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ΙΗ ΣΟ Υ Σ
’Απόψε ήρθα κι’ εγώ γλυκέ 
άδερψέ τής Ναζωραίας 
βάρβαρα πάθη πνίγοντας 
εντός μου κι’ άγρια μίση 
νά κλάψω μπρος στο αίμόφυρτο 
κορμί τής πλέον ώραίας 
ψυχής, πού έχει ποτέ στον Κόσμο 
ετούτο Ανθοβολήσει.

Τής Γαλιλαίας κρίνε σεμνέ, 
προς τό λευκό τό φως σου 
πόσες φορές φτερούγισαν 
των ταπεινών οί ’Ελπ ίδες! 
πλήθη σταυροί κατόα/τικρυ 
στήθηκαν στο δικό σου: 
δικοί καί ξένοι οί Φαρισαίοι, 
άλί κι* οί Σταυρωτήδες.

Δέν είσαι ό πρώτος, μήτε κι* ό 
στερνός ’Εσταυρωμένος 
γλυκέ ’ Ιησού, στον κόσμο αυτόν 
τής πίκρας καί του φτόνου* 
κι’ όμως ή δόξα σου άσπιλη 
μέσ’ τών θνητών τό γένος: 
Είσαι, δέν είσαι γυιός θεού, 
μά είσαι ό θεός του πόνου!...

ΓΙΩΣΕΦ ΕΛΙΓΙΑ





ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1989
Κατά τί| Γενική Συνέλευση της 25ης ’Απριλίου 1990

Κύριοι Εταίροι,
Σύμφωνα μέ τις διατάξεις του 

Καταστατικού της Εταιρείας έκ- 
ληθήκατε σήμερα για να σάς εκ
θέσει το Δ. Συμβούλιο τά πεπρα
γμένα του παρελθόντος έτους 1989 
και να υποβάλει στην έγκρισή σας 
οώτά καθώς καί τον προϋπολογι
σμό του άρξαμένου έτους 1990.

Τό πρόγραμμα των εργασιών 
τοϋ προηγουμένου έτους εξελίχτη
κε κάτω άπό τις ίδιες περίπου κοι
νωνικές συνθήκες.

Α# ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
Ό Ηπειρωτικός πομπός τής Ε 

ταιρείας άπό τό βήμα τής Αρχαιο
λογικής έσίγησε καθ’ δλο τό πα
ρελθόν έτος. Ό  κοινωνικός κυματι- 
σμός μέ άπεργίες, διαμαρτυρίες, 
συγκεντρώσεις, εξορμήσεις, άπό τό 
λεγόμενο ιστορικό κέντρο τής ’Α
θήνας μέ βάση τά Προπύλαια του 
Πανεπιστημίου συνεχίστηκε άδιά- 
κοπα. Τό συγκοινωνιακό κομφού
ζιο καί οί δύο μακρές προεκλογι
κές περίοδοι δέν μάς έπέτρεψοα/ νά 
τολμήσουμε προσκλήσεις βραδυνές 
ώρες και νά π<χγιδεύσωμε τον κό
σμο μας ν’ άκούσει διάλεξη καί νά 
μείνει σέ άπό γνώση μακριά άπό τό 
σπίτι του. "Ας ευχηθούμε ν’ άνοατεί- 
λουν για  την Ποτρίδα μας καλύτε- 
ρες ήμερες.

Β* ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΜΑΣ
Μέ επιτυχία τό Περιοδικό τής Ε 

ταιρείας συνέχισε αδιάλειπτα τήν 
πνευματική του πορεία καί κατά τό 
παρελθόν έτος. Συνεχίστηκε ή έγ 
χρωμη εικονογράφηση μέ τά Βυ
ζαντινά καί μεταβυζαντινά Μονα
στήρια του Ηπειρωτικού χώρου έρ
γο του ακάματου ίοττρου Συνεργά
τη μας Δημητρίου Καμαρούλια.

Ή εικαστική δεύτερη σελίδα πρό
βαλε έργα Ήπειρωτών Ζωγράφων. 
Κώστα Μαλάμου, Δατγκλή, Μηλιώ- 
νη, Χρ. Σταύρακα, Γ. Τριόα/τη, Γιάν 
νη Κολέφα, Στυλ. Παπά, Παντ. Κυ- 
ρίτση Χρ. Κρόπ/ου καί άλλων.

Μιά ενότητα εικόνων άπό τά εν 
Ήπείρω Μετόχια τής Μονής Σινά 
μάς έδωκε ό Φίλιππος Γιωβόα/νης. 
Έ ξ άλλου ή βορειοδυτική ’Ήπει
ρος, περιοχή Κόνιτσας, άπεικονίστη 
κε μέ μιά σειρά παρενθέτων εικό
νων χάρις στήν επιμέλεια τοϋ Γεν. 
Γραμματέα μας κ. Εύθυμίου Νίκου, 
ενώ ή περιοχή Γραμμενοχωρίων μέ 
εικόνες του Κώστα Βελιαρούτη.

Μ ε μ ο ν ω μ έ ν ε ς  εικόνες πού 
άναφέρονται στήν εκπαιδευτική, ά- 
γροτική, καί κοινωνική ζωή τής Η 
πείρου όφείλονται στήν επιμέλεια 
τών I. Παπαγιαννοπούλου, Έλευθ. 
Δάκαρη, Κ. Τέκτονα, Άθοα/. Λέκκα, 
Νικ. Παρανίκα, Έλευθ. Δόβα, Κώ
στα Άναγνωστοπούλου, *Αλ. Τσου-
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κανέλη, Δέσπως Καρβέλη, Γρηγ. 
Παπά, Ιωάννη Βεζιάνη, Τασ. Σταύ
ρου, θ . Καρβούνη.

Σ υ μ β ο λ ή  στην ιστορική ε
ρευνά του έπους του *40 άπετέλε- 
σεν ή συνέχεια πολεμικών αναμνή
σεων του Κων. Άναγνωστοπούλου, 
πού οί εγγύς των ιστορικών γεγο
νότων ήλικίες παρακολούθησαν μέ 
αδιάπτωτο ενδιαφέρον.

‘ Ι σ τ ο ρ ι κ ά  θέματα άπό τον 
παρελθόντα αΙώνα, άλλα καί τον 
παρόντα έπραγματεύθηκαν οί Κώ
στας Τσιάνος, άναμνήσεις του πο
λέμου 12—13, Κων. Παπάς, Τάκης 
Παπάς, Κώστας Τέκτων, Έρμης 
Μουδόπουλος άπό τον παροικιακό 
Ελληνισμό, Άθαν. Λέκκας περί άρ- 
χαίων Ήπειρ. Φύλων, Κώστας Δια
μαντής, Χαρίσης Γιάκης, Γιάννης 
Πινδέας άπό τό άνεξάντλητο άρ- 
χεΐο τού Μάνθου Οικονόμου, ό Κων- 
στ<χντΐνος Κίτσος μέ ιστορικά τής 
έκπαιδεύσεως στήν "Ηπειρο.

Λ α ο γ ρ α φ ι κ ά  καί ήθογρα- 
φικά θέματα έδωκαν οί θεόφ. Λαμ- 
πρίδης, Κων. Βλεσσίδης, Παύλος 
Π<χλούκας, Μαμμόπουλος, Τάκης 
Δάνος, Άνδρ. Καρζής, Τάσος Χαλ
κιάς γιά  λαϊκούς όργανοπαΐχτες, 
Φίλιππος Γιωβάννης, Δη μ. Καλλέρ- 
γης, Πιπίτσα Βαλαβάνη, Δημ. Κο- 
ράκης, Σωτ. Γεωργάκης, Άντ. Βε- 
νέτης.

Συνεχίστηκαν οί γλαφυρές δ ι- 
κ α σ τ ι κ έ ς  ένθυμήσεις τού ά- 
ειμνήστου Χριστοφ. Λάζαρη άπό 
τήν 'Ήπειρο, καθώς καί οί άναμνή- 
σεις τού άξέχαστου εύγενικού Συ
νεργάτη μας Λέοντα Μελά άπό τήν

ζωή των * I ωαννίνων, άλλα καί οί 
μεταφράσεις άπό τά ταξίδια τού 
HOLLAND, καί της Δέσπως Καρβέ- 
λη οί άναμνήσεις.

Άπό τον π ο ι τ η τ ι κ ό άν- 
θώνα άναφέρομε τον 15σύλλαβο 
τού Γιάννη Πινδέα, ποιήματα της 
Χρυσάνθης μας της Ζιτσαίας, 
Εύθ. Νίκου, "Αλκ. Τζούμα, Κώστα 
Σιμού, Γ. Δάκα, Σταύρου Γιωβάννη, 
Κατερ. Ζέρη, Κώστα Διαμάντη, Γα- 
λάτ. Μπαλτά, Περ. Κακούρου, Χαρ. 
Χαβέλα.

(Παρουσίαση νέων καί παλαιών 
βιβλίων έκαμαν άπό τις στήλες του 
περιοδικού μας οί Σύμβουλοι - Συ
νεργάτες μας Δημ. Στάμος καί Γ ι
άννης Πινδέας καί ό Γεώργ. Βρέλ- 
λης.

Τέλος, Μεσελέδες - άνεκδοτολο- 
γικά ιστορικά οί Μαμμόπουλος καί 
Γιώργος Κούνδουρος.

Γ' ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΔΩΡΕΕΣ
Οί άναγνώστες τού Περιοδικού 

μας έχουν τήν εύχέρεια νά βλέπουν 
κάθε μήνα νά άναγράφονται σ’ αύ- 
τό οί καταβαλλόμενες έτήσιες συν
δρομές, άλλά καί τό άληθινό δήμο- 
ψήφισμα τής άγάπης, πού γίνεται 
γιά νά συνδράμουν καί νά στηρί
ξουν τούς γενικωτέρους πνευματι
κούς σκοπούς τής Εταιρείας. Εί
ναι ένα φαινόμενο πού ή ήπειρωτι- 
κή φιλοτιμία καί φιλομουσία μπο
ρεί νά έπιδείξει.

’Αλλά πλήν αυτών ή Ετα ιρεία  
κατά τό διαδραμόν έτος άπεδέχθη 
τή δωρεά τού τρίτου κατά σειρά 
βιβλίου τού Συνεργάτου Συμβού
λου - Ταμία μας, τού Γιώργ. Κούν- 
δουρου. Ή έκδοση τού βιβλίου του
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«Οί Καλαντζηδες της Μουργκά- 
νας», του τελειότερου μέχρι σήμε
ρα συγγράμματος, αφιερωμένου 
στη συμπαθή αυτή τάξη, πού έσβη
σε για  πάντα, δπως πολλά παρα- 
δοσκχκά επαγγέλματα, έγινε πρό
νοια τής Εταιρείας. Πήρε τον ά- 
ριθμό 59 στη σειρά των έκδόσεών 
της. Χρηματοδοτήθηκε από τον συγ 
γραφέα της Γιώργο Κούνδουρο καί 
δωρήθηκε στην Εταιρεία.

Τό Διοικητικό Συμβούλιο έξέφρα- 
σε την ευγνωμοσύνη του καί παρα- 
καλεΐ τη Γεν. Συνέλευση νά εκδη
λώσει την επιδοκιμασία της προς 
την πράξη αύτη του Συμβουλίου 
καί τις ευχαριστίες προς τον Δω
ρητή - Συνεργάτη μας.

Μιά μεταθανάτια δωρεά διά δια- 
1 θήκης κάνει στην Ετα ιρεία  ό άεί- 
ί μνηστος Ί ωαννίτης Κώστας Κατσί- 
κης, ό όποιος διένειμε την εξ 11 ε
κατομμυρίων δρχ. εις μετρητά πε
ριούσιον του εις εύογεΐς Ηπειρω
τικούς σκοπούς. Ή άναλογία τής 
Ετα ιρείας άνέρχεται στο ποσόν 
των 300.000 δρχ.

Τέλος ή οικογένεια του Δη μ. Κα- 
ρατζένη διέθεσε στην Ετα ιρεία  μιά 

• σειρά βιβλίων του.
Προς δλους δσοι συνέβαλαν ε ί

τε στην εμφάνιση του Περιοδικού 
•τής Εταιρείας συνεργάτες - άρθρο- 
•γράφους είτε δσους οίκονομικώς 
ι συνέδραμαν τό Δ. Συμβούλιο έκ- 
ι φράζει την εύγνωμοσύνη του.

ιΛ' ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
Ή οικονομική κίνηση τής Έται- 

: ρείας κινήθηκε στά πλαίσια το0 
Προϋπολογισμού καί εμφάνισε ένα

περίσσευμα τριακοσίων χιλιάδων 
δpocχμώv, τό όποιο επενδύσαμε ά- 
μέσως σε αγορά φωτοτυπικού μη- 
χονήμοπτος μεγαλύτερης αξίας ε
κείνου, πού έδώκαμε γιά  άνταλλα- 
γή καί φαίνεται στον ’ Ισολογισμό, 
δπως θά άκούσετε εντός ολίγου.

Γενικά τά οικονομικά τής Ε τα ι
ρείας από χρόνο σε χρόνο βαίνουν 
καλύτερα. Ή εμπιστοσύνη των φί
λων συμπατριωτών μας είναι εδραι
ωμένη καί ή άδυναμία μεγαλύτε
ρης άνοσιτύξεως έγκειται στο Συμ
βούλιο, πού ελλείψει νέων ανθρώ
πων δεν μπορεί ν’ άνοσιτύξει περισ
σότερο τό έργο της. Γ ι’ αύτό είναι 
αγωνιώδης ή έκκλησή μας νά μάς 
ανανεώσετε έκ βάθρων, γ ιά  την πε
ραιτέρω πορεία της.

Πώς θά μπούμε στο πολυθρύλη
το καί πολυσυζητημένο 1992 με μία 
άπολιθωμένη Διοίκηση, πού αφορά 
κυρίως τό πρόσωπό μου;

Ε' ΜΝΗΜΗ ΕΓΧΑΡΑΚΤΗ ΔΙΑΚΕ
ΚΡΙΜΕΝΩΝ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ
Μνήμη δικαίων κοπτέλιποτν κατά 

τον παρελθόντα χρόνον διακεκρι
μένοι Ήπειρώτες Μέλη καί (μή τής 
Ετα ιρείας πού συμπαραστάθηκοιν 
στο έργο της.

Ά  χ ι λ. Σ τ .  Γ κ α τ σ ό π ο υ *  
λ ο ς - Σύμβουλος του ’Ελεγκτικού 
Συνεδρίου, έγκριτος νομικός κοτα- 
γόμενος από τό χωριό Μολυβδο- 
σκέπαστη τών Έλληνοαλβοινικών 
συνόρων. Μέλος τής Ετα ιρείας μας 
καί συμπαραστάτης στο πνευματι
κό της έργο. ’Αναλυτικά βιογραφι- 
κά του έδημοσιεύθηκαν στο Δελτίο.
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Ε υ ρ ι π ί δ η ς  Σ ο ύ ρ λ α ς .  
Φωτεινό πνευματικό μετέωρο ό παι
δαγωγός Ευριπίδης Σούρλας άπό 
την Πυρσόγιαννη Κονίτσης. Άφήκε 
έποχή στο 5τάξιο Διδασκαλείο Μω- 
ocwivcov σαν μεταρρυθμιστής μέ τις 
νέες παιδαγωγικές ιδέες, πού έφε
ρε άπό την Εσπερία.

Εκτενής ανάλυση του έργου και 
της προσωπικότητάς του έγινε στο 
Δελτίο τής Εταιρείας.

Κ ω ν σ τ α ν τ ί ν ο ς  Ν τ ο ύ -  
λ α ς καί  ’Α ν α σ τ ά σ ι ο ς  
Π α π α γ γ έ λ η ς .  Τό δίδυμο 
των Ιατρών Λογοτεχνών άπό τά 
Γραμμενοχώρια. Στυλίστας του Η 
πειρωτικού λόγου ό άρχίοττρος Κ. 
Ντούλας μέ τήν άρετή της συντο
μίας στα γραπτά του. Έπίχαρις γε 
ματος δροσιά καί χιούμορ ό λόγος 
του Παπαγγέλη μέ μικρό, άλλα 
πολυσήμαντο πνευματικό έργο καί 
οί δυό τους στο περιθώριο τών Ι α 
τρικών τους άσχολιών. Συνεργάται 
μας πολυτίμητοι κι άξέχαστοι.

Εκτενή βιογραφικά τους περισ
σότερα άπό τή σημερινή έπιτύμβια 
στήλη τών έξεχόντων Ήπειρωτών, 
θά βρει ό βουλόμενος στις σελίδες 
του Δελτίου του παρελθόντος έτους

Γ ε ώ ρ γ ι ο ς  καί  ‘Έ λ λ η  
Κ ο ρ κ ά ρ η. Άπό τήν Πολύτσα- 
νη τής Βορ. Ηπείρου ό δικαστικός 
- Έφέτης, τον βαθμό Γεώργ. Κορ- 
κάρης άκέραιος καί ευαίσθητος δι
καστής, άπό τή Ζαγοριά μέλος τής 
έπιφανους οίκογενείας Χαρίτου ή 
"Ελλη Κορκάρη. Μέλη τής Ε τα ι
ρείας ένεργά.

Εκτενή βιογραφικά τους έγραψε

επίσης στό Δελτίο ό άριστίνδην νο
μικός έπίσης συνάδελφός μας κ. 
Άθαν. Λέκκας.

Σ π υ ρ ο ς  Φ ι λ ί π π ο υ .  Σε
μνός κι άθόρυβος έφυγε ό άρχιτέ- 
κτων καί Πολ. Μηχανικός Ίωαννί- 
νων Σπυρος Φιλίππου, τέως Δήμαρ
χος Ίωαννίνων καί Ευεργέτης τής 
πόλεως, μέλος εκλεκτό τής Ε τα ι
ρείας.

Θ ρ α σ ύ β ο υ λ ο ς  Τ σ α κ α -  
λ ώ τ ο ς. Σαράντα χρόνια στρα
τιώτης τής Ελλάδος άπό τή Μικρα
σιατική έκστρατεία ώς τις κορυφές 
τών Άκροκεραυνίων κατά τόν πό
λεμο 1940—41 καί τό Ρίμινι, ό Θρα
σύβουλος Τσακαλώτος τής γνω
στής Πρεβεζιάνικης οίκογενείας. 
Φίλος, Συνεργάτης καί όμιλητής ά
πό τό βήμα τής Εταιρείας έφυγε 
σέ μεγάλη ήλικία, όχι λησμονημέ
νος, άλλα στό προσκήνιο τής ζωής 
μέ τήν ένεργό παρουσία του.

Εκτενή βιογραφικά του καί άλ- 
ληλογραφία του μαζί μου δημοσι
εύτηκαν στό Δελτίο.

Κ ω ν. Π α π α ς. Γόνος μεγά
λης οίκογενείας του τόπου μας άπό 
τή Στεγόπουλη τής Βορ. ’Ηπείρου 
καί διά τής Κωνστοιντινουπόλεως 
στήν Κέρκυρα έγκατεστημένος ό 
Κων. Ποπτάς, μεγαλέμπορος, άλλα 
καί φιλόμουσος, άφήκε μνήμη άγα- 
θή, ύποστηρικτής του πνευματικού 
μας έργου.

Γ ε ώ ρ γ ι ο ς  Τ ζ α β έ λ λ α ς .  
Γόνος τής γνωστής Σουλιώτικης οί
κογενείας ό Γεώργιος Τζαβέλλας
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μέ ‘παράτολμο άντιστασιακή δράση 
στην τρικυμιώδη ζωή του, έγκριτο 
μέλος της Εταιρείας.

Βιογραφικά του εκτενή στις σε
λίδες του Δελτίου.

Σ τ ά θ η ς  Λα μ π ρ ί δ η ς. 
^Εκλεισε χρόνος πού δεν στέκει πα
ράπλευρός μου ό αλησμόνητος Γυ
μνασιάρχης και Γεν. Γραμματέας 
της Ετα ιρείας Στάθης Λαμπρίδης. 
"Οσο περνάει ό καιρός τόσο μεγα
λώνει ή στέρηση της προσωπικότη
τάς του άπό τις δραστηριότητες 
τής ζωής της. Τό ετήσιο μνημόσυνό 
του μας τον επαναφέρει κοντά μας.

’Ά γ κ η  Κ υ ρ ι α ζ ή - Κ ί -  
μ ω ν  Κ υ ρ ι α ζ ή ς .  θρήνος στα 
Γιάννινα άπό τη σύγχρονη σχεδόν 
απώλεια τής έπιστήμονος ~Αγκης 
Κυριαζή στο άνθος τής ήλικίας της 
πού συμπαρέσυρε στο θάνατο εν
τός ολίγων μηνών τον δύστυχο πα
τέρα της Κίμωνα Κυριαζή, τον εκ
δότη τής Ζαγορισιακής Έπιθεωρή- 
σεως τό «Ζαγόρι».

Τό δράμα τής κόρης και του πα
σίγνωστου γιά  τις εμπορικές και 
πνευματικές δραστηριότητες του 
πατέρα της συγκλόνισε την κοι
νωνία των Ίωαννίνων, πού τούς έ- 
κλαψε πικρά.

Εκτενή βιογραφική ανάλυση του 
Κίμωνα Κυριαζή έκαμε στο Δελτίο 
ό συνεργάτης μας Κώστας Τέκτων, 
ένώ τον τάφο τής "Αγκης έρανε ή 
"Αρτεμη Μαλάμη.

Β α σ ί λ ε ι ο ς  Λ ά π π α ς .  
Γιατρός στα Γιάννινα τής γνωστής 
Δροβιανίτικης Βορ. Ηπείρου οικο

γένειας, πού άνέδειξε μουσικούς, 
ναυάρχους, ιατρούς, Προξένους 
(Γαλλίας) μέ ευρωπαϊκή EDUCA
TION γνωστής γ ιά  τη δραστηριό- 
τητά της καί την έποχή τής άπελευ- 
θερώσεως τής Ηπείρου.

Ι ω ά ν ν η ς  Τ ζ ό γ ι α  ς. Λί
γα χρόνια προ του ’40 ή μικρή πό
λη των Ίωαννίνων μέ την πανέν
δοξη μεσαιωνική καί των αρχών 
του 19ου αίώνος ιστορία της συγ
κέντρωνε στούς κόλπους πλειάδα 
ιατρών γνωστών έξω άπό τά σύνο
ρα τής Ηπείρου, έξω άπό τά σύνο
ρα τής 'Ελλάδος, έως τά Ύπερδό- 
ρεια,—κάπου έχω γράψει—έφτανε ή 
έπιστημονική τους άκτινοδολία. Πο
λυτάλαντοι Μπέηδες κατέβαιναν κι 
άπό τό Δυρράχιο, προτιμώντας τήν 
ελληνική ιατρική άπό τήν ιταλική.

~Ητον τότε πού οί γιατροί δεν ει- 
χον γίνει άκόμα άπλοι άριθμοί, άλ
λα ήταν δακτυλοδεικτούμενες προ
σωπικότητες σεβαστές στήν κοινω
νία τών Ίωαννίνων.

