευά
ζεται άπδ κορμδ δένδρου εσωτερικά σκαμ
μένο ν κι ακόμα οί γνωΙστές κ ο ρ ύ τ ε ς 
τών ποιμενικών καταυλισμών. (Βλέπε 
Άλεξ. X. Μαμμοπούλου - 'Ήπειρος τόμ. 
Β ' 1964), όπου καί παράθεση διαφόρων 
έκδοχών. Βλ. FJALORI I G JU H E‘S 
SHQIPE. TIRAN'E*. 1954.

Είναι διάφορο τδ άπδ τδ Φουρίκη ύπο- 
στηριζόμενο SHUL—I =  πού σημαίνει 
κορμός δέντρου, πάτερον, δοκός, ψηλέας.

Κ ο ύ γ κ—ι (άρβανίτ. KUNG) =
"Αγιο Βήμα ή "Αγιο Δήμα στήν δρθόοο- 
ξη έκκλησία. FJALORI G JU H E S 
SHQIPE κλπ. KUNG—A = \upoq κλει
στό τής όρθοδόξου εκκλησίας, όπου δ ιε- 
ρεύς κάνει τή μετάληψη.

KUNGIM = θεία κοινωνία, KUN- 
GOJ =  οίνο) τή θεία μετάληψη. KUN- 
GOHEM = μεταλαμβάνο).

Ά  β α ρ ί κ ο* (άρβαν. AV*E’R =  
τόπος ανοιχτός, άκαλλιέργητος.

Κ ι ά φ α* (άρβαν. QAF—Α) = τρά
χηλος - λαιμός διάσελο.

Β ε τ ε τ ί μ α' (άρβαν. VET*E* ΤΙ- 
ΜΈ') = αστραπή. Βλ. Χριστοφορίδη. 
Άλβανοελληνικδ Λεξικό. 1904.

Τ ζ α β έ λ  α* (άρβαν. ZHAVEL- 
Ι.Έ*) = είδος τόξου ή άκόντιου (άκοντι- 
στής. Πρβλ. Άϊ-Δημήτρης ί  Τζηρίτης.

3
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ΕΝΑΣ ΓΑΜΟΣ ΤΟ 1814 ΣΤΑ ΓΙΑΝΝΙΝΑ

ΣΗΜ. ΣΥΝΤ.: Δημοσιεύομε το 6 ' 
μέρος τής μελέτης του ιστορικού 
συγγραφέα Συνεργάτη μας κ. Λ. 1. 
Μελά, πού μας δίνει ένδιαφέρουσες 
σκηνές άπό την κοινωνική ζωή των 
Ίωαννίνων των άρχών του 19ου αι
ώνα, σε μετάφραση άπό τό βιβλίο 
του "Αγγλου περιηγητή SMART 
HUGHUES.

—Οί σημειώσεις σε παρένθεση εί
ναι του κ. Λ. I. Μελά.

—Οί ύπότιτλοι πού σπάνε τό κεί
μενο είναι τής Συντάξεως του Δελ
τίου καθώς καί οι παρατηρήσεις 
στό τέλος του κειμένου.

* * *

Τό παρακάτω δέν είναι άπό έν- 
θυμήσεις, γιατί δέν μπορούν νά εί
ναι. Είναι δμως άπό περιγραφή 
τού "Αγγλου SMART HUGHUES, 
άπό ίδια του άντίληψη, δπως τό β ι
βλίο του «TRAVELS IN SICILY, 
GREECE AND ALBANIA», δπου 
άρκετά διεξοδικά καί με ζωντάνια 
άνεφέρει γιά τό ψίκι καί τό γάμο, 
πού τον είχαν έντυπωσιάσει, τού 
προπάππου μου Ίωάννου Λ. Μελά 
μέ τήν Εύχημία Μιχ. Μίσιου, καί 
πού είχε γίνει στα Γιάννινα στις 5 
Φεβρουάριου 1814 καί κράτησε 
τρεις μέρες. Στό βιβλίο μου «Μια 
οίκογένεια — Μια Ιστορία» στις σ. 
394—400 άναφέρω σέ μετάφραση δ- 
σα άναγράφει ό S. HUGHUES καί

TOY X. ΛΕΟΝΤ. I. ΜΕΛΑ

είναι πολύ ένδιαφέροντα. Άπό αύ- 
τά θά παραθέσω όλίγα.

«Ό φίλος μας κ. C. R. COCKE
RELL μάς έγκατέλειψε πολλές μέ
ρες πριν λάβωμε τήν εύκαιρία νά 
παρευρεθοΰμε σέ πολλές ένδιαφέ
ρουσες σκηνές...

...Μιά άπ’ αύτές (τις ένδιαφέ
ρουσες καί περίεργες σκηνές) ή
ταν ή γαμήλια γιορτή του Τζιοβά- 
νη Μελά, πού ήτοεν ένας νέος "Ε λ
ληνας έμπορος, ένας άπό τά καλύ
τερα μορφωμένα, άπό τά πιο εύφυή 
καί τά πιό εύϋπόληπτα πρόσωπα 
τής πόλεως Ίωαννίνων.

Μιά νυχτερινή yapndia πομπή(1)
τΗταν Σαββατόβραδο, δταν πή

γαμε μέ τον κύριο Νικολό (τον με
γαλύτερο γυιό τού Άνασ. Άργύ- 
ρη Βρετου, στό σπίτι του όποιου έ- 
φιλοξενεΐτο ό HUGHUES, δπου προη 
γούμενα είχε φιλοξενηθεί καί ό λόρ 
δος Βύρων, κι* ό HOBHOUSE) γιά 
νά δούμε τή νυκτερινή γαμήλια πο
μπή, πού πάντοτε άκολουθεΐ ό γα
μπρός, δταν συνοδεύει τή μνηστή 
του άπό τό πατρικό της σπίτι στό 
δικό του. Τήν πομπή (ή πομπή έκα
νε τή διαδρομή άπό τό σπίτι τού 
Μελά, πού ήταν τότε στό Σαράϊ - 
Μαχαλά — σήμερα όδός Παύλου 
Μελά — καί διά τής όδου Ανεξαρ
τησίας στό σπίτι του Μιχ. Μίσιου δ-
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-που είναι και σήμερα τό παλιό άρ- 
χοντικό, πίσω από τη Ζωσιμαία 
Σχολή) αυτή αποτελούσαν εκατό 
πρόσωπα, τα καλύτερα της κοινω
νίας των Ίοχχννίνων, την ακολου
θούσε δε ένα πλήθος πού κρατούσε 
πυρσούς με τη συνοδεία μιας μπάν- 
τας μουσικής. ’Αφού παρέλαβε τη 
νύφη, ή πομπή έπέστρεφε. Στην πο
μπή τώρα προστέθηκε άλλος τόσος 
αριθμός κυριών, πού άπέδιδαν κα
τά ένα τρόπο μια φιλοφροσύνη στή 
νύφη. Τις κυρίες άκολουθοΰσαν οί 
ύπηρέτριές τους, πολλές από τις 
όποιες κρατούσαν στα χέρια τους 
νήπια, πού ήταν θαυμάσια ντυμένα 
και στολισμένα. Ή μικρή νύφη, πού 
φαινόταν πολύ νέα (ούτε δώδεκα ε
τών) βάδιζε αργά και με καταφα
νώς διατακτικά βήματα, σύμφωνα 
προς τό έθιμο κι από κάθε πλευρά 
ύποστηριζότοα/ άπό μιά κυρία δπως 
κι άπό πίσω. Στούς δρόμους ήταν 
πλήθος άπό κόσμο κι όταν έφθα- 
σαν στο σπίτι τού κ. Μελά, αυτός 
έρριξε άπό τήν έξώθυρα πολλές 
χούφτες χρήματα στο πλήθος, αυ
τό πού άναφέραμε. Έδώ συστηθή- 
καμε μόνοι μας στον κ. Μελά, ό ό
ποιος με μεγάλη εύγένεια διέταξε 
τή μπάντα τής μουσικής νά μας συ
νοδεύσει πίσω στήν κατοικία μας 

Τήν άλλη μέρα, πού ήταν Κυρια
κή, άντιληφθήκαμε, πώς ό Μητρο
πολίτης Ίωαννίνων (ό Γαβριήλ, 
θειος τής πολυθρύλητης Κυρά Φρο- 
σύνης (1810 έως 1826) άνέμενε στο 
σπίτι τού κυρίου Μελά γιά νά στε
φανώσει τό καινούργιο ζευγάρι, ν’ 
άνάψει τις λαμπάδες ν’ άλλάξει τά 
δακτυλίδια καί νά κάνει δλες τις

λοιπές άνιαρές εθιμοτυπίες ένός 
ελληνικού γάμου. Ή συμπλήρωση 
τών τυπικών τού γάμου καί ή λήξη 
γενικά τού μυστηρίου παρατάθηκε 
ώς τήν τρίτη ήμέρα τών τελετών.

Τό «ζιαφέτι» τού Γάρου καί ή 
άνιαότητα τών δύο φ ύά ω ν.^  

Σκάηρές κρίσεις τού "Αγγάου 
περιηγητή.

Κατά τήν ήμέρα αυτή δόθηκε μιά 
μεγάλη γαμήλια διασκέδαση, δπως 
συνηθίζεται και σ’ δλη τή διάρκεια 
ήταν καλεσμένοι δλοι οί ιδιαίτεροι 
φίλοι καί σχετικοί τής νύφης καί 
τού γαμπρού. Τά βράδυ διαβιβά
σαμε τά συγχαρητήριά μας στον 
κύριο Μελά μ’ έναν υπαινιγμό, πώς 
«άν δεν θά τού ήταν δυσάρεστο, θά 
θέλαμε νά τον συγχαρούμε προσω
πικά γιά τούς γάμους του».

Αύτό, δπως είχαμε προβλέψει, 
θεωρήθηκε σά φιλοφρόνηση. Ή μπά 
ντα τής μουσικής στάλθηκε νά μάς 
προϋπαντήσει στο σπίτι μας κι ό 
οικοδεσπότης άνέμενε νά μάς υπο
δεχθεί στήν έξώθυρα τού δικού 
του, άπ’ δπου μάς οδήγησε στήν έ- 
ορταστική αίθουσα καί μάς σύστη
σε στούς ξένους του, έννοώ τό άρ- 
σενικό φύλο, γιατί δπως σημειώθη
κε σ’ άλλο κεφάλαιο, στή χώρα αύ- 
τή, πού διέπεται άκόμα άπό απολί
τιστα έθιμα, τά φύλα διασκεδάζουν 
χωριστά στά συμπόσια. Ή συνήθεια 
αύτή, περισσότερο άπό κάθε άλλη, 
άνακόπτει τήν πρόοδο δσο άφορά 
τήν λεπτότητα τών τρόπων, άποδι-
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ώκει άπό την κοινωνία τις διασκε
δάσεις, πού τις κάνει πάντως άνού- 
σιες και νωθρές και τό σπουδαιό
τερο, ή συνήθεια αυτή είναι κατά 
τρόπον ήλίθιον ταπεινωτική δσο α
φόρα τό ώραΐο φυλό. Στή.ν αίθουσα 
λοιπόν αυτή βρήκαμε τούς φίλους 
του κ. Μελά σε πλήρη ευωχία, οί 
όποιοι έκαναν άφθονες σπονδές στο 
καλό θεό και τροτ/ουδουσαν γα
μήλια τραγούδια μέ τή συνοδεία 
παράφωνης αρμονίας άπό τά βιο
λιά και τ'ις κιθάρες. 'Όλοι σηκώ
θηκαν, μόί\ις είσήλθαμε, και μάς 
υποδέχθηκαν εντελώς ιδιαίτερα, 
μάς έδωσαν δέ θέση στο άνω μέ
ρος του διβανίου, στά δεξιά και α
ριστερά του κ. A LESSIO  (Άλέξη 
Νούτσου), κυβερνήτου τοΟ Ζαγο- 
ριου κα'ι μεγάλου εύνοουμένου τοϋ 
Βεζύρη (Άλή Πασσά), πού ήταν ό 
κουμπάρος γιά τό γαμπρό. Στο α
ναμεταξύ, δηλαδή άπό την προσέ
λευσή μας ως την ώρα τού δείπνου, 
κάλεσαν κάποιο γελωτοποιό γιά 
νά διασκεδάσει τή συντροφιά, αύ- 
τός δέ μαζύ μ* έναν κλόουν έκαναν 
ένα είδος παντομίμας πού τό κωμι
κό της ήταν άστεϊσμοί καί δυνατοί 
κτύποι στο κτηνώδες κεφάλι τοϋ 
κλόουν, πράγμα πού έρέθιζε τις 
γελοίες διαθέσεις τών θεατών.

«Ταάμικος Χορός» ®
Εύχαριστηθή κάμε περισσότερο 

μέ τά επόμενα είδη διασκεδάσεως, 
τά όποια συνίσταντο άπό μια επί
δειξη του άλβανικου ή έθνικοϋ χο
ρού τών παλληκαριών τής ’Αλβα
νίας, πού έκτελοϋσαν διάφοροι άπό

τούς επιδέξιους της. φρουράς τοϋ 
Βεζύρη, δσοι ήταν καλεσμένοι στη 
γιορτή. Οί ελιγμοί κι* οί φιγούρες 
αυτής τής άσκήσεως χρησιμεύσου 
γιά  νά έπιδείξουν την εκπληκτική 
ενεργητικότητα καί μυϊκή δύναμη 
αυτών τών δυνατών ορεσίβιων, πού, 
δπως κρατοϋσε ό ένας τον άλλον 
ελαφρά άπό τά χέρια, κινούνταν 
γιά ένα χρονικό διάστημα άργά, 
άλλοτε προς τά πίσω κι* άλλοτε 
προς τά εμπρός καί συνεχίζοντας 
έκοα/αν γρήγορο γύρο μέ μιά σύν
τονη κυκλοτερή κίνηση άνάλογα μέ 
τό ρυθμό πού τούς έδινε ή μουσική 
κι’ οί φωνές τών ίδιων θεατών, ενώ 
ό πρώτος ή άρχηγός, πού εναλλασ
σόταν συχνά, έκανε εκπληκτικά πη
δήματα καί λύγιζε προς τά πίσω 
ως δτου τό κεφάλι του άγγιζε τό 
έδαφος καί τότε άναπηδουσε στον 
άέρα μ* ένα σκίρτημα ελαστικό σαν 
τόξο, ένώ τά μακρυά του μαλλιά έ
πεφταν σαν άτίθασα κύματα στούς 
ώμους του. Άφοϋ τελείωσε αυτό, 
ό γαμπρός μέ άρκετούς άπό τούς 
ξένους του μιμήθηκαν τό παράδει
γμά τους μ’ όλιγώτερη μέν ευκινη
σία, άλλα μέ πολύ περισσότερη χά
ρη καί κομψότητα. Ό χορός θεω
ρείται άκόμα άπό τούς σύγχρονους, 
δπως συνέβαινε καί στούς άρχαίους 
‘Έλληνας, άναγκαΐο συμπλήρωμα 
κάθε ευπατρίδου.

‘Όταν άνήγγειλαν τό δείπνο κα- 
θήσαμε δλοι κάτω, εκτός άπό τό 
γαμπρό, πού ζήτησε συγγνώμη, σ’ 
ένα μακρύ τραπέζι, τό όποιο ήταν 
άφθονα εφοδιασμένο μέ πουλερικά, 
κυνήγια, πιλάφι, διάφορους άλλους 
δίσκους μέ φαγητά καί ζυμαρικά.
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Γι’ Απόδειξη έξαιρετικής εύγένει- 
ας, έκεΐνος πού καθόταν κοντά μας 
έβαζε φαγητό στά πιάτα μας, πού 
πολλές φορές παρουσίαζαν ένα Α- 
νόμοιο άνακάτεμα άπό ψάρι, κρέ
ας και κοτόπουλο καί πού, έάν εί
χαμε υποχρεωθεί νά φάγουμε, θά 
ήταν πιθανόν τό τελευταίο μας φα
γητό.

Παρετήρησα ένα ώραΐο άγόρι έξ 
χρόνων τό όποιο καθόταν πίσω μου 
κι* έτρωγε μόνο του μέ λαιμαργία, 
σέ σημείο, πού μόλις μπορούσε ν’ 
άναπνεύσει. Τό μικρό φαινόταν τό
σο Αποφασιστικό, ώστε: θ’ Ακολου
θούσα τό παράδειγμά του, άν έβα
ζε στο πιάτο μου τό μισό του φα
γητό. Ό κ. PARKER, πού συνέβαι- 
νε νά φταρνίζεται κατά τη διασκέ
δαση αυτή, ήταν έντελώς ήλεκτρι- 
σμένος άπό τις θορυβώδεις προπό
σεις των προσκαλεσμένων. Αύτή ή 
συνήθεια είναι γενική στη Νότια 
Εύρώπη καί φαίνεται πώς είναι κα
τάλοιπο μιας πολύ Αρχαίας δεισι
δαιμονίας. Στο Αναμεταξύ οί φιλο
ξενούμενοι κοχτέβαζαν άφθονα πο
τήρια κρασί προπίνοντας στήν ύ- 
γεία τής νύφης καί του γαμπρού, 
των 'Άγγλων μυλόρδων, τού κυ
ρίου Αλεξίου Νούτσου κι’ άλλων.

Τό V T o d i
Καί τώρα γινόταν αύτό πού φοτν- 

ταζόμουν πώς μπορούσα ν’ άνακα- 
λύψω, τήν έννοια μερικών βακχι
κών έκφράσεων τού Άνακρέοντος, 
(’Ανακρέων ό Τήϊος λυρικός ποιη
τής τού 6ου αί. π.Χ. πού έζησε στήν 
’Αθήνα στόν καιρό των Πεισιστρα-

τιδών κι* έγραψε σέ ’ Ιωνική διάλε
κτο), άπό τόν τρόπο πού πίνουν 
αύτοί οί βουνήσιοι " Ελληνες, πού 
πολλοί Απ’ αυτούς γέμιζαν δυο κι* 
άλλοι Ακόμα καί τρία κύπελλα μέ 
κρασί. Τότε σήκωνε ένα κύπελλο 
μέ τό δεξί χέρι, τό έφόρμοζε στά 
χείλη του καί έχυνε μέσα σ’ αύτό 
τό περιεχόμενο άπό τά δύο άλλα 
(κύπελλα) μέ τό Αριστερό χέρι χω
ρίς νά μετακινεί τό κύπελλο άπό τό 
στόμα του ώς δτου έξαφανιζόταν 
δλο τό ποτό. Αυτά τά τριπλά γίνον
ταν δεκτά άπό τήν ύπόλοιπη συν
τροφιά μέ Απεριόριστα χειροκροτή
ματα.

