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ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
(ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΚΟΜΙΤΑΤΟ) 

1906

ΠΑΝΑΓ ΔΑΓΚΛΗΣ 
Ύπαρχηγός Γενικού ’Επιτελείου 

Πρόεδρος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΟΥΜΑΣ 

Γεν. Διευθυντής ΣΠΑΠ 
Σ ΣΠΥΡΟΜΙΛΙΟΣ 
’Αρχηγός Χείμαρρος 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΕΛΑΣ 
’Ανθυπίλαρχος 

ΧΑΡ ΛΙΑΜΠΕΗΣ 
'Ανθυποπλοίαρχος 

ΧΡ ΧΡΗΣΤΟΒΑΣΙΛΗΣ 
Λόγιος

ΜΙΛΤ ΠΑΝΤΑΖΗΣ 
'Υφηγητής Πανεπιστημίου 

ΧΡ ΧΡΟΝΗΣ 
Ύπολοχαγός ΟΙκονομικού 

ΠΕΡ ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ 
Δικηγόρος 

ΧΡ ΜΑΛΑΜΟΣ 
Ταγματάρχης Μηχανικού 

ΓΕΩΡΓ ΓΑΓΑΡΗΣ 
Δημοσιογράφος 
ΑΥΓ. ΑΒΕΡΩΦ 

Πολιτευτή:

ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
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1934
’Επίτιμος Πρόεδρος 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΙΚΚΑΛΙΝΟΣ 
'Ομότιμος Καθηγητής 

Τού Πανεπιστημίου ’Αθηνών 
’Ακαδημαϊκός

“ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”
ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΟΜΩΝΥΜΟΥ 
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ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΛΑΧΟΣ 
Ό  άπό MuKiwivurv 'Αρχιεπίσκοπος 

‘Αθηνών roi πόσης ’Ελλάδος 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΟΥΜΛΣ 
Γεν Διευθυντή: ΣΠΑΠ 
ΑΝΤΩΝΙΟΣ Κ ΠΑΛΗΣ 

Στρατηγός
ΛΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΛΛΝΟΣ
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ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΛΛΜΑΦΑΣ 
Κιιθηγητη; Πανεπυττημίου 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΙΚΚΑΛΙΝΟΣ
'Α κ α δ η μ α ϊκ ό ς

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΒΑΡΕΤΟΣ 
Δικηγόρος · Δημοσιογράφος

Φωτογράφηση - Μοντάζ 
ΑΦΟ! ΠΙΝΑ 

ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ 45 
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στρατό Κονίτσης ό Γεώργιος Νίκου 
γεννήθηκε τό 1910 και σπούδασε 
γεωπονικά στην Άβερώφειο Γεωρ
γική Σχολή Λαρίσης. Υπηρέτησε 
μέ πάθος τήν Ελληνική Γεωργία 
πρώτα στή Βελλα καί τα περισσό
τερα χρόνια στο ’Ανατολικό Ζοιγό- 
ρι. Μέ ενδιαφέρον ό πνευματικός 
άνθρωπος παρακολουθούσε τό έρ
γο της Εταιρείας.

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΟΛΟΒΟΣ

Δάσκαλος και εκπαιδευτικός συγ
γραφέας πολυγραφώτατος ό Φίλιπ
πος Κολοδός καί συγχρόνως έρευ- 
νητής της ιστορίας της ιδιαίτερης 
πατρίδας του περιοχής των Τζου
μέρκων καταγόμενος άπό τό χωριό 
θεοδώρκχνα.

Έκ των πρώτων Συνεργατών του 
«Ηπειρωτικού' Μέλλοντος» πού έκ- 
δόθηκε τό 1934 άπό δμιλον ενθου
σιωδών Ήπειρωτών μαζί μέ τον Βα
σίλη Μπαρα, τον Πετρονικολό κλπ.

Ή πνευματική γνωριμία άνανεώ- 
θηκε καί στο Δελτίο Πνευματικής 
Ένημερώσεως, πού άπό τήν άρχή 
τής έκδόσεώς του (1974) υπήρξε 
Συνεργάτης καί παραστάτης τού 
έργου τής Εταιρείας. Βλέπετε πε
ρισσότερα σέ νεκρολογία άπό τον 
συντοπίτη του Γενικό Επιθεωρητή 
καί Συγγραφέα Γ. Στεργίου, τεύ
χος 122 σελ. 442.

ΠΕΤΡΟΣ ΦΡΟΝΤΖΟΣ
Άπό τήν Πυρσόγκχννη Κονίτσης 

ό δικηγόρος Πέτρος Φρόντζος Συ
νεργάτης τής Εταιρείας καί τού 
Δελτίου της. Πατριώτης πού έζησε 
μέ τό όραμα τής γενέθλιας γής του.

Δ$ακρίθηκε γιά τήν επιστημονική 
καί" επαγγελματική του δραστηριό
τητα συνοιγωνιζόμένος μέσα στις 
άντιξοότητες τής ζωής. Σεμνός χω
ρίς εξάρσεις καί επιδείξεις. Δικαί
ωσε τό όραμά του καί τήν ήπειρω- 
τική του καταγωγή άφήνοντας δλη 
τήν περιουσία του στήν Πυρσόγιοα/- 
νη.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ

’Ιατρός άπό τό Ελληνικό τών 
Κατσανοχωρίων (έτος γεν. 1916). 
Μετά τις εγκύκλιες σπουδές του 
έφοίτησε στήν ’Ιατρική Σχολή τού 
Πανεπιστημίου ’Αθηνών καί ειδικεύ
τηκε στή Γυναικολογία καί τή Μαι
ευτική. Διετέλεσε Επιμελητής στο 
Μαιευτήριο «Μαρίκα Ήλιάδη».

’Ενθουσιώδεις Ήπειρώτες φοιτη
τές, ό ’Ιωάννης, καί τής Φαρμα
κευτικής ό επιζών αδελφός του Γε
ώργιος, άγγελόμορφοι καί άγνοί 
ύποστηρικτές κάθε καλού ’Ηπειρω
τικού έργου έδιναν τό τακτικό π α- 
ρ ώ ν στά πρώτα χρόνια τού «’Η
πειρωτικού Μέλλοντος» (1934 — 
1935).

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΣΣΙΟΣ

Άπό τήν Δερβιτσάνη τής Βορ. ’Η
πείρου ό Νικόλ. Μάσσιος. Αγωνί
στηκε τον κοινό άγώνα τών Ήπει- 
ρωτών ξενητεμένων καί έπέπλευσε 
σάν ιδρυτής ενός άπό τά καλλιτε
χνικά Ραφεία - Έμπορορραφεΐα 
τής προπολεμικής πρωτεύουσας 
στήν «Αιόλου 73α». Συμμέτοχος τα
κτικός στήν πατριωτική δράση. Ύ- 
ποστηριχτής κάθε ήπειρωτικής προ
σπάθειας άπό τήν ’Ηπειρωτική Νεο-
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λαία, στην ίδρυση του Όμίλου Δρο- 
πολιτών «Ό Δρΐνος» και Τη δρα
στηριότητα του «Συλλόγου Βορειο
ηπειρωτών». Μάστορας στό έπάγ- 
γελμά τού έχάρισε στό συνάφι καί 
μια μελέτη «Κοπτικής καί Ραπτι
κής»' κάΐ Χάνσάρισε τό έλληνικό έν
δυμα 'ώ ς'τήν "Απω ’Ανατολή. Στά
θηκε άκραιφνής φίλος τής Ε τα ι
ρείας.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΕΛΕΚΟΥΔΑΣ

Νοσταλγός Ήπειρώτης άπό τό 
Ήλιοχώρι του Ζαγορίου. Υπηρέτη
σε σέ δημόσια υπηρεσία έπί σειράν 
ετών, άθόρυβα καί δημιουργικά. 
Μέ ένδιαφέρον παρακολουθούσε τό 
έργο της Εταιρείας καί συνεργά
στηκε στό Δελτίο της, πού δημο- 
σίεψε και μιά κύκνεια μελέτη του 
περί «κλαρίνου» βασιλιά τών λαϊ
κών όργάνων.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΛΙΠΠΙΩΤΗΣ

Σέ βαθύ γήρας άπέθανε ό παλαί
μαχος δημοσιογράφος Στέφανος 
Λιππιώτης. Άπό τή Λίππα του Σου- 
λίου μέ τό όνομα Στέφανος Πάνου 
Λιππιώτης όρμώμενος σταδιοδρό
μησε έξαιρέτως γιά τή βαθειά του 
μόρφωση καί τήν έν γένει συγκρό
τηση του στό δημοσιογραφικό στί
βο άπό τις στήλες τής «Βραδυνής» 
τών Κεφαλλήνων καί Ήπειρωτών 
Άραβαντινών.

Διακρίθηκε μεταξύ τών Συναδέλ
φων του στό πολιτικό καί έκκλη- 
σιαστικό ρεπορτάζ. Είχε έπισπάσει 
άπό μέρους του Οικουμενικού Πα
τριαρχείου Κ ω νστοτντ ι νουπόλε ως

καί τόν βαθμόν του Μεγάλου Ά ρ- 
χοντος. Μέ φανατισμό υποστήριζε 
τά Ηπειρωτικά θέματα καί μέ έν- 
θουσιασμό ύποδέχονταν κάθε φορά 
τό Δελτίο τής Εταιρείας.

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ

Σαν δροσερή πηγή πού άνέβλυσε 
άπό τις δυτικές πλαγιές του Κασι- 
διάρη σέ προχωρημένες μέρες του 
βίου του ό άπό Μέγγουλη (Περι
στέρι) τοΟ Πωγωνίου Σταύρος Κα- 
ραδήμας έφυγε κι αυτός άπό άνά- 
μεσά μας. Σταδιοδρόμησε σαν τε
χνικός, έργολήπτης δημοσίων έρ
γων καί κατέληξε λαμπρός λαο- 
γράφος του Τόπου μας μέ τά βιβλία 
του «Σκόρπια φύλλα άπ* τό Πωγώ- 
νι», «Παλιοκαιρινές μνήμες», «Ό 
Γιώτη - Ντάλος» κλπ.

ΝΙΚΟΣ ΛΩΛΗΣ

Κεραυνός ήτ<χν ό θάνατος του Νί
κου Λώλη σέ ήλικία 58 μόλις έτών. 
Άπό τό Τεριάχι του Πωγωνίου. 
Σπούδασε νομικά καί δικηγορουσε 
στήν Αθήνα υπηρετώντας ταυτό
χρονα στό δικαστικό τής Εθνικής 
Τράπεζας. Παράλληλα άναπηδουσε 
ή Ιδιότητά του του πνευμαιτκου άν- 
θρώπου μέ κέντρο ένδιαφέροντος 
τή γενέθλια γή. Μαζί μέ τόν μακα
ρίτη Βασίλη Πλιάτσικα ταξιδεμένο 
στήν Αμερική μας έχάρισαν λαο- 
γραφικά κείμενα του Πωγωνίου. 
Πλήν άλλων ό Νίκος Λώλης έγρα
ψε τις μελέτες «Ήπειρώται Ποιη- 
ταί», «Τό Δωδεκαήμερο στήν "Ηπει
ρο», «Έπιμεθόρια διηγήματα», «Τό
ποι καί θρύλοι τής Ηπείρου».
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ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ (Κ.
ΠΕΝΤΑΓΙΩΤΗΣ)

Γεννήθηκε στους Πενταγιούς της 
Λωρίδας τό 1895. Υπηρέτησε σαν 
υπάλληλος σε διαφόρους οργανι
σμούς της χώρας. Άφοσιώθηκε στην 
ανάπτυξη τού Τουρισμού στην πα
τρίδα μας. Σταθμό στην Τουριστι
κή και ταξιδιωτική φιλολογία μας 
άπετέλεσε ή καλλιτεχνική έκδοση 
τού περιοδικού «ΗΩΣ» με τό όποιο 
υπηρέτησε τούς σκοπούς του. Πα
ράλληλα άσχολήθηκε με ίστορικο - 
λογοτεχνικά κείμενα, δπως μέ τό 
βιβλίο του «"Οταν ανθίσει ή σού
βλα» μέ τό ψευδώνυμο Κ. Πεντα- 
γιώτης. Τό 1978 έξέδωκε τό βιβλίο 
«"Ελληνες στή Ρουμοίνία». Στάθηκε 
ώς τό τέλος της ζωής του θαυμα
στής της Ηπείρου και θερμός φί
λος τής Εταιρείας και τού έργου 
της.

ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΣΩΤΗΡIΟΥ

Μεταξύ των προσφιλών νεκρών 
μας είναι ό Εύεργέτης τής Ε τα ι
ρείας Γυμνασιάρχης Νίκος Παπα- 
σωτηρίου άπό τη Βούρμπιανη Κο- 
νίτσης. Σπούδασε Φυσικομαθηματι
κά και ύπηρέτησε στή Δημοσία Ε κ 
παίδευση, καθώς καί στά περίφημα 
ελληνικά διδακτήρια, τό Άβερώ- 
φειο Γυμνάσιο ’Αλεξανδρείας.

Ό  Νίκος Παπασωτηρίου έκαμε 
κοινά τά δικά του αγαθά σκορπών
τας άπλόχερα δ,τι είχε συγκομίσει 
στο βίο του. Ή Εταιρεία τον συγ
καταλέγει μεταξύ τών Εύεργετών 
της. Ή Βούρμπιανη δμως, ή γενέ-

• τειρά του τού όφείλει τήν έκπαι-
• δευτική της υποδομή σε κτίρια τού

Γυμνασίου και Οικοτροφείου.
Ή Εταιρεία μας θά διατηρήσει 

έσαεί τή μνήμη τού καλοκάγαθου 
καί μεγάλου τέκνου τής ’Ηπείρου 
Νίκου Παπασωτηρίου. Σε άλλες 
στήλες τού Δελτίου μας ό Γ. Γραμ- 
ματέας τής Εταιρείας Γυμνασιάρ
χης κ. Λαμπρίδης αφιερώνει εκτενή 
βιογραφία τού έκλιπόντος.'

ΘΑΝΑΣΗΣ ΓΚΟΓΚΩΝΗΣ
Γεννήθηκε τό 1902 στήν Κακογο- 

μαντζή Δροπόλεως Βορείου ’Ηπεί
ρου. Μικρός ξενητεύτηκεάποζητών- 
τας τον άρτον τών Ήπειρωτών στήν 
προπολεμική ’Αθήνα. ’Αλλάζοντας 
έποχγγέλματα καταστάλαξε στήν 
Τυπογραφία.

Τό 1934 μέλος, σαν τυπογράφος, 
ομάδας νέων Ήπειρωτών, μεταξύ 
τών όποιων οι Νΐκος Κοντός, Κώ
στας Σταμάτης, Άλέξ. Μαμμόπου- 
λος, Σπόρος Λιτός, Σωτ. Νικολός, 
Ν. Πάνος, Στ. Κοντός κ. ά. έξέδω- 
καν τήν εφημερίδα «’Ηπειρωτικόν 
Μέλλον». Μετά τήν άποχώρηση τών 
άλλων τήν κράτησε μόνος του σαν 
βιοποριστικό επάγγελμα μέ τό πα
ραδοσιακό συνθετήριον στο χέρι 
εργαζόμενος.

