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IEPOGOHCIC
Ή «Ηπειρωτική Εταιρεία» όρ

γανό νει τήν 7ην Μαΐου 1986, ήμερα 
Τετάρτη καί ώρα 7.30' μ.μ. στή με
γάλη αίθουσα της ’Αρχαιολογικής 
Εταιρείας, Έλευθ. Βενιζέλου 22— 
'Ομήρου, τήν έκτη κοιτά σειρά πνευ
ματική έκδήλωση της περιόδου 1985
-  1986.

Κατ’ αυτή, μετά άπό εισήγηση 
του Προέδρου, θά μιλήση ό κ. Κώ
σ τ α ς  Β λ ά χ ο ς ,  Φιλόλογος με 
θέμα :

Τ ό  ά ν έ κ δ ο τ ο  α ρ χ ε ί ο  
τ ο υ  Γ α λ λ ι κ ο ύ  Υ π ο π ρ ο 
ξ ε ν ε ί ο υ  τ ή ς  " Α ρ τ α ς  1815
-  1817.

Παρακαλουμε νά ευαρεστηθήτε 
νά τιμήσετε τήν Ηπειρωτική έκδή
λωση με τήν παρουσία σας. ν

Ό  Πρόεδρος 
ΑΛΕΞ. X. ΜΑΜΜΟΠΟ^αΡΣ

F s WΌ  Γεν. Γραμματέάξ 
ΣΤΑΘ. Δ. ΛΑΜΠΡΙ '

Ό  Κοσμήτωρ 
ΕΥΘ. ΝΙΚΟΥ
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Σκηνη στη Βήσσανη στίς άρχές του αιώνα. 
(Φωτογραφία Γ. Πανταζίδη)
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Κώστας Π. Βλάχος

Γέννηση: Καλέντζι - Μ ωαννίνων, 
1941.

Σπουδές: ' Ζωσιμαία Σχολή - Φι
λοσοφική Σχολή ’Αθηνών.

Μετεκπαίδευση : Παρίσι (μαθή
ματα ’Ιστορίας - EDUCATION DES 
ADULTES)..

Σταδιοδρομία: Καθηγητής.Μ. Ε. 
(3ο Λύκειο Μ ωαννίνων).

Δημοσιεύματα:
1) «Καιρός τοΰ ποιήσαι», ’ I ωάν- 

νινα, 1971 (ποιητική συλλογή).

2) Ή Αλληλογραφία των ’Ελεών 
Ζωσιμα, ’Ιωάννινα, 1975.

3) Άχμέτ Μουφίτ, Άλή πασας ό 
Τεπελενλής, έκδοση Ε.Η.Μ., ’Ιωάν
νινα, 1980 (προλεγόμενα - σχόλια).

’Εργασίες του, ιστορικού και λο-

γοτεχνικου περιεχομένου, δημοσι-’ 
εύτηκοτν ατά περιοδικά των Ίωοα/-' 
νίνων «Ήπειρ, Εστία», «Ήπειρωτι-, 
κά Χρονικό», «Ήπειρ. Ημερολόγιο»,. 
«RACINE». . · ; · -τΙ:,

Πνευματική δράση: "Έφορος Πο-  ̂
λιτιστικών Εκδηλώσεων Ε.Η.Μ.

Πρόεδρος Συλλόγου Παλαιών Μα-,- 
θητών και Φίλων του ΓαλλικοΟ ."Ι·ν-*· 
στιτούτου "Ιωαννίνων. ' ‘ ·

Διευθυντής του περιοδικού «RA-J 
CINE». ' ; '

Συντάκτης της ετήσιας έκδοσης ' 
τής Ε.Η.Μ. («Ηπειρωτικό Ήμερολό- 
γιο». . . . '

Διαλέξεις: "Αθήνα, Μέτσοβο, "Ι
ωάννινα, Πρέβεζα, Κέρκυρα, Πά
τρα.
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ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΑ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ

Τ σιαπράνναλος
ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΣΤΑΜΑΤΗ

Τσιαπράγγαλος είναι τό παρα
τσούκλι του Βαγγέλη (φούρναρη 
στα Γιάννινα, γέννημα και θρέ- 
μα Ήπειρώτη) πού ό φούρ
νος του έχει γίνει από χρόνια 
κέντρο διερχομένων των συναδέλ
φων κυνηγών πού Ασχολούνται ιδί
ως με τό κυνήγι τού Αγριογούρου
νου, και τούτο γιατί ό συμπαθέστα
τος Βαγγέλης τδχει στο αίμα του 
νΑ είναι κυνηγός του είδους αυτού.
Προγραμματίζει, σχεδιάζει και έ- 
φαρμόζει κατά τις μέρες τού κυνη
γιού, τό πολύ κοπιαστικό αύτό κυ
νήγι τ’ Αγριογούρουνου πού μ* δλα 
αύτά έχει κι* αύτό τό μεράκι του, 
πού κάποτε ξεπερνάει τά δρια Α
πλής κυνηγετικής μάχης μ* δλα τά 
στοιχεία τής φύσεως, τη βαρυχει
μωνιά, πού τότε τό κυνήγι αύτό εί
ναι προσφορότερο, την έξαντλητι- 
κή κάποτε πορεία μέσα σέ Αγρια 
φύση, με λάσπες, βροχή ή χιόνι, με 
κινδύνους πολλαπλούς Από Ατζα
μή δες συναδέλφους δπως δχι σπά
νια δέν προσέχουν τά τουφέκια τους 
καί μπορεί νά σοΰ Ανάψουν καμιά 
Ανεπάντεχα, ή Από κανένα τραυ
ματισμένο γουρούνι, πού Αν σέ βρει 
στον τρελλό δρόμο του μπροστά, 
μπορεί με τά κοφτερά του δόντια 
πού Ασπρίζουν σαν τά μουστάκια

τού Γέρου, νά σέ ξεσκίσουν Αν δέν 
τό καρφώσεις μ* εϋστοχη τουφεκιά.. 
Αν φυσικά σοΰ βασταν τά κότσια σέ 
μιά ξαφνική συνάντηση μαζύ του, 
δπως περνάει σωστός σίφουνας!

“Ενα πλήθος Από σχετικές έμ- 
πειρίες έχουν δσοι Ασχολήθηκαν μέ 
τό είδος αύτό τού κυνηγιού πού δέν 
παύει νά έχει τή| γοητεία του μέ τά 
πρωτότυπα καμμιά φορά έπεισόδιά 
του.

Ό  φίλος μας λοιπόν ό Βαγγέλης, 
δπως μου τό διηγώνταν ένας Αλλος 
πολύχρονος γουρουνοκυνηγός καί 
δεινός όρειβάτης παρά τά 80 χρό
νια πού σέρνει στην πλάτη του ό 
κηροπώλης Κώστας Μπ...., δτι ό Βαγ 
γέλης συνεπαρμένος (έδώ καί ΊΟ 
μέρες περίπου συνέβη) άπ* την ό- 
μορφιά του τοπίου πού υστέρα Α
πό βροχή τής προηγούμενης μέρας, 
ό ήλιος πού Ανέβαινε ύπέροχος 
καί ζεστός Από τά σκέμπια τής κορ
φής του Κασσιδιάρη (έτσι λέγεται 
τό βουνό) νανούριζε καί τόν Τσια- 
πράγγαλο δπως είχε Αγκαλιάσει 
μιά πουρναρότουφα καί γουλισμέ- 
νος Ακόμα άπ* τό βραδινό πρωτο- 
ράκι πού φαίνεται τδτσουζε δίπλα 
στο ρακοκάζανο δλη νύχτα, μέ κέ
φι, τόν πήρε ό ύπνος στην πουρνά- 
ρα πάνω.
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Κόντευε νά πάει μεσημέρι, και οί 
σύντροφοι του φούρναρη πού τον έ 
ψαχναν  καί του φώναζαν σ’ δλες τις 
πυκνοΟρες μέσα στο ατελείωτο δά- 
οος πιο κάτω απ’ την Καστάνιανη— 
Πωγωνίου προς τό μέρος της 'Αγια 
Μαρίνας, δεν έπαιρναν απάντηση 
του Τσιαμπράγγάλου.

Έν τώ μεταξύ τά γουρουνόσκυλα 
πού έψαχναν μέσα στο λόγγο πού 
κοιμόνταν ό φούρναρης, είχαν πιά- 
σει ντορό γουρουνιών κι* άρχισαν 
νά ούρλιάζουν δλα μαζί. ^Ηταν άρ- 
κετό... για νά άγουροξυπνήσουν τον 
Τσιαπράγγαλο πού συνήλθε γρή
γορα φαίνεται κι* άρπαξε τό του- 

! φέκι. Τό γουρούνι είχε ξεσηκωθεί 
με τά ουρλιαχτά των σκυλιών καί 

1 πήγαινε γραμμή προς τό καρτέρι 
| του Τσιαπράγγαλου πού τό περί- 
j μενε με τό μάτι γαρίδα στο στόχα- 
! στρο καί τό δάχτυλο στη σκαντά- 

λη. Ή παρέα του φούρναρη τρεχάτη 
έπιασε στο μεταξύ τ’ άλλα πόστα 

| καί περίμεναν, οπότε άκούστηκε 
i μπάμ! ή τουφεκιά του Τσιαμπράγ- 

γαλου πού ήταν καί ζεματιστή για
τί τό δΟάρικο σε κιλά γουρούνι σω
ριάστηκε ψόφιο. Σε λίγο άκούστηκε 
ή φωνή τού Βαγγέλη.

—Ελάτι κάτ!
— Όρε ποιόν φωνάζει; ό Τσια- 

ι· πράγγαλος είναι!
—Σύ είσαι όρε Βαγγέλ*;
—*Έ όρε ίγώ είμαι, ελάτι κάτ!

:

Αυτό ήταν. ‘Όλο σωρό έτρεξαν 
προς τά κεΐ πού κοίτονταν τέζα τό 
καπρί κι* ό Τσιαπράγγάλος θριαμ
βευτής μάλαζε αλαφριά μ* άνάπο- 
δη παλάμη τό λιγοστό του μουστά
κι, ήρεμος καί χαμογελστός.

—Πού χάθηκες όρε κάψο Βαγγέλ’ 
τόσες ώρες;

—Γιά, μί πήρ* ού ύπνους κι’ μί ξύ
πνησαν τά σκλιά!
Τό τί επακολούθησε έπειτα στο μα- 

γαζάκι τού κοντινού χωριού (Χα
ραυγή λέγεται τώρα) δεν μολογιέ- 
ται.

‘Όλη ή κυνηγοπαρέα συγκεν
τρώθηκε εκεί πού ό Γέρο Μπ...........
είχε γδάρει στο μεταξύ τό καπρί 
καί σάν παληός μάστορας ετοίμα
ζε τά μερίδια τού καθενός τής πα
ρέας, αργά καί όμορφα, με ακρί
βεια καί δίκηο κόψιμο γιά δλους, 
ενώ ή τσίκνα άπ’ τό τηγάνισμα τών 
σωθικών κλπ. πήγαινε μεσουρανίς 
γιά νά συνεχίσει κι’ ό Τσιαπράγγα- 
λος τήν πιέλα τού τσίπουρου ποϋχε 
διακοπεί προσωρινά, καί οί λοιποί 
νά... κάμουν τό όδήγημα τών αυτο
κινήτων τους ώς τά Γιάννινα κά
πως... επικίνδυνο εξ αιτίας τού τσί
πουρου πού άκόμα βράζει τώρα τό 
Νοέμβριο στα ρακοκάζανα τών χω
ριών μας.
Γιάννινα, Νοέμβρης 1985



ΕΥΘΥΜΕΣ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΕΣ

Κριθάρι -  κριθαράκι
Τού 'Αναστασίου Δ. Πατταγγέλη

Γράφοντας προ καιρού για τό 
βλογημένο ψωμί - ψωμάκι θυμήθη
κα καί τό ψωμί πού τρώγαμε ατό 
άντάρτικο. Τό ψωμί του άντάρτη 
ήταν λιγοστό κι’ αυτό άπό μπομπό
τα. ‘Όταν γιά διάφορους λόγους 
(έπιχειρήσεις, κυνηγητά άπό κατα
χτητές καί άλλους) δεν είχαμε 
τον καιρό καί τον τρόπο νά φκιά- 
ξουμε ψωμί άπό τό μπομποτάλευ
ρο, τό φκιάναμε κουρκούτι. Στη 
στιγμή γίνεται τό κουρκούτι, έχει 
καί τό καλό πού μπορεί νά τό με
ταφέρεις καί με τό παγούρι.

ΚΓ δταν έλειπε τό μποποτάλευ- 
ρο, τό ψωμί καί τό κουρκούτι τό 
άντικαταστούσαμε με σφίξιμο τού 
λουριού...

‘Ένα φεγγάρι τό καλοκαίρι τού 
Ί944 τρώγαμε κριθαρένιο ψωμί πού 
μας φαινόταν «μόσχος» κΓ άς είχε 
μιά πιθαμή άγανο, κι* άς ήταν λά
σπη. Τό παράψηνε ό καλός φούρνα
ρης γιά νά στραγγίξει καί πολλές 
φορές γίνονταν κάρβουνο. ^Ήταν 
ένα ψωμί άλλο σόι. Μπορούσε νά- 
ναι ξυνό κι’ άς ήταν άγίνωτο. Μπο
ρούσε νάναι καμένο κι* άς ήταν ά
ψητο. Μιά τέτοια καρβουνιασμένη 
κόρα βρήκα κάποτε πού μας κυνη
γούσαν οι Γερμανοί, ποιος ξέρει πό
σον καιρό ξεχασμένη στο σακίδιό

μου καί την έφαγα σαν τό νοστιμώ- 
τερο πράμα τού κόσμου. ‘Όταν έ
χει μέρες άδειο τό στομάχι, δ,τι κι* 
άν ρίξεις μέσα τό καρτερεί μέ χα
ρά μεγάλη...

Οί νηώτεροι δέν έφαγαν άσφαλώς 
κριθαρένιο ψωμί καί άμφιβάλλω 
άν είδαν τί άγονα έχει τό κριθάρι. 
Στά ριζά τής Μουργκάνας τρώγα
με τό κριθαρένιο ψωμί. Σ’ ένα χω
ριό τής Μουργκάνας μιά απλοϊκή 
χωριάτισσα είδε γιά πρώτη φορά 
κριθάρι χωρίς άγανα.

Στην ’Αμερική ταξειδεύονται οί 
κάτοικοι των χωριών τής Μουργκά
νας, οί Μπαμπουροχωρϊτες (άπ’ τό 
χωριό Μπαμπούρι) δπως τούς λέ
με. Γύρισε πριν χρόνια ένας Μπα- 
μπουριώτης άπ* τήν ’Αμερική και 
προτού πάει στό χωριό του έμεινε 
κοτνα - δυό μέρες στά Γιάννινα γιά 
νά ψωνίσει πράματα καί τρόφιμα 
γιά τό σπίτι του στό χωριό. Ψώνι
σε άπ’ δλα τά χρειαζούμενα, ρύζι, 
καφέ, ζάχαρη, μακαρόνια. Πήρε και 
σέ μιά μεγάλη χαρτοσακούλα τέσ- 
σερες - πέντε όκάδες κριθαράκι. 
Πήρε έναν άγωγιάτη μέ δυό - τρία 
φορτιάρικα ζώα καί τράβηξε στό 
χωριό του πού τόν περίμενε ή γυ
ναίκα του.

