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Γυναίκες της Πίνδου 
τοϋ ’40

Γυναίκα της Πίνδου, 
διπλωμένη άτι τα χρόνια, 
σήκω ψηλά τ’ ασπρισμένο σου

κεφάλι.
Μυρωδάτος και ζωογόνος 
ό άέρας τής άδούλωτης πατρίδας 
χάδι στά μεταξένια σου μαλλιά. 
Γιά σέ τό δάφνινο στεφάνι.
Γιά σένα δλες οί τιμές.
Βαρύ τό φορτίο
με τά πολεμοφόδια στην πλάτη. 
Τά πέλματά σου 
γραμμένα άνεξήτηλα 
στά χιονισμένα μονοπάτια. 
Τρανή βοήθεια ή ζεστή φανέλα 
στά ψυχωμένα σου παιδιά. 
Γυναίκα Έλληνίδα.
Διδαγμένη άπό τούς αιώνες. 
Γράφεις κι εσύ τή δική σου

ιστορία.
Τήν Ιστορία των γυναικών τής

*40.
Τήν ψυθιρίζρξ$ε/ > -
οί φυλλωσιί^.ο'ίά δςίση \
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Τήν άντιλο^ξίυ^ 
τά έλεύθεί να. -
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νΟρίϊ’.οι — Άλύγισυοι!
Στρατιώτες τοΟ ’40. Ό  Μέραρχος Διοικτ/τής τής VIII Χα
ράλαμπος Κατσψ/ήτρος καί 6 Συνταγ»ιατάρχ^ς ΙΙυροβολι- 

κοϋ Π αν. Μαυρογιάννης (βλέπε έπιστολη του).



Α Ν Τ Ι Δ Ρ Α Σ Ε Ι Σ  Π Ρ Ω Τ Α Γ Ω Ν Ι Σ Τ Ω Ν

ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΤΤΑΛΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ 
1940-41 -  ΤΟΜΟΣ ΙΤΑΛΙΚΗ ΕΙΣΒΟΛΗ

Τκδοσις Λιευθύνσεως Ιστορίας Στρατού ( Δ .Ι .Σ .)

Τού έ.ά.  στρατηγού ΠΑΝ. Μ ΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ

Τό Παρελθόν είναι ‘Οδηγός του 
Μέλλοντος των Λαών.

Κακή δμως καθοδήγησις των ’Α
ξιωματικών, εγκυμονεί κίνδυνον να 
παρασύρη τούς ’Αξιωματικούς του 
Μέλλοντος εις ένεργείας επιζήμιας 
διά την Πατρίδα.

Σελ. 14. παρ. 3. Όχύρωσις. Άπα- 
ριθμουνται αί Δυνάμεις καί τά Πο
λεμικά μέσα τών ’Ιταλών πολυπλη
θέστερα φυσικά καί ανώτερα τών 
ήμετέρων καί καταλήγει, «Ή υπε
ροχή αύτη άντεσταθμίζετο έν μέ- 
ρει διά τών ’Αμυντικών έργων Καλ- 
πακίου — Καλάμα καίτοι ταυτα Α- 
πετελουντο έξ ’Έργων ’Εκστρα
τείας».

ΕΞΕΠΛΑΓΗΝ. Ή σκέψις μου έ- 
γύρισεν προς τό παρελθόν τών πο
λέμων 1912—1940. Άνεζήτησα κά
ποιο άπό δσα Αντιμετώπισα ώς πα
ράδειγμα χαρακτηριστικόν τών 
«"Εργων ’Εκστρατείας». Γνωστόν 
εις Άγωνιστάς του Παρελθόντος.

Σταμάτησα εις τό Άφιόν Καρα- 
χισάρ Μικρας Ασίας 1922. Τό έδα
φος δμοιον με τό Καλπάκι. ’Επιμή
κης όρεινός δγκος, άπότομος 
βραχώδης, Ασβεστολιθικός. Έλάχι- 
στα χώματα καί χλωρίς εις τά κοι

λώματα, μεταξύ τών βραχωδών ε
ξάρσεων. Διά κατασκευήν χαρακω
μάτων καί θέσεων βολής δ-, 
πλων του Πεζικού μας, έσκάφη τό 
έλάχιστον χώμα, δπου ύπηρχεν, μό-, 
νο μέ σκαπάνη ελλείψει δυναμίτι- 
δος δι* άνατίναξιν τών βράχων. Ύ- 
ψώθησαν ξηρολιθιές συμπληρωμα- 
τικώς διά τήν προστασίαν του Πετ 
ζικου μας, όραταί εις τον ’Εχθρόν.

ΠΟΛΕΜΙΚΑ ΜΕΣΑ. Οί τουρκοι 
ειχον λάβει ένίσχυσιν, από τούς 
Γάλλους, τούς μέχρι χθές, Συμμά
χους μας! ! ! ώς Δώρον, δλον τό Πο 
λεμικόν ‘Υλικόν πού είχε ή Στρατιά 
των εις Κιλικίαν, έξ ής άπεχώρουν.

Μέ τις Γαλλικές λοιπόν ’Οβίδες, 
οί Τούρκοι έγκρέμισαν τις ξηρολι- 
θιές του Πεζικού μας καί προκάλε- 
σαν τεράστιον φθοράν εις αυτό. 
Τούτο ήναγκάσθη νά συμπτυχθή έν 
άταξία.

Αί έπιχειρήσεις αδται έπεξετά- 
θησαν εις τά πλευρά καί νώτα τών 
Ελλήνων καί έπηκολούθησε Γενι
κή Σύμπτυξις προς τά Παράλια Μι- 
κρας ’Ασίας. Άποχώρησις. Κατα
στροφή. Αυτό ήτο τό τελικόν Απο
τέλεσμα τών «’Έργων Εκστρα
τείας».



ΗΠΕΙΡΟΣ Ί939—1940

Είναι έξώφθαλμος ή προσπάθεια 
να μειωθή τό έργον τής VIII Με
ραρχίας Ηπείρου 1939—40. Τόσον 
άπό τής πλευράς των προ τής εισ
βολής των ’Ιταλών, ληφθέντων μέ
τρων, δσον καί των μετέπειτα δι* 
άνακοπήν τής κινήσεως τούτων. Δη
λαδή Όχύρωσις — Συγκοινωνίαι 
και όργάνωσις τής ’Αμυντικής το
ποθεσίας ήμών.

Πρώτον άντικείμενον ή Όχύρω- 
σις: Είναι γνωστόν είς πάντα επι
σκέπτην δτι τά έργα όχυρώσεως 
Καλπακίου δέν είναι τύπου έκστρα- 
τείας - Άφιόν Καραχισάρ ώς έξε- 
τέθησαν.

ΤαΟτα χαρακτηρίζονται άπό την 
’Επιτροπήν Έρεύνης καί Συντάξε
ως τής Ιστορίας του Πολέμου ’40 
—41, ύπό τον ’Αντιστράτηγον τέως 
’Αρχηγόν του ’Επιτελείου, εύφυέ- 
στατον καί έμπειρώτατον Στρατιω
τικόν Στρατηγόν Καθενιώτην (έτος 
1942). Ή ’Επιτροπή άναφέρει δτι 
ύπήρζαν «Τό θαύμα ένισχυμένης ό- 
χυρωτικής έκστρατείας, έχουσα τό 
πλεονέκτημα τής άφάνειας άπό τον 
έχθρόν». Είς τήν 'Επιτροπήν αύτήν 
υπηρέτησαν καί οί Στρατηγοί Για- 
τζής καί Τσακαλώτος ώς είσηγη- 
ταί. Άμφότεροι ζήσαντες τήν κατά- 
στασιν καί σκληρά άγωνισθέντες 
μετά τής VIII Μεραρχίας κατά τή 
διάρκειαν τοΟ Πολέμου 1940.

Ό  ύπογράφων τήν Ιστορίαν τής 
Δ.Ι.Σ. έγνώρισε τόν Πόλεμον άπό 
τήν ’Αθήνα. Σκοπός του έξώφθαλ- 
μος ή μείωσις του έργου τής VIII 
Μεραρχίας καί του ύποφαινομένου,

ώς Δημιουργού τής όχυρώσεως Η 
πείρου. Τά άτομα έρχονται καί πα
ρέρχονται, άλλά ή Ελλάς; Ή διδα
χή τής άσφαλείας, ποία είναι άπό 
τά έπίσημα βιβλία; Τό Άφιόν Κα
ραχισάρ; Μπράβο είς Ύμας κ. Δι- 
ευθυντά καί τήν Μεραρχίαν σας, 
πού έθεώρησε τό Καλώς "Εχειν.

Τά κατασκευασθέντα παρ’ έμου 
έργα όχυρώσεως 'Ηπείρου παρέ- 
σχον πλήρη άσφάλειαν είς τό Στρά
τευμα. ΆπετελοΟντο άπό Χαρακώ
ματα έπί τών Άσβεστολιθικών άν- 
τερεισμάτων Σουδενών - Καλπα
κίου - Βελλας - Βροντισμένης έξο- 
ρυχθέντων διά Δυναμίτιδος εις τό 
ύψος άνδρός. Τά πετρώδη Προπε
τάσματα έκαλύφθησαν διά χωμά
των, έσπάρησαν καί έφυτεύθησαν 
άγριοι θάμνοι καί ήσαν άθέατα είς 
τόν έχθρόν. Έ ξ αύτών ήρχιζαν ύ- 
πόγειοι στοαί μικραί (τύπου Μεταλ 
λείων) καί είς τό βάθος θαλαμί
σκοι - καταφύγια προστασίας τών 
μαχητών. ’Απέδωσαν θετικόν έργον 
είς τόν Πόλεμον κατά τήν εισβολήν 
τών ’Ιταλών.

Έδέχθησαν χιλιάδας βλήματα 
βαρέως πυροβολικού καί βόμβας 
άεροπλάνων ένός τόννου. Άλλά 
ούδέν ύπεχώρησε. Όμοίου τύπου 
πολυβολεία μετά θυρίδος 2 πολυ
βόλων. Δέν προλάβαμε νά τά τε
λειώσουμε δλα, άλλά καί μ’ αυ
τά έξησφαλίσθη ή άμυνα. Ελαφρό
τερα ήσαν τά έργα Πυροβολικού, 
τών Διαβιβάσεων, τά παρατηρητή
ρια Διοικήσεων καί τέλος άντιαρ- 
ματικά φράγματα διά τάφρων 4X3 
βάθος. Οί Ά γγλο ι ειδικοί Αξιω
ματικοί μας συνεχάρησαν, είπόντες
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χαρακτηριστικός δτι «Καί ήμεΐς 
εις την θέσιν σας, τίποτε καλύτε
ρο καί άδάτκχνον έργον δεν θά έ- 
κάμαμε». Τα της ’Ηπείρου έκόστι- 
σαν ένα έκατομμύριον δραχμάς, ε
νώ της Μακεδονίας χίλια πεντακό
σια εκατομμύρια και οί Γερμανο- 
βούλγαροι εντός 5 ήμερων έφθα- 
σαν εις την Θεσσαλονίκην. Δεν ή- 
σαν ούτε * Ιπτάμενοι, ούτε θεοί.

^Ησαν καί είναι χρήσιμα διά τό 
Μέλλον τό πάντοτε, άγνωστον. Μέ 
αυτού του τύπου έργα δέον νά όρ- 
γανωθή Άμυντικώς ή Βόρειος Ε λ 
λάς. (Μακεδονία Θράκη) παραλλή 
λως καί καθέτως καί μέχρι της 
γραμμής Άλιάκμονος. (Προσφέρο- 
μαι νά βοηθήσω άνευ άμοιβής).

Τό γιατί, είναι άλλο θέμα (άσχε
το μέ τάς πολιτικοκοινωνικός συν- 
θήκας). Τό παρελθόν πολλά λέγει. 
’Αλλά καί τό πρόσφατον τού 1913 
μας διδάσκει αρκετά. Ή Αύστρία 
(Βιέννη) εξώθησε την Βουλγαρίοιν 
νά καταλάβη ολόκληρον την προ 
του 1912 Τουρκική περιοχή τής Μα
κεδονίας, την Αλβανίαν, την 'Ήπει
ρον μέχρι Πρεβέζης καί Νότιον δ- 
ριον τον Αλιάκμονα. Νά κάνη τό 
Κράτος των 5 θαλασσών (Εύξεινος 
- Προποντίς - Αίγαΐον - Ίόνιον - 
Άδριατική). Έδολοφόνησε τον Βα
σιλέα Γεώργιον καί ήθελε την θεσ- 

I σαλονίκην Πρωτεύουσαν τής Βουλ- 
ί γαρίας καί Έπίνειον τής Βιέννης.

Εις τό Κιλκίς δμως τό 1913, τό 
αίμα πού έδωσαν έντός 4 ή μερών 
10.000 παιδιά τής Ελλάδος, τούς 

; άλλαξαν τά σχέδια καί διεμόρφω- 
σαν την σημερινήν μορφήν τών Βαλ 
κανιών.

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ! ΟΔΟΙ

Σελίς 18 παρ. 3. Γράφει ή Ισ το 
ρία αύτη τής Δ.Ι.Σ. δτι «''Εγινε δια 
πλάτυνσις ή μιονικών όδών δΓ έξα- 
σφάλισιν μεταφορών δΓ αύτοκινή- 
των δύο Σωμάτων Στροπτου.

’Από έκπλήξεως εις έκπληξιν. 
Νέα τεχνική έφεύρεσις τών συγγρα 
φέων χρησιμοτάτη, δχι μόνον από 
τήν Στρατιωτικήν Υπηρεσίαν, αλλά 
καί από τό Ύπουργεΐον Δημοσίων 
"Εργων πού έξοδεύει έκατομμύρια 
διά δρόμους.

Κατ’ άρχήν, εγώ καί τό προσωπι
κό μου, δεν ήσχολήθημεν μέ τοιού- 
του είδους εργασίας επί Ήμιονικών 
Όδών. Αύτή τήν εργασίαν άπό αι
ώνων τώρα τήν κάνουν τά Μουλά
ρια, τά όποια όδικώς είναι οί κα
λύτεροι Μηχανικοί Όδοποιΐας δΓ 
Όρεινά Δρομολόγια. Οί "Ανθρω
ποι, εύγνωμονούντες διά τετραπό- 
δους μελετητάς καί εκτελεστός, τι
μής ένεκεν τάς ώνόμασαν «Ήμιο- 
νικάς Όδούς». Αδται έχουν τά πα
σίγνωστα χαρακτηριστικά. Κλίσις 
κατά μήκος καταστρώματος οδού 
άπό 0—30%. Στροφαί μέ άκτΐνα 1— 
2 μέτρα καί πλάτος οδού 1—2 μ.

*Αν θέλετε έρωτήσατε τον οίον- 
δήποτε άνθρωπον περί τού δτι: "Αν 
διαπλατύνω με αύτούς τούς Δρό
μους κατά 1—2 μέτρα άκόμη, μπο
ρούν νά κινηθούν Κάρα - Αύτοκίνη- 
τα έλαφρά καί βαρέα - Λεωφορεία 
- Πεδινόν ή Βαρύ Πυροβολικόν - 
Νοσοκομειακά Αύτοκίνητα; Ταΰτα 
έχουν νομίζω άνάγκην δρόμων μέ 
κατάστρωμα λεΐον καί χαρακτηρι
στικήν κλίσιν καταστρώματος κα-
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τά μήκος συνήθη άπό 0—7%. Στρο- 
φάς μέ άκτΐνα 30—50 μέτρων καί 
πλάτος όδοΰ 7—8 μέτρων. Έ γώ  μέ 
τάς μικράς τεχνικάς μου γνώσεις 
(διότι έχάραξα 150 χιλιόμετρα δρό 
μους εις την ’Ορεινήν Ελλάδα) έ
καμα, όπως δλος ό τεχνικός κόσμος 
τής Ελλάδος. Τοιουτους δρόμους 
50—60 χιλιομέτρων έχάραξα καί κα 
τασκεύασα εις την ’Ήπειρον διά νά 
μπορούν νά κινηθούν τά Τροχοφό
ρα ’Οχήματα του Στρατού.

