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Βρύση ρου όροαοστάίΐαχτη
1. ΠΕΣ ΤΟ, βρυσούλα, ολόδροσο 

τ’ άκοίιμητο τραγούδι
και πότιζε μεσ* τις καρδιές 
άμάραντο λουλούδι!

2. ΝΑ ΧΥΝΕΙ μόρα κι ευωδιές 
στις άκριβές τις μνήμες, 
πού ζωντανεύουν στις ψυχές 
δροσολουσμένες ρίμες!

3. ΓΑΜΠΡΟΥΣ και νύψες πούρ-
χονταν

με τ’ άσημένιο μπρίκι 
να πιουν νερό άθάνατο! 
να βρέξουνε τό ψίκι!

4. ΦΕΓΓΑΡΟΦΩΤΙΣΤΕΣ βραδιές 
νάρθουν νιές. και λεβέντες, 
να κοιταχτούν κατάμοατα
να ποΟν γλυκιές κουβέντες!

5. ΝΑ ΠΙΟΥΝ νερό οί γέροντες 
να ίδοϋν τα περασμένα 
καημούς, αγάπες καί χαρές, 
χρόνια λαχταρισμένα!

6. ΜΕ ΤΟ βουνίσιο σου νερό, 
από της γης τα βάθη
του γερασμένου του κορμιού 
μπαλσάμωσε τά πάθη!

7. ΝΑ ΠΩ στο χάρο τό σκληρό, 
τό χάρο τον προδότη: 
κρύσταλλο ρούψηξε νερό, 
στη βρύση του ΔΕΣΠΟΤΗ!

ΤΑΚΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ
281
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ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ 
ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΤΟΥ ΑΛΕΞ. X. ΜΑΜΜΟΠΟΥΑΟΥ

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ προηγουμένου)

Ε Ι Ρ Η Ν Α Ι Ο Σ  ΑΣΩΠΙΟΣ
Υιός του Κων)νου Άσωπίου (1825— 
1905) βαφτισμένος οστό τον Φρειδε
ρίκο Γ.κύλφορδ, τον άρχοντα τής 
Μονιού Ακαδημίας.

Έσπούρασε στην Πίζα της ’Ιτα
λίας την ιατρική, άλλα τον έθελγε 
ή λογοτεχνία και φιλολογία, πού 
τελικά τον έκέρδισε. Την 1η Ιαν. 
1863 άρχισε νά έκδίδεται ή «Χρυ- 
σαλλίς» πού άνέλαβε τη διεύθυνσή 
της. Μετά τό βραχύβιον αυτής (τρι- 
ετή)8που προσπάθησε νά διοχετεύ
σει στην βΕλλάδα τό νέο ευρωπαϊκό 
πνεύμα άρχισε άπό τό 1867 νά εκ
δίδει τό «’Αττικό Ημερολόγιο» πού 
ή έκδοσή του συνεχίστηκε τριάντα 
ολόκληρα χρόνια και περιέλαβε 8- 
λη την πνευματική δράση του Ει
ρηναίου Άσωπίου, πού σαν αυτοτε
λές μοναδικό του έργο άφήκε τό 
μοναδικό στη σειρά των έκδόσεων 
Μαρασλή βιβλίο με τον τίτλο «Πα- 
λαιά και Νέα». Στο «’Αττικό Ημε
ρολόγιο» συνεργάστηκαν δλοι σχε
δόν οί λογογράφοι ~Ελληνες αυ
τής τής εποχής.

’Αττικόν Ήμερολόγιον του δι- 
σέκτου έτους 1868 Ειρηναίου 
Άσωπίου τή ευνοϊκή συνεργα
σία φιλοκάλων λογιών. ’Έτος

Β '. Άθήνσι 1867.
’Αφιέρωση με υπογραφή του. 
Πληθυσμός τής Ελλάδος (ά- 
πογραφή 1861) 1.348.522 καί με 
τόν πληθυσμό τής Έπτανήσου 
τό 1865.

1868
Σελ. 144. Ή 'Ένωσις καί τό 
μέλλον των .Πελασγικών ’Ε
θνών ύπό Δώρας Δ ' ’Ίστρια. 
(Δόρα Ίστρίας — Ελένη Γκί- 
κα).
Σελ. 239. Τό μυθώδες άντρον. 
(Σπηλιά στή Λαγκάδα του Τα
ΰγετου), ύπό Δ. Σ. Στρούμπου. 
Σελ. 316. ’Απόσπασμα έκ του 
τυφλού Χορμοβίτου. Άριστοτέ- 
λους Βαλαωρίτου.
Σελ. 199. Περί τοΐς έν Ίονίοις 
Νήσοις έκπαιδεύσεως άπό τής 
εις τούς Ενετούς ύποταγής μέ 
χρι τής εθνικής αύτών άποκα- 
ταστάσεως (1386—1864) ύπό 
Α. Μ. Μ δρωμένου.
Σελ. 428. Κων. Άσώπιος — ο
πού καί γράμμα του Άθαν. 
Ψαλίδα (Γραμμενούπολη ονο
μάζει τό Γραμμένο) καί γράμ 
ματα του Γκύλφορδ προς Ά- 
σώπιον ύπό Γ. Ζωχιου καί επί
γραμμα του Φιλίππου Ίωάν- 
νου προς Άσώπιον.
Σελ. 439. ’Ολίγα περί Βύρωνος 
υπό Άριστ. Κ. Δοσίου καί με- 
τάφρ. του ποιήματος Σκότος,
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κατά μετάφραση Κ. Ν. Δοσίου.
Σελ. 445. Ό  Γώγος (1812) του 
•.Βαλαωρίτη (ποίημα).
Σελ. 454. Εις των άσμάτων μου 
τά πτερό (ποίημα) υπό ’Ιωάν. 
■Παπαδιαμοοντοπούλου. (Μωρε- 
ά:ς;)

1875 Σελ. 130. Αί περί παραδείσου,
' καθαρτηρίου πυρός καί κολά-

σεως παραδόσεις, υπό της Μ. 
Άλβάνα Μηνιάτου (δπου καί 
φωτογραφία της — ξυλογρα- 
φία).
Σελ. 261. Ή γυνή έν τη κοινω
νία καί ή άποστολή αυτής έν 
τώ μέλλοντι, υπό Μ. ’Αλβάνα 
Μηνιάτου.
Σελ. 334. Δύο ποιήματα του Βύ 
ρωνος μεταφρασθέντα άπό τον 
Λάρα κοιτά μετάφρασυν Κ. Ν. 
Δοσίου.
Σελ. 341. Δόο Ρόδα (ποίημα) 
του Ευγενίου Γ. Ζαλοκώστα.

1876 Σελ. 10. Τό μανδήλι τής άγά- 
πης. Εύγεν. Γ. Ζαλοκώστα, ά- 
γροτική πρόληψις.

1880 Σελ. 244. Τό έν Ήπείρω στρα- 
τόπεδον Πύρρου καί ή έν ’Ιλ
λυρία Φανωτη. Ύπό Άθαν. Πε- 
τρίδου, Σχολάρχου Πύργου Η 
λείας.
Σελ. 255. Κερκυραϊκά. Ή νήσος 
καί πόλις των Φαιάκων, ύπό 
του κ. Φ. Άλβάνα.

1881 Σελ. 164. Κερκυραϊκά. Ή πό
λις καί ή νήσος των Φαιάκων, 
ύπό Φ. Άλβάνα.

1883 Σελ. 159. Εικόνα Δόρας Μ- 
στριάδος.
Σελ. 173. Εικόνα Μαργ. Άλ- 
βάνας Μηνιάτη.

1885 Σελ. 182. Ιστορικά γεγονότα 
άφορώντα εις τον ιερόν άγώνα, 
ώντινα άγνωστα ή πλημμελώς 
γνωστά (έκ των οικογενειακών 
εγγράφων Τάτση Μαγγίνα). 
Έ κεΐ περί Σπύρου Μιλίου, Μάρ 
κου καί Τούσα Μπότσαρη καί 
πολλά ένδιαφέροντα την ’Ήπει
ρο άπό τόν Σπυρ. Μαγγίναν. 
Σελ. 255. Χορός τοΟ Ζαλόγγου 
(ποίημα) Μαριέττας Μπέτσου. 
Σελ. 458. Εις Γ. Ζαλοκώσταν. 
Βιργινίας Εύατ/γελίδου .

1887 Σελ. 290. Περί των έν Ήπείρω 
ηφαιστείων, ύπό Νικολάου Τσι
γάρα  (ένδιαφέρουσα μελέτη).

1887 Σελ. 411. Ό  Κυβερνήτης τής 
Ελλάδος έν Άγκώνι τώ 1827, 
ύπό Αθανασίου Γ. Δουρούτη. 
Σελ. 525. Είδικό άφιέρωμα στήν 
25ετηρίδα του ‘Ελληνικού Φι
λολογικού Συλλόγου ΚΠόλεως 
(1861—1886) λόγος του Ήρο- 
ικλέους Βασιάδου Α' Εισαγω
γή τού Είρ. Άσωπίου μέ βιο- 
γραφικά τού Χρηστάκη Βίκτ. 
Ζωγράφου Β '. Ό  έν ΚΠόλει 
Έλλ. Φιλολογ. Σύλλογος τού 
Όδυσ. Άνδρεάδη. Γ' Λόγος 
τού Ήροκλ. Βασιάδη μέχρι σε- 
λίδος 588.
Σελ. 596. Ό  βοσκός καί ή βο- 
σκοπούλα (ποίημα) Μαριέτ
τας Μπέτσου.

1888 Σελ. 115. Περί Καραμουρατι- 
ας καί Καραμουρατών. (Έκ 
τών περί Αλβανίας μελετημά- 
των μου ό Ίωάν. Λαμπρίδης. 
Έ ν Ίωαννίνοις 12 Μαρτίου 
1887 άφιερωμένο τώ Νικολ. 
Τσιγαρα).
Σελ. 130. Ή πανήγυρις του πη~
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λου έν Ήπείρω, υπό Χρ. Χρη- 
. στοβασίλη (σέ καθαρεύουσα). 
Σελ. 273. Ίωάννου Καποδιστρί- 
ου βιογραφικόν ιχνογράφημα, 
υπό Φρ. Άλβάνα, δπου υποστη
ρίζεται δτι ό πρώτος Κυβερνή
της δεν κατάγονταν από τό 
’Αργυρόκαστρο.
Σελ. 342. ’Επικήδειος στον 
Παύλο Λάμπρο μέ τον τίτλον: 
«Παύλος Λάμπρος», σημείωμα 
Ανυπόγραφο.
Σελ. 120. Παράρτημα Ημερο
λόγιο ν των Κυριών. Ή κόρη 
της θαλάσσης. Μαριέττας Μπέ- 
τσου (ποίημα).
Σελ. 221. Εικόνα. Μαργαρίτας 
Άλβάνας Μηνιάτη.

1889 Σελ. 1. Εικόνα του Κων. Π. 
Ζάππα.
Σελ. 171. Ή Δραμπάτοβα και 
ή έν αυτή διασκέδασις των Ί -  
ωαννιτών, υπό Ν. Τσιγαρα. 
Σελ. 344. Έλεγεΐον εις τό 1888 
(ποίημα) Χρ. Χρηστοβασίλη, 

έν Τρικκάλοις 9 8)6ρίου 1888. 
Σελ. 166. (Ήμερολόγιον Κυρι
ών). Αί ψάλτριαι τής Μεγά
λης Τεσσαρακοστής. ('Ήθη 
«και έθιμα θεσσαλικά, υπό Χρ. 
Χρηστοβασίλη).
Σελ. 216. Περί τών ελληνικών 
χορών.
Σελ. 243. Ή ώραία κόρη (ποίη
μα) Ελένη Δερένια, από δη

μοτική παράδοση.
Σελ.'246. Εις άνάμνησιν, Ειρη
ναίου Άσωπίου, δπου περί έξ 
Ηπείρου καταγωγής του Οί
κου Άλβάνα.

1890 Σελ. 181. Διαμονή θεοδώρου 
Κολοκτρώνη έν Ζακύνθω, ύπό 
Πέτρ. Χιώτη, δπου περί ’Αλή 
Φαρμάκη καί ’Αλή Πασα.
Σελ. 201. Ειικόνα Άλή Πασα. 
Σελ. 203. Δικαστικά ανέκδοτα 
του Τεπελενλή ’Αλή Πασα, ύ
πό Χρ. Χρηστοβασίλη.
Σελ. 333. Χρονολογικός πίναξ 
τών πρώτων ’Επισκόπων, ’Αρ
χιεπισκόπων καί Μητροπολι
τών δπου σημειώνονται Μελέ
τιος Β' από Ναυπάκτου, Ήπει- 
ρώτης, έτος 1703, Γρηγόριος 
Εύρίπου, Ήπειρώτης 1827.
Σελ. 37. Ήμερολόγιον Κυριών. 
’Ήθη κι έθιμα θεσσαλικά. Τά 
Κλήδωνα, X. Χρηστοβασίλη. 
Σελ. 207. Περί ελληνικών χο
ρών, δπου περί Πυρρίχιου χο- 
ροΟ του Πύρρου καί άρβανίτι- 
κου (ένοπλου) άνυπόγραφον. 

######»####»»#######################*##

ΚΛΕΙΣΤΑ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ I
«!
\\ Τούς μήνες ’Ιούλιο — Αυ- <; 
]! γούστο τά γραφεία τής Έται- !;
!; ρείας Μαυρομιχάλη 7, θα μεί- 
!| νουν κλειστά. j;
?  I

i
I
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ΜΙΑ ΠΤΥΧΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΖΩΗ 
ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΑΓΝΟΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ

«‘Ιστορίας γάρ, ώς &ν τις είποι ψυχή 
ή αλήθεια». Γεώργιος I Iάχυμερης.

«’Έρχεται τ’ αληθές εις φως ε
νίοτε ού ζητούμενον» λέγει ό Μέ
νανδρος. "Έτσι κι* έμεΐς, άναδιφών- 
τας εδώ καί τριάντα χρόνια περί
που σ’ έναν παλιό κώδικα της Μη- 
τροπόλεως Βελλας και Κονίτσης — 
πού τώρα εύρίσκεται στο συμβο
λαιογραφείο της Κόνιτσας — (Ανα
καλύψαμε καταχωρημένο τό έγ
γραφο πού δημοσιεύεται παρακά
τω, χωρίς να τό περιμένουμε.

Άπ* δσα είχαμε διαβάσει καί 
διαβάσαμε μέχρι σήμερα (βιογρα
φίες κλπ.) γιά  τον Μεγάλο Εύερ- 
γέτη, λόγιο καί έπιστήμονα Μιχα
ήλ Άναγνωστόπουλο, πουθενά δέν 
είδαμε νά άναφέρεται πώς αύτός 
πριν φύγη γιά τήν ’Αμερική είχε 
έρθει σε γάμου κοινωνία στο χω
ριό του τό Πάπιγκο καί είχε πάρει 
έπίσημα γυναίκα του τη συγχωρια- 
νή του Δέσποινα Χριστοδούλου Μί-
μη·

Σάν άπαντήσαμε καί άντιγράψα- 
με τό δημοσιευόμενο έγγραφο ζη
τήσαμε πληροφορίες άπό γέροντες 
καί γριές του Παπίγκου, καί δλοι 
μάς άπαντήσοινε δτι πραγματικά ό 
Μιχ. Άναγνωστόπουλος είχε γυναί
κα στο Πάπιγκο άπό την όποια είχε 
χωρίσει, Γιά τούς λόγους του δια
ζυγίου δμως δέν συμφωνούσαν με

ταξύ των. ”Αλλοι μάς είποα/, πώς έ- 
ρωτεύτηκε τρελά στην Αμερική 
πού πήγε τήν κόρη του Εύεργέτου 
Χάου (τη δεύτερη γυναίκα του) 
καί δτι προς χάριν της έγκατέλει- 
ψε τη Δέσποινα Μίμη καί άλλοι 
πάλι πώς την έγκοαέλειψε διότι εί
χε άμφιδολίες γιά τήν άρετή της. 
‘Ό πως δέ βλέπομε καί στό «Παρα
χωρητή ριον», ό άδερφός του Μιχα
ήλ ό Χριστόδουλος Άναγνωστόπου
λος δέν άναγνωρίζει, δπως φαίνε
ται, σάν γνήσιο τέκνο τού άδερφου 
του τον Πολύχρονη Άναγνωστό
λο καί τον άποκαλεΐ όχι άνεψιό του 
άλλά «υιόν αύτής Πολύχρονον».

Ρωτήσαμε μήπως ή Δέσποινα Μί
μη είχε άλλον άντρα νωρίτερα πριν 
ποτντρευτεΐ μέ τό Μιχαήλ Άναγνω
στόπουλο μέ τον όποιο νά είχε ά- 
ποκτήσει τόν Πολυχρόνη καί μάς ά- 
πάντησοο/ άρνητικά.

Ό  δέ Πολυχρόνης, δπως μάς πλη 
ροφόρησ<χν, ούδέποτε άμφισβήτησε 
τήν άρετή της μητέρας του, ούτε 
άρνήθηκε τήν κατοιγωγή του άπό 
τόν Μιχαήλ Άναγνωστόπουλο' άλ
λά διοπήρησε τό έπώνυμό του και 
τό μετέδωσε καί στό γιό του τόν 
διάσημο γλωσσολόγο Γεώργιο Ά 
ναγνωστόπουλο, τόν όποιο νεκρο- 
λογώντας στά Ήπειρ. Χρονικά του 
1937 σελ. 262 ό Περικλής Βιζουκί- 
δης άναφέρει δτι «ήτο δέ έγγονος 
του έν Αμερική διαπρέψαντος έπι-
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στήμονος καί μεγάλου φιλάνθρω
που Μιχοαηλ ’ Αναγνωστοπο ύλου
((1837—1906)».

Τό έγγραφο πάλι μάς πληροφο
ρεί δτι ή εκκλησία είχε παραχωρή
σει κανονικό διαζύγιο. Πού στηρί
χτηκε άγνοοΰμε. "Ίσως καί νά σώ
ζονται κάπου κατοχχωνιασμένα ή 
εδώ ή στην "Αμερική τά πρακτικά 
της δίκης ή άλλα σχετικά έγγραφα 
πού θά -μπορούσαν νά ρίξουν κά
ποιο φως στην υπόθεση. Ή αληθινή 
αιτία του διαζυγίου του Μ. "Ανα- 
γνωστόπουλου, όμως παραμένει ά
γνωστη καί τό μυστικό συναπέθα- 
νε άσφαλώς ιμαζί μ" αυτόν καί μέ 
τήν πρώτη του γυναίκα ή τυχόν άλ
λους πού θά τό έγνώρίζαν.

Προς τό παρόν έχομε τό έγγρα
φο, τό όποιο άποκαλύπτει μιά άλ
λη πτυχή της ζωής του. "Έπειτα 
άπό σκέψεις καί αμφιταλαντεύσεις 
τόσων ετών καί λαβαίνοντας ύπ’ 
όψιν μας τό ρητό του Γ. Παχυμέρη 
πού προτάξαμε, άποφασίσαμε νά 
τό φέρωμε στο φως τής δημοσιό
τητας προς χάριν τής ιστορίας καί 
χωρίς νά έχωμε ούτε την παραμι
κρή πρόθεση νά θίξωμε τη μνήμη 
τού μεγάλου Παπιγκιώτη Εύεργέ- 
τη.

Ιωάννινα Μάιος 1890
Σελίς 92

Κώδιξ Μητροπόλεως Βελλάς — Κο- 
νίτσης άριθ. 9.

ΠΑΡΑΧΩΡΗΤΗΡΙΟΥ

Δι’ οδ ό υποφαινόμενος καί ώς 
άντιπρόσωπος τού εις την άλλοδα- 
πήν ευρισκομένου καί ζώντος άδελ- 
φού μου κύρ Μιχαήλ, καί συγκλη-

ρονόμος νόμιμος τής περιουσίας κι- 
νητής τε καί άκινήτου τού μακαρί
του παππού μας "Αναγνώστου θεο- 
δώ,ρου καί τής προμητρός μας Ά- 
ναγνώσταινας, δηλοποιώ δτι συνέ
πεια τού άνά χείρας μου γραμμα
τίου τού ρηθέντος αδελφού μου Μι
χαήλ "Αναγνωστοπούλου γράφον
τας μοι δτι παραιτεΐται άπό ποα/- 
τός κληρονομικού δικαιώματος επί 
τής ρηθείσης περιουσίας τού πάπ- 
που μας καί ά^χγνωρίζει εμέ καί 
μόνον κληρονόμον, την δε ποτέ σύ
ζυγόν του καί τον υιόν αυτής Πο- 
λύχ.ρονον ξένους καί άλλοτρίους 
δυνάμει εκκλησιαστικού διαζυγίου 
κηρύττων* δίδει μόνον τό δικαίωμα, 
καί τούτο κατά φλανθρωπίαν, άπο- 
δίδων τό προικεΐον της καί τό με- 
ρίΐδιον τής προικός τής μακαρίτι- 
δος μητρός μας, σήμερον άφοΰ 
πρώτον έφρόντισα καί δσιεκατέστη
σα τον ρηθέντα υιόν αύτής Πολύ- 
χρονον εις την οικίαν τού Αίδεσι- 
μωτάτου Παποιχαρίση έσώγαμβρον 
στεφανωθέντα την έγγονήν του Αι
κατερίνην, σήμερον λέγω; ήλθον 
μετά τής ποτέ νύμφης μου εις συ- 
νεννόησιν άποδείξας αυτή καί τού 
υιού αύτής δτι νομίμως δέν δικαι
ούνται νά λάβωσι τίποτε εκ τής 
περιουσίας τού πάππου καί προμη
τρός μας, άλλά χάριν φιλανθρωπί
ας καί προς άποφυγήν διενέξεων 
καί φιλονικειών καί διά τον λόγον 
καί έγγραφον ύπόσχεσιν την όποι
αν ό ρηθείς άδελφάς μου έχει προ 
πολλού δεδομένην τώ Πανοσιολο- 
γιωτάτω Πρωτοσυγγέλω Μοουθαίω 
παραχωρώ εις μέν τον υιόν αύτής 
Πολύχροι/ον τά εφεξής άκίνητα κτή 
ματά μου έκ τής παπποπρομητρι-
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κής περιουσίας. Το χωράφιον εις 
Σερόν δλον, το χωράφιον εις τήν 
Χούνκαν, όμοίως έν κομμάτιον εις 
τον ’Άρεσον την ράχην όμσυ με δύο 
πλησίον κείμενα κομμάτια εις Ζουρ 
λέκαν, τό χωράφιον εις τον Τσέρον, 
τό χωράφιον εις Δαβανάκου, τό 
χωράφιον εις Καλύβαις, τό χωρά
φιον εις Φραντζή, τό όπισθεν μέρος 
του χωραφιού εις Άμαρούδον, τό 
χωράφιον εις Λιασκοβέτσιον, τό ή- 
μισυ χωράφιον εις Παράγκα, τό
πέρα μερίδιον άμπελίου εις Σουρ- 
βιάν όμοϋ με τό χέρσον, τό άμπέ- 
λιον εις Άλοοτσιάν, έν κομιμάτιον 
τόπου εις τον κάτω λάκκον του ά
νω μέρους, τό άμπέλιον εις "Αγιον 
’Αθανάσιον του οποίου αχ σουρβιαί 
θά είναι κοιναί, ένα κήπον εις τόν 
εκκλησιαστικόν μύλον δλον, δύο έ- 
σωκήπια εις Κασάγιαν, ένα κήπον
εις τό αύλάκιον, καί έν κομμάτιον 
κήπου εις Άμαρούδαν, καί κινητά 
πράγματα, δέκα αίγίδια, πέντε πρό 
βοπ?α, δύο βοογένια τό έν μικρόν καί 
τό έτερον μέγα, πέντε σαγάνια, δύο 
ταλιούρια, δύο τεψιά, μίαν τέντζε
ρη ν μέ τό καπάκι της, μίαν βαγκρά 
τσαν μεγάλην, δύο τσεκούρια, έν 
δικέλιον, ένα τσαπί, έν κλαδευτή- 
ριον, μίαν καρσέλλοον, καί έν σάγι- 
σμα. Άπό όσπήτιον δέ, Αχυροκαλύ
βαν καί άλώνιον δέν τώ παρεχώρη- 
σα, διότι ταύτα έπώλησεν εις έμέ 
καί τόν Αδελφόν μου ό μακαρίτης 
πάππος μας, καί τό χοτζέτι είναι 
επ’ όνόματί μας* εις δέ την μητέρα 
του καί ποτέ νύμφην μου Δέσποι
ναν Χριστοδούλου Μίμη απέναντι 
προικείων της καί λοιπών έκδου- 
λεύσεων τής, έμέτρησα αυτή 2.600 
ήτοι δύο χιλιάδας έξακόσια γρό-

σια άποδώσας καί '•ά σωζόμενα 
έπιπλα καί φορέματά της, μή έχον- 
τες ό εΤς κατά τού άλλου ούδεμίαν 
Απαίτησιν καί φιλονικείαν και ποι- 
ήσαντες τό τουρκιστί λεγόμενον 
«Ίμπρα ίσκα Αρέϊ δαβαντάν» εις 
αιώνα τόν άπαντα.

