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ΕΙΡΗΝΗ
Μάνες θλιμμένες, 
στη σειρά καβεΐστε.
Ζεστά τά νανουρίσματα στά

χείλη
και τά μύρα 
δώρο πανάκριβο 
δεμένο σέ μαντίλι.
Μιά <{>ούχτα στάχτη 
νά μυρώστε.
Γ ονατεΐστε!...
θύματα θυσίας πού ή ευθύνη 
τις μητέρες δε βαραίνει.
Τούς σταυρούς σηκώστε καί τη

στάχτη
σέ μιαν άτέλειωτη, παγκόσμια

πορεία.
Ζωή στά σπλάχνα μας νά μην ξα-

ναφυτρώσει
εάν μέ σύνεση
«Ειρήνη» δέ μας δώσουνε,
εκείνοι
πού τον κόσμο
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ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ 
ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΤΟΥ ΑΛΕΞ. X. ΜΑΜΜΟΠΟΥΛΟΥ

(Συνέχεια τοΟ προηγουμένου)

Ι ΩΑΝΝΗΣ Α Ρ Σ Ε Ν Η Σ
«ΠΟΙΚΙΛΗ ΣΤΟΑ»

«Κεφαλήν δημοσιογράφος και 
λογοτέχνης* εγκατεστημένος έν Ά- 
θήναις από της παιδικής του ηλι
κίας. Διηύθυνε νεώτατος τό περιο
δικόν «Καλαί Τέχναι» και βραδύτε- 
ρον τό περιοδικόν «Μουσαι».

’Από του 1881 μέχρι του 1914 την 
«Ποικίλην Στοάν» φιλολογικήν και 
καλλιτεχνικήν Επετηρίδα. Άπέθα- 
νε τό 1925. (Βλ. Μ.Ε.Ε.).

Ή «Ποικίλη Στοά» διευθυνομένη 
άπό ένα γεννημένο δημοσιογράφο 
άποτελεΐ ένα άπό τά πιο ενδιαφέ
ροντα περιοδικά του περασμένου 
αιώνα. ’Έχουν υποχωρήσει εδώ τά 
άνιαρά γλωσσικά καθαρευουσιάνι
κα κείμενα μεταφράσεων τής γαλ
λικής καί άγγλικής φιλολογίας. 
’Έχουν έκτοπισθεΐ άπό πρωτότυπες 
έλλήνων λογοτεχνών και άλλων ε
πιστημόνων μελέτες.

Κάνουν τήν εμφάνιση οί κατόπι 
γνωστοί “Ελληνες λόγιοι (Παλα- 
μας, Δροσίνης, Ξενόπουλος κλπ.), 
παράλληλα μέ τούς παλιούς (Σκυ- 
λίτσης, Pory/καβής κλπ.). Είναι 
πλούσια σε διακοσμήσεις οί τόμοι 
τής «Ποικίλης Στοάς» καί προπ<χν- 
τός πηγή άκένωτη βιογραφιών ζών 
των καί νεκρολογιών άποβιωσάν-

των επωνύμων καί άνωνύμων, επι
στημόνων, καλλιτεχνών, λογιών 
καί λειψάνων του Μεγάλου ’Αγώ
να του 1821 καθώς καί τών άπελευ- 
θερωτικών κινημάτων 1854, 1878
καί τών Κρητικών άγώνων.

Τά ’Ηπειρωτικά θέματα ατούς 
τόμους, πού βρίσκονται στην k o c t o -  

χή μου, παρατίθενται στις επόμενες 
σελίδες.

θ ά  προσθέσω εδώ, άπό καθημε
ρινές πληροφορίες πού έχω, πόσο 
δύσκολη- είναι σήμερα η προσπέ
λαση τών παλιών περιοδικών καί 
βιβλίων, πού σχεδόν έχουν άποσυρ- 
θεΐ, εξ αιτίας τής παλαιότητάς τους 
άπό τά άναγνωστήρια τών επισκε
πτών στις γνωστές Βιβλιοθήκες 
καί τής άτελους προσφοράς ύπηρε- 
σιών.
Ημερολόγιο 1882 Σελ. 299. Νεκρο

λογία του Σπύρου Μπαλάνου 
(1826—1881). ΚαθηγητοΟ τής 
’Ιατρικής.

Ημερολόγιο 1883 Σελ. 43. Μία άτο- 
μική άνάλυσις υπό Στεφ. Ξέ
νου περί Ίωαννίνων καί ’Ηπεί
ρου τής εποχής του Άλή Πα- 
σα.
Σελ. 404. Κων. Λαμπαδάριος ή 
Ααμπαδάρης γόνος Ίωαννίτι- 
κης οικογένειας, λόγιος, μετα
φραστής άρχαίων κειμένων. 

Ημερολόγιο 1885. Σελ. 184. “Ελλη
νες φυγάδες καί Γαριβάλδης
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ύπό ’Αναστασίου Γενναδίου, υί- 
ου του 'μεγάλου Διδασκάλου 
Γεωργίου Γενναδίου.
Σελ. 288. .Εικόνα της Σιναίας 
Ακαδημίας.
Σελ. 434. Ό  (Κυβερνήτης τής 
Ελλάδος (’Ιωάν. Καποδίστρι- 
ας) και εικόνα του άνδριάντος. 
Σελ. 478. Νεκρολογία Δημη,τ. 
Πανταζή.
Σελ. 526. Νεκρολογία Γ. Πετι- 
μεζα (’Ηπειρ. καταγωγής). 
Σελ. 535. Νεκρολογία Σπυρίδ. 
Λιόλιου Σουλιώτου.

Ημερολόγιο 1886. Σελ. 219. Βότσα- 
ρης, Ποίημα του ’Αλεξάνδρου 
Ρίζου Ραγκαβή.
Σελ. 224. "Εν φίλημα. Διήγημα 
ύπό ’Αγησιλάου Γκχννοπούλου 
’Ηπειρώτου (άφ ιερωμένου «τω 
Κερδώω Ερμή») δπως γράφει. 
Σελ. 377. Ό  Ίωάν. Καποδίστρι- 
ας ύπό Στεφ. Ξένου καί εικόνα 
*A9ocv. Πετιμετζά ικαί ένδιαφέ- 
ρουσαι έπιστολαί άγωνιστών. 
Σελ. 464. θαυμάσια ξυλογρα
φία του ’Αλεξίου Π άλλη.
Σελ. 466. Νεκρολογία του Βα- 
σιλ. Μελά τού έθνικοΟ εύεργέ- 
του (Ταχυδρομείο — Νηπιακό 
’Επιμελητήριο Μελά).
Σελ. 474. Νεκρολογία του Ά- 
Θαν. Πετιμεζα. Οί νεκρολογίες 
των Πετιμεζάδων περιλαμβά
νονται λόγω τής έκ Σουδενών 
Ηπείρου καταγωγής των. 

Ημερολόγιο 1887. Σελ. 192. Εικόνα 
του Ναστούλη Δαγκλή Σουλιώ 
του άγωνιστου.
Σελ. 264. Πανομοιότυπα ύπο- 
γραφών Κ. Κοο/άρη (λόγω τής 
έκ Πάργας κατογωγής του),

Βραΐλα Άρμένη (πιστεύουμε 
ότι κατήγετο άπό Βραϊλάτες 
Δελβίνου) Κ. Κοντού.
Σελ. 300. Νεκρολογία Ναστου
λη Δ<χγκλή.

Ημερολόγιο 1889. Σελ. 93. «Γιάν
νης κέρνα «καί Γιάννης πίνει» ή 
διακωμώδησις του Συντάγμα
τος. Άντικαποδιστριακό άρ
θρο του Γεωργ. Φιλαρέτου. (Ση
μειώνουμε δτι τά περί Καπο- 
δίστρια περιλαμβάνουμε έξ αι
τίας τής πεποιθήσεώς ιμας πε
ρί τής έξ Άργυροκάστρου κα
ταγωγής του. Οί μή πιστεύον- 

τες άς τό άντιπαρέλθουν.
Σελ. 203. Τό Χάνι τής Γραβιάς. 
Κριτική τοΟ Σταμ. Βάλβη στο 
γνωστό ποίημα του Γεωργ. Ζα
λοκώστα.
Σελ. 208. Εικόνα του νομισμα- 
τολόγου Παύλου Λάμπρου, 
πατρός άδελφων Σπόρου, Μιχ. 
Λάμπρου.
Σελ. 314. Ό  άνθρωπος έκτός 
τής Ιστορίας. Ύπό Σπ. Λάμ
πρου.
Σελ. 326. Βοτανική Γεωγραφία 
ύπό DORA D’ I STRIA καί νε
κρολογία της.
Σελ. 353. Εικόνα τής Δώρας δ’ 
” 1 στρια.
414. Νεκρολογία του Επαμει
νώνδα Λουριώτου. Άνωτάτου 
δικαστικού υπαλλήλου, Ύπουρ 
γου Εξωτερικών Ίωαννίτου 
(καταγωγής έκ Λούρου).
Σελ. 415. Νεκρολογία Παύλου 
Λάμπρου.

'Ημερολόγιο 1891. Σελ. 21. Νεκρο
λογία Φωτεινής Κολοκοτρώνη, 
γυναίκας του Γενναίου, θυγα-

340



τέρας του Φώτου Τζαβέλλα. 
Σελ. 64. Εικόνα τοΟ Κονστ. Κα- 
ραπάνου, ύπουργου Οικονομι
κών (Ά ρτα).
Σελ. 80. Εικόνα Άχιλ. Γεροκω- 
στοπούλου, ύπουργου ’Εκκλη
σιαστικών και Δημοτ. Έκπαι- 
δεύσεως από Κατσοα/οχώρια 
Ηπείρου. Πολιτευτου Πατρών. 
(Σημ. "Οπως μου προκύπτει 
άπό τα πρακτικά της Φιλεκπ. 
Εταιρείας (’Αρσάκειο) στον 
Άχιλ. Γεροκωστόπουλο Ήπει- 
.ρώτη οφείλεται ή προικοδότη
ση της πόλης Πατρών με ’Αρ
σάκειο, συντελούσης και της 
’Ιταλικής άνθελληνυκής προ
παγάνδας) .
Σελ. 97. Εικόνα του Δημ. Στρού 
μπου.
Σελ. 135. Πεντηκονταετηρίς Πα 
νεπιστημίου.
«Πόσοι πατέρες έκλαψαν για 

σένα τον παρά τους. 
’Αλλά καί πόσα τέκνα μας φτω

χά κι ορφανέ μένα 
Ηδραν ζωή στά σπλάχνα σου 

καί δόξα στ’ όνομά τους. 
(Σημ. Περιλαμβάνουμε τό θέ
μα άπό την επωνυμία του Πα
νεπιστημίου Κ α π ο δ ι σ τ ρ ι -  
α  κ ό ν καί Δ ο μ π ό λ ε  ι ο ν )  
Σελ. 118. Ή ναυτόπουλα. Ποίη
μα του Κ. Δ. Κρυστάλλη. Έν 
Άθήναις. ’Οκτώβριος 1890.
Σελ. 230. Εις ένα άστέρι. Ποί
ημα του Κ. Κρυστάλλη.
Σελ. 335. Εις τό μνήμα του Σαρ 
δανάπαλου. Ποίημα τοΟ Δ. Μ. 
Σάρρου (παράφρασης του Διό
δωρου) .

Σελ’. 336. Έ κ  τών άπομνημο- 
νευμάτων του Βύρωνος. Τά πε
ρί έπισκέψεώς του στην ’Ήπει
ρο.
Σελ. 344. Ό  "Ηλιος καί ή Νύ
χτα. Άπό τη Συλλογή τά «Α
γροτικά» του Κρυστάλλη.
Σελ. 388. Νεκρολογία μιας Ή- 
πειρώτισσας, τής ώραίας 'Ελέ
νης Βάσσου, του στρατηγού, ή 
οποία φιλοξένησε στή Τζιά τον 
Σατωβριάνδο, πού τήν έθαύμα- 
σε γιά  τήν ομορφιά της ό ποι
ητής Πανογιώτης Σουτσος. Δι- 
ακρίθηκε «επί έκτάκτω καλλο
νή, νοημοσύνη καί μεγαλείο 
φρονήματος».
Σελ. 393. Νεκρολογία Δημητ. 
Στρούμπου (Άπό Κουκούλι Ζα 
γορίου).
Σελ. 397. Νεκρολογία Νικολ. 
’ I ωαννίδη. Άντεισαγγελ. Ά - 
ρείου Πάγου, πού συνέταξε τή 
Διαθήκη Γ. Ριζάρη.
Σελ. 404. Νεκρολογία Κωνστ. 
Πάλλη (Ίω<χννίτου).
Σελ. 410. Βιογραφικά Κ. Καρα- 
πάνου.
Σελ. 412. Βιογραφικά Άχιλ. Γε- 
ροκωστοπούλου.

Ημερολόγιο 1894. Σελ. 80. Εικόνα 
Δημ. Νότη Μπότσαρη.
Σελ. 191. Τό γνωστό διήγημα 
τού Κ. Κρυστάλλη «Ή Δασκά
λα».
Σελ. 379. Ύπογρ. Κ. Κανάρη. 
Σελ. 383. Ύπογρ. Κ. Καραπά- 
νου.
Σελ. 385. Ύπογρ. Σπ. Λάμπρου 
Σελ. 389. Ύπογρ. ’ I . Πανταζίδη 
Σελ. 394 Ύπογρ. Δημ. Σεμιτέ- 
λου. '
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Σελ. 394. Ύπογρ. Μιχ. Μελά. 
Σελ. 398. Ύττογρ. ’Αθαν. Γεν
ναδίου.
Σελ. 408. Νεκρολογία της Χρυ
σής Ζίννη, κόρης ’Αναστασίου

Κόνιαρη, μέλους της Φιλικής Ε 
ταιρείας, Αδελφής του φλοπό- 
λιδσς Δημάρχου Αθηναίων Ί -  
ωάννου Κόνιαρη, συγγενούς 
των Αδελφών Ριζάρη έκ Μονο- 
δενδρίου ’Ηπείρου.
Σελ. 424. Νεκρολογία του Αν
τιστράτηγου, υπουργού Στρα
τιωτικών Δημητρίου Ν. Μπό- 
τσαρη.

Ημερολόγιο 1895. Σελ. 21. Χρηστά- 
κης Ζωγράφος. Βιογραφικά. 
Τρεις θυγατέρες του ύπαντρεύ- 
τηκαν: Μία τον Κων. Καραπά- 
νον, όλληι τον Λεωνίδαν Δελη- 
γιώργην καί άλλη τον Άλέξ. 
Ρώμαν.
Σελ. 154. Εικόνα Κ. Κρυστάλλη. 
«Άπέθοα/εν έν "Αρτη τήν 22αν 
Ά πρλίου  1894. Νεκρολογία υ
πό Δ.Ι.Κ.
Σελ. 161. Γράμμα του Κ. Κρυ
στάλλη πρός Ίωάν. Άρσένην, 
Β ' μέρος της Πκόλφως.
Σελ. 346. Ύπογρ. ΕΙρ. Άσω- 
πίου.

Ημερολόγιο 1896. Σελ. 2. Εικόνα 
Χρ. Ζωγράφου καί άφιέρωμα. 
Σελ. 20. Εικόνα Γ. Άβέρωφ. 
Σελ. 23. Εικόνα άνδριάντος Γ. 
Άβέρωφ έργο του Βρούτου. 
Σελ. 62. ’Ανέκδοτο γράμμα τοΟ 
Κρυστάλλη πρός τον Γεράσιμο 
Μαρκορα.
Σελ. 156. Ήρακλ. Πετιμεζας. 
Σελ. 272. Εικόνα Η. Πετιμεζα. 
Σελ. 362. Βιογραφικά του Σου
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λιώτου Βασλείίου Μαλάμου.
Σελ. 402—403. Βιογραφικά - 
Νεκρολογία τής Δέσπως Χρή- |
στου Άνδρέου θυγατέρας του !
Ήπειρώτου (Δελβινάκι Πρεμε- 
της) ’Αρχηγού του Ιππικού ;!

του Άγώνος Χατζή Μιχάλη Γ
Νταλιότνη, πού έπεσε στο Φραγ- 
κοκάστελλο τής Κρήτης (1828) 
άγωνιζόμενος για  τήν έλευθε- | 
ρία της. '

Ημερολόγιο 1898. Σελ. 109. Βιο- |
γραφικά καί εΙκόνα του Κων. 
Σμολένσκη (Κορυτσαίου) του 
ηρώα του άτυχου πολέμου του 
1897.
Σελ. 145. Σημείωμα γιά  τόν ’Ι
ωάννη Παπαδιαμαντόπουλον 
τόν καί Νικόλ. Έπισκοπόπου- 
λον (ψευδώνυμο) τόν Έλληνο- 
γάλλον ποιητήν JEAN MORE- 
AS (άπό Κατσανοχώρια Ηπεί
ρου) μέ ώραία εικόνα του. |
«Μετά συνεχή εικοσαετή άπου- ·
αίαν, μίαν ήμέραν έπανήλθεν 
έξαφνα εις τάς ’Αθήνας — τήν 
πατρίδα του — ό πασίγνωστος 
ποιητής του PELERIN PAS- 
SI ΟΝΝΕ καί τής ’Εριφύλης.
Καί ό κομψός νεανίας του ’69, 
μέ τήν άψογον ρεδιγκόταν του 
-καί τόν υψηλόν του πίλον, έ- 
θεάθη εις τάς όδούς των ’Αθη
νών, άνήρ ώριμος, άφελής τήν 
περιβολήν καί Ανεπιτήδευτος, 
βραδέως καί άδιαφόρως βαδί
ζω ν μέσω του πλήθους, μή δια- ·, 
τηρών τίποτε άλλο, έκ τής πα
λαιός του έκείνης λάμψεως μέ | 
τήν όποιαν έξέπληττε τότε 
τούς ’Αθηναίους, παρά τόν μο- 
νύελόν του καί τόν πάντοτε έ- ϊ
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πιμελώς δεδεμένον λαιμοδέ
την του».
Σελ. 266. Ό  "Ελλην τραγουδι
στής "Αραμις, μέ εικόνα (Πε- 
ρικλ. Άραβαντινός).
Σελ. 306. Σπυρ. Τοπάλης με εί- 

-κόνα, Ήπειρώτης ευεργέτης εκ 
Συρράκου.
Σελ. 337. Μιχ. Μελας. Βιογρα
φικά μέ εικόνα.
Σελ. 438. Νεκρολογία μέ εικό
να του μεγαλόστομου κήρυκα 
Ήπειρο^τη δημοσιογράφου. ’Α
γησιλάου Γιαννοπούλου.
Σελ. 440. Βιογραφικά Πολύ
μνιας Άτι. Ζάττπα. θρήνος του 
Γ. Σουρή καί καλλιτέχνημα 
του Ί .  Καρακατσανη στο A ' 
Νεκροταφείο.
Σελ. 452. Ελένης Πετρίδου θυ- 
γοαέρας του Βίτου Ζωγράφου, 
άδελφής του Χρηστάκη Ζωγρά
φου νεκρολογία. Ή οικογένεια 
άπό τό Κεστοράτι τής Λιούν- 
τζης Άργυροκάστρου. Τό 6α- 
πτιστικό Βίτος, μή δέ θυμίζει 
τό άρχαϊκό του Δωρικού "Αρ
γους Κλέο6ις καί Βίτων;
Σελ. 452. Χαριτίνης Κων. Σμο- 
λένσκη συζύγου τοΟ στρατη
γού, θυγοαερας του Δέοντος 
Μελά νεκρολογία.
Σελ. 457. Νεκρολογία Βασιλ. 
Πετιμεζα.
Σελ. 461. Δημ. Χασιώτης. Ζα- 
γόρι. Καθ. ’Ιατρικής. 

Ημερολόγιο 1899. Σελ. 113. Νεκρο
λογία Σπυρ. Καραϊσκάκη, υι
ού στρατηγού του Άγώνος, 
Γεωργ. Καραϊσκάκη γνωστού 
άπό την έπανάσταση του 1854 
στην "Ηπειρο.

Σελ. 410. ’Ιχνογράφημα "Αγ
γλου Περιηγητου τής μορφής 
του Άνδρ. Μιαούλη.
Σελ. 564. Άλέξ. Πετσάλης, υι
ός Άθαν. Πετσάλη.

Ημερολόγιο 1912. Σελ. 227. Εικόνα 
Γ. Ά6έρωφ.
Σελ. 561. Περί Μονής ‘Αγίου 
Γεωργίου έν Θεσσαλία, δπου 
περί Ζαχαρουργείου Χρηστά
κη Ζωγράφου, του πρώτου στην 
Ελλάδα. Ύπό Ν. X. Χατζηζω- 
γιδη.
Σελ. 595. ’ Βιογραφικά ’A6ocv. 
Γ. Δουρουτη μέ εικόνα του έμ- 
πορ. οίκου Άγκώνος. 

Ημερολόγιο 1914. Σελ. 32. Εικόνα 
του Ίωάννου Γενναδίου, υιού 
του Μεγάλου Δασκάλου, πρε- 
σδευτου τής Ελλάδος στο Λον
δίνο καί ίδρυτου τής Γενναδεί- 
ου Βιβλιοθήκης.
Σελ. 57. Όλοκουτώματα. Πο
λεμικές σελίδες άπό τό Ηπει
ρωτικό Μέτωπο 1912—13, ύπό 
Έμ. Χ<χνδράκη.
Σελ. 362. 'Ελένης Λάμαρη. Ή- 
πειρώτισσας ποιητρίας μέ ει
κόνα νεκρολογία.
Σελ. 519. Βιογραφικά Σκίπη μέ 
εικόνα του ποιητή Γεωργ. Σκί
πη.

I Ο κ. ΠΕΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ. |;\\
;; Ή φωτογραφία του πίνακα <! 
;Ι τής οικογένειας Γοργόλη, έ- j; 
j; ξώφυλλο τεύχους 164 (Μαΐου) !: 

είναι του Καλλιτεχνικού Συ- \\ 
νεργάτη μας κ. Πέτρ. Γεωρ- !; 

!; γιάδη, πού κατά άνεπίτρεπτη <! 
παράλειψη δέν άναγράφτηκε.
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ΣΤΑ ΘΕΟΔΩΡΙΑΝΑ
ΤΗΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ ΒΡΥΩΝΗ -ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΟΥ

Φιλολόγου - ’Αρχαιολόγου

Ψηλά. στην Κο>τ:ηλάτα 
βόσκουν τά πρόβατα 
παν οί θοοο)ριαν{τισσεζ 
ιμέ τ άσημοζώναρα

(Δημοτικό)

Ψηλά στην Κωστηλάτα λάμπουν 
τά χιόνια, σάν πολύτιμα πετρώμα
τα. Ό  ήλιος του καλοκαιριού δέν 
τά λιώνει. Τά δείχνει συμπαγή καί 
λευκά. ‘Έ να λευκό στεφάνι πάνω 
στο έλατόφυτο 6ου νό.

