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ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
(ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΚΟΜΙΤΑΤΟ) 

1906

ΠΑΝΑΓ ΔΑΓΚΛΗΣ 
Ύ παρχηγός Γενικού ’Επιτελείου 

Πρόεδρος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΟΥΜΑΣ 

Γεν. Διευθυντής ΣΠΑΠ 
Σ ΣΠΥΡΟΜΙΛΙΟΣ 
’Αρχηγός Χείμαρρος 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΕΛΑΣ 
’Ανθυπίλαρχος 

ΧΑΡ ΛΙΑΜΠΕΗΣ 
'Ανθυποπλοίαρχος 

ΧΡ ΧΡΗΣΤΟΒΑΣ ΙΛΗΣ 
Λόγιος

ΜΙΛΤ ΠΑΝΤΑΖΗΣ 
Υφηγητής Πανεπιστημίου 

ΧΡ ΧΡΟΝΗΣ 
Ύπολσχαγός ΟΙκονομικού 

ΠΕΡ ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ 
Δικηγόρος 

ΧΡ ΜΑΛΑΜΟΣ 
Ταγματάρχης Μηχανικού 

ΓΕΩΡΓ ΓΑΓΑΡΗΣ 
Δημοσιογράφος 
ΑΥΓ ΑΒΕΡΩΦ 

Πολιτευτής

ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
(ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΙΣ)

1934
’Επίτιμος Πρόεδρος 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΙΚΚΑΛΙΝΟΣ 
'Ομότιμος Καθηγητή: 

τού Πανεπιστημίου Άθηνιΐεν 
’Ακαδημαϊκός

“ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”
ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΟΜΩΝΥΜΟΥ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΙΣΤΟΡΙΑ - ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ · ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΙΑ - ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΒΡΑΒΕΙΟΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΑ: όδός Μαυρομιχάλη 7 

ΑΘΗΝΑ Κ.Α. 10679 
ΤΗΛ. 36.21.651

Υπεύθυνος σύμφωνα μέ τό Νόμο:
ΑΛΕΞ. X. Μ ΑΜΜΟΠΟ ΥΛΟΣ 

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

Τηλ. 6399.783

Τυπώνεται καί άπόστέλλεται μέ αύτοπροαί- 
ρετη συνδρομή 1000 δραχμών τό χρόνο.

ΛΙ ΑΤΕΛΕΣΑΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ

ΣΠΥΡΙΛΟΝ ΒΛΑΧΟΣ 
Ό  από Ίοκιννίνιιιν ’Αρχιεπίσκοπος 

’Αθηνών καί πόσης "Ελλάδος 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΟΥΜΛΣ 

Γεν Διευθυντή: ΣΠΑΠ 
ΑΝΤΩΝΙΟΣ Κ ΠΑΛΗΣ 

Στρατηγός
ΔΜΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΛΑΝΟΣ 

'Ακαδημαϊκός
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΛΛΛΙΑΦΑΣ 
Καθηγητής Πανεπιστημίου 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΙΚΚΑΛΙΝΟΣ 
'Ακαδημαϊκός 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΒΑΡΕΤΟΣ 
Δικηγόρος - Δημοσιογράφος

Φ ω το γ ρ ά φ η σ η  - Μ ο ντά ζ  
Α Φ Ο Ι Π ΙΝ Α  

Β Α Λ Τ Ε Τ Σ ΙΟ Υ  45 
Τ Η Λ . 3636180
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Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α
Σελ.

Πρόσκληση για  ομιλία 425
Βιογραφικά όμιλητρίας ’Α

γλαΐας Μπί,μπη - Παπα- 
σπυροπούλου 427

Ζαχαρία Ά . Τσιρπανλή. Πώς 
είδαν οί Ιταλοί τον πόλε
μο του 1940—41 (συνέχεια) 229

·£ Σπόρου Τσατσοπούλου. Α 
νέκδοτες σελίδες άπό τον 
‘Ελληνοΐτολικό πόλεμο του 
*40 (συνέχεια) 432

% Μιλτιάδη Άθ. Οικονομίδη.
*Από την άλλη πλευρά του 
λόφου. Ιτα λ ικές άπόψεις 
για  τό *40 437

Κώστα Τέκτονα. Γιαννιώτικες
‘Ιστορίες. Ό  Κουραμπάς 449

Τζένης Διαμαντή - Παπαΐωάν- 
νου. "Εκκληση για  Ειρήνη 
(ποίημα) 451

Καρζή Άνδρέα. *Ένας γάμος 
στά Ζαγόρια (ποίημα) 451

Άλεξ. X. Μαμμοπούλου. Προ- 
δρομικά της Έλλην. ’Ορει
βασίας. Ά πό τον Άναδρο- 
μάρη της Αττικής ώς τούς 
Κούκους 453

Αλεξ. X. Μαμμοπούλου. Κώ
στας Λαζαρίδης (Κύκνειο;) 457 

Άλεξ. X. Μαμμοπούλου. Ό  
κούκος δέ θα λαλήσει πειά 459 

Κλεόβ. Δενδρινου. Ή γνωρι- 
! μία μου με τόν Ήλία Νικό-

πουλο 461
Τής Συντάξεως. ’Εσωτερική 

Ζωή και Κίνηση 463

H P O G K S H G IC
Η «Ηπειρωτική Εταιρεία» οργα

νώνει την 9ην Δεκεμβρίου 1987, η
μέρα Τετάρτη και ώρα 7.30' μ.μ. 
στη μεγάλη αίθουσα της Αρχαιολο
γικής Εταιρείας, Ελευθ. Βενιζέλου 
22 — Ομήρου, τη δεύτερη κοαά σει
ρά πνευματική εκδήλωση της πε
ριόδου 1987-1988.

θ α  μιλήσει η κυρία Α γ λ α ΐ α  
Μ π ί μ π η - Π α π α σ π υ ρ ο *  
π ο ύ λ ο υ δ.ρ.—δ.ρ. με θέμα : 
« Η π ε ι ρ ώ τ ι κ η  β ο τ α ν ο θ ε -  
ρ α π ε υ τ ι κ ή  σ τ α θ μ ό ς  
σ τ η ν  Ε λ λ η ν ι κ ή  Π α ρ ά 
δ ο σ η » .

Παρακολούμε να ευαρεστηθείτε 
να τιμήσετε την Ηπειρωτική εκδή
λωση με την παρουσία σας.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΑ.
Με τιμή 

Ο Πρόεδρος
ΑΛΕΞ. X. ΜΑΜΜΟΠΟΥΛΟΣ

Ο Γεν. Γραμμοττέας 
ΣΤΑΘ. Δ. ΛΑΜΠΡΙΔΗΣ

Ο Κοσμήτωρ 
ΕΥΘΥΜ. ΝΙΚΟΥ
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’Α γ λ α ΐα  Μπίμπη - 
ΠαπασπυροπούΑου

Ή κυρία "Αγλαΐα Μπίμπη - Πα- 
πασπυροπούλου, γεννήθηκε στην 
Πάτρα, δπου τελείωσε και τις γυ
μνασιακές της σπουδές στο "Αρσά
κειο Πατρών με άριστα καί πλή
θος άπό διακρίσεις καί βραβεία 
γιά  την επίδοση καί τό ήθος της.

Συνεχίζοντας την οικογενειακή ι
ατρική παράδοση ώς κόρη των "ια
τρών Γεωργίου καί Μαρίκας Μπί
μπη καί έγγονη του φημισμένου 
Κωνστοα/τινουπολίτη ιατρού Νικο- 
λάκη Μπίμπη, (καταγομένου άπό 
τό Λοζέτσι των "Ιωοα/νίνων), έπήρε 
τό πτυχίο τής "Οδοντιατρικής άπό 
τό Ποα/επιστήμιο "Αθηνών τό 1954.

Μετά άπό μεταπτυχιακές σπου
δές στο "Οδοντιατρικό Τμήμα τής 
"Ιατρικής Σχολής του JOHANNES 
GUTENBERG UNIVERSIPAT του 
MAINZ Γερμανίας, άνακηρύχθηκε 
διδάκτορας του Ποα/επιστημίου αυ
τού τό 1958. "Αφού παρακολούθησε 
μαθήματα "Ιατρικής συνέχισε τη με

τεκπαίδευσή της στο FREIE UNI
VERSIPAT του Δυτ. Βερολίνου, 
δπου τό έτος 1966 έπήρε την ειδικό
τητα του Παραδοντολόγου. Στο Βε
ρολίνο έργάσθηκε στην "Οδοντια
τρική Σχολή ώς έρευνήτρια καί υ
πεύθυνη του Τμήματος Μικροβιολο
γίας τού στόματος, Βακτηριολο
γίας καί Μστοπαθολογίας καί ώς 
έρευνήτρια επί τών άντιστοίχων θε
μάτων στο MAX PLANK "Ινστιτού
το.

Ή κ. Παπασπυροπούλου έχει έ- 
πισκεφθεΐ τά σπουδαιότερα ερευνη
τικά κέντρα τής Ευρώπης καί τής 
"Αμερικής καί συμμετέχει άνελλει- 
πώς στα διεθνή "Οδοντιατρικά Συ
νέδρια. Την τελευταία τετραετία ει
δικεύτηκε στον νεώτατο κλάδο τής 
Έμφυτευματολογίας καί είναι μέ
λος τής DEUTSCHE GESELLSCH- 
AFT PU*R ΖΑΗΝ -  MUND -  UND 
ΚIEFERHEILKUNDE. δπως καί 
πολλών άλλων επιστημονικών έται-
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ριών, ξένων καί έλληνικών. Άσκεΐ 
σήμερα τήν ’Οδοντιατρική με ιδιαί
τερη έπιτυχία στην ’Αθήνα. Γνωρί
ζει άριστα την Γαλλική, ’Αγγλική 
καί Γερμανική γλώσσα.

Ή κ. Παπασπυροπούλου σπούδα
σε έπίσης βΙστορία καί ’Αρχαιολο
γία  στή Φιλοσοφική Σχολή. Είναι 
άριστοΟχος πτυχιουχος του Τμήμα
τος αύτου, δπως καί άριστούχος 
διδάκτορας τής Φιλοσοφίας του Πα
νεπιστημίου ’Αθηνών. Έπωφελουμέ- 
νη των πολλαπλών γνώσεών της, 
ίοαρικών καί φιλολογικών, έχει έ- 
πιδοθεΐ τα τελευταία χρόνια στή 
συγκέντρωση καί τήν έρευνα τής 
Ελληνικής Λαϊκής Ί<χτρικής άπό 
τήν άρχαιότητα μέχρι σήμερα. Με 
έναν όγκώδη τόμο, «ΠΑΡΑΔΟΣΙΑ
ΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤΗΜ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗ
ΣΟ» (σσ. 490) καί με πολυάριθμα 
δημοσεύματα καί ανακοινώσεις σε 
Συνέδρια, τοποθετεί έπί νέων βάσε
ων τή συγχρονική καί διαχρονική

έρευνα τής λαϊκής μας Ιατρικής.
Ό  κύκλος τών μελετών τής Κας 

Παπασπυροπούλου στρέφεται άκό- 
μη γύρω άπό τήν ψυχολογία καί 
τήν φιλοσοφία, τον κοσμοθεωριακδ 
προβλημοχτισμό καί τήν βιοθεωρία. 
Με έπίκεντρο τήν πορεία του σύγ
χρονου άνθρώπου έχει δημοσιεύσει 
σειρά δοκιμίων, δπως ΑΝΤΙΜΕΤΩ
ΠΟΙ, δοκίμια 1974, σσ. 210, ΑΓΡΥ
ΠΝΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ, δοκίμια, 1975, 
σσ. 145, Η ΝΟΣΤΑΛΓΊΑ ΤΗΣ ΧΑ
ΡΑΣ, δοκίμια, 1977, σσ. 176 καί πε
ρισσότερα άπό έκατό άρθρα γενι- 
κοτέρου ένδιαφέροντος.

’Έχεις έπίσης μεταφράσει άπό τά 
γερμανικά τό βιβλίο του καθηγη- 
του τής ιατρικής HANS KILLIAN— 
HINTER UNS STEHT NUR DER 
HERRGOTT. (Πίσω μας στέκει ό 
θεός) σσ. 368. "Εχει δόσει πλήθος 
διαλέξεων στήν ’Αθήνα καί διάφορα 
μέρη τής έλληνικής επαρχίας.
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ΠΩΣ ΕΙΔΑΝ 01 ΙΤΑΛΟΙ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ
ΤΟΥ 1940-1941

ΤΟΥ ΖΑΧΑΡΙΑ ΑΝ. ΤΣΙΡΠΑΝΛΗ

(Συνέχεια του προηγουμένου)

Πέρα άπό τις επίσημες ιταλικές 
άπόψεις υπάρχουν καί οί ανεπίση
μες. Τις άναζήτησα κυρίως στις λο- 
γοκριμένες άπό τό φασιστικό καθε
στώς επιστολές πολιτών καί στρα
τιωτικών. Ό  λογοκριτής τών ιτα
λικών τ<χχυδρομείων Μπίνο Μπελ- 
λόμο κατέγροαμε, κατά τη διάρκεια 
της υπηρεσίας του άπό 10 Ιουλίου 
1940 ώς τον Μάρτιο του 1942, τό πε
ριεχόμενο 100.000 περίπου επιστο
λών. Ή άνάγνωσή τους σήμερα εί
ναι συγκλονιστική. 'Απλοί στρατιώ
τες καί κατώτεροι άξιωματικοί έκ- 
φράζονται συχνά μέ άπελπισία καί 
άγανάκτηση γιά τή φασιστική ήγε- 
σία, ιδίως μετά τήν επιτυχή επιθε
τική ένέργεια τών Ελλήνων στις 
14 Νοεμβρίου 1940. Ή ειρωνεία τών 
έπιστολογράφων γίνεται σαρκα
σμός μετά τή δήλωση του Ντοΰτσε 
ότι θά σπάσει τά πλευρά τής Ε λλά
δας. Ιδού τί έγραφε σέ άνδρα του 
πυροβολικού ένας συγγενής του:

«Καί αυτός σου μίλα γιά πλευρά 
πού θέλει να σπάσει. Έν τώ μετα
ξύ στις άποθήκες δέν ύπάρχουν ού
τε τά άπολύτως άνοιγκαΐα. Τά ύψη- 
λά στρώματα ζοΰν μέ ύπερβολικές 
λέξεις, μέ πολλές ψευδαισθήσεις 
καί μέ φανταχτερά γαλόνια πού τά

Καθηγ. Πανεπ. Μωαννίνων

βάζουν στά περήφανα καί άκοστνα 
στήθη τους. Βλέπουν νίκη, βλέπουν 
αυτοκρατορία, δόξα, καί όνειρεύον- 
ται πλούτη, καί μερικοί τά παίρ
νουν προκαταβολικά».

«Τις έφημερίδες ποιος τις διαβά
ζει», άναφέρεται σέ άλλο γράμμα, 
καί τό ραδιόφωνο καλύτερα νά μήν 
τό άκους, άν δέν θέλεις νά δηλητη- 
ριασθεΐ τό αίμα σου. ‘Όσο γιά τον 
Ντουτσε, πού κάποτε ήταν δοξασμέ
νος, τώρα φαίνεται εκτός προζγμα- 
τικότητας... Μας έρχονται μαύρες 
σκέψεις. Ταπεινωθήκαμε, επειδή ξέ
ρομε πώς δέν θά τελειώσει ό πόλε
μος, άν δέν έλθουν νά μας βοηθή
σουν οί Γερμοίνοί. Τότε, όμως, τον 
πόλεμο θά τον κερδίσει ό Χίτλερ. 
'Έτσι λοιπόν, είτε κερδίσομε είτε 
χάσομε, άπό τώρα κιόλας είμαστε 
νικημένοι».

