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Αναστάσιμο κάλεσμα 
κι ολόδροση λαλιά 
μυστικής πανδαισίας.
Σε θέλω!
κιονόκροτνο των άδυτων μου 
κι ύπέρμαχο άστραμμα 
στον ουρανό της καρδιάς.
Είναι τόσο τό φως
σ’ αυτή μου την έκσταση,
τόσος ό κραδασμός
πού τό σκοτάδι τρομαγμένο
θάβει σε σπηλιές τά στοιχειά του.
Ψυχή μου γλαυκή!
Πίνω στην υγεία του πόθου 
κι είσαι όραμα λάμψης 
πού πάντα κρατά 
σκλαβωμένα τά μάτια μου 
στά νερά σου.

ΑΝΝΑ ΜΠΟΥΡΑΤΖΗ - ΘΩΔΑ
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Τοποθέτηση τών 'Ελληνικών Κομμάτων 
καί 'Ομάδων έπΐ τοϋ «Βορειοηπειρωτικοϋ»

(ίίροπ έμποήέμου καταοτάοεως) κατά τη οχετική ουζήτηοη ατό 
’EdrinyiKO Κοινοβούιΐιο την 23 'Anpidiou 1986 επί τής εξωτε
ρικής ποάιτικής. (Άπο τά πρακτικά τής Βουιΐής],

Ό  Πρωθυπουργός κ. ΑΝΔΡΕΑΣ 
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ:

Εντυπωσιακή, άγαπητοί φίλοι, 
είναι ή πρόσφατη σημαντική βελ
τίωση τών σχέσεών μας με την ’Αλ
βανία. Είναι μία νέα διάσταση στη 
βαλκανική μας πολιτική. Και μας 
δίδει την ευκαιρία τώρα, πιο απο
τελεσματικά άπό πρίν, να προα
σπίσουμε τά δικαιώματα της έλλη- 
νικής μειονότητας. Ή άρση της ά- 
νώμχχλης διατήρησης της έμπόλε- 
μης κατάστασης έχει όριστικά άπο- 
φασισθεΐ άπό την Κυβέρνηση.

Ό  ’Αρχηγός της ’Αξιωματικής 
* Αντιπολιτεύσεων Πρόεδρος της 
Νέας Δημοκρατίας κ. ΚΩΝ. ΜΗ- 
ΤΣΟΤΑΚΗΣ:

Γιά την ’Αλβανία θά ήθελα νά 
πώ, δτι είμαστε τελείως άντίθετοι 
με την άπόφαση της Κυβερνήσεως 
την όποια έξήγγειλε άπόψε... (Χει
ροκροτήματα άπό την Πτέρυγα τής 
Νέας Δημοκροαίας) ... νά θεωρήσει 
μονομερώς, δτι έτερματίσθη τό 
έμπόλεμο καθεστώς. Και έξορκίζω 
τον κ. Παπανδρέου νά τό ξοα/ασκε-

φθεί γιά άλλη μια φορά, γιατί έ
τσι βάζει ταφόπετρα σέ ένα μεγά
λο εθνικό θέμα, πού δεν τό δικαι
ούται ούτε αυτός, ούτε κανείς άλλος 
νά τό κάνει.

Δεν ύπάρχει καμία, άμφιβολία, ό
τι πρέπει νά τελειώσει μία εκκρεμό
τητα, δεν υπάρχει καμία άμφιβολία, 
δτι πρέπει νά βρεθεί τρόπος όμα- 
λοποιήσεως τών σχέσεών μας μέ 
την ’Αλβανία, δεν υπάρχει καμία 
άμφιβολία δτι αυτό άποτελεΐ τη σω
στή ελληνική πολιτική. ’Αλλά θά 
γίνει αυτό χωρίς άντάλλαγμα; θά  
ξεχάσουμε τούς Βορειοηπειρώτες 
‘Έλληνες, οί όποιοι αυτήν τήν ώρα 
στενάζουν ύπό ένα καθεστώς άπάν- 
θρωπο; (Χειροκροτήματα άπό τήν 
Πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας).

Καλά, καταλαβαίνουμε τήν ευαι
σθησία γιά τον Πινοσέτ, γιά τή Χι
λή, γά τή Νικαράγουα! ’Ίση εύαι- 
σθησία δεν έχουμε γιά τούς Βορειο
ηπειρώτες ;

Κύριοι συνάδελφοι, ή άπο^^μδυ^ &Τ 
είναι άπολύτως σαφής. Γιά/^α προ- " χ  
χωρήσει ή Ελλάς στήν άρ</η:>του έμ- ν,0χ\ \ ^  
πολέμου, πού άποτελεϊ îjjv ού^ά  ' ;; ξ jj



τό μόνο διαπραγματευτικό δπλο 
πού διαθέτουμε, πρέπει νά ύπάρξει 
μία συμφωνία, ή όποια νά κατοχυ
ρώνει τα άτομικά δικαιώματα της 
έλληνικής μειονότητος. Χωρίς αυτό 
νά μην τό κάνει ή Κυβέρνηση.

'Έκοα/ε δύο λάθη ή έλληνική έ- 
ξωτερική πολιτική στο θέμα των 
σχέσεών μας με την 'Αλβανία.

Τό ένα είναι δτι άνήγγειλε — καί 
σέ άπίθανες ώρες, σέ ήρεμία ήλθε 
ό κεραυνός — την άπόφαση νά άρ- 
θεΐ τό έμπόλεμο τήν πρώτη φορά 
ό Πρωθυπουργός στά Γιάννινα καί 
τη δεύτερη φορά ό ίδιος στην Κίνα. 
Δεν καταλάβαμε ποτέ γιατί άπό 
την Κίνα έπρεπε νά τό πει. ’Ανήγ
γειλε τήν άρση του έμπολέμου χω
ρίς δρους, χωρίς διαπραγμάτευση.

Καί ή δεύτερη έλληνική θέση, τήν 
όποια έγώ δεν μπορώ νά δεχθώ, εί
ναι δτι πρέπει νά έξσσφαλισθοΟν 
στήν έλληνική μειονότητα, στή χρι
στιανική έλληνική μειονότητα της 
Βορείου Ηπείρου, τά δικαιώματα 
πού άσφαλίζονται στούς ’Αλβανούς 
ύπηκόους.

Μά, αυτό είναι άκριβώς πού δέ 
θέλουμε. "Αν τό σημερινό καθεστώς 
άρνειται τά άνθρώπινα δικαιώματα 
στούς ’Αλβανούς ύπηκόους, αύτό δέ 
σημαίνει δτι δέν προστατεύονται ά
πό τό Διεθνές Δίκαιο καί άπό τις 
Διεθνείς Συμβάσεις οι 'Έλληνες, 
πού άποτελουν έκεΐ τή μειονότητα.

Γι* αύτό, κυρίες καί κύριοι συνά
δελφοι, έγώ ζητώ άπό τον κ. Πρω
θυπουργό νά ξανασκεφθεΐ τό θέμα 
καί νά μή σπεύσει, πολύ περισσό
τερο άφου θά ύπάρξουν καί άναπό-

φευκτες έπιπλοκές. Καί άναφέρο- 
μαι στο θέμα των περιουσιών, τό 
όποιο δέν μπορεί νά λυθεί μέ μόνη 
τή λήξη του έμπολέμου διά διοικη
τικής μονομερούς πράξεως, χωρίς 
νά δημιουργηθεΐ μεγάλο πρόβλημα 
καί μεγάλος κίνδυνος, γιά τά έλ- 
ληνικά συμφέροντα.

Ό  κ. ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ:

Γιά τό ’Αλβανικό, νά εισθε ήσυ
χος κύριε Μητσοτάκη, δτι τό θέμα 
τής προστασίας τής Μειονότητος εί
ναι κύριος καί βασικός στόχος καί 
γνώμονας τής πολιτικής μας.

Ό  κ. ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΦΛΏΡΑΚΗΣ 
(Γενικός Γραμματέας ΚΚΕ)

Προβάλλει άκόμα καί τό έπιχεί- 
ρημα της άνάπτυξης φιλικών σχέ
σεων καί είναι γεγονός, τουλάχι
στον στό πολιτικό έπίπεδο, μέ τις 
σοσιαλιστικές χώρες. Σήμερα άκου- 
σα άπό τό στόμα του κ. Πρωθυπουρ 
γοΟ, δτι προτίθεται νά τερματιστεί 
αύτό τό καθεστώς τής έμπόλεμης 
κατάστασης στήν ’Αλβανία.

Επιτέλους, 45 χρόνια βρισκόμα
στε σέ έμπόλεμη κατάσταση. Καί* 
δέν ξέρω άν ύπάρχει στόν κόσμο 
παρόμοιο παράδειγμα, νά έχουμε 
διπλωματικές σχέσεις, νά ύπάρχει 
έδώ άνοικτή ’Αλβανική Πρεσβεία; 
νά ύπάρχει Πρεσβευτής καί έμεΐς 
νά διατηρούμε καθεστώς έμπόλε-: 
μης κατάστασης.

Δέν ξέρω, θά παρακαλέσω ίσως] 
τούς διεθνολόγους τής Αίθουσας? 
αυτής, νά τό δουν άν ύπάρχει.

Πέρα άπό τό δτι είναι έξεταστέο
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άν αυτή ή κήρυξη πολέμου μέ τήν 
’Αλβανία είναι πραγματικά άντι- 
κειμενική βάση, ή ήταν πράξη σκλη 
ρότητας της εποχής εκείνης, πράξη 
σκοπιμότητας ή όποια εξακολουθεί 
σήμερα νά ισχύει.

Καί θά παρακαλέσω τή Νέα Δη- 
μοκροαία, κάπως νά σκεφθεΐ ωρι
μότερα αυτό τό πρόβλημα και νά 
μήν κάνει δήθεν τήν υπεράσπιση 
των δικαιωμάτων τής εθνικής μειο
νότητας στήν ’Αλβανία, των κατοί
κων τής Βόρειας δπως λέγεται, Η 
πείρου.

Οί "Ελληνες τής ’Αλβανίας έχουν 
τά ίδια δικαιώματα μέ τούς ’Αλβα
νούς πολίτες, ούτε περισσότερα, ού
τε λιγότερα. ’Άν έχετε στοιχεία, 
κύριοι, νά τά παρουσιάσετε. ’Αντί
θετα, οί πληροφορίες λένε δτι απο
λαμβάνουν πλήρως δλα τά δικαιώ
ματα. Καί νομίζω δτι ή Κυβέρνηση 
πρέπε ινά προχωρήσει τό συντομό
τερο στήν τακτοποίηση αύτου τοϋ 
ζητήματος ή μέ πράξη νομοθετικού 
περιεχομένου, ή μέ ειδικό νομοσχέ
διο, γιά νά έχει δλο τό κύρος τοϋ 
Κοινοβουλίου.

ί Καί ή Νέα Δημοκρατία δέν ύπε- 
) ρασπίζεται — θά μοΟ έπιτρέψει νά 
ί πώ — τήν έλληνική μειονότητα .

1 Μάχεται τό καθεστώς πού έπικρα- 
■ τεΐ στήν ’Αλβανία, είναι έχθρός 
 ̂ του σοσιαλιστικοΟ καθεστώτος καί 

τίποτα παραπάνω.

ς Ό  κ. ΚΩΝ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ (Άρ-

** χηγός τής Νέας Δημοκρατίας).
Δέν είναι τό μόνο, υπάρχουν πολ-

ρ λά.

ΚΩΝ. ΚΑΠΠΟΣ: "Οπου, μπορεί, 
κατά δύναμη.

Ό  κ. ΚΩΝ. ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: 
(’Αρχηγός Δημοκρ. ’Ανανέω

σης (ΔΗΑΝΑ).
Τό Βορειοηπειρωτικό, τό όποιο τό 

μεταχειρίστηκε κατά τον καλύτερο . 
τρόπο ό κ. Φλωράκης. «Τί θέλετε; 
Πρώτα - πρώτα ζουν καλά. ’'Εχετε 
καμιά απόδειξη δτι δέν ζοΟν κα
λά;» είπε.

Συμβουλεύω τον κ. Φλωράκη νά 
διαβάσει τήν έκθεση τής Διεθνούς 
’Αμνηστίας.

ΚΩΝ. ΚΑΠΠΟΣ: Τήν ξέρουμε καί 
τό ρόλο της.

ΚΩΝ. ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ : Δέν 
τή σέβεσθε δμως. ’Εσείς τήν ξέρε
τε. Αλλά καί ή Διεθνής ’Αμνηστία 
γιά σας είναι ένας κομματικός μη
χανισμός. Αυτή ή οργάνωση ή παγ
κόσμια, πού έχει συγκεντρώσει μέ
σα ατούς κόλπους της πνευματικούς 
ανθρώπους, εραστές τής ελευθερί
ας, εσείς τήν ξέρετε. Περιφρονητικά 
τήν ξέρετε.

’Εγώ, τήν ξέρω μέ ύπερηφόνεια, 
γιατί άνήκω στήν ’Αμνηστία ώς μέ
λος. Καί πιστεύω δτι πραγματικά 
έπιτελεΐ ένα σπουδαίο σκοπό. Δια
βάστε νά δείτε καί ύπέρ τών ’Αλβα
νών καί ύπέρ τών Ελλήνων πώς συ μ 
περιφέρεται ή Κυβέρνηση εκείνη ή 
όποια — τί θέλετε — αυτά κάνει γιά 
τούς ’Αλβανούς. Αύτά θά έκανε καί 
γιά τούς ‘Έλληνες τό όποιοδήποτε 
καθεστώς, άν είχαμε περάσει άπό 
τήν άλλη πλευρά. Καί τότε θά εΐ-
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μαστέ σύμφωνοι δλοι, δτι έτσι πρέ
πει νά μας μεταχειρίζονται. (Χει
ροκροτήματα Απ’ την Πτέρυγα της 
Δημοκρατικής 'Ανανέωσης).

Διότι, δέ χρειάζονται πια οϋτε 
δικαιώματα αϋτε έλευθερίες, οϋτε 
τίποτα, άλλα ° Ελληνες καί Άλβα- 

" νοί νά έχουν τά ίδια δικαιώματα, 
δηλαδή κανένα.

ΣΤΡΑΤΗΣ ΚΟΡΑΚΑΣ: Είναι, λοι
πόν, το καθεστώς πού σάς ένοχλεΐ.

ΚΩΝ. ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Δέ μ’ 
ένοχλεΐ καθόλου τό καθεστώς. Ε 
σάς δέ σάς ένοχλεΐ ή στέρηση της 
έλευθερίας; Εσάς, δέ σάς ένοχλεΐ 
ή κατάργηση της θρησκείας;

ΚΩΝ. ΚΑΠΠΟΣ: Μή χρησιμοποι
είτε μεγάλες λέξεις. ΤΙ είναι αύτά; 
Εμείς έχουμε άγωνιστεΐ γιά  τήν έ- 
λευθερία.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Γιάννης ’Αλευράς): 
Σάς παρακαλώ, μή διακόπτετε.

ΚΩΝ. ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Αύτά 
πού είπε ό κ. Γενικός Γραμματέας 
είναι αύτά. Και &ν αύτήν τή στιγμή 
τήν ύστάτη, αίσθοινθήκατε τήν άνά- 
γκη νά έκφράσετε τον πατριωτισμό 
σας, έγώ τό δέχομαι. ’Αλλά μήν ξε
χνάτε δτι δέ μπορείτε με τέτοια Ι
δεολογικά έπιχειρήματα νά Αντιμε
τωπίζετε τήν έλλειψη στοιχειωδών 
Ανθρωπίνων δικαιωμάτων στή Βό
ρειο 'Ήπειρο και νά λέτε καί οί ’Αλ
βανοί τά υποφέρουν. Οί ‘Έλληνες 
δέ μπορούν νά τά υποφέρουν καί 
κυρίως τό Ελληνικό Κράτος δέν έ- 
πιτρέπεται νά τά ύποφέρει. Καί σή

μερα μας είπε ό κ. Υπουργός δτι 
θά φροντίσει γιά τά δικαιώματα 
τών Βορειοηπειρωτών.

Πώς θά φροντίσετε, κύριε Υπουρ
γέ, πώς θά φροντίσετε δταν έχετε 
πει δτι θά άρουμε τήν έμπόλεμο κα
τάσταση. Άφοϋ τούς προσφέρετε 
αύτό πού ζητουν, έχετε πάρει τά Αν
ταλλάγματα;

Τή στιγμή αυτή πού λέτε «αΐρωι 
τήν έμπόλεμο κατάσταση», έχετε 
διασφαλίσει τά δικαιώματα τής Βο- 
ρειοηπειρωτικής μειονότητος; Ναι ή
δχι;

ΚΑΡΟΛΟΣ ΠΑΠΟΥΛI ΑΣ (Ύπ. Έ  
ξωτερικών)^ Ή έμπόλεμος κατά
σταση, διασφαλίζει τά δικαιώματα 
τής μειονότητος;

ί
ΚΩΝ. ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Natj 

γιατί ήταν θέματα γιά τά όποια 
πονουσαν οι Άλβο^οί καί γιά τά ό- 
πεΐα έμεΐς δέν έχουμε κανένα λόγο 
νά υποχωρήσουμε. Έάν έσεΐς ύπο· 
χωρήσετε, χωρίς νά άναγνωρισθουν 
τά δικαιώματα, θά τούς δώσετε δ,τι 
ζητουν καί δέ θά πάρετε τίποτα 
Καί έξηγήστε τέλος πάντων, μέ τότ 
όποιονδήποτε τρόπο, πώς σκοπεύει 
τε νά διασφαλίσετε τά δικαιώματο 
τών όρθοδόξων καί τών Ελλήνων ι 
Μέ ποιόν τρόπο; θα  ξανανοίξοσ. 
οί έκκλησιές; θά  έπιτρέπεται νά k c  

νεις τό σταυρό σου, χωρίς νά τρώ. 
10 χρόνια φυλακή; θά  έπιτρέπετο^ 
νά μιλάς κάτι έλληνικούλια καί έκ 
τός 'Αργυροκάστρου καί ‘Αγίων Σο1 
ράντα; Διότι οί 'Αλβανοί δέχοντο· 
δτι μόνο σέ 2 έπαρχίες υπάρχου^ 
•Έλληνες: Στό ’Αργυρόκαστρο κοί 
στούς “Αγιους Σαράντα. Οϋτε στί*
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Κορυτσά, ούτε στη Χειμάρα, ούτε 
πουθενά άλλου. "Έχουν περιορίσει 
τον αριθμό των Ελλήνων σέ 24.000.

Και οί όρθόδοξοι — θά σας πω, δεν 
ήταν δλοι οί ‘Έλληνες — που με
τρήθηκαν τό 1955, ήτοα/ τό 17% του 
"Αλβανικού πληθυσμού, ό όποιος σή 
μέρα έγγίζει τά 2,5 έκατ. Έάν θέ
λετε, νά βγάλουμε γιά "Αλβανούς 
ορθόδοξους τό 7%, πού είναι ένας 
ύπερβολικότοττος άριθμός, και στη- 
ριχθουμε μόνο στο 10%, άνω των 
250.000 πρέπει νά είναι οί "Ελληνες 
ορθόδοξοι στην "Αλβανία καί έμεΐς 
τούς περιστέλλουμε. Σάν νά είναι 
φόβος γιά την Ελλάδα νά τό άνα- 
δεχθεΐ καί τό παραδεχόμαστε δτι 
είναι 24.000.

"Αλλά θά άρουμε τό εμπόλεμο 
διότι βρήκε τό περίεργο τό νομικό 
ό κ. Φλωράκης, 45 χρόνια έμπολέ- 
μου καταστάσεως. Σαροα'ταπέντε 
χρόνια φυλακής, 45 χρόνια δυστυ
χίας, 45 χρόνια δε σας έκαναν εν
τύπωση; Μόνο σας κάνει έντύπωση 
τό νομικό άπαράδεκτο; Τό εθνικό 
καί άνθρώπινο άπαράδεκτο δε σάς 
έντυπωσιάζει εσάς αυτής τής πλευ
ράς, τά 45 χρόνια:. Φαίνεται δτι δεν 
τό θέλετε.

ΚΩΝ. ΚΑΠΠΟΣ: Ό  κ. Καραμαν
λής υπέγραψε στο "Ελσίνκι, δτι τά 
σύνορα στην Εύρώπη είναι δεδο
μένα.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Γιάννης’Αλευράς). 
Παρακαλώ, κύριε Κάππο.

ΚΩΝ. ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ : "Α
κουστέ, δέ θέτουμε θέμα αυτή τη 
στιγμή έδαφικών δικοαωμάτων. Κα

νένα θέμα. Καί μή συγχέετε τά πρά
γματα. Ή προστασία των Ελλήνων 
είναι εντελώς διάφορη άπό τό θέμα 
πού έκκρεμεΐ ενώπιον του Συμβου
λίου "Εξωτερικών, ακόμη των με
γάλων δυνάμεων καί πού καί αυτό, 
δπως όρθώς σάς είπαν, δεν έχετε 
κανένα δικαίωμα νά τό απεμπολή
σετε.

Δεν έχουμε διεκδίκηση αυτή τή 
στιγμή, άλλά έχουμε εθνικά δικαι- 
ώματα άπένοα/τι τών ανθρώπων καί 
τών άτομικών τους δικαιωμάτων, 
άν είμαστε υπερασπιστές καί τά σε
βόμαστε έστω κατ" ολίγον. Καί ας 
άφήσουμε τά 45 χρόνια μιάς περίερ
γης πράγματι νομικής καταστάσε
ως.

Ό  κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΙΓΔΗΣ (’Αρχη
γός τής ΕΔΗΚ).