Γυναικωνίτης - ΚαΜονές των 
Ίω αννίνω ν

Στή διάρκεια τού συμποσίου ύ- 
πήρχε μεγάλη ευθυμία καί θόρυ
βος, ώσπου είσήλθε ό κύριος Με- 
λας γιά νά μάς δώσει τή με
γαλύτερη φιλοφρόνηση πού ήταν 
δυνατόν, δηλαδή νά μάς εισαγάγει 
στο γυναικωνίτη, δπου ήταν συνα
θροισμένες οί κυρίες. Περνώντας 
άπό τή στοά, παρατηρήσαμε πάρα 
πολλά πλούσια έπιπλα πού προο- 
ρίζοντοα/ γιά τήν κρεββατοκάμαρα 
καί πού ήταν άπό πορφυρό βελού
δο κεντημένο μέ χρυσό. Αυτά συνο
δεύουν πάντοτε τή νύφη καί τά έκ- 
θέτουν γιά νά τά θαυμάσει τό κοι
νό σ’ αυτές τις περιστάσεις. Είχα
με Ακούσει πώς τά Γιάννινα ήταν 
διάσημα γιά τήν όμορφιά καί τά 
λεπτά χαρακτηριστικά των γυναι
κών τους- Καί βέβαια δέν άπογοη- 
τευθήκαμε, δτοτν μπήκαμε στό δια
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μέρισμα, όπου ήταν συγκεντρωμέ
νες οί πιο γοητευτικές γυναίκες αυ
τής της πρωτεύουσας. ^Ηταν καθι
σμένες σε σχήμα μεγάλου κύκλου 
γύρω από την αίθουσα και μεγαλό
πρεπα ντυμένες, δμως ή λάμψη των 
ματιών τους έκανε νά ντρέπονται 
τά κοσμήμοηα πού σπινθηροβολού
σαν στις πλεξούδες τους. Χωρίς νά 
τό θέλουμε σκεφθήκαμε πόσο ζώα 
θά πρέπει νά είναι οί άνθρωποι, πού 
θά μπορουσοα/ νά έγκαταλείψουν τη 
συντροφιά από τέτοια αριστουργή
ματα εξαιρετικής φύσεως και νά υ
ποτάσσονται σε ταπεινές ικανοποι
ήσεις παταγωδών ακολασιών! ’Α
πό τά χαμόγελα καί τούς ψίθυρους 
πού έκαναν τό γύρο, άντιληφθήκά
με άμέσως πώς ή εμφάνισή μας ξε
σήκωσε πολύ τήν περιέργειά τους 
και πώς εμείς οί ίδιοι καί κάθε τι 
άπό τή φορεσιά μας έγινε αντικεί
μενο γιά λεπτομερή εξέταση.

Καθήσαμε στα δεξιά κι* άριστερά 
τής μικρής νύφης πού ήταν μόλις 
δωδεκάχρονη καί συγκριτικά ήταν 
τόσο παιδί, ώστε χρειαζόταν μεγά
λη δόση φαντασίας γιά νά τή σκε- 
φθουμε δέσποινα. '’Ήταν μεγαλο
πρεπέστατα ντυμένη κι* ή αξία τών 
κοσμημάτων μέ τά όποια ήταν στο
λισμένη μπορούσαν νά έκτιμηθουν 
σέ δύο χιλιάδες λίρες περίπου (εν
νοεί λίρες χρυσές Α γγλίας). Μιά 
γριά παραμάνα, πού ήταν δυνατόν 
νά χαρακτηρισθεΐ σάν μέλος τής 
οικογένειας, στεκόταν κοντά στή 
νύφη σάν τρομερός φύλακας καί 
προσπαθούσε νά έκτελεΐ τά καθή- 
κοντά της μέ τό ν’ αποκρούει τις 
φιλοφρονήσεις του κ. Μελά, ό όποι

ος ήταν ανυπόμονος ν’ αποδείξει 
τήν αγάπη του μέ τό νά φιλήσει τή 
μνηστή του.

'Όταν ένας άπό τούς ’Αλβανούς 
υπηρέτες έφερε καφέ, ή νεώτοπτη 
δέσποινα (ή νύφη) σηκώθηκε καί μέ 
πολύ ώραΐο τρόπο πρόσφερε ή ίδια 
τον καφέ στον κ. PARKER καί σέ 
μένα, οί όποιοι βρεθήκαμε στην ά- 
νάγκη νά δεχθούμε τήν αντιστροφή 
αυτή τής κοα/ονικής τάξεως καί νά 
συμμορφωθούμε μέ τή συνήθεια τού 
τόπου. Παροαηρήσαμε πώς τόσο οί 
τρόποι της δσο κι* ή συμπεριφορά 
της συνοδεύονταν άπό μεγάλη λε
πτότητα καί εύπροσηγορία, τά χα
ρακτηριστικά της δμως δέν είχαν 
άκόμα αρκετά εκδηλωθεί ώστε νά 
μπορέσει νά κρίνει κανένας γιά  τήν 
έκφρασή τους. Μας έδωκε τήν εν
τύπωση πώς γενικά ή εμφάνισή της 
θά γινάτοα/ ενδιαφέρουσα, δχι δμως 
κομψή.

'Ήταν θυγατέρα του πρώτου άρ
χοντα Μίσιου, (THE CHIEF PRI
MATE) τών Γιοα/νίνων καί ή προί
κα της διαδίδονταν πώς ήταν ση- 
μαντικώτοση. ’Αφού μείναμε μιά ώ
ρα περίπου στο γυναικωνίτη άπο- 
χωρήσαμε, καθώς δμως έγκαταλεί- 
παμε τήν αίθουσα, άντιληφθή κάμε 
διάφορους, πού έρριχναν ματιές 
στήν προσπάθειά τους νά δοΰν στο 
άπέναντι κιγκλίδωμα παράθυρο’ τό
τε παρατηρήσαμε μεγάλη συγκέν
τρωση άπό νεαρά άνύπαντρα κορί
τσια πού διασκέδαζαν σ’ άλλο δια
μέρισμα, ξεχωριστό άπό τά δυο άλ
λα, δηλαδή τών κυριών καί τών κυ
ρίων. Ή μπάντα τής μουσικής μας 
συνοδέυσε στήν κοαοικία μας, δπου
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φθάσαμε σχεδόν τά μεσάνυχτα».
Καί συνεχίζει ό S. HUGHUES περι- 

γράφοντας τήν κατάσταση του γυ
ναικείου φύλου στά Γιάννινα καί τή 
λοιπή Ελλάδα. . · ............ ...............

Και έξακολουθεΐ:

«'Ένας άπό τούς λίγους 'Έλληνες 
τούς όποιους βρήκα ενήμερους στη 
βλαβερή αύτή συνήθεια (έννοεΐ τη 
μεταχείριση τής γυναίκας) ήταν ό 
κ. Μελας, αυτός άκριβώς του όποι
ου ό γάμος προκάλεσε τις προη
γούμενες παρατηρήσεις. Μιά π ιό 
συχνή έπικοινωνία πού άκολούθη- 
σε μ’ έκανε να γνωρίσω καλύτερα 
αύτόν τόν νοήμονα νέο κι’ έτσι μπό
ρεσα ν’ άνακαλύψω πώς τό πραγ
ματικό έλατήριο του γάμου του μέ 
μιά τόσο νεαρή νύφη (ό γαμπρός 
ήταν τότε 27 χρόνων κι’ είχε έτσι 
μιά διαφορά 15 χρόνια άπό τή νύ
φη) ήταν ή έπιθυμία να τήν άπαλ- 
λάξει άπό τά δεσμά των προλήψε
ων καί πώς θά τήν έθετε υπό τήν 
προσοχήν τής μητέρας του. (Ό πα
τέρας του γαμπρού Λέων είχε πε- 
θάνει πριν άπό τρία χρόνια στήν 
Κωνσταντινούπολη). ’Ήθελε προσέ
τι νά τής καλλιεργήσει τά προτε- 
ρήματά της, νά σπουδάσει τό χαρα
κτήρα της, νά οδηγήσει τήν παιδική 
της σκέψη, νά καταστήσει τά πρώ
τα χρόνια τού έγγάμου βίου σάν τόν 
άπώτερο σκοπό των έρωτικών φιλο
φρονήσεων κι’ έτσι ν’ άποκτήσει ή 
γυναίκα του τις άναγκαΐες Ικανό
τητες για νά γίνει ή σύντροφός του 
κι’ ό φίλος του. Αύτές οί διαφωτι- 
στικές καί σύγχρονα παιδαγωγι

κές άπόψεις του κυρίου Μελά είναι 
δυνατόν ν’ άποδοθουν κατά τό με
γαλύτερο μέρος τους στή νοοτρο
πία τήν όποία άπόκτησε άπό τις 
κοινωνικές του σχέσεις στά άνά τή 
Δύση ταξείδια του...».

ΣΗΜ. I. Λ. Μ·: Ό I. Λ. Μελας 
μετά τό γάμο του είχε άναχωρήσει 
γιά  έργασίες του στήν Κωνσταντι
νούπολη, Ρωσσία, πιθανόν καί Γερ
μανία καί έπέστρεψε στά Γιάννινα 
μετά δύο ή τρία χρόνια, δταν καί 
όλοκληρώθηκε ό γάμος.

ΛΕΩΝ I. ΜΕΛΑΣ

ΓΣΤΕΡΟΓΡΛΦΟ:
1) *0 PARKER, δπως παραπάνω, τοϋ 

οποίου τό πλήρες όνομα είναι ROBERT 
TOWNEE Γ PARKER, ήταν ένας ’Ά γ
γλος λόγιος καί άρχοντας τής εποχής του 
OF CUERDEN HALL — IN ‘ THE 
COUNTT OF LANCASTER. Φίλος καί 
συνταξιδιώτης τοϋ SMART HUGIIUES. 
h όποιος σ’ αύτόν αφιέρωσε τούς δύο με
γάλους ταξιδιωτικού; του τόμους.

2) Ό Αναγραφόμενος Ιπίισης στο παρα
πάνω κείμενο C. R. COCKERELL φίλος 
καί συνταξιδιώτης των PARKER καί 
HUGHUES καλός ζωγράφος τής Ιποχής 
του, τού όποιου έργα είναι όλες οι χαλκο
γραφίες των δύο τόμων τοϋ 1IUGHUES, 
δεκαπέντε στό σύνολο. Ό ίδιος COCKE* 
RELLE έχει σκιτσάρει καί πάμπολλα αρ
χαία μνημεία έλληνικά.

ΛΕΩΝ I. ΜΕΛΑΣ
★

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΓΝΤΑΞΕΩΣ:
1.—Κατά τούς ζοφερού; χρόνους τής 

τουρκικής δουλείας κι ύστερα άπό έπει
σόβια βίας, πού είχαν συμβή κατά και-
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ρους, όπως προσβολές Τούρκων κατά της 
νύφης, άκόμα καί άρπαγές, σέ συνεννόη
ση pi τη Μητρόπολη οι ραγιάδες καθιέ
ρωσαν τδ νυχτερινό γάμο, προς αποφυγήν 
προκλήσεως. Εκεί έχει την εξήγηση καί 
ή ακολουθία του γάμου, πού γινόταν στο 
σπίτι κι δχι στην Ικκλησία. Τη συνήθεια 
αυτή τήν φτάΐσαμε στο 1924 σέ χωριά τής 
Αιούν^ζης Βόρειας Ηπείρου, σε χωριά ά
κόμα μέ συμπαγή χριστιανικό πληθυσμό 
κι δχι ανάμικτα όπως στα Γιάννινα, τήν 
Κόνιτσα, τό ’Αργυρόκαστρο, τό Αιμπόχο- 
6ο, το Δέλβινο.

2. —Ή πολυπόθητη ισότητα των δύο 
φύλων ολοκληρώνεται, νομικά τουλάχι
στον, στις ημέρες μας, υοτερα από 168 
χρόνια, θά εδραιωθεί άραγε καί στή συ
νειδητή καί τή νοοτροπία των Ελλήνων;

3. —Ό Σμάρτ Χιούζ μας δίνει μια αρι
στοτεχνική περιγραφή ένός χοροϋ, πού 
δεν είναι άλλος άπό τον πανελλήνια γνο)- 
στό σαν «τσάμικο».

"Οπως έχομε γράψει κι άλλου (νΗπει- . 
ρος Α' καί Β ' τόμος) ό «τσάμικος» εχει 
πατρίδα τήν Τσαμουργιά, Θεσπρωτία, άπό 
Καναλάκι μέχρι τή Χειμάρρα, οπού χο

ρεύεται άπό τούς κατοίκους τής περιοχής 
αότής είτε Ελληνοφώνους, είτε ’Αλβανο
φώνους.

Στήν ίδια περιοχή επιχωριάζει καί ή 
φουστανέλλα, πεσλί, τζαμαντάνι, άσπρες 
κάλτσες μέ μαύρες καλτσοδέτες, τσαρού
χι καί φέίσι μέ φούντα.

Ο Άγγλος περιηγητής, δπως οί πε
ρισσότεροι των συγχρόνων του, φιλοξενού
μενοι στήν έπικράτεια ένός ’Αλβανού Το- 
πάρχη, τού Άλή Πασιά, θεωρεί τον τόπο 
’Αλβανία, τον τ σ ά μ ι κ ο  α λ β α 
ν ι κ ό  ή ’Ε θ ν ι κ ό  χ ο ρ ό  των 
παλληκαριών τής ’Αλβανίας, ένώ χορεύε
ται άδιακρίτως, άπό Έλληνες καί ’Αλβα
νούς, πού φορούν επίσης τήν περιγραφεί- 
σαν φ ο ρ ε σ ι ά ,  τά τ σ ά μ ι κ α  
καί πού δείχνει, δπως έχομε κατ’ έπανά
ληψη γράψει, δτι οι ’Αρβανίτες μπλέκουν 
σαν κισσός στον έλληνικό κορμό.

4.—Ντολί (ή κατά τή γνώμη μερικών 
έ ν τ ο λ ή. Πίνω εις υγείαν των μελ
λονύμφων, ή είς ύγείαν τού τάδε. Έθιμο 
τού γάμου, πού θέλει ιδιαίτερη περιγραφή.

α. χ. μ.
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ΑΛΛΕΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ
ΤΟΥ κ. MIX. Κ. ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΥ

Τό θαυμάσιο πορτραϊτο της Αι
κατερίνης Μπότσαρη κι* ή ιστορία 
του συμβαίνει νάναι σε δλους γνω
στό. Ζωγραφήθηκε στα 25 χρόνια 
της, άφού ό Λουδοβίκος, πατέρας 
του ’Όθωνα, της άπένειμε τό βρα
βείο καλλονής του 1844, πού συνή
θιζε να δίνει στις πιο σπάνιες σ’ ο
μορφιά γυναίκες του καιρού του, 
καλώντας τον ζωγράφο Ιωσήφ 
Στιέλερ να την ζωγραφίσει γιά την 
Πινακοθήκη του.
"Έτσι αυτό βρίσκεται στο άφταστο 

σε ρυθμό Μπαρόκ με Γαλλικούς κή 
πους παλάτι του Μονάχου Νύμφε- 
μπουργκ με 23 άλλα, άπό τά συνο
λικά 38, πού έζωγραφίθηκαν, μέ τό 
όνομα για όσους ζητάνε να τό δουν 
«ζαΐνε Γκρίκιν» (ώραία Έλληνίς), 
φήμη πού είχε προηγούμενα άπό 
την ’ Ιταλία, πού τής είχαν μεταβά- 
λει σε Ρόζα (ρόδον) τό όνομα.

Πέρα άπ’ τό χρυσοκέντητο γελέ
κι, πάνω στά βαθειά καστοα/ά μαλ
λιά, φορώντας φέσι ’Αμαλίας, σαν 
κόρη ηρώα και μέ μωρουδιακές πε
ριπέτειες αιχμαλωσίας, εντυπώσια
σε δικαιολογημένα τήν Αυλή κΓ έ
γινε ή πρώτη Έλληνίδα κυρία τής 
τιμής τής βασίλισσας, πού καί μα
ζί έπισκέφθηκαν έφιππες τον τάφο 
του πατέρα της.

Στή συλλογή τής «Εθνικής Βιβλιο
θήκης του Παρισιού» υπάρχει κι’ 
άλλη άξιόλογη χαλκογραφία της,

δικαιώνοντας μέ τήν χάρι της τό 
θρύλο πού τής πλέχτηκε.

Έ ξ άλλου ή ιστορία του γλυπτού 
τής μικρής κόρης πού χαράσσει τ’ 
όνομα τού ηρώα Μπότσαρη στήν έ- 
πιτάφια πλάκα του, έχει τό ακό
λουθο, κατά τον ’ Ιούλιο Κλαρετι 
στις «’Αναμνήσεις» του, ζωντοα/ό 
πρότυπο.

Ό φίλος τού Ούγκώ καί άλλων 
προσωπικοτήτων γλύπτης Δαυίδ δ’ 
Άνζέρ, στον πόθο του να σμιλεύσει 
μνημείο τού Μπότσαρη, πήρε τήν 
έμπνευση άπό μιά μικρούλα, πού 
γονατιστή σέ κάποιο τάφο μέ τό 
δάχτυλο προσπαθούσε στά γράμ
ματα ένα προς ένα νά διαβάσει τό 
όνομα τού νεκρού.

Μοντέλο του στάθηκε μιά άδυνα- 
τισμένη δεκατετράχρονη, πού τή 
λέγαν Κλεμεντίνη. Μαζί της δέ ά- 
κολούθησε τό εξής επεισόδιο:

Στο έργαστήριό του τής όδου 
Φλαρύς είχαν ένα μικρό όρειχάλκι- 
νο ’Εσταυρωμένο μέσα σέ κάδρο 
άπό βελούδο, γιά τον όποιο ή μι
κρή τού είπε πόσο άν τον είχε θά 
στόλιζε τή σοφίτα της κΓ ότι θά 
προσφέρονταν νά ποζάρει όσες ώ
ρες ήθελε, άν τής τον έδινε.

Ό Δ. Άνζέρ τής τον χάρισε λέ
γοντας «άν σοΰ τύχει ό πειρασμός 
νά πέσεις σέ κακό δρόμο τότε κύτ- 
ταξέ τον καί συλλογήσου με».

Μόλις έφτασε τ’ άγαλμα στο Με
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σολόγγι είναι γνωστό, δτι κακο- 
ποιήθη άπό έπιπόλαιους νέους, πού 
και σχετικά τό τραυμάτισαν, έτσι 
για νά προφυλαχθή τό μετέφεραν 
στήν πρωτεύουσα, κι* έκεΐ τοποθέ
τησαν άντίγραψό του. Βρίσκεται 
στο Εθνολογικό Μουσείο.

Προσθέτουμε ώστόσο, δτι στις 
βαθμίδες τοΟ βάθρου του καί περί 
αύτό χαράχτηκε άπ’ τον γλύπτη 
πίνακας έπτά μετάλλιων, άπ’ τά 
όποια τό τελευταίο είναι τοΟ Ίωάν- 
νου Κωλέττη.

’Ά λλες άπ’ τίς πιο σπουδαίες ει
κόνες, πού μας άφοροΰν, είναι «Αί 
Σουλιώτιδες» τού ζωγράφου Άρύ 
Σεφφέρ, πίνακας καμωμένος τό 
1897, πού βρίσκεται στο Λούβρο.