Γιά μιά στιγμή πιστεύεις πώς χέ
ρι Μάγου σ’ άρπαξε ξαφνικά και σ' 
έφερε σέ κάποιο άλπικό τοπίο. Και 
θάταν άλήθεια, άν δεν είχες περά
σει δλες τις κορυφές των Τζουμέρ
κων, γιά  νά φτάσεις ώς έκει. Θά- 
ταν άλήθεια, άν δέν είχες φτάσει μέ 
τ’ άγκομαχητό του πούλμαν, άπό 
τον κατασκόνιστο φιδίσιο δρόμο.

Άπό τή ραχοκοκ καλιά της Πίν
δου ξεκινάν τά Τζουμέρκα, πολιό 
κι* όνομαστό λημέρι κλεφτών κι*

άρματωλών, π’ άκόμα δείχνουν τή 
σπηλιά του σταυραετου των Τζου
μέρκων, Κατσαντώνη.

‘Έ να όροπέδιο των Τζουμέρκων 
είναι ή Κωστηλάτα. ‘Έ να όροπέ
διο, κατάλληλο γιά  όρειβασία, στά 
2000 μέτρα. ‘Έ να όροπέδιο π* άγ- 
καλιάζει δλες τις γύρω πλαγιές, 
πού στις πιο κρυφές τους γωνιές 
κρύβουν μικρά, άγνωστα, άπρόσι- 
τα, καταπράσινα καί δροσερά άπ* 
τά τρεχάμενα νερά, χωριά.

Μακρυά άπό τον κόσμο, ζούν μιά 
δική τους ζωή, τούτα τά χωριά, πέ
ρα άπό τήν ’Άρτα. Ή Καλεντίνη, 
τό Τυρολόγο, ή Δροσοπηγή — μέ 
τή θαυμάσια Κόκκινη Έκκλησιά 
της, τού ΙΓ' αιώνα — τό Άθαμά- 
νιο, τά θεοδώριανα.

Γιατί τά χωριά των Τζουμέρκων 
άκολουθούν τή μοίρα των όρεινών, 
άφοΰ τά βροχοτόπια καί τ* άγονα 
βουνοπλάγια, μά πιο πολύ ή έλ
λειψη δρόμων, δέ μπορούν νά τούς
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χορτάσουν μέ ψωμί. ’Έχουν μονά
χα πλούσιους λιβαδότοπους. Γ ι’ 
αυτό είχαν κι έχουν τά π ιό πλού
σια τσελιγγάτα.

Πάνε κι έρχονται οι άνθρωποι 
και τά ζώα τους. Μέ τά πρώτα φθι
νοπωριάτικα σύννεφα — κοντά τ 
τ’ "Αη-Δημήτρη — (μαζεύουν ολό
κληρο το κοπάδι τους καί τό νοικο
κυριό (τους κα'ι κατεβαίνουν στα 
χειμαδιά, νά ξεχειμωνιάσουν στις 
ζεστές στάνες.

Κι όταν πάλι, οί πρώτες ζεστές 
άκτΐνες του ήλιου, αρχίζουν νά λυ- 
ώνουν — κοντά τ’ ‘Άη - Γιώργη — 
ετοιμάζονται καί πάλι νά φύγουν 
γιά  τά ψηλώματα.

Ξεστήνονται καί πάλι τά νοικο
κυριά κι οί κορυφές αντηχούν από 
«Γελάσματα βραχνά και άχούς ά- 
πό τρουκάνια», όπως λέει ό Κρυ- 
στάλλης.

Καί τότε τά μεγάλα τσελιγγάτα 
χαίρονται τις ψηλές ραχούλες. Βό
σκουν τά κοπάδια, τ* άρμέγουν, τυ
ροβολουν καί γλεντάνε μέ την καρ
διά τους, στα ποοηγύρια τ’ ~Αη - 
Αιά, της ΓΑγ. Παρασκευής καί της 
Παναγιάς,

Κι οί όμορφες κόρες, στολισμέ
νες μέ χίλια πλουμίδια, άπ9 τά χρυ- 
σόχερά τους κεντημένα, στήνουν τό 
χορό καί κρυφοκοιτάζουν τούς νι- 
ούς, πού άνάβουν χίλιους καημούς 
μέ τό χορό καί τό τροίγούδι της 
φλογέρας τους, έτσι όπως άκριβώς 
μάς τό λέει τό δημοτικό τραγούδι:

Νά βγουν οί στάνες στα βουνά 
νά βγουν οί βλαχοπουλες 
νά βγουν καί τά βλαχόπουλα 
Χαλώντας τις φλογέρες!

OV ταλαιπωρίες του δρόμου δέν 
μετράνε, γ ιά  πρ<χγματικούς φυσιο
λάτρες. Κι ό «Φυσιολάτρης» φτάνει 
«ηρωικά» στά θεοδώριανα, τό δρο
σερό χωριό, μέ τις χίλιες ελληνι
κές μνήμες.

Τά Θεοδώριοα/α, όπως κι όλα τά 
ελληνικά χωριά, όλ9 οί Ελληνικοί 
τόποι, σέρνουν μαζί τους στο χρό
νο, ένα κομμάτι ιστορίας. Τίποτα 
στον τόπο μας δέν είναι καινούρ
γιο. "Ολα έχουν βαθειές ρίζες στο 
χρόνο. Κι αυτές οί ρίζες μάς κρα
τουν δεμένους μ9 αυτό τό χώμα, μ9 
αυτά τά βουνά, π9 ούτε χρόνος, ού
τε άνθρωπος μπορεί νά καταλύ- 
σει...

Ό  9Αθάμας, λένε, ό βασιλιάς του 
Όρχαμενου, ήταν γενάρχης τών 
9Αθαμάνων, πού έδωσαν τ9 όνομά 
τους στη περιοχή τής Πίνδου καί 
στά βουνά τά "Α,θαμανικά, πού σή
μερα τά λέμε Τζουμέρκα.

Τά θεοδώριανα είναι ή άρχαία 
θεοδωρούπολις ή θεοδωρία, πού 
πού βρισκόταν ατούς πρόποδες τής 
9Αθαμ<χνίας.

Στο Μεσαίωνα, κάποια Κομνηνή 
πριγκίπισσα, κυνηγημένη από τό 
Δεσποτάτο τής Ηπείρου, κατέφυγε 
στο άπρόσιτο χωριό -κι έχτισε ένα 
Μνοαστήρι, γ ιά  νά κοτοικήσει κον
τά στο θεό καί νά λησμονήσει την 
ανθρώπινη κακία...

Κι άργότερα, τό 1800, οί Σουλιώ
τες, κυνηγημένοι άπό τούς τουρ- 
καλβανούς τοΰ Άλή Πασά, έφτα
σαν στο θεοδώριανα καί καταφύ
γανε στά φιλόξενα βράχια του, πού 
τούς θυμίζανε τά περήφανα βρά
χια τής πατρίδας τους.

Μπορούμε, άπό τον 18ο αίώνα κι
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’Αντιγόνη Βρυώνη - Χατζη- 
θεοδώρου

υστέρα, νά ξεχωρίσουμε τρεις με
γάλες μορφές στα Θεοδώριανα.

Ή πρώτη, πού όμόρφηνε μέ τήν 
παρουσία της τούτο τον τόπο, ήταν 
ή άγια  μορφή του Κοσμά Αίτωλου. 
Κείνα τα χρόνια, ό έλληινισμός χα
νόταν άπό τό κύμα τού έξισλαμι- 
σμου πού είχαν έξαπολύσει οί Τοϋρ 
κοι, γ ιά  νά σβήσουν τό γένος, πού 
άρχιζε ν' άπακτά δύναμη καί νά 
μελετά τη λευτεριά του.

Αυτή τήν κρίσιμη στιγμή άρχισε 
τόν εθνικό καί θρησκευτικό του ά
γω  να ό Κοσμάς ό ΑΙτωλός. Μέσ’ 
στα λιοπύρια καί τούς .χιονιάδες, 
νηστικός τΙς πιό πολλές φορές καί 
καταδιωγμένος, ό φλογερός αυτός 
καλόγερος, περπάτησε δλη τήν 'Ή
πειρο. Πέρασε άπ* δλα τά χωριά. 
Βάφτιζε, ξομολογούσε, μεταλάβαι
νε κι έμψύχωνε τό σκλαβωμένο γέ

νος. "Αναβε ξανά τή φλόγα τής πί
στης καί της πατρίδας στούς δύσ
μοιρους σκλάβους.

Τό καλοκαίρι του 1777 καί του 
1779 έφτασε καί στά θεοδώριανα. 
Στή θέση €/Αη Διάς της Νεράιδας 
έστησε λίθινη στήλη μέ εικόνισμα 
καί σέ θέση περίοπτη, άνάμεσα στά 
Θεοδώριανα καί τό Άθμάνιο, έ
στησε μεγάλο ξύλινο σταυρό. Ή 
θέση αυτή λέγεται καί σήμερα 
Σταυρός κι έχει μεγάλη σημασία 
γιά  τά θεοδώριανα, γιατί έκεΐ πε
ρίπου έγιναν δλα τά ιστορικά γε
γονότα του τόπου.

Γύρω στον πλάτοα/ο του χωριού— 
σκεπάζει καί τώρα τήν πλατεία 
μέ τόν πάνω άπό 2000 χρόνια κορ
μό του — μαζεύτηκαν οί θεοδωρια- 
νίτες κι άκουγοον τά έμπνευσμένα 
λόγια του καλόγερου καί δέχτη
καν άπό τά χέρια του τό βάφτισμα. 
Γιά νά τόν ευχαριστήσουν, του πρό- 
σφεροτν άπό ένα πρόβατο, καθένας 
τους. Μά ό Κοσμάς πού δέν είχε 
σκοπό νά γίνει τσέλιγγας στήν Κω- 
στηλάτα — γιατ* ήταν τσέλιγγας 
ψυχών — τά χάρισε στην Έκκλη- 
σιά, γιά νά πληρώνουν μέ τά έσοδά 
τους τό Δάσκαλο. Άπό τήν ευγνω
μοσύνη τους οί χωρικοί του έφεραν 
άκόμα άπό ένα πρόβατο! Κι έτσι, 
τό κοπάδι πού σχηματίστηκε τότε 
— μέχρι καί σήμερα κρατάει — εί
ναι τό βοοκούφικο κοπάδι του *Άη 
Γιώργη!

Άπό τήν έπίδραση τού Κοσμά ι
δρύθηκε, πάνω στο παλιό μοναστη
ράκι τής Κομνηνης πριγκίπισσας, 
τό Μοναστήρι της Παναγίας, πού 
γιορτάζει στις 8 Σεπτεμβρίου, στά 
γενέθλια τής Θεοτόκου.
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To Μοναστήρι αυτό τό Ιδρυσε τό 
1793 δ ιερομόναχος "Άνθιμος Άρ- 
γυρόπουλος ή Ποαταδημητριού. Εί
ναι ή δεύτερη μεγάλη μορφή των 
θεοδώριανων. Στο Μοναστήρι λει
τούργησε καί Άλληλσδ ιδακτικό 
Σχολείο. ΤΗταν δμως καί καταφύ
γιο κάθε καταδ ιωγμένου. Ό  "Άν
θιμος σύντρεχε τούς Σουλιώτες κι 
δλους τούς αγωνιστές ;κι ακούρα
στα φρόντιζε τούς λαβωμένους καί 
πεινασμένους κλέφτες, πού κατα
φεύγανε στ" απρόσιτα Τζουμερκι- 
ώτικα λημέρια.

"Ομως ή δράση του αυτή, δεν 
άργησε νά φτάσει καί στ" αυτιά 
του Άλή Πασα. Αφρίζοντας απ’ 
τό κακό του, τό ηπειρώτικο λιον
τάρι, διάταξε νά φέρουν τον καλό
γερο στα Γιάννινα, άλυσσοδεμένον. 
Ό  "Άνθιμος έμεινε 18 ολόκληρα 
χρόνια φυλακισμένος, σ’ ανήλιαγη 
φυλακή, «πεινών και διψών», δπως 
μας λέει ό Κασομούλης. Στο τέλος 
τον άφησαν ελεύθερο, άφοϋ έγγυή- 
θηκαν γΓ αυτόν πολλοί σημαίνον- 
τες προύχοντες κι άρματωλοί.

Ό  "Άνθιμος, εξόριστος, πέρασε 
στην Κέρκυρα. Έκεΐ συνδέθηκε στε 
νά με τον * Ιωάννη Καποδίστρια, 
καί τότε έμαθε πολλά για  τις προ
ετοιμασίες πού έκανε τό σκλαβω
μένο γένος, γιά  τον ξεσηκωμό του.

Άπό κεΐ πέρασε στη Ζάκυνθο. 
"Έγινε εφημέριος του Άγιου Γεωρ
γίου καί τότε, ό φλογερός αυτός 
πατριώτης, κατήχησε καί ώρκισε 
στη Φιλική Εταιρεία τό Θεόδωρο 
Κολοκοτρώνη, τό Νικήτα Σταμοτε- 
λόπουλο, τούς Πετιμεζαίους καί 
πολλούς άλλους, πού διαπρέψανε 
στον άγώνα γιά  τήν άνεξαρτησία.

Τελικά, ό μεγάλος αυτός πατριώ 
της, πέθονε τό 1847 στή Ζάκυνθο, 
χωρίς νά δει τήν πατρίδα του, τα 
θεοδώριανα, ελεύθερη.

Ή σκέψη του δμως ήταν πάντα 
κεΐ πάνω, στα βουνά του, ατούς αν
θρώπους του. Γι" αυτό στή διαθήκη 
του, άφησε 40 δίστηλα τάλλαρα, 
κληρονομιά στο Μοναστήρι, πού 
χρημάτισε ηγούμενος.

Μιά τρίτη μεγάλη μορφή τών 
θεοδώριανων, ήταν ό οπλαρχηγός 
Γώγος Μπακόλας, άνηψιός του Κα- 
ραϊσκάκη.

Τον Αύγουστο του 1821, δπου 
χτυπάει ελληνική καρδιά, ξεσηκώ
νεται γιά  τή λευτεριά. Οί Τούρκοι 
σκοτώνουν, θερίζουν, καίνε. Στα 
Τζουμέρκα οί έπαναστατη μένες δυ
νάμεις τού "Έθνους αγωνίζονται 
απελπισμένα. "Ενας άξιόμαχος εχ
θρικός στρατός, άπό 6000 Τούρ
κους, ανεβαίνει στά βουνά γιά  να 
καταπνίξει τήν επανάσταση. "Ο
πως λέει ό Φίλιππος Κολοβός «Ή 
αυθόρμητη συμμετοχή τών κατοί
κων τών θεοδωρ ιάνων καί τών άλ
λων χωριών τής περιοχής κατά τήν 
κρίσιμη εκείνη στιγμή, ήτ<χν καθο
λική».

Στις 4 καί 5 Απριλίου 1821 γίνε
ται φονική μάχη στή θέση «Ταμ- 
ποΟρι» του ΣταυροΟ. Στή θέση ε
κείνη πού ό Κοσμάς ό Αίτωλός είχε 
στήσει τον ξύλινο μεγάλο Στ<χυρό  ̂
του. "Εκεί ό Γώγος Μπακόλας βρέ
θηκε με 70 μονάχα παλληκάρια κι 
άντιστάθηκε «έως 7 περίπου ώρας 
καί φονεύσας έως 400» δπως λέει ό 
Κασομούλης, ένώ τό δημοτικό τρα
γούδι λέει πώς έσκότωσε 3 χιλιά- 

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σελίδα 354>
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Έ παιδεία του Mix. Άναγνωστοπούλου άπδ μια ανέκδοτη 
I θλιβερή επιστολή του 1886
H
ΐ;
y Στο ύπ’ άο’.θμ. 165 τεύχος ’Ιουνίου

1990 δημοσιεύσαμε ενα έγγραφο - ντοκου
μέντο, σχετικό με τον δ^κλυθέντκ πρώτο 
γάμο, του Μεγάλου Ήπειρώτη Ευεργέ
τη καί έπιστήμονα. Μιχαήλ Άναγνοτστο- 
πσύλου. Ή δη όμως ανακαλύψαμε στο 
άρχεΐο μας καί μια φομοτυπία επιστολή: 
του ίδίου, την οποία έστειλε στον αδερφό 

! του Χριστόδουλο στο Πάπιγκο στις 21.3.
1886, αναγγέλλοντας του τον θάνατο τής 

* πολυαγαπημένης του δευτέρας συζύγου
του Ιουλίας και αφήνοντας να ξεχειλίσει 
δλη ή θλίψη πού αισθάνεται γιά τήν ά- 
πώλειά της, καί εκθειάζοντας τα προτε- 

. ρήματά της.
***

Έ ν  Βοστώνη τη 21 Μαρτ. 1886

’Α γαπητέ μοι άδελφέ,
Ή  επιστολή σου τε και του φιλ- 

τάτου μοι υίου σου Δημητρίου μ’ 
ί εδρεν έν τω  μέσω οδυνηρότατης
j θλίψεως. Ή προσφιλής μοι σύζυγος

Ιο υ λ ία  άπεβίωσε τη 10η τρέχοντος 
μηνός έκ καρδιακού νοσήματος.

Τό φοβερόν τούτο γεγο νό ς  έπήλ-

ΤΟΥ ΑΝΑΣΤ. ΕΥΘΥΜΙΟΥ

θεν ώς απροσδόκητος κεραυνός έξ 
αίθριου ούρανου *καί παρέλυσε πά
σας τας τε σωματικάς και νοητικάς 
δυνάμεις μου. Διατελώ είσέτι έκ
πληκτος απέναντι του -μεγέθους 
της συμφοράς μου. Μετ’ έμου πεν
θεί άπσα σχεδόν ή πόλις επί τω θα- 
νάτω γυναικός, ής ή ψυχική καλ
λονή ήτον άσυγκρίτως ύπερτέρα 
της εξαίσιου σωματικής ώραιότη- 
τός της. Ή μακαρΐτις ήτο σχεδόν 
έκτακτον φαινόμενσν πολυμαθείας, 
άγαθότητος καί ανυπόκριτου άφο- 
σιώσεως προς παν δ,τι εύγενές καί 
δσιον. Ού μόνον ώμίλει καί έγρα- 
φεν άπροσκόπτως καί 'μετ’ άπαρα- 
μίλου γλαφυρίας τήν αγγλικήν τήν 
γαλλικήν, τήν γερμανικήν, τήν ι
ταλικήν καί τήν καθομιλουμένην 
έλληνικήν γλώσσαν, άλλ’ ήτο κά
τοχος τής ιστορίας καί τής φιλοσο
φίας, έγνώριζε καλώς τήν λατινι
κήν καί τήν άρχαίαν έλληνικήν 
γλώσσαν, καί ήτο κλειδοκράτειρα 
του ποιητικού καί φιλολογικού θη
σαυρού ολον τών πεπολιτισμένων
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έθνων. Ot τυφλοί, οι κωφοί, οί Ανά
πηροι καί πάντες οί δυστυχουντες 
εδρισκοιν* πάντοτε έν αυτή άσφαλές 
καταφύ γ  ιον καί θερμήν άντιλήπτο- 
poc. Ούδείς ποτέ έκρουσιεν εις μά- 
την την θύραν της. Τούτων ένεκεν 
οι σοφοί και πεπαιδευμένοι ετίμων 
αυτήν, οι ένδεεις καί άστεγοι τήν 
ήγ-άπων είλικρινως, οί φίλοι της 
τήν έλάτρευον, καί όλόκληρος ή 
•κοινωνία τήν έσέ&ετο. Σποα/ίως ό 
θάνατος γυναικός έξη γείρε τόσην 
θλίψην καί συμπάθειαν δσων αύ- 
της.

Εννοείς ευκόλως, δτι ή άπώλεια 
τοιαύτης συμβίας, ήτις ήτο τό παν 
εις έμέ, άνέτρεψε πάντα τα σχέδιά 
μ«ου. Δεν είμαι είσέτι εις κοαάστα-

σιν νά σκεφθώ όριστικώς περί του 
(μέλλοντος. Σκοπόν έχω νά διευθε
τήσω ουτω τάς υποθέσεις μου ώ
στε να δυνηθώ νά έπιστρέψω εις 
’Αθήνας δσον οΐόντε τάχιον καί νά 
διακανήσω έκεΐ τά τελευταία έτη 
της ζωής μου* άλλ” ϊνα κατορθώσω 
τούτο, άπαιτεΐται χρόνος καί ένδε- 
λεχής έργασία.

Τον άνεψιόν ιμου Δηιμήτριον ά- 
σπάζοιμαι έγκαρδίως, έπίσης καί 
πάντας τούς συγγενείς καί συντο- 
πίτας.

' Ερρωσω, περιπόθητέ μοι αδελφέ, 
καί γράφε δταν εύκαιρης πρός τόν 
τεθλιμμένον μέν άλλ* άπό κέντρου 
ψοχής άγαπώντα σε άδελφόν σου.

Μ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΌΠΟΥΛΟΣ

Λ ί A _  ? „ Ί
’ 7 ̂  C'O' ΓΛ/
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Μύθος κοΐ πραγματικότητα
Του ΒΑΓΓΕΛΗ ΜΥΓΔΑΛΗ

Και ο θεός «έπλασε» τη Θεσπρω
τία... Έτσι, μια μέρα εκεί που κα- 
θόταινε, λέει, «να φτιάσω κάτι» και 
κατασκεύασε τα πάντα εν ριπή ο
φθαλμού την Παραμυθιά, τη Γου- 
μενίτσα, το Φιλιάτι. Έπειτα, τι 
τούρθε, πιάνει και .κολλάει στην 
πλάτη της Παραμυθιάς τον Γκορί- 
λα... Τίναξε τα ποδάρια η Παραμυ
θιά...