Σ’ αυτούς τούς τελευταίους ήταν 
ό τελευταίος άρχοντας ιατρός Ι ω 
άννης Τζόγιας. Ή άρχοντιά του καί 
ή άνθρωπιά του φάνηκε καί έν ζωή 
καί μετά θάνατον άπό τά δωρήμα
τα σέ διάφορα φιλονθρωπικά καί 
έκποαδευτικά ιδρύματα τής πόλε- 
ως. Εκτενή διογραφικά του περιε- 
λήφθησον στο Δελτίο άπό τον κ. 
Οικονόμου.

Ε υ ά γ γ ε λ ο ς  Ά β έ ρ ω φ -  
Τ ο σ ί τ σ α ς. Γνωστή πολιτική 
προσωπικότητα του τόπου μας ά
πό τή γνωστή Μετσοβίτικη ιστορι
κή οικογένεια τών Άβέρωφ, ό Εύ-
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άγγελος Άβέρωφ - Τοσίτσας έφυ
γ ε  άπό την παρούσα ζωή. Πρόγο
νός του ό πολιτευτής Αύγερινός Ά 
βέρωφ υπήρξε άπό τούς Ιδρυτές 
τής προγονικής Ηπειρωτικής Ε 
ταιρείας (Ήπειρ. Κομιτάτου) 1906. 
Καί ό Ευάγγελος Άβέρωφ, μέλος 
επίλεκτο τής σημερινής Έταιρείοος 
μας. Ξεκίνησε τό πολιτικό του στά
διο ώς Νομάρχης Κέρκυρας, ύπουρ- 
γός Εφοδιασμού των μεταπολεμι
κών κυβερνήσεων, με τήν "Ενωση 
Κέντρου την ΕΡΕ καί τήν Νέα Δη
μοκρατία, Υπουργός Εξωτερικών 
και Εθνικής "Αμυνας. Κατείχε κυ
ρίαρχη θέση στην πολιτική ζωή του 
τόπου έπί σαράντα πέντε χρόνια. 
"Εγραψε ώς πνευματικός (άνθρω
πος καί ιστορικά και θεατρικά έρ- 
γα.

θ ε ο χ ά ρ η ς  Β α ζ ά κ α ς .  
Μωαννίτης ό τέως Γεν. Διευθυντής 
του Υπουργείου ΟΙκονομικών Θεο
χάρης Βαζάκας, άγαθός καί σε
μνός Ήπειρώτης διέτρεξε μέ τήν 
άξια του τούς βαθμούς τής ύπαλλη- 
λικής ιεραρχίας, θαυμαστής του 
έργου τής Εταιρείας καί τακτικό 
της μέλος άπό έτών. Άπέθανε στό 
θέρετρο τής συνταξιουχικής του 
ζωής, στό Τολό Ναυπλίας.

Γ ι ώ ρ γ ο ς  Μ ε τ σ ό λ η ς .  
Δέν 7\τ<χν Ήπειρώτης άλλα Μικρα- 
σιάτης ό γλυκύς ποιητής τής Ι ω 
νίας Γιώργος Μετσόλης, άπόφοιτος 
τής Δραματικής Σχολής καί ήθο- 
ποιός. ’Αγάπησε δμως τήν "Ηπειρο 
καί στάθηκε κοντά στό έργο τής 
Εταιρείας άπό τό 1962 συνεχώς.

Δέν άπουσίασε ποτέ άπό όμιλία

μας στήν ’Αρχαιολογική Εταιρεία  
όταν αυτή περιείχε άπαγγελία ποι
ημάτων. Ό  θάνος Κωτσόπουλος, ό 
Βασίλης Παπανίκας, ό Γιώργος Με
τσόλης, ό Παπακωνσταντίνου, ή Πο- 
λιτίμου ήταν οί άπαραίτητοι Ερμη
νευτές τών Ηπειρωτικών μας ποιη
μάτων.

Ά χ ι λ λ έ α ς  Π α π α δ ό -  
π ο υ λ ο ς. Είναι ό τελευταίος νε
κρός τής Επιτύμβιας αύτής στή
λης. Άπό τις Βουλιαράτες τής Βορ. 
Ηπείρου ό δάσκαλος καί ιστορικός 
ερευνητής Άχιλλέας Παπαδόπου- 
λος. Απελευθερωμένος άπό άλλες 
υποχρεώσεις έδειχνε τελευταία σα
φή σημεία στενότερης προσεγγί- 
σεως προς τό έργο τής Εταιρείας 
μας, τής όποιας υπήρξε άπό πολ
λών έτών Μέλος. Καί ένώ έλπίζα- 
με νά κοσμήσει τό σημερινό ψηφο
δέλτιο μέ τή συμμετοχή του, προς 
άνακούφισή μας, τον άφήρπασε 
καθ’ όδόν σχεδόν μέσα άπό τά χέ
ρια μας ό αιφνίδιος θάνατος. Μας 
κατέχει θλίψη γιά τήν άπώλειά του.

.Κύριοι Εταίροι.
Γεραίρομε τή μνήμη τών έξεχόν- 

των Ήπειρωτών καί άς κρατήσου
με ένός λεπτού σιγή προσευχόμε
νοι μέ τή σκέψη μας στραμένη πρός 
αυτούς.

★

Μετά τήν άνάγνωση τής έκθέαε- 
ως τών Πεπραγμένων άπό τόν Πρό
εδρο τής Εταιρείας, ό Γεν. Γραμ
ματέας κ. Ευθύμιος Νίκου διαβά
ζει τήν Ταμειακή Κατάσταση, τόν 

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σελίδα 189)
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“Ο ΛΑΖΑΡΟΣ,,

Παλιότερα τα παιδιά του χωριού 
μου Κάτω Ροεβένιος μόνο τ’ οτ/όρια, 
ανήμερα στη γιορτή του Λαζάρου, 
πηγοάναμε στα σπίτια του χωριού 
και λέγαμε τρο:γούδια του Λαζά
ρου.

Την παραμονή το βράδυ μας χώ
ριζε ο δάσκαλος σε δυό κουμπού
νια (ομάδες). Ορίζονταν σε κάθε 
κουμπούνι ένας αρχηγός, συνήθως 
από την έκτη τάξη. Μετά το μάθη
μα ξετρελαμένοι τρέχαμε στα σπί
τια μας και πετάγαμε τις τσάντες. 
Πρώτη μας δουλειά ήταν να βρού
με κουδούνι ή κύπρο, όσο πιό με
γάλο μπορούσαμε. Οι αρχηγοί 
φρόντιζαν να φέρουν από ένα με
γάλο καλό καλάθι ,για να βάζου
με τ’ αβγά που θα μας έδιναν οι 
νοικοκυρές. Επίσης φρόντιζαν να 
φέρουν και τις μεγάλες κουδούνες 
του Μπάμπα Βασίλη του Μπάτσου. 
Αυτός τις έδινε με χαρά και ευχα
ρίστηση. Αυτές οι κουδούνες ήτοχν 
οστό βουβάλια.

Τις είχε φέρει εκείνος απ’ τη Μα
κεδονία. Ήταν πολύ μεγάλες, ίσα 
με το κορμί ενός δωδεκάχρονου 
παιδιού. Λάλαγαν βαριά και γλυ
κά κι ακούγονταν σαν καμπάνες. 
Τις κρατούσαν τα πιό γεροδεμένα 
παιδιά. Στον πρώτο μου «Λάζαρο» 
ήμουν τότε δευτέρα - τρίτη τάξη, η 
μάνα μου βρήκε ένα γουργουρίδι 
σ(χν αυτά που βάζουν στα ζοιγά-

ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ Αθ. ΒΛΕΣΣΙΔΗ

ρια. Γιατί δεν είχαμε στο σπίτι μας 
γιδοπρόβατα επομένως ούτε και 
κουδούνια και κυπριά. Εγώ ξεχέ- 
στηκα οστό τη χαρά μου. Με το 
γουργουρίδι κάτω οσι’ το προσκέ
φαλο χωρίς και να φάω, ξάπλωσα 
για  ύπνο στο μπάσι. Κουκουλώθη
κα με τη τσέργα, <χλλά που να με 
πιάσει ύπνος! Ήμουν όλος χαρά 
και αγωνία.

Από μια τρύπα της τσέργας πα
ρακολουθούσα με το μάτι γαρίδα 
πότε να φέξουν οι χαραμάδες του 
κλειστού παρτχθυριού. Στο χάραμα 
του Σαββάτου, όλοι βρισκόμαστε 
στο χοχγιάτι του Ά ϊ  Νικόλα. Εκεί 
ξεχωριζόμαστε τα κουμπούνια και 
μετριόμαστε μήπως λείπει κοσ/είς. 
Κάναμε έλεγχο στα κυπριά και 
στα κουδούνια γ ια  να δούμε αν εί
ναι εντάξει Μετά βγαίναμε όλοι 
μαζί με τους αρχηγούς πίσω στα 
γκρεμίδια δίπλα στους χαλέδες 
του σχολειού. Με το σύνθημα των 
αρχηγών λαλάγαμε τα κυπριά και 
τα κουδούνια γρήγορα και δυνα
τά, όσο μπορούσαμε όλοι μαζί. Α
πέναντι στα Δολιανά από τα «γύ
φτικα» μας αποτντούσαν οι Δολια- 
νίτες που έκαναν κι οαποί το ίδιο. 
Εμείς όμως τους «τρώγαμε» πάντα 
στο συναγωνισμό γιοπί βλέπετε ! 
ήταν οι κουδούνες του Μπάμπα Βα
σίλη Μπάτσου.

'Υστερα απ’ αυτό τον συναγωνι-
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σμό, με μεγάλη χαρά και φλου- 
τουρισμένες τις καρδιές χτυπώντας 
δυνατά και γρήγορα τα κυπροκού
δουνα, αρεντεύοντας (τρέχοντας) 
ξεχυνόμαστε στα σπίτια, ένα κου- 
μπούνι προς τον πάνω και τ’ άλλο 
προς τον κάτω μαχαλά. Φτάνοντας 
στο πρώτο σπίτι σταματούσαμε το 
λάλημα κροττώντας τα κυπροκού
δουνα απ’ τα γλωσσίδια και ντε- 
ρεκωμένοι αρχίζαμε δυνατά προ
σέχοντας οι μικροί τους μεγάλους.

Ήρθ’ο Λάζαρος ήρθαν τα βάγια, 
ήρθ’ ο μύρμηγκας τα κορασίδια. 
ιΚορασίδια μου σταυροσταθείτε, 
ικι ccv τιμήσατε να σηκωθείτε. 
ιΝα πείτε το μέγα πάθος του

Χριστού
το μέγα πάθος του Λαζάρου.
Ο Λάζαρος απέθοα/ε κι απόψε

ανεστήβη.
Πού ήσουν; Πού ήσουν Λάζαρε 
τόσο καιρό χαμένος;
—Ήμουνα στη γη βαθιά παρα

χωμένος.
Τα χεράκια μου στοα^ροδεμένα, 
τα ποδαράκια μου σαρακωμένα, 
η γλωσσίτσα μου τρεις άγιους

γράψει:
Ά γ ιο ς  Δημήτριος, Ά γ ιο ς  Νικό
λαος και Ά γ ιο ς  Αϊ-Ταξιάρχης. 
'Οσα ψύλλα έχ’ ο κίσαρας 
και κεραμίδια η πόλη, 
τόσα καλά να δώσει ο θεός 
εδώ που τραγουδούμε.
Δός μας και τ ’ αβγούτσικο 
να πούμε και του χρόνου,
— Χρόνια πολλά θειάκω και του 

χρόνου, ευχόμασταν όλοι δυνατά 
και ομόφωνα.

—Χρόνια πολλά παιδιά μου, να

σας έχει ο θεός καλά, να τα πείτε 
και του χρόνου.

Και με χαρά και χαμόγελα μας 
έδινε ένα - δυό άσπρα και φρέσκα 
αβγά απ’ τις κοτούλες της.

Η Πολυξένη και η Γαλούσιω του 
Μπασανικόλα μας περίμεναν στην 
αυλή. Μόλις φτάναμε μας ζήτογαν 
να τους πούμε το τραγούδι για τη 
μονάκριβη Κοαίνα τους! Και μείς ; 
αρχίζαμε:

Μωρή μικρή μικρούτσικη 
μικρή γαϊτανωμένη, 
πού είν’ η ρόκα σου, 
πού είν’ ο αργαλειό σου;
Η ρόκα μου στη μέση μου 
κι ο αργολειός υφαίνει.
Υφαίνει τα ψιλά πανιά 
και τα φτενά μοοτηλια, 
για περιμένω τον καλό 
που θάρθει να με πάρει...
Μετά από τις σχετικές ευχές μας 

έδιναν αυγά ή δεκάρες, ενώ η Κα
τίνα κύτταζε από τη σκάλα ψηλά, 
χαρούμενη για  το τραγούδι που 
της είπαμε.

Σ η μ ε ί ω σ η :  Η Κατίνα είναι
η γυναίκα μου.

Και μετά γκουντρουβαλώντας τα 
κοπρολίθαρα τρεχάτοι κατηφορί
ζαμε σιακάτω για να προλάβουμε 
και στ* άλλα τα σπίτια.

Η μάκω Μάνθα του Ζάχου μας 
περίμενε κι αυτή και με χαμόγελο 
μας ζήτογε να της πούμε το τρα
γούδι γ ια  το μοναχό εγγόνι της το 
Γιάννη, γιοττί τα άλλα της εγγόνια 
ήταν όλα κοπέλες. Είχε και στην 
ποδιά της έτοιμα τ’ αυγά και αμύ
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γδαλα. Κι εμείς στο m και φι αρ
χίζαμε:

Μωρέ σπειρί σπειρόπουλο 
σπειρί μαργαριτάρι, 
όντα σε γέννα η μάνα σου 
και σε καρδοπονούσε, 
εγώ'στη θύρα κάθομουν 
θεόν παρακαλούσα: 
θ ε έ  μ9 να γίνει βασιλιάς 
θ εέ  μ* να γίνει ρήγας, 
να κοσκινίζει το φλουρί 
με το μαργαριτάρι 
να μένει το λογάρι 
κι’ από τα λογαρίσματα 
να δίνει του Λαζάρου.

Το ίδιο μας ζήταγε από κάτω η 
μάκω Τέρω. Ετούτη είχε το Σταύ
ρο μοναχό. Κι εμείς με δύναμη τρα
γουδούσαμε το «σπειρί σπειρόπου
λο» και ο μπαμπα Πέτρος ο παπ
πούς του Σταύρου μας παρακολου
θούσε για  να δει αν το λέμε σωστά 
και καλά. Κι ο Σταύρος που τον εί
χαμε αρχηγό, έμπαινε μπροστά και 
ζήταγε να μας δώσουν πολλά κα
λούδια για  να δείξει τον κάμποσο 
στ’ άλλα παιδιά, ενώ οι αδερφές 
του τρεις τέσσερες στη σειρά πάνω 
στη σκάλα παρακολουθούσον, κρυ- 
φογέλαγαν και κρυφοκαμάρωναν 
γ ια  τον άντρα, που μεγάλωνε στο 
σπίτι τους. Αυτό το κάναμε όλοι, 
όταν πηγαίναμε με το κουμπούνι 
στο σπίτι μας. Ζητάγαμε να μας 
δίνουν οι μανάδες μας πολλά κα
λούδια για  να κάνουμε τον κάμπο
σο στους άλλους. Τα μικρότερα 
παιδιά, εκτός απ’ το ποττροπαρά- 
δοτο βασικό τραγούδι του Λαζά
ρου, δεν πολυξέραμε καλά τα άλ

λα τραγούδια. Γ ι’ αυτό ανοιγοκλεί- 
ναμε το στόμα λέγοντας ό,τι νάναι 
προσπαθώντας να ακολουθούμε σω
στά τους μεγάλους. Φωνάζαμε ό
μως δυνατά, γ ιατί άλοίμονό μας 
απ’ τους μεγάλους. Φοβόμαστε μη 
δε μας δώσουν αυγά και δεκάρες 
στο μοίρασμα και μη δε μας ξανα- 
πάρουν άλλη φορά στα κάλαντα ή 
στο Λάζαρο. Και ξελαρυγγιζόμα- 
σταν και πετιόνταν οι φλέβες στο 
λαιμό και φρασιάνιαζε το στόμα 
μας. Και όλα αυτά γκχτί; γ ια  ένα 
αυγό ή γ ια  μια δεκάρα! Πόσο ό
μως μεγάλη και αλογάριαστη ήταν 
η χαρά μας και η ευχαρίστηση! ! !

Στο μοίρασμα που γίνονταν στο 
τέλος στο χαγιάτι της εκκλησιάς 
τα μικρά και τα κλούβια αυγά μας 
τάδιναν οι μεγάλοι εμάς των μι
κρών καθώς και τις δεκάρες που 
ήταν στραβές ή δε γυάλιζαν.

Τ  αυγά τα ξεχωρίζαμε σε γερά 
ή όχι εύκολα, γ ιατί τα φώλια που 
ήταν συνήθως και κλούβια, ήταν κι- 
τρινισμένα και κουτσουλισμένα, ε
νώ τα καλά ήταν άσπρα και μπού- 
τσιρα.

Πολλές νοικοκυρές μας έδιωχνοα/ 
ή όταν άκουγοιν τα κυπροκούδουνα 
που πλησιάζαμε προς το σπίτι τους, 
έκλειναν την πόρτα και έφευγαν. 
Τότε θυμωμένοι λέγαμε το τρα
γούδι :

Έδώ έχ’ ο κούκος τη φωλιά
κι ο διάολος την τρύπα.
Μωρή κουτσή μωρή στραβή
κι οα/αθεματισμένη...

Στον πρώτο μου Λάζαρο στο μοί- 
(ΣΥΝΕΧΕ1Α στη σελίδα 187)
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ΜΕΓΑΛΗ ΒΔΟΜΑΔΑ TON ΠΑΘΩΝ

θλιμμένες

Ό  χείμαρρος των κέδρων άπόψε 
κάπως δεν άκούετοα νά πέφτει κα
ταρράκτης.

Ρέματα, πού τα στέλλει ή άπέ- 
ραντη. λαγκαδιά, φειδοκυλάν μουρ
μουρίζοντας κάτι πού μοιάζει σάν 
πένθιμη μπαλάντα...

Τα πουλιά κρυμμένα στα πυκνό- 
κλαρα των κέδρων καί των σπαρ
τών της χαράδρας, έπαψαν τό φαι
δρό τους τραγούδι.

Κάτι τέλος τό πένθιμο καί μελαγ
χολικό, σάν πνεύμα γυρίζει σκορ
πώντας τη λύπη καί μόνον οί κήποι 
της Γεσθημοα/ής με τήν άπέραντη 
καί λιγοθυμισμένη μοσχοβολιά 
τους, στέλλουν μαλακά στά φτερά 
της νυχτερινής αύρας τις μυρωδιές 
τους, δμοιες με βαριά νεκρολίδα- 
να για  τό ιμεγάλο πένθος.

Έσκοτείνιασε. Οί έληές άναστρέ- 
φουν στή .νύχτα τα φύλλα τους καί 
κοιμούνται κοπαδιστά, σάν νά θέ
λουν νά κρύψουν κάτω τους κά
ποιο μεγάλο μυστικό, κάποιο 
φριχτό δράμα πού σέ λίγο θά ξε- 
τυλιχθεί, έκεΐ ατούς γέρικους κορ
μούς των μέ τό παγερό φίλημα έ- 
νός προδότη μαθητή. Σάμπως νά- 
νοιωσον καί τ’ άστρα πού μέ τά 
χρυσά ματάκια τους βλέπουν δλες 
τις άνθρώπινες άσκήμιες τή νύχτα.

ιστορίες
*  ΤΟΥ ΓΩΤΗΡΗ ΖΟΥΜΠΟΤ

Καί χάνονται πολλά άπ* αυτά, ίσως 
τά εύαισθητότερα, στή σκοτεινιά 
τής άδύσσου καί τής νύχτας, γιάνά 
μην άντικρύσουν τό μεγάλο έγκλη- 
ιμα πού έ κείνη τη δραδυά θά γινόν- 
τοα/ άπάνω στη Γή.

Δειλό τό φεγγάρι φίλησε τις κορ
φές τής Έ σσ—Εβών καί κύτταξε 
θλιμμένο τις λαγκαδιές τού Καρ- 
μήλου.

’Έπεφτε τό ωχρό του φως άπάνω 
στήν προφητόκτονη πόλη, καί ά- 
χνές φωτοσκιάσεις του έφάνταζον 
τρομακτικά στις πλαγιές τού 'Ό
ρους των Έλαιών.

Έ κεΐ κοντά στις έληές, άνάμεσα 
καί στά πυκνά κυπαρίσσια, μια 
φρικτή νυκτερινή μυσταγωγία γ ί
νεται.

Είναι ό Μεγάλος Ραδδί, γονατι
στός «μέ λυτούς τούς θείους του κό
τσους, προσεύχεται καί ατό θλιμ
μένο του πρόσωπο, ό ουρανός έπα- 
ναπαύει τήν δρόσον του.

Τό σύννεφο τής μορφής του, πα
ραπονεμένο γυρίζει στίς άπέναντι 
ράχες, πού κρύβουν πίσω τους τήν 
Ιερ ή  πόλη.

Καί δμως, άπό έκεΐ μπροστά σέ 
τόσα πλήθη, άπό τό θειο του στόμα 
άκούστηκαν οί δεκάλογοι των μα
καρισμών.
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θειον ύψος άπό τη μια καί ά
πό την άλλη ή Φυλή του Ισραήλ, 
πού σέ λίγο θά υψώσει στο ξύλο 
της άτιμίας τον Σωτηρα της.

Μά -να κάτι στο βάθος ψαίνεται.
’Ακούεται νά διαβαίνουν άνθρω

ποι - όχλοι στο ξυλένιο γεφυρι του 
χειμάρρου που τρίζει.

Φωνές μαζί καί κατάρες καί α
ναμμένα δαυλιά με φανάρια, πομ

πή σάν νά βγαίνουν άπό τά σκότη 
του "Αδη.

Κοιμάστε; άκούεται παραπονιά- 
ρικη ή φωνή του Διδασκάλου.

«Τό μεν σώμα πρόθυμον ή δε 
σάρξ άσθενής. — Γρηγορεΐτε καί 
προσεύχεσθε».

’Αποσβολωμένοι σηκώνονται μη
χανικά τραυλίζοντας λίγα  λόγια. 
Καί τί μπορούν νά είποΟν; Νά, έ

φτασε ό ’ Ιούδας.
"Ενα φίλημα κι’ ’Εκείνος πού 

τους έθρεψε, βρίσκεται τώρα δεμέ
νος στά χέρια τους. Κι* άρχίζει τό 
φριχτό μαρτύριο.

Άπό τον ’Άννα στον Καϊάφα γιά 
νά καταλήξει στο Πραιτώριο.

Βρισιές καί ραπίσματα άπό τον 
μοα/ιασμένο λαό. "Ολα τά δέχεται 
μέ μιά θεία απάθεια καί καλωσύνη.

Τί σημαίνει, σάν αυτός κοταφρο- 
νεθεΐ, πάθει, σταυρωθεί; Δέν ήρθε 
νά λυτρώσει άπό τά τόσα δεινά τό 
ανθρώπινο γένος;

Οί ώρες διαβαίνουν γοργά.
Ματωμένος ό ήλιος γέρνει σέ θο

λή δύση, πίσω άπό τό δενδροστό- 
λιστο Άερμών...

