
" H n e i p c j D T i K H  θ ' τ χ ι ρ β ι χ „
Α β Χ 'Γ Ι Ο Ν  Γ Τ Ν β γ Μ χ Τ Ι Κ Η Ο  6 N  H M e fC O C e C D C

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΟΜΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

τ κ ν χ υ χ Γιχιψπα 0^0: ΜανοοίΑΐ/αλη ~ Λ^ηνα 1 *
ΕΤΟΣ ΙΒ

114 Μ ΑΡΤΙΟΙ 1986 Τηλ 3Λ 21 651 - ^  W

Λ (-) Η Ν Λ 1986



ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
(ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΚΟΜΙΤΑΤΟ) 

1906

ΠΑΝΑΓ ΛΑΓΚΛΗΣ 
Ύπαρχηγός Γενικού ’Επιτελείου 

Πρόεδρος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Λ Ο ΥΜΑΣ 
Γεν. Διευθυντής ΣΠΑΠ 

Σ ΣΠΥΡΟΜ1ΛΙΟΣ 
’Αρχηγός Χειμάρρας 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΕΛΑΣ 
’ Ανθυπίλαρχος 

ΧΑΡ ΛΙΑΜΠΕΗΣ 
'Ανθυποπλοίαρχος 

ΧΡ ΧΡΗΣΤΟΒΑΣ ΙΛΗΣ 
Λόγιος

ΜΙΛΤ ΠΑΝΤΑΖΗΣ 
Υφηγητής Πανεπιστημίου 

ΧΡ ΧΡΟΝΗΣ 
Ύπολοχαγός Οίκονομικού 

ΠΕΡ ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ 
Δικηγόρος 

ΧΡ ΜΑΛΑΜΟΣ 
Ταγματάρχης Μηχανικού 

ΓΕΩΡΓ ΓΑΓΑΡΗΣ 
Δημοσιογράφος 
ΑΥΓ ΑΒΕΡΩΦ 

Πολιτευτής

ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
(ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΙΣ)

19)4
'Επίτιμος Πρόεδρος 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΙΚΚΑΛΙΝΟΣ 
'Ομότιμος Καθηγητής 

τού Πανεπιστημίου Αθηνών 
’Ακαδημαϊκός

“ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”
ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΟΜΩΝΥΜΟΥ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΙΣΤΟΡΙΑ - ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ - ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΙΑ · ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΒΡΑΒΕΙΟΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΑ: όόός Μαυρομιχάλη 7 

ΑΘΗΝΑ Κ.Α. 10679 
ΤΗΛ. 36.21.651

Υπεύθυνος σύμφωνα μέ τό Νόμο:
ΑΑΕΞ. X. ΜΑΜΜΟΠΟΥΛΟΣ 

’Αγία Παρασκευή ’Αττικής - Τερψιθέας 64 
Κ.Α. 15341 

Τηλ. 6599.783

Τυπώνεται καί άποστέλλεται μέ αύτοπροαί- 
ρετη συνδρομή 500 δραχμών τό χρόνο.

ΛΙΑΤΕΛΙ.ΪΑΝΤεΣ HPOFAPOI

ΣΠΥΡΙΛΟΝ ΒΛΑΧΟΣ
Ό  ά π ό  Ίίικιννινακν ’Αρχι*πισκοπος 

'Αθηνιίιν  και παιτης 'Ελλάδος 

ΓΕΩ Ρ Γ ΙΟ Σ  \Ο Υ Μ Α Σ  
Γεν Διευθυντής I N  ΑΠ 

Α Ν Τ Ω Ν ΙΟ Σ  Κ Π Α Λ Η Σ  
Στρατηγό ;

Λ Η Μ Η Τ Ρ ΙΟ Σ  Μ Ν Α  ΝΑΝΟΣ
Α κ α δ η μ α ϊκ ό ς

Σ Π Υ Ρ ΙΔ Ω Ν  Κ Λ Λ Λ ΙΑ Φ Α Σ  
Καθηγητης Πανεπιστήμιου 

ΙΩ Α Ν Ν Η Σ  Γ Ρ ΙΚ Κ Α Μ Ν Ο Ι
’Α καδημαϊκός 

Γ Γ Ω Ρ Γ ΙΟ Ι  « Α Β Α Ρ Ε Τ Ο Σ  

Λικηγ»Χ»>: Λ ημ« κειογρεί

Φωτογράφηση - Μοντάζ 
ΑΦΟΙ ΠΙΝΑ 

ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ 45 
ΤΗΛ. 3636180



" H n e i p c j D T i K H  e ^ r x i p e i x , ,
λ .6 χ τ ίο ν  ΠΝ β γ Μ χ τικ  h c  g n h m  epcDcecDC

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΟΜΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

! ΕΤΟΣ ΙΒ ' ΤΕΥΧ.
114

ΜΑΡΤΙΟΣ 1986 Γραφ.: Μαυρομιχάλη 7 · 106.79 ’Αθήνα 
Τηλ. 36.21.651 — 63.99.783

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Πρόσκληση ομιλίας

Βίιογραφικά Όμιληττή Μάρ
κου Δραγούμη

Σελ.
81

83 i

Σπόρου Χρηστίδη. Πολεμικό 
Ημερολόγιο *40—41

Ίωάν. Νικολαΐδη. Μνήμες του 
*40

Νικολ. X. Ρεμπέλη. Έπιδρο- 
,μές Σλάβων καί σλαβικά 
τοπωνυμία

Σπόρου Ί .  Μαντά. ’Αναζητών
τας τό γεφύρι του Παπα- 
στά9η

ΟΙκονομική' καί Κοινωνική Κα
τάσταση τής ’Ηπείρου (1909) 
άπό τό ANNCJAIRE ORIEN
TAL

i* Βασίλη Βετσοπούλου. 'Οδοι
πορικό έπί Τουρκοκρατίας 
Πυρσόγιαννη - Λεσκοβίκι

84 J;
*<>

88 ϊ
%<><>

ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ :
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Ή «Ηπειρωτική Εταιρεία» ορ

γανώνει την 12ην Μαρτίου 1986, η
μέρα Τετάρτη καί ώρα 7.30' μ.μ., 
στη μεγάλη αίθουσα τής ’Αρχαιο
λογικής Εταιρείας, Έλευθ. Βενι- 
ζέλου 22 — Όμηρου, την τέταρτη 
κατά σειρά πνευματική εκδήλωση 
τής περιόδου 1985—86.

Κατ’ αυτή, μετά άπό εισήγηση 
του Προέδρου θά μιλήση ό κ. Μ ά ρ- 
κ ο ς  Φ. Δ ρ α γ ο ύ μ η  ς, μου- 
σικολόγος, μέ θέμα:

Η π ε ι ρ ω τ ι κ ή  Δ η μ ο τ ι κ ή  
Μ ο υ σ ι κ ή  ά π ό  τ ή  Σ υ λ 
λ ο γ ή  τ ή ς  Μ έ λ π ω ς  Μερ-  
λ ι έ  (1930).

Παρακαλουμε να εύαρεστηθήτε 
να τιμήσετε τήν ’Ηπειρωτική εκδή
λωση μέ τήν παρουσία σας.

Ό  Πρόεδρος
ΑΛΕΞ. X. ΜΑΜΜΟΠΟΥΛΟΣ 

Ό  Γεν. Γραμματέας 
ΣΤΑΘ. Δ. ΛΑΜΠΡΙΔΗΣ

Ό  Κοσμήτωρ
ΕΥΘ. ΝΙΚΟΥ
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Μάρκος Δρονούμης

Γεννήθηκε τό 1934 στην ’Αθήνα. 
Τελείωσε τό Γυμνάσιο (Κολλέγιο 
Άρρένων Αθηνών) τό 1953, τό ’Ω
δείο Πειραιώς (Βυζαντινή Μουσι-

Ική, τάξη Γ. Μαργαζιώτη) τό 1951 
καί τό Ελληνικό Ωδείο (’Ανώτερα 
θεωρητικά, τάξη Γ. Α. Παπαιωάν- 
f νου) τό 1962. Παρακολούθησε έπί- 
ί σης γιά δύο χρόνια (1958—60) τή 

> σχολή του «Συλλόγου προς Διάδο- 
3 σιν της ’Εθνικής Μουσικής» του Σί- 
\ μωνα Καρα.

’Από τό 1962 ώς τό 1964, χάρις σε 
j μιά υποτροφία πού πήρε άπό τό 
3 Βρετανικό Συμβούλιο, σπούδασε 

μουσικολογία στην ’Οξφόρδη (Λίν- 
I κολν Κόλλετζ) μέ ειδίκευση στη 
I Βυζαντινή μουσική παλαιογραφία, 
4 δίπλα στο διάσημο αυστριακό μου- 
I σικολόγο καί συνθέτη ’Έγκον Βέλ- 
ύ λες (1885-1974). ’Από τό 1960 έρ- 
] γάζεται στο «Κέντρο Μικρασιατι- 
)) κών Σπουδών» (Μουσικό Λαογρα- 
4 φικό ’Αρχείο) καί άπό τό 1970 δι- 
Η δάσκει * Ιστορία Μουσικής στο *Ω- 
*οδεΐο ’Αθηνών.

1’Από τό 1964 διευθύνει τό μουσι
κό τμήμα του Κολλεγίου Άρρένων 
Αθηνών καί άπό τό 1974 δίνει δια
λέξεις στήν «Εταιρεία Σπουδών Νε
οελληνικού ΠολιτισμοΟ καί Γενικής 

Παιδείας».

’Έχει λάβει μέρος σε διεθ-^ή μου- 
σικολογικά καί . βυζαντινολογικά 
συνέδρια κι έχει δημοσιεύσει πλη
θώρα άρθρων μουσικολογικοΟ πε
ριεχομένου σε επιστημονικά περιο
δικά τής Ελλάδας καί τοΟ έξωτε-, 
ρικου. Πρόσφατα έξέδωσε τό βι
βλίο «45 τραγούδια του τόπου μας. 
Ειδική επιλογή γιά τις τελευταίες· 
τάξεις τοΟ Δημοτικού καί τις πρώ
τες του Γυμνασίου». ’Έκανε τήν ε
πιμέλεια δύο μεγάλων δίσκων μέ 
δημοτικά τροίγούδια άπό τή συλλο
γή Μέλπως Μερλιέ. Προετοιμάζει 
επίσης ένα βιβλίο πού θά τιτλοφο
ρείται «Δημοτικές καί άλλες μελω
δίες άπό τή συλλογή Φαρδύ καί τή 
σημερινή Σαμοθράκη».
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ΝΕΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ 1940 - 41

Πολεμικό 'Ημερολόγιο τοϋ 1940-41
■ (Καθημερινή έξιοτόρηοη μιας ζωής πού πέρασε με κίνδυνο)

(Συνέχεια του προηγουμένου) 
ΣΤΟ ΒΟΥΡΚΟ ΔΕΛΒΙΝΟΥ

Καθώς προχωρούσαμε άργά, πέ
φτομε σ’ ένα ποτάμι. Μερικοί βού- 
τηξαν μέσα. Σταθήκαμε. Που πάμε, 
να πνίγουμε; Μήπως δεν ξέρει τό 
δρόμο για τό χωριό ό οδηγός μας 
Εύθυμίου; Είδαμε κάπου έκεΐ πιο 
πέρα, φώτα. Είπαν δτι είναι Βλά
χοι. Φωνάξαμε. Καμμιά άπόκριση. 
Άποφασίσθηκε ό Ζαροκίλης με τον 
λοχία Μικρούλη καί 1—2 στρατιώ
τες νά πάνε νά ιδουν. ‘Ύστερα άπό 
άγωνιώδη άναμονή καί άφοΟ στο 
μεταξύ κοιμηθήκαμε έπάνω στους 
θάμνους χωρίς νά καταλάβουμε, 
ήρθαν.

Μάς φώναξαν νά στρίψουμε άρι- 
στερά τόν άνήφορο. Ξεκινήσαμε δ- 
λοι ,Φθάσαμε σέ κακά χάλια σε μια 
έκκλησιά. Έκεΐ ήταν μιά ίλη ιππι
κού. Οί άξιωματικοί μπήκαν στήν 
έκκλησιά. Ό  λόχος δλος έξω άρχι
σε τις φωνές:

— Νά μείνουμε εδώ, δεν πάμε που
θενά. Νά άναλάβει άλλος τη διοί
κηση του λόχου. Μ’ αυτή τη διοίκη
ση θά πάμε χαμένοι.

Προμηνυόταν στάση του λόχου.

ΤΟΥ ΣΠΥΡΟΥ 0 . ΧΡΗΣΤΙΔΗ

^Ηρθε ό γιατρός Φίλιος καί μαλά
κωσαν τά παιδιά καί τελικά συνε
χίσαμε τήν πορεία γιά τό Μεμού- 
σμπεη. Ευτυχώς έκεΐ περάσαμε τη 
νύχτα διαμοιρασμένοι ατά σπίτια. 
Έ γώ  με μερικούς άλλους μείναμε 
σ’ ένα χαμόσπιτο κάποιου, πού τόν 
έλεγαν Κώστα. ^Ήταν κι έχλλα παι
διά έκεΐ, ό λοχίας Σιδέρης, ό Λα
γός. Ζητήσαμε άπό τό νοικοκύρη τί
ποτε φαγώσιμο μέ πληρωμή. Ή ά- 
πάντησή του στερεότυπα άρνητική.

Μιά «στρατιωτική» έρευνα τη νύ
χτα άπό τόν Λαγό μάς άποκάλυψε 
ζαμπόχελα, μέλι, τυρί. Φάγαμε και 
πήραμε καί λίγο μέλι στα παγού
ρια μας.

Τό πρωί γρήγορα - γρήγορα φύ
γαμε άπ’ έκεΐ γιά νά μή γίνουμε 
άντιληπτοί. Ακούσαμε δμως σέ λί
γο τής νοικοκυράς τΙς φωνές, πού 
διαμαρτυρόταν δτι τής φάγαμε 10 
όκάδες μέλι!

Είχε ξημερώσει ή 1η Δεκεμβρίου, 
δταν πάλι ξεκινήσαμε. Ό  Σουρβΐ- 
νος μου έλεγε δτι σκόπευε νά μάς 
όδηγήσει στους ‘Αγίους Σαράντα, 
πού είχαν κυριευθεΐ πιά άπό δικά 
μας τμήματα, σύμφωνα μέ πληρο-
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φορίες, πού δήθεν είχε. "Ετσι βαδί
ζαμε κατ’ ευθείαν για τό ποτάμι 
Μπίστριτζα. Ευτυχώς δμως πιο πέ
ρα συναντήσαμε δυο βλάχους, πού 
πρόθυμοι τέθηκαν στη διάθεσή μας 
γιά  οδηγοί, και που δπως άποδεί- 
χθηκε ϋστερα, ήταν πολύτιμου Αυ
τοί μας πληροφόρησοίν δτι ήτοα/ νά 
περάσουμε μέσα άπό τό βούρκο 
προς τό ποτάμι αδύνατο. Μας ύπό- 
δειξαν νά πάμε δεξιώτερα. Πάλι δ
μως περάσαμε αναγκαστικά μέσα 
άπό βάλτο. Ύποφέραμε έκεΐ πολύ. 
’Αρκετά παιδιά γλυστρήσανε καί 
βούλιαξαν μέχρι τό λαιμό, γενικά 
δε δλοι μας βουτηχτή κάμε σχεδόν 
μέχρι τά γόνατα.

Μέσα στο βάλτο αύτόν πολλά 
ζώα ’Ιταλών σκοτωμένα. Έ ξ αιτί
ας αύτου του βάλτου, στην όπισθο- 
χώρηση, άποκόπηκε κι αίχμαλωτί- 
σθηκε αρκετή δύναμη ’Ιταλών, πε- 
που 500 αιχμαλώτους τούς συναν
τήσαμε στο δρόμο, λίγο μετά τό ξε- 

I κίνημά μας, πού τούς περνούσαν 
δυο στρατιώτες του ιππικού με λί
γους πολίτες. Καθώς τούς είδαμε 
σε ελεεινή κατάσταση, τούς έδωσε ό 
Σουρβΐνος, πού προπορευόταν, λί
γα  σύκα, μου πήρε δε καί τήν κου
ραμάνα μου, με τήν ύπόσχεση νά 
μού δώσει τή δική του καί τή μοί
ρασε κι αύτή. ’Αλλά άργότερα τή 

I δική του τήν είχαν φάει κι έτσι έ- 
1 μεινα νηστικός δλη τήν ή μέρα ως 
1‘άργά τή νύχτα καί ύπόφερα πολύ. 
8 Κι άλλα παιδιά άπό τό λόχο μας 
|  μοίρασαν τό ψωμί τους στούς αίχ- 

μαλώτους. Αυτοί τ’ άρπαζαν καί τό 
§ικαταβρόχθιζαν-λαίμαργα. "Εφεραν 
Ι | μερικοί καί ύπογένειο.

