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ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ :
Γ. Μπρουζιώτης — Γ. Κοοτσαρός 

Κωλέττη 4, 106 81 
Τηλ. 360.38.20, ΑΘΗΝΑ

UPOGKSHCK
Ή «Ηπειρωτική Εταιρεία» όργα- 

νώνει την 23ην Μαρτίου 1987, ή μέ
ρα Δευτέρα και ώρα 7.30' μ.μ. στη 
μεγάλη αίθουσα της ’Αρχαιολογι
κής Εταιρείας Έλευθ. Βενιζέλου 
22 — Όμηρου, πνευματική εκδή
λωση.

θ ά  μιλήσει ή Φιλόλογος κυρία 
Μ α ί ρ η  Λ ι ό λ ι ο υ ,  με θέμα: 
J E A N  M O R E A S ,  ό Η π ε ι 
ρ ω τ ι κ ή ς  κ α τ α γ ω γ ή ς  
Έ λ λ η ν ο γ ά λ λ ο ς  Π ο ι η 
τ ή ς  κ α ί  τ ό  έ ρ γ ο  τ ο υ .

Παρακαλουμε νά εύαρεστηθήτε 
νά τιμήσετε τήν Ηπειρωτική εκδή
λωση με τήν παρουσία σας.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΑ.

Με τ ι μ ή
Ό  Πρόεδρος

ΑΛΕΞ. X. ΜΑΜΜΟΠΟΥΛΟΣ
Ό  Γεν. Γραμματέας 

ΣΤΑΘΗΣ Δ. ΛΑΜΠΡΙΔΗΣ
Ό  Κοσμήτωρ 

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΝΙΚΟΥ
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ΜΑΙΡΗ ΣΙΜΩΝΗ-
ΛΙΟΛΙΟΥ

Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη καί 
κατάγεται, άπό τη Χαλκιδική.

Τελείωσε τη στοιχειώδη εκπαί
δευση στην ’Ακαδημία Άλεξανδρου- 
πόλεως πού φιλοξενούνταν στη Θεσ
σαλονίκη . Γ υμνασ ιακά μαθή ματα 
παρακολούθησε στο Γ' Γυμνάσιο 
θηλέων Θεσσαλονίκης καί υπήρξε 
μαθήτρια τοΟ άείμνηστου τότε Γυ
μνασιάρχη Κωνστοαητίνου Γκράτζιου.

Παράλληλα με τις γυμνασιακές 
της σπουδές τις όποιες τελείωσε μέ 
άριστα παρακολουθούσε μοιθήμοατα 
πιάνου στο Κρατικό Ώδεΐο Θεσσα
λονίκης στήν τάξη του μαέστρου κ. 
Γεωργίου θυμή, καί μαθήματα γαλ
λικών στή Γαλλ. Σχολή Καλογραι
ών SAINT - VINCENT καί στο LY- 
CEE FRANCA IS της Θεσσαλονί
κης.

Είναι πτυχιουχος — μέ πτυχίο λί

αν καλώς — του Άριστοτελείου Πα
νεπιστημίου Θεσσαλονίκης της Φι
λοσοφικής Σχολής του Τμήματος 
Γαλλικής Φιλολογίας.

Διορίστηκε στή Δημόσια Μέση 
Εκπαίδευση καί υπηρέτησε στο Ε ' 
Γυμνάσιο Θηλέων Θεσσαλονίκης μέ 
Γυμνασιάρχη τον κ. Στάθη Λαμ- 
πρίδη.

"Ομως ή έντονη προσωπικότητά 
της δεν την εμπόδισε παρ’ δλες τις 
οικογενειακές υποχρεώσεις της νά 
διευρύνει τις γνώσεις της παρα
κολουθώντας ώς τακτική φοιτήτρια 
μαθήματα Φιλοσοφίας — Παιδοίγωι- 
κής — Ψυχολογίας στή Φιλοσοφική 
Σχολή του Πανεπιστημίου ’Αθηνών.

Είναι μέλος του Διοικητικού Συμ
βουλίου τής «’Ηπειρωτικής Ε τα ι
ρείας», καθώς καί μέλος του Διοι
κητικού Συμβουλίου τής «Μάνας του 
Πωγωνίου».
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ΚΥΝΗΓΙΑ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ

Μάλι  Σπάτ

^Ηταν ή έποχή πού άν κοαέβαινες 
διαψασμένος τό ρεματάκι πού κε- 
λάριζε τό άναβρυστικό νεράκι πού 
θά άνάσαινες πίνοντάς το, όχι λί
γες φορές θά σε ξάφνιαζε καί τό ά- 
νεπάντεχο βρούούστ! του λαγού 
πού πάντα διαλέγει τό μέρος πού 
θά γκχτακιάση νά περάοη τη μέρα 
του.

Στην τωρινή έποχή, πολύ σπάνια 
θά’ συμβή κάτι τέτοιο άφοΰ τά θη
ράματα κινδυνεύουν νά έξαφανι- 
στουν άπό αίτιες πού τόσες φορές 
έχουν κατά κόρον ειπωθεί καί γρα
φτεί.

Είναι άρκετά χρόνια πού δυο φί
λοι κυνηγοί ό Ζ. καί ό Κ. πήγαν κυ
νήγι \ccyoO προς τά γύρω τού Έμίν 
- Ά γά  κυνηγοτόπια.

Προς τό μεσημέρι, κουρασμένοι 
καί οί δυό άπό τήν πορεία χωρίς 
κανένα όφελος γκχτι δεν είχοιν τύ
χη νά βάλουν στό σακκίδιό τους 
λαγό, έκατσο^ κοντά σ’ ένα άνα
βρυστικό νεράκι νά τσιμπήσουν τό 
λιτό τους φαγητό καί νά ξεδιψά
σουν κι’ αυτοί καί τό σκυλί τους ά 
πό τό νεράκι τής ρεματιάς.

Ό  Ζ. δέν ήταν μόνο κυνηγός, ή
ταν καί πρωτότυπος καλαμπουρ- 
τζής, ένα χάρισμα πού δέν τούλει- 
πε ούτε στις δυσκολότερες ώρες 
τής ζωής του καί έξηγούμαί:
ΤΗταν άνάπηρος του πολέμου 1940 

—41 πού ξεπάγιασαν τά πόδια του

- Εμί ν Αγά
ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΣΤΑΜΑΤΗ

στό Μάλι-Σπάτ, νομίζω, καί έχασε 
(θεός σχωρέστον τώρα γιατί δέν 
ζεΐ) τό μέν ένα πόδι άπό τό γόνα, 
του δε άλλου του έκοψαν όλα τά 
δάχτυλα, καί κυκλοφορούσε μέ ά- 
ναπηρικό ξύλινο πόδι στό ένα, ένώ 
στό άλλο φορούσε παπούτσι καί ό- 
δηγουσε καί άναπηρικό αυτοκίνητο.

Υπήρξε έποχή πού ό Ζ. έμπαινε 
σέ Νοσοκομείο γιά νά ίδή διαφό
ρους συναδέφους του μέ άναπηρία 
πού άνάσαινε όλο τό Νοσοκομείο ά
πό αισιοδοξία γιά τήν έξέλιξη τής 
άσθενείας του καθενός πού είχε 6α- 
ρειά άναπηρία όταν ό Ζ. ξεφώνιζε: 
«*Έ! τι στραβομουτσουνιάζετε ρέ, 
δέν ντρέπεστε, γιά κυττάτε έμένα 
μέ δυό πόδια σακατεμένα καί πάω 
κυνήγι πού δέν μέ φθάνουν οί άλ
λοι πού έχουν τά δυό τους γερά... 
άντε ρίξτε το έξω καί δε θά χάσε
τε».

Λοιπόν, έκεΐ στό ρεματάκι πού έ
κατσαν νά κολατσίσουν ήρθε δειλά
- δειλά κι* ένα παιδάκι άπ* τό δι
πλανό χωριό καί μασούσε δυό σύκα 
πού έκοψε άπ’ τις συκιές του.

Καί ό Ζ. ρωτάει τον μικρό:
—Τί τρως ρέ κοντοστούπη, σύκα;
—Ναι άπαντάΞι ό μικρός.
—Καί που τάκλεψες τά σύκα ρέ;
—Δέν τάκλεψα, είναι άπό δική 

μου συκιά.
—"Αντε πήγαινε καί φέρε καί μάς
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μερικά νά σου δώσω δυο τάλληρα.
Ό  μικρός δεν απάντησε και έμει

νε σκεπτικός καί ό Ζ. επιμένει, άντε 
θά πας; θά σου δώσω 20 δροιχμές.

Ό  μικρός και πάλι δεν άπαντα.
Τότε ό Ζ. βγάζει απ’ τό σακκίδιό 

του ένα σουβλί πού μ5 αυτό έρραβε 
τά λουριά του άναπηρικοΰ ποδα
ριού του σαν πάθαινοα/ ζημιά, καί 
χτυπώντας το δυνατά στο ξύλινο 
πόδι του άπ* έξω άπ’ τό παντελόνι, 
τό σουβλί ξεπέρασε τό πόδι καί 
βγήκε άπ’ την άλλη μεριά του παν
τελονιού ενώ ό Ζ. φώναζε: ’Έτσι
τούς κάνω δσους δεν μ’ άκουνε!

Τό παιδάκι ξαφνιάστηκε καί σια- 
στισμένο δπως ήταν όπισθοχώρησε 
φοβισμένο δηλώνοντας:

—«Πάω, πάω νά σας φέρω... σύ
κα...».

’Αλλά τό... πράμα δεν σταματάει 
εδώ, έχει κι’ άλλη συνέχεια.

Τό ξύλινο πόδι τοϋ Ζ. δε χρησί
μευε μόνον... για άπειλή στά παι
δάκια πού νόμιζαν δτι τρυπούσε 
πραγματικό πόδι ό Ζ. μή ξέροντας 
δτι τό ίδιο ξύλινο πόδι χρησίμευε 
καί γιά... παλούκι πού έδενε την ά- 
λυσσίδα τοϋ σκυλιοϋ του δταν κά
θονταν κάπου νά ξεκουραστή.

Καί δπως τό σκυλί κουρασμένο 
καί δεμένο άπ’ τό ξύλινο πόδι τ’ α
φεντικού του είχε κουλουριαστεΐ δί
πλα στ’ άφεντικό του καί ξεκουρα
ζόταν, δπως τό παιδάκι έτρεξε προς 
τό ρέμα γιά νά πάη προς τη συκιά 
του ξεπετάχτηκε ένας λαγός πού ό 
άθεόφοβος, στη σαστιμάρα του έπε
σε κάτ’ έπάνω στο σκυλί πού κου- 
λουριασμένο κοιμώνταν...

Καί τό θαύμα έγινε.
Ό. σκύλος πετάγεται ξαφνικά καί

ρίχνεται νά άρπάξη τό λαγό χωρίς 
νά τό πετύχει... άλλά στη βιασύνη 
του πέτυχε κάτι άλλο...

Ξεκόλλησε άπ’ τά λουριά πού τό 
συγκρατούσαν τό ξύλινο πόδι καί 
δπως ήταν δεμένο στην άλυσσίδα 
του σκυλιοϋ τό πήρε σβάρνα τό ξύ
λινο πόλι τρέχολπας πίσω άπ’ τό λα
γό. ’Ενώ ό Ζ. έμεινε άνήμπορος νά 
μετακινηθή καί... χαμογελαστός πα
ρακολουθούσε άλλη μιά ωραία 
σκηνή.

Στον αυτοκινητόδρομο Ίωαννί- 
νων — Πρεβέζης πού ήτocv πολύ 
κοντά, περνοϋσε ό Σ. καβάλα στο 
μουλάρι του ένας μεσήλικας πού 
πήγαινε στον κοντινό νερόμυλο νά 
φορτώση τήν άλεσιά του πού είχε 
άφίσει έκεΐ άπό τό βράδυ νά την ά- 
λέση ό μύλος, κόντεψε νά σκοτωθεί 
δπως τον πέταξε άπό τό σαμάρι τό 
κατατρομοίγμένο μουλάρι καθώς 
διάβηκε ξαφνικά δίπλα του τό σκυ
λί πού πίσω του χοροπηδοΰσε με θό
ρυβο τό δεμένο ξύλινο πόδι άπ’ την 
άλυσσίδα του καί τό ζώο κατοτυρό- 
μαξε καί τον έρριξε τον καβαλάρη.

Χρειάστηκε πολύς κόπος γιά  ά- 
ποκατάσταση τής γαλήνης σε δλους 
πού τόσες διαβολεμένες συμπτώσεις 
ήρθοα/ νά δημιουργήσουν αυτά τά 
πρωτότυπα πράγματα στο Έμίν - 
’Αγά.

Ό  συγκυνηγός τοϋ Ζ. ό καϋμένος 
ό Κ... πού μοΰ τό διηγοΰνταν έρρα
βε... δλο τό άπόγευμα λουριά γιά 
νά ξοα/ατοποθετήση τό ταλαιπωρη
μένο πόδι τοϋ Ζ. καί νά τον κάνη νά 
περποιτήση δπως πριν. ‘Όσο γιά τό 
παιδί... άκόμα τά φέρνει τά σϋκα! 
Πήρε λοίχτάρα πού θά τη βλέπη 
στον ύπνο του.
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Η ’Ήπειρος πριν εκατό χρόνια καί κάτι \
Γιά την άνάληψη τής στήλης αυ

τής βασίστηκα στην παρότρυνση 
του σεβαστού και γνωστοΟ έρευλη- 
τή και συγγραφέα κ. Μάνθου Οικο
νόμου. Ό  όποιος, έκτος τής προθυ
μίας του να μέ βοηθήσει, οποτε 
χρειασθεΐ, έθεσε στη διάθεσή μου 
την πλούσια συλλογή του άπό φω
τοτυπίες άρθρων και ιδίως άνταπο- 
κρίσεων άπό τα Γιάννινα, έλληνικών 
εφημερίδων τοΟ περασμένου αιώνα, 
πού έκδίδονταν στην ’Αθήνα, την 
Πόλη, τη Σμύρνη, τό Βουκουρέστι 
κι' άλλου. Στα άποκόμματα αυτά 
καθρεπτίζεται κυρίως ή κατάσταση 
τής τουρκοκρατούμενης Ηπείρου, ή 
όποια, σάν νά μη έφτανε ό ζυγός 
τής σκλαβιάς καί ή φυσική φτώχεια 
του εδάφους, έπρεπε νά ταλαιπω
ρείται καί μέ τις άνυπόφορες, πολ
λές φορές, μετεωρολογικές συνθή
κες. Μέ ξηρασία τό καλοκαίρι, μέ 
κορδόνι φθινοπωρινές βροχές καί 
πλημμύρες καταστρεπτικές, μέ χιό
νια καί πάγους τον χειμώνα στις 
βουνίσιες περιοχές. Πέρα άπό αύ- 
τά, βασανίζοντοτν άπό συχνές λη
στείες, καθώς καί άπό τις ένδοφυλε- 
τικές διενέξεις, πού κατέληγαν συ
χνά σέ αιματηρές συμπλοκές.

Παράδειγμα, τά άντσρτικά σώ
ματα βουλγάρω*/, σέρβων καί βλά- 
χων, πού ύποστηρίζονταν μέ δπλα 
καί... «χρυσίον» άπό πηγές έξω τού 
Ελληνικού χώρου. Τότε (1879) άρ
χισε νά ένεργοποιεΐται περισσότερο

ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΠΙΝΔΕΑ

καί ή έθνοφροσύνη των ’Αλβανών, 
πού έπιθυμούσοχν κι* αύτοί έλευθε- 
ρία κι’ άνεξάρτητο κράτος.

Φυσικά, τις διενέξεις αυτές έν- 
θάρρυνε ή καί υποκινούσε ή τουρ
κική κυβέρνηση, έφαρμόζοντας τό 
«διαιρεί καί βασίλευε^! ’Αποτέλε
σμα δέ δλων αύτών των άντιξοοτή- 
των ήταν ή διαρροή τού ήπειρωτι- 
κοΰ πληθυσμού καί μάλιστα των 
Ζαγορισίων προς άλλα μέρη, πιο 
ήσυχα, τής Βαλκοα/ικής, δπως στή 
Ρουμανία, τήν Αίγυπτο, τήν Πόλη, 
τήν Σμύρνη, ή δπου άλλοΰ ύπήρχαν 
παλιοί ήπειρωτικοί πυρήνες. Καί μέ 
δλ* αυτά, οί Ήπειρώτες, καί στα 
πατρώα χωριά τους, δσοι έμεινοχν έ- 
κεΐ, ή δπου άλλοΰ πήγαινοιν... «δ
που γής καί πατρίς», ζοΰσαν μέ τόν 
άκοίμητο πόθο τής λευτεριάς, πού 
τόν ύπονοοΰσε καί τόν ύποδαύλιζε 
στήν καρδιά τών ραγιάδων μέ τήν 
λέξη «ποθούμενο* ό έθναπόστολος 
Κοσμάς. Καί δούλευαν σκληρά στήν 
πικρή ξενιτειά, άπαλύνοντας τόν 
πόνο καί τή νοσταλγία τους μέ τά 
παραπονιάρικα τραγούδια τού μι
σεμού. Μοχθούσαν κι’ ίδρωναν μέ 
τήν έλπίδα νά καζαντήσουν γ ρ ό
σ ι α  κ α ί  φ λ ο υ ρ ι ά ,  άρκε- 
τά νά βοηθήσουν τούς δικούς τους, 
άλλά καί τό χωριό τους — καί τήν 
πατρίδα, άν μπορούσαν, δταν, μέ τή 
βοήθεια τού θεού, θά γύριζαν στή 
γενέτειρα γ ή !

Ε κ α τ ό  κ α ί  κ ά τ ι  χ ρ ό-
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ν ι α  π ί σ ω ,  λοιπόν, άναδρομή 
στον Τύπο για ν’ άναπλάσουμε, δσο 
μπορούμε, τη ζωή των ραγιάδων 
με τα καθημερινά συμβάντα.

Ληστοκρατία στην "Ηπειρο
Παράδοξα, αλλά προίγματικά τα 

δσα ευτράπελα άναφέρονται στον 
παραπάνω τίτλο καί τα παρακλά
δια του. Τό άληθές δε τοΟ γροαττοϋ 
μου λόγου βασίζεται σε τεκμήριο. 
Σε απόσπασμα μιας «ιδιαιτέρας αλ
ληλογραφίας» (δπως λέγονταν τό
τε ή δημοσιογραφική ανταπόκριση) 
από τά Γιάννινα, με ήμερομηνία 22 
Αύγούστου 1880, που δημοσιεύθηκε 
στήν άθηναϊκή εφημερίδα «ΑΙΩΝ» 
στις 29 του ίδιου μήνα.

Πάμε νοερά στή γενέτειρά μας 
"Ηπειρο, γιά νά «ζήσουμε» σάν επί
καιρο τό άκόλουθο κείμενο:

«Άλλ’ ένώ τόσον έπιμελως φρον- 
τίζουσιν1 ν’ άφαιρώσιν από των χει- 
ρών τοΟ Χριστιανού παν δπλον, μή
πως δύνανται ή θέλουσι νά τώ πα- 
ράσχωσι τουλάχιστον άσφάλειάν τι- 
να άπό των ποτντοίων κινδύνων, οι- 
τινες τον περιεκυκλουσι; Πολλου 
γε καί δει. Ή ληστεία λυμαίνεται 
αδθις πάσαν τήν/ χώραν, πανταχό- 
θεν άγγέλλονται εμφανίσεις ληστρι
κών συμμοριών. Προχθές, παρά τό 
Χάνι Καλμπάκι, εύρέθη φονευμενος 
ό γνωστός εκ Κονίτσης έμπορος Γ. 
Λύτας καί τις ’Οθωμανός Κωλονιά- 
της συνοδοιπόρος του. Αί δε ήνω- 
μέναι συμμορίαι Κούσιου, Μπραζιώ- 
του .κλπ., περί ών προχθές σας έ- 
γραφον, περιέρχονται ήδη φανερά

1. Έξυπακούαντκχ· οί Τουρκικές 'Αρχές.

εις τά Βλαχοχώρια του Ζαγορίου, 
εύωχούμεναι καί πανηγυρίζουσαι ά- 
κωλύτως καί προκαλουσαι μάλιστα 
τά στρατιωτικά αποσπάσματα, άλλ’ 
ευτυχώς ούδένα Χριστιανόν κακο- 
ποιουσαι, τοϋθ’ δπερ επαυξάνει τήν 
οργήν τών οθωμανικών ’Αρχών. Με
τά τήν καταστροφήν της άτυχους 
Βωβούσης, ής οί κάτοικοι κατέφυ- 
γον ήδη εις τά πέριξ χωρία, οί μεν 
Τουρκαλβανοί όδοφύλακες έπεχεί- 
ρησοα/ νά είσβάλωσιν καί εις τήν 
Μπράζιαν, άλλ’ άπεκρούσθησοα/ έ- 
νόπλως υπό τών χωρικών, οί δε λη- 
σταί, εις 150 άνερχόμενοι, έστρατο- 
πέδευσαν εις τό χωρίον Παληοσέλι. 
Τό περίεργον δε είναι, δτι συνοαπτ|- 
σαντες εκεί προχθές περιοδεύοντα 
τον ’Επίσκοπον Βελλάς, τον παρε- 
κάλεσοα/ καί έτέλεσε χάριν αυτών 
λειτουργίοα/, καθ’ ήν καί έκοινώνη- 
σαν τών άχράντων μυστηρίων πάν- 
τες μετά πολλής κατανύξεως».

’Απορώ πώς καί δέν ζήτησαν άπό 
τον ’Επίσκοπο οί... θεοφοβούμενοι 
εκείνοι ληστές, καί νά εξομολογη
θούν, πριν νά μετλάβουν, γιά νά 
συγχωρηθουν τα κρίματά τους. ’Ε
γώ, π.χ. νοιώθω τήν ανάγκη νά έ- 
ξομολγηθώ τό έγκλημα πού δια- 
πράττω: ’Αναλαμβάνω κάτι πού έ
πρεπε νά άναλάβει κάποιος καταλ
ληλότερος μου: Τή νέα αύτή στήλη 
του Δελτίου μας (περιοδικού «ό
λων μας», συνεργοιτών καί άναγνω- 
στών) μέ μόνιμο τίτλο «Ή ’Ήπει
ρος πριν εκατό καί κάτι χρόνια».

Στο επόμενο τεύχος: Δυό... δίδυμες λη
στείες και μια απόπειρα ληστών να αίχμα- 
λωτίσουν τον Μητροπολίτη Ίωαννίνων, 
τον όποιο συνόδευαν σε περιοδεία του δέ
κα ζοαπτιέόες!
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ΟΙ Ζ Α Π Π Α Ι
’Αξίζει νά θυμηθούμε κάποιους 

στίχους πού γράφηκαν τον ’Οκτώ
βριο 1888 άπό το μεγαλύτερο του 
καιρού ποιητή, τον Άχιλλέα Παρά
σχο, για τον συνέταιρο κι’ έκτελε- 
στή τής διαθήκης του Εύάγγελου 
Ζάππα «Κωνσταντίνο Ζάππα» έξά- 
δελφό του, περί τούς 15, άπ’ τούς 
όποιους σαν πιότερο έκδηλωτικούς 
των αισθημάτων εύγνωμοσύνης των 
’Αθηναίων περιορίζομαι ν’ άναφέ- 
ρω:

'’Ήλθες στη Μάνα... Πάτησες τό 
χώμα τ’ αγιασμένο

Τά χείλη πού σου χ?^ώμιασε ή ξε- 
νητειά νά βρέχεις, 

νά νοιώσεις μέσα στην καρδιά, 
μέσα στά σωθικά σου, 

δτι δέν είσαι όρφοχνός καί πώς μα-
νούλα έχεις, 

καί τί Μανούλα! Τήν ξοcvQr\ του
ήλιου θυγατέρα, 

νεράιδα μεσ’ τό πέλαγος, στον
κάμπο άμαζόνα, 

λιοντάρι πάνω στο βουνό, άητό
εις τον άγέρα. 

