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ΕΧΑΜΟΓΕΛΑΣΕΣ! . .

Τό Μπιζάνι επεσε ! Καί ό Ε λλη 
νικός στρατός τροπαιοφόρος καί λεον- 
τόθυμος έκπορθητής του άπορθήτου 
Μπιζανίου, μέ τόν Υψηλόν καί μεγα* 
λοφυά Αρχηγόν του, τόν Διάδοχον 
του άπ ’ σίώνων όνειροποληθέντος Με
γάλου Ελληνικού θρόνου, άπό τής 
Αυγής τής άγιασμένης πσρελθούσης 
Πέμπτης, 21ης Φεβρουάριου, σάς πα- 
τεΐ, σάς κατέχει, δορυάλωτα, κτήμα 
του πολέμου, έπαθλον άλησμονήτου 
όνδρείας, τίμιον λάφυρον έπικου άγώ- 
νος, σάς πατεϊ έλληνικός στρατός, 

φίλτατα Γιάννινα !
*

Πόλις προσφιλής καί πολυπικρα- 
μένη, πόλις τών πενθών καί τών δα 
κρύων, πόλις τών όδυρμών καί τών 
βασάνων, πολυβασανισμένη σκλάβα 
τών δημίων καί τών Νερώνων, άγνέ 
καϋμέ τόσων χιλιάδων διωγμένων καί 
ταξειδεμένων Ή πειρω 'ών — φίλτατα, 
χρυσά, ωραία Γιάννινα, ό Διάδοχος 
τοΟ έλληνικοΟ θρόνου μέ τά νικηφόρα 
χέρια Του, ά ό τής 21ης Φεβρουάριου 
σάς άφήρεσεν άπό τό αίματωμένον 

Χ μέτωπόν σας τόν άκάνθινον στέφανον 
μαρτυρίου πεντακοσίων έτών καί ό έλ
ληνικός στρατός σπα άπό προχθές τάς 
πέδας τών βασάνων καί τών όδυρ
μών σας !

*Ω πόλις προσφιλής καί πολυπι- 
κραμένη, ποιος νά διηγηθή τήν χαράν

καί τόν ένθουσιαομόν σου έπάνω είς 
τά μνήματα τών νεκρών πατέρων μας, 
νά έξυπνήσουν καί αυτοί νά χαροϋν 
τήν άγίαν καί ίεράν αυτήν χαράν ;

*
Πεντακόσια όλόκληρα χρόνια, πεν

τακόσια λυπημένα Χριστούγεννα καί 
πεντακόσια θλιβερά Πάσχα Ή πειρώ- 
της δέν έχάρη τό ψωμί πού ετρωγε 
καί φαρμάκι τοΰ έγίνετο τό νερόν είς 
τά χείλη, έφ* δσον σέ εννοιωθεν Σένα, 
£> φιλτάτη καί κλαμένη πόλις, φαρμα
κερά νά δέησαι είς τόν Έσταυρωμέ- 
νον νά Σου λυπηθή τέλος πάντων τήν 
άγωνίαν καί τόν θρήνον ! Πεντακόσια 
όλόκληρα χρόνια δέν έκλεισεν είρηνι- 
κά τά μάτια του κανένας πρόπαππός 
μας καί κανένας πατέρας μας δέν 
έχάρη πεντακόσια χρόνια τά παιδιά 
του . . . Τώρα έλευθερωμένον καί άγα* 
πητόν χώμα έξύπνησε καί άνάστησε 
τούς άποθαμένους γονείς μας ! Καί 
είς ώραίαν ίεράν καί μεγάλην πομπήν 
ώδήγησε, <5 πόλις φιλτάτη, τάς ψυχάς 
τών πατέρων μας, μέ δάκρυα χαράς 
πλέον είς τά μάτια νά φιλήσουν τά 
χέρια του ΎψηλοΟ ΈλευθερωτοΟ καί 
νά έναγκάλισθουν τόν γενναΐον έλλη- 
νικόν στρατόν Σου !

‘ Η κυανόλευκος παίζει άπαλά καί 
ύπερήφανος μέ τόν θρασκιάν τής Παμ· 
βώτιδος έπάνω είς τό κάστρον, δπου



l i e Έχαμογέλασες ! . , ΗΠΕΙΡδΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ

οί Ά λή δες καί οΐ Βελήδες σέ έσταύ* 
ρωσαν 500 δλόκληρα χρόνια !

Καί έγέλαοαν τέλος πάντων καί 
τά (δικά σου χείλη, δ  πόλις όγαπητή 
καί πολυβασανισμένη !

*
Ά π ό  τήν Αόγήν τής 21ης Φεβρου- 

αρίου, πόλις σεμνή πού έκλαιεν δλος 
ό έλληνισμός καί έθρήνουν οί Ήπει- 
ρώται — Γιάννινα ώραϊα μέ τό αίμα- 
τωμένον μέτωπον καί τούς μωλωπι
σμένους κροτάφους, είσθε έλεύθερα 
καί γελούμενα I

*0 άέρας σας χαμογελάει, ό ούρα- 
νός σας άπλοΰται είς γαλανόν αίνον 
τά σπήτια κοιμοΟνται πλέον ήσυχα μέ 
θύρας άνοικτάς καί ή καρδιά σας γε
λάει καί ύπερηφανεύεται ! Έχαμογέ- 
λασαν τέλος πάντων καί τά (δικά σας 
χείλη !

*
Στρατός έλληνικδς, νικητής καί 

ήμερος, λέων είς τήν μάχην καί σεμνή 
παρθένος μετ' αύτήν, κραδαίνων όήτ- 
τητον χθές λόγχην είς τό Μπιζάνι καί 
σήμερα εύγενής καί γαντοψορίν πολι
τισμένος στρατός, περιφερόμενος εύ- 
σταλής είς τούς δορυαλώτους δρόμους 
σας έδΙωξε καί τόν τελευταΐον βασι
βουζούκον καί βάνδαλον τοΟρκον ζα- 
πτιέν, τοΟ όποίου πέντε αιώνας τώρα 
ήσθάνθησαν οί πάπποι μας τήν άγρι- 
ότητα καί τοΟ όποιου έπί τέσσαρα 
τώρα έτη άπό τών στηλών τούτων 
έδιηγήθημεν είς δλον τόν πεπολιτισμέ- 
νον Κόσμον τόν βανδαλισμόν καί τήν 
ώμότητα !

Είσαι έλευθέρα καί ύπερήψανος 
διά τήν Μητέρα Σου Ε λ λά δα , ώ κόρη 
βασανισθεΐσα καί προσφιλής ί

Διότι ό έλληνικός στρατός σοΟ φέ
ρει δύο μεγάλα τρόπαια έπαθλα τής 
άλώ σεώ ς Σου — δύο τρόπαια, τών 
όποίων δλοι οί Αίώνες θά ψάλλουν 
τήν Δόξαν :

Τήν νικηφόρον λόγχην καί τόν γαν- 
τοφόρον πολιτισμόν. Είς τό Μπιζάνι, 
ήρως έδίωξε τόν Τούρκον διά λόγχης. 
Είς τά ’Ιωάννινα, άμνησίκακος, ίππο- 
τικός, γενναιόψυχος, ώς άξϊζει είς 
τούς εύγενεΐς καί τούς γενναίους, έ* 
λησμόνησε παν άλλο καί ό άκάθεκτος 
λέων στρατιώτης τού Μπιζανίου, ήμε
ρος καί άληθής χριστιανός καί γενναι
όκαρδος Έλλην έπεδείξατο παραδειγ
ματικήν εύγένειαν καί συμπάθειαν 
πρός τάς μυριάδας τών παραδοθέν* 
των Τούρκων αιχμαλώτων !

Καί ή καρδιά σας γελάει καί ύπε- 
ρηψανεύεται, ώ πόλις πολυπαθής καί 
φιλτάιη.

*
ΕΤσαι έλευθέρα πλέον !
Αναπνέεις, ζής, κινείσαι, αισθάνε

σαι, άνέστης καί σύ ! Ό  Διάδοχος 
τοΟ Ελληνικού θρόνου, δορυάλωτον 
σέ κατέχει. Ό  έλληνικός στρατός χαί
ρεται τούς δρόμους Σου !

Καί σύ, πόλις προσφιλής καί φιλ- 
τάτη έλευθερωμένη πλέον άπό τά βα 
σανιστήρια, χομογελάς είς τήν κυανό- 
λευκον καί ή ψυχή Σου τά βράδυα, 
δταν πλέον κοπάσουν αί ζητωκραυγαί 
καί οί ένθουσιασμοί τής άγαλλιάσεως 
σκύβει είς τά μνήματα τών νεκρών 
πατέρων μας καί ψιθυρίζει κάτι, ποΰ 
είμτΓορεϊ ν’ άναστήση καί νεκρόν Ή - 
πειρώτην καί άποδώση ζωήν καί είς 
πεθαμένον Γιαννιώτην:

— Ό  Διάδοχος τής Ε λλάδος εΤνε 
στά Γ ιάννινα \ ικητής I

— Ό  Έλληνικός στρατός είνε μέ
σα  στά Γ ιάννινα τροπαιοφόρος !

— Τά Γ ιάννινα είνε έλεύθερα !
Καί οί τάφοι σου ζητωκραυγάζουν

κι’ αύτοί :
— Ζήτω ό Κωνσταντίνος !
— Ζήτω ό Έλληνικός στρατός !

Γ. ΧΑΤΖΗΣ
(Ά π ό  τήν έφημερίδα Γιαννίνων «"Η πειρος», ψύλλο 
της 3ης Μαρτίου 1913, τό πρώτο μετά τήν Απελευθέ
ρωση. ’ Αρχείο Δ. Σαλαμάγκα).



ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Γελάει ή Στεριά κι ή ϋάλαασα καί χαίρεται δλη ή Πλάση, 
κι άπανωΰιό στους Ουρανούς, τους πρασινογαλάζιους, 
βαρούνε τ’ άργανα βαρυά, βιολιά, φλογέρες, ντέφια 
■και γένεται ενα άϋάνατο, μεγάλο πανηγύρι !
Πέρα στους τόπους τονς καλούς, στής έμορφιάς τους τόπους, 
πώχονν μιά πόλιν ώμμορφη κι ' Ελληνοξακουσμένη, . 
μέ λίμνη γαργαρόνερη και κάστρα αρματω μένα , 
χορός μεγάλος γένεται χαροκοπιά μεγάλη.

'Ο Π ίνδος σέρνει τό χορό με τό ζερβί του χέρι 
κι’ όπίοωϋέ του άκολουϋοΰν δλα τά κλεφτοβούνια.

'Ο  ’Έλυμπος κι ό Κ ίσσαβος, ό 'Σμόλιγγας κι ή Γούρα, 
ο Παρνασσός με τ’ ’Άγραφα, κι ή Γ κ ιώ να  με τά Χ άσια , 
και τά Βαρδούσια τά ψηλά με τ ’ ώμορφο Β ελούχι, 
καί γένεται ενα άϋάνατο πανώρηο πανηγύρι I 
Γ ύρω , τριγύρω  στόν χορό, ψηλά στά κορφοβούνια  
οί κλέφτες και οΐ Ά ρ μ α τω λ ο ί, στά ολόχρυσα ντυμένοι.

*Άλλοι ντουφέκια ριγώνουνε *πό π ίσω  άπό τους βράχους, 
κι άλλοι γιουρούσι κάνουνε μέ τά σπ αϋιά  στά χέρια 
και φ εύγουν Τούρκοι, σάν κοπές λυκοκυνηγημένες, 
στοΰ Ζ ή ντρου  τό ξεσ π ά ϋ ω μ α , στη ντουφ εκ ιά  τον  Δίπλα  
καί τό φτεροπερπάτημα του Ά ν τ ώ ν η  Κ α τσα ντώ νη .
Ξέχωρα άπ* δλονς πολεμούν οί άϋάνατοι Σουλιώτες 
άντρες, γυναίκες και παιδιά, γερόντοι και παπάδες 
κι άπάνω τονς σάν νά ήτανε γιγαντωμένοι βράχοι, * ν
συντρίβεται ή Αρβανιτιά με τόν Ά λ ή  Πασά της 
καί γένεται ένα άϋάνατο  κι αντρείο πανηγύρι ί 
Χορεύουν τά ψηλά βουνά μϊ τά πυκνά τονς λόγγα 
χορεύουν κι άντρειεύονται καί ψιλοτραγονδοννε 
τριγύρω στην πανέμορφη καί ξακουσμένη Πόλι 
πώχει τή λίμνη στο πλευρό, στήν αγκαλιά τά κάστρα.
Κι άπάν* στή δίπλη τον χορον , στον τραγονδιον  τόν ί)χον 
%νας καθάριος Σταυραητος μέσ’ απ τά μεσονράνια  
ρωτάει τά ψηλά βουνά πον τραγουδοχορενονν. 

— Βουνά μον, γιατί χαίρεσχε, κ εχετε πανηγύρι ; 
μην ήρθε πρώϊμη ή *Ά ν ο ι ξ η  πρώϊμο  τό Καλοκαίρι f 
Κι δ Π ίνδος  6 περήφανος άντ ιλογάς  τοΰ δ ίνε ι ,

ήρθε πρώϊμη ή ’Ά ν ο ι ξ η , κι ονδε τό Καλοκαίριi 
« χαιρόμαστε, χορίύονμε  καί ψηλοτρ χγουδονμε  
ιγ ιατ ϊ  λευτερωθήκανε , Ά ψ έ } τά Γ ιά ν ν ι ν ά  μας Ν

ΧΡ. ΧΡΗΣΤΟΒΑΣΙΛΗ

/



ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟΝ ΤΗΣ ΑΛΩΣΕΩΣ ΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΜΙΑ ΣΥΓΚΙΝΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΚΕΙΝΟΝ 
— Π Ο Υ  Ε Ζ Η Σ Α Ν  Τ Α  Γ Ε Γ Ο Ν Ο Τ Α —

Πώς επέρασαν οί τελευταίοι τέσσαρες 
μήνες τοΰ πολέμου διά τά ’ Ιωάννινα ; 
"Ολη ή ψυχή καί δλος δ νους τής πόλεως 
είχε συμμαζευθή είς μίαν άγωνιώδη λα
χτάραν, εις ενα ΰπέρτατον δοξολόγημα, εις 
ενα γονατισμένον αίνον καί μίαν ικεσίαν 
καί παράκλησιν. Κάθε σπήτι, κάθε γωνιά 
— κάθε ζωντανός άνθρωπος, ως και τά 
παιδάκια ακόμη μέ σταυρωμένα χέρια δέν 
είχον άλλην προσευχήν καί άλλην δέησιν :

— Θεέ μου ευλόγησε τά Ελληνικά τά 
όπλα ! Βοήθα τούς γενναίους πολεμιστάς, 
πού έπάνω στά βουνά καί στά χιόνια χά
νουν αίμα καί ζωήν νά ελευθερώσουν τήν 
"Ηπειρον.

— Βοήθα τόν Ελληνικόν στρατόν !
Κάθε βράδυ πού χιόνιζεν, ή εβρεχεν,

ή εκαμε κρΰον τά σπήτια ήσαν σκυθρω
πότερα, οί άνθρωποι θλιβερώτεροι καί 
ό νους των χαμένος σέ μίαν μόνον έγνοιαν 
καί μίαν μόνον σκέψιν :

— Κρυώνουν τ* αδέλφια μας, υποφέ
ρουν οί / εοντόκαρδοι έκεΐ επάνω στά βου
νά . .  . Βοήθα τους Θεέ μου J!

Καί τά μάτια τών γυναικών εδάκρυζαν, 
τά κορίτσια εκλαιον, οί άνδρες ήσαν συλ
λογισμένοι καί σιωπηλοί, σέ τραπέζι δέν 
είμποροΰσε νά σιγουρευθή κανένας, ούτε 
ψωμί καί φαγητόν νά νοιώση.

"Ολη ή αγωνία, ολη ή τροφή, ολη 
ή σκέψις, ολη ή καρδιά τής πόλεως είχε 
μαζευθή είς ενα αγωνιώδες έρώτημα μόνον:

— Ό  Έλληνικός στρατός ; Τί ειδήσεις 
ΰπάρχουν ; Πολεμούν σήμερον, ενίκησαν 
Χθές ;

Καί αί ήμέραι Ινΰχτωνον καί έξημέρω* 
νον Irai αγωνιώδεις καί ά·νυπόμονοι.

Ά φ ' έτέρου ιό Ιλληνικόν κανόνι κάθε

μέρα εσειε τά γυαλιά τών σπιτιών. Καί 
ή χαρά τοΰ κόσμου, ήτον ανεκλάλητος κά
θε νέαν φοράν πού τά βαρειά τοπομαχικά 
τής Κανέτας καί τής Μανωλιάσσης εκτυπού- 
σαν ιό Μπιζάνι καί τούς Τούρκους.

— Κάψε τους Παναγιά μου ! Κάψε 
τους κι3 άς καούμε κι* έμεις δλοι ! Δόξασε 
τά δπλα τά έλληνικά καί κάψε τους τούς 
δημίους!

*
Τρομοκρατία

Καί ή ευχή αύτή εγίνετο πλέον θερ· 
μή καί πλέον εγκάρδιος κάθε τόσον πού 
νέα τουρκικά οργιά εμανθάνοντο καί θηρι* 
ωδίαι ετρομοκράτουν τόν κόσμον. Έ ξω  
χωρία ολόκληρα έκαίοντο καί έληστεΰοντο 
καθημερινώς άπό τόν τουρκικόν στρατόν, 
γυναίκες έβιάζοντο καί επειτα έτυφλοΰντο, 
άνθρωποι εδέροντο μέχρι θανάτου, ίερά 
σκεύη εκκλησιών έλαφυραγωγούντο καί 
ε/ιωλούντο επειτα είς τήν αγοράν τών Ί ω  
αννίνων άπό Λιάπηδες καί στρατιώτας καί 
διεπράττοντο τερατουργήματα δυνάμενα 
νά κινήσωσι τήν φρίκην.

Μέσα ή πόλιί επλεεν είς τό δέος καί 
τόν τρόμον. ΓΑγριον, βάρβαρον, άτιμον 
καί παρά πάντα νόμον καί πολιτισμόν σκλη 
ρόν στρατοδικεΐον εθυε καί άπώλυε. Πέν
τε—εξ χαφιέδες αστυνόμοι καί μερικοί 
Τουρκογιαννιώται εγραφον καί Ιπέδιδον 
ζουρνάλια κατά τοΰ Ινός καί τοΰ άλλου 
νυχθημερόν. Μία κρεμάλα είχε στηΟή είς 
τό στρατοδικεΐον, άλλη είς τήν πλατείαν, 
άλλη εξω τής πόλεως καί ήκούοντο απαίσια 
κτυπήματα καρφιών τήν νύκτα. Καί τό 
πρωΐ περίτρομοι καί κρύβοντες τά δάκρυα 
των οί "Ελληνες κάτοικοι Ιμάνθανον ι
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— Σήμερα έκρέμασαν εξ χριστιανούς. 
Αύριον κρεμούν άλλους . . .

Καί ιό άπαίσιον σκοινί εδούλευε καί 
οί απαίσιοι δήμιοι στρατοδΐκαι δλι,ν τήν 
νΰκτα έμαγείρευον τό μόνον φαγητόν διά 
τήν τουρκογίαννιώτικην ορεξιν.

— Κρεμάλα στούς χριστιανούς !
♦

* *

Αί συλλήψεις έγίνοντο άθρόαι . . .
Σωρηδόν πολΐται και χωρικοί έρρίπτον- 

το είς τάς φύλακας κατόπιν βασάνων καί 
κακώσεων ανεκδιηγητών. Αί φυλακαί έγε- 
μισαν από στένοντας ανθρώπους. Τά 
μπουδρούμια τοΰ Άλή Πασά δέν εχώρουν 
πλέον άλλους. Καί τού; έπετούσαν σαν 
σκύλους εΐς τό γκαλντερίμι τοϋ μπουδρου- 
μίου, έξω στόν Λιάδρομον δπου τό κρύον 
άπετελείωνεν δ,τι δέν ϊσχυσεν ό ατελείωτος 
δαρμός νά τελειώση. "Ενα νεκροκράββα- 
τον καί ενας θλιβερός καί σιωπηλός παπάς 
άνεβοκατέβαινε κάθε μέρα τής φυλακής 
τήν παλιάν σκάλαν μ’ ένα νεκρόν. Κι’ δμως 
οί φυλακισμένοι, μ’ ολα αύτά τά βάσανα 
καί θεάματα, άκμαί<Ί τό φρόνημα καί γε- 
λούμενοι τήν ψυχήν, δέν έρωτοΰσαν ούτε 
άν θά κρεμασθοΰν κι* αυτοί, ούτε αν θά 
ζήσουν, ούτε άν άποθάνουν-

Ή  φροντίδα των έπετοΰσεν επάνω είς 
τά χιονισμένα βουνά, ήκροώντο τών κα
νονιών τόν κτύπον ολην τήν νύκτα, μέ 
τ’ αυτί στηριγμένον εΐς τό χώμα τοΰ μπου- 
δρουμϊοΰ, καί τό πρωΐ ■ πρωΐ έσκαζαν νά 
φανή κάποιος, μ’ ένα νόημα, μέ μίαν χει
ρονομίαν νά τούς φέρη μίαν εϊδησιν γιά 
τόν Ελληνικόν στρατόν.

— Τί γίνονται τά παιδιά μου, ωρέ 
Χρήστο ; Φώναζε μιά φωνή μέσα άπό τά 
κάγκελα τοΰ κελλίου του.

— Καλά καί χρυσά, Μήτρο, άπελογεΐτο 
άλλη φωνή έξω καί μακρειά άπό τήν φυ
λακήν. Εψές έτσόλιζαν καλαμπόκι . . .

Τά παιδιά ήταν δ δνειρευμένος Ελλη
νικός στρατός και «τσόλισμα τοΰ καλαμπο
κιού» τό σύνθημα δτι ό τουρκικός στρα
τός εδρεπανίσθη καί έθερίσθη τήν προη- 
γουμένην νύκτα.

#
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"Ετσι έπβρνονααν αί ήμέραι χαΐ αί νΰ·

κτες ένώ ή πολιορκία εσφίγγετο περισσότε
ρον καί ή πεϊνα, κοντά είς τά ά'λλα δεινά, 
ήρχισε νά δέρνη τήν πόλιν. Μία οκά ψω
μί είχε καταντήση χρυσάφι. Τά είδη δλα 
τής απολύτου ανάγκης έσπάνισαν καί άκρί- 
βηναν τρομερά. Ή λθαν ήμέραι πού ένε- 
θύμιζον τήν άλλην πολιορκίαν τοΰ Άλή 
πασά, δτε ενα αύγό έ'φθασε νά τιμάται 
έ'να φλουρί 01 πωληταί καί οί μπακάλη
δες καί οί ψωμάδες δέν είχον πλέον νά πω- 
λήσωσιν τίποτε. Κι’ άν κανένας είχε κρύ· 
ψη κάτι εννοούσε νά πώληση τόν τσίντζι- 
ραν γιά αηδόνι.

Κι’ δ,τι άπέμει\εν έξω ή εντός τής πό- 
λεως τό ήρπαζεν ή Κυβέρνησις, τό Ιλή 
στευε, τό έλημούριαζε χωρίς οΰτε νά πλη- 
ρώνη ούτε νά έρωτά. Κι’ άν έζήτει κανέ
νας καί πληρωμήν τήν έλάμβανεν εΐς . . . 
φύλον καί φυλακήν ! Ή  πείνα ήρχισε 
καί φαίνηται άγρία. Οΐχογένεΐαι πτωχαί 
καίάλλαι καλύτεραι ένύχτωνον δίχως ψωμί.

Καί δμως μέ μίαν εύχάριστον εϊδησιν 
δτι ένίκα ό Ελληνικός στρατός έχυρταινον 
δλοι καί κανένα βάσανον δέν ήτο ίκανόν 
νά πνίξη τό διαρνές ερώτημα:

— Πολεμούν ; ε.τεσε τό Μπιζάνι ; τό 
πήραν οί "Ελληνες ;

— Τό πήραν — διέδιδε κάποιος, έ'χων 
απόλυτον πίστιν εΐς τό δη τά έλληνικά 
δπλα θά τό πάρουν.

Καί τότε τά πρόσωπα Ιγέλων, παν δει
νόν άλλο έλησμονεϊτο, ή πεΐνα ήτο υπο
φερτή και τό βράδυ ό οικογενειάρχης έπη* 
γαινε χαρούμενος σπίτι του :

— Ψωμί—τοΰ Ιφώναζον τά παιδιά 
του— Οί Έλληνες πήραν τό Μπιζάνι τούς 
απαντούσε. Καί τά παιδάκια μέ τό δάκτυ
λον εΐς τό στόμα άπεκοιμώντο νηστικά 
άλλά χαρούμενα καί ψιθυρίζοντα :

— Οί "Ελληνες πήραν τό Μπιζάνι.
*

*Η έπίάεοις

Καί τό Μπιζάνι είχε γίνη θρύλος καί 
έπος πλέον είς τήν λαϊκήν ψυχήν. Καθένας 
εϊξερε τά 100 κανόνια του, τά φοβερά 
προχώματά του, τά τεράστια οχυρωματικά 
£ργα του* καί καθ* δσον αί ήμέραι §περ· 
νοΰσαν, τό 'Ελληνικόν κανόνι Ιβρόντα κα
θημερινώς άλλά είς τάΐδια ούνορα, χωρΙ$



Υό χρονικόν x<5c λλώβεως τ&ν ΊωαννΙνων ^ΙΪΕΪΡΒΤΪΚΗ Κ ϊ’ΪΙΑ

νά γίνεται ή τελειωτική έπίθεσις, ή κατή
φεια καί ή θλίψις ήρχισε νά άπλοΰται εϊς 
τούς μάλλον ψυχςαίμους δρθολογιστάς, 
κολλητική οπίος δλαι αί λΰπαι.

Καί τήν παραμονήν τής Μεγάλης καί 
'Ιστορικής ημέρας τής γενικής έπιθέσεως, 
20 Φεβρουάριου, αί συγκινήσεις αΰται 
έτάραττον την ψυχήν των ελληνικών Ί ω - 
αννίνων.

Οί άνθρωποι οί μεμυημένοι όπωσοΰν 
είς τήν προ τοΰ πολέμου έπαναστατικήν 
εν Ήπείρω δργάνωσιν καί έπικοινωνοΰν* 
τες δπως δήποτε δι* άγγελιαφόρων μετά 
τοΰ Στρατού ήσαν πληροφορημένοι δτι 
ή έπίθεσις θά έγίνετο τή 20 Φεβρουάριου 
καί άνεζωπΰρουν καί τάς έλπίδ<'ς τών 
άλλων.

"Οντως δέ οί κανονιοβολισμοί, οί όποι
οι συνετάρασσον τόν άέρα, άπό τής 18ης 
ήδη, τή 20η Ιπΰκνωσαν, άστραπιαία δέ 
έ'φθασεν ή εί'δησις τής γενικής έπιθέσεως 
καί τής καταλήψεως τής Τσοΰκας είς 9Ιω· 
άννινα.

Τότε ό πάνδημος μυστικός αίνος καί 
ή ίκετήριος δέησις μυριόστομος ύψώθη 
καί ή δλη άναπνοή τής πόλεως, δέν άνά* 
σαινε παρά μίαν παράκλησιν:

— Βοήθα, Χριστέ, τά Ελληνικά οπλα!..
*

"IweotII
*Αργά τήν εσπέραν τής Τετάρτης ή κα

τήφεια τών Τούρκων καί οί πρώτοι—πρώ
τοι πειναλέοι στρατιώται, οί όποιοι άνευ 
δπλων ρακένδυτοι καί συρόμενοι έκτΰπουν 
τάς θΰρας ζητοΰντες Ικμέκ (άρτον) έπιστο* 
ποίησαν είς τήν άγωνιώσαν πόλιν δτι
6 Έλληνικός στρατός κατέλαβε πάντα τά 
προχώματα καί νικητής είσέρχεται είς ‘ Ιω 
άννινα— τών Τούρκων άτάκτως φευνόντων.

’Όντως άπό τής 6ης ήδη μ. μ. καί οί 
Τονρκοι ώμολόγησαν πλέον δτι αυτό ήτο 
τό κισμέτ (πεπρωμένον) καί δτι ό "Αγιος 
Νικόλαος, ή Δουρούτη, ή Ραψίστα ϋπεσαν 
είς χείρας τών Ελλήνων καί οτι ό στρα* 
τός όδεΰει προς ’ Ιωάννινα. Τό μεγαλοφιες 
σχέδιον τοΰ Διαδόχου Ιπέτυχε καί ή κΰ* 
κλωσις δλοτελώς ρίχβ συντελεσθή* τά Γιάν
νινα δέ πλέον ήσαν λεία τ«>ΰ Ελληνικού 
0TQQtoO<

Ό  no νικάς

Καί τότε ή άλησμόνητος Ιστορική εσπέ
ρα ένεδΰθη τήν τραγικοιτέραν στιγμήν τής 
ίεράς χαράς άναμίκτου μέ άόριστον ανη
συχίαν.

Ό  Έσσάτ Πασσάς είχεν Ιλθη εις 
’ Ιωάννινα, φήμαι παντοιαι καί αδέσποτοι 
έτριγΰριζον, δ ήττημένος στρατός, άνευ 
οΰδενός χαλινοΰ δπισθοχώρει, οί πλέον 
φανατικοί Τοΰρκον καίτοι έκρΰπτοντο είς 
χριστιανικάς οικίας διέδιδον χίλια δΰο πε
ρί σφαγής καί εμπρησμού τής πόλεως,— 
προακόνιοι Ίωαννίτικοι θρύλοι πιρί πυ
ριτιδαποθήκης τοΰ ’Αλή Πασσά καί άνα- 
τινάξεως τής πόλεως άνέζων, κανείς δέν 
ήδΰνατο νά έξέλθη είς τούς δρόμους άπό τά 
άτακτα πλήθη τοΰ ΰποχωροΰντος στρατοΰ 
καί ήρκεσθη ό καθείς νά περισυλλέξη τήν 
οίκογένειάν του περί αύτόν, νά άνασΰρη Ικ 
τής κρυπτής τό κρυμμένον, εκ τοΰ φόβου 
τών ερευνών, δπλον καί νά άποφασισΰή 
ν’ άμυνθή μέχρις εσχάτων είς πάσαν βιαιο
πραγίαν, εως δτου δ * Ελληνικός στρατός 
είσέλθΐΙ εις τήν πόλιν.

*
Ή  ποράδοοις

Ταυτοχρόνως περί ωραν 8ην μ.μ. 
δ Έσσάτ Πασσάς καλέσσς τούς κ.κ. Προ
ξένους καί τόν Μητροπολίτην άνεκοίνωσβ 
πλέον δτι μετά τήν κατάληψιν δλων τών 
προχωμάτων καί τήν τελείαν κύκλωσιν, θε
ωρεί ματαίαν πάσαν άντίστασιν καί παρα- 
καλεΐ νά μεσολαβήσωσιν ϊνα παραδώση 
τήν πόλιν, έξασφαλιζομενης τής ζωής τι
μής, τών θρησκε\ιτικών πεποιθήσεων καί 
περιουσίας των Μουσουλμάνων κατοίκων.

Τότε συνετάγη καί τό Ιστορικόν Εγγρα
φον τών κ.κ. Προξένων, εχον ώς έξης s

'Υψηλότατε,
*Ημεΐς οΐ ύπογεγραμμίνοι Πρόξενοι 

ύποβάλλομεν μετά σεβααμον είς την 
Ύμετέραν 'Υψηλότητα τά έξης \

Ό  διοικητης τών αύτοκρατοριχών 
οτρατευμάτων ’Εξοχότατος Έοΰάτ Παο* 
σάς, δπως άποψνγη τήν Saxottov αίμα- 
τοχνϋΐαν μάζ ίπεφόρτισεν δπως παοίμ- 
βω μεν χα\ όιενχολννωμεν τήν ηαρά· 
δοαιν τής πόλεως, Παςαχαλονμεν 50«ν
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δπως διατάξητε νά παυσουν αί £χ&ρο· 
πραξίαι. 'Ανάλογοι διαταγαϊ εδόϋησαν 
νπο τον Έοσάτ. Οί υπογεγραμμένοι ϋά 
ηααν ιδιαιτέρως εί’γνώμονες, εάν εγνώ- 
ριζεν ι)μϊν ή 'Υψηλότης σας διά μέσου 
κ η ρ ί’Υ.ων τάς· αποφάσεις της.

("Επονται αί νπογραφαι τών προξέ
νων Ρωσσίας, Αυστρίας, Ρουμανίας καί 
Γαλλίας).

Τό έγγραφον τοΰτο ό αρχιστράτηγος 
τό άπέστειλε διά τών αξιωματικών Ρεούφ 
Βέη. ανεψιοί) του, καί Ταλαάτ Βέη, ύπα- 
σπιστού, οιτινες μετά τοΰ Μητροπολιτικοΰ 
Επιτρόπου έφθασαν δι’ άμάξης έφ’ ής 
ύψοΰτο λευκή σημαία εις τάς προφυλακάς. 
Έκεΐθεν, παροληφδέντες δι’ αυτοκινήτου, 
συνοδεί<? τοΰ υπιλάρχου Σταΐκου, μετεφέρ- 
θησαν εΐς τό Στρατηγείον Έμ'ιν Άγά τήν 
3ην πρωινήν.

Ό  Διάδοχος, άπανιήσας διά τών ιδίων 
προξένων εις τόν Έσσάτ, έδήλωσεν οτι 
δέχεται τήν παράδοσιν υπό τόν δρον τά 
Τουρκικά στρατεύματα ύψοΰντα λευκήν 
σημαίαν νά παραδίδωνται εις τά Ελληνι
κά προχωροΰντα.

*
01 έμπρηστοΙ-Προτοφανεις οκπναΐ

Έν τψ μεταξύ δμως ή πόλις διειέλει 
ανάστατος και έντρομος.

Οΐ φυγάδες ’ Αλβανοί και Τοΰρκοι 
στρατιώται, οίνευ ούδεμιάς σκιάς εξουσίας 
εύρεθέντες ερρίφθησαν ως άγρία άκρις εΐς 
τήν πολιν λεηλατοΰντες τήν αγοράν, θραύ· 
οντες τά καταστήματα και ληϊζόμενοι βαν- 
δαλικώς.

Άπαισία στήλη φλογός έφώτιζε τό τε- 
λδυταίον κακούργημά των έν Ίωαννίνοις 
εκ πυρκαϊάς, δι5 ής οί έμπρησταί στρατιώ- 
ται έπυρπόλησαν ολόκληρον τό παρά τήν
*1. Μητρόπολιν τετράγωνον, ενώ ραγδαίοι 
πυροβολισμοί θόρυβος, πανδαιμόνιον και 
κτύποι πελέκεων και άκτηρίδων δπλων 
άνεστάτωνον τήν αγοράν όλην.

*
Καί είς τάς συνοικίας

Άλλά κα'ι at συνοικίαι, είς τήν Ιδίαν 
κρίσιμον εΰρέθη^αν στιγμήν εμπρησμού. 
Κατά δεκάδας— δεκάδας τάγματα δλόχλη·

ρα άποσυντειθεμένα μέ δάδας άνημμένας 
Ρπειρώντο νά πυρπολήσωσι τάς οικίας. .

‘ Η συνοικία ιδίως Μνημάτων, παρά 
τήν οποίαν διέρχεται ή λεωφόρος δι’ ής 
ό ύποχωρών στρατός έφευγε πρός Λυκό- 
στομον έκινδύνευσεν επί ώρας ολοκλήρους 
σοβαρώς. Οί στρατιώται μέ πυρεία και 
άνημμένους δαυλούς κρούοντες τάς θύρας 
προσεπάθουν νά θέσωσι πΰρ. Άνδρες καί 
γυναίκες άγρυπνο1, δπισθεν τών παραθύ
ρων, έν έσχατη άπογνίόσει εύρεθέντες 
δι’ ιαχών καί φωνών καί που διά πυροβο
λισμών τούς άπέιρεπον, Ευτυχώς ό παρα
λυθείς στρατός καίτοι εΐς τήν τελευταίαν 
κακουργίαν φερόμενος μήτε κανέν θάρρος 
μήτε καμμίαν ϊσχύν ειχε. Καί αί ίαχαί τών 
γυναικών κα'ι αί φωναί τών άνδρών τόν 
έτρεπον εις φυγήν κα'ι έφευγε διαρκώς 
έφευγε.

Καί ήκούετο τότε ή φωνή κάποιας γυ
ναικούλας ψηλά άπό ήμίκλεισων παρα- 
θυρόφυλλον :

— Στά γκρεμοτσακίσματα θηρία ! Στήν 
κατάρα τοΰ Θεού φονιάδες.

*
*0 πρόξενος της Γαλλίας— "Ενας ήρος

Ή  αγορά ομως διέτρεχε τόν έσχατον 
κίνδυνον δηώσεως και πυρκαϊάς. Τά τουρ- 
καλβανικά στίφη ώργίαζαν κατ’ αμέτρη
τους εκατοντάδας. Γενναιότεροι τινές, οΐ 
όποιοι εζήτησαν νά έξέλθουν πρός περίσω- 
σιν τών καταστημάτων των καί μέ κίνδυ
νον ζωής ήμποδίζοντο υπό τών θρηνούν* 
των οικείων των.

Και τότε κατά τήν κρίσιμον αυτήν στιγ
μήν πάλιν μία μορφή εύγενήο και γενναία 
συμπαθεστάτη δ’ άποβάσα είς τήν ελλ/ηνι· 
κήν κοινωνίαν Ίωαννίνων διά τό ακραιφνές 
Ινδιαφέρον της καί τήν ενεργόν μεσολά- 
βησίν της υπέρ έλλήνων εΐς τάς άγριας 
τουρκικός άρχάς, κατά τό θλιβερόν πεντά
μηνον—ό συμπαθέστατος Υποπρόξενος τής 
Γαλλίας κ. Dussap μετά τής εύγενεστάτης 
κυρίας του καί τοΰ διερμηνέως τοΰ Γαλλι
κού προξενείου κ. Ί .  Λάππα άπετόλμησε 
νά φανή, είς τό κένιρον ακριβώς τής άγρι* 
ωτέρας δηώσεως.

"Ενας Αλβανός ήρπασε τό Ιπώμιον τής 
κυρίας του drto τά χέρια τοΰ καβάαη,
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Ό  εύγενής δμως πρόξενος σπρώχνων 
άπωθών, σπρωχνόμενος, φωνάζων, απει
λών, νουθετών, παραμερίζων εντός δαιμο
νιώδους κυκεώνος φωνών και θορύβων 
κατώρθωσε ήρωϊκά.

Έ ν φ εξ άλλου ά'λλο; άφοβος και ρι
ψοκίνδυνος, συνετισμένος εις τοιαΰτα 
τουρκικά δργια άπό τάς σφαγάς τών ’Αρ
μενίων, δτε ηύρίσκετο μετά τοϋ Γάλλου 
προξένου κ. Καρλιέ—6 ήδη καβάσης τοϋ 
Ρωσσικοΰ Προξενείου κ. Παναγιώτης 
Καλλίγερος έπετέλει άλλους πλέον εμπρά
κτους ήρωϊσμούς.

Μέ τό περίστροςρον είς τά χέρια, ρα- 
πίζων, πυροβολών, άναποδογυρίζων τούς 
άποκτηνωθέντας και άφιλοτίμους έμπρη- 
στάς τούς άπώθει ώς αγέλην ζώων κα ά 
δεκάδας, κλωτσών αυτούς εΐς τά οπίσθια 
καί διά τής άριστεράς πλήττων διά μαστί* 
γίου κατώρθωσε ν’ άνακόψη τήν λύσ
σαν των.

*
*Η έπίλοιπος νΰξ

Τό υπόλοιπον τη; νυκτός διέρρευσεν 
Ιν σχετικιοτέρ<? γαλήνη. Κάνεις δμως δέν 
εΐξευρε τί συμβαίνει, τί γίνεται. Ή  παρά· 
δοσις ήδη εΐχε συντελεσθη καί ό Διοι· 
κητής τοΰ 3ου πεζικού Συντάγματος κ. ’ Ι 
ωάννης Γιαννικίτσας μέ 2 τάγματα τοϋ 
Συντάγματος του, δύο τοΰ 1ου πεζικού 
Συντάγματος καί 2 εύζωνικά, διορισθε'ις 
κατά τήν ήμέραν τής γενικής έπιθέσεως 
υπό τής Α.Υ. τοΰ Διαδόχου φαλαγγάρχης 
εύρίσκετο ήδη άπό τοΰ μεσονυκτίου είς 
"Αγιον Ίωάννην Μπουνίλας είς τήν Ισπευ* 
σμένην δέ ταύτην άφιξίν του χρεώστε! 
ή πόλις κατά μέγα μέρος τήν περίσωσίντης.

Διότι πλέον δ φεύγων άτάκτως στρατός 
αίσθανόμενος σχεδόν είς τά δπίσθια τών 
μηρών του τήν άνηλεή εύζωνικήν λόγχην 
ήλθεν είς κατάστασιν παραλύσεως τοιαύ- 
την, ώστε άπέμενε μέ τά κακούργα ένστι
κτα μόνον δίχως νεΰρα νά είμπορή νά τά 
Ικτελέστ).

*
Ή  Α υ γ ή

Καί έξημέςωσεν ούτω ή άγία καί άλη- 
σμόνητος αυγή τής 21ης.

ΕΪχβ ψιθυρισθή κάτι περί παραδόσεως

ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ

δμως κανένας δέν εϊξευρε τίποτε θετικόν. 
’ Ολίγοι μάλιστα κανονιοβολισμοί έκ Ραψί- 
στης άκουόμενοι περί τόν όρθρον έκαμαν 
πάλιν τήν πόλιν νά άμφιβάλη περί τοΰ 
άληθοΰς τής παραδόσεως καί νά ενρίσχε- 
ται εν άγωνίςι Αληθινή.

Καί δμως τό Ελληνικόν Ιππικόν ήδη 
μετά τοϋ κ. Στάϊκου καί Μελά εύρίσκον- 
το εντός της πόλεως, ό συνταγματάρχης κ. 
Σοΰτσος, ό τέως Γενικός Πρόξενος κ. Α. 
Φορέστης, δ κ. Τροπάκης καί δ κ. Λαου- 
τάρης κατέφθανον νά παραλάβωσιν ττιν 
πόλιν.

*
Φρενϊτις

Τί εγινε πλέον άπό τής στιγμής ταύ* 
της οΰτε καμμία πέννα, είμπορεί νά ζω
γραφίση, ούτε κανένας άνθρωπος νά διη- 
γηθή ούτε καμμία μνήμη νά συγκράτηση.
Μιά ουρανομήκης κραυγή ύψώθη ώς τά 
πόδια τών ουρανών πάνδημος καί μυριό
στομος.

— Ζήτω δ Ελληνικός στρατός ! Ζήτω 
δ Διάδοχος ! ένώ χιλιάδες άνθρώπων *ρ- 
ρίπτοντο είς τούς τράχηλους τών ϊππων 
καί μή δυνάμενοι νά φιλήσωσι τούς γεν
ναίους Ιππείς κατησπάζοντο τά φάλαρα 
καί τούς χαλινούς, ώς αγιασμένα κειμήλια. ; 
Κλαίοντες έξ άκρατήτου ενθουσιασμού οί 
πολϊται, γνωστοί καί άγνωστοι, ένηγκαλί- ! 
ζοντο άλλήλους, γυναΐκτς έγονυπέτουν έν 
μέση δδφ κλαίουσαι καί γονυπετονσαι, 
ένώ έκατομμύρια πυροβολισμών άπό κάθε 
γωνίαν καί σπήτι καί ζητωκραυγαί πλατύ
στομοι έχαιρέτιζον τήν άνύψωσιν τής Κυ- 
ανολεύκου είς τό Διοικητήριον καί τό 
φρούριον.

Τά Γιάννινα ήσαν Ελληνικά έλεύθερα 
πλέον !

*
ΙΙς τάς φύλακας

'Όμως έμειναν κάποιοι άδελφοί άκό- 
μη μή έλευθερωθέντες, τών δποίων ή τύ
χη ήτο άγνωστος. Οί Τούρκοι διέδιδον δτι 
θά τούς σφάξουν, δτι κι* άν πέσουν τά 
Γιάννινα θά τούς πάρουν μαζί των αίχμα* 
λώτους καί ή ψυχή τοΰ πλήθους τυύς ένε* 
θυμήθη.

Τ£ χρδνικόν τής άλώβίως "tftv Ίωαννίνων
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— Εις τάς φύλακας, στά μπουδρούμια 
τ’ Άλή Πασσά.

Μαζί μέ τό 'ιππικόν είχον καταφθάση 
και άνταρτικά σώματα και ή ήλιοκαής και 
γενειοφόρος δψις τών άνδρών των μέ ιά 
υψηλά και αδρά κορμιά των Ινεθουσίαζε 
τό πλήθος.

— Ζήτωσαν οί άντάρται !
— Ζήτωσαν οί κομιτατζήδες !
— Στάς φύλακας ! στά μπουδρούμια !
Ένας ξιφήρης έφιππος ήλιοκαμμένος 

λεβένταρος, δ κα-τετάν Παντελής Πάσχος, 
εϊσελθών κα'ι αυτός πρώτος μαζί μέ τό 
ιππικόν καί μέ πέντε δέκα παλληκάρια του 
καί άλλους τόσους εύσταλεΤς ιππείς διευ
θύνονται προς τάς φυλακάς τοΰ φρουρίου.

— Ζήτω ή Μεγάλη Ελλάς !
— Ζήτω δ στρατός !
— Ζήτωσαν οί άντάρται !
Καί τό πλήθος φρενητιωδώς ζητω· 

κραυγάζον ακολουθεί όπισθεν διευθυνόμε- 
νον είς τάς φυλακάς :

— Ζήτω δ Έλληνικός Θρόνος !
— Ζήτω δ Διάδοχος !
— Ζήτω δ Στρατός !'
— Ζήτω δ Βενιζέλος !
— Ζήτω ή Ελευθερία !

***
Τό ίππικόν καί ο! άντάρται καί τό πλή

θος εφθασαν προ τών φυλακών.
Τί έγίνετο τότε κατ’ εκείνην τήν ώραν 

είνε άπερίγραπτον. Ή  Τουρκική χωροφυ
λακή, ή δποία νύκτωρ εδραπέτευσεν, εδι- 
πλοκλείδωσε τήν άπαισίαν έξώθυραν. Μό
νον προ τοΰ πλατάνου τών φυλακών ένας 
τοΰρκος άνθύπολοχαγός καί 2 λοχίαι άνέ- 
μενον νά παραδώσωσι τάς φυλακάς είς 
τούς "Ελληνας.

Οί Εγκάθειρκτοι, οί δποΐοι άπό τοΰ 
άρθρου είδον λευκήν σημαίαν είς τό φροΰ 
ριον καί τουρκάλες μέ μπαοΰλα νά φεύ
γουν έπλεον είς τήν άμφιβολωτέραν χαράν 
καί άοριστίαν. Κάτω ή πόλις έφλέγετο 
άπό πυροβολισμούς καί άνεσηκώνοντο τά 
σκήτια άπό φωνάς, είς τόν ώραίον ήλιον 
έκνμάηζον χιλιάδες σημαιών καί αί έκα- 

. τοντάδες τών φυλακισμένων κρατημένοι

άπό τά σίδερα τών παραθύρων διέσειον 
εκ θεμελίων τάς φυλαχάς :

— Ζήτω ή Ελλάς !
— Ζήτω δ Στρατός !
— Ζήτω δ Διάδοχος !

*Α ν ο I ξ τ ε
*Η φυλακή ολη έσείετο, κατάκοιτοι 

ασθενείς έσηκώνοντο μέ άφάνταστον φω
νήν ζητωκραυγάζοντες καί ετοιμοθάνατοι 
ψυχορραγοΰντες έως χθες άνέζων, άνέζων, 
εσήκωνον τάς μαύρας ψάθας τής στρωμνής 
των καί περιεπάτουν καί εζητωκραύγαζον :

— Ζήτω ή Ελλάς !
— Χριστός άνέστη !

*
Ή  έξοδος

Έπί τέλους η άπαισία κλειστή θύρα 
ανοίγεται, έφιππος καί ξιφήρης δ Πάσχος 
μέ τούς ιππείς είσορμά, οί βαρείς μοχλοί 
άνασυρονται καί τά μαΰρα σίδερα τών 
μπουδρουμίων λυγίζονται καί θραύονται.

'Η  άγρια φυλακή τοΰ Άλή Πασσα αν
τηχεί άπό πλατυστήθους ίητωκραυγάς, γλυ
κύ φώς ελευθερίας χύνεται άπό τά άνοι* 
γέντα παράθυρα, καί οί ίππεΐς καί οί άν- 
τάρται φαντάζουν ώς έλευθερωταί άγγελοι 
εις τό φώς τής μειδιώσης ημέρας διά τούς 
δυστυχείς εγκαθείρκτους, οί όποιοι συνω- 
θοΰνται άσφυκτικώς προ τής έξωθύρας, 
ζητοΰντες ολοι διά μιας νά έξέλθουν καί 
ζητωκραυγάζοντες έξαλλα καί μεθυσμένα.

Λάμπει ήλιος θειος, ξάστερος, έλλη
νικός ήλιος έλεύθερος, γλυκύς, γλυκύ
τατος, πλέον γλυκύς δι5 εκείνους οί όποιοι 
μήνες τόν έστερήθησαν. Kui είς τόν χρυ
σόν αυτόν ήλιον παιγνιδίζουσα άπαλά, 
ύφέρπουσα είς τόν γαλανόν φόντον τοΰ 
ούρανοΰ, κυματίζει ή άγία σημαία καί 
υψηλά, πέρα μακρυνά, προς τό Διοικητή- 
ριον, τό πρώτον θειον φώς ποΰ κτυπά τά 
μάτια τών φυλακισμένων είνε δ Σταυρός 
τής Κυανολεύκου 1

Κάθε κραυγή τότε σιωπ<?, ή καρδιά 
γίνεται ύμνος τά μάτια υγραίνονται, τά 
δάκτυλα ένοΰνται τά γόνατα λυγίζουν άσυ·*
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νείδητα εΐς γονυκλισίαν καί μύρια χέρια 
κάμουν τό σημεΐον τοϋ Σταυρού :

Νΰν άπολύοις τούς δοΰλους Σου 
Δέσποτα I

*
Εΐς την ηλατκίατ

ΕΙς τήν πλατείαν τοΰ Διοικητηρίου 
αδύνατον πλέον νά περιγράψη κανείς τό τί 
εγίνετο. "Ενας ενθουσιασμός εις τά δρια 
τής αλλοφροσύνης φθάνων, έξαλλος, άσυγ- 
κράτητος γεμίζει τόν αέρα άπό Ιαχήν άτε- 
λείωτον.