Κύριοι πρέπε». νά σάς πώ 3—4 πρά 
γματα γιά τις σχέσεις με τούς γύ
ρω λαούς, διότι δέ νομίζω δτι χρει-, 
άζεται νά άναπτύξω περισσότερο 
τό θέμα τής Τουρκίας καί τής Κύ
πρου. Ή Κυβέρνηση πολύ σωστά κά
νει μιά πολιτική φιλίας μέ τούς βό
ρειους γείτονες. Άλλά θά μου επι
τρέψει ό αγαπητός κ. Υπουργός 
τών "Εξωτερικών νά του πώ, δτι αυ
τά πού είπε γιά τήν Άλβοα/ία δέ μέ 
πείθουν. Έάν έτσι άρουμε τό εμπό
λεμο, οί "Αλβανοί θά ξεχάσουν αυ
τήν τήν ώμή καταπάτηση δλων τών 
άνθρωπίνων δικαιωμάτων πού κά
νουν στο λαό τους καί στούς ‘Έ λ
ληνες. Προσέξτε, γιατί εδώ υπάρχει 
μία φοβερή παρεξήγηση. Ή "Αλβα
νία δέν είναι ένα κράτος πού δημι- 
ουργεΐται σήμερα, έχει μία ιστορία.
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Ή Άλδανία, για νά μπει στην Κοι
νωνία των Εθνών, άνέλαβε όρισμέ- 
νες ύποχρεώσεις. Καί δταν πήγε έ- 
πίσης ατό Δικαστήριο τής Χάγης τό 
1935 άνέλαβε άλλες ύποχρεώσεις 
για την Ελληνική μειονότητα. ’Αλ
λά ή Αλβανία μπαίνοντας και στα 
Ηνωμένα 'Έθνη δέχτηκε τό άρθρο 
2, νομίζω, τον καταστατικό τους χάρ 
τη για τα άνθρώπινα δικαιώματα. 
Δεν της επιτρέπεται, έπομένως, ού
τε για τό Λαό της, ούτε για τις μει
ονότητες τα δικαιώματα αυτά νά 
καταργήσει, νά τά καταστήσει ά- 
νενεργά. Έάν ή Αλβανία έπιμένει 
στην άπαγόρευση π.χ. του δικαιώ
ματος της θρησκείας, δεν είναι ά
ξια νά είναι στον ΟΗΕ. Δημιουργεΐ- 
ται θέμα γ ι’ αυτήν, νά είναι μέλος 
του ΟΗΕ. Δέ συμβιβάζονται αύτά 
τά δυο πράγματα.

Έ γώ  δέ συνιστώ υπερβολές και 
μεγαλόστομες καταδίκες. Αλλά, 
πιστεύω δτι πρέπει, πριν άρουμε 
αυτό τό εμπόλεμο, νά γίνουν όρι- 
σμένες διαπραγματεύσεις, ούτως ώ
στε νά έξασφαλίσουμε δτι ή Ελλη
νική Μειονότητα δέ θά σβήσει μέσα 
σέ 10—15 χρόνια. Εμείς άς μάς πουν 
— γιατί οί ‘Έλληνες θέλουμε πάν
τοτε νά διδασκόμεθα — σέ ποιό άλ
λο κράτος τής οικουμένης καταργή- 
θηκε τό δικαίωμα τής θρησκευτι
κής λατρείας; Σέ ποιό κράτος; Ό  
Στάλιν, στην πιο κρίσιμη στιγμή 
του πολέμου, άναγκάστηκε νά άνοί- 
ξει τις έκκλησίες, θά τό θυμάστε ό
λοι σας. Στήν Κίνα άνοιξαν άκόμα 
καί οί χριστιανικές έκκλησίες για 
νά μήν άναφέρω τά μοναστήρια τών 
Βουδιστών. Υπάρχει άλλο κράτος

στην οικουμένη, πού μέ τόση κυνι
κότητα κατάργησε μέ τό Σύντα
γμά του βασικά άνθρώπινα δικαι
ώματα; Εφόσον ή Αλβανία θέλει 
νά είναι στήν κοινωνία τών πολιτι
σμένων έθνών, πρέπει νά σέβεται 
τούς βασικούς νόμους τής κοινωνί
ας αυτής.

Ό  κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΒΕΡΩΦ -  
ΤΟΣΙΤΣΑΣ:

Δύο λόγια μόνο γιά τό Αλβανι
κό. Δέν είναι πράγματι λογικό νά 
έχουμε έμπόλεμο κατάσταση μέ ό- 
ποιαδήποτε χώρα 40 χρόνια μετά 
τό τέλος του πολέμου — 35 γιά τήν 
άκρίβεια. ’Αλλά, ή ’Αλβανία είναι 
μία ειδική περίπτωση. Καί εύχομαι 
καί μ* αύτή νά άποκατασταθοϋν οί 
σχέσεις μας. Μπαίνουμε δμως σέ 
μία περιπέτεια άνευ προηγουμένου. 
Καί γ ι’ αυτό όρθώς οί προομιλήσαν- 
τες είπαν, δτι χρειάζεται πριν, νά 
γίνει μία διαπραγμάτευση. Πρέπει 
νά γίνει μία συζήτηση γιά τά άν
θρώπινα δικαιώματα, καί νά δούμε, 
πώς τά άντιλαμβάνονται οί Αλβα
νοί, πώς τά άντιλαμβανόμαστέ έ- 
μείς. Χωρίς νά ξέρουμε κάν τί ση
μαίνει ό όρος, πώς μπορούμε νά 
πούμε δτι θά μάς τά έξασφαλίσουνε. 
Δεύτερον, τό θέμα τών ύπό μεσεγ- 
γύησιν περιουσιών. Είναι θέμα πε
ρίπλοκο — καί νομικά καί πρακτι
κά — έχει όγκο τεράστιο καί είναι 
άνάγκη καί έκεϊ νά ξέρουμε περί
που τί γίνεται πριν προχωρήσουμε 
σέ μία συμφωνία.

Ό  κ. ΜΑΝΩΛΗΣ ΓΛΕΖΟΣ τής Ε. 
Δ.Α.: I

Γιά τά Βαλκάνια πολύ σωστή ή ;ί
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πολιτική, θεωρώ επίσης άτολμία τό 
δτι δεν έχουμε τελειώσει άκόμα με 
την εμπόλεμη κατάσταση της ’Αλ
βανίας. θ ά  υπερασπιστούμε τη μει
ονότητα την ‘Ελληνική με κάποιο 
τρόπο,, άλλα αυτό ώς αντάλλαγμα 
είναι κάπως άπαράδεκτο. Τί εμπό
δισε ώς τώρα ή εμπόλεμη κατάστα
ση, άν είναι άληθεΐς οί καταπιέσεις 
του έλληνικού πληθυσμού καί για
τί δεν τό παίρνουμε άνάποδα; “Ο
ταν αναπτύξαμε τις σχέσεις καί ό
ταν θά μπορεί ό αξιότιμος άρχηγός 
της «Νέας Δημοκρατίας* φίλος Κ. 
Μητσοτάκης να έπισκεφθεΐ την ’Αλ
βανία, δέ θά είναι καλύτερες οί συν
θήκες;

ΚΩΝ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Δεν έπρεπε 
νά πείτε «άν*.

ΜΑΝΩΛΗΣ ΓΛΕΖΟΣ: "Αν θέλε
τε πάμε μαζί νά δούμε επί τόπου τό 
θέμα.

Ό  κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΨΑΡΟΥΔΑ- 
ΚΗΣ:

Ή Ελληνική έξωτερική πολιτική 
στά Βαλκάνια καί την ευρύτερη πε
ριοχή, της Μεσογείου πρέπει νά ά- 
ποβλέπει στην επίτευξη των πιο στε
νών φιλικών σχέσεων συνεργασίας 
σ’ δλα τά επίπεδα.

Προς την κατεύθυνση αύτή συμ
φωνούμε μέν, με την άρση της εμ
πόλεμης κατάστασης μέ την ’Αλβα
νία, αλλά με τον απαραίτητο δρο, 
ή άρση αυτή νά συνοδεύεται με ρη
τή καί συγκεκριμένη κοιτοχύρωση 
της θρησκευτικής ελευθερίας καί 
των άλλων πολιτικών δικαιωμάτων 
τής Ελληνικής μειονότητας στήν 
’Αλβανία, πού σήμερα εινοα ανύ
παρκτα.

Είναι τό λιγότερο, ασυνέπεια νά 
ένδιαφερόμαστε για  τήν κατοοπά- 
τηση τών άνθρωπίνων δικαιωμάτων, 
πού θεμελιώνεται από τον καταστα
τικό Χάρτη του ΟΗΕ, για  άλλους 
λαούς καί νά Αδιαφορούμε δταν τά 
δικαιώμοιτα αύτά του Ελληνισμού 
τής ’Αλβανίας παραβιάζονται βά- 
νιχυσα.

I ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :ί
jl ’Ετήσιες συνδρομές του Πε- J;
!; ριοδικου. <!
ΐί ’Εσωτερικού Δρχ. 1000 2|
] ί  ’Εξωτερικού Δολ. 25 | j
|! Διατίθενται τόμοι ά π ό  1974 $
1; μέχρι σήμερα άντί Δρχ. 12.00C ||
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Τοπ ω νυ μ ικά  παράδοξα. Τά  ϋ φ ο ς  ε ί ν ’ ό άνθρωπος
Του ΑΛΕΞ. X. ΜΑΜΜΟΠΟΥΛΟΥ

Σέ κάποια παιχνιδίσματα τοΟ κα
λάμου έχω Ασχοληθεί άλλοτε έπι- 
τυχώς (έρμην. των λέξεων Β α ρ 
δ ο ύ σ ι α ,  Κ ο ύ γ  κ ι, πού κά
νεις Απ’ δτι ξέρω δεν άσχολήθηκε 
ίσαμε τώρα, άλλά καί δεν άντέκρου- 
σε τις έκδοχές μου) κι άλλοτε Ανε- 
πιτυχώς, καταπιάστηκα με την έρ- 
μηνεία τής λέξης Β ο ϊ δ ο μ ά- 
τ η ς.

Στο βιβλίο μου «Λαϊκή ’Αρχιτε
κτονική. Ήπειρώτες μαστόροι καί 
γεφύρια», άριθ. 40 τής σειράς τής 
Ηπειρωτικής Εταιρείας. Άθήναι 
1973, σελ. 43 έγραφα:
«Βοδομάτης καί Βοϊδομάτης. Προ

τιμώ τη γραφή Βοδομάτης άντι Βοϊ- 
δομάτης, μέ πρώτο συνθετικό, κατά 
τή γνώμη μου, τή λέξη VODA =  νε
ρό καί δεύτερο τήν Πελασγική ΜΑΤ 
ΚΕ =  μητέρα (Κ. Χριστοφορίδη — 
Λεξικό) που σημαίνει μάννα νερού».

Βελτιώνοντας σήμερα τά βιβλιο
γραφικά συμπληρώνω πώς στο Λε
ξικό τής ’Αλβανικής FJALOR GJCJ- 
ΗΈ-S S‘E* SOTME SHQIPE. ΤΙ- 
RANE 1980, σελ. 1069, δπου Ανευ
ρίσκει κανείς πλήθος Αρχαιοελλη
νικών, Πελασγικών λέξεων, βλέπω 
τή λέξη ΜΑΤ-Ι =  χείλος τής θάλασ
σας ή του ποταμού (όχθη) βλέπε 
καί Μάτι ’Αττικής καί Μάτι - πο
τάμι Βορ. Αλβανίας καί Ματιά- 
νους =  παραποτάμιους λαούς. Βλέ
πω άκόμη τή λέξη ΜΑΤΚΈ· =  μά
να, βασίλισσα τών μελισσών, σελ. 
1071.

’Ακόμα Μητροπολίτου Άθηναγό- 
ρα. Φώς άπό τά βάθη τών Ύδάτων 
Φυλλάδ. δεύτερον. Μυτιλήνη. 1933, 
σελ. 14, πού άντικρούει τύν Κων. 
Μέρτζο «ή ύπ’ αυτοί) νομιζομένη λέ- 
ξις VODA—Βοδά, είναι παναρχαία 
έλληνική λέξις, έμπολιτευομένη προ 
χιλιάδων όλων έτών, πριν ή έτι ί
χνος σλαβικόν φοχνή έπί τοΟ κόσμου. 
Β ο δ ά  είναι τό Β ί δ υ, το γλυ
κύ δδωρ, αύτό τούτο τό ϋδωρ—Βή- 
δωρ, αύτό τούτο τό ποταμός—βοδα- 
μός, αύτό τούτο τό ποτήριον =  βο- 
δήριον, αύτό τούτο τό ποτίζω—έμ- 
ποτίζω, αύτό τούτο τό ποτόν — βο- 
δόν, αύτό τοΟτο τό Πόντος -  Μπόν- 
δος», κλπ.

Τό Αναφερόμενο βιβλίο «Λαϊκή 
’Αρχιτεκτονική» είχα στείλει άπό 
Αβροφροσύνη καί στόν κύριο Φώ
τη Πέτσα, τέως καθηγητή (Αρχαιο
λογίας) του Πανεπιστημίου Θεσσα
λονίκης κι έπειτα τών Ίωαννίνων.

θά  ένθυμούνται οι Αναγνώστες 
του Δελτίου δτι του κ. Πέτσα ή Η
πειρωτική Εταιρεία καί ό Πρόε
δρος αυτής τού όργοα/ώσαμε δύο 
διαλέξεις στήν ’Αρχαιολογική ‘Ε
ταιρεία. Είπαμε τούς φιλόφρονες 
λόγους καί τις είσαγωγές, πού δέν 
Απολείπουν άπό τά χείλη μας γιά
κανέναν.

%

Ό  Βοϊδομάτης, τά ϋόϊδια ποά 
φέρνουν γάρο οτή χαράδρα του
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3ίκου και ή άπρόορενη εχθρική 
Ιπίθεοη.

Στο γνωστό βιβλίο «Άρίστη καί 
>υτικό Ζαγόρι» πού συνέγραψοα/ οί 
1>ώτης Πέτσας καί Γιάννης Σαρά
φης καί στη σελίδα 76, ύποσημείω- 
τη 56 ό εν λόγω κύριος Πέτσας 
γράφει:

«Ό τύπος του αρσενικού γένους 
:Βοϊδομάτης» εννοείται ποταμός, εί
ναι από τη γλώσσα των λογιών καί 
ήν έπίσημη. Τό γνήσιο θά ήταν 
^Βοϊδομάτι» (τό) όπου «μάτι ση- 
ιαίνει «μάτι νερού, πηγή άναβλύ- 
'οντος ϋδατος», Δ. Δημητράκου, 
^έγα Λεξικόν τής Ελληνικής γλώσ- 
της. λ. μάτι σελ. 4497, άριθ. 4. Με 
Γη σημασία αύτή βρίσκομε τη λέξη 
υέ διάφορα μέρη της Ελλάδος. ’Αν
τλώ άπό τό ’Αρχείο τού 'Ιστορικού 
λεξικού τής ’Ακαδημίας ’Αθηνών: 
I) «τ’ Δουμουκοΰ τού μάτ’», 2) μά
τι (τό) =  πηγή υδατος, 3) καί ύπο- 
ίαλάσσιον κλπ. κλπ., άπαριθμεΐ 15 
παραδείγματα με τη λέξη μάτι =  
ϊρύση. Πάει συνέχεια στη μεταφο- 
οά τής λέξης μάτι στην άρχαία έλ- 
ληνική γλώσσα με άνάλογα παρα
δείγματα γιά τό δεύτερο συνθετι
κό. «^Ω ταυρόμορφον δμμα Κηφισ
ιού»... Ώρωπός, ’Ασωπός και μά
λιστα Ταυρωπός. Τό Βοϊδομάτι σάν 
σύνθετο, νοείται δπως άνάλογα πα- 
οαδείγματα, πού άντλώ πάλι άπό 
τό Άρχεΐο τού 'Ιστορικού Λεξικού: 
δοιδόσπιτο, βοϊδοκάλυβο, βοϊδοκέλ- 
λι, βοϊδολίβαδο, βοιδόμαντρι, βοι- 
όομάντρι, βοϊδοσταλός, βοϊδότοπος,

βουνότοπος κ.τ.τ ’Ιδιαίτερα αξιοση
μείωτο τό «βοϊδονέρι» στη Στερεά 
(Αιτωλία), «ύδωρ περιέχον άσβε- 
στούχους ουσίας πινόμενον μόνον 
υπό βοών». Δεν μας παραπέμπει ό 
κ. Καθηγητής στον παραδοξολόγο 
ερμηνευτή, πού υποστηρίζει δτι τό 
άσβεστούχο νερό πίνουν μόνο τα 
βόδια!, οπότε, κατά ταΰτα, τά καη
μένα τά άγριόγιδα τού Βίκου θά 
’μενοα/ διψσσμένα. Καί ίπάγεται ό 
κ. Καθηγητής: «Βοϊδομάτι είναι δυ
νατόν, κατά ταΰτα, νά σημαίνει τό 
μάτι τού νερού, δπου ποτίζονται 
(καί στή συνέχεια σταλίζουν) τά 
βόδια».

Ή δλη αγωνιώδης προσπάθεια 
ήταν νά ερμηνεύσει τό δεύτερο συν
θετικό, πού περίπου συμφωνούμε. 
Παραμένει ή διαφωνία μας στο πρώ 
το συνθετικό πού τό θέλει καλά καί 
σώνει β ό ΐ δ ι. ’Αλλά δικαίωμα 
τού καθενός είναι νά εκφέρει όποια- 
δήποτε εκδοχή νομίζει.

Με άρκετή δμως άλαζονεία ό τ. 
καθηγητής, άνταποκρινό μένος σέ 
έποα/ειλημμένες πράξεις άβροφρο- 
σύνης μου άναφέρεται σέ μένα, χω
ρίς νά με κατονομάσει, άλλ’ έν δ- 
ψει της άναφερομένης εκδοχής μου. 
«Δεν θά ήταν άνάγκη νά γράψω 
τόσα πολλά εδώ, άν δέν έβλεπα, 
γράφει, τελευταία δτι γράφονται 
ά ν ο η σ ί ε ς  (ή ύπογράμμιση δι
κή μου) καί γιά τό Βοϊδομάτι, μά
λιστα άπό Ήπειρώτη ερασιτέχνη 
τής ’Επιστήμης (εγώ εϊμ’ αυτός), 
στήν ύπ’ άριθ. 40 έκδοση, στή σειρά 
τής Βιβλιοθήκης τής ’Ηπειρωτικής 
Εταιρείας ’Αθηνών (Άθήναι 1973, 
σελ. 43). Γιατί τόσος κότος;
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ΠΡΟ Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Κ Α  ΤΟΥ ΖΑΠΠΕΙΟΥ

ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΙΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ"

ΕΚΘΕΣΕΙΣ
Επειδή εις εύχάς, μέχρι τουδε ά- 

νεκτελέστους ένταυθα περιορίζο
μαι, δεν θά έθιγον τούτο τό θέμα, 
άν δεν έθεώρουν άτελώς και αυτό 
είσέτι τετελεσμένον, και βελτιώσε
ων έν τω μέλλοντι δεκτικόν, άς σα- 
φηνίζουσι τα περί αύτοΰ προηγού
μενα. Διά τούτο έκτίθημι αύτό έν 
συντόμω.

Κατά τό έτος 1856, όλίγας ήμέ- 
ρας άφ’ οΰ είσήλθον εις τό ύπουρ- 
γεϊον, ό Βασιλεύς ’Όθων μοί ένε- 
χείρισε γελών έπιστολήν ήν είχε 
λάβει μυστηριωδώς κεκλεισμένην 
διά πολλών σφραγίδων, καί μοί εί
πε νά τω άναφέρω τις ό γράφων 
καί &ν τά περιεχόμενα έχωσι τινά 
σπουδαιότητα καί ήσαν άποιντησε- 
ως άξια.

Ό  γράφων ώνομάζετο Εύαγγέ- 
λης Ζάππας, πρακτικός Ιατρός τοϋ 
στρατού του Καραϊσκάκη, ως έμα- 
θον, άποκαταστάς είς Βλαχίαν. Τά 
δέ περιεχόμενα ήσαν δτι, άναγνούς 
άρθρον τι δι* ου ό έθνικός ήμών ποι 
ητής Παναγιώτης Σοΰτσος συνίστα 
έν ή έξέδιδεν έφημερίδι τω «Ήλίω» 
τήν έκ νέου εισαγωγήν των ‘Ολυ
μπιακών άγώνων είς τήν Ελλάδα, 
ένεκολπώθη τήν Ιδέαν μετ’ άφελούς 
ένθουσιασμοϋ, καί προσέφερεν ν’ 
άφιερώση είς αύτήν πασάν του τήν

* Έμεραλ. Κ. Σχόοωυ. 1887 ϋ«λ. 102.

Του ΑΛΕΞ. Ρ. ΡΑΓΚΑΒΗ

περιουσίαν, κανονίζων έκ προοιμί* 
ων καί τά άθλα ά θά έδιδεν είς τούο 
νικώντας είς τήν σταδιοδρομίαν εί( 
τό άλμα, είς τήν σφενδόνην καί τού< 
λοιπούς σωματικούς άγώνας.

"Οτε τη έπαύριον έπέστρεψα τή' 
έπιστολήν είς τόν Βασιλέα άνέφερί 
είς τήν Α.Μ. δτι άναγνωρίζω δια 
καή φιλοπατρίας αισθήματα είς τό' 
γράφοντα, δστις άν πεισθή νά με 
ταρρυθμίση πως τάς προτάσεις τοC 
δύναται ίσως μέγα καλόν νά προ 
κύψη έξ αύτών διά τήν Έλλάδο 
Λαβών δέ παρά τού βασιλέως πλέ 
ρη άδειαν ένεργείας, ηύχαρίστησ< 
μέν θερμώς έν όνόματί του τόν > 
Ζάππαν διά τά εύγενή του αίσθτ* 
ματα καί τήν λαμπράν του ίδέαη 
άλλά συγχρόνως τω παρετήρησί 
δτι ό χαρακτήρ τών καιρών ήλλε 
ξεν άπό τής άρχαιότητος, καί τ 
έθνη διαπρέπουσι σήμερον ούχί, ώ 
τότε, διά τών άριστων άθλητών 
δρομέων, άλλά διά τών πρωταγο 
νιατών εις τήν βιομηχανίαν, είς τϊ 
καλλιτεχνίαν, είς τήν καλλιέργειε 
δι* δ καί τόν προέτρεψα ν’ άνιδρ* 
ση μέν τούς ’Ολυμπιακούς άγώνα 
προς δόξαν καί τιμήν τής Έλλι 
δος, ώς προυτίθετο, άλλά ταύττ 
τήν τάσιν νά δώση αύτοΐς, καί λ 
τελώνται προσέτι ούχί κατά τρ* 
τίαν, ώς ήθελεν, άλλά κατά τετρί 
ετίαν βιομηχανικάς άποτελούντι
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’Ολυμπιάδας.
Μετ’ οδ πολύν χρόνον εΐχον άπάν 

τησιν. Ό  γενναίος πατριώτης έξαλ
λος εκ χοχρας, έδέχετο πληρέστατα 
τήν πρότασιν ώς την ύπέβαλον εις 

I αυτόν, και μοί άνέθετεν εντελώς 
. αυτής την έκτέλεσιν, δεχθείς προ
σέτι και τό άναγκαΐον κατάστημα 
διά τάς εκθέσεις ν’ άνεγερθή διά 

ζ δαπάνης του, και ζητήσας μοι νά 
■τω πέμψω σχέδιον αύτοδ και προϋ- 
■ πολογισμόν.