Λοιπόν, με οδηγούς τούς δυο βλά
χους, άφου πήραμε κατεύθυνση δε
ξιώτερα, φθάσαμε σε μιά πλαγιά 
ενός λόφου δασωμένη, δπου μείνα
με μέχρι τό βράδυ. Στο μεταξύ πέ- 
paoocv επάνω μας καί λίγα άερο- 
πλάνα.

Τό βράδυ πορεία πάλι γιά τό χω
ριό ’Αλικου, δπου φθάσαμε νύχτα 
καί δκχνυκτερεύσαμε με τή φροντί
δα του προέδρου του χωρίου σε 
σπίτια. Ό  Σουρβΐνος κι εγώ με λί
γους άνδρες τής ομάδας διοίκησης 
του λόχου μείναμε στο σπίτι κάποι
ου δάσκαλου Ίωάννου. Στο πλαϊ
νό σπίτι, πού τό άνοιξε ό Ίωάννου, 
γιατί λείπανε οί νοικοκυραΐοι, μεί
νανε τά υπόλοιπα παιδιά τής ομά
δας μας.

Ό  Ίωάννου μάς μαγείρεψε μόνος 
του κοτόπουλο σούπα καί ψάρια τη- 
γοτνητά κι άργά ή ώρα 12 τά μεσά
νυχτα, άφου στο μεταξύ στεγνώσα
με, πού είμαστε κοιταμουσκεμένοι, 
κοιμηθήκαμε, ό μεν Σουρβΐνος στο 
κρεββάτι του Ίωάννου, εγώ δέ σε 
άλλο κρεββάτι με στρώμα μόνον. 
Πρώτη φορά κοιμήθηκα με τό σώ
μα μου σε μαλακωσιά. Μέ πήρε ά- 
μέσως ύπνος γαλήνιος κι άναπαυ- 
τικός.

Κατά ή ώρα 2 τής νύχτας χτυπή
ματα στήν πόρτα μάς ξύπνησαν. 
Κάποιος έφερε τήν πληροφορία δτι 
πυροβολισμοί είχαν άκουσθεΐ στο 
ποτάμι. Σηκωθήκαμε, γιατί άνησυ- 
χήσαμε, μήπως είναι Ιταλοί καί πέ 
ρασαν τό ξύλινο γεφύρι κάτω άπό 
τό χωριό καί έρχονταν προς έμάς. 
Μια διοααγή του Σουρβίνου προς 
τον Ζαροκίλη νά βγάλει περίπολο
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ώς τό γεφύρι στάλθηκε άμέσως μέ 
σύνδεσμό μας, ειδοποιήθηκε δε και 
δλος ό λόχος ν* άγρυπνάει. Τό άπο- 
τέλεσμα ήταν νά μή κοιμηθούμε ώς 
τό πρωί. Καθήσαμε κοντά στη φω
τιά, ώσπου νά φέξει.

Νύχτα άκόμα βγήκαμε άπό τό 
χωριό και πήγαμε γιά κάλυψη σέ 
μια έκκλησιά πιό πέρα, δπως μας 
ύπόδειξε άπό τό βράδυ ό δάσκαλος.

Παράλειψα νά σημειώσω, δτι τό 
βράδυ στο σπίτι του Ίωάννου μας 
ήρθε κι ένας πολύ έξυπνος άνθρω
πος άπό τό γειτονικό, πέρα άπό τό 
ποτάμι, χωριό Φοινίκι, εμπορευόμε
νος, ό όποιος μας έδωσε πληροφο
ρίες γιά τον έχθρό καί έφυγε πάλι 
γιά τό Ιταλικό έδαφος γιά νά μάς 
φέρει συγκεκριμένες πληροφορίες 
γιά τις θέσεις τού έχθροΰ.

Στήν έκκλησία σέ λίγο ξημέρω
σε. Ημέρα Δευτέρα, 2 του μηνός. 
Ό  καιρός καλός. Καλυφθήκαμε κά
τω άπό τά δένδρα. Μέχρι τό βράδυ 
πέρασαν πολλά άε ροπλάνα.

Τό βράδυ μάς έφεραν κουραμάνα 
σωρό τρίμματα, καταβρεγμένη. Τί 
νά φάμε άπό αύτή; Τήν παράτησαν 
οι ήμιονηγοί ένα τέταρτο μακρυά 
κάτω άπό ένα δένδρο καί φύγανε. 
Είχαν τρομοκρατηθεί τήν ήμέρα τό 
μεταγωγικά μας άπό τά άεροπλά- 
να κι έτσι έμεΐς είχαμε μείνει μέ λί
γη σταφίδα πού στο μεταξύ μάς 
είχαν δώσει.

Κατά τό μεσημέρι συνάντησα τόν 
γνωστό μου ταγματάρχη Κάτσιο ά
πό τό Παλιοχώρι Φιλιατών. Μαζί 
μέ έμάς, στο ίδιο μέρος, έμεινε κα
λυμμένος καί ό 3ος λόχος. Διανυ- 
κτερεύσαμε πιό πέρα άπό τήν έκ

κλησία, σέ μιά άχυροκαλύβα. Κοι
μήθηκα έπάνω σ* ένα φύλλο τσίγ
κου, πού τό έβαλα έπάνω στή λά
σπη.

Τό πρωί, 3 τού μηνός, (Δεκεμ
βρίου), πιάσαμε τόπο γιά κάλυψη 
κάτω άπό μιά έλιά, χωμένοι σ’ ένα 
θάμνο. Άπό ένωρίς μάς έδωσαν στα 
φίδα, τυρί, ψωμί, κονσέρβα καί τσι
γάρα. Ή μέρα ήλιόλουστη. ’Έστει
λα σ’ ένα σπίτι σέ συνοικισμό πιό 
πάνω νά τηγανίσω τό τυρί, άλλά 
δέν έγινε τίποτε. ’Ένας στρατιώτης 
μοΰ έδωσε ένα καλαμπόκι βρασμέ
νο κι άλλος ένας μοΰ έψησε δυο 
ξερά. Περνοΰσοιν άπό πάνω μας ά
ε ροπλάνα άδιάκοπα.

Ό  λόχος είχε διαμοιρασθεϊ, άλ- 
λού ή διμοιρία τού Ζούλα κι άλλού 
τού Ζαροκίλη σ* άλλον άπέναντι λό
φο. Μερικοί, μιμούμενοι στρατιώτες 
άλλων λόχων, είχαν πάει πέρα άπό 
τό χωριό, σέ μιά βίλλα ’Ιταλού ευ
πατρίδη, τη βίλλα Μπιμπέλι. Έκεΐ 
βρήκίχν, μεταξύ άλλων, καί άφθονο 
κρασί, βερμούτ καί άλλα ποτά. Ά λ  
λοι προμηθεύθηκαν άλλα πράγμα
τα. Καί τί δέν είχε μέσα!

Πήγε καί ό γιατρός τού λόχου 
μας μιά βόλτα. Έμεις άρκεσθήκα- 
με έπειδή είμαστε σέ μεγαλύτερη 
άπόσταση καί είχαν ληφθεϊ στο με
ταξύ άπαγορευτικά μέτρα, στα 
μπουκάλια καί στις καράφες κρα- |  
σιοΰ, πού μοΰ έφεραν δσοι πήγαν. |  
Τό κρασί «έρρευσε ποταμηδόν», πού |= 
λέει ό λόγος καί έλυσε τη γλώσσα §| 
σέ ευθυμολογήματα. ρ

Κατά τό μεσημέρι, ήρθε ό λοχα- 
γός μας, ό Σκιαδόπουλος. Έπί τέ-1 
λους! Ανακουφισθήκαμε δλοι. Του



λάχιστο δεν θά προχωρεί ό λόχος 
χωρίς νά ξέρει που πάει.

Συγκεντρώθηκαν δλοι, μπήκε μια 
τάξη πάλι και τό βράδυ πήραμε τό 
δρόμο γιά τό χωριό Καλύβια. Ό  λο
χαγός και μερικές διμοιρίες είχαν 
προπορευθεΐ, εγώ δέ και ή ομάδα 
διοίκησης τού λόχου μείναμε τελευ
ταίοι μαζί με μερικούς στρατιώτες 
μεθυσμένους από τό ευλογημένο 
κρασί του Μπιμπέλι, πού τραγου
δούσαν κιόλας.

Στά Καλύβια δεν μείναμε τό βρά
δυ μέσα στο χωριό, αλλά σέ μια 
πλαγιά λόφου άνήλια, δεξιά του 
χωριού, προς νότον. Έκεΐ ήταν ένα 

ι μοναχικό σπίτι μιας χήρας γυναί- 
ι κας, πού τό χρησιμοποιούσε σάν 
ι πρόχειρο νοσηλευτήριο κι ό γιατρός 
ί τού Τάγματος. Γιά τά διάφορα τμή- 
! ματα ό λοχαγός καθώρισε τόπο γιά 
ΐ ύπνο στο ύπαιθρο. Έμεΐς τής όμά- 
! δας διοίκησης τού λόχου καθωρί- 
• σθηκε νά κοιμηθούμε στον κήπο τού 
| σπιτιού. Αλλά οί διαμαρτυρίες τής 

γυναίκας σύτής δτι τής χαλάμε τά 
σκόρδα τού κήπου μάς επέβαλαν 

| έξωση καί κοιμηθήκαμε ψηλά στο 
| φράχτη καί κρυώσαμε πολύ κατά 
ι τό πρωί.

Ξημέρωσε ή 4 τού μηνός. Ενωρίς 
! έγινε διανομή κουραμάνας, πού μάς 
! ήρθε, μαζί μέ ελιές. ^Ηρθαν καί 
. μερικά ζευγάρια άρβυλα καί πήρα 
; κι εγώ καινούργια, πού δεν είχα. 

'Έπειτα δλη την ή μέρα περάσαμε 
κρυμμένοι άπό τά άεροπλάνα.

Κατά τό διάστημα τής ή μέρας εί
χα κι έναν καυγά μέ τον γιατρό τού 

?ί Τάγματος Λειβαδά, πού κάνοντας 
); χρήση τού βαθμού του, ήθελε νά μέ

πετάξει όξω άπό τό σπίτι τής χήρας 
εκείνης, δπου είχα πάει νά ρωτήσω 
κάτι σχετικό μέ την υπηρεσία, τόν 
λοχαγό.

Τό βράδυ μέ πήρε ό λοχαγός στο 
χωριό, μέ σκοπό νά κάνουμε μιά ό- 
νομαστική κατάσταση των άνδρών 
τού λόχου, πού την ζητούσε τό τά
γμα καί μέ την άφορμή αυτή νά δια- 
νυκτερεύσω κιόλας έκεΐ όπουδήπο- 
τες. Πηγαίνοντας, συναντήσαμε τόν 
Σουρβίνο, πού κατέβαινε διαμαρτυ- 
ρόμενος σέ μιά ολιγάριθμη συγκέν
τρωση στρατιωτών δτι τού κλέψα
νε τά πράγματά του. ^Ηταν πιωμέ
νος. Κοντοσταθήκαμε καί προσπέ- 
ρασε, χωρίς νά μάς ίδεΐ. Πιο έπά- 
νω, βρήκαμε τόν πρόεδρο τού χω
ριού. Ζήτησε άπό αυτόν ό ?νθχαγός 
προσωρινά ένα λυχνάρι, γιά νά γρά 
ψουμε. Μάς πήγε στο σπίτι του, ο
πού καί άρχίσαμε νά κάνουμε τήν 
κατάσταση.

Σέ λίγη ώρα ήρθε κάποιος καί 
ειδοποίησε τόν λοχαγό δτι τόν περι
μένει γιά τό δείπνο ό ταγματάρχης, 
πού είχε καλέσει δλους τούς άξιω- 
ματικούς τού τάγματος. Ζήτησε τό
τε ό λοχαγός άπό τόν πρόεδρο νά 
διανυκτερεύσω έκεΐ, γιά νά κάνω 
τήν κατάσταση. Αυτό καί έγινε.

^Ηταν σ’ αυτό τό σπίτι κι άλλοι 
δυο φιλοξενούμενοι άπό άλλο χω
ριό ώς πρόσφυγες. ’Αφού τελείωσα 
τή γραφική εργασία, μοΰ πρόσφε- 
ραν φαγητό φασόλια σούπα, μέλι 
καί τυρί. Είχα πολλές ήμέρες νά 
φάω μέ κουτάλι χορταστικά. Μού 
ξεθόλωσε τό μάτι! Κοιμήθηκα σχε
δόν καλά. Τό βράδυ έκεΐνο έ,ξω έ
κανε τσουχτερό κρύο.

(Συνεχίζεται)
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ΝΕΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ 1 9 4 0 - 4 1

Μνήμες

(Συνέχεια του προηγουμένου)

"Οταν μπήκαν στη σήραγγα στη 
σειρά, ό ένας πίσω άπό τον άλλο, 
άνάλογα με τό βαθμό τους, πρώτα 
οί ανώτεροι καί στη συνέχεια οι άλ
λοι, ή παρουσία τους μας εντυπώ
σιασε. '’Ήταν βέβαια φανερές οί κα
κουχίες του πολέμου, παρόλα αύτά 
ή γενική έμφάνιση έκρυβε πολλά. 
Όδηγήθηκαν στο Στρατηγό πού 
τούς περίμενε με τούς έπιτελεΐς του 
καί κάθησαν άπέναντί του. Γενική 
συζήτηση θά γινόταν, έκεΐ, τις έξε- 
τάσεις θά τις έκαναν μέ τον καθένα 
χωριστά ό Επίλαρχος Βαΐδης κι ό 
υπολοχαγός Ντόκος του 2ου Γρα
φείου, άργότερα ό τελευταίος έγι
νε Στρατηγός καί Διοικητής τής 
VIII Μεραρχίας.

Ή συζήτηση ήταν άποκαλυπτική 
του χαρακτήρα καί των φρονημά
των των Ιταλών αξιωματικών. Ά 
πό τις άπαντήσεις τους άποκαλυ
πτόταν καθαρά ή έπίδραση πού εί
χε άσκήσει πάνω τους τό φασιστι
κό καθεστώς του Μουσολίνι. Οί λί
γοι μέ τούς μεγάλους βαθμούς, ά- 
ξιωματικοί, μέ τ’ άσπρα μαλλιά, 
διατηρούσαν τήν άξιοπρέπεια τής 
ήλικίας καί του βαθμού τους, είχαν 
πλήρη συνείδηση τής θέσης πού βρί
σκονταν ώς αιχμάλωτοι, ήταν ευ-

του '40
ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ Ν. ΝΙΚΟΛΑΙΔΗ

γενικοί στις άπαντήσεις τους καί 
έκδήλωναν έμμεσα, κάποτε καί ά
μεσα, τήν άντίθεσή τους για τήν πε
ριπέτεια στήν όποια είχε όδηγήσει 
τήν Ιτα λ ία  ό δικτάτορας.

Οί νεώτεροι, άλαζόνες καί ύπε- 
ροπτικοί, άποα/τούσαν στις ερωτή
σεις μέ ίταμότητα, ή ψυχή τους εί
χε διαβρωθεΐ άπό τό φασισμό, δέν 
παραδεχόταν πώς είχαν νικηθεί, έ
να άτύχημα ήταν, έλεγαν, σέ λίγες 
μέρες ή Ιταλία  θά σάρωνε τήν Ε λ 
λάδα κι αυτοί θά ήταν πάλι έλεύθε- 
ροι, θά γύριζαν στις μονάδες τους 
να συνεχίσουν τον πόλεμο. Λίγο ά- 
κόμα καί νά μας κατηγορήσουν για 
τί τούς πιάσαμε αιχμάλωτους καί 
διακόψαμε τό έργο πού είχαν άνα- 
λάβει.

Οί άξιωματικοί μας κρατούσαν 
τήν ψυχραιμία τους, άν καί οί προ
κλήσεις ήταν συνεχείς, ή φανταρία 
δμως είχε άγριέψει, άν μάς τούς 
παρέδιναν μπορεί καί να τούς λυν
τσάραμε. Στο τέλος ούτε οί άξιω- 
μοτπκοί άντεχοεν νά τούς άκούν, 
τούς παρέδωσαν στό Βαίδη νά πά
ρει τις πληροφορίες του. 'Ήμουν σί
γουρος πώς οί νέοι φασίστες δέν θ* 
άνοιγαν τό στόμα τους, οί άλλοι δ
μως θά έλεγαν πολλά.