’Αλλά καί ή εξέταση τής συμπε
ριφοράς τών ’Ιταλών αιχμαλώτων 
δίδει τήν ευκαιρία γιά ορισμένες 
διαπιστώσεις. Τά αισθήματα τών 
αιχμαλώτων αυτών ήτοα/ φιλικά ώς 
επί τό πλεΐστον απέναντι στούς έχ- 
χθρούς τους. Συνέβαινε μάλιστα, 
μετά τήν τακτοποίησή τους στά ει
δικά στροττόπεδα, νά ξαναβρίσκουν 
γρήγορα τό κέφι τους, νά τραγου
δούν, νά γελούν, νά άστειεύωνται. 
Δέν σημειώθηκε καμιά περίπτωση

429



'Αποδράσεως ’Ιταλού :αίχμαλώτου 
ούτε καί παρουσιάστηκε κρούσμα 
Απειθαρχίας. Ή έλληνική έξ άλλου 
άνθρωπιά έκδηλωνότοα/ με κάθε 
τρόπο πρός τούς συλληφθέντες ’Ι
ταλούς. Είναι συγκινητικά τά σχε
τικά γεγονότα πού παραθέτει ό ’Ε
λευθέριος Είμαρμένος στο βιβλίο 
με τίτλο «Ή Ε λλάς στα βουνά της 
’Αλβανίας». Καί σήμερα άκόμη πολ
λοί ’Ιταλοί πού είχοα/ διατελέσει 
αιχμάλωτοι στην Ελλάδα διατη
ρούν τις πιο ώραΐες άναμνήσεις ά- 
πό τη χώρα μας, όπως ό ίδιος δια
πίστωσα άπό συζητήσεις μαζί τους, 
καί, άν δεν έχουν ήδη επιστρέφει, 
έπιθυμουν να ξαναέλθουν στα ίδια 
μέρη καί νά περάσουν τις διακοπές 
τους έδώ.

Στα αισθήματα Ανθρωπιάς των 
Ελλήνων στρατιωτών άνταποκρί- 
θηκαν κατά τον ίδιο τρόπο, άργό- 
τερα, καί οί ’Ιταλοί στρατιώτες, 8- 
τοα/ με τη βοήθεια τών Γερμοα/ών 
συμμάχων τους, μεταβλήθηκαν σέ 
κατακτητές της χώρας πού τούς εί
χε νικήσει. Είναι Αξιοσημείωτο τό 
περιστατικό πού συναντώ σέ ιταλι
κό βιβλίο, οπού κατά τρόπο, θά έ
λεγα, μεγαλειώδη, άντιπαρατίθε- 
ται ή άνθρώπινη συμπεριφορά ένός 
όπλου ’Ιταλού στρατιώτη με την ά- 
πάνθρωπη πειθαρχία τού Γερμανού 
ναζιστή μπροστά στή δυστυχία καί 
στην πείνα δύο μικρών παιδιών τής 
Ηπείρου.

Σημαντική βοήθεια έπίσης στην 
προσπάθεια νά σταθμίσουμε τή συμ
περιφορά τού άγνωστου ’Ιταλού 
στρατιώτη προσφέρουν, νομίζω, τά 
λαϊκά ιταλικά τραγούδια πού αυ

θόρμητα έμφανίστηκαν τότε στά 
χείλη τού στρατού, έξωτερικεύον- 
τας τά αισθήματα καί τις έπιδιώ- 
ξεις του. Μελέτησα τά κείμενα με
ρικών τέτοιων τραγουδιών, δσα 
βρήκα, πού τραγουδούσαν Ιταλοί 
άλπινιστές. Μάταια προσπάθησα νά 
έπισημάνω ίχνη άπό μένος πολεμι
κό ή πάθος γιά κάποια έκδίκηση ή 
για  κάποιο 1 8 o c v ik 0 .  Ούτε καν μνεία 
τού «μάρε νόστρουμ» ή τής αύτο- 
κροττορίας τών Καισάρων πού όνει- 
ρευόταν ό Ντοΰτσε. Σέ τίποτε δέν 
θυμίζουν τά τραγούδια αυτά τον 
ρομοααισμό καί τόν γλυκερό λυρι
κό τόνο τού φασιστικού ύμνου «τζιο- 
βινέτσα, τζιοβινέτσα πριμαβέρα ντί 
μπελλέτσα». Τή νεολαία αυτή θά 
θρηνήσουν μέ άπλά καί Απαρηγό
ρητα λόγια οί ίδιοι οί άλπινιστές 
τής έπίλεκτης μεραρχίας Τζούλια, 
ή όποια οίκτρά άποδεκατίστηκε 
στήν Πίνδο. Σέ ένα λυπητερό τρα
γούδι γιά τό γεφύρι τού Περάτη 
συγκεντρώνεται δλη ή θλίψη τους: 
«Στο γεφύρι τού Περάτη — μαύρη 
σημαία — είναι τό πένθος τής Τζού
λια — πού πάει στον πόλεμο — τό 
άνθος τής νιότης — πού θάφτηκε 
κάτω άπό τή γή. — ’Εκείνοι πού έ
φυγαν — δέν γύρισαν — στά βουνά 
τής Ελλάδας — έμειναν...».

Τό τροχγούδι αυτό θά Απαγορευ
τεί Αργότερα άπό τόν Μουσολίνι.

Είναι καλό, νομίζω, νά συγκεν
τρωθούν τόσο τά έλληνικά δσο και 
τά Ιταλικά τραγούδια τού στρατού 
καί τών πολιτών, νά τοποθετηθούν 
πλάϊ - πλάϊ καί νά γίνει μιά συγ
κριτική μελέτη. Στόν τομέα αυτόν 
Απαιτείται ειδική έρευνα πού θά



δώσει, πιστεύω, ενδιαφέροντα άπο- καλοπροαίρετα γραμμένο, χωρίς 
τελέσματα. πολλούς φανατισμούς. Φυσικά καί

Καιρός τώρα να περάσω σ τ ο  στην περίπτωση αύτή παραμένει ά- 
τ ρ ί τ ο  κ α ί  τ ε λ ε υ τ α ί ο  νοικτό τό δυσεπίλυτο πρόβλημα της 
μ έ ρ ο ς  τ ή ς  ο μ ι λ ί α ς  μου , (Αντικειμενικότητας. Είναι αδύνατο 
δηλ. στις δημοσιογραφικές μαρτυ- νά μην έπηρεασθεΐ ό "Ελληνας ή ό 
ρίες, στις χρονογραφίες καί στις ’Ιταλός ιστορικός άπο τα αίσθήμα- 
σύγχρ°νες ιστορικές συνθέσεις των τά του, έστω καί άν δέν πήρε μέρος 
Ιταλών. στον πόλεμο. Τά ίχνη από τις πλη-

Οί έργασίες πού έμφανίστηκαν γές στά κορμιά των στρατιωτών 
στην ’Ιταλία άμέσως μετά τον πά- δέν σβήνουν, οι άναμνήσεις είναι 
λεμο γιά  τό έλληνοαλβανικό μέ- ζωντανές, οι τραυματίες μέ τά γκρί- 
τωπο άκολουθησαν, δπως ήταν φυ- ζα μαλλιά σήμερα άφηγουνται μέ 
σικό, τον δρόμο άπο τη δημοσιογρα- συγκίνηση τά κατορθώματά τους, 
φική εντύπωση καί την άφήγηση σέ Ό  ίδιος ό συγγραφέας, ό Τσέρβι, 
μορφή χρονογραφήματος προς την διετέλεσε ύπολοχαγός πεζικού στην 
αύστηρή καί τεκμηριωμένη διαπρα- κατεχόμενη 'Ελλάδα. Ή γυναίκα 
γμάτευση, κοιτά την ιστορική μέ- του είναι 'Ελληνίδα. 
θοδο. Δέν θά σας κουράσω μέ βι- Δέν θεωρώ χρήσιμο νά έπεκταθώ 
βλιογραφικές άναφορές. Ύπενθυ- εδώ σέ λεπτομερειακές κρίσεις, θ α  
μίζω μόνο τό βιβλίο του Μάριο έκθέσω μόνο τις βασικές διοσιιστώ- 
Τσέρβι πού κυκλοφόρησε καί σέ έλ- σεις, στις όποιες κατέληξα μετά 
ληνική μετάφραση μέ σχόλια του τη μελέτη τών γενικών καί ειδικών 
ελληνικού ΓΕΣ. Τό βιβλίο αυτό θε- ιστορικών έργων: 
ωρεΐται ώς τό πιο πλήρες καί τό πιο (Συνεχίζεται)

i
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’Ανέκδοτες σελίδες άπό τδν Έλληνοϊταλικδ
πόλεμο του ’40

% »

* ΤΟΥ ΣΠΥΡΟΥ ΤΣΑΤΣΟΠΟΥΛΟΥ

Άναπ. ’Αξιωματικού - Επιτίμου Εκπαιδ. Συμβούλου

(Συνέχεια του προηγουμένου)

, Τό έσπέρας της ιδίας ήμέρας 
(15ης) τα 5 ζώα έχτινα είχαν κινη- 
θή προς Μαρκάτι έπανήλθον χωρίς 
φορτίον τι. Οί 2 άξ)κοί, οί προς 
Χέντελι κινηθέντες, δεν έπανήλθον. 
Ουτω ή δύναμις ή χθεσινή του φυ- 
λακείου παρουσιάζεται ώς έχουσα 
1 άνθ) γόν 29—32 στρατιώτας, 7 κτή
νη καί 2 πολυβόλα.

Αναφέρω δτι ό άξ)κός φέρει τον 
Αριθμόν 32 έπί τοΟ δικώχου του καί 
οί άνδρες ’ 1 ταλοί 11 έπί των έπω- 
μίδων των. Ταυτα περί τής κινήσε- 
ως του φυλακείου Γιάνιαρης.

‘Όσον Αφορά τά ύφ* ήμών διά 
του τηλ)τρου παρατηρούμενα, ά- 
ναφέρω, δτι όπισθεν του Ένετικου 
Κάστρου, τήν θέσιν του όποιου έν 
προηγουμένη μου Αναφορά καθώρι- 
ζον, ύπάρχει καταυλισμός άνδρών 
άκαθορίστου δυνάμεως σήμερον 
καί σταυλος 80 ζώων (δσα σήμε
ρον ό ίδιος έμέτρησα διά του τηλ) 
τρου τήν ώραν πού μετέβαινον διά 
πότισμα)* Αί έργασίαι κατασκευής 
του προς Καρόκι δρόμου συνεχί
ζονται. Παροαηρεΐται μεταφορά 
σοα/ίδων προς τήν κατεύθυνσιν του 
Καροκίου έκ τής θέσεως Μπουγά
ζι. Προσέτι ζώα φορτωμένα διέρ
χονται συνεχώς κάτω του καταυλι
σμού του Κάστρου καί προχωρούν

δπισθεν τών λόφων οιτινες Αποκρύ
πτουν άπό ήμάς τήν ποταμιά τήν 
άγουσαν άπό Β. Δ. προς Καρόκι. 
Δέν κοτταλήγουν εις Καρόκι. Πιθα
νόν έντός τής ποταμιάς νά εύρίσκε- 
ται έτερον συνεργεΐον έκεΐ κάπου 
έν καταυλισμώ.

t

§ 2. Έκ πληροφοριών άς μετέδω- 
σεν ό έκ Παλαμπά Β.Λ. Αναφέρω τά 
έξής:

1) Ό  δρόμος πού ήρχισεν άπό 
τήν θέσιν «Τσουκα» έφθασεν εις θέ
σιν «Βούρλα Μπαμπατζάνη» κάτω
θι Περδικαρίου, δπου καί σταθμεύει 
δύναμις 200 άνδρών.

2) Ό  δρόμος δστις ήρχισε άπό 
Βαγκαλάτι, Σιάλεσι, πλησιάζει εις 
τό Ντεσάτι, πλησίον Βέρβας. Εις 
Ντεσάτι σταθμεύει συνεργεΐον δυ
νάμεως 300 άνδρών περίπου.

3) Αί Αποβιβάσεις στρατού Ι τ α 
λικού γίνονται εις Ντούριζι (Δυρ- 
ράχιον) καί έκεΐθεν μεταφέρονται 
άλλαχου.

4) Ή δύναμις στρατού περί τήν 
Κονίσπολιν υπολογίζεται εις 1000 
άνδρας, όλοκλήρου δέ τής περιφέ
ρειας εις 8—10 χιλιάδας μέ σταθμόν 
Διοικήσεως τό Δέλβινον.

5) ’Αντάρτικά σώματα δέν ύπάρ- 
χουν.

ΣΠ. ΤΣΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
Άνθ) γός
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Α.Π. 22 Τ.Τ. 712 20.10.4Ο
Ό

"Εφ. *Ανθ)γός Τσοπτσόπουλος Σπ.
Προς

Τό Τάγμα Φιλιατών
Τ.Τ. 712

«Υποβολή σχεδιαγράμματος με
τά πληροφοριών».

Λαμβάνω την τιμήν να υποβάλω 
συνημμένως πρόχειρον πονοραμα- 
τικόν σχεδιογράφημα κ<χτασκευα- 
σθέν ύπ’ έμοΰ έκ παροττη ρήσεων ά- 
πό θέσεως πλησίον τής 55 πυραμί- 
δος και ν’ άναφέρω τά έξης:

I
1) Πλησίον της θέσεως «Παλιο- 

χαλιά» δπου τό Ένετικόν Φρούριον, 
εύρίσκεται έν κοπαυλισμώ δύναμις 
’Ιταλικού Στρατού ύπολογισθεΐσα 
παρ’ ήμών εις 500 άνδρας και 80 
κτήνη. Πληροφοριοδότης διελθών 
προχθές πλησίον της θέσεως ταύτης 
μας άνέφερεν έπίσης δτι εις τόσην 
κι* εκείνος υπολογίζει τήν δύναμιν 
άνδρών και κτηνών.
* 2) Καθ* έκάστην περί τήν 8ην ώ
ραν ή δύναμις έξέρχεται του κοπταυ- 
λισμου καί συντεταγμένη εις τρεις 
καλώς άπ’ άλλήλων διοχωριζομέ- 
νας φάλαγγας οδηγείται υπό έφιπ
πων άξ)κών καί κοτΓοα/έμεται εις 
τρία σημεία της κατασκευαζομέ- 
νης όδου. Τήν 12ην copccv διά της ί
διας οδού καί κατά τήν αυτήν τά- 
ξιν επιστρέφει εις τον χώρον του 
καταυλισμού, διά νά έξέλθη πάλιν 
τήν 15ην άπογευμοοτινήν καί έπι- 
στρέψη τήν 17 καί 45'.

3) Τό πότισμα τών κτηνών γίνε
ται τακτικώς τήν 9.30' πρωϊνήν καί 
τήν 17ην—18ην άπογευμοαινήν εις

ποταμιάν άπέχουσαν περί τά 800 
μέτρα Ν. Δ. του κοπαολισμοΰ καί 
σταύλου.

4) Αί έργασίαι κοπτασκευής του 
δρόμου προχωρούν ταχέως. Τούτο 
γίνεται φοτνερόν άπό τήν καθημε
ρινήν προς τά πρόσω αλλαγήν θέ
σεων τών εργαζομένων τμημάτων. 
Τό πλάτος της όδου δεν φαίνεται 
νά ύπερβαίνη έπι του παρόντος τά 
2 μέτρα.

5) Ύπολογίζομεν δτι ή οδός αυ
τή θά έχη τέρμα τό χωριό Περδικά- 
ρι χωρίς νά άποκλείωμε καί κατα
σκευήν άλλων διακλαδώσεων.

6) Ό  πληροφοριοδότης μας άνέ
φερεν δτι προχθές εις τήν θέσιν 
«Βούρλα Μπαμπατζάνη» έμέτρησεν 
18 σκηνάς έτέρου κατοχυλισμου άν
δρών. Περί του καταυλισμού αυτού 
μας έχει κάνει λόγον καί έτερος 
πληροφοριοδότης, δστις άνεβίβαζε 
τήν δύναμιν εις 200 άνδρας. Έάν 
δε όντως, ώς λέγεται, εις έκάστην 
σκηνήν διαμένουν 10 άνδρες αί πλη- 
ροφορίαι τών δύο συμπίπτουν. *Εν 
πάση περιπτώσει είναι γεγονός ή 
υπαρξις καταυλισμού εις θέσιν 
«Βούρλα Μπαμπατζάνη» άδιάφο- 
ρον έάν ήμεΐς δεν δυνάμεθα, λόγω 
της θέσεως, νά τον παροαηρήσωμε 
διά τών όργάνων μας. Ουτω μόνον 
έξηγεΐται καί ή παρατηρουμένη 
καθ’ έκάστην άνοδος καί κάθοδος 
φορτωμένων κτηνών τά όποια τήν 
πρώτην έμφάνισιν κάμνουν εις τό 
βάθος προς Δ. ειτα διέρχονται κά
τωθεν του καταυλισμού «Παλιοχα- 
λια» συνεχίζουν τον δρόμον των 
προς «Βούρλα Μπαμποαζάνη» καί 
δεν καταλήγουν ούτε εις Καρόκι
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οϋτε εις Περδικάρι. Πιθοονώτατα έ- 
φοδιάζουν τόν κοοταυλισμόν «Βούρ
λων Μπαμπατζάνη».