Τότε συνέλαβον την ιδέαν κατα- 
^στήματος θεατροειδους, εις οδ τάς 
J άκτΐνας καί τό ένδον της περιφε- 
' ρείας νά εκτίθενται τά βιομηχανή- 

ματα, εις δε τά μεταξύ διαστήματα 
' τά προϊόντα καί εργαλεία της γε

ωργίας. Όψέποτε δε αύξομένης της 
' παραγωγικής δυνάμεως της Έλλά- 
' δος, ή της έκθέσεως πλήν έπί των 

έλληνικών επαρχιών έπεκτεινομέ- 
νης καί έπί άλλας χώρας της *Ανα-

* τολής, άναγκαΐον άπέβαινε ν’ αύ- 
ξηθή τό κατάστημα, τότε, όπίσω

r’ τής πρώτης περιφέρειας εις την δέ- 
‘ ouoocv άπόστασιν ν’ άγηται καί δευ 
; τέρα, καί τρίτη, μηκυνομένων καί 
" πολλαπλασιαζομένων τών ακτινών, 
" μεταξύ τών εύρυνομένων διαζωμά

των καί του προσώπου άναλόγως 
ς:έκτεινομένου. "Ηθελον δε τό κατά- 
 ̂ στη μα τούτο έπί κορυφής του Στα-

* δίου, δ ένδυθέν πάλιν διά τών άρ- 
? χαίων λίθινων του έδωλίων διά τούς 
*:θεατάς, έπρόκειτο νά χρησιμεύση 
 ̂ κατά τάς τέσσερας Κυριακάς τής 
 ̂ έκθέσεως, εις έορτάς δημοτικάς, 
ν άνταποκρινομένας προς την πρώ- 
> την άντίληψιν τοΟ κ. Ζάππα, την 
4 τών άρχαίων άγώνων, καί συνιστα-
4I»

μένας την πρώτην Κυρκχκήν είς ά- 
σκήσεις άθλητικάς, την δευτέροεν 
είς ίπποδρόμιον, τήν τρίτην είς μου
σικούς καί τήν τετάρτην είς δρα
ματικούς δκχγωνισμούς.

Τέλος δέ έπρότεινα, τό κατάστη
μα τούτο διά τών τεσσάρων έτών 
άπό έκθέσεως είς έκθεσιν νά χρη- 
σιμεύη, διά τών εισοδημάτων τοϋ 
κεφαλαίου του δωρητου, είς σχο- 
λεΐον προς τελειοποίησιν τής έγ- 
γωρίου βιομηχανίας, είσαγομένων 
είς αυτό τών άριστευόντων έκ τών 
έκθετών, οΐτινες ινα μόνον τελειο- 
ποιηθώσιν είς ήν τέχνην ήδη έγνώ- 
ριζον καί ήσκουν, βραχυτάτου χρό 
νου έδέοντο, καί τών διδασκάλων 
μετακαλουμένων έκ τών άριστων 
ευρωπαϊκών τεχνουργείων. Διά τοϋ 
τρόπου τούτου τάχιστα θ’ άνεπτύσ- 
σετο ή δημώδης βιομηχανία καί ό- 
μου ή ευημερία τών άπ’ αυτής άπο- 
ζώντων.

Έκάλεσα λοιπόν παρ’ έμοί τον 
τότε έν Άθήναις οίκουντα γάλλον 
άρχιτέκτονα κ. BOULANGER, καί 
οδτος τής ιδέας μου γνώσιν λαβών, 
διέγραψε σχέδιον έντελώς είς αυ
τήν άνταποκρινόμενον. Πλήρης δέ 
χαράς ήλθε προς έμέ μετά τινα έ
τη καί μοι έπέδειξεν δτι καί οί έν 
Παρισίοις διά τήν πρώτην αυτών 
παγκόσμιον έκθεσιν άκριβώς τό αύ 
τό σχέδιον έπενόησον καί έφήρμο- 
σον.

*Αλλά πλήν του σχεδίου ό κ. 
BOULANGER μοί έφερε καί τον 
προϋπολογισμόν του, καί αυτός, 
διά την οικοδομήν καί διά του Στα
δίου τήν έπιλίθωσιν μετά φόβου εί- 
δον δτι άνήρχετο είς 1.000.000 δρχ.
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ώστε καί έδίστασα κατ’ άρχάς, άλ
λα τέλος άπεφάσισα να τον πέμψω 
μετά του σχεδίου εις τον κ. Ζάπ- 
παν. Τις δ’ ύπήρξεν ό θαυμασμός 
μου 8τε διά πρώτου ταχυδρομείου 
έλαβον την πλήρη έγκρισιν του με- 
γαλόφρονος πατριώτου, μόνην συν
θήκην ποιουμένου την απλότητα, 
τον περιορισμόν εις μόνα τά προς 
τον σκοπόν άναγκαΐα καί τήν άπο- 
<ρυγήν επιδεικτικών πολυδαπάνων 
κοσμήσεων, καί ουτω μοί άνέθετε 
τά τής αύτου έκτελέσεως.

Ενταύθα πρέπει νά όμολογήσω 
άληθές σφάλμα μου. Άνευρων τον 
ιδιοκτήτην του άγρου, δστις ύπέρ- 
κειται τή κορυφή του Σταδίου, τω 
έπρότεινα δισχιλίας δραχμάς δι* ά- 
γοράν αύτου, άλλά μοί έζήτησεν 
9000, καί άτόπως ένόμισα δτι δεν 
πρέπει εις τοιαύτην υπερβολικήν 
πρώτην δαπάνην νά ύποβάλω τον 
δωρητήν. ΕΙτα δέ, κρίνων δτι τά 
τής έκτελέσεως έργου κοινής ώφε- 
λείας άνήκον είς τήν δικαιοδοσίαν 
του ύπουργείου των Εσωτερικών, 
έπεμψα προς αυτό πάντα τά τήν ύ- 
πόθεσιν άφορώντα μετά τών πρός 
έμέ Ιδιωτικών έπιστολών του κ. Ζάπ 
πα, αΐτινες έλπίζω έν τοϊς έκεΐ άρ- 
χείοις νά σώζωνται, καί άπέστην, 
ίσως ούχί ώς ώφειλον, περαιτέρω 
άτομικής άναμίξεως.

Μετά παρέλευσιν έτών ή θέσις 
άπεφασίσθη δπου νυν τό μέγαρον 
άνεγείρεται, όπίσω τών βασιλικών 
κήπων, προφανώς έγκαταλειφθέν- 
τος του άρχικου σκοπού τής μετά 
ταυτα βαθμιαίας αύξήσεως τής οΐ- 
κοδομής, διότι πρός τά όπίσω δέν 
ύπάρχει θέσις δι* άλλας παραλλή

λους περιφερείας. Καί τό έσωτερι- 
κόν δέ σχέδιον μετεβλήθη, δέν ή« 
ξεύρω, διότι μόλις τό είδον, άν έπί 
τό καταλληλότερον πρός τον σκο
πόν τών έκθέσεων, άλλά βεβαίως 
μακρυνθέν άπό του έγκριθέντος ύ· 
πό του άρχικου δωρητου, καί πα
ρά τήν άξίωσιν αύτοΟ κατακοσμη· 
θέν ύπό μαρμάρινων κιόνων, ών t 
δαπάνη άγνοώ άν έμεινεν έντός τώ\ 
όρίων του ύπ’ αύτου παραδεχθέν 
τος προϋπολογισμού.

Άλλ* ήδη πλέον τό κυρίως ένδια 
φέρον έστίν ή μέλλουσα χρήσις τοί 
καταστήματος, καί κατά τάς ύπ< 
του ίδρυτοϋ είς έμέ δοθείσας πα 
ραγγελίας άποφαινόμενος, λέγω δ 
τι, άμα περατωθείσης τής οίκοδο 
μής αύτου, πρέπει νά γίνη έν αύτο 
έλληνική (τής Ελλάδος, ή άν έγ 
χωρή τών Ελληνικών χωρών), έκ 
θεσις βιομηχανίας, τέχνης, γεωργί 
ας καί έμπορίου, κατά τάς τέσσα 
ρας κυριακάς αύτής τελουμένω* 
άθλητικών άγώνων έν τω Σταδίς 
ιπποδρομιών (ιδίως έγχωρίων Τπ 
πων), καί διαγωνισμών μουσικώ1 
καί θεατρικών, καί ταυτα νά έπσ 
ναλαμβάνωνται κατά τετραετία( 
αΐτινες -κβιομηχανικαί Όλυμπιό 
δες», καλούμεναι ν* άρχίσωσιν άρ 
θμουμεναι τακτικώς. Έν δέ τώ με 
ταξύ τών έκθέσεων χρόνω, έπί τ  
ύποθέσει δτι μάρμαρα καί κιονέ 
κρανα δέν άπερρόφησαν τούς πρό 
τούτο άπαιτουμένους πόρους, τό kJ 
τάστημα νά μεταβάλληται είς σχί 
λεΐον τεχνικόν είς δ οι βραβευθέτ 
τες είς είδη τής έγχωρίου βιομι 
χανίας νά τελειοποιώνται είς αύτ^ 
ύπό διδασκάλων έξ Ευρώπης κλι 
θέντων.
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΤΙΜΟΥΝ ΤΟΥΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ ΤΟΥΣ 
ΤΟΠΟ ΣΤΟΥΣ ΓΕΡΟΥΣ!

Α Ρ Σ Ε Ν ΙΙΣ  Ο Ν Ε Α Ν ΙΚ Ο Σ
Τού Αναστασίου Α. Παπαγγέλη

Ζει στα Γιάννινα προς χαρά δλων μας 
σέ πλήρη σωματική καί πνευματική θα
λερότητα —  πόθος άνεκόήλωτος όλων ε
μάς των συνοδοιπόρων τής ίδιας ισόχρο
νης φάλαγγας — 6 Άρσένης Γεροντικός, 
ό διαπρεπής μας φίλος. Ό  Δήμος Ίωαν- 
νίνων, ό Δήμαρχος Χαρ. Τόλης, είχαν τήν 
Εμπνευση να οργανώσουν τιμητική εσπε
ρίδα για κείνον μέ ομιλητή τον έπίσης 
ποιητή - λογοτέχνη Κώστα Νικολαίδη. 
Πλήθος οι άκροατές, μαθητές του τιμωμέ
νου Δασκάλου καί οί μαθητές των μαθη
τών του.

Σέ σκίτσα τής γιορτής κάνει ά να φορά ή 
πένα *του γιατρού μας, τοϋ Άναστάση 
Παπαγγέλη. Οί γέροι για τούς γέρους. 
Λίγο τόπο... καί στους γέρους!

α.χ.μ.
***

Πριν λίγα χρόνια ένας κεραυνός 
κατάστρεψε τό μνημείο του Μαβί
λη ατό Δρίσκο (στο μέρος πού 
σκοτώθηκε για την "Ήπειρο εκείνος 
ό ΕΥΓΕΝΗΣ γείτονας μας - Κερ- 
κυραΐος) καί κάπου γράφτηκαν 
κάτι λόγια, πώς τάχα οί Ήπειρώ- 
τες άδιαφόρησαν λίγο γιά τό ξα- 
ναχτίσιμό του.

ΚΓ έγραψε τότες ό πρόεδρος της 
Εταιρείας Ηπειρωτικών Μελετών, 
ό Φρόντζος, ένα κείμενο πού μέ συγ-

κίνησε δσο λίγα γραφτά πού διά
βασα στη ίωή μου.

Παρακαλώ καί από του... επισή
μου τούτου βήματος τό Φρόντζο να 
φροντίσει νά βρεθεί εκείνο τό γρα
φτό γιά  νά τό διαβάζουν κΓ οί νιώ- 
τεροι γιά νά φρονηματίζουνται, νά 
δονεΐται ή ψυχή τους απ’ τήν ευγέ
νεια πού κλείνει, απ’ τήν ασύγκρι
τη καλλιέπειά του, απ’ τό λεπτό 
άρωμα του Ηπειρωτικού ήθους πού 
βγαίνει σά μοσχοβολιά άπ’ τήν κά
θε λέξη του.

Μέ τό ίδιο πνεύμα παρακαλώ τον 
έξοχο πνευματικό άνθρωπο τών 
Γιαννίνων τό συνταξιούχο δάσκαλο 
Κώστα Νικολαίδη νά βαστήξει, νά 
μη χαθεί τό κείμενο του λόγου πού 
μας χάρισε ψες τό βράδυ στήν ’Α
καδημία στη γιορτή πού ό Δήμος 
τών Γιαννιωτών τίμησε τον Άρσέ- 
νη Γεροντικό. Τά είπε τόσο όμορφα 
γιά τό Γεροντικό ό Νικολαΐδης πού 
τό κείμενό του βάζει γυαλιά σέ 
πολλά άλλα, κριτικά κείμενα μέ @α- 
ρειά όνόματα από κάτω. Έγώ θά 
τόθελα νά τό διαβάζω και νά τό 
ξαναδιαβάζω για νά τέρπεται καί 
ν’ άγαλλιάζει ή καρδιά μου σάν 
σφίγγεται κΓ υποφέρει άπ’ τη ξε
ραΐλα τήν πνευματική.
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τΗταν μια πραγματικά πνευμα
τική γιορτή άνώτερου έπιπέδου ή 
γιορτή πού έκοα/ε ή πόλη των γραμ 
μάτων για να τιμήσει τόν άνθρωπο 
των γραμμάτων Άρσένη Γεροντικό 
πού άπ’ τό 1935 προσφέρει τό πνεύ
μα του στα Γιάννινα.

Τύχη άγαθή γιά μας (καί λ ιγό 
τερο γιά τό Γεροντικό) πού εύτυ- 
χίσαμε ν’ άπολάψουμε μά τέτοια 
παρουσίαση τού Γεροντικού άπό έ- 
ναν όμιλητή πού βρέθηκε σέ πολύ 
μεγάλη «φόρμα».

Λίγο άτυχοι στοιθήκαμε — τουλά- 
στον οί πιο ήλικιωμένοι — στο πρώ
το μέρος τού λόγου τού Νικολαΐ- 
δη γιατί τό μεγάφωνο δεν. ήταν με
γάφωνο, αλλά μικρόφωνο με τήν έν
νοια τής άσθενοφωνίας. Συνέχεια 
μέ ρώταγε ό Άποστολίδης: Τι λέ
ει; (ό ρήτορας) κι’ εγώ ρωτούσα 
αυτόν. ΓΓ αυτό μέ δύναμη βγήκε άπ’ 
τό στήθος μου ή... κραυγή: ’Επί τέ
λους... δταν διορθώθηκε τό τζουρ- 
νι πού βγάζει τή φωνή.

Μπορεί νά μας κούρασε λίγο ή 
γιορτή γιατί βάσταξε κάπου δυο 
ώρες.

Καί ξέρουν δλοι οι δάσκαλοι κι* 
οί παιδαγωγοί — κι’ αύτό πρέπει νά 
τό ξέρουν κι’ οί... γερονταγωγοί — 
δτι τό μάθημα πρέπει νά κρατάει 
λιγότερο άπό μιά ώρα.

Τουλάχιστον νά μεσολαβούσε έ
να μικροδιάλειμμα.

Θά μπορούσε νά πει κανένας δτι 
ήταν ώραια τά δσα, ποιητικά, κρι
τικά ή δοκιμιακά μάς άπήγγειλαν 
οί ένδιάμεσοι άπαγγελτές. ΤΗταν 
δμως τόσο πολλά πού καί νά θέ

λεις δέν μπορείς νά τά συγκρατή
σεις δλα. ’Εγώ δέ θά ξεχάσω ένα 
ποίημα — μεγάλου Γερμανού ποιη
τή — μεταφρασμένο δμορφα άπ’ τόν 
Άρσένη γιά  μιά όμορφη ξανθιά κο- 
πέλλα μέ άφθονα ξανθά μαλλιά καί 
μέ χρυσαφένια στολίδια στό στήθος 
της πού άπάγγειλε τόσο ώραια μιά 
ξανθιά όμορφη κοπελλάρα μέ πολ
λά μακρυά ξανθά μαλλιά καί μέ 
μεγάλα χρυσά στολίδια στό στή
θος της...

Διαβάστηκαν κΓ άλλα πολλά που 
κατά καιρούς βγήκαν άπ* τήν πένα 
τού Γεραντικοΰ. Προς τό τέλος ά- 
κούοντας ένα ποίημα τού Ούγκώ 
«Τό Ελληνόπουλο» — μετάφραση 
Άρσένη, άφαιρέθηκα καί νόμισα 
πώς βρίσκομαι σέ σχολική γιορτή 
κι’ άκούω άπαγγελίες μαθητών κΓ 
άφηρημένος κύτταζα προς τά πά
νω.

Τρεις μορφές μέ κύτταζσν, ένας 
άπορη μένος Χριστός πού μέ ρώτα
γε μήπως είναι οίϊθουσα δικαστη
ρίου καί τόν βάλανε πάνω άπ’ τήν 
έδρα, ένας συνοφρυωμένος Σπυρί
δων πού δικαιωματικά κατέχει τή 
θέση του κι’ ένας άλλος ρασοφόρος 
μέ έγκόλπια καί σταυρούς στό στή
θος πού δέν ξέρω ποιος είναι καί τί 
γυρεύει έκεΐ.

Τά θερμά χειροκροτήματα του 
κόσμου γιά τόν τιμώμενο καί τούς 
όμιλητές μέ... συνέφεραν γιά νά 
χειροκροτήσω άπό καρδιάς τόν έ
ξοχο πνευματικό άνθρωπο, πού τί
μησαν, τόν άνθρωπο πού τά τίμησε 
τά Γιάννινα.

Καί στή συνέχεια μπήκα στή σει-

j
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ρά γιά νά χαιρετήσω και να σφίξω 
τό χέρι του Γεροντικού και νά του 
ευχηθώ — καί σ’ αυτόν καί στη γυ
ναίκα του — να ζήσει χρόνια πολλά.

Καί σφίγγοντας τό χέρι μιανοΟ 
άνθρώπου πού έχει τόσα χρόνια 
στην πλάτη του όσα κι* ό εικοστός 
αιώνας, ό αιώνας μας, χαιρετούσα 
ένοα/ άνθρωπο με στέρεη σωματική

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑ1 οί κύ- jj 
; ριοι Άναγνώσται νά μας γνω- !;
; στοποιουν τή νεα τους διευ- ;; 
| θυνση. !|

' <ί

καί — προ παντός — ψυχική υγεία, 
ένοιν ήλικιωμένο πού διαψεύδει τό 
ίδιο τό επίθετό του. Δεν είναι καθό
λου γεροντικός ό Γεροντικός. Νεα
νικός είναι.

Γιάννινα 27.5.1986 
Αναστάσιος Δ. Παπαγγέλης

*Απ* τον «Ήπειρ. ’Αγώνα».
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"ΕΚΕΙΝΟΙ ΠΟΥ ΑΓΑΛΛΙΑΣΘΗΣΑΝ.. 
ΑΠ' ΤΟΝ ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ

TOY MIX. Κ. ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΥ

Πολλές φορές άναλογίσθηκα τό 
ώραΐο διήγημα πού ό Ζαχαρίας Πα
παντωνίου έχει αφιερώσει στον Κρυ
στάλλη. Μ’ αυτό δείχθηκε ή Αγάπη 
πού τον περιέβαλαν οί κορυφαίοι 
της εποχής του.

Πριν μιλήσω δμως γ ι’ αυτό κάτι 
θυμήθηκα για τον Παλαμα. Στα 
1925 κρατούσα Αλληλογραφία μέ 
δύο μαθητές τής ’Άρτας που δημο
σίευαν ποιήματα στην «Ηπειρωτι
κή Ήχώ» των Ίωαννίνων, τό Γιώρ
γο Κοτζιούλα καί τό Δημήτριο Γα- 
λάνη, Αργότερα όδοντογ ιατρό στο 
Μεσολόγγι. Ό  Γαλάνης είχε την 
έμπνευση να έπισκεφθεΐ στο νεκρο
ταφείο τής ’Άρτας τον τάφο του 
Κρυστάλλη καί νά γράψει ένα γράμ 
μα στον Παλαμα γιά την τέλεια πα
ραμέλησή του. Ό  Παλαμας δέν έ
χασε καιρό. "Οχι μόνο τον ευχαρί
στησε γιά τήν πληροφόρησή του, 
Αλλά καί σ’ ένα Από τά άρθρα πού 
δημοσίευσε στον «Ελεύθερο Τύπο» 
νομίζω, περί τά τέλη Μαΐου, παρά- 
θεσε αύτούσια τήν έπιστολή του συ- 
νοδεύοντάς την μέ τά πιο θερμά λό
για, Ιδιαίτερα γιατί στούς νέους 
είχαν Αρχίσει νά έπικρατουν καθ’ 
δλα θαυμάσιες Αντιλήψεις.

Τό διήγημα του Παπαντωνίου πού 
θέλω νά θυμίσω έπιγράφεται «Τό

λαμπρό Αμάξι» έκτασης 13 σελί
δων, κι’ Αρχίζει μέ τήν Απρόοπτη 
συνάντηση δυο άλλοτε συμμαθη
τών, Από τούς όποιους η ένας είναι 
φίλος τού Κρυστάλλη, φοβερά στε
νοχωρημένος πού φυματικόν δέν 
μπορεί νά τον βοηθήσει, ένώ ό άλ
λος έχει Αρχίσει νά συγκαταλέγε
ται στούς πολύ πλούσιους.

Στόχος του πρώτου είναι νά πεί
ση τον πλούσιο νά δώσει λίγα χρή
ματα γιά τή βελτίωση των δρων 
ζωής τού ποιητή, ένώ οί προθέσεις 
του δεύτερου, πού του παρουσιάζει 
στις συναντήσεις τους συνεχώς τά 
πλούτη του είναι καθαρά έπιδειχτι- 
κές, Αφήνοντάς τον Ασυγκινητόν Α
πό κάθε αίσθημα. Δέν ύπάρχει πτυ
χή κατανόησης τής δραματικής θέ
σης του άτυχου, μά τόσο πολλά υ
ποσχόμενου νέου!

Ή έπιγραφή του διηγήματος τέ
θηκε γιά νά παρασταθή ό διασυρ- 
μός του πολυτελέστατου αμαξιού 
τής μ’ άδεια τά χέρια επιστροφής 
τού καλού φίλου, στά ανάξια λό
γου στενοσόκακα τής γειτονιάς του 
Αρρώστου.

Άλλ’ άς δώσω Ακριβώς εδώ τήν 
περικοπή του Παπαντωνίου, στο πώς 
παρουσιάζει τόν Κρυστάλλη:

«...Ή πόρτα άνοιξε καί μπήκεν
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ό Κρυστάλλης. Ερχόταν άπ’ τό τυ
πογραφείο διψασμένος για φώς γιά 
λίγη βοή άνθρώπων. ^Ηταν σά νά- 
βγαινε στον απάνω κόσμο. Χαιρέτη
σε τους πέντε, κάθισε δίπλα σ’ ένα 
τραπεζάκι, πήρε την «Παλιγγενε
σία» και τη διάβαζε. Τό ξανθό και 
κοντό μουστάκι του στριμμένο μέ 
προσοχή, τά χωριάτικα μάτια του 
πού έξυπνα μαζύ κι9 άγαθά φώτι
ζαν την ωχρή του όψη κ’ ή μικρή 
κλίτσα του, άπό όξυά ’Ηπειρωτική 
πού την κρατούσε γιά μπαστούνι 
καί της καμάρωνε τά λαϊκά πλου- 
μίσματα, έδειχνοα/ κάθε άλλο παρά 
ποιητή.

