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Εις την sudoyiav τοϋ 0εοΰ
"Αρτα τη 11η) 10) 1912

Σεβαστή μου Μητέρα Μάθε δτι 
είμαι κολλά όπως θέλλη ό θεός καί 
ή Παναγία καί εύρισκόμεθα εις άρ
τον με δύο σώματα ακόμη καί πε- 
ριμένομεν διαταγή νά ήπάγομεν 
εις την ευλογίαν του θεού καί της 
πατρίδας.

Καί ταύτην την Στηγμήν έπειγα 
μαζύ με τόν άχιλέα τον Σαμιότι καί 
έφωτογραφηθήκαμε καί τις φωτο
γραφίας θά ταΐς περιλάβη τό παι
δί του Μετζιβίρι ό Χαράλαμπος.

Λιπόν άλλο δεν έχο Σας ασπάζο- 
μαι δλους ό γιός σας

Σπυρίδων Μπατζαλούκας

Σήμερον το πρωί επείγαμεν εις 
την έκλησίαν καί έλάβομεν την θει
ον Κεινονίαν, επείγαμεν καί εις τόν 
γκινάκα τόν δεσπότι εις την Μητρό
πολη καί τούς είδα δλλους, ό Κώ
στας έκαμε ίδικόν του Σώμα με 60 
παλληκάρια καί θριαμβέβι.

Καί πάλλιν με τήν ευχήν 
αναχωρώ νά έκτελέσω 
μου προς την Πατρίδο^Λ**'
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ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ1 ΕΝΘΥΜΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ

Ό δολοφονημένος τσέλιγκας
Έγοΐστικό πείσμα, μυθομανία αΰτοπροβολης καί πλάνη 

επιπολαιότητος που βοηθούν τη διαφυγή τού δολοφόνου 

καί την ταλαιπωρίαν αθώων

(Βούλευμα 871)1937 Πλημ. ’ Ιωαννίνων)

* ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦ. ΛΑΖΑΡΗ

(Συνέχεια του προηγουμένου)

^  Γκ... έσπασε αυτή τή φο-
ρά. ’Άνοιγε τό στόμα του 
νά μί-λήση καί ξανακατά- 
πίνε μαζεύοντας τή γλώσ 

J  ^  L  σα του.
— Πέστα, μωρέ Κ..., ν’ 

άλαφρώσεις τήν ψυχή 
f i  σου, νά γλυτώσης τό κε

φάλι σου καί νά μήν τραβιόνται 
τζάμπα οί δικοί σου. Σε λίγες μέ
ρες 6ά ξέρωμε δσα χρειάζονται κι* 
άν δεν τά πής. Καί τότε δε θάχης 
καμμιάν επιείκεια.

—’'Ακου κ. Εισαγγελέα. Τούς άλ
λους τρεις πού πιαστήκανε μαζί μ* 
εμένα άδικα τούς βαστάτε. Αύτοί 
δεν έχουνε νά κάμουν/Αφήστε τους

νά πάνε.
—Πώς θά τούς άφήσουμε, βρε Κ... 

άν δέν ξέρωμε σίγουρα ποιος έκα
με τό έγκλημα;' Γιά νά τό σκάσου
νε καί νά τούς κυνηγάμε; ’Έπειτα 
είναι μιά γυναίκα πού είδε κρυμμέ
νη στο λόγγο τέσσαρους πού κατέ
βασαν τον Μπαδήιμα απ’ τ’ άλογο 
καί τον παίδεψαν ως πού τόν ξέκα- 
μαν.

—Ψέμματα ! Πώς είδε τέσσαρους 
άφου ήμουνα εγώ μοναχός μου;

—Μπράβο, Κ..., άλλ’ άκου νά συ- 
νεννοηθουμε καλύτερα γιά νά μέ 
καταλάβης. Δέν άρκεΐ νά μου πής 
πώς τό έγκλημα τδκαμες μονάχος 
εσύ γιά ν’ άπολύσωμε τούς άλλους, 
γιοττί μπορεί νάχετε συμφωνήσει

I I

ϊ I
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μεταξύ σας να πληρώση 6 ένας για 
νά γλυτώσουν οί άλλοι καί να τον 
φροντίσουνε. Ούτε φτάνει αύτό πού 
είπες γιατί μπορεί αύριο νά πας 
στον άνακριτή καί νά πής πώς δεν 
μοΰπες τίποτα ή πώς τώπες κατό
πιν φοβέρας γιά  νά μή σέ κακο
ποιήσουμε.

—'Όχι κ. Εισαγγελέα* θά πώ δ,τι 
άλλο ξέρω καί ρώταμε δ,τι θέλεις. 
ΙΑονιχχα νά μή μπερδέψω με άλλους 
πού δέ φταίνε.

—Σύμφωνοι, Κ... Μπορεί νάπεσες 
στο έγκλημα, πού κάθε άνθρωπος 
μπορεί νά πέση, άλλα δείχνεις πώς 
είσαι άντρας κι* αύτό τό έκτιμώ. 
ΓΥ αύτό πρέπει νά πής δλη τήν ά- 
λήθεια γιά νά μην πάρης στό λαιμό 
σου κι* άλλους. Αύτό ζητάμε δλοι. 
Πές μου τώρα τί έκαμες τό μα- 
χαΐρι;

—Τό μαχαίρι ήτανε παληοσιδε- 
ριά, καί μόλις έχτύπησα τον μακα
ρίτη 3—4 φορές έκεΐ πού παλεύαμε 
έστράβωσε καί τό πέταξα τόν κα
τήφορο. "Αν ψάξουν καμμιά 50αριά 
μέτρα κάτου άπ’ τό δρόμο στά κλα
ριά θά τδβρουν.

—Τό πιστόλι που είναι;
—Ποιό πιστόλι; Δεν είχα πιστόλι.
—Βρε Κ..., τούδωκες μιά πιστο- 

λιά στό δεξί μέτωπο κι* έβγήκε ή 
σφαίρα πίσω άριστερά.

—Μά τί, παίζουμε κ. Εισαγγελέα 
τώρα; *ΑφοΟ μολογάω τό φόνο καί 
το μαχαίρι τί νά κρύψω τό πιστό
λ ι; 'Άν είχα πιστόλι θά τόν άφηνα 
ν* αρπαχτούμε στά χέρια;

—Βρέ Κ..., δυο γιατροί γράψανε 
στην έκθεσι πώς είναι χτυπημένος 
μέ πιστόλι δπως σου είπα.

—Λένε ψέμματα. Νά τόν ξεθάψε-

. τε μπροστά μου κι* άν έχη πιστό- 
λιά νά τόνε φάω πεθαμένο καί νά 
μέ τουφεκίσουνε έπί τόπου. Σάν πέ
ταξα τό μαχαίρι κι* έπεσε κάτου 
ζωντανός, τόν άποτελείωσα μέ πέ
τρες. Κάποιο χτύπημα μέ μυτερή 
πέτρα θά είδαν οί γιατροί καί λέ
νε πιστολιά.

—Το ρολόγι που είναι Κ...;
—"Ωωωωχ, άλλα είπαμε γληγο- 

ρώτερα, τώρα θά μπλέξωμε κι’ άλ
λους.

— Όχι, βρέ Κ..., άν έδωκες τό ρο- 
λόγι σ* άνθρωπο πού δέν ξέρει άπό 
που τώχες, δέν έχει τίποτα νά πά- 
θη.

—Λοιπόν τώδωκα στήν άδερφή 
μου νά τό φυλάξη καί σάν τής γρά
ψω ένα σημείωμα θά τό παραδώση.

—Τό πορτοφόλι πού βρίσκεται;
—Τό πορτοφόλι μέ τά χαρτιά βρί

σκεται όξω άπ* τήν καλύβα μας 
κάτω άπό μιά πέτρα, πού έκατσε ό 
άστυνόμος κι* έκανε άνάκρισι.

—Τό πεντοχίλιαρο, Κ..., τί τώκα-
μες;

—Πάλι θά μπερδέψομε άλλους.
—Λέγε Κ... καί δέ θά μπερδέψο

με κανέναν γιά δουλειά πού δέν έ
καμε.

—Τό πεντοχίλιαρο μαζύ μέ κάτι 
ψιλά καί κάτι λέκια ’Αλβανίας τώ- 
χωσα στήν καλύβα καί ξέρει τό 
μέρος ή μάνα μου.

—Γιά τούς άλλους τρεις έπιμέ- 
νεις πώς δέν ξέρουν τίποτα;

—Πώς νά ξέρουν αύτοί πού ήτα
νε στά κονάκια. Μήν τούς παίρνετε 
στό λαιμό σας. Αύτή είναι δλη ή 
άλήθεια δπως σου τάειπα. Του βγή
κα μπροστά στό δρόμο καί του ζή
τησα νά καθαρίσομε γιά τ* άρνιά.
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Έτράβηξε τό σουγιά καί μ* έβρι
σε. Τον τράβηξα απ’ τ’ άλογο καί 
παλέψαμε. Τον χτύπησα πολλές φο
ρές μέ τό μοιχαΐρι, κι’ δταν στρά
βωσε τό πέταξα καί τον έχτύπησα 
μέ πέτρες.

—Κοίταξε, Κ... *Όσα μοδπες τ’ 
ακούει κι ό άνθυπασπιστής. Αύριο 
θά σέ καλέση ό ανακριτής. Κι* άν 
τά πής δμοια θά ίδουμε άν δλα αυ
τά είναι αλήθεια.

Ή συνδιάλεξις έτελείωσε μέ ε ι
λικρινή χειροαμίαν κι* ό Γκ... έπα- 
νήλθεν στο κρατητήριο άνακουφι- 
σμένος. .Ο άντεισαγγελεύς έσπευ- 
σε νά συνάντηση τον ανακριτή.

—’Αγαπητέ Κ... σέ πληροφορώ δ- 
τ ι ό Γκ... ώμολόγησεν εν πάση λε
πτομέρεια τήν ένοχή του χωρίς τή 
συμμετοχή των άλλων.

—Τί λές. σέ ποιόν ώμολόγησε;
- Σ ’ εμένα.
—Καί μέ ποιό δικαίωμα έκαμες 

άνάκρισι;
—Δέν έκαμα καμμιάν άνάκρισι. 

Μήν άνησυχεΐς’ τά οικόπεδα της ά- 
νακρίσεως παραμένουν άθικτα. Κου 
βέντα έπιασα μέ τόν Γκ... άβιάστως, 
έκουσίως καί είρηνικώς. Τήν κου
βέντα πού εσύ βαρέθηκες νά κά- 
μης, άρχίζοντας άπ’ τά κουδούνια 
καί τό σαμάρι. Τώρα κάλεσέ τον 
αύριο νά σου τά έποιναλάβη έπι- 
σήμως.

—Ναι, θά τόν καλέσω καί θά μου 
πή πώς δέν σου ώμολόγησε τίποτα.

—’Όχι* γιατί μου τάπε παρουσία 
του Μπ... άπ* άρχής μέχρι τέλους. 
Κοί μοΰπε που πέταξε τό μαχαίρι, 
ποιος κρατάει τό ρωλόγι, που έ
κρυψε τό πορτοφόλι καί που έχωσε 
τό πεντοχίλιαρο. "Αν τηλεφωνήσης

στο Ζ... θά τά εύρη καί θά σου τά 
στείλη δλα. Μόνον τήν πιστολιά άρ- 
νεΐται καί τή συμμετοχή των άλλων.

—Πολύ καλά... θ ά  ίδουμε άν δέ 
σέ γέμισε ψέμματα νά σέ ξεφορτω- 
θή...

— Αγαπητέ Κ... κανείς μας δέν 
είναι άλάθητος. Καληνύχτα.

Τήν επαύριον ό Γκ... ώμολόγησε 
τά ίδια στον ανακριτή καί μ’ ένα 
τηλεφώνημα στον υπομοίραρχο Γ. 
Ζ. άνευρέθησαν, κατεσχέθησαν κΓ 
έστάλησαν στον ανακριτή δλα τά 
παραπάνω πειστήρια. Εκταφή καί 
νεκροτομή του πτώματος του άτυ
χους Μπ... έπαλήθευσε τήν ανυπαρ
ξίαν τραύματος διά πιστολιού στο 
κεφάλι, πού εξ άμελείας καί έπιπο- 
λαιότητος περιέγραφεν ή έκθεσις 
των δύο ίοττρογνω μόνων.

’Έμενεν δμως άδιευκρίνιστον το 
θέμα της συμμετοχής ή άθωότητος 
των τριών άλλων συγκατηγορου
μένων του Γκ...

Ή X. Τ. παρουσιασθεΐσα αυτό
κλητος εις τόν προοα/ακρίναντα υ
πομοίραρχον άφηγήθη δτι, όδεύου- 
σα τό οδικόν τμήμα Κεραμίτσης— 
Λιμπόβου μέ τή νύφη της τό βράδυ 
του εγκλήματος, καί καθυστερήσα- 
σα ολίγον όπισθεν θάμνων εξ ανά
γκης, είδε νά πλησιάζει ένας άν
θρωπος καβάλα, δταν έξαφνα πρό
βολον τέσσαρες μέσ’ άπ’ τό λόγ
γο, τόν κατέβασαν άπ’ τ’ άλογο 
καί τόν χτυπούσαν, ώς πού έπεσε 
κάτω σκοτωμένος. ’Έπειτα τόν έ
ψαξαν, τουβγαλαν δ,τι είχε στις 
τσέπες κΓ έφυγαν μ’ άντίθετη πο
ρεία, αύτή δέ προχωρήσασα έφθα- 
σε τή νύφη της πού βραδυπορουσε. 
Ή περιγραφή πού τής έζητήθη νά
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δώση γ ι’ αύτούς ήταν μέ τάς άτε- 
λείας της άληθοφανεστάτη.

«Ό ένας ήταν μάλλον κοντός και 
φορούσε σκουφάκι βλάχικο, ό άλ
λος ψηλός, χωρίς τραγιάσκα μέ 
μαλλιά φουντωτά, ό τρίτος φορού
σε ταλαγάνι καί είχε ιμουστάκι 
στριμμένο. Τον τέταρτον δεν θυμά
μαι νά τον ξεχώρισα στην ταραχή 
μου. ‘Όλα αυτά τά είδα μέ δυσκο
λία λόγω του σκοταδιού γιατί ά
ναψαν ένα δυο σπίρτα την ώρα πού 
έψαχναν τό σκοτωμένο...».

Ό  άντεισαγγελεύς έθυμήθηκεν 
άμυδρώς πώς τό όνομα τής γυναι- 
κός αυτής άνεφέρετο σέ κάποια ύ- 
πόθεσι μέ την όποια είχε άσχολη- 
θή στο παρελθόν, χωρίς νά μπορεί 
ν’ άνακαλέση τά περιστατικά στη 
μνήμη του. Κατέφυγε στα φώτα του 
γραμματέως των Βουλευμάτων Α... 
πού διέθετε ιδιαζόντως ισχυρό μνη- 
μονικό. Καί την άλλη μέρα ό γραμ- 
ματεύς του προσεκόμισε Βούλευμα 
μέ πρότασίν του άφορώσαν μήνυ- 
σιν τής έν λόγω γυναικός κατ’ όνο- 
μαζομένου χωροφύλακος X... Τσ..., 
του έπιχωρίου σταθμού ότι πήγε 
μια νύχτα, τής χτύπησε τήν πόρτα 
καί τής έπετέθη μέ άνηθίκους σκο
πούς. Εύτυχώς γιά τόν χωροφύλα
κα έβεβαιώθη ότι άπό τής προτε
ραίας είχε συνοδεύσει κρατούμενον 
προς Ιωάννινα δθεν έπέστρεψε τήν 
μεθεπομένην, καί δτι ή μηνύτρια 
ήταν ζωντοχήρα όχι άμέμπτου φή- 
>μης δι* δ καί ό χωροφύλαξ άπηλλά- 
γη έχων άποδεδειγμένον τό άλλο
θι. Παραλλήλως έξετασθεΐσα ή συ
νοδοιπόρος κατά τήν κρίσιμον ώ
ραν νύφη της έβεβαίωσεν μέν δτι 
η X. Τσ... παραμέρισε γιά λίγο,

άλλ’ δταν τήν κατέφθασε συνεπο- 
ρεύθησαν έπί ώραν καί πλέον συνο- 
μιλούσαι, χωρίς ούδ’ υπαινιγμόν 
νά διατυπώση περί έγκλήματος τε- 
λεσθέντος ύπό τά βλέμματά της, 
ούδέ τήν έλαχίστην μείωσιν τής εύ- 
διαθεσίας της νά έκδηλώση.

Προφανώς λοιπόν ή γυναίκα αύ- 
τή έκ μυθομανίας καί διαθέσεως, 
αύτοπροβολής, έμηχανεύθη έν νο
σηρά συνειδήσει τήν φανταστικήν 
σκηνήν πού άφηγήθη εις τόν προα- 
νακρίνοντα ύπομοίραρχον καί ή ό
ποια, πλέον τής πρόσκαιρου προ- 
φυλακίσεως, παρ’ όλίγον νά προ- 
καλέση τήν παραπομπήν καί τήν 
καταδίκην τών τριών άθώων εις τό 
έν θέματι στυγερόν έγκλημα,

Σύν τή παραπομπή τού Γκ... εις 
τό Κακουργιοδικεΐον, άφοΰ οί άλ
λοι τρεις άπηλλάγησαν μέ τό βού
λευμα ό άντεισαγγελεύς, τηρών 
τήν προς τόν Γκ... ύπόσχεσίν του, 
δέν έδίστασε νά έμπιστευθή ταύτην 
άναλαμβάνων τάς εύθύνας της 
προς τόν προϊστάμενόν του Εισαγ
γελέα Έφετών Φ. Κριτσέλλην (πα- 
σιγνώστου αύστηρότητος), σύν τή 
έξηγήσει δτι άνευ τής όμολογίας 
τού Γεωργίου Γκότση ή άνά- 
κρισις θά έπελαγοδρόμει τυ
φλήν πλεΰσιν μεταξύ ύφάλων καί 
ρευμάτων έκτροπής μέχρι ναυα
γίου, διότι τά περί φωτογραφήσεως 
δακτυλικών άποτυπωμάτων έπί τού 
φακέλλου τής έπιστολής κλπ. χαρ
τιών τού θύματος δέν ήσαν άκριβή 
(ό άρμόδιος έπί τής σημάνσεως 
δέν κατώρθωσε ν’ άνεύρη σαφή ά- 
ποτυπώματα) καί τό έγκλημα θα 
έμενεν άτιμώρητον λόγω ώχρότη- 

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σελίδα 155)

118



ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ

ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΚΑΙ ΡΙΖΑΡΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ
Μάταιες προσπάθειες γιά ιό πρώτο εαί έπιτυχεϊς γιά τή δεύτερη

Δ '

ΦΩΚΙΩΝ Γ. ΜΑΡΝΕΛΗΣ

Γεννήθηκε στα θρυλικά Γιάννινα, 
όταν ήταν ακόμα νωπές οι δάφνες 
της Μεγάλης Νίκης : Τον Μάρτη 
του 1913. Απόφοιτος της Ζωσιμαίας 
εισήχθη στη Νομική Σχολή του Πα
νεπιστημίου Αθηνών απ’ την οποία 
πήρε το πτυχίο μόλις 21 ετών.

Διορίστηκε δικηγόρος στα Γιάν
νενα όπου εργάστηκε «μέχρι τις αρ
χές του 1939 οπότε μετατέθηκε στο 
Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών. Στον

πόλεμο του 1940 υπηρέτησε σ’ όλη 
τη διάρκειά του στην ζώνη επαφής 
σαν απλός στρατιώτης και προή- 
χθη «επ’ ανδραγαθία εις τον βα
θμόν του δεκανέως».

Απ’ τους πρωτεργάτες μαζί με 
τους Δημήτρη Χατζή και Τέλη Γε
ωργίου, μέλος της Κεντρικής Επι
τροπής Ηπειρωτών (Κ.Ε.Η.) εντά
χθηκε απ’ τον πρώτο μήνα στην Ε
θνική Αντίσταση και αγωνίστηκε 
με αυταπάρνηση σαν καθοδηγητι- 
κό στέλεχος στις γραμμές των ε- 
θνικοτοπικών οργανώσεων (Νομαρ 
χιακές Ηπείρου).

Σαν δικηγόρος Αθηνών πρόσφε- 
ρε μέχρι το 1945 τις νομικές του υ
πηρεσίες στη Διεύθυνση Δικαστι
κού του Ταμείου Συντάξεων Νομι
κών και στη συνέχεια άσκησε ελεύ
θερη δικηγορία απ’ το Πρωτοδι
κείο μέχρι τον ' Αρειο Πάγο και το 
Συμβούλιο της Επικράτειας.

Με ειδικότητα και στον κλάδο 
του εργατικού δικαίου και του δι
καίου των Συλλογικών συμβάσεων 
εργασίας επεξεργάστηκε ουσιαστι
κά και δικονομικά προβλήματά των 
και με εργασίες και σχόλια σε νο
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μικά περιοδικά.
Εκτιμώντας οι συνάδελφοί του 

το ήθος του και τις ικανότητές του 
τον ανέδειξοα/ επί τετραετίες Γενι
κό Γραμματέα στο Συμβούλιο του 
Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων Α
θηνών.

Διετέλεσε επί δεκαπενταετίαν 
Νομικός Σύμβουλος του Σωματείου 
καθώς και του Ταμείου Αλληλο
βοήθειας των Οδηγών Λεωφορείων 
Αθηνών — Πειραιά για την ίδρυση 
του οποίου πρόσφερε πολύτιμες υ
πηρεσίες.

Αξιόλογες υπήρξαν οι νομικές 
του υπηρεσίες που τις προσέφερε 
με ανιδιοτέλεια για τη διεύρυνση 
των σκοπών της διαθήκης Ριζάρη. 
Μαζί με τον συνάδελφό του και ε
πίσης Ηπειρώτη δικηγόρο Δ. Δαβα- 
λά στάθηκαν οι πρωτοπόροι που 
κινητοποίησαν εθελοντικά τα 
Ζαγορισιακά και γενικότερα τα 
Ηπειρωτικά Σωματεία προς την κα
τεύθυνση δικαστικής επιδίωξης με 
αντικειμενικό σκοπιό να καλύψει 
το Κληροδότημα και οα/άγκες του 
Ζαγοριού. Πολλαπλοί και σκληροί 
αγώνες με τη συμβολή και άλλων 
δικηγόρων κατέληξαν στην υπ’ αρ. 
994)84 απόφαση του Εφετείου Α
θηνών η οποία έκρινε ότι πρέπει να 
διατίθεται απ’ το Κληροδότημα πο
σοστό 30% των εισοδημάτων του 
για την κάλυψη συγκεκριμένων α
ναγκών στο Ζαγόρι.