«Δεν τον θέλω».
Εμ, βέβαια, τι να το κάνει ολό

κληρο βουνό... γκότσι, να την πουν
τιάζει (το χειμώνα; «Δεν γίνεται 
να μου δώσεις και μένα θάλασσα 
όπως στη Γουμενίτσα; Τι έχει αυ
τή, το κέρατο και την έκανες με 
παραλία;»

Παραπονέθηκε και το Φιλιάτι...
«Εμένα τι .μου δώσοαε κύριε θ ε 

έ; Τη βίρα στην πηγή που στερεύει 
το καλοκαίρι, ή το πούσι το πλα
τύ;»

Εκεί ο θεός σκέφτηκε λίγο. «Αυ- 
τουνούς τους έρριξα τελείως, άσε 
να τους δώσω γεύση οοπό... θάλασ
σα», και έδωσε στους Φιλιαταίους 
κοντά στο νοσοκομείο την... παρα

λία. Έ να  κεντράκι που οο/τί για 
θαλασσινό νερό σερβίρει... μπύρα 
και οα/τί για  θαλασσινά, κεφαλά- 
κια παιδάκια και κοκορέτσι.

7 Επειτα για  να καλοπιάσει τους 
θεσπρωτούς, πήρε ένα ποτάμι, τον 
θόαμι, και τους το πέρασε -κάθετα 
από τη Θεσπρωτία, «πάρτε να έχε
τε παιδιά, νεράκι του θεού» και 
&εν τους είπε «πάρτε να έχετε... α
ποχέτευση». Διότι κανένας θεός 
δεν θα περνούσε τον απόπατο των 
Ιοχχννίνων από το κέντρο >μιάς πε- 
ρισχής. Αυτό ας το έχουν υπ* όψιν 
τους <χυτοί που αποφασίζουν που 
θα «οπαυτώσουν» οι Γιαννιώτες.

Μέχρι τώρα λοιπόν ήταν ο μύθος 
•και όποιος θέλει τον πιστεύει. Η 
πραγματικότητα δεν έχει κοίθόλου 
πλάκα, είναι χειροπιαστή. Ό χι, 
δεν είναι η Θεσπρωτία μίζερη και 
ταλαίπωρη όπως προσπαθούσαν 
να μας μάθουν κάτι σοφοί δάσκα
λοι του παρελθόλ>τος. Είναι όμορ
φη και εύφορη, έχει ακόμα πεντα
κάθαρες και πονέμορφες ακρογια
λιές και την ώρα που ένας Πηνει
ός στερεύει, από τη φοβερή ξηρα- 

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ στη σελίδα 379)
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ΧΡΟΝΙΚΟ
ΤΟΥ ΧΡ. ΕΞΑΡΧΟΥ

ΣΗΜ. Α.Χ.Μ.:
Ό  Δά?καλος καί ΐϋ>ι>γγραιφέας κ. Χρ. 

Έξώρχου μέ αφορμή τούς «Καλαντζήδες» 
της Μουργκάνας τού Γ. Κούνδουρου καί 
τΙς σχετικές βιβλιοκρισίες μάς γράφει δι
άφορα για τούς περίφημους έκείνους τε
χνίτες.

Αποσπούμε άπ’ αύτά £να παράξενο χρο
νικό άσυ'/ηθιστο, πού τού διηγήθηκε Ινας 
καλαντζής στη Λυκόραχη Κόνιτσας.

Έγώ θά προσθέσω τη δκή μου μαρτυ- 
ρία. Στδ μικρό μου χτήμα της "Αγίας 
Παρασκευής, πού μένω, διημερεύουν κο· 
τσύφια, άγαπούν νά δοροσολογιούνται στά 
νερά, πού τρέχουν (πηγάδι), άγαπούν τά 
κομτταλάκια άπό τούς κισσούς καί τά λι- 
γούστρα, δέν άπαξιώνουν καί τά σταφύ
λια. Σκαλίζουν σάν τΙς κότες στίς αυλα
κιές καί μέ στενοχωρούν. Μά μπρδς στά 
τσιρίγματα τους ανέχομαι τήν δλη κατά
σταση. Ωστόσο μόλις μέ Ιδοδν έξαφανί- 
ζονται, γιά  νά ξανάρθουν, όταν άπομα* 
κρυνθώ.

***
"Ας περιγράφουμε τώρα καί τό 

χρονικό μας, παρόλο πού πέρασαν 
από τότε (Μάης 1936), 54 ολόκλη
ρα χρόνια, που υπηρέτησα ως δά
σκαλος στη Λυκόροιχη (ν.ο. Κεφα
λοχώρι) της Κόνιτσας.

Μια Κυριακή του τότε Μάη, πέ
ρασαν από κει, επιστρέφοντας από 
το Ντέντσικο (ν.ο. Αετομηλίτσα) 
της Κόνιτσας, οι παραπάνω γανω- 
τήδες. Αφού κάθισοτν στο σχολειό

μου για  να ξεκουραστούν, μαζί με 
το κουτσογόμαρό τους, που το εί
χαν φορτωμένο με τα εργαλεία 
τους, τους καλωσώρισα και τους 
κέρασα λουκούμι, κρύο νερό και 
ρακή.

Τό λόγο πήρε πρώτος ο Γιώργος, 
που ήταν μεγαλύτερος, εξυπνότε
ρος και πολυμαθέστατος απ* το 
Σωτήρη κι άρχισε να μου διηγεί
ται το εξής: Απίστευτο, αλλά αλη
θινό γεγονός:

«Αγαπητέ δάσκαλε, θα σου πού
με κάτι πρωτάκουστο και πρωτο
φανές, που μας συνέβηκε σήμερα 
στην Πέτρα Μούκα.*. Καθίσαμε κά
τω από μια μικρή γκορτσιά (α- 
γριαχλαδιά) γ ια  να ξεκουραστού
με. Ξαφνικά οοκούμε δυο κοτσύφια 
(μάνα και πατέρας) να σπαρτα
ρούν και να φωνάζουν συχνά και 
δυνατά: τσι, τσι, τσι και να τριγυ
ρίζουν πάνω στη γκορτσιά. Σηκω
θήκαμε αμέσως και είδαμε, ένα 
πράσινο πελώριο φίδι (δεντρογα
λιά), που πλησίαζε στη φωλιά, ό
που είχαν τα μικρά τους. Τότε αρ
χίσαμε να πετάμε πέτρες και το 
φίδι ύστερα από πολλή ώρα κατέ
βηκε και το σκοτώσαμε μ* ένα χον
τρό ξύλο. Το μήκος του ήταν 2 μ.

Σε λίγη ώρα το αρσενικό κοτσύ- 
φι, που έχει κίτρινο ράμφος, ήρθε 
και έκατσε στον ώμο μου. 'Ηρθε να 

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σελίδα 375)
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Ααογραφικά σημειώματα

Α Γ Ω Γ ΙΑ Τ Ε Σ
ΤΟΥ ΔΗΜ. X. ΣΤΑΜΟΥ

«...Μετά το Πάσχα και μέχρι τέ
λη Σεπτεμβρίου, μερικοί Πραμαν- 
τιώτες αγωγιάτες πήγαιναν και 
στη Βωβούσα, του Ανατολικού Ζα- 
γαρίου.1 Από εκεί, 'μαζί με τα 15— 
20 «ντόπια» καραβάνια των αγω
γιατών καθώς -και μ* άλλα που έρ
χονταν από τη Βόρειο Ήπειρο — 
και ιδίως το χωριό Σωτήρα καθώς 
και από τα βλοίχόφωνα χωριά της 
Πίνδου — κουβαλούσαν στα Γιάννι
να τα 4000 περίπου κυβικά2 μέτρα 
ξυλεία, πού κόβονταν κάθε χρόνο 
σ’ αυτή την περιοχή.

Από τη Βωβούσα, ξεκινούσον για 
τον Πόρο (πού είναι κοντά στη μο
νή της Παναγίας του Ντουραχάν), 
στις 3 ή 4 η ώρα το πρωί και όταν 
έβγαινε ο ήλιος σταματούσαν. Με 
το ηλιοβασίλεμα δε ξανάρχιζοα/ πά
λι το δρομολόγιό τους ακόμα και 
ως τις 10 το βράδυ (πολλές φορές).

Ή διαδρομή αυτή ήταν περί τα 
76—78 χιλιόμετρα. Κροτούσε 2 μέ
ρες και είχε 4 συνολικά στάσεις 
(πρωί και απόγευμα).

Τα χωριά οσΓ όπου περνούσαν, ε- 
πέτρεπον τη διαμονή τους μόνο 
για 48 ώρες και — αποκλειστικά —

σε μέρος που υπήρχε χόρτο και νε
ρό κοινοτικό.

Σε μερικά πάντως <χκ αυτά, οι 
οτ/ωγιάτες επεδίωκαν να κάνουν 
«κουμπαριές» για  νάχουν έτσι — ι
δίως στο βροχερό καιρό — φιλικά 
πρόσωπα και κυρίως, τις εξυπηρε
τήσεις και τις βοήθειες πού θά 
χρειάζονταν κατά το «πέρασμα» ή 
την εκεί στάθμευσή τους μια και τα 
«Χάνια» τότε ή τον «πολυτέλεια» 
γιά  δλους τούς φτωχούς καί μερο- 
καματιάρηδες ταξιδιώτες.

Ότ<χν έβρεχε, και ο δρόμος σε 
μερικά σημεία καταστρέφονταν το 
δε ποτάμι — ο Ζογορίσιος — γίνον
ταν αδιάβατο, οι αγωγιάτες ακο
λουθούσαν την πιό ιμακρυνή διαδρο 
μή που ήτον: Βωβούσα — Ελατο- 
χώρι — Μοοκρύνο — Καμπέραγα — 
Πόρο).

Στις άλλες όμως περιπτώσεις το 
δρομολόγιό τους ήτ<χν πιό σύντομο, 
ήτοι : Βωβούσα — Ελατοχώρι —
Φλαμπουράρι — Γρεβενίτι — Καμ
πέραγα — Πόρος.

Χάνια για  στάσεις («κονάκια») 
και διανυκτερεύσεις ήταν σε 4 μέ
ρη: στο Φλαμπουράρι, στο Γρεβε-
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νίτι, στον Κσιμπέροιγα και στον 
Πάρο.

Φτάνοντας στον Πόρο, ξεφόρτω- 
vocv, άφηναν τα ζώα στο Χάνι και έ- 
βαζοα/ την ξυλεία σε καΐκια για  να 
τη μεταφέρουν στα Γιάννινα. Τα κό
μιστρα ήταν 2 δρχ. το άτομο και 3 
δρχ. το κάθε φόρτωμα ξυλείας.

Την άνοιξη και το καλοκαίρι — 
και ανάλογα ττάντα και με το μή
κος που είχαν «οι γρεντιές» που 
μετέφερναν — η αμοιβή των αγω 
γιατών ήταν 80—100 δρχ. το φόρ
τωμα. Το φθινόπωρο όμως που ο

δρόμος είχε λάσπες και έλειπε και 
το χορτάρι από τους αγιροός, έπαιρ 
vocv 100—110 δρχ. το φόρτωμα.,.».

1. Σ.Σ. Τ ι; πληροφορίες τις έδωσε c 
80χρονος φίλος κ. Γιάννης Πέτρου - Πιν- 
δέας, παλαιός δημοσιογράφος και γυιός α
γωγιάτη από τη Βο>βούσκ. 0  ίδιος πρόσ- 
θεσε ακόμα πως και σήμερα διαμένουν στη 
Βωβούσα και επιιζούν από την υλοτομία 
50 περίπου οικογένειες.

2. Σ.Σ. ΚάΒε κυβικό μέτρο ξυλείας ή
ταν 4 περίπου φορτώματα σε μουλάρια.

Στα θεοδωριανά
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ άπό σελίδα 347) 
δες Τούρκους.

’Αργότερος δτσν ή "Ηπειρος έ- 
λευθερώθηικε — μετά τό 1913 — οί 
θεοδωριανίτες, γ ι’ άνάμνηση τής 
μάχης τής 4.8.1821, έστησαν μνη
μείο στό Σταυρό, γ ιά  τό Γώγο Μπα 
κόλα.

ΣτΙς 30 'Οκτωβρίου 1943, στήν ί
δια θέση, στό Σταυρό, 6 στρατηγός 
Ζέρβας μέ τόν "Αγγλο συνταγμα
τάρχη Κρίς, πολέμησαν γενναία κι 
είχαν πολλές έπιτυχίες έναντίον 
τής γερμανικής στρατιάς Έντελ- 
6άϊς. Πέρασαν δμως οί Γερμανοί, 
κι έκαψαν όλόκληρα χωριά. Σκό
τωσαν, πήραν όμήρους, έρήμωσαν 
τόν τόπο...

Μά σήμερα λάμπουν τά χιόνια 
στήν Κωστηλάτα. Κελαρύζουν τα 
νερά κάτω άπό τά πόδια μας. Φιλό

ξενα κι άνσιχτόκαρδα μάς δέχον
ται οί Θεοδωριανίτες. Κάτω άπό 
τόν έλεύθερο ήπειρώτικο ούροτνό, 
δλοι είμαστε άδέρφια. "Ολοι άγω- 
νιζόμαστε γιά τό καλό αύτοΟ του 
τόπου, πού ρίζες δαθ&ιές μάς δέ
νουν μαζί του.

Θά περάσει καιρός νά ξεχάσου- 
με τήν όμορφιά των θεοδώριανων 
καί τή φιλοξενία των κατοίκων 
τους.

θ ά  θυμόμαστε πάντα τΙς χιονι
σμένες κορυφές τής Κωστηλάτας 
και θ' άγναντεύουμε νοερά τό Σταυ 
ρό, σαν τούς παλιούς τσελιγγάδες, 
πού περίμεναν τά κοπάδια τους, 
λέγοντας:

«Σταυρέ μου, βγάλε πρόβοαα,
Σταυρέ μου, βγάλε γίδια!»

(Άπό τό Τεύχος 359—360 του 
«Φυσιολάτρη»).
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ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ
ΤΗΣ ΔΕΣΠΩΣ ΚΑΡΒΕΛΗ

ΣΗΜ. Α.Χ3Ι.:
Συντροφιά, με τή Δέσπω Καρβέλη σή

μερα. Είναι τόσο εύχάρι»στη ή συνανα
στροφή της τόσο στη ζωή, άποτραβηγμε- 
νη όπως είναι στο κτήμα της στους 'Α
γίους Θεοδωρους, οσο καί στο πνευματι
κό της δδοιπορΊκό. Καί θά την τταρακο
λουθήσω, άλλα μέχρι το Ρίο - Άντίρριο, 
οπού άφοϋ έκφράσω την άγκνάχτησή μου 
μαζί με τις άπόψεις μου, θα την άποχαι- 
ρετήσω, άφήνοντάς την για το ευκαιρια
κό ταξίδι της πρδς το γενέθλιο τόπο.

Συμμερίζομαι την αγανάκτησή της καί 
των Ετεροδημοτών της στο Ρίο - Άντίρ- 
ριο, στο θ η ρ ί ο ,  όπως πρωτοχαρα- 
κτηρίστηκε για πρώτη φορά, νομίζω, άπδ 
τον αείμνηστο Άναστ. Παπαγγέλη στις 
στήλες αύτοϋ τοϋ Περιοδικού.

Καί νά σκεφτεΐ κανείς πώς σχεδιάζε
ται, καί άπδ προηγούμενες κυβερνήσεις 
καί άπδ την παρούσα, στον πάντα ταρα
γμένο άπδ τδν Εγκέλαδο Πατρα(κδ Κόλ
πο ν’ άντικατασταθεΐ ή όιαπεραίωση των 
έπιβατών με φ έ ρ υ - μ π ό ο υ τ  άπδ

ζεύξη με γέφυρα, πού θά φάει μερικά δι
σεκατομμύρια. Για νά έρθει κάποια ώρα 
δ Εγκέλαδος με μερικά Ρίχτερ νά τινά
ξει στδν άέρα καί τή γέφυρα καί τά δι
σεκατομμύρια.

Καί χάθηκε ο κόσμος γιά εναλλακτική 
λύση, νά διανοίγει δ δρόμος άπδ Άλεπο- 
χώρι Μεγάρων ως τήν ’Ιτέα — 75 περί
που χιλιόμετρα — ώστε ή στεριανή έπι- 
κοινωνία ’Αθήνας—Δυτικής Ελλάδας νά 
είναι σίγουρη γιά ζωντανούς καί πεθαμέ- 
νοές; Γιατί καί πεθαμένοι κι άταφοι Ή- 
πειρώτες, πού είχαν τελευταία θέληση νά 
ταφούν στήν πατρίδα τους, γύρισαν στήν 
’Αθήνα έξαιτίας των μποφώρ καί τοϋ ά* 
παγορευτικοϋ των Μικρών Δαρδανελίων, 
όπως δνομάστηκε κάποτε τδ Ρίον - Άν- 
τίρριον.

—Τη Δέα... Καρβ..., παρακαλώ. 
Είμαι η ίδια. Με ποιόν έχω τη 

χαρά να κουβεντιάζω; Η φωνή σας, 
κάτ-ι μου λέει.

— Δυστυχώς, δε γνωριζόμαστε.
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"Ομως, σας γνώρισα ατττό το κεί
μενό σας για  τη Δοβρά κλπ. Συγ
χαρητήρια γ ια  το συναρπαστικό 
κείμενο και την .ανθηρή σας μνήμη. 
" Ομως — αγαπητή του — μόνο τη 
Δοβρά, γνωρίσατε οστό το Ζαγόρι
μας;

Και συνεχίζει κι εγώ τον ακούω. 
Δε μου είπε τ’ όνομά του, ούτε την 
ηλικία του. Εγώ — με την άδειά 
του — τον ζωγράφισα ωραίον άν
θρωπο στην όψη και στην ψυχή... 
Τον ευχαριστώ πολύ γ ια  όλα και 
του αφιερώνω με πολλή αγάπη, 
αυτό το μικρό οδοιπορικό!

Ετεροδημότες στο Ρίο-Αντίρριο 
"Υψιστο δικαίωμα - "Υψιατη τα
λαιπωρία.

Η φετεινή συγκυρία των εκλογών 
με το Πάσχα, ήταν κάτι απίθανο. 
Κάποιοι είχαν αντίθετη γνώμη. Να 
μετατοπιστούν οι εκλογές, έλεγαν. 
Ευτυχώς που δεν έγινε αυτό το λά
θος, κι εμείς πανηγυρίζαμε. Ο δρό
μος ανοίγει γ ια  τα χωριά μας, για 
το εκλογικό χρέος, και την Πασχα
λιά, στην ανοιξιάτικη ύπαιθρο.

Την Κυριακή των Βαγιών και των 
εκλογών, 8 του Μάη με το χάραμα, 
αφήνουμε την Κορινθία, και τρα
βάμε γ ια  τη γενέθλια γη μας, την 
Ήπειρο. Λογαριάζαμε να φτάσου
με κατά το μεσημεράκι. Εκείνο ό- 
μο^ς το Ρίο..., το θηρίο! ! !...

—Εε, πού πάτε φορτσάτες; Και 
μας αντέκοψε το δρόμο και μας έ
στησε σε μια από τις τρεις ουρές 
του... Πάνω από 200 τροχοφόρα η 
κάθε μιά. Μας χάλασε το κέφι. Κό

σμος πολύς πάει κι έρχεται. Το με
σημεράκι, μας βρίσκει στα χωρά
φια του Ρίου. Το βοριαδάκι έχει 
μαζέψει εκεί..., πλαστικές σημαίες, 
αφίσες, πορτραίτα αρχηγών και υ
ποψηφίων! ! Να μια όμορφη συγ
κέντρωση όλων των Ελλήνων, μό
νο με «συγκλίσεις», είπαμε και γε
λάσαμε και χαρήκαμε, γιατί όλο 
αυτό το εκλογικό υλικό — είχαν 
προηγηθεί κάποιοι άλλοι -- το κά
ναμε χαλάκι παρδαλό και δροσε
ρό, και ξαπλώσαμε, ώσπου νάρθει 
η σειρά μας, να μπούμε στο φέρυ 
μπόουτ.

Το Ρίο, είναι το κέντρο των συ
ζητήσεων. Ά λλοι ήρεμοι κι άλλοι 
αγαιαχτιισμένοι. Και δε λείπουν 
και οι ρήτορες στο υπαίθριο τούτο 
..λαοβούλιο : «Η νέα κυβέρνηση,
που θα βγει..., πρέπει να λύσει χω
ρίς αναβολή αυτό το μέγα πρό
βλημα, που μας καταδυναστεύει. 
Μ’ αυτά τα χάλια, να ξαπλώνουμε 
στα χωράφια περιμένοντας..., θα 
πάμε γ ια  τη «Χρυσή Ολυμπιάδα»;;

Τι είδαν τα μάτια μας και τι ά- 
κουσιχν τ’ αυτιά μας εκείνη τη μέ
ρα .. Αυτές οι εκλογές, συχνές - 
πυκνές, μας αλλάζει το σκηνικό της 
ζωής μας. Ακόμα και στα δοχεία 
απορριμμάτων, τ ’ αραδιασμένα 
στα πάρκιν, στα διόδια, στις στά
σεις..., είναι κολλημένα τα πορτραί 
τα των αρχηγών των κομμάτων, 
και των υποψηφίων... Οι αγαναχτι- 
σμένοι..., δε συγκρατιούνται :

— 'Ολα αυτά είναι οικολογική 
ρύπανση. Υποβάθμιση της προσωπι
κότητας, υποψηφίων και ψηφοφό
ρων. Περιβαλλοντική βαρβαρότητα. 
Σπατάλη του δημόσιου χρήματος.
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Χαράτσι στην προσωπική μας οι
κονομία. Κατάλυση της Δημοκρα
τίας και διατάραξη της ειρηνικής 
μας ζωής.

Πολιτικός φανατισμός και παρα- 
λογισμός. 7 Ελλειψη σοβαρότητας, 
αξιοπρέπειας, αυτοκυριαρχίας, του 
πολιτισμένου και πολιτικά ώριμου 
λαού μ α ς ( ! !)».

Το οσιογευμοπάκι, φθάνουμε στη 
Ζίτσα, όπου ρίχνουμε και την ψήφο 
μας. Απ’ όσα εκλογικά κέντρα της 
διδαρομής περάσαμε κι εδώ, επι
κρατεί μια ηρεμία! !

