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Η Π Ε ΙΡ Ω Τ ΙΚ Η  Ε Τ Α ΙΡ Ε ΙΑ  
(Η Π Ε ΙΡ Ω Τ ΙΚ Ο  Κ Ο Μ ΙΤ Α Τ Ο ) 

1906

Π Α Ν Α Γ  Δ Α Γ Κ Λ Η Σ  
Ύ π α ρ χ η γ ό ς  Γενικού 'Ε πιτελε ίου  

Π ρ ό εδ ρ ο ;
Γ Ε Ω Ρ Γ ΙΟ Σ  Λ Ο Υ Μ Α Σ  

Γεν Διευθυντής  Σ Π Α Π  
Σ Σ Π Υ Ρ Ο Μ ΙΛ ΙΟ Σ  
Α ρχηγός  Χειμάρρας 

Β Α Σ ΙΛ Ε ΙΟ Σ  Μ Ε Λ Α Σ  
'Α ν θ υ π ίλ α ρ χο ς  

ΧΑ Ρ Λ ΙΑ Μ Π Ε Η Σ  
'Α νθ υ π ο π λ ο ία ρ χ ο ς  

ΧΡ Χ Ρ Η Σ Τ Ο Β Α Σ ΙΛ Η Σ  
Λ όγιος

Μ ΙΛΤ Π Α Ν Τ Α Ζ Η Σ  
Υ φ η γ η τ ή ς  Π ανεπιστημίου 

ΧΡ Χ Ρ Ο Ν Η Σ  
Ύ π ο λ ο χ α γ ό ς  Ο ίκονομ ικού  

Π Ε Ρ  Κ Α Ρ Α Π Α Ν Ο Σ  
Δικηγόρος  

ΧΡ Μ Α Λ Α Μ Ο Σ  
Τ α γμ α τά ρ χ η ς  Μ ηχανικού  

ΓΕΩ ΡΓ Γ Α Γ Α Ρ Η Σ  
Δημοσιογράφος

ΑΥΓ Α Β Ε Ρ Ω Φ  
Πολιτευτής

Η Π Ε ΙΡ Ω Τ ΙΚ Η  Ε Τ Α ΙΡ Ε ΙΑ  
( Α Ν Α Σ Υ Σ Τ Α Σ ΙΣ )

1934
'Ε π ίτ ιμ ος  Π ρόεδρος 

ΙΩ Α Ν Ν Η Σ  Τ ΡΙΚ Κ Α Λ ΙΝ Ο Σ  
'Ο μότιμος  Καθηγητής 

τού Π ανεπιστημ ίου ‘Αθηνιύν 
Α κ α δ η μ α ϊκ ό ς

“ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”
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'Α θη νώ ν  καί πασης Ε λ λ ά δ ο ς  
ΓΕΩ ΡΓΙΟ Σ Λ Ο Υ Μ Λ Σ 

Γεν Διευθυντής Σ Π Α Π  
Α Ν ΤΩ Ν ΙΟ Σ  Κ Π Α Λ Η Σ  

Στρατηγός
Δ Η Μ Η Τ Ρ ΙΟ Σ  Μ Π Α Λ Α Ν Ο Σ  

* Ακαδημαϊκός
Σ Π Υ Ρ ΙΔ Ω Ν  Κ Α Λ Λ ίΑ Φ Α Σ  
Καθηγητης fluvr.numipiiM· 

ΙΩ Α Ν Ν Η Σ  ΤΡΙΚ Κ Α Λ ΙΝ Ο Σ  
" Ακαδημαϊκός

ΓΕΩ ΡΓΙΟ Σ Η Α Β Α Ρ Ε Τ Ο Σ  , 
Δικηγόρος Δημοσιογράφος

Φ ω τογράφ ηση - Μ οντάζ 
ΑΦΟΙ ΠΙΝΑ 

ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ 45 
ΤΗΛ. 3636180
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Π ρόσκληση ομιλίας
Βιογραφικά Όμιλητρίας
Σπόρου Χρηστίδη. Πολεμικό η

μερολόγιο 1940—41 ' 4
Μωάν. Νικολαΐδη. Μνήμες του 

’40 10
’Από τό ANNUA1RE ORIEN

TAL. Οικονομική καί κοινω- 
νική κατάσταση τής Ηπείρου 
(1909) 15

Μιχ. Κ. Πετροχείλου. Παραδο
σιακοί Στίχοι γιά την 'Ήπειρο 18

Άριστ. Δημητριάδη. Ηπειρωτικά 19
Άπόφασις Επιτροπείας ’Ανθρω

πίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ 
για  τη Βόρ. "Ηπειρο 20

Κώστα Παπαγγέλη. Τά θεοφά- 
νεια στα Κούρέντα 22

Κο>στα Ντουλα. Τό παληό Σχο
λειό

Φιλολογικά καί Καλλιτεχνικά 
Πορτραΐτα. Χάρης Μέξης

Τής Συντάξεως. Ηπειρωτική 
Πνευματική Ζωή καί Κίνηση

Ήπειρότες Συγγραφείς καί Βι
βλία γιά την "Ηπειρο — Βι
βλιοκρισίες

23
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ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ;
Γ. Μπρουζιώτης — Γ. Κατσαρός 

Κωλέττη 4, 106 81 
Τηλ. 360.38.20, ΑΘΗΝΑ ^

IfFOGKMCIC
Ή «Ηπειρωτική. Εταιρεία» ορ

γανώνει στις 17 Φεβρουάριου 1986, 
ήμέρα Δευτέρα καί ώρα 7.30' μ.μ. 
στη μεγάλη αίθουσα της ’Αρχαιο
λογικής Εταιρείας, Έλευθ. Βενι- 
ζέλου 22 — Όμηρου, τη δευτέρα 
στη σειρά πνευματική εκδήλωση 
τής περιόδου 1985—1986.

Σ’ αυτή, έπειτα από εισήγηση του 
Προέδρου, θά μιλήσει ή κυρία ’Α
γ λ α ΐ α  Η π ί μ π η - Π α π α *  
σ π υ ρ ο π ο ύ λ ο υ  δ.ρ., δ.ρ. μέ 
θέμα :·

Λ α ϊ κ ή  ’Ι α τ ρ ι κ ή  σ τ ή ν  
’Ή π ε ι ρ ο .

Παρακαλουμε νά ευαρεστηθήτε 
νά τιμήσετε τήν ’Ηπειρωτική εκδή
λωση μέ τήν παρουσία σας.

Ό  Πρόεδρο£^..η^ν..ν
ΑΛΕΞ. X. ΜΑΜΜτ00θΥΑΟΣ·λ\

/ / • t V  'Ν' >·\Ό  Γεν. Γαί/ρ-ματεαξ ' A Λ
ΣΤΑΘ. Δ. /ΐί|\ΠΡ1ΔΗΣ | ; i  

Ό  Κοσυ^ρτωρ = /  ~jj
ΕΥΘ.



’Αγλαΐα Μπίμπη -  
Παπασπυροποόλου

Ή κυρία ’Αγλαΐα Μπίμπη - Πα- 
πασπυροπούλου γεννήθηκε στην 
Πάτρα, δπου τελείωσε καί τις γυ
μνασιακές της σπουδές στο Αρσά
κειο Πατρών με άριστα καί πλή
θος άπό διακρίσεις καί βραβεία 
γιά την έπίδοση καί τό ήθος της.

Συνεχίζοντας την οικογενειακή 
ιατρική παράδοση ώς κόρη των ι
ατρών Γεωργίου καί Μαρίκας Μπί
μπη καί έγγονή του φημισμένου 
Κωνσταντινουπολίτη Ιατρού Νικο- 
λάκη Μπίμπη, (καταγόμενου άπό 
τό Λοζέτσι των Ίωαννίνων), έπήρε 
τό πτυχίο τής ’Οδοντιατρικής άπό 
τό Πανεπιστήμιο ’Αθηνών τό 1954.

Μετά άπό μεταπτυχιακές σπου
δές στο ’Οδοντιατρικό Τμήμα τής 
’Ιατρικής Σχολής τού JOHANNES 
GUTENBERG UN I VERS IT*AT του 
MAINZ Γερμανίας, άνακηρύχθηκε 
διδάκτορας του Πανεπιστημίου αύ- 
του τό 1958. 'Αφού παρακολούθησε 
μαθήματα ’Ιατρικής συνέχισε τή με

τεκπαίδευσή της στο F R E I E  U N I -  
V E R S I T ' A T  του Δυτ. Βερολίνου, 
δπου τό έτος 1956 έπήρε τήν ειδικό
τητα του Παραδοντολόγου. Στο Βε
ρολίνο έργάσθηκε στήν ’Οδοντια
τρική Σχολή ώς έρευνήτρια καί υ
πεύθυνη του Τμήματος Μικροβιολο
γίας του στόματος, Βακτηριολο
γίας καί Μστοπαθολογίας καί ώς 
έρευνήτρια έπί τών άντιστοίχων θε
μάτων στο M A X  P L A N K  ’Ινστιτού
το.

Ή κ. Παπασπυροποόλου έχει έ- j 
πισκεφθεΐ τά σπουδαιότερα έρευνη- ' ’ 
τικά κέντρα τής Εύρώπης καί τής 
’Αμερικής καί συμμετέχει άνελλει- ' 
πώς στά διεθνή ’Οδοντιατρικά Συ
νέδρια. Τήν τελευταία τετραετία εί- ί· 
δικεύτηκε στον νεώτατο κλάδο τής | * 
Έμψυτευματολογίας καί είναι μέ- | |  
λος τής D E U T S C H E  G E S E L L S C H -  | ‘ 
A F T  F U R  Z A H N  -  M U N D  -  U N D  V 
K i E F E R H E I L K U N D E ,  δπως καί )' 
πολλών άλλων έπιστημονικών έται-

2



ριών, ξένων και ελληνικών. ’Ασκεί 
σήμερα την ’Οδοντιατρική με ιδιαί
τερη επιτυχία στην ’Αθήνα. Γνωρί
ζει άριστα την Γαλλική, ’Αγγλική 
καί Γερμανική γλώσσα.

Ή κ. Παπασπυροπούλου σπούδα
σε επίσης ‘Ιστορία και ’Αρχαιολο
γία στή Φιλοσοφική Σχολή. Είναι 
αριστούχος πτυχιουχος του Τμήμα
τος αύτου, δπως καί αριστούχος 
διδάκτορας της Φιλοσοφίας του Πα
νεπιστημίου ’Αθηνών. Έπωφελουμέ- 
νη τών πολλαπλών γνώσεών της, 
ιατρικών καί φιλολογικών, έχει έ- 
πιδοθεΐ τα τελευταία χρόνια στή 
συγκέντρωση καί τήν έρευνα της 
Ελληνικής Λαϊκής ’Ιατρικής από 
τήν αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Μέ 
έναν όγκώδη τόμο, «ΠΑΡΑΔΟΣΙΑ
ΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗ
ΣΟ» (σσ. 490) καί με πολυάριθμα 
δημοσιεύματα καί ανακοινώσεις σέ 
Συνέδρια, τοποθετεί επί νέων βάσε
ων τή συγχρονική καί διαχρονική 
έρευνα τής λαϊκής μας ιατρικής.

Ό  κύκλος τών μελετών τής Κας 
Παπασπυροπούλου στρέφεται άκό-

μη γύρω από τήν ψυχολογία καί 
τήν φιλοσοφία, τον κοσμοθεωριακό 
προβληματισμό καί τήν βιοθεωρία. 
Με έπίκνετρο τήν πορεία του σύγ
χρονου ανθρώπου έχει δημοσιεύσει 
σειρά δοκιμίων, δπως ATIΜΕΤΩ
ΠΟ I, δοκίμια 1974, σσ. 210, ΑΓΡΥ
ΠΝΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ, δοκίμια, 1975, 
σσ. 145, Η ΝΟΣΤΑΛΓΙΑ ΤΗΣ ΧΑ
ΡΑΣ, δοκίμια, 1977, σσ. 176 καί πε
ρισσότερα από έκοττό άρθρα γενι- 
κοτέρου ενδιαφέροντος.

’Έχει επίσης μεταφράσει από τά 
γερμανικά τό βιβλίο του καθηγη- 
του τής ιατρικής HANS KILLIAN— 
HINTER UNS STEHT NUR DER 
HERRGOTT (Πίσω μας στέκει ό 
θεός) σσ. 368. ’Έχει δόσει πλήθος 
διαλέξεων στήν ’Αθήνα καί διάφορα 
μέρη τής ελληνικής έπαρχίας.

Ή Κα Παπασπυροπούλου είναι 
σύζυγος του Διευθυντου Σχολών 
του Πανεπιστημίου ’Αθηνών καί μη
τέρα τριών παιδιών πού σπουδά
ζουν ’Ιατρική στο Πανεπιστήμιο τής 
Ρώμης.

15.12.1985
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ΝΕΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ 1940 - 41

Πολεμικό 'Ημερολόγιο τοϋ 1940-41
[Καθημερινή έξιοτόρηοη μιας ζωής πού ηέραοε με κίνδυνο)

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ προηγουμένου)

Ή κατάσταση αυτή έκανε έξαλλο 
τον λοχαγό.

— Γυρίστε πίσω! λέει με άγρια 
φωνή στούς μεταγωγικούς.

Μερικοί μεμψιμοιρώντας γύρι
σαν. 'Ένας όμως, πού τον λέγανε 
Λιομπότη, έφερνε άντίρρηση, λέγον 
τας ότι έχει τις βαλίτσες του τα
γματάρχη του καί δεν μπορεί νά 
τις παρατήσει. Καθώς λογοφέρανε 
με έκνευρισμό καί έξαψη, άκουμε 
τον λοχαγό νά του λέει: «γύρισε 
δεξιά!» Καί ξαφνικά ένα μπάμ ! 
καί μιά φωνή «ώχ ! μάννα μου !» ά- 
κούσαμε. Παγώσαμε όλοι.

Ό  λοχαγός τον είχε σκοτώσει με 
τό πιστόλι του, γιά νά συγκρατήσει 
τούς πανικόβλητους. Μέσα στο σκο
τάδι δέν προφθάσαμε νά άντιλη- 
φθουμε τήν κίνησή του, γιά νά τον 
προλάβουμε.

Ό  λοχίας Λανόπουλος, πού έτυ- 
χε έκείνη τή δραματική στιγμή νά 
βρίσκεται πλησιέστερα στό λοχα
γό, ύποστηρίζει τήν άποψη ότι στήν 
πραγματικότητα ό λοχαγός πυρο
βόλησε στον άέρα καί ότι ή σφαί
ρα βρήκε τόν Λιομπότη, έπειδή ή-

ΤΟΥ ΣΠΥΡΟΥ Θ. ΧΡΗΣΤΙΑΗ

ταν έφιππος. Στή συνέχεια μάλιστα 
βεβαιώνει ότι ό λοχαγός θέλησε νά 
αύτοκτονήσει καί ότι ό Λανόπου
λος με μερικούς άλλους τόν συγ
κράτησαν, άρπάζοντας τό πιστόλι 
άπό τά χέρια του.

Είτε έτσι όμως, είτε άλλιώς, πάει 
άδικα τό καημένο τό παιδί, ώσπου 
νά τό πάνε παρακάτω στό γιατρό 
Γύρα ξεψύχησε.

'Όπως μάθαμε άργότερα, κατα
γόταν άπό τό Καστρί Ηγουμενίτσας 
ήταν παντρεμένος, πατέρας παιδι
ών καί είχε άδελφό, πού ύπηρετου- 
σε σέ άλλη μονάδα κι ήθελε γιά 
έκδίκηση νά σκοτώσει τόν λοχαγό, 
άλλά δέν τόν άφησαν τελικά οι συγ 
γενεις του κι οί συμπατριώτες του, 
γιά νά μή καταστραφει ή οίκογέ- 
νειά του.

Τό έπεσόδιο τελείωσε, ό λόχος 
ξεκίνησε κάνοντας κουράγιο καί έ
χοντας μαζί κι όσους άπό τούς με
ταγωγικούς πισωγύρισαν. Μεταξύ 
αύτών ήταν κι ό χωριανός μου Γι- 
άννης Τσώης, πού τόν συνάντησα 
καί συμπορευθήκαμε.