Τό παρόν παραχωρητή ριον άμα 
καί έζωφλητήριον υποβεβαιωθέν 
παρ’ άμφοτέρων τών ιμερών, καί 
μαρτυρηθέν παρά τών παρευρεθέν- 
των Αξιόπιστων μαρτύρων καί 
σφραγισθέν μέ τάς βασιλικός σφρα 
γίδας του χωρίου, έγένοντο δύο ό
μοια καί Αντηλλάχθησαν εις έν- 
δειξιν διηνεκή καί άσφάλειαν.

Τή 25 ,Ιουνίου 1873 έν Παπίγκω. 
Πολύχρονος μετά τής μητρός μου 
Δεσποίνης X. Μίμη τήν όποιον ώς 
άγράμματον υπέγραψα έγώ ό υιός 
της βεβαιούμεν τά άνωθεν.

Χριστόδουλος Άναγνωστόπουλος 
βεβαιώνω τά άνωθεν.

Ό  Πρωτοσύγγελος Μοπτθαϊος 
μαρτυρώ.

Δημήτριος Παπαχαρίση μαρτυ
ρώ.

Πολύχρονος ίερεύς μαρτυρώ
Δημήτριος Ίωάννου μαρτυρώ.
Θεόδωρος Κ..........  μαρτυρώ.
Γεώργιος Χάρη μαρτυρώ.

Αναστάσιος Χριστοδούλου μαρ
τυρώ.

Ιωάννης Κ. Λαζάρου Μουχτάρης 
μαρτυρώ.

Νικόλαος Βασιλείου μαρτυρώ.
(Σφραγίδες)

(Σ Σ)
(Κατεχωρήθη τή 4 ’Οκτωβρίου 1907 

Ό  Γραμματεύς 
ΣΠΥΡ. ΔΟΒΑΣ
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Στό Βίκο - στην άκρη, στ’ όμορφο μονοπάτι
ΤΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ ΓΙΑΝΝΗ - ΜΠΟΥΖΑ

υγουστιάτικο απομε
σήμερο. 'Ολα έχουν 
καταλοτ/ιάσει κάτω α
πό τις καυτερές ακτί
νες του ήλιου, που λαμ 
πρός κυρίαρχος του 

σύμπαντος βαδίζει αργά - αργά 
προς τη δύση.

Ούτε ανθρώπου ονασασμός ακού 
γεται, ούτε άλλου ζωντονού, ούτε 
πουλιού φτερούγισμα, ούτε θρόι
σμα φύλλου πουθενά.'Ολα πνιγμέ
να στη ζέστη αντιστέκονται στον α
φοπλισμό τους με την ακινησία, προσ 
μένοντας υπομονητικά το βασίλεμα 
του φλογερού τους δυνάστη.

Τούτη την ώρα την πήρα δική 
μου, καταδική μου. Φόρεσα ελαφρά 
ίσια παπούτσια, ένα ψαθί στο κε
φάλι και με ένα ραβδί στο χέρι βγή 
κα στο δρόμο κλείνοντας αθόρυβα 
την αυλόπορτα.

Ο γιός μου ο Αλέξανδρος, δύο 
χρονών κοιμάται αμέριμνος μεσ* 
στη δροσιά του σπιτιού, κάτω από 
την προστασία του ποαέρα του.

Ανηφόρησα προς τη Γκχνίτσαρη. 
Άπνοια, ακινησία, ζέστη·, ακούγον 
ται μόνο τα βήματά μου πάνω στα 
χαλίκια του δρόμου και ηχούν κά
πως παράξενα καθώς τρίζουν οι 
μικρές άσπρες πετρούλες στριμω- 
γμένες οστό το ξαφνικό βάρος που 
δέχονται πάνω τους.

Σε λίγα λεπτά βγήκα στο ίσιωμα 
της Γιανίτσαρης. Πίσω μου χαθή- 
κονε και τα τελευταία σπίτια της 
Βίτσας. Δεξιά μου μια «μικρή πρά
σινη κοιλάδα κι απέναντι στην πλα
γιά  το Μονοδένδρι με τα δίπατα 
πέτρινα σπίτια του με τις γκρίζες 
στέγες τους. Παραδομένο οαημπο- 
ρο στη νάρκη του μεσημεριού πε
ριμένει υπομονητικά το γέρμα του 
ήλιου για να πάρει ζωή και κίνη
ση.

Μια πυκνόφυλλη βελανιδιά, ρί
χνει τον ίσκιο της σε μερικά πέτρι
να φυσικά στασίδια. Ακούμπησα να 
πάρω μια οα/άσα.

Αριστερά του δρόμου ένα συρμα
τόπλεγμα προφυλάσσει τα ερείπια
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από κάποιο αρχαίο κόσμο. Μια ε
πιγραφή δίπλα στην πόρτα πληρο
φορεί τους περαστικούς ότι είναι 
ο παλαιότερος μέχρι σήμερα οικι
σμός της Ηπείρου με το νεκροτα
φείο του. Χρονολογείται από τη γε
ωμετρική εποχή 9 αιώνας π.Χ. και 
ό,τι αξιόλογα αρχαιολογικά ευρή
ματα μεταφέρθηκαν και φυλάσσον
ται στο αρχαιολογικό μουσείο Ιω- 
οα/νίνων.

Ρώτησα τους γ^ροντότερους του 
χωριού να μου πούν ό,τι ξέρουν για 
τη Γκχννίτσαρη, γιατί στο άκουσμά 
της ο νούς μου γύρισε πίσω δαθειά 
στο χρόνο.

—Ό πω ς ακούγαμε από τους πα
λιούς, μου είπαν, σ’ αυτό το ίσωμα 
της Γιανίτσαρης, οι τούρκοι μάζευ
αν όλα τα παιδόπουλα από τη Βί- 
τσα και το Μονοδένδρι, διάλεγαν 
τα πιο όμορφα και γερά αγόρια 6 
—12 χρονών, τα έπαιρνοα/ πάνω στ* 
άλογά τους κι έφευγαν για  τόπους 
μακρυνούς να τα κάνουν γιανίτσα- 
ρους, να χτυπήσουν αργότερα την 
ίδια τους τη γενιά. Και οι μοα/άδες 
από το Μονοδένδρι, οι μανάδες από 
τη Βίτσα έμενογ πίσω με τις αγκα
λιές αδειοα/ές να ολοφύρονται για 
τα χαμένα τους παιδιά, για  τα ό
μορφα μικρά κεφαλάκια που δεν 
θα ξαναφιλούσοα/ πια.

Κάνω μια απότομη κίνηση του 
κεφαλιού και διώχνω αυτές τις ει
κόνες του σπαραγμού, τις στέλνω 
πίσω εκεί από όπου ήρθαν, από τα 
βάθη των χρόνων. Τώρα γύρω μου 
είναι όλα χαρούμενα κι ελεύθερα 
και οι αγκαλιές των μοαάδων ζε
στές, μοσχοβολούν τριαντάφυλλα 
του Μάη, του Οκτώβρη μανουσά

κια. Στις αυλόπορτες, στις μεγά
λες αυλές των σχολείων σμάρια - 
σμάρια τα ξανθά κεφαλάκια, τα 
καστανά κεφαλάκια τιτιβίζουν α
διάκοπα, δίνοντας φως, χαρά κι ελ
πίδα στων γονιών τους τη λαχτάρα.

Ω θεέ μου! πόσο’ομορφαίνει η 
πλάση σου με των ματιών τους την 
αστείρευτη τρυφερότητα.

Κίνησα για  το Μονοδένδρι, πα
νύψηλες βελανιδιές και γράδοι α γ
καλιάζουν το δρόμο και έτσι αρ- 
γοδιοοβαίνω στον ίσκιο τους βυθο- 
μετρώντας του ήλιου τα περάσμα
τα στις φυλλωσιές. Σε μια στροφή, 
στην άκρη του δρόμου μια κροτνιά 
με ξάφνιασε με το χρώμα και την 
αφθονία της. Την πλησιάζω, ένας 
κότσυφας φτερούγισε και χάθηκε 
στα χαμόκλαδα του δάσους. Την 
κοιτάζω συνεπαρμένη, τα κλωνά
ρια της γέρνουν προς τη γη από το 
βάρος των καρπών της. Τα κράνια 
κόκκινο - βυσινιά λαμπυρίζουν στο 
χάϊδεμα του ήλιου. Της μιλάω, τι 
όμορφη που είσαι, με κοιτάζει σε
μνή, οομίλητη με τα χίλια κόκκινα 
ματάκια της. Δοκιμάζω ένα - δυό 
κράνια, τα πιό σκούρα, τα πιο βυ- 
συνιά, δεν τρώγονται είναι στυφά 
ακόμα.

Προχώρησα αφήνοντας πίσω μου 
το δάσος το βαθύσκιωτο. Εδώ στο 
ξέφωτο κυρίαρχος ο ήλιος χτυπάει 
αλύπητα τη γη του, όλα αναδίνουν 
μια λαύρα που σε πνίγει. Ο δρόμος 
γυμνός οατό δένδρα, ανηφορικός λι
θόστρωτος στα 200—300 μέτρα του 
με έβγαλε στην πλατεία του χω- ; 
ριού. Τέτοια ώρα κ<χνείς εδώ, ο πλά 1 
τανος, στη μέση της πλατείας, πα- ) 
νύψηλος, πανέμορφος με δέχεται !
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στη σκιά του. Έ να  πεζούλι, πέτρι
νο δαχτυλίδι γύρω στον κορμό του, 
είναι για μένα <χνακούφιση μέσα 
στη ζέστη. Ακούμπησα για  τα κα
λά.

Γύρω τα σπίτια από άσπρη πε
λεκητή πέτρα, αγκαλιασμένα από 
ψηλούς αυλόγυρους, όλο ξηρολι- 
θιά, μοιάζουν έρημα κοίθώς τίποτε 
δεν ακούγεται τούτη την ώρα. Με
ρικά από αυτά είναι βουβά, πρα
γματικά παντέρημα. Οι μεγάλες 
αρχοντικές αυλόπορτες, ξεθωρια
σμένες, φαγωμένες από τη βροχή 
και τον ήλιο, κατάκλειστες, σφρα
γισμένες με σκουριασμένες αλυσ- 
σίδες φωνάζουν με την εγκατάλει
ψή τους, πως καιρό έχει να περά
σει άνθρωπος το κατώφλι τους, 
πως καιρό δεν τα έχει ογγίξει ένα 
χέρι στοργικό.

Τούφες πυκνόφυλλες χελιδρονιές 
έχουν σκαρφολώσει πάνω στους 
αυλόγυρους, ακόμα και πάνω στη 
σκεπή της πόρτας, προσπαθούν, με 
τα βαθυπράσινα ανάλαφρά τους 
φύλλα και τα πανώρια ασπρολού- 
λουδά τους, ίδιο νυφιάτικο ανέγγι- 
χτο πέπλο, να κρύψουν την εγκατά
λειψη και την ερήμωση, σφιχταγκα
λιάζοντας τις σκληρές ξηρολιθιές.

Άφησα το δροσερό πεζούλι κά
τω από τον πλάαχνο και πήρα το 
δρόμο για  το μοναστήρι της Αγίας 
Παρασκευής. Γύρισα να κοιτάξω 
τον πλάτανο από μακρυά, μου ά
ρεσε πάντα να τον ατενίζω από μα
κρυά, μου έδινε δύναμη και αισιο
δοξία έτσι καθώς άπλωνε τα ξοτνθά 
- ασημένια κλωνάρια του με περη- 
φάνεια και λεβεντιά προς το ψήλω
μα τ’ ουρανού.

Βγαίνοντας από το Μονοδένδρι ο 
δρόμος ,μπαίνει στο δάσος για  λί
γο, δυο μεγάλες καρυδιές απλώ
νουν τα κλαδιά τους στην άλλη 
πλευρά του δρόμου και μπλέκον
ται με τα κλαδιά της φτελιάς και 
του γάβρου. Γύρω μου λογιών - 
λογιών δένδρα, πανύψηλα, πυκνό
φυλλα με καλούσοτν σιωπηλά να 
μείνω στον ίσκιο τους και στη δρο
σιά τους. Δεν κατάφεραν όμως να 
με κρατήσουν κοντά τους ο νούς 
μου γΓ αλλού αναφτέριαζε και βγή 
κα γρήγορα στο ξάγναντο. Μια α
πότομη πλαγιά γεμάτη θάμνους 
και λουλούδια οστό την επάνω με
ριά του δρόμου και από την κάτω 
μεριά κατεβαίνει χαλικιάς με βρά
χια και πέτρες και κάπου - κάπου 
ξεπετιούνται κάποια δέντρα, μερι
κές τούφες από πουρνάρια, ή κα
νένα χαμηλό κέδρο ξαπλωμένο πά
νω στον χαλικιά.

Κατάντικρύ μου φαντάζει μεγα
λόπρεπη η χαράδρα του Βίκου. 
Στην άκρη - άκρη στο γκρεμό, το 
μοναστήρι της Αγίας Παρασκευής 
με τη γκρίζα πέτρινη στέγη του, 
τα μικρά παράθυρά του, ακατοίκη
το οστό χρόνια, σιωπηλό, βυθισμέ
νο στην ανυπαρξία του.

Μετά από 500—600 μέτρα δρόμο 
πέρασα την πύλη του Μοναστηριού, 
που είναι πόατα οτνοιχτή και μπήκα 
στην αυλή του. Απέναντι οστό την 
την πύλη είναι η εκκλησία της Αγ. 
Παρασκευής και δεξιά μια πέτρινη 
σκάλα οδηγεί στο ηγουμενείο, όλα 
κοτάκλειστα.

Πάνω οστό την πύλη προς τη με
ριά της αυλής, μια επιγραφή μας 
λέει ότι η Μονή κτίστηκε το 1414.
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Μια άλλη πέτρινη σκάλα αριστε
ρά της αυλής με έφερε σε ένα στε
νό δρομάκι που με έβγαλε στην ά
κρη στο γκρεμό, στην άκρη της χα
ράδρας του Βίκου πάνω από την 
Αγία Παρασκευή. Από εδώ και πέ
ρα ένα στενό μονοπάτι, σχεδόν σκα
λισμένο στο βράχο, συνεχίζεται πά
νω από το βάραθίρο γ ια  κάπου 500 
μέτρα και δεν είναι πολλοί αυτοί 
που αποφασίζουν να το διαβούν.

Πέρασα πολλές φορές από αυτό 
το μονοπάτι, κάθε φορά που ερχό
μουν στο χωριό μια από τις πρώτες 
μου επιθυμίες, όπως και σήμερα, 
ήταν να περπατήσω σ’ αυτό το μο
ναδικό σε ομορφιά μονοπάτι πάνω 
από την άγρια, βαθειά χαράδρα, 
αψηφώντας τον κίνδυνο.

' Εκανα σταθερά και άφοβα, ό
πως πάντα, λ ίγα  βήματα στο μονο
πάτι, σταμάτησα και έσκυψα δίπλα 
να κοιτάξω το βάθος, ήταν τρομα
κτικό, ένα χάος κάπου 700—800 μέ
τρα έχασκε σ’ ένα βήμα μου δεξιά. 
Βράχια απότομα άγρια (κατέβαι
ναν και χάνονταν στην κοίτη του 
ποταμού Βίκου.

Πολλές φορές είχα ρίξει πέτρες 
προς το βάθος -κι’ αφουγκραζόμουν 
ν’ ακούσω το θόρυβο που θα έκα
ναν φτάνοντας κάτω, ποτέ όμως ο 
ήχος τους δεν έφτασε ως επάνω. 
'Ηταν τόσο βαθειά.

-Κοίταξα ψηλά, πάνω μου υψωνό
ταν καταρραχιά άγρια, απειλητι
κή, κάπου 100 μέτρα και πάρα πά
νω. Κοίταξα ξανά μπροστά μου τ’ 
αγαπημένο μου μονοπάτι, έτοιμη 
να το διαβώ, δυό μάτια τρυφερά 
με κοιτούσαν /με αγωνία και με ρω

τούσαν: «πού πας; πού πας; πώς 
μ’ αφήνεις;»

Ήταν τα μάτια του γιού μου, 
που με κοιτούσαν. ' Εσκυψα πάλι 
και κοίταξα το χάος, με έπιασε πα
νικός, ένα γλίστρημα, ένα στραβο
πάτημα κι’ ύστερα το σκοτάδι και 
η οτνυπαρξία και τα μάτια του γιού 
μου θα πνίγονταν στα δάκρυα και 
στη θλίψη που ποτέ δεν θα έσβηνε, 
θα έμενε με τα χεράκια του ανοι
χτά απλωμένα αναζητώντας τη χα
μένη αγκαλιά της μάνας.

' Ερριξα μια τελευταία ματιά στ’ 
αγοαιημένο μονοπάτι, μια ματιά α 
ποχαιρετισμού. «Ποτέ πια», μονολό
γησα και γύρισα πίσω με βήματα 
προσεκτικά.

Βρήκα μια /μεγάλη γρανιτένια 
πλάκα σύρριζα στα βράχια, λίγα 
μέτρα μακρυά οπό το γκρεμό και 
κάθησα ακουμπώντας στο βράχο 
πίσω μου. Μονοπάτι τέλος, ποτέ 
πια, ξαναείπα μιλώντας μόνη μου, 
γεμάτη απογοήτευση, σχεδόν απελ
πισμένη για  κάτι αγαπημένο που 
έχανα, συντροφιά και όνειρο μιάς 
ολόκληρης ζωής.

Είδα εκεί δα μπροστά μου τα 
τρυφερά ματάκια του γιού μου να 
με κοιτάζουν χαρούμενα. Χαμογέ
λασα και εγώ τρυφερά, μια χαρού
μενη γαλήνη με πλημύρισε. Εκείνα 
τα παιδικά χαρούμενα μάτια με 
πήγαιναν σ’ όλης της γης τα όμορ
φα μονοπάτια, πάνω στις απόκρη
μνες ουρανοφίλητες κορυφογραμ
μές και μέσα στα βαθύσκια δάση, 
τα στρωμένα με φύλλα κόκκινα, 
μαβιά, με φύλλα πράσινα, κίτρινα, 
χρυσά,

'Ο χι δεν λυπάμαι πια για το 6-
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μορφο μονοπάτι των νεανικών μου 
χρόνων, θα γίνει κι* αυτό μια γλυ- 
κιά αγοπτημένη θύμιση μαζί τους.

Τώρα η ζωή μου πήρε άλλες δια
στάσεις, άλλη αξία, πολύ μεγαλύ
τερη, ένα παιδί με περιμένει.

Τ ώ ρ α  ε ί μ α ι  μ ά ν oc.
' Ενα γλίστρημα, ένα στραβοπά

τημα και ύστερα...
Στην πλάκα που κάθισα έχει πέ

σει ίσκιος από πολλή ώρα. Ο ήλιος 
έχει γύρει προς τη Δύση πίσω από 
την καταρραχιά που υψώνεται πά
νω μου.

Από τη χαράδρα ανέβαινε μια 
δροσερή πνοή που αγκάλιαζε και 
ψιλούσε όλη την κουρασμένη φύση. 
Τα φυλλαράκια άρχισαν να θροΐ- 
ζουν σιγανά και όλη η άγρια βλά
στηση ήταν σκαρφαλωμένη στις 
σχισμάδες των βράχων και κρεμό
ταν οατχερα, σαν παράξενοι πολυ
έλαιοι από λογιών - λογιών ανθά- 
κια, ταλοα/τευόταν πέρα - δώθε ευ
χαριστώντας τον πλάστη για  την 
ανάσα που τους έδινε.

Ανάσαινα και εγώ μαζί τους. ' Ε
νας κορυδαλλός υψώθηκε απ* τη 
χαράδρα ψηλά, ζυγιάστηκε για  λί
γο ακίνητος με τα φτερά του απλω
μένα, άφησε ένα γλυκύτατο κελοη- 
δισμό τσίρι - τρί, ταίρι - τρί και χύ
θηκε πάλι χαμηλά προς τη φωλιά 
του, κάπου σε κάποια βραχοσπη- 

! λιά. ' Ολος ο αιθέρας αντήχησε α-
• πό τον αντίλαλο τσίρι - τρί, τσίρι-
• τρί.

'Ηταν υπέροχα, μια απέραντη
• γαλήνη απλώθηκε μέσα μου, ήμουν 
t ολομόνοοχη, ενώθηκα και έγινα έ- 
ίΐ να με την ονειρεμένη φύση, μια α-
i

νείπωτη χαρά πλημμύρισε την καρ 
διά μου, χαμογέλασα στο γαλάζιο 
άπειρο ευτυχισμένα, θ α  μπορού
σα να μείνω εδώ ώρες και ώρες 
συντροφιά με την απεραντοσύνη 
της γαλήνιας ομορφιάς.