Που ή γούνα του Συνοδινού, τό 
ψηλό του Παράσχου καί τά μαλλιά 
του Νικολάρα!...» τελειώνοντας μέ 
τήν επίσης άξιοσημείωτη «...Ό ποι
ητής είχε άπό χθες λίγο πυρετό. 
Στο τραπέζι του ήταν δυο ποτήρια, 
ένα κουταλάκι κ9 ένα κουτάκι μέ 
χάπια. "Επειτα τά βιβλία του: Ό  
Βαλαωρίτης, ή Γραφή, μια Γεωγρα
φία της Ηπείρου, ένας τόμος του 
Παράσχου, ένα βιβλίο του Λάμπρου, 
τό περιοδικό «Εστία», ?\ίγα φύλλα 
άσπρο χαρτί. Στή γωνιά ή κλίτσα 
του. Στο τοίχο δυο - τρείς ξεβαμμέ
νες φωτογραφίες, μια τσίτσα κρε
μασμένη, κΓ ένα ξερό κλαράκι με- 
λικοκιας μέ τούς κόκκινους1 κόμ
πους του καρπού της. Δέ θέλησε νά 
πέση στο κρεββάτι γιά νά τού φύ- 
γη ή ιδέα τής άρρώστειας. Καθισμέ
νος μπροστά στο μικρό του τραπέ
ζι ,τυλιγ μένος μέ τό παλτό του έ-

1. ΣΗΜ. Α.Χ-Μ.: Ό  Παπαντωνίαυ 
είχε ξεχάσε: πώς οί ώριμο: κόμποι (καρ
ποί) τής μελιχοκιας είναι ξανθοί.

γράφε. Δέν ήταν εδώ. Ταξίδευε στά 
Γιάννενα... "Εγραφε κι9 έσβυνε... ’Α
νέβαινε σέ ’Ηπειρωτικούς γκρε
μνούς, άκουγε κοτσύφια... ό καταρ
ράχτης των Τζουμέρκων βροντούσε 
καί χιόνιζε στά πόδια του...».

Πόσο στ9 άλήθεια θά τον άγάπη- 
σε, άπό τις εικόνες πού τού άπο- 
τύπωσε ό Παπαντωνίου, ό μάγος 
αύτός τού ύφους, μέ τό τόσο λιτό 
του διήγημα;

Ό  Κρυστάλλης δέν φαίνεται ν’ ά- 
πόκτησε ποτέ κανέναν εχθρό. ‘Όλοι 
ξεζουρλάθηκαν άπό τήν παραστα
τική ποίησή του, άπό τον κόσμο των 
τσομπάνων του.

Κι’ άς έρθουμε πάλι στον Παλα- 
μα. Τού έγραψε δυο μελέτες σ’ ά- 
πόσταση 22 χρόνων μεταξύ τους. Ή 
δεύτερη ήταν διάλεξη πού έγινε στο 
Φιλολογικό Σύλλογο Παρνασσός, 
μέ θέμα «Βιζυηνός καί Κρυστάλ
λης» — σάν πού έλεγαν «'‘Όμηρος 
κα; ’Ησίοδος» — τοποθετώντας τον 
πλάϊ στον πατέρα δηλαδή τής Ε λ 
ληνικής διηγηματογραφίας, δίδον
τας στο γραπτό του τον ίδιο χαρα
κτηρισμό καί γιά τούς δυό, «ποιη
τές τοΰ εσωτερικού κόσμου (ενδο
σκόπησης).. ΚΓ oij δυό κορυδαλλοί 
όρθρινοί, πού ό ένας προμηνα τό 
ξημέρωμα, πού τό φέρνει ό άλλος», 
ενώ πιο γενικά άποφαίνεται δτι μέ 
τούς στίχους τού Κρυστάλλη τό δη
μοτικό τραγούδι μπήκε «θριαμβευ
τής στή ποίησή μας», πώς ό ποιη
τής τού «Τροιγουδιστη τοΰ χωριού 
καί της στάνης» είναι ταυτόχρονα 
φυσικός καί έντεχνος κΓ οτι τό τρα
γούδι του μοιάζει μέ πολυπρόσωπη 
ζωγραφιά πού στά βάθη της ύψώ-
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νεται πάντα ή Πίνδος, τά «κακοτρά
χαλα βουνά».

Πέρα άπ* τον Παλαμά ό Γιάννης 
Α. Καμπύσης ατό «Δαχτυλίδι της 
Μάννας», (ώς γνωστό, έχει μελο- 
δραματοποιηθή άπ’ τό Καλομοίρη) 
ατό κύριο πρόσωπο τού όνειροδρά- 
ματος Γιαννάκη, αυτόν συμβολίζει, 
σάν άναπολεΐ τά ψηλά της πα
τρίδας του βουνά κι* όντας άπελ- 
πισμένος ξέρει πώς θά πεθάνει. Άλ 
λά καί στον πρόλογο του βιβλίου 
του «Ή φάρσα τής ζωής» σημειώνει :

«Τά κορίτσια τής Καλαμάτας σέ 
σύνολο είν* ένας Κρυστάλλης... Εί
ναι κι* αύτά, πού μου δυναμώνουν 
την άγάπη τής γλώσσας μου!... Τά 
κορίτσια τής Καλαμάτας, — τά τρα
γούδια τους».

θαυμάσιες κρίσεις για τον Κρυ- 
στάλλη άφήνουν οί γνώμες τοΰ Ή- 
λία Βουτιερίδη, πώς ξεχωρίζει άπό 
τούς συγχωριοινούς του, ότι ή ίδιω- 
μοττική γλώσσα του έπιβαλόνταν 
γιατί τά πράγματα πού τροιγουδά 
δέν έπιδέχονταν άλλες λέξεις κι* ό
τι άπέτυχαν όσοι τον έμιμήθηκαν, 
του "Αριστου Καμπάνη, τιού λέγει,

ότι ιστορεί τούς θρύλους τής πα
τρίδας του, ζωγραφίζει τά τοπία 
καί τις άγροτικές γιορτές, καί τρα
γουδά τά βουνά, τά δάση, τούς βο
σκούς... καί του Τέλλου "Αρτα, πού 
κάμει μακρύ λόγο καί γιά τά έκ- 
λεκτότατα διηγήματά του άποκα- 
λόντας τον «προσωπικότητα πεζο- 
γράφου πού θά παρήγαγε έργα κα
τά πολύ άνώτερα τής ήθογραφίας 
τοΟ ύπαίθρου».

Έπιπροσθέτως άναφέρομε άπό 
τούς πάμπολλους πού τόν έμελέ- 
τησαν τούς Γ. Γάγαρη, Μ. Ρόδά, 
Σπ. Λάμπρο, I. Ζερβό, πού μέ βι
βλία τους ή καί δημοσιεύματά τους 
έμβάθυναν στό ύψος τής χάρης του, 
στή πρωτοτυπία του ταλέντου του, 
άπό δέ τούς συγχρόνους τό Μ. Πε- 
ράνθη, πού έμυθιστορηματοποίησε 
στό έργο του «Τσέλιγγας», τή ζωή 
του.

Οί ένδείξεις τέλος τής έκτίμησης 
του λαού έχουν έκδηλωθή στις προ
τομές πού του στήθηκαν ("Αρτα, 
Πεντέλη, Γιάννενα, Λάρισα) σ’ όνο- 
μασίες φυσιολατρικών συλλόγων, 
καταστημάτων καί περιοδικών μέ 
τήν έπωνυμία του.

\
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ΜΕΣΕΛΕΔΕΣ ΤΗΣ ΠΑΛΙΑΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ

Γ Ο Υ Σ Ι Α  Τ Σ Α Κ Α Σ
ΤΟΥ ΑΝΑΣΤ. ΕΥΘΥΜΙΟΥ

Ό  Γούσια Τσάκας ήτοιν κι* αυ
τός ένας από τούς λαϊκούς τύπους 
της παληάς Κόνιτσας, καί τα άνέκ- 
δοτά του είναι πολλά και σπαρτα
ριστά.

Χρόνια καί χρόνια ήτοιν άντάμα 
με τό σύντροφό του τό Γιώργη Βαγ
γέλη Μυλωνά ή Βαγενά — πού τον 
έλεγαν καί Ντομπόλα — πασβάν- 
τηδες (νυχτοφύλακες) του παζα
ριού.

Κοντούλης, άλλα με κατάϊσιο κορ 
μί, περπατούσε πάντοτε ολόρθος 
καί καμαρωτός, επιδεικνύοντας τό 
τσιγκελωτό μουστάκι του, καί βρο
ντώντας την περίφημη κάμα καί τό 
μουροβουνιώτικο ροβόλι, (περίστρο
φο) πού είχε πάντα περασμένα στο 
σελάχι του. Συνήθιζε δέ νά λέει 
πολλά ψέμματα, νά κόβει λαμπαρ- 
δόνες καί νά καυχιέται.

—ΤΗταν, μολογοϋσε, τότε πού εί
χα πρωτοκονομήσει έναν καινούρ
γιο γκρα. Μιά νύχτα γλιέπω μιά 
φωτιά πέρα στο Λάζαρο, στην Κε
ρασιά. Στέκομαι πού λιέετε καί τρα
βάω μία, καί σε λίγο έσβησε. Πα- 
αίνω την άλλη μέρα, καί τι νά ίδώ ! 
είχε γιομώσ* ό τόπος γαίμοιτα. Κι* 
όπως έμαθα άργότερα, ήταν κλέ
φτες αυτοί πού την άναψοχν, καί εί
χα βαρέσει τον ένα.

— Καί που φτάν* ό γκράς άπ? έδώ

ίσια μ’ εκεί, ώρέ κάψο - Γούσια, 
του έλεγοιν’ οϋτε τό μαουζέρι δέ 
φτάνει κολάι ώς εκεί.

—Εκείνος ό γκράς πού είχα τό
τες εγώ έφτοο/ε καί παραέφτοινε, 
άποατοΰσε στερεότυπα αυτός.

Κάποτε, ό Κώστας Γκογκόρος ή 
Βαγενάς ό πρώτος κυνηγός της Κό
νιτσας, είχε χτυπήσει εναν ζαπτιέ, 
πού του είχε γίνει φόρτωμα γιά  τά 
βασιλικά δοσίμοιτα, καί κατόπι δρα 
πέτευσε καί κρυβότοτν μέσα στά α
πάτητα καταφύγιά του στη χαρά
δρα του *Αώου. 'Έστειλε ό Γιούζ- 
μπασης Νετζήπ Έφέντης αποσπά
σματα νά τον βρουν νά τον τσακώ
σουν, αλλά γύρισοα/ δλοι άπραχτοι.

Παρουσιάζεται τότες ό Γούσια 
Τσάκας στο Νετζήπ Έφέντη καί 
του λέει:

—Έ γώ ξέρω δλα τά κατατόπια 
καί τά περάσμοττο  ̂ του βουνού, καί 
μπορώ νά πάω νά τον βρώ καί νά 
στον φέρω* αλλά τί ρεγάλο θά μου 
δώκεις;

Ό  Γιούζμπασης πού ήξερε πόσο 
καυχησιάρης ήτοιν ό Γούσια Τσά
κας, άλλά καί τί έστί Κώστα Γκο
γκόρος, χαμογέλασε.

—"Αν τον φέρεις εσύ ώρέ Γούσια, 
τού λέει, έχεις δυο λίρες.

Καί ξεκινάει λοιπόν ό Γούσιας, 
τραβάει γιά  τη Νταβάλιστα, πη
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γαίνει για τον ’Αμάραντο, καί κά
που έκεΐ τριγύρω, καθώς ήξερε τα 
μονοπάτια καί τά κατατόπια τον 
άπαντάει. Καί άρχίζει μέ τά κόλπα 
καί τά λιμά, καί προσπαθάει νά τον 
καταφέρει ναρθεΐ στην Κόνιτσα* καί 
τοΟ υπόσχεται πώς δε θά τον πειρά
ξουν καί τά παρόμοια.

—'Ά ν ήρθες για φίλος κάτσε νά 
σε φιλέψω, έχω καί ψίχα άγριόγι- 
δο ψημένο, του άπαντάει ό Κώστας, 
κι’ άν ήρθες γιά όχτρός καί προ
δότης δίνε του. Καί σουφρώνει ά
γρια τά φρύδια του.

— Μά... κάτι πήγε νά μουρμου
ρίσει ό Γούσιας.

—Δέν έχει μά καί ξεμά, φεύγα 
γλήγορα* καί μή μου κουβαλήσεις 
έδώ τίποτα ζαπτιέδες γιατί άλλοί- 
μονό σου.

Καί ό πολυλογάς ό Γούσιας γύ
ρισε άπραχτος καί ντροπιασμένος.

—Δέν μπόρεσα νά τον άπαντήσω 
πουθενά, δικαιολογήθηκε.

Σέ πέντ’ - έξι μήνες, όταν ό Γ'κο- 
γκόρος — άφου μέ δυο - τρία ά- 
γριόγιδα πού έστειλε πασκέσι στο 
Γιούζμπαση — έξιλεώθηκε καί ξα- 
ναβγήκε στο παζάρι, μαθεύτηκε 
καί ή άλήθεια, καί τον πήρανε τό 
Γούσια στο ψιλό:

— Πώ καλά, ώρέ κάψο - Γούσια, 
του έλεγε ό Νετζήπ Έφέντης, πώ 
γιατί μοΰ είπες ψέματα ώρέ; ’Αφού 
τό ήβρες,, ώρέ μπούρα μου, (παλη- 
κάρι), τό Κώστα στο βουνό γιατί 
δέν τό έπιακες νά μου τό φέρεις;

’Αλλά ό Γούσιας έκαμνε τό χαζό 
καί δέν άπαντοΟσε* άλλαζε αμέσως 
κουβέντα.

***
Ό  Γούσιας είχε κι’ έναν άδερφό,

πού έμενε στήν παληά Ελλάδα καί 
πήγε κάποτε νά τόν διαφεντέψει ά- 
πό τούς έχτρούς του, δπως έλεγε, 
καί πολέμησε τρεις ή μέρες. Είχε 
καί κάτι παληά σημάδια άπό κα
λόγερους στο κορμί του καί τά έ
δειχνε.

— Γιά τηράξτε τί λαβωματιές έ
χω άπό τότες; έλεγε.

—Μιά βολά πάλιε, μολογουσε ό 
Γούσιας, εΐχαμαν καταλάβει έναν 
Τούρκο στρατιώτη Γκέγκα, πού μας 
έκλιεφτε τά μαγαζιά τή νύχτα. Τόν 
παραμονεύομε πού λιέτε μιά βρα
διά, πού χώνουνταν άπ’ ένα παρα- 
θυρόπλο πίσω άπό τό Χάνι του Κού- 
σιου γιά νά κλιέψη, καί τόν καρφώ
νουμε μέ τά μαχαίρια. Τόν τραβού
με κατόπ’ όξω, τί νά τραβήξεις; 
θερίος άντρας. Τόν φορτωθηκάμαν 
οι δυο άντάμα μέ τό σύντροφό μου 
τό Γιώργη Ντομπόλα, καί τόν πή- 
γαμαν σιακάτω στό ποτάμι καί τόν 
έθαψάμαν κρυφά, κι* ούτε κάν μα
θεύτηκε.

—’'Αλλη μιά φορά πού λιέτε, έλε
γε πάλι ό Γούσιας Τσάκας συνεχί
ζοντας τις ψεματουρες του, βάρεσα 
στό κυνήγ’ όχτώ λαγούς άπό τό 
πρωί ώς τό γιόμα. Καί ήταν καί κά
τι τρανοί σαν άρνιά. Πώς νά τούς 
φέρω φορτωμένους όλους; Βρίσκω 
ένα τουρκάκι κάτω στά Σέρβενα 
πού κουβαλούσε ξύλα μέ τό γόμά* 
ρι του, καί του πλιερώνω τά ξύλα, 
τά ξεφορτο^νω, καί φορτώνω τούς 
λαγούς καί τούς ήφερα. Πούλησα 
τούς έφτά καί βάστηξα γιά λόγου 
μου τόν ένα.

— 'Ήμουν πού λιέτ’ ώρέ παιδιά 
καί πρώτος στό σημάδι, καυχιόταν 
πάλι ό μπάρμπα Γούσιας στά γερά-
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λά' καί μπάμ! καταμεσής στο στό- :. !|·
χο. Τά, τά, τά, λάλησε από πέρα | j,
ό μπουραζάνης (σαλπιγκτής) την \|ΐί
τρουμπέτα. Με πλησιάζει τότες ό '!
μπίμπασης, και χτυπώντας με φι- i !
λικά στον ώμο: | !

— *Άσκ όλσοΰν (μπράβο σου), 1, | 
πασβάντμπαση, μου λέει. Μ

‘Όταν πλέον ό Γούσιας γέρασε ί !
καί παρατήθηκε από πασβάντης, ή | J
μάλλον προτού άκόμα παραιτηθεί, ! | 
πούλησε καί τήν κάμα του στον :j
τζκχντερμά Φεχίμη, καί αργότερα ; | j
καί τό ροβόλι του σάν ήρθε τό Έλ- | j
ληνικό καί δεν μπορούσε νά τό πε
ράσει πλέον φόρα στό σιλάχι του. ;

Καί ή μόνη του παρηγοριά ήταν j j j
τώρα πιά νά μολογάει τούς φοα/τα- ; J  |
στικούς άθλους του. i ή !

ματά του. Μιά βολά έκαμνε τό 
τούρκικο τ’ άσκέρι σκοποβολή πέ
ρα στήν Παναγιά τήν Κόκκινη, κι* 
εγώ γυρίζουντας από τό κυνήγι 
στάθηκα καί χάζευα. ’Έριχνοα/ α
ράδα, άλλά κανένας δέ χτυπούσε 
κοιταμεσής στό στόχο.

— Κρίμα στά μαοζέρια πού έχουν, 
είπα στό μπίμπαση (ταγματάρχη) 
πού στέκουνταν ορθός καί παρα
κολουθούσε, κανένας δεν ξέρει νά 
ρίξει τής προκοπής.

— Καί ξέρ’ς εσύ ώρέ πασβάντη; 
μοΰ κάνει.

—Φέρε μ1 ένα ντουφέκι καί θά 
ίδεΐς.

—‘Ορίστε, πάρε.
— Παίρνω κι9 εγώ πού λιέτε τό 

μάοζερ, γονατίζω, σημαδεύω κα-
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Φιλολογικά καί Καλλιτίχιηκά Πορτραϊτα

Ν Τ Ι Ν Ο Σ  Κ Ο Ν Ο Μ Ο Σ  κλοφόρησαν εκτός εμπορίου.
Ιστορικός κα'ι Λογοτέχνης

Τ) ΛΤτίνο·; Κovfrio- είναι άπό τού; ά- 
ζισλσγιυτέρου; σήμερα καί πολυγραφατέ- 
ρσυ; νεοέλληνα; συγγραφείς. ‘Ο Γρηγ. 
«^ενόπουλος μέ το λογοτεχνικό έργο του 
|ΐ^ζ εοο)κε την κοινωνική εικόνα της Ζά
κυνθον. 'Ο Ντί'νο; Ινονόμο; πέρα τοϋ Λεω- 
νίοοα Ζωη άνέπλασε ιστορικά όχι μόνο τή 
Ζάκυνθο, άλλα όλα τα Επτάνησα μέ έπι- 
δλητική πολύχρονη ιστορική καί κριτική 
έργαισία. Μέσα .στα δέματά του καί ή στρό- 
σχ(»)εη των Ήπειρωτων στα Επτάνησα 
και τή Ζάκυνθο. ‘Η ‘Ηπειρωτική έρευνα 
του οφείλει εύγνο>μ:·συνη.

α.χ.μ.
* 4: *

Γεννήθηκε στη Ζάκυνθο (1918) 
καί τελείωσε τό Γυμνάσιο έκεΐ.

Δημοσίευσε ώς τώρα πενήντα έ
ξι βιβλία του ιστορικά καί λογοτε
χνικά. Τά ιστορικά, πού άναφέρον- 
ται κυρίως στην Επτάνησο καί στό 
Είκοσιένα, βασίζονται σέ άγνωστες 
ή άνέκδοτες πηγές.

Βραβεύτηκαν άπό την ’Ακαδημία 
’Αθηνών τά βιβλία του: α) Ό  Ή- 
λίας Ζερβός Ίακωβάτος καί ή ‘Έ 
νωση τής Έπτανήσου, β) Ήπειρώ-

pf* *···■> . - ·. · · ' ,d

Εργασίες του έξέδωσαν ή Βου
λή των Ελλήνων, ή ’Ακαδημία ’Α
θηνών, ή Φιλεκπαιδευτική Ε τα ι
ρεία, ό Σύλλογος προς διάδοσιν ώ- 
φελίμων βιβλίων, ή Ίονική καί Λα
ϊκή Τράπεζα, τό Γαλλικό Ινστιτού
το ’Αθηνών, τό Έλληνοαμερικανικό 
Επιμορφωτικό Ινστιτούτο, ή Ε τα ι
ρεία Ελληνικών Εκδόσεων, κλπ.

Τά περισσότερα βιβλία του κυ-

τες στή Ζάκυνθο, γ) Ναοί καί Μο
νές στή Ζάκυνθο, δ) Ιστορία τού 
Επτανησιακού Τύπου (1798—1864), 
ε) ’Ανέκδοτα κείμενα τής Ελληνι
κής Έπαναστάσεως (1822—1826), 
στ) Ζακυνθινοί Φιλικοί, ζ) Ή Ε 
πτάνησος έπί Άγγλοκρατίας.

’Εκδίδει άπό τό 1945 τό Ιστορικό,
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Η π ε ι ρ ο ς  Ε ι κ ο ν ο γ ρ α φ η μ έ ν η
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΥΧΟΥΣ 119 ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Φορητή εικόνα πολιούχου ’Άρτας Α γίας θεοδώρας.



' ' ' ' . / c  m , Y ? \ w  " Λ ο τ α ς .



Παναγία Βλαχερνών "Αρτας.

*'Αγιος Βασίλειος "Αρτας



Π αναγία  Βλαχερνών Αρτας



'Άποψη Ναού Ά γ ια ς  Θεοδώρας 'Ά ρ τα ς

Ά ναοκαφ ές Ί938.