Καθώς προχωρήσαμε πιό έπάνω, 
μέ πλησιάζουν δυό σκιές.
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^Htocv οί στρατιώτες Πέτρος Μπέ 
ης καί Αναστάσιος Γατόπουλος α
ϊτό τη Βρυσούλα Φιλιατών.

— Κύριε έπιλοχία, μου λένε. Ε 
μείς αποφασίσαμε να γυρίσουμε πί
σω, δεν πάμε μπροστά για να γ ί
νουμε αιχμάλωτοι. Τί μάς συμβου
λεύεις;

— Παιδιά, τούς λέω. Κατά τη γνώ 
μη μου, θά κάνετε πολύ άσχημα, 
θ ά  στιγματισθήτε έφ’ δρου ζωής. 
Καλύτερα ν’ ακολουθήσετε την τύ
χη του λόχου.

Με ακόυσαν καί παράμειναν κι 
αυτό τούς βγήκε σε καλό.

Στο δρόμο συναντήσαμε κι άλ
λους πολλούς από τούς όπισθοχω- 
ρουντες.

Στο πλάτυσμα μιάς χαράδρας, 
προ των υψωμάτων τής Πέστιανης, 
πολλοί κοιμότανε βυθισμένοι σέ λη- 
θαργικό ύπνο, χωρίς καμμιά προ
φύλαξη.

Λίγο πιο κάτω συναντήσαμε τον 
άνθυπολοχαγό Σκλαβενίτη κι άλ
λους άξιωματικούς του Τάγματος 
Φιλιατών. Αυτοί μάς κρύωσαν πε
ρισσότερο.

— Είναι τρέλλα νά πάς μπροστά, 
λέει του λοχαγού μας ό Σκλαβε- 
νίτης.

Εμένα δε μου είπε:
—"Ησουν άτυχος, Χρηστίδη. Την 

παραμονή τής έκρήξεως του πολέ
μου με είχε πάρει ό Γκοιναβίας στο 
τηλέφωνο γιά νά πώ του ταγματάρ
χη νά όρισθεΐς τοιχυδρόμος του τά
γματος. Αυτό θά πραγματοποιόν- 
τοτν την έπομένη..

— Δε βαρυέσαι, του λέω. Μαζί 
με τό λόχο μου καλύτερα.

Με καρδιοχτύπι φθάσαμε τά χα
ράματα καί καταλάβαμε θέσεις στά 
υψώματα Πέστιο:νης. "Αρχισε νά 
φέγγει τό φώς τής ή μέρας κι ύστε
ρα βγήκε ένας ήλιος ολόλαμπρος.

?Ηρθαν μερικά εχθρικά αερο
πλάνα, μείναμε ακίνητοι, έφυγοιν.

Ό  λοχαγός είχε πάει στο χωριό 
γιά συνεννόηση με άλλους εκεί α
ξιωματικούς καί, αφού πέρασε άρ- 
κετή ώρα, έπανήλθε στο λόχο.

Δεν ξέρω πώς διαδόθηκε δτι οί 
’Ιταλοί πέρασοα· από τό αριστερό 
μας ακολουθώντας τον νεοανοι- 
γμένο δρόμο Ηγουμενίτσας — Μαρ 
γαριτιοϋ καί κινδυνεύομε νά κυ
κλωθούμε.

Τότε δόθηκε τό σύνθημα νά βα
δίσουμε δσο μπορούμε γρήγορα 
προς τά πίσω. ’Αλλά οί δυνάμεις 
μας έξασθενημένες από την ολονύ
χτια πορεία. Ώ ς τόσο «6 σώζων ε
αυτόν σωθήτω». Με τό σύνθημα αύ- 
τό, πού δόθηκε από τούς αξιωμα
τικούς μας, άπόχτησοίν τά πόδια 
μας φτερά.

Καθώς περνούσαμε τό χωριό Μι- 
νεσάτι, κλαίαμε σάν μικρά παιδιά 
εγώ κι ό σιτιστής Άχιλλέας Μά- 
τσακας, γιατί μάς δημιουργήθηκε 
ή έντύπωση δτι χάθηκε κάθε ελπί
δα γιά τήν τύχη τής Πατρίδας.

Κατά τήν οπισθοχώρηση ένα τμή
μα τού λόχου, τό προπορευόμενο, 
άκολούθησε τον καινούργιο δημό
σιο δρόμο προς τό Μαργαρίτι. Τό 
άλλο τμήμα, με τον λοχαγό, πήρε 
τό δρόμο, πού είχαμε άκολουθήσει 
τή νύχτα, όδεύοντας προς τήν Πέ- 
στκχνη.

Εμείς, τό προπορευόμενο τμήμα.

5



μετά σύντονη πορεία, φθάσαμε στο 
χωριό Μαζαρακιά. Καθήσαμε κάτω 
άπό τις έλιές, ήπιαμε λίγο νερό ά- 
πό τό έκεΐ πηγάδι καί φάγαμε, πε- 
ριμένοντας τούς άλλους. ’Αλλά οί 
άλλοι δέν φαινόταν πουθενά.

Άποφασίσθηκε τότε άπό τούς ά- 
ξωματικούς μας να πάρουμε την 
κατεύθυνση προς την Παραμυθιά. 
Μερικοί με τον έφεδρο άνθυπολο- 
χαγό των πολυβόλων Μούλιο, δη
μοδιδάσκαλο, είχαν τραβήξει κατά 
τό Μαργαρίτι.

Βαδίσαμε, λοιπόν, πάλι καί υστέ
ρα άπό πορεία 4 ώρών σμίξαμε μέ 
τον λόχο μας κι δλο τό τάγμα, πού 
είχε συγκεντρωθεί σέ μια κοιλάδα 
στη Δράγανη κι έκεΐ κοιμηθήκαμε.

Τη νύχτα έπρεπε νά φύγουμε. Γό 
τάγμα ΛεπενοΟ, τής Πρέβεζας, έ
φυγε κιόλας. Κι άπό τό τάγμα μας 
έφυγε ό λόχος πολυβόλων του Κω- 
στάκη. Μέναμε έμεΐς μόνο.

Ξυπνάω τό λοχαγό νά φύγουμε, 
άλλ* αύτός έμεινε ώσπου έφεξε.

Σύνδεσμο δέν είχαμε μέ κανένα, 
συγκεκριμένη πληροφορία γιά τον 
έχθρό ή γιά τά δικά μας τμήματα 
καμμιά.

Ό  λοχαγός άποφάσισε νά τρα
βήξουμε κατά τήν Παραμυθιά, δια
βάτες δμως στο δρόμο μας πληρο
φόρησαν δτι έχουν φύγει άπό τήν 
νύχτα άπ* έκεΐ τά τμήματά μας και 
μάλιστα δτι είχαν μπει κιόλας οί 
Ιταλοί.

Δρόμο, λοιπόν, προς τό ποτάμι 
Γλυκής, γιά νά προφθάσουμε μή 
κόψουν τό γεφύρι. Γιά προφύλαξη 
άπό έχθρικό ιππικό, πήραμε τά βου 
νά. . ·

Περάσαμε άπό τό χωριό Σεβαστό.
Έκεΐ ό δάσκαλος, γνωστός άπό 

τά μαθητικά χρόνια στην Παραμυ
θιά, μάς είπε τά κακά μαντάτα. "Ο
τι άκουσε άπό τηλεφώνου πώς μπή
καν οί Ιταλοί στά . Γιάννινα. ’Αγω
νία μέ κατέλαβε γιά την τύχη των 
δικών μου. Τό ψιθυρίζω στό αύτί 
του λοχαγού, χλώμιασε κι έκεΐνος.

Προχωρώντας, περάσαμε καί τό 
Καρβουνάρι καί μ’ δλη τη δύναμή 
μας πιά διασχίσαμε τον κάμπο.

‘Όταν φθάσαμε στό Γαρδίκι Πα
ραμυθίας, συναντήσαμε τμήματα 
δικά μας. ’Από μακρυά, πού μάς εί
δαν, μάς νόμισαν γιά ’Ιταλούς καί 
είχαν στήσει τά πολυβόλα.

Μιά χαρά, λοιπόν, συνεννόηση 
τού Στρατηγείου! Μάς είχαν άφή- 
σει μόνους έκεΐ πέρα, χωρίς έπαφή.

ΆφοΟ μείναμε μέχρι τό βράδυ, 
πήραμε τό δρόμο γιά τό ποτάμι τής 
Γλυκής. Φθάσαμε τη νύχτα, τό πε
ράσαμε καί προχωρήσαμε πιο πέ
ρα στό χωριό Βουβοπόταμος, δπου 
καί κατασκηνώσαμε μέσα στη λά
σπη σχεδόν. Έκεΐ ήταν κι άλλα τμή 
ματα καί τό τμήμα τής Πρέβεζας. 
’Έτσι πέρασε κι ή νύχτα τής 8ης 
Νοεμβρίου.

Τήν άλλη ή μέρα τό τάγμα μας 
έφυγε γιά τό Κανελάκι, έμεινε δέ 
μόνο ό λόχος μας μέ άποστολή τήν 
άμυνα σ’ έκείνη τή θέση.

Τήν ήμέρα έκείνη μαγειρέψαμε 
λίγο φαγητό σέ καζάνια άλλου λό
χου, γιατί τά δικά μας, κατά διατα
γή του λοχαγού, τά είχαμε πετά- 
ξει στά ύψώματα τοΟ Καρβουνα- 
ριοΟ.

Τό βράδυ άνταμώθηκα μ’ ένα ά-
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γροφύλακα χωριανό μου, τον Κώ
στα Πόντο, πού είχε μαζί του καί 
κάποιον άλλο άπό τό Τσιφλίκι. Κοι- 
μήθηκίχν στο άντίσκηνό μου. Ε γώ  
κοιμήθηκα στο σχολείο, δπου έμει
νε κι ό λοχαγός.

Στο δωμάτιο της δασκάλας ήταν 
αφημένα τα πράγματά της γιατί έ
φυγε πανικόβλητη.

Διέπραξα την άμαρτία καί πήρα 
ένα παλιό πουλόβερ καί τό φόρεσα, 
καθώς καί λίγα μοα/τήλια. "Αλλοι 
ειχοα/ προηγηθεΐ καί αδειάσει τη 
βαλίτσα της.

Στο χωριό αυτό μείναμε ως τις 
13 Νοεμβρίου.

Έκεΐ φάγαμε μερικά ψητά κοτό
πουλα, αρπαγμένα άπό άλλους, κα 
θώς καί ένα, πού αγοράσαμε.

Μία άπό τις ή μέρες παραμονής 
πήγαμε με τον άνθυπολοχαγό Ζού
λα στο σπίτι κάποιου Γεωργιάδη, 
συμμαθητή μας άλλοτε στην 11α- 
ραμυθιά, ό όποιος, κάνοντας την ά- 
νάγκη φλοτομία, υστέρα άπό τη 
φορτικότητά μας, προσφέρθηκε καί 
μας παράθεσε γεύμα. Φάγαμε λαί
μαργα προ πάντων μέλι. Είχε ό τό
πος καί πορτοκάλια καί τά γευθή- 
καμε άρκετά.

Δεξιά μας άντικρύζαμε μέ συγκί
νηση τά τελευταία βουνά του Σου- 
λιου καί ιδίως την περίφημη «Σκά
λα τής Τζαβέλαινας».

’Από τό Βουβοπόταμο, κατόπιν 
διαταγής, φύγαμε τό βράδυ τής 
13ης Νοεμβρίου. Μέ βροχή περά
σαμε τά χωριά Σκεπετό, Κανελάκι 
καί στο φέξιμο είμαστε στο Μεσο- 
πόταμο.

Χωριά του Φοα/αριου! Τά είχα ά- 
κουστά, άλλα δεν εΐχα γι’ αύτά Ι

δέα. Λάσπες παντού χιλιοπατημέ- 
νες, νερουλές, ζυμωμένες, βορβο- 
ρώδικες. Ό  κόσμος κάθε ήμέρα βου 
πηγμένος στις λάσπες. Οί περισσό
τεροι άνδρες «έλοκαχέκται» για να 
μετοιχειρισθώ μιά καθαρευουσιάνι
κη λέξη. ΟΙ γυναίκες ξυπόλυτες, 
χλωμές, άναιμικές, κινούνταν σάν 
τά σκαθάρια, πού κυλιούνται κι ά
πό τις άκαθαρσίες φτιάχνουν βώ
λους ! Κόλαση τού Δάντη! Πρώτη 
φορά έσχημάτιζα εικόνα τί είναι 
λάσπη.

Στο Μεσοπόταμο ξυπνήσαμε μέ 
τη βία σχεδόν κάποιον καφετζή και 
μας έκοα/ε καφέδες καί τσάι. Φά
γαμε καί λιγάκι κι άπ’ έκεΐ συνε
χίσαμε ύπό τις ίδιες κακές καιρι
κές συνθήκες. Πού πηγαίναμε; Μά
θαμε πιά δτι κατευθυνόμαστε στο 
Μαργαρίτι. Μά τότε, γιατί αυτός 
ό μεγάλος κύκλος άσκοπα;

θ ά  μπορούσαμε κάλλιστα νά πε
ράσουμε τό γεφύρι Γλυκής κι άπό 
τό χωριό Γαρδίκι νά πάμε πολύ σύν 
τομα στο Μαργαρίτι, σέ 6—7 ώρες. 
Τώρα, μέ τον κύκλο αύτόν, θά κά
νουμε 19 ώρες. Δέν ξέρω τί σκέψη 
έκανε ή Διοίκηση τού Συντάγματος 
Ραφτόπουλου.

Προχωρούμε κατάκοποι. Ό  και
ρός καλυτέρεψε. Φθάσαμε τό μεση
μέρι στο χωριό Μορφάτι, δπου καί 
καθήσαμε ως τό άπόγευμα, ώσπου 
έγινε τό φαγητό, μακαρόνια μέ κρέ 
ας, πού μαγείρεψε ό λόχος. "Επειτα 
συνεχίσαμε πάλι την πορεία προς 
τό Μαργαρίτι.

Στην πολίχνη αυτή φθάσαμε με
τά τά μεσάνυχτα καί κοιμηθήκαμε 
κάτω άπό τις έλιές στο άνατολικό 
άκρο της. Τό πρωί, νύχτα άκόμα,
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δρόμο για τη Μαζαρακιά. Καθώς 
προχωρούσαμε, είδαμε κι ένα αυ
τοκίνητο καταστραμένο.

Στη Μαζαρακιά φθάσαμε μόλις 
έφεξε καλά. Έκεΐ, στο σχολείο τοϋ 
χωρίου, ήταν τό Στρατηγείο καί γύ 
ρω στην κατάφυτη άπό έλιές κοι
λάδα πολλά καταυλισμένα τμήμα
τα. Προχωρήσαμε μέχρι τό Στρα
τηγείο καί τότε μόνο έδέησε νά 
σταλεί ένας σύνδεσμος, γιά νά μας 
ύποδείξει που θά κατασκηνώσουμε.

Γυρίσαμε 500 μέτρα πίσω. Τί διά
βολο, μυωπία είχαν καί δέν μας 
είδοα/ πρωτύτερα, δταν ξεμυτίσαμε 
στην τοποθεσία εκείνη, γιά νά μας 
σταματήσουν; Αλλά ποιός πονάει 
πραγματικά τον στρατιώτη;

Μείναμε στη θέση έκείνη πού ώ- 
ρισε γιά  την κάθε διμοιρία ό λοχα
γός. Έγώ βρήκα τον Θανάση Γιάγ- 
κα τοϋ 1ου λόχου καί τον έστειλα 
καί μου πήρε στην καραβάνα μου 
τσάι. ‘Ύστερα άπό λίγη ώρα κατά 
διαταγήν του τοτγματάρχη μας άλ- 
λάξαμε καταυλισμό δυτικώτερα, 
περί τά 700—800 μέτρα.

Με τήν μετακίνηση αύτή, ήταν 
τυχερό νά γλυτώσουμε άπό τά άε- 
ροπλάνα.

Στή νέα θέση μαγείρεψε ό λόχος 
μακαρόνια. Κατά τήν ώρα τής δια
νομής, δεχθήκαμε τήν επίσκεψη 9 
ιταλικών μεγάλων βομβαρδιστικών 
καί πέσαμε δλοι κάτω δπου βρε
θήκαμε, κατά διαταγή δέ τοϋ λο
χαγού στήσαμε καί τά πολυβόλα 
γιά άντιαεροπορική βολή καί μά
λιστα ό λοχαγός έπεχείρησε νά ρί
ξει τήν πρώτη φορά, άλλά ήταν^ατήν 
Ασφάλεια τό πολυβόλο καί δέν έ-

πιασε κι έτσι δέν προδώσαμε τή 
θέση μας.