Αηδόνι στό κελάδημα καί στην
τιμή κορώνα.

Τί όμορφος έφαίνουσουν κατά τήν
ώρα έκείνη* 

μεγάλο έργο, εύμορφιά στό πρό
σωπο άφήνει... 

Σαν κυπαρίσσι υψώνονταν άπάνω
τό κορμί σου, 

καί τή μεγάλη πραξι σου καθρέ- 
φτιζ’ ή μορφή σου

TOY MIX. Κ. ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΥ

συγγένευες μ’ άγάλματα παλιά
καί ξεθαμμένα 

με του Πλουτάρχου έμοιαζες τούς 
άνδρας καί μπροστά μας 

άλλην Ελλάδα έφερνες καί χρό
νια άγαπημένα.

Τό Κωνστ. Ζάππα είχε προσκαλέ- 
σει στην Αθήνα ό Βασιλιάς Γεώρ
γιος μέ τήν ευκαιρία τής έορτής τής 
25νταετηρίδας του στό θρόνο για 
νά τού έκφράσει τήν Πανελλήνια χα
ρά.

Πέρα των στίχων, άς προσθέσω, 
καί μιά μικρή άνάμνηση άπό τις 
Πανεπιστημιακές παραδόσεις του 
καθηγητή Μαριδάκη στά 1929, πού 
δίδασκε τήν κατάφωρη άδικία πού 
άσκησε ή Κυβέρνηση τής Ρουμανί
ας άπέναντί μας κατακρατήσασα 
τήν όλη σχεδόν περιουσία του Ζάπ
πα, ένός άπό τούς μεγαλύτερους 
γαιοκτή μονές της, μέ τ’ άνυπόστα- 
τα έπιχειρήματα πώς πλάγιοι συγ
γενείς του άμφισβητουσοτν τό κύρος 
τής διαθήκης, κΓ δτι τό Σύνταγμά 
της άπαγόρευε στούς άλλοδαπούς 
τήν άπόκτηση άγροκτημάτων. Φυ
σικά, ιμέ τό έξοχο κΓ άδιαμφισβήτη- 
το κύρος των διεθνολόγων μας Πο
λίτη καί Στρέϊτ άντικρούσαμε κάθε 
Ισχυρισμό της χωρίς ώστόσο ν* ά- 
ποφύγωμε του λ'ά ύποκύψουμε στή 
βία, για τήν όποία τότες έπί μακρό 
διάστημα διακόψαμε καί τίς διπλω
ματικές μας σχέσεις.

Άπό τή παμμέγιστη 6 έκατομμυ-
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ΠΑΛΙΑ ΓΙΑΝΗίΩΤΙΚΑ
Νοσταλγός της γενέτειρας ό αεί

μνηστος και διαπρεπής φίλος μας, 
ό Κώστας ό Μέρτζιος, πού, ώς γνω
στόν, ήταν εγκατεστημένος στη Βε
νετία, μου διηγείτο σέ κάθε ταξίδι 
του ή ταξίδι μου, πολλά «ποιλιά» 
Γιαννώτικα, μεταξύ των όποιων καί 
τα άκόλουθα:

Την παραμονή της επετείου για 
τό Τουρκικό Σύνηχχγμα (1908), ε

ρίων προσφορά του Ευάγγελου 
Ζάππα στο ’Έθνος μας, πού χαρα
κτηρίστηκε ό δεύτερος μετά τό Σί- 
να ευεργέτης μας, έκτίσθηκε στον 
άγορασθέντα χώρο άπό τήν «’Ολυ
μπιακή Επιτροπή» πού είχε συστα- 
θεΐ άπό τό κληροδότημα κι* είχε 
πραγματοποιήσει καί τούς τελεσθέν 
τες στήν ’Αθήνα άθλητικούς άγώνες 
στά έτη 1859, 1870 καί 1875 τό σέ 
σχέδιο του Γάλλου αρχιτέκτονα 
Μπουλονζέ, μέγαρο του Ζαππείου 
με τό τόσο άριστουργηματικό σέ 
κορινθιακούς κίονες προστύλιο, τό 
1887 γιά δημόσιες έκθέσεις. Ή πε
ριοχή, πού κι* έκτείνεται μέχρι της 
προ τοΟ Σταδίου γέφυρας του Ί  λιά
σου διεμορφώθηκε έπί της πρωθυ
πουργίας του Χαρίλαου Τρικούπη 
σέ πάρκο πού χαράχθηκε άπό τον 
Ε. Ματών.

Προσθέτομε, στή Κωνσταντινού
πολη ίδρυσε ό Ζάππας τό περίφημο 
«Παρθεναγωγείο» μας καθώς καί 
σέ κωμοπόλεις της Β. Ηπείρου πα- 
ροίχώρησε σημοα/τικές ένισχύσεις.

MIX. Κ. ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΣ

βγαίνε ό τελάλης (έβραΐος συνή
θως) καί φώναζε:

—Σηηηηήμηρα εινι ή μέρα τ’ Βασ- 
λιός. Νά φάτη, νά πιήτη, νά γληντή- 
σητη καί κονένας «ρουβόλ» (πυρο
βολισμό) νά μή ρ ίξ!...

***
Καί, ένα χαρακτηριστικό της απύ

θμενης πονηριάς των γιαννιωτών Ε 
βραίων :

"Οταν κάποιος έχονε λ.χ. ένα πορ 
τοφόλι, ό τελάλης πού ήταν συνη- 
θέστοπτα ομόθρησκός τους, φώναζε 
συνθηματικά, σέ τρόπο πού οί Ε 
βραίοι «άκροοτταί» του νά πληροφο
ρούνται όα/ ό «άπωλέσας» τό «τζι- 
ουλμπέν» ήταν Εβραίος ή Τούρκος 
ή Ρωμηός, ώστε νά κανονίση...«γκα- 
ναβίμ» τήν κλοπή ή επιστροφή του 
πορτοφολιού. ’Έτσι γιά τον άπωλέ- 
σοτντα Έβραΐο φώναζε:

—° Ενας άνθρουπους καλός, έχα- 
ση ένα «τζιουλμπέν», οποίους του- 
βρη κι τ’ άπήκαση, νά τού φέρ’ νά 
πάρ9 τού «μπακσίς» καί νάαααχ κί 
τού σχώριου, ου, ου!...

"Αν ό άπωλέσας ήταν Τούρκος 
φώναζε: «ένας άνθρωπος» έχαση 
ένα «τζιουλμπέν» κλπ. καί γιά τό 
Ρωμηό «ένας» έχασε ένα «τζιουλ- 
μπέν».

«"Ενας άνθρωπος κολός» λοιπόν 
γιά τον Έβραΐο, «ένας άνθρωπος» 
γιά τον Τούρκο καί «ένας» κλπ. γιά 
τό Ρωμηό, πού θά μπορούσε νά τό.. 
«χαραφώση» (κρύψει) χωρίς συνέ
πειες.

Αυτά γιά τά «μπικό τσιργκχνίμ» 
τών Γιαννίνων προκειμένου ό ευρών 
νά κονονίση τή... «μιλάχα»!...(δου
λειά) .

Α. Σ. Τ.
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ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ
ΤΗΣ ΚΙΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ - ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ

Αρχές Ιουνίου 1952. Τελειώναμε 
τό Γυμνάσιο θηλέων και πρίν τούς 
διαγωνισμούς της Αποφοίτησής μας, 
πήγαμε δλη ή τάξη, εκδρομή στήν 
Κέρκυρα.

Τά χρόνια ήταν δύσκολα καί στε
ρημένα. ‘Όλο το χρόνο δίναμε άπό 
λίγα χρήματα στο ταμείο τής τά
ξης γιά νά μαζέψουμε τό ποσό των 
εξόδων τής εκδρομής.

Πήγαμε στήν Ηγουμενίτσα μ’ έ
να λεωφορείο σαράβαλο καί άπό 
κεϊ, μ’ ένα πλοιάριο, περάσαμε στήν 
Κέρκυρα.

Ούτε λόγος βέβαια γιά ξενοδο
χείο. Φιλοξενηθήκαμε στο Γυμνάσιο 
θηλέων Κερκύρας. ’Ανέσεις μηδέν, 
άλλα κέφι άμείωτο.

Κάθε βράδυ γυρίζοντας στο σχο
λείο γιά ύπνο, γίνονταν άλαλούμ. 
Τραγούδι, χορός, καλλιστεία και ή 
βραδυά έκλεινε μέ αύγοπόλεμο, 
μπουγέλα καί μαξιλαροπόλεμο.

Κείνο τό βράδυ, δταν έπιτέλους 
έπιβλήθηκε ή τάξη καί ήσύχασε ή 
φύση, καμμιά δεκαριά άπ’ έμάς πού 
κοιμόμαστε στήν ίδια αίθουσα, ση
κωθήκαμε πατώντας στίς ιμύτες των 
ποδιών μας καί τυλιγμένες σέ σεν
τόνια όρμήσαμε άπό αίθουσα σέ αί
θουσα, κάνοντας τά φαντάσματα.

Τί κακό ήταν έκεΐνο, ξεφωνητά 
καί στριγγλιές άπό τις συμμαθή- 
τριες, ψεύτικα καί άληθινά, δημιούρ 
γησαν πραγματικό σάλο.

Οι Καθηγητές μας μέ τον κ. Γυμνα
σιάρχη, κοιμόνταν δλοι μαζύ στήν 
ίδια αίθουσα καί άπό Αβρότητα δέν 
ξεμύτισε κανείς. ’Έξαλλες οί κα- 
θηγήτριες των τεχνικών καί της γυ
μναστικής, άρχισοχν νά μας κυνηγά
νε άπό αίθουσα σέ αίθουσα. Κάποια 
στιγμή πού μάς έχασαν, βρήκαμε 
την εύκαιρία νά τρυπώσουμε στά 
κρεββάτια μας καί νά κάνουμε τις 
κοιμισμένες. Κάποιας δμως δέν της 
έφτοινε πού έκανε τό φάντασμα μέ
σα στο σχολείο, βγήκε καί στο μπολ 
κόνι. Οί καθηγήτριες βρίσκονταν 
στο διάδρομο καί δέν μπορούσαμε 
νά την φωνάξουμε, μη μάς Ακού
σουν.

Γιά νά τήν ειδοποιήσουμε έκσφεν- 
δονίσαμε ένα μαξιλάρι κατά πάνω 
της, πού πέρασε σβουριχτά δίπλα 
της καί τινάχτηκε στο δρόμο.

Κάποια στιγμή τέλος πάντων, ή 
συμμαθήτρια πήρε είδηση τί γινόν- 
ταν καί πρόλαβε καί τρύπωσε στο 
κρεββάτι της, τήν στιγμή Ακριβώς 
πού έμπαιναν οί καθηγήτριες στήν 
αίθουσά μας.

Έμεις σωστά Αγγελούδια οϋτε 
πού κουνιόμαστε. Τότε Ακούστηκε ή 
φωνή περαστικού άπό τό δρόμο μέ 
τραγουδιστή κερκυραϊκή διάλεκτο: 
«Κολιέ κορίτσια μέ τό μαξιλάρι, νά 
σάς τό πετάξω στό μπαλκόνι ή θά 
κατεβήτε νά τό παραλιάβετε;»

Σάν θηρία, μέ τό δίκηο τους βέ- 
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σελίδα 115)
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Χαριτολογικά στοιχείο άπό τήν ’Ηπειρωτική
Λαϊκή Σοφία

ΤΟΥ ΑΛΕΞ. X. ΜΑΜΜΟΠΟΥΛΟΥ

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ άπό το προηγούμενο 
και ΤΕΛΟΣ)

Ζωοκλοπές
Κάποτε χανόταν κανένα μουλάρι 

ή κοινένα άλογο, πού το κλέβοα/ Λι- 
άμπιδες. *Ένα μουλάρι κόστιζε οχ
τώ λίρες κι έδενε τα χέρια του χω- 
ριάτη.

—Όσμάν! μου πήραν τό μουλάρι.
—θ ά  σ’ τό βρω εγώ.
Σε πέντε - δ(έκα μέρες τό μουλάρι 

ξέφευγε άπό τά χέρια του κλέφτη 
καί με τό άλάθητο ένστικτο του ζώ
ου, υστέρα άπό περιπλάνηση ημε
ρών γύριζε στο χωριό. Τά κατάφερ- 
νε καί τό μάζευε ό Όσμάν καί ά- 
χαμνό, ξεπετάλωτο καί ξεσαμάρω- 
το άπό τις πορείες τό έφερνε στο 
άφεντικό του. "Έπαιρνε ό Όσμάν 
δέκα μετζήτια, πού... τό βρήκε!

Σε ζωοκλόπο άναφέρεται κι άλ
λη παράδοση, πού διασώζει ό Γ. 
Κούνδουρος.

*Απ* τό χωριό Περδικάρι του Δελ- 
βίνου, πού δεν είχε παπά έρθοα/ καί 
ζήτησοιν τον Παπαφώτο άπό την 
Πόβλα να θάψει κάποιον, πού είχε 
πεθάνει.

° Ενας Περδικαριώτης σταμάτησε 
μ* ένα μουλάρι πίσω σε μια ράχη,

πού είχε φτάσει κι δλας ό Παπαφώ- 
τος.

— Παπά μου, του λέει, άπόστα- 
σες καί σου έφερα τό μουλάρι νά 
καβαλικέψεις.

— Τί λες μωρέ προκομένε, του ά- 
πάντησε ό Παπαφώτος, τώρε στον 
κοπήφορο με θυμήθηκες; "Άν ήθε
λα νά καβαλικέψω έπαιρνα τό γο
μάρι μου, δεν καρτέραγα τό λυκο- 
σκισμένο τό δικό σου.

Δεν πέρασε πολλή ώρα πού φτά- 
καμαν στην 'Αγία Τριάδα στο Περ- 
δικάρι, σ’ ένα μικρό εκκλησάκι. Ε 
κεί ήταν μαζωμένοι καμμιά πενην- 
ταριά νοματαίοι, δλοι κι* δλοι. Μι
κρό χωριό τό Περδικάρι, δίχως πα
πά καί ψάλτη, καί δίχως δάσκαλο.

Μπήκαν δλοι στην έκκλησιά, πού 
ήταν μέσα ό νεκρός, κι* άμέσως ό 
Παπαφώτος έβαλε τό πετραχήλι του 
κι* άρχιε τη νεκρώσιμη άκολουθία: 
«Μετά πνευμάτων δικαίων τετελει- 
ωμένων», κλπ., καί δεν πέρασε πολ
λή ώρα, πού τελείωσε, καί ψάλλον
τας τό «Δεύτε τελευταΐον άσπα- 
σμόν» βγήκαμαν έξω καί πήγαμαν 
στο μνήμα.

Καί έκεΐ ό παπάς πάλε του *ψαλε 
τρισάγιον. "Έριξε λάδι άπό τό καν
τήλι του Χρίστου στο σώμα καί στα 
μούτρα του πεθαμένου, καί έκεΐ,
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πού πήρε τό φτυάρι για νά το0 ρί
ξει χώμα στα μούτρα του καί νά 
τοΟ ψάλλει τό: «Του Κυρίου ή γή 
καί τό πλήρωμα αύτής», τον γνώ
ρισε τον πεθαμένο, άφησε τό φτυά
ρι στο σιάδι και του είπε:

— Έσύ είσαι, μωρ* άντίχριστε, 
πού μώκλεψες τόσες αίγες;

Καί με κάποια κακία του ματάει- 
πε :

— Έκεΐ! ΚοΛά νά σου γένεται, 
φάε τώρε χώμα, και τοΟ έριξε κά
να δυο φτυάρια.

Ή γυναίκα του πεθαμένου, έκεΐ 
πού γούριαζε, άκουσε τά λόγια του 
παπα καί τοΟ είπε:

— Καλά. Αυτά τά ξαίρωμε, πού 
δεν άφηκε ζωντανή αίγα του κο
σμάκη. Πές του τώρε πού πέθανε 
κάνα καλό λόγο γιά νά σχωρεθεΐ.

—*Ό,τι καί νά του πεις αύτουνοΟ, 
γνώμη δε βάνει. Κι* έκεΐ πού θά πάει 
τά ίδια θά κάμει!

Αυτά είπε ό Παπαφώτος διπλώ
νοντας τό πετραχήλι του.

’Ηθικές παραβάσεις
’Αμείλικτα ήταν τά δικαστήρια 

των γερόντων σέ ύποθέσεις πού εί
χαν άντικείμενο π α τ σ ά  δηλ. 
ζωοκλοπή, καί β ρ α κ ί  δηλαδή 
ήθικές παραβάσεις, τό άτιμωτικό 
στίγμα βιασμού γυναικός.

Γιά τις δρακόντιες ποινές έπί ή- 
θικών παραβάσεων άς μου έπιτρα- 
πή ν’ άναφέρω μιά άπόφαση, πού 
φθάνει τά δρια της άνοπτριχιαστι- 
κής ύπερβολής καί προέρχεται άπό 
τά αύστηρά ήθη της Χειμάρρας.

Στό χοροστάσι τοΟ χωρίου *Άη— 
Βασίλης γίνεται χορός. Χορεύουν

άντρες. Καί πρώτος σέρνει τό χορό 
ό Γιάννη Λέπουρας, πού στροβιλί
ζεται στή μέθη του χορού καί άναρ- 
ριπίζεται ή λευκή φουστονέλλα του.

Κάποια στιγμή μπλέκει μιά δί
πλα, μιά πτυχή, ένα λαγγιόλι, ό
πως λέγεται, κι έφάνηκε έλαφρά 6 
μηρός, σκεπασμένος φυσικά μέ τή 
μακριά, άσπρη βλαχόκαλτσα.

Άπό τό πλήθος, πού παρακολου
θούσε πετάχτηκε μιά γυναίκα, τον 
ζύγωσε καί έποα/έφερε στή θέση του 
τό λοχγγιόλι, πού είχε αταχτήσει. Τό 
πράγμα προκάλεσε αίσθηση στό 
πλήθος καί σιγά - σιγά σχόλια κι 
άναβρασμό.

Συνήλθε πάραυτα ή Δημογερον
τία. Τό σκεπτικό της, όπως έρχεται 
άπό τήν παράδοση, είναι άπλό.

— Ποιά είσαι σύ καί πώς τόλμη
σες; Μάνα του όχι, άδελφή του όχι, 
νύφη του όχι. Ά ρα  είχες σχέσεις 
μαζί του καί γίνεσαι παράδειγμα 
ήθικου έκτραχηλισμου, γιατί έμεΐς 
έχομε γυναίκες κόρες κι άδελφές 
καί βγαίνουν τή νύχτα γιά ξύλα, 
γιά τά πρόβατα, γιά τις γεωργικές 
δουλειές.

—Διά ταυτα. Ποινή θάνατος!
θ ά  άναφέρω άκόμα άπό τά άνε- 

πηρέαστα ήθη τής Χειμάρρας ένα 
περιστατικό ποίντοδύναμης Δημο
γεροντίας, πού συγκράτησε άποφα- 
σιστικά τήν έθνική συνοχή κατά τό 
διάστημα τής δουλείας.

★
''Ήταν χρόνια παλιότερα στό τέ

λος τού περασμένου αιώνα στή Νί- 
βιτσα τής Χειμάρρας ένας άπλός 
άνθρωπος του Λαού ό Λάμπρο Μου- 
ζάκης. Ακοινώνητος κι άπόβλητος
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από μοναχός του. Δεν συμμετείχε 
στην κοινοτική ζωή. Δεν συγχρω
τίζονταν μέ άλλους συγχωριανούς 
παραβαίνοντας κατ’ εξακολούθηση 
τούς άγραφους νόμους της αλλη
λεγγύης της φάρας.

Κάποτε χτυπήθηκε άπό τή μοίρα 
μέ το πιο δυνοαό χτύπημα, πού να 
μή πάθει άνθρωπος. Του πέθ<χνε τό 
μονάκριβο παιδί του. Ή άπόφαση 
της Δημογεροντίας σιωπηλή κι αυ
τόματη ήταν άνελέητη!

Μόνο αύτός έχει πόνο; Οί άλλοι 
δεν έχουνε; Πάσχα όχι, Χριστού
γεννα όχι, βαφτίσια όχι, γάμο όχι, 
θάνατο όχι. Έπισημάνθηκε ή άπου- 
σία του άπ’ όλα αυτά τά κοινά πε
ριστατικά των χωριανών.

— Σύρε νά χτυπήσεις τήν καμπά
να, είπε ό Λάμπρο Μουζάκης σε κά
ποιον χωριοα/ό του.

Μά κανείς Νιβιτσιώτης δεν πήγε. 
Ούτε καμμιά άπό τις δυό γυναίκες 
σαβανώτριες πήγε νά σαβοα/ώσει. 
Οΰτε κανένας άπό τούς δυό παπά
δες πήγε σπίτι του. Ούτε ό νεκρο
θάφτης έσκαβε τον τάφο.

Εκατόν πενήντα άνδρες καθόταν 
στο Μεσοχώρι, κάτω άπό τον πλά
τανο, όλοι εκούσιοι κι άκούσιοι κρι
τές του άπόβλητου, του άκοινώνη- 
του, του ξεκομμένου άπό τήν κοι
νωνική ζωή τής Κοινότητας.

Τότε ό Λάμπρο Μουζάκης βγήκε 
ξυπόλητος στο Μεσοχώρι. 'Έσκυψε 
και φίλησε τό χώμα και είπε στούς 
Γ ερόντους:

— Συγχωρεΐστε με, άδέρφια μου 
χωριανοί. Αύτό πού έκανα *γώ νά 
μή τό κάμει άνθρωπος.

'Έτσι οί Μουχταροδημογέροντες

έδωκαν τήν άδεια νά σημάνει ή κα
μπάνα καί ν’ άνοιχτεΐ ό τάφος.

Καί πήγαν όλοι στήν κηδεία του 
μονάκριβου υίου τοΟ Λάμπρο Μου- 
ζάκη.

Παιδεία παιδεμός καί παιδαγω
γικό ούοτπμα
Έλάτρεψον οί Ήπειρώτες τήν 

Παιδεία καί τούς Εύεργέτες πού 
τή στήριξαν. 'Έτσι όχι άδικα πή
ραν τήν προσωνυμία τής Φιλομου- 
σίας. Πλήθος παραδόσεων άναφέ- 
ρονται στή σκληρή κι άπάνθρωπη 
παιδαγωγική του καιρού πού ώς τά 
τελευταία έβασίλευε στήν 'Ήπειρο 
καί τήν Ελλάδα.

*Ένα μέρος άπ’ αύτές έχει περι- 
λάβει ό άείμνηστος Χρ. Χρηστοβα- 
σίλης στα «Διηγήματα του Μικρού 
Σκολείου» καί ό έχων τήν τιμή νά 
σας μιλει, στήν πραγματεία του 
«Σχολεία καί διδάσκαλοι του άλυ- 
τρώτου Ελληνισμού» καί ή εισφο
ρά συνεχίζεται μέ άλλους.

Νά πώς καθρεπτίζεται ή λατρεία 
τών Ήπειρωτών γιά τήν ποαδεία 
καί ή κοινωνική κατάσταση τον πε
ρασμένο αιώνα άπό επιστολή συζύ
γου προς ξενιτεμένο σύζυγο.

«Έν Κορυτσα 25 Μαΐου 1826 
Μέ πολλούς χαιρετισμούς σου εύ

χομαι γιά τήν ύγεία σου, άφέντη 
μου Βαγγέλη.

ΣοΟ φιλώ τό δεξί χέρι μέ πολλή 
τιμή καί πολύ σεβασμό καί χαιρε
τίσματα πολλά κι άπό τό γιό, σου 
Γάκη, σοΟ φιλεΐ τό δεξί χέρι μέ πο
λύ σεβασμό καί μέ πολύ πόθο, ώ
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σπου νά *θή μέρα νά γυρίσης στην 
πατρίδα, νά τόν δής μεγαλωμένον.

