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Παραδοσιακός Στίχος

Μάτια Γαλανά
Μάτια δειλά, πού φλέγεσθε βουβά. 
Μάτια γαλάζια, ουράνιο χρώμα, 
δεν σας κοιτώ γιατί νομίζω 
πώς δεν είμαι άξια ν’ άντικρύζω 
μάτια πού πήραν απ’ τον ουρανό 
τό θειο χρώμα του τό γαλοινό.

** *

Μάτια γλυκά γεμάτα πάθος 
του γυιου τής ’Αφροδίτης σαϊτιές 
πάλεψα γιά νά σάς νικήσω, 
μά δεν έμπόρεσα τ’ ομολογώ, 
θάθελα δμως αντί γιά άλλο 
μες τις γαλάζιες θάλασσές σας νά

• πνιγώ.
* * *

’Ώ  γαλανά μου μάτια! σάς λα
τρεύω ! !

Μάτια παράξενα, ερωτικά! !
Στο* γκριζογάλανα νερά σας, 
ήθελ’ ατέλειωτα νά κολυμπώ, 
κι’ όταν κουράζομαι νά ξαποσταίνω 
σ’ απόκοσμο λιμάνι σας ερωτικό!

Ε. Λ.
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To Κούγκι. Μήνα Στράτη



Μ Α Ρ Τ Υ Ρ Ι Α  Μ Α Χ Η ΤΩ Ν

’Απελευθέρωση τών Ίωαννίνων
* ΛΑΜΠΡΟΥ ΓΚΑΝΑΒΙΑ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Στα κατάλοιπα τοΟ αειμνήστου Συντα

γματάρχου τοΰ Πεζικού Λάμπρου Γκανα- 
βία, πού στον πόλεμο του ’40—41 πολλοί 
τον ένβυμοΌνται, βρέθηκε σχέόιο οιαλέςε- 
ως, πού άναφέρεται στην άλωση τών Ί -  
ωαννινων το 1913. Μπιζανομάχος 6 Γοιος 
καταγράφει τά τής άλώσεως καί τα δια
τυπώνει προσφέροντάς τα στο κοινό τών 
Ίολαννί'νατν κάπου γύρο) ττά 1927. Είναι 
μαρτυρία συμμετασχόντος εγγύς στα γε
γονότα.

θά  μου έπιτραπή νά σας εξιστο
ρήσω έν όλίγοις την δράσιν τής Ε λ 
ληνικής Στρατιάς Ηπείρου κατά τον 
πόλεμον του 1912—1913 καί δη κα
τά την άλωσιν τών Ίωαννίνων.

Ή Ελληνική Στρατιά Ηπείρου ύ- 
πό τάς διαταχάς του Άντιστρατή- 
γου Σαπουντζάκη περιελάμβανε ά
μα τή κηρύξει του πολέμου 4 τά
γματα Εύζώνων ήτοι τό 3ον ως άνε- 
ξάρητον 7ον καί ΙΟον Τάγματα Εύ
ζώνων απάντων τών ταγμάτων τού
των υπό τάς διαταγάς μέχρι τής 
2ας Δεκεμβρίου του ήδη Άντιστρα- 
τήγου Κοντούλη ’Αλεξάνδρου άπο- 

I χωρήσαντος κατόπιν τραυματισμού 
του, μετέπειτα δε υπό τάς διαταγάς 

[ του Αειμνήστου ’Αντιστράτηγου Ί -  
Ιιωάννου καί τό 15 Σύνταγμα Πεζι

κού υπό τάς διαταγάς τοΟ ήδη Άν- 
τιστρατήγου Πολυμενάκου καί τι- 
νας μονάδας εξ εθελοντών Κρητών 
καί Γαριβαλδινών, ολικής δυνάμε- 
ως περίπου 10 χιλιάδες δπλα καί 
16 πυροβόλα. 4

Τό μόνον βαρύ πυροβολικόν τό 
όποιον διέθετε ή Ελληνική Στρα
τιά Ηπείρου ήσαν 4 πυροβόλα πα- 
λαιά Κρούπ.

Ή προέλασις ήρξατο την 6ην Όκ- 
κτωβρίου 1912 διά τής γεφύρας τοΟ 
Άράχθου.

Ό  Στρατηγός Σαπουντζάκης έ- 
πειγόμενος νά καταλάβη τό στενόν 
τής Κιάφας, δπου τό χωρίον Κομ- 
τζιάδες διά νά έπιτύχη την κατάλη- 
ψιν τής πόλεως Πρεβέζης καταλαμ
βάνει την 6ην ’Οκτωβρίου τά υψώ
ματα Γκριμπόβου διά τοΰ 15ου Συν
τάγματος Εύζώνων μετά 2 όρειβατ. 
Πυροβολαρχιών καί απωθεί τούς 
Τούρκους προς Φιλιππιάδα.

Οί Τούρκοι δμως την μεθεπομένην 
7 προς την 8 ’Οκτωβρίου άντεπιτί- 
θενται εναντίον του 7ου τάγματος 
Εύζώνων κατέχοντες την Κιάψαν 
καί καταλαμβάνουν τάς ύψηλοτέ- 
ρας κορυφάς τού Γκριμπόβου, την 
Κελπερίναν.

Την 9ην ’Οκτωβρίου ένεργεΐται 
γενική έπίθεσις υπό τών ταγμάτων
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3, 10 καί 7ου Εύζώνων καί 15ου 
Πεζ. Συντ)τος καί άπωθοΰνται οί 
Τούρκοι του Γκριμπόδου καί την 
μεθεπομένην 10 καταλαμβάνεται τό 
στενόν τής Κιάφας καί την έσπέραν 
τής 12 ’Οκτωβρίου καταλαμβάνεται 
ή Φιλιππιάς καί ή γέφυρα Παντα- 
νάοσης. f

Οί ‘Έλληνες μετά την κατάληψιν 
τής Φιλιππιάδος προσδάλλουσι τά 
όχυρώματα Νικοπόλεως καί τή συν
δρομή του Πυροβολικού των κανο
νιοφόρων του στόλου κατορθουται 
ή παράδοσις τής πόλεως Πρεβέζης 
την 24 ’Οκτωβρίου.

Μετά την άλωσιν τής Πρεβέζης ή 
έπίθεσις στρέφεται συνεχιζομένη ά- 
νευ διακοπής προς Ιωάννινα.

Την 25ην καί 26ην ’Οκτωβρίου τά 
Ελληνικά στρατεύματα (τάγματα 
Εύζώνων), καί τάγματα Κρητών, έ- 
πιτίθενται κατά τής στενωπού των 
5 Πηγαδίων, ένώ τό 15ον Σύν)γμα 
Πεζ. ώρμησε έκ τοϋ Χάνι Παλιού 
Καρβασαρά δρών κατά Μέτωπον.

Την 31 ην ’Οκτωβρίου ύπό Γαρι- 
βαλδινών καί άλλων τμημάτων κα
τόπιν όκταώρου μάχης καταλαμβά
νεται τό Μέτσοβον.

Οί Τούρκοι μετά την κατάληψιν 
του χωρίου Άνώγιον ύψωμα Ξηρό- 
βουνίου ύπό του Ελληνικού Στρα
τού ύπεχώρησαν προς τά υψώματα 
δυτικά.

Οί ‘Έλληνες ένεργούν έπίθεσιν 
την 29 Νοεμβρίου καί προσβάλλου- 
σι τό άριστερόν τής παρατάξεώς 
των αίφνιδιαστικώς διά τριών τα
γμάτων Εύζώνων διελθόντων νύκτα 
τάς ύψηλοτέρας κορυφάς τού Ξηρο- 
βουνίου καί άναγκάζουσι τούς Τούρ 
κους νά υποχωρήσουν πρός τά υ

ψώματα Μεγάλου Μπιζανίου καί 
‘Αγίου Νικολάου.

Τά άχυρά τού Μπιζανίου δύνανται 
νά ταξινομηθούν ώς έξής:

1) Υψώματα μεγάλου Μπιζανίου 
καί ‘Αγίου Νικολάου χρησιμεύοντα 
κυρίως ώς θέσεις πυροβολικού, 
φράσσοντα την όδόν Πρεβέζης.

2) Νοτίως καί νοτιοδυτικώς των 
ύψωμάτων τούτων προτάσσονται τά 
ύψώματα μικρού Μπιζοα/ίου, ύψωμα 
’Αετοράχης χρησιμεύοντα ώς θέσεις 
Πεζικού καί έλαφροΰ πυροβολικού.
3) Τά ύψώματα Δουρούτη καί 'Α

γίου Νικολάοσ καί ύψώματα Κα- 
στρίτσης.

Ό  άριθμός των Τουρκικών πυρο
βόλων ύπελογίζεται εις 130, έξ ών 
τά 16 τών 120, 2 τών 150

Περί τά 50 πυροβόλα ήσαν έγκα- 
τεστημένα εις τό μεγάλο καί μικρό 
Μπιζάνι. Τά ύπόλοιπα πυροβόλα ή
σαν έγκατεστημένα εις τά ύπόλοι- 
πα όχυρά.

Ή Τουρκική Στρατιά ύπό τον Έσ- 
σάτ Πασσαν άπετελεΐτο άπό τήν 
23ην άνεξάρτητον Μεραρχίαν, άπό 
μεγάλον άριθμόν άτάκτων ’Αλβα
νών καί άπό πολυαρίθμους φυγά- 
δας μεμονωμένους διαφυγόντας τήν 
αιχμαλωσίαν ύπό Σέρβων καί Ε λ 
λήνων έν Μακεδονία.

Ό  Στρατηγός Σαπουντζάκης κα
ταβάλλει προσπάθειας νά άπομο- 
νώση τήν πόλιν Ίωαννίνων άπό Ά- 
νατολάς καί έκ θαλάσσης καί περί 
τό τέλος τού Νοεμβρίου έκτείνει τό 
δεξιόν τής Ελληνικής παρατάξεώς 
εις τό χωρίον Συράκον καί τμήμα
τα τού άκρου άριστεροΰ τής έλλη- 
νικής παρατάξεώς καταλαμβάνουν 
τήν Παραμυθίαν.



Την Ιην 2αν και 3ην Δεκεμβρίου 
διευθύνεται ή έπίθεσις ένοιντίον του 
Κέντρου του Μπιζοτνίου, άλλα άνευ 
αποτελεσμάτων.

Την 7ην Δεκεμβρίου οί Τούρκοι 
εξέρχονται του Μπιζανίου καί άντε- 
πιτίθενται εις τα ύψώματα ’Αετορά
χης. Τό Τουρκικόν πυροβολικόν α
νοίγει σφοδρόν πυρ καί έτσι οί "Ελ
ληνες υποχωρούν εις τά υψώματα 
Άετοράχης, δπου τό χωρίον Κοτόρ- 
τσι.

Αί Τουρκικαί οχυρώσεις είναι ι
σχυρός έξοπλισμέναι καί μέχρι της 
εποχής ταύτης τό πυροβολικόν των 
Ελλήνων είναι κατά πολύ κατώτε
ρον.

Επομένως διά την έκπόρθησιν 
των 51 ωαννίνων έχρειάσθη νά ένι- 
σχυθή ό Ελληνικός Στρατός διά δυ
νάμεων μεταφερθεισών εκ Μακεδο
νίας κατόπιν καταλήψεως της Θεσ
σαλονίκης.

Καί περί τό τέλος του Νοεμβρίου 
έφθασεν ή 2α Μεραρχία ήτις έπε- 
χείρησε προς τά ύψώματα Μανω- 
λιάσης.

Την 14 Δεκεμβρίου άποβιβάζεται 
;είς Πρέβεζοιν ή 4η Μεραρχία καί 
ιτήν 24 Δεκεμβρίου καταλαμβάνει 
[θέσεις άριστερά της 2ας Μεραρχίας 
εις τά ύψώματα Μ(χνωλιάσης.

Εντός του Δεκεμβρίου κατέφθα- 
[σεν καί ή 6η Μεραρχία συγκεντρω- 
Εθεΐοα περί τον χώρον Κορίτκχνης.

Κατόπιν τής ένισχύσεως των Έλ- 
Ιληνικών Στρατευμάτων έκπέμπε- 
[ται έπίθεσις εναντίον του Μπιζανίου 
ιτην 7ην * Ιανουάριου.
I Καί τό μεν 9ον Τάγμα Εύζώνων 
Ικαταλαμβάνει τό χωρίον Λουζέτσι

τά Τάγματα 3ον καί 3ον ανεξάρτη
τον Εύζώνων πλησιάζουν την Κα- 
στρίτσαν.

Ή 2α Μεραρχία ένεργοΰσα επί 
τής άμαξιτηής όδου Πρεβέζης - Μ- 
ωαννίνων), κατορθώνει καί κατα
λαμβάνει τό ύψωμα Αυγό.

Ή 4η Μεραρχία μόλις κατορθώ
νει καί προχωρεί ολίγον εις τά ύ
ψώματα Μανωλιάσης.

Τά Ελληνικά Στρατεύματα άνοιγ- 
κάζονται καί καθηλουνται προ του 
ισχυρού εχθρικού Πυρ)κοΰ καί λό
γω τής έπελθούσης κακοκαιρίας 
την νύκτα τής 7ης προς την 8 ’Ια
νουάριου καί τής πεσούσης χιόνος 
καί τού δρυμέος ψύχους ή έπίθεσις 
δεν στέφεται ύπό επιτυχίας.

Οί Τούρκοι κατά την μάχην ταύ- 
την έσχον άπωλείας περί τάς δύο 
χιλιάδας.

Ή κακοκαιρία εξακολούθησε καί 
μέχρι τής 11 ’Ιανουάριου.

Άπό δε τής 10 Ίοχνουαρίου την 
διοίκησιν τού Ελληνικού Στρατού 
ειχεν άναλάβει ό τότε Διάδοχος.

’Επειδή ή έπίθεσις τής 7 ’Ιανου
άριου άπέδειξεν δτι είναι εύκολώ- 
τερον νά ένεργηθή γενική έπίθεσις 
του άριστεροΰ πλευρού, δπου καί 
αί δυνάμεις τού έχθροΰ είναι άραι- 
ότεραι καί τό έδαφος προσφορώτε- 
ρον διά τούτο άπεφασίσθη νά γίνη 
αυτή αίφνιδιαστικώς καί βελτιωθέν- 
τος τού καιρού ήρξατο ή προπαρα- 
σκευή άπό 16 Φεβρουάριου μέχρι 19 
ίδιου.

Ένισχύθη τό δεξιόν του Ελληνι
κού Στροττού διά Πυρ) κου καί τό ά- 
ριστερόν διά στρατευμάτων μετα- 
φερθέντων νύκτα.
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Την 19 Φεβρουάριου έκτελεΐται 
γενικός βομβαρδισμός επί των όχυ- 
ρών θέσεων Μπιζάνι καί Καστρί- 
τσας.

Συγχρόνως μικτή Ταξιαρχία ύπό 
τον Συν)ρχη Παπακυριαζήν έπιτί- 
θεται προς Δρΐσκον καί Κοντοβρά
κι καί έτσι οί Τούρκοι ένόμισαν δτι 
θά ένεργηθή έπίθεσις κατά του Μπι- 
ζανίου. Την 20 Φεβρουάριου ώραν 
5 πρωϊνήν αίφνιδιαστικώς καταλαμ
βάνεται ή Τσούκα ύπό του άποσπά- 
σματος Δελαγραμμάτικα.

Ή Τουρκική φρουρά τής Ί σούκας 
αίφνιδιασθεΐσα τρέπεται εις φυγήν 
άφήσασα 4 πυροβόλα. Τό κέντρον 
του ίδιου άποσπάσματος τήν αυτήν 
ήμέραν καταλαμβάνει τό ύψωμα 
‘Άγιος Νικόλαος. Τό άπόσπασμα 
Συν) ρχου Γιαννακίτσα καταλαμβά
νει τό ύψωμα 750. Τό άπόσπασμα 
Συν) ρχου Άντωνιάδου προχωρεί 
προς Βοδίβισταν.

Τό άκρον άριστερόν τοΟ άποσπά
σματος Δελαγραμμάτικα μέ έπικε- 
φαλής τά Εύζωνικά Τάγματα κατα
λαμβάνει τήν 14 ώραν τό ύψωμα 
Δουρούτη.

Οί Τούρκοι έγκαταλείποντες τό 
όχυρόν ύποχωρουσιν έν άταξία, φεύ 
γουσι προς τήν πόλιν Ίωαννίνων. 
Κατόπιν τής ραγδαίας ταύτης έπι- 
τυχίας του άριστεροΰ μας ol Τοΰρ- 
κοι άδυνατοΟσι νά κρατήσωσι τό 
ύψωμα Σαδοβίτσα.

Ουτω τό έσπέρας τής αυτής ήμέ- 
ρας αί έλληνικαί έμπροσθοφυλακαί 
Τάγματα Εύζωνικά τοΟ άποσπά
σματος Δελαγραμμάτικα εύρίσκον- 
ται νοτιοδυτικώς τής πόλεως Ίω αν
νίνων 1500-2000 μέτρα, όπόθεν ώς

λέγουσι 6 πάντοτε προπορευόμενος > 
άείμνηστος ταγματάρχης Βελισσα- 
ρίου παρήγγειλε νά έρθουν νά πά
ρουν τά Γιάννινα.

Ή τύχη των Ίωαννίνων είχε κρι- 
θεΐ πλέον καί ένώ τήν 21 ην Φεβρου
άριου τά Ελληνικά στρατεύματα 
έτοιμάζοντο νά έξακολουθήσωσι 
τήν έπίθεσιν προς Βορραν τήν 2αν . 
πρωινήν ώραν παρουσιάσθησοιν κή- ] 
ρυκες καί ένεχείρισαν εις τον ‘Έλ- I 
ληνα Αντιστράτηγον έπιστολήν των 5 
Προξένων Ίωαννίνων αίτούντων ά- j 
νακωχήν έκ συμφώνου μετά του Έ- ! 
σάτ Πασσα. ;

Οί δύο μάλιστα ύπασπισται τού ! 
Έσάτ Πασσα μεταξύ των κηρύκων 
συγκαταλεγομένων, έντολήν του | 
Διοικητού των ’Εσάτ Πασσα έκτε- i  
λούντες προσέφερον τήν παράδοσιν || 
τής πόλεως. 8

Καί ό ‘Έλλην Αρχιστράτηγος ά- |  
πητησε τήν παράδοσιν τής πόλεως |  
άνευ δρων, ήτις καί έγινε δεκτή ύ- 
πογραφεΐσα τήν 4 ώραν τής 21 Φε- 
‘βρουαρίου.

Ό  άριθμός των αιχμαλώτων ά- 
νήλθεν εις 550 άξιωματικούς καί 22 · 
χιλιάδας όπλίτας, περί τάς 7 χιλιά- : 
δας εύρέθησαν άσθενεΐς καί τραυ- | 
ματίαι εις τά διάφορα Νοσοκομεία j 
τής πόλεως, περί τούς 14.000 έκ των j 
πολιορκουμένων έξέφυγον διαφυ- | 
γόντες προς Βορραν καθ’ δν χρό
νον διεξήγοντο αί διαπραγματεύ
σεις έκ τούτων τρισχίλιοι συνελή- 
φθησαν περί τό Άργυρόκαστρον.

Ουτω ό αιφνιδιασμός ειχεν έπιτύ- ; 
χει χάρις εις τάς κεραυνοβόλους 
προχωρήσεις τού Ελληνικού Στρα-1 . 

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σελίδα 52) I
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[Καθημερινή έξιστόρηοη μιας ζωής που πέραοε μέ κίνδυνο]

(Συνέχεια του προηγουμένου)

ΣΤΙΣ ΦΙΛΙΑΤΕΣ
Προχωρούσε ό λόχος μέ τις διμοι

ρίες σε αποστάσεις, άλ?^ά συγκεν
τρωμένες. Φθάσαμε έτσι στην κοι
λάδα κάτω άπό τη Φασκομηλιά.

Έκεΐ είδαμε κατάλοιπα άπό πρό
σφατο εχθρικό καταυλισμό.

Τότε ό λοχαγός άρχισε στα χα
στούκια τον κρονόληρο γέρο Οθω
μανό.

Δεν προφθάσαμε να προχωρήσου 
με λίγο άκόμα και ξαφνικά δεχθή
καμε πυρά άπό τό ύψωμα επάνω 
άπό τη Φασκομηλιά. Σκόρπισαν μέ 
μιας οί διμοιρίες και πέσαμε δλοι 
καταγής.

Ή διμοιρία του Σουρβίνου πα
ρασύρθηκε άπό τον ίδιο, πού πα- 
νικοβλήθηκε στην άρχή καί τράβη
ξε χαμηλότερα στην κοιλάδα, άπο- 
κομμένη άπό τον λόχο.

Ή διμοιρία του Ζωνουδάκη πήρε 
θέση κατά μέτωπο καί ή του Τσα- 
τσόπουλου καί ή του Ζούλα άριστε- 
ρότερα.

Ή ομάδα διοίκησης τοϋ λόχου μέ 
εμένα έπιασε μια θέση κάτω άπό 
τη διμοιρία Ζωνουδάκη, άναμένον-

ΤΟΥ ΣΠΥΡΟΥ Θ. ΧΡΗΣΤΙΔΗ

τας διαταγές άπό τον λοχαγό.
Ό  ήλιος είχε άνοαείλει πιά. Ή 

16η Νοεμβρίου, ημέρα Σάββατο, ή
ταν σαν άνοιξιάτικη.

Τό βράδυ μέ τον λοχία Λανόπου- 
λο, υπό τύ πρόσχημα δτι είμαστε 
περίπολος καί κάνουμε έρευνα, μπή
καμε στο κατάστημα του έβραίου 
Μάτσα μέ διαταγή, να τα τσαλαπα- 
τήσουμε δλα, γιατί μόνον τό δικό 
του εμπόρευμα είχε μείνει άνέπα- 
φο άπό τούς Ιταλούς. Χύσαμε κάτι 
μπογιές καί διασκορπίσαμε ψιλικά, 
πήραμε δέ καί λίγα πράγματα για 
προσωπική χρήση, ήτοι εγώ πήρα 
μια πετσέτα λουτροϋ, πού δέν είχα, 
ένα γυναικείο ζελέ, δυο φανελλέ- 
νια πουκάμισα καί 10—12 ζεύγη 
κάλτσες βαμβακερές.

Τό άλλο βράδυ θά τα πετούσαμε 
δλα στο δρόμο, γιατί μάθαμε δτι 
είχε πατήσει τη σημαία την ελλη
νική.

Κοιμήθηκα στο τζαμί καί την ε
πομένη, 24 τοϋ μηνός, Κυριακή, ή 
ώρα 4 μ.μ. άναχωρήσαμε για τό 
Πλαίσιο, στα σύνορά· μας πιά, προς 
συνάντηση τοϋ έχθροΰ.

Στην τοποθεσία «Βάνιαρη» καθη-

39



Χωθήκαμε άπό τά άεροπλάνα, πού 
πετοΰσαν έπάνω μας και συχνά 
βομβάρδιζαν προς την Ηγουμενί
τσα καί προς τό γεφύρι τής Μενί- 
νας. Μερικά πέταξαν και χαρτιά, 
πιθανόν προκηρύξεις.

Έκεΐ είδαμε καί τη θέση, πού εί
χαν στήσει τό βαρύ εχθρικό πυρο
βολικό καί έβαζαν στον Παραπό
ταμο.

Φθάσαμε στο Πλαίσιο καί πιάσα- 
με θέσεις σε υψώματα προς τό δά
σος. "Εκανε πολύ κρύο, πλευριτω
θήκαμε. Την έπομένη άναγκασθή- 
καμε ν’ άλλάξουμε θέση, γιατί γινό
τανε αγώνας πυροβολικού μεταξύ 
του δικού μας καί τού εχθρού. Τό 
δικό μας ήταν στο βάθος μιας χα
ράδρας, δεξιά μας.

Ημέρα καλή. ’Εχθρικά άεροπλά- 
νο είχαν έλθει πολλά καί πετοΰσαν 
σέ χαμηλό ύψος. Ό  λόφος γυμνός 
άπό βλάστηση. Μονάχα λίγα σπάρ
τα καί άσφάκες.

Πέφταμε κάτω καί ρίχναμε άσφά
κες άπό έπάνω μας γιά κάλυψη πα
ραπλανητική. Μείναμε έκεΐ μέχρι 
τής 27ης τού μηνός. Τροφή μας μό
νο ψωμί πού διανεμόταν κάθε βρά
δυ.

Στις 27 τό βράδυ ή ώρα 11 διατα
γή νά πάμε γιά ενίσχυση τού τά
γματος Τζίμα στη Λιόψη.

Ό  λοχαγός μας τήν προηγούμε
νη είχε άναλάβει τή διοίκηση τού 
τάγματος άναπληρώνοντας τον τα
γματάρχη μας Παπαγεωργίου, πού 
είχε άρρωστήσει καί είχε πάει στούς 
Φιλιάτες.

Τή διοίκηση τού λόχου άνέλαβε ό 
ύπολοχαγός Σουρβΐνος. Ή άπόστα- 
ση μέχρι τή Λιόψη δέν ήταν περισ

σότερο άπό 1 1)2—2 ώρες τό πολύ.
Ξεκινήσαμε. Λίγο πριν φθάσουμε 

στον άμαξιτό δρόμο Φιλιατών — Σα- 
γιάδας έγινε διανομή τσιγάρων καί 
κουραμάνας με τυρί.

Προχωρώντας σιγά - σιγά, περά
σαμε έναν χείμαρρο στο «μπουγά
ζι», δπου πέρυσι έπιστρατευμένος, 
είχα μείνει όλόκληρο μήνα καί με
τά τό χωριό Σμέρτος πήραμε προ- 
φυλαχτικώτερα τό δρόμο πρός τό 
χωριό Λιόψη.

Πλησιάζοντας, άκούαμε τά έχθρι- 
κά πολυβόλα καί κάπου - κάπου 
καί κανένα δλμο τή νύχτα. Φθάνον- 
τας στήν άκρη τού χωριού, σταμα
τήσαμε δεξιά τού δρόμου. Ό  Σουρ
βΐνος είχε προχωρήσει.

Περιμένομε... περιμένομε... Κανέ
νας δέν φαινότανε. Ανησυχήσαμε. 
Ή ώρα περνούσε. Πλησίαζε νά φέ- 
ξει. Καταναλώσαμε μιά νύχτα όλό- 
κληρη γιά νά διανύσουμε άπόστα- 
ση 1—2 ώρών. Ταλαιπωρία άπό άνε- 
πάρκεια, γιά νά μή πω άνικανότη- 
τα, τού άξιωματικοΰ μας.

Ό  άνθυπολοχαγός Ζούλας δια- 
τάσσει τόν έφεδρο Χρισ... Γεώργιο, 
άνθυπασπιστή, πού είχε άντικατα- 
στήσει τόν τραυματισθέντα Ζωνου- 
δάκη, νά πάει στό χωριό νά ίδεΐ τί 
συμβαίνει, έκεΐνος δμως άρνήθηκε.