Σε λίγο τό άεροπλάνσ, σφυρίζον
τας επάνω άπό τά κεφάλια μας, 
βομβαρδίσανε μέ μεγάλου διαμε
τρήματος βόμβες τον χώρο, πού 
πριν άπό λίγη ώρα είμαστε έμεΐς, 
γιατί διέκριναν κίνηση.

‘Όπως μάθαμε, σκοτώθηκαν 2 
στρατιώτες, τραυματίσθηκαν μερι
κοί καί σκοτώθηκαν έπίσης 6—7 
μουλάρια. Ό  τόπος δλος σείσθηκε.

‘O tov έφυγοιν τά έχθρικά άερο- 
πλάνα, άκούσθηκαν στην πλαγιά 
του βουνοϋ 2—3 πυροβολισμοί και 
σε λίγο είδαμε δύο χωροφύλακες 
νά περνοϋν δεμένους 2 πολίτες όθω- 
μανούς. Αύτοί είχαν κάνει σινιάλο 
μέ καπνό φωτιάς, πού άναψαν στά 
σπίτια τους γιά τά άεροπλάνα, δτι 
σταθμεύουν έκεΐ τμήματα.

Ή υπόλοιπη ήμέρα τής 15ης Νο
εμβρίου πέρασε χωρίς έπεισόδιο.

Ό  λόχος μαγείρεψε πατάτες για 
χνί γιά τό βράδυ, άλλά ήρθε έπεί- 
γουσα διαταγή νά βαδίσουμε προς 
τή Φασκομηλιά καί χωρίς νά περι
μένομε ένα τέταρτο τής ώρας, ώ
σπου νά γίνει τό φαγητό, τό χύσα- 

' με κατά διαταγήν του λοχαγοϋ καί 
άμέσως ξεκινήσαμε.

Ή διαταγή τοϋ Στρατηγείου έλε
γε δτι ύπήρχαν πληροφορίες δτι θά 
συναντήσουμε λίγες έχθρικές δυνά
μεις καί κυρίως άντάρτες. Στήν 
πραγματικότητα δμως, δπως άπο- 
δείχθηκε άργότερα, ήταν δχι λίγες.

Στό δρόμο τον λοχαγό τόν είδα 
δλο γελαστό.

—'Έλα, μοϋ λέει σέ μιά άνηφο- 
ριά, άν άνταμώσουμε καμμιά φορά
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ατά Γιάννινα, θά κάνουμε γλέντι 
τρικούβερτο.

Δεν μοΟ πολυάρεσε ή εύδιαθεσία 
του.

Προχωρώντας, στο χωριό Γκό- 
δρα βρήκαμε καί δύναμη πυροβο
λικού κάτω από κάτι ελιές, δπου 
καί ξεκουρασθήκαμε για λίγο.

Στη συνέχεια της πορείας, ό λο
χαγός έλαβε μέτρα προφύλαξης.

Φθάσαμε στο χωριό Σκορπιώνα. 
Ευτυχώς ή βραδιυά ήταν καλή καί

Στό έλευθερωμένο Αργυρόκαστρο. Διακρίνονται ό Μουφτής, ό ’Αργυρο
κάστρου Παντελεήιμων και διά στσίυρου σημειουμενος ό Παύλος Παλαιο- 

λόγος, άνταποκριτής τοΟ «Έλευθ. Βήματος».

διακρίναμε ποΟ πατάμε. Πλησίαζε* 
νά ξημερώσει πιά.

Καθώς περνούσαμε στη Σκορπιώ
να, σε κάποιο σπίτι, στη φράχτη ά
κρη - άκρη πιάσαμε έναν γέρο δ- 
θωμανό, πού παραμόνευε.

Τον πήρε μπροστά ό λοχαγός καί 
πιο κάτω μέ διερμηνέα κάποιον 
στρατιώτη, πού ήξερε τά άρβοχνί- 
τικα, τον ρώτησε, άν πέρασοίν έκεΐ 
κοντά ’Ιταλοί. Αυτός είπε δτι δεν 
πέρασε κανένας.

(Συνεχίζεται)

9

/



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

Μ ν ή μ ε ς  του ’40

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ του προηγουμένου)

Κάθε Αξιωματικός του Στρατη
γείου διάλεξε τη γωνιά του* γύρω 
του έγκαταστάθηκαν οί γραφιάδες 
καί στρατιώτες πού ήσαν προσκολ- 
λημένοι σ’ άλλες υπηρεσίες. Οί δυο 
δακτυλογράψοι στήσαμε τις μηχα
νές στο άκρο δεξιό τού κτιρίου, κα
θώς μπαίναμε, κοντά στον υπασπι
στή Χρήστου. Έκτος άπό τις κοινές 
διαταγές καί διάφορες καταστά
σεις πού ήταν πάμπολλες, δακτυλο
γραφούσαμε τώρα καί Απόρρητα 
έγγραφα, ό Ανθυπασπιστής πού έκα 
νε αύτή τή δουλειά δέν έπαρκούσε. 
ΟΙ φαντάροι εΐχοιν στενοχωρηθεί, 
γιατί μαθεύτηκε πώς θάφευγε ό ύ- 
πασπιστής, ήταν μόνιμος λοχαγός 
κι έπρεπε νά πάει στό μέτωπο. Πάν
τως ή λύπη μετριάστηκε δταν Ακού
στηκε πώς Αντικαταστάτης του έρ- 
χόταν ό Γιώργος Μπέγκας, έφε
δρος λοχαγός, γνωστός στούς πε
ρισσότερους, όρισμένοι τον είχαν 
καί καθηγητή τους στό γυμνάσιο. 
Δέν ήταν τυχερός. Μόλις Ανέλαβε 
ύπηρεσία, έγινε ό βομβαρδισμός 
του Στρατηγείου, μέ πολλά θύμα
τα, ό ίδιος ό Μπέγκας έγινε κόσκι
νο άπό τα τραύματα, είναι θαύμα 
πώς σώθηκε.

Τ Ο Υ  Ι Ω Α Ν Ν Η  Ν .  Ν Ι Κ Ο Λ Α Ϊ Δ Η

‘Ό λες τις μέρες πού μείναμε στό 
καταφύγιο, τό Στρατηγείο έσφυζε 
άπό κόσμο. Αξιωματικοί, άγγελια- 
φόροι, σύνδεσμοι έρχονταν άπό τό 
μέτωπο, έφερναν Αναφορές, έπαιρ
ναν διαταγές κι έφευγαν, ή κατά
σταση βελτιωνόταν γιά μας, ή Ι τ α 
λική επίθεση είχε Αναχαιτιστεί. Ό  
καιρός έξακολουθούσε νάναι βα
ρύς. Βροχές καί χιόνια κάθε μέρα, 
οί συννεφιές ήταν καλοδεχούμενες, 
είμαστε τουλάχιστο ήσυχοι άπό τα 
Αεροπλάνα τών Ιταλών, μέ τέτοιο 
καιρό δέν μπορούσαν νά πετάξουν. 
Οί βομβαρδισμοί είχαν φοβίσει πο
λύ τούς Γιαννιώτες. Τα σπίτια τής 
έποχής έκείνης ήταν παλιά, μιά 
βόμβα μπορούσε νά διαλύσει πολ
λά, ό μεγάλος κίνδυνος έρχόταν ά
πό τον ούρανό. Άπό τό φόβο τά μι- 
σά Γιάννινα είχαν κουβαληθεί στα 
τείχη τού Κάστρου, έκεΐ ένιωθοιν Α
σφάλεια οι άνθρωποι, κι άς κυλιό
νταν στη βρώμα, χιλιάδες, ό ένας 
κοντά στον άλλο, γεροί κι άρρω
στοι μαζί, δλοι Αρρώσταιναν σέ λί
γο άπό τήν Ακαθαρσία καί τή μπό
χα πού είχε κατακλύσει τούς χώ
ρους κι είχε ξεχυθεί στούς δρόμους, 
ένιωθες πώς πνιγόσουν άν έμπαινες 
μέσα.

Ή θέση μας στό μέτωπο, δπως
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είπα, είχε βελτιωθεί αισθητά. Στο 
Καλπάκι ή άμυνα ήταν αποτελεσμα
τική. Ή Γκραμπάλα κρατιόταν γε
ρά, ό τομέας Θεσπρωτίας είχε στα
θεροποιηθεί και στο κέντρο οί ’Ι
ταλοί, όσες φορές επιχείρησαν ν’ 
ανοίξουν δίοδο γιά τά Γιάννινα, πλή 
ρωσαν άκριβά τις επιθέσεις τους. 
Τό μαρτυρούσαν τά τάνκς πού ει- 
Xocv άνατραπεϊ, άλλα χτυπημένα 
πήραν φωτιά καί κάηκαν κι άλλα 
εϊχοχν βουλιάξει στις όχθες του Κα- 
λαμα, τις διαβρωμένες άπό τις πολ
λές βροχές καί γ ι’ αύτό επικίνδυ
νες. Τό φανέρωναν άκόμα οί δεκά
δες μοτοσυκλέττες, μεγάλες, βαριές 
μηχανές, πού ήταν σπαρμένες παν
τού* τις έγκατέλειψαν οί ’Ιταλοί 
γιά  νά προφυλαχτοΟν άπό τά φο
νικά πυρά των πολυβόλων καί των 
κανονιών μας, πολλοί δέν τό κα
τόρθωσαν.

Τά ελληνικά κοα/όνια είχαν γίνει 
ό εφιάλτης των ’Ιταλών. Ή εκπαί
δευση τών πυροβολητών, ήταν άρι- 
στη. Ό  Μαυρογιάννης, έκτος άπό 
τις οχυρώσεις τής γραμμής άμυνας, 
οργάνωσε καί τό πυροβολικό, άρ- 
χηγός του ήταν, έπέλεξε τις πιο κα
τάλληλες τοποθεσίες γιά την εγκα
τάστασή του* ή βολή, άπό τις θέσεις 
αυτές, έμπόδιζε τον εχθρό νά περά
σει άπό υποχρεωτικές διαβάσεις, 
άν τό άποτολμουσε θά πλήρωνε μέ 
αίμα την άποκοτιά του.

’Άριστος άξιωματικός τού πυρο
βολικού ό Μαυρογιάννης, είχε την 
τύχη νά διοικεί καί άξιωματικούς 
πυροβολητές του δικού του αναστή
ματος, τό έδειξαν μέ τη δράση τους, 
θρύλος, άνάμεσά τους, έγινε ό τα

γματάρχης Κωστάκης* έβαζε τά δά
χτυλα μπροστά, σημάδευε, «πΰρ» 
διέταζε, έφευγε ή οβίδα κι έβρισκε 
τό στόχο της. ’Έπεφτε άκριβώς ε
κεί πού είχε σημαδέψει, σέ δρόμους 
καί μονοπάτια, στούς κάμπους καί 
τά υψώματα* άκόμα καί μέσα στο 
καζάνι τών ’Ιταλών την έστειλε ό 
Βαμβέτσος, άλλος άριστος πυροβο
λητής, έκεΐ την ήθελε, τέτοια ήταν 
ή ευστοχία τών κανονιών.

Άνάφερα δυο Ήπειρώτες, άλλά 
είναι δίκιο νά άναγνωρισθεΐ πώς ό
λοι οί πυροβολητές, άνώτεροι καί 
κατώτεροι, πού κατάγονταν άπό άλ 
λες περιοχές, ήταν τής ίδιας στά
θμης, στην εκπαίδευση καί τη σω
στή βολή, γ ι’ αύτό, καί οί ’Ιταλοί 
τρόμαζαν τά κανόνια μας, τό' ομο
λογούν οί στρατηγοί τους στις έκ- 
θέσεις, έβαζοα/ τά δυνατά τους ν’ ά- 
νακαλύψουν τις κρυμμένες πυρο
βολαρχίες μας, δέν τό κατόρθωσοα/.

Ή πίστη τού στρατού μας, ότι 
μπορούσε ν’ άντιπαραταχθεΐ στούς 
’Ιταλούς καί νά τούς νικήσει, έδραι- 
ώθηκε μέ δυο βασικές επιτυχίες : 
τη σθεναρή άμυνα τού Καλπακιου 
καί τή μεγάλη νίκη στήν Πίνδο.

Έκεΐ οί ’Ιταλοί είχαν στείλει μιά· 
άπό τις καλλίτερες μεραρχίες τους, 
τούς άλπινιστές τής «Τζούλια». Ή 
μεραρχία ρίχτηκε στον άγώνα μέ 
όρμή καί έπαρση, άποφασισμένη ν’ 
άνοίξει δρόμο στήν Πίνδο γιά νά 
φτάσει στο Μέτσοβο καί νά κυκλώ
σει έτσι τό στρατό μας πού πολε
μούσε στο Καλπάκι.

Ή ήρωϊκή άμυνα τών δικών μας, 
τών λίγων πρώτα, πού ήτοα/ έκεΐ, 
τών άλλων μονάδων πού έφτασοα/ σέ
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λίγο, δταν ή κατάσταση είχε γίνει 
πολύ κρίσιμη, έφραξαν τό δρόμο 
των Ιταλών, τούς κράτησαν μακρυά 
άπό τό στόχο πού είχαν επικίνδυνα 
πλησιάσει.

Οί άντεπιθέσεις των έλλη- 
νικών τμημάτων, όρμητικές καί ά
πό πολλά σημεία, ύποχρέωσαν τη 
«Τζούλια» σε σύμπτυξη, πού κατέ
ληξε σε φυγή. Την άποσύνθεσή της, 
πού βοήθησαν καί οί άσχημες και
ρικές συνθήκες, μαρτυρούσαν οί νε
κροί καί οί αιχμάλωτοι στά πεδία 
τής μάχης, καθώς καί τό άφθονο 
πολεμικό υλικό πού ήταν σπαρμέ
νο παντού. ^Ηταν μιά νίκη άποφα- 
σιστικής σημασίας γιά τό στρατό 
μας, πού προετοιμαζόταν τώρα νά 
δώσει, μ’ άλλον άέρα, τό δικό του 
χτύπημα στον εισβολέα.

Ε' ΤΟ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟ 
ΒΟΜΒΑΡΔΙΖΕΤΑΙ

Στόχος των ’ I ταλών, άπό την 
πρώτη μέρα τού πολέμου, έγινε τό 
Στρατηγείο. Βοβμάρδισαν δλους 
τούς χώρους έγκατάστασής του, ά- 
πόδειξη πώς πληροφορούνταν τις 
μετακινήσεις άπό τούς πράκτορές 
τους. "Αν τις άλλες φορές άστόχη- 
σαν, στην τελευταία, στις 11 Νοεμ
βρίου, μαύρη μέρα τήν όνομάτισαν 
οί Γιαννιώτες, τά Ιταλικά άερο- 
πλάνα βομβάρδισαν άγρια τρεις φο 
ρές, τά θύματα κι οί καταστροφές 
ήταν μεγάλες, αυτή τη μέρα λοιπόν 
ό έχθρός κατάφερε σοβαρό χτύπη
μα καί στο Στρατηγείο, είχε πάρει 
σωστές πληροφορίες γιά τή θέση 
του.

'Έβρεχε πολύ στις 11 Νοεμβρίου, 
είχε δμως καί μεγάλα διαστήματα 
ήλιοφάνειας. Ξάνοιγε ό ουρανός, οί 
άνθρωποι δέν τό χαίρονταν, έβλε
παν τον ήλιο γιά έχθρό τους, ήξε
ραν πώς κουβαλούσε μαζί του τον 
θάνατο. Καθώς έρχόταν τό βράδυ, 
ό ουρανός γινότοτν καθαρότερος, τό 
βορειαδάκι έδιωχνε τά σύννεφα, ή 
άλλη μέρα θά ήταν ήλιόλουστη. Οί 
βροχές μας είχαν κλείσει ώρες πολ
λές στο τσιμεντένιο κτίριο, δλα ή
ταν βαριά έκεΐ μέσα, ή ύγρασία ά
πό τή βροχή κι έκείνη πού άνέβαι- 
νε άπό τή λίμνη, οί καπνοί άπό τά 
τσιγάρα θόλωναν τήν άτμόσφαιρα, 
«νά βγούμε γιά λίγο άέρα παιδιά», 
είπε ό υπασπιστής, «βρωμίσαμε έδώ 
μέσα».