Ό «Σουλιώτης» του Λουδοβίκου 
Ντυπρέ, άπό τήν κατά τό 1819 πα
ραμονή του στήν Ελλάδα.

Ή «θυσία τής Δέσπως» (GAZAS- 
S I)  πού τήν παριστάνει τή στιγμή 
πού άναφλέγει τό κιβώτιο του μπα
ρουτιού γιά νά μήν αίχμαλωτισθή 
μέ τίς άλλες Σουλιώτισσες άπό τά 
στίφη του Άλή Πασά. Στό κάτω 
μέρος της υπάρχει κι* ή παραπομ
πή στήν «Ιστορία τής Ελληνικής 
’Επανάστασης» τοΟ Πουκεβίλ βιβλ. 
Α' Κεφ. 5.

Ό «Χορός των γυναικών του Ζα
λόγγου» πίνακας του Κερκυραίου 
Ζωγράφου Χαράλαμπου Παχή(1790 
—1878) σημαντικά άξιόλογος.

Ό «Αξιωματικός Σουλιώτης του 
’Αλβανικού Συντάγματος» (εΙκόνα) 
έποχής πού συγκροτήθηκαν τά Ε λ 
ληνικά Τάγματα του Ναπολέοντα.

ΕΙκόνα πού παριστάνει τον θάνα
το του Άλή, καί κάτω άριστερά 
γράφει Α. Δ. HARTIV ILLER 1822.

Ή «Δέσποινα Ίωαννίτις των χρό
νων του Άλή Πασα» 1812 ("Εχει 
περιληφθή στήν «Ιστορία του Παν. 
ΆραβαντινοΟ)».

Χαλκογραφία, πού είκονίζει «τόν 
Βεζύρ Άλή Πασα δταν τόν έπισκέ- 
φθηκε ό Βύρωνας στήν ’Ήπειρο».

Πλήθος άπό έλαιογραφίες πού 
παρουσιάζουν ήρωες καί παλιούς 
Ήπειρώτες ( κυρίως πορτραιτα), 
Ελένης Τοσίτσα, Φώτη Τζαβέλλα, 
Κ. Άσωπίου, Γεωργ. Σταύρου, Ό- 
δυσσέως Άνδρούτσου, Δημ. Νότη 
Μπότσαρη, Παλάσκα κλπ. έκ των 
γνωστών.

Προσωπογραφίες του Άλή Πασά 
άπό διαφόρους ζωγράφους.

Μετάλλια ένίεπίγραφα. «Ευεργέ
της Άβέρωφ», «Αγωνοθέτης Εύαγ- 
γέλης Ζάππας. ’Ολύμπια» καί «Δ ’ 
’Ολυμπίάς έν Άθήναις 1882. Τά 
προπύλαια του Ζαππείου μεγάρου».

Πίνακες άκόμη πού συναντάμε σέ 
άναδημοσιεύσεις κειμένων περιη
γητών, δπως «Τό Σούλι», «Πηγές τού 
Αχέροντα», «Κάστρο τού Σουλίου», 
«Παρηγορήτισσα ’Άρτας» καί άλ
λες, στό βιβλίο Ελλάς του CHRI
STOPHER WORDSWORTH.

«Ή αυλή τού σεραγιού τού Άλή» 
άπό τό έκδοθέν στό Λονδίνο τό 185ί> 
ταξιδιωτικό τού G. DE LA POER 
BERESFORD «Σκηνές άπ’ τή νότιο 
Αλβανία».

«Τά Γιάννενα στίς άρχές του Ι θ ' 
αΙώνα».
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«Τό σπίτι του ΝικολοΟ Άργύρη, 
πού φιλοξενήθηκαν οί Μπάϋρον και 
Χαμπχάους στα Γιάννενα» λιθογρα
φία σχέδιον του C. Κ. COCKERELL, 
πού δημοσιεύθηκε στο βιβλίο τοϋ 
THOMAS SMART HUGHUES «Τα
ξίδι στη Σικελία, Ελλάδα και Άλ- 
βοαάα τό 1820». Επίσης στο ίδιο βι
βλίο* «Ό Άλής καί τα Γιάννενα».

«Ή Νικόπολη» καί «Ή Πρέβεζα» 
άπ9 τό έργο του Ο. Μ. BARON DE 
STACKELBERG. Ή Ελλάδα, (εί- 
κονογραφικά - τοπογραφικά) Πα
ρίσι 1834.

«’Άποψη των 91 ωαννίνων επί 
Τουρκοκρατίας» παλιό σχεδίασμα 
τής παραλίμνιας τοποθεσίας, «Γι- 
άννινα» δυο παλιές γραβουρες τοϋ 
συγκροτήματος του Κάστρου τους, 
πού τυπώθηκαν πρόσφατα καί σέ 
δελτάρια άπ9 την «Ηπειρωτική Φι
λεκπαιδευτική Εταιρεία».

Κι’ άλλες ακόμα λιθογραφίες πού 
δημοσιεύθησαν στά τεύχη 36, 53, 55 
καί 57 (’Ανδρική φορεσιά Πωγω- 
νίου της ’Αθήνας Ταρσούλη) τοϋ 
«Δελτίου της ’Ηπειρωτικής Ε τα ι
ρείας» κι* ιδιαίτερα κείνες πού έ

χουν περιληφθή στήν εικονογραφη
μένη έκδοση τής εκατονταετηρίδας, 
τής «Ιστορίας τής Έπαναστάσε- 
ως» του Σπ. Τρικούπη, δπως «Ή 
θυσία του Σαμουήλ εις τό Κούγγι 
τοϋ Σουλίου» τοϋ ζωγράφου Π. Μα- 
θιόπουλου, «'Ο "Ορκος των Φιλι
κών» τοϋ Σπ. Βικάτου, «Σουλιώ
της»’ «Σουλιώτισσα με στάμνες», 
«Όδυσσεύς Άνδροϋτσος», ίχνογρα- 
φημένος από ’Ά γγλο φιλέλληνα, 
«Μάρκος Μπότσαρης» από περιη
γητή «Νότης Μπότσαρης», «ή Κιά- 
φα» καί τό πάνω στο στίχο τοΰ Σο- 
λωμοϋ «Στέκει ό Σουλιώτης ό κα
λός παράμερα καί κλαίει» σχεδιά
γραμμα τοϋ Δ. Μπισκίνη. Στήν Ι 
στορία αυτή δημοσιεύεται κΓ ό πί
νακας τοΰ Σεφφέρ πού άναφέραμε- 

Τέλος στο ’Εθνολογικό Μουσείο 
υπάρχει μικρή εικόνα τοΰ Άγιου 
Γεωργίου των Ί ωαννίνων, ίσως άπ’ 
τις πρώτες πού έσχεδιάσθησαν, ενώ 
καί στά 1975 άπεικονίσθηκε ό πί
νακας «Ή Ήρωΐδα Μόσχω Τζαβέλ- 
λα στή μάχη τών Σουλιωτών τοΰ 
1792» άπ’ τό ζωγράφο Γ. Κουζούνη.

MIX. Κ. ΠΕΤΡΟΧΕIΛΟΣ





ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΜΙΑ ΕΙΚΟΝΑ
[Άναοτάοιος ΣακεΗίΙάριος και Μώτιάΰης Παντβζής]

Στο τεύχος του Δελτίου 68—69—70, 
εικόνα εξωφύλλου, δημοσιεύσαμε 
φωτογραφία του μεγάλου Διδα
σκάλου άπό τό Βραδέτο ’Αναστα
σίου Σακελλαρίου.

Ό Λαογράφος - Δάσκαλος κ. Κώ
στας Λαζαρίδης με επιστολή του, 
πού δημοσιεύσαμε στο τεύχος 71 
—72—73 καί αναδημοσιεύομε και 
δω έξέφρασε τη γνώμη δτι ή δη- 
μοσιευθεΐσα εκείνη φωτογραφία 
απεικόνιζε τον υφηγητή του Πα

νεπιστημίου Μιλτιάδη Πανταζή 
καί όχι τον Αναστάσιο Σακελ- 
λάριο.

Ή επιστολή του κ. Λαζαρίδη είναι 
ή άκόλουθη:

Κουκούλι, 6 Σεπτέμβρη 1982 
♦ ’Αγαπητέ κ. Μαμμόπουλε.

Εύχομαι υγεία καί χαρά με ό
λους τούς δικούς σου. Είναι λίγες 
μέρες πού πήρα τό άπό 14 Αύγού- 
στου γράμμα καί με χαρά διάβασα 
τά όσα γράφεις.

Μόλις ήρθε εδώ τό διπλό τεύχος 
Μάη καί Ιουνίου με τή σχετική φω
τογραφία στο εξώφυλλο του ύποτι- 
θέμενου Άναστάση Σακελλάριου 
άπό τό Βραδέτο, πέταξα άπό τή 
χαρά μου. Καί τούτο, γιατί ευρισκα 
έπί τέλους έκεΐνο πού τόσα χρόνια 
ζητούσα νά βρω. Με τον Άναστ. 
Σακελλάριο άσχολήθηκα έδώ καί

πολλά χρόνια, άλλά δυστυχώς που
θενά δεν μπόρεσα νά βρώ φωτο
γραφία του. Ή ερευνά μου έφτασε 
καί ώς τό Τεκούτσι της Ρουμοα/ίας, 
όπου πέθανε αυτός καί όπου ήτοιν 
γιατρός διάσημος ό γυιός του Φί
λιππος. Στάθηκε άδύνατο νά τή 
βρώ. Ή δική σας φωτογραφία δεν 
είναι του Σακκελάριου, άλλά του 
Μιλτιάδη Πανταζή άπό τό Μονο- 
δέντρι πού ήταν Γυμνασιάρχης στή 
Ζωσιμαία Σχολή άπό τό 1881 ώς τό 
1888, οπότε έγινε Υφηγητής στο 
Πανεπιστήμιο τής ’Αθήνας. Ή φω
τογραφία του είναι στή νέα Ζωσι- 
μαία Σχολή, άλλά όχι ολόκληρη, 
όπως τήν έχετε σεις. ’Από κεΐ την 
πήρα εγώ καί τί δημοσίευσα σε 
κλισσέ στο βιβλιαράκι μου με τ ί
τλο : «Μνήμη Κώστα Κρυστάλλη» 
πού πρέπει νά σάς τό έχω στείλει. 
Απ’ αύτήν τής Ζωσιμαίας έβαλε 
σχετικό κλισσέ του Μιλτ. Πανταζή 
καί ό φίλος κ. Τάκης Σιωμόπουλος 
στο βιβλίο του «’Ηπειρωτικά» πού 
δημοσίεψε έδώ καί 5—6 χρόνια, νο
μίζω. Γιά μένα θά άποτελουσε με
γάλο ευτύχημα ή εύρεση τής φω
τογραφίας του μεγάλου αύτου Δά
σκαλου του Γένους».

Έγράφαμε εν συνεχεία τής επι
στολής ότι ή άμφισβήτηση του κ- 
Λαζαρίδη έθετε ζήτημα έπαληθεύ-
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σεως. Και φυσικά έκινήθηκα, άφοϋ 
πίστευα πώς είχα τήν αυθεντική 
φωτογραφία τού Σακελλαρίου,πρός 
τήν κατεύθυνση των άπογόνων 
Πανταζή. Τό χρέος μας ήταν έπι- 
τακτικώτερο, άφου ό Μιλτιάδης 
Πανταζής, ό Μονοδενδρίτης, Γυμνα
σιάρχης τής Ζωσιμαίας καί άργό- 
τερα Υφηγητής τοΟ Πανεπιστημίου 
’Αθηνών ήτοα/ καί άπό τούς * I δρυτές 
τής Ηπειρωτικής Έταιρείας(1905).

Ή καλή μου τύχη με βοήθησε νά 
πέσω στήν έγγονή του ’Αγγελική 
Πανταζή, Καθηγήτρια τής ’Α γγλι
κής Φιλολογίας, πού συνυπηρετή- 
με μαζί στό ’Αρσάκειο. Με τή βοή- 
θειά της καί του εύγενικοΟ συζύ

γου της, Κοζανίτη, Επιτίμου Δικη
γόρου κ. ’Αλεξάνδρου Μπλιούρα, ό 
παππούς Μ ι λ τ ι ά δ η ς  Π α ν 
τ α ζ ή ς  άποκαθηλώθηκε άπό τήν 
τιμητική θέση του οικογενειακού 
σαλονιού καί έπιβλητικός άρχοντας 
με τούς μύστακες, τό μούσι, καί τό 
καπέλλο του έρχεται νά έπανορθώ- 
σει τά άλυσιδωτά λάθη, πού ξεκι
νούν βέβαια άπό τή Ζωσιμαία καί 
συμπαρασύρουν τούς φίλους μας 
Κώστα Λαζαρίδη καί Δημήτρη Σιω- 
μόπουλο.

Ελπίζω πώς, άν δέ γεννηθεί άλ
λη άμφισβήτηση, έπέσαμε στόν ’Α
ναστάσιο Σακελλάριο.

« · Χ· μ·

Ι ι^όος.  Ιο τρι>οηομετρικύ τής κομψής Ταμπούρι. ‘Υψόμ. 1870. Στό <6άΰος 6 
Σμόλικας (έπιτόπιο όνομα Σμόλιγγας) ύψόμ. 2637.

(Α ρχείο  Άποστ. Βερτοδούλου).
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ΑΝΑΣΤΑΣ. ΣΑΚΕΑΑΑΡΙΟΣ -  ΜΙΛΤ. ΠΑΝΤΑΖΗΣ
ΤΟΥ ΑΛΕ2. X. Μ ΑΜΜΟΠΟ Υ ΑΟΥ

'Έκαμε αναγκαία την παρουσία
ση των δύο Διδασκάλων, του ’Ανα
στασίου Σακελλαρίου και του Μιλ
τιάδη Πανταζή τό ζήτημα της Αμ- 
φισβητήσεως της φωτογραφίας του 
πρώτου, πού δημοσιεύτηκε στο εξώ
φυλλο του τεύχους 68, 69, 70 του 
Δελτίου.

Και την Αμφισβήτηση αυτή, δπως 
εγράφαμε στο τεύχος 71, 72, 73, 
δπου και δημοσιεύεται σχετική ε
πιστολή του δεν τήν έκανε ό πρώ
τος τυχών, άλλά ό πολυγραφώτα- 
τος Λαογράφος και Ιστορικός Κώ
στας Λαζαρίδης.

Καί οί δύο βιογραφούμενοι είναι 
από τό Ζαγόρι. «’Εγκρατείς των 
Ελληνικών Γραμμάτων». Έγυμνα- 
σιάρχευσαν στή Ζωσιμαία τών Ί- 
ωοα/νίνων σχεδόν διαδεχόμενοι ό έ
νας τον άλλον, πρώτα ό Σακελλά- 
ριος κι έπειτα ό Πανταζής. Τήν ε
ποχή τής γυμνασιαρχίας τους ή 
Ζωσιμαία έγινε περιώνυμος. Τήν ε
ποχή τού Σακελλαρίου οί Απόφοιτοι 
τής Ζωσιμαίας έμπαιναν στο «Άθή- 
νησι» Πανεπιστήμιο χωρίς εξετά
σεις, με τήν έπίδειξη τοϋ Απολυτη
ρίου, πού έφερνε τήν ύπογραφή τού 
Σακελλαρίου, πραγμα, πού δεν ξα- 
νάγινε στούς κατοπινούς χρόνους.

Καί οί δυο έγιναν θύματα διω
γμού Από τό διεφθαρμένο Αρχοντο- 
λόϊ τών Ίωαννίνων, θύματα τού κί
τρινου φθόνου τών Ανθρώπων, πού 
ειχοα/ Αποκτήσει οικονομική δύναμη 
στο Κριθαροπάζαρο γιά νά Αναρρι- 
χηθούν με τή βοήθεια αυτής στις 
Έφοροεπιτροπειες τών ’Αγαθοερ
γών Καταστημάτων καί τής Ζω- 
σιμαίας. Καί αν γενικεύω τό πρά
γμα, διότι ύπήρχαν Αναμφίβολα, 
πατριώτες καί τίμιοι Γιαννιώτες, 
είναι γιατί δποιος δεν Αντιστρατεύ- 
εται στήν κακοήθεια καί τήν Ατι
μία συμπράττει καί αυτός.

Μαθητής τού «Αθρήσκου» Ψαλί- 
δα ό Σακελλάριος καί φίλος τού 
Βηλαρά, αύστηρός καί άκαμπτος, 
Αλλά καί ρηξικέλευθος.

Με προτάσεις του στον Νικόλαο 
Ζωσιμά είσήγαγε τά εποπτικά 
μέσα διδασκαλίας στή Ζωσιμαία 
κι έφερε με έξοδα τών γυναικαδέλ- 
φων του Από τή Λειψία καί τό Πα
ρίσι τά τυπογραφικά στοιχεία τής 
«Δωδώνης» καί είδε κι έπαθε νά 
βγει φιρμάνι, πού νά επιτρέψει ή 
Τουρκιά τυπογραφείο στά Γιάννινα 
τό 1861.

Καί θά θυμηθώ έδώ τά λόγια τών 
Τουρκαλβανών τού ’Αργυρο κά
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στρου λίγο πριν τοΟ 1912, που έκα- 
vcxv σύγκριση ’Εκκλησιών καί Σχο
λείων άνησυχώντας για  τό άνοιγμα 
καινούργιων.

— Τούτες έδώ τις καμπάνες να 
κοιτάτε (τα Σχολεία) καί τις άλ
λες άστες νά βαράνε! Καί τα Σχο
λεία έφαγαν τό κεφάλι της Τουρ
κίας.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΑΚΕΑΑΑΡΙΟΣ 
11799 -1885]

Δέν θά βιογραφήσω τον ’Αναστά
σιο Σακελλάριο — είναι πιο σωστό 
Σ α κ ε λ λ ά ρ ι ο ς  παρά ’Ανα
στάσιος Σ α κ ε λ λ α ρ ί ο υ .  Ό 
Άραβαντινός, ό Τσιγαρας σύγχρο
νοί του αυτόν τον τύπον, του ιερατι
κού τίτλου, δέχονται. Νομίζω πώς 
τό Σ α κ ε λ λ α ρ ί ο υ  τό καθιέ- 
ρωσοα/ οί λογιωτατίζουσες έφημε- 
ρίδες των ’Αθηνών.

Μετά τήν έκδοση τής «Βιογραφι- 
κής Συλλογής Λογιών τής Τουρκο- 
κροαίας», ’Εκδόσεις Εταιρείας Η 
πειρωτικών Μελετών. Ιωάννινα. 
1960, πού έπιμελήθηκε ό Κ. Δημα- 
ρας καί ό Λέανδρος Βρανούσης, δ- 
που βρίσκεται έκτενής βιογραφία 
του ’Αναστασίου Σακελλαρίου καί 
μετά την έκδοση τοΟ βιβλίου, τοϋ 
Κώστα Λαζαρίδη «Ό Δάσκαλος 
του Γένους ’Αναστάσιος Σακκελ- 
λαρίου ή Σακελλάριος» Γιάννινα. 
1974, δπου οί άναγνώστες θά βρουν 
στοιχεία πέρα τής βιογραφίας τού 
Άραβαντινού, περιττεύει ή έπανά- 
ληψη τών Ιδίων πραγμάτων.