Νομικός Σύμβουλος του Αδελ
φάτου του Δημοτικού Νοσοκομείου 
Ιωαννίνων, στο οποίο ανήκαν κατά 
το 1)2 εξ αδιαιρέτου δύο ακίνητα 
στην πλατεία Ομονοίας των Αθη
νών (Κληροδότημα Ζωγράφου) ε

πέτυχε, ύστερα από πολύμοχθες 
προσπάθειες και αγώνες, να πρα
γματοποιηθεί η ανοικοδόμησή των 
με το σύστημα της οα^ππαροχής 
και με αποτέλεσμα να πολλαπλα- 
σιασθούν τα εισοδήματα του Νο
σοκομείου.

Ως νομικός επίσης Σύμβουλος 
του Δήμου Ιοχχννιτών στην Αθήνα 
ασχολήθηκε με την εκκαθάριση 
και την αξιοποίηση του Κληροδο
τήματος Πυρσινέλλα.

Ήδη είναι επίτιμος Δικηγόρος.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ
Στο αριθ. 160 τεύχος Ιανουάριου 

1990 του ΔΕΛΤΙΟΥ της Εταιρείας 
μας και στο δημοσίευμα: Αθ. ΣΟΥ
ΛΙΩΤΗΣ - ΝΙΚΟΛΑΤΔΗΣ (σελ. 
12) γράφτηκε, εκ παραδρομής, το 
εξής:

«Για να τιμήσουν και να διαιωνί- 
σουν τη μνήμη του, ο γαμπρός του 
αδερφού του Αθ. Σουλιώτη, πρόσ- 
θεσε στο επώνυμό του το «ΣΟΥΛΙ
ΩΤΗΣ».

Το ορθό είναι:
«Για να τιμήσουν και να διαιω- 

νίσουν τη μνήμη του, ο γαμπρός 
του αδερφού του Αθ. Σουλιώτη, Αν- 
δρέας Αλ. Δερδεμέζης τ. δικηγό
ρος, βουλευτής και Υπουργός, κα
θώς και ο γυιός του Αλέξης, δικη
γόρος, πρόσθεσοτν στο όνομά τους 
και το Σουλιώτης. Και από Ανδρέ- 
ας Αλ. Δερδεμέζης έγινε Ανδρέας- 
Σουλιώτης Αλεξίου Δερδεμέζης. Ο 
δε γυιός του, Αλέξης Σουλιώτης Αν 
δρέα Δερδεμέζης.
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Τό Μοναστήρι στοάς Αγιούς (Αγίους)
ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΒΛΕΣΙΣΙΔΗ

Στο 45ο περίπου χιλιόμετρο του 
Εθνικού δρόμου Ιωαννίνων — Αρ
γυροκάστρου στα δεξιά υψώνεται 
ένας μεγάλος κοκκινόβραχος και 
κάτω του περνάει ο ασφαλτοστρω
μένος σύγχρονος αύτοκινητόδρο- 
μας. Απ’ αυτόν και σε ύψος 5—6 μέ
τρα βρίσκονται δυο σπηλιές η μία 
2X2 και η άλλη 5X2 που όλες οι ε
πίπεδες επιφάνειές τους εξωτερι
κά και εσωτερικά είναι αγιογρα- 
φημένες με εικόνες διαφόρων αγί
ων. Οι έξω έχουν ξεθωριάσει από 
το πέρασμα του χρόνου και τα α
νεμοβρόχια. Λέγεται και είναι βέ
βαιο ότι εκεί σε όιγνωστη χρονολο
γία όχι και πολύ μακρινή, ζούσαν 
άγιοι άνδρες που ασκήτευαν. Ό 
ταν την εποχή εκείνη κατοικούσαν 
στις σπηλιές οα;τές οι ασκητές και 
καλόγεροι, για να ανεβοκατεβαί- 
νουν, είχοα/ φτιάξει μια σκαλωσιά 
με δρένια ξύλα σκάβοντας και στη- 
ρίζοντάς την στο βράχο. Παλιά ο 
δρόμος που περνούσε κάτω από το 
βράχο ήταν μονοπάτι που περνού
σαν άνθρωποι και ζώα μόνο.

Στη δεκαετία του *50 κατασκευά
στηκε σύγχρονος φαρδύς αυτοκινη
τόδρομος που για να γίνει, μπα
ζώθηκε το μονοπάτι και το μέρος. 
' Ετσι σηκώθηκε ψηλά και εύκολα 
μπορεί τώρα ο επισκέπτης να μπει 
μέσα στη σπηλιά Ασκηταριό - Μο
ναστήρι. Λίγο πιό πέρα σε απόστα

ση 300—400 μέτρα κατασκευάστη
κε μια τσιμεντογέφυρα που πάνω 
της συνεχίζει ο δρόμος περνώντας 
τον ποταμό Γορμό παραπόταμο του 
Καλαμά. Η περιοχή στην οποία βρί
σκεται το «μοναστήρι» ανήκει στην 
κοινότητα Κάτω Ραβενίων. Μετα
ξύ του Γορμού και του βράχου υ
πάρχει ένα πλάτωμα - χωράφι και 
δεξιά κι αριστερά του ποταμού υ
ψώνονται μεγάλα βαθύσκιωτα πλα
τάνια. Κάτω στη ρίζα του βράχου 
υπάρχει μια πηγή με κρούσταλλο 
καί παγωμένο νερό.'Ολα αυτά στις 
κάψες του καλοκαιριού χαρίζουν 
στον επισκέπτη τέρψη, χαρά και α
γαλλίαση. Η τοποθεσία αυτή επει
δή είναι οι αγιογραφίες ονομάζε
ται Αγιούς (Αγίους), έτσι την ξέ
ρουν και οι κάτοικοι των περιχώ
ρων.

Οι Κάτω Ραβενιώτες παλιά την 
έλεγαν «γράμματα». Η παράδοση 
κι ο θρύλος μας λέει ότι γύρω στον 
8ο .μ.Χ. αιώνα χτίστηκε στο μέρος 
αυτό μοναστήρι. Αυτό καταστρά
φηκε άγνωστο πότε, από σεισμό ή 
άλλες καταστρεπτικές αιτίες. Γ ι’ 
αυτό και σήμερα ακόμη το μέρος 
(η σπηλιά) λέγεται Μοναστήρι. 
Στην ουσία δεν είναι τίποτε. Το πι
θανότερο είναι, ότι η τρύπα αυτή 
υπήρξε παλιά σκήτη, ασκηταριό, 
που ασκήτευαν λίγο ι άγιοι άνδρες 
την εποχή εκείνη. Η ιστορία του
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σχολειού των 'Κάτω Ραβενίων μας 
λέγει ότι οι πρώτοι δάσκαλοι ήταν 
ασκητές - καλόγεροι από τους Α
γιους. Αυτοί έκαναν και τις αγιο
γραφίες.

Μέχρι που να διαπιστωθεί, το αν
τίθετο, οι παλιοί έλεγαν πολλά φαν 
ταστικά σχετικά με την τρύπα, τη 
σπηλιά αυτή, ότι δηλαδή υπήρχαν 
άγια Τράπεζα, καντήλια και άλ
λα ιερά εκκλησιαστικά έπιπλα και 
σκεύη. Ακόμα και ψαλμωδίες φαν
τάζονταν ότι τάχα ακούγονταν! ! !
Τρεις Κάτω Ραβενιώτες όμως, ο 
Φώτος Ζέρβας, ο Σταύρος Μέκαλης 
και ο Μήτσος Τρίκολας με πολύ 
θάρρος έφτιαξαν σκαλωσιά και α
νέβηκαν και μπήκαν μέσα. Δεν υ
πήρχαν τίποτε απ’ όσα λέγονταν. 
Βρήκαν ζωηρές αγιογραφίες στα 
τοιχώματα της σπηλιάς, μελίσσια 
και διάφορα άγριοπούλια. Περισ
σότερα όμως και καλύτερα μας λέ
γ ε ι για το μοναστήρι στους Αγιούς 
το θρυλικό δημοτικό τραγούδι.

Ο Ντελήποοπας - Παπαγιώργης 
που και σήμερα οοπό τα δημοτικά 
συγκροτήματα και τους τραγουδι
στές τραγουδιέται στα γλέντια των 
Ηπειρωτών και ειδικά των Πωγω- 
νισίων. Αυτό το τροογούδι είναι το 
εξής:

Κούγω τον άνεμο π’ οοχάει 
μωρέ παπά ντελή παπά, 
τον κούγω που μαλώνει 
ντελή παπά λεβέντη.
Με τα βουνά ε μάλωνε 
μωρέ παπά ντελή ποοπά, 
με τα δεντρά μαλώνει 
ντελή παπά λεβέντη.
Και σείς βουνά του Γρεβενού

μωρέ ποοπά ντελή παπά 
και δέντρα του Μετσόβου, 
ντελή παπά λεβέντη.
Εσείς καλά τον ξέρετε 
μωρέ παπά ντελή παπά 
αυτόν τον ποοπά Γιώργη, 
ντελή παπά λεβέντη.
Πούηταν μικρός στα γράμματα 
μωρέ παπά ντελή παπά, 
μικρός στα πινοοκίδια 
ντελή παπά λεβέντη.
Και τώρα στα γεράματα 
μωρέ παπά ντελή παπά, 
αρματωλός και κλέφτης 
ντελή παπά λεβέντη.
Ό λα  τα κάστρα πάτησε 
μωρέ παπά ντελή παπά 
κι όλα τα μοναστήρια 
ντελή παπά λεβέντη.
Το μοναστήρι στους Αγιούς 
μωρέ παπά ντελή παπά, 
δεν μπορ’ να το πατήσει 
ντελή παπά λεβέντη.
Τριγύρω γύρω τόφερε 
μωρέ παπά ντελή ποοπά, 
και σκάλα δεν του βρίσκει 
ντελή παπά λεβέντη.
Ανάθεμα ποιος τόφκιακε 
μωρέ παπά ντελή παπά, 
και πόρτα δεν αφήκε 
ντελή παπά λεβέντη.
Και γλέπ’ ένα καλόγερο 
με το χαρτί στο χέρι 
ντελή παπά λεβέντη.
Κατέβα κάτω ’Γούμενε 
μωρέ παπά ντελή παπά 
να με ’ξομολογήσεις 
παπά ντελή λεβέντη.
Γιατ’ έχω κάνει κρίματα 
μωρέ παπά ντελή παπά, 
κι είμαι κριμοοτισμένος 
ντελή ποοπά λεβέντη.
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' Εχω σκοτώσ’ ένα παπά 
,μωρέ παπά ντελή παπά, 
εκεί που λειτουργούσε, 
ντελή παπά λεβέντη.
Κι ο ’Γούμενος γελάστηκε 
ιμωρέ παπά ντελή παπά 
και κατεβήκε κάτω.
Πιάνει και δεν’ το ’Γούμενο 
μωρέ παπά ντελή παπά.
Πιάνει τον πισταγκώνει 
ντελή παπά λεβέντη.

Μετά από τους τρεις Κάτω - Ρε- 
βενιώτες που είπαμε πιό πάνω που 
ανέβηκαν στη σπηλιά - μοναστήρι, 
στα 1925—30, σκαρφάλωσαν στο 
βράχο και μπήκαν μέσα άλλοι 
τρεις Κάτω - Ραβενιώτες, ο Λευτέ- 
ρης Ζήσης, ο Μιχαλέας Ζέρβας και 
ο Μάνθος Γκάζγκας. Κι αυτοί δια
πίστωσαν τα ίδια. Το 1952 ο πρόε
δρος της Κοινότητας Κάτω Ραβε- 
νίων Τέλης Σταύρου (Κράψης) θέ
λησε να ανατινάξει με δυναμίτες 
ένα ,μέρος από τα δεξιά του βρά
χου και να κάνει τσιμεντόσκαλα με 
σιδεροκάγκελα. Δεν το έκανε. Τε
λικά ανάλαβε την έρευνα του θέ
ματος η Εταιρεία Ηπειρωτικών Με

λετών. Μετά τις προσπάθειές της 
δεν κατέληξε σε τίποτε το αξιόλο
γο. ' Ετσι την όποια και όση δια
φώτιση γύρω από το θέμα μας την 
παρέχουν τα όσα παραπάνω εκθέ
σαμε. Πάντως η τοποθεσία στους 
Αγιούς με το Γορμό να κυλάει ή
συχα τα γάργαρα νερά του, την 
κρουσταλλένια βρύση στη ρίζα του 
βράχου, το χλοερό πλάτωμα, τα 
βαθύσκια πλατάνια, με το κελάη- 
δισμα των πουλιών είναι θαυμάσια 
για εκδρομή ιδίως άνοιξη και κα
λοκαίρι.

Για τον παπα - Γιώργη Ντελή, 
δεν υπάρχουν στοιχεία ούτε για 
την καταγωγή του ούτε για τη δρά
ση του. ' Ισως το επώνυμό του Ντε- 
λής, να το πήρε από την τούρκικη 
λέξη ντελής που σημαίνει ζωηρός, 
ριψοκίνδυνος, αποφασιστικός με 
άλλα λόγια απλά ζουρλός. Όπως 
λέγει το τροογούδι καταπιεσμένος 
από τους Τούρκους αναγκάστηκε 
κι έκανε επιδρομές και ληστείες ό
χι μόνο στα τούρκικα κάστρα αλ
λά και στα μοναστήρια που πάντα 
ήταν πλούσια. Αυτές τις έκανε για 
να επιζήσει αυτός και η ομάδα του 
(αν ε ίχ «)...
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Πώς γιορτάζονταν τταλιοπρα οί 'Αποκριές 
οί Μίγάλίζ, στο χωριό μου τη Σέλλιανη

Όπως όλες οι χρονιάρες μέρες, 
έτσι και οι Αποκριές οι Μεγάλες 
(έτσι έλεγαν τις Αποκριές που προ
ηγούνταν του Πάσχα, για  να τις 
ξεχωρίζουν από την Αποκριά του 
Αϊταξιάρχη, που προηγούνταν των 
Χριστουγέννων και της Αποκριάς 
του Αυγούστου που προηγούνταν 
της Κοίμησης της Θεοτόκου), απο
τελούσαν για τους παλιούς χωρια
νούς μας, ευκαιρία, για ν’ ανασά- 
νουν από τον καθημερινό τους μό
χθο, να ιδούν ο ένας τον άλλο (πρά
γμα το οποίο, δεν είχαν την ευκαι
ρία να κάμουν τις άλλες μέρες 
και βέβαια να εκκλησιασθούν.

Οι Μεγάλες Αποκριές για το χω
ριό μου, άρχιζαν από τη Δευτέρα 
που έσφαζαν τα σφαχτά. 7 Ετσι έ
λεγαν, τη Δευτέρα μετά την Κυρια
κή του Ασώτου. Αυτή η Δευτέρα, 
ήταν γιορτή για το χωριό μου, αν 
και δε γιορτάζονταν από την Εκ

ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΠΑΠΑΜΩΚΟΥ

κλησία, κανένας αξιόλογος άγιος.
Την έκαναν γιορτή, οι ίδιοι οι 

χωριανοί, γιατί, αυτή την ημέρα, 
σ’ όλα σχεδόν τα σπίτια, έσφαζαν 
ένα σφαχτό. Αυτή την ημέρα, αν 
γύριζες στο χωριό, θα έβλεπες από 
το πρωί, έξω από τα σπίτια να σφά
ζουν.

Ό λο το χωριό, μεταβάλλονταν 
σε χασαπαριό. Οι τσελιγκάδες που 
ήταν αρκετοί, έσφαζαν τον καλύ
τερο τράγο ή κριάρι. Οι μπακατα- 
ραίοι (αυτοί που έτρεφαν λίγα γ ι
δοπρόβατα) έσφαζαν καμμιά μαρ- 
μάρα γίδα ή προβατίνα* (μαρμά- 
ρες έλεγαν τις γίδες ή προβατίνες 
που δεν γεννούσαν τακτικά). Πολ
λοί, γ ι’ αυτή την ημέρα έτρεφαν έ
να μανάρι, κυρίως αρνί. Και όσοι 
δεν είχαν δικά τους ζώα για να 
σφάξουν αγόραζαν. Το είχαν σε 
κακό και σε προσβολή να μη κά
μουν αίμα, δηλαδή να μη σφάξουν
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τίποτα. Ό λοι τους, διάλεγαν για 
σφάξιμο, το παχύτερο ζώο. Δικαιο
λογημένα βέβαια. Γιατί, τους είχε 
ξεπλύνει το στομάχι η ξεροφαγία 
και τώρα ήθελαν να φάνε κάτι κα
λύτερο για να καρδαμώσουν λίγο. 
Σαν τελείωνε το σφάξιμο, οι χωρια
νοί, παρέες, παρέες, γύριζαν στα 
σπίτια. Κοίταζαν τα κρέατα, σχο
λίαζαν, αλληλοπειράζονταν, κου
τσομπόλευαν και έπιναν και κανέ
να ούζο που τους προσφέρονταν, 
με μεζέδες από το κρέας.

Ό λη αυτή την εβδομάδα, έτρω
γαν κρέας, με το οποίο οι νοικοκυ
ρές μαγείρευαν νόστιμα φαγητά. 
Γ ι’ αυτό την έλεγαν και κ ρ ε α- 
τ ι ν ή. Την Πέμπτη, έτρωγαν την 
πατσιά του ζώου που είχαν σφά
ξει. ΓΓ αυτό την έλεγαν Π α τ σ ο- 
π έ μ π τ η. Την Τετάρτη και την 
Παρασκευή αυτής της εβδομάδας 
νήστευαν και έτρωγαν μόνο το λά
δι. Γιατί αυτές τις θεωρούσαν πρώ
τες μέρες της Σαρακοστής. Το Σάβ
βατο, πού ήταν το πρώτο Ψυχο
σάββατο, οι γυναίκες, με πρόσφο
ρα και κόλλυβα πήγαιναν στην εκ
κλησία για το Τρισάγιο των πεθα
μένων τους. Εκεί ο παππάς, στο τέ
λος της λειτουργίας, μνημόνευε με 
κατάνυξη, από ένα παλιό κατάστι
χο, όλα τα ονόματα των πεθαμέ
νων του χωριού, από τα παλιά χρό
νια, ως τις μέρες τους.

Το απόγευμα του Σαββάτου, τα 
παιδιά του χωριού, γύριζαν από 
σπίτι, σε σπίτι, και με το αστείο 
ξεφωνητό «Λιάρα τριχιά που τ' ά- 
φερνε» μάζευαν ξύλα για  τη φω
τιά, που θάναβαν το βράδυ στο 
χ α σ ι ο μ έ ρ ι (πλατεία του χω

ριού). Ό ταν νύχτωνε, τα πρώτα 
παιδιά που πήγαιναν στο χασιομέ- 
ρι, χτυπούσαν την καμπάνα για  να 
μαζευτούν και άλλα παιδιά κι ά
ναβαν μεγάλη φωτιά. Σε λίγο, όλη 
η πλατεία αντηχούσε από παιδιά
στικες φωνές. Κι ενώ οι φλόγες α
νέβαιναν κατά τον ουρανό και ό
λη η πλοτυεία έλαμπε, τα παιδιά 
άρχιζαν να τραγουδούν ωραία και 
αστεία τραγούδια. Ά λλα  έτρεχαν 
γύρω από τη φωτιά κι έπαιζαν διά
φορα παιγνίδια, άλλα πυροβολού
σαν στον αέρα με αυτοσχέδια ξυ- 
λομπίστολα, ενώ τα πιό ζωηρά πη
δούσαν πάνω από τη φωτιά. Αργό
τερα πήγαιναν στο χασιομέρι και 
παρακολουθούσαν αυτό το παιδι
κό γλέντι που κρατούσε ως τα με
σάνυχτα που τελείωναν τα ξύλα 
και έσβηνε η φωτιά.

Την άλλη μέρα, την Κυριακή, ό
λο το χωριό, πήγαινε στην εκκλη
σία. Ό ταν τελείωνε η λειτουργία 
κάθονταν όλοι στο χαγιάτι και συ- 
ζητούσοα/. Ό ταν έβγαινε ο παπάς, 
σηκώνονταν όλοι, τον χαιρετούσαν 
και on/τάλλαζαν ιμεταξύ τους ευ
χές, ενώ οι πιό νέοι, πετούσαν με
ταξύ τους χαρτοπόλεμο. Ύστερα, 
άντρες, γυναίκες και παιδιά έβγαι
ναν στο χασιομέρι, από όπου οι γυ
ναίκες τραβούσαν για τα σπίτια 
τους για  να ετοιμάσουν το Απο
κριάτικο τραπέζι, οι άντρες χωρί
ζονταν σε παρέες και γύριζαν στα 
σπίτια επισκέψεις, ενώ τα παιδιά 
σκορπίζονταν στην πλατεία και έ
παιζαν διάφορα παιγνίδια.