Πέρασαν κι άλλες όμάδες αιχ
μαλώτων άπό τή σήραγγα, δέν κι-
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νοΰσαν πιά τήν περιέργεια μας, αυ
τή με τον καιρό είχε εξαντληθεί. Ή 
υπόθεση για μας είχε γίνει ρουτί
να, δχι δμως για τό 2ο Γραφείο, πού 
γ ι’ αυτό κάθε στοιχείο ήταν πολύ
τιμο, τό χρησιμοποιοΰσοιν τ’ άλλα 
γραφεία κατά τον καλλίτερο τρό
πο, όπως ό Πετρουτσόπουλος του 
111, ή άντεπίθεση δπου varocv θάρ.- 
χιζε. Είχε γίνει πίστη σ’ δλους, κοι
νή συνείδηση πιά, πώς οί ’Ιταλοί ή
ταν αδύνατο ν’ άνατρέψουν την ά
μυνά μας καί πώς ή Μεραρχία έ- 

I τοιμαζόταν νά τούς κυνηγήσει.
S Για τούς δακτυλογράφους τό μυ- 
| στικό ήταν γνωστό, δεν μας τό ει- 
|  πε κανένας, τα άνακαλύπταμε στις 

γραμμές των διαταγών πού χτυ
πούσαμε στις μηχανές, τό επιβεβαί
ωνε ή πύκνωση των επισκέψεων των 
αξιωματικών του Μετώπου, καθώς 
καί τών άλλων πού έρχονταν από 
τα Γιάννινα, κόμιζαν διαταγές άπό 
τό Α' Σώμα Στρατού, δλα έδειχναν 
πώς ή εξόρμηση ήταν κοντά.

Οί επιθετικές ενέργειες τής Με
ραρχίας είχαν κι δλας άρχίσει άπό 
την έπόμενη μέρα τής έγκατάστα- 
σής μας στη σήραγγα μέ άναγνω-

Ϊρίσεις άποσπασμάτων πού έφερναν 
πάντα πλούσια συγκομιδή σέ αίχ- 
|  μάλωτους, λάφυρα καί πληροφο-

1 Ρί£ς·
ί- Οί ’Ιταλοί πιέζονταν μέ καθημε- 
 ̂ ρινές διαταγές τών άρχηγών τους 

Ν νά άμυνθο(3ν μ’ δλες τις δυνάμεις 
τους. Πολεμούσαν πεισματικά, δέν 

k είχαν άλλη διέξοδο, οί συνέπειες 
k γιά δσους έγκατέλειπαν τό Μέτω- 
ι πο ήταν θάνατος, στο τέλος τά ξε- 
ρι χνούσαν δλα, οί δικοί μας τούς άνέ- 
jp τρεπ<χν μέ την άποφασιστικότητα

πού χαρακτήριζε τώρα τις έξορμή*· 
σεις τους, οί ’Ιταλοί έρριχναν τά ό
πλα καί κοίταζαν νά σωθούν δπως 
- δπως. Πολλές φορές, ή μεγάλη 
πίεση πού ασκούσαν πάνω τους 
βρέθηκαν σκοτωμένοι φασίστες α
ξιωματικοί νά σημαδεύουν μέ τά 
πολυβόλα τους, δσους πολεμούσαν 
στήν πρώτη γραμμή, στά χαρακώ
ματα — μαζί καί τό εθνικό φιλότιμο 
πού ξυπνούσε την ώρα τής μάχης; 
γίνονταν αιτία νά αντιστέκονται 
σθεναρά οί ’Ιταλοί, κρατούσαν μέ 
τά δόντια τις θέσεις πού ύπερασπί- 
ζοντοα/, σ’ αυτές τις περιπτώσεις οί 
δικοί μας έφτυνοιν αίμα γιά νά τούς 
διώξουν. Οί μάχες ήταν φονικές καί 
οί άπώλειες μεγάλες κι άπό τις δυο 
πλευρές.

Μέ την ύπαγωγή τής Μεραρχίας 
στο Α' Σώμα Στρατού, περιοριστήν 
κε ή ανεξαρτησία πού είχε κατά' 
την περίοδο τών άμυντικών άγώ? 
νων της. Τήν εύθύνη τού τομέα Θε
σπρωτίας είχε άναλάβει τώρα τό 
Σώμα, ενώ τό δεξιό της, σέ χώρους 
πού ώς τώρα άμυνόταν, πολεμούσε 
ή ! I Μεραρχία. Ό  τομέας δράσης 
τής VIII ης είχε βέβαια σμικρύνει, 
οί τοποθεσίες δμως πού έπρεπε νά 
καταλάβει κατά την άντεπίθεσή της 
ήταν ζωτικής σημασίας, τόσο γιά  
τήν όλοκλήρωση τής άπελευθέρωχ 
σης τού έθνικοΰ έδάφους, δσο καί 
γιά τήν προώθηση τών έπιχειρήσε-ι 
ων στά Βορειοηπειρώτικά εδάφη. '

• j'
Γ '.—ΑΡΧΙΖΕΙ Η ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗ

Στις 18 Νοεμβρίου ό Στρατηγός 
Κατσιμήτρος εκδίδει εμπνευσμένη 
ήμερήσια διοιταγή προς τούς άξιω?
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ματικούς καί όπλίτες τής Μεραρχί
ας, με την όποια ζητούσε άπ’ δλους 
νά πολεμήσουν — ή έπίθεση είχε 
κιόλας άρχίσει στη Μακεδονία — 
μέ την πίστη, τό πείσμα, την όρμή 
καί τό σθένος πού είχαν έπιδείξει 
στον άμυντικό άγώνα, για νά διω- 
χθεΐ ό εχθρός πέρα άπό τα σύνορα 
τής χώρας. Μέ την ήμερήσια διατα
γή δακτυλογραφήθηκοα/ καί τα έγ
γραφα μέ τα επιθετικά σχέδια κά
θε μονάδας, πού θά διαβιβάζονταν 
στις διοικήσεις τους μέ ειδικούς άγ- 
γελιαφόρους. ‘Ό λα δσα άφοροΰ- 
σαν τό 15ο Σύνταγμα, πού είχε την 
έδρα του στά υψώματα των Κάτω 
Σουδενών, παρακάλεσα τον ύπα- 
σπιστή νά επιτρέψει νά τά πάω ε
γώ. Ή προθυμία μου ξεκινούσε ά
πό κάποιο υπολογισμό. Στο γυρι
σμό, δταν τελείωνα μέ την άποστο- 
λή, θά περνούσα άπό τό χωριό, τη 
Βίτσα, νά δω τήν οικογένεια, νά ξε
κουραστώ λίγες ώρες, ν* άλλάξω 
ρούχα, κάτι πού είχε γίνει ζωτική 
άνάγκη, άφότου ή ψείρα είχε μπει 
γιά καλά στή ζωή μας. Δέν φανέ
ρωσα τίς προθέσεις μου στόν υπα
σπιστή γιατί σίγουρα δέν θά μ’ έ
στελνε. Κάναμε πόλεμο, άπό τήν 
άλλη μέρα μάλιστα άρχιζε μιά και
νούρια φάση του, ό Στρατός θά ρι
χνόταν στή φωτιά, πολλοί θά χάνον 
ταν, άλλοι θάμεναν έπιζωής άνάπη- 
ροι, περίσσευε χρόνος γιά πολυτέ
λειες, δπως ή ξεκούραση, τό φαγη
τό, ή καθαριότητα;

Ό  υπασπιστής άπόρεσε μέ τήν 
προθυμία μου, στο τέλος δμως μου 
άνάθεσε τήν άποστολή. Σφραγίστη
καν οί διαταγές μέ βουλοκέρι, ύ- 
πέγραψα γιά τήν παραλαβή τους

καί άνέλαβα τήν ύποχρέωση νά φέ
ρω ύπογραμμένο άπό τούς παρα
λήπτες τον έξωτερικό φάκελο. «Πά
ρε μιά μοτοσυκλέττα», είπε ό ύπα- 
σπιστής, «διάλεξε κι έναν καλό ό- 
δηι;ό κι έχε τό νου σου. Πιστεύω 
νάσαι τυχερός καί νά ξημερώσει 
καλή μέρα γιά τό στρατό μας αύ
ριο»................

Πώς πολέμησαν οί Ιταλοί άπό 
τήν έναρξη τών εχθροπραξιών, ως 
τό τέλος, θά τό βρει κανείς τόσο 
στά συγγράμματα καί τίς άφηγή- 
σεις τών Ελλήνων πολεμιστών, ά- 
ξιωματικών καί στρατιωτών, δσο 
καί στά βιβλία πού έγραψαν οί Ι 
ταλοί, προπαντός στις κάθε είδους 
διαταγές πού οί ’Αρχηγοί του Ι 
ταλικού στρατού καθημερινά έστελ
ναν στις μονάδες τους.

Σ’ αυτές πού τίς έπιαναν οί άσύρ- 
ματοί μας, δέν τίς κρυπτογραφού
σαν πολλές φορές οί Ιταλοί γιατί 
βιάζονταν νά τίς στείλουν στις μο
νάδες, άλλά κι δταν τό έκαναν οί 
δικοί μας είχαν σπάσει τόν κώδικά 
τους καί τίς μετέφραζαν, σ’ αυτές 
λοιπόν τίς διαταγές άποτυπώνονταν 
άνάγλυφα τά αισθήματα τής διοί
κησης, σ’ δλη τήν κλίμακα τών άπο- 
χρώσεων καί τών παραλλαγών: ά
πό τήν έπαρση γιά τή βεβαιότητα 
τής νίκης, τίς πρώτες στιγμές τής 
εισβολής, ώς τήν άγωνία καί τήν 
άπογοήτευση, δταν ή πραγματικό
τητα τούς ξάφνιασε όδυνηρά.

Μέ συνεχείς προτροπές καί έπι- 
κλήσεις γιά σεβασμό τών στρατιω
τικών παραδόσεων, τής τιμής, τού 
έθνους, άγωνίζοντοα/ νά τούς πεί- 
σουν νά θυσιαστούν στ* όνομα τής 
πατρίδας, τού βασιλιά καί τού Ντου-
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τσε πού βρίσκονται, τούς έλεγαν, 
πάντα νοερά στο πλευρό τους και 
τούς συντρόφευαν.

‘Όταν άρχισε ή φ υ γ ή ,κ ύ ρ ια  
εντολή των διοικητών τους ήταν : 
«Κρατηθείτε στις θέσεις σας^ «Στα
θεροποιείστε τις γραμμές σας». Ό  
στρατός, έτσι ή άλλ'οίώς; ύποχρεω- 
Vomv να συμμορφωθεί και "τά κου
φάρια στ ισάζονταν στα χαροικώμα- 
τα, πού μέ τόση τέχνη και γρηγορά
δα έσκαβαν, ή έργατικότητά τους ή- 
τοιν κάτι πού ποτέ δεν μπορέσαμε 
νά φτάσουμε, ούτε στον πόλεμο, ού
τε στην ειρήνη. Γέμιζε ό τόπος από 
τό πολεμικό υλικό πού άφηναν ο

ι ταν υποχρεώνονταν νά φύγουν από 
ί τα χαροτκώματα, άμέτρητες ήταν ε

κείνες οί μικρές κόκκινες χειροβομ- 
ί  βίδες, έμοιαζαν τις μέρες του χει
μώνα σαν άνοιγμένες παπαρούνες,

' έτσι φάνταζαν κι οί πληγές των 
στρατιωτών μέ τ’ άνοιγμένα άμπέ- 

jr χωνα στο στήθος, άδιάφορο ή- 
r̂tocv ’Ιταλοί ή "Ελληνες.

Δύσκολο δμως νά κροτπ^θουν οί 
Vγραμμές μέ τη 6ία . καί το φόβο. 
Γ^Ηρθε κάποτε ή στιγμή, δταν οί δι- 
'ΐκοί μας είχαν εισβάλει στην Άλ- 
ΐ'βανία, πού τό ηθικό των ’Ιταλών 
ΙΓεΙχε καταορεύσει σέ σημείο πού 
Γ.δέν μπορούσαν πουθενά νά κρατη- 
Γθουν. Αυτό άνάγκασε τό διοικητή 
‘τής 11 Στρατιάς, τό Στρατηγό Κάρ- 
λο Τζελόζο — άργότερα παρέλασε 
άα αυτός στην ’Αθήνα σάν νικητής— 
ίνά χρησιμοποιήσει μέτρα άνάλογά 
μ’ έκεΐνα πού είχε πάρει ό Κλεμάν- 
!σώ γιά νά συγκροτήσει τούς Γάλ:

λους πού λιποτακτουσαν στον α ' 
παγκόσμιο πόλεμο.

Στις 20.11.1940, δημοσιεύει ό Κα- 
τσιμήτρος τις δκχταγές. Ό  Τζελόζο 
διέταξε τούς διοικητές του σώμα
τος νά έγκαταστήσουν στοτθμούς ε
λέγχου σε καίρια σημεία, νά συλ
λαμβάνουν τούς λιποτάκτες και νά 
τόυφεκίζουν, χωρίς δίκη έναν στούς 
δέκα, τούς άλλους νά τούς παραπέ
μπουν στά έκτ<χκτα στρατοδικεία, 
δπου πάλι τούς πέρίμενε ό θάνα
τος.

’Έτσι τό όνειρο νά φτάσουν στην 
Αύλώνα όί ’Ιταλοί φυγάδες γιά  
νά σωθούν, πνίγηκε στο αίμα καί 
στά κροταλίσματα τών δπλων τών 
εκτελεστικών αποσπασμάτων.

Η '.-ΤΟ  ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟ
. ;ς γ ο : καλπακι .

Καθώς ή άντεπίθεση εξελισσόταν 
μ’ επιτυχία, τό μέτωπό δλο καί ξε
μάκρυνε άπό μάς. Τό Καλπάκι καί 
τ’ άλλα-άμυντικα όχυρά ειχοιν γ ί
νει όρμητήρϊα εξόρμησης κι- δλες 
οί μονάδες βϊαζοντοιν νά φτάσουν 
στά . σύνορα, όχι χιά νά σταματή
σουν εκεί άλλα γιά νά έξαλείψουν 
πρώτα κάθε παρουσία εχθρού ά: 
πό το ήπειρώτικό έδαφος, νά γυ
ρίσουν οί ξεσπιτωμένοι στά χωριά 
τους, νά ξαναρχίσουν οί δουλειές, 

άνάψουν οί φωτιές στά τζάκια, 
νά' ήσυχάσει ό τόπος,; πού τον εί
χαν όργώσει οι μη^οτνές καί τά κα
νόνια, νά βρουν άνάπαυση τά κου
φάρια τών 'νεκρών

(Συνεχίζεται)



ΕΠΙΔΡΟΜΕΣ ΣΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΣΛΑΒΙΚΑ ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ

'ι (ΣΥΝΕΧΕΙΑ προηγουμένου)

. ΑΕΣΚΑΤΣΙ : (Άσημοχώρι). Ή 
λέξις είναι σλαβική, LESCA (λέ- 
σκα) =  λεφτοκαρυά, LESCOV = 
λεφτοκαρύτικος. ’Από έδώ και ή 
προέλευση των όνομάτων Λεσκο- 
βίκι της Β. Ηπείρου, Λεσκοβέτσι, 
Ζαγοροχώρι, Λέσκοβο, χωριό του 
νομού Πέλλης.

1ΖΒΟΡΟΣ: (’Αμάραντος), σλαβ. 
IZVOR (ΐζβορ) =  πηγή πού άνα- 
βλύζει. Τοποθεσία ’Ίζβορος υπάρ
χει και έξω άπό τή Δημητσάνα, ό
πως είχα άκούσει, όταν υπηρετού
σα έκεΐ ώς Γυμνασιάρχης.

ΖΕΛΙΣΤΑ: (Έξοχή). Σημειώνω 
άπό τά λεξικά: ZELEN (ζέλεν) =  
χλόη, λαχανικά.Ώς έπίθετο ZELEN 
σημαίνει πράσινος, ZELENKA =  
VERDONE (UCCELO) =  πρασινο- 
πούλι.

Δέν υπάρχει άμφιβολία πώς Ζέ- 
λιστα σημαίνει πρασινάδα, πράσινο 
χρώμα, πράσινη χλόη.

Νά σημειώσω ευκαιριακά πώς 
στή Βουρμπιανη τό ώδικό πτηνό 
«συκοφαγα» τό λέμε ζ ι έ λ ι ν α, 
άκριβώς γιά τό πράσινο χρώμα τών 
φτερών. Πρβλ. σκότωσα μιά ζιέλι- 
να.

ΚΑΜΕΝΙΚ: (βουνό), σλαβ. ΚΑ- 
ΜΕΝ =  πέτρα καί κάμενικ — πετρώ 
δης. Πράγματι οΐ πλαγιές τού βου
νού είναι δύσβοαες καί πετρώδεις.

ΤΟΥ ΝΙΚΟΛ. X. ΡΕΜΠΕΛΗ

ΖΙΑΡΝΟΒΟΤΑ, πηγή βορ. Πυρ- 
σόγιαννης. Ή λ. είναι σ?*.αβική ΖΑ 
=  γιά, άρνο =  καλό, βόντα =  νερό. 
Δηλ.. γιά καλό νερό. Πρβλ. Καλό- 
βρυση, Κρυονέρι κ.λ.