Δέν ξέρω άν άνοιξαν τήν ίδια μέ
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ρα τά σακούλια μέ τα ψώνια αλ
λά δταν τάνοιξαν μαζί μέ τη γυ
ναίκα του για να βάλουν τό καθέ
να στον τόπο του ή απλοϊκή γυναι
κούλα άνοίγοντας τη σακούλα μέ 
τό κριθαράκι είδε ένα πράμα πού 
δέν τδξερε:

—Τί είναι τούτο; ρώτησε τον άν
τρα της.

— Κριθαράκι, της απάντησε ό 
Μπαμπουριώτης.

— Καλότυχοι, τί κριθάρι χωρίς 
άγονα έχουν έκεΐ στην Αμερική, 
είπε μέ τό άπλοϊκό μυαλό της, νο
μίζοντας δτι τόφερε άπό χώρα οώτή.

Πέρασε κάμποσος καιρός, χινο- 
πώριασε, κι9 δλοι οί γειτόνοι του 
«"Αμερικάνου» σπείρανε τούς κή
πους τους μέ λάχανα, σκόρδα, κρομ 
μύδια, παζιά (σέσκουλα), κι’δ,τι 
άλλο σπέρνουν στούς κήπους. "Ε
βλεπε τον κήπο του καλλιεργημέ- 
νον ό "Αμερικάνος, άλλά δέν έβλε
πε νά φυτρώνει τίποτε καί μιά μέ
ρα τό είπε στή καλή γυναίκα του:

— Βρέ γυναίκα, δλοι σπείρανε 
τούς κήπους εμείς δέ θά ρίξουμε 
τίποτες;

— Τον έσπειρα άπό καιρό εγώ μ9 
εκείνο τό κριθάρι χωρίς άγανα πού 
έφερες άπ9 τήν "Αμερική...

***
Οί σημερινοί νέοι ξέρουν τή χρή

ση τού κριθαριού γιά τό φκιάξιμο 
της μπύρας, άλλά πιθανόν νά μήν 
ξέρουν δτι στά χωριά παληότερα, 
τό φρυγμένο (καβουρντισμένο) κρι
θάρι ήταν υποκατάστατο τού καφέ 
(έρζάτς... χιτλεριστί), δχι γιά λό
γους υγείας άλλά γιά λόγους φτώ
χειας.

Τά χωριατόπαιδα δέν τό είχαν ού
τε άκουστά τό κριθαράκι. Στροηιώ- 
της πήγε ό θύμιος καί τον πήρε γιά 
όρντινάτζα ό Διευθυντής τού Στρα
τιωτικού Νοσοκομείου. Έκεΐνα τά 
χρόνια μπορούσαν νά παίρνουν πε- 
ρέτες γιά τά σπίτια τους οί άξιω- 
μοπικοί τούς φαντάρους.

Βιαστικά τον έστειλε τό θύμιο ή 
κυρά στο μπακάλη τής γειτονιάς 
νά πάρει μισή οκά κριθαράκι γιά 
τό μεσημερκχνό φαΐ. Γύρισε ό θύ
μιος γιά νά είσπράξει τούς κεροα> 
νούς τής κυρας:

—Τ" είναι τοΰτ, μωρέ θύμιο. "Ε
γώ σοΰ είπα νά πάρεις κριθαράκι 
κι" εσύ μοϋφερες κριθάρι...
Σά χαζός τήν κύτταε ό θύμιος πού 
δέν καταλάβαινε τί έγινε. "Αλλοτό 
κριθάρι, άλλο τό κριθαράκι;;;...

Πολλά παρατράγουδα καί παρε
ξηγήσεις γίνονται μέ πράματα πού 
έχουν τό ίδιο δνομα άλλά είναι δι
αφορετικά.

"Από χωριό ήταν ή απλοϊκή γυ
ναίκα μιανοΰ μαγαζάτορα στο Κρι- 
θαροπάζαρο —ετούτη ή ιστορία δέν 
έχει καμμιά σχέση μέ τό... κριθάρι 
τής Μπαμπούριώτισσας καί τού θύ- 
μιου — άλλά είχε χρόνια στά Γιάν- 
νινα. Κι9 δμως δέν ήξερε δτι υπάρ
χουν δυο λογιών... ρετσίνες.

Φρεσκότατες σαρδέλλες Λευκά
δας πήρε άπό τό άπέναντι ψαράδι
κο ό μακαρίτης φίλος μου γιά νά 
φάει τό μεσημέρι μέ τή γυναίκα τοϋ 
καί τό γέρο πατέρα του.

Μόλις πήγε στο σπίτι κλείνοντας 

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σελίδα 173)
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Ο Θ Α Ν Α ΤΟ Σ ΤΗΣ Λ ΕΥΚΑ Σ

ΤΟΥ ΣΤΑΘΗ Δ. ΛΑΜΠΡΙΔΗ

'Όταν υπηρετούσα στη Θεσσαλο
νίκη, μπροστά άπό 25 χρόνια, είχα 
στείλει στο χωριό μου, τά Π. Σου- 
δενά, πολλά δένδρα. ^Ηταν καναδι
κές λεύκες, άκακίες, αμερικάνικα 
σφεντάμια, πλατάνια καί καρυδιές. 
Παραλήπτης ήταν ό δάσκαλος τοϋ 
χωρίου Δρόσος Παπανικολάου, συγ
χωριανός. Αυτός είχε άναλάβει τον 
άθλο γιά τη δενδροφύτευση.

Τό χωριό άν είχε μύριες χάρες, 
υστερούσε σε πράσινο. ’Ακόμα καί 
ό άείμνηστος Ίω . Λαμπρίδης άνα- 
φέρεται στην αύχμηρότητα τοϋ χω
ριού. Τό εγχείρημα ήταν άπόλυτα 
έπιτυχημένο. Μιά δενδροστοιχία στο 
μήκος τού κεντρικού δρόμου του 
χωριού σε λίγα χρόνια ομόρφαινε 
την περιοχή με τό βαθύ πράσινό 
της. Ή άνάπτυξη ήταν αλματώδης. 
Πού νά ήσουν τυχερός νά βρεθείς 
έκεί άπάνω, δτοιν άνθιζαν οί άκα
κίες. Μοσχοβλούσε δλο τό χωριό.

Δυο άπό τά πλοπτάνια φυτεμένα 
πρός τά βόρεια τού σπιτιού μου, 
κολλητά μ* αυτό, έχουν θεριέψει. 
Σάν τά άντικρύζεις καμαρώνεις καί 
άναγαλλιάζεις κυριολεκτικά. Αλλά 
αύτά είναι ή εισαγωγή στο θέμα 
μου. Άπό τις λεύκες τό συνεργείο 
μέ τό μαθητικό κόσμο τού χωριού, 
τόσο άπό τό δημοτικό σχολείο πού 
άριθμοΰσε γύρω στά 30—40 παιδιά

καί κορίτσια, δσο καί τής Λαμπρια- 
δείου Βιοτεχνικής Σχολής, πού είχε 
άλλα 50 κορίτσια καί περισσότερα, 
φύτεψε άπέναντι άκριβώς άπό τό 
σπίτι μου μιά λεύκα.

Άπό τότε έγινε τό άγαπημένο 
μου δένδρο. Τά πρώτα χρόνια τής 
έρριχνα μπόλικο νερό. Κι* αυτή με
γάλωνε μέ τις ώρες θά έλεγα. Δέν 
περάσαν λίγα χρόνια καί ή άνάπτυ- 
ξή της ήταν πρωτόφαντη. Σέ ύψος, 
ζωντάνια, κορμοστασιά, φύλλωμα. 
Άπό τις άλλες λεύκες, πού κι* αύ- 
τές είχαν μεγάλη άνάπτυξη, αύτή 
υπερείχε έμφανώς. Αλλιώτικα τήν 
άφήναμε, δταν φεύγαμε, κι* άλλιώ- 
τικη τή βρίσκαμε, δταν γυρίζαμε 
τό καλοκαίρι. Δέν είχαν περάσει 
πολλά χρόνια καί είχε πάρει τή 
μορφή ένός ψηλού καί μεγάλου δέν
δρου. Σέ νύφη καμαρωτή είχε εξε
λιχθεί. Είχε γίνει τό κρυφό καμάρι 
τού σπιτιού. Ό  ήσκιος της στήν αύ- 
λή τά καλοκαίρια μέ τήν πνοή καί 
τό φύσημα ήταν χάρμα άπολαβής.

Καί τά χρόνια περνούσαν καί ή 
λεύκα δλο καί ψήλωνε καί τό κορμί 
της δλο καί χόντρυνε, θεόρατη εί
χε γίνει.

Υπηρετούσα κάποτε στο Τσοτύλι 
καί δταν γύριζα στόν τόπο μας, περ
νούσα καί όργωνα τήν Πίνδο μέ τον 
άγωγιάτη καί τά ζώα του. Είχα τήν
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ευτυχία νά περνώ κα'ι από τις υπώ
ρειες του Σμόλικα. Ψηλότερα από 
μας πευκόφυτες εκτάσεις απέραν
τες μέ την παρουσία τους φάνταζαν 
καί έστελναν τό μήνυμά τους. Ό  υ
πόκωφος αχός, τό θρόισμα, τό βου
ητό μας συνώδευοιν σ’ δλη την πο
ρεία μας..

Πενήντα χρόνια περάσαν από τό
τε. Τό βουητό, ό αχός, πού έρχον
ταν σάν μιά πανώρια μελωδία στ9 
αυτιά μου άκόμα μου έρχονται στη 
θύμηση. Καί είχα την ευτυχία καί 
τη χαρά χρόνια πολλά αργότερα 
ή θεόρατη λεύκα, πού ήταν τόσο 
κοντά στο σπίτι μου νά άναπαρι- 
στάνει καί μέ τό ελάχιστο αεράκι 
πού θά φυσούσε τό μελωδικό θρόι
σμα του Σμόλικα.

Μόλις άρχιζε τό πυκνό της φύλ
λωμα νά άναταράσσεται άφηνε τό 
θρόισμα, όπως τό είχα άπολαύσει 
σάν περνούσα κάτω άπό τό Σμό
λικα. Ό  Σμόλικας στην αυλή μας 
κι* αυτό συνεχίζονταν καί δυνάμω
νε, δσο περνούσαν τά χρόνια καί ή 
Λεύκα ψήλωνε καί φούντωνε καί τό 
θρόισμά της δυνάμωνε μέ τό ελά
χιστο άεράκι πού θά φυσούσε. Στη- 
τή, όλόρθη, περήφανη, πανύψηλη ή 
Λεύκα μας καλοδέχονταν κάθε κα
λοκαίρι. Τά χρόνια περνούσαν. Κά
ποια χρονιά ωστόσο έξω άπό τά 
Γιάννινα, στην είσοδο τής πόλεως, 
κάποια λεύκα πέφτοντας σκότωσε 
άνθρωπο. Αύτό ήταν καί οί δίσε
χτες χρονιές άρχίζουν γιά τό δέν
δρο αύτό. ‘Όλες οί λεύκες στο δη
μόσιο δρόμο έξω άπό τά Γιάννινα 
κόβονταν άνηλεώς. Δέν έχει σιγου
ριά τό δένδρο αύτό. Καί ή υπονό
μευση τής δικής μας Λεύκας άρχι

ζε ι άπό μέσα άπό τό σπίτι. Μέ τούς 
βοριάδες καί τά χιόνια τό χειμώνα 
μέ τό βάρος πού έχει μπορεί νά ξερ- 
ριζωθεΐ, νά πέσει άπάνω στο σπίτι 
μας καί νά κάνει άνεπανόρθωτες 
ζημιές. Ή συνηγορία μου είναι έν
τονη. Ή υπεράσπισή της είναι επί
μονη καί συνεχής.

Οί εχθροί τής Λεύκας, δσο κερ
δίζει σέ άνάπτυξη, ψήλωμα καί φούν 
τωμα, πληθύνονται. Δέν είναι άπό 
μέσα μόνο ό πόλεμος. 'Άρχιζοα/ καί 
οί γειτόνοι νά μουρμουρίζουν, θ ά  
πέσει ή Λεύκα καί θά μας κάνει με
γάλη ζημιά. Βαρέθηκα νά άκούω 
καί τό 1984 έστειλα τό πρώτο έγ
γραφο στη ΔΕΗ καί άνέφερα δτι τό 
ήλεκτροδοτικό δίκτυο τού χωριού 
σέ πέσιμο της Λεύκας θά πάθαινε 
μεγάλη ζημιά κλπ. Είχα μιά κρυφή 
ελπίδα. Μέ τον έρχομό άνθρώπων 
τής ΔΕΗ μπορούσαν αύτοί νά άρ- 
κεσθούν σέ ένα κλάδεμα ολοκλη
ρωτικό τής Λεύκας καί τό κορμί 
της νά μείνει άνέπαφο γιά νά είναι 
δυνατή ή έπαναβλάστηση τού δέν
δρου. Ή ΔΕΗ δέν άπάντησε. "Έτσι 
φθάνουμε στο καλοκαίρι τού 1985. 
Στέλλω δεύτερο-έγγραφο στή ΔΕΗ 
μέ υπόμνηση τής άποστολής τού έγ- 
γράφου τό 1984. Κάποιο πρωί έμ- 
φανίζονται υπάλληλοι τής ΔΕΗ. Μού 
άνακοινώνουν δτι ή ΔΕΗ δέν έχει 
ύποχρέωση νά έπιληφθεΐ μέ τό θέ
μα γιά τό όποιο έγραψα. Τό πολύ, 
δταν εμείς θά άποφασίζαμε νά κό
ψουμε τή Λεύκα, αύτοί θά έρχονταν 
ειδοποιημένοι νά κόψουν τό ρεύμα. 
Ηθικοί αύτουργοί γιά τή θανάτω
ση τής Λεύκας έμεΐς, ό ύπογράφων 
τό σημείωμα. Ό  έκτελεστής, ό δή
μιος βρίσκεται. ‘Ένα πουρνό τού
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Σεπτεμβρίου του 1985 δλα είναι έ
τοιμα. Είχε βρεθεί ό άνθρωπος πού 
θά άνέβαινε στη Λεύκα μέ τα σύνερ
γα  για τό πελέκημά της έως τό μέ
ρος του κρμιου της πού θά μπορού
σε νά ξαναβλαστήσει.

Είχαν έρθει καί οί άνθρωποι τής 
ΔΕΗ πού έκοψοα/ τό ρεύμα. Είχαν 
μαζευθεΐ καί άλλοι συγχωριανοί 
γιά  νά βοηθήσουν, γιά νά κατευθύ
νουν τά κλωνάρια δεμένα σε μέ
ρος, δπου πέφτοντας δε θά έκαναν 
ζημιά. Τό ηλεκτρικό πριόνι καί τό 
τσεκούρι ανελέητα άρχίζουν τό ά- 
ποτρόπαιο έργο τους. Στιγμές δρα
ματικές πού τις ζοϋμε εμείς. Πρώ
το θύμα ένα άπό τά κλωνάρια της. 
Κόβεται καί δεμένο, δπως ήταν παίρ 
νει την κατεύθυνση, δπου ήθελαν οί 
έλέγχοντες χωριανοί καί πέφτει μέ 
πάταγο κατά γής, χωρίς νά κάνει 
καμμιά ζημιά. Έποα/αλαμβάνεται 
τό άνελέητο πριόνισμα καί κόψιμο 
σέ άλλα τρία κλωνάρια. Ή ίδια δια
δικασία καί τό ίδιο άποτέλεσμα.