Πόλεμος χωρίς δρόμους δεν γ ί
νεται. Έ γώ  έχάραξα τον δρόμο 
("Αξονας - Στροφάς - Κλίσεις) μέ 
’Όργανον Ταχυμετρικόν των Δημο
σίων ’Έργων καί όπισθεν έμοΰ ή- 
κολούθει κατάλληλος ύπαξιωματι- 
κός ή έπιστάτης Κοινοτικών 'Έ ρ
γων, μέ τούς άπλήρωτους Ήπειρώ- 
τες καί Ήπειρώτισσες.

Επειδή, δεν έμαθα νά γράφω ά- 
οριστίες, καταχωρώ αύτάς, κατα- 
χρώμενος τής καλωσύνης του πε
ριοδικού σας. ’Αλλά τί νά κάμω, ό
ταν άντιμετωπίζω κακοπίστους Δι
δασκάλους διά τήν Ελλάδα.

(Σημείωση Συντάξεως τού Δελ
τίου) : ’Αναφέρει σειράν δρόμων.

Μέ αυτούς τούς νέους δρόμους 
έξυπηρετήθη ό έφοδιασμός διά Πυ- 
ρομαχικών - Τροφών - Νομής - ’Α
σθενών τών/ Α' καί Β' δύο Σωμά
των Στρατού άπό Πρέβεζα ή Μεσο
λόγγι ή Μέτσοδον πρός τό Μέτω- 
πον. Δηλαδή 8 Μεραρχιών I, II,
I II, IV, V, VII,  VI II, Ιππικού και 
μη Μεραρχιακών ήτοι: Πεδινόν καί 
Βαρύ Πυροδολικόν, Μονάδες Εφο
διασμού καί Νοσοκομεία.

Ερωτώ τον οίονδήποτε άνθρω

πον. Πόλεμος χωρίς συγκοινωνίας 
μέ δρόμους διά τροχών γίνεται; Ή 
'Ήπειρος ήτο παρθένος τόπος άπό 
άπόψεως προπαρασκευής διά πο- 
λεμικάς άνάγκας καί έπιχειρήσεις. 
ΟΙ δρόμοι έγιναν'. Μόνο έκδραχι- 
σμοί έπληρώθησαν καί μικρά τεχνι
κά έργα. Τήν έργασίαν έκαμαν οί 
Ήπειρώται δωρεάν.

Όμοίως είχα ύλικά έτοιμα (με
τά Συνεργείων) δι* έπισκευάς έρ
γων καταστρεφομένων έκ χρήσεως 
ή δομδαρδισμόν ’Αεροπορίας.

ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟΝ

Σελίς 62 παρ. 2. Γράφει: δτι πα
ρέδωσα τό ΓΙυροδολικόν Καλπα- 
κίου είς τον Συν)ρχην Άσημακό- 
πουλον. Δηλαδή τό Πυροδολικόν 
τής Ζώνης άπό Άρίστην - Καλπάκι 
- Βροντισμένη - Γρύπιανη. Ψευδές 
καί τούτο.

Τολμούσα ν’ άναλάδω τήν ευθύ
νην αύτήν νά μεταβιβάσω τά καθή- 
κοντά μου είς τούς ώμους άλλου 
καθηλωμένου Συναδέλφου; Επτά 
Διοικήσεις ύπήρχαν σύμφωνα μέ τό 
έγκριθέν ύπό του Γ.Ε.Σ. Σχέδιον έ- 
νεργείας τού Πυροβολικού τής Ζώ
νης ταύτης. 1) Ύψίπεδον Σουδενών 
μέχρι Άρίστης, Συν)ρχης Άσημα- 
κόπουλος. 2) Καλπάκι. Ταγμ. Άν- 
δρουλακάκης, 3) Βελλα - Βροντι- 
σμένη, Ταγμ. Κωστάκης. 4) Γρύ
πιανη, Παρασκευόπουλος - Δημό- 
πουλος. 5) Δεσποτικόν, Παπανικο- 
λάου. 6) Άντιπυροδολικόν, Ταγμ. 
Μουρκανάτος. 7) ’Αντιαεροπορικόν 
Λοχ. Ζαρονίκος. Μόνον εις περιπτώ
σεις έπιθέσεως ’Αρμάτων Μάχης.



Α) Εις Στενωπόν Καλπακίου Συν) 
χης Άάημακόπουλος θά συντόνιζε 
τά πυρά των 1—2—3 Συγκροτημά
των. Β)~ Εις περιοχήν Γρύμπιανης- 
Βροντισμένης συντονιστής ό ΊΓοιγμ. 
Κωστάκης. Δ. των Συγκροτημάτων 
3—4—7. Έκάστη Διοίκησις έλάμβα- 
νε έντολάς του ΔιοικητοΟ του Πε
ζικού εντός καθωρισμένου πλαισίου 
υπό της Μεραρχίας.

’Αγέλην προβάτων τό έπεράσατε 
το Πυροβολικόν με τάς Τεχνικάς 
άνάγκας του; Εις τήν Θεσπρωτίαν 
Πρέβεζαν άλλαι 4 Διοικήσεις Με- 
νίνα - Φιλιατών - Άχέροντος - Πρε- 
βέζης.

Παραλλήλως, προ της εισβολής 
είχον άρίστας πάντοτε πληροφορίας 
από τον Ταγματάρχην Σταμόπου- 
λον περί δυνάμεων — Μέσων —Προ
θέσεων των Ιταλών και ιδία διά τό 
πολυάριθμον Πυροβολικόν του. Εί
δα δτι μέ τά έλάχιστα έν συνόλω 
υπάρχοντα έν Ήπείρω και Αθήνας 
Πυρομαχικά βαρέος Πυροβολικού 
δεν θά έπαρκέσουνε εις τον άγώνα 
σύμφωνα μέ τούς κανονισμούς κα- 
ταναλώσεως βλη μάτων.
Έσκέφθηκα τήν Τοπογραφία μου. 

’Έκαμα χρέη Ιταλού ΔιοικητοΟ ’Ι
ταλού ΔιοικητοΟ Πυροβολικού τής 
έπιθέσεως. 1) Άνεγνώρισα δλας 
τάς πιθανάς καταλλήλους θέσεις 
διά νά ταχθούν Ίταλικαί Πυροβο
λαρχίας καί θέσεις Συγκεντρώσε- 
ως Αρμάτων Μάχης. Τά προσδιό
ρισα Τοπογραφικώς. ’Έβγαλα τάς 
Συντεταγμένος. Τάς δακτυλογρά
φησα. ‘Όταν είσέβαλον οί Ιταλοί 
τάς διένειμα εις τάς Διοικήσεις - 
Παρατηρητήρια Πυροβολικού. Ε ν 

τολή: Νά έρευνουν από ποια θέσιν 
(καπνοί - λάμψεις - κινήσεις) βά
λουν έχθρικαί Πυροβολαρχίας Νά 
τηλεφωνουν εις τήν Moipocv Άντιπυ- 
ροβολικοΟ (Μουρκανάτος), ήτις εί
χε τά στοιχεία δλων των πιθανών 
θέσεων εις τήν Πινακίδα της. 9Έδι- 
δεν έντολήν εις τήν Πυροβολαρχίαν 
Άντιπυροβολικοϋ μέ 20—30 βλήμα
τα (μέ βολήν πλέον άκριβείας) ε
ξουδετέρωνε τήν Ιταλικήν Πυρο
βολαρχίαν. Τήν ανάγκαζε ν’ άλλά- 
ξη θέσιν καί νά μεταφέρεται εις άλ 
λην θέσιν καί έκείνην έπισημασμέ- 
νην. Είχα οικονομίαν Πυρομαχικών 
κατά τά 4)5. Ακρίβειαν βολής, πέ- 
ριωρισμένας παρενοχλήσεις ή προ- 
παρασκευής Πυρ)κου τών Ιταλών 
δι9 έπίθεσιν. Οί Κανονισμοί Πυροβο
λικού δέν γράφουν αυτά τά πρά
γματα* Ή φτώχια μέσων, ή πείρα 
τών Πολέμων καί ή Τοπογραφία 
μου, μου έδωσαν τήν λύσιν, ήτις 
υίοθετήθη καί βραδύτερον ώς έμα
θα ώς όρθοτάτη λύσις.

Δέν προχώρησα μετά τήν σελίδα 
62 (σημ. τής ‘Ιστορίας του Έλλη- 
νο’ίταλικου πολέμου 1940-41. Τόμ. 
Ιταλική εισβολή) τήν άνάγνωσιν, 
άποκαρδιωθείς.

Τελικόν συμπέρασμα: Ή ιστορία 
αυτή είναι κακός όδηγός του μέλ
λοντος. Πρέπει ν9 άναθεωρηθή «έξ 
δνυχος τον λέοντα».

’Ασφαλώς θά ύπάρχουν καί άλ
λοι άδάμαντες. Έξηντλήθη ή υπο
μονή μου καί έσταμάτησα νά δια
βάζω τό βιβλίον αυτό.

Εις τήν Γαλλίαν, προκειμένου νά 
συντάξουν τήν ‘Ιστορίαν του Πρώ
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του Παγκοσμίου Πολέμου εξέλεξαν 
7 στρατηγούς τούς μάλλον έπιτυ- 
χόντας εις τον πόλεμον. Τούς έδω
σαν χάς έκθέσεις Στρατιών - Σωμά
των - Στρατού, Μεραρχιών. Τούς 
έστειλαν εις τά πεδία τών μαχών 
να έλέγξουν τά στοιχεία. ΕΙτα, έ- 
κάθησαν καί συνέταξαν τήν Ισ το 
ρίαν του πολέμου. Πραγματικόν Εύ 
αγγέλιον τών Γάλλων Αξιωματι
κών. Έδώ, πήραν έναν Συνταγμα
τάρχην του Μηχανικού, δστις τον 
πόλεμον τον έγνώρισε άπό τό ξενο- 
δοχεΐον τής «Μεγάλης Βρεταννίας» 
'Αθηνών καί του άνέθεσαν νά συν- 
τάξη τήν Ιστορίαν τών Πολέμων 
1940—1941.

Δεν πταίει τό άτομον καθ’ όλο- 
κληρίαν. Τόσα γράφει. Δηλαδή έν- 
τολή εις τούς άξιωματικούς. 

ΣΗΜΕΙΟΝ ΚΑΤΕΥ,ΘΥΝΣΕΩΣ 
Σημεΐον κατευθύνσεως ή Μεσό

γειος θάλασσα!!!!
Είμαι ώμος εις τήν διατύπωσιν 

άλλ* ή καρδιά μου ξεύρει δταν πο- 
λεμών άπό τό 1912 έως τό 1941, χω
ρίς νά λείψω ούτε ώραν έκ τών ά- 
γώνων, νά βλέπω έν κυκλοφορία 
καθοδηγητικά βιβλία καταστρεπτι
κά, άτινα πρέπει ν’ άναθεωρηθουν 
όπωσδήποτε. Είναι γνωστοί οι προ 
μηθευθέντες ταύτην τήν Ιστορίαν, 
ΐνα τούς στολή διορθωτικόν φυλ- 
λάδιον.

> _ Τό Δελτίο τής Εταιρείας, δπως έχει έξελιχθή μέ τή δική 
σας βοήθεια, είναι τό κυκλοφορούν Είδωλό της άναπόσπα- 
στα συνδεδεμενο μέ τήν ύπαρξή της.
Είναι κοινή διαπίστωση δτι μέ τήν έκλαϊκευτική του μορφή 
καί τή γλαφυρότητά του, μέ τό πλήθος τών εικόνων, άντι- 
προσωπευτικών όλης τής Ηπείρου, πού καμμιά άλλη έκδο
ση, άπό τής άπελευθερώσεως τής Πατρίδας μας (1913), δέν 
έχει δώσει, μπαίνει εύπρόσδεκτα σέ κάθε ’Ηπειρωτικό σπίτι.
Κάτω άπό τις σημερινές οίκονομικές συνθήκες τό κόστος κά
θε τεύχους άνέρχεται στο ποσόν τών Δραχμών 85.000 καί 
δέν μπορεί νά σταθεί μέ συνδρομή λιγώτερη άπό 1000 δρχ. 
τό χρόνο.
Αύτή τή Συνδρομή σάν έλάχιστη έτησια εισφορά παρακα- 
λούμε νά μάς στείλετε μέ ταχυδρομική έπιταγή γιά νά μπο
ρέσει νά σάς έρχεται τακτικά ό Ηπειρωτικός αυτός άνασα- 
σμός.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

*

::
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Ν Ε Ε Σ  Σ Ε Λ Ι Δ Ε Σ  Τ Η Σ  Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α Σ  Τ Ο Υ  1 9 4 0 - 4 1

Πολεμικό Ημερολόγιο τοϋ 1940-41 :
. 'f

[ΚαΒορερινή έξιοτόρηοη ριάς ζωής ποϋ πέρασε ρε κίνδυνοί -

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ προηγουμένου)

ΑΠΟ ΒΟΥΡΣΙΝΑ ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ 
ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΝ

Περνώντας τό γεφύρι της Βουρσί- 
νας, είδουμε μερικά Φορτηγά αυτο
κίνητα καί στρατιώτες νά προετοι
μάζουν την σνατίναξή του.

Στη Βουρσίνα ξουνοιχτήκαμε στά 
λιγοστά μοτγαζιά. Σ’ ένα από αυ
τά, του Παναγιώτη Τάση, πήρα ενα 
γλυκό, πού μου φάνηκε άνοστο από 
τη νηστεία. Έκεΐ συναντήσαμε, με
ταξύ των άλλων, τούς άνδρες από 
τον αστυνομικό σταθμό 'Αγίων Πάν 
των με επικεφαλής τον ενωμοτάρ
χη ’ I ωάννου.
. Σιγά - σιγά κοττέφθασαν καί οι 

διμοιρίες Φοττηρίου καί 'Αγίου Νι
κολάου.

Μαθαίνοντας δτι είναι στο χωριό 
αυτό οί γονείς μου, πήρα τον ανή
φορο γιά συνάντησή τους. Τούς εί
δα νά στέκουν στη θύρα του σπιτιού 
καί νά με κοιτάζουν, καθώς πλη
σίαζα, απορημένου Μετά τούς ε
ναγκαλισμούς καί τίς ευλογες συγ
κινήσεις, τό μόνο πού μπόρεσα νά 
πάρω βιαστικά ήταν ενα ζεστό τσάι

Ί
Τ Ο Υ  Γ Π Υ Ρ Ο Υ  Θ . Χ Ρ Η Σ Τ Ι Δ Η .

\
καί αμέσως έφυγα, γιατί ό λόχος! 
μου ήταν γιά αναχώρηση. *Από τη 
ζαλάδα μου πήρα μόνο λίγο ψωμί/ 
μιά φανέλλα κοά κάλτσες, χωρίς νά.. 
θυμηθώ νά ζητήσω καί λίγα αύγορ

■ ί
Φθάνοντας στο λόχο, είδα δτι* 

προχωρούσαμε προς τό Βλουχώρι/ 
"Ολα τά παιδιά, τσακισμένα από. 
την ταλαιπωρία, ζητούσαν κουρά-, 
μάνα, ζητούσαν λίγη ξεκούραση. 
"Οχι μόνο ψωμί δεν ένδιαφέρθηκε 
κανένας από τούς αξιωματικούς,^ 
πού ήταν έκεΐ, νά δοθεί, αλλά επί 
πλέον καί νέα αποστολή μας άνέθε-, 
τοιν, δπως υστέρα έγινε αντιληπτό. * 
Είχαμε γίνει πτώματα κι δμως κα
νένας δεν μάς ένοιωσε καί δεν μάς 
πρόσεξε. Τέτοια μεταχείριση πολ
λές φορές συμβαίνει νά δεχθεί ό έλ* 
ληνας στρατιώτης. "Οπως έλεγαν 
πολλά παιδιά στο δρόμο, στη Βουρ^ 
σίνα ήταν αρκετό κιβώτια γαλέτ-8 
τας. Δεν μπορούσαν νά μάς δώσουν' 
από ένα κομμάτι; \

Παίρνοντας τον ανήφορο γιά  τό- 
Βλαχώρι, πέρασα έξω από τό σπί-} 
τι τού Μακόπουλου, πού ήτουν έκεί- 
μέ την οίκογένειά του. Βιάσθηκε νά. 
μέ ρωτήσει γιατί καί πώς ύποχω-
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ρήσαμε. Τί νά τοΟ πρωτοειπώ έκεί- 
νη την ώρα;

Φθάσαμε επάνω άπό τό Βλαχώρι, 
στο σταθμό χωροφυλακής. Έκεΐ οΰ 
τε ψωμί, ούτε τίποτε, που μας είχαν 
ύποσχεθεΐ. Βρήκα τον γυιό του Σου- 
λούτα καί μοΟ έδωσε ένα κομμάτι 
μπομπότα. Προσπάθησα μ’ αυτόν 
νά στείλω τηλεφώνημα στους δι
κούς μου στα Γιάννινα δτι είμαι στη 
ζωή, άλλά τά σύρματα ήταν κομ
μένα.

