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n K iC K f f i c ie
Ή «Ηπειρωτική Εταιρεία» ορ

γανώνει την 8ην ’Απριλίου 1987, ή
μερα Τετάρτη καί ώρα 7.30' μ.μ. 
στή μεγάλη αίθουσα τής ’Αρχαιο
λογικής Εταιρείας ΈΧευθ. Βενιζέ- 
λου 22 — Όμηρου πνευμοαική εκ
δήλωση.

θά  μιλήσει όκ. ’Α θ α ν ά σ ι ο ς  
Π α λ ι ο ύ ρ α  ς, Κ α θ η γ η τ ή ς  
τ ή ς  Β υ ζ α ν τ ι ν ή ς  ’ Α ρ 
χ α ι ο λ ο γ ί α ς  τ ο υ  Π α ν ε 
π ι σ τ η μ ί ο υ  Ί ω α ν ν ί ν ω ν  
μέ θέμα:

Ή κ α λ λ ι τ ε χ ν ι κ ή  κ ί 
ν η σ η  σ τ ή ν  ’Ή π ε ι ρ ο  τ ο ν  
ΙΣΤ' α ι ώ ν α  κ α ι  ή σ χ ο 
λ ή  ζ ω γ ρ ά φ ω ν  τ ή ς  Β ο 
ρ ε ι ο δ υ τ ι κ ή ς  Ε λ λ ά δ α ς .

θά  προβληθούν έγχρωμες δια
φάνειες.

Παρακαλοΰμε νά εύαρεστηθήτε 
νά τιμήσετε τήν ’Ηπειρωτική εκδή
λωση μέ τήν παρουσία σας.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΑ.
Μ έ τ ι μ ή  
Ό  Πρόεδρος

ΑΛΕΞ. X. ΜΑΜΜΟΠΟΥΛΟΣ 
Ό  Γεν. Γραμματέας

ΣΤΑΘΗΣ Δ. ΛΑΜΠΡΙΔΗΣ 
Ό  Κοσμήτωρ 

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΝΙΚΟΥ
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ΑΘΑΝ. Α. ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ
Καθηγητής Βυζαντινής Αρχαιολο

γίας και Τέχνης Πανεπ. Ιωαννίνων

ΒΙΟΕΡΓΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Γεννήθηκε στο Αγρίνιο το 1937, 
όπου και διδάχθηκε τα εγκύκλια 
γράμματα. Σπούδασε θεολογία, 
Αρχαιολογία και Ιστορία στο Πα
νεπιστήμιο Αθηνών και συνέχισε με
ταπτυχιακές σπουδές στο Ελληνικό 
Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μετα
βυζαντινών Σπουδών της Βενετίας 
όπου εκπόνησε και διδακτορική δια
τριβή. Υπηρέτησε για μια δεκαετία 
στη Μέση Εκπαίδευση και από το 
1978 διδάσκει το μάθημα της Βυζαν
τινής Αρχαιολογίας στο Πανεπιστή
μιο Ιωαννίνων. Είναι γνωστός για 
το μεγάλο συγγραφικό του έργο 
και ιδιαίτερα για την προώθηση της 
έρευνας γύρω από ζητήματα και 
αρχειακά προβλήματα της «Κρητι
κής Σχολής» με τα κυριότερα έργα 
του όπως: «Ο ζωγράφος Γεώργιος 
Κλόντζας και οι μικρογραφίες του 
κώδικά του (1545—1608)», «Η εικο
νογράφηση του τρούλλου του Αγί
ου Γεωργίου Βενετίας», «Οι ζωγρά
φοι στο Χάνδακα από το 1550 — 
1600», «Τα ψηφιδωτά του Αγίου Γε
ωργίου Βενετίας», «Παραγωγή και 
διακίνηση των κρητικών εικόνων στη 
Μεσόγειο τον 16ο και 17ο αι.».

Με σειρά ειδικών άρθρων επέλυ
σε διάφορα προβλήματα αρχαιολο
γίας και τέχνης ή διετύπωσε νέες 
απόψεις όπως: «Ο Κύπριος ζωγρά

φος Συμεών Αυξέντης και το έργο 
του», «Το μοναστήρι του Προδρό
μου στο Μπαλί Κρήτης», «Η Δυτι
κού τύπου Ανάσταση του Χριστού 
και ο χρόνος εισαγωγής στην ορθό
δοξη τέχνη», «Έρευνα για την ι
στορία και αρχιτεκτονική του Αγί
ου Νικολάου Βαράσοβας Αιτωλίας» 
(με τον άρχιτ. Χρ. Κοιτσιμπίνη)», 
«Εικονογραφία Νεομαρτύρων» (με 
τον καθηγ. Μ. Γαρίδη), «Ιερά Μονή 
Σινά», «'Αγιοι Τόποι» κ.ά.

Με το τελευταίο του βιβλίο «Βυ- 
ζοαπινή Αιτωλοακαρνανία» προω
θείται η έρευνα στη μνημειακή το
πογραφία του ελλαδικού χώρου, ε
νώ με τη συνεχιζόμενη ανασκαφή 
στην Κάτω Βασιλική Αιτωλίας ερευ- 
νώνται οι πηγές της χριστιανικής 
τέχνης στη Δυτική Στερεά.

Έ χει λάβει μέρος σε διεθνή Συ
νέδρια Βυζαντινολόγων, είναι συνερ 
γάτης πολλών επιστημονικών περιο
δικών και έχει την επιμέλεια του 
γνωστού επιστημονικού περιοδικού 
«Ηπειρωτικά Χρονικά».

139



ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ (Ρωμέϊκες) ΚΑΙ (Τούρκικο) ΤΖΑΜΙΑ
Τού Ά κ α σ τ . Α. Παπαγτελη

Μια καλή Ηπειρώτικη πέννα γρά
φει στο τεύχος του Δεκεμβρίου 1986 
του «Δελτίου» της «Ηπειρωτικής 
Εταιρείας» πού βγαίνει στην Αθή
να μια πολύ όμορφη ιστορία για τό 
πώς άπόχτησε έκκλησιά τό Λεσκο- 
βίκι χάρη στήν άξιοσύνη των χεριών 
καί του μυαλού μιανου καλού μά
στορα - χτίστη.

Πρωτομάστορας ήταν ό μάστρο - 
Γρηγόρης κι* έχτιζε με εύσυνειδη- 
σία τό Τούρκικο μεχτέπι (σχολείο) 
τού Λεσκοβικιοΰ καί μέ μοςεστρικό - 
μαστορίτικο μυαλό κατάφερε καί 
πήρε τήν έγκριση τού Βεχήπ πασιδ 
πού ήταν ό μεγάλος τής περιοχής 
για  νά φκιάξουν κι* οί χριστκχνοί 
έκκλησιά στο Αεσκοβίκι.

Καί γράφει ό... μάστορας τής ι
στορίας σ* ένα σημείο δτι πιθανόν 
νάητοιν καί «κρυπτοχριστιανός» ό 
Βεχήπης γιατί όχι μόνο έδωκε τήν 
άδεια νά χτίσουν τήν έκκλησιά τους 
οί Ρωμιοί άλλα κι* άπέτρεψε άλλους 
φανατικούς όμοθρήσκους του νά χα 
λάσουν τή δουλειά. Καί — τό σημαν
τικότερο σημείο τής ίτσορίας — έκ- 
τός τ’ άλλα έδωκε καί μιά χούφτα 
λίρες σάν φόλι νά μαζευτούν τά 
χρήματα γιά νά χτιστεί ή έκκλησιά.

Τόν ήξερα σάν μάστορα τής άφή- 
γησης τό μάστορα πού γράφει τήν 
ιστορία τής έκκλησιας τού Λεσκο- 
βικιοΰ, τόν άπόλαψα καί στό γρά
ψιμό του.

Μιά ιστορία τού άκουσα άπ’ τό 
στόμα τού συνονόματοΰ μου μάστρο 
- Άναστάση Εύθυμίου (μαστροαφη- 
γητή έννοώ) τή θυμήθηκα τις προ- 
άλλες στή γιορτή πού έκανε ή έ- 
φημερίδα μας γιά νά γιορτάσει τά 
έξηντάχρονά της.

Μέσα στον πολύν κόσμο πού τί
μησε τή γιορτή ήτοα/ κι* ό φίλος μου 
ό παπα - Κώστας, φίλος μου καί 
παληός συμμαθητής μου, άλλά καί 
φίλος καί συνεργάτης τής έφημερί- 
δας μας. Σέ κάποια στιγμή πού εί
χα μπροστά μου τόν άξιο Νομαρ- 
χεύοντα τού Νομού μας καί βλέπον
τας άπέναντι τόν παπα λέω στό No- 
μάρχη:

— Αύτοΰ στά χωριά πού πας, μήν 
πολυπειράζεις τούς παπάδες γιά νά 
μήν τήν πάθεις σάν τόν Καλογερό- 
πουλο.

... Νομάρχης Ίοχχννίνων ήταν ό 
Καλογερόπουλος καί πήγε κάποτε 
περιοδεία κοσά τά χωριά τού Εύ
θυμίου.

Περασμένο μεσημέρι τού κάναν 
«τραπέζι» τού Νομάρχη σ’ ένα χω
ριό. Στό τραπέζι έκατσε κι’ ό Εφη
μέριος τού χωριού. Μετά τό φαΐ έ- 
πιασε κουβέντα καί μέ τόν παπά ό 
Νομάρχης. Κι* έκει πού πίναν τό 
κρασάκι τους καί μουαμπετίζανε 
μέ τόν παπά πληροφορήθηκε άπ* 
τόν παπά δτι δέν κατάγεται άπ* τό
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χωριό πού εφημερεύει άλλα άπ’ τό 
άπέναντι χωριό.

Ό  Καλογερόπουλος θέλοντας νά 
τον πειράξει:

—“Ωστε άλλου ό παπάς κι* άλ
λου ή παπαδιά. Κι* άν χρειαστείς 
την παπαδιά για καμμιά... ειδική 
άνάγκη τί γίνεται;

— ”Α, εκανε ό παπας μέ χαμόγε
λο. Πάει ό παπάς στο τηλέφωνο : 
Γρίν - γρ'ιν τό τηλέφωνο (έκανε και 
τη χαρακτηριστική κίνηση του χε
ριού, πώς γυρίζουμε τό καβουρντι
στήρι), κοαεβαίνει άπό κεΐ στο ρέ
μα ή παπαδιά, κατεβαίνει κι* ό πα
πάς άπ* εδώ καί: Καί στήν υγεία 
σας κύριε Νομάρχα...

Τήν ευχή τήν είπε μέ πολύ χαμό
γελο ό παπάς καί σήκωσε πολύ ψη
λά τό ποτήρι του γιά νά κατεβάσει 
πολύ τό δικό του κεφάλι ό Νομάρ-
χης-

Γράφει, λοιπόν ό Ευθυμίου, δτι 
πιθοίνόν νάητοα> κρυφοχριστιανός — 
άπό έξισλαμισθεΐσα Ρωμέϊκη οικο
γένεια — ό Βεχήπ πασιάς πού γίνη- 
κε άφορμή ν’ άποχτήσουν εκκλησία 
οί Χριστιανοί του Λεσκοβικιοΰ.

Γιά τήν εκκλησία του χωριού μου, 
του “Αϊ-Γιώργη τών Κουρέντων εί
μαι βέβαιος δτι ήταν άπό χριστια
νική οικογένεια πού τούρκεψε ό... 
αίτιος γιά νά χτιστεί ή εκκλησία 
τού χωριού.

Στο χαγιάτι της έκκλησιάς στον 
τοίχο πού βλέπει κατά τό νότο υ
πάρχει «ό έτος» (ή πλάκα πού γρά
φει τό έτος της κτίσεως της έκκλη- 
σίας) μιά μοιυρόπετρα πού γράφει 
μέ «απλοϊκά» γράμματα:

«Έγώ ό Ί  μπραήμ Καλαντζής γί-

νηκα σεμπάπι (αιτία, άφορμή) καί 
χτίστηκε τούτη ή εκκλησία, 1774». 
Τό τέσσερα φαίνεται καί σαν ένα. 
Τό επίθετο τού Ίμπραΐμ «Καλοα/- 
τζής» δέ νάφήνει καμμιά άμφιβολία 
δτι κατάγονταν άπό χριστιανική οι
κογένεια ό άνθρωπος πουγινε «σεμ- 
πάπ» γιά νά ’ποχτήσουν έκκλησιά 
τα Κούρεντα.

Μπορεί νά βρίσκοντον Βεχήπη- 
δες κι* Ίμπραΐμηδες εύγενικοί κι* 
άνώτεροι ψυχικά Τούρκοι πού έ
βλεπαν πώς κΓ οί Χριστκχνοί έπρε
πε νάχουν τόπους πού νά λατρεύ
ουν τό θεό τους, άλλα οί φανατικοί 
καί μισαλλόδοξοι πάντοτε περισ
σεύουν. Χάρη στο Βεχήπ πασιά σκό- 
λασον τήν έκκλησιά τους οί Λεσκο- 
βικινοί.

Σέ άλλο κόλπο κατέφυγαν οί Κου- 
ρεντινοί γιά νά γλυτώσουν τήν έκ- 
κλησιά τους άπό τούς φανατικούς 
Τούρκους. "Ηθελοα/ νά τήν κάψουν 
οί Τούρκοι δτι τάχα χτίστηκε παρά
νομα, αιτίες κι* άφορμές γιά νά τή 
χαλάσουν.

Οί Κουρεντινοί γιά νά τήν πα
ρουσιάσουν δτι είναι χτισμένη άπό 
παληά χρόνια μάζεψαν ξύλα καί 
φρύγοα/α καί τά κάψοα/ στή ρίζα τού 
τοίχου πού βλέπει κατά τό βοριά. 
Καπνίστηκε καί μαύρισε ό τοίχος 
γιά νά μή γνωρίζεται άν είναι ήλι- 
κίας πέντε ή πεντακοσίων χρονών...

Πολλά μηχανεύοντοα/ ό pocx^ 
γιά νά έξουδετερώνει τον φανατι
σμό τού κατοίχτητή.

Παράδειγμα : Ή κύρια είσοδος 
πού μπαίνουμε στήν έκκλησιά τού 
χωριού, στο «άντρίκιο» είναι στενή 

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σελίδα 162)
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ΛΑΪΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ

Ο Α Π Ο Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ
ΤΟΥ ΚΟΙΤΑ ΤΕΚΤΟΝΑ

Ό  άποχαιρετισμός των άγαπημε
νών προσώπων, πού ή σκληρή μοί
ρα τά κατεδίκασε νά ξενιτευθοΰν, 
κατά τή λαϊκή μας παράδοση τόσο 
στον πεζό λόγο δσο και στον ποιη
τικό, είναι μιά πολύ βαθειά άνθρώ- 
πινη συναισθηματική έκδήλωση, έ- 
να ξεγύμνωμα τής άνθρώπινης ψυ
χής, ένα ξέσπασμα του ψυχικού πό
νου πού προκαλεΐ στον άγαπη μένο 
που θά ταξιδέψει και στούς άλλους 
πού μένουν στήν πατρίδα.

‘Όλοι οί λαοί μέ τή μακρά παρά
δοση τους, δπως καί ό δικός μας ό 
λαός, διαμόρφωσοα/ τυπικές φράσεις 
πού λέγονταν καί συνεχίζουν μέχρι 
σήμερα νά λέγονται, ώς δηλωτικές 
των διαφόρων μορφών του άποχαι- 
ρετισμου δτοα/ ό ταξιδευτής θά έ
φευγε ή φεύγει άπό τήν ξηρά ή ά- 
πό τή θάλασσα.