Μάθε, άφέντη μου, δτι τής μακα- 
ρίτισσας μάννας έκαμα τα σαράν
τα, καθώς έπρεπε. Προχτές έκάνα- 
με καί τα έξάμηνα με τά δλα καί 
με κάθε τιμή.

Στο σιτάρι, παραδείγματος χάρι, 
έρρίξαμε σε κάθε όκα κόλλυβα ε
κατό δράμια καρύδι καί πενήντα 
δράμια άμύγδαλα, γιατί, δπως τό 
ξέρεις, τά ’τρωγε πολύ ή μακαρί- 
τισσα τά καρύδια καί τ’ άμύγδαλα, 
αν καί δεν είχε δόντια καί τά μα- 
σούλαε με τά σκληρά οδλά της.

Μάθε δτι τό γυιό μας Γάκη τόν έ
βαλα στο σχολείο τοϋ δασκάλου 
Γκιώκα καί μαθαίνει καλά τήν ά λ- 
φ α β ή τ α. Κοίταξε μη ξεχνάς 
καί τό δάσκαλο μέ κανένα π α - 
ρ δ - π ε σ κ έ σ ι ,  διότι έχει του 
Γάκη μεγάλη φροντίδα καί τόν μ α- 
θ η τ ε ύ ε ι  καλά.

Μ’ αυτή τήν έπιστολή έρχομαι, ά
φέντη μου, νά ρωτήσω πώς είσαι ά- 
πό υγεία. Γιατί είδα άπόψε ένα ό
νειρο όχι τόσο καλό. Τό νου μου δλο 
σέ σένα τόν έχω. Κι άν εύκολύνεσαι 
νά μάς στείλης κανένα παρά μέ τό 
Σούλιο Τάταρη, δέ θά κάμης άσχη
μα, διότι ήρθε ό καιρός γιά τά γα- 
λατοκομικά και τά ξύλα του χει
μώνα.

Τό μ π ε ρ κ έ τ ι  είναι φοβερά 
άκριβό, δυο γρόσια κι ένα ρούπι τό 
σ ι ν ί κ ι, τό στάρι. Τό κρέας μια 
πεντάρα ή οκά. Φαρμάκι άκριβό.

Περιμένω μέ πολλή άνυπομονη- 
σία άπόκρισί σου καί μένω ή ταπει
νή νοικοκυρά σου. Κονίνω»

***
Φόβος καί τρόμος ό έρχομός Δα

σκάλου τό φθινόπωρο.
Νά πώς μάς δίνει τήν άτμόσφαι- 

ρα ό Γ. Κούνδουρος:
«'Έρθε ό δάσκαλος! "Ερθε ό δά

σκαλος ! Κι ένα γειτονόπουλο, ό Κώ
στας Κακούτσης, άκούστηκε νά 
λέει:

— Οϋϊ! μωρ* άδερφούλια μου τί 
πάθαμαν τά μαύρα, έρθε ό δάσκα
λος, ό μαυροδ|άσκαλος, καί φίδια 
πού μάς κουλούριασαν*.

Τήν ίδια ώρα βλέπω κι έγώ τη 
μαλέκω μου τήν Κουντουρίνα, πού 
πήρε στά χέρια της ένα όμορφο σακ 
κουλάκι, πού τώχε φκιάξει μέ τά χέ
ρια της, κι έβαλε μέσα μιά πλάκα 
σχολική κι ένα κοντύλι. "Ερθε κον
τά μου καί μου τόβαλε στήν πλάτη, 
καί μέ κράτησε άπό τό χέρι γιά νά 
μέ πάει στο σχολειό. Τότες έγώ έ
πεσα στο σιάδι γουριάζοντας καί 
λατσαρίζοντας κι έλεγα κλαίον- 
τας :

— Που μέ πάς μωρ* μαύρο μαλέ
κω τόν μαύρο; Καλά είμαι έδώ πού 
είμαι! Μή μέ πάς στό σχολειό τόν 
μαύρονε! θά  μέ ροκανίση ό μαυρο- 
δάσκαλος.

Κι άκόμα άλλα πολλά τής έλεγα 
τής μαλέκως μου, δταν παρουσιά
στηκε μπροστά μας ό Παπαχρήστος 
καί τής είπε:

— Τί σώκαμε τό παιδί θειάκω Γι- 
ώργαινα καί μου το σβαρίζεις έτσι; 
Ό  Λώλης είναι καλός, γιά σταμά- 
τα*. Καί του είπε ή μαλέκω μου: 
«'Έλα μωρέ παπά μου γραμμένε νά 
μέ βοηθήσεις, τή μαύρη, νά τό σ* 
κώσουμε όρθό*. Ό  Παπαχρήστος 
διάβαινε καί πήγαινε στό σχολειό 
γιά νά κάνει τόν άγιασμό, δπως συ-
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νηθίζουνταν την πρώτη μέρα, που 
άρχινούσονε τά μαθήματα.

— Μη τό μαλώνεις θειάκω τό παι
δί, τώρα θά σκωθεΐ μοναχό του καί 
θά πάμε άντάμα στό σχολειό. Αυτά 
είπε και με πήρε άπό τό ένα χέρι 
αυτός, κι άπό τ’ άλλο ή μαλέκω μου 
και με πήγανε στό σχολειό. Ό  δά
σκαλος χαμογελαστός μας καλοδέ- 
χτηκε, καί ήρθε κοντά μου, μού χαΐ
δεψε τό κεφάλι καί μ’ ευχήθηκε : 
«σιδεροκέφαλος» καί του είπε ό Πα- 
παχρήστος τοΟ δάσκαλου:

— Δάσκαλε, σου παραδίνω τό Λώ- 
λη μου! Νά τό προστατέψεις γιατί 
είναι όρφανό! Καί τώρα τον έχω 
έγώ ! θέλω νά μου τον κάνεις ξε
φτέρι, γιατί μεθαύριο θά τό παίρ
νω κοντά μου στην Έκκλησιά, νά 
μάθει τά ψαλσίματα, γιά νά με 
βοηθάει σάν μικροψαλτάκος». Καί 
γύρισε καί μου είπε:

— Λώλη, ό δάσκαλος είναι καλός 
μη σκιάζεσαι τίποτας! Νά τον ά- 
κους τό δάσκαλο γιά νά μάθεις 
γράμματα, καί νά γίνεις καλός άν
θρωπος.

Αύτά είπε ό παπάς κι έβαλε τό 
πετραχήλι του νά κάνει τον άγια- 
σμό.

Σκοάεια
Οί νουνεχείς Τούρκοι καταλάβαι

ναν τον κίνδυνο, πού διέτρεχε τό 
Ντοβλέτι άπό την ίδρυση Σχολείων.

«Τούτες τις καμπάνες κοιτάχτε, 
έλεγαν στούς φανατικούς όμοεθνεΐς 
πού κυνηγούσαν τις έκκλησιές, κι 
άπέ τις άλλες άφήστε τις νά βα
ράνε !»

’Ασίγαστες οί προσπάθειες των

Ήπειρωτών γιά την ίδρυση Σχο
λείων. «

‘Όταν τό 1908, με επιθυμία του, 
ό μεγάλος Δεσπότης, ό Προύσσης 
Ναθαναήλ, τέκνο Πόβλας, θέλησε 
νά πάρει Δεσποτικό θρόνο στην ’Ή
πειρο, άμέσως τον έλαβε: «Ό Νι- 
κοπόλεως καί Πρεβέζης Ναθανα
ήλ» !

Πρώτη δουλειά του Ναθαναήλ ή- 
τανε: Νά φωνάξει τό Μουχτάρη τού 
χωριού (1908: Τουρκοκρατία) νά 
του δώσει δσα γρόσια χρειάζονταν 
γιά νά φκειάξει καινούργιο σχο
λειό. Καί αύτό γινόντονε μέ μυστι
κότητα, γιά νά μη πάρουνε χαμπά
ρι οί Τούρκοι. Ό  Γιώρη Μήτσης, ό 
τότε μουχτάρης, ήτοα/ε πονέξυπνος 
άνθρωπος, καί κατόρθωσε νά χτίσει 
καί νά έπιπλώσει τό καινούργιο 
σχολειό δίχως νά τό καταλάβουν οί 
Τούρκοι. Καί δσοι τον ρώταγαν, αύ- 
τός άπολογιότον:

— Δεν είναι τίποτας άγάδες μου, 
έκκλησιά φκιάχνουμε, έκκλησιά!

—Ώρέ μουχτάρη, αύτό δε μού φαί
νεται ’κλησιά, μήνα είναι σκολειό; 
Καί μέ γελάς;

Κι’ αύτός τού άπάντησε τού άγά:
— Τί λες άγά μου; Πού τά βρή- 

καμαν έμεΐς τά παιδιά; Τά παιδιά 
είναι φευγάτα στη μαυρο-ξενητειά! 
Και σύ μού λές... καί σταμάτησε ά
πό τη συγκίνηση.

—Καλά ώρέ Γιώρη Μήτση, μη κά
νεις έτσι, κι’ έγώ άνθρωπος είμαι 
καί στενεύομαι.

Κι* ό Γιώρη Μήτσης, τον κράταγε 
άπό τον άγκωνα καί τοϋλεγε:

— Πάμε, ώρέ Χασάν άγά, στό σπί
τι, νά πλύνεις τά χέρια καί τά πο
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δάρια, καί νά βάλουμε καμμιά χα
ψιά ατό στόμα μας. ’Έ ! ή μπάμπω 
μου κάτι θάβαλε στη γάστρα!

— ’Έ, ώρέ Γιώρη Μήτση. ’Ίνσια- 
λαχ =  μά τό θεό, είσαι καλό άν
θρωπο. Και σκολειό νά φκιάχνεις, 
ψκιάχτο καί μή σκιάζεσαι τίποτας! 
Έ γώ  είμαι έδώ! ‘Ό ,τι θέλει ό Γιώ- 
ρη Μήτση!

Με την επίβλεψη του «άμολόη- 
του» Γιώρη Μήτση άποπερατώθηκε 
τό σκολειό, καλλίπτερο πελεκητό, 
σωστό κόσμημα του χωρίου. Ισ ό 
γειο καί άνώγειο, δεκαοχτώ παρα
θύρια είχε, καί τέσσερις θύρες. Οί 
Ποβλιώτες τό καμάρωναν, ό δάσκα
λος καί τά παιδάκια τό χαίρονταν.

Αυτό τό σχολείο τελείωσε τό 1910. 
Ή πλάκα ή έντοιχισμένη στη νότια 
πλευρά του χτιρίου γράφει: «Να
θαναήλ 1910».

Σ’ αυτό τό σχολειό έμαθαν γράμ
ματα με την διαπαιδαγώγηση τής 
έποχής έκείνης, με πρώτο δά
σκαλο τό Σταύρο Νικόλα, τον πρω
τοψάλτη, άπόφοιτο τής Ζωσιμαίας 
Σχολής Ίωαννίνων, ώς καί άπόφοι- 
το τής Ίερ. Σχολής Ίωαννίνων.

Ό υπουργός Παιδείας οτό 
Θεοπρωτία

‘Όμως μέ του καιρού τά γυρί
σματα ή ‘Ύπαιθρος έρημώθηκε άπό 
τά τέκνα της.
Ή άνεργία των τελευταίων δεκαε

τιών λύθηκε κατά έγκληματικό τρό
πο διά τής μεταναστεύσεως τών πιο 
ζωντανών παιδιών της στην ’Αμε
ρική, τήν Αύστραλία, τον Καναδά, 
τή Δυτική Γερμανία. Καί γίναμε ά-

δύναμοι δημογραφικά άπέναντι τής 
πολυάνθρωπης Τουρκίας.

Τήν τύχη αύτή είχε καί ή ’Ήπει
ρος καί ή Θεσπρωτία μέ συνέπεια 
νά κλείνουν τά σχολεία της. Καί ύ- 
πουργό τής Παιδείας πασχίζοντας 
νά σώσει τό Σχολειό τής άκριτικής 
Πόβλας έφερε στο χωριό του ό Κούν- 
δουρος. Σ’ αύτή τήν έπίσκεψη άνα- 
φέρεται ό μεσελές άπό τήν Πόβλα.

«Καί ήρθε! Καί τί έκαμε; Τίπο
τας. Μάς ξεγέλασε!» γράφει ό 
Κούνδουρος.

‘Όταν έφευγε άπό τό χωριό στά
θηκε στον ‘Ά γιο Κοσμά, μπήκε στήν 
έκκλησιά κΓ άναψε ένα κεράκι για 
τήν ύγεία του. ‘Ότοιν έβγαινε άπό 
τήν έκκλησιά, άκουσε μιά γεροντι
κή φωνή νά του έει:

— Βοήθειά σου, λεβέντη μου, ποι
ος άέρας σ’ έφερε τσεδώ;

Κι* αύτός πού κοντοστάθηκε ά- 
πάντησε:

— Καλήμέροό γερόντισσα. Εύχαρι- 
στώ γιά τήν εύχή σου.

Καί του άπάντησε:
— Μήνα σε ξέρω καρδούλα μου, 

ή άφεντιά σου μου φαίνεται πούει- 
σαι μεγάλος, σαν «άπουργός».

— Ναί, γιαγιά. Υπουργός είμαι, 
καί ήρθα γιά τά παιδιά.

— Γιά τά παιδιά έρθες μωρ* εύ- 
κημένο μου; Δεν σε «γρώνισα» ή 
μαύρη, πού νά μέ κόψει ό θεός. Τή- 
ραξε μωρέ λεβέντη μου, νά μή «ξωρ 
νιάσεις» τά παιδιά μας άπό τή στιά 
τους κι’ άπό τό σκολειό τους. ’Έτσι 
νάχεις τήν εύκή τού θεού.

—’Έννοια σου, τής άπάντησε αύ
τός, καί τή ρώτησε*

— Τί είναι αύτά πού έχεις ζαλω-
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μένα στην πλάτη σου;
— Κλαρί είναι για τις αίγες μου, 

πού τις έχω κλεισμένες στο κατώϊ. 
Ή μάνα σου, πού καλό νάγει, δεν 
ζαλώνεται γιά τις αίγες της; Γιά 
την έχεις κοντά σου στην πολιτεί- 
για;

— Ναι, γιαγιά, στην πολιτεία την 
έχω, καί ξεκίνησε νά μπει στο ύ- 
πουργικό αυτοκίνητο.

Δεν πρόλαβε νά μπει καί ακούσε 
μιά άλλη φωνή πού του έλεγε:

— Καλός Χριστιοίνός είσαι, άφου 
άναψες κερί στον "Αγιο Κοσμά. "Ο
μως ή ‘Αγιοσύνη του άνοιγε σκο
λειά, κι9 ή άφεντιά σου τά κλείνει! 
Δεν ντρεπόμεθα λιγάκι;

Ό  Υπουργός άπόμεινε όρθός στη 
θύρα του αύτοκινήτου, γιοατί φωνή 
άκουγε κι9 άνθρωπο δεν έβλεπε.

—"Έβγα νά σε δώ, δεν σε βλέπω! 
τοΟ άπάντησε ό Υπουργός.

— Δεν χρειάζεται ούτε νά μέ ίδεΐς 
ούτε νά σε ίδ,ώ. "Άιντε στο καλό! 
Φεύγα!

"Οπως έμαθα άργότερα αύτός ή- 
τανε ό Άντώνης... πού έκεΐ πονήδρο- 
μα έβοσκε τις αίγες του. Καί τότες 
καί τώρα».

Φορολογικά - Τοκογάυφία
Σκληρή ήτον ή φορολογία των 

ραγιάδων έπί Τουρκοκροαίας καί ή 
νομοθετημένη καί ή αυθαίρετη καί 
περιστασιακή μέ ποικιλώνυμους φό
ρους των "Αγάδων καί Σπ<χχήδων 
τιμαριούχων πλουσίων σέ εισόδημα 
περιοχών, δπως ή περιφέρεια "Άρ
τας καί Πρέβεζας, Θεσπρωτίας και 
κάμπου Μωαννίνων, κάμπων Δρο- 
πόλεως καί Δελβίνου καί τ<χυτόχρο-

να ή τοκογυλφία.
Πλούσια ή συγκομιδή των παρα

δόσεων από τά περιστατικά.
«—Στο Νεψουζι κάθε γεννώμενος 

άρσενικός χριστιοα/ός έχρεώνονταν 
μέ δυο μετζήτια.

—Τζιντζιρέ ήταν ό σημερινός φό
ρος των άμβύκων, κληρονομιά από 
τότε. Δεν φορολογούσε δμως τό λί
γο, μά τό πολύ. Μέ τό θάνατο του 
οφειλέτου άπεσβενύετο καί κάθε ο
φειλή. Οί κληρονόμοι δέν πλήρωναν 
φόρους. Καί σέ περίπτωση ανέχειας 
άποδειγμένης φόρος δέν πληρωνό
ταν' Έκεΐ πού δέν έχει, δέν παίρνει 
καί ό Άλάχ.

Διηγούνται δτι ό Άσλάν Τζέκος 
αξιωματικός καί ό Σερίφ Σέχου, 
σουφαρής πήγαν στή Ζαγοριά σέ 
μιά γυναίκα νά είσπράξουν τό νι- 
ζαμιέ (άντισήκωμα - στροαιωτική. 
άπαλλαγή προ του 1908).

—Χρωστάς τόσα γρόσια από νι- 
ζαμιέ, 2 μετζήτια τό άτομο!

Ή Ζοιγοριανή σηκώνει μέ άγοτνά- 
κτηση τό αρσενικό παιδί, πού κρα
τούσε στήν άγκαλιά της καί τούς 
τό πέταξε.

—Πάρ9 τό παιδί! Οί γυναίκες δέν 
πληρώνουν νιζαμιέ».

Καί τά όπωροφόρα στή δέκατη
Στο φόρο τής δεκάτης ύπάγονταν 

καί τά όπωροφόρα δένδρα. Κάθε 
ρίζα έπλήρωνε 5 γρόσια τό χρόνο.

Οί δεκοχτάρηδες έγύριζοα/ κάθε 
χρόνο καί κάνοα/ ένα είδος άπογρα- 
φής των δένδρων.

—Πόσα δένδρα έχεις; Ρωτούσε ό 
δεκοοτάρης-
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—'Έχω έφτά δένδρα, άπαντουσε 
ό χωριάτης.

—Αυτό έκεΐ τι είναι;
—Αύτό δε βαστάει! Δηλαδή δεν 

έδενε καρπό, ήταν έτοιμο νά πεθά- 
νη.

Τότε ό ένας δεκατάρης στύλωνε 
τις πλάτες στο δένδρο, ό άλλος 
σκαρφάλωνε στις πλάτες του κι άπ' 
έκεϊ άνέβαινε στο δένδρο.

—Νά! βαστάει, πώς δε βαστάει!
'Έτσι άπόδειχνε πώς τό δένδρο 

άφοΰ δεν πέφτει μέ τό βάρος είναι 
γερό καί πρέπει νά πλήρωσή φόρο 
μπαίνοντας στήν άπογραφή.

Τοκογι1υψία
Ό  Μάϊκο Λιολιότσης άπό τό 'Αρ

γυρόκαστρο είχε δανείσει σέ μιά 
οικογένεια του Λόγγου της Δροπό- 
λεως μέ τόκο. Πήγαινε λοιπόν κάθε 
τόσο και είσέπραττε τούς τόκους. 
Κάποτε δμως οί τόκοι άργοΰσαν νά 
'ρθουν άπό τήν Πόλη, άπό τον ξε- 
νητεμένο καί δλο άνέβαλαν τήν πλη
ρωμή.

—Ά γα  μου άκόμα δεν ήρθαν. ’Έ 
χομε χαμπέρι δτι αύριο έρχονται, 
μεθαύριο έρχονται.

Αύτό γύρευε κι ό Μάϊκο Λιολιό
τσης.

—Μά άν είναι για μιά δυό μέρες 
νά περιμένω, καί βέβαια που νά πάω 
πάλε στο Κάστρο, κάλια νά κάτσω 
δώ καί... στρώθηκε κότα - πίττα.

Οί τόκοι δέν έρχόταν καί ό άγάς 
δ'έν τό κούναε. Ή δουλειά άργουσε 
καί τό κακό παραγινόταν. Σιγά - 
σιγά ό άγάς άποθρασύνθηκε κι άρ
χισε νά πειράζη καί τις κοπέλλες 
του σπιτιού, ώσπου μπαίνει στή μέ

ση ό Ντέμης καί πληρώνει τούς τό
κους. Ό  άγάς άναγκάστηκε νά φύ- 
γη πληρωμένος μά... κακοφανισμέ- 
νος.

Οί δεκατάρηδες δέν έδιναν άδεια 
παρά γιά 2 άλώνια τήν ήμέρα στο 
χωριό. Έν τώ μεταξύ κότα - πίττα.

Έδώ έχει τή θέση νά πούμε πώς 
τά σπίτια των δεκατάρηδων, μά καί 
των άγάδων καί μπέηδων ήταν γε
μάτα άπό γεννήματα, ένώ οί κολ- 
λήγοι μέ τις φαμίλιες τους λιμάζα- 
νε γιά λίγο κολαμπόκι.

Ή Ζαγοριανο! μέ τδ χέρι 
στη oxavdadD

Ό  Ναμίκ Καλαντζής άπό τό Κά
στρο είχε πάρει τά δέκατα της Ζα- 
γοριάς. Μέχρι πού νά τελειώση ή 
σοδιά θάμενε μέρες., Οί δημογέρον
τες τού είπαν πώς φρόνιμο τό βλέ- 
παν νά μένη στο ά μ ε λ ι κ ό, τον 
ξενώνα τής κοινότητος. Ό  δεκατά- 
ρης άπό τή ιμοναξιά τού άμελικού 
προτίμησε ένα σπίτι, πού είχε καί 
δυό - τρεις νυφάδες. ΟΙ άντρες τους 
λεΐπαν στήν ξενητειά.

Οί γερόντοι στενοχωρεθήκοινέ, 
πού δέν τούς άκουσε. Έζύγιασαν 
καλά τήν πράξη τους, βρήκανε πώς 
ήταν μέ τής πατρίδος τους τά ήρωΐ- 
κά έθιμα έν τάξει, βάλανε έναν καί 
τού τήν άναψε τού Ναμίκ Καλαντζή. 
Τό βόλι τόν λάβωσε στό πόδι. Ειδο
ποιεί αυτός τά κουνιάδια κι έρχον
ται αύτοί τήν άλλη μέρα ώπλισμέ- 
νοι.

Μά στοΰ χωριού τό έβγα τούς πε- 
ρίμενε ή γενναία Ζαγοριανή φρου
ρά.
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—Χαΐρ όλα! Τι θέλετε; Τό καί τό 
γένηκε. "Αμα δέν πιστεύετε, ρωτεΐ- 
στε τον ίδιον νά σας πή. θέλετε να 
σκοτωθούμε; Ευχαρίστως!

Ή ένίσχυση του Ναμίκ Καλαντζή 
βρήκε φρόνιμο νά γυρίση στ9 "Αρ
γυρόκαστρο.

Στη Γόριτοα τής Δροηόήεως
Μια βδομάδα πριν του Πάσχα και 

άλλη μιά μετά, οί ταξιντάρηδες 
κλεινόταν και δέ βγαΐνοιν στά χω
ριά γιά φόρους. Τό ίδιο γινότοιν καί 
τά Χριστούγεννα, άπό του 'Αγίου 
Σπυρίδωνος καί δέκα μέρες μετά 
τά Χριστούγεννα.