' Ενας θόρυβος, κάτι σαν τρίξιμο, 
κάτι σαν σύρσιμο δίπλα στο δεξί 
μου πόδι με τρόμαξε και πετάχτη- 
κα όρθια πάνω στην πλάκα. Δεν ή
ταν τίποτε, μια μικρή γκριζοπρά- 
σινη γουστερίτσα έτρεξε και χώ
θηκε σε μια χαραμάδα του βράχου, 
η ουρίτσα της κρεμόταν ακόμα έ
ξω. Σε λίγο έκανε στροφή και έ
βγαλε το κεφαλάκι της να δει τι 
γίνεται.

— Καϋμένη, της είπα, με τρόμα
ξες, νόμισα πως ήταν φίδι. Με κοι
τούσε φοβισμένη, δεν τολμούσε να 
κατεβεί. Μετά γλίστρησε γρήγορα 
μεσ’ τα χορτάρια και χάθηκε. ' Ε
φταιγε εκείνο το χαρτί, ένα κομ
μάτι εφημερίδας πάνω στα χόρτα, 
ανέβηκε επάνω του, το χαρτί έτρι
ξε και τρομάξαμε και οι δυό μας.

Κάθισα ξ<χνά πάνω στην πλάκα, 
έσκυψα και έρριξα μια ματιά στην 
εφημερίδα, τι το ήθελα; έδειχνε 
πρόσφατη, ένας τίτλος μου τράβη
ξε την προσοχή, «17χρονη αυτοκτό- 
νησε πέφτοντας από την ταράτσα 
του σπιτιού της». Διάβασα παρα
κάτω : «παιδί χωρισμένων γονέων 
ζούσε με τη μητέρα της και τον πα- 
τρυό της που έλειπαν αυτές τις ημέ
ρες σε διακοπές».

Κοίταζα την εφημερίδα αφηρημέ- 
να, ο ένας τίτλος μετά τον άλλο 
που είχα διαβάσει συχνά - πυκνά 
στις εφημερίδες άρχισοτν να χορο
πηδούν μπροστά μου. «20χρονος
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στρατιώτης αυτσκτόνησε στη σκο
πιά του», «Ιβχρονη θύμα του λευ
κού θανάτου», «19χρονος σμηνίτης 
αυτσκτόνησε...», «κι* άλλος νέος πέ- 
θανε από ναρκωτικά», «αυτοκτονία 
εικοσάχρονης».

Κάτι τρεμούλιασε μεσ’ την καρ
διά μου, κάτι αναταράχτηκε και η 
απέραντη γλυκεία γαλήνη που με 
πλημμύριζε πριν λίγο έσβησε μο
νομιάς σαν τη φλόγα του κεριού 
που τη χτύπησε ξαφνικά δυνατός 
<χγέ:ρας. ' Εχωσα το πρόσωπό μου 
μεσ* στις παλάμες μου, ένιωθα να 
στέκονται εδώ μπροστά μου, εκεί
να τα άμορφα χαμένα νειάτα και 
να με κοιτούν με μάτια θλιμμένα, 
οατελπισμένα, με το θάνατο μέσα 
τους, με κοιτούσαν και με ρωτού
σαν «γιατί;»

Τα κοιτούσα και εγώ με απορία, 
με αγωνία και τα ρωτούσα «για
τί;»

Αισθάνθηκα τα μάγουλα και τις 
πολάμες μου υγρές, απ’ τα κατά- 
βαθα της ψυχής μου ανάβλυσαν δά
κρυα και ήρθαν να στάξουν στη 
μνήμη όλων αυτών των αδικοχαμέ
νων παιδιών.

Σηκώθηκα οστότομα όρθια πάνω 
στην πλάκα προσπαθώντας να διώ
ξω τις όμορφες θλιμμένες μορφές 
τους. Ακούμπησα ολόκληρη πίσω 
στο βράχο. ' Ερριξα μια ματιά ένα 
γύρω στις άγριες πλαγιές και τις 
πκνόδενδρες κοιλάδες και ήρθαν 
στο νού μου εικόνες από τα χρόνια 
που ήμουνα παιδί και μούλεγε η 
μάνα μου παραμύθια για τις νερά-ϊ 
δες και τα νεραϊδορέματα, για τα 
καλά και τα κακά τα ξωτικά και

για  τα αερικά που ζούνε στις κου- 
φάλες των δένδρων, για  τη μικρή 
και τη μεγάλη την καλή τη λάμια, 
που ζούσε μέσα στα πυκνά και σκο
τεινά δάση και γύριζε στις ρέμα- 
τιές και βοηθούσε όσους έφταναν σ* ! 
αυτήν να τη ρωτήσουν πού θα βρούν ! 
το αθάνατο νερό,, που θα βρούν τη ! 
χαμένη τους αγαπημένη, και πώς 
να ξυπνήσουν τη βασιλοπούλα που 
κοιμάται τόσα χρόνια.

Κάπου εδώ, κάπου εδώ στα σύ- 
δενδρα θα είναι η μεγάλη, η καλο- 
μάνα η λάμια, θα τη ρωτήσω κι* ε-  ̂
γώ μήπως και μ* απαντήσει ποιος ! 
μπορεί να διώξει οτπ* των παιδιών 
μας την ψυχούλα το θοινοττερό τ* ! 
αγκάλιασμα.

Άπλωσα τα χέρια μου παρακα
λεστά μπροστά κι* έβγαλα φωνή ■ 
μεγάλη, όση δεν είχα άλλη και ρώ- ■ 
τησα τη λάμια την καλή, τη λάμια ί 
τη μεγάλη να μου πει, πώς μπορεί 
στων παιδιών μας τα όμορφα της 
άνοιξής τους τα μάτια να στραφτα- 
λίζει πάντοτεινή χαρά κι’ ελπίδα, ! 
πώς μπορεί να λαμπυρίζει μόνο ζωή 
και φως.

Πέσ* μου, πέσ* μου μάνα, κα- 
λαμάνα. Κι* αυτή μ* αποκρίθηκε I 
γρήγορα, δυνατά με χίλιες φωνές: j 
« κ α λ ο μ ά ν α ,  κ α λ ο μ ά ν α ,  ! 
μ ά ν α » ,  κι* άντιλάλησοτν όλες οι 
πλαγιές τριγύρω και τα ρουμάνια 
και η χαράδρα ολόκληρη οτντιλά- 
λησε από τα βάθη της μέχρι ψηλά 
στα κράκουρα κι* ακόμα πιό ψηλά 
και αχολόγησε ο γαλάζιος αιθέρας 
απ’ το ποτνανβρώπινο τροτγούδι : 
« κ α λ ο μ ά ν α ,  κ α λ ο μ ά ν α ,  
μ ά ν α » .
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Βαθιά α νθρώ πινες αειίίδες - Ν εώτερες Ό δύοαειες

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΕ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΧΩΡΙΟ
Προβληματική ή ξένη υπηκοότητα γιά τόν νοσταλγό μίτανάστη

ΤΟΥ ΤΕΓΟΥΣ1ΙΟΥ ΤΕΓΟΥ Καθηγητοΰ Κολλεγίου

‘Ένα και μόνο γεγονός άρκεΐ ν’ 
αλλάξει τη ζωή μας. Τέτοιο γεγο
νός ήταν ή επιστροφή μου, τό Νο
έμβρη 1945, στο χωριό μου Βωβού- 
σα, Ζαγορίου, πού καταστράφηκε 
στο Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.

Τότε ύπηρετούσα ,στίς Άζόρες 
Νήσους, σμηναγός της ’Αμερικανι
κής ’Αεροπορίας — υπασπιστής δε 
και διερμηνέας γιά τρεις ευρωπαϊ
κές γλώσσες του έκεΐ πτεράρχου 
μας. Άδειοΰχος, ταξίδευσα άερο- 
ρικώς ως την ’Αθήνα, με μιά στάση 
στη Ρώμη, άπό οπού με συνόδεψαν 
οί λοχίες Έρνεστ Μάλιος και Πε
ρικλής Λαβοριτης, άπό τό Γουστερ, 
Μασσαχουσέτης.

Στην ’Αθήνα μάθαμε δτι ή φιλαν
θρωπική υπηρεσία (JNRRA του Ο. 
Η.Ε. χρειάζοντοα/ οδηγούς γιά με
ταφορά ενός φορτηγού αύτοκινή- 
του στά Γιάννινα. Χαρά μας πού 
μας ανέθεσαν τέτοια δουλειά!

Ή μετάβαση ήτοον ένδιαφέρουσα, 
άλλα και θλιβερή. Ελεεινοί δρό

μοι, πρόχειρα γεφύρια, δυσκολο
διάβατα ποτάμια. Οί κάτοικοι ό
μως μας έμειναν αξέχαστοι. Είχαν 
την ίκοα/ότητα νά όρθοπατήσουν 
δραστήριοι μετά την καταστροφή. 
^Ηταν θαρραλέοι, ανθεκτικοί, εύθυ
μοι. Οί δυσχέρειες των αιώνων καί 
ή φωτιά των πολέμων τούς σκλη- 
ρύνανε ατσαλένιους. Καί τώρα μπο
ρούν νά χαμογελούν. Λες καί ξα- 
νοτγεννήθηκε ή Ελλάδα γ ι’ αυ
τούς !

Ό  Λαβοριτης πήγε στά σύνορα 
τής ’Αλβανίας, άν κι’ ήξερε δτι δεν 
έπιτρέπονταν είσοδος τουριστών κι’ 
έπισκεπτών στην κομμουνιστική αυ
τή χώρα. Του έπιτράπηκε, πάντως, 
νά συνομιλήσει με τούς γονείς του 
δυο ώρες. Τί τρομερές ώρες!

Έ γώ  πήγα στο Φλαμπουράρι νά 
ίδώ τη θειά μου Αύγένα Σιαφάκα. 
’Έφτασα στο μεσοχώρι τού χωριού 
τά μεσάνυχτα κΓ έριξα μιά πιστο- 
λιά ν’ άναγγείλω τόν ερχομό μου. 
Σε λίγο ήρθε ή θεία μου άγγελο-
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όσωπη καί μαυροφορεμένη. Είχε 
σει στον πόλεμο το μοναχογιό 

’Αγκαλιαστήκαμε καί κλάψα- 
. Δεν την είχα  ί&εΐ 24 χρόνια. Μέ 
χ άντρα  της Θεόδωρο, από τούς 
ωτοπόρους μας μετανάστες στην

Ή άφιξή μου προκαλεσε πανηγυ
ρικό συναγερμό στό χωριό μου. Την 
«επιτροπή» γ ια  τήν υποδοχή μου Α
ποτελούσαν δλοι οί συγχωριανοί 
μου, χαμογελαστοί κι* Ανυπόμονοι 
νά μέ Αγκαλιάσουν. Τί συγκινητι-

"Υστερσ οπτό 24 χρόνια ξενιτειάς, 6 Τεγσύσιος Τέγου τό 1945 έπιακέψθηκε 
τό χωριό του Βω'όοΟσα, όπου νπυθηκε τήν... έπίσημη τοπική στολή, γιά νά 
φωτογραφηθεΐ κακαρώνοντας! Αριστερά του, ή μελλοντιτκή κυρά του Κατε

ρίνα. Δεξιά του, ή άδελφή της Ελένη.

Αμέρικα, μένουν τώρα σέ μια κα
λύβα. Γιατί πέρασε κΓ Απ* τό χω- 
5ΐό τους ή φωτιά καί τό τσεκούρι.

Τήν έπόμενη μέρα ή θεία μου Αυ
χένα μέ συνόδεψε στή Βωβούσα 
καί μ’ έφερε στό σπίτι του Νικόλα 
Βραζιτούλη. Ό  όποιος είχε δυο κό
ρες, τήν Ελένη καί τήν Κοττερίνα. 
Ε πίσης δέ δύο Αγόρια, τό Μιχάλη 
καί τό Νάντο, οί όποιοι περιεργά- 
σθηκαν τό περίστροφό μου.

κή έπιστροφή στή γενέτειρα!
Φτώχευσαν καί μούδιασαν στήν 

πολύχρονη ξενιτειά τά έλληνικά 
μου τής «Δευτέρας τάξεως» Δημο
τικού. Μιλούσα δμως «φαρσί» τΑ 
βλάχικα, ώς μητρική μου γλώσσα. 
Ά λλα καί διότι οί γονείς μου έπι- 
μένανε (κατ’ Ανάγκη, έννοεΐται), 
νά μιλάμε καί στήν Ά μέρικα τή λα
τινογενή διάλεκτό μας.

Φορούσα στολή Αμερικανού Αε-
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ροπόρου, άλλα ήμουν ένας άπό 
τούς συγχωριανούς μου. Γύρισε πια 
στο χωριό του ό ξενιτεσμένος.

Ή έπιστροφή μου στη γενέτειρα 
έστία μετά τον πόλεμο, άλλαξε τή 
ζωή μου όλη. Είναι ένα είδος μετα
μόρφωσης κι* άλλαγής, μια μετα
βατική περίοδος. Δέν ήμουν ’Αμε
ρικανός όλοκληρωτικά. Κι* όμως 
είχα άλλάξει τόσο πολύ, ώστε δέν 
ήμουν πιά άτόφιος Βλάχος ή ‘Έ λ 
ληνας.

Αυτή ή δοκιμασία με συγκλόνι
σε καί με προβληιμάτισε. ‘Ό πως ό
λοι σχεδόν οί μετανάστες, ήμουν ά- 
νυπόμονος να γίνω βέρος ’Αμερικα
νός καί ν* άποχωρήσω άπό τόν Πα
λιό Κόσμο. Πότε - πότε ντρεπόμου
να κι* όλας για  τήν ξένη καταγω
γή μου. Δύσκολη κατάσταση. Συ
χνά μάλιστα φοβόμουνα μήπως ή 
μητέρα ιμου συνεχίσει νά μου μι
λάει βλάχικα κΓ δτοα/ είχα φίλους 
μου ’Αμερικανούς στο σπίτι. ’Αλλά 
ή κατάσταση ήταν τρομερή κι* όταν 
ή μητέρα μου άγωνίζονταν νά μι
λήσει τά... άλοαμπουρνέζικα, άγγλι- 
κά της. Ή καϋμένη μάνα μου είχε 
πολύ λίγη σχολική μόρφωση — καί 
ντρεπόμουνα γιά  λογαριασμό της. 
Α ργότερα όμως άνακάλυψα ότι ή
ταν σπουδαία νοικοκυρά, μέ πολ
λαπλές ίκοινότητες. ’Έραβε, κεντού 
σε, λανάριζε μαλλιά, έκλωθε, υφαι- 
νε, ζύμωνε κι* έψηνε ψωμί, άφθαστη 
στό μαγείρευμα, στις πήτες, στά 
κουλούρια. ’Ήξερε κηπουρική. Κα
θόριζε δέ καί τήν ώρα, σκοτάδι ά- 
κόμα, άπό τή θέση τού Αύγερινού.

Μεταβλήθηκε πολύ ή άποψή μου 
γ ιά  τή ζωή καί τόν κόσμο. Στίς 
Ήνωμ. Πολιτείες ήμουν ένας άπό

<

τούς ύπερακτό έκατομμύρια άν- 
θρώπους. Στή Βωβουσα μέ γνώρι
ζαν όλοι. Φαντασθήτε τήν έκπληξη 
καί τή χαρά -μου όταν έμαθα ότι ή
μουν κι’ έγώ στον κατάλογο των 
στρατευσίμων Βωβουσιωτών, πού 
ήταν κολλητός στον κορμό του γέ
ρο - πλάτανού μας, στό μεσοχώρι.
Ή πατρίδα 'Ελλάδα μέ καλούσε νά 
πολεμήσω τούς ’Ιταλούς εισβολείς 
στό έδαφος της. Νόμισα ότι τό ρο
λόι σταμάτησε στή Βωβουσα. Δέν 
πειράζει ή άπουσία μου 24 έτών. 
Είχα παραμείνει ένας Έλληνόβλα- 
χος Βωβουσιώτης. Γύρω μου είχα 
συγγενείς κι’ άλλους συγχωρια
νούς πού θυμοΰνταν τόν πατέρα 
μου. Καί τόν παππού μου, τόν ά- 
γράμματο μαθηματικό καί πολυτε
χνίτη.

Τόν Πάππου - Τέγο, τόν άφθαστο 
άρχιμάστορα γιά  νεροπρίονα καί 
νερόμυλους. Ό  όποιος κατασκεύα
σε καί ξύλινο ρολόϊ, πού κάηκε κα
τά τό Βαλκανικό Πόλεμο.

Τό 1940 δόθηκε τρομερή μάχη 
στή Βωβουσα, όταν μιά ιταλική με
ραρχία άποκλείστηκε στήν κοιλάδα 
του Αώου, μή μπορώντας νά προ
χωρήσει προς τό Μέτσοβο. Τό πρώ
το πλήγμα κατά τού Φασισμού. Τό 
1943 όμως, έπειδή οί άντάρτες εί
χαν κρύψει όπλα στον ‘Ά γιο  Αθα
νάσιό μας, οί Γερμανοί έκαψαν τόν ; 
ναό κι’ όλο τό χωριό. Πήραν κι* αί- ί 
χμαλώτους. Τόν καιρό πού ή πείνα ι 
κΓ άλλα δεινά τής έποχής σκόρπι- ^ 
σαν πρός Νότο πλήθη λαού. j

...Λείπουν άκόμη καί τώρα φα- | 
γόσιμα. ΚΓ όμως οί χωριανοί μου ι 
μέ προσκαλούν σέ γεύματα, προσ- ;!
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φέροντας δ,τι έχουν καί δεν έχουν, 
αν καί ξέρουν πόσο θα τούς στοι
χίσει ή φιλοτιμία τους οώτή. Μεγα
λόψυχοι κι* εύθυμοι οί χωρκχνοί 
μου. Ύπέφεραν βασοατστικά ώς 
χθές, κι* δμως χαμογελούν, χαριτο
λογούν, γλεντούν. ’Αρκετοί δε άν- 
τρες καί γυναίκες φορουν ακόμα 
ρούχα από μάλλινα υφάσματα των 
αργαλειών τους, ραμένα άπό ντό
πιους ράφτες.

’Εντυπωσιάσθηκα καί συγκινή- 
θηκα με τη χαρά της ζωής των χω
ριανών μου. Τελικά, βρήκα τον ε
αυτό μου. Στην προσπάθεια νά έ- 
ξαμερικανισθώ, ξέχασα ποιος ή
μουν... Τότε, στά 34 χρόνια μου καί 
σε απρόοπτες εξελίξεις, ανακάλυ
ψα τον εαυτό μου. ’Έννοιωσα περή
φανος που είμαι Βωβουσιώτης 'Ελ- 
ληνόβλαχος!

'"Οταν έφευγα, δλοι οί χωριανοί, 
μεγάλοι καί μικροί,” με συνόδεψαν 
ώς τό «έβγα» του χωρίου, γιά νά 
μου ευχηθούν «καλό ταξίδι».

Την αλησμόνητη αύτή «’Οδύσ
σειά» μου κατέταξα σε 300 φωτο
γραφίες. Προτιμώ αύτη πού συνά
πτω στην παρούσα περιγραφή, καί 
στην όποια... καμαρώνω ντυμένος 
την επίσημη φορεσιά τών Βλάχων. 
Μέ ντόπια ντυμένες κι* οί κοπέλες 
Ελένη (άριστ.) καί Κατερίνα Βρα- 
ζιτούλη. Μου άρέσει επίσης καί ή 
φωτογραφία πού δείχνει την Κατε
ρίνα φέρνοντας νερό άπό τον ’Αώο 
ποταμό. Έπιστρέφοντας δε στις Ά - 
ζόρες, έβαλα τις δυο αύτές φωτο
γραφίες στο τραπέζι του γραφείου 
μου, γιά νά μου θυμίζουν τη δοξα
στική περιπέτειά μου. Στη Βωβού*

σα δεν βρήκα μόνο τον εαυτό μου. 
Βρήκα καί τη μελλοντική σύζυγό 
μου: Τήν Κοαερίνα. Παντρευτήκα
με στην ’Αμερική τον Αύγουστο του 
1947.

Δοξαστική περιπέτεια άποδείχτη- 
κε κι’ ό γάμος μας. Ποιος λέει δτι 
ό γάμος καταλήγει σε στασιμότητα 
κι* ακινησία; Οί Βλάχοι είναι περι
πετειώδης ράτσα. Οί νομαδικές 
συνθήκες δεν ξεχνιούνται εύκολα, 
καί ειδικότερα στήν οικογένεια Τέ- 
γου. Τά τρία αγόρια μας Στέργιος, 
Πέτρος καί Άλέξοα/δρος — καί οί 
δυο κόρες μας ’Ιωάννα καί Άνδρι- 
άνα, επεσκέφθηκαν τήν Ελλάδα 
τρεις φορές. Ξέρουν τά πάντα γιά 
τή Βωβουσα. Ή ταξιδιωτική μας 
διάθεση είναι αμείωτη. ’Εγώ μέ τή 
γυναίκα μου μείναμε στή Γερμανία 
δυο χρόνια, κΓ άλλα δύο στή Γαλ
λία. "Ολη ή οικογένεια περάσαμε 
οχτώ χρόνια στήν 'Ισπανία.

Κορύφωμα δμως τής νομαδικής 
περιπέτειας ήταν οί κατασκηνώσεις 
μας... κάτι σαν σέ «Ξενοδοχεΐον τών 
άστέρων». Μέ ειδικό ταξιδιωτικό 
αύτοκίνητο, ή έπταμελής οίκογέ- 
νειά μου κάλυψε τουριστικά δλες 
τις εύρωπαϊκές χώρες, μερικές ά- 
φρικοο/ικές, καθώς καί τήν Τουρ
κία. Συνολικά, διαδρομή 10.000 χι
λιόμετρα περίπου, χωρίς καμμιά 
διανυκτέρευση σέ ξενοδοχείο. "Ο
ταν έχεις Βλάχα γυναίκα, μπορείς 
νά σταθμεύεις τό κάρο σου (αύτο
κίνητο) κάτω άπό έναστρο ούρανό...

Χαρά μου πού είμαι Βλάχος — 
καί μάλιστα Έλληνόβλοίχος!

(Μετάφραση άπό τ’ άγγλικά:
Γιάννη Πινδέα).
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Η ΞΕΝΙΤΙΑ
ΤΟΥ ΚΟΣΤΑ ΒΛΕΣΣΙΔΗ

ολλοί ποιητές και ο λοοός 
Κμας τραγούδησαν - μοι- 

ρολόγησοη/ την μαύρη κι 
άραχνη ξενιτιά.
Εγώ θα αναφερθώ και θα 
ξεχωρίσω τον ξενιτεμό 
του Ηπειρώτη, γκχτί η η
πειρώτικη ξενιτιά έχει κά 

τι το ξεχωριστό, το ιδιαίτερο, που 
πρέπει να τονισθεί και να ξεχωρί
σει, επειδή η προσφορά της στην 
πατρίδα μας Ελλάδα είναι μέγιστη 
και θαυμαστή.

Το ξενίτεμα των Ηπειρωτών πι
στεύεται ότι άρχισε στις αρχές του 
17ου αιώνα σε ορισμένες περιοχές 
(Ζογόρι, Πωγώνι, Β. ' Ηπειρο) φούν 
τωσε όμως και γενικεύτηκε στα 
1850 και μετά.