Οί ’κχχές του λαού δυναμώνουν.
Τό μεγάλο θύμα τής ιδέας καί 

τής άλήθειας δόθηκε στά χέρια του 
άπό τό Ρωμαίο Πραίτωρα, νά τό 
κάνει δ,τι θέλει καί ό νεκρότοπος 
Γολγοθάς, θά σκεπάσει μέ τήν αι
ώνια λήθη τό σώμα Εκείνου πού 
βουλήθηκε νά γίνει Σωτήρας των...

Ά λλ ’ όχι! Ή θεία παντοδυνα
μία, πώς άλλοιώς, έχει οικονομή
σει τά πράγματα.

’Εκείνος πού θά σταθεί κρεμα
σμένος σήμερα στο ξύλο του Σταυ
ρού, σέ λ ίγο  θά θριαμβεύσει μέ τό 
φώς καί τήν αίγλη τής ένδοξης ’Α
νάστασής Του.

«ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ», ’ Ιωάννινα 5 ’Α
πριλίου 1931.
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"ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΑ METEfiPA.,

Αϊ-ΜΗΝΑΣ Ο ΚΟΚΚΙΝΟΑΙΘΑΡΙΤΗΣ

Η γη της πατρίδας μας είναι κα
τάσπαρτη με ιερά προσκυνητάρια, 
δείγματα της πίστης στο θεό του 
θεοσεβή λαού μας. Μεγάλες ή μι
κρές εκκλησίες,, σε κατοικημένους 
ή ερημικούς τόπους, χτισμένες πριν 
πολλά χρόνια από τους πιστούς 
του θεού μας, στολίζουν τη μονο
τονία του κακοτράχαλου βουνού 
και της αφιλόξενης ρεματιάς.

Εκεί στο ερημικό σταυροδρόμι, 
ένα ορθογωνικό εικόνισμα, αφιε
ρωμένο σε κάποιον άγιο, με ένα α
πέριττο κοιντηλάκι, κάνει το δια
βάτη να βγάλει το σκούφο του, να 
σταυροκοπηθεί και να ζητήσει τη 
χάρη του Άϊ-Νικόλα, του Άϊ-Δη- 
μήτρη ή της Μεγαλόχαρης. Εκεί 
σπινθηρίζει τα βράδια το κοα/τηλά- 
κι ή το κεράκι που άναψε κάποιος 
στρατοκόπος ή κάποιος οπτ’ εκεί
νους που πατροπαράδοτα το ’χουν 
ταμένο ν' ανάβουν το καντήλι κά
ποιου άγιου πού ’ναι κι ο ιδιαίτε
ρος προστάτης του σπιτικού τους.

Αυτή η αχνή φεγγοβολή μέσα 
στο πηχτό σκοτάδι του χειμώνα, 
δίνει κουράγιο στον αργοπορημένο 
διαβάτη, στον αγωγιάτη ή στον ξε
νιτεμένο σαν γυρίζει από τη μα
κρινή ξενιτιά.

Αλλού πάλι, ψηλά στις κλεισού
ρες και στα διάσελα, άλλα εικονί
σματα στέκονται αιώνιοι μάρτυρες

ΤΟΥ ΘΕΟΦ. ΛΑΜΠΡΙΔΗ

κάποιων ανθρώπινων περιστατι
κών, στα οποία χρωστούν και την 
ύπαρξή τους. Εκεί ψηλά καταρα- 
χής στις σουβλερές κορφές των α
γριωπών βουνών τα σκήπτρα κατέ
χει ο Προφήτης Ηλίας. Εκεί ψηλά 
στο καταράχι, που βουίζει η λύσ
σα του μανιασμένου χειμώνα και 
αντισκόφτει τ’ αστροπελέκι στην 
πυκνή νυχτιά, βρίσκεται πολλές 
φορές ένα ξωκλήσι, καταφύγιο για 
τον μπιστικό, τον κυνηγό και κάθε 
άλλο περαστικό.

Σ ’ αυτά τα απέριττα και φτωχά 
προσκυνητάρια, σαν βρεθεί ο άν
θρωπος, η ψυχή του λυτρώνεται 
για λίγο απ’ της ζωής την ταραχή 
και νιώθει μέσα του εκείνη την υπο
βλητική μυστηριώδη μεταρσίωση 
και χάρη του θείου και υπερκό
σμιου ' Οντος.

Εκεί στη γαλήνη της ερημιάς, 
στο φυσικό περιβάλλον, το φτωχό 
κι απλοϊκό ξωκλήσι ανεβάζει την 
ψυχή του ανθρώπου πιό έντονα και 
πιό ιερόπρεπα απ’ ό,τι ο καλλιμάρ
μαρος ναός της πόλης. Οι απλοί 
τοίχοι, οι πολλές φορές αγκαλια
σμένοι απ’ τον κισσό, το αγιόκλη
μα ή τη μεθυστική οτγράμπελη, το 
λιθόστρωτο ή χωμάτινο δάπεδο, η 
χοντροκομμένη πόρτα, τα στενά 
σαν πολεμίστρες παράθυρα, η γε
μάτη φεγγίτες στέγη και οι αχνές
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από την πολυκαιρία, ξεθωριασμέ
νες λ ίγες  εικόνες, είναι τα σύμβο
λα εκείνα τα απλά που μιλούν στην 
ψυχή μας βαθιά, θερμά και βρ ί
σκουν την πνευματική εκείνη αντα
πόκριση, που κάνει την ανθρώπινη 
ψυχή με κατάνυξη περίσσια να 
ρουφήξει τη χάρη της πίστης.

Δ ε θά ’ρθουμε σ’ αντίθεση με τα 
λόγια του Μεγάλου Διδασκάλου 
που ’πε στη Σαμαρείτιδα, αν πού
με ότι σε κάποια εκκλησάκια η ψυ
χή του ανθρώπου νιώθει κάπως πιο 
πλατιά την ύπαρξη του θείου και 
κατασαγηνεύεται από μια μυστα
γωγία κι ένα θρησκευτικό δέος αλ- 
λόγνωρο, που ’ναι στ* αλήθεια και 
ένα ψυχικό ξαναγέννημα.

' Ισως αυτό να οφείλεται στο πε
περασμένο της δικής μας ύπαρξης, 
μπροστά στο μεγαλείο του άπειρου 
θεού.

•Αν ανεβείς στ’ αγιορείτικα μονα
στήρια ή στη Μεταμόρφωση ψηλά 
στα Μετέωρα, νιώθεις ένα θείο με
γαλείο και μια αλλοιώτικη πνευ
ματική έξαρση.

Γυρίζοντας κανένας την περιοχή 
της Θεσπρωτίας και επισκεπτό- 
νος μοναστήρια καί ξωκλήσια, ί
σως νιώθει όλα όσα παραπάνω ε ί
παμε, αλλού διαφορετικά κι αλλού 
εντονότερα.

Αν όμως, φίλε αναγνώστη, θέλεις 
η ψυχή σου να νιώσει την καθάρια 
και γνήσια λύτρωση και το πνεύμα 
σου ν’ ανεβεί, για λίγο έστω, πάνω 
από την οχλοβουή της εγκόσμιας 
πεζής ζωής μας, κάνε τον κόπο, 
που θα σου γίνει καθήκον, να επι- 
σκεφτείς ένα εκκλησάκι που είναι

μοναδικό εκεί στην ιδιαίτερη πα
τρίδα μας.

Ξεκίνα όποια εποχή θελήσεις κι 
όποιον καιρό κι ocv τύχει. Ο Ά ϊ- 
Μηνάς ο Κοκκινολιθαρίτης, κουρ
νιασμένος σαν το γέρικο αητό του 
δημοτικού μας τραγουδιού, κ<χτά- 
κορφα σ’ ένα βαθύγκριζο και πυ- 
ροκάκκινο στην κοιλιά του πελώ
ριο βράχο, σε περιμένει. Σαν τον 
αντικρύσεις από μακριά, θα ξαφνι
αστείς, θα δυσπιστήσεις στα μάτια 
σου για ό,τι βλέπεις. Πώς τόσο ψη
λά βρέθηκε εκείνο το εκκλησάκι; 
Στην απορία σου θ’ αποκριθεί η 
φωνή που ’ρχεται σαν θρύλος βα
θιά μέσα απ’ το χρόνο, σιγανή, βρα
χνή και υποβλητική.

θα  πλησιάσεις, θα ανηφορίσεις, 
θα περάσεις σύρριζα στον τρομε
ρό βράχο κι αφήνοντάς τον δεξιά 
θα βρεθείς σε μια απλόχωρη πλα
τεία. Στην άκρη της θα σου δείξουν 
τα ερείπια υπόγειας εκκλησιάς του 
Άϊ-Δημήτρη, που ’ναι σωστή κα
τακόμβη.

θα  δρασκελίσεις το κατώφλι με
γάλης μοναστηρίσιας αψιδωτής αυ
λόθυρας και θα βρεθείς αποκομμέ
νος από τον έξω κόσμο σ’ ένα αυ
στηρό και γνήσιο μοναστηριακό 
περιβάλλον με κελιά, πεζούλια, 
χορταριασμένους πύργους και μια 
ψηλή λιθόχτιστη σκάλα ακουμπι
σμένη στο στοιχειωμένο βράχο, που 
οδηγεί, με τα εβδομήντα τόσα σκα
λιά της, σαν την κλίμακα του β ι
βλικού Ιακώβ, κοντά στο Θεό. Ο 
γιγάντιος βράχος που απ’ αυτή τη 
θέση φαντάζει απολιθωμένο γιγάν- 
τιο δέντρο, αδελφωμένος με δυο 
άλλους μικρότερούς του, που υπο-
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ταχτικά κάθονται στα πόδια του, 
σου πλημμυρίζει την ψυχή δέος κι 
ανατριχίλα.

Με όλα (χυτά αποφασίζεις κι α
νεβαίνεις τα σκαλιά με αργό βήμα, 
ώσπου ασθμαίνοντας βρίσκεσαι σε 
μια δεύτερη θολωτή θύρα, που πά
νω της κροαάει το ψηλό καμπανα
ριό με τη βαριά και καλλικέλαδη 
καμπάνα. Το ύψος αυτής της θύρας 
θα σε κάνει, θέλεις δε θέλεις, να 
προσκυνήσεις τον άγιο τόπο που 
θα πατήσεις. Κατεβαίνεις δυο-τρία 
σκαλιά και βρίσκεσαι στο εκκλη- 
σκάκι, που γύρω γύρω του είναι 
στοιβαγμένα μερικά κελιά. Περι- 
ποιημένο με ξεχωριστή επιμέλεια 
το εκκλησάκι χάρη στο ζήλο κά
ποιου πρίχγματικού λευίτη που το 
υπηρετούσε μέχρι πριν λ ίγα  χρό
νια, διατηρεί πολλά στοιχεία από 
το παλιά αυστηρό βυζαντινό μοτί- 
βο του.

Διακρίνεις στη δεξιά μεριά του 
ναού, στο προσκυνητάρι, μέσα σε 
επιμελημένο πλαίσιο μια μουντή 
παλιά ξεθωριασμένη εικόνα, που η 
έκφρασή της θα σε κάνει να ρωτή
σεις για να μάθεις πολλά και περί
εργα, αλλά πέρα για πέρα αληθι
νά, για κείνον που μέσα του καίει 
η δάδα της πίστης και που σε εξω
θεί να ομολογήσεις: « Ό τ ι τα α
δύνατα παρ’ ανθρώποις δυνατά τω 
θεώ εστι». Σταυροκοπιέσαι εδώ ψη
λά, γονατίζεις, ανάβεις κεράκι και 
βιάζεσαι να βγεις να ξανοα/ιώσεις 
τη βοή της γήϊνης ζωής οσι’ την ο
ποία σε είχε συνεπάρει το ύψος, η 
αλλόγνωρη σιγαλιά και της εκκλη
σίας η απέριττη χάρη. Πλησιάζεις 
στον πυργότοιχο που ζώνει προστα

τευτικά τον ελεύθερο χώρο της κο
ρυφής του βράχου. Αγναντεύεις κά
τω και σε πιάνει ίλιγγος. Τραβιέ
σαι παραμέσα, ακουμπάς στο πα- 
ραπέζουλο με τη μαύρη πλάκα κι 
αφήνεις την αγωνία σου να ξεχυ
θεί, να δράσει, να ρωτήσει, να μά
θει και να ικ(χνοποιηθεί γ ια  τόσα 
και τόσα που μένουν αναπάντητα 
στην ψυχή σου.

Κάποιος θα βρεθεί να σου πει ό
σα κι εγώ άκουσα εκεί πάνω στο 
βράχο, στα δικά μας τα θεπρωτι- 
κά Μετέωρα, θ α  σου πουν ότι κά
τω οπό το σημερινό χωριό, το Κοκ- 
κινολιθάρι,* που ασφαλώς θα πήρε 
και τ* όνομά του απ’ την κοκκινω
πή κοιλιά του βράχου που πρωτο- 
αντικρύζει ο επισκέπτης - προσκυ
νητής, βρίσκεται θαμμένη μια νε
κρή πολιτεία, που βούλιαξε και χά
θηκε και πως τότε κόπηκε οπ’ την 
πλαγιά του οπότομου βουνού και 
τούτος ο βράχος που κάθεσαι στην 
κορυφή του.

Κι αλήθεια, οα/ θα κοιτάξεις προ
σεχτικά, η μεγάλη ουλή του βουνού 
με τα σημάδια του φοβερού χαλα
σμού φαίνονται ολοζώντανα ακόμη 
τώρα με μερικές μεγάλες πέτρες 
που έμειναν μισοδρομής και απο
ρεί κοα/είς πώς βρίσκουν ύπνο και 
ησυχία τούτοι οι άνθρωποι με τού
τους τους εφιάλτες πάνω οπ* τα κε
φάλια τους! Αμετακίνητα πιστεύ
ουν ότι ο 'Αγιος, που προστατεύει

*  Το Κοχαννολιθάρι, όπου βρίσκεται ο 
Άϊ-Μηνάς που ’ναι μετόχι της Μονής Γη- 
ρομερίου, είναι χωριό της επαρχίας Φι- 
λιατών του νομού Θεσπρωτίας.
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το χωριό, δεν αφήνει να κουνηθεί 
λιθαράκι.

Ο βράχος του Άί-Μηνά στάθηκε 
εκεί που βρίσκεται τώρα κοτά την 
ώρα, του χαλασμού, γιατί στην κο
ρυφή του φύλαγε κάτι που δεν έ
πρεπε να χαθεί.

Κι έτσι όταν θεμέλιωσαν καινούρ 
γιο χωριό πάνω στα ερείπια, οι άν
θρωποι τα βράδια έβλεπαν να σι- 
γοα/οφέγγει κάτι ψηλά στην απλη
σίαστη σχισμή της κορυφής του 
βράχου. Με δυσκολία οο/έβη<καν κι 
ανακάλυψαν, κατά την παράδοση, 
την εικόνα που ακόμη σήμερα φυ
λάγεται εκεί ψηλά. Αυτό το ιερό 
εύρημα στάθηκε αιτία κι αφορμή 
να χτιστεί το εκκλησάκι του θαυ
ματουργού Άϊ-Μηνά. Εκεί στον 
αυλόγυρο της εκκλησιάς και σε 
κάποια μεριά που αγναντεύει προς 
τα Ξεχώματα, θα σου δείξουν το 
σημείο απ’ όπου ένα παιδάκι φα
σκιωμένο στη σαρμανίτσα, την ώ
ρα που το ξεζάλωνε η προσκυνή- 
τρια μόνα του, της ξέφυγε στο φο
βερό γκρεμό, χωρίς να πάθει τ ί
ποτε πέφτοντας από τόσο ψηλά. Α
κόμη στο δυτικό μέρος θα σου δεί
ξουν το τρελοκομείο και κάπου πα- 
ραπεταγμένες τις χοντρές αλυσί
δες που ’δεναν τους δυστυχισμέ
νους ονθρώπους που μόνο η χάρη 
.τούτου του όίγιου μπορούσε να κά
νει καλά. Ακόμη σα θρύλο και πα
ραμύθι, θα σου διηγηθούν τις πε
ριπτώσεις αρρώστων, που σαν τους 
έλυσαν για  να παρακολουθήσουν 
τη λειτουργία, «όρμησαν κοττά κρη
μνών» και βρέθηκαν στη βάση του 
βρόοχου «ιματισμένοι και σωφρο- 
νούντες». Σαν όμως μερικά από αυ

τά τα περιστατικά, σου τα τοποθε
τήσουν χρονικά και τοπικά, τότε 
γίνεται έκσταση και δέος για να 
καταλήξεις στη μεγαλειώδη πίστη 
στα θαύματα του ‘Άϊ-Μηνά, και 
να αναφωνήσεις μαζί με το Δαβίδ: 
«Ως εμεγαλύνθη τα έργα σου Κύ
ριε...».

Οι θρύλοι, οι παραδόσεις και τα 
βεβαιούμενα μέχρι τις μέρες μας 
θαύματα του Αγίου, κράτησαν την 
πίστη στον Άϊ-Μηνά τον Κοκκινο- 
λιθαρίτη θερμή κι αμόλυντη, ' Ε
τσι, συρρέουν εκεί κάθε μέρα και 
κάθε εποχή προσκυνητές απ’ τα 
γύρω χωριά και από πολύ μακριά, 
για  να κότνουν λειτουργίες, αγρυ
πνίες και σαρανταλείτουργα.

Και σαν το δείλι στον εσπερινό 
αχολογάει επιβλητικά και μεγα
λόπρεπα απ’ την κορυφή του βρά
χου η παλιά καμπόα/α, στέλνοντας 
πρίμες γνώριμες φωνές με λυγερά 
σεκόντα, αντιλαμπίσμοαα ζεστά, α
στραφτερά και λες πως τραγου
δάει ο ουρανός, κάθε χριστιανός 
απ’ την Apccxoea ως τα Ξεχώρατα 
κι ακόμη πέρα, γυρίζει ευλαβικά 
προς τον Ά γ ιο , σταυροκοπιέται 
και ψιθυρίζει : «Μεγάλη η χάρη
σου Άϊ-Μηνά μου».

Διασώθηκε ως τις μέρες μας και 
το μεγάλο πανηγύρι του άγιου, 
που γίνεται στις 11 του Νοέμβρη. 
Αυτή τη μέρα μελισσολόι ο κόσμος 
ανεβοκατεβαίνει τη μεγάλη σκάλα 
με τα τάματα και τα αφιερώματα 
για  να ανάψει ένα κεράκι κι να ζη
τήσει τη χάρη του θαυματουργού 
όιγιου. Για τους ντόπιους, η μνήμη 
του Άϊ-Μηνά αποτελεί σπουδαίο 
σταθμό, γ ιατί με επίκεντρο αυτή
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τη μέρα οι Κοκκινολιθαρίτες ρυθμί
ζουν όλη τους τη ζωή. Οι πλανό
διοι τεχνίτες, και ποιος στ* αληθι
νά απ’ αυτούς που μένουν στο χω
ριό δεν είναι γονωτζής, ή βαρελάς, 
αφήνουν το χωριό στην αρχή της 
•άνοιξης και γυρίζουν όλη την Ελ
λάδα, για  να γυρίσουν οπωσδήπο
τε λ ίγες μέρες πριν το πανηγύρι 
καλά καζοντημένοι. Η προκοπή 
τους είναι ολοφάνερη από το νοι
κοκυριό και τον τρόπο ζωής τους 
και οσιορεί κονένας γ ια  το κατάν- 
τιο ταξιδεμένων άλλων χωριών που 
ταξιδεύουν έξω απ’ την Ελλάδα 
και η ζωή στα χωριά τους δε δια
φέρει σε τίποτε όσιό κείνων που έ
μειναν αμετοικίνητοι στον τόπο 
τους. Το όμορφο φιλόξενο χωριό, 
σκαρφαλωμένο εκεί στην πλαγιά 
έχει στήριγμα τον ιερό βράχο, που 
.απ’ την αψηλή του κορυφή ακοίμη
τος φύλακας το προστατεύει ο Ά ϊ

- Μηνάς.
Στα περισσότερα σπίτια θα βρεις 

κι όσιό ένα Μηνά, πράγμα που συμ
βαίνει και σ’ όλα τα γύρω χωριά. 
Δείγμα κι αυτό της θερμής πίστης 
στον Ά γ ιο .

Οι ιεροί αυτοί χώροι, τα ανεξίτη
λα αυτά κειμήλια της Ορθοδοξίας, 
τα αχνάρια του δρόμου της αλή
θειας και τα σύμβολα που κάνουν 
την ψυχή να ατενίζει το θείο και 
την αιωνιότητα, πρέπει να μείνουν 
ανέπαφα και να προστατευτούν. - 

Μόνο έτσι θα επιζήσει η χάρη 
τους στις γενιές που θα ’ρθουν και 
θα διατηρηθούν τα ακατάλυτα δι
δάγματα της θρησκείας μας. Και 
δε θα ήτον υπερβολή, αλλά χρέος 
επιβεβλημένο, αν αποδιδόταν κά
ποια ιδιαίτερη σημασία στους ξε
χωριστούς αυτούς χώρους προσκυ- 
νήμοπος.

Αθήνα, Δεκέμβριος 1963

Ο  Λ Α Ζ Α Ρ Ο Σ
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ άπο ΟΕλίδα 179) 

ρασμα στο χαγιάτι οι μεγάλοι μού- 
δωσαν μια τρύπια γυαλιστερή κο- 
σάρα και δυό κλούβια αυγά. Τι 
χαρά που ε ίχα ! Αρεντεύοντας ανη- 
φόριζα πάνω οσι’ τον οβορό του 
σχολείου. Πριν φτάσω στην εξώπορ 
τα του μπαμπα Μίχου του Τσέρη 
μπερδεύτηκαν τα ποδάρια μου στα 
κοτρόνια γλύστρισα κι έπεσα! Αλ
λού το γουργουρίδι, αλλού η κο- 
σάρα και τ’ αυγά έσπασαν. Μου- 
ζουρώθηκα και ζοκόπησα ολόκλη
ρος! 'Εβγαλα τα σκούγμοσα και 
τις φωνές δυνατά.

Βρήκα το γουργουρίδι και την

κοσάρα και έφτασα στην πόρτα της 
θειάκω Βδοκιάς του Τσέρη.

— Τι έπαθες γιόκα μου; Τι έχεις, 
θα σου δώσω εγώ άλλα οιυγά πολ
λά και καλά. Μη κλαίς! Να! Πά-
Ρε !

Εγώ τίποτα, φώναζα γοερά, ή
θελα τα δικά μου που τα απόχτη- 
σα με τον κόπο μου και μ ε  τον ι- - 
δρώτα μου! 'Εφτασα στο σπίτι α
παρηγόρητος. Με κοίθησύχασον, με 
καθάρισον και νηστικός και πεθα
μένος αποκοιμήθηκα στο μπάσι.

Αξέχαστες, , γραφικές και ανεπα
νάληπτες στιγμές!

187



Ο "ΚΑΓΚΕΛΑΡΗΣ»
Παραδοσιακός χορός στοάς Παπαβάτες Πρέβεζας

ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΚΑΡΖΗ

Σε μερικά χωριά της Λάκκας 
Σουλίου όπως Λέλοβα, Ριζοβούνι 
(Ποδογόρα) και κυρίως στους Πα- 
παδάτες, το αποκορύφωμα των γ ι
ορτών του Πάσχα είναι η Παρα
σκευή της Διακαινησίμου, ή Λαμ- 
προπαρασκευή.