"Ομως τις ήμέρες αυτές ολοι οί 
τσιφτσίδες, ροιγιάδες τού κάμπου 
τής Δροπόλεως βρίσκονται στά χω
ριά τους μαζεμένοι γιά τά θρησκευ
τικά τους καθήκοντα. Αυτό έβαλε 
σε πειρασμό τό Ρεφάτη, τό Μαλί - 
Κινάκη καί τό Μούλα Σαντίκη, πού 
δάνειζαν, νά πάνε στη Γορίτσα νά 
μαζέψουν τά μ α κ α έ τ ι α  (κα- 
θυστερούμενα). Είναι άήθεια πώς ό 
φρόνιμος Μούλα Σαντίκης, πού είχε 
καί τσιφλίκι την Τρανουσίστα, δέν 
ήθελε νά πάη, άλλά οί άλλοι τον 
παρέσυραν. Κοντά στ* άλλα οί ά- 
γάδες άποφεΰγαν νά πηγαίνουν στά 
χωριά τά Χριστούγεννα, γιατί δέν 
μπορούσαν νά υποφέρουν καί τη μυ
ρουδιά άπό τις λιχουδιές του χοιρι
νού κρέατος, πού μαγειρεύεται ά
φθονα κατά την παληά συνήθεια. 
"Ομως ό πειρασμός των εισπράξε
ων στάθηκε μεγαλύτερος.

"Οπου οί καλοί μας φέρνοντας 
γύρω στο μεσοχώρι πέφτουν έπάνω 
στον Νάσιο Καζάκη. "Εξαγριωμέ

νος τούς ρίχνεται.
—"Έξω σκυλλιά άπ" έδώ. Ούτε ό 

Σουλτάν Χαμίτης δέν παίρνει φό
ρους τέτοιες μέρες!

Στην Πόήήα
"Ενα περιστατικό στήν Πόβλα 

τής Μουργκάνας διηγείται ό Κούν- 
δουρος από τό θειο του Ευεργέτη 
Σπΰρο Τσίγκο.

«—"Ήμουν και δέν ήμουν έξι χρό
νων παιδάκι, πού έρθε στήν Πόβλα 
ό άγας τού Γιώργο Τζίγκου, τού 
πάππου μου, που άν θυμάμαι καλά, 
τον έλεγαν Χασάν Νταγιάκα. Αυτή 
ή δουλειά ήταν γύρω στο εννιακό
σια. Ό  πατέρας μου τότες δούλευε 
καλαντζής στο Καρπενήσι. Ή μάνα 
μου δούλευε στή Μεσοράχη. Οί κο- 
πέλλες ήταν μέ τά αιγοπρόβατα, ό 
Μήτρος ό άδερφός μου, πού ήταν 
μεγαλύτερος άπό τεμένα πεντέξι 
χρόνια, είχε βγάλει τά γελάδια στά 
Παλιοχώραφα. Στο σπίτι ήταν ό 
πάππους μου μοναχός του, κι" εγώ 
πού σκιάχτηκα άπό τον άγά, κρύ
φτηκα πίσω άπό τη θύρα.

—Καλημέρα μπάσιο Γιώρη, είπε ό 
άγας στον πάππου μου.

—Καλημέρα τής άφεντιάς σου, α
γά  μου πολυχρονεμένε. Κάτσε νά 
φκιάκω καφέ, τού άπάντησε ό πάπ
πους μου.

—"Ώ! δέν πίνω έγώ καϊβέ κριθα
ρένιο. "Έρθα νά πάρω τό γέννημα 
καί νά φύγω.

—Π ο ιό γέννημα νά πάρεις άγά 
μου, πού δέν πήραμαν ούτε τό σπό
ρο;

—"Έ ! αυτό τό σπόρο άς πάρω, κι* 
έκανε νά μπει μέσα στο σπίιτι ό ά-
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γας. Κι* 6 πάππους μου ό Γιώργο 
,Τζίγκος, άρπαξε μια σκίζα (ξύλο 
άπό πουρνάρι) καί του είπε:

—Κάτσε αύτου πού κάθεσαι. Μή 
κουνιέσαι ντίπ! Γιοαί στώσκισα τό 
κεφάλι!

Καί την ίδια ώρα τον ξαρμάτω
σε. Του πήρε τις μπιστόλες καί τά 
μοιχαίρια άπό το σελάχι του, άρπα
ξε μιά τριχιά καί ’τοιμάζοντοα/ νά 
τον δέσει πιστάγκωνα. Αυτή τη στι
γμή έμπαινε στο μοιντρί ζαλωμένη, 
με μισό σακκί άλεύρι καλαμποκί
σιο, ή μαλέκω μου ή Γιώργο-Τζίγ- 
κοβα. "Ερχονταν άπό τό μύλο τον 
Τσαμαντιώτικο. Καί φράπ πετάει 
κάτω τό σακκί με τό άλεύρι, και 
τάχα μου, έπετέθηκε του γέροντα 
της καί του είπε:

—Τί κάνεις αύτου μωρέ μαυρογέ- 
ροντα; Μήνα ζουρλάθηκες; Τον ά
γα  μας μωρέ πααίνεις νά δέσεις; 
Μας έφαγοα/ τά μαύρα φίδια!

Αυτά τοΟ είπε, του γέροντά της 
ή μαλέκω μου, καί τοΟ πήρε τήν τρι
χιά άπό τά χέρια του. 'Έπειτα γύ
ρισε στον άγα καί του είπε γλυκο
μίλητη:

—Διάβα καί κάτσε στον όντα, ά- 
γά  μου, κΓ άστον αύτόν. 'Έχει κάτι 
μέρες, πού ζουρλάθηκε, καί βρήκε 
τό μπελιά του τό χωριό. ΜοΟ ψόφη
σε τό μουλάρι, καί δεν έχω ή μαύρη 
τρόπο, νά τον πάω νά τον δέσω στά 
«Κούτσουρα» στό «Μακρυαλέξη».

—Τί λές μωρ’ κερά Γιώργαινα; 
Τί ήτο:ν αύτό τό κακό, πού τον βρή
κε τόν μαυρον τό μπάσιο Γιώργο; 
'Έτσι μώρχεται νά κλάψω. θ ά  σου 
δώκω έγώ τό μουλάρι μου καί τό 
πααίνεις στό Μακρυαλέξη τό μπά-

σιο Γ ιώργο, τής είπε ό άγας τής κυ- 
ρά Γιώργαινας, καί σκούπισε τά μά
τια του μέ τό μανίκι του ντουλαμά 
του.

—Φχαριστώ άγα μου, γραμμένε, 
θ ά  τόν πάω μέ τή γομάρα τής Κα- 
τέρως. Μή τόν ξεσυνερίζεσαι, άγα 
μου, τόν γέροντά μου, ζουρλός εί
ναι! "Ασε που τώχουν οί Τζιγκά- 
τες στό αίμα τους. Έκεΐ πού τούς 
γλέπεις καλά, έκεΐ τούς πιάνει ή 
γιώρα τους.

—Ζούρλια μπέ, ώρέ ζούρλια, είπε 
ό άγας φοβισμένος καί σκώθηκε νά 
φύγει.

—Μή σκιάζεσαι άγα μου, του διά- 
βηκε τό κακό, κάτσε νά σφάξω τόν 
πέτο (κόκκορα) νά γιοματίσεις έ- 
δώ.

—Καλά μου λές κερά Γιώργαινα, 
άλλά δέν ξαίρω, πότε τώρχεται τό 
κακό καί πότε του φεύγει, τής άπάν- 
τησε ό άγας, καί γρήγορα καβαλί- 
κεψε τό μουλάρι του καί δρόμο γιά 
τό Φιλιάτι.

Γιακάδες
Γιά τό πόσο παίζαν κορώνα γράμ

ματα τή ζωή τους οί ραγιάδες φαί
νεται καί άπό άλλο ένα περιστατι
κό.

Μιά άλλη φορά οί Τούρκοι πιά- 
σανε δλους τούς παπάδες καί τούς 
μουχτάρηδες καί τούς πήγανε γιά 
άνάκριση στό Δέλβινο. "Οταν ήλθε 
ή άράδα του Παπαφώτου άπό τήν 
Πόβλα, ό Τούρκος άνακριτής τόν 
κοίταξε άπό τόν πάτο ώς τήν κορ
φή καί τόν έθαύμασε γιά τήν λεβεν
τιά του καί τόν ρώτησε:

—Πώς σέ λένε;
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—Παπαφώτο μέ λένε του άπολο- 
γήθηκε.

-—Καλά, τό Παπά τό βλέπω, τό 
Φώτο είναι τό μικρό, τό μεγάλο σου 
όνομα πώς τό λένε; τον ματοίρώτη- 
σε ό Τούρκος.

—Στούμπο^ος! του άπολογήθηκε 
ό Παπαφώτος. Κι ό Τούρκος τότες 
τοΟ είπε:

—’Από παπας, ώρέ Παπαφώτο, α
πάνω από τό κεφάλι! Δεν τό έχω 
μοααειδεΐ ώρέ τέτοιο άλλο παπά λε 
βέντη ! ’Από τό Στούμποο/ος ώρέ πα
πά, σόι μπρίτς, οϋτε ένα παρά δεν 
κάνεις.

—Κι εσένα, ώρέ Τούρκε, ποιό ειν’ 
τ’ όνομά σου;

—Σελήμ Γκεσούλης, ώρέ παπα, 
τοΟ απάντησε ό Τούρκος. Καί του 
είπε κι ό Παπαφώτος μέ την άρά- 
δα του:

—’Από Σελήμης, ώρέ Τούρκε κά
τι πάει κι έρχεται, άπό Γκεσούλης, 
Σελήμη μου μπρίτς κι έσένα, γιατί 
εμείς οί Χριστιανοί αυτό τό όνομα 
τό φωνάζουμε στά σκυλιά! για νά 
καταλάβεις, λέμε: Κό Γκεσούλη καί 
κό Γκεσούλη.

Ταράχτηκε ό Τούρκος κι έγινε 
θερίο άπό τό θυμό του, και στο λε
φτό ό Παπαφώτος άκούμπησε τό 
χέρι του χαϊδευτικά στην πλάτη του, 
γιά νά τον κοτταπροτυνη, και του εί
πε:

—Σιακάδες λέω ώρέ Γκεσούλ έ- 
φέντ, σιακάδες λέω άγα μου καί τον 
βάρεσε κάνα δυό φορές στις πλάτες 
φιλικά ξεκαρδισμένος τάχα μου, 
στά γέλια. Κι ό Τούρκος κάνοντας 
τό ίδιο κι αύτός κάνοντας δηλ. την 
άνάγκη φιλοτιμία, είπε στον Παπα

φώτο γελώντας:
—Άφερίμ ώρέ Ποσταφώτο! άφε- 

ρ ίμ ! καί τον βάρεσε κι αύτός κάνα 
δυό φορές στις πλάτες».

Τέτοια ξεθαρρέματα ραγιάδων 
έχομε πολλά στους Μεσελέδες.

Ό Α γάς καί ιό γορέρι
"Ενας άγας κατεβαίνει άπό την 

κούλια του, (πύργο), άφου κρέμα
σε στη σοφίτα την κάπα του γιά νά 
δείχνη πώς κάπου κοντά είναι ό ά- 
φέντης καί νάχουν τό νου τους οί 
ρογιάδες, καί πάει στο τσιφλίκι νά 
σερκχνίση.

Βρίσκει έκεΐ, στο μποστάνι, τον 
τσίφτση του τον ζευγίτη του νά πο- 
τίζη. "Εχει ζέψει αύτός τό γομάρι 
στο μαγκανοπήγαδο, του έχει κλεί
σει τά μάτια μ’ ένα μαύρο ποα/ί κι 
εκείνο γυρίζει, ενώ τό κουδούνι 
κρεμασμένο στο λαιμό του κουδου
νίζει ρυθμικά.

Τό νερό βγαίνει άπό τό πηγάδι, 
πέφτει στη χαβούζα κι άπό κεΐ στην 
άμπολή, όπου έχουν θεριέψει μέσα 
στις βραγιές της ποίχειας γης τρο
φαντές κολοκυθιές καί ντοματιές.

—Βρέ γκιαούρη, γιοπτί έχεις δέσει 
τά μάτια στο γομάρι;

—Ά γα  μου, πολλά τά έτη σου. 
"Αντας τον ζεύω του δένω τά μάτια, 
του δίνω δυό - τρεις βιτσιές, εκείνο 
νομίζει, πώς είμαι πίσωθέ του, τρέ
χει κι όλο τρέχει. ’Έτσι κάνω καί 
καμμιά δουλειά. "Αντας κουραστη 
καί σταματήση, γιά νά ξαποστάση, 
δέν άκούω τό κουδούνι, ματασηκώ- 
νομαι καί τοΟ δίνω δυό - τρεις βι
τσιές.

Ή πειστική αυτή έξήγηση φαίνε
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ται νά μή ικανοποίησε τον άγα, γ ια
τί πάλι ξ<χναρώτησε:

—Και άν, βρέ γκιαούρη, τό γομάρι 
σταματήση, άλλά κουνάη τό κεφάλι 
του, δέ θά βαράη τό κουδούνι του;

—Ά μ ’ άγα μου, άν ήτοα/ τόσο έ
ξυπνο τό γομάρι, θάταν αυτό άγάς 
καί σύ θά γύριζες τό μαγκάνι!

Κοινωνικός βίος - Αδερφικά 
αγάπη

Τρία περιστατικά τα δύο άπό την 
περιοχή των Μεσελέδων καί τ’ άλλο 
άπό τό Δημοτικό τραγούδι άναφέ- 
ρονται σε καιρούς ειρηνικούς. Μας 
δίνουν άνάγλυφα την άγάπη των ά- 
δερφών καί τό σεβασμό των νέων 
άνθρώπων προς τούς γεροντοτέ- 
ρους συγχωριανούς τους.

Άπό δυο μαλωμένα άδέρφια ό 
ένας κάνει τό γάμο του καί δεν κα- 
λεΐ τον άδερφό του. Ή γυναίκα του 
μεγάλου βρήκε τήν ευκαιρία νά 
βάλη κι άλλη σφήνα άνάμεσά τους.

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

—Τοιμάσου γυναίκα νά πάμε !
—ΠοΟ νά πάμε; Ακάλεστοι; 'Ό 

χι δεν πάω πουθενά.
—Τοιμάσου, γυναίκα, γιατί άλ- 

λοιώς σέ χωρίζω.
Τήν έβαλε καί ζύμωσε τήν πιο 

μεγάλη μπουγάτσα, 5—6 οκάδες. 
Διάλεξε κι ένα άρνί 15—16 όκάδες 
κι άφου τό έβαψε κόκκινο κίνησαν 
Κυριακή άνημερα για τό γάμο.

"Οταν ζυγώσοχν στου γαμπρού 
τό σπίτι έγινε μεγάλη άναταραχή. 
Ανησύχησαν άπό μέρους του μήπως 
άνάψη πάλι ή έχθρα με τού άκάλε-

στου τόν έρχομό. "Ομως ό άδερφός 
προχωρεί χαμογελαστός.

—Που κάθονται οί άκάλεστοι, ά- 
δερφέ μου;

—Στα δεξιά, άδερφέ μου άγαπη- 
μένε, τοΟ άπαντάει ό μικρός καί τόν 
πήρε καί τόν έβαλε στά δεξιά του, 
στο τραπέζι, ένώ τά λαλούμενα βα- 
ρούσαν, τά τραγούδια συνεχίζοντοον 
καί τά δάκρυα έτρεχαν βρύσες άπό 
των άγαπημένων άδερφών τά μά
τια.

★

Ηπειρωτικό είναι τό τραγούδι, 
πού ύπόθεση του έχει τόν έρωτα τής 
νύφης προς τόν κουνιάδο της καί 
πού τόν σπρώχνει στο έγκλημα γιά 
νά νομιμοποιήσουν τις σχέσεις τους, 
μά έκεΐνος δέ στέργει τελικά κι άν- 
τί νά σκοτώση τόν άδερφό του:

βγάζει τό σπαθάκι του λιανά -
λιοτνά τήν κάνει 

λιανά - λιανά τήν έκαμε στόν ή
λιο τήν άπλώνει 

άπό τόν ήλιο στο σακκί κι άπ’ τό
σακκί στο μύλο. 

—'Άλεσε, μύλε, άλεσε τής κούρβας
τό κεφάλι,

κάμε τ’ άλεύρι κόκκινο καί τό
πασπάλι μαύρο

για νά ’ρχωνται οί όμορφες νά 
βάνουν τό φτιασίδι 

νά ’ρχωνται κι οί γραμματικοί 
νά πάρουν τό μελάνι.

’Έθιρα
‘Όταν ή τουρκική έξουσία καλού- 

σε τούς κλέφτες νά προσκυνήσουν 
γιά νά τύχουν άμνηστείας ή άγέ-
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ρωχη αρνητική απάντηση σώζεται 
στο Δημοτικό τροτ/ούδΐ:

Μη γάρις είμαι νιόνυφη τα χέρια
να φιλήσω;

Ή άπάντηση στηρίζεται στα έθι
μα του Τόπου μας.

Τό χειροφίλημα τού γύφτοο
Οί συγγενείς των νεόνυμφων καί 

πολλοί από τούς καλεσμένους του 
γάμου καλουσοον με τή σειρά τους 
αυτοί τούς νεονύμφους μετά τό γά
μο καί τούς κάνανε χασιουντέ (χαλ
βά) με βούτυρο καί νισεστέ προς 
τιμή τους. "Έτσι οί νεόνυμφοι μέ
ρες «μετά τό γάμο επισκέπτονται τά 
σπίτια αύτών, πού τούς έτίμησοον κι 
ήρθαν στο γάμο τους. Χαιρετούν ό
σους συναντούν στο δρόμο καί ή νύ
φη ύποκλίνεται καί φιλεΐ τό χέρι 
των γνωστών, μά καί των ήλικιω- 
μένων άγνωστων τό χέρι καί φιλο- 
δωρεΐται άπ’ αύτούς.

"Ενα ζευγάρι νεονύμφων στή 
Δρόβιανη έκοα/ε τις τυπικές αύτές 
έπισκέψεις. Ή δεκαεφτάχρονη ξενο- 
χωρίτισσα νύφη έσκυψε καί φίλησε 
τό χέρι κι ενός γύφτου, πού συνήν- 
τησαν στο δρόμο.

Συγκινημένος ό γύφτος, έβγαλε 
άπό τό μαντήλι του τή μοναδική πε
ριουσία, πού είχε: ένα μετζήτι.

—Χαλάλι σου, μώρ νύφη, τής εί
πε, γιατί πρώτη φορά φιλήθηκε γύ
φτου χέρι άπό νύφη!

Καί είχε δίκηο, γιατί τά έθιμα αν 
έπέβαλαν τό χειροφίλημα, όμως αυ
στηρά άπαγόρευαν τούτο για γύ- 
φτους. (Ρατσισμός).

θάνατος καί poipodoyia
Τρομερός ό θάνατος. Σπαροίχτι- 

κά τά μοιρολόγια. Σε παλιότερες 
εποχές μοιρολογούσαν καί άντρες. 
Άπό χωριό σέ χωριό ομαδικά κρα
τώντας ψωμιά σέ πανέρια καί τσί- 
τσες μέ ρακί πήγαιναν σέ κηδείες, 
όταν μάλιστα ό νεκρός ήταν νέος ή 
ώριμος άντρας. Στά κατοπινά χρό
νια τό έθιμο των αντρικών μοιρολο
γιών είχε άτονήσει.

‘Όταν συνέβαινε νά πεθάνη κα
νείς άπό τούς νέους καί τις νέες ά
πό δώδεκα χρονών παλληκάρι ή 
κοπέλλα, ί ο  πένθος κρατούσε δυο 
καί τρία χρόνια. Κανείς δέν είχε τό 
δικαίωμα καί τό θάρρος νά τό σπά- 
ση. Πρώτη τό σπάει τό πένθος ή για
γιά, άπάνω στο τραπέζι, άρχίζοντας 
τό τραγούδι. Άπό τότε ή ζωή ξα
ναρχίζει κανονικά τό ρυθμό της.

Αντίθετα, όταν πεθαίνη μεγάλος, 
τό πένθος δέν διαρκεΐ πολύ.

Στο θάνατο τής γρηάς Λιολιομά- 
νη (πέθονε 90 χρονών) της μεγά
λης οικογένειας τού Άργυροκά- 
στρου κοντέψον ν’ άρχίσουν τό τρα
γούδι. Πάνω στο πένθιμο τραπέζι 
πίνοτν ρακί μέ τό φλυτζάνι, κι όχι μέ 
τά ποτήρια γιά νά μή φαίνεται, καί 
ένα σου καί ένα μου είχαν έρθει στο 
κέφι, ώστε παρ’ ολίγο νά γίνη γιορ
ταστικό τραπέζι! γιά ν’ άποδειχτεΐ 
πώς γάμος δίχως κλάμματα καί κη
δεία δίχως γέλια δέ γίνεται.

Μοιρολόγι, ήταν άβίαοτο κλάμμα 
αύτών, πού πονούν σάν διαμαρτυρία 
στά πλήγματα της Ειμαρμένης, πού 

-ύφίστανται, καί μοιρολόγια άπό έ- 
παγγελματίες μοιρολογίστρες, πού
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έμειναν γνωστά για τό λυρισμό τους 
καί τή δύναμη της περιγραφής του 
πάθους. Τ’ άνέκδοτα αυτά μοιρολό- 
γ ια  θά πρέπει ν* άποτελέσουν μιά 
ειδική μελέτη στο μέλλον.

Έ ξ επαγγέλματος μοιρολογί
στρες είχε καί ή Δρόπολη. Ή καμ
πάνα άνήγγελε τό θάνατο. Δεν έ- 
σήμαινε ή καμπάνα στά μικρά μέ
χρι 5 έτών.

Στην κηδεία κλαΐγοα/ λυπητερά 
καί παρατεταμένα. Την ώρα πού θά 
σήκωναν τό νεκρό φθάναν οί μοι
ρολογίστρες. Κοτέπαυοα/ οί συγγε
νείς κι άρχιζαν αυτές.

Τό οι - δι Βασίλη μου ή Κώστα 
μου! έμάρανε τά κλαριά κι’ έσκιζε 
τά λιθάρια!

Έπληρώνονταν. Έτιμώνταν καί 
είχαν τή συμπάθεια του λαού οί 
μοιρολογίστρες. Στούς φτωχούς δεν 
παίρνανε λεφτά.

—Δε θέλομε γρόσια έμεΐς άπό τό 
παλληκάρι!

Μοιρολόι ζήτησε στή θανή του κι 
ένας άγαζ. Καί οί μοιρολογίστρες 
τον περιποιηθήκαν καταλλήλως μέ 
ύπονοούμενα στο μοιρολόι τους.

Μοιρολόγι Δροπολιτισσών γιά πε
θαμένο άγα:

—Πέντε δέκα τήν ήμέρα, κι έκατό
τήν έβδομάδο

^Ω άγα, ώ μπίρ
Φίδι πού ’φαγε τό φίδι,
'’“Ω άγα, ώ μπίρ.
Τί μας έκανες τις μαύρες! !
ΤΩ άγα, ώ μπίρ.

Προιίάψεις] καί’ όιοιδαιμονίες - 
Ισκιώματα

Μας άφηγεΐται πάλι ό Κούνδου- 
ρος:

«Ζαλωμένη μ* ένα σακκί άλεύρι ή 
θειά Γιάννοβα, καί μέ τό γομάρι 
της φορτωμένα μ* άλλα δυό σακκιά 
μ* άλεύρι, γύριζε άπ* ένα χωριό τ’ 
’Αχούρια. Είχε πάει σ’ αύτό τό κον
τινό χωριό γιά ν* άλέσει τό καλαμ
πόκι της στο νερόμυλο του Γιόγια- 
κα. Στο γυρισμό της, διαβαίνοντας 
άπό τή Λιθοσουργιά, κόντευε νά βα
σιλέψει ό ήλιος, φοβήθηκε καί βά
ρεσε τό γομάρι της γιά νά περάσει 
τό γρηγορότερο άπ* αύτή τήν κα
κοτοπιά. Φοβήθηκε, γιατί δπως λέ
γανε κείνο τον καιρό, στή Λιθοσουρ- 
γιά έβγαινε βρυκόλακας ό Άγγέ- 
λη - πειρασμός καί μέρα μεσημέρι 
άκόμα. Καί βάραε τό γομάρι ή Γιάν- 
νοβα, καί «ντε μωρ’ έρημο καί ντέ 
μωρέ λυκοσκισμένο», κι άκουγε τά 
λιθάρια νάρχωνται κατά πάνω της. 
‘Όσο νά περάσει τή Λιθοσουργιά, 
καί νά βγει στις «Λεξιώνες» καί στο 
«Κόνισμα του Σιωλή», έπεσε πεντέ- 
ξη φορές στο σιάδι και βάρεσε στά 
γόνοαα, στά γκουφιά, καί στά λαγ- 
γόνια.