Κατά τις επισκέψεις τους στα 
σπίτια οι άντρες εύχονταν χρόνια 
πολλά και καλή Σαρακοστή ενώ οι
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νοικοκυρές τους πρόσφεραν καφέ 
και γλυκόπιοτο Παραμυθιώτικο 
ούζο. Κατά το απόγευμα, νέοι άν
τρες, ντύνονταν μασκαράδες. Με
ταμφιέζονταν, ένας άντρας γαμ
πρός, άλλος νύφη, άλλος παπάς, 
άλλος γέρος κωμικός με κουδού
νια στο λαιμό και άλλος γριά. Ύ 
στερα οι μεταμφιεσμένοι που συνο
δεύονταν από άλλους νέους και 
παιδιά, γύριζαν στα σπίτια του 
χωριού όπου τραγουδούσαν και 
χόρευαν έξω στις αυλές, ενώ τα 
παιδιά μάζευαν ξύλα για  τη βρα- 
δυνή φωτιά στο μεσοχώρι. Όταν 
νύχτωνε, γύριζαν όλοι στα σπίτια 
τους. Εδώ τους περίμενε το απο
κριάτικο τραπέζι. Ό λη η οικογέ
νεια συγκεντρώνονταν γύρω από 
το σοφρά και αφού έλεγαν τις κα
θιερωμένες ευχές, άρχιζαν το φα
γητό. Συνηθισμένα φαγητά ήτοχν το 
βράδυ της Κρεάτινης, η κρεατόπι
τα και άλλα φαγητά μαγειρεμένα 
με κρέας. Λίγες οικογένειες έκα- 
vocv τότε χρήση κρασιού, γιατί δεν 
το συνήθιζαν. Συνηθισμένο ποτό 
των χωριανών μου εκείνα τα χρό
νια, ήταν το γλυκόπιοτο Παραμυ
θιώτικο ούζο, στο οποίο εκανοχν μά
λιστα και κατάχρηση.

Ό ταν τελείωνε το φαγητό, οι 
νοικοκυρές, συγκέντρωναν τα ψί
χουλα οστό το τραπέζι κι ενώ τα 
πετούσαν έξω σε μιαν άκρη της αυ
λής για να τα φάνε οι κότες την 
άλλη μέρα, φώναζαν σε κάποια 
γειτόνισσά τους : «Πάρτους—ους
ους» εννοώντας τους ψύλους που 
ήθελαν να τους διώξουν από το 
σπίτι τους. Αυτό το έθιμο, είχε την 
εξής σημασία. Εκείνα τα χρόνια

στα χωριά υπόφεραν οι άνθρωποι 
από τα μικρά μαύρα ζωύφια, τους 
ψύλους, που τα τσιμπήματά τους, 
ιδίως τις καλοκαιριάτικες νύχτες, 
ήτοα/ πολύ ενοχλητικά και δεν τους 
άφηναν να 'κοιμηθούν. Πίστευαν 
λοιπόν οι γυναίκες, ότι με το πέ
ταγμα των σκουπιδιών από το φα
γητό της Αποκριάς, πετούσαν έξω 
και τους ψύλους. Αυτό βέβαια ή
ταν αστείο.

Μετά το πέταγμα των ψίχουλων 
έκοα/αν το Χάψαρη. Τι ήταν ο Χά- 
ψαρης; Έβραζαν δυό - τρία αυ
γά μεγάλα σφιχτά, τα τρυπούσαν 
στη μέση και περνούσαν μια χον
τρή κλωστή από την οποία τα κρε
μούσαν από κάποιο σημείο ή τα 
κουνούσε κάποιος με τα χέρια του 
και οι άλλοι συναγωνίζονταν ποιός 
να το αρπάξει με το οίνοιχτό στό
μα του. Όποιος το έπιανε το έ
τρωγε. Ήταν παιγνίδι διασκεδα- 
στικό και σκόρπιζε το γέλιο. Ύ 
στερα από το Χάψαρη, οι άντρες 
και οι γυναίκες συγκεντρώνονταν 
σε συγγενικά τους σπίτια, όπου 
περνούσαν την ώρα τους ως αργά 
τη νύχτα με τροιγούδια και μεσε- 
λέδες, ενώ το παιδιά έπαιρναν το 
δρόμο για  το Χασιομέρι.

•Εκεί γίνονταν μεγάλη συγκέν
τρωση. Ό λα  τα παιδιά του χω
ριού και αρκετοί άντρες, γύρω από 
τη μεγάλη φωτιά που φλόγιζε α
σταμάτητα τραγουδούσαν, χόρευ
αν ή έπαιζαν διάφορα παιγνίδια. 
Το Βαλμά, τα Βαρελάκια και άλ
λα. Από όλα όμως τα παιγνίδια 
που παίζονταν το πιο διασκεδαστι- 
κό ήταν του Βαλμά. Βαλμάδες λέ
γονταν οι αλογοβοσκοί, τον καιρό
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tco u  τα άλογα ήταν κοπάδια (τούρ- 
μες) όπως τάλεγοο/. Αυτό λοιπόν 
το παιγνίδι, παίζονταν κάπως έτσι:

Μεγάλα παιδιά, σχημάτιζαν γύ
ρω από τη φωτιά μεγάλον κύκλο. 
Στην αρχή του κύκλου, στέκονταν 
ο ιδιοκτήτης των αλόγων, που κρα
τούσε στα χέρια του ένα μεγάλο 
μαντήλι, ενώ στο τέλος στέκονταν 
ο Βαλμάς. Πιασμένοι όλοι χέρι - 
χέρι, άρχιζοιν το παιγνίδι. Κι ενώ 
γύριζε ο κύκλος γύρω από τη φω
τιά, άρχιζε ο διάλογος:

Νοικοκύρης: Βαλμά, Βαλμά, πού 
τάχεις τάλογα;

Βαλμάς: Κάτου στα ξερολείβαδα.
Νοικοκύρης: Τι τρων, τ ι πίνουν;
Βαλμάς,:... Κατουράν και νίβε

σαι (προηγείται κακόηχη φράση).
Νοικοκύρης: Βαλμά, Βαλμά, πού 

την έχεις τη μπάλια τη φοράδα;
Βαλμάς: Πάει στο λάκο (ρέμα) 

να πιει νερό και τσ’ έβγαλε ο μπά- 
κακας το μάτι.

Στο σημείο αυτό, ο Νοικοκύρης, 
θυμωμένος, με υψωμένο το μαντή
λ ι στο χέρι κυνηγούσε στον κύκλο 
να δείρει το Βαλμά και το παιγνί
δι συνεχίζονταν με αλλαγή των 
προσώπων. Σαν κουράζονταν από 
τα παιγνίδια, άρχιζαν με κέφι το 
χορό, στον οποίο έπαιρνο:ν μέρος 
και μεγάλοι, ενώ στο μεταξύ έρ
χονταν και μεταμφιεσμένοι και χό
ρευαν κι αυτοί. Το ιδιότυπο αυτό 
γλέντι κρατούσε ως τα μεσάνυχτα.

Αν στο διάστημα αυτό, τελείω
ναν τα ξύλα για  τη φωτιά, τότε, ο
μάδες από μεγάλα παιδιά, σκορπί
ζονταν στα απόμερα σπίτια του χω

ριού, από τα οποία έκλεβαν ξύλα. 
Πολλές φορές όμως, τα καταλά- 
βαινοα/ και τα κυνηγούσαν. Αυτό 
γίνονταν, γιατί το χωριό δεν είχε 
δάσος και τα ξύλα τα κουβαλού
σαν από πολύ μακριά. Από το δά
σος του Μοναστηριού των Παγα
νιών. Ό ταν πια έσβηνε η φωτιά, 
η συγκέντρωση διαλύονταν και κα
θένας γύριζε στο σπίτι του. Από την 
άλλη μέρα, άρχιζε η εβδομάδα της 
Τυρινής, κατά την οποία έτρωγαν 
μόνο γαλακτερά, αυγά και βοτκα- 
λάο σύμφωνα με το τυπικό της εκ
κλησίας το οποίο τηρούσαν σχολα
στικά. Ό λη αυτή την εβδομάδα, 
την περνούσαν ήσυχα με τις δου
λειές τους, χωρίς τίποτα το ιδιαί
τερο. Το Σάββατο, που ήταν το δεύ
τερο Ψυχοσσάβατο, οι γυναίκες 
του χωριού, όπως και το προηγού
μενο, πήγαιναν στην εκκλησία τα 
κόλλυβα και τα πρόσφορα γ ια  τους 
πεθαμένους, όπου ο ποστάς διάβαζε 
τα Τρισόιγια. Το Σαββατόβραδο, 
πάλι η φωτιά στο Χασιομέρι έδινε 
και έπαιρνε με τις ίδιες εκδηλώ
σεις.

Την Κυριακή της Τυρινής, έδιναν 
στη γιορτή της Αποκριάς επισημό
τερο τόνο Το πρωί, μετά τη λει
τουργία, την οποία παρακολου
θούσε όλο το χωριό, οι άντρες πή
γαιναν επισκέψεις στα σπίτια, ό
που με το ούζο που έπινοιν, έρχον
ταν στο κέφι και τραγουδούσαν. 
Οι πιό νέοι, σχημάτιζαν δική τους 
παρέα, μεταμφιέζονταν και άρχι
ζαν κι αυτοί τις δικές τους επισκέ
ψεις στα σπίτια. Τους μεταμφιεσμέ
νους ακολουθούσαν μικροί και με
γάλοι και έπαιρναν μέρος στις εύ
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θυμες εκδηλώσεις, που κρατούσαν 
ως το μεσημέρι.

Αργά το απόγευμα, διαβάζονταν 
στην εκκλησία ο Εσπερινός που 
τον παρακολουθούσαν αρκετοί χω
ριανοί άντρες και γυναίκες.

Το χωριό μου εκείνα τα χρόνια, 
είχε τέσσαρες καλούς παπάδες, οι 
οποίοι ξεχώριζαν από τους άλλους 
παπάδες της περιοχής, για  την ψαλ 
μωδία τους και το παράστημά 
τους. ' Οταν ιερουργούσαν όλοι μα
ζί, έδιναν στην ιεροτελεστία ιδιαί
τερη λαμπρότητα. Τέτοια λαμ
πρότητα έδιναν και στην Ακο
λουθία του Εσπερινού της Κυ
ριακής της Τυροφάγου. Όταν τε
λείωνε ο Εσπερινός, όλοι οι παρευ- 
ρισκόμενοι περνούσαν μπροστά α
πό τους παπάδες και ζητούσαν την 
ευλογία τους, ενώ εκείνοι ευλογού
σαν με την επίκληση «Ο θεός συγ
χωρήσει και ευλογήσει». Ύστερα, 
όλοι έβγαιναν στο Χασιομέρι όπου 
στο μεταξύ τα παιδιά με τα ξύλα 
που είχαν μαζέψει από τα σπίτια, 
είχαν ανάψει μεγάλη φωτιά.

Γύρω από τη φωτιά, σχηματίζον
ταν μεγάλος χορός από άντρες που 
χόρευαν, ενώ όλοι τραγουδούσαν 
όμορφα αστεία τραγούδια, σαν αυ
τά:

Τώρα το καταλαβαίνω 
πώς χορεύουν οι παπάδες, 
σαν τραγιά καί σά χοτζιάδες
Πώς χορεύουν οι παντρεμένες 
σαν τις αρραβωνιασμένες κλπ.
Ή πώς στουμπίζουν το πιπέρι 
του διαβόλου οι Καλογέροι

και πολλά άλλα.

Όταν τελείωνε ο χορός των με
γάλων, τότε, όλοι, μικροί μεγάλοι 
έπαιρνοον το δρόμο για  τα σπίτια 
τους, όπου τους περίμενε το τελευ
ταίο αποκριάτικο τραπέζι. Από
κρευαν με πίτες χωρίς κρέας, γά- 
λακτερά και βακαλάο. Ύστερα 
ακολουθούσαν ο Χάψαρης και το 
ρίξιμο των ψύλων. Σαν τελείωναν 
όλα αυτά, σε μια ατμόσφαιρα χα
ράς και ευθυμίας, ακολουθούσε η 
διασκέδαση στα σπίτια, όπου συγ
κεντρώνονταν συγγενείς και φίλοι, 
ενώ στο Χασιομέρι γίνονταν η τε
λευταία αποκριάτικη συγκέντρω
ση, με παιγνίδια, τραγούδια και 
χορό. Αργά τη νύχτα, τελείωναν οι 
όμορφες αυτές εκδηλώσεις και τό
τε όλοι, κουρασμένοι αλλά κι ευ
χαριστημένοι γύριζαν στα σπίτια 
τους, ενώ από όλα τα στόματα έ
βγαινε η ευχή «Και του χρόνου με 
υγεία και καλή Σαρακοστή».
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'Από τίι zuil καί από τήν ιστορία -  Πρόσωπα soi περιοτατικά

Μ Α Υ Ρ Ε Τ Τ Α  Κ ΙΤΣΟ Υ
ΤΟΥ ΑΛΕΞ. X. ΜΑΜΜΟΠΟΥΛΟΥ

«Βασιλικός έμύρισε, 
γ ια  ίδέστε ποιός διαβαίνει 
ό Γιώργη Κίτσος διάβαινε, 
στα Γιάννενα πηγαίνει.
Στα Γιάννενα και στα ψηλά 
τ’ Άλή Πασσα σεράγια»(1)

Ό  εΰμορφος καπετάνιος της Πλη 
σίβιτσας Ηπείρου, Γεώργη Κίτσος, 
ό άδελφός τής περίφημης Κυρά Βα
σιλικής τ’ Αλή Πασιά, μετά τήν 
Ελληνική Επανάσταση έγκαθίστα- 
ται στήν ’Αθήνα.

Ύπέψερε δπως δλοι οί άγωνιστές 
διότι το φτωχό Δημόσιο Ταμείο δέν 
ή μπορούσε νά δώσει συντάξεις. ’Έ 
τσι ό ήρωας του Μεσολογγίου, του 
προμαχώνα τής Λουνέττας, πεινού
σε κι* αυτός, ώσπου πέθανε στήν 
ψάθα, καθώς λέμε, στις 26 Δεκεμ
βρίου 1841.

Άφήκε χήρα γυναίκα μέ δύο κο
ρίτσια. Ή φτωχή οίκογένεια δέν εί

χε οΰτε τα έξοδα τής κηδείας του 
προστάτου της.

'Ένας - δύο ψυχόπονοι έβγήκανε 
στο παζάρι των ’Αθηνών, έκεΐ στήν 
όδό Ποτνδρόσου, στο Μοναστηράκι, 
δπου ήταν τα βιοτεχνικά έργαστή- 
ρια, μ’ ένα πιάτο στό χέρι. Πάνω 
στο πιάτο ήταν δόο κεριά σταυρω
μένα στή μέση καί λίγο λιβάνι, 
πού έκαιγε.

Διάφοροι έρριχναν, κατά τή συ
νήθεια, νομίσματα μέσα στό πιάτο 
καί έτσι συνοιχτήκανε τα «θαφτικά> 
του Γεώργη Κίτσου.2

’Από τα δύο κορίτσια ή μία είναι 
ή κατόπιν Διευθύντρια τοΟ ’Αρσά
κειου Μαυρέττα Γ. Κίτσου.

Ή χήρα του Γεώργη Κίτσου ξε

1. Βλέπε Σπ. ’Λρχβαντινοϋ « Ί σ ν ο ρ Ιζ  

’Αλί} I \α/ζ% Τεπελενλή», σελ. 453—454.
2. Βλέπε Ί . Βλαχογιάννη «Ιστορική 

’Ανθολογία» 1927, σελ. 182.
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νοδούλευε καί υπέφερε τά πάνδεινα 
να μεγαλώσει τά κορίτσια της.

Κάθε Χριστούγεννα και Πάσχα 
έτρεχε στά Υπουργεία νά πάρει τό 
βοήθημα, πού δίναν στις χήρες των 
άγωνιστών. Τη βοηθούσε κι* ένας 
πιστός φίλος καί συναγωνιστής του 
άνδρός της, ό Τούρκος Σαλής.

Άπό τις δύο θυγατέρες της, τη 
Μαυρέττα πού «έπαιρνε» τά γράμ
ματα συνιστοϋν στο Διοικητικό Συμ 
βούλιο τής Φιλεκπαιδευτικής Ε τ α ι
ρείας ό μεγάλος διδάσκαλος Γ. 
Γεννάδιος, ό Βυζούλας καί ό Εύστ. 
Σιμός τό 1843. Ό πρώτος έχρημά- 
τι ’Αντιπρόεδρος τής Φιλεκπαιδευ
τικής Εταιρείας καί ό τρίτος επί 
πολλά έτη Γραμματέας της.

"Οταν ή Μαυρέττα τελείωσε τό 
Διδασκαλείο, τό Συμβούλιο έξετί- 
μησε τό ήθος καί τις ίκανότητές της 
καί την προσέλαβε Έπιμελήτρια.

Τά προτερήματά της δεν άργη- 
σαν νά φανούν καί έτσι δταν στά 
1858 παραιτήθηκε ή Διευθύντρια 
Σεβαστή Μάνου, διορίζεται άνα- 
πληρώτριά της. Είχε πεθάνει καί ή 
μητέρα της στά 1857.

Ή Διοίκηση τής Ετα ιρείας είχε 
τήν άντίληψη δτι ξένη Διευθύν
τρια με παιδοιγωγική κατάρτιση θά 
ήταν καταλληλότερη νά διευθύνει 
τό ’Αρσάκειο. Τό Οικοτροφείο του 
τήν εποχή εκείνη είχε περί τά 120 
ένδιαιτώμενα πρόσωπα, μαθήτριες 
καί προσωπικό. ’Έτσι γιά  τή διεύ
θυνση δεν προέκρινε ούτε τήν Καλ
λιόπη Πετροκοκκίνου, τήν κατόπι 
κυρία Μεσσηνέζη, ούτε τήν Μαυρέτ
τα Κίτσου.

Ή Μαυρέττα παραιτεΐται άπό τήν 
υπηρεσία καί διευθύνει πλέον τό

’Αμαλίειο επί πολλά έτη.
Τήν Διεύθυνση του ’Αρσάκειου 

έχει ή Έλβετή κλεινή Άμεναΐς Κα- 
βανιάρη, επί των ήμερων τής όποι
ας τό Παρθενοίγωγεΐο έφθασε στή 
μεγάλη του ακμή.

Κατά τό 1869 ή Φιλεκπαιδευτική 
Ε τα ιρεία  με τήν υπόδειξη του Νο- 
μάρχη Κερκύρας Νικ. Μαυροκορ- 
δάτου, υιού του ’Αλεξάνδρου Μαυ- 
ροκορδάτου, συνέστησε τό Παρθε
ναγωγείο Κερκύρας, άφ’ ενός μέν 
γιά  νά φωτίζει «ως πυρσός τήν αν
τίπεραν ’Ήπειρον, άφ’ ετέρου δέ 
προς καταπολέμησιν τής ξενοκίνη
του προποχγάνδας, ή οποία είχε τήν 
έδροχν της εις τήν Κέρκυραν».

Ή προσοχή του Συμβουλίου στρά
φηκε πάλι προς τή Μαυρέττα Κί
τσου.

Δέχεται αύτή τήν Διεύθυνση, πη
γαίνει στήν Κέρκυρα καί διοργα- 
νώνει τή νέα Σχολή.

Κατά τό 1875 έχει άποχωρήσει ή 
Άμεναΐς Καβανιάρη άπό τή Διεύ
θυνση του ’Αρσάκειου ’Αθηνών. Τό 
Διοικ. Συμβούλιο άπέβλεπε καί πά
λ ι προς στή Μαυρέττα Κίτσου.

Κατά τά Πρακτικά του Διοικ. 
Συμβουλίου τής Φιλεκπαιδευτικής 
Ετα ιρείας «συνεστήθη» καί ύπο- 
στηρίχτηκε ή υποψηφιότητά της ά
πό τό Γραμματέα του Συμβουλίου 
δικηγόρον Ίωάν. Βενέτη, «ώς έ- 
χουσα διοικητικήν ίκοινότητα δεδο- 
κιμασμένην καί μεμαρτυρημένην - 
καί τώ Διοικ. Συμβουλίω γνωστήν 
ώς χρηστοτάτην τό ήθος* άμέμπτων 
ήθών καί ύπολήψεως άκηλιδώτου 
καί εν γένει ώς ένώνουσα εν τώ προ 
σώπω αυτής τά πλεΐστα καί κυρι- 
ώτατα προσόντα, άτινα πρέπει νά
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έχη ή Διευθύντρια Ελληνικού Παρ
θεναγωγείου».

Κατά την συνεδρία τής 30.11.1875 
έλαβε όκτώ (8) ψήφους άπό τις 
12. Εγκαταστάθηκε ώς Διευθύν
τρια και άναδείχθηκε άληθινή Ή- 
πειρώτισσα μητέρα των έσωτερι- 
μαθητριών.

Τη θέση τής Διευθυντρίας διετή- 
ρησε μέχρι τό 1883 οπότε καί πα- 
ραιτεΐται.

Ό  βίος της είναι έφαρμογή των 
προσωπικών άρετών της. "Έμεινε 
άγαμη καί έθυσίασε τη χαρά τής 
μητρότητας για τά παιδιά των άλ
λων μητέρων.

Ή ,μακρά ύπηρεσία της, τόσο στο 
’Αρσάκειο, δσο καί στο Άμαλιεϊο, 
θά έλεγε κανείς δτι θά τής είχε 
προσπορίσει τά μέσα τής άνακου- 
φίσεως των γηρατειών της. Ωδτε 
αυτό έπέτυχε. Ή πενία, η δίδυμη 
άδελφή τής άρετής στάθηκε ό τε
λευταίος σύντροφος.

Ή μοίρα δμως τής έπεφύλασσε 
νά εύρεθουν συμπολΐται της νά την 
άναδείξουν άπό τών πρώτων μαθη
τικών χρόνων. Ή ιδία μοίρα έστει
λε συμπολίτες της νά παρασταθουν 
καί στην γεροντικήν της άθλιότητα.

Κατά τη συνεδρίαση του Διοικ.

Συμβουλίου τής Φ. Ε. τής 12.10.1889 
«άνεγνώσθη μακρά έκθεσις τών κ. 
κ. Δ. Βότσαρη, Σέχου, Μ. Μελά, Γ. 
Στεφάνου Λάππα, δ’ ής περιγρά- 
φοντες την ένεκα νόσου καί ένδειας 
μεγάλης άπελπιστικήν κατάστασιν 
τής πρώην Διευθυντρίας του ’Αρ
σάκειου τής Φιλεκπαιδευτικής Ε 
ταιρείας Μαυρέττας Κίτσου, έπικα- 
λουνται την βοήθειαν τής Φιλεκπαι
δευτικής Εταιρείας ύπέρ αύτής».