"Ολοι οί πνεύμονες τής άσφυκτιώσης 
ως Ζ"θές πόλεως καί δλοι οΐ άπό πεντακο- 
σίων ετών πλακωμένοι ενθουσιασμοί με 
μιας άνέπνεον κι' επερναν ζωήν.

Τό έβδομον πεζικό ν Σύνταγμα κατέ- 
φθανεν είς τήν πλατείαν καί ή δψις τών 
εύζώνων σκονισμένο>ν, εύσταλών, θεόρα
των δυνάμωνεν τό μεθύσι τοΰ κόσμου.

— Ζήτωσαν οί εΰζωνοι.
— Ζήτωσαν πού κοιμούνται στά χιό· 

νια ! — φωνάζει ενας κλαίων κά'τασπρος, 
γηραλέος πετάζων τόν κοΰκκον του στον 
άέρα-

— Ζήτωσαν !!
Αί χιλιάδες τοΰ πλήθους κινούνται άπό 

Ενθουσιασμόν, ώς θάλασσα καί πόντος 
Ιξυπνήσας άπό φύσημα δυνατής θυέλλης. 
Καί ενώ ή άτμόσφαιρα είνε νήνεμος, ηλι
όλουστος και γαληνιαία, αί χιλιάδες τών 
Ιλληνικών σημαιών κυματίζουν ελαφρά:

— 'Η πολυπαθής πόλις άναπνέει καί 
ή άναπνοή της τάς λικνίζει μέ προσφιλές 
άσμα' καί αί σημαΐαι άπαλά χαμογελούν 
καί παίζουν με τήν χαράν τής φιλτάτης 
πόλεως . . .

Πού εύρέθησαν αί τόσαι χιλιάδες τών 
σημαιών αυτών ;

Ώ  Ιστορία ειλικρινής καί παθητική 
ποίησις ! δταν θά γράψης τήν ήμ£ραν τής 
άλώσεως τών Ίωαννίνων, μήν ξεχάσης σέ 
μιά σου σελίδα ν’ άναφέρης δτι πέντε μή
νας, πού έκροτοΰσε τό Ελληνικόν κανόνι, 
αί Γιαννιώτισες καί Γιαννιωτοποΰλες, κρυ
φά,—κρυφά εϊς τά άδυτα τοΰ σπητιοΰ, 
έπερνοΰσαν τάς μακρυνάς τσΰ χειμώνος 
νύχτας μέ τό βελόνι στά χέρια νά κεντούν 
ιόν τίμιον Σταυρόν ατό γαλανέλινχον

ύφασμα καί νά δέωνται μπροστά στήν ει
κόνα τής Παναγίας δακρυσμέναι μέ μίαν 
δέησιν καί μίαν παράκλησιν:

— Βοήθα τά Ελληνικά δπλα I Δυνά- 
μωσέ τους πού κοιμούνται καί ξενυχτούν 
γιά μας επάνω στά χιόνια !

*
Ή  όφιζις τού Αιαδόχοιι

Τήν εσπέραν τής Πέμπτης κανείς είς 
τήν πόλιν μας δέν έκοιμήθη.

Αί θύραι τών σπητιών ήσαν άνοικταί, 
αΐ αύλαί πρόσχαροι έδέχοντο τούς στρατι- 
ώτας καί τούς αξιωματικούς καί ό κόσμος 
πλέων εις τήν ΐερωτέραν ευδαιμονίαν δέν 
είχε παρά μίαν φροντίδα : Πώς δ καθέ
νας νά φιλοξενήση περισσοτέρους καί πώς 
έγκαρδιώτερον νά τούς περιποιηθή. Ή  πο
λύμηνος πυλιορκία εΐχεν έξαντλήση τά πάν
τα άπό τήν άγοράν καί άπό τά σπήτια, 
δμως δ καθείς ό όποιος τόσους μήνας δέν 
είχε φροντίσει τόσον ούτε διά τά παιδιά 
του, τότε, εκείνην τήν εσπέραν, περιχα· 
ρής, ενθουσιασμένος προσεπάθει Vs άνα· 
κάλυψη παν περισωθέν είς τά βάθη τών 
καταστημάτων χάριν τών φιλτάτων φιλοξε
νούμενων. Κόττες, περιστέρια, κοτσυφά- 
κια, κάπου κάπου μιά πέρδικα κλεισμένη 
σέ κλουβάκι, δ, τι είχε τό σπήτι τέλος πάν- ;
των Ιθυσιάσθη διά τό χαρμόσυνον τής 
αγίας ήμέρας. Παντοϋ χαραί, παντού παν- j
νύχια τραγούδια πυροβολισμοί χαράς—μία 
πόλις πλέουσα εϊς τήν δνειροποληθεϊσαν 
άπό 500 ετών ευτυχίαν καί Ινθουσιασμόν, 
διότι αύτή ή εύτυχία της ήτο ζωντανή 
πλέον εϊς τά χέρια της καί δ ελληνικός 
στρατός εΐς τά σπήτια τους μέσα φιλοξε
νούμενος νικητής καί τροπαιοφόρος.

Καί ο ένθουσιασμός ήτο τόσος καί τό
ση ή εύφροσύνη πού κανείς δέν θά έπί· 
στευε πλέον δτι ήτο δυνατόν, £πειτα άπό 
τήν Ινθουσιώδη τρικυμίαν τής Πέμπτης ί
ν* άπομένη καί άλλη έκδήλωσις εΐς τούς 
κουρασθέντας άπό ζητωκραυγάς πνεύμο
νας καί εϊς τούς ξηρανθέντας άπό τάς φω· 
νάς λάρυγγας.

Καί δμως εΐς τά άκένωτα βάθη τών 
αισθημάτων τής πόλεως έμειναν νέαι άκ* 
μαί χαΐ νέαι δυνάμεις χαΐ ή Λ0λΐ( δλη άπό 
χαραυγής πανοικβί, νβάζουσα, μβιδιώσα,



ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ Τό χρονικάν τής άλώσεως τδν Ίωαννίνων 125

κάτω άπό μίαν θείαν ήμέραν γαλανήν καί 
μειδιώσαν εύρέθη έπ'ι ποδός :

— Έρχεται δ Διάδοχος σήμερα !
’ Ηλεκτρισμοί νέοι έγαλβάνισαν τά κορ

μιά καί τάς ψυχάς, τά σπήτια τών συνοι
κιών ήρημώθησαν καί μιά ασφυκτική κο- 
σμοπλήμμυρα, άνδρών, γυναικών, γερόν
των, γραιών, παιδίων ώς καί άρρωστων 
σηκωθέντων άπό τά κρεββάτια των έξ ύπερ- 
τάτης ένέσεως δυνάμεων θείων κατέκλυσε 
τήν πλατείαν τοΰ Δ οικητηρίου καί δλας 
τάς όδους. Οί έξώσται τών οικιών έλΰγι 
ζον υπό τό βάρος καί τά πολύχρωμα κα
πελίνα τών γυναικών εδιδον εις αντούς τήν 
δψιν πελωρίων κλάδων φορτωμένων καί 
λυγιζόντων άπό εξωτικούς μεγάλους καρ
πούς. Αί θΰραι, τά παράθυρα τά γείσα 
τών οικιών, αί στέγαι — παντοϋ δπου μιά 
γωνιά καί μία σημαία.

Ατελείωτος διπλούς στοίχος στρατού 
εκατέρωθεν καί κατά μήκος τής δδοΰ, δπό- 
θεν θά διήρχετο ό Διάδοχος, εύσταλεΐς, 
ροδαλοί αξιωματικοί, ώς άπό χορόν καί 
ούχί άπό επικόν αγώνα έλθόντες καί πλή 
θος λαοΰ έζάλιζαν τά μα'τια καί κατέκλυ- 
ζον τήν πλατείαν καί τάς παρόδους εως 
τήν θέσιν τών ρωμαντικών «Λευκών», 
όπου θά εγίνετο ή επίσημος υποδοχή.

*
Έκεί δ Μητροπολίτης μετά τών σω

ματείων του καί αρχηγών ποοκριτών τών 
άλλων κοινοτήτων, οί κ.κ. Πρόξενοι μετά 
τών διερμηνέων των άνέμενον τήν Α.Β. 
'Υψηλότητα μετά πλίθους κόσμου πάσης 
φυλής καί θρησκει·ματος.

Έπί τέλους σώ^ια προπορευομένων πο
δηλατών άγγέλει τήν ά'φιξιν.

Καί ωραίος, μυθικός, όνειρευμένος 
έπιβαίνων θυμοειδούς ϊππου, ενδεδυμένος 
μέ τήν αϊγλην φωτοστεφάνου, τόν όποιον 
ή ψυχή τοΰ έθνους σΰμπαντος καί ή δόξα 
τών κατορθωμάτων του τόν έστόλισε—εΰ 
θυτενής καί ωραίος ό ένδοξος — νικητής 
Διάδοχος έπιφαίνεται.

"Ενα παρατεταμένον :
— Ζήτω δ Διάδοχος ! Τόν υποδέχεται 

ένώ ό κ. Φορέστης παρουσιάζει τόν Μη
τροπολίτην δστις τόν προσφωνεί έκ μέρους 
τής πόλεως μέ ολίγα λόγια έφιππον όντα.

Κατά σειράν ειτα παρελαΰνουσι, συνί- 
στώντος τοΰ κ. Φοςέστη, οί κ.κ. Πρόξενοι, 
αρχηγοί τών άλλων θρησκευμάτων καί 
πολλοί πρόκριτοι καί ή Α.Υ. ακολουθού
μενη υπό τοΰ επιτελείου Της είσέρχεται 
είς τήν πόλιν.

Κατ’ εκείνην ακριβώς τήν στιγμήν, εις 
τήν ώραιωτέραν εξαρσιν τοΰ πλήθους υψη
λά άπό τούς αέρας τό άεροπλάνον του φιλ- 
τάτου συμολίτου κ. Άδαμίδου, δι’ δν σε* 
μνΰνεται καί καυχάται ή πόλις μας ακούε
ται, ώσεί κροΰον τάς πύλας τοΰ ούρανοΰ 
δλας ϊνα είσέλθη δ αίνος καί ή ζητωκραυ
γή τής πόλεως εως τήν καρδίαν τών 
ουρανών :

— Ζήτω ό Κωνσταντίνος !
— Ζήτω δ Νικητής !
— Ζήτω ό Διάδοχος !

(Ά π ό  τήν Ιφηρ-ερίδα Γιαννίνων «"Η πειρος», φΛ ,λο τής 
3ΐ)ς Μαρτίου 1913, τό πρώτο μετά τήν άπελενδέρωση. 
Ά ρχεΐον  Δ. Σαλαμάνκα).
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Ο Β Ε Λ Ι Σ Σ Α Ρ Ι Ο Υ  
ΚΑΙ Η ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΙΣ ΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

(ΕΚΘΕΣΕΙΣ-ΑΝΑΦΟΡΑΙ-ΕΓΓΡΑΦΑ)

Έ νώ οί προπαρασκευές γιά τήν κατά* 
ληψ'-ν τών Γιαννίνων προέβλεπαν μέχρι 
τής 1δ]2]1913 έπίθεσιν άπό τό δεξιόν,, 
έξαφνα τό σχέδιον άλλαξε και άποφασί,- 
στηκε ή επίθεσις νά ένεργηθή άπό τό άρι- 
στερόν τήν 20] 2] 1913 μέ τρεις φάλαγγες.

'Η  δευτέρα φάλαγγα πού τήν αποτε
λούσαν τό Ιο Σύνταγμα (τάγματα 8ον και 
9ον), τό 3ον καί τό Ι.όον Σύνταγμα, κινή 
θηκε διά τής στενιοποΰ Μανωλιάσσης και 
άφοΰ κατέλαβε τήν κοιλάδα τής Δωδώνης 
εφθασε στόν "Αγιον Νικόλαον (Δωδώνης) 
και άπ’ έκεΐ εξακολούθησε τήν προέλασίν 
της προ; Ραψίστα (Πεδινή).

Έκεΐ συνάντησαν μικρή Τουρκική αν
τίσταση πού ανατρέπουν καί τήν άναγνά- 
ζουν νά ζητήση τήν σωτηρίαν ποός τά 
Γιάννινα’Άν καί τούς αντικειμενικούς σκο
πούς τούς είχαν πετΰχει, δμως γιά νά εκ
μεταλλευτούν τόν πανικό τών Τονρκων, συ
νεχίζουν τήν καταδίωξιν καί κάτω στήν πε
διάδα παρά τήν διαταγήν (πού δέν έλαβαν 
εγκαίρως) τοΰ Φαλαγγάρχου πού τούς διέ- 
τασε νά εγκατασταθούν περί τήν Ραψίσταν.

'Η  τολμηρή αυτή ενέργεια τών διοικη
τών τών δυο ταγμάτων Ίατρίδη (8ου) καί 
Ί .  Βελισσαρίου (9ου) ειχε κάτι προηγού
μενο. Ό  επιτελάρχης τής 2ας Φάλλαγος 
λοχ. Ζαφειριού μάς τό αναφέρει στήν 
έκθεσίν του.

«... ‘ Η 2α φάλαγξ είχεν έπιτύχει τούς 
αντικειμενικούς αύτης σκοπούς άπό τής με
σημβρίας. Ούδένα άλλον περαιτέρω άντικει- 
μενικόν σκοπόν ώριζε ή διαταγή. Μία δμως 
άμεσος) καταδίωξις 6ά συνεπλήρου άμέσως 
τήν πλήρη τελικήν έπιτυχίαν, Είς τοικύτας

περιστάσεις τόν πρώτον ρόλον παίζει ή προ
σωπική πρωτοβουλία των ήγητδρων τών 
ύποτεταγμένων μονάδων. Είς τόν άείμνηστον 
Βελισσαρίου ύπέμνησα τό παρ’ αότοΰ έκ 
τοϋ ΓερμανίκοΟ μεταφρασθέν άλλοτε πολύ- 
κροτον σύγγραμμα τοΟ στρατηγού Von der 
Golz περί πρωτοβουλίας τών ύποτεταγμένων 
’Αρχηγών. Σχεφθεΐζ δλιγον ό Βελισσαρίου 
μοΰ λέει. «Καλά, Κράτησέ μου τις πλάτες 
ϊναντι τοΟ Φαλαγγάρχου και θά ίδής» τοΟ 
εδχομα* καλήν έπιτυχίαν καί καλήν άντάμω- 
σιν αδριον λίαν πρωί στά Γ ιάννινα καί φεύγω 
έπανελθών είς Σ.Δ. τής Φάλαγγος ...>.

Μέ έξησφαλισμένες κάπως «τις πλάτες» 
δ ηρωικός αξιωματικός Βελισσαρίαυ άπό 
πιθανή τιμωρία γιά τήν παράτολμον ενέρ
γειαν, ρίχνεται στήν καταδίωξιν τοϋ έχθροΰ 
ποΰ έφευγε μέσα στήν βαλτώδη πεδιάδα 
τής Ραψίστας κα'ι μαΐύ μέ τόν Ίατρίδη τό 
βραδάκι φτάνουν στού; λόφους τοΰ Άγιου 
Ίωάννου τής Μπουνίλας (προσ. συνοικ. 
Ανατολή) 499—524,5 και 515,7.

Τήν άλλη ήμερα έξακριβώθι,κε πώς τό 
Τουρκικό στρατηγείο πού ήταν εγκατεστη
μένο στό λόφο 499 *οντά στό δημόσιο 
δρόμο, είχε υψώσει λευκή σημαία, πράγμα 
πού δέν εγινε αντιληπτό άπό τό Βελισσα- 
ρίου κα'ι Ίατρίδη εξ αιτίας τοΰ σκότους.

Μόλις εγκαταστάθηκαν στους λόφους 
αυτούς δ Ίατρίδης εστειλε τήν εξής 
άναφοράν.
Άριθ. 1450. Άγιος ’ Ιωάννης 20]2]913

Διοικητήν Συντάγματος Εύζώνων 
Παπαδόπουλον 

Αναφέρω δμΐν δτι τό Σύνταγμά μας 
εύρίσκεται Ιξωθεν τών Ίωαννίνων, δπου έγ*
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κατέστησε προφυλακάς. 'Απέχει όλίγον τής 
είσόδου (Νοτίας παρυφής) 5 λεπτά.

8ον Τάγμα Εύζώνων 
Γ. Ί α τ ρ ί δ η ς  Ταγ]ρχης

Γ.Γ. Φάλαγγες έχθρικαί προσέρχονται έκ 
τοϋ δεξιοϋ τής δδου εύρισκόμεναι ήδη έγγύς.

"Επειτα άπό τήν σύντομη αυτή ανα
φορά, επακολούθησε εκτενέστερη πού πε-

Ό  ύπερασπιοτής τού Μπιζανίου 
Έ σ σ ά τ  Π α σ σ α ς

ριέχει δλην τήν έ'ξέλιξιν το ν γεγονότων 
τοΰ τομέως του λεπτομερώς.
Άριθ. 1451α ’Ιωάννινα 24]2]13

Ιον Σύνταγμα Εύζώνων
’ Ενταύθα

Λαμβάνω τήν τιμήν ν’ άναφέρω δτι τήν 
7ην π.μ. τής 2<)ής Φεβρουάριου τό τάγμα 

ι έξεκίνησεν έκ τής χαράδρας Μανωλιάσσας

άκολουθοϋν τό προπορευόμενον τάγμα τοΟ 
17ον Συντάγματος ΠεζικοΟ, δπερ έξέκλινε 
άριστερά καί ήγήθη τό Τάγμα μου. Κατά 
τήν προχώρησιν ύπέστη πυρά πεζικοϋ έκ 
τών Β Δ. κλιτύων τοΟ λόφου δψωμα 750 
άλλ’ έξηκολούθησε προχωρούν μέχρι τής 
έξόδου τής χαράδρας, δτε είσήλθεν είς 
μικρόν τι δάσος καί άνενόχλητον διά τής 
υπό τοϋ έχθροϋ έγκαταληφθείσης θέσεως ‘Α
γίου Νικολάου έπροχώρηοε πρός τό χωρίον 
Ραψίστα έκ τοϋ όποιου είδε πολυάριθμα 
τμήματα έχθρικοϋ Στρατοϋ καθ’ ών έβαλλε 
καί ήνάγκασε νά ύποχωρήσωσι καί τά κα- 
τεδίωξε δι* άκαθέκτου δρμής διά τών τελμά
των και τών τάφρων, έν αίς έβυθίζοντο οΐ 
άνδρες μέχρις όσφύος καίτοι έβάλλετο άραιώς 
υπό πεζικού καί πυροβολικού, ήνάγκασε δέ 
ταϋτα καί έτέραν πολυάριθμον φάλαγγα 
ίσταμένην είς τούς στρατώνας νά τραπώσιν 
είς φυγήν καί ένσπείρωσιν τόν πανικόν είς 
πόλιν. Κατά τήν έκ Ραψίστης προχώρησιν 
διετάχθην Οπό τοϋ κ. συν]ρχου Γιαννακίτσα 
νά υποχωρήσω καί συγκεντρωθώ είς Ραψί- 
στατ, δέν ήτο δμως δυνατόν νά έκτελέσω 
τήν διαταγήν ταύτην διότι ευρισκόμενος έν 
έ;(αφή μετά τοϋ έχθροϋ καί καταδιώκων 
τούτον, καθ’ δν άνωτέρω εΐρηται τρόπον, 
είχον πεισθή δτι ή κατάληψις τής πόλεως 
ήτο έξησφαλισμένη* πράγματι, τούτο καί 
έγένετο, διά τής άφίξεως ήμών πρό τής εί- 
σόδου τής πόλεως κατά τήν 6 μ.μ. ώραν 
καθ’ ήν ένεκατέστησα προφυλακάς μάχης 
οίά 27a λόχων έπί τής παρυφής τών Ίωαν
νίνων καί 4*/, λόχων πρό τής δημοσίας 
όδου Ίωαννίνων— ΓΙρεβέζης έκκλησίας τοΟ 
'Αγίου Ίωάννου δπως ώμεν προπεφυλαγμένα 
άπό τά υποχωροϋντα έχθρικά τμήματα, συλ- 
λαμβάνομεν ταΰτα καί τά φυλάσσομεν έν τω 
περιβάλφ τής έκκλησίας. Πρός τούτοις τίθε* 
μεν έπί τής δημοσίας όδοϋ άνά δύο πολυ
βόλα πρός τά Ιωάννινα καί τό Μπιζάνι. 
Έκόψαμε τά σύρματα τοϋ τηλεγράφου καί 
τοϋ τηλεφώνου, ώς έκ τούτου ό ’Εσσάτ Πασ- 
σας μή λαμβάνων είδήσεις έκ Μπιζανίου καί 
ίδών δτι ό Ελληνικός Στρατός, ούτινος τήν 
δύναμιν δέν ήδυνήθη ώς έκ τής έπελθούσης 
νυκτός νά έκτιμήση προήλασε μέχρις Ίωαν- 
νίνο)ν, πε ι̂έπεσεν είς άμηχανίαν καί έπεμψε 
τήν Ιΐην μ.μ. ώραν διά τοϋ Πρωτοσυγγέλου 
τοϋ Μητροπολίτου Ίωαννίνων καί άξιωματι-
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κών Ταλαάτ καί Ρεουφ πρωτόκολλον τεθεω 
ρημένον υπό τών Προξένων τών Μ. Δυνά
μεων. ‘Ως αρχαιότερος ΐμεινα Διοικητής τών 
7 λόχων ήτοι τοΰ Τάγματός μου καί τριών 
λόχων τοϋ 9ου Τάγματος τών Εύζώνων 6 54 
ταγματάρχης κ. Βελισσαρίου άνέλαβε νά 
όδηγήση τούς άπεσταλμένους είς τήν Α Β.Γ. 
τόν διάδοχον είς Έμίν Άγόί. Κα&* δλην τήν 
νύκτα περιεφέροντο περίπολοι καί ό άνθυπα- 
σπιστής Μπάφας δπως συνδεθώ μεν καί μ2ς 
άποσταλώσι ταχέως ένισχύσεΐς. Τήνβην π.μ. 
ώραν της 21ης τρ. μ. άφίκοντο είδοποιηθέν- 
τες υπό τοΟ άνθυπασπιστοΰ Μπάφα δ άντι- 
συνταγματάρχης κ. Παπαδόπουλος Δ., ό ί)ος 
λόχος τοΰ 9ου Τάγματος τών Εύζώνων καί 
εν Τάγμα τοϋ i7cu Συντάγματος τοϋ Πεζι- 
κοϋ, δπερ άνέλαβε τήν φύλαξιν τών νατά 
τήν νύκτα αυλληφθέντων αιχμαλώτων, 37 
άξιωματικών καί 935 δπλιτών. Ό  έχθρός 
κατά τήν φυγήν του άφήκε είς χείρας ήμών 
πυροβόλα, πολυβόλα, πυρομαχικά, κτήνη καί 
παντός άλλου είδους Ολικόν. Κατά τήν μά
χην έπληγώθησαν μόνον 14 όπλΐται.

Ί  α χ ρ t δ η ς
Παραθέτουμε τώρα και τήν εκθεση τ·>ΰ 

ήρωϊκοΰ Βελισσαρίου:
J ΑριΘ. 1451^

’ Α π ό σ π α σ μ α  έ κ θ έ σ ε ω ς  
9ου Τάγματος Εύζώνων 
ταγ]ρχου Βελισσαρίου Ί .

..  . Τότε έσταμάτησα μή θεωρών φρόνι
μον νά είσέλθω είς τήν πόλιν καί έπεδόθην 
είς τήν λήψιν προφυλάξεων πρός τό μέρος 
τής πόλεως πρός δυσμάς ταύτης καί πρός 
Κατσικδν τάξας παρά τούς τρεις λόχους καί 
άνά δύο πολυβόλα, μεθ’ δ διέταξα καί τήν 
άποκοπήν τών τηλεγραφικών καί τηλεφωνι
κών συρμάτων μεταξύ πόλεως καί Μπιζάνι— 
Καστρίτσης καί μετά ταϋτα έστειλα πρός 
άνεύρεσιν τοϋ κ. Ίατρίδου, ΐνα συμπληρώ- 
σωμεν τάς προφυλάξεις καί πρός τό Μπιζάνι, 
δπερ καί έγένετο τάξα\τες τόν άφιχθέντα ήδη 
4ον λόχον μου μετά δύο πολυβόλων. Επί
σης άτοέστειλα τόν άνθυπασπιστήν τών πο
λυβόλων κ. Μπάφαν έφιππον πρός τήν όδόν 
Φιλιππιάδος τό πρώτον καθόσον ή της Ρα- 
ψίστης διά μέσου τελματώδους πεδιάδος ήτο 
δύσκολον τήν νύκτα, ΐνα πληροφορήση π5ν 
ήμέτερον στράτευμα περί τής έκεϊ παρου

σίας μας καί μέ τήν παράκλησιν νά πλη
σιάσουν. Άλλ’ έπέστρεψεν άπρακτος μετ’ 0λί· 
γον διότι ή όδός έκείνη έφρουρεΓτο υπό τών 
Τούρκων τοΰ Μπιζάνι. Μετά ταϋτα τόν άπέ- 
στειλα πρός Ραψίσταν παρά τφ κ. Διοικητή 
παρ’ ώ παραμένει ό 3ος λόχος μου καί τό 
Τάγμα τοϋ Που Πεζ, Συντ]τος. Οί άνδρες

Ό Διοικητής τοΰ Φρονρίου Μτϊΐζανίου 
Β ε χ ή π Π α σ σ α ς  

(Φωτογραφία τοΰ άρχείον Β. Κρνστάλλη)

διάβροχοι έκ τής διαβάσεως τών τελμάτων 
έμεινον άγρυπνοϋντες μέ τό δπλον άνά χεΓ- 
ρας, συχναί δέ περιπολίαι συνέδεον τά διά
φορα τμήματα Κατσικδ καί Μπιζάνι, ίδίως 
δεχόμεναι δμάδες αιχμαλώτων, οΟς ένεκλείο- 
μεν έττός τοΰ 'Αγίου Ίωάννου, δτε περί τήν 
ΙΙην έσπέρας διακρίναμεν έκ τοΰ τελευταίου 
δν έπιθεωρήσαμεν μετά τοΰ κ. Ίατρίδου δύο 
παμμεγήθεις φανούς δπισθεν τών δποίων 
ήκολούθη όμάς άνθρώπων. Έπλησιάσαμεν 
καί έμφανίζεται προ ήμών ό “Αγιος Δωδώ
νης, δστις μδς παρουσίασε δύο Αξιωματικούς
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δπολοχαγόν Ρεούφ καί άνθυπ. Ταλαάτ άπε- χλητοι πλέον άφίχθημεν είς τάς ήμετέρας
σταλμένους τβϋ Έσσάτ καί κομιστάς τής τοϋ Αύγοϋ προφυλακάς ένθζ έττηλεφώνησα
γνωστής έπιστολής τών Προξένων Ίωαννίνων είς Έμΐν Ά γ2 ζητήσας καί αύτοκίνητον
ανοικτής καί Γαλλιστί συντεταγμένης, ήν πρός ταχυτέραν μετάβασιν δπθρ καί έγένετο.
άναγνούς, έξουσιοδοτηθείς, είδον τό περιε- Καθ’ όδόν οί Τοϋρκοι αξιωματικοί μέ 
χόμενον. ήρώτων περί τών ύπό τών ήμετέρων στρα-

Τότε λέγω πρός τόν κ. Ίατριδην δτι είς τευμάτων κατεχβμένων θέσεων είς 8 άπήν-
έκ τών δυό μας ανάγκη νά τούς συνοδεύση τησα δτι ή έκ 3 Συνταγμάτων φίλαγξ τής
είς Έμΐν ’Αγά, δπως διευκολύνη τήν ταχυ- Μανωλιάσσης κατήλθεν είς τήν πεδιάδα,
τέραν διά τών προφυλακών διέλευσίν των ή έπίσης έκ 3 Συνταγμάτων φάλαγξ τοΰ
άνευ βραδύτητος λόγω τής έξαιρετικής κρι- 'Αγίου Νικολάου είναι είς Ραψίσταν, ή τής
σίμου θέσεώς μας, (έχομεν οπίσω μας καί Τσούκας έχει κατέλθει τό είς Δουρεύτη, προ-
δεξιά τόν δγκον τών Τουρκικών στράτευμά- σέτι δέ καί ή δεξιά μας φάλαγξ Λοζέτσι
των), καί πριν ή έξημερώση καί τήν άντι- προελαύνει πρός τά έκεϊ. Ό ιε έπε7τρέφομεν
ληφθοϋν. τήν πρωίαν καί ήτο ήμέρα πλέον οί Τούρκοι

Άπεφασίσθη νά τούς συνοδεύσω έγώ αξιωματικοί άνεζήτουν νά ιδουν τά προμνη-
έπιβάς τής ήν είχον άμάξης μετά τών λοι- σθέντα στρατεύματα, οΐτινες μάτην άναζη-
πών τριών. τουντες δέν τά έβλεπον μέ ήρώτησαν που

Άφιχθέντες είς τάς προφυλακάς του Μπι- είναι καί έγώ τούς απαντώ «έπί τών ύψω-
ζά'Ί έπί τής όδου έγινόμεθα δεκτοί διά πυρο- μάτων». «Μά δέν μάς έλέγατε τήν νύκτα
β ολισμών παρ’ άγριου σκοποϋ πυροβολοϋντος δτι είχον κατέλθει είς τήν πεδιάδα ; «μΛΐ
καί κραυγάζοντος «ντούρ» δταν 4 σφαίραι προσέθεσαν. «Όχι, τοΐς λέγω, είς τήν πε-
έσφύριζαν είς τά ώτα μας, τότε κατέρχεται διάδα μόνον ήμεΓς ειχομεν κατέλθει». Τότε
δ ύπολ. Ρεούφ προχωρών μόνος καί μέ κό- οί αξιωματικοί προσβλέψαντες άλλήλους καί
πον έπιτυχών νά πείση τόν σκοπόν νά ήσυ- κατανοήσαντες τό πάθημά των, έδηξαν τά
χάση. Έλθόντος έν τέλει του άρχιφύλακος χείλη καί μοί λέγουν είτα *. «κ. Ταγμα-
διηυκολύνθη ή διέλευσίς, άφοϋ έξηγήθη αύτω τάρχα πρέπει νά γνωρίζητε δτι ή τιμή τής
b σκοπός τής αποστολής >αί οϋτω άνενό- παραδόσεως τών Ίωαννίνων όφειλεται είς

ύμάς». ΙΙερί τήν 
8ην πρωίας τής 
21ης έπανεκάμψα- 
μεν είς τάς πρό 
τών Ίωαννίνων θέ
σεις μας δπου ε! 
χεν ήδη άφιχθή 
καί 6 κ. διοικητής 
μετά του 3ου Λό
χου μου καί τοϋ 
Τ ά γ μ α τ ο ς  τοΟ 
17ου. Ό  άνθυπα- 
σπιστ^ς κ. Μπά- 
φας οστις έστάλη 
είς Ραψίσιαν πρός 
συνάντησιν του κ. 
Δ ι ο ι η η τ ο Ο περί 
προσκλήσεως τών 
στρατευμάτων δ
πως πλησιάσω σι

*0 ήρωίκός ταγματάρχης Βελιασαρίου μέ τους εύζώνους του

(Φωτογραφία έκ τού άρχβίου Β. Κρυστάλλη)
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μετέβη καί μετέδωσε τήν παράκλησίν μου.
Ί  ω. Βε λ ι σ σ αρ ί ου

(Πολεμική ίκΟ#σις Γ.Ε.Σ., Τόμ. Β' Παράρτημα
οβλ. 676).
Έπειτα άπό τήν παράδοσιν τοΰ Τουρ

κικού στρατού τό Σύνταγμα Ίππικοΰ Η 
πείρου πέρασε στίς 9 ή ώρα άπό τδν "Α
γιον Ίωάννην καί μπήκε μαζύ με τόν 
στρατιωτικό Διοικητή Σοΰτσο στά Γιάννινα 
καί τούς Αντιπροσώπους τοΰ Ελληνικού 
στρατοΰ πού υπέγραψαν τό πρωτόκολλον 
παραδόσεως μέ τούς Τούρκους Αντιπρο
σώπους.
Ά ριΰ. 1527 Ίωάνινα 6.3.1013 (ν.ή.)

21.12,1328 (Τουρκ. ήμ.)
Π ρ ω τ ό κ ο λ λ ο ν

Μεταξύ τών υπογεγραμμένων Λοχα
γού Μεταξά καί Λοχαγόν Στρατηγού πλη ■ 
ρεξουοίων τής Α.Β,Υ. τον 'Αρχιστρατήγου 
τοΰ 'Ελληνικού Στρατοΰ Μακεδονίας καί 
‘Ηπείρου καί τοϋ Βεχήπ βέη ’ 4ντ)χου 
καί Διοικητον της (οχυρωμένης τοποθεσίας 
τών Ίωαννίνων σννεφο)νήί)ηοαν τά εξής:

1) 7 /  ωχνρωμένη τοποϋεσία τών Ί ω 
αννίνων παραδίδεται είς τδν Ελληνικόν 
Στρατόν.

2) Τά στρατεύματα ατινα εΰρίσκονται 
σήμερον είς τήν ώχυρωμένην τοποθεσίαν 
παραδίδονται ώς αιχμάλωτα πολέμου.

3) "Λπαν τό υλικόν πολέμου ό'πλα, 
οημαΐαι καί ίπποι άνήκοντα είς τόν στρα
τόν ϋά παραδοϋώσιν εΐς τόν 'Ελληνικόν 
στρατόν εΐς οϊαν κατάστασιν εΰρίσκονται 
σήμερον.

4) Πάντες οί Αξιωματικοί, ατρατιώται, 
τρανματίαι καί δσΰενεϊς νπαχ&ήσονται είς 
τόν νόμον του πολέμου.

Βεχήπ, Ί . Μεταξάς, Ξ, Στρατηγός 
('Ομοίως ο*λ. 703).

*

01 έκθέσεις τών δύο ήρωϊκών άξιω
ματικών παρουσιάζουν Ανάγλυφη τήν συμ
βολήν των στήν άπελευθέρωσιν τών Ίωαν
νίνων. Ή  φυσιογνωμία δμως τοΰ Βελισ- 
σαρίου προβάλλει πιό έντονη, μέσα άπό τήν 
σεμνότητα καί τήν δρμή του. Είναι δέ γε
γονός και άποδειχνύεται άπό τήν παραβο
λήν ιών δύο έκθέσεων πώς ό Βελισσαρίου 
παρεσυρε και τόν Ίατρίδην δ όποιος εΐς 
τήν έκθεσίν του συμπεριλαμβάνει καί τήν 
δρασιν τών τριών Εύζωνι*ών λόχων τοΰ 
9ου Τάγματος τοΰ Βελισσαρίου.

Τοΰτο δέν μειώνει βέβαια τήν συμβο
λήν του ή ,5ποία διά τής ανυπακοής του 
πρός τήν διαταγήν συμπτύξεως έξασφάλισε 
μιιζύ μέ τήν όρμή τοΰ Βελισσαρίου τήν 
συντομώτερη άκελευθέρωσιν τής πόλεως 
τών θρύλων.

Aixuia λοιπόν ό λόφος τοΰ ΈΟνικοϋ 
Οικοτροφείου Θηλέων Ν. τής πόλεως, φέ- 
ρει τό ΰνομα τοΰ Βελισσαρίου, μιχρό δεί
γμα τής ευγνωμοσύνης τής πόλεως πρός 
τόν ήοωϊκό αξιωματικό πού πρώτος πάτησε 
τό πόδι του στήν παρυφή τής σκλαβω
μένης πόλεως.

Κ. ΠΑΤΤΑΓΕΩΡΠΟΥ
(01 έκΟέσεις, οί άναφ ορές κ α ί τά  Ιγ γ ρ α φ α  έλή- 

φΟηοαν άπ ό τήν έπίσημη πολίμικήν Ικθεοιν 
τοΟ Γ .Ε .Σ .. τόμος Β ').

. I
•ι .
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Βαθειά'οΐ πνιγμένοι άνάσαναν κ9 έκόχλασε το κϋμα 
κ9 εκρινοβόλησαν οί άψροί* τό υγρό τής λίμνης μνήμα, 
κρινόσπαρτος παράδεισος τη ννκτ* εκείνη εγίνη 
κι9 άνέβήκαν f] δεκαφτά με τήν κνρά Φροσύνη.

Σνρε, Φροοννη, το χορό ! Σφιχτά χειροπιασμίνες 
ο* άκολονθονν αχώριστες ή δεκαφτά Παρθένες% 
λαλονν αθώρητα βιολιά κι9 άναγαλλιάζ9 ή λίμνη 
κι ό φλοίσβος τής άκρολιμνιας είναι τραγού dig. κι ύμνοι

Είναι πίκρες fj ένθύμησες και στάζουνε φαρμάκι' 
μά στρέψε, ιδές, καταδιωχτοϊ φεύγουν οΐ βρνκολάκοι* 
ό 9Αλή Πασας άπό κοντά με μιάν οχιά γιά ζώνη 
τραβα τά γέρικα μαλλιά, τά γένια ξεριζώνει.

Κι αν σε ρωτήσ9 ή λίμνη σου : — Γιατί, Φροσύνη, νοιώθω 
ατά στήθη μου άναγάλιασμα στά βάθη μου χαρά;
Πες της : ή γαλανόλευκη, με τόν αιώνιο πόθο 
εφερε Φώτων τό Σταυρό π9 αγιάζει τά νερά.
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Η ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΑΗ 
ΤΩΝ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΑΣ 1912-13

Β'
"^roTofos δριίσις τών Ήπειρωτών 

χατά τόν άγωνα

"Αμα τη διακοπή τών διπλωματικών 
σχέσεων, πολεμικός πυρετός διατρέχει τήν 
“Ηπειρον, ήλθεν ή Μεγάλη ΤΩρα, άναζοΰν 
α! πολεμικαί παραδόσεις τής χοίρα:, ίρρεΐς 
μέ τόν Σταυρόν άνά χεϊρας καί τάς φυ- 
σΐ'Γ/ιοθήκας χιβστ'ι τίθενται έπί κεφαλής 
τών συγχωριανών των διά νά Ι*διώξουν 
τόν προιαώνιον ΙχΟρόν.

’Έκτακτος απεσταλμένος ex Β'·ρ' ώ 
φι^άνει είς Πραμαντά και ζητεί άπό τόν 
διοικητήν τοΰ Γ ' ανεξαρτήτου τάγματος 
Τριαντάκην οπλισμόν. Επιτροπή τών χω
ρίων Σκλίβαλης— Τερόβου κλτ. διαπερΰ 
τάς 1/}θρικας γραμμάς, Εμφανίζεται εΐς τό 
Γενικόν Στρατΐ|γεΐ«ν καί ζητεί δπλα διά 
νά επιτεθοΰν εναντίον τοΰ εχθρυΰ καί σον 
σουν τά κινδυνεΰοντα γυναικόπαιδα.

Ά π ό  τήν “Ηπειρωτικήν γήν άναπη- 
δοΰν άθρόοι οί πολεμισταί, συγκροτούν 
άνταρτικά σώματα καί τίθενται υπό τάς 
διαταγάς τοΰ Στρατηγείου. Τά άνταρτικά 
ταΰτα σώματα άνήλθον εΐς 50 δυνάμεως 
3.000 άνδρών περίπου, μέρος τούτων συ* 
νεκροτήθη εις τήν υπόδουλον, μέρος δέ είς 
τήν έλευθέραν, εκ τών δυναμικών στοι
χείων τά όποϊα φεΰγοντα τήν δίωξιν τοΰ 
κατακτητοΰ ειχον καταφΰγει εκεί καί πα* 
ρέμενον έν αναμονή τής πρώτης πρός έξο
δον είς τήν υπόδουλον ευκαιρίας.

Τήν 16 η ν ’ Οκτωβρίου 1912 δ παρά τφ 
Σρατηγείφ πολιτικός σΰμβουλος Πρεσβευ
τής Σαχτοΰρης, άναφέρει είς τήν Κυβέρνη- 
νιν δτι τήν ημέραν εκείνην ήσαν συγκε~ 
κροτημένα 11 άνταρτικά σώματα δυνάμεως

840 άνδρών, έξ ών 340 είς τήν περιφέρει
αν Λάκκας Σουλίου καί οτι ή δΰναμις τοΰ 
Σουλίου αναμένεται εντός 4 ημερών νά 
φθάση τους 1.000.

"Απαντα τά Ήπίίρωτικά σώματα, πλήν 
4 —5 διετέθ',σαν εις τό αριστερόν τής πα-

Ό  Στρατηγό · Δ α γ κ λ ή ς, Πρόεδρος τής 
Ηπειρωτικής Εταιρίας είς τό πλευράν τοϋ 

Διαδόχου Κωνσταντίνου
(Φωτογραφία έκ τοϋ άρχείου Β. Κονστάλλη)

ρατάξεως έν αρχή μέν, άπό τής 15)10)12, 
έτέθησαν ύπό τάς διαταγάς τοΰ Σουλιώτου 
Ύπολοχαγοΰ τοΰ Μηχανικοΰ Λημητρίου 
Μπότσαρη καί άπετέλεσαν μεθ’ ενός λόχου 
Ιξ 160 Εύζώνων τήν αριστερόν πλαγιοφυ
λακήν τοΰ στρατού, άπαλάσσουσαν αυτόν 
ιών άτάκτων στιφών τών ’Αλβανών, κι- 
νουμένων Ικ Τσαμουργιας, μετά δέ τόν
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τραυματισμόν τοΰ Μ'.ότσαρη, άπό16)11)12, 
υπό τήν ήγεσίαν τοΰ επίσης Σουλιώτου 
Άντ)ρχου τοΰ Μηχ)κοΰ Κίτσου Μαλάμου.

Εϊς επικουρίαν τών άνταρτικών σωμά
των, τόσον τοΰ αριστερού οσον καί τοΰ 
δεξιού τής παρατάξεως, ήρχοντο περί τούς 
δισχιλίους Ινοπλοι χωρικοί, οϊτινες εσπευ- 
δον νά ένισχΰσουν τούς μαχομένους καί πα- 
ρέσχον αύτοΐς πολύτιμον συνδρομήν. Τό 
σημαντικόν τής συνδρομής ταΰτης διαπι- 
στοΰται και εκ τής έκκλήσεως τοΰ Στρατη
γού Σαπουντζάκη τής 31)12)12 πρός τούς 
οπλαρχηγούς τών χωρίων Σέλλιανης, Έ - 
λευθεροχωρίου, Ποπόβου, Βερνίκου, Σα
λονίκης, Λαμπανίτσας, Παλαιοχωρίου καί 
Σκάπετα, δι’ ή; παραγγέλλονται ούτοι νά 
συγκεντρώσωσιν δσους δΰνανται περισσο
τέρους οπλοφόρους καί νά ένισχΰσωσι τό 
υπό τόν Άντισυν)ρχην Ήπίτην σώμα, τι
θέμενοι υπό τάς διαταγάς του.

Τό αριστερόν τή; παρατάξεως έφρου- 
ρήθη επιμελώς καί διά πολλών θυσιών 
υπό τών ’Ηπειρωτικών σωμάτων, τά όποια 
έκράτησαν τήν γραμμμήν άπό τοΰ έκάστοτε 
πλευροΰ τοΰ προελαΰνοντος στρατοΰ, άρχι- 
κώς άπό Λελόβου, βραδύτερον άπό Βαρ- 
νιάδων καί Ζωρίστης καί τελικώς άπό 
Μπαουσιούς μέχρι τή; θαλάσσης. (’Αρι
στερά όχθη Άχέρωνος—-Καναλάκι— Γλυκύ 
—Νεμίτσα).

Είς δλας τάς διαβάσεις τής μακράς ταΰ- 
της γραμμής, οί Ήπειρώται έπολέμησαν 
άνδρείως κατά τών Τουρκαλβανών Τσάμη- 
δων, συμπραττόντων συνήθως μετά τακτι
κού Τουρκικοΰ στρατοΰ καί ήσφάλισαν τά 
πλευρά τής στρατιάς εναντίον πολλών Ιπι· 
θέσεων, αίτινες άπέβλεπον εΐς τήν αποκο
πήν κυρίως τών συγκοινωνιών της, καί 
ένίοτε καί τήν κΰκλωσιν αυτής.

Τοιαύτη δέ ήτο ή δράσις τών σωμάτων 
τούτων, ώστε, δταν τήν γενικήν Αρχηγίαν 
τοΰ έν Ήπείρq) Άγώνος άνέλαβεν ό αεί
μνηστος Κωνσταντίνο;, καί διέταξε τήν 
17ην Ίανουσρίου 1913 τήν άμεσον διά- 
λυσιν τών άνταρτικών σωμάτων, έξαίρεσιν 
^καμεν διά τά ’Ηπειρωτικά σώματα, καί 
ου μόνον τοΰτο, άλλ* ένέκρινε διά τής δια
ταγής τής 27)1)13 τήν στρατολογίαν καί 
συγκρότησιν καί άλλων ήπειρωτικών σω
μάτων. 'Η διαταγή αΰτηΐχει άς Ακολούθους;

«Φιλιππιάς, 27)1)13 
»Άντισυνταγματάρχην Μαλάμον,

» ’ Εγκρίνεται στρατολογία Ήπειρω- 
»τών καί παροχή όπλισμοΰ καί διατρο- 
»φής, ούχί ιματισμού, μή ύπάρχοντος 
»τοιοΰτου. Πληροφορίαι περί προχωρή- 
»σεως Τούρκων πρός Πρέβεζαν ελέγ
χονται ανακριβείς.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ»

Τόση ήτο ή έκτίμησις τοΰ Μεγάλου 
’ Εκείνου Πολεμάρχου πρός τάς πολεμικάς 
άρετάς τών Ήπειρωτών.

Αί συγκρούσεις εΐς ας ελαβον μέρος τά 
’ Ηπειρωτικά σώματα ήσαν καθημερινοί, 
αί κυριώτεραι τούτων, ώς καί αί άλλης πο
λεμικής φύσεως ύπηρεσίαι βεβαιούμεναι έξ 
επισήμων εγγράφων, είναι αί ακόλουθοι :

Τήν 18)10)12 ό οπλαρχηγός Ξηροβου- 
νίου Βασιλείου άναφέρει έκ Μολιανών εΐς 
τό Άρχηγείον δτι Ιγκατελείφθη υπό τοΰ 
εχθρού τό χάνι Καρβασαρά καί δτι κατέ
λαβε τοΰτο διά τών ύπ’ αυτόν άνταρτών.

Τήν 19)10)12 ό ταγματάρχης Σπηλιά· 
δης αναφέρει δτι διά τήν κατά Πρεβέζης 
έπιχείρησιν διετάχθη νά μετάσχη καί τό 
υπό τόν οπλαρχηγόν Ζαχαράκην εθελον
τικόν σώμα.

Τήν 25 καί 27)10)12 ό πολιτικός Διοι- - 
κητής Φιλιππιάδος Μαυρίκης, αναφέρει οτι 
τήν 22αν μεταξύ Γαρδίκι καί Γλυκύ από
σπασμα τού σώματος Παπαδιά ύπέστη Ιπί- 
θεσιν 1.000 Τσιάμηδων, οΐτινες τό εξε- 
τόπισαν φονεύσαντες 30 ήμετέρους, διε- 
σώθη ό ύπαρχηγός Κωνσταντίνου μετά 9 
άνδρών, επυρπολήθη τό χωρίον Γλυκύ. 
Είς ενίσχυσιν έσπευσαν τά σώματα Παπα
διά, Ζαχαράκη καί ένοπλοι χωρικοί, οϊτι- 
νες απώθησαν τούς Τσιάμηδες. Τά ανω
τέρω γεγονότα βέβαιοι καί ό άρχηγός Σα- 
πουντζάκης διά τής άπό 26)10)12 πρός τό 
Ύπουργεΐον Στρατιωτικών άναφοράς του.

Τήν 23)10)12 ό λοχαγός Άδριανός 
δι* άναφοράς του πρός τό τρίτον τάγμα 
βέβαιοί δτι τήν στενωπόν τοΰ χωρίου Πα- 
παδάτες φυλάσσουν ένοπλοι χωρικοί.

Τήν 24)10)12 δ Μπότσαρης άναφέρει 
8τι διέταξε τήν κατάληψιν τής Σκάλας Πα* 
ραμυθιας ΰπό 200 οπλοφόρων χωρικών
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καί oti διέταξεν δπίσης τήν συγκέντρωσιν 
καί άλλων χωρικών περί to Κουκλέσι, ήτις 
περατωθήσεται τήν έπομένην.

Τήν 25)10)12 ο ϊδιος αναφέρει οτι τήν 
22)10)12 συνήφθη σφοδρά συμπλοκή περί 
τήν Μουσιοτίτσαν μεταξύ Τουρκικοί στρα
τόν δυνάμεως 500 άνδρών καί ανταρτών 
ύπό τούς οπλαρχηγούς Β. Κολοβόν καί 
Φουρτούναν, βοηθουμένους ύπό οπλοφόρων 
χωρικών' ή συμπλοκή διήρκεσεν μέχριττής
2 μ. μεσημβρίαν τής 23ης, τοΰ εχθρού έγ- 
καταλείψαντος τάς θέσεις του μέ πολλάς 
άπωλείας.

Τήν 31)10)12 αναφέρει δ ίδιος δτι τήν 
30)10)12 τά σώματα τών ιερέων Παπα* 
γιάννη καί Παπαδημήτρη έπετέθησαν κατά 
Τουρκικής συνοδείας μεταβαινοΰσης ε’ις Κο- 
πάνην, αποτέλεσμα δέ τής συμπλοκής, ήτο 
σύλληψις 61 ζώων, τρανματισμός Τούρ
κων καί διασκορπισμός συνοδείας. Έπίσης 
οτι τήν εις Φανάριον κατά Τσιάμηδων 
άμυναν άνέθεσεν εις τούς οπλαρχηγούς 
Ττώρτζην καί Παπαδιάν.

Τήν 5)11)12 αναφέρει δ ίδιος δτι άπό 
τής 28)10)12 άπέστειλε τό ύπό τόν Φουρ
τούναν σώμα δπως επιτηρώ τήν Μανωλιά- 
σαν καί δτι ούτος ενισχυθείς ύπό τών άν* 
ταρτών Κοσιφάκη, Κρητών Μάνου καί δι
μοιρίας Εύζώνων Γρανίτσα κατέλαβεν τήν 
Μανωλάσσαν. Τήν πρωίαν έγένετο συμπλο
κή μετ’ Ισχυρών δυνάμεων εχθρού άπο* 
κρουσθέντος. Τήν νύκτα ήμέτεροι ύπεχώ- 
ρησαν είς 'Αγ. Θεοδώρους Κοπάνης. Είς 
Σπαρτίτση σώμα Κολοβού καί διμοιρία 
Εύζώνων συνεπλάκησαν μέ Τούρκους δυ- 
νάμεως ενός καί ήμίσεος λόχου βοηθουμέ- 
νους ύπό πυροβολικού. Τήν 3)11)12 Τούρ
κοι άπεπειράθησαν αίφνιδιασμόν είς θέσιν 
"Αγ. Θεόδωροι Σπαρτίτση γενικευθείσης 
τής μάχης πρός Βαργιάδες διά τής διμοι
ρίας Άνθυπολοχαγοΰ Λεοντίου καί άλλων 
μικρών σωμάτων χωρικών. Τούρκοι πανι* 
κόβλητοι άπεχώρησαν. Νεκροί περί τούς 
100, ήμέτεροι νεκροί 2, τραυματίαι 2.