Ο Ηπειρώτης φεύγει από το χω
ριό του, αλλά η σκέψη του, η ψυχή 
του, η καρδιά του είναι συνεχώς σ* 
αυτό, στα δέντρα, τα βουνά, τις ρά
χες του ακόμα και στα λιθάρια του. 
Τα αγαπάει και τα νοσταλγεί έν

τονα και λαχταράει να γυρίσει γρή 
γορα σ’ αυτά, όσο γίνεται, καζαντι- 
σμένος και προκομένος. Η Ελλάδα 
μας με περηψάνεια επιδεικνύει τα 
μεγάλα και θαυμαστά έργα των 
ξενιτεμένων Ηπειρωτών Εθνικών
Ευεργετών. Τα επαγγέλματα με τα 
οποία ασχολούνταν ήταν : Αρτο
ποιοί, αρτεργάτες, μυλωνάδες, ποο/- 
τοπώλες, γαλατάδες και άλλα βιο
ποριστικά επογγέλματα. Χαρακτη
ριστικό γνώρισμα του κάθε Ηπει
ρώτη ταξιδεμένου είνα ·̂. η εργα
σία, η οικονομία (προσοχή! όχι η 
τσιγγουνιά), η τιμιότητα και η α
γάπη προς την πατρίδα. Επίσης η 
βαθιά πίστη στο Χριστό, που σ’ αυ
τή στήριζαν την προκοπή τους και 
το καζάντιο τους. Στόχος τους ή
ταν να γυρίσουν στην πατρίδα κα- 
ζοατισμένοι γ ια  να δημιουργήσουν 
εκεί έργα γ ια  τον εοτυτό τους, την 
οικογένειά τους, αλλά και για τους 
άλλους. Πριν 100-150-200 χρόνια 
ο ξενιτεμός ήταν τραγική υπόθεση.

·(
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Η αναχώρηση οπτό το χωριό έμοια
ζε με κηδεία! Το προηγούμενο 
βράδυ συγκεντρώνονταν στο σπίτι 
του ταξιδιώτη συγγενείς, φίλοι και 
χωριοα/οί. 'Εφεραν μαζί τους και 
κανίσκια σα δώρα τα λεγάμενα 
«ξεκινήματα». Δείπνιζαν όλοι μαζί 
και τραγουδούσαν πένθιμα τραγού
δια της ξενιτιάς. Το πρωί ξεπροβό
διζαν τον ξενιτεμένο ως το σημείο 
του χωριού όπου τους έπαιρναν οι 
κιρατζήδες. Εδώ τα ξεχωρίσματα 
γίνονταν θρήνος! ! ! Κλάματα, μοι- 
ρολόγια, αγκαλιές και φιλιά. Τα 
μέρη αυτά είναι ποτισμένα με δά
κρυα πικρά του ζωντανού αποχω
ρισμού. Δεν γνώριζαν αν θα ξανα- 
ονταμωθούν. Τα ταξίδια την εποχή 
εκείνη ήσαν σκληρά και δύσκολα. 
Πήγαιναν ξένοι μέσα στους ξένους 
κι άγνωστους. Να σημειώσω ότι ά
φηναν πίσω τους γονείς, αδέρφια, 
γυναίκοι, παιδιά. Τα χρόνια της ξε
νιτιάς και του χωρισμού ήταν 5— 
10 ή και περισσότερα>καίμιά φορά! 
Η δουλειά σκληρή και οι στερήσεις 
πολλές!

«Τι να σου στείλω, ξένε μου, 
αυτού στα ξένε πού *σαι, 
να στείλω μήλο σέπεται, 
κυδώνι μαραγκιάζει, 
νά στείλω μοσχοστάφυλο 
στο δρόμο ξεσπειριάζει.
Σου στέλνω και το δάκρυ μου 
σ’ ένα φτενό μαντήλι...».

Πόσο τρογικοί είναι οι απλοί αυ
τοί στίχοι του Ηπειρώτικου δημο
τικού τραγουδιού. Τους ακούς με 
τη συνοδεία του κλαρίνου και του 
κλοα}>άρικου βιολιού και ραγίζεται 
η καρδιά. Κι ο υπέροχος Κ. Κρυ-

στάλλης στο τρογούδι της ξενιτιάς 
λέει:

«Τρογούδια αν έχει η μαύρη γη 
κι ο τάφος χαμογέλια, 
έχει και του παιδιού η καρδιά 
που περπατάει στα ξένα... 
Ανάθεμά σε ξενιτιά 
με τα φαρμάκια πούχεις...
Πούν της μανούλας τα φιλιά 
το χάδια του πατέρα;
Πούναι τα γέλια τ’ αδερφού 
η συντροφιά του φίλου;
Πούν της αγάπης οι ματιές 
και τα γλυκά τα λόγια;
Αχ! πώς τους θάφτουν νάξερες 
και πώς τους πον τους ξένους! 
Χωρίς λιβάνι και κερί, 
χωρίς παπά και ψάλτη!
•Πού να τον πω τον πόνο μου 
πού να τον απορρίψω;
Ανάθεμά σε ξενιτιά 
με τα φαρμάκια πούχεις....

Στην αρχή ταξιδεύονταν άντρες 
ώριμοι. Μετά οπτό χρόνια ταξιδεύ
ονταν και παιδιά 12—15 χρόνων. Τα 
εφόδιά τους ήταν πολλές συμβου
λές και ευχές των γονιών τους. Για 
παράδειγμα, ο πατέρας μου ταξί
δεψε σε ηλικία 12 περίπου χρόνων 
στα Χανιά της Κρήτης.

Στο ταξίδι οι μεγαλύτεροι Ηπει- 
ρώτες πρόσεχαν και παρακολου
θούσαν τη ζωή ικαι γενικά τη συμ
περιφορά των νεώτερων. ' Ετσι, ό
ταν καταλάβαινοα/ κάποια παρε
κτροπή τους, αμέσως επενέβαιναν 
με συμβουλές, οδηγίες και υποστή
ριξη. Οι νέοι τους άκουγοα/ με προ
σοχή και προθυμία. Δεν ήθελοα/ ό
μως να μαθευτεί στο χωριό η πα
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ρεκτροπή τους. Είπα παραπάνω ότι 
ταξιδεύονταν οι άντρες.

Στο χωριό λοιπόν έμεναν οι γυ
ναίκες που εκτελούσοτν όλες τις α
γροτικές εργασίες, όπως, όργωμα, 
σκάψιμο, κλάδεμα, κόψιμο ξύλων, 
βόσκημα των γιδοπροβάτων. Και 
όλες τις άλλες εργασίες του σπι
τιού, του νοικοκυριού. Και τη φρον
τίδα των παιδιών.

Το βαρύτερο αληθινά γ ι’ αυτές, 
ήταν το ζάλωμα. Ζαλώνοντοα/ με 
τριχιά στην πλάτη, με ειδικό τρό
πο, τις βαρέλες με το νερό, ξύλα 
από το λόγγο, σκουτιά απ’ το πλύ
μα, σακιά με γεννήιμοτα και ό,τι 
άλλο βάρος.

Οι γυναίκες της Πίνδου που ζα
λωμένες κουβαλούσαν τα κασόνια 
με τα πυρομαχικά από τα χαμηλά 
στα ψηλά ήτ<χν μαθημένες και τα 
κορμιά τους ήταν σκληραγωγη μέ
να ,και ροζιασμένα. ΓΓ αυτό με ευ
κολία, χαρά και χαμόγελο έκαναν 
αυτό το κατόρθωμα. Αλήθεια ανα
ρωτιέμαι και ρωτάω και σας, χω
ρίς να θέλω να υποτιμήσω τις άλ
λες Ελληνίδες, θα μπορούσαν να 
ανεβάσουν τα κιβώτια αυτά στα υ
ψώματα των βουνών, γυναίκες των 
πόλεων; Δεν θέλω και δεν πρέπει 
να πω ό χ ι! Αλλά το ρώτημα παρα
μένει. Απαντείστε ο καθένας όπως 
νομίζει.

Στις αρχές οι Ηπειρώτες ταξί
δευαν στην Ανατολή. Στην Πόλη, 
στη Σμύρνη, στο Αϊδίνι, στον Πόν
το, στο Ντεμίσι, στις μικροπόλεις 
Λύγδα και Παλιάμπολη. Μετά στην 
Αίγυπτο, στη Ρωσία, Ρουμοτνία και 
άλλες, στις αρχές του αιώνα μας,

χώρες της Ευρώπης. Αργότερα 
στην Αμερική και γενικά όπου βά
λει το μυαλό σου πάνω στη γη. 
Τα τελευταία χρόνια από το *60 
και μετά ξενιτεύοντοα/, ομαδικά θά- 
λεγα, στη Γερμανία και Αυστρα
λία.

Τον τόπο του ξενιτεμού μας τον 
μαρτυρεί απλά και χαρακτηριστι
κά το ηπειρώτικο δίστιχο:

«Ό ποια πέτρα κι ocv σηκώσεις,
Ηπειρώτη θε να βρεις».

Ταξίδευαν παντού σ’ όλα τα μέ
ρη της γης. Οι λόγοι που ανάγκα
ζαν τους Ηπειρώτες να παρατάν τα 
πάντα και να χάνονται στα ξένα ή
ταν πολλοί και διάφοροι. Αναφέρω 
παρακάτω μερικούς από τους σπου 
δαιότερους:

1) Η άγονη και κυριολεκτικά λι- 
θόσπαρτη ηπειρώτικη γη.

2) Ο μικρός γεωργικός κλήρος 
που διέθεταν.

3) Ο πρωτόγνωρος τρόπος εκμε
τάλλευσης αυτών έστω των λίγων 
στρεμμάτων γης που διέθεταν.

4) Η μίμηση και το παράδειγμα 
άλλων συγχωριανών τους που τα
ξιδεύτηκαν (·και ζούσαν καλύτερα) 
και ο πόθος για ,μια καλύτερη κοι
νωνική, πολιτισμένη, οοθρώπινη 
ζωή.

Εκτός απ’ τα ταξίδια τους στο 
εξωτερικό, ταξιδεύονταν και στο 
εσωτερικό, σ’ όλες τις μεγάλες πό
λεις της Ελλάδας, Αθήνα, Πειραιά, 
Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Βόλο, Λάρι
σα, Χονιά Κρήτης κλπ.

Αλλά ο σπουδαιότερος λόγος 
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σελίδα 322)
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"Ενα παραίοοιακό ηαιχνίβι στ&ν Πρέβεζα

Α Μ Π Α Λ Ε Σ
ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΚΑΡΖΗ

Από πότε ξεκινάει η ιστορία του 
παραδοσιακού τούτου παιχνιδιού 
που συνεχίζει να συγ κινεί τις καρ
διές πολλών Πρεβεζάνων, δεν γνω
ρίζουμε, αν και αρκετοί είναι της 
γνώμης ότι αυτό έχει επικρατήσει 
από Ενετοκρατίας.

Άλλοι πάλι επιμένουν λέγοντας 
πως θα πρέπει να έκ<χνε την εμφά
νιση του εδώ, όταν η περιοχή είχε 
περιέλθει στη Γαλλική κυριαρχία, 
κάπου δηλαδή στον 18ο αιώνα.

Για να μη σπαζοκεφαλιάζουμε 
περισσότερο, .αφού δεν έχει μείνει 
κάποιο έγγραφο σε μας που να μας 
μιλάει με σιγουριά και αφού γνω
ρίζουμε ότι το παιχνίδι αυτό εξακο
λουθεί να παίζεται ακόμη και σή
μερα τόσο στην Ιταλία όσο και στη 
Γαλλία, (αυτό το διαπίστωσα όταν 
πρόσφατα είδα κάποιο ντοκυμεχν- 
τέρ Γαλλικό στην τηλεόραση) ένα 
είναι το σίγουρο, ότι για 200 ίσως 
και περισσότερα χρόνια, έχει ριζώ

σει στις καρδιές των Πρεβεζάνων.
Στην πρόσφορη έρευνα που έκα

να για το παιχνίδι αυτό στην τοπο
θεσία που βρίσκονται οι Εργατικές 
Κατοικίες ( Ά γ . Γεώργιο) Κυοαη 
Ακτή, έτυχε να συγκεντρώσω στοι
χεία από Πρεβεζάνους που έχουν 
ξεπεράσει το 65ο έτος της ηλικίας 
τους, και που συνεχίζουν να είναι 
παίχτες.

Οι δυό εχπό αυτούς, μου είποα/ 
πως θυμούνται στην παιδική ηλικία 
ακόμη, έβλεπαν τους πατεράδες 
τους να παίζουν στην τοποθεσία 
Καφενέδες. Άλλη πάλι τοποθεσία, 
ήτocv εκείνη που βρίσκονταν κοντά 
στο .Παγοποιείο (στου Τσαρλαμ- 
πά ).

'Οταν άρχισε η γύρω περιοχή 
να οικοδομείται, παρουσιάστηκε 
πρόβλημα χώρου για τη συνέχιση 
του παιχνιδιού και τότε όλοι όσοι 
συνδέονταν με το παιχνίδι στενοίχω- 
ρημένοι έσπευσαν σε αναζήτηση χώ
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ρου (αλάνα). Ευτυχώς όμως, πολύ 
γρήγορα ανακαλύψανε το χώρο 
εκείνο που βρίσκονταν απέναντι α
κριβώς από το Νεκροταφείο, ελαι
ώνας ήταν όλη αυτή η περιοχή εκεί 
είχε και το καφενείο ο Ταίρας.

Σε τούτη δω την περιοχή, το παι
χνίδι κράτησε πολλά χρόνια και τα 
κεράσματα που πότε ήταν ένα λου
κούμι και πότε μια βανίλια (υπο
βρύχιο) , έπαιρνοτν και έδιναν, όπως 
το ίδιο γίνονταν και με τα πειρά
γματα, τα αθώα εκείνα πειράγμα
τα που γίνονταν χωρίς παρεξηγή
σεις, ενώ πλούσια ήταν επίσης και 
τα παρατσούκλια που άλλαζαν οι 
συμπαίχτες μεταξύ τους και που 
πολλά οστό αυτά ακούγονται ακό
μα και σήμερα.

Κ<χτά δεκάδες σύχναζαν οι Πρε- 
βεζάνοι σ’ αυτές τις <χλάνες, άλλοι 
γ ια  να παίξουν και άλλοι για  να 
παρακολουθήσουν το παιχνίδι, ή
ταν ένα είδος θεάμοιτος και να, ο 
συνωστισμός, δεν έβρισκοτν σειρά 
να παίξουν και όπως είναι φυσικό, 
άρχιζαν οι λογομαχίες και άκου- 
γες τον Πατρινό να φωνάζει το συμ 
παίχτη του, (αντίπαλο) Λορέντζο 
Κ. με το παρατσούκλι του, Νταγι- 
άρ, ή ο Μπουρδουμπάς, να φωνάζει 
τον Κατσικομβόρδο Ευσ. με το «χα
ριτωμένο» παρατσούκλι «Κολοτρι- 
χιάρη» και πολλά άλλα που συμ- 
πλήρωνσν την ψυχαγωγία του 
Πρεβεζάνου.

Το παιχνίδι αυτό, που μοιάζει 
πολύ με το επιτραπέζιο παιχνίδι 
του μπιλιάρδου, είναι ομαδικό και 
παίζεται από δυο αντίπολες ομά
δες μέχρι και τεσσάρων παιχτών

από κάθε πλευρά, ή και μονομαχία 
ακόμη.

Στο παιχνίδι <χυτό, ο κάθε παί
χτης προσπαθεί ρίχνοντας τη μπάλ- 
λα να πλησιάσει το αμπάλι και συ
νάμα να αποσπάσει του <χντίπαλου 
τη θέση της μπάλλας, στέλνοντάς 
την μακρύτερα, αυτό συνεχίζεται 
εναλλάξ. Η βαθμολογία γίνεται α
νάλογα με τον αριθμό των αντιπά
λων. Οι δε πόντοι που μετράνε εί
ναι οι μονοί 5, 7, 9 κλπ.

Το κέρασμα τότε δεν είχε μισή, 
μια δροιχμή, περίπου, ένας καφές 
0,50 λεπτά. Συνήθως το χειμώνα, 
παίζαμε περισσότερες ώρες, όπως 
το ίδιο συμβαίνει και σήμερα για 
να ζεσταθούμε, άκουσα να μου λέει 
κάποιος παίχτης (Κοντονής Διον.) 
που πρωτοξεκίνησε να παίζει στην 
τοποθεσία Τσαρλαμπά.

Οι πρώτες μπάλλες, συνέχισε να 
λέει, ήτοεν φτιαγμένες από ξύλο 
και ζύγιζοιν περίπου 500—600 γρμ. 
ανάλογα με τον όγκο.

Ήρθε όμως καιρός να τα «μα
ζέψουμε» και οστό δω, αφού ο Ε
λαιώνας παραχώρησε τη θέση του 
στις οικοδομές, και πάλι καινούρ
γιες σκοτούρες και τρεχάματα για 
εξεύρεση χώρου γιατί το παιχνίδι 
αυτό είναι για μας κάτι σαν «τον 
επιούσιον άρτον».

Αυτή τη φορά όμως κουραστή
καμε να ψάχνουμε και μια απογοή
τευση άρχισε να μας κυριεύει, ότ<χν 
τελείως απροσδόκητα παρουσιά
στηκε η ευκαιρία και ήταν αυτή 
που μας συγκίνησε με την ευγενι
κή προσφορά του κ. Ρέντζου (Ιδιο
κτησία) στην τοποθεσία Πανόραμα.
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Τα νεότερα χρόνια τα κεράσμα
τα ήταν για ένα γλυκό (πάστα), 
που είχε 50 δρχ. 'Οταν όμως περ
νούσαμε τις δυο παρτίδες, μετα
τρέπαμε τις πάστες σε χρήματα 
που πολλές φορές έφταναν τις 200 
—300 δρχ., ποιος μπορούσε να φάει 
πάνω από δυό γλυκά;

Τα τελευταία χρόνια, δυστυχώς, 
οι Πρεβεζάνοι άρχισαν να το μολύ
νουν κι αυτό το παιχνίδι, δεν το σέ
βονται, όπως δεν σέβονται και αλ- 
λήλους οι παίχτες, φτάνοντας πολ
λές φορές σε σημείο να λογοφέρ
νουν ιμε λόγια απρεπή που είχαν τη 
συνέπεια να διωχθούμε και όσιό ε
δώ, μετά από διαμαρτυρίες των γει
τόνων. Μέχρι που μας παραχωρή- 
θηκε τούτη η περιοχή που είναι 
κοντά στις Εργοαικές Κατοικίες 
(Ά η  Γαώργη).

' Ετσι διατηρείται ακόμη και σή
μερα, το παραδοσιακό τούτο παι
χνίδι που για αιώνες τώρα συγκι
νεί πολλούς 'Πρεβεζόνους που με 
κάθε θυσία θα πρέπει να το προσ
τατεύουν από ορισμένους που το 
έχουν παρεξηγήσει, και να το αγ- 
καλιάσουν κι άλλοι, γιατί είναι έ
να υπαίθριο και υγιεινό παιχνίδι 
κάτι που στην εποχή μας την ηλε
κτρονική είναι πολύ σπάνιο

Κάπως έτσι θα σκέφθηκε και ο 
σημερινός Δήμαρχος κ. Γιαννού- 
λης που του αξίζουν πράγματι συγ
χαρητήρια από όλους τους Πρεβε- 
ζάνους γιατί το συμπεριέλαβε μέ
σα στα πολιτιστικά, παραχωρών- 
τας και κάποιο χώρο που βρίσκε

ται κοντά στο κηποθέατρο.
Δεν πρέπει όμως να σταθεί ως 

εδώ το ενδιαφέρον του καθώς και 
των άλλων συνυπευθύνων πάνω στα 
πολιτιστικά - παραδοσιακά. Η δι
κή μου γνώμη είναι να σχηματι- 
σθούν τρία, τέσσερα γκρούπ (ομά
δες) που θα είναι άξια να αντιμε- 
τωπίσουν Γάλλους ή Ιταλούς στα 
πλαίσια των πολιτιστικών εκδηλώ
σεων του καλοκαιριού και που θα 
προσκληθούν από το Δήμο Πρέβε
ζας. θ α  πρέπει να καθιερωθούν τέ
τοιοι αγώνες που θα συμβόλουν 
τουριστικά, ενώ παράλληλα, θα α- 
ναβαθμισθεί αυτό το παιχνίδι και 
θα γίνει γναχττό στο πλατύ κοινό 
της περιοχής της Πρέβεζας και σ’ 
ολόκληρο το Νομό γενικότερου

Υ.Γ. Οι ημέρες που προτιμούν οι 
παίχτες να συγκεντρώνονται για 
το παιχνίδι είναι κατά προτίμηση 
τα Σαββατοκύριακα και οι μέρες 
αργίας, ενώ τις εργάσιμες μέρες 
συγκεντρώνονται μόνο όταν τα κα
ταστήματα παραμένουν κλειστά τις 
απογευματινές ώρες.

Έ νας Ιτολός που είχε έρθει 
στην Πρέβεζα προτού 4—5 χρόνια 
και που εργάζονταν εδώ κατασκευ
άζοντας έπιπλα από μπαμπού και 
που αργότερα έγινε γαμπρός στη 
πόλη μας, έφερε μπάλλες από την 
Ιτολία. Οι μπάλλες αυτές που αν
τικατέστησαν τις προηγούμενες, εί
ναι φτιαγμένες ιμε ένα μίγμα από 
καουτσούκ, μέταλλο και πλαστικό 
και είναι πιό καλαίσθητες.
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ΘΥΜΗΣΕΣ ΑΠ' ΤΟ ΤΖΟΥΜΕΡΚΟ

της Μάνας μου Αννίκας Γκαναβία 
και της Γιαγιάς μου Σοφίας Κοτσαρίδα

Σύμφωνα μέ τά λεγάμενα τής 
μητέρας μου τά πρώτα χρόνια τής 
ζωής της άπό 1900—1922 τά πέρα
σε μαζί μέ την οίκογένειά της στο 
χωριό Βουργαρέλι "Άρτας. Τά ση
μερινά μέσα ήταν άνύπαρκτα τότε 
καί μόνον γιά  νά φθάσεις ατό χω
ριό άπό την 'Ά ρτα μέ άλογο ήθε
λες 12—16 ολόκληρες ώρες και μά
λιστα νά γίνει καί διανυκτέρευση 
στο Χάνι Κοντοδήμα γιά ξεκούρα
ση. άνθρώπων καί ζώων.

Μέ πολλές δυσκολίες λοιπόν άλ- 
λά καί μέ μεγάλο ζήλο γιά πρόο- 
οδο κυλούσε ή καθημερινή ζωή. Ή 
γιαγιά  μου Σοφία δταν τό 1900 πή
γε νύφη στο χωριό, παίρνοντας τό 
γιατρό Ιωάννη Κοτσαρίδα έφερε 
έκτος άπό τά ώραιότατα προικιά 
της καί τήν πρώτη ραπτομηχανή 
Σίγγερ.

Αμέσως έδίδαξε τήν τέχνη τής 
ραπτικής σέ δλες τις άνεψιές, ξα- 
δέλφες άλλά καί τήν κόρη της άρ- 
γότερα, μέ δλα τά καλά επακόλου
θα αυτής τής τέχνης.