Ό  ήλιος είχε κρυφτεί πίσω άπό 
τό βουνό, τό φως είχε λιγοστέψει, 
δμως έφεγγε άκόμα, κανένας δέν 
μπορούσε νά φοτνταστεΐ πώς ό κίν
δυνος ένέδρευε πίσω άπό τό Μιτσι- 
κέλι, έτοιμος νά χτυπήσει. Πεταχτή- 
καμε έξω άρκετοί, άλλοι κάπνιζαν 
τσιγάρο, άλλοι έπαιρναν βαθιές ά- 
ναπνοές, νά διώξουν τή μούχλα άπό 
τά πλεμόνια τους, άλλοι κουβέντια
ζαν τά τελευταία νέα άπό τό μέτω
πο. Ξαφνικά τό σκηνικό άλλαξε ά- 
πότομα.

—«Μπείτε μέσα καί κλείστε γρή
γορα τις πόρτες», άκούστηκε άνή- 
συχη κι έπιτακτική ή φωνή τού ύ- 
πασπιστή.

Καθώς τρέχαμε γιά τό καταφύ
γιο, προφτάσαμε κι είδαμε ένα μαύ
ρο όγκο πού έρχόταν, σάν όρατή 
πνοή άνέμου βίαιη, κατεπάνω μας, 
ίδιο θηρίο τής 'Αποκάλυψης πού δι-
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ψοϋσε γιά αίμα, ξέρασε κι δλας τό 
θάνατο πού έκρυβε στην κοιλιά του.

Οί βόμβες έπεσαν ένα - δυο μέ
τρα έξω άπό την πόρτα του δικού 
μας θαλάμου, τό καταφύγιο σείστη
κε ολόκληρο, οι τρεις πόρτες του 
έγιναν κόσκινο άπό τά θραύσματα 
των οβίδων και την πίεση των άε- 
ρίων, τά φώτα έσβησαν, δλα τυλί
χτηκαν στις σκόνες και τούς κα
πνούς, ή σύγχυση γινόταν μεγαλύ
τερη άπό τις φωνές, τά βογγητά 
των τραυματισμένων, τις επικλή
σεις γιά βοήθεια, δσοι μπόρεσαν 
βγήκαν έξω, άλλοι έτρεχαν δώθε - 
κείθε νά προφυλαχτουν, φοβούνταν 
καί νέα επίθεση, κανένας δεν ήξερε 
τί έκανε.

Στο μεταξύ ήρθαν τ’ αυτοκίνητα 
με τούς τραυματιοφορείς νά πά
ρουν τούς νεκρούς καί τούς τραυ
ματίες, σφιγγόταν ή καρδιά νά βλέ
πεις άνθρώπους λίγο πριν γερούς, 
κουβέντιαζες μαζί τους, τώρα βογ- 
yoOaocv άπό τούς πόνους, καθώς τό 
αίμα έβαφε κόκκινο τό τσιμέντο και 
τό χώμα έξω άπό τό καταφύγιο, ό
που είχαν μεταφερθεΐ. ‘'Ολοι είχαν 
μαζευτεί εκεί, γύρω τους, ό φόβος 
καθώς ή νύχτα προχωρούσε, κατα
λάγιαζε, είχαν έρθει κι άπό τά κα
ταφύγια τού Κάστρου, δεν έτρεχαν 
τώρα νά βρουν κρυψώνες άσφαλεΐς.

Οί νεκροί είχαν ξεφύγει πιά άπό 
τίς έγνοιες τού κόσμου, δεν ζητού
σαν τίποτα, δμως τά σβησμένα μά- 
Ίΐα τους πίσω άπό τά κλειστά βλέ
φαρα μας έδιναν κουράγιο, τό νιώ
θαμε, σ’ αύτούς είχε πέσει ό κλή
ρος νά καταβάλουν τό τίμημα γιά 
τίς θυσίες πού άπαιτουσε ό άγώναι

Ό  συνωστισμός εμπόδιζε τη 
μετακόμιση τών τραυμοαιών, αυτοί 
ήταν ζωντονοί, πονούσαν, χρειάζον- 
τοιν βοήθεια, κάποιος έβαλε τάξη, 
τ* αύτοκίνητα έφευγον γιά τά νο
σοκομεία, ό τόπος άδειαζε. θανά
σιμα τραυματισμένος ήτοιν ό νέος 
υπασπιστής πού θ’ άντικαθιστοΰσε 
τον Χρήστου, ό Μπέγκας. Τον είδα 
τή στιγμή πού τον κουβαλούσαν μέ 
τό φορείο, ένα σακατεμένο σώμα, 
πριν λίγο έσφυζε άπό ζωή, έφτυνε 
συνέχεια αίμα, τά πλεμόνια του εί
χαν γίνει κόσκινο άπό τά θραύσμα
τα, τό πρόσωπο καθαρό θειάφι, ά- 
δύνατο νά πιστέψεις πώς θά ζοΰσε 
αυτός ό άνθρωπος. Κι δμως έζησε. 
Τουβγαλαν μέ εγχειρήσεις δεκάδες 
θραύσματα, άπό τό κεφάλι ώς τά 
πόδια, άπό τή μιά πλευρά τού κορ
μιού, δπως χτυπήθηκε πίσω άπό την 
πόρτα τού καταφύγιου, άλλα τόσα 
έμειναν στο σώμα του, ήτον άδύνα- 
το νά βγοΰν, τά κράτησε ώς τό θά
νατό του.

Οί πιο πολλοί άπ* αύτούς πού εί
χαν στηθεί δρθιοι πίσω άπό τίς πόρ
τες σκοτώθηκοιν ή τραυματίστηκοα/, 
δσοι είχαν τήν έμπνευση νά πέσουν 
στο δάπεδο γλύτωσαν μ’ ελαφρές 
άπώλειες. Ό  στρατηγός, πού στε
κόταν πάντα όρθιος πίσω άπό τήν 
πόρτα τού θαλάμου του στούς συ
ναγερμούς, σίγουρα θά σκοτωνό
ταν, &ν λίγο πριν δεν έφευγε γιά τη 
σπηλιά τού Κάστρου, δπου είχε έγ- 
κατασταθεΐ τό Α' Σώμα Στρατού 
καί τον ειχοιν καλέσει γιά θέματα 
τής Μεραρχίας.

"Ημουν άπό κείνους πού πίστευαν 
ιώς μιά θέση πίσω άπό τίς πόρτες
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παρείχε άσφάλεια. Ή έμνευση έκεί- 
νης της ήμέρας μέ όδήγησε σ’ άλ
λες ένστικτώδεις κινήσεις πού κα
τέληξαν στη σωτηρία. Δευτερόλε
πτα πριν πέσει ή βόμβα έπεσα στο 
δάπεδο, στο δεξιό μέρος άπό την 
είσοδο, άνάμεσα στον Π.Κ. κι έναν 
έβραΐο πατριώτη, τό μικρό του ό
νομα θυμάμαι, Ροβέρτο τον έλεγαν. 
Τα βλήματα της βόμβας, άφου κομ
μάτιασαν τα σίδερα της πόρτας, 
χτύπησοα/ στον άπένοιντι τοίχο τοϋ 
καταφύγιου, έξοστρακίστηκαν, γύ
ρισαν πίσω και σκότωσαν ή τραυ
μάτισαν πολλούς.

Ό  Π. κι ό Ροβέρτος χτυπήθηκαν 
άσχημα στά πόδια. Τό βαρύτερο 
τραύμα, διαμπερές στο μηρό, είχε 
ό Π., μήνες έκανε νά περπατήσει, 
ήρθαν στιγμές πού οί γιατροί έτοι- 
μάστηκαν νά του κόψουν τό πόδι, 
τό έσωσε ή σταθερή άρνησή του, ή- 
tccv άποφασισμένος νά πεθάνει πα
ρά νά μείνει μ’ ένα πόδι.

Ό  έβραΐος χτυπήθηκε στο κότσι, 
σοβαρό ήταν τό τραύμα, δέν συγ-

κρινόταν όμως μ’ έκεΐνο του Π. Τό 
αίμα του τελευταίου, ποτάμι όλό- 
κληρο, πότισε τό πίσω μέρος τής 
χλαίνης μου άπό τή μέση καί κάτω 
τδβαψε κόκκινο, όσοι μ’ έβλεπαν πί
στευαν πώς είχα τραυματιστεί βα
ριά. Ό  ίδιος δέν τό είχα άντιλη- 
φθεΐ, γ ι’ αυτό παραξενεύτηκε όταν 
ό Στρατηγός — είχαμε όλοι μας βια
στικά μεταφερθεΐ στο καταφύγιο 
τού Σώματος — μέ ρώτησε άν είχα 
τραυματιστεί και που.

—«’Όχι, Στρατηγέ μου, δέν τραυ
ματίστηκα πουθενά», άπάντησα.

—«Καί τό αίμα στή χλαίνη πίσω;» 
έπέμενε.

Τράβηξα τή χλαίνη μπροστά καί 
τότε κατάλαβα τί είχε γίνει. Σφί
χτηκε ή καρδιά μου άπό τό χυμένο 
αίμα τού φίλου καί ένημέρωσα τό 
Στρατηγό.

—«ΓΤ άλλάξεις γρήγορα χλαίνη», 
είπε μέ συννεφιασμένο πρόσωπο καί 
τράβηξε προς τό βάθος τής σπη
λιάς.

(Συνεχίζεται)



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΠΡΟ ΤΟΥ ΒΑΛΚΑΝΟΤΟΥΡΚΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΤΟΥ 1912-13

(ΣΓΝΕΧΕΙΑ προηγουμένου)

ΒΙΛΑΕΤΙ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ -ΓΙΑΝΝΙΝΑ
Ε δ ώ δ ι μ α  ’Α π ο ι κ ι α κ ά

Κραψίτης Μ. — Φωτέτζης — Χαδέ- 
λης Δημήτρης.

Μακρυδήμας Δ. — Ρίζος Α. — Σά- 
ρας I.

Βλαχόπουλος Δ. — —άνθος Δ.

’Ο δ ο ν τ ί α τ ρ ο ι

Δημητριάδης — Ξιοόρας Α.

Φ α ρ μ α κ έ μ π ο ρ ο ι

Ά. "Εξαρχος καί Μάνθος
Νιτζίδης Α. καί Σία—Σκαρβέλης
Τσουρίδης Ευστάθιος Άλ. — θε- 

μελής Σ.
Βέλης Κ. — Βλάχος Κ.

Σ χ ο λ ε ί α
1 I DAD ΙΕ, 1 RUCHDI Ε, 4 δημο

τικά καί 1 θηλέων.
«Ζωσιμας», ελληνικό γυμνάσιο, 

διευθυντής Καλούδης καί οκτώ κα- 
θηγητές.

4 δημοτικά σχολεία, 3 θηλέων.
1 Ρουμανική εμπορική σχολή και 

1 έθραϊκό σχολείο.

" Α λ ε υ ρ α
ΒΑΤ I NO — Χαρισσιάδης I. — 

Γκοβόσδης Ε.
LEVY Α. καί Μάτσα -  LEVY Μ.

καί Σία.
Μωϋσης Μ. -  MUERRY SAMUEL
Περάτης Π. καί Γ.

Άψοί Πορφυρή — Βιτούλης — 
Ξάνθος.

Ώ ρ ο λ ο γ ο π ο ι ο ί

Χριστάκης — Κουτσόγλου Άλ. — 
Κιούρης Δ.

Τσικούρας Σ. — ’Ιωσήφ Γ.

Ξ ε ν ο δ ο χ ε ί α

«Κωνσταντινούπολή» με διευθυν
τή τον Σάββα.

«Ή Ωραία Σμύρνη».

’Ε ξ α γ ω γ ή  μ α λ λ ι ώ ν

Άράπης Σ. — Καζαντζής Ν. 1 
Κούλιας καί Άσβέρτας — Κού- 

ρεντας I.
Ξηροπόταμος Κ.

Β ι β λ ι ο π ω λ ε ί α

Χατήρη Κ. καί Ν. Γκραβάνη
Έμίν Έφέντης — Χαρισσιάδης I.
Ίωαννίδης Ιωάννης του Π καί 

Σία — Βαγενας Π.

Ρ α π τ ο μ η χ α ν έ ς

SINGER (βλέπε άγγελία στις 
σελ. 403, 404).



Ε ρ γ ο σ τ ά σ ι α

Άλκαλάη Μ. καί Σία — Αφοί 
,Καμπέλη

Κοφίνο Μωϋσης — Κοέν Δ.Α. 
Κοέν ’Ιωσήφ
Κοντούρης Ξ. — Κούρεντας I. 
Δακαρόπουλος Σ. — Έσδρά Σι- 

μάντοφ 
Χαδέλης Δ.
Κιούρης Χρηστός — Κιούρης καί 

Παπακοσμάς
LEVY Ματαθίας ’Ιούδας — LE

VY YESSCJA SAM.
Αφοί Μαρνέλη -  NEGRINE Η. 
Γ. Νικολαΐδης — Παπαγεωργίου 

Α. καί Π.
Βανακλιώτης Σπυρίδων — Γιού- 

σλας Δ.

Ο ι κ ο δ ο μ ι κ ά  Υ λ ι κ ά  

Κεραμας Άντώνης — Βελής Άλ. 

Μ α τ ρ ο I
Μπαντολούκας I. — Φάντης Γ. 
Φάντης Π. — Χατζής Δ. — Χα- 

τζής Σ.
Λε6ής—Μίνως Π.—Μολυβάδας Π. 
Παππας Ε. — Πισπιρής Γιάννης— 

Ρέκκας Β.
Σαλαμάγκας — Σπανός Μ. — 

Σταυρίδης Γ.
Τελάτ έφέντης — Βλαχλίδης Δ. 

— Βόϊλας Γ.

Ψ ι λ ι κ ά
Χρηστίδης — Χαρισιάδης I. 
Λάππας Σωτήρης 
Μακρυδήμας Κ. — Μαρτίνης X. 

κ α ί Y lo l

I
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Παπαγεωργίου Α. καί Π. — Πα-
παδόπουλος Ζ.

Μ ο δ ί σ τ ρ ε ς

Μπαρουτα Ευανθία — Μαντάμ 
Κοκό

Δίδες Κρυστάλλη — Μάντζου 
Λένκω

Κα Γιαννοπούλου

’Έ μ π ο ρ ο ι  

Άλκαλάης Μ.
Τσακίρ έφέντης, Άμπντούλ Σαμέτ 
Έσδρά Σιμαντόφ — Γκάνιος καί 

Ντόνος
Λάππας Σωτήρης του Κ. — ΝΕ- 

GRPIN ΗΑΙΜ 
Παπαδόπουλος Ζ.
Βανακλιώτης Σπυρος — Ξάνθος 

Δ.
Ν ε ω τ ε ρ ι σ μ ο ί

’Αρχιμανδρίτης Α. — Παπαμιχαήλ 
Πελλένης καί Πορφύρης — Πελ- 

λένης καί Βλάχος 
Τσουνίδης θ . καί Σία 
Τσουνίδης Σταύρος καί Σκαρ- 

θέλλης
Χ α ρ τ ι κ ά

"Εξαρχος Α. καί Μ. Μάνθος 
Ίωαννίδης, Παπασταυρου καί 

Σία
Νετρίδης Α. — Βλάχος Α.

Ζ α χ α ρ ο π λ α σ τ ε ί α

Ντομπίτσας X. — Τσεκούρας ’Αλ
κιβιάδης 

’Αφοί Ζαχαρτζή



Ηπειρος Ε ικονογραφημένη
Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α  Τ Ε Υ Χ Ο Υ Σ  112 Η Π Ε Ι Ρ Ω Τ Ι Κ Η Σ  Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Σ

(Φωτογραφίες Σπ. Μελετζή τρσβηγ.μενες προ του Έ λληνο ϊταλ ικοϋ  πολέμου

Μονή Μολυβδοσκέπαστη Κόνιτσας.