7) Είς τόν κ ατοουλ ισμόν αύτόν ά- 
νήκει καί τό συνεργεΐον τό κατα- 
σκευάζον την προς Περδικάρι τη
λεφωνικήν γραμμήν. Ή τηλεφωνική 
αυτή γραμμή είχε προχθές, κατά 
πληροφοριοδότην, φθάσει 3—4 χι
λιόμετρα δυτικώς τοΟ χωρίου Περ
δικάρι.

8) Καθ’ έάστην πάρτηροΟνται με- 
ταφοραί ξυλείας. Ό  πληροφοριοδό
της μας άνέφερε δτι χρησιμοποιεί
ται και προορίζεται διά κατασκευ
ήν γεφυρών καί ούχί διά κατα
σκευήν παραπηγμάτων, ώς ήμεις 
εΐχομεν υποθέσει άρχικώς.

9) ’Από προχθές διετάχθη έπίτα- 
ξις κτηνών τών χωρίων Καροκιου - 
Περδικαρίου κλπ. ΊΓά κτήνη θά συγ 
κεντρωθούν είς Δέλβινον.
. ΤαΟτα δσον άφορα τά κάπως μα
κράν μας ευρισκόμενα τμήματα. II

II
1) Είς Γιάνιαρην άφίχθη προ ή- 

μερών, ώς καί τηλ)κώς άνέφερον, 
μία διμοιρία ’Ιταλών στρατιωτών, 
μέ διοικητήν άνθ)γόν. Οί άνδρες 
κοιμούνται εις τζαμί καί τό Σχο- 
λεΐον. Παρατηρητήριον έχει έγκα- 
τασταθή είς τήν 55 πυραμίδα έφο- 
διασμένον μέ διόπτρας καί μέ πι
θανήν άποστολήν άφ* ένός μέν νά 
ένεργή παρατηρήσεις προς τό έδα- 
φός μας, άφ* έτέρου δέ νά έμποδί- 
ζη τήν πρός τό μέρος των προσέγ
γισα/ καί παροοτήρησιν τών περιπό
λων μας. Ή υπόλοιπος δύναμις τής 
διμοιρίας προχθές ήσχολήθη μέ τήν 
κατασκευήν χαρακώματος είς ύψω

μα μεταξύ Γιάνιαρης καί φυλακίου 
Σιαφαρίκα, χθές δέ μέ κατασκευήν 
μικρού χαρακώματος έπί της στρο
φής τής όδου τής άγούσης άπό Τσο- 
λάκη πρός Γιάνιαρην.

Πληροφορία μή έξακριβωθεΐσα 
φέρει ώς διελθοΟσαν προχθές άπό 
Μαρκάτι δύναμιν 200 άνδρών οί ό
ποιοι έχουν κοοταυλισθή είς θέσιν 
κειμένην μεταξύ χωρίων Μαρκάτι 
καί Γιάνιαρης.

I I I
Συμπληρωματικούς έν κεφαλαίω 

άς μας έπιτραπή νά σημειώσωμεν 
σκέψεις μας:

—Συνεπληρώσαμεν 2μηνον είς τήν 
θέσιν αυτήν τήν προκεχωρημένην 
καί μετ’ ίδιαζούσης προσοχής πα- 
ρηκολουθήσαμεν τάς έναντι ήμών 
κινήσεις τών ’Ιταλών. Αί τών τελευ
ταίων ή μερών είναι γεγονός δτι πα
ρουσιάζουν κάτι τό περίεργον, κά
τι τό διάφορον τών προγενεστέρων 
καί δέν νομίζομεν δτι δέν πρέπει νά 
κινούν τάς ύποψίας μας.

—Αί προωθήσεις ύλικών καί έμ- 
φοονώς μεγάλων ποσοτήτων ξυλείας 
έγγύς τών συνόρων δέν δύναται νά 
έχη κάποιοον φυσιολογικήν έρμηνεί- 
ocv. Διερωτώμεθα ποιος ό προορι
σμός των; Καί ή άπάντησις δτι πρέ
πει νά άνησυχουμεν.

—Ακόμη καί τό ύφος τών άνδρών 
κατά προχθεσινήν συνάντησίν μας 
είς τήν 55 πυραμίδα μας έφάνη ύ- 
πόπτως φιλικόν, ιταμόν δέ κατά τήν 
στιγμήν έπιδείξεως παρ’ ΊτοολοΟ 
στρατιώτου φωτογραφιών άπό τόν 
πόλεμον τής ’Αβησσυνίας μέ πα
ραστάσεις βασανιζομένων Άδησσυ- 
νών στρατιωτών.
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—Οί ’Ιταλοί δεν φαίνεται να έ
χουν άγαθάς προθέσεις. Μακάρι οί 
φόβοι μας να διαψευσθουν, άλλα 
διά παν ενδεχόμενον θά παρεκά- 
λουν νά μας επιτροπή τό άνοιγμα 
κιβωτίων τινών πυρομοχικών και 
τό γέμισμα δλων των κενών μεταλ
λικών ταινιών τών πολυβόλων μας.

Με τάς έλαχίστας δεσμίδας φυ
σιγγίων οπλών τών περιπόλων μας 
αίσθανόμεθα τελείαν ανασφάλειαν 
καί άδυναμίοιν έκπληρώσεως της 
αποστολής μας εις μίαν έκτακτον 
στιγμήν συγκρούσεως.

Άναμένομεν διαταγάς.
ΣΠ. ΤΣ ΑΤΣΟ ΠΟΥ ΛΟΣ 

*Έφ. Άνθ)γός 3ης Διμ. 2ου Λόχου

Δυστυχώς δεν σώθηκε εκείνο τό 
Δελτίο της 25ης Όκτώβρη στο ό
ποιο μέ άπόλυτη πεποίθηση τονίζα
με, δτι θά πρέπει νά είμαστε πανέ
τοιμοι, γιατί στις έπόμενες ήμέρες 
θά μας επιτεθούν οί ’Ιταλοί καί πού 
επίμονα ζητούσαμε νά μας επιτρο
πή τό άνοιγμα τών κιβωτίων πυρο- 
μαχικών καί τό γέμισμα τών ται
νιών τών πολυβόλων.

Ε γώ  προσωπικά εΐμουν τόσο βέ
βαιος γιά επικείμενα πολεμικά γε
γονότα, ώστε την ίδια μέρα (25 
Όκτώβρη) μέ τηλ)κή έπιταγή έ
στελνα τις λίγες οικονομίες μου 
στους δικούς μου στά Γιάννινα «Διά 
πασαν ένδεχομένην μετακίνησίν 
των».

Γιά μας, λοιπόν, πού βλέπαμε ά- 
πό πολύ κοντά τά πράγματα, δεν 
έμεναν άμφιβολίες δτι ή σύρραξη 
έπέκειτο. Τό κακό ήταν, πώς γι* 
αυτές μας τις προβλέψεις σε μιά 
άπ* εϋθείας τηλεφωνική έπικοινω-

νία μέ τό 2ο γραφείο τής Μεραρ
χίας, ό έκεΐ συνομιλητής μας, μέ 
πολλή προχειρότητα καί μέ κάποια 
δόση ειρωνείας έσπευδε νά μας χα
ρακτηρίσει ευφάνταστους παραμυ
θάδες.

*Έτσι φτάσαμε στις 27 Όκτώβρη. 
?Ηταν Κυριακή. Είχαμε εντείνει τά 
μέτρα παρατήρησης. Καμμιά ιδιαί
τερη κίνηση στούς χώρους τών α
πέναντι μας Ιταλικών καταυλι
σμών. ’Αντίθετα άπόλυτη ήσυχία. 
Οί συνηθισμένες καθημερινές κινή
σεις τους είχαν σταματήσει αυτή 
τή μέρα. Τό μόνο πού παρατηρού
σαμε ήταν κάπως συχνές μετοίβά- 
σεις καβαλλάρηδων ή κάποιας μο- 
τοσυκλέττας άπό τό σταθμό τής 
μιας στο σταθμό τής άλης μονά
δας.

Αυτή ή αλλαγή, αυτή ή παγωμά- 
ρα ήτοα/ φυσικό νά αυξήσει τις ά- 
νησυχίες μας. Φοινερό δτι κάτι τό 
ύποπτο προμηνουσε. Επικοινωνή
σαμε τηλεφωνικά μέ τό Τάγμος ά- 
ναφέραμε γιά  δλα οώτά καί επίμο
να ζητήσαμε καί πάλιν νά μας έπι- 
τραπή τό άνοιγμα τών πυρομαχι- 
κών. Ή άπάντηση πάλι άρνητική. 
«Νά μή θίγουν τά κιβώτια». Καί 
μας βασάνιζε ή άπορία πώς θά τά 
βγάλουμε πέρα μέ τις σφαίρες πού 
είχαμε στο φυλάκειο καί εκείνες 
πού μοιράζαμε στις περιπόλους καί 
πού δέν ξεπερνουσαν τις 300...

***

Ό  ήλιος έγερνε προς τή δύση. Σε 
λίγο θά μας σκέπαζε τής νύχτας τό 
σκοτάδι. Στις ώρες αυτές οί κίνδυ
νοι παίρνουν μεγαλύτερες διαστά
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σεις. Άναλσγιζάμαστε τΙς εύθυνες. 
Ή γραφτή διαταγή φώναζε: «άμυ
να άνευ Ιδέας ύποχωρήσεως», ή άλ
λη, ή σημερινή τηλεφωνική : «Νά 
μή θιγοΟν τά κιβώτια». Τό συζητή
σαμε με τό συνάδελφο Σταύρο Μού- 
λιο. Τό κουβεντιάσαμε μέ τό λοχία 
Γιάννη Μικρούλη. Καί πήραμε τήν 
άπόφαση. Έ γώ  άνέλαβα τήν ευθύ
νη. ’Έπρεπε άμέσως ν’ άρχίσωμε 
τις έτοιμασίες. Φόρεσα τή στολή έκ- 
στρατείας καί τό δίκωχο. Προμη
θεύτηκα άπό τό μπακάλικο του 
Μπέτου τσιγάρα πολλά καί κονιάκ. 
Μάζεψα τούς άντρες. Τούς μίλησα 
άνοιχτά για  πιθανότητα σύρραξης. 
Τούς έξήγησα δτι έπρεπε νά δου
λέψομε δλη τή νύχτα. Λύσαμε τά 
άντίσκηνα. Ετοιμάσαμε τούς άτο- 
μικούς φόρτους. ’Ανοίξαμε τά κι
βώτια πυρομοτχικών καί ό συνά
δελφος Σταύρος Μούλιος άνέλαβε 
τήν έπίβλεψη γιά  τό καθάρισμα ά
πό τά λίπη καί τό γέμισμα των ται
νιών πολυβόλων καί όπλοπολυβό- 
λων. Μοιράσαμε σέ κάθε στρατιώ
τη τις άνάλογες γιά πλήρη όπλισμό 
σφαίρες μάχης καί χειροβομβίδες.

Στο μεταξύ έγώ έπεκοινώνησα 
τηλεφωνικά μέ τό φυλάκειο Τσολά- 
κη. Είχε νυχτώσει* ό λοχίας Χρηστί- 
δης μοΟ άνέφερε δτι βλέπει (9η νυ
κτερινή ώρα) κατά διαστήματα μι
κρά φωτάκια νά κινούνται στο κον
τινό άλβανικό έδαφος. Του έπέστη- 
σα τήν προσοχή νά έντείνει τήν πα
ρατήρηση καί τού έδωκα έντολή νά 
μεταφέρει τό τηλέφωνο καί νά άπο- 
συρθούν δλοι οι άνδρες στο χαρά
κωμα, πού άπεΐχε της πυραμίδας 
κάπου 200 μέτρα, ώστε ν* άποφύ-

γουν ένδεχόμενη έχθρική προσπά
θεια ύφαρπαγής. Του είπα άκόμη 
ν’ άφήσει στο Φυλάκειο άναμμένη 
μόνο τή λάμπα πετρελαίου.

"Ολες αύτές οί προετοιμασίες 
κράτησαν άρκετές ώρες. Πυκνώσα
με τις περιπόλους καί κατά τις 
3.30' τό πρωί, δπως εϊμουν ντυμέ
νος άπλώθηκα στο κρεββάτι εκ
στρατείας πλάι στό τηλέφωνο, στό 
σχολείο. Στις 4.45' κουδούνισε τό 
τηλέφωνο. Τό σήκωσα μόνος μου.

—’Εμπρός. Άνθ)γός Τσατσόπου- 
λος άπό τό Φοτήρι.

—Λοχαγός Σκιαδ'όπουλος, Πόβλα. 
Σπυρο, οί ’Ιταλοί έπέδωσαν τελε- 
σίγραφον. Μας κηρύττουν τον πό
λεμο. Καταλάβατε τάς θέσεις σας.

Σέ προσπάθειά μου νά ζητήσω 
μερικές πληροφορίες, μερικές άπο- 
σαφηνίσεις άκουγα:

—Βιάζομαι Σπυρο. Είμαι άνέτοι- 
μος. Καλή τύχη. 'Έχω άπόλυτη έμ- 
πιστοσύνη σέ σένα.

Δέν πρόλαβα τίποτε άλλο νά ρω
τήσω, τίποτε άλλο νά μάθω. Ή με
γάλη στιγμή τών εύθυνών είχε φτά
σει. "Ολα έπρεπε νά γίνουν γρή
γορα καί ψύχραιμα.

Έπεκοινώνησα άμέσως μέ τό Φυ- 
λάκειο Τσολάκη. Γνωστοποίησα στό 
λοχία Χρηστίδη τή νέα κατάσταση 
καί τού έδωκα έντολή νά κόψει τό 
τηλέφωνο, νά άποσυρθή σέ άλλο 
πολύ πιό πίσω χαράκωμα ψηλότε
ρα καί νά καλύψει τό άριστερό μας, 
άφού δέ έγκατασταθή έκεϊ νά στεί
λει κοντά μου στροαιώτη - σύνδε
σμο.

(Συνεχίζεται)
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Α Π Ο  Τ Η Ν  ΑΛΛΗ Π Λ Ε Υ Ρ Α  Τ Ο Υ  Λ Ο Φ Ο Υ

ΙΤΑΛΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΤΟΥ 40
* ΤΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗ ΑΘ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗ

ΣΗΜ. Α.Χ.Μ.
Στους έπιζώντες της εποχής του ’40 

οί οη^^τιευό^Γ/ΐς σελίδες των ιστορικών 
εκείνων γεγσνότων προκκλοϋν αναπολή
σεις. Για τούς νεώτερους είναι γνώσεις 
άπδ πρώτο χέρι, άπδ πρωταγωνιστές ή 
έγκυρους ιστορικούς και ένσμίσαμ,ε δτι ή 
άπσθησαύριση τους σέ Ηπειρωτικό Πε
ριοδικό — ή νΗπειρος ήταιν τδ θέατρο του 
"Αγώνα — είναι άνάγκη.

Τα άποσπάσωατα βγήκαν άπο την πέ
να του Μιλτιάδη Άθ. Οίκονομ,ίδη, έκδο
τη του Ηπειρωτικού Ημερολογίου του 
1914, των «’Ηπειρωτικών» του 1938 καί 
συγγραφέα ηθογραφικών διηγημάτο)ν, ά
πδ τους καλυτέρους, πού άνέδειξε ή ’Ή 
πειρος κατά τον είκοστδ αιώνα.

Ή θρασεία λοιπόν Ελλάδα έπρε- 
πε νά έκμηδενιστή. Και για νά κα- 
νονιστή τό ζήτημα αυτό, γίνηκε στις 
15 ’Οκτωβρίου 1940, υπό την Προε
δρίαν του Μουσολίνι, ή ιστορική ε
κείνη σύσκεψη του Παλάτσο Βενέ- 
τσια.

’Έλαβαν σ’ οώτην μέρος δλοι οί 
κορυφαίοι των άρμοδίων και έκ των 
πρακτικών της πού εύρέθηκε τό 1944 
στενογραφημένο κείμενο της έπο- 
μενης γνωρίζουμε τώρα έπακριβώς 
τά κατ’ αύτήν. Ιδού  αύτά έν συν
τομία:

Πρώτος, έλαβε τον λόγον ό ΝτοΟ- 
τσε «ή επίθεση εναντίον της Ε λλά
δος αποτελεί μίοιν επιχείρηση ή ό
ποια ειχεν ωριμάσει εις τό κεφά
λι του πολύν καιρό γρηγορότερα 
προτού κηρύξει ή Γερμοα/ία ένοιντί- 
ον τών συμμάχων τον πόλεμο, άπε- 
φάσισε δέ ν’ αρχίσει αυτή ανυπερ
θέτως τον μήνα εκείνον.

