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Ή «Ηπειρωτική Εταιρεία» οργα
νώνει τήν 18ην Δεκεμβρίου 1985, ή
μερα Τετάρτη καί ώρα 7.30' μ.μ. 
στή μεγάλη αίθουσα τής ’Αρχαιο
λογικής Εταιρείας, Έλευθ. Βενι- 
ζέλου 22 — Όμήρου, την πρώτη κα
τά σειρά πνευματική εκδήλωση τής 
περιόδου 1985—1986.

Κατ’ αυτή, μετά από εισήγηση 
του Προέδρου θά μιλήσει ό κ. Π α 
ν α γ ι ώ τ η ς  Φ. Χ ρ ι σ τ ό -  
π ο υ λ ο ς, δ. Φιλολογίας μέ θέ
μα :
Ή Μ ο σ χ ό π ο λ η τ ή ς  Β. Η 
π ε ί ρ ο υ .  “Ε ν α  σ τ ο χ α σ τ ι 
κ ό  ό δ ο ι π ο ρ ι κ ό .

Μέ προβολή εγχρώμων διαφα
νείων, που δίνουν τή σημερινή κα
τάσταση, δπως τήν είδε ό δμιλητής.

Παρακαλουμε νά εύαρεστηθήτε 
νά τιμήσετε τήν Ηπειρωτική εκδή
λωση μέ τήν παρουσία σας.

Ό  Π ρ ό ε δ Μ ί^ .χ Τ ί^ ν  
ΑΛΕΞ. X. MAMMOflOYAOZ1 ' V 

Ό  Γεν. Γραμματέας ν 
ΣΤΑΘ. Δ. ΛφΜΠΡΙΔΗΣ ’’ ’ *.’ί

Ό  Κοσ^ητωρ / /
ΕΥΘ. ΝΠ$5| _....



'Αγλαΐας Παπά. Κατίνα Παπά, λογοτέχνις.



Παναγιώτης

Χ ρ ισ τ ό π ο υ λ ο ς

Γεννήθηκε στή Ναύπακτο το 1030.
Μετά τα έγκύκλια μαθήματα στη γενέ

τειρά του, σπούδαζε στο Εμπορικό Τμή
μα του Κολλεγίου Αθηνών μέ υποτροφία 
του Υπουργείου Εξωτερικών τών ΗΠΑ, 
στην ’Ανώτατη Σχολή Οικονομικών και 
Εμπορικών Επιστημών καί στη Φιλοσο
φική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, 
τής όποιας άνακηρύχθηκε βιδάκτωρ. Έ 
λαβε μέρος σε σεμινάρια Βιβλιοθηκονομί
ας, σπούδασε βυζαντινή μουσική καί πα
ρακολούθησε τα μαθήματα άρκετών μορ
φωτικών κύκλων έλευθέρων σπουδών ποι
κίλης κατευθύνσεως, στήν ‘Ελλάδα καί 
στό Εξωτερικό.

Στέλεχος Εμπορικών και βιομηχανικών 
έπιχειρήσεων καί όργανισμών άπό τό 
1948, Διευθυντής ΟΙκονομικών Τπηρε- 
σιών Α.Ε. καί CERTIFIED PUBLIC 
ACCOUNTANT - AUDITOR διεθνούς 
όργανισμου δρκωτών λογιστών μέχρι τό 
1964, δπότε κατέλαβε θέση βιβλιοθηκά
ριου στή Βιβλιοθήκη τής Βουλής. ’Απολύ
θηκε από τή Δικτατορία καί στερήθηκε 
τό διαβατήριό του, άλλά επανήλθε μετά 
τή Μεταπολίτευση καί άνέλαβε τή Διεύ
θυνση τής Παλιάς Βιβλιοθήκης τής Βου
λής. Σήμερα διευθύνει τή Μονάδα Μικρο-

φωτογραφήσεως τής Βουλής, που δημιουρ 
γήθηκε μέ εισήγησή του.

Γενικός Γραμματεύς τής Εταιρείας Στε 
ρεοελλαδικών Μελετών, τής Βιβλιογραφι
κής Εταιρείας τής Ελλάδος καί τής Έ- 
νώσεως ’Επιστημονικών Εταιρειών Ε λ 
λάδος, μέλος τοΰ Όμίλου Μελέτης του 
Ελληνικού Διαφωτισμού, εταίρος τής Άρ 
χαιολογικής Εταιρείας, τής Εταιρείας 
Βυζαντινών Σπουδών, τής Εταιρείας Έλ 
λήνων Φιλολόγων, τής Εταιρείας Ιστο
ρικόν; Σπουδών έπί του Νειοτέρου Έλλη- 
νισμού, τής ‘Ιστορικής καί Εθνολογικής 
Εταιρείας, τής Εταιρείας Εύβοϊκών Σπου 
δών, τής Ελληνικής Επιτροπής Σπουδών 
Ν.Α. Ευρώπης, του INSTITUT DE RE
CHERCHE ΕΤ D’ HISTORIE DES ΤΕ- 
XTES τοΰ Παρισιού κ.ά. έπιστημονικών 
δργανισμών.

Έλαβε μέρος καί άνεκοίνωσε έργασίες
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του σέ πλείστα όσα τοπικά καί διεθνή ε
πιστημονικά συνέδρια στην Ελλάδα καί 
στό Εξωτερικό. Άπό τό 1966 καί έςής, 
έδωσε «πολυάριθμες διαλέξεις στό Κέντρο 
καί στήν έπαρχία, συνεργάστηκε μέ ομι
λίες καί συνθετικώτερες εκπομπές στήν 
ΕΡΤ, δίδαξε ισέ σεμινάρια μετεκπαΐδεύ- 
σεως τοϋ προσωπικού τής Βιβλιοθήκη: 
τής Βουλής καί άπό τδ 1972 διορίσθηκε 
καθηγητής τής Βιβλιογραφίας στη Σχο
λή Βιβλιοθηκονομίας.

Διεξήγαγε μακροχρόνιες έρευνητικές 
έργασίες Ιδίως στη Ρώμη, στό Ιίαρίσι, το 
Λονδίνο, τή Βενετία, τήν Ιερουσαλήμ, τό 
Σινά, τήν Κωνσταντινούπολη, τή Βοστώ- 
νη καί τήν Ούάσγκτων D.C., άλλα καί σε 
δυσπρόσιτα μοναστήρια του ελληνικού χώ
ρου, ένίοτε έπί κεφαλής ειδικών πανεπι
στημιακών άποστολών. Τόν Ιούνιο τοϋ 
1981 όργάνωσε τή «Συνάντηση Προυσού», 
τοπικό έπιστημονικό συνέδριο μελέτης τής 
Αιτωλοακαρνανίας καί Ευρυτανίας, στό 
οποίο ίγιταν 81 έπιστημονικές άνακοινώ- 
σες έκ μέρους κορυφαίων ΓΕλλήνων καί 
ξένων έπιστημόνων. Τόν Μάϊο 1982 έκ- 
προσώπησε τήν Ελλάδα στήν 'Ομάδα Έρ 
γασίας τής Ευρωπαϊκής Κοινότητας για 
τήν Ενημέρωση τών Βουλευτών των Ε 
θνικών Κοινοβουλίων έπί Κοινοτικών θε
μάτων, πού συνήλθε στις Βρυξέλλες.

Τόν ’Απρίλιο 1984, ώς προσκεκλημέ
νος τής Κυβερνήσεως τής Δ. Γερμανίας, 
πραγματοποίησε ταξίδι ένη;ιερο>σεως σέ 
πρότυπες βιβλιοθήκες, κέντρα τεκμηριώ- 
αεως, σχολές βιβλιοθηκονομίας καί κέν
τρα ήλεκτρονικών υπολογιστών τής χώ
ρας αύτής. Τόν Σεπτέμβριο 1984 πραγμα 
τοποίησε έρευνητικό ταξίδι στήν Αλβα
νία, βπου μεταξύ άλλο>ν ένετόπισε τό μο
ναστήρι καί τά τίμια λείψανα τοϋ Κοσμά

τοϋ Αίτωλοϋ. Τόν Νοέμβριο τοϋ ίδιου έ
τους έπανήλθε στό μοναστήρι αύτό μέ έν- 
τολή τοϋ Υπουργείου Εξωτερικών για 
αυτοψία καί πραγματογνωμοσύνη έπί τών 
λειψάνων τοϋ αγίου.

Διευθυντή; τοϋ περιοδικού «Έπετηρίς 
Εταιρείας Στερεοελλαδικών Μελετών» (G 
τόμοι), καί τών σειρών «Κείμενα καί Με- 
λέται» (4 τόμοι), «’Αρχεία τής 'Ελληνι
κής Ιστορία; τών Νεωτέρων Χρόνων» (4 
τόμοι) και «Εκδόσεις τή; I. Μονή; τοϋ 
θεοβάδιστου 'Ορους Σινά (7 τόμοι).

Δημοσίευσε τά βιβλία: «Ή Βιβλιοθήκη 
τής Βουλής τών Ελλήνων» (1970), «Τό 
Κτηματολόγιο τής μονής Προυσοϋ Ευρυ
τανίας» (1970), «Ή ζωή καί τό έργον 
τοϋ Νικολάου Σπηλιάβου, Γραμματέως 
τής ’Επικράτειας έπί Κχποδιστρίου» 
(1971), «Νικολάου Σπηλιάδου, ’Απομνη

μονεύματα διά <νά χρησιμεύσωσιν είς τήν 
Νέαν Ελληνικήν Ιστορίαν 1821—1843» 
(Τόμοι 4, 1971— 1975), «Τό βιβλίο ή 

’Αλήθεια Κριτής καί ή τυχοδιωκτική βρά
ση τοϋ συγγραφέα του LEANDRO LOM
BARDI στόν Ελληνικό χώρο» (1984) 
καί περισσότερες άπό 150 άκόμα μελέτες 
σέ έπιστημονικά περιοδικά καί έφημερί-

Τιμές: Χρυσοϋν μετάλλιον μετά διπλώ
ματος τοϋ Έλληνορθοδόξου Πατριαρχείου 
'Ιεροσολύμων (1968), Χρυσοϋν μετάλλιον 
μετά διπλώματος τής Ιστορικής καί ’Ε
θνολογικής Εταιρείας τής Ελλάδος 
(1971), έπίτιμον μέλος τοϋ Έλληνικοϋ 

Ινστιτούτου Φρουρίων καί Πύργων (1969) 
κ.ά.

Ξένες γλώσσες: ’Αγγλικά, ’Ιταλικά.
Διεύθυνση: Πλαταιών 15, 15235 Βρι- 

λήσια. Τηλ. Γραφ.: 8818.215 — 8812. 
068. Οίκίας: 6820.959.
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ΝΕΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ 1940*41

Πολεμικό 'Ημερολόγιο τού I94Q-41
(Καθημερινή έξιοτόρηοη μιας ζωής που πέραοε ρέ κίνδυνο]

ΤΟΥ ΣΠΥΡΟΥ Θ. ΧΡΗΣΤΙΔΗ

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ του προηγουμένου) 
Πραγματικά, μέ δυσκολία άνά- 

μεσα όσιό τό πυκνό δάσος, ακολου
θήσαμε τό δρομολόγιο, πού συμ
φωνήσαμε. Μόλις βγήκαμε σε ξά
γναντο μέρος, αυτός προπορεύτηκε 
στην εκκλησία του χωρίου, για να 
τάξει εκεί τό ένα πολ.υβόλο μέ τον 
στρατιώτη Βάσιο, πού σγωνιζότοτν 
άκόμα νά βγει άπό τον λόγγο.

Έ γώ παράμεινα στην παρυφή 
καί μαζί μέ τούς στρατιώτες Τσο- 
πόκη ’Ιωάννη, Κωσταγγέλη καί 1 — 
2 άλλους βάζαμε συνεχώς προς τό 
«Εικόνισμα» για νά μη προσπερά- 
σουν οί Ιταλοί. ‘Ύστερα ένας - ένας 
κατεβήκαμε προς την εκκλησία.

Φθάνοντας σε μέρος, πού δεν φαι
νόμαστε πια άπό τον έχθρό, βρήκα
με λίγα μετοχγωγικά έκεΐ καί τά 
μπαούλα μέ μερικά άλλα πράγμα
τα σ’ ένα χαμόσπιστο ξεφορτωμένα 
κι έπιτηρούμενα άπό τον ήμιονηγό 
δέκανέα Ζήκο Λεωνίδα, διδάσκαλο 
Άσπροκκλησιοΰ, κατοχγόμενο άπό 
την Πόβλα, ό όποιος άνέμενε δια- 
τοιγές τί νά κάνει.

Ό  λοχοιγός είχε προσπεράσει. 
Προχωρήσαμε κι έμεΐς προς την

εκκλησία καί φωνάξαμε. Δέν ήταν 
έκεΐ.

Σέ λίγο τον βλέπομε απέναντι ά
πό τη χαράδρα σέ κάτι χωραφιές 
μαζί μέ άλλους. Γότε κατεβήκαμε 
κι έμεΐς γρήγορα, μη τυχόν άπο- 
κοπουμε. Στο βάθος της χαράδρας 
βρήκα πολλούς κρυμμένους Ποβλι- 
ώτες. Μέ τούς πρώτους πυροβολι
σμούς, οί γυναίκες τους φορτώθη- 
Kccv δσα πολύτιμα πράγματα καί 
είδη ρουχισμού μπορούσαν καί μέ 
κλάματα καί τρομάρα είχαν φύγει 
άπό τό χωριό.

Πολλοί άνδρες, μη πιστεύοντας 
δτι ό έχθρός θά εισβάλει στο έδα
φος τους, είχαν προσωρινά καταφύ- 
γει σ’ αυτή τή χαράδρα. Μερικοί, 
καθώς περνούσα, μοΰ παραπονιό
νταν άπεγνωσμένα: «γιατί φεύγε
τε, πού μας άφήνετε;». Τί νά τούς 
έλεγα;

Φθάσαμε έπί τέλους «μέ τήν ψυ
χή στα δόντια» τον λοχαγό μας. 
Μαζί μ* αύτόν, λίγοι στρατιώτες, 
πού μαζευτήκαμε, προχωρήσαμε 
για νά καταλάβουμε τον αυχένα 
καί άποφύγουμε όριστικά άπ’ έκεΐ 
τήν κύκλωση τού λόχου καί σέ έ
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σχατη άνάγκη νά τον βοηθήσουμε.
Ό  στρατιώτης μέ τό πολυβόλο 

άργουσε άκόμα, δεν μπορούσε νά 
μας προφθάσει. Ή μάχη στο μετα
ξύ συνεχιζόταν σφοδρή στις δυο δι
μοιρίες.

Σε μια στιγμή κάθε πυροβολι
σμός σταμάτησε. Άκουμε έναν άλ- 
λαλαγμό έχθρικό καί βλέπομε στην 
κορυφή του υψώματος, πού ύπερα- 
σπίζαμε μέχρι πριν άπό λίγη ώρα, 
μυρμήγκι τον έχθρό μαζεμένο. Ντου 
φεκιά πιά καμμιά...

— Π οίνε τά παιδιά, λέει ό λοχα
γός. Πιάστηκαν δλα αιχμάλωτα.

Κοίταξα κείνη τήν κορυφή καί ά- 
κούγοντας τή στιγμή αύτή τρεις 
πυροβολισμούς, μου λέει πάλι : 
«βλέπω στρατιώτες δικούς μας. 
Ιούς βάζουν τώρα στή γραμμή καί 
τούς ντουφεκίζουν».

Μάτωσε ή καρδιά μου. Είδα τον 
λοχαγό νά τον πιάνει ρίγος όλό-’ 
κλήρος έτρεμε όχι άπό δειλία ή πα
νικό, άλλά άπό συγκλονισμό καί 
συγκίνηση, μέ τό χιτώνιο σχισμένο 
καί χωρίς χλαίνη.

— Δεν πιστεύω, του λέω, νά σβή
σει έτσι ή Ελλάδα μας. Ό  θεός 
είναι μεγάλος.

— Κρυώνω, μου λέει, άφου συ
νήλθε.

'’Ήταν καταμουσκεμένος άπό τήν 
πρωινή ψιλή βροχή κι άπό τά βρε
γμένα κλαριά του λόγγου, πού πε
ράσαμε.

'Άξαφνα βλέπομε πέρα στό δρό
μο νά έρχονται μερικοί δικοί μας. 
Χαρήκαμε όλοι. Τούς φωνάξαμε δι- 
σταχτικά ποιοι είναι, άναγνωρισθή- 
καμε, ήρθαν. Μας πληροφόρησαν

ότι ό άνθυπασπιστής Ζωνουδάκης, 
άφου έστειλε τούς περισσότερους 
άνδρες του πίσω, άπαγκιστρώθηκε 
τελευταίος κι έρχεται. Σέ λίγο φά
νηκε κι ό Ζωνουδάκης κι ό, Σουρ- 
βΐνος. Συγκεντρωθήκανε λίγοι - λί
γοι κι άλλοι.

Έμεΐς, πού είχαμε φθάσει πρώ
τοι, είμαστε άκροβολισμένοι στόν 
αύχένα καί περιμέναμε.