Σέ λίγο, μάς ήρθε ένας σύνδεσμος 
τού ταγματάρχη. Μάς είπε δτι ό 
Σουρβΐνος είχε άνεβεΐ στό σαράι 
του μπέη Λιόψης, δπου έμενε ό τα
γματάρχης καί δτι έμεΐς έπρεπε νά 
πάμε έκεΐ άπό τό άλλο μέρος του 
βουνού. Άπό τό μέρος, πού είμαστε 
τώρα, ή διάβαση είναι έπισημασμέ- 
νη.
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Γυρίσαμε μέ επικεφαλής τον Ζού
λα καταγαναχτισμένοι καί πήραμε 
τον ανήφορο προς τό άλλο μέρος 
του βουνού. Είχε πια ξημερώσει. Τό 
εχθρικό πυροβολικό μπορούσε νά 
μάς βάλει, γκχτί τό εχθρικό παρα
τηρητήριο από τό βουνό «Βέρβα», 
πέρα από τό Πλαίσιο, μπορούσε 
κάλλιστα νά μάς ίδεΐ, καθώς ανε
βαίναμε. Ή εχθρική αεροπορία μπο 
ρουσε νά μάς σακατέψει.

Φθάνοντας κοντά στο σαράι, δια- 
ταχθήκαμε νά σταθούμε μέσα σέ 
μιά χαράδρα. ΤΗρθε στο μεταξύ 
καί ό Σουρβΐνος. "Οπως μάθαμε υ
στέρα, σύμφωνα μέ διαταγή του 
τάγματός μας θά μάς συναντούσε 
κοντά στη Λιόψη καί θά μάς οδη
γούσε άπό πού νά πάμε. Άλλ* ό ά- 
ξιοψατικός, πού τού ανατέθηκε αυ
τή ή άποστολή, άφοΰ περίμενε λίγη 
ώρα, έφυγε.

Κατά διαταγήν τού Σουρβίνου, 
άλλάξαμε θέση σέ άλλη χαράδρα, 
γιά καλύτερη προφύλαξη άπό τά 
αεροπλάνα καί τό πυροβολικό τού 
εχθρού.

Ό  λόχος μας έπρόκειτο νά λάβει 
μέρος σέ μάχη, στα υψώματα τού 
Ιερόθεου, άλλά ό Σουρβΐνος είχε 
άναφέρει στον ταγματάρχη δτι ό 
λόχος είναι χάλια κι ανίκανος γιά 
μάχη. Αυτό μάς έσωσε καί ή περι
πλάνηση ή νυχτερινή. Κάθε εμπόδιο 
γιά καλό. Τή νύχτα οί Ιταλοί εί
χαν φύγει καί τό πυροβολικό μας, 
μόλις στήθηκε τό πρωί, δεν έρριξε 
ούτε μιά βολή, άπό έλλειψη εχθρι
κού στόχου.

Ένώ καθόμαστε ξαπλωμένοι στις 
άσφάκες καί λιαζόμαστε (ήταν ή-

λιόλουστη μέρα) ήρθε διαταγή νά 
προχωρήσουμε. Μέ χαρά είδαμε δτι 
προπορευότανε δικοί μας. Ξεκινή
σαμε. ^Ηταν περίπου μεσημέρι, 28. 
11.40. Λαχανιασμένοι άνεβήκαμε μέ 
μιά άνάσα. Στο δρόμο τά μουλάρια 
τού πυροβολικού φορτωμένα τά κα
νόνια μας, πού τά άνέβαζαν γιά τή 
ράχη. Κατά τήν κορυφή πολλά πο
λυβολεία ’Ιταλικά καί μερικά πο
λυβόλα παρατημένα.

ΣΤΗ Β. ΗΠΕΙΡΟ
Φθάσαμε εντελώς στήν κορυφή, 

στά σύνορα. Μείναμε καί ξεκουρα- 
σθήκαμε, ώσπου νά έλθουν δλοι. 
Μέσα στο φυλάκιο ένας Ιταλός 
τραυματίας. Πίσω προς τό εχθρικό 
έδαφος ένας Ιταλός άξιωματικός 
νεκρός μέ τό χέρι άνυψωμένο στήν 
επιθανάτια σύσπαση. Κιβώτια πολ
λά μέ πυρομαχικά παρατημένα.

Πατώντας στο έδαφος τό ξένο, 
μιά άνησυχία μάς βασάνιζε. Μέχρι 
τώρα είχαμε άγωνισθεΐ σέ δικό μας 
γνώριμο λίγο - πολύ, περιβάλλον. 
Άπό τώρα καί στο εξής θά άγωνι- 
σθοΰμε σέ άγνωστο, μεταξύ άγνώ- 
στων. Άλλά ό θεός τής Ελλάδος 
μεγάλος! θ ά  λυτρώσουμε κι άλλα 
μας άδέρφια.

"Ερριξα μιά ματιά μου στά μά
κρη τού ορίζοντα.

Ό  ήλιος έγερνε προς τή δύση του 
μέ μιά φωτοπλήμμυρα χρυσίζοντος 
φωτός. Τά βόρειό ηπειρωτικά κορ
φοβούνια πέρα, μακριά χρυσπόρ- 
φυρα, μοΰ φάνηκε πώς μάς έστελ
ναν χαμόγελο ειδυλλιακό γιά κα
λωσόρισμά μας.

Καλόδεχτο τό άφωνο σας μίλημα
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βουνά, γυμνά βουνά. ’Από τώρα άρ
χιζε ι ν’ άπλώνει όλοΟθε έπάνωθέ 
σας τά φτερά της ή Ελληνική Νί
κη. Ή Δόξα περπατώντας μονάχη, 
θα μελετήσει τή σιλουέττα σας, τήν 
άγρια, μεγαλοπρεπή σας σιλουέτ
τα. Ή μυρωμένη πνοή τής αϋρας 
τής λευτεριάς θά ζεστάνει κάθε 
σπόρο άγριου βοτανιοΟ, γιά νά 
βλάστησες θα νικήσει τούς χυμούς 
πιο ζωντανά γιά μιά σπαργώσα 
βλάστηση...

Πήραμε τον κατήφορο του βου
νού. Σέ λίγο, νά ή Κονίσπολη!

Προπορευότανε ή διμοιρία Ζαρο- 
κίλη. Ξάφνου, μόλις περάσαμε μιά 
χαράδρα, άπό τήν προπορευόμενη 
διμοιρία ντουφεκιές. ’Εγώ και με
ρικοί άλλοι, πού είμαστε μπροστά, 
είδαμε κάτω μακρυά 500—600 μέ
τρα μιά όμάδα Ιταλώ ν νά φεύ
γουν τό λάκκο κάτω. Ρίξαμε κι έ- 
μεΐς μερικες ντουφεκιές. Οί άλλοι 
άνδρες του λόχου μας πίσω άπό 
σύγχυση νόμισαν δτι πέσαμε σέ έ- 
νέδρα άνταρτών καί άρχισαν τό 
ντουφεκίδι. ΟΙ σφαίρες σφύριζαν 
στά κεφάλια μας. Κινδυνέψαμε νά 
σκοτωθούμε. Πλήρης πανικός άπό 
παντού άπό τό τίποτε. Ό  Σουρβι- 
νος έρριχνε πίσω μας μέ τό πιστό
λι, έμεΐς νομίσαμε πώς μας έρρι- 
χναν άπό τήν άπέναντι πλαγιά.

Τέλος, τό έπεισόδιο έληξε. Στο 
μεταξύ έβαλε έπάνω άπό τή ράχη 
μιά βολή καί τό πυροβολικό μας.

Μέ προφυλάξεις πιά περισσότε
ρες βαδίσαμε άνάμεσα άπό τά κα
τσάβραχα καί φθάσαμε στήν κορυ
φή του λόφου, έπάνω άπό τήν Κο
νίσπολη. Έκεΐ μείναμε τό βράδυ.

Τά μεταγωγικά μετέφεραν τή νύ
χτα ψωμοτύρι καί σταφίδες. Μερι
κοί πήγαν μέσα στήν πόλη. Βρήκαν 
καί Ιταλικές κουκούλες. Στήν πό
λη ήταν καί προσωρινό Φρουραρ
χείο καί αύστηρές ήταν οί διατα
γές νά μή πατήσει στρατιώτης μέ
σα στήν πόλη. Έ γώ δέν πήγα που
θενά.

Ξημέρωνε ή 29η του μηνός Νοεμ
βρίου μέ καλοκαιρία έπίσης. ’Ασυ
νήθιστα πρωί μάς έπισκέφθηκαν 
έχθρικά άεροπλάνα. Κολλήσαμε τά 
πρόσωπά μας στή γή.

’Έρριξαν 2 βόμβες στο λόφο πού 
άκινητούσαμε. Πήραν μέ τή σειρά 
δλες τις χαράδρες βομβαρδίζον
τας. ’Ερχόταν κι έφευγαν κατά δια
δοχικά κύματα. ’Έκαναν σέ μικρό 
ύψος καταδύσεις και νοιώθαμε έ
πάνω μας τό φύσημα του άέρα κα
θώς περνουσοα/ καί έρριχναν καί 
κατά τήν πόλη. Αύτό έγινε χωρίς 
διακοπή ώς τό μεσημέρι. Εύτυχώς 
δέν έπαθε κανείς μας τίποτε.

Κατά ή ώρα 1 μ.μ. κατά εύτυχή 
έμπνευση του Σουρβίνου φύγαμε 
άπ’ έκεΐ, προχωρήσαμε πέρα κατά 
τις βουνοπλαγιές. Αύτό μάς έσωσε, 
γιατί υστέρα άπό μιά ώρα περίπου, 
μέ τήν καθοδήγηση φαίνεται κατα
σκόπου τον όργωσαν κυριολεχτι- 
κά μέ τις βόμβες τόν λόφο, πού εί
χαμε κατασκηνώσει. "Υστερα μάς 
έπισκέφθηκαν κι έμάς στις βουνο
πλαγιές καί ώς τό βράδυ γύριζαν 
άπό πάνω μας, ένώ κάτω άπό τις 
άσφάκες είμαστε άσάλευτοι.

"Οταν νύχτωσε, μέ τό νευρικό 
μας σύστημα τσακισμένο, προχωρή
σαμε γιά νά φθάσουμε, σύμφωνα
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μέ διαταγή, πού είχε ό λόχος μας, 
ατούς λόφους επάνω καί δεξιά του 
χωρίου Μουρσί. Τό σκοτάδι ήταν 
πυκνό, ό δρόμος κακός κι άρχισε 
νά βρέχει. Περνούσαμε δπου τύχει 
από στεφάνια κοφτερά με κίνδυνο 
νά σπάσουμε τά πόδια μας. ’Αργά 
τη νύχτα μείναμε σε μιά κορυφή 
γιά νά ξημερώσουμε. Ανεμόβρο

χο δλη τη νύχτα. “Απλωσα τό αντί
σκηνό μου από επάνω άπό δυο θα- 
μνίσκους στά σκοτεινά, τό έδεσα 
στις άκρες του με κορδόνια καί ά
πό κάτω κουβαριασμένος καί τουρ
τουρίζοντας, χωρίς νά κλείσω μά
τι, πέρασα ως τό πρωί.

Την άλλη μέρα, 30 του μηνός, 
πρωί - πρωί ξεκινήσαμε πάλι με την 
άγωνία γιά την εμφάνιση αεροπλά
νων, περάσαμε άπό πλαγιές ήμε- 
ρώτερες αλλά άπό βλάστηση άκά- 
λυπτες, χορταριασμένες μόνο, κα
θώς καί άπό κάτι βλάχικες καλύ
βες καί πιάσαμε θέσεις σε πλαγιές, 
πού μάς έχουν καθορίσει. Ό  λοχα
γός έχει στείλει ένα σύνδεσμο στο 
Μουρσί στον ταγματάρχη άπό την 
Κονίσπολη άκόμα, έστειλε καί άλ
λον τώρα. “Υστερα άπό λίγες ώρες, 
άλλος σύνδεσμος μάς ειδοποίησε 
νά προχωρήσουμε πέρα άπό τό 
Μουρσί. Ό  καιρός είχε ξανανοίξει 
τό πρωί.

Με όδηγό ένα βλοχοπαίδι άπό τις 
βλάχικες καλύβες πήραμε πάλι τό 
δρόμο. Τροφή δεν μάς είχαν φέρει 

! τά μεταγωγικά. Πιο πέρα άρχισε 
πάλι νά βρέχει. Συναντήσαμε κι άλ
λα τμήματα. Περάσαμε, πριν πά

ρουμε τήν κοιλάδα τό ποτάμι του 
χωρίου Μουρσί. Αφού προχωρήσα
με άρκετή ώρα, σταθήκαμε σ’ ένα 
μέρος του δρόμου ύπό βροχή καί 
πήραμε κουραμάνα καί τυρί, πού 
μάς έφεραν μόλις τά μεταγωγικά 
τοΟ λόχου.

Πήραμε στή συνέχεια τό δρόμο 
γιά τό χωριό Μεμούσμπεη. Ή βρο
χή άσταμάτητη. Τό' βλαχοπαίδι, ό 
οδηγός τδχε σκάσει, όταν παίρνα
με τρόφιμα. Μάς οδηγούσαν πιά 
κάτι άλλοι, πού πήγαιναν μέ κα
λαμπόκι στον ώμο γιά άλεσμα σέ 
μύλο. “Υστερα βρήκαμε κάποιο βλά 
χο, πού ήταν τό 1938 στρατιώτης 
στά Γιάννινα καί είχε μπει τότε 
στήν ’Αλβανία νά ίδεΐ τούς δικούς 
του, τον είχαν πιάσει καί φυλακίσει 
στήν Κορυτσά. Λεγόταν Ευθυμίου. 
Πριν άπό τήν πτώση τής πόλης αυ
τής είχε δραπετεύσει άπό τις φυλα
κές μαζί μέ άλλους φυλακισμένους. 
Ό  άνθυπολοχοιγός Ζούλας τον γνώ
ριζε. Του δώσαμε στο δρόμο καί 
ντουφέκι καί προσκολλήθηκε στο 
λόχο μας πιά. ’Άρχισε νά νυχτώνει, 
ενώ ή βροχή συνεχιζότοα/ε. Σκοτά
δι βαθύ. Πατώντας στά τυφλά στά 
λασπόνερα, βαδίζαμε άνήσυχοι, για 
τί σύνδεση μέ άλλα τμήματα δέν εί
χαμε καμμιά. Ό  Σουρβΐνος, πού έκ- 
τελοϋσε χρέη λοχαγού, γκρίνιαζε 
πάντα, όταν τον ρωτούσαμε σχετι
κά. Ή γκρίνια του μέ τό Ζούλα ή
ταν κάθε τόσο συχνή. Αρχίσαμε νά 
διερωτόμαστε, μήπως πηγαίνοντας 
χωρίς κατεύθυνση καθορισμένη αίχ- 
μαλωτισθουμε τή νύχτα.

(Συνεχίζεται)
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ΝΕΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ 1940-41

Μ ν ή μ ε ς

(Συνέχεια τοΟ προηγουμένου)

ΣΤ' ΣΤΗ ΣΗΡΑΓΓΑ ΤΗΣ ΒΕΛΤΣ1- 
ΣΤΑΣ

^Ηταν άδύνατο νά μείνουν μαζί 
Σώμα καί Μεραρχία. Ό  χώρος ή
ταν στενός κι έπειτα τό Στρατηγείο 
έπρεπε νά βρίσκεται πιο μπροστά, 
κοντά στις μαχόμενες μονάδες τής 
Μεραρχίας. Ή κατάσταση βελτιω
νόταν σταθερά καί γρήγορα προς 
όφελος μας, δεν θ* άργοΰσε ή στι
γμή τής άντεπίθεσης, τό Επιτελείο 
έπρεπε νά έτοιμάσει τά σχέδιά του. 
Ή διαταγή γιά την άναχώρηση δό
θηκε τό ίδιο βράδυ. Τά αυτοκίνητα 
πού μας μετέφεραν δεν ήξεραν γιά 
που πάμε, ή μετακίνηση γινόταν δύ
σκολη, οί δρόμοι ήταν γεμάτοι άπό 
τροχοφόρα πού μετέφεραν στρατό, 
πυρομαχικά καί έφόδια στο Μέτω
πο, κινούνταν άργά μέ τά μικρά φώ 
τα τής νύχτας, ό κίνδυνος άεροπο- 
ρικής νυχτερινής επίθεσης ήταν πάν 
τα ύπαρκτός.

Στο Μπισδούνι πήραν στροφή, ά- 
κολουθώντας τό δρόμο προς την 
Ηγουμενίτσα. Ή άπορία γιά τό πού 
πηγαίναμε μεγάλωσε, τί γυρεύαμε 
έμεΐς έκεί κάτω, στό Καλπάκι ήταν 
ή κύρια γραμμή του Μετώπου, έκεί

τ  ο 0 ’ 4 0
ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ Ν. ΝΙΚΟΛΑΙΔΗ

κοντά έπρεπε νά έγκατασταθεΐ. Στή 
Βελτσίστα τ’ αύτοκίνητα σταμάτη
σαν, έκεί θά μέναμε, μέσα στή σή
ραγγα πού διανοιγόταν γιά την ά- 
ποξήρανση τής Λαψίστας.

Οί εργασίες στή σήραγγα είχαν 
προχωρήσει άρκετά, πάνω άπό δυο 
χιλιόμετρα βάθος, στρατιά όλόκλη- 
ρη χωρούσε έκεί. Δεν ήταν όμως 
καί τόσο άνετη ή παραμονή σ’ αύ- 
τή' ό ύπνος γινόταν έπικίνδυνος έ- 
ξαιτίας τής πολλής ύγρασίας πού 
τή διαπότιζε, δύσκολη ήταν καί ή 
άνανέωση τού άέρα, ευτυχώς ό έ- 
ξαεριστήρας πού ύπήρχε λειτουρ
γούσε κανονικά κι αύτό έκανε ύ- 
ποφερτή τήν κατάσταση.

Κάθε όμάδα έπιασε καί πάλι τή 
γωνιά της, τακτοποίησε τά πράγμα 
τά της, κι ύστερα, παρά τό σκοτά
δι, οί περισσότεροι βγήκαν γιά έ- 
ξερεύνηση τού χώρου. Μερικοί εί
χαν βρεθεί έξω νωρίτερα καί γύρι
ζαν ευχαριστημένοι άπό τις άνακα- 
λύψεις τους έπαιρναν τούς γυλιούς 
καί τις κουβέρτες κι έφευγαν. Δέν 
άργήσαμε ν’ άνακαλύψουμε τήν αι
τία. Ή έταιρεία κατασκευής τής 
σήραγγας είχε χτίσει ώραία σπίτια 
δυό τριών καί περισσότερων δωμα
τίων, ξύλινα τά περισσότερα, έπι- 
πλωμένα, γιά τούς διευθυντές, τούς
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μηχανικούς καί τ’ άλλα στελέχη 
της.

Μέ την κήρυξη του πολέμου τό 
έργο σταμάτησε, οί άνθρωποι έφυ
γαν και τά σπίτια κλείστηκαν. Οί 
δικοί μας άνοιχτομάτηδες, δχι οί α
ξιωματικοί, αυτοί έμεναν κοντά στα 
Στρατηγό, οί φαντάροι, οί δεκανείς, 
οί λοχίες, τά είχαν έπισημάνει μό
λις κατεβήκαμε από τ’ αυτοκίνητα 
καί δυο - δυό, τρεις - τρεις ή καί 
σε μεγαλύτερες ομάδες, έκαναν κα-

Ι τάληψη. *Αν δεν έβρισκαν τις πόρ
τες ανοιχτές, μηχανεύονταν χίλιους 
1 τρόπους να τις άνοίξουν, στο τέλος 
τις έσπαζαν. Είχαν τώρα στην κα
τοχή τους σπίτια άνετα, μέ κρεβά
τια, έπιπλα κι δλες τις εύκολίες, γύ- 
ριζοα/ στις «βίλλες» τους μέ τον άέ- 
ρα τού ιδιοκτήτη, ποιος θά μπορού
σε νά τό αμφισβητήσει;

Έ γώ κι ό X., ό άλλος δακτυλο- 
γράφος, είμαστε οί μόνοι πού δέν 
ιείχαμε εξασφαλίσει ενδιαίτημα, που 
ν’ άφήσουν οί άλλοι κάτι καί για 
μας, ψάχναμε δμως, δχι γιά νά βροΰ 
με σπίτι άδειο άλλά φιλοξενία στα 
σπίτια των άλλων.

Χαμένος κόπος. Κανένας, άκόμα 
κι άν ήταν μόνος του, δέν ήθελε νά 
μοιραστεί μ* άλλον την άνεση πού 
:ε!χε εξασφαλίσει. Ετοιμαζόμαστε 
νά γυρίσουμε στη σήραγγα, όταν 
^βρεθήκαμε μπροστά σ’ ένα μεγάλο 
'όρθογώνιο οίκημα, πού δέν φαινό
ταν νά είχε άποκτήσει νοικοκύρη. 
Μπήκαμε μέσα, ψάξαμε τούς χώ
ρους, τό κτίριο ήταν έρημο. Γιά ά- 
ποθήκη έδειχνε, τό καταλάβαινες 
άπό τά κιβώτια πού ήταν τοποθετη
μένα παντού, άπό τη διαρρύθμισή

του* κουρασμένοι καί ταλαιπωρη
μένοι καθώς είμαστε άπό τά γεγο
νότα τού βομβαρδισμού καί τη νυ
χτιάτικη μετακίνησή μας, δέν είχα
με τήν περιέργεια ν’ ανοίξουμε με
ρικά κιβώτια γιά νά ελέγξουμε τό 
περιεχόμενό τους. Βρήκαμε κρεβά
τια, στρώσαμε τις κουβέρτες καί 
ξαπλώσαμε. Είχαμε καί μεΐς δικό 
μας σπίτι, μάς έτρωγε δμως ή απο
ρία πώς δέν τό είχαν πιάσει άλλοι, 
πού είχαν βγει σέ αναζήτηση πολύ 
πριν άπό μάς. «Πέφτει λίγο μακρυά 
άπό τή σήραγγα», είπε ό X., «γι’ 
αυτό τ’ άφησαν. Βλακεία τους. Εί
ναι τόσο άνετο κι έχει δλες τις εύ
κολίες». Μέ τήν τελική αίσθηση πώς 
σταθήκαμε τυχερώτεροι άπό τούς 
άλλους κοιμηθήκαμε άφοΰ πρώτα 
καπνίσαμε τά τσιγάρα μας καί σβή 
σαμε τ’ άπομεινάρια άπρόσεκτα, 
δπως φάνηκε τή μέρα άπό τό καμ- 
μένο ξύλο τού πατώματος.

Ξυπνήσαμε πρωί, έπρεπε νάμαστε 
στή σήραγγα νωρίς, θά μάς ζητού
σαν* οί άνάγκες τώρα ήταν πολλές, 
δέν έπρεπε νά δίνουμε άφορμές γιά 
παρατηρήσεις στόν ύπασπιστή, έ
μεινε πάλι ό Χρήστου, άφοΰ ό τραυ
ματισμένος βαριά Μπέγκας, θά περ 
νοΰσαν μήνες γιά νά βγει άπό τό 
νοσοκομείο. Πριν φύγουμε άνοίξαμε 
ένα κιβώτιο καί παγώσαμε άπ’ δ,τι 
άντικρύσαμε. Τά κιβώτια έκρυβαν 
θάνατο! Το περιεχόμενό τους μπο
ρούσε νά τινάξει στόν αέρα μιά πό
λη ολόκληρη. Δυναμίτες, καψούλια, 
φυτίλια, εκρηκτικά υλικά κάθε μορ 
φής, ένας σπινθήρας μπορούσε νά 
φέρει τήν καταστροφή καί μεΐς έκεί 
νη τη στιγμή κρατούσαμε άναμμέ-
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να τσιγάρα ατά χέρια μας. Ούτε 
καταλάβαμε πώς μαζέψαμε τά πρά 
γματα και βρεθήκαμε έξω, τρέχαμε 
ν’ άπομακρυνθοΰμε άπό τον κίνδυ
νο, τά έκκρηκτικά ήταν ό λόγος πού 
δεν είχε καταληφθεί τό σπίτι, καί 
μεΐς πιστεύαμε πώς σταθήκαμε τυ- 
χεροί.

Ή έταιρεία πού έφτιαχνε τή σή
ραγγα χρησιμοποιούσε τά εκρηκτι
κά γιά τή διάνοιξή της καί βέβαια 
είχαν τότε φύλακες πού τά πρόσε
χαν. Τώρα ήταν στη διάθεση του 
καθενός καί μιά άπροσεξία μπο
ρούσε νά γίνει μοιραία.

Τά άναφέραμε στον υπασπιστή 
καί τό Στρατηγείο διέταξε τις ύ- 
πηρεσίες νά τά μαζέψουν. Δέν επι
χειρήσαμε άλλες εξερευνήσεις, δια 
λέξαμε μιά θέση μέσα στη σήραγ
γα, στρώσαμε τις κουβέρτες καί 
κοιμόμαστε έκεΐ ώς τή μέρα πού με 
τακινηθήκαμε.

Στή σήραγγα έμενε κι ό Στρατη
γός κι δλο τό Επιτελείο, προτιμό
τερη ή ύγρασία άπό τούς άνεπάν- 
τεχους κινδύνους. Οί άλλοι, «οί κα
ταλήψιες», δέν έπαυαν νά έκθειά- 
ζουν τις άνέσεις καί τήν καλοπέρα
σή τους.

Στο μεταξύ οί τεχνικές ύπηρεσίες 
του Στρατηγείου, φρόντισαν γιά τήν 
καλλίτερη ασφάλεια καί άνεση των 
άνθρώπων του. Ή είσοδος κλείστη
κε μέ μεγάλους σωρούς ξυλείας, 
διαταγμένους κατάλληλα, έτσι πού 
καί βόμβα νά έπεφτε κοντά στήν 
είσοδο τά βλήματα δέν θά μπορού
σαν νά κάνουν κακό σ’ δσους βρι
σκόταν μέσα, τό ξύλο θά μας προ
στάτευε άποτελεματικά άπό τις κα

ταστροφικές έπιδράσεις τής έκρη
ξης.

Οί έξαεριστήρες δούλευαν κανο
νικά — γιά κάθε ένδεχόμενο μας εί
χαν μοιράσει καί άντιασφυξιογόνες 
προσωπίδες —- καί τό ήλεκτρικό 
φως, παραγωγής μιας γεννήτριας 
πού κουβαλούσε τό Στρατηγείο μα
ζί του, περίσσευε. Τό σοκ πού εϊ- ] 
χαμέ πάθει μέ τό βομβαρδισμό μας I 
στα Γιάννινα είχε ξεπεραστεΐ. Τά 1 
νέα πού έφταναν άπό τό Μέτωπο 
μάς έδιναν κάθε μέρα καινούριες 
χαρές. ’Έβλεπα τώρα στά πρόσωπα 
δλων, άξιωματικών καί στρατιωτών | 
ζωγραφισμένη τήν ικανοποίηση, χα- |  
ρά άπερίγραπτη γιά τό θαύμα πού 9 
είχε γίνει καί αίσιοδοξία γιά τις 1 
μελλοντικές έπιθετικές επιχειρήσεις I 
πού σχεδίαζε τό Επιτελείο.