Τέτοιες φράσεις, δπως είναι γνω
στές, πρώτα άπό τούς άρχαίους 
'Έλληνες πού έλεγαν «'Αγαθή τύ
χη» δηλαδή νά έχεις καλή τύχη, νά 
βρεις καλό δρόμο, καί γιά τούς ναυ- 
τιλουμένους «Εύπλοοίτε» ή «Εϋο- 
δος» «Εύόδιον» «κατευόδιον».

Ή ευχή αυτή διασώθηκε μέχρι 
σήμερα. Ή ευχή στούς χρόνους τού 
Ιησού Χριστού, δπως τήν άναφέρει 
ό Εύοιγγελιστής Μάρκος ( Ε' — 34)

ήτοίν, «ύπαγε εις ειρήνην».
Τις ίδιες ευχές περίπου μεταχει

ρίζονταν καί οί Ρωμαίοι πού τις δα
νείστηκαν άπό τούς ‘'Ελληνες δπως, 
«QCJOD BENE VERT AT, FAUS -  
TCINQUE SIT», ήτοι καλή ώρα νά 
έχεις κλπ.

‘Όπως είναι άκόμα γνωστό, οί 
εύχές αυτές συνοδεύονται καί συνε
χίζεται τούτο μέχρι σήμερα, άπό 
αυθόρμητες έκδηλώσεις δπως φιλιά 
σταυρωτά στον ταξιδευτή, άπό τή 
μάνα, πατέρα, γυναίκα, άδελφή καί 
άπό τούς άλλους στενούς συγγε
νείς καί άδελφικούς φίλους καθώς 
καί χειραψίες άπό τούς συγχωρια
νούς.

Επίσης δίνονταν στον ταξιδευτή 
φυλαχτά, δώρα άναμνηστικά καί 
κατά τή στιγμή τής άναχωρήσεώς 
του σείονταν μαντήλια τόσο άπό αυ
τόν δσο καί άπό τούς ξεπροβοδι- 
στάς καί δλες αύτές οι έκδηλώσεις 
έπισφραγίζονταν μέ κλάματα.

Οί γυναίκες φύσει συναισθηματι
κές δέν ήμπορούσαν νά συγκροτη
θούν καί παρασύρονται σέ λυγμούς 
καί θρήνους. Γιά τούς τελευταίους 
δμως λέγεται δτι οί ψυχρεμώτερες 
προσπαθούσαν νά τούς περιορίσουν 
— καί έλεγοτν δτι κάνει κακομαντιά 
καί κακοστρατίζουν τόν ταξιδευτή.
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Οί άρροςβωνιασμένες κοπέλες δώ- 
ριζοχν κατά Kocvova ένα μαντήλι τους 
στον άγοατημένο τους ό όποιος κα
τά τη στιγμή της άναχωρήσεώς του 
τό έσειε προς την άγαπημένη του 
και προς δλους.

Ή μακρά παράδοση του λαού 
μας καί ή πικρή πείρα του άπό τήν 
ξενητειά, μας διέσωσε θαυμαστά 
δείγμιχτα του συναισθηματικοΟ κό
σμου πού εκδηλώνεται με τον απο
χαιρετισμό, με τό θησαυρό του Δη
μοτικού μας τραγουδιού. Άπό τον 
άνεκτίμητο αυτό λαϊκό πλούτο θά 
παροιθέσω λίγα δείγματα:

1. «Σ’ άφήνω γειά, μανούλα μου, σ’ 
άφήνω γειά ποατέρα, 

έχετε γειά άδερφάκια μου καί 
σεις ξαδερφοποϋλες. 

θά  φύγω, θά ξενιτευτώ, θά πάω 
μακριά στά ξένα, 

θά  φύγω, μάνα, καί θά ’ρθώ, καί 
μήν πολυλυπιέσαι. 

Άπό τά ξένα δπου βρεθώ μηνύ
ματα στου στέλνω, 

με τή δροσιά της άνοιξης τήν πά
χνη του χειμώνα, 

καί με τ’ άστέρια τ’ ούρανου, τά
ρόδα του Μαΐου. 

θανά σοΟ στέλνω μάλαμα, θανά 
σου στέλνω άσήμι, 

θανά σου στέλνω πράματα πού 
ούδέ τά συλλογιέσαι. 

—Παιδί μου, πάαινε στο κολό κι* 
δλοι οί άγιοί κοντά σου 

καί της μανούλας σου ή εύκή νά 
είναι φυλαχτό σου, 

νά μή σέ πιάνει βάσκαμα καί τό
κακό τό μάτι.

θυμήσου με, παιδάκι μου, κι’ έ- 
μέ καί τά παιδιά μου, 

μή σέ πλοο/έσει ή ξενιτιά καί μας
άλησμονήσεις. 

—Κάλλιο, μανούλα μου γλυκιά, 
κάλλιο νά σκάσω πρώτα, 

παρά νά μή σάς θυμηθώ στά έρη
μα τά ξένα. 

Δώδεκα χρόνια έπέρασαν καί δε
καπέντε μήνες, 

καράβια δεν τον είδανε, ναύτες
δεν τόνε ξέρουν. 

Πρώτο φλί, άναστέναξε, δεύτερο
τον πλοα/άει, 

τρίτο φ λί φαρμακερό, τή μάνα
αλησμονάει. 

(’Ά γις θέρος «Τραγούδια τών 
Ελλήνων», τόμος Β' σελίς 92).

2. «Μιά μαύρη μάνα ζύμωνε του
γιου της παξιμάδια 

καί με τά δάκρυα ζύμωνε καί με
τά μοιρολόγια, 

καί με τούς άναστενοίγμούς έπύ-
ρωνε τό φούρνο: 

—Μισεύγεις, γιέ μου, στά μακριά 
καί στον άλάργο κόσμο, 

κι’ άτζεμπα νά σέξανάίδώ;»

(Κρητικό)
3. «Δέ μοΟ βαρουν τά ξένα καί τά

μακρινά,
μόν’ μοΟ βαρουν τής κόρης τά μη

νύματα.
Γράφει, χαρτιά μου στέλνει καί

με προβαδάει. 
—‘Όπου κι’ άν είσαι, ξένεμ’ γλή-

γορα νά ρθεΐς,
τί μένα με ποχντρεύουν καί μέ

προξενεύουν.
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(Ηπειρωτικό)
(Στον ίδιο σελίς 90)

4. «Στα ξένα πας, λεβέντη μου, κι* 
έμένα πού μ* άφίνεις; 

Πάρε κ* έμένα, βάλε με σαν φούν
τα στ’ άλογό σου. 

—Τι νά σέ κάμω, λυγερή, τί να σε
κάμω κόρη! 

"Εχεις στα χέρια μάλαμα, έχεις 
στον κόρφο άσήμι, 

δεν είσαι μήλο κόκκινο στον κόρ
φο νά σέ βάλω, 

Έσύ ’σαι άκέριος άνθρωπος, σαν 
φούντα δεν κρεμιέσαι, 

νά σέ περάσ’ άπ’ τό βουνό, φο
βούμαι άπό τούς κλέφτες, 

νά σέ περάσ’ άπ’ τό χωριό, φο
βούμαι άπό τούς Τούρκους, 

σέ μοναστήρι, σ’ έκκλησιά, φο- 
φουμ’ άπό τον πρώτο. 

—Πουρνό θά φέρω χρυσικόν νά
σέ ξελαγαρίσω, 

νά φτιάσω άσημόκουπα, σταυρό
και δαχτυλίδι, 

τό δαχτυλίδι νά φορώ, τήν κούπα
γιά νά πίνω 

καί τό σταυρό νά τον κρεμώ στον 
κόρφο μέρα νύχτα.

(Ζαγορίου) — (Π. Άραβαντι- 
νου «Δημοτικά Τραγούδια τής 
Ηπείρου», σελ. 203).

Μέ τον άποχαιρετισμό συνδέεται 
καί άλλη μιά άνθρώπινη καί κοι
νωνική έκδήλωση πού γίνεται κατά 
τήν άποχώρηση άπό τό επάγγελμα 
ή θέση λόγω όρίου ήλικίας, όπότε 
συνηθίζεται, οί συνάδελφοί του νά 
δίνουν ένα γεύμα ή δείπνο συλλο
γικό ή δεξίωση γιά νά τιμήσουν τόν

ή τούς άποχωρουντας καί άνταλ- 
λάσσονται προσφωνήσεις καί άντι- 
φωνήσεις.

θ ά  παραθέσω ένα δείγμα άποχαι- 
ρετιστηρίου λόγου, σέ τιμητική έκ
δήλωση του ’Ιατρικού Συλλόγου 
Ίοχχννίνων προ τριακονταετίας, πού 
έξεφώνησε ό δ|ιαπρεπής χειρουργός 
Δημοσθένης Δάνος άπό τη Βίτσα τοΟ 
Ζαγορίου, δτοα/ άποχοδρησε άπό την 
ένεργό ίοαροχειρουργική. Ό  λόγος 
είναι πλούσιος σέ βαθειά συναισθή
ματα καί έννοιες καθώς καί σέ ή- 
θικές άρχές.

Είπε ό Δημοσθένης Δάνος:

«’Αγαπητοί Συνάδελφοι καί φίλοι
Δυσκολεύομαι νά φανερώσω πρός 

τό Διοικητικόν Συμβούλιον του ’Ι
ατρικού Συλλόγου Ίωαννίνων και 
πρός τόν Ίοαρικόν Σύλλογον την 
άγαλλίασίν μου καί νά έκφράσω 
τήν εύγνωμοσύνην μου εις τούς έκ- 
τιμήσοα/τας τήν μικράν προσπάθει
αν τήν όποιαν προσέφερον πρός εύ- 
όδωσιν του σκοπού εις δν έτάχθην.

Αισθάνομαι βαθυτάτην χαράν καί 
εύλογον συγκίνησιν διότι μού πα
ρέχεται ή δυνατότης ν* άποτίσω τόν 
όφειλόμενον φόρον τιμής καί άγά- 
πης πρός έκεϊνον μετά του όποιου 
έπί τριάκοντα καί πλέον έτη είχον 
τήν τιμήν νά συνεργάζομαι μέ τόν 
’Αντιπρόεδρον του Ιατρικού Συλλό
γου Ίωάννην Πρίντζον.

’Οφείλω νά σάς ευχαριστήσω δ- 
λους τούς συναδέλφους καί νά σάς 
έκδηλώσω διά λόγων τούς όποιους 
άναζητώ καί δέν εύρίσκω τά μύχια 
τής ψυχής μου αίσθήματα.

"Αν οί λόγοι μου είναι άνεπαρ-
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κεΐς συγχωρήσατε την αδυναμίαν 
μου τούτην διότι ζητώ κάτι άνώτε- 
ρον των δυνάμεων μου κατά την 
στιγμήν καθ’ ήν τά πλημμυροΰντα 
την καρδίαν μου αισθήματα έδέ- 
σμευσαν καί νουν καί γλώσσαν. Τοι- 
οα3τη εύγενής έκδήλωσις τών αισθη
μάτων σας δεν αμείβεται με λέξεις 
ευχαριστιών ευγνωμοσύνης, αλλά 
με την ύπόσχεσιν του θνήσκοντος 
άρμοιτωλου.

«Σαράντα χρόνια έζησα άρματω-
λός στον Πίνδο,

άρμοπτωλός θά νάμουνα κι9 άλλα 
σαράντα αν ζοΰσα».

'Αρματωλός του ώραίου άγώνος 
του χειρούργου.

Καί όντως συμπληρουνται 45 χρό
νια. Εις την ζωήν του άνθρώπου, υ
πάρχουν στιγμαί τοιοώτης άγαλλιά- 
σεως, ώστε το πνεύμα μεταρσιοϋται 
εις άλλας εύδαίμονας σφαίρας. Ό  
νους άδυνατεΐ νά σκεφθή καί ή 
γλώσσα εμπλέκεται καί συγχέει λέ
ξεις καί έννοιας.

Τοιαύτη στιγμή είναι καί ή πα
ρούσα κατά την όποίοα/ ήκουσα παρ’ 
άγαπητών συναδέλφων λόγους έκ- 
τιμήσεως καί άγάπης. Καί άν δέν 
είμαι τόσον άξιος της έπιδειχθείσης 
έκτιμήσεως κολακεύομαι νά πι

στεύω ότι είμαι τουλάχιστον της 
άγάπης σας.

Είναι ολίγοι καί βραχύχρονοι οί 
σταθμοί της χαράς του άνθρωπίνου 
βίου καί ό σημερινός σταθμός μοί 
παρέχει μίαν ίσως την μεγαλυτέ- 
pocv της ζωής μου χαράν.

~Αν έπαινοι ήκούσθησαν διά το 
μικρόν έργον μου, τούτο δέν οφεί
λεται εις εμέ, άλλά κυρίως εις τούς 
διδασκάλους μου. Τούς εύγνωμονώ 
δι9 όσα ψιχία συνέλεξα έκ τής πλού
σιας τροπιέζης των.

Ή άνάμνησίς των, θά παρακο- 
λουθή την ζωήν μου. Βεβαίως τό 
έργον μου καί ή ζωή μου δέν ήσο:ν 
άνθόσπαρτα. Εις τον δρόμον μου 
συνήντων βράχους μέ πολλάς άκάν- 
θας καί ολίγα άνθη. Δέν παραπο- 
νοΰμαι δι9 αυτό, χρήσιμος καί ό δρό
μος μετ9 εμποδίων.

Αί άκοίνθαι κεντρίζουν την ψυχήν, 
καί οί βράχοι άκονίζουν την προσ- 
πάθειάν μας. Δέν άπέκαμον εις την 
προσπάθειάν μου, άλλα τουνοιντίον 
ήντλουν δυνάμεις εξ αύτής.

«Έκ τών τραχέων προς τά υψη
λά».

Είναι ολίγοι καί βραχύχρονοι οί 
σταθμοί της χαρας τού άνθρωπίνου 
βίου, καί ό σημερινός σταθμός μοί 
παρέχει μίοιν, ίσως την μεγαλυτέ- 
ραν, της ζωής μου χαράν.



Η ’Ήπειρος πριν

Δίδυμες Ληστείες
Τώρα ας δούμε άλλα δυο ληστρι

κά κρούσματα, σχεδόν... δίδυμα στη 
χρονολογία, στην ύφή, και στη μορ
φή. Όδυνηρά, βέβαια, για τα τότε 
θύματα, άλλα γιά μας, υστέρα άπό 
εναν αιώνα, καί μάλιστα μιας καί 
οί ήρωες - κλέφτες ήταν... μασκα- 
ρεμένοι Τούρκοι χωροφύλακες, εί
ναι γεγονότα παράδοξα καί ένδει- 
κτικά τής άνεκδιήγητης τουρκικής 
διοίκησης τής έποχής εκείνης. Κι* 
άκόμα, άπόδειξη τής συχνότητας 
των έγ κλημάτων του είδους στο τα
λαίπωρο Ζαγόρι: Δυο ληστείες, του 
ίδιου τύπου, στο ίδιο άκριβώς μέ
ρος, σε χρονικό διάστημα μερικών 
ήμερων, σε βάρος δυό, χωριστά, 
Γρεβενιτιωτών, συγχωριανών δλδ. 
τοΟ φίλου καί κοντοχωριανού μου 
Λέαν. Βρανούση.

(Ιδιαιτέρα άλληλογραφία Παλιγ
γενεσίας) .