/

A



Αναγνωστοπούλειος Γεωργική Σχολή Κόνιτσας,

Π α λ α ι ό ς  σ τ ρ α τ ώ ν α ς  τ ή ς  Κ ό ν ιτ σ α ς  (Έ τ ΐ ΐ ισ τ ο λ ικ ό  Δ ε λ τ ά ρ ιο ) ]



Νερόμυλος στους Πάδες Κόνιτσας.

Σ τ ό μ ιο  σ το ν  ’Α ώ ο  Κ όν ιτσα ς.·

/



Στόμιο στόν 'Αώο, στά πριόνια



Μονή Στοιμιίου Κόνιτσας. 
(Φωτογρ. Άπαστ. Βερτοδούλου)

&
7*

.m.

/



Τ ζ α μ ί  στ ή ν' Κόνιτσα

f 
W

 J



Αύλόπορτα Δημάρχου Νταλήπ Μπέη στήν Κάνιτσα*
(Φ,ωτογρ, ΆναοτΓ. Ευθυμίου)

A



Νεροπρίονο στό Στόμιο Κόνιτσας.



Ε ι σ α γ ω γ ε ί ς  Δ ε ρ μ ά τ ω ν  
’Α μ ε ρ ι κ ή ς

Κοτύρεντας Κ. του I. — Γκάνιος 
καί Ντόνος

Χαρισσιάδης I. — Πουτέτσης X. 
καί Π.

Βανακλιώτης Σ. — Ξάνθος Δ.

Έ ξ α γ ω γ ε ΐ ς  Δ ε ρ μ ά τ ω ν  
ά γ ρ ι ω ν  ζ ώ ω ν

Άράπης Σ. — Καζαντζής Ν. 
Κούλιας καί Άσδέρτας — Κούρεν 

τας Φ.

Φ α ρ μ α κ ο π ο ι ο ί

BECUIAN SABOCJCH -  Γκαρα- 
λάνης Α.

Γιούνης Γ. — Ίωαννίδης Δ. 
Λαμπρινός Α.
Λεδής — Μαλαμίδας Ε. — Παπα- 

νικολάου Ζ.
Τσάντης — Ζαδέλας I.

Φ ω τ ο γ ρ ά φ ο ι

Δημητριάδης — Φαλαρίδης Δ.

Σ ι δ η ρ ι κ ά  Ε ί δ η

Μπατίχ ’Ισαάκ καί υιός — Καμ- 
πέλης ’Ισαάκ καί Σία 

Κοτρότσης Φίλιππος 
Γκοδόσδης Ε. — Μαρκάδης Μ.Ι. 
Ματθία ’Ισραήλ καί Σία. 
Μεναχέμ Μ. καί υιός — QURIEL

καί NEGRIΝΕ
’Αφοί Περάτη — Σκόδρας Π. 
Τατσιράμος Σπ. — Τραφαέλ Μορ- 

ντοχάι

Ε σ τ ι α τ ό ρ ι α

Γκάτσος I. — Παππας Κοσμάς — 
Σάδδας

Ρ ά φ τ ε ς

Κυριακόπουλος Φ. — Ντάτσης ’Α
ναστάσιος

Λεκατσας Τηλέμαχος — Παγκρά- 
τιος Γ.

Παγκράτιος Λ. — I Ιεουτρος Ν.— 
θεοδώρου

Β α μ δ α κ ε ρ ά  Υ φ ά σ μ α τ α

Άλκαλάης Ν. καί Σία—Κιουρής Μ. 
καί Α. Ποσιακοσμας 

Αεδής Γεχούρα Σ. — ’Αφοί Μαρ- 
νέλη

Σπ. Βανακλιώτης — ΓΊούδας Μ.

Β ε λ α ν ί δ ι α  

Λάππας Γ. — Τσουνίδης Β.

Κ ρ α σ ι ά  κ α ί  Μ α σ τ ί χ α

Κυριακόπουλος — Ράδος Γ. 
Σπέγγος Σ. — Γιοχννόπουλος

Μ ε τ α φ ο ρ ι κ ά  ό χ ή μ α τ α

Κατσαρός Μ. — Μολαμίδας Μ. 
Νούσιας Σιώζος — θωμάς
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Παραδοσιακοί στίχοι γιά τήν "Ηπειρο

"Οσο: είμέθα άπό τούς παλιούς αγαπή
σαμε πολύ τούς παραδοσιακούς ποιητές, 
πού διαβάσαμε στα νιάτα μας. Τόν σωστό 
καί ολοκληρωμένο στίχο μέ το ρυθμό καί 
τις τόσες Ομορφιές, πού τον συνόδευαν, άλ
λα καί τήν άπαλή ταλάντευση που έπαιρ
νε το θέμα μη ξεφεύγονεας πέρα άπό τις 
ζωγραφικές εικόνες του.

'Έχουν μαζευτεί ξαναδημοσιευμένα σέ 
διάφορα από τά περιοδικά μας αρκετά 
ποιήματα των ποιητών αυτών γιά τήν 
ν1Ιπειρο (Κ. Ιίαλαμά, Γ. Σουρή, I. Πο- 
λέμη, Σ. Σκίπη, Γ. Στρατήγη, Στ. Δά
φνη, Γ. ’Αβάνα, ’Ά γγ. Σικελιανού, Σπ. 
Ματσούκα, ’Ά γγ. Σημηριώτη), άκόμη καί 
του Αορέντζου Μαβίλη, γιά τό σσνέττο 
του κυρίιος «Χάρρις» στό θάνατο τοϋ νΑγ
γλου συμπολεμιστή του, πού ό τελευταίος 
του στίχος «κ ι” έ ν α β ό λ ι  σ’ έ
σ τ ε ι λ ε  σ τ ο  ή λ ύ σ ι ο  π ε ρ ι -  
6 ο λ ι», έπαληθεύθηκε καί γιά τόν ίδιο 
τον Μαβίλη, κι' άλλους πολλούς, τά ό
ποια άναφερόμενα στους ένδοξους άγώνες 
τού Σουλίου καί Μπιζανιοΰ αλλά καί τούς 
θρύλους πού περικοσμούν τόν Ηπειρωτικό 
χώρο καί τις τοποθεσίες μας, μας έγιναν 
αγαπητά.

Σήμερα Οά περιοριστώ σέ ουό ποιήματα, 
πού έτυχε νά μη τά ςανασυναντήσω απ' 
όταν τά πρωτοδιάβασα σέ δχι ΊΙπειρο>τι- 
κά φύλλα. Κι' δμιο; έκτιμό) βαθύτατα 
τούς ποιητές τους, πού τούς θεοψώ κι* άπό 
τούς τρανταχτού; μας.

Τό πρώτο εί/vat τού Κ. Καρθαίου «Ό 
Γιώργος ό Ράμπας» πού άπό τήν άποψη 
τής μουσικότητας τής φόρμας του θυμί-
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ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΥ

ζει τόν περίφημο «Μιχαλιό» τού Κ. Κα- 
ρυωτάκη, άλλα πού τούτο γράφηκε τό 
1914, ένώ ό «Μιχαλιός» στά 1927 (βιβλίο 
«Έλεγειες καί σάτιρες»).

Ό  Γιώργος 6 Ράμπας 6 εύζωνας, 
πού λαγούτο βαράει στό χωριό του 
τού μιλάς, καί σέ βλέπει κατάματα 
μά άλλου πιλαλάει τό μυαλό ιου.

Καί οι άλλοι στρατιώτες του λόχου του 
τόν κουτό τό Γιώργο γελούνε, 
μά αυτός τό χωριό συλλογίζεται 
καί στ' αυτιά του λαγούτα λαλούνε.

Ό  λόχος τού Ράμπια στά Γιάννενα 
πρώτος πρώτος νά μπει πολεμάει 
χάρος μπρός, χάρο; πίσω κι’ ό Γιώρ

γ ο  \>*ς
καί χωριό καί λαγούτο ξεχνάει.

Τρέχει, σκύβει, σέρνεται, ορθώνεται, 
στό ντουφέκι τή λόγχη καρφώνει, 
μά νά, κάτω ιστό χώμα ξαπλώνεται, 
κλεί τά μάτια, τά χέρια σταυρώνει.

Δυο παιδιά τό Γιώργο σηκώνουνε, 
μά τά χείλια τού Γιώργου γελούνε, 
μακριά τό χο>ριό συλλογίζεται 
καί λαγούτα στ’ αυτιά του λαλούνε.

Συνδεδεμένο τό ποίημα, μέ τή μάχη 
τών Γιαννίνων, ίσιος ν’ άντιπροσιυπευσε 
καί κάτι τό αληθινό πού υπήρξε καί συ
νέβη.

Τό δεύτερο ποίημα είναι τού άτυχου 
(πέθανε ώς γνωστό στό ψυχιατρείο) Ρώ



μου Φιλύρα κι* Επιγράφεται «'Ήπειρος».

Κάθε φορά που βρέχει ό ουρανός 
θυμάμαι τά δρολάπια τής Ηπείρου, 
κι* άναβει μέσα μου βαθύς καυμός 
καί με κυλά στα σύθαμπα του Ονείρου.

Και βλέπω μέσ’ τά χιόνια κάποιο μου
δνει ρο

σαν τον καρπό άπ* τό κλαδί να πέφτει 
και κάθε φλόγα δλόσβυστη στα στήθια

μου
κι’ σλα παρτά άπ* τον πόλεμο τον

κλέφτη.
Π ολέμ ιε λοιπόν και δ άξιος αυτός ποι

ητής στα Ηπειρωτικά χώματα πού ή λε
πτή εύαισθησία του δέν τού έπέτρεψε νά 
τά Εε χάσει σάν εντυπώσεις στη κατοπινή 
ζωή του.

Η Π Ε ΙΡ Ω Τ ΙΚ Α

«Ο ΓΟΡΗΣ»

Σέ πολλούς Γιαννιώτες είναι γνωστόν 
ότι ό μακαρίτης Γρηγόρης Σακκάς, δ άπο- 
καλούμενος «Γόρης», γλυκομίλητος σέ Ο
λους, άν και προήρχετο άπό τό Δημοτικό 
Σχολείο είχε κατορθώσει, χάρις στήν έξυ- 
πνάοα του νά διορισθεΐ δυο φορές Νομάρ
χης καί νά Ίκλίεγεΐ Δήμαρχος Ίωαννι- 
τών.

Στά Γιάννινα έςέδιδε την έφημερίδα 
ή «ΚΡΑΓΓΗ».

’Επειδή δέν είχε άγαθές σχέσεις μέ τή 
γραμματική καί τδ συντακτικό, ή έφη;·^- 
ρίδα του περιείχε άρκετά «μαργαριτάρια», 
τά όποια έσχολίαζε κατ’ έπανάληψιν πι
κρόχολα κάποιος του κατωτέρου προσωπι
κού τής συντάξεως τής έφημερίδας δ 
«ΚΗΡΪΞ» πού έςέδιδε δ Πανίδης.

Μιά μέρα δ Γόρης δργ5:τηκε καί έδη- 
μοσιευσε στήν ΚΡΑΓΓΗ τά κατωτέρω:

«Δέν θά άπαντήσωμεν σήμερον εις τον

Κρατά άναμφισβήτητα μιά αύτοβιογρα- 
φική μαρτυρία.

Τέλος, παραθέτουμε καί τδ δυσεύρετο 
λαϊκό «Τά σύνορα του 1881».

Σούλον τόν κόσμο ξαστεριά, 
σουλον τό'; κόσμο ήλιος 
καί στά δικά μας τά χωριά 
ούλο καπνός κΓ άντάρα.
Ή  άντάρα ν’ άπ’ τά κλάηματα 
κι’ ή καταχνιά άπ’ τό ντέρτι.

—’Ανάθεμά σε, Πιτροπή, καί συ, 
βρέ Βασιλέα,
πού βάνατε τά σύνορα στής νΑρτας 
τό γιοφύρι,
στήν *Αρτα καί στήν Πρέβεζα, 
ψηλά στό Περιστέρι, 
καί τήν καημένη Πράμαντα 
την κόβουνε στή μέση.

συντάκτην τής πρωινής συναδέλφου, σ’ 
αυτόν τόν σιάλιαρην, τόν μίξιαρην, τόν ά- 
πένταρον, σ’ αυτόν ό όποιος, οστίς όταν 
εισέρχεται είς τό γραφεΓον μας, επί τή 
απλή θέα τού τετάρτου τού Ποσειδώνος 
(Ποσειδών ήταν ώς γνωστόν τό προπο

λεμικόν εικοσάδραχμο';, πού έφερε τήν 
εικόνα του), κατε\>χαριστεΐ ημάς καί λεί
χει τάς χείρας μας, δέν θά άπαντήσιομεν. 
λέγομε';, σεβόμενοι τόν διευθυντήν της 
πρωινής συναδέλφου».

*Ύστερα άπό λίγες μέρες ή «ΕΣΤΙΑ» 
των ’Αθηνών Εγραφε μέ τίτλον «Κακόν 
πράμα δ σεβασμός»:

Άπό επαρχιακήν συνάδελφον παραλαμ- 
βάντμεν τά εξής. Παρέθετε εντός εισα
γωγικών τά ανωτέρω, καί έτελείωνε:

Φκντασθεΐτε τί θά εγραφεν ή... χρυσό- 
στομος συνάδελφος, Εάν δέν έσέβετο τόν 
διευθυντήν τής έτέρας πρωινής συναδέλ- 
φου!

ΑΡΙΣΤ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ
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Άπόφασις Επιτροπείας ’Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 

ΟΗΕ γιά την Ελληνικά Μειονότητα Βορ. 'Ηπείρου

Στο προηγούμενο φύλλο του «Βο- 
ρειοηπειρωτικοΟ Άγώνος» έδημο- 
αιεύθη ή Απόφαση τής Επιτροπής 
των ’Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του 
ΟΗΕ ή όποια καταδίκασε την 'Αλ
βανία γιά την Απαγόρευση τής θρη 
σκευτικής έλευθερίας στούς υπη
κόους της καί ιδιαίτερα τούς 'Έ λ
ληνες τής Βορείου Ηπείρου. ’Επει
δή ή πληροφορία γιά την καταδίκη 
τής ’Αλβανίας ήλθε στην έφημερί- 
δα δταν αύτή βρισκόταν στο πιεστή 
ριο δέ μπορέσαμε νά παρουσιάσου
με συγχρόνως καί τό κείμενο πού 
όδήγησε στην κατσδικαστική άπό
φαση.

Επειδή τό γεγονός τής καταδί
κης αύτής έχει μεγάλη ιστορική ση
μασία, δεδομένου δτι ή ’Αλβανία 
καλείται νά προβεΐ στήν Αποκατά
σταση τής έλευθερίας «του θρησκεύ 
εσθαι» των Βορειοηπειρωτών, είδάλ 
λως κινδυνεύει νά άποβληθεΐ Από 
τον ΟΗΕ, παρουσιάζουμε στο τευχ. 
αύτό καί τό κείμενο τής άποφάσεως 
γιά λόγους ιστορικούς καί γιά πλή
ρη ένημέρωση των Αναγνωστών τής 
έφημερίδας μας.
«Ηνωμένα 'Έθνη
Οικονομικόν καί Κοινωνικόν Συμ

βούλιο ν
Επιτροπεία Ανθρωπίνων δικαιω

μάτων
Ύπο - Επιτροπεία έπί τής προλή-

ψεως, διακρίσεως καί προστα- 
στασίας τών μειονοτήτων

Τριακοστή δγδη συνεδρία
Ημερήσια Διάταξις: θέμα 6

Έλήφθη έν Γενεύη
Άπόφασις
τήν 29.8.85

Τό θέμα παραβιάσεως τών Αν
θρωπίνων δικαιωμάτων καί βασι
κών έλευθεριών, συμπεριλαμβανο- 
μένης τής πολιτικής έπί τών φυλε
τικών διακρίσεων, άπομονώσεως 
καί άπαρθεϊσμου, εις δλας τάς χώ
ρας, με ειδικήν Αναφοράν εις τάς 
άποικιακάς καί άλλας έξηρτημέ- 
νας χώρας καί περιοχάς:

Έκθεσις της ύπο-Έπιτροπείας 
Ανθρωπίνων δικαιωμάτων τής ύπα- 
γομένης εις τήν Επιτροπείαν Αν
θρωπίνων δικαιωμάτων, Άπόφασις 
8 (XXIII).