Οί προνομιούχοι άπολάμβαναν 
τις άνέσεις τών «σπιτιών τους», εΐ- 
χαμέ δμως καί μεΐς πού μέναμε δ
λο τό εικοσιτετράωρο στή σήραγγα 
'τις δικές μας ικανοποιήσεις. Οί ά- 
ξιωματικοί μαζεύονταν κοντά στό 
Στρατηγό κι άρχιζαν συζητήσεις 
γιά τις μάχες, άπό τήν άρχή τού 
πολέμου, έμεΐς προσπαθούσαμε νά | 
μή χάσουμε κουβέντα, άναπλάθαμε j 
τον έπικό άγώνα πού διεξαγόταν σ’ | 
ολα τά μέτωπα, άπό τις βουνοκορ- ] 
φές τής Πίνδου, ώς τή θάλασσα τού 
Ίόνιου, συνδυάζαμε τά κομμάτια 
τού παιγνιδιού, σχηματίζαμε τώρα 
σωστή είκόνα γιά τήν δλη κατάστα- j , 
οη, μάθαμε πολλά γιά τις προκλή- ( 
σεις τών ’Ιταλών πριν άπό τον πό- 
λεμο, δέν ήταν άνάγκη νά μένουν 
πιά κρυφά* άποτελοΰσαν ένα με- . 
γάλο ζωντανό σχολείο Ιστορίας αύ- 
τές οί συζητήσεις άπό τά σχέδια
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πού ετοιμάζονται τίποτε δεν έβγαι
νε ατό φως, αυτά τα φύλοιγαν καλά 
οί αξιωματικοί, ήξεραν πώς ό εχ
θρός μας παρακολουθούσε, πώς τά
χα έπεσαν οί βάμβες μπροστά στην 
πόρτα του καταφύγιου στά Γιάννι- 
να, χωρίς νά άντιληφθεΐ κανένας τί
ποτα;

Μοιθήματα ιστορίας, είπαμε, αυ
τές οί συζητήσεις, πού κάποτε έμ- 
πεδώνοντοον με ζωντανή έποπτεία. 
Όμάδες ’Ιταλών αιχμαλώτων, πριν 
οδηγηθούν στά μετόπισθεν γιά τα 
στρατόπεδα συγκέντρωσης, περνού
σαν από τό Στρατηγείο γιά ανά
κριση. Τό 2ο Γραφείο είχε πολλές 
δουλειές μ’ αυτούς, έδινοιν χρήσιμες 
πληροφορίες, άλλοι από φόβο, άλ
λοι από απογοήτευση γιατί τούς εί
χαν ξεγελάσει οί αρχηγοί τους, ή
ταν καί άοκετοί αντιφασίστες πού 
θεωρούσαν χρέος τους νά ποΰν δ,τι 
ήξεραν, έβριζοιν τό Μουσολίνι καί 
Αποκάλυπταν τά σχέδια των Στρα
τηγών του.

Οί άπλοι φοιντάροι ήταν νά τούς 
λυπάσαι. Ρακένδυτοι, καταλασπω- 
μένοι, πεινασμένοι, μερικοί κρατού
σαν άκόμα τά παντελόνια μέ τά χέ
ρια τους, οί δικοί μας τούς έκοβαν 
τά κουμπιά γιά νά μη,μπορούν νά 
δραπετεύσουν, ένας στρατιώτης ο
δηγούσε εκατό αιχμάλωτους, βρώ
μικοι κι Απελπισμένοι δλοι τους ζη- 
τοΰσοτν ικετευτικά μκχν εξασφάλι
ση, νά σώσουν τη ζωή τους, φώνα
ζαν πώς δέν έφταιγοιν σε τίποτα, 
μόνο νά φάνε ήθελοιν, γιατί δέν άν- 
τεχοιν άλλο την πείνα.

«Μπέλλα Γκρέτσια», ζητωκραύ
γαζαν συνέχεια καί μάς κοιτούσαν 
στά μάτια νά δούν τις αντιδράσεις 
μας. Κι εμείς ανοίγαμε τά σακκίδια, 
κι δ,τι βρισκόταν μέσα, κουραμά
να, σαφίδα, κονιάκ, όλα δικά τους 
ήταν.

’Αφού καταλάγιαζαν την πείνα 
τους, «μπόνο ματζαρία» έπαναλάμ- 
Socvocv συνεχώς τρώγοντας, τούς δί
ναμε καί τσιγάρα, πού τόσα τά ή- 
θελοιν, «μπέλλα Γκρέτσια» φώναζοιν 
πάλι, υστέρα ησύχαζαν. Σέ λίγες 
ώρες έφευγοα/, όντας βέβαιοι πώς 
αύτός ό λαός πού τούς έστειλοιν νά 
τον κατακτήσουν δέν τούς κρατού
σε κακία, όπου καί νά τούς πήγαι
ναν δέν θά κακοπάθαιναν.

Τό εντυπωσιακότερο γεγονός τών 
βραδυνών αυτών ώρών ήταν ή άφι
ξη στο Στρατηγείο καί ή Ανάκριση 
ομάδας Αξιωματικών της Μεραρχί
ας «Τζούλια», πού είχαν πιαστεί αί- 
χάλωτοι στην Πίνδο. Δέν ξέρω για
τί τούς έστειλαν σέ μάς, ίσως είχοιν 
τη γνώμη πώς οι πληροφορίες ή α
ποκαλύψεις τους θά βοηθούσαν τη 
Μεραρχία στην Αντιμετώπιση τών 
προβλημάτων της.

ΤΗταν δεκαπέντε περίπου Αξιωμα
τικοί δλων τών βαθμών, Από τον Αν- 
θυπολοχαγό ώς τό συνταγματάρ
χη. Ή «Τζούλια», παρά την ήττα 
της, ήταν Από τις επίλεκτες Μεραρ
χίες τών Ιταλών, γ ι’ αύτό καί ή 
περιέργειά μας γιά τη συμπεριφο
ρά τών στελεχών της ήταν μεγά- 
λη.

(Συνεχίζεται)
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ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ’40-41

Ε Λ Ε Υ Θ Ε Ρ Ε Σ  ΓΝ Ω Μ ΕΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜ ΟΙ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΓΝΤΑΞΕΩΣ:

Τά δημοσιεύματα μα; γύρω άπό τδ 
Έπος τού "40, μέ αφορμή τήν Επέτειο, 
προκάλεσχν αντίδράσε:;. Είναι πολύ ευ
χάριστο το γεγονός διότι δείχνει πώ; ή 
ί σ τ ο ρ ι κ ή μ ν ή μ η είναι σέ έ- 
γρήγορση.

'Έτσι Ιχομε μια μελέτη από ιό Στρα
τηγό */. θρα;:. Τσακαλώτο απαντητική 
στον Καθηγητή κ. Άλες. Τσουκανέλη γύ
ρο) άπό χαρακτηρισμού; τοϋ τελευταίου 
για τον Δαβάκη καί τό Μαυρογιάννη.
Ή  έπιστολιμαία αυτή, άπάντη:η του Στρα
τηγού εκτείνεται και σ’ άλλες λεπτομέ
ρειες καί είναι έξόχιο; Ινδιαφέρουσα, τό
σο μάλλον καθόσον προέρχεται άπό έπι- 
ζώντα ήγήτορα τού πολέμου.

Ωστόσο ό στρατηγό; περιορίζεται για 
μέν τό Δαόάκη στην έξαρση των αρετών 
του χωρί; νά άνκφέρεται στ!; συνθήκες 
υποχωρήσει·); του ’Αποσπάσματος ΙΙ ίνδου, 
γιά δέ τό Μαυρογιάννη σέ λάθος τού Πυ
ροβολικού μα;, πού χτύπησε φιλία τμή- 
«ιατα μέ νεκρού; καί τραυματίες. ΙΙαρα- 
λείπει τό οχυρωτικό έργο τοϋ Μαυρο- 
γιάννη, πού δέν είναι άπό τά μικρότερα.

'Ο Γε/. Γραμματέα; τή; Εταιρεία:, ό 
Γυμνασιάρχη; κ. Σταθ. Λαμπρίοης άνέ- 
λαόε νά δώσει τή δράση τού ’Αποσπά
σματος Πίνδου κα! τό ρόλο τού Δαόάκη, 
καθώς καί τά τή; γνωστή; τυμπτύξεω:

καί τού τραυματισμού του, στίς άληθινές 
του; διαστάσεις, δπως βγαίνει άπό πού 
άλλου; άπό τήν Τστορία του Έλληνοϊτα- 
λικοϋ πολέμου—Ιταλική Εισβολή — ’Έκ
δοση τής 'Ιστορίας Στρατού.

Τέλος ό Συντάκτης τού Δελτίου άνα- 
φέρεται στό άνευ προηγουμένου δοξαστι
κό γύρο) άπό τδν άτυχο Συνταγματάρχη 
Δαβάκη, πού πολέμησε 5 1)2 μέρες όλο - 
δλο κατά τή διάρκεια τού Έλληνοϊταλι- 
κού πολέμου, αλλά πού άθελά του έκάλυ- 
ψε όλη την Ελλάδα μέ τό όνομά του, τούς 
όδοδεΐκτες, τούς πλατειοδείκτες καί τά ή- 
ρώα του χάρις ιστήν έπίνοια των συγγενών 
του.

Ακολουθούν κατά ισειρά τά σχετικά δη
μοσιεύματα. α.χ -μ.

***
Άθήναι 14 Δεκ. 1985

Κύριον Άλέξ. Μαμμόπουλον.
Αγαπητέ καί πολίτιμε φίλε!

Μελετώ πάντοτε τήν «Ηπειρωτικήν 
Εταιρείαν» καί σταματώ περισσότερον 
εί; τά 'Ιστορικά γεγονότα, εις τά όπ:ία, 
μάλιστα υπήρξα πριοταγωνιστή;.

Καί έχω καθήκον νά άνασκευάζω ανα
κρίβειες καί νά παρουσιάζω τήν 'Ιστορι
κήν αλήθειαν, αλλά καί τού; ύβριζομέ- 
ν:υ; πο·λεμισ:ά;. "Αν λοιπόν ένόιχφίρε- 
στε γι’ αυτήν μπορείτε νά φιλοξενήσετε 
τά κχτωτέρο):

ΘΡΑΣ. ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

48



Η Ιστορική αλήθεια γιά τό 1940-41
Τού Στρατηγού θρασύβ. Τσσκαλώτοσ

Πάντοτε 6 φίλτατός μας, αξιόλογος 
συμπατριώτης μας, Καθηγητής */.. Τσού
ζα νελης, κατά την επέτειον του 1940, ά- 
ναφέρεται εις τα τότε γεγονότα εις τα 
όποια μετείχε ώς μέλος τοΟ Επιτελείου 
τής VIII Μεραρχίας.

Καί πάντοτε τον παρασύρει ό συναισθη
ματισμός, ή άοιζος τοποθέτησίς :ου, αί ύ- 
περοολαί θαυμασμού εις μή όιζαιουμενους 
τούτου καί κατηγορίας εις έζείνους πού 
ό ζαιοΟνται τιμής ζαι απολύτου σεβασμού

Άζριβώς αυτή τήν φορά, έγινε στρα
τηγικός ζαι τό παράζανε. Τό αίσθημα, 
άποόεικνύει ώρα:αν ψυχήν, άλλα όέν πρέ
πει νά επισκιάζει τήν ιστορικήν αλήθειαν.

υπό τόν τί-
η-·; -ή; Ί - ρ
του.

Κ-σίας τής τη- #0
■ στά χάλια ί€;·
ρατηγό Σού- Λ

ζη εις τούς ζινόύνους του μέρα - νύχτα, 
φανταστικούς.

Καί ερχόμαστε στο Μπάρμπα Χαράλα
μπο, οπο)ς τόν όνομάζει καί παραθέτει: 
«"Οταν ο Ααβάκης τά θαλάσσωσε» καί 
«Γιά νά λέμε τά ιτωστά: «Μέ τόν απέραν
το θαυμασμό μου, «γιά τόν πανένόοξο, 
τον ασύγκριτο, τον θρυλικό Μαυρογιάν- 
νη μας, τόν άξιο τής πατρίόος, πού τόσο 
μέ τιμούσε μέ τήν έκτίμησι καί τήν αγά
πη του»!! Πόση υψηλή στάθμη φιλίας.

Έόώ πλέον ό συναισθηματισμός του ύ- 
, περέβη τά όρια, άλλά έχει μιά οικαιολο- 

γία, τού άνταποόίοει αισθήματα: Άμοι-

ΘΓΛΣ. ΤΣΛΚΛΛϋΊΌΣ

βαία άλλά μακράν πάσης ί:τορικής πρα- 
γματι κότητοςί

Κανένας, κανένας, κανένας άλλος όέν* 
έκρίθη τής τιμής νά μνημονευΟή από τόν 
αγαπητό μου φίλο. Ούτε ή Γκραμπάλα,; 
κοντά του, τόν συνεκίνησε, πού υπήρξε 
ή σκυτάλη μεταξύ Ιταλών καί εθελοντών 
θανάτου πού τούς πέταξε όιά τής λόγχης 
μέ τήν φωνήν αέρα!!

Λέν έχει δικαίωμα ένας ιατρός, ’υπό 
τήν ησυχίαν τού τούνελ νά κόμη αντίστρο
φον κριτικήν.. Μόνον οί ιατροί ταγμάτων

m  ΐι

I,
: ί ί ; ί

Η:
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καί των προκεχωρημένων χειρουργείων 
έχουν τέτοιο  οικαίωμα.

Διότι αύτοί γνωρίζουν ότι στους 500 
τραυματίας Πεζικού, πού νοσήλευσαν προ- 
σετέθησαν 1—5 πυροβοληταί.

Αυτοί γνωρίζουν ότι διά τόν Διοικητήν 
ΙΙεζικου τμήματος, χρειάζεται ή συγκέν
τρωσή όλων των ψυχικών καί πνευματι
κών του δυνάμεων ινα άνταποκριθή εις 
τάς άουναμίας αυτού του Σώματος. Άντι- 
θέτως ο ΙΙυρ) τής μακράν του πεδίου μά
χης, έπιστρατεύει μόνον τάς τεχνικάς του 
γνώσεις. Δηλαδή νά χειρίζεται όρ9ώς τά 
όργανα σκοπεύσεως, ώστε νά βάλλεται ό 
στόχος. Ιναί έδώ πρός τιμήν τών πυροβο
λητών μας, ήσαν άφθαστοι. Καί γ ι’ αυτό 
οί ’Ιταλοί οΐ υφιστάμενοι τάς θανατηφό
ρους βολάς του, δέν Οέλησαυ νά κιοτεύ
σουν ότι τό Ελληνικόν Πυροβολικόν τούς 
έσακάτεψε.

Τά λάθη του ΙΙεζικου πληρώνονται μέ 
αίμα ένώ τά λάθη τού πυροβολικού μας 
πληρώνονται μέ δικό μας αίμα (σφάλμα 
Μαυρογιάννη).

Δέν μπορεί νά υπάρξη σύγκρισις πεζού 
καί πυροβολητού. *0 πεζός διατάσσει τιθέ
μενος έπί κεφαλής τών άνορών του — συ
νήθης άνάτασις τών τέκνων τής Ελλά
δος — «Εμπρός διά τής λόγχης» καί έ- 
πηκολούθησε ή ίσ:ο·ρική φωνήν των: «,Α
έρα, αέρα, αέρα! καί κτυπιέται μέ τόν 
Χάρο. "Ολοι τους Διγενήδες Άκρίται. Έ 
νώ ο Δ) τής τού ΙΙυρ)κού (βαθμού Μαυ- 
ρογιάννη) έν άπολύοω ασφαλεία δίδει ώς 
μοναδικήν του συμμετοχήν εις τήν κόλα- 
σιν τού πυρός, τήν διαταγήν: «ΙΙϋρ»!

Παραπέμπω οίονόήποτε άναγνο>στην 
εις τήν σ:ατιστικήν τών θυμάτων. "Ας τάς 
διαβάση ό φίλτατός μου ’Αλέξανδρος καί 
θά λυπηθή διά τά γραφόμενά του. Καί 
καταλήγω: "Οσα γράφει καί γιά τόν δικό

μου φίλο Μαυρογιάννη, άπόλυτα μέ τόν 
όφειλόμενον σεβασμό, ανάγονται εις τον 
Συν)χην Δαβάκην. Καί τό «τά θαλάσσωσε 
ό Δαβάκης», άνήκει στόν φίλο μας Μαυρο- 
γιάννη (συνήθη τά σφάλματα στόν πό
λεμο) διότι κι* αυτός τά θαλάστο)σε: Φι
λοδώρησε τά τμήματά μου μέ τά κονφίτα 
του μ’ άποτέλεσμα νεκρών καί τραυμα
τιών (εύστοχοι γάρ πάντοτε αί βολαί του).

Αλλά άς Όταματήσωμε έδώ τάς ά>:ι- 
παραθέσεις καί άς σταματήσουμε μέ σε
βασμό, προσκύνημα πρός τις ιστορικές ε
κατόμβες τού 1940—1941.

Καί άς προχο)ρήσο>με κατά σειράν ευ
θύνης.

Ιον) Μπάρμπα Χαράλαμπος: Εχει
άπόλυτα, μόνος του, τήν τιμήν καί τήν 
ευθύνην, τής άποφάσεώς του. «Ούτε βήμα 
πίσω», άψηφών τούς κεραυνούς τής Μεγ. 
Βρετανίας (τού Γεν. Στρατηγείου).

Κανένα Διοικητήν Μονάδος δέν συνε- 
βουλεύθη. Τουναντίον είχε μιά ιστορική 
διελκυστίνδα μέ τό Επιτελείου του. Ό  συ- 
νυπεύθυνος Επιτελάρχης του Χαρ. Δρί- 
βας — πιστεύων ώς Επιτελάρχης ότι ή- 
το αντιπρόσωπος τού Γενικού Επιτελάρ
χου (Παπάγου) — έπέμεινε μετά πεί
σματος νά έκτελεσθή ή διαταγή του Γεν. 
Στρατηγείου, διαμορφωθείσα άπό τού χάρ
του καί άποστάσεως μιλιών.

Μόνον συνεπίκούρο ν είχε τόν Δ) ντήν 
Ίύπιχειρήσειον γενναίον πεζόν ΙΙαναγ. 
II ετρουτσόπουλον, άςιον τής Οίσεώς του, 
ό όποιος άντέόρκσε, μετά πάθους, στόν α
νεδαφικό Επιτελάρχη του!

Ό  Στρατηγός Διοικητής μας, ξεχωρι
στός καί έμπειρος πολεμιστής πεδίου μά
χης, έγνώριζε τήν ψυχολογίαν τών στρα
τιωτών μας: "Οταν διετάσσοντο έμπρός— 
έκεϊνοι ούρανο - άνέβαιναν. 'Αλλά όταν
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διετάσσετο σύμπτυξίς έννοούσαν ότι νικη
θήκαμε.

Έκτο; τούτου έγνώριζε το έδαφος τής 
Ηπείρου του, διότι αυτός 6 Ρουμελιώτης! 
έγινε περισσότερον άπό μας Ήπειρώτης 
— σπιθαμήν προς σπιθαμήν και συνεπώς 
καί τήν αξίαν τήν εδαφικήν. Γενικώς έ
γνώριζε καί τήν αξίαν τών καλυμμάτων 
Καλαμά καί Άραχθου. Καί άποφάσισε νά 
νικήση καί νά δοξασθή καί δχι νά νικηθή 
καί νά ταπεινωθή. Καί τάδωσε δλα του 
τά πολεμικά προσόντα γιά τήν λατρευτή 
πατρίδα του τήν νΗπειρο.

Δέν έζήτησε γνώμην Διοικητών. Τούς 
έπεσκέφθηκε γιά νά όυναμώση καί γιά νά 
όυνκμωθή.

«Είχα τήν ύπερτάτην τιμήν νά άμύνω- 
μαι του Καλαμά μέ τό άπάτπασμα Εύζώ- 
νων. Μέ έπεσκέφθη. Π ιάσαμε μιά πλαγιά 

ι ώστε νά βλέπω όλον τον τομέα μου. Τον 
κατετόπισα λεπτομερέστατα. Μέ ρωτού
σε γιά τό ηθικό, ιδιαίτατα από τούς αε

ί ροπορικούς βομβαρδισμούς. Του άνέφερα: 
— «Στρατηγέ, ξεπεράσαμε τόν φόβο τους. 

Στήν αρχή πανίκοβάλλοντο. Τώρα τούς 
σαρκάζουν» καί κατέληξα:

-«Στρατηγέ, έγώ δέν έχω τήν δική σας 
[ΐμπειρία διότι ύπολοχαγός είμγ/ν στον πρώ 
[το πόλεμο. (Λυτός είχε άρχίσει άπό ύπα- 
Εξιωματικός εθελοντής του 1912). Σάς πα- 
[ρακαλώ μή μάς άφνιδιά-ετε τήν τελευταία 
[στιγμή μέ διαταγή συμπτύξεως)».

Μέ κύτταξε. Έγνώριζα τό σχέδιον Πα- 
ιάγου. Ατάραχος άτέλειιοτη στιγμή στά 

ίιτια καί έπειτα μέ μιά φωνή πού μου 
ράνηκε οτι κατέβαινε άπό τό Θεό καί μέ 

[δυνάμωνε μου έτόνισε:
«Θρασύβουλε, δέν πρόκειται νά έκτε- 

[λέσω τήν διαταγήν του Αρχιστρατήγου, 
|5έν υπάρχει γιά μάς σύμπτυξις άλλά προ- 
ιέλασις, δχι πίσω, αλλά έμπρός»!

Αυτά ήσαν τά ιστορικά, τά κατακά^α- 
ρα λόγια τής άποφάσεώς του. Μου 
τό χέρι μέ δλη του τήν δύναμι. Ms ^Υ7·?*" 
λιάσε, μέ φίλησε καί ή τελευταία του πο
λεμική ευχή - έντολή:

—Καλή σου τύχη, ή ΙΙαναγίκ μκ-ΐ 
Σου».

Καβάλησε. Στάθηκα προσοχή οάν πρω
τοετής εύελπις. Αυτός είχε πλέον άποκρυ- 
βή όπισθεν του υψώματος καί έγώ συντε
τριμμένος χαιρετούσα άκόμη.

—Αθάνατε Στρατηγέ Διοικητή μου! σέ 
σκεπτόμουνα όταν'άπό τού 1948 υπερα
σπίσθηκα τήν ’Ήπειρό Σου, τήν ’Ήπειρό 
μας».

2ον) Δαβάκης: Είναι άξιος θαύμα-;, 
σμού καί τιμής. ΤΗτο απότακτος λόγω δια- 
πληκτισμού του, υπέρ τού Στρατηγού 11α- 
ναγιωτάκου εναντίον τού Υπουργού Κον-
^  t ^ουλή.

Είχε συγκροτηθεί προπολεμικώς ή Στρα 
τιά Κοζάνης. Είμην Δ) ντής Επιχειρήσε
ων. Βοηθός μου ό Ταρ)χης Καραβίας. 
Επιτελάρχης ό Συν) ρχης Σπύρος Γιωρ- 
γούλης. Διοικητής ό Στρατηγός ΙΙιτσι- 
κας. ^Εγιναν αναγνωρίσεις σπιθαμήν, προς 
σπιθαμή'; άπό τήν δμάοα Γιωργούλη - 
Τσακαλώτου - Καραβία. Μάς άπησχόλησε 
βασανιστικά 6 τομέας (εκτεταμένος καί 
τόσο όρεινά διακεκομμένος) τής Πίνδου 
καί λόγω έλλείψεως επαρκών δυνάμεων. 
ΙΙρός τούτο -έχρειάζετο ικανός καί φλο
γερός Διοικητής. Ή  έντολή εκλογής έ
πεσε σέ μένα διότι έγν(ορίζαμε ότι ό ά
γων θά ήτο Συν) ρχών καί τό βάρος έπε
φτε στήν τάξι μου τού 1916.

Άπετάνθην σέ άρκετούς. Άπεποιήθη- 
σαν τό ποτήρι. Καί 3-ως δικαίως. Κανείς 
οέν θέλει νά άποτύχη. Διότι τέτοια ήτο 
ή έκτίμησις τής έντολής μέ τά τότε δε
δομένα.
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Θυμήθηκα τόν απότακτο συμμαθητή 
μου Δαβάκη. Πολεμιστής Ικανότατος (α
πόφοιτος καί τής Σχολής Πολέμου) αλ
λά πρό παντός φλογερός.

Άνέλαβε την διοίκηση. Τούς ξύπνησε 
καί τούς προετοίμασε. "Εδωσε το παρά
δειγμα. ’Ό χι πύρ αλλά άέρα. Έτραυμα- 
τίσθη στά προκεχιορημένα τμήματα βα
ρύτατα, σώθηκε γιά νά 6ανατο>9ή αιχμά
λωτος των Ιταλών. Οδηγούμενος σέ στρα 
τόπεδον .:υγκεντρώσεο>ς έπνίγη μέ άλλον 
ύπέρ:χ:ν συμμαθητή μας τον Fuopγού
λαν, όταν το καράβι μεταφοράς έτορπιλί- 
σθη». (Σημ. "Ας άφήσουμε τά τού Βρα
χνού. Γενναιοτάτου ήγήτορος. ’Έχω προ
σωπικήν πείραν. Άντιζηλίαι II ελοποννη- 
σίιον, διότι ο υπουργός αδελφός τού Δα
βάκη (υπουργός καί 6 Βραχνός) έξεμε- 
ταλλεύθη τόν άδελφόν του).

Τέλος, άς σταθούμε μέ προσοχή καί σε
βασμό εί: δλα τά θύματα, τούς αναπήρου: 
τά: οικογένειας των αιμοδοτών τής έλευ- 
θερίας μας. Μαζί των καί β Δαβάκης καί 
δ Βραχνός.

3ον) Μαυρογιάννης: νΑξιος τιμής καί 
ό φίλος .μας, άξιος προβολής, δχι θαυμα
σμού. Μέ (λές. δυσανάγνωστη) τά θαλάσσω
σε. "Οταν τό τμήματά μου καί ή Έπιλαρ- 
χία Καλλίνοκη (κουνιάδου II απάγου) προ- 
χο>ρούσαν καί εύρισκόμεθα περί τά σύνορα 
—Κακαβιά καί έκατέρωθεν—μάς φιλοδώ- 
ρησε μέ τά εύστοχα κουφέτα του. Κάποιος 
άβας!!! οέν τοποθετήθηκε καλά. Πανικός 
σύμπτυςις, νεκροί (5) , τραυματία: 50. Έ - 
σπευσε ό Επιτελάρχης μου ό γενναιότερος 
όλων λοχαγός Άλ. II απακωνοταντίνου νά 
τούς σταματήση, ώσπου νά φθάσιο καί έ- 
γώ. Τό έπέτυχε μέ φιονές καί αντάρες. ’Α
νέβηκα καί έγώ. Τούς έξήγησα ότι φταίμε 
καί ημείς (δήθεν), διότι προχο>ρήσα;ιε 
γρηγορότερα άπό ότι πρέπει, καί μά;

κτύπησε τό πυροβολικό μας».
Τέλειωσα. ’'Ας στρέψουμε την σκέψι 

μας, Άλέςανδροι καί Θρασύβουλο: προς 
τήν αγαπημένη μας νΗπειρο, τήν δοξα
σμένη 8η Μεραρχία, τής οποίας κρατώ 
καί τό καλλίτερο παράσημο, τό μπαστούνι 
άπό λεύκα τής Πίνδου μέ τό έμβλημα Η 
πείρου τόν -Ταύρο Άπε:ρο>ταν^ καί μέ 
άφιέρωσι «Στο νικητή τού Γράμμου».