’Ακούσαμε τον κρότο άνατίναξης 
τοΟ γεφυριου τής Βουρσίνας, προ
χωρώντας δέ πιό πέρα άπό τον στα 
θμό χωροφυλακής, σταθήκαμε σέ 
μιά χαράδρα, πού γυρνάει ό δρό
μος προς την Πλακωτή, δπου καί 
σταθήκαμε πολλές ώρες, γιατί έ
δειχναν σκεπτικότητα μεγάλη, δι
σταγμούς κι άρχισαν μέτρα προ
φύλαξης οι άξιωματικοί μας.

Παράλειψα νά πω δτι άπό τή 
Βουρσίνα είχαμε τεθεί ύπό τις δια
ταγές του ταγματάρχη Προεστάκη, 
ό δέ λοχαγός μας είχε μείνει παρα
πίσω κι υστέρα άπό λίγο μας έφθα- 
σε κι αύτός.

Στό δρόμο περνούσαν χωριάτες 
άπό τή Μενίνα. Αυτοί μας έφεραν 
τήν άνησυχητική είδηση δτι οί Ι τ α 
λοί έφθασαν στή Μενίνα καί πήραν 
τόν δρόμο για τήν Πλακωτή. 'Ώστε 
έμεΐς μονάχα βρεθήκαμε γιά νά 
τούς άναχαιτίσουμε; Δέν έχουν Θεό 
δσοι μάς έφεραν εδώ, χωρίς νά μάς 
δώσουν μιά μπουκιά ψωμί έστω κι 
άπό τά γύρω χωριά; Αυτά καί άλ
λα σιγομουρμούριζαν μέ τό δίκηο 
τους τά παιδιά.

Σέ λίγο άρχισε νά νυχτώνει καί

μιά ραγδαία βροχή ξέσπασε.
'Όλοι μας τά άντίσκηνα τά είχα

με πετάξει στή μάχη τής Πόβλας 
καί δέν είχαμε οί περισσότεροι ού
τε κουβέρτες. Εύτυχώς έγώ μπόρε
σα νά βρώ μιά κουβέρτα άπό κά
ποιον άλλον.

Πήραμε τόν κατήφορο του δημό
σιου δρόμου καί, καθώς περνούσα
με τήν τελευταία καμπή πρός τήν 
Πλακωτή, μιά πρωτοφανής καται
γίδα ξέσπασε ξαφνικά. Σκοτάδι πυ
κνότατο. Τό γοερό ούρλιασμα του 
άγέρα άχολογοΟσε πέρα ώς πέρα, 
ένισχυμένο κι άπό τό βούϊσμα του 
ξεχειλισμένου Καλαμά. Τό άνεμό- 
βροχο μάς έμπαινε άπό τό κεφάλι 
ώς τά νύχια τών ποδιών κι έμεΐς 
συνεχίζαμε τήν πορεία άργά - άρ- 
γά, μέ τά βλέφαρα βαρειά καί σχε
δόν μισόκλειστα σάν ύπνωτισμένοι. 
Ή νεροποντή δλο καί δυνάμωνε καί 
κάπου - κάπου ή άτμόσφαιρα διαυ- 
λακωνόταν άπό λάμψεις καί τό ξέ- 
φωτο πέρα στά μάκρη του ούρανοϋ 
έμοιαζε σάν σκηνή βιβλικής ’Απο
κάλυψης. ΤΗταν οί συχνές, γνώρι
μες λάμψεις, πού παρατηρούνται, 
δταν ή άτμόσφαιρα είναι ύπερηλε- 
κτρισμένη. Τά άστραπόβροντα έκ- 
κωφαντικά.

Καθώς προχωρούσαμε, μικροεπει 
σόδια πανικού συνέβαιναν στό δρό
μο, άποτέλεσμα παραισθήσεων. Σέ 
μιά στροφή, οί ήμιονηγοί, πού προ
πορευότανε, σκορπίστηκαν τρομα
γμένοι κι δλοι τόβαλαν στά πόδια 
πρός τά πίσω, νομίζοντας πώς τούς 
μπλόκαραν ’Ιταλοί. Αύτό έγινε δυό 
φορές.

Τή δεύτερη φορά μοΰ ξέσχισαν
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την κουβέρτα καί την καταπάτησαν, 
έμεινα δέ πια με τη χλαίνη.

’Άλλο επεισόδιο συνέβηκε στο 
γιατρό Φίλιο. Καθώς βάδιζε, βλέ
πει στην άκρη του δρόμου μιά κι
νούμενη σκιά.

—«Ποιος είσαι σύ;» ρωτάει. Α 
πάντηση καμμιά.

Τον άρπάζει από τό λαιμό καί 
τότε εκείνος του είπε ότι είναι ό 
Τάσιος ό Γατόπουλος (από τη Βρυ
σούλα Φιλιατών). Σε παραίσθηση 
όμως ακόμα όπως βρισκόταν έψα
χνε να βγάλει και πετάξει στο για
τρό χειροβομβίδα, άλλα ευτυχώς, 
άφου βάδισαν κάμποσο δρόμο συ- 
νομιλώντας συνήλθε καί ηρέμησε.

Φθάσοψε υπό αδιάκοπη κοτταιγί- 
δα κάτω κοντά στο ποτάμι. Μιά πε
ρίπολος προπορεύθηκε. Σταματή
σαμε γιά λίγο κι επικράτησε ή σκέ
ψη ν* άκολουθήσουμε τό δρόμο προς 
τό μοναστήρι Ποτγοχνιους της Πε- 
τροβίτσας, τελικά όμως έγκαταλεί- 
ψθηκε αυτή σκέψη.

Στην τελευταία προς τη Μενίνα 
στροφή, κοντά στο ποτάμι, πέσαμε 
όλοι ξαφνικά στην άκρη του δρό
μου, στά λασπόνερα. Εϊχον έκλά- 
βει κάτι δένδρα καί θάμνους γιά 
σκιές ’Ιταλών στρατιωτών!

Περνώντας καί τη στροφή αυτή 
με καρδιοχτύπι, πλησιάσαμε στή 
Μενίνα. Τότε άκούσαμε ομιλίες δι
κών μας καί κοααλάβαμε ότι είναι 
δικά μας τμήμοττα. Φαντάσου περί
φημη ελληνική συνεννόηση! Δεν ή
ξεραν άν φίλια τμήματα κοττέχουν 
τή Μενίνα. ^Ηταν γιά  νά υποστου- 
με αυτή τήν άφάνταστη ταλαιπω
ρία. Τόσο τσακισμένοι είμαστε, που 
μερικοί, παραμερίζοντας γ ιά  λίγο

στην άκρη του δρόμου, κοιμηθήκα
με άνοιωτα ώς τό πρωί υπό τήν νε
ροποντή. ’Άλλοι χώθηκαν ώς τό 
λαιμό σε αυλάκια γεμάτα νερό θο
λό.

Στή Μενίνα ζητήσαμε κουραμάνα 
καί ξηρή τροφή. Ό  έκεΐ αξιωματι
κός εφοδιασμού μάς είπε:

—«Κουραμάνα μπορώ νά σάς δώ
σω, γιά  άλλο οτιδήποτε δεν έχω 
έγκριση>. Φαντάσου νοοτροπία!

Βάλαμε όλοι τίς φωνές διαμαρτυ
ρίας, λέγοντας ότι «εμείς πεθαίνο- 
με κι εσείς κοιτάτε τίς τυπικότη- 
τες;»

Τελικά πήραμε κουραμάνα καί 
τυρί κι ό καθένας κατέφυγε όπου 
μπόρεσε νά κοιμηθεί, άλλος σέ σκα 
λοπάτια σπιτιών, άλλοι σέ καλύβες.

Έ γώ  μέ μερικούς άλλους χωθή
καμε σ’ ένα μικρό υπόγειο (μπί- 
μτσα) καί μέ καδρόνια καί παλιο- 
σάνιδα ανάψαμε φωτιά καί μέσα 
σέ άποπνιχτική άτμόσφαιρα από κα 
πνούς γύραμε λίγο καί κοιμηθήκα
με σάν άφιονισμένου

Τό πρωί, τά χαράμοπα, πήραμε 
τον άνηφορικό δρόμο, γ ια  τό Νεο- 
χώρυ Έκεΐ μείναμε λίγη ώρα στον 
μικρό κάμπο κάτω άπό τίς ελιές.

^Ηταν στο μέρος οώτό κι άλλα 
τμήματα σταθμευμένα.

"Υστερος διαταγή νά πορευθου- 
με προς τήν Παραμυθιά. Στο ξεκί
νημα μάς μοίρασοτν κουραμάνας τυ
ρί, ελιές, που μάς έφεραν έκείνη 
τήν ώρα μέ αυτοκίνητο άπό οώτή 
τήν πόλη.

Σέ μιά βρύση μέ πλάτανο βρήκα 
χωρικούς άπό τό χωριό Γολά γνω
στούς μου: τον Βασίλη Μπογδάνη 
καί άλλους, πού είχαν πάρει τον
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δρόμο τής προσφυγιάς... ;
Στην Παραμυθία φθάσαμε λίγο 

πριν τό ήλιοβασίλεμα, κουρνιάσα
με έπάνω στο οίκημα του οικοτρο
φείου καί ϋστερα άπό τόσον καιρό, 
μέ την περιέργεια και λαχτάρα παι 
διών, κατεβήκαμε στην πόλη.

Ή φήμη γιά  μας ώς ήρώων είχε 
προηγηθεΐ. Βρήκα παλιούς γνω
στούς άπό τά μαθητικά μου έκεΐ 
χρόνια.

’Ήπιαμε καφέ, φάγαμε φαγητό 
κουζίνας, κατά την ώρα δε τού φα
γητού μας πλησίασε καί κάθησε 
στο τραπέζι μας κι ένας άνθυπολο- 
χαγός άγνωστος.

—Νά καθήσω μέ τούς ήρωες, μας 
είπε και μας κέρασε ένα σφραγι
σμένο μπουκάλι κρασί.

Γυρίσαμε άργά και κοιμηθήκαμε.
"Ετσι πέρασε ή 30ή τού μηνός, ή

μέρα εισόδου μας στήν Παραμυθιά.
Την έπομένη άλλάξαμε κατοικία, 

Εγκατασταθήκαμε στο οίκημα του 
Γυμνασίου. Έ γώ  μέ τον σιτιστή καί 
2—3 άλλους μείναμε στήν αίθουσα 
των καθηγητών.

Περιήλθα δλες τις αίθουσες καί 
Ιδιαίτερα τήν αίθουσα πλούσιας 
σχετικά συλλογής όργάνων χημεί
άς, φυσικής, καθώς καί τήν αίθου
σα συλλογής όρυκτών καί πετρω
μάτων. Ζωντάνεψαν οί άναμνήσεις 
τών μαθητικών μου έδώ χρόνων.

Στήν Παραμυθιά μείναμε μέχρι 
τίς 6 Νοεμβρίου, τήν ήμέρα κρυμ
μένοι κάτω άπό τίς έλιές έξ αίτιας 
τνώ άεροπλάνων, πού μας έπισκε- 
πτόταν ταχτικά, χωρίς νά βομβαρ
δίσουν δσο είμαστε έκεί. Ό  καιρός 
ήταν καλός.

Στό διάστημα τών ήμερών αύτών 
συνάντησα στή συνοικία Γαλατά χω 
ρικούς άπό Κλαζιάδες, Κατσικά καί 
άλλα χωριά τών Γκχννίνων, έπιτα- 
γμένους μέ τά άλογομούλαρά τους 
γιά  μεταφορά στρατιωτικών Ολι
κών, δπως τον Βασίλη Μπαρτζιώτη, 
τόν Βαγγέλη Τζαμαλή κ.ά.

Άπό τόν Βασίλη Μπαρτζιώτη πή
ρα καί 500 δραχμές καί του έδωσα 
σχετικό σημείωμα καί γράμμα γιά 
τούς δικούς μου στά Γιάννινα.

Παίρνοντας κάθε ήμέρα καλό 
συσσίτιο, είχαμε συνέλθει κάπως, 
είχαμε συμπληρώσει καί τίς Ελλεί
ψεις σέ ιματισμό καί όπλισμό.

Παρέα συχνά έκανα μέ τόν Τά- 
κη θώμο, έμπορο σιδηρικών στά 
Γιάννινα, άποσπασμένο στήν ύπηρε- 
σία του έφοδιασμού, πού μέ περι- 
ποιήθηκε πολύ τό πρώτο βράδυ καί 
μ’ έβαλε νά κοιμηθώ σέ περιποιη- 
μένο στρώμα στή σοφίτα του κτη
ρίου του έφοδιασμού.

Επίσης παρέα έκανα καί μέ τούς 
συναδέλφους στον πολιτικό βίο Χρή 
στο Ζώτο άπό τήν Τσαρκοβίστα καί 
Ξενοφώντα Κασιούμη άπό τό Σταυ- 
ράκι τών Γιοιννίνων.

Στήν Παραμυθιά μάς δόθηκε ή 
ευκαιρία νά έπαληθεύσουμε ή διορ
θώσουμε καί συμπληρώσουμε τίς 
πληροφορίες γιά τή δράση τών δι
μοιριών μας Φατηριοΰ καί Αγίου 
Νικολάου.

Σημειώνω δτι ή πρώτη ύποχώρη- 
σε τό μεσημέρι τής 23ης ’Οκτω
βρίου έγινε χωρίς έχθρική έπίθεση 
καί χωρίς νά ρίξουν οί άνδρες ού
τε μια ντουφεκιά.

Ή δεύτερη δμως άμυνθηκε μέ πεί
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σμα διαδοχικά άπό ύψωμα σέ ύψω
μα καί πέραν του ‘Αγίου Νικολάου 
μέχρι τό βραδάκι. "Υστερα συναν
τήθηκαν οι δυο διμοιρίες εκεί κον
τά στην Κεραμίτσα, έφθασαν στο 
γεψύρι της Βουρσίνας, τό πέρασαν 
καί μας βρήκαν.

Άπό την Παραμυθιά δόθηκε δια
ταγή άπό τό Στρατηγείο του Λιού- 
μπα, στο όποιο υπαχθήκαμε στη 
συνέχεια, νά φύγουμε στις 6 του μη- 
νός.

Ξεκινήσαμε κατά τό μεσημέρι 
καί ψθάσαμε στο Κεφολόβρυσο, ο
πού καθηλώθηκαμε μέχρι τό βρά
δυ άπό τά εχθρικά άεροπλάνα, πού 
πετουσαν επάνω άπό τά κεφάλια 
μας, χωρίς νά μάς άνοτκαλύψουν, 
καθώς είμαστε χωμένοι στά παλι
ούρια, χοιντάκια καί βαθειές λακ
κούβες, σάν περιδκόπουλα. .