Χώρος άνασκαφών Βασιλικής Δ' αίώνος στην "Αρτα το 1939

Μερική άποψη "Αρτας μέ ψόναο το ιστορικό Γκρίμποβο (1938)



Κλώνοι πορτοκαλιάς στην "Άρτα



Μονή Κάτω Παναγιάς μέ φόντο τόν "Αραχθο

Γ υ μ νά σ ιο  "Α ρ τα ς  σ τ ις  25 Μ αρτίου . 1938.



φιλολογικό και λαογραφικό περιο
δικό «Έπτοινησιακά Φύλλα». ’Από 
τό 1956 ή περιοδική αυτή έκδοση 
συντάσσεται αποκλειστικά και μό
νο από τον ίδιο και διανέμεται δω
ρεάν. "Ηδη τα «Επτανησιακά Φύλ
λα» συμπλήρωσαν δώδεκα τόμους 
και τυπώνεται ό δέκατος τρίτος.

Υπηρέτησε ώς υπάλληλος τής 
Βιβλιοθήκης της Βουλής (1953 — 
1983). Έξέδωσε τον «Συμπληρωμα
τικό κατάλογο των χειρογράφων 
κωδίκων τής Βιβλιοθήκης τής Βου
λής. Συνέχεια των καταλόγων (1 — 
241) του Σπυρίδωνος Λάμπρου, άρ. 
242—448) και περιέσωσε τά «’Αρ
χεία τής Εθνικής Παλιγγενεσίας», 
πού υπήρχαν άγνωστα καί λησμο
νημένα στο παραπάνω ‘Ίδρυμα.

Ή «’Αναγραφή δημοσιευμάτων» 
του ίδιου (1944—1984) περιλαμβά
νει 487 τίτλους εργασιών του, άπό 
τις όποιες οί σημαντικότερες είδαν 
τό φως τής δημοσιότητας σέ ιστορι
κό - λογοτεχνικά περιοδικά ή επι
στημονικές επετηρίδες.

Πραγματοποίησε στήν ’Αθήνα 
και στή Ζάκυνθο πολλές άναμνη- 
στικές ’Εκθέσεις, άφιερωμένες σέ 
κορυφαίους Έπτανήσιους δημιουρ
γούς ή διαφόρους έπετείους, κλπ.

Πήρε μέρος σέ διεθνή συνέδρια 
κι έλαβε διάφορες τιμητικές δια
κρίσεις, μεταξύ των όποιων καί τό 
Χρυσουν Μετάλλων τής Ίερας Πό- 
λεως του Μεσολογγίου.

Ό  Ντίνος Κονόμος άσχολήθηκε 
μέ διάφορα δημοσιεύματά του στις 
στενές σχέσεις Ηπείρου καί Ζακύν
θου.

Γ Ι Α Ν Ν Η Σ  Γ. Μ Π Ε Ν Ε Κ Ο Σ
(Βιογραφικά)

Γεννήθηκε στο χωριό Χουλιαρά- 
δες τής ’Ηπείρου. Σπούδασε Νομικά 
καί Πολιτικές - Οικονομικές ’Επι
στήμες, στό Πανεπιστήμιο Θεσσα
λονίκης. Ταυτόχρονα μέ τή δικηγο

ρία, άσχολήθηκε καί μέ τή λογο
τεχνία καί την ιστορία. Πήρε μέ
ρος στον Έλληνο - Ιταλικό πόλε
μο, μέ τό βαθμό του έφεδρου ύπο- " 
λοχαγού, καθώς καί στήν ’Εθνική 
’Αντίσταση, μέ τις γνωστές συνέ
πειες.

Πρωτοπαρουσιάστηκε στά γράμ
ματα στα 1928, στό λογοτεχνικό πε
ριοδικό τής «Μεγάλης Ελληνικής
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Εγκυκλοπαίδειας», μ* ένα διήγημά 
του καί λαογραφικά άρθρα. ’Από 
τότε, άρχισε να δίνει συνεργασία σε 
περιοδικά κι έφημερίδες, δπως : 
«Νέα Εστία», «Νεοελληνικά Γράμ
ματα», «Ηπειρωτικά Γράμματα», 
«Ελεύθερα Γράμματα», «Ίωλκός», 
«Ελεύθερο Πνεύμα», «Βαλκάνια», 
«Αθηναϊκή», «Απογευματινή» (Θεσ
σαλονίκης), «Ημερήσια Νέα Ξάν
θης», «Πανηπειρωτική» κΑπ. Τό διή
γημά του «Στις διαταγές Σας, έκ- 
λαμπρότατε, άλλά...» πήρε τό Α' 
βραβείο σε πανελλήνιο διοιγωνισμό 
διηγήματος του περιοδικού «Νεοελ
ληνικά Γράμματα». Μέλος τής «Ε
ταιρίας Ελλήνων Λογοτεχνών» και 
δύο φορές μέλος του Διοικητικού 
Συμβουλίου αύτής.

ΕΡΓΑ ΤΟΥ:
—Ηπειρωτικά Διηγήματα (Β' έ'κ- 

δοσις 1981).
—Ή δίκη τού Όδυσσέα Άνδρούτσου 

I960, Β' έκδοσις 1974, Γ' έκδο- 
σις 1981).

-Κωλέττης 1961, Β' έκδ. 1981).
—Έθνεγέρτες 1962.
—Άπροσκύνητοι 1962.
— Φιλικοί 1962.
—"Απαντα Αισχύλου - Σοφοκλή - 

Ευριπίδη 1963 (Β' έκδ. 1966. Γ' 
έκδ. 1981).

— Βουλγαρικά Διηγήματα (Μετά
φραση) 1964.

— Τό Κίνημα του 1935, 1965.
—Ό  Βουλευτομανής Κωμωδία 1981.
— Χρηστίνα (Μονόπραχτο δράμα) 

1981.
—Άλέκα (Ρομάντζο) 1981.
—Ό  φουκαράς ό Χάϊτας (Σάτιρα) 

1981.

—’Ανθολογία Βαλκανικού Διηγή
ματος, 1981.

—Τό Γλωσσικό - ’Ορθογραφικό μας 
Ζήτημα, 1981.

—’Αγώνες του Αλβανικού Λαού γιά 
τήν ’Ανεξαρτησία του, 1983.

— Γονείς καί παιδιά (Παιδαγωγι
κό) 1985.

— Νεότατο Γάλλο - Ελληνικό Λε
ξικό, 1956.

— Νεότατο Έλληνο - Γαλλικό Λε
ξικό, 1964.

—’Εκλαϊκευμένα Νομικά θέματα, |  
1954.

— Χαΐρε, ώ χαϊρε ’Ελευθερίά (’Α
νάλυση τού ’Εθνικού μας "Υμνου) 
1953, κλπ.

Μερικά άπό τά έργα του άνατυ- 
πώθηκαν σ’ άρκετά ευρωπαϊκά κρά 
τη, δπου ύπάρχουν έλληνικές πα
ροικίες. Διηγήματά του μεταφρά
στηκαν στά άλβανικά και δημοσι
εύτηκαν στο λογοτεχνικό περιοδι
κό «DRITA», καθώς καί στά γερ
μανικά. Ή κριτική, όμόφωνα, χαρα- 
χτήρισε τό έργο του σάν πολύτιμη 
προσφορά στά Νεοελληνικά Γράμ
ματα καί τη γνώση τής Νεοελληνι
κής μας Ιστορίας.

Ό  Μάρκος Αύγέρης. σε γράμμα 
του προς τον ίδιο, έκαμε τούτη τή 
γενική κριτική του έργου του:

«θαυμάζω τήν έργατικότητά σας, 
θαυμάζω τό ζήλο σας γιά τά έθνι- 
κά θέματα, θαυμάζω τό πνεύμα σας, 
πού τό κατευθύνει ή άγάτιη στο λαό. 
Τιμώ απεριόριστα τή φρονηματιστι- 
κή καί παιδαγωγική άξία τής τόσο 
πλούσιας προσφοράς σας. Τή βρί
σκω άπό τις πιό πολύτιμες γιά τήν y 
παιδεία τοΰ πολλου κόσμου. Στη i
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βάση μιας λαϊκής βιβλιοθήκης, τα 
έργα σας θά ήταν υποδείγματα α
πλότητας, σαφήνειας και ζωντά
νιας».

Ή «Πανηπειρωτική Συνομοσπον
δία Ελλάδος» τον έβράβευσε και 
τον παρασημοφόρησε: «Γιά την προ
σφορά του στα Νεοελληνικά Γράμ
ματα».

Τό Κράτος, τιμώντας τις «σημαν
τικές υπηρεσίες του» στά Ελληνι
κά Γράμματα του άπένειμε ισόβια 
τιμητική χορηγία.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ
— Τό ρομάντζο του «"Αλέκα» μετα

δόθηκε σε 10 συνέχειες δυο φορές 
«κατ’ απαίτηση πολλών άκροα- 
τών», άπό τό Β' πρόγραμμα του 
Ραδιοφωνικού Στάθμου Αθηνών.

— Στά 1982, έγινε γι" αυτόν τιμητι
κή εκδήλωση στήν "Αθήνα, «υπό 
την αιγίδα τοΟ Υπουργείου Πο
λιτισμού καί "Επιστημών» μέ κα
λεσμένους μέλη τής Κυβέρνησης, 
πρεσβευτές τών Βαλκανικών χω
ρών, αρχηγούς κομμάτων, κλπ.

— Του έγένετο παρουσίαση άπό τό 
Ραδιοφωνικό Σταθμό "Αθηνών.

— Μεταδόθηκε άπό τό Ραδιοφωνικό 
Σταθμό "Αθηνών διήγημά του.

— Τό Νοέμβρη του 1982, ή «Εται
ρεία Ελλήνων Λογοτεχνών» ορ
γάνωσε στήν αΐθουσά της, διάλε
ξη, μέ θέμα: «Ή "Αλβανική ποί
ηση» κι ομιλητή αυτόν (κ. Μπε- 
νέκο).

— Τον Ίούνη του 1983 ή «Ποχνηπει- 
ρωτική Συνομοσπονδία Ήπειρω- 
τών Λάκκας Σουλίου» όργάνωσε 
έκδήλωση: «Στή μνήμη τών Σου
λιωτών» μέ όμιλητή τον κ. Μπε-

νέκο.
— Τό Μάρτη του 1984, ό Δήμος Πρε- 

βέζης όργάνωσε έκδήλωση γιά  
τον Πρεβεζάνο ηρώα του "21 Ό - 

δυσσέα "Αντρουτσο, μέ ομιλητή 
τον κ. Μπενέκο.

—"Από τό Γενάρη τοΟ 1984, εκδίδει 
καί διευθύνει τό περιοδικό «"Ε
πιμόρφωση».

ΗΠΕΙΡΏΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ί 
| ί  ΤΕΥΧΗ ΑΦΙΕΡΏΜΑΤΑ |
ΪΤεΟχ. 5
I; 31 Πωγώνι. Ή δόξα καί ή ;!
;! μοίρα του. Δρχ. 300!;

34 LA MALHEREUSE E-i;
ί; PIRE. (’Αφιέρωμα στόν;|
;! Αύτονομιακό "Αγώνα. !;
J ;  Δρχ. 400;!
40—41 "Αφιέρωμα στήν 21 Φε-;ί

βρουαρίου 1913 Δρχ. 3001;
53—54 "Από τό άνδροφόνο Μπι-j!

ζάνι στον Αύτονομιακό || 
;! "Αγώνα. Ή Ηπειρωτική ΐ!
!; "Εκστρατεία σέ εικόνες.;!
!; Δρχ. 5001
;! 55 Προσέγγιση στή Σουλιώ-!;
!; τικη "Εποποιία Δρχ. 300;»
!;59-60-61 "Αφιέρωμα στήν 28 Όκ-|; 
;! τωβρίου 1940 Δρχ. 400 <1
!; 62 "Αφιέρωμα στήν 28 Όκ- ;|
;! τωβρίου Β' 1940 Δρ. 400;!
1; 76—77 Σώστε τον Καλαμα ;»
;! Δρχ. 2001;
;| 93 "Αφιέρωμα στήν... Ήπει-jj
!| ρωτική "Αθήνα. (Φωτο-Ι;
* γραφίες - κείμενα τών«
I "Ηπειρωτικών * Ιδρυμά-;!

Ι των τής "Αθήνας μέ τήν];
εύκαιρία τών 150 χρό-|! 
νων τής πόλης Δρχ. 300;;

299



ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ ΠΕΝΘΗ

Φ Ρ Ο Σ Ω  Ι Ω Α Ν Ν Ι Δ Ο Υ

ΣΗΜ. Α.Χ.Μ.:
"Εφυγε καί ή Φρόσω μας. "Εσυρε — 

γιά τελευταία φορά τα βήματά της πρό: 
τήν αιωνιότητα, στο γνώριμο μοτίβο όλη: 
τής ζωής της, μαθαίνοντας τούς ’Ηπειρω
τικούς χορού; σέ πλήθος κοπέλες, πού 
πολλές φορές έ:ωζε την κατάσταση στις 
πνευματικέ; μας εκδηλώσεις. Τελευταία 
στή γιορτή τη; Χρυσάνθης, πού έντυσε, 
όργάνο>σε καί έπλαΐσίωσε τή γιορτή μέ 
τή μαστοριά της φέρνοντάς τις ντυμένες 
(ιέ Ηπειρώτικα κοπέλλες.

Πάντοτε μοΟ άρεσε 6 χαρακτηρισμός, 
ο αποδιδόμενο; στόν Φιλοποίμενα «Ό τε
λευταίο; Έλλην». Λέ θυμάμαι τώρα ποιός 
τον είπε. Τελευταίος μέ τήν έννοια ότι, 
μετά τον Φιλοποιμενα ο αρχαίο; Ελληνι
κός Κόσμος έμπαινε (146 π.Χ.) στή νύ- 
χτα τής Ρωμαϊκή; καταχτησεω;.

Είναι ή τελευταία Ίίπεφώτιτσα ή Φρό- 
σο) Ήυαννίδου; ’Ό χι βέβαια. Ιίλήθος Ή- 
πειρώτισσε;, άξιες, πανάξιες ακολουθούν 
τα πριοτοποριακ.ά τη; βήματα. Αμέσως ή 
Χρυσάνθη μα: κι άλλες κι άλλες.

Τή βλέπω ομω; σάν έκπρόσοιπο του πα
λιού ’Ηπειρωτικού Κόσμου, τού Κότμου 
τού Μεσοπολέμου, πού ή Ηπειρωτική Πα
ροικία των ’Αθηνών έκανε αισθητή τήν 
παρουσία τη; μέ τΐ; ’Αδελφότητες καί τήν 
δργανοκμένη δρά:η τη;, χορούς, λαχεία, 
συνεστιάσεις, πνευ’ΐατικές έκδηλοισεις, αι
μοδοσία τής μητροπολιτική; ’Ηπείρου, πού

ΤΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ ΖΙΤΣΑΙΑΣ

χρόνο μέ τό χρόνο μαραίνονταν. *Αλλ’ έγώ 
παύω τό λόγο. Τή χειροκράτησα στό χο
ρό, σαν προ>τη, πολλές φορές καί τήν 
κλαίω τώρα.

θά  ψάλουν τήν ομορφιά τής ψυχής τη; 
πρώτα ή Χουσάνθη μας at έπειτα 6 Γεν. 
Γραμματέας Στάθ. Ααμπρίόης.

A. X. Μ.

Μάνα σέ λέν του Zayορίου 
καί δωρική κολώνα.
Μά έγώ σέ λέω λεβέντισσα 
Ζαγοριανή τρυγόνα.
Πού σέρνεις πρώτη τό χορό 
καί τις καρδιές φτερώνεις 
καί μ’ δλη της τήν όμορφιά 
τήν 'Ήπειρο ένσαρκώνεις.

'Έτσι είχα ποιητικά σκιτσάρει, 
τήν άείμνηστη τώρα, Φρόσω Ίωαν- 
νίδου, τή Μάνα του Ζαγοριου, πού 
έτρεφα γ ι’ αυτή άγάπη, έκτίμηση, 
θαυμασμό. Ναί, ένοάρκωνε τήν Ή 
πειρο, μέ τήν ψυχή, τό πνεύμα, καί 
δλες τις άρετές πού τήν κοσμού
σαν, καί γίνονταν σ’ δλη τή ζωή 
της, πηγή δράσης, κι ευλογία προσ
φοράς. Πάντα όρθή στήν έπαλξη 
του καλού καί του ώρα ίου. Τώρα 
ήρθε ό καιρός, τήν έριξε ό καταλύ- 
της χρόνος τή Δρύ τήν Ήπειρωτι-
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κή. Στα 90 μεστά καί τιμημένα χρό
νια της, έφυγε ή σεβαστή δέσποινα, 
με την ανοιχτή καρδιά και τήν πάν
τα ανοιχτή πόρτα τ’ Αρχοντικού 
της.

"Ολη της ή ζωή, ήταν δράση κοι
νωνική, εθνική, άλτρουϊστική, αν
θρωπιστική, με συνισταμένη τό Η 
πειρωτικό της πάθος. "Από νεαρή 
άκόμα άρχισε νά εργάζεται γιά 
πολιτιστικούς καί κοινωφελείς σκο
πούς. Εποχή πού ή γυναικεία απα
σχόληση, κυρίως στήν επαρχία, ή
ταν ή κουζίνα. ’Αλλά κι* οώτου ή 
Φρόσω ήταν απαράμιλλη. Ποιος έ
φαγε από τον περίφημο μπακλαβά 
καί τή ζιχγορίσια πίττα της καί τήν 
ξέχασε; ’Αλλά καί ποιος δεν έφα- 
γε... Δικοί, περαστικοί ξένοι. Τον 
Ξένιον τό Δία υπηρετούσε με ζήλο 
καί χάρη Ηπειρωτική.

’Από τό 1924 τή συναντούμε σάν 
ιδρυτικό μέλος κι* έφορο του Λαο- 
γραφικου Τμήματος, του Λυκείου 
'Ελληνίδων ’Ιωοιννίνων, νά δίνει τήν 
πνοή της, στον τομέα οώτό, που ά- 
γαποΟσε με πάθος καί πρόσφερε 
πολλά. ’Αλλά καί ποΟ δεν τή συ
ναντούμε σ’ δλη τή διαδρομή τής 
γόνιμης, άποδοτικής ζωής της, έμ- 
πνεύστρια καί δημιουργό, στήν πρώ 
τη γραμμή;

Τό 1940 έντάσσεται στο Σώμα τής 
Εθελόντριας Αδελφής του ’Ερυ
θρού Σταυρού καί τό άρχοντικό της 
στά Γιάννινα μεταβάλλεται σε Σχο
λή άδελφών νοσοκόμων καί λει
τουργεί σ’ δλο τό διάστημα τής κα- 
τοχής. Γυρίζει τά χωριά του Ζοιγο- 
ριου, περιποιείται τραυματίες, άν- 
ταμώνεται μέ τις ήρωικές γυναίκες

τής Πίνδου, βαδίζει μαζί τους, τις 
εμψυχώνει, κοααγράφει λεπτομέ
ρειες, ονόματα, γεγονότα, τής επι
κής εκείνης εποχής. Αυτή τή σελί
δα πού τή δόξασαν κΓ οί θρυλικές 
εκείνες γυναίκες, θά ιστορήσει με
τά ή Φρόσω, επιστρατεύοντας ανα
μνήσεις καί βιώματα δικά της, 
καί μέ λόγο λιτό καί αδρό — δωρι
κό πές — θά τά δώσει σέ διάλεξη 
τής Ηπειρωτικής Εταιρείας, πού 
άφησε εποχή. Τό κείμενο μετά δη
μοσιεύτηκε στο περιοδικό Έλληνί- 
δων Βορείου Ελλάδος καί τυπώ
θηκε ανάτυπο σ’ ένα πολυσήμαντο 
βιβλιαράκι.

Μελέτησε τή λαογραφία, έγραψε 
άρθρα, καί συνετέλεσε ώστε τά πα
ραδοσιακά σχέδια, μέ τή σοφή χρω
ματική τους σύνθεση, νά περάσουν 
στις τουαλέτες τής υψηλής ραπτι
κής, καί να γίνουν μόδα. Ή λαϊκή 
τέχνη νά άνοιβιώσει θριαμβικά.

’Εδώ θάπρεπε νά άναφέρω καί τό 
ταπεινό σαμαροσκούτι, πού κυριο
λεκτικά θριάμβευσε γιά μερικούς 
χειμώνες. Τής Φρόσως ήταν έμπνευ
ση κι* έπίτευγμα, γιά  νά δοθεί μιά 
οικονομική ώφέλεια στις άγρότισ- 
σες. Οί Αργαλειοί δούλευαν Αστα
μάτητα κι* ή ζήτηση ήταν μεγάλη. 
"Ολες τή φορέσαμε τή ριχτή κόπια 
τών βοσκών τής Πίνδου, μέ τή σκλη
ρή άγρια τρίχα. Τή συναντούμε νά 
δημιουργεί σχολές υφαντικής σέ ό- 
ρεινές περιοχές. Γυρίζει άκόμα καί 
τής Μακεδονίας τά χωριά καί μα
ζεύει σχέδια παλαιά. "Ενα σπάνιο 
σχέδιο υφαντό μου είπε, τό Ανακά
λυψε στή Φλώρινα. Τό ειχοα/ σάγι 
σέ άλογο, καί τό Αγόρασε. Φιλοξέ
νησε στο άρχοντικό της στο Τσεπέ-
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Φ Ρ Ο Σ Ω  Ι Ω Α Ν Ν Ι Δ Ο Υ
ΤΟΥ ΣΤΑΘΗ Δ. ΛΑΜΠΡΙΔΗ

’Ακόμα ένα εκλεκτό Ηπειρωτικό 
στοιχείο έξέλιπε αυτές τις μέρες. 
Είναι ή Φρόσω Ίωαννίδου. Την εί
χαμε και την ύπολογίζαμε στούς 
πολυτίμους φίλους τής Εταιρείας, 
αλλά και τούς ενθουσιώδεις ύπο- 
στηρικτές της. Γι’ αυτό καί νιώθου
με έντονη την απουσία της. ^Ητοτν 
ή μοίκαρίτισσα Φρόσω από τούς τε
λευταίους της γενιάς πού έσβησε 
σχεδόν.

λοβο, την ’Αγγελική Χατζημιχάλη 
και τη συντρόφευε στις έξορμήσεις 
της, στα Σαρακατσόίνικα κονάκια. 
Συνεργάτιδα μοναδική, κατατοπι
σμένη σέ δλα.