Μετά άπό τήν πρώτη συνεννόηση 
καί σύσκεψη, άποφασίστηκε νά φύ
γουμε, δσο είναι καιρός, γιατί ύ- 
πήρχε ό ένδοιασμός, μήπως ό έχ- 
θρός προχώρησε πρός τό χωριό Κε- 
ραμίτσα καί μάς κυκλώσει άπό πί
σω.

'’Ήταν ή ώρα 1.30' τότε. Ή μάχη 
είχε λήξει μετά 7 1)2 ώρες. Πήρα
με τό δρόμο, χωρίς νά ξέρουμε τά 
κατατόπια άκριβώς. Άπό πρόχει
ρο στό δρόμο προσκλητήριο έλει
παν πολλοί άκόμα, δεν γνωρίζαμε 
δέ τίποτε καί γιά τήν τύχη τών άν- 
δρών τών φυλακίων «Χορμούλη», 
«Λεοντοκανάκη» καί «Ζυγομαλά».

Βαδίζοντας, λέγαμε ό ένας στόν 
άλλο τις έντυπώσεις καί κρίσεις 
μας. ‘Όλοι γενικά είδαμε ότι αυ
τοί, πού μάς έπιτέθηκαν, ήταν ά- 
σπροσκούφηδες. Φαίνεται δτι μετα
χειρίστηκαν στήν έπίθεση άντάρτες 
άπό τά άνταρτικά σώματα, πού εί
χαν καταρτίσει. Στή διμοιρία Ζω- 
νουδάκη γύρω άπό τόν αύχένα στό 
ύψωμα, πού άνέφερα στά προηγού
μενα, διαδραματίστηκαν τά άκό- 
λουθα:

Ό  δεκανέας Μαγκλάρας Σπύ- 
ρος, άπό τό Άσπροκκλήσι Φιλιατών 
μέ 5—6 άνδρες διατάχθηκε άπό τόν
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Ζωνουδάκη νά καταλάβει τον αυ
χένα ατό «Εικόνισμα» γιατί έγινε 
αντιληπτό δτι Ιταλοί ένας - ένας 
περνουσοα/ από διαβάσεις ανάμεσα 
από θάμνους προς τό άκρο αριστε
ρό. Μόλις έφθασε έκεΐ ανύποπτος 
ό δεκανέας, βρέθηκε προ εχθρικής 
πολυάριθμης όμάδος. Του πέταξαν 
χειροβομβίδες, οι όποιες δμως κύ
λησαν στην κατηφοριά κι έσκασαν 
πιο κάτω αρκετά μακρυά. Τότε δεν 
χάνει κι αυτός τό θάρρος του, γυ
ρίζει κι άρπάζει τό οπλοπολυβόλο 
άλλου στρατιώτη κι ορθός τούς θέ
ρισε κυριολεχτικά. Ό  Ζωνουδάκης 
οπισθοχώρησε, αφού έρριξε καί τις 
τελευταίες χειροβομβίδες.

"Αλλος πάλι στρατιώτης, ό Κω- 
στης Ελευθέριος, από τό Ξέχωρο 
Φιλιατών, βρέθηκε στο οίκημα του 
φυλακίου στο τηλέφωνο, όταν έφθα 
σαν έκεΐ οί Ιταλοί, οί όποιοι, άφοϋ 
σκότωσαν μέ ξιφολόγχη ένα μαύρο 
σκυλί μας, τελευταίο υπερασπιστή 
τού φυλακίου, ώρμησαν στο φούρ
νο νά πάρουν την κουραμάνα πού 
μόλις είχε ψηθεί καί δεν είχαν προ- 
φθάσει νά μοιρασθουν οί άνδρες 
μας.

Βγαίνοντας ό Κωστης, πέφτει ά- 
πάνω τους, ρίχνει χειροβομβίδα, 
ξαπλώνει μερικούς, σουβλίζει έναν 
μέ τη λόγχη, άνοίγει σαν άστραπή 
δίοδο καί τό σκάει μέ τά πόδια, ε
νώ πίσω του οί σφαίρες έπεφταν 
βροχή. Δέν φθάνει εύτό, στο δρόμο 
βρίσκει παρατημένο τό άλογο τοϋ 
?^οχαγου κι είχε την ψυχραιμία νά 
σταθεί νά τό καβαλλικέψει καί νά 
καλπάσει στη μέση του χωριού καί 
νά διασωθεί «ώς έκ θαύματος».

Κι άλλοι επίσης έπέδειξαν στο 
πρώτο μάλιστα αυτό βάπτισμα πυ- 
ρός θάρρος καί ψυχραιμία.

Βαδίζοντας δλοι μας φθάσαμε 
κάτω από τά χωριά Λειά καί Βα- 
βούρι. Έκεΐ κάπου περίπου συνοα/- 
τηθήκαμε μέ τά παιδιά τών φυλα
κίων «Λεοντοκοα/άκη» καί «Ζυγο- 
μαλα», πού είχαν συμπτυχθεΐ, χω
ρίς ευτυχώς νά ύποστουν επίθεση.

Πιο παρακάτω, κοίθώς βαδίζαμε, 
δεχθήκαμε την πρώτη επίσκεψη ε
χθρικών αεροπλάνων, πού πέρασαν 
αρκετά ψηλά επάνω μας, ενώ εμείς 
κρυφθήκαμε σέ κάτι πλατάνια. "Ο
πως μάθαμε, αυτά είχαν βομβαρδί
σει τά Γιάννινα.

Προχωρώντας νηστικοί καί τσα
κισμένοι, περάσαμε άπό ποταμά
κια καί λάκκους μέσα στά νερά. 
Είχε νυχτώσει πιά καί παρακινού
σαμε ό ένας τον άλλο νά μη μεί
νουμε βραδυπορουντες.

Μόλις φθάσαμε στο χωριό Κω- 
στάνα, έκεΐ κάπου χάσαμε τον λο
χαγό. "Οπως αργότερα, πού συναν 
τηθήκαμε στή Βουρσίνα, μας είπε, 
αυτός άκολούθησε τον δρόμο άπό 
την Κεραμίτσα μαζί μέ τον γιατρό 
Φίλιο Άχιλλέα, πού είχε στραμπου- 
λήσει τό πόδι του στην Πόβλα καί 
πήγαινε τώρα καβάλλα. "Ετσι μεί
ναμε μέ τον Σουρβΐνο καί τον Ζω
νουδάκη ώς άξιωματικούς.

Την νύχτα, άρχισε νά βρέχει, τό 
σκοτάδι πυκνό, ό δρόμος μονοπάτι 
μόνον κι δλο άνάμεσα στά ποτά
μια. Περάσαμε κατά τά μεσάνυχτα 
περίπου κοντά στο χωριό Λύκου 
στά «Τσουκάτικα», πήγαμε καί ζη
τήσαμε νερό νά βρέξουμε τη γλώσ

407



σα και καμμιά ψίχα ξερή μπομπό
τα. Ποιος να πρωτοπάρει;

Μέ όδηγό κάποιον άπ' έκεΐ, άφή- 
νοντας φοβισμένους καί σέ άγνοια 
των δσων συνέβησαν τούς κατοί
κους, περάσαμε άπό λάσπες, νερά, 
βούρκους καί πλησιάζαμε πια στό 
γεφύρι τής Μπράνιας. Έκεΐ συναν
τηθήκαμε μέ μιά ϊλη ιππικού, πού 
‘πήγαινε άπό τη Λευτοκαριά για α
ναγνώριση στό Γαρδίκι.

Μάς σταματάει ό ίλαρχος καί, 
χωρίς νά νοιώσει την κατάστασή 
μας, άρχισε νδ" φωνάζει στούς άξι- 
ωματικούς μας : «έγκαταλείψατε 
τον λοχαγό σας, είσθε δειλοί, προ
δότες» κλπ.

Εκείνοι πάλι, άποκαμωμένοι ό
πως ήταν, δεν βρήκαν τό ψυχικό 
σθένος νά διαμαρτυρηθοΟν καί νά 
τοΟ εκθέσουν τό τί συνέβη, δτι δη
λαδή δλος ό λόχος προ τής ύπερ- 
τέρας δύναμης του έχθρου ύποχώ- 
ρησε μετά σκληρόν άγώνα κι δχι 
μόνο έμεΐς.

Τελικά, κάνοντας χρήση του βα
θμού του, μάς γύρισε πίσω γιά  τό 
Γαρδίκι. ’Απελπισμένοι πια γιά την 
άντοχή μας, σέρναμε τα κατακου
ρασμένα μέλη μας δορειά, σάν οι 
κατάδικοι τις άλυσσίδες, στα κου- 
τουροΟ καί κρατούμενοι ό καθένας 
άπό τόν μπροστινό του, ώσπου φθά- 
σαμε στό Γαρδίκι.

Έκεΐ πια άπαθέστατα, σάν νά μή 
συνέβη τίποτε, ό ίλαρχος μάς λέει: 
«είσθε έλεύθεροι, δέν σάς χρειάζο
μαι πιά*. ΤΗταν ώσπου νά κάνει τή 
δουλειά του!

Γυρίζομε πάλι ξεθεωμένοι τόν Ι
διο δρόμο, χωρίς νά σταθούμε που

θενά, φθάσαμε κατά τά ξημερώμα
τα στη Λευτοκαριά καί πριν άπό τό 
γεφύρι τής Βουρσίνας συναντήσαμε 
τόν λοχαγό μας καί τούς ήμιονη- 
γούς τού λόχου καί διεπεραιωθή- 
καμε στή Βουρσίνα.

ΚΑΙ ΛΙΓΗ ΚΡΙΤΙΚΗ
ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΠΟΒΛΑΣ

‘Όπως έγινε φανερό, στή μάχη 
τής Πόβλας, τά έπιτεύγματα όφεί- 
λονται στήν άτομική πρωτοβουλία, 
τήν μαχητικότητα κι άγωνιστικό- 
τητα του έλληνα στρατιώτη καί μό
νον, πού έχει τήν ικανότητα νά βρί
σκει λύση καί διέξοδο στήν δύσκο
λη καί κρίσιμη στιγμή.

Πολλά είναι τά λάθη καί οί πα
ραλείψεις, πού θά μπορούσαν ν’ ά- 
ναφερθοΰν καί πρώτα άπό δλα ή 
έλλειψη όργάνωσης τού έδάφους 
γιά άμυνα καί τά λίγα μέσα πυρός.

Εκτός άπό μερικά όρύγματα, 
πού κατά θέσεις είχαν άνοιχθεΐ, ού
τε χαρακώματα είχαν γίνει, ούτε 
άποψιλώσεις των πυκνών θάμνων 
καί διανοίξεις δρόμων έπικοινωνί- 
ας μεταξύ τών διμοιριών, ούτε ά- 
σκήσεις τού κάθε τμήματος γιά τήν 
κατάληψη τής κατάλληλης θέσης 
είχαν προηγηθεΐ.

'Αποτέλεσμα τού τελευταίου αυ
τού ήταν νά μή καταλάβει ευθύς 
έξ άρχής άνάλογη δύναμη καί ύ- 
περασπίσει τόν αύχένα στό «Εικό
νισμα» καί παρ’ όλίγον νά αίχμα- 
λωτισθούν οί άνδρες τής έδρας τού 
λόχου.

"Αλλο λάθος ήταν δτι δέν είχαν
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σελίδα 412)
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Μ ν ή μ ε ς  τ ο ύ  ’4 0

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ τοΟ προηγουμένου)
Ή νύχτα προχωρούσε μέ βήματα 

γοργά και ή κοιμισμένη πολιτεία 
ζουσε τις τελευταίες ειρηνικές στι
γμές της. ^Ηταν μοιραίο νά κοιμη
θεί μέ τό νανούρισμα τής βροχής 
καί νά ξυπνήσει μέ τά ούρλιαχτά 
των σειρήνων...

Πριν άκόμα ξημερώσει δλα είχαν 
έτοιμαστεΐ. Δεν περιμέναμε παρά 
τ’ αυτοκίνητα πού θά μας μετέφε
ραν στο σταθμό διοικήσεως. Οί ά- 
ξιωματικοί του επιτελείου αντιμε
τώπιζαν την κατάσταση μέ ψυχραι
μία άπόλυτη. Καμιά νευρικότητα, 
καμιά έκδήλωση πού νά δείχνει πώς 
στήν άναμέτρησή μας μέ μιά αύ- 
τοκρατορία, ίσως νά μην είμαστε οί 
νικητές. Αντίθετα, άπό τις πρώτες 
κιόλας στιγμές, άρχισαν τά ειρω
νικά σχόλια γιά τον άντίπαλο. 'Έ- 
ταν ή εκδικητική άντίδραση γιά τη 
συνεχή άγωνία των τελευταίων μη
νών. ^Ηταν ή άπολύτρωση άπό τό 
βραχνά πού μας πίεζε τά στήθη καί 
πού τώρα είμαστε ελεύθεροι νά τον 
πολεμήσουμε.

Υποψίες φωτός κάνουν πιά αι
σθητή την παρουσία τής καινούρι
ας μέρας. Ή βροχή κουράστηκε νά 
πέφτει. Ή έρημη πλατεία, πλυμέ
νη άπό τή νεροποντή, άρχισε νά κα-

ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ Ν. ΝΙΚΟΛΑΙΔΗ

θρεφτίζει τις άνησυχίες τών άνθρώ- 
πων πού συγκεντρώνονταν μπρο-; 
ατά στο στρατηγείο. ‘Ένας - ένας 
στήν άρχή, περισσότεροι άργότε- 
ρα, ομάδες στο τέλος, δταν ξημέ
ρωσε καλά. Έρχολπχχν μέ τήν καρ
διά γεμάτη πίστη, ξεσηκωμένοι ά-, 
πό δύναμη άγνωστη. Στο πάμφωτο 
μέγαρο του στρατηγείου συγκέν-, 
τρωναν τώρα τις ελπίδες τους. Αυ
τό γινόταν ό συνδετικός κρίκος τής, 
πίστης τους μέ τό «παρών» πού έ-, 
διναν στο μέτωπο τά παιδιά τους 
στο εθνικό προσκλητήριο. Γέμισε ή 
πλατεία άπ’ άκρη σ’ άκρη. Άσφυ-, 
κτιουσε ό χώρος άπό τό πλήθος. 
Καί τό πλήθος αύτό δέν ήτοcv λαός,· 
πού άγωνιουσε γιά τήν τύχη του,< 
δέν ήταν μάζα, οδηγημένη έκεΐ ά -; 
πό τό ένστικτο του φόβου. ΤΗταν.· 
ά ν θ ρ ω π ο ι  ε λ ε ύ θ ε ρ ο  i,r 
πού παραληρούσαν άπό ένθουσια-, 
σμό, πού έφτανε τά δρια του παρά-,' 
τολμου.

Δέν είναι μικρό πράγμα νάχει' 
άρχίσει ό πόλεμος, νά ήχουν οί σει-' 
ρήνες, νά βομβαρδίζονται καί κα-1 
ταστρέφονται πόλεις καί σύ νά στέ-' 
κεσαι, στόχος περίφημος γιά τον 
έχθρό, κολλημένος στο διπλανό* 
σου, όρθός, άπροστάτευτος, γιά νά 
προσθέσεις καί τή δική σου φωνή
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στην πολεμική ίαχή πού συντάρα
ζε τήν άτμόσφαιρα.

Δύσκολα θά τό ξεχάσουν, δσοι 
τό έζησαν. Oi στρατιώτες να τρα
γουδούν, τά μεγάφωνα νά μεταδί
νουν τά μηνύματα τής κυβέρνησης, 
«νυν ύπέρ πάντων άγων» κι ό κό
σμος νά ζητωκραυγάζει και νά 
παραληρεί...

Ό  άξιωματικός άεροπόρος πού 
ήτοα/ άποσπασμένος στο Στρατη
γείο, βλέποντας τήν άνθρωποθά- 
λασσα νά ζητάει κάτι γιά  νά ένα- 
ποθέσει έκεΐ τούς παλμούς τής πα
τριωτικής της δόνησης, δέν κρατή
θηκε. ’Ανέβηκε σ’ ένα μικρό — έκ- 
παιδευτικό θάταν — άεροπλάνο καί 
πέταξε πάνω άπό τήν πλατεία. Αύ- 
τό πού έγινε τότε δέν περιγράφε- 
ται, μόνο τό ζεΐ ό άνθρωπος. "Ένα 
άεροπλανάκι, παιγνίδι μπροστά 
στά μεγαθήρια τού έχθροΰ, συμ-# 
βόλισε καλλίτερα άπό κάθε τι τό 
νόημα τής άντίστασης...

βΈ να - ένα τ’ αύτοκίνητα πού με
τέφεραν τό Στρατηγείο άναχωροΰν 
γιά  τόν προορισμό τους. «Σταθμός 
διοικήσεως» είχε όριστει ή «Βρύση 
πασια». Τοποθεσία άκατάλληλη γιά 
τό σκοπό αύτό (ήταν γνωστή στόν 
έχθρό, όπως μάθαμε άργότερα). 
Τήν άλλη μέρα τά Ιταλικά άερο- 
πλάνα τήν όργωσαν μέ τις όβίδες 
τους. Εύτυχώς πού τά μεσάνυχτα 
τής ίδιας μέρας δόθηκε διαταγή νά 
μετακινηθούμε στήν Πετσάλη κι έ
τσι άποφύγαμε τή συμφορά.