Υπολείπεται ό κεντρικός κορμός, 
ό πιο τρανός καί ό πιο δύσκο
λος στο κόψιμό του. Ό  ξυλοκόπος 
βάζει δλα τά δυνατά του νά δώσει 
ένα τέλος. Οί άλλοι πού έχουν πα- 
γιδεύσει τον κορμό άγωνίζονται 
μέ δλες τους τις δυνάμεις νά τον ά- 
ποκολλήσουν άπό τή θέση του. Δέν 
τά καταφέρνουν. Τό έγχείρημα θά

έπαναληφθεΐ πολλές φορές. *7\με- 
τακίνητος στή θέση του. Ή ύπό- |
θέση περιπλέκεται. Ό  ξυλοκόπος ]
πού έχει άναλάβει την έκτέλεση έ- |
χει άποκάνει. 'Έπειτα δέ έγινε κίν- \
δυνος - θάνατος καί γιά τον ίδιο. Τό ;
κόψιμο καί πέσιμο μπορούσε νά πα
ρασύρει καί τον ίδιο στο χαμό.

Καταϊδρωμένος καί κατάκοπος 
κοττεβαίνει άπό τό δένδρο. Γίνεται \
μιά πρόχειρη σύσκεψη. Μετέχουν !
καί οί άνθρωποι τής ΔΕΗ, πού εί
ναι ειδικοί καί γνώστες στο κόψιμο 
δένδρων πού παρενοχλοΰν τά δί
κτυα.

Ή άπόφαση βγήκε. Ή Λεύκα θά i· 
πριονισθεΐ καί θά κοπεί άπό τή βά
ση της. Καί ό κορμός της καταδι
κάστηκε. Ή λύπη μας ήταν άμετρη. , 
'Έπειτα άπό λίγη ώρα ή πανέμορ
φη Λεύκα ξεψυχούσε ολόκληρη άπό 
τή ρίζα της σχεδόν, μαζί καί ό Σμό- 1 
λικας πού άχολογουσε χρόνια καί §
χρόνια έξω άπό τό σπίτι μου. |

Τρία ή τέσσερα κούτσουρα δια- \ 
μορφωμένα σέ καθίσματα τής αύ- |  
λής του σπιτιού μελλοντικά θά μπο- f 
ροΰν νά διηγούνται στούς έπιγενο- 
μένους τήν ιστορία τής πανύψηλης 
Λεύκας, πού άλλη καμμιά στά Σου- 
δενά δέν τήν είχε φθάσει στό μπόι j
της, τή μεγαλοσύνη, τή λεβεντιά j
της. |
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΠΡΟ ΤΟΥ ΒΑΛΚΑΝΟΤΟΥΡΚΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΤΟΥ 1912-13

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ από τό προηγούμενο) 
ΚΑΖΑΔΕΣ ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 

ΚΑΙ ΔΕΛΒΙΝΟΥ
ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ: (SANDJAK του 
Βιλαετιού των Ίωαννίνων) 10.000 
κάτοικοι.

ΑΡΧΕΣ
MUTESSARIF: Σελαχεντ'ιν μπέης. 
—Βοηθός: Ζαφειρόπουλος Δ.
Κατής CADI : Σαλιμ μπέης. 
MOUHASSEBEDJI: Ρεντζέμπ έ
φέντης.

—Βοηθός: Χακή έφέντης. 
Πρόεδρος δικαστηρίου: Άχμέτ Σι- 
αμπάν έφέντης.
Μέλη πρωτοδικείου: Άχμέτ μπέης, 
και Ξενοφών Άδαμοχντίδης. 
Αναπληρωτής δικαστής : Ισμαήλ 
έφέντης.
Γραμματέας: Σαλής έφέντης.
Μέλη του κακουργιοδικείου: Κιρκόρ 
έφέντης και Μουσταφά έφέντης. 
Αναπληρωτής δικαστής: Χαλιμ έ
φέντης.

—Γραμματέας : Χαϊντάρ έφέντης. 
Εισαγγελέας: Ζεκερία μπέης. 
TAHR1RAT MUDURCJ : 9Ισμαήλ έ
φέντης.

—Βοηθός: Άμπεντίν έφέντης. 
MEMOUR του κτηματολογίου: Χου- 
σνή έφέντης.
Μηχανικός: Μήνας έφέντης. 
Γραμματέας του Συμβουλίου: Σου- 
λεϊμάν έφέντης.
Διοικητής Χωροφυλακής : Χαλίλ 
μπέης.

Διοικητής Αστυνομίας : Μπεχαεν- 
τιν έφέντης.
MUSTENDIK: Μπξχτζέτ μπέης. 
IDJRA MEMOCJROU: Έτέμ έφέν
της.
NOFOUZ MEMOCJROU: Ντελιαβέρ 
έφέντης.
MUDIR ταχυδρομείου - τηλεγρα
φείου: Ίμπραήμ Χακή έφέντης. 
Πρόξενος τής Ελλάδας: Ιωάννης 
Μελέκος, διαχειριστής. 
Μητροπολίτης: Σεβασμιώτατος Λου
κάς.

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
Πρόεδρος : Δρ Χουσαμεντίν έφέν
της.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΠΝΩΝ 
MUDIR: Τσάκος Εύτ.
—Ταμίας - λογιστής: Κέντρος Α.
—Κ1 AT IΒ: Οίκονομίδης Σοφ. 
ΟΘΩΜΑΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ 
MEMOUR: Όμέρ έφέντης.
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤIΩΝ, 

ΕΜΠΟΡΩΝ, ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ κλπ. 
(Κατ’ άλφαβητική σειρά)

-ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑ ΙΡΙΕΣ- 
«Άμοιβαία», ζωής, πράκτορας: Πα- 
παδόπουλος X.

-  ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ -  
Κάλφας Χρήστος.

-  ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ -  
Ντίλιος Β. — Δήμας Α. 
Λαμποβιτιάδης Φίλιππος — Πόγκας 
Π.
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-  ΤΡΑΠΕΖΙΤΕΣ—
Μάσιος Γεώργιος καί ’Αφοί—Παπα- 
δόπουλος Π.

-  ΑΡΤΟΠΟΙΟΙ -  
Κάτζης Α. — Ντζαφέρ Μ — Γκρίμ- 
πος Γ.
Λίτζης Φ. — Νάκος Δ. — θεοδωρής 
Χρ.
-  ΚΑΦΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΛΕΣΧΕΣ -  

Μπίτας Μ. — Κασορουχος Β. — Έ- 
μίν.
Ήλίας — Μιχαήλ Χρ. — Μηλιώνης 
Χρ. Μίτζος Π.

-  ΑΡΓΥΡΑΜΟΙΒΟΙ -  
Μάσιος Γεώργιος και Αφοί — Πα- 
παδόπουλος Π.

-  ΚΑΡΒΟΥΝΟ -  
Μπάσιος Δ.

-  ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ -
Γεωργίου Χρ. —Παποχχαραλάμπους 
Γ.
'«Παράδεισος» μέ άιευθυντή ,τόν 
Χαρ. Παπαδόπουλο.
Τζανάβαλος Κ.

-  ΙΜΑΝΤΕΣ -
Καρέτζος Άντ. — ’Αφοί Φίδης.

-  ΣΧΟΛΕΙΑ -
ΤΟΥΡΚΙΚΑ: 1 I DAD ΙΕ, 1 RUCH- 
DIE καί 2 δημοτικά.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ;) 1 άρρένων, διευθυν
τής.... 2 θηλέων.

-  ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΣ -  
Μπάτσας Τ. — Κάτζης Π. — Νταλίπ 
Σ.
TOUCHE A. — Ζουρμπος Β.

-  ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ -  
Μπούρτζης Σ. — Καραφίλ Χαϊν- 
τάρ.

—ΡΑΠΤΟΜΗΧΑΝΕΣ—
SINGER:
Τολίτζας Χαρ.: πράκτορας.

-  ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ -  
Μπασιάρης Δ. — Μπούτσης Λ.

-  ΙΑΤΡΟΙ -
Χουσσαμεντίν έφέντης, τής κοινό
τητας. — Δήμας Δ. — Λαμποβιτιά- 
δης Τηλέμ. — Νότσκας Α. — Πα- 
παδόπουλος Μ. — Ποτσόλης — Ρα- 
ούψ έφέντης — Τσάκος Μ. — Τσέ- 
λιος Γ. — Ζωγράφος Βίκτωρ.

-  ΕΜΠΟΡΟΙ -
Άσίμ Χότζας — ’Αφοί Γκοτζίτα— 
Χασάν Κανταρέ — Λιτός Σταύρος— 
Τολίζας Χαρ. — Τσίτζος Π. καί Β.

-  ΔΕΡΜΑΤΑ -
Μπακάλης Π. — Μπαμίχας Τιμολ.

-  ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ -
Μπεσσίμ έφέντης — Γκοντέλλας Ν.
— Μπεχντί έφέντης — Τσέτσης Άλ.

—ΣΙΔΗΡΙΚΑ ΕΙΔΗ -  
’Αφοί Γκοζίντα — Χότζα Άσίμ — 
Τσίντζος Π. καί Β.

-  ΡΑΦΤΕΣ -
Κάριανης Γ. καί 'Αφοί — Λαμποβι- 
τιάδης Δ. — Οίκονομίδης ’Ιωάννης.
— ΒΑΜΒΑΚΕΡΑ ΚΑΙ ΜΑΛΛΙΝΑ

ΥΦΑΣΜΑΤΑ -
Μπούμπας Π. — Τσάχος Χουσσεΐν
— Τζάνγκας Δημ. — Κάριανης Γ. 
καί ’Αφοί. — ’Αφοί Λολιομάνη — Λι
τός Στέφανος — ’Αφοί Μάσιου — 
Τσίτρης Ρ. — Βελή Μπακής.

-  ΜΕΤΑΞΩΤΑ ΥΦΑΣΜΑΤΑ— 
’Αφοί Λολιομάνη — Λιτός Στέφανος
— Τσίπης Ρ.
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-  ΥΑΛΙΚΑ -
Λίτος Στ. — ’Αφοί Παπακώστα — 
Τολίτζας Χαρ.

ΚΑΖΑΣ ΔΕΛΒΙΝΟΥ
ΔΕΛΒΙΝΟ, CAZA του SANJAK του 
Αργυρόκαστρου.

Γραφική πόλη ευρισκόμενη στούς 
πρόποδες του ορούς Σωπότι, απέ
χει 99 χλμ. από τα ’Ιωάννινα και 
16—17 χλμ. από τούς βΑγ. Σαράντα.

—Πεδιάδα πολύ εύφορη, άρδευο- 
μένη από τούς ποταμούς Μπίστρι- 
τσα και Καλεσότη.

—Κύρια ασχολία των κατοίκων ή 
κτηνοτροφία.
Πληθυσμός: 1.000—1.500 κάτοικοι.
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ: Αυστριακά καί ’Ιτα
λικά είδη, εδώδιμα, άποικιακά κλπ.

ΕΞΑΓΩΓΕΣ : δημητριακά, δέρμα
τα, μαλλιά κλπ.

— 3 τζαμιά, μία ελληνική εκκλη
σία, 7 χάνια, ένα σχολείο RUCHDI Ε 
ένα σχολείο I DAD ΙΕ, καί ένα έλλη- 
νικό δημοτικό σχολείο.

—Ύποκυβερνήτης*. Καντρή μπέης. 
ΝΑ'ΓΒ: Λουτφουλάχ έφέντης.
MUFTI: ...................................
’Αρχιλογιστής: Μπουσταφα μπέης. 
Γραμματέας: Σιαχίν έφέντης. 
’Αρχηγός της ’Αστυνομίας:...........
Πρόεδρος Ποινικού Δικαστηρίου : 
Μεχντή έφέντης.
’Αρχηγός της Χωροφυλακής: Σαν- 
τίκ έφέντης.
Αύτοκρατορικός Εισαγγελέας: Νι- 
κολάκη έφέντης.
MUSTENTIK*. Τζεμίλ έφέντης.

Ταμίας: Τσουκρή έφέντης. 
MEMOUR του κτημοττολογίου: *Α- 
λή έφέντης.
Διευθυντής Ταχυδρομείου - Τηλε
γραφείου: Σιφκί έφέντης.
Πρόεδρος της κοινότητας:.............
MEMOUR του Δημόσιου Όθωμοίνι- 
κου Χρέους*. Μουσταφα μπέης. 
MEMOUR της Διαχείρισης των κα
πνών : Ντζελίλ έφέντης.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ, 
ΕΜΠΟΡΩΝ, ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ κλπ. 

(Κατ’ Αλφαβητική σειρά)
ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΔΕΛΒΙΝΟ

-  ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ- 
«Άνατολή ’Αθηνών»: υποπράκτο
ρας: Ντόβας I.
EL DIA: ειδικός διευθυντής*. Άβνή 
μπέης Ντελβίνας.
MUTUELLE DE FRANCE ΕΤ DES
COLONIES: ....................................
NEW—YORK LIFE:; πράκτορας : 
Άβνή μπέης Ντελβίνας.
NORTH BRITISH AND MERCAN
TILE: ύποπράκτορες: Κουρεμένος 
καί Σία.
THE CONSOLIDATED LIFE INS. 
Co: γενικός πράκτορας: Άβνή μπέ- 
πης Δελβίνας.

-  ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ -  
Κώσσος Μ. — Πέτσικας Ν. — Τρί- 
χας Ν.

-  ΤΡΑΠΕΖΑ -
’Αγροτική της Κυβέρνησης, διευθυν
τής : Χαΐρεντίν έφέντης.

-  ΤΡΑΠΕΖΙΤΕΣ -  
Μπαμίχας Ν. Β. — Σολομών Μενα- 
χέμ Γιομτώφ καί υιός.
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-  ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΠΩΛΕΣ -  
Δημήτρης — Τριαντάφυλλος.

-  ΑΡΤΟΠΟΙΟΣ -  
Μουζίνας ’Αναγνώστης.

-  ΚΑΦΕΝΕΙΑ -
’Αφοί Μπάκου — Μπαλατζής Βελής 

-  ΛΕΣΧΕΣ-
Ελληνικό: «‘Ένωση καί Πρόοδος»

-  ΕΝΤΟΛΟΔΟΧΟI -  
Μπαμίχας Ν. Β. — Άδνή μπέης Δελ 
βίνας.

-  ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΠΟI -  
Μήτσης — Περικλής.

-  ΕΔΩΔΙΜΑ ΑΠΟΙΚΙΑΚΑ -  
Μπαμίχας Ν. Β. — Μαραγκός Ν. — 
Μέλος Μίχος — Σολομών Μενοιχέμ 
Γιομτώφ καί υιός.

-  ΩΡΟΛΟΓΟΠΟΙΟΙ -  
Πάτρος — Ζαγορίτης Κωστής.

