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Π ΡΟ ΣΤΑ ΓΗ
Καί προχωρώ: Κι είναι ό ορίζον
τας θολός.
Κι είναι αντάρας όψη όλη ή 
Πλάση...
Καί πάντα, ή θύμηση βαδίζει 
προπομπός
σ’ ό,τι ποθεί ή ψυχή μου νά ξε- 
χάσει! !..

Καί προχωρώ: Καί είναι ή μικρή 
μου αυταπάτη,
Σειρήνα όνειροπόλα πού μου 
νεύει...
Κι άν Όδυσσέας τό τιμόνι μου 
κρατεί,
κι ή Μοίρα όλο μαζί μου ταξι- 
δεύεΐ;ί..

Καί προχωρώ: Κι είναι ή πικρή 
μου αυταπάτη,
κάποιου γλυκού μου όνείρου ή 
προσταγή...
Καί προχωρώ: Κι ένα Σισύφειο 
μονοπάτι,
σε κάθε ίδοα/ικό μου με οδηγεί! ! 

ΑΝΔΡ. XΑΤΖΗΓΕΩΡΓI ΟΥ 
’Από τή Συλλογή «Δροσοσταλίδες».
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ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1985
Κατά τή Γεν. Συνέλευση

(Συνέχεια του προηγουμένου)

Ε' ΜΝΗΜΗ ΕΓΧΑΡΑΚΤΗ ΗΠΕΙ- 
ΡΩΤΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΤΗΣ 
ΗΠΕΙΡΟΥ

Κατά τον παρελθόντα χρόνο 1985 
και τό πρώτο τρίμηνο του 1986 έ- 

ί φυγαν άπό άνάμεσά μας διακεκρι- 
j μένοι Ήπειρώτες Μέλη της Έται-
| ρείας καί Φίλοι της Ηπείρου.
!

ΝIΚΟΛΑΟΣ ΣΠΥΡΑΚΟΣ

’Από τη Δρόβιανη της Βορ. Ηπεί
ρου ό νομικός Νικόλ. Σπυράκος. Υ
πηρέτησε επί έτη ώς πάρεδρος καί 
Σύμβουλος τού Ελεγκτικού Συνε
δρίου μέ την έξέχουσα έπιστημονι- 

! κή του κατάρτιση. Ή Ηπειρωτική 
Παροικία έχασε έναν διακεκριμένο 

ι συμπατριώτη καί ή «Ηπειρωτική 
Εταιρεία» ένα επίλεκτο Μέλος της.

ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΝΤΟΣi

Άπό τή Δίβρη της Βορ. Ηπείρου 
V καί ό Μιχ. Πάντος. Μετανάστης ά- 
r πό τή μικρή του ήλικία βρέθηκε 
£ στήν έλληνική πρωτεύουσα καί έ- 
ι: σταδιοδρόμησε μέ έπιτυχία στήν 
ί Εθνική Ασφαλιστική Εταιρεία. 
I Έπί χρόνια θήτευσε στούς πατριω
τικούς συλλόγους. Πρωτοστάτησε 

ι σέ άγώνες γιά τήν ποιτρίδα του. "I- 
»· δρυσε τήν "Ενωση της Επαρχίας

της 14ης ’Απριλίου 1986
Δελβίνου καί στάθηκε ισόβιος Πρό
εδρός της. ’Έσβησε μέ τον πόθο τής 
έπιστροφής, πού ποτέ δέν έγινε. Ε ν 
θουσιώδης συμπαραστάτης στο πνευ 
ματικό έργο της Εταιρείας.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΖΟΜΠΟΥΛΗΣ

Άπό τό Σκαμνέλι του Ζαγορίου 
ό άγαθός Υποστράτηγος έ.ά. Άπ. 
Ζομπούλης. Μέ ένδιαφέρον παρα
κολουθούσε τήν πορεία της Ε τα ι
ρείας.

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΣ

Άπό τούς ήρωϊκούς προμάχους 
της Επαρχιακής δημοσιογραφίας ό 
Βησσοινιώτης Χριστόφορος Σακκελ- 
λάριος. Έξέδωκε τή «Φωνή του Πω- 
γωνίου» άπό τό 1931 καί ιστόρησε 
τά κλέη τής Επαρχίας αυτής κα
θώς τά τέκνα της ήταν τά ζωντανά 
κύτταρα τής Πόλης καί τής Μ. Α 
σίας προ τής Μικρασιατικής κατα
στροφής.

Ό  πόλεμος του 1940 διέκοψε τήν 
έκδοσή της καί τήν έπαναξέδωσε 
έπί αρκετά χρόνια μετά τήν απε
λευθέρωση.

Παροπλισμένος τά τελευταία χρό
νια στή Βήσσανη παρακολουθούσε 
μέ ένδιαφέρον τό έργο τής Ε τα ι
ρείας καί έξεδήλωνε αυτόχρημα 
παιδική χαρά, omv έπαιρνε τό 
Δελτίο της.
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ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΛΑΖΑΡΗΣ

Λευκάδιος ό συνταξιούχος Εισαγ
γελέας Έφετών Χριστόφορος Λά- 
ζαρης, πού έκτος τής νομικής του 
κατάρτισης μέ επιτυχία άσχολήθη- 
κε μέ λαογραφικές μελέτες γύρω 
άπό την πατρίδα του, άλλα καί μέ 
τη λογοτεχνία καί την ιστορία. Έ- 
χρημάτισε Εισαγγελέας προ του 
1940 στά Γιάννινα καί κατά τον πό
λεμο Επίτροπος Στρατοδικείου. 
Μας έχάρισε μιά σειρά «Δικαστι
κών Ενθυμήσεων» άπό την υπηρε
σία του στήν "Ήπειρο, πού οί άνα- 
γνώστες τού Δελτίου την έχάρη- 
καν γιά τη διαύγεια των σκέψεων 
καί τήν άγάπη προς τήν πατρίδα 
μας.

ΚΩΣΤΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΙΔΗΣ

Άπό τή Μπάγια (πού σήμερα λέ
γεται Κήποι) τού Ζαγορίου κοιτή- 
γετο ό δημοσιογράφος Κώστας Μι- 
χοηλίδης. Ανταποκριτής έπαρχια- 
κών Ηπειρωτικών έφημερίδων κι 
έπειτα καθ’ δλη τή σταδιοδρομία 
του μόνιμος Συντάκτης τού «Ηπει
ρωτικού Μέλλοντος» τών Αθηνών 
μέχρι τού τέλους τής ζωής του. Τα
κτικός καί τυπικός, εύσυνείδητος 
Ήπειρώτης παράστεκε στό έργο 
της Εταιρείας.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΖΕΡΗΣ

* Ιατρός καί φιλόμουσος Ήπειρώ
της άπό τή Σωπική τού Πωγωνίου 
ό Αλέξανδρος Ζέρης. Πονετικός 
πρός τόν πάσχοντα Ήπειρώτην, εύ- 
γενικός καί πρόθυμος άφήκε άρί-

στην φήμην πολίτου καί θεράπον
τος. Νοσταλγός τής πατριωτικής 
γής γεύτηκε τή χαρά να ίδεΐ τήν έ- 
πί δεκαετίες άποχωρισμένην άδερ- 
φή του καί τή Μάνα του στούς θρή
νους τών ιδανικών του.

Πνευματικός άνθρωπος ό ίδιος έ- 
χαιρε για τό πνευματικό έργο τής 
Εταιρείας καί ποα/τοιοτρόπως τό 
βοηθούσε.

ΣΟΛΩΝ ΔΟΒΑΣ

Γόνος δύο μεγάλων Ηπειρωτι
κών οικογενειών, πού ή πρόσφατη 
ιστορία τού τόπου συχνά άναφέρει, 
τού Δό6α τής Κόνιτσας άπό πατέ
ρα καί τού Μπαμίχα τού Δελβίνου 
άπό μητέρα ό Σόλων θωμά Δό6ας. 
"Έκαμε άριστες σπουδές στό IN 
STITUTE DE COMMERCE τού Βελ, 
γιου καί γυρίζοντας στήν πατρίδα: 
του άσκησε μέ τόν άδελφό του Παύ
λο τό έπάγγελμα τού εμπορικού 
Αντιπροσώπου Βελγικών προϊόν
των για τήν Ελλάδα.

Σχολαστική εντιμότητα καί προ
σήλωση στό καθήκον. Πατριωτι
σμός άνιδιοτελής καί προσφορά ύ 
πηρεσιών στον τόπο καί τόν Κυ 
πριακό Αγώνα ήταν ή άφανής συμ 
βολή του καί κανόνας ζωής χωρί· 
τυμπανοκρουσίες καί θορύβους.

Αγάπησε καί έστήριξε τήν Έ 
ταιρεία, μέ τήν όποια οί Δοβαΐο 
συνθέθηκοτν μέ κρίκο τόν Πέτρο Δ̂  
βα Αντιπρόεδρον αύτής.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
II

Σημαντικός Ήπειρώτης πνεύμα*  ̂
κός άνθρωπος λόγιος καί δημοσι
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γράφος ό τ. Δήμαρχος "Αρτας ’Ι
ωάννης Παπαβασιλείου ήταν μετα
ξύ των τελευταίων νεκρών.

Ό  Ίωάν. Παπαβασιλείου στάθη
κε κεντρική πνευμοτακή μορφή τής 
πόλης από τό 1920 ώς τό 1940 καί 
πόλος πνευματικής άναγεννήσεώς 
της. " Ιδρυσε τό σωματείο «Λογοτε
χνική "Ενωση "Αρτας» καί έξέδωσε 
τις εφημερίδες «Ηπειρωτικό Βήμα» 
και «Ελεύθερος Λόγος». Παράλλη
λα έξελέγη τρεις φορές λαοπρό
βλητος Δήμαρχος τής πόλης χωρίς 
νά σταματήσει μέχρι πρόσφατα τό 
συγγραφικό του έργο.

Σταθερός φίλος καί θαυμαστής 
του έργου τής Ηπειρωτικής Ε τα ι
ρείας μέχρι των τελευταίων στι
γμών τής ζωής του.

ΔΗΜΟΣ ΠI ΤΟ ΥΛΗΣ

Έξέχουσα Ηπειρωτική μορφή 
της μεγάλης οικογένειας ποιμνιο- 
τρόφων - τσελιγκάδων, πού ξεκι
νάει άπό τον — περασμένο αιώνα— 
τά βορειοανατολικά ορεινά συγκρο
τήματα τής Ηπείρου — πρόγονος 

, της είναι θαμένος στήν κορφή του 
. Γράμμου — καί κατεβαίνει στά χει- 
ι μαδιά τής Θεσπρωτίας, δπου καί 

Αστικοποιείται, είναι ό Δήμος Πι- 
: τούλης.

’Αξέχαστος προσωπικός φίλος 
. καί τής Εταιρείας φίλος καί οικο

νομικός ενισχυτής της. Δήμαρχος 
της Ηγουμενίτσας, καί παράγοντας 
i της Θεσπρωτίας. Άποδύονται μαζί 
μέ τον επίσης φίλο της Εταιρείας 

,.και Ευεργέτη τής ιδιαίτερης πατρί- 
\δας του Καστρί Ηγουμενίτσας Ή- 

λία Σάρρα σέ έμπορικές έπιχειρή-

σεις καί άναδεικνύεται τό δίδυμο 
Πιτούλη — Σάρρα σέ πρώτου μεγέ
θους οικονομική μονάδα μέ τήν Αν
τιπροσωπεία τής «Πεζώ» καί τήν 
«Ίμπορτέξ».

Παράλληλα δέν έποιψε ό Δήμος 
Πιτουλης νά ένδιαφέρεται γιά  τά 
πνευματικά ζητήματα τής ’Ηπείρου.

Ή Εταιρεία οφείλει νά ασχολη
θεί διεξοδικότερα μέ τή φυσιογνω
μία του.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ

Έτερμάτισε μακρότατον βίον 105 
ετών ό άπό Σούλι όρμώμενος Καπε
τάνιος ’Αθανάσιος Τσεκούρας. Πο
λεμικές και έθνικές υπηρεσίες στον 
Μακεδονικό ’Αγώνα, στο Κομιτάτο 
(’Ηπειρωτική Εταιρεία) λίγο πριν 
τήν Απελευθέρωση τών Ίωαννίνων. 
Ιερολοχίτης στον Αύτονομιακό Α 
γώνα τής Βορ. ’Ηπείρου.

Μεγαλοοικογενειάρχης στο Με
σοπόλεμο καί παραδοσιακός τεχνί
της στά Αργυρά, χρυσαφικά καί ω
ρολόγια. ’Εκτιμητής τών έργων ocO- 
τών επίσημος στο προπολεμικό ’Ε
νεχυροδανειστήριο καί σεβαστός έ- 
παγγελματοβιοτέχνης. Είχε μιά κα
ταπληκτική ευφορία μνήμης καί έ
να ύπέροχο χάρισμα άφηγηματικό- 
τητας, πού εύτυχώς δέν πήγαν χα
μένα.

’Από τή νοικοκυρωσύνη του σώ
θηκε τό ’Αρχείο του Βορειοηπειρω- 
τικοΟ Αγώνα 1914, πού τό έπιμε- 
λήθηκε μέ έπιτυχία ό Άπόστ. Πα- 
παθεοδώρου καί άπό τή μνήμη του 
έπήγασαν οι χαριέστατες Αναμνή
σεις του μέ τίτλο «Άπό του 98ου 
ύψώμοιτος», τό βιβλίο πού έχάρισε
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ό σεβαστός πρεσβύτης στήν Ηπει
ρωτική Εταιρεία γενόμενος πλου- 
σιόδωρος ευεργέτης αυτής.

Ή Εταιρεία τον άγάπησε δπως 
του άξιζε. Τον προέβαλε άπό τό βή
μα τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας 
σάν τον τελευταίο αυθεντικό άφη- 
γητή τής εποχής τής άπελευθερώ- 
σεως τής ’Ηπείρου, θέση πού τη δια
τήρησε μέχρι πέρυσι άπό τα Μέσα 
Μαζικής Ένημερώσεως.

Ό  ’Αθανάσιος Τσεκούρας έφυγε 
όλβιος συναισθηματικά φορτισμέ
νος πάντα μέσα σ’ ένα ευρύ κύκλο 
άπογόνων, άξιοζήλευτος για την 
τύχη του.

Ή Εταιρεία θά διατηρήσει άσβε
στη τη μνήμη των ύπερόχων αύτών 
Ήπειρωτών κλίνοντας τό γόνυ της 
καί θεωρώντας τους πρότυπα προς 
μίμηση άπό τούς μεταγενεστέρους.

★

Μετά τήν έκθεση του διοικητικού 
μέρους ό Πρόεδρος τής Εταιρείας 
Άλέξ. X. Μαμμόπουλος διάβασε 
τήν 1) Ταμειακή Κατάσταση τής 
31.12.1985, 2) Τόν Απολογισμό ’Ε
σόδων καί 3) Τόν Ισολογισμό τής 
χρήσεως. Στή συνέχεια διάβασε τήν 
"Εκθεση τής ’Ελεγκτικής ’Επιτρο
πής συγκροτημένης άπό τούς κυρί
ους Γεώργιον Στεργίου Επιθεωρη
τήν Στ. Έκπαιδεσεως καί τόν Γυ
μνασιάρχην Μάνθον Οίκονόμου, μέ 
τήν όποίαν οί Έλεγκταί εύρίσκουν 
άψογη τή διαχείριση τής Εταιρεί
ας καί προτείνουν τήν άπαλλαγή

ι1|
άπό πάσης ευθύνης γιά  τό λήξαν | 
οικονομικό έτος. |

Στή συνέχεια ό Πρόεδρος άπευ- | 
θύνεται προς τή Συνέλευση καί πα- | 
ρακαλεΐ να διατυπωθούν κρίσεις | 
καί ύποδείξεις προς τό Δ. Συμβού- |  
λιο καί παρατηρήσεις γενικώς επί |  
των πεπραγμένων. |

Ό  υποστράτηγος έ.ά. κ. Γ ε ώ ρ- | 
γ ι ο ς  Τ έ λ η ς  έκφράζει τά θερ- |  
μά συγχαρητήρια προς τήν Διοίκη- | 
ση τής Εταιρείας γιά τό έπιτελε- | 
σθέν έργον έπί σειράν έτών τώρα, ,| 
πού μ* αύτο έκπροσωπεΐται ή πνευ- J 
ματική δραστηριότητα τής Ήπει- i 
ρωτικής Παροικίας των ’Αθηνών, j

Ε λ ε υ θ ε ρ ί α  Δό β α: Εϊ- *
πάτε, κ. Πρόεδρε, ότι ίσως να έχου-f 
με κουραστεί νά σας βλέπουμε πάν
τα τά ίδια πρόσωπα στο Δ. Συμβού-; 
λιο τής Εταιρείας. Σας παρακα-" 
λοΰμε αύτό νά μή τό ξαναπείτε για
τί, άντίθετα, σας είμαστε πάρα πο-- 
λύ εύγνώμονες, πού τόσο έπάξιαι 
φέρετε αύτό τόν τίτλο καί μας δί
νετε τήν ευκαιρία, έμας τών &λΐ. 
λων Ήπειρωτών, ν’ άπολαμβάνουμε 
τούς καρπούς τών τόσων μεγάλων 
κόπων σας. Ωστόσο πρέπει ν' άνα-ι 
γνωρίσουμε πώς πραγματικά ύπάρ·. 
χει άνάγκη νά πλαισιωθείτε καί ά; 
πό νέα πρόσωπα γιά νά μή σηκώί 
νετε, μόνοι έσείς, τόσο βάρος έπι 
τόσα: χρόνια. Οί νέοι, δυστυχώς, βρι 
σκονται πολύ μπλεγμένοι στόν ά 
γώνα τής ζωής. Λένε πάντοτε πώρ 
ένώ αισθάνονται μεγάλο ένδιαφέ 
ρον γιά  τήν Ιδιαίτερη πατρίδα κο
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την ιστορία της, δεν τούς μένει και
ρός ν* άσχοληθοϋν. ’Ά ς τους πι
στέψουμε κι’ ας άναζητηθοΰν και
νούργιοι βοηθοί σας σ’ αυτούς πού 
μόλις πέρασαν στο στάδιο της συν- 
ταξιοδότησης από την κυρίως δου
λειά τους, άλλα πού είναι ακόμα 
ικανοί νά προσφέρουν σε άλλους 
τομείς.

Είπατε ακόμη πώς ή «Εταιρεία», 
άν μή τι άλλο, επί χρόνια ολόκλη
ρα κρατάει έναν πυρσό άναμμένο, 
μ’ αυτή τη σειρά των διαλέξεων πού 
δίνονται στην αίθουσα της Άρχ. Ε 
ταιρείας και πού πραγματικά φω
τίζουν πολλές πλευρές της ιστορίας 
μας. Πραγματικά έτσι είναι καί, 
εκτός άπό την ιστορική κατατόπι
σή μας, μάς δίνουν άκόμα και τήν 
εύκαιρία, έμάς των Ήπειρωτών νά 
μαζευτούμε καί νά δούμε ό ένας τον 
άλλο, πράγμα πού μάς ευχαριστεί 
πολύ.

θά  ήθελα νά έκφράσω, μ’ αυτή 
τήν εύκαιρία, μιά παράκληση και 
ευχή: επειδή πολλές φορές, άπό 
τήν άλφα ή βήτα αιτία, χάνουμε αυ
τές τις ώραΐες πνευματικές προσ

φορές, μήπως θά ήτ(χν δυνατόν νά 
τυπώνονται δλες οί ομιλίες;

Ό κ . Κ ώ σ τ α ς  Κ ρ ά λ ι ο ς  
επηρεασμένος δπως λέγει, άπό τήν 
έκθεση των πεπραγμένων μέ ενθου
σιασμό εγκρίνει καί συγχαίρει τό 
Δ. Συμβούλιο γιά τή λαμπρή δράση 
του καί τήν άφοσίωσή του στήν ά- 
ποστολή της Εταιρείας, πού αποτε
λεί παράδειγμα προς μίμηση. Ό  κ. 
Κράλιος συνιστά στο Δ. Συμβούλιο 
νά άναδείξει στις κυριώτερες πό
λεις της Ελλάδας, δπου είναι πο
λυπληθείς Ήπειρώτες, άντιπροσώ- 
πους γιά τήν άνάπτυξη τού έργου 
της Εταιρείας.

Ό κ .  ’Α π ό σ τ ο λ ο ς  Π α - 
π α θ ε δ ώ ρ ο υ  συγχαίρει επί
σης τό Δ. Συμβούλιο γιά τήν επι
τυχή διεξαγωγή των εργασιών κα
τά τό λήξαν έτος.

Ό  κ. Άπόστ. Παπαθεοδώρου συ- 
νιστά επίσης στο Δ. Συμβούλιο νά 
πλαισωθεΐ μέ νέα πρόσωπα προς 
συνέχιση τού έργου τής Εταιρείας.

Ή Γεν. Συνέλευση άπαλλάσσει τό 
Συμβούλιο άπό πάσης ευθύνης.
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Απόψεις στην έξιστόρηση τΰν πολεμικόν ι 
γεγονότων της Εποποιίας τού 40

Του Υποστρατήγου έ. ά. ΧΡΗΣΤΟΥ ΦΑΣΟΗ

(Συνέχεια τοΟ προηγουμένου)

* Αλλά ό Συν) ρχης Μαυρογιάν- 
νης ήτο καί Αρχηγός Πυρ) κου τής 
Μεραρχίας, με καθήκοντα διάφορα 
των τής όχυρώσεως. Δεν θά ένδια- 
τρίψωμεν πολύ εις αυτά, θ ά  άνα- 
φέρωμεν μόνον τάς κρίσεις του Με
ράρχου καί των αντιπάλων.

«Τό Πυρ)κόν τής Μεραρχίας» 
γράφει ό έκ τοΟ Πεζικού προερχό
μενος πεπειραμένος πολεμιστής Κα- 
τσιμήτρος Χαραλ. «υπό την στιβα- 
ράν καί ικανήν Διοίκησιν τοΟ ’Αρ
χηγού αύτου Συν)ρχου Μαυρογιάν- 
νη Παν. καί των ικανών έπίσης ή- 
γητόρων του., (έπακολουθεΐ όνομα- 
στικός κατάλογος) ύπήρξεν όντως 
ό Βασιλεύς του πεδίου τής Μάχης. 
Διά τής εύστοχου καί δραστικής 
6ο?νής του, συνέτριψε κυριολεκτι- 
κώς τάς έχθρικάς έπιθέσεις... *Έ- 
χον προ του πολέμου ώργανωμένην 
την βολήν του μετά πάσης επιμέλει
ας, άκριβείας καί λεπτομερείας, 
γνωρίζον τό προ αύτου έδαφος ώς 
καί τάς πιθανάς θέσεις τού έχθρι- 
κου Πυρ) κου καί τά Παρατηρητή
ρια αύτου... κατώρθωσε νά έπιβλη- 
θή κατά τού πολύ ίσχυροτέρου άν- 
τιπάλου Πυρ)κού.