Μέ τις θερμότερες ευχές μου γιά οικο
γενειακή χαρά όλων των έργατών καί α
ναγνωστών τής «Ήπειρο>τικής Εταιρεία; 
καί καλλίτερα τύχη τού Ελληνικού Λαού 
στο 1986.

ΘΡΛΣΓΒΟΓΛΟΣ ΤΣΑΚΛΛΩΤΟΣ 
(Στρατιούτης τού Χριστού, τής Ελλάδος* 
Ήπειρώτης, Σαλπιγκτής τής Εθνικής 

Ένότητος).

Η ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ 
ΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

(ΣΓΝΚΧΕΙΛ i - o  5ελ·5α 3Κ)

του καί διότι τά Τουρκικά στρα
τεύματα είχον έξαντληθή έκ τής 
πείνης.

Τήν 22αν Φεβρουάριου ό "Ελλην 
’Αρχιστράτηγος, ό τότε Διάδοχος 
Κωνσταντίνος, είσήλθεν θριαμβευτι
κούς είς τήν πόλιν. Καί ουτω έληξαν 
αί έπιχειρήσεις τής Ηπείρου καθ’ 
άς ή γενναιότης των Ελληνικών 
Στρατευμάτων καί ή καρτερικότης 
εις τάς κακουχίας του πολέμου ύ- 
πήρζεν άρίστη.

Πρέπει όμως νά όμολογηθή δτι 
καί ή άντίστασις των Τουρκικών 
στρατευμάτων ύπηρξεν άζιοσημεί- 
ωτος.

52



Η Πίνδος, ό Δαβάκης

Στί; 28 ’Οκτωβρίου βρέθηκα, έ
πειτα άπο πολλά χρόνια, σέ κάποιο σχο
λείο, όπου γιορτάστηκε ή 45η επέτειος 
του Έλληνοΐταλικοϋ πολέμου. Ή  γιορτή 
έγινε κατά τα καθιερωμένα. ’Απαραίτητος 
και ό ομιλητή; για τήν έξαρση του με
γάλου ιστορικού γεγονότος. Στο επίκεντρο 
:ής ομιλία; του έκπαιδευτικοϋ τής Σχο
λής ό μακαρίτης Κων) νος Δαβάκης. Με
γάλο το έργο του, ή συμβολή του καθορι- 

:ική στή μάχη τής Πίνόου. Εγκώμια 
και ύμνοι και εξάρσεις για την προσωπι
κότητα τού Δαβάκη.

Άνταποκρίνονται τά ιστορικά γεγονότα 
στα όσα άπο πατριωτικό οίστρο έχουν ά- 
ποόοθή στήν βράση τοϋ Δαβάκη στον α
γώνα τής ΙΙίνοου; ’Απ’ όσα είχα οιαβά- 
σει και ακούσει άπο πηγές αξιόπιστες εί
χα σχηματίσει τή γνώμη, ότι υπερβολικά 
και εξογκωμένα, πέρα άπο το μέτρο, ή
ταν τά άποδιδόμενα στο μακαρίτη Δαβά
κη, τά άφορώντα στή μάχη τής Πίνόου. 
Δέν άρκέίττηκα σ’ αύτά πού ήταν δυνατό 
το υποκειμενικό στοιχείο νά με έπηρεάση. 
ΓΓ αύτο .καί κατέφυγα στήν ασφαλέστερη, 
κατά τεκμήριο πηγή, όπου ξηρά, αχρωμά
τιστα και αντικειμενικά εκτίθεται ή ιστο
ρική άλήθεια. Πήρα λοιπόν τήν ιστορία 
του Γεν. Επιτελείου του Στρατού, πού ά- 
ναφέρεται στον Έλληνοϊταλικό πόλεμο
τοϋ 1940—41. Μέ απασχόλησαν όσα είναι 
γραμμένα για τήν είσβολή των Ιταλών 
στήν Πίνδο καί τή συντριβή τους στά 
κακοτράχαλα βουνά της.

Έκ προοιμίου πρέπει νά αναφέρω. Ό

καί ή ιστορική αλήθεια
ΤΟΥ ΣΤΑΘΗ Δ, ΑΑΜΠΡΙΑΗ
Γεν. Γραμματέα τής Ή π. Εταιρείας

μακαρίτη; Δαβάκης ήταν ένας λαμπρός 
αξιωματικός τοϋ Ελληνικού Στρατού. Σέ 
όλα του ήταν άξιος καί τιμημένος. Το ί
διο ώστόσο υποστηρίζουμε γιά όλους τούς 
άξιθεματικούς πού έλαβαν μέρος στή μάχη 
τής Πίνοου. Κανένα; του; δέν υστέρησε. 
Έπρωτοστάτησαν ο Βραχνός Βασίλειος 
καί ο Σο>κράτη; Δημάρατος.

Ή  μάχη τής Πίνδου με τή λαμπρή νί
κη τοϋ στρατού μας είναι ίσης αξίας καί 
ίσης σημαίτίας \ ι ί  το Καλπάκι καί τή 
Γκραμπάλα. rAv δέν ήταν από γρανίτη 
ή Τραμπάλα, όπου προσέκρουσαν οί Ι τ α 
λοί καί έχασαν τή μάχη μέ τή στρατη
γική της σημασία, θά έτελείωναν όλα.

*Αν τά κακοτράχαλα βουνά τής Πίν
δου μέ τό πλήθος καί τήν ανωνυμία του, 
δέν είχαν σταθή ώς άπαρτα κάστρα, πού 
τά υπεράσπιζε β Έλληνας στρατιώτης μέ 
τή συμμετοχή τού "Έλληνα χωρικού συν 
γυναιξί καί τέκνοις, οί ’Ιταλοί θά είχαν 
φτάσει στο Μέτσοβο καί θά είχαν σπάσει 
τή σπονδυλική στήλη τής άγωνιζβμενης 
Ελλάδος μέ επακόλουθο τό γονάτισμά μας 
καί τό πέρασμα των φουσάτων τού Μου- 
σολίνι.

Καί επειδή β λόγος γιά τον ιταλικό 
στρατό καί τό αξιόμαχο αυτού. Πλάνη καί 
αδικία νά υποβιβάζεται ή μαχητικότητα 
των ’Ιταλών στρατιό) των. Τπέρ βωμών 
καί εστιών πολεμούσαν οί "Έλληνες, γιά
τό Ίμπέριο ο'. ’Ιταλοί, γαλβανισμένοι, ε
τοιμασμένοι καί αποφασισμένοι από 'ήν 
αφοσίωσή τους στο Φασιστικό Καθεστώς, 
στό όποιο πίστευαν μέ φανατισμό. Τό ςε-
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κίνημά τους ήταν θριαμβευτικό, Απότοκο 
πίστεως πρός τόν Αρχηγό του.

Ή  ζώνη ένεργειας του μετο'>που τής 
JI ίινοου είχε ανάπτυγμα 35 περίπου χι
λιομέτρων σέ εύθεία γραμμή καί σέ λίαν 
ορεινό έδαφος, οπο)ς Αναγράφεται στην ι
στορία τού Γεν. Επιτελείου τοΰ Στρατού.

*11 φρούρησή του είχε άνατεθή στο Α
πόσπασμα ΙΙίνοου. Διοικητής του είχε β- 
ρισθή Από τις 28 Αύγουστου του 1940 ό 
έφεδρος έκ μόνιμόν/ συνταγματάρχης Kcov. 
Δαβάκης. Ή  σύνθεση τ:0 Αποσπάσματος 
ήταν. Το 51ο σύνταγμα πεζικού, ό 1ος λό
χος προκαλύψειος Βούρμπιανης τού τάγμα
τος προ-καλύψεο)ς Κονιτσης μέ διμοιρία 
πολυβόλιον, μία ορειβατική πυροβολαρχία 
του 1ου συντάγματος όρειβατικοΰ πυροβο
λικού, ένας ουλαμός ιππικού της 1ης Ό- 
μάοας Ά/αγνωρίσεως καί ουλαμός πυρο
βολικού. Έπί πλέον τό ’Απόσπασμα διέ
θετε δυό σο)λήνες όλμων, διμοιρία διαβι
βάσεων καί τό λόχο ήμιονηγων.

Ή  δχύρωση τού έδάφους ήταν πρόχει
ρη. Πρόχειρη καί σποραδική ήταν καί ή 
βελτίωση τού βδικου δικτύου.

Τό Απόσπασμα είχε σοβαρές έλλείψεις 
σέ όπλισμό, ιματισμό, υπόδηση καί έφε- 
δρικα πυρομαχικά. Δέ θα μνημονεύσουμε 
Αλλες έλλείψεις.

Άπό τήν Αλλη μεριά βρίσκονται ή 3η 
Μεραρχία ’Αλπινιστών (Τζούλια) πού 
μεταφέρθηκε στήν ’Αλβανία τό 1939. 
Πλεονεκτούσε σέ όλα της Από τό ’Από
σπασμα Πίνδου. ’Αποστολή της. ΝΑ όδευ
ση Από τί; όρεινές διαβάσεις, να φθάση 
στό Μέτσοβο μέ σκοπό νά Αποκόψη τή δια
φυγή πρός ’Ανατολικά των ελληνικών δυ
νάμεων τή; Ηπείρου.

"Ας ίοούμε τώρα τήν παρουσία τού συν
ταγματάρχη Δαβάκη στήν ΙΙίνδο, πού όι- 
αρκεί 5 μέρες καί μισή, ήτοι τήν 28η, 
29η, 30ή, 31η ’Οκτωβρίου, τήν Ιην Νο

εμβρίου καί 2α Νοεμβρίου έο>ς τό Απόγευ
μα, όπως σημειώνεται στήν Ιστορία τού 
Στρατού μέ τήν έναρξη τής εισβολής τών 
’Ιταλών, θά καταχιορίσουμε χαρακτηρι
στικές παραγράφους αυτής. Ό  Διοικητής 
τού ’Αποσπάσματος γράφει στήν έκθεσή 
του πού υποβλήθηκε στις 15 Αύγουστου 
1941.

«Έκ τών οκτώ διοικητών λόχων οί δυό 
ή σαν Ανθυπολοχαγοί τού 1939 καί δυό έ
φεδροι λοχαγοί, πού Αποδείχτηκαν τελεί
ως Ανίκανοι. Διμοιρίτες έπί 32 :ρεΙς μό
νιμοι. Ό  έκτελών χρέη ύπολοχαγού πυρο
βολαρχίας Ανθυπολοχαγός, πού ήταν τής 
τάξειος του 1940, δέν είχε έκτελέσει βο
λή. ΓΓ αύτό δέν ήταν δυνατό νά χρησι- 
μοποιηθή κατ’ ουλαμούς, όπως σκεπτόμουν. 
ΙΙαρά τις έπανειλημμένες Αναφορές μου, 
δέν έστειλαν κατάλληλο Αξιωματικό, έξ 
αίτιας του όποιου καί ή κακή χρησιμο
ποίηση του πυροβολικού».

Άπό τίς 5 τό πρωί στις 28 ’Οκτω
βρίου Αρχισε ή ’Ιταλική έπίθεση. Ό  Δι
οικητής Δαβάκης έξέβωσε τήν ακόλουθη 
διαταγή:

«Ό ύπουλος γείτων μας αίφνιδιαστι- 
κώς μας έπετέθη. Ή  Ελλάς Αναμένει Α
πό ένα έκαστον ημών νά προστατεύσωμεν 
τά σύνορά μας καί τήν τιμήν της καί νά 
δ<»>σωμεν έν καλόν μάθημα -εις τόν εισβο
λέα. Φανήτε Έλληνες και κρατήσατε 
γερά τά όπλα μέ πίστιν εις τόν Θεόν καί 
εις τούς εαυτούς σας καί τόν διοικητήν 
σας. Πειθαρχία, καρτερία καί θάρρος. 
Ζήτω ή Ελλάς».

Ή έπίθεση Αρχισε, όπως Αναφέρκμε, 
στίς 5 τό πρωί καί έκδηλώθηκε πρός διά
φορα σημεία του μετώπου μέ ’υπέρτερες 
δυνάμεις τού έχθρου. Τά τμήματα τού 
στρατού’ μας, Αφού Αντέταξαν πείσμονα αν
τίσταση Αρχισαν νά συμπτύσσονται πρός 
τό βράδυ τής 28ης ’Οκτωβρίου.
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Σέ κάποια παράγραφο τής άφηγήσεως 
των ιστορικών γεγονότων αναγράφεται: 
Ή  έγκατάλειφη του υψώματος Σταυρού 
ήταν δικαιολογημένη έν μέρει από το δτι 
οι αμυνόμενο: στερήθηκαν από πυρομαχικά 
και ένώ ήταν λίγοι άντιμετώπισαν υπέρτε
ρες δυνάμεις. 'Ωστόσο 2έν είναι δικαιολο
γημένη ή μή κατάληφη τής γραμμή; άνα- 
σχέσεως στο χωριό ’Αετομηλίτσα και τά 
ύφώματα βορείως τούτου.

’Επίσης δέν δικαιολογείται, ή βραδύτη
τα έπεμβάσεως των ένϋσχύσεων πού έστει
λε 6 7ος λόχος από το πρωί. 'Ωστόσο ή
σύμπτυξη συνεχίζεται.

Εκδηλώνονται (ορισμένες αδυναμίες των 
συμπτυσσόμενων στην αφήγηση των γε
γονότων κατά τήν 28η ’Οκτωβρίου. Ό  
Διοικητής του Άπεσπάσματος Πίνδου(Δα- 
βάκης) για την αντιμετώπιση τής κα :α- 
στάσεως είσηγήθηκε εις τό Τ.Σ.Δ.Μ. 
(Τμήμα Στρατιάς Δυτικής Μακεδονίας) 
τη σύμπτυξη των 5ου καί 1ου λόχων του 
Κεντρικού Ύποτομέως στη γραμμή Ά ε
τομηλίτσα - Πάτωμα.

Δόθηκε τηλεφωνικά)ς ή άδεια συμπτύ- 
ξεως.

Άπό τήν ώρα 18η, 6 δηλ. τό άπόγευ- 
μα, άρχισε ή σύμπτυξη τού Κεντρικού Ύ
ποτομέως πρός τή νέα τοποθεσία.

Ή  σύμπτυξη γίνονταν υπό δραματικές 
συνθήκες. Οί άνορες βάδιζαν κατάκοποι 
καί νηστικοί υπό ραγοαιοτάτη βροχή καί 
βαθύ σκότος. Στό πέρασμα τού Σαραντα- 
πόρου (ποτααού) στή συμβολή του μέ τό 
χείμαρρο ’Αετομηλίτσας βυθίζονται στο 
νερό έως τή μέση. Τά ζώα εξαντλημένα 
με δυσκολία κινόντουσαν στή δύσβατη α
τραπό καί πολλά απ’ αύτά εμφορτα μέ πυ- 
ρομαχικά καί υλικά πολυβόλων έπεσαν 
σέ βαθιές χαράδρες.

Ό  Διοικητής τού άποσπάσματος (Δα- 
βάκης) έπειοή δέν λειτουργούσαν καλά τά

μέσα διαβιδάσεως, δέν έπαιρνε επαρκείς 
καί συχνές πληροφορίες γιά τήν κατάστα
ση τού μετώπου.

Δύσκολες, δραματικές συνθήκες δημι- 
ουργούνται. Αυτήν τήν ώρα ακριβώς μία 
ακτίνα φωτεινή ροδίζει στο σκοτεινό ορί
ζοντα, ένα έλπιοοφόρο μήνυμα ακτινοβο
λεί.

Ό  Διοικητής αντιμετωπίζει θέμα με
ταφοράς πυρομαχικών στά μαχόμενα τμή
ματα. Πού νά βρεθούν τά μέσα! ’Ανυπαρ
ξία ολοκληρωτική. Απευθύνει έκκλησή 
στους κατοίκους τών χωριών τής Πίνδου 
νά βοηθήσουν. Άμεσος ο αντίλαλος. Προ
θυμία καί ένθουσιασμός. «Γερόντοι, γυ
ναίκες, κορίτσια καί παιδιά, αναφέρει ή 
ιστορική σελίδα, έργάσθηκαν πρόθυμα καί 
αποτελεσματικά πολλές μέρες καί μετέφε
ραν άκόμα καί στους ώμους έφόδια τού 
στρατού ή διακόμιζαν τραυματίες μέ ή- 
ρωϊσμό καί αυτοθυσία καί υπό δυσμενέ
στατες καιρικές συνθήκες». Ή  μεγαλειώ
δης καί συγκινητική εισφορά τούτων, Ιδι
αίτερα τών γυναικών αποτελεί δείγμα τής 
άθάνατης ελληνικής φυχής καί φιλοπα
τρίας.

Ή  ιστορία τού Στρατού τού Επιτελείου 
φειδωλή στην καταχώριση τών ιστορικών 
γεγονότιον στά φαράγγια τής Πίνδου, στή 
συμβολή τού άμάχου πληθυσμού θά κάνη 
μέ τό δίκιο της έξαίρεση. ΤΗταν τόσο με
γάλο τό ειδικό βάρος της.

Τό Τ.Σ.Δ.Μ. γιά τήν αντιμετώπιση 
τής καταστάσεως πού δημιουργήθηκε στην 
Πίνδο προώθησε πολλές δυνάμεις. Γενι
κούς καταγράφεται στην αφήγηση τών ι
στορικών γεγονότων ή κινητοποίηση καί 
διάθεση κάθε διαθεσίμου τμήματο; πρός 
τόν τομέα τής Πίνδου κατευθυνόνταν μέ 
δλα τά μέσα.

Ή  έπέμβαση ώστόσο αυτών τών δυνά-
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μεονν δέν θά ήταν δυνατή προτού νά πε
ράσουν τουλάχιστο τρεις μέρες.

Ταυτόχρονα άπδ τήν 28η 'Οκτωβρίου 
τδ Γ. Στρατηγείο μέ τδ Τ.Σ.Δ.Μ. καθώ- 
ρισαν όπως ή διοίκηση τής I Μεραρχίας 
κινηθή στις 29 Όκτο>βρίου πρδς τδ Έ- 
πταχώρ: για νά άναλάβη τή διοίκηση τοϋ 
τομέα τής Πίνδου μέ αποστολή τήν άμυ
να ιού τομέα αύτοϋ.

Στήν έκθεση του Δ) ντοΰ του III Γρα
φείου του Γ.Σ. ύπδ ήμερομηνία 16.2.42 
άναφέρεται (:χετικώς δτι δ έ ν  κ ρ ί ν ε- 
τ α ι έ π α ρ κ ή ς ή δ ι κ α ι ο λ ο 
γ ί α  τ ή ς  ά ν ε π ά ρ κ ε ι α ς  δ υ 
νάμε ι »)  ν δ ι ά  τ ή ν  Α π ώ λ ε ι α ν  
τ ο ϋ  Σ τ α υ ρ ο ϋ  τ ή ν  π ρ ώ τ η  
ή μ έ ρ α, έπειδή οί δυνάμεις τοϋ ’Απο
σπάσματος Π ί ν δ ο υ  θ ε ω ρ ή θ η 
κ α ν  έ π α ρ κ ε ι ς  καί άπδ τδ Β' 
Σώμα Στρατού καί τδ Τ.Σ.Δ.Μ. στις ά- 
ναγνωρίσεις πού έγιναν τδ 1939 καί 1940 
γιά τήν άμυνα τής περιοχής Πίνδου, ή 
οποία ήταν φύσε: άμυντικώς ίσχυροτάτη 
καί παρουσίαζε πολλές δυσχέρειες στους 
έπιτιθεμένους. Τήν ταχεία κατάρρευση 
τής τοποθεσία; άντιστάσεως στήν περιοχή 
•Σταυρού Αποδίδει στή μ ε ι ω μ έ ν η 
α ν τ ί σ τ α σ η  τ ω ν  έ κ ε ί τ μ ή 
μ α  τ ο) ν τ ά ό π ο ι α  θ ε ω ρ ε ί  
δ τ ι  δ έ ν  κ α τ έ β α λ α ν  τ ή δ έ 
ο υ σ α  π ρ ο σ π ά θ ε ι α  κ α ί  δ τ ι  
σ υ μ π τ ύ χ θ η κ α ν χ ω ρ ί ς  ί - 
σ χ υ ρ ή π ί ε σ η.1 Γενικά τδ Άπό- 
σπαομα ΙΙίνδου, επειδή βρέθηκε πρδ πο
λύ ίιχυροτέρων έχΓ’ρικών δυνάμεων, αναγ
κάστηκε νά παραιτγ^θή άπδ τήν αμυντική 
αποστολή του καί νά έλιχθή υποχρεωτι
κά καταβάλλοντας συνεχή καί πείσμονα 
προσπάθεια έπι6ρα0ύνσεο)ς τού έχθροϋ

1. *Η υπογράμμιση δική μας.

κατά τήν κίνησή του πρδς τά Ανατολικά 
καί Νοτιοανατολικά.

Στις 29 ’Οκτωβρίου (φθάνουν οί πρώ
τες ένισχύσεις στδ μέτωπο. Είναι τδ 111) 
51 Τάγμα. Έχει διοικητή ενα ταγμα
τάρχη πού μΐ τδ τάγμα του καί μέ τή 
δράση του άπέκρσυσε τις σφοδρές έπιθέ- 
σεις τοϋ έχθοοϋ στδν τομέα του. Ό  γεν- 
νοιος ταγματάρχης — δέν άναφέρεται δυ
στυχώς έπωνύμο>ς — στήν πρώτη γραμμή 
περισυλλέγει τούς ύποχωρουντες, ένθχρ- 
ρύνει τούς μαχητές, προτρέπει τούς πάν- 
τες σέ έφοδο... Στή φάση αυτή τοϋ άγώνα 
τραυματίζεται δ διοικητής τοϋ 111)51 
τάγματος, πρώτος τραυματίας Αξιωματικό; 
τών μαχών τής Πίνδου. Ό  ταγματάρχης 
οέν άποχωρεΐ άπδ τδν άγώνα, άλλά πα
ραμένει στδ πεδίο τής μάχης, έως δτου οί 
’Ιταλοί άποκρούονται.

Άπδ τδ μεσονύκτιο τής 29—30 ’Οκτω
βρίου ή σύμπτυξη τών τμημάτων τοϋ κεν
τρικού ύποτομέως έλαβε ραγδαία μορφή. 
Ό  λόχος Βούρμπιανης πού ήταν έφεδρε:α 
τοϋ ύποτομέα, συμπτύσσεται χωρίς διατα
γή πρδς τδ Έπταχώρι...

Συγχρόνως συμπτύσσονται πρδς Έπτα
χώρι καί τά μεταγωγικά τών μονάδων 

Στή διάρκεια τή; συμπτύςεως έγινε α
νάμιξη τούτων καί έξ αιτίας αύτοϋ προ- 
κλήθηκε μεγάλη σύγχυση.

*0 διοικητής τοϋ άποσπάσματος Πίνδου 
(Δαβάκης) όταν πληροφορτ/θηκε τή σύμ

πτυξη τών τμημάτων τοϋ κεντρικού ύπο
τομέως αποστέλλει πρδς τά Αμπρδ; τδν υ
πασπιστή του γιά νά σ υ γ κ ρ α τή :η  καί βοη- 
θήση τήν ανασυγκρότηση τούτων.

Τήν εικόνα τής κατχστάσεως τοϋ Κεν
τρικού ύποτομέιος δίδει ή κατωτέρο) τη- 
λεφοννική αναφορά του—του υπασπιστή τού 
Δαβάοιη — πρδς τδ Άπάσπασμα Πίνδου.

56



Ηπειρος Ε ικονογραφημένη
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΥΧΟΥΣ 113 ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

(Φωτογραφίες Σττ. Μ ελε ιζή  τρσβη>.μενες προ του Έ λληνο ϊταλ ικοϋ  πολέμου)

’ ί

it

Γενική όατοψη Ά ρ ίσ τη ς  (Ά ρ το ίσ τα ) Ζαγορίου.

Πανηγύρι στήν Καλωτά Ζαγορίου.





Πανηγύρι οτό Δραγάρι (Καστανών)



Γάμος στή Μπούλ,τζη Ζαγορίου.



' Αποψη Βίτσας Ζαγορίου.



\







«’Αναφέρω κατάσταση απελπιστική. 
Συγκέντρο?σα γύρω στους 30 σέ άπε- 
ρίγραπτη κατάσταση. Λείπουν όπλα, ο
πλοπολυβόλα, τροφή. ’Αδύνατος ή αποστο
λή των εις λόχους των λόγο) απώλειας η
θικού. ’Αξιωματικοί λόχων δεν πέρασαν. 
Εγκληματική αδιαφορία ένίων βαθμοφό
ρων».

Ή  τόσο κοίσιμη κατάσταση πού δημι- 
ουργήθηκε διά το άπόσπασμα Πίνδου έ
πειτα από την κατάρρευ'.τη μεγάλου τμή
ματος τής κυρίως τοποθεσίας άντισ:άσε<ος, 
τής όιαλύσεως μερικών τμημάτο)ν καί τής 
διαρροής αυτών προς το Έπταχώρι, Εφε
ραν c l  πολύ ούσκολη θέση το διοικητή του 
’Αποσπάσματος, ό όποιος καμμίαν πια Εφε
δρεία δέν διέθετε για να περισώση την κα
τάσταση.

Το ’Απόσπασμα Πίνδου, άφοϋ δέχτηκε 
την πίεση δλόκληρης τής Μεραρχίας Τζού 
λιας, διεξήγαγε έπί 48 ώρες σκληρό καί 
άνισο άγώνα καί γι’ αύτό τή νύκτα τή: 
29ης Όκτο)βρίου είχε αποδώσει ο,τι ήταν 
άνθρωπίνως δυνατό. Ή  περαιτέρω εξέλιξη 
τής καταστάσειος βρίσκονταν στα χέρια 
τών ανωτέρων κλιμακίων.

Για. την άντιμετούπιση τής κρίσιμης κα- 
ταστάιιειος.

Το Εγχείρημα τών Ιταλών ήταν τολ
μηρό κατ’ άπιμίμηση του κεραυνοδόλου 
πολέμου πού έκαναν οί Γερμανοί καί θαυ
ματουργούσαν. Έοώ τα ’Ιταλικά φουσάτα 
βρήκαν μπροστά τους τή Γκραμπάλα καί 
τούς χωριάτες τής Πίνδου. Κώλο)σαν καί 
πισωγύρισαν. Πρώτο μέλημα τών άνιοτέ- 
ρο>ν κλιμακίιον.