Τήν 1)13)12 άνθυπολοχαγός Λεόντιος 
άναφέρει δτι πρός περιοχήν Παραμυθία; 
Ιτάχθησαν οπλαρχηγοί Κουτούπης καί Καρ· 
ράς, διά δέ τήν κατάληψιν Έλευθεροχω· 
ρίου καί αύχένος Δυο Βουνών δπλαρχηγός 
Βράπος μβτά χωρικών.

Τήν 6)11)12 δ Βασίλειος Μπάλκος άνα* 
φέρει έκ Πρεβέζης οτι τήν 2)11)12 Κρη
τικά σώματα μετά ’ Ηπειρωτικών ύπό 
Τζώρτζην, Τριάντην, Χαραλαμπόπουλον, 
συνεπλάκησαν μετά Τσιάμηδων είς Χόϊ· 
καν. Πετά πολύωρο ν μάχην Τσιάμηδες 
ετράπησαν είς φυγήν, ύπεχώρησαν Γαρδί- 
κι, αμυνόμενοι εκ τών οικιών.

Τήν 7)11)12 δ Μπότσαρης αναφέρει 
δτι λόχος Εύζώνων τοποθετείται Βαρυάδες 
άνταρτικά σώματα καί χωρικοί συμπρά- 
ξωσι είς τήν ύπηρεσίαν ασφαλείας Μι- 
κρας Όλύτσικας.

Τήν 11)11)12, δ διοικητικός επίτροπος 
Πρεβέζης Βελλιανίτης, αναφέρει διάταξιν 
άνταρτικών σωμάτων εχουσαν ούτω :

Είς Βαλανιδόρραχον Τζήμας εχων αν
τιμέτωπους Τσιάμηδες εις Μεσίρι καί 
Σπλάντζαν εκ Καζά— Μαργαριτίου, είς 
Καναλάκη Ζάλογγος εχων άντιμετώπους 
Τσιάμηδες εκ Καστρί, εις χωρίον Καρβου* 
νάρι εις Νεμίτσαν σώματα Κρητών καί 
Ζαχαράκης έχουν αντιμέτωπους εις Γλυκύ 
Τσιάμηδες Παραμυθίας καί Μαργαριτίου.

Τήν 12)11)12 αστυνομικός Γεωργαν- 
τας άναφέρει εκ Κέρκυρας οτι Τούρκοι 
εκαυσαν μέρος Πλησιβίτσης Ικδιωχθέντες 
ύπό κατοίκων εγκλεισθέντων είς Εκκλη
σίαν καί άντιταξάντων άμυναν.

Τήν 23)11)12 δ ύπολοχαγός Τεριακί- 
δης αναφέρει εκ Ποπόβου δτι άφιχθείς 
έκεΐ τήν 20)11)12 μεθ’ 100 Εύζώνων, εύ· 
ρεν τούς οπλαρχηγούς Δεληγιαννάκην μέ 
26 Κρήτας καί τούς Ήπειρώτας Βάρφην 
μέ 10, Γεώργιον Καρράν καί Αδελφόν 
μέ 150, Νικόλαον Κουτούπην μέ 80 Πο· 
ποβήτας καί άλλους οπλαρχηγούς καί ίερεΐς 
τεθέντες ύπό τάς διαταγάς του. ‘Αριθμός 
προσερχομένων ένοπλων χωρικών Ακαθόρι
στος κυμαινόμενος μεταξύ 200—300, προ* 
σθέτει δέ «Ααμβάνοντες ύπ’ ό'ψιν τόν μέ- 
γα αριθμόν συγκεντρωμένων άνδρών δια
τάξατε Ιπίθεσιν κατά Πλέσσιας καί Πα
ραμυθίας».

Τήν 26)11)12 δ ίδιος αναφέρει δτι με· 
τά μάχην διαρκέσασαν δλην τήν ήμέ
ραν, κατέλαβε τήν Σκάλαν Παραμυθίας, 
βοηθούμενος ύπό τών οπλαρχηγών Κου· 
τούπη, Βάρφη, Κρομμύδα μεθ’ 75 άνδρών 
καί 100 χωρικών ως καί τά ύπ«ρκείμ?να 2
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φρούρια. Λάφυρα, 100 όπλα Μάουζερ,
■ 40 Μαρτίν, αΙχμάλωτοι 40, νεχροί μόνον 

εντός της στενωπού Σκάλας 80, εις πεδιά
δα Παραμυθίας άπειρα πτώματα Τούρ
κων. Κατά τήν μάχην ταΰτην επεσαν ήρωϊ- 
κώς μαχόμενοι οί μυθικής ανδρείας οπλαρ
χηγοί Κουτοΰπης, Ζαρκάδας και τό ήρωϊ- 
κό παλληκάρι τών Ίωαννίνων Γ. Μακα- 
ρώνας. Περί τοΰ Κουτοΰπη ό πολεμικός 
ανταποκριτής τής «Άκροπόλεως» ό ομώ
νυμος Θαλής Κουτοΰπης είς ιό φΰλλον τής 
18)1.2)12 έξυμνών τήν ανδρείαν τοΰ παλ- 
ληκαριοΰ τοΰτου, γράφει μεταξύ τών άλ
λων τά εξής: Άποχαλεί τόν Κουτοΰπην 
«θρυλικόν άρματωλόν παλαιών χρόνων» 
και προσθέτει «δτι θά εθεώρει μεγάλη ν 
του τιμήν εάν ή ομωνυμία διεπίστωνε και 
συγγενικόν δεσμόν». Τήν υπό τών ’Ηπει 
ρωτών τηρουμένην τακτικήν προσομοιάζει 
πρός τήν τών Σουλιωτών τοΰ 1821.

Τήν 1)1 )12 δ Μέραρχο; τής 2ας Με
ραρχίας Καλλάρης ε!ς διαταγήν επιχειρή
σεων σημειοΐ : «Τά υπό τόν Συν)ρχην Μα- 
λάμον σώματα διά ΓΙλέσιας και Μπέρκου 
θέλουσι καταλάβει τά Β.Α. τοΰ χωρίου 
τοΰτου υψώματα τής Τσοΰκας».

Κατόπιν τής άνωτέρω διαταγής τοΰ
~τ::

KJ··

·>

Ή (ιπό τών Ήπειςωτών 'Αδελφών Στεφάνου δωρηθείοα Πυςοβολαρ· 
*(α «Νέα Γβνεά» πρό to0 Μ π ^ ο υ

Καλλάρη, ό Μαλάμος αναφέρει τήν 4)12)12 
δτι τήν 2)12)12 τά σώματα τών Κρητών 
'Αντωνίου και Μάρκου Μάντακα ενισχυό- 
μενα από τά σώματα Τζήμα και Ράδου έκ 
Τοσκεσι προσέβαλον τόν "Αγ. Νικόλαον, 
προσήγγισαν τό πυροβολικόν και άπησχό- 
λησαν αυτό μέχρι τής εσπέρας επανελθόν- 
τα τήν πρωίαν τής 3)12)12 εις τάς θέσεις 
των. Επίσης τά Ηπειρωτικά σώματα τών 
οπλαρχηγών Τσέγκου, Κολοβοΰ, Χρήστου 
Ήλία, Τζαβέλλα καί Δρόσου ελαβον μέ
ρος εις τάς μάχας τής 2ας καί 3ης Δ)βρίου 
καί κατό'λαβον τήν Δωδώνην άναστείλαντα 
τήν πορείαν έχθρικοΰ τμήματος μετά με
ταγωγικού διευθυνομένου εις Μανωλιάσ- 
σαν. Επίσης τό σώμα Σταμάτή ένισχυθέν 
υπό Κοσιφάκη εστάλη εις τό πλευρόν τών 
ανωτέρω πρός φΰλαξιν.

Τήν 5)12)12 ό δπλαρχηγός Κώστα 
Τζώρτζης αναφέρει εκ Νεμίτσης τά τής 
μάχης τοΰ Άσπροπΰργου, καθ’ ήν επολέ- 
μησεν τό σώμα του υπό τούς ύπαρχηγούς 
Χρήοτον Μαβζάνην κα'ι Β. *Αναγνωστό- 
πουλον, ώς και οΐ οπλαρχηγοί Χαράλαμπος 
Οικονόμου εκ Γλυκής καί Πεπόνης εκ Ζερ- 
μής μετά χωρικών* συνέπραξαν καί ολιγά
ριθμοι Κρήτες. ’ Αποδίδει τήν άποτυχίαν

τής έπιχειρήσεως
7 7" ’*? εΐς ’πρόωρον διά·

βασιν τοΰ ’ Αχέ- 
ρωνος υπό τών 
Κρητών.

Τήν  ̂ 9)12)12 
δ Μαλάμος ανα
φέρει τά τής επι- 
θέσεωςτών Τούρ
κων κατά τών 
χωρίων Δραμεσι- 
ούς δπου έστρα- 
τωνίζοντο οί Κρή · 
τες καί Τσαρκο· 
βίσταςενθαέστρα- 
τωνίζοντο οΐ Ί Ι- 
πειρώταΓ οΐ τε
λευταίοι προσε- 
βλήθησαν Όπό τοΰ 
Ιχθροΰ κατελθόν· 
τος’ εκ Δωδώνης 
οστις ΰπεστηρί· 
ζηο ΰπό · τοΟ ην*



186 Ή  Ή πίίρωΐΐκή 'Εταιρία ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΙΤΙΑ

^οβολικοΰ toO 1 Αγ. Νικολάου καί έπροχο)- 
Οΐΐ μετά θάρρους' οι ήμέτεροι καταλαβόν* 
τες ϊπικαίρους θέσεις τόν άπέκρουσαν διά 
σφοδρού πυρός καθ’ δλην τήν γραμμήν.

Τήν 12)12)12 ό ’ίδιος αναφέρει εΐς τό 
άρχηγεΐον δτι κατέχει τό χωρίον Πλέσια 
δι’ έθελυντών, οτι εύρίσκεται εΐς Μπαου- 
σιούς καί οτι ή κατάστασις είναι άρίστη.

Τήν 13)12)12 δ Στρατηγός Σαπυυν- 
τζάκης εις διαταγήν του πρός τήν ίλην ιπ
πικού πληροφορεί ταΰτην δτι, Τσιάμηδες 
καί Τουρκικός στρατός κατέλαβον τό Γλυκύ 
μέ πρόθεσιν καθόδου πρός τήν όδόν Φι- 
λιππιάδος— Πρεβέζης. "Οτι τά εθελοντικά 
σώματα άνθίστανται μέχρι τής στιγμής έπι- 
τυχώς και διατάσσει ανιχνεύσεις πρός τάς 
διαβάσεις Σουλίου.

Τήν 18)12)12 δ Μαλάμος άναφέρει δτι 
πρός φύλαξιν τών διόδων Δυό Βουνά διέ- 
θεσεν δυο διμοιρίας εθνοφρουρών μετά 
τών χωρικών τοϋ χωρίου Τσερίτσανα.

Τήν 24)12)12 δ ίδιος άναφέρει δτι εΐς 
τό Άλποχώρι συνήφθη μάχη μεταξύ Τούρ
κων καί ’Ανταρτών, οί Τούρκοι έπυρπό- 
λησαν τήν Εκκλησίαν τοΰ Άλποχωρίου.

Τήν 25)12)12 οί επιτελείς τής IV Με
ραρχίας ενεργησαντες άναγνώρισιν πρός 
επίθεσιν εκ τον αριστερού άναφέρουν οτι 
ώς έχει ή οδός είναι αδύνατος ή διάβασις 
της IV Μεραρχίας μετά ορειβατικού πυρο 
βολικού, ήρξατο δμως πυρετώδης έργασία 
ύπό τών χωρικών τών πέριξ χωρίων καί 
τοΰ άποσταλέντος λό^ου Μηχανικού, καί 
δτι τάχιστα ή δδός θά είναι έτοιμη διά 
τήν διάβασιν τής μεραρχίας (πρόκειται πε
ρί της οδού £κ Γρατσανών πρός Πλέσια 
δι’ ής έγένετο βραδύτερον ή έπίθεσις τής 
IV Μεραρχίας καί ή οίλωσις τών Ίω*ν- 
νίνων).

Τήν 27)12)12 ό ύπολ)γός Τεριακίδης 
Αναφέρει τήν υπό τών Τούρκων άνακατά- 
ληψιν της Σκάλας Παραμυθίας τήν 24)12) 
12, δτι ό έχθρικός στρατός άπετελεΐτο έκ 
τριών ταγμάτων, 500 άτάκτων, δ πυροβό
λων, καί δύο μυδραλιοβόλων. Έπετέθη 
άποφασιστικώς, δύναμις άμυνομένων 65 
άνδρες τακτικοΰ στρατού, Μάρκος Δελη- 1 
γιαννάκης μετά 30 Κρητών, Σ. Κρομμύ- 
&ας μετά 70 άνδρών καί χωρικοί τών χω- 
pCcov ϊέλιανη, Λαμπανίτσα, Σαλονίκη καί

Ποπόβου. Προ υπεροχής εχθρού ήμέτεροι 
εγκατέλειψαν Σκάλαν μετ’ απωλειών.

Τήν 4)1)13 ό Μαλάμος αναφέρει δη 
κατέχει Μελιγκούς, Άλποχώρι, Τσορκοβί- 
σταν καί Δραμεσιοΰς δι’ εθελοντών καί 
άλλας θέσεις διά τακτικού στρατοΰ, καί βέ
βαιοι οτι καλύπτει τελείως τό αριστερόν 
τής IV Μεραρχίας.

Τήν 9)1)13 ό ίδιος αναφέρει δτι διέτα
ξε τήν επίθεσιν κατ’ ‘Αγ. Νικολάου, τών 
ήμετέρων πλησιασάντων τά οχυρά μέχρι 
400 μέτρων, άλλ’ επειδή ούδεμία έξεδηλώ- 
θη πίεσις κατά τής Μανωλιάσσας τής IV 
Μεραρχίας εθελοντικά σώματα έπανήλθον 
εΐς τάς θέσεις το)ν. Τήν ιδίαν διαταγήν 
επανέλαβε καί τήν έπομένην, καί βέβαιοί 
δτι τά άνταρτικά σώματα είναι έτοιμα νά 
καταλάβουν τά όχυρά τοΰ 'Αγ. Νικολάου.

Τήν 13)1)13 ό φαλαγγάρχης Ήπίτης 
άναφέρει εκ Νεμίτσας οτι τό χωρίον Δρά- 
γανη κατείχετο υπό τών οπλαρχηγών Βάρ- 
φη, Κώστα Τζώρτζη, καί Ζοχαράκη καί 
τών Κρητών Γύπαρη καί Σκουτρήμετά 50 
άνδρών, προσβληθέντων τών εθελοντικών 
σωμάτων υπό ΐσχυρας Τουρκικής δυνάμεως 
έφονεύθη δ Ζαχαράκης καί έτραυματίσθη- 
οαν Ιλαφρώς οί Γύπαρης καί Βάρφης, τά 
τμήματα ύπεχώρησαν εΐς Γαρδίκι.

Τήν 17)1)13 ό ταγματάρχης Τζούρος 
άναφέρει έκ Ποπόβου δτι τό χωρίον Πε· 
τούσι κατέχεται υπό στρατού καί τού όπλαρ 
χηγοΰ Κρομμύδα, άτινα έξασφαλίζουσι τά 
νώτα καί τό άριστόρον τού Μαλάμου.

Τήν 8)2)13 ό άντισυνταγματάρχης Ή 
πίτης άναφέρει τήν διάταξιν τών δυνάμε
ων τής περιοχής καί δτι τά Ηπειρωτικά 
σώματα Βάρφη καί Τριάντη φρουροΰσι 
εΐς Κούγκι καί Κάστρον Σουλίου.

Ή  σπουδαιοτέρα δμως έπιχείρησίς ήν 
ένηργησαν τά σώματα τών Ήπειρωτών εί
ναι ή καταστροφή τών μύλων Βελτσίστης— 
Άραχωβίτσης' περί αυτής δ Μαλάμος άπηΰ 
θυνε εΐς τό Γεν. Στρατηγεΐον τρεις άναφο
ράς, διά τών οποίων έκθέτει έν λεπΓομερείςι 
τά κατ’ αυτήν καί έκφράζεται ΙνΟουσιω- 
δώς διά τήν συμβολήν τών χωρικών εΐ; τήν 
έπιχείρησιν ταύτην' περίληψιν τών άνωιέ* 
ρω άναφορών καταχωρίζομεν κατωτέρω.

Τήν 12)2)13 άναφέρει δτι τήν 8)2)13 
faiamh τά σώματα τών όπλαρχηγών Β, -
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Κολοβού κα! Σ. Κρομμύδα ένισχΰσας ταΰ 
τα δι' επίλεκτων άνδρών καί άλλων σωμά
των —κατά τάς πληροφορίας άς έχομεν έκ 
στόματος Β. Κολοβού’ ή ολική δύναμις 
άνήλθεν είς 300 άνδρας, κατά τό πλεϊστον 
έκ τής περιφερείας Κουρέντων καταγόμε
νους μεταξύ τών οποίων καί μυλωθροί 
κατ’ επάγγελμα— μέ τήν έντολόν νά κα- 
ταστρέψωσι πάση ϋυσί<? τούς μύλους' 
ήμέραν έκτελέσεως ώρισε την 10ην τοΰ 
μηνός. Τήν ήμέραν ταύτην άνεχώρησαν 
καί οί οπλαρχηγοί Πΰλιο Τζήμας καί Κο>- 
στας Σταμάτης μέ έπικεφα?,ής τόν έφεδρον 
Άνθυπολοχαγόν Γρανίτσαν, καί κατέλα- 
βον τόν Γκρέμιθαν εξ ού έπετήρουν τήν 
οδόν Ίωαννίνων—Βελτσίστης, ώς καί τήν 
έκ Τσούκας καί Ά γ . Βλασίου τοιαύτην. 
Ή  καταστροφή υπήρξε πλήρης 23 μυλο
πετρών (23 μάτια). ΈκεΐΟεν μετέβησαν 
είς Δραγουμήν δπου συγκρουσϋέντες μέ 
τήν Τουρκικήν φρουράν έφόνευσαν 18 
στρατιώτας, δύο χωροφύλακας καί 2 αξιω
ματικούς, έκ τών ήμετέρων έφονεύθη 
δ Γιάννης Γύφτος εκ Τόσκεσι καί έπληγώ- 
θησαν βαρέως τρεις έκ τού σώματος Κο
λοβού. Προσθέτει δέ «άξιοι εύφημοτάτης 
μνείας είναι οί χωρικοί τών άνω χωρίων 
καί προ παντός οί Ιδιοκτήται τών μύλων, 
οϊτινες οχι μόνον ^βοήθησαν παντοιοτρό- 
πως τά ένεργήσαντα τμήματα, άλλά καί 
κατέστρεψαν μόνοι των τούς μύλους των 
περιφρονήσαντες τήν περιουσίαν των καί 
καί τήν ζωήν των κατά τρόπον ύπερτιμών* 
τα τήν Έλληηκήν φιλογένειαν καί τόν 
’ Ηπειρωτικόν πατριωτισμόν».

Τήν 17)2)13 αναφέρει ό ίδιος δτι τήν 
15ην τού μηνός 800 Τούρκοι μετά δ πυ
ροβόλων έπετέθησαν κατά τών σωμάτων 
Κρομμύδα— Κολοβού κατεχόντων τήν οδόν 
Ίωαννίνων—Φιλιατών παρά τό Σουλόπου 
λον. Αποτέλεσμα τής μάχης ύπή^ξεν 
ή ύποχώρησις τών Τούρκων οί όποιοι 
άφήκαν 50 νεκρούς μεταξύ τών οποίων 
καί τόν διοικητήν τών ώς άνω δυνάμεων. 
Έξ άλλου 500 Τούρκοι έπετέθησαν κατά 
τής Μονής Λυκοστάνης μετά 2—3 πυροβό· 
λων δι’ ών βάλουν συνεχώς κατά τής Μο
νής. Οί έν τή Μονή ήμέτεροι κρατούν τάς 
θέσιις των μολονότι δέν ύπερβαίνουσι

τούς 80* ή μάχη άρξαμένη χθές εξακολου
θεί καί σήμερον.

Τήν 18)2)13 ό ίδιος άναφέρει δτι 
ή δύναμις τών 500 Τούρκων προέρχεται 
έκ Τσοΰκας καί Ά γ . Νικολάου, δτι κα- 
τήλϋεν είς Κοβίλιανην, Πογδοράν, καί 
Σπηλιό καί έκεΐθεν βοηθουμένη διά πυ
ροβόλων καί πολυβόλων έπετέθη κατά τής 
Μονής Λυκοστάνης άποτελούσης κέντρον 
τών ήμετέρων διά τήν πρός Γραμμενοχώ- 
ρια συγκοινωνίαν. Ή  μάχη διήρκεσεν 
καθ’ δλην τήν νύκτα, σήμερον μέρος τού 
εχθρού ύπεχώρησεν, κατά τών άπομεινάν· 
των επιτίθενται οί ήμέτεροι άπό πρωίας. 
Ό  εχθρός ύπέστη πολλάς άπωλείας λόγφ 
τής έκ τοΰ πλευρού απροόπτου έπιθέσεως 
τού Κρομμύδα, ήτις καί έπέφερε τήν ύπο- 
χώρησιν μέρου: τοΰ εχθρού.

Τήν 19)2)13 ό Συνταγματάρχης Δελα- 
γραμμάτικας έν τή ήμερησίςι αύτοΰ διατα
γή πρός τήν ύπ’ αύτόν φάλαγγα, ήτις κα
θορίζει τάς λεπτομερεία; τή; τελικής κατά 
τών Ίωαννίνων έπιϋέσεως έκ τοΰ αριστε
ρού, είς τήν παράγραφον 5 καθορίζει : 
«τό πρώτον σύνταγμα διά μιάς αυτού δι* 
λοχίας καί τού εθελοντικού σώματος θέλει 
ένεργήση ταυτοχρόνως κατά τών οχυρών 
Δουρούτης».

Άλλά καί μετά ιήν άλωσιν τών Ίω αν
νίνων έξηκολούθησαν παρέχοντα τάς υπη
ρεσίας των τά σώματα τών Ήπειρωτών, 
ούτω :

Τήν 25)2)13 ό Διοικητής τού Μεραρ- 
χιακού ίππικοΰ τής III Μεραρχίας ύπίλαρ* 
χος Πανουτσόπουλος ένεργούσης έκ Κο· 
ρυτσάς πρός νότον άναφέρει πρός αυτήν · 
«Ά π ό τού μεσονυκτίου τής χΰές μέχρι 
πρωίας επανειλημμένοι άπόπειραι έγένον* 
το πρός άνατίναξιν των γεφυρών, πλήν 
χάρις είς τό σώμα τού Καπετάν Δ. Μπα* 
τσοντίνου έματαιώθησαν».

Ταύτα δσον άφορ<? τό αριστερόν τής 
παρατάξεως. Άλλά καί είς τό δεξιόν οί 
Ήπειρώται προσέφερον σημαντικάς ύπη* 
ρεσίας είς τόν άγωνιζόμενον στρατόν, Ιδίς: 
οί χωρικοί, καθ’ δσον τά αντάρτικά σώμα
τα ώς προείπομεν ήσαν μικρά καί δλιγά· 
ριΟμα.

Κατά πληροφορίας τοΰ φίλου δικηγό* 
ρου κ. Κ, Σιαφάκα, άμα Tf) κηρύξει τοΰ
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πολέμου έλαβε χώραν τό ακόλουθον άξιο- 
μνημόνευτον έπεισόδιον :

Άνταρτικόν σώμα υπό άγνωστον αρ
χηγόν βοηθοΰμενον υπό τών ενόπλων ομά
δων τής Γοτίστης έπετέθη κατά τοϋ εις 
θέσιν «Μπαμπά» Τουρκικοί φυλακίου, 
φονεΰσαν ολόκληρον τήν φρουράν.

Αί Τουρκικαί άρχαί άπέστειλαν έξ 
Ίωαννίνων δύναμιν 300 χωροφυλάκων, 
ήτίς τήν νύκτα τής 15ης πρός Ι6ην ’ Οκτω
βρίου έστρατοπέδευσεν είς Μπαλντούμαν. 
Οι εν Ίωαννίνοις παρήγγειλον τους Γοτι- 
στηνούς νά παραμείνουν είς τά χωρία των 
εκτός τών λαβόντων μέρος εις τήν έπιχεί- 
ρησιν, οϊτινες νά άπέλθουν. Οι Τούρκοι 
τήν πρωίαν τής επομένης κατέλαβον τάς 
δυο Γότιστας, επυρπόλησαν μέρος τών οι
κιών, συνεκέντρωσαν δλους τούς κατοί
κους, έδέσμευσαν 19 εξ αυτών και τούς 
ήνάγκασαν νά προηγούνται τής φάλαγγος 
πρός κατάληψιν τοϋ Μεγάλου Μπροσγκο
λίου, δπου ύπελόγιζον δη κατέφυγον οί 
άντάρται, διά τής στενωπού «Σκάλα Γαρ- 
δέτσι». Ό  ίερεύς τού χωρίου Παπαβασί- 
λης, θέλων νά δώση καιρόν είς τούς είδο- 
ποιηΡέντας ήδη Μπροσγκολίτας περί τής 
πορείας τών Τούρκων, νά άναχωρήσωσι, 
κατέλαβε τήν Σκάλαν Γαρδέτσι μέ τάς ενό
πλους ομάδας τού χωρίου του και επεβρά- 
δυνε διά τών πυρών του τήν προέλασιν. 
Οί Τούρκοι νομίσαντες δτι ένέπεσανείς ένέ- 
δραν έτυφέκισαν επί τόπου τούς Γοτιστη- 
νους, οϊτινες παρέμενον άταφοι μέχρι τής 
νυκτός τής 17ης, ένταφιασθέντες επί τόπου 
υπό τών συγγενών των.

Τήν 12)10)12 δ αρχηγός Σαπουντζάκης 
άναφέρει εΐς τό Ύπουργεΐον τών Στρατι
ωτικών δη διαρκοΰσης τής μάχης τών 
Κουμζιάδων οί Τούρκοι συνέλαβον τούς 
νέους τοϋ χωρίου περί τούς 25 και δέσαν- 
τες αύιούς, τούς ώδήγησαν νΰκτωρ επί τοϋ 
πεδίου τής μάχης δπου τούς έτυφέκισαν έκ 
τών δπισθεν, διεσώθησαν δύο ΰποκριθέν- 
τες τόν νεκρόν' τά γυναικόπαιδα τοϋ χωρίου 
ένεκλείσθησαν εντός μιας οικίας οπου έβα- 
σανίσθησαν φρικωδώς· ’Αγνοείτε τύχη των.

Τήν 10)11)12 ό Άντισυν)ρχης Μήτσας 
Διοικητής τώνδυνάμεων Μετσόβου, άναφέ- 
ρει οτι κατά τήν μάχην Βοτονόσι— Χρυσό· 
βίτσας ελαβον μέρος καί εντόπιοι ένοπλοι,

Τήν 14)11)12 ό ίδιος άναφέρων τήν 
διάταξιν τών δυνάμεών του πρός ύπεράσπι- 
σιν τοϋ Μετσόβου, μνημονεύει δτι τά ’ Η
πειρωτικά σώματα Νώντα Μπατσονίκου, 
Καοαγιώργη καί Περιστέρη ετάχθησαν εΐς 
Φλαμπουράρι.

Τήν 26)11)12, δ σύνδεσμος των Ήπει- 
ρωτών τοΰ δεξιού ’Αριστοτέλης Χρηστίδης 
(ό Γύλυπος τής Η.Ε.) αναφέρει πρός τόν 
πολιτικόν σύμβουλον τοϋ Στρατηγείου “Αγ
γελον Φορέστην, τά κατά τήν μάχην τοΰ Ζυ
γού—Κοντοβράκι καί προσθέτει «κάτοικοι 
συμπολεμούν» (πρόκειται ασφαλώς περί 
τών κατοίκων τής περιοχής Κράψης—Συρ- 
ράκου—Μπροσγκολίου —Γοτίστης).

Την 14)12)12 δ ϊδιος έκ Πραμάντων 
αναφέρει πρός τόν Φορέοτην οτι ή γέφυρα 
Παπαστάθη φρουρεΐται μόνον άπό χωρι
κούς καί ζητεί κατεσπευσμένως αποστολήν 
φυσιγγίων ών στερούνται.

Τήν 14)12)12 δ Χητα Στ. Ρόϊμπας 
προεστώς τής περιφερείας Παλαιοχώρι— 
Συρράκου έξέχον στέλεχος τής Η.Ε. καί 
ό άνθυπασπιστής Σαρρής άναφέρουν δη 
οί Τούρκοι μετ’ όρειβατιχοΰ πυροβολικού 
έβάδισαν κατά Κροψης— Παλαιοχωρίου, 
δτι οί κάτοικοι μετά 60 μόνον στρατιω
τών ήμύνθησαν έπιτυχώς καί άπέκρουσαν 
τόν εχθρόν. Μέρος τών όμάδων Κράψης 
εύρίσκεται μακράν κατέχουσαί τά ύψώμα- 
τα Σκάλας—Μπροσγκολίου, ζητούν πυρο- 
μαχικά καί Ινίσχυσιν, καθόσον αμφιβάλ
λουν άν τήν επομένην θά δυνηθοΰν νά άν- 
θέξουν είς ύπίρτέρας δυνάμεις τοΰ Ιχθροϋ.

Εΐς τήν ανωτέρω αναφοράν γίνεται 
μνεία περί τής Σκάλας Μπροσγκολίου" πι 
θανώτατα ή πληροφορία αΰτη είναι σχετι
κή μέ τό άκόλουθον επεισόδιον, βεβαιούμε- 
νον από άξιοπίστους μάρτυρας.

Οί Τούρκοι θέλοντες νά Ικκαθαρίσουν 
δλον τόν ορεινόν δγκον μεταξύ τών jrota· 
μών Μπαλντούμα καί Άραχθου, Ιπετέθη- 
σαν συγχρόνως κατά τής γέφυρας Παπα
στάθη καί τής Σκάλας Μπροσγκολίου’ τού
το μειέδωοε τόν πανικόν εΐς τά πέριξ χω
ρία. τά γυναικόπαιδα τών οποίων Ιτράπη- 
σαν πρός τά χιονοσκεπή ορη. Τήν κατά- 
στασιν εσωσεν δ ψύχραιμος καί γενναίος 
ίερεύς τοϋ Μπροσγολίου Παπαβασίλης, 
οσιις χραυγάζαιν πρός τούς φεύγοντας
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«ποΰ πάτε μωρέ, θά σάς φαν οί λύκοι» συ- 
νεκέντρωσε ολους τούς ενόπλους χωρικούς 
και κατέλαβε τήν Σκάλαν, άφισε τούς 
Τούρκους νά πλησιάσουν και δταν έ'φθασαν 
εΐς άποστασιν 200 μέτρων ήρξατο σφοδρού 
πυρός, τό όποιον ήνάγκασε αυτούς νά νπο ■ 
χωρήσωσι.

Τοιαύτη ήτο ή επιτυχία τών άντισιάν- 
των, ώστε δταν μετά τήν άπελευθέρωσιν 
τών Ίωαννίνων Τούρκος αξιωματικός με- 
τασχών τής έπιχειρήσεως επληροφορήθη, 
δτι οί αμυνόμενοι ήσαν ένοπλοι χωρικοί, 
κατεπλάγη’ τόσον εύστοχα κα'ι πειθαρχημέ- 
να ήσαν τά πυρά τών υπερασπιστών τής 
Σκάλας (εκ στόματος τοΰ μακαρίτου Δικη
γόρου Τζών Κυπριώτη).

Τήν 24)11)12 σώματα Ήπειρωτών τού 
Υπομοιράρχου Καρΰδη ύπό τήν γενικήν 
αρχηγίαν τού λοχαγού Τρυπογιώργου απε
λευθέρωσαν τό Συρράκον καί τήν περιο
χήν Δοβίσδιανα, Μιχαλίτσι. Ή  «Άκρό- 
πολις» τής 25)12)12 περιγράφει τό έπει- 
σόδιον ώς ακολούθως : «Ή  μάχη διήρκε* 
σεν επί 4ωρον, 120 Τούρκοι ήσαν κεκλει- 
σμένοι εντός τών οίκιών κα! επυροβόλουν 
σχεδόν εκ τοΰ ασφαλούς, ή γενναιότης κα! 
ή επιμονή τών Ελλήνων πολεμιστών επέ
βαλε σιγήν είς τά τουρκικά δπλα. Έ κ  τών 
ήμετέρων έτραυματίσθησαν 23 μεταξύ τών 
οποίων δ 'Υπομοίραρχος Κιχρύδης κα!

ό οπλαρχηγός Γεώρ. Λεπενιώτης. Έκ τών 
Τούρκων εφονεύθησαν κα! έτραυματίσθη
σαν πολλοί, 37 δέ συνελήφθησαν αιχμά
λωτοι».

Τήν 22)12)12 ό Άντισυνταγματάρχης 
Μήτσας είς διαταγήν επιχειρήσεων αναφέ
ρει δτι τά διάφορα τμήματα διά καταλλή
λων χωρικών κα! αγγελιοφόρων θέλουσι 
τηρή στενόν σύνδεσμον πρός άλληλα κα! 
πρός αύτόν.

Τήν 15)12)12 ό Γάλλος συνταγματάρ
χης τής ’ Οργανωτικής Αποστολής Μπορν- 
τώ πληροφορεί εκ Μετσόβου τό Ύπουρ* 
γείον τών Στρατιωτικών, δτι ή υπηρεσία 
τών πληροφοριών κα! καταδόσεων λειτουρ 
γεΐ κανονικώς.

Τήν 29)1)13 δ Μήτσας άγαφέρει δτι 
τήν 27ην ό εχθρός επεχείρησεν επιθετικήν 
άναγνώρισιν πρός Δόλιανην, άποκρουσθε'ις 
ύπεχώρησε εΐς Λιασκοβέτσι, συνέπραξε τό 
σώμα Καραγιώργη.

Αύτη έν πάση δυνατή συντομία ή δρά- 
σις τών Ήπειρωτών εΐς τό κύριον μέτωπον 
τού Άγώνος. -

Άλλά κα! εΐς άλλο τμήμα τής Η πει
ρωτικής Γής οίΉπειρώται έπολέμησαν άν- 
δρείως κα! συνέβαλον είς τόν αγώνα. Εΐς 
τήν άκροτάτην τής Χώρας περιοχήν, είς 
τήν ήρωϊκήν Χειμάρραν.
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Πέσετε Γιάννινα, ελαφρά νά κοιμοι&ήτε τώρα 
μέ παραδείσια δνείρατα, χωρίς σκλαβιάς βραχνά I 
°Αγιο φτερό τής Λευτεριάς, μέ τ ’ άλλα του ϋεΐα δώρα, 
μέ ρόδων ραίνει πέταλα τόν ϋπνο αας άχνά.

Μές τϊς Ταρτάριες τις σπηλιές τής Στρίγγλας στρίψε τιέρα, 
τής Χάμκως φάσμα κόκκινο, ματοβαμμένη φρίκη !
Κόρη άκριβή τής Κόλασης, τοΰ Άλή Πασά μητέρα, 
δέν τρέμει πια τόν ίσκιο σου τό έλεύΰερο Γαρδίκι.

Πήγαινε ί κι άλλους δαίμονες στόν ° Αδη γεννοβόλησε 
κι άς χύνουν γάλα τίγρινο υΐ μαύροι σου οί μαστοί !
Τώρα ή Γαλάζια, τοΰ Σουλιοϋ τούς άγριους βράχους στόλισε 
καί νέους φυτρώνουν ήρωες τής Δέοπως οΐ βλαοτοί ί

Λευκές ψυχές των Δεκαφτά, τριγύρω άπό τη Λίμνη, 
μέ τήν Κυρά σας σέ χορό πιαστήτε άγγελικό !
Μ* ενα της φύσημα ή ϋεά κ’ οί μαγικοί της ΰμνόι 
κι* άπό τό νέκταρ τό νερό ΰά κάνουν πειό γλυκό.

Χορεύετε I Δέ βλέπετε τοΰ Μάγου μέ τή λύρα. 
πώς ή άχτινόβολη μορφή τινάχτηκε άπ’ τό μνήμα ;
Τοΰ Βάρδου έκείνου που εψαλλε την τραγική σας μοίρα, 
νά σας φτερώνη άνάλαφρα τό άνάερό σας βήμα.;

Χορεύετε καϊ ψάλλετε στ’ αυγερινό τ' άστέρι, 
νά Ιδοΰν κι’ άκούσουν τ’ όνειρο τά στή^η τά βαρειά.
Πάψε Βορειά, πάψε Θρασκιά ! Τώρα άπαλό τό Λγέρι
* Αντιλαλεί τραγούδια του σέ κΰμα καϊ στεριά.

Γύρετε, Γιάννινα, ελαφρά I Καί στής ψυχής σας τ’ άστρα,
Μέ τ’ αλλα ή λάβρη Λύρα του νά λάμπη άατραφτερά,
ΓιαχΙ μ * αυτούς που έγχρέμισαν τά φοβερά σας κάστρα 
Κι' οί στίχοι του έπολέμησαν μέ σπα&ωτά φτερά !
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ΕΝΑ ΠΡΟΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Δ η μ ο σ ι ε ύ ο μ ε  κατωτέρω άγνωστο 
μέχρι σήμερα υπόμνημα τοΰ παλαιμά
χου ήπειρώτη αγωνιστή, σεβαστού μας 
Γ. Γάγαρη, άπό τό όποιο αποκαλύ
πτονται άγνωστες πτυχές τοΰ προαπελευ- 
θερωτικοΰ καί έλευΦερωτικοΰ αγώνα.

Έ ν  Ά θήναις tfj 13—26 Ιουνίου 1911 
Π p ό ς

τό Γενικόν Έπιτελεΐον του Στρατού
Λαμβάνω τήν τιμήν νά ύ π ο β ά λ λ ω 1 

*Υμίν άντίγραφον υπομνήματος, δπερ 
ύπέβαλςν ήδη καί είς τήν Α.Ε. τόν π ρ ω 
θυπουργόν κ Βενιζέλον μέ τήν διαφοράν 
δτι είς τό 'Υπόμνημα έκεΐνο δέν περιεί- 
χοντο ι ά  κεφάλαια Β' καί Γ'.

Κατά Νοέμβριον π.έ. έπεσκέψθην τά 
Τζουμέρκα, έπειδή 6έ έλαβον μέρος καί 
είς τόν πόλεμον του 1897, καί ήδυνήθην 
νά έκτιμήσω τάς έλλείψεις άπεφάσισα, 
καίτοι Ιδιώτης καί άμοιρος στρατιωτικών 
γνώσεω ν  νά διατυπώσω  τάς  γ ν ώ μ α ς  
μου περί του μέλλοντος πολέμου έν 
έν Ή πείρω.

Π αρακαλώ δέ δπως εύαρεστηθήτε νά 
έξετάσητεέάν περιέχη σκέψεις χρησίμους.

Μετά πάσης ύπολήψεως 
Γ.  Ε .  Γάγαρης

Περί κατασκευής στρατκυτικής όόον άπό
Πέτα ("Αρτης) μέχρι 'Αγνάντων, ΙΙρα-
μάντης, Καλαρρντών.
Είναι πλέον γνω στόν  δτι ή Τουρκική 

Κυβέρνησις έγκατέλειψε τήν Ιδέαν τής 
Αντιστάσεως, έν περιπτώσει νέου Ε λ λ η 
νοτουρκικού πολέμου, έν Πρεβέζη καί τή 
πεδιάδι τής Φιλιππιάδος. Τούτου ενεκα 
ώχύρωσε τά  μεταξύ Φιλιππιάδος κ α ίΊ ω -  
αννίνων (καί παρά τά  Πέντε Πηγάδια) 
μέρη καί κατΒοκεϋασεν όχυρώ ματα  πέριξ 
τών Ίωαννίνων. Ό π ω ς  δέ μή εχη άνάγ-

1. Τό συναπτόμενον -υπόμνημα έπεδόφη τήν 
16 Ιουνίου 19X1.

κην τής Πρεβέζης πρός έπισιτισμόν τών 
Ίωαννίνων καί έν γένει του έκεϊ συγκεν- 
τρωθησομένου στρα τού  ίδρυσε τό π αρελ 
θόν £τος, είς τήν τοποθεσίαν τής Ή γ ο υ -  
μενίτσης άπέναντι τής Κέρκυρας, νέαν 
πόλιν ή ώ νόμασε  Ρ ε σ  σ α δ ι έ καί κα
τέστησε ταύτην έδραν  Μουτεσαρίφου. 
Μ εταξύ δέ τής π όλεως  ταύτης καί τών 
Ίω αννίνων κατεσκευάσθη ευρύχωρος  
όδός . Ό θ ε ν  έάν συμβή σύ ρραξις  ή Τουρ
κία έσεται άσψ αλεστατη έν Ή π είρω  μή 
ψοβουμένη εισβολήν τών Ε λληνικών 
στρατευ μ άτω ν  είς Ιω ά ν ν ιν α  διότι θά 
χρειασθή νά π έσωσι 30 χιλιάδες άνδρες  
όπ ω ς  κατω ρθώ ση  ό ‘ Ελληνικός σ τ ρ α τ ό ς  
νά προελάση άπό Γρίμποβον μέχρι Φι- 
λιππιάδος—Πέντε Π ηγαδίων καί Ί ω α ν ν ί 
νων. 'Εν τοιαύτη περιπτώσει ή 'Ε λλά ς  
θά εύρεθή καί αΰθις είς ήν θέσιν εΰρέθη 
καί κατά^ τό 1897, τούτέστιν νά έκτελή 
πολεμικάς έπίχειρήσεις μόνον διά τής 
γεφ ύρας  Ά ρ τ η ς  καί τής οδού 'Α ρ τ η ς  — 
Φιλιππιάδος — Ίω αννίνων , ήτις π ρ ο σ τα 
τεύεται υπό του Γριμπόβου καί άλλω ν  
στενών καί άχυρών θέσεων, αϊτινες κα- 
θιστώσι δυσχερεστάτην  τήν δι* αύτών 
προέλασιν του ‘ Ελληνικού στρατού .

Ό  ‘ Ελληνικός σ τ ρ α τ ό ς  δέν δύναται 
—ώ ς  εχουσι άτυχώ ς νυν τά  π ρ ά γ μ α τα — 
νά δράση έκ Π ραμάντων, Ά γ ν ά ν τ ω ν  και 
Κ αλαρρυτών. όθεν τά  Ιω ά ν ν ιν α  άπέχου- 
σιν 6—7 ώ ρ α ς  μόνον. Διότι ούδεμία α μ α 
ξιτή όδός  συνδέει τήν "Α ρταν  μετά τών 
Τζουμέρκων. Μία μόνον ήμιονική ό δ ό ς  
υπάρχει είς άθλιεστάτην κατάστασιν, άπό 
Ά ρ τ η ς  μέχρις Ά γ ν ά ν τ ω ν  καί Κ αλαρρυ 
τών βαίνουσα κατά μήκος τοϋ Ά ρ ά χ θ ο υ  
ποταμού καί ούσα  είς τήν διάκρισιν ούχΐ 
βολής τουφεκιού τών άπέναντι Τουρκι
κών σταθμών ά λ λ ά  άπλής κουμπούρας.

Έ ά ν  δμ ω ς  κατασκευασθή τελεία α μ α 
ξιτή ό δ ό ς  άρχομένη άπό Πέτα καί διά 
Βουργαρελίου (μετά  διακλαδώ σεω ν  πρός 
τήν Θ εσσαλίαν) φθάση είς Ά γ ν α ν τ α  καί 
Πράμαντα, ό 'Ελληνικός σ τ ρ α τ ό ς  θά 
δύναται νά θέτη μεταξύ  δύο πυρών τούς 
Τούρκους καί νά έπιτίθεται εύθύς έ ξ  ά ρ ;  
χής, πρός άλωσιν  τών Ίωαννίνων έξου- 
δετερώ ν  τά  όχυρωματικά πλεονεκτήματα 
τών Τούρκων.
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'Εάν κατά τά 1897, δτε συνεπείς πανί- 
κοΟ έξεκενώθησαν τά Ιω άννινα ύπό τών 
Τούρκων όπήρχε Λ προτεινομένη πρός 
κατασκευήν όδος, ο Ελλη νικό ς στρατός 
θά κάτελαμβανεν άμέσως τά ‘ Ιωάννινα.

Σημειωτέον δέ δτι Λ κατάληψις τών 
Ίω α νν ίν ω ν  ύπό τοΟ ΈλληνικοΟ στρατοΟ 
θά έπιδράση σπ ουδαίω ς  έπί τών Ά λ β α -  
νοτούρκων τής Παραμυθίας, Ά ρ γ υ ρ ο κ ά -  
στρου , Αύλώνος καί ΒερατΙου ώ ς  καί τής 
κυρίως 'Α λβανίας  ("Ανω "Ηπειρος) τής 
πέραν τοΰ Γενούσου ποταμού, διότι ή πε
ριώνυμος καταστ& σα π ρω τεύουσα  τής 
‘ Ηπείρου έλαβε μ έγα  γόητρον  πιά, άπό 
τους Τουρκαλβανούς, άπό τής έποχής 
τής τυραννίας του Ά λ ή  πασά . ΟΙ Τουρ- 
καλβανοί οίκειότερον καί πλησιέστερον 
εύρίσκονται (τών άνω  μερών) πρός τήν 
έποχήν του Ά λ ή  Π ασσά η πρός τήν του 
Σκενδέρμπεη. Έ ξυμνοΰσι δέ αυτήν δΓά- 
σμ ά τω ν  καί ονειρεύονται νά κ αταστή σω σι 
καί πάλιν τά  Ιω ά ν ν ιν α  έδραν τής αύτο- 
νόμου σατραπ είας  των. Έ κεΐ λοιπόν πρέ
πει νά δοθή τό κτύπημα. "Οταν δέ τά  
Τουρκαλβανικά πλήθη μάθωσι οτι είς τό 
Φρούριον τών Ίωαννίνων ύψωθή ή κυα
νόλευκος θά ά π οβάλω σι  ά μ έσω ς  πάσαν 
Ιδέαν άντ ιστάσεως· ού μόνον τοΰτο άλλά  
καί θά σπεύσωσιν νά έλθωσι είς συμ φω 
νίας μετά τοΰ Ελληνικού στρα τοΰ  δ π ω ς  
μ ή  π ά θ η  ό τ ό π ο ς  τ ω ν .

Τά άνεγειρόμενα νΰν έν "Αρτη όχυ· 
ρ ώ μ α τα  δέν θα £χωσι σπουδαιότητα άνευ 
τής κατασκευής τής άνω  όδοΰ, δνότί εί
ναι γνω στόν  δτι οΐ ΤοΟρκοι είσίν ά  π ο- 
φ α σ ι σ μ έ ν ο ι  ν ά  τ η ρ ή σ ω σ ι ν  
έ ν  Ή  π ε ί ρ φ  δ λ ω ς  ά μ υ ν τ ι -  
κ ή ν  σ τ ά σ ι ν .

Β'. ’ Εάν άποφασισθη ή κατασκευή 
τής όδοΰ ταύτης δέον ή κατασκευή νά 
μή άρχίοη άπό Πέτα, διότι θά άντίλη- 
φθώσιν ά μ έσ ω ς  οί Τούρκοι. Γίά κατα- 
σκευασθώ σι π ρώ τον  τά  διάμεσα  τμήματα 
καί είς τό τέλος  τό τμήμα Πέτα καί 
Π ράμαντα,

Γ'. Έ ν  περιπτώσει Ελληνοτουρκικού 
πολέμου δέον τό  Έ πιτελεϊον  νά £χη 
ύπ' δψιν δτι σώ μ α  έξ 100—150 άνδρών νά 
καταλάβη τά ς  διόδους τ ο ΰ  ’ Α ώ ο υ ,  
ήτοι τά ς  γεφ ύ ρα ς  Μ εσογεφύρων καί Βοϊ- 
δομάτι, νά φέρη δέ μέθ’ έαυτοΰ καί όπλα 
πρός διανομήν.

Τό σ ώ μ α  τοΰτο δύναται νά ψθάση 
ά σ φ α λ ώ ς  καί νά καταλάβη τάς  θέσεις 
ταυτας  διερχόμενον διά Ζαγορίου, θά 
£χη δέ ώ ς  σκοπόν νά έμποδιζη τήν £λευ- 
σιν τοΰ στρα τοΰ  έκ Μακεδονίας.

"Ετερον σ ώ μ α  όλιγάριθμον δέον νά 
καταλάβω  τήν γέφυραν Ζαραβίνης, έπί 

•τής όδοΰ  Ίω α ν ν ίν ω ν —Ά ρ γ υ ρ ο κ ά σ τ ρ ο υ —

'Αγίων Σαράντα. Τό σώμα τοΟτο θά 
έμποδίζη την Ελευσιν στρατοΟ έκ τών 
άνω μερών ή καί άτάκτων σωμάτων 
Λιάπηοων.

Γ . Κ. Γάγαρης 
Χυμηλπροματικά lmAcy6pcva

"Οταν, κατά τάς άρχάς τοΰ 1911 έπέδωκα 
τό υπόμνημα είς τάν πρωθυπουργόν ΈλευΟ·. 
Βενιζίλον, μοΰ έδήλωσεν: Σας λέγω ύπό από
λυτον έχεμύθειαν οτι δέν 0ά πολεμήσωμεν εΐς 
τήν ΊΙπειρον. Δέν εχομεν στρατόν άρκετόν διά 
δύο μέτωπα.

Τό Γενικόν Έπιτελεϊον Στρατοΰ καί ό Γάλ
λος Επιτελάρχης είς ο ύπέβαλον άντίγραφον 
ένέκριναν τήν κατασκευήν τής όδοΰ μέχρι Πρα- 
μάντων καί Καλαρρυτών καί είχον σταλή αξιω
ματικοί πρός μελέτην.

Καί άφοΰ ή Κυβέρνησις δέν είχε σκοπόν 
νά πολεμήση είς ‘Ήπειρον πως κατέλαβε τήν 
Φιλιππιάδα καί τήν Πρέβεζαν; Είς τήν Τίπει* 
ρο>τικήν φάλαγγα ήτις άπεβιβάσΟη τό 1897 είς 
τ</ς έκβολάς τοϋ Λούρου μέ Κέντρον τό Μιχα- 
λίτση ήτο μαζύ μας καί ό άνΰυπολοχαγός τοΰ 
Μηχανικοΰ Πανογ. Σπηλιάδης. Οΰτος τό 1912 
εύρέϋν) είς τό Έπιτελεϊον τής Στρατιάς ΊΙπεί- 
ρου καί κατώρΟωσε νά πκίσιι τόν Σαπουντζάκην 
νά έπιτρέψη μ ί α ν  ά ν α γ ν ώ ρ ι σ ι ν .  Καί 
επειδή, ο»ς έκΑέτομεν είς τό υπόμνημα, ύπήρχεν 
ασήμαντος Τουρκική δύνομις κατελήφΰη ή Φι- 
λιππιάς καί ή Πρέβεζα άνευ Ουσιών.