Τούτη τη μέρα οι Σουλιώτες αφή
νουν τα χωριά και βγαίνουν στα 
ξωκλήσια της Ποατχγιάς γ ια  να 
ψάλουν το «Χριστός Ανέστη» και 
να χαρούν με φαγοπότια, τροτγού- 
δια και χορούς τη μεγάλη γιορτή 
της Πασχαλιάς.

Παρακολουθούνε τη λειτουργία 
στα ξωκλήσια, που είναι χωμένα 
στα πουρνάρια και στις φραξανιές 
και .κοττόπιν πανηγυρίζουνε με το 
στήσιμο διαφόρων παραδοσιακών 
χορών. ' Ενας από αυτούς τους χο
ρούς που ξεχωρίζει γ ια  την ομορ
φιά του και που συνηθίζεται περισ
σότερο στο χωριό Παπαδάτες είναι 
ο «Καγκελάρης».

Ο χορός τούτος χορεύεται όλες 
τις μέρες του Πάσχα, αρχίζει <χπό 
την Κυριακή και συνεχίζεται μέχρι 
και την Παρασκευή της Διακαινη- 
σίμου, οπότε κλείνει ο κύκλος του 
χορού με το δίπλωμα που κάνει ο 
Καγκελάρης, όπως λένε εδώ στα 
χωριά.

Άγνωστο είναι από πότε άρχι
σαν οι Παπαδιώτες να χορεύουν 
τούτο το χορό. Είναι όμως παρα
δοσιακό και χάνεται ιμέσα στα χρό
νια. Το έθιμο όμως συνεχίζεται και 
είναι θετικό και παρήγορο που α
κόμα και σήμερα παίρνουν μέρος 
σ’ αυτό το έθιμο και οι νέοι.

Ας σημειωθεί κάτι που έχει με
γάλη σημασία. Όπως μου είπε ο 
Γραμμοαέας της Κοινότητας Παπα- 
δάτων, σε τούτη την εκδήλωση παίρ 
νουν μέρος ακόμη και όλοι εκείνοι 
οι νέοι, που ζούνε στην Αθήνα, ό
ταν έρχονται να περάσουν τις μέ
ρες του Πάσχα εδώ στη γενέτειρά 
τους.

Οι Παπαδιώτες που ζούνε στην 
Αθήνα και είναι περίπου άλλο ένα 
χωριό θα κάνουν το παν για  να πα- 
ραΦρεθούνε εδώ και να χορέψουν.

Σε τούτο το χορό μπαίνουν άν
θρωποι κάβε ηλικίας, από 3 χρο- 
νών παιδιά μέχρι και γέροι, που 
ξεπερνούν τα εξήντα. Συμμετέχει 
σχεδόν όλο το χωριό και τα τρα
γούδια που λέγονται είναι πολλά 
και διάφορα, εβνικού, θρησκευτι
κού και κοινωνικού περιεχομένου 
και τραγουδιώνται μόνο από τους 
χορευτές χωρίς τη συμμετοχή κά
ποιου μουσικού οργάνου. Τον κάθε
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στίχο τον λένε πρώτα οι μισοί και 
τον επαναλαμβάνουν οι άλλοι μ ί
σοι.

Ντυμένοι τα γιορτινά τους οι χω
ριανοί, γέροντες, παληκάρια και 
κοπελιές πιάνονται χέρι - χέρι και 
καθώς τραγουδάνε χορεύουν ρυθ
μικά τον «Καγκελάρη». Τούτος ο 
χορός μοιάζει με το χορό «της Τρά
τας» των -Μεγάρων.

Ο αριθμός των χορευτάδων είναι 
απεριόριστος. Πολλές φορές φτά
νει τους 500—600 και αυτό μόνο την 
τελευταία μέρα, την Παρασκευή 
στην όμορφη πλατεία του χωριού 
και εδώ «διπλώνεται». Κάνουνε δη
λαδή πολλές παράλληλες διπλές 
και τραγουδάνε: «Κογκελάρη του 
χορού, κάντον δίπλα το χορό».

Τέτοια ώρα ή τόνε εψές 
και παραποψές 
Στο χορό μωρ’ μάτια μου 
στο χορό που χόρευαν

Στο χορό που χόρευον 
όλ’ αγόρια και παιδιά 
Ό λ* αγόρια και παιδιά 
και κορίτσια ανύπαντρα 
Πώχουν κόκκινες ποδιές 
πράσινες και γαλανές 
Καγκελάρ* μωρ* μάτια μου, 
Καγκελάρης του χορού 
κάντο δίπλα το χορό.
Κάνε δίπλα το χορό 
διπλοκαγκελίσματα 
Και στη μέση του χορού 
κάθεται χρυσός αητός 
κάθεται χρυσός αητός 
και τροχάει τα νύχια του, 
και τροχάει τα νύχια του 
τις χρυσές φτερούγες του. 
Καγκελάρης του χορού 
κάνε δίπλα το χορό, 
κάνε δίπλα το χορό 
τριτοκαγκελίσματα...

(Λαϊκή παράδοση από τό Γραμ
ματέα του χωρίου. Αύγουστος 
1989).

Η ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝ&Ν ΤΟΥ ΕΤΟ ΥΣ 1989
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ άπό σιλίδα 176) 

Απολογισμό Εσόδων και Εξόδων 
καθώς και τον ’ Ισολογισμό της 31. 
12.1989.

Στη συνέχεια διαβάζεται ή έκθε
ση της Ελεγκτικής Επιτροπής υ
πογεγραμμένη άπό τούς κυρίους 
Μάνθον Οίκονόμον καί Πέτρον Γε- 
ωργιάδην καί ό Πρόεδρος του Δ. 
Συμβουλίου καί Πρόεδρος τής Συ- 
νελεύσεως έρωτα τη Συνέλευση αν 
έχει νά υποβάλει παρατηρήσεις επί 
τών Πεπρογμένων.

Ό κ. Άριστ. Δημητριάδης εκφρά
ζει τα συγχαρητήρια προς τό Δ.

Συμβούλιον για δσα έπραξε καί ή 
Συνέλευση εγκρίνει τά Πεπραγμέ
να.

Υποβάλλεται εν συνεχεία ό Προ
ϋπολογισμός τής χρήσεως 1990, 
πού κινείται στά ίδια πλαίσια κα'ι 
έγκρίνεται.

Έν συνεχεία εκλέγεται Έφορευ- - 
τική Επιτροπή άπό τούς κυρίους 
Γεώργιο Στεργίου καί Βασίλη 
Βρέλλη γ ιά  τις άρχαιρεσίες προς 
ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβου
λίου, πού άποτελεΐ καί τό τελευ
ταίο θέμα τής ήμερησίας διατά- 
ξεως.
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Η  Ζ Ω Ο Δ Ο Χ Ο Σ  Π Η Γ Η
(Λαογραφικό άπό τά ήθη κι* έθιμα τής κωμοπόλεως

Ζ I Τ Σ  Α Σ)

Στην εκκλησία μέ τις βαγιές πέρα στην Παναγία, 
οί χωριανοί μαζεύονται γιά  νά προσευχηθούν.
Ή Ζωοδόχος ή Πηγή γιορτάζει ή άγια 
σέ λίγο τά εικονίσματα στη ρούγα θά βρεθούν.

Μπροστά ό ’Αφέντης ό Χριστός, μετά ή Ποα/αγία 
βΆη-Γιάννης Πρόδρομος πέρνα—''Άη-Γιώργης καβαλλάρης. 
Σ ’ δλο τον κόσμο απλώνεται ουράνια εύλογία 
κι ό ένας τον άλλον έρωτα: «Τί κόνιαμα θά πάρης;»

Σε λίγο  φτάνουν, σταματούν μπροστά στον "Αη-Νικόλα 
κι ό νεωκόρος διαλαλεΐ το τάμα των αγίων.
Τρακόσια φθάνει ό Χριστός καί πεντακόσια δλα,
*'Αη-Γιάννης έχει τά άκατό — διακόσια ό ° Αη-Γιώργης.

Πολλές φωνές ψιθυριστά κοστολογούν τη χάρη, 
κι ό παπάς όλόλαμπρος κρατάει τό Βαγγέλιο.
«Ποιός την Κυρά τήν Παναγιά—Ποιός τον Χριστό θά πάρη; 
τού κόσμου στήριγμα τρανό καί τής ζωής θεμέλιο;»

Καί οί πιστοί εύλαβικά τό τάμα τους δωρίζουν, 
έμπρός τή χάρη τού θεού τήν τόση άγιωσύνη.
Γιά ν* άποκτήσουν δύναμη μέ θάρρος νά βαδίζουν 
στήν πολυκύμαντη ζωή νά νοιώσουν τή γαλήνη.

Μέσα σέ άτμόσφαιρα χαρας τήν άνηφόρα παίρνουν, 
γ ιά  τήν Ά γ ια  Παρασκευή τήν ταπεινή έκκλησία.
Γριοΰλες καλοκάγαθες, στο νού τους γυροφέρνουν, 
«Καλότυχοι δσοι πήρανε τή θεία εύλογία;»

ΑΘΗΝΑ ΔΡΟΣΟΥ - ΜΑΛΛΙΟΥ

Σ Η Μ ’Αξιοσημείωτο δτι τό Εθιμο παρατηρεΐται τή βδομάδα 
τής Διακαινησίμου, τής Ζωοδόχου Πηγής, ένώ σ' άλλα μέρη τής Η 
πείρου γίνεται των θεοφανείων καί πάντα γιά τή χρηματική Ενίσχυση 
των Σχολείων.
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Φιλολογικά καί Καλλιτεχνικά Πορτραιτα

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΕΥΘΥΜ ΙΟΥ

Ό  γνωστός ιστορικός ερευνητής 
- Λογοτέχνης και Λαογράφος Άν. 
Ευθυμίου από τη Βούρμπιανη, 
γεννήθηκε στο Δίκορφο του Ζαγο- 
ρίου στις 11 ’Οκτωβρίου (24 Ν.Η.) 
του 1920. Δεν έμεινε δμως έκεΐ πα
ρά μόνο τό πρώτο εξάμηνο της ζω
ής του. Κατόπιν άνατράφηκε καί 
μεγάλωσε στη Βούρμπιανη, της Κό
νιτσας καί φοίτησε στά Σχολεία 
της.

’Από μικρός έδειξε την κλίση 
του προς τά γράμματα : ιστορία, 
λογοτεχνία καί ?^αογραφία καί ό 
δάσκαλός του, ό γνωστός γιά την 
πολυμάθειά του άείμνηστος Χαρά
λαμπος Ρεμπέλης, τον είχε σάν κυ- 
ριώτερο συνεργάτη του σε μιά χει
ρόγραφη σχολική εφημερίδα πού έ
βγαζε. Είχε συστήσει δ έστόν ποαέ- 
ρα του, νά τον στείλει νά συνεχίσει

σπουδές στο γυμνάσιο καί διδασκα
λείο. Εκείνος δμως είχε παλιές 
καί αντίθετες αντιλήψεις. Τον έκο
ψε από τό Ήμιγυμνάσιο καί τον' 
πήρε μαζί του στά Γιάννενα, γιά  
νά μάθει την πατροπαράδοτη τέχνη 
του χτίστη.

’Αλλά ό νεαρός * Ανάστασης μο
λονότι την έμαθε, γρήγορα την έγ- 
κατέλειψε. ’Εργάστηκε υδραυλι
κός, ήλεκτρολόγος καί τελικά έγ ι
νε ώρολογοποιός. ’Έμαθε αύτοδί- 
δακτος άρκετά καλά τά Γαλλικά 
καί τις ώρες, πού τού έμεναν ελεύ
θερες διάβαζε συνεχώς. Τό δέ πε
νιχρό χαρτζηλίκι του τό ξόδευε ν’ 
άγοράζει βιβλία καί ιδίως παλιά 
καί σπάνια άπό τούς Εβραίους με
ταπράτες καί παλιατζήδες.

Σέ ηλικία 18 ετών δημοσίευσε με
ρικά ποιήμοαά του στο περιοδικό 
«ΕΣΠΕΡΟΣ» του Μίν-ου Άνδρουλι- 
δάκη. ’Έγραψε πολλά τέτοια, άπό 
τά όποια διεσώθησαν μερικά καί 
είναι αδημοσίευτα, διότι τά θεωρεί 
«πρωτόλεια». Είχε γράψει κι’ ένα 
μυθιστόρημα καί λίγα διηγήματα 
πού χάθηκαν μαζί μέ άλλα βιβλία 
καί χειρόγραφά του στην εποχή τής 
Κατοχής, όταν λεηλατήθηκε τό δω
μάτιο πού έμενε μέχρι τά τέλη τού 
1940 στά Γ ιάννενα.

Ό Έλλη νοϊτ ολικός πόλεμος τον 
βρήκε στά Γ ιάννενα, άπ’ όπου έφυ
γε μετά άπό τούς φοβερούς βομ
βαρδισμούς καί πήγε στο χωριό
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του πεζοπορώντας μέσω Zocyoptou. 
'Έ λαβε μέρος στον άγώνα κατά 
των Ιταλώ ν σάν όδηγός του Στρα- 
τοΟ και μεταφοράς έφοδίων. ’Αρ
γότερα με πολιτική έπιστράτευση, 
πήγε μαζί με δλους τούς άντρες 
των παραμεθορίων περιοχών πού 
είχαν ήλικία 18 ώς 60 έτών και έρ- 
γάστηκε ατούς δρόμους Μέρτζίχνη 
— Πρεμετή, δπου δοκίμασε τό νυ
χτερινό χειμωνιάτικο κρύο και τούς 
βομβαρδισμούς καί πολυβολισμούς 
τών Ιταλικών άεροπλάνων.

Τό Μάρτιο του 1941 κοαατάχθη- 
κε ώς νεοσύλλεκτος στο Σύνταγμα 
Τηλεγραφητών στα έμπεδα του 
Ρούφ στην ’Αθήνα, άπ’ δπου έπέ- 
στρεψε (μετά τή διάλυση καί τήν 
είσοδο τών Γερμοα/ών στήν πρωτεύ
ουσα) στή Βούρμπιοα/η στο χωριό 
του, σχεδόν πεζοπορώντας.

Μέ βάση τά περισωθέντα καί μέ 
άλλο ύλικό καί σημειώσεις, πληρο
φορίες κλπ., πού συγέντρωνε στήν 
Κόνιτσα, άρχισε νά γράφει καί νά 
δημοσιεύει άπό τό 1953 στήν ΗΠΕΙ
ΡΩΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ καί σέ άλλα πε
ριοδικά καί έφημερίδες, διάφορες 
ιστορικές πραγματείες, μονογρα
φίες, παλαιά έγγραφα καί ντοκου
μέντα, λαογραφικά κείμενα, ήθο-

γραφίες, διηγήμοπα, άρθρα κλπ., 
καθώς καί άνταποκρίσεις. 01 έργα- 
σίες του αυτές έχουν ξεπεράσει τις 
διακόσιες (έκτος βέβαια άπό τίς ει
δήσεις καί άνταποκρίσεις).

’Από τά τέλη του 1983 μετακόμι
σε καί διαμένει στά <Γιάννενα. Κατά 
τή μετακόμιση του αύτή έχασε καί 
πάλι ένα μέρος άπό τά παλαιά πρω 
τότυπα χειρόγραφα καί βιβλία τής 
συλλογής του... Απόμαχος καί συν
ταξιούχος πλέον, συνεχίζει νά γρά
φει άκόμη καί νά δημοσιεύει: τήν 
ιστορία τής Βούρμπιανης, τίς Ανα
δρομές στά περασμένα καί άλλα 
διάφορα. Στο άρχεΐο του ύπάρχουν 
άκόμη άρκετές άνέκδοτες έργασίες 
καθώς έγγραφα καί σημειώσεις.

Οί άνέκδοτες έργασίες του ξε
περνούν τίς 200.

;; ;;
ι! 1 >
ί| ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ οΐ κύ- ί| 
!: ριοι ’Αναγνώστες νά μδς γνω- !;
|| στοποιοΟν τή νέα τους διεύ- ;;
: θυνση. ;;
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Η πειρος Ε ικονογραφημεν

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΥΧΟΥΣ 163 ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ί — ■ - - - . -

| ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΩΣΤΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥI
ί ("Αρχείο Στρατηγού Πανουργία Πανουργ

17Ελληνες αξιωματικοί στο Μπιζάνι. Τελευταίος δεξιά ό ύπολοχαγό 
τότε Πανουργιας -του Πανουργια (Ί 913)

Όμάδα Ελλήνων αξιωματικών και στρατιώτες στο Μπιζάνι.
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Δοξολογία από τις ’Οθωμανικές θρησκευτικές αρχές. Διακρίνεται 
Γεώργιος Χρηστάκη Ζωγράφος και ό Διάδοχος Γεώργιος ό Β '.

Καθ’ οδόν αναμονή του Διαδόχου.
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Σκηνές άναμονης. "Αριστερά δμιλος Πωγωνισίων γυναικών. Δεξιά
μιλος Δεροπολιτισσών.

Επίσημοι και Μουσουλμάνοι ιμάμηδες καί χοτζάδες στην είσοδο τ<
"Αργυρο'κάστρου.



'Ό μ ιλο ς  Πωγωνισίων γυναικών έν αναμονή τοΰ Διαδόχου.

V

;-S

"Όμιλος Ανδρών καί γονα,κών ,,εριμενον,ας εόν Διάδοχο.
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’Απονομή τού θεοΑογικοϋ Βραβείου P A S C A L  
οτόν καθηγητή 'Ιωάννη Όρ. Καλογήρου

ΣΗΜ. A. X . Μ.:
Να θυμίσουμε κ ρ ίκ ο υ ς  5ιακεκριμένους 

Ή πειρώτες καθηγητές πού περάσανε καί 
έλάμπριναν το Πανεπιστήμιο θεσ ) νίκης.

Ό  πολύς Π ερικλής Βυζουκίοης από το 
χλωμό τής Βορ. Η πείρου, 6 Βασίλης Ί- 
ωαννίοης από την Κοσίνα τής Πρεμε- 
τής, δ Βασίλης Έ ςαρχος απο τα Κατσα* 
νοχώρια, ο Γιάννης "Εςαρχος, δ ΙΙαναγ. 
Χρήστου άπο το Βασιλικό του Άθηναγό- 
ρα, δ Γκανιάτσχς, δ ’ Ιωάν. ’Αναστασίου, 
πού πέθχνε πρόσφατα, και δ ομότιμος σή
μερα Καθηγητής του Γιάννης Καλογήρου.

Ό  προσεκτικός αναγνώστης θά τον έ- 
πισήμχνε κ ι δλας νεαρό σπουδαστή τής 
θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου 
’ Αθηνών το 1937, σέ μια φυτογραφία στο 
τεύχος τού Μαρτίου, πού μου έστειλε ένα 
μήνα προτού πεθάνει (19 .2 .1990) δ χ- 
λησμόνητος Κώστας Κατσίκης.

Ό  Ήοαννίτης Γιάννης Καλογήρου έ* 
σπούδασε τά θεολογικά καί ανέβηκε σκα
λί - σκαλί στο Πανεπιστήμιο τής θεσσα-
Λονικης.

Ο Α **
Αλλα αν τον κέρδισε ή θεολογία, δεν 

τον έχασε δλότελα ή Φιλολογία. ’Έ γρα 
ψε ποικίλες μελέτες και συνεχίζει μέ τά 
περιλάληλα από τήν εποχή τού Ε ι
ρηναίου πλέον Σ  ύ μ μ ι κ τ α  ή 
Σ  ύ μ μ ε ι κ τ α =  ανακατωμένα, διά
φορα κεφάλαια «άνευ αύστηράς ένότη-
τος». Είναι επισημάνσεις από ελεύθερη 
σκοπιά, βιβλίων, πού τού άποστέλλονται 
ή άρθρων πού σημαδεύει στ’ Ατέλειωτα 
διαβάσματα, του στον περιοδικό καί ημε
ρήσιο τύπο, θεμάτων, γενικά, πού αφο
ρούν στήν κοινή γενέτειρά μας, τήν "Η 

πειρο. Σ ’ αυτά δ Γιάννης Καλογήρου κά
νει χρονικούς εντοπισμούς μέ τή βοήθεια 
των αναμνήσεων, με τις όποιες τον έφο- 
όιάζει το απέραντο μνημονικό του, τά ε
πεκτείνει χάρις στις αποταμιευμένες ιστο
ρικές γνώσεις του, τά αξιολογεί, καί τά 
έμοαπτίζει στο πηγαίο χιούμορ προσφέ- 
ροντα; έναν ευκολοδιάβαστο καί χαριτο)-

Ίωάννης Όρ. Καλογήρου

μένο ανθώνα, οπού «α 
τής άπαντα τον αιώνα 
βοώμεναι τώ θειοτάτω 
μάτι» γ ιά  νά θυμηθώ '

ί πράςεις τής άρε- 
μνημονεύονται, δια- 

τής Ιστορίας στό- 
τον Σ ικελ ιώ τη Διό-

οωρο.
Καί θά ερθει ή 

οίας ν’ άναμερίσε
Ουτρέχτη τής Ό λ λ α ν  

τίς σύγχρονες μικρό-
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ζήτες vsu να τδν στεφανώσει μέ τ& στέ
φανο τοΟ PASCAL·, τέν άδλητή της Θεο
λογίας καί Φιλολογίας.

Τον περασμένο Σεπτέμβριο (1989) 
ή Παλαιοκαθολική Εκκλησ ία  τής 
Δύσεως γιόρτασε, μέ πολυειδεΐς 
εκκλησιαστικές, θεολογικές, άλλες 
πνευματικές και κοινωνικές εκδη
λώσεις στην ‘Ολλανδία, την έκα- 
τονταετηρίδα της τελικής συγκρο- 
τήσεώς της εις την λεγομένην ‘Έ- 
νωσιν τής Ουτρέχτης. Αυτό έγινε 
μέ την υπογραφή την 24ην Σεπτεμ
βρίου 1889, άπό δλους τούς παλαιο- 
καθολικούς έπισχόπους, συγκεν
τρωμένους τότε στην Ουτρέχτη, μι
ας ιστορικής δηλώσεως, τής Δ η- 
λ ώ σ ε ω ς  τ ή ς  Ο υ τ ρ έ 
χ τ η ς .  Μέ αυτήν έκφράζονταν ή 
έμμονή των Παλαιοκαθολικών στήν 
πίστι καί τήν έκχλησιαστική τάξι 
τής άδιαιρέτου Εκκλησίας, δπως 
αύτή — πίστις καί έκκλησιαστική 
τάξις — παρεδόθησαν εις τά Σύμβο
λα τής πίστεως καί εις τάς δογμα
τικός Αποφάσεις των Οικουμενι
κών Συνόδων τής πρώτης χριστια
νικής χιλιετίας, εις τάς Αποφάσεις 
δηλαδή των έπτά Οικουμενικών 
Συνόδων καί εις τήν δλην παράδο- 
σιν τής περιόδου έκείνης.