...Ή συντριβή των άρμάτων μά

χης κοττά την έπίθεσιν τής 3ης Νο
εμβρίου κ<χτά τής στενωπού Καλ- 
πακίου, είναι κατ’ έξοχήν έργον τού 
εύστόχου καί κοιταιγιστικοΰ πυρός 
τού Πυρ)κοΰ καί μιας άντιαρματι- 
κής Πυρ) χίας των 37...».13

’Ακόμη καί οί άντίπαλοί μας ’Ι
ταλοί άναφέροντες τά παθήματά 
των άπό τό Ελληνικό Πυρ)κό, εις 
την ούσίαν έξυμνοΰν τό έ'ργον τού 
Μαυρογιάννη καί των Άξ)κών καί 
οπλιτών τού Πυρ)κοΰ (δρα άπο- 
σπάσματα άπομνημονευμάτων Άρ- 
χιστροαήγου τών έν Άλβοτνία Ι 
ταλικών δυνάμεων Στρατηγού Πρά- 
σκα είς Ίστορίοα/ ΓΕΣ τόμ. Β' (’Ι
ταλική εισβολή» σελ. 69, 75—76, 77. 
Έπίσης τήν δι’ άσυρμάτου άναφο- 
ράν τού Δ)τού τής έπιτεθείσης τήν 
3 Ν)βρίου κατά Καλπακίου φάλαγ- 
γος άρμάτων, ή όποια καταλήγει 
«...τό πΰρ τού Πυρ)κού τούτου προ- 
καλεΐ φοβέραν σύγχυσιν καί δέος 
διά τής εύτόχου καί συντριπτικής 
βολής του έπί τών άρμάτων»* (είς 
ίδιον τόμον σελ. 77).

Έπίσης δεν πρέπει νά μείνει ά- 
μνημόνευτον τό δτι ό Δ)τής τής Με
ραρχίας, έχων πλήρη έμπιστοσύνην, 
άνέθεσεν είς τόν Μαυρογιάννην 
τήν διεύθυνσιν τού άγώνος τών Τμη
μάτων Προκαλύψεως, τών ένεργούν *
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τον επί των κατευθύνσεων από Κα
καβιά καί Μέρτζανη προς Καλπά- 
κι.14 Οϋτε να παραβλέψωμεν την 
βαρύτατη ευθύνη πού είχε ώς ’Αρ
χηγός Πυρ)κοΰ Μεραρχίας (κατά 
τά τότε κεκανονισμένα) νά άνεφο- 
διάζει δλας τάς μονάδας της Με
ραρχίας, άνεξαιρέτως, εις Πυρομα- 
χικά καί τά όποια «μετεφέροντο εις 
αύτάς με ρυθμόν μηχανισμού ώρο- 
λογίου».15

Ενός τέτοιου άνδρός έρχεται με
τά μισό αιώνα περίπου, τό δημοσι- 
ευθέν άρθρον τοΟ στρατηγού θρ. 
Τσακαλώτου νά μειώσει την άξίαν 
καί προσφοράν, υπό τό πρόσχημα 
της Ιστορικής άλήθειας. Ταλαίπω
ρη 'Ιστορία!...

I Μοναδική συμμετοχή, ίσχυρίζε- 
I ται τό άρθρο, εις τον άγώνα του 

Δ) του Πυρ)κοΰ βαθμού Μαυρο- 
γιάννη (Σημ. άρα καί Μαυρογιάν- 

| νη) συνίσταται, μέσα εις τήν κόλα- 
ί ση του πυρός, αύτός έν άπολύτω 
; άσφαλεία νά δίδει τό παράγγελμα 
| «πΰρ». Ένώ (λέγει τό άρθρο) 6 πε
ι  ζός διατάσσει τιθέμενος έπί κεφα- 
ί λής των άνδρών του «Εμπρός διά 
ί της λόγχης». Φανταστική είκών, ώς 

προς τό Πυρ)κόν. Έάν δεν έγνω- 
ρίζαμε δτι ό συντάκτης του άρθρου 
«έφαγε τό μπαρούτι μέ τήν χού- 

I φτα» δπως λέγει ή παροιμία καί έ
γραψε Ιστορία έφ* δσον έφοροΰσε 
τό τίμιο χακί, θά ύποθέταμε δτι τό 

! άρθρο συνέταζε (κοιτά τό μέρος 
\ πού άφορα τον Δ)τή Πυρ)κου καί 
r τό Πυρ) κό) κάποιος πού δεν έγνώ- 
|, ρισε πόλεμο. Ποιος είδε στον πόλε- 
!| μο έκεΐνο τά κανόνια παρατετα- 
Γ γμένα νά περιμένουν τό παράγγελ- 
I μα «πυρ» άπό κάποιο ’Αρχηγό Πυρ)

κου, έν άπολύτω άσφαλεία ευρισκό
μενον ;

«Έν άπολύτω άσφαλεία»! Δια- 
τ ί ; Μήπως διότι τό παράγγελμα τό 
έδιδε κρυμμένος σέ κάποιο λαγού
μι; "Ή μήπως διότι δπως δλο τό πυ
ροβολικό (καθώς μας έβεβαίωσε 
ήδη τό άρθρο) εύρίσκεται καί αύ
τός «μακράν του πεδίου της μά
χης»; "Η μήπως ό Δ)τής Πυρ)κοϋ 
εις τό Παρατηρητήριο ή τον Στα
θμό της Διοικήσεως ευρισκόμενος 
είναι περισσότερο άσφαλής άπό τον 
όμοιόβαθμό του Διοικητή Συντά
γματος Πεζικού στο δτκό του Πα
ρατηρητήριο ή Σ.Δ.;

"Επειτα, δεν ήμπορουμε νά άντι- 
ληφθουμε κατά ποιον τρόπον καί 
ειρμόν γίνεται σύγκρισις μεταξύ 
Συν)ρχου Αρχηγού Πυρ) κου καί 
άξ)κοΰ Πεζικού πού διατάσσει «έφ* 
όπλου λόγχην» κλπ., ό όποιος δεν 
είναι βαθμού ανώτερου του Λοχα
γού ή Ταγ)ρχου, fiv θέλετε, τό πο
λύ - πολύ. Σύμφωνα μέ τό ίδιο σκε
πτικό, γιατί νά μή γίνει σύγκρισις 
καί μεταξύ αυτών τών Λοχαγών ή 
Ταγμοτταρχών καί Συνταγματαρ
χών Πεζικού καί νά μή κοττηγορη- 
θούν οί τελευταίοι, διότι δεν τίθεν
ται έπί κεφαλής τών ετοίμων προς 
έφοδο, μέ έφ* δπλου λόγχη, άνδρών 
των; Ημείς δεν υποστηρίζουμε κά
τι τέτοιο! ‘Έκαστος έφ’ ώ έτάχθη.

Αλλά ή έπίθεσις κατά Μάυρο- 
γιάννη συνεχίζεται. Μάλιστα διαν
θισμένη μέ έκφράσεις φιλίας, σεβα
σμού, τιμής κ.ά. Ούτε πολύ, ούτε 
λίγο, κοπτηγορεΐται ό Μαυρογιάν- 
νης δτι έφιλοδώρησε τά τμήματα 
τού γράφοντος τό άρθρο, μέ «κου- 
φέτα» δηλ. όβίδες. Και μάλιστα ή
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κατηγορία συνοδεύεται μέ Ανοίκεια 
ειρωνικά σχόλια (εύστοχοι γάρ 
πάντοτε αΐ βολαί του κ.ά.), τα ό
ποια θέτουν έν άμφιβόλω την ειλι
κρίνεια των διαβεβαιώσεων περί 
φιλίας κλπ.

Λυπηρότατο τό δτι φιλία τμήμα
τα έβλήθησαν άπό τό Πυρ)κό μας. 
Ποιον βαρύνει ή ευθύνη; Τον Μαυ- 
ρογιάννη, υποστηρίζει τό άρθρο, 
χωρίς κανένα ενδοιασμό. Άνταπο- 
κρίνεται δμως προς την άλήθεια 6 
ισχυρισμός αυτός;

Ά πό τον κόπο να Αναζητήσουμε 
έμεις την Αλήθεια, μας άπαλλάσσει 
αύτός οδτος ό άρθρογράφος. Ό  ό
ποιος εις τό κατά τό I960 έκδοθέν 
βιβλίον του «40 χρόνια Στρατιώτης 
της Ελλάδος», άλλου άποδίδει τάς 
εύθύνας καί όχι εις τον Μαυρογιάν- 
νη. Τότε πού τά γεγονότα ήσοιν πρό
σφατα καί .αί μαρτυρίες, πού έγρά- 
φησαν εις χρόνο Ανύποπτο, Αναμφι
σβήτητα Αξιόπιστες.

Άντιγράφομεν άπό τό έν λόγω 
βιβλίον16 «...Εις τάς 20 Νοεμβρίου 
κατελήφθη τό Κεράσοβον καί σύμ
φωνα μέ την εντολήν μας έκινήθη- 
μεν προς Κτίσματα. Τό Απόσπασμα 
Άσημάκη17 εύρέθη εις δυσάρεστον 
θέσιν. Εύρέθη προ συρματοπλεγμά
των... Διησθάνθην τον κίνδυνον γε
νικής Αποτυχίας εις τον Τομέα μου. 
'Έβλεπα το * Ιππικόν μας μαχόμε- 
νον έφίππως! ! ! νά παρέχη έξαιρε- 
τικόν στόχον... ν ά  μη  π λ η ρ ο -  
φ ο ρ ή  κ α ί  τ ό  Α π ο τ έ λ ε 
σ μ α  μ ί α  ’Ί λ η  έ π ά ν ω  
α τ ά  Κ τ ί σ μ α τ α  ν ά  δ ι α -  
λ υ θ ή  ά π ό  τ ό  Ι δ ι κ ό  μ α ς  
Π υ ρ )  κό. (Σημ. Ή υπογράμμιση 
δική μου). Ή το ή πρώτη μας συ

νεργασία μέ τον στρατηγό (SIC. 
Ασφαλώς έννοεϊ τον βραδύτερον 
στρατηγό) Καλλίνσκη στον όποιο 
έστειλα ένα δριμύτατο σημείωμα. 
Στενοχωρήθηκε καί στενοχωρήθη
κα καί έγώ γι' αυτό... Γι’ αυτό έζή- 
τησα καί άνέλαβα την Διοίκησι καί 
των δύο Αποσπασμάτων...». (Σημ. 
’Εννοεί του άσποσπάσματος Άση
μάκη καί τού Αποσπάσματος Άντ) 
ρχου Πεζ. Μπίμπη, γενομένην κα
τόπιν της άπό 22.11.40 Δ)γης VIII 
Μεραρχίας).

Πώς συμβιβάζονται τά τότε γρα- 
φέντα μέ τά τώρα ύποστηριζόμενα; 
Τότε έφταιγε τό Ιππικό τό όποιο 
δέν πληροφορούσε ώστε νά είναι 
γνωστή ή θέσις τών τμημάτων του, 
μέ Αποτέλεσμα ή ’Ίλη Καλλίνσκη, 
μέσα σέ καλυμμένο άπό θάμνους 
καί δένδρα καθώς καί έντονα δια
κεκομμένο άπό χαράδρες, υψώμα
τα κλπ. έδαφος, νά θεωρηθεί έχθρι- 
κό τμήμα καί νά βληθεί. Τώρα 
φταίει ό Μαυρογιάννης, προσωπικά 
ό ίδιος. Έάν διεπίστωσε, κατά τον 
χρόνον πού συνέβη τό έπεισόδιο, δ- 
τι έφταιγε ό Μαυρογιάννης, κατά 
ποιαν λογική έστάλη τό «δριμύτα
το σημείωμα» στον Καλλίνσκη; Καί 
μέ ποιον σεβασμόν προς τήν « Ι 
στορική Αλήθεια», στό βιβλίο του 
Αναφέρει ώς αιτίαν του συμβάντος 
τήν παράλειψιν πληροφορήσεως έκ 
μέρους του Ιππικού καί όχι τον 
πραγματικά ύπαίτιον, ώς διατείνε
ται τώρα, Συν)ρχην Μαυρογιάν- 
νην;

Έ ξ άλλου είναι γνωστόν (άσφα-* 
λώς καί εις τον έμπειρον περί τά: 
πολεμικά συντάκτην τού άρθρου) 

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σελίδα 241) ι
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Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΑΣ ΤΗΣ VIII ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ 

ΕΙΣ ΤΟ ΚΑΛΠΑΚΙ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΑΛΑΜΑΝ -  1940
(Φεύδη πού εχαλκεύθησαν καί άληθειαι πού ά π εκ ρ ύβη οα ν)

Του υποστρατήγου έ. ά. ΜΙΧΑΉΛ ΣΟΥΛΗ

(Συνέχεια τοΟ προηγουμένου)

2) Σ υ μ β ο υ λ ι ο ν  Ά ν τ )  
γ ω  ν Κ α θ ε ν ι ώ τ η ,  Η α υ ·  
ο ο σ κ ώ τ η  κ α ι  Π α ν α - 
y ι ω τ ά κ ο υ, α υ σ τ α θ έ ν  
3 ι ά Δ) γ  ής Υ.ΕΘ.Α.:

"Ορα: «Η ΗΠΕΙΡΟΣ ΠΡΟΜΑ- 
<ΟΥΣΑ», Άντ)γου Χαρ. Κατσιμή- 
:ρου, σελ. 64.

3) " Α γ γ λ ο ς  Σ τ ρ α τ η -  
/ ό ς Π Ε Ρ Ρ Υ ,  Δ ι ο ι κ η τ ή ς  
' ε θ ο ρ. Μ ε ρ α ρ χ ί α ς :

"Ορα: «Η ΗΠΕΙΡΟΣ ΠΡΟΜΑ
ΧΟΥΣΑ», Άντ)γου X. Κατσιμήτρου 
1*λ. 64.
ρ 4) Ά  ν τ)γ  ο ς Χα ρ .  Δ ρ ί

α ς: «Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΔΙΑ ΤΟΥΣ
ΤΩΝΑΣ ΤΗΣ VIII ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ 
:ΐΣ ΤΟ ΚΑΛΠΑΚΙ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΑ- 
ΑΜΑΝ», σελ. 4.
: 5) Κ ρ ί σ ε ι ς  Ι τ α λ ώ ν :  

"Ορα: «Η ΗΠΕΙΡΟΣ ΠΡΟΜΑ- 
ΟΥΣΑ», Άντ)γου Χαρ. Κατσιμή- 
οου, σελ. 65, 188, 189.

***
! Κατόπιν των άνωτέρω, συνάγεται 
ύ συμπέρασμα δτι, αν καί τό με- 
ανωμένον έπεισόδιον, τό όποιον ά- 
ιφέρει ό Στρατ. κ. Τσακαλώτος,

τό επεισόδιο, δηλ., της βολής φιλι
ών τμημάτων ύπό του ελληνικού 
πυροβολικού, εκ σφάλματος φυσι
κά, καί διά τό όποιον δεν δύναται 
— καθ’ ημάς — νά εύθύνεται προ- 
σωπικώς ό Αρχηγός Πυρ)κου αεί
μνηστος Μαυρογιάννης, υπήρξε λυ
πηρόν, εν τούτοις, τούτο, ούδόλως 
επισκιάζει τό τεράστιον έργον του 
Μαυρογιάννη, ώς τούτο άναφέρε- 
ται εις τάς άνωτέρω κρίσεις καί; 
λεπτομερέστερον, άναπτύσσεται εις 
τάς σελίδας του βιβλίου του Χαρ. 
Κατσιμήτρου 28, καί 49 έως 65 (δ·. 
ρα: «Η ΗΠΕΙΡΟΣ ΠΡΟΜΑΧΟΥ
ΣΑ», έργον, τό όποιον τόσον πολύ 
συνετέλεσεν εις τήν λαμπρά νίκην 
του ΚΑΛΠΑΚΙ ΟΥ -  ΚΑΛΑΜΑ.

"Αλλως τε, συνήθη είναι τά σφάλ
ματα εις τον πόλεμον, ώς ομολογεί 
καί ό Στρατ. κ. Τσακαλώτος, άλλ’ 
όχι, δμως, ύπό τήν ειρωνικήν έν- 
voiccv, ώς αυτή εκφράζεται ύπό του 
Στρατ. Τσακαλώτου άλλα ύπό τήν 
άληθή έννοιάν της.

IV. ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΣ ΣΤΡΑΤ. ΧΑΡ.
ΚΑΤΣIΜΗΤΡΟΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤ. κ.
ΘΡ. ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

Δι* δ,τι άφορα τά γραφόμενα ύ-
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πό του Στρατ. κ. Τσακαλώτου, περί 
του άειμνήστου Στρατηγού μας X. 
Κατσιμήτρου, Διοικητοϋ VIII Με
ραρχίας κατά τον πόλεμον 1940 — 
41, καλόν θά ήτο νά οιωπήσωμεν 
έπί του παρόντος καί ν’ άναμείνω- 
μεν την μελλοντικήν κρίσιν τής ά- 
δεκάστου ‘Ιστορίας, ή οποία, ώς 
γνωστόν, όφείλει πάντοτε ούδέν 
ψευδές ν’ άναγράφη άλλά καί ου* 
δεμίαν άλήθειαν νά παρασιώπα.1

Επειδή, δμως, λόγω ήλικίας, ί
σως δεν προφθάσωμεν νά πληροφο· 
ρηθώμεν τήν άληθή κρίσιν τής Ι 
στορίας διά τούς άγώνας τής VIII 
Μεραρχίας είς τό Καλπάκι καί τον 
Καλαμαν κατά τό 1940, καλόν θά 
ήτο νά θέσω ύπ’ όψιν του Στρατ. κ. 
Τσακαλώτου £ν διδλίον, με πολλάς, 
πάρα πολλάς άποδείξεις, τηρούμε- 
νον ήδη υπό τής Δ)νσεως Ιστορίας 
ΣτρατοΟ. (Δ. I .Σ.).

Τό διδλίον τούτο, υπό τον τίτλον 
μέν:

«Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΑΓΩ
ΝΑΣ ΤΗΣ VIII  ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ ΕΙΣ 
ΤΟ ΚΑΛΠΑΚΙ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΑΛΑ
ΜΑΝ»,
μέ υπότιτλον δέ:

«Ψεύδη που έχαλκεύθησαν και 
άλήθειαι πού άπεκρύδησαν», 
έκδόσεως 1975, είναι γραμμένον ά- 
πό τον άλλοτε άντ)ρχην - έπιτελάρ-

1'. ’Ενταύθα δέν έννοοΟμεν τόν έκδο- 
θεντα τόμον υπό της Δ.Ι.Σ. κατά τό 1960 
ύπό τόν τίτλον: Έλληνοιταλικός πόλε
μος 1940-41, «Η ΙΤΑΛΙΚΗ ΕΙΣΒΟΛΗ», 
άλλα τήν μέλλουσαν νά έπακολουθήοη 
νεωτέρ<χν £κδοσιν.

χην τής VIII Μεραρχίας κατά τόν 
πόλεμον το6 1940—41 καί μετέπει- 
τα Άντ)γον άείμνηστον Χαρίλ. Δρί- 
δαν, στηρίζεται δέ έπί τής έπισή- 
μου Έκθέσεως - Ημερολογίου τής 
VIII Μεραρχίας.

Τό διδλίον τοΟτο κρίνεται πολύ 
χρήσιμον νά μελετηθή άπό τόν Στρ. 
κ. Τσακαλώτον* είναι, άλλωστε, πο
λύ μικρόν* περιλαμβάνει 104 σελί
δας μόνον, καί αύτάς άραιογραμ- 
μένας διά γραφομηχανής καί, έπί 
πλέον, ύπερτριάκοντα φωτοαντί
γραφα των κατά τό 1940 έκδοθει 
σών έπισήμων διαταγών, άναφορώι 
κλπ. ύπό τής VIII Μεραρχίας, φε 
ρουσών τάς μονογραφάς του Στρατ 
Κατσιμήτρου, του ’Επιτελάρχου λ 
Δρίδα καί του Δ)ντου Έπιχειρή 
σεων (III Γραφείου), Ταγ)χου ί ( 
τε Παν. Πετρουτσοπούλου.

Ή γνησιότης των άνωτέρω φωτ( 
αντιγράφων, δέν δύναται νά προ< 
δληθή άπό οίονδήποτε γνωρίζοντι 
(ώς ό ύποφαινόμενος), όχι μόνί 
τούς γραφικούς χαρακτήρας το 
άειμνήστων πρωταγωνιστών Στρα 
Χαρ. Κατσιμήτρου, Έπιτελάρχί 
Χαριλ. Δρίδα καί Δ)ντου III Γρ 
φείου VI Ιί Μεραρχίας, διορθώσί 
καί μονογραφάς τών άνωτέρω.

Άπό τό ίδιον αυτό διδλίον τ 
Άντ)γου Χαριλ. Δρίδα θά πλη£ 
φορηθή ό Στρατ. κ. Τσακαλώι 
καί, μάλιστα, άπό πρώτο χέρι | 
πό τόν ίδιον τόν Στρατηγόν Χαρ< 
Κατσιμήτρον) τά άληθή συμβάν 
είς τήν «θρυλικήν» (κατά τόν 
Τσακαλώτον) Γκραμπάλαν, KC 
τήν νύκτα τής 2—3 Νοεμβρίου 1S
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ή όποια — κατά τον κ. Τσακαλώ· 
τον πάντοτε:

«Ύπήρξεν ή ισκυτάλη μεταξύ 
Ιταλών και εθελοντών θανά
του, πού τούς πέταξε διά της 
λόγχης με την φωνήν άέρα!»

ΣΗΜ. ΣΓΝΤ. (Α.Χ.Μ.) :

Στη συνέχεια ο υποστράτηγος κ. Μ^χ. 
Σούλης άσχολεϊται μέ το βιβλίων τού μα
καρίτου Στρατηγού Χαρ. Λρίβκ καί τού: 
χαρκκτηρισμούς του Στρατηγού κ. Τσκκα- 
,λώτου περί αυτού καθώς κα περί τού ’Αρ
χιστρατήγου Πκπάγου. Άλλα ή ανάπτυ
ξη αυτών των θεμάτων θά μάς πήγαινε 
πολύ μακριά καί ο:ά τής οημο/::εύσεο>: 
ιθά υποδαύλιζε την επέκταση τής συζη- 
τήοεως, πού πήρε ήδη άρκετο μάκρος διά 
των άρκετά έκτεταμένων απαντήσεων, δυ
σαναλόγων προς την έκταση των σελίδων 
τού περιοδικού τής Ηπειρωτικής Εται
ρείας, των διακεκριμένων συνεργατών μας 
κυρίων Χρ. Φασόη καί Myw. Σούλη.