*
ΆΘήναι, 13 Δεκεμβρίου 1912 

Π ρ ό ς
τ<“ν συν)ρχην κ. Πατρ. Κοντογιάννην 

π αρά  τφ  Έπιτελείω Στρατοΰ
Έ  ν τ α  0 Θ α

Λ 'μβάνομεν  τήν τιμήν νά άναφέρω- 
μεν Ύμίν, δτι κατά τάς άρχάς τοΰ 1911 
ΰπεβάλομεν είς τό 'Επιτελικόν Γραφεΐον 
σημείωμα δι' οΟ ύπεδεικνύομεν ληπτέα 
μέτρα έν ώ ρ α  πολέμου έν Ήπείρω. Καί 
τήν άναγραφήν μέν αύτών παραλείπομεν 
ώ ς  περιττήν πλέον. Λαμβάνομεν δμως τό 
θάρρος νά φρονώμεν ότι ή θέσις τοΰ έν 
Ή πείρφ  πρό τών Ίωαννίνων, μαχομέ- 
νου Στρατοΰ  θά διευκολυνθη μόνον έάν 
ό Σ τρα τός  Κορυτσάς προελάση μέχρι 
Λιεσκοβικίου ή καί πέραν τούτου. Τό Λιε- 
σκοβίκιον δύναται νά καταλάβη άνευ δυ
σκολιών έάν δέ δυνηθή νά έπεκτείνη τήν 
κατάληψιν καί είς τήν κοιλάδα τοΰ 
"Αώου, τά  Μ εσογέφυρα, κόπτεται ή έπι- 
κοινωνία μετά Βερατίου—Αύλώνος δθεν 
έπισιτίζεται ό στρατός , έν πάση περί- 
πτώσει ή κατάληψις τοΰ Λιεσκοβικίου θά 
έξαναγκάοη  τόν στρατόν τών Ίωαννίνων 
είς ταχείαν παράδοσιν.
Μετά τής έξαιρέτου πρός ύμάς ύπολήψεως

Γ. Γάγαρης»



ΒΑΣ. ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ

Η ΑΛΩΙΙΣ ΤΟΥ ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ 
ΚΑΙ Η ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΙΣ ΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Η «ΗΠΕΙΡ. ΕΣΤΙΑ» λυπειται διότι 
—λόγω καθυστερήσεώς της— αδυνατεί 
τεχνικώς νά δημοσίευση ολόκληρον τή·» 
παρά τοΰ ’Αντιστράτηγου έ.ά. Β. Κρυ- 
στάλλη άποσταλεϊσαν επίκαιρον μελέ
την του, «Ή  "Αλωσις τοΰ Μπιζανίου 
καί ή άπελευθέρωσις τών Ίωαννίνων 
καί τής Ηπείρου». Περιορίζεται λοιπόν 
κατ’ ανάγκην εϊς τήν δημοσίευσιν χα
ρακτηριστικών αποσπασμάτων της.

Κατά τό μέχρι τής μάχης τών Πε- 
στών {2911/1912) χρονικήν διάστημα τήν 
μή άπελευθερωθεϊσαν είσέτι "Ηπειρον καί 
Ιδίως τάς  περιψερείας Παραυυθιάς καί 
τοΟ Ιστορικού Σουλίου διέτρεχον πολυά
ριθμοι Ά λβανικαί συμμορίαι ληστεύουσαι 
καί πυρπολοΰσαι τά  διάφορα χωρία. Δε- 
καέξ ολόκληρα χωρία έλεηλατήθησαν 
καί έπυρπολήθησαν μέχρι τής 15ης 'Οκ
τωβρίου άριθμός καταπληκτικός διά τήν 
έποχήν έκείνην.

Ά μ υ δρά ν  ιδέαν τής δεινής θέσεως 
είς ήν εύρίσκοντο τά ‘ Ελληνικά χωρία 
μάς δίδει ή κάτωθι έπιστολή του κρα- 
τοΟντος τότε τής Παραμυθίας Τουρκαλ- 
βανού Φουάτ Πρόνιου πρός τά  χωρία τής 
περιψερείας του :

«Π αππάδες καί Μ ουχταροδημογέ- 
ροντες, άμα λάβετε τήν παρούσαν μου 
άμέσω ς  νά ελθητε μέ τά μπαϊράκια 
σας στά  χέρια είς τόν όντα  μου καί 
καί μαζύ νά παρουσιασθοΰμε είς τό 
Διοικητήριο, νά μή σά ς  πάρη τό κε
φάλι άέρα  καί χαθήτε καθώς εϊδατε 
τό Φανάρι όλόκληρο καί άλλα  μέρη 
άν άκουσατε. Σάς γράψ ω διά τό κα
λόν σας  άν είστε φρόνιμοι καί γνω ρί
ζετε τό καλόν. Ά ν  κάμετε άλλοιώς  
θά πάθετε τά  ίδια, ήμεΐς οί Τούρκοι 
θά ελθωμε μέ τήν Βασιλικήν Δΐναμιν 
νά σάς  χαλάσωμε καί τό κρΐμα στό 
λαιμό σας.

Παραμυθιά, 27 'Οκτωβρίου 1912
Φ ο υ ά τ  Π ρ ό ν ι ο ς

Πρός άπόκρουσιν τών έν λ ό γ ω  Α λ 
βανικών ληστοσυμμοριών άψ' ένός οί 
πληθυσμοί τών ιδίων χωρίων έπαναστα- 
τή σαντες  έσχημάτησαν άνταρτικά  σ ώ 
ματα καί άφ ' έτέρου διετάχθησαν πρός 
τοΟτο ύπό τής Σ τρ α τιά ς  ’ Ηπείρου καί τά  
υπό τά ς  δ ια τα γά ς  της διατεθέντα ά ν τ α ρ 
τικά έξ έθελοντών κυρίως Ή π ειρω τώ ν  
καί Κρητών σώ μ α τα .  Ο ϋτω ή π ροστα σ ία  
τής περιψερείας Παραμυθίας κσί του Σ ου 
λίου άνετέθη είς τήν ύπό τόν τότε  Ύπο- 
λ ο χ α γ ό ν  του Μηχανικού καί ήδη Σ τ ρ α 
τηγόν κ. Δημ. Μ πότσαρην ομ ά δα  άνταρ- 
τικών σω μ ά τω ν  δυνάμεως 600 ά νδρώ ν , 
ή π ροστα σ ία  τής Περιψερείας Μ ετσόβου 
καί Ζαγορίου  είς τήν ύπό τόν τότε άντι- 
συ νταγμ ατάρχην  του Πυροβολικού Μή- 
τσαν όμ ά δα  δυνάμεως 1.200 άνδρώ ν  καί 
ή π ροστα σία  τής περιοχής τής Πίνδου 
είς τήν ύπό τόν συνταγματάρχην  τοΰ 
Μηχανικού Κόρακα ό μ ά δα  δυνάμεως 
1.450 άνδρώ ν . *Η όμάς τού Μ πότσαρη 
απ ωθούσα  τούς Τούρκους καί έξασψαλί- 
ζου σα  οϋ τω  τό άριστερόν τής Σ τρ α τιά ς  
εψθασε μέχρι τής γραμμής Ό λ ύ τ σ ικ α — 
Σκάλα  Παραμυθίας, ή όμάς τού Μήτσα 
άψοΰ κατέλαβε τήν 31ην 'Οκτωβρίου τό 
Μέτσοβον καί άψού άπέκρουσεν επανει
λημμένος έπιθέσεις τού όνομαστοϋ  διά 
τά ς  ω μ ότη τα ς  καί έπί κεφαλής δύο Τα
γ μ ά τω ν  Μπεκήρ 'Α γ ά  άπηλευθέρωσε τά 
χωρία  τού Ζαγορίου καί άκολούθως ένι- 
σχυθεΐσα υπό τών Γαριβαλδηνών κατέλαβε 
τον Δρΐσκον καί προύχώρησε μέχρι τής 
άνατολικής όχθης τής Λίμνης τών Ί ω α ν 
νίνων, όπόθεν κατόπιν σψ οδράς άντεπι- 
θ έσεω ς  τών Τούρκων, καθ ’ ήν έπεσεν 
ήρω ϊκώς μαχόμενος ό ποιητής Μαβίλης 
ήναγκάσθη νά ύποχωρήση καί ή ύπό τόν 
Κ όρακα ό μ ά ς  άψού κατέλαβε την 23 Νο
εμβρίου τό Συρράκον καί τά  πέριξ χ ω 
ρία καί τήν γέφυραν Παππαστάθη πρού
χώ ρησε  μέχρι τής κορυψογραμμής του 
Δρίσκου πρός έξασψάλισιν τοΰ δεξιού 
τής Στρατιάς* τέλος  ό τότε τ α γ μ α τ ά ρ 
χης Σπυρομήλιος έπί κεφαλής άνταρτι- 
κου Σ ώ μ α το ς  έπιβασθείς έν Κερκύρα
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*τμοττλοίων τήν 2αν πρωϊνήν τής 5ης 
Ν οεμβρίου Οπό τήν π ροστα σ ία ν  του σ τ ό 
κου ά π οβιβά ζετα ι  στόν  δρμον Σπηλιάς 
κα{ μετά  μακράν συμπλοκήν κ α τα λ α μ 
βάνει έν μ έσω  ά π ερ ιγρ ά π του  ένθουσια- 
?μου τώ ν  κατοίκων της τήν Έ λληνικω- 
ιάτην καί Ιστορικήν Χ ειμάρραν πέραν 
της όποίας  π ρούβλέπ οντο  τά  νέα φυσικά 
σύνορα  τής Π ατρ ίδος  μας άν δέν άντέ- 
6ρ α  λ υ σ σ ω δ ώ ς  καί πάλιν ή Ι τ α λ ί α ! !

Π λείστων ό π λ α ρ χ η γ ώ ν  τώ ν  έν λ ό γ ω  
δ μ ά δω ν  είναι γ ν ω ο τ ά  τά  ό νόμ α τα  ώ ς  του 
Μάνου, Κ οφύδη, Ζαχαράκη, Φουρτούνα, 
του Κ ρεμύδα, τοϋ Ζαρκάδη, του Σ γ ο υ 
ρού, του Μ πόλα, τοΟ Λιόλιου, του Γερο- 
γιάννη, του Κοσυβάκη, του Π απαδά, του 
Παππανίκου, του Κ αρρά , του Μακρή, τών 
π απ π άδω ν  όπ λ α ρ χ η γ ώ ν  Δημήτρη καί Ί ω  
άννου, του Β ρ ά τ 0 υ, τοϋ Κλειδή, όστις  
έφονεύθη κατά  χήν κατάληψιν του Με

Ή  εντός του φρουρίου στηϋεισα αγχόνη δπου έξκτελε- 
σθησαν 11 χωρικοί· Παρά τόν Τούρκον ά|ιθ;μαηχόν 

δ μισέλλην Πρόξενος της Αυστρίας Μπελίνσκυ 
μετά της συζύγου του 

(Φ ωτογραφία τοϋ άρχείου Β· Κρυστίίλλτ})

τσόβου , του Μ άντακα καί πολλών άλλων. 
Ά φ ίνον τες  τήν δράσιν τών άνταρτικών 
σω μ ά τω ν  έπανερχόμεθα είς δράσιν τών 
κυρίως άντιπάλων δυνάμεων.

Π α γερά  καί άνέφελος ξημέρωνεν 
ή 20η Φεβρουαρίου* at φ ά λ α γ γ ε ς  κινητό* 
ποιηθεΐσα άπό τής 6ης ώ ρ α ς  έν άπολυτω 
σιγή  έπλησίασαν τά ς  θέσεις τοϋ έχθροϋ 
παρ ' ολον τό δύσβατον του έδάφους μέ
χρι 1.500 μ. χωρίς  νά γίνωσιν άντιληπταί 
καί μόλις έγένοντο άντιληπταί έπετέθη- 
σαν  μετά τόσης όρμής καί διά τής λ ό γ 
χης, ώ στε  έντός όλίγου άνέτρεψαν τά  
αίφνιασθέντα έχθρικά τμήματα καί μέχρι 
της 7 .20 ' κατέλαβον τήν όρισθεΐσαν γ ρ α μ 
μήν Ά  γ, Ν ι κ ό λ α ο ς — Τ σ ο ύ κ α  -  
"Α γ.  Σ ά β β α ς ,  ένώ κατά τόν Ιδιον 
χρόνον αί Μ εραρχίαι του δεξιού καί του 
κέντρου διά σφ ο δ ρ ώ ν  πυρών πεζικού καί 

πυροβολικού καθήλωσαν τά ς  άπέ- 
_  , _ ναντί των έχθρικάς δυνάμεις,
- . ώ στε  νά μή δύνανται νά σπεύ-
* σω σι  πρός ένίσχυσιν τών αίφνι-

διασθέντων καί άνατραπέντων 
συναδέλφων των.

*Η έπιτυχεστάτη έπίθεσις τών 
Φ αλάγγων συνεχισθεΐσα δέν έβρά- 
δυνε νά μετατραπή είς άπηνή κα- 
ταδίωξιν τών άτάκτω ς ύποχω- 
ρούντων καί φευγόντων πρός τήν 
πεδιάδα τών Ίωαννίνων Τούρκων. 
Είς μάτην τά  πυροβόλα τής Κασ- 
τρίτσης καί τής Σαδοβίτσης προ- 
σεπάθησαν νά άνσχαιτήσωσι τούς 
"Ελληνας. Περί τάς  μεταμεσημ
βρινός ώ ρ α ς  οϊ Τούρκοι συνεκεν- 
τρώθησαν εις Ραψίσταν «Πεδινή) 
καί προσεπάθησαν νά άνασυντα- 
χθώσι, βληθέντες όμω ς λίαν έπι- 
τυχώς ύπο του Πυροβολικού διε- 
σκορπίσθησαν μέ πολλάς άπω- 
λείας καί πανικόβλητοι έτράπη- 
σαν προς τά  ’ Ιωάννινα παρασύ- 
ραντες έν ττ\ φυγή των καί τό 
π αρά  τόν "Αγιον Ίωάννην (δπου 
νϋν τό χωρίον ’ Ανατολή) Στρα- 
τηγείον τοϋ Έ σ σ ά τ  Πασά, κατα- 
διωκόμενοι κατά πόδας άπό τούς 
ίΐύζώνους τοϋ ήρω ος  Τ α γ μ α τά ρ 
χου Βελισσαρίου καί το Ίατρί- 
οου μέχρι τής πόλεως τών Ί ω α ν 
νίνων είς τήν παρυφήν τής όποίας 
ένεκατέστησαν τάς προφυλακάς 
των διά τήν νύκτα άί-οϋ διέκοψαν 
πάσαν έπικοινωνίαν τής πόλεως 
μετά τών μαχομένων είσέτι είς 
τό Μπιζάνι και τήν Κ αστρίτσαν. 
Δ ιά  τής κα αλήψεως τής δημο
σίας όδοϋ καί τής άποκοπής 
όλω ν  τών μεταξύ των τη λεγρα
φικών καΚ τηλεφωνικών, καλω-
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δίων. Τελεία καί πλήρης σύγχυσις έπε- 
κράτησε μεταξύ τών Τούρκων, τμήματα 
καί μεμονωμένοι άνδρες  ύποχωρούντες 
έκ Μπιζανίου πρός τήν πόλιν καί μή 
γνωρίζοντες τήν άποκοπήν τής δημοσίας 
όδου άνύποπτοι έπιπτον είς τάς  προφυ- 
λακάς τοΰ Βελισσαρίου καί ήχμαλωτί- 
ζοντο. 37 Αξιωματικοί καί 950 στρατιώ τα ι  
ήχμαλωτίσθησαν μέχρι τής πρωίας άπό 
τούς εύζώνους του Βελισσαρίου καί ένε- 
κλείσθησαν είς τόν περίβολον τοΟ 'Αγίου 
Ίωάννου , όλίγον 6 ’ ελειψε νά αίχμαλω- 
τισθή καί ό ίδιος ό Βεχήπ Π ασάς μετα- 
βαίνων έκ του Στρατηγείου  του είς τήν 
πόλιν ά λ λ ’ άντιληφθείς Εγκαίρως τήν 
παρουσίαν τών εύζώνων έπέστρεψε καί 
έπιβάς λέμβου έφθασεν είς τήν πόλιν 
μέσω τής λίμνης.

Χιλιάδες, φονευθέντων, τραυματι- 
σθέντων, άκρωτηριασθέντων καί άσθενών 
άπερίγραπτοι μόχθοι, στερήσεις καί προ- 
σπάθειαι έστοίχισεν είς τό "Εθνος ή γι
γαντομαχία  αύτή τοϋ Μπιζανίου. *0 τε
λευταίος χειμώνας τής σκλαβιάς ήτο βα 
ρύτατος  σέ πάγους καί σέ χιόνια γ ιά  νά 
φανή καλλίτερα ή ζεστασιά  του ήλίου 
τής Ελευθερίας ή όποία θριαμβευτικά 
είσέρχεται στά  σκλαβωμένα Γιάννινα τήν 
10ην ώραν τής 21ης Φεβρουαρίου 1913 μέ 
τό Σύνταγμα Ιππικού καί έπί κεφαλής 
αύτου τόν πρώτον Στρατιωτιωκόν Διοι
κητήν των τόν Στρατη γόν  Σοϋτσον.
Ή  σκλαβωμένη 
πόλις ξυπνήσασα 

: έλευθέρα τό άνοι-
■ ξιάτικο έ κ ε ΐ ν ο
• πρωι σημαιοστο- 
! λίζεται μέ λο-
• γιών - λογιών ση-
I μαΐες έκ τού
ι προχείρου καθ'
Ιδλην τήν νύκτα 
•κατασκευασ θ ε ί- 
:σας  άπό τάς  γυ- 
.ναίκας καί τά  κο
ρίτσια καί μέ ά- 

ιπερίγραπτον ψρε
■ νίτιδα ένθουσια- 
:σμού ύποδέχεται 

.ιτούς έλευθερω- 
*:τάς της. Ύ π ό  
ιτούς άδιακόπους 
;κτύπους τών ση- 
^μάντρων τών έκ- 
.κλησιών καί τάς 
ίάτελειώτους ζη- 
•τωκραυγάς τών 
έκχυθέντων είς 
τάςόδούς κατοί
κων άλλοι Εκλαι-

ον έκ χ α ρ ά ς ,  άλλοι τρ α γ ου δού σ α ν  άλλοι 
ένηγκαλίζοντο καί έψιλούντο νέοι μέ 
γέροντας , πλούσιοι μέ πτωχούς δλοι 
έχαιρετοϋντο μέ τό «Χ ρ ι σ  τ ό ς Ά  ν έ* 
σ  τ η». "Ολοι οί δρόμοι καί αί πλατεΐαι 
έκοκκίνησαν άπό τάς  ξεσχισθέντα  φέσια 
των τά  όποϊα μέ λ ογή ς  καλύματα Αντι
κατέστησαν. ’ Ημίψηλα καί σκληρά πα
λιά, άραχνιασμένα, σκονισμένα καί ξ ε 
θωριασμένα  άπό τόν καιρό, τά  όποια  
προνομιακώς φορούσαν πρότερον μόνον 
οί γιατροί, οι καθηγηταί καί οΐ δικηγό
ροι καί έκ του κοινού οι μεταμφιεζόμε
νοι κατά τά ς  άπόκρεω , ρεπούμπλικες 
ξεβαμένες καί τσαλακωμένες , δ ιαφόρων 
ειδών κασκέτα καί μπερέδες, παλιά ψα
θάκια καί ναυτικά καπέλα παιδικά σέ  άν- 
δρικά κεφάλια άντικατέστησαν τ ά  ξεσχι- 
σθέντα φέσια.

«Τό θέαμα, γράφει στό  σ ύ γ γ ρ α μ μ ά  
της «Ή  Πολιορκιμένη πόλις» ή σ ύ ζυ γ ο ς  
του τότε Γάλλου Προξένου Κα Ντουσ- 
σάπ, ήτο κωμικόν ά λ λ ' έν ταυτώ  καί 
π αρά  πολύ συγκινητικόν ! !»

Μέ τόν ϊδιον άπ ερίγραπτον  ένθουσια- 
σμόν τήν 23ην Φεβρουαρίου 1913 ήμέραν 
Παρασκευήν σύ σ σω μ ος  ή πόλις ύποδέχε- 
ται τόν έλευθερωτήν της δαφνοστεφή 
'Α ρχ ιστρά τη γον  Διάδοχον Κωνσταντίνον, 
"Οστις βαθειά συγκινημένος κατηυθύνθη 
τό πρώτον είς τόν Μητροπολιτικόν Ναόν, 
δπως εύχαριστήση τόν θ εό ν  μέ τήν πρώ- 
την έλευθέραν Δ οξολογ ία ν .

Ρ  Διάδοχος Κο>νοτ«ντϊνος, ό Επίδοξος Διάδοχος Γεώργιος, οί Πρίγκηπ:ες 
Αλέξανδρος καί Παύλος καί ό ΙΙρόξενος Φορεσϊης είς Χάνι Έμίν ’Αγά.

(Φωτογραφία έκ τοϋ άρχδΙον Β. Κςυστάλλη)
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•Απερίγραπτος καί γενική ύπήρξ£ν 
ή 'Εθνική χ α ρ ά  καί άγαλλ ίασ ις  τήν 
όποίαν προύκάλεσεν άνά  τό Πανελλήνιον 
ή εϊδησις τής π τώ σ εω ς  του Μπιζανίου 
καί τής άπελευθερώσεω ς τής Ιστορικής 
καί θρυλικής π όλεως τών Ίω αννίνων του 
ά σβέστου  αύτοΟ 'Εθνικού Φάρου κατά τό 
βαθύ σκότος  τής δουλείας αύτοΰ. Τόσον 
είς τό Ε σω τερ ικ όν  δσον καί είς τό 'Ε ξ ω 
τερικόν έπανηγυρίσθη μεγαλοπρεπώς

ή άπελευθέρωσις τής ‘ Ηπείρου, είς δέ 
τά ς  'Αθήνας έπί διήμερον ήνωμένος δλος 
άνεξαιρέτως  ό Λαός έπανηγόρισε τό Ιστο
ρικόν γεγονός  μέ διαδηλώσεις, μέ χο
ρούς, μέ ά σμ α τα  καί μέ άμετρήτους πυ
ροβολισμούς, «πυροβολισμούς» ‘ Εθνικής 
χ α ρ ά ς  καί ά γα λ λ ιά σεω ς .

ΒΑΣ. ΚΡΥΣΤΑΛΛΗΣ
’ Αντιστράτηγος ΙΛ.

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ

' ΕΓΩ ΔΕ ΡΙΧΝΩ Γ  ΑΡΜΑΤΑ

«Σκούξτε, φωνάξτε, μπρέ παιδιά, καί ρίξτε δυό ντουφέκια, 
νά μάς άκούσ’ ή συντροφιά, νάρδου ν νά μάς γλυτώσουν. 
Ποΰ είσαι, Τσέλιο σύντροφε, κσΙ Στάθη καπιτάνε; 
γρήγορα νά βρεθής έδώ, ’πάνω ς’ αύτήν την ώρα' 
έχω παιδάκι’ άνήλικα, δέ ξέρουν ’πά ντουφέκι».

— «ΤΙ νά σοϋ κάμω, Γιάννη μου, αύτοϋ πουσαι κλεισμένος ;
γλήγορα ρίξε τάρματα τήν έρημη τήν πάλλα».

— «ΚσΙ πώς νά ρίχνω τάρματα, τήν έρημη τήν πάλλα,
. δίχως νά χύσω αϊματα, νά Ιδώ κεφάλια κάτω» ;

Σ’ αύτά τά λάγια ποϋλεγε. σ5 αύτά τά λόγια άπ’λέγει, 
ά κάμπος ξένους γιόμισε πεζούρα καί καβάλα.
Όλοι τό Γιάννη κύτταξαν, όλοι τά Γιάνν’ κυττάζουν. 

--«Ρίξε, Γιάννη μ’, τά άρματα, ρίξε καί τά ντουφέκια, 
ρίζε κ5 αύτή τήν έμμορφη τήν πάλλα πού βαστάζεις, 
κ5 ύστερα έλα μετ’ έμάς, έλα νά προσκυνήσης».

— «’Εγώ δέ ρίχνω τάρματα, ούδέ καί τά ντουφέκια, 
ουτε τούς ξένους προσκυνώ, όσα καλά κιάν έχουν, 
μόν’ προσκυνώ τήν πάλλα μου αύτή τή ξαϊκουσμένη»
Σ’ αυτά τά λόγια πουλεγε, ’ς αύτά τά λόγι’ άπ’ λέγει, 
ένα ντουφέκι τώρριξαν, τόν πήρε στό κεφάλι· 
ήταν πάρα πολύ πικρό, άλόχι καί φαρμάκι.
Τό στόμα του τ’ αίμα γιόμισε μαϋρο ’σάν τό κατράνι, 
ή γλώσσά τ’ άηδονολαλεί, τά μάτια του δακρύζουν, 
κή άπό μέσ5 άπ’ τήν καρδιά αυτά τά λόγια λέγει : 

«Πουσαι, ποΟσαι, μανοΟλά μου, τώρα αύτή τήν ώρα, 
γιά νά ίδης τό γυιόκα σου ’ς τό αίμα κυλισμένο' 
μέ τό σπα&Ι ’ς τήν άγκαλιά μέ τό ντουφέκ’ ς’ τό πλάγι».

(Ά π ό  τή ανλλογή Γ.Δ. Ζηχίδον)



s ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΚΑΦΙΔΑ

Η ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΙΣ ΤΟΥ ΜΕΤΣΟΒΟΥ 
ΕΚ ΤΟΥ ΤΟΥΡΚΙ ΚΟΥ ΖΥΓΟΥ (31.10.1912)

Σαράντα ολόκληρα χρόνια συνεπληρώ- 
θησαν τήν 31ην παρελθόντος ’ Οκτωβρίου 
άπότήν ημέραν κατά τήν όποίαν τό Μέτσο- 
βον,γενέτειρα μεγάλων τοΰΓένους δι^ασκά- 

, λων, γενναίων καί φλογερών πατριωτών 
και τών μεγάλων εθνικών ευεργετών Το- 

,; σίτσα, Σιουρνάρα καί Άβέρωφ, άπηλευ- 
θερώΌη εκ τοϋ τουρκικόν ζυγοΰ, ύπό τόν 

,; όποιον εστέναζεν έπ! πεντακόσια περίπου 
} χρόνια καί έπ’ ευκαιρία τής 21ηςφρβρουα- 
ιρίου έΟεώρησα σκόπιμον νά ανατρέξω εις
• τήν ώραίαν ναι ένδοξον εκείνην εποχήν 
: και νά αφιερώνω τό σημείωμά μου αυτό 
ιείς τό ιστορικόν εκείνο γεγονός, πού ουνε 
ί κίνησε τότε τό Πανελλήνιον καί περισσό - 
ιτεοον τούς έν διοσπορα Μετσ^βίτας.

Ευρισκόμενα εϊς τό σοίτήριον έτος 
1912, οπότε τά προς βορραν σύνορα τής 

'Ελλάδος εύρίσκοντο εϊς τήν παρά ιόν 
Τύρναβον Μελοΰναν, το Βελεμίστι καί τό 

! Μαλακά σι τή; Καλαμπάκα. Λόγο) μιας 
•κατα^λιπτικής καί άφορήτο\> κατ στάσεο)ς, 
■τήν ό.το'αν έδηιιιονονησαν οί Νεότοΐ’ρκοι 
:διά τάς Χρισπανικάς μκιονότι^^ τής Μα
κεδονία:, τής Θράκης καί τής ’ Ηπείρου, 
:τά Βαλκανικά Κοάιη Βουλγαρία, Σερβία 
<καί Μαυο ιβοΰνιον συνήψαν συμμαχ'αν μέ 
(αντικειμενικόν σκοπόν νά έπιτεθώσι κατά 

,’;τής Τουρκία: προ; άπελευθέρωσιν τών 
;’ύποδουλοίν λαών. Εις τήν συμμαχίαν αύ· 
;τήν προσεχώρησε τήν 29ην Μαΐου τοΰ 
*.1912 —όποια ειοα)νική σύμπτωσις— καί 
"ή Έλλά:. Τά τέσσαρα Βαλκανικά Κράτη 
-τήν 17ην Σεπτεμβρίου 1912 έκήουξαν γε- 
,'νικήν έπιστράτευσιν καί τήν 5ην ’Οκτω

βρίου έκήρυξαν τόν πόλεμον κατά τής 
Τουρκίας.

Ό  ελληνικός στρατός, διηρημένος εΐς 
δυο στρατιάς, εισέβαλε διά τών διαβάσεων 
της Μελοΰνας εις τήν μαρτυρικήν Μακε
δονίαν καί διά τής ιστορικής γέφυρας τής 
"Αρτας εις τήν πολυπαθή ’ Ήπειρον, προ- 
πεμφθείς έν άκρατήτψ ένθουσιασμω άπό 
τόν λαόν τής ’Άρτας μέ τάς φωνάς : 
«Στά Γιάννενα, παιδιά, στά Γιάννενα»... 
ένφ οί στρατιώτοΗ έτραγουδοΰσαν :

«'Αφήνω γειά στες ώμορφες 
και γειά στές μαυρομάτες 
κι’ εγώ πάω στά Γιάννενα, 
στοϋ Μπέη τά σαράγια . . .

Τό ύπουργείον τών Στρατιωτικών, έν 
όψει του έπερχομένου πολέμου, είχε δια
τάξει τήν συγκρότησιν άνταρτικών σωμά
των καί προώΟησιν αυτών εις τήν Μακε
δονίαν καί τήν ’Ήπειρον υπό πεπειραμέ
νους Μακεδονομάχους ώς έπί τό πλεΐστον 
καί δοκιμασμένους Κρήτας οπλαρχηγούς.

Ά π ό τοΰ ’ Ιουνίου τοΰ 1912 ειχον εΐ- 
σέλθει εΐς τήν ’Ήπειρον τρία άνταρτικά 
Σώματα, δύο ύπό τούς Ήπειρώτας οπλαρ
χηγού; Καραγεώργον καί Περιστέρην καί 
τρίτον ύπό τόν οπλαρχηγόν Νώνταν Πα- 
πανίκον άπό τά Βραγκιανά τών Ά γρα 
φων. Είς τό άνταρτικόν αύτό Σώμα είχον 
ένταχθή οί Μετσοβιται Θεόδωρος Ναζή- 
ρη;, Νικόλαος Κασσιάρος, Νικόλαος Σιοΰ- 
τας, Άνδρέας Ναζήρης, Τάσης Τέτσιος, 
Δ»ιμήτριος Κουτσαμάνης καί άλλοι. Εκ 
τών άνωτέοο) διεκρίΟη ό ατρόμητος Θεό
δωρος Ναζήρης, προαχθεις άργότερον εΐς 
όπλαοχηγόν διά τήν πολεμικήν του δράσιν.

Ό  υπερασπιστής τών Ίωαννίνων
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Έσσάτ πασάς, διά νά φέρη αντιπερισπα
σμόν εις τά ελληνικά στρατεύματα, πού εΐ- 
χον είσβάλει εις τήν “Ηπειρον, και διά ν·χ 
απασχόληση τά άνταρτικά μας Σάγματα, 
κατήρτησε ληστρικά ς συμμορίας άπό Τουρ- 
καλβανούς, α'ίτινες περιερχόμεναι τήν ύπαι
θρον έλεηλάτουν καί επυρπόλουν τά άπο- 
μέμαχρυσμενα καί άπομεμονο)μένα χωρία 
τής ’ Ηπείρου, ιδία δέ της περιφερείας Μα* 
λακασίου καί Ζαγορίου. Έπί πλέον στρα
τιωτικόν απόσπασμα |κ 500 νιξάμηδων 
μετά πολυβόλων καί ορειβατικών πυροβό
λων υπό τόν Μπεκήρ άγαν διετάχθη νά 
σπευΓτχι εΐς βοήθειαν τής φρουράς Μετσό
βου άργότερον. Έκ Μαλακασίου τής Κα
λαμπάκας ελήφθη τότε υπό τοΰ Ιν Τρικ- 
κάλοις ευρισκομένου δημάρχου Μετσόβου 
Λεωνίδα Μίχου έπιστολή μέ τήν πληρο
φορίαν δτι δ περιβόητος Μπεκήρ καταλα
βω ν τό Μέτσοβον παρέδοίσεν αυτό εις τό 
πΰρ. Ευτυχώς ή εϊδησις αυτή, ήτις είδε 
τό φώς τή; δημοσιότητος εις δλας τάς εν 
Έλλάδι έκδιδομένας εφημερίδας καί είς 
τάς έν Αλεξάνδρειά έλληνικάς τοιαΰια; καί 
ητις, δπως ή το φυσικόν, προύκάλεσε άπε- 
ρίγραπτόν θλίψιν εν Έλλάδι καί ποΗ με- 
γαλυτέραν tic τούς έν διασπορά Μεσττβί- 
τας, άπεδείχθη ανακριβής. Τό νπουργεϊον 
τών Στρατιωτικών μόλις επληοοφορήθη 
άπό τηλεγράφημα τοΰ δημάρχου Μετσόβου 
έκ Τρικκάλων δτι τό Μέτσοβον κινδυνεύει, 
άφοϋ ενημέρωσε τόν αρχιστράτηγον Διά
δοχον, δι’ επείγοντος τηλεγραφήματος 
πρός τήν 'Αναπληρωματικήν Περιοχήν 
Λαρίσσης διάταξε τήν συγκρότησιν Στρα
τιωτικού ’Αποσπάσματος έκ 350 άνδρών 
υπό τόν άντισυνταγματάρχην τοΰ Πυρο
βολικού Σταμάτην Μήτσαν διά νά καταλά- 
βη τό ταχι'τρρον τό Μέτσοβον.

Είς- τό Στρατιωτικόν αύτό απόσπασμα 
ύπηχθη'ταν τότε καί τρία άνταρτικά Σώ
ματα υπό τούς Κρήτας οπλαρχηγούς Στέ
λιον Κλειδήν, Μακεδονομάχον, Μπαλαντΐ- 
νον καί Μαλανδρήν συνολικής δυνάμεως 
250 άνδρών εμπειροπολέμων. Τά ώς άνω 
τρία άνταρτικά σίόμ α τα  συνηντήθησαν με
τά τοΰ Στρατιωτικοΰ ’Αποσπάσματος Μή- 
τσα τήν 29ην ’ Οκτωβρίου τοϋ 1912 εις τό 
Μαλακάσιον τής Καλαμπάκας, δλίγον άπέ· 
χον τών έλληνοτουρκικών συνόρων. Έκεϊ

κατέφθασεν ακολούθως έκ Τρικκάλων 
ό Μετσ^βίτης πολεμιστής Πάσχος Άγόρου 
Πάσχος και ό πολιτευτής καί αγωνιστής 
Άλεξά/.η~ Τάκης άπό τήν Βεντίτσαν, ως 
καί δ έν Τρικκάλοις ευρισκόμενος τήν επο
χήν έκείνην δήμαρχος Μετσόβου Λεωνί
δας Μίχου.

Είς τό Μαλακάσιον ό αρχηγός Μή- 
τσας έλαβε τά ακόλουθα δυο ιστορικά τη
λεγραφήματα :
Π ρ ώ τ ο ν :  «Είπατε εΐς τούς ΰφ* ΰμας 

άνδρας δτι ή έπιθυμία μου είναι πάση 
θυσ'<£ νά καταληφθή τό Μέτσοβον».

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΙΑΔΟΧΟΣ 
Δ ε ύ τ ε ρ ο ν :  «Ή  απώλεια τοΰ Μετσό

βου εσται κ<*ίριον πλήγμα καθ’ δλο- 
κλήρου τοΰ Έθνικοΰ άγώνος».

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ
Τά δύο αυτά τηλεγραφήματα ήσαν επι

τακτική διαταγή τής Πατρίδος καί δταν 
άνεκοινώθη είς τά Τμήματα έγένοντο δεκτά 
μέ ζητωκραυγάς άπό δλους τους άνδρας, 
πού ήσαν άποφασισμένοι νά ε/.τελέσουν μέ 
αύταπάρνησιν τό καθήκον των. Έ ν τφ 
μεταξύ ό Μήτσας ελαβεν επιστολήν τών 
προυχόντων τοΰ Μετσόβου, διά τής όποίας 
έπλι.ρτφορεϊτο δτι ή Τουρκική Φρουρά 
τοΰ Μετσόβυυ άπετελεΐτο άπό 250 άνδρας, 
έκ τών οποίων οί 50 ήσαν ωχυρωμένοι 
γύρω άπό τόν συνοριακόν σταθμόν τοΰ 
Ζυγού καί οι 200 εύρίσκοντο εντός τον 
Μετσόβου φυλάσσοντες τάς πρός Μηλιάν 
καί πρός όροπέδιον Πολιτσιές προσβάσεις 
ενώ δύο ορειβατικά πυροβόλ* Κρούπ είχον 
τοποθετηθή είς τήν κορυφήν τοΰ βουνοΰ, 
έπί τών κλιτύων τοΰ οποίου είναι κτισμέ- 
νον τό Μέτσοβον, καί είς τήν θέσιν «Τζιάν 
Καρακόλη». Ευθύς ώς έλαβε τάς σπου
δαίας αύτάς πληροφορίας δ Μήτσας άπέ* 
στειλεν έκτακτον ταχυδρόμον είς τό χωρίον 
Μηλιά τοΰ Μετσόβου, έπί τής οδού Γρεβ- 
βενών καί ειδοποίησε τό υπό τόν οπλαρ
χηγόν Νώνταν Παπανίκου εκεί έδρεύον 
Άνταρτικόν Σώμα νά σπεύση εις τήν θέ
σιν «Αύχήν Κατάρας» δπου θά Ιλάμβανε 
διαταγάς του. Τήν πρωίαν τής 30ής 
’Οκτωβρίου ό Μητσας, τεθείς Ιπί κεφαλής 
τοΰ στρατιωτικού αποσπάσματος έκ 350 
στρατιωτών καί 250 άνταρτών, έξεκίνησεν
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εκ Μαλακασίου ύπό ραγδαιοτάτην βροχήν 
κα'ι μετά δραματικήν πορείαν έ’φθασε τάς 
μεταμεσημβρινός ώρας είς τήν <·Κατάραν» 
οπου ή βροχή έξηκολούθει και μεγάλη χιο
νοθύελλα ένέσκι,ψε μετ’ ολίγον. Έκεΐ συ- 
νήντησε τό άπόσπασμα Ήπειρωτών υπό 
τόν Παπανίκον, τοΰ οποίου ot άνδρες έθερ- 
μαίνοντο γύρω άπό μεγάλην πυράν, διότι 
τό ψύχος ήτο δριμύτατον. Ό  Μήτσας μετά 
λεπτομερή άναγνώρισιν τοΰ έδάφους κα'ι 
μετά συμπληρωματικός κα'ι πολυτίμους 
πληροφορίας, τάς οποίας ελαβεν άπό τόν 
οπλαρχηγόν Νώνταν, γνωρίζοντα άριστα 
τά μέρη εκείνα, έξέδωκε τήν ακόλουθον 
διαταγήν :

α') Ό  οπλαρχηγός τοΰ Ηπειρωτικού 
Σώματος Νώντας Παπανίκου έπί κεφαλής 
εκατό εθελοντών νά εκκίνηση τό μεσονύ
κτιον άπό τήν Κατάραν και διά τής θέσεως 
«Τσούκα» νά καταλάβη τήν τοποθεσίαν 
«Προφήτης Ήλίας» καί έχεΐθεν διά τμή
ματος νά σπευσχι κα! καταλάβη τήν τοπο
θεσίαν «Άγιος Αθανάσιος» διά νά άπο- 
κόψη τήν οδόν ύποχωρήσεως τών Τούρ
κων πρός τά ’ Ιωάννινα κα! διά τής υπο
λοίπου δυνάμεως νά έπιτεθη κατά τής θέ
σεως «Τζιάν Καρακόλ» και τοΰ πυροβο
λείου μετά δυο πυροβόλων.

β') 01 υπόλοιποι ύπό τούς τρεις Κρή- 
τας Κλειδήν, Μπαλαντινον, Μαλανδρήν 
οπλαρχηγούς έθελοντάς νά ενεργήσουν 
άνατολικώς τοΰ πρώτου τμήματος, νά συν- 
δράμωσι το' το έν ανάγκη και νά έπιτε- 
θοΰν άπό βορρά κατά τοΰ Άβερωφείου 
Νεκροταφείου Μετσόβου —ήδη είναι γυ- 

I μναστήριον κα! έκεΐ γίνονται οι δημόσιοι
i χοροί τάς Κυριάκός κα! τάς εορτάς τό θέ

ρος— κα! καταλάβουν τάς πρός Μηλιάν 
j προσβάσεις τής πόλεως.
| γ') Ή  διλοχία πεζικοΰ θά επετίθετο

κατά τοΰ Νεκροταφείου έξ άνατολών διά 
τής γέφυρας τοΰ Τελωνείου, έπί τοΰ Με- 
τσοβίτικου ποταμοΰ παρά τό έξωκνλήσι 
«"Αγιος Αθανάσιος» έπί τής οδού Τρικκά- 
λων. Έπί πλέον ό Μήτσας διέταξε δύο 
Μετσοβίτας έθελοντάς \ά κόψουν τά.σύρ
ματα τής τηλεφωνική; συγκοινωνίας Με

τσόβου—Ζυγοΰ κα! τής τηλεγραφικής τοι- 
αύτης Μετσόβου — Ίωαννίνων.

Σύμφωνα μέ τήν έκδοθεΐσαν διαταγήν 
τά τρία τμήματα τοΰ στρατιωτικού απο
σπάσματος άφοΰ προσέλαβον Μετσοβίτας 
οδηγούς έκ τοΰ Ήπειρωτικοΰ Αντάρτικού 
Σώματος, έξεχίνησαν διά τόν άντικειμε- 
νικόν σκοπόν του έκαστον. Λόγφ δμως τής 
πυκνοτάτης ομίχλης κα! τής καταρρακτώ
δους βροχής περιεπλανήθησαν κατ’ άρχάς 
καί μόλις τήν εβδόμην ώραν ήλθον εΐς 
έπαφήν μέ τάς Τουρκικάς προφυλαχάς.

Τό ύπό τόν Νώνταν Παπανίκον Σώμα 
Ήπειρωτών έθελοντών, ένισχυθέν μέ 70 
Κρήτας άντάρτας ύπό τόν άνδρεΐον καπε- 
τάνον Τζιτζιρίδην καί ευαρίθμους Θηβαί
ους έθελοντάς, μετά τετράωρον σκληρόν 
άγώνα κατώρθωσε νά έξουδετερώαη τό 
τουρκικόν στήριγμα πυροβολικοΰ παρά 
τήν θέσιν «Τζιάν Καρακόλ» καί μέ μίαν 
θυελλώδη επίθεσιν μέ τήν ξιφολόγχην κα
τέλαβε τό πυροβολεΐον τήν 10ην π. μ. 
ώραν μετά τών δύο πυροβόλων, τά δποΐα 
έπί τρεις καί πλέον ώρας ερριψαν πολλά 
βλήματα κατά τής διλοχίας τοΰ πεζικού 
καί τών άνταρτών. Κατά τήν κατάληψιν 
τοΰ πυροβολείου επεσεν ήρωϊκώς μαχόμε- 
νος δ εθελοντής Ταξιάρχης Βενιζέλος, έκ 
περιφερείας Θηβών καταγόμενος. Οι ά'λλοι 
άντάρται έπιτεθέντες κατά τών Τούρκων 
πού ήσαν ώχυρωμένοι είς τό Άβερώφειον 
Νεκροταφειον κατώρθωσαν νά τούς απω
θήσουν είς ' ό έσωτερικόν τής πόλεως κα! 
τέλος νά τούς έξαναγκάσουν νά κλεισθοΰν 
είς τό ιστορικόν φρούριον, τό όποιον έκτί- 
σθη ύπό τών Τούρκων μετά τήν άτυχη 
ελληνικήν έπανάστασιν τοΰ 1854, τήν έπο- 
χήν δηλαδή τοΰ Κριμαϊκοΰ πολέμου.

Τό πεζικόν ύπό τήν άμεσον διοίκησιν 
τοΰ Μήτσα έπετέθη μέ άκάθεκτον ορμήν 
κατά τοΰ Νεκροταφείου ένισχΰον τούς άν
τάρτας καί κατά τής γέφυρας τοΰ Τελω
νείου, δπου ήσαν ώχυρωμένοι Τούρκοι 
στρατιώται καί οπου περί τάς μεσημβρι
νός ώοας κατέφθασαν ot εΐς την σταθμόν 
τοΰ Ζυγοΰ φρουρυΰντες Τούρκοι.

[Συνεχίζεται]
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" Η Ρ Θ Α  Ν ! .

"Ομως, Δοξασμένος νάνε δ Μεγαλοδύνα- 
μος ! Τό σπήτι του, τό είχε 6 γέρο Κων- 
σταν*?)ς' τά παιδιά του, είχαν μεγαλώσει κα
λά καί προκομμένα* τά κορίτσιζ του, είχαν 
τά προικιά τους λίγο—πολύ, είχε τό δικό- 
του' ή δουλειά περιορίστηκε, μά δέ σταμά
τησε έντελώς. «Ό  Κύριος έδωσεν, ό Κύριος 
άφείλετο».

Μήπως ήταν μικρό πού είδε τήν πατρί
δα του έλεύθερη ; πού νά τό πίστευε ! οΰτε 
καί στδνεφό του άκόμα !

— Δοξασμένος νάνε δ Μεγαλοδύναμος !
Ξαναπήρε τώρα τή μασιά στά χέρια του, 

κι άνακάτευε τή ζεστή τή στάχτη* ή φω
τιά, εΓχε μερώσει* καί τά πεσμένα άπό τό 
τζάκι κάρβουνα, έχυναν μιά γλυκειά θαλ
πωρή στό χαμηλό μαντζάτο.

*
Τά κομιτάτα !
θυμήθηκε τώρα τ’ άνταρτικά ! Τόν Κ«· 

πετάν Κρεμμύδα καί τόν Καπετάν Πουτέ- 
τση ! “Ενα πρωινό, βρήκαν μέσα στό Κά
στρο λίγα ζευγάρια κομμένα αδτιά, γιατί 
κάποιος γυρολόγος είχε χρησιμοποιήσει τά 
δικά του γιά κάποια προδοσία ! Στή Μακε
δονία, γινόταν τότε χαλασμός* μά ή κίνηση 
είχε ξαπλωθεί καί στήν ’ Ηπειρο,

Γύρισε τά μάτια του κατά τΙς μεγάλες 
όστρέχες τής κρεβάτας, δπου ήταν κρυμ
μένα οί γκρδδες καί τά μαλιχέρια. Πόσες 
λαχτάρες καί πόσοι φόβοι!., Κάθε τόσο, τσα
ρούχια καί σελ^άχια καί κάπες έφευγαν κρυ
φά, μέ μπιστικούς άνθρώπους, γιά τούς Αν
τάρτες, πού προετοίμαζαν στά λαγκάδια τό

* ΆποαπΛοματ* And εύρύηρη 4ργ*βί*

μεγάλο κίνημα ! Οί Ρουμάνοι βλέπεις κι οί 
Βουργάροι, δούλευαν τότε έντατικά4.

*
θυμήθηκε Οσζερα τό Μπανταλογιώργο, 

πού τόν είχαν γιά θελήματα στό μαγαζί. 
ΙΙαληκάρι, ίσαμε κεϊ άπάνου, πανύψηλο, άν
τρας γερός* λίγο απλοϊκός, μά Ινθουσιώδης 
καί πατριώτης. Άκουγε άντάρτικο, κι έλα
μπε τό μάτι του!..

Τρέλλα τόν είχε πλάσει νά πάη στό 
'Ελληνικό. Είχε δέν είχε, τό κατάφερε νά 
πάη στήν Αθήνα τόν καιρό τών ’ Ολυμπια
κών. Σά γύρισε άπό κεϊ, ήταν άλλος άν
θρωπος' ό αέρας τής λευτεριάς, τόν Ικανέ νά 
μή λογαριάζη. πιά κανέναν. Μέ τήν καρα
μπογιά, είχε ζωγραφίσει στούς τοίχους τής 
κρεβάτας δυό τεράστιους αντάρτες, με τά 
φυσεκλίκια τους, τά τσαρούχια τους, τίς 
κάμες καί τούς κούκους, καί δίπλα, δυό τε
ράστιες 'Ελληνικές σημαίες.

ΠοΟ ν’ άκούση 6 Γιώργος συμβουλές 1 
Σέ λιγάκι, τόν έχασαν, καί τό μαγαζί 

μά γ.χ ή πατρίδα κι οί δικοί του* πήρε τις 
κορφές καί γίνηκε καπετάνιος: « —Ό Γιώργο 
Μακαρόνας* Σκοτώθηκε κι αδτός σέ κάποια 
συμπλοκή, κίντά στήν Παραμυθιά !..

— θεός σχωρέσοι τό καλό, τό άγνωστο 
τό παληκάρι : — Τόν ’ Αφανή ’ Αντάρτη !..

*
Ήρθε Οστερα τό Δώδεκα, δ άποκλιι* 

σμός, ή πολιορκία, τό Μπιζάνι,
θυμήθηκε τούς άνώνυμους μάρτυρες, πού 

κρεμόταν μετέωροι άπό τά πλατάνια τών 
Γιαννίνων. Ποιός θυμάται τώρα, οδτ* τά 
ένόματά τους 1.,

1, Γιά τή προαηβλβοθερων.χή αδτή πβρίοδο 
1903 — 1913, έχω γράψβι στήν έφημβρίδα ττ}ζ 
ηόλ-ης μοίΰ «'ΒΟνικόβ Αγών», 52 βημ·ιώματ« 

ϋ0·9 μ<χρ; 8-12-1950,
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Σά νά βγήκε μέσ’ άπό τή θλίψη του 
ψυχροϋ κι ύγροϋ Εκείνου βράδυνοϋ, μιά φρι
χτή είκόνα ζωντάνεψε μέσα του απ’ τά πα- 
ληά : θυμήθηκε, πώς δταν οί δικοί μας πο- 
λεμοΟσαν μέ τό Μπιζάνι καί μέ τό κρϋο στις 
άντικρυνές κορυφογραμμές, κάποια μέρα, κα
θώς ανέβαινε πρός τό ΙΙαζάμ, σ’ Ενα χοντρό 
κλαρί τοϋ πλάτονα, είδε νά κρέμεται άπό 
μιά τριχιά Ενας ξυπόλυτος Ρωμηός χω- 
ριάτης,

Μιά φρικτή γκριμάτσα είχε παγώσει στ8 
ώχρό κι άδυνατισμένο του πρόσωπο, κ] Ενα 
μεγάλο άσπρο χαρτί, γεμάτο τούρκικα καλ
λιγραφικά γράμματα, σκέπαζε όλόκληρο τό 
στήθος του: ήταν τό Ίλ2άμι πού Εγραφε τήν 
καταδίκη του.