Στα πλαίσια του δλου έορτασμου 
είχε λάβει χώραν .καί Διεθνές Συ- 
νέδριον τών Παλαιοκαθολικών Θε
ολόγων στή μικρή πόλι ZE1ST, κον 
τά στήν Ούτρέχτη. Προσκληθείς 
γ ιά  τό Συνέδριο, δπως καί γιά τον 
δλον έορτασμό, άπό τον ’Αρχιεπί
σκοπο τής Ουτρέχτης κ. ’Αντώνιον 
GLAZEMAKER, ό καθηγητής ’ Ιω
άννης Καλογήρου, έλαβε καί αυτός 
μέρος στις δημόσιες συζητήσεις
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του Συνεδρίου έκείνου (στό «FO
RUM»). Στήν τελική συνεδρία, τό 
εσπέρας τής 12ης Σεπτεμβρίου, σέ 
ειδική τελετή στό μέγαρο τών Συ
νεδριάσεων, δπου συνεδρίαζα οί 
Παλαιοκαθολικοί θεολόγοι, έγινεν 
ή Απονομή στον καθηγητή Καλο
γήρου του βραβείου Πασκάλ 1989, 
τό όποιο δίνεται κάθε χρόνο σέ ένα 
έπιστήμονα θεολόγο, έκ διαφόρων 
χωρών, άπό τό ιστορικό γιά τήν 
θεολογική καί ποιμαντική δρασι 
του παλαιοκαθολικό Σεμινάριο τής 
‘Ολλανδικής πόλεως "Αμερσφοορτ. 
‘Ένα άλλο Ανάλογο βραβείο, Πα
σκάλ, δίνεται, επίσης κάθε χρόνο, 
σέ ένα Κληρικό, ό όποιος έχει δια- 
κριθή στις ποιμαντικές του δράστη 
ριότητες, άπό τό ίδιο Σεμινάριο του 
"Αμερσφοορτ. Αύτό τό Σεμινάριο, 
έχοντας σάν *' I δρυμα τήν έδρα του 
Ακόμα έκει, έχει μετατραπή, έδώ 
καί 20 περίπου χρόνια, σέ Παλαιο
καθολική θεολογική Σχολή προσ- 
αρτημένη όργοα/ικά στό Ποονεπι- 
στήμιο τής Ουτρέχτης, δπου καί 
λειτουργεί ή Σχολή αύτή.

Κατά τήν τελετή, έπί παρουσία 
του Αρχιεπισκόπου τής Ουτρέχτης 
καί άλλων παλαιοκαθολικών έπι- 
σκόπων, ποτνεπιστημιακών καθηγη
τών καί άλλων προσκεκλημένων 
άπό τήν ‘Ολλανδία καί άπό άλλες 
χώρες, τήν εισαγωγική προσλαλιά 
έκανε ό ’Αρχιεπίσκοπος τον δέ προ
σήκοντα έπαινο γιά τόν βραβευό
μενο καθηγητή είπε στή γερμανική 
γλώσσα, ό καθηγητής στήν παρα
πάνω θεολογική Σχολή του Ποα/ε- 
πιστημίου τής Ουτρέχτης MARIN 
PARMENTIER, ό όποιος είναι καί 
έλληνομαθής, γνώστης τών συγ
γραμμάτων τών Ελλήνων Πατέρων



της Εκκλησίας, καλός δέ χειριστής 
καί της Νεοελληνικής.

Ό καθηγητής Καλογήρου, λαβών 
τον λόγο, στη γερμανική επίσης 
γλώσσα, ευχαρίστησε για  τήν τιμή 
καί εξήγησε τούς λόγους, που τον 
ώδή'γησοα/ στή στενότερη γνωριμία 
του με τον Παλαιοκαθολικισμό καί 
στήν ιδιαίτερη έκτίμησί του προς 
αυτόν, έτσι δε καί στήν επί σαράν
τα ήδη καί πλέον χρόνια συγγρα
φική καί άλλη πρακτική * ένασχό- 
λησί του με αυτόν, στα πλαίσια 
των δλων έξ έπόψεως ορθοδόξου 
οικουμενικών θεωρητικών — με ε- 
ρευνες καί συγγραφές — καί πρα
κτικών εκκλησιαστικών — με συμ
μετοχή του σε Συνέδρια, Επ ιτρο
πές κλπ. — έπιδόσεών του.

Στο έπιδοθέν στον καθηγητή Κα
λογήρου τιμητικό Δίπλωμα άνα- 
γράφονται, στή γερμοα/ική γλώσσα, 

ι τα έξης:
«ΒΡΑΒΕΙΟΝ PASCAL. To Συμ- 

βούλιον Κρίσεως (DIE JURY) διά 
τα επιστημονικά Βραβεία του Πα
λαιό καθολικισμού Σεμιναρίου εις 
τό ’Άμερσφοορτ άπένειμε τό Βρα- 
βεΐέν PASCAL 1989 εις τον καθη
γητήν Δρα Ί ω ά ν η  ν Κ α λ ο 
γ ή ρ ο υ ,  διατελέσαντα καθηγη
τήν της Ιστορίας τών Δογμάτων 
καί της Οικουμενικής Κινήσεως εις 
τήν θεολογικήν Σχολήν του Άρι- 
στοτελείου Ποα/επιστημίου θεσσο- 
λονίκης, ένεκα τών οίκουμενικώς 
συντονισμένων θεολογικών του με
λετών, διά τών όποιων προσέφερεν 
οδτος άξιόλογον συμβολήν εις τον 
διάλογον μεταξύ τής δυτικής καί 
τής ελληνικής ορθοδόξου θεολο
γίας, ιδιαιτέρως δέ ένεκα τής δρα
στήριου έπιδόσεώς του εις τήν ά-

νασύστασιν τής κοινωνίας μεταξύ 
τών Εκκλησιών Όρθοδόξου καί 
Παλαιοκο:θολικής διά τής συμβο
λής του προς ΐδρυσιν τής όρθοδό
ξου - παλαιοκαθολικής Επιτροπής 
Διολόγου καί τής ενεργού συμμε- 
ταχής του 'εις αυτήν.

Ζ Ε IST, τή 21η Σ)βρίου 1989 
Τό Διοικητικόν Συμβούλιον 

Τό Συμβούλιον Κρίσεως 
("Επονται τέσσαρες ύπογραφαί, 

μέ πρώτην τήν του ’Αρχιεπισκόπου 
Ουτρέχτης κ. ’Αντωνίου).

(έπονται πέντε ύπογραφαί)». 
’Ανάλογα έχουν άνκχγραφή καί 

στον Όλλοα/δικό παλαιοκαθολικό 
Τύπο τών ή μερών εκείνων, μαζί μέ 
τις περιγραφές καί τό Πρόγραμμα 
τών έορταστικών εκδηλώσεων για  
τήν εκατονταετηρίδα τής Δ η λ ώ- 
σ ε ω ς  τ ή ς  Ο υ τ ρ έ χ τ η ς  
(του 1889), εις τά γενικώτερα πλαί 
σια τών όποιων εκδηλώσεων έγινε 
καί ή απονομή του θεολογικου 
Βρκχβείου PASCAL 1989 εις τον κα- 
Θηγητήν Ίωάννην Καλογήρου.

Ό  κ<χθηγητής Καλογήρου συμ
πληρώνει κατά τό έτος άκριβώς 
τούτο, τό 1989, καί σαράντα χρόνια 
εκκλησιαστικής καί θεολογικής δι
ακονίας στή Θεσσαλονίκη. Σ ’ αυτή 
εγκαταστάθηκε στις άρχές του ’50, 
πρωτοδιορισθείς ώς καθηγητής, 
πρώτα, καί διευθυντής, κατόπιν του 
έν Θεσσαλονίκη τότε λειτουργουν- 
τος Άνωτέρου ’Εκκλησιαστικού 
Φροντιστηρίου καί εκλεγείς, τό 
1954 έκτακτος καί τό 1957 τακτι
κός καθηγητής στήν τότε ίδρυθεΐ- 
σαν έδραν τής ‘ Ιστορίας τών Δο
γμάτων καί τής Οικουμενικής Κι- 
νήσεως στή θεολογική Σχολή του 
Άριστοτελείου Ποα/επιστημίου.
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ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΚΑΘΡΕΠΤΗ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

«Σττον ημερήσιο, αλλά και στον 
περιοδικό Τύπο, δημοσιεύονται και 
κείμενα που αναφέρονται στην προ
σφορά Ηπειρωτών στην Επιστήμη, 
τη Λογοτεχνία και γενικότερα την 
Τέχνη, ή περιγράφουν εντυπώσεις 
επώνυμων ανθρώπων του πνεύμα
τος από εκδρομές — ή επισκέψεις 
τους — στην Ήπειρο, ή θίγουν θέ
ματα της οικονομικής, κοινωνικής, 
πολιτιστικής και πνευματικής της 
ζωής.

Επειδή όμως — εξ αντικειμένου—

ΘΕΜΑΤΑ ΚΟIΝΩΝ ΙιΚΗΣ, ΠΟΛΙ - 
ΤΙΣΤΙ ΚΗΣ κλπ. ΖΩΗΣ 

(Ταχυδρόμος: 24.8.89, σελ. 14—18).

ΑΜΙΑΝΤΟΣ: ΕΝΑΣ ΔΟΛΟΦΟΝΟΣ 
ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ.

'Ερευνα : Βάσως Σπηλιοπούλου

Σ.Σ.: Αποσπάσματα του κειμέ
νου, καθώς και φωτογραφίες, ανα- 
φέρονται και στη ΜΗΛΙΑ ΜΕΤΣΟ
ΒΟΥ.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Έ νας επικίνδυνος 
δολοφόνος κυκλοφορεί ανάμεσά 
μας! Εμφανίζεται μεταμφιεσμένος 
σε περίπου 3.000 προϊόντα. 'Ισως, 
αυτή τη στιγμή που διαβάζετε αυ
τές τις γραμμές, βρίσκεται κάπου 
δίπλα σας. Τ’ όνομά του: ΑΜΙΑΝ
ΤΟΣ. ' Ενα πέτρωμα με ίνες εξαι
ρετικής οιντοχής, γ ι ’ αυτό γρήγορα 
χρησιμοποιήθηκε σε μεγάλη έκτα

Επιμέλεια : ΤΟΥ ΔΗΜ. ΣΤΑΜΟΥ

είναι σήμερα αδύνατη και η πιό α
πλή ακόμα ενημέρωση των ανα
γνωστών μας πάνω σ’ αυτά τα δη- 
μοσιεύμοαα, κρίθηκε σκόπιμη, η α
ναδημοσίευση στο «ΔΕΛΤΙΟ» μας, 
όσων από αυτά, υποπέσουν στην 
αντίληψή μας.

θέλουμε να πιστεύουμε, πως σ’ 
αυτή μας την «καινοτομία» θα θε- 
λήσουν να συνεισφέρουν σχετικά— 
και ακομματικό πάντα — υλικό και 
οι συνδρομητές ιμας, οι οποίοι δια
βάζουν τον Αθηναϊκό Τύπο».

ση στη βιομηχανία. Είναι, όμως, 
και καρκινογόνος.

Η έρευνα του «Τ» αποκαλύπτει 
πολλά...

Ο καρκινογόνος, λοιπό,ν αμίαν
τος υπάρχει σε όλα τα προϊόντα α- 
μιαντοτσιμέντου, δηλαδή, στα γνω
στά φύλλα αμιαντοτσιμέντου που 
χρησιμοποιούνται ευρύτατα στις 
σκεπές σπιτιών και άλλων κτισμά- 
των, στα επίπεδα φύλλα αμιαντο- 
τσιμέντου που χρησιμοποιούνται 
γ ια  τα χωρίσματα των σπιτιών, 
στους σωλήνες αμιαντοτσιμέντου 
που φέρνουν το πόσιμο νερό στις 
βρύσες των σπιτιών μας, στις γλά
στρες. Ακόμα, υπάρχει σε πλαστι
κά πλακάκια τοίχου και δαπέδων, 
σε μονωτικές πλάκες που χρησιμο
ποιούν πολλοί πίσω από τις σόμ
πες «για να μη χαλάσει ο τοίχος ή 
τα έπιπλα», σε ηλεκτρικές συσκευ-
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ές, όπως τα πιστολάκια για  τα μαλ 
λιά, σε ηλεκτρικές σόμπες, ψηστιέ
ρες, τοστιέρες, θερμοσυσσωρευτές, 
ηλεκτρικά σίδερα, σιδερώστρες, 
γάντια ψούρνου, φρένα αυτοκινή
των και σε πολλά άλλα προϊόντα 
και χρήσεις.

Επίσης, κίνδυνο διοαρέχουν οι 
οικογένειές τους που εκτίθενται 
στις ίνες του υλικού αυτού, που με
ταφέρουν οι εργαζόμενοι σπίτι 
τους, οι κάτοικοι σε περιοχές που 
γειτονεύουν με το ορυχείο και τις 
διάφορες μονάδες επεξεργασίας 
του αμιάντου, αλλά και τους χώ
ρους όπου γίνονται αποθέσεις α
πορριμμάτων αμιάντου.

Έρευνα που έκανε το Ινστιτού
το Περιβαλλοντικής Υγιεινής της 
Ολλοίνδίας έδειξε ότι σε απόσταση 
500 μέτρων οστό πηγές ρύπο:νσης, 
όπως είναι οι μονάδες εξόρυξης 

I και επεξεργασίας αμιάντου, μετρή
θηκαν 40.000—50.000 ίνες αμιάντου 

! σε κάθε μέτρο κυβικό αέρα Στο 
| περιβάλλον των μεγάλων πόλεων 
I ο αριθμός των ινών ανά κυβικό μέ- 
| τρο φτάνει τις 4.000—5.000 ίνες, ε- 
ι νώ στο περιβάλλον των μικρών πό- 
1 λέων και στην εξοχή ο αριθμός αυ- 
i τός μειώνεται στις 400 — 500 ίνες 
: στο κυβικό μέτρο.

Ακόμα θα πρέπει να σημειωθεί 
ότι μεγάλο κίνδυνο διατρέχουν ό- 

ί· σοι εργάζονται σε οικοδομικές ερ-
• γασίες και χρησιμοποιούν προϊόν-
• τα αμιαντοτσιμέντου, φαινόμενο
• πολύ συχνό στην Ελλάδα και φυσι-

ti κά όσοι ζούν σε σπίτι που έχουν 
• χρησιμοποιηθεί τέτοια υλικά, όσοι 
• εργάζονται σε ναυπηγεία και σε

συνεργεία όπου επισκευάζονται 
φρένα.

Οι επιστημονικές γνώσεις που απο
κτήθηκαν από την έρευνα γύρω α
πό τον αμίοντο άργησαν πολύ να 
εκλαϊκευτούν και να αξιοποιηθούν, 
μας υπογραμμίζει η χημικός Δρ. 
Βάνα Πανδή Αγαθοκλή. «Το απο
τέλεσμα ήταν διπλό, αφ’ ενός υπο- 
στήκαμε τη φθορά της υγείας των 
ανθρώπων επί πολλές δεκαετίες 
και εφ* ετέρου λόγω ελλείψεως ε
λέγχου εξαπλώθηκε το προϊόν σε 
τόσο πολλούς βιομηχανικούς κλά
δους, που είναι δύσκολο να βγούμε 
από το λαβύρινθο των προβλημά
των τα οποία είναι πλέον κοινωνι
κά, οικονομικά και νομικά. Πρέ
πει, λοιπόν, η κοινωνία στο μέλλον 
να μάθει ν’ αντιδρά πολύ πιο γρή
γορα, όταν οι επιστήμονες κρούουν 
τον κώδωνα του κινδύνου».

Οι πιό γνωστές μέχρι σήμερα αρ
ρώστιες που προκαλούν οι ίνες α
μιάντου είναι η αμιάντωση, ο καρ
κίνος του πνεύμονα και το μεσοθη- 
λίωμα, καρκίνος της μεμβράνης 
που καλύπτει τους πνεύμονες. Ορι
σμένες έρευνες έχουν ακόμα συνδέ
σει τον αμίαντο με τον καρκίνο του 
πεπτικού συστήματος, του φάρυγ- 
γα, του λάρυγγα, του παγκρέατος 
και των ωοθηκών.

Στην περίπτωση της αμιάντωσης 
οι ίνες αμιάντου που περνούν μέσα 
στους πνεύμονες καταστρέφουν 
σταδιακά τη δομή τους προκαλών- 
τας μεγάλη δυσκολία στην αναπνοή 
και αφόρητους πόνους. ' Ενα με
γάλο ποσοστό αυτών που προσβάλ
λονται όσιό αμιάντωση — περίπου



το 60% — παθαίνουν καρκίνο του 
πνεύμονα. Ό ταν καπνίζει κοα/είς 
οι πιθανότητες να πάθει καρκίνο 
αυξάνονται ακόμα περισσότερο.

Το μεσοθηλίωμα, ο καρκίνος της 
μεμβράνης που καλύπτει τους πνεύ 
μονές, προκαλείται αποκλειστικά 
από τις ίνες αμιάντου που καρφώ
νονται στη μεμβράνη αυτή και στα
διακά δημιουργούν καρκινώματα.

' Ερευνες που έγιναν σε πειραμα
τόζωα έδειξαν ότι ίνες αμιάντου 
«ταξιδεύουν» μέσα στο σώμα και 
εγκαθίστανται σε διάφορα όργα
να, όπως οι πνεύμονες, το συκώτι, 
τα νεφρά, ο εγκέφαλος, οι λεμφο
ειδείς ιστοί και τα περιφερειακά 
λεμφογάγγλια. Επίσης, έχουν τη 
δυνατότητα να διαπερνούν τα τοι
χώματα του γαστρεντερικού σωλή
να και να μπαίνουν μέσα στο αίμα. 
' Ινες αμιάντου βρέθηκοον και σε 
διάφορα όργανα εμβρύων πειρα- 
ματοζώων, στα οποία είχαν χορη
γηθεί ενέσεις με ίνες αμιάντου.

ΚΑΡΚΙΝΟΓΟΝΟ... ΑΣΠΡΙΣΜΑ
Εδώ αξίζει να επισημάνουμε ό

τι το πόσο «υγιεινός» είναι ο αμί
αντος ήρθε να αποδείξει με τον πιό 
δραματικό τρόπο μια έρευνα που 
έκανε ο καθηγητής Σταύρος Κων- 
σταντόπουλος, του Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων, στο Μέτσοβο και τρία 
ακόμα γειτονικά χωριά : τη Μη
λιά, το Ανήλιο και το Βοτονόσι. Οι 
κάτοικοι στα χωριά αυτά χρησιμο
ποιούσαν από πολύ παλιά γ ια  το

άσπρισμα των σπιτιών τους ένα υ
λικό από αμίαντο, το λούτο, όπως 
το λένε.

Η έρευνα, λοιπόν, έδειξε ότι το 
45,5% των κοιτοίκων υποφέρουν α
πό οστοτιτανώσεις του υπεζωκότα 
που προκλήθηκαν από τις ίνες αμι
άντου.

«Το λούτο το έφερναν από ένα 
γειτονικό βουνό και το πουλούσαν 
απά τα παλιά τα χρόνια εδώ στα 
χωριά», μας λέει ο Γιάννης Καπέ- 
της, κάτοικος Μηλιάς. «Συνήθως τη 
δουλειά αυτή την έκαναν οι πιό 
φτωχοί του χωριού. Πήγαιναν μά
λιστα με τα πόδια δυο ώρες δρό
μο γ ια  να φτάσουν εκεί και, μάλι
στα, με μεγάλη μυστικότητα για  
να μη μάθουν οι συγχωριανοί τον 
τόπο και χάσουν το μοναδικό τους 
εισόδημα. Το 1983 ήρθαν κάποιοι 
επιστήμονες και μας είπαν ότι αυ
τό το υλικό κάνει κακό στα δρογ- 
χικά, αλλά οι παλιοί συνεχίζουν α
κόμα να το χρησιμοποιούν».

Πράγματι, στη Μηλιά συναντή
σαμε τον Μιχάλη Σιώτα που συνε
χίζει να πουλάει λούτο για  άσπρι
σμα...
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Η  " Α Δ Ε Λ Φ Η , ι
Μέ την λευκή σου τη στολή, 
τη λυγερή κορμοστασιά σου την ψηλή 
την ήρεμη ματιά σου τή γλυκεία 
πού στάζει πίστη στην καρδιά, 
μοιάζεις θεά σε οπτασία αιθέρια!

Είσαι του πόνου ιέρεια !
Είσαι γιά δλους «ή ’Αδελφή» κι* δλοι αδελφή σέ λένε!
Κι9 όσοι άπ’ τον πόνο τό ψρικτό μέρα και νύχτα κλαΐνε, 
σέ σένα εμπιστεύονται τήν κάθε τους ελπίδα!

Σέ είδα
πάντα πρόσχαρη, γεμάτη καλωσύνη, 
στοργή κι* άδελφωσύνη, 
να σπεύδεις δπου σέ καλούν, 
να κάνεις δ,τι σου ζητουν...

Μέ τή ματιά ολόθερμη και τή φωνή σάν χάδι, 
στου πόνου τό πηχτό σκοτάδι, 
πολλές φορές σέ είδα, 
ν’ άνάδεις τή σβησμένη ελπίδα!

Κι* έθαύμασα τό «θάμα»,
μ* ένα χαμόγελο γλυκό να σταματάς τό κλάμα!
Καί μ* ένα βλέμμα μόνο 
να λειώνεις κάθε πόνο!

Κι’ άκόμα καί στον άρρωστο, πού ή ζωή του φθίνει, 
μέ τή γλυκειά σου τή φωνή, χαρίζεις τή γαλήνη!...

ΧΑΡΙΛΑΟΣ Ε. ΧΑΒΕΛΑΣ 
’Αθήνα 4.12.1960 «Στο Νοσοκομείο»
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Μ Ε Σ Ε Λ Ε Α Ε Σ

Σ ιο ϋ τ ε ς  κ. Ν ο μ ά ρ χ η *
ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΥ

Εκείνα  τά χρόνια τα παλιά πού 
δλα τά χωριά της Μουργκάνας ή- 
τανε ξεκομμένα και ξεμονοχχιασμέ- 
να από τον άλλο κόσμο, μοναδική 
τους ψυχαγωγία ήτοτνε οί μεσελέ- 
δες =  τά ανέκδοτα.

Μέ τούς μεσελέδες ξαπόσταιναν, 
μ’ αυτούς ξέχνοτγαν τά βάσανα τής 
πικρής ζωής τους, καί μ’ αυτούς 
γέλαγοτν τά αγέλαστα χείλη τους. 
Γιάννενα άκουγοτν καί Γιάννενα 
δεν έβλεπαν. Φιλιάτι άκουγαν καί 
Φιλιάτι δεν έβλεποα/. Πού καί πού, 
στη χάση καί στη φέξη, πήγαινε ό 
μπακάλης τού χωριού γιά  νά πά
ρει κάνα δυο φορτώματα τά χρεια
ζούμενα γιά τό μπακάλικο, καί 
πού καί πού ό παπας τού χωριού, 
πού τον ήθελε ό Δεσπότης νά τον 
κουβεντιάσει.