Ώμίλησε κοιτόπι γιά  τούς αντι
κειμενικούς αυτής σκοπούς (τής έ- 
πιθέσεως) πού θά ήτοα/ε, άρχικώς 
μεν κατά τό πρώτον στάδιον, ή 
κοπτάληψη τής ’Ηπείρου, Κερ- 
κύρας, Κεφαλληνίας, Ζακύνθου και 
Θεσσαλονίκης κατά τό δεύτερον δέ 
ή κατάληψις ο λ ο κ λ ή ρ ο υ  τής 
Ελλάδος «γιά νά τεθή αύτη εκτός 
μάχης και νά άποβή ασφαλές, δτι 
θ ά  μ ε ί ν η  υ π ό  ο ί α σ δ ή -  
π ο τ ε  σ υ ν θ ή κ α ς  ε ν τ ό ς  
τ ο υ  ι τ α λ ι κ ο ύ  π ο λ ι τ ι 
κ ο ο ι κ ο ν ο μ ι κ ο ύ  χ ώ ρ ο υ »  
(δηλαδή ούτε πολύ ούτε λίγο, νά 
γίνη προτεκτοράτο).

’Επειδή έκαμε λόγο γιά τη στάση 
πού ενδεχόμενα νά κρατουσζχν οί 
γείτονές μας. Ειδικότερα γιά τη 
Βουλγαρία είπε τά έξής: Ή Βουλ
γαρία άποτελεΐ πιόνι εις τό παιγνί
δι ·μας. θά  κάμω κάθε τι πού χρειά
ζεται γιά νά μή χάση τη μοναδική
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εύκαιρία: ν ά π ρ α γ μ α τ ο 
π ο ί η σ η  τ ά ς  δ ι ε κ δ ι κ ή 
σ ε ι ς  τ η ς  έ π ΐ  τ ή ς  Μ α 
κ ε δ ο ν ί α ς  κ α ι  ν* ά π ο -  
κ τ ή σ η ε ξ ο δ ο ν  π ρ ό ς  τ ό  
A ί γ  α ΐ ο ν.

Έζητήθη κατόπιν Από τούς πα- 
ρευρισκομένους εις τήν σύκεψιν ’Αν
τιβασιλέα της ’Αλβανίας Γιακομόνι 
καί τον ’Αρχιστράτηγον Βισκόντι 
Πράσκα των έκεΐ δυνάμεων νά 
πληροφορήσουν την Συνέλευσιν 
τόσον περί τοΟ έν Έλλάδι καί Άλ- 
6ocvia έπικρατουντος πνεύματος δ- 
σον καί περί του σημείου εις τό ό
ποιον εύρίσκονται οί προετοιμασίες 
διά την έπιχείρησιν.

Ό  Γ ιακομόνι έβεβαίωσε δτι ό 
ένθουσιασμός των Αλβανών για τήν 
ένοαπίον τής Ελλάδος έπίθεσιν ή- 
το μέγιστος, δτι οδτοι προσεφέρον- 
το κατά χιλιάδας ώς έθελονταί, καί 
δέν έβλεπαν τήν ώραν πότε ν’ Αρ
χίσουν οί έπιχειρήσεις.

Ό  Πράσκα έβεβαίωσε με τόν κα- 
τηγορηματικώτερο τρόπο δτι ή έ- 
πιχείρηση τήν όποίοιν είχε έτοιμά- 
σει είχεν ύπολογισθή έως καί τις 
έλάχιστες λεπτομέρειες κ α ί  δ- 
τ ι  ή μ π ο ρ ε ΐ  ν ά  χ α ρ α -  
κ τ η ρ ι σ θ ή  ώ ς  τ ε λ ε ί α .  
Προσέτι δτι θά έτελείωνε μέσα σε 
10—15 μέρες με τόν έκμηδενισμόν 
δλων των έλληνικών δυνάμεων καί 
τέλος, με χρώματα ζωηρά περιέ- 
γραψε τόν άκράτητον καί πρωτο
φανή ένθουσιασμόν, ό όποιος έπε- 
κράτει μεταξύ των ύπό τάς διατα- 
γάς του στροιτευμάτων.

Ό  Τσιάνο μέ τή σειρά του, έβε- 
βαίωσεν δτι ή μεγάλη μάζα του έλ-

ληνικοϋ λαού είναι έντελώς Αδιά
φορη, για  δ,τιδήποτε καί &ν συμβή.

Κατόπιν ό Μουσολίνι έζήτησε νά 
δημιουργηθή στά Έλληνοαλβανικά 
σύνορα ένα όποιοδήποτε έπεισόδιο· 
για  νά βρή κάποια Αφορμή να έξα- 
πολύση τήν έπίθεσι.

(Προθυμοποίηση δλων νά του έ- 
ξασφαλίσουν τοιαυτα — τήρησις τής 
ύποσχέσεώς των. — ’Επεισόδια * Α
γίων Σαράντα καί Καπεστίτσης).

Πρός τούτους έτόνισεν δτι ήτανε 
Ανάγκη νά δράση ή 'Ιταλία μέ τήν 
μεγαλυτέραν δυνοχτήν Αποφασιστι
κότητα. Στήν ύπόδειξιν αυτήν ό Αρ
χιστράτηγος Απήντησεν δτι ή έπι- 
χείρησις είχε προετοιμαστή μέ τέ
τοιον τρόπον ώστε νά δώση μέσα σέ 
λίγες μέρες τήν έντύπωση σ υ ν 
τ ρ ι π τ ι κ ή ς  θ υ έ λ λ η ς !

’Έπειτα έλαβε τόν λόγον ό Μπα- 
τόλιο τονίσας δτι dev θέλουν νά έξα- 
σφαλίσουν πράγματι τήν Ελλάδα 
θάπρεπε νά μή περιορισθουν εις μό
να τα μέρη πού άναφέραμε προτύ- 
τερα, Αλλά νά καταλάβουν καί τήν 
Πελοπόννησον καθώς καί τήν Κρή
την.

Ό  Μουσολίνι συνεφώνησε Απολύ
τως μέ τήν άποψιν αύτήν καί έζή
τησε τήν έπ' αύτου γνώμην του Πρά
σκα. Εκείνος δ' Απάντησε δτι δέν 
έβλεπε καθόλου δύσκολο τούτο καί 
έβεβαίωσεν δτι δύναμις 5—6 Με
ραρχιών θά ήτο έπαρκής γι’ αυτόν 
τό σκοπό.

Άφου Ανταλλάξανε καί μερικές 
<3λλες Ακόμα σκέψεις Αναφορικά μέ 
τις συμπληρωματικές δυνάμεις πού 
Θάπρεπε νά σταλθούνε στήν ’Αλβα
νία γ ι ά  τ ή ν  ό λ ο κ λ η ρ ω -
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τ ι κ ή  κ α τ ά λ η ψ η  τ ή ς  Ε λ 
λ ά δ ο ς ,  ή σύσκεψη έτελείωσε, 
αφού πρώτα ό Ντοΰτσε έβεβαίωσε, 
με ολοφάνερη ίκονοποίηση, δτι ή 
συμφωνία ήτο πλήρης σέ δλα τά ζη
τήματα.

Άπό αυτή τη μέρα και έως τις 
28 συνεπλη ρώθησαν με μεγάλην 
δραστηριότητα αλλά και μέ κάθε 
δυνοττή μυστικότητα, οι τελευταίες 
ετοιμασίες.

Την έπομένη της άνωτέρω συσκέ- 
ψεως, ό Άντιβασιλεύς γύρισε στά 
Τίρανα γιά να φροντίση γιά την 
συγκρότησιν συμμοριών γιά την με
θόριον.

Επίσης πήγε έκεΐ καί ό ύπαρχη- 
γός τού Γενικού Επιτελείου ό Άρ- 
μελίνι άπό τό βιβλίο του όποιου 
πληροφορούμεθα περί τής τύχης 
τής έπιχειρήσεως, πού είχε σχεδια- 
σθή εκ παραλλήλου προς τάς επι
χειρήσεις τής ’Ηπείρου, τής μελετη- 
θείσης δηλαδή άποβάσεως εις Κέρ
κυραν.
’Άλλο πού δεν ήθελε ό Μουσολίνι, 
άλλα ζήτησε καί επ’ αυτού γνώμην 
καί του Πράσκα.

’Εκείνος άπήντησεν δτι δεν έβλε
πε καθόλου δύσκολο τούτο καί έ- 
βεβαίωσεν δτι δύναμις 5—6 Μεραρ
χιών θά ήτανε επαρκής γ ι’ αυτόν

τό σκοπό.
Περιττόν βέβαια νά πούμε δτι οί 

περισσότεροι τών παρισταμένων έ- 
προθυμοποιήθησοα/ νά τού εξασφα
λίσουν τοιαΰτα καί τήν ύπόσχεσίν 
των έτήρησαν, δημιουργήσαντες τά 
έπεισόδια τής Καπεσίστας καί τών 
Αγίων Σαράντα.

Άπό τήν ήμέρα αυτή έως τις 28 
συνεπλη ρώθησοα/ μέ μεγάλη ν δρα
στηριότητα αλλά καί μέ κάθε δυ
νατή μυστικότητα οί τελευταίες ε
τοιμασίες.

Οί δυνάμεις πού προωρίζοντο γ ι’ 
αυτόν τό σκοπό, ήτοι ολόκληρος ή 
Μεραρχία «Μπάρι», ειχοτν συγκεν- 
τρωθή άπό τής 25ης ’Οκτωβρίου 
στο Μπρίντεζι καί Τάροαπα, θά κα- 
τευθύνοντο κατά πρώτον στον Αυ
λώνα καί άπ’ έκεΐ εις τήν Κέρκυραν 
γιά ν’ άποβιβασθοΰν έκεΐ μόλις θ* 
άρχιζαν οί έπιχειρήσεις στήν ’Ή
πειρο.

Αλλά τό σχέδιον αυτό έματαιώ- 
θη τότε* κατ’ άρχάς μέν γιατί έπί 
τρεις ήμέρες έπεκράτησε κακοκαι
ρία, έπειτα δέ γιατί τήν Ιην Νοεμ
βρίου οί ύπαρχηγοί του Γενικού ’Ε
πιτελείου συνήλθον έκτάκτως, έ
νεκα τών δυσαρέστων ειδήσεων πού 
έρχόντ<χνε...........................................

(Συνεχίζεται)
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Στή N ι'βιτσα Kουρθϋλεσιου. Φεβρουάριος 1941. Γνωστά πρόσωπα. Τελευταία, σειρά 
βρΟιοι, άπό άριστερά: 1) Μόνος Κώστας (δί%ωχο) ανθ) γός δλμων Ήπαρώτης, 
2) Γκαστής Τάκης κούκουλοφόρος Ιφεδρ. άνϋ) γός Δίλοφο Ζαγορίσυ, 6ος τελευταί
ος ΣπΟρος Ρίζος Ιφ. υπ)γός Γιάννινα. |
Δεύτερη σειρά καιθήμενοι: Μέ χρόνος: 1)Νεοκλ. Μσυδόπουίλος Ιφ. άνθ)γός Άρίστη |
Ζαγρρίου. 2) Γιαννάκος Γ. Ιφ. έκ μον. Ταγ) χης Διοικητής Λαμία. Πρώτη σειρά I

καιΟήμενοι: Μέ κράνος: 1) νΑγγλος Επισκέπτης 3ος μέ τή μπερούτσα Ιφ. άνθ) |
γός Διοικητής Πυροβολαρχίας έκ Κέρκυρας, 4ος μέ κράνος μόνιμος ά ^ )γ ό ς  too- 1

λυβόλων Περάκης όπό Κρήτη. §
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I I I I L i r U L  L < I K U I N U I  Ρ Α Φ Η / Υ Ι Ι Ι Ν Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΥΧΟΥΣ 135 ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ Α Ρ Χ Ε ΙΟ  ΦΙΛΙ Π. Π. Γ ΙΩΒΑΝΓ ϊΗ

"Τό πανηγύρι λοιπον τότε, ήτοτν καί περίπατος καί εκδρομή 
καί γλέντΤ καί χορός καί τραγούδι καί θέαμα καί κινηματογρά
φος. Έκει θά γινόταν ή μεγαλύτερη σύσφιγξη των κοινωνικών σχέ
σεων, έκεΐ θά πιανόταν τά προζύμια γιά συνοικέσια καί αισθημα
τικούς δεσμούς».

Δημ. Σαλαμάγκα: «Παλιά πανηγύρια», 
προαπελευθερωτικές φωτογραφίες.



«...Τό Γαϊτανάκι σαν αποκριάτικο παιχνιοι, πρωτοπαιχτη^ 
3τά Γιάννινα άπό τον οπλαρχηγό Γρίβα... Δεν ξέρουμε άκριβώς 
αέ πιά εύκαιρία — πιθανώτατα καιρό άποκριάς — και κάτου άπό 
Γχοιές λεπτομέρειες διδάχτηκε άπό τον Γρίβα καί παίχτηκε στα 
1847 ή 1848 τό Γαϊτανάκι* οϋτε κι αν έποα/αλήφθηκε άπό τούς Γιαν- 
ι/ιώτες, καί για  πόσο χρονικό διάστημα, τό παίξιμό του. Σύμφωνα 
όμως με τό γραπτό του Νισσίμ Μτεκάστρο, τό γαϊτανάκι ξαναεμ- 
φανίζεται στά ιστορικά των Γιαννίνων κατά τό 1898, με τό τέρμα 
τοϋ πολέμου του 97 καί τής άνακωχής πού άκολούθησε... Κατά τις 
πρώτες μετά την τακτοποίηση αυτή ’Αποκριές, οί Γιοτννιώτες, άπό 
τη χαρά τους γιατί άπόφυγοτν τις καταστροφές, ρίχτηκαν με την 
ψυχή τους στο άποκριάτικο γλέντι. Καί μέσα στην παραφορά τους, 
έχοντας πάρει θάρρος άπό τό γεγονός δτι ό Πασιάς, ήταν κΓ αύ- 
τός ζωηρός καί γλεντζές, θέλησαν ν' άγνοήσουν τό περιστοτπκό 
δτι, πριν άπό πολλά χρόνια, τό Γαϊτανάκι είχε άπαγορευθή άπό 
τις Τουρκικές ’Αρχές, γιατί φυσικά, οί ραγιάδες — καί τούς κατη- 
γόρησοτν μάλιστα γ ι’ αυτό — είχαν βρή με τό παίξιμο τον τρόπο 
(π.χ. μέ γαλανόλευκα χρώματα) να εκδηλώνουν συνθηματικά τα 
εθνικά τους φρονήμοπτα καί τούς άπελευθερωτικούς τους πόθους».

Δ. Σαλαμάγκα: «Γύρω άπό την Κόσσα καί την Βληώρα».

Γαϊτανάκι στην όδό Κουντουριώτου σέ μεταπελευθερωτικούς και
ρούς (κάτω άριστερά διακρίνεται φοα/οστάτης).

(Τό Γαϊτανάκι μάς έρχεται άπό την "Ηπειρο, γράφει ό Δημ. Καμ-
πούρογλου).



«Τό αύτοκίνητο ήταν μιά FORD τής εποχής, πολύ ψηλό αμάξι*, 
+ Δέοντος 1. Μελά: «Ηπειρωτική Εταιρεία» τεύχος 123.

«Καί τό πλήθος αυτό διαστίζουν κατά διαστήματα γαϊδουρά
κια φορτωμένα ξύλα, σάκκους, παντοδαπά σκεύη καί βαρειά κάρ- 
ρα γ ια  εμπορεύματα, πού τά σέρνουν βουβάλια καί πού έρχονται 

από τήν Πρέβεζα, τούς ‘Ά η - Σαράντες ή τά Μπιτόλια».
Δ. Σαλαμάγκα: «Τά Γιάννινα εδώ καί πενήντα χρόνια». 

Φραγκίσκου Γκουϊτσιαρντίνι Ιτα λού  περιηγητή τό 1900.

ι_________



«Οί δρόμοι έκεΐ, δεν είναι, οϋτε πΛατειοι ούτε ιοιοι kui iu uAtu* 
ρά τους, σχηματίζονται άπό σπίτια, πού έχουν τά περισσότερα, 
δύο πατώματα ή άπό τοίχους, πού περιβάλλουν, σε μάντρες, κή
πους καί στο βάθος είναι τό σπίτι. ‘Ό λα  τά σπίτια τής πόλης, έ
χουν κήπους, μέσα στούς όποιους φυτρώνουν ρωμαλέα πλατάνια, 
αυλοτνθοι, συκαμιές, άκακίες, πού σκεπάζουν τούς δρόμους με δρο
σερή σκιά καί δίνουν στην πόλη, δταν την βλέπης άπό άπόσταση, 
την όψη μιας πρασινάδας, πού εδώ κι* έκεΐ δεσπόζεται άπό τις 
κορφές των ψηλών οικοδομών».