Άπό τό Κεφαλόβρυσο με οδηγούς 
τούς στρατιώτες Φωτιάδη καί Τσιέν 
Θεόδωρο άπό τη Γκρίκα Παραμυ
θίας ξεκινήσαμε μόλις νύχτωσε. Πε 
ράσαμε ύπό πυκνό σκοτάδι τά χω
ριά Δράγανη, Γκρίκα, Σεράτι, Νι- 
σάτι καί κατά τά ξημερώματα φθά 
σαμε στά ύψώματα Πέστιοίνης.

"Οτοτν πηγαίναμε, βαδίζοντας με 
δυσκολία στον κακόδρομο, προς τό 
χωριό Γκρίκα, έπισκεφθήκαμε έγώ 
κι ό λοχαγός τό οίκημα, πού είχε 
πρόχειρο ιατρείο ό γιατρός Γύρας 
άπό τη Ζίτσα. Έκεΐ βρήκαμε στρα
τιώτες, πού είχαν όπισθοχωρήσει 
ποα/ικόβλητοι. Ό  γιατρός καυ
γάδιζε μαζί τους γιά τήν άαχχτη 
αυτή φυγή τους.

Επάνω στον καυγά φθάσαμε κι 
έμεΐς. Άφου μείναμε λίγο, έπιστρέ-

ψαμε πάλι στο λόχο μας καί ξεκι
νήσαμε.

Σκοτάδι πίσσα. Πήραμε τή λακ- 
κιά άνηφορικά επάνω άπό τή Γκρί
κα. Πολλά μεταγωγικά, καταμε
σής στή λακκιά, έρχονταν πρός τά 
κάτω.

—Τί συμβαίνει, βρε παιδιά; ρω
τάμε.

—Τί νά συμβαίνει, συνάδελφε, έ
σπασε ό Παραπόταμος, οί Ιταλοί 
πέρασαν τον Καλαμά κι δλοι οί δι
κοί μας έχουν οπισθοχωρήσει άτα- 
χτα, μάς άπάντησαν.

Τότε πληροφορηθήκαμε τό κακό 
μαντάτο. Σωθήκαμε άναυδοι, ένώ 
τά μεταγωγικά δλο καί περνού
σαν.

Τί, έμεΐς πάλι, ό λόχος μας, θά 
πάμε μπροστά καί οί άλλοι γυρί
ζουν ;

Σέ μιά στιγμή ό λοχίας Γιάννης 
Μικρούλης άπό τούς Φιλιάτες, καΓ 
θώς είχαμε προπορευθεΐ λίγα βή
ματα, λέει στο λοχαγό.

—Επιτρέψτε μου νά σάς πώ, κύ
ριε λοχοιγέ, αύτή τή στιγμή έχετε 
στά χέρια σας 250 ψυχές. *Άν πρό
κειται νά πάμε πρός βεβαίου αίχμα 
λωσίαν, μή μάς παίρνετε άδικα στο 
λαιμό σας. Σκεφθήτε το καλά αύ- 
τό, πού θά κάνετε.

—"Οχι, βρε Μικρούλη, του λέει ό 
λοχαγός, δεν χάνω έγώ έτσι τό λό
χο μου.

Άναθαρρήσοίνε δλοι.
Τά μεταγωγικά έξακολουθουσαν 

νά περνούν, μιά μεγάλη σύγχυση 
κι άναταραχή έπικρατουσε.

(Συνεχίζεται)
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(ΣΥΝΕΧΕΙΑ του προηγουμένου)

. β.' Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΝΕΤΑΙ 
ΚΡΙΣΙΜΗ

Ή Πετσάλη ήταν για  μας πού εί
χαμε άποκτήσει την πρώτη έμπει- 
ρία άπό τη ζωή του πολέμου, δχι 
βέ6αια άπό τις μάχες, άλλα άπό 
τις ταλαιπωρίες τής βροχής καί την 
άπειλή των άεροπλάνων, τό καλύ
τερο καταφύγιο πού μπορούσαμε 
να ελπίζουμε. Μας δημιούργησε 
πρώτα μια αίσθηση άσφάλειας, για 
τί ξέραμε τώρα πώς τη θέση μας 
στή «Βρύση του πασια» την είχε 
έπισημάνει ό έχθρός μέ τήν άνα- 
γνώριση των άεροπλάνων του. Πολ 
λοί ψιθύριζαν πώς ή κατασκοπεία 
των Ιταλώ ν ήξερε ποιός θά ήταν 
ό σταθμός διοίκησης του στρατη
γείου, άν γινότοιν πόλεμος. "Οπως 
καί νάναι, άν δέν φεύγαμε γιά τήν 
Πετσάλη, έλάχιστοι θάμειναν ζων
τανοί τήν άλλη μέρα πού ήρθοτν τά 
Ιταλικά άεροπλάνα καί βομβάρδι
σαν τήν τοποθεσία μέ σφοδρότητα, 
ξεγελασμένα άπό τις σκηνές πού 
άφησε έκεΐ τό Στρατηγείο μετα- 
σταθμεύοντας.

Ή Πετσάλη άκόμα, γιά  τούς φαν
τάρους κυριότερα, σήμαινε άπαλ-

λαγή άπό πολλά δεινά. Νά κρατας 
όρθιες τις σκηνές πού έστηνες πά
νω στή λάσπη, ν’ άνοίγεις κάθε τό
σο αυλάκια γιά  νά μήν πλημμυρί
σουν, νά τις καμουφλάρεις, νά μήν 
τις δει τό μάτι του έχθρου, καί τό 
βράδυ ν’ άγωνίζεσαι, μαζεμένος 
κουβάρι, νά κλέψεις λίγο ύπνο, νά 
ξεχάσεις, όλα αύτά άποτελουσαν 
σοβαρή δοκιμασία.

Τήν πρώτη μέρα, καθώς είμαστε 
άκόμα ζαλισμένοι άπό τήν άνατα- 
ραχή τής έκρηξης του πολέμου, κά
ναμε άγώνα γιά νά προσαρμοστού
με στή νέα κατάσταση* έτσι, οί δα- 
κτυλογράφοι δυσκολεύονταν νά στή 
σουν τις μηχανές, οί γραφιάδες δέν 
έβρισκαν μέρος ν* άκουμπήσουν τά 
πρωτόκολλα, οί άλλοι νά τακτοποι 
ήσουν τά δικά τους σύνεργα. "Ε
πειτα ή άναπόφευκτη σύγχυση τών 
πρώτων ώρών καί οι πληροφορίες 
πού έρχονταν άπό τό μέτωπο δυ
σκόλευαν τήν έργασία στά δικά 
μας γραφεία. I Ιεριφερόμαστε έτσι 
γύρω άπό τις σκηνές τών άξιωμα- 
τικών, προπαντός στό ύπασπιστή- 
ριο, γιά νά βοηθήσουμε σ’ δ,τι χρει- 
αζότοτν. "Οταν μετακινηθήκαμε στή 
Πετσάλη κι έγκατασταθήκαμε στό 
σχολείο της, βαλθήκαμε άμέσως, 
νύχτα άκόμα, νά όργανώσουμε τό
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νοικοκυριό μας. "Ολα σέ λίγο ή- 
tocv έτοιμα να λειτουργήσουν. ’Α
κόμα και μέρος για να κοιμηθούμε 
με κάποια άνεση εξασφαλίσαμε, 
δυο - δυο, τρεις- τρεις, ήταν καί κά
ποιοι πού δεν ήθελαν άλλον δίπλα 
τους, έπιασαν τις άκρες, σωστοί 
«μονιάδες», κάτι πού σέ λίγο και
ρό, δταν θάχαμε γεμίσει άπό ψεί
ρα, δλοι θά θέλαμε νά κάνουμε.

Οί μέρες πού μείναμε στην Πε- 
τσάλη ήταν άπό τις πιο κρίσιμες 
του πολέμου. Άπό την έκφραση καί 
τις κινήσεις των άξιωματικών, άπό 
τις διαταγές πού δακτυλογραφού
σαμε, άπό τις καταστάσεις των νε
κρών καί τραυματιών πού συντάσ
σαμε, τέλος άπό δλη την άτμόσφαι- 
ρα πού είχε δημιουργηθεΐ νιώθαμε 
πώς οί στιγμές ήταν δύσκολες* ή 
μάχη του ΚαλπακιοΟ άρχιζε, κι ό
σο κι άν ή πίστη καί τό πείσμα ή- 
τοτν τό κυρίαρχο στοιχείο τής συμ
περιφοράς όλων, ή άνησυχία ήταν 
διάχυτη παντού. Διοικητές συντα
γμάτων κι άλλοι άνώτεροι άξιω- 
ματικοί έφτοα/αν βιαστικοί στην Πε- 
τσάλη, άνέβαινοιν στο σχολείο σο
βαροί, άμίλητοι, συνοφρυωμένοι, 
κλείνονταν μέ τό στρατηγό στο γρα 
φεΐο του καί κουβέντιαζαν ώρα πολ 
λή, υστέρα έφευγαν περισσότερο 
σκεφτικοί άπ’ δ,τι ήρθαν.

Άνάμεσά τους ξεχώριζε — δέν 
θυμάμαι καλά άν ήταν σ’ αυτή ή 
άλλη συνάντηση — ό άντισυνταγμα- 
τάρχης Μαρδοχαΐος Φριζής, ό Ε 
βραίος άξιωματικός πού ήτοα> "Ελ
ληνας περισσότερο άπό τούς "Ελ
ληνες, μ’ εκείνο τό λεβέντικο παρά
στημα, στητός, μέ τό κεφάλι πάντα

ψηλά, έτσι έκανε τον πόλεμο, παλ- 
ληκαρίσια, όπως οί ποχλιοί ήρωες, 
κι έτσι πέθανε, καβάλλα στ’ άλογο, 
δπως λένε, στην Πρεμετή, στις 5 
Δεκεμβρίου 1940, γιατί δέν θέλησε 
νά προφυλαχτεΐ, δταν τά εχθρικά 
βόλια έπεφταν γύρω του. ' '

Ό  κρότος τών κανονιών τής μά
χης, πού είχε άρχίσει στο Καλπάκι, 
έφτανε ως τό στρατηγείο, οσμιζό
μαστε τον πόλεμο πολύ κοντά, κά
ποτε άφηνε καί σέ μάς τό επισκε
πτήριό του* τά ιταλικά άεροπλάνα, 
είτε ύποψιάστηκαν τη μετακίνησή 
μας στην Πετσάλη, είτε γιατί ό εχ
θρός είχε πάρει πάλι πληροφορίες 
μέ τό κατασκοπευτικό του δίκτυο, 
βομβάρδισαν άρκετές φορές τό χω
ριό, μέ στόχο κυρίως τό σχολείο, 
οί βόμβες έπεφταν γύρω μας, εμείς 
μαζευόμαστε στις γωνιές του σχο
λείου, μέ την ψευδαίσθηση πώς εί
μαστε πιο άσφαλισμένοι έκεΐ, κρα
τούσαμε άκόμα καί την άνάσα μας 
μη τυχόν καί την άκούσουν οί ’ Ι
ταλοί καί προδοθουμε.

γ .' Η ΓΚΡΑΜΠΑΛΑ

"Ωρα την ώρα ή άνησυχία μεγά
λωνε. Οί μάχες γίνονταν δλο καί 
περισσότερο σκληρές, αιματηρές, οί 
δικοί μας κρατούσαν, όμως έρχον
ταν στιγμές πού άναγκάζονταν κά
που νά ύποχωρήσουν, κι δταν ή 
τοποθεσία πού άφηναν ήταν ζωτι
κής σημασίας γιά την άμυνα, τότε 
ή άνησυχία μεταβαλλόταν σέ άγω- 
νία.

Αύτό έγινε καί στην περίπτωση 
τής Γκραμπάλας, άπό τά κύρια ό-
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)(ύρά του ΚαλπακιοΟ, πού έπεσε 
*στά χέρια των Ιταλώ ν στις 2 Νο
εμβρίου. Ή νύχτα πού έπακολού- 
θησε ήταν άπό τις χειρότερες πού 
πέρασε τό Στρατηγείο. ’Ά ν δέν γ ι
νόταν άνακατάληψη τής Γκραμπά- 
λας, ολόκληρη ή άμυνα κατέρρεε. 
Για τις μάχες κατάληψης καί ανα
κατάληψης τού όχυροΟ υψώματος, 
ρί άπόψεις των στρατηγών διαφέ
ρουν. Ό  Κατσιμήτρος γράφει, πώς 
..τό άπόγευμα τής 2 Νοεμβρίου, ά- 
φου πρώτα ή Γκραμπάλα χτυπή- 

,θηκε άγρια άπό τό ιταλικό πυρο
βολικό, δέχτηκε έφοδο άπό έχθρι- 
κό τάγμα πού τό, άποτελούσαν Άρ- 
βοχνίτες και ’Ιταλοί άπό τά επίλε
κτα «τάγματα θανάτου».

Οί έπιδρομεΐς κατόρθωσαν νά 
σκαρφαλώσουν άπό τις άπότομες 
πλαγιές του υψώματος, έπετέθη- 
oocv στο λόχο μας πού τό υπερασπι
ζόταν, τόν άνέτρεψαν καί κατέλα- 
βοο/ ένα τμήμα του. ’Αντεπίθεση 
ιών δικών μας πού έγινε στις 5 τό 
πρωί τής 3 Νοεμβρίου, έδιωξε τούς 
’Ιταλούς. Τά τμήματα τής άντεπί- 
θεσης διοικούσε ό ταγματάρχης Κ. 
Πανταζής, με άξιωματικούς τούς 
ύπολοχαγούς Ν. Βασιλα, Δ. Μάλ- 
λιο καί τόν άνθυπολοχαγό Κ. Σαρ- 
ρή. Τά όνόματα δλων έγιναν γνω
στά στό πανελλήνιο γιά τόν ήρωϊ- 
σμό τους σέ πολλές περιπτώσεις.

Ό  Πετροτσόπουλος γράφει σχε
δόν τά ίδια μέ τόν Κατσιμήτρο. Μι
λάει δμως μόνο γιά Αρβανίτες πού 
έκαναν την έπίθεση καί δίνει δια
φορετικά στοιχεία γιά τόν άριθμό 
τών έλληνικών δυνάμεων. Ριζικά 
άντίθετος μέ τις δυό αυτές θέσει"

είναι ό στρατηγός, τότε έπιτελάρ- 
χης, Δρίβας. Επιμένει ότι ό έχθρός 
δέν είχε καταλάβει τήν Γκραμπά
λα. Μόνο ένα μικρό τμήμα του, δχι 
παραπάνω άπό διμοιρία, είχε άνε- 
βει στό ύψωμα, τό όποιο οι δικοί 
μας έγκατέλειψαν χωρίς μάχη. Άλ 
λά καί οί ’Ιταλοί, έξαιτίας τής σφο 
δρής θύελλας, άναγκάστηκαν ν' ά- 
φήσουν τήν Γκραμπάλα, κι έτσι ή 
πρωινή δική μας άντεπίθεση έγινε 
σέ κενό άπό έχθρικά τμήματα χώ
ρο. ’Άν δλα αυτά άποτελούσαν ά- 
πόψεις τού έπιτελάρχη, χωρίς νά 
προσκομίζονται καί άποδεικτικά 
στοιχεία, δέν θά γίνονταν πιστευ
τά. Ό  Δρίβας δμως παραθέτει στό 
βιβλίο πού άναφέραμε καί σέ φω
τοτυπία, τήν Ιδιόχειρη διαταγή τοϋ 
στρατηγού Κατσιμήτρου (άρ. πρωτ. 
Ε.Π.Ε. 82)3.11.1940, ώρα 8.30 μ.μ.) 
στην όποια έκφράζεται ή βαθύτατη 
λύπη του γιά τά γεγονότα τής 
Γκραμπάλας, πού περιγράφονται 
δπως άκριβώς ισχυρίζεται ό Δρί
βας. Στη διαταγή δίνονταν αυστη
ρότατες έντολές γιά τήν άποτροπή 
παρόμοιων γεγονότων στό μέλλον.