Έν Mcoocwivou; τήν 18 Μουλ. 1880
«Ή ληστεία ήγειρε πάλιν κεφα

λήν. Τήν παρελθουσαν κυριακήν 
(14 τούτου) εις τό χάνι Καμπέραγα 
μεταξύ Μπαλδούμα καί Μετσόβου 
δέκα ζαπτιέδες σταθμεύοντες έκει 
μετεβλήθησαν είς ληστάς καί συνέ- 
λαβον τον ιδιοκτήτην του χοινίου Ζώ- 
yocv εύπορον οίκοκύρην έκ της κώ
μης του Ζαγορίου Γρεβενίτη. ΟΟτοι

εκατό χρόνια καί κάτι
ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΠΙΝΔΕΑ

έπεμψαν είς Ιωάννινα τον δεκανέα 
των μέ ένα στρατιώτην, ίνα λάβωσι 
τούς άπό £ξ μηνών καθυστερουμέ- 
νους μισθούς αύτών. "Αμα ήλθον 
είς Ιωάννινα ό ταγματάρχης τής 
χωροφυλακής Ίβραήμ βέης έδωκεν 
αύτοΐς διοατχγήν νά ύπάγωσιν είς 
τό χωρίον Γοβριτσάν νά λάβωσιν έ- 
κεΐθεν χρήμοαα. Πορευθέντες οδτοι 
έκεΐ ήκουσοιν 8τι οί χωρικοί ούδέν 
όφείλουσιν ώς έχοντες πληρωμέ
νους δλους τούς φόρους των. Έπα- 
νελθόντες λοιπόν άπρακτοι είς τούς 
συντρόφους των έσκέφθησαν νά λά
βωσι τούς μισθούς των άπό εύπορον 
τινα χριστιοα/όν. Συνέβη λοιπόν νά 
εύρεθή είς τό χάνι ό είρημένος ιδιο
κτήτης, καί ένώ ήτο ήσυχος καί ά- 
μέριμνος περί την 3 ώραν της νυ- 
κτός τουρκιστί £ξ έκ τούτων ένδυ- 
θέντες βλαχικά φορέματα είσήλθον 
εις τό χάνι, καί, άφου έφαγον καί 
έπιον, κράζουσι τον Ζώγαν καί λέ- 
γουσιν αύτώ νά τούς άκολουθήση. 
Οΰτος έξ άπροόπτου καταληφθείς 
καί μή δυνάμενος νά ύπερασπίση 
έαυτόν έβιάσθη νά παραδοθή, καί 
ούτως άπήγαγον αύτόν 16 ζαπτιέ
δες αιχμάλωτον είς τά όρη καί ζη- 
τουσι λύτρα 2.000 λίρας».

Καί παρακάτω., άλλοι άθλοι ζα
πτιέδων καί "Αλβανών όπλαρχη- 
γών:

«Πρό £ξ ήμερων είς τόν δρόμον
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Καλωτας και Ίωοαη/ίνων έληστεύ- 
θησαν πάλιν άπό τους ζαπτιέδες 
περί τούς δεκαπέντε. Έν τη επαρ
χία Παλαιοπωγωνίου διέρχονται 
καθ’ έκάστην ήμέραν διάφοροι ο
πλαρχηγοί ’Αλβανοί (λησταί)καί ό 
μεν ζητεί 5.000 γρ. άπό τούτο τό χω- 
ρίον, ό δε 3.000 γρ. άπό τό άλλο, ό 
δε 2.000 άπό εκείνο κτλ. Εις δε τό 
Ζαγόριον κατέφυγε με 60 όπαδούς 
ό άλλοτε έν Ραδοβιζίω καί γνωστός 
διά τά εκεί κακούργηματά του Φέ- 
ζας. ”Ανωθεν δε του Μακρύνου εις 
την Τσούκαν Ρόσαν (κοκκίνην ρά
χην) συνέλαβον καί άπεγύμνωσαν 
ολόκληρον καρβάνι Ζαγορισίων 46 
λησταί, ών οί πλεΐστοι ζαπτιέδες...»

Στην εφημερίδα «Σύλλογοι» το0 
Βουκουρεστίου, ήμερομηνίας 13 Αύ- 
γούστου 1880, διαβάζουμε τά έξης·.

«Γράφουν εξ Ίωοα/νίνων εις την 
«’Αμάλθειαν» υπό ήμερομηνίαν 15 
όδεύοντος: Την 13 του μηνός, Κυ
ριακήν εσπέρας, περί την μίοα/ ώ
ραν της νυκτός τουρκιστί, οί ταμ- 
πουρτζήδες (χωροφύλακες) του 
Καμπέρ άγα χανίου (κειμένου επί 
της όδου της άπό Μέτζοβον εις ’Ι
ωάννινα άγούσης), άντικρύ του ό
ρους Τομάρου, συνεννοηθέντες με 
τούς χωροφύλακας ετέρου ταμπου
ριού καί όλοι περί τούς 20 αύξηθέν- 
τες άφ’ οδ έξεγύμνωσοα/ τούς έν τώ 
Xocvico δκχνυκτερεύοντας Περιβολιώ- 
τας διαβάτας, ών άφήρεσαν καί 3 
χιλ. γρ. συνέλαβον αιχμάλωτον τον 
έκ Γρεβενιτίου του Ζαγορίου Γεώρ
γιον Θεοδωρήκαν, καί ένδυθέντες 
τά βλαχικά ένδύματα των ληστευ- 
θέντων, άπήλθον. Κύριος γινώσκει

που, άφ’ οδ πρώτον ήνάγκασαν τον 
άτυχή Γεώργιον νά γράψη γράμμα 
προς τούς υιούς του διά 2 χιλ. λί
ρας λύτρα. Ή σκηνή αυτή γενομένη 
εις τό κεντρικώτατον δερβένι, περι- 
κυκλούμενον ύπό άμπελώνων χω
ρίων τινών του Ζαγορίου, καί μάλι
στα ύπό άνθρώπων την δημοσίαν ά- 
σφάλειαν έμπιστευθέντων, δικαίως 
κατεθορύβησεν όλους τούς κατοί
κους του Ζαγορίου, οΐτινες περιδε
είς έρωτώσι πόθεν νά προφυλάτ- 
τωνται άπό τούς φανερούς ληστάς 
ή άπό τούς χωροφύλακάς των! Ή 
κατάστασις είναι λίαν άκροσφα- 
λής».

Στο προηγούμενο τεύχος άναφέ- 
ραμεν τούς ληστές πού ζήτησαν ά
πό τον ’Επίσκοπο Βελλας, καί πέ- 
τυχοα/, νά λειτουργήσει εκτάκτως 
γ ι’ αυτούς, στο Παληοσέλι, Κόνι
τσας. Καί ότι μετάλαβαν μάλιστα 
των άχράντων μυστηρίων μετά την 
λειτουργία. Ληστές πού δέν πείρα
ζαν ° Ελληνες, δηλαδή ομόδοξους 
«έν Χριστώ άδελφούς». ’Άνθρωποι 
πού, βέβαια δέν ήταν θεόφιλοι, άλ- 
λά θεόφοβοι ναι! βΌλ* αύτά μειώ
νουν την άμαρτία τους, καί τούς με
ταβάλλουν σέ... κλέφτες, λεβεντο
κλέφτες, πού έχουν στόχο μόνο τούς 
Τούρκους!

Αντίθετα, κάπως άργότερα, άλ
λοι ληστές, άδίστακτοι κι’ άθεόφο- 
βοι, άποπειράθηκαν νά αιχμαλωτί
σουν καί... Δεσπότη: Τον περιοδεύ- 
οντα Μητροπολίτη Ίωαννίνων!

Λεπτομέρειες, στο παρακάτω ά- 
πόσπασμα σχετικής άνταπόκρισης 
άπό τά Γιάννινα:
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«Έπιστέλλουσιν ήμΐν έξ Ίωαννί- 
νων τη 5 7βρ(ου.

Κ’ έγώ έντευθεν γράφων καί υ
μείς καταχωρίζοντες έν ταΐς στή- 
λαις της ύμετέρας έφημερίδος τά 
περί ληστείας έβαρύνθημεν άμφότε- 
ροι καί δΓ αυτό την εβδομάδα ταύ- 
την ήθελον παραλείψει νά σας Ανα
φέρω την τελευταίοι/ πλησίον του 
χωρίου Δόλιοα/ης ληστρικήν πραξιν, 
έάν μη συνεδέετο αυτή προς τό πρό- 
σωπον τής Α. Σ. του μητροπολίτου 
’Ιωοννίνων. Ώ ς γνωστόν, ή Α. Σ. 
μετά μακράν συνεχή επί δεκαετίαν 
έν τή πρωτευούση τής Ηπείρου δια
μονήν, έξήλθεν εις περιοδείαν εις τά 
χωρία του Ζαγορίου, ληστρική τις 
συμορία παρηκολουθει τήν Α.Σ. σκο 
πουσα νά τον άπαγάγη αιχμάλωτον, 
κατά τό παράδειγμα του Έλασσώ- 
νος, άλλά δέν εϋρισκε τον κοτάλ- 
ληλον καιρόν — ένεκα τής συνοδεί
ας δέκα περίπου χωροφυλάκων. — 
Έ ν τούτοις κατά τήν περιφέρειαν 
του χωρίου Κράπση, είς θέσιν λίαν 
πρόσφορον ή συμμορία είχεν Απο
φασίσει έπιτιθεμένη κατά των χω

ροφυλάκων ν’ άπαγάγη τήν Α. Σε- 
βασιότητα ευτυχώς τυχαϊον τι πε- 
ριστατικόν ήνάγκασε τήν Α. Σεβα
σμιότητα νά διέλθη δι* έτέρας όδου 
καί ουτω διέφυγε τήν ένέδρον. Γνω
σθείσης δ* έγκαίρως τής παρατόλ- 
μου άποπείρας των ληστών, ή Α. 
Σεβασμιότης ήναγκάσθη έκουσα Α
κόυσα ν’ άνακόψη τήν περιοδείαν 
καί νά έλθη είς Ιωάννινα, ένθα ά- 
πά μιας ήδη έβδομάδος διατρίβει. 
Άποτυχόντες οί λησταί άπό τήν βα
ρύτιμον λείαν των έπετέθησον μετ’ 
όλίγας ή μέρας κατά τίνος συνοδεί
ας όδοιπόρων έκ τοΟ χωρίου Δόλια- 
νη, μεταβαινόντων είς Ιωάννινα, 
παρ’ ών άφήρεσον παν δ,τι είχον 
άδοντες καί όρχούμενοι έν πλήρει 
μεσημβρία άπηγαγον δέ καί δυστυ
χή τινα γυναίκα αιχμάλωτον. Πο
λύς πολλάκις έγένετο λόγος περί 
τών συμβαινουσών ληστρικών πρά
ξεων καί αύτή δέ ή Σεβ. κυβέρνη- 
σις πολλάς κατέβαλε προσπάθειας 
προς έξόντωσιν αυτής καί δμως τό 
κακόν έξακολουθεΐ ύφιστάμενον. 
Που άρά γε έγκειται ή ρίζα αύτου;»



ΤΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙ TOY ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΑ «ΑΓΙΟΥ 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΕΞ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ»

ΣΗΜ. Α.Χ.Μ.: ’Ηπειρωτικές Άβελφό- 
τες στην Ελλάδα καί το εξωτερικό γιορ
τάζουν κάθε χρόνιο στις 17 ’Ιανουάριου την 
εορτή τής θνσί-ας τού Νεομάρτυρα «'Αγίου 
Γεωργίου του ές Ίωατ/νίνων», του φονστα- 
νελλοφόρου. Προσθέτουμε ότι ό δεύτερος 
φουιετανελλοφόρος “Αγιος του Χριστιανι
κού αγιολογίου είναι ό “Αγιος Ααυρέντιος 
τού ΙΙηλίου.

Μέ άφορμή τά όσα, συχνά αυθαίρετα 
καί άνιστόρητα, έχουμε κατά καιρούς α
κούσει άπό αυτοσχέδιους «έόρτιους» ρήτο
ρες γύρω άπό τά βιογραφικά τού 'Αγίου 
άνα/δημοσιεύουμε τό Συνταςάρι του άπό 
σπάνια καί δκσεύρετη έκδοση τού 1910, 
τού άρχαίου βιβλιοπώλη των ’Αθηνών Β; 
Πάσχα, ώστε ν’ άποτελεσει οδηγόν στους 
Ήπειρώτες.

Τη ιζ '. του ’Ιανουάριου μνήμην 
έπιτελουμεν τής άθλήσεως του α
γίου ενδόξου ιιάρτυρος Γεωργίου 
του εξ Ίωαννίνων.

«Γεώργιος γην Αροτριάσας ξένως,
«Ξένον στάχυν ήμησον αφθιτον

κλέους,
Έν δεκάθ’ έβδομάτη τε Γεώργιος

έλλιπε γαΐοα/.

Οδτος ό Αείμνηστος νεομάρτυς 
του ΧριστοΟ Γεώργιος υιός υπήρξε 
γονέων ευσεβών καί έναρέτων, Κων 
σταντίνου καί Βασίλως, έκ τίνος χω
ρίου τής έπαρχίας των Γρεβενών όρ-

μωμένων, όνομαζομένου Τσούρχλι, 
ανθρώπων ένδ(εών, καί ποριζομέ- 
νων τά προς τό ζήν διά τής γεωρ
γίας, οΐτινες γεννήσαντες τον Γεώρ
γιον, καί εύσεβώς άναθρέψαντες, 
ούκ ήδυνήθησαν δι’ απορίαν έκπαι- 
δευσαι αυτόν* άπειρος δε γραμμά
των ως εκ τούτου διαμείνας, καί Α- 
πορφανισθείς των γονέων του έν νε
αρά ηλικία διέμεινε μέχρι τίνος υ
πό τούς Αδελφούς του* μετά ταυτα 
δε μεταβάς εις ’Ιωάννινα, έπορίζε- 
το τά προς τό ζήν ύπομίσθιος, Α
πλούς ύπάρχων τον τρόπον, καί πρά 
ος καί μη απολειπόμενος του θαμί- 
ζειν εις την εκκλησίαν έν ταΐς εύ- 
καιρίαις του. Κατά μήνα ’Οκτώβρι
ον του έτους 1836 διετέλει ώς ιππο
κόμος παρά τινι όθωμανώ έν δια- 
πρέποντι άξιώματι όντι παρά τώ τό
τε διοικητή των Ίωαννίνων* Οθωμα
νοί δέ τινες εκ τής εύτελεστέρας 
μοίρας, έμπαθώς προς αύτόν δια- 
κείμενοι, συκοφαντίαν αύτώ, προσή
ψαν, ώς δήθεν έξομόσας πρό τίνος 
καιρού, πάλιν ώς χριστιανός διάγει, 
καί άπαχθείς ύπ’ αυτών εις τον Μεχ- 
κεμέν, καί έρωτηθείς ύπό του κρι-" 
του αν ούτως έχη τά κατ’ αύτόν, εύ- 
θαρσώς άνωμολόγησεν, οτι ούδέπο- 
τε άρνησίχριστος έγένετο, καί Αδί
κως συκοφοα/τεΐται παρ’ αυτών* ό 
δέ κριτής, συνέσει διαπρέπων, έγνώ- 
ρισεν δτι έμπαθώς κατηγορεΐται ύπ’ 
αυτών* διό καί Ανακρίνας αύτόν,
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καί άπερίτμητον ευρών άπέλυσεν.
Παρά τω είρημένω αύθέντι δια- 