’Αποκλεισμένοι οί άνθρωποι δί
χως καμιά επικοινωνία μαζεύον
ταν στο μοναδικό μπακάλικο τού 
χωριού τους καί κέρναγε ό έ
νας τον άλλονε κάνα τσίπουρο καί 
πού καί πού κάνα ξερολούκουμο 
γιά νά γλύκαιναν τά λαρύγγια 
τους.

* * *
'Έτσι γένονταν καί στο χωριό 

μου, την ξακουσμένη Πόβλα. Άπο- 
σταμένοι οί άνθρωποι άπό τό μόχτο 
τής ήμέρας μαζεύονταν τό βραδιό

καί χώνοντοα/ στο μοναδικό μικρο- 
μάγαζο καί κουβέντιαζαν. ’Ά λλο ι 
καθισμένοι κι* άλλοι ορθοί μολό- 
γοιγαν τά βάσαντά τους, άλλα κα
λά, καί τά περσσότερα κακά, καί 
πότε θάρθει τό «ποθούμενο» τού 
Πάτρο - Κοσμά. Καί πότε θάρθει ή 
«"Αγια Μέρα» τής Ρωμιοσύνης».

Καί λέω κάθοντοα/ ορθοί, γ ιατί οί 
καθισμένοι κάθονταν σε δυο καρ
φωμένα στενόμακρα σανίδια καί 
σε κάνα δυο κούτσουρα. "Υστερα 
άπ’ αυτά τά σοβαρά καί τά «πο- 
θούμενα» γύριζε ή κουβέντα στην 
«ψυχαγωγία».

Κάνα δυο τρεις ήτανε οί (άνθρω
ποι πού είχανε τό χάρισμα άπό τό 
θεό, γ ιά  νά κάνουνε τούς άλλους, 
«τούς πολλούς», γ ιά  νά γελάσουν, 
γ ιά  νά ξεχάσουνε δλα τά κακά, καί 
πίνοντας ό καθένας τους άπό δυο - 
τρία ποτηράκια τσίπουρο, πήγαι
ναν στο σπιτάκι τους καί κοιμών- 
τοινε τον ύπνον τού «δικαίου».

"Ομως σήμερα δεν θά άναφερθώ 
σε άνέκδοτα εκείνης τής εποχής. 
Ούτε κάν τής παιδικής μου ήλικί- 
ας. θ ’ άναφερθώ σε ένα άνέκδοτο 
τής δεκαετίας τού πενήντα, πού τό 
άκουσα στην Πόβλα πολύ άργότε-

*  σιοΟτες =  λέςη καλαντζίδικη =  ψέ
ματα κ. Νομχρχα.
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ρσ. Σας τό γράφω δπως τό άκουσα, 
κι* άς μην έχω τό χάρισμα αυτό 
πού είχε εκείνος πού τό -είχε πει.

* * *

"Ητανε γύρω στα 1952 πού ή Πα
τρίδα μας, βαριά λαδωμένη, τήρα- 
γε πώς καί πώς να γιατρέψει τ'ις 
λαβωματιές πού άφηκαν στον κο
σμάκη, ό ιμαυρο πόλεμος του Σα
ράντα, ή επάρατος κατοχή, καί ή 
ζούρλια του εμφύλιου πολέμου.

Οί νομάρχες στο νομό Θεσπρω
τίας σαν τά πουκάμισα άλλαζοτν, 
καί πήγαιναν κι* έρχοντοτν στα κα- 
τοοστραμένα χωριά τής Μουργκά- 
νας. Οί άνθρωποι ήθελαν μέ την 
καρδιά τους να δουλέψουνε καί νά 
κάνουνε καλό σ’ αυτόν τον ξεκομ
μένο καί άμοιρο τόπο. Τούς έταζαν 
λαγούς μέ πετραχήλια. 'Ήθελαν νά 
τούς κάνουνε τήν καρδιά καί νά 
τούς δώκουνε την έλπίδα, κι* άναγ- 
κάζονταν νά τούς υπόσχονται πολ
λά καί δεν μπορούσανε νά κάνουνε 
οΰτε τά όλίγα.

— Παρηγοριά στον άρρωστο, κ. 
Νομάρχη είπε σέ κάποιον άπ* αύ- 
τούς ό πρόεδρος τού χωρίου.

— ‘Όσο νά βγει ή ψυχή του, συμ
πλήρωσε ό Γιάννη Στόλης.

— Καλή είναι καί ή έλπίδα, κ. Νο
μάρχη, του είπε κι* ό μαγαζάτορας 
Κώστας Κουτούκης.

— Φάε έλπίδα μπάρμπα Κώστα, 
πρόσθεσε ό άμίμητος Γιάννη Στό- 
λης.

— ‘Ό λα είναι χρήσιμα, τούς ά- 
πάντησε ό Νομάρχης καί συνέχισε 
τις ύποχέσεις καί τά τάματα, θά  
κάνομε τούτο, θά κάνομε τ ’ άλλο, 
θά σας φέρομε νερό, θά σας φκιά- 
κομε δρόμους καί άλλα πολλά.

— ΣιοΟτες, κ. ΓΊομάρχα, του είπε 
ό Γιάννη Στόλης, μέ φωνή πού ά- 
κούγονταν, καί μέ έναν τέτοιον τρό 
πο πού δλοι οί χωριανοί μου γέλα- 
oocv μέ τήν καρδιά τους.

Τό ίδιο έκανε κΓ ό νομάρχης, κι1 
άς μήν ήξερε τ ί άκριβώς του είπε ό 
Γιάννη Στόλης.

Ή ικαλοσύνη, ή καλή καρδιά, καί 
τό κέφι τού Γιάννη Στόλη, ήτανε τά 
ιδιαίτερα χαρίσματα πού του έδω- 
κε ό μεγαλοδύναμος. Έκτος αύτου 
ήτανε ένας άνθρωπος πού τήν κάθε 
κουβέντα του τήν έλεγε έλεύθερα 
κι* άθώα κι* άπάνω στήν ώρα πού 
χρειάζονταν.

'Έτσι κι* έδώ, είπε στό Νομάρχη 
μέ φωνή άθώα πού άκούγοντοιν:

— ΣιοΟτες, κ. Νομάρχα.
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Σ Υ Μ Β Ο Λ Η  Σ Τ Η Ν  Ε Ρ Ε Υ Ν Α  
Τ Η Σ  Η Π Ε Ι Ρ Ω Τ Ι Κ Η Σ  Θ Ε Μ Α Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α Σ

ΤΟΥ ΑΛΕΞ. X. Μ Α Μ Μ ΟΠΟΥΛ ΟΥ

θεωρώντας δτι δέν είναι προσπε
λάσιμα σήιμερα, τουλάχιστον από 
δλους τούς ενδιαφερομένους, τά έν
τυπα του περασμένου αιώνα καί 
των αρχών του παρόντος προβαί
νω στην αναγραφή των Ηπειρωτι
κών θεμάτων, πού κατά καιρούς έ
χω έπισημάνει καί άποδελτιώσει.

Δε θά κάμω αναφορά σε βιβλία 
γιατί βιβλιογραφικά ή ’Ήπειρος έ
χει σχεδόν εξαντληθεί μάλιστα με 
τό αξιόλογο τελευταίο βιβλίο τών 
Βούλας Κόντη καί Λουκίας Δρού- 
λια.Ήπε ιρωτ ική βιβλ ιογραφία (1571 
-1984) Αθήνα 1984, σελ. 372.

Με τον ορο Ηπειρωτική θεμοστο- 
γραφία (Λημματογραφία) εννοώ * 1 2 3

ΣΗΜ.:
1) Τα άναφερόμενα Ήμερολόγικ, Πε

ριοδικά, κλπ. έντυπα, βρίσκονται στήν κα
τοχή μου καί έχω κάνει κατά τό ου νατό ν 
τις αναγκαίες επαληθεύσεις.

2) Ώς Ηπειρωτικά θέματα χαρακτη- 
ρίζο) καί όσα έπεςεργάζονται Ήπειρώτες 
συγγραφείς καί έχουν έμμεση σχέση μέ 
την Έπειρο.

3) ‘Ως Ηπειρωτικά θέματα Ιννοώ καί 
κείνα πού άναφέρονται καί στους αλβα
νοφώνους, άφοϋ καί κείνοι άπό τον Η 
πειρωτικό χώρο «κα,τήλθον». (Τβροή, 
Σπέτσες κλπ.).

τό γεωγραφικό χώρο άπό του Άμ- 
βρακικου μέχρι του ’Αώου, πού 
συμπίπτει με τον παραδεκτό άπό 
άρχαιοτάτων χρόνων Ηπειρωτικό 
χώρο.

Κ ω ν σ τ .  Σ κ ό κ ο ς  (1854— 
1925). Γεννήθηκε στήν Αθήνα. Έ- 
σπούδασε νομικά. Συνέγραψε καί 
έδημοσίευσε σε εφημερίδες, περιο
δικά καί ήμερολόγια ποιήματα, 
κοινωνικές μελέτες, χρονογραφή- 
μοατα, ηθογραφίες, οδοιπορικές εν
τυπώσεις, σατιρικά πεζά καί έμμε
τρα καί ιδίως Επιγράμματα, τά 
περισσότερα άπ’ αυτά μέ τό ψευ
δώνυμο Σ α τ α ν ά ς .  Τό κυριώ- 
τερο έργο του είναι τό περίφημο 
«Εθνικό Ημερολόγιο» πού έξέδω- 
κε άδιάλειπτα άπό τό 1886 μέχρι 
τό 1919 σέ 33 τόμους καί πού κυ
κλοφορούσε, σέ πολυτελή έκδοση 
τά τελευταία χρόνια, στήν Ελλάδα 
καί τον άλύτρωτο Ελληνισμό, άλ- 
λά καί στον παροικιακό Ε λλην ι
σμό. Συνεργάστηκαν σ’ αυτό δλοι 
σχεδόν οί ‘Έλληνες Λόγιοι και ά- 
ποτελεΐ «τον καθρέπτην τής νεοελ
ληνικής φιλολογίας» τής εποχής. 
(Βλ. Μ.Ε. Ε ' Τόμ. 21, σελ. 944).

Ή μ ε ρ ο λ ό γ ι ο ν .Κ. Σ κ ό- 
κ ο υ 1887, έκδοση ’Ανέστη Κων- 
στοτντινίδη. Έν Άθή,ναις. 1886 έτος 
Β '.
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Σ π ό ρ ο υ  Π.  Λ ά μ π ρ ο υ .  'Ι 
στορία ληστρικής συμμορίας, 
σελ. 68—71, δπου γίνετα ι λό
γος καί περί Νταδέλη. 

Ν ι κ ο λ ά ο υ  Τ σ ι γ ά ρ α .  Τό 
Σπήλαιον ή ή Υπόγειος Λίμνη 
τής Γοραντζής, σελ. 1β5—192. 
Σελ. 282—284 Νεκρολογία καί 
είκόνα του Σουλιώτη Ναστού- 
λη Δαγκλή.

Σελ. 131. * Ανέκδοτα ιστορικά έγ
γραφα προς τούς Υδραίους. 

Η μ ε ρ ο λ ό γ ι ο  1888. Σελ. 193. 
Ω ραία είκόνα του θεοδ. Π. Ή- 
πίτη.
Σελ. 325. Νέος Έλλην. Αίσωπος 
υπό Σπόρου Λάμπρου.
Σελ. 334. Νεκρολογία θοδ. Π. 
Ήπίτη.

Η μ ε ρ ο λ ό γ ι ο  1890 σελ. 268 
—210. ’Αριστοτέλης Βαλαωρί- 
της με ώραία εικόνα.
Σελ. 225—226. Δώρα Δ. "Ιστρια 
μέ είκόνα.

Η μ ε ρ ο λ ό γ ι ο  1891 σελ. 96. 
Κ. Καραπάνος. Εκτενή διο- 
γραφικά.
Σελ. 113. Κ. Κρυστάλλη. Ή πο
διά της Μαριώς.
Σελ. 193. Βιογραφικά του Γε
ωργίου Γενναδίου.
Σελ. 409. Νεκρολογία του Δημ. 
I. Στρούμπου.
Σελ. 413. Νεκρολογία Ήροκλή 
Βασιάδη.

Η μ ε ρ ο λ ό γ ι ο  1892 σελ. 64. 
Είκόνα του Μιχαήλ Μελά Δη
μάρχου 'Αθηναίων. 

Η μ ε ρ ο λ ό γ ι ο  1894 σελ. 47. 
Βιογραφικά του Εύεργέτου Γ. 
Άδέρωφ μέ εικόνα.

Η μ ε ρ ο λ ό γ ι ο  1895. σελ. 112. 
Γεώργιος Ζαλοκώστας μέ ει
κόνα.
Σελ. 193. Τά χειρόγραφα του 
ιΚωστάκη (ιΚ. Κρυστάλλη).
Σελ. 299. Εϊνορο. Χειμώνας 
ικαί άνοιξη Χρήστου Χρηστοδα
σ ίλη διήγημα. Τρίκκαλα 10 ’ Ι
ουλίου 1894.

Η μ ε ρ ο λ ό γ ι ο  1897 σελ. 42. 
ιΓεώργ. Άδέρωφ διογραφικαί 
σημειώσεις υπό θ . Φ. Κωνσταν- 
τινιδη.
Σελ. 85. 393-1896. Περί ’Ολυμ
πιακών ’Αγώνων ύπό Σπ. Π. 
Λάμπρου.
Σελ. 158. Διήγημα Χρήστου 
Χρηστοδασίλη. Τά τάματα, ά- 
φιέρωμα στη μάνα του, δπου 
καί νανουρίσματα. 

Η μ ε ρ ο λ ό γ ι ο  1893 σελ. 79. 
Κωνσταντίνου Σμολένσκη. Βιο
γραφικά ύπό Τρύφωνος Ε. Εύ- 
αγγελίδου.
Σελ. 207. Ό  καπετάν Καλόγε
ρος. Οίκογεν. Ποράδοσις ύπό 
Χρ. Χρηστοδασίλη (ό καλόγε
ρος Σαμουήλ του Κουγκίου). 
Σελ. 330. Σέ μιά δυστυχισμένη * 
μάνα. Ποίημα Χρ. Χρηστοδασί
λη στή Φωτεινή Γ. Ζυγομαλά. 

Η μ ε ρ ο λ ό γ ι ο  1899 σελ. 145. 
Του Παπά τ' άλώνι. Ηπειρωτι
κή παράδοσις στήν Άρπίτσα 
της Θεσπρωτίας (Οικογένεια 
Ζώτων) ύπό Βασ. Βέργου.
Σελ. 394. Σκηνή λαϊκού μελο
δράματος — Κυρά - Άναγνώ- 
σταινα — ύπό Δημ. Γρ. Καμ- 
πούρογλου — ’Αναφορά στόν 
Κ. Ζησίου, πού τό τρατγουδου- 
σε ώραΐα. :
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Σελ|. 394 Εύσπλαγχνια - Ευ
γνωμοσύνη, ποίημα X. Χρη
στοβασίλη.
Σελ. 420. Ε λεγ ε ίο  Χρ. Χρηστο
βασίλη στον Σπ. X. Δουκάκη. 
Σελ. 498. Ή κυνηγημένη πέρ
δικα, Διήγημα του Χρ. Χρηστο
βασίλη.

Ή μ ε ρ ο λ. 1901, σελ. 226. Ή 
•κατά τό έτος 1770 Α' Πελο- 
ποννησιακή Έλλην. Έπανάστα 
σις (άφήγησις αυτόττΓου) οπού 
περί *Αρβ<χνιτών.
Σελ. 369. θεόδ. Ν. Γκίκας. Οί 
’Αλβ<χνοί εν Πελοποννήσω υπό 
Μιχαήλ Γ Λαμπρυνίδη.

Η μ ε ρ ο λ ό γ ι ο  1902. Μαρία 
Κ. Καραπάνου κόρη Χρηστάκη 
Ζωγράφου σύζυγος Κωνστ. Κα
ραπάνου. Νεκρολογία.
Σελ. 129. Ό τραγουδιστής, ι
στορικό διήγημα του Χρ. Χρη
στοβασίλη με πολλές υποση
μειώσεις.
Σελ. 156. ’Αναμνήσεις έκ Πλά
κας άπό τον πόλεμο του 1897, 
υπό Σταύρου Π. θεοχάρη.
Σελ. 188. Τούρκοι μεθ’ 'Ελλή
νων, υπό Άνδρ. Χούμη. ’Αρβα
νίτες συμπράττοντες με τούς 
"Ελληνες τό 1821-1828.
Σελ. 207. Στο θάνατο τής Βα- 
σιλίσσης της ’Αγγλίας Βικτω
ρίας, υπό Χρ. Χρηστοβασίλη.

‘ Η μ ε ρ ο λ ό γ ι ο  1903, σελ. 189.
I Αίγα λόγια γιά  τον Κ. Κρυ- 

στάλλη καί τά ποιή ματά του 
«Τό τροιγούδι τ ’ άργαλειοΰ», 
τό «Μαρμαρωμένο βασιλόπου
λο», «ό γέρος Καρβονάρος» «ή 
ποθοπλανταγμένη ».
Σελ. 363. Ό «"Αγιος Κασσια-

νός», διήγημα Χρ. Χρηστοβασί- 
λη.
Σελ. 406. Οί σταυραετοί του 
1897. (’Απόσπασμα έκ του ση
μειωματάριου μου, υπό Γ. Γ. 
Ήπε ιρωτου (Γ. Γάγαρη;)

Ή μ ε ρ ο λ. 1904, σελ. 49. Ό  σπα
νός κι ό Δράκος. ("Οπου ή πο
νηριά νικάει τή δύναμη) παρα
μύθι του Χρ. Χρηστοβασίλη. 
Σελ. 151. Ίωάν. Τσάμης, Ήπει- 

. ρώτης ιατρός στήν . Αίγυπτο. 
Σελ. 154. Μιχαήλ Ψαλίδας. Γό
νος τού ’A0ocv. Ψαλίδα ίοοτρός 
στην Κων)πολη.
Σελ. 159. Δενίνα, του Κ. Ράδου. 
Σελ. 198. ΕΙκόνα Ά λκ. Ζ. Σαρ- 
δέλλη, Σπ. Σιμού.
Σελ. 209. Ό  "Αραμις (Περι
κλής Άραβαντινός).
Καί περί Άραβαντινών. 

Η μ ε ρ ο λ ό γ ι ο  1905, σελ. 99. 
Χριστός καί Μωαμέτης, ιστορι
κό Διήγημα του Χρ. Χρηστοβα
σίλη.
Σελ. 127. Ό  "Ηρως Παύλος 
Μελας (με εικόνα).
Σελ. 162. Ηρωικές μορφές Σου
λιωτών. Γ ιαννούσας Ποηκ>μά- 
ρας, υπό Ίωάν. Βλαχογιάννη. 
Σελ. 246. Ζαχαρίας Σαρδέλης, 
μέ εικόνα.

Η μ ε ρ ο λ ό γ ι ο  1906, σελ. 113. 
Τό ρημαγμένο άρχοντικό. Διή
γημα τού Χρ. Χρηστοβασίλη. 

Ή μ ε ρ ο λ ό γ  ι ο 1907, σελ. 83. 
Βιΐογραφικά μέ εκόνα τού Κ. 
Καραπάνου.
Σελ. 223. Νεκρολογία στον 
Σπυρίδ. Π. Άραβαντινό υιό του 

Παν., νομικό, μέ εικόνα.
(Συνεχίζεται)
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'Ηπειρωτική Πνευματική Ζωή καί Κίνηση

Ιωάννινα 2 Απριλίου 1990
Σεβαστέ μου κ. Μαμμόπουλε.
Σας εύχομαι καλό Πάσχα και να 

είστε πάντα καλά.
' Ετσι ώστε εμείς οι νεώτεροι να 

παραδειγματιζόμαστε αητό το ακού 
ραστο ενδιαφέρον και την αγωνι- 
στικότητά Σας, σε ό,τι αφορά την 
'Ηπειρο ειδικά, αλλά και γεν ικό 
τερα το κοινωνικό σύνολο.

Με τα δημοσιεύματά Σας στο πε
ριοδικό, μου θυμίζετε τον πατέρα 
μου που πάντα υπερασπιζόταν το 
δίκαιο, πάλευε γΓ αυτό και είχε 
σαν αρχή την καταδίκη της αδι
κίας.

θυμάμαι πάντα τα λόγια του : 
« Ά μ α  δεν κοπταγγέλεις την αδικία, 
μετέχεις της ευθύνης».

Γ ι’ αυτό κι* εγώ σοχν ελάχιστη 
τιμή στη μνήμη του, Σας στέλνω έ
να δημοσίευμά του οστό την «ιΕΑΕΥ- 
Θ ΕΡΙΑ » του Χρ. Χρηστοβασίλη.

Είναι επίκαιρο πασχαλινό, ανα- 
φέρεται στο θείο Μαρτύριο καί 
γράφτηκε στις 5.4.1931.

Παρακαλώ πολύ να το αναδημο
σιεύσετε στο περιοδικό Σας.

Σας ευχαριστώ πολύ 
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΖΟΥΜ/ΠΟΥ

★

♦  Γράφουμε καί μάς γράφουν
♦  Στέάάουμε και μάς οτέάνουν

Αθήνα
Αγαπητέ μου κ. Μαμμόπουλε, 
με πολλή αγάπη και εκτίμηση σας 
χαιρετώ.

Φυσικά δεν θα θυμάσθε που η 
πρώτη μας γνωριμία έγινε τον Σε
πτέμβριο του 1978 στην Πωγωνιανή 
που είχα λίγους ακόμη μήνες που 
υπηρετούσα στα Γιάννινα και μέ
χρι τέλους του 1981 σαν γενικός Ε
πιθεωρητής στο Μ Ιωαννίνων. Το 
έργο μου στα Γ ιάννινα ίσως αν βρή- 
τε συναδέλφους, θα σας πούν και 
το κρίνανε οι Γιαννιώτες, και ιδιαι
τέρως ο Εκπ)κός κόσμος. Όμως 
ας επανέλθω στη γνωριμία μας. Το 
Γυμνάσιο τότε γιόρταζε τα 53 χρό
νια της ιδρύσεώς του, και πράγμα
τ ι ήταν το αρχαιότερο του νομού.
Το βράδυ έγινε ένα περίφημο γλέν- 
τι με 600 και πλέον ντόπιους και 
προσκεκλημένους. Σεις το βράδυ 
αυτό μιλήσατε πολύ ωραία που εν
θουσιάσατε όλους τους παραβρι- 
σκομένους. Σαν νέος Γεν. Επιθεω- 
ρητής της Περιφέρειας απηύθυνα 
και εγώ ένα χαιρετισμό και το γλέ- 
ντι άναψε που δεν θα το ζεχάσω πο
τέ. ' Εκτοτε παρακολουθώ με με
γάλο ενδιαφέρο την πνευματική 
σας εργασία στο περιοδικό «Ηπει
ρωτική Εταιρεία» που ειλικρινή
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σας συγχαίρω οπτό τα βάθη της 
καρδιάς ιμου και σας 'εύχομαι υ
γεία  και δύναμη γιατί δυστυχώς 
σήμερα δεν υπάρχουν ikocvoi και με 
ενδιαφέρο άνθρωποι να σας βοηθή
σουν, αλλά και για  το μέλλον να 
συνεχίσουν το μεγάλο σας οτυτό έρ
γο. Εγώ μια και δώσαμε τη γνωρι
μία, είμαι, ή μάλλον ήμουν Καθη
γητής μαθηματικών, υπηρέτησα σα 
Γυμνασιάρχης στην Αμφιλοχία, Λυ
κειάρχης στη Νοώπακτο, Γεν. Επι
θεωρητής 3,5 χρόνια στα Γιάννινα 
και τέλος στον -Πειραιά όπου και 
έλαβα σύνταξη το 1982. Ήμουν συγ 
γραφέας τριών μαθηματικών βιβλ ί
ων και άλλων σχετικά με τα μαθη
ματικά.