Κάπου - κάπου, τό φρικτό Εκείνο πρά
γμα, κουνιόταν μονοκόμματο, άπό κάποια 
ριπή αγέρα,

'Εκείνη τήν ήμέρα, είχαν κρεμάσει πέντί 
Ρωμηούς, στά πέντε πιό μεγάλα πλατάνια 
τών Γιαννίνων,

*
ΙΓερνοΟσαν οί μήνες, καί μιά πάγωναν,

μία ζωντάνευαν οί Ελπίδες στά στήθια τών 
πολιορκημένων.

Ένα πρωινό, καθώς Εβγαινε γιά τό μα
γαζί, βλέπει στό σπήτι το Ο Άλκαλάϊ — ποϋ 
ήταν γάλλος Οπήκοος— τή γαλλική σημαία.

Παραξενεύτηκε !.. Ρίχνει τό μάτι κατά 
τό Κάστρο, τί νά ίδή !.. σειρά άπό άσπρες 
σημαιοϋλες !.. Δέν τολμούσε νά πίστέψη τά 
μάτϊα του !.. Βγαίνει στό Μώλο, δλος ό κό
σμος, Ενα σωρό γυναικόπαιδα, είχαν μαζευ
τεί στό καφενείο του Γεώργη τής Σταμάτως, 
κι άντίκρυζαν κατά τό δρόμο τ’ "Αη * Νι
κόλα, σάν κάτι νά πρόσμεναν, κάτι πού δί
σταζαν άτοί τους νά πάνε πρός αύτό, άπό 
φόβο μήν ήταν ψέμμα, όνειρο, αχνός !

*
Καί νά πούρχόταν άπό τήν Αγορά 

ό καυμένος ό Βασίλης ό Μαϊντάτσης, τρι
κλίζοντας σά μεθυσμένος !

— Μπρε τί συμβαίνει πού νά μι- 
λήση ·*· Ποτάμι, καλοκαιριάτικος χείμαρρος, 
ροβολοΰσαν άφθονα τά δάκρυα στό διψα- 
σμένο πρόσωπο* λυγμοί κι άναφυλλητά* κα
νένας δ̂ ν τολμοϋσε νά χαράςη τήν Ερώτηση 

πού Εκαιγε όλουνών τά χείλια :
— «Ήρθαν
Άνάμεσ5 άπ’ τά δάκρυα κι άπ’ 

τούς λυγμούς, τό κατάφερε ό καϋμέ- 
νος ό κύρ Βασίλης νά μάς δώσγ) τό 
άνεπάντεχο τό μήνυμα ;

— «Ή  ρ θ α ν ! . .».
Γέμισαν δάκρυα τά μάτια τοΟ 

γέρο Κωνσταντή στήν ανάμνηση τής 
στιγμής Εκείνης : φιλιά, χαρές, άγ- 
γκαλ2άσματα, λυγμοί, Χριστός *Α- 
νέστη, σωστό παραλήρημα !,.

*

Νταπαντάπ ! . . νταπαντάπ ! . . 
Χακκί καβαλαρέοι, ήλιοκαμμένοι, μα· 
λιαροί, κατέβαιναν άπό τό δρόμο τοϋ 
Κάστρου* χύθηκε άπάνου τους ό κό
σμος νά τούς καταπι^ I Αύτοί γε
λούσαν, φρόντιζαν νά μή πατήσουν 
κανένα τάλογά τους, καί μοίραζαν 
άσπρη κουραμάνα.

Ίϊλιος καί καλοκαίρι, χαρά Θε
ού I., άνοιξη στις σκλάβες τΙς ψυχές, 
καί καμπάνες στις Έκκλησής καί

« .S '  ένα  χ ον τρά  κ λ α ρ ί - t o o  π λ ά τ ο ν α . e t i e  ν ά  κ ρ έ μ ε 
τ α ι  άπ $  μ ιά  τ ρ ιχ ιά  ίν α ς  ξυ π όλυ το?  Ρ ω μ η ό ζ  χ ω ρ ιά τ η ς

(Ξνλονοοφία X, Μ̂ τι)
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ντουφεκιές καί πλατεία κατακόκκινη άπό 
φέσια.

Ποϋ βρέθηκαν μονομιάς δλα έκεϊνα τά 
καπέλλα, σκληρά καί μιραμπό καί κλάκ, 
μαγειρικοί σκούφοι καί ντρίτσες παιδικές σέ 
γέρικα κεφάλια ;

— Δοξασμένος νάνε 6 Μεγαλοδύναμος !.. 
Μήπως ήταν μικρό πού είδε τήν Πατρίδα 
του έλεύθερη 6 γέρο Κωνσταντής δ Λίβανος; 
μΐά μικρή τρεμούλα περνούσε σά ρίγος στά 
σπυριά τοΟ κομπολογιοϋ του- μά ήτανε μι
κρό πράμμα αύτό ποϋ άξιώθηκε νά ζήση

—- «Νϋν άπολύείς τόν οοΟλον σου Δέ
σποτα !»

Καί θυμήθηκε μονομιάς τό μακαρίτη τό 
γαμπρό του τό γχατρό τό Στέφανο, πού τ ί

φώναξε άπ5 τά κατάβαθα τής ψυχής, πού 
τοδφευγε τό πρωϊνό έκεΐνο, σάν έμαθε πώς 
Ιπεσαν τά Γιάννινα. Τήν άλλη μέρα, κάναν 
τήν κηδεία του. Κΐ ήταν ό πρώτος νεκρός 
στόν όποιο παρουσιάσαν δπλα οί 'Ελληνικές 
περίπολες και χαιρέτησαν οί Έλληνες άξιω- 
ματικοί!.. Ό  καϋμένος ό γιατρός κι είχε 
τόσο δουλέψει γιά τήν ώραία, τή μοναδική 
έκείνη ώρα!..

— «Νϋν άπολύεις τόν δοϋλον σου Δέ- 
σποτα !» ξανάπβ μονολογώντας δ γέρο Κω
σταντές· καί 5έν ξεκαθάριζε μέσα του καλά, 
άν τώλεγε τώρα γ2ά τό γαμπρό του, ή γιά 
τόν ίδιο του τόν έαυτό !..

’Αθήνα, 1938.
Δ. ΣΑΛΑΜΑΓΚΑΣ

#fl ftp* · ι5 'Ε^ ν “ ηΡ^«μή ·50δ Kwvewvt(vO»
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Ο Π Ο Υ Τ Ε Τ Σ Η Σ

’Ανάστημα μέτριον, στεγνός,"μελαψός, 
μέ μικρό φουντωτό μαΰρο μουστάκι, μέ 
μαύρα μαλλιά και κατάμαυρα'. μάτια πού 
πετονσαν σπίθες εξυπνάδας καί παλληκα- 
ριάς, ντυμένο; μέ κάτασπρη μπουραζάνα 
πού^κατέληγε στις κνήμες στενή, μέ σκαρ
πίνια λουστρίνια, μέ ολόλευκο κελτητό 
πουκάμισο, ζωνάρι μελιτζανί μεταξωτό, 
πεσλί βελούδο επίσης i μελιτζανί, περνούσε 
στό παζάρι^ καβάλλα  ̂ στό «Μούτσκα» τό 
σβέλτο άλογό του άπό τά Μουζακιά, πού 
δταν έκάλπαζε νόμιζες πώς είχε φτερά. 
"Οσοι δέν τόν ήξευραν τόν έπερναν γιά 
Τουρκαλβανό Άργυ* 
ροκαστρίτη.

’ Ηταν ό Γιάννος 
ό Πουτέτσης, είχεξε* 
πέσει στά Γιάννενα 
άπό τήν Θεσσαλία 
κατά τό 1906, καί 
τόν είχαν τοποθετή
σει τά ξαδέλφια του 
— οί Πουτετσαίοι— 
διευθυντή στό τσι
φλίκι των, στήν 
Δραγουμή.’Αμούστα
κο παιδί είχε ακο
λουθήσει τούς αντάρ
τες τής Εθνικής £ Ε
ταιρίας, πού είχαν εί
σβαλε ι στήν Μακε
δονία ύπό τούς ύπο- 
λοχαγούς Μυλωνά καί 
Καψαλόπουλον στό 
1897 και πού διελΰ* 
θησαν άδόξως άπό 
τόν Τουρκικό Στρατό,

Τό Γιάννο, c(ν- 
Ορωπο μεγάλης ίκ«-

νότητος, εξαιρετικής δραστηριότητος καί 
φλογερού πατριωτισμού, τόν έμύησε είς 
ιήν Η.Ε. εΐς^βα^μόν έλευθερωτοϋ μεσοϋν- 
τοςτοϋ 1908, ό εταίρος τοϋ 20ου τμήμα
τος ’ Αρίσταρχος (Μ. Μαλαμίδας) μέ τήν 
εντολήν νά προβή εΐς τόν καταρτισμόν ομά
δων ει; τήν περιφέρειάν του.

Ό  Πουτέτσης έπεδόθη μετ* ενθουσια
σμού είς τόν αγώνα τής Η.Ε. Διάφορα 
ζωηρά στοιχεία περνούσαν άπό τό κονάκι 
τής Δραγουμής, ή κίνησις αύτη δέν διέ
φυγε τήν προσοχήν τοϋ ήγουμένου τής πα· 
ρακειμένης Μονής Παλιουρής. Ούτος εχων

κτηματικάς διαφοράς 
μετά τών ιδιοκτητών 
τοϋ κτήματος άδελ- 
φών Πουτέτση καί 
διακείμενος έχθρικώς 
πρός τόν Ί .  ΙΙουτέ- 
τσην, έσπευσε νά πλη- 
ροφορήση τόν έν Ίω · 
αννίνοις πάτρωνάτου 
Σ.Α ., μεχ*)3 ού τόν συ· 
νέδεον άνομοι δοσο* 
ληψίαι, περί τών έν 
Δραγουμή παρατη
ρούμενων υπόπτων 
κινήσίων. Ό  Σ.Α . 
μένεα πνέων κατά 
ΙΙουτέτση καί υπολο
γίζουν ότι παρουσιά- 
σθη ή ευκαιρία ν’ α
παλλαγή τού οχληρού 
γείτονος τής Μονής, 
τής οποίας τήν επι
τροπείαν ήσκει άπό 
ετών έπΐίδίψ ώφέλει, 
δέν Ιδίστασε νάκαταγ· 
Υείλη τ« λαμβίνονταΌ ’Ιωάννης ίίουτέτσης
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χώραν εις τό Νεοτουρκικόν κομιτάτον. Τό 
Υποκείμενον τοΰτο άν καί προείρχετο άπό 
μίαν εκ τών καλυτέρων καί παλαιοτέρων 
οικογενειών τοΰ τόπου καί διεδραμάτισε 
έν τώ παρελθόντι ρόλον έπ’ άγαθφ τών 
κοινών, είχεν παρασυρθει άπό τό κατά 
Πουτέτση μίσος μέχρι τοΰ εγκλήματος της 
προδοσίας.

Οΰτω μίαν νΰκτα τοΰ τέλους ’Οκτω
βρίου 1908, ισχυρά δΰναμις χωροφυλάκων, 
συνοδεΰουσα πολυάριθμα μέλη τοΰ Νεο- 
τουρκικοΰ κομιτάτου, έξεκίνησεν έν πάση 
μυστικότητι διά τήν Δραγουμήν, κα! πρ'ιν 
άκόμη έξημερώση έκρουσε τήν -Ουράν τοΰ 
καταλύματος τών Πουτέτση, άφοΰ προη
γουμένως είχεν περικύκλωση διά διπλής 
στ )ατιωτικής ζώνης τό κονάκι. 'Ο Πουτέ- 
τσης κατελήφΟη έξ άπίνης ένφ έκοιμάτο, 
ήνοιξεν τήν θνραν και εύρέθη προ τών 
Τούρκων. Ψύχραιμος και ευφυέστατος 
τούς ΰπεδέχΟη μετά πολλών περιποιήσεων, 
διέταξε τούς ύπηρέτας νά δίόσουν νομήν 
είς τά ζώα τών αγάδων, νά έτοιμάσουν 
πρόγευμα κα'ι νά μεταβή ό επ’ άδελφϋ Ανε
ψιός του Γρηγόριος Μαντζάρης νά φέρη 
ενα κατσίκι πρός σφαγήν διά νά ουνγευμα· 
τίσουν, κρυφίως δέ τόν διέταζε νά βγάλ») 
τό ά'λογό του άπό τόν σταΰλον κα! νά τόν 
περιμένω κρυμμένος εί; τόν παραρρέοντα 
ποταμόν. Ή  ερευνά έξηκολούθησε κα! 
άπέφερε δυστυχώς 40 πρωτόκολλα ορκωμο
σίας διαφόρων άρτι μυη^έντο>ν (συμφιό- 
νως τψ κανονισμφ πας μυοΰμενος υπέ
γραφε τό πρωτόκολλον όρκωμοσίας, προ- 
συπο γραφόμενο ν ύπό τοΰ άναδό/.ου δπερ 
άπεστέλλετο εις τό Δ.Σ.), πάντα ταΰτα ώς 
κα! πάν έντυπον κα! λογιστικά βιβλία τοΰ 
κτήματος κατεσχέθησαν κα! έσφραγίσθη- 
σαν. *0 Πουτέτσης παρακολουθούμενος 
άγρΰπνως κατώρθωσε δι* ενός εύ(ρυοΰς τε
χνάσματος νά διαφυγή, πλησιάσας £να 
Αλβανόν χωροφύλακα τοΰ ώμίλησεν άλβα* 
νιστ! περ! τοΰ ’ Αλβανικού κομιτάτου κα! 
τής ’ Αλβανικής ’ Ελευθερίας, οΰτω διελθών 
τήν στρατιωτικήν ζώνην, έγένετο άφαντος 
άπό τό κονάκι, ίππεύσας δέ τόν ύπό τοΰ 
ανεψιού του έτοιμασθέντα ίππον έξηφανί- 
σθη μετ’ αύτοΰ δρομρως. Οί έντετολμένπΐ 
τήν σύλληψιν, μόλις άντελήφθησαν τήν 
άπουσίαν του, τρομοκρατηθέντε* καί φο

βούμενοι επίθεσιν ύπό ανυπάρκτων ένό 
πλων, έτράπησαν κατεπειγόντως τήν είς 
Ιωάννινα άγουσαν συναποκομίζοντες μό
νον τά κατασχεΟέντα έγγραφα. Ό  Πουτέ
τσης είδοποίησεν άμέσως εκείνους τών 
οποίων τά πρωτόκολλα κατεσχέθησαν οιτι- 
νες συνηνοίθησαν μετ’ αύτοΰ τραπέντες είς 
τά όρη, έκτακτος δέ πεζοπόρος κατέφθα- 
σεν είς τά ’ Ιωάννινα κα! άνήγγειλεν είς 
τόν Λάιον τά λαβόντα χώραν.

Ή  πληροφορία συνετάραξε τού; έν 
Ίωαννίνοις’ έκλήθησαν κατεπειγόντως οί 
πρόεδροι τών τμημάτων εΐς σύσκεψιν, είς 
τήν οποίαν μετέοχε και ό άνάδοχος τοΰ 
Πουτέτση εταίρος Άρίσταρχος, πολλά! άν 
τηλλά/ησαν γνώμαι καί έν τέλει άνετέθη 
είς τόν έταΐρον ’Αρίσταρχον νά φροντίση 
διά δο)ροδοκίας τήν παραλαβήν τών πρω
τοκόλλων, ύπό σημείο)σιν οτι ούτος προ- 
σεφέρθη νά καταβάλη έξ ιδίων τό άπαιτη- 
θησόμενον ποσόν, καθόσον ή Α' Διεύ- 
θυνσις έστερεΐτο και όβολοΰ. *Η προσπά
θεια αύτη δυστυχώς άπέτυχε, καθόσον 
πά\τα τη κατασχβθέντα έγγραφα fσφραγι
σμένα ώς ήσαν παρεδόθη'ταν είς τόν πρόε
δρον τοΰ Νεοτουρκικού κομιτάτου. Άπο- 
τυχούση; τή; προσπαθείας ταύ.της, ή/έρθη 
τό ζήτημα τί έδει νά γίνΐ] μέ τούς τραπέν- 
τας είς τά όρη 40 περίπου άδελφούς και 
έλευθερωτάς. Ή  όρθοτέρα λύσις θά ήτο 
ή άποχώρησις τούτων είς τό ελεύθερον βα- 
σίλειον καθόσον ό σκοπός τής Η.Ε. δέν 
ήτο τήν έπυχήν έκείνην άνατρεπτικός, 
άλλά προπαρασκ&υή διά τήν άντιμετώπισιν 
τών ξένων προπαγάνδων καί τήν έν εύθέ- 
Tq) χρόνφ έξέγερσιν. Άτυ/,ώς ή γνώμη 
αύτη συνήντησεν άπόλυτον άρνησιν έκ μέ
ρους τών διωκομένων, ώς έκ περισσοΰ δέ 
κα! μέρος τών διοικούντων τήν Α ' Διευ- 
θυνσιν έθεώρησαν σχόπιμον τήν παρου
σίαν Ινός μικρού ενόπλου σώματος είς τήν 
περιφέρειαν τοΰ Σαντζακιού’ κατόπιν τού
του άνεχώρησαν περ! τούς 15 δι’ ’Αθήνας, 
μεταξύ τών οποίων δύο ίερείς, δ Παπα- 
σταύρος άπό Ροδοτόβι κα! δ Παπαδημή- 
τρης άπό Άραχωβίτσαν* πάντες ούτοι 
έκρίθησαν άκατάλληλοι νά μετάσχουν τού 
σώματος λόγφ τής ήλικίας αύτών, οί δδ 
ύπολειφθέντες 2δ μετά τού άρχηγοΰ άπε· 
τέλβσαν τό σώμα Πουιέτση, τοΰ δποίον
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τήν δράσιν θ* αφηγηθώμεν δι5 έλαχίστων. 
Εις τούς άνδρας τοΰτους προσετέθησαν 
βραδύτερον και έ'τερα μαχητικά στοιχεία.

Έκ ιών άνδρών τοϋ σώματος ένθυμού- 
μεθα τά ονόματα τών ακολουθών :

1) Βασιλ. Κολοβός ύπαρχηγός, 2) ’ Ιω
άν. Βάντζος ψυχογιός, 3) Π. ΙΙεριστέρης 
γραμματεΰς, 4) όπλΐται Γρηγόριος Μαν 
τζάρης, 5) Ίωάν. Τσιοΰρης, (5) Μπαλντάς, 
7) Γερο—Αΰγκος Νικόλας Κολιός, 8) Ί.  
Κέκος, 9) ’Αρμίδας, 10) Σταύρος Τζοΰ- 
βάρας.

Εις τόν δήμαρχον Καλαρρυτών Ζάγ- 
κλην (Πίνδον) έδόΟ»ΐ ή εντολή νά παραδώ· 
ση πρός εξοπλισμόν τοϋ σώματος ;>5 ΰπλα 
μετά τών αναλογών φυσιγγίων έκ τών 
παρ’ αύτψ εναποθηκευμένων, μεταξύ δε 
τών εταίρων ένηργήθη έν Ίωαννίνοις έρα
νος έκ τοϋ προϊόντος τοΰ όποιου ηγορά- 
σθησαν τά λοιπά χρειώδη διά τόν εφοδια
σμόν αύτοΰ, έστάλησαν κυρίως τσαρούχια, 
φυσιγγιοθήκαι καί κάπαι. Ταΰτα έπρομή- 
θευσαν οί αδελφοί Ίωάν. Γκόλφας ή Κο- 
τσάναγας, Γ. Χατζής καί Α. Μπόγντος.

Ό  Καπετάν Γιάννης ελεύθερος πλέον 
άπέβαλε τό προσωπεΐον ή ορμητική και 
ενθουσιώδης ψυχή του εΰρε τόν δρόμον 
της, ή ύπαιθρος κατέστη τό ελεύθερον πε* 
δίον τής δράσεώ; του' συνιστώντο εΐς κά
θε χωρίον έπιτροπαί Άμΰνης’ αύται έμε- 
ρίμνων δι’ δλα τά κοινοτικά καί εθνικά 
ζητήματα, Ιξέλεγον τούς άγροφύλακας τοΰ 
χωρίου, τούς αγγελιοφόρους, συνεκρότουν 
δικαστήρια καί ελυον τάς μεταξύ τών συγ
χωριανών των διαφοράς έν πνεύματι άμε- 
ροληψίας καί έν όνόματι τοΰ Θεοΰ καί τής 
Πατρίδος, ή ζωοκλοπή εξέλιπε ώς διά μα
γείας, αί πάσης φύσεως διαφοραί καί αυ
τά τά αδικήματα έτακτοποιοΰντο έπιτοπί- 
ως. Τά επίσημα τοΰ Κράτους δικαστήρια 
έρημώθησαν. Τά ζητήματα τής δεκάτης 
καί τοΰ γεωμόρου εκανονίζοντο άπό έπι- 
τροπήν διά λογαριασμόν τής κοινότητος, 
ούδείς έτόλμα νά πλειοδοτήση καί ν’ άντι- 
δράσχι εΐς τά συμφέροντα τής κοινότητος. 
01 Ιδιοκτήται τών τσιφλικιών Τοΰρκοι καί 
Έλληνες έκόντες άκοντες παρεδέχοντο τάς 
άπόψεις τών καλλιεργητών. Άναφέρομεν 
ένταΰθα χαριέστατον σχετικόν έπεισόδιον 
μεταξύ τοΰ ποοέδρου τής κοινότητυς Λιώ*

κου καί τοΰ ιδιοκτήτου τοΰ χωρίου Χό
τζα Γκαντρή Μπεχαή. Κατά τήν διαπραγ* 
μάτευσιν πρός εξαγοράν υπό τής κοινότη- 
τοζ τοΰ γεωμόρου, ύ πρόεδρος διά νά πεί
ση τόν Μπεχαή περί τής όλιγότητος τής 
παραγωγής κατά τήν περίοδον εκείνην, 
τοΰ έπρότεινεν άφελώς «νά σ’ φέρω τού 
μπλάρ άφέντ’ νά βγής μοναχός στοΰ χουρ- 
γιό νά ίδής, δέν κάναμαν τίποτα έφέτος», 
ή άπάντησις τοΰ Μπεχαή ήτο «ποΰ νά 
βγώ μωρέ Γκιαούρ, πού γιομήσαταν τόν 
τόπο κλέφτες». Πολυάριθμοι ’ Αλβανοί 
αγροφύλακες καί σιουμπασιάδες (έπιστά- 
ται κτημάτων) οΐτινες κατέκλυζον τήν 
ύπαιθρον ΰπεχρεώθησαν νά έγκαταλείψουν 
τά αγροκτήματα είς τά όποια ύπηρέτουν, 
ή ύπαιθρος έξεκαθαρίσθη άπό παν εχθρι
κόν καί ύποπτον στοιχεϊον, ούδαμοΰ έτολ- 
μα νά έμφανισθή Τοΰρκος ή ’Αλβανός, 
πνεΰμα συναδελφότητος καί αλληλεγγύης 
έπεκράτει καθ’ δλην τήν έκτασιν τοΰ Σαν
τζακιού δπου ή δικαιοδοσία τής Α ' Διευ· 
θΰνσεως. "Ολα αντά συνετελοΰντο μέ τό 
κήρυγμα τής ψυχικής καί υλικής παρα
σκευής τής χώρας διά τήν μεγάλην ώραν 
τής έγέρσεως.

'Ο καπετάν Γιάννης άπεκαλεΐτο υπό 
τών άνθςώπων τής υπαίθρου ΓΙαπαγιάννης 
ή "Αγιος Κοσμάς, καί ή προσωνυμία δέν 
ήτο άστοχος' συνεκέντρωνε τούς άγρότας 
είς τάς εκκλησίας καί έκεΐ άπό τοΰ ά'μβω- 
νος έκήρυττε τό Εύαγγέλιον τής Πατρίδος* 
τάς όλίγας γραμματικάς του γνώσεις άνε· 
πλήρωνεν ή έμφυτος ευφυΐα του καί πρό 
παντός ή Πίστις του, ή ΙΙίστίς ή Ασάλευ
τος, ή Π ίσης ή είδωλολατρική έπί τό 
μέλλον τής Φυλής, δέν έταλαντεΰετο, δέν 
αμφέβαλλε, δέν έδίσταζε, έπίστευε τυφλώς 
δτ·, ό αγών θά στεφθή υπό έπιτυχίας.

Διάφορα ρητά τοΰ Ευαγγελίου, διάφο
ροι λαϊκαί παροιμίαι, άπετέλουν τά συνή
θη θέματα τών δμιλιών του' αΰται άνα- 
πτυσσόμεναι μέ άπλά λόγια £πειθον καί 
τούς μάλλον δυσπίστους δτι άπρεπε νά 
συνδράμουν τόν άγώνα, μετέδιδε τήν Ιδι- 
κήν του πίστιν, τήν Ιδικήν του πατριωτι
κήν φλόγα εΐς τά πλήθη, έξυπνονσε μέσα 
εΐς τήν ψυχήν τοΰ Λαοΰ τούς λανθάνοντας 
θηταυρούς τοΰ Πατρ·ο)πσμοΰ του καί τόν 
παρεσκεύαζβ διά τήν μεγάλην ώραν, διά
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τήν μεγάλην θυσίαν. Έκ παραλλήλου 
δμως έτιμώρει σκληοώς τούς άντιδρώντας, 
τους άδιορ9ώτους, τά διεφθαρμένα δργα 
να τών Τούρκων, τούς προ^τας. Πρώτος 
ό όποιος ύπέστη τήν δικαίαν τιμωρίαν τοΰ 
σώματος, ήτο δ ηγούμενος τής Παλιου- 
ρής. Τούτον συνήνχησε τήν επαύριον τής 
προδοσίας έξω τής μονής 6 Γρηγόριος 
Μαντζάρης, δστις στερούμενος πυροβόλου 
δπλου, τοΰ έπετέθη δι* αμφίστομου μα- 
χαίρας καί τοΰ κατέφερεν αλλεπάλληλα 
πλήγματα' ό πονηρός καλόγηρος ύπεκρίθη 
τόν νεκρόν, καί ούτω άφέθη βαρέως τραυ- 
ματισμένος' άτυχώς έπέζησε μεταφερθείς 
καί νοσηλευτείς είς ’ Ιωάννινα, δπου παρέ* 
μείνε μέχρι άπελευθέρώσεως τής Χώρας. 
Πρός στιγμήν έγένετο σχέψις νά φονευθή 
αυτός τε καί ό πάτρων του Σ.Α. εντός 
τής πόλεως, έπεμβάντες δμως οΐ ψυχραι
μότεροι τών έταίρων επεισαν τούς ζωηρό
τερους, δτι τοιαύιη πράξις θά έπεδείνωνε 
τήν ήδη δυσχερή κατάστασιν. ‘ Υπό τοΰ 
σώματος Πουτέτση έπμωρήθησαν διά θα
νάτου διάφορα πρόσωπα είς τήν ύπαιθρον 
τά όποια έπέδειξαν προδοτικήν διαγωγήν.

Ή  κατάσχεσις τών πρωτοκόλλων καί 
ή έπακολουθήσασα κίνησις διά τής έμφα- 
νίσεως τοΰ σώματος Πουτέτση, άπεκάλυψε 
τήν δργάνωσιν δι' αψευδών πειστηρίων 
καί ανησύχησε σοβαρώς τάς Τουρκικάς 
άρχάς καί τό Νεοτουρκικόν κομιτάτον, οϊ- 
τινες προσεπάθησαν παντί τρόπφ νά έξον- 
τώσωσι τό σώμα Πουτέτσί). Έπεδίωξαν 
κυρίως τήν αιχμαλωσίαν τοΰ αρχηγού, 
καθόσον επίστευον δτι κατέχοντες ούτω τά 
νήματα τής όργανώσεως, θά επετύγχανον 
τήν ριζικήν αυτής έκχαθάρισιν. Πολυά
ριθμα αποσπάσματα στρατού καί χωροφυ
λακής διέ ρεχον τήν ύπαιθρον άνευ άποτε- 
λέσμαιος' ό Πουτέτσης ήτο αόρατος καί 
ασύλληπτος’ τό πυκνόν δίκτυον τών άγγε- 
λ οφόρων καί παρατηρητών, οιτινες έκ 
τών κορυφών τών όρέων δπου εβοσκον 
τά ποίμνιά των έπληροφόρουν άμέσως τάς 
έπιτροπάς περί πάσης στρατιωτικής κινή- 
σεοος, καθίστων αδύνατον τήν έπίτευξίν 
τοΰ σκοποΰ των. Έ ν τή άμηχανίςι των οί 
Τούρκοι κατέφυγον εΐς τούς αλλοεθνείς 
ζητώντες τήν συνδρομήν των.

Ό 'Ιουδαίος δημόοιος είσπφάκΐωρ

Κόκκΐ’ ος, προσεφέρθη νά παράσχη εΐς τό 
Τσεμιγέτ τάς υπηρεσίας του. ’ Ανέλαβε νά 
έξαποστείλη είς τήν ύπαιθρον ’ Ιουδαίους 
ζωεμπόρους, οιτινες παρακολουθούντες τάς 
κινήσεις τοΰ σώματος θά ήδύναντο νά ει
δοποιήσουν τ’ αποσπάσματα περί τούτων. 
Καί τό ολον σχέδιον θά ήδύνατο ίσως νά 
έπιτύχη, εάν μή ήγρύπνει ή Α ' διεύθυνσις. 
Ή  άντικατασκοπεία αυτής, ήτις είχε κα- 
τορθιοσει νά εχη πληροφοριοδότας εντός 
αύτών τών γραφείων τοΰ Τζεμιγέτ, ειδο- 
ποιήθη άμέσως περί τών σχεδιαζομένων, 
αυθημερόν δέ έλάμβανε γνώσιν ό Πουτέ
τσης περί τούτων.

Τάς παραμονάς τών Χριστουγέννων 
τοΰ 1908 άνεχώρησαν 6 ’ Ιουδαίοι ζωέμπο- 
ροι διά τήν επαρχίαν Κουρέλτων, οπού κυ
ρίως έδρα τό σώμα’ κατά τήν διαδρομήν 
των παρακολουθήθησαν έπιμελώς καί μό
λις εφθασαν τήν παραμονήν τών Χριστου
γέννων πλησίον τοΰ χωρίου Κρετσούνιτσα, 
συνελήφθησαν υπό τοΰ σώματος τό όποιον 
συμπαραλαβόν τούτους εΐσήλθεν είς τό χω- 
ρίον δπου παρέμενεν διά νά Ιορτάση τά 
Χριστούγεννα. Τό απόγευμα τής ημέρας 
ταύτης, ενψ έχόρευον οί άνδρες τοΰ σώ- 
ματος καί οΐ κάτοικοι εΐς τήν πλατείαν 
τοΰ χωρίου, έζήτησεν καί ό πονηρότερος 
τών συλληφθέντων νά τφ έπιτραπή νά χο- 
ρεύση καί αυτός, προσπαθών διά τής ευ
θυμίας ήν ύπεκρίνενο ν’ απόσειση πάσαν 
υπόνοιαν διά τούς σκοπούς του. Τω επε
τράπη καί ήρχισεν άναφωνών «Νά μάς 
ζήση καπετάνιε», «Καλή Λευτεριά» κλπ.

‘ Η νύξ έπήλθε, καί τό σώμα άνεχώ- 
ρησε τοΰ χωρίου’ μόλις εφθασαν είς τόν 
παραρρέοντα Καλαμάν, ήρχισεν ή άνάκρι- 
σις εν μέσα» τοΰ σκότους καί τής βοής τών 
κατακρημνιζομενων ύδάτων τοΰ ποταμού' 
οί πονηροί ’ Ιουδαίοι ύπεκρίθησαν καθο
λικήν άγνοιαν, άρνονμενοι κατηγορηματι- 
κώς καί διαρρηγνύονιες τά ίμάτιά των 
δτι έστάλησαν υπό τού Τζεμιγέτ. Επειδή 
δμως ή άνάκρισις εις ούδέν κατέληγεν, ήρ· 
χισεν ή έκτέλεσις' έφονεύθησαν άλλοδια* 
δόχως τρεις χωρίς ούδε λέξιν νά έκστομί- 
σωσιν' ό τέταρτος συγκινηθείς πρό τοΰ 
τρομερού θεάματος καί έλπίζων συγχώρη* 
σιν, ήρξατο άφηγούμενος δλας τάς λεπτό· 
μβρβίας τής δοθβίσης αΌτοΐς έντολη ,̂ έδή·
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λωσεν έπί πλέον οτι τά 200 μετζίτια μέ τά 
οποία θά ήγόραζον ζώα, τοΐς είχον δοθή 
από τό Τζεμιγέτ και δτι εΐς δλην αυτήν 
τήν ύπόθεσιν εμεσολάβησεν ό ’ Ιουδαίος εΐσ- 
πςιάκτωρ Κόκκινος. Εννοείται δτι κατόπιν 
τής ομολογίας ταύτης έσυνεχίσθη ή έκτέλε- 
σις και τά πτώματα έρρίφθησαν εΐς τόν 
Καλαμάν, ό όποιος τά έστειλεν εΐς τό 
Ίόνιον διά ν’ άποπλύνη τοΰτο τάς αμαρ
τίας των.

Οί τοϋ Τζεμιγέτ άνέμενον επί ήμέρας 
τούς απεσταλμένους των, έκτος δέ τούτων 
καί οί οικείοι τών θυμάτων ανησυχουν έκ 
τής μή έπιστροφής των, τελικώς άπελπι- 
σθέντες άπέστειλαν μίαν όμάδα ές 7 — 8 
συγγενών των πρός άνεύρεσίν των. 'Η 
όμάς αυτή περιεφέρετο έπι ήμέρας εΐς τήν 
επαρχίαν Κουρέντων αναζητούσα τούς πρώ
τους απεσταλμένους, χωρίς υύδεμίαν νά 
λαμβάνη πληροφορίαν. Έν τφ μεταξύ εΐ- 
δοποιήθη τό σώμα, τό όποιον συνέλαβε 
τούτους καί τούς έξετέλεσεν εΐς τήν πλα
τείαν τοϋ χωρίου Χίνικα, ένώπιον δλων 
τών κατοίκων, τινές τών οποίων ελαβον 
εθελουσίως μέρος εΐς τήν εκτέλεσιν’ τά 
πτώματά των άφοΰ τούς άπεκόπησαν τά 
ώτα, έρρίφθησαν εΐς παρακείμενον άπύ- 
θμενον βάραθρον. Επειδή δμως τό δράμα 
ήδυνατο νά εχη συνέχειαν, ό Πουτέτσης 
εκρινε σκόπιμον διά νά σταματήση τό πρά
γμα νά γράψη εΐς τήν Ίσραηλιτικήν κοινό
τητα, ά/γέλλων τήν εκτέλεσιν καί νά σνν- 
αποστείλη τά κεκομμένα ώτα. Πράγματι 
εις έλευθερωτή: έκόμισε τό μακάβριον πει· 
στήριον μετά τής επιστολής εντός μικροΰ 
δέματος, τό όποιον συμφώ*ο>ς πρός τάς 
δοΟείσας αύτώ διαταγάί, ερριψεν εΐς τόν 
περίβολον τής συναγωγή:, πριν δέ αναχώ
ρηση εΐς τά ϊδια, άνέφερεν μέσο.) τον αρ
μοδίου εταίρου Ίσμινία (Χάρ— ΙΙαπα) 
εΐς τήν Α' Διεύθυνσιν το γεγονός. Ή το 
απόγευμα ήμέρας Παρασκευτς, ή Α' Διεύ- 
θυνσις εχουσα έπίγνο)σιν τών συνεπειών 
μιας τοιαΰτης προκλήσεως, διέταξε δύο 
μέλη τοΰ εκτελεστικού, αν μή μας άπατ^ 
ή μνήμη τόν Μητσημήρην και Χατζηγιάν- 
νην νά εΐσέλθουν τήν νύκτα τής Παρα- 
σκεής πρός τό Σάββατον διά τοΰ ύψηλοΰ 
τοίχου τής Συναγωγής είς τόν περίβολον 
καί ν’ άνεΰρωσι πάση θυσί(? τό δέμα. Τό

πράγμα δέν ήτο άκίνδυνον διότι εΐς τό προ· 
αΰλιον τής συναγωγής διέμενον μετά τών 
οικογενειών των οί ηωκόροι αυτής.Ή εν
τολή έξετελέσθη, ήρευνήθη κατ’ έπανάλη- 
■ψιν ή αυλή, άλλ9 άνευ αποτελέσματος' τήν 
επαύριον Σάββατον εΐς μικρός Έβραιόπαις 
άνεΰρε τό δέμα αΐωοούμενον εΐς κλάδον 
μιάς τριανταφυλλιάς. Τί έπηκολούθησε δέν 
περιγράφεται, ολόκληρος ή κοινότης συν 
γυναιξι καί τέκνοίς μετέβη νά διαμαρτυ- 
ρηθή εΐς τό Τζεμιγέτ καί τόν Βαλήν, αί 
άραί, οί όλολυγμοί, αί άπειλαί άνεστάτω· 
σαν τάς οδούς δι’ ών διήλθεν ή πομπή, το 
δειλόν, θορυβώδες καί λαλίστατον πλήθος 
έζήτησε δπλα διά νά έκδικηθή ! ! τούς εχ
θρούς τοΰ Ντοβλετιοΰ, τοΰ οποίου αυτοί 
ήσαν πιστοί υπήκοοι. Εΐς τό δραματικόν 
τής ολης ύποθέσεως, επρεπε νά δοθή καί 
ή ν.ωμική νότα, καί ταύτην άνέλαβαν νά 
δώσουν οί (περιδεείς) Ίσραηλΐται διά τών 
απειλών των.

Έν τφ μεταξύ ένεπρήσθη ή εντός τοΰ 
φρουρίου οΐν.ία τοΰ εΐσηγητον τής αποστο
λής κατασκόπου Κόκκινου ύπό τής Α ' Δι- 
ευθύνσεως πρός τιμωρίαν.

Ή  καθόλου δράσις τοΰ σώματος Που
τέτση έπί 4 μήνας παρά τάς άναμφισβή- 
τους αύτοΰ υπηρεσίας έπέφερε μοιραίως 
τήν έπίτασιν τών διώξεων έκ μέρους τών 
αρχών, δοθέντος άλλωστε δτι τοντο συνε
πλάκη μέ αποσπάσματα, κατά μίαν μάλι
στα συμπλοκήν ιπαρά τήν Παραμυθίαν 
έπλήγωσε 1 αξιωματικόν χαί έφόνευσε 2 
στρατί οκάς. Οί έν φυλακαΐς κρατούμενοι 
και κατηγορούμενοι έπί ύποθάλψει τοΰ σώ
ματος άνήλθον είς εκατοντάδας, ώς έκ πε
ρισσού τό προπαρασκευαστικήν εργον τής 
Η.Ε. είχεν ανάγκην γαλήνης. Έκρίθη συ 
νεπώς σκόπιμο: ή άποχώρησις τοΰ σώματος 
είς τήν έλευθέραν Πατρίδα καί ή στάθμευ- 
αίς του μέ μειωμένην δύναμιν παρά τήν 
μεθόριον, οπότε ετ’ χερώς θά ήδυνατο νά 
προσφέρη τάς υπηρεσίας του, αΐτινες ήσαν 
πολύτιμοι. Έδόθη ή διαταγή τής «ναχω- 
ρήσεωο ήτις δέν έξετελέσθη, καθ’ δσον τό
σον ό Που έτσης δσον καί άνδρες τοΰ σώ
ματος έδίσταζον νά έγκαταλείψουν τόν τό
πον των καί νά εύρεθοΰν πενόμενοι εΐς 
τούς δρόμους τών Ελληνικών πόλεων. Κα
τόπιν τούτων, έ.ντολη τής Α ' Διευθύνσεως
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έστάλη ο γρίφων τάς γραμμάς ταύτας 
εταίρος Λάϊος, δσχις ήσκει επιρροήν επί 
του Πουτέτση, δπως τον πείση περί τής 
ανάγκης τής άποχωρήσεώς του. Ή  συνάν- 
τησις με τό σώμα έγένετο είς τήν μονήν 
"Αγιος Γεώργιος Δουρούτης περί τά μέσα 
Ίανουαρίου 1909, κατόπιν επιπονωτάτης 
πορείας διά μέσου τής χιονοσκεπούς και 
πλημμυρισμένης πεδιάδος των Ίωαννίνων 
και των ύπερκειμένων λόφων. Έκεΐ κατό
πιν μακράς συσκέψεως, είς ήν συμμετέ- 
σχον ό ύπαρχηγός Βασ. Κολοβός, ό ψυχο
γιός Ίωάν. Βάντζος καί ό συνοδεύων τον 
Λαι'ον Νικόλαος Μάιος, συνεφωνήθησαν 
τά ακόλουθα : α) Τό σώμα ν* αναχώρηση 
αμέσως εις Πράμαντα, οπου θά έστάθμευε 
μέ δύναμιν 20 μόνον άνδρών, β) ή Α ' 
Διεύθυνσις αναλαμβάνει τήν ύποχρέωσιν 
καί τήν ευθύνην νά επιτυχή τήν άναγνο')- 
ρισιν αύτοΰ υπό τοΰ Δ.Σ. τής Η.Ε- ή ό
ποια θ ’ άνολάβη τήν μισθοδοσίαν των υπό 
τά δπλα άνδρών και τήν εξεύρεσιν εργασί
ας των αποστρατευόμενων, γ) ή Α ' Λιεύ- 
θυνσις έγγυάται τήν αρσιν πάσης διώξεως 
εκ μέρους τών δικαστικών αρχών τοΰ rXrv 
θέρου Κράτους διά τυχόν εκκρεμότητα; 
ποινικής φνσεως τας οποίας ήθελίν εχει 
οίονδήποτε μέλο: τοΰ σώματος, δ) ή Α' 
Διεύθυνσις παραχωρεί εκ τών ιδίων αυ
τής πενιχρών μέ'ων 30 λίρας Τουρκίας 
ώς πρώτην δόχνείςτό σώμα, εξ ών 10 
εμετρησεν ό Λάϊος αύτοπροσώ.-ιοκ, τάς 
δε υπολοίπους 20 κατέβάλεν δ Νομάρχης 
5 Αρτης είς τον άρχη 'όν ΙΙουτέτσην, άμα 
τη εις τό ελεύθερον έδαφος διαπεραιώσει 
ΤΚ)ΰ σώματος.

Έ κ τών 30 λιρών, πέντε μέν διέθεσε 
κατόπιν πολλών πιέσίων ναι συζητήσεων 
τό Προξενεϊον εκ τοΰ μνστικοΰ κονδυλίου 
τών απροβλέπτων, τας δε 25 εδανείσθη- 
σαν υπό προσωπικήν αυτών ε&θυνην οί 
φερεγγυότεροι εταίροι τών 3 τμημάτων, 
Κτησίας (Γ. Τζαβέλα:), ΓΊήλας (Δ. Κοΰ- 
τσικος) καί Άρισιαΐος (Δ. Κούλιας) επί 
τή έλπίδι οτι τό Δ.Σ. τής Η.Ε. θ ’ άνεγνώ- 
ριζε τήν δαπάνην ταύτην καί θ’ άπέστειλε 
τό ποσόν τοΰτο εγκαίρως. Άτυχώς ή ελ
πίς αΰτη εβαυκάλισε επί πολύν χρόνον 
τούς υπευθύνους, καί τοΰτο διότι τό Κέν- 
τρον Ιστερείτο παντελώς χρημάτων, ή υπό-

θεσις μάλιστα αΰτη έγένετο άντικείμενον 
μακράς αλληλογραφίας ώ ; προκύπτει εκ 
διαφόρων εγγράφων.

Οΰτω έπετεΰχθη ή μεταστάθμευσις τοΰ 
σώματος εκ τής υποδούλου είς τήν ελευ- 
θέραν "Ηπειρον, κατόπιν τούτου επήλθε 
ποιά τις ΰφεσις είς τάς διώξεις τών άρχών* 
άτυχώς ή τελεία τοΰ σώματος άπόκρυψις 
δεν ήτο ευχερής, τό μέν χάρις είς τήν φυ
σικήν τοΰ Έλληνος επιπολαιότητα καί 
άκριτομυθείαν, τό δε λόγφ τών προσπα
θειών τής Τουρκικής Κυβερνήσεως, ήτις 
διά τών προξένων της καί τών κατασκό
πων παρηκολούθει πάσαν κίνησιν τοΰ σώ
ματος. Παντελής διάλυσις αύτοΰ δεν ήτο 
συμφέρουσα, καθ’ οσον αΰτη θά επέφερεν 
μεγάλας ζημίας λόγφ τών προδοσιών αι* 
τινες ήτο ενδεχόμενον νά λάβουν χώραν 
από μή μεμυημένους καί οί όποιοι εγνώ- 
ριζαν τάς κινήσεις του από τήν επί τετρά- 
μηνον εν τή ύποδούλφ δράσιν του.

Ή  υποδοχή ή; ετυχεν δ κατελθών δι’ 
όλίγας ημέρας είς ’Αθήνας αρχηγός Που* 
τέτση; ΰπήρξεν άρίστη' δ κινών τήν δλην 
τής Η.Ε. μηχανήν Σπυρομήλιος άντελή- 
φθη αμέσως τήν αξίαν τοΰ Πουτέτση και 
εμερ μνησεν δπως πασαι αί άναληφθεΐσαι 
έναντι τοΰ σώματος Πουτέτση υποχρεώσεις 
τής .V Διευθύνσεως έ/.πληοωθοΰν, άν καί 
τό εγχείρημα δεν ήτο εύχερές καθόσον 
ή Η.Ε· έστίρεΐτο ώς είπομεν παντελώς 
χρημάτων πρύς συντήρησιν τοΰ σώματος, 
επέτυχε ομως τοΰτο κατόπιν πολλών προ
σπαθειών, πκαθέντος τοΰ Κράτους ν’ άνα- 
λάβη τήν δαπάνην ταύτην' ή εξενρεσις 
άφ’ ετέρου εργασίας εις δεκάδας άνεργων 
ήτο προβληματκή, ό μόνος ερνασθείς ύπε- 
ρανθρώπως δια τήν τα*τοποίησιν τών άν
δρών τοΰ σώματος ήτο ό Γεώργιος Δονμας 
Γενικός Διευθυντής τής Εταιρίας τροχιο
δρόμων, είς την υπηρεσίαν τών οποίων 
διώρισεν τονς περισσοτέρους.

Τό σώμα παρέμεινεν είς Πράμαντα μέ
χρι τοΰ 1910 οπότε διελύθη' κατά τό διά
στημα τοΰτο εισήλθεν κατ’ επανάληψιν είς 
τήν υπόδουλον κατόπιν διαταγών τής Α ' 
Λιευθύνσεως εκτελέσαν ώρισμένας αύτής 
εντο/ά;. ‘ Ο Πουτέτσης καί μακράν τής 
’ Ηπείρου ευρισκόμενος έπανεφερεν είς τήν 
τάξιν διάφορα παρεκτρεπόμενα πρόσωπα
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δι* απλών μηνυμάτων, Ιδίφ κατά τήν πε
ρίοδον τήν μετά τήν άπομάκρυνσιν εξ Ίω - 
ανννίνων τοΰ άξιωματικοΰ διευθυντοΰ της 
Α' Διευθύνσεως.

Παραθέτομεν Ινταϋθα μίαν επιστολήν 
του άπευθυνομένην εϊς τούς Σπ. Σ. καί 
Στ. Α. ητις παρεδόθη ΰπ’ αυτών εις τό 
προξενεΐον και μέσφ τοΰ Υπουργείου των 
’ Εξωτερικών εστάλη εις τό Α .Σ. τής Η.Ε. 
εις τό άρχεΐον τής οποίας εΰρίσκεται. 
Ή  επιστολή δεν φέρει ούτε χρονολογίαν 
οΰτε τόπον προελεΰσεως, έ'χει δέ ούτω : 

«Σας εύχομαι ασπροπρόσωποι διά 
τήν προαγωγήν σας εις έφοροεπίτρο
πους βεβαίως για νά καταστρέψετε τά 
Μοναστήρια, άλλα εάν δμως έΗακολου- 
θήσητε τήν ατιμίαν σας για νά κατα
στρέψετε τά μοναστήρια, τότε βέβαια 
κα'ι αυτά θά σάς βοηθήσουν διά νά σάς 
προβιβάσω εις άνώτερον βαθμόν. Σάς 
συνιστώ νά παυσετε πλέον νά ενοχλήτε 
τον ηγούμενον τής ίεράς μονής Στοΰ 
παινας κα'ι Άσπραγγέλους οπουάρχίσα- 
ταν νά μπήτε εναν παρά στο γρόσι, κα
θώς κα'ι τά άλλα μοναστήρια δπου 
επροχωρήσαταν Παλουρή, Λυκοστάνη 
καί Ντιχοΰνι. ’Εάν δεν άποσυρθήτε καί 
εξακολουθήσετε νά άνακατωθήτε εις τα 
μοναστήρια νά εχετε ΰπ’ δψιν σας οτι 
θά σάς καταστρέψω δλην τήν περιουσίαν 
σας κινητήν καί ακίνητον, ακόμη καί 
τήν ζωήν σας καί νά μή σάς περάση 
ή ιδέα δτι θά εΰρήτε προστασίαν από 
κανέναν.

Διατελώ
1 . ϋουΐέταης η Καλαμης

(Σφοαγίς).
Ό  Πουτέτσης μετά τήν διάλυσιν τοΰ 

σώματο; εγκατεστάθη εις ’ Αλμυρόν δπου 
ήλθεν είς γάμον μέ τήν κόρην ενός ίερέως, 
από τον γάμον τοΰτον έγεννήθη εν άρρεν 
τέκνον περί τοΰ οποίου ή κατωτέρω προς 
Σπυρομήλιον επιστολή τοΰ Πουτέτση. 
Έκεϊ Ιδιώτευσεν μέχρι τοΰ Αύγουστου 
τοΰ 1912, οπότε διετάχθη νά συγκροτήση 
τό σώμα καί εξέλθη εις τήν υπόδουλον. 
Ή  επιστολή αΰτη άνευ χρονολογίας καί 
τόπου προελεΰσεως, όμιλεΐ περί διελεΰσε· 
ως εκ Καλαμπάκας καί παροχής αρωγής 
από τον ταγματάρχην Σταματόπουλον’ αί

άρχαί διατέλουν εν άγνοία των άποφάσεων 
τής Κυβερνήσεως καί τοΰτου ένεκεν παρεμ
βάλλονται δυσχέρειαι, ανάγκη νά είδο- 
ποιηθοΰν καί έν τέλει «Δεν σοΰ γράφω 
πολλά μόνον τοΰτο, δτι τό σπίτι μου σοΰ 
τό αφήνω βάρος δτι καί άν συμβη, νά τό 
εχης ΰπ’ ό'ψιν σου νά μή πεινάσουν» καί 
περαιτέρω «Τον Μίλτον νά τον φιλήσης 
από μένα καί νά τον στείλης νά βαφτίση 
τό παιδί στον ’ Αλμυρό διότι μένει έ'τσι». 
Ό  ηρωικός Γιάννος προαισθανόμενος τό 
ήρωϊκόν τέλος του, άφηνε τήν οίκογένειάν 
του εις τήν μέριμναν των φίλων καί συνα
γωνιστών του παρεκάλει δέ τον Σπυρομή
λιον νά στείλη τον αδελφόν του Μιλτιά- 
δην νά βαπτίση τό μονάκριβο παιδί του, 
τον μετά τήν βάπτισιν Βοργίαν.