Κακήν, κακώς, καί κούτσα - κού- 
τσα έφθασε έπί τέλους στο σπίτι 
της, μπήκε στο μαντρί, άκούμπησε 
τό ζάλωμα στή σκάλα καί ξεζαλώ- 
θηκε. Μετά ξεφόρτωνε καί τό γο
μάρι της, κι αύτό δέ στέκονταν. Δέν 
του είχε φύγει άκόμα τό «ίσκιωμα» 
άπό τή. Λιθοσουργιά καί κλωτσου-
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Movf) Α γ ίο υ  Ιω ά ννου  θ ε ο λ ό γ ο υ .  Μ ικρό Μ πισδούνι (1766). 
Φ ω τ ο γ ρ α φ ία  του  Ί9Ί5. ( Ά ρ χ ε ΐο  Κων. I. Φ ω τοπουλου)

.C Μ ητροπολ ίτης  Κ ορυτσάς Γ ερμ α νός α να μ έν ο ντα ς  τον δ ιάδοχο  
Γ ε ώ ρ γ ιο  στην πόλη  τό 1913. ’Ε π ισ τολ ικό  ευ χετή ρ ιο  Δ ελτά ρ ιο  

17.5.1914 πο!> ά π ευ θ υ ν ετα ι  στον Κων. I. Φωτόπουλο.



σε συνέχεια. Φώναξε τη συνυφάδα 
της, τη Μήτσαινα καί ήλθε καί την 
βοήθησε κι έτσι τό ξεφόρτωσαν.

—’Από ποϋ έρχεσαι, μώρ’ δόλιο 
Γιάννοβα, καί τί κουβάλησες στα 
σακκιά; τη ρώτησε ή Μήτσαινα.

—‘Από τ’ ’Αχούρια έρχομαι μώρ’ 
σκασμένη. Πήγα κι άλεσα τό κα
λαμπόκι αυτό τό αλειτούργητο, τής 
απάντησε ή Γιάννοβα, καί κουτσαί- 
νοντας κι αναστενάζοντας κάθησε 
σ’ ένα σκαλοπάτι.

—Γιατί κουτσαίνεις ώ Γιάννοβα; 
Καί γιατί άναστενάζεις, ώρ’ συνυ- 
φάδα μου; Που γρατσουνίστηκες 
στα μούτρα, μώρ’ άδερφούλα μου; 
Καί που τά βάρεσες τά γόνατά σου 
καί τρέχουνε τά γαίματα; Καί τά 
γομάρια μωρ’ συνυφάδα μου, τί ά- 
πόγιναν; Την ρώτησε ή Μήτσαινα.

—Τί θά πάθαιναν,τά γομάρια; Έ- 
κεΐ άπόμειναν στεκούμενα, ώσπου 
τούς έφυγε τό ίσκιωμα, κι έπειτα 
ξεκίνησαν μοναχά τους τσούπ - 
τσούπ κι έρθανε στο χωριό.

’Εδώ σταμάτησαν την κουβέντα 
οί δυο συνυφάδες, καί γυρίσανε ά- 
πότομα ή μιά άπ’ εδώ καί ή άλλη 
άπ’ έκεΐ, καί μπήκανε στα σπίτια 
τους να κλείσουνε τά παραθύρια 
και τις θύρες, γιατί κείνη την ώρα 
σηκώθηκε δυνοοτός άνεμοστρόβιλος, 
κι αυτά πήγαινοον πέρα - δώθε ενο
χλητικά καί επικίνδυνα. Καλά πού 
σηκώθηκε ό άέρας αυτός, άλλοιώς 
πολλά θά λέγονε άκόμα, γιά τ* ά- 
μέτρητα καί φοβερά έργα του βρυ- 
κόλακα του Άγγέλη-πειρασμου».

’Εθνικά ζητήματα
’Αλλά ’Μεσελέδες - Παραδόσεις

έχομε καί στά ’Εθνικά ζητήματα, 
δπως είπαμε στήν εισαγωγή. Μέ 
μιά τέτοια παράδοση, πού βγαίνει 
από τ’ «Άλοτινά κι άξέχαστα» του 
Κούνδουρου θά τελειώσουμε τήν α
ποψινή παράθεση του ’Ηπειρωτικού 
πνεύματος, πού πιστεύουμε δτι δεν 
έγήρασε.

Δεν ξέρω άν έχη αλήθεια. ’Αλλά 
SI NON Ε VERO Ε BEN TROVA- 
ΤΟ.

‘Ότον τό (1923) ή Διεθνής ’Επι
τροπή πέρασε από τά χωριά τής 
Μουργκάνας γιά νά καθορίσει τά 
Έλληνο - ’Αλβανικά σύνορα, έπι- 
σκέφτηκε τήν Καμύτσονη, γιά νά δει 
καί νά θαυμάσει τήν Βυζαντινή Έκ- 
κλησιά του 'Αγιώργη μέ τις θαυμα
στές Βυζαντινές αγιογραφίες της. 
Τότε στο Μοναστήρι αυτό του βΑγι- 
ώργη, ήτανε ήγούμενος ό ’Αρχιμαν
δρίτης «Δαμιανός»(ό Παπαπέσκος) 
Τσαμοχντιώτης. Τούς υποδέχτηκε μέ 
γαλοντομία καί ένθουσιασμό, κι έ
δωσε εντολή στούς τελευταίους δού
λους του Μοναστηριού (μόνον δύο 
εΐχονε άπομείνει) νά σφάξουνε κά
να δυο κατσίκια μπροστά στά μά
τια τών- ξένων καί μέ τή βοήθεια 
του δραγουμάνου τούς έδωσε νά κα
ταλάβουν δτι τό μεσημέρι θά φάνε 
δλοι στο Μοναστήρι. Μπήκανε κείνοι 
στήν έκκλησιά καί μέ ενδιαφέρον πε 
ριεργάζονταν τις βυζαντινές αγιο
γραφίες, πού ήτονε ιστορημένες από 
τούς καλύτερους άγιογράφους τών 
βυζαντινών χρόνων, καί είχανε κα
ταλάβει δλην την επιφάνειαν τών 
τοίχων τής εκκλησίας. ‘Ένας από 
τήν Διεθνή ’Επιτροπή, κοίταζε καί 
ξανακοίταζε μέ πολύ ένδιαφέρον
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ένα άση-μένιο καντήλι πού ήτανε κρε 
μασμένο στήν εικόνα του ‘Αγιώργη. 
Ό  Παπαπέσκος δεν έχασε αυτήν 
τήν εύκαιρία, καί σαν έξυπνότοττος 
Τσαμαντιώτης, πού ήτανε κάνει τό 
χέρι του επάνω, καί φράπ ξεκρε- 
μάει τό καντήλι τού 'Αγιώργη καί 
τό έδωσε μέ ευχαρίστηση στον ξέ
νο, πού δπως φαίνοντ<χν ήτανε καί 
ό σπουδαιότερος άπό τήν Επιτρο
πή. Τό κρατούσε ό ξένος στα χέρια 
του καί κοίταζε μέ έκπληξη τον Πα- 
παπέσκο. Κι αύτός του είπε του ξέ
νου:

—Πάρτο, είναι δικό σου! Τί μέ 
κοιτάς έτσι; ΤοΟ έξήγησε ό δραγου- 
μάνος δτι του τό χάρισε ό Γούμε
νος καί τώρα είναι δικό του.

Ή χαρά του ξένου ήτανε μεγάλη, 
καί προσεφέρθη νά άνταποδώσει 
τήν προσφορά με δ,τι άλλο ήθελε ό 
Παπαπέσκος, καί ταυτόχρονα έβγα
λε τό πορτοφόλι του νά του δώσει 
χρήματα. Τον σταμάτησε μέ τό χέρι 
ό Παπαπέσκος καί του είπε :

—Δέν τούς θέλω τούς παράδες! 
Λευτεριά θέλω! Κάνε τί θά κάνεις 
μέ τούς άλλους αντάμα, γιά νά μεί
νει ό Τσαμαντας λεύτερος, πού είναι 
το χωριό μου, κι άλλα χωριά άκό- 
μα νά μείνουνε στήν Ελλάδα. Καί 
συνέχισε: «Μονοιχά αυτό θέλω, καί 
τίποτα άλλο», κι άγκάλιασε τόν ξέ
νον καί τόν φίλησε σταυρωτά. Ό  
δραγουμάνος έξήγησε τήν έπιθυμία 
του Παπαπέσκου, κι ό ξένος έδειξε 
μέ τόν τρόπο του κι άφησε έλπίδες 
δτι θά έκανε τό καλό.

‘Όταν βγήκανε άπό τήν Έκκλη- 
σιά καί βρεθήκανε μπροστά στήν

ψησταριά μέ τά κατσίκια, έκοπχχχν 
όρθοί καί κοίταζαν πώς γύριζοίν τις 
σούβλες οί δουλευτές του Μοναστη
ριού. "Ηρθοτνε καί δυο - τρεις γυ
ναίκες άπό τη γειτονιά καί βοήθη
σαν νά στρωθεί τό τραπέζι, καί κά- 
θουντοα/ όρθές καί φέρνανε δ,τι χρει- 
άζοντοα/. Τά ξεκκοκάλιασαν μέ τά 
χέρια τους τά κατσίκια οί ξένοι καί 
οί ντόπιοι. Τό σύνθημα τό έδωσε ό 
Παπαπέσκος, πού μέ τά χέρια του 
έδωσε στά χέρια των ξένων τά κα
λύτερα κομμάτια καί τούς είπε:

—'Έτσι τρώγεται τό κρηάσι πού 
ψένεται στις σούβλες μην άντρέπε- 
στε. Έδώ κάτω άπό τά πλατάνια 
καί τά κρύα νερά έτσι γένεται.

Κι έφερναν οί γυναίκες κρασί Πο- 
βλιώτικο, μέ τούς μαστραπάδες, κι 
αυτοί δλοι μαζί τόπιναν, καί πάλε 
τους γιόμιζαν καί πάλι τούς άδεια- 
ζαν. Είχαν έρθει στο κέφι δταν αύ
τός μέ τό κοα/τήλι σκώθηκε όρθός 
κι ευχήθηκε καί ευχαρίστησε τόν 
Παπαπέσκο γιά τό καλωσόρισμα 
καί τό τραπέζι. Καί κεΐ άπάνω κάτι 
είπε στον ένα καί κάτι είπε στον 
άλλον, καί στον καθένα μέ τή γλώσ
σα του, καί μετά δλοι χαρούμενοι 
κουβέντιαζοα/ καί έπιναν καί σκώ- 
θηκαν όρθοί καί τσούγκρισ<χν τά 
ποτήρια τους,μέ τόν Παπαπέσκο 
καί μ* δλους τούς Τσαμαντιώτες κι 
άλλους κοντοχωριανούς, πού έν τώ 
μεταξύ κατέφθασαν έκεΐ.

‘Ήτανε φοινερό δτι τό ποθούμενο 
έγινε. Τό είπε μπροστά σέ δλους μέ 
δυνατή φωνή ό ξένος μέ τό καντή
λι. Καί τό έξήγησε ό δροιγουμάνος 
στον Παπαπέσκο δτι τό χωριό του, 
ό Τσαμοίντας θά μείνει στήν Έλλά-
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ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ από σελίδα 98)

βαια, ώρμησαν οι καθηγήτριές μας 
στο μπαλκόνι για να τό παραλά
βουν. Στο μεταξύ ειχοον σηκωθεί ό
λες καί κρυφοκοίταζοον άπ’ τα πα
ράθυρα στο δρόμο σπρώχνοντας ή 
μιά την άλλη, ενώ εμείς ξεκαρδι
σμένες κάτω από τά σεντόνια μας, 
υποτίθεται δτι κοιμόμαστε τον ύ
πνο του δικαίου.

Την ώρα πού ετοιμάζονταν ό Κερ- 
κυραΐος νά πετάξη τό μαξιλάρι στο 
μπαλκόνι, άκούστηκε κάποια νά φω- 
νάζη: «Σούτ Μπέμπη» (Ό  Μπέμπης 
ήτανε διάσημος ποδοσφαιριστής της 
εποχής). ’Ακολούθησε προογματικός 
σεισμός άπό τά γέλια και ένα παν
δαιμόνιο γιά νά τρυπώσουν όλες στά 
κρεββάτια τους, με άποτέλεσμα νά

σηκωθή ό κ. Γυμνασιάρχης, ένας έ

ξαιρετικός άνθρωπος καί νά έπιβά- 
λη την τάξη. Τά γέλια δμως συνε- 
χίστηκοιν μέχρι τό πρωί. Τελικά τό 
μαξιάρι έμεινε στά άζήτητα, ποιά 
νά τολμήση νά τό διεκδικήση.

Την άλλη μέρα φύγαμε. Αναπλη
ρώσαμε τον βραδυνό μας ύπνο στο 
πλοιάριο πού μας έφερε στην Η
γουμενίτσα. Μά σά μπήκαμε στο 
σαράβαλο πού θά μάς έφερνε στά 
Γιάννινα, φρεσκαρισμένες απ’ τον 
ύπνο πού κάναμε κατά τη θαλάσσια 
διαδρομή μας, ανακτήσαμε δλο μας 
τό κέφι καί είπαμε καί κάναμε δ,τι 
δεν είχαμε πει καί δ,τι δεν είχαμε 
κόονει.

Αυτά καί άλλα πολλά φαιδρά 
καί παιδιάστικα συνέβησαν σε κεί
νη την εκδρομή, μά που νά προλά- 

-βω νά σάς τά πώ δα.

δα. Κι έτσι κοντά με τον Τσαμαντά 
καί την Καμύτσανη έμειναν στην 
Ελλάδα, τό Μπαμποόρ ι, ή Πόβλα, 
ή Λιντίσδα, καί τ’ Αχούρια».

’Ανεξήγητο διαφορά θερμο
μέτρων

Στο Μονοδέντρι, του Ζαγοριοϋ, ε
δώ κι όγδόντα χρόνια, ή κυρα-Κώ- 
σταινα; πήγε νά έπισκεφθεΐ την κυ- 
ρα - Ρούσαινα, πού ήτοιν άρρωστη. 
Μπήκε την ώρα, πού τής βγάζοον τό 
θερμόμετρο καί συζητούσαν πώς έ
δειχνε πυρετό 38 καί μισό.

—Δόμτε το καί μένα είπε ή κυρα- 
Κώσταινα.

Πρόθυμα τής τό δώσαν καί όταν 
τής τό βγάλοιν έδειχνε ή γερή γυ- 
ναί 36 καί μισό.

Ή κυρα-Κώσταινα δμως σάν στε
νοχωρημένη γυρίζει καί λέει στήν 
κυρα- Ρ ούσαινα:

—Ά  μούρ Ρούσαινα, ίσύ χαμπλό- 
τερη άπό τε μένα νά έχς τριάντα 
όκτώ καί μισό κι ίγώ ψηλότερη άπό 
τε σένα γιατί έχω τριάντα εξ καί 
μισό;

(’Από την άλληλογραφία μου μέ 
τον άξέχαστο Χριστόδουλο Κολλί- 
δη). Τέλος
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(ΣΥΝΕΧΕΙΑ του προηγουμένου)
Ό  Χρ. Σούλης έκφράζει την άπορία μέ τή φράση:
«’'Αγνωστον γιατί ό Π. Άραβαντινός όνομάζει τήν σύζυ

γον τοΟ Α. Πασια καί θυγατέρα του Καπλάν Πασια, Έμινέ*. 
(Ήπ. Χρονικά, 1933).

ΤΕΚΕΔΕΣ ΣΙΕΗΔΩΝ: Στα Γιάνιννα, άπ’ δ,τι θυμάμαι, 
τεκέδες των Σιέηδων ύπηρχοχν:

136. Ό  τ ε κ έ ς  Έ β ρ ε ν ό ζ  Π α σ ι α  (1388) στη
θέση της ‘Αγίας Τριάδος, άνάμεσα πλατείας Μαβίλη καί πα
ραλιμνίου ΣυνοικισμοΟ προσφύγων. Τό κτίριο διατηρείται έ- 
ρείπιον πλέον, άφοϋ πέρασε διά μέσου των αιώνων, χτίστηκε 
τό 1388 καί άνακαινίσθηκε από τον Άλή Πασια. (Δ. Σαλαμά- 
γκα: Γιαννιώτικα Ιστοριοδιφικά Μελετημοοτα, σ. 72. 47Απαν
τα), άπό πολλούς ιδιοκτήτες. Τώρα άνήκει στο Δικηγόρο Σπ. 
Κουρμαντζή.

137. Τ ε κ έ ς  Σ ι έ η  Κ α λ ο ύ τ σ ι α ς :  Στό τέρμα
της 21 Φεβρουάριου, γειτονιά μέ τό χώρο των στρατώνων ’Α
κραίου, μέ πηγάδι στον πεσμένο αύλόγυρο, άπό δπου ύδρεύ- 
ονταν ή γειτονιά καί οί άμαξάδες καί ταλικατζήδες πού διά
βαιναν καί πότιζοτν τα ζώα τους. Τελευταία κατοικούντοτν άπό 
οικογένειες. Δέν ύπάρχει πλέον.

138. Τ ε κ έ ς  Σ ι έ η :  Στά μποστάνια κοντά στό σπίτι
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* Αγίου Γεωργίου Νεομάρτυρος. Ερημώθηκε μεταπελευθερωτι- 
κώς.

139. Ό  τ ε κ έ ς  τ ο υ  μ ε γ ά λ ο υ  Σ ι έ η  στον 
περίβολο του Ά  σ λ ά ν Τ ζ ι α μ i στο Κάστρο. Επισκευά
στηκε από την ’Αρχαιολογική Εταιρεία δπου υπάρχουν τά 
γραφεία της.

Πρέπει νά σημειωθή, πώς ό Μεγάλος Σιέης απολάμβανε 
μεγάλου σεβασμού απ’ δλους γενικά τους Τούρκους καί τις ε
πίσημες αρχές. Σ’ αύτόν κατέφευγον άκόμα και οί άδικούμενοι 
άπό τούς άγάδες Χριστιανοί.

Διηγόνταν οί παληοί Γιαννιώτες, πώς κάποιος ισχυρός ’Α
γάς «ζάπωσε» ένα οικόπεδο μιας χήρας χριστιοα/ής καί δέν ή-

1ΩΑΧΧΗΣ ΛΑIIΠΑΣ 
1861— 1936

Γρα^ατεύς χαΐ Αιερ^ηνεύς 
του Γαλλικοί) Προξενείου Ίω- 
αννίνων καί υπεύθυνος του Η 
πειρωτικού Κομιτάτου (Ήπ.

Εταιρείας)

θελε νά τραβήξη χέρι. ’Εκείνη, τρομοκρατημένη μέ συμβουλή 
άλλου Τούρκου γείτονά της, κατέφυγε στο μεγάλο Σιέη νά 
«κλάψη τό χάλι της». ’Εκείνος, άφου βεβαιώθηκε γιά το δίκηο 
της ρωμηας, πήρε ένα χαρτί άγραφο, τό δίπλωσε στά τέσσαρα, 
μέ τέσσερα «Κατσκάρια» (μικρές πετρίτσες) μέσα, καί τής τά-
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δώσε μέ την έντολή νά τά δώση στα χέρια του Ά γα  και νά του 
πή «μου τάδωσε ό άφέντης ό Σιέης».

—Κι* άν δεν τά θελήσ* νά τά πάρ’; ρωτάει ή γυναίκα.
—θά  κουσιέψ’1 ού ίδιους νά σε βρή... της είπε ό Σιέης.
'Έτσι κι* έγινε. ΆφοΟ άφρισε άπό τό θυμό καί τη φοβέ

ριζε, στο τέλος τράβηξε χέρι.
Τί νά σήμαιναν άραγε τό χαρτί καί τά κατσ’κάρια; άγνω

στο. Πολλά διηγόνταν γιά τό σοφό αύτό Σιέη πού άτυχώς δέν 
κράτησα στη μνήμη μου.

Υπάρχουν κι* άλλα πού άναφέρει ό μακαρίτης Τάκης Σια- 
λαμάγκας. Τον ψαρα πού ψάρευε κάτω άπό τον ίσκιο του Άσ- 
λάν Τζιαμί, καί τη συνάντησή του μέ τό Δεσπότη Σωφρόνιο κα
βάλα στ’ άλλογο καί τού είπε: «ό Χριστός πήγαινε πεζός καί σύ 
καβάλα;» Καθώς καί γιά την λιτανεία τής άναβροχιας καί του 
Μποσταντζή την άπάντηση, πού άναφέρεται άπό τό Δ. Σαλα- 
μάγκα (*'Απαντα), καθώς κι* άπό τό γιατρό Π. Άποστολίδη, 
ώς καί άλλα πολλά.

Ε Π Ι Λ Ο Γ Ο Σ
140. Γ ι ά ν ι ν ν α  κι* ό χ ι  Γ ι ά ν ν ε ν α .
Και λίγα γιά τό έπίμαχο ζήτημα: Γιάννινα ή Γιάννενα;
Σύμφωνα μέ πληροφορίες τοΟ μακαρίτη Τάκη Σαλαμάγκα 

(τόμος 2ος, βΑπάντων, σελ. 5), ό ’Αθανάσιος X. Παπαχαρίσης, 
σέ δημοσίευμά του στον «Πλάτωνα» 1951, άναφέρει τά έξης έν 
περιλήψει:

Ό  τύπος Γιάννινα, χρησιμοποιείται στήν "Ηπειρο καί στις 
έκλογές του Η. Πολίτου συναντιέται καί στά Δημοτικά τρα
γούδια ό ίδιος καί παραθέτει σχετικά άποσπάσματα.

Στις ίδιες έκλογές βρίσκεται έπίσης καί ό άλλος τύπος 
Γιάννενα, άλλά στή γενική είναι Γιαννίνου, Γρεβενου, Σαλώνου, 
πουθενά μως Γιαννένων. «Αύτή δέ γενικώς ή γενική του Γιαννί- 
νου, υποδεικνύει ότι ό γνήσιος τύπος είναι Γιάννινα καί ούχί 
Γ ιάννενα».

Ό  Δ. Σαλαμάγκας προσθέτει: «Πληροφορώ τόν κ. Παπα- 
χαρίση, ότι έμεΐς οί Γιαννιώτες καί οί πρόγονοί μας ποτέ στήν 
όμιλία μας δέν λέγαμε Γ ιάννενα».

Έ ξ άλλου οί ’Αλβανόφωνοι τής Τσαμουργιας καί Β. Ηπεί
ρου, όπως καί οί ’Αρβανίτες μεταχειρίζονται έπίσης τόν όρθό 
«Γιάννινα», τό ίδιο καί οί ’Αλβανόφωνοι τής πόλης μας.

1) κουοιεύω ~  τρέχω.
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—Γκά—γιέ;
—Γκά Γιάννινά (— ποδθε είσαι; άπ* τά Γιάννινα).

Γ ιαννινά ζέζα Γιαννίνε 
Γιάννινά τέ ράπι ου φάλε 
Γιάννινά, ζέζα Γιαννίνε 
Βιέν μουζίκα ντουκε κιάρε.

' δηλ.
Γιάννινα μαύρα Γιάννινα,
Γιάννινα στον πλάαχνο, προσκύνα 
Γιάννινα μαύρα Γιάννινα 
"Ερχεται ή μουσική κλαίοντας.

«Στου Γiccwiv*» λέει ό καμπίσιος χωρικός της περιοχής τής 
πόλης μας.

Τό άνοικτό έκεΐνο έψιλον τής ξενότροπης προφοράς Γιάν

νενα, είναι έντελώς ξένο προς τό διοιλεκτικό τόνο τής παληας 
γκχννιώτικης προφοράς και προς την ίδιάζουσα ύφη της.