Δ. Σαλαμάγκα: «Τά Γιάννινα εδώ καί πενήντα χρόνια».
Φραγκίσκου Γκουϊτσιαρντίνι Ιταλού  περιηγητή τό 1900.



Γιάννινα. "Αποψη της κάτω πλατείας, δπου τύ Τουρκικό Διοικη 
τηριο, που κάηκε. (Σήμερα τό Δημαρχείο).

ί

ί



ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ. ΔΗΜΟΣΙΑ Ζ Ω Η  γ\ λ ι

ΚΙΝΗΣΗ ΣΤΑ ΓΙΑΝΝΙΝΑ

«Ή λέξη ντουνάνμα, σημαίνει στόλος, άλλα στα Γιάννινα, χρη- 
σιμοποιόταν μόνο μέ την άλλη σημασία της: φωταψία, έκδηλώσεις 
δημόσιας χαράς, δημόσιες διασκεδάσεις, μέ την ευκαιρία κυρίως 
εθνικής των Τούρκων γιορτής. Στίς γιορτές αύτές, συμμετείχε έ- 
νεργότατα ό στρατός, μέ παρατάξεις, παρελάσεις, έπιδείξεις... Γε
νικός ήταν ό σημαιοστολισμός των Γιαννίνων, μέ κόκκινες κυρίως, 
— άλλά καί πράσινες (τού Προφήτη) — σημαίες, όχι μονότχα του 
κέντρου τής πόλης καί των δημοσίων ή δημοτικών καταστημάτων, 
άλλά καί των ιδιωτικών κατοικιών... Πριν άπό τό Τουρκικό Σύν
ταγμα, οί γιορτασμοί αύτοί είχαν συνήθως πάγκοινο γιά την πόλη 
χαρακτήρα... Μετά τό Σύνταγμα όμως, οί ντουνανμάδες, πήραν 
έντονο έθνικιστικό καί στρατιωτικό χαρακτήρα, κΓ έχασαν τήν 
παλιά τους λαϊκή αίγλη».

Δ. Σαλαμάγκα: «Καθώς χάραζε ή λευτεριά» 1866—1877.

1
\



«Περνούν στρατιώτες μέ αρειμάνιο ύφος και μπαλωμένα ρού
χα, αξιωματικοί, άλλοι μέ κομψές καί άψογες στολές κι* άλλοι 
μέ μπαλωμένες σαν των στρατιωτών. Μουσουλμάνοι ιερωμένοι μέ 
μακρυές χρωματιστές ρόμπες καί φέσι τριγυρισμένο μέ άσπρο 
πανί, σά σαρίκι».

Δ· Ξ^λαμάγκα: Πάννα/α έδώ καί πενήντα χρόνια».
Του Ιταλού Περιηγητή φραγκίσκου Γκουϊτσιαρντίνι στα 1000.

ί



«θυμήθηκα πώς στα Δώδεκα, στον άποκλεισμο, όταν οι οι- 
κοί μας πολεμούσαν στο Μπιζάνι καί τό κρύο στις άντικρυνές κο
ρυφογραμμές, ένα πρωινό καθώς ανέβαινε προς τό παζάρι, σ’ 
ένα χοντρό κλαρί του πλάτονα, είδε νά κρέμεται άπό μιά τριχιά, 
ένας ξυπόλητος ρωμηός χωριάτης. Μιά φριχτή γκριμάτσα είχε 
παγώσει στο ώχρό κι* άδυνατισμένο πρόσωπό του κι ένα μεγάλο 
άσπρο χαρτί γεμάτο τούρκικα καλλιγραφημένα γράμματα, σκέ
παζε όλόκληρο τό στήθος του: ήταν τό Ίλιάμι κι* έγραφε την 
καταδίκη του».

Δ. Σαλαμάγκα: Κάποιο βράδυ του Νοέμβρη...».

«Εις τάς 15 Φεβρουάριου 1913 κρεμάστηκαν δεκαέζη (16) 
άπό τά χωριά, νέοι, συλληφθέντες! ! Τέσσαρ&ς σε μεγάλο ξύλινο 
ικρίωμα (κρεμανιόλα) μπροστά στο Ώρολόγι, ώς μάρτυρα του 
εγκλήματος, πού βυθισμένο σε θλίψη κτυπουσε πένθιμα την έπι- 
κήδεια των ώρών μουσική!...».

Σωτ. Ζούμπου: «Τό 'Ωρολόγι τής πλατείας».



ΓΙΑΝΝΙΩΤΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ

Ο ΚΟΥΡΑΜΠΑΣ

Ή κατασκευή από τό Δήμο Ίω· 
αννιτών του άναψυκτηρίου «Ό Κου
ραμπας» μέσα στον ώραΐο κατα- 
πράσινο κήπο του Ξενοδοχείου «Ξε
νία», είναι ένα πολύ καλό και επι
τυχημένο έργο πού ικανοποιεί και 
ευχαριστεί τούς Γιαννιώτες, αλλά 
είναι καί για τό Δήμο συγχρόνως 
μαζί με τό «Ξενία» μια επιχείρηση 
οίκονομικώς ώφέλιμη.

Γιά να ολοκληρωθεί ή δλη ώραία 
εικόνα του κέντρου καί του κήπου 
καί για ενημέρωση των κατοίκων 
τής πόλεως καί των παλαιοτέρων 
καί των νεωτέρων, θά σκιαγραφή
σω μέ τις σημερινές γραμμές ένα 
μικρό ιστορικό γύρω άπό τήν ίδρυ
ση τοΟ κήπου, καί του παλαιού Νο
σοκομείου πού φέρουν τό όνομα αύ- 
τό «Ό Κουραμπας».

Γιά τήν ετυμολογία τής όνομα- 
σίας ό Γιοαη/ιώτης λογοτέχνης καί 
ιστοριοδίφης Δημήτριος Σαλαμάγ- 
κας ("Αποα/τα, τόμος Β ', Καθώς 
χαράζει ή λευτεριά σελ. 50) γρά
ψει ότι παράγεται άπό τό άραβικό 
«γιουρεμπα» πού σημαίνει άστεγος, 
άπορος, ξένος.

"Ωστε ό Κουραμπας ήταν Νοσο
κομείο (Χαστά - Χο:νές) για τούς 
άπορους, συμπολίτας έντόπιους καί 
μη.

ΤΟΥ ΚΟΣΤΑ ΤΕΚΤΟΝΑ

Αυτή τήν επιτακτική κοινωνική 
άνάγκη για τήν άνέγερση ενός Νο
σοκομείου γιά τούς πτωχούς θέλη
σε νά θεραπεύσει ό Τουρκογκχννιώ- 
της Χιβζή - Πασιάς πού τοποθετή
θηκε τό 1885 Βαλής - Γενικός Διοι
κητής στα Γιάννινα. ~Ηταν άπό τούς 
διακεκριμένους Βαλήδες καί άφησε 
εποχή στην πόλη για  τό άδέκαστον 
του χαρακτήρος του καί για τα φι- 
λάνθρωπα αισθήματα του, όπως 
γράφει καί ό Σωτήριος Ζουμπος 
("Απαντα σελ. 329).

Μόλις άνέλαβε τα καθήκοντα του 
συνέστησε Επιτροπή γιά τήν εξεύ
ρεση κοαάλληλου χώρου για  τήν 
άνέγερση του Νοσοκομείου. Ή Ε 
πιτροπή διάλεξε ώς κατάλληλο τό 
μεγάλο κτήμα του Φοηκ’ Έφέντη, 
τον σημερινό Κουραμπα.

Τό κτήμα αυτό μέ προσωπική έ- 
πέμβαση καί ενέργειες του Βολή τό 
άγόρασε τό Τουρκικό Δημόσιο άν- 
τί χιλίων χρυσών τουρκικών λιρών.

Ό  Βαλής άμέσως συγκάλεσε στο 
Διοικητήριο συμβούλιο τών ’Αρχών 
καί τών προκρίτων Ελλήνων, Τούρ
κων καί Εβραίων τής πόλεως καί 
άνήγγειλε τό εύχάριστο γεγονός 
άμέσως δέ έδωσε έντολή στο Νομο- 
μηχοα/ικό του Βιλαετιού Σιγισμόνδο 
Μινείκο νά συντάξει τή μελέτη του
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Νοσοκομείου πού θά περιελάμδανε 
τά τμήμοαα Παθολογικό, Χειρουρ
γικό, Γυναικολογικό και Αφροδι
σίων Νοσημάτων.

Ή μελέτη θά προέβλεπε καί ένα 
κομψό οίκημα γιά  άναρρωτήριο, 
πού άνηγέρθηικε στο μέσον του οι
κοπέδου. (Τό άλλοτε καφενείο του 
Παπασπύρου). Τά κτίρια του Νο
σοκομείου ήταν τρία καί ή Ανέγερ
σή τους τελείωσε μέσα σέ δυο χρό
νια ύπό την συνεχή προσωπική πα- 
ρακολοθηση του Βαλή Χιδζή - Πα- 
σια.

Τά ίδια αυτά κτίρια χρησιμοποι
ήθηκαν ως νοσοκομείο Στρατιωτι
κό καί κατά τον Έλληνο - Τουρκι
κό πόλεμο του 1912—1913.

Ό  Σουλτάνος παρασημοφόρησε 
τον Χιβζή - Ποοσια γιά τό έργο του 
αυτό.

Μετά τήν άποπεράτωση των κτι
ρίων ό Βολής διέταξε καί φυτεύτη- 
k o c v  δέντρα, πεύκα, έλατα, κυπα
ρίσσια, πλατάνια, φιλύρα καί άλ
λα καθώς καί λουλούδια καί έτσι 
δημιουργήθηκε ό ώραΐος αυτός Αν
θόκηπος καί δενδρόκηπος πού τον 
καμαρώνουν καί τόν χαίρονται μέ
χρι σήμερα οί Γιαννιώτες καί οί ξέ

νοι.
‘Όλο τό κτήμα περιφράχτηκε μέ 

λιθόκτιστο τοίχο, πρός τις τρεις 
πλευρές έκτος τής προσόψεως έπί 
της λεωφόρου Δωδώνης πού ήταν 
μέ σιδερένια κάγκελα.

Ή ύδρευση του Νοσοκομείου καί 
του κήπου κοίθώς καί τό πότισμα 
των δέντρων καί των λουλουδιών έ- 
ξασφαλίστηκε άπό τό έργο ύδρεύ- 
σεως των Στροαώνων(πού ήταν στά 
σημερινά «λιθαρίτσια»), ή Ανέγερ
ση των όποίων ήτοα/ έργο σημασίας 
γιά  τήν έποχή έκείνη, 22 Μαΐου· 
1869 του άλλου έξαίρετου Βαλή 
των * I ωαννίνων Άχμέτ Ρασσήμ - 
Πασια πού ήταν άπό Έλληνίδα μά-. 
να καταγωγής (1871—1878) καί τό· 
δλο αυτό τεράστιο οικοδόμημα έ
γινε μέσα σέ εξ μήνες.

Ό  Βαλής Χιδζή - Πασιας (πού 
προ τής τοποθετήσεώς του στά Γι
άννινα ύπηρετούσε στο Μοναστήρι 
τής Σερβίας) έφερε άπό έκεΐ καί 
100 ζευγάρια τρυγόνων πού ό λαός 
τις όνομάζει δεκοχτούρες καί έπλού- 
τισε τόν κήπο. Σήμερα υπάρχουν 
πολλά άπό τά πουλιά αυτά στούς. 
Δημοτικούς καί ιδιωτικούς κήπους, 
των Ί  ωαννίνων.
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ΕΚΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ
’Αδέλφια μου δλης της γης, τρέξτε συγκεντρωθείτε 
μέσ* τούς Δελφούς νά φτάσουμε, την 'Ιερή τη Γη.
Μέ τ’ άγιο της άγάπης φως, τ’ άνέσπερο βαδεΐστε, 
μια λύση άπολλώνια νά βρούμε ώς την αύγή.

Μαζί να προσπαθήσουμε λευκοί - κίτρινοι - μαύροι 
καμπάνες νά χτυπήσουμε μέ πίστη δυνατή 
νά σταματήσ’ ό πόλεμος, κι’ ή γη Ειρήνη νά ’βρει 
σε μια Ειρήνη άτρωτη - ποτγκόσμια όνειρευτή.

Γεμίστ’ εμπρός την πίστη μας κι’ δλες τις προσδοκίες 
μ’ άγάπης φτερουγίσματα λευκών περιστεριών 
φυτέψτ’ έληές στη χέρσα γη, ρόδα και ακακίες 
ν’ άνθίσει τό χαμόγελο στά χείλη των παιδιών.

’Εμπρός βιαστεΐτ’ άδέρφια μου, τρέξτε γιά  την Ειρήνη 
πριν οί γαλάζιες άνοιξες ξεφτίσουν καί σβηστουν 
πριν νά θαφτούμε ξαφνικά στών ταύρων τη βιασύνη 
πριν στάχτη νά μας κάνουνε κι* δλα ν’ άφ αν ιστού ν.

ΤΖΕΝΗ ΔΙΑΜΑΝΤΗ - ΠΑΠΑ*IΏΑΝΝΟΥ

Μ Ε Τ Α Ν Α Σ Τ Ε Σ  Η Π Ε Ι Ρ δ Τ Ε Σ  Π Ο Ι Η Τ Ε Σ
ΕΝΑΣ ΓΑΜΟΣ

Σ’ ένα γάμο στα Ζαγόρια 
τα κορίτσια και τ’ (χγόρια 
ρίξανε ένα... χορό 
σείστηκε όλο το χωριό!

Είχε ο Κίτσος ένα κέφι 
έσπασε κι* o c o t o  το ντέφι 
κι’ ο Κώτσος πού ’τοα/ μπρος 
ένας όμορφος γαμπρός!

Ήρθε κι* η σειρά της νύφης 
σπάνια ομορφιά να τύχεις 
με κορμί σοα/ κυπαρίσσι 
ποια καρδιά δε θα λυγίσει!

Σ Τ Α  Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Α
Έ γινε μεγάλο γλέντι 
χαρά στο νιό και τον αφέντη 
και σ’ οαπη τη κοπελιά 
σπάσαν κλαρίνα και βιολιά!...

Ο Θεός να τους χαρίσει 
και πολλή ζωή ν’ αφήσει 
την αγάπη να χαρούνε 
όλοι μας να ευχηθούμε!

20.1.1986
Αυντενσαϊντ.

ΚΑΡΖΗΣ ΑΝΔΡΕ ΑΖ
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ΠΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΡΕΙΒΑΣΙΑΣ

ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΡΟΜΑΡΗ (Δ. Καμπούρογλου) 1920 
ΠΣ ΤΟΥΣ ΚΟΥΚΟΥΣ (1928)

Στα τέλη του περασμένου αιώνα 
και στ'ις άρχές του παρόντος λίγοι 
άνθρωποι μετρούμενοι στα δάχτυ
λα της μιας χειρός ό πολύκλαυστος 
Κ. Κρυστάλλης, ό Κ. Χατζόπουλος, 
ό Άνδρ. Καρκαβίτσας, οί άδελφοί 
Πασαγιάννη ξεκόβουν από την α
στική ζωή καί περιτρέχουν τά βου
νά καί μας δίνουν άριστοτεχνικές 
περιγραφές τής έλληνικής υπαί
θρου θαμένες άπό χρόνια στα πε
ριοδικά τής εποχής τους.

Λίγο άργότερα οί τολμηροί πλη- 
θύνονται καί κάτω άπό τό γενικό 
χλευασμό καί τά ειρωνικά σχόλια 
των συγχρόνων έφόρεσοα/ έκουσίως 
τον ζουρλομανδύαν — άφου κατά 
γενική πεποίθηση οί τρελλοί παίρ
νουν τά βουνά — δρασκέλισαν άπό 
τό κονιοβριθές καί κονιοστέφανον 
άστυ τής εποχής καί άρχισαν τούς 
μικροπεριπάτους στά ’Αττικά καί 
Βοιωτικά .μοναστήρια στήν άρχή 
κι έπειτα πιο μακριά.