Είναι ή προώθηση τής οιοικήσεως τής 
I Μεραρχίας στο Έπταχώρι, για νά άνα- 
λάβη υπό τις διαταγές της όλες τις άγω- 
νιζό;ΐ£νες δυνάμεις στήν περιοχή τής Πίν
δου, Επειδή το μέτωπο αύτό πρσσέλαβε 
πρωταρχική σημασία στήν εξέλιξη τού πο

λέμου, τό Γ. Σ. ανέθεσε στό Β ' Σώμα 
Στρατού τήν ευθύνη τής διεξαγωγής τού 
άγώνα στις 30 ’Οκτωβρίου.

Συγχρόνως το Γ.Σ. μέ αυστηρή διατα- 
ταγή του διέτασσε ,όπως έμπνευσθή σέ ό
λους ή υποχρέωση, τήν οποία έχουν νά 
έπιδείξουν τό Επιβαλλόμενο πνεύμα θυσίατ 
από τήν ατομική καί εθνική τιμή, διότι 
παρατηρήθηκαν περιπτώσεις, στις οποίες 
μικρές μονάδες δέν Επέδειξαν στις πρώτες 
συγκρούσεις τό Επιβαλλόμενο πνεύμα στα
θερότητας καί θυσίας. Κάθε αδικαιολόγη
τη υποχώρηση έπρεπε νά Επισύρη αύστη- 
ρά μέτρα.

’Έπειτα άπό τή νέα κατάσταση πιύ 
δημιουργήθηκε ό διοικητής τού αποσπά
σματος Πίνδου (Δαβάκης), αποφασίζει 
τή σύμπτυξη τμημάτων τού κεντρικού ύ- 
ποτομέως στό Έπταχώρι. "Ολα αύτά φθά
νουν πρός τή 31η ‘Οκτωβρίου στό Έπτα
χώρι καί έμειναν έξω άπό τό χωριό γιά 
ανασυγκρότηση.

Ό  Διοικητής τού "Αποσπάσματος Πίν
δου έχοντας προσωπική αντίληψη τής κα- 
ταστάσεως, στήν οποία είχαν περιέλθει οί 
άνδρες του έπειτα άπό τό διήμερο σκλη
ρότατο άγώνα τού, αποφάσισε νά άποσύ- 
ρη τά τμήματα τού Αποσπάσματος π ίσιο 
άπό τή γραμμή, πού είχαν καταλάβει νέα 
τμήματα στρατού, πού είχαν φθάσει στό 
μεταξύ.

Στις 4 τό άπόγιομα τής 30ης Όκτιο- 
ορίου φθάνει στό Έπταχώρι ό διοικητής 
'ή ;  Ιήζ Μεραρχίας, υποστράτηγος Βρα
χνός Βασίλειος μέ τμήμα τού Επιτελείου 
του. Άπό τήν ώρα Εκείνη αναλαμβάνει 
τή διοίκηση τών δυνάμειον -οϋ τομέως 
τής Πίνδου.

Ό  Δαβάκης, μόλις άνέλαβε ό Βραχνός, 
άναφέρθηκε στήν κατάσταση, δπιος είχε 
διαμορφιοθή αύτή έπειτα άπό 3 ημέρες 
πολέμου. Ό  Μέραρχος έχαρακτήρισε τήν

57



κατάσταση ώς πολύ κρίσιμη σέ τηλεφωνι
κή Αναφορά του προς τό Β ' Σώμα Στρα
τού καί έζήτησε τή λήψη συντόνου καί 
αποφασιστικών μέτρων.

Άπό το πριοι τής 31ης ’Οκτωβρίου ο 
συνταγματάρχης Δαβάκης διατάχθηκε δ- 
πως εξασφαλίσει το ύψωμα Κούτσουρο μέ 
λόχο πεζικού καί διμοιρία πολυβόλων μέ 
αποστολή άμυνα μέχρις έσχάτων καί προ- 
βή στήν άμεση ανασυγκρότηση τών τμη
μάτων του.

Έ  έγκατάσταση διοικίσεως μεγάλης μο- 
νάδος στο Έπταχώρι, ή συνεχής άφιξη 
ένισχύσειον καί οί άκαταπόνητες προσπά
θειες πού κατέβαλαν ό διοικητής καί οί 
άξιο^ματικοί τού αποσπάσματος Πίνδου 
για τή γρήγορη άνα συγκρότηση τών τμη
μάτων τους, Αναπτέρωσαν το ηθικό όλων.

’Έτσι τις έπόμετ/ες ήμέρες κατωρθο')- 
θηκε ή ραγδαία για τα έλληνικά όπλα 
Ανατροπή τής καταστάσεο>ς στήν Πίνδο, 
πού κατέληξε σέ αληθινή συμφοφά τών 
’Ιταλών, πού είχαν διεισδύσει στα άξενα 
καί απάτητα φαράγγια της.

Στήν περιοχή τής Πίνδου ή τολμηρή 
’Ιταλική διείσδυση πού πραγματοποιήθη
κε σέ βάθος τριάντα χιλιομέτρο>ν καί πλά
τος είκοσι σέ ευθεία γραμμή δημιουργού
σε σοβαρή Απειλή για τίς ευρισκόμενες σέ 
συγκρότηση ακόμα έλληνικές δυνάμεις.

Τδ ’Απόσπασμα II ίνδου πού βρέθηκε 
μπροστά σέ μεγαλύτερες δυνάμεις, οί ο
ποίες ένεργούσαν μέ τόλμη, Αναγκάστηκε 
έπειτα από σκληρό διήμερο Αγώνα να 
συμπτυχθή σέ μεγάλο βάθος. Ί1 απ' όλες 
τίς μεριές άφιξη τών πρώτων ενισχύσεων, 
πρός τήν περίμετρο τού Ανοίγματος πού 
δημιουργήθηκε, ή άφιξη τής οιοικήσεως 
τής 1ης Μεραρχίας στδ πεδίο τής μάχης 
καί ιδιαίτερα νά Αναληφθή Αμέσιυς έπι- 
θετική ένέργεια κατά τών Ιταλών, άρχι
σαν νά ισορροπούν τήν κατάσταση στήν

IIίνβο.
Στις 2 Νοεμβρίου ή Μεραρχία συνεχί

ζει τίς έπιθετικές της έ/νέργειες. ΤΑ με
σάνυχτα τής 1ης Νοεμβρίου πρός τίς 2 
τού μηνός ή Μεραρχία διέταξε τό συγκρό
τημα Δαβάκη να συνεχίση τήν έπιθετική 
του ένέργεια γιά τήν ολοκλήρωση τών Αν
τικειμενικών σκοπών πού καθωρίστηκαν 
πρός τον Προφήτη Ήλία Φούρκας, Ταμ
πούρι καί Φούρκα. Τίς προΑνές ώρες τής 
2ας Νοεμβρίου τό Συγκρότημα Δαβάκη 
κυριεύει τό ύψωμα Προφήτης Ήλίας Φούρ 
κας.

Ζητεί έπειτα ένίσχυση γιΑ τή συνέχι
ση τής έπιθέσεως πού καταφθάνει μέ έπι 
κεφαλής τόν ταγματάρχη Καραβία. ’Έ 
πειτα Από τήν άφιξη τής ένισχύσεο>ς όρ- 
γανώνεται ή έπίθεση Από τή διοίκηση τού 
Συγκροτήματος κατά τής γραμμής Ταμ
πούρι — Φούρκα.

Οί συγκρούσεις μέ τούς ’Ιταλούς Αμφίρ
ροπες στήν Αρχή, καταλήγουν νικηφόρες 
γιΑ τίς έλληνικές δυνάμεις. ’Αργότερα 
τραυματίζεται σοβαρΑ στο στήθος δ συντα
γματάρχης Δαβάκης, πού έκτελούσε Ανα- 
γνο>ριση, καί μετακομίζεται τή νύχτα ιστό 
Έπταχώρι. Τή διοίκηση τού Συντάγμα
τος Αναλαμβάνει ό ταγματάρχης Καρα- 
βίας. Στις 2 Νοεμβρίου πρός τό βράδυ τερ
ματίζεται ή συμμετοχή καί ή δράση τού 
Δαβάκη στόν Αγώνα τής Πίνδου.

*11 συμμετοχή του είναι στο σύνολό της 
πέντε ήμέρες καί μισή, ήτοι ή 28η, ή 29η, 
ή 30η, ή 31η ’Οκτωβρίου, καθώς καί ή 
1η Νοεμβρίου. Στις πρώτες τέσσερις ή
μέρες αυτού τού πολέμου στήν Πίνδο, εί
ναι άχαρις β ρόλος τού Δαβάκη. Τό ’Από
σπασμα τής Πίνδου πού διοικούσε συμπτύ- 
χθηκε καί άφησε τούς 'Ιταλούς Ανενόχλη
τα νΑ φθάσουν έως τή Σαμαρίνα.

Ά π’ έκεί καί πέρα; *0 Βραχνός έχει 
τήν ευθύνη καί τήν τιμή-γιΑ τήν οιεξα-
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Ιστορία καί ιστορικές άσχημίτς:
Του ΑΛΕΞ. X. ΜΑΜΜΟΠΟΥΛΟΥ

’Αμφιβάλλω άν έρπουνα υστεροφημία 
εχει τέτοια έκταση ο τη ή μετά το θάνατο, 
του Κων. Δαβάκη, του οποίου τή δράση 
είδαν οί άν άγνωστες στα προηγηθέντα ση
μειώματα. Ούτε λίγο, ούτε πολύ, 6 Δα- 
βάκης έχει ταυτιστεί απόλυτα μέ την εύ- 
οοκίμηση τοΰ άμυντικοϋ αγώνα της Πίν
δου καί μέ τό Έπος του ’40, ενώ σαφώς 
ε/ει άποδειχθεΤ πια ότι ή υποχώρηση του 
Αποσπάσματος έγινε χωρίς ι σ χ υ ρ ή  
π ί ε σ η  τ ο υ  έ χ  8 ρ ο 0 και ή δι
καιολογία για α ν ε π ά ρ κ ε ι α  δ υ- 
ν ά μ ε ώ ν τ ο  υ είναι... ά ν ε π α ρ- 
κ ή ς. Καί οί σώσαντες την κατάσταση 
Βραχνός, Καραβίας καί Δημάρατος περιέ
πεσαν στη λήθη τής Ιστορίας!

’Αληθινά όέν μπορούσε νά υποψιαστεί 
άνθρωπος την κατάχρηση (εκμετάλλευση 
την λέγει δ στρατηγός κ. Τσακαλώτος),

γωγή του νικηφόρου αγώνα στην Πίνδο 
μέ ορμητήριο τδ Έπταχώρι και άπδ την 
άλλη ό συνταγματάρχης Σωκράτης Δημά- 
ρατο; μέ την ταξιαρχία καί ορμητήριο τά 
Γ ρεβενά.

Λύτοί οί δύο, οί άλλοι άξιωματικοί, 
στους οποίους περιλαμβάνεται και δ Δα- 
βάκης γιά τις 2 πρώτες μέρες του Νοεμ
βρίου, τά παιδιά τής Ελλάδος, οί χωρι
κοί τής Πίνδου μέ την άνεκτίμητη προσ
φορά τους, μέ συντονισμό καί αποφασιστι
κότητα έδωσαν ιστούς αλπινιστές το μά- 
Or^a.

’Απ' έκει καί πέρα δ καθένας άς κρίνη.

τής μνήμης ενός ανθρώπου, πού τραυμα
τίστηκε, όπως χιλιάδες Έλληνες τραυ
ματίστηκαν καί έζησαν μέχρι τέλους τής 
ζο)ής τους μέ τις συνέπειες τών τραυμά
των τους τοΰ Έλληνοϊταλικοϋ πολέμου. 
Πού βρήκε τραγικό τέλος στο ναυάγιο τής 
Άδριατικής, όπως κι άλλοι "Ελληνες, Γε- 
ωργούλας, λοχαγός Γ. Στύπας κ.ά.

Κατάχρηση πού φτάνει τά όρια του α
πίστευτου καί μοιάζει σαν νά έχουν έκδο- 
θεΐ επιταγές χωρίς άντίκρυσμα, επιταγές
πού καί νά θέλει κανένας δέν μπορεί 
τις άκυρώσει διότι είναι ονοματοθεσίες

να
ο

δών, πλατειών, δηλαδή τοπιονυμίες («γε-
γλυμένες επιγραφές έπί τοϋ εδάφους» τις 
έλεγε ο μακαρίτης Άντών. Μηλιαράκης), 
Ονοματοθεσίες πού χρόνια τώρα έχουν χα
ραχτεί στή μνήμη του Λαού καί μένουν 
ανεξίτηλες.

"Έχομε λοιπόν (βλ. Ταχυδρ. Κώδικα 
1983) 33 δοούς Δαβάκη στο λεκανοπέδιο 
τής ’Αττικής: "Αγιο Δημήτριο (Μπραχά- 
μι), "Αγ. Γιάννη - Ρέντη, "Αγιο Στέφα
νο, ’Αθήνα (κέντρο) νΑλιμο. ’Αργυρού
πολη, Βούλα, Βριλήσσια, Βύριονας, Βύ- 
ρωνας (Καρέας), Γαλάτσι Ηλιούπολη, 
Καλλιθέα, Καματερό, Κερατσίνι, Κηφισιά, 
Λυκόορυση, Μεταμόρφωση, Μοσχάτο, Ν. 
’Ερυθραία, Ν. ’Ιωνία, Ν. Πεντέλη, Νέα 
Σμύρνη, Ν. Φιλαδέλφεια, Ν. Λιόσια, II α- 
πάγου, Πέραμα, Περιστέρι, Πεύκη, Φι
λοθέη, Χαίόάρι, Χαλάνδρι, Ψυχικό.

’'Εχομε οδούς μέ απαράδεκτη ταύτιση: 
Δ α  β ά κ η— II ί ν δ ο υ 6 'Αγ. W- 

(ΣΓΝΕΧΕΙΑ στή σελίδα 74)
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Ο ΔΟ ΙΠ Ο ΡΙΚ Ο  ΕΠΙ ΤΟ Υ ΡΚ Ο Κ ΡΑ ΤΙΑ Σ 
ΠΥΡΣΟΓΙΑΝΝΗ - ΛΕΣΚΟΒΙΚΙ

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ άπο τό ΤβΟχος 110)
Μετά τά Χάνια καί τα Καφενεία 

ήρχιζεν ή ’Αγορά, ήτις συμπεριλαμ- 
νουσα δλα γενικώς τά καταστήμα
τα τής πόλεως, εις τάς συνοικίας 
ούδέν τοιοΰτον ύττήρχεν, είχεν άρ- 
κετήν έκτασιν, μέ ποικιλίαν «επαρ
χιακής καταναλώσεως» εμπορευ
μάτων. Τό Λεσκοβίκι, αποτελούν 
σπουδαιότατον κόμβον συγκοινωνι
ών, παρουσίαζεν αρκετήν έμπορι- 
κήν κίνησιν, ιδίως κατά τά δύο έ- 
βδομαδιαΐα «παζάρια» τής Δευτέ
ρας καί Παρασκευής, όπότε οί χω
ρικοί έπώλουν τά άγροτικά, κηπου
ρικά καί κτηνοτροφικά προϊόντα 
των, άπαντα έκλεκτής ποιότητος, 
διότι ή λίπανσίς των έγίνετο μέ τήν 
κόπρον τών ζώων των, επίσης δέ ά
παντα ήσαν άγνά καί άνόθευτα, δε
δομένου δτι ή νοθεία ήτο άγνωστος, 
καθ’ δσον είναι προϊόν του μεταγε- 
νστέρως ένσκήψαντος πολιτισμού.

Εις έλάχιστα έπαγγέλματα άπη- 
σχολουντο καί Τουρκαλβανοί, μο
ναδικήν έξαίρεσιν άπετέλει τό έ- 
πάγγελμα τού πωλητου καυσόξυ
λων, μεταφερομένων εις τήν άγο- 
ράν διά τών όνων, τό όποιον ήτο 
προνόμιον ούτως είπεΐν τής τάξεως 
τών χαρμπούτηδων. Ένώ, αί βιοτε-

*  Τ Ο Υ  Β Α Σ Ι Λ Η  Β Ε Τ Σ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ

χνίαι κατ’ άποκλειστικότητα, κατά 
μεγίστην δέ πλειοψηφίαν τά άλλα 
έπαγγέλματα εύρίσκοντο εις χρι- 
στιανικάς χεΐρας. Ώ ς έκ του όρει- 
νου του έδάφους καί τής μεγάλης 
άνεχείας συγχρόνως, τά τσαρούχια 
^Χρησιμοποιούντο εις μέγιστον πο- 
σοστόν, ώς έκ τούτου ή τσαρουχο
πο ιΐα ήκμαζε, τά προϊόντα της ό
μως δέν παρουσίαζον τήν λεπτήν 
τέχνην τών άντιστοίχων βιοτεχνών 
τών Ίωαννίνων.

Χωρίς νά άφιστάμεθα κατά πολύ 
τής πραγματικότητος, ή αναλογία 
του πληθυσμού ήτο 65% τουρκαλ
βανοί, τό δέ ύπόλοιπον 35% χριστια
νοί. Οί Τουρκαλβανοί διεκρίνοντο 
εις τρεις τάξεις. Οί πλούσιοι 
Πασάδες - Μπέηδες, οί πτω
χοί, ένιοι τών όποιων πρώην μπέη
δες, περιφρονητικώς καλούμενοι υ
πό τών Μπέηδων «χαρμπούτ» καί οί 
γύφτοι. ’Από άπόψεως πτώχειας οί 
χαρμπούτηδες ήσαν εις χειροτέραν 
μοίραν τών γύφτων. Διηγούνται τό 
έξής χαρακτηριστικόν διά μπέην 
έκπεσόντα είς τήν τάξιν τού Χαρ
μπούτ: Οδτος, Ζεϊνέλ όνόματι, ή- 
ναγκάσθη νά μετέλθη τόν πωλητήν 
καυσοξύλων εις τήν άγοράν διά νά 
κερδίζη τά πρός τό ζήν. Οί γνωρί-
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ζοντες τον άνδρα τον έκάλουν διά 
τοΟ όνόμοπτός του μόνον «Ζεΐνέλ, ώ 
Ζεΐνέλ», οπότε οδτος προσποιούμε
νος δτι δεν ήκουσε την πρόσκλησιν, 
ούδεμίαν έδιδε σημασίαν, οπότε τον 
έκάλουν «ώ Ζεΐνέλμπεη». Τότε ό ο
νηλάτης άπεκρίνετο άμέσως μετά 
προθυμίας καί εύχαριστήσεως: Λιέ- 
πε! (άλβανιστί, ορίστε). Διατί δεν 
άπαντουσες έως τώρα;

— «Δεν ξέρετε, τοΐς άπήντα, δτι 
έχω καί μιά ουρά, τό «μπέη»;

Έκ της άνωτέρας κοινωνικής τά- 
ξεως τρεις ειχον τον τίτλον του Πα
σά, άπονεμηθέντα εις αυτούς, ώς 
πολιτικόν τοιουτον, ούδεμίαν σχέσιν 
έχοντας μέ τό στρατιωτικόν επάγ
γελμα, διότι κυρίως ό βαθμός τοϋ 
στρατηγού συνεπάγεται καί τον 
πρόσθετον τίτλον του Πασά. Ό  τί
τλος οδτος, δστις δίδεται προσωπι- 
κώς χωρίς δικαίωμα μεταβιβάσε- 
ώς του εις τινα των κληρονόμων, 
άπενέμετο διά Σουλτοα/ικου Διατά
γματος, ίραδέ.

Σημειωτέον δτι εις την Σουλτα- 
νικήν Κων)πολιν ύπήρχον πολλοί ί- 
σχύοντες Τουρκαλβανοί μεγιστάνες 
μεταξύ των όποιων ό επί σειράν έ- 
τών διατελέσας Μέγας Βεζύρης Φε- 
ρίτ Πασάς, οΐτινες, συνεργοδντος 
καί του πανισχύρου μπαξίς, συνε- 
τέλουν εις την απονομήν τοιούτων 
τιμητικών διακρίσεων. ‘Όσον δ* α
φόρα τούς Μπέηδες, ύποθέτω δτι 
πολλοί άπώτεροι πρόγονοί των διά 
παρασχεθείσας προς την ’Οθωμα
νικήν Αυτοκρατορίαν ύπηρεσίας, εί- 
χον λάβει προσωπικώς, τον τίτλον 
δ’ αύτοκρατορικου Ίραδέ, διατά
γματος, τον τίτλον του Μπέη ώς

καί εκχωρήσεις ευφόρων κτημάτων 
ή καί ολοκλήρων χωρίων ώς ιδιο
κτησίαν εις τήν Θεσσαλίαν καί τήν 
Μακεδονκχν, τά τσιφλίκια, διότι άλ
λως δεν εξηγούνται τα πολλά τσι
φλίκια των Λεσκοβικηνών. Καί ό 
μέν τίτλος ήτο προσωπικός, μή πε- 
ριερχόμενος εις τούς απογόνους, 
άντιθέτως προς τήν γην, ήτις περι- 
ήρχετο εις αύτούς ώς πραγματική 
ιδιοκτησία. Οί νεώτεροι δμως τι
τλούχοι ούδεμίαν σχέσιν έχουσι 
προς τοιαύτας ήρωϊκάς πράξεις καί 
Σουλτανικούς Ίραδέδες διό παρα
σχεθείσας εξαιρετικός ύπηρεσίας, 
αλλά κατ’ επικράτησαν έθιμον, τά 
βρέφη μαζί μέ τό δνομα έλάμβοινον 
ύπό των οικείων των καί των γυ- 
φτισσών ύπηρετριών τον τίτλον τοϋ 
μ π έ η ,  δστις ουτω διαιωνίσθη, 
δι’ δ, ειρωνευόμενοι τούς τοιούτους 
μπέηδες, έλέγετο δτι «οί μπέηδες 
ώφειλον τον τίτλον των εις τις γύ- 
φτισσες». Πάντως δμως δεν ήσαν τε
λείως άνάξιοι του τοιούτου τίτλου 
εύγενείας διότι ή αρχοντιά των ή
το κατάδηλος. Οί πλεΐστοι έξ αυ
τών κατώρθωσαν, σύν τω χρόνω, νά 
κατασπαταλήσωσιν, ώς πραγματι
κοί άσωτοι υιοί, τήν πατρικήν ούσί- 
ocv, πωλουντες τό εν μετά τό άλλο τά 
τσιφλίκια, ένεκα κυρίως τής άνοή- 
του γνώμης των δτι είναι έξευτελι- 
στικόν διά μπέηδες νά έργάζωνται, 
οί δε νεαροί βλαστοί των διά νά μή
ύφίστανται παρατηρήσεις από τούς 
κατωτέρας κοινωνικής τάξεως δι
δασκάλους,. δεν έφοίτων εις τό Μεκ- 
τέπ (Σχολεΐον) άπομένοντες ούτως 
«άνθρωποι άγράμματοι, ξύλα άπε- 
λέκητα», κατά τό χαρακτηριστικόν

61



καί επιτυχές παλαιόν δίστιχον.

Έάν δμως οί μπέηδες, διά τούς 
άνωτέρω λόγους, έχασαν τάς περι
ουσίας των, δεν συνέβη δμως τό αυ
τό και μέ την άρχοντιά, ήτις ήτο 
καταφανής άπό την έν γένει συμπε
ριφοράν και άπ* αυτάς ακόμη τάς 
κινήσεις των, κατά τό άρχαϊο ρη
τόν «έξ δνυχος τον λέοντα». Ε κεί
νο ιδίως τό όποιον έπρόδιδε περισ
σότερον αυτήν ήτο ή έπιβλητικότης 
των μεγάρων των. Ούτως, αί συνοι- 
κίαι των μπέηδων περιελάμβανον 
πολλά μέγαρα άνήκοντά εις τούς 
έξ αυτών πλουσίους ή τούς άλλοτε 
ποτέ τοιούτους.

Έν άντιθέσει προς τούς κοσμο- 
πολίτας μπέηδες, οί πλούσιοι Χρι
στιανοί, ιδίως οί Σουλιώται, έφαί- 
νοντο μάλλον ώς όρεσίβιοι, καίτοι 
κατώκουν άπό έκατονταετίας εις 
πόλιν καί συνέζων μέ τούς κατοί
κους της. Δέν ήτο δυνατόν νά συμ- 
βαίνη άλλως άφού κατήγοντο άπό 
τό άδάμαστον Σούλι καί ήσαν πρώ
ην λησταί ήδη δέ... ληστοτρόφοι. Ύ- 
πήρχεν δμως καί άλλη μερίς εύη- 
μερούντων χριστιανών, καταγομέ- 
νων έκ τών πέριξ χωρίων Ελληνο
φώνων ή Αλβανοφώνων, μέ Ελλη
νικά αισθήματα, έμπόρων καί έπαγ 
γελματιών, οΐτινες παρουσίαζον τον 
κάτοικον τής πόλεως καί έκ τής τά- 
ξεως τών όποιων έξελέγοντο συνή
θως τά μέλη τής Έφορο-έπιτροπής
διότι οί Σουλιώται έχοντες άπολύ- 
τως «τό γνώθι σαυτόν» δέν άνεμι- 
γνύοντο εις τά Κοινοτικά, διά νά 
τούς φιλοτιμώσιν δμως εις χρημα- 
τικάς ή άλλας εισφοράς, τούς έξέ-

λεγον, «τιμής ένεκεν» μεταξύ τών 
ιθυνόντων, δπου έπαιζον μάλλον ρό
λον βωβών προσώπων. Παρά τό ό- 
ρεσίβιον του χαρακτήρος των, ήσαν 
ευλαβείς χριστιανοί πρόθυμοι πάν
τοτε, δπως συνδράμωσι τήν Εκκλη
σίαν καί τό Σχολεΐον, καίτοι διά τό 
τελευταΐον έφρόνουν δτι τά γράμ
ματα δέν ήσαν άπαραίτητα διά τήν 
ευτυχίαν τοΟ άνθρώπου, κρίνοντες 
έξ ιδίων, διότι άν καί άγράμματοι, 
οί πλειστοι έξ αυτών είχον άποκτή- 
σει ούχί εύκαταφρονήτους περιου
σίας.

Ή τάξις τών γύφτων ύπήρχεν εις 
άμφοτέρας τάς Κοινότητας, μου
σουλμάνοι, γύφτοι καί χριστιανοί. 
Πλείσται Γουρκογύφτισσαι προσε- 
λαμβάνοντο ώς ύπηρέτριαι τών μπέ 
ηδων, πολλάκις μάλιστα ή θυγάτηρ 
διεδέχετο τήν μητέρα της εις τό ί
διο μπέηκο σπίτι. Ούδεμία σύγχυ- 
σις πρέπει νά γίνη μεταξύ έκείνων 
τών γύφτων καί τών γνωστών ση
μερινών πλανωμένων άπό Επαρ
χίας εις Επαρχίαν καί άπό πόλεως 
εις πόλιν, έπιδιδομένων εις τήν κλο
πήν, τήν άπάτην,, τήν πορνείαν καί 
πάσαν άλλην άκολασίαν, διότι έπρό 
κειτο περί πραγματικών νοικοκυ- 
ραίων, έργατικών καί τίμιων πολι
τών, άσχέτως έάν ή άνάγκη τής ά- 
νεχείας τούς ύπεχρέωνεν δπως δια- 
μένωσιν εις ταπεινάς οικίας. ‘Όπως 
παντού, ουτω καί είς τό Λεσκοβίκι, 
τό έπάγγελμα του σιδηρουργού ή- 
σκεΐτο ύπό τών γύφτων, άμφοτέρων 
τών δογμάτων, ένώ τό τού όργανο- 
παίκτου μόνον ύπό τών μουσουλμά
νων γύφτων, μερικοί τών όποιων έ- 
πεβλήθησαν διά τής έξαιρετικής τέ
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χνης των και εις αυτήν την Κων) 
πολιν.