θά  σκιαγραφήσω άπλά τό Σακελ

λάριο γιά  δσους δέν ένδιαφέρονται 
γιά λεπτομέρειες έκφράζοντας τήν 
άπορία πώς ό ’Αναστάσιος Σακελ
λάριος άγνοήθηκε άπό τόν Χρίστο 
Σούλη, πού έγραψε τά ήπειρωτικά 
λήμματα τής Μεγάλης Ελληνικής 
’Εγκυκλοπαίδειας. Ό ίδιος ό Σού- 
λης ώστόσο έβιογράφησε τόν ή τ- 
τ ο να, άγνοήσας τόν κ ρ ε ί τ τ ο
ν α, τόν ’Αναστάσιο Σακελλάριο, 
τόν άπό Τσερβάρι, πού ήταν σύγ
χρονός του.

Φαίνεται πώς γιά τό Β ρ α -  
δ ε τ ι ν ό δέν είχε στοιχεία. ’Αλλά 
καί στου Έλευθερουδάκη τό Λεξι
κό σημειώνεται ή ίδια παράλειψη. 
Ή ίδια έπίσης παράλειψη σημειώ
νεται καί στο «Λεξικόν ‘ Ιστορίας 
καί Γεωγραφίας». Σ. I. Βουτυρά, 
Ί . Α. Βρετου καί Γ. Βαφειάδου». 
Έν Κων) πόλει 1869, τών κατοπινών 
έκδοτών τού «Νεολόγου» Κων) πό
λης, πού έχει δ,τι μπορεί νά έπιθυ- 
μήσει άνθρωπος.

Ό ’Αναστάσιος Σακελλάριος γεν
νήθηκε τό 1799 στό Βραδέτο πού 
«κεΐται, κατά τόν Παναγιώτη Ά- 
ραβαντινό, κατά τήν χώραν τού Ζα- 
γορίου τήν τοσουτον γόνιμον εις έκ- 
βλάστησιν άνδρών έπί φιλομαθεία 
καί πατριωτισμώ διακριθέντων με
ταξύ τών άλλων Ήπειρωτών...».

Στον ’Ηπειρωτικό δρόμο 
τού Κερδώου

’Έμαθε τά πρώτα γράμματα άπό 
τόν δασκαλόπαπα πατέρα του Χρι
στόδουλο Σακελλάριο, στό Βραδέ
το. Δέκα χρονών γράφτηκε στό 
σχολείο τού Μπαλάνου στά Γιάννι-
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’Αναστάσιος Σακελλάριος
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να. Δώδεκα χρόνων στέλλεται άπό 
τούς γονείς του στή Θεσσαλονίκη 
κοντά στο θειο του έμπορο ’ Ιωάννη 
Παπαγεωργίου Οικονόμου, γιά ν’ 
άσχοληθεί στο έμπόριο.

‘Ένας λοιμός στή Θεσσαλονίκη 
τρομάζει τη μάνα του, πού κατα
φέρει τον άντρα της νά ξαναφέρει 
τό μοναχογιό τους στο Βραδέτο.

Άπό t o  Mnaridvo οτόν Ψαιΐίδα 
και όάοκαιΐοζ οτό Ζαγόρι

’Αλλά ό μικρός ’Αναστάσιος δι
ψούσε γιά μόρφωση. Παρακαλει τον 
πατέρα νά τον στείλει ξανά στά 
Γιάννινα, οχι πιά στοϋ Μπαλάνου, 
άλλά στην Καπλάνειο, πού δίδασκε 
ό πολύς Ψαλίδας, προτιμώντας τή 
διδασκαλική μέθοδο έκείνου άπό 
τή μέθοδο του Μπαλάνου.

Στά 1813 μπαίνει στήν Καπλά- 
νειο. Προοδεύει ό εύφυής νέος, ά- 
ποκτά τήν εύνοια του Ψαλίδα, πού 
τον άποκαλεΐ Β ρ α δ ε τ ι ν ό ν  
καί τελειώνει τό 1817. Γυρίζει στο 
Βραδέτο καί διορίζεται δάσκαλος 
τοΟ χωριού του, στή θέση τού πα
τέρα του, πού έχει πεθάνει έν τω 
μεταξύ.

‘Ύστερα άπό δυό χρόνια διδασκα
λίας, γίνεται πιά άκουστός γιά τά 
διδακτικά προσόντα του μέ ένέρ- 
γεια τού Μάνθου Οικονόμου τού 
γνωστού Συμβούλου (Υπουργού) 
τού Άλή Πασά διορίζεται δάσκα
λος στό Κουκούλι τό 1820 μέ μισθό 
1500 γρόσια τό χρόνο. Υπηρετεί έ- 
κεΐ ώς τό 1825, όπότε διορίζεται 
στό Μονοδέντρι καί ύπηρετεΐ ώς τό 
1829.

Έδώ κάτω στή νότιο Ελλάδα 
άντηχούσαν τά δπλα τού ’Αγώνα. 
Δεν μένει άσυγκινητός ό Σακελλά- 
ριος. Ό Άραβαντινός θά μάς πει 
δτι «έχων φωνήν γλυκυτάτην καί 
όξεΐαν έζωογόνει έν τή καρδία των 
μαθητών του τό πατριωτικόν αί
σθημα μέχρι ένθουσιασμοΰ καί έ- 
ξερχόμενος εις κατάλληλον μέρος 
έψαλλε τό έθνικά άσματα, δσα ύ- 
πό τού νέου Τυρταίου, τού άειμνή- 
στου Ρήγα, έποιήθησαν».

Κι δταν πέφτει τό Μεσολόγγι, τό 
1826, θά μείνει τρεις μέρες νηστικός 
άπό τή λύπη του καί μιά βδομάδα 
κλεισμένος στό δωμάτιό του κλαί- 
οντας καί μή δεχόμενος κανέναν.

Στά 1829 φημισμένος πιά δάσκα
λος καλείται άπό τό Μητροπολίτη 
Ίωαννίνων Βενέδικτο σάν δάσκα
λος στό μητροπολιιτκό περιβάλλον 
του άκούοντας καί ό ίδιος μαθήμα
τα άπό τό Σακελλάριο έπιστημονι- 
κών καί φιλολογικών γνώσεων καί 
τή γαλλική γλώσσα.

Στά 1830 πεθαίνει ό φιλόμουσος 
Μητροπολίτης καί στά 1831 ό Σα- 
κελλάριος βρίσκεται διορισμένος 
στήν Πρέβεζα.

Στά Ζωσιμαίσ
Οί ζυμώσεις γιά τήν ίδρυση της 

Ζωσιμαίας έχουν τελεσφορήσει καί 
στά 1833 ή κατόπι περιώνυμη Σχο
λή νοίγει τις πύλες της. Οί Γιαννι- 
ώτες καλούν τόν φημισμένον Σακελ 
λάριον καί κείνος υστέρα άπό τρί
μηνη περιοδεία στήν Κέρκυρα καί 
τήν Ελλάδα, γιά νά μάθει τις δι
δακτικές μεθόδους, πού έφαρμόζον
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ταν έκεΐ, παίρνει στα χέρια του τη 
διεύθυνση της Ζωσιμαίας με υφι
σταμένους τον σχολάρχη της Ζωσι- 
μαίας Γεώργιο Κρανα καί άλλους 
τρεις ύποδιδασκαλούς.

Οί νέοι των ’ Ιωαννίνων, άλλα καί 
άλλων μερών της ’Ηπείρου, ’Αλβα
νίας, Θεσσαλίας καί Μακεδονίας 
θά τρέξουν σαν διψασμένα ελάφια 
να πιουν νερό κάτω άπό τον ’Ανα
στάσιο Σακελλάριο καί μάλιστα 
Ζαγορίσιοι.

’Αλλά οί πρόκριτοι των Ίωοτννί- 
νων μισουσοτν τούς Ζοιγορίσιους για 
τά προνόμιά τους, για την αυτοδι
οίκησή τους καί γιά τά σχολειά 
τους. ’Επέβαλαν στον Σακελλάριο 
να μη παίρνει Ζαγορίσιους μαθη
τές χωρίς την·., άδειά τους. Καί ό 
άγέρωχος Σακελλάριος παραιτεΐ- 
ται τό Δεκέμβριο του 1833 άπομα- 
κρυνόμενος γιά πρώτη φορά, γιατί 
θά άκολουθήσουν καί άλλες, άπό 
τά χαμερπη πάθη των προυχόντων.

Πίοω οτο Ζαγόρι καί 
ξανά ατά Γιάννινα

Πάλι στο Κουκούλι, δπου τρέχουν 
έκατό μαθητές, άνάμεσα στούς ό
ποιους καί πλουσιόπαιδα άπό τά 
Γιάννινα κι έπειτα σέ ευρύχωρο 
σχολειό στούς Νεγάδες, πού τό συν
τηρεί ό εύεργέτης Δ. Καραστάθης 
καί ή Ζωσιμαία στά Γιάννινα ύπο- 
βαθμίζεται καί έξευτελίζεται προς 
μεγάλη λύπη τού ιδρυτή της Η. Ζω- 
σιμά.

Νέες προσπάθειες. ’Αλληλογρα
φία με τό Ζωσιμα καί τούς συμβι-

βαστικώτερους Ζαγορίσιους νά κα
ταργήσουν την ’Επαρχιακή Σχολή 
καί νά μεταπεισθεΐ ό Δάσκοίλος νά 
ξαναγυρίσει στά Γ ιάννινα, οπού καί 
δέχεται τό Μάρτιο τού 1834 με άπε- 
ριόριστα δικαιώματα. Καί ή Ζωσι- 
μαία προοδεύει κι ό Νικ. Ζωσιμάς 
πληρώνει πλουσιοπάροχα κι ό Μη
τροπολίτης ’ Ιωακείμ, πρώτα Δρυι- 
νουπόλεως προστατεύει τά καλά 
έργα κι’ αύτά ώς τό 1838. ’Αλ
λά οί μοχθηροί προύχοντες τά βά
ζουν τώρα με τον Μητροπολίτη πού 
άκάματος, άλλά άκαμπτος δεν ε ί
ναι του χεριού τους, θεμ ιτά  κι άθέ- 
μιτα μέσα καί διαβήματα στο Πα
τριαρχείο γιά τήν έξωσή του, πού 
την κοπτορθώνουν τον Αύγουστο του 
1838. Στή συνέχεια στρέφονται καί 
κατά τού φίλου τού έκπεσμένου Μη
τροπολίτη, τού Γυμνασιάρχη τους 
Σακελλάριου.

Φεύγει λοιπόν ό Σακελλάριος τον 
’Οκτώβριο καί άπό Γυμνασιάρχης 
βρίσκεται άκροατής καί φοιτητής 
στο ’Εθνικό Ποτνεπιστήμιο στην οι
κία Κλεάνθους τότε, δπου παρακο
λουθούσε μαθήματα φιλοσοφίας 
καί φιλολογίας.

Στάν Εύαγγεά!κά Sxodn 
τής Σμύρνης

Βασισμένος στην εκτίμηση τών 
Καθηγητών του συστήνεται στούς 
Σμυρναίους, πού ζητούν σχολάρχη 
γιά τήν Εύαγγελική Σχολή της 
Σμύρνης. Καί στά 1839 ή Σμύρνη θά 
δεχθεί με άνοιχτές τις άγκάλες τον 
φημισμένο Δάσκαλο στή θέση τού 
Κωνσταντίνου Κούμα καί τού Οίκο-
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νόμου του έξ Οικονόμων.
Καί θά (Αντηχήσουν οί αίθουσες 

τής Ευαγγελικής Σχολής άπό τ'ις 
σοφές παραδόσεις του Ήπειρώτη 
Δασκάλου καί θά φωτιστεί ή ένδο- 
χώρα τής Μ. ’Ασίας καί οί Σπορά
δες. Ή παραλυσία καί κατρακύλα 
τής Ζωσιμαίας πηγή νέων στενοχώ
ριών γιά το Ζωσιμα. Νέες δμως 
προσπάθειες συνετών Γιαννιωτών, 
του ίδιου τού Ζωσιμα, συνεχής άλ- 
ληλογραφία γιά νά μεταπειστεΐ ό 
Δάσκαλος. Καί υπερισχύει ό έρω
τας τής Πατρίδας. Καί είναι τότε 
πού γίνονται δεκτές οί προτάσεις 
του α)γιά  όργανα έποπτικά, 6) γιά 
τυπογραφείο νά έκδίδει φτηνά β ι
βλία γιά τούς μαθητές, γ) γιά Ισό
βια καθηγεσία νά μή μπορούν νά 
τον ξαναπετάξουν στο δρόμο. Γιά 
όλα αύτά ό Ζωσιμας τον καλεΐ στή 
Νίσνα τής Ρωσίας καί ξεκινάει ό 
Δάσκαλος καί πηγαίνει στήν Κων
σταντινούπολη, όπου μαθαίνει τό 
θάνατο τού ευεργέτη Ν. Ζωσιμα..

Ξαναγυρίζει στή Σμύρνη μόνος 
του. Τό σκηνικό στά Γιάννινα άλ- 
λάζει. 'Έρχονται «στά πράματα* 
άλλοι άνθρωποι «φιλομαθείς καί 
φιλοπάτριδες». Νέες προσπάθειες 
καί άλληλογραφία καί ό Σακελλά- 
ριος ό άνεξίκακος καί πατριώτης 
έρχεται τόν Ιούλιο του 1849 στά 
Γιάννινα μέ μισθό μικρότερο άπό 
τό μισθό τής Σμύρνης.

Πάάι ατά Γιάννινα. Καί τοΰς 
νέους όιαφθείρει...

Στά 1852 ή Ζωσιμαία διαιρείται 
σέ Σχολεΐον καί Γυμνάσιον, μέ τρι-

ετή κύκλο σπουδών τό πρώτο καί 
τετραετή τό δεύτερο σύμφωνα μέ 
τή διαθήκη του Ιδρυτή της. Προι
κισμένο μέ σχολικά όργανα συγ
κεντρώνει 250 μαθητές τό Σχολείο 
καί 150 τό Γυμνάσιο. Στις δυο άνώ- 
τερες τάξεις τού I υμνασίου ό Σα- 
κελλάριος παραδίδει ψυχολογία, 
λογική, άνθρωπολογία, μαθήματα 
φυσικής, έξηγεΐ τούς κλασσικούς 
συγγράφεις καί ποιητές καί γενική 
ιστορία. Έ χ ε ι τήν ικανότητα νά 
μπάζει κατά άναλυτικό τρόπο ατό 
μυαλό καί τών «δυσνουστέρων» μα
θητών του τις δικές του γνώσεις* 
Καί αύτά μέχρι τό 1855. Νέα όχλα- 
γωγία στά Γιάννινα άπό μοναστη
ριακά συμφέροντα, διαίρεση τών 
πολιτών σέ δυο στρατόπεδα. Νέα 
καταφορά κατά τού Γυμνασιάρχη. 
Τού καθίζουν στήν πλάτη τήν κα
τηγορία κατά τού Σωκράτη : ότι 
δ ι α φ θ ε ί ρ ε ι  τ ή  ν ε ο λ α ί α  
δ ι ά  τ ώ ν  ά σ ε β ώ ν  δ ι δ α 
γ μ ά τ ω ν .

Γιά νά μή όξυνθούν τά πράγμα
τα περισσότερο φεύγει ό Σακελλά- 
ριος κι έρχεται στήν 'Αθήνα. Συν
τάσσει πραγματεία π ε ρ ί  κ α 
λ ο ύ ,  πού δείχνει εύρύνοια καί 
β ά θ ο ς  φιλοσοφικής καί φιλολο
γικής παιδείας, τήν υποβάλλει στήν 
Πρυτανεία τού Πανεπιστημίου καί 
άναδείχνεται Διδάκτορας τής Φιλο
σοφίας καί πηγαίνει μετά στο Τε- 
κούτσι τής Μολδαυίας, όπου διέμε
ναν οι γυναικάδελφοί του 'Αλέξιος 
καί Πέτρος ’Αναστασίου Ζαβαλέξη, 
φιλόμουσοι, φιλοπάτριδες καί βα
θύπλουτοι άπό τό Καπέσοβο, στους 
όποίους καί (Ανακοινώνει τό σχέδιο
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για την τυπογραφία, πού είχε μα
ταιωθεί με τό θάνατο του Ζωσιμα.

9Από κεΐ κάνει τό ταξίδι για τη 
Γερμανία καί τη Λειψία, δπως έχει 
άναφερθεΐ καί έρχεται στην "Ήπει
ρο.

Οί φίλοι της διαδόσεως των φώ
των καί δικοί του φίλοι συλλαμβά
νουν τό σχέδιο νά τον επαναφέρουν 
στη Ζωσιμαία καί νά αγνοήσει τις 
προτάσεις, πού του γινόταν από 
παντού.

Τειίευταία μανιώδης καταφορό 
καί ό θάνατος τού μάρτυρα 
Σακεάάαρίου

Στα 1857 γίνεται συμβόλαιο για 
τρία χρόνια. Γυμνασιαρχεύει και 
πάλι μέ νέο συμβόλαιο πενταετές 
τό 1860. Καί φθάνει ή Ζωσιμαία στον 
κολοφώνα της δόξας. Είναι τότε, 
πού τό Πανεπιστήμιο των ’Αθηνών 
δέχεται μέ ψήφισμα του 1860 τούς 
τελειόφοιτους της Ζωσιμαίας χωρίς 
έξετάσεις. Είναι τότε πού (1861) 
άρχίζει ή τυπογραφία της «Δωδώ
νης» νά τυπώνει, μέ πρώτη τή «Γραμ 
ματική» του ’Αναστασίου, σχολικά 
βιβλία. Καί θά έκραγεΐ κατά τοϋ 
μαρτυρικού Γυμνασιάρχη ή τελευ

ταία καί μανιωδέστερη καταφορά 
για νά φύγει για τήν ’Αθήνα, νά 
κάνει αγωγή διεκδικώντας τούς 
καθυστερημένους μισθούς, νά δι
καιωθεί καί νά πληρώσει ή πόλη, 
δπως γράφει ό ’ Ιωάννης ΛαμπρΓ 
δης (’Αγαθοεργήματα Β ')  150.000 
γρόσια γιά τό κέφι των Έφοροε- 
πιτρόπων.

Είχαν τότε έκτραχυνθεϊ τά πρά
γματα, ώστε έφθασαν οί διώκτες 
του σέ βιοπραγίες κατά της προ
σωπικής του ελευθερίας.