’Έπαθλο, γέρας τής απέραντης 
κι ανεξάντλητης υπομονής καί έρ- 
γατικότητάς του ή εφημερίδα μετά 
διακοπή κατά τό διάστημα τής εχ
θρικής Κατοχής τής χώρας μας έ- 
πανέλαβε τήν έκδοση τό 1945 καί 
έκτοτε συνεχίζει μέχρι σήμερα ύπό 
τήν διεύθυνση τής άξιας θυγατέ
ρας του Ελένης Άμπατζή - Γκογ- 
κώνη. Οί λίγες αυτές γραμμές φρύ
γανα, προσάναμμα ένός χρονικού, 

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή σελίδα 232)
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ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙ ΡΕΙ ΑΣ 
ΣΤΟΝ ΑΙΓΥΠΤΙΩΤΗ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ

ΙΩΒΗΛΑΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ «ΕΝ ΤΛΙΣ ΕΣΧΑΤΑΙΣ 
ΗΜΕΡΛΙΣ» ΤΟΥ ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

ΤΟΥ ΑΛΕΞ. X. ΜΑΜΜΟΠΟΥΛΟΥ

Εκσφενδονισμένος άεροπορικώς 
άπό την ’Αθήνα στο Κάϊρο βρέθηκα 
άπό τις 13 ώς τις 18 Μαρτίου άνά- 
μεσα άπό τη μια μεριά στην άγά- 
πη τής όλιγάριθμης πιά Ηπειρωτι
κής Παροικίας κι άπό τήν άλλη στό 
έπίκεντρο έντυπωσιακών γεγονό
των για τήν εύρύτερη έλληνική Ό- 
μογένεια.

Τό ταξίδι είχαν προετοιμάσει οί 
άχώριστοι Πολυδροσίτες (Σιαμαίοι 
ψυχή καί σώματι καί στις επιχειρή
σεις) Χρυσόστομος Λαμπρίδης καί 
Σταύρος Μάκος με τήν ευκαιρία του 
έορτασμου των 75 χρόνων του πρε- 
σβυγενοϋς Ποινηπειρωτικοϋ Συλλό
γου Κάιρου.

Καί βρέθηκα αιχμάλωτος του πα- 
τρωτισμου τους ένα όλόκληρο έξα- 
ήμερο στη χώρα του Νείλου «έπί 
των ύδάτων» του όποιου είναι ιδρυ
μένο τό Κάϊρο, άγόμενος άπό οικο
γένεια σέ οίκογένεια, ξεναγούμενος 
πότε άπό τό Σταύρο Μάκο καί πότε 
άπό τον Πρόεδρο τοΰ Συλλόγου ’Α
πόλλωνα Βλάχο στή μαγεία τής πό
λης με τά θαυμαστά τεχνικά έπι- 
τεύγματα του άποικιοκρατικου ευ
ρωπαϊκού πολιτισμοΟ, καί τις φυσι

κές καλλονές του θείου Νείλου, πού 
διατρέχοντας σιωπηλός 1200 χιλιό
μετρα άπό τό Σουδάν φθάνει ώς τη 
Μεσόγειο.

Γάλλοι, Γερμανοί καί Ελβετοί 
μηχοτνικοί στά πρώτα σαράντα χρό
νια του αιώνα μας έγέμισαν τό Κά
ιρο με πολυόροφα Ξενοδοχεία καί 
Μέγαρα, πού παραβγαίνει τό ’να τ’ 
άλλο με περίκομψα άρχιτεκτονικά 
σχέδια, με τις βαριές φέρ φορζέ σι- 
δηροκατασκευές πού άντέχουν στό 
χρόνο στήν έρειπιώδη σήμερα κα
τάσταση έξ αιτίας του ένοικιοστα- 
σίου, δπως τό GRAND HOTEL πλάι 
σέ νεώτερα Ξενοδοχεία μεταπολε
μικά, Σέπερς HOTEL, HILTON, 
SHERATON, MERIDIEN, τό άνε- 
γειρόμενο SEMI RAM IS ή τις άνα- 
κτορικές κατασκευές τής Ηλιουπό
λεως μέ τούς έξωτικούς κήπους καί 
τά περιβόλια.

Τά σχολικά μέγαρα τής Όμογέ- 
νειας Άμπέτειος Σχολή, Σπετσερο- 
πούλειο, Άχιλλοπουλειο, τό Ελλη
νικό Νοσοκομείο καί άλλα καί οί 
έκκλησίες μέ κορώνα τον Ναόν του 
‘Αγίου Γεωργίου (531 μ.Χ.) όπου 
οί τάφοι των Πατριάρχων καί τό
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Ελληνικό Νεκροταφείο έκτασης Π. 
500 τ.μ.2, πού εύλαβοΰνται και Μου
σουλμάνοι και οπού μας δέχεται ό 
εξ "Αργους Αρχιμανδρίτης Πορφυ
ρές.

Κι Αναπολώ τό ρόλο του Παροι- 
κιακου Ελληνισμού, τό ρόλο της 
Ελληνικής Ξενητειάς. Λιβόρνο, Πί- 
γα, Τεργέστη ελληνικοί αστερισμοί 
της Μεσογείου, ή πλησιόχωρη Βιέν
νη, ή Μολδοβλαχία Μάσιο, Βουκου
ρέστι, Ίμπραΐλα της Μαύρης θ ά 
λασσας κι Όδησσό, ή Πόλη, ή Σμύρ
νη, οί Κυδωνιές, ή ’Αλεξάνδρεια καί 
τό Κάιρο, φούντωσαν τον Εύρωπαι- 
κό Φιλελληινσμό, άνήγειραν την ή- 
μιθανή Έλλάδ'α, πού σφάδαζε άπό 
τον άνελέητο εννεαετή άγώνα προς 
τον Τούρκο δυνάστη καί τούς έμ- 
φυλίους πολέμους καί την έστησαν 
όρθια.

Καί ήταν εδώ, στην Αίγυπτο, κα
λεσμένοι καί έπικουρούμενοι οί Το- 
σίτσαι καί οί Άφέρωφ — βρίσκω 
στά Πρακτικά τής Φιλεκπαιδευτι
κής Εταιρείας τού 1836 Ευεργέτην 
με τό όνομα Ά  β ε ρ ώ β καί ό 
Στουρνάρας—άπό τον Καβαλλιώτη 
Άρβονίτη Μεχμέτ ’Αλή — αιγυπτια
κά Μωχάμετ ’Άλυ, που έριξε την 
τελευταία στιγμή τον βρόχο με τον 
Ίμπραήμ νά πνίξει την άγωνιζό- 
μενη Ελλάδα.

Καί οί τρεις θά γίνουν Ευεργέ
τες τής πατρίδας τους με τις πλου- 
σιόδωρες εύεργεσίες τους. (Τοσί- 
τσειο, Πολυτεχνείο, ’Αρχαιολογικό 
Μουσείο, Στάδιο, Φυλακές, Πολεμι
κό πλοίο (ό θρυλικός «Άβέρωφ») 
άνδριάντες Ρήγα Φερραίου, Πτριάρ- 
χου Γρηγορίου Ε \  γεωργική Σχο
λή Λαρίσης καί άλλα.

Ή συρρίκνωση τού παροικιακου 
Ελληνισμού *'έξ αιτίας τής εθνικής 
Αφύπνισης των λαών έχει σάν Απο
τέλεσμα νά μένουν Ανενεργά τά 
κληροδοτημένα σχολικά κι εκκλη
σιαστικά μέγαρα τού Κάιρου καί 
νά πουλοΰνται μ π ί ρ - π α ρ ά ,  
στους Αναπτυσσόμενους Κόπτες.

Δείγματα τής άλλοτε πνευματι
κότητας τού Αίγυπτιώτη Ελληνι
σμού τά «Γράμματα» τού Δροβια- 
νίτη Στεφάνου Πάργα, εφάμιλλα 
με τή «Νέα Εστία» τού Ξενόπου- 
λου καί νά μπροστά μου στή Βιβλιο
θήκη του Ηγουμενείου τού ‘Αγίου 
Γεωργίου δύο έπιβλητικοί τόμοι 
τών έφημερίδων «Κλείω» καί «Κάι
ρο» τών ετών 1926 καί 1931 καί τό 
σχεδόν αιωνόβιο «Φώς» του Κάιρου 
(91 χρονών) πού συνεχίζει τήν έκ
δοση ό Αδάμαστος Χιώτης Σωκρά
της Πατέρας.

Τό άλλοτε Ελληνικό Νοσοκο
μείο — Πρόεδρός του διετέλεσε καί 
ό κατάδικος μας Σταύρος Μάκος— 
πού είχε παθητικό με τούς Απόρους 
‘Έλληνες νοσηλευομένους, έγινε 
σήμερα... ενεργητικό γιατί λεΐψαν 
οί Έλληνες άποροι καί νοσηλεύον
ται πλούσιοι Μουσουλμάνοι Καϊρι- 
νοί καί πλουσιότεροι Σαουδάραβες 
με Αδρά νοσήλια.

ΜΙΑ ΠΑΤΡΙ ΑΡΧΙ ΚΗ ΒΑΠΤΙΣΗ 
ΜΙΑ ΚΡΟΥΑΖΙ ΕΡΑ ΣΤΟ ΝΕΙΛΟ

14.3.87 Σ ά β β α τ ο .
Στον Πατριαρχικό Ναό τού ‘Α

γίου Νικολάου στή συνοικία Χαμ- 
ζάουϊ τών Ρωμιών (Χαράτε Ρούμ) 
πού τήν έπιβλητική του διακόσμη-
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ση καί αγιογράφηση έκαμε ό Πα
τριάρχης Άλεξοτνδρείας Σωφρόνιος 
στα 1888, γίνεται μιά βάπτιση άπό 
τά χέρια του σημερινού Πατριάρχη 
Παρθενίου τοΟ Γ \  πού ένθρονίζεται 
αϋριο — για δεύτερη φορά κατά την 
επικρατούσα τάξη μετά την πρώτη 
στην ’Αλεξάνδρεια, άφοΰ δευτέρα 
έδρα του είναι τό Κάϊρο.

Βαπτίζεται «ή δούλη του Θεού» 
έγγονή τοΟ Κυπρίου Χρήστου Α ρ
γυρίου, Αντιπροέδρου τής Ελληνι
κής Κοινότητας Κάιρου καί σημαν
τικού παράγοντα τής Ελληνικής 
Παροικίας. Ό  ευτυχής παππούς πα
ρέλαβε άπό τά χέρια τού Πατριάρ
χη την νεοφώτιστη έγγονή του Με
λίνα.

Ό  Ναός τοΰ 'Αγίου Νικολάου ή
ταν κατάμεστος άπό την Ελληνική 
Παροικία πού γιά πρώτη φορά έ
βλεπε νά τελείται τό μυστήριο τής 
βάπτισης άπό Πατριάρχη.

Τό μεσημέρι τού Σαββάτου με
γάλο μέρος τού Εκκλησιάσματος 
καί πολλοί άλλοι έχουν προσκλη
θεί στο τουριστικό ποταμόπλοιο 
SCARABEE πού ναυλοχεΐ στο Νεί
λο κάτω άπό τις γέφυρες άπέναντι 
τού SEPERS HOTEL καί τού Ε λ 
ληνικού Ναυτικού Όμίλου. 'Έχει έ- 
δώ ό Νείλος βάθος 8—10 μ. καί τό 
άνοιγμα τής κοίτης του 800 μ.

Στην 1 μ.μ. τό SCARABEE ξεκι
νάει νά κάνει τον άνάπλου στούς 
δύο βραχίονες του Νείλου.

Ή σάλα του έχει 300 προσκεκλη
μένους, πού παίρνουν θέση στά τρα
πέζια. Αύτοδημιουργητη όρχήστρα, 
άπό νέους τής Παροικίας «σκόρπι

ζε εύθυμους σκοπούς καί προσείλ- 
κυε στήν πίστα πολλά ζευγάρια».

Στο δεύτερο όροφο ήταν οί μπου
φέδες με δ,τι μεζέδες μπορεί ή δεν 
μπορεί νά φανταστεί κανείς τής αι
γυπτιακής καί έλληνικής μαγειρι
κής. «Είναι σπάνιες οί φορές, γρά
φει στο «Φως» ό Σωκράτης Πατέ
ρας, πού ξαίρει τά πράματα, πού 
τόσοι πάροικοι συγκεντρώνονται σ’ 
ένα κέντρο γιά νά γιορτάσουν ένα 
χαρμόσυνο γεγονός»*

Μαζί μέ δλους καί ό Πατριάρχης 
Παρθένιος ό Γ' μέ τό 'Ιερατείο δ- 
λης τής ’Αφρικής. ’Αλλά άς άφή- 
σουμε τούς καλεσμένους νά γευ
τούν Α ύ τ ά ρ  έ π ε ί  π ό σ ι ο ς  
κ α ί  έ δ η τ ύ ο ς  έ ξ  έ ρ ο ν  
έ ν τ ο.

«Οί μαύροι τής ’Αφρικής έχουν 
έμπιστοσύνη στούς ’Ορθόδοξους 
Κληρικούς, πού δεν είναι άποικιο- 
κράτες. Τά άλλα Δόγματα τούς υ
πενθυμίζουν τον ιμπεριαλισμό, πού 
διέπραξε τόσα έγκλήματα στή Μαύ
ρη ’Ήπειρο. Ό  ’Αρχιεπίσκοπος τής 
Κύπρου Μακάριος έβάπτισε στήν 
’Αφρική έκατοντάδες παιδάκια, πού 
όνομάστηκαν Μακάριοι». (Πατέρας 
Σ.). "Αμποτε οί ’Ορθόδοξοι Κληρι
κοί νά διατηρήσουν τήν εμπιστοσύ
νη των Μαύρων τής Αφρικής.

To SCARABEE άναπλέει... άλλά 
δεν κινείται στά άκίνητα νερά τού 
Νείλου. Κινούνται δμως άργά σάν 
σε ταινία κινηματογράφου τά πα
ρόχθια τοπία δεξιά κι άριστερά. Τά 
ξίφη των μιναρέδων των Τζαμιών 
ραμφίζουν τον Αιγυπτιακό ουρανό 
ένώ ό Αιγύπτιος Άχινατόν('Ήλιος)
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της Νεφερτίτης σύζυγος, βρίσκεται 
κατακόρυφος.

ΟΙ όχθες του ποταμού καταπρά- 
σινες από καλαμιώνες και καλαμ
ποκιές (μίορ) άπ" οπού ή Αίγυπτος 
καί Μισίρι, δπως σώζεται στο δη
μοτικό μας τραγούδι, ενώ πέρα α
πό το πράσινο ή ανεξάντλητη έρη
μος. Κάπου δυτικά οί δύο — υψηλό
τεροι — κώνοι τών Πυραμίδων παί
ζουν κρυφτούλι μέ τον ήλιο καί τούς 
ψηλούς φοίνικες.

Αιγυπτιακά χωριά — Σπίτια χω
ρικά. Βουβάλες καθισμένες στά δε
ξιά λιάζονται στον ήλιο. "Έξοδος 
οχετών στις όχθες. Γυναίκες πλέ
νουν τά ρούχα τους κι άλλες τά λα
χανικά τους. Ή πανδαισία συνεχί
ζεται. Ή ορχήστρα παίζει έλληνι- 
κούς χορούς κι ανοίγει πρώτος τό 
χορό ό Πρέσβυς κ. Ά. Νομικός.