Στους πρώτους πιστούς προστί
θενται καί άλλοι ό Άθηναιογράφος 
Δη μ. Καμπούρογλου, ό Στέλιος Χι- 
λιαδάκης, ό Σχορτσιοα/ίτης, ή ’Αγ
γελική Χατζημιχάλη, ό Δ. Λουκό- 
πουλος, ό Κων. Ζέγγελης άργότερα 
καθηγητής Πονεπιστημίου καί ’Α
καδημαϊκός, δ Λευκαδίτης, ό Φ. 
(Καρβελας, ό Νΐκος Καρβούνης «ό 
γνωστός δημοσιογράφος, ό Β. 
Παποιγ ιαννόπουλος, δ καθηγητής

ΤΟΥ ΑΑΕΞ. X. Μ ΑΜΜΟΠΟYAOV

καί γεωγράφος Γιάν. Σαρρής, ό γυ
μναστής Άντ. Παναυλής, ό Μηλιά- 
δης, ό Τρκχνταφυλλίδης, ό Περτέ- 
σης, ό Λιάτσκας καί οί Ί .  Λαμπί- 
ρης, Μπουρνιας, ό λογοτέχνης Μα
ρίνος Σίγουρος, Ί .  Ζερβός, Έμ. 
Μπούκης, Χουδαβερδόγλου, Φρυ
δάς, ό άρχιτέκτων Άρ. Ζάχος, Κον- 
τογιάννης Μαρσίκ καθηγητής μου
σικής, Μιχαλολιάκος, Λυκιαρδόπου- 
λος, Κοπτωπόδης καί Μαλαματκχνός, 
Τζώρτζης Τυπάλδος, Ί .  Ζυγομαλας,. 
ό φαρμακοποιός Κ. Καρζής.

Έκεΐ στούς ’Αθηναϊκούς περιπά
τους, στήν κορυφογραμμή του Υ
μηττού ό Δημητράκης Καμπούρο
γλου έκανε καί τις ξεναγήσεις καί 
τό πατριδογνωστικό μάθημα γεμά
το, όπως πάντοτε χιούμορ, δείχνον
τας τό λεκοα/οπέδιο τού "Αστεως,. 
τήν κοιλάδα του π ν ε ύ μ α τ ο ς ;  
καί εν συνεχεία δείχνοντας τά Με
σόγεια, τήν κοιλάδα του ο ι ν ο 
π ν ε ύ μ α τ ο ς .

Οί πρώτες αύτές φιλικές καί ά- 
νοργάνωτες ομάδες βαλθήκον νά: 
ξεσηκώσουν τούς ποελιούς ’Αθηναί
ους, πού ήταν μαθημένοι νά κ ά- 
θ ω ν τ α ι στά καφενεία, πού κ α- 
θ ι σ τ ο ί πήγαιναν με τό τραμ 
στά Πατήσια γιά νά καθήσουν.

Τό τί τραβούσαν οί πρώτοι αύ- 
τοί όραμοπτιστές γιά νά επιτύχουν 
τό σκοπό τους μας διασώζει ό Γρ. 
Ξενόπουλος.
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Ό  Δημητράκης Καμπούρογλου 
(μεταχειριζόταν παραπειστικά γιά 
να κοαανικήσει τΙς άντιδράσεις των 
'φίλων του να συμμετάσχουν σε έκ- 
δρομές. ‘Όταν έξαφνα έλεγαν πώς 
• δεν θά ’ρθουν γιατί φυσάει.

— Έ , καί πώς φυσάει; φώναζε. 
*Ας κάμουν καλά τά δέντρα. Δέν
τρα είμαστε μεΐς νά φοβηθούμε τά 
•φύλλα μας; Έ πί τέλους τί είναι ό 
άέρας; ‘Ένα φφφσσσς στά φύλλα 
των δέντρων.

*Ότ<χν πάλι άλλοι έλεγοτν πώς 
μπορούσε νά βρέξει.

—Τόσο το καλύτερο, άπαντουσε. 
Ξέρεις τί δμορφη πού είναι ή βρο
χή στήν έξοχή; Τρυπώνεις σε μιά 
σπηλιά, σ’ ένα έξωκκλήσι, σ’ ένα 
μύλο, σε μιά κουφάλα. Περιμένεις 
•ώς νά περάσει. Κι είναι μαγεία!

’Αλλά παρ’ δλα αυτά ή μαζική 
αυτή κινητοποίηση δεν κ<χτώρθωνε 
παρά νά όργοτνώνει έκδρομή μισή 
με τό τράμ καί μισή με τά πόδια 
καί νά κάμει τούς έκδρομεΐς έξε- 
:ρευνητές των περιχώρων της ’Αττι
κής στον Ποδονίφτη, τό ρέμμα καί 
τό μύλο του Σκουντούπη, τόν πύρ
γο της Βασιλίσσης καί τήν ‘Αγία 
Παρασκευή, έκδρομεΐς με ρεμπού- 
μπλικα καί μέ γιαλιστερά μπαστού
νια ! — δπως φαίνεται στήν Ιστορική 
•φωτογραφία του 1916.

Περί όργανωμένης έκδρομικής 
κινήσεως ούτε λόγος. Δεν μπορού
σε νά έννοηθεΐ τότε άπό τό πολύ 
κοινό μετακίνηση χωρίς προκαθω- 
ρισμένο ώφελιμιστικό σκοπό, τό 
σκοπό πού ύποίγόρευαν οί βιοτικές 
άνάγκες των άνθρώπων.

‘Όμως άπό τούς άθηναϊκούς έ- 
κείνους περιπάτους έ β γ ή kocv οί πρό

δρομοι του σημερινού έκδρομισμοΟ.

Καί είναι περίεργος σταλαγμός τύ
χης πώς μεταξύ των προδρόμων ό 
άποφασιστικότερος ήτοτν 6 άκατα- 
πόνητος Άναδρομάρης Δημητρ. Κα
μπούρογλου άστός ’Αθηναίος γέν
νημα θρέμμα, γκάγκαρος χωρίς έ- 
παρχιακή κοοταβολή, μάνατζερ κά
θε έκδρομικής πρωτοβουλίας.

Στά 1921 ιδρύεται ό ‘Οδοιπορι
κός Σύνδεσμος. Πρωτοστοπτεΐ κι έ- 
δώ ό Καμπούρογλου μέ τόν Στέλιο 
Χιλιαδάκη. Ό  Καμπούρογλου συν
τάσσει καί τό πρώτο μανιφέστο δι
ανθισμένο μέ τό γνωστό χιούμορ 
του.

«‘Οδοιπορικός Σύνδεσμος οί 12 
Απόστολοι».

«‘'Εως τό φώς άκμήν πάρεστι 
περιπατεΐν δει, πρίν ή κλεισθή- 

ναι τήν του νυμφώνος θύραν».
(Παχώμιος μοναχός)

Φίλοι Κύριοι,
Καταρτίζω Σύνδεσμον είς τό δνο- 

μα τών 12 ’Αποστόλων. Σκοπός του 
Συνδέσμου είναι νά γνωρίσουν τήν 
’Αττικήν, άλλά καί τήν Ελλάδα 
πάσαν (άποστολικώς). Ό  Σύνδε
σμος διευθύνεται άπό δωδεκαμε- 
λές ισόβιον συμβούλιον, άναπλη- 
ρουμένων τών τυχόν άποσυρομέ- 
νων συμβούλων — διότι τά μέλη έν 
γένει του Συνδέσμου θά είναι άθά- 
νατα — δι’ άλλων καί διά τής φα- 
νεράς έκλογής του Συνδέσμου.

Ό  Σύνδεσμος πλήν τών συμβού
λων, — ήτοι Προέδρου δύο ’Αντιπρο
έδρων, Γενικού Γραμματέως, Κεν
τρικού Ταμίου, Αρχηγού τών ’Εκ
δρομών, Κηδεμόνος τής καλοπερά- 
σεως, ΔιευθυντοΟ τής Μουσικής καί 
τών ’Ασμάτων, Προϊσταμένου τής 
Όμάδος τών Αρχαιολόγων, Παλαι- 
ολόγων, Ζωγράφων, Φωτογράφων
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καί Καλλιτεχνών έν γένει του Συν
δέσμου, Είσηγητου των προτάσεων, 
•άνακοινώσεων, ομιλιών, διαλέξεων, 
καί συζητήσεων, Έπιμελητου τών 
συλλογών και τών δημοσιευμάτων 
καί χρονογράφου και βιογράφου— 
πλήν τών δώδεκα αυτών, ό Σύνδε
σμος θά έχη και επιστάτην επί τών 
μεταφορών.

Αυτός ή μπορεί να είναι και γάι
δαρος.

"Οταν τά ιδρυτικά μέλη του Συν
δέσμου γίνουν 40, τότε οδτοι συνερ
χόμενοι έπισήμως εις Συνέλευσιν, 
ητις θά είναι συντακτική, θ’ άποφα- 
σίσουν διά τάς λεπτομέρειας και 
διά τό γυναικεΐον ζήτημα.

Έ ν Άθήναις τη 26 Δεκεμ. 1920».
Γιά τις γυναίκες είχε μιά περίερ

γη προκοπτάληψη ό συμπαθής εκεί
νος Άθηναιογράφος.

— Δεν κοσαλα βαίνουν αυτές, δεν 
κοααλαβαίνουν! έψιθύριζε σε δσους 
συνηγορουσον γιά την έγγραφή 
τους. Ή προκατάληψή του οφείλε
ται κότα τη γνώμη του Χιλιαδάκη 
και μερικών άλλων στο δτι άνάμε- 
σα στις συντροφιές εκείνες είχε ξε
γλιστρήσει μιά έλληνογερμανίδα 
πού άκολουθουσε τακτικά, άλλά 
συνεχώς μιλούσε και τά βάρβαρα 
ελληνογερμονικά της έβγαιναν ά- 
πό τό στόμα της σαν κακοτράχαλα 
χαλίκια του Υμηττού.

Κατά τη δική μου γνώμη ό Κα- 
μπούρογλου μεγάλος ήδη από τότε 
έγνώριζε τά μελοςγχολικά, κουρα
σμένα άπό την άδράνεια, ρωμαντι- 
κά κορίτσια της γενιάς του πού μα- 
ραίνονταν πριν άνθίσουν πλέκοντας 
τις άτέλειώτες δοοπέλλες γιά την 
άμφίβολη εύτυχία, του άμφιβόλου 
γάμου καρτερώντας σέ ατέλειωτα

νυχτέρια προικοπροπαρασκευής τον 
όνειρεμένο νυμφίο. Καί τά χλωμά 
μάγουλα βοτθούλωνον ολοένα καί 
τά χρόνια διάβαινον καί ή χαρά 
δεν έρχόταν.

Έγνώρισα κατά τη μακρά μου 
ύπηρεσία στο Αρσάκειο δασκάλες 
καί καθηγήτριες σάν τά κρύα νε
ρά, πού περιμένοντας τό πριγκη- 
πόπουλο μαράθηκαν, θύμοατα της 
προσμονής τους αυτής. Έπλήρω- 
σοα/ άκριβά την παρθενία τους οί 
Άρτέμιδες εκείνες.

Αυτή τήν έλληνίδα τήν εύθραυ
στη, πού έδίπλωνε τά πέταλα τών 
λουλουδιών στις σελίδες τών ρω- 
μοο/τικών μυθιστορημάτων δεν μπο
ρούσε νά φοαηταστή ό Καμπούρο- 
γλου νά πεζοπορεί.

θ ά  είχε άλλη γνώμη γιά  τή ση
μερινή Έλληνίδα, πού δοκιμάζει 
τήν ήδονή τής πεζοπορίας καί χαί
ρεται τό σκαρφάλωμα στις πιο ψη
λές κορφές άντάμα πλάι - πλάι μέ 
τον άντρα, τις σημερινές άκατάβλη- 
τες άμαζόνες γυναίκες, πού γεγό- 
νασι άνδρες.

Λίγο αργότερα στά 1924 βγήκοιν 
οί κούκοι στά βουνά καί άφου δεν 
ήταν ένας, παρά ήτοίν πολλοί κού
κοι έφεροιν κι δλας τήν άνοιξη τής 
πρώτης όρειβασίας. ’Ανώνυμη όμά- 
δα, είναι ώστόσο ή πρώτη μεταπο
λεμική όρειβοττική. Τό όνομά τους 
είναι παρατσούκλι, πού τούς έκόλ- 
λησε ή κοινή χλεύη.

Δέκα - δεκαπέντε πιστοί λάτρεις 
τής ελληνικής υπαίθρου ό Ήλ. Νι- 
κόπουλος, Πλ. Μεταξας, Κων. Νά- 
τσης, Βασ. Ποπιαδόπουλος, Άντ. 
Σαλβαρας, Κ. Όρφανός, 47 Ελλη Ά- 
κοβάτου, Χρ. Νικόπουλος, Πλ. Τα- 
βλαρίδης, Νίκος Βάλλας, Νίκος Γε-
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ωργιάδης, Έμ. Μπαιμιέρος, Τηλ. 
Καβαδίας, Γ. Παπάς ξεκίνησαν ά
πό τον Πλάτοχνο της Κηφισίας για 
τήν κορυφή της Πεντέλης. Είχε φέ
ρει τότε ό έμποροράπτης Ήλίας 
Νικόπουλος, φερμένος άπό τό Πα
ρίσι, στάμπα καί τούς έκανε όμοιό- 
μορφα κασκέτα άπό καναβάτσα για 
νά μη τούς καίει ό "Ηλιος. Καί δ- 
ταν ό κόσμος τούς είδε έρώτησε έ- 
νας τον άλλον.

—Τί είναι αυτοί;
Καί κάποιος Απάντησε:
—Αύτοί είναι κ ο ύ κ ο ι .

• Μέ τό βαπτιστικό αυτό πού τούς 
έκόλλησε ή Ανώνυμη λαϊκή σάτιρα 
έμεινοα/ στήν ιστορία τής Ελληνι
κής ’Ορειβασίας.

Μέ τήν πάροδο των χρόνων αυ
τοί οι έμβρυακοι πυρήνες των πρώ
των έτών μεγάλωσοιν καί γιγάντω
σαν κι Αγκαλιάζουν σήμερα δλη 
τήν ώραία χώρα μας καί Απ’ άκρου 
σ* άκρον κάθε Σαββατοκύριακο καί 
κάθε γιορτή ξεχύνεται σαν ένα Α
στικό ποτάμι προς κάθε γωνιά τής 
έλληνικής ύπαίθρου γεμάτο δύνα
μη καί ύγεία καί ξοα/αγυρίζει έν- 
θουσιασμένο καί ξεκούραστο για 
νά ξαναρχίσει τή βιοπάλη.

Ή έλληνική ύπαιθρος δεν είναι 
σήμερα δραμα άπό τις σελίδες των 
φυσιολατρικών συγγραφέων μας, 
κοααστάλαγμα Αναμνήσεων, Αλλά 
ζωντοα/ή παρουσία καί ζώσα καί 
προσιτή πραγματικότητα για τούς 
όπαδούς τής φυσιολοχτρικής ιδέας.

Αυτό τό κύμα του έκδρομισμοϋ 
των τελευταίων χρόνων είναι τό πα- 
ρήγορο σημείο, είναι ή Ανάστροφη 
κίνηση τής Αστυφιλίας, τής μεγά
λης νόσου τής έποχής μας.

Κάθε έλληνική κορφή πατήθηκε
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άπό τα πόδια των όρειβατών μας 
καί τό τραγούδι μας τό δημοτικό 
Αντήχησε στα φαράγγια, έκεΐ πού 
πρωτογεννήθηκε. ’Αντλήσαμε Απ6 
τήν έληνική Φύση καινούργια ζωή 
καί μεταφέραμε σ’ αυτή τις έλπί- 
δες των μαζών τής πόλης. Ή έλλη
νική έπαρχία Αναζωογονείται μέ 
τήν οικονομική μετάγγιση καί Απο
κτά κάθε μέρα καί περισσότερο 
τουριστική συνείδηση.

Ή Ανάπτυξη τών συγκοινωνιακών 
μέσων φέρνει όλοένα καί πλησιέ- 
στερα στήν Αγκαλιά τής έλληνικής 
ύπαίθρου τούς μύστες τής φυσιολα- 
τρείας. Καί ή λιτανεία τών μυστών 
δλο θά συνεχίζεται άπό τά Αστικά 
κέντρα προς τις έλληνικές κορφές.

Είμαστε μιά θρησκεία χωρίς Αν
τιπάλους σήμερα. ’Αποτελούμε πα
ράδειγμα γιά μίμηση. Δέν Αντιμε
τωπίζουμε πιά, δπως τά πρώτα χρό 
νια, τά ειρωνικά σχόλια. Γινόμαστε 
Αντικείμενο θαυμασμού. "Ολοι θέ
λουν νά μας μιμηθοΰν, Αλλά λίγοι 
τό κοαορθώνουν.