Το κίνητρο, το οααμένο φυτίλι, 
το φτερό, ήταν όσο να ρίξουμε το 
φακελάκι στη κάλπη. Κατάπτωση 
δυνάμεων τώρα και ξαλάφρωμα. Η 
ψήφος, είναι κατοχυρωμένο δικαίω
μα, μα και καθήκον. Η ετυμηγορία 
του λαού είναι σεβαστή. Η Μεγά
λη Δευτέρα, που ξημέρωσε, ήτον 
γ ι’ άλλους Πασχαλιά και γ ι’ άλ
λους Μεγ. Παρασκευή... Αυτά έχει 
η πολιτική ζωή. Κανένα παράπονο, 
κανένα πρόβλημα, γιατί η Πασχα
λιά της παράδοσης και του γλεν- 
τιού, χτυπάει για όλους τους έλ- 
ληνες την καμπάνα του πανηγυ
ριού.

Έκαμε κι η καψοδοβρά στάρι. 
Μπούλτσι μέ τά κρύα νερά. 
Μπουλτοιωτες οι Εβραίοι τού 
τού Ζαγοριοΰ.

Τη γαλήνη του πρωινού, όντας 
χαράζει ο ήλιος και ξεπετιούνται 
τα πουλιά οοπό τις φωλιές τους, ν’ 
απολαύσουμε θέλουμε και ξεκινά
με για το Ζαγόρι... Πουλιά όμως

και κελαϊδίσμοαχχ, πουθενά δε συ
ναντήσαμε... 7 Evocv καφέ βαρύ γλυ
κόν, στον πρώτο σταθμό μας, στη 
Βρύση του Πασιά. Αχ!!..., ουτή η 
βρυσομάνα..., στέρεψε. Και το πα
νύψηλο αιωνόβιο πλοοτάνι, που τη 
σκεπάζει, δεν πρασινοφυλλίζει... Ο 
μεγάλος δρόμος που τραβάει για 
την Κόνιτσα και την Αλβοονία, έχει 
μεγάλη κίνηση. Εμείς, πιάσαμε το 
Ροντοβάνι. Ανηφορίζουμε στα καγ- 
κέλια του, και ψιλοτραγουδάμε... 
Εδώ η φύση είναι κάτι άλλο. Σου 
χαϊδεύει την ψυχή με τα πράσινα 
τοπία, που αλλάζουν χρώματα και 
σχήματα. Η πρώτη διαστοώρωση, 
στο εξωκκλήσι τ’ άη θοα/άση και η 
πινακίδα*. Δοβρά. Φτάνουμε στο 
Μεσοχώρι της.

Νεκρή η «Πολιτεία»! Μα τι ξα
φνικό κι οτνέλπιστο: Μια κόρνα και 
μια κούρσα, μας πλησιάζει. Και 
στο λεπτό, οι πόρτες ανοίγουν και 
ξεχύνονται με φωνές χαρούμενες, 
παιδιά και μεγάλοι. Αλλοιθωρίσα- 
με, καθώς τα. μάτια μας αναγνω
ρίζουν την παρέα, που γνωριστή
καμε στα χωράφια της οναμονής 
μας, στο Ρίο! ! !

Και πίνουμε το δεύτερο καφέ 
μας, όλοι μαζί στο καφενείο του 
Νάκου Καρογιάννη. Επιμένει η πα
ρέα μας να πληρώσει..., γιοπί, κερ- 
δίσονε... στον αγώνα! 7Ο,τι σου
προσφέρει η ζωή..., δέξου το, καλο
προαίρετα. Στην ώρα καταφτάνει 
ένα τουριστικό λεωφορείο. Κατε
βαίνουν κι η ξεναγός, τους μιλάει 
γερμανικά! 'Αραγε, τι τους εξι
στορεί..., κι αυτοί ακούνε με τεν
τωμένα τα μάτια, που γυροφέρ
νουν στ* απομεινάρια και στα χα
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λάσματα; Πώς σκέφτονται άραγε 
τούτοι οι οστόγονοι Γερμανοί, γ ια  
τους προγόνους τους; Αμίλητοι κι 
αγέλαστοι ήρθανε. Έ τσ ι και φεύ
γουνε. Το ψυχικό μας ανοοκάτωμα, 
διασκέδασε ένας εύθυμος τύπος. 
Μας γύρισε μισό αιώνα και θάλε, 
γ ια  να μας απαγγείλει τραγουδι
στά, κάποιους στίχους απ’ αυτούς 
που σκάρωναν οι Δοβριανίτες. Χα
ρισματικός κι οτυτός απόγονος, δεν 
το ρίχνει κάτω, κι ας μην έχει στέ
γη πλακερή το τσαντήρι του.

«Στη Δοβρά στο Ροντοδάνι, 
αυτοκίνητο δεν πάει.
Είν’ ο Σιούλας «Κωνσταντινίδης»

χαλασμένος 
κι ο Ορέστης «Καμτσίκας» μεθυ

σμένος»
Στη Δοδρά στον Ά η  θίχνάση 
δ άλαν τραχανά να δράσει, 
γ ια  να φάν* οι σιουρφιλέδες 
καρτερώντας τις κοπέλες. 
Φευγαθείτε σιουρφιλέδες, 
δε σας θέλουν οι κοπέλες.
Στο χορό την Πασχαλιά..., 
παλικάρια θάν* πολλά».

Και συνεχίζει, δοηθώντας τον και 
κάποιοι άλλοι:

«Μας ήρθε η Άνοιξη πικρή 
το Καλοκαίρι μαύρο, 
μας ήρθε κι ο φθινόπωρος 
πικρός φαρμακωμένος, 
μωρ’ Μπολονάσαινα.
Οι κλέφτες κάνουν σύναξη 
κάνουν κρυφή κουβέντα. 
Πατήσανε τρία χωριά, 
τρία κεφαλοχώρια;
Τη Βίτσα, το Τσεπέλοβο,

το έρμο το Σκοομνέλι.
Πήραν μανάδες με παιδιά, 
γυναίκες απ’ τους άντρες, 
κυρά Φρατ/κούλαινα.
Πήραν και τη Φρογκούλαινα, 
δέκα μερών λεχώνα.
Αφήστε με μωρέ παιδιά, 
να λυσοδέσω το παιδί, 
να το δυζοχορτάσω! ! !»

Στην Ελάτη, (Μπούλτση), μας ο
δηγεί η άλλη διακλάδωση από τον 
Αηθανάση. Ο ήλιος σε τούτον τον 
τόπο, είναι πιο λαμπρός, καθώς 
προδάλει οσεμπόδιστος στο πρωτο- 
ξύπνημα της φύσης Ανεδαίνουμε τη 
μεγάλη στροφή του δρόμου και 
βρισκόμαστε στις πρώτες βρύσες, 
στα αραισκτισμένα σπίτια, με τους 
πράσινους και λουλουδιασμένους 
κήπους. Πολλά προσθέτει η μνήμη 
απ’ την εικόνα πριν από τον πόλε
μο. Οι ομορφιές και οι αξίες, βρί
σκονται στο φακό της. Είναι το φόν
το σε κάθε νέο σκηνικό. Παιδιά ε
μείς, ξεκινούσαμε <χπό τη Δοδρά, 
με τα άδεια σακούλια στην πλάτη 
και βήμα ταχύ γ ια  τη Μπούλτση.
Σαν κατσίκια σκαρφαλώναμε στις 
πλαγιές, με το δάσος από φουντου- 
κιές και κροςνιές. Τι λαχτάρα  μας 
κυρίευε και τι απληστία, να τα γιο- 
μόσουμε τα σακούλια με φουντού
κια... Εκείνα τα κράνα τα ώριμα.., 
μαύρα - μαύρα και χοντρά..., κι ας 
βούλωνε το εντεράκι μας και βά
φονταν και τα χείλια μας μαβιά...

Τα φουντούκια,.., ήταν δική μας 
προμήθεια για  το χειμώνα... Τα 
κράνα, τάλιαζαν οι μάνες μας και 
τάχαν φάρμακο για  την ευκοιλιό
τητα. Πόσες φορές δε ριχνόμασταν



στα κηπάρια, έξω οπό το χω
ριό, στις κερασιές, στις καρυδιές, 
στις μηλιές... Μα και οι μεγάλοι 
είχαν κάτι τέτοιες δραστηριότητες. 
Η Δοβρά, είχε γίδια πολλά. Τότε, 
έπεφταν χιόνια, που πάγωνον, και 
τα ζώα, ήταν κλεισμένα μήνες στα 
κοαώγια... Γι’ αυτό, έκαναν μεγά
λες προμήθειες. Γιόμιζαν οι καλύ
βες με άχυρα, χόρτα, κοα κλαριά... 
Δεν είχε η Δοβρά ντούσκοι, φτελιά
δες κλπ., ενώ η Μπούλτση είχε την 
αφθονία... Για ένα φόρτωμα κλα
ριά, έπαιρναν το δρόμο με το χά
ραμα οι Δοβριονίτισσες, για  τα 
μπουλτσιώτικα ρουμάνια...

Σκληροο/ωγημένες κι ευκίνητες, 
συνήθως τα κοτάφερναν... Μα κά
ποιες φορές, έφευγον κυνηγημένες 
με τριχιές κομένες, και χωρίς το 
βατοκόπι. Αιτία οι ντροίγάττες και 
το κυνηγητό^ Μπούλτση είχε μπολ 
κόνι στην Ανατολή. Η Δοβρά στη 
δύση. Τούτα τα δίδυμα χωριά τα 
χώριζε η Σεπετούρα, πανέμορφο 
βουνό. Στη Μπούλτση, άμετρο πλού 
το..., χάριζε η Ανατολή. Στη Δο
βρά..., ξεροτοπιά η Δύση... Η μπά
ρα του πολέμου ξόδερμα όίγγιξε 
την Ελάτη. Το δροσερό της κλίμα, 
τα τρεχούμενα νερά, η ευφορία της 
γης, η καλή συγκοινωνία, την έ
χουν κάνει αξιόλογο θέρετρο. Οι 
κάτοικοί της, σε κάποιο μεγάλο 
ποσοστό, ήταν κ α θ ο λ ι κ ο ί .

Καθίσαμε σε μια βρύση. Αχ!!, 
αναστενάξαμε: Νάγαμον και μείς 
μια τέτοια βρυσούλα..., στην ξερα- 
μένη γη της Κορινθίας! ! Σιμώσαμε 
άντρες και γυναίκες, και κουβεν
τιάσαμε. Καλούδια ήταν κοα δώρα 
αναμνηστικά, τα όσα μας είποτν:

— «Αυτόν το δρόμο, τον kocko-  

δρομο τότε, και ιδίως το Ροντοβά- 
νι, τ’ ονέβαινε ο καθηγητής μας, ο 
Γιάννης Φερούκας, με μια γέρικη 
μοτοσυκλέτα. Πήγοανε κι ερχόταν 
στα Γιάννενα και πήγαινε και στην 
Κόνιτσα; πούχει διοριστεί γυμνα
σιάρχης. Ήταν φοβερός κυνηγός. 
Με τους Δοβριανίτες, πήγαιναν πα
ρέα σε καρτέρια, κι έρχονταν φορ
τωμένος. Και δασκάλους έβγολε 
το χωριό μας, κι επιστήμονες, κι 
εμπόρους, με τα καλύτερα κατα
στήματα στα Γ ιάννενα: Τον Πορφύ- 
ρη, τον Πελένη, τον Γκόβελα, τον 
Τσονίδη και Φερούκα... Και το συ
ναξάρι των αλλοτινών χρόνων, δεν 
είχε τελειωμό. Ενθουσιάζεσαι να 
βλέπεις οχνθρώπους να μλόν με τό
ση περηφάνεια γ ια  τους χωριανούς 
και τον τόπο τους, θυμήθηκα κάπτι 
και το γράφω : Κάποιοι, αυτούς
τους Μπουλτσιώτες μεγαλέμπο- 
ρους, τους έλεγαν πειροοχτικά: «οι 
Εβραίοι του Ζοίγοριού»! Πιστεύω, 
όχι από ζήλεια, ούτε από τσιγγου- 
νιά, μα για  το εμπορικό τους δαι
μόνιο. 'Ενα τρίτο καφεδάηα κι ε
δώ, είναι τόσο απολαυστικό, κι έ
χει ευεργετικές παρενέργειες.

Γιάννινα 1933-J1939/ "Μπον 
Μαρσέ,, Τσονίδης και Φερούκας

Με τη γέρικη ιστορική μοτοσυ
κλέτα του φλόλογου Γιάννη Φε- 
ρούκοι, του πατριδολάτρη, κατηφο
ρίζω στο Ραντοβάνι κοα βρίσκομαι 
στα Γιάννενα του 1933—39, στο με- 
γαλοκατάστημα «Τσονίδης και Φε
ρούκας», στο «Μπον μαρσέ», στην 
οδό Ανεξαρτησίας... Οι Εβραίοι
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των Πιαννίνων, «είχαν πολλά αξιό
λογα καταστήματα. Εκείνη η Κί
τρινα των αδελφών Ναχμία, τι με
ταξωτά, τι πλούτο είχε μέσα εκεί
νο το εμπορικό... Και τι πολιτική 
είχαν οι Εβραίοι, γ ια  να προσελ
κύουν τον πελάτη... Πσιιός δε θυμά
ται από τους παλιούς Γιαννιώτες 
εκείνο : κ α  ι δυ ό ρ ο ύ π ι α  
π α ρ α π ά ν ω  γ ι α  τ η  ζω ή». 
Και το ψαλίδι, έκοβε λίγο παραπέ
ρα από τον πήχυ. Κόλπο ήταν, γ ια 
τί το τέντωνε το ύφασμα. Ο Εβραί
ος ποτέ δε χάριζε. Το «Μπον μαρ- 
σέ» το «Τσονίδης Φερούκας» ήταν 
κάτι άλλο. Εδώ ψώνιζαν συνήθως 
οι Γ ιαννιώτες, που είχαν κάπως α- 
ν&βοοσμένο το κοινωνικό και οικο
νομικό τους επίπεδο, και οι ομό
θρησκοί τους καθολικοί. Με τις οι
κογένειες Τσονίδη και Φερούκα, 
είχαμε οικογενειακή φιλία. Η θειά 
μου η< Ρούσιω Σαλβαρά Τζέλιου, 
μοδίστρα — είχε προσληφτεί σε μό
νιμη βάση, γ ια  τις όποιες ανάγκες 
τους. Το σπίτι, του Τσονίδη, ήταν
διόροφο αρχοντικό, με μεγάλα ψη
λοτάβανα δωμάτια, ιμε μπασλίκια 
στρωμένα με φλοκάτες και τζάκι 
που άναβε τρανή φωτιά... Είχε αυ
λή πολύ μεγάλη, με δέντρα και 
πλήθος λουλούδια. Η κυρά Αθηνά, 
ροδομάγουλη, ανοιχτάκαρδη και 
καλοδεχτική, άνοιγε την πόρτα, σε 
όποιον χτυπούσε το μάνταλο, γ ια  
κάποια βοήθεια. Είχε τέσσερα παι
διά, τη Μάρθα, την Αντιγόνη, τον 
Αλέκο, την Ισμήνη. Την Αντιγόνη 
την είχα δασκάλα, στο Ελισσαβέ- 
τειο, και τη θυμάμαι πολύ ζωηρά 
και με πολύ οτγάπη. Το σπίτι του 
Φερούκα, ήτον γωνιακό, διόροφο,

στην πλατεία Βενιζέλου. Η κυρία 
Μέλπω, είχε μια άλλη αρχοντιά, 
καθώς σήκωνε τα ξανθά και σγου
ρά μαλλιά της σε ψηλό κώτσο, με 
χτένα χρυσέ κεντημένη. Παιδιά της, 
ο Κώστας και η θάλεια. Οι δυό αυ
τές οικογένειες των καθολικών, λει 
τουργούσαν πολύ διαφορετικά από 
μας. Μέσα στα σπίτια τους, επι
κροτούσε τάξη, ηρεμία, καλοσύνη, 
ευγένεια. Δεν υπήρχαν οντιθέσεις, 
νευρικότητα, ψυχρότητα. Ούτε θρη
σκευτικό πάθος. Δεν έτρωγον πο
λύ. Πολύ λίγο κρασί — ιμαύρο ή 
κόκκινο — έπιναν, οι μεγάλοι. Μι
λούσαν όλοι τους τη γαλλική γλώσ 
σα, ικαι πάντα διάβαζαν βιβλία, ελ
ληνικά και γαλλικά. Μικροί μεγά
λοι, έπαιζαν αρμόνιο. Γυρίζοντας 
ένα ,μεσημέρι από το διδασκαλείο, 
πήγα στο σπίτι τους. Είχα και το 
μαντολίνο μου. Η δασκάλα μου, η 
Αντιγόνη, με παρακίνησε να τους 
παίξω κάτι. Κι εγώ..., τους έπαιξα: 
Της Ριρίκας το τραγούδι το ονο
μαστό...». Χειροκροτήματα και γέτ 
λια .με την καρδιά τους. Τους ζή
τησα όμως να το παίξουν κι <χυτοί 
στο αρμόνιο. Άνοιξαν τα στόματα 
και γέλασαν πάλι με την καρδιά 
τους. Αυτό ήτοον μόνο...

Το φτεροκόπημα ετούτο της μνή
μης, ανακόπηκε, στην τελευταία 
ρουφηξιά του καφέ. Αφήνουμε γειά 
στους Μπουλτσιώτες. Του χρόνου 
που θα ξαναπεράσουμε — αν είμα
στε παρόντες — θάχει τελειώσει κι 
ο Ξενώνας, που άρχισε το ειδυλλια
κό τοπίο, και τι κελανδήματα που
λιών, φυλλορροΐσμοαα και κελαρί- 
σματα των τρεχούμενων νερών!!
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Zocy ορίου—Μετσόβου 1934. 
(Άρχεΐον Δημ. Γιάννη).
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Κουκούλι - Μνήμη Κώστα Λαζα- 
ρίδη. Τραγικότητες τής ζωής.

Σταματούμε στη στροφή του δρό
μου, στο μπαλκόνι της Ελατής κι 
αγνάντευαμε πέρα ως πέρα στ> α- 
κροβούνια. Το (Κουκούλι μπροστά 
μας και ο Ελαφάτοπος, το Σιοπο- 
τσέλι, παραδίπλα. Κρύβω τη συγκί
νησή μου, που αναδεύει τη σκέψη 
μου. Το Κουκούλι..., είναι το ιερό 
Τέμενος του Κώστα Λαζαρίδη.

Ψάχνω με το βεληνεκές της ψυ
χής μου, να σημαδέψω, να ξεχωρί
σω αυτόν τον λατρευτικό χώρο. Ο 
ουρανός καταγάλανος κι ο ήλιος 
λάμπει. Κι εγώ..., θωρώ ένα ουρά
νιο τόξο, να περιστρέφεται πάνω 
του, και στο κέντρο η μορφή του Κ. 
Λαζαρίδη. Τι σκηνικά απίθανα πλά
θει αυτή η αχαλίνωτη θεά, η ασύλ
ληπτη, που κατοικεί μονόοχα πού; 
η φαντασία! ! Τον Κώστα Λαζαρί
δη, τον γνώριζα σα Ζαγορίσιο δά
σκαλο, μια τυπική γνωριμία. Με το 
σύζυγό μου, Σ. Καρβέλη, γνωρίζον
ταν από το γυμνάσιο και το Διδ) 
λείο. Την άνοιξη του 1946, υπηρε
τούσαμε στη Λιγοψά. Αναπληρωτής 
Επιθεωρητού στο Δελβινάκι ο Κ. 
Λαζαρίδης.

Μας επιθεώρησε -και στο γεύμα 
μας..., κουβεντιάσαμε τόσα πολλά. 
Τον ξεπροβοδίσαμε ως τη Ράχη, 
και ξαφνιαστήκαμε..., όταν αντι- 
ληφτήκαμε, ότι μας ακολουθούσαν 
σχεδόν όλα τα παιδιά του σχολεί
ου.

— Να ξανάρθετε κύριε, να μας 
κάνετε και μάθημα...

Είχε περάσει από θροχνίο σε θρα
νίο κι είχε χαϊδέψει τα κεφάλια 
τους, είχε μάθει τα ονόματά τους...

—Πω! π ω ! πόσους Κωστάδες έ
χετε! ! Αν έρχονταν κι ένας μεγά
λος Κώστας, σαν κι εμένα..., που 
θα τον βάζατε; Φωνές χαρούμενες 
και ποιό να τον πρωτοπάρει στο 
θρανίο του. Σε πανηγύρι είχε μετα
τραπεί η επιθεώρηση, καθώς σιγο- 
τραγουδούσε και μαζί τους. Τα πε
νήντα ζευγάρια μάτια κι ένα το δι
κό μου, τον τριγυρίζαμε, σαν τη μέ
λισσα το νεκταρολούλουδο.

Γυρίζοντας στην έδρα μας κοινο
ποιεί απόσπαση για  το Πρωτόπα- 
πα, με το αιτιολογικό, ότι είμασταν 
τρεις δάσκαλοι, με λίγα παιδιά 
και δυο αίθουσες... Το ένα κοριτσά
κι μας ήταν πέντε χρόνων και το α
βάπτιστο εφτά μηνών. Δε βρέθηκε 
ένα γαϊδουράκι γ ια  τη μετακίνησή 
μας. Φορτωθήκαμε τα παιδιά στον 
αυχένα (γκότσι) και με τα ποδα- 
ράκια μας, φθάσαμε στο Πρωτό- 
παπα. Τι χορό τραβήξαμε εμείς οι 
δάσκαλοι εκείνα τα τρομερά κατο
χικά και μετακατοχικά χρόνια!!!

(Συνεχίζεται)

<>
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Τα είκονιζόμενα στο εξώ
φυλλο «Λιθαρίτσια» ανοικο
δόμηση Ε.Η.Μ. κάηκαν 
πολιορκία των 
1820.

στήν
* I ωαννίνων. *





Κώστας Λαζαρίδης, ό μετά τον Ιωάννη Λαμπρίδη 
λυμερής ιστορικός του Ζαγορίου.
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500 ΕΝΕΡΓΑ ΣΕΙΣΜΙΚΑ ΡΗΓΜΑΤΑ 
ΣΕ Α Χ Α Τ Α  - ΗΛΕΙΑ!

ΠΑΤΡΑ, 4.
Του ανταποκριτή μας.

«ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ενεργά σεισμι
κά ρήγματα βρίσκονται στη βο
ρειοδυτική Πελοπόννησο, τα οποία 
μπορούν να προκαλέσουν σεισμούς 
από έξι έως επτά Ρίχτερ!

»Η περιοχή διαθέτει υψηλή σει
σμικότητα, ενώ διασταυρώνονται 
δύο συστήματα ρηγμάτων που εί
ναι: η κορινθιακή τάφρος και του 
Ρίου - Αντιρρίου».