Κείμενον άποφάσεως ύποβληθέν 
ύπό τών κ.κ. BOSSUYT, CAREY, 
CEPEDA (JLLOA, DES CHENES, 
MUBANGA -  CHIPOYA καί WHI
TAKER:

Ή Ύπο-επιτροπεία έπί τής Παρε- 
μποδίσεως Διακρίσεως καί Προσ
τασίας τών Μειονοτήτων,

ΟΡΜΩΜΕΝΗ ύπό τών Αρχών τών 
ένσωματωμένων εις τόν Χάρτην τών 
Ηνωμένων Εθνών, τής Παγκοσμίου 
Δηλώσεως τών Ανθρωπίνων Δικαι
ωμάτων, τών Διεθνών Συμβάσεων
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έπί των- ’Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
καί τής Δηλώσεως επί τής Καταρ- 
γήσεως παντός είδους μή άνεκτι- 
κότητος καί διακρίσεως θρησκείας 
ή πίστεως.

ΘΕΩΡΟΥΣΑ δτι άπαντα τα Μέ
λη - Κράτη ύποχρεούνται νά υπο
θάλπουν καί προστατεύουν τά αν
θρώπινα δικαιώματα καί τάς βα
σικός ελευθερίας καί νά έκπληρούν 
τάς ύπ’ αυτών άνειλημμένας διά δια 
φόρων διεθνών επισήμων εγγρά
φων, εις τον έν λόγω τομέα, υπο
χρεώσεις των.

ΑΝΗΣΥΧΗΣΑΣΑ σοβαρώς συνέ
πεια τών συνταγματικών καί νομι
κών μέτρων τών υίοθετηθέντων υ
πό τής Λαϊκής Σοσιαλιστικής Δη
μοκρατίας τής ’Αλβανίας, δι9 ών α
παγορεύεται ή άσκησις του δικαιώ
ματος τής έλευθερίας συνειδήσεως 
καί θρησκείας εις πάντας εύρισκο- 
μένους έν αυτή,

ΠΙΣΤΕΥΟΥΣΑ δτι τά έν λόγω 
μέτρα άποτελούν απειλήν κατά τής 
άνθρωπίνης αξιοπρέπειας, μίοα/ κα- 
τάφωρον καί συστηματικήν παρα
βίασα/ τών άνθρωπίνων δικαιωμά
των, μίαν περιφρόνησιν τών αρχών 
του Χάρτου τών Ηνωμένων Εθνών 
καί ένα έμπόδιον διά φιλικάς καί 
ειρηνικός σχέσεις μεταξύ τών Ε 
θνών,

ΛΑΒΟΥΣΑ ύπ9 δψιν την Άπόφα- 
σιν 1985)51 τής 14ης Μαρτίου 1985 
τής Επιτροπείας ’Ανθρωπίνων Δι
καιωμάτων, ένθα αυτή προέτρεπε 
τά Κράτη, συμφώνως προς τά άνά- 
λογα συνταγματικά συστήματα αύ-

τών, νά προβλέψουν, έκεΐ ένθα δεν 
έχει είσέτι ληφθεΐ σχετική πρόνοια, 
έπαρκεΐς συνταγματικός καί νομι
κός έγγυήσεις δι9 έλευθερίαν σκέ- 
ψεως, συνειδήσεως, θρησκείας καί 
πίστεως,

1. ΕΞΑΙΤΕΙΤΑΙ δπως ή ’Επιτρο
πεία τών Άνθρωπίνων Δικαιωμά
των προτρέψη τήν Κυβέρνησιν τής 
Λαϊκής Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας 
τής Αλβανίας νά παράσχη έπαρκή 
συνταγματικά καί νομικά μέτρα, 
συμβιβαζόμενα με τάς προνοίας τής 
Παγκοσμίου Δηλώσεως Άνθρωπί
νων Δικαιωμάτων, τών Διεθνών Συμ 
βάσεων έπί τών Άνθρωπίνων Δι
καιωμάτων καί τής Δηλώσεως έπί 
τής Καταργήσεως παντός είδους μή 
άνεκτικότητος καί διακρίσεως θρη
σκείας ή πίστεως, με σκοπόν νά έ- 
ξασφαλισθή ή τοιαύτη έλευθερία 
θρησκείας ή πίστεως, διά τής συγ
κεκριμένης υίοθετήσεως τρόπου δι9 
οδ ή διάκρισις έπί τή βάσει θρη
σκείας ή πίστεως νά τεθή έκτος νό
μου καί νά προβλεφθουν έπαρκή 
έχέγγυα καί θεραπεία έναντίον τοι 
αύτης διακρίσεως.

2. ΕΞΑΙΤΕΙΤΑΙ έπίσης δπως 6 
Γενικός Γραμματεύς πληροφορήση 
τήν Ύπο-επιτροπείαν κατά τήν 39ην 
Συνεδρίαν αύτής περί τών άποφά- 
σεων τής ’Επιτροπείας τών Άνθρω
πίνων Δικαιωμάτων έπί του έν λό
γω ζητήματος, καθώς έπίσης καί 
περί οίασδήποτε έξετάσεως τούτου, 
ήτις ήθελε γίνει υπό τής Γενικής 
Συνελεύσεως ή τού Οικονομικού 
καί Κοινωνικού Συμβουλίου. 
«Βορ)κός Αγών» ’Οκτώβριος 1985.
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ΤΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ (ΤΑ ΦΩΤΑ) ΣΤΑ ΚΟΥΡΕΝΤΑ

Τά Φώτα είναι ή τελευταία θρη
σκευτική έορτή του Δωδεκαήμερου.

Την παραμονή των Φώτων γίνε
ται στήν έκκλησία ό Μέγας 'Αγια
σμός. Μετά οί παπάδες γυρίζουν 
τά σπίτια των ένοριτών, πού περί- 
μεναν γιά νά ραντίσουν τά σπίτια 
των ψάλλοντας τό «έν Ιορδάνη».

Είχαμε τότε δυο παπάδες. Καθέ
νας είχε και άπό ένα παιδί πού κρα 
τοΰσε τό καμπράτσι (ή μπραγκά- 
τσι) με τό άγιασμα καί ένα μεγά
λο σακκούλι.

'Έρριχναν χρήματα στο καμπρά- 
τσι (κέρματα) καί καλαμπόκι στο 
σακκουλι. Γιατι οί παπάδες δεν έ
παιρναν τότε μισθό καί περίμεναν 
άπό τά τυχερά. Τήν ήμέρα αυτή 
τού Σταυρού δλοι προετοιμαζόταν 
γιά τή μεγάλη έορτή των Φώτων. 
Μία ώρα νύχτα πηγαίναμε στήν έκ
κλησία, πού γέμιζε άπό άνδρες, γυ
ναίκες καί παιδιά. ‘Όλες οι γυναί
κες είχαν καί άπό ένα καμπράτσι. 
'Έπαιρναν άγιασμα, γιά νά ραντί
σουν τά πρόβατα, τά γίδια καί τά 
χωράφια οί κοπέλλες.

Μετά τό φαγητό πού ήταν κότα 
σούπα και κρέας πρασοσέληνο, έ
βγαιναν στήν πλατεία. Έκει γινό
ταν τό παράξενο έθιμο. Κάποιον έ
πρεπε νά βουτήζουν στό πηγάδι.

'Έλεγε ένας, βάζω τριάντα όκά- 
δες κρασί νά ρίξωμε τον Γιάννη 
στό πηγάδι. Εκείνος ή έπρεπε νά 
δεχθεί, ή νά αύξήσει γι* άλλον. Έ -

Τ Ο Υ  Κ Ω Σ Τ Α  Π Α Π Α Γ Γ Ε Λ Η

φασαν μιά χρονιά, τό θυμάμαι, πού 
έφτασαν 150 όκάδες κρασί καί κο- 
λύμβησαν τό Μίχο στό πηγάδι!

Τό κρασί τό έφερναν στήν πλα
τεία στά καζάνια, έπιναν καί γλεν
τούσαν δλη μέρα μέ τον Τσολ-Φάκο. 
Τά Κούρεντα ειχοτν τότε πολλά κρα 
σιά.

Οί κοπέλλες έπαιρναν τό άγια
σμα καί πήγαιναν πολλές μαζί καί 
ράντιζαν τά χωράφια. Μετά συγ- 
γεντρωνόταν δλες σέ ένα σιάδι (ξέ- 
φωτο) καί χόρευαν τραγουδώντας 
δημοτικά τραγούδια.

‘Ένα άπό αυτά ήταν:

Νύχτα ήταν πού χορεύαμε, 
νύχτα καί ποιος μάς είδε 
Μάς είδε ή πούλια κι’ ή αύγή 
καί τό λαμπρό φεγγάρι, 
μάς είδε ένα Ιουρκόπουλο 
καί κυνηγάει τήν κόρη.
Βόηθα, ‘Άη-Γιώργη, βοηθάμε, 
τάζω δυο λίτρες μάλαμα 
καί δυο λίτρες άσήμι 
κι* ένα βουβαλοτόμαρο 
νά τό γεμίσω λάδι.

Τ’ άγόρια πήγαιναν κρυφά καί 
παρακολουθούσαν τό χορό καί τό 
καθένα κύτταζε που τό πονοΰσε ή 
καρδιά του.

'Έτσι τελείωναν οί εορτές των 
Χριστουγέννων καί άρχιζαν πάλι 
τή σκληρή δουλειά των.
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Π Α Λ Ι Ο Κ Α Ι Ρ Ι Ν Ε Σ  Μ Ν Η Μ Ε Σ

Τό παληό Σχολειό
Τού 'Αρχιάτρου ΚΩΣΤΑ ΝΤΟΥΛΑ

Ένα μικρό μΑ'/.ρούτσικο μικρό κχί χαϊδεμένο 
χαίδιάρικο τόχει ή μάνα του, χαίδιάρικο κι’ 6 πατέρας 

Τό έλουζαν τό χτένιζαν κχί στό σχολειό τό στέλναν 
Τό καροερεΐ 6 οάοχαλος με μια χρυσή βεργούλα 
Τό καρτερεί ή δασκάλα του με τρεις κλωνάρες »ιόοχο.

(Δημοτικό)

’Ανελέητα τό χτύπησεν ό χρόνος 
τούτο τό κτίσμα — τό παληό σκο
λειό. *Ένας μονάχα τοίχος άντι- 
ατάθηκε στό πέρασμα του χρόνου. 
~Ενας κισσός τον περιέπλεξε σαν 
επιτάφιο στεφάνι. Οι γκουστερί- 
τσες στριφογυρίζουν καί λιάζονται 
στον ρημαγμένο τοίχο. Μιά κου
κουβάγια θρηνεί τά βράδυα στά 
χαλάσματά του.

Τούτο δμως τό παληό σκολειό 
άντικοχταστάθηκε μ’ ένα καινούριο 
εδώ κι* εξήντα χρόνια. Νάτο εδώ 
δίπλα. Σεμνό κι* άπέριττο μονοώ- 
ροφο με τις δυο χελινοδοφωλιές, με 
τά λίγα σκαλοπάτια του, με τά με
γάλα παραθύρια. Άπό τό τζάμι 
του παραθυριού ερευνώ το εσωτε
ρικό. Τά θρανία αράδα άράδα, ή 
έδρα του δάσκαλου, ό μαυροπίνα
κας, στούς τοίχους χάρτινες φωτο
γραφίες τών Ηρώων τού 21 /Απάνω 
άπό την έδρα στον τοίχο ή εικόνα 
τού Χριστού πού ευλογούσε τά παι
διά, πού άπουσιάζουν τώρα.

τΗταν διτάξιο τά παληότερα χρό

νια με 80 μαθητές. Τώρα μιά φο
βερή αλυσίδα μ* ένα σκουριασμένο 
λουκέτο τά σφάλισε τελεσίδικα. Δεν 
υπάρχουν μαθητές. Δυο - τρία δλα 
κι δλα παιδιά πού ύπάρχουν στό 
χωριό δεν δικαιολογούν τή θέση ε
νός δάσκαλου. ’Έκαναν κι* αύτά 
φτερά σά διαβατάρικα πουλιά καί 
κούρνιασαν στά Γιάννινα.

Μιά εφιαλτική σιγή έχει έπικαθή- 
σει στη μεγάλη αύλή του. Τίποτε 
δεν άκούγεται, τίποτε δεν συμβαί
νει. Οί δυο λεύκες πού παράστε
καν στό παληό σκολειό, σά μικρές 
ριγηλές νυφοΰλες τώρα θέριεψαν 
καί τά τσιροπούλια κάθε δειλινό 
φλυαρούν στά κλαδιά τους. ”Αλ
λοτε τά παιδιά έδινοχν μιά εύθυμη 
νότα στά διαλείμματα μέ τά παι
γνίδι ατούς, δταν έπαιζαν τή σκλέν- 
τζα, τά σκλαβάκια, τή γουργούρα 
μέ τά βελάνια. Αύτή την εφιαλτι
κή γαλήνη κάπου κάπου τήν ραΐ
ζει ό ρόγχος κάποιου φορτηγού 
πέρα άπό τη δημοσιά πού κουβα
λάει μάρμαρα. Σέ μιά γωνιά της
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αύλής ένα σύδεντρο άπό πουρνά
ρια μαύρα κι* άρ(χχλα άγκαλιασμέ- 
να σ’ ένα γκρούπ υψώνουν τά κλα
διά τους, σά μέλη χορού άρχαίας 
τραγωδίας κι’ άναθυμοΰνται τά πα- 
ληά.

...Ούκέτι Φοίβος έχει καλύβαν
οϋ μάντιδα δάφνην...

Έμεΐς δμως θά γυρίσουμε πολ
λά πολλά χρόνια πίσω καί θά πά
με στο παληό σκολειό. Ή μικρή 
καμπάνα τότε κρεμασμένη άπό τό 
μπράτσο μιας γκορτσιάς πουρνό - 
πουρνό ηχούσε με μιά ψιλή φωνή, 
άνάλαφρη, παιδιακίσια, καλώντας 
τά παιδιά στο σκολειό. Δεν ήταν 
σάν τή μεγάλη καμπάνα τοΟ καμ
παναριού τής έκκλησιάς, με τή 6α- 
ρειά μπάσα της φωνή πού χτυπού
σε φορές φορές λυπητερά γιά θα
νάτους. Τούτη δμως τή μικρή σχο
λική καμπανούλα τήν μετέφεραν 
καί τήν κρεμούσαν στο καμπανα
ριό κατά τά πασκαλόγιορτα νά 
κρατάει τον ίσο.

Καθώς δέν ύποφέραμε τότε άπό... 
άνορεξία πέφταμε σά γλάροι τό 
πουρνό στο σαγάνι μέ τον τραχα
νά. ’Αμβροσία γιά τό στομάχι. Ό  
μαθητής, ή μάνα, κι’ ή κυρά μάνα. 
Ό  πατέρας μοχτουσε στήν ’Αθήνα. 
Δέν μάς τοίμαζαν τότε τ’ αύγό τό 
μελάτο. Τ* αύγά πήγαιναν στό

μπακαλιό καί πέρναμε βελόνες» 
ράμματα καί βαφές. Στόν τρουβά 
τον όποιο μέ μεράκι φιλοτεχνουσεν 
ή μάνα στόν άργαλειό μέ ώραΐες, 
πολύχρωμες φούντες, τοποθετούσα
με τήν πλάκα τό άναγνωσματάριο 
μέ τά ’Ί α  καί Ώά, τό καλαμάρι, μέ 
τή μανσακή μελάνι, ένα κομμάτι 
ψωμί καί λίγες έληές άπό τήν Πα- 
ραμυθιά.

’Έτσι πορευόμαστε γιά τό σκο
λειό μέ τά φτωχά μπαλωμένα 
σκουτιά, μέ τά ταλαιπωρημένα τσαρ 
χάκια μέ τις μαδημένες φούντες. 
Χαζίρικη κι’ ή μάνα νά πάει γιά 
τ’ όργωμα. ° Ενα φιλί στή μπάλα 
άπό τή μάνα καί μιά σύσταση -:

—Φρόνιμος Κώτσο.
Παίρναμε μαζί καί δυο ξύλα. 

Τό ένα γιά τό τζάκι του σκολειού 
καί τ’ άλλο τό πηγαίναμε σπίτι τού 
δάσκαλου πού ήταν ξενοχωρίτης. 
Στά πρώτα θροινία καθότοη/ τά 
«κούτσκα» τής πρώτης τάξης, στά 
πιο πίσω τής δευτέρας, τρίτης καί 
τετάρτης.