"Οπως καί νάγιναν τά πράγμα
τα, ή άμυνα τής Γ κραμπάλας στά
θηκε μιά άπό τις κυριότερες φρον
τίδες του στρατηγείου, κι οι μάχες 
πού έγιναν γιά νά κρατηθεί ήταν 
άπό τις πιό αιματηρές. ‘Όταν σέ 
λίγες μέρες μετακινηθήκαμε στην 
Πρωτόπαππα, ή Γκραμπάλα έπεσε 
πάλι στά χέρια τών Ιταλών (7 Νο
εμβρίου 1940).

Ή άγωνία γέμισε καί τώρα τήν 
άτμόσφαιρα, πού φορτιζότοτν περισ 
σότερο άπό τήν έκεί παρουσία δι-
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Ηπειρος Ε ικονογραφημενι
Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α  Τ Ε Υ Χ Ο Υ Σ  111 Η Π Ε Ι Ρ Ω Τ Ι Κ Η Σ  Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Σ

(Φωτογραφίες Σπ. Μελετζή τραβηγμένες προ του Έ λληνο ϊταλ ικοΰ  πολέμου)

Γ ε ν ικ ή  ά π ο ψ η  Δ ε λ β ιν α κ ίο υ  Π ω γ ω ν ίο υ .

Γενική ότττοψη Π ω ν ω ν ια ν ή ς  (Βοστίνας) Πωγωνίου.
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Είσοδος ο ικήματος μέ τούς τροφίμους,
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Ά ίγο τό Μαυρόπουλο ό κάμπος Δερόπολης Βορ. Ηπείρου.

(Α ρχείο *Αλεξ. X. Μοτμμοπούλου)'

Πότισμα βοδιών στη Λίμνη Ζαραβίνας Πωγωνίου
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νικητών τομέων και μονάδων, άπό- 
'.δειξη πώς ή κατάσταση ατό μέτω
πο, ιδιαίτερα στο νότιο τομέα, είχε 
επιδεινωθεί. Κουβέντες χαμηλές, ψί 
θυροι, ένας εκνευρισμός κυριαρ
χούσε πάνω σ’ δλα, τότε με φώναξε 
ό Δρίβας, άπομονωήθηκαμε σ’ ένα 
δωμάτιο του σχολείου της Πρωτό- 
,παππας.

—«Γράφε», μου είπε, «νά σπάσεις 
τά χέρια ' σου νά τελειώσεις γρή
γορα», κι άρχισε νά υπαγορεύει τη 
διαταγή, τη συγκινητικότερη απ’ ό
σες είχα δακτυλογραφήσει.

Καλουσε δλους, πού είχαν την 
•ευθύνη του τομέα εκείνου νά μην 
επιτρέψουν τήν κατάληψη της Γκρα 
,μπάλας από τούς ’Ιταλούς, αύτό τό 
βαρύ καθήκον τούς άνάθετε ή πα
τρίδα πού κινδύνευε θανάσιμα. Τό 
περιεχόμενο της διαταγής απόβλε
πε κυρίως στο νά συνειδητοποιηθεί 
ή άνάγκη των κρίσιμων στιγμών 
πού περνούσαμε, νά νιώσουν οί μα
χητές πώς άν δεν άποφάσιζαν νά 
θυσιαστούν γιά την Γκραμπάλα ή 
μάχη στο μέτωπο τού Καλπακιού 
θά χοίνόταν, μαζί κι δλη ή Ε λλά
δα, σ’ αύτό τό ύψωμα ήταν γραμ
μένη ή τύχη της. Ό  Δρίβας, σκυ
φτός πάνω άπό τό κεφάλι μου ύπα- 
γόρευε με φωνή πού είχε δλες τις 
άποχρώσεις τού συναισθήματος, φω 
νή πού άγωνιζόταν νά περάσει τό 
φράγμα τής άπόστασης, ό λόγος 
γινόταν γιά τούς άποδέκτες θερμή 
ικεσία, υπόμνηση χρέους, πειθώ 
γιά δράση, άνάγκη κατανόησης 
πώς γιά  ένα τόσο μεγάλο σκοπό ή 
άτομική θυσία φάνταζε πολύ μικρή 
Τέτοιο περίπου ήτοχν τό νόημα του

κειμένου, δε θυμάμαι άκριβώς τά 
λόγια, ή συγκίνηση δμως πού προ- 
καλούσε, μ’, έκοα/ε νά πιστέψω, τη 
στιγμή πού τό δακτυλογραφούσα, 
δτι θάφερνε άποτέλεσμα.

Πραγματικά ό άγώνας γιά  τήν 
κατοχή τής Γκραμπάλας ήτοίν σκλη 
ρός και αιματηρός. Οί ’Ιταλοί τήν 
είχαν καταλάβει στις 7 Νοεμβρίου 
μέ ομάδες θανάτου.

Ό  Πανταζής μέ τό τάγμα του 
θαυματούργησε τελικά, ό εχθρός 
άνατράπηκε, τό ύψωμα έμεινε ορι
στικά στά χέρια μας. ’Άν δέν ξα- 
ναπαίρναμε τήν Γκραμπάλα, δλη ή 
άμυνα τού Καλπακιού θά κατέρρεε 
κι ό στρατός θά οπισθοχωρούσε 
στον ’Άραχθο, έχοντας τώρα νά 
άντιμετωπίσει ένοχν εχθρό πού θά 
προχωρούσε μέ τον άέρα τής νί
κης.

Ή Γκραμπάλα, αύτό τό όρθό και 
γυμνό ύψωμα, στάθηκε τό κυριότε- 
ρο έρεισμα τής άμυνας, καί ό άγώ
νας γιά νά. κρατηθεί θά δίνει τό δι
καίωμα στούς άπογόνους νά περη- 
φοα/εύονται γιά τούς προγόνους 
τους. Ήπειρώτες ήταν οί περισσό
τεροι, άπ’ δλες τις κοινωνικές τά
ξεις, προπαντός άγροτόπαιδα, μέ 
λίγα γράμματα τού δημοτικού, άλ
λα μέ τήν καρδιά γεμάτη αισθήμα
τα καί χρέος γιά τό σπίτι, τό χω
ριό, τήν ’Ήπειρο, τή μεγάλη πατρί
δα, τήν Ελλάδα. Μεγαλωμένοι μέ 
τις άφηγήσεις των πατεράδων καί 
των παπούδων, πού πάλευαν αιώ
νες μέ τούς Τούρκους ώσπου τούς 
έδιωξαν καί τούς κυνήγησαν, μαζί 
μ’, δλους τούς "Ελληνες, ώς τήν 
«Κόκκινη μηλιά», μόνο πού κουρά
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στηκαν νά πολεμούν^ είχε μπει στις 
καρδιές τους τό σαράκι του διχα- 
σμοΟ, έτσι γύρισαν πίσω τσακισμέ
νοι ,μέ τις χούφτες τους άδειες άπό 
όνειρα, μέ τό κεφάλι σκυφτό, υπο
ταγμένοι σέ μιά μοίρα πού άλλοι 
καθόρισαν γιά  τήν πατρίδα τους* 
όλοι είχαν κληρονομήσει άπό τούς 
προγόνους καταβολές πού ξεκινού
σαν άπό πολύ μακριά, προπαντός 
την αίσθηση τού χρέους, δεν χρειά
ζονταν πολλά λόγια, καθοδηγήσεις 
καί προπαρασκευές γιά νά κατα
λάβουν τί έπρεπε νά κάνουν. Τόξε- 
ραν άπό τη στιγμή πού μπήκαν στό 
χαράκωμα πώς ή θά νικούσαν ή θά 
πέθαιναν. "Αλλος δρόμος γιά νά σω 
θεΐ τό σπίτι, τό χωριό, ή γυναίκα, 
τά παιδιά, οί φίλοι, ή μικρή κοινω
νία των άνθρώπων, δεν ύπήρχε. "Ε
τσι άρχισε τό έπος πού πήρε σιγά 
- σιγά τις τελικές διαστάσεις του.

Στήν Πρωτόπαππα, κι έκεΐ μας 
βομβάρδισαν τά έχθρικά άεροπλά- 
να, δεν μείναμε πολλές μέρες. Ή 
κατάσταση είχε χειροτερέψει στον 
τομέα τής Θεσπρωτίας, όπου οί Ι 
ταλοί είχαν σημειώσει προόδους. 
Στό Στρατηγείο ήρθαν βιαστικά οί 
διοικητές των μονάδων τού νότου, 
γιά νά συζητήσουν μέ τό Στρατη
γό τά προβλήματα πού δημιουρ- 
γήθηκαν μέ τήν ιταλική προέλαση, 
όλοι ήταν πάλι άνήσυχοι, θυμάμαι 
πόσο άργά, έπίσημα, κατέβαινε τις 
σκάλες τού σχολείου ό άντισυντα- 
γματάρχης Ζωΐδης άπό τήν Άρτσί- 
στα τού Ζαγοριοΰ, διοικητής πολυ
βόλων, ένας άντρακλας ώς έκεΐ πά 
νω, μαχητής άπό τούς λίγους, έδω

σε κι αυτός άργότερα τή ζωή του 
γιά  τήν πατρίδα, τό Γενάρη του 
1941 στό Τεπελένι. '’Ήταν τόσο σκε
φτικός πού δέν πρόσεξε κανένα κα
θώς έφευγε, φανερό πώς τά πρά
γματα ήταν άσχημα.

δ. ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΑ ΓΙΑΝΝΙΝΑ

Ή άπειλή άπό τή Θεσπρωτία καί 
ή άνάγκη νά βρίσκεται τό Στρατη
γείο κοντά στό Σώμα Στρατού πού 
είχε φτάσει στά Γιάννινα, ύποχρέω- 
σαν τή διοίκηση τής Μεραρχίας νά 
μετακινηθεί στήν πόλη. Ε γκατα
σταθήκαμε σ* ένα ύπέργειο κατα
φύγιο, στό Κάστρο, πάνω άπό τήν 
«Κυρά - Φροσύνη». Τό κτίριο ήταν' 
μακρόστενο, μέ στέγη τσιμεντένια, 
άμφίβολο όμως άν θ* άντεχε στις 
βόμβες πού θάπεφταν πάνω της. 
Είχε τρεις μεγάλες σιδερένιες πόρ
τες, όταν χτυπούσε συναγερμός τις 
κλείναμε καί καθόμαστε πίσω τους 
όρθιοι, νομίζοντας πώς έτσι είμα
στε άσφαλισμένοι. Τό κτίριο ήταν 
χωρισμένο στά τρία, στή μεσαία αί
θουσα είχε έγκατασταθεΐ ό Στρα
τηγός μέ τούς κυριότερους έπιτε- 
λεΐς του, στούς συναγερμούς στε
κόταν όρθιος, σχεδόν πάντοτε, πίσω 
άπό τήν πόρτα, σίγουρα θά είχε 
σκοτωθεί στό μεγάλο βομβαρδισμό 
τής 11 Νοεμβρίου, άν λίγο πριν δέν 
είχε φύγει γιά νά πάει στή σπηλιά 
τού Κάστρου, κοντά στή γνωστ’· 
«Σπηλιά τού Σκυλοσόφου*, όπου εί
χε έγκατασταθεΐ τό Σώμα Στρα
τού.

(Συνεχίζεται)
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΠΡΟ ΤΟΥ ΒΑΛΚΑΝΟΤΟΥΡΚΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΤΟΥ 1912-13
(Σημείωση Συντάξεως).

Μια σπάνια crfiiip z  γαλλική Εκδοση 
(ή Εθνική Βιβλιοθήκη δεν τήν Εχει) με 

τον τίτλο ANNUAIRE ORIENTAL του 
1909, Εχει χρήσιμα στοιχεία για τά Βι
λαέτια, τά Σαντζάκια, τού: Καζάδες καί 
τούς Ναχαγιέδες (Γεν. ιΛσοκήσεις, Νομαρ 
χίες κοκ Επαρχίες άντιστοίχως) δλης τη: 
’Οθωμανικής Επικράτειας, πού Επικ/αν 
κατά το κρίσιμο πρδ του Βαλκχνοτουρ- 
κικοΟ πολέμου, έτος 1909 το μισοφέγγα
ρο τής ‘Ανατολικής Μεσογείου.

Ή  όλη Εκδοση άπδ 2635 σελίδες απο
τελεί άριστο εγκόλπιο για τούς διπλωμά
τες μας καί για κάθε ιστορικόν, πού ά- 
σχολείται με τον Ελληνισμό τής ’Ανατο
λής στην άφθαρτη εικόνα τής ακμής του 
προ των κοσμογονικών αλλαγών, πού Ε
γιναν κατά τά έπκκολουθήσκντα χρόνια,

Σ’ αύτδ τδ ALMANACH SVNOPTI- 
QUE φαίνεται ή διοικητική διάρθρωση 
και ή οικονομική καί ‘κοινωνική ζωή των
PROVINCES DE L’ EMPIRE OTTO
MAN.

Επίτιμοι αντιπρόσωποι του Έκδοτου

τής Επετηρίδας αύτής καί συντάκτες 
στοιχείων έκαστης περιοχής ήταν:

Γιά τά ΓΙΑΝΝΙΝΑ ό Ίωάν. Λάτ

των

ας»
δραγουμάνος του Γαλλικού Προξενείου.

Γιά τούς ΑΓΙΟΓΣ ΣΑΡΑΝΤΑ ό Άβνή 
Μπέης Δελβίνας.

Γιά τδ ΤΣΕΠΕΑΟΒΟ ό Μεμούρης (Δι
ευθυντής τής Ρεζή, (διαχειρίσεως Κα
πνών) .

Γιά τδ ΑΡΓΓΡΟΚΑΣΤΡΟ ό ’Αλέξαν
δρος Κέντρο:.

Γιά τδ ΛΕΑΒΙΝΟ δ ‘Αβνή Μπέης Δελ- 
βίνας.

Γιά την ΠΡΕΒΕΖΑ δ Αντώνιο: Ζαχα- 
ρίου.

‘Αποσπώμε, σε μετάφραση χάριν των 
αναγνωστών μας τά τής περιοχής τής ’Η
πείρου. α.χ.μ

ΒΙΛΑΕΤΙ 1ΩΑΝΝΙΝΩΝ -  Πρω
τεύουσα τά ’Ιωάννινα

Συνολικός πληθυσμός: 531.000 
> ατ. έκ των όποιων: 219.000 Τούρ
κοι, 307.000 "Ελληνες, 4.500 Ίσραη

ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ
VILAYET (βιλαέτι) -=■ γενική δι

οίκηση.
SANDJAK (σαντζιάκ) =  ή δεύτε

ρη μετά τό βιλαέτι διοικητική μο
νάδα. Νομός.
CAZAS (καζάς) =  Υποδιοίκηση.
ΝΑΗΙΥΕ (ναχαγιές) — περιοχή, 

δήμος.

KADI (καδής - κατής) — ιεροδί
κης, δικαστής.

AVCTFTI (μουφτής) - ερμηνευ
τής των νόμων.

BAS (αρχή, κεφαλή, κορυφή, βά-
ση).

AVU'DIR (μουδίρης) =  διευθυν
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λιτές καί 500 διαφόρων έθνικοτή- 
των. 1.721 χωριά.

’Από τό Βιλαέτι αυτό έξαρτών- 
ται:

1. SANDJAK Ίωαννίνων (210. 
000 κατ.).

CAZAS: 1. Ιωάννινα 2. Άϊδονάτ 
3. Φιλιάτες. 4. Μέτσοβο.. 5. Κόνιτσα.
6. Λεσκοβίκι.