-  ΣΕΝΤΟΝΙΑ -
Μουζίνας ’Αναγνώστης — Παντα- 
ζής Λάκης — Σολομών Μεναχέμ — 
Γιομτώφ καί υιός.

-  ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ -  
BIDO — ΚΩΝ)ΠΟΛΗ -  ΙΩΑΝΝΙ
ΝΑ -  ΛΕΖΟΥ -  ΡΙΖΑ -  ΡΟΓΚΟ- 
ΤΖΑΚΑ.

-  ΡΑΠΤΟΜΗΧΑΝΕΣ -  
SINGER:
Πράκτορας: Ντόδας I.

-  ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ -  
Μπαμίχας Ν. Β. — Κοέν ’Ιωσήφ — 
Χάνος — Κόκκινος Μιχ. — ’Αφοί Λά- 
μη — Μαζακούλης Μίχος — Μαραγ 
κός Ν. — Μέλος Μίχος — Μουζίνας

’Αναγνώστης — Πανταζής Λάκης— 
Σολομών Μεναχέμ Γιομτώφ καί υ
ιός — Τερζής Κώστας.

-  ΙΑΤΡΟΙ -
Γκιάτης Τιμολέων — Γκιάτης Βαγ
γέλης — Ίμπραήμ έφέντης, της κοι
νότητας — Μάνος.

-  ΕΜΠΟΡΟΙ -
Μπαμίχας Ν. Β. — Χριστοδούλου — 
Άδνή μπέης Δελβίνας — Ναμίκ μπέ 
ης Δελδίνας — Νετσάτ μπέης Δελ
βίνας — Μαχμούτ έφέντης Σιαμέτ — 
Μεχμέτ Άλή πασας — Τσινή Μπε- 
κίρ Ά γας — Τσινή Ισμαήλ ’Αγάς.

-  ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ -
Άναστασιάδης Γεώργιος — Χουσ- 
σεΐν έφέντης.

-  ΣΙΔΗΡΙΚΑ ΕΙΔΗ -  
Μπαμίχας Ν. Β. — Μαραγκός Ν.— 
Μέλος Μίχος — Σολομών Μεναχέμ 
Γιομτώφ καί υιός.

-  ΥΑΛΙΚΑ -
Μαραγκός Ν. — Μάρτος — Σολομών 
Μανεχέμ Γ ιομτώφ καί υιός.

-  ΕΜΠΟΡΟΙ ΛΙΑΝ. ΠΩΛΗΣΕΩΣ-
Μπουζος X. — ’Αφοί Μπούντα — Χα
σάπης Άθ —Χριστοδούλου Π.—Δά- 
κας Ν. — Τζιμιτίκος X. — Αφοί 
Γκέργκου — Γκέτσης Π. — Γκιού- 
της Γ. — ’Αφοί Χάτζου — ’Αφοί Μου- 
ζεκιάρη — Παμπούκαςς Ν. — Στά- 
σας Χατζή Εύάγ.

-  ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ -
Άναστασιάδης Ν. — Γκιούτης Άθ.
— Στάσας Χατζή Εύάγγ.

·,

!
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ΚΑΖΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑ
ΠΡΕΒΕΖΑ: SANDJAK του Βιλαε- 
τιοΟ των Ίωαννίνων, δμορφο λιμά
νι στις εκβολές του Άμβρακικου 
κόλπου ή κόλπου της "'Αρτας, 9000 
κάτοικοι.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: ελαιόλα
δου, φημισμένων μαύρων ελιών, 
μαλλιών, παστών ψαριών, δερμά
των ,τυριών, αυγοτάραχου, βελανι
διών.
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ : μεγάλη ποικιλία α
λεύρων Μασσαλίας, Ρουμανίας καί 
θεσ) νίκης, σεντόνια, βαμβακερά υ
φάσματα, φαρμακευτικά είδη, σιδη- 
ρικά είδη, σίδερο καί μέταλλα κλπ.

3 εργοστάσιο σάπωνος, 2 βυρσο
δεψεία, εργοστάσια χαλιών, κονιάκ 
καί άλλων οινοπνευματωδών.

-  ΑΡΧΕΣ -
MUTESSARIF: Ισμαήλ Χακή πα
σάς.
Δήμαρχος: .............
Λιμενικός: Χοσνη έφέντης. 
Διευθυντής τοΟ Τελωνείου: Μουΐν 
μπέης.
Υγειονομικός υπεύθυνος: Τσορμπα- 
τζόγλου Σ., ιατρός.
Δημόσιο ’Οθωμανικό Χρέος: 
MCJDIR: Μουσταφά Σελίμ έφέντης. 
Δκχχείριση Καπνών:
MCJDIR: Κυριακόπουλος.

-  ΠΡΟΞΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ -  
ΑΓΓΛΙΑ: Κουρεμένος Καισαρ. 
ΑΥΣΤΡΙΑ -  ΟΥΓΓΑΡΙΑ: Ζαχαρίας 
Ά ντ.: διαχειριστής του Υποπροξε
νείου.
ΕΛΛΑΔΑ : πρόξενος : Ντάτσικας 
Σπ.

Δραγουμάνος: Καριτσινός Π. 
ΙΤΑΛΙΑ: προξενικός πράκτορας : 
J. FONDA.
ΡΩΣΙΑ: έπίτιμος άντι-πρόξενος : 
Σκέφερης Δ.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤIΩΝ, 
ΕΜΠΟΡΩΝ, ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ κλπ.

(Κατ’ άλφαβητική σειρά)
ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

-  ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ -  
«’Αμοιβαία», ζωής: πράκτορας: Ζα
λοκώστας Δ.
«’Ιταλία»: πράκτορας: Ρίζος ’Από
στολος.
’Οθωμανική ’Ασφαλιστική Εταιρία: 
πράκτορας: Λάππας Γεώργιος.

-  ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ -  
Αυγερινός Γ. — Κοντογιάννης Π.— 
Χαλίλ Χουλιασης — Νουσρέντ Μπε- 
σίμ έφέντης — Όμέρ Σαμπρή έφέν
της — Σκεντέρ έφέντης.

-  ΤΡΑΠΕΖΙΤΕΣ-  
Καρύδης Π. καί υιός — Ντόνος Α. 
καί Σ. Γ.

-  ΕΝΤΟΛΟΔΟΧΟI -  
Καρύδης Π. καί υιός — Ντούλης Δ.
-  Ζαντίκ Νταβίντ καί Σία.

-  ΑΤΜΟΠΛΟ’ΓΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ -  
«Άθανασούλη»: πράκτορας·. Παλη- 
μέρης Ν.
«Δεστούνη καί Γιαννουλάτου»: πρά 
κτορας: Μουσταχής Δ.
LLOYD AUTRICHI ΕΝ : πράκτορας: 
Ζοίχαρίας Άντώνης.
MAC DOWALD ΕΤ BARBOUR: πρά 
κτορας: Λάππας Γ.
«Νεώριον»: πράκτορας : Μάνος Π.
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PORTOLO: πράκτορας:* Ζαλοκώ
στας K.
PCIGLIA: ιταλική: πράκτορας: Πα
λιός Δ.

-  ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΠΛΟΙΩΝ -  
Μάτσα Γιεσουλά.

— ΩΡΟΛΟΓΟΠΟΙΟΙ ΚΑΙ 
ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΠΩΛΕΣ -  

Χρυσικόπουλος Δημ. — Παπαγιώρ- 
γης Σ. — ’Αφοί Τσακαλώτου.

-  ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ -  
«Κων)πολη», διευθ.: ’Αφοί Καλαν- 
τζάκη.
«’Ήπειρος», διευθ.: Μπάντας Ιω ά ν
νης και Οικονόμου.
«Ιωάννινα», διευθ.: ΜπακοΟκος. 
«Νέον Ξενοδοχεΐον», διευθ.: Σταμά- 
της Χαράλαμπος.
«Φοινιξ», διευθ.: Κονκούρης Γ.

-  ΕΞΑΓΩΓΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ -
Γιώργης Σπ. — Μακρής θ. — Πο- 
ταμιάνος Γ. — Ρέντζος Γ. Μ. — Σω- 
τηρέλλης Χρ.

-  ΡΑΠΤΟΜΗΧΑΝΕΣ -  
SINGER:
Πράκτορας: Μουστάκης Δ.

-  ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ -  
Γκανής Άβρ. — Νεγρίν Μωϋσής — 
Σάλον Χανέμ — Ζαντκίκ Νταβίντ — 
’Αφοί Ζάφου.

-  ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ -  
Κονοφάγος Ε. — Πανέτος Ν. — Ρέν
τζος Γ. Μ.

-  ΙΑΤΡΟΙ -
Γερογιάννης Γ. — Χασάν έφέντης — 
Λαλάκος Κωστής — Λάζαρος Ίωσ. 
— Παλιός Λ.

-  ΑΤΜΟΚΙΝΗΤΟΣ ΜΥΛΟΣ -  
Στό Λούρο κοντά στήν Πρέβεζα,

καί άνήκει στόν Σ. Ε. Χουσεΐν ποσά
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-  ΕΜΠΟΡΟΙ -
Μπάλκος Μ. καί Κ. — Καρύδης Π. 
και υιός — Κοέν X. — Ντούλης Δ.— 
Ντουρντούφης και Καζαντζής — 
Φουνταρας Κ. — Γ ιώργης Π. — Γ ιωρ 
γης Σ. — Μαμάτης Α. — Μάτσας Λέ
ων — Μουσλής ΈμΙν — Νεγρίν Μω- 
ϋσής — Πανέτος Ν. — Ποταμιάνος 
Γ. -  Ρέντζος X. Κ. -  Ρέντζος I . -  
Σωτηρέλλης Σ. — Τραχανάς Δ. — 
Τσόκος Κ. — Βερίζης I. — Ζαντίκ 
Ντ. καί Σία — Ζαλοκώστας Κ. — 
’Αφοί Ζέλλη.
—ΕΞΑΓΩΓΕΙΣ ΜΑΥΡΩΝ ΕΛΙΩΝ— 
Γ ιώργης Σπ. — Μακρής θ. — Ποτα- 
μιάνος Γ. — Ρέντζος Γ. Μ. — Σωτη
ρέλλης Χρ.

-  ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ -  
Άντωνάτος Σπ. — Κοντάρης Σ. — 
Κοντογιάννης Α. — Κοντογιάννης 
Π. καί Ε.

-  ΣΙΔΗΡΙΚΑ ΕΙΔΗ -  
Άλμπαλάς καί Ζαντίκ — Μπάλκος 
Μ. καί Κ. — Γκάνης Α. — Μάτσας 
Δ. Α. — Μάτσας X. Α. — ’Αφοί Ζέλ
λη.

-  ΥΑΛΙΚΑ -
Μπάλκος Μ. καί Κ. — Κοέν Χαΐμ— 
Γκανής ’Αβραάμ — ’Αφοί Ζέλλη.

-  ΚΡΑΣΙΑ ΚΑΙ ΛΙΚΕΡ -  
Καλύβας Π. — Κονκούρης καί Φον- 
ταράς — Νικλάμπας I. — Πανέτος 
Ν. — Ρέντζος I. — Σωτηρέλλης Κ. 
— Τραχανάς Δ.

-  ΣΤΗΝ ΠΡΕΒΕΖΑ -  
’Επίτιμος διοικητικός έκπρόσωπος 
τής «’Ανατολικής ’Επετηρίδας» κ. 
Άντ. Ζαχαρίου, πράκτορας τής 
LLOYD ACJTRICHI ΕΝ.
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Βιογραφικά στον Φιλέλληνα Χάλλεκ
ΤΟΥ ΠΥΡΡΟΥ I. ΡΟΥΤΣΗ

Γράφοντας ατό Δελτίο του Νοεμ
βρίου 1985 (σσ. 419—420) γιά τό 
ποίημα του άμερικανοϋ φιλέλληνα 
Φίτς Γκρήν Χάλλεκ στη θυσία του 
Μάρκου Μπότσαρη, έχει δίκαιο νά 
παραπονεΐται ό κ. Μιχ. Κ. Πετρόχει- 
λος δτι τα βιογραφικά στοιχεία για 
τον Χάλλεκ είναι πενιχρά στην Ε λ 
λάδα. Και βέβαια, έψ’ δσον, καθώς 
παραδέχεται ό κ. Πετρόχειλος, ό 
Χάλλεκ «δεν συγκαταλέγεται στους 
απόλυτα γνωστούς άμερικανούς 
ποιητές...».

’Αλλά καί ό ίδιος ό Χάλλεκ θεω
ρούσε τον έαυτό του σάν «φιλολο
γικό ερασιτέχνη», καίτοι έκτιμόταν 
στη ζωή του σάν καλός χειριστής 
του ελαφρού και σατυρικού στίχου.

Ευχαριστώ έδώ τό Δελτίο καί τον 
άγαπητό Συντάκτη του, τον φίλο 
καί Συμπατριώτη Άλέκο Μαμμό- 
πουλο γιά την ευκαιρία πού μοΰ δί
νει νά συμπληρώσω κάπως τό κενό 
μέ πληροφορίες παρμένες άπό αμε
ρικανικό βιογραφικό λεξικό.1

Προτού επιχειρήσω νά μεταφέρω 
έδώ αυτές τις πληροφορίες, παρα
καλώ νά μοΰ έπιτρέψετε νά σημειώ
σω δτι τού Χάλλεκ τό ποίημα τό 
πρωτοδιάβασα πριν άπό 35 χρόνια 
σέ μία λαϊκή συλλογή άγγλοαμε- 
ρικανών έπικολυρικών συνθέσεων, 
καί προκάλεσε την περιέργειά μου, 
σάν "Ελληνα καί δη Βορειοηπειρώ

τη, νά μάθη πώς, πότε καί άπό ποι
όν γράφτηκε. Αργότερα, τό κατε- 
χώρισα ολόκληρο, σότν ιστορικό κει
μήλιο, στην άναλυτική συλλογή μου 
τών ιστορικών άλβσνόγλωσσων ά- 
σμάτων τής Βορείου Ηπείρου.1 2

Λοιπόν, σύμφωνα μέ τά δεδομένα 
τού παραπάνω λεξικού, ό Χάλλεκ, 
πού έγραψε αυτό τό ποίημα στα 
1825, γεννήθηκε στις 8 ’Ιουλίου 1790 
καί ήταν υιός τών ’Ισραήλ καί Μα
ρίας (’Έλιοτ) Χάλλεκ. Ό  τόπος 
τής γεννήσεώς του ήταν τό χωριό 
GUILFORD, CONNECTICUT.

'Όταν ήταν τριών ετών, τυχαία 
έκπυρσοκρότηση δπλου τον άφησε 
κουφό στο αριστερό του αυτί, άλλ’ 
αυτό δέν τον εμπόδισε νά γίνει έξυ
πνος καί επιδέξιος μαθητής, καί άρ
χισε νά γράφει στίχους στά 15 χρό
νια του, δταν εργαζόταν σέ χωρικό 
παντοπωλείο. Αυτοί οί πρώτοι στί
χοι δείχνουν Βιβλικές επιδράσεις, 
πού πηγάζαν άπό τήν Πουριτανική 
κατάρτιση τής μητέρας του. 'Όλη 
του τή ζωή, έκτος άπό τά σατυρι-

1. ίδ. ΚϋΜΙΤΖ, STANLEY, AND HAYC- 
RAFT, HOWARD, AMERICAN AUTHORS. 
1600-1900; A BIOGRAPHICAL DICTIO
NARY OF AMERICAN LITERATURE, 
N.Y., 1939, οσ. 328-330.