Καί περαίνει 6 κ. Μιχ. Σούλης:
ι

V. ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
i
ί 1. Μελετών, ό Στρατ. κ. Τσακα- 
λώτος, το προαναφερθέν διδλίον 
του άειμνήστου Άντ)γου Χαριλ. 
Αρίδα καί, ιδιαιτέρως, τάς συνημ- 
ιένας εις τούτο άποδείξεις (εις φω
τοαντίγραφα), θά διαπιστώση την 
απόλυτον ιστορικήν άλήθειαν, του
λάχιστον, διά τούς άγώνας της 
ι/Ill Μεραρχίας εις τό Καλπάκι

και τον ποταμόν Καλαμαν κατά τό 
1940.

"Ας συμδουλευθή λοιπόν, ό Στρ. 
κ. Τσακαλώτος τό άνωτέρω διδλίον 
διά νά πληροφορηθή εκ τούτου, τήν 
ιστορικήν άλήθειοιν διά τήν ανωτέ
ρω χρονικήν περίοδον, διότι τήν 
πραγματικήν άλήθειαν φαίνεται ό
τι τήν αγνοεί.

2. Εις τό σύνολόν του σχεδόν, τό 
άρθρον του Στρατ. κ. Τσακαλώτου 
χαρακτηρίζεται διά τήν εμπάθειάν 
του προς πάντας τούς συντελέσαν- 
τας εις τήν εποποιίαν τής Ηπείρου 
καί τής Βορ. Ηπείρου, μέ έξαίρε- 
σιν τον Στρατ. Χαράλ. Κατσιμή- 
τρον, τον Συν)ρχην Κων. Δαδάκην 
καί τόν, τότε, Ταγ)χην Πεζ. Παν. 
Πετρουτσόπουλον (άπαντας του 
δπλου του Πεζικού... κατά σύμπτω- 
σιν, τούς οποίους και εξυμνεί) και 
τόν μόνον τό όποιον δεν υπηρετεί 
τό άρθρον τούτο είναι ή «Ιστορική 
άλήθεια για τό 1940—41», ώς τιτλο
φορεί τό άρθρον του, άλήθειαν τήν 
όποιαν, όμως, άγνοεΐ, και διά τήν 
όποιαν, έν τούτοις, μέ περισσήν έ- 
παρσιν, γράφει:

«'Έχω καθήκον ν’ άνασκευάζω 
και νά παρουσιάζω τήν Ισ το 
ρικήν άλήθειαν άλλά καί τούς 
ύδριζομένους πολεμιστάς»!

Κρίμα! Κρίμα! Κρίμα!

ΜΙΧΑΗΛ Δ. ΣΟΥΛΗΣ 
Υποστράτηγος έ.ά.

*Αναστάσεως 98, 156 69 
Τήλ|. 651Q.526 — Παπάγου



01 ΗΠΕΙΡΩΙΑΙ ΕΙΣ Β0ΥΚ0ΥΡΕΣΤΙ0Ν  
ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥΣ ΤΟΥ ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟΥ

ΤΟΥ ΕΡΜΗ ΜΟΥΔΟΠΟΥΛΟΥ

Α'
Ενδείξεις περί έλεύσεως των 

πρώτων Ήπειρωτών έπί του εδά
φους τής άρχαίας Δακίσς, νυν δε 
Ρουμανίας, έχομεν ως καί άλλοτε1 
έγράψαμεν, άπό του Γ' μ.Χ. αίώ- 
νος.

Τότε εις την στρατιάν του Ρω
μαίου αύτοκράτορος ΤραϊανοΟ, του 
κατακτήσαντος την Δακίαν είχον 
συμπεριληφθεΐ μεταξύ διαφόρων 
άλλων λαών2 Κρήτες, Κύπριοι καί 
‘Έλληνες έξ άλλων έπαρχιών. Δεν 
άποκλείεται κατά συνέπειαν νά εΐ- 
χον στρατολογηθή ώς λεγεωνάριοι 
καί Ήπειρώται δεδομένου δτι οί 
θεσπρωτοί παλαιότερον έξεδήλω- 
σαν φιλικά αισθήματα έναντι τής 
Ρώμης.3

Ανεξαρτήτως δμως των προϋπο
θέσεων αυτών, ίστορικώς τυγχάνει 
τοΐς πάσι γνωστόν δτι μετά την 
πτώσιν τοΰ ένδοξου Βυζαντίου (1453 
μ.Χ.), χιλιάδες Ήπειρωτών κατέφυ- 
γον είς τάς παραδουναδείους Η γε
μονίας ένθα είργάζσθησαν άόκνως 
καί άνεδείχθησαν ούχί μόνον ώς έμ
ποροι, διοτέχναι, λόγιοι καί άνώτε- 
ροι κληρικοί, άλλά καί ώς Ηγεμό
νες άκόμη.4

Σημειωτέον δτι οι έξ Ηπείρου 
καταφυγόντες είς Βλαχοδογδανίαν 
ραγιάδες έγκατεστάθησαν είς τά

ένδότερα τής χώρας (Βουκουρέ- 
στιον, Ίάσιον, Τιργαδίστιον καί άλ- 
λαχου), ένώ είς τους παραδουνα
δείους λιμένας άφίκοντο καί ΐδρυ· 
σοιν άξιολόγους παροικίας νησιώ· 
ται έκ Κεφαλληνίας καί Ιθάκης κα 
θώς καί όλίγοι Χΐοι, Λέσδιοι, κ.ά.

Οί νησιώται διεκρίθησαν ώς ναυ 
τικοί άναπτύξοιντες τά μέγιστα τή 
έλληνικήν ναυσιπλοΐαν του Δουνό 
δεως, χάρις δε είς τά έπιτεύγματ» 
αυτών ή έλληνική σημαία έδέσπί 
ζεν άπό τάς Σιδηράς Πύλας μέχ( 
του Σούλι να (1856-1924) .5

Είς τό παρόν σημείωμα δέν θ 
ποιήσωμεν μνείαν περί τών έπιφ< 
νών Ήπειρωτών τών διαπρεψάντο 
ποικιλοτρόπως υπέρ τής έλληνικί 
πατρίδος. Οϋτε περί τών δημοσι 
γράφων θά εϊπωμεν τι.

Δι’ αυτούς ό άείμνηστος "Αλκ 
Μυρσίνης - Μάνθος ήσχολήθη δει! 
τως.6

Είς τήν προκειμένην περίπτω< 
θά άναφέρωμεν συνοπτικώς π* 
τών έν Βουκουρεστίω Ήπειρωτ 
καί δή τών άνθρώπων του μόχθ 
τών άκμασάντων έμπορικώς κσ 
τήν διάρκειαν του Μεσοπολέμ 
(1918-1945).

***
Κύρια έπαγγέλματα τών έν Β 

κουρεστίω Ήπειρωτών ήοαν ή %
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κουντοττοιΐα, ή ζαχαροπλαστική καί 
ή άρτοπο ιία.

Ούκ ολίγοι όμως έξ αυτών υπήρ
ξαν έστιάτορες καί οίνοπώλαι.

Τό επάγγελμα του πλακουντο- 
ποιοϋ (ρουμανιστί PLACINTAR) 
έξήσκουν οι έξ Ηπείρου 17Ελληνες 
εις εύρεΐαν κλίμακα και κοιτά την 
έναρξιν του Ίερου ήμών άγώνος 
εις τάς Ηγεμονίας (1821).

ΤοΟτο προκύπτει έκ συγγράμμα
τος του I. GEORG ESCG7 δστις πε- 
ριγράφων τάς μισελληνικάς εκδη
λώσεις των Ρουμάνων κατά την έ- 
λευσιν των/ στρατευμάτων του Α 
λεξάνδρου Ύψηλάντου εις την χώ
ραν των έψαλαν σκωπτικά άσματα 
δι* ών έσατίριζον τον Πρίγκηπα, τό 
ελληνικόν έθνος και τό επάγγελμα 
του... πλακουντοποιου, προνομιου- 
χον των Ήπειρωτών.

"Ελεγον συν τοΐς άλλοις οί πι
κρόχολοι Ρουμάνοι δτι οί άνώτεροι 
άξιωματικοί του Ύψηλάντου fjoav 
πλακουντοπο ιοί και κουλουροπώ- 
λαι.

OFI TERI CEI MAI MARI
PLACINTAR I SICOURIGARI.
Χέοντες τον μισελληνικόν αυτών 

Ιόν καί κατά την δξυνσιν τών Ρου- 
μανοελληνικών σχέσεων λόγω τού 
«Ρουμανοκουτσοβλαχικου» ζητήμα
τος (1900—1905), οί Έλληνομάχοι 
έθεσαν καί αδθις επί τάπητος την... 
πλακουντοποιΐαν. Δι* δ συνέθεσαν 
δάσει του ήχου του θουρίου «^Ω λυ
γερόν καί κοπτερόν σπαθί μου», 
σκωπτικόν άσμα έν ώ έλέγετο δτι 
όταν ό ‘Έλλην ήλθεν εις την Ρου
μανίαν άνοιξεν ένα με γάλον πλα
κουντοπο ιεΐον κλπ.

Έξυπακούεται δτι έν συνεχεία έ-

λέγοντο χονδροειδείς ύβρεις καί 
συκοφαντίαι έναντίον του ελληνι
κού έθνους έν γένει.*

Οί Ήπειρώται πάντως ώς πλα
κουντοπο ιοί υπήρξαν ασυναγώνι
στοι καίτοι οί Εβραίοι συνάδελφοί 
των έπεχείρησαν νά άνταγωνισθουν 
αυτούς.

Κατά τούς χρόνους του Μεσοπο
λέμου πασίγνωστα ήσαν τα πλα- 
κουντοποιεΐα τών Ν. Φόλλα, έξαδέλ 
φων Περικλέους καί Χριστοδούλου 
Μπρατζή έκ Δικόρφου καί Ν. Σπυ- 
ροπούλου κείμενα εις κεντρικά ση
μεία της ρουμανικής πρωτευούσης. 
Όμοίως του Ευαγγέλου Τσεκούρα, 
ευρισκόμενον εις την αγοράν του 
Τραϊανού καί του θ. Μπέγκα, πα- 
τρός του πρώην Δημάρχου Mcoocv- 
νίνων κ. Κωνστοαπίνου Μπέγκα.

Πολλοί πλακουντοπο ιοί ήσαν ταυ- 
τοχρόνως καί ζαχαροπλάσται.

Ή άρτοποιια άφ* ετέρου άπετέ- 
λεσεν βιοποριστικόν έπάγγελμα διά 
μέγοιν άριθμόν 'Ηπειρωτών.

Ό  Ιωάννης Τασόπουλος έκ χω
ρίου Πρωτόπαππα έφημίζετο κα
τά την δεκαετίαν τοΟ *20 ώς μέγας 
έπιχειρηματίας άρτοποιός.

Ζάμπλουτος, διατηρουσεν και 
σταυλον εις τον ιππόδρομον του 
Βουκουρεστίου, οί δέ ϊπποι αύτοϋ 
πολλάκις άνεδείχθησαν νικηταί εις 
τούς άγώνας τράπ. Ό  υιός του, ό 
τζόκεϊ) Τασόπουλος έτύγχανε πα
σίγνωστος εις τούς κύκλους τών φι- 
λίππων τής Ρουμανίας.

Δυστυχώς, ή μεγαλοεπιχείρησις 
αυτή παρήκμασε μετά τό 1930 προς 
μεγίστην θλΐψιν του ίδρυτου της.

"Ετεροι Ήπειρώται αρτοποιοί ή- 
σοα/ οί Λαζαρίδης έκ Παπίγκου,
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Σταύρος Πασχαλόπουλος άπ* τό 
Μανασσή, Μαρτίνης, Δημήτριος 
Χρόνης έκ χωρίου Μαζιά του Ζα- 
γορίου, οί άδελφοί Χαρισιάδου έκ 
Δικόρφου, ό Βορειοηπειρώτης Ή- 
λίας Παπαδόπουλος και έχλλοι ών 
τα όνόματα μου διαφεύγουν.

Αί άμαξαι των έλληνικών άρτο- 
ποιείων φέρουσαι έγγεγραμμένα 
τα όνόματα των ιδιοκτητών των δι- 
έσχιζον κοπτά μήκος καί πλάτος τάς 
όδούς του Βουκουρεστίου, γεγονός 
δπερ οί Ρουμάνοι σωδινισταί δέν 
έδλεπον «με καλό μάτι» διότι δή
θεν οί ξένοι έκτοπίζοντες τούς όμο- 
εθνεΐς των «έστερουσαν τό ψωμί» 
άπ’ αυτούς.

Έσφαλμέναι άντιλήψεις.
***

Φήμην ικανών έμπορων είχον ά- 
ποκτήσει καί οί έξασκήσαντες τό 
έπάγγελμα του έστιάτορος, οίνοπώ
λου ή ποτντοπώλου.

Έατιάτορες ώσάν τούς Άριστο- 
τέλην Έξάρχου άπό τό Κράψι, Ν. 
Γεροντάκην, Περικλήν καί Πεχνα- 
γιώτην Γιοδανίδην έφημίζοντο διά 
τα λαμπρά έδέσματα τά όποια πα- 
ρεσκευάζοντο εις τά έστιατόριά 
των.

Περιζήτητος ήτο ό πατσάς τού- 
τέατι ή τσόρμπα ντέ μπούρτα, δ* 
πως έλέγετο ρουμανιστί, ήτις έμα- 
γειρεύτο εις τό έστιατόριον του 
Κραψίτου Ά. Έξάρχου τό ευρισκό
μενον εις τήν μεγάλην εμπορικήν 
συνοικίαν του «Όμπόρ».

Έ κ τών οίνοπωλών - παντοπω
λών ύπενθυμίζομεν έν τάχει τούς 
Κ. Ζορμπάν καί Λάμπρον Γιοδανί- 
δην, άμφοτέρους έξ έπαρχίας Κο-

νίτσης.
Βιοπαλαισταί άρχικώς, οι Ήπει- 

ρώται9 διά τής έπιμονής καί τής 
φιλοπονίας, διά του ίδρώτος καί του 
μόχθου των έκτήσαντο σημαντικός 
περιουσίας. Έμόρφωσαν έλληνο- 
πρεπώς τά τέκνα των εις τά Ελλη
νικά Εκπαιδευτήρια Βουκουρεστί
ου προλαμβάνοντες ουτω τον άφελ- 
ληνισμόν τών παιδιών των, δπερ 
καθ’ ή μάς άποτελεΐ την μεγίστην 
έθνικήν προσφοράν τού έν Βουκου- 
ρεστίω ήπειρωτικου στοιχείου. (Ά- 
ναμφισδητήτως έλάχισται έξαιρέ- 
σεις παρετηρήθησοίν).

Γενικώς οί διαδιουντες εις τήν 
πόλιν τού Βούκουρ συμπατριώται 
ήμών, δέν έλησμόνουν τήν γενέτει
ραν "Ηπειρον. Έπεσκέπτοντο κατά 
διαστήματα αυτήν, οί δ* εύπορουν- 
τες εύηργέτουν τούς Ναούς ή τά 
σχολεία τών χωρίων εις τά όποϊα 
έγεννήθησαν.

Άτυχώς, μετά τήν έγκαθίδρυσιν 
του νέου καθεστώτος εις Ρουμανίαν 
αί Ιδιωτικαί περιουσίαι καί έπιχει- 
ρήσεις έκρατικοποιήθησαν, οι δέ έξ 
Ηπείρου όμογενεΐς. μετά τών άλ
λων Ελλήνων παροίκων, πένητες 
καί έν άθλια καταστάσει κατέφυ- 
γον εις τήν Μητέρα Ελλάδα.

Πλούσιοι έπτώχευσαν καί έπεί- 
νασαν.

ΕΡΜΗΣ θ. ΜΟΥΔΟΠΟΥΛΟΣ 1

1. Δελτών Ηπειρωτικής Εταιρείας, 
£τος ΙΒ ', τεΟχος 108, σ. 345.

2. Ε. θ . Μουδοπουλσυ «Άρχαίαι ΈΧ- 
ΧηνικαΙ άποικίαι είς τήν Ρουμανίαν», Έν 
Άθήναις 1979, σ. 44, 45.

3. Δελτίον ένβ. άν.
4. ΟΙ πρόγονοι του Ήγεμόνος της ΒΧα-
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Απόψεις οτην έξιστόρηση τών πολεμικών γεγονότων
της Εποποιίας του ’40

Γ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ από σελίδα 234) 
δτι μέχρι καί του πολέμου *40—41, 
ή έκτέλεσις βολής ήτο έργον τών 

: Διοικητών Πυρ)χιών καί ποτέ τών
’Αρχηγών Πυρ)κου. Επίσης, Αφοϋ 
ό αγών άπό Αμυντικός είχε μετα- 
πέσει εις Αγώνα κινήσεων κατά ε
δαφικά διαμερίσματα, Αναγκαστι
κά καί αί Μονάδες 1Ιυρ)κοΰ δεν έ- 

; νεργουσαν υπό την συγκεντρωτική 
Διοίκηση του Μαυρογιάννη, Αλλά 
ειχον Αποκεντρωθεί κατά άποσπά- 

! σματα καί φάλαγγας. Επομένως 
καί εάν υποτεθεί δτι τά σφάλμα της 

| προσβολής τής "Ιλης άπό το Πυρ) 
κό μας έβάρυνε αυτό, τό λάθος ήτο 
κάποιου Δ) του Πυρ)χίας, εν ούδε- 
μια δε περιπτώσει του Μαυρογιάν- 
νη.

Έν συμπεράσματι, διαπιστώνο-

μεν καί ήμεΐς τό «θαλάσσωμα». Που 
δμως ύπάρχει αυτό, έπαφιέμεθα εις 
την ορθή κρίση τών Αναγωνστών νά 
εντοπίσουν.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΑΣΟΗΣ
Υποστράτηγος έ.Α.

Κυρηνείας 24, 156 69 
Τηλ. 6510.634 — Παπάγου

13. Κατσιμ. Ήπ. Προμ. οελ. 189.·
14. Κοασιμ. Ήπ. Πρ. σελ. 112 καί ΓΕΣ 

τόμ. Β' σελ. 58.
15. Κατσιμ. Ήπ. Προμ., σελ. 193.
16. θρ . Τασκαλώτου. 40 χρόνια στρα. 

της Έλλ.», σελ. 117.
17. Τό *Απόσπ. Άσημάκη άπετελεΐτο έκ 

της Α ' Ό μάδος * Α νκχγνω ρίαεως του Α ' 
Σ.Σ., ένος Τ άγ)τος του 40 Συν)τος κ<χί 
Ούλαμοΰ Πυρ)κου. Δ) τής ό Διοικητής 
της Α ' ‘Ομ. Ά ν. Ά ντ)ρχης ‘Ιππικού *Α- 
σημάκης Κων.

χίας Μιχαήλ τοΰ Γενναίου κοπήγοντο έκ 
| Νεγάδων του ZocyopioO (Μ. Κ.Οίκονόμου 
ί «Νεγάδες, τό ιστορικό χωριό τοΰ Ζσγο- 
1 ρίου», ‘Αθήνοα 1977, σ. 420--421).

Περί του Ηγεμόνας της Μολδαυΐας Βα
σιλείου Λούπου (λύκου) Ινιοι ιστορικοί 
λέγουν δτι ήτο Ήπειρώτης. "Αλλοι πάλιν 

1 φρονούν δτι ήτο ’Αλβανός. (Έγκυκλο- 
j παιδικόν Λεξικόν «Έλευθερουδάκη», Ά - 

θήναι, τ. 3ος σ. 16).
5. "Ορα σχετικώς Σ. I. Φωκά «Οί "Ελ

ληνες είς τήν ποταμοπλοΐαν τοΰ κάτω 
; Δουνάβεως», μετάφρασις έκ τής ρουμα- 
I νίκης υπό Μαρίοος I. Μαρκοπούλου φιλο- 

λόγου, Θεσσαλονίκη 1975.
I Μ. I. Μαρκοπούλου «ΟΙ Κεφαλλήνες 
1 καί οί Ίθακίσιοι στή ναυσιπλοΐα τοΰ Δου- 
;· νάδεως», Άθήναι 1967.

6. Α. Μάνθου «Ήπειρώται δημοσιογρά
φοι στή Ρουμανία», Έ ν  Άθήναις 1970. 
Έ κδοσις Ήπειρ. ‘Εταιρείας.

— «Ήπειρώται δημοσιογράφοι στή Ρου
μανία», * Αθηναι 1973. Έ κδοσις Ήπειρ. 
Εταιρείας.

7. I. GEORGESCU «ISTORIA L'Ul· 
TUDOR VLADIM1RECRU» S1BIU 1921, 
P. 65.

8. E. θ . Μουδοπούλου «Τό Ρουμοα/ο- 
κουτσοβλαχικόν ζήτημα». Έ ν ’Αθήναις 
1978, σ. 34.

9. Έ κ  τών χιλιάδων όμογενών τών ά- 
παρτιζόντων τήν ‘Ελληνικήν Κοινότητα 
Βουκουρεστίου τά 80% ή σαν Ήπειρώται. 
(Ε. θ . Μουδοπούλου «Περί τοΰ έν Ρου-< 
μανία έλληνικοΰ τύπου». Έ ν  Άθήναις 
1981, σ. 23).

t
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"Ενας αρραβώνας στην Πυροόγιαννη τό 1876

ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΦΡΟΝΤΖΟΥ

ΣΗΜ. ΣΓΝΤ.:
Άτυχά): δ «καλός κάγαθός» Ήπεφώτης 

δικηγόρος Πέτρος Φρόντζος «δέν Οά ίδε; 
δημοσιευμένη την 'Τυνεργατία, πού προ 
δύο μόλις μηνών έστειλε ι:τήν Εταιρεία.

Ά ς  είναι οί σείλίδες αύτές της ιδιαίτε
ρης πατρίδας του ΙΙυρσόγαννη; μνημόσυ
νο πάντοτε ινό καί ισυμβολή στήν ιστορική 
έρευνα.

Ό  θάνατος ιάγνοεΐ τις προθεσμίες καί 
άδιαφορεΐ για τά ημιτελή έργα. Ό  IIέ- 
τρος Φρόντζος κατέλιπε μνήμη ευγενικού 
Ήπειρώτη, πού αγάπησε τόν Ιστορικό τύ
πο του, την Μχστοροπαραγο)γδ ΙΙυρσό- 
γιαννη καί τά Ηπειρωτικά Γράμματα.