Μόχθησε για τήν ίδρυση Μαθητι
κής Εστίας στο άγαπημένο της 
Τσεπέλοβο. ’Όνειρο χρόνων, πού 
ευτύχησε να τό καμαρώσει τελειω- 
μένο. Πάθος έπίσης καί καϋμός ή- 
rav οί ’Ηπειρωτικοί χοροί καί τά 
τραγούδια. Να μή νοθεύονται, να 
μή παραποιούνται. Τά είχε μέσα 
της ούσία ζωής, κληρονομημένη ά- 
πό γενιά σέ γενιά. ^Ηταν οί θησαυ
ροί μας πού έπρεπε να τούς φυλά
με ευλαβικά. Είχε ένα γκρούπ άπό 
λεβεντόκορμες Ήπειρωτοπουλες 
καί τούς μάθαινε χορούς. Τήν τε
λευταία φορά πού συναντηθήκαμε, 
δυο χρόνια πριν στήν ’Αθήνα, έτυχα 
σ’ ένα τέτοιο μάθημα, κι’ έχω να τό 
λέω.

— Τόσα βήματα μπροστά, έτσι τό 
χέρι, έτσι τό κεφάλι, έτσι ή στρο

?Ηταν ευτυχείς δσοι είχαν γνω
ρίσει άπό κοντά τή Φρόσω ’Icoocv- 
νίδου. Στο πρόσωπό της είχαν συνε
νωθεί δυο μεγάλες άρετές, πού ά- 
ποτελουσαν τό άνεκτίμητο στολίδι, 
πού τήν παρακολουθούσαν έως τά 
στερνά της.

’Αποτελούσαν αυτά κρίκο άδιά- 
σπαστο καί ήτοτν τό σωματικό κάλ
λος μέ τό ψυχικό. Γιά τή Φρόσω Ί -  
ωαννίδου θά μπορούσε νά υποστηρί-.

φή... Φαίνεται δέν θά έμενε ευχαρι
στημένη άπόλυτα καί σέ μιά στιγμή 
πετάχτηκε πάνω, μπαίνει πρώτη στή 
σειρά κι’ έσυρε τό χορό σάν εικο
σάχρονη κοπέλλα. ’Έμεινα κατά
πληκτη. Πού τά βρήκε εκείνα τά 
φτερά, αυτή πού λίγο πριν, άκουμ- 
πούσε στις καρέκλες γιά νά πάει 
στ’ άλλο δωμάτιο; Αύτό θά πει καρ 
διά είπα μέσα μου καί ιερό πάθος. 
Αυτά πού τή φτέρωναν σ’ δλη τή 
ζωή της, κι’ έσερνε πρώτη τό χορό 
σέ τόσους άξιόλογους κι’ άποδοτι- 
κούς τομείς. Κι’ ή άνσγνώριση ή
ταν γενική. Ή «Ποα/ηπειρωτική» 
τήν τίμησε μέ μετάλλιο σέ επίσημη 
τελετή. ’Εκδηλώσεις προς τιμή της 
έγιναν πολλές, κι’ επάξια έφερε τον 
τίτλο «Μάνα τού Ζαγοριοΰ». ^Htocv 
σταλμένη άπό τήν καλή της μοίρα.

Τώρα άναπαύεται στο άγαπημέ
νο της Τσεπέλοβο, άφήνοντας πίσω 
της μιά μνήμη ζωνπτχνή, σάν δίδα
γμα, καμάρι, άλλα κι’ εύθύνη στούς 
έπερχόμενους.
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ξει μέ σιγουριά κάνεις «οΐα ή μορ
φή, τοιάδε καί ή ψυχή». Καί Απ’ έ- 
κεϊ είχε την προέλευσή της ή μεγα
λοσύνη. ^Ηταν ποινώρια καί μέ την 
εμφάνισή της καί μέ την προσφορά 
της. Πολλά χρόνια την έζησα από 
κοντά, θεωρώ τον έαυτό μου ευτυ
χή γ ι’ αυτό. Ιδιαίτερα τό σημερι
νό, Αποτελούν τον άξονα, γύρω Α- 
πό τον όποιο πρέπει νά περιστρέ
φονται οί άλλοι.

Τά οικογενειακά στο περιθώριο 
ήταν γ ι’ αύτή καί ό λόγος καί ό 
στόχος γιά  τό κοινό καλό, πού άρ
χιζε καί είχε γιά ξεκίνημα τό Τσε- 
πέλοβο, ένα από τά ξακουσμένα 
Ζαγοροχώρια, καί προχωρούσε, καί 
φύτρωνε καί μεγάλωνε, δπου τύ- 
χαινε. Τό καλό γιά τό καλό τό πι
στεύω της μέ τό λογισμό γιά συν
τροφιά. Τό καλό μονάχα νά γίνε
ται. Κι* άν σας έπαιρνε στο τηλέφω
νο μ’ αυτό καί μόνο θά σας Απα
σχολούσε. Καημένη Φρόσω, που νά 
βρεθούν άνθρωποι σήμερα, λίγο τά 
ίχνη σου νά Ακολουθήσουν!

Εκείνο τό άρχοντικό της στο 
Τσεπέλοβο πόσους Ανθρώπους είχε 
φιλοξενήσει. Τό είχε μεταβάλει σέ 
σχολή Δημοσίων Σχέσεων, χωρίς 
νά πάρει μαθήματα Απ' άλλου. ΤΗ- 
ταν αύτοδίδακτη. Οί Δημόσιες Σχέ
σεις στην Ελλάδα, είναι πρωταρχι
κός παράγοντας γιά νά γίνεται τό 
καλό. Ποιός τρανός είχε περάσει 
άπό τό Τσεπέλοβο καί δέ φιλοξε
νήθηκε στο άρχοντικό της.

Τό σπίτι τής Φρόσως είναι άπό 
τά πιο παλιά καί έπιβλητικά πα
ραδοσιακά σπίτια στό Ζαγόρι, πού 
βρίσκονται σέ καλή κατάσταση, χω
ρίς καμμιά βοήθεια άπό τήν Πολι

τεία, πού επιμένει νά θέλει τό Ζα
γόρι νά κρατηθεί μέ τά κτίσματά 
του, τά παραδοσιακά, διατηρητέα, 
κάτι Ανέφικτο φυσικά, Αφού ή ίδια 
δέν είναι διατεθειμένη νά βοηθήσει 
σέ τίποτα. Κορύφωμα των έπιτευ- 
γμάτων της, ών ούκ έστι άριθμός.

‘Ό σα νέα κτίσματα λαμπρά καί 
δαπανηρά έχουν γίνει στό Τσεπέ- 
λοβο έγιναν μέ άτρύτους μόχθους 
καί προσπάθειές της.

θά  μπορέσουν τάχα οί έπιγενό- 
μενοι αύτά τά καλλιμάρμαρα κτί
σματα πού στήθηκαν στό Τσεπέλο- 
βο νά τά άξιοποιήσουν μέ τον κα
λύτερο τρόπο; *Άς τό έλπίσουμε. 
Στό κάθε Ζαγοροχώρι υπάρχει καί 
κάποιος γιά νά διαδεχθεί αύτούς 
πού έκλείπουν καί νά πάρει τή σκυ
τάλη.

Τό Τσεπέλοβο έχει καί νέους καί 
ζωντανούς Ανθρώπους. Ή Φρόσω 
Μωαννίδου πάντα θά προβάλλεται 
γιά παράδειγμα προς μίμηση!

Γιά νά συνοψίσω καί νά κλείσω 
αύτό τό μικρό μου σημείωμα πού 
γράφεται γιά νά τιμηθεί ή μνήμη 
τής «Μάνας των Ζαγορισίων»:

Ή Φρόσω Ίωοα/νίδου είχε Ανεβά
σει στον ύπέρτατο βαθμό αύτό τό 
Αγαθό πού λέγεται κοινωνικότητα 
σέ συνδυασμό μέ τήν ιδιότητά της 
ώς καλής χριστιανής.

ΤΗταν Αξιοπρεπής σέ δλες τις 
έκδηλώσεις της. ΤΗτσν εύγενική, 
εύπροσήγορη, γελαστή, φιλόξενη, 
καταδεκτική, ένας όλοκληρωμένος 
καλός καί σωστός άνθρωπος καί 
πήρε τήν καλή αύτή στράτα Από 
μόνη της, αύτοδίδακτη.

Τό χώμα πού τή σκέπασε στά ψη
λά βουνά μας άς είναι έλαφρό.
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(ΣΥΝΕΧΕΙΑ του προηγουμένου)

παίζονταν ατά Γιάννινα τό 1887». ’Ηπειρωτική Εστία 1977).
Πρέπει νά άναφέρουμε συμπληρωματικά για τούς συμπο* 

λίτες μας τούς Εδραίους καί Τούρκους, δσα θυμούμαστε.
—Ο ί Ε δ ρ α ί ο ι  τον καιρό εκείνο, δταν γιόρταζαν τό 

«Πουρείμ» (κοινώς Πρείμ) γιορτή σ’ ανάμνηση τής σωτηρίας 
τής Φυλής τους άπό τή ραδιουργία καί τή διαδολή του «’Α
χρείου ’Αμάν» πρωθυπουργού του δασιλια των ’Ασσυριών Ά- 
σουήρου, με τό σκοπό τό γενικό έξολοθρεμό τους, έδγαιναν 
λιγοστές παρέες μασκαρεμένων στήν «Όδριακή», όπως λέγον
ταν ή Έδραϊκή συνοικία, μέσα στο Κάστρο κι’ έξω άπ’ αυτό.

Τά τραγούδια τους ελληνικά, φυσικά, γιατί μητρική τους 
γλώσσα είναι ή Ελληνική, περιστρέφονταν στο συγκλονιστικό 
αυτό γεγονός με κατάρες κοιτά τής κεφαλής του ’Αμάν:

«Τούν ’Αμάν τούν άρούρ, τούν μπικουτσιργιανείμ»1 καί ε
παίνους για τήν όμορφη Έδραιοπούλα, τήν ήρωΐδα Έσθήρ (Έ- 
στέρ, Στέρ) πού με τις παρακλήσεις της στο φοδερό δασιληα, 
σύζυγο τής Άσουήρο άπέτρεψε τή μεγάλη τους συμφορά:

«Ή Στέρ ή τιμημέν(η), τρεις μέρες νηστημέν’(η)...».

1) Άρούρ =  καταραμένος, Μπικουτσιργιανείμ =  λιγόημερος...
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— Ο I Τ ο ύ ρ κ ο ι  έξ άλλου, είχαν γιορτές, χωρίς νά 
διακόπτουν τις δουλειές τους. Του «Ραμαζανιοΰ» τη νηστεία, 
άπό ψωμί, νερό, φαγητό καί τσιγάρο άπό τό «Άξιάμ» τήν έ- 
σπερινή προσευχή, πού «μπαγλάτιζε» ό Χότζιας άπό τό Μιναρέ 
του Μπαϊρακλή - Τζιαμί, άπό τό βράδυ έως τό πρωί έτρωγαν 
υστέρα άπό τό σύνθημα τού κανονιού άπό τό Κάστρο. Στους 
δρόμους χαιρετιόνταν με κίνηση του κεφαλιού... τελεμένοι άπό 
τη νηστεία τους, άν καί τή νύχτα τό έρριχναν στο φαγοπότι.

Οί χανούμισές τους πάλι έκαναν «μάζες» δηλ. γυναικο- 
συιάθροιση, τραγουδώντας και χορεύοντας μέ τό ρυθμό των 
«κροτάλων» πού φορούσαν στα δάχτυλα — «ζίλια» τά λέγανε— 
μέ τη, συνοδεία τού Οΰτ, είδος Λαβούτου, τά τραγούδια πάντα 
έλληνικά, γιατί κι* οί Τούρκοι οί ντόπιοι μητρική γλώσσα εί
χαν* τήν Ελληνική:

«θά τσακίσου κούπις, γιά τά λόγια πούειπις... άμάν...*.
Προσκαλώνταν καί χριστιανές, κερνιώνταν σερμπέτια καί 

γλυκά τού ταψιού: μπακλαές (μπακλαβάδες) καί ριβανές καί 
χουσιάφια άπό άμύγδαλο (ποτό).

Μιά φορά μικρό μέ πήρε ή μητέρα μου σ' ένα γειτονικό 
νοικοκυρόσπιτο καί παρακολούθησα μέ περιέργεια τον τρόπο, 
πού γλεντοΰσοα/. ΈκεΓ άκουσα τούς παραπάνω στίχους καί μοΰ 
κόλλησαν στο μυαλό.

— Ο ί  γ υ ν α ί κ ε ς  ( οί  τ ζ ί κ ε ς ) .
’Ακόμα και στις λύπες μαζί μέ τά μοιρολόγια τους άνακά- 

τευαν καί στίχους πού ζωγράφιζαν τή ματαιότητα των έγκο- 
σμίων:

Ποιός πίνει τού κρασί, κι ξέρ’(ει) άπό κιτάπ’(ι)1
μέσ* στού Ντιβάνι1 2 τού θαγοΰ, πώς θα-λα-δώκ’(ει)

τζιουβάπ’(ι)...3
κί γλέπουν τούν παράδεισου, τού τζιανετιοΰ4 τά φύλλα.
"Αλλους πέρνάει σαν άνιμους, κι άλλους σάν ή γκαμήλα.

Οί άντρες γλεντούσαν στά «Σελιαμλίκια» (άνδρώνες) ή 
καί στούς καφενέδες τους.

Επισκέψεις άνταλλάσσαμε καί στό Κορμπάν - Μπαΐράμ μέ 
τό Πάσχα τό δικό μας ή τις όνομαστικές γιορτές μας.

1) Κιζάπ*(ι) =  τη Βίβλο, τό Κοράνι.
2) Ντιδάνι =  ό θρόνος του θεού.
3) Τζιουόάπ’ (ι) — 6 λόγος, ή άπολογία.
4) Τζιαανέτ =* ό Παράδεισος καί Τζιακχνέμ =  ή Κόλαση.
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Την «καλή βράδύά», όπως ελληνικά τη λέγανε, δηλ. τα 
γενέθλια του Προφήτη Μωάμεθ, ενθυμούμαι, έβγαινε ό Κόυΐσο- 
Έλμάζης ό καραγωγέας με τό πλοατύ κόκκινο ζωνάρι καί μέ 
ένα μεγάλο νταούλι’ τό άργοονο (Γκράν—Κάσσα) άπό σπίτι σέ 
σπίτι χτυπώντας το μέ τη συνοδεία μονότονου TpocYoo6ioG’ μόνο 
τό «’Αμάν... άμάν» ξεχώριζα.

Τό φιλοδώρημα ήτοον κοτνένα μεταλλίκι, πεντάρα ή δεκά
ρα ή και γρόσι, καί ένα μεγάλο μοτντήλι πού τό κρεμούσε στο 
άργανο.

Έμεΐς μικρά παιδιά τον άκολουθούσαμε γιά νά κόα/ουμε 
Χ«ζΐ·

32. Ε β ρ α ί ι κ ο ι  μ α χ α λ ά δ ε ς .  ^Ηταν μέσα στο 
Κάστρο και ολόγυρα από την τάφρο, π ού περιέβαλλε τό Φρού
ριο στο Κουρμοοηό μέ τά γύρω σοκάκια’ την όδό Κουντουριώ- 
του μέχρι του Λειβαδιώτη ,μέ δυο Συνοίγωγές μιά μέσα, πού 
σώζεται άκόμη έν χρήσει άπό τούς διασωθέντες ελάχιστους 
Εβραίους, και την άλλη, πού διοαηροϋνταν ώς τή Γερμανική 
κοαοχή περίπου, έξω στήν όδό Γιωσέφ Έλιγια. Δέν υπάρχει πιά.

33. Έ  ρ γ  α τ ι κ ές κ α τ ο ι κ ί ε ς :  Α' Οί πρώτες
πού περιλαμβάνονται μεταξύ Νέου Συνοικισμού τής οδού Β. 
’Ηπείρου — VIII  Μεραρχίας — Γαλακτοκομικής Σχολής. Β' 
Οί δεύτερες εργατικές κατοικίες στήν όδό Γράμμου (πέρα 
άπό τούς ’Αμπελοκήπους προς Άεροδρόμιον) των παρυφών 
τής τάφρου τού Βαΐμούνδου καί Γ' Οί τρίτες οί Παραλίμνιες 
κοντά στο Τεκέ τού Έβρενόζ Πασια.

34. Έ σ ά τ  Π α σ ι ά ς :  Ό  τ ε λ ε υ τ α ί ο ς  υ π ε 
ρ α σ π ι σ τ ή ς  τ ώ ν  Γ ι α ν ί ν ω ν  τ ό  Ί 9Ί 2—13. Γέν
νημα καί θρέμμα τής πόλεώς μας. Υπήρξε έξέχουσα μορφή’ 
ήπιος, μειλίχιος μ’ εύγενικά αισθήματα, γενναίος καί ίπποτι- 
κός. Στά Γιάννινα ή άγαθή μνήμη του εξακολουθεί, νά είναι 
πάντα ζωηρή.

Μαζί μέ τά άλλα προσόντα του τά ψυχικά ήταν καί ή 
συμπεριφορά του ή σώφρων, ιδιαίτερα κατά τήν περίοδο τής 
πολιορκίας τών Γιαννίνων.

Πολλές φορές, κατά τό διάστημα τής έξάμηνης πολιορ
κίας τού φοβερού Μπιζανίου, δταν τά πολλά καθήκαντα 
καί οί φροντίδες του πολέμου τού τό έπέτρεπον, δπως μας 
διηγώνταν 6 πατέρας μου, έβγαινε πεζός στήν άγορά, μέ μόνο 
συνοδό έναν «Νεφέρ», πού τον άκολουθούσε πενήντα μέτρα πί
σω του, μέ μόνη τήν «Κ α σ α τ ο ύ ρ α» του, μιά ξιφολόγ
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χη μάουζερ, πού άργότερα ή VIII Μεραρχία ή Ηπειρωτική, 
είχε έφοδιασθή άπό τά άφθονα λάφυρα.

Οί Παζαριώτες όρθιοι στην πόρτα των μαγαζιών τους τόν 
χαιρετούσαν με πραγματικό σεβασμό. Αύτός τούς (Αντιχαιρε
τούσε λέγοντας τά Ελληνικά του μέ την τούρκικη προφορά 
τους: «Άφερίμ (μπράβο). «Μσεις να κυτ’τάτι φρόνιμα τή δου
λειά σας, τί έχου ίγώ νά κάνου μί τού Γιοννάνου» θ’κός μ* λου- 
γαριασμός». «Μονάχα τ’ άξιάμ (δύση ήλιου) νά σμαζεύεστε 
στα σπίτια σας* έχουμε κί τ’ς άρσίδις τ’ς Άρναούτ’δις, (είχαν 
λιποταχτήσει 8—9 χιλιάδες Άλβοα/οί καί λυμαίνονταν τήν ύ
παιθρο).

—«Τώρα πού είμαστε ήμεΐς μίτ’ ήμάς, άν έρθ’ ού Γιουννά- 
νους μί τού Γιουννάνου!...».

Σημειωτέοι/ πώς στα σοκάκια τριγυρνουσαν λιπόσαρκες 
σκιές νιζάμηδων πιασμένοι χέρι - χέρι γιά νά μήν πέσουν άπό 
την πείνα. Φώναζαν μ' άδύνατη φωνή: «Έκμέκ (Ψωμί). Ραγί
ζονταν ή καρδιά σου άπό τό ελεεινό αυτό θέαμα.

Πονόψυχες γυναικούλες του λαοϋ, όπως κι* άλλου (Ανα
φέρουμε, δεν τούς άφηναν* λίγο κουρκούτι ή λάχανο, άν ήταν 
κι* αύτά, τούς τάϊζαν στον Όβορό τους (αυλή), έμεΐς δέ τά 
παιδιά τής γειτονιάς παραφυλάγαμε μή τούς δει ό Γιούσμπα- 
σης (Λοχαγός) του Φρουραρχείου νά ζητιανεύουν (τό γόη
τρο του Ντοβλετιού βλέπετε) πού έφερνε τούς δρόμους «Κρι- 
κέλ’(ι)».

Τούς χτυπούσε άσχημα μέ τό λουρένιο «Γκριμπάτς» (βούρ
δουλα). Τούς ξεπροβοδουσαν οί γυναικούλες μέ τήν καλωσυ- 
νάτη εύχή: άειστι πιδιάμ’ ό θεός νά σάς στείλ’(ει) γλήγουρα 
στο σπίτ’ σας, στ’ μανούλα σας...

Κάποια νύχτα, παραμονής Χριστουγέννων τού 1912, γυ
ρίζοντας μόνος ό Πασιάς περνούσε μπροστά άπό τό μαγαζί 
τού πατέρα μου. Κοντοστάθηκε κυττάζοντας τό φως πού έβγαι
νε στο πεζοδρόμΓάπό τις ρωγμές τής πόρτας, χτύπησε τήν πόρ
τα, νομίζοντας πώς κανένας λωποδύτης θά ήταν μέσα.

’Ακούει ό πατέρας μου καί τρέχει (Αλαφιασμένος νά ίδή 
ποιος είναι. Είχε ξεχαστεϊ πάνω στή φούργια τής δουλειάς του 
— ήταν τσαγκάρης. Πώς πέρασε ή ώρα, οι καλφάδες έφυγαν 
νωρίτερα.

Βλέπει τόν Πασιά τυλιγμένο ατό γιουμπουρλούκι του* τού 
κόπηκε ή άνάσα! Εκείνος μέ μαλακή έπιτιμητική φωνή, τού 
λέει:
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—"Εχόυμι διαταγή νά-συμμαζεύεστε τό βράδ9 στα σπίτια 
σας; Ίσύ γιατί κάθεσαι; *Av σί πιάσουν οί άρσίδις, οί άρνα- 
ούτ’δις κί σί σκοτώσουν; άπόμ’καν «γιοιτίμ’κα» (όρψανά) τα 
πιδιά σ9; Για κί τ9ς έπιακα κί τ9ς κρέμασα* βγαίν9 τίπουτα; 
Γλήγουρα κλείσι, κί στού σπίτι σ9»!

Στρέφεται στο Γΐεφέρ: Γκελ Μπουρντά: (έλα δώ ): Πάρτσν 
καί συνόδεψέ τον στο σπίτι του. 9Αφοϋ μπή μέσα τότε θά φύ- 
γης!

—'Έ βετ! (μάλιστα).
Στο δρόμο κουβέντιαζαν ό πατέρας μου μέ τον απρόοπτο 

συνοδό του. ^Ηταν 6 ίμσιαρής άπογοητευμένος, πώς δέν θά γυ> 
ρίση σπίτι του στην ’Ανατολή.

'Έφτασαν σπίτι. Χτυπάει ό ποαερας μου την πόρτα. Μόλις 
ή μητέρα μου τον είδε μέ συνοδεία, τρόμαξε καί κόντεψε' νά 
της πέσει ή λάμπα από τά χέρια... Γίνοντοιν ταχτικά συλλήψεις 
πολλών γιά τό Κομιτάτο.