Πήγαν καί οί πρώτοι έπισκέπτες 
γιά  νά συγχαρούν τή γιοπρέσσα 
στο χωριό. 'Ένας έζ αυτών καί μά
λιστα κουμπάρος του παπποΰ μου, 
πήγε έκ τών πρώτων. Δέν είχε προ- 
φθάσει ή γιαγιά  νά φτιάξει γλυκό

ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΡΗΓΑΝΕΛΑ

καί σκέφθηκε νά τού προσφέρει έ
να ταπεινό καφέ, έναν γλυκύ βρα
στόν. 'Έτσι καί έγινε. Βάζει στο 
δίσκο τον καφέ καί ένα κονιάκ καί 
τού λέγει:

—Όρΐστε κ. Πλιάτσικα, πιείτε τον 
καφέ σας.

Αμέσως αυτός άρπάζει τον κα
φέ καί τον πίνει μιά καί κάτω. Φυ
σικά κατακάηκε ό μαύρος καί στήν 
άπελπισία του παίρνει το φλιντζά- 
νι μέ τό πιατέλο καί τό πέτα έξω 
άπό τό παράθυρο.

—Σοφία μου, τής λέγει, έγώ ήλ
θα νά σέ ευχηθώ καί έσύ μέ ζεμά
τισες;

—Μπά ευλογημένε, του άπαντα ή 
γιαγιά  μου. Αυτό πού λέγεται κα
φές τον πίνουν λίγο - λίγο δχι σάν 
τό ρακί πού ξέρεις.

Πολύ πίσω ό κόσμος μέ έλάχι
στούς έγγράμματους κατοίκους. 
Τά χωριά δέν ήξεραν, άς τις πού
με, δυτικές συνήθειες.

Τά παιδιά τής οίκογένειας βέ
βαια καί ή μητέρα μου δέν είχοτν 
παιγνίδια. "Έφτιαναν μόνα των κα
νένα τόπι μέ ποχνί ή έπαιζαν τά 
κλασσικά παιγνίδια: κρυφτό, τρε
χάλες, τυφλόμυγα κλπ. Στις πιο 
μεγάλες διασκεδάσεις των ήτοτν 
καί νά τρέχουν νά κόψουν μελίκο-
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κα σέ μιας γειτόνισσας της κ. Ρί
νας τη ,μελικοκιά, για να τρων, άλ
λα και να πετροβολάν για να τα 
ρίχνουν. '"Ομως αύτή τα κυνηγού
σε. Αμέσως της έκαμαν τετράστι- 
χο :

Καί ή Ρίνα ξάγρυπνα 
ικάί τό ρόπαλο κρατά 
καί έχει δύναμη πολύ 
καί βαράει ως τό πρωί.

Σαν παιδιά γιατρού πού έργά- 
ζοντοον πολύ καλά σέ δλο τό Τζου- 
μέρκο εΐχοα/ στο σπίτι τους δλα τά 
καλά, άλλά ή λαιμαργία τά έβαζε 
νά θέλουν τούς καρπούς της γει- 
τόνισσας.

Τό χωριό είχε θαυμάσιο ορεινό 
κλίμα, οξυγόνο άφθονο καί πολλά 
νερά. Οί γιατροί της εποχής με τά 
τότε δεδομένα δεν είχαν άλλη εκ
λογή γιά τη φυματίωση, παρά κα
λή τροφή, άνάπαυση, καί τό όξυ- 
γόνο, τον καθαρό αέρα τού Βουρ- 
γαρελίου. ’Έτσι λοιπόν πολλοί άρ
ρωστοι άνέβαιναν στο χωριό γιά 
νά βρούνε τήν ύγεία τους. “Ομως 
αυτό ειχεν σάν συνέπεια ολόκληρες 
οικογένειες νά ξεκληρισθοΰν από 
τήν φοβερή άρρώστεια. Καίτοι ό 
παππούς ήταν γιοτρός, ολόκληρη ή 
οικογένεια, τού άδελφοΰ του Νικό
λα, άτομα 6, έφυγαν δλα σιγά - σι
γά άπό τήν φυματίωση.

Μάλιστα πρώτος προσεβλήθη ό 
Νικόλαος καί επειδή ήταν δικολά- 
βος τήν εποχή του έπήγε νά τον δει 
ό προϊστάμενός του Είρηνοδίκης.

Ξαπλωμένος ό άρρωστος άναση- 
κώθηκε μόλις μπήκε στο καθιστικό 
ό προϊστάμενός του. Εκείνος μόλις 
τον είδε τού είπε:

— Κακομοίρη μου Νικολέ, πώς

κατάντησες απτό τήν άρρώστεια; 
Έ γώ  εάν ήμουν στή θέση σου θά 
αύτοκτονοΰσα.

Γυρίζει καί ό δόλιος ό άρρωστος 
καί τού άπτοαπά:

— Καί έγώ στή δική σου θέση τό 
ίδιο θά έκανα!

•Καλή ή ειλικρίνεια, άλλά ορισμέ 
νες φορές είναι άπαραίτητα τά λε
γάμενα κατά συνθήκην ψεύδη. Εί
ναι πάρα πολλά καί θέλουν πολλές 
σελίδες τά άνέκδοτα τής τότε κα
θημερινής ζωής πού κυλούσε μέ ά- 
φέλεια καί καρτερία.

“Ενα άπό αυτά είναι καί αυτό 
πού έγινε τό 1922 δτοα/ πλέον μέ τή 
Μικρασιατική καταστροφή ό παπ
πούς μου ώς γιατρός τών προσφύ
γων πήρε τήν ψείρα καί έπαθε έ- 
ξοα/θημοτικό τύφο καί πέθανε στις 
22.12.1922. ’Αφήνοντας τή γιαγιά 
μου μέ 4 άνήλικα παιδιά. Τό καλο
καίρι τού 1923 ή γιαγιά παρά τό 
βαρύτατο πένθος της άπεφάσισε νά 
πάρει τά παιδιά νά πάει στο Βουρ- 
γαρέλι δπως έκοςνε κάθε χρόνο γιά  
τήν ύγεία δλων.

"Ερχεται λοιπόν μιά μακρινή έ- 
ξαδέλφη της ή κ. Κατίνα άπό τον 
Καρβασαρα καί τής λέγει*.

—Τί βλέπω αυτού Σοφία, ετοιμά
ζεσαι γιά τό χωριό; Μέ τί φτερά 
θά πας στο χωριό, Σοφία μου;

Τής άποτντα τότε ή γιαγιά μου 
έτοιμόλογα:

—"Ακου νά δεις, Κοτίνα μου, δέν 
πάει στο χωριό ό κόσμος μέ φτε
ρά, άλλά μέ λεφτά!

Αύτά καί άλλα πολλά άληθινά, 
άλλα τραγικά κι άλλα ώραΐα συ- 
νέβαιναν τότε καί μας συντροφεύ
ουν τώρα στις άναμνήσεις μας.
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ΥΜΝΟΣ ΕΥΕΡΓΕΤΩΝ

Τον έψαλλαν οί μαθητές του ’Α
στικού λεγάμενου Σχολείου Γραμ
μένου στα χρόνια της Τουρκοκρα
τίας.

Τούς άε'ι μνημονευτέους 
Εύεργέτας της Σχολής 
Ζωσιμάδας καί Καπλάνηιν 
καί Ζωσάκην σύν αύτοΐς, 
Βαλακώσταν σύν αυτοΐς.

Τάξον έν σκηναΐς δικαίων 
καί έν κόλποις Αβραάμ, 
να άπολαόσωσιν 'Αγγέλων 
την οΛώνιον χαράν.

Αφειδώς γάρ χορηγοϋντες 
είς συντήρησιν σχολών 
έδε ιξαν προς τόν πλησίον 
την άγάπην των πολλήν 
έκτελουντες κατά γράμμα 
τήν σήν, Σώτερ, έντολήν.

Δεν γνωρίζουμε ποιος δι
δάσκαλος έγραψε τον ύμνον. Πάν
τως γράφτηκε μετά τό 1883 καί 
πιθανόν άπό τόν Διαμάντη Αύδή.

Ό  Κ. Ζωσάκης ήτοα/ Γραμμενιά- 
της έμπορευόμενος στόν Πειραιά 
και πολύ φιλομαθής. Μεταξύ των 
άλλων κατεσκεύασε καί τόν τοίχον

τής αύλής του Σχολείου. Σώζεται ή 
άναμνη-στική πλάκα μέ ήμερομηνία 
5 Μαΐου 1883.

Επίσης ό Κ. Βαλακώστας, Γραμ- 
μενιάτης καί αυτός έμπορευόμενος 
στόν Πειραιά ύπήρξε ευεργέτης 
του σχολείου του Γραμμένου πριν 
τό 1900.

Τέλος βάζοντας αυτί ατούς έπι- 
ζώντας βρήκα καί τό άντάρτικο 
τραγούδι, πού έλεγοcv μετά'τό 1908 
οί μαθητές τού Σχολείου κρυφά καί 
προφυλακτικά:

«Ξύπνα καϋμένε μου ραγιά 
ξύπνα νά Ιδής έλευθεριά 
τή δόξα πού ’χες μιά φορά, 
να άπσχτήσεις πάλι, 
ραγιά, καϋμένε μου ραγιά, 
σήκωσε τό κεφάλι 
καϋμένε μου ραγιά...

Κατά τή γνώμη μου είναι τρα
γούδι δημοτικό, τό έπλασε, δηλαδή 
ό άγράμματος λαός. Μου τό τρα
γούδησε ή Μαρίνα Γ. Μούτσου μα
θήτρια τότε (1910) του Παρθενα
γωγείου Γραμμένου. Καί γ ι’ αύτό 
τήν ευχαριστώ.

ΚΩΣΤΑΣ Δ. ΒΕΛΙΑΡΟΥΤΗΣ
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ΙΔΙΟΧΕΙΡΗ ΔΙΑΘΗΚΗ
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Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Υ  ΚΑΤΣΙ ΚΗ

ΚΩΝ)ΝΟΣ Π. ΚΑΤΣΙΚΗΣ 
Θεολόγος καί Άντ)ρχης Π. Δ. 

του 1940—41

Γεννήθηκε στα Γιάννενα τό 1913. 
'Έλαβε μέρος στο πόλεμο καί τραυ 
μαπίσθηκε στη μάχη της Γικραμπά- 
λας.

Άπεβίωσε στην ’Αθήνα την 11.3. 
1990.

Σεμνός καί αξιοπρεπής καθ’ όλα 
διεκρίνετο διά την αγάπη του προς 
την Φύση, τά Γιάννενα, τό Άρχι- 
μανδρειό καί για παν τό 'Ηπειρω
τικό. Μέ κάθε τρόπο συνέτρεχε ά
ναξ ιοπαθούντας καί πνευματικά ι
δρύματα ώς καί Μέρους Ναούς.

Είχε τήν άτυχία νά μη δημιουρ-

Σήμερα 28 Ό,κτωβρίου 1989, 49 
χρόνια μετά την ήρωϊκή καί πατρι
ωτική αντίσταση του Ελληνικού 
λαού εναντίον των επιδρομέων, που 
τόσα ευχάριστα γεγονότα ίσως και 
δυσάρεστα μέ συνδέουν, συντάσσω 
αυτή τήν διαθήκη μου, μέ χρέος 
καί επιθυμία, όπως μετά τά αγα
πημένα μου άνίψια, στά.όποια κλη
ροδοτώ ορισμένα μικροδιαμερίσμα 
τα, αφήνω σε διάφορα ευαγή καί 
πνευματικά Ιδρύματα (’Αθηνών καί 
τής ιδιαιτέρας μου Ποτρίδος τά 
Γιάννενα καί γενικώς στήν ’Ήπει
ρο) χρηματικά ποσά:

1) Τό διαμέρισμα έκ τριών (3) 
δωματίων κλπ. πού βρίσκεται στήν 
όδό Πανόρμου -καί Λ. Μπέλου 1 εις 
α ' όροφον τής πολυκατοικίας Α)3

γήσει οικογένεια καί ή αγάπη του 
προς τά άδέρφια καί άνίψια του ή
ταν συνεχής καί μεγάλη.

Έτάφη στήν Κηφισιά στο κοιμη
τήριο του 'Αγίου Τρύφωνος περι
βαλλόμενος άπό τήν άγάπη τών 
συγγενών του.

"Ας είναι ελαφρύ τό χώμα πού - 
τον σκέπασε καί ό θεός ας άνα- 
παύσει τή ψυχή του, ή δέ προσφο
ρά τής άγάπης του κυρίως προς 
τήν ’Ήπειρο άς άποτελέσει παρά
δειγμα προς μίμηση.

ΧΡΙΣ. ΚΑΤΣΙΚΗΣ

317



και τ.μ. 73,50 στήν ’Αθήνα, πού έχω 
άπό άντιπαροχή σχετικού οικοπέ
δου άπό το 1958. Κληροδοτώ είς 
τάς άνεψιάς μου έξ ήμισείας α)είς 
την κόρη του άδελφού μου Χριστο
δούλου Π. Κατσίκη Χριστίνα Κων) 
νου Σκαλτσιά, κάτοικος Κηφισίας 
’Όθωνος 28. β) Καί είς την κόρην 
τής άδελφής μου ''Αννα Λεωνίδα 
Φατσέα (τό γένος Π. Κατσίκη) ’Α
φροδίτη Θεοδώρου Παλούκα κά
τοικος Πευκης.

Ωσαύτως είς τάς παραπάνω δύο 
άνεψιάς μου κληροδοτώ μέ τούς 
παραπάνω δρους, άποθήκην τής 
αυτής πολυκατοικίας Β.Μ.4 καί τ. 
μ. 15,50.

Είς τον άνεψιόν μου Πέτρον Χρι- 
στ. Π. Κατσίκην, απλώς άναγράφω 
οτι την γικαρσονιέρα πού βρίσκε
ται στήν Ραψήνα (όδός Άραφήνος 
3, 29,10 τ.μ. του τήν έκανα δωρεά 
έν ζωή κατά μήνα Νοέμβριο 1989 
(Συμβ. Κ. Βένης). Επίσης είς τόν 
άνιψιόν μου θεολόγο Λέων. Φατσέα 
(γιό τής άδελφής μου ’Άννας καί 
βοηττισιμιό του τήν έκανα δωρεά έν 
ζωή, τήν γκαρσονιέρα τής Λ. Μπέ- 
λου α ' όροφος Α)2 τ.μ. 32,50 κατά 
μήνα Νοέμβριο 1989 (Συμβ. Κων) 
νος Βένης, Αιόλου 100 ’Αθήνα.

2) Είς τά παρακάτω ιδρύματα 
κλπ. άφήνω εις έκαστον τά έξής 
χρηματικά ποσά, πού προέρχονται 
άπό τόν άνατοκισμόν τού ύπό άρι- 
θμό 307468—8 τής 24 ’Οκτωβρίου 
1980 όμόλογο τού Κεντρικού Κατα
στήματος τής Εθνικής Τραπέζης 
’Αθηνών, τού ποσού τών (2.591.971) 
δύο έκατομμύρια πεντακοσίας χι
λιάδας καί έννεακόσιες έβδομήντα

μία δροτχμές τά όποια προέρχονται 
άπό τήν πώλησιν τού έκ 5 δωμ. κλπ. 
διαμ. τής πολ)κίας Ποτνόρμου καί 
Λ. Μπέλου 1 είς β ' όροφον και τ.μ. 
115,50 (άριθ. Συμβ. 17973)79 Συμβ. 
’Αθηνών Εύδ. Σούλη) τό όποιον εί
χα άπό άντιπαροχή σχετικού είκο- 
πέδου καί μέ συμπληρωματική προ 
σθήκη χρημάτων μου.

Ιον) Είς τό Παιδικό Χωριό SOS 
(’Αττικής) δύο έκατομμύρια δρχ. 
( 2.000.000) .

2ον) Είς τόν Παιδικόν Σταθμόν 
’Αθηνών τού Νεομάρτυρος Γεωρ
γίου άπό τά Γιάννενα, τέρμα Βαρ- 
βάκη ένα έκοιταμμύρια δρχ. (1.000. 
000).

3ον) Είς τό Νοσοκομείο Χατζη
κώστα τών Ίωαννίνων, όπου ένο- 
σηλεύθηκα γιά  λίγο καιρό, δταν 
μετεφέρθην ώς τραυματίας του πο
λέμου 1940-41, ένα έκαταμμύριο 
δρχ. (1.000.000).

4ον) Εις τήν Ηπειρωτικήν Εστία 
τών Ίωαννίνων πού ίδρυσε ό άεί- 
μνηστος Δήμαρχος Φρόντζος ένα 
έκατσμμύριο δρχ. (1.000.000).

5ον) Είς τήν ΜΑΝΑ ΤΟΥ ΠΩΓΩ- 
ΝΙΟΥ (ίδρυμα γιά τά άνάπηρα κω 
φάλαλα παιδιά, έδρα ή Ζίτσα) ένα 
έκοτΓομμύριο δρχ. (1.000.000).

δον) Εις τήν ’Αρχιεπισκοπήν ’Α
θηνών, ώς συμβολή διά τήν μετά- 
βασιν εις τό έξωτερικόν καρδιοπα- 
θούς νέου, κατά τήν έντολήν του 
Μακαριωτάτου, ένα έκατομμύριον 
δρχ. (1.000.000).

7ον) Εις τήν ’Ελεήμονα Εταιρεία
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(ήτοι Γηροκομεΐον ’Αθηνών εις Ά μ 
πελοκήπους, οδός Κηφισίας), ένα 
έκοτΓομμύριο (1.000.000).

δον) Εις την ένοριακή μου εκ
κλησία της * Αγίας Τριάδος ’Αμπε
λοκήπων (οδός Κηφισίας ’Αθηνών) 
συμβολή διά τον εξωτερικόν και 
κατάλληλο χρωματισμό του τρού
λου και της προσόψεως ικαί ή δυ
νατόν ολοκλήρου του έξωτερικου 
Ναού, δ'ρχ. ενα εκατομμύριο (1. 
000.000). Έάν δεν γίνει έναρξις 
του έργου εντός τού πρώτου εξα
μήνου από τής παραλαβής των χρη 
μάτων, τότε τό ενα εκατομμύριο 
(1.000.000) δραχμών να δοθούν α
πό (30.000) τριάντα χιλ. δραχμές 
εις τριάκοντα τρεις (33) ένορίτας 
οικογενειάρχας καί εί δυνατόν εύ- 
σεβεΐς, μετά άπό απόφαση τού ιε
ρατικού προϊσταμένου και τών επι
τρόπων τού Ναού εις παραμονάς 
Χριστουγέννων ή Πάσχα, τά πρώ
τα.

9ον) ΕΙς την ένοριακήν μου εκ
κλησία τής Παναγίας τού Άρχι- 
μανδρείου τών Μωαννίνων, δπου 
γεννήθηκα καί πέρασα τά παιδικά 
μου χρόνια, πού με συνδέουν τόσο 
έντονα άνάμικτα συναισθήμοτα, 
χαρας καί λύπης, ένα εκατομμύριο 
δραχμές γιά τον παρακάτω σκοπό 
( 1.000.000) .

Νά καταρτισθεΐ μία παιδική εκ
κλησιαστική χορωδία, άπό 8 — 10 
μαθητάς καί νά λαμβάνουν μέρος 
έκάστη Κυριακή κλπ., άπό τήν δο
ξολογία μέχρι του τέλους τής θεί
ας λειτουργίας, μέ ποδήρη λευκό 
στιχάριο, και με μουσική ή Βυζαν

τινή ή άλλως την μουσική του Σα- 
κελλαρίδη. Σηιμειωτέον δτι τό πο- 
σόν είναι συμβολικόν και πρέπει ή 
εκκλησία ή ευσεβείς ενορίτες νά έ- 
νισχυσουν τήν προσπάθειαν, προσ- 
ελκύοντες τήν νεολαίαν ακόμη πε
ρισσότερον προς τήν εκκλησίαν καί 
αμείβοντας τούς χορωδούς μέ χρη
ματικό δώρο.

Πάντα τά παραπάνω νά έγκρι- 
θούν άπό τούς αρμοδίους τής εκ
κλησίας καί ιδία άπό τον Σεβ. Μη
τροπολίτην, δ στις κατά τούς Κανό
νας τής εκκλησίας μας προΐσταται 
π ά ντω ν.

Έάν ή άνωτέρω πρότασίς μου, 
δέν ήθελε γίνει άποδεκτή εντός του 
πρώτου εξαμήνου άπό τής παραλα
βής τών χρημάτων, τότε τό ποσόν 
τού ενός εκατομμυρίου (1.000.000) 
δραχμών, να διανεμηθεί εις τά πρώ 
τα Χριστούγεννα ή εορτές του 'Α
γίου Πάσχα, εις τριάκοντα τρεις 
(33) ένορίτας οικογενειάρχας, ά
πορους καί εί δυνατόν ευσεβείς χρι 
στιανύς άπό τριάκοντα (30.000) χι
λιάδες εις έκαστον, άπό τήν αρμό
δια έπιτροπή τής έκκλησίας.

ΙΟον) Εις τήν ΖΩΣΙΜΑΙΑ ΣΧΟ
ΛΗ, πού βρίσκεται εις τήν παλαιόν 
όνσμαζομένη πλατεία Έλ. Βενιζέ- 
λου τών Μωαννίνων καί ένοντι τής 
'Αγ. Αικατερίνης δραχμάς τριακο- 
σίας χιλιάδες (300.000) δπως δια
νεμηθούν εις τριάκοντα (30) μαθη
τάς άπορους, άλλά ιδία εις άρι- 
στούχους καί μέ ήθος καλόν, κατά 
τά πρώτα Χριστούγεννα ή τό Πά
σχα, μετά τήν παραλαβήν τών χρη
μάτων. Τήν διανομή θά κάνει ό Σύλ



λογος των καθηγητών.
Σημειώνω δτι και ό υποφαινόμε

νος, ώς παλαιός Γιοίννιώτης, ύπήρ- 
ξα άπόφοιτος τής Ζωσιμαίας Σχο
λής το 1933.

11 ον) Εις την Ηπειρωτικήν Ε 
ταιρείαν ’Αθηνών (όδός Μαυρομι- 
χάλη 7, τριακόσιες χιλιάδες δρα
χμές (300.000) ώς συμβολή διά τήν 
εκτύπωση συγγραφής καί εί δυνα
τόν ν’ άναφέρεται εις τήν ιδιαιτέρα 
μου πατρίδα τα Γιάννινα.

12ον) Εις τον Σύλλογον «Οί Φί
λοι του Σουλίου» ’Αθηνών, Πολυτε
χνείου 8, διακόσιες χιλιάδες δρα
χμές, (200.000), τις όποιες ό Πρόε
δρός του κ. Βασ. Κραψίτης θά δια
θέσει κατά τήν κρίσιν του.

13ον) Είς τόν Σύλλογον τών Γιαν 
νιωτών στήν ’Αθήνα «Ό Πεομάρτυ
ρας Ά γ. Γεωργίου του έξ Ίωαννί- 
νων» διακόσιες χιλιάδες δραχμές 
(200.000) .