'Η  έξοδος ελαβε χώραν τό πρώτον δε
καπενθήμερον τοΰ μηνός Αύγουστου, κα
θόσον ό Αάϊος ΰ.τηρετών τότε εις τό εν 
Άγρινίφ Ύπ)μα τήο Εθνικής Τραπέζης, 
ελαβεν τήν 15ην Αύγουστου επιστολήν έκ 
Καλαρρυτών άνευ χρονολογίας έν ή δ Που
τέτσης τοΰ άνήνγειλεν τήν έξοδον μέ κα- 
τεύθυνσιν τό Άργυρόκαστρυν.

Ή  προς τον Λάϊον επιστολή εχει ως 
εξής: ·

« ’ Αδερφέ Άλέκο,
’ Απόψε διαβαίνομε τά σύνορα, δ αρ

χηγός μέ διέταξε νά πιάσω to Δέλβινο 
γιά νά όργανώσωμε τό Αργυρόκαστρο 
καί νά βγάλωμεν τουφέκια από Κέρκυρα, 
έ'χω μαζί μου καί τό Στέφανο πού σά 
άσπάζεται, ήθελε νά άκολουθήση καί 
ό Βασίλης, τί νά τον κάνω, δεν τον πή
ρα καί τοΰ κακοφάνηκε, είναι μονάχα 
γιά χορατά καί δεν τον άκοΰν καί τά 
ποδάργια. Μυρίζει μπαροΰτι, οί ’ Αρβα
νίτες σιουκωσαν κεφάλι, τά πράγματα 
στένεψαν καί μοΰ φαίνεται θ ’ άνάψη 
πέρα γιά πέρα τό ντουφέκι. Δεν μέ 
άφηκαν νά πάρω πολλούς μονάχα 45, 
θ ά  πάρω παιδιά από Τσάμικο καί 
Κούρεντα. ‘Ο Θεός βοηθός.

Σας φιλώ από καρδιά 
ό αδερφός σου Γιάννης 

Διελθόν τήν μεθόριον τό σώμα κατηυ- 
θΰνθη είς ιήν επαρχίαν Κουρέντων εκεί 
καί συγκεκριμένως εις τήν έν Άραχωβί- 
τση οικίαν τοΰ Νάσιου Γκανιάτσα, ελαβε
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χώραν σΰσκεψις είς ιήν οποίαν παρέστη
σαν πολλοί άοχηγοί ομάδων καί άλλα μα
χητικά στοιχεία της επαρχίας, κατ’ αύιήν 
ό Πουτέτσης άνεκοίνωσε περίληψιν των 
διαταγών του Κέντρου και την πληροφο
ρίαν δτι βαδίζει εις την έπαρχίαν Άργυ- 
ροκάστρου, την οποίαν πρόκειται νά δρ- 
γανώση καί έξοπλίση έκ τής απέναντι 
Κέρκυρας. Οι πλεΐστοι των παραστάνιων 
κατά τήν σΰσκεψιν άπεδοκίμασαν την 
ένέργειαν ταΰτην ύποδείξαντες τούς έπι- 
προσθούντας κίνδυνους συστήσαντες απο
χήν από πάσης τοιαυτης ένεργείας. Παρο- 
μοίαν σΰστασιν έ'καμε καί δ Λάιος |ξ 
’Αγρίνιου δι’ έπειγοΰσης επιστολής του 
μέσφ Νικόλα Μάϊου, ή οποία είναι άγνω
στον εάν εφθασεν εις χεϊρας τοΰ Πουτέτση.

Ό  Πουτέτσης άναγνωρίζων τήν ορθό
τητα των επιχειρημάτων των άντιτιθεμένων 
εις τήν εις τήν επαρχίαν ’ Αργυρόκαστρου 
μετάβασίν του, ήγέρθη όρθιος και έν μέσο) 
γενικής σιγής είπε τά ολίγα αυτά άι< φ α 
σιστικά λόγια « ’ Αδέρφια, δταν όρκισθή- 
καμε νά ύπηρετήσωμε τήν Πατρίδα, ύπυ- 
σχεθήκαμε νά χΰσωμε γι’ Αυτήν το αίμα 
μας, τώρα ήλθεν αυτή ή ώρα, συζητήσεις 
δεν χρειάζονται, ο καθένας θά πάη στή 
θέσι πού τοΰ ώρισαν οί άρχηγοί, δποιος 
θέλει άς μή μέ άκολουθήση». Κατόπιν 
τούτων δλοι οι άνδρες * δήλωσαν δτι θ ’ α 
κολουθήσουν τον αρχηγόν, εξ αυτών εξέλε
ξε 20—25 καί ήρχισε ή προς Άργυρόκα* 
στρον πορεία, δπου έλαβον χώραν τά δρα 
ματικά γεγονότα τά οποία κατωτέρω έκ- 
θέτομεν.

Ή  αποστολή τοΰ σώματος Πουτέτση 
εις τήν επαρχίαν ’Αργυρόκαστρου, ύπή >ξε 
βασικώς άσκοπος καί ατυχής, εκεί ούδεμία 
είχε προηγηθή όργάνωσις, ή οποία είναι 
απαραίτητος ποοϋπόθεσις τής ασφαλεία; 
ενός ένοπλου σώματος, ουτε κύκλοι, ουτε 
ομάδες, ουτε δίκτυον πληροφοριών καί 
τροφοδοσίας, αλλά τουναντίον λαός τρομο
κρατημένος, άποφεΰγων τήν παροχήν οΐασ- 
δήποτε βοήθειας κ«ΰ επί πλέον συνοικι
σμοί τουρκαλβανών, εστω καί αραιοί. 
“Οσον άφορα τον εξοπλισμόν των κατοί
κων, ή πείρα εΐχεν άποδείξει δτι μόνον 
διά t ο π ι κ ή ς δργανώσεως είναι δυ
νατός καί σκόπιμος, ούχί δέ δι° άνταρτι-

κών σωμάτων, ή κίνησις των οποίων θά 
έγίνετο άμέσως αντιληπτή. Άτυχώς ή σχε
τική ενέργεια τοΰ Κέντρου παρασυρθέντος 
ίσως υπό τοΰ εν Άργυροκάστρφ άντιπρο- 
σοίπου του, τό δνομα Τ( ΰ οποίου ούδα- 
μοϋ άνεύρομεν, αλλά μόνον τδ ψευδώνυ
μον «Νικοκλής» ύπήρξεν εσφαλμένη καί 
έγένετο αφορμή τοΰ προώρου θανάτου αν- 
δρός, δ οποίος ακριβώς τήν ώραν εκείνην 
ήδΰνατο νά παράσχη πολυτιμοτάτας υπη
ρεσίας λόγω τοΰ γοήτρου τό οποίον ήσκει 
εις ολόκληρον τήν ’Ήπειρον, τής άκριβοΰς 
γνώσεως προσιόπων καί πραγμάτων καί 
τοΰθερμοΰ καί άδολου αύτοΰ πατριωτισμού.

Μοναδική δικαιολογία τής ένεργείαο 
ταΰτης τοΰ Κέντρου δΰναται νά θεωρηθή 
ή έπείγουσα ανάγκη τής άντιμ*τωπίσεως 
τών Αλβανικών συμμοριών αΐτινες είχον 
αρχίσει νά κατέρχωνται πρός Νότον. ’Αλλά 
καί διά τήν περίπτωσιν ταΰτην έπρεπε νά 
προηγηθή στοιχειώδης όργάνωσις τής πε
ριοχής οΰτως ώ^τε τό σώμα νά εχη τά 
άπαραίτητα στηρίγματα τοΰθ* δπερ είχε 
διαπιστωθεί εκ τής προηγηθείσης πείρας. 
Άτυχώς ο εϊσηγηθείς ως φαίνεται «Νικο- 
κλής» τοΰ ’ Αργυροκάστρου θά ήτο πρό- 
σωπον οΰδεμίαν έ'χον πείραν τοιοΰτων 
ενεργειών.

Τό σώμα αναχώρησαν εξ Άραχωβίτσης 
διήλθε τον Καλαμάν καί διά τής έπσρχίας 
Πωνωνίου κατηυθΰνθη εις τήν επαρχίαν 
Δελβΐνηυ τάς πρώτας ήμέρας τοΰ μηνός 
Σεπτεμβρίου. Μόλις έγένετο αντιληπτή 
ή έκεΐ παρουσία του, ήρ/ισε ή καταδίωξις 
υπό τών άπ:οσπασμάΓο)ν Χο^ροφυλακή  ̂ύπο- 
βοΐ|θυυμένων υπό ’Αλβανικών συμμοριών. 
'Η προκη επαφή επήλθε τήν 13ην Σεπτεμ 
βρίου παρά τήν ϋέσιν  «Κρανιά», δπου 
ελαβε χώραν εμπ λοκή  μέ ’Αλβανικήν συμ
μορίαν ν w Αρχηγόν τον έξ Αύλώνος *Αλή 
Βυανίτσαν καί στοατιωτιχον απόσπασμα, 
αποτέλεσμα ταΰτης ύπήρξεν ό φόνος 12 
Τουρκαλβανών, έκ τών ήμετέρων ετραυμα- 
τίσθη ό φοιτητής Θεολογίας Στέφανος Πα* 
παφώτη ΓΤάντος έκ Σωτήρας, υιός τοΰ 
γνωστού ήρωϊκοΰ ΐεοέίο; τής φάλαγγος τών 
Γαριβαλδινών τοΰ Παποφώτη Πάντου, 
εφημερίου τοΰ έν ’ Αθήναις ναοΰ τών 'Αγίων 
Άσωμάτων. Ουτος διεκομίσθη είς Λεσινί- 
τσαν δπου παρέμεινεν κρυπτόμενος μέχρι
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τής Ιάσεώς του, 6 Πάντος επεσεν βραδΰ- 
τερον ήρωϊκώς μαχόμενος είς τήν μάχην 
τοΰ Κιλκίς μέ τον βαθμόν τοΰ λοχίου τοΰ 
Πεζικού, έπίσης ετραυματίσθη ο εκ Ποπό· 
βου Σπΰρος Γαλάτης δστις διεκομίσθη 
μέσφ Δίβρης εις Κέρκυραν.

Μετά τήν συμπλοκήν ταΰτην, ένετάθη 
ή καταδιωξις και τήν 25ην Σεπτεμβρίου 
έκυκλώθη τό σώμα εν ώρ? νυκτός κατόπιν 
προδοσίας είς τό χωρίον «Τσοΰκα» τής 
αυτής επαρχίας* εκεί περι τό λυκαυγές τό 
σώμα ύπέστη αιφνιδιασμόν, κατ’ αυτόν 
έφονεΰθησαν ό αρχηγός I. ΙΙουιέτσης, 
ό ανεψιός του Γρηγόριος Μαντζάρης ή 
Φαρμάκης, πρώτος όρμήσας εκ τοΰ κατα
λύματος επί τφ άκούσματι τών πυροβολι
σμών, δ Δ. Στ. Στύλος εκ τοΰ χωρίου 

ϊ Κασήμ— Άλάμπεη, είς χωροφύλαξ εξ ’Ά ρ-

Τΰ Σώμα τοΰ Γιάννη Πουτέτση
ϊ

της όνόματι Νίκος, αγνώστου έπωνύμου, 
δστις είχεν ακολουθήσει το σώμα κατά τήν 
εκ Τζουμέρκων διέλευσίν του, και δυο άίλ- 
λοι ών τά ονόματα δεν κατωρθώσαμεν νά 
εξακριβώσωμεν. Κατόπιν της συμφοράς 
ταΰτης, οι υπόλοιποι μετά πολλάς περιπέ
τειας οδηγούμενοι υπό τοΰ Θΰμιου Λιώλιου, 
καταγομένου εκ τής επαρχίας Δελβίνου καί 
γνωρίζοντος τήν χώραν, κατώρθωσαν κακώς 
εχοντες νά διαπεραιωθώσι εις Κέρκυραν. 

.01 Τουρκαλβανοί άποκόψαντες τάς κεφα- 
λάς τών φονευθέντων έκόμισαν ταΰτας ει* 
Δέλβινον, δπου κατάπληκτοι διεπίστωσαν 
τήν ταυτότητα τοΰ Πουτέτση, τον όποιον 
έθεώρουν άσΰλληπτον και δ όποιος επί 
τόσον χρόνον τους ετρομοκράτησε διαφυ
γών δλας τάς ένέδρας χάρις είς τήν άρί- 
στην-όργάνωσιν τής Η.Ε, καί τήν μετά



1Μ Ό Π^υτίτσηζ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ

παραδειγματικής αυταπαρνησεως παρεχο- 
μένην συνδρομήν τών μελών αυτής.

Τοιοΰτον υπήρξε τό τέλος ενός ήρωϊκοϋ 
Βορειοηπειρώτου, ενός αγνοί) !δεολόγ« υ, 
ένός θερμού πατριώτου κα'ι Ιπιλέκτου μέ
λους τής Η.Ε.

Α1ων(α του ή μνήμη.
ΑΛΕΞ. ΛΙΒΑΔΕΥΣ 

Σημ. 01 επιζήσαντες συναγωνισταί και θαυμα

στοί τοΰ Πουτέτση έλάξευσαν,τό 1940 επί πεν- 
τελικοϋ μαρμάρου τήν προτομήν του, δέν έπρό- 
φ θ α σ α ν  δέ νά τήν στήσουν είς μίαν των πλατειών 
τής πόλεως τών Ίωαννίνων λόγφ τοΰ παρεμ- 
πεσόντος πολέμου. “Ηδη Εναπόκειται είς δσόυς 
πιστεύουν είς τά πεπρωμένα τής Φυλής νά συλ- 
λέξουν τό άναγκαιοΰν ποσόν διά τήν μεταφοράν 
καί τοποθέτησίν της. Θά είναι αΰτη μνημβΐόν 
αΙώνιον, τών δεσμών μας μέ τήν Βόρειον “Η* 
πειρον, τέκνον της οποίας ήτο ό ηρωικός. Που· 
τέτσης.

Α.Α.

ΔΗΜ ΟΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟ ΥΔΙΑ

ΓΙΑ ΣΗΚΟΥ ΚΑΠΕΤΑΝΕ ΜΟΥ...

— « Γιά σήκου καπιτάνε μου, καί μή βαρειοκοιμάσσι».

— « Μέ τΙ ποδάρια νά σκωδώ κα! χέρια ν’ άκουμπήσω ; 

μώχουν τό γόνα τρίμματα, τόν πλάτη τσακισμένο.

Μωρέ παιδιά μου, σΰρτε με πέρα σ’ έκείν’ τή ράχη, 

πούναι τά πεΟκα τά ψηλά, τά δέντρα τά μεγάλα, 

καί κόψτε καί χλώριά κλαριά καί βάλτε με νά πέσω, 

καί δό μ’τε τό ντουφέκι μου, τό δόλιο καρυοφύλλι, 

γιά νά τό'ρίξω τρεΤς φοραϊς κι’ άπαΙ νά ξεψυχήσω.
( ’Αηό τή συλλογή Γ ,Δ . Ζηχίδον)



Δ. ΣΑΛΑΜΑΓΚΑ Oi ΤΟΥΡΚΟΙ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ

Γ Α Ζ Η  Ε Β Ρ Ε Ν Ο Ζ
Ο ΠΡΩΤΟΣ ΕΠΙΚΥΡΙΑΡΧΟΣ ΤΩΝ ΓΙΑΝΝΙΝΩΝ

Ό  πρώτος «άφέντης» (Ιπικυρίαρχος, 
suzerain) τοΰ Κάστρου τών Γιαννίνων 
και τής περιοχής του, ήταν ό διάσημος 
στην ιστορία τοΰ Τουρκικού Κράτους Γα
ζή—Έβρενόζ, στρατηγός, έπ'ι ενα σχεδόν 
αιώνα, πέντε σουλτανειών, τών : Όρχάν,
(1Β26— 1360), Μουράτ τοΰ Α ' (1360— 
1389), Βαγιαζιτ τοΰ Α ' τοΰ έπιλεγομένου 
Γιλντιριμ (Κεραυνοΰ) (1389— 1402), ιών 
διάδοχων του Σουλεϊμάν, Μουσά, και Μω
άμεθ (1402— 1413) και τού Μωάμεθ τοΰ 
Α' (1413— 1421)·.

*
Γύρω στα 1387, τά Ισχυροποιημένα 

τήν εποχή αυτή ’Αλβανικά φύλλα —ο! πε
ρισσότεροι, χριστιανοί ακόμα— πίεζαν πά
ρα πολύ τό Γιαννιώτικο Κάστρο- Ταυτό
χρονα, τήν ίδια αυτή εποχή, στή Βαλκανι
κή γενικά και στις ’ Ηπειρωτικές περιοχές, 
κυκλοφορούσαν ευρύτατα τά κατακτητικά 
ισλαμικά στίφη, τά όποια, από τότε ακό
μα κόντευαν νά διαλύσουν οριστικά τό Βυ
ζαντινό Κράτος. Οί τότε Δεσπότες τών 
Γιαννίνων τοΰ Κάστρου, πότε συμμαχού
σαν μέ τούς ’Αλβανούς γιά νά αμυνθούν

■ κατά τών Τούρκων, καί πότε μέ τού; τε- 
λευταίους αύιούς, γιά νά άποφύγουν τήν 

\ ’ Αλβανική κατάκηρη3.
*

Στα 1388, ό τότε Δεσπότη; τού Κά
στρου τών Γιαννίνων Ήσαΰ Μπουοντελ-

1. ’Α. Βαπορίδου, Βιογραφιχή τών Σουλ
τάνων 'Ιστορία, 1894, τόμος Α'.

2. Παπαρρηγοπούλου, ’Ιστορία τοΰ Έλλην. 
"Εθνους, 1887. τόμος Ε’. — Π. Άραβαντινοΰ,

ΤΧρονογραφία τής ’Ηπείρου, τόμος Α ' .—- Κ. Μ. 
ίΜέκιου, 'Ιστορία τής ’Ηπείρου, Κάϊρο, 1909. 
j — I. Λαμπρίδη, Ήπειρωτ. Μελετήματα, Πωγω- 
[νιακά, Μαλακασιακά Α'.I

μόντε, ό γνωστός στήν ιστορία ώς Ίζάου- 
λος, βρέθηκε στήν ανάγκη νά «προσκύνη
ση»5 τον στή Θεσσαλονίκη τότε έδρεύοντα 
γυιό τοΰ Σουλτάνου Μουράτ τοΰ Α ', Βα- 
γιαζιτ (τον Γιλντιριμ), και νά γίνη έτσι 
«υποτελής» του (vassal).

ΈπιστρέφονΓας 6 Ίζάουλος στά Γιάν
νινα, συνοδεύτηκε από τό «Βρανόζη, 
όϋωμανό Στρατηγό», ό όποιος ώς σημάδι 
τής επικυριαρχίας πού άρχιζε, έχτισε, έξω 
από τό Κάστρο και στήν περιοχή τοΰ Να
ού τής "Αγια—Τριάδας, έ'ναν Τεκέ : Τό 
γνωστό μέχρι σήμερα ώς «Τεκέ Γαζή— 
Βρενόζ»4, ακριβώς πιο πάνω από τά θε
ρινά τής πόλης λουτρά. Τό έτσι ιδρυμένο 
βακουφικό φέουδο, προικίστηκε γιά τή 
συντήρησή του μέ δλες τις γαΐε:, πού κα
λύπτονται σήμερπ από τό τοπωνύμιο Λ ε ι- 
β α δ ι ώ τ η, και προς τά δυτικά, ίσαμε

3. Χρον. τή; Ηπείρου, δπου αμέσως πιο 
πάνου, Α' σελ. 152. — Παπαρρηγοπούλου, όπου 
πιο πάνου. Ε’ σι·λ. 288, 289.

4. Γνωστότατο' μέ τό όνομα αύτό στά 
Τουρκοκρατούμενα Γιάννινα. — Βλ. και Δ. Σα- 
λαμάγκο: 1) Περίπατοι στά Γιάννινα, στό πε
ριοδικό τών Γιαννίνων «Ήπειρο>τ. Γράμματα», 
τεΰχ. 9 - 10. σελ. 314 καί έπ. 2) Ό  Μπεϊλέρ- 
μπείίς τής Ρούμελης, στήν έφημ. Γιαννίνων 
« ’ Εθνικός Άγο'>ν», 4, 5, 6, 9 Αύγουστου 1950.
3) Ό  Παγετός τοΰ 1434 καί τό Μοναστήρι τής 
Ντουραχάνης, εις έφημ. Γιαννίνων «Κήρυξ», 9 
Φεβρ. 1952. 4) *0 Γαζή Έβρενόζ, έφημ. Γιαν- 
νίνων «Κήρυξ», 19 Άπρ. 1952. 5) Περίπατοι στά 
Γιάννινα. Σειρά Γ", Ή  δυναστεία τών Άσλα- 
νιδών, είς έφημΓΊΓιαννίνοιν «’Εθνικός Άγων», 
16. 23, 31 Όκτ. 7, 13. 20, 28 Νοεμβρ. 4Δεκεμβρ. 
1951.—Ήλία Βενέζη, ‘Ιστορία καί Θρύλος, στήν 
έφημ. ’Αθηνών «Τό Βήμα», 4 Μαρτ. 195"2. — 
Χρ. Σούλη, Ταξίδι Τούρκου Περιηγητοΰ στήν 
"Ηπειρο, στά «Ηπειρωτικά Γράμματα», όπου 
η ιό πάνου.



Γαζί} ’Εβρβνόζ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ

τήν περιοχή τοΰ ’ Ορφανοτροφείου Γεωρ· 
γιου Σταύρου1.

*
Ό  Γαζή— Βρενόζ, ανήκε σέ οίκογένεια 

χριστιανών εξωμοτών, — πιθανότατα ήπει- 
ρώτικης καταγωγής— τής μεγάλης βυζαν
τινής οίκογένειας τών Βρανάδων, τής 
όποιας ενας κλάδος ειχεν εξισλαμισθεί κα

ί. “Οπου πιό πάνου, Περίπατοι στά Γιάν> 
νινα, και άπό άνσκοίνωση τοΰ ύπερεβδομην
τάρη Γ. Παπανικολάου, παληοΰ Γιαννιώτη. — 
Τήν ίδια αύτή έποχή κι άπό τό Βαγιαζήτ τό 
Γιλντιρίμ, είναι Ιδρυμένο—κι δχι μονάχα αυτό, 
άλλά καί άλλα παρόμοια στην Ήπειρο (ΓΙαρα- 
μυθιά, Αργυρόκαστρο, Κόνιτσα, βλ. «Ήπειρωτ. 
Γοάμματα», όπου πιό πάνου σελ. 247, ύποσημ·5) 
και τό τζαμί τών Γιαννίνων Μπαΐρακλή, τό λε
γόμενο άλλοτε τής Βρύσης τοΰ Παζαριοΰ. Κατά 
τήν έποχή αύτή, (βλ. Βιογραφική τών Σουλ
τάνων 'Ιστορία, όπου πιό πάνου. σελ. 23), 
κι ό πατέρας τοΰ Βαγιαζήτ, έχτιζε «τεμένη, μονα
στήρια, σχολεία καί λουτρώνες», άλλά κι ό Έ- 
βρενόζ στά κατακτώμενα μέρη, «πτωχοκομεΐα 
καί ξενώνες» (Τεκέδες). Ά π ό τήν ΐδια αύτή 
έποχή χρονολογείται κι ή πρώτη εγκατάσταση 
Τουρκικών στοιχείων έξω άπό τό Κάστρο. Τά 
στοιχεία μάλιστα αύτά ( Παπαρρηγόπ>ουλου δπου 
πιό πάνου, σελ. 238), ήταν Τουρκομανικά, «άτί- 
θασσοι καί δύστροποι μέ ληστρικάς συνήθειας», 
«σφόδρα (όμος) ευάριθμοι» σχετικά μέ τόνέκα- 
σταχοΰ επιχώριο πληθυσμό. Οί ολιγάριθμοι αύ- 
τοί Τουρκομάνοι —πιθανότατα οί ολίγοι άξιω- 
ματοΰχοι τής παράδοσης— έγκαταστάθηκαν στις 
περιοχές τοΰ Τεκέ Βρενόζ, στο γνωστό στήν 
ιστορία τοΰ τόπου *Τουρκοπάλουκο»· αύτοί ήταν 
πού, κατά μιά έξοδο τών χριστιανών τοΰ Κά
στρου άπό τά τείχη του, γιά ένα παλαιότατο 
πανηγύρι (πιθανότατα τής "Αη - Τριάδας), άρ
παξαν τις χριστιανικές παρθένες ιής Τούρκικης 
παράδοσης, καί τις έκαναν γυναίκες τους. (Στά 
1430, οί Τούρκοι είχαν χορηγήσει αυτοτέλεια 
στους Καστρικοΰς πού συνθηκολόγησαν καί τή 
συνθήκη πού υπόγραψαν τότε, τήν κράτησαν, 
στις γενικές της γραμμές, επί διακόσια μετέ- 
πειτα χρόνια· δεν είναι κατά συνέπεια καταν- 
νοητό δτι άπό τήν πριότη στιγμή θά τήν είχαν 
παραβιάσει, αρπάζοντας τά κορίτσια τών και
νούργιων (ι|·ιλφ σχεδόν όνόματι) υποτελών, μέ 
τούς όποιους τούς έδεναν πρόσφατες συνθήκες. 
Αύτό, μόνο οί ληστρικοί άντάρτες Τουρκο- 
μάνοι μπορούσαν νά τό κάνουν. Τό μνημείο 
κατά συνέπεια »'£φτάμπουλές», έχει σχέση μέ 
περιστατικά πού συντελέστηκαν πριν άπό τά 
1430.—"Ολα αύτά τά θέματα, έχουν έτσι τεθεί, 
γιά πρώτη φορά άπό τόν υποφαινόμενο-, σέ 
πολλά προηγούμενα σημειώματα (δπου πιό πά
νου καί άλλοΰ), καί άναπτύσσονται πλατύτερα 
στήν άνέκδοτη άπό καιρό έργασία μου«Ζουλέϊχα».

τά τό. IB ' αίώνα*. 'Ως Έλληνα εξωμότη 
τόν χαρακτηρίζει καί ό Hammer, στή δε- 
καοκτάτομή του Ιστορία τοΰ ’Οθωμανικού 
Κράτους8.

*
Στήν έπικυριαρχία τοΰ Κάστρου τών 

Γιαννίνων, τόν διαδέχτηκαν Αργότερα —η 
ίσως κι άπό τά πρώτα ακόμα χρόνια— οί 
γυιοί του, οί όποιοι ήταν πέντε: ό Άγασί, 
ό Μπεχράμ, ό Άλή, ό Μπέγκ καί ό Ίσα. 
Ό  τρίτες καί ό πέμπτος, εμφανίζονται 
στήν ηπειρωτική Ιστορία σέ πολεμικούς 
αγώνες μέ τούς άλβανούς φυλάρχους καί 
φεουδάρχες Ιωάννη Καστριώτη, (πατέρα 

_ τοΰ Σκεντέρ · μπεϋ), καί Άριανίτη Σπάτα 
Κομνηνό)*.

Μιά άπό τίς εμφανίσεις αυτές, είναι 
καί ή έξης:

Στά 1430, τό Γιαννιώτικο Κάστρο, 
πού τό πολιορκοΰοε ό Σινάν Πασιάς, είχε 
δπως ξέρουμε συνθηκολογήσει τώρα ορι
στικά, εξασφαλίζοντας μίαν αυτοδιοίκηση 
«ρλεύθρρης σχεδόν πόλης» μέσα στά διαρ* 
κώς ακόμα στή Βαλκανική μετακινούμενα 
στίφη. Στά 1434, ό Άριανίτης Σπάτας 
Κομνηνός, επαναστατεί κατά τοΰ Σουλτά
νου’ καί ξεκινώντας άπό τίς περιοχές τής 
Τσερμενίτσας, συγκρούεται μέ τόν Άλή, 
γυιό τού Έβρενόζ καί Επίτροπο τοΰ 
Σουλτάνου, τόν κατατροπώνει, τόν άναγ- 
κάζει νά καταφύγη στά Γιάννινα καί πο
λιορκεί τό Αργυρόκαστρο. Τότε είναι πού 
εμφανίζεται στήν ηπειρώτικη σκηνή ό επί
σης διάσημος Τούρκος Στρατηγός Ντουρα- 
χάν Πασιάς (εξισλαμισμένος κι αυτός χρι

2. Ξ. Σιδερίδη, Κορτήσιος Βρανάς ό Ήπε1'  
ρώτης, στά ’Ηπειρωτικά Χρονικά τοΰ 1928* 
σελ. 253 καί έπ.

3. Hammer, Histoire de l’Empire Otto
man, Paris 1835, τόμ. 1ος, σελ. 219, 222 καί 
επ., 278 καί επ., 339, τόμ. 2ος, σελ. 138, 143, 
150, 151, 154, 358 καί έπ.—Τό βιβλίο αύτό τοΰ 
Hammer, μεταφράστηκε καί στά 'Ελληνικά καί 
βρίσκεται στή Βιβλιοθήκη τοΰ Δήμου Θεσσα
λονίκης. — Βλ. επίσης τό άρθρο, Evrenos, της 
Islam Ansiklopedisi, 19471 33 Cuz, δπου καί 
πλούσια βιβλιογραφία.

4. Χρον. της Ή π , δπου π»ό πάνου, Α,
σελ. 161 καί 176. — Επίσης Δ. Σαλαμάγκα.
Ό  Παγετός τοΰ 1434 καί τό Μοναστήρι τής
Ντουραχάνης, δπου πιό πάνου. -  Βλ. έπίσης καί
στο Αεξ. Έλευθερουδάκη, λ: ΛΑριανΐται.
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στιανός ή γόνος εξισλαμισμένων, ό όποιος, 
από τή Θεσσαλία, σπεύδει προς βοήθεια 
τοΰ Άλή Έβρενόζ: βιαστικός καί άνιδέα- 
στος, σε καιρούς βαρυχειμωνιάς, καθώς 
κατέβαινε από τό Ντρίσκο, τήν παγωμένη 
και σκεπασμένη μέ χιόνια Γιαννιώτικη 
Λίμνη, τήν παίρνει γιά κάμπο, τήν περ
νάει ολόκληρη μέ τό στρατό του, σπεύδει 
νά λύση τήν πολιορκία τοΰ ’Αργυρόκα
στρου, διώχνει τον Άριανίτη στά ορμητή
ριά του, και γυρίζοντας —επειδή σε θαύ
μα είχεν αποδώσει τή σωτηρία τ< υ από 
πνιγμό στά νερά τής Λίμνης — στις όχθες 
άπ’ οπου είχε ξεκινήσει κι δπου έστεκε 
ενα είκονοστάσι τής Παναγίας, χτίζει τό 
Μοναστήρι της, τό γνωστό μέχρι σήμερα 
ώς Παναγία τής Ντουραχάνης1.

*
Ό  Γαζή Έβρενόζ, είνε θαμμένος στά 

Γιαννιτσά, πόλη, πού γι’ αυτόν άκριβ&ς 
τό λόγο ήταν γιά τούς Τούρκους ιερή. 
Έκεΐ ήταν καί τό προσωπικό του φέουδο, 
πού τό είχε κατακτήσει στά 1363 \

Σχετικά μέ τήν άπ’ αυτόν κατάκτηση 
τού Βαρδάρ καί τής Γενιτσιά, σώζεται 
ακόμα ό έξης θρύλος :

. « ’Έγινε έκεΐ μεγάλη μάχη' καί χύθηκε 
τόσο αίμα, πού κοκκίνησε ή λίμνη (τών 
Γιαννιτσών). Τό β^άδυ, στή ματωμένη λί
μνη, καθρεφτίστηκε ήήμισέλινο μέ τάστρο' 
έ'τσι από τότε, καθιερώθηκε (αύτή) ώς έμ~ 
βλήμα τοΰ ’ Οθωμανικού Κράτους»8.

*
- “Αλλος θρύλος πού διασώθηκε από τον 

Hammer είναι καί ό έξης :
Καθώς δ Έβρενόζ γύριζε θριαμβευ

τής άπό τις νίκες του καί τις κατακτήσεις 
δλόκληρων Ιπαρχιών τοΰ Βυζαντινού Κρά
τους, «ό Σουλτάνος, δεξιωθείς φιλοφρό-

1. Όπου άμέσως πιο πόνου, και Δ. Σα* 
λαμάγκα, Ό  Μπεϊλέρ μπέης τής Ρούμελης, οπου 
πιό πάνου.

2. Βλ. έπίσης, Λεξικό Έλευθερουδάκη, 
λ. Γιαννιτσά.

3. Κατά ανακοίνωση τής Αγγελικής Με- 
ταλληνοΰ, Ιστορικής συγγραφέως. Θεσσαλονίκη. 
—Ή Χρυσάνθη Ζιτσαία, μέ βοήθησε παρά πολύ 
στη συλλογή πληροφοριών άπό τόν Hammer.
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νως τόν πιστόν καί γενναίον στρατηγόν, 
διέταξεν άμέσως γέννα ίαν καί πλουσιωτά· 
την αμοιβήν νά παράσχωσιν αύτφ, τίτλο· 
φορήσας αυτόν καί Γκαζήν (ήτοι νικητήν, 
τροπαιούχον)’ άλλ’ δ στρατηγός, παρεκά- 
λεσε τόν σουλτάνον, δπως, αντί πάσης 
άλλης αμοιβής, δωρήσηται αύτφ τεμάχιον 
γης, ίσον τώ δέρματι βουβάλου, ϊνα άνε- 
γείρη έν αντφ πόλιν, ήν τίθησιν υπό τούς 
πόδας τής Βασιλομήτορος».

« Ό  Σουλτάνος, έθαύμασε' καί έγέλασε 
συνάμα διά τήν παράδοξον τού στρατηγοΰ 
αΐτησίν* συγχρόνως δέ, μετά τής άλλης 
προς τόν στρατηγόν αμοιβής, έξέδωκε καί 
Χάτι Σερίφ, όρΐζον τήν έκπλήρωσιν τής 
τοΰ στρατηγοΰ αΐτήσεως.

Ό  Στρατηγός, λαβών τό Χάτιον, άνε- 
χώρησε : σφάξας δέ τήν μεγαλυτέραν βού
βαλον, έκοψε τήν δοράν αυτής είς λεπτότα- 
τον ιμάντα, διά τοΰ όποιου καί περιέβαλε 
ιόν διά τήν μέλλουσαν πόλιν άπαιτούμενον 
χώρον* ή, ώς τινές λέγουσιν, έκ τεσσάρων 
σημείων, είς ά ένέπηξε πασσάλους έκ ξύ
λου πλατάνου, έξέτεινε τόν Ιμάντα’ καί έκ 
τών τεσσάρων σημείων, ούτως, ώρίσθησαν 
καί τά ορια τής πόλεως καί τής περιοχής 
της»*.

*
Κατά άλλη παράδοση πού διασώθηκε 

άπό τό Γάλλο διπλωμάτη Felix Beaujour, 
στο χώρο αυτό περικλείστηκαν 96 χίορνά, 
πού έτσι περιήλθαν στήν κληρονομική κυ
ριότητα τού Έβρενόζ καί τής οίκογέ* 
νειάς του6.

*
’Από τις περιοχές αυτές, δταν ό Μου

ράτ ό Α ' έκανε στήν Προύσα τούς γάμους 
τοΰ γυιοΰ του Βαγιαζιτ, «δ Έβρενόζ 
βέγης, προσήνεγκεν έκ τών υίών καί 
θυγατέρων τοΰ λαού αυτού, εκατόν έκ τών 
καλλίστων νέων καί παρθένων, ώς δούλων», 
τούς οποίους ό Σουλτάνος, δώρησε τελικά
στυύς Αιγύπτιους πρέσβεις.®.

Δ. ΣΑΛΑΜΑΓΚΑΣ

4. Βλ. H a m m e r ,  όπου πιό πάνου.
5. F, Bjaujour, Tableux de Commerce 

Grec aii T8m e slecle.
6. UX. Hammer, δπου πιό πάνου.
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*Mk τδργανα βραχνά—βραχνά, 
μϊ τους άνακαράόες»

Τό σ'ΐίχο αύιό τον άγνωστου— σέ μένα 
—λαϊκού (;) τραγουδιού — πού τον αναφέ
ρει στο Γλωσσάριό του ό Άραβαντινός— 
θυμάμαι κάθε φορά που, μέ τή βοήθεια 
απόμακρης άνάμνησης, ακούω στά σπλά
χνα μου τό γιαννιώτικο τ ά ρ γ α ν ο, 
δπως λέγαμε τό νταούλι τής γιαννιώτικης 
άποκρηά;1 καί τών γλεντιών συά Ζευγά
ρια3 και τά Γύφτικα τής Καλούτσιας®. Τή 
λαϊκή αυτή γκράν—κάσα, τό μέγα τύμπα
νο, μέ τό όποιο ακόυσα νά καλούν στονς 
κυριακάτικους χορούς, τΙς νηές και τά πα- 
ληκάρια τοΰ Μετσόβου.

Κι από τούς μακρύ νους καιρούς, άνα- 
θυμιέμαι τώρα τά τούρκικα Ραμαζάνια, 
δταν τά βράδια τής παράδοξης αυτής τρια- 
ντακοστής, πού είναι, μέ τό φως τής μέ- 
ρ^ς, άπόλυτη αποχή, τις νύχτες, οργιαστι
κή πανδαισία, τά νταούλια γέμιζαν τις 
τουρκοκρατημένες πόλεις μέ τή διαπερα
στική αναταραχή καί τό συγκλονισμό τής 
■ψυχής, άπό τούς κραδασμούς τών δργια- 
,στικών τους ρεσιτάλ.

*
Καί σέ ατελείωτη πίσω τους «ειρά, άπό

1. 2 καί 3. ‘Απαραίτητο τό μεγάλο τΰμπα* 
νο στις άποκρηάτικες συνοδείες πού ερχόταν, 
άπό τις ακραίες αύτές συνοικίες (ή πρώτη, στο 
τέρμα τής όδοΰ Μανωλιάσσας, η δεύίερη. πε
ριοχή τής όδοΰ 21ης Φεβρουάριου* στό ιέρμα 
τους, κατοικούν κατά μεγάλη πλειοψηφία, οί 
έδώ λεγόμενοι γύφτοι, πού έργάζονται συνή
θως ώς σιδεράδες καί όργανοπαΙκΓες. άλλα και 
παντοδαποί έργάτες : καρραγωγεις, σέ λατομεία 
κτλ, συνοδευόταν δέ μδ τό τζουρνά (τήν άλλοΟ 
Ιίίπιζα).

τά μάκρη τών καιρών καί τών τόπων, 
ακούονται τά κάθε λογής τ ύ μ π α ν α  καί 
τ υ μ π α ν ί δ ι α :  άπό τις καυτερές καί 
ματωμένες σελίδες τοΰ Πιέρ Λοτί καί τοΰ 
Τζάκ Λόντον, τά ππντοδα-ιά τ ά μ—τ ά μ, 
πού καλούν, σέ πολεμικούς ή αίσθησια- 
κούς συναγερμούς, τή φλογισμένη ’ Αφρι
κή καί τον αμείλικτο ΕΙρηνικό. Μ* άντίθε- 
τα : άπό τήν άρχαιόπρά μας, ακούονται 
χαρωπά τά τ ύ μ π α ν α  πού συνώδευαν 
τις δρχηστρίδες, στον ανάερο καί ρυθμικό 
χορό τους. ^

*Απ’ τούς σκληρούς Σαρακηνούς καί 
τά Βυζαντινά στρατόπεδα, άπ* τούς κατά- 
φρακτους τοΰ Μεσαίωνα καί τον Έρωτό- 
κριτο, τρέχουν σέ συνάντησή μας, οί ζευ
γαρωτοί ά ν α κ α ρ ά δ ε ς * .  Καί κατόπι 
τά τ ο υ μ π ε λ έ κ ι α  καί οι ν τ α ϊ ρ έ δ ε ς, 
τά ν τ έ φ ι α  κι οί ν τ ρ α μ π ο ΰ κ ε ς 6* 
οί τ σ ι γγ I σ τ ρ ε ςβ καί τά τ α κ ί μ ι α 7, 
οί γ ύ φ τ ο ι  κιοί  λ α λ η τ ά δ ε ς .

Σά μιαν άνάκληση στήν περισυλλογή, 
σά νά προστάζουν σύναξη καί προσοχή, 
σά σέ θριαμβικό ξεκίνημα, τά ν τ α μ -  
π ο  ί  ρ λ α, ανοίγουν τό ρυθμικό κροτάλι- 
ομα, μέσα σέ θούρια καί παιάνες.

*
Κι* ύστερα σέ κάποιες μεγαλόπρεπες

4. ’Ιταλικά nacchera’ γαλλικά nacaires*
στόν Έρωτόκριτο, νιάκαρες.

6. Στά Γιάννινα, είδος τουμπελεκιοΰ, μέ 
κατεργασμένο δέρμα, δεμένο, δχι σέ μισό πήλι
νο δοχείο (στάμνα), άλλα σέ είδικό κολοκύθι. 
Νταιρέδες καί ντέφια, είναι συνώνυμα.

6. Χορεύτρες πάλκου και καφέ αμάν, πρι
μαντόνες* άπό τό περσικό τσεγγίς= δημόσιος 
χορευτής.

7. Τό μουσικό συγκρότημα τής έποχής ϊ 
βιολί, λαοϋτο, κλαοϊνο καί ντέφι (καμμιά φορά 
χατά προσθήκη ή έναλλαγή) φλογέρα, σαντοΟρ*.
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ορχήστρες, στις κορυφές ξεσπάσματος η 
θριάμβου, απάνω άπό τούς μουσικούς κα- 
ταρράχτες, σέ συγκλονίζει τελειωτικά σέ 
μια κυρίαρχη κορώνα, ή γ κ ρ ά ν—κ ά σ σ α 
και τά κ ΰ μ β α λ α8

Β '.— Τοαγκάριδες καί Σαράτσιδες

Ή  λέξη τ σ α γ γ ά ρ η ς ,  γιά υποδή
λωση γενικά εκείνων πού φκιάνουν παπού
τσια, μάς ήρθε στά Γιάννινα μέ τό «ρω- 
μέϊκο».— ’Ίσαμε τότε, σέ στοιχεία πού μά
ζεψα γιά μιά εργασία μου γύρω άπό τά 
Ί σ ν ά φ  ι α  επί Τουρκοκρατίας1, μονάχα 
στ'ις αρχές τοΰ 19ου α’ιώνα τή βρήκα, καί 
μόνο ώς επώνυμο. Τόν κατασκευαστή γε
νικά υποδημάτων, άναλόγως τοΰ είδους 
ύποδήσεως πού εφκιανε, τόν λέγαν π α- 
π ο υ τ σ ή  ή κ ο ν τ ο υ ρ α τ ζ ή  3.— ’Ή 
ταν επίσης και οι σ α ρ ά τ σ η δ ε ς κι οί 
τ σ α ρ ο υ χ ά δ ε ς .  ’Αλλά αυτοί φκιάναν 
τσαρούχια καί κάτι συγγενή παπούτσια πού 
τά λέγαν σαράτσικα.

*
Ή  λέξη τ ζ α γ γ ί ο ν, είναι άρχαιό* 

τατη, Παρθική ή Περσική* κοινότατα τά 
τσαγγία στο Βυζάντιο, ήταν ενα είδος ψη
λές μπότες, π ο δ ή μ α τ α ,  δπως τά λέ* 
γαμε επί Τουρκοκρατίας, πού τά φορούσαν 
οι γοωργοί, οί στρατιώτες κι οί βασιληά- 
δες* οί τελευταίοι ομως, άπό κόκκινο δέρμα 
καί κεντημένα μέ αετούς καί πολύτιμα πε
τράδια’ .

8. Τ σ ι α μ μ τ σ ι α ρ ά δ ε ς ,  στή Γιαν* 
νιώτικη διάλεκτο, λέξη τουρκική.

1. Δ. Σολομάγκα, «Τά Ισνάφια και τά επαγ
γέλματα επί Τουρκοκρατίας*, είς έφημ. Γιαννί
νων «Εθνικός ’Αγών», άπό 26)8 μέχρι 19)9)50, 
27)9)50, καί (Άβτζήδες). 20, 29 Δεκεμβρίου 1951 
1. 4, 6 Ίανουαρίου 1952.

2. Οί παπουτσήδες, εφκιαναν τά έσώραφα 
μ ο ν ά  ή κ ο ρ δ έ λ ε ς ” οί κοντουρατζήδες, 
έμφανίστηκαν έδώ περίπου κατά 1850, άπό 
Ιταλούς στά Γιάννινα φυγάδες έχοντας μάθει 
τήν τέχνη τοΰ σημερινού είδους υπόδησης.

3. Παρόμοια ποδήματα χρωματιστά μυτερά, 
φορούσαν στά Γιάννινα καθώς μερικές τζίκες 
(χανούμισες μπουλωμένες) καί μερικοί Χοτζιά- 
δες· άπό μέσα, φορούσαν τά λεγάμενα μ ε
σ τ ί α *  μαλακή πέτσινη ύπόδυση, κατά τό εί
δος τοΰ τ ε ρ λ ι κ ι ο ύ !  λ α π> ο ύ δ α ς (καλ· 
τσακιοΰ). Αυτό, γιά νά είναι πάντοτε έτοιμοι 
γιά προσκύνημα, νά μπαίνουν στ6 τζαμί,

Ά π ό τά τσαγγία τοΰ Βυζάντιου, βγήκε 
ό τ ζ α γ γ ά ρ ι ς  ή τ ζ α γ γ ά ρ ι ο ς καί 
παληότερα ό σ α γ γ ά ρ ι ο ς ,  οπως τότε 
λέγαν τό σκυτέα, τό σκυτοτόμο, τόν ύπο* 
δηματοποιό.

Καί ή λέξη σ α ρ ά τ σ η ς  είναι επίσης 
αρχαία :— Παλαιότατο Τάγμα στούς Τούρ
κους καί τούς Άραβες, ήταν τό Τάγμα τών 
σ α ρ ά τ ζ (ιππέων)' τό διαδέχτηκαν αρ
γότερα. οί σ π α χ ή (σπαήδες, ιππείς) καί 
οί γ ε ν ί τ σ α ρ ο ι ’ (γ ι ε ν ί =  καινούρ
γιο, νέο, τ σ ι α ρ ή=στράτευμα). Φοροΰ- 
σαν κι αυτοί ενα είδος τσαγγία, μυτερά 
στήν άκρη. Τό τσαρούχι, ήταν κι αυτό μυ
τερό στήν άκρη, καί τούρκικα λέγεται 
τ σ ι α ρ ί κ, άπό τήν ϊ$ια πιθανώς ρίζα 
τοΰ τ σ ι α ρ ή.

Σ α ρ ά τ σ ι δ ε ς  λέγαν επίσης καί 
τούς κατασκευαστές ίπποσκευών (σαγμα
τοποιούς).

*

Φαίνεται οτι τά παλαιότατα αυτά Ιπ
πικά Τάγματα, ήταν αυτάρκη άπό τήν 
άποψη ειδικών τεχνιτών κατασκευής τής 
ύποδήσεως καί τής ΰποσκευής τους* κι Ιτσι, 
τό όνομα τοΰ Τάγματος, μεταπήδησε εύ
κολα σέ όνομα τεχνίτη τών είδών αυτών.

Ό  λογιωτατισμός, Ιπανέφερε σέ χρήση 
τήν παλαιότατη λέξη σ κ υ τ ε ύ ς καί 
σ α ν δ ά λ ι ο ν :  Σέ κατάλογο τοΰ 1911*, 
εμφανίζονται συντεχνίες υπαλλήλων υποδη
ματοποιών καί σ κ υ τ έ ω ν, καί σ α ν · 
δ α λ ο π ο ι ώ ν ® .

J " .— Σ ιδηρουργο ί χ α ί μ ουϋ ΐχ ο ϊ

Στον κατάλογο τών στεφάνων γιά τόι

μέ τις κάλτσες μόνο : ή μωαμεθανική λατρεία
άπαγορεύει στούς πιστούς νά μπαίνουν σχ( 
τξιαμί μέ τήν υπόδηση τοΰ δρόμου, πού βεβη
λώνει τό Ιερό" οί νεώτεροι Τούρκοι, φορούσα’ 
γ α λ ό τ σ ε ς  άπό λουστρίνι, σέ φόρμα π α 
τ ι κ ι ο ΰ, (πατημένης έμβάδας), μέ σπηρου 
νάκι άπό πίσω γιά τό βγάλσιμο.

4. Βλ. στήν έβδομ. έφημ. Γιαννίνων «Θρη 
σκευτική Σάλπιγξ», κατάλογο στεφάνων πο' 
κατατέθηκαν στό μνημόσυνο τών Γρεβενών ΑΙ 
μιλιανοϋ, ό όποιος δολοφονήθηκε στις 2! 
Όκτώβρη 1911,

5. Σανδάλια δνόμασαν τά . * * τσαφονχιβ
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όποιο θά μιλήσαμε στο Ιπόμενο (Δ') 
παρατιθέμενο σημείωμα, άναφέρεται καί 
ή συντεχνία τών σ ι δ η ρ ο υ ρ γ ώ ν  καί 
μ ο υ σ ι χ ώ ν.