Σάββατο ώρα 3.30' τό SCARA- 
ΒΕΕ έπιστρέφει στη βάση του.

ΜΙΑ ΕΝΘΡΟΝΙΣΗ ΜΕ 
ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΕΓΑΛΟΠΡΕΠΕΙΑ

15.3.87 Κ υ ρ ι α κ ή .
Μιλήσαμε γιά όλιγάριθμη έλλη- 

νική παροικία. Δέν έχω να σας δώ
σω νούμερα. "Ομως ή Ηπειρωτική 
του Κάιρου είναι δέν είναι 50—60 οι
κογένειες. Κι αυτές έπί προθεσμία.

Κάτω άπ’ αυτές τις συνθήκες κα
λείται ό νέος Πατριάρχης νά παί
ξει τον εκκλησιαστικό του ρόλο. Τή 
δυσχέρεια πού γεννάει τό ολιγάρι
θμο ποίμνιο καί ό προσφωνήσας τον 
Παρθένιο Μητροπολίτης Κεντρώας 
"Αφρικής Τιμόθεος, ό άπό Μικρό

Χωριό Καρπενησιού στο λαμπρό του 
λόγο έτόνισε καί ό Παρθένιος ό Γ' 
στον ένθρονιστήριό του.

Καί ό Μέμφιδος Διονύσιος τοΟ τά 
είπε στήν "Αλεξάνδρεια:

—Ή τιάρα σας, Μακαριώτοιτε, θά 
γίνεται πολλές φορές άκάνθινο στε
φάνι κι ό θρόνος σας Γολγοθάς». Ε 
κατοστός δέκατος τρίτος ανεβαίνει 
στον παλαίφατο καί άγιώτατο θρό
νο του ‘Αγίου "Ενδόξου Εύαγγελι- 
στου καί "Αποστόλου Μάρκου, στο 
θρόνο τής "Αλεξάνδρειάς Παρθένι
ος ό Γ' ό κατά κόσμον "Αρης Κοϊ- 
νίδης κοτταγωγής άπό τή Χίο. Καί 
είναι γνωστό ότι τό Πατριαρχείο "Α
λεξάνδρειάς στήν ιστορική τάξη έρ
χεται δεύτερο μετά τό της Κων
σταντινουπόλεως. Καί έκλέγεται 
στις 27 Φεβρουάριου 1987 ό πιο ά
ξιος Ιεράρχης του εκεί «κλίματος» 
κι ένας άπό τούς σημαντικούς του 
Χριστιανισμού σ" δλον τον κόσμο 
κατά τή διάρκεια του αιώνα μας.

"Από τον ιστοριογράφο Κοςθηγη- 
τή κ. Σουλογιάννη άρύομαι λίγες 
πληροφορίες νά σας δώσω.

Γεννήθηκε τό 1910 στο Πόρτ Σά- 
ϊτ. Σπούδασε στή θεολογική Σχολή 
τής Χάλκης (Κων)πολη).

Τό 1958 εκλέχτηκε Μητροπολίτης 
Καρθαγένης μέ έδρα τήν Τρίπολη 
της Λιβύης καί μέ ποίμνιο 'Έλληνες 
"Ορθοδόξους τής Λιβύης, "Αλγερί
ας, Τυνησίας, Μαρόκου. Κατέχει ση- 
μαίνουσα θέση στο Διάλογο μέ τό 
Βατικοτνό καί τούς Παλαιοκαθολι- 
κούς οπαδός του ΟίκουμενικοΟ Χρι
στιανισμού τού "Αθηναγόρα καθώς 
καί Διάλογο μέ τις "Εκκλησίες τής
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Μέσης Ανατολής και άλλα Πατρι
αρχεία Μελχίτες, Μαρονίτες, Συρορ 
θοδόξους.

Είναι ό Παρθένιος 6 Γ' όχι μόνο 
γλυκύτατος και προσηνέστατος άν
θρωπος πού μας επιδαψιλέυσε την 
άγάπη του προσωπικά, άλλα και 
πολύγλωσσος και πολυγραφώτατος 
ιστορικός και έκκλησιαστικός συγ
γραφέας μέ ιστορικές μελέτες σέ 
ξενόγλωσσα περιοδικά και στα Πα
τριαρχικά «Πάνταινος» «Εκκλησια
στικός Φάρος» «Άνάλεκτα» κ.ά.

Ή τελετή τής ενθρόνισης μέ Συλ
λειτουργούς Κληρικούς καί των άλ
λων Δογμάτων, ή προσφώνηση τού 
Κεντρώας ’Αφρικής Τιμοθέου άπό 
τής Ωραίας Πύλης, ό ένθρονιστή- 
ριος του Παρθενίου άπό τό Δεσπο- 
τικό, τα διαλείμματα κι ό έπαμει- 
δόμενος διάλογος άπό τή μετάφρα
ση χάριν των ξένων ’Αποστολών, ή 
έκκλησιαστική τάξη, τό θερμό πο
λυπληθές έκκλησίασμα — Λαός καί 
Κλήρος — έδιναν τό δυζαντινό με
γαλείο, πού κληρονομούσε ή ’Ανα
τολική ’Ορθόδοξος ’Εκκλησία καί 
διατηρήθηκε άνά τούς αιώνες συν
τηρώντας ταυτόχρονα καί τό ’Έ 
θνος.

Είπώθηκε πολλές φορές κι άς μή 
λησμονιέται, ή έκκλησία δέν είναι 
γκέτο των Κληρικών, άλλα έπαλξη 
τού Λαού χάριν τού όποιου ύπάρ- 
χει.

Καί ό Παρθένιος ό Γ' έξέπληξε 
τό έκκλησίασμα καί πήρε καταδικό 
του άπόκτημα τήν ιαχή «’Ά ξιος1 
’Άξιος!» πού δόθηκε άπό τό Λαό 
τού Θεού μέσα άπ’ τήν καρδιά του.
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Μίλησε άπλά ό Μακάριος στήν 
Όμογένεια σέ μιά δημοτική, πού 
μόνο άληθινοί μέ παιδεία πνευμα
τικοί άνθρωποι μπορούν νά μιλή
σουν κι έγινε καταληπτός καί συμ
παθής. ’Έσπασε φραγμούς (Σ. Πα
τέρας) αιώνων.

Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ 
ΤΟΥ ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΥ

ΣΥΛΛΟΓΟΥ Κ Α Ι  ΡΟΥ
Τό βράδυ τής Κυριακής 15 Μαρ

τίου 1987 μπροστά σέ πολυπληθές 
άκροατήριο τής Ελληνικής Παροι
κίας, άνάμεσα στο όποιο πρωτευόν- 
τως οί Ήπειρώτες έγιναν οί δύο ό- 
μιλίες τού Καθηγητή κ. Νικολ. Ζώη 
για τούς Ιδρυτές του Σωματείου μέ 
τήν ευκαιρία τών 75 χρόνων καί τού 
Προέδρου τής Ηπειρωτικής Ε 
ταιρείας Άλεξ. X. Μαμμοπούλου 
για τό έλευθέρια τής ’Ηπείρου, στήν 
αίθουσα τής Ελληνικής Κοινότητας 
τού Κάιρου.

Περίληψη τών όμιλιών δλέπει 6 
άναγνώστης στις σελίδες πού άκο- 
λουθοΰν.

Οί έπόμενες μέρες κύλησαν μέ 
δεξιώσεις στό Πατριαρχείο, τής 
Ελληνικής Κοινότητας, τού Συλλό
γου τών ’Αποφοίτων τής Άμπετείου 
Σχολής, δπου οί μπουφέδες ήταν έ- 
φωδιασμένοι μέ προϊόντα τού οίκου 
THOMAS, μέ θερμή φιλοξενία, μέ 
γεύματα καί δείπνα στα άρχοντικά 
τών κυρίων Βλάχου, Βίτη καί Μά« 
κου καί τό άποχαιρετιστήριο δεΐπνό 
του Πανηπειρωτικοΰ Συλλόγου. ■
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Η ΕΝΘΡΟΝΙΣΗ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΠΑΡΘΕΝΙΟΥ ΤΟΥ Γ'

ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΩΑΣ ΑΦΡ Ι ΚΗΣ  ΤΙΜΟΘΕΟΥ

ΣΗΜ. Α.Χ.Μ.: ’Αποσπάσματα της 
προσφώνησης, που μας εμπιστεύτη
κε ό Κεντρώας ’Αφρικής Μητροπο
λίτης κ. Τιμόθεος.

«Μακαριώτατε,
’Ακολουθώντας παράδοσι παλαιά 

άνέβηκες στο Κάϊρο, την «θεοφύλα- 
κτον» πόλι. Ώδήγησες, Μακαριώτα
τε, τά βήματά Σου στα ίχνη των 
προκατόχων Σου Πατριάρχων.

Καί νά! Στέκεσαι, δπως στάθηκες 
στην ’Αλεξάνδρεια, την ώρα αύτή 
τήν ιερή, ενώπιον του Κλήρου και 
του Λαού του θεού. Χαίρει ό πιστός 
λαός και συγχαίρει ,γιατί τον πνευ- 
μοττικό του ποιμένα υποδέχεται.

Οί εκπρόσωποι των άγιωτάτων 
άδελφών ’Εκκλησιών καί των άλ
λων Όμολογιών περιβάλλουν τον 
θρόνο Σου. Ό  Μέγας 'Ιμάμης καί 
Πρύτανις του ’Άζχαρ Σεΐχης Γκάντ 
έλ Χάκ - ’Άλυ Γκάντ έλ Χάκ, οί Ε ν 
τιμότατοι "Αρχοντες της Χώρας, 
πού μας φιλοξενεί καί της πατρίδος 
μας, με δσους τά πρώτα φέρουν α
ξιώματα, προ του θρόνου Σου.

Στην ’Αρχιεπισκοπή ’Αλεξάνδρει
άς, επισκοπή Σου Πάπα καί Πατρι- 
άρχα, άνήκει καί τό Κάϊρον, ή πο
λυπληθής καί μεγάλη πρωτεύουσα 
τής ευλογημένης γής του Νείλου, 
τής Αίγυπτου.

Μακαριώτατε Δέσποτα, τις βαθμί

δες ανέβηκες του θρόνου Σου του 
’Επισκοπικού, στήν δευτέρα έδρα 
τής ’Αρχιεπισκοπής Σου, στον Πάν
σεπτο Καθεδρικό Πατριαρχικό Ναό, 
πού στο δνομα τίμαται τού πατρός 
τής αδιαιρέτου ’Εκκλησίας τού Ά 
γιου Νικολάου, επισκόπου Μύρων 
τής Λυκίας του θαυματουργού.

Κλήρος καί λαός σε περιβάλλουν 
με τά αισθήματα τού σεβασμού, τής 
αγάπης καί τής τιμής, πού Σοΰ πρέ- 
πουν.

...Ατενίζεις, άπό τού θρόνου Σου 
τό ΰψος, με ταπεινοφροσύνη καί α
πλότητα πιστεύουμε, θ ά  ήθελες, ί
σως, νά ήσουν άνάμεσά τους. Νά 
μή ξεχωρίζης άπ’ αυτούς. Άναλο- 
γίζεσαι τό ύψος καί τό βάθος τής 
ευθύνης, πού Σοΰ άνέθεσε ή Πρό
νοια τού θεού. Γιατί ’Εκείνος μό
νος σώζει τήν ’Εκκλησία Του. ΓΓ 
αυτό καί ή «άλλοίωσι» αύτή δέν εί
ναι έργο άνθρώπινο, άλλά «άλλοίω
σι τής δεξιάς τού Ύψίστου».

Ή Πρόνοια τού θεού, μέσω τής 
’Εκκλησίας Του, Σοΰ έμπιστεύθηκε, 
Μακαριώτατε, τό βαρύ φορτίο τής 
διοσιοιμάνσεως τής ’Αλεξανδρινής 
’Εκκλησίας, πού τά δριά της εκτεί
νονται άπό τήν πύλη τής ’Αφρικής, 
τήν Αλεξάνδρεια μέχρι τό άκρω- 
τήριο τής Καλής Έλπίδος. Γι’ αυτό 
καί έμεΐς δλοι, οί συνεπίσκοποί Σου, 
οί συμπρεσβύτεροι καί ό πιστός λα
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ός, μέ καλήν και πολλήν τήν έλπίδα 
προσβλέπομε προς Σέ.

Σέ θέλουμε λειτουργό του θυσια
στηρίου, της τραπέζης του Κυρίου, 
καί τοΰ άνθρώπου, τής άνθρώπινης 
ψυχής. Του άνθρώπου του καιρού 
μας, πού συμπνίγεται μέσα στον 
κόσμο τής φθοράς καί τής άρνήσε- 
ως κάθε πνευματικής αξίας. Του 
άνθρώπου, πού «θαυμάζει την άναί- 
δεια σάν άρετή καί ευαγγελίζεται 
τό ψέμα γιά άλήθεια. Του άνθρώ
που, πού τήν άδικία τήν όνομάζει 
δικαιοσύνη καί τήν καταπίεσι ελευ
θερία. Του άνθρώπου, πού άνατρέ- 
πει τούς ορούς καί τούς νόμους τής 
φύσεως καί διαστρέφει τό έργο καί 
τήν δημιουργία του Θεού. Του άν
θρώπου, πού νοσταλγεί τήν ειρήνη 
καί εξοπλίζεται γιά πόλεμο. Του 
άνθρώπου πού γίνεται «εικονοκλά
στης» καί καταστρέφει τήν εικόνα 
του θεού πούχει μέσα του. Γιατί 
λησμονεί δτι «είμαστε μια χούφτα 
λάσπη γεμάτη άπό θεό». (Ν. Κα- 
ζαντζάκης). ΤοΟ άνθρώπου του πα
ραλόγου καί τής παραφροσύνης, 
πού «ό θεός παρέδωκεν εις άδόκι- 
μον νουν, ποιεΐν τα μή καθήκοντα» 
(Ρωμ. α \  28).

Μακαριώτατε, μέχρι χθες ήσουνα 
ποιμένας. Τώρα Σέ κατέστησε, ό 
Άρχιποιμένας Χριστός, Ποιμένα 
Ποιμένων. Μέχρι χθές ήσουνα πατέ
ρας. Τώρα Σέ άνέβασε ή Εκκλη
σία νά είσαι Πατέρας Πατέρων. Μέ
χρι χθές ήσουνα ’Αρχιερέας. Τώρα 
Σέ έχρισε, ό Μέγας Αρχιερέας, ’Αρ
χιερέα ’Αρχιερέων. Σέ ώνόμασε τρί
τον καί δέκατον των ’Αποστόλων.

Σέ άνέδειξε διάδοχον Μάρκου του 
’Αποστόλου καί Εύοιγγελιστου, τής 
’Εκκλησίας των Άλεξανδρέων ίδρυ- 
του.