Ή κτηνοτροφία ήκμαζεν, ολίγοι 
μάλιστα μουσουλμάνοι καί χριστια
νοί ήσαν μεγάλοι κτηνοτρόφοι, άρ- 
κετοί δε εκ των χριστιανών ετρεφον 
50—150 οίκόσιτα πρόβατα.

Τό Λεσκοβίκι, εκειτο επί έπιπέδου 
επιφάνειας, είχε σχετικώς καλούς 
καί εύρεΐς δρόμους, οΐτινες δμως εις 
τάς τουρκικάς συνοικίας έφαίνοντο 
στενότεροι τού πραγματικού, ένεκα 
των εις αυτάς μεγάρων, ιδίως όταν 
ύπήρχον εκατέρωθεν οί υψηλοί τοί
χοι των αυλών των' Έκάστη τών 
θρησκευτικών Κοινοτήτων ειχεν τήν 
αστικήν Σχολήν της, ή μεν Τουρκι
κή με δύο διδασκάλους, ή δε Ε λ 
ληνική με ένα, ύπηρχον δύο τζαμιά 
καί μία εκκλησία.

Κατά τό 1903—4 ή Κοινότης μας 
άπέκτησεν, ούχι ίδίοις άναλώμασιν, 
ώραιότατον οίκημα ’Αρχιερατικού 
Επιτρόπου, ύπερκείμενον της Ε κ 
κλησίας καί του Σχολείου μας άρ- 
ρένων, τό όποιον έχρησιμοποιήθη 
ώς Παρθεναγωγεΐον, άμα τη συστά- 
σει του. Πλεΐστοι μπέηδες έσπευσαν 
νά άποστείλωσιν εις αυτό τάς θυ
γατέρας των, άλλ’ ήναγκάσθησαν, 
με μεγάλην των λύπην, νά τάς άπο- 
σύρωσι κατόπιν έπεμβάσεως τού 
Κατή της πόλεως, γνωματεύσαντος 
δτι άπαγορεύεται τοΟτο υπό τών 
διατάξεων του Κορανίου.

Τό οίκημα τοΟ Σχολείου μας ά- 
πετελεΐτο άπό αίθουσαν παραδό

σεων καί έτέραν διά κοιτώνα τοϋ 
διδασκάλου του όποιου ή αμοιβή 
ήτο γλισχροτάτη. Κατά τόν χειμώ
να έφοίτων περισσότεροι μαθηταί, 
διότι κατά τήν εποχήν τών γεωργι
κών εργασιών άπησχολουντο ύπό 
τών γονέων των εις αύτάς. Τό Λε- 
σκοβίκιον εύρίσκετο είς τάς ύ- 
πωρείας του δρους Μελεσίνι, τό ό
ποιον είναι ένας επιμήκης δγκος 
γρανίτου, τό όποιον τροφοδοτεί τήν 
κωμόπολιν με άφθονα κρυστάλλινα 
καί διαυγέστατα ίίδατα, ιδίως, της 
παρά τήν ρίζαν αύτου πηγής, «ΡΙ
ΖΑΣ», ώς έκ τούτου καλουμένης. Τό 
κατάψυχρον ύδωρ, έως δτου φθάση 
είς τάς υπολοίπους, κρήνας τής πό- 
λεως, αΐτινες ήσαν άρκεταί, δεν δι
ετή ρει τήν αυτήν χαμηλήν θερμο
κρασίαν.

Τό κλίμα τού Λεσκοβικίου εί
ναι ψυχρόν μεν άλλ* ύγιεινότατον, 
κατάλληλον δέ διά παραθερισμόν. 
Κοιτά τόν χειμώνα πίπτουσιν άφθο
να χιόνια υπερμεγέθη δέ παγωμέ
να κρύσταλλα, ύπερβαίνοντα πολ- 
λάκις τό μέτρον, κρέμονται άπό 
τάς στέγας τών οικιών καί κατα
στημάτων.

Οί κάτοικοι ήσαν εργατικότατοι, 
στερούμενοι δέ επαρκούς καλλιερ
γησίμου γής, μετέβαλλον είς α
γρούς, κατόπιν σκληρας εργασίας 
ολοκλήρου τής οικογένειας, πλήν 
τών βρεφών! τα πετρώδη βουνά τής 
πατρίδος των.

(Συνεχίζεται)



ΕΠΙΔΡΟΜΕΣ ΣΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΣΛΑΒΙΚΑ ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ

Είναι γνωστό πώς κατά τον 4ο 
και. 5ο μ.Χ. αιώνα βάρβαροι λαοί 
εισέβαλαν άπό βορρά στη βυζαντι
νή αυτοκρατορία.

ΟΙ Σλάβοι, λαός συγγενής μέ 
τούς Βουλγάρους, άρχισαν τις έπι- 
δρομές τους άπό τό 540, δταν αύ- 
τοκράτορας τοϋ Βυζαντίου ήταν ό 
Ιουστινιανός (527—565). Τό 578 
πολυπληθές στίφος Σλάβων εισέ
βαλε καί πάλι στή Μακεδονία, ’Ή
πειρο, Στερεά Ελλάδα, καταστρέ- 
φοντας καί λεηλατώντας. Οί πρώ
τες σλαβικές έποικήσεις στά μέρη 
αυτά έχουν ίσως τήν άρχή τους στά 
χρόνια αυτά (6ος αιώνας).

Αργότερα, τον 7ο αιώνα, έπειδή 
πιέζονταν άπό τούς Άβάρους καί 
Βουλγάρους, έγκαθίστανται στή 
βόρεια Ελλάδα μέ τρόπο ειρηνικό 
καί μέ ιδιαίτερες συμβάσεις, πού 
έκαμαν μέ τό Βυζάντιο. Σιγά - σιγά 
δμως άρχισαν νά παραγνωρίζουν 
τή βυζαντινή κυριαρχία, δέν πλή
ρωναν φόρους, έπαναστατοΰσαν και 
λεηλατούσαν πόλεις καί χωριά.

Ή Ειρήνη ή ’Αθηναία (870-802), 
αύτοκράτειρα του Βυζαντίου, έστει
λε τό 783 τό στρατηγό Σταυράκιο 
μέ άρκετό στρατό κατά των Σλά
βων.

Ό  Θεοφάνης, λόγιος καί ιστορι
κός, γράφει: «Κατελθών δέ οδτος 
έπί Θεσσαλονίκην καί Ελλάδα υπέ
ταξε πάντας καί ύποφόρους (= φό-

Τ Ο Υ  Ν Ι Κ Ο Λ . X . Ρ Ε Μ Π Ε Λ Η

ρου υποτελείς) έποίησε τή βασι
λεία. Είσήλθε δέ καί εις Πελοπόν
νησον καί πολλήν αιχμαλωσίαν καί 
λάφυρα ήγαγε τή των Ρωμαίων βα
σιλεία».ι

Βέβαιο πάντως είναι πώς μέ τήν 
εκστρατεία τοϋ Σταυρακίου οί Σλά
βοι, ιδίως τής Πελοποννήσου, δέν 
νικήθηκαν όλοσχερώς. ’Απόδειξη 
αύτου άποτελουν οί μετέπειτα σφο
δρές καί καταστρεπτικές επιδρομές 
τους σέ πόλεις καί χωριά, δπως 
συμπεραίνει κανείς καί άπό τή με
γάλη επίθεσή τους εναντίον τής Πά
τρας (807), πού σώθηκε ώς έκ θαύ
ματος του πολιούχου ‘Αγίου Άν- 
δρέα καί χάρη στή γενναιότητα των 
κατοίκων της.

Σχετικά μέ τήν εισβολή των Σλά
βων στή Πελοπόννησο, πού άρχισε 
γύρω στά 750, ό Κων. Παπαρρηγό- 
πουλος πιστεύει πώς ή έρήμωση 
των έπαρχιών της, έξ αιτίας φοβε
ρού λοιμού, καί ό έπικίνδυνος πολ
λαπλασιασμός των σλαβικών φυλών 
στή βόρεια Ελλάδα, άνάγκασε 
τούς αύτοκράτορες του Βυζαντίου 
νά έπιτρέψουν τήν έγκατάστασή 
τους στήν Πελοπόννησο. (Κ. Παπαρ. 
Περί τής έποικήσεως σλαβικών φυ
λών εις τήν Πελοπόννησον, 1843, 
σελ. 109).

Μέες περιπέτειες είχε τό Βυζάν
τιο άπό τις επιδρομές τών Σλάβων 
έπί Στεφάνου Α' Νεμάνια (12ος αί-
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ώνας) καί των διαδόχων του, οί ό
ποιοι μεγάλωσιχν τό κράτος τους 
εις βάρος του Βυζοιντίου. ’Αργότε
ρα ή Σερβία επί Στεφάνου Δουσάν 
(1331—1355) εφθασε στην άκμή της 
δυνάμεώς της. Ό  δραστήριος αυ
τός Κράλης (βασιλιάς) των Σέρ- 
βων, εκμεταλλευόμενος τις έσωτε- 
ριές έριδες του Βυζαντίου, τις εισ
βολές Βουλγάρων καί Τούρκων κα
θώς καί τά πάντοτε κακόβουλα 
σχέδια των Γενουατών καί Ένετών; 
εισβάλλει τό 1346 στην Ελλάδα, 
καταστρέφοντας τά πάντα διά πυ- 
ρός καί σιδήρου. Οί κάτοικοι έντρο
μοι, γιά νά άποφύγουν τη σλαβική 
λαίλαπα, κατέφευγοιν στά βουνά 
καί στά παράλια.

*Άς σημειωθεί εδώ πώς ή Ιδρυση 
πολλών χωριών της επαρχίας Κο- 
νίτσης άνάγεται στην εποχή αυτή 
τών σλαβικών επιδρομών (14ος αι
ώνας), πού άνάγκασοιν κατοίκους 
της δυτικής Μακεδονίας νά μετα
κινηθούν προς τά μέρη μας, γιά  νά 
σωθούν.

Τό 1346 ό Δουσάν στέφεται αύ- 
τοκράτορας καί βασιλιάς Σέρβων 
καί Ρωμαίων, δεσπότης ’Άρτας καί 
κόμης τής Βλοιχίας. Μετά τό θάνα
τό του δμως τό σέρβικο κράτος δια- 
σπάστηκε σε πολλά κρατίδια, τά ό
ποια εύκολα υπέταξαν οί Τούρκοι. 
Ή μάχη τού Κοσσυφοπεδίου (1389) 
έθεσε τέρμα στή σλαβική κυριαρ- 
χία.

Είναι γνωστό πώς οί έπιδρομές 
αυτές τών Σλάβων καί ή έγ κατά
στασή τους στήν Ελλάδα έδωσαν 
λαβή στο Γερμανό ιστορικό Φαλμε-

άυερ (1790—1861) νά άμφισβητή- 
σει τήν ελληνικότητα τών κατοίκων 
τής πατρίδας μας καί νά άποφαν- 
θεΐ πώς ούτε σταγόνα γνήσιου ελ
ληνικού αίματος δεν ρέει στις φλέ
βες τών Νεοελλήνων.

Τή θεωρία αυτή τού Φαλ. άντέ- 
κρουσοα/ πολλοί επιστήμονες δικοί 
μας καί ξένοι, μέ εμπεριστατωμέ
νες μελέτες, ιστορικές, λαογραφι- 
κές εθνολογικές.

Βέβαια οί σλαβικές φυλές, μέ 
τούς άγροτικούς καί ποιμενικούς 
πληθυσμούς, εΐχοα/ κάποια μικρή 
επιμειξία μέ τούς "Ελληνες, φαινό
μενο, άλλωστε, συνηθισμένο σέ ό
λους τούς λαούς στή μακρά πορεία 
τού ιστορικού των βίου.

Αλλά οί Σλάβοι, άριθμητικά λι- 
γότεροι καί πνευματικά καί πολι
τιστικά κατώτεροι άπό τούς " Ελλη
νες, άφομοιώθηκοτν, άπορροφήθη- 
καν καί συγχωνεύτη k o c v  εντελώς μέ 
το ελληνικό στοιχείο. Σ’ αυτό συ
νέβαλε καί ή Χριστιανική ’Εκκλη
σία καί τά διάφορα μελετημένα πο
λιτικά μέτρα, πού έπαιρνοο/ οί βυ
ζαντινοί αύτοκράτορες, γιά  νά τούς 
εντάξουν στήν τροχιά τού βυζαντι
νού πολιτισμού.

’Έτσι κατίσχυσε καί πάλι ή δαι
μόνια δύναμη τού έλληνικοΰ πνεύ
ματος' συνέβη δηλ. κάτι παρόμοιο 
μέ τήν περίπτωση τών Ρωμαίων κα- 
τακητών. Τό ομολόγησε εύθαρσώς 
ό Ρωμαίος ποιητής Όράτιος, πού 
έγραψε χαρακτηριστικά : «GRAE- 
C1A CAPTA FERGM VIKTOREM 
VIC1T ΕΤ INTGLIT ARTES Α- 
GRESTI LATIO*, δηλαδή ή 
νικημένη Ελλάδα νίκησε τον άγριο
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νικητή και έφερε τις τέχνες καί τα 
Γράμματα στον άγροΐκο Λάτιο. Μέ 
αύτό τον τρόπο οί σλαβικές φυλές 
υποτάχτηκαν στο ελληνικό πνεΟμα 
καί μέ την απώλεια τής πολιτικής 
τους άνεξαρτησίας διαλύθηκαν μό
νες τους. "Άλλωστε οί Σλάβοι σχε
δόν ποτέ δέν άποτέλεσαν ένα ενι
αίο συμπαγές κράτος, άλλά ήταν 
χωρισμένοι σέ πολλές φυλές, πού 
καθεμιά είχε δικό της άρχηγό φύ
λαρχο (ζουπάνο) πού κυβερνούσε 
μιά περιφέρεια (ζούπα).

Παρ’ δλη τη μακροχρόνια παρα
μονή των Σλάβων σέ πολλά μέρη 
τής πατρίδας μας, πολύ λίγες είναι 
οί λέξεις, πού μας άφησαν καί πού 
σώζονται άκόμη αυτούσιες ή κάπως 
παραλλαγμένες. Σημειώνω μερικές 
άπ* αυτές, άφού πρώτα πώ δτι τόσο 
γιά τις λέξεις πού άκολουθουν δσο 
καί γιά τά τοπωνύμια συμβουλεύ
τηκα στήν ’Εθνική Βιβλιοθήκη τά 
έξής λεξικά:

1. Σερβοελληνικό: Παπαστεργίου
2. Έλληνοσερβικό: Κολτσίδα
3. Σλάβο - Κροατο - Ιταλικό : 

Πάρτσικ
4. Ί  ταλοελληνικό: Περίδου. 

ΖΑΚΟΝΙ (συνήθεια, σλαβ. ΖΑΚΟΝ) 
ΝΤΟΜΠΡΟΣ (καλός, άπλός, σλαβ.

DOBR).
ΛΑΜΠΑΒΟ (χαλαρό, σλαβ. LA- 

BAV).
ΓΚΛΑΒΑ (χοντροκέφαλο, σλαβ. 

GLAVA. Κατά MEYER άπ’ αύτό 
καί ή «γκλαβανή» = καταπαχτή, 
πού φαίνεται δμως κάπως άπί- 
θανο).

ΓΚΆΡΙΛΑ (σλαβ. GARILO =  CO
LORE D! FULIGGINE, δηλ. χρώ

μα καπνιάς, κατάμαυρο).
ΓΚΟΛ ΙΟΣ (γυμνός, σλαβ. GOL). 

ΖΔΡΑΒΟΣ (σλβ. ZDRAVO =■- ύ-
γιής) ·

ΟΒΟΡΟΣ (σύλή, σλαβ. DVOR, κατ' 
άλλους όσιό τό OBOR -  μάνδρα)

ΒΕΡΒΕΡΙΤΣΑ (σκίουρος, σλαβ. 
VJEVERITSA).

ΓΚΟΥΣΤΕΡΙΤΣΑ (σαύρα, σλαβ. 
GUSTERITSA).

ΚΟΥΝΑΒΙ (υποκοριστικό τοΰ σλβ. 
KUNA).

ΖΑΜΠΑ (βάτραχος, σλαβ. ΖΑΒΑ). 
ΠΕΣΤΡΟΦΑ (σλαβ. PASTRVA. Ό  

συσχετισμός μέ τό <έπιατρέφω) 
είναι εσφαλμένη έπινόηση). 

ΡΟΥΧΟ (σλαβ. RUXO). 
ΤΣΕΛΙΓΚΑΣ (σλαβ. TSELINIK). 
ΤΣΕΡΓΑ (μάλλινη βελέντζα παλιά 

καί τριμμένη, σλαβ. TSERGA). 
ΚΟΖΙΝΙ (άσκί άπό δέρμα, γίδας, 

σλαβ. KOZIN καί ΚΟΖΑ^γίδα). 
ΚΛI ΕΤΣΚΑ (πλεκτοβελόνη). 
ΜΟΤΣΙΑΛΗ (μέρος λιβαδιού μέ 

πολλά χόρτα καί λίγο στάσιμο 
νερό, βαρκό, σλαβ. MOTSILA. 
Λέγεται καί ΜΟΤΣΙΑ — MOTSA. 
Πρβλ. "Εγινα μότσια =· βράχη
κα πολύ).

ΤΕΛΕΤΙΝΙ (κατειργασμένο δέρμα 
μόσχου, σλαβ. TELE = μοσχάρι. 
Πρβλ. Τσαρούχια τελετίνι καί 
φούστα κό κ κ ινη).

ΟΒΙΡΑ (δίνη νερού, σλαβ. VIR = 
πηγή).

ΜΠΟΡΙΚΑ (είδος πεύκης, σλαβ. 
BORIKA).
ΕΛΣΙΑ (ύδροχαρές δέντρο,., ,σλβ. 
JELSA).

ΣΑΝΟΣ (σλαβ. SANO).
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ΚΟΣΑ (μεγάλο δρεπάνι, σλαβ. ΚΟ- 
SA).

ΣΙΛΒΟ (είδος υπόξινου δαμάσκη
νου, σλαβ. SUIVO).

ΣΕΛΙΟ (χωράφι κοντά στο σπίτι, 
σλά®. SELO =  χωριό).

ΚΛΕΝΟΣ, ΚΛΕΝΑΔΙ (δέντρο, σλβ.
KLEN, KLENIK).

ΛΙΠΑ (φιλύρα, σλα®. LIPA). 
ΤΣΕΤΙΝΟ (μίσχος, κοτσάνι κερα

σιού, σλα®. TSETINA = FOGLI Ε 
DEL PINO, φύλλο πεύκου. Μοιά
ζουν γιά τό βελονοειδές σχήμα). 

ΤΣΙΑΜΙΚΟ (ξύλο), σλα®. TSA- 
ΜΙΚ =  έλατο. Πρ®λ. οί τσάμικες 

γρέντες (δοκοί) είναι γερές.
ΝΤΟΠΟΛΑ, ΝΤΟΜΠΟΛ1ΤΣΑ (ξύ

λινος κυλινδρικός κάδος, δπου 
χτυπούν τό γάλα, σλα®. ΤΟΡΟ- 
LA =  λεύκη, επειδή γινόταν, μέ 
ξύλο λεύκης).

Καί ποιος δεν θυμάται τις 
« μ π λ α ν ο ΰ τ σ κ ε ς »  (φράου
λες), πού μαζεύαμε στούς δχτους 
των λιβαδιών, καί τις φ ο υ σ ι έ -  
τ σ κ ε ς», πού τις βγάζαμε άπό 
τη γη έξω στά σιάδια, καθαρίζαμε 
μέ προσοχή τό άγκαθωτό περίβλη
μα καί τρώγαμε τον πολύ νόστιμο 
εσωτερικό καρπό. ’Ακόμα ποιος λη
σμονεί τούς χορταρένιους έκείνους 
σκούφους, πού φτιάχναμε άπό 
σ λ ά μ κ ε ς (σλα®. SLAMKA), 
τα βελονοειδή χόρτα πού φύτρωναν 
σέ βαρκά.

’Από τις παραπάνω λέξεις βλέ
πομε πώς οί περισσότερες άναφέ- 
ρονται στον ύπαίθριο νομαδικό βίο, 
πράγμα πού πιστοποιεί τις άγροτι-

κές καί κτηνοτροφικές ασχολίες 
των Σλάβων.

Ά ς  έρθουμε τώρα στά τοπωνύ
μια.

Είναι γεγονός αναμφισβήτητο 
πώς οί Σλάβοι έδιναν στο μέρος πού 
παρέμεναν μιά ονομασία, πού είχε 
σχέση μέ κάποιο χαρακτηριστικό 
γνώρισμα τής περιοχής αυτής. Ά λ 
λοτε πάλι ονόμαζαν τούς τόπους 
άπό τά επώνυμα των φυλάρχων.

Είναι λοιπόν δύσκολο καί πολλές 
φορές αδύνατο νά εξηγήσουμε πολ
λά σλαβικά τοπωνύμια, γιατί μέ 
τήν πάροδο τού χρόνου καί άπό στό 
μα σέ στόμα άλλαξαν, αλλοιώθηκαν 
καί έγιναν δυσκολερμήνευτα. Φυ
σικά, σέ τέτοια τοπωνύμια θά ση
μειώσουμε τις επιφυλάξεις μας.

Χαρακτη ρ ιστ ικές καταλή ξε ις 
σλαβικών τοπωνυμίων είναι : —ανη 
(Βούρμπιανη, Στράτσιανη), —ιστα 
(Μόλιστα, Βράνιστα), —οβο (Κερά- 
σοβο, Τούρναβο), —ιτσα (Κόνιτσα, 
Γορίτσα) κλπ.

ΒΟΥΡΜΠΙΑΝΗ : Ό  STRADT- 
M'U'LLER (Ήπειρ. Χρον. τ. Θ., σελ. 
160) παρατηρεί δτι τά σλαβικά το
πωνύμια εις —ανη δηλώνουν άνθρώ- 
πους πού κατοικούν σέ κάποιο μέ
ρος, στό όποιο ύπάρχει κάτι πού 
φαίνεται στό πρώτο συνθετικό τής 
λέξεως. ’Έτσι Βούρμπιανη δηλώνει 
τόπο μέ ιτιές κατοικήσιμο, διότι 
«VRBA» σημαίνει «SALCIO», ι
τιά. Επειδή τό VRBA ήταν δυ- 
σκολοπρόφερτο, άναπτύχθηκε έ
να «ε» καί έγινε Βέρμπα - Βέρμπα- 
νη. Ά ς  σημειωθεί πώς οί γείτονες 
Άλβίχνοί άποκαλούν τό χωριό Β έ ρ
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μ ιτ α ν η (Πρβλ. Γκα γιε τι; ’Α
πό που είσαι; — Γκα Βέρμπανη).

Πράγματι και σήμερα υπάρχουν 
στά παρόχθια μέρη των τεσσάρων 
χειμάρρων, πού διασχίζουν τό χω
ριό, πολλές ιτιές. Στη δυτ. Μακεδο
νία υπάρχουν 4 χωριά με τό όνομα 
Βούρμπανη. Αυτά γιά τη γενέτειρά 
μου.

ΠΥΡΣΟΓ ΙΑΝΝΗ: Ή ετυμολογία 
άπό τό «Πυρσός - Γιάννη» είναι νεό
τερη έπινόηση γιά τον έξελληνι- 
σμό του σλαβικού όνόματος.

Τό Σερβο - Ιταλικό Λεξικό του 
Πάρτσικ γράφει (σελις 631): PRI- 
SOJ,E = LUOGO APRICO, δηλ 
τόπος ευήλιος, PRISOJAN =  AP
RICO, SOLATIO, δηλ. προσήλιο.

Επίσης τό Σερβοελληνικό λεξικό 
του Παπαστεργίου (σ. 423) γρά
φει: PRISOj,E (πρισόγιε) — προ
σήλιο. Ούδεμία άμφιβολία λοιπόν 
πώς τό όνομα δηλώνει προσήλιο τό
πο. Και πράγματι τό χειμώνα τό 
χιόνι λειώνει έκεΐ γρήγορα.

Τοποθεσία «στά Προσήλια» βρί
σκεται δυτ. του χωρίου. "Ας σημει
ωθεί τέλος πώς σε παλιά έγγραφα, 
πού δημοσίευσε ό Εύρ. Σούρλας 
στά Ήπειρ. Χρονικά, τό χωριό γρά
φεται «Πρισόγιανη», όπως καί σή
μερα άκόμη πολλοί τό λένε. Πρβλ. 
Πρισογιανίτης, λιβάδια Πρισογια- 
νίτ’κα κλπ.

ΜΠΛΙΖΓΙΑΝΗ (Λαγχάδα). Ή 
λέξη είναι σλαβική καί σημειώνω 
άπό τά λεξικά : BL1ZJE (μπλίζ- 
γιε) = δίδυμα καί ώς έπίρρ. κοντά, 
BL1ZINA (μπλιζίνα) — γειτνίαση, 
συγγένεια μεταξύ δύο προσώπων 
BLIZNJA (μπλίζνγια) γείτονας,

BLIZNJAK =  κοντινός συγγενής.
Δύο έκδοχές υπάρχουν, ή ότι τό 

χωριό όνομάστηκε έτσι, έπειδή οί 
γυναίκες γεννοβολουσοίν δίδυμα, ή 
λόγω κοντινής συγγένειας των κα
τοίκων.

ΣΕΛΤΣΗ: (Όξυά), σλαβ. SELO 
=  χωριό, SELANCE (σελάντσε) == 
χωριουδάκι. Πρβλ. Παλιοσέλι. Νά 
σημειωθεί πώς σελιό, σελιά λέγον
ται τά χωράφια πού είναι κοντά στο 
χωριό.

ΛΟΝΤΣΕΣ: σλαβ. LOZA =  κλή
μα, LOZJE =  άμπελώνες.
ΡΟΣΙΟΤΑΡ: (κορυφογραμμή στο 

δρόμο άπό Έφταχώρι προς Πεντά- 
λοφο (Ζουπάνι).