Ελπίζω, γιατί το επιθυμώ να πε
ράσω από το γραφείο σας γ ια  να 
τα πούμε καλύτερα. Καιρός όμως 
να επανέλθω εις τον οίγαπητόν μου 
συμπατριώτη κ. Κούνδουρο, ο οποί
ος υπήρξε ένας άριστος άνθρωπος 
και πατριώτης, βοήθησε πολύ κό
σμο και ηθικά και υλικά κατά τη 
δύναμή του. Σήμερα, με τα τρία του 
βιβλία προσφέρει σε όλους και ιδι
αιτέρως στον τόπο μας, μια πνευ
ματική κληρονομιά. Χρέος λοιπόν 
και δικό μου aocv πνευματικός άν
θρωπος, αν και δεν έχω λογοτεχνι
κή πένα, όμως, του έστειλα μια ε
πιστολή αντίγραφο της οποίας σας 
επισυνάπτω. ' Ετσι, αν νομίζετε ότι 
αξίζει γ ια  δημοσίευση στο περιοδι
κό σας έστω και μέρος ή με κάποια 
διόρθωσή σας, την δημοσιεύετε γ ι
ατί θα είναι μια ηθική ικανοποίηση 
για  τον ίδιο που τόσο πολύ κουρά
στηκε και γ ια  να μάθουν και οι άλ

λοι θεσπρωτοί γ ια  τους προγόνους 
Καλοο/τζήδες.
Ευχαριστώ, με αγάπη και εκτίμηση 

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΝΑΤΣΗΣ 
τ. Γεν. Επιθεωρητής Μ.Ε.

★

Φοινίκι 20.4.90
Αγαπητέ μου κ. Κούνδουρε.

Μ’ ένα σου ακόμα πηγαίο έργο, 
γεμάτο από αγάπη για  τον τόπο, 
ειλικρίνεια και πιστότητα στη γρα
φή του και από συγκινητικές ανα
μνήσεις, μου έδωσες αληθινή πνευ
ματική τέρψη.

Τους «Καλαντζήδες της Μουρ- 
κάνας» τους διάβασα στο χωριό 
μου, το Φοινίκι, τούτες τις μέρες 
της Πασχαλιάς, με υπόκρουση τον 
αντίλαλο του κλαρίνου, που φέτος 
δε σταμάτησε ούτε στιγμή να παί
ζει.

Βάζεις με το έργο σου ένα και
νούριο «λιθαράκι» στο οικοδόμημα 
της Ιστορίας και της Λαογραφίας 
του τόπου μας, που το άρχισε ο 
Νίτσος και μετά από μακρά <χνά- 
παυλα — με εξαίρεση το έργο του 
X. Παπασταύρου — εμφανίζεται και 
πόλι, ευτυχώς στις μέρες μας, με 
τη συμμετοχή και «συγγραφέων», 
που με αυθορμητισμό εξωτερικεύ- 
ουν τα αισθήμοαά τους και τις θύ
μησές τους δείχνοντας έτσι το με
γαλείο που κρύβουν μέσα τους.

Το έργο σου είναι πολύ αξιόλο
γο γ ιατί προέρχεται οπό έν<χν (άν
θρωπο σαν και σένα, που είσαι γέν
νημα και θρέμα αυτού του τόπου,
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που cry σπάει το βασανισμένο, αλλά 
και ηρωικό αυτό τόπο και δείχνει 
ακόμη την ανησυχία του γ ια  τη δια
τήρηση των παραδόσεων και των 
ηθών της ιδιαίτερης μας πατρίδας.

Εμείς οι Κατωχωρίσιοι, «κοτόψυ- 
χους» μας λέτε εσείς, τον κόσμο 
της Μουργκάνας τον βλέπουμε με 
ογάπη και θαυμασμό. Και μη ξε
χνάς ότι η Μουργκάνα γ ια  μας υ
πήρξε το καταφύγιο σε δύσκολες 
ώρες.

Με αγάπη γ ια τί κοινές είναι οι 
ρίζες, αλλά και η μοίρα μας.

Και με θαυμασμό γ ια  τους ηρωι
κούς αγώνες τόσο από τα χρόνια 
της Τουρκοκρατίας, όπως εκείνο το 
Αγροτικό ξεσήκωμα, όσο και μετέ- 
πειτα στους πολέμους και την Εθνι
κή Αντίσταση. Αλλά και γ ια  τους 
αγώνες γ ια  τη ζωή, που οι ανάγ
κες της οδήγησοτν τον κόσμο της, 
όπως και το δικό ,μας κόσμο, σε μα- 
κρυνή μετανάστευση, αλλά και σ’ 
όλες τις γωνιές της Ελλάδας.

Εκείνη η τόσο πετυχημένη φωτο
γραφία στο ιΓούστερ, πολύ με συγ- 
κίνησε και στάθηκα ώρα πολύ, μή
πως και διακρίνω ανάμεσα στα 
«Καλοαζοπαίδια» τον πατέρα μου 
ή κάποιο άλλο από τόσους πολλούς 
συγγενείς μου που έζησον γ ια  πολ
λά χρόνια εκεί.

Στα αισθήματα αυτά προστίθε
ται και η δική μου προσωπική αγά
πη γ ια  τη Μουργκάνα, γιατί έχω 
φλέβα Τσαμαντιώτικη, οπό τον 
πάππο μου τον Γρηγόρη Λ<χγό, αλ
λά και γ ιατί στα χρόνια της Κατο
χής βρήκα φιλόξενες <χγκονές...

Σ ’ ευχαριστώ θερμά, θερμότατα,

τόσο γ ια  την ευγενική σου αφιέρω
ση που δείχνει ότι με έχεις τοποθε
τήσει στον κατάλογο των φίλων, 
όσο και γ ια  τη χαρά που μου έδω
σες να διαβάσω τις γεμάτες οπτό 
ομορφιά και γλαφυρότητα σελίδες 
του βιβλίου σου.

Πολλά συγχαρητήρια ανήκουν 
και στην Ηπειρωτική Εταιρεία Kat 
τον ακάμοαο Πρόεδρό της, τον φί
λο μας κ.' Α. Μαμμόπουλο, που υιο
θέτησε το έργο σου γ ια  έκδοση.

Σου εύχομαι να έχεις υγεία  σω
ματική και πινευμοττική γ ια  να μας 
δώσεις κι άλλες χαρές.

Φιλικώτατα 
ΦΩΤΗΣ I. ΜΗΤΣΗΣ 

Καθηγητής Πανεπιστημίου
★

Θεσσαλονίκη, 27.12.1989 
Φίλτοττε κ. Μαμμόπουλε,

Σύμφωνα με τήν έπιθυμία Σας 
καί τήν ευγενική ύπόδειξί Σας κα
τά την τηλεφωνική μας έπαφή τήν 
προπαραμονή των Χριστουγέννων, 
Σας στέλλω έδώ τήν φωτογραφία 
μου, «τωρινής έμψανίσεώς» μου, 
διά τά καθ’ υμάς φιλόφρονα. Έκ 
των προτέρων Σάς ευχαριστώ γιά 
τά δσα σχετικώς μέ μένα θέλετε 
να γράψετε στο «Δελτίο» μέ τήν εύ- 
καιρία καί της βραβεύσεώς μου 
στήν Όλλανδία προσφάτως.

Γιά τό «Δελτίον», τήν Ηπειρωτι
κή Ετα ιρεία , καί τό έργο καί των 
δύο, ιδιαίτερα δέ τώρα τό έκδοτι- 
κό, έχω γράψει μέχρι τώρα κάμ- 
ποσα στις «συνέχειές» μου στήν 
«’Ηπειρωτική Εστία» των Ίωαννί- 
νων, οι όποιες άρέσουν πολύ καί σέ 
Σάς, καί μέ φιλοτιμείτε μέ τις περί
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τούτου διαβεβαιώσεις Σας, προερ
χόμενες άπό ένα έμπειρο άνεγνω- 
ρισμένο λόγιο καί εξαιρετικό συνά
μα Ήπειρωτολόγο καί Ήπειρωτο- 
γράφο (άς κοίθιερώσουμε καί αυ
τούς τούς ορούς), όπως είστε Σεις.
Έκτος, άπό τα όσα μέχρι τουδε για 
τα άνωτέρω έχω γράψει στα περι
λάλητα πλέον «Σύμμεικτά» μου, 
γράφω τώρα ικαί όΰιλα στο υπό ά- 
ναμόρφωσιν τελευταίο τεύχος της 
«Ηπειρωτικής Εστίας» (Όκτωβρ. 
— Νοεμβρ. — Δεκεμβρ. 1989). θά  
γράψω δέ καί άλλα στά επόμενα 
τεύχη, στις ήδη έτοιμες 4—5 ακόμα, 
όπως ύπολογίζω, «συνέχειές» μου.

Καί πάλιν Σάς εύχομαι χρόνια 
πολλά γιά όλες αυτές τις γιορτινές 
ή μέρες, υγεία δέ, ιδιαίτερη ένδυνά- 
μωσι στά έργα Σας καί κάθε εχλλη 
προσωπική καί οικογενειακή εύτυ- 
χία κατά τό νέον έτος 1990.

Μέ άγάπη καί τιμή 
ΟΡ. ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ 

Όμότιμος Καθηγητής 
Άριστοτ. Πανεπιστημίου θεσ)κης

Υ.Γ. Νάτα μας, λοιπόν: «ώς πού 
νά κάνουμε έτσ* κι* έτσ\ φτάκαμαν 
στού ’90!» "Έτσι θά μπορούσαμε, 
MCJTATIS MUTANDIS, νά «έφαρ- 
μόσωμε» καί στον εαυτόν μας τήν 
παληά ιστορία των δύο Ζαγορί- 
σιων, πού θά τήν ξέρετε, πιστεύω. 
’Άν όχι, Σάς τήν υπενθυμίζω:

Δυο νεαροί Ζαγουρίσ* ταξίδεψαν, 
έπί Τουρκίας,* άπό τό χωριό τους 
μέχρι τά Γιάννινα (μέ άλογο — ή 
καί μέ τά πόδια, ίσως). Άπό εκεί 
μπήκαν σέ «άμάξ’» καί τράβηξαν 
γ ιά  τήν Σιαλαώρα, τό τότε έπίνειον 
της Ηπείρου, για νά πάρουν άπό

έκεΐ τό πλοίο γιά τον Πειραιά και 
νά πάνε στήν Αθήνα γιά  «τύχ*».

*Ότοα/ έφθασαν λοιπόν στή Σια
λαώρα (ύστερα άπό 3—4 ήμερες ά
πό τό ξεκίνημά τους άπό τό χω
ριό), τούς κατέλαβε νοσταλγία 
καί θαυμασμός μαζί γιά  τό πόσο 
γρήγορα απομακρύνεται κανείς ά
πό τον τόπο του γιά  τά ξένα. Μέ αύ 
τή τήν ψυχική κατάστασι έγραψαν 
ένα σύντομο γράμμα στο χωριό. 
’Άρχιζε μέ τό ποιητικό - στοχαστι
κό: «Τά πλιά λέν* πλιά, κΓ ήμεΐς 
γινήκαμοα/ πλιά (πουλιά) ! Ώς πού 
νά κάνουμε έτσ* κΓ έτσ\ φτάκαμαν 
στ’ Σιαλαώρα».

’Έτσι καί ήμεΐς, οί στις άρχές 
τού αίώνος γεννηθέντες (εγώ τό 
1916), «ώς πού νά κάνουμε έτσ* κΓ 
έτσ’», στά γρήγορα - γρήγορα δη
λαδή, φθάσαμε στο σωτήριο έτος 
1990, στις άρχές της τελευταίας δε
καετίας του αιώνα. Λέτε νά «πιά- 
σουμε» καί τό 2000; Ό  θεός τό ξέ
ρει* γΓ αυτό πάντως άλληλοευχό- 
μαστε αύτές τις ή μέρες «χρόνια 
πολλά».

Έδω εμπίπτει βέβαια καί ή γνω
στή ιστορία μέ τον μακαρίτη τον 
Σπυρίδωνα: όταν του έλεγαν γιά  
ευχή «καί στά εκατό, Μακαριώτα- 
τε», εκείνος άποα/τουσε κάπως βα
ρύθυμα, «γιατί μπρέ, βάζεις όρια 
στή θεία Πρόνοια;» — κατά μιά έκ- 
δοχή* — κατά άλλη εκδοχή, ή ά- 
πάντησις ήταν, «γιατί, ,μπρέ; ’Ά ν 
ό θεός θέλει νά μου χαρίση περισ
σότερα, άπό σένα θά τά πάρη;»

Χρόνια πολλά, λοιπόν, καί κ α- 
λ ά, κυρίως* κΓ άς είναι όσα θέ
λει ό θεός.

Ό  ίδιος



Β ιβ λ ιο κ ρ ισ ίε ς
Γράφει ό ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΙΝΔΕΑΣ

ΝΙΚΟΥ Κ Α Κ Α ’ΙΑ Η :  « Δ ε σ τ τ ο τ ι κ ό »
ΑΘΗΝΑ ΊΘ85

Κατά τό συγγραφέα, φιλόλογο Ν. 
Κακαϊδή, ή ιστορία του χωριού του, 
Δεσποτικου Ίωαννίνων, «χάνεται 
στα βάθη τών αιώνων και παρου
σιάζει ξεχωριστό ένδιαφέρον». Στο 
συμπέρασμα δέ αυτό καταλήγει 
καί ό άναγνώστης διαβάζοντας δ- 
σα προϊστορικά εικάζονται: "Ιλ ιο  
λέγονταν κατά την όμηρική έποχή. 
’Αργότερα μετονομάσθηκε Κρε- 
τσουνιστα (μέ σλαβική κατάληξη) 
καί — έξελληνισμένο — Δεσποτικό, 
τελικά.

Μπαίνοντας στά Ιστορικά «χωρά
φια», βλέπει κανείς κατάλοιπο του 
τείχους του Ιλ ίο υ , τό όποιο κτίστη
κε στις Αρχές του 3ου π.Χ. αιώνα.

Φτωχές οί πληροφορίες γ ιά  τό 
"Ιλ ιο  κατά τη ρωμαϊκή καί βυζαν
τινή περίοδο. Πάντως, στά χρόνια 
των Δεσποτών τής Ηπείρου, τό 
φρούριο τής Κρετσούνιστας ήταν Α- 
ξιόλογο. Άπέκρουσε διάφορα Αλ
βανικά στίφη, πού Απειλούσαν τό 
Δεσποτάτο μέ κατάλυση.

Κατά τά πρώτα χρόνια τής Τουρ
κοκρατίας, ή Κρεστούνιστα κι* άλ

λα έκεΐ χωριά τέθηκαν υπό την προ 
στασία τής βασιλομήτορος.

Σημαντική ή έκεΐ δεκαπενθήμερη 
παοουσία του Εθναπόστολου ‘Α-ι
γιου Κοσμά τό 1775, ό όποιος τόνι
σε τό ήθικό τών πτοημένων Χριστι
ανών, «δίδοντας έλπίδες γιά  τη 
μελλοντική Ανάσταση του γένους».

’Αξιοσημείωτη είναι καί ή Ανα
φορά δτι πρόκριτοι τής Κρετσούνι
στας (τσιφλίκι τότε) μυημένοι Ισως 
στη Φιλική Ετα ιρεία , μιλούσαν μέ 
τόν Ά λή Πασα.

Κατά την έπαναστατική Απόπει
ρα του 1845 «πρώτη ή Κρετσούνι- 
στα ύψωσε την έλληνική σημαία», 
μας λέει ό κ. Κακαϊδής.

Πρόθυμοι οί Κρετσουνιστιώτες 
μετείχαν καί κατά τό έπαναστατι- 
κό κίνημα τοΟ 1877—78. ‘Όπως έ- 
πίσης έντάχθηκαν καί στο Ηπειρω
τικό Κομιτάτο καί στη δράση τών 
Ανταρτών λίγο πριν τήν Απελευθέ
ρωση τής ’Ηπείρου (1913).

’Αλλά οί Κρετσουνιστιώτες δέν 
υστέρησαν σέ φιλοπατρία καί θυ
σίες ούτε κατά τόν πόλεμο μέ ’ Ι
ταλούς καί Γερμοτνούς — ούτε μέ 
τόν Αντάρτικο καί τόν έμφύλιο.

Εντυπωσιακό είναι τό Ακόλουθο 
Απόσπασμα Από τήν σελίδα 44, σχε
τικά μέ τήν εύλάβεια καί τό έλλη- 
νικό φρόνημα τών κατοίκων του Α- 
κριτικού έκείνου χωρίου.

«Ριζωμένο βαθιά Από τά παλιά 
χρόνια είναι στους κατοίκους του 1 
χωρίου τό θρησκευτικό συναίσθη- 1 
μα. ’Ορθοδοξία καί Ελληνισμός ή- 1 
ταν πάντα Αλληλένδετα. Περίτρανη 1 
Απόδειξη οί 72 έκκλησίες Από τις 1 
όποιες σώζονται οί 25 καί συντη- 1
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ροΰντοα από τούς ντόπιους καί τούς 
ξενιτεμένους. ’Αξίζει να αναφέρου
με τον κεντρικό ναό της 'Αγίας Τρι- 
άδος, πού ίδρυσε ό Κοσμάς ό Αί- 
τωλός. Περίτεχνο είναι τό ξυλόγλυ
πτο τέμπλο της, φιλότεχνημένο α
πό τον Κρετσουνιστιώτη Φίλη Πα- 
σχίδη στα 1862».

Ό συγγραφέας επισημαίνει καί 
τη σημοα/τική επίδοση των συγχω- 
ρκχνών του στο εμπόριο, τις τέχνες, 
τά γράμματα καί την κοινοτική 
δράση κατά την σκοτεινή Τουρκο
κρατία, παραθέτοντας διάσημους 
εκπαιδευτικούς καί κληρικούς. Α 
νάμεσα τους καί ό κοντοχωριανός 
τους (από τό γειτονικό Σουλόπου- 
λο) Χρηστός Χρηστοβασίλης, «λά
τρης της Κρεστούνιστας».

Τό χωριό αυτό είναι καί γενέτει
ρα ευεργετών, αλλά καί... λίκνο 
παραδόσεων, εθίμων — καί... εύθυ
μων χωρατών καί άστε ίων.

Τέλος, κατά τήν ήπειρωτική πα
ράδοση οί Κρετσουνιστιώτες δεν ή- 
<κχν μόνο γεωργοί καί κτηνοτρό- 
φοι, άλλα καί φουρνάρηδες, ιδίως 
στήν ’Αθήνα καί στον Πειραιά.

★

Γράφει ό ΚΩΣΤΑΣ ΒΕΛΙΑΡΟΥΤΗΣ

ΑΝΑΣΤΑΣ. ΤΣΙΑΡΑ: «Γραμμενιάτες 
Διδάσκαλοι»,

Πραγματικά τό βιβλίο του Α. 
Τσιάρα είναι μιά άξιόλογη συμβο
λή στήν ιστορία του Γραμμένου. 
Καί ιδιαίτερα στήν παιδεία του 
’Έθνους. Τόσο στά χρόνια της 
Τουρκοκρατίας, όσο καί στά κατο

πινά χρόνια μέχρι σήμερα.
Ό  συγγραφέας τέως ’Επιθεωρη

τής της ’Εκπαίδευσης έμελέτησε 
καί άξιολόγησε τήν πορεία της δρά 
σης τών εκπαιδευτικών τού γενέ- 
θλιου χωριού μας. Στήν εργασία 
αυτή ό Τσιάρας πέρα άπό τήν επι
στημονική έρευνα φανερώνει καί τό 
χάρισμα της λογοτεχνικής υφής 
στήν εργασία του. Είναι ταλοα/τοΰ- 
χος στήν πέννα. Είναι τεχνίτης στο 
γραφτό λόγο. Μά άκόμα άναταρά- 
ζει τό τέλμα τής πολιτιστικής καί 
πνευματικής κίνησης στήν περιοχή, 
πού εκδηλώνεται μόνο με τά ψευ- 
τοπονηγύρια.

Ή άξια τού έργου δεν μειώνεται 
άπό ώρισμένες παραλείψεις. Δεν 
άναφέρει τόν Δημήτριον έκ Γραμ
μένου πού δίδαξε τόν 16ο αιώνα 
στά χωριά τού Βάλτου καί στά χω
ριά τής περιοχής μας (15ου—16ου 
μ.Χ.). ’Αδικαιολόγητα δεν τόν άνα- 
φέρει καί ό Άραβοα/τινός.

’Ακόμα δέν άναφέρει τόν Πατρο- 
κοσμά, τόν επιλεγόμενο Αίτωλό.
Ό  Κώστας Δημητρίου ήτοο/ Γραμ- 
μενιάτης άπό μάνα καί πατέρα, 
σύμφωνα με τήν ισχυρή παράδοση 
καί μέ πολλούς συγγραφείς.

Τέλος δέν άναφέρει τήν ’Ανδρο
μάχη Αύδή, κόρη τού Λεωνίδα Αύ- 
δή. Τόσο αυτή, όσο καί ή Έφταλία 
Βελογιάννη, έτελειώσοα/ τό ’Ανώτε
ρο Παρθεναγωγείο στά Γ ιάννινα  ̂
μέ ύποτροφία τού «κληροδοτήματος 
τών συγχωριανών τους «Ζωσιμά- 
δων.

Εύχομαι νά συνεχίσει τήν προσ
πάθεια τής τοπικής έρευνας για  τά 
Γραμμενοχώρια, πού έχουν μιά λα
μπρή Ιστορία.
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Β ιβ λ ία  
που λάβαμε

Ή Έφορος - Σύμ£οι>λος της Βιβλιοθή
κης Κα Μαίρη Καλλίδη γράφει καί ή 
Εταιρεία ευχαριστεί συγγραφείς καί α
ποστολείς των παρακάτω βιβλίων, πού 
λάβαμε ·

— ΛΑΜΠΡΟΓ ΜΑΛΑΜΑ : «θωρώντας 
Βουνά και ΙΙέλαγα». Φυσιολατρικά και 
ιστορικά τής Ηπείρου. ’Αθήνα.

— ΝΕΑΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ (Εκ3. 
ΑΡΓΩ) : «Τά παιδιά μας στήν Αντίστα
ση». ’Αθήνα 1977.

— ΚΩΣΤΑ ΖΛΡΟΓΚΛ : «Φεδερίκο
Καρθία Λόρκα», ’Αθήνα.

— ΛΘΝΛΣΙΟΓ ΚΟΡΜΑΛΗ : «’Αν
τίσταση στήν Βορειοηπειριοτική Γή». ’Α
θήνα 1989.

—  ΝΙΚΟΓ ΤΣΙΡΩΝΗ : Τό χάρισμα 
νά είσαι γυναίκα. ’Αθήνα.