...Σέ θέλουμε τής άρετής πρόμαχο 
καί τής άληθείας βεβαίωσι. Καί 
στον άγώνα Σου αύτόν τόν καλόν, 
νά είσαι βέβαιος, Μακαριώτατε, θά 
έχης τούς άδελφούς ’Αρχιερείς 
«συμψύχους» συναθλητές, «τό έν 
φρονουντες* έν ένι πνεύματι , μια 
ψυχή συναθλουντες τή πίστει του 
Εύαγγελίου* έν πάση παρρησία, ώς 
πάντοτε καί νυν μεγαλυνθήσεται 
Χριστός (Φιλιπ. α ', 20—27), καί τόν 
εύσεβή Κλήρον καί τόν πιστόν λαόν 
συμπαραστάτην θά έχης.

Μακαριώτατε Δέσποτα, μή σα- 
λευθή τό πνεύμα Σου άπό τόν ίλιγ
γο του υψους, τήν λαμπρότητα καί 
τήν δόξα του Πατριαρχικού θρό
νου. Τό γνωρίζεις καλά! «Ή βασι
λεία του θεού, πού είναι μέσα μας» 
δέν είναι «βρώσις καί πόσις, άλλα 
δικαιοσύνη καί άσκησις σύν άγια- 
σμώ». Δέν είναι άκόμη «κατάκτησι» 
άξιωμάτων, άλλά διακονία λειτουρ
γική, πού σημαίνει προσφορά χω
ρίς προσμονή «άνταποδόσεως». Μας 
τό δίδαξε ’Εκείνος, ό ‘Ένας καί Μο
ναδικός, ό ταπεινός τής Ναζαρέτ 
’Ιησούς δτι «οί δοκουντες άρχειν 
των έθνών κατακυριεύουσιν αύτών* 
ούχ ουτω δέ έσται έν ύμϊν... άλλ* δς 
εάν θέλη ύμών γενέσθαι πρώτος, έ- 
σται πάντων δούλος» (Μάρκ. ι ',  42 
-45).

Κάμε, Μακαριώτατε, τό ύψος του 
θρόνου Σου ταπεινοφροσύνη, τήν

212



λαμπρότητά Σου απλότητα καί την 
δόξα Σου μαρτύριο. Σέ μας χαρί- 
σθηκε τό δώρο του θεού όχι μόνο 
νά πιστεύουμε στο Χριστό, άλλα καί 
νά πάσχουμε για τό όνομα του Χρί
στου» (Φιλπ. α ', 29).

Σου έδωκε ό θεός, Μακαριότατε, 
τά χαρίσματα του Πνεύματος. Γίνε 
«οικονόμος των μυστηρίων των πνευ
ματικών». ’Αγωνίσου γ ι’ αύτό.

θά  είναι ό άγωνας Σου τραχύς, 
θάρθουν στιγμές, πού μόνος, μονώ- 
τατος, «ώσεί νυκτοκόραξ εν οίκο- 
πέδω», θά ζής με σύντροφο την πολ
λή θλίψι καί την πολλή οδύνη. Τό
τε, στις στιγμές αύτές θυμήσου, Μα
καριότατε, ότι «ή θλίψις υπομονήν 
κατεργάζεται, ή δέ ύπομονή έλπί- 
δα καί ή έλπίς ού-καταισχύνει». Ή 
μόνωσί Σου νά γίνη «φυγή» μέσα 
στήν έρημο τής ψυχής Σου. Νά τήν 
δεχθής σάν δοκιμασία. Νά άποβή 
ώρα προσευχής, αύτοσυγκέντρω- 
σης, περισυλλογής. Καί τότε θά εί
ναι ή θλίψι «δημιουργία», θά  είναι 
ή ωρα, πού θά φωτισθή ή σκέψι Σου 
γιά τήν ορθή πορεία.

θάρθουν στιγμές καί ή μέρες, πού 
πολλοί θά Σέ πλησιάσουν. Τότε, 
Μακαριότατε, δοκίμαζε «τά πνεύ
ματα πόθεν έστι». Καί θάρθουν α
κόμη ώρες, πού θά «πληθύνουν οί 
θλίθοντές Σε καί πολλοί θά έπανί-

στανται κατά Σου* θά λαλουν μα
ταιότητες καί δολιότητες ολην τήν 
ήμέραν. Τότε μνημόνευε του ψαλμι
κού λόγου «προωρωμην τον Κύριον 
ένύπιόν μου διά παντός, ότι έκ δε
ξιών μου έστίν, ινα μή σαλευθώ» 
(Ψαλμ. ε ') .

Λαέ του θεού. Μίλησα στον Πά
πα καί Πατριάρχη μας έτσι απλά. 
‘Όπως ένοιωθε ή ψυχή μου. ’Έφθα- 
σα στο πέρας τού λόγου.

Μακαριότατε, αύτό πού διδάχθη
κες στής Έλπίδος τό Λόφο, αύτό 
πού τράνεψε μέσα στήν ψυχή Σου, 
σάν προσφορά γιά τον άνθρωπο, νά 
Σέ έμπνέη στήν πορεία Σου. Τής 
κοινής πνευματικής Τροφού Σχολής 
ή αύρα ή πνευματική νά έμψυχύση 
τον άγώνα Σου. Ά γύνας είναι τό 
Πατριαρχικό λειτούργημα. Άγωνας 
πνευματικός. Καί «ή πάλη δέν είναι 
προς σάρκα καί αίμα, αλλά... προς 
τούς κοσμοκράτορας τού σκότους 
τού αίώνος τούτου, προς τά πνευ
ματικά τής πονηριάς έν τοΐς έπου- 
ρανίοις» (Έφ. ς ',  12 κ.έ.). Δέν θά 
μάς κρίνη ό θεός τόσο γιά τις α
μαρτίες μας, όσο γιά τήν ευθύνη 
μας.

Κυριακή, 15 Μαρτίου *87 
* Ό  Κεντρύας Αφρικής 

ΤΙΜΟΘΕΟΣ
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΕΝΘΡΟΝΙΖΤΗΡΙΟΥ ΛΟΓΟΥ ΤΟΥ 
ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΠΑΡΘΕΝΙΟΥ ΤΟΥ Γ
’Αναδημοσιεύουμε από το «Φως» 

του Κάιρου τής 18.3.87 Περίληψη 
του ένθρονιστηρίου λόγου του Πα
τριάρχου ’Αλεξανδρείας.

«Ό ένθρονιστήριος λόγος τής Α. 
Θ.Μ. του Πάπα καί Πατριάρχου ’Α
λεξανδρείας καί πάσης ’Αφρικής 
κ.κ. Παρθενίου του Γ' πού εκφωνή
θηκε την περασμένη Κυριακή στον 
πανάρχαιο Ναό τού ‘Αγίου Νικο
λάου προκάλεσε ζωηρές έντυπώ- 
σεις.

Μιλώντας στη δημοτική καί έκ 
του προχείρου ό Μακαριότατος κα- 
τέπληξε το πολυπληθές άκροατήριο 
μέ τη χειμαρώδη εύγλωττία του πού 
θύμιζε ένα Φώτιο, ένα Μελέτιο Με- 
ταξάκη κι’ άλλες ξεχωριστές έκ- 
κλησιαστικές μορφές τής ’Ορθοδο
ξίας. Δέν έδίστασε νά θέση τά προ
βλήματα πού άντιμετωπίζει ή Ε κ 
κλησία Αλεξάνδρειάς ώμά καί νά 
όμολογήσει δτι μέ τήν έξέλιξη των 
προιγμάτων μπορεί οί Μαύροι νά 
είναι οί διάδοχοί μας. Κι* αύτό α
νήκει στις βουλές τού θεού.

Κατωτέρω δημοσιεύομεν τό πλή
ρες κείμενο τού λόγου, δπως τό ά- 
πομαγνητοποιήσαμεν άπό τό μα
γνητόφωνο.

Ό  Πατριάρχης είπε τά έξής:

’Εξοχότατε κύριε Πρέσβυ, 
έκπρόσωπε τού Γένους μας, 
άγαπητέ λαέ τού θεού.

θά  μοΰ έπιτρέψετε νά άρχίσω ά
πό δσα είπε 6 άδελφός Μητροπολί

της Κεντρώας ’Αφρικής κ. Τιμόθε
ος, τον όποιο καί εύχαριστώ πολύ.

Μέ όνόμασε δπως λέει ή φήμη 
μου, ή φήμη τού Πατριάρχου ’Αλε
ξάνδρειάς, Ποιμένα Ποιμένων καί 
’Αρχιερέα ’Αρχιερέων. Είναι φήμη 
αύτή πολύ παραδοσιακή, άλλά θά 
ήθελα νά ξέρετε δτι ό Πατριάρχης 
’Αλεξάνδρειάς είναι έλάχιστος. Εί
ναι καί πρέπει νά είναι καί θα προ
σπαθήσω νά είμαι διάκονος, ένας 
απλός ύπηρέτης. Πρώτα βέβαια τού 
θεού, στον ‘Οποιον πιστεύω άπό- 
λυτα καί στήν Εκκλησία Του καί 
Εκκλησία Του είναι ό Λαός. Καί 
έσεΐς καί έγώ. Ύπηρέτης έγώ, άλ
λά ύπηρέτες καί σεις. ‘Όλοι δμως 
‘Έναν υπηρετούμε. Τόν θεό.

Είμαι άπό τό Γένος των Αίγυπτι- 
ωτών Ελλήνων, είμαι δικός σας. 
’Έχω βέβαια τις άρετές τις δικές 
σας, τού Αίγυπτιώτη ‘Ελληνισμού, 
άλλά έχω καί τις άμαρτίες μου, 
καί έτσι θά μέ καταλαβαίνετε καί 
θά σας καταλαβαίνω, γιατί πρέπει 
νά προχωρήσουμε μαζί. Ό  θεός θέ
λησε νά είμαι ό πρώτος Πατριάρ
χης ΑΙγυπτιώτης ‘Έλλην. Είναι τι
μή μου άπό σας, όχι άπό μένα. ’Ε
σείς μέ τιμάτε.

Έγώ τώρα άνέβηκα στο θρόνο 
τού ‘Αγίου Μάρκου. ’Ακόμη δέν έ- 
ζησα τίποτε. ’Έπειτα γεννήθηκα 
γιά ν’ άγαπώ τόν τόπο αύτό, δπως 
νοιώθω δτι κι’ έσεΐς τόν άγαπάτε. 
Είναι τόπος άραβικός. Καί δόξα τώ 
θεώ έχομε καί άδελφούς ’Άραβας
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ορθοδόξους για νά φαίνεται ή προ
σφορά του Πατριαρχείου ότι ανή
κει αέ δλους τους λαούς χωρίς κα
μιά διάκριση. "Ολοι είναι ίσοι στην 
Εκκλησία καί δλοι θά είναι ίσοι 
γ ιά  τον Πατριάρχη. Ή πορεία μου 
θά είναι μία πορεία του Πατριαρ- 

* χείου Αλεξάνδρειάς. Δεν έχω τό 
δικαίωμα οϋτε νά προσθέσω κεραία 
μήτε ν’ άφαιρέσω ένα ιώτα. "Έχω 
βέβαια μικρό ποίμνιο αλλά κουβα
λώ  μεγάλη ιστορία. Αυτό φοβάμαι 
είναι βαρύ τό βάρος, υπέρ τό δέον 
βαρύ. Είναι φοβερό νά έχεις παρά
δοση πολύ μεγάλη, ζωντανή μέ πό
ρνους καί χαρές, μέ λύπες, μέ πτώ- 
ττεις καί ανατάσεις. Είναι φοβερό νά 
.Είσαι ποιμένας ανθρώπων είναι με- 
•γ'άλη ή εύθύνη. Σέ βλέπουν καί νο
μίζουν δτι βλέπουν κάτι μεγάλο καί 
.ξεχνάνε πολλές *}>ορές δτι κι* εγώ 
ίΕΐμαι άνθρωπος. Νοιώθω την εύθύ- 
-νη ίάλλά νά μου δείχνετε καί λίγη 
Επιείκεια γιοατί θά κάμνω λάθη. Μή 
βασιστήτε στά λάθη μου μόνο για- 
'τ! σάς άγαπώ. Κι*, άν μέ άγαπάτε 
νά μέ σιτ/χωρήτε. Κι* επειδή σάς ά
γαπώ ©ά σάς συγχωρώ πάντα. Αυ
τή είναι ή δουλειά μου. Δέν έχω άλ
λη δουλειά. Μέ μάθανε νά'συγχω
ρώ. Μέ μάθανε νά κάμνω τό καλό, 
δσο μπορώ, μέ μάθανε ν’ άγαπώ. 
Δέν έχω άλλη δουλειά αυτή είναι ή 
πορεία τού Πατριαρχείου μας. Κι* 
αύτή θά είναι. Καί θά είναι μιά πο
ρεία δλων μας γχά τήν άγάπη τών 
άνθρώπων, γιά τήν άγάπη μεταξύ 
μς*ς, γιά τήν άγάπη μεταξύ τών Χρι
στιανών, γιά τήν άγάπη μεταξύ τών 
Χριστιανών καί Μωαμεθανών, γιά 
τήν άγάπη μέ τούς άθεους άκόμα. 
Νά μάθαμε ν’ άγαπάμε κι* αυτούς

πού άρνουνται τό θεό. Αύτή είναι 
ή δουλειά μας. Αυτό έκανε ό θεός.

Οί-άνθρωποι εϊμεθα δλοι παιδιά 
του θεού. Νά βλέπωμε τον άλλο 
άνθρωπο σάν νά είναι ό Χριστός 
μπροστά μας. Είναι μεγάλο πρά
γμα αυτό. Μέ αύτή τήν πορεία τό 
Πατριαρχείο μας έζησε. Αύτή ήταν 
ή θεολογία της Κατηχητικής Σχο
λής τής ’Αλεξανδρείας. Αυτό έζησε 
ό Μέγας ’Αθανάσιος καί τά έβαλε 
μέ δλο τον κόσμο. Μόνος, μόνος...

Καί πορεύεται τό Πατριαρχείο 
μας μέ τις Κοινότητές του. Καί σείς 
εδώ ή Κοινότητα Κάιρου πού είναι 
τό πιο κοντινό ποίμνιό μου, εσείς 
θά μέ βλέπετε πιο κοντά, εσείς θά 
μέ άκουτε πιο πολύ καί εγώ θά σάς 
βλέπω πιό συχνά εκ φύσεως. θ ά  
είμαι μαζί σας μέ τις Κοινότητες 
δλες χωρίς καμιά εξαίρεση. Πρέπει 
νά προχωρήσωμε μαζί, γιατί είναι
δύσκολες οί ώρες.

’Έχομε καί μιά άλλη πορεία ^  ~
Ιεραποστολής πού έχει άρχίσει τά~ 
πρώτα βήμοαά της. 'Έχομε Άφρι- 
κάνους όρθόδοξους, άλλη μεγάλη 
ευθύνη, άλλο βάρος. Καί πρέπει κι' 
αυτό τό βάρος νά τό σηκώσωμε 
καί θά σηκώσωμε μαζί μέ τούς άρ~ 
χιερείς, μαζί μέ τούς άδελφούς μου,, 
οί όποιοι είναι πιό κοντά, είναι ή 
πιό μεγάλη ευθύνη γιά μένα, ή ά- 
ποστολή, τό μέλλον τού Πατριαρ
χείου, ή ζωή του Πατριαρχείου νά 
συνεχίζεται. Καί δέν ξεύρω μπορεί 
οί Μαύροι νά είναι οί διάδοχοί μας;.- 
Αυτά τά ξεύρει ό θεός, αλλά νά τά  
σκέπτεσθε κι’ αύτό. Κι’ έτσι ή πο
ρεία θά προχωρήσει. Σάς παρακα
λώ πολύ νά μέ βοηθήσετε.