Μή τιμωρείς δάσκαλε τούτο τό 
μαξούμι νά κάθεται μ* ένα ποδάρι 
στή γωνιά καί μή βαρείς τις άπα- 
λάμες του μέ τή χρυσή βεργούλα. 
Δέν ύπάρχει καί δασκάλα νά τον 
καρτερεί μέ τρεις κλωνάρες μόσχο.
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Φιλολογικά καί Καλλιτεχνικά Πορτραίτα

ΘΕΟΧΑΡΗΣ «ΕΞΗΣ

Ό  θ ε τχ ά ρ η ς  (Χάρης) Μ ίξης αροέρ- 
χεται άπό τήν ιστορική οικογένεια των 
Μέςηδων τοϋ Κάτω Λαμπόβου τής Βο
ρείου Ηπείρου, πού οι ρίζες της φθάνουν; 
ώς τις Σταυροφορίες (1204).

Γεννήθηκε στο Κάτω Αάμποβο το 1909 
καί ήταν γιος τού ιατροφιλόσοφου Δημη · 
τρίου Παναγιωτίδη Μέςη. Σπούδασε κα
λές Τέχνες στο Βουκουρέστι απ’ οπού 
ήλθε καί εγκαταστάθηκε στα Γιάννενα το 
1929. Παντρεύτηκε τήν ’Αγλαΐα Καρα- 
Κώστα καί άπέκτησε τήν Ελένη (καθη- 
γήτρια) και τον Κωνσταντίνο (λέκτορα 
τού Μαθηματικού Τμήματος τού Πανεπι
στημίου Ίωαννίνων).

Το 1931 οι ορίστηκε σχεδιαστής - χαρ
τογράφος στήν V III Μεραρχία δπου υπη
ρέτησε μέχρι το 1966. Μέ τά σχεδιαγράμ- 
ματά του βοήθησε τή Μεραρχία στη  διε
ξαγωγή διαφόρων πολεμικών επιχειρήσε
ων, γ ι’ αυτό καί έλαβε πολλές ηθικές α
μοιβές καί Μετάλλιο Έςαιρέτων Π ράςεων.

Μετά τήν απελευθέρωση μετέφερε συν
θέσεις λαογραφικοϋ καί πατριωτικού πε
ριεχομένου σέ ξυλογραφία ή λινόλιουμ οί 
οποίες καί δημόσιεύθηκαν σέ έφημερίδες, 
περιοδικά, βιβλία κλπ.

Στάν ακούραστος μελετητής καί έρευ- 
νητής -DoCi Έλλαοικού χώρου καί τόπου

Χάρης Μέξης.

ασχολήθηκε ιδιαίτερα μέ θέματα γόρω α
πό τήν ’Ήπειρο.

’Ανάγλυφος γεωφυσικός χάρτης τής ’Η
πείρου όιαστάσειον 2X3 κΟηιεΐ δημόσια 
κτίρια (Νομαρχία Ίωαννίνων, V III Με
ραρχία, Χάνι Έμίν ’Αγά κλπ.). Έςέόω- 
σε πολιτικό χάρτη τής Ηπείρου (1958, 
1974), Τουριστικό οδηγό Ίωαννίνων 
(1949, 1957), 1967 Σχέδιο τής πόλεως 
Ίωαννίνο)ν (για χρήση άπό μηχανικούς), 
Πολιτικό χάρτη τής Βορείου Ηπείρου 
(έκδοση Ε.Ν.Β.Η.), Χάρτης τής περιο-
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χήζ ΙΤωγωνίου (Εκδοση Αδελφότητας 
Πωγωνιανής).

Άφησε έτοιμες, σέ μακέτες, για έκδο
ση τις μελέτες:

«II*ατριόογνωστικος χάρτης» για τά δη
μοτικά σχολεία, «Γεωφυσικός χάρτης τη; 
Ελλάδας», «Γεωγραφία - * Ιστορία της 
Ελλάδας» (’Άτλας), «Άτλας της Ελ
λάδας» μέ διαφανή έπικαλυπτόμενα φύλλα 
(πρωτότυπος έργαΐσία για την όποια έλα
βε τό ύπ’ άριθ. 18135)1958 δίπλωμα ευ
ρεσιτεχνίας) , καί διάφορες άλλες χαρτο-

. γραφικές έργασίες.
Τδ έντονο θρησκευτικό συναίσθημά του 

τδ άπέδωσε με αγιογραφίες πού βρίσκον
ται σέ έκκλησίες: "Αγιος Νικόλαο: Δο- 
λοΟ, "Αγιος Χριστόφορος ΑολοΟ, "Αγιος 
Δημήτριος Δολου, "Αγιος Γεώργιο; Νεο- 
μάρτυρας (στήν πύλη του Φρουρίου Ίο>- 
αννίνων), μοναστήρι Ίωάννου τοϋ Προ
δρόμου (Διχούνι) κλπ.

Ζωγραφικοί πίνιακές του βρίσκονται σέ 
ίδιοιτικές συλλογές.

ΙΙέθανε στά Γαάννενα τδ 1976.

%

Είδήοεις καί ’Εξηγήσεις για καί μέ τούς Αναγνώστες μας
Τό Δελτίο τής Εταιρείας, δπως έχει έξελιχθή μέ τή δική 
σας Οοήθεια, είναι τό κυκλοφοροΟν 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 των εικόνων, Αντι
προσωπευτικών δλης 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 οικονομικές συνθήκες τό κόστος κά
θε τεύχους Ανέρχεται στο ποσόν των Δραχμών 85.000 καί 
δέν μπορεί νά σταθεί μέ συνδρομή λιγώτερη άπό 1000 δρχ. 
τό χρόνο.
Αυτή τή Συνδρομή σαν έλάχιστη έτήσια εισφορά παρακα- 
λοΟμε 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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Ηπειρωτική Πνευματική Ζωή καί Κίνηση

♦  Γράφομε και μάς γράφουν
♦  Στέάάομε καί μάς οτέάνουν

ΩΡΕΣ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ 
ΜΠΟΤΣΑΡΕΤΚΑ

μα) για νά διορθώνει: Ξέχασα πώς καί 
οι δυο μας ά ρ β α ν ι τ ο φ έ ρ ν ο υ μ ε 
μάλλον!

’Αναπολήσεις μου προκαλεΐ τό γράμμα 
του πολυσεβάστου Γυμνασιάρχη Χαρ. Χα- 
βέλα τδ άναφερόμενο στό μακαρίτη Στρα
τηγό Δημήτριο Μπότσαρη, πάνε πέντε 
χρόνια άπδ τδ θάνατό του. ”Ας κάνουμε 
ένα σύντομο μνημόσυνο πάλι. Στα 1930 
υπουργός των Ναυτικών της τετραετία: 
Έλευθ. Βενιζέλου (1928—1932). Ήρθε 
κάποτε στη Βοστίνα (Πωγωνιανή) μαθη
τής τότε. νΕβλεπα ένα Σουλιώτη τόσο δια
φορετικόν άπδ τούς Σουλιώτες τής "Ιστο
ρίας, πού πολεμούσαν χορεύοντας στα μα
θητικά μου οιαβάοματα και στη φαντασία 
μου.

Τδ Γιώργο Βαβαρέτο τόν έλεγε Βαρ- 
βαρέτο. Αύτά τά καλαμπούρια, όπως είπα 
λεγόμενα έν π αντί και ρω καί για όλους 
τούς περί αυτόν καί πέραν αύτοΟ πνευμα
τικούς ανθρώπους τών Γραμμάτων, τής Τέ
χνης, τής Πολιτικής, καί φυσικά καί ’Α
καδημαϊκούς έκαναν τδ γύρο τής Κεντρι
κής ’Αθήνας καί πνευματώδη, αυτοδύνα
μα καί αναλλοίωτα καθώς ήταν κούρνια
ζαν στη μνήμη θιγομένων καί μή, είτε μέ 
τη μορφή πού βγήκαν άπδ τήν ακένωτη 
μήτρα του Μπότσαρη, είτε έπαυξημένα 
καί παραμορφωμένα άπδ τδ κουτσομπολιό 
τών Κολωνκκιώτικων σαλονιών, πού είχαν

Καί θά περάσουν τά χρόνια για νά συ
ναντηθούμε στην ’Αθήνα, νά συνεργαστού
με καί νά συμπαρεδρεύουμε σέ κάποια 
Συμβούλια ’Εθνικών θεμάτων. Νά μάς κά
νει θαυμάσιες διαλέξεις στην ’Αρχαιολο
γική, πολλές τυποίμένες. Κέρας Άμαλθεί- 
ας τδ στόμα του. ’Ατελεύτητα τά λογο
παίγνιά του. Αύτά τελικά τού έφραςαν 
καί τδ δρόμο πρός τήν ’Ακαδημία!...

Μ έ ρ ι α σ ε ,  β λ ά χ  ε, νά διαβώ, 
μού είπε κάποτε, καθώς βγαίναμε άπδ 
μιά συνεδρίαση στό Γραφείο τής Γεο>γρα- 
φικής Εταιρείας, παρωδώντας τδ γνωστό 
βαλκωρίτικο στίχο (β βράχος καί τδ κύ

προσβάσεις εύκολες βίγοντες καί θίγόμε
νοι.

Καί όταν κάποτε, ένόμισε ότι ήρθε τδ 
πλήρωμα τού χρόνου, άφού είχε τυπώσει 
τούς Αόγσυς καί Μελέτες (’Αγορεύσεις 
στη Βουλή κ.ά.) καί είχε όλοκληριόσει τά 
πνευματικά του πονήματα υπέβαλε υποψη
φιότητα για τήν ’Ακαδημία ’Αθηνών με 
ποιους τίτλους...

’Αρχηγός τού Μικτού Στρατεύματος τδ 
1912. Έμπνευστής καί εκτελεστής τών 
περιφήμοιν χαρτών ’Εθνολογικού καί Σχο
λών καί Εκκλησιών Βορ. ’Ηπείρου, Σχο
λών καί ’Εκκλησιών Μ. ’Ασίας. Άντιπρό-
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σωπος τής Ελλάδος στή όιαχάραξη των 
Έλληνοαλβανικών συνόρων (Τελίνι 1923). 
’Αντιπρόσωπος καί ’Αρχηγός Επισήμων 
Στρατιωτικών καί Διπλωματικών ’Αποστο
λών γιά βλα τά έθνικά ζητήματα άπό τό . 
1919. Πρεσβευτής των έθνικών ζητημά- 
το>ν σ’ όλες τις μεγάλες πρωτεύουσες τής 
Ευρώπης. "Ενας βίος ίλιγγιώδης, μέ έπι- 
στέγασμα τήν δημοσίευση ένΟς δγκώδους 
πνευματικού έργου.

Τό άποτέλεσμα ήταν... νά άπορριφθεί ή 
υποψηφιότητά του καί νά μή μπει στήν 
αίθουσα τών ’Αθανάτων. Καί αυτό νομίζω 
για δυό φορές.

Τί είχε συμβεί; "Ολα τά κατά καιρούς 
έξαπολυθέντα λογοπαίγνια του Στρατη
γού πού συγκέντρωναν δλη τή δροσιά καί 
τή χάρη τοϋ έλληνικου πνεύματος είχαν 
γίνει μαύρα πουλιά καί είχαν κουρνιάσει 
στό άέτωμα τής Σιναίας ’Ακαδημίας καί 
πέφταν μαύρες ψήφοι στην ψηφοδόχο τού 
Άνωτάτου Πνευματικού ιδρύματος, φρά
ζοντας τό δρόμο ιστό στρατηγό Δημήτριο 
Τιμολ. Νότη Μπότσαιρη, δπως υπογραφό
ταν.

Είχε έκλεγεί τότε άντ* αυτού ό Ναύαρ
χος Ίωάν. Τούμπας!

—Ά  ν θ' ή μ ώ ν δ κ. Γ ο υ λ ί -  
μ ή ς, μοϋ είπε πικραμένος ό στρατη
γός, επαναλαμβάνοντας τή γνωστή ρήση 
τού Χαρ. Τρικούπη.

’Αλλά περάστε, είναι ή σειρά σας, α
γαπητέ κ. Γυμνασιάρχα, νά πήτε τά δικά 
σας, τά πρό τού 1912 Ισείς από τό έλεύ- 
θερο τότε Κσμπότι τής Άρτας, νά χύσω- 
με μαζί ένα δάκρυ...

ΛΛΕΞ. X. ΜΑΜΜ. 
***

Αγαπητέ μου κ. Πρόεδρε,
Διαβάζοντας τό πεπραγμένα τής ΕΤΑΙ

ΡΕΙΑΣ, στάθηκα γιά λίγο στό έόάφιο Ζ ' 
«ΜΝΗΜΗ ΕΓΧΑΡΑΚΤΗ ΔΙΑΚΕΚΡΙ
ΜΕΝΩΝ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ» καί ακριβώς σ’ 
αυτά πού γράφετε γιά τόν Δημ. Τ. Ν. 
Μπότσαρη. Δέν είχα μάθει πότε πέθανε. 
’Ήξερα δμως πολλά γιά τήν «πολυεδρική* 
δπως τήν λέτε προσωπικότητά του. Έοιά- 
βκζα μέ πολύ ένδιαφέρον δ,τι έπεφτε στά 
χέρια μου, γραμμένο άπ’ αυτόν ή γι’ αυ
τόν. Τόν είχα άκούσει σέ μιά - δυό δια
λέξεις άπό τό βήμα τής ’Αρχαιολογικής 
Εταιρείας. Ήταν καί θά παραμείνει ένα 
φωτεινό μετέωρο στό λαμπρό στερέωμα 
τής ’Ηπείρου. Δέν παραξενεύτηκα γιά τό 
δτι πολλοί τόν κατηγόρησαν, γ ι’ αυτά 
πού... οέν έκαμε! Συνηθισμένο φαινόμενο 
αυτό, ιδίως σήμερα. ’Αλλά δέν πρόκειται 
τώρα γΓ αυτό. Αυτή ή «έγχάρακτη μνή
μη» έφερε στήν δική μου τό παρακάτω 
μ’ αυτόν περιστατικό:

Ήμουν μαθητής τού δημοτικού —στις 
παραμονές περίπου τών πολέμων 12—13 
— δάσκαλος οέ του σχολείου μας ό πατέ
ρας μου. Ό  Μπότσαρης, νεαρός τότε Άνθ) 
γός, έκανε χαρτογράφηση τής περιοχής 
τοϋ χο>ριοϋ μου — τό Κομπότι τοϋ νομού 
Άρτης. Κάποια ημέρα έπεσκέφθη τό σχο
λείο μας σέ ώρα μαθήματος. "Ολα τά παι
διά σηκωθήκαμε αμέσως όρθια — δπως 
γινότανε τότε γιά κάθε έπισκέπτη — αύ- 
τός δέ, άφοϋ ισυστήθηκε στόν πατέρα μου. 
μάς χαιρέτησε μ* Ινα «γειά σας παιδιά» 
καί μάς είπε λίγα λόγια που τώρα δέν τά 
θυμάμαι. Ήταν ωραίος, εύσταλής κΓ 
έλαμπε μέσα στήν όλοκαίνουργη σιολή
του. ΚΓ έμείς, δλα τά παιδιά, τόν... «τρώ
γαμε* μέ τά μάτια όρθάνοιχτα! ΙΙρώτη 
φορά βλέπαμε άξιωματικό τόσο νέο καί 
τόσο όμορφο!

Ό  πατέρας μου, παίρνοντας άφορμή ά-
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πδ τδ βνομά του, μας μίλησε πάλι για το 
Σούλι καί τούς Σουλιώτες κι* Ιδιαίτερα 
για τις οικογένειες Μπότσαρη καί Τζα- 
βέλλα. Κι5 ύστερα μας έβαλε καί τραγου- 
γουοήσαμε τδ παρακάτω, λησμονημένο τώ
ρα, σχολικδ τραγούδι, πού μόνο τά*πρώ
τα λόγια του θυμάμαι τώρα:

Χαΐρε, ώ Πατρίς μου ποθητή,
Τγίαινε, Πατρίς.
Φεύγω, ξένη γη με καρτερεί,
Ύγίαινε, Πατρίς.