2. ALBANIAN HISTORICAL FOLK
SONGS, 1716 -  1943, CHICAGO, ILL., 
1967, APPENDIX B., PP. 117-118.
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κά του γραπτά, διατηρούσε αυστη
ρή, συντηρητική έμφάνιση.

Ή είσοδός του στη λογοτεχνική 
κοινωνία τής Νέας Ύόρκης έγινε 
ταυτόχρονα με την άποδοχή θέσε- 
ως τον Ιούλιο του 1811 στον τραπε
ζιτικό οίκο * Ιακώβ Μπάρκερ, θέση 
πού κράτησε μέχρι τής διαλύσεως 
τής εταιρίας.

Οί γνωριμίες του με τούς κύκλους 
των ποιητών και λογίων στη Ν. Ύ- 
όρκη τον οδήγησαν σε συνεργασία 
με φίλο του τον JOSEPH RODMAN 
DRAKE, νά συγγράφουν μέ κοινή 
υπογραφή «THE CROAKERS» σα
τυρικούς στίχους στά περιοδικά 
«EVENING POST» και «NATIO
NAL ADOCATE», στίχους πού προ- 
κάλεσαν μεγάλη προσοχή του κοι
νού. Στήν ΐδια έποχή, στά 1819, ό 
Χάλλεκ έγραφε «βυρωνικό» σατυ
ρικό, τήν «Φανή» (FANNY), μέ στό
χο τούς νεόπλουτους τής πόλεως.

Γιά νά άποφύγει τή μελαγχολία, 
έκανε ταξίδι τον Ιούλιο του 1822 
στήν Α γγλία  και έκεϊ έγραψε ένα 
άπό τά λίγα γνωστά ποιήματά του, 
τό «ALNWICK CASTLE».

Γύρω στά 1824, έσύναψε φιλία μέ 
τον διάσημο μυθιστορηματογράφο 
JAMES FENIMORE COOPER καί 
έβγαλε τήν πρώτη έκδοση τής ποι
ητικής του συλλογής στά 1827.

Καίτοι τιμήθηκε γιά τά έργα του 
μέ τον έπίτιμο βαθμό MASTERS 
άπό τό Πανεπιστήμιο COLUMBIA 
(1837) καί έκλέχθηκε άντιπρόεδρος 
τού Συλλόγου Συγγραφέων, έπαυσε 
νά γράφει στίχους μετά άπό τά 
1832, δταν έγινε έμπιστος γραμμα
τέας τού βαθύπλουτου JOHN JA
COB ASTOR. Ή συλλογή του, δ- 
μως, έπανεκδόθηκε στά 1845 καί, 
σε έκδοση πολυτελείας, στά 1847.

Αριστοκράτης στά γούστα καί 
στήν πολιτική του, τηρούσε στά κα
τοπινά χρόνια του διαρκή προσω
πική άλληλογραφία μέ τον CHAR
LES DICKENS καί μέ τούς πρίγ
κιπες ’Ιωσήφ καί Λουδοβίκο Ναπο- 
λέοντα (έπειτα Ναπολέοντα Γ ') 
Μποναπάρτε. ’Έμεινε άνύπαντρος, 
παρά τά δυο γνωστά ρομαντικά έ- 
πεισόδια καί, έπειτα άπό τό θάνατο 
τού ASTOR, τραβήχτηκε στο GUIL
FORD.Άπέθανε 19 Νοεμβρίου, 1867. ί

Iϊ
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Η Π ΕΙΡΩ Τ ΙΚΑ

Ο Β Α Β Α Ρ Ε Τ Ο Σ 1

Ό  Γιώργος Βαβαρέτος ήταν έ
νας ακόμα μπίτ κατά μπίτ Γιαννιώ'- 
της πού παράτησε τά Γιάννινα και 
ξεκίνησε να κατακτήση την Αθή
να, πού σχεδόν τό κατόρθωσε καί 
ώς δημοσιογράφος καί ώς συγγρα
φέας νομικών βιβλίων.

Έμεΐς φυσικά, όταν παίζαμε στη 
Διακονοβίτσα τον λέγαμε Βαρβα- 
ρέτο.

Τό πρώτο ξεκίνημα ήτοα/ ώς τη
λεγραφητής και μετέπειτα ώς δη
μοσιογράφος.

?Ηταν ό ταχύτερος στο γράψιμο 
απ’ δλους τούς ρεπόρτερ, ώστε κι ό 
ίδιος ό μεγάλος Βενιζέλος νά νομί
ση δτι ήξερε στενογραφία. Στην ’Α
θήνα πήρε καί τό δίπλωμα τής Νο
μικής καθ’ δν χρόνον εργάζονταν 
ώς δημοσιογράφος.

Ό  άμοιβαΐος έρωτας του Γιώρ- 
γου καί τής ώραίσς καί χαριτωμέ
νης Λόπης άπό τή Σιαράβα, ήταν 
άπό τά πιο επιτυχημένα ρομάντζα 
της εποχής μας, γ·ατί δεν ξέρω, ε
γώ τουλάχιστο, κανένα τόσο ευτυ
χισμένο ζευγάρι δπως ήταν οί Βα- 
βαρεταΐοι.

Ό  Γιώργος *παθε καρδιακή προ
σβολή, άλλά δσο βαστιότανε ή Λό- 
πη καί τού παράστεκε, εξακολου
θούσε τή δουλειά τους ώς συγγρα
φέας.

ΤΟΥ ΓΕΩΡΓ. Α. ΧΡΗΣΤΙΔΗ

Σάν τώρα τον θυμούμαι νά εργά
ζεται — τό καλοκαίρι εννοείται για
τί τό χειμώνα ανέβαινε στο καλλι
μάρμαρο σπίτι του στή Φιλοθέη — 
στο κτήμα του στή Μάκρη, συμπλη
ρώνοντας τά συγγράμματα, μέ τήν 
τηλεόραση μπροστά του δ,τι ώρα 
και νά ήταν καί μέ τή Λόπη δλο γύ
ρω του, προσέχοντας τό χαριτωμέ
νο κοκκινομάλλικο έγγονάκι τους.

Ώ ς άρχισυντάκτης τής μεγάλης 
άπογευματινής έφημερίδος «ΕΘ
ΝΟΣ», ό Βαβαρέτος είχε μεγάλη ε
πιρροή στή δημόσια γνώμη τής 'Ελ
λάδος, ώστε νά τον πείσουν οί πολ
λοί φίλοι του νά πολιτευτή γιά πρώ
τη φορά στή ζωή του. Ξεκίνησε λοι
πόν γιά τά Γ ιάννινα, άλλά πριν α
κόμα βγάλη τον πρώτο προεκλογι
κό του λόγο, ό Παπαδόπουλος κή
ρυξε τό κίνημα τού Ί967 και ό Γιώρ- 
γος γύρισε πάλ.ι στήν ’Αθήνα. Ποτέ 
δέν θά ξεχάσω τά τοπικά του Γιαν- 
νιώτικα φρονήματα. Μοΰ έλεγε:

— Γιατί νά πηγαίνουν νά προσκυ
νούν στον Κερκυραΐο "Αγιο Σπυρί- * II

1. Ό  Γεο>ργιος Βαβαρέτο; διετέλεσε
II ρόεορο; τή; Ήπεί'ροπική; Εταιρείας, 
διαδεχθεί; τον 'Καθηγητή τοϋ ΙΙανεπιστη- 
μ,ίου καί ’Ακαδημαϊκό ’Ιωάν. Τρικκαλινό 
άπδ 1967 μέχρι τοϋ θανάτου του (1974).
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δωνα καί δχι στον δικό μας Νεομάρ 
τυρά Γεώργιο; Πρέπει να κάνουμε 
εμείς οί Γιαννιώτες δπου καί νά βρι
σκόμαστε προπαγάνδα για τον δικό 
μας "Άγιο, έν άνάγκη προσθέτον
τας κι ένα - δυο θαύματα επί πλέον, 
πού στο κάτω - κάτω δεν βλάπτουν 
καί κανένα!

Ό  Γιώργος δεν συνέγραψε πρω
τότυπα νομικά συγγράματα, μά συ
νέγραψε χρησιμώτοττα βιβλία, τούς 
λεγομένους τυφλοσύρτες πού βοή
θησαν καί συνεχώς βοηθουν δχι μό
νο τούς δικηγόρους, μά προ παντός 
καί κυρίως τούς Δικαστάς στην ά- 
πονομή τής Δικαιοσύνης.2

Ό  πολυμαθέστατος καί άστεί- 
ρευτος σε Ηπειρωτικά ανέκδοτα, 
πολιτογ ραφή μένος εραστής τών Γι- 
αννίνων, ό Σωτηράκης ΖοΟμπος, βρέ 
θηκε κάποτε ο’ ένα δικαστήριο.

Γιά μιά στιγμή ό Πρόεδρος βρέ
θηκε σέ καταφανή άμηχανία. Στο 
τέλος γύρισε στον κλητήρα καί έ
δωσε διαταγή:

— Φέρε μου τον Βαβαρέτο!
Ό  Σωτηράκης ό Ζουμπος σχεδόν 

πετάχτηκε έπάνω. Τί διάβολο, μέσα 
τον έχει τον φίλο μου τον Βαβαρέ
το;

Σέ λίγο νά ό κλητήρας μέ ένα 
μεγάλο τόμο, τόν όποιο άρχισε νά 
συμβουλεύεται ό Πρόεδρος!

Κι έτσι, δχι μόνο καθησύχασε ό 
Σωτηράκης μας, μά καί κατάλαβε 
μέ ευχαρίστηση καί ύπερηφάνεια 
πόσες υπηρεσίες προσφέρει στήν ά-

2. Ση|ΐ. Λ.Χ.Μ.: Κώδικες Ποινικής καί 
Ιί ολιτικής Δικονομίας.

πονομή τής Δικαιοσύνης ό παιδικός 
του φίλος ό Βαβαρέτος!

Σέ λίγους μήνες μετά τόν άδόκη- 
το θάνατο τής πιστής του συντρό
φου τής ζωής του, ό Γιώργος τσά
κισε καί πήγε νά τη συναντήση στον 
άλλο κόσμο.

«> 7

I M IFIPQTIKill ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ί!
TflXH  ΑΦΙΕΡΏΜΑΤΑ ί!

!( ;>
;.Τευχ. ;;
i; 31 Πωγώνι. Ή δόζα καί ή|!
|! μοίρα του. Δρχ. 300;;

34 LA MALHEREUSE E-i;
!; PI RE. (’Αφιέρωμα στον;!
|! Αύτονομιακό ’Αγώνα. I;
!; Δρχ. 400! j
40—41 ’Αφιέρωμα στήν 21 Φε-|:

|! βρουαρίου 1913 Δρχ. 300
;[53—54 ’Από τό άνδροφόνο Μπι-:;
!; ζάνι στον Αύτονομιακό;·
;· ’Αγώνα. Ή Ηπειρωτική:;
;; ’Εκστρατεία σέ εικόνες.;!

Δρχ. 500;;
<! 55 Προσέγγιση στή Σουλιώ-;;

τικη ’Εποποιία Δρχ. 300<ί
!;59-60-61 ’Αφιέρωμα στήν 28 Όκ-1| 
;· τωβρίου 1940 Δρχ. 4001|
!; 62 ’Αφιέρωμα στήν 28 O k-;·

τωβρίου Β' 1940 Δρ. 400;;
;; 76—7V Σώστε τόν Καλαμα
: Δρχ. 200;;
; 93 ’Αφιέρωμα στήν... Ήπει-|!
]! ρωτική ’Αθήνα. (Φωτο-;|
!; γραφίες - κείμενα των0
ί Ηπειρωτικών Ίδρυμά-!;
; των τής ’Αθήνας μέ τήν |
; ευκαιρία τών 150 χρό- ;
! νων της πόλης Δρχ. 300;
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ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ ΜΟΥ

ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΙ ΜΕΣΕΛΕΔΕΣ
ΣΗΜ. Α.Χ.Μ.: Άπό τή Δασκαλοπαρα

γωγό Δρόβιανη τη; Βορ. Ηπείρου δημο
σιεύομε Ιοήμερα δυο μ ε σ ε λ έ ο ε ς  (ά- 
φηγήμχτα έλαφρά, ένθυμήσεις).

Καί άλλοτε Ιχομε τονίσει την παιδεία 
τη; Δρόβιανης. ’Έχει προσφέρει τέσσερες 
'/αφηγητές Πανεπιστημίου, δσους θυμού
μαι πρόχειρα, τον Σπύρο Καλλικφα, τον 
Βεμιστοκλ. Βολίδη, τον Χρηστό Πράτσι- 
κα, καθ^ητη Πολίτικη; Δικονομία;, τόν 
Άνδρέα Πράτσικα, καθηγητή τή; ’Ιατρι
κής, τον Μίνω Λάππχ Καθηγητή Πα
νεπιστημίου καί Γενικό Γραμμα
τέα του Υπουργείου Παιδείας. ’Αμέτρη
τους Δασκάλους καί Καθηγητές τής Μέ
σης: Εύθυμ. Καλλιάφα, Μιχάλη καί Τά
σο Βιοούρη, ’Ιωάν. Λιάσκα κλπ. κλπ. Πώς 
νά κάμω απολογισμό; Καί σταματώ στη 
μεγάλη οικογένεια Αάππα, πού είχε Ορ
μητήριο (;) τη Δρόβιανη. Τό κυριώνυμο 
π ε π ο ι η μ έ ν ο  άπό τό χαρακτηρι
στικό ήχο πού κάνει 6 σ/ύλος όταν πίνει 
τό τυρόγαλα λ ά π - λ ά π - λ ά π. 
ή άπο τή λέξη λάπα =  άπαλό μέρος τοι
χωμάτων τής κοιλιάς. Κοινό δνομα Χρι
στιανών καί έξ ισλαμισμέ νων του Κουρβε- 
λεσίου, ό γνωστός λήσταρχος των άρχών 
τού αίώνα Σάκιο Αάπας. Ό  Χριστιανικός 
κλάδος, έγέμισε τόν Ελληνικό νότιο χώ
ρο* (τενόρος, ναύαρχος κλπ.).

’Από τή Δρόβιανη καί ή οικογένεια 
Τζαφέρη (Ζαφείρης, σάπφειρος) κοινό δ
νομα Χριστιανών καί Μουσουλμάνων (Τζα- 
φερ Ούπι = ό αυλάρχης του Βασιλέως Ζώ-
γο··>) ·

Στο Σάλωνα Τζαφέρη καί τον άοελφό 
του Πρεσβευτή μας χαρίζω δυο διαμκν- 
τάκια Δρτβιανίτικα. Τό πόσο θα τά χρεώ
σω στον καθένα είναι δικό μας μυστικό, 
πού θα το μάθουν οί άναγνώστες άργότε-

ρα. Ά ντε  νά τά διαβάσει καί ό κοινός 
μας φίλος Χρυσόστ. Ααμπρίδης.