"Αλλη άποστολή είναι ό διάλογός
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μας των ’Ορθοδόξων Εκκλησιών. 
Οί όρθόδοξοι πρέπει νά κρατάμε ό 
ένας τό βάρος του άλλου. Πέρασε 
ή έποχή πού κάθε μια εκκλησία εί
χε τό δρόμο τό δικό της. Μόνο με 
την ένότητά μας θά μπορέσω με νά 
προσφέρομε στον κόσμο βοήθεια. 
Αυτό θά ζητήσει ή Μεγάλη Σύνο
δος δταν θά γίνει. Με δλους τούς 
Χριστιανούς θά έχομε διάλογο. Και 
με δλες τις θρησκείες. Πρέπει νά 
μιλάμε ό ένας τον άλλο. Νά βλέ- 
πωμε ό ένας τον άλλο στά μάτια. 
Δεν ύπάρχουν «Γκέτο» γιά την Ε κ 
κλησία. Άλοίμονο στην έκκλησία 
πού θέλει νά κλειστεί στο γκέτο τό 
δικό της. Κι* δλη αύτη ή προσπά
θεια θά γίνεται γιά την ειρήνη τού 
κόσμου.

Αυτά τά λίγα λόγια γιατί δεν 
θέλω νά σας κουράσω.

Παρακαλώ τό θεό νά με βοηθή
σει. Παρακαλώ τή Μητέρα Του νά 
είναι κοντά μου. Παρακαλώ τούς

Αρχιερείς άδελφούς μου καί τό τί
μιο πρεσβυτέριο νά μένει μαζί μου. 
Καί τό λαό του θεού, αυτό τό ποί
μνιο, τον άνθρωπο νά μείνει κοντά 
μου.

Ζούμε σε μιά έποχή πού θέλει ν’ 
άγαπα τον άνθρωπο. Κι’ ίσως αυτός 
ό άγώνας έχει δημιουργήσει σήμε
ρα τη μεγάλη άγωνία τού άνθρώ- 
που. Παλεύομε γιά ν* άγαπήσομε 
ό ένας τον άλλο. Καί μάς πολεμά 
ό διάβολος γ ι’ αύτό. Γι* αυτό ό κό
σμος είναι άνω - κάτω σήμερα. Α λ
λά ελπίζομε στο θεό μας. Ό  θεός 
ήρθε γιά νά σώσει τον άνθρωπο καί 
θά ήθελε ό καθένας μας νά σώσει 
τον άνθρωπο.

Σάς εύχαριστώ πάρα πολύ. Κι’ 
εύχομαι ό θεός νά είναι μαζί σας 
καί νά σάς βλέπω πότε - πότε, δχι 
μόνο στο Γραφείο, νά σάς βλέπω 
κι* έδώ μέσα. "Οπότε μπορείτε, νά 
μή τό ξεχνάτε».

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΓΙΟΡΤΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΥ 
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΙΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟ "ΦΩΣ,, ΤΗΣ 20.3.1987

Ή ήρωϊκός Σωκράτης Πατέρας 
CHEF REDACTEUR - DIRECTEUR 
διευθυντής τού «Φωτός» τού Κάιρου, 
πού έκδίδεται άδιάλειπτα έπί*91 ό- 
λόκληρα χρόνια καί άπετέλεσε τον 
καθρέφτη — έναν άπ’ δλους — τού 
Αίγυπτιώτη Ελληνισμού, ώς έξης 
περιγράφει τά τής έορτης τού Πα- 
νηπειρωτικού Συλλόγου:

"Ό Ποτνηπειρωτικός Σύλλογος 
Κάιρου γιόρτασε τά 75 χρόνια τής 
ίδρυσής του καί τήν άπελευθέρωση 
τών Ίωαννίνων τήν περασμένη Κυ

ριακή, στο Κέντρο μέσα σέ μιά α
τμόσφαιρα πού έδονείτο άπό πατρι
ωτικό παλμόν καί έθνική υπερηφά
νεια. Κατάμεστη ή μεγάλη αίθουσα 
τού Κέντρου άπό έκατοντάδες πά- 
ροικους καί κυρίως Ήπειρώτες.

Λουσμένη στά έθνικά'χρώματα ή 
αίθουσα τού Κέντρου μέ συγκινη
τικά συνθήματα καί καθώς ήταν υ
περπλήρης παροίκων, σοΰ θύμιζε 
παληές ώραίες έποχές, δταν ή έλ- 
ληνική παροικία βρισκόταν στην 
άκμή της. Νόμιζες πώς βρισκόσου-
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να στο 40 ή 45 δπου τό Κάιρο μόνο 
αριθμούσε πάνω άπό 75 χιλιάδες 
έλληνες.

*Άς είναι καλά οί Ήπειρώτες και 
κυρίως τό Δ. Συμβούλιο πού μας 
έκανε νά ζήσουμε στιγμές ενθου
σιασμού καί εθνικού μεγαλείου.

Ή παρουσία τού Σεπτού Πάπα καί 
Πατριάρχη Αλεξάνδρειάς καί πά- 
σης ’Αφρικής κ.κ. Παρθενίου τού 
Γ' μέ τούς ένδημοΰντας στο Κάιρο 
αρχιερείς καί τον κλήρο προσέδω- 
σε ιδιαίτερη λαμπρότητα στον εορ
τασμό. ’Αλλά καί ή παρουσία τού 
Πρέσβυ μας κ. Άντ. Νομικού μέ Ο
λους τούς συνεργάτες του φανέρω
νε τό ενδιαφέρον καί την συμπαρά
σταση των άρχών μας σέ ωραίες 
πατριωτικές εκδηλώσεις.

Ί-Γ γιορτή άρχισε μέ εισήγηση τού 
Προέδρου τού Πανηπειρωτικοΰ Συλ
λόγου Κάιρου κ. Άπολ. Βλάχου πού 
υπήρξε μαζί μέ τά λοιπά μέλη τού 
Δ.Σ. άπό τούς κυρίους συντελεστάς 
τής επιτυχίας.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ χ.  Α. ΒΛΑΧΟΥ
Ό  κ. Βλάχος ειπεν: 

Μακαριότατε Δέσποτα, 
Σεβασμιώτατοι άρχιερεΐς, 
’Εξοχότατε κ. Πρέσβυ τής Έλλά-

I δος,
Εξοχότατε κ. ’Επιτετραμμένε τής

Κύπρου,
Εντιμότατε κ. Γεν. Πρόξενε, 
’Αξιότιμε κ. Πρόεδρε τής Ελληνι

κής Κοινότητας.
. Συμπατριώτισσες καί συμπατριώ-
\ τες.
* Μέ Ιδιαίτερη συγκίνηση σας κα

λωσορίζουμε σήμερα στον ποίνηγυ- 
ρικό γιορτασμό γιά  τη συμπλήρω
ση τού Πανηπειρωτικοΰ Συλλόγου 
μέσα στη φιλόξενη χόρα τού Νεί
λου.

Οί ήπειρώτες υπήρξαν καί είναι 
ένα κομμάτι τού ’Αποδήμου Ε λλη
νισμού τής Αίγύπτου γ ι’ αυτό καί 
ό σημερινός γιορτασμός πρέπει νά 
χαρακτηρισθεΐ καί νά πανηγυρισθεΐ 
σάν παροικιακός. Σάν μιά ζωντανή

’Λπόλ/.ων Η / .ά / : :

παρουσία τού ’Απόδημου Ελληνι
σμού στη δεύτερη πατρίδα μας την 
Αίγυπτο.

Ή ιστορία των Ήπειρωτών είναι 
ένας άδιάκοπος άγώνας καί μιά 
αδιάκοπη προσπάθεια γιά επιβίω
ση καί προκοπή άλλά παράλληλα 
καί μιά συνεχής πάλη νά κρατηθούν 
τά ήθη καί τά έθιμα καί οί παρα
δόσεις τής Ηπείρου, νά κρατηθούν 
οί ρίζες έκεΐνες, άπό τά άπύθμενα 
δάση μέ τά αιώνια καί άναλλοίω- 
τα ύπεριστορικά στοιχεία, πού λέ
γονται πίστη καί πατρίδα καί πού 
άποτελοΰν τήν ταυτότητά μας. Γύ
ρω άπ’ αύτό τό στόχο ένωμένοι ά
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δολα μέ αυτόν άφοσιωμένοι χωρίς 
νά χάσουμε την ιστορική μας 
μνήμη, πλάθαμε και άναπλάθαμε 
την ελληνική μας ταυτότητα κάνον- 
τάς την καθαρότερη καί δυνατότε
ρη* .

Ό  καθένας σ’ αυτή την ιερή άπο- 
στολή πρόσφερε μέ τον τρόπο του 
βέβαια ή καί τό υστέρημα της ψυ
χής του, τό πολύ ή τό λίγο γιά νά 
δημιουργηθεΐ καί νά παραμείνει 
αυτό πού λέγεται σήμερα Πανηπει- 
ρωτικός Σύλλογος, ένα μέρος του 
’Αποδήμου Ελληνισμού τής Αίγυ
πτου.

Οί Ήπειρώτες στη μεγάλη τους 
αυτή διαδρομή ταύτισαν πάντα την 
ύπαρξή τους μέ την Όρθόδοζη Χρι
στιανική /Εκκλησία. Σχέσεις άγά- 
πης καί άφοσίωσης έπεκράτησαν 
πάντα μεταξύ των Ήπειρωτών καί 
των προκαθημένων του θρόνου τού 
'Αγίου Μάρκου.

Μακαριότατε,

Ή**σημερινή τελετή τής ένθρόνι- 
σής σας κι* ό σημερινός γιορτασμός 
των 75χρονων τού Πανηπειρωτικού 
Συλλόγου, πού είχατε την άγάπη 
καί καλωσύνη νά λαμπρύνετε μέ τη 
σεπτή σας παρουσία — πού είναι κι' 
ή πρώτη έπίσημη παρουσία σας στο 
Κάϊρο, είναι, πιστεύουμε μιά εύλο- 
γημένη άπ' τό θεό συγκυρία.

Όλόψυχα σας εύχόμεθα νά ευλο
γεί ό θεός τήν Πατριαρχεία σας 
προς δόξαν τής Α γίας Εκκλησίας.

Εξοχότατε κ. Πρέσβυ τής Ε λ 
λάδος. Σας εύχαριστοΰμε είλικρινά

·' * , καί θερμά γιά τη συμπαράστασή
σας και τήν παρουσία σας στο ση
μερινό γιορτασμό πού όφείλεται 
στην προσωπική σας συμβολή.

Ευχαριστίες όφείλονται στήν Κυ
ρίαν Αικατερίνη Γιαννακάκου, Σύμ
βουλο Τύπου τής Πρεσβείας μας 
γιά τήν πολύτιμη προσφοράν της 
στο σημερινό γιορτασμό.

Εύχαριστοΰμε τόν Διευθυντή τής 
έφημερίδος «ΦΩΣ» κ. Σωκράτη Πα
τέρα γιά τήν εξυπηρέτηση πού μας 
πρόσφερε.

Όμοίως τόν κ. Γεώργιο Ρεπάπη 
Πρόεδρο τού ‘Ελληνικού Κέντρου, 
καί τό Διοικ. Συμβούλιο γιά την 
πρόθυμη παραχώρηση τής αίθου
σας τού Κέντρου.

Ιδιαίτερα εύχαριστοΰμε τόν κ. 
Αλέξανδρο Μαμμόπουλο, Πρόεδρο 
τής Ηπειρωτικής Εταιρείας στήν 
Αθήνα πού πρόθυμα δέχθηκε τήν 
πρόσκλησή μας νά όμιλήσει στό ση
μερινό γιορτασμό. Καί τέλος, ευχα
ριστούμε δλους έσας πού είχατε 
τήν καλωσύνη νά μας τιμήσετε μέ 
τήν παρουσία σας.

Στή συνέχεια ό Πρόεδρος κ. Α. 
Βλάχος παρουσίασε τό Γ ενικό Γ ραμ 
ματέα του Πανηπειρωτικού Συλλό
γου, τόν γνωστόν ώς είπε, γιά τήν 
άγάπη κΓ άφοσίωσή του στό έκπαι- 
δευτικό έργο κ. Νικόλαον Ζώη. Τό 
θέμα τού διακεκριμένου καθηγητή 
κ. Ζώη είναι. ’Επισκόπηση τής φυ- 
ισογνωμίας τού Αποδήμου Αίγυ- 
πτιώτου Ελληνισμού καί χαρακτη
ρισμός τού σκοπού καί τής προσφο
ράς τού Πανηπειρωτικού Συλλόγου 
Καΐρου».
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ΟΜΙΛΙΑ *■ Ν. ΖΩΗ
Ό  Καθηγητής κ. Νΐκος Ζώης Γε

νικός Γραμματέας του Πανηπειρω- 
τικοΟ Συλλόγου με γλαφυρότητα 
ανέπτυξε τό θέμα του: Ε π ι σ κ ό 
π η σ η  τ ή ς  φ υ σ ι ο γ ν ω μ ί 
α ς  τ ο υ  ’Α π ό δ η μ ο υ  Α ί - 
γ υ π τ ι ώ τ ο υ  Ε λ λ η ν ι σ μ ο ύ  
κ α ι  χ α ρ α κ τ η ρ ι σ μ ό ς  τ ο υ  
σ κ ο π ο ύ  κ α ι  τ ή ς  π ρ ο σ 
φ ο ρ ά ς  τ ο υ  Π α ν η π ε ι ρ ω *  
τ ι κ ο υ  Σ υ λ λ ό γ ο υ  Κ ά ι 
ρ ο υ .  Σκιαγράφησε τις φυσιογνω
μίες διακεκριμένων Ήπειρωτών καί 
των διοικησάντων τό Σωματείο καί 
εξιστόρησε τη δράση αυτών.

«Πρώτοι στη γραμμή αυτή οί φτω
χοί Ήπειρώτες πού κατέφυγαν στήν 
ξενητειά έξαιτίας τής φύσεως του 
έδάφους τους, πού είναι όρεινό καί 
ελάχιστα πρόσφορο γιά καλλιέρ
γεια.

Ό  άρχαΐος αυτός λαός, πατριώ
τες καί Χριστιανοί, χωρίς να γίνον
ται ποτέ έπιλήσμονες τής γενέτει
ρας, άφοΰ εξασφάλισαν τον επιού
σιο καί δημιουργούσαν μιά «κατά
σταση», Αμέσως όργανώθηκαν 
στους Ηπειρωτικούς Συλλόγους 
πού ίδρυσαν, καί άπέβλεψαν μέ α
σίγαστο πάθος καί νοσταλγία στή 
γενέτειρα, τήν 'Ήπειρο.