‘Ακόμη και τη γυναίκα του Γιάννη ό παληός Γιοιννιώτης, 
δέν λέει Γ ιάννενα, άλλα Γ ιάννινα.

Ποτέ δέ λέμε: Γιάννενων ή Γιαννένων, άλλα πάντοτε Γιαν- 
νίνων (ή τό όρθότερον Γιάννινων). (Ήπ. Εστία 1952, σελ. 822 
καί "Απαντα, τόμος 2ος, σελ. 5 «Γιαννώτικα Σύμμεικτα»).

ΣΗΜ.: ‘Αλλά καί ό ύποφαινόμενος άπειρες φορές άκουγα 
τούς μικρομπιζντουνιάτες νά λένε: «Πάησα στά Ίά ν’(ν)να.

«'Ήμουν στά Ίά-να».
Καί άλλα τριγύρω χωριά λέγανε πάησα στά «’Άννινα». Τό 

άρχικό γιώτα τής λέξεως τό τρώγανε.
Γενικά δμως, πάντοτε: Γιάννινα!
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Κωνσταντί νος 
Φρ ό ν τ ζ ο ς

Ό  Κωνστοτντΐνος ’Αντωνίου Φρόν- 
τζος γεννήθηκε στην Πυρσόγιοα/νη 
της Κονίτσης.

Μετά τις εγκύκλιες σπουδές άπε- 
φοίτησε άπό τό Διδασκαλείο των 
Ίωαννίνων. ’Έκαμε άνώτερες σπου
δές στην ’Αθήνα και πήρε πτυχίο 
τής Νομικής Σχολής του Πανεπι
στημίου καθώς και πτυχίο τής Α. 
Σ.Ο.Ε.Ε.

Άπό τό 1931 ώς τό 1962 άσκησε 
τό έπάγγελμα του Δικηγόρου στα 
Γιάννινα. ’Άρχισε νά πολιτεύεται 
άπό τό 1936. Βουλευτής έκλέγεται 
τό 1956, 1958, 1961. Άπό τό 1965 εί
ναι ό ιδρυτής, μετ’ άλλων, τής Ε 
ταιρείας Ηπειρωτικών Μελετών, μό
νιμος Πρόεδρός της μέχρι σήμερα 
και έμψυχωτής του έργου της.

Τό 1969 τό Οικουμενικό Πατριαρ
χείο του άπένειμε τό άξίωμα τού 
’Άρχοντος Έξάρχου τής Μεγάλης 
του Χριστού Εκκλησίας.

Είναι Μέλος πολλών Επιστημονι
κών Όργοινώσεων καί Ιδρυμάτων 
καί τιμημένος μέ διακρίσεις καί με
τάλλια.

'Όπως: Μέλος τής SOC1 ΕΤΕ IN
TERNATIONAL D* ETHNOLOGI Ε 
ΕΤ DE FOLKLOR, τής Εταιρείας

έπί τής Ιστορίας τού Νεωτέρου Ε λ 
ληνισμού, τής Εταιρείας Προβο
λής Ιστορικών χώρων τής Έλλά- 
boc, κλπ. Φέρει τό χρυσό Σταυρό 
τού Τάγματος Γεωργίου τού Α’, 
τον ταξιάρχη τού Τάγματος τού 
Φοίνικος, τον Πολεμικό Σταυρό, τό 
Μετάλλιο Εθνικής Αντιστάσεως 
ΕΟΕΑ—ΕΔΕΣ, τής πόλεως τών Ί- 
ωαννίνων κλπ.

Τέλος, ό λαός τής πόλεως τών 
Ίωαννίνων σέ άναγνώριση τής δρά- 
σεώς του γιά τήν ιστορική πόλη τον 
άνέδειξε καί Δήμαρχο κατά τις έκ- 
λογές τού 1980. 'Όμως ό Κωνστ. 
Φρόντζος παραιτήθηκε γιά νά άφο- 
σιωθή άπερίσπαστος στήν Εταιρεία 
Ηπειρωτικών Μελετών, πού άποτε- 
λει έργο ζωής γι* αύτόν.

Άπεβίωσε στις 23 Δεκεμβρίου 
1986.
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ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΗΠΕΙΡΟΤΑΙ

Κων. Φρόντζος καί

Ή «Ηπειρωτική Εταιρεία» τελεί 
απόψε ένα χρέος πού ή άπότισή 
του από καιρό την άπασχολουσε. 
Και μας συνείχε τό του Πλουτάρ
χου: δτι «ή Ιστορία, πού γράφεται 
σύγχρονα με τις πράξεις καί τή 
ζωή, θές από φθόνο καί μίσος, θές 
άπό κολακεία καί φιλοπροσωπία 
παραμορφώνει καί διαστρεβλώνει 
την άλήθεια».

’Αλλά καί ή Ιστορία των γεγεν- 
νημένων καί των παρωχημένων δεν 
κινδυνεύει όλιγώτερο άπό την εισ
βολή του μύθου.

’Έτσι υστέρα άπό είκοσι ολόκλη
ρα χρόνια, πού τό βήμα τούτο μας 
είναι οικείο για τα θέματα της Η 
πειρωτικής Εταιρείας, κάνομε άρ- 
χή των έξαιρέσεων με τήν προβολή 
προσώπων, πού τά ίδια τους έργα 
έχουν προβάλλει, μέ τήν προβολή 
του πιο διακεκριμένου συγχρόνου 
Ήπειρώτη, του Κωνσταντίνου Φρόν- 
τζου καί τού έργου τής Εταιρείας 
Ηπειρωτικών Μελετών, πού ή συ
ναναστροφή μας μαζί τους θά κα
λύψει τήν άποψινή Εσπερίδα.

’Έχει γενάρχες ό τιμώμενος άπό 
ψε μέ τον δρύϊνον ήπειρωτικόν στέ
φανον τούς ένδΙόξους μαστόρους τής (*)

(* )  'Ομιλία t c O II p>oiZpcrj της Ήπειρωτ. 
Εταιρείας Άλεξ. X. Μαμμαεούλου, 
στην Άρχαιολ. Εταιρεία 10.12.1930.

τό ερνο τής Ε.Η.Μ.
Τού ΑΛΕΞ. X. ΜΑΜΜΟΠΟΥΛΟΥ

Πυρσόγιαννης καί τών άλλων μα
στοροχωρίων, έχει τήν καταβολή 
τήν προγονική για νά άναδειχθή 
Π ρωτομάστορας.

Αγαπώ νά παρομοιάζω μέ στέ
γη τής Ελλάδος αύτή τή γωνιά τής 
ποπτρίδας μας, πού ενώνονται λές 
κι είναι κορυφαίοι μοίχιάδες τά πε- 
ρήφοινα ψηλά βουνά μας ό Γράμμος, 
ό Σμόλικας καί ή Γκαμήλα καί κά
νουν αύτή τήν επιβλητική σκηνο
γραφία τής ύψηλής έμπνεύσεως, 
πού έθρεψε γερά μυαλά στήν Ε π ι
στήμη καί τήν Τεχνική.

Άπό τούτο τον τόπο έρχεται ό 
μεγαλοπράγμονας Πρωτομάστορας 
τής νεώτερης Ηπείρου, ό Κωνσταν
τίνος Φρόντζος.

’Άν άκολουθουσα τό δρόμο τής 
συγκριτικής μεθόδου θά παρέβαλα 
τό Φρόντζο μέ τό Σπυρίδωνα Βλά
χο. Είναι άπό τήν ίδια στόφα. Σύλ
ληψη ιδεών καί επιμονή καί άπο- 
φασιστικότητα στήν εφαρμογή τους.

‘Όμως οί διαφορές είναι χτυπη
τές. Ό  Σπυρίδων Βλάχος είχε τήν 
αίγλη του Μητροπολίτη καί τον αι
ωνόβιο θεσμό τών Ελεών. Είχε δυο 
θεμέλια γερά.

Ό  Κωνστοτντΐνος Φρόντζος έδωκε 
μέ τή δράστηριότητά του αίγλη 
στήν Εταιρεία Ηπειρωτικών Μελε
τών, πού έδημιούργησε μέ- άλλους 
τό 1956.
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Τό κτιριακό της έργο
Προϋπήρξαν Σωματεία πνευματι

κά και πολιτιστικά ατά Γιάννινα, 
δημιουργήματα φιλοδοξιών άτομι- 
κών ή συγγενικών, άλλά εξατμίστη
καν μέ του χρόνου την πάροδο, ά- 
φοϋ δεν ύπήρχε πίστη και έμμονή.

’Αντίθετα ή Εταιρεία Ηπειρωτι
κών Μελετών μέ τον άνθρωπο, πού 
την εμψυχώνει καί την καθοδηγεί 
άπό τότε γίνεται τό στάδιο κατορ
θωμάτων καί άγώνων τού δραστή
ριου βίου, δπου βρίσκει ήδονές καί 
άπασχολειται ή φιλόδοξη καί πολι
τική φύσις του δημιουργού της.

Τά περίπτερα, τό θέατρο, τό Μέ
γαρο τής Εταιρείας, μέ τη βιβλιο
θήκη τών 30.000 τόμων, ή άναστή- 
λωση καί άναπαλαίωση στά Λιθα- 
ρίτσια, είναι άγέραστα ήπειρωτο- 
πρεπή, αιώνιας ήπειρωτικής νεότη- 
Ίος έργα, πού στολίζουν τά Γιάννι- 
να καί άπό πόλη τών θρύλων τά έ
καμαν θελκτικά στά μάτια τού σύγ
χρονου έπισκέπτη.

Τηρουμένων τών άναλογιών είναι 
Κιμώνεια έργα πού στολίζουν την 
πόλη μέ έλευθέριες καί ευχάριστες 
άπασχολήσεις, έργα ιδιωτικής πρω
τοβουλίας, πού τό πνευματικό τους 
φόντο έκάλυπτε τήν έλλειψη τού Πα
νεπιστημίου στην Ηπειρωτική πρω
τεύουσα μέχρι τό 1964.

Πιστεύω πώς άν οί Γιαννιώτες, 
πέρα άπό τήν πιο αγνή καί ύγιέστε- 
ρη μερίδα τού Δήμου, πού πάντα 
έθαύμαζε τό έργο τής Εταιρείας 
Ηπειρωτικών Μελετών καί τού 
Πρωτοστάτη της, άν ή πλειοψηφία 
τού Δήμου άνεδείκνυε άπό χρόνια

δημοτικόν "Αρχοντα τό Φρόντζο, 
τού όποιου έντούτοις άπολάμβανε 
τά έργα, άλλά άρνιόταν τήν άνα- 
γνώριση καί τήν άπόδοση τιμών, 
θά ήταν άλλη ή φυσιογνωμία τών 
Ίωοιννίνων σήμερα.

Άλλά κατά τον σοφό τής Χαι- 
ρώνειας είναι τυφλή καί μανιακή 
ή άνθρώπινη φύση, δταν κατέχεται 
άπό τό πάθος τού φθόνου, πού φθά
νει ώς τον εξοστρακισμό τών Ικ α 
νών καί τών Δικαίων.

Καί ήταν άργά πιά δταν ήρθε ή 
τελευταία καθολική άναγνώριση μέ 
τις Δημοτικές έκλογές. Άργά δχι 
γιά τον Κωνσταντίνο Φρόντζο, μά 
γιά τά Γ ιάννινα, άπό τά όποια κάμ-* 
ποσά θά είχε περισώσει.

Άλλά ή πολιτιστική δράση τής 
Εταιρείας άγκαλιάζει δλο τον Η 
πειρωτικό χώρο καί ή άκτινοβολία 
της μέ τό έκδοτικό της έργο καί μέ 
τά Δωδωναΐα είναι πανελλήνια καί 
παγκόσμια.

Δέν θέλω νά φέρω κόπωση στο 
άκροατήριο μέ άπαριθμήσεις τών 
δραστηριοτήτων τής Αδελφής Ε 
ταιρείας. Τό προσεχές Δελτίο Ένη- 
μερώσεως θά άσχοληθή διεξοδικά 
καί οι ένδιαφερόμενοι 0ά έχουν τήν 
ευχέρεια νά ίδοΰν τις λεπτομέρειες.

θά  περιορισθώ νά διαγράψω μέ 
αδρές γραμμές τούς όραματισμούς 
της καί τά Θαυμαστά έπιτεύγματα, 
πού άποτελοΰν άξιομίμητα παρα
δείγματα γιά δλα τά διαμερίσματα 
τής χώρας.

Me τήν πειθώ καί τήν βία
Είναι έργα μιας τριακονταετίας 

άπό τήν Εταιρεία τού Φρόντζου,
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που τά έφερε εις πέρας πότε κρα
τώντας ό ίδιος την άξίνα και πότε 
κραδαίνοντας δυο θεότητες την Πει
θώ και τη Βία, γιά νά φέρει σε λο
γαριασμό ζωγράφους και αρχιτέ
κτονες, χτίστες καί ξυλουργούς, 
ταλιαδόρους καί σκαλιστές, βαφει- 
άδες καί χρυσοχόους καί χαλκουρ
γούς, πού δουλεύουν αυτά τά χρό
νια τό Ηπειρωτικό Μάρμαρο καί 
την Πέτρα, τό Χαλκό καί τό Κυπα
ρίσσι, τη Βαλανιδιά καί την Καρυ
διά γιά νά βγουν οί περίτεχνες η
πειρωτικές κατασκευές καί διακο
σμήσεις, πού θαυμάζουν οί επισκέ
πτες της Ηπείρου ημεδαποί καί αλ
λοδαποί καί καμαρώνουν οί ξενα- 
γουντες τό ηπειρωτικό πνεύμα καί 
την ήπειρωτική παράδοση.

’Απέσπασε — με την Πειθώ καί 
με τη Βία — άπό ήμιερειπωμένα άρ- 
χοντικά των Ίωαννίνων, του Ζαγο- 
ρίου καί της Κόνιτσας ταβάνια, με- 
σοχωρίσματα, μουσάντρες, ξυλό
γλυπτες ροζέτες καί συναρμολόγη
σε την ’Ηπειρωτική Λαϊκή Τέχνη καί 
παράδοση καί τήν έκαμε βίωμα καί 
ζωή καί ζωντανή παράσταση στα 
μάτια των συγχρόνων έκθαμβων ε
πισκεπτών.

Συγκέντρωσε τά αντικείμενα της 
οικοσκευής, καί τά περιφρονημένα 
κτηνοτροφικά καί ήσιόδεια γεωρ
γικά εργαλεία των προγόνων μας 
σ’ ένα σύνολο θαυμαστό, πού θά

στολίσουν τό Λαογραφικό Μουσείο 
με τήν επιβλητική σειρά 300 στολών 
’Ηπειρωτικών, πού τήν ποικιλία τους 
κοα/ένα άλλο διαμέρισμα της χώρας 
δεν κατέχει.

Κριτικά
Αυτό τό έργο δίκαια έχει έπισπά- 

σει τό θαυμασμό τών κριτικών, πού 
δεν είναι Ήπειρώτες. Ή Εταιρεία 
’Ηπειρωτικών Μελετών είναι ανά
μεσα στούς πέντε σπουδαιότερους 
πνευματικούς καί πολιτιστικούς όρ- 
γοα/ισμούς του κόσμου, λέγει κά
ποιος.

Ή Εταιρεία ’Ηπειρωτικών Μελε
τών έχει δημιουργήσει ατμόσφαιρα 
πνευματικότητας στα Γιάννινα, γρά
φει άλλος.

’Αναζωογόνησε τήν πνευματική 
ζωή της ’Ηπείρου καί τήν προέβα- 
λε σε πανελλήνια κλίμακα, γρά
φει ό Κερκυραΐος Κώστας Δάφνης. 
Καί ρωτάει:

— Τί γίνεται στή γειτονική πε
ριοχή καί δε γίνεται εδώ;

’Εγώ προσθέτω δτι χωρίς τά ε
πίκτητα δημιουργήματα τής 'Εται
ρείας ’Ηπειρωτικών Μελετών τά Γι- 
άννινα θά έμενοτν ή πόλη τών θρύ
λων καί τής ίδιάζουσας φυσικής 
καλλονής μόνο χωρίς άναφορά στο 
παρόν.

(Βλέπετε συνέχεια στο τεύχος 51
Δεκεμβρίου 1980).
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Ηπειρωτική Πνευματική Ζωή καί Κίνηση

Ο ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΣ
Μάς έφυγε ία ό Κωνσταντίνος 

Φρόντζος. Σε οικεία σελίδα δίνουμε 
μια σκιαγραφία αύτοΰ και τοΟ έρ
γου τής ΕΗΜ, επανάληψη των δσων 
είπαμε έδώ και εξ χρόνια, δτοα/ έ
γινε άπό την Ήπειρωτιή Εταιρεία 
ή προβολή αύτου του έργου. Είχα
με έπικριθεΐ τότε γ ι’ αυτό σαν Ήπ. 
Εταιρεία, γιατί έμεΐς δεν άνήκαμε 
καί έξακολουθουμε να μη ανήκου
με σέ όνομασμένους πολιτικούς καί 
κομματικούς χώρους. Πιστεύουμε 
δτι οι Ήπειρώτες δεν έχουν άνάγκη 
άπό τα δικά μας τά φώτα γιά τήν 
πολιτική τους τοποθέτηση.

’Αντίθετα ό Κων. Φρόντζος προήλ
θε άπό γνωστό πολιτικό χώρο τής 
έποχής, πού ή Εταιρεία Ήπ. Μελε
τών, έκαμε τά πρώτα βήματα — ή
ταν καί βουλευτής σ’ αύτό τό χώρο 
— καί με τή βουλευτική ιδιότητα ά- 
πέσπασε πιστώσεις σάν σερμαγιά 
γιά τά κατοπινά έργα της. Φυσικό 
ήταν να προκαλέσει άντιδράσεις σ’ 
ένα μέρος του Ηπειρωτικού πληθυ
σμού καί μάλιστα τών Ίωαννιτών. 
Πρόσθεσε ακόμα καί τή συγκεντρω- 
τικότητα, πού τόν χαρακτήριζε καί 
κάποια αύταρχικότητα. Ό  μακαρί
της γερουσιαστής Γεώργιος Βηλα-

♦  Γράφουμε και μάς γράφουν
♦  Στέάάουμε και μάς οτέάνουν

ρας, μιά εύγενική φυσιογνωμία, πού 
μαζί με τόν άοκνο Πάνο Μελά, Πρό
εδρος ό πρώτος καί Γεν. Γραμμα
τέας ό δεύτερος τού Σωματείου «ΟΙ 
Φίλοι τών Ίωαννίνων», πάσχιζαν 
γιά τά Γιάννινα καί έχουν στο ενερ
γητικό τους τήν «Πινακοθήκη τών 
Νεοελλήνων Καλλιτεχνών» καί τό 
Μουσείο Προεπαναστατικής ’Επο
χής» (Άλή Πασιά στο Νησί) πού 
πόσοι τά ξαίρουν σήμερα αύτά.

Αύτή ή δραστηριότητα τών «έξ 
’Αθηνών» θεωρήθηκε σάν παρενό
χληση τού έργου τής ΕΗΜ άπό τό 
Φρόντζο στον Ηπειρωτικό χώρο.

Βέβαια ό Βηλαράς δεν άργησε ν’ 
άποκαλέσει «Καίσαρα» τό Φρόντζο, 
ένώ ό Σακκάς σέ δημοτική σύγκρου
ση μαζί1 του τόν φιλοδώρησε με τήν 
προσωνυμία τού «Μπενίτο Μουσο- 
λίνι».

‘Όπως κι άν έχει, ό δγκος τού 
Κων. Φρόντζου κι ό δυναμισμός του 
δέν άφηνε εύκολα άλλον νά συμπα
ρεδρεύει στήν ΕΗΜ. Γ Γ αύτό αύτή 
μεγαλούργησε κάτω άπό τή σκιά 
του καί τυχόν μειονεκτήματα τής 
προσωπικότητάς του άπέβησαν τε
λικά πλεονεκτήματα γιά τήν 'Ή
πειρο.

Καί θ’ άναπολήσω έδώ τό πόσο
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δονήθηκε ό Ηπειρωτικός χώρος κον
τά στ’ άλλα, άπό τον τραγικό άρ- 
χαΐο Λόγο στα Δωδωναΐαι τό 1961 
—1963 και μετέπειτα και πώς σε κά
ποια αύγουστιάτικη παράσταση οϊ 
σκοτεινές δειράδες της Όλύτσικας, 
καθώς έβλεπα άπό τις πρώτες ανα
τολικές κερκίδες του θεάτρου, α
πορροφούσαν και τό μελιχρό φώς 
του φεγγαριού, πού έδυε στην κορ
φή της καί τούς κυματισμούς τών 
ήχων, ενώ ή φυσιογνωμία του Φρόν- 
τζου όρθιου στη σκηνή του Θεάτρου 
έμπαινε άγάλια - άγάλια στο σκο
τάδι... γιά νά ξαναβγεΐ σήμερα μέ 
τό θάνατό του στο Φώς της Ιστο
ρίας.
Επανέρχομαι στά έορταστικά της 

ΕΗΜ, τά όργανωμένα άπό την Η 
πειρωτική Εταιρεία. Είχε επακο
λουθήσει τότε (1979) καί μιά επι
βλητική συνεστίαση Πνευματικών 
Ήπειρωτών στο Κίγκς Πάλας. Είχε 
ευχαριστηθεί πολύ ό Κ. Φρόντζος. 
Καί κείνη την ικανοποίηση εκφρά
ζει τό επόμενο γράμμα πού μας έ
στειλε άπό τά Γιάννινα.

"Ας είναι αιώνια ή θύμησή του.
Άλέξ. X. Μαμμόπουλος

★

’Ιωάννινα 12.12.1980 
’Αγαπητέ μου κ. Πρόεδρε,

Μέ τήν έπιστροφή μου στά Γιάννινα αι
σθανθεί τήν υποχρέωση νά έκφράσω σέ 
σάς m i τά άξιότιμα μέλη τού Διοικητι
κού Συμβουλίου της Ήπειριοτικής Έτοα- 
ρείας τις βαθύτατες ευχαριστίες μου δχι 
μόνο γιά την τιμητική διάκριση πού μου 
προσφέρατε, άλλά καί γιά τή θερμότητα

τών αισθημάτων σας καί τήν έγκάρδια 
φιλοξενία πού χαρίσατε σέ μένα και τή 
γυναίκα μου.

'Όλες οι εκδηλώσεις σας κ. Πρόεδρε 
μέ συγκίνησαν m l σάς ευγνωμονώ γι’ αυ
τό. Ιδιαίτερα ευχαριστήρια αξίζουν σέ 
σάς πού μέ τδ ζεστό λόγο σας, τήν όξύ- 
τατη κρίση σας και τήν τεκμηριωμένη σκέ
ψη σας γεμίσατε μέ περιεχόμενο τή ζωή 
καί τή δράση μου καί μου χαρίσατε σπά
νιες στιγμές συναισθηματικής, δόνησης. Σ’ 
δλους τούς συνεργάτες μου μετέφερα τον 
παλμό τών αισθημάτων σας και τό πάθος 
της πατριόολοτρέας σας, πού αποτελεί τον 
κοινό παρονομαστή τόσο τών αδελφών όρ- 
γανο>σεων τής ’Ηπειρωτικής Εταιρείας 
καί τής Εταιρείας Ηπειρωτικών Μελετών, 
δοο και τών άνθρώπων πού τά διοικούν.

Ευχαριστώντας καί πάλι έκ βάθους 
ψυχής, εύχομαι σέ σάς καί τούς συνεργά
τες σας καλά Χριστούγεννα καί ευτυχι
σμένο καινούργιο χρόνο.