ΝΤΡΑΜΠΑΤΟΒΑ: πηγή με κρύο 
νερό άπέναντι άπό τό νησί Ίωαν- 
νίνων. Ό  έκ Παπίγκου καθηγητής 
τής Γλωσσολογίας Γ. Άναγνωστό- 
πουλος όρθώς διέκρινε στήν άνωτέ- 
ρω λέξη τό ντομπροβόντα =  καλό 
νερό, με άναγραμματισμό. Τό σλαβ. 
VODA (βόντα) =  νερό βρίσκεται 
στις λέξεις Βόδας, παραπόταμος 
Λουδία, Βοδενά (’Έδεσσα) γιά τά 
νερά πού έχει καί τούς καταρρά
κτες.

ΒΟΓΔΟΜΑΤΗΣ - ΒΟΔΟΜΑΤΗ. 
Καί έδώ τό πρώτο συνθετικό είναι 
ή λ. βόντα =  νερό. ’Αναζήτησα στο 
Σερβο - ’Ιταλικό λεξικό τού Πάρ- 
τσικ τή λέξη ΜΑΤ καί βρήκα MA
TA -  ESC Α δηλ. δόλωμα προς ά
γραν Ιχθύων καί ΜΑΤΑΝ (μάτοτν) 
=  PESCE COLOMBO. Ή λ. COLO
MBO στα ’Ιταλικά, έκτος άπό τό 
περιστέρι, σημαίνει καί ά θ ώ ο ς, 
άγνός, δηλ. ψάρι άθώο. ‘Οπωσδή
ποτε ύπονοεΐται ή πέστροφα, όπότε 
μπορούμε νά πούμε πώς Βοδομά- 
της σημαίνει νερό πού μέ δόλωμα 
πιάνουν ψάρια (πέστροφες) ή νερό 
γιά ψάρια καί κατ’ έπέκταση πο
ταμόψαρο, άφοΰ ΜΑΤΑΝ^ψάρι.

ΓΟΡΙΤΣΑ : (Καλλιθέα), σλαβ.



GORI (γκόρι) =  βουνό, γορίτσα== 
βουναλάκι. Πράγματι ή Γορίτσα 
βρίσκεται πάνω σέ μικρό βουνό.

ΖΑΓΟΡΙ: (σλβ. ΖΑ -  γιά, πέρα, 
πίσω, δηλ. από τό βουνό. ’Από αυ
τό καί ή Ζαγορά του Πηλίου.

ΒΟΡΘΣ : τοποθεσίες Άσημοχω- 
ρίου, Καντσίκου, όπου τό χειμώνα 

I υπάρχουν νερά. Πρβλ. βιρό, Λίγδα, 
 ̂ τό βιρό, όβίρα, σλαβ. νΐΡ^εκροή 

| νερού.
j ΣΤΑΡΙΤΣΑΝΗ: (Πουρνιά), σλβ. 
I STARI (στάρι) =  γέρος, STARE
'S ZINA (σταρεζίνα) =  παλιά άντι- 
♦ κείμενα, κουρέλια, πράγματα παμ-

Ιπάλαια. Πιθανόν τό όνομα νά έχει 
σχέση με οώτά.

ΣΤΡΑΤΣΑΝΗ: (Πύργος), σλαβ. 
STRAZA (στράζα) σημαίνει GU- 

|  ARDIA, SENTINELLA, δηλ. φρου- 
$ ρά, σκοπιά, προπύργιο, παρατηρη- 
% τήριο καί STRAZANIN =  φρου- 
 ̂ ρός. Ή Στράτσανη πο βρίσκεται σέ 

I περίβλεπτη θέση μπορούσε πρά- 
{ γματι νά χρησιμεύσει γιά παρατη- 
3 ρητηριο καί τόπο σκοπιάς.

ΣΟΥΜΑΡΑ: Περιοχή στο Κρύο
ι* νέρι στο δρόμο προς την Πλάκα 
a καί αλλαχού. Σλαβ. SCIMA =  δά- 
Κ σος SUMARAC =  πυκνά χαμόδεν- 
ί δρα. Πράγμοτπ τό μέρος έχει χα- 
i μήλες βαλανιδιές.

ΟΣΤΑΝΙΤΣΑ : (Άηδονοχώρι), 
X σλαβ. OSTAN (όσταν) σημαίνει 
£ STIMOLO δηλ. βούκεντρο. Πιθα- 
* νόν νά όνομάστηκε έτσι τό χωριό 
i  άπό τά βούκεντρα των γεωργών.

ΝΤΟΠΟΛΤΣΑ : (τοποθεσία έξω 
I άπό την Κόνιτσα). ’Από τό σλαβ. 
|  TOPOLA (τοπόλα) πού σημαίνει 
|.  λεύκη. Πρβλ. τοποθεσία Ευρυτανί

ας : Τ όπολιανά.
ΚΟΝΙΤΣΑ: Ή προέλευση κατά 

Άρβαντινόν άπό αρχαία πόλη Κνω
σό — Κονΐσό δεν εύσταθεΐ. Ή λ. εί
ναι σλαβική, ΚΟΝΙ =  άλογο. Ό  
κάμπος της Κόνιτσας δικαιολογού
σε τήν ύπαρξη καί διατροφή άλο
γων.

ΒΟΣΤΙΝΑ : (Πωγωνιανή), σλοιβ. 
VOSTEN (βόστεν) =  κέρινος, VO- 
STINA) =  FAVO SENZA MIELE, 
δηλ. κερήθρα χωρίς μέλι. Επομέ
νως ή λ. σημαίνει κερήθρα καί κατ’ 
επέκταση μελισσότοπο.

ΡΑΒΕΝΙΑ: Σλαβ. RAVAN (ρα- 
βάν) =  PIANCJRA, δηλ. πεδιάδα, 
οροπέδιο, έκταση γης πού έχει σχε
τικά ομαλή επιφάνεια.

ΣΑΝΟΒΟ: "Ισως άπό τό σλαβ. 
SANO =  σανός.

ΑΡΜΑΤΟΒΟ: ("Αρματα). Ή λ / 
είναι λατινική με τή χαρακτηριστι
κή κατάληξη —οβο πού στη σλαβι
κή σημαίνει τόπο. Επομένως θά υ
πήρχε εκεί κάποτε έδρα, τόπος 
στρατοπέδου.

ΠΟΛΙΑΝΑ, ΜΠΟΛΙΑΝΑ: Ή λ. 
είναι σλαβική, POL ΙΕ (πόλιε) =  
πεδιάδα καί πολιάνα =  ομαλή το
ποθεσία. Πρβλ. μάχη Κοσσυφοπε
δίου, ΒΙΤΚΑ KOSSOVO POL ΙΕ.

ΠΑΛΕΣ : Σλαβ. PAD =  πτώση, 
κατωφέρεια εδάφους. Πρβλ. VO- 
DOPAD — πτώση νερού, καταρρά
κτης.

ΓΚΟΛΙΟ: (βουνό άδενδρο στήν 
έλληνοαλβανική μεθόριο) Σλαβ. 
GOL =  γυμνός, GOLET =  MONTE 
NODO Ε SASSOSO, δηλ. βουνό 
γυμνό καί πετρώδες.

ΒΡΑΝΙΣΤΑ: (Τράπεζα), ίσως ά-
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πό τό σλαδ. VRANA (δράνα) πού 
σημαίνει κουρούνα, καρακάξα.

ΚΟΖΑΝΗ: 'Ίσως άπό τό σλαδ, 
ΚΟΖΑ =  γίδα, ΚΟΖΑΝ =  δερμάτι
νος.

•ΝΕΖΕΡΟΣ : Διάφορες τοποθεσί
ες, σλαδ. JEZERO (γέζερο) ση
μαίνει λίμνη.

ΟΣΤΡΟΒΟ : Σλαδ. OSTROV — 
νησί. .......
/ΜΕΤΣΟΒΟ: Σλαδ. ΜΕΤ5ΚΑ(μέ- 

τσκα) · =  άρκούδα, καί Μέτσοβο = 
άρκουδότοπος.

ΜΠΟΥΚΟΒΙΝΑ·: (χωριό Ηλεί
ας), ξύλο όξυας, γιατί BUKVA — 
όξυά.
* ΓΡΕΒΕΝΑ, ΓΡΕΒΕΝ1ΤΙ, ΓΡΙ- 

ΜΠΟΒΟ : Στη σλαβική GREBAN 
(γκρέμπαν) σημαίνει DIRUPATO 
δηλ. τόπο κρημνώδη, άπότομο, κα- 
τακρημνισμένο. Ακόμα GREBE- 
NIT (γκρέμπενιτ) =  ROCCiOSO= 
βραχώδης, κρημνώδης, GREBENJE 
(γκρεμπένγιε) =  σειρά άπό βρά
χους.

Καί έδώ άς μου έπιτραπεΐ μία πα
ρέκβαση.
- ‘Όταν ήμασταν παιδιά καί γλι
στρούσαμε καί πέφταμε άδικαιολό- 
γητα άκούγαμε τη φράση : «Γρέ- 
δια» ή «σωρός καί γρέδια». θέλω 
νά πιστεύω πώς ή λ. γρέδια έχει 
σχέση μέ τις παραπάνω. ‘Όποιος 
άμφιδάλλει υπενθυμίζω τό Ιταλικό 
έκεΐνο: SI NON Ε VERO, Ε TRO- 
VATO ΒΕΝΕ, δηλ. άν δέν είναι ά- 
ληθινό (σωστό) έπινοήθηκε ώραϊα.

ΤΟΥΡΝΟΒΟ: (Γοργοπόταμος).
‘Όπως μου έλεγε τό καλοκαίρι 
στην Κόνιτσα ό καθηγητής κ. *Αν. 
Τσιτσιμίδης ή λέξη δηλώνει τόπο

πρωγμένο, καθισμένο; ξεκομμένο. 
Μεταφέρω έδώ λίγες γραμμές άπό 
μια παράδοση, πού είναι καταχω
ρισμένη στά Κονιτσιώτικα (σ. 162) 
«...Λίγο υστέρα κατάκατο' ό τόπος 
έκεΐ ποΰηταν τό χωριό (Τούρνοδο), 
ξεκόπ’κε τό βουνό οχπάν’ άπ* τό 
Τουρψί...». Συνδυάζοντας αυτά τα 
δύο βρίσκω πιθανή τήν προέλευση. 
, ΖΑΡΑΒΙΝΑ: (Μικρή λίμνη στο 

δρόμο προς Δελδινάκι). Ή λ. είναι 
σλαβική. Στο Σερβοελληνικό λεξ. 
Παπαστεργίου «ZARAVAN» (ζα- 
ραδάν) σημαίνει, Οροπέδιο. Πρδλ. 
Ραδένια. Πολύ πιθανό νά όνομά- 
στηκε έτσι ή περιοχή, καί φυσικά 
καί ή λιμνούλα, άπό τό όμαλό έδα
φος.

ΒΑΡΟΣ.: Τό Σερδο - Ίταλ. λεξ. 
γράφει: VARO.S =  CITTA APER- 
ΤΑ, δηλ. πόλη άνοιχτή, εύρύχωρη, 
προεξέχουσα, λαμπρή. Βαρόσ λέγε
ται ή πάνω Κόνιτσα, γιατί βρίσκε
ται σέ μέρος ψηλό καί δεσπόζει της 
περιοχής. Σέ πολλά χωριά οι συνοι
κίες, πού βρίσκονται σέ ψηλότερο 
μέρος, λέγονται βαρόσ μαχαλάδες. 
(Βλέπε Χαρ. Ρεμπέλη Κονιτσιώτι- 
κα σ. 259).

ΟΛΥΤΣΙΚΑ: (Τό βουνό Τόμαρος 
έξω άπό τά Γιάννινα). Ή λ. είναι 
σλαβική. (JLITSICA (ούλίτσικα)- 
στενός δρόμος. Δέν είναι άπίθανο 
τό βουνό νά πήρε τό όνομα άπό κά
ποιο δρομάκι, μονοπάτι, πού όδη- 
γουσε στήν κορυφή.

ΚΑΛΟΥΤΣΙΑΝΗ: (Ή γνωστή πε
ριοχή των Ίωαννίνων). Τό Σερδο - 
Ίταλ. λεξ. γράφει : KALCJZA =  
POZZANGHERA =  μικρός λάκκος 

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σελίδα 110)
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..ε να  οδοιπορικό αποχαιρετισμού...

’Αναζητώντας τό γειρύρι του Παπαστάθη
ΤΟΥ ΣΠΥΡΟΥ I. ΜΑΝΤΑ

^Ηταν θυμάμαι ’Απρίλης, δυο - 
τρεις μέρες μετά τό Πάσχα του *83. 
Είχα καί πάλι φτάσει τότε στά Γι- 
άννενα, με σκοπό τούτη την φορά 
νά φωτογραφήσω οπωσδήποτε τό 
γεφύρι του Παπαστάθη. Βλέπεις, 
συλλέγοντας δυο χρόνια πληροφο
ριακό υλικό, αλλά καί φωτογραφί
ζοντας, γιά τό βιβλίο μου: «Ηπει
ρώτικα Γεφύρια», δεν είχα μέχρι 
κείνη τη στιγμή κατορθώσει νά προ
σεγγίσω τό παραπάνω γεφύρι παρ’ 
δλο πού μιά φορά τό είχα επιχειρή
σει, ομολογώ όμως κάπως απρο
γραμμάτιστα. ΓΓ αύτό άλλωστε
καί κείνη ή προσπάθεια μου τότε 
είχε άποτύχει, άφου πήρε νά νυχτώ
νει προτού ακόμα προλάβω καλά - 
καλά νά προσανατολιστώ μέσα στην 
αγριότητα του Δρίσκου. ’Έτσι, 
πρωΐ - πρωί τούτη την φορά, καί μέ 
την συντροφιά ενός φίλου μου, ξε
κίνησα μέ τό άστικό γιά τό Δρσο- 
χώρι, τελευταίο χωριό πριν άρχίσει 
τό άνέβασμα στο βουνό.

Περιμένοντας εκεί νά ανοίξει τό 
μικρό μπακάλικο γιά κάποιο πρό
χειρο εφοδιασμό μας, βρήκαμε την 
εύκαιρία νά ρωτήσουμε μερικούς 
χωρικούς γιά την κατεύθυνση πού 
έπρεπε νά άκολουθήσουμε προκει- 
μένου καί νά κερδίσουμε χρόνο, άλ-

λά συνάμα καί νά μην ταλαιπωρη
θούμε ιδιαίτερα. Γρήγορα όμως, κα
ταλάβαμε πώς ένας συνδυασμός ή
ταν πραγματικά αδύνατος. "Έπρε
πε νά διαλέξουμε ή την άνεση 
σχετική βέβαια πάντα — τού χωμα
τόδρομου πού δμως ψάχνοντας πε
ράσματα αργούσε πολύ, ή τήν κατά 
μέτωπο πορεία μέσα από τήν κοί
τη ενός απότομου χείμαρρου.

Ευτυχώς από τό δίλημμα ήλθε νά 
μας βγάλει ή απρόσμενη μεσολάβη
ση ενός ντόπιου σε κάποιον τεχνικό 
της ΔΕΗ, πού τυχαία περνούσε κεί
νη τήν ώρα μέ ένα μικρό αλλά δυ
νατό τζιπ. Κατευθυνόταν, δπως μά
θαμε, στή θέση «Στενά», τοποθεσία 
δπου από καιρό είχε άρχίσει ή με
λέτη κατασκευής ενός μεγάλου υ
δροηλεκτρικού φράιγματος. Τό γε
φύρι, μας είπαν, από αύτό τό ση
μείο, θά ήταν πλέον πολύ κοντά, 
καί ή υπόλοιπη πορεία μας εύκολη 
καί εύχάριστη.

** *
Ό  δρόμος, ανηφορικός, αλλά καί 

αρκετά στενός, μάς τραβούσε σε λί
γο δλο καί πιο βαθειά σ’ ένα τοπίο 
πού υποσχόταν — τό ’νοιωθες — δια
φορετικές συγκινήσεις. Γιατί καί to 
πιο ήρεμο σχετικά ηπειρώτικο το
πίο, έχει πάντα κάτι άπό κείνη τήν
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άγρια έκφραση τής φύσης, πού τό
σο έπηρεάζει τήν άνθρώπινη συμ
περιφορά.

Τελικά, κάποτε βγήκαμε στην κο
ρυφή του βουνού, καί παίρνοντας 
στη συνέχεια τη δεξιά διακλάδωση 
του δρόμου, άρχίσαμε πιά νά κατε
βαίνουμε μέσα στο φαράγγι πού 
σχηματίζουν, λες μέ κάποια προσυν- 
νενόηση, άπό τή μια μεριά ό δικός 
μας Δρίσκος καί άπό τήν άλλη ή 
άπότομη Πρίξα τής Πίνδου. Στο βά
θος κυλάει ό 'Άραχθος, ταχύς καί 
γρήγορος έδώ, πού δμως δεν μπο
ρούσαμε άκόμη νά τον δούμε γιατί 
ό γκρεμός ήταν κατακόρυφος καί 
μεΐς αρκετά ψηλά. Υπήρχαν λοι
πόν στιγμές σε τούτο τό κατέβασμά 
μας πού τό δέος γινόταν φόβος δσο 
κι άν δέν θέλαμε, άνθρώπινα έγωϊ- 
στικά, νά τό όμολογήσουμε. Τό 
μαρτυρούσε δμως ή παρατεταμένη 
δσο καί άμήχανη σιωπή μας πού 
κάθε τόσο έρχόταν άνακουφιστικά 
νά σπάσει ή φωνή τού όδηγοΰ μας, 
είτε για νά μας δείξει κάτι τό άξιο- 
περίεργο, είτε γιά νά μας δικαιολο
γήσει τό πραγματικά γρήγορο τρέ
ξιμό του. 'Έπρεπε, λέει, νά προλά
βει τό έλικόπτερο πού θά ’φερνε με
ρικούς ξένους, ειδικούς γιά τήν ε
ξέταση τού έδάφους. Ή άντοχή τού 
τελευταίου θά ήταν καθοριστική, 
άπ* δτι καταλάβαμε, γιά τήν παρα
πέρα κατασκευή τού φράγματος ή 
τήν όριστική ματαίωσή του.