Ή μέρα πέρασε περισσότερο μέ 
τήν άπασχόληση τής έγκατάστα- 
σης. ΟΙ σκηνές στήθηκαν πάνω στο 
βρεγμένο χώμα, άνάμεσα σέ δέν

τρα γιά φυσικό καμουφλάζ. Τά 
γραφεία οργανώθηκαν μέ τρόπο 
πού νά έξυπηρετοΰνται δσο τό δυ
νατό καλλίτερα, ή λειτουργία τής 
πολεμικής μηχανής άρχισε στή στι
γμή. Άπό τά νέα πού έρχοντοα/ ά
πό τό μέτωπο, καταλαβαίναμε πώς 
ή κατάσταση ήτοα/ σοβαρή. Καμμιά 
άνησυχία δμως δέν έκδηλώθηκε. Σ* 
αύτό συνέτεινε κατά ένα τρόπο και 
τό δτι βρισκόμαστε στά μετόπισθεν 
καί νιώθαμε πιο άσφαλεΐς, άκόμα 
δέν είχαμε ζυμωθεί μέ τόν πόλεμο, 
τόν όλοκληρωτικό πόλεμο, πού κα
ταργεί πρώτες γραμμές καί μετό
πισθεν καί ρίχνει στο φλογερό κα
μίνι του δλους κι δλα. 'Έτσι ή πα
ρουσία ένός Ιταλικού άνιχνευτικού 
πού κατασκόπευε τίς άπογευματι- 
νές ώρες τίς θέσεις μας δέν μας έ- 
νόχλησε. Γιά κείνους δμως πού κα
τάλαβαν τ( σήμαινε αύτή ή άνίχνευ- 
ση ήταν μιά προειδοποίηση πού τήν 
έλαβαν σοβαρά ύπόψη τους. ΓΓ αύ
τό καί τά μεσάνυχτα διέταξαν τή 
μετακίνηση.

Τό φώς τής μέρας δέν μπορεί ν* 
άποκαλύψει έντονα τά συναισθήμα
τα πού γεννιούνται σ’ όσους μπαί
νουν στή ζωή τού πολεμικού συνα
γερμού. Ή νύχτα άναταράζει τίς 
ψυχές μέ τήν άτμόσφαιρά της. Ό  
φαντάρος θά κλειστεί στο άντίσκη- 
νο, θά μαζέψει τό κορμί του καί θ’ 
άφήσει τήν καρδιά έλεύθερη νά πε- 
τάξει. Τότε είναι πού ό νούς του θά 
γυρίσει στό χωριό, στό σπίτι, στούς 
δικούς του, τότε θά προβληθεί στήν 
όθόνη τής μνήμης του ή ταινία τής 
δικής του ζωής, θά αίσθανθεί συγ
κινήσεις πού μόνο κάτω άπό τέτοι
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ες περιστάσεις δημιουργοΰνται, θά 
καταλάβει καλλίτερα τον εαυτό 
του, Θ’ άτσαλώσει την ψυχή του μέ 
την απόφαση να νικήσει. Κι* όλη 
αυτή την πλημμύρα των εσωτερικών 
συναισθημάτων αισθάνεται την ά- 
νάγκη νά τήν άποτυπώσει σ’ ένα 
κομμάτι χαρτιού. Ό  προφορικός 
λόγος τις στιγμές αυτές δέν είναι 
κατάλληλο μέσο γιά έκφραση. Ό  
άνθρωπος θέλει νά μείνει μόνος μέ 
τον εαυτό του, νά συνομιλεί λ/οερά 
μ’ εκείνα πού αγαπάει κι αποτε
λούν σκοπό τής ζωής του. ‘Ένα χαρ 
τοφάκελλο, ένα μολύβι καί τό τρε- 
μάμενο φως του σπαρματσέτου, φτά 
νουν γιά νά δοθεί ή διέξοδος... Τό 
πρώτο γράμμα του φαντάρου άπό 
τον πόλεμο! Τί δέν κρύβει τό πε
ριεχόμενό του!... Νάταν δυνατό νά 
συγκεντρωθούν όλες αυτές οί χιλι
άδες τών ψυχικών φτερουγισμάτων 
τής πλήμμυρας τής άγάπης και τής 
πατριωτικής μέθης, θά σύνθετοα/ 
τό καλλίτερο ψυχογράφημα του 
‘Έλληνα, θ ά  συγκροτούσαν λαμ
πρές σελίδες τής ιστορίας μας...

Δώσαμε τά γράμματα στο στρα
τιώτη πού θάφευγε τό πρωί γιά τά 
Γιάννινα και πέσαμε νά κοιμηθού
με. Τέτοια όμως άνατροπή όρων 
ζωής, έσωτερικών και έξωτερικών, 
άφήνουν τά βλέφαρα νά κλείσουν;

— «Πάμε στη σκηνή τού Στρατη
γού ν* άκούσουμε ραδιόφωνο», πρό- 
τεινε ένας. Τό άντίσκηνο άδειασε 
στή στιγμή, τό ίδιο έγινε καί μ’ ό
λα τά άντίσκηνα τού καταυλισμού. 
Ή σκηνή τού Στρατηγού είχε ζω
στεί άπό φαντάρους καί άξιωματι- 
κούς πού διψούσαν γιά νέα. Εκεί

νη τή στιγμή τό ραδιόφωνο μετέ
δινε τό μήνυμα τού άγγλου βασι
λιά άπό τό Λονδίνο. Ό  βρεταννός 
μονάρχης έπλεκε τον ύμνο τής Ε λ 
λάδας, άναφερόταν στούς προγό
νους κι εξέφραζε τήν απόλυτη πί
στη του πώς οί Νεοέλληνες θάκαναν 
τό καθήκον τους. (Οί ‘Έλληνες βέ
βαια πολέμησαν κι έγιναν παγκό
σμιο σύμβολο. ‘Όμως οί υποσχέ
σεις πού συνόδευαν τά λόγια εκεί
να γρήγορα ξεχάστηκαν...). Τό πε
ριεχόμενο τού μηνύματος καί ό τό
νος τού εκφωνητή δημιουργούσαν 
μιά ατμόσφαιρα λεπτής συγκίνη
σης. Ό  Στρατηγός δέν μπόρεσε νά 
κρατηθεί καί βγήκε άπό τή σκηνή. 
Δάκρυα έτρεχαν άπό τά μάτια του..

Μέ βουβή κατάνυξη παρακολου
θούσαμε τή συνέχεια τών ειδήσεων. 
‘Ένας άξιωματικός όμως — άνθυ- 
πασπιστής θυμάμαι — ενοχλήθηκε 
άπό τή φωνή κάποιου άλλου, πού 
είχε τόν τονο τής προσταγής. Τού 
ψιθυρίζει μιά φορά νά σταματήσει, 
άλλά εκείνος δέν δίνει προσοχή. 
Ό  άξιωματικός έκνευρίζεται, «σώ- 
πα ντέ», τού φωνάζει δυνατά, «ά- 
φησέ μας ν’ άκούσουμε»... Τόν είχε 
περάσει, σίγουρα, γιά κάποιο λο- 
χία. Σύντομα τόν έβγαλε άπό τήν 
πλάνη ό δεκανέας πού στεκόταν δί
πλα του: «Είναι ό συνταγματάρχης 
Μαυρογιάννης», τού ψιθυρίζει. Ό  
άνθυπασπιστής μαζεύτηκε, πώς νά
ταν δυνατό νά εξαφανιστεί άπό τή 
συγκέντρωση. ’Άδικος ό φόβος του. 
Ό  θρυλικός Συνταγματάρχης δέν 
είχε καιρό ν’ άκούσει νέα καί κου
βέντες. Είχε μαζέψει έκεΐ τούς δι
οικητές τού πυροβολικού καί τούς
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έδινε διαταγές. Δεν του χρειαζό
ταν χάρτες και διαβήτες. Είχε όρ- 
γώσει δλο τό μέτωπο καί τόξερε 
σπιθαμή τή σπιθαμή. Έκεΐ θά στη
θούν τα κανόνια, έκεΐ θά βάλλουν, 
έτσι θά χτυπηθεί ό έχθρός πού θά 
έκανε άπόπειρα νά διαβεί. Οί ά- 
ξιωματικοί τον άκουαν με προσο
χή και σεβασμό. '’Ήταν κι αυτοί έκ- 
λεκτά στελέχη τοΟ στρατού μας. 
Τό άπόδειξαν με τή δράση των κα
νονιών τους πού θαυματούργησαν 
κι άποτέλεσαν έναν άπό τούς σπου
δαιότερους συντελεστές τής νίκης 
μας.

Φύγαμε άπό τή σκηνή του Στρα
τηγού μέ τήν ψυχή γεμάτη συγκί

νηση κι έλπίδες. Δέν είμαστε μο
νάχοι στον πόλεμο, ό έλεύθερος κό
σμος βρισκόταν στό πλάι μας. Μα
ζευτήκαμε στο άντίσκηνο κι ό κα
θένας κλείστηκε πάλι στον έαυτό 
του. Ή βροχή ξανάρχισε. ‘Όμως 
ό ύπνος δέν έρχόταν. "Ετσι ξάγρυ
πνους μας βρήκαν τα μεσάνυχτα, 
δταν διατάχτηκε συναγερμός. ’Έ 
πρεπε νά μετακινηθούμε γιατί ή το
ποθεσία δέν ήταν άσφαλής. Ή δια
ταγή έκτελέστηκε σύντομα. Καί σέ 
λίγο, κάτω άπό τή βροχή πού έξα- 
κολουθουσε νά πέφτει, όδεύαμε 
πρός τό νέο σταθμό διοίκησης. Τό 
κοντινό χωριό Πετσάλη...».

(Συνεχίζεται)

Πολεμικό ημερολόγιο τοϋ 1940-41
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ άπό σελίδα 408) 
διανεμηθεί άπό πρωτύτερα δλα τα 
προβλεπόμενα πυρομαχικά, Ιδίως 
δέ οι χειροβομβίδες καί όπλοβομ- 
βίδες πήγαν δλες χαμένες.

Εξάλλου, στούς ήμιονηγούς δέν 
είχε καθορισθεΐ που θά πάνε σέ πε
ρίπτωση έχθροπραξίας κι έτσι μέ 
τήν έναρξη τής μάχης έπικράτησε 
σύγχυση. Σύνδεσμος μεταξύ διοί
κησης του λόχου καί των διμοιριών 
δέν τηρήθηκε, άφήνω δτι άπό ώχα- 
δερφισμό των άνωτέρων δέν είχε 
διατεθεί ούτε ένα πυροβόλο ή όλ
μος γιά ύποστηριξή μας, άν καί ό 
λόχος είχε ζητήσει κατ' έπανάλη- 
ψη.

'Όπως έγινε γνωστό άργότερα,

ήταν τό περίφημο σχέδιο άμυνας 
στον Καλαμά, πού άφηνε άνοχύρω- 
τες τις θέσεις μας καί πού μάς εί
χε προορίσει, φαίνεται, τμήμα θυ
σίας, χωρίς νά μάς στείλουν ένισχύ 
σεις, έστω κι άν άκόμα τρεις ήμέ- 
ρες θά είχαμε μπορέσει ν* άμυν- 
θουμε.

Είναι παρήγορο όμως δτι οι με
ταγενέστερες κρίσεις γιά τήν άμυ
νά μας ήταν ένθουσιώδεις. Διαδό
σεις ύπήρχαν δτι ή έχθρική δύναμη, 
πού μάς έπιτέθηκε ήταν 4.000 άν- 
δρες μέ 4 πυροβόλα καί πολλούς 
δλμους καί δτι οί ίδιοι οί Ιταλοί 
περνώντας στήν Πόβλα καί σ* άλ
λα χωριά έπαίνεσαν τήν άντίστα- 
σή μας. (Συνεχίζεται)
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΚΟΣΜΑ

Τό 1962 άρχισε νά γίνεται λόγος 
για την ίδρυση τοΟ Τρίτου Πανεπι
στημίου. Δημοσίευσα τότε στην Ε 
φημερίδα των Αθηνών «ΤΟ ΒΗΜΑ» 
28 Μαΐου 1963 επιστολή στην όποια 
έλεγα δτι, τό Τρίτο Πανεπιστήμιο 
πρέπει νά ιδρυθεί στα Γιάννινα για 
τρεις κυρίως λόγους:

α) Ό  ένας, γιατί ολόκληρη ή ΒΔ 
Ελλάδα (’Ήπειρος, Δυτική Στερεά, 
Δυτική Μακεδονία καί Εφτάνησα) 
ήτοο/ άπομακρυσμένη άπό τά δύο 
Πανεπιστήμια ’Αθηνών καί Θεσσα
λονίκης.

6) Εθνικοί λόγοι, παραμεθόριος 
περιοχή καί

γ) Ιστορικοί λόγοι. Έδώ στά 
Γ ιάννινα στά χρόνια της Τουρκοκρα 
τίας άπς τις φημισμένες σχολές της 
ξεπήδησε ή Νεοελληνική ’Αναγέν
νηση.

Στο μεταξύ ξεπετάχτηκε καί ή 
Πάτρα (παλιά τους ταχτική νά τά 
θέλουν όλα στο Μόριά) νά διεκδι- 
κεΐ καί αυτή τό Τρίτο Πανεπιστή
μιο, καί άς άπέχει άπό τήν ’Αθήνα 
200 χιλιόμετρα.

Τό άποτέλεσμα, γιά νά μή χαλά
σουν καί τό χατήρι τής Πάτρας ι
δρύθηκαν δύο Πανεπιστήμια, ένα 
στά Γ ιάννινα καί ένα στήν Πάτρα. 
Τό Πανεπιστήμιο τής Πάτρας νομί
ζω, δτι έπρεπε νά ήταν τό τελευ
ταίο στήν ιεράρχηση, άφου πρώτα 
ίδρύοντοιν τά Πανεπιστήμια τών ά-

κριτικών περιοχών (^Θράκης, Νησι
ών Αιγαίου καί Κρήτης) γιά λόγους 
εύνοήτους.

Τό Πανεπιστήμιο τής Πάτρας, 
(γνωστοί καί δώ οί λόγοι) πλουτί
στηκε με άρκετές σχολές, ενώ τό 
Πανεπιστήμιο Ίωαννίνων, κουτσου
ρεμένο, παραμένει μέ τρεις σχολές 
(Φιλοσοφ ική, Φυσικομαθη ματ ική
καί ’Ιατρική).

‘Όταν τό 1976—1977 ήταν Πρύτα
νης ό συμπατριώτης μας Καθηγη
τής κ. Σωτήρης Δάκαρης, ζήτησε 
τήν ίδρυση Γεωτεχνικής Σχολής, 
Πολυτεχνικής Σχολής καί Σχολής 
Καλών Τεχνών. ’Από τότε, άν καί 
πέρασοα/ οχτώ χρόνια, κανένας λό
γος γιά τήν ίδρυση τών παραπάνω 
Σχολών.

Αντίθετα ή Πάτρα ζητάει τώρα 
καί τήν ίδρυση Νομικής Σχολής.

Ή είδηση δημοσιεύτηκε στήν ε
φημερίδα τών ’Αθηνών «ΤΑ ΝΕΑ» 
9 Μαΐου.

Πριν άπό δύο μήνες συζητώντας 
τό θέμα τής ίδρυσης νέων Σχολών 
με φίλο Καθηγητή του Πανεπιστη
μίου Ίωαννίνων μου είπε δτι «ή 
Πρυτανεία δέν έχει ζητήσει τήν Ι
δρυση νέων Σχολών. Μάλιστα έμεΐς 
οί καθηγητές μέ διάβημά μας ζη
τήσαμε άπό τον Πρύτανη νά είση- 
γηθεΐ στήν Κυβέρνηση την ίδρυση 
νέων Σχολών. Ό  Υφυπουργός Παι
δείας κ. Παπαθεμελής δταν έπισκέ-
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φθηκε τό Πανεπιστήμιό μας, είπε 
δτι είναι τό μόνο Πανεπιστήμιο πού 
δέν έχει ζητήσει νέες σχολές».

Αρτά μοϋ είπε ό φίλος Καθηγη
τής. Καί τώρα μπαίνει τό έρώτη-
μα:

Τί κάνουν οί τοπικοί φορείς; Δή
μος, Έμποροβιομηχανικό Επιμελη
τήριο, Βιοτεχνικό Επιμελητήριο, 
Τεχνικό Επιμελητήριο, Εργατικό 
Κέντρο, Πνευματικά Σαψατεΐα, Δι
κηγορικός Σύλλογος, Εταιρεία Η 
πειρωτικών Μελετών, Στέγη Γραμ
μάτων καί Τεχνών, Τοπικός Τύπος, 
βουλευτές;
Δέν παραδειγματίζονται άπό την 

Πάτρα, πού ό Δικηγορικός της Σύλ 
λογος, σέ πλατιά σύσκεψη έθεσε τό 
θέμα τής ίδρυσης Νομικής Σχολής;

Ή πρόταση του κ. Δάκαρη γιά 
την ίδρυση Γεωτεχνικής Σχολής με 
τομέας Γεωπονικό, Δασολογικό καί 
Κτηνιοιτρικό ήταν πολύ όρθή.