«Τό Διοικ. Συμβούλιον λαβόν ύπ* 
δψιν δτι ή έν λόγω κ. Μαυρέττα Κί
τσου διετέλεσεν έπί πολύν χρόνον 
έν τή ύπηρεσία τής Φιλεκπ. Ε τα ι
ρείας καί εις τό ένταυθα Άρσάκει- 
ον καί έν Κερκύρα καί νυν δέ άπό- 
πληκτος καί δλως έρημος στερεί
ται του έπιουσίου άρτου κατά τό 
τέλος του βίου της, άπεφάσισε νά 
χορηγηθή έφ’ άπαξ έκ 400 δρχ. πε- 
ρίθαλψις».

Στην κατάσταση αυτή πέθανε τόν 
Νοέμβριον του 1891.

Ή Μαυρέττα Κίτσου δέν είχε δι
πλώματα ξένων σχολών, είχε δμως 
τις άρετές, πού έξεθέσαμε, άριστο 
διοικητικό >καί άφήκε έποχή στό 
’Αρσάκειο. Πέρασε καί αυτή άπό 
τή ζωή του Ιδρύματος, ώς βασιλι
κός «κι* έμύρισε*.
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ΣΤΗ ΣΤΡΟΦΗ... Ιάναρνήοεις]
*  ΔΗΜ. Φ. ΚΑΡΑΤΖΕΝΗ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Κατά την τακτοποίηση, από την οικο

γένεια του των χειρογράφων του αειμνή
στου, εκλεκτού φίλου μου Δ. Φ. Καρα- 
τζένη, βρέθηκαν — μεταξύ πολλών άλ
λων ανεκδότων κειμένων — και 3 σελί
δες — ανεπίτιτλες — με αναμνήσεις από 
τον παράδεισο της παιδικής του ηλικίας.

Το πότε γράφτηκε αυτό το — γεμάτο 
λυρισμό αλλά και νοσταλγία — κείμενο, 
μας είναι άγνωστο.

Από τις τελευταίες όμως σειρές του, 
μπορούμε να υποθέσουμε πως θάτ<χν λίγο 
πριν μας εγκαταλείψει ο συγγραφέας 
του για την άλλη ζωή.

Φαίνεται, πως είχαν ήδη φθάσει από 
το υπερπέραν κάποια «μηνύμοττα», για το 
επικείμενο ταξίδι του. Και γι* αυτό τε
λειώνει με το:

«Σταμάτησα στη στροφή αυτή
κ α ι  θ ’ α ρ γ ή σ ω  να προχω
ρήσω σε άλλη».

ΔΗΜ. ΧΡ. ΣΤΑΜΟΣ

Αϊτό τις πολλές στροφές που κά
νει ο νους του ανθρώπου, καμμιά 
φορά σταματά στις μακρινές του 
μνήμες. Εκεί ξεχνιέται και καθη
λώνεται και είναι αδύνατο να προ
χωρήσει, λες και ξεκουρδίστηκε το 
ρολόγι που τις κινεί.

Έ τσ ι και σε μένα, όταν γυρίζει, 
οτνεβαίνει τις στροφές στις γουρ- 
νούλες του Αηλιά και στρίβει στο 
πλάι του, για να περάσει την γκορ- 
τζιά του Τσίκου. Εκεί σταματά, 
για να ακούσει από απέναντι, στη 
Ράχη του Γιάννη Λάμπρη, τον πο- 
λιό άρρυθμο θόρυβο που έκαναν τα 
κρεμασμένα τενεκεδάκια, που αι-

ωρούντο κρεμασμένα στα σχοινιά, 
στη Ράχη του χωραφιού.

.Κάθε χρόνο τον Αύγουστο, που 
ρήμαζαν τα κοράκια τα καλαμπό
κια, ο Μήτσος του Γ ιάννη Λάμπρη, 
πρωί - πρωί σβέλτος και τρεχάτος, 
οα/έβαινε το Λεπίδι, για να φθάσει 
γρήγορα στη Ράχη, να κτυπήσει 
δυνατά τα τενεκέδια, για να φοβη
θούν και να απομακρυνθούν τα κο
ράκια — πεινούσαν κι αυτά όπως 
και ο κόσμος — την εποχή εκείνη.

Είχε τεντώσει σχοινιά από έλατο 
σε έλατο και από ξύλο σε ξύλο και 
από τα σχοινιά οιυτά εκρέμαγε δυό 
- δυό τενεκέδες, που είχε μαζέψει 
στο χωριό, γ ια  να κτυπιούνται από 
τον αέρα και να φοβούνται τα κο
ράκια να μην πλησιάζουν. 'Ηταν 
λίγο τότε το ψωμί του χωραφιού 
και δεν περίσσευε για τα κοράκια. 
Και σαν χτυπούσε τα τενεκέδια ο 
Μήτσο Αάμπρης, δίνοντας το ση
μείο της παρουσίας του, αμέσως 
τότε απαντούσε ο ξάδελφός του 
Κώστας Χρήστου Αάμπρης από τη 
δική του Ράχη και ο Χρήστος Γι
άννη Βλάχος πιό πέρα, κοντά δε 
απ’ αυτούς και εγώ. Συναγερμός 
στα τύμπανα, δονούσε, για  κάμπο
ση ώρα, την περιφέρεια εκείνη. Και 
όταν επαναλάμβανε τους κρότους 
ένας απ’ αυτούς, ακολουθούσαν οι 
άλλοι. ' Ετσι, για ένα μικρό διά
στημα τα τενεκέδια και οι φωνές, 

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ στη σελίδα 155)
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Τοποθετώ μέ συγκίνηση τό «σχολικόν ένθύμιον» (1928) των άδελφών Κυρούση. Είκονίζονται κατά σειρά οί 
πρώτοι άπόφοιτοι του Γυμνασίου Πωγωνιοη/ής (Βοστί νας) του σχολ. έτους 1927—28 μέ τούς καθηγητές τους. 
Καθιστοί από άριστερά οί καθηγητές: Γ. Μπέγκας. Μίσιογλου, Πολίτης, Φιλομ. Βερτοδούλου, Στούπης, ό 
γυμνασιάρχης Χαραλάμπης καί ό λατρεμένος μου Καθηγητής καί "Ανθρωπος Νικόλ. Βαζάκας. "Ορθιοι άπό 
άριστερά: Ό  έπιστάτης Χατζηγιάννης καί οί μαθητές: Κουκουλάρης. "Ιντζος, Χαλκιάς, Ποαιάς, Παρθενίου, 
"Ολγα καί Εύτυχία Κυρούση, Παπασταυρος.

Στά ύψίπεδα τών ’Επάνω Συοδενών, δπου άνοσιαύεται σήμερα, ό άείμνηστος Στάθης Λαμπρίδης, ό Καθηγητής 
μου καί Συνεργάτης μου Γενικός Γραμματέας τής Ηπειρωτικής Εταιρείας. Διακρίνεται μεταξύ άλλων έκ- 
δρομέων πρώτος άπό άριστερά. Μετ’ αυτόν ό Νικόλ. Γεωργιάδης καί άλλοι
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Βλάχικος γάρος
ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΠΙΝΔΕΑ

Πάνω στα χωριά του Πίνδου γάμος γίνεται, 
με μια πέρδικα νυφούλα και γαμπρόν αετό.

Κι ήταν μαζεμένοι, γ ιέ  μου, κόσμος βλαχουριά, 
κι όλο φτάνουν καλεσμένοι σ’ άτια αβάστοιγα, 
με κριάρια σουβλισμένα και παχιά τ* αρνιά, 
με βιολιά, κλαρίνα, ντέφια, και .με ντουφεκιές!

Στ* 'Α ΐ—Γωργιού το χοροστάσι πιάσαν το χορό 
της καϋμένης Σαμαρίνας λεβεντόπαιδα, 
λυγερές και παλληκάρια του Περιβολιού, 
με γιορντάνια, τζοβαΐρια και με χαϊμαλιά, 
κρύφια νέματα ν’ αλλάζουν και γλυκόλογα, 
σαν θ’ ανάψει το τραγούδι του παληού καιρού 
κι ο χορός θα πάει αγάλι και στρωτός - στρωτός, 
ανοιγμένος σε τρεις δίπλες.

Χέρι πιάστηκαν
ροδομάγουλες κοπέλλες Βοβουσιώτισσες, 
πούητανε, θαρρείς, ροϊδούλες και τριοχνταφυλλιές. 
Της Αβδέλας παλληκάρια — τράβα το χορό! 
με τα κάτασπρα σιγγούνια και τα πλουμιστά.

Μπήκαν κι όμορφα κοράσια από το Μέτσοβο, 
που φοχντάζαν με καμάρι σαν αρχόντισσες, 
φορτωμένες στο γαϊτάνι και στο μάλαμα.
Και παιδιά απ’ το Μαλακάσι, τ’ Ασπροπόταμο, 
με γιαννιώτικα τσαρούχια, μ’ ασημόκουμπα, 
με σελάχι και ζουνάρι μυριοκέντητα.

Πεθερός ο Βλαχογιάννης πρώτος στο χορό, 
αρχοντάνθρωπος και μέγας αρχιτσέλιγκας, 
με χιονόηη φουστανέλα κι άσπρη σάρικα.

Λιγερές και παλληκάρια του τραγούδησοα/:
— Τράβα το χορό, λεβέντη πρωτοτσέλιγκα,
στη χαρά του πρώτου γιού σου, του πεντάμορφου,
πού 'ναι νιός και παλληκάρι, ίδιος σταυραετός,
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πέρνοντας μια μαυρομάτα, κι ίδια πέρδικα.
Τα περήφανα τα ταίρια και τα ζηλευτά, 
να σου ζήσουν, Βλαχογιάννη, πρωτοτσέλιγκα, 
σαν του Όλυμπου και Πίνδου τα ψηλά βουνά!

Και τριγύρω απ’ τα πεζούλια κράζουν γέροντες:
— Να σου ζήσουν, Βλαχογιάννη, αρχιτσέλιγκα!

Σέρνει τον χορό κι η μάνα, μάνα πεθερά,
Λιγερές και παλληκάρια της τραγούδησαν:

— Τράβα το χορό, μωρ9 μάνα, μάνα πεθερά,
στη χαρά του πρώτου γιού σου, του πεντάμορφου.
Τα περήφανα τα ταίρια και τα ζηλευτά, 
να σου ζήσουν, κυρά μάνα, μάνα πεθερά!

Και τριγύρω απ’ τα πεζούλια κράζουν οι γρηές:
— Και με αγγόνια, κυρά μάνα, μάνα πεθερά!

Τον χορό θα σύρουν τώρα νύφη και γαμπρός.
'Ιδ ιος ήλιος ο γαμπρός μας και φεγγάρι η νιά,
κι έλαμψε το χοροστάσι κι όλο το χωριό,
απ’ τα νιάτα, απ’ τα κάλλη και το στόλο τους.

Λιγερές και παλληκάρια τους τραγούδησαν:
— Σταυραετέ μας παινεμένε και περήφοα^ε, 
τέτοια πέρδικα που φέρνεις που την εύρηκες;
— Πάνω στις πλαγιές του Σμόλ’κα, στην Κρυόβρυση, 
παίζοντας με τα τριγόνια και τις πέρδικες,
την ξελόγιασα την ώρηα πετροπέρδικα.

— Περδικούλα μας γραμμένη και περήφανη, 
τον αετό τον παινεμένο που τον λόγιασες;
— Πάνω στις πλαγιές του Σμόλ’κα, στήν Κρυόβρυση, 
παίζοντας με τα τριγόνια και τις πέρδικες,
με ξελόγιασε τη δόλια και με πλάνεψε!

Γειά, χαρά, στην ομορφιά σας και στα νιάτα σας. 
γειά, χαρά και στους γονιούς σας που σας χαίρονται, 
γειά, χαρά και στα χωριά σας και στη φάρα μας 
που καμάρι σας λογιάζουν και σας δείχνουνε!

Νά σου ζήσουν, Βλαχογιάννη, πρωτοτσέλιγκα!
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★

Βιβλιοκρισίες
★

Γράφει ο κ. Δ. X. ΣΤΑΜΟΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΏΝ ΜΕ
ΛΕΤΩΝ — Ηπειρωτικό Ημερολόγιο, 
Ιωάννινα, 1982, σελ. 397.

— Από το πλούσιο περιεχόμενο
αυτού του τόμου, σημειώνουμε εν
δεικτικά τις εξής εργασίες: 1) Ν. 
Β. Τωμαδάκη. Ο Κωστής Παλαμάς, 
Η 'Ηπειρος και ο Βαλαωρίτης. 2) 
Γ. Μ. Σαρήγιαννη: Αρβανίτικα το
πωνύμια στην Ήπειρο και στην Ατ
τική. 3) Γ. Α. Σιορόκα, δ.φ.: Τα Γι
άννινα του Αλή Πασά. 4) Γ. Πλα- 
τάρη - Τζίμα: Ανέκδοτα έγγραφα 
που αφορούν την εκπαίδευση στο 
Μέτσοβο. 5) Πάνου Δ. Τζιόβα: Μια 
ανέκδοτη απόφαση της Κοινότητας 
Συρράκου σχετική με τις κοινοτι
κές βοσκές για τα καθήκοντα των 
Εφοροεπιτροπών (1892). 6) Αρχ. 
Φιλάρετου Απ. Βιτάλη. Η αρχαία 
ιερά μονή Γενεσίου της Θεοτόκου 
Κορωνησίας - Πρεβέζης. 7) Μ. Γ. 
Τρίτου δ.φ. : Ή ιερά Μητρόπολις 
Μετσόβου και ο πρώτος Μητροπο
λίτης Τιμόθεος. 8) Ελευθερία I. 
Νικολαΐδου δ.φ.: Διοικητικοί και
δικαστικοί θεσμοί στο Βεράτι επί 
Τ ουρκοκρατίας.

— Αθ. Λ. ΚΟΡΜΑΛΗ: Αντίσταση 
στη Βορειοηπειρωτική γη. Εκδό

σεις ΜΑΧΗ, 1989, σελ. 96.
Το βιβλίο αυτό αναφέρεται στην 

ηρωική δράση των αντιστασιακών 
Βορειοηπειρωτικών Οργανώσεων 
του «ΜΑΒΗ» της Αυτονόμου Χει- 
μάρρας και άλλων που αντιμετώ
πισαν τις δυνάμεις του Άξονα και 
τους Αλβανούς για  ν’ απελευθερώ
σουν τη Βόρειο Ήπειρο.

Με την παρουσίαση της άγνω
στης και προδομένης αυτής Εθνι
κής Αντίστασης των Βορειοηπειρω 
τών, γίνεται μια ουσιαστική συμβο
λή στην ενημέρωση της νεολαίας 
στον αγώνα για  ανθρώπινα δικαι
ώματα και λευτεριά στη Βόρειο Ή
πειρο.

— Β. Κ. ΜΑΡΓΑΡΗ: Ηπειρωτικά 
παραδοσιακά σπίτια. Εκδόσεις Ε
πίκτητος, 1989.

Πρόκειται για  ένα λεύκωμα με 
Ηπειρωτικά παραδοσιακά σπίτια 
μέσα στα οποία οι άνθρωποι ήταν 
πρόσωπα και όχι νούμερα, όπως 
είναι σήμερα στις πολυκατοικίες. 
Η Ηπειρωτική παραδοσιακή αρχι
τεκτονική του σπιτιού είναι από τις 
πιο πλούσιες σε ευρήματα και φόρ
μες και βασίζονταν σε μια οργοινι-
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κή σύνδεσή της με το φυσικό πε
ριβάλλον.

Σε αντίθεση με τη χώρα μας στην 
οποία δεν υπάρχει κάποιος σοβα
ρός προγραμματισμός και μια κα
θολική μέριμνα γ ια  τη διαφύλαξη 
τον παραδοσιακών μας κτισμάτων, 
οι πολιτισμένοι λαοί, τα υπερασπί
ζονται και τα διαφυλάσσουν με αυ
στηρό νομικό πλέγμα, γ ιατί πιστεύ
ουν πως η ύπαρξη και η κουλτούρα 
τους είναι δεμένα με την παράδο
ση.

-  Κ. ΒΑΡΝΑΛΗ -  Σ, ΠΑΠΑΔΑ- 
ΚΗ κ.ά. Τα παιδιά μας στην Αντί
σταση. Εκδόσεις «Αργώ», σ. 104.

Το βιβλίο αυτό είναι ένα ανθολό
γιο από ωραία κείμενα των συγ
γραφέων και πολλών άλλων αγω
νιστών της Αντίστασης, που ανα- 
φέρονται στους αγώνες της νεολαί
ας στην Αντίσταση από το 1941 έ
ως και το 1973. Οι ιστορικές φω
τογραφίες ανήκουν στο αρχείο του 
Σ. Μελετζή.

-  ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΛΑΟΓΡΑΦ ΙΚΗΣ ΕΤΑΙ ΡΕΙ ΑΣ, τ. 
ΛΔ' (34) 1985-1986, Αθήνα 1988, 
σελ. 378.

Οι πρώτες σελίδες του Δελτίου 
αναφέρονται στον SAMUEL BAUD- 
BOVY που πέθανε το Νοέμβριο του 
1986. Ο εκλιπών ήταν γνωστός για 
τις έρευνές του στους χώρους της 
Δημοτικής ποίησης, της μουσικής 
και των εθιμικών πλαισιωμάτων 
τους, στη Δωδεκάνησο καθώς σ' 
άλλα μέρη της πατρίδας μας.

Από τις άλλες μελέτες αυτού του 
τόμου σημειώνουμε ενδεικτικά: 1)

Την παράδοση για  την αναβίωση 
των τηγοο/ισμένων ψαριών κατά 
την άλωση της Πόλης (του Καθη
γητή Σ. Δ. Ήμελλου). 2) Τα σύγ
χρονα λαογραφικά (του Καθηγη
τή Δ. Δουκάτου). 3) Τα αρβοα/ίτι- 
κα τρ(χγούδια του ρετσινιού, άπό 
τά Βίλλια Αττικής (της Α. Οικονό
μου) και 4) Το τρίπτυχο γεροντι
κής ηλικίας: Κονιτσιώτικα πλεκτά 
(του X. Κράβαρη).

-  Κ. ΚΙΤΣΟΥ : Η ιστορία του
Διδασκολείου Ιωαννίνων και της 
Ζωσιμαίας Παιδ)κής Ακαδημίας. 
Εκδόσεις Δωδώνη, σελ. 472.

Για τους περισσότερους — ακό
μα και τους εκπ)κούς — η γνώση 
γύρω όσιό τα Ειδικά Κρατικά Ι
δρύματα που μόρφωναν επί ΙΟετί- 
ες τους δασκάλους στην Ήπειρο, 
είναι αποσπασματική, ocv όχι και 
<χνύπαρκτη.

Όμως, η ειδική αποστολή αυτών 
των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ήταν 
πια καιρός να μελετηθεί από τους 
ειδικούς και να αποτιμηθεί «κατ' 
αξίαν».

Μια τέτοια δε προσπάθεια είναι 
η αξιόλογη αυτή εργασία του τ. 
Δ)ντή της Π. Ακαδημίας Ιωαννί
νων Κ. Κίτσου. Ο συγγραφέας της, 
με συναίσθηση ευθύνης, έσκυψε με 
πολλή αγάπη — αλλά και μόχθο— 
σε πλήθος ιστορικών στοιχείων που 
υπάρχουν στα σχολικά αρχεία, σε 
βιβλιοθήκες καθώς και σε γραπτές 
και προφορικές μαρτυρίες ατόμων 
που είχαν κάποια οργανική ή άλλη 
σχέση με τα ιδρύματα αυτά.

Και ύστερα από πολύχρονη με
λέτη και κριτική θεώρησή τους κα
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τέληξε σε γενικά συμπεράσματα 
και κρίσεις όχι μόνο γ ια  τη λε ι
τουργία των δυο αυτών ιδρυμάτων 
αλλά και γ ια  το σύστημα μόρφω
σης των δασκάλων στο μέλλον.

-  FEDERICO GARCIA LORCA: 
Μετάφραση Κ. Ζερούκα. Εκδόσεις 
«Σαμουράι», τόμ. 2, σελ. 495. ς

Πρόκειται γ ια  μια συλλογή ποι
ημάτων του παγκόσμια γνωστού 
ποιητή Φ. Αόρκα που χάθηκε άδι
κα στη διόιρκεια του Εμφύλιου Ι
σπανικού Πολέμου.

Ο Φ. Λόρκα, μοντέρνος αλλά και 
παραδοσιακός, έκλεινε μέσα στην 
ψυχή του την Ισπανία και άπλωνε 
τα μπράτσα του προς τους καινούρ 
γιους ονέμους κοα τις καινούργιες 
αύρες της νέας Ποίησης του 20ού 
αιώνα.

Τόσο με την ποίησή του όσο και 
με το θέατρό του ο Φ. Λόρκα κα
ταγίνονταν στο ν’ αποδώσει στον 
εαυτό της την Ισπανία, να συνδυά
σει την Παράδοση με τις καινούρ
γ ιες νοοτροπίες και ταυτόχρονα 
να πλάσει κάτι εντελώς δικό του, 
κάτι προσωπικό, που ποτίζονταν α
έναα από τη λαϊκή φαντασία και 
το δημοτικό τραγούδι της χώρας 
του.

Η ποίησή του δεν έχει τίποτα το 
περιττό, το πομπώδες. Είναι ποίη
ση απλή, αλλά και βαθιά που παν
τρεύει αρμονικά και μουσικά το 
περιεχόμενο και τη μορφή. Είναι 
μια αληθινή ποίηση.

-ΑΝΩ ΒΟΛΙΩΤΗ: Ελλιμενισμέ
να. Ποιήματα. Αθήνα 1989, σελ. 88.

Αυτοέκδοση.
Στο βιβλίο αυτό περιλαβάνονται 

67 ποιήματα του ποιητή που — ό
πως ο ίδιος γράφει — «κατά κά
ποιο τρόπο αραξοβόλισαν στην 
ψυχή μου». Είναι κόατοια ποιήματα 
που στριφογυρίζοντας βασονιστι- 
κά μέσα του καταστάλαξαν και 
βλέπουν τώρα το φως της δημοσιό
τητας.

Ποιήματά του απτό τις άλλες του 
συλλογές, μεταφράστηκαν στη Γαλ 
λική και την Ιταλική γλώσσα.