*
Άπορε! κανένας, τί είδους όμοτεχνία 

νά ύπάρχη ανάμεσα στις δυο αύτές επαγ
γελματικές τάξεις : Δέ λέω’ τό θέαμα ενός 
σιδεράδικου, μέ τό βοερό του φυσερό, τό 
βονϊσμα της φωτιάς πού βγάζει γαλάζιες 
φλόγες, τόν ήχο τής βαρείας, καθώς πέ
φτει μέ δΰναμι στο άμόνι — πιό πολύ δταν 
εινε ιρεΐς μαζή πού χτυπούν ρυθμικά τό 
φλογισμένο σίδερο— τό θέαμα λοιπόν 
αύτό, σού φέρνει στο νοϋ, Προμηθέα, 
"Ηφαιστο, Δαντικές σελίδες' και τή μου
σική πού βγαίνει άπό τό άκουσμα αυτής 
τής παντοδυναμίας τοΰ μυαλού και τοΰ χε
ριού τού ανθρώπου, μπορείς νά τήν πής 
και μεγαλόπρεπη. 'Όσο δμως κι άν είναι, 
αύτή, αποκλείει τήν άλλη, τήν πραγματική 
μουσική : θέλω νά πώ, αύτή πού βγαίνει 
άπό τά μουσικά όργανα. ‘Ίσως μιά γκράν 
κάσσα, πού θά τή χτυπούσαν μανιακά, δαι
μονισμένοι άγριοι 1.. Μά πώς ν’ ακουστή 
μέσα στά μπουμπουνιτά τοΰ σιδεράδικου 
τό ... κλαρίνο καί τό σαντούρι ;

*
Κι δμως" στά Γιάννινα, καί τώρα άκό· 

μα, δίπλα στο φυσερό, μπορεί νά Ιδης 
κι ένα βιολί ή ένα ντέφι. Αύτά τά δυο 
Ιπιίγγέλματα, τά συνδέει στήν ’Ήπειρο 
μιά —πώς νά τήν πώ ; — «προσωπική 
ένωση», δπως λέγαν στούς καιρούς τών μο- 
μοναρχιών, τήν ένωση δυο κρατών, κάτου 
άπό ένα καί τόν αύτό μονάρχη. Μά φταίει 
δ λογιωτατισμός, κι ή μανία τής κακώς εν
νοούμενης καλλιέπειας, πού δέ μάς αφήνει 
νά τό καταλάβουμε αύτό, στις δυο αύτές 
ηπειρώτικες τέχνες.

Πρόκειται άπλούστατα γιά τούο γ ύ· 
φτ ους, δπως λέγαμε τόν παλτ,ό καιρό, καί 
τούς σιδεράδες, καί τούς βιολιτζίδες' γιατί 
κι οί δυό, προερχόταν άπό τό τέρμα τής 
Καλούτσιας καί τά Ζευγάρια, τίς γ ύ φ τ ι 
κ ε ς  δπως λέγαμε παλαιότερα συνοικίες.

Δ*. — 01 ι . . «πνευματοπώλαι» 
Στδν κατάλογο τών Ίσναφιών πού στά

1906 κατάθεσαν στέφανο -στο μνημόσυνο 
τού Φώτιου Κορυτσάς, ό όποιος δολυφον^ 
θηκε κατά τήν έποχή τών κομιτάτων καί 
τών άνταρτικών1, άναφέρεται καί f) συν
τεχνία τών «. . . π ν ε υ μ α τ ο π ω λ ώ ν  
καί ξενοδόχων».

Αισθάνομαι τόν πειρασμό νά·κάνω-τ&£ 
ρα κι εγώ λιγάκι πνεύμα εΐς βάρος τώ5 
πνευματοπωλών τοΰ 1900’ μιά πού -yo 
πουλάν, γιατί νά μήν αγοράσουμε κι,-ε ί̂Τς 
λιγάκι ; *

Είναι δμως τάχα αύιοί θύματα Χής 
λογιοτατίστικης κομψοέπειας ; η μήίίω§ 
μονάχα τού κατασκευαστή τής ταινίας τοΰ 
στεφάνου πού κατάχεσαν, ό όποιος, /νό
μισε οϊκονομικώτερο γι’ αυτόν, νά συντό
μευση στά χρυσά γράμματα τό · . . ατελεί
ωτο ο ί ν ο π ν ε υ μ α τ ο .  . . κτλ ; Ποΰ 
ξέρεις ; μπορεί νά μή τό χωρούσε κι 
ή ταινία.

*
Προς δικαιολογία πάντως τοΰ Ίσνα- 

φιοΰ, δφείλουμε νά όμολογήσουμο δτι, καί 
οί 'Ιταλοί, τό οινόπνευμα τό λένε πνεύμα, 
s p ί r i t ο, καί συντομότερα s p i r t o' 
μήπως κι έμεΐς σ π ί ρ τ ο  δέ λέμε τό 
πνεύμα ; ε X ν ε σ π ί ρ τ ο  μ ο ν α χ ό  λέ
με γιά τόν ευφυή καί πνευματώδη άνθρω
πο, πού λάμπει γύρω μέ τό πνεύμα του’ 
γι9 αύτό ίσως λέμε καί τ ό ... σ π ί ρ τ ο  
(πυρείο), σπίρτο.

Κατά ποιο δμως τρόπο συνεργάζεται 
τό πνεύμα μέ τά ξενοδοχεία ; Καθώς μαν
τεύετε, συμβαίνει κι εδώ τό ίδιο πού εΐ·. 
παμε στο άλλο σημείωμα, γιά τούς σιδη
ρουργούς καί μουσικούς: Τά ξενοδοχεία τοΰ 
1906, ήταν, τά περισσότερα, ξενώνες: λο
γικών άλλά καί . . . αλόγων ζώων. Καί 
σ' αύτά δίναν, και κριθάρι, καί φαγητό’ καί 
πότιζαν, καί μέ νερό, καί μέ ρακί (σπίρτο, 
όνομα καί πράγμα) : ήταν άπλούστατα 
χ ά ν ι α ,  πού ήταν, καί ξενοδοχεία γι’ άν· 
■θρώπους, καί σταΰλοι (τό γ ι ά ζ ώ α, ε\- 
νοεΤται)’ καί παχνιά, καί έστιατόρια, κρα· 
σο ■ ρακοπωλεια.

*
Νά λοιπόν πώς τό πνεύμα, μπορεί θαυ-

1, Ό κατάλογος, βρίσκεται στό άτομικό 
μον άρχεϊο.
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ΛΕΥΤΕΡΑ ΕΙΣ ΤΟ ΤΟΠΩΝΥΜΙΚΟΝ 
ΤΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΗ*

Δ ' )  Τ Ο Π Ω Ν Υ Μ Ι Α  Μ Ε Ρ Ο Π Η Σ

στήν 'Αγιατριάδα' λόφος έπί τοΟ δποίου 
έξωκκλήσι άφιερωμένον είς τήν βΑγ. Τριάδα. 

στον 'Αιλιά, στον 'Αινικόλα, όμοίως. 
στον ' Αιχαράλαμπρο' ή παρά τόν ναΐ

σκον του 'Αγίου Χαραλάμπους του Παλαιο- 
πύργου έδαφική έκτασις της Μερόπης.

στήν άλατισιά, άλλά καί στήν άλατσιά. 
Είς τόν β' τύπον άκούεται χαθαρώς διακε
κριμένη ή προφορά του τ και του σ* δεν 
άκούεται τό συμφωνικόν σύμπλεγμα, δπως 
είς τάς- λέξεις Τσχάμης% Τσιανος, τσερος, 
τσακώνω. Χωράφια καί 6 πέριξ αύτών βο
σκότοπος. Έ  ονομασία έπλάσθη ένεκα τών 
ιόρισκομένων έκεΐ πλακών, έπί τών όποίων 
παραθέτουν άλχς διά τά βοσκήματα.

στήν cΑμπαρασικευή (δηλ. στήν 'Αγία 
ΙΙαρασκευή)' λόφος όνομχσθε!ς οϋτω άπό τόν 
έπ5 αύτοϋ κτισμένον ναΐσκον, 6 όποίος τι- 
μ£ται είς τήν μνήμην τής 'Αγ. Παρα7κευής.

Τό σ πρό του ούρανικοϋ μαλακοϋ κ 
(κι, xe) προφέρεται έν Πωγωνίω ώς ch. 
Ή  προφορά αΰτη ύφίσταται, δσον γνωρίζω, 
καί είς τό Ζαγόρι καί είς τήν Δερόπολην

* 2υ>έχεια έκ τοδ προηγουμένου.
1. Βλ. Δ υ ό  τ ρ α γ ο ύ δ ι α  ά π ό  τ ή ν  

Β ό ρ § ι ο Ή  π β ι ρ ο δίς τό περιοδικόν Β ό- 
p e i o v ' f l r c s i p o v ,  2δπτ. 1936, σελ. 30 κ.β.

μάσια νά φιλοξενείται καί μέσα στά χά
νια* είναι τρομερά δημοκρατικό. Πάντως
οί Αναγνώστες, 3ς μα; συγχωρήσουν τό
πολύ φτηνό πνεύμα πού κάνουμε’ σ’ αυτό,
φΓαΐνε κυρίως οι . * . π ν ε υ μ α - το.τ&λαι.

Δ, ΣΑ ΛΑ Μ Α ΓΚ Α ί

στον άνεμόμνλο’ λόφος, έφ1 ού άλλοτε 
πιθανώτατα άνεμόμυλος, τόν όποιον ούδείς 
ένθυμεΐται/'·

στήν-άσβεσταριά' χωράφια καί ή πέριξ 
αύτών έκτασις. 'Αλλοτε ύπήρχεν άσβεσταριά.

στό βάτο* χωράφια, Φυτώνυμον. 
στον Βαϊνίτη' λακκοΟλες καί χωράφια. 

Ό  πληθυντικός στά βαϊνίηα, δταν τά χω
ράφια λαμβ^.ονται έν τψ συνόλφ* λ,χ. πρα~ 
σίνισαν τά βαϊνίτια,

στη βρόσηινα’ τμήμα τής Νεμέρτσ(κ)ας, 
θερινόν βοσκοτόπι. . · ' 

στη btdayia’ χωράφια, 
στό b ιτσικάπλο' βλ. σχετικώς ώς καί 

τάς άλλας προφοράς είς τά 9Ηπειρωτικά 
Χρονικά, 1933, σελ. 148..

στά δέματα* χωράφια λεγόμενα οΰτω, 
διότι, έπειδή κείνται έπί πρανούς έδάφους, 
κατ’ ανάγκην άνεγείρονται τοίχοι, δέματα 
λεγόμενοι, πρός συγκράτησιν τοΟ χώματος.

στον dρovbaλη' ράχες καί χωράφια. 
Πιθανώς κυριώνυμον.

στον Ίσικιλιάμον* χωράφια καί ή πε- 
ριέχουσα ταΟτα τοποθεσία. Κυριώνυμον.

στον νΙτζιον ή στον νΙτζιον τή ράχη* 
λόφος καί χωράφια,

* C
στον Κακόλακκο* δ άνατολικώς τοΟ χω

ρίου Κακολάκκου, δυτικόν δέ σύνορον τών 
Ρομπατών πρός τόν Κακόλακκον, διερχόμε* 
νος άπόκρημνος λάκκος.

στήν καλοτίτσα (προφ. στήν 5χλοτίτσα)' 
χωράφια καί ή πέριξ έκτασις. 

οχοχ) Καραΰάνον, λάκκος,
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στήν καρνά (προφ.. στήν gapia)* Χω
ράφια. Κάρυά τώρα δέν υπάρχει.

στον Μιχομάνον χωράφια. "Οταν λαμ- 
βάνωνται έν τψ συνόλιρ στα μιχομάνια.

στο ξερόπλαγο' τό άνωθεν τής Μερόπης 
καί τοΟ Παλαιοπύργου γυμνόν (ξερό) πρανές.

στήν παλιόστρουγκα (προφ. στήμ ba- 
XidaTpouvga)· τοποθεσία δπου άλλοτε Οπήρχε 
στρούγκα.

στήν παλιονριά (προφ. στήμ baλ2oυpιά)' 
χωράφια. Φυτώνυμον.

στήν Παναγιά (προφ. στήμ bavaγ2ά)' 
λόφος καί έξωκκλήσι.

στήν πλαγιά (προφ. στήμ ^αγιά)' χω 
ράφια κείμενα έπί πρανοϋς.

στον πρωτόερο (προφ. στόμ bpau08po)· 
ό πλησίον καί άνωθεν τοΰ χωρίου λάκκος. 
*Ισως σκωπτικόν έλατήριον ύπολανθάνει είς 
τόν σχηματισμόν τοΟ τοπωνυμίου τούτου.

στό ριζό' τό άνωθεν τοΟ χωρίου ρίζωμα 
τής Νεμέρτσ(κ)ας..

ατή Σωτείρα· λόφος καί Ιξωκκλήσι Με·

ταμορφώσεως τοΟ Σωτήρος. Είς χωρία τοΟ 
Δυτικού Ζαγορίου ήκουσα νά λέγεται ή έορτή 
τής Μεταμορφώσεως τοΟ Σωτήρος τς νΑι - 
Σοντήρους.

στά τζιο\)ανάλωνα' χωράφια. Μάλλον 
κυριώνυμον, δηλ. κάποιος λεγόμενος Τζιο- 
μπάνος ή Τζιομπάνης είχεν έκεΐ αλώνι. 
Ό  πληθυντικός, διότι τά χωράφια πολλά. 
Πρβλ. άνωτέρω στ ον Βαϊνίτη, στά Βαϊνίτια.

στό τζιο\)ανοκονρι’ δασύλλιον, λάκκος 
καί τά παρακείμενα χωράφια. Μάλλον καί 
τοϋτο κυριώνυμον ώς καί τό προηγούμενον.

στα τσερχά' χωράφια δπου Οπάρχουν 
τσάροι (είδος δρυός). Ό  πληθυντικός ατά 
ταεριά, δστις ένίκησε ύπάρξαν πιθανώς το- 
πωνύμιον στόν τζέρο ή στους τσέρονς, έσχη- 
ματίσθη ώς τά άνωτέρω στα βαϊνίτια, στά 
μιχομάνια, στά τζιομπανάλωνα.

στά τσιόκοτα καί στά τζιόκοτα' χωράφια 
καί βοσκήσιμος τόπος. (βλ. τοπωνύμιον καί 
είς «Ή  π. Χ ρ ο ν ι κ ά »  1933 είς Συμβολήν 
είς τοπωνυμικόν ΠωγωνΙου, τοπωνύμια 
Κακολάκκου).

[Συνεχίζεται]

Η Π Ε Ι Ρ Ω Τ Ι Κ Α !  Π Α Ρ Ο Ι Μ Ι Α Ι
Συλλογή ΕΥ. ΜΠΟΓΚΑ

■ Zfj καί ζα ίν
Γκχ δοοος διάγουν άθλια ζωή

■ Ζοΰρλις εχ* πουλλές’ κόκκινις κι πaρδaλkς ή
■ Οί ζοΰρλις εϊνι σ ό ϊα -σ ό ϊα  κλπ.

Γιά όσους δέν είναι μέν «δεδηλωμένοι» τρβλλοί, κάνουν, όμως κι* αδτοί τις Ιδιότυπες 
«τρέλλες* τους.

•‘Η  πείνα σί πάν(πάει) σ τ *  ούχτροΰ τήν πόρτα
Ό *  τό αΐοθημ» τής πείνας είναι άνώτβρο άπό όλα τά άλλα..

•Ή  κουαιή (= τρ εχ ά λ α )  τ ’ ς γάτας, ώ ς  τ ν  άχυριώ να  
Γιά δσούς elvat άψίκοροι, γοργοχόρταοτοι.

•Ή  άρκούδα δε χουρταιν* μ'ι μυρμήγκια (Μέτσοβο)
Γιά άνβπαρκβϊς «ροβπάθβιβς οτήν άντιμβτώπιοη μβγάλων άναγκδν ·

-  Θά χάσ* ή Βινιτιά βιλόν* ■ > ■
Ότι τ03η μικρή οημαοία πρίπβι νά δίν$ κχνβΐς γιά δναν δχρηβτ®, γιά δνα παράοιτο tfji κβι· 
νωνίας, δοη θά ίδιν» καί ή μεγάλη 6·λονοπαραγωγ6ς. άλλο.τβ, Ββνβτία, όταν θά Ιχαν* Ινα 
And» τά άναρίθμητα διλόνι* της·



ΜΑΝΘΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Φιλολόγου

Η ΑΝ Α Γ Ν Ω Σ Τ  Α Ι Ν Α
(ΔΗΜ ΟΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ)

Είς τήν σελίδα 16ην τών «Ή πειρω- σις αναφέρει δτι αύτη ήτο ήθικωτάτη καί
τικών 'Σελίδων» τοΰ μηνός ’ Οκτωβρίου έξετιματο παρά πολύ άπό δλους διά τόν
195 δημοσιεύεται δημοτικός τραγούδι μέ Ινάρετον βίον της, ό δέ αείμνηστος πατήρ
τήν.επιγραφήν «Τό Παραστράτημα» τό μου Γεώργιος Β. Σωτήρης έξιστορών εν
όποιον παριστάνει τήν ήρωΐδα του ώς πα- όλίγοις εν τη ά ν ε κ δ ό τψ εμμέτρφ ΐστο-
ραστρατημένην. Τό δημοσιευόμενον τρα· ρίςι περί τοΰ Ζαγορίου καί τών χωρίων
γο\»δι άδικεΐ παρά πολύ τήν κοσμοξακου- αυτοί) τά περί τής Άναγνώσταινας έπαινε!
σμένην Άναγνώσταιναν, διότι ή παράδο· τήν ηθικότητα αυτής1.

ιΚακό ζακόν άπώχετε έσεις οί Ζαγορίσιες 
' \ τη νύχτα ττατε γιά νερό, τη νύχτα και γιά ξύλα. ·

Σηκώϋη ή Άναγνώσταινα πώς είπ ή πεϋερά της , 
τη νύχτα ζύμωσε ψωμί, τη νύχτα σύρε γιά ξύλα.
Δϊ φταις κύρ’ * Αναγνώοταινα, δε φταις ίου καυμένΥ} 
μόν* φταίει ή σκύλα πεϋερά, ή Ενα ή άνδραδέλφη 
που οοϋειπαν νύχτα ζύμωοε, νύχτα ούρε γιά ξύλα 
καί ζύμωσες και κίνησες στά Ριζιανά γιά ξύλα.
KC δ Καραμπέρης το σχυλι σου εκαμε καρτέρι 
στη Μάζια στό κρύο νερό στην κερασιά ·ποκάτω 
σου πιάνει τό μουλάρι σου, ϋέλει τά μαύρα μάτια.
Ψιλη φωνίτσα ίρριξες, 8σον κι* αν ήμποροϋσες 
Που είστ* αδέλφια μ 9 χωριανοί, γλυτώστε μ 9 άπ* τό σκύλο 
'Ο Ντινος την εγλύτωσεν άπό την άτιμία 
κι* δ Δήμος με τόν Νικολό δέσαν τόν Καραμπέρη 
καί δέρνοντας τόν έφεραν μέσα στό μεσοχώρι 
κι5 δ κύρ - Σταϋάς ίπρόσταξε καί τώκοψαν τό χέρι**

Τό τραγούδι τής Άναγνώσταινας έποι- Αναγνώστην Σύρμαν. Αΰτη ήγαπατο πα·
ήθη κατά τάς άρχάς τοΰ ΙΘ ' αΐώνος, διό- ρά πολύ άπό τόν άίνδρα τη; καί Ιξετιματο
τι τό ύπ* αύτοΰ περιγραφόμενον συνέβη ■ ■ -
κατά τό 1812.1 Τής Άναγνώσταινας, δεν , 1· Γεώργιος Β. Σωτήρης «Όλίγοι στίχοι
διεσώθη τό βαπτιστικόν της όνομα καί ού- πε^1 αΥ°Φ1(™ ^ ι ρ ο υ ...................................
τε άπό ποΰ κατήγετο. ΕΙς μικράν ήλικίαν 693 «Σΰρμ’α ή 'Αναγνώσταινα ή* κοσμο-*
ύπανδρευθη τόν Ικ Νεγάδων καταγόμε· , , , (ξακουσμένη

για την τίολλη της ευ μορφιά) η συ-
(κοφαντημένη.νυν καί μέγαν γαιοκτήμονα Ιν ΡωσσΙςι

1. Γεώργιος Β. Σωτήρης. ?νθ' άνωτέρα σελ. 
44 βννέβη τοΟτο κατά τό 1819.

βτίχ. 709 δλοι την Άναγνώβταινα τήν ή|«υ·
[β«ν τιμία**



ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ Ή Άναγνώαταινα 113

όσον ούδεμία άλλη, από ολους διά τάς 
άρετάς της. Οί Νεγαδιώται κυριολεκτικώς 
τήν έλάτρευον. Έξαίρεσιν έκαμαν μόνον 
ή πεθερά της και ή άνδραδέλφη της, αί 
όποίαι τήν εμίσουν παρά πολύ και προσε- 
πάθουν μέ κάθε τρόπον νά τήν κακολογή
σουν και νά τήν εξοντώσουν.1

Μίαν ήμέραν τοΰ καλοκαιριού τοΰ 1812 
ή Άναγνώσταινα διετάχθη άπό τούς οϊ 
κείους της, ΐνα, άφοΰ σηκωθη πολύ πρωί 
και ζυμώση, μεταβη είς Ριζιανά καί μετα- 
φέρη ξύλα. Ή  ενάρετος νύφη ύπήκουσεν 
είς τήν διαταγήν καί άφοΰ Ιτακτοποίησε 
τά έν rfj οίκί<? μετέβη μαζί μέ τό μουλάρι 
της εις τά Ριζιανά.

Ή  υΐκογένεια τοΰ ’ Αναγνώστη Σύρμα 
δπως καί πάσα οικογένεια τών Νεγάδων, 
κατά τήν έποχήν εκείνην είχεν ώς υπηρέ
την ενα Καραμπέρην’ . Ούιος έτρώθη άπό 
τά κάλλη τής νεαράς κυρίας του, —ή οποία 
ήτο καί παρά πολύ ωραία,— καί έκαρα· 
δόκεΐ κάθε στιγμήν νά έπιτεθη κατ’ αύιής 
καί κορέση τάς κτηνώδεις ορέξεις τον. 
Είς τοΰτο δέ καθημερινές επιέζετο καί 
άπό τάς κυρίας του, πεθεράν καί άνδρα- 
δέλφην τής Άναγνώσταινας.

Έπί τέλους δέ εύρέθη ή κατάλληλος 
δι’ αυτόν περίστασις, κατά τήν οποίαν 
ή Άναγνώσταινα θά μετέβαινε διά ξύλα 
είς τά Ριζιανά. Διά τοΰτο τήν ήμέραν εκεί
νην έβγήκεν άπό τό σπίτι κατά τό μεσονύ
κτιο'·, προε ορεύΟη τής Άναγνώσταινας 
κπί κρυπτόμενος είς τό παρά τήν Μάζιαν 
τών Ριζιανών δάσος άνέμενεν αυτήν.

Ή  Άναγνώσταινα ήλθεν είς τήν Μά-

1. Γεώργιος Β. Σωτήρης, ένθ’ άνωτέρω 
σελις. 43.
στίχ. 698 *εΙς τ’ Άρζιανά την εστειλαν. νύχτα

[νά φέρη ξύλα.
στίχ. 699 ώμίλησαν το δοΰλο των αχρείο Κα-

[ραμπέρη».

στίχ. 707 Ή  Εΰα άνδραδέλφη της τραγούδι
[εχει βγάλει

στίχ. 708 καί άτιμη τή νύφη της ήθελε νά
[προσβάλη

δλοι την Ά  να γνωστά ιναν τήν ήξευ-
[ραν τψ,ία

κ’ ή άνδραδέλφη εμεινε μόνον μέ
[τήν κακία».

2. Καραμπέρης ... δηλωτικόν περιοχής κα* 
ταγωγής.

ζιαν καί αμέριμνος Ιμάζευε ξύλα, διότι 
δέν έφαντάζετο, δτι οί οίκεϊοι τοΰ άνδρός 
τ»ις ί>ά ώθουν τον δοΰλον των είς τοιοΰ· 
τον σημεΐον, ώστε νά σχεδιάση έπίθεσιν 
έναηίον της. Έξαφνικά ό Καραμπέρης 
έπετέθη κατ’ αυτής. Ή  Άναγνώσταινα 
αίφνιδιασθεΐσα έξέβαλέν άπελπιστικάς κραυ* 
γάς καί έκάλει είς βοήθειαν. Ταύτας ήκου- 
σαν οί παρά τήν Μάζιαν ευρισκόμενοι 
Ντΐνος Κούμας, υλοτόμος, Δήμος, ύπηρέ- ' 
της τοΰ Καλαμανάκη καί Νικολός, υπηρέ
της τοΰ Χατζή Γιαννούση®. Ούτοι εσπευ- 
σαν αμέσως καί τήν άπήλλαξαν άπό τον 
κτηνώδη βιαστήν, ό οποίος δέν έπρόφθασε 
να κορ^ση τό αισχρόν πάθος του καί άφοΰ 
τον εδεσαν δέρνοντες τον μετέφεραν είς τό 
μεσοχώριον τών Νεγάδων, οπου κατά 
διαταγήν τοΰ Κύρ - Σταθά άπεκόπη τό δε- 
ξί χέρι του.

Ό  Ευστάθιος Ίωάννου, — Κύρ - Στα- 
θ«ς λεγόμενος άπό ολους— έγεννήθη είς 
Νεγάδες Ζαγορίου κατά τό έτος 1740 καί 
άπέθανε κατά τό 1813. Ούτος ήτο άπόλυ- 
τος άρχων τών Νεγάδων4, ό δέ Άλή Πασ- 
αΰς τον έξετίμα καί τον εσέβετο παρά πο-

3. Γεώργιος Β. Σωτήρης, ενθ* άνωτέρω 
σελ. 44. α) Γεροντΐνος. Κων/νος Γ. Τσίτας 
ή Κούμας ό έκ μητρός πάππος μου. απλοϊκός 
κα'ι τ ί μ ^  άνήρ, υλοτόμος τό επάγγελμα, 
β) Δήμος, υπηρέτης τοΰ Πέτρου Κώστα Πέτρου 
κοινώς Καλαμανάκη. γ) Νικολός ή Κολιός, 
υπηρέτης τοΰ Χατζή Γιαννούση. Οΰτοι υπό 
τήν ήγεσίαν τοΰ Γεροντίνου μετέβησαν είς τό 
παρά τήν Μάζιαν δάσος προς έκκοπήν δρυΐνων 
ξύλων δι’ επισκευήν τοΰ διαδρόμου (Ηλιακού) 
τοΰ συνδέοντος τά μαγειρεία τοΰ Χατζή . Γιαν
νούση μετά τής λοιπής οικίας, άκούσαντες δέ 
τάς φωνάς τής Άναγνώσταινας, προσδραμόντες 
άπήλλαξαν αύτήν τοΰ κτηνώδους έκβιαστοΰ μή 
προφΰάσαντος νά κακουργήση επ’ αυτής. Δέ- 
σαντες καί δέροντες αυτόν εφερον είς Μεσοχώ
ριον, δπου κατά διαταγήν τοΰ Κύρ - Σταθά 
άπέκοψαν διά πελέκεως τήν δεξιάν χειρ α' συ
νέβη τοΰτο κατά τό 1812. Μαρτυρία Χρυσού- 
λας Χατζή Γιαννούση.

4. Γεώργιος Β. Σωτήρης, evd’ άνωτέρω 
σελ. S7.
στίχ. 505 «Ό  Κύρ - Στάλάς ό φρόνιμος, κρι-

[τήν είς τους Νεγάδες 
διώρισεν ‘Αλή Πασάς, γιά φόνους

[γιά καυγάδες. 
"Ηξευρε ποΰναι τίμιος κι’ άδέκασιος

[θά κρίνη
τούς πάντας μέ ισότητα καί μέ δι

καιοσύνη».
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λύ ενεκα τών αρετών του και ένεκα τών 
υιών τού, ’ Αθανασίου καί Ίωάννου, πρός 
τούς οποίους ώφηλε χάριτας, διόη συνέ- 
δραμον αύτόν οίκονομικώς καί ίαχΰοντες 
ούτοι έν Κωνσταντινουπόλει άπήλλαξαν 
τόν Άλήν άπό κατηγορίαν πού άπεδόθη 
είς αυτόν' μάλιστα δέ ό εις §ξ αύτών συ
νέβαλε πολύ χρηματικώς παρά τη Τουρκι
κή Πύλη είς τό νά δχορισθή δ Άλής Πασ- 
σας τών Ίωαννίνων1.

‘Η οικία τοΰ Κύρ - Σταθά ήτο μεγαλο- 
πρεπεστάτη και εκειτο πρός βορράν τής 
κεντρικής εκκλησίας. Υπήρξε δέ καί δικά- 
στήριον, έν τω όποίφ τελεσιδίκους έδικά- 
ζοντο παντός είδους υποθέσεις. Τάς υπο
θέσεις αύτοΰ τόσον πολύ εσέβετο δ ’ Αλής, 
ώστε είς Εφεσιβάλλοντας αύτάς πρός αύτόν 
άπεκρίνετο «είπ’ δ Κύρ - Σταθάς, ορέ 
μπΐρο, κι* είναι δίκιο»’ . THto μέν δ Κύρ 
Σταθάς αυστηρός άλλά δικαιότατος άνήρ 
καί κριτής αδέκαστος. Προσέτι δέ καί άπό 
ά'λλα χωρία πολλοί προσέτρεχον πρός αύ
τόν διά νά λύση τάς διαφοράς των, διότι 
εθεωρείτο δεύτερος Σολομών είς τάς κρί
σεις του. Δι’ άποφάσεως αύτοΰ καί θανα
τικοί ποιναι εξετελοΰντο είς Νεγάδες. 
Ά π ό  δλας τάς αποφάσεις τοΰ Κύρ - Στα* 
θα διεσώθησαν μέ/.ρι σήμερον δύο εκ τών 
οποίων μία είναι ή ανωτέρω τοΰ Καραμ- 
πέρη, ή δέ άλλη, ή οποία είναι καί θανα
τική, είναι ή εξής. Κάποιος αθίγγανος, 
υπηρέτης οίκογενείας εν Σκαμνελίφ, μετέ- 
βαινεν είς Φραγκάδες. Είς τό παρά τόν 
Ά γιον  Δημήτριον δάσος συνφτησε τήν 
υπηρέτριαν τοΰ Καραχασάνη, νεάνιδα κα- 
ταγομένην έκ Λεσινίτσης, ή οποία μετέβη 
έκεϊ διά νά εύρη μανιτάρια. Ό  αθίγγανος 
επετέθη κατ’ αυτής καί έκόρεσε τάς κτηνώ-

1. Εύαγγελίδης έν Ίστορίςι Άλή Πασσςϊ 
σελ. 101 ... άλλά καί τάς άπαιτουμένας δαπά- 
▼ος διά τοΰ έχ Νεγάδων * Α. Σταθα κατέβαλον 
πρός έπίτβυξιν τοιούτου διορισμού.

2. Γεώργιος Σωτήρης ενθ* ανωτέρω σ. 37.
- στίχ. 599 «έάν κανείς γιά τόν Σταθά τ’ Άλή

(παραπονεΐτο 
έλεγεν είπ’ ό κύρ - Σταθάς, Μπΐρο μ’ 

[κ’ είναι δίκιο.»

δεις δρμάς του. Ή  πράξις αύτη κατηγ- 
γέλθη είς τόν Κύρ - Σταθάν, δ οποίος 
διέταξε τήν σΰλληψιν τοΰ βιαστοΰ καί τόν 
απαγχονισμόν του είς τό δένδρον, υπό τό 
όποιον διεπράχθη τό έγκλημα. Τό δένδρον 
τούτο, ώς καί ή παρά τοΰτο τοποθεσία, 
δνομάζεται άκόμη καί σήμερον «Γυφτα- 
κρέμασι».

Ό  Κύρ - Σταθάς άπέθανε κατά τό 
1813 καί δ θάνατός του ύπήρξεν αίτία δη
μιουργίας φατριών καί διαιρέσεων είς Νε
γάδες, ώστε ήναγ>.άσθη δ Άλή Πασσάς 
νά άποστείλη έκ Μπάγιας άπειλητικήν επι
στολήν πρός τούς Νεγαδιώτας υπό χρονο
λογίαν 2 ’ Ιουλίου 1817, διά τής όποιας 
διορίζων διοικητάς τών Νεγάδων τούς Γε- 
ρογιάννην Τσίβην καί Γεώργιον Καρακώ- 
σταν έχορήγει είς αύτούς άπόλυτον πληρε
ξουσιότητα νά διέπωσι τά τών Νεγάδων, 
δπως αυτοί ήθελον καί νά μή δίδουν λό
γον πουθενά ή μή μόνον είς αύτόν τόν 
Άλήν, κανείς δέ άλλος Νεγαδιώτης νά μή 
άναμιγνύηται είς τήν διοίκησιν τών Νεγά
δων διότι θά τόν φάη τό φίδι τό κολοβό, 
δπως έγράφετο εις τήν επιστολήν.

Απόγονοι τοΰ Κύρ - Σταθά είναι ή οι
κογένεια τών Γεωργιτσαίων8.

Άκόμη καί σήυ,ερον άναφέρονται δύο 
τοπωνύμια, τά όποια ελαβον τήν ονομα
σίαν άπό τάς κρήνας πού έκτίσθησαν είς 
τοποθεσίαν άπό τούς πρωταγωνιστάς τής 
παρούσης ιστορίας, τό πρώτον <τ’ς Άνα- 
γνώσταινας» δηλ. ή βρύα’ τ’ς Άναγνώ- 
σταινας (έκτίσθη κατά τό 1790) καί τό 
δεύτερον «ή βρύσ’ τ’ Σταθά» (έκτίσθη κα
τά τό 1812)4.

Αύτή είναι ή αληθινή ιστορία τής Ά -  
ναγνίόσταινας καί τοΰ τραγουδιού αυτής.

ΜΑΝΘΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

3. Γιώργιος Β. Σωτήρης ενθ·’ άνωτ. σελ. 27 
στίχ. 601 «'Απόγονοι τοΰ Κΰρ - Σταθά εΐν’ οί

[Γεωργιτσαίοι 
τής έγγονής του τά παιδιά, όλα, άν- 

[δρες σπουδαίοι»*
4. Λαμπρίδης «Περί τών έν Ήπείρω άγα-

θοεργημάτων» Μέρος Α' σελ. 99.
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Μέ τήν καταστροφή του *Αλή Πασά 
καί τήν ανακατάληψη τής ΙΙάργας ό τόπος 
πιάνει και συνέρχεται. Σέ λίγο χρόνο εύη- 
μερεΐ. Τώρα ή έληά γιομίζει τά κεμέρια μέ 
Βενετικά. Τό κίτρο κουβαλιέται μέχρι τον 
μυχό, ψηλά, τής Άδριατικής, κι* απ’ τό 
Τριέστι μπαίνει στήν Ευρώπη. Τό προτι
μούν οί θρησκευούμενοι και τό αγοράζουν 
χοντρικώς. Είναι τό κίτρο τοΰ Ισραήλ. * 
Άπ* τό Τριέστι, πάλε, κατεβαίνει στό χω
ριό κάθε λογής πραμματικό. Τά σπίτια, 
ισόγεια στήν αρχή, παίρνουνε κι* άνεβαί- 
νουν, δεύτερο, και τρίτο ακόμα, πάτωμα. 
Κι* άλλα καινούρια χτίζονται και περπα* 
τοΰν. Τώρα τό κάστρο τούς έ/ίνηκε στενό. 
Τολμούν και ξεμυτίζουν. Πρώτα τους μελε
τούν το νέο τον τόπο —τήν κατηφοριά. 
Γιομάτη σκαλωσιές μέχοι τά μαΰρα βρά
χια. Παίρνουν μιά φόρα και πηδούν : Μια 
σκαλωσιά, δυο σκαλωσιές. Τί ώοαια εκεί 
σ ήν άκρη ! Καί, νάτα, φτάνουν στήν ακτή.

Χτίζεται εκεΤ, λοιπόν, γοργά καινούρια 
πόλη. Σχολεία ιδρύονται κι’ άνθοΰν. Στήν 
Πάργα το')ρα είλαι πολλοί οί ταξιδεμένοι. 
Πολλοί του; τώρα κι* οί γραμματιζούμενοι. 
Δανείζουν κι’ δλας δάσκαλους γι* άλλου. 
Κι9 είναι τους οί Ιδιοι οί Παργινοί πού 
λίγα χρόνια πριν άπόρριψαν τή συμβολή 
τών Βενετών νά φύγουν στού^ Παξοΰς. 
Πού ζήσανε σέ βράχους κα'ι σπηλιές κι’ετρω- 
γαν χόρτα — μόνο χόρτα τοΰ βουνοΰ— 
κι* ωμά καβούρια. Και τον καιρό πού 
ή άλλη Ελλάδα, ή περισσότερη, πελάγωνε 
στό σκότος τής αμάθειας κα! τής μεγάλης

* Συνέχεια εκ του προηγουμένου.

αγραμματοσύνης, εδώ, πού δέν Ιρίζωσε 
ποτέ πόδι κατακτητή, συντάζαν νέες προσ
φυγές στον Δούκαν ’ Αλοΐσιο Μοντσενίγο, 
γραμμένες σάν ή ακόλουθη :

«Φυσικόν και ίδιον υπάρχει τής ΰμετέ- 
Οας αυθεντίας, Γαληνότατε πρίγκιψ κα! 
έ-(λαμπρότατη αυθεντία, ϊνα άξιοι τής ευ
εργετικής προστασίας της έκαστον υπή
κοόν της κλπ.

Πάργα, 5 Φεβρουάριου 1572*.
Τότε άοφαλώς και τό δημοτικό τρα

γούδι, ξεκινώντας άπ* τό τρυφερό νανού
ρισμα τής νέας ζωής (πόσες ελπίδες γιά τό 
μέλλον!) φουντώνει και ξεχύνεται. Κατρα
κυλάει σάν καταρράχτης άπό τά βουνά τής 
πάναγνης κα! τραγουδίστρας Παργινής ψυ
χής, σμίγει μέ τ’ άλλα τά δημοτικά πού 
τραγουδούν στήν ’Ήπειρο, και πλημμυρί
ζουνε μαζύ τά πλούσια και τά ορμητικά 
ποτάμια τής Ελλάδας. Στή θάλασσα πού 
χύνονται γίνονται κΰμα, πού οί κ α ιρ ο ί  τό 
περνούνε και τό κυλοΰν, πότε άπό δώ, 
πότε άπό κεΐ, μέχρι τις εκβολές τον Ε λ 
ληνικού Γενούσου στό βορριά, μέχρι 
τ'ις ταντελωτές ακτές τής Κρήτης, προς τό 
νότο, και ώς τό μοσχοβόλο ΑΙγαΙο στήν 
ανατολή. ’Ίδια θρησκεία, ϊδια φυλή, ίδιοι 
καημοί κα! προσμονές, Ιδιες ελπίδες, 
ίδια γλώσσα :

«"Υπνε που παίρνεις τά  παιδιά, 
ελα πάρε καί τοΰτο.
Μικρό - μικρό σοΰ τόδωκα 
μεγάλο φέρε μου το.
Μεγάλο σάν ψηλό βουνό, 
ίσιο σάν κυπαρίσσι 
κι* οΐ κλώνοι του ν’ άπλόνουνται 
σ' ανατολή καί δύση»
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ν Σ* δλλο τραγούδι, τό παιδ'ι γίνεται 
τόσο λουλουδένιο, τόσο άνάλσφρο (πολύ
τιμο σαν άσπρο μαλαματιχό κι’ αστραφτερό 
καθώς τό ασήμι), πού φτάνει μιά μεταξωτή 
κλωστή νά τό σηκώσει:

«Κουνιέται τό γαρούφαλο 
κουνιέται καί τό ασήμι, 
κουνιέται τό παιδάκι μου 
σέ μιά κλωνιά μπρεσίμι».

Κι* ή σαρμανίτσα βάραε τήν ξανθή σα
νίδα τοΰ άρχοντόσπιτου στον ίδιο τό ρυ· 
$μό σάν^ής φτωχής, στό χωματένιο πά
τωμα, στό Ισόγειο ή στό καλΰβι. Σέ τέ
τοιες σαρμανίτσες άναστήθηκεν ή ό\ειρ>- 
πόλα ελληνική ψυχή κι’ έτσι τήν άνασταί- 
ναν ώς ν* άντρώσει:

«Τάρνα του καί τάρνα του 
μέχρι vfipOet ό τάτας του 
καί νά τδχει ή μάνα του.
Πάρτε το. χορέψω το 
καί γλυκοχαϊδέψτε το.
Πέστε του νά ζεϊ, ν' αύξαίνει, 
τά κορίτσια νά μαραίνει*.

«Υ 5* · c s \ /
Δε . φτάνει ώς τόσο νά τό πάρει μόνο

ό ΰπνος τό παιδ'ι γιά νά τό κάμει νειό,
γιά νά τό κάμει παλληκάρι. Θά χρειαστεί
καί νύφη τό παιδί. Θά χρειαστεί και προί
κα νά προκόψει : '

«θά παντρέψουν τό παιδί μου 
θά τοΰ φέρουνε τή νύφη 
μέ τά σούγδου μέ τά μούγδου 
καί μέ δώδεκα γαλιότες.
2τήν έμπροστινή γαλιότα 
τοΰ παιδιού μου είν’ ή γυναίκα, 
καί στήν πισινή γαλιότα 
είναι τά πεθερικά του
— πού θά φέρουνε κοντά του 
τ' άλο^άριαστα προικιά του».

’Άλη μητέρα, πιό φιλόδοξη, θέλει τούς 
γάμους μεγαλοπρεπείς, τήν άνοιξη μέ τά 
λουλούδια :

«Τοΰ παιδιού μου έγώ τό γάμο 
Μάη κι* Απρίλη θά τόν κάμω. 
θά καλέσω νειούς καί γέρους 
Τσ’ άρχοντιάς τούς καλυτέρους, 
θά καλέσω καί τό Σπάνια 
γιά ν’ άλλάξει τά στεφάνια 
καί τή Ρήγαΐνα τήν ίδια 
γιά ν’ άλλάξει δαχτυλίδια*.

Σπάνιας, εδώ, είναι ό Σπανέας (άπό 
τό ομώνυμο διδαχτικό του ποίημα) Άλέξης

Κομνηνός, ό άνηψιός τοΰ ‘Αλεξίου τοΰ 
Κομνηνοΰ, Αύτοχράτορα τοΰ Βυζαντίου. 
Στήν ΙΙάργα ό θρύλος σώζονταν άκόμα 
ζωντανός.

"Υπνος, λοιπόν, τό παίρνει τό παιδί 
κι* ΰπνος τό μεγαλώνει. Γίνεται νέος 
ώραίος καί δυνατός. Μά οί δώδεκα γαλιό- 
τες δεν αράζουν στό λιμάνι. Κακοί καιροί 
τΙς παίρνουν στ’ ανοιχτά. Τά γεγονότα τότε 
περπατοΰν τόν άλλο δρόμο, τόν πιό φυ
σικό, τό δρόμο τής συμπάθειας, τής αγά
πης, τής προξενειας και τής μνηστείας:
«Παρακαλώσε, πέρδικα, καί προσκυνώσε κόρη, 
νά μού δανείσεις τά κλειδιά, νά μπώ στό περιβόλι, 
νά κόψω κιτρολέϊμονα καί κιτροκαρυοφύλλι 
καί νά σού στείλω χάρισμα διαμάντι δαχτυλίδι. 
Φτιασμένο είναι στή Βενετιά, στήν Πόλη

[άγορασμένο
κι’ή μάνα μου γιά νύφη της τόχει άποφασισμένο. 
—Τή μάνα σου τήν άγαπώ καί τής φιλώ τό χέρι 
καί θά τήν κάμω πεθερά, κι* έσέ γλυκό μου

άηταΐρΐ».

Μά υπάρχουν περιπτώσεις πού ή μη
τέρα δεν τις συμπαθεί τις τέτοιες προξε
νιές. Προ πάντων δεν τις συγχωρεΐ σάν 
εχει μείνει ανύπαντρη αδερφή μέσα στό 
σπίη. Στήν αντιπάθεια τότε φυσικό νά 
προστεθεί κι* εκείνη τής αδικημένης αδερ
φής. Οι δυο γυναίκες γίνονται συνασπι
σμός κι* άλλοίμολό σου :
«Φεγγάρι μου βασίλεψε κι' άστρα μου τραβηχτήτε 
νά πάει γιάναΰρει ό νειούτσικος τήν άγαπητικιά

[του,
νά μή τόν δούν στή γειτονιά, νά μή τόν δεϊ,

[κανένας.
Τό ξέρει ή σκύλα ή μάνα του καί ή Εύα

[ή άδερφή του
κι' εξήντα βίγλες έβαλαν νά τό καταπατήσουν. 
Έπήγε ό νειός καί γλέντησε στής κόρης τις

[άγκάλες,
κανένας δέν τόν βννοιαοε, κανένας δέν τόν είδε, 
κα'ι μόνο ή στρίγγλα ή μάνα του καί. ή Κύα

[ή άδερφή του
τόν είδαν όταν πήγαινε, καί τδμαθε δλη ή χώρα».

"Ομως εκτός άπό τούς έρωτες αυτούς 
πού τέλος πάντων εχουνε τήν ευλογία τοΰ 
«νειούτσικου», βρίσκονται κι* άλλοι, οί ανυ
πόληπτοι, πού ή λαϊνή μοΰσα τής Πάργας 
τούς θυμάται:
«Αύγερινός θέ νά γενώ νά δγώ, στή γης νά φέξ®, 
νά δείξω τή μελαχροίνή όπούχει άντρα καί φίλο. 
*0 άντοας της στή φυλακή κι* δ φίλος της

[στό σπίτι.
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Στή φυλακή ψωμί φτωχό — καθάριο τρδν στό
[σπίτι.

’Ελάτε άφοκραστήτε με τ ’ όνειρο πούειδα άπόψε: 
Τό φίλο μου είδα κυνηγό τόν άντρα μου άλάφι. 
θέμου, καί νά τό σκότωνεν ό κυνηγός τ 'ά λ ά φ ι» .

Σίγουρα υπήρχαν κι’ έρωτες αχάριστοι. 
Στήν Πάργα αυτούς τούς τραγουδούν πολύ 
πικρά, μά τρυφρρά, μέ τούς εξής εξαί
σιους στίχους:
«Βρυσούλα, ποιος σ’ άνάοκαψε καί σ’ έβγαλε,

[βρυσούλα ;
Βρυσούλα, έγώ σ’ άνάσκαψα καί σ ’ έβγαλα,

[βρυσούλα.
Καί τώρα έσί> μοΰ γίνηκες οχτρός φαρμακωμένος. 
Βρύση. θά σέ καταραστώ, Οά είπώ βαρε'.ά κατάρα: 
Νά σκουληκιάσει τό νερό, νά χορταριάσεις, βρύση! 
Κι’ άλλος, κανείς, νά μή βρεθεί γιά  νά σέ

(ξανασκάψει,
μήτε καί τό νερό νά πιεΐ, μήτβ νά σέ κοιτάξει» .

*
*Έτσι περνούν τά χρόνια κι’ οί καιροί·
1797, ή συνθήκη τού Campo Formio- 

Στό Ίόνιο φτάνουν Γάλλοι. Στήν Πάργα, 
πού καταλαμβάνεται σαν κτήση Ένετική 
διατηρούνται τά προνόμια.

1798, δ πόλεμος Γαλλίας — Τουρκίας. 
Ό  'Αλη Πασάς, Βεζνρης τών Γιαννίνων, 
μέ αστραπιαία ενέργεια χτυπάει τήν Πρέ
βεζα και τή λεηλατεί. Πέφτουν εκεΓ Ρω- 
μηοι καί Γάλλοι αδελφωμένοι, *ι’ ώς υπε
ρασπιστές μά κι’ ώς αιχμάλωοι. Τό κά
στρο ώς τό^ο τής π ρήορανιΐς μινρούλας 
Πάργας στέκεται καρφί. Μέσα στά τείχη 
του καί στήν ασφαλισμένη περιοχή του δέ 
ζοννε μόνο οί Παργινο! ανεξάρτητοι, δέ 
βρίσκουν μόνον τρόπο νά πορεύονται οί 
ΣουλιώΓε<:, μά τδ/.ουν κάμει χειμαδιό κι’ οί 
αρματολοί τής Ρούμελη: κι’ οί κλέφτες τών 
Άγράφων. Έ δώ  οί ’Λνδροϋτσοι κι’ οί 
Κατσικογιάννΐ|δες, οί Βαρνακιώτες, οί 
Μπουκ··>υβαλαΐοι, οί Πούλοι, οί Ίσκιοι, οί 
Δράκοι, οί Γρίβες, οί Μαυρομματαίοι, οί 
Καραΐσκιοι κι* άλλοι ενα σωρό. «Ά π ό  τήν 
Πάργα— γράφει στό Σουλτάνο του ό Άλής 
■θά πεταχτεί ή φωτιά πού θά μάς κάψει».

*
«Ειδησις πρός εσάς τούς ΓΙαργκότας 

—είναι τό πρώτο γράμμα τού Βεζύρη άπό 
τήν Πρέβεζα— διά τούτο γιά οπού σάς 
γράφω, κλπ., έγώ πόλεμον μετ’ εσάς δεν

■θέλω, μόνο νά κινήσετε δυο - τρεις νομάτοι 
νά έλθετε νά κουβεντιάσωμεν». Πρέβ3ζα, 
12 ’Οκτωβρίου 1797.

«Μόνο νά διώξετε και νά σκοτώσετε 
τούς Φραντζέζους», είναι τό δεύτερο — 16 
τού ϊδιου μηνός.

« Ό  Θεός είναι δίκαιος, ή ώρα πρ©σ· 
μένεται διά νά δοξασθεΐ δ νικητής»— αρ- 
νούνται οί Παργινοί. «"Ολοι οί Παργινο! 
μικροί καί μεγάλοι». Πάργα, 16 ’Οκτω
βρίου 1798 — αυθημερόν.

«Καί ήμεΤς σέ βεβαιούμεν δτι εΐμεθα 
έδώ καί κατά τό παρόν εύρισκόμεθα οπλι
σμένοι είς τά μεθόρια», τού απαντούν 
δταν τούς απειλεί άπ’ τό Μαργαρίτι. Καί 
πάλι : «"Ολοι οί Παργινοί μικροί καί με
γάλοι». Ό  Λεωνίδας της Σπάρτης ήταν 
μόνο συντομώτερος.

Ακολουθεί ή παρέμβαση τού Ρώσου 
ναύαρχου Ούζακώφ κι* ή προστασία τής 
Πάργας άπ’ τούς ενωμένους στόλους Ρ ω 
σίας — Τουρκίας. Στό κάστρο τώρα κυμα
τίζουν οί σημαίες τών δύο σύμμαχων κρα
τών. Ή  δευτερή τους, ή χριστιανική, τών 
Ρώσων, είναι δυνατή καί προστατεύει. 
Γ ι* αυτό καί μιά συνθήκη πού παρ’ δλα 
αυτά τούς στέλλει άπό τήν Πρέβεζα δ Πα
σάς, σχίζεται έκεΐ στήν αγορά, μπροστά 
στον κόσμο. Κι’ δ κόσμος έχει άγριωθεΐ. 
«Διά πολλών δεήσεων έσωσεν αύτόν δ συγ- 
γραφεύς» μάς λέει δ Περραιβός, γιά τόν 
απεσταλμένο τού Πασά, στό ιστόρημά του.