Μέ πολλή άγάπη καί έκτίμηση 
Ό  Πρόεδρος τής Ε.Η.Μ. 
ΚΩΣΤΑΣ ΦΡΟΝΤΖΟΣ

★

ΠΟΤΕ Η ΑΛΩΣΗ ΤΩΝ 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ;

Άθήναι, 17 Ίον. 1987 
’Αγαπητέ κ. Μαμμόπουλε,

Ά πό πολλών έτών μέ άπαισχολεί ένα 
θέμα πού είναι ιστορικού μόνον ένοιαφέ- 
ροντος καί τίποτε άλλο. Μάλλον τό θέμα 
αύτό δημιουργήθηκε μέσα μου άπό τού δτι 
κατά τά προπολεμικά μαθητικά χρόνια οί 
διάφοροι καθηγηταί τής'Ιστορίΐας άπαι- 
τούσαν νά γνωρίζωμε καί νά άναφέρωμε
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άπό μνήμης πλήθος ημερομηνιών διαφόρου 
ιστορικών συμβάιντο>ν. Και έάν τούτο ήταν 
εύκολο στο καθ’ ημέραν μάθημα, φαντα- 
σθήτε πόσο δύσκολο ήταν τούτο κατά τούς 
έξαμηνιαίους διαγο>νισμούς.

*Αλλ’ άς είσέλθω στό θέμα πού είναι 
ένα έρώτημα καί πού τύ θέτω σέ κάθε δυ- 
νάμενον να άπκντήση: Πότε «έπεσαν» τά 
Γιάννινα στα χέρια των Τούρκο>ν;

Οί παλαιοί ιστορικοί — Ήπειρώτες — 
καί άλλο: διαφέρουν πρός τούτο μεταξύ 
των. ’Έτσι:
—Ό  Ίιοάν. Λαμπρίδης στα Ηπειρωτικά 

Μελετήματα αναφέρει ώς ημερομηνίαν 
τήν 9ην Όκτ. 143*1 καί μάλιστα λέγει 
δτι τήν πληροφορίαν αυτήν τήν Ιλαβεν 
ές άντιγραφών άποσπασμάτο>ν τού Κου- 
βαρά.

—Ό  Άραβαντινός στή Χρονογραφία 'Η
πείρου συμφωνεί μέ τόν Λαμπρίόην ά- 
νοφέριον καί αυτός ώ; ή]^ρτμγ^νίαν τόν 
Όκτ. 1431.

— Ό  ιστορικός Κων. II απαρ,ρηγόπουλος 
στή'/ 'Ιστορίαν τού Ελληνικού ’Έθνους 
άναγράφει ώς ημερομηνίαν τόν Όκτ. 
1430.

—'Ο άείμνηστος Δ. Σαλαμάγκας άναφέ- 
ρει καί αυτός ώς ήμερομηνίαν τόν ’Οκτ. 
1430 χο>ρίς νά άναγράφη από πού I- 
λαβε τό στοιχεϊον τούτο. Μάλιστα ένθυ
μού] ία: πώς σέ κάποιο βιβλίο του πού 
διάβασα πρό πολλών έτών αναφέρει 
καί προγενέστερη ήμερμομηνία, μερικά 
χρόνια ένωρίτερα (1377;) πού τήν χα-

ρακτηρίζει ώς περίοδον ύποτελείας στους
Τούρκους.

Γιατί λοιπό'; αυτή ή άσυμφωνία καί ποία 
είναι ή ίστορικώς άκριβής ήμερομηνία;

Φιλικώτατα
ΚΩΝ. ΜΠΑΜΟΙΙΟΓΛΟΣ 

ΣΗΜ. A. X. Μ.:
Ή  σωστή χρονολογία τής άλώσεως των 

Ίωαννίΐνων είναι τό έτος 1430. Οί διαφο
ρές όφείλονται σέ λάθος αφαίρεση άπδ 
Κτίσεως Κόσμου τού άριθμου 5508 ή 5509. 
Καί δπως συμβαίνει συνήθως μέ τις έπα- 
ναλήψεις οιαιωνίζεται. Αυτή τήν έςήγηση 
μας δίνει ό ιστορικός Ερευνητής - Συγ
γραφέας χτά Συμπατριώτης μας κ. Λέαν
δρος Βρανούσης, πού iyet άσχοληθή διε
ξοδικά μέ τά θέματα αυτά.

★

ΑΠΗΧΗΣΕΙΣ
Ό  Καθηγητής κ. Φ. I. Κκκριόής άπευ- 

Ούνεται στην Ηπειρωτική Εταιρεία:

Αθήνα 13.12.86
Αγαπητοί φίλοι,

Ευχαριστώ από καρδιάς για την «Πό- 
βλα» καί γιά τά «Γιάννινα» που είχατε τήν 
ευγενική σκέψη να μου στείλετε. Τέτοια 
δημοσιεύματα διασώζουν, ίσο)ς την τελευ
ταία στιγμή, ένα μεγάλο κομμάτι από την 
ψυχή της παραδοσιακής Ελλάδας.

Καλές Γιορτές 
ΦΑΝΗΣ I . ΚΑΚΡΙΔΗΣ
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Εσωτερική Ζωή κσί Κίνηση
Οί χρηματικές εισφ ορές πρός τήν 

“  Ηπειρωτική 'Εταιρεία,, εκπίπτουν  
στις Δηλώ σεις Φόρου Είσοδήμα* 
τος.

ΣΪΝΠΪΤΙΣΜΟΣ [ΙΙΦΟΡΟΝ  
ΣΪΝΟΣΤΙΙΜΟΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ
Μέ βαθειά συγκίνηση συντάσοομε αυ

τούς τούς πίνακες εισφορών. Είναι τδ ο
ξυγόνο της Εταιρείας. Είναι τά φτερά 
της. Κοινωφελές Πνευματικό "Ιδρυμα ή 
Εταιρεία. Δημόσια ή διαχείρισή της σέ 
ύάλινη σφαίρα «περιστρεφόμενη και παν- 
ταχόθεν δρατή». Δέν πληρώνει ούτε μο
νόλεπτο ή Εταιρεία σέ μισθούς και α
μοιβές κι έχει έλαχιστοποιήσει τα διοι
κητικά της έξοδα, άφου το Δ. Συμβούλιο 
μέ έφημερία σέ έθελοντική βάση διεξά
γει τη διοικητική υπηρεσία.

Δέν εχει «Χρεώστες» ή Εταιρεία. Δέν 
έχει «Πιστωτές». Κανενος τήν πόρτα δέν 
έβρόντησε. Δέν κρατεί λογαριασμούς «’Ο
φειλετών». "Ο,τι προσφέρεται είναι αυτο
προαίρετο και καλοδεχούμενο. Τδ ραβδί 
τοΟ διακονιάρη, δταν υπηρετεί κοινωφε
λείς σκοπούς γίνεται στα χέρια τού Διοι
κητικού Συμβουλίου ήγεμονικό Σκήπτρο.

Κρίκοι τής άλυσσίδας τής άγάπης αυ
τόν τδν μήνα είναι οί:
Ό  κ. Φώτης Κούνοουρος 6μοίο)ς 1000 
Ό  κ. Εύθ. Βλάχος δμοίιος 1000
Ή  κυρία Φο>φώ Κομμάρα για τούς 

γένικοτέρους σκοπούς τής Εται
ρείας 3000

Ή  κυρία Κορνηλία Σιούρτη για τδ

Δελτίο 1 000
Ό  κ. Βλάσης Σοκολάκης ομοίως 1000 
Ό  Καθηγητής Πανεπιστημίου κ. 

Βασίλειος Βαλαώρας Αντιπρόε
δρος τής Έλλ. Ααογραφικής Ε 

ταιρείας τακτικός χορηγός τής 
Εταιρείας για τούς σκοπούς της 3000

Ό  Γυμνασιάρχης κ. Εύάγγ. Πρί-
τσος από Άρίστη ομοίως 5000

Ό  κ. Θωμάς Βαλάσης μέσω τής 
Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχο
λής για τήν στήριξη του έργου 
τής Εταιρείας Γ2..>00

Ή  κυρία Κωστούλα Ροδίτου για τδ 
Δελτίο 1000

Ό  κ. Παύλος Κουλούρας ομοίως 2000 
Ό  κ. Γιώργος Μανωλάκος ομοίως 1000 
Ό  Λογοτέχνης κ. Γιώργος

Γκίίτζιος για τούς γενικούς σκο
πούς ιοοο

Ό  κ. Εύρπ. Βουλόδημος Συνεργά
της μας 1000

Ό  πολύς κ. Στέφ. Κάλλος δμοίο)ς G.400 
Ό  1K0N0GRAPHER - β ι ο γ ρ ά 

φος από USA κ. Κων. Γιούοης
όμοιους 3900

*0 κ. Χρήστος Ζο>γράφος 6μοίο>ς 2000
Ό  κ. ΙΙαναγ. Τσιαντής για τδ 

Δελτίο 1000
Ό  κ. Δημήτρης Ινοράκης όμοίο>ς 1000
Ή κυρία Αγγελική Σιοτηρίου Ζού-

μπου δμοίοίς 1000
Ή  κυρία Αγγελική Σόμπολου για 

•ένίσχυση τού έργου τής Εταιρείας 5000 
Ό  κ. Ά χιλ . Γόγολος για τδ Δελτίο 1000 
Ό  κ. Όδυσσέας Σκούρτης ομοίως 2000 
Ό  κ. Εύριπ. Γιαννακός ομοίως 1000
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Ή  κυρία Μαρία Δάλλα ομοίως 1000 
Ό  κ. Πέτρος Φίλης άπb USA γιά 

τούς σκοπούς 6500
Ό  κ. Κων. Κυρζίδης γιά το Δελτίο 1000 
Ό  κ. Κων. Κυρζίδης όμοίως 1000
Ό  κ. Χρ. Τσύσης όμοίο>ς 2000
Ό  κ. ’Άνθιμος Χριστοφορίδης άπό 
USA πρδς ιστήριξη των πνευματικών 

σκοπών τής Εταιρείας 11.976
Ό  κ. Στέφ. Λώλης για τό Δελτίο 1000 
Ό  κ. Γεώργ. Έξάρχου για τό 
. Δελτίο 1000
Ό  κ. Π, Λιάρος ομοίως 1000
Ό  Ιατρός και Λογοτέχνης κ. Άνδρ.

Πάρσαλης για τό Δελτίο 1000
Ό  κ. καί ή κ. Τέλη Σσυμάκη για 

τούς πνευματικούς σκοπούς τής 
Εταιρίας 10.000

Ό  Λυκειάρχης κ. ’Ιωάν. Χαρίτος 
γιά τό Δελτίο 1000

Ό  Οικονομολόγος κ. Κώστας Ά -  
δαμίδης γιά τό Δελτίο 1000

Ό  κ. Χαρίλαος Στάρας όμοίως 1000
Ό  Σεβαειμιώτατος Μητροπολίτης 

Δρυϊνουπόλεως - Πωγωνιανής καί 
Κονίτσης κ. Σεβαστιανός 1000

Ό  Επιθεωρητής κ. Λεωνίδας θεο- 
δωρίδης όμοίως 2000

ΤΙ κυρία Ελένη Μιχ. Κοκκίνη, τό 
γένος Παπαζήση γιά ένίσχυση 
τοΟ έργου τής 'Εταιρείας 1500

Ό  κ. Ίωάν. Βορόπουλος γιά τό 
Δελτίο 1000

Ό  κ. Φιλοποίμην Γκράτζιος όμοίο)ς 2000 
Ό  κ. Άλες. ΙΙανιοφορόπουλος όμοίως 1000 
Ό  κ. Δημ. Λαζ. Κωλέτσης όμοίως 1500
Ό  ίερεύς κ. Χρήτσος Τσόοουλος 

όμοίως 1000
Ό  Καθηγητής Πανεπιστημίου Ί-

ωαννίνων κ. Κων. Μέξης όμοίως 1000

Ό  ζωγράφος κ. Μηνάς Στράτης γιά 
τού γενικωτέρους σκοπούς τής Ε 
ταιρείας 2000

Ό  λογοτέχνης κι ιστορικός συγγρα
φέας κ. Ν. Κοσμάς όμοίως 3 )̂00

Ό  τ. Διεθυντής Ραδιοφωνίας λογο- 
τέχνης κ. Άνδρ. Μπέτος όμοίιος 3000 

Ό  κ. Ίωάν. Παπάς όμοίιος 2000
Ό  δικηγόρος κ. II άνος Σιούτης 3000
Ό  υποστράτηγος κ. Έλευθ. Σπυρό- 

πουλος πλήν άλλων καί γιά τό 
Δελτίο 1000

Ή  κυρία Ελευθερία Ν. Τσουμάνη 
όμοίως 2000

Ό  Δάσκαλος - Συγγραφέας κ. Κώ
στας Λαζαρίδης γιά τήν ένίσχυση 
των πνευματικών σκοπών τής 

Εταιρείας 3000
Ό  κ. Ά λ. Προκοπίου γιά τό Δελτίο 1000 
Ή κυρία Έλλη Κίρκ - Δευτεραίου 

γιά τούς γενικωτέρους σκοπούς 3000
Ό  κ. Σπ. Άρμενάκος για τό Δελτίο 1000 
Ή  κυρία Βαρβάρα Ζαφείρη όμοίως 1000 
Ή  κυρία Αγγελική Φωλλίδη όμοίως 1000
Ό  Πρόεδρος των έν ’Αθήνα:ς Άρ- 

τσιστινών (Άρίστης) κ. Σταύ
ρος Συκιώτης γιά τούς γενικω- 
τέρους σκοπούς 2000

Ό  κ. Φαίδων Άθανασούλας όμοίως 3000 
Ό  κ. Ά θ. Σακελλαρίδης γιά τό 

Δελτίο 1000
Ό  αντιστράτηγος κ. Γ. Τέλης όμοίως 1000 
Ή  κυρία Αίτια ΙΙαπαϊωάννου - 

Μάραιη όμοίως 1000
Ό  κ. Δημ. Καψάλης όμοίως 1000
Ό  κ. Σταύρος Ίωαννίδης όμοίως 1000
Ό  κ. Νίκος Μπάκος όμοίως 1000
Ό  κ. Χρ. Γκουλια'δίτης όμοίως 1000
ΊΙ κυρία Σοφ. Τσίντζα όμοίως 1000

καί τούς γενικούς σκοπούς 1000

128



ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ - ΕΠΙΤΑΦΙΑ ΛΗΚΥΘΟΣ«■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ β η μ μ μ η μ η β β β η ι mmm— mmmmmmmmmmmmmammma

ΜΝΗΜΗ ΘΑΝΟΝΤΩΝ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ
Στούς πνευματικούς σκοπούς της Εταιρείας είναι ή απονο

μή τιμής στη μνήμη θανάτων Ήπειρωτών. Αίωνία ή μνήμη 
τους. Κατά τόν μήνα αυτόν μας έστάλησαν οί επόμενες δω
ρεές.

Ή  κυρία Ελένη Ρούκα - Κουρτζή 
ε!ς μνήμην τής Μητέρα: της ’Α
γαθούλας Κων. Ρούκα (επανάλη
ψη λόγο) εσφαλμένης αναγραφής) 3000 

Ή  κυρία Ευγενία Σομπολχ καί ό 
Ιατρός κ. Ίιυχννης Τζόγιας τα

κτικοί τής Εταιρείας παραστάτες, 
ή πρώτη στη μνήμη τοϋ λατρευ
τού συζύγου της Βασιλείου Σόμ- 
πολα και ό ιατρός στη μνήμη τοϋ 
πολύ αγαπητού γαμβρού του Βα
σιλείου Σόμπολα για τΙς διάφορες 
ανάγκες τής Εταιρείας άπό 10.
000 έκαστος 20.0G0

Ό  κ. Γεώργ. Σαχίνης άςιωμ. έ.ά. 
στη μνήμη τής ‘συζύγου του ’Αθα
νασίας Σαχίνη

Ό  κ. Γεώργ. ]I χπαόημη τρίου στη 
μνήμη των Γονέων του 

Ή  κυρία Μαρία Μεγγλίδη έκ των

2000

1000

τακτικών μας χορηγών στή μνή
μη τού συζύγου της Βασιλείου 
Μεγγλίόη 10.000

Ό  κ. Κων. Κοντογιάννης τραπεζι
κός στή μνήμη προσφιλών συγγε
νών του 2000

Ό  δικηγόρος κ. Χρ. Ζέρβας στή 
μνήμη τοϋ αειμνήστου Σάο. Τρίμ- 
μη 3000

Ό  κ. Δημ. Έςχρχόπουλος πολιτ. 
μηχανικός στή μνήμη τής θείας 
του Άφροοίτης Γύρα τό γένος

Παπαπέτρου. 2500
Ό  κ. Δημ. Γιάννης για ενίσχυση 

τοϋ έργου τής Εταιρείας στή 
μνήμη τής Ελένης Μπούζα μη
τέρας τής συζήγου του 3000

Ό  άναπληροκής Γεν. Γραμματέας 
τής Εταιρείας κ. Εύθ. Νίκου στή 
μνήμη τής συντρόφισσάς του Ε λέ
νης και τοϋ άόελφοϋ του Γεωργίου 5000

Ή  δικηγόρος κυρία Μαρίκα Πρί- 
φτη Κορυτσαία προς ένίσχυση τοϋ 
έργου τής Εταιρείας στή μνήμη 
τών Γονέων της Διαμαντή καί 
’Αφροδίτης και τοϋ ’Αδελφού της 
Λογοτέχνη καί Δικηγόρου Νικο
λάου Πρίφτη και τής συζύγου του 
Μαρίας 2000

Ή  κυρία Λουκία Καλλίοη στή μνή
μη τοϋ ισαδέλφου μας Συμβούλου 
τής Εταιρείας συζύγου της Χρι
στοδούλου Καλλίοη χαι τής αδελ
φής της ’Αγαθούλας Ρούκα 5000

Ό  Συνάδελφος κ. Κώστας Τέκτο>ν 
στή μνήμη τής αξέχαστης συν
τρόφισσάς του Ελευθερίας 10.000

Ό  κ. Κωνσταντίνος Λεβέντης εις 
εις μνήμην τών Γσ/έων του Δη- 
μητρίου και Πανάγκυς 5000

Ή κυρία Ελένη θ . Καζαμία στη 
μνήμη τοϋ αειμνήστου συζύγου 
της θωμά Καζαμία ’Αντιπροέδρου 
τής Εταιρείας 5000
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Ή  κυρία Ρεβέκκα Πολύωρου τό γέ
νος Τσαγγαρίδη Από τήν Κύπρο 
•στή μνήμη του συζύγου της Αει
μνήστου Γεωργίου Πολυμέρου 5000

Ό  Ιατρός κ. Πάινος Γιωβάννης εις 
μνήμην των Γονέων καί ’Αδελ
φών του 5000

Ό  κ. Δημ. Ινοράκης στη μνήμη Ά -  
ριτσούλας Λαζάρου Κωλέτση 2000

Ό  συγγραφέας κ. Ίο>άννης Μελάς 
πρός ένΟ:.χυση του έργου τής Ε 
ταιρείας στή μνήμη Καλλιρρόης 
Εύαγγ. Λάμπρου έκ Κοσιοβί- 

τσης Β. ’Ηπείρου 5000
Ή  κυρία Εύγενία Βα)σιλείου Σόμ- 

πολα τήν τακτική της ένίσχυση 
των πνευματικών μας σκοπών στή 
μνήμη τής αδελφής της Άννού- 
λας Τ. Τζόγια δυο χρόνια Από 
το θάνατό της 50.000

Ό  ιατρός κ. ’Ιωάννης Τζόγιας τήν 
τακτική του ένίσχυση των πνευ- 

ματικών μας σκοπών στή μνήμη 
τής πολυκγαπημένης συζύγου του 
Άννούλας δυό χρόνια από τό θά
νατό της 50.000

Ό  κ. Κοσμάς Νικολ. Λωλής καί ή 
κυρία ’Αλίκη Ν. Λώλη στή μνή
μη του άλησ^νήτου δικηγόρου 
καί πνευματικού Ανθρώπου, πού 
τόσο πρόωρα κι άνεπάντεχα έφυ
γε Από τόν κύκλο μας Νικολάου 
Λώλη 5000

Ό  κ. καί ή κ. ’Ιωάν. ΚασσιοΟ στή 
μνήμη τού πατέρα τους αλησμο- 
νήτου Γεωργ. Δρόσου 3000

Ό  Ιατρός Από Κέρκυρα κ. Γεώργ. 
Γκιάτης στή μνήμη του Αντιστρα- 
τήγου Διον. Άρμπούζη 2000

Ό  κ. Στ. Τσάτσας Από λ \γ . Μαρί
να στή μνήμη τού Αδελφού του 
Θεολόγη 1000

ΤΙ παραστάτις τής Εταιρείας κυρία 
’Αγγελική Φωλλίδη »“ ή μνήμη 
τής Αγαπημένης Φίλης της Δώ- 
ρας Κυριακίιδη «3000

Ό  πολιτικός μηχανικός κ. Σταύ
ρος Ίιοαννίόης στή μνήμη τής Α
λησμόνητης «Μάνας τού Ζαγορί- 
ου» καί μάνας του Φρόσως Τωαν- 
νίδου 15.000

Ό  κ. καί ή κ. Τωάν. Βεναρόή στή 
μνήμη τής Μάχης ’Αναγνώστου 3000
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“ ΝΙΚΟΠΟΛΗ - ΘΡΥΛΟΣ,,

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ
θεσσαλονίκη 19.10.86 

Αγαπητέ μου κ. Κούνόουρε

Ευχαριστώ θερμά για την ευγενική απο
στολή του νεώτερου Έργου σας — ισάξιο 
με το προηγούμενο — «Η Πόβλα της 
Μουργκάνας κι ο Ευεργέτης της Σπύρος 
Σταύρου Τσίγκος».

Το διαβάζω με πολλή συγ/.ίνηρη και 
σας εκφράζω εγκάρδια συγχαρητήρια. Οι 
συγχωριανοί σας έστησαν στη·/ πλατεία 
της II όβλας, όπως είχαν χρέος, την προ
τομή του Μεγάλου Ευεργέτη τους, και σεις 
τώρα στήσατε, μεγαλόπρεπο κι αιώνιο, το 
Πνευματικό Ηρώο, της ζωής και των έρ
γων του. «Μνημόσυνο και τρισάγιο» στο 
άγιο δοξασμένο του όνομα. Ο ευεργέτης 
θείος σας —  πρότυπο Ηπειρώτη ευεργέτη 
— ξεκίνησε κι εκείνος, μικρός από το φτω
χό χωριό, με μόνα εφόδια την εργατικότη
τα, την ευφυΐα, την πίστη στο·/ θεό και 
στον εαυτό του, κι επειτα από σκληρό μό
χθο, κατάφερε να προκόψει και να μεγα
λουργήσει.

Τα εξιστορείτε με τρόπο απλό, ζωντα
νό, σοφό, κι ευχάριστο. Έτσι ώστε να α
ποτελεί «ένα γοητευτικό μυθιστόρημα- κα
θώς λέει ο αγαπητός Μαμμόπτύλος. Είναι 
συγχρόνως και μια Χρυσή Κιβωτός, που

ΝΙΚΟΠΟΛΗ πόλη του θρύλου
με ζωντανά και θαυμαστά

μνημεία
πνιγμένα μες στο πράσινο 
κρύβεις βαθειά στις ρίζες σου 
σπάνια... μεγαλεία!

Σκήπτρο σου ο γαλανός ουρανός 
που σε σκεπάζει, τώρα αιώνες 
γράφτηκαν θρύλος και ιστορία 
στα χώματά σου... όλα 
στεφθήκανε με ελαιώνες!

Ατλάντιο μυστήριο παραμένεις 
ντυμένη το πέπλο της Ειρήνης 
η αύρα απ’ το I ON IΟ σου ψέλλει

«Ωσοα/ά»
κι εμείς όλοι ευχόμαστε, 
έτσι ορθή να παραμείνεις!

ΠΡΕΒΕΖΑ ΚΑΡΖΗΣ ΑΝΤΡΕΑΣ 
Ιούλης, 86

περικλείει και δια):ώζει, τόσα έθιμα και 
ιστορίες του τόπου. Σαν συνέχεια του πρώ
του «Αλλοτινά κι Αξέχαστα» που τώρα
«αρμενίζει στα πέλαγα, βρίσκει τις Ηπει
ρωτικές καρδιές και τις γεμίζει χαρά».