-  ΗΠΕΙΡΟΣ: Η Εταιρεία Ηπει
ρωτικών Μελετών και ο θεμελιω
τής της Κ. Φρόντζος. Ιωάννινα ’89. 
'Εκδοση της Ε.Η.Μ. σελ. 496.

Ο τόμος ααττός χωρίζεται σε δύο 
μέρη. Το πρώτο — και το εκτενέ
στερο — οναφέρεται στη ζωή της 
Ε.Η.Μ. Κοα το δεύτερο, είναι αφιε
ρωμένο στη ζωή και τη δράση του 
αείμνηστου Κ. Φρόντζου, δικηγό
ρου, εθνικού αγωνιστή, βουλευτή, 
Δημάρχου 1 ωαννίνων και θεμελιω
τή, εμψυχωτή και Προέδρου της Ε
ταιρείας επί 30 χρόνια (1955-1986).

Τό πολύμοχθο έργο της αναδί
φησης κλπ. των αρχείων της Εται
ρείας καλύπτει μόνο το από 1955— 
1971 χρονικό διάστημα. Η μετέπει- 
τα χρονική περίοδος θα καλυφθεί 
σε προσεχή έκδοση.

'Οπως είναι ευρύτερα γνωστό, 
η Ε.Η.Μ., εκτός από ιδιόκτητα μέ
γαρα, έχει στο ενεργητικό της δε
κάδες εκδόσεις, βιβλιοθήκη, ανα
γνωστήριο, αίθουσες διαλέξεων, 
μουσικές και αρχειακές συλλογές, 
πνευματικές, μουσικές και καλλι
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τεχνικές εκδηλώσεις κλπ.
Τα όσα δε έχει επιτελέσει ως τώ

ρα, πράγματι «...θά καταλάβουν 
ξεχωριστή θέση στη νεώτερη ιστο
ρία της Ηπείρου. Η αναγνώριση εί
ναι πάνδημη. Και η ακτινοβολία 
του Ιδρύματος έχει προ πολλού ξε- 
περάσει τον Ελλαδικό χώρο... Ό 
σοι κληρονομήσουν αυτό το έργο 
και αναλάδουν την ευθύνη να το 
συνεχίσουν να φανούν αντάξιοι των 
αγώνων και των θυσιών εκείνων 
που το δημιούργησαν».1

Τό ανεπανάληπτο όμως — καί 
πολυεδρικό — έργο της Ε.Η.Μ. εί
ναι συνυφασμένο με την πολύπλευ
ρη και εκρηκτική προσωπικότητα 
του Ηπειρολάτρη Κ. Φρόντζου.

Η ακοίμητη έγνοια του για την 
'Ηπειρο και τον πολιτισμό της κα
θώς και η ευγενική του φιλοδοξία 
να συνδέσει τ* όνομά του μ’ αυτή, 
τελικά τον δικαίωσοα/ στην πρόσ
φατη Ηπειρωτική Ιστορία.

ΟΚ. Φρόντζος είχε ιμέσα του το 
πάθος της δημιουργίας. Μόνιμα οι- 
στρηλατημένος αγωνιστής, έφηβος 
παρά πρεσβύτης, υπηρέτησε με ζή
λο, αποφασιστικότητα και φαντα
σία τις ιδέες του και άφησε στα Γι- 
άννενα έργα που κανένας δεν τολ
μούσε να ονειρευτεί.

Εύλογα λοιπόν διερωτάται κα
νείς:

«Τι ήτανε ιμωρέ ο Φρόντζος μας, 
γ ια  να τόνε τυλίξω εγώ σε μια 
κόλλα χαρτί;»2

-  ΚΟΥΛΑ ΞΗΡΑΔΑΚΗ: Το φεμι
νιστικό κίνημα στην Ελλάδα. Πρω
τοπόρες Ελληνίδες. 1830—1936. Εκ
δόσεις «Γλάρος» 1988, σελ. 169.

Πρόκειται για  μια ιστοριοδιφική 
έρευνα γύρω από το θέμα της κοι
νωνικής κλπ. θέσης της γυναίκας 
στην Ελλάδα από τους χρόνους της 
Τουρκοκρατίας και τη δικτατορία 
του 1936 κατά την οποία το φεμι
νιστικό κίνημα υποχρεώθηκε να α- 
τονήσει».

Στην εργασία αυτή εξετάζονται 
η κοινωνική θέση της γυναίκας στο 
Δημοτικό τραγούδι, η θέση της με
τά το 1821, οι πρόδρομοι της γυ- 
ναικαίας παιδείας και τα πρώτα 
γυναικεία περιοδικά, οι πρώτες δα
σκάλες, οι επιδόσεις των Ελληνί- 
δων κατά τον 19ο αιώνα στα γράμ
ματα και στις καλές τέχνες κλπ.

1. Πρ.β. ανωτ. σελ. 383.
2. Πρ.β. ανωτέρω. Μέρος 2ο, Κ. Φρόν

τζος, σελ. 100.
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ΠΕΖΑ ΙΣΤΟΡΗΜΑΤΑ 
Καί ποιητικά... πραξικοπήματα!

ΓΡΑΦΕΙ Ο ΓΙΑΝΝΗΣ! ΠΙΝΔΕΑΣ

Μέ.αγάπη καί δέος για τά ιερά, 
τά πάτρια καί τά παραδοσιακά, 
στρώνει στο χαρτί παλιές ιστορίες 
καί αναμνήσεις, συνταξιούχος πιά, 
ό επίτιμος γυμνασιάρχης Χαρίλα
ος Ε. Χαβέλας, από τό πολυτρα- 
γουδισμένο Κομπότι... Ξηρόμερο 
καί "Άγραφα. Συγχωρκχνός δέ με 
τον πρωταθλητή της «Φιλικής Ε 
ταιρείας», έχει γράψει τό βιογρα- 
φικό βιβλίο «Νικόλαος Σκουφάς», 
τό όποιο, σέ δεύτερη καί βελτιωμέ
νη έκδοση, κυκλοφόρησε τό 1980, 
ώς «Αφιέρωμα έπί τη 150ετηρίδι 
της Εθνεγερσίας».

Τό έργο αύτό, σύντομο αλλά 
πλούσιο σέ περιστατικά άπό τη 
δράση της Φ. Ε. καί τοΟ πρωταγω- 
νιστου της, γράφτηκε σέ εύχάρι- 
στη ρέουσα καθαρεύουσα γλώσσα.

Στην ίδια επίσης στρωτή καθα
ρεύουσα δημοσιεύθηκε, τό 1982 καί 
ή «Σύντομος ιστορική έπισκόπησις» 
τής γενέτειράς του, μέ τίτλο «ΤΟ 
ΚΟΜΠΟΤΙ». Άπό τό όποιο αντι
γράφω μερικά άποσπάσματα:

«Τό Κομπότι φωτίζεται άπό τον 
φάρον τής Ιστορίας άπό του 1691..» 
"Έγγραφον των Ίονίων Νήσων ά- 
ναφέρει δτι τό Κομπότι περιέρχεται 
διαδοχικώς εις τάς άνταγωνιζομέ- 
νας δυνάμεις καί κοιταπιέζεται φο
ρολογούμενο άγρίως άπό αύτάς, 
άπό όμάδες άτάκτων Τούρκων καί 
Ενετών καί άπό τον διαβόητον άρ-

χιπειρατήν Λυμπέριον...». «Τό 1803 
τό Κομπότι κοαελήφθη άπό τον Ά- 
λή Πασάν καί παρέμεινε υπό τό 
τυροιννικόν πέλμα του έπί 20 σχε
δόν χρόνια».

"Οσο γιά  τις δυο ποιητικές συλ
λογές του τά «ΑΓΝΑ ΑΜΑΡΤΗΜΑ
ΤΑ» (.μέ υπότιτλον ΛΟΓΙΑ ΑΓΑ
ΠΗΣ καί... ύποτιτλάκι «Ποιητικό 
Πραξικόπημα» Ν 1 καί Ν 2) δια- 
ψεύδουν τον άπό μετριοφροσύνη ι
σχυρισμό του σέ πρόλογο, δτι δέν 
είναι ποιητής. Αές κι" είναι ερασι
τεχνική ενασχόληση (χόμπυ, στ" άγ- 
γλικά) ή ποίησή του

Τά ποιήματα του κ. Χαβέλα, 
γραμμένα σέ καθάρια άστική γλώσ 
σα, χωρίς κουλτουριάρικες μπουρ
μπουλήθρες, είναι πηγαία καί δρο
σερά. Πεταχτά καί χαρωπά. Κανέ
να συννεφάκι μελοίγχολίας — ούτε 
κραυγή φτώχειας ή άπόγνωσης· σ’ 
αυτά, θαρρείς πώς ό συγγραφέας 
κελαϊδεΐ καί παίζει μέ επίγεια καί 
κοσμικά κυρίως θέματα: Αγάπες, 
ταβέρνες, χαμένα όνειρα, μοιραίες 
έρωτικές συναντήσεις. Επ ιεικής 
κριτής, στοχεύει μέ χωρατά καί λε
πτή ειρωνεία τ* άνώδυνα, άλλά δια- 
σκεδαστικά, ελαττώματα των «ή- 
ρώων» του. Ά γνοεΐ τό σαρκασμό. 
Καί γιά  νά έκφράσει επακριβώς 
δ,τι νοεί κι’ αισθάνεται, βάζει τήν 
κατάλληλη λέξη, έστω κι" άν βαρύ
νει οιύτή στο μέτρο καί στο ρυθμό 
του στίχου. Χειρίζεται δέ καί τον έ-
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λεύθερο στίχο για  την πιστή κι* 
αρμονική άπόδοση τής έννοιας.

Τα περισσότερα ποιήματα του, 
έρωτικά, σατυρικά, φαιδρά καί κά
πως στοχαστικά, θυμίζουν τό ύφος 
του Μακεδόνα *ΑΘ. Χριστόπουλου 
καί του δικού μας Ήπειρώτη Ίω. 
Βηλαρά, άν καί οί δύο αυτοί ποιη
τές πειθαρχούσαν άπόλυτα στήν 
κλασσική στιχουργία.

‘Όλα, λοιπόν, «όμορφα κι* ώ- 
ραΐα». Καί τόσο λαμπρά, ώστε δέ 
μπορεί νά τά άμαυρώσει ένα ψε- 
γαδάκι του συγγραφέα : Μερικά
ποιήματά του άπλώνονται κάπως 
πσλύ. "Εννοια σας, όμως. Γιά άν- 
τιστάθμισμά τους υπάρχουν ποιή
ματα μικρά όσο σχεδόν τά έπιγράμ 
ματα. ‘Όπως αυτά έδώ: Τό πρώτο 
μέ τρυφερούς στίχους — καί τό δεύ
τερο μέ στοχαστικούς.

ΑΓΑΠΗ
Μικροί άγαπαθήκανε, 
πριν νά τό πουν χώρισαν 
καί μακρυά, στήν ξενητειά, 
μέ τόν καημό τους ζήσαν.

ιΚΓ όταν μέ χρόνια, μέ καιρούς 
καί πάλι άνταμωθήκοα/, 
τούς πήρανε τά δάκρυα 
καί γλυκοφιληθήκαν.

Η ΖΩΗ ΜΑΣ
Μοιάζει λύχνο δίχως λάδι, 
ζωγραφιά μέσ’ στο σκοτάδι, 
γιασεμί μέσα σέ χιόνια 
καί φωληά χωρίς τ* άηδόνια.

Ή ζωή μας, ότοα/ λείψει 
ή άγάπη!.. Κι* όταν θλίψη 
τήν καρδιά γι* αυτό τρυπάει, 
ή ζωή μας φεύγει, πάει!...

Οί άκόλουθοι στίχοι άποτελοΟν

τήν άρχή ένός ώραίου, άλλά έκτε- 
νους ποιήματος.

ΠΡΟΞΕΝΙΟ...
Προξενιό μου είχαν κάνει.
Γιά νά γίνει, ένα καζάνι 
μέ φλουριά 'μου εΐχοα/ τάξει!
Καί μή βρέξει καί ιμή στάξει, 
θά μέ είχαν, μοδπαν όλοι 
καί καθημερ’νή καί σκόλη 
θά τήν πέρναγα... κοτσάνι, 
φαγοπότι καί σεργιάνι!
Μιά δουλειά μοδχαν στρωμένη. 
Μιά γελάδα... γκαστρωμένη 
καί φοράδα μέ πουλάρι 
κι’ όλοκαίνουργο σαμάρι 
θά μου δίναν!.. Κι* δ,τι άλλο, 
πιο μικρό ή καί μεγάλο, 
πού τυχόν θά τούς ζητοΟσα, 
έφτανε τήν *Αρετουσα 
νά δεχόμουνα νά πάρω 
μέ παπα καί μέ κουμπάρο.
Τέλος, κι* ένα όμορφο αισθημα

τικό ποίημα.
ΚΑΠΟΙΑ ΕΠΟΧΗ 

Μιά φορά κΓ ένα καιρό 
— όπως λέν στά παραμύθια— 
ένα πάθος φλογερό 
μοΰκαψε βαθειά τά στήθια.

ΤΗταν κάποια έποχή, 
στά καλά έκεϊνα χρόνια 
πού, σάν ξέγνοιαστο παιδί, 
κελαϊδοΟσα μέ τ* άηδόνια.

"Αχ, έκείνη ή έποχή!...
Τότε άντάμωσα τή Λίλη, 
σέ μιά άνθόσπαρτη έξοχή 
καί τή φίλησα στά χείλη...

Κι* άπό τότε στήν καρδιά μου 
ρίζωσε γι* αυτήν ό έρως 
καί σπιθίζει στή ματιά μου 
τώρα άκόμα ποδμαι γέρος.
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ΜΕ1ΕΛΕΔΕΣ

. . . Ε ίν α ι  κ ι ά α ο μ ύ ρ ω τ ο .. .
ΤΟΥ ΓΙΏΡΓΟΥ ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΥ

Αυτό πού θά γράψω στίς παρα
κάτω αράδες συνέβηκε σ’ ένα χω
ριό τής Μουργκάνας στίς ζοφερές 
μέρες τής σκλαβιάς 1912

’Ήτοα/ε τότες πού τις ψυχές των 
Χριστιοα/ών τις «έσκιαζε ή φοβέρα 
καί τις πλάκωνε ή σκλαβιά». ’Ή
τοα/ε τότε πού σέ δλο τον ορίζοντα 
τής σκλαβωμένης Ηπείρου, πέρα 
ως πέρα, έλαμπε ή χαραυγή τής 
λευτεριάς. Καί ό επιθανάτιος ρό
χθος τού άγαρηνού άκούγονταν σέ 
δλη την 'Ήπειρο. Δυσκολόβγαινε, 
καί μέ τό στανιό βγήκε, ή ψυχή του 
κοααχτητή.

’Ήτανε τότες πού «ό ’Εθνάρχης 
ήταν αιτία κ ι’ έγινε ή συμμαχία 
Μαυροβούνι καί Σερβία».

’Ήτοα/ε τότε πού ή αγάπη, ή λα
τρεία γιά  τήν Ελλάδα ήτοα/ε ψη
λότερα από τον ’Όλυμπο, τον Ψη
λορείτη καί τήν Μουργκάνα.

’Ήτοα/ε τότες πού ό «Κώτσιος» έ
παιζε μέ τούς στρατιώτες τό «μονά 
- ζυγά» μ’ ένα ’πλοχέρι ψείρες πού 
τις έβγαζε από τις μασχάλες του.

’Ήτοα/ε τότες...
* * *

’Ήτανε τότες, πού ήτοα/ έτοιμα νά 
πέσουνε τά Γιάννενα, καί οί ρογιά- 
δες κάθε μέρα πού διάβαινε σήκω- 
νοα/ τό κεφάλι τους δλο καί ψηλό
τερα.

Οί (άνθρωποι έβλεπαν πώς τό «πο 
θούμενο» έρχεται καβάλα στ’ άλο- 
γά του, κι* άκούγοντοα/ τά πέταλά 
τους, πού χτύποιγοα/ τά καλντερί
μια των Πιοα/νίνων.

’Έτσι άκούγονταν καί σ’ δλα τά 
χωριά τής Μουργκάνας, κι’ δλοι οί 
άνθρωποι παιδιά άντρες καί γερόν- 
τοι σηκώθηκοα/ ορθοί καί πήρανε 
τούς γκράδες καί τά τουφέκια 
τους, τις πιστόλες καί τά ροβόλια, 
τά γιοααγάνια καί τά χατζάρια, 
κι’ δ,τι άλλο είχανε γ ιά  πόλεμο καί 
αντίσταση καί βγήκοα/ε στά βουνά 
τής Μουργκάνας καί τής Βελούνας 
καί σ’ δλα τά καμποχώρια γ ιά  νά 
χτυπήσουνε τον Τούρκο, γ ιά  νάρ- 
θει γληγορώτερα ή Λευτεριά.

Σάν ζουρλοί καί σάν λαβωμένα 
αγριογούρουνα, γύριζοα/ στά χω
ριά μας οί ’Αγαρηνοί γ ιά  ν’ αρπά
ξουνε δ,τι τούς χρειάζοντοα/ γ ιά  νά 
έπιζήσουνε. Σάν λυσιασμένοι λύκοι 
έμπαιναν στά μαντριά καί στά κα
τώγια του κοσμάκη, κι’ άρπαζοα/ 
τά αιγοπρόβατα καί τ’ άρνοκάτσι- 
κα.

* * *

Μιά μέρα απ’ αύτές τις ζοφερές 
διάβηκαν από ένα χωριό, πού τό
τες τόλεγαν Λύκου καί σήμερα τό 
λένε Χαραυγή καμιά δεκαριά Τουρ 
κοι στρατιώτες κι* δπου έβρισκοα/
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άλογα, μουλάρια ,καί γομάρια τ ’ 
άρπαζαν. "Έμπαιναν στα μαντριά 
καί στά κατώγια, τάπαιρναν καί 
τα μάζευαν στην πλατεία του χω
ρίου. Επίταξη γιά τις άνάγκες του 
στρατοΟ. Οί χωριανοί πού βρέθη
καν .έκεΐ, γερόντοι καί γυναικόπαι
δα τούς παρακάλαγαν να μη τούς 
τά πάρουνε, κι’ ό Τούρκος Τσαού
σης τούς έλεγε με φοβέρα:

—Ώρέ γκιαούρηδες, μη κρένετε 
ώρέ. θά  τά φέρουμε πίσω, μη σας 
μέλει. Είναι τό δουλειά ντικό μας.

Την ώρα πού έφευγαν μετρήθη
καν κι’ έλειπε ένα τουρκόπουλο. Ό 
Τσαούσης, πού άκουσε κλάματα, 
πήρε ένα στρατιώτη κι* άρέντεψαν 
νά βρούνε τό Τουρκόπουλο. Τό κλά
ψιμο τούς όδήγησε σ’ ένα κατώϊ 
πού τό Τουρκόπουλο τραβούσε έ
να μουλάρι μικρό πού ήτανε άσα- 
μάρωτο άκόμα. Καί δεν μπορούσε 
νά τό ξεκολλήσει άπό τά χεράκια 
μιας κοπελίτσας, πού έκλαιγε μέ 
γουργιατά.

Ή κοπελίτσα, πού ήτανε καί δεν 
ήτανε τότε όχτώ χρόνων, είχε άγ- 
καλιάσει τό μουλαράκι της άπό τά 
λαιμάκια του καί κλαίγοντας μέ 
πόνο τής καρδιάς της δέν ξεκολ
λούσε άπό τά λαιμά του.

— Μη μοΰ τό παίρνεις, είναι δικό 
μου σοΰ λέω, τού έλεγε καί μάτα 
τού έλεγε τού στρατιώτη ή κοπελί
τσα καί μέ τά τσαρουχάκια της τον 
βαροΰσε μέ τις κλωτσιές, κι* έκλαι- 
γε άπαρηγόρητη.

Τό Τουρκόπουλο, ένα άμούστακο 
παιδί, ήτανε έθελοντής σέ έφηβική 
ήλικία (16 χρόνων) μπαΐλντισε καί

δέν άντεξε ή καρδιά του νά βαρέ
σει τήν κοπελίτσα καί νά τής πάρει 
τό μουλαράκι της. Μπροστά στην 
δραματική άντίσταση τής Λάμπρως 
λύγισε ή καρδιά του καί ή συγκί
νηση τον έκαμε νά κλάψει.

Τήν ώρα πού έμπαινε ό Τούρκος 
Τσαούσης καί είδε αυτές τις τρα
γικές σκηνές πού γένονταν είπε στο 
Τουρκόπουλο:

— Γιατί ώρέ μπουνταλά δέν τό 
παίρνεις; Καί ήταν έτοιμος νά τον 
βαρέσει μέ τό βούρδουλα.

— Δέν μοΰ κάνει τό καρδιά ώρέ 
Τσαούσ’ Έφέντη νά βαρέσω αύτό 
τό τσούπρα, καί συνέχισε:

— ’Αμάν Έφέντ* Τσαούση μή τό 
παίρεις τό μουλαράκι τής τσού
πρας. Μοΰ έκοψε τό καρδιά. Δέν 
νταγιαντάω τό μαύρο τού ματάει- 
πε κι’ έπεσε στά ποδάρια του κλαί- 
οντας.

Ή μαλακιά καί σπλαχνική καρ
διά τού Τουρκόπουλου, καί τά κλά
ματα καί τά γουργιατά τής κοπε
λίτσας δπως φαίνεται, μαλάκωσαν 
καί τήν σκληρή καρδιά του Τσαού
ση Έφέντη καί είπε στό Τουρκό
πουλο :

— "Αστό ώρέ τό μουλαράκι τής 
τσιούπρας. "Αστό! Είναι καί άσα- 
μάρωτο...

‘Όπως φαίνεται, πού καί πού, λυ- 
γάνε καί οί καρδιές των ’Αγαρη
νών.

(Αύτή ή κοπελίτσα πού τότες ή
τανε όχτώ χρόνων, είναι ή κυρά 
Λάμπρω, ή πεθερά μου. Άπ* αυτήν 
τό άκουσα καί γ ι’ αύτήν τό γρά
φω).
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Ό  δολοφονημένος τσέλιγκας
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ από σελίδα 118) 

τος καί άνεπαρκείας των λοιπών ά- 
νακριτικών δεδομένων.