τελών εν Ίωαννίνοις συνεζεύχθη 
νομιμω γυναικί Ελένη τοϋνομα, κα
τά Ιανουάριον του έτους 1837. Έλ- 
θόντος δε εις 9Ιωάννινα ήγεμόνος 
του Μουσταφα Πασα, έμισθώθη 
παρά τω διορισθέντι νέω Μουσελί- 
μη των Φιλιάτων, καί άπήλθε μετ’ 
αύτου έκεΐσε* καί μετ’ ου πολύ έπα- 
νακάμψαντος εις ’Ιωάννινα του Μου- 
σελίμη ένεκεν ιδίων υποθέσεων, ήλ
θε μετ’ αυτού καί ό Γεώργιος ώς 
ιπποκόμος. Τή 10η ’Ιανουάριου 1838 
ό Μουσελιμης, διαπεράνας τάς ύ- 
ποθέσεις του, έξεκίνησεν εις Φιλιά- 
τας ό δε Γεώργιος, έπειδή ή σύζυ
γός του έτεκεν υιόν, έξητήσατο 
παρ’ αύτου την άδειαν, ϊνα διαμεί- 
νη τινάς ή μέρας έν τή οικία του, καί 
έπειτα νά ύπάγη; ό δε σκοπός αύ
του ήν νά παρευρεθή εις τον βαπτι- 
σμόν του νεοτεχθέντος υιου του* τή 
12η ’Ιανουάριου, ήμέρα τετάρτη 
πρωί, όθωμοινός τις των έκδεδιητη- 
μένων, άπαντήσας αύτόν εις τινα ό- 
δ>όν, έδράξατο αύτου λέγων, Σύ έ
γινες Τούρκος, καί πώς ήδη χρι- 
στκχνός διάγεις; ό δε άπεκρίνοπτο, 
Μήτε ΤοΟρκος έγενόμην ποτέ, μήτ?ε 
τον Χριστόν μου ποτέ ήρνήθην' χρι- 
στιοα/ός, καί ήμην καί άεί είμί. Έν 
δέ τω μεταξύ άθροισθέντων καί άλ
λων όθωμανών έκ των παραπορευ- 
ομένων, καί συμμαρτυρούντων τω 
άπ* άρχής δραξαμένω του Γεωρ
γίου, θορύβου γενομένου ύπό τής 
άθροίσεως συμμιγών άνθρώπων, έ- 
πέστη έν τούτω καί του Διοικητου 
Καβάζπασης, δστις άνερευνήσας τήν 
αιτίαν τού θορύβου, ήκουσε παρά 
των έκεΐσε όθω μανών, δτι οΰτος,

δεικνυόντων τόν Γεώργιον, Τούρ
κος γενόμενος πρό τίνος καιρού, 
ήδη χριστιανός διάγει* ό δέ συνε
χώς άνακράζων Χριστιανός καί ή
μην πάντοτε, καί είμί, καί ούδέπο- 
τε Τούρκος έγενόμην, συλληφθείς 
ύπό του Καβάζπαση, έφυλακίσθη, 
καί περί τά δειλινόν άπήχθη εις τόν 
Μεχκεμέν, δπου έξετασθείς, καί ποι- 
κιλοτρόπως βιασθείς εις τήν έξόμο- 
σιν, διέμεινεν άκράδαντος έπί τήν ό- 
μολογίαν τής άμωμήτου ήμών πί- 
στεως, καί άπαχθείς, αύθις έφυλα- 
κίσθη. Ό  Άρχιερατεύων τότε έν Ί- 
ωαννίνοις κύριος Ιωακείμ ό άπό 
Δρυϊνουπόλεως, (ό, έν ύστέροις ά
πό Κυζίκου εύκλεώς Πατριαρχεύ- 
σας) άπήλθεν εις τόν Μεχκεμέν κατ’ 
έκείνην τήν έσπέραν, καί ώμίλησε 
τά δέοντα, άποδείξας διά λόγων ι
σχυρών καί άναντιρρήτων τήν άθω- 
ότητα τού Γεωργίου, έκεΐθεν δέ ά
πήλθε καί εις τήν Διοίκησιν καί εΐ- 
πεν δσα έδει, άλλ’ οι λόγοι του ού- 
δέν ΐσχυσαν, καί τοι βάσιμοι όντες 
καί άληθεις.

Κατ’ έκείνην τήν νύκτα πολυει- 
δώς βασανισθείς ό Γεώργιος έν τή 
ειρκτή ΐνα έξομόση, διέμεινε στε
ρεός καί άμετάτρεπτος, καί τή πέμ
πτη πρωί άπήχθη πάλιν εις τόν Μεχ
κεμέν, δπου ποικιλοτρόπως έν πρώ- 
τοις κολακευθείς, καί έν ύστέροις 
άπειληθείς, ούκ ένέδωκεν, καί έμ- 
πτυόμενος, καί μαστιγούμενος ύπό 
τών περιεστώτων όθω μανών, έλεγε 
τούτον μόνον τόν λόγον, Χριστιανός 
είμί* καί πάλιν άπαχθείς έν τή ειρ
κτή, δεινώς έβασανίσθη δΓ δλης τής 
νυκτός, έπιφωσκούσης παρασκευής, 
άκίδων έμποχγεισών ύπό τούς δνυ- 
χάς του καί πετρών μεγάλων έπιτε-
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θεισών επί τά στήθη αύτου, άτινα 
yεwαίως ύπέφερε, συνεχώς λέγων 
Χριστιανός είμι* τό δε σάββατον 
πρωΐ απήχθη εις τον Μεχκεμέν, ο
πού σύλλογος έγένετο πολλών όθω- 
μοα/ών’ τότε προεβλήθη αύτώ, ΐνα 
έκλέξη εν των δύο, ή νά λάβη πολ- 
λάς καί μεγάλας άντιβραβεύσεις 
αν έξομόση, ή νά λάβη θάνατον 
σκληρόν, άν έπιμείνη εις τό πρότε- 
ρον φρόνημά του. Ό  δέ γενναίως 
άνωμολόγησεν ενώπιον πάντων «Χρι 
στιοενός καί ήμην άπ9 άρχής, Χρι

στιανός είμι καί εσομαι μέχρι τε
λευταίας μου πνοής*. Τρις είσήχθη 
ενώπιον του κριτου, καί τρις έξήχθη 
καί επειδή έμεινε άμετάτρεπτος, έ- 
ξεδόθη έγγράφως ή άπόφασις νά 
φονευθή. Έκεΐθεν άπήγαγον αυτόν 
εις τον ανθύπατον (Κεχαγιάμπεην) 
δπου πολυειδώς άπειληθείς, ούκ ένέ- 
δωκεν* έκεΐθεν δέ απήχθη και εις τον 
Διοικητήν Μουσταφα πασαν* όμολο- 
γήσας δέ καί ενώπιον οώτου άδεώς 
τον 91 ήσουν Χριστόν, άπαχθείς έ- 
βλήθη εν τη ειρκτή, καί τή δεύτερα 
της έβδομάδος, Ίοίνουαρίου 17, πε
ρί έκτην ώραν άπηγχονίσθη εν τή 
άγορα, πλησίον του χάνδακος του 
μεγάλου φρουρίου, συνεχώς ανα
κράζω ν, Χριστιανός είμι, ποιήσατε 
μοι εΐ τι δεινόν οΐδατε. 'Έμεινε τό 
σώμα αύτου κρεμάμενον μέχρι τής 
τετάρτης, Μοα/ουαρίου 19’ καί κατ* 
αυτήν έδωρήθη τό νεκρόν αύτου 
σώμα, παρά του Διοικητου Μουστα
φα Πασα Βεζύρη, εις τον ρηθέντα 
Μητροπολίτην άγιον 51 ωαννίνων κύ
ριον Ίοχχκείμ, οπερ, μετακομισθέν 
εις την ’Εκκλησίαν του αγίου Αθα
νασίου τής Μητροπόλεως τών 91 ω
αννίνων, έτάφη εκτός του * Ιερού Βή
ματος έν τώ άρ ιστέ ρω μέρει μετά 
μεγάλης συνδρομής τών χριστια
νών, καί μετά τής άνηκούσης παρα- 
τάξεως ποίντός του ιερατικού κλή
ρου. Τελεί δέ ό τάφος αύτου άπει- 
ροπληθεΐς ίάσεις τοΐς μετά πίστεως 
προσερχομένοις, καί χούς έλαιον έκ 
του μνήματος καί τής κανδύλας του, 
κομισθέντα καί άλλαχου ύπό Αν
θρώπων εύλαβών καί φιλοχρίστων, 
συνετέλ&σοςν εις θεραπείαν δεινών 
παθών καί άνιάτων.

Α Κ Ο Λ Ο Υ Θ ΙΑ  

ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ
7 o r  Ε Ξ  Ι Ώ Λ λ ' λ Ί Ν Ω Ν
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ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΕΝΘΥΜΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ

Ε Θ Ε Λ Ο Ν Τ Η Σ  Κ Α Τ Η ΓΟ Ρ Ο Υ Μ Ε Ν Ο Σ

ΣΗΜ. Α.Χ.Μ.
Ό  άείιμνηστσς Εισαγγελέας Ερετών 

Χριστόφορος Αάζαρη; άπδ τή Λευκάδα, 
παράλληλα μέ τά δικαστικά του καθήκον
τα καί στδ περιθώριο τής υπηρεσίας κα
ταγίνονταν έπιτυχώς μέ λαογραφικές με
λέτες καί τή λογοτεχνία.

Μετά την Ιςοοο άπδ τ&ν κλάδσ έξέδω- 
κε (1970) «Τά Λευκαδότικα, έτυμσλογι- 
κον καί ερμηνευτικήν λ/ΐξιλόγιον τών 
γλωσσικών ίδι-ωμάτων τής νήσου Λευκά
δας».

Υπηρέτησε στην "Ηπειρο ώς Είσχγγε- 
λεύς Πρωτοδικών καί μέ την κήρυξη ττϋ 
Έλληνοϊταλικσϋ πολέμου του 1940 ώς Ε 
πίτροπος τοϋ Στρατοδικείου.

Καί πρδ έτών είχαμε δημοσιεύσει στό 
Δελτίο χαριέστατες «Δικαστικές Ενθυμή
σεις». Λίγο πρδ του θανάτου του μοϋ είχε 
χαρίσει μιά σειρά, πού θά ίδεί τδ φως τής 
δημοσιότητας σέ συνέχειες καί θά μάς με
ταφέρει στά δικαστικά ακροατήρια τ:υ 
’Ηπειρωτικού χώρου μέ όλη τή χάρη τής 
πένας του.

Στο πλημμελειοδικείο τών Ίωαν- 
νίνων έδικάζετο τΙς πρωινές ώρες 
μιά «παράνομος κατοχή καπνού εις 
φύλλα» μετ’ άναδολήν λόγω άπου- 
σίας μαρτύρων κατά την προηγη- 
θεϊσαν δικάσιμον.

Στήν έκφώνηση του όνόματος του

* ΧΡΙΣΤΟ», ΑΑΖΑΡΗ

κατηγορουμένου «Δημήτριος Κω- 
στούλας» άς πούμε, ένας άπ’ τό πλή 
θον άκροατηριο φωνάζει «παρών» 
κα'ι προχωρεί προ του προεδρεύον- 
τος τότε πρωτοδίκου άειμνήστου Π. 
Σταύρου.

—Κάθηαε, του λέγει, ό πρόεδρος 
καί προχωρεί στά όνόματα τών μαρ 
τύρων ένώ ό κλητήρ είχε δ,είξει στον 
κατηγορούμενο τό έδώλιο για να 
πάει νά καθίσει.

'Άρχισε ή έξέταση του πρώτου 
μάρτυρος, «Γιάννη Κούτρα» άς τον 
πούμε αύτόν πού, χωρίς κανείς ν’ 
άντιληψθή τίποτα το άνώμαλο μέ
σα στο άνακάτωμα τών διακινου- 
μένων μαρτύρων, δικηγόρων κλπ., 
προσηλθε καί κατέθεσεν δτι πρά
γματι ό κατηγορούμενος είχε κα- 
ταληφθή άπ* τόν άστυνομικό σταθ
μάρχη της περιοχής (πέραν του Ά- 
ράχθου) νά κρύδη στο σπίτι του πα- 
ροτνόμως 4 όκάδες περίπου φύλλα 
καπνού, τόν όποιον καί είχε κατά
σχει ό άστυνόμος.

Έξετάσθησαν έν συνεχεία δυο 
μάρτυρες πού έδεδαίωσαν τά ίδια, 
έδιαδάσθηκε ή έκβεσις κατασχέσε- 
ως κι* έκλήθη ό κατηγορούμενος ν’ 
άπολογηθή :

—Λέγε, κοπτηγορούμενε, γιατί κα
τείχες τόν καπνό χωρίς νά τόν δη-
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λώσης νομίμως καί άνευ άδειας;
— Κύριε Πρόεδρε, είχανε φουσκώ

σει τά ποτάμιά...
—Καλά. Πες μας δ.τι έχεις ν’ ά- 

πολογηθής γιά τον καπνό και δεν 
πειράζει άν είχανε φουσκώσει τά 
ποτάμιοι.

—Έγώ δεν ξέρω για καπνό* είχα
νε πλημμυρίσει τά ποτάμια...

—Κατηγορούμενε, μην κάνεις πώς 
δεν καταλαβαίνεις. Σε ρωτάω νά 
μας πεις γιατί κατείχες παρανό- 
μως τον καπνό.

—Ψέματα κ. Πρόεδρε, εγώ δεν 
είχα καπνό.

—Μά, εδώ ήρθε ό νωματάρχης. 
ΣοΟ έκαμε έρευνα στο σπίτι, σου 
βρήκε τέσσαρες οκάδες καπνό καί 
σου τον κατάσχε παρουσία των μαρ 
τύρων. Τί μας λες πώς είναι ψέμα
τα.

—Ψέματα είναι κ. Πρόεδρε, είχα
νε φουσκώσει τά ποτάμια...

—Καλά, κατηγορούμενε. Δε θέ
λεις νά μας άποα/τήσης. Δικαίωμά 
σου είναι. Κάθησε στη θέση σου.

Συνήγορος δεν υπήρχε, άλλη ε
ρώτηση δεν του έγινε. Τό Δικαστή
ριο διεσκέφθη επί των εδρών, τον 
έκήρυξεν ένοχο επιεικώς έν μέτρια 
συγχύσει καί τον κατεδίκασε σε 15 
ή μέρες φυλάκιση καί χρηματική 
ποινή δραχμών 400. Τον παρέλαβε ό 
χωροφύλαξ καί τον ώδήγησε στο 
έδώλιο τών καταδικαζομένων ένώ 
τό δικαστήριο προχωρούσε σ’ άλ
λην ύπόθεση.

"Επειτ* άπό λίγο ό μακαρίτης δι
κηγόρος Γ. Μαλαιμίδης πλησιάζων 
τόν κατηγοροϋντα άντεισαγγελέα 
του ένεπιστεύθη χαμηλοφώνως:

—Κύριε Εισαγγελέα, αύτός πού 
δικάστηκε γιά τόν καπνό πάει τζά
μπα στη φυλακή.

Ό  άντεισαγγελεύς, παρά την κα
τάπληξη πού του προξένησε ή φρά- 
σις του κατά πάντα εγκρίτου και 
εύγενεστάτου δικηγόρου, πού δπως 
διετυπώθη άποτελουσε άνοίκειον 
μομφήν κοιτά τής δικαστικής άπο- 
φάσεως, του άπήντησεν ήρέμως:

—Τί νά γίνη; "Ολοι οί παρανο- 
μουντες τζάμπα καταδικάζονται.

Τότε ό Μουλαΐμίδης, άντιληφθείς 
την παρεννόησιν έσπευσε νά έπα- 
νορθώση:

—Με συγχωρεΐτε, δεν έξεφράσθην 
σαφώς. 'Ήθελα νά πώ πώς αύτός 
πού δικάστηκε δεν είναι ό κατηγο
ρούμενος!

Καί ό άντεισαγγελεύς γιά νά μην 
άποσπασθή ή προσοχή του άπό την 
υπόθεση πού έδικάζετο, έπεφυλά-
χθη:

—Παρακαλώ, λίγη υπομονή νά 
συνεννοηθούμε στη διακοπή.