Τα παραπάνω τόνισε ο επίκου
ρος καθηγητής θ . Δούτσος, στην 
ημερίδα, με θέμα: «Γέννηση, πρό
γνωση και αντιμετώπιση των σει
σμών» που πραγματοποιήθηκε στο 
Μέγαρο Λόγου και Τέχνης της Πά
τρας και τη διοργάνωσε το Σεισμο- 
λογικό Εργαστήριο του Πανεπι
στημίου.

Παράλληλα, ο επίκουρος καθη^ 
γητής Σεισμολογίας Ά κης Τσελέ- 
νης υποστήριξε την αναγκαιότητα 
της λειτουργίας μικροσεισμικού δι
κτύου στο Πανεπιστήμιο της Πά
τρας, σημειώνοντας ότι:

«'Ενα παρόμοιο εργαστήριο θα 
εξυπηρετήσει την εκπαίδευση των 
φοιτητών, τα ερευνητικά προγράμ
ματα και την παρακολούθηση της

σεισμικής συμπεριφοράς στην πε- 
ριοχή».

Σήμερα ο εξοπλισμός του σει- 
σμολογικού εργαστηρίου του Πα
νεπιστημίου της Πάτρας είναι υπο
τυπώδης και, σύμφωνα με πληρο
φορίες των «ΝΕΩΝ», τα μαθήματα 
γίνονται με δανεικό σεισμογράφο!

Πρόσφατα δόθηκε στον Οργονι- 
σμό Αντισεισμικού Σχεδιασμού ο
λοκληρωμένη πρόταση για  την κα
τασκευή του πρώτου ελληνικού σει- 
σμογράφου.

Ο ΟΑΣΠ απέρριψε την πρόταση 
χωρίς καμία δικαιολογία!

Το Πανεπιστήμιο της Πάτρας υ
πέβαλε νέα πρόταση, αυτή τη φο
ρά στα Προγράμματα Περιφερεια
κής Ανάπτυξης (ΣΠΑ), με την ελ
πίδα να εγκριθεί η σημαντική πρό
ταση.

Σήμερα η Ελλαδά προμηθεύεται 
δεκάδες σεισμογράφους από το ε
ξωτερικό, ενώ αρκετά παρόμοια 
όργανα έχουν σχεδιαστεί από Τούρ 
κους επιστήμονες που είχαν την α
παραίτητη χρηματοδότηση από τις 
αρμόδιες υπηρεσίες της χώρας 
τους.

Π. ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

372



Συναντήσεις -  Βρυώνηδες -  ’Αντίο Παρθενώνα!
Άπο τη «Διάπλασι τών Παίδων» στήν «Ηπειρωτική 

Εταιρεία» -  Εξομολογήσεις.

ΤΟΥ ΑΛΕΞ. X. ΜΑΜΜΟΠΟΥΛΟΥ

Μέ βαθειά συγκίνηση γράφω τού
τες τις έξομολογητικές γραμμές. 
Την Φιλόλογο-Άρχαιολόγο Άντιγό 
νη Βροώνη - Χατζηθεοδώρου έχομε 
χρόνια συνδραμήτρια του Περιοδι
κού μας. Κοινά μας σημεία τά πνευ 
ματικά ενδιαφέροντα, αλλά και τα 
φυσιολατρικά. Ή γνωριμία μας, 
θαρρώ, οστό το «Φυσιολάτρη», το 
μικρό το δέμας μά γενναίο φυσιο- 
λοτρικό βήμα τριάντα τόσα χρό
νια, του ψυχωμένου Προέδρου του 
ομωνύμου Σωματείου (μακαρίτου 
Γορτύνιου Χρήστου Γιαννουλοπού- 
λου.

Ή * Αντιγόνη Βρυώνη - Χοτζηθεο- 
δώρου άγαπάει την "Ηπειρο. Αυτή 
την ξέχειλη αγάπη θά την ίδουν οί 
αναγνώστες στο άρθρο της γιά τά 
θεοδώριονα, γραμμένο μέ δυνατή 
πένα (που τη θυμήθηκα, κοντεύου
με να την ξεχάσουμε μέ τά BIC και 
τά στυλό! ! !).

Την Αντιγόνη Βρυώνη την τρα
βάει τό αίμα της προς την "Ήπει

ρο. ’Από κείθε τό πολύκλαδο δέν
τρο Βρ υ ώ ν η πού κομμένο ά- 
πό τη ρίζα του έχει πέσει σ’ δλο τον 
ελληνικό χώρο. Φύτρα της Μουζα- 
κιας - Βεράτι. "Άλλοι κλάδοι εξι
σλαμίστηκαν (ό πολύς Όμέρ Βρυ- 
ώνης — ‘Όμηρος Βρυώνης) κι άλ
λοι κροτώντας την προγονική θρη
σκεία παρασύρθηκαν άπό τό ρεύ
μα του νότου — κάθοδος νεωτέρων 
Δωριέων — προς τήν προσφυγομά
να Επτάνησο (-Κεφαλονιά) κι άλ
λου. "Έχομε και χωριό Β ρ υ ώ- 
ν ι στήν περιφέρεια τών Αγίων 
Σαράντα.

Ή έκπληξή μου δμως κατά τις 
τωρινές μου συναντήσεις ήταν ή 
κοινή άναδρομή στο παρελθόν. «Έ- 
μνήσθημεν αρχαίων ήμερών» φθά- 
νοντας στο βάθος του Χρόνου, στή 
«Διάπλαση τών Παίδων» τού μα
καρίτη Γρηγορίου Ξενοπούλου. Έ- 
κεΐ άχνά - άχνά θυμηθήκαμε καί 
τά φιλολογικά μας ψευδώνυμα. 
(1930—1931) «Φίλημα Σκιάς» έκεί-
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νη — «Βέργος Γαλήνης» ή άφεντιά 
μου καί τά άλλα κοριτσιών καί ά- 
γοριών στη στήλη Α λ λ η λ ο 
γ ρ α φ ί α ς  τής «Διαπλάσεως» 
άκόμη τότε.

Καί θά της θυμίσω έδώ τον τρό
μο, πού ένιωσα δεκαπεντάχρονο ά- 
γόρι, διαβάζοντας την έπικεφαλί- 
δα μιας άπό τις επιστολές του Ξε- 
νόπουλου, πού τις υπόγραφε πάν
τα με τό «Σας άσπάζομαι. Φαίδων». 
Ή έπικεφαλίδα εκείνη έλεγε: Ά  ν- 
τ ί ο  Π α ρ θ ε ν ώ ν α !

Σκέφθηκα άμέσως. Μά τί έγινε; 
'Έπεσε μήπως ό Παρθενώνας;

Ευτυχώς γ ια  τό περίλαμπρο 
μνημείο δεν είχε συμβεΐ κάτι τέ
τοιο. Μένει δυόμισυ χιλιάδες χρό
νια, τραυμοΓΓίσμένος άπό τις βόμ
βες του Μοροζ'ίνη, άλλα όρθιος κι 
άγέρωχος.

Τί είχε συμβεΐ; ‘Όσοι γαλουχή- 
θηκοςν άπό τους μαστούς της «Δια- 
πλσχτεως» καί έμεναν στην ’Αθήνα 
ή ήρθαν στήν ’Αθήνα, θά θυμούν
ται τό τριώροφο οίκημα τής όδου 
Εύριπίδου 42, δεξιά όπως τήν κα
τεβαίνουμε, όπου τά Γραφεία τού 
Περιοδικού. Οί παλαιοί τόμοι τής 
«Διαπλάσεως» έπιοα/αν άπό τό πρώ 
το σκαλί τής ξύλινης σκάλας του 
ισογείου κι έφτανοα/ ώς τόν τρίτο 
όροφο, όπου ό γηραιός Παπαδό- 
πουλος καί ό άγαπημένος μας Φαί
δων συγκατοικούσαν.

"Από τά παράθυρα τής άνατολι- 
κής πρόσοψης του κτηρίου φαινό- 
τ<χν σ’ όλη τη μεγαλοπρέπεια πρωί 
- άπόγεμα ή ’Ακρόπολη μέ τόν Παρ 
θενώνα.

Ή ’Αθήνα έχανε τη νεότητά της 
κι έμπαινε στην πολεσδομική της... 
έμμηνοληξία (κλιμακτήριος). "Αρ
χιζε ή τερατογένεση. Τά .Εξάρχεια, 
πού όψείλουν τ’ όνομά τους στον 
Ήπειρώτη έπαγγελματια Έξαρχο, 
ή γοητευτική Νεάπολη, άνάμεσα 
Λυκαβηττού καί Λόφου Στρέφη, μέ 
τά παραδοσιακά σπίτια έχαναν τήν 
αίγλη τους γιά  νά καταντήσουν στή 
σημερινή δυσωνυμία. ’Εξατμίστηκε 
μέ τό θάνατο του Τζανέτου καί τής 
Μοοτινειου τό έπιθεωρησιακό πνεύ
μα των «Παναθηναίων» (Αραχόβης 
- Θεμιστοκλέους). Άνέτελλαν τά 
«Καλουτάκ ια» (1934).

Γινόταν ή μπλέ πολυκατοικία των 
Έξαρχείων, ’Αραχόβης - Θεμιστο
κλέους καί τό Ρέξ (REX) στήν Πα
νεπιστημίου. ’Από τη δεκαετία του 
’30 έμπαίναμε στήν πολυτάραχη δε
καετία τού ’40.

’Απέναντι, λοιπόν, του κτηρίου 
τής «Διαπλάσεως» ένα άλλο τριό- 
ροφο έξαφάνισε άπό τά μάτια των 
οίκητάρων τής Εύριπίδου 42 τόν 
Παρθενώνα. "Ετσι ό τίτλος έκεϊνος 
τής έπιστολής του Ξενόπουλου ήταν 
ένας μελαγχολικός άποχαιρετισμός 
προς τό θειο μνημείο καί τήν παλιά 
’Αθήνα, πού έφευγε.

Τά χρόνια περνούν. Ό  Παπαδό- 
πουλος έχει πεθάνει. Κι ό Γρηγ. Ξε- 
νόπουλος θά μείνει σ’ αυτό τό οί
κημα ώς τό Δεκέμβρη του 1944, τό 
μήνα του κινήματος άπ* όπου έφυ
γε καταδιωγμένος πρόσφυγας, θά  
μας τά είπεΐ ό ίδιος πάλι σέ μιά έ- 
πιστολή τής «Διαπλάσεως» μέ ήμε- 
ρομηνία 5 Μαΐου 1945.

«Κατοικούσα σαράντα όλόκερα 
χρόνια στο έπάνω πάτωμα του Ι
στορικού έκείνου σπιτιού τής όδου 
Εύριπίδου 42 όπου στο κάτω, ήταν ! 
καί τά πολυσύχνστα γραφεία τής I 
«Διαπλάσεως». Λίγες μέρες μετά
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την έκρηξη του κινήματος, το σπί
τι οώτό πού βρέθηκε «έν μέσω δύο 
πυρών» άρχισε νά γίνεται ακατοί
κητο. Τό τράνταζαν και του έσπα
ζαν τα τζάμια οί ανατινάξεις άλ
λων σπιτιών της γειτονιάς, και οί 
δλμοι, πού τυχαία ή σκόπιμα τό 
χτυπουσον, του άνοιγαν μεγάλες 
τρύπες στην πρόσοψη. ’Από στιγμή 
σε στιγμή κινδύνευε νά πάρει φω
τιά...».

«...Φύγαμε προς τό βράδυ της μέ
ρας εκείνης, μ’ δ,τι σχεδόν φορού
σαμε... Κι αφού διανυκτέρευσον 
στον “Αη - Δημήτρη της αγοράς 
«...και τό πρωί ξεκινήσαμε πάλι για 
τό σπίτι της ξαδέλφης του Μαρίνου 
Σιγούρου και στενής μας φίλης, 
τής Ασπασίας Σωμάκη, πού έμενε 
οδός Σουλίου άριθ. 2». (Νέα Ε 

στία, τεύχος 587. Χριστούγεννα 
1951. ’Αφιέρωμα στο Γρηγόριο Ξε- 
νόπουλο).

Άφου γλίτωσε ό Ξενόπουλος δια
σχίζοντας τούς κεντρικούς δρόμους 
τής ’Αθήνας από τήν Εύριπίδου στή 
Σόλωνος καί Σουλίου κάτω από τις 
σφαίρες του εμφυλίου, έζησε άλλα 
έφτά χρόνια καί πέθανε στις 14 ’Ι
ανουάριου 1951.

Καί θά γράψει ή Ρούλα Παπαδη- 
μητρίου στο ίδιο άφιερωμοτικό τευ 
χος σελ. 161 τής Ν. Εστίας:

«Άπό τό μεγάλο σχολειό του, τό 
«Σχολειό τής Διοαιλάσεως των Παί 
δων» σμιλεμένοι άπό τή διδασκα
λία του, βγήκον οί πιο κολλιεργη- 
μένοι ~ Ελληνες καί οί πιο εκλεκτοί 
λογοτέχνες καί διανοούμενοι».

ΧΡΟΝΙΚΟ
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ άπό σελίδα 352) 
μας ευχαριστήσει, γιατί γλιτώσαμε 
τα παιδιά τους. Το χαϊδέψαμε με 
τον αδερφό μου και ονέβηκε στη 
φωλιά του χαρούμενο, κελαηδών
τας, όπου ήτανε και η κοτσυφίνα 
με τα μικρά τους. Μεγάλη η μη
τρική και ποτρική οίγάπη».

Και πρόσθεσαν τα δυο αδέρφια: 
«Το γεγονός αυτό δάσκαλε, δε θα 
το ξεχάσουμε ποτέ στη ζωή μας και 
θα το διαλαλήσουμε παντού».

«Αν μλούσονε τα ζώα πόσο θα 
μας ντρόπιαζαν» ! Ξένο ρητό.

Την άλλη μέρα (Δευτέρα), όλα 
αυτά τα διηγήθηκα στους μαθητές 
μου και τους είπα να γράψουν τις 
εντυπώσεις και τα συμπεράσματά 
τους, απ’ <χυτό το διδακτικό γεγο
νός !

Δυστυχώς όμως, το τέλος του μα
καρίτη Γιώργου, ήταν οικτρό, γ ια 
τί τον σκότωσον οι Γερμονοί το 
1943 στις εκκοίθαριστικές επιχειρή
σεις τους, κοντά στο χωριό τους, 
στο βουνό. Μουργκάνα, πάνω στα 
Ελληνοαλβονικά σύνορα, όπου ή- 
τον κρυμένος. Ο δε Σωτήρης πέθα
νε στο χωριό τους το 1950. Αιώνια . 
τους η μνήμη!
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ΜΕ Σ Ε Λ Ε Λ Ε Σ

Ο ΝΙΚΟΛΑ ΤΖΙΓΚΟΣ ΣΤΑ ΓΙΑΝΝΙΝΑ
ΤΟΥ ΓΙΟΡΓΟΥ ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΥ

ΣΗΜ. A. X. Μ.: Ό  «Νικόλα, Τζίγκος» 
του Γιώργου Κούνδουρου είναι φτυστός ;ιέ 
τβν «Κουτσογιάννη στα Γιάννινα» τό πε
ρίφημο διήγημα του Χρ. Χρηστοίασίλη. 
Δίνει αδρές πινελιές τής ’Ηπειρωτικής 
ζωής τής πρωτεύουσας στα τέλη και τδ 
πρώτο τέταρτο τοϋ περασμένου αιώνα. Ε 
πίδραση του Κούνδουρου άπδ τδ Χρ. Χρη- 
στοβασίλη; Μάλλον τδ αποκλείω. Ή  έρ- 
γώδης εμπορική σταδιοδρομία του Ινούν- 
‘δουρου απέκλειε τέτοια «διαβάσματα». Ε 
δώ έγκειται ή άξια τών κειμένων τοΰ 
Κούνδουρου. Είναι παντελώς ανεπηρέα
στα.

***
”Ητ<χνε μεγάλη δουλειά νά πάει 

κανένας ατά Γιάννενα έκεΐνα τά 
χρόνια της Τουρκίας. Πρώτα άπ’ 
δλα χρειάζονταν ν&χει δυο κεφά
λια άπό τον κίνδυνο τών ληστών. 
'Έπειτα γιά  νά πάει άπό την Πό- 
βλα στά Γιάννενα χρειάζονταν δυο 
•μέρες ποδαρόδρομο. Λίγοι ήτανε 
αυτοί πού είχανε άλογα καί μου
λάρια. Μόνο αυτός ποδχε πολλά 
γρόσια έπαιρνε άγωγιάτη. ΚΓ αυ
τός δύσκολα άποφάσιζε, καί τό 
πουγκί του δεν τό έλυνε εύκολα.

Ό  Νικόλα Τζίγκος γεννήθηκε 
στην Πόβλα έκει γύρω στά 1830, 
κΓ άπέθανε στην Πόβλα έκεΐ γύρω 
οπτά 1920. ’Ήτανε παιδί άμούστακο 
τον καιρό πού παντρεύτηκε. Άπό- 
χτησε έξι παιδιά καί τρεις κοπέ

λες. Καί ξεχωρίζω τις κοπέλες για
τί έκεινο τον καιρό τ’ άρσενικά 
παιδιά υπολογίζονταν, καί τά θη
λυκά δεν λογαριάζονταν πολύ. “0- 
τ(χν γεννιότονε καπέλα στο σπιτικό 
δλοι κρέμαγαν τά τσιαγούλια κά
τω. Λες καί είχανε λείψανο μπρο
στά τους. Τά παιδιά τάλεγocv βλα
στάρια καί καρδούλες, καί τις κο
πέλες τις έλεγαν πανούκλες, λαι- 
μοπαρμένες καί ξ ε ν ο γ ω ν ι έ ς .

Ό  Νικόλα Τζίγκος πρώτα καλο
πάντρεψε τις κοπέλες, καί κατόπι 
πάντρεψε τά παιδιά, κΓ αυτά μέ 
την άράδα τους έκαμαν κΓ άλλα 
παιδιά κΓ άλλες κοπέλες.

Πατριαρχική οικογένεια ή οίκο- 
γένεια του Νικόλα Τζίγκου. "Ολα 
τά παιδιά του σέ δλη τή ζωή τους 
έζησαν καί άπέθαναν στην Πόβλα. 
Μονάχα ένα άπ’ αυτά ό Μάρκο Νι- 
κόλας ξενιτεύτηκε στο Καρπενήσι 
γιά όλίγα χρόνια καί δούλεψε τήν 
καλοτντζίδι/κη τέχνη. Ό  Μάρκος, 
θεός σχωρέσ’ τήν ψυχούλα του, ή- 
τοινε γαμπρός τών Κουντουραίων. 
Είχε παντρευτεί τή θειάκω τήν Τά- 
σιω τήν άδερφή του πατέρα μου. 
θεός σχωρέσ* τήν ψυχούλα της τήν 1 
άγια. 'Ένα άπό τά έξι παιδιά του, 
του Νικόλα Τζίγκου, το στερνοπού- * 
λι του, ό Σταύρος έμαθε γράμμα- 1 
τα. Τ’ άλλα τά παιδιά του ό Τσίτο 
Νικόλας, ό Στόλης, ό Ποοαγιώτης !
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καί ό Θανάσης Νικόλας, όπως ά- 
νάφερα, έζησαν στην Πόδλα καί α
κολούθησαν τις δουλ&ιές του ποπτέ- 
ρα τους, την κτηνοτροφία καί τη 
γεωργία καί πολύ πρόκοψαν. ‘Ό 
μως αυτή είναι μια άλλη μεγάλη 
ιστορία.

Του Νικόλα Τζίγκου του είπε ό 
Παπαφώτος της Πόδλας, πού τό
τες ήτανε ό δάσκαλος του Σκολείου 
γ ιά  τό παιδί του τον Σταύρο, τό 
στερνοπούλι του:

—-'Άκου μπάσιο Νικόλα, ό Σταύ
ρος είναι φωστήρας στα γράμμα
τα της Εκκλησίας, είναι κρίμα να 
πάει χαμένο τέτοιο παιδί. Κάμε τί 
θά κάμεις καί στεΐλ’ το στα Γιάν
νενα να μάθει γράμματα. Αυτό τό 
ξεφτέρι σου μπορεί να γίνει ένας 
δάσκαλος, ένας παπας, κΓ ένας με
γάλος Δεσπότης άκόμα. 'Ακόυσες 
Νικόλα τί σου είπα; Άκούγω πές!

Καί ό Νικόλας Τζίγκος ακούσε 
αυτά πού του είπε ό Παπαφώτος ό 
Κονόμος καί τον έπιακε ή συλλο- 
γιά καί πήγαινε πέρα - δώθε στο 
μοατρί του κι* έκραινε μοναχός του.

«Άκούς έκεΐ; Καί μεγάλος Δε
σπότης άκόμα ό Τσιάδος μου!

Ό  Νικόλα Τζίγκος 'έκανε πώς έ
κανε κα ίδρήκε «κολάι» κι’ έστει
λε τον Τσιάδο του στά Γιάννενα να 
μάθει γράμματα.

— 'Άϊντε ώρα καλή. Καί τήραξε 
νά σου πώ : Δεσπότη σέ θέλω!

Καί του άποκρίθηκε το στερνο
πούλι του ό Τσιάδος:

— Πατέρα μου καλός ό λόγος 
σου. Δάσκαλος καί παπας μπορεί 
νά γένω. Δεσπότης δύσκολα νά 
γένω.

— Γιατί μωρέ παιδάκι μου είναι 
δύσκολο; Μήνα ό Ναθανοήλης ή- 
τοα/ε πιο άξιος άπό τ’ εσένα, πού 
σήμερα είναι μεγάλος Δεσπότης 
της Προύσσας»; Καί συνέχισε ό πα
τέρας του:

— Δυο χιλιάδες αιγοπρόβατα έ
χουμε! 'Άσε τά γελάδια! ‘Ό λα θά 
τά ξεκάνω νά πάρω γρόσια καί 
φλωριά γιά  νά γένεις Δεσπότης 
στά Γιάννενα.

Αυτά του έλεγε ό πατέρας του 
του Τσιάδου του, καί τσούφ - τσούφ 
τον φίλαγε στά μάτια του καί στά 
μούτρα του καί τά έκαμε μούσκε
μα άπό τά δάκρυά του.

Ό  Σταύρο Νικόλαος στά Γιάν
νενα, πού πήγε ρώτησε καί δρήκε 
ένα δάσκαλο στη Ζωσιμαία Σχολή 
καί του έδωκε ένα γράμμα άπό τον 
Παπαφώτο της Πόδλας πού ήτοίνε 
καί δάσκαλος του Σκολείου.