Απέναντι, στήν πλαγιά τής Πίν
δου, μικρά ξεψυχισμένα χωριά, ή 
Κράψη, ή Ανατολική, τό Βαθύπεδο, 
προσπαθούσαν μάταια νά γαντζω
θούν στο γκρεμό καί τή ζωή.

Τά «Στενά», είναι πραγματικά έ

να έντυπωσιακό μέρος. Τά δυό βου
νά πλησιάζουν, τόσο πολύ έδώ, πού 
τό μεταξύ τους κενό γιά νά περνάει 
ό 'Άραχθος, φαντάζει στήν κυριο
λεξία μακρόστενη χαραμαδα. 'Έτσι 
τούτο τό στρίμωγμα, κάνει τό πο
τάμι άκόμα πιο άγριο, πού άφρίζει 
καί μουγκρίζει άπειλώντας άνα- 
τριχιαστικά. Στις δυό του δχθες, γ ί
ναμε κείνο τό πρωί, μάρτυρες ένός 
άσυνήθιστου άνθρώπινου συναγερ
μού. Εργάτες, έπιστήμονες, είδικοί, 
μικρές πρόχειρες έγκαταστάσεις, 
μηχανήματα, έργαλεΐα παράξενα, 
μιά ξύλινη παράγκα - γραφείο, δ- 
λα κάτω άπό τεράστια πλατάνια, 
έπιχειροΰσαν τήν έπέμβαση στον 
χώρο μέ δσο τό δυνατόν μεγαλύτε
ρη άσφάλεια καί σιγουριά.

Εύχαριστήσαμε τόν Κώστα, πλη- 
ροφορήθηκε τήν κατεύθυνση τής τε
λικής μας πορείας καί προσεχτικά 
περάσαμε τό ποτάμι άπό μιά αύτο- 
σχέδια ξύλινη γέφυρα. Άπό τήν ά- 
πέναντι όχθη, έπρεπε λέει τώρα, νά 
άκολουθήσουμε άντίθετη πορεία 
προς τό ρεύμα τού 'Άραχθου γιά 
νά φτάσουμε σέ μισή ώρα περίπου 
στό γεφύρι τού Παπαστάθη.

***
Απομακρυνόμενοι άπό τά «Στε

νά», άρχισε καί τό τοπίο σιγά - σι
γά νά άνοίγει, νά ήμερεύει πρασι
νίζοντας, ένώ ταυτόχρονα λιγόστευ
αν καί οί μεγάλες κροκάλες της 
κοίτης πού δυσκόλευαν τό περπά
τημα. Ευτυχώς, γιατί στήν άρχή, 
μιά μεγάλη όχιά, είχε κάπως μου
διάσει τόν πρόωρο ένθουσιασμό 
μας.

Βαδίζοντας έτσι γιά ένα διάστη-
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(Φωτογραφίες Σπ. Μελετζη τρσ6ηγ.μενες προ του Έλληνοϊταλικοϋ πολέμου)

Κουκούλι Ζαγορίου.

"Αποψη Διλόψου (Σωποταέλι) Ζαγορίου.



Γεφύρι (Οίκονομου) στο Δίλοφο Ζαγοριου.



Αποψη Τσεπελόβου ("Εδρα διοικήσεως Ζαγορίου στην Τουρκοκρατία).

Σχολείο Τσε/πελόδου. Προσωπικό — Γεν. Επιθεωρητής — Πρόκριτοι — στέ
βάθος τό Τσεττέλοβο.



Σχολείο Τσεττελόδου.



Γάμος ατό Τσεπέλοβο.



Σταθμός Χωροφυλακής στό Τσεπέλοδο.

Ή δόναιιη Χωροφυλακής Ζαγορίου στό Τσετιελοδο



Σ αρακατσάνισες στό χορό (Τ σεπέλοδο).

"Αποψη Κήπων (Μ πόγιας)





μα μέσα στη στενή άλλα καταπρά- 
σινη κοιλάδα, φτάσαμε στη θέση 
«Διπόταμος», γιατί ένα άλλο, μι
κρότερο βέβαια ποτάμι, κατρακυ
λώντας άπό τά ύψώμοοτα της Πίν
δου, έρχεται νά πέσει με θόρυβο μέ
σα στον "Άραχθο. Δεν είχαμε άλλη 
επιλογή, παρά ξυπόλυτοι, νά περά
σουμε τά παγωμένα του νερά καί 
νά συνεχίσουμε τήν πορεία μας μέ
σα σ’ ένα πανέμορφο πιά άνθισμένο 
τοπίο. Άναπόφελκτα έτσι, ήλθε καί 
ή στιγμή, πού ό λόγος τού Κρυ- 
στάλλη άντιλάλησε δσα βλέπαμε 
γύρω μας άχόρταγα...

«... Καί έπί της όχθης ταύτης τό κυ- 
ριώτερον δένδρον είναι ή πλάτανος, 
ήτις σκιάζουσα πλουσίως τήν περί 
τούς μύλους και τά χάνια τοποθε
σίαν, καθιστά αύτήν τερπνοτάτην 
διαμονήν εν καιρώ θερινής ή μέρας 
ιδία. Έκτος δμως της σκιάς των 
πλατάνων, συντελουσι πολύ εις τήν 
θελκτικότητα καί τήν δρόσον της 
τοποθεσίας καί τά άφθονα υδατα, 
τά όποια φερόμενα εκ του ποταμού 
της Προσβάλας διά διώρυγος (δέ
σης) κινουσι τούς μύλους καί τά 
μαντάνια καί, έκχειλιζόμενα ύπέρ 
τον λίθινον φραγμόν της διώρυγος, 
ρέουσι προς τήν κατωφέρειαν του 
βουνού, τήν όποιαν καλύπτουσι δια
φόρων ειδών δενδρύλλια καί λόχ- 
μαι, σχηματίζοντα πλήθη κρυσταλ
λωδών ρυακίων. Αλλά καί ό θόρυ
βος τών μύλων, οί μονότονοι άλλα 
ρυθμικοί κτύποι τών μαντανίων, οί 
βρόντοι τών ύδάτων τών καταπι- 
πτόντων άπό ύψους διά στενών ξύ
λινων σωλήνων άπό τήν τροχόν τών 
μύλων καί μαντανίων εις κινητοποί
ησα/ αύτών, τά κελαρύσματα τών

πολυπληθών ρυακίων, ό βαρύς τών 
πλατάνων καί τών αίγείρων μορ- 
μυρισμός καί ή φοβερά βοή τών δύο 
πέριξ ποταμών άποτελοΰσι ένταϋθα 
συνεχή, άδιάκοπον τής φύσεως ζω
ήν, ής δεν ύστερουσι νά λαμβάνωσι 
κατάλληλον μέρος καί άνθρωποι. 
Διότι δεν άπολείπουσιν οί διαβάται 
καί' οί πελάται τών μύλων, οΐτινες 
καί διά τό παραμικρόν θέλοντες νά 
συνομιλήσωσιν, είτε προς άλλήλους 
είτε μετά τών μυλωνάδων, είναι ή- 
vor/κασμένοι νά φωνάζωσιν, ινα ά- 
κούωνται καταληπτώς...»

Αλήθεια τί άλλαξε, θά μπορούσε 
νά άναλογισθεΐ κανείς, μέσα σ’ αυ
τά τά εκατό χρόνια, άπό τότε πού 
τά ίδια αυτά χώματα ευαισθητο
ποιούσαν τήν ψυχή τού νεαρού Κρυ- 
στάλλη; Σχεδόν τίποτα, άφού μο
νάχα ό άνθρωπος άποτραβήχτηκε 
άπό τούτο τό σκηνικό τού Θεόκρι
του, πληρώνοντας γιά αύτη του τήν 
υποχώρηση άντίτιμο σκληρό.

Τό γεφύρι τού Παπαστάθη πρό
βαλε μπροστά μας εντελώς ξαφνι
κά. Τό έκρυβε μέχρι τότε μιά κα
μπή τής άριστερής όχθης, πού ούτε 
κάν υποψιαζόμαστε, μιά καί τον 
"Άραχθο δεν τον είχαμε χάσει στι
γμή άπό τά μάτια μας. Τί είχε συμ- 
βεΐ; Άπλούστοττα ή κοίτη τού πο
ταμού, μερικά χρόνια τώρα, έχει 
μετακινηθεί δεξιώτερα, στερώντας 
έτσι στο γεφύρι τή λειτουργικότη- 
τά του. Φαίνεται πώς τό αιώνιο με
ταξύ τους πάλεμα έχει πιά λήξει 
χωρίς νικητή.

Τρέξαμε κοντά του χαρούμενα 
μή μπορώντας νά συγκροτήσουμε
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τον ένθουσιααμό τής πρώτης έπα- 
φής. Γιατί θά πρέπει νά πούμε έδώ, 
πώς τούτο τό γεφύρι, άντίθετα με 
δτι συνέβει με άρκετά άλλα ήπει- 
ρώτικα (βλέπε "Αρτας), οΰτε έχει 
φοτογραφηθεί τόσο συχνά, οΰτε σχο 
λαστικά μελετηθεί. Σίγουρα ή μι
κρή περιπέτεια πού άπαιτεΐται για 
την προσέγγισή του, έχει παίξει για 
αυτή τή μεταχείριση σοβαρό λόγο.

Τό φωτογραφήσαμε πολλές φορές 
καί άπό διάφορες όπτικές γωνίες. 
Τρέξαμε παιδιάστικα στήν καλντε- 
ριμωτή ταλάντευση τού δρόμου διά
βασής του. Τό μετρήσαμε σχολαστι
κά. Μέ στοργή τό ψηλαφήσαμε. Μάς 
έγινε οικεία κάθε λεπτομέρεια ή 
παραξενιά του. Μέχρι, πού πιο ήρε
μοι πιά, άποτραβηχτήκαμε πιο πέ
ρα, στή σκιά ένός δέντρου, γιά νά 
διατρέξουμε τήν φιγούρα του έπα- 
νειλημένα καί μέ ύπομονή.

‘Όπως κάθε ήπειρώτιΚο γεφύρι, 
έτσι καί τούτο έχει τή δίκιά Του ι
διαιτερότητα, ένδειξη άστείρευτης 
φαντασίας του λαϊκού τεχνίτη. Δια
θέτει έξυπνα τρεις μεγάλες καμά
ρες καί μιά μικρή, γιά νά μπορέ
σει νά καθίσει όμαλά στήν άπέναν- 
τι χαμηλή όχθη. Τό όδόστρωμά του 
δμως, έντελώς άνσπάντεχα, φαίνε
ται σάν νά μή θέλει νά ύπακούσει 
τήν πρόθεση, καμπυλώνοντας κά
που στή μέση άρκετά. Μέ άλλα λό
για, δέν άκολουθεϊ, κατά τά συνη
θισμένα, τό άνεβοκατέβασμα των 
τεσσάρων άποκάτω του τόξων. Στο 
τέλος βέβαια πείθεται, σβήνοντας έ
τσι άδοξα στή λογική του άντικρυ- 
νού πράσινου έπίπεδου, βου?ααγμέ- 
νου κι αυτού σήμερα μέσα στή νέα 
κοίτη τού "Αραχθου.

Τό γεφύρι του Παπαστάθη, έχτι
σε τό 1746, ό ήγούμενος τής μονής 
Είλζης Αγάπιος, δαπανώντας γ ι’ 
αυτό τό σκοπό 175 βενέτικα φλου
ριά. Γιά νά τελειώσει δμως τό έργο, 
χρειάστηκαν άλλα τόσα χρήματα, 
πού μέ κόπο συγκέντρωσαν τά γύ
ρω φτωχά χωριά τής περιοχής, θέ
λοντας άν μή τι άλλο, τουλάχιστον 
νά άποφύγουν τήν άπομόνωση. Αύ- 
τή είναι δλη καί δλη ή μικρή Ιστο
ρία κατασκευής τούτου τού γεφυ- 
ριου, πού δμως άρνεΐται πεισματι
κά νά παραδεχτεί ό απλός άλλα 
ευφάνταστος χωρικός. Πλάθει έτσι 
τό δικό του, πιο περίπλοκο παρα
μύθι, πώς τάχα λέει ό ήγούμενος 
τού μοναστηριού, όνόματι Στάθης, 
πριν χειροτονηθεί, δέχθηκε μέ εύ- 
γένεια καί πολύ φιλόξενα μερικούς 
περαστικούς, κλέφτες στήν πρα-. 
γματικότητα, πού σκόπευαν σάν 
φάρσα νά τού προσφέρουν άντί γιά 
ψάρι κάποιο φίδι πού μόλις είχαν 
σκοτώσει. Ό  καλός δμως τρόπος 
συμπεριφοράς τού ήγούμενου άπέ- 
ναντί τους, τούς έκανε όχι μόνο νά 
άλλάξουν σχέδια, άλλά καί νά τού 
έμπιστευτοΰν, σάν κάποτε άποφά- 
σισαν νά φύγουν, καί τά χρήματά 
τους.

Αφού πέρασαν χρόνια πολλά, συ
νεχίζει τό παραμύθι, καί τούτοι δέν 
ξαναφάνηκαν πίσω, ό ήγούμενος α
ποφάσισε νά χρησιμοποιήσει τά χρή 
ματά τους γιά κάτι καλό, γιά κάτι 
πού θά ώφελοΰσε δλους τούς κα
τοίκους των γύρω χωριών. Τό μυα
λό του λοιπόν πήγε στό γεφύρωμα 
τού Άράχθου, πού κάθε χρόνο έ
πνιγε στά ορμητικά του νερά τρεις 
μέ τέσσερις νοματαίους.
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. Για νά προστατέψει μάλιστα τούς 
μαστόρους νά ξεκινήσουν τό έργο, 
μια καί δυσπιστοΰσοιν για την πλη
ρωμή τους, πέταξε μια χούφτα λί
ρες στο ποτάμι, κατιχνικώντας έτσι 
καί τους τελευταίους τους διστα
γμούς. Λένε άκόμα τούτοι οί κάτοι
κοι των κοντινών χωριών, δσοι βέ
βαια άπόμειναν εδώ, πώς οί μαστό- 
ροι βάλαν μεσ’ τό «κουρασάνι» ά-' 
κόμα καί κρόκους αυγών, κάνον
τας έτσι τό μίγμα δυνατό σάν τσι
μέντο.

Παρασυρμένοι· λοιπόν μ’ δλα τού
τα καί μεϊς, συνεχίζαμε νά παρα
τηρούμε* τό μελοτγχολικό πιά σή
μερα, όσο καί γερασμένο γεφύρι, 
καί νά όνειροπολουμε ασταμάτητα. 
Νά κρυφοβλέπουμε και νά άφουγ- 
κραζόμαστε, σάν τον Κρυστάλλη, 
τό άντάμωμα στην, ποταμιά δυο ε
ρωτευμένων παιδιών, νά πνίγωνται 
εδώ τόσο άδικα, δύο άλλα αδέλφια 
τούτα, νά ραγίζει τό γεφύρι στής 
κόρης τό λυπητερό . τραγούδι, νε
ράιδες νά' χορεύουν άσταμάτητα, 
λάμιες καί στοιχειά νά κόβουν τό. 
δρόμο σε νεαρούς βοσκούς, την ε
πιστροφή του ξενιτεμένου, τις φω
νές του κόκκορα καί του άράπη.ά-. 
πό κάτω στά βαθειά* θεμέλια. "Η πά. 
λι νά παρακολουθούμε τον Καπε- 
τάν Γιαννάκη Ράγκο τό Βαλτινό νά 
φυλάει με τά τόσα , του παλληκά- 
ρια τά Καρπενησιώτικα τό πέρα
σμα, ή τον άλλο τον Καπετάν Τόλιο 
τό Ροκά νά όρμάει με ξεγυμνωμέ
νη την πάλλα του κοιτά πάνω στους 
Τούρκους πού κράταγαν τό γεφύρι.