’Από τις πρώτες τους φροντίδες 
ήταν νά ένισχυθεΐ ή προγονική πί
στη, ή άγάπη τής Πατρίδας, ή προ
σήλωση στήν παράδοση, νά διατη
ρηθούν τα ήθη καί τα έθιμα, ή λε
βεντιά, τό τραγούδι, εκφρασμένο

στήν .ελληνική καθαρή γλώσσα τού 
βουνού νά βαθύνει δ,τι είναι Ηπει
ρωτικό, δπως: ή παροιμιώδης Αλ- 
ληλεγγύη τών Ήπειρωτών, ή αρετή 
τής φιλίας, τής ειλικρίνειας καί τής 
αξιοπρέπειας, ή φιλοπονία, ή εργα
τικότητα, ή καθαρότητα τού νοϋ 
καί ή αγνότητα τής καρδιάς, πού 
πάντα ξεχώριζαν τον Ήπειρώτη.

Μπροστά σ’ αυτήν τήν αμετακίνη
τη αρχή οί Ήπειρώτες τής Αίγύ- 
πτου δημιουργούν τό πρώτο Ηπει
ρωτικό Σωματείο στήν Αίγυπτο στις 
27 Δεκεμβρίου τού 1903 μέ έδρα τό 
Κάιρο καί διακλαδώσεις σ’ δλη τήν 
Αίγυπτο, ύπό τήν επωνυμία: Ηπει
ρωτική ’Αδελφότης Αίγύπτου».

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ
*· ΑΛΕΞ. X. Μ Α Μ Μ 0 Π 0 Υ Λ 0 Υ
Τον δεύτερο ομιλητή τής Ηπει

ρωτικής βραδυάς Άλέξ. X. Μαμμό- 
πουλο Πρόεδιρο τής Ηπειρωτικής 
Εταιρείας καί συγγραφέα παρου
σίασε ό κ. Σταύρος Μάκος μέ θερ
μά λόγια.

Ό  κ. Μαμμόπουλος έξιστόρησε 
τά προδρομικά τής πολιορκίας τών 
Ίωαννίνων καί τής ‘Αλώσεως καί 
κατέληξε:

«’Αλλά τού άντιπάλου ό έπαινος 
καί οί κρίσεις είναι χιλιάκριβες.

Άπό τις έφημερίδες τού 1913, ό
ταν οί Αξιωματικοί τού νικημένου 
τουρκικού στρατού μεταφέρθηκαν 
στήν ’Αθήνα αιχμάλωτοι, φιλοξενη
μένοι σέ μεγάλο Ξενοδοχείο τής 
Κηφισιάς διασώζονται χαρακτηρι
στικά στιγμιότυπα.
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Ή  αναγνώριση του avnnadou. 
Χαιρετούν έδώ καί τούς 
ήττημένους;

Εις συνδιάλεξιν του άνταποκρι- 
του τής «Εστίας» Νικ. Καρβούνη 
μέ τον Έσσάτ Πασσά δημοσιεύεται 
ό έξης διάλογος:

—Επιτρέψατε μου, στρατηγέ μου, 
να σας έκφράσω τον θαυμασμόν 
μας γενικώς διά την ύπερήφανον 
άμυναν, την όποιαν άντετάξατε κα
τά των στρατευμάτων μας...

— Ευχαριστώ διά την φιλοφρόνη- 
σιν, άλλ* εις έμέ μάλλον έπιβάλλε- 
ται να σας έκψράσω τον ειλικρινή 
μου θαυμασμόν διά τον νέον στρα
τόν σας* άν αί προσπάθειαί μου διά 
την ύπεράσπισιν τής γενεθλίου μου 
πόλεως δεν έστέφθησαν υπό έπιτυ- 
χίας, παρηγορουμαι άναλογιζόμε- 
νος δτι έπολέμησα κατά πνευματώ
δους και πολυμηχάνου στρατηγού, 
κοιτά στρατού ήρωϊκοΟ, άξίου με
γάλων παραδόσεων... Βεβαιωθήτε 
δτι δέν κατατρίβομαι εις μάταια 
κοπλιμέντα* οί νέοι σας άξιωματι- 
κο'ι έπέδειξαν άνδρείαν ήρωϊκήν 
καί όρμήν τήν όποιαν έζήλευσα* οί 
γηραιότεροι δέν ήσαν πλέον οί ά- 
ξιωματικοί, τούς όποιους είχα γνω
ρίσει άλλοτε... κάπου άλλου... Σας 
έπαναλαμβάνω δτι είμαι τουλάχι
στον ευχαριστημένος διότι ή φορά 
τών πραγμάτων μ* έφερεν ήττημέ- 
νον άπό τοιοΟτον στρατόν».

Καί ό Έσάτ Πασιάς υπαινισσό
ταν τήν ήττα τής άποδιοργανωμέ- 
νης Ελλάδας του 1897.
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Άλλα και άλλο:
—Στις έφημερίδες του 1912—13 έ- 

γράφτηκε το έξής έπεισόδιο:
«‘Όταν άπεβιβάσθη εις τόν Πει

ραιά ό Έσσάτ Πασσάς, ό κόσμος 
πού ήτο συνηθροισμένος εις τήν 
προκυμαίαν, άπεκαλύφθη καί ήρχι- 
σε νά χειροκροτεί.

Ό  στρατηγός άνησύχησεν εις τήν 
άρχήν κι* έστράφη προς τόν σύνο
δόν του:

—Τί σημαίνει αύτό; ήρώτησε.
—Σάς χαιρετούν στρατηγέ.
—‘Ώστε χαιρετούν έδώ καί τούς 

ήττημένους;
Ό  ‘Έλλην άξιωματικός πού τόν 

συνώδευε, του έξήγησεν δτι ό λαός 
έχειροκρότει τόν στρατηγόν, ό ό
ποιος άδιάφορον έάν ήττήθη, είχε 
μολαταύτα πολεμήσει ήρωϊκώς.

Καί ό Έσσάτ άπήντησε:
—'Έθνος, πού έχει τέτοια αισθή

ματα δέν ή μπορεί παρά νά είναι 
μεγάλο».

Καί δέν ήταν μόνο τότε ή συμπε
ριφορά τών Ελλήνων. Ή ίδια θ*ά- 
κολουθήσει καί στή λιτανεία τών 
αιχμαλώτων Ιταλών του *40 καί 
γιά τούς ίδιους ’Ιταλούς τόν Σε
πτέμβριο του 1943, δταν χτυπήθη
καν άδυσώπητα άπό τούς συνεταί
ρους τους Γερμανούς.

***

Ό  κυριώτερος μοχλός τών θριάμ
βων του 1912—13 κατέληξε ό κ. 
Μαμμόπουλος, ήταν ή ψυχική έ- 
νότητα του Ελληνικού Λαού, άδια- 
τάρακτη άπό τό 1910 μέχρι το 1913, 
έποχή κατά τήν όποια ό Έλευθ. Βε-



νιζέλος πήρε την 'Ελλάδα της Με- 
λούνας, την ήττημένη Ψωροκώσται
να του 1897, την παλιόψαθα των ε
θνών κοιτά τον Μακρυγιάννη, την 
έστησε ορθή, την έκαμε ικανή ν’ α
πολυτρώσει τις Νέες Χώρες και να 
γίνει βιώσιμη, διπλασιασμένη από 
την ’Άρτα και τη Μελούνα ώς τό 
Γράμμο την Πρέσπα καί τον "Εβρο 
καί τά νησιά του Αιγαίου καί την 
Κρήτη.

Μεγάλο ’Έθνος μας άπεκάλεσε 
ό άξιος αντίπαλός μας ό Έσσάτ Πα- 
σιας την καταγωγή του οποίου οί 
ιστορικοί ανάγουν στον ιστορικό 
οίκο τών Γλυκήδων. Καί είναι με
γάλο δταν είναι ενωμένο. Νά, τό 
δίδαγμα της 'Ιστορίας. Ή ομόνοια 
άξιοποιέΐ τον ήρωισμό μας άν δέ 
θέλουμε νά γίνουμε μπαίγνιο της 
μοίρας καί τών εχθρών μας. Οί α
μέτρητες θυσίες τών Ελλήνων εί
ναι έξιλαστήρια λειτουργία γιά κά
θε μας άλλη έλλειψη καί μάλιστα 
τη δολερή διχόνοια.

Πάντα άς έχουμε στο νοΟ τό στί
χο του Σολωμοϋ:

Πάντα ή νίκη άν ένωθείτε
πάντα έσας θ’ άκολουθεΐ.
Τώρα περισσότερο άπό κάθε άλ

λη έποχή, πού ή άπανθρωπία, ό κυ
νισμός, ό φαρισαϊσμός πηδαλιοχουν 
τήν άνθρωπότητα προς την κατα
στροφή καί ό Ελληνισμός στις βό
ρειες καί νότιες παρυφές του, τη

Βόρειο ’Ήπειρο καί τήν Κύπρο δια
τρέχει τον κίνδυνο του άφοίνισμου. 
"Ας κρατήσουμε τήν πυξίδα τών ε
θνικών μας εξάρσεων, σταθερά στά 
χέρια μας κι άς γίνει «κρινόσπαρ- 
τος παράδεισος» ή ψυχή τών Ελλή
νων κι άς κρινοβολήσει ή αγάπη 
άνάμεσά μας».

ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

::

ΑΛΕΞ. X. ΜΑΜΜΟΠΟΥΛΟΥ : 
’Ήπειρος — Λαογραφικά — 
Ηθογραφικά — Εθνογρα
φικά. Τόμος Α '. Άθήναι 
1961. Δρχ. 2500.

ΑΛΕΞ. X. ΜΑΜΜΟΠΟΥΛΟΥ : 
’Ήπειρος — Λαογραφικά— 
Ηθογραφικά — Εθνογρα
φικά. Τόμος Β '. Άθήναι 
1964. Δρχ. 2500.
(Μέ έγχρωμα σκίτσα άπό 
φορεσιές όλων τών διαμε
ρισμάτων της Ηπείρου).

ΑΛΕΞ. X. ΜΑΜΜΟΠΟΥΛΟΥ : 
Του Τόπου μου καί του 
Κάιρου μου. Ηπειρωτικά 
ιστορικά διηγήματα. Ά 
θήναι 1968.
(Μέ τρεις διαλέξεις: Α 
γωγιάτες καί κιρατζήδες. 
Δημογεροντία, θεσμός αύ- 
τοδιοικήσεως επί Τουρκο
κρατίας. Ηπειρωτική Ευ
εργεσία καί νεοελληνική 
Αναγέννησις). Δρχ. 400.
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Η Π Ε Ι ΡΩ Τ Ε Σ  Μ Ε Τ Α Ν Α Σ Τ Ε Σ  ΠΟΙΗΤΕΣ

Γ Ι Α Ν Ν Ι Ν Α
(Βολές, βολές μεσάνυχτα ξυπνάω με

λαχτάρα
καί στην πικρή την ξενητειά ρίχνω βα

ρεία κατάρα).

ΚΏΣΤΑΣ ΚΡΓΣΤΑΛΛΗΣ

Γάννινα Κάστρο του ’Αλή.
Πάντα -κοντά σας με καλεϊ 

•κάποια φωνή γνωστή μου.
Kt* ό νους μου άγάλι τριγυρνα 
στη λίμνη, γύρω στά βουνά.
Κι* ή νοσταλγία μου φωτιάν 
άνάβει στην ψυχή μου.

Μόνος έδώ στην Ξεντρειά 
μόλις απλώνει ή νυχτιά, 
μές στο βαθύ σκοτάδι, 
κλείνω τα ϊμάτα μου και νά 
κοντά .σας βρίσκομαι ξανά 
καί γίνεται ή ανάμνηση 
για μένα πλάνο χάδι.

' ’ 'Α
Παληά της νειότης μου χαρά 

—λίμνη — στά φλοισβα σου -ζερά,
— πόσες φορές στ’ άλήθεια 
πέρασα ώμορφες βραουες, 
γλυκειές, άξέχαστες στιγμές 

πού, τώρα, πιά γενηκανε 
όνειρα παραμύθια.

Γιάννινα, Κάστρο τού Ά λή, 
πάντα κοντά σας μέ καλεϊ 
κάποια φο>νή γνωστή μου.
Κι* ή νοσταλγία μου, καϋμός, 

γίνεται θρήνος, στεναγμός,

. , πού βγαίνει άπδ τά στήθεια μου 
καί σκίζει την ψυχή μου.

ΚΩΣΤΑΣ ΣΙΜΟΣ 
(’Από την Ποιητική Συλλογή 
«ΠΡΩΤΕΣ ΦΛΟΓΕΣ» ΚΑΤΡΟ)

★

ΣΕ ΠΕΡΙΜΕΝΩ. . ·
Έλα μονάχα μια στιγμή.
Ανάλαφρο κι* αγάλι - αγάλι, 
να μου χαϊδέψεις την ψυχή 
που στάζει πίκρα η ξένη γη, 
κύμα μου κι* ακρογιάλι!

Ν’ ακούσω πάλι τ’ απαλό, 
ψίθυρο στη φωνή σου, 
να ζήσω ακόμη μια φορά, 
καθώς σαν ήμουνα μικρός 
το φλοίσβο στην ακτή σου!

Σε περιμένο) από καιρό.
Λίγο κοντά μου να βρεθείς, 
να αναστήσω τά παλιά, 
παιχνίδια κι’ όνειρα τρελλά 
μέχρι που να με βαρεθείς!

Έ λα μου αύρα της νυχτιάς.
Έ λα να με φιλήσεις, 
κάνε γοργά και μην αργείς.
Που νοιώθω απόψε σαν παιδί 
τον πόθο μου να σβήσεις!!!

ΚΑΡΖΗΣ ΑΝΑΡΕΑΣ
Αυντ/ϊντ. 1980.
ΠΡΕΒΕΖΑ. «Στοχασμοί».
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ΑΙΚΑ ΜΑΣ ΠΕΝΘΗ

ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΣΩΤΉΡΙΟΥ
ΤΟΥ ΣΤΑΘΗ Δ. ΛΑΜΠΡΙΔΗ

Κι* άκόμα ένας άπό τη δική μας 
γενιά πού συνεχώς άραιώνει καί 
πάει να σβήσει, έξέλιπε. Είναι ό 
Νίκος Παπασωτηρίου. ‘Ένα τηλε
φώνημα έφερε τό θλιβερό άγγελ
μα πρωί - πρωί στις 17 Μαρτίου.

’Από παιδιά γνωριζόμασταν με 
τό Νΐκο. ‘Όταν κατέβηκα άπό τό 
χωριό μου στά Γιάννινα γιά τό γυ
μνάσιο τό Νΐκο πρωτογνώρισα καί 
αυτός ήταν πού με προσγείωσε στην 
πόλη με τά σοκκάκια της, τούς 
Μαντόλη&ες, άλλα παιδιά τής ήλι- 
κίας μας καί την παλιά Ζωσιμαία, 
στην όποια φοιτούσαμε. Συνταξι- 
ώτες ήμαστε στην πρώτη γυμνα
σίου καί λίγο στη δεύτερη τάξη. 
Χωρίσαμε άπό οικογενειακή μετα
κίνηση των δικών μου.

'Αργότερα πολύ άραιά τον έ
βλεπα.

Ό  Νίκος σπούδασε φυσικός. ‘Ό 
ταν τελείωσε διορίστηκε στό Τσο- 
τύλι. Τίτλος τιμής γιά τον κάθε έκ- 
παιδευτικό πού πέρασε άπό τό σχο
λείο αύτό. Α π' έκεΐ ύπηρέτησε 
στη Ζωσιμαία Σχολή. Καί στη Βούρ- 
μπιανη, στό ήμιγυμνάσιο δίδαξε. 
Μέσα στά πρώτα λίγα χρόνια 1927 
-33  τής ύπηρεσιακής σταδιοδρο
μίας του διακρίθηκε ώς έκπαιδευ- 
τικός, άφου καί στό Διδασκαλείο 
Μ. Έκπαιδεύσεως Αθηνών έφοίτη-

σε γιά τή βελτίωση τού λειτουργή
ματος, στό όποιο μέ ζέση καί άλη- 
θινό πάθος είχε άφοσιωθεΐ.