"Επειτ* άπό λίγο, ένώ τό δικαστή
ριο διέκοψε προς άναψυχήν καί ά- 
πεσύρθη εις τήν αίθουσαν τών δια
σκέψεων, ό άντε ισαγγελεύς κατε
βαίνοντας άπ* τή θέση του συναντή
θηκε με τόν άναμένοντα Μουλάίμί- 
δην ό όποιος καί του εξήγησε:

—Αύτός ό άνόητος δεν είναι ό κα
τηγορούμενος. Είναι ό πρώτος μάρ- 
τυς κατηγορίας. Στήν προηγούμενη 
δικάσιμο τής ύποθέσεως είχε προ- 
σέλθει ό κατηγορούμενος άπό δύο 
μέρες πρίν. Οί μάρτυρες δμως πού 
ξεκίνησαν τήν παραμονή δεν έμπό- 
ρεσαν νά περάσουν τά ποτάμια λό
γω πλημμυρών. Ή ύπόθεσις άνε-
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δλήθη καί οί μάρτυρες έτιμωρήθη- 
καν για λιπομαρτυρία. Αυτός ό 
μοτγκούφης, τσομπάνος σ’ ένοα/ τσέ- 
λιγκα, δεν είχε ξαναπάει σέ δικα
στήριο. ‘Όταν έλαβε τό χαρτί τής 
τιμωρίας καί την κλήση γιά σήμε
ρα, έρώτησε κάποιον τί. πρέπει νά 
κάμη γιά νά γλυτώση την τιμωρία 
καί τοδποα/ δτι πρέπει νά κάμη ά- 
νακοπή γιά τή λιπομαρτυρία καί νά 
παρουσιασθή όταν άκούση τό δνο- 
μ-α τοϋ κατηγορουμένου. Σήμερα ό 
κατηγορούμενος έπροτίμησε νά μην 
προσέλθη. Ετούτος, μη ξέροντας 
πώς οί άνακοπές των λιπομαρτύρων 
δικάζονται μετά την ύπόθεση, μόλις 
άκουσε τό όνομα του κατηγορου
μένου έφώναξε «παρών», παρεξη
γώ ντας τή συμβουλή πού τοϋειπαν, 
νά παρουσιασθή, κι* έτσι χωρίς κα
νείς νά τον πάρη μυρωδιά εύρέθη- 
κε κατηγορούμενος. Κι’ ότ(χν τον 
ξοιναφώναξαν ώς μάρτυρα, προσήλ- 
θε, έξητάσθη καί μέσα στο άνακά- 
τωμα των άποχωρούντων λοιπών 
μαρτύρων ξοινακάθησε στο έδώλιο 
ύποδυόμενος έν τή χαζομάρα του 
διπλόν ρόλον. Κι* όταν ό Πρόεδρος 
τον ξανακάλεσε ν’ άπολογηθή, αυ
τός προσπαθούσε νά δικαιολογήση 
τήν άνακοπή του καί κοπάναγε πώς 
«φουσκώσαν τά ποτάμια» καί δέν 
μπόρεσε νά προσέλθη στην πρώτη 
δικάσιμο.

Αύτά όλα μου τάειπε ό τσέλιγ- 
κας πού τον έχει τσομπάνο καί βρί
σκεται έδώ νά ιόν παραλάβη γιατί 
έχει τά πρόβοιτα έρημα στο βουνό, 
όταν είδε πώς έκατσε καί δικάστη
κε γιά κατηγορούμενος μου άνέθε- 
σε νά τόν ξεμπλέξω.

—Περίφημα, κ. Μουλαϊμίδη* άρ
χισαν τώρα καί οΐ τσομπάνηδες νά 
μας δημιουργούν δικονομικά προ
βλήματα, άποκρίθηκε ό άντεισαγ- 
γελεύς. Νά ίδοΰμε τώρα πώς τά ξε
μπερδεύομε !

Έν συνεχεία, διανοούμενος τόν 
τρόπον λύσεως τού Γορδίου, έπρο- 
χώρησε στην αίθουσαν τών δικα
στών καί τούς άνήγγειλε τήν έμπλο- 
κήν. Οί άνθρωποι περιήλθον εις εύ
λογον άμηχοα/iocv διότι στις διατά
ξεις τής παλαιας ποινικής Δικονο
μίας πού ΐσχυε τότε δέν προεβλέ- 
πετο παρόμοια περίπτωσις.

Ό  άντεισαγγελεύς έσκέφθη ότι 
τό πράγμα έπαιρνε διόρθωση μέ ει
σαγωγήν άπό μέρους του άντιρρή- 
σεων κατά τής άποφάσεως ώς άφο- 
ρώσης άλλο πρόσωπον καί όχι τόν 
έκ πλάνης καί συγχύσεως έμφανι- 
σθέντα ώς κατηγορούμενον.

Ό  Πρόεδρος όμως άντιπαρετήρη- 
σε :

—Καλά γιά τούτον, άλλά γιά τόν 
άπόντα πού τόν δικάσαμε κατ’ άν- 
τιμωλίαν τί θά γίνη; Βρέ τί μπλέ
ξιμο μάς έκαμε ένας άνόητος χω
ρίς νά τόν καταλάδωμε κανείς!

’Αλλά κι’ αύτό βρήκε τή λύση 
του κατά τάς έρμηνευτικάς ύποση- 
μειώσεις είς τά άρθρα 88, 225, 261 
κλπ., είς τόν πανδέκτην τής παλαι- 
άς ποιν. Δικονομίας τού Π. Κασίμη.

‘Όταν έπανελήφθη ή συνεδρίασις 
ό άντεισαγγελεύς ύπέβαλε προφο
ρικά τάς άντιρρήσεις του κατά τής 
έκτελέσεως τής καταδικαστικής ά
ποφάσεως τής άφορώσης τόν Δ. Κω- 
στούλαν έν τώ προσώπω τού έμφα-
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νισθέντος μέ τό δνομα τούτο Ίω . 
Κούτρα και έπρότεινε την διόρθω- 
σιν της άποφάσεως δι* άμφοτέρους.

Ό  Μουλαΐμιδης παρέστη συνή
γορος του έμπλοκέως ό όποιος έ- 
κλήθη να έξηγήση γιατί έφώναξε 
«παρών» εις την εκφώνηση του ονό
ματος του Δη μ. Κωστούλα. Καί ό 
Πρόεδρος έρωτα:

—Πώς λέγεσαι;
— I ωάννης Κούτρας.
—Γιατί είπες παρών όταν έφώνα- 

ξα τον Δημ. Κωστούλα;
—’Έτσι μουχοα/ πει κ. Πρόεδρε...
Μουλαΐμιδης:
—Βρε ζωντανό, σοϋειποχνε να πης 

παρών στο όνομα του Κωστούλα, ή 
σοϋειπανε νάχης τό νου σου ότον 
φωνάξουν τό όνομα του Κωστούλα 
καί να πης «παρών» όταν' άκούσης 
τό δικό σου τ’ όνομα; Καταλαβαί
νεις τί μπέρδεμα έκαμες εδώ μέ
σα;...

Έκλήθησον οί άλλοι δυο μάρτυ
ρες της ύποθέσεως Κωστούλα, διε- 
πιστώθη τό λάθος, άπελύθη ό Κού
τρας, έδικάσθη ερήμην ό Κωστού- 
λας καί άπηλλάγησαν οί λιπομάρ
τυρες άφου πράγματι είχαν φου
σκώσει τά ποτάμια....

^Ηταν όμως μοιραίο νά συνεχι- 
σθη ή δικάσιμος καί μ’ άλλη εϋθυ- 
μη παρεννόηση otov έξεφωνήθη τό 
δνομα άλλου κατηγορουμένου.

Ό  άνθρωπος έφώναξε «παρών» 
καί προσηλθε προ του προέδρου.

—Κάθησε* του λέει ό πρόεδρος, 
κι* αυτός υποχωρεί μισό βήμα καί 
σταυροποδιάζεται αθέατος στο πά

τωμα. ‘Όταν έκλήθη προς έξέτασιν 
ό πρώτος μάρτυς, παρέκαμψε τον 
κοαηγορούμενο μέ μια αριστερή 
καμπύλη κι* έφθασε προ του προέ
δρου. Άφου έξετάσθηκε αυτός ό 
δεύτερος καί προσέρχεται διαγρά- 
φων καμπύλην δεξιάν, κι’ έπειτ’ απ’ 
αύτόν ό τρίτος προσέρχεται ομοίως 
μέ καμπύλην αριστερόν.

—Περίεργο! λέγει ό πρόεδρος! 
Δε φαίνεται νάναι μεθυσμένοι πρωί 
- πρωί, άφου μιλάνε σωστά, άλλά 
γιατί δεν μπορούν νά περπατήσουν 
ίσια... Νάρθη ό κατηγορούμενος...

ΚΓ ένώ ό πρόεδρος, από συνή
θειαν έστρεφε τό βλέμμα προς τό 
έδώλιον τών κατηγορουμένων, αν
τιλαμβάνεται έκπληκτος τον κατη
γορούμενον ν’ άναθρώσκη άπ* τό 
πάτωμα σαν έλατήριο προ τού δι
καστηρίου !

—Βρε άνθρωπε, που βρέθηκες έ- 
δώ;

—Ά μ’ δεν μοδπες νά κότσου κύρ 
Πρόεδρε;

’Έκρηξις ίλαρότητος άπό τό ά- 
κροατήριο συνεπλήρωσε τό σκηνι
κόν κΓ έφερε λίγη ψυχική δροσιά 
μέσα στήν αύχμηρή άτμόσφαιρα του 
δικαστηρίου.
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Αναμνήσεις του πρώτου είσελθόντος είς τά Ιωάννινα 
'Έλληνος Άποοπαοματάρχου Ίωάννου Κοσσυβάκη 

κατά την 21ην Φεβρουάριου 1913
^Ητο μεσονύκτιον της Ί9ης Φε

βρουάριου. Εύρισκόμην εντός του 
χωρίου Τσαρκοβίστας του Τμήμα
τος Σουλίου έπί κεφαλής σώματος 
άνταρτών, άποσπάσματός μου. Τό
τε έφθασαν αυτόθι ό ταγματάρχης 
πρώην λοχαγός Δέγλερης, ό λοχα
γός Μπουκουβάλας καί ό ύπολοχα- 
γός Σταμουλάκης μετά των ύπ* αυ
τούς άνδρών, διατεταγμένων, δπως, 
άφου καταλάβουν διά νυκτός τάς 
κάτωθι των όρυγμάτων του 'Αγίου 
Νικολάου θέσεις, άναμείνουν την 
πτώσιν τής Τσούκας, κατά των όχυ- 
ρωμάτων τής όποιας θά έπετίθεντο 
τά υπό την άμεσον διοίκησιν του 
Άντισυνταγματάρχου X. Μαλάμου 
αντάρτικά σώματα, μετά δε την 
πτώσιν αύτών νά έπιτεθώσι κοττά 
των είρημένων οχυρωμάτων.

Άπό τής 27 Νοεμβρίου εύρίσκον- 
το έν Δραμεσοΐς τά εθελοντικά σώ
ματα Μπόλλα, Γρηγ. Κοσσυβάκη, 
Κολοβου, Παπαγιάννη, Λουκάκου 
κλπ., την δε ΙΟην Φεβρουάριου ήλ
θε ν αύτόθι καί ό έπόπτης λοχαγός 
Άλέξναδρος Αποστόλου με τον λό
χον του.

‘Άμα ώς έκοινοποιήθη ή περί κα- 
ταλήψεως των κάτωθι των όχυρω- 
μάτων του 'Αγίου Νικολάου διατα
γή, ό λοχαγός Άλεξ. ’Αποστόλου 
έσπευσε νά μέ είδοποιήση νά συγ
κεντρώσω τό σώμα μου καί κατέλ
θω προς ύπάντησίν των. "Οντως τήν 
2αν μεταμεσονύκτιον ώραν ευρισκό-

μην μεθ’ δλων των υπό την διοίκη- 
σιν καί έποπτείαν μου άνταρτικών 
σωμάτων παρά τό πλευράν του δι- 
οικουντος λοχαγού Περ. Δέγλερη, 
δστις μοί άνεκοίνωσε τήν περί έπι- 
θέσεως διαταγήν, άναθέσας συνά
μα τήν διάταξιν τής μάχης είς έμέ, 
ώς γνωρίζοντα τό έδαφος.

Είναι ήδη ή 1η πρωϊνή ώρα. Άρ- 
χεται ή έκκίνησις, καί ό μεν λοχα
γός Μπουκουβάλας καί ό ύπολοχα- 
γός Σταμουλάκης καταλαμβάνουν 
τό άριστερόν τής παρατάξεως, ό δέ 
λοχαγός Άλεξ. Αποστόλου τό κέν- 
τρον καί έγώ θέσιν άκριβώς έμπρο
σθεν λόχου του λοχαγού Άλ. Απο
στόλου καί είς άκρον ό λοχαγός Α. 
Αποστόλου διατάσσει έφοδον διά 
τής λόγχης. Οί Τούρκοι μή δυνάμε- 
νοι ν’ άνθέξωσιν έπί πλέον, ήρχισαν 
ν’ αποχωρούν άτάκτως, οϋτω δέ κα- 
τελήφθησαν τά τέσσαρα πρώτα πυ
ροβόλα πλήρη παρ’ ήμών καί έτε- 
ρα τέσσαρα είς μικράν άπόστασιν. 
Καταφθάσαντες έν τώ μεταξύ καί 
οί άξιωματικοί Δέγλερης, Μπουκου- 
βάλλας, διέταξαν τήν σύνταξιν των 
άνδρών καί τήν έπ’ όλίγον άνάπαυ- 
σιν, έγώ δέ, τή έντολή αύτών, συ- 
νήντησα μερικούς Τούρκους, οΐτι- 
νες ύπεστήριζον έτερα τέσσαρα πυ
ροβόλα, εύρισκόμενα βορεκχχνατο- 
λικώς τών όκτώ πρώτων, τούς ό
ποιους μετά μικράν άντίστασιν διε- 
σκόρπισα καί κατέλαβον τά πυρο
βόλα ταύτα, ών τά κλείστρα παρέ-
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δωκα εις τον λοχαγόν Περ. Δέγλε- 
ρην.

Ούτως έπεσεν ή Τσούκα και ό 
47Αγιος Νικόλαος, θέαμα άπερίγρα 
τττον! Οί εν Μανωλιάσα Τούρκοι, 
άντιληφθέντες την πτώσιν της Τσι- 
ούκας και του 'Αγίου Νικολάου ήρ- 
χισαν φεύγοντες προτροπάδην προς 
τα Ιωάννινα. Οί την Τσιουκαν κα- 
ταλαβόντες ήμέτεροι, κατερχόμενοι 
προς τον '"Αγιον Νικόλαον, συνην- 
'ήθησαν μεθ’ ημών. Τό απόγευμα ά- 
νεφάνη ερχόμενος ό άντισυνταγμα- 
τάρχης Ίων. Βελισσαρίου, προς 
την Ραψίσταν, εγώ δε με τό σώμα 
μου και τμήμα εύζώνων εκ του σώ
ματος αυτού, επετέθην κατά τών ο
χυρωμάτων του Ντουρούτη. Ούτως 
έληξεν ή 20 Φεβρουάριου.
Την πρωΐοχν της 21ης Φεβρουάριου, 

κατερχόμενος προς τα Ιωάννινα, 
συνήντησα έξωθι του Στοουρακίου, 
ομάδα Τούρκων, ήν διεσκόρπισα, 
καί ούτως είσηλθον άκωλύτως πλέ
ον εις ’Ιωάννινα, κατευθυνθεις δε 
εις την Μητρόπολιν, ύψωσα υπό τάς 
ευλογίας του Μητροπολίτου Γερ- 
βασίου την ένδοξον ημών σημαί(χν 
ψυγαδευμένην έκεΐθεν προς 481 ε
τών, μεθ’ δ όα/δρες του σώματός μου 
ό Τζουβάρας καί ό Πάσχος, μετα- 
β<άντες εις τό περιώνυμον φρούριον 
τών ’Ιωαννίνων, ήνοιξαν τάς αυτόθι 
φυλακάς καί άπέδωκαν την ελευθε
ρίαν εις τούς έν ταΐς αύταΐς κρα
τουμένους, άπαντας κατηγορουμέ
νους επί συνεννοήσει, μετά του Ε λ 
ληνικού Στρατού.