Έδώ, προβάλλει τό καθήκον δ- 
λων μας νά συναγείρουμε καί νά 
παροτρύνουμε τις κοιμισμένες, φυ
σιολατρικές συνειδήσεις, πού υπάρ
χουν σέ κάθε άτομο νά τολμήσουν 
τό μεγάλο τόλμημα.

*Άς ένεργήσουμε αύτή τήν άλί- 
ευση τών φυσιολατρικών ψυχών, δ
πως οί πρώτοι Χριστιανοί καί άς 
ντυθούμε τά όλόλευκα καί άς κρα
τήσουμε στά χέρια μας άναμένες ά
σπρες λαμπάδες γιά τήν προσέλευ
ση στή μεγάλη μας φυσιολατρική 
οικογένεια κάθε νεοφώτιστου.

(ΣΗΜ.: "Εγραφα στά 1965 πριν 
τή σημερινή διαστροφή τού ση
μερινού τουρισμού).



(ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ ΠΕΝΘΗ

ΚΩΣΤΑΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ
( ΚΥΚΝΕ Ι Ο; )

ΤΟΥ ΑΛΕΞ. X. ΜΑΜΜΟΠΟΥΛΟΥ

ΣΗΜ. Α.Χ.Μ.
«Πλήρης ήμερων» μας έφυγε 

και ό Κώστας Λαζαρίδης Δά
σκαλος (Λαογράφος - Συγγραφέ
ας) δπως ήταν πάντα ή επικεφαλί
δα στα επιστολόχαρτά του. Και πέ- 
θανε καθιστάς κουβεντιάζοντας με 
τον Νομάρχη Ίωαννίνων — γιατί 
άλλο; — γιά τά ζητήματα τοΟ Ζα- 
γορίου.

Ό  Γεν. Γραμματέας τής Ε τα ι
ρείας μας, ό Φιλόλογος Γυμνασιάρ
χης κ. Στάθης Λαμπρίδης σε νε- 
κρολογικό - βιογραφικό σημείωμα 
θά κάνει μιά πρώτη άποτίμηση του 
έργου του.

Έ γώ περιορίζομαι σέ γενικές 
κρίσεις. Πόσους Λαζαρίδηδες έβγα
λε ή 'Ήπειρος;

Στην έποχή μου — προ του πολέ
μου — οί δασκάλοι μόλις φτάναν τό 
βαθμό του Είσηγητου. Κατόπι μέ 
τούς συνδικαλιστικούς άγώνες τους 
άνέβηκαν στο βαθμό του Διευθυν- 
του Β και Α φτάνοντας τούς πτυ- 
χιούχους των Άνωτάτων Σχολών.

Στην έποχή μου — προ του πολέ
μου — οί δασκάλοι ύπηρετουσαν 
καί περισσότερο άπό σαράντα χρό
νια σέ πολλές περιπτώσεις μέ «24 
ταγάρια γέννημα τό χρόνο». Κι οί 
περισσότεροι γ ε ρ ά ζ α ν στά 
-πενήντα τους ή πεθαΐναν έγκαιρα

(τροφικές δηλητηριάσεις, πνευμο
νίες, πλευρίτιδες, λοιμώξεις, τύφοι, 
άπό κακό σπυρί (έτσι λεγόταν τότε 
ή ντολάκι), άπό φυματίωση (χτι
κιό) ή άπό «-μάγια» (δηλ, φυράναν 
σωματικά άπό την πασίγνωστη σή
μερα άσθένεια)ή άπό πνιγμούς στά 
ποτάμια πηγαίνοντας νά διδάξουν 
άπό ένα χωριό στο άλλο.

Μεταπολεμικά και άπό τό 1964 
φεύγουν νέοι πολλές φορές στά 56 
τους μετά 35 χρόνια υπηρεσία καί 
τη σύνταξη του Διευθυντου Α.

Μέ τό βιβλιάριο καταθέσεων καί 
την επιταγή στο χέρι συνωστίζονται 
κάθε μήνα στις θυρίδες των Τρα
πεζών γιά άνάληψη καί κοαάθεση.

Καί επειδή αύτά τά χρήματα δέν 
τρώγονται εύκολα καί λόγω τής 
ήλικίας καί λόγω τής σκληρής προ- 
γύμνασης μέ χρόνιες λιτότητες κι 
άνέχειες καταθέτουν.

—*~Α κατέθεσας τίνι έσται;
Ό  Κ. Λαζαρίδης τη σύνταξή του 

την έκανε βιβλιαρόπουλα γιά τό 
Ζαγόρι καί την 'Ήπειρο.

Άπό τις στρατιές τών συνταξιού
χων οί κερδομοα/εΐς θηρεύουν νέες 
θέσεις, άμπώχνοντας τούς νέους 
μας στο περιθώριο καί τρώγοντάς 
τους τό ψωμί τους.

Πολλοί άπ* αύτούς είναι καί πο
λυθεσίτες καί πολυσυνταξιοΟχοι. 
Βέβαια για νά είναι κανείς δίκαιος
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πρέπει νά έξαιρέσει τούς ό ψ ι - 
γ ά μ β ρ ο υ ς ,  πού έχουν μικρά 
παιδιά και υποχρεώσεις. ‘Όσοι δεν 
«έργάζονται» τί κάνουμε; Άσωτεύ- 
ομε τά γεροντικά μας χρόνια. Και 
τό νά άσωτεύει κοάζεις στά νιάτα 
του άνεπιγνώτως δικαιολογείται. 
‘Όμως τά γεράμοπτα;

Μπήκα κάποια ώρα ατό γνωστό 
καφενείο των Ίωοα/νίνων Αναζητών
τας κάποιον. Είδα εκεί τό όλοήμε- 
ρο χάϊδεμα τής τράπουλας καί τις 
καμπύλες άπό τά ζάρια του τα
βλιού. Καί είδα έκεΐ τούς παίζον- 
τες καί τούς θαυμαστές των παι- 
ζόντων καί παρ’ όλίγο βγαίνοντας 
ν’ Ανατρέψω τά καθίσματα άπό την 
αίθαλομίχλη τού κλειστού χώρου 
καί τη νοχυτία πού μ’ έπιασε...

’Αλλά οι δασκάλοι μας των 158 
χρόνων του έλευθέρου μας κράτους 
βαρύνονται μέ ιστορικές ευθύνες. 
’Αφήκαν τις γενεές καί έφυγοιν 
χωρίς νά τρυγήσουν λαογραψικά τό 
βίο τού έλληνικοΰ λαού, ένώ είχαν 
στά χέρια τους τά παιδιά καί τούς 
γονείς.

Καί είναι νά σέ πιάνει λύπη φυλ
λομετρώντας τήν «Πανδώρα» καί 
τήν «Εστία» τού περασμένου αιώνα 
μέ τη σπατάλη τού χαρτιού γιά 
φριχτές μεταφράσεις Ανουσίων γαλ
λικών καί Αγγλικών μυθιστορημά
των κι ελάχιστες ειδήσεις άπό τό 
χώρο τής λαογνωσίας.

Έ ξ άλλου οί σύγχρονοι συντα
ξιούχοι δασκάλοι μπορούσαν νά 
πάρουν θετική στάση Απέναντι τής 
χρόνιας ντροπής τού Αναλφαβητι
σμού στή χώρα μας καί μέ τις ένώ- 
σεις τους νά στροττευθούν ύποκαθι- 
στώντας τήν Πολιτεία καί νά έκμη-
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δενίσουν τό ποοσστό της.
Αύτά ’έκανε ό Λαζαρίδης καί οί 

έλάχιστοι Λαζαρίδηδες τού τόπου 
μας. Γι’ αυτό ή εύγνωμοσύνη του 
Λαού μας θά είναι παντοτινή γι’ αύ- 
τούς, γιατί δεν ξεχάσαν δτι βγή
καν άπό τά σπλάχνα του.

Τό γράμμα τού Αλησμόνητου δα
σκάλου έλήφθη άπό μένα στις 22.10. 
1987. Τήν είδηση τού θανάτου του 
είχα άπό τις 20.10.1987. Άπέθανε 
στις 17.10.87. Στο διήμερο 15—16 έ
γραψε τίποτε άλλο; ’Ίσως φανεί 
Από τά κατάλοιπά του Αν είναι κ ύ- 
κ ν ε ι ο.

★
Κουκούλι 15 Όκτώβρη 87 

’Αγαπητέ μου κ. Μαμ ι̂όπουλε.
Εύχομαι να ζισνζ καλά μέ όλη τήν οί- 

κογένειά Σας.
Πολύ λυπήθηκα, γιατί τις περασμένες, 

πού ήμουν ι στά Γιάννινα, έτυχε νά μήν εί
μαι στδ σπίτι, όταν μέ πήραταν στό τη- 
λέφο>νο. Μέ μεγάλο ένοιαφέρον παρακο
λουθώ τή δρκστηριότητα της Εταιρείας. 
Σάς καμαρώνω είλικρινά o / jov;  Σας. Τα
κτοποιώντας τόν τελευταίο καιρό τό αρ
χείο μου, βρήκα τά πρώτα τεύχη από το 
ένημερωτικδ δελτίο τής Εταιρείας, δταν 
αύτά ήταν στήν αρχή τής έκδοσής του μο
νάχα τετρασέλιδα. Τό μικρό τότε «νήπιο» 
στά χέρια Σας -ανδρώθηκε κατά θαυμάσιο 
τρόπο, ώστε σή;ιερα νά έχει γίνει σο>στό; 
γίγαντας στό είδος του καί στην αποστολή 
του. Το ένημερωτικό Δελτίο Σας συγκεν
τρώνει »σήμερα στις σελ.ίδες του ανεκτίμη
το πνευματικό Ηπειρωτικό θησαυρό άπό 
άποψη κατά κύριο λόγο Ιστορικής καί λα- 
ογρ αφικής ύλης. Σάς παρακαλό) δεχθήτε 
τά θερ«λότατα συγχαρητήριά μου.

Μέ τήν ευκαιρία πού Σάς γράφω, θέλω 
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σελίδα 460)



Ο ΚΟΥΚΟΣ ΔΕ ΘΑ ΛΑΛΗΣΕΙ ΠΕΙΑ

ΒΙΟΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ -  01 ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ -  ΑΝΤΙΘΕΤΙΚΑ
Τοΰ ΑΛΕΞ. X. ΜΑΜΜΟΠΟΥΛΟΥ

f,

Μας έφυγε κι ό Ήλίας Ζήση Νι- 
κόπουλος άπό τη Βαλοβίστα της 
παλιάς Πωγωνιοα/ής. Ό  άκαταπό- 
νητος αύτός κέλης των ελληνικών 
βουνών πού επί επτά δεκαετηρί
δες δεν είχε αφήσει άπάτητες ελλη
νικές και ξένες βουνοκορφές είχε 
τιμωρηθεί σκληρά τα τελευταία πέν 
τε χρόνια, με την τιμωρία τής ολο
κληρωτικής άκινησίας.

Αύτός ό ποδηγέτης τών ορειβα
τών κατέληξε νά υποβαστάζεται α
πό τη σύντροφο τής ζωής του, τη

Μαρίτσα, ώς έκεΐ πού κι οί βασι
λείς πηγαίνουν μόνοι τους. Είναι ά- 
ληθινά μιά σκληρή τιμωρία τών θ ε 
ών, πού τά άβατα πιά Όλύμπια δώ
ματά τους πολλές φορές είχε πα
ραβιάσει με τη μηχανή στο χέρι γιά. 
νά μάς δώσει τις απαράμιλλες φω
τογραφίες του θείου Βουνού, πού* 
τόσο ειχοα/ ενθουσιάσει και τον Ή- 
λία Βενέζη : Ήλίας Νικόπουλος.
Προμηθέας Δεσμώτης στον Καύκα
σο τής ίδιας του τής Σάρκας.

Σ’ άλλο σημείωμα γράφουμε γιά*
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τούς προδρόμους της Ελληνικής 
Όρειβασίας, πού έξέχον, έξαιρετι- 
κό μέλος ήτοιν ό Ήλίας Νικόπουλος 
καθώς έπίσης ό Κλεόβουλος .Δεν- 
δρινός ό Εκδότης των «Εκδρομι
κών». θ ά  τούς πώ Διόσκουρους. 
Μαζί καί άχώριστοι φροντιστές τής 
έλληνικής όρειαβοατικής κινήσεως, 
πού ξεκινάει άπό την έλληνική πρω
τεύουσα για να διαδοθεί άκτινωτά 
σαν φυσιολατρική θρησκεία σ’ δλες 
τις έλληνικές πόλεις μέ τα ποικι
λώνυμα Σωματεία. Μύστες καί λά- 
τρεις πού ξεχώρισαν κι έγιναν πα
σίγνωστοι μαζί μέ άλλους σαν δια
μαρτυρία ένοοντίον τού κύματος τής 
•άστυφιλίας καί τής προδοσίας του 
ωραίου έλληνικοΰ υπαίθρου.

'Ομαδάρχες, γνώστες τών σοφών 
μονοπατιών τών βουνών μας, όδη- 
γητές καί ζωντανές πυξίδες όρει- 
βατών μας άλάνθαστοι για την ά- 
σφάλεια έκείνων, πού όδηγοΰσαν. 
Να θυμηθούμε άκόμα δώ καί τον έ
πίσης μακαρίτη Άνδρέα Ρίτα, πού 
μέ τα ίδια προσόντα καί έπί πλέον 
μέ τό ρουμελιώτικο δημοτικό τρα
γούδι του (Ρίτας στα δωρικά ση- 
μαίναι τελετάρχης) έκαμε ν* άχο- 
λογούν οί βαθύσκιες χαράδρες καί 
λαγκαδιές τών βουνών μας.

Τούς κλαΐμε γιατί φτωχέψαμε μέ 
τήν έλλειψή τους.

Καί μάς μένει ό Κλεόβουλος στά 
88. Τό 1985 -  στά 86 του -  άνέβη- 
κε στόν 'Όλυμπο. Κατάκτηση γιά 
άλλη ,μιά φορά του άγέρωχου βου
νού άπό φθαρτή σάρκα, δταν ή ψυ
χή είναι όρθια καί σπιθοβολεΐ ό χά

λυβας τής άνθρώπινης θέλησης. ΟΙ 
βροτοί στά δώματα τών Αθανάτων.

Κατ’ άντιστροφή τής τύχης ό Κλε
όβουλος υποβαστάζει τή δική του 
σύντροφο τής ζωής, τή Μαρία, στω- 
ϊκά, άγόγγιστα, όνειρική εικόνα γε
ρόντων στήν πασίχαρη δμήγυρη 
παιδιών, έγγόνων.

ΚΩΣΤΑΣ ΛΑΖΑΡΙΑΗΣ
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ άπό τή σελίδα 457)

νά Σάς παρακαλέσω νά μου χάνετε τήν 
έξης χάρη: ’Αργότερα.'' Γσο>ς θά μου χρεια
στεί νά περάσω σε κάποιο βιβλιαράκι μου 
τήν παραστατική εικόνα τού παλιού Σχο
λείου π ον έχετε δημοσ ιευμένη στό σχετικό 
βιβλίο Σας μέ τίτλο: «Σχολεία καί Διδά
σκαλοι του αλυτρώτου Ελληνισμού» ("Εκ
δοση Ήπειρο>τικής Βιβλιοθήκης ’Αρ. 18). 
Έξυπακούεται, δτι θά σημειωθεί που τή 
βρήκα κλπ. στοιχεία, δηλαδή θά ση*ιε:ω
θεί κατά χρέος ή σχετική πηγή. Σάς ευ
χαριστώ άπό τώρα γιά τή συγκατάθεση.

θά  θεωρούσα τόν έαυτό μου πολύ ευτυ
χισμένο άν μου ήταν δυνατό νά έρθω καμ- 
μιά βόλτα τό χειμώνα πρός τήν ’Αθήνα. 
ΜοΟ πόνεσε πολύ. Τά έρημα o-uu; τά γε
ράματα με άναγκάζουν νά φοβούμαι αυτό 
τό ταξίδι. Ό  Θεός βοηθός.

Σάς παρακαλώ βόστε τούς θερμούς 
πατριωτικούς χχιρετιαμους μου στους έκ- 
λεκτούς συνεργάτες Σας στό Δ.Σ. τής Έ- 
ταρείας μας.

Μέ έξαιρετική έκτίμηση καί πνευματι- 
κή άγάπη.