NAHIES: 1. Ζαγόρι, πρωτ. Τσε- 
πέλοβο, 22.000 κατ. δλοι ‘Έλληνες 
’Ορθόδοξοι. 2. Κούρεντα 3. Μαλα- 
κάσι. 4. Τσερκοβίστα. 5. Γκουμερ- 
τζίκ(;)

2. SANDJAK ’Αργυροκάστρου 
(167.000 κατ.).

CAZAS: 1. ’Αργυρόκαστρο. 2. 
Τεπεντελένι (Τεπελένι). 3. Κουρβε- 
λέσι. 4. Δέλβινο, 5. Πρεμετή. 6. Πω- 
γώνι (Βοστίνα).

3. SANDJAK του Μπεράτ (94.000 
κατ.).

CAZAS: 1. Μπεράτι, 2. Αυλώνα. 
3. Τομορίτζα. 4. Σκραπάρι.

NAH1ES: 1. Φίερη.
4. SANDJAK τής Πρέβεζας (44.

145 κατ. έκ των όποιων : 11.000
Τούρκοι, 33.000 'Έλληνες καί 145 
Ισραηλίτες).

CAZAS: 1. Πρέβεζα. 2. Μάργα-

ρίτι. 3. Λούρος.
NAHIES: 1. Πάργα, 2. 'Ηγουμε

νίτσα.
ΙΩΑΝΝΙΝΑ (πρωτ. του Βιλαε

τιού πάνω στην όμώνυμη λίμνη (18. 
300 κατ. έκ των όποίων 4.400 Τούρ
κοι 9.700 Χριστιανοί καί 4.200 ’Ι
σραηλίτες) .

Συγκοινωνιακές όδοί γιά τήν Έλ 
λάδα, Κων) πόλη καί Ευρώπη μέ- 
σω Πρεβέζης καί Ά γ . Σαράντα, 
καί γιά Σαλοτχώρα, *'Αγ. Σαράντα, 
Σαγιάδα, Μοναστήρι, Μέτσοβο...

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ: νήματα, βαμβακε
ρά καί μάλλινα ύφάσματα, σεντό
νια, μεταξωτά, ψιλικά, ράβδους σι
δήρου καί σίδηρο κατεργασμένο, 
δέρματα, έδώδιδα, Αποικιακά, δέρ
ματα βοδινά ’Αμερικής, άλευρα 
θεσ) νίκης, ΜοναστηριοΟ, Τεργέ
στης, Μασσαλίας καί Ρουμανίας, 
πυροβόλα δπλα, κρασιά, χαρτικά, 
χρυσά νήματα κλπ.

ΕΞΑΓΩΓΕΣ: μαλλιά φυσικά καί 
έπεξεργασμένα, δέρματα Ακατέρ
γαστα καί κατειργασμένα, γούνες, 
καπνό, νήματα, πίσσα, άσφαλτος, 
τερεβιθίνη, βδέλλες, ζώα, βούτυρό, 
τυρί, βελανίδια, βρώμη κλπ.

τής, ό διοικών τόν ναχαγιέ.
NAZIR (ναζίρ) =  Έφορος. 
MEMCJR (μεμούρης) =  έπιστάτης 
MCJTA SARRIF (μουτεσαρίφης) 

=  διοικητής σαντζακίου, ή μουτεσα- 
ριφλικίου πού Αντιστοιχεί πρός νο- 
μάρχην.

MUHASELBEC! =  ’Αρχιλογι
στής

T A H R IR  =  άπογραφή 
T A H R IR A T  M UDCIRU -  Διευθυν

τής άπογραφής 
•N'CJ'FCJS =  πληθυσμός 
NUFOS MEMURCJ =  Διεύθυνση 

πληθυσμού
ΚΑΤ IP  =  Συμβολαιογράφος 
ID A D Y E  =  λύκειον 
ΓΗΑ'ΓΡ =  τοποτηρητής.
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Γ ε ν ι κ ό  Κ υ β ε ρ ν ε ί ο  f

: Γενικός Κυβερνήτης : Μέραρχος 
Χιλμι πασας, Υπασπιστής του 
Σουλτάνου.
* Γενικός ’Αρχηγός των στρατιω
τικών δυνάμεων στά ελληνικά σύ
νορα με έδρα την Ελασσόνα ό στρα 
τηγός Έτέμ πασας.

Ύπαρχηγός: Στεφανάκης Καρα- 
θοδωρής μπέης.

. Στρατιωτικός διοικητής*, ό ταξί- 
αρχος Σαντικ πασας.

Διοικητής εφεδρείας: ό στρατη
γός Ά ζίζ πασας.

.Διοικητής πυροβολικού: δ ταξί-
«ρχος .........................

, Πολιτικός Υποδιοικητής : Νεζίρ 
έφέντης.

Γενικός γραμμοιτέας (MEKTOU- 
BDJI): Χακή μπέης.

Συμβολαιογράφος: Άχμέτ Μπε- 
χαεντιν έφέντης.

Διοικητής Χωροφουλακής :Ριφα- 
άτ μπέης.

Γενικός Αρχηγός ’Αστυνομίας, 
Μαχμούτ έφέντης.

Πρόεδρος κοινότητας : Σελαχεν- 
τίν έφ.

Γενικός αύτοκρατορικός Είσαγ- 
γελεύς: Σαντουλάχ έφ.

—’Αντικαταστάτης: Σεβκι έ. 
Πρόεδρος πλημμελειοδικείου : 

Τεβφικ έφ.
Πρόεδρος Έφετείου : Μπεντρεν- 

τιν έφ.
Πρόεδρος πρωτοδικείου : Χιντα- 

γιέτ έφ.
* Πρόεδρος κακουργιοδικείου*. ’Ι
σμαήλ Χακή μπέης.

Πρόεδρος έμποροδικείου : Μπε- 
χάη έφ.

Δικαστής (CADI): Μπεντρεντίν
έφ.

Διευθυντής ’Ανακρίσεων: Μεχμέτ 
Τεφβίκ Μπέης.

Επιθεωρητής δημοσίων έργων:
’Ανακριτές:
MC1FTI: Σαΐντ έφ., Ζαντέ Μεχμέτ 

Έμιν έφ.
BACH MCIDIR Ταχυδρομείου — 

Τηλεγραφείου:
MUDIR Τοιχυδρομείου — Τηλε

γραφείου : Νουρή έφ.
Διευθυντής Ταχυδρομείου: Νεν- 

τίμ έφ.
’Επιθεωρητής: Όσμάν έφέντης.

Διευθυντής του Διεθνούς Τηλε
γραφικού Σταθμού: κ. HILER.

Επιθεωρητής υγειονομικής υπη
ρεσίας: Δόκτωρ Ρεσμι έφ.
• ’Επικεφαλής Μηχανικός: '

Διευθυντής Γεωργίας: Φαΐκ μπέ-
ης.

Δραγουμάνος τού Βιλαετιού : 
Φουάτ μπέης.

Βοηθός: Τσακίρ Έφέντης.
Διευθυντής τού γραφείου άπο- 

γραφων: Άλτά έφ.
Διευθυντής τού γραφείου τής ΕΥ- 

KAF: Φεχίμ μπέης.
Πρόεδρος τής ’Αγροτικής Τρά

πεζας τής Κυβέρνησης ·. Γιουσούφ 
έφέντης.

—Διευθυντής;» Νοϋρεντίν μπέης.
’Αρχιλογιστής τού Βιλαετιού : 

Χαμντί, έφέντης.
Πρόεδρος τού ’Οθωμανικού Συμ

βουλίου ’Εμπορίου: Φερίντ μπέης.
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Κ ρ α τ ι κ ή  Δ ι α χ ε ί ρ ι σ η  
Κ α π ν ο ύ

NAZIR: Φιλίπ ντέ Ποσών.
’Αρχιλογιστής: Μπιλιώτης.

Π ρ ο ξ ε ν ι κ ό  Σ ώ μ α

ΓΕΡΜΑΝΙΑ: PH. DE POSSON, 
άντιπρόξενος.

ΑΓΓΛΙΑ: MARIO CAMICIA.
ΑΥΣΤΡΙΑ - ΟΥΓΓΑΡΙΑ: Δόκτωρ 

RANZI πρόξενος.
Άντιπρόξενος: JULES MEICHS- 

NER DE MEICHSENAN.
Άρχιγραμματέας - Δραγουμά- 

νος: Ο. Ί  ωαννίδης.
ΓΑΛΛΙΑ: ELIO GARES: Άντι- 

πρόξενος.
Δραγουμάνος: I. Λάππας.
ΕΛΛΑΔΑ: Γενικός Πρόξενος: Ν. 

Άγκωνάκης.
Δραγουμάνος: Ν. Χαδέλης.

ΙΤΑΛΙΑ: Γενικός Πρόξενος
STRANIERI.

Άντιπρόξενος: D. ΔΕ GENITO
1ος Δραγουμάνος : Τζοβανόπου- 

λος.
2ος Δραγουμάνος: BERNASCO- 

ΝΙ.
3ος Δραγουμάνος: J. JULIETTI
ΡΟΥΜΑΝΙΑ: Πρόξενος: S. GRE- 

CIANO.
Γραμματέας: Τζούλης.
Δραγουμάνος: Κ. Άδάμ
ΡΩΣΙΑ: Γενικός Πρόξενος: Ν.

STCHELKOUNOV.
Δραγουμάνος: ΛαζαρΙδης.

θ ρ η σ κ ε ύ μ α τ α

Μ ο υ σ ο υ λ μ α ν ι κ ό :  Σαΐντ
έφέντης, Ζαντέ Μεχμέτ ΈμΙν έφέν-

της: Μουφτής.
Λ α τ ι ν ι κ ό—Κ α θ ο λ ι κ ό :

R. Ρ................ . άνώτερος, έκκλησία
του Ά γ. Ιωσήφ.

Έ  λ λ η ν ι κ ό—Ό  ρ θ ό δ ο ξ ο: 
Σεβασμιώτατος Γεράσιμος, Μητρο
πολίτης (Γερβάσιος;)

Εκκλησίες : ‘Ά γ. Αθανάσιος, 
(μητροπολιτική) μέ 4 έφημέριους 
καί ένα διάκονο.

‘Ά γιος Νικόλαος: μέ τρεις έφη
μέριους καί ένα διάκονο.

Ά για  Μαρίνα: μέ τρεις έφημέ
ριους καί ένα διάκονο.

Παναγία: μέ ένα άρχιμανδρίτη, 
έπτά έφημέριους καί ένα διάκονο.

Α γία  Αικατερίνη: μέ δύο έφημέ
ριους.

‘Ά γιος ’Ιωάννης, Παναγία Περί
βλεπτος, καί *Άγιος Νικόλαος εύ- 
ρισκόμενες στά τρία άκρα της πό
λης μέ ένα Ιερέα.

‘Ά γιος Σπυρίδων: παρεκκλήσι.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 
ΕΜΠΟΡΩΝ, ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ κ.λ.π. 

(μέ άλφαβητική σειρά)
ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Α ρ χ ι τ έ κ τ ο ν ε ς

Β. Καζαμίας — Π. Μελίρρυτος.

Π ι ά τ α  κ α ί  Υ α λ ι κ ά
Κάζαρος Βασίλης — Κάζαρος Ν.
Έσδρά Μ. καί Σία-Χατζαλέξη Α.

Α σ φ α λ ι σ τ ι κ έ ς  Ε τ α ι 
ρ ε ί ε ς

«Γενική 'Οθωμανική έταιρεία ά- 
σφαλειών», πράκτορας : PH. DE 
POSSON.
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«’Αμοιβαία», πράκτορας: Κοντού- 
ρης Γ.

«Γενικές άσφάλειες Τεργέστης»: 
πράκτορας: Υ. G. LEVI.

«Γερμανία»: πράκτορας : Νιτζί- 
δης.

«LA FONCIERE»: πράκτορας : 
’Ιωάννης Λάππας.

«Ή Μητροπολιτική»: πράκτορας: 
ALCALAY Μ.

«Ή ’Εθνική ’Αθηνών»: πράκτο
ρας: Λάππας Γεώργιος.

«LLOYD LONDON»: υποπράκτο
ρας: Λάππας Γεώργιος.

«Ή ’Ανατολή» ζωής, πράκτορες»:
I. Ίωαννίδης καί Σία.

«LA POLAR», πράκτορες: Μ. LE
VY καί Σία.

«NORDHCJGUIΑΝ»: πράκτορας: 
Νιτζίδης Α.

«NORTH BRITISH AND MER- 
CANDILE AND LONDON»: πρά
κτορας: Κούτσικας Δημήτριος.

«Φοίνιξ» πράκτορας: Νιτζίδης.
«"Ενωση του Παρισιού»: υπο

πράκτορας: Τσουρίδης Άλ.
Δ ι κ η γ ό ρ ο ι

Άνοίγνωστόπουλος Α. — Άτίφ 
έφέντης.

Ντόντης I. — Γκάνιος Σπ.
Χατζής Ε. — Ίμπραήμ Σαντικ έ

φέντης.
Καπριώτης I.
Κοτούλας I. — Λάππας I. — Μέ- 

ξης Α.
Μιχαλάκη έφέντης Καφταντζό- 

γλου„
Μίσιος Ζ. — Ραγκίπ μπέης, Ζαντέ 

Φερίντ μπέης.
Σούρλας Κ. — Στούπης Α. — Βεχ- 

μπή έφέντης.

Τ ρ α π ε ζ ί τ ε ς

'Αλιεύς Κων)νος — Γκάνιος καί 
Δόνος.

Γκολέτσης καί υιοί—Χανδέλης Δ. 
Χαρισσιάδης I. — LEVY καί Σία. 
LEVY J. G. καί Σία -  Σπέγγος Σ.

Κ α ύ σ ι μ α  ξ ύ λ α

’Αφοί Μπακάτσα — Γκέγκας Ν. 
Λάππας ’Αδαμάντιος.

’Ε δ ώ δ ι μ α  
Ράδος G.

Έ ν τ ο λ ο δ ό χ ο ι

CAPUANO Ρ. -  Νίκας καί Ζα- 
φειρόπουλος.

Παππας καί Ταμβακόπουλος.

Ά τ μ ο π λ ο ϊ κ έ ς  Ε τ α ι ρ ε ί ε ς

«JOHN MAC DOWAL ΕΤ BAR
BOUR»: πράκτορας : Λάππας Γε
ώργιος του Β.

«PUGLIA DE BARI»: πράκτο
ρας: Παλιός Δ.

Δ έ ρ μ α τ α  κ α ί  γ ο ύ ν ε ς

Άράπη Σ.Μ.—Κούρεντας Κ. 
Κούλιας καί Άσβέρτας 
Μακρυδήμας Κ. καί Καζαντζής Ν.

Β υ ρ σ ο δ ε ψ ε ί α
Χρυσοβιτρινός L—Καμπέλης Δ.Ι. 
’Αφοί Κατζάρου — Κοτρότσης Φ. 
Μαρκάδης Μ.Ι. — Μελισόβας Σ. 
’Αφοί Προυνή — ROSSI G. 
Σούρλας X.

(Συνεχίζεται)
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Νέος νομότυπος «Πανελλήνιος Σύνδεσμος Βορειόη-
πειρωτικοϋ Αγώνος»

«Πανελλήνιος Σύνδεσμος Βορειο- 
ηπειρωτικου Άγώνος» ιδρύθηκε 
στην Κόνιτσα, μέ τη συμμετοχή προ 
σωπικοτήτων άπό όλόκληρη την 
Ελλάδα. Ή ιδρυτική συνέλευση έ
γινε τό περασμένο Σάββατο στήν 
ιερά Μητρόπολη τής Κονίτσης, υπό 
τήν προεδρία του σεβασμιωτάτου 
Μητροπολίτου Σεβαστιανού.

Στα πλαίσια τής συνέλευσης ψη- 
φίσθηκε διακήρυξη, στήν οποία το
νίζεται μεταξύ των άλλων, ότι άπο- 
τελεΐ πρώτιστο εθνικό, αλλά καί αν
θρωπιστικό καθήκον όλων των Ε λ 
λήνων, ό άγώνας γιά τόν σεβασμό 
των άνθρωπίνων δικαιωμάτων των 
Βορειοηπειρωτών πού ζουν στήν 
’Αλβανία.