Ό Γκ..., δραπετεύσας μετ’ ού πο
λύ άπό τό κρατητήριον του άστυν. 
τμήματος παρά την άμεσον και 
σύντονον κοπαδίωξιν ήτις άπέβη ά- 
τυχής (ενώ τον κατεδίωκον οί χω
ροφύλακες εις μικράν άπόστασιν 
από του τμήματος, κάμψας γωνίαν 
οικοδομικού τετραγώνου έκόλλη- 
σεν εις την εσοχήν θύρας καλυπτό
μενος από τό νυκτερινόν σκότος 
καί οί διώκοντες άντιπαρήλβον), 
κοττέφυγεν εις ’Αλβανίαν καί έπε- 
κηρύχθη ώς ληστής. Μετά έξάμη- 
νον περίπου, πληροφορηθείς την έ- 
πικήρυξιν καί κηδόμενος του σαρ
κίου του έπαλιννόστησε κρυφά. Έ- 
μπηκε νύχτα στά ’ Ιωάννινα, είσέδυ- 
σεν εις τό οίκόπεδον του δικαστη- 
κου καταστήματος κρυπτόμενος πί
σω από καλλωπιστικούς θάμνους 
καί ένεφανίσθη μόλις έγνώρισεν έρ

χόμενον τόν γραμματέα της άνα- 
κρίσεως Βασιλειάδην, ζητών νά πα- 
ρουσιασθή εις τόν αντεισαγγελέα.

Έδικάσθη εις τό Κακουργιοδι- 
κεΐον Κέρκυρας κατηγοροϋντος του 
Είσαγγελέως Έφετών καί έτιμω- 
ρήθη με 18ετη κάθειρξιν. ’Έ τσι έ- 
ξεπληρώθη καί ή ύπόσχεσις του 
άντε ισαγγελέω ς.

Πρέπει νά σήμειωθή ιδιαιτέρως ή 
εύστοχος καί ακαταπόνητος δρα- 
στηριότης του προανακρίνοντος α
ξιωματικού, πού μέσα σ ένα διήμε
ρον έκάλυψε προανακρίνων καί ε
ρευνών μακρυνοτάτας αποστάσεις 
με έπιτυχεστάτην εφαρμογήν τών
διδοιγμάτων του............. ...  εις τό
περίπτυστον σύγγραμά του «’Επι
στημονική άνάκρισις», διά τόν ό
ποιον ό άντεισαγγελεύς δεν παρέ- 
λειψε ν’ άποστείλη ζωηρώς συγχα
ρητήριον έγγραφον εις τήν προι- 
σταμένην του ύπηρεσίαν.

ΣΤΗ ΣΤΡΟΦΗ...
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ άπό σελίδα 135) 

δονούσαν την ατμόσφαιρα.
Το μεσημέρι, το ελαφρό αεράκι 

που άρχιζε να πνέει, κινούσε σιγά, 
απαλά, τα τενεκεδάκια, σε όλα τα 
χωράφια της περιοχής, σε έναν α
κανόνιστο, αλλά ωραίο μουσικό 
ρυθμό, που δεν μπορείς πλέον να 
τον ξανακούσεις, καίτοι θα το ή
θελες περισσότερο από καλό κομ

μάτι μεγάλου μουσουργού.
Γι* αυτό στις πολλές στροφές του 

μυαλού, εσταμάτησε εδώ, για  να 
ακούσω τον σιγανό εκείνο θόρυβο, 
που έκοα'οιν τα τενεκέδια, στο μα
κρινό Αυγουστιάτικο μεσημέρι.

Τώρα όλοι αυτοί είναι μακαρίτες 
τα χωράφια άσπαρτα, χάθηκαν πια 
και το κοράκια.

Σταμάτησα στη στροφή (χυτή και 
θα αργήσω να προχωρήσω σε άλ
λη.
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Ηπειρωτική Πνευματική Ζωή καί Κίνηση

ΕΠΑΝΟΡΘ&ΜΑΤΑ
Π ρ ο ς

Τον κ. Αλέξ. X. Μαμμόπουλον 
Πρόεδρον της Ηπειρωτικής Ε 
ταιρείας Ενταύθα.

Κύριε Πρόεδρε,
Δημοσιεύσας εις τό Ύιμέτερον 

Δελτίον (τεύχ. 158) Νοέμβριο *89) 
μελέτην περί των έν Τρανσυλβανία 
Ελλήνων καί του έν Βροασσοβώ έξ 
Ηπείρου Ευεργέτου Π. Χατζή Νί
κου, είδον δτι έξ Αβλεψίας προφα
νώς, οί τυπογράφοι παρέλειψαν ό- 
λοκλήρους προτάσεις γεγονός δ- 
περ καθιστά καί τό κείμενον Ανευ 
νοήματος.

Δ ι’ δ προς ένημέρωσιν των Ανα
γνωστών Αναδημοσιεύσατε παρα
καλώ σχετικήν περικοπήν ήτις έ
χει οϋτω:

«...Ό Β. I. Δημάρατος γράφων 
είς την Μ. 'Ελληνικήν Έ γκ. Αποκα- 
λεΐ αυτόν πλούσιον Ίωαννίτην ένώ 
ό Σκεύος Ζερβός καί ό Αρθρογρα- 
φών είς τό Νεώτερον Εγκυκλοπαι
δικόν Λεξικόν «Ήλιου» λέγουν δτι 
ήτο «ένας έκ τών εύπορωτέρων τών 
Ίωαννίνων».

Πλείονας πληροφορίας πάντως 
περί του βίου καί τών έργων του

♦  Γράφουμε καί μάς γράφουν

♦  Στέάάουμε καί μάς οτέάνουν

γενναιοδώρου τέκνου τών Ίωαννί- 
νων παρέχει ήμΐν ό X. Κτένας.

Κατ’ αυτόν «ό Παναγιώτης Χα
τζή Νίκου είχε τό μέγα ευτύχημα 
ϊνα τεχθή έν τή ένδόξω και Από τών 
μυθικών καί προϊστορικών χρόνων 
έλληνικωτάτη πόλει τών Ίωαννί
νων τώ 1709, έξ Έλληνίδος μητρός, 
ής το δνομα Αγνοώ δυστυχώς, καί 
‘Έλληνος πατρός Νικολάου, λαβόν- 
τος τον τιμητικόν τίτλον του Χατζή, 
ήτοι πρσσκυνητου, μετά τό είς Ι ε 
ροσόλυμα ταξείδιον αύτου είς προ- 
σκύνησιν του Παναγίου Τάφου, ώς 
έπραττον πλεΐστοι τών ήμετέρων 
όμογενών καπά την έποχήν έκείνην 
καί μετά ταυτα».
Μετά πάσης τιμής καί ύπολήψεως 

ΕΡΜΗΣ θ . ΜΟΥΔΟΠΟΥΛΟΣ

★

12 Μαρτίου 1990 
’Αγαπητέ κ. Μαμμόπουλε,

’Ακόμα μιά φορά τα συγχαρητή
ριά μας για  τό έξοχο έργο τής Η. 
Ε. καί ιδιαίτερα γιά την υψηλής 
στάθμης ποιότητα του Δελτίου.

Μέ δλη μας τήν έκτίμηση 
Καθηγ. ΦΙΛΙ Π. Δ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

★
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'Ο στρατιωτικός περίπατος των 
Ίταιΐών οτά 1940. '0 απαραίτη
τος τουριστικός οδηγός. 'Η ιστο
ρική άήήθεια.

Σεβαστέ και φίλτατε κ. Μαμμό- 
πουλε,

Εύχομαι ττάντοτε το καλό. Ας εί
ναι καλά οι ευγενικοί φίλοι και 
συμπατριώτες κ. Μαίρη Χρ. Καλλί- 
δη - Δερδεμέζη και ο σύζυγός της 
κ. Σόλων Δερδεμέζης, που — «τύχη 
αγαθή» — μ* έβαλαν στο «πνευμα
τικό κανάλι» Σας. Τους γνώρισα το 
1987 (και 1988) στο Λουτράκι και 
με ενέταξοον στους αναγνώστες του 
λαμπρού Δελτίου (Περιοδικού) της 
«Ηπειρ. Εταιρείας». Και από τη θέ
ση αυτή τους εκφράζω τις ευγνώ- 
μονες ευχαριστίες μου.

Με το παρόν θέλω να καταστή
σω κοινωνούς τους φίλους συνανα- 
γνώστες του περιοδικού, πνευματι
κούς αδελφούς, μερικών σοφών σκέ 
ψεων και παρατηρήσεων του μεγά
λου συμπατριώτη μας (από το 
Πλαίσιο Φιλιατών) αείμνηστου Δημ. 
Ευαγγελίδη (1886—1959), Καθηγη
τή Αρχαιολογίας.

Ερέθισμα μου έδωσε το περι
σπούδαστο βιβλίο του «Οι αρχαίοι 
κάτοικοι της Ηπείρου» — Εκδόσεις 
Εταιρείας Ηπειρωτικών Μελετών— 
Ιωάννινα 1962. Ας παρακολουθή
σουμε όμως αυτές τις σκέψεις (Πρό
λογος του βιβλίου, σελ. 3 και 4), 
σε συνάρτηση με τον δικό μου τί
τλο αυτής της επιστολής.

«Οι αρχαίοι κάτοικοι της Ηπεί

ρου — γράφει ο Καθηγητής Δημ. 
Ευαγγελίδης — και η εθνικότητά 
τους είναι πολύς καιρός που έγιναν 
αντικείμενο μελέτης από διοπρε- 
πείς ιστορικούς και επιστήμονες με 
κύρος. Πολλά σκοτεινά και αμφι
σβητούμενα σημεία έχουν ξεκαθα
ριστεί, χωρίς όμως οι διάφορες α
πόψεις να συμφωνήσουν παντού.

Αλλά εδώ και λ ίγα  χρόνια παρα- 
τηρείται η πρόθεση να βγάλουν 
και πολιτικά συμπεράσματα από 
τη λύση του προβλήματος. Των Ι
ταλών προπάντων οι γνώμες, χω
ρίς να είναι αποτέλεσμα επιστημο
νικής έρευνας, ξεκινούν από την 
πολιτική μονό:χα σκοπιμότητα και 
προκοαάληψη — γ ι’ αυτό και δεν 
θα συζητηθούν εδώ πλοαύτερα. θ α  
αναφέρω λίγα  μόνο, παίρνοντας α
φορμή από τον ιταλικό τουριστικό 
οδηγό της Αλβοαάας, που βγήκε 
στις αρχές του πολέμου (1940) και 
είναι δείγμα της προκατάληψης που 
κατέχει και τους επιστήμονες ακό
μη. Σε μερικά σημεία δεν παίρνει 
θέση στο εθνολογικό ζήτημα, σ’ άλ
λα οεγνοεί ολότελα το Ελληνικό 
στοιχείο που υπάρχει στην Ήπει
ρο και θεωρεί τον ελληνικό πολιτι
σμό ξένον και φερμένον στη χώρα 
απ’ έξω.

Στον οδηγό αυτόν (ALBANΙΑ, 
MILANO 1940. Σημ. γραφ.: οα/τί- 
τυπο του οδηγού έδωσε στον Καθ. 
Ευοιγγελίδη ο φίλος του και γνω
στός πεζογράφος Στ. Ξεφλούδας, 
που τον είχε λάφυρο από Ιταλό α
ξιωματικό στον πόλεμο του 1940— 
1941) ο αρχαιολόγος MCJSTILL1, 
που γράφει το ιστορικό και αρχαι
ολογικό μέρος, οτναγνωρίζει ότι οι
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κάτοικοι, που βρίσκονται στα νότια 
του Αώου, είναι Ηπειρώτες, ξεχω
ριστοί (χπό τους Ιλλυριούς, γρά
φοντας στη σελ. 39 : «Στα νότια του 
Αώου κατοικούσαν δεκατέσσερα η
πειρωτικά φύλα, που οα/ήκαν κατ’ 
άλλους στην ιλλυρική οικογένεια 
και κατ’ άλλους στην Ελληνική». 
Ο ίδιος όμως πιο κάτω, στη σελ. 68, 
θέλει Ιλλυριούς τους Ηπειρώτες 
και λέει : «Η ιλλυρική φυλή ήταν 
λαός πολυπληθής απλωμένος στην 
κεντρική ανατολική Ευρώπη και η 
Αλβανία αποτελούσε μιαν απ’ τις 
νότιες επεκτάσεις του, που συνεχι
ζόταν και μέσα στη σημερινή Ελ
λάδα έως τον Κορινθιακό κόλπο 
( !) . .  Ο λαός αυτός αρχίζει να παίρ 
νει δύναμη και να οργανώνεται σε 
κράτη τον 4ο αιώνα π.Χ. Τα δύο ση
μαντικότερα τμήμοαά του είναι 
στα βόρεια το τμήμα της Σκόδρας 
και στα νότια το τμήμα της Ηπεί
ρου, που περιλαμβάνει διάφορα 
φύλα, όπως των Χαόνων και των 
Μολοσσών. Έ πειτα τα κράτη παίρ
νουν οριστική μορφή, πολιτική συ
νείδηση και η δράση τους είναι προ 
παντός οι επιθέσεις κοττά της εξα- 
σθενημένης πια Ελλάδας και των 
αποικιών της.

Πιο εξελιγμένη και σταθερή ορ
γάνωση είχε προπάντων η Ήπει
ρος, οδηγούμενη από έξυπνους η
γεμόνες και διευκολυνόμενη από 
την επίδραση του Ελληνικού Πολι
τισμού. Οργοτνωμένη πάνω σε βά
σεις αυστηρά στρατιωτικές, είχε 
σημοατικές και πλούσιες πόλεις, ό
πως η Φοινίκη και το Βουθρωτό, 
και οχυρά και φρούρια κατεσπαρ- 
μένα σ’ όλη τη χώρα...». Και συνε

χίζει τονίζοντας τις σχέσεις πολι
τισμού και εμπορίου που είχε η Ή
πειρος με τη νότια Ιταλία, προπαν
τός την εποχή του Πύρρου (που 
φαίνεται πως είχε εκστρατεύσει 
στην Ιταλία για να συνάψει εμπο
ρικές σχέσεις ή για να πάρει μα
θήματα πολιτισμού!). Γενικά, παν
τού προσπαθεί να μειώσει τη σημα
σία του Ελληνικού πολιτισμού και 
αγνοεί ολότελα το ελληνικό στοι
χείο. Ακόμα και στις Βυζοιντινές 
εκκλησίες, που χτίστηκαν στα χρό
νια του Δεσποτάτου της Ηπείρου, 
βλέπε (σελ. 73) επιδράσεις της 
Σερβικής ή Βουλγαρικής τέχνης 
( ! )  και φτάνει το ελληνικότατο ό
νομα Κλεισούρα (κλεισώρεια ή 
CLAUSCJRA) να το θεωρεί σέρβι
κο!

Χαρακτηριστικά είναι όσα γρά
φει γ ια  τους σημερινούς κατοίκους 
της Αλβανίας από θρησκευτική ά
ποψη. ' Ετσι, γ ια  τους Ορθόδοξους 
(σελ. 84) λέει : «Μετά τους μου
σουλμάνους, άριθμητικά έρχονται 
οι Ελληνορθόδοξοι. Είναι πολύ 
δραστήριοι, έπιδέξιοι προπαγανδι- 
στές και υποστηρίζονται από την 
Ελλάδα για την πολιτική μάλλον 
παρά για  τη θρησκευτική και πο
λιτιστική διείσδυση» κτλ.

Από τέτοιους δασκάλους ανατρά
φηκε και άνθισε και ο αλβανικός 
εθνικισμός, που και τον Μ. Αλέξοτν- 
δρο συγκαταλέγει στους ενδόξους 
προγόνους του, ώστε και στ* αλβα
νικά νομίσματα (λεκ) να εικονίσει 
την προτομή του, θεωρώντας τον 
αλβανικής (ιλλυρικής) καταγω
γής. Ας σημειώσω εδώ — συνεχίζει 
ο Καθηγ. Ευαγγελίδης — ότι δεν
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είναι από όλους δεκτό πως οι ση
μερινοί Αλβανοί είναι απόγονοι 
των Ιλλυριών».

Αθήνα 1947
Δ. Ε. ΕΥΑΓΓΕΛIΔΗΣ

Ως. κατακλείδα ν9 αναφέρουμε 
ότι ο ·Καθηγ. Ευαγγελίδης άφησε 
πλούσιο έργο και κύρια συνδέθηκε 
με τις σημαντικές έρευνες στη Δω
δώνη (στενός του συνεργάτης από 
το 1952 ο ομότιμος τώρα Καθηγη
τής Αρχαιολογίας, Γιαννιώτης και 
γείτονάς μου κ. Σωτήρης Δάκα-
ρης).

Κύριε Μαμμόπουλε, Σας ευχαρι
στώ. Το περιοδικό το στηρίζουμε 
όλοι και μιλάμε γι* αυτό όπου βρε
θούμε κι όπου σταθούμε! Και τα 
«βραστερά φασούλια» τα... καψο- 
τρώμε και την ύλη του περιοδικού 
μας τη... ρουφάμε. Είναι προίγματι- 
κά «διαβαστερό» το ευλογημένο!

Με πολλή οίγάπη 
ΕΛΕΥΘ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

★

Ιωάννινα 22.12.89
Κύριε Πρόεδρε,

Και πάλιν σας συγχαίρω θερμά 
δια την αρτία έκδοση του θαυμά
σιου Περιοδικού μας, «Ηπειρωτική 
Εταιρεία», το οποίο ακτινοβολεί 
στο Ποο/ελλήνιο. Διδάσκει, μορφώ
νει, καθοδηγεί και ενημερώνει, τον 
πνευματικό κόσμο και λαμπρύνει 
με την παρουσία του, την άξια θέ
ση που κατέχει. Είναι αξιόλογο, ε ί
ναι «'Ηπειρος οπτό την Ήπειρο», 
είναι κοώχημα όλων.

Με την σεμνότητα και πνευματι
κή εντρύφεια που σας διακρίνει το

οα/εβάζετε στην πυραμίδα των πνευ 
ματικών έργων, τα οποία φέρουν 
επάξια, τη δική σας σφραγίδα και 
των συνεργατών σας.

Με αυτές τις σκέψεις, τελειώνω 
και εύχομαι να συνεχίσετε την έκ
δοση του Περιοδικού που εκπροσω
πεί την Ήπειρο.

θερμές ευχές γ ια  τις επικείμενες 
γιορτές, Ευτυχισμένος ο Καινούρ
γιος Χρόνος.

Με εκτίμηση 
ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ 

Υ.Γ.: Επειδή μέσα Φεβρουάριου 
Θα μεταβώ στην Αυστραλία, που έ
χω άμεσους συγγενείς, και θα γυ
ρίσω μετά 4—5 μήνες, παρακαλώ 
να σταματήσετε την αποστολή του 
περιοδικού σας από 1.1.90.

Σας στέλνω (2.000) δραχμές για 
τυχόν συνδρομές προηγουμένων ε
τών 1988-1989.

Ευχαριστώ
★

25.3.90
*Αγαπητέ ιμου κ. Μαμμόπουλε, 

Διάβασα με ιδιαίτερη προσοχή 
τά δσα γράφετε στο τεΟχος Νοεμ
βρίου 1989 γιά  την μαρμάγκα. Οί 
λεπτομέρειες είναι σημαντικές άλλ* 
έχω νά έπισημάνω μερικές διαφο
ρές μεταξύ των δύο περιγραφών, 
τής δικής σας και τής δικής μου. 
Γράφετε δτι οί εννέα Μαρίες τρα
γουδούσαν τό τραγούδι τής μαρ
μάγκας, τό όποιον και παραθέτε
τε. 9 Από δ,τι ξέρω, στο χωριό μου 
δέν τροςγουδουσοα/, άλλά θρηνου- 
oocv γ ιά  τό περιστοττικό τον παθόν- 
τα. Ώς γνωστόν τό μοιρολόγι γε
νικώς δέν είναι τροίγούδι, άλλά 
ποίημα θρηνώδες, πού τό κατεσκεύ-
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αζαν ειδικευμένες έξ έπαγγέλμα- 
τος μεγάλης ήλικίας μοιρολογί
στρες την στιγμήν του θρήνου, ά- 
ναλόγως τοΟ περιστατικού, τής ή
λικίας, προσόντων, κλπ., του θανόν- 
τος (αυτά στο χωριό μου).

Τό μοιρολόγι αυτό — τό κάθε 
μοιρολόγι —■ άπετελεΐτο άπό στί
χους καί στροφές, στο τέλος των ό
ποιων ξεσπουσαν σε κλάματα γοε- 
ρά, μερικές δε έπεφτοα/ σέ υστερι
κούς παροξυσμούς, όχι δε σπάνια 
καί σέ λιποθυμίες.

Καί κάτι άλλο* οί λέξεις μοιρο- 
λόγι, μοιρολογίστρες, κλπ., πρέπει 
νά γράφονται «μέ υ και όχι μέ οι. 
Καί τούτο γιατί κοττά τήν ’Αρχαιό
τητα οί γυναίκες πού έκλαιγαν 
τούς νεκρούς, τούς άλειφοα/ μέ μυ- 
ρα, έξ οΰ καί τό μοιρολόγι κλπ. 
(«Βλ. Έγκ. Λεξικόν). Κατά τό λε
ξικόν έπίσης τό ρήμα μοιρολογώ 
σημαίνει λέω σέ κάποιον τή μοί
ρα — μήπως τάχα σημαίνει καί 
κλαίω τήν μοίραν;

Τέλος δέν ξέρω, άλλ’ ίσως είναι 
πιθανόν άπτό αυτό τό «μύρωμα» τής 
Αρχαιότητας, νά προήλθε αύτό πού 
κάνουν οί καθ’ ή μας μοιρολογί
στρες, που σκεπάζουν τούς νε
κρούς των μέ πολυάριθμα μοασά- 
κια των άρωμοαικών φυτών βασι
λικά καί δενδρολίβανον — διά λό
γους εύνοήτους — έτερον ούδέν.
Μέ άγάπην καί βαθεΐαν έκτίμησιν 

ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΧΑΒΕΛΑΣ

ΣΙΙΜΕΙΩΣΗ Λ.Χ.Μ.: Μ  βλέπω να οια- 
φωνονμε μέ τόν Γυμνασιάρχη κ. X . Χα- 
βέλα.