Τό πρώτο συνθετικό τής λέξεως 
είναι τό ιταλικό ROSSO, έλλην. ρό- 
σιο, σλαβικό RCJS, πού σημαίνει κόκ 
κινο, ξανθοκόκκινο. Αναζήτησα κα
τόπιν στό λεξικό τή λ. TAR πού ση
μαίνει STRAME δηλ. χόρτο. Ε πο
μένως Ροσιοτάρ =  κοκκινοχόρτι. 
Καί πράγματι ή τριγωνική κορυφο
γραμμή άριστερά όπως περνάμε 
τον αυχένα προς Πεντάλοφο έχει έ
να ξανθοκόκκινο χρώμα. Πρβλ. Ά- 
σπροχόρτι, βοσκότοπος νοτίως τού 
χωριού Μπλιθούκι, γιά τό άσπρο 
χόρτο πού φυτρώνει, Γαλαζιόχωμα, 
Κοκκινόπετρα κ.λ.

ΖΟΥΠΑΝΙ: (Πεντάλοφος), σλαβ. 
ZUPAN (ούσιαστ.) =  άρχηγός, ZU- 
ΡΑΝ (έπίθετο) =  TERRA APRI- 
CA, δηλ. προσήλιο. Τό Ζουπάνι λοι
πόν πήρε τό όνομα ή γιατί ήταν έ
δρα ζουπάνου (φύλαρχου) ή έπει- 
δή ήταν προσήλιο.

(Συνεχίζεται)
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ΠΡΟ ΕΞΗΝΤΑ ΧΡΟΝΩΝ

ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΑ ΓΙΑΝΝΕΝΑ
T O Y  M I X . Κ . Π Ε Τ Ρ Ο Χ Ε Ι Λ Ο Υ

Πολύ δύσκολο είναι νά θυμηθή 
κανείς γεγονότα πού συνέβησαν προ 
60 χρόνων, για τα όποια ούτε οί 
Γιαννιώτικες του καιρού τους εφη
μερίδες έχουν ίσως περιλάβει τί
ποτα τό σχετικό.

Οί εφημερίδες έξεδίδοντο για. τά 
νέα πού τούς έτηλεγραφουντο πε
ριληπτικά απ' την ’Αθήνα προλαμ
βάνοντας κατά ένα διήμερο τά διε- 
ξοδικώτερα των τής πρωτευούσης 
καί διέθεταν γιά ρεκλάμες τούς 
χώρους τους. Πλήν των διευθυντών 
τους δεν είχαν κανένα προσωπικό.

Τά γεγονότα πού θ’ άναφερθώ, 
εντάσσονται στο θεατρικό χρονικό 
της πόλης καί συγκεκριμένα στο 
Παραθέατρο, πού είχε έμφανισθή 
παίζόμενο άπό στρατιώτες, πρόσκο 
πους καί μαθητές γυμνασίου, πα
ράλληλα με τις άραιές επισκέψεις 
μπουλουκιών θεατρίνων, πού ερχόν
τουσαν κάθε τόσο άπό τήν ’Αθήνα 
ενημερώνοντας τό Γιαννώτικο κοι
νό στήν τότε θεατρική κίνηση. ^Η
ταν τά έτη 1923—1927.

Στά 1923 ύπηρχε στο χώρο τής 
μεταξύ του Στρατηγείου καί τών 
Στρατώνων πλατείας ένα παράπη
γμα, πού ή Μεραρχία χρησιμοποι
ούσε γιά τήν ψυχαγωγία τών στρα
τιωτών καί τις έκδηλώσεις της. Ή

σκηνή πού ετίθετο σ’ αυτό ήταν πρό 
χειρη καί τά καθίσματα, ώς επί τό 
πλεϊστο, άναποδογυρισμένα άδεια 
κασόνια. Τακτικά προβαλλόντου- 
σαν κινηματογραφικές ταινίες. Τό 
καλοκαίρι τό παράπηγμα σταμα
τούσε νά χρησιμοποιείται λόγω τής 
ζέστης καί στο σάν έπαλξη εξώστη 
τού χώρου πού κοιτούσε τη θέα τής 
λίμνης σημειώνονταν μιά προσπά
θεια νά δοθούν άπό στρατιώτες με
ρικές παραστάσεις. Τό κοινό είχε 
τό δικαίωμα μέ πολύ μικρό εισιτή
ριο (οί Πρόσκοποι 50 μόνο λεπτών) 
νά τις παρακολουθή.
Τό θεατράκι μέ είχε σάν παιδί ι

κανοποιήσει. ‘Ένας άντιλήψεως ή- 
θοποιός (Μαυροκέφαλος νομίζω έ- 
λέγονταν) είχε τήν απόλυτη σέ δλα 
έποπτεία του. ^Ηταν ή ψυχή του καί 
συγχρόνως ό πρωταγωνιστής, ενώ 
τούς γυναικείους ρόλους υποδύον
ταν φαντάροι. ^Ηταν ελκυστικός 
καί πολύ παρασκευασμένος νά προ 
σφέρει όχι μόνο έργα του παίζόμε
νου στήν Αθήνα δραματολογίου 
άλλά καί νά μας λανσάρει τά πιο 
φαιδρά τραγουδάκια τών έπιθεω-· 
ρήσεων τής έποχής. Κάπως γενικά, 
απ’ τά έργα πού παίχθηκαν, θυμά
μαι, τό «Γέρω Μαρτέν» τών Κορμών 
—Γκρανζέ, τη «Λύρα του γέρω Νι
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κόλα» τοΟ Κόκκου, τό «Ζητείται Υ
πηρέτης» του Μπάμπη 'Άννινου, τό 
«Γιο τοϋ ‘Ήσκιου» του Σπόρου Με
λά καί πολλά του Περεσιάδη.

Εις τό σημείο αύτό δεν θά είχα 
τίποτε άλλο νά προσθέσω, άν δεν 
διατηρούσα ζωηρή την άνάμνηση 
δυο Ιταλώ ν άξιωματικών πού είχα 
δει ένα βράδυ στο θέατρο αύτό, α
πό τούς νεότερους τής σταλείσης τό 
τε άποστολής τοΟ στρατηγού Τελ- 
λίνι γιά τη διαχάραξη των Έλλη- 
νοαλβανικών συνόρων, πού οί δικοί 
μας συνοδοί τούς έφεραν απλώς ί
σως νά τό δούν σάν μέσο τής ψυχα
γωγίας τών στρατιωτών. Μετά τον 
φόνο τους την 27 Αύγούστου στη 
θέση Ζέπι του δρόμου Ίωαννίνων - 
’Αργυρόκαστρου τά πτώματά τους 
είχαν διαφυλαχθή στην έπίσημη αί
θουσα τής Ζωσιμαίας Σχολής, άπ’ 
δπου μετά τά γεγονότα τοϋ βομ
βαρδισμού καί τής κατάληψης τής 
Κέρκυρας (31 Αύγούστου 1923) με- 
τεφέρθησαν στην Ιτα λ ία  τυχόντα 
τής πιο έπιβλητικής πομπής (έκφο- 
ράς) πού έχει σημειωθή στά Γιάν- 
νενα άφου τής συνοδείας μετείχαν, 
πέραν τών άποδιδομένων τιμών του 
στρατού καί έκπρόσωποι δλων τών 
Πρεσβειών.

***

Μετά τά του Στρατιωτικού θ ιά 
σου πού έκθέσαμε, έρχονται οί θε
ατρικές παραστάσεις πού ό έμπνευ- 
σμένος κΓ άξέχαστος Γιώργος Βα- 
βαρέτος ώς άρχηγός τών Γιαννιώ- 
τικων Προσκοπικών όμάδων καθιέ
ρωσε έπί τριετία (μιά κατ’ έτος), 
νά δίνωνται πότε στο στρατιωτικό 
παράπηγμα, δπως τον «Κύκλωπα»

τού Ευριπίδη σε μετάφραση Γεωργ. 
Τσοκόπουλου, με πρωταγωνιστή 
τον Κώστα Φρόντζο καί πότε στο 
θέατρο τού Εύστρατιάδη, δπως τό 
δράμα «Μόνα Βάνα» καί τον «ΟΙδί- 
ποδα Τύραννο» τού Σοφοκλή.

Τον κ. Φρόντζο, σπουδαστή άκό- 
μη τότε έπέλεξε άναμφίβολα λόγω 
τών δυνατοτήτων του, άλλά καί τού 
άναστήματος, πού ύπερεΐχε άπό 
τούς συμπαΐκτες του, τό δέ «μονό
φθαλμο» με τό όποιο θά παρουσιά
ζονταν άντιμετώπισε ζωγραφίζον
τας σέ ζελατίνα ένα μεγάλο μάτι, 
πού προσέδεσε στή κατάλληλη θέ
ση τού προσώπου του.

Γιά τον πρωταγωνιστή τών δυό 
άλλων έργων Κώστα Παπά, γνωρί
ζομε, πώς ή έπιτυχία στούς ρόλους 
τους έγινε άφορμή νά σπουδάση 
στή συνέχεια στή δραματική Σχο
λή ’Αθηνών καί νά έξελιχθή σάν ή- 
θοποιός τού θιάσου Κοτοπούλη κ.ά·, 
άξιολόγων θεάτρων.

Χαρακτηριστικό είναι άκόμη, δτι 
γιά τά μεταφρασμένα χορικά τού 
ΟΙδίποδα άπό τον "Αριστο Καμπά- 
νη άνάθεσε στον Κερκυραΐο συνθέ
τη - μουσουργό τού Οικοτροφείου 
Ίωαννίνων Άρώνη νά τά μελοποι
ήσει, πράγμα πού έπετεύχθηκε ικα
νοποιητικά καί τιμά άπόλυτα τήν 
έμπνευση τής φροντίδας τους.

Τώρα, παρά τό δτι στά Γιάννενα 
ύπήρχαν δυό γυμνάσια, μιά μέση 
Εμπορική Σχολή καί δυό Διδασκα
λεία (πολυτάξιο καί μονοτάξιο), 
μαθητικές παραστάσεις δεν έδίδον- 
ταν. 'Ίσως τό συντηρητικό πνεύμα
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των γονέων, ίσως καί οί καθηγηταί 
νά έφταιγαν κάπως γι’ αυτό. Ω 
στόσο στο σχολικό έτος 1924—1925 
οί μαθηταί τής τελευταίας τάξης 
του πρώτου Γυμνασίου παράστησαν 
στο θέατρο (καφενείο) τής όδου 
Ανεξαρτησίας την «Γκόλφω» του 
Περεσιάδου με πρωταγωνιστή τον 
μαθητή Μιχαήλ Τσάντη καί Γκόλ
φω μιάν έξ επαγγέλματος ήθοποιό. 
Ή παράσταση έσημείωσε επιτυχία.

Τά Γιάννενα δπως καί τις άλλες 
πόλεις όλης τής Ελλάδας επισκέ
πτονταν διάφοροι επαρχιακοί θία
σοι πού ξεκινούσαν άπ’ τήν ’Αθήνα 
κΓ ήταν πρόχειρα κατά τό πλεΐστο 
συγκροτημένοι. Σπάνια άνάμέσά 
τους υπήρχαν καλοί ήθοποιοί. Οί 
Γιαννιώτες τής έποχής εκείνης θυ
μούνται ιδιαίτερα τό πέρασμα του 
Βεάκη, πού με δικό του θίασο έδω
σε αρκετές παραστάσεις καί του 
Νέζερ πού τούς έφερε κοντά τους 
έργα του Μολιέρου.

Επίσης τον όπερεττικό θίασο Ξύ- 
δη μέ έργα των Σακελλαρίδη, Χα- 
τζηααποστόλου, Κάλμαν, Λίχαρ καί 
Γάλλων συνθετών (όπερέττες Μαν
τάμ ντε τέμπ, Σαλωμέ κλπ.).

Τέλος από τούς Γιοα»νιώτες συγ
γράφεις ό Γ. Χατζής Πελλερέν στά 
1926 έτύπωσε τό τρίπραχτο δραμα 
του «Διάνα Άρσά» ενώ αργότερα 

s τού παίχθηκε στά Γιάννενα από Ά- 
'θηναϊκό θίασο ή δραματική αλλη
γορία «Κίρκη», οί δέ Γ. Βαβαρέτος 

pi καί Πύρρος Λεκάντας είχαν γράψει

τήν επιθεώρηση «Ή ώρα τού Κά
στρου» πού τούς στοίχισε σαν παί
χθηκε από περιοδεύοντα θίασο ε
παγγελματικών θεατρίνων δεκαήμε
ρη φυλάκιση στις φυλακές τού «’Α
κραίου» λόγω τής προσάψεως ύ
βρεως σέ γνωστόν καμπούρη ερω
τύλον τύπον τής πόλης.

Παραλείψαμε όμως νά προσθέ
σουμε δτι οί Πρόσκοποι οργάνωναν 
ετήσιους άθλητικούς αγώνες στο 
χώρο τής λίμνης, μεταξύ αγάλμα
τος τού Μαβίλη καί τής Κυρά Φρο- 
σύνης, ενώ τά ποδοσφαιρικά μάτς 
δέν είχαν κάμει ακόμη καί για πολ
λά χρόνια μετά, καμμιά εμφάνιση. 
Σάν κινηματογράφοι δέ έχρησιμο- 
ποιουνταν οί αίθουσες κυρίως τού 
καφενείου «Άβέρωφ», οί χώροι των 
επί τής πλατείας ξύλινων περιπτέ
ρων κέντρων «Αύρας» καί «Αίγλης» 
καί ιδίως ή αίθουσα «Εύστρατιά- 
δου», βωβαί δέ δπως ήταν οί ται
νίες συνωδεύονταν μέ ύπόκρουση 
τού πιανίστα Άβατάγγελου.
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Ηπειρωτική Πνευματική Ζωή καί Κίνηση

ill'll ΣΥΓΚΟΜΙϋΙ! 
4Ν4ΦΛΙ:ΙΙ ΑΝΑΜΝΗΣΗΝ

Λ 1 Π Ο Τ Σ Α Ρ Ε Τ Κ Α  Β*
Τόν ίδιο χρόνο πού έγινε ή απόρριψη 

της Υποψηφιότητάς του άπό την ’Ακαδη
μία 6 στρατηγός Δημ. Τ. Ν. Μπότσαρης 
μου έστελλε τό τετράτομο έργο του, μέ ι
διόχειρη άφιέοο>ση, «Λόγοι και Μελέται».

Τού άπάντησα μέ κάποια χρονοτριβή: 
Στρατηγέ,

«Καλοπρόσδεκτα δώρα. Στρατηγέ, είχα
τε την ευγένεια νά θυμηθήτε νά μοϋ στεί
λετε μέ τδν καινούργιο χρόνο, τούς «Λόγους 
καί τάς Μελετάς» σας. Καί είναι, πώς νά 
τό πώ, σαν άπό βόμβυκα σηρικό, όπως α
γαπάει ό ΙΙλίνιος νά τό λέει γιά τη μετα
ξένια φράση τους, σάν κερήθρες μέ μέλι 
χρυσάφι, σάν κρίκοι μαλαματένιοι καλο- 
δουλε;^ένης άλυσσίοας, πού βγαίνει 
άπό του χρυσικού τά χέρια, έτσι καθώς 
μάς ύπόσχ είστε τη συνέχειά τους, αυτό τό 
πλήθος τής εργασίας μιας ζωής δλόκλη-
ρη;·

ΙΙολλά μ ά ς  είναι γνο>στά άπό πολυετή 
επικοινωνία, άλλα μάς ξαφνιάζουν ευχά
ριστα κι όλα μάς συγκινούν καθώς έρ χε 
ται νά ξαναζεστάνουν παλιές θύμησες τής

Βλ. Μπστσαρέϊκα Λ' Τεύχος 112, σελ. 27.

♦  Γράφομε καί μας γράφουν
♦  Στέάάομε και μάς οτέάνουν
ιστορίας αυτού τού τόπου, αυτής τής νέα: 
Ελλάδος, πού είστε άπό τούς άρχιτέκτο- 
νές της κατά τά τελευταία πενήντα πέντε 
χ.ρίνια της.

’Αρχίζετε ;ιέ τό Μικτό Στρά:ε·ηια τού 
1912 γιά νά γίνετε τεχνικός καί οχυρω
τικός αυτής τής Έλλαόικής γωνιάς γιά 
τή συνέχεια καί τ ή διασφάλισή της, επι
τελικός καί διπλωματικός και πρέσους των 
άγιωτέρων εθνικών ύποθέίτεων, ύπερελλα- 
δικός καί υπερεθνικός άπόστολος τού 
πόθου τών υποδούλου Ελλήνων, συνεργά
της τού Μεγάλου Κρητός.

Καί τό σηρικόν ξετυλίγεται καί θαμπώ
νει μέ τή στιλπνότητά του, οί κερήθρες 
γλυκαίνουν μέ τον έλληνικό ήλιο καί οί 
κρίκοι της α/,υσσιοας φωτίζονται καθώς 
αύξαίνουν άπό μιά παράξενη λάμψη στο 
άργαστήρι του χρυσικού.

Καί γιά τό Σουλιώτη τί νά πώ; Τού 
κάκου ψάχνω ,στούς επιγόνους νά γνωρί
σω τά είδο>λα τού 21. Στούς αλλόκοτους 
καιρούς πού ζούμε όλα έχουν αλλάξει. "Ο- 
|«ι>ς ό Μποτσαρέϊκος σπόρος ήταν γερός 
κι έβγαλε γενναία φύτρα.

νΛργησα, στρατηγέ, νά σάς άπαντήσω. 
Σκόπιμα, περιμένοντας νά συγχαρώ τήν 
Ακαδημία καί νά γιορτάσι») μαζί της τά 
επινίκια. Δέν τό θέλησε.

ΙΙάλι μού έρχονται παλιές θύμησες.
Στά 1934, φοιβόληπτος νέος, πήγα στό 

Δημητράκη Καμπούρογλου, II ρόεδρο τότε
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σής Ακαδημίας, σταλμένος με συστατικό  
άπό τόν αείμνηστο φίλο σας καί φίλο μου 
X. Χρηστοβασίλη, να τον γνωρίσω.

Αφού τελειώσαμε όσα θέματα Εφερε ή

του και προπάνιο; 
νΑχ αυτή ή H.E. τί 
νακατώνει τα ήσυχα 
τος καί μας γεμίζει

άπό τα περασμένα, 
μας κάνει! Μάς ά- 
νερά του παρελθόν- 
συγκινήσεις, χαρές

τυπική πρώτη συνάντηση, μου λέγει:
—Δέ γράφεις του κ. Χρηστοβασίλη να 

κάνη μια κίνηση γιά τήν * Ακαδημία; 
Πιάνο) και του τό γράφω.
Ό  Σουλιώταρος εκείνος, μου απάντησε 

σέ ανοιχτό επιστολικό δελτάριο:
— Πες του Καμπούρογλου ό:ι άν, ή

θελα, να γίνο> ’Ακαδημαϊκός θά τό ’χα 
κάνει από χρόνια. Δέν Εχω καμμιά δου
λειά με τήν άθηναΐκή κλίκα τής Α κα
δημίας. Καλά θά κάνη νά... ςεγραφτή κι 
αυτός!»

Κάνει άρα γε ή ’Ακαδημία Ισολογισμό 
Κερδών και Ζημιών; ’Αμφιβάλλω.

Μέ πολλή τιμή κι’ αγάπη 
Άλες. X. Μαμμόπουλος

ΝΟΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗ
ΣΗΜ. Σΐ'ΧΤΑΐΕΩΣ:

Ό  Ιστορικός ερευνητής και Ααογρά- 
φος κ. Ί .  II απαΤωάννου, μάς γράφει 
από τήν Κόνιτσα:

Κόνιτσα 9.12.85 
Αγαπητέ κ. Μαμμόπουλε,

Σάς παρακολουθώ, σάς διαβάζω, συμ
μερίζομαι τις προσπάθειες (χρόνος, χρή
μα, ψυχική, γιατί όχι και σωματική όύ- 
ναμι), πού καταβάλετε γιά νά μπορέσετε 
νά κρατήσετε τήν «Ιί. Ε.» στο ύψος πού 
w/v Εχετε φθάσει σήμερα. "Ολα τά άρθρα 
•η:, μικρά καί μεγάλα, καθώς κι* όλό- 
ληρη ή ύλη του κάθε τεύχους, είναι 
"λημμυρισμένα από νόστο, από αγάπη 
ρός τήν νΗπειρό μας. Και πόσο «λαίμαρ- 
λ» διαβάζει ό κάθε Ήπειρώτης τήν Η. 
'·, νά Ιδει, καί μάθει κάτι άπό τον τόπο

και λύπες!
Εύχομαι, ακμαίοι πάντοτε όλοι οί συ- 

νεργάτες, νά συνεχίζετε αυτή τήν ώραία 
προσπάθεια και τδνα τεύχος νάναι t καλύ
τερο άπό τάλλο.

Μέ πολλή εκτίμησιν
ΙΩΑΝ. Ιλ ΠΑΙΙΑΤΩΑΝΝΟΓ

Ο HALLECK
Αθήνα 9 Δεκέμβρη 1985 

Αγαπητέ μου κ. Μαμμόπουλε,
Στο τεύχος 110, Νοέμβρης 1985. τού 

Δελτίου τής «Ηπειρωτικής Εταιρείας», 
σε λ. 419, υπάρχει άρθρο τού κ. Μιχ. II ε- 
τρόχειλου, μέ τόν τίτλο: Τό είς Μάρκον 
Μπότσαρην ποίημα του HALLECK γιά 
τό θάνατό του στο Καρπενήσι τό 1823».

Ανάμεσα ζ  άλλα, στο άρθρο αυτό δια
βάζουμε καί τούτα δώ:

«Είναι γνιοστό το ποίημα τού Β. Ούγ- 
κώ γιά τόν Κανάρη. Δέν Εχουμε όμως κα
θόλου ύπ* οψιν, ότι κι ένας άπό τούς κα
λούς Αμερικανούς ποιητές τής εποχής τής 
Επανάστασης, β FITZ GREEN HAL
LECK είχε συνθέσει, ένα επίσης άςιόλο- 
γο ποίημα γιά το θάνατο τού Μάρκου Μπό-
τσαρη.

Είναι καθήκον μας νά ύπομνήσιομε τήν 
μ ο ν α δ ι κ ή σέ πεζό κείμενο μετά
φρασή του, πού Εχει γίνει άπό τόν παλιό 
Κυθήριο λόγιο Σοφοκλή Ν. Καλούτση...»

Δέ θεωρούμε άσκοπο νά πληροφορήσου
με τούς αναγνώστες τού Δελτίου Σας, πώς 
στο βιβλίο μας ΟΙ ΑΛΗΘΙΝΟΙ ΣΟΥΛΙ
ΩΤΕΣ, πού έκδόθηκε πριν άπό 27 χρό
νια (1985), στο κεφάλαιο: Ό  Μ ά ρ-
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κ ο ς ν ε κ ρ ό ς ,  σελ. 530 Β ' έκδ.), 
γράφουμε:

«Μά καί πέρα απ’ τούς ώκεανούς, ή 
θυσία του συγκινησε πολλούς. Να* μερικοί 
στίχο: — δοσμένο: σε πεζό — του ’Αμε
ρικανού ποιητή Χάλλεκ, άφιερωμένοι στο 
θάνατο του Μάρκου:

—Μπότσαρη!
Ή  Ελλάδα σ’ έβαλε άνάμεσα στους ένδο
ξους ήριοες τής αρχαιότητας. Στο τερπνό 
κλίμα της δεν υπάρχει πιδ ένδοξο μνήμα 
άπ’ τδ δικό σου.
Μιλάμε yta το θάνατό ιτου χωρίς λύπη, 
γιατί έγινες παιδί τής ελευθερίας καί τής 
δόξας.
γιατί είσαι άπ’ τά λίγα αθάνατα ονόματα
πού γεννήθηκαν
για νά μήν πεθάνουν ποτέ!

Τίποτε άλλο.
ΓΙΑΝΝΗΣ Γ. ΜIIΕΝΕΚΟΣ 

***

Ό  PrRHHUS RUCIiES άπό τή Νέα 
Ύόρκη:
Στά αναγραφόμενα στό ύπ’ άριθ. 110 

Τεύχος Νοεμβρίου 1985 σελ. 419 άπό τδ*; 
Συνεργάτη μας κ. Μιχ. Κ. ΙΙετρόχειλο 
άναφέρεται ή παρατήρηση καί του Συγ
γραφέα ΓΙύρρου Ρούτση (P1PRRHUS 
RUHCES) άπό τή Νέα Ύόρκη.

Μάς γράφει λοιπόν ό κ. Ρούττης σέ 
θαυμάσια βυζαντινή γραφή όμοια μέ του 
φίλου μας κ. Γ. Αυριτζή:

♦ Βλέπω στό τεύχος 110 σελ. 419—20 
τά περί τού ΕΙΤΖ GREEN HALLECK 
καί τού ποιήματος του για τόν Μάρκο 
Μπότσαρη. Τδ έργο αυτό όχι μου είναι 
γνο>στό, άλλά καί συμπεριελήφθη ολόκλη
ρο ώς Επίμετρο στό βιβλίο μου ALHA- 
ΝίΛΝ HISTORICAL FOLKSONGS. 
1716—1943.

Λοιπόν ό HALLECK άν καί ύποτιμή-

θη άπό τούς μεταγενεστέρους (αυτή ή τύ
χη πολλών άστέρων τής Φιλολογικής πλει- 
άδος πανταχου) έθεωρείτο άπό πολλές 
συγχρόνους άπό τούς λαμπροτέρους τής 
εποχής του.

θά  προσπαθήσω χάριν των άναγνω- 
στών του Δελτίου νά οώτω άργότερα, σέ 
άλλη μου έπιοτολή πιο συγκεκριμένα στοι
χεία γ ι’ αυτό τό πρόσωπο».

Ιστορίες καί ιστορικές 
ασχιρ'ες!

(ΣΓΝΕΧΕΙΑ άπό σελίδα 59) 
ναργύρους, Ζωγράφου, ’Αθήνα (Κέντρον) 
Ηειραιά, Ν. Φάληρο, Υμηττό. 334-6 =  39.

"Εχομε 8 οδούς Δαβάκη στή θεσταλο- 
νίκη καί τούς πέριξ Δήμους της, 1 όοό στό 
Βόλο, 1 στό Ηράκλειο Κρήτης, 1 στή Λά
ρισα, 1 στήν Πρέβεζα = 51 καί τρεις 
πλατείες (Αιγάλεω, Κορυδαλλό, Νίκαια) 
=  54 βδούς καί πλατείες. Έχομε καί μια 
Γέφυρα Δαβάκη στή Ν. Σμύρνη = 55.

"Αν άγαπάτε άκτιστοι χία μέ άλλου: 
"Ηρωες τής Ιστορίας τού Έθνους, έχομε 
τού θοδιοράκη Κολοκοτρώνη 54 οδούς, 
του Γεωργ. Καρα^-σκάκη 52, των Μποτσα- 
ραίων όλων 46, τού Άνορούτσου 39, τού 
νικητού στό Μαραθώνα Μιλιτάδη 27 καί 
τού Λεωνίδα τής Σπάρτης (Θερμοπύλες) 
21.