***

Ή μνηστεία ή ό άρραδόνας όπως 
συνηθίζεται να λέγεται άπό την έ- 
πίκληση τοΟ ιερέα κατά την ίερολο- 
γία του άρραδόνα: «Άρραδωνίζε- 
ται ό δούλος τοϋ θεού Α' την δού- 
λην τοϋ θεού Β' εις τό όνομα του 
πατρός και του υίου καί του ‘Αγί
ου Πνεύματος καί ή δούλη τοΟ θ ε 
ού Β' τον δουλον του θεού Α' εις 
τό όνομα του πατρός κλπ.». Τούτο 
έπαναλαμδάνεται τρεις φορές γιά 
τό σύζυγο καί τη σύζυγο.

Δέν γνωρίζομε γρηγορότερα άλ
λα άπό του έτους 1834 μέ άπόφαση 
τής Ίερας Συνόδου τής Εκκλησίας 
τής Ελλάδος καί όλίγο γρηγορό

τερα στην Τουρκοκρατούμενη μέ ά
πόφαση τής Συνόδου τοϋ Πατριαρ
χείου Κων) πόλης όρισαν ότι ή ίε- 
ρολογία του άρραδόνα θά γίνεται 
όλίγον προ τής τελέσεως τοϋ γά
μου καί θά έπακολοθοΰσε ή τέλε
ση αύτοΰ.

Ό  τυπικός άρραδόνας κατά την 
περίοδο τής Τουρκικής κατοχής 
στη 'Ήπειρο, ήτοι μέχρι τό 1913 καί 
δραδύτερον μέχρι τό 1940 πού φθά
νουν οί πληροφορίες μου γινόνταν 
μέ τη μετάδαση τοϋ άρχηγοΰ τής 
οικογένειας τοϋ γαμδροΰ στο σπίτι 
τής νύφης κατά τάς νυκτερινάς ι
δίως ώρας, ήτοι άφοϋ άποσύρονταν 
οί κάτοικοι στά σπίτια τους γιά νά 
μη γίνει άντιληπτός προτοϋ έπιση- 
μοποιηθή. 'Έφερε μαζί του ως δώ- 
ρον στή νύφη μεταξωτό μανδήλι σ’ 
ένα άκρο τοϋ όηοίου ήτο δεμένο έ
να χρυσό φλωρί ή άλλο χρυσό νό
μισμα ύς ναπολιόνι ή λίρα. Κατά 
τήν άναχύρηση του άφοϋ έγένετο 
καί άποδοχή έκ μέρους τής νύφης 
ή νύφη άνταπέδιδε τά δώρα, πού 
φανέρωνε ιήν συγκατάθεσή της μέ 
μάλλινες κάλτσες πού τής είχε πλέ
ξει μέ τά χέρια της γιά τούς στε
νούς συγγενείς τοϋ γαμδροϋ.

Ή έπισημοποίηση γινόταν μέ επί
σκεψη των συγγενών τοϋ γαμδροϋ 
στό σπίτι τής νύφης καί τις έπόμε- 
νες μέρες οί συγγενείς τής νύφης
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στο σπίτι του γαμβρού. Ή ίερολο- 
γία  δμως του αρραβώνα γινόταν 
στο σπίτι της νύφης ολίγον προ του 
γάμου, δπου ό γαμβρός έν πομπή 
μέ τούς συγγενείς του και μπροστά 
!έφιππο τό σ κ α ρ γ ι ά τ η  με* 
τέβαινον'νά παραλάβουν τη νύφη, 
και νά την οδηγήσουν μαζί μέ τούς 
συγγενείς της στην εκκλησία, πού 
θά γινόταν ό γάμος* καί σε συνέ
χεια έν πομπή καί μέ τραγούδια ο
δηγούσαν τό ζευγάρι στο σπίτι του 
γαμβρού, δπου ή πεθερά τούς πε- 
ρίμενε μέ δυο τουλούπες άσπρο 
μαλλί στο χέρι καί τις έβαζε από 
μία στο κεφάλι του γαμβρού καί 
μετά της νύφης μέ την ευχή της ν’ 
άσπρίσουν νά γεράσουν. Αυτό βέ
βαια είκόνιζον καί οί τουλούπες μέ 
τό άσπρο μαλλί, νά φτάσουν μέ ά- 
γάπη καί ειρήνη ώς τά βαθειά γε
ράματα.

Πολύ σπανίως είχαμε διάλυση 
τού τυπικού αρραβώνα στο χωριό. 
"Αν γινόταν κάτι τέτοιο καί ό γαμ
βρός μετάνιωνε, έγκατέλειπε τότε 
τό χωριό καί έχάνετο είτε στην ε
λεύθερη Ελλάδα ή σέ κάποιο άλ
λο μέρος της μεγάλης τότε Τουρκι
κής αυτοκρατορίας πού παντού ή- 
;ταν εγκατεστημένοι "Ελληνες.
1 Μιά περίπτωση διάλυσης τυπικού 
άρραβώνα, ήτοι μέ ψιλό σύμφωνο ό
πως τό έχαρακτήρίζαν, έχομε τό 
3876. Προηγούμενα κοαά τό 1866 ό 
Κωνσταντίνος * 1 ωάννου Τζιάμπος 
(Παγώνης) είχε άρραβωνιάσει τη 
θυγατέρα του Σταμάτω εις ήλικίαν 
5 περίπου έτών μέ τον Δημήτριον 
Χρήστου (Σούρλον). "Οταν δμως ή 
Σταμάτω ήλθεν σέ ήλικίαν 16 περί

που έτών καί άντίκρυσε καί τούς 
άλλους νέους τού χωριού ή συμπά- 
θειά της έστράφη προς τον Γιάννη 
Κ. Βέτσα καί (βραδύτερα) Βετσό- 
πουλο, πού είχε μάθει αρκετά γράμ
ματα καί είχε διορισθεΐ δάσκαλος 
στο χωριό Όστανίτσα της Κόνι
τσας (σημερινό) Άηδονοχώρι καί 
φορούσε παντελόνι καί σακκάκι 
φ ρ ά γ  κ ι κ α καί κτυποΰσε πε
ρισσότερο στα μάτια των κοριτσι- 
ών. Καί ό Γιάννης πού τού άρεσε 
πολύ της διεμήνυσε μέ την άδελφή 
του δτι τη συμπαθούσε καί θά ήθε
λε νά την κάμει γυναίκα του.

Ή άδελφή του είδε τη Σταματού- 
λα καί τής είπε δτι ό αδελφός της 
τήν άγαπα καί θά ήθελε νά την πον- 
δρευθεΐ. Ή Σταματούλα ευνοϊκά έ- 
δέχθη την πρόταση, έπεφυλάχθη δ
μως νά ζητήσει καί τη γνώμη τού 
πατέρα της, ό όποιος άφοΰ έξακρί: 
βωσε καί την προτίμηση τής θυγα
τέρας του, ή όποια ήδη είχε προ
τιμήσει τό Γ ιάννη Βετσόπουλο, πού 
τό έδήλωσε καί στον πατέρα της, 
άπήντησον θετικά στην πρόταση 
τού Γ ιάννη Βετσόπουλου καί άγνόη- 
σαν προηγούμενο λόγο, πού είχαν 
δώσει στον Δημήτρη Χρήστου.

Μετά τήν συναίνεση άμφοτέρων, 
ό Γιάννης Βετσόπουλος ζήτησε άπό 
τήν Επισκοπή Βελλας πού ήτο στην 
Κόνιτσα νά τού χορηγήσει άδεια 
γάμου μέ τη Σταμάτω. Ή ’Επισκο
πή τότε Βελλας ήρνήθη νά τού χο
ρηγήσει την άδεια για  τό λόγο δτι 
είχε άρραβωνιαστεΐ γρηγορότερα 
μέ τον Δημήτρη Χρήστου καί αυτό 
κατά τήν Επισκοπή άπετέλει κώ-

j
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λύμα. Τότε ό Γιάννης Βετσόπουλος 
προσέφυγε ατούς ιερείς κοι μουχτα- 
ροδημογέροντες τού χωρίου, οί ό
ποιοι μετά άπό επίσκεψη στο σπίτι 
της Σταμάτως και άφοΰ ήκουσαν 
τή γνώμη τού πατέρα της και τής 
ιδίας, πού συμφωνούσαν στο δτι ή 
Σταματώ δεν ήθελε να πάρει γιά 
άνδρα της τό Δημήτρη Χρήστου 
(Σούρλαν) και προτιμούσε τό Γιάν- 
νη Βετσόπουλο, έχορήγησαν εις αυ
τόν πιστοποίηση, τής όποιας παρα- 
θέτομεν άντίγραψον καί την οποίαν 
προσεκόμισε εις την Επισκοπήν 
και κατόπιν αυτού ή Επισκοπή έ- 
δωσε την άδειοιν γάμου.

Παραθέτομεν άντίγραφα τής πι
στοποίησης των ιερέων καί λοιπών 
καί άδεια τής Επισκοπής. Στη συ
νέχεια έγινε ό γάμος μέ την προ
στασία Τούρκων Χωροφυλάκων, πού 
έμεναν τότε στην Πυρσόγιαννη, διό
τι ό Δημήτρης Χρήστου (Σούρλας) 
άπειλοΰσε δτι θά σκότωνε καί τούς 
δύο. ’Από τό γάμο γεννήθηκαν 4 
κορίτσια πού δλα παντρεύτηκαν, 
καί δύο άγόρια ό Κώστας καί ό 
(Δημητρός) δπως συνηθίζονταν νά 
λέγεται διότι τάς γυμνασιακάς σπου 
δάς έκαμε στήν Κων)πολη. Ό  Κώ
στας έσπούδασε γεωπονική στή Γάν 
δη τού Βελγίου καί διορίστηκε, δταν 
έπέστρεψε στήν Ελλάδα τό 1913 
στήν ίδρυθεΐσα τότε Γεωργική Σχο
λή Λάρισας καθηγητής καί έξέδω- 
σε άξιόλογα έπιστημονικά 6ι6λ(α 
καί διεκρίθη ώς έπιστήμονας στο 
είδος του. Ό  δέ Δημητρός έσπού
δασε ιατρική καί μετά τάς σπου- 
δάς του καί άπό παραμονήν εις 
Θεσσαλονίκην πρός παρακολούθη

ση σέ νοσοκομείο καί πρακτική ά
σκηση έγκατεστάθη τελικώς εις ’Α
λεξάνδρειαν Μακεδονίας (πρώην 
Γιδα) δπου έπιτυχώς έσταδιοδρό- 
μησε καί έξελέγη κατ’ έπανάληψη 
Δήμαρχος τής πόλης.

«Αίδεσιμώτατε "Αγιε Οικονόμε,
Οί ύποΦαινόμενοι πιστοποιοΰμε\ 

δτι σήμερον προσκληθέντες παρ<3 
τού Κύρ Κωνσταντίνου ’ I ωάννοι 
Τζιάμπου συγχωριανού μας εις τήι 
οικίαν του έπαρουσίασεν ένώπιό1 
μας τό κοράσιον τό όποιον ό ίδιο· 
είχεν άρραθωνιάσει έκ μικράς ήλι 
κίας διά ψιλών συμφώνων είς τό 
Κύρ Δημήτριον Χρήστου καί όμολί 
γησεν τό κοράσιον ίδίοις χείλεσι δι 
ουδόλως άναγνωρίζει καί άναδέχι 
ται τον άρραβώνα αύτόν κατ’ αΐττ 
σιν δθεν τού ρηθέντος Κύρ Κωνστα 
τίνου δίδωμεν αύτώ τό παρόν πιστ< 
ποιητικόν δτι τό κοράσιον δέν π( 
ραδέχεται κατ’ ούδένα τρόπον τ< 
παρά τού πατρός αύτής γεννηθένι 
άρραδώνα, άλλά θεωρεί τόν έαυτ< 
της έλεύθερον νά άρραΦωνισθεΐ 
ποιον θέλει, δι’ δ έγένετο τό παρ· 
ύπογεγραμμένον παρ’ ήμών των 
φημερίων τού χωριού μας μαρτυρ 
μένων καί υπό τών εύρεθέντων γί 
τόνων καί έστω είς ένδειξιν ινα τ 
χρησιμεύση δπου δει κι όρισμός σ(

1876: Ίανουαρίου α ' πρώτη 
Πυρσόγκχννη 

Παπανικόλας Οικονόμος 
Παπαγιόργης (δυσανάγνωστοι 
Παπα Ιωάννης Γ.
Γιάννης Χαρίση Καραγιάννης 
Τόλης πύρσου 
γιώργης Κόντας
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νικόλα γεώργη
Τόλης Κότα παγούνης μουχτάρης 
Τόλης Παγούνης δημογέροντας 
Κότας αποστολής 
ζήσης γιάννη 
γηώργης Βαγγέλη 
χαρήσης Κουτής 
ζήσης πάλλας 
ντόλης γιοργίου
(και έτεροι δύο δυσοινάγνωστοι)

’Ακολουθεί εις την όπισθεν σελίδα 
coG ίδιου φύλλου χάρτου ή συγκα- 
Γάθεσις περί της διαλύσεως των αρ
ραβώνων τής Επισκοπής Βελλας έ
λουσα ώς εξής:

«Διαλυτήριον ψιλών συμφώνων 
ριρραβώνος:
! Έπί τή βάσει τής όπισθεν πιστο- 
ίτοιήσεως των Ιερέων, προκρίτων 
:αί μουχταροδημογερόντων τής κω- 
ΐοπόλεως Πηρσόβγιανης, οΐτινες πι
στοποιούν την έκ μικρας ηλικίας 
)ΐλου συμφώνου άρραβώνος τής 
ταμάτως θυγατρός Κωνσταντίνου 
ίωάννου Ύζιάμπου, μετά του Δη- 
ητρίου Χρήστου, ήτις ήτο ετών πέν- 

ίΕ και θεωρήτε κοττά νόμον άνήλιξ 
;α\ κατά μαρτυρίου τών εύρεθέν- 
jav έν τη επισκοπή κυρίων γεώργη

καί ρίζου Ίωάννου Τζιάμπου πηρ- 
σογκχνίτων, ίδίοις αυτού χείρεσι 
καί (μία λέξις δυσανάγνωστος) συ- 
νειδήσεως ομολόγησαν προς ήμας 
την άλήθειοcv καί έβεβαίωσαν την 
άνηλικιότητα τής κορασίδος, καί ε
πειδή ή νέα αυτή φθάσασα τον δέ- 
κατον έκτον χρόνον εις όριμον καί 
νόμιμον ήλικίοα/ δεν παραδέχεται 
την του ποχτρός αυτής πρώτην αρ
ραβώνα, ώς έκ τούτου λοιπόν καί 
δυνάμει τών ώς άνω εΐρηται καί ό
πισθεν γραφομένων, χωρηγήται κα
τά νόμον πασα έλευθερία τη ρηθεί- 
ση σταμάτω νά έλθη εις τό (λέξις 
δυσοα/άγνωστος) άλλον αρραβώνα 
μετά άλλου νομίμου άνδρός.

3 Ιανουάριου 1876 Κόντιζα:

Ό  Τοποτηρητής τής επισκοπής 
Βελλας.

Οικονόμος Π (δυσανάγνωστος)

Άπό τά πάρα πάνω αντίγραφα 
μαθαίνομε ότι ή επισκοπή Βελλας 
τό 1876, πού είχε έγκατασταθή στή 
Κόνιτσα δεν είχε προαχθή εις Μη
τρόπολη καί ύπήγετο στήν Μητρό
πολη Μωαννίνων καί ότι τά 16 έτη 
έθεωρεΐτο νόμιμος ηλικία νά έλθουν 
εις γάμον.
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Φιλολογικά καί Καλλιτεχνικά Πορτραίτα

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΡ. ΓΚΙΤΖΙΟΣ
Στη χορεία των Ήπειρωτών λο

γοτεχνών καταλέγεται και ό Γεώρ
γιος Χαρ. Γ'κίτζιος.

Γεννήθηκε τό 1925 στην Κοσοβί- 
τσα Βορείου Ηπείρου. ?Ηρθε τό 
1932 στην Αθήνα κοντά στον άπό 
χρόνια εργαζόμενο έδώ πατέρα 
του. Μετά τις γυμνασιακές του 
σπουδές παρακολούθησε στο Ελλη
νικό Ώδεΐο μαθήματα μουσικής άπ’ 
δπου πήρε πτυχίο ‘Αρμονίας μέ τον 
αβθμό άριστα. Συνέχισε άνώτερα 
θεωρητικά μαθήματα Άντιστίξεως, 
Φούγκας καί Ένορχηστρώσεως έ
χοντας καθηγητή τον μεγάλον Μα
νώλη Καλομοίρη.

’Αλλά πλάϊ στο μουσικό ταλέντο 
ύπόβοσκε καί τό λογοτεχνικό γιά 
νά έμφανιστεΐ τό 1972 μέ τήν ποιη
τική συλλογή «Ξεχασμένες αρμο
νίες». Τό 1973 έξέδωκε τό μυθιστό
ρημα «Περπατώντας στη Γή» καί 
τό 1980 τά ήθογραφικά διηγήματα 
«’Αντίο Πατρίδα» άφιερωμένο στην 
ιδιαίτερη πατρίδα του.

Πολλοί κριτικοί άσχολήθηκαν μέ 
τό λογοτεχνικό του έργο. Ιδ ια ίτε
ρα ό μακαρίτης I. Μ. Ποιναγιωτό- 
πουλος έξετίμησε τήν πνευματική 
του έργασία καί έτόνισε τη δύναμη 
του ταλέντου του.

Γιά τήν διηγηματική του συλλο
γή του έγραφε; «Τη διάβασα μέ 
λαιμαργία καί θαύμασα τή δύνα

μή του. Είστε άπό έμφυτη προδιά
θεση συγγραφέας».

Μεταξύ άλλων ό Γεώργιος Βρέλ- 
λης του γράφει:

«Αντίο Πατρίδα». Τό λαθρεμπό
ριο γιά φάρμακα καί χρειώδη στά 
σύνορα. Ή άπόδραση ένός 12χρονου 
παιδιού άνάμεσα άπό φυλάκια, λυ
κόσκυλα, νάρκες, ήλεκτροφόρα σύ̂  
ματα. Ό  συγγραφέας άπό την Κο

σο6ίτσα τής Β. Ηπείρου καί μέ< 
στήν ψυχή του όργώνει ό καημός X 
λυτρωμου, τής λευτεριάς ό πόθ 
στή χώρα των άλυτρώτων. Not 
θουμε τήν προσφυγιά του καί 1 
πόνο, τον έκποττρισμό του.

Πλέκει στά κείμενά του ίστο 
κά καί λαογραφικά στοιχεία. Ή1 
γραφεί. Γνωρίζει μέ κάθε λεπτό 
ρεια τά μέρη καί τά πρόσωπα. Β 
ματική ή έξιστόρηση. Υποδομή ‘ 
οί έμπειρίες στήν παιδική καί £ 
6ική ήλικία. Κέντα τά θέματά 
μέ τό νόστο άσίγαστο καί τόν
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ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ

ΘΑ ΣΟΥ
Της ροδαυγή; τη πρώτη - πρώτη άχτίιδα 

στεφάνι θά σού στείλω νά φορέσης 
καί στά μαλλιά στυ μόνη νά πλέξης 

του έρωτα την πιο γλυκιά παγίδα.

Τδ χιρυσαφένισ φως τη; Πόλη; θά σού
(ττείλω,

τά λαμπερά σου μάτιζα νά στολίση.
Ναί. Πίστεψέ με, κόρη μή δακρύση;

μη ξεκινήσεις, μή! θά ντραπή καί κείνο 
καί μπρος στη λάμψη σου, ώ εξαίσιο κρίνο 

τη δική του έ:ύ, μέ μια; θά σβήσης.

Τη; άνοιξης τά πιο ομορφα λουλούδια 
θά κόψω νά σου στείλω απ’ τούς αγρού; 

νά φτάση τ’ άρωμά του; ώς τού; ουρανού;
μαζύ με τά δικά μου, τά τραγούδια 

καί νά ζηλέψουν άγάπη μου τ’ άκοΰς; 
κι* έγώ.,. καί τά παραδεισένια άγγε-

λούδια.
Τής γλυκεία; μουσική; τίς εύθυμε; νότες 

καί τ’ άπαλό χαμόγελο τ’ Απρίλη,

ΣΤΕΙΛΩ...
στόλισμα νά βάλη; στά δυό σου χείλη 

νά χαρουν, νά ζηλέψουν οι μούσες πρώτες 
πού λάτρεψαν οί θεοί, κι* ό κόσμος τότε; 

σάν βγήκαν περήφανες... απ’ τού τρανού
τή σμίλη.

Έπειτα μόνος μου θαρθώ, ώ τί μαγεία, 
πριν ό ήλιο; στά παράθυρά σου παίςη 

στά κρινοοάκτυλά σου θάχη; πλέξει 
δλη τού έρωτα... την αγωνία 

καί με μιάν υπέρτατη λατρεία
θά μέ φιλεί γλυκά ώ; πού νά φέξη.

θά μέ φιλά; φιλά; πανώρεια, ώ; πού νά
?έξη,

εύτυχισμένη άπ’ τή; νύχτα; τή γαλή'/η 
τον έρωτα πού μάς ένωσε, μαζί ποιά λέξη 

μέ; την ψυχή μου χαρωπά θά μείνη; 
Μήπως τής νιότη; σου ή χαρά θά πρέπει 

νά την φυλάξη; στή; άγάπη; τό καμίνι;

ΑΝΔΡΕΑΣ Π. ΠΑΡΣΑΛΗΣ

θορμητισμό, και ενεργοποιεί παρα
στάσεις και θύμησες συγκλονιστι
κές.

Καλοδούλευτος ό λόγος, πλεχτή 
ή κάθε υπόθεση, δεν κουράζει. Δια
λεγμένα τά θέματα στην επεισοδια
κή των έξέλιξη πειθαρχούν στην 
άρχιτεκτονική και την έκφραση. 
Πολύ εύαίσθητος ό Γιώργος Γκί- 
τζιος μας μεταφέρει τον έσωτερικό 
του κόσμο, σάν ψυχογράφος του έ- 
αυτου του καί των άλλων. Ή ζωή 
στον παλμό της.

Δυνατός στήν περιγραφή, παρα

στατικός, δυναμώνει τήν διήγηση 
μέ τήν άλήθεια και τή γλαφυρό- 
τητα. Μας χαρίζει τήν αμεσότητα 
μέ τή ζωή καί ή δημιουργική φαν
τασία του συνεπικουρεί τό ταλέντο 
του. Είναι γεννημένος διηγηματο- 
γράφος. Μέ άνεση ή όργανική σύν
δεση καί ευχέρεια στή μεταφορά 
γεγονότων καί σκέψεων. Πολλές - 
πολλές σελίδες κατάλληλες νά φι
λοξενηθούν σέ παιδικά βιβλία καί 
σχολικά άναγνώσμοιτα. Πατριωτι
σμός καί λογοτεχνικότητα τον τι
μούν.
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ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ ΠΕΝΘΗ

ΑΚ Μ Η ΪΡΙΟ Ϊ ΠΙΤΟΥΛΠΣ
Ό  Δ. Π. έγεννήθη το έτος 1908 είς 

τήν Μπέζιανη Βορ. Ηπείρου (επαρχία: 
Έρσέκας).