— Μή φοδασαι* είναι φίλος, καί της έξήγησε μέ δυο λόγια.
Τον έκαναν χρυσό τον καημένο τό στρατιώτη νά μπη μέσα 

νά τον φιλέψουν κάτι, στάθηκε άδύνατο. Δε δέχτηκε. Χαιρέτη
σε κι9 έφυγε.

***

‘Όταν μέ χρόνια, άπόστρατος πιά, ήρθε στά Γιάννινα ό 
Έσάτ, έπισκέφτηκε τον τότε Στρατηγό μας, ό όποιος τον φίλε
ψε εγκάρδια. ΤοΟ έδωκε μάλιστα καί χάρτη επιτελικό ό Έ 
σάτ μέ πολλές λεπτομέρειες του Φρουρίου τοΟ Μπιζανίου, πού 
είχε όχυρώσει ό Γερμανός Φόν Ντέρ—Γκόλτς.

‘Ένας Ήπειρώτης δημοσιογράφος στή Θεσσαλονίκη, τον 
ρώτησε άν ήταν στην άπογραφή, πού είχε γίνει, τις μέρες εκεί
νες, καί τι δήλωσε γιά τη μητρική γλώσσα καί ποιό τό επάγ
γελμα. Ή άπάντηση:

—Μητρική γλώσσα ή Ελληνική. Επάγγελμα: Πασιας τών 
Γ ιαννίνων!

Μου διηγόνταν, λίγα χρόνια πριν, ό κουρέας Στέφανος 
Δρούγκας, πού είχε άλλοτε κουρείο στο Κριθαροπάζαρο, την 
έξης ιστορία γιά τον Έσάτ:

Ό  Έσάτ μπαρμπερίζονταν στο κουρείο του Μανούτσιαγα 
στο Κριθαροπάζαρο καί ό Δρούγκας, καφετζιόπλο τότε, τοΟ πή
γαινε ταχτικά καφέ έκεΐ.

Πέρασε καιρός πολύς... Τό άπόγευμα της παραμονής τής 
παραδόσεως του Μπιζοινίου (2Q Φεβρουάριου 1913) ένώ κατέ-
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βαίνε μέ την παρέα του (ό Δρούγκας) άπό τό λόφο Βελισσα- 
ρίου, πού παρακολουθούσαν τη λυσσαλέα μονομαχία πυροβο
λικού τού Μπιζοα/ιού και Ελληνικών Πυροδόλων άπό τά άπέ- 
ναντι υψώματα, βλέπει να πλησιάζη δμιλος ιππέων Τούρκων. 
'’Ήταν ό Έσάτ μέ τό Επιτελείο του πού γυρνουσε άπό τό Μπι- 
ζάνι. Περνώντας ό Έσάτ άπό μπροστά του λέει:

—*Ό,τ' ήταν νά γίνη’(η), καφετζόπλο, γίγκι, καί τράβηξε 
μέ τούς άλλους γιά  την πόλη.

Ό  γρίφος λύθηκε ύστερα άπό λίγες ώρες... Κουμπούνια... 
κουμπούνια (ομάδες) Τούρκοι στρατιώτες, άσύνταχτοι έφευγαν 
μέ κατεύθυνση τήν Άλδιχνία.

ΣΗΜ.: Κατά πληροφορίες τού Βασίλη Λάππα ό Έσάτ μόνο 
τό Φρούριο τού Μπιζανίου παρέδωσε στόν Κωνσταντίνο, τήν πό
λη δμως τήν παρέδωκε στούς Προξένους τών ξένων Δυνάμεων, 
γιά  νά εξασφάλιση τον έντόπιο τουρκικό πληθυσμό άπό τυχόν 
κακοπραγίες έκ μέρους τών Χριστιανών καί τών άνταρτικών 
σωμάτων. Εύτυχώς δμως, μόνον έλάχιστα άσήμαντα έκτροπα 
σημειώθηκαν. «Μύτη δέ στάλαξε».

35. Ζ α δ α ν τ ι έ  ή Σ α δ α ν τ ι έ  Τ ζ ι α μ ί .  (Βλ. 
Τζαμιά), δπου καί ύ όμώνυμος μαχαλάς άπό τά Γάλατα μέχρι 
τού Κούμπλου (6λ. "Αγ. Σάδδας).

36. Ζ ε υ γ ά ρ ι α :  Παληά συνοικία στις πλοχγιές του 
όμώνυμου λόφου άπό τήν πλατεία Όμήρου, δπου τό εκκλησάκι 
τοΰ 'Αγίου Σπυρίδωνα, μέχρι τέρματος Ναπ. Ζέρδα καί Παν- 
δοσίας.

37. Ζ ω ή  Ν έ α :  Συνοικισμός νέος άπό τήν τάφρο του
Βαϊμούνδου μέχρι τού ύψους του άεροδρομίου μέ τάση έπε- 
κτάσεώς του πρός τό Μπισδουνόπουλο (τώρα *Άγ. Ιωάννης 
θεολόγος).

38. Ζ ω σ ι μ α ί α  Σ χ ο λ ή  (παλαιό): Στή συνοικία
«Ζωσιμαία». Χτίστηκε τό 1905 στή θέση του πατρικού σπιτιού 
τών άδελφών Ζωσιμάδων επί Τουρκοκρατίας μέ δαπάνες άπό 
τά πλούσια έλεοθετήμιχτά τους.

Είναι ένα ώραιότατο κτίριο μέ λαμπρά προπύλαια, μαρμά
ρινες κολώνες, άπό πεντελικό μάρμαρο, Ιωνικού ρυθμού, και 
τήν πρόσοψη τύπου Πανεπιστημίου ’Αθηνών. Στο άέτωμα ύπάρ- 
χει μέ χρυσά γράμματα, ό τίτλος «Ζωσιμαία Σχολή» πού έκα
με τούς Τούρκους νά ζηλεύουν.

Πολύ γνωστό είναι έκεΐνο πού είπε ό περίφημος Ντελή Νου-
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ρής (τρελλός) Τούρκος μπέης, μεγάλης μόρφωσης, με πνευμοί 
σπινθηροβόλο, πού έκαμε τον τρελλό για  να γλυτώσή τήν ‘ε
ξορία στην Οΰρφα της Συρίας (π. 'Έδεσσα), γιατί σατύρισέ 
τό Ντουβλέτι για κάτι φόρους στους ρωμηούς.

"Οταν τον ρώτησοιν πειραχτικά, τι λέει ή επιγραφή, τους 
κατακεραύνωσε με τη φράση: «Ό Λάκκος της Τουρκίας» ί

«Αφήστε, μαρές, χαιντούτηδες, τούς ρωμηούς νά φκιάνούν 
εκκλησίες δσες θέλουν, σκολειά νά μη φκιάνούν κι' ανοίγουν 
τά μάτια τους καί μας χτυπήσουν υστέρα τό κεφάλι!...».

Ή Ζωσιμαία Σχολή είχε άναδειχθή σάν Πρότυπο Γυμνάσιο, 
περίφημο άνά τό Πανελλήνιον, με λαμπρούς Καθηγητάς εξο
πλισμένο αρτιότατα με όργανα φυσικής καί χημείας, εικόνες, 
χάρτες καί πλουσιωτάτη βιβλιοθήκη ελληνικών καί ξένων 
κλασσικών συγγραμμάτων*

Στις ετήσιες προφορικές εξετάσεις, πού γίνονταν στήν πί
σω αυλή τής Σχολής, προσκαλώνταν ό Δεσπότης, ό Πασιας μέ 
δλο τό Επιτελείο του, τις λοιπές 'Αρχές τής πόλεως καί πλή
θος κόσμου χριστιανικού, τούρκικου καί έβραίΐκου.

Πάνω σέ μεγάλο πατάρι ήταν τοποθετημένα τά όργανα 
Φυσικής καί Χημείας, Γεωργαφικοί Χάρτες τεράστιοι. Έκεΐ γ ί
νονταν πειράματα Φυσικής καί Χημείας, άκόμα καί ή μηχοο/ή 
Ράμσντεν παραγωγής στοχτικου ηλεκτρισμού.

Σ' αυτή φοιτούσαν καί Τουρκόπλα μεγάλων οικογενειών: 
του Χαΐρεντίν Πασιά, του Μουσταφά Πασιά κλπ. μπέηδων.

"Οταν ένα άπ* αυτά κάποια φορά ρωτήθηκε μέ διερμηνέα 
από τον Σουφουλάτ Πασια, νά τοΟ πή ποιά χώρα είναι, αυτή, δεί- 
χνοντάς του τήν άχανή Ρωσία, έκεΐνο θαρραλέα του απάντησε 
Ελληνικά : «Αυτό Πασιά έφέντ\ &ν καν* κι πέσ’ άχαπνουθιό 
μας, πάει χάθ’κι τού Ντουβλέτ’ μας ('Έθνος).

Ό  Πασιας ρωτάει τό διερμηνέα: Τί λέει; Τί λ.έει; Του έ- 
ξήγησαν τήν έννοια. Πειραγμένος ό Πασιας τό σκυλόβρισε μέ 
τήν πασίγνωστη αισχρή βρισιά: «Σιχτίρ έντεψίζ» ! (άνάγωγε).

Ή Σχολή είχε καί μουσική μπάντα μέ χάλκινα καί ξύλινα 
πνευστά καί κρουστά όργανα καί δταν παρήλαυνε ό δγκος τών 
μαθητών της ώπό τούς δρόμους τής ’Αγοράς (Μπαϊράμ Πα- 
σιά) — κατόπιν Έλευθ. Βενιζέλου — μέ έπί κεφαλής τή μπάν
τα, σηκώνονταν δλοι οί άργαστηριαραΐοι όρθοί στά μαγαζιά 
τους, μέ ένθουσιασμό για νά καμαρώσουν τή νέα γενιά, πού 
δδευε προς τή Μητρόπολη στο Καθιλ’κό (Καθολικό) δηλ. τή 
μοναδική έπιμνημόσυνη άκολουθία καί τον Εσπερινό τής πα
ραμονής τών ’Αρχαγγέλων Μιχαήλ καί Γαβριήλ καί όνομαστι-
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κής γιορτής του Μιχαήλ Ζωσιμά καί τών άδελφών του, άοιδί- 
μων εύεργετών τής πόλεως καί σύμπαντος του 'Έθνους.

^Ηταν κι* αυτή μια ευκαιρία έπίδειξης τής «φοιτιώσης νεο
λαίας^ λαμπροφορεμένης μέ στολή όμοιόμορφη μπλε στρα
τιωτικού τύπου και πηλίκια μέ τή Γλαύκα καί τα άρχικά κεν
τημένα γράμματα «Ζ.Σ.» στο περιλαίμιο.

39. Ί  σ λ ι ά—X α ν έ (πρ. "Ισλια—ανέ): Τούρκικες 
στρατιωτικές έγκαταστάσεις στο νότιο άκρο τής πόλεως (τέρ
μα 21ης Φεβρουάριου). Μετονωμάστηκε «’Ακραίος Σταθμός», 
άπό τής άπελευθερώσεως, ή «’Ακραίος», δπου καί σήμερα υ
πάρχουν στρατ. σχηματισμοί, υπήρχαν καί οί παληές πολιτι
κές καί στρατιωτικές φυλακές, πού κατεδαφίστηκαν.

Έπί Ρασήμ Πασια (1869) χτίστηκε «Πολυτεχνείο - ΟΙκο- 
τροφεΐο, δπου διδάσκονταν τέχνες, άκόμη καί πιατοποιεΐο λει
τουργούσε. Υπάρχουν πιάτα, προϊόντα του Πιατοποιείου τού
του στο Μουσείο Άσλάν - Τζιαμί, κατά τον Δ. Σαλαμάγκα. 
Κατά τήν έναρξη (1872) τής Σχολής μπήκαν 37 μαθητές (20 Όθω- 
μοχνοί, 12 Χριστιανοί καί 5 ’Εβραίοι) ήλικίας 12—14 έτών. ’Ύστε
ρα άπό λίγα χρόνια πυρπολήθηκε (Δ. Σαλαμάγκα, Β' τόμος 
’Απάντων).

40. Κ α ρ α δ α τ ι ά :  Παληά Χριστιανικώτατη Συνοι
κία μέ στενά σοκάκια. Ή περιοχή της στους δρόμους Εύερ
γετών, Β λ α χ ά β α, Δέοντος Μελά, Μεγ. ’Αλεξάνδρου, 
’Ολυμπιάδας (τμήμα) καί τά γύρω δρομάκια μέχρι τά «Δυο 
άδέρφια». ’Εκεί περίπου τοποθετεί ό Κώστας Κρυστάλλης τό 
καφενεδάκι τοΟ Γέρου - Καλαμένιου στο διήγημά του: «Ει
κόνα» (τού Σκεντέρμπεη) στά Πεζογραφήματά του.

Στή συνοικία αυτή γίνονταν οι ζωηρότερες άποκριάτικες 
έκδηλώσεις κάθε λογής (βλ. Εβραϊκά μνήματα). ’Από κεί 
άρχιζαν οί πετροπόλεμοι μέ τά Τουρκόπουλα, δπως άναφέ- 
ρουμε σέ άλλα σημεία του παρόντος.

41. Κ α μ ά ρ ε ς :  Ή όδός Άβέρωφ μέ τά καταστήματα
τών ξακουστών παληών χρυσικών καί τό Τζιαμί του Κούμπλου, 
δπου τώρα στή θέση του τό «Τοσίτσειο ’Ίδρυμα», τό Μέγαρο 
τής «Εταιρείας Ηπειρωτικών Μελετών» καί ή Τράπεζα τής 
Ελλάδος.

Ή προσωνυμία «Καμάρες» προέρχονταν άπό καμάρες, λεί
ψανα, παληών άρχοντικών σπιτιών, κατά τόν πατέρα μου, άπό 
τόν καιρό του «Χαλασμού» τών Γιαννίνων, τήν πυρπόληση δηλ. 
του Ρασήμ Πασια (1869) γιά λόγους ρυμοτομικούς (βλ. λ.)’
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42. Κ ο υ μ π λ ο ς—Σ ά 6 © α: Παληές συγχωνευμένες
συνοικίες. Τέρμα Βηλαρα - Μοσχόπολης - Β. ’Ηπείρου - Τέρμα 
Μ. Αλεξάνδρου - Δημουλίτσα - Ποπτχτούκου.

43. Κ ά τ σ ’ κ ά ρ  Μ π έ η :  Τοπωνύμιο συνοικίας πού
περιλαμβοτνόντοτν μεταξύ των οδών Κουγκίου — Μπιζανίου.

44. Κ α λ ο ύ τ σ ι α ν η  ή Κ α λ ο ύ τ σ ι α  ή Κα·
λ ο ύ τ σ ι α σ μ η :  Παραφθορά του Κανλή - Τσεσμέ (=Βρύ-
ση αίματος) άπό την εποχή της έποα/άστασης Διονυσίου τοΟ 
«Σκυλοσόφου» τό 1611, η περιοχή των οδών 21 Φεβρουάριου 
- 'Αγίας Μαρίνας - Μπιζανίου - Κονίτσης - Γκραμπάλας - Πλ. 
Σαπουντζάκη - Άθαμάνων κλπ., γειτονικών στενωπών αποτε
λούσε τή συνοικία αυτή.

45. Κ ο ρ μ έ κ ι α ( Σ τ α θ μ ο ί  Δ η μ. Φ ό ρ ω ν ) :  
'Έταν 1) στο τέρμα της 21 Φεβρουάριου, 2) Διασταύρωση οδών 
Ά γ. Κοσμά - Δωδώνης, 3)Ά γ. Σπυρίδωνα, 4) Μπαμπάδων (τέρ
μα Βηλαρα), 5)Παναγιώτου Μαυρογιάννη, (Μιλιέτ ΛΊποιχτσιέ) 
καί 6) Σκάλας (στή Λίμνη στά Ψαράδικα).

46. Κ α μ π ο ύ ρ η :  Τοπωνύμιο άπό τό Κέντρο του Σπό
ρου Καμπούρη παληοΟ συμμαθητή μου γειτονικό τών ’Αμπε
λοκήπων τών αδελφών Σάρρα πού λειτουργοΟσε πολλά χρό
νια ως τήν Κατοχή.

47. Κ ρ ι θ α ί ρ ο π ά ζ α ρ ο :  Ή οδός Κάνιγγος καί τα
τριγύρω παρόδια σοκάκια, ήταν άγορά σιτηρών.

48. Κ α ρ δ α μ ί τ σ ι α :  Γειτονική άγροτική περιοχή
με τήν τάφρο Βαϊμούνδου στήν Προσκύνηση με πλήθος άλλο
τε καρυδιές, γκορτσιές κλπ. ’Απ’ αυτή διάβαινε ώς τό τέλος 
του Β' Παγκοσμίου πολέμου, λιθόστρωτος στενός δρόμος του 
Άλή Πασια προς Ζέλοβα καί ’Αλβανία πού λείψανά της σώ
ζονταν ώς τότε.

Τώρα ό χώρος αύτός καλύφθηκε άπό πλήθος σπιτιών. ’Έ 
γινε τέλειος συνοικισμός όμώνυμος, μέ σχολείο ιδιωτικό, ερ
γοστάσιο Καλυκοποιΐας, Μαρμαράδικα, ’Αμπελώνες καί έπε- 
κτείνεται συνεχώς προς Ζέλοβα μέ τήν όποια σχεδόν ενώθηκε.

49. Κ ο υ σ’ λ ά ς: Οί Τούρκικοι στρατώνες τών Λιθα-
ριτσιών χτισμένοι πάνω στά κτίσματα του Άλή Πασια καί τών 
γυιών του έπί Ρασήμ Πασια (1869), Χριστκχνικής καταγωγής, 
τέλειου γνώστη τής Ελληνικής καί λίαν δραστήριου. Μέσα σ’ 
έξι μήνες μόνο, οί προηγούμενοι στρατώνες, κτΐσμα του* 1839 
μέ δαπάνη τών Χριστιανών μέ συναρρωγή τής Ζωσιμαίας Ά-
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δελφότητος, καθώς καί των Εβραίων, κατά τον Γιωσέφ Μά
τσα, φιλόλογον καί τώρα έμπορο.

Στό Ν.Δ. άκρο των Λιθαριτσιών ύπήρχε ώς τά τελευταία 
χρόνια, Πύργος (Κούλια), μέ άποθήκη νερού (ντεπόζιτο) στήν 
κορφή του πού τροφοδοτούνταν μέ άντλίες διπλής ένέργειας 
(άπορροφητικής και ανυψωτικής); άπό τη Λίμνη. ’Απ’ αύτό άρ- 
δεύονταν οί στρατώνες, ό Κουραμπας (Νοσοκομείο καί κήπος 
του) ώς και δίκρουνη βρύση του κομψού ώρολογίου τής Κεν
τρικής Πλατείας.

Τώρα ή «Εταιρεία Ηπειρωτικών Μελετών», μέ τόν δραστή
ριο και εφευρετικότατο Πρόεδρό της Κ. Φρόντζο, δημιούργη
σε στη Νότια νωνιά τής Πλατείας τών Λιθαριτσιών, ύστερα 
άπό τό γκρέμισμα τών στρατώνων (Λιθαριτσιών) £να θαυμά
σιο συγκρότημα κέντρου άναψυχής καί έστιατορίου ξεθάβοντας 
τά θολόσκεπα διαμερίσματα του σεραγιου, στήν περίβπλεπτο 
αύτή θέση τών Γιαννίνων, μέ άπώτερο σκοπό την ίδρυση καί 
Μουσείου Κέρινων 'Ομοιωμάτων.

50. Κ ο υ ρ μ α ν ι ό :  Ή πλατεία Νεομάρτυρος Γεωρ
γίου προ του Κάστρου. Σ’ αύτήν καταλήγουν ή όδός Άβέρωφ, 
Καλάρη, Κουντουριώτου, Ψαλίδα, Γιωσέφ Έλιγια, Έθν. 'Αν
τιστάσεως καί Κ. Καραμανλή.

Πήρε τό όνομα τού 'Αγίου Γεωργίου έπειδή στον ύπάρ- 
χοντα άκόμη φούρνο (Χριστοφ. Τσαμπαλίκα) άπαγχονίστηκε 
ό μάρτυς (17.1.1838), άπό την «ποδιά» τής στέγης του.

Στην πλατεία αύτή κατά την παράδοση, μοιράζονταν τό 
κακής ποιότητος μαύρο ψωμί, ή «κουρουμάνα», όπως λέγον
ταν, στήν έργατιά πού δούλευε κατά τή γενική έπισκευή τού 
Κάστρου (1810—15) (βλ. λ. Κάστρο).

Ό  χώρος αυτός συνδέεται καί μ’ ϊνα γεγονός σπουδαίο: 
τη δραματική δηλ. σύγκρουση Χριστιανών κΓ Εβραίων κατά 
τό Μ. Σάββατο 15 ’Απριλίου 1872, ή όποία πήρε μεγάλες δια
στάσεις, όπως τήν άκουσα άπό τόν πατέρα μου, εικοσάχρονο 
τότε, μέ λεπτομέρειες.

Τήν ή μέρα αύτή, £νας Εβραίος, κάνοντας τό μεθυσμένο, 
πάτησε τά σταυροψώματα, πούχε £να σιμτζιόπουλο σέ μιά κά
νιστρά για διανομή σέ χριστιανικά σπίτια, πού ήταν στήν Ό- 
βριακή. Τή στιγμή πού τήν είχε άποθέσει κατά γής γιά νά 
σιάξη στό κεφάλι του τήν πεδολόγα (κουλούρα) νά μήν τόν 
τρυπάει.

Τό παιδί 17χρονο, χτύπησε τόν Εβραίο. Μέ τις φωνές μα
ζεύτηκαν πολλοί Εβραίοι καί τό ξυλοκόπησαν άσχημα. Τό

*
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γεγονός μαθεύτηκε σ’ δλους τούς μαχαλάδες τούς Χριστιανι
κούς των Γicxwivcov. Οι Χριστιανοί τό θεώρησοα/ μεγάλη προ
σβολή κοιτά της θρησκείας μας καί μάλιστα Μεγαλοβδόμαδο, 
πού πάντα αυτές τις μέρες τά πνεύματα ήταν εξημμένα.

Κατέβηκαν λοιπόν πλήθος με ξύλα καί πέτρες καί σπά
σανε τά κεραμίδια καί τζάμια εβραίικων σπιτιών, ενώ οί Ε 
βραίοι είχαν κλειστεί μέσα.

Ή Χωροφυλακή καί έπειτα ό Στρατός πού κατέβηκαν δε 
μπόρεσαν να τούς διαλύσουν.

— Μας πάτησαν τό Σταυρό, μας χτύπησαν καί τό παιδί, 
φώναζαν οί Χριστιανοί.