ΚΩΣΤΑΣ Π. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ
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Ή γνωριμία μου μέ τον Ηλία Νικόπουλο
τό Μάη τοϋ 1928

Τον πολύ διαλεχτό μου φίλο, Η
λία Νικόπουλο, τον γνώρισα πριν 
50 κι ακόμα περισσότερα χρόνια...

Ήτοα/ε τότε, το Μάη του 1928, 
που μόλις είχα επιστρέφει από την 
πρώτη μου ανάβαση στον Όλυμπο 
και συναντηθήκαμε στο εμπορορα
φείο του, στην Αθήνα (Αγίου Μάρ
κου 22, δ ' όροφος;.

Από τότε ακόμα συνδεθήκαμε, 
γίναμε στενοί φίλοι και είχα πάν
τα, την πρόθυμη και φιλική συνερ
γασία του, στο πρώτο φυσιολατρι
κό - ορειβατικό περιοδικό, τα «ΕΚ
ΔΡΟΜΙΚΑ», που κυκλοφόρησε τον 
Ιούνιο του 1929, και συνεχίστηκε 
χωρίς διακοπή, μέχρι και τον Ιού
λιο του 1936.

Η έκδοση εκείνη, όπως είναι γνω
στό, είχε γίνει από τρία μέλη του 
Φυσιολοττρικού Συνδέσμου ο «ΠΑΝ» 
Αθηνών, τους Κώστα Χρηστίδη, Νί
κο Τσεκούρα και τον Κλεόβουλο 
Δενδρινό.

Ο Ηλίας Νικόπουλος — όπως θυ
μάμαι τώρα — όταν' επέστρεφε, από 
τις εκδρομές και τις ορειβασίες του, 
μας έφερνε σχεδόν πάντα, πολύ κα
λές φωτογραφίες, με εξαίρεση εκεί
νες του αξέχαστου Γιάννου Π<χπαρ- 
ρόδου, του δάσκοιλού του, όπως τον 
έλεγε ο Ηλίας, και με τον καιρό, οι 
περισσότερες ξεχώριζαν, για την

ΤΟΥ ΚΛΕΟΒ. ΔΕΝΔΡΙΝΟΥ

πρωτοτυπία και τον καλλιτεχνικά 
τους φωτισμό.

' Ετσι, otocv επέστρεφε από κά
ποια πολυήμερη εκδρομή του ορει
βατική, πηγαίναμε στο εμπορορα
φείο του, για  να θαυμάσουμε και 
την κάθε νέα του συγκομιδή.

Έφτασε τέλος, χωρίς υπερβολή 
να λογαριάζεται σαν μοναδικός 
στο είδος αυτό των φωτογραφιών, 
σε περιοδικά, εφημερίδες, εκδότες 
κολλ ιτεχνικών λευκωμάτων και άλ
μπουμ, ελληνικών και ξένων, όλοι 
ζητούσαν τις δικές του φωτογρα
φίες, για  τις εκδόσεις τους.

Έ τσι ο Νικόπουλος, το 1956 βρι- 
σκότοα^ε σε πλήρη ορειβατική, αλ
λά και φωτογραφική ωριμότητα, ό- 
tov πήρε τη μεγάλη απόφαση, και
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•πραγματοποίησε την τολμηρή ιδέα, 
που είχε συλλάβει από πολύ καιρό 
πριν. Πήγε και φωτογράφησε, το 
χειμερινό Όλυμπο.

Στο δύσκολο αυτό εγχείρημά του, 
τα οα/τιμετώπισε όλα με το θάρρος, 
και τη δυνατή θέληση που πάντα 
τον διάκρινε, ώστε να ξεπεράσει ό
λες τις μεγάλες δυσκολίες, αλλά 
και τους κινδύνους, του ψηλότερου 
ελληνικού βουνού, σκεπασμένου με 
χιόνια.

Για τη σίγουρη επιτυχία του σκο
πού του, όπως μου διηγήθηκε ο φί
λος μου ο Ηλίας, χρειάστηκε να 
πραγματοποιήσει, με απερίγραπτα 
επικίνδυνες, και δύσκολες καιρικές 
συνθήκες, μια πολυήμερη χειμερι
νή ανάβασή του στον Όλυμπο.

Ήτανε τότε, που ο Νικόπουλος 
με μια ΙΟμελή ομάδα ορειβατών, 
που από το Καταφύγιο «Σπήλιος Α
γαπητός», άρχισαν μια πολυήμερη 
ανάβαση προς την κορφή Σκολιό. 
Κάμοα/ε 5 διαδοχικές διανυκτερεύ- 
σεις, σε διθέσια μικρά αντίσκηνα, 
που τους είχανε παραχωρηθεί από 
τα ΛΟΚ.

Η ομάδα, αντιπάλευε σχεδόν ό* 
λες τις μέρες, με την πεισμοιτικά 
'συνεχιζόμενη κακοκαιρία, μαζί και 
.με την επικινδυνότητα, της παγω
μένης ορθοπλαγιάς, της κορυφής 
του Σκολιού, καθώς και την ασυνή
θιστα χαμηλή θερμοκρασία, που εί
χε κατέβει στους 26 βαθμούς Κελ- 
σίου. Το θερμόμετρο της ομάδας, 
όπως με χιούμορ έλεγε τότε ο Νι
κόπουλος, δεν είχε περισσότερα 
νούμερα...

Αυτό συνεχιζότανε, όλες σχεδόν

τις μέρες. Κακοκαιρία και βαρειά 
συννεφιά, και ορατότητα σχεδόν κα
θόλου. Ό μως, παράλληλα το πεί
σμα και η σωμοαική αντοχή της 
συντροφιάς — θυμότοχν τότε ο Ηλίας 
— συνεχιζότοινε αμείωτη, ως που ε
πιτέλους, κάποιο πρωϊνό ξημέρωσε 
μια μέρα καλωσυνάτη και ηλιό
χαρη. Τότε πια είχε πετύχει και ο 
σκοπός της αποστολής, που είχε ορ
γανωθεί, σ' όλες της τις λεπτομέ
ρειες, με κάθε δυνατή προόβλεψη.

Οχτώβρης 1987 Βύρωνας.

ίί ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ
!:

:: ΑΛΕΞ. X. ΜΑΜΜΟΠΟΥΛΟΥ : j:
| I 'Ήπειρος — Λαογραφ ικά — ;; 
|| Ηθογραφικά — Έθνογρα- !|
!; φικά. Τόμος Α \  Άθήναι |!
!; 1961. Δρχ. 2500. ||

I; ΑΛΕΞ. X. ΜΑΜΜΟΠΟΥΛΟΥ : |ί 
I; "Ηπειρος — Λαογραφικά—
!; Ηθογραφικά — Έθνογρα- |!
!: φικά. Τόμος Β \  Άθήναι |;

1964. Δρχ. 2500. |!
]: (Μέ έγχρωμα σκίτσα άπό

φορεσιές δλων των διαμε- |;
!; ρισμάτων της Ηπείρου). ;

ΑΛΕΞ. X. ΜΑΜΜΟΠΟΥΛΟΥ : ί!
|| Του Τόπου μου καί του
;; Κάιρου μου. Ηπειρωτικά |!
! Ιστορικά διηγήματα. Ά- ;|
|; θήναι 1968. j!
;| (Μέ τρεις διαλέξεις: Ά- !;
!; γωγιάτες καί κιρατζήδες. ||
|| Δημογεροντία, θεσμός αυ- ;;
;; τοδιοικήσεως έπΐ Τούρκο- |!

κρατίας. Ηπειρωτική Εύ- jj
I; εργεσία καί νεοελληνική
|| Αναγέννησις). Δρχ. 400. ;|
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Εσωτερική Ζωή καί Κίνηση
Οι χρηματικές εισφορές πρός την 

“Ή πειροτική 'Εταιρεία,, έκπίπτουν 
στις Αηλώσεις Φόρου Εισόδημα' 
τος.

ΣΪΝΟΣΤΙΣΜΟΣ ΕΙΣΦΟΡΡΝ 
ΣΪΝίΣΤΙΣΗΟΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ
Μέ βαθειά συγκίνηση συντάσσομε αυ

τούς τούς πίνακες εισφορών. Είναι το ο
ξυγόνο της Εταιρείας. Είναι τά φτερά 
της. Κοινωφελές Πνευματικό "Ιδρυμα ή 
Εταιρεία. Δημόσια ή διαχείρισή της σέ 
ύάλινη σφαίρα «ττεριστρεφομένη καί παν- 
ταχόθεν όρατή». Δέν πληρώνει ούτε μο
νόλεπτο ή Εταιρεία σέ μισθούς καί ά- 
μοιβές κι εχει έλαχιστοποιήσει τά διοι
κητικά της έξοδα, αφού τδ Δ. Συμβούλιο 
μέ έφημερία σέ έθελοντική βάση διεξά
γει τή διοικητική ύπηρεσία.

Δέν εχει «Χρεώστες» ή Εταιρεία. Δέν 
£χει «Πιστωτές». Κανενός την πόρτα δέν 
έβρόντησε. Δέν κρατεί λογαριασμούς «’Ο
φειλετών». "Ο,τι προσφέρεται είναι αύτο- 
προαίρετο καί καλοδεχούμενο. Τδ ραβδί 
τοϋ διακονιάρη, δταν υπηρετεί κοινωφε
λείς σκοπούς γίνεται στά χέρια του Διοι
κητικού Συμβουλίου ήγεμονικδ Σκήπτρο.

Κρίκοι τής άλυσσίδας τής αγάπης αύ- 
τδν τδν μήνα είναι οΐ:

*0 κ. ’Απόλλων Βλάχος Πρόεδρος 
του Πανηπειρωτικου Συλλόγου 
Καίρου για τούς γενικωτέρους 
σκοπούς τής Εταιρείας 10.000

Ό  κ. Ιωάννης Χαλιγιάννης δμοίως 5000 
Ή  κυρία Λίτσα Άνδρουλιδάκη γιά 

τδ Δελτίο 1000

Ή  κυρία Έρμιόνη Μπάη δμοίως 1000 
Ό  κ. Γεώργ. Λυμπερίδης δμοίως 1000 
Ή  κυρία Ήλέκτρα Κόλια γιά τούς 

γενικωτέρους σκοπούς τής Ε τα ι
ρείας 10.000

Ό  κ. Άθαν. Καρχκώστας γιά τδ 
Δελτίο 2000

Ό  ,κ. Έμ. Παπάζογλου γιά τή στή
ριξη του Δελτίου 2000

Έ  κυρία Λιλή Καραλή δμοίως 1000
Ό  Γιατρδς ’Ιωάν, Δημητρίου άπδ 

Αυστραλία δμοίως 4000
Ό  δικηγόρος κ. ’Ιωάν. Βαβούλης δ- 

μοίως 1000
Ό  συγγραφέας Γιάννης Πινοέας

(Πέτρου) δμοίως 1000
Ή  κυρία Μαίρη Γιαννίου δμοίως 1000
Ό  κ. Έλευθ. Παπαθανασίου δμοίως 1000
Ό  κ. Πα>κγ. Ζυγούρης δμοίως 1000
Ό  κ. Σπυρ. Ρίζος Εφοριακός διευ

θυντής δμοίως 1000
καί έκτακτη εισφορά 1000

Ό  κ. Πέτρ. Μάτσης γιά τδ Δελτίο 1000
Ό  κ. Κων. Παπάς δμοίως 2000
Ό  κ. Άθαν. Γκίκκς δμοίως 1000
Ό  κ. Δημ. Κλέμος δμοίως 1000
Ή  κυρία Εύφρ. Δρόσου δμοίως 1000
Ό  κ. Λάμπρος Δρόοος δμοίως 1000
Ό  κ. Νεοκλ. Μουδόπουλος γιά τδ 

Δελτίο 1500
Ό  κ. Γεώργ. Σαχίνης δμοίως 1000

Π κυρία Κατερίνα Καλαμίτση, 
Λαογράφος δμοίως 1000

Ή  κυρία Κική Καλαμίτση δμοίως 1000
καί έκτακτη είσφορά 1000

Ό  κ. Στέφ. Τσιμής γιά τδ Δελτίο 1000
Ό  κ. Παναγ. Νούσιας γιά τδ Δελτίο» 1000 
Ό  κ. Κων. Χαλδούπης γιά τούς γε-
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ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ - ΕΠΙΤΑΦΙΑ ΛΗΚΥΘΟΣ
ΜΝΗΜΗ ΘΑΝΟΝΤΩΝ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ

Στούς πνευματικούς σκοπούς τής Εταιρείας είναι ή άπονο* * 
μή τιμής στή μνήμη θοα/ότων Ήπειρωτών. Αίωνία ή μνήμη 
τους. Κατά τον μήνα αυτόν μας έστάλησοιν οί έπόμενες δω
ρεές.

Ή  κυρία Έρμιόνη Μπάη καί ή κυ
ρία Λίτσα Άνδρουλιδάκη στή 
μνήμη τΎί* ΜάρΙθας ’Αλεξ. Μουν- 
τάνου - Δεβέκου 8000

Ό  κ. Κώστας Έςαρχος στή μνήμη 
’Ηλία Νικοπούλου 2000

Ό  συνάδελφος κ. Κώστας Τέκτων 
τιμώντας τή μνήμη τής πολύ α
γαπημένης Ιουντρόφισσας τής ζω
ής του Ελευθερίας έφτά χρόνια 
άπό τό θάνατό της 10.000

Ή  κυρία Λήδα Καζαντζή «στηρί- 
, ζοντας έπΐ χρόνια τό έργο τής Ε 

ταιρείας στή μνήμη τής άδελφής 
της ’Αλεξάνδρας 10.000

Ό  κ. Φωκ. Σκενδέρης, τ. Πρόεδρος
Συλλόγου Βορειοηπειρωτών στή 
μνήμη του Εθνικού Άγωνιστου 

, πατέρα του Κων. Σκενδέρη 28 
χρόνια από τό θάνατό του 8000

νικωτέρους σκοπούς 2000
Ό  κ. θωμάς Δέρβος για τούς γενι- 

κωτέρους σκοπούς 1000
Ό  γεονπόνος κ. Μάνθος Μέντζος 

για τή στήριξη του έργου τής Ε 
ταιρείας 3000

Ό  κ. Παν. Νουσίας για τό Δελτίο 1000 
Ό  κ. Άνδρ. Βαταβάλης δμοίως 2000
Ή  κυρία νΟλγα Πίκου δμοίως 1000
*0 κ. θεόδ. Καρδούνης δμοίως 1000
Ή  Φιλόλογος Κα θεοδοσία Γιάννη 

Σαροίλή γιά τούς σκοπούς τής 
'Εταιρείας 1500

Ό  ’Ιατρός κ. ’Ιωάν. Σφάγγος στή 
μνήμη τής ’Ιφιγένειας ΙΙοτα- 
μιάνσυ 3000

Ό  κ. Γεώργ. Σαχίνης στή μνήμη 
τής συντρόφισσάς του ’Αθανασίας 
λογοτέχνιδος - ποιητρίας 4000

Ό  κ. Μιχαήλ Γ. Μελάς στή μνήμη 
του αειμνήστου, άληθινοΰ ’Άρ
χοντα φίλου τής Εταιρείας καί 
Προέδρου τής Φιλοδασικής Ένώ- 
σεως Βασιλείου Μελά 3000

Ό  κ. Φώτης Νικόπουλος στη μνήμη 
τοϋ άλησμονήτου φίλου μας καί 
άδελφού W  ’Ηλία Νικοπνύλου 3000 

Ή  κυρία Maxim Κούτ/οουρου στή 
μνήμη του συζύγου της ’Αθανα
σίου 1000

' >
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑI ot κύ- 

!; ριοι Αναγνώστες νά μας yvco- !;
I; στοποιουν τή νέα τους διεύ- i;ι! |>
|: θυνση. ;!
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Η ποιότητα επιβραβεύεται
... γιατί πιστεύουμε ότι η προτίμηση 
του κοινού πάνω από μισό αιώνα 
στα προϊόντα MISKO, είναι η 
καλύτερη επιβράβευση.
Ωστόσο έρχεται σαν επιβεβαίωση 
και το γεγονός ότι στα τελευταία 5 
χρόνια κερδίσαμε 4 ακόμα Διεθνή 
Βραβεία.

Τα βραβεία αυτά καταξιώνουν την 
προσπάθεια της MISKO να 
προσφέρει ποιοτικά προϊόντα όχι 
μόνο στο Εσωτερικό, αλλά και στο 
Εξωτερικό
Τώρα η MISKO έχει συνολικά 54 
Διεθνή Βραβεία σε 58χρόνια.
Τα συμπεράσματα βγαίνουν μόνα 
τους.



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.