Στό 1933 φεύγει άπό την Ε λλά
δα, πάει στην Αίγυπτο καί διορίζε
ται στό έλληνικό σχολείο τής Μαν- 
σούρας. Υπηρετεί έκεΐ δώδεκα χρό-

X ίν.οζ 11 χπαποττ/χου

νια καί άφήνει ζωηρά τά ίχνη τής 
διαβάσεώς του. Είχε μεστώσει 
πιά καί ήταν φυσικό ή άπόδοσή του 
νά είναι πολύ σημαντική στά ξενη- 
τεμένα Ελληνόπουλα.

Τό 1945 μετακινείται καί διορί
ζεται στό Άφερώφειο γυμνάσιο, 
καί συγχρόνως άναλαμβάνει καί 
διευθυντής τής νυκτερινής έπαγγελ-
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ματικής Σχολής. Έκεΐ υπηρέτησε 
άλλα 12 χρόνια. "Αλλη μια προσ
φορά στον απόδημο Ελληνισμό με 
τη διδαχή του Νίκου Παπασωτη- 
ρίου, εκπαιδευτικού καταξιωμένου.

Στην Ελλάδα επιστρέφει τό 1957 
και υπηρετεί ώς καθηγητής σε γυ
μνάσια θηλέων Πειραιώς καί ’Α
θηνών.

Υπηρετεί έως τό 1960 στά σχο
λεία αυτά.

Προάγεται σε γυμνασιάρχη Πο
λυγύρου της Χαλκιδικής. Ή προα
γωγή του ήταν άνοζδιρομική άπό 
τό 1946. Τό 1962 παραιτειται άπό 
τή θέση του, συνταξιοδοτεΐται καί 
έγκαθίσταται στήν ’Αθήνα.

Άπό τότε αρχίζει τό μεγάλο κοι
νωφελές έργο του. ’Εξελίσσεται σε 
μιά προσωπικότητα πού τήν κο
σμουν μύριες άρετές καί μύριες κα- 
λωσύνες. Καλλιεργώντας νεανικές 
ψυχές βρήκε τον καλύτερο έοτυτό 
του. Ό  εκπαιδευτικός πού άσκεΐ τό 
έργο του υπό τή μορφή λειτουργή
ματος δίνει πολλά, άλλά καί παίρ
νει. "Αν ρωτούσατε τό Νΐκο Παπα- 
σωτηρίου τί θά έκανε στή ζωή του, 
αν ξ<χνάρχιζε μιά άλλη φάση, θά 
σας άπαντουσε — δάσκαλος — φω
τισμένος πολλαπλασίως.

"Ετσι έφωδιασμένος, έτσι γαλβα- 
νισμένος, ξεκινάει τό δεύτερο γύρο 
τής ζωής του. Πάντα ό νους του 
στρέφεται προς τά βουνά καί τή 
Βούρμπκχνή του, πού άπό μικρός 
τήν είχε άφήσει.

Τί τάχα νά του είχε ένσταλάξει 
αυτό το εύλογημένο χωριό του στήν 
ψυχή του Νίκου, ώστε νά τον πλα-

νέψη καί νά τον δέση τόσο πολύ μα
ζί του. Αύτό είναι τό θεϊκό μυστι
κό, πού ή εξερεύνησή του είναι καί 
παραμένει άνέφικτη.

Γι’ (χυτό θά βοηθήσει μέ τά οικο
νομικά μέσα πού διαθέτει καί θά 
πρωτοστατήσει μέ τήν πολύμορφη 
προσφορά του γιά  νά εύοδώνεται 
κάθε κοινωφελές έργο στή Βούρ- 
μπιανη. Πρώτο μέλημά του' τό σχο
λείο, τό γυμνάσιο. ’Αμέτρητα χρή
ματα θά δαπανήσει γιά νά λειτουρ
γήσει τό γυμνάσιο άψεγάδιαστα. 
'Ό λα μελετημένα καί καλοσχεδια- 
σμένα. Καί υπερωρίες άκόμη πλή
ρωνε στούς καθηγητές γιά φροντι
στήρια καί μαθήματα καί καλύτε
ρη κοττάρτιση τών μαθητών. Ή 
Βούρμπιανη είχε γίνει ό όμφαλός 
τής γής γιά τό Νΐκο Παπασωτη- 
ρίου. Καί ό πόθος του ό μοναδικός 
ήταν στή Βούρμπιανη νά είναι ή 
στερνή του κατοικία. Οί δικοί του, 
δταν έφθασε ή θλιβερή ώρα, υπό 
καιρικές συνθήκες δυσχερέστατες 
στις 17 Μαρτίου τό βράδυ, έπειτα 
άπό τή νεκρώσιμη άκολουθία πού 
έγινε στον 'Ά γιο Γεώργιο τής Κυ
ψέλης, άντοπιοκρίθηκαν στο θέλη
μά του. Ξημέρωσαν στά Γιάννινα. 
Καί στις 8 τό πρωί στις 18 Μαρτίου 
ή νεκρική πομπή ώδευσε γιά τή 
Βούρμπιανη. Οί συγχωριανοί του, 
οί Βουρμπιανίτες, ξεχιονίζοντας καί 
άνοίγοντας δρόμο έσπευσαν νά 
προϋπαντήσουν τό μεγάλο τους νε
κρό, τιμώντας τον μέ τή μικρή τους 
προσφορά...

Ωστόσο ό Νίκος δέν είχε περιο
ρίσει τον κύκλο τής προσφοράς του 
κατ’ άποκλειστικότητα στήν ίδιαί-
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τερη πατρίδα του.
Μέ τήν πνευματικότητα πού τον 

διέκρινε ήλθε σέ έπαφή καί μέ την 
Ηπειρωτική Εταιρεία, τής όποιας 
έγινε έπίλεκτος συμπαραστάτης 
καί ένθερμος ύποστηρικτή της.

Έπί 15 χρόνια ό Νίκος Παπασω- 
τηρίου ήταν ό πιο τακτικός Ακροα
τής σ’ δλες τις διαλέξεις πού έδω
σε κατά καιρούς ή Ηπειρωτική Ε 
ταιρεία καί τις παρακολουθούσε ά- 
πό τήν ίδια θέση καί πάντα μέ τή 
σύζυγό του. Ή συμβολή του γιά τήν 
έδραίωση του έργου τής Εταιρεί
ας ήταν καθοριστική. ’Έγινε ό πρώ
τος χορηγός της. Εκατοντάδες χι
λιάδες δραχμές ήταν ή εισφορά του. 
Έβοήθησε καί σέ έκδόσεις διαλέ
ξεων μελών τού δ. συμβουλίου τής 
Εταιρείας.

Καί άπό τό φυσικό του καί από 
μία συνεχή πνευματική καλλιέρ
γεια είχε έξελιχθεΐ σέ μιά ξεχωρι
στή προσωπικότητα. Πολλές Αρε
τές τον κοσμούσαν. ΤΗταν Απαλλα
γμένος Από τις Ανθρώπινες Αδυνα
μίες - κακίες. Έ τα ν  ένας καλός 
χριστιανός. Συμφυής μέ δλη του τή

ζωή ή χριστιανική διαβίωση του. 
Αυτό ήτοα/ πατροπαράδοτο Αγαθό.

Πατριώτης ύποδειγματικός καί 
πατριδολάτρης. Αυτή τήν Αγάπη 
Αντλούσε Από τή μικρή του πατρί
δα. Αύτή ήτοιν ό έμπνευστής καί 
καθοδηγητής. ^Htocv γαλουχημένος 
μέ τά δημοκροτακά Ιδεώδη, πού τόν 
βοηθούσαν νά βλέπει ψηλά. Στήν 
Αξιοπρέπεια ήταν άφθαστος.

ΤΗτοα/ κοινωνικός καί ή κοινωνι- 
κότητά του, ή Αγάπη προς τόν πλη
σίον δέν είχε τά δριά της. Τις Απο
δείξεις τις σκι<χγραφήσαμε. Ταπει- 
νόφρων, προσηνής, πολιτισμένος, 
καλλιεργημένος, ευχάριστος στον 
κύκλο του.

Έ τσι διαβιώνοντας ό Νίκος Πα- 
πασωτηρίου πέτυχε, δσο θά ζή ή 
Βούρμπιανη, νά διαιωνίζεται ή μνή
μη του άπό γενιά σέ γενιά καί δ- 
λοι οί άλλοι δσοι ευτύχησαν νά τόν 
γνωρίσουν καί νά τόν ζήσουν δέν 
πρόκειται νά τόν λησμονήσουν καί 
θά τόν Αναφέρουν σαν ένα ξεχωρι
στό άνθρωπο μέ μύριες Αρετές.

Σ. Α. Λ.

|| ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑI οί κύ- jj
; ριοι Άναγνώσται νά μας γνω- ]: 
;; στοποιοΰν τή νέα τους διεύ- I;
!! θυνση. jj
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ΜΟΡΑΟΧΑΙΟΣ ΦΡΙΖΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΟΥ
ΤΟΥ ΒΑΣΙΛ. X. ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ

5Αν τι συν) ρχου II .A.

ΣΗΑί. Α.Χ.Μ. :
Ό  Επίτιμος Εκπαιδευτικός Σύμβου

λο; κ. "Ιωάν. A. Κουσκουνας μας έγραφε 
(Δελτίο μ. ’Απριλίου, άριθ. 127) :

«Μέ την ευκαιρία αύτή θά ήθελα νά 
παρακαλεσω ταυ; αΰτόπτες συμπολεμι
στές του (του Φριζή) να έδιναν μια 

λεπτομερή περιγραφή τού θανάτου του, 
για νά γίνει γνωστός στο ευρύτερο κοι
νό 6 ηρωισμός καί ή αυτοθυσία, μέ την 
όποια αντιμέτωπα τα/ εχθρό ό ατρό
μητος ένρινος στρατιώτης!»

Έρχεται πρόθυμα στο κάλεσμα ό Συ
νεργάτης μας Σύμβουλος κ. Βασίλ. ’Αρχι
μανδρίτης ρίχνοντας άπλετο φως στο τέ
λος ταυ άλησμονήταυ Έλληνοεβραίου ’Α
γωνιστή.

Αθήνα*. 14 Μαΐου 1987

Κύριε Πρόεδρε,

Ξεφυλλίζοντας τό τελευταίο δελτίο πνευ
ματικής ένημερώσεως (’Απριλίου έ. I.) 
τής Εταιρείας σταμάτησα προς στιγμήν 
στις στήλες τής άλληλογραφίας και συγ
κεκριμένα στήν έπιστολή του κ. Κουσκου- 
νά «Περί Φριζή» του θρυλικού ’Ισραηλί
τη άνωτέρου άξ)κού που έπεσε στόν πό
λεμο 1940— 41.

Επειδή έχω στα χέρια μου κ,αι πολε
μική έκθεση οράσεως του ’Ανεξαρτήτου 
Τάγματος Προκαλύψεως, Κονίτσης στον 
πόλεμο αυτό, γραμμένη άπδ τον Διοικητή 
του τον Συν)ρχη Νικόλαο Γίγα πού ήταν 
συνάμα καί Υποδιοικητής του ’Αποσπά

σματος ’Αώου (Φριζή) θεώρησα επιβε
βλημένο'/ νά απαντήσω στόν επιστολο
γράφο σας. αντιγράφοντας απ’ τήν έκθεση 
αυτή τά όσα άναφέρονται στόν θανάσιμο 
τραυματισμό του.

Νομίζω ότι πιο επίσημο ντοκουμέντο 
γιά τόν θάνατο του ήρωα Φριζή δεν θά 
μπορούσε νά βρεθή. Και τό λεο> αυτό για
τί άπ’ οσα γνωρίζω είδαν κατά καιρούς το 
φως τής δημοσιότητος διάφορα «σχόλια» 
γιά τις συνθήκες θανάτου τού Φριζή πού 
τά περισσότερα είναι αποκυήματα φαν
τασίας.

Έγραφαν λ.χ. πώς ό Φριζής πολεμού
σε επί κεφαλής τμήματος τού αποσπάσμα
τος του στην πρώτη γραμμή. Καί τά έ
γραφαν αυτά άσφαλώς άνθριοποι πού ιδέαν 
οέν είχαν άπό πόλεμο.

"Οταν σκοτώθηκε ό Φριζή; κοντά στο 
χωριό Τερμέστι ’Ανατολικά τής Πρεμε- 
τής οι ’Ιταλοί υποχωρούσα// συμπτυσσό
μενοι συνεχώς. Τί γύρευε ό Φριζή; Διοι
κητής άποσπάσματος μπροστά, μπροστά. 
Νά κάμει τί; Νά έμψυχώσει τούς άνδρες 
του ύστερα άπό τόσους καί τόσους θριάμ
βους στο Παλαισσέλι, στο Ελεύθερο, στήν 
Κόνιτσα, στην Πρεμετή;

Πριν άφήσο) τόν Τποδιοικητή τού ’Α
ποσπάσματος Συνρ) χη  Γίγα νά «ομιλή
σει» θά ήθελα κι’ έγώ νά προσθέσω τά

έξής:
Ό  Γίγας δ Διοικητής μου ζητούσε έπι- 

μόνως μετά τήν πτώση τής Κονίτσης καί 
τήν προέλαση τού στρατού' μας μέσα στήν
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’Αλβανία, άντι κατάσταση τού Τάγματός 
μας λόγω κοπώσεως των άνορών του. (Ε 
πιστρατευμένοι άπό τόν Αύγουστο του 
1940).

Ό  Φριζής ούτε λόγος νά γίνεται, «θά 
τούς φΟάσωμε κυνηγώντας τους μέχρι τή 
θάλασσα έλεγε καί τότε θά σάς αντικατα
στήσω». Τελικά μάς πήρε μαζί του μέσα 
στην Αλβανία.

Μάθαμε στό χωριό Πατσομίτι Β. της 
ΙΙρεμετής στις 5 Δεκεμβρίου πού βρίσκον
ταν ό Λόχος μου στις προφυλακές ότι ό 
Φριζής σκοτώθηκε. ’Αστραπιαία διαδόθη- 
κε καί στην τελευταία σκοπιά. Οί στρα
τιώτες μας όλοι κατσουφιαττιένοι. Ζητού
σαν λεπτομέρειες πώς καί τί;

Την άλλη μέρα μάς ειδοποίησαν νά εί
μαστε έτοιμοι γιά άντικατάσταση. Δέν τό 
πιστεύαμε. Ά ρ α  ό Φριζής μάς κρατούσε. 
Δέν ήθελε νά φύγωμε.

Στήν πορεία μας πρός Όγδούνιανη 
[(Γκραμπομ/πέρ) πού μείναμε γιά λίγο έ
φεδρε ία είδαμε δίπλα στδ δρό;ιο κοντά στό 
Τερμέστι τόν νωπό τάφο τού άειμνήστου 
Συν) ρχη κάτω άπό μία μεγάλη βελανιδιά, 
όπως γράφει κι* ό Διοικητής μου στήν έκ
θεσή του.