Τό ενα φέρνει σχεδόν δάκρυα στά μά
τια, τό άλλο ανεβάζει ενα δροσερό χαμό
γελο στά χείλη. α.χ.μ

Ό  άκάιίεοτος στο γάρο
Άπό δυο μκλωμένα αδέρφια στή Δρό

βιανη ό μικρός κάνει τό γάμο του καί δεν 
καλεί τόν αδερφό του. Ή γυναίκα τοϋ με
γάλου βρήκε την ευκαιρία νά βάλει κι άλ
λη σφήνα άνάμεσά τους.

—Είδες ό προκομένος; Δέ μά; κάλεσε. 
Κάλεσε δλο τό χωριό.

— Τοιμάσου γυναίκα νά πάμε!
— Πού νά πάμε; Ακάλεστοι; ’Ό χι δεν 

πάω πουθενά.
— Τοιμάσου, γυναίκα, γιατί άλλοιώς σέ 

χωρίζω.
Την έβαλε καί ζύμωσε τήν πιό μεγάλη 

μ π ο υ γ ά τ  σ α , 5—6 οκάδες. Διάλε
ξε κι ένα αρνί 15— 16 οκάδες κι αφού τό 
έβαψε κόκκινο κίνησαν Κυριακή ανήμερα 
για τό γάμο.

"Οταν ζυγώσαν στου γαμπρού τό σπίτι 
έγινε μεγάλη αναταραχή. Ανησύχησαν 
άπό μέρους τους μήπως άναψει πάλι ή εχ- 
θρα με του ακάλεστου τόν έρχομό. "Ομως 
ό άδερφός προχωρεί χαμογελαστός.

— Πού κάθονται οί άκάλεστοι^ αδερφέ 
μου;

—Στα δεξιά, άδερφέ μου άγαπημένε, 
τού άπαντάει ό μικρός καί τόν πήρε καί 
τόν έβαλε στα δεξιά του, στο τραπέζι, έ- 
νώ τά λ α λ ο ύ μ ε ν α  βαρούσαν, τά 
τραγούδια συνεχίζονταν καί τά δάκρυα 
έτρεχαν βρύσες άπ* τών άγαπημένων ά- 
δερφών τά μάτια.
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Τού γύφτου το χειροφίλημα
ΟΕ συγγενείς των νεονύμφο>ν στή Δρό

βιανη, όπως -καί ισ’ άλλα, χωριά, καί πολ
λοί άπύ τούς καλεσμένους τού γάμου κα
λούταν μέ τή σειρά τους αύτοί τούς νεο- 
νύμφους μετά το γάμο καί τούς κάνανε 
χ  α σ ι ο υ ν τ έ (χαλβά) μέ βούτυρο 
καί ν ι σ ε σ τ έ πρύς τιμή τους. ’Έτσι 
οί νεόνυμφοι μέρες μετά τύ γάμο έπισκέ- 
πτονται τά σπίτια αυτών, πού τούς έτίμη- 
σαν κι ήρθαν >στύ γάμο τους. Χαιρετούν 
ίσους συναντούν στύ δρόμο καί ή νύφη υ
ποκλίνεται καί φιλεΐ τύ χέρι των γων- 
στών, μά καί των ηλικιωμένων άγνωστο» 
τύ χέρι καί φιλο»0ο>ρεΐται απ’ αυτούς.

'Ένα ζευγάρι νεανύμφων στή Δρόβιανη

Ικανέ τις τυπικές αυτές έπισκέψεις. Έ  
οεκαπεντάχρονη ξενοχωρίτυσσα '/ύφη έσκυ
ψε καί φίλησε το χέρι κι ένύς γύφτου, πού 
συνάντησαν στύ δρό;ιο.

Συγκινημένος 6 γύφτος έβγαλε άπύ τύ 
μαντήλι του τη μοναδική περιουσία, πού 
είχε: ενα μ ε τ ζ ή τ ι.

— Χαλάλι σου, μώρ νύφη, τής είπε, για
τί πρώτη φορά φιλήθηκε γύφτου χέρι ά- 
πύ νύφη!

Καί είχε δίκηο, γιατί τά έθιμα άν έ- 
πέβαλαν τύ χειροφίλημα, ομιος αυστηρά 
απαγόρευαν τούτο γιά γύφτους.1

1. ’Ανακοίνωση τού Κο>ν. Σιούτη άπύ 
Δρόβιανη. Ά λεξ. X. Μαμμοπούλου — *Ή- 
tr-Etρος τόμ. Β' ’Αθήνα 1964.

’Αγαπητοί ά ν α γ ν δ σ τ ε ς ,
Ή «’Ηπειρωτική Εταιρεία», σας ευχαριστεί γιατί τή σκέ

πτεστε καί την συντρέχετε οίκονομικώς. Δεν έχει, δπως ξέ
ρετε, μονίμους πόρους (άπό ενοίκια, τοκομερίδια χρεογρά
φων κλπ.).

Πρέπει να δρά συνεχώς, ώστε να έχει (Ανταποδοτικά ει
σοδήματα. Καί το έχει έπιτύχει μέχρι σήμερα, χάρις στήν 
πρόθυμη άνταπόκριση των Φίλων καί Ύποστηρικτών της, με
ταξύ των όποιων συγκαταριθμεΐστε.

Ή θερμή μας παράκληση είναι, να μας στείλετε τή δ ι
έ ύ θ υ ν σ η κ α ί  μ έ  δ σ α  μ π ο ρ ε ί τ ε  π ε ρ ι σ 
σ ό τ ε ρ α  σ τ ο ι χ ε ί α ,  ένός τουλάχιστον Ή π ε ι ρ ό *  
τ η  Π ν ε υ μ α τ ι κ ο ύ  ’Α ν θ ρ ώ π ο υ ,  πού νά πάλλε- 
ται, σάν έσας, άπό Ή π ε ι ρ ω τ ι σ μ ό  γιά νά του στεί- 
λουμε τό Περιοδικό τής Εταιρείας.

Είναι γνωστό, δτι ή Εταιρεία, δέν άποδλέπει σέ κέρδη. 
Συνεπώς δέν χωρεΐ δισταγμός στήν ύπόδειξη, όποιουδήποτε 
προσώπου, είτε μπορεί, εϊτε δχι, νά άνταποκριθεΐ σέ οικονο
μικές υποχρεώσεις. Ή Εταιρεία, δπου δέν υπάρχει δέν παίρ
νει !

Μέ κάθε τιμή
ΤΟ ΔΙΟΙΚ. ΣΥΜΒ. ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
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ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
(1571-1980)

Κορυφαίο πνευματικό γεγονός 
γιά την 'Ήπειρο ήταν τό 1984 ή έκ
δοση της «Ή π ε ι ρ ω τ ι κ ή ς  
Β ι β λ ι ο γ ρ α φ ί α ς ,  1571 — 
1980 Α' Α υ τ ο τ ε λ ή  Δ η μ ό 
σ ι ε  ύ μ α τ α». Σέ σχήμα 24X17 
καί μέ σελίδες 375. Είναι ένα πλή
ρες κατά τό δυνατό CORPUS των 
εκδόσεων μέ αναφορά στον Ηπειρω
τικό χώρο κατά τούς τέσσερις προ- 
ηγηθέντας αιώνες. Ή έκδοση είναι 
του Κέντρου Νεοελληνικών Ερευ
νών Ε.Ι.Ε.

Χαίρεται κανείς τήν τάξη καί με- 
θοδικότητα τών δύο επιστημόνων 
Γυναικών Λουκίας Δρούλια καί Βού 
λας Κόντη, πού εργάστηκαν σέ δη
μόσιες καί ιδιωτικές βιβλιοθήκες 
γιά τη συλλογή τών τίτλων καί έ
δωσαν έξ αυτοψίας πλήρη εικόνα 
τών λημμάτων, πού κατεχώρισαν 
στη βιβλιογραφία τους.

Ό  άριθμός τών χρονολογημένων 
τίτλων (συγγραμμάτων) ανέρχεται 
σέ 1842 καί τών χαρτών τής Ηπεί
ρου σέ 168.

Χάρις στήν ανεκτίμητη εργασία 
τών δύο Επιστημόνων, πού τό βά
ρος καί τό ήθος τους φαίνεται καί 
στά όλιγόστιχα βιογραφικά τους, 
οί φίλοι τής Επιστήμης καί τής Η 

πείρου μπορούν νά έχουν ένα βά
θρο άσφαλές τών ιστορικών καί άλ
λων ερευνών τους. σ.χ.μ.

ΛΟΥΚΙΑ ΔΡΟΥΛΙΑ
Ιστορικός, Διδάκτωρ ,

Πτυχιούχος του ‘Ιστορικού καί 
’Αρχαιολογικού τμήματος τής Φι
λοσοφικής Σχολής του Πανεπιστη

μίου ’Αθηνών, έλαβε τό διδακτορι
κό δίπλωμα άπό τό Πανεπιστήμιο' 
τών Παρισίων (Σορβόννη). Συνερ- 
γάτις του Κέντρου Νεοελληνικών 
Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος 
Ερευνών άπό τό I960. Ιδρυτικό 
μέλος τού Όμίλου Μελέτης τού Ε λ 
ληνικού Διαφωτισμού καί μέλος τής
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συντακτικής έπιτροπής του έπιστη- 
μονικου περιοδικού «Ό Έρανιστης» 
(1966 κ.έξ.). Δίδαξε στη Σχολή Βι
βλιοθηκονομίας της ΧΕΝ τό μάθημα

• u x m m  h u jeaahoui* i m s a »  t - U -

----------------- yt -----------------

H ttk lA  AHttAlA-BUYAA ΚΟ Μ Η

ΗΙΙΕΙΡΰΠΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

1571*1980

α. AttouAf| &ru»90uiva?a

a m ιι s * » * · «

τής Άρχειονομίας (1965—1970) και 
τής Ιστορίας τής Γραφής καί τοϋ 
Έντυπου (1966—1969). "Ελαβε μέ
ρος σε έρευνητικές άποστολές καί 
μέ άνακοινώσεις σέ διεθνή έπιστη- 
μονικά συνέδρια.

Δημοσίευσε μελέτες, άρθρα, βι- 
βιλογραφίες καί βιβλιοκρισίες άνα- 
φερόμενα στήν περίοδο του νεωτέ- 
ρου Ελληνισμού. ’Από τό 1981 εί
ναι διευθύντρια του Κέντρου Νεοελ
ληνικών Ερευνών τοΟ Ε.Ι.Ε.

ΒΟΥΛΑ ΚΟΝΤΗ
Βιογραψικό Σημείωμα

Γεννήθηκε στην ’Αθήνα τό 1947. 
Πτυχιουχος τής Φιλοσοφικής Σχο
λής του Πανεπιστημίου ’Αθηνών 
(τμήμα Ιστορικό - ’Αρχαιολογι

κό). ’Απόφοιτος τής Σχολής Βιβλιο

θηκονομίας ’Αθηνών. Μετεκπαιδεύ
τηκε σέ θέματα Άρχειονομίας στη 
Γαλλία. Γνωρίζει άγγλικά, γαλλικά 
καί γερμοινικά.

Εργάστηκε στο Μουσείο Μπενά- 
κη — Τμήμα Ιστορικών ’Αρχείων. 
’Από τό 1978 έργάζεται ώς έπιστη- 
μονική συνεργάτις, στο Κέντρο Βυ
ζαντινών ’Ερευνών του ’Εθνικού Ι 
δρύματος, στο τμήμα ιστορικής γε
ωγραφίας.

Είναι μέλος έπιστημονικών έται- 
ριών καί έχει λάβει μέρος σέ συνέ
δρια καί έρευνητικές άποστολές. 
"Εχει δημοσιεύσει έργασίες κυρίως 
σέ θέματα ιστορικής γεωγραφίας.

168

j



Η Π Ε Ι Ρ Ω Τ Ε Σ  

Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Ε Ι Σ  

ΚΑΙ  Β Ι Β ΛΙ Α  

Γ Ι Α  ΤΗΝ ΗΠΕΙ ΡΟ

-τ

ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΓ ΛΑΒΑΜΕ

Ό  "Ετορο; τη; Βιβλιοθήκη: γράτει 
ζχί ή Εταιρεία εύχχριστεϊ συγγράφει; και 
αποστολείς των παρακάτω βιβλίων 7.x: πε
ριοδικών πού ελαβε:

χ) Β I Β Λ I A
1-—  Ζουμπου Σωτήρη: Απαντα —  Γι

άννινα 198ό.
2.— Γιχνν.ώτ^τχ;: Τή; Γιχννιώτιτσχ:.

Γιάννινα 19S4.
3·— "Εκδοση: Ιερά Μονή Σινά: Τερά 

Μονή Σινκ, Αθήνα.
4. — Περρκιβοϋ Χριστοτόρου: Ελληνι

κή Έπχνάστασι:, Αθήνα 1956.
5. —  Γρκμμζτικόπουλου Δημοσθ.: Έπί

τού νεωτέρου Έλληνο - Ρουμανιού 
<M r.asxT C ^ j’ τη; Μολδοβλα
χία;, θεσ)ν:κη 1984.

6-—  Παπχθεοδώρου Αποστόλου: Ή  συμ 
βολή τή; — σπουοχζουση; — νεο
λαία; κατά τον Αύτονομιακον ’Α
γώνα τή; Βορ. Ηπείρου 1914, ’Ι
ωάννινα 1985.

1 ·— Βαρδώκχ Κώστα: Βίκο;, το ωραιό
τερο ταράγγι ~ήί Ευρώπης. 'Οδοι
πορικό. Γιάννινα 1985. 

δ.—  Πχππχ - Πο^ιτήλη Βαγγέλη :
Στα»; τέσσερου; άνεμου;. Ποίηση, 
Αθήνα 1985.

®· Αώ.\η Β. Νικολάου: Ή  Μεγάλη 
Κοινωνία. Αοκίμιχ περί των Ηνω

μένων Εθνών - Αοςχστικά. ’Αθή
να 1985.
ΝχοούΛη Γ. Αημοσθένη: Μικρά τχ-

11—

στί; Βόρειε; Σποράδες 
πε/.ο; - Σκιάθο; - Αλόννησο; 
^.•'Υ^ζοου Σπόρου : Πλήν
Ιωαννίνων-ϊ. Γιάννινχ 1985.

V 91  κοτ

των

12. Νζοούλη Γ. Αημοοθένη: Τ ’ όνειρο 
του Γέρο - Βάγια κχ: ζλλχ όιη- 
γήματα, Αθήνα 1984.

13* —  Λώλη Κ. Νικολάου: Τί είδα καί
τι ακουσχ στό χωριό «μου, Αθήνα 
1983.

14.—  Καντιώτη Ν. Αυγουστίνου. Ε π ι
σκόπου : Κοσμά- ό Αΐτωλός, Α θή
να 1977.

15. Παρχμερίτη Βαγγέλη: Παράλλη
λα  —  Ποίηση, Αθήνα 1985.

16. — Γκίτζιου X. Γεωργίου: Περπα:ών-
τα; στή γή (μυθιστόρημα), Α θή
να 1973.

17. —  Του ίδιου: Αντίο Πατρίδα (Αιη-
γήμκτκ), Αθήνα 1980.