Τήν στοιχειώδη έκπαίδευ’ση έλαιβε ν είς 
τα Σχολεία ΙΙάργας καί Παραμυθίας, έν 
συνεχεία μετέβη εις Κέρκυραν καί είσήλ- 
θε?ν εις τήν Εμπορικήν Σχολήν, έξ ής ά- 
πεφοίτησεν το έτος 1925. Μετά τήν άπο- 
φοίτησιν ένυμφεύθη με τήν Ευαγγελίαν 
Χριστάκη, μέ τήν οποίαν απέκτησε έναν 
υιόν καί ούο κόρες, τήν Καίτη καί τήν 
Γέγη. 1 ;

Τον ίδιο χρόνο ήλθεν είς τόν Πειραιά 
οια πρακτικήν έςάσκησιν είς μεγάλους 
Εμπορικούς Οίκους. Τό επόμενον έτος έγ- 
κατεστάθη έν Ήγουμενίτση, οπού καί ά- 
νέπτυςεν τήν πολύμορφον οράσιν του. Ή  
Ηγουμενίτσα όταν έγκατεστάθη έκει ή οι
κογένεια Πτιούλη, δεν ήτο παρά έν χω- 
ριουδάκι αριθμούν περί τούς τριακοτίους 
κατοίκους. Ά πο τής έγκαταστάσεως των 
Πιτουλαίων ήρχισε ή έςέλιξίς της είς τό 
έμπορικδν Κέντρον καί Οικονομικόν τοιού- 
τον τής Θεσπρωτίας, μέ παράλληλον πτώ- 
σιν των μέχρι τότε άκμαζουσων πόλεων 
Παραμυθίας καί Φιλιατών.

Είς τήν τοιαυτήν αλματώδη άνάπτυςιν 
τής ΊΙγουμενίτσης ή συμβολή τού Δημ. 
ΙΙιτούλη ύπήρςε αποφασιστική. Πράγμα- 
xt ό Δ. II. πέραν τής οικονομικής δράσε- 
ο>ς άνέπτυςεν άςιόλογον κοινωνικήν τοι- 
αύτην. ΆνεοείχΟη πλειστάκις Δήμαρχος 
τής πόλεως καί ά/νεκηρύχθη δταν έγκατε- 
στάθη είς Αθήνας έπίτιμος Δήμαρχος.

‘Αξιομνημόνευτα έπιτεύγματα κατά τήν

περ'.οοον τής άσκήτεως τών καθηκόντων 
του είναι ή κατασκευή τού ύοραγωγείι/υ 
τής πόλεως (του πρώτου έν Θεσπρωτία), 
ή έκπόνησις Σχεδίά ΙΙόλεως, άνέγερσις 
Δημοτικού Καταστήματος κλπ.

’Επί σειράν έτών διετέλεσε Πρόεδρος 
τού Εμπορικού Συλλόγου τής πόλεο>ς καί 
υπό τήν ιδιότητά του αυτή'/ συνέύαλεν τά 
μέγιστα είς τήν άςιοποίησιν τού Λιμένος.

Ό  μεγαλύτερος όμως τίτλος του είναι ό 
νικηφόρος άγων του διά τήν άνάδειςιν τής 
Ήγουμ-ενίτσης ώς πρωτευούση; τού νομκΟ, 
προσπάθειαν τήν όποιαν λυρσωόώς κατε- 
πολέμησαν οί προύχοντες ΙΙαραμυθίας καί 
Φιλιατών.

Καί δμως δλα αυτά τά έπιτεύγματα έ-



Η π ε ι ρ ο ς  Ε ι κ ο ν ο γ ρ α φ η μ έ ν η
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΥΧΟΥΣ 118 ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

(Φωτογραφίες Σπ. Μελετζή τραβηγμένες προ του Έλληνοϊταλικοϋ πολέμου)

Κατασκηνώσεις Άρδανιτοβλάχων στό Γυφτόκαμπο Σκαμνελίου.





Εξοχικό γλέντι στη θέση Γκούρα Σκοομνελίου.



’Υποδοχή του Μηαρσπολίτου Ίωαννίνων Γερμανού Κ α ρ α ό α γ γέ  η
στό Σκαμνέλι (1924).



Γαμήλιος πομπή (ψίκι) άπό Δόλιανη ατό Σκαμνέλι.





Σκαμνελίτ.οσες μέ Σαρακατσάνικα.
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πέπρωτο πρόσκαιρα); νά έςαφανίση ή λαί- 
λαφ του Πολέμου κατά τον όποιο'/ πέραν 
των υλικών καταστροφών έςετελέσθη καί 
ο πατήρ του Χρίστος. ΕΙπον ανώτερο) προ- 
σκαίρως διότι ό άκάματος Δ. Π. αμέσως 
μετά τήν προέλασιν του Ελλάνικου Στρα
τού έγκατεστάθη καί πάλι στην κατεστραμ
μένη Ηγουμενίτσαν καί άνέστηρεν τχύτην 
κυριολεκτικών εκ των ερειπίων της.

’Αλλά δυστυχώς καί ή δεύτερα αυτή 
προσπάθεια του κατεστράφη κατά τήν θεο
μηνίαν της κατοχής, κατα τήν όποιαν 
πλήν των όηώσεων έθρήνησε ή θεσπρω- 
τία και χιλιάδας ανθρωπίνων θυμάτων.

Μετά τήν άπελευθέρωσινν άνέλαβεν ό 
Δ. Π. διά τρίτης/ φοράν το δυσχερές έρ- 
ΐγον του τής άνορθώσεως των έρειπίων ύ-
|πο δυσχερεστάτας συνθήκας μάλιστα καθ’ 
ιόσον έμαίνετο ό έμφύλιος. Τήν περίοδον 
αυτήν άνεδείχθη ανώτερος εαυτού και διέ- 
σωσεν τήν Ηγουμενίτσαν ώς πρωτεύου
σαν, διότι καί πάλιν ή Παραμυθιά και τό 
Φλλιάτι μέ τό πρόσχημα δτι ή Ηγουμε
νίτσα δέν διέθετε χώρους νά στεγάση τάς 
ϊπηρεσίας, ήξίουν νά μεταφερθή ή έδρα 
ου νομού. Άνταπεκρίθη 6»χο>ς εις τό όν- 
ως δυσχερές εργον πεΟσας τούς κατοίκους

διαθέσωσι όσον τό δυνατόν περισσοτέ-
ους χώρους πρός φιλοξενίαν των δημο- 
Ιίων υπάλληλον/, δούς πρώτος τό παρά- 
ιαγμα δέ επέσπευσε τό πρόγραμμα άνοι- 
ύοομήοεως παρέχα>ν πάσαν διευκόλυνσιν 
ρός άρμοδίαν Υπηρεσίαν.

'"Οταν διά τρίτην φοράν είδε τό έργον 
; σταθερόν έπεφάοισεν νά έγκαταστα- 

t όριστικώς είς ’Αθήνας» όπου μαζί μέ 
f# φίλον του καί συμπολίτην ΊΙλίαν Σάρ- 
1/ άνεδείχθησαν οικονομικοί παράγοντες 
1 τόν ευρύτερα/ έλληνικόν χώρα/.

X.

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Λ. ΛΑΜΠΡΙΛΗΙ
4 3  ΕΤΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΒΜ4ΤΙΑΣ ΣΤΟ ΓΙΟΧλΝΕΣΜΟδΥΡΓΙΙ
Θρήνος γ:ά τό Πολύδροσο (Βλαχώρι) 

καί γενικά γιά τήν περιοχή, ό άδικος χα
μός, τού συμπατριώτη μας Εμμανουήλ 
Λαμπρίδη, πολυαγαπημένου γιου τού 
Προέδρου Κοινότητας Πολύδροσου κ. Τά

σου Λαμπρίδη και πολυσυζητημένου επί
σης ανεψιού του κ. Χρυσοστόμου .Λαμπρί
δη, πού συνέβη πριν από λίγες μέρες στό 
Γιοχάννεσμπουργκ όπου άγνωστοι ληστές 
μπήκαν στό κατάστη]ΐα του άτυχου συμ
πατριώτη μας καί τόν πυροβόλησαν, σκο- 
τόνωντάς τον, χωρίς κανένα λόγο.

‘Ο άείμνηστο; ήταν έγγαμος καί πατέ
ρας δυό παιδιών- ’Από πολλά χρόνια είχε 
μετχνατΐεύ^ι Γιοχάννεσπουργχ. *τή



Νότια ’Αφρική, όπου είχε αναπτύξει ά-ςιό 
λογη έπιμειρηματική καί κοινωνική ^ρά- 
ση.

Ή νεκρώσιμη ακολουθία έψά>
σπαν ικό ιερό ναό στό ΓιοχάννΞσμπουργκ,

οπού παραβρέθηκε (ένιτός άπό τούς άτυ-
γσ/εΐς του, &£·:■̂ υ̂ του, συγγενεϊς

του), πολύς κόσμος καί άπότισ:• φόρο - -
μή; στο άδικοχαμ;ένο ■πολικάρι. Ό  θάνα-
τός του προκάλεσε βαθε:ά λύπη στούς γο-
νεΐς του, τή γυναίκα 'Γου, τά παιοιά του,
στους θείους του καί σ’ ολόκληρη τήν ε
κεί ελληνική παροικία, πού πολύ τον εκ
τιμούσαν καί τον άγαποΰσαν.

*0 Έμαννουήλ Α. Λαμπρίδης ύπήρςε 
χαρακτηριστικό δείγμα ζωτικού, δραστή
ριου καί έντιμου ανθρώπου, φιλόστοργου 
συζύγου καί πατέρα καί καλού πατριώτη, 
πού θά τον θυμούνται με ζωηρή ανάμνη
ση όσοι τον έγνώριζκν.

(«θεσπρωτική», 2.4.86).
Στην οικογένεια του, τούς πικραμένους 

γονείς του καί θείους του ή «Ηπειρωτική 
Εταιρεία» έκφράζει τά θερμά τη; συλλυ
πητήρια.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΑΜ ΙΙΡΙΔΙΙ
Νοιώθουμε τήν ψυχική ανάγκη καί τήν 

ηθική υποχρέωση νά ευχαριστήσουμε ό
λους αυτούς — συγγενείς, φίλους καί γνω
στούς —  πού άπ’ όλα τά σημεία τού κό
σμου, 6 καθένας με τό δικό του τρόπο, 
μας συμπαραστάθηκαν σ:ό βαρύ πένθος 
καί παραορέθηκκν στήν κηδεία του άδικο- 
σκοτωμένου 4άχρονου παιδιού μας

ΜΑΝΟΛΗ Α. ΛΛΜΠΡΙΛΙΙ
πού δολοφονήθηκε μέσα στο μαγαζί του 
από ληστή στό Γιοχάννεσμπουργκ τής Νό
τιας Αφρικής καί ενταφιάσαμε εκεί στις 
28.2.1986.

Τά τηλεγραφήματα, οί συνδιαλέξεις, τά

συλλυπητήρια γράμματα, τά στεφάνια, τά 
λουλούδια καί οί χρηματικές προσφορές 
σέ 'Ιδρύματα καί Σωματεία στή μνήμη 
τού παλικαριού μας, ήταν μιά συγκινητι
κή αχτίδα κουράτγιου στή συμφορά μας.

Ό  θεός καί ή μοίρα τού κάθε γονιού 
νά μην τού χρωστάνε τέτοιο ποτήρι! 
ΤΑΣΟΣ καί ΣΤΑΜΑΤΩ ΛΑΜΠΡΙΔΗ  

(Άπό το Πολύδροσο Θεσπρωτίας)

) ΗΠΕΙΡΏΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ίί 
ίί ΤΕΥΧΗ ΑΦΙΕΡΏΜΑΤΑ jj

«I
Πωγώνι. Ή δόξα καί ή|: 
μοίρα του. Δρχ. 3001;
LA MALHEREUSE Ε-Ι; 
PIRE. (’Αφιέρωμα στον]! 
Αύτονομιακό Αγώνα. ;;

Δρχ. 400
’Αφιέρωμα στήν 21 Φε-< 
6ρουαρίου 1913 Δρχ. 300;
Άπό τό άνδροφόνο Μπι-Ι 
ζάνι στον Αύτονομιακό; 
’Αγώνα. Ή Ηπειρωτική! 
’Εκστρατεία σέ εικόνες.;

Δρχ. 500;
Προσέγγιση στή Σουλιώ- 
τικη ’Εποποιία Δρχ. 300

![59-60-61 ’Αφιέρωμα στήν 28 Όκ- 
\\ τωβρίου 1940 Δρχ. 400
!; 62 Αφιέρωμα στήν 28 Όκ·
;] τωβρίου Β' 1940 Δρ. 400
!; 76—77 Σώστε τον Καλαμα
!: Δρχ. 200

93 Αφιέρωμα στήν... Ήπει·
]Ι ρωτική ’Αθήνα. (Φωτο·
<; γραφίες - κείμενα τώ\
]; Ηπειρωτικών Ίδρυμά*
]] των τής ’Αθήνας μέ τήΐ
1; ευκαιρία τών 150 χρό
;| νων τής πόλης Δρχ. 30(

Τεΰχ.
31

34

40—41

■53—54

55
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Εσωτερική Ζωή καί Κίνηση

Οί χρηματικές εισφ ορές ττρός την 
“ 'Ηπειρωτική Εταιρεία,, εκπ ίπ τουν  
στις Δηλώ σεις Φόρου Εισόδημα- 
τος.

ΣΥΝ0ΪΤΙΣΜΟΣ ΕΙΣΦΟΡΟΝ 
ΣΪΝΟΣΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ
Μέ βαθειά συγκίνηση συντάσσομε αυ

τούς τούς πίνακες εισφορών. Είναι το ο
ξυγόνο της Εταιρείας. Είναι τα φτερά 
της. Κοινωφελές Πνευματικό "Ιδρυμα ή 
Εταιρεία. Δημόσια ή διαχείρισή της σέ 
ύάλινη σφαίρα «περιστρεφόμενη καί παν- 
ταχόθεν όρατή». Δεν πληρώνει ούτε μο
νόλεπτο ή Εταιρεία σέ μισθούς καί α
μοιβές κι εχει ελαχιστοποιήσει τα διοι
κητικά της έξοδα, αφού τό Δ. Συμβούλιο 
μέ έφημερία σέ εθελοντική βάση διεξά
γει τη διοικητική υπηρεσία.

Δέν εχει «Χρεώστες» ή Εταιρεία. Δέν 
Ιχει «Πιστο>τές». Κανενός τήν πόρτα δέν 
έβρόντησε. Δέν κρατεί λογαριασμούς «’Ο
φειλετών». "Ο,τι προσφέρεται είναι αυτο
προαίρετο καί καλοδεχούμενο. Τό ραβδί 
τοϋ διακονιάρη, δταν υπηρετεί κοινωφε
λείς σκοπούς γίνεται στα χέρια του Διοι
κητικού Συμβουλίου ηγεμονικό Σκήπτρο.

Κρίκοι τής άλυσσίδας τής αγάπης αυ
τόν τον μήνα είναι οί:
Ό  κ. Χαρίλ. Ξάνθος για τό Δελτίο ΙΟΟΟ 
*0 κ. Σπυρος Εργολάβος για τό 

Δελτίο 2000

Ό  κ. Στυλ. Μπέλλος για τό Δελτίο 2000 
Ή  κυρία ’Αλεξάνδρα Παπά για

Ή  κυρία *Αγκη Μηυσοπούλου για 
τό Δελτίο 1000

Ό  αιδεσιμότατος Π απακώστας α
πό τή Ζίτσα για τό Δελτίο 2000

Ό  κ. Νικόλ. Φοίτσένης για τό 
Δελτίο 2000

Ή  κυρία Χρυσούλα Τσουκαλά - 
Σπανού για τό Δελτίο 1000

Ο κ. Μιχαήλ Παπακοχστας για τό 
Δελτίο* 1000

Ό  Καθηγητής κ. ’Ιωάννης Έξαρ- 
χος για τό Δελτίο 2000

Ό  κ .Κλέαρχος Στάρας για τό Δελτίο 500 
Ό  κ. Σταύρ. Τσάτσας για τό Δελτίο 1000 
*0 κ. Γεώργ. Χρήστου για το Δελτίο 1000 
Ή  κυρία Χρυσούλα Μαρτίνη για τό 

Δελτίο 2000
Ό  κ. Δημ. Σωτηρίου για τό Δελτίο 1000 
Ό  κ. Σπύρος Μκντάς για το Δελτίο 1000 
Ό  κ. Γιώργος Κούνδουρος Ταμίας - 

Σύμβουλος τής Εταιρείας υπέρ 
τού είδικωτέρου σκοπού τής έκ- 
δό:ιεο>ς βιβλίου 100.000

Ό  κ. Βασ. Κυρούσης για τό Δελτίο 1000 
Ό  Σύλλογος Ήπειρωτών Ήλιου- 

πόλίειυς για τό Δελτίο 2000
Ό  κ. Μιχ. Μαρτσέκης για τό Δελτίο 1000
Ό  κ. Σπυρ. Οίκον ομίδης για τό 

τό Δελτίο 1000
Ό  κ. Βασ. Σωτηρίου για τό Δελτίο 1000 
'Ο κ. Ά π . Τσιλάρης για τό Δελτίο 1000 
Ό  κ. Κων. Κουτσούκης για τό Δελ-
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τίο 1000
Ό  κ. Βαισ. Λιόντης για τό Δελτίο 1000 
Ό  κ. θωμ. Νκολαιδης για τό Δελτίο 1000 
Ό  κ. Δημ. Ντάκας για τό Δελτίο 10CO 
Ό  κ. Παν. Νούσιας για τό Δελτίο 1000
Ό  κ. Άλέκος Ζώης για τό Δελτίο 1000
Ό  κ. Μιχ. Λουκάς για τό Δελτίο 800 
Ό  κ. Ά ντ. Κράβαρης για το Δελτίο 1000 
Ό  κ. Άθαν. Τσίγκος για. τό Δελτίο 1000 
Ό  Συμβολαιογράφος κ. Μιχ. Μπε- 

νέκος άπό Κόρινθο για τό Δελτίο 3000 
Ό  κ. Θεοφ. Φασούλης για τό Δελτίο 2000 
Ό  κ. ΤΑγις Άθανασάκος για τό

Δελτίο 1000
Ό  κ. Δημ. Κοσσυβάκης για τό 

Δελτίο 2000

Ή  κυρία Βαρβάρα Μουστάκα γιά
τό Δελτίο 1000

Ό  κ. Σπυρος Τζουμάκας για τό 
Δελτίο 1000

Ό  κ. ’Αλες. Λαζάνης για τό Δελτίο 1000 
Ό  πεζογράφος καί ποιητής Κώ

στας Νικολαΐόης για τό Δελτίο 1000 
Ό  κ. Εύάγ. Μπίτσας για τό Δελτίο 1000 
Ό  Δήμαρχος Φιλί ατών κ. Δημήτρ.

Λεντζαρης για τό Δελτίο 2000
Ό  κ. Γεώργ. Βαζάκας για τό Δελτίο 1000

ΔΙΟΡΘΩΣΗ «ΗΜΑΡΤΗΜΕΝΩΝ» 
Στην τελευταία σελίδα του ενθέτου

«"Ήπειρος Εικονογραφημένη» να διορθω
θεί ό τάφος τής Κυρά - Φροσύνης.

ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ - ΕΠΙΤΑΦΙΑ ΛΗΚΥΘΟΣ
ΜΝΗΜΗ ΘΑΝΟΗΤΩΝ ΗΠΕΙΡΟΤΟΝ

Στούς πνευματικούς σκοπούς της Εταιρείας είναι ή άπονο* 
μή τιμής στη μνήμη θανότων Ήπειρωτών. Αιώνια ή μνήμη
τους. Κατά τόν μήνα αύτόν 
ρεές.

Ή  κυρία Σουζάνα Μαντά οι* ένί- 
σχυση τοϋ έργου τής Εταιρείας 
στη μνήμη των προσφιλών Γονέ- 
ιον καί αγαπημένων ’Αδελφών της 5000

Ό  Κύριος καί ή Κυρία Γρηγορίου

μας έστάλησαν οί έπόμενες δω*

Κον/σταντοπούλου οι’ ένίσχυση 
τών σκοπών τής Εταιρείας στη 
μνήμη του αειμνήστου ΈθνικοΟ 
Άγωνιστου Γυμνασιάρχου (Μο- 
ναστήρι, Άδριανούπολη) Α λε
ξάνδρου Ζουμετίκου 15.000

Καί τά τραγούδια λόγια ’ναι, τούς νηούς παρηγορούνε, 
Σαν τις ψυχές πού καρτερουν παράδεισο νά ίδουνε.
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ΙΔΡΥΜΑ ΣΠΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

ΣΗΜ. ΣΓΝΤΑ3ΕΩΣ:
Έ να καλό ξεκίνημα εχει γίνει για ενα 

μεγάλο Κοινωνικό Σκοπό, το ' Ί δ ρ υ 
μ α  Σ τ:  α σ τ ι κ ώ ν  κ α I Κ ω 
φ α λ ά λ ω ν  Π α ι δ ι ώ ν  τ η ς  Η 
π ε ί ρ ο υ .  Όςύ τδ κοινωνικό πρόβλη
μα των άτυχων Παιδιών καί των ατυχέ
στερων Γονέων, πού παρά την κατάσταση 
τους, δεν στέργουν να τ’ άπομακρύνουν 
άπό κοντά τους για Ιδρύματα αύτοϋ τού 
είδους σέ άλλα σημεία της χώρας. Άλλα  
στα πλάσματα αυτά δεν είναι άρκετή ή 
άγάπη τών Γονιών τους. Μια λύση ήταν 
να γίνει κάποιο Ίδρυμα κοντά στις πα
τρογονικές Εστίες τους. Έτσι θά γινόταν 
δυνατό καί ή άγάπη τών Γονιών νά φτά
σει καί ή Κοινωνική Περίθαλψη νά τ’ 
άγκαλιάσει. Σ’ αυτό τό σχήμα μετουσιώ- 
θηκαν ot προθέσεις του Γιατρού Γεωργίου 
Γύρα νά διαθέσει ενα γήπεδο 5 στρεμμά
των στη Ζίτσα και τό ποσό ενός Εκατομ
μυρίου Δραχμών με φορέα τού έργου την 
Αδελφότητα «Μάννα τού Πωγωνίου».

*Η «Ηπειρωτική Εταιρεία» είδε με 
Ενθουσιασμό τήν Ιδέα καί πρόθυμα παρέ
χει τις στήλες τού Δελτίου της για τον 
κοινωφελή σκοπό. Χρέος τών Ήπειρωτών 
είναι νά γίνει πραγματικότητα ή καλή Ι 
δέα. Έχομε άρκετές Δυναστείες Ηπειρω
τικού πλούτου τόσο στην Αθήνα, όσο καί 
στην ΊΙπειρο.