14ον) Είς τόν Σύλλογον τών Γι- 
αννιωτών στήν ’Αθήνα «Οί Ζωσιμά- 
δες» διακόσιες χιλιάδες δραχμές 
( 200.000) .

’Αθήνα 21η Νοεμβρίου 1989 
Κ. ΚΑΤΣΙΚΗΣ

ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΣΤΗΝ ΑΡΤΑ ΓΙΑ
ΤΟ ΔΕΣΠΟΤΑΤΟ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Ύπό τήν αιγίδα του Υπουργείου 
Πολιτισμού και σέ συνεργασία μέ 
τόν Δήμο Άρταίων, τό Πανεπιστή
μιο Ίωοαηάνων καί τήν 8η ’Εφορεία 
Βυζαντινών ’Αρχαιοτήτων ό Μουσι- 
κοφιλολογικός Σύλλογος ’Άρτης ό 
Σκουφάς στις 27 Μαΐου έ.έ. και σε 
αίθουσά του στήν ’'Αρτα, όργάνω- 
σε πενθήμερο διεθνές έπιστημονικό 
συμπόσιο μέ θέμα:

«ΤΟ ΔΕΣΠΟΤΑΤΟ ΤΗΣ ΗΠΕIΡΟΥ»

Τό συμπόσιο έντάσσεται στις έκ- 
δηλώσεις για  τά 25 χρόνια άπό τήν 
ίδρυση του Πανεπιστημίου Ίωαν- 
νίνων.

Τή λήξη τών έεργασιών του Συ
νεδρίου άκολούθησαν τά έγκαίνια 
έκθεσης βυζαντινής καί μεταβυζαν
τινής τέχνης στήν Παρηγορίτισσα.

ί| ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ot κύ- |ί
<; ριοι ’Αναγνώστες νά μας γνω- !;
!; στοποιουν τή νέα τους διεύ- 
!: θυνση.
<! «!
ί!
ζ 1
1

ι



ΜΝ ΗΜ Ο Σ Υ Ν Ο

ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜ. ΣΤΑΜΟΣ
ΙΑΤΡΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ - ΜΑΙΕΥΤΗΡ

(Εκ Πραμάντων — Ιωαννίνων)

«Εμ,οί ο* αρκούν άν εδόκει είναι 
αγαθών ανδρών έργων γενομένων, 
έργω και δηλού^θαι τας τιμά;».

(ΘΟΓΚΓΑΙΑΟΓ, 11, 35).

Αυτό το λαμπρό εύσημο της αρε
τής και της ευποιΐας ανήκει στον 
Χρήστο Δ. Στάμο, που πριν οαιό 8 
χρόνια «εκοιμήθη εν Κυρίω» και 
τάφηκε στην ιδιαίτερη πατρίδα του, 
για την οποία — σον άλλος Οδυσ-

σέας — έτρεφε ανείπωτη λατρεία. 
«Ού τοι εγώ γε ης γαίης δύναμαι 
γλυκερώτερον άλλο ιδέσθαι» (Ο- 
δυσ. 1, στ' 27—28).

Με την αποδημία του στους θεί
ους κόλπους του Ποαάγαθου θεού, 
έκλεισε ένα κεφάλαιο από την ια
τρική ιστορία των οικογενειακών 
γιατρών της Ηπείρου.

Ήταν ο τελευταίος της γενιάς 
του, που φεύγοντας γ ι’ αυτό το τε
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λευταίο του ταξίδι, άφησε πίσω του 
ένα κενό, αλλά και πίκρα και θλί
ψη πολύ, γ ια  τα νέα ήθη που επι
κρατούν κατά την εξάσκηση του ι
ατρικού λειτουργήματος στην υλό- 
φρονα εποχή μας.

Με μοναδικά εφόδια την αδάμα
στη θέληση, την ακάμοιτη εργατι
κότητα και τις έμφυτες πνευματι
κές και δημιουργικές του ικοινότη- 
τες, σπούδασε — στις αρχές του αι
ώνα μας — τη φαρμακευτική, την 
παθολογία και τη μαιευτική. Και 
αναδείχθηκε σε εξαίρετο θεράπον
τα του Ιπποκράτη.

Σεμνός πατριώτης και πολεμι
στής στους Βαλκανικούς αγώνες, 
υπόδειγμα εντιμότητας, λιτότητας, 
ευσυνειδησίας, τιμιότητας, αξιοπρέ 
πειας και αγνότητας, υπηρέτησε το 
κοινωνικό σύνολο επί 50 ολόκληρα 
χρόνια, σαν ελεύθερος επαγγελ μα
τιάς, καθώς και οαιό τον τομέα της 
Δημόσιας Υγείας (Υγειονομικό 
Κέντρο, Αγροτικό Ιατρείο κλπ.).

Με βαθειά δε χριστιανική πίστη 
και εγκαρτέρηση, σ’ όλο τον επί
γειο — και πρόσκαιρο — βίο του, 
«τον αγώνα τον καλόν ηγωνίσθη, 
τον δρόμον τετέλεκε, την πίστην τε- 
τήρηκε»(Παύλος—Β' Τιμ. δ ' 1—8). 
Ο δε λόγος του Δαυίδ «ο νόμος σου 
λύχνος εις τους πόδας μου και φως 
εις τας οδούς μου», είναι η πιο πε
τυχημένη περιγραφή της ζωής του.

Για πολλές δεκαετίες απόλαυσε 
το σεβασμό, την εκτίμηση και την 
αγάπη των συναδέλφων του καθώς 
και της κοινωνίας γενικότερα.

Ό σοι είχαν την αγαθή τύχη να 
τον γνωρίσουν, θα διατηρούν στη 
μνήμη τους, ζωντανή την εικόνα

μιάς ευαίσθητης, λεπτής και ολο
κληρωμένης Π ΡΟΣΩΠIΚΟΊΓΗΤΑΣ.

Η ζωή του, απετέλεσε για πολ
λούς οδηγό. Και με ευλάβεια ψέλ
νουμε : ΑΙΩΝΙΑ ΑΥΤΟΥ Η ΜΝΗ
ΜΗ.

Δ. Σ.

Η Ξ Ε Ν Ι Τ Ε Ι Α
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ άττό σελίδα 302)
που ανάγκασε τους Ηπειρώτες να 
ξενιτεύονται και να ερημώνονται έ
τσι τα χωριά τους ήταν σε μεγάλο 
βαθμό η προκλητική θάλεγα αδια
φορία και τέλειος παραμελισμός εκ 
μέρους του Ελληνικού Κράτους 
προς την εύανδρο Ήπειρο και τα 
τέκνα της, που μέχρι και τώρα συ
νεχίζεται. Γι’ αυτό τα προβλήματα 
έγιναν πολλά και οσταράδεκτα.

Οι λίγοι εναπομείνοα/τες στον τό
πο τους Ηπειρώτες διαμένουν σ’ 
αυτόν πεισμοοτικά λέγοντας προς 
τους αρμόδιους της Πολιτείας: Ό 
χι, &δώ θα μείνουμε, στις πέτρες 
μας, στα βουνά μας, γιατί οι βα
λανιδιές και τα πουρνάρια και τ’ 
άλλα αγριόδεντρα που τα σκεπά- 
πάζουν είναι ποτισμένα και θρεμ
μένα με το αίμα μας.

Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ το τιμη
τικό για μας δίστιχο που θα το τρα 
γουδάμε με περηφάνεια συνέχεια 
κι ας μη μας ακούει, κι ας μη μας 
καταλ<χβίνει κανένας. Εμείς εδώ 
θα σας περιμένουμε! Ήρθε πλέον 
η ώρα! Ποτέ δεν είναι αργά:

Ήπειρος πρώτη στ* άρματα,
στα γρόσια και στα γράμματα!
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Βιβλ ιοκρ ισ ί ες
ΓΙΑΝΝΗ ΣΑΡΡΑ:
(ΙΣΤΟΡΙΑ, ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ ΠΕΡΙΟ
ΧΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 1500-1950)

Γράφει η ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΖΙΤΣΑΙΑ

Με το λογοτέχνη - δημοσιογρά
φο Γιάννη Σάρρα, από την Ηγουμε
νίτσα, που κρατάει εκεί μια πνευ
ματική έπαλξη, κι εκπέμπει σήμα
τα του τόπου του, οστό το ραδιόφω
νο, τον τύπο, και τα ποικίλου πε
ριεχομένου βιβλία του — ποιητικά, 
λαογραφικά, πεζά — έχω όσιό χρό
νια πνευματική επικοινωνία. Εφέ
τος γνωριστήκαμε κι από κοντά. 
Την ευκαιρία, έδωσε η Δ ' Έκθεση 
Θεσσαλονίκης. Πόλος έλξης, θρύ
λος και πραγμοτικότητα, τραβάει 
πλήθος κόσμου απ’ όλα τα μάκρη 
και πλάτη. Αυτού χρωστάμε τη χα
ρά να βλέπουμε, στις μέρες της, 
συγγενείς και φίλους, θυμούμαι 
πριν από χρόνια, το βάζο με το μέ
λι, που μου έστειλε με το γιό του 
— μια κι ήρθε στην ' Εκθεση — ο α
λησμόνητος Σπόρος Μουσελίμης, 
οστό τη Θεσπρωτία. «Το μάζεψαν — 
έγραφε η ετικέτα — οι Ηπειρωτικές 
μέλισσες, για  την Ηπειρώτισσα...».

7 Η τοσΓ  αλήθεια αφάνταστα γλυκό 
και μυρωδάτο. Γιατί το αναφέρω; 
Μα γιατί έχει σχέση με την επίσκε
ψη του Γ. Σάρρα.

Είχε την καλωσύνη να μου φέρει 
μια ολόκληρη σοδειά από πνευμα
τικό μέλι, μαζεμένο απ’ ανθό, της 
θεσπρωτικής γης. «Στην Ηπειρώτισ 
σα, έγραφε κι εδώ η ετικέτα — α-

Γιάννης Σάρρας

φιέρωση — μικρό δείγμα μεγάλης 
εκτίμησης». Τον ευχαριστώ για το 
πολύτιμο δώρο, και τον συγχαίρω 
θερμά.

Είναι ένας ογκώδης υποβλητικός 
τόμος 710 σελίδων, με τίτλο «Ιστο
ρικά Λαογραφικά Περιοχής Ηγου
μενίτσας 1500—1950». Εργασία επί- 
μχοθη, πλατιάς έρευνας, πολυσή- 
μοατης προσφοράς. Επισταμένη α
νίχνευση 5 αιώνων, τεκμηρίωση ι
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στορικών πηγών, καταγραφή πα
ραδόσεων, μεθοδευμένη κατάταξη, 
τόσου συγκεντρωμένου υλικού. Με 
γνώση, αλλά κι οιγάπη-, ζήλο, παλ
μό ψυχής. Αυτά που ο συγγραφέας 
τους αποκαλεί «Χρέος ιερό στους 
Προγόνους». Παλαιότερα και νεώ- 
τερα, από το Θησαυροφυλάκιο του 
τόπου του, ξεδιπλώνονται στα μά
τια μας ζωντανεμένα, με κάθε λε
πτομέρεια. Φύσηξε πνοή σε όλα. 
Βιώμοαα .κυκλοφορούν αίμα στις 
φλέβες. Μοναστήρια με το ιστορικό 
τους, χρονολογίες, ονόματα, εκκλη
σίες, χωριά, ήθη έθιμα, κατοικία, 
ενδυμασίες, παροιμίες, πανηγύρια, 
γάμος βάπτιση, αποδημία, εκπαί
δευση, κι ό,τι άλλο σύνθετε τη ζωή, 
στην πορεία τόσων αιώνων. ' Εγ
γραφα αυθεντικά, ντοκουμέντα, λα
ϊκά τραγούδια. Πολλά τραγούδια, 
στην αλβοαακή γλώσσα, μια που η 
αλ;βοα/ική επικρατούσε, και στην Ελ 
ληνική. Κοινωνικές σχέσεις, κοινο
τική οργάνωση, εμπόριο, συναλλα
γές, τοπωνύμια με το ιστορικό 
τους, θρύλους, γεγονότα. Ό λ α  α- 
ναφέρονται με μια δροσερή γλαφυ
ρή αφήγηση, χωρίς να νοθεύεται 
το Ηπειρωτικό τους χρώμα. Παν
τού σπιθίζει το πνεύμα της λαϊκής 
έκφρασης. Γραφτοί και άγ,ραφοι α
παράβατοι νόμοι που ρύθμισοτν τη 
ζωή, με τις θεμελιώδεις αξίες κι 
αρετές του Ηπειρωτικού λαού, που 
ήταν η εργατικότητα, η τιμιότητα, 
το καθήκον, η ειλικρίνεια.

Το υλικό, πλούσιο και ποικίλο, 
οα/τλήθηκε από ένα πλήθος πηγές, 
γνωστές ή δυσεύρετες, που αναφέ- 
ρονται και τεκμηριώνονται, όπως 
και οι προφορικές παραδόσεις. Χρό

νια σκλαβιάς, αγώνες, θυσίες, απε
λευθέρωση. Ενός λαού με δύναμη 
ψυχής, κι εθνική συνείδηση. Πολλές 
σελίδες αφιερώνει στην εποποιία 
του Σαράντα, όπου κι ο ίδιος πολέ
μησε. Τότε που «νηστικοί, πεινασμέ- 
νοι, με λίγη κουραμάνα, και λίγα 
σιγάρα νικήσαμε...». Ρεοίλιστικά, 
περήφοατχ, οαόθευτα, περιγράφον- 
ται σκηνές του πολέμου, στα τρα- 
χιά χιονισμένα βουνά. Τότε που το 
Ελληνικό «ΟΧΙ κατέπληξε τον κό
σμο και κουρέλιασε την ποα/ίσχυρη 
Ιταλική αυτοκρατορία» του Μουσο- 
λίνι. Ό πω ς και για τα χρόνια τα 
κατοπινά, της Γερμανικής κοττοχής, 
και της ηρωϊκής αντίστασης. Σελί
δες συγκλονιστικές, με ίμια πρα
γματικά συναρπαστική όσο κι ανε
πιτήδευτη περιγραφή. Στο βιβλίο 
υπάρχουν και πολλές φωτογραφίες 
ποΛαιότερες και νεώτερες. Φωτοτυ- 
πημένοι κώδικες, επιστολές, προι
κοσύμφωνα, έγγραφα, ενδυμασίες. 
Να σωθούν από τη φθορά, από το 
χρόνο, οστό τη διαφοροποίηση του 
τρόπου ζωής.

Το έργο χωρίζεται σε 6 μέρη. 
1500 -  1800, 1800 -  1912, 1912 -  
1940, 1940-1945, 1945 -  1950 και 
της Λαογραφίας. ' Εργο μνημειώ
δες, πολύτιμο, να μένει στις επερ- 
χόμενες γενιές. Συγκινητικό το ότι 
πολλοί Ηπειρώτες ασχολήθηκαν με 
την ιστορία και τη λαογραφία της 
περιοχής τους. Είναι η αγάπη που 
τους το εμπνέει. Η αγάπη στην πα
τρίδα, «Τ άγια χώμοττα» καθώς λέ
με. Σαν και τούτη που εκφράζεται 
στο ποίημα του Γ. Σάρρα «ΗΓΟΥ
ΜΕΝΙΤΣΑ», από το οποία παίρνω 
μερικούς στίχους, και κλείνω την
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αναφορά μου στο βιβλίο του:

«...μαζί τους σε παίρνουν και νο-
σταλγοί

ξαναγυρίζουν μαζί με άλλους 
ήσυχη νάβρουν σε σένα γωνίτσα 
γιατί είσαι πόλη μόνο του κάλ

λους
μικρή μου κι ωραία Ηγουμενί

τσα».
★

ΔΗΜΗΤΡΗ ΣΤΑΜΕΛΟΥ:
ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒλΙΌ, «ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΑ . 
ΣΟΥΛΙΟΥ» ΑΔΕΛΦΟΠΟΙΤΟΙ ΚΑΙ 

ΒΛΑΜΗΔΕΣ ’

Γράφει ο Κ. Αθ. ΒΑΕΣΣΙΔΗΣ

Αρκετά διαδεομένο παλιότερα 
ήτοτν το έθιμο, να γίνονται οι Σου
λιώτες, αδελφοποιτοί ή βλάμηδες. 
Να δένονται δηλαδή με μια ορισμέ
νη διαδικασία με δεσμό αδελφικό. 
Επικράτησε η συνήθεια στους ' Ελ
ληνες να γίνονται αδελφοποιτοί 
(μπράτιμοι) επί του Ευογγελίου. 
Σκοπός η αλληλοβοήθεια, ο στενό
τερος σύνδεσμος και η κοινή προσ
πάθεια για το γενικότερο συμφέ
ρον. 7 Οσοι ήθελocv να γίνουν αδελ
φοποιτοί πήγαιναν κι έπαιρναν όρ
κο στην εκκλησιά πως απ’ οτυτή τη 
στιγμή και πέρα θα νιώθουν και θα 
ενεργούν σαν αδέρφια. Με τον πα
πά που βαστούσε το Ευαγγέλιο έ
φερναν ένα γύρο τις εικόνες έκοα/αν 
το σταυρό και προσεύχονταν. Το γε 
γονός πανηγυριζόταν με γλέντι τρι 
κούβερτο, αχολογούσαν καριοφί
λια, άδειαζ<χν π<χγούρια με ρακί,

βροντρχτυπούσαν ταμπούράδες. Αλ 
λά και στα νεότερα χρόνια γίνον
ταν αδερφοποιτοί. Στο Παλιορόφο- 
ρο μαζεύονταν νέοι προπάντων παι
διά και κοπέλες ηλικίας 20 χρόνων 
το πολύ, την ημέρα του Πάσχα ή 
στο πανηγύρι του 15Αύγουστου ή 
του Αγίου Ιωσήφ που γιορτάζει 
στο ξωκλήσι τους. Πηγαίνουν μέ
σα στην εκκλησιά και κάνουν ένα 
κύκλο. Στη μέση απ’ αυτόν βάζει 
ο παπάς τον <χντίλαλο (το οα/αλό- 
γιο των ψαλτάδων). Πάνω στον ocv- 
τίλολο βάζει ο παπάς το Ευαγγέ
λιο και. διαβάζει μερικές ευχές. 
7 Επειτα- φιλούν το -Βαγγέλιο 1 και 
φιλιούνται'κι αναμεταξύ "τους.

7 Ετσι ο ένας τον άλλον τον έχει 
βλάμη και την κοπέλα την έχουν α- 
δελφοποιτή. Τον ποαέρα του βλάμη 
του ο κιχθένας τον έχει σταυροπα
τέρα και τη μητέρα του στοουρομά- 
να και τον αδερφό σταυραδεφό. Οι 
βλάμηδες είναι αδέρφια με θέλημα 
και δεν παίρνονται μεταξύ τους κι 
η αδερφοποιτή είναι καλύτερη κι 
απ’ αδερφή και δεν κάνει να την 
πάρει γυναίκα κοα/ένας απ’ τους 
βλάμηδες.

Για τη μεταφορά 
Κ. Αθ. ΒΑΕΣΣΙΔΗΣ

★

Γράφει ο κ. Δ. X. ΣΤΑΜΟΣ

ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΦΩΤΙΑΔΟΥ : Δί
στιχα και παροιμίες του Ηπειρωτι
κού χώρου. Γιάννινα 1990. Αυτοέκ
δοση σελ. 48.

Πρόκειται για μια συλλογή Η
πειρωτικών παροιμιών, με τις πε
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ρισσότερες,από τις οποίες μεγάλω
σε η συγγραφεύς γιατί, όπως τονί- 
ζει:

«...ήταν σε ημερήσια διάταξη, α
φορούν τη ζωή της οικογένειας 
και... μας δίνουν τον παραδοσια- 
ικό τρόπο, αφού στα χρόνια που 
μετράω απ’ όταν γεννήθηκα έγι
ναν αλλαγές φοβερές...».
Οι παροιιμίες δε αυτές αναλύον

ται και τεκμηριώνονται βιβλιογρα
φικά σε λαογραφικές μελέτες των 
Ν. Γ. Πολίτη, Δ. Σ. Δουκάτου, Μ. Γ. 
Μερακλή και Μαρίας - Μιχαήλ Δέ- 
δε.

Η εργασία, είναι αφιερωμένη στη 
μητέρα της συγγραφέως, μια γνή
σια αρχόντισσα και από καταγωγή 
και από μόρφωση, με σπάνιο ήθος 
και προσωπικότητα.

ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ: «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ» -  
Νταλικιέρηδες — Βία — Πουλιά. 
Γιάννινα 1990. Αυτοέκδοση, σελ. 
46.
Το βιβλίο αυτό, είναι μια συλλο

γή ποιημάτων, στους στίχους των 
οποίων, πράγματι:

«...ιριδίζει πάντοτε το δάκρυ και 
το όνειρο...».

Ευαισθησία, πόνος, όνειρο, πι
κρός στοχασμός, αλλά και η ευγέ
νεια και το κυνήγι της ανθρώπινης 
ευτυχίας, είναι διάχυτα σ’ όλα τα 
ποιήματα αυτής της συλλογής. Μέ
σα δε απ’ αυτά, έχει κανείς και μια 
άμεση επαφή με την υπαρκτή αλή
θεια.

Στο ποίημα «Το φεγγάρι και ποι
ος το κοιτάει», το όνειρο και ο πι
κρός στοχασμός, δίνουν α&ίαστα 
μια ξεχωριστή συγκίνηση:

«...Πόσοι όρκοι δεν δόθηκαν στο
φως του

πόσα βήματα δεν φώτισε τη νύ~
χτα.

Πάνω στη θάλασσα ήταν αση
μένιο.

Και τα μαλλιά και τα μάτια ε
κείνης

έλαμπαν κάτω από το φως του 
και έβλεπαν των χειλιών τους το

τρέμουλο.
Τώρα στις απέρ<χντες τις πόλεις 
•κανείς δεν κοιτάει το φεγγάρι 
Δεν είναι απομυθοποίηση από

τον αστροναύτη, 
αλλά νά: οι άνθρωποι βιάζονται

και βαριούνται 
να υψώσουν το βλέμμα».

Συγκλονιστικό, αλλά και βαθύ
τατα πονεμένος είναι ο λόγος της 
παιήτριας γ ια  το χαμένο αδερφό 
στο ποίημα: «Ήταν εκείνος κι’ ή
μουν εγώ».

«...Είμασταν δυό μικρά που με
γαλώναμε

ευτυχισμένα σε χρόνια δύσκολα.

Το κορίτσι μελετηρό και υπά
κουο,

τ’ αγόρι ξύπνιο και σκανταλιά
ρικο.

ιμας στήριζε μια γερή Ιτιά 
που δεν την λύγιζε ο βοριάς. 
Είμαστε δυό αδέλφια που δια

σκεδάζαμε
γελώντας με γκριμάτσες πως θα ! 

φαινόμαστε στα γηρατιά. I
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'Ομως ο καιρός έκοψε το νήμα
του μονο^ού μου αδελφού
και εγώ δεν μπόρεσα να τον δω

να γεράζει.