***
Είχε μεσημερέψει για τά καλά,

δταν ήχος άλλόκοτος μας διέκοψε 
συλλογισμούς καί όνειροπόλημα. 
Νίκησε κι αυτόν άκόμα τον "Αρα
χθο, πού συνέχισε πιά τό δρόμο του 
χωρίς καμιά βουή. Μά βέβαια, ή
ταν τό ελικόπτερο, καθυστερημένο 
ίσως λίγο, μά σίγουρο γιά τη δια
δρομή του. Σφύριξε πάνω άπό τά 
κεφάλια μας, τραβώντας γιά τά 
«στενά», αναζητώντας κάποιο ξέ- 
φωτο.

Καί τότε συνειδητοποιήσαμε τη 
σκληρή προιγματικότητα πού τόσο 
επιπόλαια μας είχε διαφύγει. Βρι
σκόμαστε αλήθεια ανάμεσα σε μελ
λοθάνατους. Εκείνα τά δέντρα, 
κείνος ό νερόμυλος, τό σπίτι με τό* 
περιβόλι πού τόσο είχαμε λίγο προ
τού ζηλέψει, θά βούλιαζαν στη λί
μνη πού μάζευε τό φράγμα. Καί τό 
γεφύρι; Καί αύτό ;

Σιωπή άπλώθηκε άνάμεσά μάς 
φλύαρη. Νοιώσαμε λες κιόλας τό 
σήκωμα τού "Αραχθου, σαδιστικά 
άργό, νά μουλιάζει μιά - μιά τις 
πέτρες τού γεφυριοΰ, νά μπουκώ
νει γιά τά καλά δλες του τις καμά
ρες, θοα/άτου μούσκλια νά κολλά-* 
νέ στο κορμί του. Υγρό τό σάβανο, 
σκεφτήκαμέ, πού θά' τό περάσει 
στην άνάμνηση, στην άπόλυτη ιερή 
σιωπή, αύτό πού αιώνες δύο καί βά
λε πάλεψε μόνάχά με άφρούς.
‘ Πήραμε νά γυρίζουμε άμίλητοι. 
Κι ήταν τό κάθε βλέμμα μας κι α
ποχαιρετισμός πικρός. Δεν κατα
λάβαμε άλήθεια πότε ξαναφτάσα- 
με στά «στενά». Επικρατούσε τώ
ρα δώ άλλη άτμόσφαιρα. Δυο Ε γ 
γλέζοι καί τρεις Άμερικάνοι, σί
γουροι πίσω άπό τις πλατείες γρα- 

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σελίδα 109)
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΠΡΟ ΤΟΥ ΒΑΛΚΑΝΟΤΟΥΡΚΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΤΟΥ 1912-13

CAZAS ΑΠΩΝ '40
(Συνέχεια του προηγουμένου)

ΑΓΙΟΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ("Αγιοι ή Σα- 
ράντος) (CAZA του SANDJAK των 
* I ωαννίνων).

Μικρό θαλάσσιο λιμάνι πολύ ση
μαντικό γιά τό διαμετακομιστικό 
έμπόριο, προς δλη την ’Αλβανία καί 
διάφορα λιμάνια τής Εόρώπης. 
—Γρήγορη καί κατ’ ευθείαν συγκοι

νωνία μέ Μπρίντιζι, συμπίπτουσα 
" μέ τις άναχωρήσεις τραίνων γιά 

Νάπολη, Μπολώνια και Μιλάνο. 
—Τό κοντινότερο λιμάνι στην πόλη 

των Ί  ωαννίνων σέ άπόσταση 111
χλμ·

—Εκτενής δρμος δπου επικρατεί 
νότιος άνεμος τήν χειμερινή πε
ρίοδο καί βόρειος άνεμος τήν κα
λοκαιρινή περίοδο.

—Οί "Αγιοι Σαράντα βρίσκονται σέ 
άπόσταση 6—7 ναυτικών μιλίων ά- 
πό τή νήσο Κέρκυρα καί 17 ναυ
τικών μιλίων άπό τήν ομώνυμη 
πόλη.

—"Αφθονο κυνήγι τή χειμερινή πε
ρίοδο υποκείμενο στήν έκμετάλ- 
λευση τών Ιταλών.

—200 μέ 250 κάτοικοι. 
—Σπουδαιότερο προϊόν τής περιο

χής είναι τό καλαμπόκι, πού μό
λις έπαρκεί γιά τήν τοπική κατα
νάλωση. Ή πεδιάδα είναι πολύ εύ
φορη, άλλά πλημμυρίζει συχνά ά
πό τόν ποταμό Μπίστριτζα λόγω

έλλειψης άρδευτικών έργων. "Ε
τσι τό μεγαλύτερο τμήμα της πα
ραμένει άκαλλιέργητο.

—Ή λιθόστρωτη όδός πού ένώνει 
τήν πόλη μέ τά ’Ιωάννινα είναι 
μετρίως διατηρημένη, διότι ήταν 
έγκαταλελειμμένη άπό τόν Βα- 
λή Όσμάν Πασά, πού υπήρξε 
ή καταστροφή τής πόλης μετά τόν 
βομβαρδισμό άπό τούς "Ελληνες 
κατά τή διάρκεια του Ελληνο
τουρκικού πολέμου (1897).

—Ή μεταφορά τών έμπορευμάτων 
γίνεται μέ υποζύγια.

-Σ τις 12-25 ’Απρίλη 1908 έπισκέ- 
φτηκε τούς *Αγ. Σαράντα ό Αύτο- 
κράτωρ τής Γερμανίας, τόν όποιο 
ύπεδέχθησοιν ό Τουρκάν Πασάς 
καί είδική άντιπροσωπεία πού ήρ 
θε έπί τόπου.
ΕΜΠΟΡΙΟ: Μέ τήν Αυστρία, Ι 

ταλία, Ελλάδα, Νήσο Μάλτα καί 
’Αμβούργο.

ΕΞΑΓΩΓΕΣ : Δημητριακά, μηλί- 
της οίνος, έλαιόλαδο, μαλλιά, δέρ
ματα, νήματα, βούτυρα, τυριά, πρό
βατα, γίδια, άγελάδες, βόδια, άλο
γα κλπ.

MCJDIR: . . . . . . . . .
Γραμματέας: .......  ···.
’Αρχηγός τή» ’Αστυνομίας: 
Λιμενικός: Σαμπάν έφέντης. 
Υγειονομικός Επιθεωρητής: Άχ 

μέτ μπέης
Διευθυντής Τελωνείου : Σαλίχ 

μπέης Ντόλα.
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—Γραμματέας. και Ταμίας: Ζεΐνέλ 
Άμπεντίν έφέντης.

—Χημικός.*·. . . . ----
—Άρχιθεματοφύλακας : Καντρή 

έφέντης.
—Διευθυντής Δημοσίου Χρέους:.. 
—Γραμματέας: Μπεσίμ έφέντης. 
Διευθυντής αύτοκρατορικου Ό- 

θωμανικοΟ Ταχυδρομείου, τηλεγρα
φείου: Χουρσίτ έφέντης.

—Είσπράκτορας: Χαρίτων Κ. Β.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

ΕΜΠΟΡΩΝ, ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ κ.λ.π. 
(κατ’ άλφαβητική σειρά)

ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΓ. ΣΑΡΑΝΤΑ

-  ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ -
«Άγριπίνα»: Υπεύθυνος βλαβών: 

Μπαμίχας Γ. Β.
«Ασφάλειες Τεργέστης»: Υπεύ

θυνος βλαβών: Μπαμίχας Γ. Β.
«Ηπειρωτική» : Υπεύθυνος ζημι

ών: Μπαμίχας Γ. Β.
«Ή Ημέρα»: Γενικός πράκτορας: 

Ντελβίνας: Άβνη μπέης.
«Εθνική Παρισιού» : Υποπράκτο
ρας: Μπαμίχας Ν. Β.

«NORTH BRITISH AND MERCAN 
TILE»: Πράκτορες : Κουρεμένος
και Σία.

«Σαβοΐα», ναυτικές άσφάλειες: €Υ 
πεύθυνος βλαβών: Μπαμίχας Γ. Β.

«THE CONSOLIDATED LIFE- 
. INS Co.»: Πράκτορας Ντελβί
νας: *Αβνη μπέης.

«UNIVERS0 DE MILAN»: Υπεύ
θυνος βλαβών: Κουρεμένος καί Σία

-  ΤΡΑΠΕΖΕΣ -
«θυγατρική της Τράπεζας ΕΝΩ

ΣΗ ΤΕΡΓΕΣΤΗΣ» : Εκπρόσωπος 
Μπαμίχας Ν.Β.

-  ΤΡΑΠΕΖΙΤΕΣ -
Μπαμίχας Ν. Β. — Κουρεμένος καί 

Σία.
-  ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ -

Μπαμίχάς Ν. Β. — Ντελβίνα: Ά 
βνη μπέης.

Ντελβίνο (Μεχμέτ Άλή πασάς).

-  ΕΝΤΟΛΟΔΟΧΟΙ
Μπαμίχας Ν. Β. — Κουρεμένος καί 

Σία.
Ντελβίνο (Άβνη μπέης) — Χαρί

των Κ. Β.

-  ΑΤΜΟΠΛΟ-ΓΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ -

JOHN MAC DOWAL ΕΤ BAR
BOUR: Τακτική κατ’ εύθείοιν εβδο
μαδιαία έξυπηρέτηση μεταξύ Κων) 
πόλης — Ά γ. Σαράντα καί άντιστρό 
φως, μέσω Κορίνθου με σταθμούς 
στήν Κέρκυρα, Πάτρα, Πειραιά καί 
Κων)πόλη. Πράκτορας: Λάππας Δ.

LLOYD AUTRICHI ΕΝ: Εβδομα
διαία, κατ’ εύθείοιν έξυπηρέτηση 
προς καί άπό Δαλματία καί Μον- 
τενέγκρο (Μοιυροβούνι). Επίσης, 
έβδομαδιαία έξυπηρέτηση προς Λε- 
βάντε (Ανατολή), Ελλάδα καί 
Θεσσαλία.. Πράκτορες : Μπαμίχας 
Γ. Β. :

NAVIGAZIONE GENERALE I- 
TALIANA: Γρήγορη, κατ’ .εύθείαν 
έβδομαδιαία έξυπηρέτηση άπό καί 
προς Μπρίντιζι Ιταλία, Λεβάντε, 
(Ανατολή), Ελλάδα καί Βουλγα
ρία. Γενικός πράκτορας: G. G. ΤΟ- 
PALLI, της Κέρκυρας, Ζάχος: Δια
χειριστής του πρακτορείου τών Ά γ. 
Σαράντα.
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~  ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ —PUGLIA DI BARI: Τακτική έ- 
βδομαδιαία έξυπηρέτηση όπιό καί 
προς Ιτα λ ία ’ ’Αλβανία, Ελλάδα, 
Δαλματία καί τό Μοντενέγκρο(Μαυ 
ροβούνι) Πράκτορες : Κουρεμένος 
καί Σία.

. — ΕΔΩΔΙΜΑ ΑΠΟΙΚΙΑΚΑ -

Μπαμίχας Ν. Β. — ’Αφοί Καμάν 
Κονταρέ.

Κουρεμένος καί Σία.
’Αφοί Περικλή Γεωργίου.
Αφοί RAPO GOZITA
’Αφοί Στεφανίδη — ’Αφοί Ζόγκου.

-  ΦΑΡΜΑΚΕΜΠΟΡΙΟ

Τσουνίδης καί Σία.

-  ΕΞΑΓΩΓΕΙΣ -
Μπαμίχας Ν. Β. — ’Αφοί Καμάν 

Καντερέ.
Ντελβίνο Άβνή μπέης.
’Αφοί RAPO GOZITA -  ’Αφοί 

Ζόγκου.

-  ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ -
«’Αλβανία»: Ιδιοκτήτες: Πατσού- 

ρας καί Σία. Διευθυντής: Βλάσσης 
Α.

— ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ —

Μπαμίχας Ν. Β. — ’Αφοί Καμάν 
Κανταρέ.
.’Κουρεμένος καί Σία.
Λέζος Π. -  ’Αφοί RAPO GOZITA

-  ΕΜΠΟΡΟΙ -
Μπαμίχας Ν. Β. — ’Αφοί Καμάν 

Κανταρέ.
Κουρεμένος καί Σία.

.. ’Αφοί Γεωργίου Περικλή — ’Αφοί 
Ζόγκου.

Μπαμίχας Ν. Β. — Λέζος Ρ.
ΤΣΕΠΕΛΟΒΟ : Πρωτεύουσα του 

ΝΑΗΙΕ Ζαγορίου ("Ανω καί Κάτω 
Ζαγόριον) του CAZA των Ίωαννί- 
νων, μέ 46 χωριά ευρισκόμενα σέ 
γραφική τοποθεσία βορειοανατολι
κά των Ίωαννίνων σέ άπόσταση 
μιας μέ 1 1)2 ώρας μεταξύ τους. 
—26.000 κάτοικοι σέ δλο τό ΝΑΗΙΕ 

του Ζαγορίου καί 1000 κάτοικοι 
στο χωριό Τσεπέλοβο.

—’Έδαφος: ’Άγονο.
—Ό  Δήμαρχος κάθε χωρίου όνομά· 

ζεται τήν 1η Μαρτίου κάθε έτους. 
—Κάθε χωριό διαθέτει ένα έλληνι- 

κό δημοτικό σχολείο γιά άγόριά 
καί κορίτσια καί τά σπουδαιότε
ρα χωριά διαθέτουν, γυμνάσιο. . 

—Ή συγκοινωνία γίνεται μέ ζώα. 
Τακτικό ταχυδρομείο δύο φορές 
τήν έβδομάδα γιά τά ’Ιωάννινα. 
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ: ’Άλευρα, έδώδιμα 

άποικιακά, σιδηρικά είδη, βιομηχα
νικά προϊόντα, υαλικά, κλπ. (άπό 
τά λιμάνια του Σαράντη, Σαλαχώ- 
ρας καί Πρέβεζα).

ΠΑΡΑΓΩΓΗ -  ΕΞΑΓΩΓΕΣ: Μαλ
λιά, δέρματα, τυρί πρώτης κατηγο
ρίας, όνομαστά κρασιά άπό τό Γρε- 
βενίτι, μαστίχα άπό τή Λάΐστα, μή: 
λα άπό τή Λόλιανη, κάστανα άπό τό 
Δραγάρι, έξαιρετικής ποιότητας 
καρύδια καί φουντούκια άπό τό Λια 
σκοβέτσι καί τή Δόλιανη καί φασό
λια άπό τό Πάπιγκο.

-  ΑΡΧΕΣ -
MUDIR του Ζαγορίου: Έντέμ έ- 

φέντης.
Γραμματέας: Βεχμπή έφέντης.
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’Αρχηγός της Χωροφυλακής: Μα- 
λίκ έφέντης.

Διευθυντής ταχυδρομείου - τηλε
γραφείου: PERTEW έφέντης.

MEMOUR τής διαχείρισης Κα
τινών: Κοσμάς Δ.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠ ΑΓΓΕΛΜΑΤIΩΝ, 
ΕΜΠΟΡΩΝ, ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ κλττ. 

(κατ’ άλφαβητική σειρά)
ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΤΣΕΠΕΛΟΒΟ

-  ΟΠΛΟΠΟΙΟΣ -I
! Βλάχος Βασ.

• Τόττης ’Ιωάννης.

-  ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ -  
Σουλιώτης Γεώργιός.

-ΥΠΟΔΗΜ ΑΤΟΠΟΙΟΙ-
ι.
I Μαντριός Μιχ..— Ράτσικας Γεώρ.

-  ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΣ -
Ντοόβαλης Μάνθος — Άνδρ. Στε

φάνου.
Γεροκώστας Άντ. και Χρήστος.

-  λΥΕΥΡΑ -
Γκούζγκουλας Χρήστος — Κέν- 

τρος Άθαν.

• -  ΩΡΟΛΟΓΟΠΟ ΙΟΣ -  .
]' Πρωτόπαιπιας Γεώργιος. .

-  ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ-  
Άντρέας ETIENNE.

-  ΔΑΣΚΑΛΕΣ -
I Λογοθέτη "Ολγα καί άλλες 48 σέ 
ΐδλο τό ΝΑΗΙΕ. . : . - ..

-  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ -

Κουσσίδης Ά λέξ. — Ντοόβαλης 
Χρήστος.

-  ΙΑΤΡΟΣ -  

Λιάπης ’Αναστάσιος.

-  ΞΥΛΟΥΡΓΟΣ -

Χρήστος Μεταξας τής ’Αθηναϊκής 
Σχολής.

-  ΜΥΛΩΝΑΣ-  

Ζωΐδης Εύάγγελος.

. -  ΧΡΥΣΟΧΟΟΣ -  

Κρέμος Κυριάκος.

-  ΔΕΡΜΑΤΑ -  
Πασχαλίδης ’Αγαθοκλής

-  ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ -  .

"Ενα σέ κάθε χωριό ύπ’ ευθύνη 
του γιατροΟ του χωριοΰ.

-  ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ -  
Δημητριάδης Γεώργιος.