’Αλλά ανεξίτηλες θά μείνουν καί οι 
πράξεις των ακρίτων καί ανιστόρητων Δη
μοτικών Συμβουλίων καί μάλιστα των εί- 
σηγητών αυτών των Ονοματοθεσιών, κα
θώς καί ό μιμητισμός, ή πολιτική πονη
ριά, τό κομματικό συ;ιφέρον, καί ή ρου
σφετολογία, πού ολα αυτά θά τά άποδο- 
κίμαζε β ίδιος ό άτυχος Κων. Δαβάκης.
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Εσωτερική Ζωή καί Κίνηση

Οί χρηματικές εισφορές πρός τήν 
“'Ηπειρωτική 'Εταιρεία,, έκπίπτουν 
στις Δηλώσεις Φόρου Εισόδημα' 
τος.
ΣϊΝίΣΤΙΣΜ ΟΣ ΕΙΙΦΟΡβΝ

ΣΪΝ9ΣΤΙΣΜ0Σ ΤΗΣ ΑΓΛ11Σ
ΙΙέ ,βαθειά συγνίνητη συντάστομε αυ

τού: τού; πίνανε; εισφορών. Είναι το ό- 
ςυγόνο τη: Εταιρεία;. Είναι τα φτερά 
τη;. Κοινολφελέ; Πνευματικό ° Ιδρυμα ή 
Εταιρεία. Δημόσια ή διαχείρισή τη; σέ 
ύάλινη σφαίρα «περιστρεφόμενη ναι παν- 
ταχόθεν ορατή». Λεν πληρώνει ούτε μο
νόλεπτο ή Εταιρεία σέ μισθούς ναι ά- 
μοιβέ: νι εχει έλαχιστοποιήοει τα διοι- 
νητινά τη: εςοοα, αφού το Δ. Συμβούλιο 
μέ έφημερία τέ εθελοντική βάση διεξά
γει τή διοινητινή υπηρεσία.

Δεν εχει «Χρεώστε;» ή ‘Εταιρεία, 
εχει «ΙΙιστο>τέ;». Κανενδς τήν πόρτα 
έβρόντησε. Δεν νρατεΐ λογαριασμούς

Δεν
δεν

«’Ο
φειλετών». "Ο,τι προσφέρεται είναι αύτο- 
προαίρετο ναι ναλοοεχούμενο. Το ραβδί 
τού διακονιάρη, όταν υπηρετεί νοινωφε- 
λεΐ; σνοπού: γίνεται στα χέρια του Διοι- 
νητινοΟ Συμβουλίου ηγεμονικό Σκήπτρο.

Κρίνοι τή: άλυσσίδα; τή; αγάπη: αύ-
:όν τον μήνα είναι οι:

*0 ν. ’Απόστολο; Φρίγνα: για τό 
Δελτίο

‘Ο ν. Κων. ΙΙαπά; άπό Κέρκυρα 
για τό Δελτίο

Ή κυρία ’Αγαθή Άλεςιάδου όμοιο);

1000

2000
2000

Ό  ν. ΣπΟρο; Τσαντίνης ομοίως
Ό  Γυμνασιάρχης κ. Εύάγγ. Ιίρί- 

τσος ομοίως 
και για αςια όιολίων

Ό  κ. Δτ/μ,. θάνο; για τό Δελτίο
Ό  κ. ’Ιωάν. Κοντούλη; όμοίω;
Ή  κυρία Μερόπη Άόαμαντίόου 

όμοίω;
Ό  κ. Άθαν. Βαοήμα; όμοιο»;
Ό  κ. Ματθαίος Σκύρου όμοίω;
Ό  κ. Άπόατ. Γκαράνη; όμ,οίω;
Ό  κ. Κλέαρχο; Στάρας όμ,οίω;
Ό  κ. Θεοφάνη; Φοαούλη; όμοιο»;
Ή  κυρία "Ολγα Γρηγ. Κωνσταν- 

τοπούλου ομοίως
Ό  κ. Χρ. Ζωγράφο; όμοίω;
'Ο κ. Λέων. Πριμικύρη; όμοίω;
Ό  κ. Κο»ν. Σταυρίοη; όμοιο»;
Ό  κ. Σωτήριο; Κούνοουρος όμοιο»;
Ή  αρχαιολόγο; κυρία ’Αντιγόνη 

Χατζηθεοοώρου γιά τούς γενικω- 
τέρους οκοκοΰ; τή; Εταιρεία;

Ή  κυρία Ήρώ Δόξα γιά το Δελτίο
Ό  κ. Νεοκλ. Μουοόπουλο; γιά τό 

Δελτίο
Ό  Γεν. Έπιθ. Μ.Ε. κ. ’Απόατ. 

Παπάθεοοώρου γιά ένίοχυοη τού 
έργου τή; Εταιρεία;

Ό  ουμβολαιογράφο; .κ. Ά χιλ. Τοορ- 
"έκη; ό;νοίο»;

Ό  κ. Μιχ. Έξαρχο; όμοίω;
Ό  κ. Δημήτρ. Καρακάοη; γιά τό 

Δελτίο
*0 κ. Έλευθ. Ράπτη; όμοιο»;
Ό  κ. Μενέλ. Καρπούζη; όμοιο»;
Ό  κ. Άναοτ. Παπάς όμοίω;
Ο κ. ’Ιωάν. Χαρίτο; όμοιο»;

700
1300

500
1000

500
1000
1000
1000
500

2000

1000
1000
500
500

1000

1000

2000
1000

1000

1000

2000
1000

1000
1000
600

1000
1000
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f»V>
"Ο κ. Στέφ. ΙΙαπαλαμπρίδης όμοίως 500 
Ό  Έφέτης κ. Γεώργ. Π απαζο')ης 

για τούς γενικο>τέρους σκοπούς 2000 
—Ό  κ. Κων. Δ. Τόκκας εις μνήμην 

του πατέρα του Δημητρίου Τόκκα για το 
Δελτίο Δρχ. 1000. (’Επανάληψη λόγο) 
σφαλμένης άναγραφής στο τεύχος Σε

πτεμβρίου 1985).
Ό  Ιατρός κ. Ηκναγ. Κάπαρος για

τό Δελτίο 2000
Τ) κ. Τάσος Λαμπρίοης όμοίο)ς 1000
Ό  κ. Σταύρος Νικολάου όμοίως 1000
Ή  κυρία ΓΙόπη Ζαχαρή για τό

Δελτίο 2000
*0 κ. Βασίλ. Άναιττασιάδη; όμοίο)ς 1000 
*0 κ. Κώστας Σταμάτης για τούς 

γενικωτέρους σκοπούς τής Έ- 
Έταιρείας, όπως πάντοτε 2000

*0 κ. Κων. Μάτσας για τό Δελτίο 500
*0 κ. Άνορ. Σιόέρης όμοίως 500
Ό  άρεοπαγίτης κ. Μιχαήλ II α- 

πκοόπουλος πρός ένίσχυσιν τοϋ 
Ιργου τής Εταιρείας 2000

*0 κ. Δημ. Μέρκος για τό Δελτίο 1000 
Ή  κυρία Ήλεκτρα Κόλια γιά τούς

γενικωτέρους σκοπούς 2000
*0 κ. Δημ. Κ αραμπάς γιά τού; γε- 

νικωτέρου; σκοπού; τής Ε ται
ρεία; 1000

*0 κ. ΙΙερικλή; Τίταπάρας of ένί-
σχυσιν τοϋ Ιργου τής Εταιρεία; 10.000 

*0 Συμβολαιογράφο; κ. Φάνη; Δό-
νος, όμοίως 2000

Ό  Δάσκαλος κ. Φώτη; Σαφαρί-
κα; γιά τό Δελτίο 1000

Ό  κ. Δημ. Τσανάοης γιά τό Δελτίο 500 
*0 κ. Κων. Βλαστός γιά ένίσχυση

τοϋ Ιργου τής ‘Εταιρεία; 1500
Ή  κυρία "Ελλη Βι'Βυνοϋ Κωνσταν- 

τινουπολίτισσα φιληπειρώτιοα, 
γιά τού; γενικωτέρους σκοπούς

τής Εταιρεία; 2000
Σ τ ώ μ ε ν! "Οταν έγνώρισα τόν 

μακαρίτην Πότην ΤΠπμπιδάρον 
(Γεώργιον Φτέρην) στά Γρατ 

φεΐα τοϋ «Έλευθ. Βήματος»
1938 καί σέ ερώτησή του Ιμα3ε 
γιά την ήπειροηική μου κατα- 
γοιγή μού είπε:

—ΤΙ μάνα μου II ο λ ί τ ι σ σ α 
κι ό τ ά τ α ς μου Γιαννιώ- 
της!
"Ηταν τό ιδεώδες ζευγάρι γιά 
καλούς απογόνους. Ή  Π ο λ ί- 
τ ι σ σ α μ ά ν ν α  INTER
NATIONAL πολυγλιοσσία, παι- 
όαγο)γία, μαγειρική, ζαχαρο
πλαστική. *0 τ ά τ α ς (πα
τέρας) Γιαννιώτης έμπορος, νοι
κοκύρης φιλόμουσος, καλλιεργη- 
γημένος

Ό  κ. Δημ. Χρυσοβιτίσινός έκτός
αγοράς βιβλίων καί είς μνήμην 
των Γονέων του 500

Ό  κ. Ιωάννης ΙΙέτρου γιά το
Δελτίο 800

*0 κ. Κλεάνθης Ράκος γιά τού; γε-
νικωτέρσυ; σκοπούς 1000

ΤΙ κυρία Ελπίδα Δήμα γιά τό
Δελτίο 500

Ό  κ. Λεωνίδα; ΙΙάντος φιληπει- 
ροχτη; λόγοι άπο>τέρα; καταγω
γή ; (ΚιοΟρκα) γιά τούς γενι- 
κωτέρους σκοπού; 3000

*0 ομότιμο; Καθηγητής Πανεπι
στημίου, Αντιπρόεδρος Ελλη
νικής Ααογραφική; Εταιρείας 
κ. Βασίλειο; Βαλαώρας έξ ο
νόματος, ΤΙπειρωτικότκτος γιά 
τού; γενικωτέρους σκοπού; τής 
Εταιρείας 3000

Ό  κ. Γεώργ. Πέτσης γιά τό Δελτίο 500
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Ό  παροιμιώδης κ. Δημοσθ. Ηα- Ή  κυρία Τζένη θρεψιάδη - Έ-
παδόπουλος βμοίως - 600 ςάρχου για τδ Δελτίο

'0  κ. Βασίλειος Μουντάκης - Κα - Ό  κ. Κ. Π. Έξαρχος, τ έ λ ο ς
λαϊτζής, τής Στρατιωτικής Δι τ ή ς  Ε ξ α ρ χ ί α  ς, για
καιοσύνης, Κρής άλλα θρέμμα τδ Δελτίο
Ήπειρώτης για τδ Δελτίο 1000 Ό  κ. Νικ. Μπάκος βμοίως

Ό  κ. Άχιλ. Μπουκουβάλας για Ό  κ. ’Ισίδωρος Ζήκος βμοίως
τδ Δελτίο 500 Ό  κ. Κώστας Λαμπρίδης άπδ τη

Ό  κ. Πέτο. Παπαγεωργίου για Νότια Αφρική για τδ Δελτίο

τδ Δελτίο 500 Ό  κ. Παναγιώτης Χατζηδάκης

Ό  κ. Σπυρ. Μακόπουλο: για τδ Κρής για τδ Δελτίο

Δελτίο 500 Ό  συγγραφέας - Γυμνασιάρχης,

Ό  κ. Άθαν. Λάππας ομοίως 
Ό  Λυκειάρχης κ. Γεώργιος Σάρ- 

ρο; για το Δελτίο 
καί για τούς γενικωτέρους σκο

πούς της Εταιρείας 
Ό  κ. Στέργιος Παπακώστας για 

το Δε/*τιο
*Π κυρία Φερενίκη Καλούδη για 

ένίσχιίση του έργου της Έται-
ρειας

1000

1000

2000

1000

3000
2000Ό  κ. Κων. Τσοφόπουλος ομοίως 

Ό  κ. θωμάς Κατσάρης για το 
Δελτίο 1000

Ο κ. Κων. Στεργίου για το Δελτίο 1000 
Ή  κυρία Εύαγγελία Μάντζιου για

το Δελτίο 500
Ή  κυρία Αλεξάνδρα Τζιάκου για

τδ Δελτίο 500
Ό  κ. Νίκος Κοτρότσος για το Δελτίο 700
Ό  κτηνίατρος κ. Ναπολέων Χαρι- 

σιάδης για τούς γένικωτέρους 
σκοπούς της Εταιρείας 1500

Ό  Συμβολαιογράφο; και ιστορικές 
ερευνητής κ. ’Ιωάν. ΙΙαπαΐωάν- 
νου, πλήν άλλων καί για το Δελτίο 700 

Ό  κ. Δη;χ. Κ. Έςαρχος για το
Δελτίο  ̂ 1000

Ο κ. Χρ. Π. Έςαρχος για το 
Δελτίο * 1000

κ. Έρμης Μουδόπουλος ομοίως 
Ό  κ. Χρίστος Άλες ίου ομοίως 
*0 φαρμακοποιός από τα Γιάννι

να κ. ’Ιωάν. Γεωργάτης για το 
έργο τής Εταιρείας 

Ή  κυρία Παγωνή Δεληοημήτρη 
άπδ τη Θεσσαλονίκη βμοίως 

Ό  κ. Δημήτριος Ζέρβας για το 
Δελτίο

Ό  αρχιμανδρίτης - 'Ιεροκήρυκας 
Μητροπόλεως Κονίτσης κ. Ά ν
δρα; Τρεμπέλας για το Δελτίο 

Η κυρία Ματίνα Αθανασίου για 
το Δελτίο

Ή  κυρία Αναστασία Κουτσογιαν- 
νοπούλου ομοίως

Ή  κυρία Κωστούλα Ροδίτου βμοίιος 
Ό  Δάσκαλος κ. Τάκης Δάνος ομοίως 
Ό  κ. ’Ιωάννης Παπάς για ένί- 

σχυση τού έργου τής ‘Εταιρείας 
Ό  κ. Σπυρίδων Παπάς για το 

Δελτίο
Ό  κ. Δημ. Λιάγκος για τδ Δελτίο 
Ό  Πρόεδρος τής Αδελφότητας 

Κοσιοβίτσας κ. Χρηστός Νιάκα- 
ρης για τδ Δελτίο 

καί για τούς γένι κωτέρους σκοπούς 
τής Εταιρείας

*0 κ. ’Ιωάν. Τσάγκας για τδ Δελτίο 
Ό  κ. Παναγ. Γκιούμης για τδ

1000

1000
1000
1000

5000

1000

1000
1000

3000

3000

1000

500

5C0

1000
1000
1000

2000

1000
1000

1000

1000
1000
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1000
Δελτίο 500

Ο κ. Σο>τ. Έξοφχος γιά τό Δελτίο 1000
β() κ. Άντ. Ρωμαίος γιά τδ Δελτίο 1000 
Ό  κ. Ίωάν. Κωνστκντινόπ$υλ,;ς 

για τδ Δελτίο 500
Ή  κυρία Καλλιρ. Ματσάγκα για

τδ Δελτίο 500
Ό  κ. Γεώργ. Σαχίνης για τδ Δελτίο 1(Χ)0
Ό κ. ’Ιωάν. Κκσσιδς για τδ Δελτίο 500 
Ό χ. Nwc. Μπάτζιος για τδ Δελτίο 1000
Ό  κ. Κώστας Γίγας για τήν έν·ί-

σχυση του έργου της Εταιρείας 5000

Ό  κ. Δημήτριος Χατζής άπό τά 
Γιάννινα γιά τδ Δελτίο 

*0 δικηγόρος κ. Κώστας Βελια-
ρούτης γιά τδ Δελτίο 1000

Ή  κυρία Ελένη Οίκσ/σμ’ίδη - Κο* 
ράκη γιά τούς γενικωτέρους σκο
πούς τής Εταιρείας 2000

Ή  κυρία Βασιλική Φωκιανοϋ -
Τσελίκη όμοί«ως 1000

Ο κ. Σπυρος Ρα/πτόπουλσς γιά τδ 
Δελτίο 1000

Ό  κ. ’Αναστάσιος Ράπτης γιά τδ
Δελτίο 1000
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Ειδήσεις καί Εξηγηθείς γιά και ρέ τούς ’Αναγνώστες ρας
— Τό Δελτίο της Εταιρείας, δπως έχει έξελιχθή με τη δική 

σας βοήθεια, είναι τό κυκλοφορουν Είδωλό της αναπόσπα
στα συνδεδεμενο μέ τήν ύπαρξή της.

— Είναι κοινή διαπίστωση δτι μέ τήν έκλαϊκευτική του μορφή 
καί τή γλαφυρότητά του, μέ τό πλήθος των είκόνων, άντι- 
προσωπευτικών όλης τής Ηπείρου, πού καμμιά άλλη έκδο
ση, άπό τής άπελευθερώσεως τής Πατρίδας μας (1913), δέν 
έχει δώσει, μπαίνει εύπρόσδεκτα σέ κάθε Ηπειρωτικό σπίτι.
Κάτω άπό τις σημερινές οικονομικές συνθήκες τό κόστος κά
θε τεύχους άνέρχεται στο ποσόν των Δραχμών 85.000 καί 
δέν μπορεί νά σταθεί μέ συνδρομή λιγώτερη άπό 1000 δρχ. 
τό χρόνο.
Αύτή τή Συνδρομή σαν έλάχιστη έτήσια εισφορά παρακα- 
λουμε νά μας στείλετε μέ ταχυδρομική έπιταγή για νά μπο
ρέσει νά σάς έρχεται τακτικά ό Ηπειρωτικός αυτός άνασα- 
σμός.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

*
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Η Π Ε Ι Ρ Ω Τ Ε Ζ

Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Ε Ι Σ  

I ΚΑΙ  ΒΙ ΒΛΙ Α  

| ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΠΕΙ ΡΟ
]
I ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ
I ΓΙΩΡΓΟΥ Κ0ΥΝΔ0ΥΡ0Υ:
j “ Α Λ Λ Ο Τ Ι Ν Α  ΚΙ  Α Ξ Ε Χ Α Σ Τ Α , ,
|  Βιβλιοθήκη ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙ- 
; ΓΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ, σελ. 218.

Του */.. ΒΑΣΙΛΗ ΚΡΑΨΙΤΗ

Είναι αλήθεια ότι ό καθένας ζή ο λ η 
του τήν ύπαρξη μέ τούς ψυχικούς θησαυ
ρούς τής παιδικής του ηλικίας. Άπό αυ
τού; αντλεί αργότερα σε κάθε καμπή τής 
οδοιπορίας του, όχι μόνον άπό τή νοσταλ
γία των περασμένο)·/ ή την τοπολατρεία, 
άλλα για την έοραίιοση τής όποιας απο
στολής του στη ζωή, κυριώτέρα όέ για 
την προσο>πική του άμυνα στή ζούγκλα 
της, την ανθοφορία του πνεύματος καί την 
καλλιέργεια των άνθριύπivor/ αισθημάτον/ 
πού οδηγούν στην ευγενική άμιλλα.

’Από αυτούς τούς δρόμους βδηγούμε- 
I νος, έδο>κε τήν πνευματική του παρουσία 
|  καί ό Γιώργος Δ. Κούνδουρος μέ τό πα- 
I  ρουσιαζόμενο βιβλίο τοϋ οποίου τό πρώτο 
|  μέρος φέρει τον τίτλο «Τΐ γένεση τής
1 ΙΙόβλας». Μάς περιγράφει τή σημερινή 

ΙΙόβλα μέ χαρακτηριστικές εικόνες «Ή
'Πόβλα πλαίσιο')'/εται ολόγυρά της άπό

2 μιά χρυσοκέντητη κορνίζα άπό λόφους μι

κρούς και μεγα/,ους, απο •j καί
παρακλήσια μέ κορούνα στο κεφάλι της τον 
"Λη-Νικόλα, καί μέ το χρυσοκέντητο ζω
νάρι στή μέση της: τον Άγιούργη τον τρο- 
παιοφόρο τον χρυσοπελεκητο χτισμένου!»

"Ύστερα άσχολείται μέ τήν τραγική, 
δεκαετία του σαράντα, δίνοντας ιστορικές 
μαρτυρίες για τήν καταστροφή τής Ηό-* 
βλας:

«Χάθηκε κόσμος καί κοσμάκης, κάηκαν 
σπίτια, λεηλατήθηκαν σπίτια καί σπιτά
κια. Ό  ένας εχτρός έφευγε, ό άλλος ερ
χόντανε, ό ένας ξαναερχόντανε, κι’ ό άλ
λος πάλε ερχόντανε. 'Ασε τούς Τουρκαλ- 
οανούς! Αυτοί ήτανε οι χειρότεροι* κι α
δειάζανε τά σπίτια καί δεν άφηκαν τίπο
τα όρθιο, τ’ αναποδογύρισαν. Στή δίκαιη 
φυγή τών κάτοικον/ τους πού θάφερνε καί 
τον άφανισμο του χο)ριοϋ, άντιστάθηκε ή 
δύναμη του χώματός της. Ή  Πόβλα, μα- 
ταείπε: «όχι!» δεν τό κουνάο) άποδώ!* 
’Έτσι σοθθηκε ή Πόβλα, πού άνορθώθηκε 
μέ τά περισπούδαστα έργα του Σπύρου 
Τσίγκου καί τις προ)τοοουλίες καί δραστη
ριότητες του ανεψιού του συγγραφέα αυ
τού τού βιβλίου, για νά λάμπει άπό τότε 
καί ν’ άποτελεί μιαν όαση στα χωριά τής 
Μουργκάνας. Ασχολούμενος συνέχεια με 
τή δημιουργία τής Πόβλας άναζεί τις α
ναμνήσεις του μέ τό ζωντάνεμα τών τται-
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δικών του χρόνων, τού; μύθους καί τι: 
παραδόσεις, προστρέχοντα; καί σέ σελίδες 
ιστορικών.

Στό δεύτερο μέρος τού βιβλίου του μέ 
τα άφηγήματα: Χριστουγεννιάτικη περι
πέτεια, 6 Νικολό;, Άγγέλη πειρασμό; 
και ό Παπαχρήστο;, έχουμε μια ανάπλα
ση πραγματικών γεγονότων σέ αξιόλογα 
πεζογραφικα πορτραίτα, είδικώτερα δέ 
κυριαρχεί ή ηθογραφία στό πλαίσιο τη; 
οποία; κινούνται οί τοπικέ; αναμνήσεις, 
ιστορία, παράδοση καί λαογραφία. Οί ή- 
ρωέ; του είναι απλοϊκοί άνθρωποι δεμέ
νοι μέ τό περιβάλλον, ό δέ συγγραφέα: 
του; μέ τα οημιουργήματά του, ουσιαστι
κά δίνει προέκταση στις συγκινήσεις του. 
στην αγάπη του για τον άνθροιπο καί στην 
παθολογική τοπολάτρεία. "Ολα δίδονται 
μέ γνήσια δημοτική γλώσσα, σε μερικέ; 
περιπτώσεις μέ τή χρήση ηπειρωτικών ι
διωματισμών, γι’ αυτό καί στί; τελευταίε; 
σελίδες τού βιβλίου του δημοσιεύει γλωσ
σάριο.

"Ολα γράφονται μέ ύφο; άπλό καί φυ
σικό, κάποτε δέ καί μέ ήρωϊκό τόνο. Ό  
Γιώργο; Κούνδουρο; αποδείχνει μέ τό έρ
γο του ότι οίβεται τή βαριά καί πολύτι
μη ήπειροντική ηθογραφική, λαογραφική, 
καί αφηγηματική ήπειροπική κληρονομιά 
(X ρηστοβασίλη;, Κρυοτάλλη;, Μ ουσελί-
μης κ.ά.), τήν όποια τιμάει παίρνοντας 
μ* αυτό τό πρώτο έργο του τήν άξια θέση 
του στους συνεχιστές καί άνανεωτέ; της.

ΗΑΣΙΑΗΣ ΚΡΑΦΊΤΗΣ

ΣΠΥΡΟΥ ΧΡΗΣΤΙ4Η,
Π Ο Λ Ε Μ Ι Κ Ο  Η Μ Ε Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Ο  1984

ΕΤΑΙΡΕΙΑ HHEIP12TIKQX 
ΜΕΑΕΤΩΧ

"Αριθ. ΙΙροπ. 130
’Ιωάννινα 3.4.85

Κύριον Σπΰρον Χρηστίδην
ΙΙάτμου 18, 112 53 'Αθήνα

’Αγαπητέ Κύριε Χρηστίοη,
Ή  Εταιρεία ’Ηπειρωτικών Μελετών 

έλαβε αντίτυπο τού έργου σας: «ΛΙολεμικό 
"Ημερολόγιο καί σά; ευχαριστεί για τήν 
προ: φορά.

Το "Ιδρυμά μα; σα; συγχαίρει τόσο 
για τού; αγώνες σα; κατά τόν πόλεμο τού 
1940—41 όσο καί για τήν έςιστόρηση τή; 
ζωή; σα; άνάμεσα άπό τού; κινδύνου; τού 
πολέμου έκείνου.

Τά στοιχεία πού παρουσιάζετε ήμερο· 
λογιακώ; κατά τήν περίοδο τού έπους 1940 
—41, είναι δυνατόν νά χρησιμεύσουν για 
τή συγκρότηση τή; ιστορία; τών έθνικών 
έκείνων αγώνων.

*11 σαφήνεια, ή λογική διάρθρωση τών 
νοημάτων καί ή ωραία διατύπωση καθι
στούν τό πόνημά σα; πολύ ευχάριστο στον 
αναγνώστη καί μαρτυρούν τήν πνευματι
κή καλλιέργειά σα; καί τό εθνικό ήθος 
3κς.

Τό βιβλίο σα; έχε: καταχωριστεί στή 
βιβλιοθήκη μα; καί θά άξιο ποιηθεί.

Λεχθείτε άγαπητέ κ. Χρηστίοη, τήν 
έκφραση καί τών προσωπικών μου ευχα
ριστιών καί συγχαρητηρίων για τού; α
γώνες σα; καί για τήν έ;αιρετή συγγρα- 
?ή 3*;·

Ο Ηρόεδρο; τή; Ε.Η.Μ. 
ΚΩΣΤΑΣ ΦΡΟΧΤΖΟΣ
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Δύο βραβεία σ’ ένα χρόνο
Αέν είναι τυχαίο.

Ή κορυφαία ποήτης τών
προιοντα/ν MISKO ήταν 

τό θεμεΛίο TTcrvtu στο 
όποιο ζδρακυθηκτ 
η σοβαρή επαγωγική της 

προσπάθεια, που 
καλύπτει 20 χώρες.

' Μετά τόν ΧΡΥΣΟ ΕΡΜΙΙ 
1979 (Όκταιβριος), 

η MISKO κτρόκτε καί 
ΔΙΕΘ\ΕΙ ΒΡΑΒΕΙΟ 

ΕΞΑΓΩΓΩΝ I960 (Μάρτιος)

Τό ΔΙΕΘΝΕΣ ΒΡΑΒΕΙΟ
ΕΞΑΓΩΓΩΝ I960 είναι ή 

50η διακροις που 
απονεμεται 

μέχρι σήμερα στην

MISKO

2
3)



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

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

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

Να θυμάστε πάντοτε ότι η «ΔΩΔΩΝΗ» εξυπηρετεί.