Στήν "Ηπειρο καί στη γειτονική 
της Δυτική Μακεδονία είναι τά πε
ρισσότερα δάση καί τό μεγαλύτε

ρο ζωϊκό κεφάλαιο, ύποδομή γιά 
τήν ίδρυση τής Γεωτεχνικής Σχο
λής. Καί άς λάβουμε ύπόψη μας δτι 
σ’ δλη τήν Ελλάδα έχουμε μόνο 
μιά Δασολογική καί μιά Κτηνια
τρική Σχολή.

Μήπως στήν "Ηπειρο δέν καλλιερ 
γήθηκαν καί οι Καλές Τέχνες (άρ- 
χιτεκτονική, μικροτεχνία;) Έδώ 
λοιπόν μέσα στήν παράδοση καί στό 
κατάλληλο κλίμα ταιριάζει και ή 
ίδρυση μιας Σχολής Καλών Τεχνών.

’Αλλά καί ή Νομική Σχολή πού 
ζητάει ή Πάτρα γιατί νά μήν ιδρυ
θεί στά Γιάννινα;

Έάν οί Τοπικοί φορείς καί οι έκ- 
λεγμένοι άντιπρόσωποι του Ηπει
ρωτικού λαού θέλουν τήν πρόοδο 
του τόπου άς δραστηριοποιηθούν 
καί άς άπαιτήσουν τήν ίδρυση τής 
Γεωτεχνικής Σχολής, τής Πολυτε
χνικής Σχολής, τής Νομικής Σχο
λής καί τής Σχολής Καλών Τεχνών.

θ ά  είναι ή καλύτερη προσφορά 
στήν "Ηπειρο.
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ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ  
ΠΥΡΣΟΓΙΑΝΝΗ - ΛΕΣΚΟΒΙΚΙ

* ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΒΕΤΣΟΠΟΥΛΟΥ

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ του προηγουμένου) 
Ό  έξ αυτών Δερβίς Μπελιούλ, 

προσωπικός φίλος του πατέρα μου, 
μοί ήτο γνο^στός, προτού ακόμη 
λάβη τό ιερατικόν σχήμα. ‘Όταν 
τον πρωτοεΐδον ώς δερβίσην δεν 
κατώρθωσα να συγκρατήσω τα γέ
λια, ή μην τότε μόλις 5—6 ετών, δ- 
πότε ό καλοκάγαθος Μπελιούλ έ- 
γέλασε με την καρδιά του, ή σό- 
βαρότης άλλωστε του αξιώματος 
του ήτο άπαραίτητος μόνον διά τό 
πνευματικόν του ποιμνιον εις τό ό
ποιον συμπεριεφέρετο πράγματι, 
καταλλήλως. ‘Ένεκα του όλιγαρί- 
θμου τών κατοίκων καί της άπομε- 
μονωμένης θέσεως του χωρίου, ή- 
σαν υποχρεωμένοι νά περιθάλπωσι 
τους ληστάς, διότι άλλως ήτο άδύ- 
νατος ή έκεΐ παραμονή των, γεγο
νός τό όποιον άνεπισήμως, ήτο έν 
γνοόσει τών Τουρκικών ’Αρχών τοϋ 
Λεσκοβικίου, αΐτινες κατανοουσαι 
δτι τούτο ήτο φυσική συνέπεια τής 
αδυναμίας των δπως έπιβάλωσι τήν 
δημοσίαν άσφάλειαν εις τήν ύπαι
θρον, ούδέν έναντίον των μέτρον έ- 
λάμβανον, εκτός εάν διεπράττοντο 
ύπό ληστών άπαγωγαί αιχμαλώτων 
ή φόνοι, όπότε εκαλούντο, τυπικώς 
πολλάκις, ένιοι τών κατοίκων προς 
άνάκρισιν.

Τό Κοσάρτσικον ήτο ιδεώδης τό
πος παραθερισμου, τόσον ένεκα του 
ύγειονοτάτου κλίματός του, αλλά 
καί διά τον σοβαρώτατον επίσης 
λόγον τής παρεχομένης, έναντι τών 
ληστών, ασφαλείας, οιτινες ουδέπο
τε έθιγον τούς φιλόξενου μένους ή 
διερχομένους έκεΐθεν φίλους τών 
τροφοδοτών των. Μετά μίαν περί
που ώραν φθάνομεν εις τό Ραδάτι, 
χωρίον άποτελούμενον έκ πεντή- 
κοντα περίπου αγροτικών οικογε
νειών, άπασών μουσουλμανικών, 
τών όποιων οί άρρενες ταξιδεύου- 
σιν εις Κων)πολιν, μετερχόμενοι τό 
έπάγγελμα του κηπουρού καί του 
όπωρολαχανοπώλου συνάμα, έχον- 
τες δε ώς... κατάστημα ένα μεγάλο 
κοφίνι, άνηρτημένον εις τήν ράχιν, 
περιέρχονται τάς συνοικίας τής Πό
λης άπό πρωίας μέχρι τών μεσημ
βρινών περίπου ώρών ή καί ένωρί- 
τερον, προς πώλησιν τών εμπορευ
μάτων των, διαλαλουντες αυτά μέ 
τραγουδιστήν φωνήν, δχι δμως πάν
τοτε μελωδικήν!...

Κατόπιν άλλης πορείας ήμισείας 
περίπου ώρας εύρισκόμεθα προ του 
Μπομπίτσ’κου, χωρίου άποτελουμέ- 
νου άπό 50 έλληνοχριστιανικάς οίτ 
κογενείας, τό όποιον δυστυχώς ά- 
νήκει ήδη εις τήν Βόρειον ’Ήπειρον,
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έν άντιθέσει πρός τό Άλβανομου- 
σουλμανικόν Ραδάτι, τό όποιον έ- 
πεδικάσθη εις την Ελλάδα. Είναι 
άσφαλές μέτρον τής δικαιοσύνης 
ήτις έπεκράτησε κατά τον καθορι
σμόν των συνόρων εις την περιοχήν 
τής Ηπείρου. Τό Μπομπίτσικον κεΐ- 
ται άριστερά κατά την προς τό 
Λεσκοβίκι πορείαν μας, απέχει δε 
15—20', άπό τό Θρησκευτικόν Μου
σουλμανικόν 'Ίδρυμα, τόν Τεκέν 
.(Μονήν) τοΰ Μπαμπά, τό όνομα τοϋ 
όποιου μετ’ άπειρου σεβασμού και 
‘θρησκευτικής εύλαβείας καί κατα- 
νύξεως προφέρουσιν οί άνήκοντες 
έίς την αίρεσιν ταυτην πιστοί, όρκι- 
ζόμενοι εις αυτό, διότι τόν θεωρου- 
σιν ώς ζώντα άγιον, κάμνουσιν δέ 
τό ίδιάν καί διά τούς προαποθανόν- 
τας.

'Όταν δέ ώρκίζοντο «πέρ κόκ τέ 
Μπαμπά - Σουλεϊμάνιτ (μά τό κε
φάλι του Μπαμπά - Σου?νεϊμάνη), ό 
-όρκος οδτος έτηρεΐτο μεθ* δσης εύ- 
■λαβείας καί ό υπό των Κερκυραί- 
ων, Κεφαλ?^ήνων ή Ζακυνθίων διδό
μενος υπέρ του οίκείου 'Αγίου.

Ή αϊρεσις αυτή άπαγορεύει τόν 
γάμον είς τούς Ιερωμένους των. Ό  
τεκές άπηρτίζετο άπό συγκρότημα 
πολλών μεγαλοπρεπών οικημάτων, 
περιβαλλομένων άπό ένα άπέραν- 
τον περίβολον, πραγματικόν φρού- 
ριον, ϋψους 8—10 μέτρων μέ τερά
στιον κεντρικήν Πύλην, νυχθημερόν 
φυλασσομένην ύπό όπαδών - υπηρε
τών, έτοίμων πάντοτε όπως θυσιά- 
σωσι τήν ζωήν των διά τήν άσφά- 
λειαν τού Μπαμπά, προς μεγαλυ- 
τέραν φύλαζιν του 'Οποίου, άπο- 
λύουσι κατά τήν νύκτα, έντός του

περιβόλου άγριους μολοσσούς, οΐτι- 
νες, διαρκούσης τής ήμέρας, συνο- 
δεύουσι τά ποίμνια τής Μονής είς 
τήν βοσκήν, Τά ύπέρ του Τεκέ άνα- 
θήματα τών όπαδών του, είτε είς 
χρήμα, είτε είς άκίνητα, είτε εις αι
γοπρόβατα, ήσαν πλουσιώτατα.

Όλίγον περαιτέρω συναντώμεν 
τήν δημοσίαν όδόν, ήτις άποτελεί 
τήν κυρίαν όδικήν άρτηρίαν Πρεβέ- 
ζης — Ίωαννίνων — Λεσκοβικίού— 
Κορυτσάς — Μοναστηρίου, όπόθεν 
σιδηροδρομικώς συνεχίζει διά Θεσ
σαλονίκης μέχρι Κων)πόλεως. Κα
τά τήν έποχήν είς ήν άνάγεται ή 
παρούσα άφήγησις, περί τάς άρ- 
χάς του τρέχοντος αίώνος, δέν ύ- 
πήρχον άσφαλτοστρωμένοι δρόμοι, 
άλλ* ή μεγίστης στρατηγικής σημα
σίας συγκοινωνιακή αυτή άρτηρία, 
διετηρεϊτο πάντοτε καλώς, όπως έ- 
γίνετο τούτο δι* άπαντα τά Δημό
σια Καταστήματα καί έργα τών 
Τούρκων. Έπονουσοσ/ τό Δημόσιον, 
διότι, όπως έπανελάμβανον πάντο
τε «άπ* αύτό έτρωγον ψωμί» άδιά- 
φορον έάν τοΐς ώφείλοντο ένός καί 
δύο έτών μισθοί!....

Τά έκατέρωθεν τής όδου τοπία 
ήσαν, κατά τήν άνοιξιν ιδίως, πρα
γματικός έπίγειος παράδεισος, τά 
κτήματα καλλιεργημένα μέ πολλήν 
στοργήν καί άγάπην, ένώ οί γύρω 
καί μακράν λόφοι καί λοφίσκοι στο 
λισμένοι μέ καταπράσινα φουντω
τά δένδρα, δενρδύλλια, θάμνους 
καί όπου έμενεν έλεύθερος χώρος 
μέ όλόδροσο χορταράκι παρουσία- 
ζον έξαιρετικόν σύνολον. Μόλις πα 
ρεκάμπτομεν τόν λοφίσκον, δστις 
άπέκρυπτε τό Λεσκοβίκι, όπου ήτο 
τό τέρμα τών μακρυνών περιπάτων.
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Η πειρος Ε ικονογραφημεν
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΥΧΟΥΣ 110 ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

(Φωτογραφίες Σττ. Μελεαζή τραβηγμένες προ του Έλληνοϊταλικου πολέμου)

Εκκλησία στη Βήσσανη.



Ποιμενικό στό Πογωνι.

κ α ί Κ ά τ ω  Μ ε ρ ά π η  Π ω γ ω ν ίο υ



Γενική άποψη Λαχανοκάστρου, στό βάθος δεξιά ή Νεμέρτσκα.

Διάνοιξη δρόμου στό Λαχανόκαστρο



Λαχανοκαστρίτισοτες μαζεύουν κχχλαμ'ττόκι.

Κ α τ α ρ ρ ά κ τ ε ς  <ηό ί ' ο ρ μ ο  Λ α χ α ν ο κ ά ο τ ρ ο υ  (Φωτ.  Ά Κ .  X. Μ α μ μ ο τ τ ο ύ λ α ο ) .



Δρυμάδες Πωγωνίου (Φωτ. Άλεξ. X. Μοομμοπούλου).

Α π ο ψ η  ‘Α γ ίο υ  Κ ο σ μ ά  Π ω γ ω ν ίο υ



Προτομή τοΟ Γεωργ. Γενναδίαυ οτά. Δολιανά



'Ά π ο ψ η  Δ ο λ ο Ο  Π  ω γω ν ίου ,



Φορεσιά Πωγωνίου



το κρυστάλλινον νερό της έκεΐ βρύ
σης, άνεκούφιζε τον κατάκοπον ο
δοιπόρον καί τά τυχόν μετ’ αύτου 
■ύποζύγια, έδιδον νέας δυνάμεις*διά 
νά φθάσωσιν εις τό εν οψει τέρμα 
της οδοιπορίας των. Τό ώρολόγιον 
της πόλεως, τοποθετημένον επί ύ- 
,ψηλού πύργου, δστις ήτο έκτισμέ- 
νος εις περίοπτον θέσιν, ήτο τό πρώ 
τον πράγμα τό όποιον έσημείωνεν 
ότι εύρισκόμεθα πλέον εις τό Λε- 
σκοβίκι εις τάς παρυφάς του όποί- 
,ου δευτέρα Κρήνη συνεπλήρωνε την 
,άνακούφισιν του διαβάτου, ενώ ο
λίγον περαιτέρω, ούχί επί τής όδου 
άλλ’ εις τό μέσον καταπρασίνου 
λειμώνος έτέρα, έδρόσιζε την ατ
μόσφαιραν καί έπότιζεν αυτόν. Ε 
κεί πλησίον οικογένειας ύδρεύοντο 
άπό την Κρήνην ήτις εύρίσκετο πα
ρά την οδόν, με βαρέλια ξύλινα ή 
,μέ χάλκινα επικασσιτερωμένα «γκι 
ούμια» τά όποια τά έπανέφερεν ή 
μόδα εις τάς προθήκας, ως διακο- 
σμητικά είδη!..

Εις την είσοδον τής πόλεως, δε
ξιά, εύρίσκετο τό Χάνι τό μόνον τό 
όποιον έξεμεταλλεύετο ’Αλβανός 
Μουσουλμάνος, ένώ ή έκμετάλλευ- 
σις των υπολοίπων έγίνετο υπό Χρι
στιανών, καί εις τό όποιον «ξεπέ- 
ζευεν» ό Σωτήρης Τσίνης, ό έκτε- 
λών με τό καραβάνι του την έβδο- 
μαδιαίαν συγκοινωνίαν Λεσκοβικί- 
ου — Κορυτσάς τάνάπαλιν, δστις 
εις κατάλληλον στιγμήν, κρυφά κι’ 
πόκρυφα, μετεβίβαζεν εις τούς με- 
μυημένους, κυριολεκτικώς «έν ριπή 
όφθαλμοΟ» χωρίς νά γίνη άντιλη- 
πτός παρά τρίτου, έφημερίδα, με
ταξύ δέ του «πώς πέρασες, Σωτή
ρη, είς τό ταξίδι» τοΐς μετέδιδεν

δ,τι είχε πληροφορηθή διά την δρά- 
σιν τών έν Μακεδονία άγωνιζομέ- 
νων κατά την εποχήν εκείνην άνταρ 
τικών μας Σωμάτων, υπό την αρχη
γίαν του ’Εθνομάρτυρας Παύλου 
Μελά ή άλλων 'Οπλαρχηγών.

Τά άκολουθοϋντα υπό τών σκλά
βων σχόλια ή σαν ανάλογα τών χο- 
ρηγηθεισών αύτοΐς πληροφοριών, 
αισιόδοξα ή άπαισιόδοξα, με ανα
πτερωμένος τάς ελπίδας ή δυσάρε
στα συναισθήματα, πάντοτε δμως 
κατέληγον με την θερμήν προς τον 
θεόν παράκλησιν, δπως εύλογή τά 
εθνικά δπλα, ινα ή θεά ’Ελευθερία 
άπλώνουσα τά πτερά της, περιλά- 
βη καί τά ύπό τον ζυγόν στενάζον- 
τα είσέτι σκλαβωμένα εδάφη. Δυ
στυχώς δμως αί τοιαυται δεν είση- 
κούσθησαν διά την άπελευθέρωσιν 
του συνόλου αυτών, καί ούτως ή 
Βόρειος ’Ήπειρος εξακολουθεί στε- 
νάζουσα ύπό έτι σκληρότερον ζυ
γόν.