’Από τήν ’Αθήνα ό Σακελλάριος 
πηγαίνει στή Μολδαυΐα, προς τούς 
συγγενείς του.' Είχε συλλάβει τό 
σχέδιο, καί τούς είχε πείσει, μαζί 
μέ άλλους ~ Ελληνες φιλολόγους νά 
συνεχίσουν τό έργο του Κοραή καί 
τών Ζωσιμάδων, τήν έκδοση Έλλή- 
λήνων Κλασσικών Συγγραφέων. Πη 
γαίνει στο Γαλάζι, όπου ήταν εγ
κατεστημένος ό ιατρός υιός του Φί
λιππος καί γιά νά φανεί χρήσιμος 
αναλαμβάνει τή διεύθυνση τοϋ «Έλ 
ληνομουσείου» δπως ονομάζονταν 
τό Σχολείο τής μισοελληνικής έκεί- 
νης πόλης. ’Εκεί τον βρήκε ό θάνα
τος τήν 11η Δεκεμβρίου τού 1865 
υστέρα από καταδρομές καί μαρ
τύρια δασκαλικού έργου σαράντα 
πέντε χρόνων.

,-,7,
• V .
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ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ 11851-1907)
Γεννήθηκε τό 1851 στο Μονοοέντρι του 

Ζαγορίου. "Εμαθε τα πρώτα γράμματα 
στην πατρίδα του. Στά 1867 άποφοίτησε 
άπό τή Φιλοσοφική Σχολή τού ΙΙανεπι- 
στημίου ’Αθηνών για νά μεταβεί μετά 
στή Γερμανία για μεταπτυχιακές σπουδές. 
Πηγαίνει στήν Κον/σταντινούπολη, όπου 
•οί Ήπειρώτες είχαν τά σκήπτρα -στήν οι
κονομική καί πνευματική κίνηίση τής Βα
σιλεύουσας. Ζωγράφεια, Λύκειο του Γ. 
Χασιώτη, Σύλλογοι, ο Ηπειρωτικός φι- 
λνεκπαιοευτικός Σύλλογος Κων)πόλεως, ό 
Ή ρ. Βασιάδης, οί άοελφοί ’Αναστάσιος 
καί Φίλιππος Ταγής καί ή άλλη χορεία 
τής Ηπειρωτικής Όμογενείας, άστερι- 
σμός γύρο) από τον μεγάλο Χρηστάκη Ζω
γράφο, τόν Χριστάκη Έφέντη, τόν Εύερ- 
γέτη 'Ιδρυτή -ου Ζωγραφείου Διδασκα
λείου Κεστορατίου. Συνεργάζεται καί δι
δάσκει έκεϊ ό «έγκρατής τής αρχαίας έλ- 
λ.ηνικής Φιλολογίας» Μιλτιάδης II ανία*
ίής.

Στα 1878 ξαναγύριισε στα Γιάννινα καί 
διορίζεται καθηγητής κι έπειτα Γυμνασι
άρχης στή Ζωσιμαία ώς τό 1889 μας λέει 
6 Γ. Άθαν. Οικονόμου, από τό 1881 ώς 
τό 1888 μάς λέει ό Κώστας Λαζαρίόης. 
Σαν Γυμνασιάρχης ήταν άκαμπτος, δί
καιος, αυστηρός. Συντηρητικών δμιος αρ
χών εύρέθηκε σέ αντίθεση μέ τόν φιλελεύ
θερο)'/ καί προοδευτικών αρχών Στέφανο 
Γάδο από τό Γραμμένο.

Ό ΙΙανταζής νυμφεύθηκε στά 1880 
τήν Αγγελική τό γένος Θ. Στράτη, ευερ
γέτη τών Ίο>αννίνο)ν καί απόκτησε από τό 
γάμο έκε tv ον τούς δύο γιούς του, τόν Κί- 
μα>να, τόν κατόπι καθηγητή Γεφυροποι- 
ίας στό ΙΙολυτεχνείο καί τόν Γεούργιο έ-

πίσης πτυχιουχο ΙΙολυτεχνείου, που θά 
γίνει άργότερα Γενικός Τεχνικός Διευθυν
τής τών ΣΕΚ καί θά παρασημοφορηθεί 
μέ τό Χρυοό Σταυρό τού Τάγματος Γεωρ
γίου τού Α' γιά τις ύπηρεσίες του πρός 
ά,/αστήλο>ση τών σιδηροδρομικών γεφυ- 
ρών, πού είχαν άνατιναχτεί από τούς όπο- 
χωροϋντες Γερμανός τό 1944.

Κατά τή νεκρολογία, πού δημοσιεύτη
κε στή «Φωνή τής Ηπείρου», 20 ’Απρι
λίου 1907 «ή περί τά έλληνικά γράμμα
τα όεινότης του Μιλτιάόου ΙΙανταζή, τό 
άκαμπτον τού χαρακτήρος του, άνήγαγον 
αυτόν κατά τό 1876 εις τήν έδραν τού 
Γυμνασιάρχου τών ’Ια)αννίνα>ν, ήτις ίσο- 
δυνάμει κατά τήν τιμήν μέ τήν έδραν κα- 
θηγητού II ανεπιστημίου, διότι πρό τού 
ΙΙανταζή είχον καταλάβει καί λαμπρύνει 
τήν γυμνασιαρχίαν τής κλεινής τής ’Η
πείρου πρωτευούσης άλλοι σοφοί καί πο
λυμαθείς τού Γένους Διδάσκαλοι. Άναλα- 
βών καί ό Πανταζής τήν ράβδον τού Δι
δασκάλου τού Γένους έν άκμή τής ήλικίας 
του μετά σθένους έκυβέρνησε τό Πανηπει- 
ρωτικόν Διδακτήριον καί άφήκεν άναμνή- 
σεις έκ τών λαμπροτέρων. Ή δέ περίοδος 
τής διδασκαλίας του είναι ή τελευταία ά- 
ναλαμ/πή τού μεγαλείου τής έν Ήπείρψ 
έκπαιδεύσεως, διότι |«τά τήν άποχώρη* 
σιν τού ΙΙανταζή ή σπείρα τού «γεννή
ματος καί θρέμματος» διά παντός τρόπου 
παρακωλύσασα τό Ηργον τών άλλων γυ
μνασίαρχε υσάντων έπί βραχύ'/ χρόνον πα- 
ρέδωκε τήν γεραράν Ζωσιμαίαν είς τήν 
σηιερινήν διδασκαλικήν σπείραν, ήτις \«- 
τέβαλε αυτήν εις ταβερνείον καί παρα
σκευαστήριο'/ ήλιθίων καί κο>φαλάλων. 
Τότε συνέρρεον μαθηταί είς ’Ιωάννινα παν
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τχχόθεν τή: ’Ηπείρου καί ’Αλβανίας, τής 
Θεσσαλίας καί Μακεδονίας, ίνα έν τοΐς 
οιαυγέσι νάμασι τής διδασκαλίας τοϋ Μιλ- 
τιάϋου Πανταζή τήν δίψαν τής φιλομα- 
θείας αυτών κορέσωσιν.

Ό σεβασμός δν οι μχθηταί έτρεφον πρός 
πόν διδάσκαλον έςικνεΐτο μέχρι τοϋ φό
βου. Ή έμφάνισις του Πανταζή ήρκει να 
τρέψη εις φυγήν από όλα τα κέντρα τής 
αναψυχής, Ιν€α δεν έπντρέπετο να συχνά- 
ζωσιν αί άπαλα: ψυχαί τής Ηπειρωτικής
νεότητος. Έν τή εκπληρώσει δέ των κα
θηκόντων αύτοϋ δεν ήνείχετο έπεμβάσεις 
ή έπιεικείας. Ή πλαστιγς ήν έκράτει ό 
Πανταζή; ήτο ή αυτή δι* άπάσας τάς κοι
νωνικά; τάξεις, ώς έκ τούτου ήναγκάσθη 
να έγκαταλείψη μετά δωδεκαετή γυμνά- 
σιαρχιαν τά ’Ιωάννινα .̂ *Αρα κατά τή 
«Φωνή τής Ηπείρου» διηυθυνε τή Ζωσ:- 
μαία μέχρι τό 1888.

Καί συνεχίζει ό άγνωστος (;) νεκρολό
γος τής «Φωνής τής Ηπείρου*: «’Αλλά 
καί ένταϋθα, Ιν τω πανελληνίψ κέντρψ 
των Μουσών καί των Γραμμάτων πρό δε
καπενταετίας ήδη δ Μιλτιάδη; ΙΙανταζής 
εγκατασταθείς καί εν πολλοί; εκπαιοευ- 
τηριοις τήν διδασκαλίαν τών Ελληνικών 
Γραμμάτων άναλαβώ/ ο:ά τε τήν έπιστη- 
μονικήν αύτοϋ μόρφωσίν καί τό ευμέθοδον 
τής διδασκαλίας ταχέως διεκρίθη και διά 
τάς άλλας αύτοϋ αρετάς δεόντως έςετιμή- 
θη. Υφηγητής δέ έν τώ άνωτάτφ τής Ε λ 
λάδος έκπαιδευτηρίψ γενάμενος μετά τής 
χαρακτηριζούσης αυτόν φιλοπονίας τακτι- 
κώτατα έν αύτώ έδίδασκε καί ώς αλη)ής 
τών Μουσών ιεροφάντης εις τά μυστήρια 
*ή ; ρητορικής τέχνη; καί εις τάς
καλλονάς του αρχαίου αττικού λόγου τού; 
άκροατά; αύτοϋ μετά πολλής δεξιότητος 
έμύει, ένώ ές άλλου καί διδακτικά βιβλία 
μεθοδικώτκτα καί κριτικά αύτοΟ μελετή-

ματα έδημοσίευσεν τήν έκτίμησιν του φι
λολογικού κόσμου οι’ αυτών έπ̂ συρων».

’Από τά δημοσ^ήιατα του Μιλτ. II χν- 
ταζή άνχφέρομε τό «Κριτικοί Παρατηρή
σεις εις τόν Πλάτωνα, τόν Λημήτριον τόν 
Φ'ευδοφαληρέα ν.Λ. Συνέγραψε βίους Ε λ
λήνων ΙΙοιητών καί Συγγραφέων, Γραμ
ματικήν καί Συντακιτκόν καί τήν διατρι
βή «Ή Ίσοκράτους Ρητορική Τέχνη έκ 
τών λόγων αύτοϋ ποριζομένη*. Πέθχνε 
^μετά βραχείαν νόσον» σέ ή).ΐκία 56 έ- 
τών.

Καί θά τελειώοωμε τά βιογραφικά τού 
Μιλτιάδη Πανταζή, τόν οποίον ό άναγνώ- 
στης θά ίδεΐ καί στόν πίνακα του πρώτου 
Διοικητικού Συμβουλίου τής ’Ηπειρωτικής 
Εταιρείας 1906 (δεύτερη σελίδα του έ- 
ζωφύλλου) άφου ευχαριστήσουμε τόν Ιρα- 
νιστή τών στοιχείων, τόν άκάματο Γυμνα
σιάρχη κ. Μάνθο Οικονόμου, μέ δυό περι
στατικά τοϋ βίου τοϋ Μιλτ. ΙΙανταζή άπ* 
αύτά πού συνέβαιναν, συμβαίνουν καί θά 
συμβαίνουν σέ τούτον τόν θαυμάσιο τόπο, 
έργα τών σκοτεινών ή φανερών κυκλω
μάτων.

Στήν ίδια «Φωνή τής Ηπείρου» 14 Ι 
ουλίου 1895 σχολιάζεται ή απόρριψη τής 
Γραμματικής του ώς διδακτικού βιβλίου 
«Ινώ ό εισηγητής τής Επιτροπής τών 
Κριτών έπισταμένω; μελέτησα; άπάκα; 
τάς ύποβληθείσας γραμματικάς ώμολόγη- 
σεν δτ: δέν υπήρχε οευτέρα γνώμη περί 
τής αρίστης τοϋ κ. ΙΙανταζή γραμματι
κής*. Δέν έγκρίθηκε όμως γιατί μία αυ
θεντία, μέλος τής Επιτροπή; τάχτηκε μέ 
τό μερο; άλλου διαγωνιζομένου, στή συν- 
ταςη τής Γραμματική; τοϋ όποιου είχε 
σ^μπράςει μάλιστα, όπως γράφτηκε στόν 
τύπο καί έτσι αποκλείστηκε ή Γραμμα
τική τοϋ Πανταζή καί έγκρίθηκε ή Γραμ
ματική τοϋ φίλου τής... αυθεντίας.
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Το δεύτερο περιστατικό είναι ακόμη 
χειρότερο.

Απολύθηκε άπδ τή Ριζάρε'ο, ώς υ
π ε ρ ά ρ ι θ μ ο ς ,  όπως γράφεται ττή 
«Φωνή τής Ηπείρου» τής 23ης Οκτο)- 
βρίου τοϋ 1892 προς μεγάλη λύπη των 
Έπειρωτών ό... συγχωριανός των ιδρυ
τών τής Σχολής ’Αδελφών Ριζάρη! για
τί προφανώς δεν είχε συστάσεις βουλευ
τών!

Και στην περίπτωση τής Γραμματικής 
καί στην περίπτωση τής αποπομπής του 
από τή Ρ'.ζάρϊΐο Επεσε θύμα -δν «κυκλω
μάτων». Στην πρώτη περίπτωση τού «κυ
κλώματος» τής πνευματικής... ή γ εα:ας, 
•στη δεύτερη τοΰ «κυκλώματος» - δν ·£_*_’

τροπάκηδων τής Ριζαρείου, πού καί στη 
μ:ά καί στήν άλλη δ αντικαταστάτης π._ 
Cανώτατα νά ήταν στούς άντίποδες τού 
Π ανταζή.

"Ισχυε εκείνο, πού εχε: ςαναγραφεί σ’ 
αυτές τις στήλες, ειπωμένο άπδ τον μα
καρίτη διάσημο Ιατρό Άλέςαντρο Τράν- 
τα, προς τον έπίσης άπδ την Π ρεμετή 
ίατρδ Βασίλειο Κώνο, που αύτοσυστήνο
με νος καί ζητώντας θέση πανεπιστημιακή 
άράδιαζε τούς επιστημονικούς τίτλους του 
λέγοντας: ξέρω τοϋτο... ξέρω κείνο!

Καί δ Τράντας:

—  Βρέ στδν τόπο αυτδν δεν σέ ρωτούν 
τί ξέρεις, άλλά... ποιόν ξέρεις;

A . X . Μ.

( Αρχείο ΑΆιλτ. ΟΙκονομίδη).
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Ηπειρωτική Πνευματική Ζωή καί Κίνηση

Ι Σ Χ Υ Σ  Μ Α Σ  Η ΑΓΑΠΗ
Ό κ. Νικόλαος Παπασωτηρίου, ό 

Επίτιμος Γυμνασιάρχης, μετά τον 
Μεγάλο μας Χορηγό κύριο *Αλέ- 
ξοα/δρο Καλούδη (500.000 δρχ. 
του 1977) καί τον γλυκύτατο καί 
αλησμόνητο Νΐκο Τσουμάνη είναι 
ό τρίτος κατά ποσό συμπαραστά
της του έργου της Εταιρείας ά- 
πό τό 1975.

’Αθόρυβα, ταπεινά, με συνέπεια κά
θε χρόνο, μας καταθέτει την ά- 
γάπη του. ’Έτσι κι’ έφέτος.

Ή Ετα ιρεία  έκφράζει θερμές 
εύχαριστίες:

’Αθήνα 4 Νοεμβρίου 1982 
Κύριον

Νικόλ. Παπασωτηρίου
’Αθήνα.

Γύγενέστατε Κύριε Παπασωτηρίου, 
Μέ συγκίνηση κι έφέτος δεχθή

καμε την άθόρυβη έπίσκεψή σας 
γιά νά καταθέσετε την άγάπη σας 
(βοήθεια 30.000 δρχ.) προς ένίσχυ- 
ση του πνευματικού έργου τής Ε 
ταιρείας, που συνεχίζεται χάρις 
στη βοήθεια καί άλλων, πού μι
μούνται τό παράδειγμά σας.

Σας διαβεβαιώ δτι πολλοί πνευ-

♦  Γράφομε και ράς γράφουν
♦  Στέάάορε καί ράς οτέάνοσν

ΤΩΝ ΣΥΜΠΑΤΡΙΩΤΩΝ
ματικοί άνθρωποι άπό άλλα διαμε
ρίσματα τής Ελλάδος μέ παίρνουν 
στο τηλέφωνο κατάπληκτοι γιά την 
άτέρμονη στήλη των οικονομικών 
εισφορών προς την Εταιρεία μας 
καί προσπαθούν νά εξηγήσουν τή 
φιλοπατρία τών Ήπειρωτών. Σπει- 
ρί - σπειρί, φασούλι - τό φασούλι, 
μέ πρωτουργούς σάν έσάς έδράζε- 
ται στερεά τό έργο τής Εταιρείας, 
άγαπημένε μας κ. Παπασωτηρίου.

Σάς είμαστε εύγνώμονες δλοι, εύ- 
χόμενοι καλό χειμώνα.

Πήραμε καί τό β ' σημείωμα γιά 
τή Μουσοτρόφο Βούρμπιανη.

Μέ την άγάπη μας 
Ό Πρόεδρος

ΑΛΕΞ. X. ΜΑΜΜΟΠΟΥΛΟΣ 
Ό Γεν. Γραμματεύς 

ΣΤΑΘ. Δ. ΛΑΜΠΡΙΔΗΣ

* *  *

ΛΑΘΗ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΑ

Μάς γράφει ό Καθηγητής κ. Ε ρ 
μής Μουδόπουλος:

‘Ένα τυπογραφικόν λάθος άλλοί- 
ωσε τήν έννοιαν τής νεκρολογίας 
του άειμνήστου έξ Έλάτης ποιητου
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και δημοσιογράφου "Αλκή Μυρσί
νη - Μάνθου.
Εΐχομεν γράψει(1) δτι «...χάρις εις 
τά ένεργείας του Ζαγορισίου ποι- 
ητου καί ένθερμου πατριώτου ή έν 
Πλοεστίω ελληνική παροικία άπέ- 
κτησεν Ελληνικόν Δημοτικόν σχο- 
λεΐον δπου έσφυρηλατεΐτο τό εθνι
κόν φρόνημα των Έλληνοπαίδων 
καί έματαιοϋτο οϋτω ό αφελληνι
σμός αυτών.

Τή πρωτοβουλία του ίδιου πάλιν 
καί της αοιδίμου Μ. Παξινοϋ - Μπε- 
ρεκέτη έτελοϋντο θεατρικαί παρα
στάσεις με έργα Ελληνικά κλπ.».

Άντ’ αύτοϋ, έκ τυπογραφικής ά- 
βλεψίας άνεγράφη δτι τή πρωτο
βουλία του Μ. Παξινοϋ - Μπερεκέ- 
τη, δπερ άνακριβές.

Έπρόκειτο περί τής Μαγδαλη- 
νής Παξινοϋ ήτις έν Κωνστάντση 
είργάσθη άόκνως έν τώ πλαισίω 
τοϋ Συλλόγου «Ελπίς» καί έπρωτο- 
στάτησεν εις άπάσας τάς έκδηλώ- 
σεις τής Έλλ. Κοινότητος, τής πά
λαι ποτέ άποικίας των άρχαίων Μι- 
λησίων.