Είναι χρέος όλων μας ενα ασήμαντο 
ί μέρος αύτού τού συγκομισμένου πλούιου 
: νά κοινωνικοποιηθεί στην υπηρεσία τής 
: δυστυχίας τών συνανθρώπων μας. Ά ν  εί- 
| μείς κάποιο ανάπηρο παιδί; Ά ν  οί
ι ποταμοί τής κληρονομικότητας μάς φέρουν 
!· ένα έγγονάκt;
I Άλές„ X. Μοιμμόπουλος

Οι εισφορές, άπό τόν όβολό τής χήρας, 
άς *κατευθυνθούν στούς αποδέκτες:

Α' ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛ
ΛΑΔΟΣ. Κεντρικό Αίολου 86. Λογαρια
σμός Αδελφότητος «Μάννα τού Πο>γω- 
νίου» άριθμός 480.304.

Β' ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ «ΜΑΝΝΑ ΤΟΓ 
ΠΩΓΩΝΙΟΓ» Σπετσών 8, Α γία  Παρα
σκευή. (Οικία Προέδρου Ελευθερίας Δό- 
βα).

(ΣΓΝΕΧΕΙΑ άπ τό προηγούμενο)
Λ?Χ·

Υποστράτηγος κ. Κων) νος Μπα- 
μόπουλος, εις μνήμην τού πατέ
ρα του Ίωάννου Μπάμια 10.000

Κα Αναστασία Ά θ. Ζο>ίδη, εις 
μνήμην τού συζύγου της Α θα
νασίου Ζωίδη

Κος Λουκιανός και Κα Βαρβάρα
5.000

Βαρσάμη, εις μνήμην οίκογενε- 
νείας Κεφάλα 10.000

Κος Κων)νος καί Κα Χρυσάνθη 
Τζήμα, εις μνήμη οικογένεια; 
Κεφάλα 10.000

Γό Διοικ. Συμβούλιο τής «ΜΑΝΑΣ 
τού ΠΩΓΩΝΙΟΓ» εις μνήμην τού 
Εκλεκτού Ήπειριότη, Σόλιυνος 
Δόβα 3.500

Κα Στέλλα Τσολάκη, εις μνήμην 
Δημητρίου Βάντζιου, έξ Ίωαννί-

ο  α α π

Κος Γεώργιος Βασ. Γύρας, εις μνή
μην Ελένης Γύρα 1.000.000

Κα Μαρίκα χήρα Ινων. Στύλου, είς
μνήμην Ελένης Γεωρ. Γύρα 1.000.000 

Κα Καλλιρρόη Ί . Ματσάγγα, είς 
μνήμην τού «τυζύγου της Ίιοάν- 
νου, τών άδελφών της Ελένης
Γ. Γύρα καί Παρασκευής Ζερβά 
καί τών γονέων της Βασιλ. καί
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Ουράν. Γύρα καί τής εξαοέλφης 
τη; Ευτέρπης Μαντά 50.000

Κα Μερόπη Άοαμαντίδου 2.000
Κα Αείσβία Β-ασιλειάδου, είς μνή

μην τοϋ συζύγου της, Χρήστου 
Βασιλειάοου 3.000

Κος Τάκης Χρηστίβης, fit; μνήμην 
του φιλτάτου του φίλου, Σόλω- 
νος Δόβα 5.000

Κος καί Κα Γειοργίου Κορκάρη
(6η Δόσις) 3.000

Κα Αικατερίνη Πολυμερίδου, είς 
μνήμην του αδελφού της, Δημη- 
τρίου Δημάρκτου 5.000

Κα Πολύτιμη Χρηστίοη, μέ τήν 
συμπήλωση διετίας άπό τόν θά
νατο του προσφιλούς τη; |:υζύ- 
γου, Χρ. Χρηστίοη 10.000

Κα Νιόβη Σμυρλόγλου, είς μνήμην 
Στρατηγού Κιον. Γκίζα 2.000

Κος Κωνστ. Βούκας, είς μνήμην 
τής συζύγου του Αγαθούλας, καί 
των γονέο>ν του Ίωάννου καί 
* Αγγελική ς 5 .0(Χ)

ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ  
ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ

Ό  νΕφορος τής Βιβλιοθήκης γράφει καί 
ή Ηπειρωτική Εταιρεία ευχαριστεί.
—Άστυν. ’Επιθεώρηση: Χρον. Λ' τ. 10 

— 12 Χρον. Β' τ. 13—22.
— Προβλήματα (Αθήνα) Β' τ. 20—22. 
— Πολίτης τής Ηπείρου (Αθήνα) τ. 28 

—30.
—Κορφές (,Αχαρνές) τ. 55—57.
— Δαυλός (’Αθήνα) τ. 42—49.
—Μακεδ. Ζωή (θείο) νίκη) τ. 228—235. 
— Έλλην. ’Ύπαιθρο (’Αθήνα) τ. 305.
—Έλλην. Άστήρ (Ίο)άννινα) τ. 8—10. 
—Έςωτερ. Ιεραποστολή (θεσ) νίκη) τ. 

87—88.
—Χρονικά (Ινεντρ. ’Ισραήλ. Συμβουλίου)
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Κος Νικόλαος ΙΙαπασωτηρίου, (7η 
δόσις) 10.000

Κα Ελευθερία II. Δόβα, είς μνήμη 
του προσφιλούς της άδελφου, 
Σόλωνος Δόβα 10.000

Κα II έπη Άθ. Βλαχάκη, εις μνή
μην Μαρίας Γεο>ργακοπούλου 2.000 

Κα Βικτωρία Πρίτισου, θίς μνήμην 
τής προσφιλούς της Μητέρας, 
’Αλεξάνδρας Πρίτσου 2.000

Κα ’Αφροδίτη Μπαντουδάκη 1.000
Ανώνυμος, έκ Γιοχάν νεσμπουργκ,

Νοτ. ’Αφρικής 3.500
Κα Ευτυχία Άν. Ρόδου (5η Δόσις) 20.000 
Κος Μίνιο; ΙΙισπιρής, SEATTLE,

U.S.A. Δολλ. 100, είς μνήμην 
το πρ:ΐ7φιλοϋς του θείου, Σόλω
νος Δόβα 14.000

Κα Ελευθερία Δάκαρη - Κουταβά 5.000 
Κος Άχιλλέας Γκόκας, εις μνήμην 

Σόλωνος Δόβα 5.000
Κος Έλευθέρος Παπάς, είς μνήμην

Εμμανουήλ Ά . Λαμπρίβη 2.000

τ. 78—82.
— ΙΙανηπειρο>τική (’Αθήνα) φ. 88—95. 
—Βορειοηπειρωτικδς ’Αγών (’Αθήνα) φ. 

40—47.
—Σύγχρονη Σκέψη (’Αθήνα) φ. 103 —

110.
—Έκκλησιοχωρί’τικα Νέα (Περιστέρι), 

φ. 3 0 -3 2 .
—Ή θεοδωρ ία (Άρτα) φ. 39.
—Τό Βουργαρέλι (’Αθήνα) φ. 43— 44. 
—Τα Άγναντα Άρτας (Αθήνα) φ. 82 

—84.
—Ό  Παλμός των ’Ακριτών (’Αθήνα) φ. 

53—58.
—Τά θεοοώριανα (’Αθήνα) φ. 160-165. 
—Νέα τοΟ Μαργαριτίου (Χολαργός) φ. 

38—41. ΕΓΘΓΜ. ΝΙΚΟΓ



Ό
Ν Ε Ε Σ Ε Κ Δ Ο Σ Ε Ι Σ

Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ
Παρουσιάζει σήμερα ή «Ήπειροοτική "Εταιρεία» το δεύτε

ρο κατά σειρά βιβλίο τού Γιώργου Κούνδουρου μέ τον τίτλο «Ή 
Πόβλα τής Μουργκάνας κι ο Ευεργέτης της Σπύρος Σταύρου 
Τσίγκος. Έ να  χωρίο ξαναγιεννιέται».

Τδ πρώτο του βιβλίο «Άλλοτινά κι αξέχαστα», τ δ β α- 
ο  τ ί σ α μ α ν, τ δ  »jl υ ρ ώ σ α μ α ν, γιά νά μιμηΟώ τά Δομ
ικά τού Κούνδουρου, κι άρμενίζει τώρα, καλοτάξιδο καθώς εί

ναι, στις πέντε ήπείρους, οπού Ήπειρώτες, καί γεμίζει αέ χα 
ρά καί ευφροσύνη την καρδιά τους.

Μ’ ολο πού τδ δεύτερο αύτδ βιβλίο είναι λίγο έξιστόρηση 
τής ζωής τού Ευεργέτη Άναγεννητή τής Πόβλας, λίγο περι
γραφή των κοινοτικών έργων, πού έγιναν μέσα σέ είκοσι χρό
νια καί φαίνεται κουραστικδ εκ πρώτης οψεως, είναι τόσες καί 
τέτοιες οί χαρισματικές παρεκβάσεις τού συγγραφέα, ώστε νά 
ειπώ στδν άναγνώστη νά τδ πιάσει άφοβα στά χέρια του σάν έ
να γοητευτικδ μυθιστόρημα καί δεν θά βγει ζημιωμένος.

Ό  βιογραφούμενος Ευεργέτης είναι ό γνωστός κλασσικός 
τύπος τού Ήπειρώτη, πού ή συνταγή τής κατασκευής τού πορ- 
τραίτου του είναι γνωστή. Μέ λίγη ή πολλή,, άνάλογα, δόση, 
παίρνουμε τά εξής συστατικά στοιχεία: Πολλή φτώχεια, λίγη 
καταδίωξη άπδ τόν αιώνιο Τούρκο δυνάστη, λίγη φιλοδοξία, λ ί
γο τυχοδιωκτισμό, αρκετή φιλοπατρία, λίγη φιλομουσία, λίγη 
έφεση μιμήσεως των Εθνικών Ευεργετών, πολλή εργατικότητα 
καί τιμιότητα και νάτος ό μεγαλοπράγμων, ό άφθαστος παλιός 
Ήπειρώτης, πού ξεκινάει άπένταρος, αβοήθητος καί ολοκληρώ
νεται σέ προσωπικότητα γενικού κύρους καί επιβολής, στήν Ξε- 
νιτειά.

Σ ’ αύτδ τδ καλούπι είναι χυμένος ό Σπύρος Τσίγκος, δπως 
παραστατικά μάς τδν δίνει ό Κούνδουρος.

Α λλά ό συγγραφέας εξιστορώντας τδ βίο τού Ευεργέτη 
καί τήν κατασκευή εκκλησιών καί άλλων έξωραιστικών καί κοι
νωφελών έργων τής Πόβλας καί αυτά τεκμηριωμένα μέ άφθο
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νες φωτογραφίες καί εξουσιοδοτήσεις του Χορηγού, πού τον άνα- 
δεικνύουν μιοχλο αυτών των ευεργετημάτων, βρίσκει την ευκαι
ρία ν’ άναφερθεί σε πολλά στοιχεία.

νΕτσι περνούν σαν σε καλειδοσκόπιο με πολλές ανακλάσεις 
ιστορικά καί λαογραφικά στοιχεία γύρω άπό το παρελθόν των 
Ιερών Σκηνωμάτων, πού αναστηλώνονται ή γίνονται εξ υπαρ- 
χής. Ή  ζωή τών χωρικών με ονόματα και χαρακτηριστικά τής 
κοινοτικής τους δράσης. Γλεντοκόπια και πανηγύρια με τά έθι
μά τους τά τοπικά. Ή  τυραννισμένη ζωή κυρίως τών γυναι
κών, πού δεν ξενιτεύονται, αλλά ζουν καρτερικά στά χωριά τής 
Μουργκάνας. Καί ξεπηδάει ή εικόνα τής Ήπειρώτισσας Μά
νας, πού στάθηκε άπό τις ίδιες τις κοινωνικές συνθήκες μόνη, 
παντρεμένη άλλ’ άνερώτευτη, λιπόσαρκη —  σανίδα μπρος σα
νίδα πίσω —  άπό τον άπάνθρωπο μόχτο, σκλάβα τής δουλειάς 
της στο ζευγάρι, στο θέρο μέ το δρεπάνι καί στο λόγγο μέ τήν 
τσαλοκόπα, κουβαλώντας στή σαρμανίτσα (κούνια, νάκα) τό 
σπλάχνο της, σπορά ενός νόστου τ ’ άντρός της του χαμένου στά 
ξένα καί τά μακρινά.

Μόνη μ’ ανέκκλητη πληρεξουσιότητα του ταξιδεμένου 
της αντρα και της ιοιας της Ανάγκης, οιαφεντευτρα του υιου 
καί του σπιτιού της, γυναίκα κι άντρας μαζί μπροστά στο σπα- 
χή, τό δεκατάρη, τον άδικητή κοτζάμπαση, πού έριχνε τούς 
φόρους:

Σ ’ άλλους έριχνε τρία 
καί σ’ άλλους τέσσερα 
τής χήρας τής κακόχηρας 
έριχνε δέκα τέσσερα...

Τον Τούρκο ζαπτιέ 1 καί ταξιντάρη 2, τον ερωτύλο συγχω
ριανό καί τό βιαστή ντραγάτη, λιοντάρισσα τής όρφανεμένης οί- 
κογένειάς της, κόβοντας, στήν άνάγκη, σύρριζα τή «φύση» 
τους, μέ τήν σογιά, πού έσερνε μαζί της 3.

Περνούν άπό τις χαριτωμένες παρεκβάσεις του Γιώργου 
Κούνδουρου οι μικροκακίες τών χωρικών, ή άπειρη αγαθότητα 
καί ή άγια αφέλεια τών ορεινών αυτών πληθυσμών μας.

Στούς δαιμονικούς διαλόγους διασώζονται οριστικά γλωσ
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σικοί ιδιωματισμοί, άληθινά μαργαριτάρια τής Ηπειρωτικής 
μιας γλώσσας, πού είναι (ή γλώσσα) φύσει και θέσει κορμός για 
μίμηση τής σημερινής Ν ε ο ε λ λ η ν ι κ ή ς .

Κ ατ’ αντίθεση με το κεντρικό τμήμα (Ιωάννινα) τής Η 
πείρου καί το άνατολικο (Ζαγόρι) δπου καρατομοΰνται άνηλεώς 

.τά φωνήεντα, στη Θεσπρωτία, στα χωριά τής Μουργκάνας του
λάχιστον απ’ ο,τι ξέρω καί στο. Πωγώνι, έχομε ολοκληρότερη 
την εκφώνηση των φωνηέντων ,σέ μια εξαίσια μουσική συμ-
οωνία.•

Το βιβλίο του Γ. Κούνδουρου άναφέρεται, δπως είπαμε, 
στην άναγέννηση ενός χαδιού τής Ηπείρου, τής Πόβλας, χάρις 
στην παθολογική άγάπη των ξενιτεμένων τέκνων της, του Ευ
εργέτη Σπ. Τσίγκου καί του ίδιου τοϋ συγγραφέα.

’Απ’ δ,τι επίσης ξέρω άλλα τρία χωριά εύμοίρισαν ν’ άνα- 
γεννηθουν με τον ίδιο τρόπο, τό Καστρί τοϋ Ή λία  Σάρρα, τδ Πο
λύδροσο τοϋ Χρυσόστομου Ααμπρίδη (συλλογική προσπάθεια —  
πρωτοβουλία Ααμπρίδη) κι ή Λιγοψά τοϋ Λευτέρη Μαντζίκα.

Σάν τέτοιο τό βιβλίο τοϋ Γ. Κούνδουρου κείται μέσα στήν 
άποστολή τής Εταιρείας καί ευχαρίστως αυτή τό υιοθέτησε καί 
τό συμπεριέλαβε στο corpus των Έκδόσεών της με τον άριθ. 56.

Συγχαίρει τό φιλόπατρι συγγραφέα καί εκφράζει σ’ αυτόν 
θερμές ευχαριστίες γιά τή δαπάνη τής έκδόσεως καί τή δωρεά 
του.

Ό  Πρόεδρος τής Ηπειρωτικής 'Εταιρείας
ΑΑΕΞ. X. ΜΑΜΜΟΠΟΥΛΟΣ 1 2 3

1. Ζαπτιές = Τούρκο; χωροφύλακας.
2. Ταξιλντάρη; = Είσπράχτορας των φόρων.
3. Ή γιαγιά μου έσερνε σογιά (μπιτσάκι) κρέμασαν η στή ζώνη 

τη; μέ δερμάτινο κορδόνι 1 1 ) 2  μέτρο γιά τά χόρτα, τά καστραβέτσια 
καί «χρεία; τυχούσης» καί γιά περιτομή τοϋ υποψήφιου βιαστή τη;!

Μ π ι τ σ ά κ ι σογιά μέ λαβή από κέρατο ζώου. Ειδικεύονταν στο Έλ- 
μπασάνι γιά τήν κατασκευή τους οί βιοτέχνε; της πόλης. \Από κεΐ ό 
παροιμιώοης λόγος «Άφησε τά κόκκαλά του στο Έλμπασάνι» γιά λα
βές μαχαιριών δη).. “Από τό μ π ι τ σ ά κ ι ό κατασκευαστής μ π ί
τ σ α ς  ή ς. ’Από τά προσηγορικά μπιτσάκι, μπιτσαςής, κυριώνυμα 
Μπιτσάκης, Μπιτσαξάκης και έπί τό έλληνικώτερο Βιτσαςής καί Βι- 
τσαξάκης.
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(ΣΥΝΕΧΕΙΑ τοΟ προηγουμένου)

13. ΤΟ ΔΕΞΙ ΧΕΡΙ ΤΟΥ ΑΓ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ

Στην Εκκλησία αυτή του 'Αγ. Νικολάου Κοπάνων φυλάσ
σεται τό δεζί χέρι τοΟ ‘Αγ. Γρηγορίου, του θεολόγου ένός έκ 
των Τριών Ιεραρχώ ν καί Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως μέ 
τα δάχτυλα σέ σχήμα ευλογίας.

Κατά οικογενειακή μου παράδοση ένας Ιερευς άπό τό Μω- 
ρηά (δέν διατηρήθηκε στή μνήμη μου τό δνομα καί ή Ιδιαίτερη 
πατρίδα του) τριγυρνώντας στά στενά της Πόλης για «Ζητεία», 
μέ την «άπανταχοΟσα» του Δεσπότη του στό χέρι γιά συλλο
γή έράνων συναντήθηκε τυχαία μέ ένα σαρικοφόρο Χότζια.

Εκείνος τον κάλεσε καί τόν πρόσταζε νά τον άκολουθήση.
Φτάνοντας στό σαράϊ του καί μόλις μπήκαν στό «σελιαμ- 

λίκι» (άνδρώνα δηλ. αίθουσα ύποδοχής μόνο τών άνδρών) 
βγάζει τό τζιαλμά(φέσι περιτυλιγμένο μέ λωρίδα λευκου τουλ
πανιού) καί τοΟ λέει έλληνικά:
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—Μή φοβάσαι, παπά μου, είμαστε κρυπτοχριστιανοί για 
τό φόβο των Τούρκων. 'Έχουμε πολλά χρόνια λ'ά εκκλησια
στούμε κα). νά μεταλάβουμε.

Ό  παπάς κατατρομαγμένος του λέει πώς δεν έχει τίποτα, 
έκτος από ένα σταυρό στον κόρφο του.

—Μή σε νοιάζει εσένα δλα θά βρεθούν. ‘Όμως δεν θά βγής 
από τον όντά σου, ούτε καί στο παροτθύρι ακόμα νά φανης, μή
πως σε δουν οί Τούρκοι, ένοώντας τό υπηρετικό προσωπικό, 
θά  τρως, θά πίνης και θά κοιμάσαι εδώ, καί μή φοβάσαι θά 
πληρωθή ό κόπος σου καλά.

«Σίγουρα μ' έχουν γιά ξέκαμα», διαλογίσθηκε ό δύστυχος 
παπάς.

Μία μέρα φάνηκε ξανά ό Χότζιας καί του λέει:
—Αύριο πρωί - πρωί θά λειτουργηθούμε* μή ρωτάς που 

καί πώς, ετοιμάσου καί σύ.
Τήν άλλη μέρα τον πέρασε άνάμεσα από πολ?α>ύς διαδρό

μους τού σαραγιού καί φτάνουν σε μιά κλειστή πόρτα* τήν ά- 
νοίγει καί βρίσκονται μπρος σε μιά σκοτεινή λιθαρένια σκάλα 
που οδηγούσε σε ύπόγειο.

Κοκκάλωσε ό παπάς. «Νΰν άπολύοις τον δοΰλον σου Δέ
σποτα», ψιθύρισε, κι* έκανε τό σταυρό του.

Ό  Χότζιας δμως, γιά νά τον καθησυχάση πέταξε κόπτω τό 
τζιαλμά του, όπου κουτρουβάλησε στά σκαλίδια.

Κατεβαίνουν, βρίσκουν άλλη πόρτα, άνοίγει καί τούτη καί 
βρίσκονται μπρος σ* ένα κοααπληκτικό θέαμα. Μία έκκλησού- 
λα όλόφωτη άπό τό φώς τών κοτνδηλιών, τό τέμπλο τού ‘Αγίου 
Βήματος, εικόνες σ’ αυτό καί στους τοίχους κι* ένα τραπέζι 
με κουτάκια κοντά στήν «Ωραία Πύλη».

— Μέσα σ’ αύτά είναι τά λείψοτνα άγιων, τού λέει.
Ό  παπάς τάχασε, νόμισε πώς βρίσκεται στον Παράδεισο.
Σε λίγο τό έκκλησάκι γέμισε άντρες, γυναίκες καί παι

διά όλος 6 χώρος του καί κάθησαν στά στασίδια.
'Έγινε ή θεία λειτουγία μέ άληθινή κατάνυξη, στο τέλος 

έξωμολογήθηκαν καί κοινώνησοτν δλοι άπό μικρό ώς μεγάλο.
Λέει ό «Χότζιας» τού παπά:
— Διάλεξε τώρα ένα άπό τ* άγια λείψανα καί πάρτο γιά 

ένθύμιο.
Ό  παπάς τά περιεργάστηκε καί διάλεξε ένα χέρι* νά εύ- 

λογάει.
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— Αύτό θέλω, τοΟ είπε.
Ό  Χότζιας κατσούφιασε.
— Είναι τό χέρι του 'Αγίου Γρηγορίου ,του θεολόγου* λυ

πάμαι, πού τό Αποχωρίζομαι, δμως έδωκα τό λόγο μου.
'Ύστερα Ακολούθησε τραπέζι τρικούβερτο. Δέν είχε χορ- 

r ταμό ό δύστυχος Λευίτης. Πληρώθηκε πλουσιοπάροχα, όσα δέ 
• μάζεψε Από τή «Ζητεία». Τον πήρε υστέρα Από άγνωστα σο

κάκια κα'ι τον ξέβγαλε μακρυά Από τό σαράϊ.
Αποχαιρετώντας τον τοΟ λέει:
— Τώρα τράβα γραμμή γιά  τό χωριό σου, μη σέ πιάσουν 

και πάμε δλοι χαμένοι* δέ θά γλυτώση ούτε τό κεφάλι σου.
'Έτσι κι* έγινε* γύρισε στην πατρίδα του.
Ακολούθησε ή έπανάσταση του Όρλώφ (1770)* τά πάντα 

ρημάχτηκαν στο δύστυχο Μωρηά καί μαζί μ’ αυτά καί τό χέ
ρι του Αγίου Από Αρβανίτες, οί όποιοι ξεπουλούσαν Από πό
λη σέ πόλη πού διάβαιναν τό πλιάτσικό τους, πού είχαν φορ
τωμένο σέ ζώα.