β) ΠΕΡΙΟΑΙΚΑ
— Ό  Φυσιολάτρη; 40S—411.
—"Ηπειρο; (θεσ)κη) ετο; Η' 1985, τ. 1. 
—Ό  Αττικό; (Αθήνα) τ. 107— 109. 
—Κόνιτσα: περίοδος' Γ' τ. 1— 1.
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Εσωτερική Ζωή καί Κίνηση

Οί χρ η μ α τικές  εισφ ορές προς τήν  
‘' Η πειρω τική 'Εταιρεία ,, εκπ ίπ τουν  
στις  Α ηλώ σεις Φόρου Ε ισ ο δ ή μ α 
τ ο ς .

ΣΤΝ9ΣΤΙΣΗ9Σ ΕΙΣΦΟΡΑΝ 
ΣΪΝΟΣΤΙΣΜΟΣ TDI ΑΓΑΠΗΣ
Μέ βαθειά συγκίντ/ση συντάσσομε αυ

τού: τούς πίνακες εισφορών. Είναι το ο
ξυγόνο της Έ:αιρείας. Είναι τά φτερά 
της. Κοινωφελές Πνευματικό 'Ίδρυμα ή 
Εταιρεία. Δημόσια ή διαχείρισή της σέ 
ύάλινη σφαίρα «περιστρεφόμενη καί παν- 
ταχόθεν ορατή». Δεν πληρώνει ούτε μο
νόλεπτο ή Εταιρεία σέ μισθούς καί α
μοιβές κι έχει έλαχιστοποιήσει τά διοι
κητικά της έξοδα, αφού τό Δ. Συμβούλιο 
μέ εφημερία σέ εθελοντική βάση διεξά
γει τη διοικητική υπηρεσία.

Δέν Ιχει «Χρεώστες» ή Εταιρεία. Δέν 
έχει «Πιστωτές». Κανενός τήν πόρτα δέν 
έβρόντησε. Δέν κρατεί λογαριασμού; «’Ο
φειλετών». "Ο,τι προσφέρεται είναι αυτο
προαίρετο καί καλοδεχούμενο. Τό ραβδί 
τού διακονιάρη, δταν υπηρετεί κοινιοφε- 
λείς σκοπούς γίνεται στά χέρια τού Διοι
κητικού Συμβουλίου ηγεμονικό Σκήπτρο.

Κρίκοι τής άλυσσίόας τής αγάπη; αυ
τόν τόν μήνα είναι οι:
ΊΙ κυρία Καλλιάνθη Κιτσάτη για

τους πνευματικούς σκοπούς τη; 
Εταιρεία:

'Ο ·/. Χαρίοημος Καλομοιράκης γιά 
τό Δελτίο

4000

1000

Η κυρία Έβελίνα Ζουπάνου όμοίο»ς 1000 
Ο κ. Γεώργ. Ίωαννίόης ομοίως 1000 
Ο κ. Νικόλ. Παπάς, όμοίως 1000
Ο κ. Νικόλ. Σταύρου όμοίως 500
Ο φαρμακοποιός κ. Πύρρος Τσιά- 

κος γιά τό Δελτίο 2000
Ο κ. Τηλέμ. Ζέρης ομοίως 1000
Ο κ. Βασίλ. Παπακύριος όμοίως 1000
Ο λογοτέχνης κ. Γεώργ. Γκίτζιος 

γιά τό Δελτίο 2000
Η κυρία 'Έλλη Ζέρρη όμοίως 1000
Ο κ* Ά λες. Τσατσόπουλος όμοίως 1000 

Ό  κ. Σπυρ. Στεφόπουλος γιά τό 
Δελτίο 3000

Ό  κ. Χρήστο: Σιώζος όμοίως 1000
Ηβ κυρία Εύανθ. Μέντζου όμοιο»; 1000 
Ό  κ. Άπόστ. Ζώη; όμοιο»; 1000
Ό  κ. Χαρίσης Πέτσας όμοιο»; 1000
Ό  ιατρός κ. Ίωάν. Βεζιάνη: όμοιο»; 1000 
Ό  κ. Δημήτριος Κοράκης όμοιο»; 1000 
Ό  κ. Ετεοκλή; Τόλιας όμοίως 1000 
Ό  κ. Γρηγόριος Μπενέκος όμοιο»; 1000 
Ή κυρία Σταυρούλα Κονταςή όμοιο»; 500 
Ό  Καλλιτέχνη; κ. Θανάση: Δουρ- 

δούφης γιά τό Δελτίο 1000
Ό  κ. Γεώργ. Τζάθης όμοιο»; 500
Ό  Αντιστράτηγος κ. Ίωάν. Κα- 

τσαόήμας γιά τό Δελτίο 1000
Ό  κ. Κων. Ζωγράφος γιά τό Δελτίο 1000 
ΊΙ κυρία Λουκία Πούτου γιά τό

Δελτίο 1000
'Ο κ. Βασίλ. Μέςης όμοίως 1000
Ό  κ. Χρήπτο; Γκούοη; όμοιο»; 1000 
Ό  κ. Άρ'.στ. Ζαμπακίοης όμοιο>; 3000
*0 κ. Αριστοτέλης Σιούτη; όμοίως 1000 
Ό  κ. Λέων. Πολυχρσνιάδης ό;ιοίω: 1000 
Ό  κ. Κώστας Χαλδούπης όμοίως 1000 Jj



Έ  κυρία Έρμκ>νη Μπάη δμοίως 1000
Ό κ. Δημήτρ. Στάλος ομοίως 1000
Ό κ. Kw. Κυρζίδης ομοίως 500
Ό κ. Νίκος Κοσμάς εκπαιδευτικός 

καί συγγραφέας για τούς γενι
κούς σκοπούς και το Δελτίο 1000

Ή  κυρία Α γ γ λ ικ ή  Φωλλίδη για 
τδ Δελτίο 1000

Έ  κυρία Βαρβάρα Ζαφείρη ομοίως 1000 
Ό κ. Δημ. Κομπάρος ομοίως 1000
Ό κ. ΔημοσΟ. Νίκας ομοίως 1000
Ό  κ. Ά κης Φατσέας ομοίως 500
Ό  κ. θρασύβ. Λέτσιος για τήν έ

νίσχυση του πνευματικού έργου 
τής Εταιρείας 5000

Ό κ. Στέλιος Πανταζίδης για εδ 
Δελτίο 1000

Ή  κυρία Νίκη Παπαχρυσάνθου γάι 
το Δελτίο 2000

Ό κ. Κωνσταντίνος Μέςης ομοίως 1000 
Ή  λογογράφος κυρία Τζένη Δια

μαντή - Παπαΐωάννου για τδ 
Δελτίο 1000

Ό  δημοσιογράφος κ. Τάκης Παπα- 
κωνσταντίνου για τδ Δελτίο 700

Ή  κυρία Βικτωρία Γότσου για τδ 
Δελτίο 1000

Ό κ. Σάο. Σιάτρας ομοίως 1000
Ό  κ. Χρ. Τσσυβαλίδης δμοίως 2000 
Ό κ. Π. Ζήκας δμοίως 2000
Ό  κ. Τάσος Ζήσης για τδ Δελτίο 1000 
Ό κ. Σπυρ. Φιλίππου για τδ Δελτίο 1000 
Ό κ. Σπυρ. Φιλίππου για ένίσχυση 

τού έργου τής Εταιρείας 5000
Ό κ. Ίωάν. Κασσιδς για τδ Δελτίο 500 
Ό κ. Ίωάν. Γιαννούλης ομοίως 1000 
0  κ. Παν. Ζυγοόρη; ομοίως 1000 

Ή κυρία Ήλεκτρα Δ. Σαλαμάγκα, 
για ένίσχυση τού έργου τής Έ - . 
ταιρείας 2000

Ό  κ. Ίωάν. Πα^παλίδης γιά ένί
σχυση τού έργου τής Εταιρείας- 2000

Ό  κ. Κώστας Γκούνης γιά τδ Δελτίο 2400 
Ό  κ. Στυλ. Παπάς δμοίως 1000
Ό  κ. Σπύρ. Ρούμπης δμοίως 1000
Ή  κυρία Ά γγελ . Τσομπόκη δμοίως 1000

Ή  κυρία Άφροδ. Σπυράκου γιά τδ
Δελτίο 1000

Ή  κυρία Μάγοα Καλούοη γιά τδ 
Δελτίο 1000

Ή κυρία Βούλα Ρώσση γιά το Δελ
τίο 1000

Ή κυρία Μαρίνα Κυριαζή δμοίως 1000 
Ή  κυρία ’Άννα Παπανίοη δμοίως 500 
Ό  κ. Εύάγγ. Μπακαγιάννης ομοίως 2000 
Ό  κ. Ίωάν. Καρατζάς δμοίως 1000 
Ό  κ. Κώστας Δημητριάδης δμοίως 1000 
Ό  κ. Παντελής Τσαμπούρας δμοίως 1000 
Ό  κ. Μάνθος Παπαρούσης ομοίως 1000 
Ό  κ. Κων. Φαφαλιδς γιά τδ έργο 

τής Εταιρείας 2000
Ό  κ. Δημ. Μαντάς γιά τδ Δελτίο 2000
Ό  κ. Εύριπ. Βουλόδημος δμοίιος 1100 
Ό  κ< Εύάγγ. Ζάγκλης γιά τδ Δελτίο 500 
Ό  κ. Αντώνιος Βενέτης δμοίως 1000 
Ό  κύριος καί ή κυρία Κωνσταντί

νου Βασιλείου γιά τούς γενικο)- 
τέρσυς σκοπούς τής Εταιρείας 2000 

Ό  κ. Μιχ. Χαραλαμπδπουλος γιά 
τδ Δελτίο 1000

Ό  Γυμνασιάρχης κ. Εύάγγ. Πρΐ- 
τσος, γιά ένίσχυση των σκοπών 
τής Εταιρείας .3000

Ό  κ. Βασίλ. Μήτσας γιά το Δελτίο 1000 
Ό  κ. Λεωνίδας Γαλής δμοίως . 1000
Ό  κ. Δημ. Καψάλης δμοίως 1000
Ό  κ. Στέφ. Λωλής ομοίως 1000
Ό  κ. Δημ. Τόπης ομοίως 1000
Ό  κ. Ίιοάννης Λάμπρος, ΙΙολιτ. 

Μηχανικδς γιά ένίσχυσιν τού ερ- 
‘γου τής Εταιρείας 3000

Ό  κ. Γεώργιος Π απάς συντας. τρα- 
πέζικδς δμοίοις 1000
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Ό  κ. Γεώργ. Κκραδήμος συνταξι
ούχος για τδ Δελτίο 1000

Ό  κ. Δημ. Γκελιάδης π. συνταξιού
χος για ένίσχυση έργου Εταιρείας 1500 

Ή  κυρία Αλεξάνδρα Ζωίοου για 
τδ Δελτίο 1000

Ο κ. Νικόλ. Ράδος συνδρομή του 
Δελτίου 3000

Ό  κ. Βασίλ. Σταυρόπουλος γιά τούς 
γενικιυτέρους σκοπούς 2000

Ό  κ. Χρηστάκης Παπαβασιλείου 
για τδ Δελτίο 1000

Ό  κ. Ιωάννης Μπότσης δμοίο)ς 2000
Ό  κ. Κων. Κίκιλης δμοίως 2000
Ό  κ. Κώστας Γκούνης συμπληρω

ματικά 460
Ό  κ, Θωμάς Βαλάσης γιά τδ Δελτίο 1000 
Ό  κ. Στέφ. Μπότσιος,, δικηγόρος ά- 

πδ Γιάννινα για τδ Δελτίο 1000
fO αρχίατρος κ. Κώστας Ντούλας 

ομοίως 1000
Ή Πρόεδρος τής «Μάνας του II ω- 

γωνίου» κ. Ελευθερία Δόβα γιά 
τδ Δελτίο 2000

Ό  δικαστικός συνταξούχος κ. Νίκος 
ΙΙολυμερίόης ένίσχυση του έργου 
τής Εταιρείας 3000

Ό  κ. Εύριπίόης Γιαννακδς γιά τδ 
Δελτίο 1000

Ό  ΙΙρεσβύτερος κ. Διον. Δ. Τάτσης 
γιά τδ Δελτίο 1000

Ό  κ. ΙΙέτρ. Μπουκουβάλας γιά 
τούς γενικό)τέρου; σκοπούς 2000

*0 δικηγόρος κ. Άθαν. Λιούμας 
δμοίως 2000

*0 κ. ’Αντώνιος Μουδόπουλος γιά 
τδ Δελτίο 1000

Ό  κ. Νεοκλής Μουδόπουλος δμοίως 1000 
Ο κ. Σταύρος Γέπης δμοίως 1000

Ό  συνάδελφος κ. Κώστας Τέκτων 
γιά τδ Δελτίο 2000

Ό  Πολιτικός συνταξιούχος κ. Δή
μο :θένης Παπαδόπουλος, τήν μέ 
δικά του κριτήρια καθιερωμένη 
μηνιαία συνδρομή γιά 2 μήνες 600 

Ό  κ. Λέων Μαρνέλης γιά τδ Δελτίο 1000 
Ό  κ. Παύλος Παπακώστας δμοίως 500 
Ή  κυρία Άννίκκ Γκαναβία γιά τούς

γενικωτέρους σκοπούς 3000
Ό  κ. Πέτρος Οικονόμου άπδ τήν 

Άρτσίστα γιά τδ περιοδικό 1000
Ή  κυρία 'Έλλη Δευτεραίου - Κίρκ 

γιά τούς γενικωτέρους σκοπούς 3000
Ό  στρατηγός κ. Δημ. Λ αμπρί δη ς 

γιά τδ Δελτίο 1500
Ό  κ. Παναγ. Γεωργιάδης δμοίως 1000
Ό  κ. θιομας Λιάφος δμοίως 1000
Ό  δικηγόρος κ. Γρηγόριος Κάκκο- 

ρος άμοίο); 1000
Ό  κ. Χρηστός Τσόδουλο; δμοίως 1000
Ό  κ. Δημ. Γεωργάκης γιά τδ 

Δελτίο 500
Ό  κ. Νικόλ. Τάτσης γιά τδ Δελτίο 1000 
Ό  κ. Κων. Κουκουζέλης δμοίως 1000
Ό  ιερέας κ. Έ λ. Καραμπίνας γιά 

τούς γενικο>τέρους σκοπούς 2000
*0 τ. Εισαγγελέας Έφετών στά 

Γιάννινα κ. Αθανάσιος Γκαζέτας 
Μακεδόνας γιά τδ Δελτίο 1000

Ή  κυρία ’Ελευθερία Νικολ. Τσου- 
μάνη γιά τούς γενικωτέρους 
σκοπούς 2000

Ό  κ. Όρέστης Βακατάτσης δμοίως 2000 
Ό  κ. Ίωάν. Τσώνη; γιά τδ Δελτίο 1000 
Ό  κ. Θεόφιλος Ααμπρίδης γιά τδ 