Κατά τή Μεγάλη Έλληνακή Ε γ κ υ 
κλοπαίδεια (ΙΙυροβς, τόμ. 17 σελ. 295)

Μοιρολόγιο =  θρηνιτικά άσματα ολίγον 
κατ’ ολίγον έκ τής οδύνης τοΟ θανάτου 
έδημιουργήθησαν ολόκληρα θρησκευτικά 
ποιήματα ;ιέ καλλιτεχνικήν πολλάκις 
πνοήν όχι τυχαίαν.

Λυτά τά θ ρ η ν ι τ ι κ ά ά σ μ α -  
τ α κατά περίπτα>ση καί κατά τό πρό
σωπο (μοιρολογίστρα), άλλοτε άπαγγέλ
λονταν κι άλλοτε έκφέρονταν μελοποιη
μένα.

"Οσο γ ια  τή  γραφή: Μ ο ι ρ ο λ ο -
γ  ώ =  μοίραν λέγω. Κατ’ άλλους μ υ- 
ρ ο λ ο γ  ώ =  αλείφω μέ μύρα νεκρόν, 
λέγει 6 Ν. Π. Άνδριώτης στό ’Ετυμολο
γικό Λεξικό τής κοινής νεοελληνικής, 2η 
έκδοση 1967, σελ. 210.

ΙΙερισσότερα Ά οαμ. Ινοραή ν Ατακτα 
2, 255  και 4 , 345  καί Φαίδ. Κουκουλέ 
στήν «Ά θ η ν *»  56, 321.

★

Καί 6 «Καιίαντζιάδα» του 
Κούνδουρου

’Αθήνα, 29.3.1990 
’Αγαπητέ μου Πρόεδρε,

Συγχαρητήρια για  τή νέα έκδο
ση τής «Εταιρείας», τήν Κ α - 
λ α ν τ ζ ι ά δ α ,  όπως εύστοχα 
τήν όνομάτισες. ΜοΟ τήν έστειλε ό 
συγγραφέας της Γιώργος Κούνδου- 
ρος (κοττά σύσταση σου, προφα
νώς) καί έσπευσοα/ νά τον εύχαρι- 
στήσω. Εύχαριστώ κι έσένα.

’Ανακάλυψες, ένθάρρυνες καί ά- 
νέδειξες έναν θαυμάσιο Ήπειρωτο- 
γράφο. "Αξιος ό μισθός σου! Εί
σαι όμως κι εσύ, Πρόεδρέ μου, έ
νας «κοντυλιάρης» άπό τούς λ ί
γους. Πολύ μοΰ άρεσε ό Πρόλογός 
σου.

Ύγίαινε καί εύδαιμόνει!
ΛΕΑΝΔΡΟΣ ΒΡΑΝΟΥΣΗΣ
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Γ. Κούνδουρου: «Οί Καζαντζή
δες τής Μουργκάνας» 1990.

Θεσσαλονίκη 30.3.9C 
Αγαπητέ μου συμπατριώτη κ. Κούν- 
δουρε.

Πήρα με χαρά το νεώτερο πολυ
σέλιδο έργο σας «Οι Καλαντζίδες 
της Μουργκάνας» και θερμά σας 
ευχαριστώ. Είναι καταπληκτικό, ε
φάμιλλο με τα προηγούμενα. Πνευ- 
μοτπκή προσφορά στην Ήπειρο 
και παράλληλα, προσφορά στην Η
πειρωτική Εταιρεία, εφ’ όσον εκεί 
το δωρίζετε.

Το διαβάζω με συγκίνηση. Και τι 
δεν ζωντοινεύετε με τον γλαφυρό 
συναρπαστικό λόγο σας, για  το 
«τιμημένο» επάγγελμα του καλαν- 
τζή και τους τεχνίτες ταξιδευτές 
που το ασκούσαν. Τους καλαντζή- 
δες που έκοααν τα μαύρα άσπρα, 
τα πικρά γλυκά, για  να νικήσουν 
τη φτώχεια «και να κρατήσουν ζων- 
τοα/ά τα χωριά τους. Τους άξιζε 
τούτος ο συγκινητικός ύμνος που 
τους αφιερώσατε. Ζωντανεύετε μια 
ολόκληρη εποχή, με ονόματα, πρό
σωπα, με γνήσιες Ηπειρωτικές λέ
ξεις, και με όλον τον καϋμό της ξε- 
νητιάς. Τα λιγόλογα γράμμ<χτα, 
που τα δάκρυα της μάνας «λέρω

ναν την'κόλλα».
Πότε με πεζό και πότε με έμμε

τρο λόγο, τ’ ανασταίνετε και τους 
δίνετε πνοή από την αγάπη σας και 
τη θέρμη της καρδιάς σας.

Ιστορικά και λαογραφικά αφη
γήματα, που συμπληρώνονται και 
πλουτίζονται, με τις αξιόλογες 
«Μαρτυρίες» του Β ' μέρους.

Μια έρευνα με πολύ ζήλο και 
μεγάλο μεράκι. Στέκομαι στη σε
λίδα 179 «Οι γυναίκες των καλαν- 
τζήδων κι ο ρόλος τους στην οικο
γένεια και στο χωριό» κι η μνήμη— 
γενικά γ ια  όλες τις Ηπειρώτισσες 
— γονατίζει μπροστά τους. Ναι έ
τσι είναι. Καλά τα λέτε. Δεχθείτε 
κι από μένα εγκάρδια συγχαρητή
ρια, για  την «Καλοαπτζιάδα» τούτη 
καθώς εύστοχα την ονομάζει ο 
Πρόεδρος της Η. Ε. συγγραφέας Α. 
Μαμμόπουλος, στον ωραίο πρόλο
γο.

Με πολλούς χαιρετισμούς 
ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΖΙΤΣΑΙΑ

★

Αγαπητέ μου κ Κούνδουρε,
' Ελαβα το τρίτο κατά σειρά β ι

βλίο σας «Οι καλαντζήδες της 
Μουργκάνας» και γ ια  να είμαι ει
λικρινής διαβάζοντας με συγκίνησε 
βαθύτατα, γιατί οίγκαλιάσατε με 
τον συγγραφικό σας τρόπο, όλα τα 
χωριά της Μουργκάνας και γενικά 
το ποα/οχώρια των Φιλιατών, φέρα
τε στο προσκύνιο μια πολυπαθή τά
ξη των καλαντζήδων που έμενοιν 
κρυμμένοι κάτω οστό τη σκιά των 
προνομιακών τάξεων και της δικής 
τους ταπεινοφροσύνης. Ό μως με 
τον τίμιο ιδρώτα τους το καζάντιο
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τους απεδείχθησαν άριστοι οικογε
νειάρχες και πατριώτες, η δε κοι
νωνική τους προσφορά υπήρξε υπο
δειγματική. ' Ετσι το βιβλίο σας 
αυτό αποτελεί και ένα μεγάλο μνη
μόσυνο σ’ αυτούς που μόχθησαν 
στο σκληρό επάγγελμα του καλαν-

W /τςη.
Ακόμη το βιβλίο σας αυτό, απο

τελεί μια ιστορική διαδρομή της 
κοινωνικής και επαγγελματικής ε
ξέλιξης των κατοίκων της περιοχής 
μας.

Το νέο σας αυτό βιβλίο μαζί με 
τα άλλα δύο 1. «Αλλοτινά κι αξέ
χαστα», 2. «Η Πόβλα της Μουργκά- 
νας κι* ο Ευεργέτης της Σπύρος 
Τσίγκος — ένα χωριό ξαναγεννιέ- 
ται», αποτελούν μια πλούσια πνευ
ματική προσφορά στην Ελληνική 
λαογραφία, ηθογραφία και ιδιαιτέ
ρως στην κοινωνική εξέλιξη του τό
που μας που έλειπαν από την Ηπει
ρωτική βιβλιοθήκη, γιατί είναι οι 
ρίζες ιμας, είναι η θεσπρωτική πα
ράδοση. Ακόμη διαπιστώνει ο ανα
γνώστης με πόση απόλυτη τάξη και 
νοικοκυρωσύνη γράφτηκαν τα βι
βλία σας. Είναι εργασίες που σας 
αποδίδουν το στεφάνωμα της Ηπει- 
ρωλατρείας σας και της αφοσιώσε- 
ώς σας στην ποαρική γυ.

Μέσα στο νέο σας βιβλίο δείχνε
τε την αγάπη σας στους ανθρώ
πους εκείνους του πνεύματος και 
την εργασία τους ωφέλησαν και ευ

εργέτησαν τον τόπο τους. Διεισδύ- 
σανε με υπευθυνότητα και γλαφυ- 
ρότητα στην πραγματικότητα της 
τότε ζωής των κατοίκων και δώ
σατε μια πλήρη και ζωντανή εικό
να της όλης πορείας των ανθρώπων 
εκείνων στην ξενητειά.

Ακόμη και η επιλογή της φωτο
γραφίας που χρησιμοποιήσατε στο 
βιβλίο σας και ιδιαίτερη χάρη δί
νει αλλά και πιό κοντά φέρνει τον 
αναγνώστη με την τότε εποχή.

Σαν Βαβουριώτης - θεσπρωτός 
σας είμαι ευγνώμων για την πνευ
ματική σας προσφορά στον τόπο 
μας. Το όνομά σας θα τιμά ιδιαι
τέρως την γενέτειρά σας Π6βλα, 
αλλά και όλον τον θεσπρωτικό χώ
ρο. Σας εκφράζω και πάλι τα θερ
μά μου συγχαρητήρια και τις θερ
μές μου ευχαριστίες.

Με αγάπη και εκτίμηση 
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΝΑΤΣΗΣ 

τ. Γεν. Επιθεωρητής Μ.Ε.

<ι ;>
\\ Κάντε £να δώρο ατούς Πνευ- 

ματικούς σας Φίλους. Μια έτη- j! 
σια συνδρομή (1500 δραχμών) ]! 

|! στό Περιοδικό της Εταιρείας. || 
!’ θά  τό θεωρήσουν Uva εύχάρι- 
!! στο ξάφνιασμα. Καί ή Έται- j; 
;ί ρεία θά συνεχίσει τό Ήπειρω- !; 
I; τικό της έργο. <:
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Βιβλία 
που λάβαμε

Ή Έχοοος - Σύμβουλο:: τή : 
κης Κυρία Μαίρη Καλλίδου γρά 
Ε τα ιρεία  ευχαριστεί ε γ γ ρ ά φ ε ι

Βιβλιοθή- 
φει καί ή 
ς καί α

ποστολείς των παρακατω βιβλίων, πού
λάβαμε:

1) A m i. N O TH  Μ Π Ο Τ Σ Λ Ρ Η : Λόγοι 
καί μελέται (Τόμοι τέσσερις). ’Α θή
να.

2) Ε Τ Α ΙΡ Ε ΙΑ  Η Π Ε ΙΡ . Μ ΕΛ ΕΤΩ Ν : 
«Η πειρωτικό Ημερολόγιο 1989». Ί -  
«οάννινα.

3) M IX . Τ Ρ ΙΤ Ο Γ  : «Νικόλαος Τζαρ- 
τζούλης, «Ή ιερά Μητρόπολις Με
τσόβου». «’Ήθη καί Έ θ ιμ α  του Μ ε
τσόβου» . ’ Iο)άννινα.

4) Ν ΙΚ . ΙΙΙΧ Τ Ο Γ  : «Αισθητική τής 
Π ίνοου». ’ Ιωάνν ιν α.

5) Χ Α Ρ . ΧΑ ΒΕΛ Α : «Α γνά  άμαρτήμ- 
τα —  Λόγια άγάπης». ’Αθήνα 1984 .

6) Τ Ο Γ ΙΑ ΙΟ Γ : Νικόλαος Σκουφάς.—  
Ό  ιδρυτής τής Φ ιλικής Ετα ιρεία ς. 
’Αθήνα 1980.

7. Τ Ο Γ ΙΑ ΙΟ Γ : Το Κομπότι. Σύντομος 
Ιστορική έπισκόπησις. ’Αθήνα 1982.

8. Τ Ο Γ ΙΑ ΙΟ Γ : Παληά Διηγήματα. 
Α θήνα 1981.

9. Τ Ο Γ ΙΑ ΙΟ Γ: Α γνά  αμαρτήματα —  
Λίγο γέλιο  —  "Ενα δάκρυ. ’Αθήνα 
1981.

10. Β Α Σ ΙΛ Η  Κ Ρ Α Ψ ΙΤ Η : Ή άληθινή
Ιστορία τον Σουλίου. Α θήνα 1989.

11. ΑΗΜ. Κ Α Ρ Α Τ Ζ ΕΝ Η : Ή  έκατοντα- 
ετηρίς τής Α ρ τη ς  1881— 1981. ’Α 

θήνα 1982.
12. Τ Ο Γ ΙΑ ΙΟ Γ: Μήτρος καί Γιαννάκης 

Κουτελίδας. Φημισμένοι οπλαρχηγοί 
των Τζουμέρκων. ’Αθήνα 1985.

13. Τ Ο Γ  ΙΑ ΙΟ Γ : Έπανάστασις καί κα
ταστροφή Καλαρρυτών —  Συρράκου. 
’ Ιωάννινα 1988.

14. Τ Ο Γ  ΙΑ ΙΟ Γ : θύμιο  Γάκης —  Λ ή
σταρχος —  ’Εθνικός Έ ρ ω ς. Α θήνα 
1986."

15. Τ Ο Γ  ΙΑ ΙΟ Γ : Α ί Εξαναστάσεις τής 
Α ρ τ η ς  του 1866 καί 1878. Α θήνα 
1974.

16. Τ Ο Γ ΙΑ ΙΟ Γ : Ή ’ Επανάττασις τής 
Α ρ τη ς  του 1854. Α θήνα  1973.

17. Τ Ο Γ  ΙΑ ΙΟ Γ : Ά π ’ τήν πνευματική 
Α ρ τ α  καί ή Τ ζένη Αιαμάντη - Πα- 
παίωάννου. Α θήνα  1986.

18. Α Π Ο ΣΤ. Μ Π Λ Α Τ Σ ΙΟ Σ  : Κώδικας 
Ό  δικής Κυκλοφορίας. Α θήνα  1989.

19. Α Π Ο Σ Τ . Μ ΙΙ0 Γ Κ Ό Γ Β Α Α Α Σ : Τα
δύσκολα μονοπάτια στή Λειοφόρο τής 
ζιοής μου. Α θήνα 1989.

20. ΓΙΑ Ν Ν Η Σ  Μ ΑΓΡΟ Μ Μ Α ΤΗ Σ : Ι 
στορία καί παράδοση τής Πυρσόγι- 
αννης. Η γουμενίτσα 1989.

21 Σ . I . Α Α Χ Α Ρ Η : Κασσωπη —  Νεώ- 
τερες άνασκαφές 1977— 1983. ’ Ιω
άννινα 1989.

22. A . W AGE — -Μ. T H O M SO N : Ο ί

Νομάδες των Βαλκανίων. Θεσσαλο
νίκη 1989.

23. ΑΘΑΝ. Α Ε Κ Κ Α : 01 άλύτρωτοι Βο
ρειοηπειρώτες. Α θήνα  1989.

24. Α Ν Α ΓΝ Ω Σ Τ ΙΚ Η  Ε Τ Α ΙΡ Ε ΙΑ  ΙνΕΡ-
Κ Γ Ρ Α Σ : Δελτίο Άναγνωστικής Ε 
ταιρείας Ινερκύρας. 1988.

25. Ν ΙΚ . Τ Ε Ν Τ Α : Ή λογοτεχνική προ
σωπική κατάθεση τής Χρυσ. Ζιτσαί- 
ας. Θεσσαλονίκη 1988.

26 . Α Ν Α ΣΤ . Τ Σ ΙΑ Ρ Α  : Γραμμενιάτες
Διδάσκαλοι. Α θήνα  1985.

27 . Κ Ο ΓΑ Α  ΞΗΡΑ ΑΛΚΗ : Τό Φ εμινι
στικό κίνημα στήν Ελλά δα . ’Αθήνα.

28. Π Α ΓΑ . Α Α Μ ΙΙΡ Ο Γ : Μετασυμαν-
κή Α ρμονία. Α θήνα  1989.

163

Ιί



Εσωτερική Ζωή καί Κίνηση
Οι χρηματικές εισφορές πρός τήν 

•“ Ηπειρωτική 'Εταιρεία,, εκπίπτουν  
στις Δηλώσεις Φόρου Εισοδήμα
τος.

Καμμιά κρατική έπι χορήγηση δέν έχει 
ή «Ήπειριοτική Εταιρεία» καί τδ Δελ
τίο τη;. Ποτέ οέν υπέβαλε αίτηση μέ αν
τικείμενο τήν οικονομική της ένίσχυση. 
Ζεΐ, κινείται, έξελίίτσεται μέ τις συνδρο
μές τών Μελών καί Συνδρομητών της. 
Ποτέ οέν είχε έλλειμματικούς απολογι
σμούς. Χάρις στήν έλευθ-εριότητα τών 
Συνδρομητών της υπερκαλύπτει τις δαπά
νες της καί κάθε περίσσευμα πηγαίνει στή 
βελτίιοση του ήπειριοτικού της περιοδι
κού, πού άποθησαυρίζει άπδ μήνα σέ μή
να, τήν ή π ε ι ρ ο) τ ι κ ή τ ο υ  υ λ η.

Δεν πληριόνει ένοίκια ή Εταιρεία. Στε
γάζεται σέ ιδιόκτητα Γραφεία, πού αγο
ράστηκαν μέ χρήματα τών ΊΙπειρωτών 
Μελών - Συνδρομητών της. Δέν πληρώ
νει μισθούς ή Εταιρεία. Έ  έργασία διε
ξάγεται έπί έθελοντικής βάσεως άπδ τα 
Μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου μέ 
έφημερία.

Καθαρές οί πηγές τών Εσόδων της καί 
στδ φώς τής δημοσιότητας.

Λύτδ τδ μήνα μάς βοήθησαν οί παρα
κάτω Συνδρομητές. Εκφράζουμε τή χαρά 
μας καί τήν ευγνωμοσύνη μας πρδ; όλους.

Ί ί κυρία Άνθούλα Καραγιώργου
γιά  τδ Δελτίο 1500

*() κ. Γεώργ. Καχαγιάς δμοίως 30(Χ) 

Ή  κυρία Β ιργ. Γκζίκη  6jjlo£o>- 1500 
'( )  κ. Βασίλ. Παπάς δμοίως 2000
Ί )  κ. Βασίλ. Γκαρτζόπουλος δμοίως 2000

Ό  κ. Δημοσθ. Νικάς δμοίως 1500 
Ό  κ. Ά χ ιλ . Λαζάρου γιά  τις α

νάγκες τής Ετα ιρεία ς 2000
Ί ί  κυρία Μαγδ. Γεωργιάδου γιά  

τδ Δελτίο 2000
Ό  κ. Δονάτος ΙΙασχάλης δμοίως 2000 
Ό  κ. Κων. Μπαμόπουλος πλήν άλ

λων γιά  τδ Δελτίο 1500
Ί ί  κυρία Βάσιο Κωσταρίδη δμοίως 1500 
Ό  κ. Κων. Ματισδπουλος δμοίως 1500

Ό  κ. Στέλιος ΙΙανταζίδης δμοίως 1500 
"Ο κ. Γειοργ. Βασοέκης δμοίως 20(Χ) 
Ό  κ. ’Αντώνιος Μουόόπουλος δμ. 2000 
Ο  κ. Φώτης Νικόπουλος ομοίως 1500 
*0  κ. Μάρκος ΙΙανταζής δμοίως 1500 
Ό  κ. Σπύρος Τσιγγέλης δμοίως 1000 
“Ο κ. “Ιωάννης Σάρρας δμοίως 3(>00

Ή  κυρία Μκτίνχ Χρ. ΙΙαπασταύ- 
ρου δμοίως 3000

Ό  κ. “Αθαν. Λάππας δμοίιος 3000 
'Ο κ. Σπύρος Ρκπτόπουλος δμοίιος 5(Χ)0 
Ό  κ. Η. IIαπαγειοργίου δμοίως 1500 

Ό  κ. “Ιωάν. IIαπαϊωάννου δμοίως 2000 
'Ο κ. Έ μ . Συρμακέσης δμοίως 4ίΧΧ) 
Ό  κ. Ά ναστ. ΙΙαπαναστασίου δμ. 1500 
Ό  κ. Νικόλ. Τχτσάκης δμοίοϊς 1500 
Ό  κ. ΙΙαύλ. Βρέλλης δμοίο>; 1500 

Ό  ΙΙρόεορο; κ. Ίωάν. Κουσουλός 
έκτακτη εισφορά γιά  τή στήριξη 
τού πνευματικού τ ή ; Ε τα ιρ ε ία ; 
έργου 50(H)

*0  κ. Έ λευθ. Σπυρόπουλο; γ ιά  τδ 
Δελτίο 2(ΧΗ)

Ί ί  κυρία Έ λευθ. Ν ικ. Τσουμάνη
έκτακτη εισφορά 3(ΗΧ)

Ό  κ. Ίωάν. Κώτσιας γιά  τδ Δελτίο 3000 
() κ . Νίκος Κοσμάς δμοίως 1500

καί έκτακτη εισφορά 1000
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Ό  κ. Άδαμ. Φραγκόπουλος για 
τούς πνευματικούς σκοπούς τής
Εταιρείας 5000

Ή κυρία Ελευθερία Κουταβα - 
Δάκαρη ομοίως 5000

Ή κυρία Λεοντία Κάραμποτ για 
το Δελτίο 2000

Ό  στρατηγός κ. Δημ. Λαμπρί- 
δης ομοίως 3000

Ό  κ. Άντώνης Ρωμαίος ομοίως 1500

Ό  κ. Γεώργ. Μανωλάκος ομοίως 1500 
Ό  τ. Εισαγγελέας Άθαν. Γκαζέ"