Στά Γιάννινα πουλήθηκε τό χέρι* τό Αγόρασε τό Ίσνάφι 
(Συντεχνία) των τακιαντζιάδων, πού κεντούσαν τά γιλέκα κλπ. 
μέ μεταξωτή μαύρη, συνήθως, κλωστή (μπρισίμ). Τό Ασήμω
σε ό περίφημος χρυσοχόος Νικόλαος Ποντικής (1778) καί τό 
Αφιέρωσαν στον 'Ά γιο Νικόλαο Κοπάνων.

'Ύστερα Από καιρό φάνηκε ό παπάς, μόλις ήσύχασαν τά 
πράγματα, Αναζητώντας τό χέρι Από χωριό, σέ χωριό κι’ Από 
Μητρόπολη σέ Μητρόπολη, δσο πού κατέληξε στά Γιάννινα.

Τό ζήτησε Αλλά δέν ήταν δυνατό νά τό πάρουν πίσω Από 
. τήν έκκλησία, πού ήταν Αφιερωμένο στον "Αη-Νικόλα.

Του δόθηκε ένα ποσό, νομίζω τριακόσια γρόσια, κΓ έφυγε. 
Α π’ αύτόν μαθεύτηκε δλη ή παραπάνω ιστορία.

Ή οίκογενειακή παράδοση μεταδόθηκε Από τον πρώτο έ- 
φημέριο τής έκκλησίας, τόν Παπαζήση Γιαννόπουλο, πού διο
ρίστηκε υστέρα Από τήν Ανοικοδόμησή του Από τό Νούσια ( Ι 
ωάννη Χρυσό τό 1845, Μάρτη 8), σάν έφημέριος Ισόβιος μέ δια
θήκη του.

Είχε πυρποληθή τό 1820 μέ έμπρηστικές μπόμπες Από τό 
Κάστρο, δπως καί δλα τά Γιάννινα, σχεδόν, μέ έντολή τοΟ Ά- 
λή Πασιά, γιά νά μή βρίσκουν τά Σουλτανικά στρατεύματα 
έπισταθμία.

Ό  Παπαζήσης τή διηγήθηκε στήν οίκογένεια, Από δέ τή 
Μητέρα μου Χαρίκλεια, κόρη του καί τόν πατέρα μου (γαμ-
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βρό του), πού πολλές φορές μας τη διηγήθηκοχν όπως ακρι
βώς την παραδίδω κι* εγώ.

'Οπωσδήποτε τόσο ή χρονολογία της επανάστασης Όρ- 
λώφ (1770) πού συμπίπτει μέ τη χαραγμένη (χρονολογία) 
στη βάση της άργυρεπίχρυσης βάσης του χεριού του ‘Αγίου 
Γρηγορίου (1778), δσο καί μέ τό διήγημα του Κ. Καζοπ/τζή: 
«Τό χέρι του 'Αγίου Γρηγορίου», στην συλλογή διηγημάτων 
«Τό Σκλαβωμένα Γιάννινα», πλησιάζουν βασικά ώς προς την 
ακρίβεια της παράδοσης καί την πιστότητα της έκτιθεμένης 
ιστορίας.

*Ως προς την ειλικρίνεια καί τό ήθος του άγαθοΰ Λευίτη 
Παπαζήση θεωρείται οώτη έξω όπιό κάθε άμφιβολία, άφού τό 
βεβαιώνει κατηγορημοαικά καί ό ίδιος ό Κ. Καζαντζής, &ν καί 
στό διήγημά του εκφράζεται γενικά για τον κλήρο μέ κάποια 
φιλοπαίγμονη διάθεση.

«...Τό ψυχορράγημα βρήκε τον Παπαζήση ψελλίζοντα τά 
«Ειρηνικά.^... ύπέρ πλεόντων, όδοιποοούντων, νοσούντων, κα- 
μνόντων, αιχμαλώτων...» καί έκοιμήθη εύλογώντας μέ τό δεξί 
του χέρι ό άγαθός αυτός λευΐτης».

14. ' Α γ ί α  Τ ρ ι ά δ α .  Νέος συνοικισμός, συμποοθητι- 
κός πάνω στό Μοιυρολίθαρο (Λόφο), κατάφυτο τώρα, τής ΕΗΜ, 
δπου καί τό συνώνυμο γραφικό εκκλησάκι — κτίσμα της οικο
γένειας θάνου.

Δίπλα είναι τό καλλιμάρμαρο θαυμάσιο ύπαίθριο θέατρο 
χωρητικότητος 400 θέσεων, ίσο μέ τό πρώτο διάζωμα του πα- 
νάρχαιου θεάτρου Δωδώνης, κτήμα τής ΕΗΜ, επίσης καί τό 
παραδοσιακό Κέντρο της.

Άμφότερα έμπνευση τοΟ άκάματου Προέδρου τής ΕΗΜ 
Κώστα Φρόντζου. Χτίστηκοιν μέ δαπάνες τής ΕΗΜ ύπό την προ
σωπική του έπίβλεψη του ίδιου άκόμη καί μέ προσωπική του 
έργασία πάνω στις μπουλντόζες.

Τά σχέδια έγιναν μέ την άδάπανη φροντίδα καί την άγρυ
πνη έπίβλεψη κατασκευής τών άριστουργημάτων αύτών του 
Μηχανικού Βασίλη Χαρίση.

Ή_θέα προς τη λίμνη, προ ποιντός τις σεληνόφωτες αύγου- 
στιάτικες βραδυές, του όλοπράσινου κάμπου τής Έλλοπίας μέ 
τά προαστειακά καταπράσινα χωριά του, τού ειδυλλιακού Νη
σιού της, μέ τά κάτασπρα σπιτάκια του, τά πλακόσκεπα, καί 
τά ιστορικά Μοναστήρια, τά βυζοιντινά, είναι χάρμα οφθαλμών.
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15. Τ ζ ι έ μ  ( ν ε κ ρ ο τ α φ ε ί ο  έ δ ρ α ϊ κ ό). Τρι
γύρω του σχηματίστηκε ή νέα συνοικία «‘Αγίας Τριάδας» με 
περιφέρεια τούς δρόμους Πετροπουλάκη, Παρανίκα, Δώρας 
Ντ’ ’Ίστρια, Ήροκλή Βασιάδη μέχρι Μ. ’Αλεξάνδρου.

, 16. "Α τ. Μ £ ϊ ν τ ά ν δλ. λ. Μεϊντάν.

1 17. ‘Α γ ί α  Μ α ρ ί ν α .  Εκκλησία στην ομώνυμη όδό
καί ‘συνοικία κάτω άπό τα Λιθαρίτσια. Κάηκε κι* αυτή στις 25 
Αύγουστου 1820 (Ψαλίδα, ‘Ιστορία πολιορκίας των Μωαννί- 
νών) ξαναχτίστηκε τό 1852 Μαρτίου 10, δαπάναις Νικ. Ζώσι
μο κλπ. άδελφών του.

(r 18. ‘Ά γ ι ο ς  ’Ι ω ά ν ν η ς  Μ π ο ν ί λ α ς ,  ’Εκκλη
σία. στο δρόμο Δωδώνης λίγο πιο έξω άπό τον ’Ακραίο. Τό 
..19I2-T-J3 χρησίμεψε για άποθήκη πολεμικοΟ υλικού άπό τούς 
Τούρκους. Τό δράόυ τής παραδόσεως της πόλεως (20 Φεδρ. 
1913) κατέδηκαν οί τσολιάδες του Βελισσαρίου στά προάστεια 
τώγ; Γιαννίνων, άνάμεσα τής έκκλησίας αυτής καί των στρατώ
νων Ίσλιαχανέ, ’Ακραίου χώρα, δλ. λεπτομέρειες εις λέξιν 
Ίσλιαχανέ, δπου τούς συνήντησε τό άμάξι πού έφερνε τήν έπι- 
τροπή τής παραδόσεως τής πόλης.

. 19. Β ε ν ε τ σ ι ά ν ι κ ο ς Λ ά κ κ ο ς .  Είναι ή πε
ριφερειακή τάφρος του Βαϊμούνδου, γυιοΟ Γουϊσκάρδου (Ί- 
ταλονορμανδου) πού κατέλαδε τα Γιάννινα τό 1082. Ή τάφρος 
πού ό λαός τήν όνομάζει Βενετσιάνικο Λάκκο, ξεκινάει άπό 
τή Λιμνοπούλα, πίσω άπό τον ‘Ά γιο Νικόλαο Κοπάνων, άνε- 
δαίνει άνάμεσα άπό χωράφια (άλλοτε άμπελώνες), στήν ΙΙρο- 
σκύνηση, πίσω άπό τό Γενικό Νοσοκομείο (πρώην Σανατόριο), 
περνάει άπό τήν Δυτική πλευρά τής λοφοσειρας Μαυρολίθα- 
ροι· στά πόδια του όποιου (Ανατολική πλευρά) ξαπλώνεται 
ή πόλη των Γlawivow, άφήνει μέσα τό έξωκλήσι του Προφήτη 
Ήλία, φτάνει στο λόφο τής Κιάφας, άφήνοντας έπίσης μέσα 
τήν έκκλησία τής Περιδλέπτου (Περίληφτης) καί κατηφορίζει 
στο τέρμα τής Καλούτσιανης, άνάμεσα του Τεκέ τοΟ Σιέϊχ καί 
Ακραίου γιά νά κατάληξη στο «Λασπόπορο» (Λασπόπορδο), 
κατά τήν λαϊκή έκφραση, παραλίμνιο τοπωνύμιο, δπου ό ση
μερινός όμώνυμος συνοικισμός.

Σήμερα ό Βεν. Λάκκος διατηρείται άρκετά έμφανής σέ 
πλεΐστα σημεία. Πρέπει νά σημειωθή, πώς δλα τα προϊόντα 
άμπελιών καί χωραφιών πού δρίσκοντοχν μέσα στον περίδολο 
τής τάφρου δέν πλήρωναν φόρο δημοτικό άνέκαθεν ώς τά τε
λευταία.
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20. Β η λ α ρ ά (οδός) προς τιμήν του Ίω . Βηλαρα, 
συγγραφέα της περίφημης «Γραμματικής της Ρομέηκης Γλό- 
σας» πρωτοπόρου δημοτικιστή καί κοιτά τον Καθηγητή τοϋ 
Πανεπιστημίου Σπυρ. Λάμπρο «Ριζοσπάστη Ιατροφιλόσοφο, 
γλυκύ καί παιγνιώδη ποιητή».

Στήν όδό αυτή υπάρχουν δυο σπίτια (μονοκατοικίες) του 
Μεγάλου Ευεργέτη Γεωργίου Χατζηκώστα, (ιδρυτή του ομώ
νυμου Νοσοκομείου καί τώρα Πανεπιστημιακού, ώς καί τού 
Οικοτροφείου ’Αθηνών), (τώρα κατοικία του Κων. I. Φωτο- 
πούλου), καί το σπίτι δπου κάθονταν ό περίφημος κάί πολυ- 
τραγουδημένος αγωγιάτης ό Ρόδας, πού αλώνιζε τή Βαλκα
νική μεταξύ Γιαννίνων — Βλαχίας (τώρα κατοικία Κων. θ . 
Τρ«.6λή).

Κατά τον Κων. Γ. Σφήκα, π. Γεν. Διευθυντή Τ.Ί.Τ., ό άγω- 
γιάτης Ρόδας, δπως καί άλλοι άγωγιάτες τής ίδιας κατηγο
ρίας, πού αναφέρει, διατηρούσαν τελάληδες στά χωριά Κου- 
ρέντων, Πωγωνίου καί Ζαγορίου καί διαλαλουσοιν πώς «τό 
καραβάνι του χιλιοτραγουδημένου Ρόδα ή του δικού μου χω
ριανού Φετάνη, θά ξεκινούσε τήν τάδε ήμέρα άπό τή Μπουλ- 
τζη (τώρα Έλάτη) γιά τή Βλαχιά», καί δέχονταν τις δηλώ
σεις έκείνων, πού επιθυμούσαν νά ταξιδέψουν ή νά στείλουν 
«είδίσματα».

Σχημάτιζαν καραβάνια άπό 40—50 ή καί 100 άλογα ή μου
λάρια μέ άνάλογο αριθμό ενόπλων συνοδών γιά τήν άσφάλειά 
τους άπό τούς ληστές, άλλά καί μέ φιλοδωρήματα, γιά νά τούς 
καλοπιάνουν. ·

Ό  Ρόδας άναχωρούσε, συνήθως, άπό τή Ντοδρά Ζαγορίου 
(Άσπραγγέλους) ύστερα άπό τό μεγάλο πανηγύρι τής Πα- 
λιουρής, (άνέκδοτη Μελέτη του Κων. Γ. Σφήκα «Τό Ηπειρω
τικό Ταχυδρομείο» (ιστορικό σκίτσο). Γιάννινα 1943), στις 8 
Σεπτεμβρίου καί έφτανε στο Βουκουρέστι τήν παραμονή του 
Αγίου Δημητρίου σέ 40—50 ήμέρες.

Στο δρόμο πάλευαν μέ μύριες δυσκολίες (ληστοσυμμο
ρίες καί καιρικές συνθήκες). Παρέμειναν στά Χάνια πολλές 
μέρες γιά νά κατεδούν τά νερά άγεφύρωτων ποταμών καί χεί
μαρρων ή νά σταματήσουν οι άφθονες βροχές καί χιονοπτώ
σεις.

Σ’ ένα βιβλίο τού διάσημου βιβλιοεκδότου τής Βενετίας 
Νικολάου Γλυκύ τού εξ Ίωαννίνων, «Ό Δρομοδείκτης», δια
λαμβάνονταν οί χώρες (πού περνούσαν οί ταξιδιώτες εμπο
ρευόμενοι κλπ.) καθώς καί οΐ άποστάσεις σέ ώρες.
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’Έτσι μέσω των άγωγιατών αυτών οΐ έμποροι κλπ. μπο
ρούσαν νά έπικοινωνήσουν μέ τον «έξω κόσμο» κα'ι νά διακι
νήσουν τό έμπόριό τους.

Τά Γιάννινα άπό τό 17 αί. άποτελοΰσαν τό έμπορικό κέν
τρο όλόκληρης τής σημερινής Ηπειρωτικής Ελλάδας καί άν· 
ταλλαγής προϊόντων με σχετική ευκολία, άφοΰ δέν υπήρχε 
ώργανωμένη έπικοινωνία.

Μεγάλη, λοιπόν, ή προσφερομένη εξυπηρέτηση άπό τους 
ταπεινούς αύτούς άγωγιάτες.

21. Β ρ α ζ έ λ η. Παμπάλαιο άρχοντικό διώροφο κτί
ριο στη βόρεια πλευρά τής πλοττείας ’Αρχιεπισκόπου Σπυρί
δωνος (παληά έβραϊκά μνήματα).

Σ’ αυτό, κατά τήν παράδοση, φιλοξενήθηκε ό καπετάν θο- 
δωρής Γρίβας (γύρω στα 1850).

Διαδοχικά χρησίμεψε για πολλά χρόνια σαν δεύτερο I υ- 
μνάσιο Άρρένων.

Τώρα μισοερειπωμένο κατοικεΐται άπό λίγες οικογένειες 
και περιμένει καρτερικά τή μοιραία μπουλντόζα...

22. Γ ά λ α τ α .  Παληά συνοικία χριστιανική. Περιλαμ
βάνει τάς όδούς Γρίβα, Π. Μελά, Μαυρογιάννη, σύνορα μέ τό 
Ζαβεντιέ μοιχαλά. Έκεϊ συγκροτούνταν γερός πετρπόλεμος 
άνάμεσα στους μαθητές του Μεχτέπ των Τούρκων καί των δι
κών μας άπό το Βαλάνειο Δημοτικό Σχολείο τά άπογευματι- 
νά άνάμεσα στά δύο νεκροταφεία, του ένός στόν περίβολο του 
Τζιαμίου Ζαβαντιέ, καί τού άλλου άπέναντί του πού έπιανε 
την άλλη πλευρά τού δρόμου (τώρα Κομνηνών) μέ άφθονη ά
γρια βλάστηση καί «θελέσπια» (τεράστια) δέντρα κάθε λο- 
γής. Μονάχα στο πρώτο τμήμα δπου ήταν τό Τζιαμι είχε και 
μερικά κυπαρίσσια, πού θύμιζαν τήν προΰπαρξη τής έκκλη- 
σίας τού ‘Αγίου Σάββα. (Βλ. «Οί ^πετροπόλεμοι τόν καιρό τής 
Τουρκοκρατίας στά Γιάννινα», Κ. I. Φωροπούλου, «Ήπ. Ε 
στία», Γιάννινα 1972). Τώρα δέν ύπάρχει.

23. Γ ύ φ τ ι κ α .  Πολύ παληά μικροσυνοικία στά γύ
ρω δρομάκια τής πλατείας Σαπουντζάκη, κοντά στό τέρμα 
τής όδού Μπιζανίου (Καλούτσιανης).

24. Γ ε ν ή Μ α χ α λ ά ς .  (Νέα Συνοικία). Μικρή προ· 
αστειακή συνοικιούλα γειτονική μέ τή συνοικία ’̂Αηδόνι».

25. Γ ε ρ ο ν τ ο κ ο μ ε ΐ ο  π α λ α ι ό  τών εύεργε-
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των, πίσω άπό την εκκλησία του 'Αγ. Νικολάου Αγοράς. Τώ
ρα δεν υπάρχει. Τό νεότερο ιδρύθηκε επί Μητροπολίτη Σπυ
ρίδωνα στο χώρο του νεκροταφείου του Ζαβαντιέ στα Γάλατα. 
Μετά την έρείπωσή του άπό τό μεγάλο σεισμό του 1966 μετα
φέρθηκε σέ νεόδμητο στη Συνοικία Σάββα επί Μητροπολίτου 
Σεραφείμ (οδός Δημουλίτσα — Πατατούκου).

26. Δ ι α κ ο ν ο β ί τ c  α, Συνοικία παληά στην περι
φέρεια των οδών Καλούδη (πίσω άπό τό Δικαστικό Μέγαρο 
Κουγκίου, Πλατείας Πύρρου καί όδοϋ Δωδώνης). Είναι άνη- 
φορική καί ως τώρα γκαλντεριμωτη.

Σ’ αύτή βρίσκονται καί ή περίφημη Ξηρόβρυση, δνομα καί 
πράμμα (βλ. λέξη).

Πολύ επικίνδυνο σοκάκι στά χρόνια της Τουρκίας τη νύ
χτα, γιατί γειτνίαζε μέ τη Λούτσα, πού είχε πολλούς Τούρ
κους.

27. Δ ρ ο σ ι ά .  Νέος συνοικισμός τέρμα όδου Δημη- 
τρίου Εύαγγελίδη άρχαιολόγου. Εκτείνεται στη Δυτική πλευ
ρά του λόφου Μαυρολίθαρο, δπως παληά όνομάζοντοιν, πίσω 
άπό τό ύπαίθριο θέατρο της Ε.Η.Μ. (Εταιρεία Ήπ. Μελετών).

28. Τ α  Δ ύ ο  ά δ έ ρ φ ι α .  Ώ ς τά τέλη της τρίτης 
δεκαετηρίδας του αιώνα μας υπήρχε στη διασταύρωση των 
οδών Ευεργετών — Μ. ’Αλεξάνδρου (περιοχή Καραδοιτιας) 
ένα λιθόκτιστο κτΐσμα (ύψ. 2 1)2 μ. X 3 μ. περίπου) γεμάτο 
άγκάθια κΓ ενα ξύλινο στύλο σαθρό μέ πετρελαιοφάναρο (Βλ. 
Σχεδίασμα τής καλλιτέχνιδος γλύπτριας καί λόγιας Νίτσας 
Συνίκη - Παππα φιλότεχνημένο, σύμφωνα μέ οδηγίες μας καί 
άπό μνήμης πρόχειρου σκίτσου μας).

Κατά τήν παράδοση ήταν ό κοινός τάφος δυο άδερφιών του 
ενός άδερφοκτόνου τουρκόσπορου καί του άλλου αίμομίκτη 
γενίτσαρου (γενί - τσερί, νέος στρατός) άπό τήν ίδια μάνα, 
χριστιανή.

Πάνω στήν παράδοση αυτή, πού έφτασε ώς τις μέρες μου 
έντονη μέ τεκμήριο τό κτίσμα αύτό, πού γκρεμίστηκε τελευταία 
κατά τή διαπλάτυνση τού δρόμου, μας τήν άφηγεΐται ό γιαν- 
νιώτης Κωνσταντίνος Καζαντζής, Γερουσιαστής καί λόγιος, 
στο έκτεταμένο διήγημά του: «Τά δυο άδέρφια» (’Απ’ τά σκλα
βωμένα Γιάννινα, έκδ. Γκρέκα, Άθήναι 1926).

Επειδή μοιάζει κάπως σαν οιδιπόδειο δράμα τήν παρα



θέτω δσο γίνεται περιληπτικά, δπως την άκουσα άπό παληούς.
Τον καιρό του Σουλτάν Σουλεϊμάν έξακολουθοΰσε τό παι

δομάζωμα των Χριστιανόπαιδων* ό φόβος καί ό τρόμος των 
γονιών.

Προσπαθούσαν νά τά κρύψουν δπως - δπως ή νά τά φυγα- 
δεύσουν κάπου ή, άν δεν μπορούσαν νά κάνουν άλλιώς, τά χει
ροτονούσαν άναγνώστες στά Μοναστήρια.

Μία χήρα ευκατάστατη είχε ένα άγόρι δεκάχρονο καί ένα 
κοριτσάκι. Τό άγόρι τό έντυσε κοριτσίστικα νομίζοντας πώς 
έτσι θά ξεγελούσε τό διαπεραστικό βλέμμα των «Μαζωχτή- 
δων» Γενιτσάρων, πράγμα πού δεν τό κατάφερε.