Μετά τό πρώτον χαρμόσυνον τού
το γεγονός, έγενόμην άνάρπαστος 
παρά τού ένθουσιώδους πλήθους 
της πόλεως καί έν έκστάσει εύρε-

θείς, ένόησα έν τέλει δτι έφιλοξε- 
νούμην εις την οικίαν του δικηγό
ρου Στούπη, δν διά πρώτην φοράν 
έγνώριζον τότε.

(Έφημ. 'Ήπειρος, 21.2.1914)

ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ ΒΕΡΤ0&0ΥΛ0Σ
Συμπληρώνονται τούτον τον ’Απρίλη 

τέσσερα χρόνια άπό τότε, πού ένας Ξεχω
ριστός Ήπειρώτης, ό Σύνεργό:της μας Α 
πόστολος Βερτόοουλος άοκνος περπατητης 
του Ηπειρωτικού χώρου, «στρατολάτης, ο
ρειβάτης, καλλιτέχνης - Φωτογράφος κά
θε όμορφιάς αυτού σέ μια Ικορομή στα 
Γραμμενοχώρια άφησε την τελευταία πνοή 
του μ’ ενα τε).ευταίο κ λ ί κ της μα
γικής μηχανής του.

Πρόσφερε πολ)^ ό Αποστολής στην 
Ήπειρο, θά  μείνουν άλησμόνητες οί προ
βολές εγχρώμων διαφανείων στην ’Αρχαιο
λογική Εταιρεία οργανωμένες άπό την 
Εταιρεία μας.

Άποθησαυρίστηκε για πάντα στό Δελ
τίο μας ενα μεγάλο μέρος τού έργου του, ' 
άληθινό φωτογραφικό απόκτημα προσιτό 
για κάθε φιλίστορα καί ερευνητή.

Μάγος της μηχανής, έκλεκτικός στα 
θέματα, απόψεων οικισμών καί μνημείων 
καί μάστορας στην έκτέλεση, γνώστης τού * 
Τόπου μας κι άπό τΙς έπαγγελματικές του 
ένασχολήσεις (δημόσια έργα) καί άπό τό 
χόμπυ τής ορειβασίας συνδύασε τα σπάνια 
ένυπάρχοντα σ’ αυτόν προτερήματα για νά 
μάς δώσει τό μεγάλο έργο του με τόση α
νιδιοτέλεια κι αφιλοκέρδεια, πού τιμούν 
τή μνήμη του καί τον τόπο μας, πού ωφε
λήθηκε άπ’ αυτά.

Δοκιμάζομε ισυγκίνηση καί πόνο, πού 
μάς έλειψε. α.χ-μ.
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ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ

ΠΟΛΥΕ ΔΡΙΚΑ
Χρυοάνθης Ζιτσαίας -  Ποιήματα -  θεοοαήονίκη 1986

ΤΟΥ Γ. ΒΡΕΛΛΗ

Την 25η ποιητική συλλογή της κυ
κλοφόρησε η κορυφαία Ηπειρώτισ- 
σα ποιήτρια Χρυσάνθη Ζιτσαια, με 
τίτλο «Πολυεδρικά». Σελίδες 48. 
Ποιήματα σ’ ελεύθερο και παραδο
σιακό στίχο 39. Η «ταυτότητα» σε 
θέση προλόγου. «Πάντα ένα Στίχο 
οα/απνέω και ζω. — Μ’ ένα Στίχο 
προσεύχομαι. — Κάτω από ένα Στί
χο στεγάζομαι. — Πάνω σ’ ένα Στί
χο άκουμπάω να μη πέσω».

Κάτω από το πρίσμα του βίου ο 
εαυτός της πάντα ανήσυχος και πάν 
τα δημιουργικός οαπτανακλά με φω
τερά σύμβολα, φάσεις της ζωής, βι
ώσεις, εντυπώσεις και αντιδράσεις, 
τυλιγμένες στις πνευματικές ανταύ- 
γειές της.

Αυτοβιογραφείται σ’ ένα ωκεανό 
αντανακλάσεων της ποιητικής της 
ψυχής. Επισημάνσεις και προβλη
ματισμοί τη δεσμεύουν σαν ερευνή- 
τρια ψυχικοσυναισθηματικών κατα
στάσεων. Και δοκιμάζει «την οα/το- 
χή της πίστης — στη συντριβή της 
διάψευσης». Ολόκληρο το περιεχό- 
μεμον ομοάκτινο πλέκει πολυμορφι
σμό στην ποίηση και πολλαπλότητα 
θεματική εκδηλωμάτων. Ό λ α  βουτι 
ούνται σ’ ηλιόχαρα αντιφεγγίσματα 
ειδολογικής διείσδυσης, σε μαρμα
ρυγών πέπλα.

Εξορμά η εμπνευστική και βαθυ

στόχαστη δύναμη μετωπικά και 
πλευρικά από καταβολές, εσώτερη 
διάθεση, ταλέντο και πείρα χειρο- 
ζύμωτη. Μαστιγώνει τη μνήμη κι’ 
ανάπλαση. Μεγάλη η εμβέλεια της 
διαχρονικής οαπίληψης και η συλ- 
ληπτική ικανότητα μέσα σε φωταυ- 
γείς συστοιχίες και παράλληλες το
ποθετήσεις ερεθισμάτων, επιζήσεων 
και πράξεων. «Με το σπαθί μου — 
σε πολεμάω ζωή. — Λέγεται Στί
χος». Συνοδός υποκρουστικός το ά
σμα του βίου. «Και φέρνουν τα κρυ
φά μηνύματα — με τον αχό του τρα
γουδιού — για τις σημαδιακές με
γάλες ώρες».

Η ποίησή της ένα μεγαλόπρεπο 
ουράνιο τόξο ιριδικό, καλύπτει αν
τικατοπτρισμούς ψυχισμού, απαυγά 
σματα συλλογισμών, αναλαμπές φι
λοσοφίας, σπινθηρισμό θεϊκιάς ου
σίας, ιδεολογική θεώρηση. Συναν
τάς θαλπωρή και ηλιόκαμμα, αχνο
φέξιμο και εκθαμβωτική, αποκαλυ
πτική προβολή και απολαμβάνεις 
το στροβίλισμα των σκέψεων στα 
υποσυνειδησιακά βάθη και στα ύψη 
του στοχασμού. Πάντα ακτινοβόλες 
οι εκπομπές της πνευματικότητας 
και του συναισθηματικού κόσμου 
λαμποκοπούν.

Η Χρυσάνθη Ζιτσαια ενεργεί και 
σκέφτεται, προσανατολισμένη παν
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ανθρώπινα σαν πραγματική στην 
αποστολή της ποιήτρια, σαν Ηγερία 
υπεύθυνη που τροφοδοτεί ιδανικά 
και αξίες και που καθορίζει κατευ
θυντήριες διαστάσεις. «Με την αλή
θεια του ν* αντικρυστείς. — Να το 
παραδεχτείς. — Ακόμα και σαν ήτ
τα οδυνηρή, — να το τιμήσεις». Στοι
χειοθετεί εμπράγματα τον ορισμό 
της ποίησης και τη θέση του ποιη
τή και θέτει τα περίγυρα της έν
νοιας αυτής σε ανάπτυξη. Ανάσα, 
βλέμμα, καρδιόχτυποι για τη σο
δειά της ποίησης.

Κάπως ελεγειακή και συγκινητι
κά ανθρώπινη και με στωική εγκαρ
τέρηση η αντιμετώπιση του τρίτου 
μεγάλου γεγονότος της ζωής. «Κι 
άμποτε θεέ μου έτσι ορθή — στην 
πόρτα να με βρεί — της θείας σου 
βουλής ο Ερχόμενος — κι από το 
χέρι να με πάρει φιλικά — σαν έτοι
μη ν από καιρό — για της ζωής το 
ύστατο πιά χρέος».

Πολύ ευαίσθητη, ρωμαντική. Σφι
χταγκαλιασμένη στη ζωή και στην 
ονειρόπτηση αφήνει τη λυρική διά
χυση «ν’ οινθίσει το κρινάκι» στην 
αλμυρή ακτή. Σ’ αυτό — δάκρυ λυ
ρικό της πικροθάλασσας. — Του πό
νου γλυκύτατο απόσταγμα». «Κι έ
να σου στίχο σαν δροσοσταλίδα — 
να τρέμει σ* ενός φύλλου την πα
λάμη».

Νοσταλγίες των παλιών, της πα
ράδοσης, των γενεών, της γενέτει
ρας. Φυσιολάτρισσα. Προσδοκίες το 
λάβαρο κολπώνει από τα μυστικά 
βάθη. «Όλη η πλάση απόψε μελω
δεί — λυτρωτικά τ’ όνομα το δικό 
σου προσμονή». Μια αμεσότητα με 
τον παλμό διατηρεί και εμβαθύνει

αφετηρίες και τέρματα. «Τί την ή
θελες την επιστροφή — σε μέρη α- 
παρνημένα;» Να μη παραπατήσεις 
και να φτάσεις, — έτσι ορθός, ιδα
νικός, αδέκαστος — καθώς ξεκίνη
σες».

Βρίσκεται η Χρυσάνθη Ζιτσαία 
στο νοητικό επίκεντρο, στην ουσία. 
Και τρυγά και μαζεύει και προσφέ
ρει το νάμμα της. «Τι δεν προσμέ
νουν οι καιροί — τ’ αλάθητο της ζυ
γαριάς να κρίνουν. — Τη γνώμη που 
σωστά ν’ αποτιμήσουν».

Νιώθει μέσα της τη «χαοτική α
πειλή». «Τα αιχμαλωτίσαμε ή μας 
αιχμαλώτισοιν — εκείνα της ζωής 
τ’ αδάμαστα στοιχειά;» Κι έτσι θω- 
ρεί «την τροιγωδία να γεννιέται και 
δίχως κάθαρση! να τελειώνει. «Ορα- 
ματίστρια ζει δραστηριοποιημένα 
στο δικό της φωτερό κόσμο, που τον 
συνειδητοποιεί και τον εξιδανικεύει 
με την αφαίρεση στα δικά της μέ
τρα.

Μέσα από μια «χαραμάδα» βλέ
πει το φως και σταθμίζει την πο
ρεία της. «Να μετράς — του χρόνου 
τη διάσταση, — επίμονα ανιχνεύον- 
τας — της αλήθειας το βάρος πάνω 
στης ιστορίας τα βήματα». Παλεύει 
και κρίνει. «Ο ερχομός του Εωσφό
ρου δεν ταράζει της μυστικής πη
γής το λάλον ύδωρ». Αγωνιά και 
αγωνίζεται.

Τραβάει το δρόμο της. «Τούτος ο 
δρόμος, ύπνο δε σηκώνει. — Σ’ ε
γρήγορση η ψυχή πάντα κι αμάχη. 
— Κι ας είσαι μιοιν αδύναμη ανε
μώνη — σ’ ενός φευ γάτου ονείρου 
σου τη ράχη». «Να μετράς αρχίζον
τας από των λόγων και των έργων 

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ στη σελίδα 168)
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ΠΡΑΤΣΚΑ ΙΟ Ι

Τ Ο  Κ Λ Ε Ο Σ  Τ Η Σ  Δ ΡΟ Β ΙΑΝ Η Σ

ΪΗΜ. Λ.Χ.Μ.
’Ανασύρω άπό το ’Αρχείο μσυ χειρό

γραφο γράμμα άπευθυνόμενο στόν γ/ωστό 
λόγιο Γιώργο Π ράτσικα από ομώνυμο συγ
γενή του.

Ό  άλησμόνητος φίλος μου, χρόνια συ
νεργάτη; της «Καθημερινής» λογοτέχνη; 
- κριτικός μου τό είχε στείλει γιά τό πε
ριοδικό.

Έ  Δρόβιανη τής Βορ. ’Ηπείρου είναι 
φιοτοβόιλος γιά τήν έλληνική επιστήμη καί 
τά έλληνικά Γράμματα. Τουλάχιστον 5 κα
θηγητές τοϋ Ελληνικού Πανεπιστημίου 
άριθιμουσε τά τελευταία 90 χρόνια. Τό Μί- 
νο Αάπ7τα Φιλολογίας, Άνδρ. Πράτσικα 
Ιατρικής, Χρήστο Πράτσικα Νομικής, 
Σπύρο Καλλιάφα Φιλοσοφικής, θεμ. Βο- 
λίδη. Πολλούς δασκάλους καί λογίους και 
στελέχη του έμπορικοΰ κόσμου στην ’Α
θήνα, τήν Πάτρα καί τήν Αίγυπτο.

Ή  χειρόγραφη έπιστολή γραμμένη άπό 
Πράτσικα προς Πράτσικα αναφέρεται 
στή γενεαλογία των Π ρατσκοίίιυν καί μά
λιστα στό γενάρχη τής οίκογενείας Γιάννη 
Πράτσκα καί τους άγώνες του έναντι ον 
του Ά λή II αίσια γιά νά μή μπει ή Δρό- 
βια (ή Δεορόβιανη κατά τδν Δοοβιανίτη 
Ν. Μυστακίοη) κάτω άπό τό ζυγό τοϋ 
Βεζύρη.

Λουτράκιον 28 Μαρτίου 1955
’Αγαπητέ Γεώργιε Α. Πράτσικα

εις ’Αθήνας.
Προψές τό βράδυ έλαβα τό άπό

( Ανέκδοτη έπιστολή)

24 τρέχ. γράμμα σας τό όποιο μου 
έποα/έφερε εις την μνήμην τά γλυ
κά νεανικά μου χρόνια εις την Α 
θήνα πού ή μην σπουδαστής εις τήν 
Φαρμακευτικήν άπό τά έτη τοΟ 1889 
—1893 με έξοδα τοΟ άδελφοΟ μου 
’Ισιδώρου πού είχε Φαρμακεΐον εις 
τήν Μανσούρα καί έν μέρει του έν 
’Αλεξάνδρειά άδελφου του πατρός 
μου ’Αριστοτέλη, καί τά όποια χρό
νια ή 1891 ή 1892 έπέρασα εις έν 
άπό αυτά με δραματικές περιπέ
τειες μαζί με τον ’Αλέξανδρον καί 
αί όποΐαι ήρχισαν άπό ένοα/ συγχω
ριανό γραμματέα του Νομισματι
κού Μουσείου υπό τον διευθυντήν 
Σβορώνον στεγαζομένου τότες είς 
τήν ’Ακαδημίαν καί κατέληξα είς 
τήν προκυμαίαν του Πειραιώς.

Έάν θά έλθετε έδώ τάς ή μέρας 
τοΟ Πάσχα θά σας τάς εϊπω διά ζώ- 
σης έάν μή νά μου γράψητε νά σάς 
τάς γράψω διότι ό άνθρωπος πρέ
πει νά ήξεύρη τό παρελθόν καί άν 
μέν ήνε καλόν νά τό άκολουθή έάν 
μή νά τό άποφεύγη.