Τήν ώρα, πού τον άποχαιρετουσε 
τον Τσιάδο ό Παπαφώτος του είπε: 
—Πάρτο, ευκη,μένο μου, καί νά του 

τό δώκεις στά χέρια του. θ ά  πιάκει 
τόπο! Κι’ ας μήν τον ξέρω τον δλο- 
γημένο!

Ότοα/ ό Τσιάδος έδωκε τό γράμ
μα στον δάσκαλο της Ζωσιμαίας, 
τον είδε νά τό διαβάζει μέ ενδιαφέ
ρον καί στο τέλος τού κίνησαν τά 
δάκρυα.

Τήν άλλη μέρα ό Τσιάδος, ό 
Σταύρο Νικόλας μέ τ’ όνομα, μπή
κε στή Ζωσιμαία δίχως πολλές «δι
αδικασίες». ‘Όταν τελείωσε τήν 
Ζωσιμαία μπήκε στήν Ιερατική 
Σχολή Ίωαννίνων μέ τό σκοπό νά 
βγει παπας. 'Ό χι μόνο νά κάμει τό 
χατήρι του πατέρα του, άλλά καί
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τό δικό του. Πολύ το ήθελε, κα'ι ό 
σεβντάς του ήτανε μεγάλος.

Ό  Σταύρο Νικόλας τδχε τάμα. 
Χριστούγεννα καί Λαμπρή στήν Πό- 
βλα! Μια Λαμπρή έγινε πώς έγινε 
καί δίχως να τό καταλάβει καλά - 
κολά ό ποαέρας του ποα/τρεύτηκε. 
Ό  Στοα3ρο Νικόλας ήθελε νά κά
μει παιδιά καί κοπέλες καί νά γ ί
νει καί ό παπας τού χωρίου. "Ομως 
αύτά είναι πολλά καί δεν χωράνε 
σέ τούτο τό χαρτί.

***
Μιά Λαμπρή, δεν ξέρω γιά  ποιό 

λόγο, 6 Σταύρος δεν μπόρεσε νάρ- 
θει στήν Πόβλα. Καί είχε πολύ και
ρό πού δεν είχε λάβει κανένα γράμ 
μα ό πατέρας του. "Οπως ήτοτνε 
φυσικό άνησύχησαν οί γονέοι του, 
κι’ άπό τή στεναχώρια τους δεν έ
κλειαν μάτι. Μιά καί δυο σηκώθη
κε ή μπάμπω του καί είπε στον γέ- 
ροντά της:

—Νικόλα, σιήκου νά πας στά Γι
άννενα νά ίδής τί κάνει τό παιδί. 
Φίδια πού μ* έφαγαν τή μαύρη. Μ* 
έφαγαν τά όνείρατα.

— Καλά, τής είπε κι* αυτός πού 
ήτανε φιδοκουλουριασμένος. Γιόμι- 
σέ μου τό σακκούλι μέ καλούδια 
γ ια  το παιδί, «καί γιά  τήν άφεντιά 
μου καμιά ζεματόπητα, μιά πλάκα 
τυρί, αυγά κόκκινα γιά  τό παιδί, 
κΓ δ,τι άλλο φαγώσιμο γιά νά μή 
ψοφήσω άπό τήν πείνα.

Τήν άλλη μέρα, Δευτέρα τού θω 
μά, χαραις - χαραΐς σκώθηκε 6 Νι
κόλα Τζίγκος κι* έβαλε τήν γιορ- 
τάσιμη φουστανέλλα του, τά και
νούργια κόκκινα τσαρούχια του, 
έριξε στήν πλάτη του τό σακκούλι 
του γιομάτο μέ τά καλούδια καί

τά φαγώσιμα, άρπαξε τήν άγκλί- 
τσα του, πού ήτοινε άπό κρανιά, 
καί δρόμο γιά  τά Γιάννενα.

Πενήντα ώρες χρειάστηκαν νά 
πάει στά Γιάννενα. Ρωτώντας - ρω
τώντας έφτακε στο «Γιαλί καφενέ» 
πού τό είχε άκοόσει άπό τον Τσιά- 
βο του δτι έκεΐ σύχναζε τό παιδί 
του. Μπήκε μέσα ό Νικόλα Τζίγκος 
κι* έκατσε σέ μιά μεριά στήν άκρη 
κι’ δπως ήτανε άποσταμένος άπό 
τον άτέλειωτο δρόμο τον πόναγαν 
τά ποδάρια καί γούριαζε άπό τούς 
πόνους.

Σέ λίγο τσιούπ στάθηκε μπροστά 
του ένα παιδάκι του καφετζή καί 
τον τήραγε γιά νά τού πει τί θέλει 
νά πάρει : καφέ, γλυκό, τσίπουρο 
κλπ.

Κι’ ό Νικόλα Τζίγκος πού δέν ή
ξερε τήν υποχρέωση πού είχε, είπε 
στο παιδί:

—-”Αει φεύγα άπό μπροστά μου. 
Τί μοΰ έπιακες τόν άγέρα — κΓ 
άρπαξε τήν άγκλίτσα του.

Τό παιδί τού καφετζή σκιάχτηκε 
καί πήγε στ’ άφεντικό του φοβι
σμένο.

— Τί σκιάζεσαι, μό χαμένε. Σύρε 
καί πέστου νά πάρει καφέ καί πιο
τό.

Πιο θαρετά τώρα πήγε πάλε 
τό παιδί νά πάρει παραγγελία. Τού 
λέει τό παιδί, άπό ξώμακρα:

— Τί θά πάρεις; Καφέ, τσίπουρο, 
γλυκό;

ΚΓ αυτός πού νόμιζε πώς ήθε
λαν νά τού κάνουνε μουσαφιρλίκια 
του άπάντησε:

— Δέν θέλω τίποτα. Νά ή μπά
μπω μου τά έχει δλα έδω μέσα, καί
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του έδειξε τό σακκούλι του και του 
ματαείπε:

— Φεύγα οπτό μπροστά μου, μή 
μου πέφτεις στο λαιμό. Καρτερώ 
τον Τσιάβο μου, κι* άρπαξε την άγ
κλίτσα του για να τον βαρέσει.

Τρομαγμένο τό παιδί πήγε στ’ 
αφεντικό του καί του είπε:

—"Αρπαξε την άγκλίτσα του να 
με βαρέσει. Σκιάζομαι να πάω πά
λε. θ ά  με σκοτώσει σου λέω. Σύρε 
καί συ, του είπε τό παιδί κλαίοντας.

— Νά πας πάλε καί νά του πεις 
δτι εδώ δεν είναι στάλος γιά τά 
πρόβατα, είναι τό «Γιαλί καφενέ» 
καί πρέπει νά πάρει καφέ καί νά 
τον πλερώσει.

Φοβισμένο τό παιδί πήγε πάλε 
ξώμαικρα καί του είπε:

— Εδώ δεν είναι στάλος γιά τά 
πρόβοπτα...

Καί δεν πρόφτασε νά αποσώσει

καί τά άλλα πού τον όρμήνεψε τό 
άφεντικό του, σκώθηκε ό Νικόλα 
Τζίγκος ορθός με την άγκλίτσα του 
στο χέρι καί τον κυνήγησε γιά  νά 
τον βαρέσει.

’Εκείνη* την ώρα έμπαινε στο 
«Γιαλί καφενέ» τό παιδί του ό Σταΰ- 
ρος.

Ό  Σταύρο Νικόλας μέ τόνο μα, 
πού έγινε δάσκαλος στην Πόβλα. 
Καί έκεΐ πού ετοιμάζονταν νά χει
ροτονηθεί παπάς άπέθανε ή γυναί
κα του καί δέν μπόρεσε νά γένει 
παπάς γιατί ήθελε νά ξοα/απαν- 
τρευτεΐ καί νά κάνει οικογένεια. 
"Έτσι τό ήθελε τό «τ υ π ι κ ό» 
της ’Ορθόδοξης ’Εκκλησίας του 
Χριστού.

Δέν άφηνε αυτόν πού είχε χηρέ
ψει νά μοπχχπαντρευτεΐ.
’Αθήνα, ’Απρίλιος 1990.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΣ

Μύθος και πραγματικότητα
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ από σελίδα 351) 
σία, ο Καλαμάς δεν καταλαβαίνει 
τίποτα, κυλάει ασταμάτητα τα νε
ρά του και δείχνει το δρόμο για  
την προκοπή.

Και τώρα απευθύνομαι στους 
θεσπρωτούς που έκαναν έξω, Γερ
μανία, Καναδά, Αυστραλία που ά
νοιξαν τα μάτια τους και τα μυα
λά τους.

— Παιδιά, αφήστε τις επενδύσεις 
σε... τσιμέντα και καφετέριες, έ
χουμε πήξει στα... «τραπεζάκια έ
ξω», το μέλλον της Θεσπρωτίας 
βρίσκεται αλλού, στην κοιλάδα του 
Καλαμά.

Τώρα, μ̂ε το δεύτερο φράγμα

που γίνεται κοντά στη Μενίνα, η 
Θεσπρωτία αποκτάει άλλη διάστα 
ση. Με λίγη καλή θέληση και υπο
μονή οπό σας, μπορεί να γίνει ο 
νομός των θερμοκηπίων. Εσείς, μά 
θατε τι θα πει δουλειά, χτίσατε τις 
Γερμανίες και τους Καναδάδες, 
χτίστε τώρα και τη Θεσπρωτία. 
Και αφήστε εμάς, γερασμένους πρό 
ωρα. να συζητάμε στα καφενεία 
για  τις αργομισθίες και τα βολέ- 
μοτα. 'Παλέψτε τα ειρωνικά χαμό
γελά μας και περάστε σε άλλη διά 
στάση... Πάρτε τώρα τη Θεσπρω
τία στα χέρια σας.

(Σημ. : ’Από τον «Καλαμά» 
τεύχος 3).
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ΟΙΚΟΣΗΜΑ ΤΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ 17 ΤΉΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ 

ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡ ΕΙ ΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Σ Ε Ρ Γ Ι Ο Σ  Ρ Α Φ Τ Α Ν Η Σ

Στή συλλογή των κωδίκων τής Ιστο
ρικής καί Εθνολογικής 'Εταιρείας τής 
Ελλάδος περιλαμβάνεται καί ό κώδικας 
ύπ’ άριθμδν 17, σύμφωνα μέ τήν άρίθμη- 
ση τοΟ Σπυρίδωνος Λάμπρου, πού Ικανέ 
τήν περιγραφή καί τδν κατάλογο των κω- 
δίκων τής Εταιρείας. Ό  κώδικας περι
λαμβάνει «Οικόσημα τής Ζακύνθου» καί 
περί ήλθε ιστήν κατοχή τής LE.E.E. άπδ 
δωρεά του γνωστού πνευματικού άνθρώ- 
που τής Ζακύνθου Σέργιου Ραφτάνη. θ ά  
πρέπει νά διορήθηκε στην Ι.Ε.Ε.Ε. τδν 
πρώτο χρόνο τής ίδρύσεώς της, τδ 1882, 
γιατί άτ/αφέρεται στις δωρεές του πρώτου 
τόμου τοΟ Δελτίου τής Ι.Ε.Ε.Ε., πού έκ* 
δόθηκε τδν επόμενο χρόνο, 1883.1

Ό  δωρητής τού κώδικα Σέργιος Χρι
στοδούλου Ραφτάνης, Ικδότης, τυπογρά
φος καί συγγραφέας, γεννήθηκε στους 
Καλαρρύτες τής Ηπείρου τήν 1η Μαρ
τίου 1815 καί σέ μικρή ήλικία, κατέφυγε 
στή Ζάκυνθο ώς πρόσφυγας μέ τήν οίκο- 
γένειά του. Ε κεί έγκαταστάθηκε, παν
τρεύτηκε καί ασχολήθηκε μέ τδ έμπόριο 
μέ έπιτυχία. Ό  δάσκαλός του Χριστόφο
ρο; Ψιλητάς φαίνεται πώς τού ένέπνευσε 
τήν αγάπη πρδς τά βιβλία, ώστε νωρίς ά- 
σχολήθηκε μέ τήν έκδοση καί εκτύπωση 
βιβλίων. "Ιδρυσε τδ τυπογραφείο «ΙΙαρ- 
νασσδς» τδ 1851, άπδ τδ όποίο βγήκαν

κάθε είδους, φιλολογικά, λογοτεχνικά, Ι
στορικά, θρησκευτικά, διδακτικά ξένων 
γλωσσών κ.ά.1 2 καί τδ δποίο μετέφερε άπδ 
τδ 1882 στην ’Αθήνα, ένώ pi τήν ίδρυση 
τού αναγνωστηρίου - λέσχης «Πρόοδος* 
συνέβαλε στήν πνευματική κίνηση τής Ζα
κύνθου. Ή  φιλοπρόοδη δράση του δέν στα
μάτησε παρά μέ τδν θάνατό του στήν ’Α
θήνα τδ 1890.3

Ό  μικρός πρόσφυγας άπδ τούς Καλαρ
ρύτες μέ τή φιλοπρόοδη δράση σου, έκτδς 
των άλλων, διέσωσε, διαφύλαΕε καί δώ* 
ρήσε τά οικόσημα τής Ζακύνθου, πού κα
κοποιήθηκαν κατά τδ «Ρεμπελιδ τών πο
πολάρων». Μέσα σ’ αυτά περιλαμβάνεται 
καί τδ τής -παλαιός οίκογενείας Χαριάτη.
*Λθήνοι Ιούνιος 1990

Ε. ΧΑΡΙΑΤΗ

1. Βλ. Δ.Ι.Ε.Ε.Ε 1 (1883), σ. 182.
2. *Λνά|ΐεσχ σέ πολλές έκόόσει; ςεχωρίζου- 

|ΐε τά άπαντα των ΙολωμοΟ, Κάλόου, Ηηλχρά 
κχί Μάτεση, έπίσης έργα τών Ηεόκλ. Φχρμχ- 
κίόη, Μάτεση, Ζχμπέλιου, Μαρτελάου κ.ά.

3. Τά στοι/εΐχ γιά τή ζωή τοΟ 21. Ραφτάνη 
αντλήσαμε από: Λέων. Ζώη «Λεξικόν Ιστορι
κόν κχί Λχογρχφικόν Ζακύνθου», τόμο; Α ', Ά- 
Οή α 1ί)Γ>3, σ. Γ>Γ>7 κ.έ., Ντίνου ΚονόμΛ-υ: «ΊΙ- 
πειρώτε; στή Ζάκυνθο», Ίο>άννινχ 1001, σ.σ. 
4ί>—51, *Κγκυκλοπχ(όειχ «Πυρσό;*, ’Αθήνα 
1033, στό λ.
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ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΑ

6ΕΟ&ΟΡΟΙ ΕΪΣΤΑ β. ΧΑΡΙΑΤΚΣ

Γόνος παλαιας αρχοντικής οικο
γένειας τής Ζακύνθου.

Ή οικογένεια άναφέρεται εις τό 
LIBRO D’ ORO τής νήσου ατό τό 
1515 με Γενάρχην τον ΘΕΟΔΩΡΟΝ 
κοπταγόμενον από την Κομητεία 
CARIATI του Βοοσιλείου τής Νεα- 
πόλεως.

Γεννήθηκε τό 1921, όταν ό πατέ
ρας του ήταν Διευθυντής εις τό Υ
ποκατάστημα τής ΙΟΝΙΚΗΣ ΤΡΑ- 
ΠΕΖΗΣ εις την Κεφαλληνία.

Ή μητέρα του ΒΑΣΙΛΙΚΗ, τό γέ
νος ΣΤΟΥΠΑΘΗ, ήτανικόρη του με
γάλου δωρητου καί ευεργέτου τής 
Ζακύνθου ΔI ΟΝΥΣI ΟΥ ΣΤΟΥΠΑ
ΘΗ.

Ό  ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΑΡΙΑΤΗΣ γνώ
ριζε 4 ξένες γλώσσες (’Αγγλικά, 
Γαλλικά, Γερμανικά καί Ιταλικά). 
Σπούδασε νομικά στο Πανεπιστή
μιο ’Αθηνών καί έν συνεχεία Ασκή
θηκε έπί διετίαν εις τό Συμβούλιον 
’Επικράτειας. Ώ ς υπότροφος μετέ- 
6η τό 1960 εις ’Αμερικήν διά μετεκ- 
παίδευσιν. Έργάσθηκε έπί 37 χρό
νια καί άνήλθε έως την Άνωτάτη 
Βαθμίδα τής Υπαλληλικής 'Ιεραρ- 
χίας.

Κατά καιρούς διετέλεσε : Γενι-

θεόδωρας Χαριάτης

κός ’Επιθεωρητής ΙιΚΑ, Σύμβουλος 
οικονομικής Επιτροπής τής Τρα- 
πέζης τής Ελλάδος, Σύμβουλος 
’Εμπορικού Συλλόγου ’Αθηνών, ’Εν 
τεταλμένος εις την Κοινήν ,Αγοράν, 
Σύμβουλος Π ρεσβεί'ας, * I δρυτικόν 
Μέλος τής Ελληνικής Γεροντολο- 
γικής Εταιρείας κ.ά.

Ώ ς Διευθυντής Διεθνών Σχέσεων 
ήσχολήθη περισσότερο άπό μία δε
καετία με την σύνταξη καί υπο
γραφήν τών Διεθνών Συμβάσεων 
’Εργασίας, μεταξύ Ελλάδος καί 
καί διαφόρων άλλων Ευρωπαϊκών 
Κρατών.
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Ήπειρώτες Συγγραφείς

καί Βιβλία

για την "Ηπειρο

ΓΙΩΡΓΟΥ Κ0ΥΝ Α0ΥΡ0Υ : «Οί καλαν- 
τζήδίς τής Μουργκάνας». - ’Α
θήνα 1990.

Του ΓΙΑΝΝΗ ΣΑΡΡΑ

Έ ν α  ακόμα βιβλίο, προσφορά 
στον πνευματιικό παραδοσιακό χώ
ρο, κυκλοφόρησε το 1990 η Ηπειρω
τική Εταιρεία, με τίτλο: «ΟΙ ΚΑ- 
ΛΑΝΤΖΗΔΕΣ ΤΗΣ ΜΟΥΡΓΚΑΝΑΣ» 
του κ. Γιώργου Κούνδουρου, άπό 
την Πόδλα Φιλιατών.

Ο κ. Γ. Κ., γνωστός από τα δύο 
προηγούμενα βιβλία του «Αλλοτι- 
νά κι Αξέχαστα» και «Η Πόδλα της 
Μουργκάνας...», αυτοδίδακτος, με 
βιωματική την αγάπη του στην Πό- 
βλα και την ιδιαίτερη περιοχή της 
τη Μουργκάνα, συνεχίζει να ερευ
νά και να φέρνει στην επιφάνεια 
κάθε τι που έχει σχέση με την ιστο
ρική και λαογραφική παράδοσή 
τους.

Ο καλοατζής, ένα κατ’ εξοχήν πα
ραδοσιακό επάγγελμα, είναι, απο
κλειστικό μπορεί να πούμε, γέννη
μα της περιοχής Μουργκάνας, το 
οποίο μέσα στην αλματώδη τεχνο

λογική εξέλιξη, είχε και οχυτό την 
τύχη των τόσων και τόσων άλλων 
παραδοσιακών εποτγγελμάτων, που 
στο διάβα του χρόνου άρχισον να 
εξαφανίζονται και να μην αποτε
λούν σήμερα, για  τους περισσότε
ρους, ούτε μια οτνάμνηση.

Ο Γ. Κ. μεγαλωμένος βιωματικά 
ανάμεσά τους, γνώστης των συν
θηκών και των δυσκολιών του ε- 
παγγέλματός τους θέλησε και πο
λύ σωστά, να οπαθανατίσει σε βι
βλίο, την επατ/γελματική τους δρα
στηριότητα και τη σκληρή ζωή 
τους, με τις πίκρες και τα βάσ<χνά 
τους, τα αστεία και τα ονέκδοτά 
τους.

Το .καινούργιο βιβλίο του κ. Γ. 
Κ., εμπλουτίζει με καινούργια στοι
χεία την παράδοση του τόπου μας 
και σε γλώσσα απλή, γλαφυρή και 
γιομάτη χιούμορ, με τους γλωσσι
κούς ιδιωματισμούς της τάξης των 
καλατζήδων, δίνει εικόνες, που η 
περιγραφή τους σε εντυπωσιάζει, 
και σε κάνει να μη το αφήνεις από 
τα χέρια σου.

Μέσα από τις 340 μεγάλες σελί
δες του, παρελαύνουν, η ιστορία 
του καλαντζή, η εξέλιξη, το μεσου
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ράνημα και η πτώση του επαγγέλ
ματος, η ζωή και οι συνθήκες του 
περ ιπλανώμενού επογγελματία, ο 
ξενητεμός και η -απομάκρυνσή του 
από την οικογένεια, ο πόθος της 
δημιουργίας, ο πόθος της επιστρο
φής και γενικά κάθε τι που συνδέ
ονταν με την επαγγελμοαική κοι
νωνική και οικονομική δραστηριό- 
τητά του.

Ο Γ. Κ. χωρίς να έχει πτυχία και 
περγαμηνές, όπως έχω γράψει και 
άλλη φορά, με τον ειλικρινή και 
αυθόρμητο αφηγηματικό του τρό
πο, και με τους υπέροχους γλωσσι
κούς ιδιωματισμούς, που προσθέ
τουν καινούργια στοιχεία στην εθνι 
κή μας γλώσσα, κατόρθωσε να 
παρουσιάσει ένα έργο ευχάριστο 
και κατατοπιστικό, στις σελίδες του 
οποίου, ο αναγνώστης ζει με ενάρ- 
γεια τη ζωή, και τις συνθήκες του 
καλατζή, του κασσιτερωτή, του γα- 
νωτή, ή του αλειφιά, όπως τον ονό
μαζαν.

Σαν έμπειρος λογοτέχνης, περι
γράφει τα βάσανα και τις πίκρες 
του καλατζή, τους κινδύνους και 
τις περιπέτειες του, τα αστεία και 
τα ανέκδοτά του, τις γκάφες και 
τις φάρσες του, την αγαθότητα και 
την πονηριά του, τον φόβο και την 
παληκαριά του, που σε κάνουν να 
απορείς και να θαυμάζεις αυτόν 
τον περιπλανώμενο βιοπαλαιστή, 
που οι συνθήκες της εποχής, τον έ- 
kocvov για χάρη της οικογένειας, 
να βρίσκεται μακριά από την οικο
γένεια.