Οί ιδρυτές τού Συνδέσμου, τού 
όποίου άντιπρόεδρος είναι ή σύζυ- 
ζος του τ. Προέδρου τής Δημοκρα
τίας κ. Κων. Τσάτσου, κυρία Ιω ά ν
να Τσάτσου, ύπογραμμίζουν τήν ά- 
πάφασή τους νά διαφυλάξουν τήν 
προσπάθειά τους άπό κάθε κίνδυνο 
διαβολής καί άποπροσανατολι- 
σμου.

Τά ιδρυτικά μέλη του Πανελλη
νίου Συνδέσμου Βορειοηπειρωτικου 
Άγώνος, είναι τά κάτωθι:

Σεβ. Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλε- 
ως Πωγωνιανής - Κονίτσης Σεβα
στιανός, Ιωάννα σύζ. Κ. Τσάτσου 
συγγραφεύς, Ά γ. Γκράτσιος στρα

τηγός έ.ά., άρχ. ΓΕΕΘΑ, Ίω . Β. Φι- 
κιώρης, δικηγόρος, πρώην ύπουρ- 
γός, Πιέρ. Α. Παναγιωταρέας έπίτ. 
υποναύαρχος Π.Μ, Άλ. Ν. Βερνί- 
κος, δικηγόρος, πρώην ύπουργός, 
Ίω . Ν. Άντωνακέας, άντ)γος έ.ά., 
Σπ. Β. Δούκας, έκδότης έφημ., Νικ.' 
Α. Παπαντωνίου, συμβολαιογράφος 
Παν. Α. Σταυρόπουλος άξ. έ.ά., I.* 
Γ. Παπαϊωάννου, συμβ)φος, Β. Η, 
Κουκέσης όδοντίατρος, Ελένη Κυ- 
πραίου δημοσιογράφος, Εύάγ. Δ. 
Γκολογιάννης ταξίαρχος, έ.ά., Κ. 
Σαρδέλης, συγγραφέας - δημ)φος, 
Κ. Ζ. Βακάλης τ. έπιθ. Δ.Ε., Άπ. 
Π. Παπαθεοδώρου έπίτ. έπιθ. Γ.Μ., 
Ε., Παν. Π. Βογιατζής τ. άστυνόμος 
Άθαν. Π. Λέκκας δικηγόρος, Κων. 
Άθ. Γίγας, δημ)φος, Γ. Αντωνίου, 
δημ)φος, Βλ. Β. Σωκρατείδης δημ) 
φος, Άνδριανή - Δήμητρα Ζαφειρο- 
πούλου - ΟΙκονομοπούλου συμβο
λαιογράφος, Άναστ. Σ. Δούκα δη
μοσιογράφος, Κωστής Δ. Γόντικας 
δικηγόρος — πρώην Ευρωβουλευ
τής, Νικ. ‘Αντωνόπουλος τ. καθη
γητής Πανεπιστημίου, Σπ. Γασπα- 
ρινατος δικηγόρος, Κων. I. Κανά- 
ρης, άσφαλιστής, Μάρκος Οίκονο- 
μίδης, πρέσβης έπί τιμή, Σπ. Νικο- 
λάου σύμβουλος Επικράτειας, Γε- 
ώργ. Π. Δράκος, βιομήχανος, Ν.. 
Χρ. Άδαμαντιάδης, άσφαλιστής, Τρ. 
Δ. Κουταλίδης δικηγόρος, Μάριος, 
Θρ. Ραφαήλ, καθηγητής Πανεπι
στημίου.
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Η Π Ε ΙΡ Ω Τ ΙΚ Ο Ι Σ Τ ΙΧ Ο Σ

ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΣ
Εκεί στο Γοργοπόταμο, νά κι* άλλοι πού φυλάγουν 
Θερμοπύλες, άγνάντεψέ τους, Λεωνίδα* 
και σύ Θανάση Διάκο από την Αλαμάνα κουρμάσου, 
ν’ άκούσεις τη βροντή τους τη μεγάλη, την ελπίδα.

Σάν τότε, νά και τώρα, νά τα ίδια, 
τότε νά μη διαβουν οί Μήδοι, 
οί Τούρκοι, κι* οί στρατοί τους 
τώρα οί Ναζ» νά μη περάσουν, 
μ’ έφόδια τό Ρόμελ νά προφτάσουν.

Κι* άκούστηκε ό χαλασμός, άστροπελέκια, 
τρανταχτός του γεφυριου ό γδούπος, 
νά κι’ ό σωρός τά σίδερα, οί πέτρες 
τά δοκάρια άπ’ τά δοξάρια
κι’ ώς τά ουράνια ψήλωσε τής λευτεριάς ή φλόγα.

Περνούν κουράγιο οί λαοί άπ’ την άχλαλοή
π’ άκούστηκε σ’ δλη την οικουμένη,
καί τοΟ ντουνιά ό ψίθυρος έγινε ιαχή
πώς άδελφωμένοι ‘Έλληνες φυλάγουν Θερμοπύλες
πού βρόντηξαν από κοντά του άξονα τις θύρες.

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΒΟΥΛΟΔΗΜΟΣ 
Καπεσοβίτης
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Ητκιρυτική Πνευματική Ζωή καί Κίνηση

Ή επίσημη ιστορία καί οι αντι
δράσεις τών πρωταγωνιστών

'Έχω διατυπώσει κατ’ επανάληψη τί: 
επιφυλάξεις μου για τις λεγόμενε; έπίοη- 
μες ιστορίες γ ι' αύτό καί δείχνω βαθύ σε
βασμό στα ατομικά ημερολόγια ή απομνη
μονεύματα χαί περισσότερο στα ημερολό
για, πού στερούνται τού στοιχείου του *έ- 
φησυχαι:μού»> δταν σέ ειρηνικούς καιρούς 
ή αναπόληση θα άποτυπώσει τις πράξεις 
του παρελθόντος.

Τότε, την περίοδο τού «εφησυχασμού', 
χωράει καί ή συγχώρηση, καί ή σκοπι
μότητα καί ό έπηρεασμός. "Έτσι τ’ «απο
μνημονεύματα'» όέν είναι πάντοτε τά γνή
σια πιστοποιητικά τής αλήθεια:.

JY αυτό θά συστήσω καί πάλι στούς φί
λους τής Ιστορίας τά δύο αποσπασματι
κά αναγνώσματα συνεχειών τών Ί .  Νικο- 
λαιδη καί Σπ. Χρηστίοη.

Σκαλίζοντας τούς φακίλλους αλληλο
γραφία; φέρνω στην επιφάνεια ενα ζεστό 
γράμμα τού αείμνηστου Στρατηγού Παν. 
Μαυρογιάννη, π;ύ μέ τιμούσε με τή θερ
μή φιλία κΓ αγάπη του, τ ο ύ  π α ν ί  ν- 
δ ο; ο υ, τ ο ύ  α σ ύ γ κ ρ ι τ ο  υ, 
τ ο ύ  θ ρ υ λ ι κ ο ύ κ α ί  ά ς ι ο υ 
τ ή ς  π α τ ρ ί δ ο ς (οι χαρακτηρισμοί 
είναι τού Άλέκου Τσουκανίλη — 'εύχος

♦  Γράφομε sal μάς γράφουν
♦  Στέάιίομε καί μάς οτέάνοαν
110, σελ. 426 τού Δελτίου τής Εταιρείας) 
Μαυρογιάννη.

’Από τήν Κορινθία καταγόμενος ό II αν. 
Μαυρογιάννη;, άπιυτέρας ΙΙαργινής κα- 
ταγο>γής, μου έκφράζει σέ επιστολή του τά 
αίσθήματά του καί ζητεί τήν... βοήθεια 
μου για νά δημοσιευθεΐ ενα άρθρο του σέ 
ήπειρωτική έφημερίοα, πού έξέφραζε τήν 
πικρία για παραχάραξη τή; ιστορίας στην 
έπίσημη Ιστορία (Ιταλική Εισβολή κ.λ. 
π .) . Ά π’ δ,τι ξέρω κατόπιν καί τής ί- 
δικής μου έπεμβάσεως, αλλά ίσως καί χω
ρίς αυτή, θά έ δημοσιεύετε, τό άρθρο αύτό 
είδε τό φώς τής δημοσιότητας.

Καί ή έπιστολή καί τό άρθρο δημοσι
εύονται σήμερα στις οικείες στήλες καί 
παίρνουν τή θέση στην έπικαιρότητα τών 
γεγονότων έξ αιτίας τής Επετείου τού 
μεγάλου Αγώνα 1940—41.

A. X. Μ.
★

Βραχάτι - Κορινθίας, 13 Λύγ. 1966 
'Αγαπητέ κ. Μαμμόπουλε.

Εύχομαι νά είσθε όλοι σας καλά. Σας 
γράψω  από τό Βραχάτι - Κορινθίας όπου 
κατέφυγα διά τήν έκτέλεοιν λουτροθερα
πείας εις τήν ώραίαν θάλασσαν μέ τήν ε
ξαιρετικήν αμμουδιά της. Συνεπλήρονοα 
ήδη τά 60 μπάνια σύμφωνα μέ την όδη- 
γίαν τών ιατρών διά ν* άποφύγω Καμ. 
Βούρλα — ’Ικαρία κλπ. Ζωή ήσυχη σέ
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δάσος άπό άμπέλια, πορτοκαλιές, ο- 
νιές, βερυκοκκιές καί ένα οασάκι είς τήν 
παραλίαν δπου καί μία έκκλησία. Τένι- 
κώς-τό μέρος αύτδ πολύ καλό καί άφθονη 
συγκοινίνωνία καί κίνησιν λουομένων. 
Σεις βέβαια θά έχετε κλείσει μέ τήν άρ
ρωστε ια τής όρειβασίας πολλά άλλα μέρη 
ευχάριστα.

..Χθες έγραψα καί είς τον (το ονομα 
γνωστού Ήπειρώτη δημοσιογράφου), (πε
ριέχει βαρύν χαρακτηρισμόν), ακόμη δεν 
έδημοσίευσε τό άρθρον πού του έδώσαμε 
για τήν κακόβουλον όιατύπωσιν άναλη- 
θειών είς τήν έ π ί σ η μ ο ν  Σ τ ρ α 
τ ι ω τ ι κ ή ν  Ι σ τ ο ρ ί α ν .  Σάς
παρακαλώ πάρτε τον είς τό τηλέφωνον 
καί πιέσατέ τον νά δημοσίευση τούτο τό 
όποιον είναι ΑΠΟΛΥΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ 
ΑΝΑΓΚΗ.

Χαιρετισμούς είς τούς αγαπητούς μου 
υιόν σας καί τό καλό μας κορίτσι τήν 
Γειοργίαν.

Μέ ιδιαίτερη έκτίμησι καί άγάπην 
ΠΑΝΑΓ. ΜΑΓΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΓΟ ΡΓΟ Π Ο Τ Α Μ Ο Σ
Καπέσοβο 3 Νοεμβρίου .1985 

Κύριε Μαιμμόπουλε.
*Όπως είναι γνωστό στις 25 Νοεμβρίου 

του 1942 οί Έλληνες άντάρτες ΕΔΕΣ 
καί ΕΛΑΣ μαζί μέ τούς Άγγλους σαμ- 
ποτέρ, πέτυχαν νά γκρεμίσουν τό γεφύρι 
του Γοργοποτάμου.

Ψάχνοντας στο άρχείο μου βρήκα ένα 
ποίημα πού είχα κάμει. Σου τό στέλλω, 
μια πού ο μήνας έφτασε πού θά πουν κάτι 
γι’ αυτό τό γεγονός.

Ά ν  νομίζεις πώς μπορεί νά οημοσιευθει 
μπορείς νά τό κάμεις.

Εύχαριστώ
ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ Μ. ΒΟΥΛΟΔΗΜΟΣ

Α Π Η Χ Η ΣΕΙΣ
ΑΠΟ ΤΟ ΦΑΝΗ I. ΚΑΚΡΙΔΗ

1.12.85
’Αγαπητοί φίλοι,

Aev είμαι πιά καθηγητής στο Πανεπι
στήμιο Ίωαννίνων, αλλά' ή αγάπη μου 
γιά τήν ’Ήπειρο είναι ισόβια! νΒτσι τό 
χαίρομαι πολύ οτι εξακολουθείτε νά μού 
στέλνετε τό «Δελτίο Πνευματικής Ενημέ
ρωσε ως», καί τό διαβάζω πάντα μέ μεγά
λο ενδιαφέρον καί κέρδος. Μήπιυς θά μπο
ρούσατε νά μου στείλετε καί τό Γενικό 
Εύρετήριο; Μέ τις καλύτερες ευχές μου 
γιά τις γιορτές.

Ευχαριστώ
ΦΑΝΗΣ I.' ΚΑΚΡΙΔΗΣ

★

ΕΠΑΝΟΡΘΩΜΑΤΑ
Πρέπει νά (διορθωθούν στή Μελέτη τού 

κ. Ερμή Μουδοπούλου, δημοσιευμένη (στο 
τεύχος Σεπτεμβρίου 108) μέ τον τίτλο 
«Οί Έλληνες είς τήν άρχαίαν Ρουμανί
αν» τά άκόλουθα παροράματα:

ΣεΛ. 345 η Ά'εςη κ α  ν α α * η - 
σ ά ν τ ω ν στήν ορθή κ α τ α κ τ η- 
σ ά ν τ ο) ν.

Σελ. 345 ή λέξη έ μ φ α ν ί ζ ε τ α ι  
στήν όρθή έ μ φ α ί ν ε τ α ι.

Σελ. 360 ή λέξη υ π ό θ ε σ η  στήν 
όρθή π ρ ο ϋ π ό θ ε  ση.

Κατά τή σελιδοποίηση τοϋ τεύχους Νο
εμβρίου (άριθ. 110) καί κάτο) άπό τό δη
μοσίευμα «εισφορά στήν περί Σακκά ανεκ
δοτολογία» οπού σχετικός διάλογος μετα
ξύ Σακκά καί του Γυμνασιάρχη τότε Στά
θη Δ. Λαμπρίδη παρελείφθη ή υπογραφή 
του Γυμνασιάρχη, τοϋ σημερινού Γενικού 
Γραμματέα τής Εταιρείας, πού είναι καί 
ό αφηγητής τού σχετικού ανεκδότου.
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Εσοτίρικη Ζωή καί Κίνηση

Οί χρηματικές ίίσφορές πρός την 
•' Ηπειρωτική 'Εταιρεία,, εκπίπτουν 
στις Δηλωοεις Φόρου Εισόδημα' 
τος.