’Εγώ είμαι άπό τήν Δρόβιανη τώ
ρα άπόμαχος φαρμακοποιός. Α! 
Άλβανικαί Άρχαί με έχουν κάμει 
άπέλασιν άπό τό 1945 έπειδή έχω 
Ελληνικήν ίθαγένειοιν, 4 έτη πέρα
σα πρόσφυξ είς τήν Κέρκυροτν καί 
άλλα 5 τώρα έδώ, δέν έχω που άλ-
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λοΟ νά υπάγω έως δτου ξανανοίξη, 
άν άνοιξη, πάλιν ό δρόμος διά νά 
γυρίσω εις τό σπίτι μου, τό όποιον 
σπίτι μας υπήρξε περίπου άπό 200 
ετών Ποτριαρχικόν μέ icrropiocv έ
νας άνοιχτόκαρδος εις Τούρκους 
και Χριστκχνούς ξενών, ψωμοδότι- 
κος πού έξώδ(ευε 40 όκάδες ψωμί 
κάθε ημέραν διά τό προσωπικόν 
και διά τούς διαδάτας ξένους του, 
φιλόποτρι ηρωικόν πού ό γενάρχης 
Του Γιάννη Πράτσικος έχει άποθά- 
νει στα Γιάννενα εις τάς φυλοίκάς 
του Άλή Πασα ό όποιος του έζήτει 
νά τω πώληση την Δρόβκχνην καί ό 
Γιάννης του άπαντουσε δεν εινε δι
κή μου ή Δρόδκχνη νά την πουλή
σω εξ οδ και τό δημοτικό τραγοδδι 
του χορού μας.

«"Ολος ό κόσμος κΓ ό ντουνιάς 
φοβερέμ’ Άλή πασα 

σε προσκυνάει Βεζύρ’ άφέντη. 
"Ενα χωριό ειν* ή Δρόβκχνη φο

βερέμ' Άλή πασα 
δεν προσκυνάει Βεζύρ’ άφέντη 
ό Πράτσικος σε πολεμάει, φοβε

ρέ μ’ Άλή πασα 
γ ιά  τό χωριό του, Βεζύρ’ άφέντη 
μ* αύτά τά γρόσια πολεμάει, φο- 

βερέμ’ Άλή πασα 
καί μέ τά λόγιοι, Βεζύρ’ άφέντη, 
στά Γιάννενα τον πάϊσανε, φοβε

ρέμ* Άλή πασα 
φυλακισμένον, Βεζύρ’ άφέντη 
τοΟ λυώσανε τά κόκκαλα, φοβε

ρέμ’ Άλή πασα 
γιά τό χωριό του, Βεζύρ* άφέντη.

Ό  άνθρωπος εις τό κάθε τι εν
τός του πρέπει ό ίδιος νά τό αίσθά-

νεται, δεν ήξεύρω άν τό αίσθάνεσθε 
έσεΐς αυτό τό τραγούδι, άλλ* επει
δή έσεΐς εισθε ό μισός Δροβιανίτης 
καί μισός Βαλαωρίτης, θά πρέπει 
νά τό αίσθάνεσθε.

Ό  Σιδέρη Πράτσικος θά ήτο υιός 
του Γιάννη Πράτσικου, έχει σπου
δάσει εις την Ίόνιον Ακαδημίαν 
τής Κερκύρας. ’Επειδή οί δικοί του 
τότες ήσαν προμηθευταί εις σφάγια 
εις τον Αγγλικόν στρατόν, μετά 
τήν άποκατάστασιν του Βασιλείου 
έγκατεστάθη εις τάς Πάτρας έκεΐ 
μέ τούς άλλους Πρατσικαίους έπρό- 
κοψεν τόσον, ώστε δταν ό ’Όθων έ- 
πεσκέπτετο την Πάτραν κατέλυεν 
εις τό σπίτι του Σιδέρη. Δεν υπήρ
χε τότε καταλληλότερον οίκημα, 
καί υιός του Σιδέρη ήτο ό Γιώρη 
πού είχε υπάγει εθελοντής αξιωμα
τικός του Μηχοινικου εις τήν Έπα- 
νάστασιν τής Κρήτης τώ 1866. Έ γώ  
αυτούς δεν τούς έπρόφτακα άλλ* 
εξ άκοής μόνον τά γνωρίζω. ’Εγώ 
είμαι υιός του Μαργαρίτη Πράτσι- 
κου, υίοδ του Βασίλη, δστις ήτο 
υιός του Κώστα Πράτσικου, καί ά- 
δελφός του Νικόλα, του Σπόρου, του 
Δημήτρη Πράτσικου, των επίσης έγ- 
κατασταθέντων εις τάς Πάτρας, ε
πίσης έκεΐ άκμασάντων.

Έ ξ δλων αύτών μόνον τον Άν- 
δρέα γνωρίζω πού εινε ιατρός εις 
του Έρυθρου Σταυρου, άφου έτε- 
λείωσα τω 1893 άπό τάς Αθήνας έ- 
πήγα γιά τό καρβέλι εις τήν Αίγυ
πτον. Έ χω  έργασθή εις του Γαλέτ- 
τη του ’ΙτολοΟ τό φαρμακεΐον έκεΐ 
εις τήν Αλεξάνδρειαν έξανανταμώ-
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Εκκλησίες (Ρωμέϊκες) και (Τούρκικο) Τζαμιά

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ άπό τή σελίδα 141) 
καί χαμηλή πού σκύβουν καί τά 
παιδιά άκόμα να μπουν μέσα. Ό 
σοι δεν ξέρουν θά λεν μέσα τους :

— Κύττα τί... μικροπρεπείς ήταν 
οί παληοί...

Που νά ξέρουν δτι τις έ φ k io cv o cv  

έτσι τις πόρτες των έκκλησιών τους 
οί χριστιανοί γιά νά μην μπαίνουν 
με τ’ άλογα καβάλα οί καταχτητές 
πού κύτταζαν νά ξευτελίζουν σε κά
θε στιγμή τό ραγιά - χριστιανό.

"Όχι μόνο τις πόρτες των έκκλη
σιών φκιάχναν στενές καί χαμηλές 
άλλά καί τις πόρτες άπ’ τον αυλό
γυρο τής έκκλησιας.
Σε κάποια κηδεία πήγα στο Γραμ

μένο πριν πολλά χρόνια με πολ-

θηκα με τον ’Αλέξοινδρον καί μετ’ 
όλίγον ό άγών τής ζωής με έχει 
στείλει εις τήν καραντίνα τής Τζέν- 
τας άνάμεσα εις τούς χολερόβλη
τους χατζήδες καί κατόπιν έπί 30 
έτη είχα φαρμακεΐον εις τό ΛοΟξορ 
καί μετά 36 έτη έξαναθυμήθηκα τό 
πάτριον έδαφος.

Εις τήν Κυρίαν σας χαιρετισμούς.
Νά με ζητήσετε εις τό φαρμα

κεΐον του Πανούση εις περίπτωσιν 
έρχομού σας.

Ό  δικός σας
Β ΑΣ IΛΕIΟΣ Π Ρ ΑΤΣIΚ ΑΣ

λούς άλλους άτι’ τά Γιάννινα. Στο 
προαύλιο τής έκκλησιας ρώτησα 
τούς συναγμένους — άνάμεσά τους 
καί τεχνικοί — γιατί έχει τόση μι
κρή πόρτα ό αύλότοιχος τής έκκλη- 
σιάς.

Ό λο ι δήλωσαν άγνοια καί βρή
κα τήν εύκαιρία νά τούς έξηγήσω 
δτι ό φανατισμός κι’ ή μισαλλοδο
ξία των κοττακτητών ίσλιάμηδων ά- 
νάγκαζε τούς χριστιανούς νά φκιά- 
νουν... ταπεινές πόρτες στις έκκλη- 
σιές τους...

Δέ γράφω περισσότερα γιά θρη
σκευτικούς φανατισμούς καί μισαλ
λοδοξίες γκχτί τά λόγια μου θά γυ
ρίσουν στά μούτρα μου...

Ντρέπομαι κάθε μέρα πού δια
βαίνω άπ’ τό τζιαμί τής Καλούτσια- 
νης καί βλέπω ένα τόπο δπου κά
ποιοι άλλόθρησκοι προσκύναγαν τό 
θεό τους καί άσκουσαν τά θρησκευ
τικά - λατρευτικά τους καθήκοντα 
τον κάναμε μανάβικα, ζαχαροπλα
στεία, άποθήκες καί βιντεομάγαζα..

Γιάννινα 14.1.1987
’Ηπειρ. Αγών 15.1.87

ΣΗιΜ. Α.Χ.Μ.:
’Απ’ δ,τι θυμιέμαι, μέχρι τό 1940 του

λάχιστον τωζοντοαν στό Αργυρόκαστρο με
γάλη |ΐ/ουσουλ|ΐανική οικογένεια κτηνοτρο
φών με χιλιάδες πρόδατα μέ τό ονομα Κα- 
λαντζή. IΙολυ πιθανόν ό «κτήτωρ* του 
Ναού Άγιου Γεωργίου Κουρέντιον νά προ
έρχεται άπό τήν οικογένεια αυτή.
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Φιλολογικά καί Καλλιτεχνικά Πορτραίτα 
Γ ΙΑ Ν Ν Η Σ  Κ Ο Λ Ε Φ Α Σ

(Ζω γράφος - Ψ ηφιδογράφος 1927-1968)

Η αξέχαστη μορφή του ζωγράφου 
και ψηφιδογράφου Ηπειρώτη Γιάν- 
νη Κολέφα έπαψε να βρίσκεται οχνά- 
μεσά μας. Ο θάνατός του άφησε κε
νό δυσαναπλήρωτο στη ζωγραφική 
και στην τέχνη του ψηφιδωτού. Ο Γι
άννης Κολέφας έφυγε από τη ζωή 
την εποχή της μεγάλης ωριμότητάς 
του. Κι αυτό το φανερώνουν τα έρ
γα που άφησε, τα οποία μαρτυρούν 
την ευγενική ψυχή του, τα πλούσια 
συναισθήματά του, την αγάπη του 
για τον όα/θρωπο και για την πα
τρίδα του.

Ο Γιάννης Κολέφας γεννήθηκε το 
1927 στο χωριό Σταυροσκιάδι του 
Πωγωνίου. ' Εκοα/ε γυμνασιακές 
σπουδές στην Αθήνα. Φοίτησε στην 
Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών και 
πήρε το Δίπλωμα Ζωγραφικής το 
1955. Επίσης πήρε και Δίπλωμα 
θεωρητικών μοχθημάτων στα Τεχνι
κά.

Πήρε δύο υποτροφίες, μια από 
την Ιταλική Κυβέρνηση το 1957 —58 
για ένα έτος στη Φλωρεντία, όπου 
και φοίτησε στο Εργαστήρι Ζωγρα
φικής στην εκεί Ακαδημία Καλών 
Τεχνών κοντά στον καθηγητή PR1- 
ΜΟ CONTI.

Το 1959 πήρε τη δεύτερη υποτρο
φία από το ' Ιδρυμα Κρατικών Υπο
τροφιών της Αθήνας για τρία χρό-

ΤΗΣ ΜΑΙΡΗΣ I. ΛΙΟΛΙΟΥ

νια, 1960—63 στη Ραβέννα της Ιτα
λίας, όπου έκοα/ε μετεκπαίδευση για 
τα ψηφιδωτά. Στη Ραβέννα πήρε 
Δίπλωμα Ζωγράφου από την Ακα
δημία Καλών Τεχνών Ραβέννας. Ε
πίσης πήρε Δίπλωμα Ψηφιδωτών 
(Τεχνική και Αποκατάσταση) από 
την ίδια Ακαδημία καθώς και Δί
πλωμα θεωρητικών μαθημάτων (Ι
στορία Τέχνης κλπ.).

Το 1958 πήρε το Β' Βραβείο στη 
Γκαλερί «Ζυγός» Α' θερινό Σαλόνι.

Το 1959 πήρε έπαινο στο «Γυμνό 
Νυκτός» από την Ανωτάτη Σχολή 
Καλών Τεχνών Αθηνών.

Ο Γιάννης Κολέφας έκανε πολλές 
ατομικές εκθέσεις και συμμετείχε 
σε πάρα πολλές εκθέσεις ομαδικές 
στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις της 
Ελλάδος.
Το 1959 έλαβε μέρος στην 1η Μπιε

νάλε Νέων Ζωγράφων στο Παρίσι 
και την ίδια χρονιά επίσης συμμε
τείχε στην 3η Μπιενάλε Ζωγραφι
κής στην Αλεξάνδρεια από την ο
ποία πήρε το Β' Βραβείο.

Από το 1964 μέχρι το 1973 ανα
λαμβάνει από το Υπουργείο Πολι
τισμού τη συντήρηση και αποκατά
σταση όλων των ψηφιδωτών μνη
μείων της Ελλάδος καθώς και των 
Ιεροσολύμων που ανήκουν στην ελ
ληνική Ορθόδοξη Εκκλησία.
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Τα έτη 1974—1986 διδάσκει την τέ- 
>(νη του ψιφιδωτού στην Ανώτατη 
Εχολή Καλών Τεχνών ως καθηγη
τής.

Μετά τον καταστρεπτικό σεισμό 
Γης Θεσσαλονίκης οοτχλαμβάνει την 
αποκατάσταση του Αγίου Γεωργίου 
< Ροτόντα» και της Αγίας Σοφίας.

Ο Γιάννης Κολέφας έλαβε μέρος 
<αι σε πολλές αποστολές στο εξω- 
Γερικό. ' Εδωσε πολλές διαλέξεις 
<αι δίδαξε στο Βυζαντινό Μουσείο 
λθηνών καθώς και στο Ιωνικό Κέν- 
rpo Χίου.

Έ ρ γα  του Γιάννη Κολέφα υπάρ- 
(ουν σε πολλές ιδιωτικές συλλογές 
Γου εσωτερικού και του εξωτερικού.

Τα έργα που άφησε στο Εργα- 
ττήρι του φανερώνουν την αγάπη 
Γου στη ζωγραφική και στο ψηφι
δωτό. Τα περισσότερα έργα του εί- 
■αι αφιερωμένα στην Ήπειρο, στο

Πωγώνι, στην ιδιαίτερη πατρίδα του 
το Σταυροσκιάδι. Δύσκολα λησμο
νείς του «Δυό Μετσοβίτες», «τη θει- 
άκω» στην πόρτα της στο Σταυρο
σκιάδι, τις «Ηπειρώτισσες» σε ψη
φιδωτό που χορεύουν και τόσα άλ
λα.

Στο Εργαστήρι του δουλεύει τώ
ρα η σύντροφος της ζωής του Κά- 
τια Κολέφα που ήταν μαθήτριά του 
και ειδικευμένη στη ζωγραφική και 
ιδιαίτερα στη τέχνη, συντήρηση και 
αποκατάσταση του ψηφιδωτού. Η 
Κάτια Κολέφα διδάσκει στο Εργα
στήρι στις μαθήτριές της ψίφιδωτό. 
Συνεχίζει το έργο του Γιάννη Κο
λέφα.

Ο Γ ιάννης Κολέφας ήτοιν από τους 
μοναδικούς στην τέχνη του ψηφιδω
τού. Η χαμογελαστή μορφή του ξα
ναζωντανεύει μέσα στο Εργαστήρι
του με τη παρουσία των έργων του.