★

ΠΟΠΗΣ ΜΑΡΝΕΛΗ · ΠΙΤΟΥΛΗ: «Νίρα- 
τα στή Λίμνη». Ποίηση. 'Εκδόσεις 
“ Αοδόνη,, 'Αθήνα - Γιάννινα 1983. 
Σελ. 82.

Του ΓΙΑΝΝΗ Π ΙΝΔΕ A

Σε σύντομο πρόλογό της η ποιή- 
τρια γράφει τά έξης:

«Μερικά γεγονότα πού τά έζησα 
έντονα καί με τύλιξοα/, δπως τυλί
γουν τά νέρατα (φύκια, πές) τά νε
ρά της λίμνης, θέλησα να τά έκφρά- 
σω... Γεννήθηκα στο Γράμμο. Ό  
ποπέρας μου ήτοα/ τσέλιγκας. Με
γάλωσα στην Ηγουμενίτσα, στά 
Γιάννινα και στην "Αθήνα.

Στά οκτώ μου χρόνια, χάσαμε έ
να εικοσάχρονο αγόρι. Ή μητέρα 
μου, σε ένδειξη πένθους, έλυσε τη 
μακριά της κοτσίδα κι" έτσι, με ξέ- 
πλεγα μαλλιά, μοιρολογούσε τον 
αδελφό μου, πάνω στον άργαλειό 
της. "Από αυτήν, ίσως, διδάχθηκα 
την αγάπη μου για  το μοιρολόι». 

***
Μέ τη σκέψη στο θρήνο κι* όδυρ- 

μό της χαροκαμένης μάνας, πέταξε 
αναδρομικά ή φαντασία μου στο ε
κεί κοντά Ιστορικό θέατρο της Δω
δώνης. "Οπου κάποτε παίζονταν 
τραγωδίες με «ήρωες» και ήθοποι
ούς άρχαίους Ηπειρώτες. Πολλοί 
δέ από αυτούς, μέ εστίες σε αλβα
νικά πλέον μέρη, έκλατινισμένσι 
γλωσσικά καί γνωστοί άργότερα 
ώς "Αρβανιτόβλ<χχοι, διαιωνίσθη- 
kocv σαν νομάδες καί ήμινομάδες 
κτηνοτρόφοι. "Από τή φάρα αυτή 
ξεπήδησε, φύτρα γερή, ή «δυνα
στεία» των τσελιγκάδων Π ιτούλη.
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I

(Κάτι άνάλογο έγινε καί μέ τούς 
β Ελλη νόβλαχους, έ κλατ ινισμένους
έπίσης, άπογόνους Ήπειρωτώ,ν Θεο 
σαλών καί Μοακεδόνων).

Διαβάζσντες, λοιπόν, τόν πρόλο
γό της νόμισα δτι ιμέ τέτοιες προ
γονικές ρίζες, ή ποιήτριά μας αυτή 
θά έγραφε βουκολικά, τουλάχιστον 
τραγούδια (άν όχι επικά), ύμνών- 
τας άρματωλούς καί κλέφτες. Κάτι 
σαν τά έμμετρα καί πεζά έργα του 
* Ελληνόβλαχου Κρυστάλλη.

‘Ό μως — ώ καιροί, ώ ήθη — τό 
ποιητικό της ταλέντο δεν τό άξιο- 
ποίησε κατά τόν παραδοσιακό τρό
πο. * Αδιαφόρησε γιά  τή μετρική, τό 
ρυθμό καί τ* άλλα μπιχλιμπίδια 
της κλασσικής ποιητικής τέχνης, 
προτιμώντας τήν έλεύθερη στίχου ρ- 
γική. Ή όποια, χωρίς τούς κορσέ
δες των καθορισμένων στίχων καί 
στροφών άποδίδει άνετα σκέψεις 
καί αισθήματα.

Στοχαστική κι* ευαίσθητη, άρχί- 
ζει τό ποίημά της «"Ετος παιδιού» 
μέ δυό στίχους, πού θυμίζουν Κα- 
6άφη:

Καί τώρα ποιόν θα δικάσουμε;
Τρέξτε καί φέρτε τούς ένόχους.

Τρέζτε λοιπόν στις μεγάλες πλα
τείες,

φωνάζτε τά παιδιά, 
δέν παίζουν πιά, δέ γελούνε, 
είναι όλα κλεισμένα 
στά τσιμεντένια κλουβιά.

Καί κάπου κράζει έκστατιική:

Γ υναίκα I
Στύλος καί κρίκος

καί τροφός
γιά  ν* άναστήαει τό σπόρο 
πού θά φυτρώνει στά σπλάχνα.

Τό ποίημα «Ειρήνη» άρχίζει μέ δυό 
στίχους:

Μάνες θλιμμένες 
στη σειρά καθεΐστε.

Καί -κορυφώνεται μέ τούς άκό- 
λουθους συγκλονιστικούς:

Τούς σταυρούς σηκώστε καί τή
στάχτη

σέ μιάν άτέλειωτη, παγκόσμια
πορεία.

Ζωή στά σπλάχνα μας νά μή ξα-
ναφυτρώσει

έάν μέ σύνεση 
«Ειρήνη» δέ μας δώσουνε, 
έ κείνοι
πού τόν κόσμο
στά δάχτυλα κρατούνε.

Τό έπος του 1940 τό σημαδεύει μέ 
δυό παρόμοιες σχεδόν «σφραγί
δες». Μέ τις έπιγραμματικές «’Α
δελφές του ’40» :

Δροσερές οί θύμησες 
σας φέρνουν σκυμμένες σέ κορ

μιά πληγωμένων.
Προσκλητήριο...

«Άπουσαι έπτά».

Καί τό διθυραμβικό «Γυναίκες] 
του ’40»:

Γυναίκα τής Πίνδου, 
διπλωμένη άπ’ τά χρόνια,
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σήκω ψηλά τ’ ασπρισμένο σου
κεφάλι.

Γιά σε τό δάφνινο στεφάνι, 
γ ια  σένα δλες οί τιμές.

Βαρύ τό φορτίο
•με τα πολεμοφόδια στην πλάτη 
Τά πέλματά σου 
γραμμένα ανεξίτηλα 
στα χιονισμένα μονοπάτια.
Τρανή βοήθεια ή ζεστή φανέλα 
στα ψυχομένα σου παιδιά.

Προικισμένη ιμέ λεπτό αισθητή
ριο κι’ Αγωνίστρια για  κοινωνική 
δικαιοσύνη καί λευτεριά, τρυγάει 
άνετα ήπιες λέξεις καί φράσεις Α
πό τή σύγχρονη Αστική μας γλώσ
σα, Αποφεύγοντας λαϊκισμούς και 
σκληρές κουβέντες. Κρίμα δμως 
πού ή κυρά μας αυτή, γέννα καί 
θρέμμα του βουνού καί της στάνης, 
δεν διανθίζει έστω κι’ ένα ποίημά 
της μέ κάποιο ήπειρωτικό λαογρα- 
φικό στοιχείο. Κι’ ίσως μάλιστα νά 
ξέχασε δτι κάποτε έσερνε πρώτη 
τό χορό, τραγουδώντας μέ καμάρι 
τό πανελλήνια γνωστό τραγούδι, 
πού Αρχίζει μέ τον στίχο : «’Εγώ 
είμαι ή βλάχα ή όμορφη, ή βλάχα 
η παινεμένη» !

Κι’ αυτό, νομίζω, διότι ή λάμψη 
της ελληνικής της συνείδησης καί 
των όραματισμών της για  τήν επί 
Γης ευδοκία, έκτυφλώνει τον Αυγε
ρινό της φυλετικής καταγωγής της.

★

ΒΑΣΙΛΗ ΠΑΠΑ: ‘0 Τσίλιος και τ' αση
μένια αστέρια.

Της ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ ΖΙΤΣΑΙΑΣ

Θεσσαλονίκη 2.6.90 
Αγοατητέ μου συμπατριώτη κ. Παπ- 
πά.

Με χαρά ξαναπαίρνω βιβλία σου 
— και τι βιβλίο — τόμος ολόκληρος 
και Ηπειρωτικό έπος — και διαβά
ζω, όσον η πιστή Ηπειρωτική καρ
διά σου και η πάντα ζωντανή φρέ
σκη μνήμη σου, σου υπαγόρευσοτν 
να γράψεις, αυτόν στην «νεφόπλη- 
κτη» καθώς λες Αθήνα.

«...Εύχομαι να χαρεΐτε το έργο 
μου» σημειώνει στον πρόλογο. Και 
πραγματικά, το χάρηκα αγαπητέ 
μου κοντοχωριανέ. Σ’ ευχαριστώ κι 
ολόψυχα σε συγχαίρω.

Τούτα τα συναρπαστικά αφηγή- 
μοτα, οστό πρώτο και σταθερό χέ
ρι, oocv αληθινά βιώματα, τον κα
ταπληκτικόν ήρωά σου τον Τσέλιον, 
σ’ όλες τις αφηγήσεις, κροτούν 
την αυθεντική τους γνησιότητα και 
τη ζωντανή πνοή τους. Χάρισμα που 
θα το ζήλευε κάβε συγγραφέας.

Πότε με λαογραφική χάρη, πότε 
με ποτριωτική έξαρση, πότε γρα
φικές παρεμβολές και γνωμικά συμ 
περάσμοτα, εξιστορείς τόσα και τό 
σα, με λόγια Ηπειρωτικά, πια πολ
λά και πολλούς, των παιδικών μου 
χρόνων μας θυμίζουν. «Μια κουμ- 
πλουμάτα τσιούπρα... τη μαναμέ- 
γαλη... τη μπλατσόπιττα...» και τα 
άλλα που αναπολείς συχνά «στρα- 
τευμένη στον ακατανίκητο έρωτα
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ytot τη λατρευτή μας Ήπειρο», ό
πως γράφεις οτη σελ. 14.

Ό σο γ ια  τα δυο ποιήματα μου, 
καλώς έπραξες. Ταιριάζουν στην 
περιγραφή. Εφ’ όσον οα/αφέρεται 
το όνομα είσαι εντάξει.

Και πάλι σ’ ευχαριστώ, 
και σε συγχαίρω 
Με θερμό χαιρετισμό 
ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΖΙΤΣΑΙΑ

★

ΓΙΩΡΓΟΥ ΒΟΥΤΣΗ: Τό χόριό μου τό 
Φοινίκι.

Τοΰ ΓΙΑΝΝΗ ΣΑΡΡΑ

' Ενας ακόμα αυτοδίδακτος συγ
γραφέας, έκανε την εμφάνισή του, 
και μάλιστα θριαμβευτικά, στον 
πνευματικό χώρο της Θεσπρωτίας, 
με το βιβλίο του «ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΟΥ 
ΤΟ ΦΟΙΝΙΚΙ».

Πρόκειται γ ια  το Γιώργο Βου- 
τσή, από το Φοινίικι Φιλιατών, που 
μένει και εργάζεται σαν έμπορος 
στο Φιλιάτι, και που η κυκλοφορία 
του βιβλίου του, αποτέλεσε έκπλη
ξη και απέδειξε, πως για  να γίνει 
κάποιος δημιουργός, δεν χρειάζε
ται να έχει πτυχία, αρκεί να υπάρ
χει μέσα του, η θερμουργός εκείνη 
δύναμη, που σε κάποια στιγμή θα 
μεταβληθεί σε λαμπερή φλόγα για 
να τον οδηγήσει σε δρόμους που 
τούς θεωρούσε προσιτούς. Το θάρ
ρος, η αγάπη για  το χωριό του, και 
η κρίση του, αποτέλεσαν τη θερ- 
μουργό δύναμη που του άναψαν τη 
ψλόγα της δημιουργίαις του βιβλίου 
του.

«ΧΩΡΙΟ ΜΟΥ»: Το ονομάζει, για 
να καταδείξει μ’ αυτό πόσο μεγάλη 
είναι η αγάπη του. Το θεωρεί δικό 
του, ολότελα δικό του, και θέλει 
από αγάπη και χρέος προς την πα
ράδοσή του να το προβάλλει. Να τι 
γράφει γ ια  τα κίνητρά του:

«Ξεκινάω απ’ το χρέος να διασώ- 
σουμε την παράδοση των πατέρων 
μας, ό,τι μπορούμε, για  τις γενιές 
που έρχονται, για  τους μελετητές 
της ιστορίας και του βίου του λαού 
μας».

Με αυτογνωσία, μετριοφροσύνη, 
σεμνότητα, ειλικρίνεια και αυθορ
μητισμό τονίζει:

«Και για  να μην παραξηγηθώ α
πό κανέναν θα ήθελα να ξεδιαλύνω 
μερικά πράγματα. Αυτά που θα 
διαβάσετε, δεν είναι η ιστορία του 
χωριού, τη δουλειά αυτή την άφη
σα στους γραμματισμένους και 
σπουδαγμένους σε τέτοια. Εγώ θα 
μολογάω ό,τι άκουσα από τους γε
ρό ντους του χωριού, αυτά που διά
βασα από ιστορικά βιβλία του τό
που και λίγα από τη ζωή του χω
ριού, όπως εγώ τα έζησα όλα αυτά 
τα (69 του) χρόνια».

Και συνεχίζει με επίκληση για 
συμπλήρωση της προσπάθειάς του, 
για  πιό σωστή και πληρέστερη ι
στορική και λαογραφική προβολή 
του χωριού του.

Ο Γ. Βουτσής εκπλήρωσε με το 
παραπάνω το χρέος του και κατόρ
θωσε, χωρίς φιλολογικές περγαμη
νές να συγκεντρώσει έναν αξιόλο
γο αρμαθό στοιχείων, ντοκουμέν
των, πληροφοριών, φωτογραφικού 
υλικού, αλλά και γραφτών κειμέ
νων, που αμφιβάλλω αν και ένας;
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γραμματισμένος, χωρίς τη θερμουρ 
γό δύναμη που ανάφερα, θα μπο
ρούσε να το επιτύχει, και να πα
ρουσιάσει ένα θαυμάσιο έργο, που 
τον καταξιώνει στον πνευματικό 
χώρο αλλά και μέσα στο χωριό 
του. *

Το βιβλίο του Γάκη Βουτσή απο
τελεί ίμια Θαυμαστή προσφορά 
στο «ΧΩΡΙΟ ΤΟΥ», αλλά και στην 
περιφερειακή λαογραφία, η οποία 
επιβεβαιώνεται και με την προλό- 
γιση .και επιμέλεια της ύλης οπό 
τον Πρύτανη του Π ανεπ ιστη μ ίου Α
θηνών κ Φώτη Μήτση, που γράφει 
στον πρόλογό του:

«' Ακοογα σαν συνεπαρμένος, και 
έβλεπα το Γάκη, ιμε σεμνότητα. ' Ε
βλεπα έναν μεγάλο Γάκη πιο με
γάλο, ;με την αληθινή του προσωπι
κότητα, το καθαρό μυαλό του, την 
τίιμια σκέψη του, και «κυρίως τα 
πλούσια αισθήματά του. Ακόμα έ
βλεπα, αυτές τις θαυμάσιες πηγαί
ες και άφθαρτες πνευματικές του 
ικανότητες καίι το ιμεγαλείο της 
ψυχής του».

Εδώ ας μου επιτραπεί να συγ
χαρώ τον κ. Μήτση και για  το δικό 
του μεγαλείο, γιατί σπάνια βρί
σκεις σήμερα μέσα στο γνωστό πε
ριβάλλον ανθρώπους, και μάλιστα 
του αναστήματος του κ. Μήτση, να 
εκφράζεται με τέτοια λόγια για  ο
ρισμένους «ασήμαντους».

Το βιβλίο του Γάκη Βούτση, επι
μελημένο απ’ τον κ. Μήτση, αποτε
λεί, ένα τέλειο από κάθε άποψη έρ
γο, που καταγράφει ιμε λεπτομέ
ρεια την ιστορική και λαογραφική 
παράδοση του Φοινικιού που στα

προπολεμικά χρόνια ήταν ένα από 
τα πιό καλύτερα και πιό εξελιγμέ
να χωριά της Θεσπρωτίας με αρ
χοντιά και πνευματικότητα.

Μέσα από τις 170 σελίδες και τα 
35 κεφάλαιά του, παρελαύνουν σε 
γλώσσα απλή, γλαφυρή και διαν
θισμένη με τους χαρακτηριστικούς 
ιδιωματισμούς της περιοχής, όλες 
οι εκδηλώσεις της ιστορικής και 
λαογραφικής παράδοσης του Φοι
νικιού, και δίνουν με ενάργεια ει
κόνες και γεγονότα από την ιστο
ρική, εθνική, οικογενειακή, κοινω
νική, πνευματική, και πολιτιστική 
δαδρομή των κατοίκων του Φοινι
κιού μέχρι των ημερών μας.

Το βιβλίο πλαισιωμένο με φωτο
γραφίες και αποσπάσματα από 
γραφτά κείμενα, αποτελεί ένα απα
ραίτητο συμπλήρωμα για  κάθε βι
βλιοθήκη, γ ια  κάθε φίλο της λαϊκής 
μας παράδοσης.

Κλείνοντας έχω να προσθέσω, 
πως μέσα από το βιβλίο διεπίστω- 
ooc, πως ο Γιώργος Βουτσής, παρά 
τις φουρτούνες που περάσαμε σαν 
' Εθνος, σαν Λαός και σαν άτομα, 
παραμένει ένας αγνός, τίμιος, ειλι
κρινής, αγωνιστής και πρό παντός 
άνθρωπος, όπως τότε που νέος τον 
είχα πρωτογνωρίσει στο Φιλιάτι.
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'Ηπειρωτική Πνευματική Ζωή καί Κίνηση

ΑΠΗΧΗΣΕΙΣ
Αθήνα 12.6.1990 

Φίλε κ. Μαμμόπουλε.
Στη -μοναδική κι αξέχαστη «Διά

πλαση τον Παίδων» υπήρχε η προ
μετωπίδα: «Τέρπειν άμα και διδά- 
σκειν».

Με το αξιόλογο περιοδικό της 
Ηπειρωτικής Εταιρείας, δεν διδα- 
σκόμειθα μόνον, αλλά και τερπό- 
μεθα, ,με τα αμίμητα και αξιόλογα 
ενθυμήματα (ιστορικά, λαογραφι- 
κά, λογοτεχνικά και... μεσελέ- 
δες...).

Ό λ α  τα άρθρα έχουν τη σφραγί
δα της τεκμηριωμένης έρευνας και 
ποτέ δεν διάβασα κάτι, που να μη 
μου δίνει σιγουριά γ ια  τη θέση του. 
Κυρίως έμαθα τα λαογραφικά και 
πολλά ιστορικά της Ηπείρου, μέσα 
από τις σελίδες αυτού του γοητευ
τικού περιοδικού, που τη γοητεία 
του, βέβαια, τη δίνουν οι συγγρα
φείς και η δική σας — πάντοτε — 
επιλογή της ύλης.

Χαίρομαι να περιμένω κάθε και
νούργιο τεύχος. Σας συγχαίρω και 
σας εύχομαι υγεία και πάντοτε στό 
χους ευγενείς και υψηλούς.

Με βαθειάν εκτίμηση 
ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΒΡΥΩΝΗ - ΧΑΤΖΗ- 

ΘΕΟΔΩΡΟΥ
Φιλόλογος — Αρχαιολόγος

♦  Γ ρ ά φ ο υ μ ε  κ α ί μ ά ς  γ ρ ά φ ο υ ν

♦  Σ τέ ά ά ο υ μ ε  κα ί μ ά ς  ο τ έ ά ν ο υ ν

0 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΟΓΡΑ- 
ΦΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΑΝΤΑ ΚΟΝΤΑ ΗΑΣ

Δευτέρα, του Αγ. Πνεύματος
4.6.90

♦ Αγαπητέ μου κ. Μαμμόπουλε,
Ετοιμάζοντας τό βιβλιογραφικό 

Δελτίο (γιά τον τόμο 35 τής «Λαο
γραφίας») πού άφορα τη σειρά 
1989 της καλής σας «Ηπειρωτικής 
Εταιρείας», διάβασα σαφέστερα 
στό τεύχος 152 (Μαΐου) τήν εύγε- 
νική καί πνευματική φιλοξενία τής 
έπιστολής μου (24.5.89) γιά τόν θά
νατο του άειμνήστου Στάθη Λαμ- 
πρίδη (πού, άφηρημένος, δεν άνέ- 
γραψα τ* όνομά του), καθώς καί 
τής παραγράφου, πού άφορουσε 
τις παροιμολογικές παρατηρήσεις 
μου στό «Συναξάρι» σας των Μη
νών.

^Ηταν φιλικές καί άντικειμενικές 
οι παρατηρήσεις μου αύτές καί σάς 
συγχαίρω, πού τις δεχθήκατε με 
πνευματικότητα, εύγενικόν σχολια
σμό.

Πάντα έκτιμώ τό Δελτίο σας, γιά 
όσα σάς έγραψα ώς τώρα καί μα
ζί γιά μια Ήπειιρωτική άρχοντιά, 
πού παρουσιάζει, στό ύφος (σας) 
καί στά θέματα - φωτογραφίες.

Είδα τήν άναδημοσίευση τού βι-
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Εσωτερική Ζωή καί Κίνηση
Οί χρηματικές εισφορές προς τήν 

“ ΉιτΣίροτική ’Εταιρεία,, εκπίπτουν 
στις Δηλώσεις Φόρου Εισόδημα'
τος.

ζ

Καμμιά κρατική brj.yoprffrpri δεν Ιχει 
«^Ηπειρωτική Εταιρεία* καί τδ Δελ- 

ο της. Ποτέ δεν υπέβαλε αίτηση μέ άν 
κείμενο τήν οικονομική της ενίσχυση. 
εΤ. κινείται, εξελίσσεται με τις συνδρο

μές των Μελών καί Συνδρομητών της. 
Ποτέ δεν είχε έλλειμματικούς απολογι
σμούς. Χάρις στην ελευθεριότητα τών 
Συνδρομητών της υπερκαλύπτει τις δαπά
νες της καί κάθε περίσσευμα πηγαίνει στή 
βελτίωση του ηπειρωτικού της περιοδι
κού, πού άποθησαυρίζει άπδ μήνα σε μή
να, την η π ε ι ρ ω τ ι κ ή  τ ο  υ ύ λ η.