ΓΕΝΙΚΟ Ι ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΑΕΛΤΙΟ
Ή  κυρία Λίτσα Παπαϊωάννου-Μάρ-

ραιη για τούς σκοπούς τής Ε τα ι
ρείας 500
καί τό Δελτίο 500

Ό  στρατηγός κ. Γ. Τσουμάνης για 
τό Δελτίο 1000

Ό  κ. Φραντζής Κάτσαρος για τό 
Δελτίο 1000

Ό  Επίτιμος Δήμαρχος Δελβινακίου 
κ. Ματθαίος Βαλκώνης γιά τή 
χρη]ΐατική έ'/ίσχυση τής έκδόΐ* 
σε ως του Δελτίου 3000

Ό  ιατρός κ. Σταύρος Γιωβάννης 
άπό τό Ρέθυμνο για ένίσχυση τού 
Ιργου τής "Εταιρείας καί τής έκ-
δόσεως τού Δελτίου 5000

*0 κ. Νικόλ. Θεοδοσίου για τό 
Δελτίο 500

Ή  κυρία Ήλέκτρα II απαστεφάνου,
όμοίως 1000

*0 κ. * Ιωάν 4 Κσυτσομύτης για τούς 
γενικωτέρους σκοπούς 1000

*11 Ένωσις Ήπειρωτών Βύρωνος 
για τούς γενικωτέρους σκοπούς 1000

*0 κ. II ερ. Δούκας για τό Δελτίο 500
Ό  κ. καί ή κυρία Γεωργ. Σταύ

ρου, όμοίω; 10^0
Ό  κ. Γεώργ. Κούνοουρος άςία βι

βλίων του «Άλλστινά χι Αξέ

χαστα» δωρη|θέντων στήν 'Ομο
σπονδία Μουργκάνας 30.000

*0 κ. Κων. Γούοας γιά τό Δελτίο 1000 
Ό  κ. Πέτρος Οικονόμου γιά τούς 

γενικωτέρους σκοπούς 1000
*0 γεωπόνος κ. Βασ. Χαβέλας γιά 

τό Δελτίο 500
Οί Αδελφοί Βασίλειος, ’Αθανάσιος 

καί Χρήστος Τσούτσης άπό την 
Κέρκυρα γιά τό Δελτίο 3000

*0 ’Εφέτης κ ’Ιωάν. Λωλής, πλήν 
άλλων καί γιά τούς γενικωτέ- 
ρους σκοπούς 700

Ό  κ. Δημήτριος Χρυσσβιτσινός γιά 
τό Δελτίο 500

*Η κυρία Φράσω Λσυκίδαυ - Ζαμ- 
ποπούλου γιά τό Δελτίο 500

Ή  κυρία Αγγελική Σιόμπολου 
γιά τό Δελτίο 2000

Ό  κ. Μίμης Τσάκας όμοέως 1000
Ό  δικηγόρος κ. Παναγ. Σκαλτσού- 

νης όμοίως 1000
*0 κ. ’Ιωσήφ Πανδερμαράκης όμοίως 500 
Ό  κ. Δημ. Γιαννόπουλος όμοίως 1000 
Ό  κ. Κωνστ. Τζαβέλλας 0t’ ένί- 

σχυσιν τού έργου 3000
*0 κ. Κων. ΙΙαπαγγέλης γιά τό 

Δελτίο 1000
Ή  Γιζάρειος ’Εκκλησιαστική Σχο

λή Αναδρομική έγγραφή της στό 
Δελτίο (1974—1984) 10.000

καί γιά τό 1985 1000
Ό  κ. Δημ. Ζαχαρής γιά τό Δελτίο 500 
Ό  θαυμάσιος καί πρωτστυπώτατος 

κ. Δημ. II απα&όπουλος γιά τό 
Δελτίο (τεύχη 107, 108) 600
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ΕΠΙΤΑΦΙΑ ΛΗΚΥΘΟΣ

ΜΝΗΜΗ ΘΑΝΟΝΤΩΝ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ
Στους πνευματικούς σκοπούς της Εταιρείας είναι ή απονο
μή τιμής στη μνήμη θανόντων Ήπειρωτών. Κατά τον μήνα
αυτόν μας έστάλησαν

Ή  κυρία Σοφία Τρίμμη στη  μνήμη 
τον Αλησμόνητου - συνεργάτη μας 
συζύγου της Τάσου Τρίμμη 5000 

Ή  κυρία Αουκία Καλλίδη στη  μνή
μη της αδελφής της ’Αγαθής 
Κων. Ρούκα 5000

*0 κ. Μάνθος Μέντζος /στη μνήμη 
τού άλησμονήτου Συνεργάτη μας 
Γυμνασιάρχου Πελοπ. Οίκονο- 
μίδη · 2000 '

Ό  δικηγόρος κ. Χρηστός Ζέρβας 
στη μνήμη της Πετρούλας Ί .
Ζάρρα, το γένος Τζοβάρα (όπλαρ- 
χηγου από Σωτείρα Βορ. Έπεί- 
ρου) 5000

Ό  Έφέτης κ. Ιωάννης Κουσου- 
λος στη μνήμη τής συζύγου του 
Ευδοκίας θανούσης την 7.9.85 5000

Ό  κ. Κων) νος καί ή κυρία Πα
παδοπύλου άπό Βασιλικό Πωγω- 
νίου είςί μρήμην τον  Άχιλλέα 

Γεωργ. Π απαδαπούλου 3000
Ή  κυρία Ρωξάνη Φασιλάκη, «Αε- 

σκοβιτσνη» έξ Αφορμής τοΰ βι
βλίου του Μάνθου Οικονόμου πε
ρί Δημ. Καραστάθη δωρηθέντος 
εις αυτήν, είς μνήμην του βιο
γραφούμενου Ευεργέτη Καρα
στάθη 1000

Ή  κυρία Ελένη 0 ίκονομίδη για 
Ενίσχυση του έργου τής Έται-

οί επόμενες δωρεές.

ρείας στη μνήμη τού άλησμονή- 
του συζύγου της, του καλού κι’ 
αγαπητού μας Γιώργου Οίκονο- 
μίδη τρία χρόνια από τό θάνα
τό του 5000

Έ  Κυπρία δέσποινα Ρεβέκα Πολυ
μέσου τό γένος Τσαγγαρίδη στη 
μνήμη των Γονέων της Ευαν

θίας καί Χριστοφή Τσαγγαρίδη 
μέσω τής «Εστίας» 4000

Ό  κ. Μιχαήλ Γάτσιος στη μνήμη 
τής μητέρας του Ελένης Γάτσιου 5C00 

Διά τού ιατρού κ. Δημητρίου Κω- 
στάκη χάριν των γενικωτέρων 
σκοπών τής Εταιρείας καί στη 
μνήμη τού ’Επιθεωρητή Δημοτι
κών Σχολείων Ίο>άννου Δημη- 
τριάδη, ή σύζυγός του ’Αλεξάν 
δρα καί ή θυγατέρα του Λίτσκ 
Κωστάκη - Δημητριάδη 10.000

Ό  κ. Γιώργος Κούνδουρος, ό Τα
μίας τής Εταιρείας μας, στη μνή
μη τής Λενιώς Νίκου, συζύγου 
τού συναδέλφου Ευθυμίου Νίκου 1000 

Ό  κ. Γρηγόριος Κωνσταντόπουλος 
στη μνήμη τού ’Αλεξάνδρου Ζου- 
μετίκου, ’Εθνικού Άγωνιοτού καί 
των Γονέων του 2000

Είς μνήμην τής Βιργινίας Καζα
μία ή νύφη της κυρία Ελένη 
Θωμά Καζαμία υπέρ τών σ/.ο-
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’Αγορά Παραρτήματος και 
ηροοαυξήματος των ιδιοκτήτων 

γραφείων τής 'Εταιρείας 
οδός Μαυρομιχάήη ά ρ ι0 .7

Έ κ προηγουμένων 867.500

Ό  κ. Μάνθος Μέντζιος γιά την ά- 
ποπληρωμή τοϋ Β ' διαμ) τος 3000 

Ό  Υποστράτηγος κ. Κων. Μπαμό- 
πουλος καί ή κυρία Μπαμοπού- 
λου για τή/ άποπληρωμή τοϋ Β' 
διαμερίσματος, στη  μνήμη των 
προσφιλών Os Ιων τους, Γεωργίου, 
Βασιλείου, Άνδρέου καί Μαρίας 
τέκνω ν  Σταύρου καί Βαρβάρας 

Κεφάλα 10.000
Ό  Πρόεδρος της Συντεχνίας Άρ 

τοποιών Λαβδανίτης κ. Προκό
πιος Κατσελης ,β' δόση για την 
άποπληρο>μή τού Β ' διαμερίσμα
τος 10.000

Ό  κ. Γιώργος Γάγαλης στην προ
φυλακή των ένισχυτών τής Ε 
ταιρείας πάντοτε, ειδικά για τήν

πών τής Εταιρείας 5000
Ό  συνάδελφος κ. Άθαν. Λέκκας 

δικηγόρος στή μινήμη τής Λενιώς 
Ευθυμίου Νίκου - Κυρούση 2000

Ή  κυρία Φωφώ Καμάρα στή μνή
μη τοϋ συζύγου της Βασιλείου 
Καμάρα 2000

Ό  y ^ f e f v 5 S στή 
^^^συ~συνσ$&\ου μας II ε- 

ΐ φ -Jfyi. Γυμνασιάρχη 500

\ο  \  *
ι π*

την αποπληρωμή τού Β ' διαμε
ρίσματος 5000

Ή  Αίς Έλίζα Γρηγ. Κωνσταντο- 
-πούλου πρός άποπληρωμή ν τού 
Β ' διαμερίσματος τής Εταιρείας 
ε ί ς  μνήμην τού Εθνικού Άγιον ι
στού τής μαρτυρική^ Μακεδοη 
νιας Αλεξάνδρου Ζουμετίκου 
Γυμνασιάρχου 50.000

Ό  Γυμνασιάρχης Γεν. Γραμματέας 
τής Εταιρείας κ. Στάθ. Δ. Λαμ- 
ρίδης για τήν αποπληρωμή τού 
Β ' διαμερίσματος τής Εταιρίας ·
εις μνήμην των Γονέων του 50.000

Ό  Κοσμήτωρ τής Εταιρείας *· 
Ευθύμιος Νίκου γιά τήν αποπλη
ρωμή τοϋ Β ' διαμερίσματος αύ- 
τής εις μνήμην τής αλησμόνη
της συντρόφισσας τής ζωής του 
Λενιώς Εύθ. Νίκου, τό γένος Κυ
ρούση 50.000

Ό  «τά Γδια κοινά νομίσας» από έ- 
τών δαψιλής τής Εταιρείας χο
ρηγός, καθώς χορηγός καί τών 
άναπλα»στικών Ιργο>ν τής ιδιαι
τέρας} του πατρίδας Βούρμπια- 
νης Γυμνασιάρχης κ. Νικόλ. 
Ιίαπασωτηρίου γιά τήν άποπλη- 

ρωμή τοϋ Β ' διαμερίσματος αύ-
50.000

1 πας «ΐΠΟ



Β ΙΒ Λ ΙΑ  Π Ο Γ  ΛΑΒΑΜ Ε

Ό  Έφορος τής Βιβλιοθήκης γράφει και 
ή Εταιρεία ευχαριστεί συγγράφεις και ά- 
ποστολεις των παρακάτω βιβλίων πού έ
λαβε :

1) Μιχαλοπούλου Η. Άνβρέου: Δικαστι
κή γραφολογία καί έφηρμοεμένη χαρα
κτηρολογία (Τέχνη κατ’ επιστήμην), 
No 79 — ’Αθήνα 1985.

2) Οικονόμου Γ. Φωτίου: Το χωριό μου 
Κουκουλιοί Σουλίου (Θεσπρωτίας), —

’Αθήνα 1985.
3) Πρεσβ. Μάτσια Μ. Χρήστου: Πωγώ- 

νι —  Δερόπολη — ’Ήθη, έθιμα, τρα
γούδια, Αθήνα, Γιάννινα 1985.

4) Κραψίτη Βασίλη: Ή  ποιήτρια Βάσο) 
Ρίγγα - Μελέτη. ’Αθήνα 1984.

5) Βασιλείου Άλέκου: Βασίλη; Κρα- 
ψίτης: Ό  κριτικός, δ δοκιμιογράφος 
καί δ μυθιστοριογράφος, ’Αθήνα 1985

6) Παππά I. Βασίλη: Ήπειροηικοί κα
ημοί, ’Αθήνα 1984.

7) Βαρτζώκα I. Κώστα: Βίκος, τδ ώ- 
ραιότερο φαράγγι τής Ευρώπης. — 
'Οδοιπορικό. Γιάννινα 1985.

8) Κίτσου I. Κων)νου: Τά Ζωγράφεια 
Διδασκαλεία (Κεστοράτι ’Αργυροκά
στρου 1874—1891), Ιωάννινα 1985.

9) Διαμάντη Α. Κων) νου : "Απανια 
(No 2) : Θέματα παραδοσιακά, ’Α

θήνα 1985.
10) Του ίδιου: "Απαντα (No 3) : Εικό

νες m l αναμνήσεις άπδ τά χο)ριά των
Τζουμέρκων. Μέρος Α ', ’Αθήνα ’85.

11) Του ίδιου: "Απαντα (No 4) : Είκό- 
νες καί άναμνή^εις άπδ τά χωριά των 
Τζουμέρκων. Μέρος Β ', ’Αθήνα 1985.

12) Του ίδιου: "Απαντα (No 5) : Μετα
φράσεις ποιημάτων, ’Αθήνα 1985.

13) Κραψίτη Βασίλη: Τής έρημιάς καί

τής άγάπης — Ποιητική σύνθεση-^. 
’Αθήνα 1985.

14) Εύαγγελίοη Ε. Δημητρίου: Οί ^  
χαΐοι κάτοικοι τής Ηπείρου, Άθήν7 
1947.

15) Χρυσοχόου ’Αθανασίου: Οί Βλάχο, 
τής Μακεδονίας, Θεσσαλίας καί Ί ρ  
πείρου, Θεσοαλονίκη 1942.

16) Πατσέλη Β. Νικολάου: Ή  Βόρ^ος 
’Ήπειρος καί τά φυσικά της σύνορά, 
’Αθήνα 1945.

17) Παπαγεωργιου Α. Κώστα: Έ  Παι
δεία στην Ήπειρο 1204— 1950, Κέρ, 

κυρα 1950.
Έκ δωρεάς κ. Άθαν. Λέκκα.

18) Σουρή Γεωργίου: Τά "Απαντα. Τό- 
, μος Α ', Αθήνα 1954.

19) Του ίδιου: Τά "Απαντα, Τόμος Β ', 
’Αθήνα 1954.

20) Νικοδήμου Αγιορείτου: Νέον Μαρ- 
τυρολόγιον, Αθήνα 1961.

21) ’Αδελφότητας Σαρακατσάνων Ήπει- 
ρωτών ’Αθήνας: Σαρακατσάνικα τρα
γούδια τής Ηπείρου, ’Αθήνα 1983.

22) Κραμπή Β. Γιάννη και Παπαστάθη 
Σ. Παντελή: Ή  Φλωριάόα καί τά 
τραγούδια της. — Βαλτινά δημοτικά 
τραγούδια, ’Αθήνα 1984.

23) Άντάνη νΑρι: ’Αφηγήματα μεταξύ 
των Πράξεων, ’Αθήνα 1985. .

24) Σταθάκη Α. Νίκου: Φλόγα καί μνή
μες, ’Αθήνα.

ΕΓΘ. ΝΙΚΟΓ 
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Α Θ Α Ν Α Σ Ι Ο Υ  Δ  Τ Σ Ε Κ Ο Υ Ρ Α  :
A ll Ο ΤΟΓ 98ου Γ Ε Μ Α Τ Ο Σ .
ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ Η ΙΙΕ ΙΡΩ Τ Ο Γ 

ΑΓΩ ΝΙΣΤΟϊλ 1979.
"Ενα βιβλίο πολυσέλιδο φορτωμένο μέ 

Αναμνήσεις και πλήθος σπανίων καί άνεκ- 
δότων φωτογραφιών. Ή  έκδοση έχει δωρη- 
&εΐ στήν «Ήπειροιτική Εταιρεία» καί οί 
εΙσπραξεις άπδ την πώληση των αντιτύ
πων πηγαίνουν για  την ανάπτυξη του έρ
γου της. Τδ βιβλίο σέ πολυτελή έμφάνιση 
έχει διατιμηθεΐ σέ 1000 ορχ.

ΑΛΛΟΤΙΝΑ ΚΙ ΑΞΕΧΑΣΤΑ
Τό 6ι6λίο τοΟ κ. Γιώργου Κούν- 

δουρου είναι μια προσφορά στην 
"Ηπειρο καί τη Θεσπρωτία, θ ά  τό 
χαρει ό Ήπειρώτης αναγνώστης 
γιατί θά 6ρεΐ μνήμες δικές του. Σέ 
κάθε σελίδα του θά (Αναγνωρίσει τό 
δικό του είδωλο.

Τό τύπωσε ό συγγραφέας μέ δ ι
κή του δαπάνη καί τό χάρισε στήν 
Ε ταιρεία . 'Έ χει διατιμηθεΐ 300 δρ.
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