★

HENRY HOLLAND : Ταξίδια στα 
Ιόνια νησιά, 'Ηπειρο, Αλβανία 
(1812-1813). Μετάφραση X. Ιω- 
αννίδη. Πρόλογος - Επιμέλεια : 

Τάσου Βουρνά. Εκδόσεις Αφών Το- 
λίδη. Αθήνα 1989 σελ. 328.

'Ενας από τους πολλούς — και 
αξιόλογους — ξένους περιηγητές 
που επισκέφθηκαν την Ελλάδα κα
τά την Τουρκοκρατία, ήταν και ο 
νεαρός γιατρός HENRY HOLLAND 
(1788—1873) προσωπικός γιατρός 
τότε του βασιλικού ζεύγους της 
Αγγλίας.

Την εποχή αυτού του ταξιδιού, 
είχε αρχίσει πια η κατάρρευση της 
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Και 
τα μεγάλα Ευρωπαϊκά Κράτη (Αγ
γλία, Γαλλία, Γερμανία κλπ.), θέ
λοντας να έχουν μια πρισματική ει
κόνα των μεταβολών που συντε
λούνταν στο Ν.Α. αυτό χώρο της 
Ευρώπης, μεθόδευαν — εκτός των 
άλλων — και επίσημες ή «επιστη- 
μονικοφανείς» αποστολές προσώ
πων, με σκοπό τη συλλογή πληρο
φοριών (π.χ. πολιτικών, κοινωνι
κών, οικονομικών κλπ.) που θα 
τους χρησίμευαν για πιθανές εκεί 
επεμβάσεις τους καθώς και τη δη
μιουργία νέων πολιτικών ισορροπι
ών.

Το ταξίδι του ο συγγραφέας το 
έκανε το 1812. Και το «Οδοιπορι

κό» του το πρωτοκυκλοφόρησε στο 
Λονδίνο το 1815.

Πολλά θα μπορούσε να γράψει 
κανείς γ ι’ αυτό το βιβλίο.

Απ’ όλα όμως τα θέματα με τα 
οποία ασχολείται θα σταθούμε εδώ 
για  λίγο σε μια παραστατικότατη 
περιγραφή του γ ια  το Γιαννιώτικο 
παζάρι:

«Το Γιαννιώτικο παζάρι —  γράφει — 
απλωνόταν σε δέκα, δώδεκα στενά και 
σκοτεινά σακάκια. Τα μαγαζιά ήταν 
μεγάλες ξύλινες παράγκες. Κάθε δρό
μος είχε και τα δικά του εμπορεύματα. 
Στον ένα τα χρυσαφικά και τα κάθε λο- 
γής διακοσμητικά αντικείμενα, στον άλ
λο γούνες και διάφορες φορεσιές; πα
ρακάτω μπαμπακερά, ή καπνά και ξη
ροί καρποί ή τσιμπούκια και μαρκού
τσια και κεχριμπάρια, ή δέρματα και 
παπούτοια. 'Γστερα από το ηλιοβασί
λεμα, άναβαν φανάρια στους δρόμους 
της πολιτείας...».

Γενικά, οι «παρατηρήσεις» — κα
θώς και τα συμπεράσματα — του 
HOLLAND γύρω από την τότε οι
κονομική, πνευματική, κοινωνική 
κλπ. ζωή στον ευρύτερο Ηπειρωτι
κό χώρο, είναι όχι μόνο οξυδερκείς 
αλλά και ιστορικά ενδιαφέρουσες.

Γραμμένες δε, μια περίπου δε
καετία, πριν εξεγερθεί το γένος 
μας κατά του Τούρκου κοιτακτητή, 
έχουν ακόμα και μια «προφητική» 
— θάλεγε κανείς — «διορατικότη
τα» για  την υποβόσκουσα τότε Ελ
ληνική Επανάσταση και τις πιθοα/ό- 
τητες δημιουργίας ενός νέου Ελλη
νικού Έθνους «...είτε με τις δικές 
τους προσπάθειες είτε με ξένες...».
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ΓΙΑΡΓΟΥ ΚΟΥΝΑΟΥΡΟΥ: «Οι καλαν· 
τζήδΐς τής Μουργκάνας». * ’Α
θήνα 1990.
Γράφει ό ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΙΝΔ,ΕΑΣ

"Αν καί σέ προχωρημένη ικάπως 
ήλικία, συνεχίζει μέ κέφι τό ζηλευ
τό συγγραφικό έργο του ό συνά
δελφός μας στή δημογεροντία της 
«Ηπειρωτικής Εταιρείας» καί συ
νεργάτης στο «Δελτίο» — περιοδι
κό μας, Γεώργιος Κούνδουρος. "Ε
τσι μας γοητεύει δλους διττώς : 
Γροσΐτώς καί προφορικώς!
Μετά τα δύο σημαντικά του βιβλία 
«Άλλοτινά κΓ ’Αξέχαστα» καί τό 
«Ή Πόβλα τής Μουργκάνας καί ό 
Ευεργέτης Σπΰρος Σταύρου Τσίγ
κος», μας έκπλήττει τώρα μέ τό έ
ξοχο έργο του «ΟΙ Καλαντζήδες 
τής Μουργκάνας». "Εργο πού τό 
διάβασα λαίμαργα όχι μόνο γιατί 
τό ύφος του σέ μαγεύει, άλλα κι* 
έπειδή έχω παλιά γνωριμία μέ κα
λαντζήδες !

Τό χωριό μου Βωβούσα, στήν κοι 
λάδα τοΰ ’Αώου, διέθετε προπολε
μικά ατούς καλαντζήδες δωρεάν 
κοττάλυμα, ένα μικρό κτίριο στον 
αυλόγυρο του "Αϊ-θανάση. Ηλιο
ψημένοι, δυο - δυό, τρεϊς - τρεις οΐ 
σκληροτράχηλοι αύτοί τεχνίτες, καί 
φορτωμένοι μέ τά μέσα τής δου
λειάς τους καί τόν ρουχισμό τους 
(κάποτε δέ μ* ένα φορτηγό ζώο) 
«άλώνιζαν» τά Zcr/οροχώρια. θυ
μάμαι μάλιστα πώς ένας άπό αυ
τούς γυροβολούσε στίς γειτονιές 
μας καί στον δυσκολσπάτητο ’Α
πάνω Μαχαλά, διαλαλώντας «Γα-

νωτής, γαζωτής!» καί μαζεύοντας 
χάλκινα οικιακά σκεύη για γάνω- 
μα. ΚΓ δταν τά έπέστρεφε γανωμέ- 
να λαμπίκι, άν ή νοικοκυρά δέν εί
χε άρκετά χρήματα, αυτός δέχον
ταν εύχαρίστως, ώς υπόλοιπο, ά- 
νάλογο περίπου σταρίσιο ψωμί.

(Ό  «ξενώνας» έκεινος, δπου έπί- 
σης φιλοξενούμενος, έπλαθε ζοτχα- 
ρωτά «κοκκάρια» για τά παιδιά, 
ένας πλανόμενος καραμελάς, «πα
νηγυριστής» κΓ αύτός τής 'Αγιάς 
Παρασκευής, κάηκε τό 1943. "Orccv 
οί Γερμονοί, βρίσκοντας δπλα άν- 
ταρτών κρυμένα στον ‘Άΐ-θανάση, 
πυρπόλησον τό ναό <κΓ δλα τά σπί
τια τού χωριού).

Πιστεύω δτι οί καλοντζήδες έ- 
κεΐνοι ήταν τής φάρας την όποια εύ
στοχα περιγράφει καί δίκαια ύμνεΐ 
στο πρόσφατο έργο του ό Γ. Κούν- 
δουρος. Μιάς ήπειρωτικής φάρας 
άνθεκτικοΰ φυλετικού κυττάρου κΓ 
εύλαβών Χριστιανών, οί όποιοι (σαν 
τούς Σουλιώτες, τούς Μανιάτες κΓ 
άλλους πιστούς) γιά ν’ άποφύγουν 
τόν έξισλαμισμό, κατέφυγαν σ’ έ
ρημα, δυσπρόσιτα κΓ άγονα τής ό- 
ρεινής Μουργκάνας μέρη. Καί δ
που ζούσαν μέ λαχανικά, λίγη μπο
μπότα καί γαλατάκι (μερικούς μή
νες) άπό μερικά γιδοπρόβατα. Γιά 
δλα αυτά μάλιστα φρόντιζαν οί γυ
ναίκες, δταν ταξίδευαν οί άντρες, 
πεντέζη μήνες, άνοιξη ώς Φθινό
πωρο.

Μέ τά ταξίδια αυτά — μάς λέει 
ό συγγραφέας — προς δλα σχεδόν 
τά μέρη τοΰ έλλαδικού καί βαλκα
νικού χώρου, οί καλοτντζήδες πρώ
τα βελτίωναν τή συντήρηση τών οι
κογενειών τους — κΓ ύστερα έπια-
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vocv κοα οικονομική «μαγιά. Πλούτι- 
oocv δε πολλοί, άναπτύσσοντας τις 
άλλοτε ταπεινές δουλειές τους σέ 
μεγάλες έπιχειρήσεις. Έπήλθε δ- 
μως μεταπολεμικά μαζική βιομη
χανική παραγωγή οικιακών σκευών 
αλουμινίου, γιά νά παραλύσει γρή
γορα καί για πάντα το επάγγελμα 
του κάλαντζή, υστέρα επί αιώνες 
καρποφόρου άσκησής του.

Ό  φίλος μας Γιώργος Κούν- 
δουρος, διέψευσε, «κούτσικος» ακό
μα, τό λαϊκό γνωμικό «’Από μικρός 
στά γράμματα»(γιά προκοπή).Δεν 
μπορούσε νά έκπαιδευθεΐ αν καί έ
ξυπνος καί φιλομαθής, γιατί τον 
πίεζε ή φτώχεια. Δουλεύοντας ό
μως σκληρά καί τίμια, απόκτησε 
γρήγορα γόνιμα ζαχαροπλαστεία 
κι’ εστιατόρια. Κολοστεκού μένος 
δε οικονομικά, άπόμοίχος της δου
λειάς, κι* άφοΰ πρόσφερε κόπους 
καί χρήμα γιά τή γενέτειρά του 
Πόβλα κι* άλλους κοινωφελείς σκο 
πούς, άρχισε νά γράψει — σάν «χό- 
μπυ». Χείμαρρος δε οί αναμνήσεις, 
οί μεσελέδες καί τ’ ανέκδοτα. "Ο
ταν δμως ό Πρόεδρός μας κ. Άλεξ. 
Μαμμόπουλος διάβασε μερικά... ά- 
νορθόγραφα, άλλά εντυπωσιακά 
λογοτεχνικά κείμενά του, τον πα
ρότρυνε νά γράψει κι* άλλα. "Ετσι 
άποκαλύφθηκε τό σπάνιο συγγρα
φικό του ταλέντο.

'Οπωσδήποτε, με τό τελευταίο 
(προς τό παρόν...) βιβλίο του, ό σε
μνός μας συγγραφέας, άναφερόμε- 
νος στους καλαντζήδες τών χωριών 
της Μουργκάνας, εμπλουτίζει αι
σθητά τήν κιβωτό τής ήπειρωτικής 
λαογραφίας. *Αρκεΐ νά αναφέρου
με δτι, στο κείμενο αυτό υπάρχουν

κάπου 60 φράσεις στά «καλοητζί- 
δίκα» ή «άλειφιάτικα» ('κορακίστι
κα). Τό δέ τοπικό γλωσσάριο πε
ριέχει 350 περίπου λέξεις.

★

ΜΙΧΑΗΛ θ. ΜΗΛΙΓΚΟΥ: 0 PAUL T0UR- 
NIER καί ή ιατρική τής ττροσοττι- 
κότητος * ’Αθήνα 1989.

θεμελιωτής τής Ιατρικής τής 
Προσωπικότητας, Χριστιανός επι
στήμονας, πιστός καί βαθειά αν
θρώπινος, άποτελεΐ παράδειγμα 
γιά τους γιατρούς στή θεραπεία 
αρρώστου ανθρώπου ό Ελβετός 
• ι̂οττρός -Πώλ Τουρνιέ. Μιά «προ
σωπικότητα πού ένέπνευσε χιλιά
δες γιατρούς, σ* ολόκληρο τον κό
σμο, νά άσκοΰν μιά ’Ιατρική άνθρώ 
πινη», δπως αναφέρει σάν κατακλεί 
δα του «Μικρού προοιμίου» του, ό 
συνταξιούχος καρδιολόγος συγγρα 
φέας κ. Μιχ. θ . Μηλίγκος.

’Από τό ενδιαφέρον αυτό βιβλίο 
σταχυολογώ στοιχεία σημαντικά, 
άλλά καί ολόκληρες φράσεις καί 
παροιγράφους, γ ιά  πιστή άπόδοση 
τής έννοιας τών επιστημονικών δ- 
ρων.

Ό  Τουρνιέ γεννήθηκε τό 1898 στή 
Γενεύη, δπου έδρασε πενήντα χρό
νια με φήμη «γιατρού τών ψυχών». 
Καί πάντα με τό ιμεράκι στήν καρ
διά γιά τή λύτρωση τής ’Ιατρικής 
άπό τις υλιστικές καί μηχανιστι
κές άντιλήψεις, καθώς καί γιά τήν 
άναζήτηση πνευματικής άνανέωσής 
της.

Τις εμπειρίες μιας «άλλοιώτικης
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Ιατρικής» καί τά «καινά δαιμό
νια» του, τά Ανακοίνωνε σέ διεθνή 
συνέδρια, τά όποια συνεχίζονται, 
ένα κατ’ έτος, Από τό 1947, σέ διά
φορες χώρες. ’Ανάμεσα σ ’ αυτές 
καί ή Ελλάδα, δπου ήλθε τέσσε- 
ρες φορές γ ιά  συνέδρια ·— κΓ ως 
τά πέρατα τής οικουμένης: ’Αμερι
κή, ’Ιαπωνία, Νότια ’Αφρική, γιά 
τη διάδοση των ιδεών του. Συνέ
γραψε δέ είκοσι περίπου βιβλία κι’ 
Αμέτρητα άρθρα. Τά γραπτά του, 
δπως καί τά λεγόμενά του, μεταδί
δουν ενθουσιασμό, δυναμισμό, χα 
ρά καί γαλήνη.

Διορατικός μελετητής του έσωτε- 
ρικοΟ άινθρώπου κι* άριστοτέχνης 
τής «επαφής» μέ τό συνάνθρωπο, 
διεισδύει στην καρδιά καί στο νου 
του γιά έρευνα από κάθε άποψη.

«Ό θεός, έλεγε, είναι στήριγμα 
άνευ δρων, πάντοτε παρών καί πάν 
τότε διαθέσιμος», γιά τον καθένα 
μας. Συνιστα μάλιστα κάποιο κα
θημερινό «ήρεμο χρόνο» περισυλ
λογής του Ανθρώπου.

‘Ό πως δέ άναφέρει κυριολεκτι
κά ό κ. Μηλίγκος, «Ή όλική Ι α 
τρική, ή άνθρώπινη ’Ιατρική του 
Τουρνιέ, πού μας υποχρεώνει νά 
παρατηρούμε δλες τις όψεις τής 
προσωπικότητος τού άνθρώπου, έ 
χει τις άρχές της στον Ίπποκράτη 
και τό Γαληνό, καί τελικά στερεώ
νεται στο Χριστιανισμό, τού οποίου 
ή διδασκαλία άνυψώνει τον άνθρω
πο σέ Απροσμέτρητη Αξία».

...Ύπο6ι6άζεται, δμως, ό άνθρω
πος καί γίνεται «παίγνιο Αδυναμι
ών καί Ανοησιών» στη χειμωνιάτι
κη έποχή μας (ήγουν χρειαζόμα

στε τό χέρι τού θεού, γιά  νά μή 
γλιστρήσουμε!

Ό  Τουρνιέ έζησε 88 χρόνια.
Ό  κ. Μηλίγκος έπισφραγίζει τό 

γάργαρο κΓ ευκολονόητο κείμενό 
του μέ τά έξής συμπεράσμοσά του:

«‘Ολόκληρος ό βίος καί τό έργο 
τού ιατρού Ρ. TOURNIER φανερώ
νουν δτι, ό έπιστήμων αυτός Ανήκε 
στη χορεία τών Ανθρώπων γιά τούς 
όποιους ό Άπ. Παύλος έγραψε : 
«’Έπινον γάρ έκ πνευματικής άκο- 
λουθούσης πέτρας, ή δέ πέτρα ήν 
ό Χριστός (Α' Κορ., Γ, 4).

Τέτοιες φωτεινές μορφές, δπως ό 
Ρ. TOURNIER φανερώνουν όρόση- 
μα γιά τήν ύπεύθυνη πορεία τών 
Ανθρώπων. Ιδιαιτέρως δμως Απο
τελούν τό φάρο τών γιατρών καί 
τών συνεργατών τους, μέσα στο 
χώρο τής ύγείας, παντοτινά.

Είναι οί μορφές πού πρέπει, συ
νεχώς, νά προβάλλωνται, γιά νά έμ 
πνέουν καί νά προβληματίζουν δ- 
λους έκείνους, πού θέλουν καί πο
θούν νά έργασθούν γιά τήν πνευ- 
μοπική Ανάκαμψη τού κόσμου».

★

«ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» 
1895—1908

Ή Ριζάρειος Εκκλησιαστική Σχο 
λή παρεχώρησε τή χρήση τών δυ
σεύρετων τόμων τής «Φωνής τής 
’Ηπείρου» τού Γεωργ. Γάγαρη στή 
Δανειστική Βιβλιοθήκη τής Ε τα ι
ρείας γιά 6 μήνες. Τήν ευχαριστού
με γιά  τό πολύτιμο δώρο.

J
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’Ακριβέ μας Αναγνώστη,
Τό περιοδικό, πού κρατας στα χέρια σου έκλεισε τά δέκα 

εξ χρόνια καί μπήκε στό δέκατο έβδομο χρόνο.
θά  θυμάστε, οί παλιότεροι, δτι τό πρώτο φύλλο βγήκε (1974) ϊ 

πρωτόπλαστο σαν πηλός από τά χέρια του κ ε ρ α μ έ ω ς  
(αγγειοπλάστη), μέ τέσσερις σελίδες κι αγάλια - αγάλια από τό 
1—30 τεύχος, από τετρασέλιδο έγινε 8σέλιδο και Ιβσέλιδο, γιά 
νά φτάσει στη σημερινή μορφή μέ τη δική Σου ζωογόνα πνοή.

Στούς καιρούς μας ό Τύπος, όπως πολλά πράγματα, έχει 
!; πάρει γιγάντιες διαστάσεις στηριζόμενος κυρίως στό βιομηχανι- 
> κό, έμπορικό καί εφοπλιστικό Κεφάλαιο, πουλούμενος κι αγορα

ζόμενος στήν πιάτσα. Καί βγαίνουν εφημερίδες καί περιοδικά μέ 
έλλειμμοατικούς απολογισμούς... Πού σημαίνει δτι χτυπούν τις 
πόρτες τής εξάρτησης. Γιοατί δποιος πληρώνει ύπαγορεύει καί τή 
θέλησή του καί τήν πολιτική του.

Τούτο τό περιοδικό δέν έχει άπό πουθενά καμμιά οικονομι
κή εξάρτηση καθώς καί ή Ηπειρωτική Εταιρεία, πού τό κρα- 
τάει στά δοκιμασμένα ιστορικά χέρια της. "Έτσι έχει ελεύθερη τή 
φ ω ν ή  τ ο υ  καί τις στήλες του. Οί συντάκτες του δέν πίνουν 
νερό άπό ύποπτες πηγές, άλλά άπό τή β ρ υ σ ο μ ά ν α  'Ήπει
ρο, πού άποτελεΐ τή μοναδική πηγή έμπνεύσεως. Φτασμένοι άν- 

!: θρωποι, οί τής Ηπειρωτικής Εταιρείας καμμιά φιλοδοξία δέν
έχουν (πολιτική άνάδειξη κλπ.) καί είναι άφοσιωμένοι στήν ύ- 
πηρεσία τού Τόπου τους.

;! ‘Ότοα/ κάποτε έπιχειρήθηκε άνάμιξη στήν πολιτική σύσσωμο
j! τό Συμβούλιο άντέδρασε. Δέν περιμένουν άπό μας οί Ήπειρώτες 

πολιτικές παραινέσεις. Περιμένουν τον άνασασμό τής γενέθλιας 
j; Γής τους όπου κι άν εύρίσκωνται. Καί νομίζουμε δτι τό περιοδικό 

τής Εταιρείας τον μεταφέρει.
Παράκλησή μας μόνιμη καί έποα/αλαμβανόμενη: κάθε Παρα

λήπτης ας γράψει έναν άκόμα τουλάχιστον Ήπειρώτη - συνδρο
μητή. Σκέπτεστε νά κάνετε κάποιο δώρο χ ι λ ί ω ν  π ε ν τ α κ  ο
σ ί ω ν  δ ρ α χ μ ώ ν ;  Κάμετε μιά έγγραφή τού Συγγενή, τού 
Φίλου σας, Συνδρομητή στό περιοδικό. 'Έτσι κάνετε δυο δώρα :

<; ένα στον άνθρωπό σας καί ένα στήν Εταιρεία. Άλλά καί ή ύπόδει- 
ξη φίλων σας μέ τις διευθύνσεις τους, χωρίς καμμιά δική σας ύπο- 

!; χρέωση καί εύθύνη θά ήτοίν μιά άληθινή ύπηρεσία σας στήν Έ- 
s ταιρεία.

ΤΟ Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

s

b
**
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'Εσωτερική Ζωή καί Κίνηση
Οί χρηματικές εισφορές προς τήν 

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

Καμμιά κρατική έπιχορήγηση δέν έχει 
ή «Ηπειρωτική Εταιρεία» καί τδ Δελ
τίο της. Ποτέ δέν υπέβαλε αίτηση μέ άν  
τικείμενο τήν οικονομική της ένίσχυση. 
Ζεί, κινείται, έξελιίεσεται μέ τις συνδρο
μές των Μελών καί Συνδρομητών της. 
Ποτέ δέν είχε έλλειμματικούς απολογι
σμούς. Χάρις στ ή ν έλευθεριότητα τών 
Συνδρομητών της υπερκαλύπτει τις δαπά
νες της καί κάθε περίσσευμα πηγαίνει στή 
βελτίωση του ήπειρωτικού της περιοδι
κού, πού άποθησαυρίζει άπδ μήνα σέ μή
να, τήν ή π ε ι ρ ω τ ι κ ή  τ ο υ  υ λ η.