Δεν πληρώνει ενοίκια ή Εταιρεία. Στε
γάζεται σε Ιδιόκτητα Γραφεία, πού αγο
ράστηκαν μέ χρήματα τών Ήπειρωτών 
Μελών - Συνδρομητών της. Δέν πληρώ
νει μισθούς ή Εταιρεία. Ή  εργασία διε
ξάγεται έπί έθελοντικής βάσεως άπδ τα 
Μέλη τού Διοικητικού της Συμβουλίου μέ 
έφημερία.

Καθαρές οι πηγές τών Εσόδων της καί

6λιογραφικου σημειώματος μας 
στη «Λαογραφία> για  τό Δελτίο 
σας.
’Απίθανα τεκμηριωτικές οί φωτο

γραφίες του Τεύχους 152 άπό τό 
Δίστρατο Κονίτσης!
Καλό Καλοκαίρι (Οικογενειακά) 

Φιλικά και πνευματικά, 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ. ΛΟΥΚΑΤΟΣ 

Καθηγητής Πανεπιστημίου

στο φώς της δημοσιότητας.
Αύτδ τδ μήνα μάς βοήθησαν οι παρα

κάτω Συνδρομητές. Εκφράζουμε τη χαρά 
μας καί την ευγνωμοσύνη μας προς όλους.

Ή  κυρία Εύανθ. Πλαστηρα. έκτα
κτη εισφορά 1000

Ό  κ. Στέφ. Παπχλαμπρίδης για
τδ Δελτίο 1500

Ό  κ. Χρ. Μπελτέκης ομοίως 1500
Ό  κ. Βασ. Στρουγγάρης ομοίως 1500
Ό  κ. Κων. Βλεσσίδης ομοίως 1500
Ό  κ. Χαρ. Γεωργάτης ομοίως 1500
'Η κυρία Αγγελική Συρμακεση έκ

τακτη εισφορά 3000
Ό  κ. Ιωάν. Παπασπύρου για τδ 

Δελτίο 1500
Ό  κ. Φίλιπ. Βχταβχλης ομοίως 2000
Ό  κ. Πανταζής Τζαμπούρας ομοίως 2000 
Ό  κ. Πέτρος Γεωργία δη ς Εταίρος 

- Μέλος τής Ελεγκτικής 'Επι
τροπής τής Εταιρείας για τούς
σκοπούς της 5000

Ό  κ. Χρ. Γκουλιαδίτης για τδ 
Δελτίο 1500

Ό  κ. Σ. Μποροβάς ομοίως 6000
Ό  κ· Δημ. Κωλέτσης ομοίως 2000
Ό  κ. Κων. Θεοδοσίου δμοίως 1500
Ό  κ. Κων. Ζώτος δμοίως 1500
Ό  κ. Σπυρ. Τζουμάκας δμοίως 1500
Ό  κ. Απόστ. Χτάλλας για τδ

Δελτίο 1500
Ή  κυρία Μχτίνα Κουνδούρου δμοίως 1000  ̂
rH κυρία Ιφιγένεια Χριστά - Μπάη 

δμοίως 5000
Ό  Μουσικοσυνθέτης κ. Τάκης Μου
σαφίρης για τδ Δελτίο 2000
Ό  κ. ’Αριστ. Πτυλής δμοίως 1500
Ό  Γυμνασιάρχης κ. Δημ. Γιαννό*
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ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ - ΕΠΙΤΑΦΙΑ ΛΗΚΥΘΟΣ
ΜΝΗΜΗ ΘΑΝΟΝΤΩΝ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ

Στούς πνευματικούς σκοπούς τής Εταιρείας είναι ή άπονο* 
μή τιμής στη μνήμη θανόντων Ήπειρωτών. Αίωνία ή μνήμη 
τους. Κατά τον μήνα αυτόν μας έστάλησαν οί έπόμενες δω
ρεές.

Ή  κυρία Λουκία Χριστ. Καλλίόη 
στή μνήμη τ°υ αειμνήστου Συνα
δέλφου μας πνευματικού άνθρώ- 
που, τραπεζικού Χριστόδουλου 
Καλλίόη καί τής άοελφής της 
Άγάθης Κ. Ρούκα 5000

Ό  ιατρός καί ή κυρία Γεωργία 
Γκιάτη στη μνήμη του άειμνή- 
στου Θοηιά Δάφνη, Προέδρου τής 
Κοινότητος Μολυβόοσκεπάστου 5000

Ό  κ. καί ή κυρία Παύλου Γκιά
τη στή μνήμη τής Έριφύλλης

Γ. Άγάθου 5000
Ή  κυρία Μαρίκα I. Μανιαρίζη τό 

γένος Γκιάτη στη μνήμη τής Έ 
ριφύλλης Γ. Άγάθου 5000

Ό  γιατρός καί ή κυρία Γεωργίου 
Γκιάτη «στή μνήμη τής Έριφύλ
λης Γ. Άγάθου 5000

Ή  κυρία Ντίνα Γεωργ. Βαλούρόου 
στή μνήμη του Παύλου Κιτσα- 
νέλη άπό Ραβένια Ηπείρου 5000

Ό  ιατρός κ. Άθα/ν. Μαντέκος στή 
μνήμη Γονέων καί Αδελφών 2000

πουλος όμοίως 3000
Ή  κυρία Ά γ γ η  Μητσοπούλου όμ. 2000 
Ό κ. Κων. Κίκιλης όμοίως 1500
Ό  κ. Κων. Άηόόνης όμοίως 3000
*0 κ. θεόδ. Γιωτόπουλος όμοίως 1500 
Ό  κ. Νικ. Λιολάκης γιά τό Δελτίο 1500 
Ό  κ. Άπόστ. Μήτσης όμοίως 1500 
Ή  κυρία Έλευθ. Τσιάνταρ όμοίως 1500 
Ή  κυρία Λούμπα Μαντέλου όμ. 1500 
Ό κ. Νικόλ. Ρέτζος όμοίως 1500

Οκ. Παν. Κολοβός γιά τό Δελτίο 1500 
Ό κ. Δημ. Παπάς όμοίως 1500
Ό  κ. Κων. Σάρρας έκτακτη ένί- 

σνυση των σκοπών τής Ε τα ι
ρείας 4000

Ό κ. Δημ. Τσιλιβίοης γιά τό Δελ
τίο 1500

Ή  κυρία Άννίκα Γκαναβία όμοίως 3000 
Ό  Πρόεδρος (Έφέτης) κ. Γεώρ.

Π απαζώης όΓ ένίσχυση των

σκοπών 5000
Ό  Γυμνασιάρχης κ. Σωτήρης Χου- 

λάρας όμοίως 5000
Ό  κ. Δημ. Μπάντιος γιά τό Δελτίο 1500
Ή  κυρία Νίτσα Κοκκίνη, τό γένος 

Παπαζήση έκτακτη εισφορά 3000 
Ό  κ. Κων. Λαμπρινάκης γιά τό 

Δελτίο 1500
Ό  υποστράτηγος κ. Χρ. Φχσόης όμ. 2500 
Ή  κυρία Σοφία Τσίντζα όμοίως 2000
*0 Υποστράτηγος κ. Χρ. ΙΙραμαν-

τιιότης όμοίως 2000
Ό  κ. Σιμός Συμεωνίοης όμοίως 1500
Έ  κυρία Κουλά Κατερινάρη - Χα

τζή όμοίως 2000
Ή  κυρία ν()λγα Ζαρούκα όμοίως 3000 
Ή  κυρία Σοφία Τρίμμη τό γένος 

X ρηστί δη όμοίως 3000
Ό  κ. Κίυστας Σήιος όμοίο>ς 2500
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ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΗΣ «ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ»

ΔΡΧ.
1. Ε. Π. ΦΩΤΙΑΔΟΥ -  ΣΠ. ΚΑΛ

Α ΙΑΦΑ: Σπυρίδων Λάμπρος, Α' 
έκδοσις 1961, Β' εκδοσις 1967 400

2. ΣΠΥΡ. ΚΑΛΛΙΑΦΑ -  ΑΛ. ΒΑΜ-
ΒΕΤΣΟΥ -  ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΚΟ
ΖΑΝΗΣ -  Γ. ΑΧ. Β ΑΒΑΡΕΤΟΥ: 
Σπυρίδων Βλάχος, ό από Ίωαν- 
νίνων 1961, Β' εκδοσις 1970 500

3. Ε. Π. ΦΩΤΙΑΔΟΥ -  ΣΠ. ΚΑΛ
ΛΙΑΦΑ: Δη μητριός Σ. Μπαλά- 
νος, Α' έκδοσις 1961, Β' έκδο-
σις 1963 400

4. Γ. ΑΧ. ΒΑΒΑΡΕΤΟΥ: Ή  ̂συμ
βολή της Ηπείρου εις τούς α
γώνας υπέρ της 'Ελευθερίας,
1963, Β' εκδοσις 1970 400

5. ΑΛΕΞ. X. ^ΜΑΜΜΟΠΟΥΛΟΥ :
Ό μΟθος της άλβοοακής συμβο
λής εις τήν άνεξαρτησίοτν της 
Ελλάδος, 1963 600

6. ΙΩΑΝ. ΕΞΑΡΧΟΥ: Ό οικονομι
κός προγραμματισμός του ηπει
ρωτικού χώρου, 1963 300

7. Γ. ΑΧ. ΒΑΒΑΡΕΤΟΥ: Γεώργιος
Χατζής - Πελλερέν, 6 Ήπειρώ- 
της άγωνιστής, ό δημοσιογρά
φος, ό ποιητής, 1964 400

8. ΑΛΕΞ. X. ΜΑΜΜΟΠΟΥΛΟΥ :
Χρ. Χρηστοβασίλης, ό διηγημα- 
τογράφος, ό λαογράφος, ό πα
τριώτης, 1965 500

9. ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ I. ΚΑΚΟΥΡΗ: θά
νατος - Άνάστασις σε μαγικό - 
θρησκευτκά «δρώμενα» τής λαϊ
κής λατρείας τής Ηπείρου, 1965 500

10. Γ. ΑΧ, ΒΑΒΑΡΕΤΟΥ: 'Ιωάννης
Κωλέττης, ό Ήπειρώτης Πρω
θυπουργός, 1966 500

11. ΑΛΕΞ. X. ΜΑΜΜΟΠΟΥΛΟΥ :
Ή ξενιτειά καί τό δημοτικό τρα
γούδι, 1966, Β" εκδοσις, 1970 400

12. ΝΙΚΟΛ. ΤΣΑΚΑ: Πάργα, 1966 400
13. ΚΩΝ. Δ. ΜΕΡΤΖΙΟΥ: Δομήνι-

κος θεοτοκόπουλος, 1966 1200
14. ΓΕΩΡ. ΑΧ. ΒΑΒΑΡΕΤΟΥ: Δρο- 

σουλίτες, Ήπειρος, Κρήτη, 1967 400
15. ΓΕΩΡ. ΑΧ. ΒΑΒΑΡΕΤΟΥ: Ό

Γεώργιος Σταύρου και ή Εθνι
κή Τράπεζα, 1967 400

16. ΑΛΕΞ. X. ΜΑΜΜΟΠΟΥΛΟΥ :
'Αγγελική Χοττζημιχάλη και ή 
’Ηπειρωτική λαϊκή τέχνη, 1967 50C

17. ΑΛΚΗ ΜΑΝΘΟΥ : Ήπειρώται
είς τήν Ρουμανιού (Α' και Β')
1967 500

18. ΑΛΕΞ. X. ΜΑΜΜΟΠΟΥΛΟΥ : 
Σχολεία καί Διδάσκαλοι του

ΔΡΧ.
’Αλυτρώτου Ελληνισμού, 1967 500

19. ΓΕΩΡΓ. ΑΧ. ΒΑΒΑΡΕΤΟΥ: Ό
Άλή πασάς από τήν άλλη πλευ
ρά, 1968 500

20. ΑΛΕΞ. X. ΜΑΜΜΟΠΟΥΛΟΥ :
Γ. Καστριώτης (Σκεντέρμπεης)
1968 500

21. ΑΛΕΞ. X. ΜΑΜΜΟΠΟΥΛΟΥ :
"Ηπειρος καί Λακωνία. (Άπό 
τήν Σπλάντζα έως τον Αύτονο- 
μ*ακόν ’Αγώνα 1914), 1968 400

22. ΠΑΝΑΓ. ΓΡ. ΖΑΚΟΠΟΥΛΟΥ :
Τα ’Εθνικά Κληροδοτήματα καί 
αί προς αυτά ύποχρεώσεις τής 
Πολιτείας, 1968 400

23. MIX. ΠΕΡΑΝΘΗ : Λορεντζος 
Μαβίλης, ό ήρως του Δ ρίσκου,
1969 400

24. ΔΗΜ. Τ. Ν. ΜΠΟΤΣΑΡΗ : Ή
Άπελευθέρωσις τών 91 ωαννί- 
νων, 1969 400

25. ΓΕΩΡΓ. ΑΧ. ΒΑΒΑΡΕΤΟΥ: 'Ι
ωάννης Βηλαράς, ό Ήπειρώτης 
Ιατροφιλόσοφος, ποιητής καί λό
γιος, 1969 400

26. ΖΗΣΗ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Σπό
ρος Χασιώτης, ό Ήπειρώτης 
πατήρ τής Γεωργίας, 1969 400

27. ΒΑΣΙΛΗ ΚΡΑΨΙΤΗ: Τό νόημα
του Σουλίου, 1969 400

28. ΒΙΒΗΣ ΔΗΜ. ΠΑΠΑΔΗΜΗ-
ΤΡΙΟΥ: Ή Κοινωνική Πολιτική 
καί οί Ήπειρώται 'Εθνικοί Εύ- 
εργέται, 1970 400

29. Κ. Δ. ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ : Αί
Ήπειρώτισσαι είς τούς έθνικούς 
αγώνας, 1970 400

30. ΙΩΑΝ. ΒΟΓΑ: Ή θέσις του Βο-
ρειοηπειρωτικου ζητήματος, 1970 500

31. ΑΛΚΗ ΜΑΝΘΟΥ : Ήπειρώται
δημοσιογράφοι στή Ρουμανία, 
Θωμάς, Πασχίδης, 1970 500

32. ΑΛΕΞ. X. ΜΑΜΜΟΠΟΥΛΟΥ : 
'Απόστολος Άρσάκης καί ή 
Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία, 1970 500

33. ΙΩΑΝ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ: Ή πνευ
ματική κοττάστασις στα Γιάννι
να στις άρχές του 19ου αίώνος, 
δπως τήν είδαν οΐ ξένοι περιη- 
γηταί, 1971 400

34. ΑΘΑΝ. ΣΟΥΡΑ : Ή συμβολή
τών 'Αδελφών Ριζάρη είς τήν έ- 
πανάστασιν του 1821, 1972 500

35. ΓΕΩΡ. ΑΧ. ΒΑΒΑΡΕΤΟΥ: Κομ- 
πογιαννίτες, Μάτσου κάδες, οι 
ξακουσμένοι αύτοδίδακτοι για-



τροί dm* τό Ζαγόρι τής Ηπεί
ρου, 1972 500

36. ΑΛΚΗ ΜΑΝΘΟΥ : Ήπειρώται 
δη,μοσογράφοι στή Ρουμανία,
Σπ. Σιμός — Ζαχ Σαρδέλλης 
κλπ., 1973 500

37. ΓΡΗΓ. ΓΚ1ΖΕΛΗ: Ή λειτουργία
των Βορειοηπειρωτικών τρα- 
γουδιών τής άγάπης, 1973 400

38. Γ. θ. ΜΑΡΑΖΙ ΩΤΗ: Ό  Ήπει-
ρώτης Εθναπόστολος Πέτρος 
Ήπίτης, 1973 500

39. Β. Γ. ΒΕΤΣΟΠΟΥΛΟΥ: Ό  γά
μος στήν Πυρσόγοτννη τά πα
λιά τά χρόνια, 1973 500

40. ΑΛΕΞ. X. ΜΑΜΜΟΠΟΥΛΟΥ :
Λαϊκή Αρχιτεκτονική. Ήπειρώ-
τες μαστόροι καί γεφύρια, 1970 1200

41. Δ. Τ. Η. ΜΠΟΤΣΑΡΗ: 'Αγώνες
έλευθερίας, 1973 500

42. ΣΤΑΘΗ Δ. ΛΑΜΠΡΙΔΗ: Χρι
στόδουλος Κλονάρης, Ζαγορί- 
της, 1975 400

43. ΕΥΑΓΓ. Κ. ΔΗΜΟΠ ΟΥΛΟΥ : 
Παραλειπόμενα καί κοττάλοιπα 
του παναρχαίου πρώτου έν Ή- 
πείρω Μαντείου Δωδώνης, 1975 400

44. ΕΜΜ. Γ. ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗ : Ή 
"Ηπειρος καί τό ΕΙκοσιέννα,
1975 400

45. ΔΗΜ. Σ. ΔΟΥΚΑΤΟΥ: Ό  Πα-
ροιμιακός λόγος των Ήπειρω- 
τών, 1976 600

46. ΠΑΥΛΟΥ Γ. ΔΕΛΑΠΟΡΤΑ : 
Μνήμη Γεωργίου Γκάλγκου,
1977 400

47. ΑΘΑΝΑΣ. ΚΙΤΣΟΥ : θεσπρω-
τική Γή, 1977 400

48. ΑΛΕΞ. Σ. ΤΣΟΥΚΑΝΕΛΗ: Χα
ράλαμπος Κατσιμήτρος Πρό
μαχος τής ’Ηπείρου, 1978 650

49. ΣΤΑΘΗ Δ. ΛΑΜΠΡΙΔΗ: Ιωάν
νης Λαμπρίδης, 1979 500

50. ΑΘΑΝ. Δ. ΤΣΕΚΟΥΡΑ: 'Από 
του 98ου υψώματος. 'Αναμνή
σεις Ήπειρώτου Άγωνιστου,
1979 1500

51. ΔΗΜΗΤΡI ΟΥ ΔΑΒΑΛΑ : Μία 
σκιαγραφία του Άλή Πασά καί
του Κράτους του, 1980 400

52. ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΚΙΤΣΟΥ - ΠΙ-
ΤΟΥΛΗ: ’Εκδότες καί Τυπογρά
φο· τής Τουρκοκρατίας, 1980 400

53—4^J~. ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗ: Σούλι - 
\—]^ρ5&νται· 1983 450

>£. ΛΑΜΠΡΙΔΗ : Κώ- 
^  στ^ς Γκρίίξτζιος, 19̂ 3

ΔΡΧ.

500

55. ΓΙΩΡ. Δ. ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΥ: Άλ-
λοτινά κι άξέχαστα, 1985 1000

56. ΓΙΩΡ. Δ. ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΥ : Ή
Πόδλα τής Μουργκάνας, κι ο 
ευεργέτης Σπ. Τσίγκος, 1986 1500

57. ΚΩΣΤΑ I. ΦΩΤΟ Π ΟΥΛΟΥ: Τά
Γιάννινα, 1986 ,1000

58. ΕΚΘΕΣΙΣ Γενομένων Ζημιών
τής έχθρικής Κατοχής 1941-44 600

59. ΓΙΩΡΓ. ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΥ : Οί 
Καλαντζήδες τής Μουργκάνας 1500

Β' ΑΛΛΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

1. ΑΚΡΟΚΕΡΑΥΝ IΟΥ : Τό λυκό
φως τών θεών στήν 'Αλβανία 400

2. Ν. ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ: "Οσα Εγρα
ψα στό Μοναστήρι 800

3. Ν. ΓΟΥΖΕΡΙ: Βαθειές κι άνά-
λαφρες πνοές 200

4. Σ. ΔΑΚΑΡΗ: 'Οδηγός Νήσου
’ I ωαννίνων 400

5. X. ΚΑΤΣΙΜΗΤΡΟΥ: .Η "Ηπει
ρος προμαχούσα 200

6. Δ. Τ. Ν. ΜΠΟΤΣΑΡΗ : Μικρά
'Ασία 400

7. Δ. Τ. Ν. ΜΠΟΤΣΑΡΗ : Ισπα
νοί - "Ελληνες 400

8. Κ. ΝΤΟΥΛΑ: Πίεσις - Ύποπίε-
σις 300

9. Μ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Ευεργέτες
- Δωρητές Ζαγορίου 300

10. Φ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Ή 'Εκκλη
σία τής Ηπείρου 1000

11. Γ. Π ΑΠ ΑΔΟ Π ΟΥΛΟΥ: Ή πρα- 
γματική_είκών τής έν * Αλβανία 
Έθν. Ελληνικής Μειονότητος 400

12. X. ΡΕΜΠΕΛΗ: Κοντσιώτικα 2000
13. Κ. ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ: Ή Πι

νακοθήκη Ί ωαννίνων 400
14. Σ. ΧΙΛΙΑΔΑΚΗ: Ταξίδια στήν

"Ηπειρο 600
15. Σ. ΣΑΛΑΜΑΓΚΑ : "Απαντα

(Τόμοι 5) 7000
α.—Α. ΖΩΙΔΟΥ: Χάρτης 'Ηπείρου 300
6.—Τ. ΔΟΥΡΔΟΥΦΗ: Μεγάλη χα

ράδρα του Βίκου (Πίνακας) 1000
—Τά ύπ* άριθ. 3, 5, 7, 8, 9, 10, 15,

22, 27, 33 έκδ. Ήπ. Έταιρ. Ε
χουν Εξαντληθεί καί διατίθενται 
μόνο σέ φωτοαντίγραφα.

—Τεύχη τού Δελτίου προηγουμέ
νων έτών διατίθενται πρός 1500 
δρχ. τό κάθε Ετος.

ΔΡΧ.

Λ
^ Α Φ Ε ΙΑ  ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: ΑΘΗΝΑ. Μαυρομιχάλη 7, Κ.Α. 106 79 
1 Τ^λ. 36^1^1 -  63.99.783.
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Ακόμα
προηια...

Στην πιο δύσκολη αγορά τον 
κόσμον, στην Αμερική, η MISΚΟ 

διακρίβηκε άλλη μια qoou 
κεοδιΣο\πα: τον Οκτώυοιο τον

” Ή6 το «ΧΡΥΣΟ ΑΓΑΛΜΑ 
ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ». 

Αντό είναι το πέμπτο θραύε ίο 
μέσα στα τελενταία πέντε χρό

νια. Έτσι τα 04 όραόεία π ον 
είχε μέχρι σι)μέρα, γίνονται 55 . 
Δεν είναι τνχαίο ότι ηΜΙϊΚΟ 

κερδίζει παντού πρωτιές. Είναι 
θέμα ποιότητα: a s * »  
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