ΕΙτα νυμφευθεΐσα καί έγκατα- 
σταθεΐα εις Πλοέστιον έσυνέχισεν 
μετά τοϋ ίδιου ένθουσιασμοϋ την 
ελληνοπρεπή αύτής δρασιν.

ΕΡΜΗΣ θ. ΜΟΥΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΠΗΧΗΣΕΙΣ
Άθήναι 27.10.1982 

’Αγαπητέ κ. Μαμμόπουλε.
Χάρηκα τό γράμμα σας. Σάς εύ-

1. «Ηπειρωτική Ε τα ιρεία », έτος θ ' ,  
Μάϊος — Ιούνιος — Ιο ύ λ ιο ς  1982, σ. 45.

χαριστώ πολύ γιά τά καλά σας λό
για σχετικά με τό σχεδιαζόμενο 
«‘Ίδρυμα Σπαστικών Παιδιών» έ
ξω άπό τά Γιάννενα. Δεν κάνω τ ί
ποτα παραπάνω άπό δ,τι πρέπει να 
κάνει κάθε άνθρωπος αν θέλει νά 
λέγεται «ΑΝΘΡΩΠΟΣ». Δυστυχώς 
η λέξη αυτή δσο πάμε καί σποα/ί- 
ζει. Πρέπει ό καθείς μας χωριστά 
καί δλοι μαζύ νά μπορούμε νά τήν 
διατηρήσουμε στή ζωή μας, δίδον
τας χαρά στούς άλλους.

Τό Δελτίο παίρνω τακτικά. Τό 
διαβάζω άπό άρχή μέχρι τέλους έ
ως διαφήμιση «Μακαρόνια Μίσκο» ! 
Πλουτίζω τις γνώσεις, «γηράσκω 
άεί διδασκόμενος» κατά σοφία Σω
κράτη.

Ταχυδρομικώς θά λάβετε 2 χιλ. 
χίλιες γιά τό 1982 (συνδρομή) καί 
χίλιες προκαταβολικά διά 1983.

Σάς εϋχομαι καλή υγεία καί δύ
ναμη μέ πάντοτε έπιτυχίες στο έρ
γο σας.

Μέ φιλικούς χαιρετισμούς 
Μ. ΝΙιΚ. Δ AAA A

ΝΟΣΤΑΛΓΙΕΣ...
Ό ι α τ ρ ό ς  κ. Σ τ έ φ. X ρ η- 

σ τ ί δ η ς άπό τή Φιλαδέλφεια 
(J.S.A. μάς γράφει: 22.7.82

’Αγαπητέ κ. Μαμμόπουλε,
"Ελαβα σήμερα καί ευχαριστώ 

πολύ διά τό Δελτίον τής Η.Ε. (τεύ
χος 68, 69, 70 τρία σ’ ένα — πολύ 
ώραΐο). Είδα τις φωτογραφίες τοϋ 
Τόλη (τρομερός όρειβάτης!). Άνε- 
πόλησα τά παλαιά. Μοϋ ’λθε μιά ι
δέα στο μυαλό μου. "Αν είναι δυ-
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^ύχαριστώ πολύ. Είμαι ευγνώμων 
■ πού άναπολώ στα γραφόμενα καί 
ιδιαιτέρως τις φωτογραφίες (ΒΕΡ
ΤΟΔΟΥΛΟΣ) τά ώμορφα μέρη τής 
πατρίδος μας.

Μέ μεγάλη χαρά είδα πώς οί Α
ναγνώστες συνεισφέρουν «σπειρίτό 
σπειρί» φασούλι τό φασούλι... για 
να συνεχισθεΐ τό μνημειώδες έργο 
σας. Συγχαρητήρια θερμά. ΕΙσθε 
σωστός Ήπειρώτης. Να μας ζήσετε.

Στη Φιλαδέλφεια αύτή την έβδο- 
μάδα δλοι οί 'Έλληνες ειμεθα ύπε- 
ρήφανοι διότι ένας Φιλαδελφιώτης 
PETER LIACOURAS . . .  όνομόσθη- 
κε PRESIDENT OF THE TEMPLE 
UNIVERSITY, ένα άπό τά 5 της 
πόλεως, μέγιστον σε άριθμό φοι
τητών καί Καθηγητών. Είναι ό πρώ
τος 'Έλλην PRESIDENT μεγάλου 
Πανεπιστημίου. Έ πί τη εύκαιρία, 
στο ποτάμι μας (Σκούλκιλ) γίνον
ται λεμβοδρομίες. 465 βάρκες ά- 
θλητικές άπό δλην την ‘Αμερικήν 
λαμβάνουν μέρος. Έ ρχεσθε;

Μέ πολλήν άγάπην καί πατριωτι
κούς χαιρετισμούς 

ΣΤΕΦ. ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ
ΣΗΜ. ΣΥΝΤ. : Νά εύχηθουμε νά 

φτάσει ό Πρέζιντεντ στη Λιάκουρα 
του Παρνασσού τής Επιστήμης του.

ΝΟΣΤΑΛΓΙΕΣ
Ό  νοσταλγώ; Γεώργιος Βαντζιος, πού 

έπί σειράν Ιτών έπραςε καί έγραψε γιά 
τα δάση τής Ηπείρου, γιά  τού; δρόμους, 
γ ια  τόν ορυκτό πλούτο και τά πετρέλαια, 
μάς θυμάται. K t άφοϋ φτάσαμε ατά πε
τρέλαια θά θυμηθούμε τούς κόπου; καί

τις προσπάθειες ταυ δημοσιογράφου Κώ
στα Νάκου καί τού Συμόολαιογράφου Κώ
στα Έξάρχου νά κεντήσουν μέ δουκέντρι 
τον Ελέφαντα τής Ε λλην ικής Γραφειο
κρατία; ποίν πενήντα χρόνια, νά ξυπνή
σει καί νά ίδεί δτι στήν νΗπειρο υπάρχει 
πετρέλαιο. Κ αί τό πράγμα ήταν όλοφά- 
νερο. ΆφοΟ στήν ’Αλβανία υπάρχουν... 
εννιακόσιες πηγές πετρελαίου, γιατί στήν 
"Ηπειρο, συνέχεια έοαφικοΟ χώρου νά μή 
υπάρχει;

’Αλλά άς άφήσουμε τους Ε π ιμηθείς  "Ελ- 
ληνες τεχνικούς ν’ άσχοληθοϋν μέ τΙς γε- 
(οτρήσεις στήν "Ηπειρο κι άς έλθουμε στόν 
Γεώργιο Βάντζιο. Γράφοντας έντυπώσεις 
άπό τό Δελτίο προτιμάει οικείους τόνους 
καί λυρικούς στίχους:

Στά λουλούδια γυρεύω 

μή δώ τή μορφή σου 

ΣτΙς πεταλούδες ψάχνω 

μή βρω τήν ψυχή σου 

Στά πουλάκια κυττώ 

ν* άφουκραστώ τή φωνή σου.

Στ* άεράκι ζητώ 

νά χαρώ τήν πνοή σου.

Σός

Γ . ΒΑ Ν Τ Ζ ΙΟ Σ

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑI οί κύ- i 
!: ριοι Άναγνώσται νά μας γνω- :

στοποιούν τή νέα τους διεύ- ;; 
; θυνση. !;

! 1 * ’
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ΜΗΝ ΑΦΗΣΕΤΕ ΤΙΣ ΚΥΡΙΕΣ ΜΟΝΕΣ ΤΟΥΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΤΩΝ ΣΠΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΚΩΦΑΛΑΛΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Τό " Ιδρυμα τών Σπαστικών και 
Κωφαλάλων Παιδιών τής Ηπείρου 
ξεκίνησε την πορεία του κάτω από 
τούς καλύτερους οιωνούς. Μπαίνει 
κάτω άπό τις φτερουγες ενός λαμ
πρού ’Ηπειρωτικού Σωματείου τών 
Κυριών της «Μάλ'νας του Πωγωνί- 
ου» πού μας έχει συνηθίσει τόσα 
χρόνια με την θάλεια Ποταμιάνου, 
τη θάλεια Ίακωβίδου και τώρα 
την ’Ελευθερία Δόβα με επιτυχημέ
νες κοινωνικές εκδηλώσεις γιά τούς 
πατριωτικούς σκοπούς της.

Σταλαγμός τύχης έρχεται ό γνω
στός Ζιτσαΐος Γιατρός Γεώργιος 
Γύρας, πού γενναιόδωρα παραχω
ρεί γιά τον άγιο σκοπό οικόπεδο b 
στρεμμάτων στη Ζίτσα και χρημα
τική σερμαγιά 1.000-000 δρχ.

Στις καλές προϋποθέσεις έπίσης 
περιλαμβάνεται καί ή κωμόπολη 
τής Ζίτσας, μόλις είκοσι χιλιό
μετρα άπό τά Γιάννινα μέ σχο
λεία καί εμπορική ζωή καί κί
νηση καί προσπελάσιμη απ’ δλα τά 
μέρη τής ’Ηπείρου, γιατί, πώς νά 
τό κάνωμε, δύσκολα οί γονείς στέρ- 
γουν στήν άπομάκρυνση τών δυστυ
χισμένων παιδιών τους, όσοδήποτε

(ΕΚΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ 
ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ)

εξυπηρετική κι αν είναι ή περίθαλ
ψή τους.

Ή «’Ηπειρωτική Εταιρεία» ήθικό 
πρόσωπο, νομικό πρόσωπο ιδιωτι
κού δικαίου, Ιδρυμα πνευμοατικό, 
συμπαραστέκεται στήν πορεία προς 
τό σκοπό μέ δλες της τις δυνάμεις. 
Σάν ένα άπό τά πρώτα μέτρα είναι, 
άψου έδωκε τις διευθύνσεις τών Με
λών της, νά προσφέρει τις στήλες, 
του Δελτίου της γιά τή δημόσια, 
τήν άνοιχτή διαχείριση καί λογο
δοσία του Φιλανθρωπικού ’Έργου, 
πού άρχιζει. Είναι τούτο άπαραί- 
τητο. ’Έτσι δουλεύομε μεΐς στήν 
Ήπειρο^τική Ετα ιρεία  τόσα χρό
νια. Πρέπει στο ’Ηπειρωτικό Κοινό 
νά εμπεδωθεί ή πεποίθηση ότι τά 
όσαδήποτε χρήματα διαθέσει, θά 
πιάσουν τόπο καί δέ θά πάνε χα
μένα. Ό κόσμος δέν είναι κουτός 
γιά νά τον εκμεταλλευτούν οί «έ
ξυπνοι».

’Έ χει άρετές τούτος ό λαός, σπά
νιες, περίθαλψε τούς Εβραίους 
στήν Κατοχή. Περίθαλψε άκόμα, 
κατά εύαγγελικόν τρόπον καί τούς 
έπιδρομεΐς του Ιταλούς, τήν ώρα 
τής καταδρομής τους άπό τούς...
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«συμμάχους τους Γερμανούς! Καί 
θά άφήσει ό ’Ηπειρωτικός λαός τα 
παιδιά του, τά σπλάχνα του, στή 
δυστυχία καί την έγκατάλειψη;

Καί μιά συμβουλή, πού μας έπι- 
τρέπει ή ήλικία μας:

Δεν γνωρίζομε &ν έγινε προεδρι
κό Διάταγμα πού νά καθιέρωσε την 
όνομασία «‘Ίδρυμα των Σπαστι
κών καί Κωφαλάλων Παιδιών τής 
Ηπείρου».

’Ά ν δεν έγινε, καιρός, νά ξηλω
θεί ή ταμπέλα - στίγμα, άμέσως τώ
ρα, πού παρόμοιες βλέπει συχνά τό 
μάτι μας «Άναμορφωτήριον», «Σω
φρονιστή ριον», «Άσυλον ’Ανιάτων» 
«Λοιμωδών Νόσων», «Φρενοκομεΐ- 
ον». ’Άπρεπη κι άψυχολόγητη δια
φήμιση άλλά καί διαπόμπευση τοϋ 
περιεχομένου τους, πού δημιουργεί

Κ Α Λ Λ ΙΤ Ε Χ Ν ΙΚ Η  Ε ΙΙΙΜ Ε Λ Ε ΙΛ  
κ. Λ ΙΙΟ Σ Τ . ΒΕΡΤΟ Λ Ο ΓΛ Ο Γ

"Οπιος πάντα, ένοιαφέροντα τά θέματα 
καί καλλιτεχνική έκτέλεση στις φωτογρα
φίες, πού μάς στέλλε» δ Συνεργάτης μας 
κ. Άπόστ. Βερτόδουλος στό μεγάλο έργο 
τής φωτογραφικής άποτύπωσης τής Ή-
πιιίρου. Αυτή τή φορά έχομε:
1 — Φωτογραφία τοϋ θρυλικού Γεφυριοϋ

τής Ά ρτα ς μέ «άνεβαιτμένο» τόV "Λ-
ραχθο.

— Ά π ο ψ η τής ιστορικής Μονής B w
τσάς τοϋ Ζαγορίου.

3 — Ά π ο ψ η τής ιστορικής Τσούκα Ρόσ-. α
τής Γκαμήλας άπδ τδ Βρυσοχώρι. 

4  — Ά π ο ψ η των Τζουμέρκων. 
h  — Βυζαντινή Μονή Ά β ε λ  (Βήσσκνη)

Πωγοννίου.

φόβους καί προκαταλήψεις κοινω
νικές. Ποιόν βλάπτει ή έπιγραφή 
στο μελλοντικό Κτήριο του Ιδ ρύ 
ματος «Σπίτι του Παιδιού»;

Καί τώρα έμπρός. Μπήκε τό πρώ
το λιθάρι.

Καί σαν μπαίνει τό πρώτο λιθά
ρι — καί τί λιθάρι μάλιστα, όγκό- 
λιθος 5 στρεμμάτων, πού σέρνει πί- 
σωθέ του κι ένα έκατομμύριο! Σαν 
μπαίνει τό πρώτο λιθάρι έλεγε ό 
Σπυρίδων τών ’ I ωαννίνων, πού ή
ταν καί «ρητήρ λόγων» καί «πρη- 
κτήρ έργων» δλα τ* άλλα έρχονται 
μόνα τους.

Μήν άφήσετε τις καλές Κυρίες 
μόνες τους!

Ό Πρόεδρος
τής ’Ηπειρωτικής Εταιρείας
ΑΛΕΞ. X. ΜΑΜΜΟΠΟΥΛΟΣ

Ο Ρ Ε ΙΒ Α Τ ΙΚ Α

Τήν Κυριακή 20  ’Ιουνίου 1982 είκοσι 
όρειβάτες του ΕΟ Σ Ίωαννίνων μέ Α ρ χ η 
γό τόν Συνεργάτη μας ’Απόστολο Βερτό- 
δουλο πραγματοποίησαν ανάβαση στις δυδ 
κορυφές τής ΙΙίνβου «Ταμπούρι» υψόμε
τρο 1878 καί «Π ροφήτη; ΊΙλίας» υψό

μετρο 1718.
’Από τδν Α ρχηγό Ιγινε ενημέρωση γιά 

τις μάχες, πού έγιναν στήν περιοχή κατά 
τόν Έλληνοϊταλικό πόλεμο τοϋ 1940, δ- 
που καί σημειώθηκε ή πρώτη ήττα τοϋ 
εισβολέα.

’Από τις δυό κορυφές προσπάθησε νά 
περάσει ό μεγάλος δγκο; τής ’ Ιταλικής 
Μεραρχίας τών Ά λπ ίν ι (Τζούλια) μέ 
κατεύθυνση πρός Φούρκα - Ρωμηό - Σα- 
μα ρίνα.
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ΘΡΥΨΑΛΑ ΠΑΤΡΙΚΟΝ ΠΑΡΑΔΟΣΕΟΝ & ΑΝΕΚΔΟΤΟΝ
Ό  Μερτζανόπουλος άπό τή Σωπική 

τού Πωγωνίου, άλλοτε δικηγόρος των 
τουρκικών δικαστηρίων στήν Κωνσταντι
νούπολη, διορίστηκε Μεμούρης στο μονο
πώλιο τού καπνού στο 'Αργυρόκαστρο. 
τΗταν έξυπνος καί δραστήριος.

Ό  Β ελή  Μπεκίρης πήγε μια μέρα στο 
γραφείο του να ζητήση άδεια καπνού. 
Στρογγυλοκάθισε στον καναπέ χωρίς να 
βγάλη το καπέλλο του. Έ β γ α λε  όμως, με 
τουπέ, τήν ταμπακιέρα του κι Ικανέ στρι
φτό τσιγάρο με κατσάκ (λαθραίο καπνό). 
Μαινόμενος ό Μερτζανόπουλος φωνάζει 
τούς κολτζίδες του.

— Βγάλτε τον έξω γρήγορα!

Κ α ί τον έδιωξε κακήν κακώς...

Μια μέρα του πήγε ένας σπιούνος μία 
πληροφορία, δτι τή νύχτα θά περάσουν 

άπό τήν Κολορτσή πέντε φορτώματα κα
πνού λαθραίου. Φωνάζει τον Φ εικ Τζέκο, 
τον μπας - κολτζή με 4 — 6 κολτζίδες και 
τούς λέει να πάνε να φυλάξουν στο δείνα 
μέρος καί αν περάσουν 6 τάδε καί ό τάδε 
να τούς πιάσουν μαζί μέ τα ζώα καί να 
τούς φέρουν στο μονοπώλιο. Γ ια  τή σοβα
ρότητα τής περιστάσεως ήθελε νά βεβαιω- 
θή και τήν έκτέλεσι τών διαταγών του. 
Φοράει ό Μερτζανόπουλος τήν κάπα του 
και βγαίνε: τή νύχτα έξω πηγαίνοντας στο 
προσδιωρισμένο μέρος. Βρίσκει τά όργανά 
του νά... κοιμούνται. Τούς παίρνει όθόρυ- 
6α τά φέσια άπο τά κεφάλια τους. Τήν 
άλλη μέρα επάνω στο γραφείο του εξ φέ
σια άραδιασμένα, του μπάς-κολτζή ααί 
τών κολτζίδων περιμέναν νά γυρίσουν τά 
κεφάλια!

Σ τα  1908 ςαναγύρίσε στ* ’Αργυρόκα
στρο. Γινόταν οί πρώτες εκλογές μετά το

Τούρκικο Σύνταγμα. Ό  Μερτζανόπουλος 
γύριζε σε έμπιστα πρόσωπα και έλ εγ ε :

— Χριστιανό νά ψηφίσετε και τ ί κάνω 
γώ μή κυττάτε!

Ή  καρδιά τών έλλήνων - χριστιανών 
ήταν στραμένη στο Ρωμαίϊκο. Ή  Ε λ λ ά : 
(ονομάζονταν Ν  τ ά ϊ  κ  ο ς =  θειος. Ο: 
τούρκοι είχαν μυριστεί το συνθηματικό ό
νομα καί πειράζοντας τούς χριστιανούς έ
λεγαν:

— Νά θέλατε καμμία Α γ γ λ ία , καμμία 
Γαλλία ! *Αλλά τό μουφλούζη τ ί τον θέ
λετε; κάνοντας υπαινιγμούς γ ια  τ ίς  άλ- 
λεπάλληλες χρεωκοπίες τής Ελλάδος καί 
τήν ήττα του 1897.