’Αριστερά τώ είσερχομένω εύρί
σκετο ό στρατών τής έφιππου χω
ροφυλακής, έν συνεχεία δέ ό τοιού- 
τος τής πεζής, με τό άπαραίτητον 
είς τό βάθος τής έσωτερικής αυλής 
κρατητήριον, είς) τά δύο σιδηρόφρα
κτα παράθυρα τής θύρας τοϋ ό
ποιου, συνωστίζοντο δσοι κρατού
μενοι ήδύναντο διά νά βλέπωσιν έ- 
κεΐθεν τον έξω κόσμον. Παραπλεύ- 
ρως ύψουτο μεγαλοπρεπέστατον, εύ 
πρόσωπον καί λίαν εύρύχωρον κτί- 
ριον, έντός τού οποίου έστεγάζοντο 
άπασαι αί Πολίτικα! καί Στρατιω- 
τικαί Άρχαί, ήτοι : Υποδιοικητής 
(καϊμακάμης), ΤΤΤ, Πρωτοδικεΐον, 
Δημ. Ταμεΐον, ’Εφορεία, Διοίκησις 
Χωροφυλακής, ώς καί οί διοικουν-
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τες, τό έδρευον Στρ. Τμήμα, Τάγμα 
ή Λόχον, άναλόγως των έκάστοτε ά- 
ναγκών καί των προς την μικράν 
γείτονα Ελλάδα... φιλικών σχέσε
ων τής Αυτοκρατορίας. Προ του 
Μεγάρου, άπό μέν τής πλευράς τής 
έδρας των πολιτικών ’Αρχών, ήτο 
ή Κεντρική Πλατεία, είς την οποίαν 
κατά τάς έθνικάς έορτάς, είς την 
Σουλτανικήν Τουρκίαν έθεωροΟντο 
τοιαυται αί έπέτειοι τής γεννήσεως 
καί τής είς τον θρόνον άναρρήσε- 
ως του έκάστοτε ένδόξου Παδισάχ, 
ώς καί τών γενεθλίων του Μεγάλου 
Προφήτου, άνηγείροντο αψίδες φω- 
ταγωγούμεναι μέ φανούς, εντός τών 
όποιων ήνάπτοντο στεατοκηρία, έ- 
νώ έμπροσθεν τών διαμερισμάτων 
τών στρατιωτικών άρχών, ύπήρχε 
ώραιότατος άνθόκηπος, είς τό μέ
σον του όποιου ύπήρχε κομψόν ξύ
λινο ν περίπτερον, έντός του όποιου 
άνεπαύετο πολλάκις ό Στρατιωτι
κός Διοικητής, λοχαγός ή Ταγμα
τάρχης, ήτοι άξιωματικοί κατωτέ
ρου βαθμού, συμπεριφέροντο δμως 
κατά τοιοΟτον τρόπον ώστε νά έπι- 
6ά?^ωσιν εις πάντας τον σεβασμόν 
καί νά προσελκύωσι την έκτίμησιν 
δλων, είναι συνέπεια τής Αρχοντιάς 
τών άνωτέρων Κοινωνικών τάξεων 
τών Τούρκων, δεδομένου δτι κατά 
την έποχήν έκείνην οί προωθούμε
νοι είς βαθμούς καί τοιαυτα Αξιώ

ματα Τούρκοι Αξιωματικοί προήρ- 
χοντο συνήθως άπό τήν καλήν κοι
νωνικήν των τάξιν, δπως άλλως τε 
τό αυτό έθιμον έπεκράτει καί είς 
τον ήμέτερον στρατόν.

Είς τήν Κεντρικήν Πλατείαν, ύ- 
πήρχον δύο είσέτι «Χάνια* μέ μεγά 
λους ώς καί είς τό προηγούμενον 
σταύλους διά τά ύποζύγια Αγωγια
τών καί χωρικών, ώς καί τούς ίπ
πους τών άμαξών, αϊτινες είς μέ- 
γαν άριθμόν έταξίδευον μέσω Λε- 
σκοβικίου, έκαστον δέ Χάνι είχεν 
άπαραιτήτως καί τό έστιατόριόν 
του, παρασκευάζον φαγητά μάλλον 
«δι* Αραμπατζήδες» διά τούς όποι
ους κυρίως προωρίζοντο. Ύπήρχον 
παραπλεύρως δύο καφενεία, εις τι- 
να γωνίοα/ τών όποιων έφιλοξενείτο 
άνά έν Κουρεϊον. Κατά τήν έποχήν 
έκείνην, Αλλά καί Αργύτερον Ακό
μη, ούδείς έξυρίζετο κατ’ Ιδίαν, έν 
τούτοις ή είς αυτά κίνησις πελατών 
δέν ήτο Αξιόλογος, διότι καί αύτό 
τό δεύτερον καθ' έβδομάδα ξύρι
σμα ήτο άγνωστος πολυτέλεια, διά 
τό κόψιμον δέ τών μαλλιών, μέ μη
χανήν μάλιστα, έπρεπε νά περά
σουν τουλάχιστον τεσσαράκοντα ή- 
μέραι, διότι, διά συντομώτερον χρο 
νικόν διάστημα θά ήκουες «Τ( μαλ
λιά έχεις γιά νά κόψης;»

(Συνεχίζεται)

4
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ΕΝΑ ΛΑΜΠΕΡΟ ΔΙΑΜΑΝΤΙ

Τό εις Μάρκον Μπότσορην ποίημα τοϋ H A L L E C K  

για τό θάνατό του στό Καρπενήσι τό 1823

Είναι γνωστό τό ποίημα του Β. 
Ούγκώ για τον Κανάρη. Δέν έχου
με δμως καθόλου ύπ9 δψιν, δτι κι9 
ένας από τούς καλούς Αμερικα
νούς ποιητές της εποχής τής ’Επα
νάστασης (δυστυχώς δέν τον ανα
φέρει καμμιά από τις «Εγκυκλο
παίδειες» μας), ό FITZ GREEN 
HALLECK είχε συνθέσει ένα επίσης 
άξιόλογο ποίημα για τό θάνατο του 
Μάρκου Μπότσαρη.

Είναι καθήκον μας νά ύπομνήσω- 
με την μοναδική σε πεζό κείμενο 
μετάφραση του, πού έχει γίνει άπό 
τον παλιό Κυθήριο λόγιο Σοφοκλή 
Ν. Καλούτση στό περιοδικό «Νέα 
Πανδώρα» τής 1 Μαΐου 1856, περι
λαμβανόμενη στό εμβριθές άρθρο 
του «Περί των τάσεων τής ’Αμερι
κανικής ποίησης», δπως διαγρά
φονταν τότε άπό τούς Έρρΐκο Λον- 
γκφέλλω καί Ούάλδο ’Έμερσον.

Ή μετάφραση, άν καί σέ πιο αυ
στηρή τής συνήθους καθαρεύουσας 
γλώσσα γραμμένη δέν χάνει τίπο
τε άπό τήν ούσία του πρωτότυπου 
καί τις έξαίσιες ιδέες του. Αντίθε
τα, μιά και δέν κατωρθώθη νά ξα- 
ναγίνει άπό κανένα νεώτερο του 
Καλούτση, διατηρεί τό μεγάλο προ
νόμιο τής εύρεσης καί παρουσία-

ΤΟΥ MIX. Κ. ΠΕΤΡΟΧΕΙΑΟΥ

σης αυτού τού τόσο ενδιαφέροντος 
ποιήματος.

Σημειώνουμε, δτι ό HALLECK, 
θερμός φιλέλληνας, δέν συγκατα
λέγεται στούς απόλυτα γνωστούς 
Αμερικανούς ποιητές, δπως οί Γου- 
λιέλμος Μπράϋαντ, I. Γκρήνλιφ 
Χουΐττιάρ, I. Ράσσελ Λόουελ, Μπά- 
ιαρδ Τέϋλορ καί Ούώλτ. Ούΐτμαν.

Είναι δμως εύκαιρία μέ τήν πα
ράθεση τής μετάφρασης νά προσ
θέσουμε, πώς πέρα άπό τό από
σπασμα; τού Σολωμοΰ καί τό γιά τό 
Μπότσαρη μελόδραμα τού Παύλου 
Καρρέρ (1861) γράφτηκαν γιά τον 
ήρωά μας, ένα δράμα του Ιταλού 
Σαγιάνι, πού παίχθηκε (μετάφραση 
Γ. Σφήκα) στή Ζάκνυθο τό 1861 καί 
ένα ομώνυμό του τού Σπυρ. Υίόρκ 
άπό τις «Ελληνικές σκηνές» τού 
Βροφέριου, πού παραστάθηκε επί
σης στή Ζάκυνθο τό 1854.

Ό  Σοφ. Καλούτσης σημειώνει σχε 
τικά προ τής παράθεσης τής μετά
φρασης :

«θέλοντας καί ήμεΐς νά άποδώ- 
σωμεν έλάχιστον φόρον εύγνωμο- 
σύνης προς τά φιλελεύθερα τέκνα 
των Όμοσπόνδων Πολιτειών, κοι- 
νοποιοΰμεν προς τούς ομογενείς 
τούς μή είδότας ξένας γλώσσας, με-
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τάφρασιν των ωραίων στίχων του 
ποιητοΰ F1TZ GREEN HALLECK, 
αίτούμενοι τήν εύμένειαν τοΟ άνα- 
γνώστου, άν έκ τής άμιμήτου καλ
λιέπειας τοΟ πρωτοτύπου ήναγκά- 
σθημεν ν’ άπομακρυνθώμεν μεταφέ- 
ροντες αύτούς είς φράσιν πεζήν.

ΕΙΣ ΜΑΡΚΟΝ ΒΟΤΣΑΡΗΝ.

«Έν τω μεσονυκτίω βάθει, ό μου
σουλμάνος κοιμώμενος εντός φρου- 
ρουμένης σκηνής, ώνειρεύετο τήν 
στιγμήν καθ’ ήν ή άνεστατωμένη 
Ε λλάς κλίνουσα ίκετικώς τό γόνυ 
έτρεμε τήν φοβέραν του δύναμιν.

»’Εν τοΐς ένυπνίοις ήγειρε τα του 
δορυκτήτορος τρόπαια, καί ήκουε 
τον έπινίκειον ύμνον, νΟν μεν φέρων 
τήν βασιλικήν σφραγίδα, νυν δε 
στηριζόμενος έπί του θρόνου του 
Κυριάρχου του βασιλέως, βλοσυ
ρός τήν όψιν και εύκίνητος τήν πτή- 
σιν ώς τό Παραδείσιον πτηνόν.

»Ό δε Βότσαρης έν τω μεσονυ
κτίω βάθει παρέταττεν είς μάχην 
τον είς τά πυκνά δάση κεκρυμμέ- 
νον Σουλιωτικόν λόχον, άδειάσει- 
στον ώς ό σίδηρος των δεδοκιμα- 
σμένων ξιφών του, ήρωας τήν καρ
διάν καί τήν χεΐρα. Ενταύθα τά 
στίφη τοΟ Πέρσου έπάτησαν, ένταΰ- 
θα τό έδαφος σκιρτών έπιε τό αίμα 
των.

»Ή μάχη έκείνη ώμοίαζε τήν των 
άρχαίων Πλαταιών! Τά δέ πνεύμα
τα των προγόνων των περιϊπτάμε- 
να ένταΟθα, έθαύμαζον τούς ήρωας 
οΤτινες άνδραγαθήσαντες έπάταξαν 
στιβαρα πληγή τόν τύραννον τόσον 
καιρίως, ώς έκεΐνοι τό πάλαι.

»Μετά μίαν ώραν ό μουσουλμά

νος έξηγέρθη. Τό χρυσουν έκεΐνο 
δνειρον ήτο τό ύστατόν του’ έξεγερ- 
θείς δέ ήκουσε τούς σκοπούς βοών- 
τας. «Είς τά δπλα! ΟΙ Έλληνες, 
οί ‘Έλληνες έφθασαν!* Ό  ώμος 
τύραννος έξηγέρθη ΐν’ άποθάνη έν 
τω μέσω των φλογών, του καπνού 
καί τών άλαλαγμών, τών στενα
γμών καί τής κλαγγής τών δπλων, 
καρευνοβολούμενος ύπό τών φονι- 
κνώ σφαιρών ριπτομένων άθρόως 
καί ταχέως ώς αί άστραπαί.

»’Εν τούτοις ήκουσε τόν Βότσα- 
ρην προτρέποντα διά βροντώδους 
φωνής τόν άνδρεΐον λόχον, «Πολε- 
μεΐτε μέχρις οΰ έκψύξη ό τελευταί
ος ένοπλος στρατιώτης! Πολεμείτε 
ύπέρ τών βωμών καί τών έστιών. 
ύμών! Πολεμείτε ύπέρ τών άνθηρών 
τάφων τών ύμετέρων προπατόρων! 
Ύπέρ τής Ιΐίστεως καί τής μητρώ- 
ας γής!»

♦ Έπολέμησαν ώς γενναίοι άν- 
δρες, κατακαλύψαντες τό έδαφος 
διά μουσουλμανικών πτωμάτων' έ- 
θριάμβευσαν. Πλήν φευ! ό Βότσα
ρης έπεσε πλήρης τραυμάτων. Οί 
ευάριθμοι έπιζήσαντες όπαδοί του 
είδον έκείνον μειδιώντα δτε άνήγ- 
γειλον τήν νίκην, γενόμενοι κύριοι 
του αίματοφύρτου πεδίου. Τότε εΐ- 
δον τά βλέφαρα τού ‘Ήρωος κλειό
μενα είς τόν θάνατον ήρέμα ώς είς 
τόν νυκτερινόν ύπνον καί ώς άνθη 
είς τήν δύσιν τού Ήλίου.

♦θάνατε! πόσω φρικαλέος είσαι 
έπισκεπτόμενος τόν νυμφικόν θά
λαμον, καί τήν μητέρα ήτις κατά 
πρώτον αίσθάνεται τούς παλμούς 
τού πρωτοτόκου! Πόσω άδυσώπη- 

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σελίδα 432)
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Φιλολογικά καί Καλλιτεχνικά Πορτραϊτα
Σ η μ ε ί ω σ η  A. X. Μ.:

Ό  άνθρωπογεωγραφικός χώρος 
της Ηπείρου συγκέντρωσε τό ένδια 
φέρον πολλών πνευματικών ανθρώ
πων.

"Οσο απόμακρη στάθηκε ή ’Ή
πειρος άπό την κοσμογονική πρόο
δο της Νότιας Ελλάδας στην Α ρ 
χαιότητα, τόσο εντυπωσιακά προ
βάλλει άπό την εποχή του Δεσπο
τάτου, πού άποτελεΐ τη γέφυρα του 
Χριστιανισμού καί του Νεότερου 
Ελληνισμού ώς τό Μεσαίωνα και 
τούς νεωτέρους χρόνους τής Τουρ
κοκρατίας.

Τά στοιχεία της Βυζαντινής αρ
χιτεκτονικής της, εγκατεσπαρμένα 
σέ πολυάριθμα μοναστήρια και να
ούς, ύψασμένα με τους θρύλους 
τών Κομνηνών. Τό δημοτικό τρα
γούδι με λίκνο τήν ’Ήπειρο — πολ
λά έδωκε στον άλλο έλλαδικό χώ
ρο κι ελάχιστα πήρε — οί άκατά- 
παυστοι άγώνες για τήν ελευθερία, 
Χειμάρρα - Σούλι, ή κλεφτουριά. Ή 
έμπορική της πρόοδος καί τά τρα
πεζικά καταστήματα τών άποδή- 
μων τέκνων της Τεργέστη - Βιέννη, 
Όδησός - Βενετία - Πόλη - ’Αλε
ξάνδρεια. Ή άνθιση τής βιατεχνίας 
της, κάπες, ύφαντά, άγγειοπλαστι- 
κή, χρυσοχοΐα, άσημουργία. Ή συ
νακόλουθη παιδεία καί φιλομουσία 
τών κατοίκων της, Μοσχόπολη = 
Άθήναι του Βορρά — Σχολές τών 
Ίωαννίνων. Ευεργεσία καί Νεοελ
ληνική άναγέννηση. Πολιτιστικά 
στοιχεία, Ζαγόρι. Παραδόσεις καί 
λαϊκή σοφία.

Είναι οίύτά ελάχιστες επισημάν
σεις άπό τήν άμείωτη πηγή μελε
τών πού ό Ηπειρωτικός χώρος διέ
θεσε καί διαθέτει γιά τούς "Ελλη
νες καί Ξένους Μελετητές του.

Ή βιβλιογραφία είναι ένας συνε
χής βόμβος μελισσών επάνω άπό 
τον Ηπειρωτικό ’Ανθώνα.

Μελετητές τής Ηπείρου είναι οί 
βιογραφούμενοι στο τεύχος αυτό 
τής «Ηπειρωτικής Εταιρείας».

Ό  Όμότιμος Καθηγητής του Πα
νεπιστημίου τών Ίωαννίνων, κ. Δ. 
Λουκάτος έτίμησε τήν "Εδρα τής 
Φιλοσοφικής τής Σχολής, κατέλιπε 
τεράστιο έργο τής Ηπειρωτικής 
Λαογραφίας συνδυάζοντας τήν ά- 
γάπη του προς τήν ’Ήπειρο καί τήν 
εύσυνειδησία τής επιστημονικής 
του εργασίας.

Ό  κ. Παύλος Κυριαζής Διευθυν
τής τού Περιοδικού «Φύσις καί Ζωή» 
άπό τών παιδικών του χρόνων λά
τρης τού Ελληνικού υπαίθρου, ά- 
κούραστος όρειβάτης καί έξ αύτο- 
ψίας ύμνητης του μέ τά βιβλία του 
«Γαλάζια Πορεία» καί «Περισυλλο
γή» άφιέρωσε κατά καιρούς εκα
τοντάδες σελίδες γιά τή φυσική ό- 
μορφιά τοΰ Ηπειρωτικού τοπίου, 
τά τουριστικά ενδιαφέροντα καί 
τούς οικισμούς τού Ζαγορίου άπό- 
πολιτιστική άποψη.