-  ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ -
-. Σετζής Κων)νος, διευθυντής των 
σχολείων τοΰ Τσεπελόβου καθώς 
καί άλλων 70 σχολείων σέ δλο τό 
ΝΑΗΙΕ.

-  ΚΡΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΑΣΤΙΧΑ -  : 
Κέντρος Χρήστος.

•Μετάφραση: Βασιλική Παπαδια- 
μάντη: - - -
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Ο ΔΟ ΙΠ Ο ΡΙΚ Ο  ΕΠΙ Τ Ο Υ Ρ Κ Ο Κ Ρ Α Τ ΙΑ Σ  
Π Υ Ρ ΣΟ ΓΙΑ Ν Ν Η  - Λ ΕΣΚ Ο Β ΙΚ Ι

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ του προηγουμένου)
Εις τό Λεσκοβίκι έπεκράτει τό έ- 

θιμον δπως καί αί χριστιαναί νύμ- 
φαι καλύπτονται δι’ ερυθρού φερε
τζέ καθ’ δλον τό διάστημα της με- 
ταβάσεως έκ τής οικίας των γονέων 
της μέχρι τής Εκκλησίας διά την 
στέψιν καί έκεΐθεν είς την οικίαν 
του γαμβρού, δεν είναι δέ νομίζω 
απαραίτητον δπως προστεθή δτι τού 
το έπεβλήθη άπό τής έποχής των ζο- 
φερωτέρων χρόνων τής δουλείας, 
διά να μη προκαλή ή στολισμένη 
νύμφη τούς σαρκικούς πόθους των 
βαρβάρων κατακτητών, οΐτινες θά 
ήδύναντο να προβώσι καί είς αύτήν 
την άπαγωγήν της. Έάν ό γαμβρός 
ήτο κάτοικος χωρίου, μόλις ή γα 
μήλιος πομπή έξήρχετο των όρίων 
τού Λεσκοβικίου, άπεβάλλετο άμέ- 
σως ό πληκτικός φερετζές, δστις κυ- 
ριολεκτικώς θά άπέπνιγε την μη εί- 
θισμένην χριστιανήν κόρην. Τό άν- 
τίθετον άκριβώς έγίνετο δταν ή νύμ 
φη κατήγετο άπό χωρίον δηλ. ό φε
ρετζές περιέβαλλε τήν νύμφην μό
λις ή πομπή έφθανεν είς τα δρια τής 
πόλεως.

Περιεγράφη ήδη τό ταξίδιον Πυρ- 
σόγιαννης — Λεσκοβικίου, μέσω *1- 
σβόρου, έπίσης αύτό τούτο τό Λε-

* ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΒΕΤΣΟΠΟΥΛΟΥ

σκοβίκι μέ τινα των ήθών καί εθί
μων, περί των κατοίκων του καί άλ
λα ενδιαφέροντα.

Προς συμπλήρωσιν τής διαδρο
μής, άς έπιχειρήσωμεν ήδη τήν επι
στροφήν είς τό χωριό άπό «τον έ- 
πάνω δρόμον», δηλ. άπό τό βουνό, 
ή όποια έγίνετο μόνον προ των κα
κοκαιριών τού χειμώνος, ιδίως δταν 
δέν είχον καλύψει τά χιόνια τάς κο- 
ρυφογραμμάς των βουνών.

‘Όταν έπρόκειτο να άναχωρήσω- 
μεν έκ Λεσκοβικίου δέν προηγούν
το άποχαιρετιστήριαι έπισκέψεις 
συγγενών καί φίλων, ούτε αί διά
φοροι προετοιμασίαι τού ταξιδιού, 
ούτε συνοδεΐαι διά τήν προπομπήν 
έως τήν Ράχην ή τον "Αγ. Μήναν, 
αϊτινες έλάμβανον χώραν είς τό 
χωριό, διότι ούτε συγγενείς ύπήρ- 
χον, ούτε πίττα έγίνετο, ούτε άλλο 
τι, έκτος άπό δ,τι πρόχειρον δύνα- 
ται να άγορασθή διά τό μεσημβρι
νόν γεύμα τού ταξιδιού. Ό  μύνος 
προπέμπων ήτο ό ποαέρας, δστις 
κατά τόν άποχαιρετιστήριον άσπα- 
σμόν δυσκόλως συνεκράτει τά δά
κρυα τά όποια έπλημμύριζον τά 
μάτια του. Ή διαδρομή αυτή άρχί- 
ζει άπό τό πέραν τού Λεσκοβικίου 
τμήμα τής άμαξιτής όδοΰ, ήτις φέ
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ρει προς Κορυτσάν, εις τάς άρχάς 
της όποιας, εύρίσκεται επιβλητικός 
στρατών, άνεγερθείς κατά το 1902 
—3. Έπ'ι ήμισείας περίπου ώρας πο
ρείαν ό όρίζων είναι περιορισμένος, 
διότι ή οδός διέρχεται έν μέσω λό
φων, μετά ταΰτα δμως ανοίγεται 
προ των οφθαλμών του ταξιδιώτου 
εκτεταμένη και εύφορος πεδιάς, εις 
τό βάθος καί αριστερά της όποιας 
εύρίσκεται τό Μουσουλμανικόν χω- 
ρίον Ράδανη, του όποιου οί κάτοι
κοι, όαταντες άγρόται, είναι τόσον 
αγαθοί την καρδίαν ώστε δικαίως 
τούς άπεκάλουν «πρόβατα του θ ε 
ού*. "Οπως έλέχθη προηγουμένως, 
καίτοι εΐχον έξισλαμισθή, όμαδι- 
κώς, προ 150 περίπου ετών, έν τού
το ις, εις τό ύποσυνείδητόν των, πα
ραμένει άκεραία ή χριστιανική πί- 
στις καί ως μόνην τούτου άπόδει- 
ξιν άναφέρω τό έξης:

Ό  "Αγιος Τρύφων θεωρείται πα
ρά των χωρικών μας γενικώς ως 
προστάτης καί ιατρός τών ζώων. 
Εις θέσιν τινα εκτός του χωρίου, 
κατά την παράδοσιν, έπιστεύετο ό
τι εύρίσκετο, δταν οί κάτοικοι ήσαν 
άκόμη χριστιανοί, παρεκκλήσιον, 
τιμώμενον επ’ όνόματι τού 'Αγίου 
Τρύφωνος. "Οταν δε άσθενηση ζώ- 
ον τι ό ιδιοκτήτης του τό όδηγεΐ ε
κεί, τό περιφέρει τρις πέριξ ενός 
σωρού λίθων, τά λείψανα τού 'Ιε
ρού Ναού καί ΠΕΡ ΠΕΡΕΝΤΙ (μά 
τον θεόν) τούτο θεραπεύεται άμέ- 
σως, δπως βεβαιοΰν διά τού άνω- 
τέρω δρκου δλοι γενικώς οί κά
τοικοι.

Μετά όδοιπορίαν ήμισείας καί 
πλέον ώρας, άφήνοντες άριστερά

τήν άμαξιτήν οδόν, άρχίζομεν τήν 
ορεινήν τοιαύτην, ήτις, άλλοτε εί
ναι ανωφερής, άλλοτε κατωφερής 
καί εις ολίγα σημεία εύθεΐα, γενι
κώς δμως ανώμαλος καί πετρώδης. 
Αί κατωφέρειαι είναι πλέον επικίν
δυνοι κατά τό φθινόπωρον, διότι τό 
έδαφος καλύπτεται από κίτρινα 
φύλλα, τά όποια έπεσον καί έξακο- 
λουθουσι πίπτοντα εκ τών δένδρων, 
καθισταμένου έπικινδύνως ολισθη
ρού.

Κατά τό φθινόπωρον, εις ολόκλη
ρον τήν διαδρομήν, δεν συνοα^τάς ο
δοιπόρον, τό δε πράσινον είναι έλά- 
χιστον, ενώ κατά τήν άνοιξιν τά 
βουνά είναι καταπράσινα, εις τά λι
βάδια δε οργιάζει τό τρυφερόν χόρ- 
τον, τό όποιον ποικίλλεται με τ’ ά- 
γριολούλουδα, τά σπάταλα σκορ
πισμένα από τό χέρι τού Δημιουρ
γού. Άπό τών μέσων τού ’Απρι
λίου, μέχρι τέλους Σεπτεμβρίου έ- 
κάστου έτους εις τά πλάγια τών 
βουνών καί εις. τάς πεδιάδας βό
σκουν χιλιάδες αιγοπροβάτων, τά 
κουδούνια τών όποιων κτυποΰν με
λωδικά,, ενώ εις τήν σκιάν κάποιου 
δένδρου ό καλός βοσκός παίζει με 
πάθος τόσον μελωδικά τήν φλογέ
ραν του, ώστε κυριολεκτικώς μα
γεύει τήν πέριξ φύσιν, ό δε πορευ- 
όμενος προς τήν κατεύθυνσιν τού 
οδοιπόρος καί άκούων τον ορεσί
βιον εκείνον καλλιτέχνην τού αύ- 
λου, τον σύγχρονον Πάνα, μένει κυ
ριολεκτικούς με άνοικτόν στόμα.

Παραπλεύρως τού βοσκού, έξη- 
πλωμένος ό πιστός του μοΰργκος, 
ήρεμος καί με κλειστά μάτια, άπο- 
λαμβάνει έπίοης τό θεσπέσιον παί-
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ξιμον τής φλογέρας του κυρίου του. 
Έάν δμως κρατεί κλειστά τα μά
τια, δεν σημαίνει δτι λησμονεί τό 
καθήκον του, την φύλαξιν του ποι
μνίου. Επιδεικνύει τοιαύτην ήρε- 
μίαν, έφόσον δεν Αναφαίνεται εις 
τον ορίζοντα πιθανός έχθρός, δταν 
δμως σημειωθή «έχθρός έν δψει» 
τότε, καίτοι άλυσσοδεμένον, δύσκο
λος κατορθώνει να τον συγκράτη
ση ό κύριός του, ένώ τα άγρια γαυ- 
γίσματά του δεν παύουν, παρά μό
νον δταν άπομακρυνθή ό διαβάτης 
οπότε τά πάντα επανέρχονται εις 
ομαλήν κατάστασιν, ό μοΟργκος 
παύει νά γαυγίζη, ό βοσκός έπι- 
στρέφων εις τήν σκιάν του δένδρου 
έπαναρχίζει τό διακοπέν τραγούδι 
τής φλογέρας, ό δε πιστός σκύλος 
έλεύθερος άπό τήν άλυσσίδα, έξα- 
πλώνεται ήρεμος, ώσάν νά μή είχε 
προηγηθή τίποτε. Τά μή άνησυχή- 
σαντα ήσαν4 μόνον τά άθώα προβο- 
τάκια, παρά τά άγρια δε γαυγί- 
σματα του φύλακός των και τήν ά- 
ναστάτωσιν του βοσκού, έκεΐνα ά- 
πελάμβανον τό τρυφερό χορτάρι, 
τό όποιον τόσον άφθονον τοΐς έχά- 
ρισεν ό θεός. Πλεΐστα λιβάδια και 
πλαγιές βουνών, έκτος άλλων ώ- 
ραιοτάτων εις ποικίλους χρωματι
σμούς λουλουδιών, είναι καταστό- 
λιστα άπό τον Πλάστην καί μέ ά
φθονες κατακόκκινες τουλίπες, αϊ- 
τινες παρουσιάζουσι μακρόθεν τό 
τοπίον ώς ώραιότατον πορφυροϋν 
τάπητα, ύφασμένον άπό τά έπιτή- 
δεια χέρια μικρας Βουχαρανής κό
ρης. 'Όσην προσπάθειαν καί άν 
καταβάλλει ό άνθρωπος δπως άν- 
τικαταστήση τήν φύσιν καλιλεργών

άνθη βελτιωμένων ποικιλιών, άδύ- 
νατον, νομίζω, νά παρουσιάση τό 
τέλειον τό όποιον έκείνη δημιουρ- 
γει.

Είς πλεΐστα σημεία τών λιβαδι- 
ών, διά τό εύχερέστερον πότισμα 
τών αιγοπροβάτων καί λοιπών τε
τραπόδων, διότι κάθε τσέλιγγας 
έχει έπίσης πολλά άλογα καί μου
λάρια, τά όποια ώς σύνολον καλούν 
ται άργκιλέδες, διά τήν δίς τού έ
τους μεταφοράν τών σκευών, κλι
νοστρωμνών καί τών οικογενειών 
είς τούς τόπους παραχειμάνσεως 
καί παραθερισμου προς έμπορίαν 
καί άλλας άνάγκας, είναι τοποθε
τημένα, ώς συνέχεια κρήνης, τρία - 
τέσσερα συνεχόμενα ποτιστήρια, 
ξύλινα μακρόστενα, τά όποια λέ
γονται κάνουλες, μή μεταφερόμε- 
να κατά τάς μετακινήσεις, άλλά 
παραμένοντα έκεΐ, διά νά χρησι- 
μοποιηθώσι κατά* τήν επάνοδον, ά- 
φου έπιδιορθωθουν .αί τυχόν φθοραί 
των.

Πολλάκις κατά τήν διαδρομήν 
διασχίζομεν δάση καλυπτόμενα ά
πό τόσον ύψηλά καί. πυκνά δένδρα, 
ώστε δέν δύναται άκτίς ήλιου νά 
φθάση είς τό έδαφος καίτοι δε τα
ξιδεύει τις έν μέσω θέρει, δταν δι
έρχεσαι τοιαύτα δάση αισθάνεσαι 
ύπερβολικά τό ψύχος, ή δέ ύγρα- 
σία «πέρνα ώς τό κόκκαλον*.

Κατά τήν διαδρομήν άπό τό βου
νό δέν διερχόμεθα άπό χωριά, διά 
τούτο ή μεσημβρινή άνάπαυσις λαμ 
βάνει χώραν είς τό ύπαιθρον, πλη
σίον δροσερής τίνος πηγής, αί ό- 
ποΐαι τόσον άφθονουσιν. 'Όταν δέ 
αί έξ ώραι πλησιάζουν νά συμπλη-
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ρωθώσιν, εύρισκόμεθα είς τό ύψος 
τού ΣταυροΟ, όπως ονομάζεται ό 
λόφος δστις κατέρχεται σχεδόν πα
ράλληλος προς τον τοιούτον του 
'Αγ. Χριστοφόρου, τό απότομον και 
άνώμαλον του οποίου κατ’ ούδέν 
έχει να ζηλεύση, όπόθεν τό πρώτον 
άντικρύζομεν την προσφιλή γενέ
τειραν, την Πυρσόγιαννην, δταν 
φθάσωμεν έκεΐ καί είσέλθωμεν είς 
την αυλήν του σπιτιού, ή χαρά ά- 
φιχθέντων καί ύποδεχομένων αυ
τούς συγγενών είναι αυτονόητος.

Έκ τών πρώτων καταφθάνουσιν 
οί μικροί μου φίλοι, συνταξιδιώται 
καί συμμαθηταί, οιτινες με κατα- 
τοπίζουσιν αμέσως διά τον διδά
σκαλον τής τάξεως, άν είναι καλός 
ή κακός, άν δέρνει, άν φορτώνει 
πολλά μαθήματα, πόσον έχουν προ 
χωρήσει είς τά μαθήματα, διότι ή 
επιστροφή έπραγματοποιεΐτο κατά 
τάς άρχάς ’Οκτωβρίου συνήθως, ε
νώ τά μαθήματα ήρχιζον κατά τάς 
πρώτας ή μέρας του προηγουμένου 
μηνός. Τήν επομένην ήρχιζον καί δι*

εμέ τακτικά τά μαθήματα, κατέ- 
βαλλον δε προσθέτους, ουχί σοβά- 
ράς, προσπάθειας προς συμπλήρω- 
σιν τών υφισταμένων κενών.

Ούτως όλοκληρουται η περιγρα
φή τής διαδρομής Πυρσόγιαννης — 
Αεσκοβικίου τάνάπαλιν, τήν όποιαν 
είναι αδύνατον πλέον νά πραγμα
τοποιήσω όλοκληρωμένην, διότι τό 
τελευταΐον τμήμα της, Μπομπίτ- 
σκου — Αεσκοβικίου, Άλβανοκρα- 
τεΐται.

Δεν δύναμαι νά δι* ίσχυρισθώ ό
τι ή παρούσα περιγραφή είναι πλή
ρης, δσον θά επιθυμούσα καί θά 
έπρεπε ,τό μόνον δμως τό όποιον 
δύναμαι νά βεβαιώσω είναι δτι, ο
σάκις πρόκειται νά γράψω κάτι α
πό τήν παιδικήν μου ήλικίαν, αι
σθάνομαι βαθεΐαν συγκίνησιν, με 
καταλαμβάνουσι δε συναισθήματα, 
τά όποια δεν έχω, δυστυχώς, τήν ι
κανότητα νά περιγράψω καί νά ά- 
πεικονίσω είς τό χαρτί δσον πρέ
πει ζωηρά.