— ΜΑΓΔΛΛΗΝΗΣ ΤΣΑΚΩΝΑ: Για 
τόν ΙΙατέρα (’Ανθολογία). ’Αθήνα 1971.

—  ΙΙΕΤΡΟΓ ΧΑΡΗ: Ό κύριος καί 
ο ΐ "Ελληνες. ’Εκλογή ταξιδιωτικών κει
μένων. ’Αθήνα 1905.

— ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΛΙΤΩΛΟΛΚΛΡΝΛ- 
ΝΙΚΩΝ ΣΙΙΟΓΔΩΝ : «’Αρχεία Εται
ρείας Αιτωλοακαρνανιών Σπουδών». ’Α
θήνα 1958.

— ΘΑΝΟΓ ΒΛΓΕΝΑ: «Χρονικά τής 
Κύπρου. ’Αγώνες τών Κυπρίου γιά τήν 
Ελευθερία». ’Αθήνα 1954.

— Λ1ΙΟΣΤ. ΜΙΙΟΓΚΟΓΒΛΛΑ: «’Α
ναμνήσεις άπό τήν παληά ζωή τού χωριού

|ΐ/ου». Γιάννινα 1988.
— ΓΕΩΡΓΙΟΪ ΚΙΤΣΟΓ : «’Εαρινή 

’Ιταλική έπίθεσις». ’Αθήνα 1969.
—  Δ. ΣΤΑΜΕΛΟΓ : «Ρουμελιώτικο 

Ημερολόγιο» (1957—66). ’Αθήνα.
— Δ. ΣΤΑΜΕΛΟΓ : «Τό Είκοσιένα 

και τό δημοτικό μας τραγούδι». ’Αθήνα 
1989.

— ΙΩΑΝΝΗ ΚΟΓΦΟΓ: «Τά Ελλη
νικά Δημοτικά Τραγούδια. ’Ανθολογία 
Δημοτικής ποιήσεο)ς». ’Αθήνα 1970.

— ΑΝΔΡΕΑ ΧΡΟΝΟIIΟΓΑΟΓ : 
«θύμησες καί σηκώσεις Τάσου Χαλκιά. 
Αθήνα 1985.

— ΒΑΣΙΛΗ ΑΤΤΙΚΌΓ : «160 σκέ
ψεις άπό τό σημειωματάριό μου». ’Αθήνα 
1958.

— ΛΑΕΚΌΓ ΚΟΓΤΣΟΓΚΛΛΗ: «Ή 
’Εθνική ’Αντίστασις τού Νομ:0 νΑρτας.
| (Τόμος Α ') . ’Αθήνα 1983.

— ΑΡΣΕΝΙΙ ΙΈΡΟΝΤΙΚΟΓ : Κρι
τικά (Θέατρο - Κινηματογάρφος - Βιβλίο 
- Τέχνη κλπ.). ’Αθήνα 1965.

— Ε. ΑΒΕΡΩΦ - ΤΟΣΙΤΣΛ: «Γή
Δέλφις». Αθήνα 1968.

— Ε. ΑΒΕΡΩΦ - ΤΟΣΙΤΣΛ: «"Ο
ταν οί Θεοί ευλογούσαν». ’Αθήνα 1971.

—  ΓΙΑΝΝΗ ΜIIΕΡ Α ΤΗ: «Τό πλα
τύ ποτάμι». ’Αθήνα 1979.

— ΕΜΜΛΝΟΓΕΛΕ ΓΚΡΑΤΣΓ: «Ή
’Αρχή τού Τέλους». Αθήνα 1980.

— ΛΛΜΙΙΡΟϊ’ ΜΑΛΑΜΑ : «Ένδο-
γαβικά». ’Αθήνα 1977.

— ΑΛΜΙΙΡΟΓ ΜΑΛΑΜΑ : «Θωμά; 
ΙΙρελούμπος*. ’Αθήνα 1976.

— ΝΙΚΟΓ ΜΟΓΑΙΑ : «Ό φάρος
τής Κυράς». Γιάννινα 1989.

— Μ1ΧΛΑΗ ΤΡΙΤΟΓ: Τό Μέτσοβο 
('Ιστορία - αξιοθέατα - Σύγχρονη Ζωή). 
’Αθήνα 1988.
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"Ακριβέ μας ’Αναγνώστη, j
To περιοδικό, πού κρατας 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 αγάλια - αγάλια από τό !; 
1—30 τεύχος, από τετρασέλιδο έγινε δσέλιδο καί Ιδσέλιδο, γιά j 
νά φτάσει στη σημερινή μορφή μέ 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 εφημερίδες καί περιοδικά μέ 
έλλειμματικούς απολογισμούς... Πού σημαίνει δτι χτυπούν τις 
πόρτες τής εξάρτησης. Γιοαί δποιος πληρώνει ύποςγορεύει 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- 
τάει στά δοκιμασμένα ιστορικά χέρια της. "Ετσι 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  "Ηπει- * 
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 ύ- 
πηρεσία τού Τόπου τους.

‘Όταν κάποτε έπιχειρήθηκε άνάμιξη στήν πολιτική σύσσωμο ξ 
τό Συμβούλιο άντέδρασε. Δεν περιμένουν άπό μας οί Ήπειρώτες 
πολιτικές παραινέσεις. Περιμένουν τον άνασασμό τής γενέθλιας 
Γής τους δπου κι άν εύρίσκωνται. Καί νομίζουμε δτι τό περιοδικό !; 
τής Εταιρείας τον μεταφέρει. jl

Παράκλησή μας μόνιμη καί επαναλαμβανόμενη: κάθε Παρα- 
λήπτης άς γράψει ένοα/ 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 τού Συγγενή, τού \\ 
Φίλου σας, Συνδρομητή στο περιοδικό. "Ετσι κάνετε δυο δώρα : !; 
ένα στον άνθρωπό σας καί ένα στήν Ετα ιρεία . ’Αλλά καί ή ύπόδει- \> 
ξη φίλων σας μέ τις διευθύνσεις τους, χωρίς καμμιά δική σας ύπο- ;; 
χρέωση καί ευθύνη θά ήτ<χν μιά άληθινή υπηρεσία σας στήν 'Ε 
ταιρεία.

ΤΟ Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ



Εσωτερική Ζωή καί Κίνηση
Οί χρηματικές τίσφορές προς την 

“ Ηπειρωτική Εταιρεία,, εκπ ίπτουν  
στις Δηλώσεις Φόρου Ε ισοδήμα
τος.

Ιναμμιά κρατική επιχορήγηση δέν έχει 
ή «Ήπειροπική Εταιρεία» καί τό Δελ
τίο τη;. Ποτέ δέν υπέβαλε αίτηση μέ άν- 
τικείμενο την οικονομική της ένίσχυση. 
Ζεϊ, κινείται, έξελίίσσεται μέ τις συνδρο
μές των Μελών καί Συνδρομητών της. 
Ποτέ δέν είχε έλλειμματικους άπολογι- 
σμούς. Χάρις στην έλευθεριότητα των 
Συνδρομητών της υπερκαλύπτει τις δαπά
νες της καί κάθε περίσσευμα πηγαίνει στή 
βειλτίωση του ήπειριοτικοΰ της περιοδι
κού, πού άποθησαυρίζει άπό μήνα σέ μή
να, την ή π ε t ρ ω τ ι κ ή τ ο υ  Ολη.

Δέν πληρώνει ένοίκια ή Εταιρεία. Στε
γάζεται σέ Ιδιόκτητα Γραφεία, πού άγο- 
ράστηκαν μέ χρήματα των Ήπειρωτών 
Μελών - Συνδρομητών της. Δέν πληρώ
νει μισθούς ή Εταιρεία. Ή έργασία διε
ξάγεται έπί έθελοντικής βάσεως από τά 
Μέλη τού Διοικητικού της Συμβουλίου μέ 
έφημερία.

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

Αυτό τό μήνα μάς βοήθησαν οί παρα
κάτω Συνδρομητές. ’Εκφράζουμε τή χαρά 
μας καί τήν εύγνοηισσύνη μας πρός όλους.

’Από τούς γενναιόφρονες ύποστηρι- 
χτές τής Εταιρείας, ή κυρία 
Μαίρη Κολόμβα γιά τούς γενιχω- 
τέρους σκοπούς της 12.000

Ό  κ. Άλκιβ. Λαζάνης γιά τό Δελτ. 2000 
Ό  κ. Μίμης Τσάκας όμοίως 1500
Ό  κ. Χρ. Δαρίτσης όμοίως 3000
Ό  Ταςίαρχος κ. Βασίλης Δαακα-

λόπουλος γιά τό Δελτίο 6000
Ό Ιατρός μας κ. ’Ιωάννης Άγνάν- 

της γιά δ,τι χρο>στάει, καί δέ 
χρωστάει καί «έξ άγάπης όρμώ- 
μενος» 15.000

Ό Εφοριακός κ. Κώστας Σακελ- 
λαρίου έχάρισε 12 φίλμς ιστορι
κών φωτογραφιών άςίας 7.210

Ή κυρία Αίκατ. Κυρίμη γιά τό
Δελτίο 3000

‘Ο κ. Χρήστος Ζωγράφος όμοίως 1500 
Ό κ. θεόδ. Μπαργιάννης γιά τό 

Δελτίο 3000
Ό κ. Κωνστ. Δέδες όμοίως 1500
Ό κ. Νικόλ. Λιόλιος όμοίως 5000
Ή κυρία Έλφρίντε Κων. Παπα- 

γεωργίου γιά τό Δελτίο 1500
καί γιά έκτακτη εισφορά 2500

Ό κ. Άλες. Τσατσόπουλος γιά 
τό Δελτίο 2000

Ή κυρία Άσπ. Κατσιγιάννη όμοίως 4500 
Ό κ. Σπυρ. Στάθης όμοίως 2500
Έ  κυρία Άννα Παπανίοου ό·ιοίως 1500 
Ό κ. Μιχάλης Ιίαπαγεωργίου όμ 1500 
Ό κ. Παναγ. Λαμπρούσης όμοίως 1500 
Ή κυρία Σοφία Πέτροβα όμοίως 1500 
Ό κ. Άθαν. Παπαγεωργίου όμοίως 1500 

καί έκτακτη εισφορά 1500
Ή κυρία Άννίκα Γκαναβία έκτα

κτη εισφορά 3000
Ή Λαογράφος κυρία Μαρία Μη* 

λίγκου υπέρ τών πνευματικών 
σκοπών 5000

* Οκ. Πέτρος Ματσίκας γιά τό Δελ. 1500 ι 
Ό κ. Κώστας Χαλοουπης όμοίως 2000 1 
Ό κ. Δημ. Γιαννής έκτακτη είσφ. 3000 
Ό κ. Χρήστος Οικονόμου γιά το !

Δελτίο 2000
Έ  κυρία ’Αγγελική Σωτηρίου Ζού- 

μπου γιά τούς σκοπούς τής Έγ
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Στους πνευματικούς σκοπούς της Ετα ιρείας είναι ή απονο
μή τιμής στη μνήμη θανόντων Ήπειρωτών. Αιώνια ή μνήμη 
τους. Κατά τον μήνα αυτόν μας έστάλησocv οί επόμενες δω
ρεές.

Ή κυρία ’Όλγα Λέοντος Μελά στή
μνήμη τοϋ συζύγου της Λέοντος
Μελά, τοϋ άλησμονήτου Συνερ-
γάτη μας τρία κι όλας χρόνια
άπό τό θάνατό του υπέρ τών σκο-
πών της Έ'Κ’.ρΐίας

Ό '/.· Θεόδ. Βασιλειάδης στή μνή 
του Θεολόγου άντρ) χου ΙΙολεμ. 
Διαθεσιμ. του αξέχαστου καί α
γαπητού Κων. Κατσίκη 5000

Ή καλλιτέχνες - γλύπτρια Ειρήνη 
Χαριάτη - Πραμαντιώτη στή μνή

μη τοϋ αξέχαστου συζύγου της 
Θεοοώρου Χαριάτη 25.000

Ό κ. Γιώργος Κούνοουρος πλήν 
άλλων στή μνήμη των προγόνων 
του Κουνοουραίων 8000

Ό ’Αρεοπαγίτης κ. Βασ. Λαμπρί
σης στή μνήμη τοϋ πατέρα του 
Στάθη Λαμπρίοη, ένα κι όλας 
χρόνο από το θάνατό του 10.000

Ή κυρία ’Αλεξάνδρα Σ. Λαμπρίοη 
στή μνήμη τοϋ συζύγου της 5000

ταιρείας 5000
Ό κ. Χρ. Οικονόμου ομοίως 1500
Ό  κ. Χρ. Ζιούλας για τό Δελτίο 1500 
Ή κυρία Μαρία Δουρούτη ομοίως 1500
Ό  κ. Γρηγ. Μηλιώνης ομοίως 1500
Ή κυρία Μαρίνα Κυριαζή όμοίιος 2000 
Ή κυρία Πηνελ. Άαζαρίοου όμοίως 2000 
Ή κυρία Μαίρη Κολιοϋ για τούς

σκοπούς τής Εταιρείας 5000
Ό κ. Σταϋρος Τσάτσας για τό Δελ. 1500 
*Η κυρία Τίτσα Χρυσοχοίδη για 

τό Δελτίο 1500
Ή κυρία Δανάη ’Αλεξίου έκτακτη 

εισφορά 3000
Ό Ιατρός κ. Γεώργ. Νοϋτσος για 

: τό Δελτίο 3000
j Ό κ. Βασ. Νούσιας για τό Δελτίο 1500
| Ό κ. ’Ιωάν. Βορόπουλος όμοιους 2000
| Ό κ. Άπόστ. Παπαζήσης όμοίως 1000
j Ό κ. Κων. Γαρυφάλλου όμοίως 1500

Ό κ. Κώστας Κοντόπουλος πλήν 
άλλων γιά τό Δελτίο 1500
καί έκτακτη εισφορά 1500

Ό κ. Ματθ. Παπαρούσης γιά τό 
Δελτίο 1500

Ό κ. Γεώργ. Σαρμανιώτης γιά τό 
Δελτίο 1000

Ό κ. Σπυρ. Βλάχος από Θεσσαλο
νίκη' γιά τούς γενικωτέρους πνευ
ματικούς σκοπούς 5000

Ό κ. Στάθης Λογοθέτης γιά τό Δελ. 1500 
Ό ιατρός κ. Γεώρ. Σιωμάλας πλήν 

των συνδρομών του ώς Εταίρου 
γιά τό Δελτίο 5000

Ό κ. Παϋλος Γρούνας όμοίως 2000
Ό κ. Βασίλ. Μήτσης όμοίως 3000
Ό κ. Ίο)άν. ΙΙολιτάκος όμοίιος 3000
Ό κ. Νικόλ. Θεοδοσίου όμοίως 3000
Ή κυρία Μαρία Ματθ. Βαλκώνη 

έκτακτη είσφορά 5000
Ό κ. Μιχ. Γάτσιος γιά τό Δελτίο 1500 
Ό κ. Δημ. Μέγας όμοιους 3000
Ό κ. Λάζαρος Άθανασιάδης όμοίως 3000 
Ό κ. Λάμπρος Δρόσος έκτακτη 

εισφορά 5000
Ό κ. Βασ. Βρέλλης γιά τό Δελτίο 2500 

καί έκτακτη είσφορά 2500



ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΗΣ «ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ»
ΔΡΧ

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

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

3. Ε. Π. ΦΩΤΙΑΔΟΥ -  ΣΠ. ΚΑΛ
ΛΙΑΦΑ: Δηιμήτριος Σ. Μπαλά- 
νος, Α' Εκδοσις 1961, Β ' έκδο-
σις 1963 250

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

5. ΑΛΕΞ. X. ΜΑΜΜΟΠΟΥΛΟΥ :
Ό  μύθος τής άλβανικής συμβο
λής είς τήν άνεξαρτησίαν τής 
•Ελλάδος, 1963 450

6. ΙΩΑΝ. ΕΠΑΡΧΟΥ: Ό  οικονομι
κός προγρορμμοτπσμός του ήπει- 
ρωτικου χώρου, 1963 200

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

8. ΑΑΕΞ. X. ΜΑΜΜΟΠΟΥΛΟΥ :
Χρ. Χρηστοβαοίλης, ό διηγημα- 
τογράφος, ό λαογράφος, ό πα
τριώτης, 1965 300
ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ I. ΚΑΚΟΥΡΗ: θ ά 
νατος - ‘Ανάστασις σέ μαγικό - 
θρησκευτκά «δρώμενα» της λαϊ
κής λοαρείας τής Ηπείρου, 1965 350
Γ. ΑΧ. ΒΑΒΑΡΕΤΟΥ: Ιωάννης 
Κωλέττης, 6 Ήπειρώτης Πρω
θυπουργός, 1966 300
ΑΛΕΞ. X. ΜΑΜΜΟΠΟΥΛΟΥ :
Ή ξενιτειά καί τό δημοτικό τρα
γούδι, 1966, Β ' Εκδοσις, 1970 250 
ΝΙΚΟΛ. ΤΣΑΚΑ: Πάργα, 1966 250
ΚΩΝ. Δ. ΜΕΡΤΖΙΟΥ: Δομήνι- 
κος θεοτοκόπουλος, 1966 1000
ΓΕΩΡ. ΑΧ. ΒΑΒΑΡΕΤΟΥ: Δρο- 
σουλίτες, "Ηπειρος, Κρήτη, 1967 250

15. Γ ξ#Ρ . ΑΧ. ΒΑΒΑΡΕΤΟΥ: Ό
Σταύρου καί ή Έθνι-

1967 250
^ B . - ' A A E S N ' X ; \ V A M M O n O Y A O Y  : 

‘Αγγελική Αατζημιχάλη καί ή 
/ Ήπευ*ωτ\κή\\αϊκή τέχνη, 196/ 300
17. f^V<><H ΜΑΝΘΟΥ : Ήπειρωται
\  είς τήν l/oiwdtviav (Α' καί Β ')
Λ  1967 /  Ojj 300
18. ΆΑΕ2Γ. ^ Λ /Α α ΜΜΟΠΟΥΛΟΥ :

λ ία ΐ  Διδάσκαλοι του

9.

10.

1Τ.

12.
13.

14.

ΔΡΧ.
‘Αλυτρώτου Ελληνισμού, 1967 300

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

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

21. ΑΛΕΞ. X. ΜΑΜΜΟΠΟΥΛΟΥ :
"Ηπειρος καί Λακωνία. ( ‘Από 
τήν Σπλάντζα έως 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 ’ I ωαννί- 
νων, 1969 300

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

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

27. ΒΑΣΙΛΗ ΚΡΑΨΙΤΗ: Τό νόημα
το0 Σουλίου, 1969 250

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

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

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

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

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

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

34. ΑΘΑΝ. ΣΟΥΡΑ : Ή συμβολή
των ‘Αδελφών Ριζάρη είς τήν έ- 
πσνάστασιν του 1821, 1972 300

35. ΓΕΩΡ. ΑΧ. ΒΑΒΑΡΕΤΟΥ: Κομ- 
πογιαννίτες, Ματσουκάδες, οί 
ξακουσμένοι αύτοδίδακτοι για-



ΔΡΧ
τροί άπ’ τό Ζαγόρι τής Ηπεί
ρου, 1972 30G

36. ΑΛΚΗ ΜΑΝΘΟΥ : Σ π ειρω το ί 
δημοσογοάφοι στή Ρουμανία,
Σπ. Σιμός — Ζαχ Σαρδέλλης 
κλπ., 1973 300

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

36. Γ. θ . ΜΑΡΑΖΙ ΩΤΗ: Ό Σ π ει
ρωτής Εθναπόστολος Πέτρος 
Σπίτης, 1973. 300

39. Β. Γ. ΒΕΤΣΟΠΟΥΛΟΥ: Ό γά
μος στην Πυρσόγαννη τά πα
λιά τα χρόνια, 1973 400

40. ΑΑΕΞ. X. ΜΑΜΜΟΠΟΥΛΟΥ j  
Λαϊκή άρχιτεκτονική. Σπειρώ-
τες μαστόροι και γεφυρια, 1973 80G

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

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

43. ΕΥΑΓΤ. Κ. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ :
Π αραλειπόμενα και κατάλοιπα 
του παναρχαίου πρώτου έν Σ 
πείρω Μοατείου Δωδώνης, 1975

44. ΕΜΜ. Γ. ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗ : Σ  
"Ηπειρος καί τό ΕΙκοσιέννος 
1975

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

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

47. ΑΘΑΜΑΣ. Κ1ΤΣΟΥ : θεσπρω- 
τική Γή, 1977

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

49. ΣΤΑΘΗ Δ. ΛΑΜΠΡΙΔΗ: Ιωάν
νης Λαμπρίδης, 1979

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

51. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΑΒΑΛΑ : Μία 
σκιαγραφία του Άλή Πασά 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 Γ κράτζιος, 1983 350

55. ΓΙΩΡ. Δ. ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΥ: Άλ-
λοτινά κι άξέχαστα, 1985 600

56. ΓΙΩΡ. Δ. ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΥ : Σ
Πόβλα τής Μουpyκάνας, κι ο 
ευεργέτης Σπ. Τσίγκος, 1986 1000

57. ΚΩΣΤΑ I. ΦΩΤΟΠ ΟΥΛΟΥ: Τά
Γιάννινα, 1986 500

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

ΔΕΛΤΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 
—Πλήρης Σειρά το0 Δελτίου Τεύχη 

1-141 =  26.200

ΔΡΧ.

Β' ΑΛΛΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
1. ΑΚΡΟΚΕΡΑΥΝ I ΟΥ : Τό λυκό

φως τών θεών στήν ’Αλβανία 300
2. Ν. ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ: "Οσα lypot-

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

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

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

να Γιάννινα 400
6. X. ΚΑΤΣIΜΗΤΡΟΥ: Σ  "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 r Ευεργέτες

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

σία τής Σπείρου 600
13. Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ:β Σ  πρα

γματική εΐκών τής έν ’Αλβοίνία 
Έθν, ’Ελληνικής Μειονότητος 250

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

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

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

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

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

ράδρα του Βίκου (Πίνακας) 1000

400

250

250

300

400

250

250

500

350

ΓΡΑΦΕΙΑ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: ΑΘΗΝΑ, Μοουρσμιχάλη 7, Κ.Α. 106 79 
f Τηλ. 36.21.651 -  63.99.783.
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Ακόμα
πρωτιά...

Στην π ω  όνοχολ?} αγορά τον 
κόσμον, στ?]ν Α μερική. ?}M ISK ()  

όιακρίθηκε άλλη μια φορά 
κερδίζοντας τον Οκτο'ώριο τον 

V 'S6 το «Χ Ρ Υ Σ Ο  ΑΓΑΛΜ Α  
ΤΗ Σ Ε Λ Ε Υ Θ Ε Ρ ΙΑ Σ». 

Α ντο η  ναι το πέμπτο θραόείο  
μέσα στα τελευταία πένα χρό

νια. Έτσι τα 54 βραδεία π ον 
είχε μέχρι σήμερα% γίνονται 55. 
Δ εν  είναι τνχα ίοότι ?}M ISK () 

κερδίζει παντού πρωτιές. Είναι 
θέμα ποιότητα:

AMERICA AWARD 1986 I
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