Δελτίο 1000
*0 κ. Ίωάν. Φλώρος δμοίως 1000
*Η κυρία Κατερίνα Καλαμίτση λαο- 

γράφος δμοίως 1000
Ή  κυρία Κική Καλαμίτση δμοίως 1000 
Ή  κυρία Ελένη Τσονίδη δμοίως 1000 
Ό  κ. Παύλος Κόκκινος δμοίως 1000

ί
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Ό  κ. Βασ. Μπκμπα^ίκκζ <δμθίως 1000 
Ό  κ. Δημοσθ. Χαβέλας ομοίως 1000 
Ο κ. Χαρ. Χαβέλας ομοίως 1000

καί για Ενίσχυση του έργου της 2000 
Ό  κ. Κων. Κίκιλης πλήν άλλων καί 

yta τούς γενικούς σκοπούς 1000
Ό  κ. Χαρ. Γεωργάτης για το Δελτίο 1000 
Ό  κ. Κων. Σακελλαρίου για τούς 

γενικωτερους σκοπούς 3000
Ή  κυρία Παρή Μιλάνου γιά το 

Δελτίο 1000
Ή  κυρία Τζούλια Τσούρη - Σούλη 

δμοίως 1000
Ό  κ. Γεώργ. Μαγκλογιάννης ομοίως 1000 
Ή  κυρία "Αννα Παπανίοη ομοίως 1000 
Ό  Κος καί ή Κα Νικ. Γύρα δμο'ίως 1000 
Ή  κυρία, Μαρία Νίκου Βέη(ΒΕΕ5) 

γιά το Δελτίο 500
Ό  κ. Ίωάν. Παπαγιαννβπσυλος δ-

Ό  κ. Κων. Τσο^ρότΐουλος ομοίως 1000
Ή  κυρία Σαπφώ Κηρύκου υπέρ των 

γενικών σκοπών 1000
Έ  κυρία Μερόπη ’Αδαμάντιοου 

γιά το Δελτίο 1000
Ό  κ. Γεώργ. Τσιμογιάννης γιά τδ 

Δελτίο 1000

Ό  κ. Χριστόφ. Κοσύβας γιά Ενί
σχυση του έργου τής Εταιρείας 2000

Ό  κ. Φωκίων Μαρνέλης γιά τδ 
Δελτίο 1000

Ή  κυρία Έλευθ. Λιολιούση γιά τδ 
Δελτίο 1000

Ή  κυρία Μαρία Δάλλα ομοίως 1000
Ό  κ. Κων. Βασιλείου δμοίως 500
Ό  κ. Δημ. Χαρίσπαπας γιά τούς 

γενικωτερους σκοπούς 3000

Κ ρ ι θ ά ρ ι  - κ ρ ι θ α ρ ά κ ι
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ άπό τη σελίδα 151)
τό μαγαζί του παρέδωσε τις σαρ- 
δέλλες στη γυναίκα του:

— Γυναίκα, βάλε μπρος να τηγα
νίσεις τις σαρδέλλες να πάω μια 
στιγμούλα στο μπακάλη νά πάρω 

! λίγο ρετσίνα.
Ή φρεσκοτηγανισμένη σαρδέλλα 

■ τραβάει ρετσίνα, είναι ευφροσύνη 
: ουρανίσκου ό συνδυασμός ζέστης 
: σαρδέλλας και καλής μπακαλίσιας 
: ρετσίνας. Ευκαιρία ήταν άλλωστε 
• νά ρουφήξει κανά δυο οθζα με τό 
. μπακάλη δσο νά τηγανιστούν οί σαρ 
ί δέλλες.

Δεν πρόκανε νά ξεμακρύνει κΓ ά-

κούει τη γυναίκα του νά του φωνά- 
ζει :

— Γιάννη, πάρε μπόλικη ρετσίνα 
νά περισσέψει νά φκιάσουμε και κα
νένα παντελόνι τού πατέρα...

Ή καλή νύφη βρήκε εύκαιρία νά 
πει του άντρός της δτι θέλει άντι- 
κατάσταση τό τριμμένο ρετσινένιο 
παντελόνι τού γέροντα.

Τη ρετσίνα του Ρετσίνα ήξερε ή 
γυναικούλα (φτηνό βαμπακερό ύφα
σμα πού έβγαζε τό εργοστάσιο του 
Ρετσίνα — άπ’ αύτό άποθανατίστη- 
κε στις λαϊκές τάξεις ό Ρετσίνας), 
στο χωριό της ήταν άγνωστο τό πι
κρό ξανθό ρετσινωμένο κρασί πού 
πίνουν στά Μεσόγεια τής ’Αττικής.
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ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ - ΕΠΙΤΑΦΙΑ ΛΗΚΥΘΟΣ

ΜΝΗΜΗ ΘΑΝΟΝΤΩΝ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ
Στους πνευματικούς σκοπούς τής Εταιρείας είναι ή άπονο- 

μη τιμής στη μνήμη θανάτων Ήπειρωτών. Αιώνια ή μνήμη 
τους. Κατά τόν μήνα αυτόν μας έστάλησαν οί έπόμενες δω
ρεές.

Έ  κυρία 'Έλλη Ζέρη στη μνήμη 
τού άλησμονήτου ιατρού συζύγου 
τη; Άλέκου Ζέρη 2000

Ό  Διοικητικός Έφέτης κ. *Ιο>άν- 
νης Αιί>λης ττή μνήμη τής Καλ
λιρρόης Χαντέλη από Άρίστη Ζα- 
γορίου, μητέρα; τή; Ευγενία; 
Κούρεντα 1000

Ή  κυρία ’Αγγελική Φωλλίδη στη 
μνήμη τή; άνεψϊά^ της Δώρα; 
Μπάρμπα 3000

Ό  κ. Γεώργιο; Νίκου* για ενίσχυ
ση του έργου τή; Εταιρείας στη 
μνήμη τή; Λενιώ; Εύθ. Νίκου 2000

γάτη λογοτέχνη - Γεν. Έπιθεω- 
ρητού Μ. Έκπαιδ. Γιάννη Σαραλή 5000 

Ό  ’Αναπληρωτή; Γεν. Γραμματέας 
τής Εταιρείας κ. Ευθύμιος Νίκου 
πλήν άλλων καί για την χρηματι
κήν ενίσχυση τής Εταιρείας στή 
μνήμη τής έξαοέλφης του ‘Αρετής 
Αέλου - Κυρούση 2000

Ή  κυρία Ντίνα Βαλούροου στή μνή
μη του πατέρα τη; Παύλου Κι- 
τσανέλη από νΑνω Ραβένια 2000

Ό  κύριος Στέφανος Κάλλος υπέρ 
των γενικωτέρο>ν σκοπώύ τής Ε 
ταιρείας είς μνήμην των Γονέων

Ό  κ. Φαίοιυν Άθανασούλας για τήν 
ενίσχυση του έργου τής Εταιρεί
ας στή μνήμη του Χρίστου ΆΟα- 
νασούλα 20(Χ)

Ή  κυρία Μαρία Ξενικούόη από τήν 
Αυστραλία στή μνήμη τοΌ πατέρα 
της Βασιλείου Κέφη καί τής ά- 
δελφής τη; Άργυρούλας Ιΐλατου- 
νάρη 4700

II κυρία Αήοα Καζαντζή στή μνή
μη τής αγαπημένη; αδελφής της 
’Αλεξάνδρας 5000

Ό  στρατηγός καί ή κυρία Γεωργί
ου Τέλη στή μνήμη των Γονέων 
των 2000

Ή  κυρία Θεοδοσία Γ. Σαραλή στή 
μνήμη τοϋ πολυαγαπημένου Συν
τρόφου της καί δικού μα; Συνερ-

του 10.900
Ό  ‘Αρεοπαγίτης κ. Βλαοίμ. Βρέλ- 

λης «είς μνήμην τού φλογερού 
πατριώτου καί άγιυνιστή Άθαν. 
Τοεκούρα» 2000

ΜΝΗΜΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΩΝ
Ό  ιατρός κ. Παναγιώτης Γιωβάν- 

νης μέ μιά πράξη που τιμά τό 
Ήπειρο>τικό ήθος καί τήν ’Ηπει
ρωτική Φιλομουσία στή μνήμη 
των Καθηγητών ταυ καί Καθηγη
τών μου: 1) Χρήστου Σούλη, 2) 
Γεωργ. Μπέγκα, 3) Μιλτιάδη 
Κόρδα, 4) Πελοπίδα Οίκονσμί- 

δη
Α Ιωνία ή μνήμη τους.

Ό  κ. Ίωάν. Κασσιός εις μνήμην

,,

5000
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20.000τού πεθερού του Γεωργίου Δρόσου 3000 
Ό  κύριο; καί ή κυρία ’Αποστόλου 

Παπαζήση εις μνήμη7 'ή ; Α ν 
τιγόνη; Δ. Χρηστίοη 2000

Ή  κυρία Μάγδα Καλού0η εί; μνή
μην * του Πελοπίδα Οίκονομίδη 4000

Ή  κυρία Λουκία Γκούνη εί; μνή
μην του αδελφού τη; Ίο>άννη 
Μπίμπη ένα χρόνο άπό το θάνα
τό του 2860

Έ  κυρία Πηνελόπη Βερτοδούλου 
εις μνήμην του άλησμονήτου συ
ζύγου της καί Καλλιτεχνικού 
Συνεργάτη μα; ’Αποστόλου Βερ
τοδούλου, τρία χρόνια από το θά
νατό του 3000

Ο κ. Μιχ. Χαραλαμπόπουλο; εί; 
μνήμην τή; θυγατέρας του Μπέ- 
της Πλακούτση 2000

’Αγορά Παραρτήματος και 
προοαυξήματος των ιδιοκτήτων 

γραφείων τής Εταιρείας 
οδός Μαυρομιχάήη άριθ. 7

Ή κυρία ’Αγγελική Τσιγγέλη για 
την ενίσχυση τού πνευματικού 
έργου τή; Εταιρεία; 10.000

Ό  Αντιπρόεδρος τη; Ε ταιρίας  
κ. Κων) νο; Έξαρχος όμοίως 10.000 

Ό  κ. Έλ. Σπυρόπουλος για ένί- 
σχυση τού έργου τής Εταιρεία; 5000 

Ό  κ. Γεώργ. Κούνοουρος υπέρ των 
γένικωτέρων σκοπών 30.000

Ό  κ. Άντώνη; Δ. Πιτούλης υπέρ 
των γεν-ικωτέρων σκοπών τής 'Ε
ταιρείας 50.000

Ό  κ. Κώστας Κατσίκη; όμοίιο;

Ή Πανηπειρωτική /Ένωση Ν. ’Α
φρικής, διά τού αντιπροσώπου τη; 
στην Ελλάδα, Πανοσιολογιωτά-  ̂ .
του Χερουβείμ Μυλωνά για τό 
περιοδικό 7500

Ό  πολιτικός Μηχανικός κ. Σταύρο; 
Ίωαννίδης για ένίσχυση τού έρ
γου τής Εταιρείας 10.000

Ό  Ευεργέτης τής Εταιρεία; ια
τρός κ. Ίο>άννη: Τζόγια; στη
μνήμη τή; «παλυαγαπημένη; ου- 
ζύγου του Αννούλα; Τζόγια*, 
ένα χρόνο άπό τό θάνατό τη; dO.OOO

Ή κυρία Άλεςάνορα Στ. Λαμπρί- 
δη. - Λεοντοπρύλου εί; μνήμην 
των Γονέων της Δημητρίου καί 
’Αναστασίας Αεοντοπούλου καί 

των αδελφών αυτής 50.000

Ό  κ. Στέφ. Χρηστίδης εί; μνήμην 
τού Τάσου Τρίμη~ 7150

Ό  δικηγόρο; κ. Νικόλαο; Γ. Τά- 
τση; δι’ ένίσχυσιν τού έργου τή; 
Εταιρείας καί εί; μνήμην — επί 
τή συμπληρώσει δεκαετία; από τού 
θανάτου τή; αγαπημένης αδελφής 
του ΑΙκατερίνας ΙΙαπαχρίστου - 
Τάτση καθώς καί τού συζύγου 
αύτή; Κωνσταντίνου Π απαχρι
στού δημοδιδασκάλου θανόντο; ε
πίσης από έτους 20.000

Ό  Καθηγητής τού Πανεπιστημίου
κ. Φώτιος Μήτση; 5.000

Ό  κ. Γεώργιος Τσιμής 5.000

Ό  είς Η.Π.Α. άπό Σμίνετσι Βορ. 
’Ηπείρου κ. Πέτρος Φίλη; στή 
μνήμη τών άειμνήστων Γονέων 
του Σωτήρη καί Σοφία; 7000
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ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Δ· ΤΣΕΚΟΥΡΑ :
ΑΠΟ ΤΟΓ 98ου ΓΦΉΜΛΤΟΣ.
ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΗΠΕΙΡΩΤΟΓ 

ΑΓΩΝΙΣΤΟΓ. 1979.
Έ να βιβλίο πολυσέλιδο φορτωμένο μέ 

άναμνήσεις καί πλήθος σπανίων καί άνεκ- 
δότων φωτογραφιών. Ή  έκδοση εχει δωρη- 
θεϊ στήν «Ηπειρωτική Εταιρεία» καί οΐ 
ε&σπράξεις άπδ τήν πώληση των άντιτυ- 
πων πηγαίνουν για τήν άνάπτυςη του έρ
γου της. Τδ βιβλίο σέ πολυτελή έμφάνιση 
Ιχει διατίμηθει σέ 1000 δρχ.

ΑΛΛΟΤΙΝΑ ΚΙ ΑΞΕΧΑΣΤΑ
Τό βιβλίο του κ. Γιώργου Κούν- 

δουρου είναι μια προσφορά στήν 
"Ηπειρο και τη Θεσπρωτία, θ ά  τό 
)<αρεΐ ό Ήπειρώτης άναγνώστης 
γιατί θά βρει μνήμες δικές του. Σε 
κάθε σελίδα του θά άνοιγνωρίσει τό 
δικό του είδωλο.

Τό τύπωσε ό συγγραφέας μέ δι
κή του δαπάνη και τό χάρισε στήν 
Εταιρεία. "Έχει διατίμηθει 300 δρ.

★
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Δύο βραβεία σ' ένα χρόνο
Λ τ ν  είναι τυχαίο.

Ή  κορυφαία ποιοτης τών
τι ροιοντευν M ISKO  ήταν 

το θεμελιο πετνευ στο /  
όττοκ) ζ6ρακυθηκι 
η σοβαρή εΣαγευγική της 

προσπάθεια , που  
καλύπτει 20 χάψες.

’ Μετά τόν ΧΡΥΣΟ  ΕΡ Μ ΙΙ 
1979 ('Ο κτώ βριος}, 

η M ISKO  KzpStoc καί 
Δ ΙΕ Θ Ύ Ε Ι ΒΡΑΒΕΙΟ  

ΕΞΑ ΓΩ ΓΗ S  I960 (Μ άρτιος)

Τό Δ ΙΕΘ Ν ΕΣ ΒΡΑΒΕΙΟ
ΕΞΑ ΓΠ ΓH S  1960 είναι ή 

50η δ ιακριοκ που  
απονεμεται 

μεχΡ1 οημερα στην

U 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 καλών 
εκδόσεων.

Να θυμάστε πάντοτε ότι η «ΔΩΔΩΝΗ» εξυπηρετεί.