Ό  Μεγάλος μαζωχτής Γενίτσαρος τό κατάλαβε καί τό 
πήρε, παρά τά παρακάλια, τούς θρήνους καί τά ταξίματα τής 
δύστυχης μάνας. Ό  Τούρκος αυτός λιμπίστηκε την άμοιρη χή
ρα, τής ύποσχέθηκε νά τής τό φέρει, άν τού δοθή αυτή. Εκεί
νη αναγκάστηκε νά παραδοθή χάριν τής σωτηρίας τού παι
διού της, χωρίς δμως νά έπιτύχη τό σκοπό της. Ό  Τούρκος έ
φυγε, δίχως νά γυρίση τό παιδί καί τήν άφησε έγκυο...

'Έκρυψε ή δύστυχη τήν έγκυμοσύνη της* γεννήθηκε τό 
παιδί καί γιά  τά μάτια τού κόσμου «τό υιοθέτησε σάν δήθεν 
έκθετο» στήν πόρτα της. Τό μεγάλωσε καί τό άφιέρωσε στη 
Μονή τού Σωτήρος στό Νησί, δπου έγινε τελικά καλόγερος.

‘Όταν ήρθε στά τελευταία της τού έξομολογήθηκε τό α
μάρτημά της φανερώνοντάς του πώς δεν ήταν καθαυτό παιδί 
της άπό τον άνδρα της, άλλά άπό Γενίτσαρο καί τού άφησε 
έντολή νά φροντίση μέ κάθε τρόπο, νά βρή τον άδελφό του 
τό Γενίτσαρο καί νά τού φανερώση τήν άληθινή καταγωγή 
του. Τού είπε άκόμη καί τά σημάδια τού σώματός του — έληά 
στό μάγουλο καί στό μέσα μέρος τής κλείδωσης τού γόνατός 
του

Στήν άπουσία τού Καλόγερου άπό τά Γιάννινα, πού έψα
χνε νά βρή τον άδερφό του, γύρισε έκεΐνος στά Γιάννινα (πα
τρίδα τού άρχψαζωχτή) πού στό μεταξύ τόν είχε υιοθετήσει.

Κάποια μέρα, περνώντας καβάλλα στ' άλογό του άπό τό 
πατρικό του, τό καθαυτό, είδε στό παραθύρι τήν άδερφή του 
νά πλέκη. Τού άρεσε καί περνούσε πολλές φορές, δσο πού άπ’ 
τά πολλά άλληλοαγαπήθηκαν, χωρίς νά φανταστούν, πώς ή
ταν άδέρφια καί τήν καιτάφερε τελικά, μέ τήν άδεια τού Δε
σπότη (φυσικά μέ φοβέρες) νά τήν παντρευτεί χωρίς ν’ άλ-  ̂
λάξη τήν πίστη της.
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Μαθαίνοντας ό καλόγερος δλα αύτά, γύρισε στά Γιάννι
να μέ σκοπό να έκδικηθή τό Γενίτσαρο για  την προσβολή.

"Ομως μέ τό σημάδι πού είδε στο μάγουλο και τα άλλα 
χαρακτηριστικά της μάνας τους άνοιγνώρισε τάν αδερφό του 
και χωρίς άλλα λόγια του φανέρωσε πώς ή γυναίκα του είναι 
αδελφή του!

Εκείνος τραβούσε τά μαλλιά του άπό τό κακό αύτό πού 
του έκανε άπό άγνοια... δμως, λόγο τό λόγο, τ* αδέρφια άλ- 
ληλομαχαιρώθηκοτν* ό ένας άδελφοκτόνας και ό άλλος αίμο- 
μίκτης!

Τούς έρριξαν σ’ ένα λάκκο, πού σώζονταν ώς τά προχτές 
καί έχτισαν αύτό τό χώρο, για να μη πατιουνται τά αίματα 
πού χύθηκαν, γιατί ήταν μεγάλο κρίμα κατά την συνήθεια 
των Τούρκων.

Τό μωρό τό πήρε ή τροφός στην ΓΊλησίβιτσα, τό υιοθέτησε 
καί τό μεγάλωσε, γιατί ή δυστυχισμένη μάνα του φαρμακώ
θηκε την ίδια ώρα.

Αύτό ήταν τό τέλος του οιδιπόδειου αύτου δράματος... 
Μάρτυρας του γεγονότος τό μνήμα!

29. Έ μ ι ρ λ έ ρ  Τ ζ ι α μ ί  (βλ. Κεφάλαιο Τζιαμιών 
εις τέλος).

30. Έ  μ ί ρ ή Μ ί ρ τ ο ύ σ ι ά δ* (ίσιάδ’ σιάδ’ ί
σιωμα, πλάτωμα) ή σημερινή πλοοτεΐα Πάργης (βλ. καί Τζια- 
μιά, όπως τό τζιαμί των Πριγκήπων (Εμίρηδων).

Ή Πλατεία αύτή ώς τό τρίτο του αιώνα μας ήτοον άστρω
τη γεμάτη πλατάνια. Έκεΐ οί πατέρες μας διαβαίνοντας άπό 
άνάγκη έβλεπαν πολλές φορές κρεμασμένους, γδαρμένους ή 
και παλουκωμένους Χριστιανούς, δπως γίνονταν καί σ’ άλλα 
σημεία τής πόλης (Μεΐντάν, Πλάτωνας, Κουρμανιό). Στά Μα
χαλά κοντά στου Κούμπλου πού λέγοντοιν «Τσιγγέλια» ήταν 
μόνιμα τά «Τσιγγέλια» δηλ. οί σιδερένιες αιχμηρές άρπάγες 
(βλ. λέξη).

Πολλές τέτοιες περιπτώσεις άναφέρονται στην «Ελληνι
κή Νομαρχία».

31. Ε β ρ α ϊ κ ά  μ ν ή μ α τ α  ή α π λ ώ ς  σ τ ά
Μ ν ή μ α τ α :  Παμπάλαιο εβραϊκό νεκροταφείο έγκατα-
λειμμένο. Τώρα πλατεία ’Αρχιεπισκόπου Σπυρίδωνος, δπου 
χτίστηκαν ή Νέα Ζωσιμία Σχολή στή θέση ένός παληου Μπάς
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- Καρακόλ’ ( ι) . Έ πί Ρασημ Πασιά, πού στεγάζονταν Στρατ. 
Τμήμα.

Κατά τις παραμονές του Ελληνοτουρκικού πο?\.έμου(1912 
—13) γίνονταν βολή βαρέος πολυβόλου MAXIM μέ κιλίβαντα σ’ 
ένα σκάμμα για  βληματοδόχη κατά μήκος τής άνατολικής 
πλευράς του κτιρίου καί τής αυλής του.

Στη ΜΑ. γωνία ήτο τό κιόσκι τοΰ Όσμάν Πασιά γιά νά 
κάνη σεργιάνι στο γενικό ξεφάντωμα των ρωμηών τό άπό- 
γευμα τής Κυριακής τής Τυρινής, καθώς καί τις διαδηλώσεις 
τής «Κόσσας» καί τής «Βλιώρας» των δο κομμάτων, δηλ. τής 
άρχονιάς καί τής φτωχολογιάς, πού οί έκλογές γιά τή Δημο
γεροντία — τη δκχχείριση των κοινών — γίνοντοα/ τήν ίδια 
μέρα.

Στόχος τά τεράστια κληροδοτήματα των μεγάλων εύερ- 
γετών «Τά Λάσσα», δπως λέγονταν, πού οί τόκοι τους οί έτή- 
σοι έφταναν τις πεντακόσιες χιλιάδες γρόσια, κατά τόν Πανοχγ. 
Άραβαντινό, ιστορικό καί λαογράφο, ποσό άστρονομικό του 
καφοΰ  έκείνου. (Χρονογραφία Β ', Τόμος 1856).

Εύλογος λοιπόν ό φανατισμός μέ τόν όποιο διεξάγονταν 
ό εκλογικός άγώνας γιά  τό «κόκκαλο» τής έξουσίας, πού προ
σπαθούσε ή άρχουσα τάξη νά τά κρατάει γιά λόγου της.

Χάρη στον άλησμόνητο λάτρη των Γιαννίνων Τάκη Σαλα- 
μάγκα, τόν άκούραστο ίστιοριοδίφη καί λαογράφο, διασώθη
καν οί πιπεράτοι σατιρικοί στίχοι του Λουτσ’νοΰ Ζήκα μέ στό
χο τήν άρχοντιά.

Μέ τούς αυτοσχέδιους αυτούς στίχους, πού σέ συνέχεια πα
ραθέτουμε, μέ τήν εύκαιρία νά τούς τά ψάλλη τραγουδιστά, χο
ρεύοντας τριγύρω στή Τζιαμάλα μέ τήν παρέα του στήν αυλή 
τού Άρχιμανδρειοΰ, δίπλα στό πηγάδι καί κάτω άπό τόν τε
ράστιο πλάτανο, πού σώζεται άκόμη καί σήμερα εύρωστος καί 
θαλερός μέ τό μεγάλο σούφρα.

’Αλήθεια... πόσα θά μπορούσε νά μάς μολογήση άν είχε 
στόμα...

Στή Τζιαμάλα αύτή έρχονταν νά κάνουν σεργιάνι καί οί 
άρχόντοι τής συνοικίας καί τάκουγοτν.

«Τί έπαθ’ φέτους τό Ίλέη (έλέη) |
π’ μέρα - νύχτα σκούζ’ κι κλαίει; |

’Αμέσως έρχονταν «έν χορω» στόν ίδιο ήχο ή άπάτνηση < 
άπό τούς συγχορευτές του. ί
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«Μπήκαν μέσα οί άρχοντάδες
μέ τσαπιά κι μί κασμάδις
κι* άφοΰ έσπασοχν την Κάσσα
έφοιγαν δλα τα Λάσσα»! (έλεοθετήματα).

Και κατέληγε ό ίδιος στο πικρόχολο συμπέρασμα:

«... οι άρχόντ* τρών^ τα Λάσσα
κι* οί φτουχοί νουρές πού πράσσα!...»

*Αλλά και στη Τζιαμάλα της Καραβατιας, μια από τις με
γαλύτερες σέ κίνηση την ίδια ώρα πού συγκεντρώνονται πολύς 
«ντουνγιας» από Λούτσες και πέρα Λούτσες, Καλούτσια καί 
Λειβαδιώτ* Κούμπλου κι Ζαβοα/τιέ Μαχαλά για να καμαρώσουν 
τό Γέρο Τσ*κέλ(η) πού άνοιγε πρώτος τό χορό της βραδυάς.

^Ηταν ένας λεβεντόγερος άσπρομάλλης χορευταράς, Κα- 
βάζης τού Ελληνικού Προξενείου μέ τις χρυσοκέντητες φέρμε
λες άπ’ τούς περίφημους Συρμακέσηδες (χρυσοκεντητάδες) 
των Γιαννίνων μέ «τίρ - τίρ» (χρυσή κλωστή), τό σελιάχι μέ την 
έπιδειχτικά βολμένη φλο^ροκαπνισμένη κουμπούρα του, τη γυρ
τή πάλλα, τό τσακιστό κόκκινο φέσι του μέ τό διακριτικό σήμα 
τού Προξενείου καί τήν πλούσια γαλάζια φούντα κρεμασμένη 
άπό τό φέσι μέ χρυσό κορδόνι κι* απλωμένη στούς ώμους του, 
κάτασπρη πολυλάγγιολη φουστανέλλα, μακρυά σάν τού *Ό- 
θωνα, τά κεντητά «τιλζούκια» (τουζλούκια), καί τις κουντοΰ- 
ρες του, τά «ελληνικά», δπως χαρακτηριστικά λέγονταν τότε 
τό είδος αύτό των παπουτσιών. Σάν αυτά φορούσε καί ό "Αη 
Γιώργης μας ό Νεομάρτυρας.

"Οταν άιρχιζε 6 χορός φιλοτιμιώντοα' ποιό πρώτο άπό τά 
παλληκάρια, νά τού πρωτοπιάση τό μαντήλι. Μεγάλη τιμή γιά 
δαυτα!

Οί βιολιτζήδες συντόνιζαν τά δργοινά τους ενώ ό γέρο - 
Τσ’κέλ’ς καμαρωτός - καμαρωτός λάβαινε τή θέση τού Κορυ
φαίου καί μ* άπλωμένο τό δεξί του χέρι άρχιζε τό χορό μέ σι
γανό καί μεγαλόπρεπο ρυθμό... «στον τόπο τά βιολιά!...».

Όλονών τά μάτια ήτοτν καρφωμένα πάνω σ’ αύτόν τον ά- 
σπρομάλλη λεβεντόγερο, δπου κείνη τή μεγάλη ώρα έκπροσω- 
πούσε τήν ήρωΐκή καί λεβέντικη γενιά τού Είκοσι "Ενα πού 
έσβηνε καί χάνονταν σιγά - σιγά! Τό μάτι τού ραγιά θόλωνε 
άπό τό δάκρυ...
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Μέ κάτι τέτοια οί παππούδες μας γλύκαιναν τήν πίκρα της 
σκλαβιάς και συντηρούσαν στα τρίσβαθα της πονεμένης ψυχής 
τους άσβηστη τήν έλπίδα ένός γλήγορου λυτρωμου ώς τήν ώ
ρα πού ήρθαν ντά γραμμένα...».

Γυρίζουμε τ*άλι στή μνήματα...
Έκεΐ μέ τήν παρουσία τοΟ Πασιά στο κιόσκι του Μπάς - 

Καρακόλ^ι) μαζί μέ τό έπιτελεΐο του και τή στρατιωτική μου
σική, πού παιάνιζε 8λο τό άπόγευμα, δυνάμωνε τό γλέντι των 
Γιαννιωτών, χωρίς διάκριση κάθε καρυδιάς καρύδι, Χριστιανοί, 
Τούρκοι κι* Εβραίοι, έρχονταν νά κάνουν «χάζ(ι)» δπως πα
ραστατικά τα περιγράφει έμμετρα ό Όρέστης Αύδής στή γιαν- 
νιώτικη ντοπιολαλιά:

«Άντέτ1 νά δίνουν στα πιδιά, 
ήταν παληά στα σπίτια 
σιούφαρα,^ τσάκνα κί δαδιά 
ξύλα, σανίδια, σπίρτα 
Τριώδ\ Τυρ’νή, κί κρηατ’νή 
νά τάχουν γιά  τζιαμάλα 
γιατ’ χόριβαν γύρα οΐ νηοί 
άπ’σόρχουνταν άντράλλα.
Στά μνήματα στού Χ(ι)μαντρειό 
τσ* άπουκρηάς τήν Κυριακή 
μιγάλον γίνονταν κακό 
Βάβις, γιρόντ* σιρ’κοί, θηλ’κοί 
στου Γαϊτανάκ’(ι) πάΐναν γιά χάζ'(ι) 
κί ’στ’ς προυσουπίδις κί στ’ς παληάτ*ς 
άπόχουν άλλ(οι) τά σκ’τιά τ’ς3 π’ άτλάζ*4 
κί άλλ’(οι) άνάπουδα τά θ’κάτ’ς...».
Ίκ ί θά πάειν’ κι* ού μπαρμπέρ’ς 
χασάπ’ς, τριζής,5 άφέντ’ς, μπακάλ(η)’ς 
σιμτζής,6 κί γύφτους, κί σπιτσέρ’ς7 
δέν έλειπ* άκόμα κι* ού χαμάλ’(η)ς.
"Αρχοντ’ (οι), Καλφάδις κί μαστόρ’(οι) 
άντραλλιμέν'(οι) στού ζιαφέτ’3 
άλλ’(οι) τρίκλιζαν σάν τού παμπόρ’(ι)9 
Κανένας ίτς ° δέν είχε σκλέτ11...»
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Κατά τόν Κώστα Κρυστάλλη, ένα συγκρότημα μέ φορεσιές 
άρχαίων παρίστανε τό δράμα « Π ο λ υ ξ έ ν η »  (σύντομη
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διασκευή της «Έ κ ά β η ς» του Ευριπίδη), τον Τρωικό πό
λεμο ή τον «Έρωτόκριτο».

’Από χειρόγραφο του 1887, του θείου μου Γ. Παπαζήση καί 
έπειτα Καθηγητή στο ’Αργοστόλι, πού βρίσκεται ατό ’Αρχείο 
μου, προκύπτει πώς τότε παίζονταν καί τό δραμοττάκι «ΓΙανά- 
ραΓος», δπως έμεινε στή γλώσσα του λαού. ^Ηταν μία «επιτο
μή* δπως χαρακτηρίζεται στο χειρόγραφο αυτό, μία σύντομη 
δηλ. διασκευή, από 144 στίχους, της «Έ ρ ω φ ί λ η ς», του 
γνωστού Κρητικού δράματος του Γ. Χορτάτζη από τό Ρέθυμνο, 
πού τό κείμενό του άπαρτίζεται από 3354 στίχους.

Ό  θίασος ήταν καλά συγκροτημένος άπό εγγράμματους 
νέους, αρκετοί άπό τούς οποίους προήρχοντο άπό εύπορες οι
κογένειες, για να άναλαμβάνουν καί τις δαπάνες του, με σκοπό 
τήν τέρψη τού κοινού κι’ δχι τήν άργυρολογία. Δίσκο δεν έβγα
ζαν ποτέ.

Φυσικά τό βαθύτερο κίνητρο ήταν τό εθνικό φιλότιμο καί ή 
εθνική προβολή μπρος στ’ άλλα τα «Μιλέτια», τούς Τούρκους, 
δηλ. καί τούς Εβραίους, μά περισσότερο τούς ρουμουνίζοντες 
— τούς «ρουμούνους», δπως τούς λέγανε τότες — πού δειλά - 
δειλά άρχιζαν να έμφανίζωνται στον ’Ηπειρωτικό ορίζοντα καί 
σιγά - σιγά γίνονταν δλο καί πιο έπικίνδυνοι άντίπαλοί μας στα 
βλαχοζάγορα, δπου σκορπίζομε άφθονο χρήμα καί άλλες πα- 
ροχές.

θιασάρχης, άρχηγός καί προγυμναστής του Όμίλου ήταν 
ένας δραστήριος, καλόκαρδος καί με «κύρος», δπως μού τον 
διηγόταν ή μητέρα μου, μαθήτρια τότε τής ’Αστικής Σχολής 
θηλέων καί φιλενάδα τής ’Αλεξάνδρας, θυγατέρας του θιασάρ- 
χη, πού παρακολουθούσαν μαζί τις πρόβες.

Κάθονταν γειτονιά στο Ζαβαντιέ μαχαλά (οδός Κιάφας 
καί Χειμάρας σήμερα, πίσω άπό τό πρώην κτίριο του Γηρο
κομείου) .

Ό  ίδιος επιτήδειος εκπαιδευτής, άσκουσε μεγάλη επιβο
λή: «πολύ κόστιζε τό κατσάρωμα των φρυδιών του τήν ώρα 
τής πρόβας».

«Χάρος» ήτομ τό παραγκώμι του, γιατί τον κύριο ρόλο 1

1) Συνήθεια, 2) ροκανίδια, 3) ροΰχα, 4) μεταξωτό ρούχο, 5) τερζης =  
Ράπτης, 6) ψωμάς, 7) Φαρμακοποιός, 8) Διασκέδαση, 9) Καράβι, 10) κα
θόλου, 11) Σεκλέτ =  στενοχώρια.
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του Χάροντα ύποδύονταν καί μ* αύτό τό όνομα έμεινε γνω- 
οττός. Άτυχώς ή μνήμη μου δεν συγκράτησε τό κύριο όνομα 
καί τό επώνυμό του. Τό ίδιο έπαθαν καί πολλά άπό τά μέλη 
τοΟ θιάσου, άσχέτως άν τά πρόσωπα, πού υποδύονταν ήταν 
άρσενικά ή θηλυκά. Π.χ. έναν πού τον θυμάμαι, ό Πάνος ’Α
λευράς, πού ζουσε άκόμα στις ήμερες μου, τον έλεγαν Πολυ
ξένη* άπό τήν ήρωΐδα τοΟ δράματος της «Έ κ ά 6 η ς» πού 
προοα/αφέραμε.

Τόσο είχε άγαπηθή τό δράμα αύτό, «Ό Πανάρατος», πού 
κατά τό παίξιμό του πολλά όμορφα μάτια ύγραίνονταν άπό 
τά «πάθια» τής γλυκειάς, μά άτυχης ρηγοπούλας «Έ ρ ω- 
φ ί λ η ς » ,  πολλές δε οικογένειες είχαν δώσει στα κορίτσια 
τους τό όνομά της.

Πρέπει να σημειωθή, πώς ή έπιτομή αύτή, παίζονταν μέ 
δώδεκα πρόσωπα έν κινήσει τμηματικά στα σταυροδρόμια 
των Χριστιανομαχαλάδων, καί όλόκληρη στα «Μνήματα», ό
που τελικά κατέληγε ό θίασος έμπρός στόν Πασιά καί τον κύ
ριο όγκο των Γιαννιωτών.

'Ό λα αύτά πού περιγράφουμε «σάν δείγμα», καθώς καί 
πλείστα άλλα πού παραλείψαμε, γιά τή στενότητα τού χώρου, 
σκοπός μας είναι νά δείξουμε στούς νεώτερους πόσο έντονη 
ήταν ή υπεροχή των πατέρων μας άπέναντι των άλλογενών 
στοιχείων τής πόλεώς μας κατά τούς μακρινούς έκείνους χρό
νους τής δουλείας. (Βλ. Κων. Φωτοπούλου, «Ποα/άρατος», έπι
τομή τής Έρωφίλης του Γ. Χορτάτζη, όπως ...........................

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ στο έπόμενο)
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Δύο βραβεία σ' ένα χρόνο
Δ τ ν  ί ΐ ν ο /  7Lτχα'κ).

Ή  κορυφαία ποροτης τών
rrp o tov ic jv  M ISK O  ήταν 

το θεμελρο narvw  σ τ ο  
όποκ) ζάροκυθηκΐ 
η σοβαρή ίζαγιχ/γικη της 

προσπαθτρα, που 
καΧυτττιι 2ΰ χ ώ ρ ις .

' Μ η ά  τον Χ Ρ Υ ΙΟ Ε Ρ Μ ΙΙ  
1979 (Ό κτω βρρος), 

η M ISKO  κιρόκιτ καί 
Δ ΙΕ Θ \ Ε Ι  ΒΡΑΒΕΙΟ  

Ε Ξ Α ΓΩ ΓΗ *  I960 (Μαρτκ>ς).

Το Α ΙΕΘ ΝΕ1 ΒΡΑΒΕΙΟ
Ε Ξ Α ΓΠ ΓΩ *  19CC u ra i ή 

50η StamptoK. που  
απονζμεται 

μΓχρι αημιρα στην

MISKO

a



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.