Ασφαλώς το ίδιο θα γίνει και με τούτο 
το έργο σας.

Και πάλι σας ευχάριστο) και σας συγ- 
χαίρω.

Με πατριωτικούς χαιρετισμούς
ΧΡΓΣΑΝΘΗ ΖΙΤΣΑΙΑ
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Δ Η Τ Ο Τ Ι Κ Ο Ι  Σ Τ Ι Χ Ο Ι
Ποτέ νά μην είπή κανείς πώς ό καϋμός παληώνει.
"Οπότε τόν συλλογιστείς σαν την Φωτιά φουντώνει.

'Έχασα τις ελπίδες μου, σαν του δέντρου τά φύλλα. 
"Οπου τά πέρνει ό άνεμος καί μένουνε τά ξύλα.

"Ωμορφα ποδναι τό βραδύ, πού τά βουνά δροσιάζουν 
Χαρά σέ κείνες τις καρδιές, πού δέν άναστενάζουν.

Καί με τά τόσα βάσανα, πάλ’ ή ζωή γλυκέιά είναι 
Κι* δποιος τόν θάνατο ζητεί, πρέπει τρελλός γιά νά είναι.

Δέν τό ’χα νά πικραίνωμαι γ ι’ άγάπη ν’ άρρωστήσω 
Γιατ’ είμαι παρακαλετός, δθε κι’ άν άγαπήσω.

'Ήθελα νά γινότανε ή γειτονιά λειβάδι
Κ’ οί κοπελούδες λεμονιές κι* έγώ περιβολάρης.

Πλαγιάζω νά σ’ όνειρευτώ, ξυπνώ νά σέ θυμούμαι 
Καί ζώ μέ την παρηγοριά πώς θά άνταμωθουμε.

1987 — Εβδομήντα τέσσερα χρόνια έφέτος άπό την άπελευ- ; 
θέρωση τής ’Ηπείρου (1913). ;

Στή θέση άνιαρών έπαναλήψεων μπαίνουν σ’ αύτό τό τεύχος < 
ανέκδοτα κι άγνωστα άποσπασματικά Χρονικά. |

’Εξαντλητικά ή ’Ηπειρωτική Εταιρεία έχει άσχοληθεΐ μέ τά I 
Ηπειρωτικά «’Ελευθέρια», σέ ειδικά Τ ε ύ χ η  — Ά φ ι ε ρ ώ -  ! 
μ α τ α.

Τεύχη 40—41 ’Αφιέρωμα στήν 21 Φεβρουάριου 1913.
» 53—54 ’Από τό άνδροφόνο Μπιζάνι στον Αύτονομια-

κό ’Αγώνα. Ή Ηπειρωτική Εκστρατεία σέ 
είκόνες.

’Αλλά καί στήν 6λη πορεία των 125 Τευχών του όμωνύμου 
Περιοδικού της.

ΈπΙ πλέον έχει δώσει καί ειδική διάλεξη τού μακαρίτη Στρα
τηγού Δημ. Τ. Η. Μπότσαρη, πού έχει έκδοθεΐ στή σειρά τών έκ- 
δόσεών της μέ τόν άριθ. 24.
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ΤΕΣΖΕΡΙΙ ΕΚΑΟΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Τρεις σύγχρονοι «φιλογενεΐς» Ή- 
πειρώτες κατέγραψαν στα προχω
ρημένα τους χρόνια τον πνευματικό 
τους μόχθο. Έτίμησοο' μέ την εμπι
στοσύνη τους, σαν πνευματικό κα
ταφύγιο, την Ηπειρωτική Εταιρεία 
και τον έμπιστεύτηκοχν σ’ αυτήν. Καί 
όχι μόνο αυτό. Κατέθεσαν καί τη 
δαπάνη της έκδόσεως σέ βιβλία, ώ
στε νά χαροΰν εν ζωή τον τρύγο του 
μόχθου τους. Και έγινε ΐλεως ό Κύ

ριος καί τό έργο ήρθε «εις πέρας».
Καί τα τέσσερα βιβλία άναφέρον- 

ται στην ιστορία, τούς θρύλους καί 
στην «άναπαραχθεΐσα» ζωή του Η 
πειρωτικού Λαού. Είναι εκτός εμ
πορίου. Τα έσοδα από τήν πώληση 
τους μπαίνουν στήν Εταιρεία καί 
γίνονται πάλι πνευματικό έργο. Εί
ναι μιά πρόκληση προς τούς πνευ
ματικούς Ήπειρώτες νά ένισχύσουν 
μέ τήν αγορά τήν Εταιρεία.

α.χ.μ.

’Α θ α ν α σ ί ο υ  Δ. Τ σ ε κ ο ύ -  
ρ α : ’Από τού 98ου Υψώματος.
’Αναμνήσεις Ήπειρώτου Άγωνι-

στου. ’Αθήνα 1979. Στά ενενήντα οκ
τώ του χρόνια ό μακαρίτης (πέθα- 
νε στά 105) Άθοιν. Τσεκούρας μέ 
ξάστερο μυαλό καί έκπληκτική ά- 
φηγηματικότητα υπαγορεύει τις ά- 
ναμνήσεις μιας πολυκύμαντης ζωής 
άνελισσομένης στο πρώτο τέταρτο 
του αιώνα, πού μας φεύγει.

Πολυσέλιδη έκδοση μέ σπάνιες 
εικόνες. Δρχ. 1.200

★

Γ ι ώ ρ γ ο υ  Δ. Κ ο ύ ν δ ο υ -  
ρ ο υ :  Ά λ λ ο τ ι ν ά  κ ι  ά ξ έ -
σ τ α. ’Α θ ή ν α ,  1985. ‘Ιστορία, 
θρύλοι, διηγήματα μέ βάση τήν Πό- 
βλα καί τή ζωή του συγγραφέα, πού 
στις σελίδες του κάθε Ήπειρώτης 
θά άναγνωρίσει τό δικό του είδω
λο. Υπόδειγμα Ηπειρώτικου λαΐ- 
κοΟ λόγου. Δρχ. 600.
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F ι ώ p γ ο υ Δ. Κ ο 6 ν δ ο ο
ρ ο ύ :  Ή Π ό β λ α τ ή ς Μ ο υ ρ -  
γ  κ ά ν α ς  κι ό ε υ ε ρ γ έ τ η ς  
Σ π ό ρ ο ς  Στ.  Τ σ ί γ κ ο ς. ‘Έ 
ν α  χ ω ρ ι ό  ξ α ν α γ ε ν ν ι έ -  
ται .  ’Α θ ή ν α  1986.

Τό χρονικό τής Ανάπλασης τής 
Πό6λας άπό τά χέρια τοϋ Ευεργέ
του καί τοϋ «σκεύους έκλογής» συγ
γραφέα συγγενή του γραμμένο μέ
ρα με την ημέρα στα μεταπολεμι
κά χρόνια, μέ ιστορικές καί λαο- 
γραφικές παρεκμβάσεις άπό τό γε
νικότερο χώρο. Δρχ. 1000

ιίΚ ω ν. I. Φ ω τ ό π ο υ λ Ο U; i
>'I

Τ ά Γ ι ά ν ν ι να . Ο ί μ Ρ X Q ι}
>

λ ά ε>ε ς, τ ά σ ο κ ά κ ι α κ αί
%
%ί
%

τ ά τ ο π ω ν ύ μ ι ά τ ο υ ς μ ε |
τ ι ς ί σ τ ο  ρ ι. κ έ ς κ α ί λ α ο- ί'

Α

ί
tγ ρ α φ ι κ έ ς π α ρ α δ ό σ ε ι ς

κ ι ά ν έ κ δ ο τ α. Ά θ ή ν α
1986.

Ή γεωγραφία τής παλιάς πόλης 
(τουρκόπολης) πνευματικής πρω
τεύουσας του Νέου Ελληνισμού, 
«πρώτης στα γράμματα κ α ί  σ τ ά 
γ  ρ ό σ ι α», γραμμένη μέ χάρη 
καί γλαφυρότητα. Δρχ. 300
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ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΗΣ «ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ»
ΔΡΧ

1. Ε. Π. ΦΩΤΙΑΔΟΥ -  ΣΠ. ΚΑΛ
Α ΙΑΦΑ: Σπυρίδων Λάμπρος, Α' 
εκδοσις 1961, Β' εκδοσις 1967 25C

2. ΣΠΥΡ. ΚΑΛΑ ΙΑΦΑ -  ΑΛ. ΒΑΜ- 
ΒΕΤΣΟΥ -  ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΚΟ
ΖΑΝΗΣ -  Γ. ΑΧ. ΒΑΒΑΡΕΤΟΥ: 
Σπυρίδων Βλάχος, ό από Ίωαν-
νίνων 1961, Β' εκδοσις 1970 35G

3. Ε. Π. ΦΩΤΙΑΔΟΥ -  ΣΠ. ΚΑΛ
Α ΙΑΦΑ: Δη μητριός Σ. Μπαλά- 
νος, Α' εκδοσις 1961, Β' έκδο-
σις 1963 250

4. Γ. ΑΧ. ΒΑΒΑΡΕΤΟΥ: Ή συμ
βολή τής Ηπείρου εις τους ά- 
γώνας υπέρ της Ελευθερίας,
1963, Β' εκδοσις 1970 250

5. ΑΛΕΞ. X. ΜΑΜΜΟΠ ΟΥΛΟΥ :
Ό  μϋθος της άλβανικής συμβο
λής είς την ανεξαρτησίαν τής 
Ελλάδος, 1963 450

6. ΙΩΑΝ. ΕΞΑΡΧΟΥ: Ό  οικονομι
κός προγραμμοΓπσμός του ήπει- 
ρωτικου χώρου, 1963 200

7. Γ. ΑΧ. ΒΑΒΑΡΕΤΟΥ: Γεώργιος
Χατζής - Πελλερέν, ό Ήπειρώ- 
της άγωνιστής, ό δημοσιογρά
φος, ό ποιητής, 1964 250

8. ΑΛΕΞ. X. ΜΑΜΜΟΠ ΟΥΛΟΥ :
Χρ. Χρηστοβασίλης, ό διηγημα- 
τογράφός, ό λαογράφος, ό πα
τριώτης, 1965 300

9. ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ I. ΚΑΚΟΥΡΗ: θ ά 
νατος - Άνάστασις σε μαγικό - 
θρησκευτκά «δρώμενα» τής λαϊ
κής λατρείας τής Ηπείρου, 1965 350

10. Γ. ΑΧ. ΒΑΒΑΡΕΤΟΥ: Ιωάννης
Κωλεττης, ό Ήπειρώτης Πρω
θυπουργός, 1966 300

11. ΑΛΕΞ. X. ΜΑΜΜΟΠ ΟΥΛΟΥ :
Ή ξενιτειά καί τό δημοτικό τρα
γούδι, 1966, Β' εκδοσις, 1970 250

12. ΝΙΚΟΛ. ΤΣΑΚΑ: Πάργα, 1966 250
13. ΚΩΝ. Δ. ΜΕΡΤΖΙΟΥ· Δομήνι-

κος θεοτοκόπουλος, 1966 1000
14. ΓΕΩΡ. ΑΧ. ΒΑΒΑΡΕΤΟΥ: Δρο- 

σουλίτες, "Ηπειρος, Κρήτη, 1967 250
15. ΓΕΩΡ. ΑΧ. ΒΑΒΑΡΕΤΟΥ: Ό

Γεώργιος Σταύρου καί ή Ε θνι
κή Τράπεζα, 1967 250

16. ΑΛΕΞ. X. Μ ΑΜΜΟ Π ΟΥΛΟΥ :
’Αγγελική Χατζή μιχάλη καί ή 
Ηπειρωτική λαϊκή τέχνη, 1967 300

17. ΑΛΚΗ ΜΑΝΘΟΥ : Ήπειρώται 
είς τήν Ρουμανίαν (Α ' καί Β ')
1967 300

18. ΑΛΕΞ. X. ΜΑΜΜΟΠ ΟΥΛΟΥ : 
Σχολεία καί Διδάσκαλοι του

ΔΡΧ.
’Αλυτρώτου Ελληνισμού, 1967 300

19. ΓΕΩΡΓ. ΑΧ. ΒΑΒΑΡΕΤΟΥ: Ό
Άλή πασάς από τήν άλλη πλευ
ρά, 1968 300

20. ΑΛΕΞ. X. ΜΑΜΜΟΠ ΟΥΛΟΥ :
Γ. Καστριώτης (Σκεντέρμπεης)
1968 300 ί

21. ΑΛΕΞ. X. Μ ΑΜΜΟ Π ΟΥΛΟΥ : !
"Ηπειρος καί Λακωνία. (’Από
τήν Σπλάντζα έως τον Αύτονο- 
μιακόν ’Αγώνα 1914), 1963 250

22. ΠΑΝΑΓ. ΓΡ. ΖΑΚΟΠΟΥΛΟΥ :
Τα ’Εθνικά Κληροδοτήματα καί 
αί προς αύτά υποχρεώσεις τής 
Πολιτείας, 1968 250

23. MIX. ΠΕΡΑΝΘΗ : Λορέντζος 
Μαβίλης, ό ήρως του Δρίσκου,
1969 250

24. ΔΗΜ. Τ. Ν. ΜΠΟΤΣΑΡΗ : Ή j
Άπελευθέρωσις των Ίωαννί- I
νων, 1969 300 u

25. ΓΕΩΡΓ. ΑΧ. ΒΑΒΑΡΕΤΟΥ: Ί -  |
ωάννης Βηλαράς, ό Ήπειρώτης 
ιατροφιλόσοφος, ποιητής καί λό
γιος, 1969 300

26. ΖΗΣΗ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Σπό
ρος Χασιώτης, ό Ήπειρώτης 
πατήρ τής Γεωργίας, 1969 250

27. ΒΑΣΙΛΗ ΚΡΑΨΙΤΗ: Τό νόημα
του Σουλίου, 1969 250

28. ΒΙΒΗΣ ΔΗΜ. ΠΑΠΑΔΗΜΗ-
ΤΡΙΟΥ: Ή Κοινωνική Πολιτική 
καί οί Ήπειρώται Εθνικοί Εύ- 
εργέται, 1970 250

29. Κ. Δ. ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ : Αί
Ήπειρώτισσαι είς τούς έθνκούς 
άγώνας, 1970 250

30. ΙΩΑΝ. ΒΟΓΑ: Ή θέσις του Βο- 
ρειοηπειρωτικου ζητήματος, 1970 300

31. ΑΛΚΗ ΜΑΝΘΟΥ : Ήπειρώται
δημοσιογράφοι στή Ρουμανία, 
θωμάς, Πασχίδης, 1970 300

32. ΑΛΕΞ. X. ΜΑΜΜΟΠ ΟΥΛΟΥ :
’Απόστολος Άρσάκης καί ή 
Φιλεκπαιδευτική Έταρεία, 1970 300

33. ΙΩΑΝ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ: Ή πνευ
ματική κατάστασις στα Γιάννι- 
να στις άρχές του 19ου αίώνος, 
όπως τήν εΐδαν οί ξένοι περιη- 
γηταί, 1971 250

34. ΑΘΑΝ. ΣΟΥΡΑ : Ή συμβολή
τών ’Αδελφών Ριζάρη είς τήν έ- 
πανάστασιν του 1821, 1972 300

35. ΓΕΩΡ. ΑΧ. ΒΑΒΑΡΕΤΟΥ: Κομ- 
πογιαννίτες, Μάτσουκάδες, οί 
ξακουσμένοι αύτοδίδακτοι για-



ΔΡΧ.
τρο'ι άπ* τό Ζαγόρι της Ηπεί
ρου, 1972 300

36. ΑΛΚΗ ΜΑΝΘΟΥ : Ήπειρώται 
δημοσογράφοι στή Ρουμανία,
Σπ. Σιμός — Ζαχ Σαρδέλλης 
κλπ., 1973 300

37. ΓΡΗΓ. ΓΚ1ΖΕΛΗ: Ή λειτουργία
των Βορειοηπειρωτικών τρα- 
γουδιών τής άγάπης, 1973 250

38. Γ. θ . ΜΑΡΑΖΙ ΩΤΗ: Ό  Ήπει-
ρώτης Εθναπόστολος Πέτρος 
Ήπίτης, 1973. 300

39. Β. Γ. ΒΕΤΣΟΠΟΥΛΟΥ: Ό  γά 
μος στήν Πυρσόγαννη τά πα
λιά τά χρόνια, 1973 400

40. ΑΛΕΞ. X. ΜΑΜΜΟΠΟΥΛΟΥ :
Λαϊκή άρχιτεκτονική. Ήπειρώ-
τες μαστόροι καί γεφύρια, 1973 800

41. Δ. Τ. Ν. ΜΠΟΤΣΑΡΗ: ’Αγώνες
έλευθερίας, 1973 400

42. ΣΤΑΘΗ Δ. ΛΑΜΠΡ1ΔΗ: Χρι
στόδουλος Κλονάρης, Ζαγορί-
της, 1975 250

43. ΕΥΑΓΓ. Κ. ΔΗΜΟ Π ΟΥΛΟΥ :
Π αραλειπόμενα καί κατάλοιπα 
του παναρχαίου πρώτου έν Ή-
πείρω Μαντείου Δωδώνης, 1975 250

44. ΕΜΜ. Γ. ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗ : Ή 
’Ήπειρος καί τό ΕΙκοσιέννα,
1975 300

45. ΔΗΜ. Σ. ΔΟΥΚΑΤΟΥ: Ό  Πα-
ροιμιακός λόγος των Ήπειρω- 
τών, 1976 400

46. ΠΑΥΛΟΥ Γ. ΔΕΛΑΠΟΡΤΑ : 
Μνήμη Γεο>ργίου Γκάλγκου,
1977 250

47. ΑΘΑΝΑΣ. ΚΙΤΣΟΥ : θεσπρω-
- τική Γή, 1977 250
48. ΑΛΕΞ. Σ. ΤΣΟΥΚΑΝΕΛΗ: Χα

ράλαμπος Κατσιμήτρος Πρό
μαχος τής Ηπείρου, 1978 500

49. ΣΤΑΘΗ Δ. ΛΑΜΠΡΙΔΗ: Ιω ά ν 
νης Λαμπρίδης, 1979 350

50. ΑΘΑΝ. Δ. ΤΣΕΚΟΥΡΑ: Άπό 
του 98ου υψώματος. 'Αναμνή
σεις Ήπειρώτου Άγωνιστου,
1979 1200

51. ΔΗΜΗΤΡI ΟΥ ΔΑΒΑΛΑ : Μία 
σκιαγραφία του Άλή Πασά καί
του Κράτους του, 1980 300

52. ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΚΙΤΣΟΥ - ΠΙ-
ΤΟΥΛΗ: ’Εκδότες καί Τυπογρά

φοι τής Τουρκοκρατίας, 1980 250
53. Ε. Γ. ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗ: Σούλι -

Σουλιώται, 1983 300
54. ΣΤΑΘΗ Δ. ΛΑΜΠΡΙΔΗ : Κώ

στας Γκράτζιος, 1983 350
55. ΓΙΩΡ. Δ. ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΥ: Άλ-

λοτινά κι άξέχαστα, 1985 600
56. ΓΙΩΡ. Δ. ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΥ : Ή

Πόβλα τής Μουργκάνας, κι ο 
ευεργέτης Σπ. Τσίγκος, 1986 1000

57. ΚΩΣΤΑ I. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ: Τά
Γ ιάννινα, 1986 500

ΔΡΧ.

ΔΕΛΤΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
— Πλήρης σειρά Δελτίου (12 τόμ.) 22.200
-Τ εύ χ η 1 -  30 τιμή τεύχους 100
— y> 32—122 τιμή τεύχ. 200
— Τεύχος 31 τιμή τεύχ. 300
— » 34 » 400
— » 40-41 » 300
— » 53-54 » 500
— » 55 » τ> 200
-  » 59,. 60, 61 » 400
— » 62 » 400
— » 76-77 » 200
—- » 93 300

Β' ΑΛΛΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
1. ΑΚΡΟΚΕΡΑΥΝ I ΟΥ : Τό λυκό

φως των θεών στήν ’Αλβανία 300
2. Ν. ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ: ’Ό σα έγρα

ψα στο Μοναστήρι 600
3. Ν. ΓΟΥΖΕΡΙ: Βαθειές κι ανά

λαφρες πνοές 100
4. Σ. ΔΑΚΑΡΗ: Ό δηγός Νήσου

’ I ωαννίνων 300
5. Κ. ΚΑΖΑΝΤΖΗ: Τά σκλαβωμέ

να Γιάννινα 400
6. X. ΚΑΤΣΙΜΗΤΡΟΥ: Ή ’Ήπει

ρος προμαχούσα (έξαντλημένο)
7. Δ. Τ. Ν. ΜΠΟΤΣΑΡΗ: Μικρά

’Ασία 300
8. Δ. Τ. Ν. ΜΠΟΤΣΑΡΗ: Ισ π α 

νοί - ’Έλληνες 300
9. Δ. Τ. Ν. ΜΠΟΤΣΑΡΗ: Τιμητική

έκδήλωση 150
10. Κ. ΝΤΟΥΛΑ: Πίεσις - Ύποπίε-

σις 200
11. Μ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Εύεργέτες

- Δωρητές Ζαγορίου 200
12. Φ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Ή ’Εκκλη

σία τής Ηπείρου 600
13. Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ: Ή πρα

γματική είκών τής έν ’Αλβανία 
Έθν, ’Ελληνικής Μειονότητος 250

14. X. ΡΕΜΠΕΛΗ: Κοντσιώτικα 1500
15. Κ. ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ: Ή Πι

νακοθήκη Ί  ωαννίνων 250
16. X. ΧΑΒΕΛΑ : Γεν. Βιολογίας

άπλά στοιχεία 100
17. X. ΧΑΒΕΛΑ: Ό  Ουρανός 100
18. Σ. ΧΙΛΙΑΔΑΚΗ: Ταξίδια στήν

’Ήπειρο 500
19. Σ. ΣΑΛΑΜΑΓΚΑ: ’Άπαντα(Τό-

μοι 5) 6000
α.—Α. ΖΩΙΔΟΥ: Χάρτης Ηπείρου 200
6.—Τ. ΔΟΥΡΔΟΥΦΗ: Μεγάλη χα

ράδρα του Βίκου (Πίνακας) 1000

ΓΡΑΦΕΙΑ Η ΠΕΙΡΩΤΙΚΗΣ Ε Τ Α ΙΡ Ε ΙΑ Σ ; ΑΘΗΝΑ, Μαυρομιχάλη 7, Κ.Α. 106 79 
Τηλ. 36.21.651 -  63.99.783.



Η ποιότητα επιβραβεύεται
... γ ια τ ί π ισ τεύ ο υ μ ε  ό τ ι η π ροτίμηση  
του  κο ινού  πάνω από μ ισό  αιώνα  
στα  π ρο ϊόντα  MISKO, ε ίν α ι η 
κα λύ τερ η  επ ιβράβευση.
Ω στόσο έρ χ ε τα ι σαν επ ιβεβα ίω ση  
κα ι το  γεγονός  ό τ ι σ τα  τ ε λ ε υ τα ία  5 
χρ όν ια  κ ερ δ ίσ α μ ε  4 ακόμα  Δ ιεθ νή  
Βραβεία.

Τα β ρ α β ε ία  α υ τά  κα τα ξ ιώ νο υ ν  την  
π ροσπάθεια  της  MISKO να 
π ρ οσ φ έρει π ο ιο τικά  π ρ ο ϊόντα  όχι 
μ ό νο  σ το  Εσω τερ ικό, αλλά  κα ι σ το  
Ε ξω τερ ικό
Τώρα η MISKO έχ ε ι σ υνολ ικά  54 
Δ ιεθ ν ή  Β ρ α β ε ία  σε 5 8 χρόνια .
Τα σ υμπ εράσ ματα  βγα ίνουν  μ όνα  
τους.
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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.