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

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

Λύτδ τδ μήνα μάς βοήθησαν οί παρα
κάτω Συνδρομητές. Εκφράζουμε τή χαρά 
μας καί τήν εύγνωμα;ύνη μας πρδς δλους,

ΔΙΟΡΒ12Σ1Ι ΛΜΛΡΤΙΙΜΛΤ12Ν
Ό  περιϊπτάμενος στις λινοτυπικές μη

χανές, καί για τούτο άπιαστος δ α ί - 
μ ω ν. μετέδχν.ε, στις εισφορές, τδ όνο
μα τού ευγενικού μα; φίλου Δικηγόρου 
κ. Γεωργίου Κεχαγιά σέ Γεώργ. Καχα- 
γιά. Ζητού;*ε τή συμπάθειά του καί τδν

ευχαριστούμε γιατί τήν έχουμε δεδομένη.
*· Χ· μ~

Ό  κ. Πέτρος Βλάχο; γιά τδ Δελτ. 3000 
Ό  κ. Νικόλ. Τσίπας δμοίως 2000 
Ή κυρία Ναυσικά Μάνη δμοίο>ς 1500 
Ό  Κοιστας Ζαμπόπουλος πλήν άλ

λων γιά τού; γετ/ικωτέρσυς σκο
πούς 2000

Ό  κ. Λεωνίδας θεοοωρίδης γιά 
τδ Δελτίο 2000

Ο κ. θεόδ. Καρβούνης έκτακτη 
εισφορά 2500

Τ) κ Βασίλ. Γύρας γιά τδ Δελτίο 1500
Ή κ. θωμαίς ΙΙαπαζιώτου δμοίως 2000 
Ό  κ Τωάν. Ξεπουλιάς δμοίως 1500 
Ό  κ. Δημ. Χίνος δμοίυ>ς 1500
ΤΙ Ένο>ση Ζαγορισίο>ν γιά τδ 

Δελτίο 1500
Ό  τ. Ύπουργδς κ. Γεώργ. Μυλω

νάς γιά τούς σκοπούς τής Εται
ρείας 5000

Ό  κ. Ιωάννης Τσίκλας γιά τδ
Δελτίο 1Γ>00

Τ) κ. Τωάν. Κάτσενο; δμοίως 1500
Τ) κ. Βο*7. Δασούλας δμοίο>ς 3000
Τ) κ. Νικ. Σκοπούλης δμοίως 1500
'Ο κ. Σπύρος Τσαντίνης ομοίως 1500
Τ) κ. Άνχστ. ΚύΒυμίου ομοίως ΗΧΧ)
ΤΙ κυρία "Αννα Ματθαίου δμοίως 1500 
Τ) κ. Χαρίση; ΙΙέτσχς δμοίως 1500
Ό  κ. Τωάν. II απχμιχάλης δμοίως 1500
Ό  κ. Νικόλ. Κοντογεώργος δμοίως 2(ΧΧ) 
ΤΙ λογογράφος κυρία Κική Καλα- 

μίτση γιά τούς γενικού; σκεπού; 2500 
ΤΙ κυρία Map. Δ άλλα γιά τδ Δελτίο 2(ΧΧ) 
Τ) κ. Λεωνίδας Τσαούσης δμοίως 1500 
Τ) κ. Τωάν. Ρουστοπάνη;, συγκι*
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θεμελίωση Σχολείου Γραμμένου 1931. "Εξω άπό τό αρχοντικό του Κ. 
Σαρδέλη. (’Αρχείο Κ. Βελιαρούτη)

νητικά έπαναλαμβανόμενος 5000
Ό  είκσνογράφος - ‘Αγιογράφος κ.

Κ. Γιούσης για το Δελτίο 4630
Ό  δημοσιογράφος - λογοτέχνης κ.

Άνόρ. Μπέττος, πλήν άλλων για
το Δελ 3000

Ό  κ. Έλευθ. Μαντζίκας, την κατ* 
έτος γενναία συνδρομή του στούς 
σκοπούς της Εταιρείας 100.000

Ό  Δασκαλος, πιστό; της Εταιρείας 
καί των σκοπών της φίλος, ό κ. 
Φώτης Σαφαρίκας 2000

Ό  κ. Βλάσης Σοκολακης για το 
Δελτίο 1500

Ό  ο. Σταύρος Ίωαννίδης, ο έκ των 
τακτικών στυλοοκτων της Ε 
ταιρείας

Ό  κ. Άθχν. Γκιόλμχς, πού δβελά 
του μας φέρνει άναμνησεις Τ*  ̂^  
Δελτίο

8000

2000

Έ  κυρία Μαρία Βαζάκα ομοίως 2000 
Ό  κ. Σπυρ. Στ/Λαβσΰνος ομοίως 1500 
Ή κυρία Κωνσταντούλα Λάμπρου 

ομοίως 1500
Ό  κ. Κων. Χατζής ομοίως 1500
Ό  κ. Χαρ. ΔεΟτος ομοίως 1500
Ή κυρία Ζαφείρια Χτίνου ομοίως 1500 
Ό  κ. Σπυρίδων Μουστάκας ομοίως 2000 
Ή κυρία Άγγελ. Χατζή ομοίως 1500
Ή κυρία Β. Άναστασοπούλου - 

Πουτέτση ομοίως 1500
Ό  δικηγόρος κ. Κώστας Βχσιλά- 

της ομοίως 10.000
καί τούς γενικωτέρσυς σκοπούς 5000 

Ό  δικηγόρος κ. Άριστ. Σουμχκης 
ομοίως 7000

Ό  Είσαγγελεύς κ. Δια/. Παίζης 
για τούς σκοπούς της Εταιρείας 5000 

Ό  κ. Σπύρος Παγουνης ομοίως 5000 
Καί μια δημοσία παράκλητη. Γρά-
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ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ - ΕΠΙΤΑΦΙΑ ΛΗΚΥΘΟΣ
ΜΝΗΜΗ ΘΑΝΟΝΤΩΝ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ

Στούς πνευματικούς σκοπούς της Εταιρείας είναι ή άπονο- 
μή τιμής στη μνήμη θανόντων Ήπειρωτών. Αιώνια ή μνήμη 
τους. Κατά τον μήνα αυτόν μας έστάλησαν οι έπόμενες δω
ρεές.

Ό  ιατρός κ. Γεώργιος Σιωμάλας 
στη μνήμη του άδελφοϋ του Ό- 
ρέστη Σιωμάλα 6000

Ή  κυρία Μαρία Παπά στη μνήμη 
τσϋ αειμνήστου συζύγου της Κων.
Παπά άπό Στεγόπολη Βορ. Η 
πείρου καί διά Κ) πόλεως έγκα- 
τεστημένου έμπορικώς στην Κέρ
κυρα 20.000

Ό  Υποστράτηγος κ. Γ. Κατσιμή- 
τρος στη μνήμη του πατέρα του 
άξέχαστου στρατηγού Χαρ. Κα- 
τσιμήτρου καί τής μητέρας του 
Ελένης τό γένος Στουπη 5000

Ή κυρία Αουκ. Καλλίόη στή μνή
μη της αδελφής της ΆγάΟης 
Ρούκα 5000

φθ|ΐε δπο>ς μας έρχονται: ΙΙα- 
ρκκαλοΰνται οι ΔολοΟ Πωγωνίου 
κύριοι Σπΰρος Ιϊ αγούνης, Χριστ. 
Μούστος καί Μανώλης Παπανα
στασίου — γαμπρός Δολιώτης— 
νά μάς στείλουν μια καλή φο>το- 
γραφία τοϋ γεφυριοΰ στόν Κου- 
βαρά που συνδέει II ωγωνιανή - 
Δολό

Ό  κ. *Α0αν. Βασαγιώργης γιά τό
Δελτίο 3000

Ό  κ. Άλές. Ζαχάρης όμοίως 1500
Ό  κ. ,Αναστ. Γάδος — μάς φέρ

νει δάκρυα μ£ τό πασό τής ένι- 
σχύσεώς του 20.000

Ή κυρία Νέλλη Λιάμπεη πλήν άλ
λων 1000

Ό  κ. Κώστας Γκο>λέτσης γιά τό
Δελτίο 5000

Ό  κ. Ίο>άν. Γλυκός όμοίως 2000
*Η κυρία Μαρίκα ΓΙρίφτη όμοίως 3000
Έ  κ. Εύστ. Πλαστήρα, έκτακτη ει

σφορά 1000
Ό  κ. Στέφ. Παπίαλαμπρίόης γιά 

τό Δελτίο 1500
Ό  κ. Χρ. Μπελτσέκης όμοίως 1500
Ό  κ. Βονσ. Στρουγγάρης όμοίως 1500
Ό  κ. Κων. Βλεσσίόης όμοίως 1500
Ό  κ. Χαρ. Γεωργιάόης όμοίως 1500
Ή κ. ’Αγγελική Συρμακέση έκτα

κτη εισφορά 3000
Ό  κ. Ίο)άν. Παπασταύρου γιά τό 

Δελτίο 1500
Ό  κ. Λάζ. Βαταβάλης όμοίως 2000
*0 κ. Παν. Τζαμπούρας όμοίως 2000
Ό  κ. Πέτρος Γεωργιάόης έκτακτη 

εισφορά 5000
Ό  κ. Χρ. Γκουλιαοίτης γιά τό 

Δελτίο 1500
Ό  κ. Σταύρος Μποροβιάς όμοίως 6000
Ό  κ. Δημ. Κωλέτσης ομοίως 2000
Ό  κ. Κων. Θεοδοσίου δμ/οίο>ς 1500
Ό  κ. Κων. Ζώτος όμοίως 1500
Ό  κ. Σπ. Τζουμάκας όμ/οίο>ς 1500
Ό  κ. Άπ. Ντάλλας όμοίως 1500

334



ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΗΣ «ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ»

ΔΡΧ
1. Ε. Π. ΦΩΤΙΑΔΟΥ -  ΣΠ. ΚΑΛ

Α 1ΑΦΑ: Σπυρίδων Λάμπρος, Α' 
έκδοσις 1961, Β' εκδοσις 1967

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

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

4. Γ. ΑΧ. ΒΑΒΑΡΕΤΟΥ: Ή συμ
βολή τής Ηπείρου εις τούς α
γώνας ύπέο τής Ελευθερίας,
1963, Β' εκδοσις 1970

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

6. ΙΩΑΝ. ΕΞΑΡΧΟΥ: Ό οικονομι
κός προγροηιματισμός του ήπει- 
ρωτικοΰ χώρου, 1963

7. Γ. ΑΧ. ΒΑΒΑΡΕΤΟΥ: Γεώργιος 
Χατζής - Πελλερέν, ό Ήπειρώ- 
της αγωνιστής, ό δημοσιογρά
φος, ό ποιητήο, 1964

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

9. ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ I. ΚΑΚΟΥΡΗ: θά
νατος - Άνάστασις σέ μανικο - 
θρησκευτκά «δρώμενα» τής λαϊ
κής λατρείας τής Ηπείρου, 1965 500

10. Γ. ΑΧ. ΒΑΒΑΡΕΤΟΥ: Ιωάννης
Κωλέττης, ό Ήπειρώτης Πρω
θυπουργός, 1966 500

11. ΑΛΕΞ. X. ΜΑΜΜΟΠΟΥΛΟΥ :
Ή ξενιτειά καί τό δημοτικό τρα
γούδι, 1966, Β' εκδοσις, 1970 400

12. ΝΙΚΟΛ. ΤΣΑΚΑ: Πάργα, 1966 400
13. ΚΩΝ. Δ. ΜΕΡΤΖΙΟΥ: Δομήνι-

κος θεοτοκόπουλος, 1966 1200
14. ΓΕΩΡ. ΑΧ. ΒΑΒΑΡΕΤΟΥ: Δρο- 

σουλίτες, "Ηπειρος, Κρήτη, 1967 400
15. ΓΕΩΡ. ΑΧ. ΒΑΒΑΡΕΤΟΥ: Ό

Γεώργιος Σταύρου και ή Εθνι
κή Τοάπεζα, 1967 400

16. ΑΛΕΞ. X. ΜΑΜΜΟΠΟΥΛΟΥ :
’Αγγελική Χατζή μιχάλη καί ή 
Ηπειρωτική λαϊκή τέχνη, 1967 50C

17. ΑΛΚΗ ΜΑΝΘΟΥ : Ήπειρώται
είς τήν Ρουμανίαν (Α' καί Β')
1967 500

18. ΑΛΕΞ. X. ΜΑΜΜΟΠΟΥΛΟΥ : 
Σχολεία καί Διδάσκαλοι του

400

500

400

400

600

300

400

500

ΔΡΧ.
Αλυτρώτου Ελληνισμού, 1967 500

19. ΓΕΩΡΓ. ΑΧ. ΒΑΒΑΡΕΤΟΥ: Ό
Άλή πασάς άπό τήν άλλη πλευ
ρά, 1968 500

20. ΑΛΕΞ. X. ΜΑΜΜΟΠΟΥΛΟΥ :
Γ. Καστριώτης (Σκεντέρμπέης)
1968 500

21. ΑΛΕΞ. X. ΜΑΜΜΟΠΟΥΛΟΥ :
"Ηπειρος καί Λακωνία. (Άπό 
τήν Σπλάντζα Μως τον Αύτονο- 
μ·ακόν Αγώνα 1914), 1968 400

22. ΠΑΝΑΓ. ΓΡ. ΖΑΚΟΠΟΥΛΟΥ :
Τά Εθνικά Κληροδοτήματα καί 
αί προς αυτά ύποχρεώσεις τής 
Πολιτείας, 1968 400

23. MIX. ΠΕΡΑΝΘΗ : Λορέντζος 
Μαβίλης, ό ήρως τού Δρίσκου,
1969 400

24. ΔΗΜ. Τ. Ν. ΜΠΟΤΣΑΡΗ : Ή
Άπελευθέρωσις τών Μωαννί- 
νων, 1969 400

25. ΓΕΩΡΓ. ΑΧ. ΒΑΒΑΡΕΤΟΥ: Ι 
ωάννης Βηλαράς, ό Ήπειρώτης 
ιατροφιλόσοφος, ποιητής καί λό
γιος, 1969 400

26. ΖΗΣΗ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Σπό
ρος Χασιώτης, ό Ήπειρώτης 
πατήρ τής Γεωργίας, 1969 400

27. ΒΑΣΙΛΗ ΚΡΑΨΙΤΗ: Τό νόημα
του Σουλίου, 1969 400

28. ΒΙΒΗΣ ΔΗΜ. ΠΑΠΑΔΗΜΗ-
ΤΡΙΟΥ: Ή Κοινωνική Πολιτική 
καί οί Ήπειρώται Εθνικοί Εύ- 
εργέται, 1970 400

29. Κ. Δ. ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ : Αί
Ήπειρώτισσαι εις τούς έθνικούς 
αγώνας, 1970 400

30. ΙΩΑΝ. ΒΟΓΑ: Ή θέσις τού Βο- 
ρειοηπειρωτικού ζητήματος, 1970 500

31. ΑΛΚΗ ΜΑΝΘΟΥ : Ήπειρώται
δημοσιογράφοι στή Ρουμανία, 
Θωμάς, Πασχίδης, 1970 500

32. ΑΛΕΞ. X. ΜλΜΜΟΠΟΥΛΟΥ : 
’Απόστολος Άρσάκης καί ή 
Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία, 1970 500

33. ΙΩΑΝ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ: Ή πνευ
ματική κοαάστασις στα Γιάννι
να στις άρχές τού 19ου αίώνος, 
δπως τήν είδαν οι ξένοι περιη- 
γηταί, 1971 400

34. ΑΘΑΝ. ΣΟΥΡΑ : Ή συμβολή
τών Αδελφών Ριζάρη εις τήν έ- 
πανάστασιν τού 1821. 1972 500

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



ΔΡΧ.
τροί άπ’ τό Ζοτγόρι τής Ηπεί
ρου, 1972 500

36. ΑΛΚΗ Μ ΛΗΘΟΥ : Ήπειρώται 
δημοσογράφοι στή Ρουμανία,
Σπ. Σιμός — Ζαχ Σαρδέλλης 
κλπ., 1973 500

37. ΓΡΗΓ. ΓΚΙΖΕΛΗ: Ή λειτουργία
των Βορειοηπειρωτικών τρα- 
γουδιών τής αγάπης, 1973 400

38. Γ. θ. ΜΑΡΑΖΙ ΩΤΗ: Ό  Ήπει-
ρώτης Εθναπόστολος Πέτρος 
Ήπίτης, 1973 500

39. Β. Γ. ΒΕΤΣΟΠΟΥΛΟΥ: Ό  γά
μος στήν Πυρσόγαννη τά πα
λιά τά χρόνια, 1973 500

40. ΑΛΕΞ. X. Μ ΑΜΜΟ Π ΟΥΛΟΥ :
Λαϊκή άρχιτεκτονική. Ήπειρώ-
τες μαστόροι καί γεψύρια, 1970 1200

41. Δ. Τ. Ν. ΜΠΟΤΣΑΡΗ: 'Αγώνες
έλευθερίας, 1973 500

42. ΣΤΑΘΗ Δ. ΛΑΜΠΡΙΔΗ: Χρι
στόδουλος Κλονάρης, Ζαγορί- 
της, 1975 400

43. ΕΥΑΓΓ. Κ. ΔΗΜΟΠ ΟΥΛΟΥ : 
Παραλειπόμενα καί κοπάλοιπα 
του παναρχαίου πρώτου έν Ή- 
πείρω Μαντείου Δωδώνης, 1975 400

44. ΕΜΜ. Γ. ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗ : Ή 
"Ηπειρος καί τό ΕΙκοσιέννα,
1975 400

45. ΔΗΜ. Σ. ΔΟΥΚΑΤΟΥ: Ό  Πα-
ροιμιακός λόγος των Ήπειρω- 
τών, 1976 600

46. ΠΑΥΛΟΥ Γ. ΔΕΛΑΠΟΡΤΑ : 
Μνήμη Γεωργίου Γκάλγκου,
1977 400

47. ΑΘΑΝΑΣ. ΚΙΤΣΟΥ : θεσπρω-
τική Γή, 1977 400

48. ΑΛΕΞ. Σ. ΤΣΟΥΚΑΝΕΛΗ: Χα
ράλαμπος Κατσιμήτρος, Πρό
μαχος τής Ηπείρου, 1978 650

49. ΣΤΑΘΗ Δ. ΛΑΜΠΡΙΔΗ: Ιωάν
νης Λαμπρίδης, 1979 500

50. ΑΘΑΝ. Δ. ΤΣΕΚΟΥΡΑ: 'Από 
του 98ου υψώματος. 'Αναμνή
σεις Ήπειρώτου Άγωνιστου,
1979 1500

51. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΑΒΑΛΑ : Μία 
σκιαγραφία του Άλή Πασά καί
του Κράτους του, 1980 400

52. ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΚΙΤΣΟΥ - ΠΙ-
ΤΟΥΛΗ: Εκδότες καί Τυπογρά
φο· τής Τουρκοκρατίας, 1980 400

53. Ε. Γ. ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗ: Σούλι -
Σουλιώται, 1983 450

54. ΣΤΑΘΗ Δ. ΛΑΜΠΡΙΔΗ : Κώ
στας Γ κράτζιος, 19&3 500

55. ΓΙΩΡ. Δ. ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΥ: Άλ-
λοτινά κι άξέχαστα, 1985 1000

56. ΓΙΩΡ. Δ. ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΥ : Ή
Πόβλα τής Μουργκάνας, κι ο 
ευεργέτης Σπ. Τσίγκος, 1986 1500

57. ΚΩΣΤΑ I. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ: Τά
Γιάννινα, 1986 ,1000

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

59. Γ1ΩΡΓ. ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΥ : Οί
Καλαντζήδες τής Μουργκάνας 1500

Β' ΑΛΛΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

ΔΡΧ.

V. ΑΚΡΟΚΕΡΑΥΝ ΙΟΥ: Τό λυκό
φως τών θεών στήν 'Αλβανία 400

2. Ν. ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ: "Οσα έγρα
ψα στο Μοναστήρι 800

3. Ν. ΓΟΥΖΕΡΙ: Βαθειές κι άνά-
λαφρες πνοές 200

4. Σ. ΔΑΚΑΡΗ: 'Οδηγός Νήσου
’ I ωαννίνων 400

5. X. ΚΑΤΣIΜΗΤΡΟΥ: .Η "Ηπει
ρος προμαχούσα 200

6. Δ. Τ. Ν. ΜΠΟΤΣΑΡΗ : Μικρά
'Ασία 400

7. Δ. Τ. Ν. ΜΠΟΤΣΑΡΗ : Ισπα
νοί - "Ελληνες 400

8. Κ. ΝΤΟΥΛΑ: Πίεσις - Ύποπίε-
σις 300

9. Μ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Ευεργέτες
- Δωρητές Ζαγορίου 300

10. Φ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Ή 'Εκκλη
σία τής Ηπείρου 1000

11. Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ: Ή πρα
γματική είκών τής έν 'Αλβανία 
’Εθν. 'Ελληνικής Μειονότητος 400

12. X. ΡΕΜΠΕΛΗ: Κοντσιώτικα 2000
13. Κ. ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ: Ή Πι

νακοθήκη Ί ωαννίνων 400
14. Σ. ΧΙΛΙΑΔΑΚΗ: Ταξίδια στήν

'Ήπειρο 600
15. Σ. ΣΑΑΑΜΑΓΚΑ : "Απαντα

(Τόμοι 5) 7000
α.—Α. ΖΩΙΔΟΥ: Χάρτης Ηπείρου 300
β.-Γ. ΔΟΥΡΔΟΥΦΗ: Μεγάλη χα

ράδρα του Βίκου (Πίνακας) 1000
—Τά όπ’ άριθ. 3, 5, 7, 8, 9, 10, 15,

22, 27, 33 έκδ. Ήπ. Έταιρ. έ
χουν έξαντληθεί καί διατίθενται 
μόνο σέ φωτοαντίγραφα.

—Τεύχη τοΟ Δελτίου προηγουμέ
νων έτών διατίθενται πρός 1500
δρχ. τό κάθε έτος.

ΓΡΑΦΕΙΑ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: ΑΘΗΝΑ, Μαυρομιχάλη 7, Κ.Α. 106 79 
ίηλ. 36.21.651 -  63.99.783.
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προηια...
Στην πιο δύσκολη αγορά τον #  

κόσμον, στην Αμερική, η \1ISK0 γ Ι  
όι ακρίβηκε άλλ η μ ι a q ορό /  

κεοδίζονταζ τον Οκτώοοιο τοι1 
'  Ή6 το «ΧΡΥΣΟ ΑΓΑΛΜΑ 

ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ».
Α ντο είναι το πέμπτο ϋραΰείο 

μέσα στα τελενταία πέντε χρό
νια. Έτσι τα 54 δραόεία πον 

είχε μέχρι στ)μέρα, γίνονται 55.
Δεν είναι τυχαίο ότι η MISKO 

κερδίζει παντού πρωτιές. Είναι 
θέμα ποιότητας.

1MERICA AWARD 1986

•Λ



ΙΟ ΞΕΝΟΙ ΠΕΡΙΗΓΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ ΙΟ

HENRY HOLLAND
δόκτορος, μέλους της Αγγλικής Βασιλικής Ακαδημίας

ΤΑΞΙΔΙ
ΣΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑ
(1812-1813)

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΒΙΤΗΣ

ΠΡΟ Λ ΟΓΟΣ-ΕΠ! Μ ΕΛ ΕΙΑ 
ΤΑΣΟΥ ΒΟΥΡΝΑ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΦΩΝ ΤΟΑΙΔΗ 
ΑΘΗΝΑ 1989