Στην έςέλιξι τού τραγουδιού, πού τ’ α

κούσε σέ στάσι προσοχής, τον είδαμε νά 
δακρύζη. "Γστερα άπ’ αύτο, αποχαιρετών
τας τον πατέρα μου κι’ έμάς πάλι μ’ ένα 
«γειά σας παιδιά» έφυγε. Κι* 6 πατέρας 
μου τον παρακολούθησε άπδ τδ παράθυρο, 
για νά σκουπίση, περισσότερο, ένα δάκρυ, 
πού άνθισε στα μάτια του...

Τδ περιστατικό αύτδ τδ θυμάμαι ακόμα 
τόσο ζωντανό, σαν νάγινε χθες. Τόση έν- 
τύπωσι μοϋ είχε κάνει!

Σ’ δλους σας θερμούς χαιρετισμούς 
καί με πολλή άγάπη καί έκτίμησι

X. ΧΑΒΕΑΑΣ

Σ έ  κάποια πνευματική εκδήλωση. ’Από ’Αρ ιστερά  Κ. Μ ιχαηλίδης, 
Ά λ ε ζ .  Μαμμόπουλος, στρατηγός Δ. Τ. Ν. Μπόχσαρης.
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Η Π Ε Ι Ρ Ω Τ Ε Ζ
t

Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Ε Ι Σ  

ΚΑΙ  Β Ι ΒΛ Ι Α  

ΓΙ Α ΤΗΝ ΗΠΕΙ ΡΟ

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ
ΓΙΩΡΓΟΥ Κ0ΥΝΔ0ΥΡ0Υ:

“ Α Λ Λ Ο Τ Ι Ν Α  ΚΙ  Α Ξ Ε Χ Α Σ Τ Α , ,  
ΤΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ ΖΙΤΣΑΙΑΣ

Θε^αλονίαη 30.10.85 
’Αγαπητέ μου συμπατριώτη κ. Κούνοουρε 

θερμότατα σάς ευχαριστώ γιά την α
ποστολή, του καταπληκτικού τόμου «ΑΛ
ΤΙΚΑ ΚΙ ΑΞΈΧΑΣΤΑ»·. Διάβασα τά 
ώραία αυτά αφηγήματα, μέ πολύ ένοια- 
φέρον, \ιε συγκίνηση, σαν Ήπειρώτισσα, 
καί μέ μεγάλη ευχαρίστηση. Χάρηκα μέ 
την καρδιά μου την κάθε σελίδα.

Ναι, γράψατε αύτά πού «ράς γύρεψε 
ή ΙΙόβλα» τ’ αγαπημένο χωριό μας, με 
«άσημόπεννα, μέ μάλαμα, μανουσάκια, 
πλουμιά, μ* όλα τα στολίδια... καί μ’ άρ
ματα χρυσά...» καθώς τής πρέπουνε, γιά 
νά πάει «τ’ άψήλου...» καθώς λέτε στη 
στιχουργημένη «Εισαγωγή».

Μνήμες ζεστές, παραδόσεις, ιστορία, 
θρύλοι, προλήψεις, τόσα καί τόσα, μετα- 
φίρονται εδώ, κι’ άναπλάθοντκι, ανόθευ
τα κι’ ατόφια, μέ λόγο ζωντανό, κι* αφή
γηση συναρπαστική καί ρέουσα, σαν τό 
κρυστάλλινο νερό, βουνίσιας βρυσομάνας.

"Ολα μέ τδ ιδιότυπο, ’Ηπειρωτικό λε
ξιλόγιο, την απλή θρησκευόμενη ψυχή —

δυνατή σάν τά βουνά τους — τούς αγνούς 
άνθροτπους, πού έβώ, παίρνουν μιά άλλη 
διάσταση κι’ υψώνονται σέ σύμβολα. Κι’ 
οί άνδρες κι’ οί γυναίκες, κι’ ό παπάς 
κι’ ό ληστής.

Ό  άναγνώστης τά παρακολουθεί από 
κοντά, τά γνωρίζει κι* αναπνέει τον αέ
ρα τους, έκεί στή μεγαλοπρέπεια τής φύ-
-η;·

«...ΙΙ-εριγρα/φές έπικές, γεμάτες χάρη 
καί δροσιά...'· γράφει πολύ σωστά στόν 
κατατοπιστικό πρόλογο, ό Πρόεδρος τής 
Ηπειρωτικής Εταιρείας κ. Άλ. Μαμ- 
Iιόπουλος, πού ξέρει νά ζυγίζει καί νά 
έκτιμάει τό βάρος.

Δεχθείτε παρακαλώ καί τά δικά μου 
έγκάρδια συγχαρητήρια, γιά τό έργο καί 
γιατί τό οωρήσατε στήν «Εταιρεία». Πο
λύτιμη καί διπλή προσφορά.

Μέ πατριωτικούς χαιρετισμούς 
ΧΡΓΣΑΝΘΙΙ ΖΙΤΣΛΙΑ

Μ Α Ν Θ Ο Υ  Κ .  Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ

ΔΗΜ. ΚΑΡΑΣΤΑΘΗΣ

ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΚΡΑΦΙΤΗ
«Τό γάρ φιλότι^ον άγήρον αόνον>. 
(Γιατί μόνον ή άγά~η τής τιμής οέν 
γερνάει), ΘΟΓΚΓΔΙΔΙΙ, Ιστορία
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Β ' 44 (από τόν. επιτάφιο του ΠΕ- 
ΡΙΚΛΕΟΪΣ).

Δόκιμος ‘συγγραφέας ό λαμπρός φιλό
λογος Μάνθος Κ. 0 ίκονόμου καί άπό τούς 
σπάνιους σήμερα Ήπειρώτες Ιττσριοδίφες 
βάλθηκε ε Ιο'.κότερα να ζωντανέψει σέ δ,τι 
άφορά τήν ιστορική, πνευματική, πολιτι
στική, ανθρωπιστική κλπ., διαδρομή τής 
γενέτειρας γής του, το ξακουσμένο χωριό
Νεγάόες του Ζαγοριού.

Πρωταρχική, στήν περίπτωση, και κύ
ρια Αφετηρία αυτής τής προσφοράς του 
είναι ή «αγάπη τής τιμής» στους προγό
νους, εκείνους πού στάθηκαν ΑΝΘΡΩ
ΠΟΙ μέ ευωδιαστούς καρπούς ωραίων 
και καλών πράξεων τους για το χτίσιμο 
του εθνικού κορμού, τή (συνοχή καί δημι
ουργική φύτρα τοϋ οικογενειακού θεσμού, 
τήν πράξη φιλαλληλίας, τήν ανάταση τής 
ψυχής, το ποιοτικό σμίλευμα τού στοχα,- 
σμοΟ, κ.ά. Ό  ίδιος ό συγγραφέας προτάσ
σει τή φράση: «των ευεργετών μήν επι- 
λανθάνεσθε, ευγνωμονείτε πρός αυτούς 
τή Μνημοσύνη, τό εύγνωμονείν εύάρεσεον 
τή θεότηττι», έρμηνεύοντας έτσι τήν αφε
τηρία του για τήν συγγραφή τού κρινό- 
μενου έργου, πού είναι τοισον ίδεαλιστική, 
άλλα και πού κινεί τό σύγχρονο οδοιπόρο 
τής ήπειρωτικής ζωής για πράξεις ευερ
γεσίας, για άγαθές πράξεις που είναι στήν 
έλληνική Ιστορία τό ειδικό του Ήπειρώ- 
τη βάρος, και τό ύψηλόφρον ήθος του.

Πολύπλευρη καί πλούσια είναι ή συγ
γραφή τοϋ Μάνθου Οικονόμου γιά τό χω
ριό του Νεγάόες, ή δέ έκδοση ξεχιορι
στών βιβλίων γιά τήν σκιαγράφηση τής 
ζωής καί τού έργου μεμονωμένων προσω
πικοτήτων πού έχουν άναβε ιχτεί σέ τ α- 
γ ο ύ ς τοϋ έλληνικοϋ έθνους, άποτελεΐ 
πολύτιμη συμβολή στήν ί«;τορική παρου
σία του Γένους τών Ελλήνων, αλλα καί

χρήσιμο βοήθημα γιά τούς ερευνητές τής 
Ηπειρωτικής Ιστορίας.

Μέ πλούσιες γραφτές πηγές: έπιστο- 
στολές, δημοσιεύματα σέ αξιόλογα έντυ
πα τού περασμένου αιώνα καί άλλα γρα
φτά μνημεία που άριστα χρησιμοποιεί και 
μέ μεγάλη επιστημονική βάσανο τών συγ
κυριών, προβάλλει Ανάγλυφη τήν μορφή 
του Δημητρίου Καραστάθη, τοϋ ολιγο
γράμματου, τοϋ δραστήριου καί φίλεργου 
συγχωριανού του που εργαζόμενος αρκετά 
στο Ιάσιο καί στήν συνέχεια — πάντα 
μέ τόν άδελφό του Γεώργιο — στή Βεσ- 
σαραδία, άπόκτησε μεγάλη περιουσία, φύ
ση δέ άγαθή καί άγαμος, τοπολάτρης δέ 
καί συνειδητός Έλληνας έταξε τόν έαυ- 
τό του στήν έξέλιξη καί πρόοδο τής μι
κρής του πατρίδας. «Μόνον μου σκοπός καί 
ή μεγάλη μου έπιθυμία είναι καθώς γρά
φει, νά ανακαινίσω, όσον είναι δυνατόν 
εις έμέ ριζηόόν τό Ζαγόριον...», σέ επι
στολή του πρός τόν Γεννάδιον.

Έτσι Ακολούθησε ή μεγάλη ανεκτίμη
τη προσφορά του: Χρηματοδότησε τή Σχο 
λή τών Νεγάδων, πού τό 1834 άνάοειξε 
σέ Κεντρική, διάθεσε σημαντικά ποσά γιά 
την έκδοση βιβλίων καί άλλων βιβλίων 
γιά τις άνάγκες τών βιβλιοθηκών τών ’σχο 
λείων, προσπάθησε νά συστήσει στα Γιάν
νινα Κεντρικό Γυμνάσιο, βοήθησε ηθικά 
καί χρηματικά τή Φιλεκπαιδευτική Ε 
ταιρεία τής ’Αθήνας, τήν Αρχαιολογική 
‘Εταιρεία τής Αθήνας, έπίσης τούς φτω
χούς, τις χήρες, τά όρφανά, προίκισε φτω 
χά κορίτσια, βελτίωσε την έργασία τών 
γυναικών μέ μηχανές, επισκεύασε έκκλη- 
σίες, κατασκεύασε βρύσες, γεφύρια, δρό
μους, διάθεσε μεγάλα ποσά γιά ιατρική 
καί φαρμακευτική περίθαλψη τών φτω
χών καί γιά σπουδές φτο>χών νέο)ν, τό 
πιο σημαντικό δέ καλό πού έκανε στό
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χωριό του ήταν «ότι τό Ισωσε άπό τήν 
καταστροφή, -από τόν άφανισμό, ένεκα τού 
υπέρογκου καί άβάσταχτου χρέους» πού 
είχε».

Ό  γνωστός Ήπειρώτης συγγραφέας 
Μάνθος Οικονόμου έδωσε συνειδητά πάλιν 
ενα έργο πού αποτελεί θετική προσφορά 
στους φιλίστορες καί συμβάλλει αρκετά 
στή σέ βάθος γνώση τοΟ ιστορικού παλ
μού τής περιοχή; από τήν όποια καί ξε- 
πήδησε.

4 Σεπτεμβρίου 1985 
ΒΑΣΙΛΗΣ Κ ΡΑ Χ ΤΗ Σ 

Έπειρ. Μέλλον 279, 1985.

Μ Α Ν Θ Ο Υ  Κ .  Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ

ΔΗΜ. ΚΑΡΑΣΤΑΘΗΣ
ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΒΡΕΛΛΗ

Ό  τ. Γυμνασιάρχης και ιστορικός συγ
γραφέας Μ άνθος Κ. Οικονόμου κυκλοφό
ρησε τό Τον βιβλίον του μέ τίτλο «Δημή- 
τριος Καρασ:άθης ό έκ Νεγάδο)ν Ζαγο- 
ρίου Μεγάλος Ευεργέτης».

Εικονογραφημένη έκδοση με 94 σελί
δες, αφιερωμένη στή μνήμη των άειμνή- 
στχν προγόνων του Γεωργίου καί Ελένης 
Σωτήρη. Στό τέλος επίμετρο κριτικό α
πάνθισμα.

Σέ πολλές πηγές άνέτρεςε και αρχεία 
άνεοίφησε. Πλούσια ή βιβλιογραφία συν- 
τρέχει τό έργο του. *11 ερευνά του αρχί
ζει άπό τό “Ιάσιο κι απλώνεται σ’ όλο τόν 
Έλλαδικο χώρο. Ευαίσθητο: δέκτης ό 
Μ. Ο. αρπάζει καί άςιολογεί τήν κάθε

λανθρωπικής καί φιλογενοΟς δράσης. Προ 
χωρεί μέ άντικε/.μεν ικότητα καί άμερο- 
ληψία. Δέν τόν έπηρεάζει γιά παρκσυρμό 
ή τοπική έλξη ό προσωπικό; συναι
σθηματισμός. ’Αγαπά τή γενέτειρα άλλά 
λατρεύει τήν ιστορία πού διάφανη τήν 
κρυσταλλώνει ατή συνεκτική αφήγηση καί 
τήν τοποθετεί χιοροχρονικά στις συνθήκες 
καί τό πνεύμα τής εποχής, τοποθετώντας 
τόν μεγάλο Ευεργέτη έφάμιλλο πλι στήν 
αδελφότητα Ζωσιμάοων.

II ρόκειται γιά μιά συμπυκνωμένη ερ
γασία, υπεύθυνη, με τή σφραγίδα τής 
ποιοτική; άνωτεφότητας καί τής διάρ- 
ρκειας. Γιατί πιστά, φιλοτεχνεί καί μέ 
πληρότητα ειλικρινούς έςιστόρηση; καί 
πνεύμα απόδοσης δικαιοσύνης καί δικαίω
ση·; απαριθμεί προσόντα, δωρεές καί χρη
ματοδοτήσεις, ζωγραφίζει πολύχρωμα τήν 
προσωπικότητα τού Δ. Καραστάθη, τό φι
λοπρόοδο χαρακτήρα» τήν ανθρωπιστική 
του διάθεση, τή μορφωτική καλλιέργεια 
και άνόρθωση πνευματική των σκλάβων.

"Ολη ή περιουσία του γιά τή «ακοή 
ιαι τή μεγάλη πατρίδα γι’ αυτό καί δι
καιωματικά ανήκει στή χορεία τών Με
γάλα// ευεργετών ’Ηπείρου καί “Έθνους. 
Εγραφε στό Γεννάδιο «‘διότι ό μόνος μου 
κοπος καί ή μόνη μου έπιθυμία είναι νά 
ίναμορφώσω, όπου είναι δυνατόν, είς έ-
Li. λ ·ΓΥιλΚν τλ  Z a v io to v » .

Ελευθερία 24.9.1985.
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22 χρόνια το βιβλιοπωλείο μας, (Ασκληπιού 3) στην 
Αθήνα, εξυπηρετεί το αναγνωστικό κοινό με συνέ
πεια και με την πάντοτε ενημερωμένη βιβλιοθήκη 
του - στη λογοτεχνία, στην ποίηση, στο θέατρο- 
στα βιβλία Τέχνης, στην φιλοσοφία, στην ιστορία 
και σε πολλά άλλα θέματα.

Στα Γιάννινα πάλι (Βλαχλείδη. 8), 3 χρόνια τώρα, 
λειτουργεί το βιβλιοπωλείο μας - κόσμημα για την 
πόλη θα μπορούσαμε να πούμε - και εξυπηρετεί με 
την ίδια ευσυνειδησία και ευγένεια το μεγάλο κοινό 
που μας αγκάλιασε και μας προτίμησε για την εξυ
πηρέτησή του.

Στη «ΔΩΔΩΝΗ» έχει γίνει παράδοση πια, η πλού
σια και πάντοτε ενημερωμένη συλλογή των καλών 
εκδόσεων.

Να θυμάστε πάντοτε ότι η «ΔΩΔΩΝΗ» εξυπηρετεί.