τας ομοίως 1500
Ό  κ. Κώστας Βελιαρούτης ομοίως 1400 
Ό  κ. Λεωνίδας Βασοέκης ομοίως 5500 
Ό  κ. Σπυρος Άρμενάκος ομοίως 1500 
Ό  κ. Δημ. Λιάγκος ομοίως 3000 
Ο κ. Κων. Στεργίου δμοίως 3000

Ό  κ. Κύρκος ’Αναστασίου ομοίως 3000
Ό  κ. Μαργαρίτης Στεργίου ομοίως 3500 
Ό  κ. Κώστας Κατρκπάνος δμοίως 1500 
Ή κυρία Ειρήνη Παπαπέτρου -

Τζουμάκα ομοίως 5000
Ή κυρία Ά ρτεμις Βαλαντζανά 6μ. 5000 
Ό  κ. Μιχ. Οικονόμου δμοίως 4000 
Ή Ένωσις Ήπ)τών Βύρωνος δμ. 1500 
Ό  κ. ’Αλες. Δημητριάδης δμοίως 3000 
Ο κ. Χρ. Τσάβαλος έκτακτη εισ

φορά 2000
Ό κ. ΝτΙνος Δημητρόπουλος πλήν 

άλλων δμοίως 3000
Ό  κ. Ματθαίος Σκύρου δμοίως 6000
Ό  κ. Σπυρος Ρίζος δμοίως 3000
Ό  κ. Άθαν. Δουρδούφης δμοίως 3000 
Ό κ. Εύρυτ. Ρουκλής δμοίως 1500 
Ό  ιατρός κ. Έλευθ. Χριστακό- 

πουλος για τδ Δελτίο 6000
Ό  κ. Γεώργ. Ραπτόπουλος δμοίως 1500 
Ό  κ. Ίωάν. Παπαβασιλείου δμοίως 2000 
Ό  κ. Φραντζής Κάτσαρος δμοίως 2000 
Έ  κυρία Μαρία Γελεκη δμοίως 5000

Ό  κ. Λουκιανός Βαρσάμης ομοίως 1500 
Ό  κ. Ίωάν. Μπαμόπουλος δμοίως 1500 
Ό  κ. Ίωάν. Παπαθεμιστοκλέ- 

ους δμοίως 2000
Ό  κ. Εύριπ. Βάσσος δμοίως 3000
Ό  κ. Δημ. Βασδέκης δμοίως 2000

Ό  κ. Έ μ. Παπάζογλου δμοίως 2000
Ό  κ. Άνδρ. Σερμπής δμοίως 3000
Ό  κ. Χρ. Παπακίτσος δμοίως 5000

Ό  κ. Αάκης Έςαρχος δμοίως 1500
Ή κυρία Ε λένη  Γύρα δμοίως 3500 
Ό  κ. Νικόλ. Γύρας δμοίως 5000

Ό  Καθηγητής κ. Φίλιππος Ε μ 
μανουήλ για τη στήριξη του έρ
γου της Εταιρείας 10.000

Ό  Επίτιμος ’Αντιπρόεδρος τής Ε 
ταιρείας κ. Κων. Έςαρχος πλήν

άλλων καί για τδ Δελτίο 1500 
Ή κυρία Τζένη θρεψιάδου - Έ- 

ίάρχου δμοίως 1500
Ό  κ. Άθαν. Βουλόόημος δμοίως 5000 
Ό  κ. Δημ. Κασσιός, δμοίως 1000
Ό  κ. Κων. Φκφαλιός δμοίως 6000 
Ή «Μάνα του Πωγωνίου» έκτακτη 

εισφορά 10.000
Ή κυρία Έ λλη  Ζέρη για τδ Δελτίο 2000 
Ή κυρία Βάσω Μάνου ένίσχυση 

των σκοπών τής Εταιρείας 5000 
Ή κυρία Π έπη Βλαχάκη για τδ 

Δελτίο 2000
Ό  Πρωτοπρεσβύτερος κ. Παν. Κα- 

ραγιάννης δμοίως 5000
Ό  κ. Δημ. Πόλιος για τδ Δελτίο 2000 
Ό  Δήμαρχος Μετσόβου κ. Δημ.

Τόπης για τδ Δελτίο 1500
Ή κυρία Άφροό. Σπυράκου δμοίως 2000 
Ό  κ. Κώστας Ινωτσάνης δμοίως 3000 
Ό  λυκειάρχης κ. Β . Σωτηρίου δμ. 2000 

Ό  κ. Κων. Καραγιάννης δμοίως 4500 
Ό  κ .Λουκάς Μάης ένθουσιώδης 

και πατριωτικώτατος ύποστηρι-

165



ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ - ΕΠΙΤΑΦΙΑ ΛΗΚΥΘΟΣ
ΜΝΗΜΗ ΘΑΝΟΝΤΩΝ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ

Στούς πνευματικούς σκοπούς της Ετα ιρείας είναι ή άπονο- 
μή τιμής στη μνήμη θοα/όντων Ήπειρωτών. Αίωνία ή μνήμη 
τους. Κατά τόν μήνα αυτόν μας έστάλησαν οί έπόμενες δω
ρεές.

Ή  κυρία Νίκη Νικ. Γκιάτη στή
μνήμη του συζύγου της Νικολάου 5000 

Ή κυρία Ματίνα Κούνοουρου στή 
μνήμη τού συζύγου της ’Αθανα
σίου 2000

Ή κυρία Ντίνα Βαλούρ'δου σ τ η  

μνήμη του πατέρα της Παύλου 
Κιτσανέλη 10.000

Ή  κυρία Έρμιόνη Μπάη στή μνή
μη τής αδελφής της Μάρθας καί 
τού συζύγου της Ά λεξ. Μουντάνου 5000

χτή; τού έργου, οπιος πάντοτε 5000 
*0  κ. ’ Ιωάν. Άναγνωστόπουλος δμ. 1500 
*0  κ. Κων. Άναγνιοστόπουλος δμ. 1500 
*0  κ. θεόδ. Δήμος ομοίως 3000
Ή κυρία ΙΙόπη Μαρνέλη δμοίως 1500
Ή κυρία Λίτσα Άνδρουλιδάκη τδ 

γένος Δεβέκου για τδ ελτίο 1500 
*1! κυρία Έρμιόνη Μπάη τδ γένος 

Δεβέκου για τδ Δελτίο 1500
Ό  κ' θωμάς Σόρογκας ομοίως 1500
Ή κυρία Θεοδο>ρα Λιόλιου πλήν 

άλλιον για τδ Δελτίο 2000
*0  κ. Σπύρος Στεφόπουλος δμοίως 4000 
Ό  κ. θεόδ. Ντούνιας δμοίως 1000
’Ο κ. Ερμής Μουο ύπουλος δμοίιος 1500 
'() κ. Άδαμ. Κουνάβος γιά τδ Δελτ. 2000 
‘II κυρία Ελένη Τσονίδη τδ γένος 

Μελά γιά τδ Δελτίο 1500
Ή κυρία Λουκία ΙΙούτου δμοίως 1500 
Ό  λα(κδς ζωγράφος δ Ήπειρώτης

Ή κυρία Λίτσα Άνδρουλιδάκη στή 
μνήμη τής αδερφής της Μάρθας 
της Μάρθας καί τού συζύγου της 
Ά λες. Μουντάνου 5000

Ή κυρία Αλεξάνδρα Νικολάου 
Λώλη τού τδσο πρόιορα άπωλε- 
σθέντος πνευματικού Ήπειριάτη 
καί Νομικού στή μνήμη του 5000

Ό  Αρεοπαγίτης κ. Βλαδίμηρος 
Βρέλλης στή μνήμη τού άλησμο- 
νήτου Νικολάου ΙΙαπασωτηρίου 10.000

Θεόφιλος Χρηστός Κράνος γιά 
τδ Δελτίο 1500

Ή κυρία Έλι'τάβετ Δήμου μάς συγ- 
κινει πάλι, γιά τδ Δελτίο 3500
καί έκτακτη εισφορά 6500

Ή ‘συγγραφέας κ. θάλεια Σαμα
ρά γιά τδ Δελτίο 1500

Ό  Γιατρδς κ. Ίιοάν. Σφάγγος όμ. 2000 
Ή κυρία Μαρίκα Βραδή - Κυρκώφ 

δμοίως 1500
Ό  κ. Κων. Κουκουζέλης δμοίους 1500 
Ό  κ. Βασίλ. Τζουμπές δμοίως 1500 
Ό  κ. Θεόφιλος Πατσούκας δμοίως 1500 
Ό  κ. Αριστείδης Άράπης ένίσχυ- 

ση τού πνευματικού έργου τής 
Εταιρείας 10.000

Ή κυρία \Λλ. Ζα>ίόη γιά τδ Δελτίο 1500 
Ό  κ. Νικ. Βρυζοινης δμοίως 3500 
Ή κυρία ΊΙλέκτρα Κόλια, άπδ

χρόνια πολύτιμος αρωγός μας 10.000

166



i<»s

’Ακριβέ μας ’Αναγνώστη,
Τό περιοδικό, πού κρατάς ατά χέρια σου έκλεισε τά δέκα 

πέντε χρόνια καί μπήκε στο δέκατο έκτο χρόνο.
θά  θυμάστε, οί παλιότεροι, δτι τό πρώτο φύλλο βγήκε (1974) 

πρωτόπλαστο σαν πηλός από τά χέρια του κ ε ρ α μ έ ω ς  
(αγγειοπλάστη), με τέσσερις σελίδες κι άγάλια - αγάλια από τό 
1—30 τεύχος, άπό τετρασέλιδο έγινε δσέλιδο καί Ιβσέλιδο, γιά 
νά φτάσει στη σημερινή μορφή με τή δική Σου ζωογόνα πνοή.

Στούς καιρούς μας ό Τύπος, δπως πολλά πράγματα, έχει 
πάρει γιγάντιες διαστάσεις στηριζόμενος κυρίως στο βιομηχανι
κό, εμπορικό καί εφοπλιστικό Κεφάλαιο, πουλούμενος κι αγορα
ζόμενος στήν πιάτσα. Καί βγαίνουν έφημερίδες καί περιοδικά με 
έλλειμματικούς απολογισμούς... Πού σημαίνει δτι χτυπουν τις 
πόρτες τής εξάρτησης. Γιαπί δποιος πληρώνει υπαγορεύει καί τή 
θέλησή του καί τήν πολιτική του.

Τούτο τό περιοδικό δεν έχει άπό πουθενά καμμιά οικονομι
κή εξάρτηση καθώς καί ή Ηπειρωτική Ετα ιρεία , πού τό κρα- 
τ«ει στά δοκιμασμένα ιστορικά χέρια της. 'Έτσι έχει ελεύθερη τή 
φ ω ν ή  τ ο υ  καί τις στήλες του. Οί συντάκτες του δεν πίνουν 
νερό άπό ύποπτες πηγές, άλλά άπό τή β ρ υ σ ο μ ά ν α  'Ήπει
ρο, πού άποτελεΐ τή μοναδική πηγή έμπνεύσεως. Φτασμένοι άν
θρωποι, οί τής Ηπειρωτικής Ετα ιρείας καμμιά φιλοδοξία δεν 
έχουν (πολιτική άνάδειξη κλπ.) καί είναι άφοσιωμένοι στήν υ
πηρεσία του Τόπου τους.

"Οταν κάποτε έπιχειρήθηκε ανάμιξη στήν πολιτική σύσσωμο 
τό Συμβούλιο άντέδρασε. Δεν περιμένουν άπό μας οί Ήπειρώτες 
πολιτικές παραινέσεις. Περιμένουν τον άνασασμό τής γενέθλιας j: 
Γής τους δπου κι άν ευρίσκωνται. Καί νομίζουμε δτι τό περιοδικό !; 
τής Εταιρείας τον μεταφέρει.

Παράκλησή μας μόνιμη καί επαναλαμβανόμενη: κάθε Παρα
λήπτης άς γράψει έναν άκόμα τουλάχιστον Ήπειρώτη - συνδρο
μητή. Σκέπτεστε νά κάνετε κάποιο δώρο χ ι λ ί ω ν  π ε ν τ α κ  ο
σ ί ω ν  δ ρ α χ μ ώ ν ;  Κάμετε μιά έγγραφή του Συγγενή, του 
Φίλου σας, Συνδρομητή στο περιοδικό. 'Έτσι κάνετε δυο δώρα : 
ένα στον άνθρωπό σας καί ένα στήν Εταιρεία . Ά λλά καί ή ύπόδει- !; 
ξη φίλων σας με τις διευθύνσεις τους, χωρίς καμμιά δική σας υπο
χρέωση καί ευθύνη θά ήταν μιά άληθινή υπηρεσία σας στήν Ε 
ταιρεία.

ΤΟ Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
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ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΗΣ «ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ»

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

2. ΣΠΥΡ. ΚΑΛΑ ΙΑΦΑ — ΑΛ. ΒΑΜ- 
ΒΕΤΣΟΥ -  ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΚΟ
ΖΑΝΗΣ -  Γ. ΑΧ. Β ΑΒΑΡΕΤΟΥ: 
Σπυρίδων Β?νάχος, ό άπό Ίωαν- 
νίνων 1961, Β' εκδοσις 1970

3. Ε. Π. ΦΩΤΙΑΔΟΥ -  ΣΠ. ΚΑΛ
Α ΙΑΦΑ: Δηιμήτριος Σ. Μπαλά- 
νος, Α' Εκδοσις 1961, Β ' Εκδο- 
σις 1963

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

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

6. ΙΩΑΝ. ΕΠΑΡΧΟΥ: Ό οικονομι
κός προγραμματισμός του ήπει- 
ρωτικοΟ χώρου, 1963

7. Γ. ΑΧ. ΒΑΒΑΡΕΤΟΥ: Γεώργιος 
Χατζής - Πελλερέν, ό ΤΙπειρώ- 
της άγωνιστής, 6 δημοσιογρά
φος, ό ποιητής, 1964

8. ΑΛΕΞ. X. ΜΑΜΜΟΠΟΥΛΟΥ : 
Χρ. Χρηστοβασίλης, 6 διηγημα- 
τογράψος, ό λαογράφος, ό πα
τριώτης, 1965

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

10. Γ. ΑΧ. ΒΑΒΑΡΕΤΟΥ: Ιωάννης 
Κωλέττης, 6 Ήπειρώτης Πρω
θυπουργός, 1966

11. ΑΛΕΞ. X. ΜΑΜΜΟΠΟΥΛΟΥ :

ΔΡΧ

25C

350

250

250

450

200

250

300

350

300

Ή ζενιτειά καί τό δημοτικό τρα
γούδι, 1966, Β' Εκδοσις, 1970 250

12. ΝΙΚΟΛ. ΤΣΑΚ A: Πάργα, 1966 250
13. ΚΩΝ. Δ. ΜΕΡΤΖΙΟΥ: Δομήνι-

κος θεοτοκόπουλος, 1966 100C
14. ΓΕΩΡ. ΑΧ. ΒΑΒΑΡΕΤΟΥ: Δρο- 

σουλίτες, "Ηπειρος, Κρήτη, 1967 250
15. ΓΕΩΡ. ΑΧ. ΒΑΒΑΡΕΤΟΥ: Ό

Γεώργιος Σταύρου καί ή ’Εθνι
κή Τράπεζα, 1967 

16. ΑΛΕΞ. X. ΜΑΜΜΟΠΟΥΛΟΥ :

ΑΛΕΞ.

Ο

Χοαζημιχάλη καί ή 
λαϊκή τέχνη, 1967 
ΟΥ : Ήπειρώται

ίαν (Α' καί Β ')
V \ -

Ο Π ΟΥΛΟΥ
ιδάσ καλοί του

250

300

300

ΔΡΧ.
’Αλυτρώτου Ελληνισμού, 1967 300

19. ΓΕΩΡΓ. ΑΧ. ΒΑΒΑΡΕΤΟΥ: Ό
Άλή πασας άπό τήν άλλη πλευ
ρά, 1968 300

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

21. ΑΛΕΞ. X. ΜΑΜΜΟΠΟΥΛΟΥ :
’Ήπειρος και Λακωνία. (Άπό 
τήν Σπλάντζα Εως τόν Αύτονο- 
μιακόν Αγώνα 1914), 1968 250

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

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

25. ΓΕΩΡΓ. ΑΧ. ΒΑΒΑΡΕΤΟΥ: Ι 
ωάννης Βηλαράς, 6 Ήπειρώτης 
Ιατροφιλόσοφος, ποιητής καί λό
γιος, 1969 300

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

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

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

29. Κ. Δ. ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ : ΑΙ
Ήπειρώτισσαι είς τούς έθνκούς 
άγώνας, 1970 250

30. ΙΩΑΝ. ΒΟΓΑ: Ή θέσις του Βο-
ρειοηπειρο>τικού ζητήυατος, 1970 30C

31. ΑΛΚΗ ΜΑΝΘΟΥ : Ήπειρώται 
δημοσιογράφοι στή Ρουμανία, 
Θωμάο, Πασ/ίδης, 1970

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

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

34. ΑΘΑΝ. ΣΟΥΡΑ : Ή συμβολή
τών Αδελφών Ριζάρη είς τήν έ- 
πανάσταοιν του 1821, 1972

35. ΓΕΩΡ. ΑΧ. ΒΑΒΑΡΕΤΟΥ: Κομ- 
πογιαννίτες, Μοοσσυκάδες, οΐ 
ξακουσμένοι αύτοδίδακτοι για-

300

300

250

300



τρο'ι άπ' τό Ζαγόρι τής Ήπεί- 
ρου, 1972 300

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

37. ΓΡΗΠ ΓΚΙΖΕΛΗ: Ή λειτουργία
των Βορειοηπειρωτικών τρα- 
γουδιών τής άγάπης, 1973 250

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

39. Β. Γ. ΒΕΤΣΟΠΟΥΛΟΥ: Ό γό
ος στήν Πυρσόγαννη τά πα- 
ιά τα χρόνια, 1973 400

40. ΑΛΕΞ. X. ΜΑΜΜΟΠΟΥΛΟΥ :
Λαϊκή άρχ ιτεκτονική. Ήπειρώ-
τες μαστόροι και γεφύρια, 1973 800

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

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

43. ΕΥΑΓΤ. Κ. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ :
Π αραλειπόμενα καί κατάλοιπα 
του παναρχαίου πρώτου έν Ή- 
πείρω Μαντείου Δωδώνης, 1975 250

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

ΔΡΧ.

1975 300
45. ΔΗΜ. Σ. ΔΟΥΚΑΤΟΥ: Ό Πα-

ρσιμιακός λόγος των Ήπειρω- 
τών, 1976 400

46. ΠΑΥΛΟΥ Γ. Δ ΕΛΑ ΠΟΡΤΑ : 
Μνήμη Γεωργίου Γκάλγκου,
1977 250

47. ΑΘΑΜΑΣ. Κ1ΤΣΟΥ : Θεσπρω-
τική Γή, 1977 250

48. ΑΛΕΞ. Σ. ΤΣΟΥΚΑΜΕΛΗ: Χα
ράλαμπος Κατσιμήτρος Πρό
μαχος τής Ηπείρου, 1978 500

49. ΣΤΑΘΗ Δ. ΛΑΜΠΡΙΔΗ: Ιω άν
νης Λαμπρίδης, 1979 350

50. ΑΘΑΜ. Δ. ΤΣΕΚΟΥΡΑ: ’Από 
του 98ου υψώματος. Αναμνή
σεις Ήπειρώτου Άγωνιστου,
1979 1200

51. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΑΒΑΛΑ : Μία 
σκιαγραφία του Άλή Πασα καί
του Κράτους του, 1980 300

: 52. ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ Κ1ΤΣΟΥ - ΠΙ- 
ΤΟΥΛΗ: 'Εκδότες καί Τυπογρά

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

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

στας Γκράτζιος, 1983 350

55. ΓΙΩΡ. Δ. ΚΟΥΜΔΟΥΡΟΥ: Άλ-
λοτινά κι άζέχαστα, 1985 600

56. ΓΙΩΡ. Δ. ΚΟΥΜΔΟΥΡΟΥ : Ή
Π άθλα τής Μουργκάνας, κι ο 
ευεργέτης Σπ. Τσίγκος, 1986 1000

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

58. ΕΚΘΕΣΙΣ Γενομένων Ζημιών
τής έχθρικής Κατοχής 1941-44 600

ΔΕΛΤΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 
—Πλήρης Σειρά του Δελτίου Τεύχη 

1-141 -  26.200

ΔΡΧ.

Β' ΑΛΛΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
1. ΑΚΡΟΚΕΡΑΥΜΙΟΥ : Τό λυκό

φως τών θεών στήν 'Αλβανία 300
2. Μ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ: "Οσα Ιγρατ

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

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

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

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

ρος προμαχούσα (έξαντλημένο)
7. Δ. Τ. Ν. ΜΠΟΤΣΑΡΗ: Μικρά

'Ασία 300
8. Δ. Τ. Ν. ΜΠΟΤΣΑΡΗ: 'Ισπα

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

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

σις 200
11. Μ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ i Ευεργέτες

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

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. ΣΤΕΡΓIΟ Π ΟΥΛΟΥ: Ή Πι

νακοθήκη Ί ωαννίνων 250
16. X. ΧΑΒΕΛΑ: Γεν. Βιολογίας

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

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

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

ράδρα του Βίκου (Πίνακας) 1000

ΓΡΑΦΕΙΑ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: ΑιθΓΙΝΑ, Μοαιρομιχάλη 7, Κ.Α. 106 79 
Τηλ. 36.21.651 -  63.99.783.
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προηια...
Στην πιο δύσκολη αγορά τον 

κόσμον, στην Αμερική, η MISKO 
διακρίβηκε άλλη μια ηορά 

κερδίζοντας τον Οκτώδριο τον 
'86 το «ΧΡΥΣΟ ΑΓΑΛΜΑ 

ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ»
Α ντό είναι το πέμπτο βραβείο 

μέσα στα τελενταία πεντε χρό
νια. Έτσι τα 54 βραβεία πον 

είχε μέχρι ωμιερα. γίνονται 55. 
Δεν είναι τνχαίο ότι η MISKO 

κερδίζει παντού πρωτιές. Είναι 
Ρέμα ποιότητας.

•Λ