(Ά πό τό βιβλίο Ά λ ες . X . . Μαμμοπού- 
/ου. "Ήπειρος τόμος Α ' ) .

★

«Ή  φιλοπαίγμων διάθεσις του Βηλαρά
οέν περιωρίζετο ούτε ενώπιον τών γυναι
κών. Καθώς μου άφηγειτο ο κ. Αημ. Σάρ- 
ρος, πού τό ακούσε άπό τό Νικόλαο Τ σ ι
γάρα, μ ια  μέρα, ένώ ό Βηλαράς πήγαινε 
στό Τσεπέλοβο με τόν Αναστάσιον Σα- 
κελλάριον, συνήντησε μιά γυναίκα στή 
βρύση Κολοκύθα. Ή  ώραία ζαγορίσια, 
σκυμμένη, όπως ήταν στή βρύση, άφηνε 
έλεύθερο στά κακόζηλα μάτια τών ανερ-
χομένων τόν άνήφορον «Ρ 
τόν γυναικείο της πλούτο, 
συνέβαινε συχνά στις χωρικέ 
ρούσε σχετικό έσώρρουχο.

οντοβάνι» ολον 
επειδή, όπως 

• ς τότε, δεν φο- 
0  Βηλαράς ό

ταν έπλησίκσε, Οέλησ νά την πειραςη
καί έπειοή είδε πώς ή φούστα της ήταν 
κεντημένη τριγύρω μέ κλαδιά, ώς είδος 
φράκτου:

— Έ μορφα τόν έφραξες κυρά τόν... κή-
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ΙΔΡΥΜΑ ΣΠΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ 
(ΜΑΝΑΣ ΤΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ)

(Σ Γ Ν Ε Χ Ε ΙΑ  άπ τό προηγούμενο)

Γάγγας Νικ. 1000  δρχ., Π ύτης Φρίξο; 

1000  δρχ., Μιχαλόπουλος *Αν. 3 0 0  δρχ., 

Μέξης Βασ. 1000  δρχ., Ή πεφ . Ά δελφ . 

Ρ Ο Δ Ο Π Η Σ  1000 δρχ., Γούσια Μάχη 2. 

00 0  δρχ., Κουσουλδς Ίιοάν. 1000  δρχ., 

Χρυσάνθη Ζιτσαία 1000 δρχ., Λαμπρίδη 

Στέλλα 1000 δρχ., Μάνθος Ί .  300  δρχ., 

Μάγκου Καλλιόπη 10 .000  δρχ., Χατζη- 

θωμά Νάντα 2000  δρχ., Γέτα  Βασούλα 

1000 δρχ., Παπαδόπουλος Μ ίμης 2000 

δρχ., Μπρέστας Βασ. 100  δρχ., Καρκκά- 

τσης Δημ. 1000  δρχ., Ά ράπης Μ ιχ. 1. 

0 0 0  δρχ., Ίωαννίδου Έ ρ ικέττη  2000  δρ., 

ΙΙανταζή; Κων. 2000  δρχ., θεολόγης ’ Ι 

ωάν. 1000 δρχ., Νουτσόπουλος Στέφ. 500 

δρχ., Χαλκιάς Ά ν . 500  δρχ., Μόσχου 

Ά ν τ ιγ . 500  δρχ., Αίσο>που Μαιη, 1000 

ορχ., Άρκαδίου Μαρία 2000  δρχ. Τσίν* 

τζα Σοφία 5000  δρχ., Τσουμάνη Ρίτσα 

1000 ορχ., Μαλκιόνης Μάνθος 500 δρχ., 

Γκιούσμας ΙΙαναγ. 1000 δρχ., Γότσου Βι-

πο! Τ η ;  είπε χαμογελώντας.

— Ναί, αφέντη, τού είπε. Γ ια  νά μή 
μπαίνουν τά... γαϊδούρια!

Τδ κντικέντρισμα ήταν δυνατο>τερο καί 
ό Βηλαρά; δεν δίστασε νά τδ δμολογήση.

— Την πάθαμε, δάσκαλε, είπε στδ Σα- 
κελλάριο*.

(Γ . Βαβαρέτου —  "Απαντα Br/λχρά).

κτο>ρία 300 ορχ., Τσίνας IIαν. 1000 δρ., 
Κορκάρης Γεο>ργιος 2000 δρχ., Κατσίκης 
Κο>ν. 2000 ορχ., Γραιαιοιτη; Κων. 5(Χ> 
ορχ., Λουκάτος Δημ. 2000  δρχ., Δάκαρη 
- Κουταβά Έλευθ. 5000  δρχ., ’Αρχιμαν
δρίτης κ. Άνδρ. Τρεμπέλας 1000 δρχ., 
Λιάμπεη Νέλλη 1000 δρχ., Κυριαζή;
ΠαΟλο; 500 δρχ., Τ ρ ια ντα φ υ λλί ΙΙαντ.
1000 δρχ., Κουκουλάρη Μαρία 1000 δρ., 
Παπακώστα * Αντιγόνη 1000 δρχ., Τσώ- 
κος Κων. 1000 δρχ., Σαμαρά θάλεια  1* 1
000  δρχ., Ζαχαρικας Φώτιο; 500 δρχ., 

ΙΙιτούλης Δήμος 5000 ορχ., ΙΙραμαντιώ- 

της Δ. 500 ορχ., Μπράτσο; Κων. 500 δρ., 

Γεωργάκης Άνοοστ. 1000 δρχ., Σταματζό- 

πουλος Χρ. 1000 δρχ., Παπαδόπουλος Δ.

500  δρχ., Λυριτζής Γεώργ. 2000 δρχ., 

Γκαναβέα Ά ννίκα 1000 δρχ., Τσίρκα 

Βεατρίκη 1000 δρχ., ’Αργυρίου Εύα 1.

000 ορχ., ΙΙκπχσταύρσυ Ματίνα 1000 δρ., 

Οίκονόμου Πέτρος 500  δρχ., Μαρνέλης 

Φωκ. 1000 δρχ., Σύλλογος Ζαππίόων 2·

000 δρχ., Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεω; 

κ. Σεβαστιανό; 2000 ορχ., Άβέρωφ - Το- 

σίτσας Εύάγγ. 2000 δρχ., Αύγερόπουλος |

Β . 2000 ορχ., Χ α τζή; Δημ. 1000 δρχ., !

Δόβα Κουλά 5000  ορχ., Δάνο; Τάκης 500 j
ορχ., Καλσ-τύπη; Γεώργ. 1000 ορχ. II αρ ]

τσάλη; νΑλκής 500 δρχ., Μούτσιο; Μιλτ.

5(ΧΧ) δρχ., Γιαννακό; Βασ. 1000 δρχ., 

Παπασωτηρίου Ν ικ. 10.(XX) δρχ., Φ’κρ- 

ράς Έ λ. 500 δρχ., Χαβέλλας Χαρ. 2000 

5ΡΧ·
(Συνεχίζεται)
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(ΣΥΝΕΧΕΙΑ Από τή σελ. 2)
τίων ιπποτών έπΐ Ελληνικών Νή
σων του Αίγαίου (1822—1824), Ά- 
θήναι 1952.

Μυστικός Απεσταλμένος του Μετ- 
τερνιχ προς Ά λέξ. Μαυροκορδάτο
1953.

NEGOCIATIONS ENTRE GRECS 
ΕΤ MONTENEGRINS PENDANT 
L’ INSURRECTION GRECQUE
1954.

Αύθαίρετος έπιδρομή Ελλήνων 
κατά του Λιβάνου τό 1824.

Υπομνήματα συναφή ’ Ιγνατίου 
μητροπολίτου Ούγγροβλαχίας και 
Ίω. Καποδίστρια περί τής τύχης 
τής Ελλάδος, 1956.

Οί Απελευθερωτικοί Αγώνες τών 
Δωδεκιχνήσων, 1956.

Νέα στοιχεία περί τής έν Άθή- 
ναις Ετα ιρείας τών Φιλαμούσων, 
1957.

Ή έπαναστατική κίνηση τών Ε λ 
λήνων κατά τόν δεύτερον έπΐ Αι
κατερίνης Β ' Ρωσοτουρκικόν πό
λεμον (Άθ. 1959 (Διατριβή έπ'ι ύ- 
φηγεσία).

Ίγάντιος Μητροπολίτης Ούγγρο- 
βλαχίας, τόμ. 1—2 Άθήναι 1959 — 
1961 (έκδ. ’Ακαδημίας Αθηνών).

Ή δίκη του στρατηγού Μακρυ- 
γιάννη Άθήναι 1963.

Αλληλογραφία Φρουράς Μεσο
λογγίου. Άθήναι 1963.

Ή Φιλική Ετα ιρεία  1964 (Έκδ. 
Ακαδημίας Αθηνών).

Ό Νικόλαος Πίκολλος καί τό έρ
γο του 1965.

Ιστορικά έγγραφα περί Αρχαιο
τήτων καί λοιπών μνημείων τής

'Ιστορίας κατά τούς χρόνους τής 
’ Επαναστάσεως καί του Καποδί- 
στρια, 1967 (έκδ. τής έν Άθήναις 
Αρχαιολογικής Εταιρείας).

Το ήμερολόγιον του Νικολάου 
Κασομούλη Άθήναι 1967.

Ό Γαλλικός Φιλελληνισμός καί 6 
Σατωβριάν Άθήναι 1968.

Ό Χαρακτήρ τής Ελληνικής Έ- 
παναστάσεως Άθήναι 1971.

Ό Άλ. Μαυροκορδάτος καί τό 
έργο του κατά τήν ’Επανάσταση/ 
του 1821, Θεσσαλονίκη 1971.

Ή Κύπρος είς τόν Αγώνα τού 
1821 Άθήναι 1971.

Σουλιώτικα σημειώματα Άθήναι 
1971.

Τό ήμερολόγιο τής αίχμαλωσίας 
τού Φώτου Τζαβέλα. Άθήναι 1972.

Συνοπτική Ιστορία τής Ελληνι
κής ’Επαναστάσεως Άθήναι 1971.

Σπυρίδων Τρικούπης (1788—1873) 
Άθήναι 1974.

Έπί τά ίχνη του Βύρωνος είς τήν 
Ελλάδα Άθήναι 1974.

Τό Είκοσιένα καί ή 'Ήπειρος. Ά 
θήναι 1975. (Έκδ. Ήπειρ Ε τα ι
ρείας).

Ό Φιλελληνισμός ώς έκδήλωσις 
Ευρωπαϊκής Συνεργασίας Άθήναι 
1976.

’ Ιωάννης Καποδίστριας Άθήναι 
1977 καί λοιπά.

Τό Δωδεκανησιακόν Ζήτημα καί 
ή έξέλιξις αύτού 1978.

Τό Βορειοηπειρωτικόν Ζήτημα, 
Άθήναι 1978.

Άλέξ. Μαυροκορδάτος, τόμ. Α \  
Άθήναι 1982 καί λοιπά.

Παράσημα: Ταξιάρχης του Φοί- 
νικος καί πολλά τιμητικά μετάλλια-
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1000

Εσωτερική Ζωή καί Κίνηση
’Από μήνα σε μήνα συνεχίζεται κάτι, 

πού δέν εχει εύκολα προηγούμενο. Ε ίναι 
τό δημοψήφισμα τής Αγάπης τής «Ήπει- 
ρωτικής Εταιρείας», προς τούς φίλους 
της, τα Μέλη της καί τούς Ύποστηρικτάς 
της και αυτών, πού Ανταποκρινόμενοι, τη 
στηρίζουν με τις πάσης φύσεως αύτοπρο- 
αίρετες εισφορές τους. Κρίκοι αύτής τής 
αλυσίδας τής Αγάπης σ’ αυτούς τούς Α
πάνθρωπους καιρούς, πού ζούμε είναι αυ
τό το μήνα, ο ι:

Δρχ·
Ή Κυρία

<1 Λούτση, τό γένος
Χρηστοβασίλη γιά τό Δελτίο 1000

Ή κυρία Έ λ λ η Βυθινού όμοίως 800

*Η κυρία Λίτσα Μωραιτη όμοίως 500

Ή κυρία Έλευθι•ρία Τσουμάνη είς
μνήμην τού Αλησμονήτου συζύ
γου της Ν. Τσουμάνη, ευεργέ
του τής Ετα ιρεία ς Από Πάδες 

Κονίασης υπέρ των γενικωτέρων

0αν. Κουνοούρου, τρία χρόνια 
μετά το θάνατό του 

Ή ίδια εις μνήμην τού πατέρα της
Ιω άννη Πανταζή 1000

Ό  κ. Μ ιχ. Παπαδόπουλος τακτι- 
κός χορηγός τής Ε τα ιρεία ς για  
τούς σκοπούς της 1000

Ό  Ιατρός κ. Γιώργος Χρηστίδης,
ομοίως 1000

Ό  δικηγόρος κ. Ά θαν. Λέκκας, 
Συνεργάτης και ένισχυτής τής 
Ετα ιρεία ς εις μνήμην τού Ή- 
λία Γλυκοφρύδη ’Αντιπροέδρου 
τού Συμβουλίου τής Επ ικράτειας 2000 

Ή  κυρία Τζένη θρειψ ιά δη όμοίως 1000  
Ό  πολιτικός συνταξιούχος, πρώην 

Πρόεδρος τού Συλλόγου Βορειο
ηπειρωτών κ. Φωκίων Σκενδέ- 
ρης εις μνήμην τού πατέρα του 
Κων. Σκενδέρη Βουλευτή Κορυ- 
τσάς καί Έκδοτη τού «Π ελα-

Ό  κ. Σωτήριος Κούνδουρος για  τό
Δελτίο 1000

Ή  Καθηγήτρια κυρία ’Αντιγόνη 
Μόσχου Ανελλιπώς έπί σειράν 
ετών την συνδρομή της 1000

Ό  παρά τψ ΟΗΕ κ. Βασ. Μέξης 
πέραν τής συνδρομής του ως ‘Ε 
ταίρου καί γ ιά  τό Δελτίο 600

Ό  Πολυτσανίτης κ. Έπαμ. Γκίκας
άπο Η Π Α  γιά τό Δελτίο 1000

Ό  δικηγόρος κ. Άντώνης Βενέτης
γιά  τό Δελτίο 500

Ή κυρία Ματίνα Κουνδούρου εις 
μνήμην τού αξέχαστου συζύγου 
της, Μέλους τής Ετα ιρείας, Ά -

σγού», είκοσι τρία χρόνια Από 
το θάνατό του 2 000

Ό  κ. Γεώργ. Καραμπίνας γ ιά  τό
Δελτίο 500·

Ή  κυρία Μαρία Ν. Δάλλα, πολί- 
τισα, αλλά νύφη Δελβινακιώτισ- 
σα, τής γνωστής οικογένειας 
Δάλλα γιά  τό Δελτίο και τούς
σκοπούς τής Ε τα ιρεία ς 2000

Ό  κ. Π ερικλής Δούκας γ ιά  τό 
Δελτίο 50 0

Ό  άντιιστράτηγος κ. Γ . Τσουμάνης
γιά  τό Δελτίο 1000

Ό  κ. Κων. Τσαντούκλας, ανώτε
ρος Αξιωματικός έ.Α. όμοίως 1000

Ό  έπιχειρηματίας Από τό Φαράγ-
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γ ι Πωγωνίου κ. Κων. Κωτσά- 
νης μνήμη νεανικών χρόνων για  
τούς σκοπούς τής Ε τα ιρεία ς 2000 

Ο  κ. Χρ. Χρηστίδης άπό Θεσσα
λονίκη γ ιά  τήν Ε τα ιρ ε ία  καί 
τό Δελτίο της 1000

*Ό κ. Λουκάς Μάης άπό Γραμμέ- 
μένο γ ια  τό Δελτίο 500

"Ο έκπαιόευτικός Σύμβουλος κ.
Ά νορ. Γκόγικος δμοίως 500

"'Ο Ιερέας κ. Γεώργιος νΕξαρχος 
συμπληρωματική συνδρομή του 
Δελτίου 500

^ 0  κ. Βασ. ’Αρχιμανδρίτης γιά  τό
Δελτίο 500

Ό  κ. Μ ιχ. Κατσένης δμοίως 500
“Ή  κυρία Ά ννίκα  Γκαναβία του ,

άντσυνταγματάρχου του Π εζ ι
κού μάς θυμάται πάντα 1000

"Ή κυρία Μαίρη Κολόμβα συμπα
ραστέκεται στό πνευματικό έργο 
τής Ε τα ιρεία ς μέ 5000

^ 0  κ. Χρ. Α λεξίου γιά  τό Δελτίο 500  
Ή  κυρία Εύλαμπία ΜιοΟσόγλου

για  τό βιβλίο τοΟ Ά θ . Τσεκούρα 1000 
"Ό άνεπανάληπτος Δημοσθ. Πα- 

παδόπουλος Πυρσογιαννίτης άπό 
τό Βόλο γ ιά  κάθε έκδοση Δελτίου 250

*Ό κ. Μενέλαος Καρπούζης γιά  τό
Δελτίο 500

Ο φαρμακοποιός στά Γιάννινα κ.
Ίωάν. Γεωργάτης, χορηγός τα
κτικός 2000

"Ο κ. Κων. Σάρρας τής Τραπέ- 
ζης Ελλάδος των Ίωαννίνων 
καί πάλι 3000

*Η  κυρία Ε λ έν η  Μαυρομάτη Γυ
μνασιάρχης άπό Θεσσαλονίκη 2000

* 0  Διευθυντής Οικονομικών Έφο- 
ριών κ. Σπ. Ρίζος γιά  τούς σκο

πού τής Ε τα ιρείας 1000
Ό  άστυνομικός διευθυντής κ. Δημ.