(Τέλος)
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ΕΠΙΤΑΦΙΑ ΛΗΚΥΘΟΣ

ΜΗΗΜΗ ΘΑΝΟΝΤΩΝ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ

Στους πνευματικούς σκοπούς τής Εταιρείας είναι ή άπονο 
μη τιμής στη μνήμη θανόντων Ήπειρωτών. Κατά τον μήνα 
αυτόν μας έστάλησοα/ οί έπρμεινες δωρεές.

Ό  ’Ιατρός κ Γεώργ. Γύρας είς 
μνήμην τής συζύγου του Ε 
λένης Γ. Γύρα 3000

Ή  αεί στρατευμένη χορηγός τής 
Εταιρείας κυρία Ευγενία Σομ
πολα στη μνήμη του λατρευτοί) 
•συζύγου της Βφιλείου 10.000

επί ταίς έορταίς των Χριστουγέν- 
vtov διά τάς έκτακτους άνάγκας 
της».

Ή  κυρία Μαρία Μεγγλίόη την τα
κτική της ετήσια συνδρομή στή 
μνήμη του αξέχαστου συζύγου 
της Βασιλείου Μεγγλίόη 15.000

Ό  κ. Νικηφόρος Δρόσος από "Α
γιον Άνορέαν Βορ. ’Ηπείρου στή 
μνήμη του Μιχ. Ιΐά/ντου Ιΐροέ- 
έδρου τής Ένώισ·εο>ς Δελβίνου 5000 

Ή  κυρία Πόπη Βασιλείου Ζαχαρή 
στή μνήμη τού τ. Δημάρχου *Αρ 
της καί λογοτέχνη’Ιιοάννου II α- 
παβασιλείου 20(Κ)

<!Π
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑ1 oi κύ- !;J,

ριοι *Αναγνώσται νά μας yvco- ;; 
στοποιουν τή νέα τους διεύ-
θυνση. !!

<! <1< I< ι>■#########»»#############»»###»»##»###»/

Ή  κυρία Μα ρίκα Περαντάκου στή 
μνήμη τού πολυκλαύστου αδελ
φού της καί Φίλου μας Μίμη 
ΙΙαπαδοπούλου 3000

Ό  κ. Δημ. Έξαρχόπουλος οι’ ένί- 
σχυσιν τού έργου τής Εταιρείας 
στή μνήμη τής Μητέρας του ’Α
θήνας Έξαρχοπούλου δυο χρό
νια άπό τό θάνατό της 2000

Ή κυρία ’Αννίκα Γκαναβία στή 
μνήμη τού συζύγου της Συντα- 
γματάρχου Πεζικού τού 40—
41, Λάμπρου Γκαναβία 3000

’Αγορά Παραρτήματος καί 
προσαυξήματος των ιδιοκτήτων 

γραφείων τής 'Εταιρείας 
οδός Μαυρομιχάήη άριθ. 7

Έκ προηγουμένου 1.095.000
Ή κυρία Σοφία Ί . ΙΙαπαγιαννο- 

πούλου στή μνήμη τής άλησμό- 
νητης άδελφής της Λεν.ώς 
Εύθ. Νίαου?, γιά αποπληρωμή 
τού β' Διαμερίσματος 10.000

1.105.000
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’Α να ζη τώ ντα ς τό γεφ ύρι 
τοϋ Παπαστάθη

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ από σελίδα 99) 
βάτες τους, μέτραγαν τούς χτύπους 
της γης μέ προσοχή. Σέ απόσταση 
οί ύπόλοιποι περίμεναν τη διάγνω- 
ση.

Γύρισα στο φίλο μου. Μέ κύττα- 
ξε κι αυτός.

—Λες νά μην αντέχει; διάβασα 
στα μάτια του.

— 'Ίσως αύριο ξεκινήσουν, του 
’γνεψα αμίλητα.

Τί έπρεπε νά θέλουμε;
Διακριτικά μπήκαμε στο δρόμο 

τής έπιστροψής. Είμαστε κι οι δυό 
σίγουροι πώς δεν μας είχε άντιλη- 
φτεΐ κανείς. Μιά μπουλντόζα, φοβε
ρίζοντας, έπέμενε νά σκαρφαλώσει 
στον αριστερό γκρεμό.

—Καί μή νομίζεις πώς τούτοι τό 
σκεφτήκοα/ πρώτοι, μέ ξάφνιασε ό 
φίλος μου. Κι ό Άλή-Πασάς ήθελε 
νά φτιάξει δώ πέρα τοίχο, νά ση
κωθεί ό "Αραχθος σέ λίμνη μέχρι 
πάνω τό Δρίσκο, νά περνάει ό Βε- 
ζύρης μέ καΐκι από την Τζιόρα πέ
ρα στο Κράψι.

"Εριξα μιά τελευταία ματιά βα- 
θειά μεσ’ τη χαράδρα. Καί είδα άλ
λη μιά φορά, ποιος ξέρει άν τελευ
ταία, του Παπαστάθη τό γεφύρι νά 
κοκκινίζει στο τέλειωμα του ήλιου. 
Γιά νά σταθεί κάποτε, σκέφτηκα, 
ζήτησε του πρωτομάστορα τη γυ
ναίκα, τώρα γιά νά στεριώσει τό 
ψηλό φράγμα είναι Αναπόφευκτος ό 
: δικός του ό χαμός. Πικρός, δσο καί 
:σοφός, ό νόμος της ζωής.

ΣΠΥΡΟΣ I. ΜΑΝΤΑΣ

1 Μ ΙΕΙΡίΤΙΚΙΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
|: ΤΕΥΧΗ ΛΦΙΕΡ8ΜΑΤΛ
[τεϋχ.

131 Πωγώνι. Ή δόξα καί ή
μοίρα του. Δρχ. 30C

34 LA MALHEREUSE Ε-
PIRE. (Αφιέρωμα στον 
Αύτονομιακό ’Αγώνα.

Δρχ. 40G
ΜΟ—41 Αφιέρωμα στην 21 Φε-
]ί βρουαρίου 1913 Δρχ. 30G

53-54

j! 55

159-60-61

62

! 176-77

93

’Από τό άνδροφόνο Μπι- 
ζάνι στον Αύτονομιακό 
’Αγώνα. Ή Ηπειρωτική 
’Εκστρατεία σέ εικόνες.

Δρχ. 50G 
Προσέγγιση στη Σουλιώ- 
τικη Εποποιία Δρχ. 30C

’Αφιέρωμα στην 28 ’Οκ
τωβρίου 1940 Δρχ. 40C
’Αφιέρωμα στην 28 ’Οκ
τωβρίου Β' 1940 Δρ. 400
Σώστε τον Καλαμα

Δρχ. 200 
’Αφιέρωμα στήν... Ηπει
ρωτική ’Αθήνα. (Φωτο
γραφίες - κείμενα τών 
’Ηπειρωτικών ‘ 1 δρυμά- 
των τής ’Αθήνας μέ τήν 
ευκαιρία τών 150 χρό
νων τής πόλης Δρχ. 300
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Η Π Ε Ι Ρ Ω Τ Ε Ζ

Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Ε Ι Σ  

Κ ΑΙ  Β Ι Β Λ Ι Α  

Γ Ι Α  ΤΗΝ ΗΠΕ Ι ΡΟ

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Π. ΛΕΚΚΑ,

Η “ ΠΟΛΙΤΣΑΝΗ.,  - ΠΩΓΩΝΙΟΥ 
ΒΟΡ.  ΗΠΕΙΡΟΥ

Ό  Άθα/νάσ:ος II . Λέκκας, Επίτιμες 
Δικηγόρος, έςέδιυσε βιβλίο για τή γενέ
τειρά του «ΤΙ Πολίτσανη» —  ΙΙωγωνίου 
Β. Ηπείρου (σελ. 125), μέ ιδιαίτερο ζή
λο, άγάπη καί πατριιοτισμό πολύ έν'βια- 
φέροντα στοιχεία, πού φανερώνουν τδν δυ
ναμισμό καί το φιλοπρόοδον των συγχω- 
νών του.

Στό βιβλίο αυτό γραμμένο σέ στρωτή, 
ζωντανή, δημοτική γλώσσα, πού βιακρί- 
νεται γιά τήν πληρότητα καί γλαφυρότη- 
τα αυτού καί τό όποιον παρουσιάζει με
γάλο ένδιαφέρον δχι μόνον για τούς συμ- 
πατριώτες του, άλλα καί τούς κοντοχωρια
νούς του, δεν παρέλειψε τίποτε πού νά α
φόρα τή γενέθλια γη (ιστορία, κατοί
κους, άρχαΐα μνημεία, βυζαντινές έκκλη- 
σίες, παιδεία, μετανάστευση, έπαγγέλμα- 
τα, περιουσία τού χωριού, όεινοπαΟήματα 
των κατοίκο>ν, ευεργέτες, ήθη καί έθιμα, 
έπιστή;ιονες κλπ.).

Για νά περιληφθούν στό βιβλίο του τό
σα πολλά καί οιαφωτιστικά στοιχεία θά 
έχρειάστηκε ασφαλώς ό ανωτέρω μεγάλη, 
έπίπονη καί μακρόχρονη προσπάθεια γιά
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νά παρουσιάσει μιά τόσο αξιόλογη εργα
σία.

ΓΓ αότόν τον λόγο είναι άξιος πολλών 
επαίνων καί θερμών συγχαρητηρίων, τά 
όποια καί του εκφράζω μέ τό σημείο>μκ 
αυτό.

ΑΡΙΣΤ. ΔΙΙΜΗΤΡΙΛΔΗΣ

ΕΠΙΔΡΟΜΕΣ ΣΛΑΒΟΝ ΚΑΙ 
ΣΛΑΒΙΚΑ ΤΟΠΩΝΥΜΙΑ

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ άπό σελίδα 94) 
μέ λάσπη. Τό Σερβοελληνικό λεξ. 
έξηγεΐ τή λέξη: λασπότοπος. Καμ- 
μιά άμψιβολία γιά την προέλευσή 
της.

βΒ Καλούτσιανη, πού βρίσκεται σέ 
χαμηλό μέρος, δεχότocv τό όμβρια 
νερά, πού σχημάτιζαν τότε μικρούς 
λάκκους μέ λάσπη. Οί παλιοί Γιαν- 
νιώτες θά θυμούνται τούς λασπω
μένους δρόμους της Καλούτσιανης 
(πριν άσφαλτοστρωθούν) άπό τά 
νερά πού κατέβαζαν τά γύρω ρέ
ματα, όταν έβρεχε.

Τελειώνοντας θά ήθελα νά έκφρά 
σω τήν εύχή νά έκδοθει κάποτε ένα 
πλήρες τοπωνυμικό λεξικό, τό όποιο 
θά βοηθούσε πολύ στήν ιστορική, 
γλωσσική διερεύνηση πολλών πε
ριοχών της πατρίδας μας.

ΝΙΚΟΛ. ΧΑΡ. ΡΕΜΠΕΛΗΣ



ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ
Πολλοί ήταν οΐ Ήπειρώτες καί στη 

Σηλυβρί% ή Σηλυμβρία, τή γραφική πό
λη τής Θράκης πάνω στην ΙΙροκοντίδα, 
οπού γεννήθηκε καί 6 μεγάλος Διδάσκα
λος Γεώργιος Γεννάδιος 6 άπό Δολιανών 
Ηπείρου (καί δχι) Κυνουρίας, γνωστή με
ταξύ άλλων καί για το φημισμένο για
ούρτι της.

Μέ την Πόλη (Κο;ν)πόλη) είχε καθη
μερινή σχεδόν άτμοπλοϊκή συγκοινωνία 
κατά τά χρόνια (προ τ:ΰ 1922) πού ά

ταφε ρεται τό άνέκοοτό μας.
"Οταν ερχόταν τό ατμόπλοιο από τήν 

Πόλη 6 γραφικός Εβραίος χαμάλης καί 
τελάλης μαζί έκφιυνούσε τήν άφιξη ν-αι 
τήν αναχώρηση καί διαφήμιζε τά εισιτή
ρια άπλά καί μετ’ επιστροφής:

—  ’Από Σταμπούλ παπόρο Σηλύμπρια 
ερχεται. Ντογάνα τίκετ (στό Τελιυνεΐσ τά 
εισιτήρια). Τέσσερα κουρούσ(γρόσια) νά 
πας καί νά γυρίσεις! Τρία νά πας καί 
νά μή γυρίσεις!

Είδήαεις καί Εξηγηθείς για καί ρέ τούς ’Αναγνώστες ρας

ϋ -
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Τό Δελτίο τής Εταιρείας, δπως έχει έξελιχθή μέ τή δική 
σας βοήθεια, είναι τό κυκλοφορουν Είδωλό της άναπόσπα- \\ 
στα συνδεδεμενο μέ τήν ύπαρξή της.
Είναι κοινή διαπίστωση δτι μέ τήν εκλαϊκευτική του μορφή 
και τή γλαφυρότητά του, μέ τό πλήθος των εικόνων, αντι
προσωπευτικών δλης τής Ηπείρου, πού καμμιά άλλη έκδο
ση, άπό τής άπελευθερώσεως τής Πατρίδας μας (1913), δέν 
έχει δώσει, μπαίνει εύπρόσδεκτα σέ κάθε Ηπειρωτικό σπίτι.
Κάτω άπό τις σημερινές οικονομικές συνθήκες τό κόστος κά
θε τεύχους άνέρχεται στό ποσόν των Δραχμών 85.000 και 
δέν μπορεί νά σταθεί μέ συνδρομή λιγώτερη άπό 1000 δρχ. 
τό χρόνο.
Αυτή τή Συνδρομή σάν ελάχιστη έτήσια εισφορά παρακα- 
λουμε νά μας στείλετε μέ ταχυδρομική επιταγή για νά μπο
ρέσει νά σας έρχεται τακτικά ό Ηπειρωτικός αυτός άνασα- 
σμός.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
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ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Δ· ΤΕΕΚΟΥΡΑ :
ΑΠΟ ΤΟΓ 98ου ΓΨΩΜΑΤΟΣ.
ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΗΠΕΙΡΩΤΟΓ 

ΑΓΩΝΙΣΤΟΓ. 1979.
"Ενα βιβλίο πολυσέλιδο φορτωμένο με 

αναμνήσεις καί πλήθος σπανίων καί Ανεκ
δότων φωτογραφιών. Ή  έκδοση έχει οωρη- 
θεΐ στην «Ηπειρωτική Εταιρεία» καί οΐ 
είσπράξείς Από την πώληση των Αντιτύ
πων πηγαίνουν για την Ανάπτυξη του έρ
γου της. Τό βιβλίο σέ πολυτελή έμφάνιση 
έχει διατιμηθεΐ σέ 1000 ορχ.

ΑΑΑΟΤΙΝΑ ΚΙ ΑΞΕΧΑΣΤΑ
Τό βιβλίο του κ. Γιώργου Κούν- 

δουρου είναι μια προσφορά στην 
'Ήπειρο καί τη Θεσπρωτία, θ ά  τό 
χαρεΐ ό Ήπειρώτης άναγνώστης 
γιατί θά βρει μνήμες δικές του. Σε 
κάθε σελίδα του θά άναγνωρίσει τό 
δικό του είδωλο.

Τό τύπωσε ό συγγραφέας μέ δι
κή του δαπάνη καί τό χάρισε στην 
Εταιρεία. "Εχει διατιμηθεΐ 300 δρ.
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ΑΑΛΟΤΙ ΝΑ ΚΙ ΑΞΕΧΑΣΤΑ
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Δύο βραβεία σ’ ένα χρόνο
Λεν [ίναι τυχαίο.

Ή  κορυφαία σοτοτης τών
σροιοντνυν M ISK O  ήταν 

το θερεΛκ) σανοί στο ι 
όττοκ) ζόρακυθηκε 
η σοβαρή εζαγωγική της 

π ροσπα θοα , σου  
καλύπτει 20 χώρες.

’ Μετά τόν ΧΡΥΣΟ  ΕΡΜ Η  
1979 (Ό κτινβρτος), 

η M ISK O  κερόκτε καί 
ΔΙΕΘ Ν ΕΣ ΒΡΑΒΕΙΟ  

ΕΞΑΓΩΓΩ Ν 1960 (Μαρττος).

Τό ΔΙΕΘΝΕΣ ΒΡΑΒΕΙΟ
ΕΞΑΓΩΓΩΝ 1960 είναι ή 

50η 8»ακρκ)κ σου  
ασονεμεται 

μέχρι αημιρα στην

MISKO

3
53
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22 χρόνια το βιβλιοπωλείο μας, (Ασκληπιού 3) στην 
Αθήνα, εξυπηρετεί το αναγνωστικό κοινό με συνέ
πεια και με την πάντοτε ενημερωμένη βιβλιοθήκη 
του - στη λογοτεχνία, στην ποίηση, στο θέατρο- 
στα βιβλία Τέχνης, στην φιλοσοφία, στην ιστορία 
και σε πολλά άλλα θέματα.

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

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

Να θυμάστε πάντοτε ότι η «ΔΩΔΩΝΗ» εξυπηρετεί.