Ξεχωρίζουν γιά τήν ’Ήπειρο ό 
Δη μητριός Λουκάτος καί ό Παύλος 
Κυριαζής χωρίς νά είναι οί μόνοι 
καί ή προσφορά τους ή άδολη άξι
ζε ι κάθε έξαρση.
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Δ Η Μ Η Τ Ρ Η Σ  Λ Ο Υ Κ Α Τ Ο Σ

Ό  Δυ/μήτοης Σ. Λουκάτος γεννήθηκα 
στ* ’Αργοστόλι. Σπούδαζε φιλολογία στό 
Πανεπιστήμιο ’Αθηνών καί ύπηρέιησε 
στή Μέση Εκπαίδευση, από τό 1931 (Κε
φαλληνία, ’Αθήνα, Μακεδονία). Τό 1938 
έγινε Συντάκτης του Λαογραφικοϋ ’Αρ
χείου (σημερ. Κέντρου) τής ’Ακαδημίας 
’Αθηνών, δπου έργάστηκε 23 χρόνια. ’Ε- 
•στρατεύθηκε στά χρόνια τοϋ πολέμου (40 
—41) καί ύπηρέτησε στόν βόρειο τομέα 
τοϋ Άλβανικοϋ μετώπου (τοϋ ποταμοϋ 
Δεβόλη). Τό 1949—50 μετεκπαιοεύθηκε 
στά ’Εθνολογικά Κέντρα τής Γαλλίας, δ
που έλαβε διδακτορικό δίπλωμα άπό τή 
Σορβόννη. Τό 1964 έγινε καθηγητής τής 
Λαογραφίας στη νεοσύστατη Φιλοσοφική 
Σχολή τών Ίωαννίνων, καί έπειτα δίδαξε 
στή Φιλοσοφική Ρέθυμνου, τοϋ Πανεπι
στημίου Κρήτης (1979—1981). Τό Πα- 
νεπιστ. έτος 1984— 85 δίδαξε καί στό νεο- 
ίδρυτο 1Ιαιδαγο)γικό Τμή)ΐα τοϋ Πανεπι
στημίου Πατρών.

Γιά τήν καθηγητική έργασία του στό 
Πανεπιστήμιό μας τών Ίωαννίνων, σέ 
πρόσφατο υπηρεσιακό ΊΓπάμνημά του, ό 
Δημήτριος Αουκάτος σημειώνει:

«Στά Ίιοάννινα έργάσθηκα μέ Ιδιαίτερο 
κόπο καί ζήλο, έπειδή ή Σχολή ήταν νεο- 
ίδρυτη, μέ συμπαθές σπουδαστικό ύλικό, 
άλλά κΓ έπειδή ό πολιτιστικός χώρο; τής 
’Ηπείρου προσφερόταν καρποφόρα γιά τή 
λαογραφική έρευνα. Μέ τή συνεργασία 
τών φοιτητών όργάνωσα έκεί ’Αρχείο καί 
Μουσείο, πού οί διάδοχοί μου τά διατη

ρούν καί τά πλουτίζουν. ’Εφόδιασα μέ έ- 
πάρκεια λαογραφικών βιβλίων τήν έδρα 
Λαογραφκς καί — τό κοινωνικά καί παι
δαγωγικά σπουδαιότερο — έφρόντισα γιά „ 
τήν άμεση λειτουργία Φοιτητικού Εστια
τορίου, μέσα στόν χώρο τής Σχολής.

Γιά τήν οίκειαθελή του παραίτηση άπό 
τή Φιλοσοφική Σχολή τών Ίωαννίνων, 
στό διάστημα τής δικτατορίας, νά τι έχει 
σημειώσει ό κ. Λουκάτος στό τεύχος 45 
(σελ. 34) τών έκδόσεων τής «’Ηπειρωτι
κής Εταιρείας»:... ΊΓπέϋαλα τήν παραί
τησή μου στις 24 ’Ιουνίου 1969 (μετά τις 
έξετάσεις καί τήν πρώτη χορήγηση πτυ
χίων τής Σχολής), «διά λόγους υγείας 
καί έκδήλου κοπώσεως»... Φυσικά, ή ψυ
χική μου κόπωση ήταν τότε βαρύτερη άπό 
τή σωματική. ’Αλλιώς, θά μπορούσα νά 
ζητούσα άναρρωτικές άδειες, πού δέν θά 
έμείωναν τούς μισθούς μου.

Έπόνεσα πάντιος πολύ γιά τόν αποχω
ρισμό μου άπό τή διδασκαλία, άπό τά 
παιδιά καί τά Γιάννινα, που άγαπούσα. 
Καί είναι γνωστό, πόσο πιό όόυνηρό εί
ναι, γιά τόν όποιοδήποτε Δάσκαλο, νά 
παραιτείται μόνος του, παρά νά τόν άπο- 
λύουν. Τά έμπόδια όμως γιά ένα έλεύθε- 
ρο ή έστω κανονικό πανεπιστημιακό έργο
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ήταν πολλά καί άπογοητευτικά...».
Άπό τό 1978 δ καθηγητής Αημ,ήζριος 

Λουκάτος είναι Πρόεδρος τής «Έλληνι- 
κής Λαογραφικής Εταιρείας» καί διευ
θυντής του περιοδικού της.

Βιβλία του: «Κεφαλονίτικη Λατρεία» 
(1946) μεταφρασμένη ατά γαλλικά, άπό 

τον JEAJN MALBERT» (1950). «Κεφα- 
λονίτικα Γνωμικά (1952), «Νεοελληνικά 
Λασγραφικά Κείμενα» (I. Ζαχαρόπουλος, 
1957), «Σύγχρονα Λαογραφικά» (1963), 
«Νεοελληνικοί Παροιμιόμυθοι» (Έρμης, 
1972), «Εισαγωγή στήν Ελληνική Λαο
γραφία» (Μορφωτικό "Ιδρυμα Εθνικής 
Τραπέζης 1977, β ' Ικδ. 1978). «Χρίστου

Π Α Υ Λ Ο Σ  Κ Υ Ρ Ι Α Ζ Η Σ
ΠΑΓΛΟΣ ΚΓΡΙΑΖΗΣ τού Χαριλάου, 

γεννήθηκε τό 1912. Δημοσιογράφος, οι
κονομολόγος καί λογοτέχνης, συνεργάτης 
των έφημερίοων «Βήμα», «Νέα», «Οικο
νομικός Ταχυδρόμος» 1952 μέχρι σήμερα, 
καί παλαιότερα τής «Ελευθερίας» (1946 
— 1952).

Προϊστάμενος κλάδου Εγκυκλοπαιδι
κών Εκδόσεων «Πάπυρος - Λαρους». Σύμ 
βουλος καί Διευθυντής Γραφείου Τύπου 
τής Κοσμητείας ’Εθνικού Τοποίου καί Πό 
λέων. Υπεύθυνος Ικπομπής «Γνωρίστε τήν 
Ελλάδα» τού Ε.Ι.Ρ., συνεργάτης τού Τε
χνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος καί πολ
λών έπιστημονικών καί λογοτεχνικών πε
ριοδικών.

’Έλαβε μέρος στήν Εθνική ’Αντίσταση. 
Διετέλεσε Γεν. Γραμματεύς τής 'Ομοσπον
δίας ’Εκδρομικών Σωματείων Ελλάδος

γεννιάτικα καί τών Γιορτών» (Φιλιππότη, 
1979), «Πασχαλινά καί τής νΑνοιςης 
(Φιλιππότη, 1980). «Τά Καλοκαιρινά) 
(Φιλιππότη, 1982), «Συμπληρωματικά 

τού χειμώνα καί τής νΑνοιξης» (1985), 
καί πλείστες συνεργασίες σέ επιστημονικά
περιοδικά.

Ό  Δημ. Λουκάτος είναι, από τό 1978, 
άντεπιστέλλον Μέλος τής ’Ακαδημίας ’Ε
πιστημών τού Παλέρμου, έχει οέ τιμηθεί 
(1981) με τό διεθνές βραβείο Λαογρα
φίας GOTTFRIED VON HERDER, από 
τό Πανεπιστήμιο καί τήν ’Ακαδημία τής
Βιέννης. ’Από ελληνικής πλευράς, έχει 
τιμηθεί μέ τον Ταξιάρχη τού Φοίνικος.

★

(1939—1945). ’Αντιπρόεδρό; της (1949 
— 1951). Πρόεδρος Παιδικών Κατασκη
νώσεων Κατοχής (1942—1944), διορι
σμένος άπ’ τον ’Αρχιεπίσκοπο Δαμασκηνό, 
Γραμματεύς τού ΣΕΓΑΣ (1946—1948) , 
’Αντιπρόεδρος τής Ένο'ίσεως Ελλήνων 
Συγγραφέαν; καί Δημοσιογράφων Τουρι
σμού (1960—1966), Σύμβουλος τής Φι
λοδασικής Ένώσεως ’Αθηνών (1959 — 
συνεχώς μέχρι σήμερα), Πρόεδρος καί 
’Αντιπρόεδρος τής «'Κίνησης γιά τήν Νεό
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τητα» πού ίδρυσε 6 Πρωτοπρεσβύτερος Γ. 
IIυρουνάκης (1976 — μέχρι σήμερα), 
Εκδότης - Διευθυντής του περιοδικού 
«Φύση καί Ζωή» (1970—μέχρι σήμερα) 
κλπ. Είναι μέλος τής Εταιρείας Ελλή
νων Λογοτεχνών τής Διεθνούς Ένώσεως 
Δημοσιογράφων, τής Ένώσεως Δημοσιο
γράφων, τής Ένώσεως Συντακτών Η με
ρησίων Εφημερίδων ’Αθηνών, τής Ένώ
σεως Δικαιωμάτων τού ’Ανθρώπου, τής 
Ελληνικής ’Επιτροπή; Διεθνούς Άμνη- 
στείας καί πολλών άλλων πνευματικών 
καί Επιστημονικών όργανώσεων.

Τό 1965 ετυχε τού Β ' Βραβείου Ελλή
νων Δημοσιογράφων, τού Δημοσιογραφι
κού Διαγωνισμού τής «Ελευθεροτυπίας», 
για σειρά αποκαλυπτικών άρθρων του για 
τις άθρόες άγορές έλληνικών ακτών από 
ξένους, έρευνα πού είχε μεγάλη άπήχηση 
στήν Ελληνική Βουλή καί τόν διεθνή τύ
πο.

Τελειώνοντας τις σπουδές Νομικών, 
Πολιτικών καί Οικονομικών Επιστημών 
τού Πανεπιστημίου Αθηνών τό 1937, συ
νέγραψε πολλά έργα καί πραγματείες δη- 
μοσιευθείσες σέ αθηναϊκές εφημερίδες καί 
περιοδικά.

Έκδοθέντα βιβλία του: «’Ιωάννης Χρυ- 
σάφης ένας ’Απόστολος τής Φυσικής Α 
γωγής στήν Ελλάδα» (1957), «Τά ’Ε
θνικά Κρηροδοτήματα» (1957), «Ή Οι
κονομία τής Κύπρου» (1958), «Ή κακή 
όργάνωσις των Δημοσίων Υπηρεσιών» 
(1959), «Γιάννης Σαρρής, — Ένας Εμ

πνευσμένος Εκπαιδευτικός» (1962), «Γα
λάζια Πορεία» (1961—1963), τρεις Εκ
δόσεις — Λ' Κρατικό Βραβείο Ταξιδιω
τικής Λογοτεχνία; Επιτροπής Υπουρ
γείου Παιδείας (1962), «ΤΙ Λαϊκή Κα
τοικία στήν Ελλάδα», (1962), έκδοση 
Συλλόγου Ελλήνων ’Αρχιτεκτόνων, «Πε
ρισυλλογή», αισθητικά καί Ιστορικά Δο

κίμια (α' καί 6' έκδοση τού Βιβλιοπω-' 
λείου τής «Εστίας» 1964 καί 1965). Εύ
φημη μνεία «Όμάδος των 12», «Ό Έπι- 
μελητηριακός θεσμός στήν Έ/Λάόα» (*64) 
«Δέκα Εργάτες τής Ελληνικής προκοπής»
(1965) , «θά Επιβιώσει ό Χριστιανισμός»;
(1966) , «Οί έμποροι στήν Επανάσταση 

τού 1821» (1974), έκδοση ’Εμπορικού 
καί ιΒομηχανικού Επιμελητηρίου ’Αθη
νών, «Πρώτοι "Ελληνες Τεχνικοί Έπιστή 
μονές» (1976), έκδοση Τεχνικού Επιμε
λητηρίου Ελλάδος, Βραβείο ’Ακαδημίας 
Αθηνών, «Δύο νΑγνωστοι Δημιουργοί* 
(1980) κλπ.

Γιά τό λογοτεχνικό έργο τού II. Κυ- 
ριαζή, πού μέρος μεταφράστηκε στήν Αγ
γλική, Ιταλική καί γαλλική γλώσσα, 0η- 
μοσιεύθηκαν ευμενέστατες κριτικές κορυ
φαίων τών Έλληνικών γραμμάτων, μετα
ξύ των όποίων τής "Ελλης ’Αλεξίου, Μάρ
κου Αύγέρη, Γιώργου Βαλέτα, Βάσου Βα- 
ρίκα, Τάσου Βουρνά, Νικηφόρου Βρεττά- 
κου, Ρήγα Γκόλφη, Γιώργου Θεοτοκά, 
Λιλής Ίακωβίδου, Παναγιώτη Κανελλό- 
πουλου, Μπάμπη Κλάρα, Μ. Καραγάτση, - 
Άνδρέα Καραντώνη, Λέοντα Κουκούλα, 
Άλεξ. Κοτζιά, Μιχ. Γ. Μερακλή, Στρατή 
Μυριοήλη, Κώστα Ούράνη, Παύλου II α- 
λαιολόγου, * Αγγέλου Σικελιανού, Κυριά
κου Σιμοπούλου, Σοφίας Σπανούδη, Μιχ. 
Στασινόπουλου, Γιώργου Φτέρη, Δημήτρη 
Φωτιάοη, Γιάννη Χατζίνη κ.ά.

Ή  ’Ακαδημία ’Αθηνών, τιμώντας την 
πνευματική προσφορά τού Π. Κυριαζή, 
βράβευσε τό σύνολο τού έργου του τό Δε
κέμβριο τού 1976.

— Κατά αφήγηση πχλιότερων, οί πρό-. 
γονοι τών Κυριαζήδων, «Ζαγκβιάοες», κτη 
νοτρόφοι τής ’Ηπείρου, μετανάστευαν <στά 
χρόνια τού Άλή - ΙΙασά στήν Ευρυτανία, 
μέ Επίκεντρο τό ιστορικό Μοναστήρι τής 
Π αναγίας Μπρουσιώτισσας.
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Ηπειρωτική Πνευματική Ζωή καί Κίνηση

♦  Γράφομε και μάς γράφουν 
φ  Στέάάομε και μάς στέάνουν

'Ως πότε η κακοποίηση 
της ιστορίας τοϋ '40;

Σ η μ ε ί ω σ η :  "Ότι ή Ιστορία
συνεχώς γράφεται είναι μια παμ- 
ιτάλαιη αλήθεια συνεχώς έτπκυρού- 
μενη. “Οτι δσο «επίσημη» είναι ή 
* Ιστορία τόσο δζει νοθείας — επί
σης είναι ζήτημα, πού πάντα πρέπει 
νά μας προβληματίζει. ‘Όταν μά
λιστα οί πρωταγωνιστές τών ιστο
ρικών γεγονότων γίνονται ιστοριο
γράφοι...

Ό  μακαρίτης Γεώργ. Κονδύλης 
(στά 1934) ύπαινισσόμένος ιστορι
κά έργα της έποχής γραμμένα άπό 
δρώντα, στον Α.' Παγκόσμιο Πόλε
μο και στά Μικρασιατικά, πρόσω
πα έλεγε: «"Αν δεν φύγωμε μεΐς 
τα παλιόσκυλα άπό τή μέση άληθι- 
νή ιστορία δεν γράφεται!».

Στις περί της Εποποιίας του *40, 
έξ άφορμής τής Επετείου, άπό τις 
κάθε τόσο προχειρολογίες τών Ε. 
Ρ.Τ. άναφέρεται ή έπόμενη έπιστο- 
λή του Καθηγητου του Πανεπιστη
μίου κ. Άλεξ. Τσουκανέλη.

α.χ.μ.
Τή 8.11.1985

Φίλτατε ‘Αλέξανδρε,
Μέ τήν έκπομπή τής T.V. στις 5.11.85

(Πρώτο πρόγραμιμα — Έδώ καί τώρα — 
ώρα 9.40') όπου δλιγόστιγμη συνέντευξή 
μου για τδ κοσμοίστορικδ γεγονδ: τής ά
μυνάς μας στδ Καλπάκι, δόθηκε ή εντύ
πωση άπό τά λεγάμενα τού Στρατηγού 
κ. Μ. Σούλη, πώς αν όέν υπήρχε Μαυρο- 
γιάννης, οέν θά υπήρχε «Καλπάκι», δεν 
θά υπήρχε «νΕπος»!