Δέν άμφιβάλω πώς άν ζοϋσε δ Φριζής 
ούτε ό Κατσιμήτρος θά κατάφερνε νά μάς 
άνακαλέση τδν Γενάρη τού 41 στήν Με
ραρχία μας (VIII) στό άλλο μέτωπο τού 
Άργυροκάστρσυ, γιατί ό Φριζής μέ τήν 
στρατηγική οιορατικότητά του θά |ΐάς ώ- 
οηγούσε στήν Κλεισούρα μαζί μέ τόν Βρα
χνό κΓ άπ’ έκεί στήν Τρεμ/πεσίνα καί τό 
731 (τό ελληνικό Β&ρντέν). Τώρα πόσοι 
θά γυρίζαμε ζωντανοί άπ’ έκεί άγνωστον. 
ΙΙάντως πολύ πιδ λιγοντεροι άπ’ όσοι γυ
ρίσουμε άπ’ τό καταραμένο Μάλι - Σπάτ.

Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΓ ΣΓΝ)ΡΧΗ ΦΡΙΖΗ
Άπό τήν έκθεση τού Γίγα σελίδες 24 

καί 25, 5 Δεκεμβρίου 1940.

Κατόπιν Δ)γής τού ’Αποσπάσματος τό 
Τάγμα διετάχθη νά καταλάβη τά άμέσως 
δυτικώς τού χο>ρίου Τερμέστι υψώματα, 
άτι να χατείχοντο άσθενώς υπό ύπολει<ιμά- 
των τού ύποχωρούντος πρός Βορράν *χ- 
θρού.

Κατά τήν διάρκειαν τής επιχειρήσει»); 
ταύτης καί καθ’ ήν τό πρώτον κλ·ι;ιάκιον 
τού Τάγματος άνήοχετο έπί τού άνακει- 
μενικού του σκοπού περί ώραν 13ην ένε- 
φανίσθησαν τρία έχθρικά άεροπλάνα ιπτά
μενα εις πολύ χαμηλόν ύψος jU κατεύθυν- 
σιν έκ ουσμών πρός άνατολάς καί ’υπερά
νω άκριβώς τού ΣΑ. τού Τάγματος.

Τά άεροπλάνα ταύτα άμα ώς έφθασαν 
ύπεράνω τού χωρίου Τερμέστι άντιληφθέν- 
τα προφανώς κινήσεις φιλίων τμημάτων, 
ένήργησαν έπ’ αυτών σφοδρόν βομβαρδι
σμόν. Αποτέλεσμα τού βομβαρδισμού τού
του ήτο νά φονευθή ό άείμ/νσ/στος Άντρ) 
χης Διοικητής τού ’Αποσπάσματος ’Αώου 
Φριζής Μορδοχαίος όστις τήν στιγμήν έ- 
κείνην έκινεΐτο μετά όμάδος άκολουθούν- 
των αυτόν έφιππων (ήτοι Λοχαγός II υρ) 
κού Καναταύρης, "Ιλαρχος Σκανδάλης, 
σύνδεσμος Μεραρχίας 'Ιππικού καί Απο
σπάσματος, ό έπιτελής του, καί δύο έφιπ
ποι άνιχνευταί). Κατά τήν έμφάνισιν τών 
άερσπλάνων, άπαντε; οί άκολουθουντες 
αυτόν έφιπποι άφιππεύσαντες έκαλύφθη- 
σαν έπί τού έδάφους ένώ ό ηρωικό; καί 
αείμνηστος Φριζής ήρκέτθη νά άκινητή- 
ση παραμείνας έφιππος. Ούτω τεμάχιον 
θραύσματος έκ τής βόμβας εύρεν αυτόν έπι 
τού δεξιού ίσχύου καί έτεμάχισεν τούτον 
σχεδόν είς δύο.

Ό  φόνος τού ήροκ>ς πολεμιστού γενόμε- 
(ΣΓΝΕΧΕΙΛ στή σελίδα 232)
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Μ Ε Σ Ε Λ Ε & Ε Σ

Η ΕΙΔΗΣΗ ΤΟΥ Κ ΡΙΜ Α ΪΚ Ο Υ  
D0AEM0Y ΣΤΑ ΓΙΑΝΝΙΝΑ

Ό  κ. Πόνος I. Μελάς, ό άδελ- 
φός του πολύκλαυστου Δέοντος θυ
μάται, διασωζόμενο στα παιδικά 
του χρόνια στα Γιάννινα, τό σχετι
κό με την είδησεογραφία του Κρι- 
μαϊκοϋ πολέμου (1854—1855) ανέκ
δοτο.

Αυτοκράτορας της Ρωσίας ό Νι
κόλαος Β '. Έπί του θρόνου της 
Όθωμοτνικής Αύτοκρατορίας ό Ά6- 
ντούλ Μετζήτ και στη Γαλλία βα
σίλευε ό Ναπολέων ό Γ' ή Ναπο
λέων ό μ ι κ ρ ό ς .

Ρωσικές δυνάμεις εισέβαλαν στις 
παραδουνάβιες έπαρχίες. Κήρυξη 
ώς έκ τούτου ΡωσοτουρκικοΟ πολέ
μου. Συμμάχισε με την Τουρκία καί 
ή Γαλλία.

Καί ό τελάλης στά Γιάννινα κα
τά τον κ. Π. Μελά:

«Ου Σουλτάνους ου θκόζ μας κι 
ου Βασιλιάς τς Φράντζας ου Να- 
πουλεμόνς τ’ άκαναν ένα (δηλ. συμ 
μάχησαν) γιά νά βαρέσουν τούν 
Ντοσμάνου, τούν Μόσκοβα. Ίνσα- 
λά».

★

Ό  Πόνος I. Μελάς γεννήθηκε 
στά Γιάννινα τό 1900. Τελείωσε τη 
Ζωσιμαία Σχολή και ύπηρέτησε στο 
ΜικρασιοτΓΐκό Μέτωπο ώς Δεκα- 
νεύς. Έσπούδασε ’Αγγλικά καί 
Γαλλικά. ’Ασχολήθηκε με έμπορι-

κές έπιχειρήσεις καί ίδρυσε τελικά 
την Ζωοτροφική Α.Ε. με τό αξιόλο
γο εργοστάσιο παραγωγής ζωο
τροφών, 180 τόνων ήμερησίως στον 
"Αη-Γιάννη, τό Ρέντη.

Σάν κοινωνικός καί πολιτιστικός 
παράγοντας ό Πόνος I. Μελάς μα
ζί με τό Γερουσιαστή Γεώργιο Βη- 
λαρά ίδρυσαν τό Σωματείο «Οί Φί
λοι των Ίωοιννίνων» πού προσέφε- 
ρε σημαντικές εκδουλεύσεις στήν 
Ηπειρωτική πρωτεύουσα. Συλλογή 
έργων Νεοελλήνων Καλλιτεχνών, 
Μουσείο Προεπαναστατικής Ε πο
χής (Άλή Πασιά), έξερεύνηση Σπη
λαίου Περάματος.

ΟΙ ΙΔΡΥΤΕΣ ΤΩΝ «ΦΙΛΩΝ ΤΩΝ 
ΙΩΑΝΝ1ΝΩΝ»

Άρναούτη ’Αλίκη 
Βηλαράς Παύλος 
Βλάγκαλη Πηνελόπη 
Γεωργίτση Ελένη 
Κανελλοπούλου Ελένη 
Κατσάρης Κων)νος 
Κομπατή Πολυξένη 
Κορχοα/ίδου Ντόζια 
Λιανοπούλου Βασιλική 
Μελάς Γεώργιος 
Μελάς Πάνος 
Μισαϊλίδου Εύθαλία 
Μπέττος ’Ιωάννης 
Παπασταύρου Χρήστος 
Ποταμιάνου Ελένη 
Σακελλαρίου ’Αλεξάνδρα 
Τσαλδάρη Λίνα 
Τσόγκας Άθοτνάσιος 
Φωκάς Δημήτριος 
Χατζή Αικατερίνη 
Χρήστου Βασίλειος
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Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΜΟΡΛΟΧΑΙΟΥ ΦΡΙΖΗ
(ΣΓΝ'ΚΧΕΙΑ &τΛ σελίδα 230)

voc γνωστός έβύθισεν είς βαφύ πένθος ά 
παντα; τούς άξ) κούς καί όπλίτας ’Απο
σπάσματος καί Μεραρχίας 'Ιππικού ώς καί 
είς όσους τόν έγνώρΐισαν διότι Ιτύγχανε 
πολύ συμπαθής είς τούς ύπ’ α υ τώ ν  δπλί- 
τας καί συναδέλφους του.

Ό  Διοικητής του Τάγματος Κσνίτσης 
δστις εύρίσκετο είς πολύ μικράν άπόστα- 
σιν από τής θέσειος, δπου έφονεύθη ό Φρι- 
ζής, άμα του άνεφέρθη παρά τίνος Δεκα- 
νέως τού Τάγματος b φόνος του άειμνή- 
στου Φριζή διέταξεν άμέσο>ς τον παρ’ αύ- 
τω ευρισκόμενον ιατρόν του Τάγματος Υ 
πίατρον κ. Βάκαν Κων) νον, δπο>ς μετα- 
βή έπί τόπου καί παράσχη τάς βοήθειας 
του είς τόν τραυματισθέντα Διοικητήν του 
‘‘Αποσπάσματος μέ τήν έλπίδα μήπως έζη 
είσέτι. ’Εποστρέψας ό ιατρός άνέφερεν ότι 
ή φύσις τού τραύματος' εΖχεν έπιφέρει ά-

καριαίως τόν θάνατο*/.
Κατόπιν. Δ) γης μου δ νεκρός του προώ

ρους 'άπωλεσθέντος "Ηρο>ος Άξ)κοΟ μετε- 
φέρθη είς τίνα οικίαν του χωρίου Τερμέ- 
στι καί μετά τήν λήςιν τής έπιχειρήσεω; 
πρός κατάληψιν των ύψο>μάτο>ν καί έγκα- 
ταστάσεο)ς irS αυτών τού πρώτου κλιμα
κίου τού Τάγματος, κατελθών εις τό χω- 
ρίον μετά του Επιτελείου μου ένήργησα 
τήν 16ην ώραν τήν κηδείαν καί ένταφια- 
σμόν κάτιοθι ένός υψηλού δένδρου (βαλα
νιδιά) δπερ εύρίσκετο πολύ πλησίον τής 
βόρειας παρυφής του χωρίου άποτίσας 
πρός αυτόν τήν ύστάτην τιμήν διά τήν 
πρός τήν πατρίδα θυσίαν του.

"Αμα ώς άνεφέρθη είς τήν Μεραρχίαν 
Ιππικού ό φόνο; τού Φριζή, κατόπιν δια
ταγής της μοί άνετέθη ή Διοίκησις τού 
Άπο:πάσματος ’Αώου, μέ τήν έντολήν ό
πως τηρήσω έν ταυτώ καί τήν Διοίκησιν 
τού Τάγματος Ινονίτσης».

ΜΝΗΜΗ ΕΓΧΑΡΑΚΤΗ ΗΠΕ1ΡΩΤΩΝ ΚΑ! ΦΙΛΩΝ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
(Σ Υ Ν Ε Χ Ε ΙΑ  ά π ό  σ ελ ίδ α  205) 
π ού  θά  άκ ολουθή σ ει σ τίς  σ τή λες  
του ΠεριοδικοΟ μ α ς ά ς  είνα ι σ π ον
δή στή μνήμη του.

Κ ΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΡΟΝΤΖΟΣ

Π άντα  π λ α να τ α ι ή σκέψη π ερ ί  
τής τύχη ς τω ν άνθρω πίνω ν έρ γ ω ν  
δ τα ν οί δ η μ ιουργοί τους έκλείψ ουν. 
Α υτό λ ε γ ό τ α ν  τά  τελ ευ τα ία  χ ρ ό 
νια , όσο μ εγά λ ω νε  καί βά ρ α ινε ό 
Κ ω νσταντίνος Φ ρόντζος γ ιά  τήν τύ 
χη του έρ γ ο υ  της Ε τ α ιρ ε ία ς  Η π ε ι
ρω τικώ ν Μ ελετώ ν, έρ γ ο υ  μ εγ ά λ ο υ

σέ διαστάσεις έντός μικρού χρόνου  
σχετικά .

Γιά τή ζωή καί τό έ ρ γ ο  του Κων. 
Φ ρόντζου λέχθ η κ α ν καί γράφ τηκ αν  
π ο λ λ ά  ά π ό  τήν Ε τ α ιρ ε ία  μας καί 
μπορεί νά  τά  δει κανείς στά τεύχη  
του Δ ελτίου  μας μέ τούς άριθμούς  
51 καί 125.

Έ δ ώ  στίς έπιτύμδιες στήλες, πού  
ευδόκιμα  κι εύ σ τοχα  γ ιά  τούς ιστο
ρικούς του μ έλλοντος καθιέρω σε ή 
Ε τ α ιρ ε ία  θά έπισημάνουμε άλλη  
μιά φ ορά τό μ έ γ α  κενό στήν π ο λ ι
τιστική Ιστορία τής Η πείρου , πού  
άφηνε ι ό  γ εννα ίο ς  άντρας.
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Η ποιότητα επιβραβεύεται
... γ ια τ ί π ισ τεύ ο υ μ ε  ό τ ι η π ροτίμηση  
του  κο ινο ύ  πάνω από μ ισό  αιώ να  
σ τα  π ρο ϊόντα  MISKO, ε ίν α ι η 
κα λ ύ τερ η  επ ιβράβευση.
Ω σ τόσο  έρ χ ε τα ι σαν επ ιβεβα ίω ση  
κα ι το γ εγο νό ς  ό τ ι σ τα  τ ε λ ε υ τα ία  5 
χρ ό ν ια  κ ερ δ ίσ α μ ε  4 ακόμα  Δ ιεθ ν ή  
Βραβεία .

Τα βρ α β ε ία  α υ τά  κ α τα ξ ιώ νο υ ν  την  
προσπ άθεια  τη ς  M ISKO να 
π ρ οσ φ έρει π ο ιο τ ικά  π ρ ο ϊόντα  όχι 
μ ό νο  σ το  Ε σω τερ ικό , α λλά  κα ι σ το  
Ε ξω τερ ικό
Τώρα η M ISKO έ χ ε ι σ υ νο λ ικά  54 
Δ ιεθ ν ή  Β ρ α β ε ία  σε 5 8 χρόνια .
Τα σ υμπ ερ ά σ μα τα  β γα ίνο υ ν  μ ό να  
τους.
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22 χρόνια το βιβλιοπωλείο μας, (Ασκληπιού 3) στην 
Αθήνα, εξυπηρετεί το αναγνωστικό κοινό με συνέ
πεια και με την πάντοτε ενημερωμένη βιβλιοθήκη 
του - στη λογοτεχνία, στην ποίηση, στο θέατρο- 
στα βιβλία Τέχνης, στην φιλοσοφία, στην ιστορία 
και σε πολλά άλλα θέματα.

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

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

Να θυμάστε πάντοτε ότι η «ΔΩΔΩΝΗ» εξυπηρετεί.