Κατέβηκε κι9 αύτός 6 Σεβφέτ - Πασιας με ασκέρι από τόν 
Κουσλά, άδύνατον δμως νά τούς κατασιγάσουν. Ειδοποιείται 
ό Δεσπότης ό Σωφρόνιος καί σπεύδει με άμαξα καί μέ τό 
διασιαχτσή του (ακόλουθο).

Μόλις είδαν τό Δεσπότη πού τούς φώναξε: «μή τε παιδιά 
μου, ήσυχάστε, μή τε, ευλογημένα, διαλυθήτε* νά πάτε στα 
σπίτια σας κι9 εγώ θά κάνω καλά μέ τόν Πασια έφέντη», αμέ
σως σταμάτησε τό πετροβολητό καί τά ξύλα πού ήταν σηκω
μένα χαμήλωσαν.

Ό  Βαλής δταν είδε πώς μόνο άπό τό Δεσπότη ήσύχασαν, 
λέει στο Σωφρόνιο έπιτιμητικά: «Πώς άπό μένα δε φοβήθη
καν ενώ σύ μόλις ήρθες ήσύχασοτν; Έσύ τούς έβαλες».

Ό  Δεσπότης ,μέ ύφος άξιόπρεπο του απάντησε: «Πασια 
έφέντη, γ ι9 αυτό τό λόγο πού είπες θά πάμε στήν Πόλη νά κρι- 
θουμε' Φερμοα/λής καί σύ, Φερμοινλής κι9 εγώ» ! (Διορισμένοι 
δηλ. καί οί δυο μέ σουλτανικό φερμάνι). Κι9 έφυγε αμέσως θυ
μωμένος δίχως όλλη κουβέντα.

Πρώτη του δουλειά νά βγάλη προφορική διαταγή προς τό 
λαό νά μή ψωνίζη κοτνένας πλέον άπό Έβραΐο. 9Από τήν ίδια 
μέρα οί Xpumocvoi δέν ζύγωναν σέ Εβραϊκά μαγαζιά, ούτε 
άπό Εβραίους γυρολόγους μέ «πραμάτειες» ψώνιζαν. Ώ ς καί 
τούς Εβραίους χαμάληδες δέν έπαιρναν.

Τό κακό αυτό για  τούς Εβραίους ήταν μεγάλο, γιατί ά
πό τούς Χριστιανούς Γιαννιώτες καί χωριάτες ζουσαν... ’Απρα
ξία μεγάλη στά εβραίικα κοααστήματα.

"Υστερα άπό μέρες, πρεσβεία μέ τόν ’Αρχιρρσβΐνο παρα- 
πονέθηκε στο Δεσπότη, μέ τήν παράκληση νά άνακαλέση τήν 
άπαγορευτική διαταγή. Ό  Δεσπότης έκανε πώς άγνοουσε τό 
πράγμα. "Υστερα καί άπό τά πολλά, άφου ζήτησαν επίσημα 
«συμπάθεια» ήρθη ή διαταγή καί πλήρωσαν κρυφά, δπως ά-
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κοόστηκε, κάποιο γερό χρηματικό ποσό, σάν πρόστιμο (Τζιζά). 
’Από τότε βγήκαν και Χριστιανοί γυρολόγοι καί χαμάληδες. 
Τό χειρότερο είναι, πώς την πλήρωσε άδικα μέ τήν ζωή του κά
ποιος Εβραίος φουκαρατζΐκος.

Τήν ώρα τής φασαρίας, περνούσε μεθυσμένος φέσι, τρικλί
ζοντας άπό τήν πλατεία του Κουρμανιου καί φώναζε: «Ζέφτσια 
- Ζέφτσια» ! (ζεόκια =  χαρές)* ένα τσαγκαροπαίδι άκούγοντάς 
τον καί νομίζοντας γιά πρόκλησηι τη χαροκοπιά του δύστυχου 
αύτουνοΟ, πετιέται άπό τό μαγαζί του μέ μια φαλτσέτα (τσαγ
κάρικο μαχαίρι) καί του τή χώνει στήν κοιλιά.

«Νά, νά ίδής έσύ ζέφκια» !
Ό  άτυχος έπεσε παρακάτω, έκεϊ κοντά στον πλάτανο του 

Κουρμανιου. Τον πήγαν στο σπίτι του σηκωτόν, δπου σέ λίγο 
πέθανε...

Ό  άλλος πήρε δρόμο γιά «μέσα», δηλ. γιά τό έλληνικό, 
δπως τό ’λεγοιν έπί Τουρκοκρατίας. Τό γεγονός άνεφέρθη άπό 
τήν τούρκικη έψημερίδα τής Γ. Διοικήσεως «Γιάνγια» (Ιω άν
νινα).

Ό  Τάκης Σαλαμάγκας πού άναφέρει τό γεγονός σύντομα 
άποδίδει τό φόνο σ’ ένα ταμπάκο (βυρσοδέψη) Παύλο, (βλ. 
Κων. I. Φωτοπούλου: «Μία δραματική σύγκρουση Χριστιανών 
καί Εβραίων» Ήπ. Εστία, 1965).

51. Κ ο υ ρ α μ π α ς :  (Γκουρεμπά λ’άραβ — άστεγος,
φτωχός, ξένος).

Νοσοκομείο. Κτίσμα τού ρέκτη Ρασήμ Πασια μέ ώραΐο κή
πο μέ πλατύσκια δέντρα, πού κυριαρχεί ή εύοσμη φιλύρα καί 
πλάϊ ένα έξοχικό καφενείο. Κατά τό 1925 στόν άνω όροφό του 
στέγαζε τή Στρα. Μουσική τής 8ης Μεραρχίας.

Στή θέση τού καφενείου χτίστηκε τό Ξενοδοχείο «Ξενία». 
Ή όμώνυμη συνοικία περιλαμβάνει τούς τριγύρω δρόμους: Γε
ωργίου Β ', Λίνας Τσαλδάρη (π. Γκυ - Σκχντεπλέρ συγγραφέως 
του ημερολογίου: «Ή πολιορκημένη πόλη», έκδ. Ε.Η.Μ., συζύ
γου τού Γάλλου ύποπροξένου Ντουσιάπ κατά τό 1912—13), Άρ- 
ρόβα, Χαόνων, θεσπρωτών, καί τμήμα τής Δωδώνης άπό του 
Στρατολ. Γραφείου καί πέρα.

52. Κ α λ λ ι θ έ α :  (Νέα συνοικία) στο τέρμα τής όδου
Μεγάλου ’Αλεξάνδρου, δπου ύπήρχαν ίχνη άπό τίς Ντάμπιες 
τού Άλή Πασιά (άνασχετική τάφρος) στούς πρόποδες του «Μαυ- 
ρολίθαρου» λόφου πρίν άπό 20-30 χρόνια καί προτού άρχίσει 
τό χτίσιμο των σπιτιών τής «Καλλιθέας».
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53. Κ α λ ύ β ι α :  Παληά συναικιούλα στο τέρμα της
21ης Φεβρουάριου της όδου Κούρκουλα, Γιάννη Κώστα, Μεσο
λογγίου. Δεν υπάρχει πιά. Συγχωνεύθηκε στούς γειτονικούς 
μαχαλάδες.

54. Κ ο ύ λ ι α (ή Κουλές λ.τ.) : Κατά τις περιγραφές 
του Ψαλίδα (ιστορία της πολιορκίας των ’Icoocwivcov) είχε τρία 
πατώματα έξωπλισμένη με κανόνια. ^Ηταν ανάμεσα Κάστρου 
καί Λιθαριτσιών. Δεν άναφέρεται ή ακριβής θέση της. Τό Κά
στρο, ή Κούλια και τά Λιθαρίτσια είχαν συνολικά 250 κανόνια, 
κατά τον Ψαλίδα.

55. Κ ι ά φ α: Παμπάλαιο τοπωνύμιο λιβαόιών καί χω-
ραφιών στά Ν.Δ. της πόλεως μέ σύνορο τό λόφο Βελισαρίου, 
τό Βενετσιάνικο λάκκο (τάφρος Βαιμούνδου) και τον ’Ακραίο 
(Σταθμό)' τό πιο ψηλό σημείο μέ μέτωπο προς Ν. καί Ν.Δ. στά 
άχυρά Μπιζανίου, Καστρίτσης καί Αύχένα Δρίσκου. Τώρα δλος 
ό χώρος κατέχεται άπό τό συνοικισμό Συρακιωτών.

Έκεΐ τά άπογεύματα του Δεκέμβρη — Γενάρη 1912—13 «τό 
έπιαναν» δμιλοι Τουρκογιαννιωτών καί Χριστιανών καθισμένοι 
στο άνάχωμα του όρύγματος, τις ντάμπιες, του Λάκκου νά πα
ρακολουθήσουν τις σκληρές καί επίμονες μονομαχίες μέ τις 
φωτεινές τροχιές τών όβίδων τών άντιμαχομένων πυροβόλων 
Μπιζανίου — Άετορράχης, πολιορκητών καί άμυνομένων Τούρ
κων. Έκεϊ θάκουγες, δπως μολογουσαν, καί τά ζωηρά σχό
λια τών Τουρκογιαννιωτών καί Χριστιανών:

—Ίτούτα, Βαλλαΐ, είνι θ’κά μας τά τόπια (πυροβόλα).
- ’Ό χ(ι), είνι θ’κά μας, άποκρίνονταν οί Χριστιανοί μέ α

φέλεια καί χωρίς φόβο παρεξήγησης, άλλά μέ φιλική διάθεση 
σάν ούδέτεροι παρατηρηταί...

Ή γωνιά αυτή χρησίμεψε υστέρα γιά τήν ομαδική ταφή ε
κατοντάδων δύστυχων Τούρκων ίμσιαρήδων (φαντάρων) πού 
τούς έθαβαν οί Χοτζιάδες άπωνατούς κοιτά τρ διάστημα τής 
πολιορκίας μεταφέροντάς τους άπό τά διάφορα έπιταγμένα κτί
ρια, σχολεία, καί στρατώνες. Τις εκκλησίες καί τά τζαμιά τά 
σεβάστηκαν.

Έκτος άπό τις Ντάμπιες τού Βαιμούνδου είχαν καί τούς 
μπαμπάδες, νεκροταφείο της αίρέσεως του Άλή (άλήτες) στο 
τέρμα Βηλαρα κ.ά.

"Οταν μπήκε ό Έλλην. Στρατός στήν πόλη βρήκε ήμιαπο- 
συντεθημένα πτώματα στούς στρατώνες. Τούς έβαναν στο προ
σκέφαλο τών άσθενών ένα κομμάτι ξηρή μπομπότα άντί γιά
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ρόφημα, άλλα κι* αυτό δεν είχαν τη δύναμη οί νοσηλευόμενοι 
να τσ πάρουν. Δεν πρόφθανοτν τά συνεργεία νά θάβουν.

Πολλοί — σκιές κινούμενες — χέρι - χέρι για άλληλρστή- 
ριξη ατούς δρόμους φώναζαν ξεψυχισμένα: έκμέκ, καί σωριά
ζονταν νεκροί. Τό ίδιο καί άλογα του πυροβολικού Ούγγαρέ- 
ζικα τριγυρνοϋσαν στούς δρόμους μαζεύοντας τά χαρτιά, πού 
ό βορηάς μάζευε στις γωνίες. Γέμιζοα/ τά σοκάκια άπό τά πτώ
ματά τους. Οί άγγαρεΐες τά σέρναν άπό τά πόδια στά προά- 
στεια τής πόλεως κι* έκεΐ τά πασάλειβαν μέ λίγο χώμα, τά δέ 
κοράκια καί οί σκύλοι άποτελείωναν τό έργο τους.

Βρωμοκοπουσε ό τόπος...
Φρικτό θέαμα καί θλιβερό μέχρι δακρύων! Οί γυναικού

λες στούς φτωχομαχαλάδες μάζευιχν περιπλανώμενους στρα
τιώτες - ζητιάνους, τούς έμπαζαν στις αυλές τους καί τούς έ
φτιαχναν λίγο κουρκουτάλευρο, τίποτε λάχανα (που νάτανε κι* 
αυτά κρυφά!) άπό τό φόβο τού Ζαμπίτ του Φρουραρχείου — 
ένα βλογιοκομμένο κρεμανταλά λοχαγό — πού έδερνε μέ τό 
λουρένιο γκριμπάτς δσους ευρισκε στό δρόμο... ή άξιοπρέπεια 
του Ντουβλετιοϋ, ώς προαναφέραμε.

Έμεΐς τά παιδιά καιροφυλακτούσαμε μήπως φανεί ό δή
μιος αύτός καί ειδοποιούσαμε νά βγουν μέ άσφάλεια οί δύστυ
χοι στρατιώτες.

—../Άιντε στό καλό καψουπαίδια καί νά πάτε στις μάνες 
σας γερά..., ήταν τό ξεπροβόδισμά τους.

—«Τεσεκιούρ έντέριμ* οί ευχαριστίες τους (ευχαριστώ πο
λύ)... τά δεινά του πολέμου!...

56. Κ ά σ τ ρ ο  τ ώ ν  Γ ι α ν ν ί ν ω ν :  Εκτός άπό την
Κούλια καί τά Λιθαρίτσια ήταν καί τό κυρίως Κάστρο, που τά 
περιέβαλλε καί άποτελοΟσαν τήν άσφαλή όχύρωση τών Γιαν
νίνων μέ 250 κανόνια συνολικά, κατά τόν Πουκεβίλ.

Στό Β.Δ. μέρος τής πόλης πάνω σέ άπότομο βράχο, πού 
εισχωρεί στή λίμνη Παμβώτιδα είναι χτισμένα στά ψηλότερα 
σημεία του δύο μικρότερα Κάστρα: τό Ί  τ ς—Κ α λ έ μέ τό 
τζιαμί Φατιέ ή Φετιχιέ, ώς καί τόν τάφο τόν οικογενειακό του 
Άλή Πασιά. Τό άλλο, στήν βορεινή πλευρά είναι τό Ά σ λ ά ν  
— Τ ζ ι α μ ί  μέ τούς μεντρεσέδες του καί τόν Τουρμπέ (πο
λύγωνο μικρό κτΐσμα), όπου ό τάφος του κτίτορος (1618).

Στόν περίβολο του ‘Ασλάν τζιαμί υπήρχαν οί τάφοι, προ 
της διπλής κατοχής (Ιταλών καί Γερμανών) πασιάδων καί έ- 
πιφανών προσώπων. Τά μάρμαρά τους καί οί έπιτάφιες έπιγρα-
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φές (κεφαλάρια) χρησιμοποιήθηκαν για οικοδομικό υλικό των 
πολυβολείων των Ίταλογερμανών (1941—44).

Τό συγκρότημα των Μεντρεσέδων επισκευάσθηκε μεταπο
λεμικός άπό τη δική μας Αρχαιολογική Υπηρεσία, δπου εγκα
ταστάθηκαν τά γραφεία της.

Στο δεύτερο και τρίτο επίπεδο τού μικροκάστρου αύτου υ
πάρχουν πυραμίδες άπό γκιουλέδες (σφαίρες πυροβόλων) δια
φόρων διαμετρημάτων, στο δέ τρίτο και κάννες κανονιών, χω
ρίς κυλίβαντες, μιά δέ μικρή θύρα όδηγεΐ σε πέτρινη σκάλα 
σπηλαιοειδή διάδρομου κατηφορικού προς τό σπήλαιο τής βά
σης του βράχου.

Τά επιγράμματα δλων των τάφων γενικά δημοσιεύτηκαν 
μεταφρασμένα στήν Ελληνική μέ φροντίδα του Χρήστου Σού- 
λη, π. Γυμνασιάρχου (Ήπ. Χρονικά 1933).

Στον εύρύ χώρο τής βάσεως του Σπηλαίου, πού προανα
φέρουμε υπάρχει τοιχοδομή διαμερισμάτων άστεγων, πιθανόν 
οί άνήλιες φυλακές μέσα στις όποιες βρήκε σκληρότατο θάνα
το ό θρυλικός ήρωας Κατσιαντώνης μέ αργό σπάσιμρ χεριών 
και ποδιών, για νά παραταθή τό μαρτύριό του, πού, δπως λέ
γεται, παρακολουθούσε καί ό θηριώδης Βεζύρης τών Γιαννίνων.

Ή δυτική πλευρά τού "Ιτς—Καλέ φέρει τά ίχνη τής μανίας 
τών κανονιών του Χυρσίτ Πασια, πού έβαλλοα/ άπό τό λόφο τής 
Περιβλέπτου άνώφελα.

Σήμερα οί πληγές αύτές θεραπεύτηκαν άπό τήν ’Αρχαιο
λογική Υπηρεσία μας, υστέρα άπό 165 τόσα χρόνια. Τις δυο 
αύτές άκροπόλεις, πού άναφέραμε, περιβάλλει τό μεγάλο τεί
χος εποχής τών Δεσποτών τής ’Ηπείρου καί άνακαινισμένο άπό 
τον Άλή Πασια (1810—15), δπως μαρτυρεί ή πομπώδης επι
γραφή,1 ή έντειχισμένη στή Νότια Πύλη προς ;ρή λίμνη «τή 
μεγάλ(η) βαθειά», μέ έκτυπα βυζαντινά κεφαλαία γράμματα, 
καί βυζαντινής γραφής χρονολογία ΑΩΙΕ (=1815).

Στο προοίναφερόμενο σπήλαιο βρήκαν καταφύγιο στον πό
λεμο τοΟ 1940 ή Στρατ. Ταχυδρομική Υπηρεσία τού 712 Ταχ.

1) ................................... .... νέου δια δίας
.......................................  εσον της φωτίας
.......................................  βοήθεια ζητούσε
........................................ ποτέ δέν ή μπορούσε
.......................................  δσα του ήταν χρεία.
Τούτου παρευθύς ν* άνάψη τή φωτία 
τούτο διά νά άνανεοθή έτσι νά άνκχζήση
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Τομέως τής VIII Μεραρχίας, ώς καί οι διαχειριστικές της υ
πηρεσίες.

Στο γειτονικό χώρο του Κάστρου ήταν τα Επιτελικά Γρα
φεία της καί τύ γραφείο του Στρατηγού Χαραλ. Κατσιμήτρου, 
εις δε το κενό του διπλοΟ τείχους βρήκαν καταφύγιο πολλές 
γιαννιώτικες οικογένειες μέχρι τέλους του πολέμου.

Οί ’Ιταλοί όμως Ανακάλυψαν τη θέση τού άσύρματου τής 
Μεραρχίας ραόιογωνιομετρικά πού ήταν στον ίδιο χώρο μέ τον 
Ταχ. Τομέα, καί μας βομβάρδισαν τις πρώτες μέρες του πολέ
μου (άρχές Νοεμβρίου 1940).

’Αποτέλεσμα νά τραυματισθή πολύ σοβαρά στο στήθος ό 
έφεδρος λοχαγός Καθηγητής μαθηματικών τής Ζωσιμαίας Σχο
λής Γ. Μπέγκας καί νά φονευθή ένας δεκανεύς γραφεύς τής Με
ραρχίας. Ό  Ταχ. Τομεύς μας έμεινε άθικτος.

Στο ’Ί τ ς—Καλέ (έσωτερικό φρούριο) έκτος του Φατιέ — 
Τζιαμί ήταν καί το σαράϊ του Άλή Πασια, τό θρυλικό, τοΟ 6- 
ποίου διασώθηκε γκραβούρα του ’Άγγλου περιηγητή - κατα
σκόπου IRTON, που τήν Ανακάλυψε σέ βιβλίο τής Μαρκιανής 
Βιβλιοθήκης τής Βενετίας, ό Αείμνηστος Κων. Δ. Μέρτζος, έπί- 
μονος έρευνητής τών άρχείων της.

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ στο έπόμενο)

τά  σαθρωμένα τείχη του πάλιν νά κρστήση 
δπου τους πρώην Δέσποτας αύτόν παρακαλούσαν.
Κα μόνον πού άπέρασαν διάφοροι αίώνες 
καί καθεξής πολλώτατοι ύπατοι κΓ ήγεμόνες.
Κανένας δέν ή μπόρεσε νά λάβη τή φροντίδα 
καί εύερ>έτης νά δειχθή είς τούτην τήν ποαρίδα.
Ούτε είς τήν παρελευσιν τοσούτων πολλών χρόνων 
ήμπόρεσάν νά 6άλωσι κανένα λίθον μόνον.
Ό  κράτιστος δ* *Αλή Πασιάς Βεζυρης τής Ηπείρου 
Περίφημος άπόγονος του θαυμαοίου Πύρρου, 
ώς άλλο πυρ θαυμάσιον τούτο τό άνααταίνει 
Κα πάλιν ώραιότατον τό άποκατασταίνει.

Α Ω Ι Ε '
(Ήπ. Χρονικά Ιωάννινα 1933, «ΤουρκικαΙ ΈπιγραφαΙ *Iωανίννων», 

Χρήστου Σούλη Γυμνασιάρχου).
ΣΗΜ.: Ή άνω Αριστερά γωνία κατεστράφη άπό σφαίρα του κανονιο

βολισμού τού Κάστρου, ώς προαναφέρεται.
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Δύο βραβεία σ' ένα χρόνο
A r v  ιϊνα ι τυχα'κ).

Ή  κορυφαία π ο η τ η ς  τών
TtpotoYJCJV M ISK O  ήταν 

το Θεμιλκ> πανuj στο 
όποκ> ζόρακνθη»U 
η σοβαρή ιζα γινγ ικη  της 

προσπαθ*ρα, που 
καλύπτει 20 χ ώ ρ ις .

’ Μετά τον ΧΡΥΣΟ  ΕΡ Μ ΙΙ 
.* ν 1979 (Ό κτινβρκ>ς),

η M /SKO  κχρόκτε καί 
ΔΙΕΘ Ν ΕΣ ΒΡΑΒΕΙΟ  

ΕΞΑΓΩ ΓΩ Ν  1960 (Μαρτκκ>.

Τό Δ ΙΕΘ Ν ΕΣ ΒΡΑΒΕΙΟ
ΕΞΑΓΩ ΓΩ Ν  1960 αναι ή 

50η 6 » α κ ρ » ο κ  ττο υ  
απονεμεται
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22 χρόνια το βιβλιοπωλείο μας, (Ασκληπιού 3) στην 
Αθήνα, εξυπηρετεί το αναγνωστικό κοινό με συνέ
πεια και με την πάντοτε ενημερωμένη βιβλιοθήκη 
του - στη λογοτεχνία, στην ποίηση, στο θέατρο- 
στα βιβλία Τέχνης, στην φιλοσοφία, στην ιστορία 
και σε πολλά άλλα θέματα.

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

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

Να θυμάστε πάντοτε ότι η «ΔΩΔΩΝΗ» εξυπηρετεί.