Γιάννη Κολέφα: Η Θειάκω η Πωγωνίσια στην πόρτα.
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Γιάννη Κολέφα Ψηφιδωτό.
Γεώργιο

Παναγία όεομένη στον ~Ayio 
51 ωαννίνων

Γιάννη Κολέφα: Ψηφιδωτό. ‘Άγιος Γεώργιος ό Νεομάρτυς^ 
εξ I ωαννίνων στην όμώνυμη έκκλησία
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Ηπειρωτική Πνευματική Ζωή καί Κίνηση

Κώατας Χορμοδίτης h Λαγουμι- 
τζής: Μια άκαιρη μετονομααία

Κάποιοι Ανιστόρητοι γραφιάδες θέλη
σαν ν’ αλλάξουν τό όνομα δρόμου μεταξύ 
’Αθηνών - Καλλιθέας έπονομαζομένου πρός 
τιμή του Κώστα Λαγουμιτζή αγωνιστή τής 
Έπαναστάσεο)ς του 1821 για νά τιμήσουν 
τη μνήμη του Σάχη Καράγιιοργα.

Χιορί; ν’ άμφισβητηθεί ή πρόθεση γιά 
τή μετονομασία θά θέλαμε νά υπενθυμί
σουμε τό βάρος τής άξίας του άπό Λέκλη 
ή Χόρμοβο Βορ. Ηπείρου Κώστα Λαγου- 
μιτζή (Ύπονομοποιού). Τό ση]ΐ/χντικό βά
ρος τού Λαγουμιτζή έδινε ·σέ χρυσάφι 6 
Κιουταχής γιά νά τόν έξαγοράσει.

’Αγωνίστηκε στά ουό Ιερά κέντρα τής 
’Επανασιτάσειος στην ’Ακρόπολη καί τό 
Μεσολόγγι.

Νά τί γράφει ό Μακρυγιάννης (βλέπε 
Β' τό;ιο των Άπιμντβΐ/ονευμάτων του) :

«Ήταν μ*έ μένα οί ’Αθηναίοι καί μέ τόν 
Κώστα Λαγουμιτζή καί χωρίς ν’ αγωνι
ζόμαστε ημείς τό Κάστρο θά κινδύνευε 
και θά παραδινόταν πρό καιρού» όταν κολ
λήσαμε εις τό Κάστρο δηλ. την Ακρόπο
λη βαστούταμε καί τό μαχαλά τής Πλά
κας καί την άρβανίτικη πόρτα ( = μιά ά
πό τις έξ πύλες τού τείχους πού περιέβα
λε την πόλη καί την ’Ακρόπολη, βρισκό
ταν κοντά ατό Διονυσιακό θέατρο (συν. 
Μακρυγιάννη, όπου έμεναν τότε γεωργοί

♦  Γράφουμε καί μάς γράφουν
♦  Στέάάουμε και μάς οτέάνουν
καί ζευγίτες). Άπό κάτι») άπο τό Κάστρο 
εις τά σπίτια ήταν μια έκκλησία καί τής 
εόεσε λαγούμι ό άθάνατος περίφημο; Κώ
στας Λαγουμιτζή; γενναίος καί τίμιο; πα
τριώτης* καί μέ τήν τέχνη του καί τό '/του
φέκι του 0); λιοντάρι πολέμαγε ο'Λ τήν 
πατρίδα. Ήμαστε μαζί καί αγωνιζόμαστε 
ώς αδελφοί νύχτα καί ήμερα. Καί βολεύ
αμε ν μέ τούς άνθρώπους τού; άγαθούς ’Α
θηναίου; καί φτειάχναμε τά λαγούμια καί 
είμαστε όλο: πάντα αγαπημένοι καί ηνω
μένοι. Εις τό Μεισαλόγγι καί παντού αυ
τός ό γενναίος άντρας θάματα έχει κάμει. 
Πατρίδα τού χρωστάς πολλά αύτεινού τού 
αγωνιστή, θησαυρούς τού δίνει ό Κιτά- 
γιας νά γυρίσει, διά Σένα Πατρίδα όλα 
τά καταφρονάδΐ...».

Αλλά ή Πατρίδα στήν όποιαν άναφέ- 
ροντα: τά χρυσά έπη τού Μακρυγιάννη, 
έκπροσωπεΐται σήμερα άπό κάποιον ανι
στόρητο γραφιά, πού άν δεν υπήρχαν αυ
τοί οί ήρωες, κι αυτός καί μείς μαζί του 
θά πλέναμε άκόμα τά... κανενός Μπέη ή 
’Αγά στόν έρημο τόπο μας.

Αές καί χάθηκαν μυριάδες άχρηστα 
καί γριφώδη όνόματα Αθηναϊκών δρόμων 
ν’ αλλάξουν. Ελπίδα είναι ή αντίσταση 
τή; συνήθειας κατά τής ήλιθίας μετονομα- 
σίας. νΕτσι ή οδός Φραγκλίνου Ρούσβελτ 
θά μείνει Ακαδημίας, ή Τσώρτσιλ Στα
δίου, ή Παναγ. Τσαλδάρη Πειραιώς κλπ.

α.χμ.
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Μορδοχοϊος Φριζής
’Αθήνα, 23.2.1987 

’Αγαπητέ μου κ. Μαμμόπουλε.

Σάς εύχαρυστώ θερμότατα για τή φιλό- 
φρονα καί τιμητική για μένα προσφορά 
τού μηνιαίου δελτίου τής «Ηπειρωτικής 
Εταιρείας» καί σας συγχαίρω «εκ βαθέ- 
ων» για τήν πληρότητα του περιεχομένου 
των δημοσιευόμενο)'/ σ’ αυτήν άρθρων, με
λετών, διηγήσεων κλπ.

Επειδή είχα τήν τήν τύχη νά υπηρε
τήσω, ώς -στρατιώτης, στα Γιάννινα από 
τον Αύγουστο έως τδ Δεκέμβριο του 1939 
καί κατόπιν νά συμμετάσχο) στον πόλεμο 
του 1940—41, συνδέθηκα στενά, άλλα καί 
συναισθηματικά, μέ τήν εύανδρον ν Ηπειρο 
καί παρακολουθώ μέ ζο>ηρδ ένοιαφέρον τις 
σχετικές περιγραφές των διάφορον/ πολε
μικών έπεισοδίων καί γεγονότων τής ε
ποποιίας του 40—41 καί τις έκτιθεμένες 
προσωπικές άπόψεις καί έκτιμήσεις τών 
μετασχόντων στίς πρώτες επιχειρήσεις 
στρατιωτικών ήγετών. "Εως το)ρα όμως 
δέν είδα νά γίνεται λόγος για τον ηρωικό 
θάνατο ένός γενναίου Ταγματάρχου, τοΰ 
Μολδοχαίου Φριζή, πού, οπο)ς έμαθα αρ
γότερα, σκοτώθηκε κατά τή διάρκεια τών 
πρώτων μαχών στά σύνορά μας.

Μέ τήν ευκαιρία αυτή θά ήθελα νά πα- 
ρακαλέσω τούς αύτόπτες συμπολεμιστές 
του νά έδιναν μια λεπτομερή περιγραφή 
τού θανάτου του, γιά νά γίνει γνωστός στδ 
ευρύτερο κοινό ό ηρωισμός καί ή αυτοθυ
σία, μέ τήν δποία άντιμετώπισε τον έχθρό 
δ ατρόμητος έκεΐνος στρατιώτης!

Μέ βαθύτατη έκτίμηση 

ΙΩ. Α. ΚΟΓΣΚΟΓΝΑΣ 
Έπίτιμ. Εκπαιδευτικός Σύμβουλος

Τό χωριό τού Κσραϊοεάκα
Στο Δελτίο της Ηπειρωτικής Εταιρείας 

(τ. 120 Σ) βρίου 1986 σελ. 322) δημο
σιεύτηκε φωτογραφία του Κο>στα Μπαλά- 
φα με τη σύντομη επεξήγηση (λεζάντα) : 
Το Μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου στο 
Μαυρομάτι της Καρδίτσας, όπου, κατά την 
παράδοση, γεννήθηκε ο Στρατάρχης της 
Ρούμελης Γεώργιος Καραϊσκάκης.

Αυτή είναι βέβαια μια άποψη, που έχει 
προβληθεί πολύ τον τελευταίο καιρό. Και 
την υποστηρίζει —  δεν μπορώ να μην το 
πω —  κι ο Δημήτρης Φωτιάόης στο έργο 
του ΚΑΡΑΤΣΚΑΚΗΣ.

Εγώ όμως θεωρώ χρέος μου να παρου
σιάσω μιαν άλλη* την αληθινή κατά τη 
γνώμη μου.

Σύμφωνα μ’ αυτή ο Καραϊσκάκης κα
ταγόταν απ’ το χωριό Σκουληκαριά της 
Άρτας, μια κ’ ήταν γιός της μάννας του 
(της καλογριάς), που γεννήθηκε, μεγά

λωσε κι έζησε στη Σκουληκαριά. Όσο 
για τον πατέρα του μόνο αυθαίρετες εικα
σίες υπάρχουν, ότι ήταν, τάχα, ο οπλαρ
χηγός του Βάλτου Δημήτρης Καραΐοκος. 
Κάτι που ο ίδιος ο Καραϊσκάκης το απέ
κλειε, σ’ όλη την υπερήφανη και πολυτά
ραχη ζωή του, με τη γνωστή του δήλωση, 
που τήν έκανε όπου κι όταν, κατά τη γνώ
μη του, χρειαζόταν: Εγώ είμαι μούλος (α
πό άγνωστο πατέρα).

Στην πλάκα του τάφου ήταν γραμμέ
νο, κάτω απ’ το όνομά του: Εκ Σ κουλή- 
καριάς Άρτης. Κάποτε όμα>ς — όχι πο
λύ παλιά — ένα σκαπτικό μηχάνημα, που 
διαμόρφωνε εκεί το χώρο, παρέσυρε κι ε
ξαφάνισε αυτή την πλάκα. Τυχαίως και 
από απροσεξία του οδηγού! Από τότε μά
θαμε πως ο Γεώργιος Καραϊσκάκης γεν
νήθηκε στο Μαυρομάτι της Καρδίτσας.

167



Και για να μην έχομε καμιά αμφιβολία, 
αλλά ούτε οα αντίρρηση, καθιερώθηκαν 
και ειδικές γιορτές, τα Καραϊσκάκεια, που 
γίνονται σε τακτό χρόνο, μ* επισημότητα, 
στΥ/ν Καρδίτσα.

Έτσι ο γιός της Σκουληκαρίτισσας κα
λογριάς κι ηρωικός Στρατάρχης της Ρού
μελης, πολιτογραφήθηκε θεσσαλός, μετά 
τόσα χρόνια απ’ τον άδικο θάνατό του. Χο)- 
ρίς βέβαια να το θελήσει ο ίιδιος. Γιατί αυ
τός ήταν πάντοτε με την αλήθεια. Αξεχώ
ριστη απ’ τη λεβεντιά και την παλλικα- 
ριά που τόσο τον διέκριναν. Και τόισο φλό
γιζαν την αδάμαστη ψυχή του* λάμπρυ
ναν το νού του και δυνάμωναν ακατανί- 
κητα, σ’ όλους τους κινδύνους, το μικρό 
κι αρρωστιάρικο κορμί του.

Με τιμή
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΣΑΟΓΣΗΣ

Π Ο Λ Υ Ε Δ Ρ Ι Κ Α
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ άπό τή σελίδα 159) 
σου — τα σταθμά και τα μέτρα». 
Το μεγαλύτερο κυριαρχεί στη συν
θετική της παρουσίαση.

Ακόμη διψά για  ειρήνη. «Κι όλο 
συνεδριάζουν τα Πραιτώρια. — Α
ναταράζονται, βοούν, όλα τα κρά
τη... και νίπτουνε τας χείρας οι Πι
λάτοι. — Ό λοι έναν θρίαμβο ετοι
μάζουν — που τ* όνομά του «θάνα
τος» καλείται». Δεν ξεχνά τα Γιάν
νινα, τη Ζωσιμαία, τον Ά γιο  μας, 
τον Τσιάκο, το Μουσελίμη, την Κό
προ. «Και τόσο μαύρο χρώμα του 
καημού — δεν τώχει καμιά νύχτα» 
λέγει για τη Μεγαλόνησο.

Δυναμική, αγέραστη, τραγουδάει 
τις ομορφιές μένοντας μια γνήσια 
ποιήτρια κι ένας Άνθρωπος σω
στός. Ποιοτική η παραγωγή πάντα

Me τά Βαπόρια 
τοθ Χατζή - Νταούτπ

Ό  χαρ:έστατο; φίλο; Τκτρό; κ. Στέ
φανος Xpr/στ^δης μάς γράφει άπό τή Φι
λαδέλφεια των ΗΙΙΑ έσω κλείοντας και τό 
φάκελλο δικής μας έπιστολής, απ’ δπου 
φαίνεται δτι ή έπίοοσή της στόν παραλή
πτη έγινε μετά... 40 μέρες.

Δέν ξέρουμε άν αυτό οφείλεται στά δι
κά μας ΕΛΤΑ ή τά ’Αμερικάνικα... ΕΛ- 
ΤΑ. Ψύλλους στ’ άχυρα ψάχνουμε. Είναι 
παρτ'/γορο όμοις, πού ή διαβίβαση τών έ- 
πιστολών γίνεται σέ ταχύτατο χρονικό διά
στημα, άν σκεφτου;ιε δτι στό τέλος του πε
ρασμένου αιώνα τά βαπόρια τής ναυτιλια
κής Εταιρείας Χατζή - Νταούτη έφευγαν 
άπό τή Σμύρνη κι έφταναν στην ’Αμερι
κή μετά... οκτώ μήνες! α.χ.μ.

της Χρυσάνθης Ζιτσαίας. Ώριμη 
και εκλεκτική και στον έμμετρο 
και τον πεζό λόγο. 34 τα βιβλία της. 
Ό γκ ος προσφοράς της διακεκρι
μένης και σεβαστής προσωπικότη
τας, με θέση εξέχουσα στα Ηπειρω
τικά και Ελληνικά Γράμματα.

Περπατεί πάνω στην ειμαρμένη 
με τα περήφανα βήματα της προσ
φοράς. Και δίνει. «Ό ,τι προφτάσω 
ακόμα από τη μέρα. — Κι ό,τι δώ
σω. — Μta ανάσα απ’ το καινούργιο 
φως, — σε φευγαλέας στιγμής την 
εμπνοή». «Μια νότα από τη λύρα 
την παλιά. — Ά λλα δεν έχω. Στά
λα δροσιάς σε φύλλο». Το άρωμα 
της ψυχής της πάντα καλόόεχτο, 
σαν αισθητικό κέρασμα. Και τελειώ
νουμε με ιδιόμελα την προσευχή 
της. «Κι ο (άνθρωπος εκστατικός και 
μόνος — μες στον απέραντο συ μ πον
τικό Ναό — της Του θεού Σοφίας».
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Η ποιότητα επιβραβεύεται
... γ ια τ ί π ισ τεύ ο υ μ ε  ό τ ι η π ροτίμηση  
του  κο ινο ύ  πάνω από μ ισ ό  αιώνα  
στα  π ρο ϊόντα  MISKO, ε ίν α ι η 
κ α λ ύ τερ η  επ ιβράβευση.
Ω στόσο έρ χ ε τα ι σαν επ ιβεβα ίω ση  
κα ι το  γεγο νό ς  ό τ ι σ τα  τ ε λ ε υ τα ία  5 
χρ όν ια  κερ δ ίσ α μ ε  4 ακόμα  Δ ιεθ ν ή  
Βραβεία .

Τα βρα β ε ία  α υ τά  κα τα ξ ιώ νο υ ν  την  
προσπ άθεια  τη ς  M ISKO να 
π ροσ φ έρει π ο ιο τ ικά  π ρ ο ϊόντα  όχ ι 
μ ό νο  σ το  Ε σω τερ ικό , αλλά  κα ι σ το  
Ε ξω τερ ικό
Τώρα η MISKO έ χ 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  β γα ίνο υ ν  μόνα  
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 θέατρο1 
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.