Καραμπάς γ ιά  τό Δελτίο 500

Ό  κ. Κων. Κοντόπουλος εις μνή
μην τών Γονέων του 1000

Ό  κ. Βασίλ. Ίϊσάτης γιά  τό Δελτίο 500 

Ό  Ζιτσαίος ’ Ιατρός κ. ’ Ιωάννης 
Ηαπαπέτρου, ευεργέτης τής γε- 
νετείρας, συμπαραστάτης άπό 
χρόνια του έργου 5000

Ό  τ. Πρωθυπουργός κ. Γεώργιος 
Ράλλης γιά  τούς σκοπούς τής 
Ετα ιρεία ς 1000

Ή κυρία Ήλέκτρα ΙΙαπαστεφά- 
νου Δασκάλα μέ Κεφαλαίο Κ  ά
πό Θεσσαλονίκη «ούχί άπαξ»

* συνδρομή 1000
Ό  κ. Ευθύμιος Βλάχος γιά  τό Δελτίο 500 

Ό  κ. Παναγ. Γκιούσμας δμοίως 500 

Ό  κ. Δημ. Υφαντής δμοίως 500

★

’Αγαπητέ φίλε κ. Ά λ . Μαμμόπουλε,

Στή σελίδα 38 τού Δελτίου τής ’Η πει
ρωτικής Ετα ιρείας, δημοσιεύθηκε φωτο
γραφία Διδασκόντων καί Διόασκομένων 
τής Εμπορικής Σχολής Ίωαννίνων, στήν 
έπέτειο του 1927 τής άπελευθερώσεο^ς τής 
πόλειος, άπό τό φωτογραφικό αρχείο μου. 
Σκόπιμο κρίνεται να γνωσθούν οί τότε Δ ι
δάσκοντες καί είκονιζόμενοι στή φωτογρα
φία αυτή. Άπό αριστερά πρός τά δεξιά ε ί
ναι οί Κολιός, Χασάπης, Μολυβάδας (Δ ι
ευθυντής) , Λέλος, Χρηστίδης καί Δαλιά- 
νης (άξιωματικός, γιά τή Γυμναστική) ·

Φιλικώτατα

Κ Λ Α ΓΔ ΙΟ Σ Μ Π Α Ν ΤΑ Α Ο ΓΚ Α Σ
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ΕΡΑΝ ΟΣ Γ ΙΑ  ΤΟ Φ Ω ΤΟ ΓΡΑΦ ΙΚΟ  ΑΤΛΑΝΤΑ  
Τ Η Σ  Η Π ΕΙΡ Ω ΤΙΚ Η Σ Ε Τ Α ΙΡ Ε ΙΑ Σ  *

Τό πλήθος των φωτογραφιών, πού δη
μοσιεύεται στο Δελτίο της Η πειρω τικής 
Ετα ιρείας, όπως και άλλοτε Εχομε τονί
σει, άποτελεΐ την ύποδομή γ ια  τήν εκδο- 
δόση Φωτογραφικού "Ατλαντα, σέ μεγά
λο σχήμα, τής Ηπείρου σε γενικές ένό- 
τητες. α) Ι ε ρ ά  Σκηνώματα, β) ’Αρχαιο
λογικά Μνημεία, γ) Παραδοσιακά Κ τή 
ρια, δ) Οικισμοί Ιδιαίτερου άρχιτεκτονι- 
κού κάλλους, ε) Γεφύρια, στ) Τοπεϊα και 
φυσικές καλλονές, ζ) Μεγάλοι Διδάσκα
λοι, η) ’Αγωνιστές, θ) Ευεργέτες μικροί 
καί μεγάλοι, ι) Ιδρύματα Η πειρω τικής 
Εύεργεσίας στην ’Αθήνα, ια) Κληρικοί 
καί άλλα.

Η  «Η πειρω τική Ετα ιρεία » κάνει έκ
κληση σ’ δσους έχουν «φωτογραφικό υλι
κό» νά μάς το στείλουν έπί επιστροφή. Ε ί
ναι 6 μόνος τρόπος νά άποθησαυρισθούν, 
νά σωθούν καί νά τά χαρεΐ ο κόσμος.

Α Ρ Χ Ε ΙΟ  κ. Ν ΙΚ Ο Α . ΛΩΛΗ

Ό  δικηγόρος καί συγγραφέας κ. Χ ικ . 
Λώλης μάς στέλλει φωτογραφίες:
1) Τύπου ’Αλβανού τής Βορ. ’Αλβανίας.
2) Φωτολιθογραφία σ/.ηνής Ελληνοτουρ

κικού πολέμου 1912— 13.
3) Φωτολιθογραφία σκηνής καταστροφής

τουρκικού θωρηκτοΰ στό λιμάνι Θεσ
σαλονίκης.

4) Φωτογραφία ’Αγνώστου Στρατιώτη.

Α Ρ Χ Ε ΙΟ  Κ Α Θ Η ΓΗ ΤΗ  κ. Κ Α Α ΓΔ ΙΟ Γ 
Μ Π Α Κ ΤΑ Λ Ο ΓΚ Α

Ό  Καθηγητής κ. Κλαύδιος Μπαντα- 
λούκας μάς στέλλει φωτογραφίες:
1) Τ ά  Μέλη τής Δημοκρατικής "Αμυνας

"Αρτας φυλακισμένα στις 20 ’Απρι
λίου 1935.

2) Σώμα Προσκόπων ’Ά ρτας 1924.
3) Μανιασμένη Παμβώτιδα 21 Φεβρουά

ριου 1930.

Α Ρ Χ Ε ΙΟ  Ε Π ΙΘ Ε Ω Ρ Η Τ Η  κ. Γ Ε Ω Ρ Γ . 
Σ Τ Ε Ρ Γ ΙΟ Γ

Ό  ’Επιθεωρητής κ. Γεώργ. Στεργίου, 
Μέλος τής ’Εξελεγκτικής Επιτροπής τής: 
«Η πειρω τικής Ετα ιρεία ς» μάς στέλλει 
φωτογραφίες:
1) Δύο θαυμάσιες φωτογραφίες των Ά -

γνάντων βγαλμένες τό Πάσχα 1981 
μέ οργιώδη βλάστηση καί χιονισμέ
να Τζουμέρκα.

2) "Αποψη Γεφυριού τής ιστορικής Π λά
κας.

Α Ρ Χ Ε ΙΟ  Γ Π Ο Σ Τ Ρ Α Τ Η Γ Ο Γ  κ. Χ Ρ . 
Π ΡΑ Μ Α Ν Τ ΙΩ ΤΗ

Ό  ύποστράτηγος Ι.ά. κ. Χρ. Πραμαν- 
τιώτης μάς στέλλει από τό αρχείο του φω
τογραφία :

Τ ής  Β '  τάξης τής Ζωσιμαίας Σχολής, 
Ίωαννίνων 1928.

Α Ρ Χ Ε ΙΟ  κ. ΣΤΑ Θ Η  Κ Α Ι Α Λ ΕΞΑ Ν 
Δ ΡΑ Σ Α Α Μ Π Ρ ΙΔ Η  

Φωτογραφία τής Α στικής Σχολής Ί 

ωαννίνων 1922.

Α Ρ Χ Ε ΙΟ  Χ Ρ ΙΣ Τ Ο Δ . Κ Α Α Α ΙΔΗ
Ή  κυρία Μαίρη Σολ. Δεροεμέζη, τό 

γένος Χριστοο. Καλλίδη μάς στέλλει από 
τή Συλλογή τού άλητμόνητου Συνεργάτη 
μας Συμβούλου τής Ε τα ιρεία ς, φωτογρα

φίες :
1) Αποτύπωση από παλιά φωτογραφία.

(1905) γλεντιού, χορού μέ τακίμι 
όργανοπαιχτών στη Μπάγια (Κ ή
ποι) .

2) "Αποψη τής Μπάγιας 1933.
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΑ

Ή Μάνα οτην ορεινή Ρούρεάη
ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΑΗΜ. ΣΤΑΜ ΕΛΟΥ

’Από τΙς εκδόσεις «Δωδώνη» κυκλοφό
ρησε τό νέο βιβλίο του Δημήτρη Σταμέ- 
λου «Ή  μάνα στην όρείνή Ρούμελη». Πρό
κειται για  μια Ιστορική καί λαογραφική 
μελέτη πού καλύπτει τό χρονικό διάστη
μα άπό τά χρόνια τής τούρκικης σκλα
βιάς ώς την εποχή μας. 'Ολόκληρη ή η
ρωική καί συχνά μαρτυρική πορεία της, 
ευεργετική σε δλους τούς τομείς, παρου
σιάζεται στό έργο αυτό, με γενικές θεω
ρήσεις, άλλα καί με συγεκριμένα γεγονό
τα, μορφές καί περιστατικά, μέ πλούσια 
στοιχεία καί άναλυτικές σημειώσεις.

Ή μελέτη, εκτός άπό τήν Τουρκοκρα
τία, άναφέρεται στό Είκοσιένα, στους κα
τοπινούς άγώνες, στον πόλεμο 1940—41, 
τήν Κατοχή, τήν Ε θν ική  "Αντίσταση καί 
τον Εμφύλιο. Έκτος άπό τά Ιστορικά 
στοιχεία, στό έργο υπάρχει καί πλούσιο 
λαογραφικό υλικό σχετικό μέ τή Ρουμε- 
λιώτισσα μάνα, προσδιορίζεται ή θέση της 
στήν οικογενειακή καί κοινωνική δομή 
καί ή ευεργετική της προσφορά στήν 'ι
στορική πορεία τοΰ Γένους.

Τό έργο περιλαμβάνει πολλούς πίνακες 
καί σχέδια, άνάλογα μέ το θέμα, του Ά - 
λέκου Κοντόπουλου καί εκλογή ρουμελιώ
τικων δημοτικών τραγουδιών γιά τή μάνα.

°Οπο)ς είναι γνωστό ή μελέτη πήρε τό 
Α ' Βραβείο σέ σχετικό διαγωνισμό πού 
τήν Κ ριτική του Επιτροπή άποτελουσαν 
οί : I . Μ. Παναγιωτόπουλος, Μπάμπης
Κλάρας, Τάκης Λάππας, Τάσος Ζάππας

καί Μιχάλης Σταφυλάς. Τήν πρωτοβουλία 
γιά τήν προκήρυξη του διαγωνισμού είχε 
ή ’ Ισμήνη Δημοσθένη Γούλα.

Τό βιβλίο (δρχ. 200) μπορείτε νά τό 
ζητήσετε στά κεντρικά βιβλιοπωλεία καί 
άπ’ ευθείας άπό τις εκδόσεις «Δωδώνη» 
(’Ασκληπιού 3, ’Αθήνα 1 4 3 ) .

★

Ε  Λ A  Β  Α  Μ Ε :

Α. Π Ε Ρ ΙΟ Δ ΙΚ Α :

1) —  Ελληνίδων Βορείου Ελλάδος: Τ εύ
χη 134—  143—  149—  151, 152, 
153 (1 9 8 2 ). (Θεσ) ν ίκ η ) .

2) —  Ο ’Αττικός (Ά θήναι) : Τεύχη 77, 
79, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 9 2 (1 9 8 2 ) .

3 )  — Συμβολή (περιοδική έκδοση Ε π ιμορ
φωτικού Συλλόγου Παιανίας) : Τ εύ
χ η : 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18 (1982)

4) — Έπιθεώρησις ’Αγροφυλακής (Ά θ ή 
ναι) : Τεύχος 89 (1 9 8 0 ).

5 )  — Βιβλιοφ ιλία  (Ά θήναι) : Τεύχη 9, 10,
11— 12, 13, 14, 15 (1 9 8 1 ).

6 )  — Πιροβλήματα. ("Όργανο τής Κίνησης
γιά  τήν Νεότητα) Ά θήνα ι. Τ εύχη : 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (1 9 8 2 ).

7) — Έατί'θεώρησις Χωροφυλακής (Ά θ ή 
ναι) τεύχη: 100, 106, 111, 114,
116, 130, 135, 137, 138, 139, 140



Γ. Β ΙΒ Λ ΙΑ :(1981) καί άπδ 141 μέχρι καί 153
(1 9 8 2 )  .

8 )  — Πυροσβεστική Έπι'θεώρησίς (Ά θ ή 
ναι) τεύχη 134 μέχρι καί 142 
(1 9 8 2 ).

9) — Μακεδονική Ζωή (θεσ ) νίκη) τεύχη
58, 149, καί άπδ 188 μέχρι κκΐ 196 
(1 9 8 2 ) .

1 0 )  — Τ ά  Νέα τής Χ .Α .Ν . (Ά θήναι) τχ.
1 μέχρι καί 7 (1 9 8 2 ).

1 1 )  — Δαυλδς (Ά θήνα ι) : τχ. 8, 9, 10
(1 9 8 2 ).

1 2 )  — Έλληγίικδ 'Ύπαιθρο (Ά θήνα ι) :
262, 291, 293, 294, 295  (1 9 8 2 ).

13) — Φυσιολατρικοί Όρίζοντες (Ά θή*
ναι) τχ. 189, 190, 192, 193, 195, 
196, 201, 204.

1 4 )  — Ά ρμολόϊ (Λάρισα) τχ. 1, 2, 7, 8,
9.

1 5 )  — Δελτίο Κέντρου Ερευνών Ζαγο-
ρίου. (Κήποι - Ζαγορίου). Χρόνος 

1ος τχ. 1 καί 2 (1 9 8 1 ).

Β . Ε Φ Η Μ Ε Ρ ΙΔ Ε Σ :

1 )  — Ηυρσδς Βορείου Η πείρου (Ά θήναι)
φ. 63 μέχρι καί 67 (1 9 8 1 ).

2 )  — θεοδώριανα (’Αθήνα) φ. 112, 113,
1 1 4 ,1 1 6 ,1 1 7 ,1 1 8 ,1 1 9 ,  1 2 1 ,1 2 2 , 
123, 124, 125, 126, 1 2 7 —  128. 
(1 9 8 2 ).

3 )  — Βουλγαρέλι (’Αθήνα) φ. 14 εως 20,
24, 26, 27, 28, 29, 30 (1 9 8 2 ).

4 )  — Ηαλμδς τής Άετόπετρας (Αθήνα)
φ. 105 μέχρι καί 110 (1 9 8 1 ). Καί 
από 112 μέχρι καί 120 (1 9 8 2 ).

5 )  — Βεοδιορία (Ά ρ τα ) φ. 1 μέχρι καί
10, καί 11 μέχρι 27 (1 9 8 2 ).

6 )  — Ό  παλμός τών ’Ακριτών (Ά θήναι) 
£ · &  καί από 6 μέχρι καί 21

— Ιίάνου Δημ. Τζιόβα: Ό  Αστερισμός του 
Αίγόκερο*. Ποίηση, Γιάννινα 1982.

— Δημήτρη Σταμέλου: Ή μάνα στήν ’Ο
ρεινή Ρούμελη. ’Εκδόσεις «Δωδώνη*, 
Α θήνα 1982.

— Λ. Βρανούση: Ή διεθνής Έν<ι)ση Κ ρι
τικών καί τό Αθηναϊκό της Συμπόσιο 
μέ θέμα «Ή κλασσική παράδοση στδν 
σύγχρονο κόσμο». ’Αθήνα 1976.

— Έ κκλησ η τής Ακαδημίας ’Αθηνών 
«Γ ιά  τούς άγνοουμένους τής Κύπρου*. 
’Επιτροπή ένημερώσεως γιά τά ’Εθνικά 
θέματα άριθ. 11.

— Λ. Βρανούση: Μαργαρίτης Κασιέλης. 
(Έ να ς Κρυστάλλης στδν τομέα τής 
Νεοελληνικής Μουσικής). Άνάτυπον. 
(Ήπ. Εστία τχ. 2 4 5 - 2 4 6 )  (1 9 7 2 ).

— Κλαύδιου Μπανταλούκα: ΑΓτια άποδιορ 
γανώσεο>ς καί άνάγκη άνοδιοργανώσειος 
Ε λληνικής Δημοσίας Διοικήσειυς. Ά 
θήναι 1982.

— θεοφ. Παπακωνσταντίνου : Πολιτική 
Α γω γή . Άθήναι 1970. (ΙΙροσρορά 
Άθαν. Λ έκκα).

— Άριστοτέλους Βαλαωρίτου : Μνημόσυ
να καί έτερα ποιήματα. Ά θήναι. ( Π ρο- 
σφορά Γ . Ο ίκονομίδη).

—Βαγγέλη X. Παππά - ΙΙαμφ ίλη: Σαρ- 
δόνια. Αθήνα. 1982.

Δ. Β ΙΒ Λ ΙΑ  ΕΞ Α ΓΟ ΡΑ Σ:

—Χρονικόν 1 9 4 0 -1 9 4 4 . ’Εθνική Α ν τ ί
στασις καί ’Εθνική Μειοδοσία. Αθήνα
1982. (Ά δω νις Κύρου).

—-Μανόλη Μεγαλοοικονόμου: Ή Σμύρνη 
Αθήνα 1979. ( Β ’ έκδοση).

Π . Ο ΙΚ.



ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Δ· ΤΣΕΚΟΥΡΑ:
Α Π Ο  Τ Ο Γ 98ου ΠΤΩΜ ΑΤΟΣ.
Α Ν Α Μ Ν Η ΣΕΙΣ Η Π Ε ΙΡ Ω Τ Ο Γ  

Α ΓΩ Ν ΙΣΤ Ο Γ. 1979.

Έ ν χ  βιβλίο πολυσέλιδο φορτω^νο μέ 

άναμνήσεις καί πλήθος σπανίων καί ανεκ

δότων φωτογραφιών. Ή  έκδοτη εχει δωρη- 

θεΤ στην «Η πειρω τική Ετα ιρεία» καί οι 

εισπράξεις άπό την πώληση των άντιτύ- 

πων πηγαίνουν για  την ανάπτυξη του έρ

γου της. Τό βιβλίο σε πολυτελή εμφάνιση 

εχει διατ'.μηθεΐ σε 1000 δρχ.

μβμι ne Df iwrurr »urpuu»mis nurtui
AftM «

AAES. L  ΜΑΜΜΟΠΟΥ \OV

ΑΛΕΞ. X. Μ AMMO Π ΟΥΛΟΥ 
TOY ΤΟΠΟΥ ΜΟΥ ΚΑΙ 

TOY ΚΑΙΡΟΥ ΜΟΥ. ΑΘΗΝΑ I 1968 
Άπό τά δυο βιβλία μένουν λίγα άντίτυπα 
προς διάθεσιν. (Πληροφορίες στον Συγ
γραφέα. Τηλέφωνο 6599.783.

ΑΛΕΞ. X. Μ ΑΜΜΟ Π ΟΥΛΟΥ / :>  
ΗΠΕΙΡΟΣ (μέ έγχρωμες εΙκόνες) Υ. 

ΑΘΗΝΑ I 1964



Δ ύ ο  β ρ α β ε ί α  σ ’  έ ν α  χ ρ ό ν ο

ί

Α έν t iv a i τυχαίο.
Ή  κορυφ αία  π ο ιοτης τών

π ροϊόντω ν M IS K O  ήταν 
τό θιμεΧιο πάνω  στο  

ό π ο ιο  ίδρακυθηκε  
ή σοβα ρή εζαγω γική της 

π ροσπ ά θεια , που  
κ α λυ π τ ιι 20 χ ώ ρ ις .

Μ ετά  τόν Χ Ρ Υ ΙΟ  Ε Ρ Μ ΙΙ  
1979 ( ’Ο κτώ βρ ιος), 

ή M IS K O  κερόισ ί κα ί 
Δ ΙΕ Ο Ν Ε Ι ΒΡΑ ΒΕΙΟ  

ΕΞΑ ΓΩ ΓΗ Ν  1900 (Μ ά ρτιος)

Το Α ΙΕ Θ Ν Ε Ι ΒΡΑΒΕΙΟ
ΕΞΑ ΓΩ ΓΩ Ν  1900 tiv a i ή 

50η δ ιακρισις πού  
α π ον ιμετα ι 

μέχρι ο η μ ιρ α  στην

MISKO