Βέβαια, πολλοί έςεπλάγηταν μέ τήν «α
νακάλυψη» αυτή τοϋ Στρατηγού, λοχαγού 
τότε Διαβιβάσεων στην V III Μεραρχία 
(όπου δ «Σούλης» ύπδ τις άμεσε: διατα
γές τού Μαυρογιάννη δ ο ύ λ ε ψ ε  κ α : 
π ρ ο ε κ ι ν δ ύ ν ε υ ε μ έ ρ α -  ν ύ- 
χ τ α, θά πρέπει νά τδ αναγνωρίσουμε) .

"Ομως δ δσοσοήποτε θαυμασμός μας 
για τήν τεράστια σ υ μ β ο λ ή  τού 
θρυλικού «Συνταγματάρχη Μαυρογιάννη». 
καί κατά τήν προετοιμασία τού αγώνα αυ
τού καί κατά τή διάρκεια του, θά μ-ύ ε
πιτροπή νά νομίζο) δτι οέν μπορεί νά εί
ναι λόγοι νιά νά διορθώνουμε τήν Ιοτο-
ρία!

"Ολος δ κόσμος ξέρει και ή Επίσημη 
‘Ιστορία Στρατού 6εβαωί πώς ο «Μπαρ- 
μπαχαράλαμπος» ήταν εκείνος, που 
δραματικότατο καί δλονύκτιο εκείνο Συμ
βούλιο στδ II ετσάλι, δταν τδ Γ. Στρατη
γείο μέ τήν ύπ’ άριθ. 13168)31.10.40 
άπόρρητη διέτασσε υποχώρηση μέχρι τον 
νΑραχθο, δταν τδ ’Απόσπασμα Φιλιατών 
μέ Διοικητή Υποστράτηγο εκάλπαζε προς
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τό... Καναλάκι, Α φ ί ν ο ν τ α ς  σ τ ο υ ς  
Ι τ α λ ο ύ ς  ά ν  ο ι κ τ δ τδ δρόμο 
προς τα Γιάννενα καί όταν ό Δαβάκης τά.. 
θαλάσσωνε στην Πίνδο, αναγκάζοντας τό 
Βραχνό νά τδν έπι τιμήσει μπροοτά στους 
υφισταμένους του κλπ. κλπ., δ Κατσιμή- 
τρος, επαναλαμβάνω, ήταν έκείνος που 
βροττοφώνησε τδ Ιστορικό!

— Τίιιιιποτα! Έγώ θά τούς κρατήσω 
έδώ μέχρι νά συμπληρωθεί ή έπιστράτευ- 
ση καί τότε, άν θέλουν (έννοουσε τδ Κέν- 
τρον) Ιρχονται καί μάς σώζουν. Άλλοιώς 
έδώ θά πεθάνουμε!

Φυσικά τή γενναία αύτή απόφαση, την 
αντίθετη πρδς τις Διαταγές του Γ. Στρα
τηγείου οέν τήν πήρε δ Αείμνηστος Στρα
τηγός μας Αβασάνιστα καί χωρίς νά συμ- 
βουλευθή τούς Ιπιτελεΐς του, τούς ’Αρχη
γούς Πεζικού καί Πυροβολικού, τούς Δι
ό ικητάς των Συνταγμάτων του, μέ βαρύ- 
νουσα πάντα τή γνώμη τοϋ Μαυρογιάν- 
νη, πού δήλωσε κατηγορηματικά πώς «θά- 
ταν Αδύνατο νά μεταφερθεΐ καί νά ταχθεί 
τδ πυροβολικό μας στδ Μπιζάνι καί τά 
πέρις γιά νά ύπστηρίςει τήν Αναδίπλωση 
μέχρι τδ Ζυγδ καί τδν νΑραχθο.

Καί άποφαίνεται τδ ύπδ τδν ’Αντιστρά
τηγο Καθενιώτη ’Ανώτατο Στρατιιοτικδ 
Συμβούλιο, πού συνεκροτήθη γιά τή σύν
ταξη γενικής -έκθέσεως του πολέμου 1940 
—41, μεταξύ άλλων:

«...Ό Διοικητής τής V III Μεραρχίας 
υποστράτηγος Κατσιμήτρο; Χαράλαμπος 
κατώρθωσε, τηρών πάντοτε τού; κανόνα; 
τής πειθαρχίας, νά περιφρουρήσει καί νά 
σκάσει την ήρωί'κή καί πολυπαθή "Ηπειρον 
άπδ πρόωρον καί Αδικαιολόγητον παρά- 
δοσίν τη; εις τδν έχθρόν, γενόμενο; ούτι») 
ΑΞΙΟΣ ΤΗΣ IIΑΤΡΙΔΟΣ!..^

Γράφει καί δ δικός μας βετεράνο; Στρα
τηγός Τσακαλώτο; στδ έκ δύο χιλιάδων

σελίδων περισπούδαστο έργο του «Σαράν
τα χρόνια στρατιώτης τή; Έλλάδο;» πού 
σάν Διοικητής του 40ου Σ) το; Εύζώνων 
(νΑρτη;) τότε είχε τήν ευκαιρία νά ζή- 
σει τδν άγώνα Απδ ώρα ,οέ ώρα καί άπδ 
μέρα σέ μέρα:

«../Επάνω στδ ζήτημα αυτό, έχουν γί
νει πολλές συζητήσεις, άν όηλ. ή πρωτο
βουλία τής άμυνας έκεΐ ήταν πρωτοβουλία 
του Μεράρχου ή τού Γ. Στρατηγείου. Αυ
τό είναι τώρα άπολύτως ξεκαθαρισμένο, 
δτι ήταν πρωτοβουλία τού ψυχραίμου αυ
τού Μεράρχου. Δ έ ν δ ι έ τ α ξε σ ύ μ- 
π τ υ ς η!...».

«"Ομως καί κάτι άλλο θά πρέπει νά 
προσθέσω έδώ. Παίρνοντας τήν Απόφαση 
αύτή τής άμυνα; μέχρι ς έσχάτων» δ Κατσι- 
μήτρος έξέφραζε καί τη θέληση όλοκλή- - 
ρου του πληθυ:»ιού τή; ’Ηπείρου πού είχε 
Αποφασίσει δπως «κοινή γνώμη π άντε; αύ 
τοπροαιρέτως άποθανούμεν καί ου φεισό- 
μεθα τής ζωής ήμών!...». ".Αλλωστε τούς 
τδ... φυλάγαμε αύτδ τών ’Ιταλών άπδ τδ 
1917 πού μέ ξένες πλάτες είχανε φθάσει 
μέχρι τήν Πρέβεζα!..., μή ξεχνώντας τήν 
ύπουλη ένέργεια στή χάραξη τών Έλλη- 
νοαλβανικών συνόρων (Τελίνι 1923) καί 
τδ βομβαρδισμό τής Κερκύρα; καί τήν πο
λεμική αποζημίωση πού πληρώσαμε. Κύ
ρια αίτια νά μείνει ή Βόρ. "Ηπειρο; έκ- 
τδς τή; Έλλάδο*;.

Τά λίγα λοιπόν αυτά άπδ τά τόσα καί 
τόσα πού έχουν λεχθή καί θά λεχθούν 
γιά τδ «Καλπάκι», γιά νά λέμε τά «σω
στά» μέ τδν Απέραντο θαυμασμό μου γιά 
τδν πανένδοξο, τδν Ασύγκριτο, τδ θρυλι
κό Μαυρογιάννη μα;, τ δ ν  ά ξ ι ο  
τ ή ;  Π α τ ρ ί ό ο ς  πού ^όσο μέ τι- 
μού:ε μέ τήν έκτίμηση καί τήν Αγάπη 
του.

ΑΛ. Σ. ΤΣΟΓΚΑΝΕΛΗΣ
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Ε Ι Σ Φ Ο Ρ Α  Σ Τ Η Ν  Π Ε Ρ Ι  Σ Α Κ Κ Α  Α Ν Ε Κ Δ Ο Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α

Τσίιΐιες ό Δήμαρχος, κήέφτης 
ό Γυρναοιάρχης 
μέ τούς μαθητές του

Μέ τό μακαρίτη Γρήγορή Σακκά γνω
ρίστηκα νάτζοιο βράδυ σέ ένα κοινό τρα
πέζι που μας -είχε καλέσει δ Δεσπότης 
στα Γιάννινα και ήδη ό Μακαριώτατος 
Αρχιεπίσκοπος ’Αθηνών κ. Σεραφείμ. 
Εκεί μέ είχε εντυπωσιάσει ή όρεξη του 
δημάρχου, μολονότι ήταν βράδι καί ^ά 
χρόνια μέ τό πέρασμά τους σημαδεύουν 
τον άνθρωπο καί τή ζωή του.

Άπό τότε είχαμε τακτική έπαφή. Ό  
δήμαρχος ένδιαφέρσντκν γιά τά σχολεία, 
ιδιαίτερα γιά τά φτωχά παιδιά πού φοι
τούσαν στο σύνολό τους στο γυμνάσιο άρ- 
ρένων Ίωαννίνων, στο όποίο υπηρετούσα 
ώς γυμνασιάρχης.

Κάποτε σέ μία άπό τις έπαφές πού εί
χαμε τον πχρκκάλεσα νά μέ βοηθήσει γιά 
νά στρώσουμε το πεζοδρόμι πού ήταν χα
λασμένο άπέξω άπό την παλιά Ζιοσιμαία. 
Τού υπέδειξα μάλιστα πού υπήρχε τό κα- 
κατάύληλο υλικό, γιά τό πεζοδρόμ.ο. θυ
μάμαι οτι σωριασμένο αύτό τό υλικό ήταν 
έκεί πού είναι τό δικαστικό μέγαρο σή
μερα.

—Δυστυχώς, μου άπάντησε, είναι προ- 
ωρισμένο γιά άλλου, ωστόσο συνέχισε, μπο 
ρεί νά γίνη κάτι άλλο.

’Από άμεσο ένδιαφέρον καί περιέργεια 
ρώτησα νά μάθω τί σκεπτόνταν ό δήμαρ
χος γά τά καπάκια πού ήταν στιβαγ«ιένα 
στή θέση, πού άνέφερα καί ήταν κατάλ
ληλα γιά τό πεζοδρόμιο τής ΙΙαλιάς Ζω- 
σι μαίας.

Μου είπε τότε ό μακαρίτης Γρηγόρης 
τά εξής άμίμητα:

—’Εσύ κ. γυμνασιάρχα θά πάρης με
ρικούς μαθητές καί μέ ενκ φορτηγό θά 
πάς οπού είναι στιβαγμένο το ύλικό καί 
θά φορτώσης δ,τι σου χρειάζεται. Έκεί 
κοντά θά φυλάγω καί εγώ γιά νά μη μάς 
πάρη μυρωδιά κανένας.

Τσίλιες ό δήμαρχος, κλέφτης ό γυμνα
σιάρχης μέ όμιλο μαθητών γιά νά γίνη 
τό πεζοδρόμιο τής Παλιάς Ζωσιμαίας.

7Πταν τόση ή αγαθότητα και ή αφέ
λεια του μακαρίτη Γρηγόρη. Τό καλό νά 
γίνη, πού φυσικά δέν πραγματοποιήθηκε, 
γατί προσέκοψε στην άρνηση του ύπογρά- 
φοντος τό παρόν, ή υπόθεση νά Ιχη την 
άναφερομένη συνέχεια σύμφωνα μέ τις υ
ποδείξεις τού δημάρχου.

Καί κάτι άλλο θυμούμαι πού άναφέρε- 
ται στο μακαρίτη Γρ. Σακκά:

Είχαν περάσει μερικά χρόνια. Ή  συ
νάντησή μας, τυχαία καθ’ όλα, έγινε στην 
πλατεία Κλαυθμώνος. Ό  Γρηγόρης Σακ
κάς, τέως δήμαρχος, καί φτωχός, ό υπο
γραφών τέιυς γυμνασιάρχης καί πολιτικός 
συνταξιούχος.

Κάπου καθίσαμε καί κουβεντιάσαμε. 
Περασμένα μεγαλεία, συνδυασμένα μέ τό 
παράπονο τού τέως δημάρχου, πού πάλευε 
στην ’Αθήνα καί άνεβοκατέβαινε τις σκά
λες του Υπουργείου Εσωτερικών νά πά
ρη κι’ αυτός κάποια σύνταξη γιά νά άν- 
ταποκρίνεται στις στοιχειώδεις βιοτικές 
άνάγκες του. Φοβερές δυσκολίες αντιμετώ
πιζε καί τό παράπονό του ήταν τόσο αν
θρώπινο. Υπουργός τών Εσωτερικών ή
ταν ό Γιάννης Τσιριμώκος καί αν δέν γε
λιέμαι άπ’ έκεί νους πού διεκήρυσσαν καί
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αγωνίζονταν γ ι’ αυτό πού λεμε «κοινωνι
κότητα».

'Ένα παιδί του λαού, όπιος ήταν 6 Γρή
γορες Σακκάς, πού είχε υπηρετήσει στήν 
κοινωνικότητα μέ πάθος καί συνέπεια, δεν 
είχε δικαίωμα, όταν έγινε άπόμαχος, νά 
εξασφάλιση μερικά ψιχία έπιβιώσειος...

Καιΐιΐιδρομικα
’Αθήναι τή 29.10.1985 

Αγαπητέ κ. Μαμμόπουλε,
Σκοπός τού γράμματός μου είναι δχι 

μόνο για νά σάς έκφράσω τά συγχαρητή
ριά μου — κοντά στά τόσα άλλα — για 
το θαυμάσιο, από κάθε πλευρά, περιοδικό 
σας άλλα καί νά σάς ευχαριστήσω θερμά 
για τό φιλοφρόνημά σας πρός τό βουνό 
τής γενετείρας μου Μπράλου, τό Καλλί- 
δρομο, τό όποιο χαρακτηρίζετε, στό δημο
σίευμά σας «Άβτζήδες καί φυσιολάτρες» 
στό τεύχος τού Αύγουστου 1985, σαν «ένα 
από τά ωραιότερα, όνομα καί πράμα, έλ- 
ληνικά βουνά*.

Είχα νά τό έπισκεφθώ από τά παιδικά 
μου χρόνια καί άςιώΟηκα νά τό έπισκεφθώ 
έφέτος τόν Αύγουστο. Μακριά από τή γνω 
στη παροιμία τού γύφτου, πού παινεύει 
την καλύβα του, καί jii τις εμπειρίες πιά 
τής ήλικίας, είδα οτι εί'/at πράγματι ενα 
ωραίο βουνό.

Αυτό, λοιπόν, τό ωραίο βουνό παρ’ όλί- 
γο νά 2χη την τύχη των τόσων άλλων»

πού κάηκαν έφέτος, δπιος φαίνεται άπό 
τό έσώκλειστο φωτοαντίγραφο έπιστολής 
μου πρός τήν «ΚΑΘΙίΜΕΙΜΝΙΙ», καί νά 
γίνη θύμα τής ρο>μέϊκης... «σουβλΐ)ΐάδα;» 
ή άλλοιώς «κοντοτουβλίων»!

Μέ έκτίμηση
ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΚΑΣΣΙΟΣ

Χάοματα μνήμης
Έν Βόλφ τή 22 Όκτο>βρίου 1985 

11 Ρ δ ζ
Τήν Ηπειρωτικήν Εταιρείαν 

όοός Μαυρομχάλη 7 
’Αθήνας.

Σάς άποστέλλω τήν είσφορά μου έκ δρχ. 
έςακοσίων (600) διά τά Δελτία πνευμα- 
τκής ένημερώσεως των μηνών Αύγουστου 
καί Σεπτεμβρίου 1985. Παρακαλώ νά μέ 
συγχωρήσητε διότι έβράδυνα νά σάς άπο- 
στείλο) τήν εισφοράν μου καί τούτο όφεί- 
λεται είς τό προχωρημένον γήρας έξ ού 
μέ οιέ7τει καί οαλείπουσα μικρά αμνησία. 
Ά γω  τό 93ο έτος.

Μετά τιμής
Δ. I IAIIΑ ΔΟIIΟΓΛΟΣ 

ΧΑΣΜΑΤΑ ΜΝΗΜΗΣ
ΣΗΜ.:
— Έ  ώρέ παλληκάρι μου! Έγώ πού 

μέ... άγει ό Χρόνος (Κρόνος πού τρώγει 
τά παιδιά του) στό 72ον καί είμαι άγορά- 
κι μπροστά σου... Ιχο) περισσότερα χά
σματα καί χασί^ιατα! α.χ.μ.
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Η Π Ε Ι Ρ Ω Τ Ε Σ

Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Ε Ι Σ  

ΚΑΙ  Β Ι ΒΛΙ Α  

ΓΙ Α ΤΗΝ ΗΠΕΙ ΡΟ

Β Ι Β Λ Ι Ο Κ Ρ Ι Σ Ι Ε Σ
ΓΙΩΡΓΟΥ Κ0ΥΝΑ0ΥΡ0Υ:

“ Α Λ Λ Ο Τ Ι Ν Α  Κ Ι  Α Ξ Ε Χ Α Σ Τ Α , ,

Ό  ι α τ ρ ό ς  κ. Κ ώ σ τ α ς  Π α 
π ά ς :
«...0ί περιγραφές των διαφόρων τύπων 

τοϋ χωριού σου, καθώς τοϋ παπά, είναι 
ζωντανές καί μέ τή γλώσσα καί τή γρα
φή αυτών των ίδιων.

Μερικά δέ κομμάτια τα ξαναδιάβασα 
καί θα τα ξαναδιαβάσω».

Ό  κ. Β α γ γ έ λ η ς  Ν ι ά κ α ς: 
Μου θυμίζεις Χρηστοβασίλη...».

Ό  κ. Ή  λ ί α ς Ο ί κ ο ν ό μ ο υ ,  
άπό τον Τσχμαντά:
«...Τό βιβλίο σου είναι ένα λογοτεχνικό 

καί παραδοσιακό Μουσείο του τόπου μας..»

Ό  Π α ρ α μ υ θ ί α ς ,  Φ ι λ α τ ώ ν 
κ α ί  Γ η ρ ο μ ε ρ ί ο υ κ. Τί τ ο ς: 
«...Εύθύς άμέσως άνέγνωσα τά όσα έν 

αυτψ άναφέρετε, συγχαίρω δέ υμάς έγ- 
καρδίως, διότι ουδέποτε λησμονείτε την 
γενέτειραν υμών...».
Ό  κ. θ  α ν ά σ η ς Γ κ ί κ α ς: 

«...παρουσιάζει μέ γλαφυρότητα καί

παραστατικότητα τή γένεση, την ιστορία 
καί τούς θρύλους τής Πόβλας μας...».

Ό  κ. Λ ε ω ν ί δ α ς  Ν ά τ σ η ς: 
«Τό βιβλίο σας είναι πράγματι μια 

πλούσια πνευματική προσφορά στήν ελλη
νική λαογραφία καί ηθογραφία...

...ζωντανεύει τις αναμνήσεις καί πλημ
μυρίζει τις ψυχές μας μέ τό μεγαλείο τοϋ 
άπλοΰ, τοϋ άπέριττου, τοϋ ταπεινού, πού 
φέρει τήν άνοιξη στήν καρδιά, τό χαμό
γελο στα χείλη, τό χάδι καί τήν απαλό
τητα στήν ψυχή...».

Ό  μ α κ α ρ ί τ η ς  ι α τ ρ ό ς  Φ ώ 
τ η ς  Μ π α ρ ά ς:

«Τί κανά πού θα ήταν αν δσοι άπό τούς 
Ήπειρώτες γνωρίζουν κάτι από τήν ι
στορία τοϋ χωριοϋ τους κάθονταν κι έγρα
φαν σέ βιβλία, περιοδικά κι έφημερίοες 
γιατί έτσι μπορεί καί πρέπει να μείνουν 
καί νά μή χαθή τίποτε άπό τήν Ιστορία 
καί τήν παράδοση τοϋ τόπου μας».

Ό  συγγραφέας κ. Κ ώ σ τ α ς  θ  ρ α 
κ ι ώ τ η ς:

Νέα Σμύρνη 7.9.85 
’Αγαπητέ μου κ. Κούνδουρε,

Άπό τόν άξιολάτρευτο άνεψιό σας Τζί- 
μη Πανταζή καί φίλο μου, πού τόν έχτι-
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μώ Ιδιαίτερα για τόν Αδαμάντινο χαρα- 
χτήρα του, πήρα τό βιβλίο σας «Άλλοτι- 
νά κι Αξέχαστα». Είναι Αληθινά ένα έρ
γο πραγματικής Εποποιίας. Μιά έξάίρε- 
τη τοιχογραφία των παιδικών σας Ανα
μνήσεων Απ’ τήν Αξέχαστη πατρίδα σας 
τήν Πόβλα πού μέσα Από αυτήν ξεπη- 
οάει ολόκληρη ή βασανισμένη Ρωμιοσύνη.

Εντυπωσιάστηκα Από τό ύφος σας, για
τί είστε ένας πολύ καλός Αφηγητής. Έδώ 
μου θυμίσατε τούς παραμυθάδες τού πα
λιού καιρού, όπου οι Ακροατές τους κρε
μιόταν Από τα χείλη τους. Δεν ξέρο> καί 
γιατί Από τήν πρώτη στιγμή πού τό πή
ρα στα χέρια μου οέν τό Αφησα παρά μο
νάχα σαν έφτασα στό τέλος αυτής τής η
ρωικής ’Οδύσσειας τού χωριού σας. Καί 
πρώτα - πρώτα θαύμασα τή μαστοριά τού 
λόγου σας. Τή ζωντανή λαϊκή του γλώσ
σα, τα βάσανα καί τούς καημούς των Α
πλοϊκών Ανθρώπων, πού φορτωμένοι τήν 
Μεγάλη παράδοση τής γενιάς τους τήν έ
φεραν νά ριζώσει σαν τήν Τερή Κιβωτό 
στα πεπρωμένα τους χώματα.

Μέ συγκίνησε τό φυσικό καί Ανθρώπι
νο τοπίο, πού τό ζωντανέψατε μέ τήν βα
θύτατη παρατήρηση καί τή δύναμη τής 
ψυχογραφικής σας έμπνοής. Μέ γοήτεψε 
ή λεβεντιά καί τό όραμά τους νά δημιουρ
γήσουν |τέσα Από τό χΑος καί τήν κατα
στροφή τή νέα ζωή, «μ* ένα αίμα, μιά 
καρδιά καί μιά ψυχή». Αυτή τή βαθύτε
ρη ουσία τού μηνύματος τήν έζησα μαζί 
σας, όχι σάν Αδιάφορος θεατής, μά σάν 
ένθερμος Αναγνώστης καί όμόλογος πα- 
θός στήν Μεγάλη Εθνική μας περιπέτεια, 
έπειτα Από τήν Αποτίναξη τού ζυγού τή; 
Τουρκικής τυραννίας, έως σήμερα πού Α
ναζητάμε πάντοτε τήν καταξίωση αυτών 
των Αγώνων τών πατέρων μας γιά ΕΝΑ 
ΚΑΑΓΤΕΡΟ ΑΓΡΙΟ.

’Από τά όιηγήματά σας ξεχώρισα τήν 
«Χριστουγεννιάτικη περιπέτεια». Είναι έ
να Αληθινό Αριστούργημα, πού μού θύμι
σε ΙΙαπσδιαμάντη στίς ταό εύτυχισμένες 
του στιγμές.

Δεχθείτε τά θερμά μου συγχαρητήρια.
Μέ τήν Αγάπη μου 

ΚΩΣΤΑΣ ΘΡΑΚΙΩΤΗΣ

Γ.Γ. Πάνω στό βιβλίο σας έκανα μερι
κές ειδικές παρατηρήσεις γλωσσικού καί 
λαογραφικού περιεχομένου. Επάλληλες 
βέβαια ή παράλληλες μέ τή ζο>ή, τα ήθη 
καί τά έθιμα τού Σουφλίου Θράκης. Άνι- 
χνεύοντας τά ίχνη τής καταγωγής τής πε
ριοχής αυτής, πού Αποτελεί γιά τό χώρο 
τής Θράκης ένα περίεργο πρόβλημα αυ
τοχθονισμού, έχω διαπιστώσει Από καιρό 
πώς οί ρίζες του ίσως νά προέρχονται Από 
τήν "Ηπειρο, δταν μερικές φάρες — ύ
στερα Από τούς κατατρεγμούς τού 'Αλή - 
Πασά — ήρθαν καί έγκχταστάθηκαν στά 
μέρη μας καί έποίκισαν τό Σουφλί. Τόσο 
ή γλώσσα (Από τό δικό σας γλο>σσάρι 
ήδη σημείωσα 150 λέξεις Ασυνήθιστες καί 
προπάντων στήν έκφρχστική του; δομή) 
όσο καί πολλά έθιμα καί τρόποι ζο>ής έ
χουν τρομερές ομοιότητες μέ τά δικά σας. 
’Ακόμα καί τό όνομα τού προγόνου σας 
Σ ο ύ φ λ α καί τό Σ ο υ φ λ α ϊ ο ι  
κάτι πρέπει νά μού διεγείρει τό έρευνη- 
τικό μου ένστικτο... Ελπίζω έδώ νά έχω 
κάποτε καί τή δίκιά σας βοηήθεια.

Ό  ίδιος.
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ΙΔΡΥΜΑ ΣΠΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

ΣΗΜ. ΣΓΝΤΑΞΕΩΣ:
Ένα καλό ξεκίνημα έχει γίνε: γιά ένα 

μεγάλο Κοινωνικό Σκοπό, τό "I δ ρ υ - 
μ α  Σ π α σ τ ι κ ώ ν  κ α i Κ ω 
φ α λ ά λ ω ν  Π α ι δ ι ώ ν  τ η ς  Η 
π ε ί ρ ο υ .  Όξύ τό κοινωνικό πρόβλη
μα των άτυχων Παιδιών καί τών ατυχέ
στερων Γονέων, πού παρά την κατάσταση 
τους, or; στέργουν νά τ’ άπομακρύνουν 
άπδ κοντά τους για Ιδρύματα αυτού του 
είδους σέ άλλα σημεία της χώρας. Άλλα 
στα πλάσματα αύτά δεν είναι άρκετή ή 
άγάπη τών Γονιών τους. Μια λύση ήταν 
νά γίνει κάποιο "Ιδρυμα κοντά στις πα- 
τρογσνικες Εστίες τους. Έτσι θά γινόταν 
δυνατό καί ή άγάπη τών Γονιών νά φτά
σει και ή Κοινωνική Περίθαλψη νά τ’ 
άγκαλιάσει. Σ’ αυτό το σχήμα μετουσιώ- 
θηκαν οί προθέσεις τοΟ Γιατρού Γεωργίου 
Γύρα νά διαθέσει ένα γήπεδο 5 στρεμμά
των στη Ζίτσα καί τό ποσό ένός εκατομ
μυρίου Δραχμών με φορέα του έργου την 
Αδελφότητα «Μάννα του Πωγωνίου».

Ή  «Ηπειρωτική Εταιρεία» είδε μέ 
ένθουσιασμό τήν ιδέα καί πρόθυμα παρέ
χει τις στήλες τού Δελτίου της για τον 
κοινωφελή σκοπό. Χρέος τών Ήπειρωτων 
είναι νά γίνει πραγματικότητα ή καλή ’Ι 
δέα. Έχομε άρκετές Δυναστείες Ηπειρω
τικού πλούτου τόσο στήν Αθήνα, όσο καί 
στήν ‘Ήπειρο.

Είναι χρέος όλων μας ένα άσήμαντο 
μέρος αυτού τού συγκομισμένου πλούτου 
νά κοινωνικοποιηθεί στήν υπηρεσία τής 
δυστυχίας τών συνανθρώπων μας. Ά ν  εί
χαμε μεΐς κάποιο άνάπηρο παιδί; Ά ν  οί 
ποταμοί τής κληρονομικότητας μας φέρουν 
αύριο ένα έγγονάκι; α.χ.μ.

Οί είσφορές, άπό τδν όβολό τής χήρας,

άς κατευθυνθούν στους αποδέκτες:
Α ' ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΑ- 

ΑΑΔΟΣ. Κεντρικό Αιόλου 86. Λογαρια
σμός Αδελφότητος «Μάννα τού Πωγω
νίου» άριθμός 480.804.

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

(ΣΓΝΕΧΕΙΑ άπ’ τό προηγούμενο)

Δ?/.·
Δώρα Κχραμάνου, εις μνήμην ι

ατρού Άλες. Ζέρη 3.000
Άχιλλεύς Τσορτέκης 2.000
Ευτυχία Ράοου (4η οόσις) 20.000
Ευανθία καί Αφροδίτη Μέντζου, 

εις μνήμην Πελ. Οίκονομίδη καί 
Κων) νου Δρίζη 2.0C0

Σταύρος Μάνθος, είς μνήμην τής α
δελφής του Ιφιγένειας Μάνθου 10.000 

Κων. καί Βασιλική Σπυριδάκη, ό-
μοίως ώς άνω

Αριάδνη Σανοούκχ 6μοίο)ς ώς
10.000

άνω 10.000
Κρήτη Κυρατσάκη, είς μνήμην

Σπύρου Αποστόλου 2.000
Κύριος καί Κυρία Νικολάου Ρέγ-

γου, όμοίως ώς άνω 
Στρατηγός Χρηστός Παπαόάτος,

3.000

όμοίως ώ; άνω 3.000
Ούρανία Χρ. Παπαδάτου, εις μνή

μην τού προσφιλούς πατέρα της 
Σπύρου Αποστόλου 20.000

"Ελη Άλ. Ζέρη, είς μνήμην Σπύ
ρου Αποστόλου 3.000

Βασίλειος καί Ήρώ Δόξα, Πειρ. 20.000 
Βασ. καί Τοσούλα Γέτα, είς μνή

μην Σπύρου Αποστόλου 4.000
Γεώργιος καί Νάντα Χατζή θωμά,
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ΤΟ ΠΟΙΗΜΑ TOY HALLECK
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ *n6 σελίδα 420) 
τος δταν συντριβών τάς μακαρίας 
πύλας τάς κλειούσας τον λοιμόν, 
εξολοθρεύεις πολυανθρώπους πό
λεις! Πάντοτε παρίστασαι Αποτρό
παιος εις την μορφήν του φθισιών- 
τος, εις τούς κλόνους του σεισμού 
και την θυελλώδη λαίλαπα, εις τα 
άσματα του συμποσίου, εις τούς 
χορούς καί την κραιπάλην.

»Τά δάκρυα, οί στεναγμοί, τό νε
κρικόν σήμαντρον, ό νεκρικός πέ
πλος, τό φέρετρον, καί πανθ’ δσα 
γινώσκομεν, όνειρευόμεθα, ή φοβού 
μέθα περί της άγωνίας, άνήκουσιν 
εις σέ.

»Είς τον βΉρωα δμως, Αφού τό 
ξίφος του έθριάμβευσεν υπέρ τής 
έλευθερίας, ή φωνή σου ήχησεν ώς 
προφητικόν ρήμα, καί εις τούς 6α- 
θεΐς του τόνους ήκούσθησαν αί εύ- 
χαριστίαι μυρίων δσων έπερχομέ-

νων γενεών.
»Βότσαρη! Ή Ελλάς σέ κατέ

ταξε μετά των ένδόξων ήρώων τής 
άρχαιότητος. ΕΙς τό τερπνόν της 
κλίμα δέν υπάρχει εύκλεέστερον 
μνήμα. Έδιηγήθημεν τον θάνατόν 
σου άνευ λύπης, διότι έγένετο τέ- 
κνον τής Έλευθερίας καί τής Δό- 
ξης, έκ των όλίγων, των άθανάτων 
όνομάτων των γεννηθέντων δπως 
μή άποθάνωσι».

Τί έξιστοροϋν καί τι Αποπνέουν 
Από μεγαλείο οί πιο πάνω στροφές; 
Εικόνες καί λόγια βγαλμένα Από 
τήν καρδιά μέ τούς μεταρσιωμέ
νους στίχους του τέλους, πού μαρ
τυρούν τήν Ακλόνητη πίστη τού ποι
ητή στήν Ανδρεία τού 'Έλληνα ή- 
ρωα.

Είναι Αναμφισβήτητο, πώς κάθε 
Αρετή έχει μιλιά, πού δέν τήν άκοσ
με, μά τρύπα τήν καρδιά.

όμοίως ώς άνω 4.000
Γιάννης καί Μάνια Νεκταρίου, 6- 

μοίως ώς άνω 2.000
Νικόλαος Καστρίτσης, όμοίο>ς ώς 

άνω 3.000
Κων. Έξαρχος καί παιδιά του Δη- 

μήτριος καί Τζένη, έπί τή συμ
πληρώνει 5ετίας από τόν θάνατο 
τής προσφιλούς των Ζίτσας Κο>ν. 
Έξάρχου 15.000

Τά Μέλη του Διοικ. Συμβουλίου 
τής «ΜΑΝΑΣ ΤΟΓ ΙΙίίΓΒ- 
ΝΙΟΓ» εί; μνήμην το0 πατέρα

τής Συμβούλου Ούρ. Παπαδάτου,
Σπ. Αποστόλου 4.000

Πόπη Σαπεροπούλου, εί; μνήμην 
των προσφιλών της άβελφών,
Φαπίου καί Βασιλικής Τζελάτη, 
κατά τελευταία έπιθυμία τής με- 
ταστάσης 50,000

Ό  Υποστράτηγος κ. Κων. Μπα- 
μόπουλος είς μνήμη*/ τών προσφι
λών θείων του Γεωργίου, Βασι
λείου, Άνδρέου καί Μαρίας, τέ
κνων Σταύρου καί Βαρβάρας 

Κεφάλα 10.000
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