18(10, χάρη στή χριστιανική Ρωσία καί 
πάλι, ή Πάργα συμπεριλαμβάνεται στήν 
Πολιτεία τών 'Επτανήσων. Τής επιβάλ
λουν μόνο Τούρκο τοποτηρητή. Είναι ή συν
θήκη τής Κωνσταντινούπολης.

Μ’ ενα τη; μάτι στις κινήσεις τού Πασά, 
λοιπόν, καί τ’ ά'λλο στις πολιτικές ζυμώ- 
σειο, ή Πάργα ζούσε ακόμα ελεύθερη. 
Κι’ δχι μονάχα απλώς ελεύθερη μά καί κα
λοστεκούμενη οπως πρώτα. Το λαϊκό τρα
γούδι της έδινε ακόμα κι* έπαιρνε, στά κα
πηλειά, στους γάμους, στις γιορτές, σέ 
κάθε πανηγύρι. Ή ταν τραγούδι σάν καί 
τούτο, άπ’ τά παλιά, γιά ώραΐες άγάπες :
«Β ρέχει  ό θ εό ς  καί βρέχομαι, χιονίζει κ ι ’ δ ξω

[μένω.
Δέν τδχω  πού θέ νά βραχώ  κι ’ δξω  ποο Οέ

(νά μείνω
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Δέν τδ χ ω  που θά χτυπηθώ (ν) άπό κ ακ ό  πλευρίτη 
ή άπό μ αχαιριά  πικρή τό γα ΐμ μ α  μου άν θά

[τρέξει.
Μόν’ τόχ ω  ποΰεΐμαι γέρημος καί ποιός *)έ νά

[μέ κλάψει.
— "Αν δέ σέ κλάψει ή μάνα σου, ξένε καί

[ή άδερφή σου,
έγώ , κρυφά ά π ’ τή μάνα μου, μέσα στό π ερ ιβόλ ι  
θά χύσω μαΰρα δάκρυα τό χώμα νά ποτίσω»,

*
Στό ξάγναντο τοΰ κάστρου κι’ αντίκρυ 

στό γαρμπή καμάρωναν δυο πλάτανοι. "Η 
ταν δυο πλάτανοι ψηλοί, λκβέντες κα'ι Ytv- 
ναΐοι. Τους γύμνωναν οί όστριες τοΰ φθι
νόπωρου καί τούς σωριάζανε τά φύλλα 
δυο άλίϋνιές. Μά ή άνοιςι] τούς άντρωνε 
κα'ι πιο πολΰ, καί πιο πολύ δυνάμωναν 
χρόνο τό χρόνο. Δίπλα τους, άπ’ τή μΓα 
μεριά πύργοι καί πύργοι απανωτοί. Στήν 
άλλη, ό καλντερημοηός άνήφορος τοΰ μέσα 
κάστρου, κι5 άλλοι πύργοι. Γύρω-τριγύρω 
ασβεστωμένα, παστρικά. Κάπου νά, εδώ, 
θά γίνοντ ιν ό πρώτος ό χορός τό Μέγα 
Πάσχα. Θά γιόμιζαν μέ κόσμο τείχη καί 
λιθιές. Στις πολεμίστρες θά στηνώνταν τά 
μπαϊράκια. Στή ρίζα τών πλατάνων τάρ- 
γανα, φρρμένα άπ’ τό Φ.λιάτι κι’ άπό ιήν 
Παραμυθία. Κλαοίνο, ενα βιολί κι’ ενα λα- 
γοΰτο. Άρχιζε πρώτα ό ι'ηλυκός. Ή ταν 
γοργός, άνρμιστός τής πτυχομένης καί με
σάτης φούστας:

«Περιβόλι μου γραμμένο, 
μαργαριταροφραμμένο, 
έχεις γύρω - γύρω άλτάνες 
καί τριγύρω μαντζουράνες.

Έ χ ε ι ς  καί μηλιά στή μέση 
πού βεργολυγάει νά πέσει.
I ’ ένα μήλο ό νειός ξαμώνει 
κι' ή μηλιά τόνε μ α λ ώ ν ε ι :
Μή ζυγώνεις νειέ στά μήλα 
τ', μαραίνουνται τά  φύλλα.
Τάχει  ό αφέντης μετρημένα 
καί δέν είναι γιά  τ ’ έσένα».

Γιά τούς λεβέντες ήταν άλλος: ό βα
ρύς, ό σκεφτικός, ό μελαγχολικός πούθελε 
προσοχή μεγάλη στό κλαρίνο :
«Π αιδ ιά , σας  κλαΐνε  οί μάνες σας, άδέρφια οΐ

[αδερφάδες.
Ά ν τ ρ ε ς  σάς κλαΐν τά  ταίρια σας, σας κλαΐνε

[τά  παιδιά  σας.
Κ όσμε γλυκέ, κόσμε πικρέ, κόσμε φαρμακωμένε, 
κόσμε καί  ποιός θά σέ χ αρε ΐ  καί ποιός θά σέ

(κ ε ρ δ έσ ε ι ;
θ ά  σέ κερδίσουν τά  δουνά, θά σέ χαροϋνε οΐ 

ι [κάμποι».

Ή ταν χορός πολεμικός, χορός προε
τοιμασίας, άλλά καί μοιρολόγι, απ’ τά πι
κρά. Τέτοια μοιρολογούνε καί στούς θάνα- 
τους. Στήν ’Ήπειρο καί τώρα ακόμα μπερ
δεύουν τις χαοες μέ τις μεγάλες λύπες τους. 
Είναι τις τόσο λιγοστές αυτές οί πρώτες 
καί τόσο πιο πολλές καί πιο συχνές οί δεύ
τερες... Τό μοιρολόι τό τραγουδούν καί 
στό χορό, μά κι* ό χορός είναι πολλές φο
ρές βαρύς σάν μοιρολόι.

Οί νειές χαμογελούσαν ντροπαλά — βλέ
φαρα μαΰρα πού ήσκιωναν τή γή στις χα 
μηλοβλεποΰσες. Οί παντρεμένες έκαμάρω· 
ναν τούς άντρες τους, ή κάθε μάνα τό παι
δί της. Κάπου ενα δάκρυ αύλάκωνε τό μά
γουλο τής χήρας καί τής ορφανής. Τά πιο 
περίεργα τά παιδόπουλα στριμώγνονταν 
μπροστά * μπροστά, νά μελετήσουν τά τσα
λίμια τών μεγάλων.

(Συνεχίζεται)
*

’ .ιγαπητή μου «Η π ε ιρ ω τ ικ ή  Ε σ τ ία » ,  '
Δέ φταίει κανένας άλλος έκτός άπό τόν 8υ- 

σκολοδιάβαστο γραφικό χαρακτήρα μου — καί τή 
νευρικότητα καί σπουδή μου, κάμποσες φορές— 
γιά μερικά λάθη ή παραλείψεις λέξεων πού έγι
ναν στό α '  μέρος τής «Π άργ ας» ,  ποΰχεις τήν κα- 
λωσύνη καί δημοσιεύεις άπό τό προηγούμενο 
τεύχος σου.

'Α ν  δέ σοΰ κάνει κόπο θά παρακαλέσω νά 
μοΰ σημειώσεις τίς εξής διορθώσεις:

«Τις μέρες κ α ί πραγματικές συνθήκες» (6' § 
άρχής). «Στήν κυματοδαρμένη κ ά τ ω  άκτή» ( γ ' § 
επίσης). «Β λ α χ έ ρ ε ν α» άντΐ Βλαχέρηνα. « Κ ά 
ποιο ποτάμι πού κυλάει ορμητικό μέ τις βροχές 
κ α ΐ τραγουδώντας κάθε καλοκαίρι» (τέλος άριστ. 
σελ. 55). «Γ  η λ α 6 ο i » άντΐ Γκλαδοΐ  (σελ. 56). 
«Τρομαγμένοι» άντΐ τρομαγμένον, «άκροθαλάσσι» 
άντΐ άκροθαλάσσια, «ξεπλυμένες» άντΐ ξαπλωμέ
νες (άριστ., σ. 67),«Ρ ο ζ α λ ί α*καΐ«Ρ  ο υ σ α λ ί α» 
άντΐ Ροζαλίσι καί Ρουσαλιά (άριστ., σ. 58), καί 
« Γ ι α τ ί  ’ δ α  όνείρατα κακά» αντί Γ ι ’ αύτό ’ δα 
όνείρατα κλπ., στό β' μέρος τοΰ δημοτικού τής 
ναυμαχίας τής Ναυπάκτου.

Μέ τήν ευκαιρία δέν θά ήταν άσκοπο νά 
προσθέσεις, νομίζω, πώς ολόκληρο τό κείμενο ε ί 
ναι ή διάλεξή μου γιά τήν Πάργα δπως *1πώ- 
θηκε άκριβώς στις 19/1/52 στήν αίθουσα τής ’Αρ
χαιολογικής. Τό τελευταίο αυτό θά μοΰ δικαιο
λογήσει τό υφος τής περιγραφής καί τή συντο
μία μου στήν ιστορική πλευρά τοΰ τόπου.

Μέ πολλήν άγάπη και πολλή συγγνώμην γιά 
τούς μπελάδες πού δημιουργώ.

Α θή να , 15 Φεβρ. 1953.
δικός σου 

ΤΑΚΗΣ ΤΣΙΑΚΟΖ



ΠΑΝ. Γ. ΚΟΡΟΝΤΖΗ, ΔιευδυντοΟ ΖωσιμαΙσς
— Παιδαγωγικής ‘Ακαδημίας Ίωαννίνων —

ΛΑΪΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ

Ή  £ωή και ή έξέλιξις τοΰ εξαιρετικού 
τούτου περιοδικού, τής « ’ Ηπειρωτικής 
Εστίας», άπό τής έκδόσεώς του μέχρι σή
μερον είναι ευχάριστος και πλήρης ελπίδων 
διά τό μέλλον. Έξεδόθη εις μίαν ασυνήθη 
μορφήν περιοδικοί*, ασυνήθη καί ώς προς 
τό ποσόν καί ώς προς τό ποιόν.

Ούδέν άλλο επαρχιακόν περιοδικόν πα
ρουσίασε τόν όγκον τής « ’Ηπειρωτικής 
Εστίας», αλλά καί ούδέν άλλο μέχρι σή
μερον έπεξετάθη είς δλας τάς περιοχάς τής 
ζωής και τοΰ Πολιτισμού τής επαρχίας, 
ώς συμβαίνει μέ τό περιοδικόν τοΰτο κατά 
τά πρώτα τουλάχιστον βήματα τής έκδόσε
ώς του. Ή  επιθυμία τών εκδοτών καί συ
νεργατών τής « ’ Ηπειρωτικής Εστίας» νά 
καταστήσουν τούτην εστίαν τής ’ Ηπειρω
τικής ζωής εις δλας αυτής τάς εκδηλώσεις, 
ήτο τόσα) μεγάλη καί δικαιολογημένη, δσον 
καί ή αγάπη των προς τήν "Ηπειρον. 
Άλλ* ή πραγματικότης πολλάκις είναι 

ι ανώτερα τών επιθυμιών ημών καί έπιβάλ- 
! λει τήν συμμόρφωσιν προς τάς απαιτήσεις 
: καί τάς υπαγορεύσεις της. Και είναι άπαί- 
ι τησις τών πραγμάτων δι’ έ'να περιοδικόν 
ιτής επαρχίας δ περιορισμό;, διότι τούτον 
1 επιβάλλει ή οικονομία δυνάμεων καί προ 
rπάντων τών πνευματικών, . τών όποιων 
ίή έλλειψις είναι τόσον αισθητή εις τήν 
Ελληνικήν επαρχίαν, ώστε νά μή επιτρέ- 

>/πτ) τήν σπατάλην αυτών καί δταν ακόμη 
:είναι δυνατόν νά εξευρεθοΰν αυται. Άλλ’ 
εκτός τούτου απαραίτητος προϋπόθεσίς διά 

-τήν εύδοκίμησιν ιοϋ επαρχιακού πε· 
ιριοδικοΰ είναι τό ιστορικόν καί λαο- 
γραφικόν έδαφος επί τοΰ οποίου πρέηει 
νά στηριχθή, διότι μόνον εκ τοΰ εδάφους

τούτου θά άντληση δυνάμεις διά τήν πε
ραιτέρω ζωήν καί έπίδρασίν του.

Τό δτι ή « ’ Ηπειρωτική Ε στία», ώς 
ευκόλως αντιλαμβάνεται ό αναγνώστης, 
εύρε τόν δρόμον της προς τήν κατεύθυν- 
σιν αυτήν, αποτελεί εύχάριστον γεγονός 
δι’ δσους αποδίδουν μεγάλην σημασίαν είς 
τήν ιστορίαν τοΰ τόπου μας κα'ι τόν ελλη
νικόν τρόπον τής ζωής τοΰ λαοΰ μας. Ι δ ι 
αιτέραν δέ ίκανοποίησιν αποτελεί δ Ιστο
ρικός καί λαογραφικός χαρακτήρ τής « ’ Η 
πειρωτικής Εστίας» διά τούς εκπαιδευτι
κούς λειτουργούς τής ’ Ηπείρου, οί όποιοι 
γνωρίζουν νά έκτιμοΰν καί νά Ικμεταλλεύ- 
ωνται τήν ’ Εθνικήν 'Ιστορίαν καί τόν Λαϊ
κόν πολιτισμόν τής επαρχίας διά τήν μόρ- 
φωσιν τών νεαρών Ελλήνων, ήτις είναι 
ανεπίτευκτος άνευ τών Ελληνικών αξιών. 
Καί επειδή είμαι διδάσκαλος εις τό ση- 
μείον το\το θά έπιμείνω καί μέ τήν μορ
φωτικήν σημαπίαν τών λαϊκών εθίμων θά 
ασχοληθώ είς τό άρθρ>ν τοΰτο.

I
Πιρισσότερον συγκεκριμένη διατύπω- 

σις τοΰ θέματος θά είχίν ώς εξής : Λαο- 
γραψία και Αγωγή. Άλλά δέν προτιμώ 
τόν δρον Λαογραφία, κιητοι καθιερώθη 
πλέον εησήμως παρ’ ήμίν αντί τών ορθό
τερων Λ αολυγία η Λαογνωαία, διότι τό 
δεύτερον συνθίτικόν τοΰ δρου δέν αποδί
δει τό πλούσιον καί ζ ω ν τ α ν ό ν  περιεχόμε- 
νον τών λαϊκών εκδηλώσεων. 'Ως μάλλον 
έππυχή και προσηρμοσμένην είς τόν σκο- 
η ον τοΰ θέματος ευρίσκω τήν έκφρασιν : 
Λαϊκός Πολιτισμός και ’Αγωγή. Άλλά διά 
νά προχωρήσωμεν άπροσκόπτως απαιτείται

1 /
/
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περαιτέρω διασάφη^ις τών δρων τής δια· 
τυπώσεω; ταΰτης» διότι με/άλη σύγχυσις 
επικρατεί εις τήν καθημερινήν άλλά και 
τήν επιστημονικήν χρήσιν αύτών, ή οποία, 
ώς είναι φυσικόν, δυσχεραίνει τήν κ α τ α
ν ό η σ ι ν και όδηγεΐ είς έσφαλμένην και 
επιπολαίαν άντίληψιν.

Και έν πρώτοις ή έννοια Π ο λ ι τ ι 
σ μ ό ς, ώς όρθώς παρατηρεί δ φιλόσοφος 
καί Παιδαγωγός Ed. Spranger1 δεν 
σημαίνει ο ΰ τ ε  τ ή ν  ε π ί γ ε ι ο ν  ε ξ  a* 
σ φ ά λ ι σ ι ν τ ή ς  ά π λ ή ς ζ ω ή ς ο ύ -  
τ ε τ ή ν  π ρ ο β λ η μ α τ ι κ ή ν  ε υ τ υ 
χ ί α ν  τ ώ ν  ε π ι γ ε ί ω ν  α γ α θ ώ ν ,  
α λ λ ά  σ η μ α ί ν ε ι  π ά ν τ ο τ ε  ε ν α  
α ι ώ ν ι ο ν  α γ ώ ν α ,  μ ί α ν  σ κ λ ή
ρ α ν  α κ α μ ψ ί α ν  ή θ ι κ ώ ν ά π ο -  
φ ά σ ε ω ν .  Πολιτισμός είναι, κατά τήν 
κλασσικήν διατύπωσιν ενός εκ τών ηγετών 
τοΰ νεοανθρωπισμού, τοΰ Wilh V. Hum 
bold t3, τά  ε π ι τ ε ύ γ μ α τ α  τ ο ΰ  
σ κ λ η ρ ο ΰ ά γ ώ ν ο ς  τ ο ΰ  ά ν θ ρ ώ *  
π ο υ έ ν α ν τ ί ο ν τ ή ς  φ ΰ σ ε ω ς  εναν- 
τ ί ο ν  α ύ τ ο ΰ  τ ο ΰ  ί δ ί ο υ .  Έ κ τοΰ 
ά'/ώνος τοΰ ανθρώπου εναντίον τών κατα
στρεπτικών έπιδράσειον τών φοβερών φυ
σικών δυνάμεων προέρχεται δ,τι καλοΰμεν 
μηχανικόν ή εξωτερικόν ή υλικόν πολιτι
σμόν—ή οικονομία, ή τεχνική, ή ευμάρεια 
καί at ά'λλαι εύκολίαι της ζωής, τάς όποι
ας εύρίσκομεν περισσότερον ά ν εττ υ γ μ έν 'ΐς  
εΐς τήν ζωήν τής πόλεως (Civitas) έκ τής 
όποιας προέρχεται καί δ δρος Πολιτισμός 
(Civilisation). Οί αρχαίοι "Ελληνες δεν 
διέθετον ιδιαίτερον γλωσσικόν ΰριν πρός 
δήλωσίν τοΰ εξωτερικού καί μηχανικού 
τούτου πολιτισμού, διότι δεν άπέδιδον αύ- 
τοαξίαν εΐς τά υλικά αγαθά. Τουναντίον 
δ πολιτισμός των ειχεν άγροπχόν χαρακτή
ρα; άπό τού 'Ο μ ή ρ ο υ καί προ πάντων 
τού ' Η σ ι ό δ ο υ  μέχρι καί τού Σ ω κ ρ ά- 
τ ο υ ς, δ όποιος εΐς τούς τρόπους καί τήν 
•ψυχήν εμεινεν αγρότης καί φυσικός άνθρω
πος. Διά τούτο ευστοχώ; έλέχθηκαί περί τοΰ 
Σωκράτους καί περί τοΰ Ελληνικού Πο-

1. «D er deutsche Klassizisitm s unci das 
Bildungsleben der Gegenwart E rfurt 1927 
σελ. 27.

2. W ilh· V . H um boldt εκδοσις 'Απάντων
υπό Leitzm aun Τομ. IV . σ. 54/55 καί I σ. 283.

λιτισμοΰ δτι μοσχοβολούν από τήν αγνήν 
καί ζωογόνον μυρουδιά τής γής. Ό  υλι
κό; πο’.ιτισμός αναπτύσσεται καί εκτιμά- 
ται περισσότερον κατά τούς χρόνους τής 
παοακμής, κατά τήν Ελληνιστικήν καί 
προ πάντων κατά τήν Ρωμαϊκήν εποχήν, 
δτε δη ιιουργοΰνται μεγάλαι καί πολυπλη
θείς πόλεις μέ τάς παντοειδείς αισθησια
κές απολαύσεις των, είς τάς οποίας τοπο
θετείται ή ευδαιμονία τοΰ ανθρώπου. 
Άλλά ποίου ανθρώπου ; ’ Εκείνου τοΰ ξερ- 
ριζωμένου ό'ντος, τό οποίον μέ τήν ΐσο* 
πέδιοσιν καί τήν μαζοποίησιν καί την 
άπαϋλίωοιν, ώς φυσικήν τούτων συνέπει· 
αν, έχασε τήν “ψυχήν του καί έγινε πράγ
μα καί αριθμός — οΐ στρατευόμενοι νέοι 
είς τόν Ρωμαϊκόν στρατόν ήσαν υποχρεω
μένοι νά λαμβάνουν ένα όποιο νδήποτε 
Ρωμαϊκόν ό'νομα διά νά λησμονήσουν μα
ζί μέ το προσωπικόν των δνομα μέ τό 
όποιον έζησαν καί τήν ατομικότητα των, 
τόν προσωπικόν χαρακτήρα των— καί έζη 
άνευ πατρίδος καί πολιτικής δντότητος ώς 
κοσμοπολίτης ; Άλλά διά τόν άνθρωπον 
έκείνον, δ όποΐο; χάνει δ,τι αποτελεί τήν 
βαθυ έραν αυτού ουσίαν, τήν ψυχήν του 
καί τήν συνείδησίν του καί τό πνεύμα του, 
διά τόν άνθρωπον—κτήνος δεν υπάρχει 
εί’δα μονία, ούτε ευτυχία. 'Ως άντίδρασίς 
εναντίον τή; καταστάσεως ταύτης, ή οποία 
ύπήρξεν αποτέλεσμα τοΰ υπερτροφικού 
μηχανικού πολιτισμού δύναται νά έρμη- 
νευθή ή στροφή τοΰ ανθρώπου πρός τάς 
μυστηριακας Θρησκείας καί πρός τόν άρ* 
χαΐον Ελληνικόν πολιτισμόν (Νεοπυθαγό· 
ρειοι, Νεοπλατωνικοί, Αττικισμός) διά 
νά εύρη εκεί δ,τι πολύτιμον έχασε, τήν 
ψυχήν του καί τό πνεύμα του. Καί ή προ- 
αίρεσις καί ή προσπάθεια ήρκεσε διά τήν 
σωτηρίαν τού απολωλότος— άσωτου. "Ο,τι 
δεν ήδυνήθη νά εύρη μόνος δ αδύνατος 
καί ελλειπτικός άνθρωπο? τοΰ τό έχάρισεν 
ώς «δ ώ ρ η μ α τ έ λ ε ι ο ν» ή εξ "Υψους 
βοήθεια διά τής Χριστιανικής θρησκείας.

Ό  Θείος Λόγος τοΰ Ευαγγελίου μάς 
έδίδαξε τήν αληθή έννοιαν τοΰ πολιτισμού, 
διά τόν δποίον άπό τοΰ Hegel μέχρι σή
μερον χρησιμοποιείται καί δ κατ’ έξοχήλ 
Χριστιανικός δρος π ν ε ύ μ α  καί διά τού
το σήμερον αί εΐς τόν πολιτισμόν άναφε-
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ρόμεναι έπιστήμαι ονομάζονται π ν ε ν- 
μ α τ ι χ α i και ή ψυχολογία, ήτις διά τήν 
κατανόησιν τοΰ ανθρώπου άφορμάται έκ 
τών σχέσεων τοΰτου μέ τάς αξίας τοΰ πο
λιτισμού, λέγεται ψυχολογία τών πνευμα
τικών Ιπιστημών. Κατά τήν Χριστιανικήν 
διδασκαλίαν ό χειρότερος εχθρός τοΰ αν
θρώπου δέν κεϊται εκτός αύτοΰ ε!ς τάς 
καταστρεπτικός δυνάμεις τής φύσεως, άλλ’ 
εντός αύτοΰ τοΰ ανθρώπου, «έν τή σαρκ'ι 
αύτοΰ»1 κα'ι εναντίον τοΰ εχθροΰ τούτου 
οφείλει νά άγρυπνή και νά άγωνίζηται 
ό άνθρωπος.

Έκ τής συνεχούς κα'ι σκληράς ταύτης 
πάλης εναντίον τής ιδίας ήμών φύσεως 
προκύπτει ή «ά π ο κ α τ α λ λ α γ ή» τών 
δύο έν ήμϊν κόσμων εις ενα « κ α ι ν ό ν  
ά ν θ ρ ω π ο ν » ,  ή ψυχική «Ε ί ρ ή ν η»% 
« π ν ε ύ μ α  δ υ ν ά μ ε ω ς  κ α ι  α γ ά 
π η ς  κ α ι  σ ω φ ρ ο ν ι σ μ ο ύ » 8, δ,τι 
γενικώς όνομάζομεν εσωτερικόν ή ψυχι* 
λόν πολιτισμόν —θρησκευτικοί, ήθικαί, 
αισθητικοί άξίαι, δίκαιον, κοινωνική αγά
πη καί συμπάθεια κ.τ ο.

Οί ’Αρχαίοι Έλλληνες αυτόν τον πο 
λιτισμόν έξετίμων καί είς αυτόν ε^ιδον 
μεγάλην μορφωτικήν σημασίαν. Προς δή- 
λωσιν δέ τοΰ πνευματικόν, τοΰ εσωτερικού 
τούτου πολιτισμού έχρησιμοποίουν τούς 
ορονς « ε ύ ρ υ θ μ ί α  κ α ί  ε ύ α ρ μ ο -  
σ τ ί α»4, « Έ  λ λ η ν ι κ ή ά ρ μ ο ν ί α»6, 
οί όποιοι σημαίνουν περίπου ο,τι καί αί 
άνωτέρω θρησκευτικά! εκφράσεις. ’Αλλά 
καθιερωμένη έννοια προς εκφρασιν τού 
πνευματικοΰ πολιτισμού ήτο ή λέξις Παι
δεία, τήν οποίαν ό Κικέρων μεταφράζει 
cultura atiimi (=καλ?Λεργεια τής ψυχής). 
Ή  μετάφρασις αύτη ένθυμίζει τήν καλ
λιέργειαν τών αγρών (agri — culrura) καί 
τον χαρακτήρα τοΰ πολιτισμού. "Οπως 
διά τήν καλλιέργειαν τών φυτών είναι 
άπαραίτητος προϋπόθεσις τό ευνοϊκόν φυ
σικόν περιβάλλον, ούτω καί διά *τήν καλ* 
λιέργειαν, διά τον πολιτισμόν, διά τήν 
παίδευσιν τής ψυχής απαραίτητος πρού-

1. Έφ. 2,16
2. Έ νθ. άνωτ.
8. Β’ Τιμ. 1,7.
4. Ιΐλατ. notutay. 826 Β*
6. Πλαΐ» Λαχ, 189 At

πόθεσις είναι το πνευματικόν περιβάλλον 
— εντός τοΰ οποίου καθίσταται δυνατή 
αυτή0. Καί ώς τοιοϋτον πνευματικόν περι
βάλλον εντός τού οποίου δύναται νά συντε- 
λεσθή ή μόρφωσις είναι ό λαϊκός πολιτιομός.

Μέ τον δρον λαϊκός πολιτισμός εννοώ 
τον ’ Εθνικόν βεβαίως πολιτισμόν. Ά λλ ’ 
υπάρχει διαφορά τις μέταξύ εθνικού καί 
λαϊκού πολιτισμού. Δημιουργός τοΰ εθνι
κού πολιτισμού είναι ή εθνική όλότης καί 
καθ’ εαυτήν, άλλα κυρίως ώς αύτη ένσαρ* 
κοΰται είς τάς μεγάλας έθνικάς προσωπι
κότητας —εις τούς μεγάλους φιλοσόφους-  
επιστήμονας, καλλιτέχνας κ.ά. Έ νώ  λαϊκός 
πολιτισμός είναι δ,τι δημιουργεί τό ανώ
νυμον πλήθος, ό λαός άνευ τής συμμετο- > 
χής τών όνομα^τών εθνικών προσώπων.

Ούτω π.χ. τά λαϊκά ήθη καί έθιμα ώς 
εκδήλωσις τοΰ ιδιαιτέρου τρόπου ζωής 
ενός λαού, ή λαϊκή θρησκεία, τό λαϊκόν 
δίκαιον, ή λαϊκή ηθική κ.λ. αποτελούν έν 
τω συνόλω των τον λαϊκόν πολιτισμόν. 
Τά δρια μεταξύ εθνικού καί λαϊκού πολι
τισμού είναι δυσδιάκριτα, δπως δυσδιά
κριτα είναι καί τά δρια μεταξύ τών δια
φόρων περιοχών τοΰ πολιτισμού, άλλ’ ήτο 
αναγκαία ή γενική αυτή διασάφησις τών 
γλωσσικών δρων διά νά διαπίστωσή 1) ο- 
τι οί "Ελληνες είναι οί δημιουργοί καί οί 
διδάσκαλοι ιής ιδέας τοΰ πολιτισμού, τοΰ 
ψυχικού εσωτερικού πολιτισμού, διά τον 
ό ιοΐον άπό τής ’Αναγεννήσεως χρησιμο
ποιείται καί ό δρος ανθρωπισμός7, καί
2) δτι ό πολιτισμός, ό εθνικός καί λαϊκός 
πολιτισμός είναι απαραίτητος προϋπόθεσις 
διά τήν μόρφωσιν τοΰ ανθρώπου. Ά λλ ’ είς 
τό σημεΐον τοΰτο πρέπει νά επιμείνωμεν 
περισσότερον.

II.
Υπήρξε ν έποχή —καί δέν ανήκει αύ

τη είς τό μακρυνόν παρελθόν — κατά - τήν 
οποίαν έπιστεύετο δτι τρεις είναι οί· συν- 
τελεσταί τής άγωγ*ής : Ό  δ ι δ ά σ κ α 
λ ο ς  —ό τ ρ ό φ ι μ ο  ς — κ α ί  τ ά μ ο ρ*
φ ω τ ι κ ά ά γ α θ ά, . · . . ·■■,(

6. Ed. Spranger : «Probleme .der Kultur-
' morphologic* Ϊ9&6, σ. 16. ;  .;_ ·

7. Πρβλ, Wefh;'Jaeger ·! #Pâ de!£i>> ''[Τόμ.
1', .1986, σβλ» 7 καΐ'έξν ' '  ■
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Μακάρι νά εΐχον ούτω τά πράγματα, 
διότι τά προβλήματα τής άγωγής θά ήσαν 
ολίγα καί απλά. Εν τη περιπτώσει ταύτη 
θά εϊχομεν νά κάμωμεν μέ ώρισμένους, 
συγκεκριμένους παράγοντας, οί όποιοι, 
οσυν πολύπλοκοι καί άν παρουσιάζονται, 
θά ήδύναντο νά ερευνηθοΰν και νά μορ- 
φοποιηθοΰν οΰτως, ώστε νά εϊμεθα εκ τών 
προτέρων βέβαιοι περί τού αποτελέσματος 
τής αγωγής' άλλά δυστυχώ; δέν συμβαίνει 
τοΰτο. Διότι καί οί τρεις ανωτέρω παρά
γοντες ζοΰν, αναπτύσσονται καί ένεργοΰν 
εντός ενός εύρυτέρου φυσικοΰ καί πνευμα- 
τικοΰ περιβάλλοντος, τό όποιον ούτε νά 
μεταβάλωμεν δννάμεΰα, οΰτε νά τό προσ- 
όιορίοωμεν ανστηρώς.

Ή  θεωρία τοΰ περιβάλλοντος, άνα- 
πτυχθεΐσα επί βιολογικού εδάφους, έβοή* 
θησε τήν ψυχολογίαν είς τήν προσπάθειάν 
της προς κατανόησιν τοΰ ανθρώπου1. 
“Εκαστον δν ζή, αισθάνεται καί ενεργεί 
εντός ενός ιδιαιτέρου περιβάλλοντος, μέ 
τό όποιον είναι συνυφασμένον εις μίαν 
οργανικήν ενότητα. ’Ά ν αποκοπή άπό τό 
περιβάλλον τοΰτο τό ιδιαίτερον δέν δύνα- 
ται πλέον νά ζήση. "Ο,τι είναι τό ύδωρ 
π.χ. διά τά υδρόβια ζώα καί φυτά, ό άέ- 
ρας διά τά πτηνά κ.ο.κ. είναι διά τόν άν
θρωπον τό φυσικόν καί πνευματικόν περι
βάλλον, εντός τοΰ οποίου γεννάται, άνα* 
τρέφεται καί ενεργεί καί τό όποιον ονο
μάζεται πατρίς. Ό  χώρος τοΰ παρόντος 
άρθρου δέν επιτρέπει διεξοδικήν έρευναν 
τοΰ περιεχομένου τοΰ δρου τούτου. Τοΰτο 
μόνον δύναται νά λεχθή ένταΰθα, δτι ή 
πατρίς δέν έχει μόνον τοπικήν σημασίαν, 
άλλά καί πνευματικήν καί έτι πλέον συν
δέεται μέ μεταφυσικόν τι απροσδιόριστον 
καί άκατανόητον εκτός τοΰ υποκειμένου 
νόημα. Πατρίς δέν είναι μόνον ό τόπος 
είς τόν όποιον Ιγεννήθημεν, άλλά καί 
δ πολιτισμός Ιντός τοΰ όποιου άνετράφη- 
μεν καί 6 Ιδιαίτερος τόνος καί ή Ιδιαιτέρα 
γλώσσα μέ τήν οποίαν όμιλεΐ προς εμέ 
μόνον καί προς ούδένα άλλον ό ήλιος τής 
πατρίδος μου καί τό πατρικόν μου σπίτι

1. Π. Κοροντξί). «Ή  θεωρία τοΰ περι
βάλλοντος βΐς τήν ψυχολογίαν» Περ. «Παιδα. 
γωγ*κή Έπιθβώρησις» ’Αθήναν 1946 τείχος 8·

καί ή στενή γειτονιά μου καί δ δρόμος 
καί τόσα άλλα μέ τά όποια μέ συνδέει εν 
είδος θρησκευτικού δεσμοΰ. Εϊμεθα ρι
ζωμένοι είς τό πατρικόν έδαφος δχι μόνον 
ώς φυσικά δντα, άλλά - μέ δλην μας τήν 
πνευματικότητα καί τόν πολιτισμόν. Είναι 
αυταπάτη, εάν πιστεύωμεν οτι δυνάμεθα 
νά άποξενωθώμεν τούτου, αυταπάτη ή ό 
ποία προέρχεται άπό μίαν ξηράν, λογικήν 
καί μηχανικήν σκέψιν. "Ολοι μας άσπαζό- 
μεθα τό έδαφος τής πατρικής γής δταν 
θέλωμε νά γίνωμε βασιλείς, βασιλείς δχι 
άλλων, άλλά, τοΰ ΐδίου ημών (Ισωτερικον, 
ψυχικού) κράτους. 'Όποιος δέν κατέχει 
καί δέν τιμφ τό ατομικόν τούτο συναίσθη
μα οΰτος ούδέν κεντρικόν στήριγμα έχει 
έν έαυτφ. Ακόμη καί οί νομάδες τών με* 
γαλοπόλεων, διά νά κάμω χρήσιν μιας έκ- 
φράσεως τοΰ Spengler, διά χιλίων δε
σμών είναι συνδεδεμένοι μέ τόν κό
σμον των.

Άναπνέομεν συνειδητώς τήν μυρουδιά 
τοΰ στενού πατρικού εδάφους. Μανθάνο- 
μεν νά βλέπωμεν τήν πατρίδα μέ τήν κα
τανοούσαν αγάπην, ή οποία οδηγεί κατ’ 
άρχάς ημάς εις ήμάς αυτούς, διότι σύτη 
(ή πατρίς) είναι ένα κομμάτι άπό τόν ίδι
ον τόν έαυτόν μας. Άκροώμεθα μέ εύλά- 
βειαν καί προσοχήν τής γλώσσης, τήν οποί
αν ομιλούν προς ήμάς τά μνημεία τής φύ· 
σεως καί τής Ιστορίας τής πατρίδος. ΕΙς 
ταύτην κεΐνται αί ρίζαι τής δυνάμεώς μας. 
Ή  οδός προς τόν ανθρωπισμόν μόνον διά 
μέσου τοΰ λαϊκού χαρακτήρος καί τοΰ πα
τριωτικού συναισθήματος διέρχεται. Έ φ ! 
δσον μανθάνομεν νά κατανοοΰμεν τήν ζω
ήν τής πατρίδος, κατανοοΰμεν ήμάς αυ
τούς. 'Η  πατρίς είναι εκείνη ή οποία Ιν 
πνευματική έννοίς: έγέννησεν ήμάς. Αντή 
είναι εκείνη, ήτις μάς μορφώνει. Μόρφω* 
σις δμως σημαίνει διεύρυνσις υπέρ τά στε
νά δρια τής άτομικότητος ήμών διά τής 
άναγνωρίσεως καί κατανοήσεως τής άτομι
κότητος ταύτης.* Καί δικαίως άναφωνεΐ 
δ Spranger «άλλοίμονον είς τόν άνθρω* 
πον δ όποιο; ούδαμοΰ είναι ριζωμένος».

2. Ed. Spranger : «Dei BildiingaWeft def 
Heimatkunde» Έκδοσις Reclara 1943 σελ. 
45/401
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Ευτυχώς σήμερον κατενοήθη ή αναν
τικατάστατος μορφωτική αξία τής πατρίδος 
και διά τοΰτο ή Π α τ ρ ι δ ο γ ν ω σ ί α ,  
δπως συνήθως λέγεται, αποτελεί τό κέν- 
τρον τής αγωγής εις τό δημοτικόν σχο- 
λεΐον.

Τοΰτο δεν είναι άνακάλυψις τών νεω- 
τέρων χρόνων, διότι δ Πλάτων ηδη είχε 
τονίσει τήν σημασίαν τοΰ περιβάλλοντος 
διά τήν αγωγήν. Άλλά τό δτι ή αλήθεια 
αΰτη επανέρχεται και πάλιν εις τήν ζωήν 
καί αποτελεί θεμελιώδες Παιδαγωγικόν 
αξίωμα σημαίνει δτι άκολουθοΰμεν ορθήν 
κατεύθυνσιν κα'ι πολλαί ελπίδες υπάρχουν 
πρός βελτίωσιν τής Εθνικής Παιδείας. 
Μόνον ή π α τ ρ ί ς αποτελεί τό κατάλλη
λον έδαφος καί τό περιβάλλον εντός ιοΰ 
δποίου μορφώνεται δ άνθρωπος. Άλλ’ ή 
πατρίς ούχί ώς άψυχος γεωγραφική εν* 
νοια, άλλ’ ώς τόπος ζωντανός, πλήρης ψυ
χής καί πνεύματος, τής ψυχής καί τοΰ 
πνεύματος τών άνθρώπων οί όποιοι έζη- 
σαν εΐς τό.παρελθόν καί ζοΰν σήμερον 

ί ζωοποιοΰντες καί καθαγιάζοντες διά τοΰ 
ίδρώτος καί τοΰ αίματός των τό πατρι
κόν έδαφος.

, Εΐς τί]ν πατρίδα αυτήν άνήκομεν t ’i r e  
τό θέλ 'μεν εϊτε όχι. Τούτο δεν έξαρτάται 
έκ τής εκλογής ήμών, άλλ’ ή γέννησις και

- ή μοίρα ήμών μάς συνδέουν δι’ άκαταλύ- 
;Ί των δεσμών μέ τήν πατρίδα. Εντός τοΰ 

ίερού τούτου περιβάλλοντος έ/εννήθημεν, 
έντός αΰτοΰ θά ζήσωμεν καί εντός αύτοϋ 

| καί δι5 αντοΰ εϊναι δυνατή ή μόρφωσις 
ί μας, ήτις συντελεΐται διά τής φύσεως καί 

τοΰ πολιτισμού τής πατρίδος, μίαν περιο
χήν τοΰ δποίου άποτελεΐ δ λ α ϊ κ ό ς π ο- 
λ ι τ ι σ μ ός.

' I I I
| Τί σημαίνει λαϊκός πολιτισμός £λέχθη 

συντόμως άνωτέρω. Προσθέτομεν ένταΰθα 
δτι τά ήθη καί έθιμα, τά δ,τοΐα είναι εκ- 
φρασις τής πίστεως τοΰ λαοΰ εΐς ώρισμέ- 
νας αξίας, τάς έθνικάς αξίας, άποτελοΰν 
τό περιεχόμενον τοΰ λαϊκοΰ πολιτισμού, 

[ Τό ήθος άναφέρεται είς τό εσωτερικόν, εΐς 
1 τήν ψυχήν τοΰ άτόμου καί τοΰ λαοΰ, τό έ

θ ι μ ο  ν κίναι ή συνήθεια, δ τρόπος μέ 
τόν όποιον έκδηλοΰται ή έσωτερικότης,

ό ψυχικός χαρακτήρ. Είναι φυσικόν κατά 
ταντα τά ήθη καί έθιμα νά έκπ ίνωνται εΐς 
δλας τάς περιοχάς τής ζωής. Καί πράγματι 
ταΰτα ρυθμίζουν τά; σχέσεις τοΰ άνθρώ- 
που πρός τόν Θεόν, πρός τήν οίκογένειάν 
του, πρός τούς συνανθρώπους του καί πρός 
τήν πολιτικήν εξουσίαν.

Τοΰτο άνέπτυξεν ήδη ό κινέζος ηθικο
διδάσκαλος Κομφοΰκιος, δστις κατενόησε 
τήν αξίαν τών ηθών καί εθίμων διά τήν 
ηθικήν συγκρότησιν τοΰ άνθρώπου και διά 
τοΰτο ή ηθική του στηρίζεται εΐς τό έθιμον.

Ή  Βιολογία διδάσκει δτι εΐς τάς σχέ
σεις, αί όποΐαι άναπτύσσονται μεταξύ τοΰ 
ζωικού όντος καί τοΰ ιδιαιτέρου περιβάλ
λοντος του, είναι ευδιάκριτοι τρεις περιο- 
χαί: ή γενετήσιος περιοχή, ή εχθρική καί 
ή περιοχή τής τροφής. Καί εΐς τήν ζωήν 
τοΰ άνθρώπου τά ήθη καί έθιμα άναφέ* 
ρονται καί εΐς τούς τρεις αυτούς κύκλους : 
Εΐς τήν διαιώνισιν τοΰ είδους, εΐς τήν 
προφύλαξιν άπό έχθρικάς δυνάμεις, καί 
εΐς τήν εργασίαν, διά τής οποίας εξασφα
λίζεται ή ζωή. Πώς γεννώνται καί διατη
ρούνται τά ήθη καί έθιμα ; Ή  μόνη πη
γή αϊτό τήν οποίαν προέρχονται ταΰτα καί 
διά τής δποίας συντηροΰνται είναι τό συ
ναίσθημα τής τιμής, τό δποιον είναι συν- 
δεδεμένον μέ τήν φήμην, μέ τό «τί θά 
εΐπή ό κόσμος ;». "Ενεκα τούτου τά λαϊκά 
ήθη καί έθιμα αναπτύσσονται καί ζοΰν 
ΙκεΙ δπου είναι άνεπτυγμένον τό συναί
σθημα τής τιμής, εΐς στενούς κοινωνικούς 
κύκλους, δπου τό άτομον δεν έχει αποκοπή 
άπό τήν, γειτονιάν καί υπολογίζει τήν κοι
νήν γνοιμην.

Άλλά γενικώς τό συναίσθημα τής τι
μής είναι συνυφασμένον μέ τήν φύσιν τοΰ 
άνθρώπου καί περισσότερον μέ τήν Ελλη
νικήν ζωήν, διά τήν οποίαν τό φ ι λ ό
τ ι  μ ο ν άποτελεΐ ισχυρόν ρυθμιστικόν 
παράγοντα, δστις καθίσταται μάλλον εκ· 
δηλος είς τάς τρεις μνημονευθείσας περιο- 
χάς, ώς οικογενειακή τιμή, ώς τιμή τών 
οπλών καί ώς επαγγελματική τιμή. Πρός 
διαφύλαξιν τής τιμής ταύτης — τοΰ ήθους
— διά τής δποίας εξασφαλίζεται καί προ
στατεύεται ή Εθνική ζωή Ιδημιουργήθη 
ή πολύπλοκος έθιμοτυπία, ή άναφερομένη 
είς τήν μνηστείαν, τόν γάμυν, τήν πίιπιν
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καί τήν αγάπην τών συζύγων, τήν μέρι
μναν διά τα τέκνα, την ύπακοήν καί τον 
σεβασμόν τούτων προς τους γονείς καί τούς 
μεγσλντέρους, εις τήν ανδρείαν καί τό 
θάρρος τοΰ άνδρός, εις τήν τρυφερότητα 
καί τάς αλλας γυναικείας άρετάς, είς τάς 
πολεμικάς άρετάς, εις τον δεσμόν τοΰ αν
θρώπου  προς τά δπλα κα'ι τά εργαλεία 
κ.ο.κ. Τό αυτό νόημα ίιπάρχει καί τό αυτό 
ήθος εκφράζεται καί είς τά λαϊκά τραγού
δια, είς τά μοιρολόγια, εις τάς λαϊκάς πα
ροιμίας καί τούς μύθους. "Ολαι αύταί αί 
περιοχαί τοΰ λαϊκού πολιτισμού ανήκουν 
είς τό ρυθμιστικόν πνεϋμα, διότι αποτε
λούν κανόνας ρυθμίζοντας τήν ζωήν τοΰ 
λαοΰ. Ό  λαϊκός πολιτισμός είναι προ τοΰ 
ατόμου καί νπέρ τό ατομον, διά τό όποι
ον δημιουργεί υποχρεώσεις. Καί ακριβώς 
διά τοΰτο είναι μεγάλη ή φρονηματιστι.κή 
αξία τούτου, διότι άνεπαισθήιως ε π ι δ ρ ά ,  
είς τόν γιγνόμενον άνθρωπον καί κάμνει 
ίσχυροτέρους τθΰς δεσμούς αύτοΰ μέ τήν 
εθνικήν ολότητα. Ό  Αριστοτέλης λέγει 
δτι τρεις είναι οί παράγοντες τής αγωγής: 
Ί Ι  φ ύ σ ι ς, τό έ  θ ο ς, ό λ ό γ ο ς. Έ κ  
τούτων ή φΰσις τοΰ ατόμου είναι βέβαια 
καί ζήτημα προσπαΟείας καί επιλογής, 
άλλ’ ώς εξαρτωμένη άπό αγνώστους κλη
ρονομικούς συντελεστάς, μή δυναμένους 
νά ύπολογισθοΰν, είναι ζήτημα καλής τύ
χης. Ό  δέ λόγος είναι τά κατ’ εξοχήν αν
θρώπινον γνώρισμα, τό ι'] γ ε μ ο ν ι κ ό ν 
μέρος τής ψυχής, δπως κλεγεν ό Πλάτων, 
καί αν κερδίσωμεν τό μέρος τοΰτο κερδί- 
ζομεν ολόκληρον τόν άνθρωπον, αλλά δυ
στυχώς εμφανίζεται αργά καί ωριμάζει 
πολύ αργότερυν. "Ωστε δέν μένε·, παρά 
τό έθος μέ τό οποίον δυνάμεθα νά έπιδρά- 
σωμεν μορφωτικώς είς τόν άνθρωπον άπό 
τής γεννήσειός του καί καθ ’ δλην τήν διάρ
κειαν τής έξελίξεως του.

Οί καλοί διδάσκαλοι παντός βαθμοΰ 
γνωρίζουν νά έκμεταλλεύωνται τήν μ ο ρ φ ω 
τικήν ταΰτην αξίαν τού λαϊκοΰ πολιτισμόν. 
Οί ά'λλοι παραπονοΰνται, συνήθως, διότι

τό πρόγραμμα τών σχολείων δέν είναι 
προσηρμοσμένον εϊ, τάς σημερινάς απαι
τήσεις τής ζωής καί δτι δέν είναι συντετα- 
γμένον σύμφωνα μέ τό ΙΙαιδαγωγικόν 
αξίωμα : άπό τήν ζωήν. Ό  ισχυρισμός 
ού :ος σημαίνει ύποπτον μετατόπισιν τής 
ευθύνης. Διότι δέν πταίει τό πρόγραμμα 
άν οί, μαθηταί δέν γνωρίζουν τόν τόπον 
των καί τήν ιστορίαν του, τά μνημεία τής 
πόλεως καί τάς οδούς αυτής μέ τά ιστορι
κά των ονόματα, τά ιστορικά τοπωνύμια, 
τάς εκκλησίας καί τά έξωκκλήσια, τά παλαιά 
σπίτια, τόν ρυθμόν καί τήν διαρρύΟμισιν 
τής συγχρόνου λαϊκής κατοικίας, ή οποία 
είς τά περισσότερα χωριά τής ’ Ηπείρου 
καί όλης τής Ε λλάδος προξενεί έντύπωσιν 
διά τήν αναλογίαν τών μερών προς τό δλον, 
τούς θρύλους καί τάς τοπικάς παραδόσεις, 
τά τραγούδια τοΰ τόπου, τάς Έλληνικάς 
χαιρετιστήριους εκφράσεις καί τάς άγνας 
Έλληνικάς εύχάς, τάς εργασίας καί τά το
πικά επαγγέλματα καί τυσα άλλα. ΓΙάντα 
ταΰτα είναι ζωή, ή γνήσια Ελληνική ζωή 
καί δημιουργοΰν επίσης Ελληνικήν ζωήν. 
Είς παλαιοτέοαν εποχήν οί διδάσκαλοι 
ήσχολοΰντο μέ δλας τάς μορφάς τοΰ Ε λ 
ληνικόν πολιτισμού καί οντοι υπήρξαν οί 
κυριώτεροι καί οί στοργικώτεροι έργάται 
συγκεντρώσεως λαογραφικοΰ ύλικοΰ, διότι 
ήρχοντο εις άμεσον επαφήν μέ τόν λαόν 
τής υπαίθρου, δπου πρό πάντων δημιουρ- 
γείται καί συντηρείται ό πολιτισμός ούτος, 
αλλά σπανίως οί διδάσκαλοι εκείνοι εςεμε- 
ταλ/εύοντο τά μορφωτικά στοιχεία τοΰ πο
λιτισμού τούτου διά μορφωτικούς σκοπούς. 
Έλπίζομεν δτι οί νέοι διδάσκαλοι, οί όποιοι 
γνωρίζουν τήν παιδευτικήν σημασίαν τής 
Πατριδογνωσίας καί τοΰ Έ θνικοΰ  πολιτι
σμού, θά  στραφούν μέ ζήλον καί αγάπην 
προς άμφοτέρας τάς κατευθύνσεις : Καί 
τήν περισυλλογήν τοΰ ανεκτίμητου πλούτου 
τον λαϊκοΰ μας πολιτισμού καί τόν δι ’ αύτοΰ 
φρονηματισμόν τών παιδιών τοΰ λαοΰ μα{.

ΠΑΝ. Γ. ΚΟΡΟΝΤ2ΗΧ
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ΓΙΩΡΓΟΥ ΡΑΓΚΟΥ

Η Ρ Ω Ι Κ Η  Ρ Α Ψ Ω Δ Ι Α

1

*Ω Μνήμη τών ήρώων ιερή, 
αγέραστη κι αγέρωχη ανορθώσου 
καί μέ τή σάλπιγγα τή βροντερή 
σήμανε τό εγερτήριο τών αθανάτων!..
Βόγγα, παιάνα Έπίνικε, κι εμπρός, 
πάνω σέ τάφους καί κρουνούς αίμάιων 
-ψυχών πυρρίχ ος ας στηθή χορός!..

2

Είκοσιή πρώτη τοΰ Φλεβάρη. ’ Ορθά,
Πανέλληνες, κρατατε τήν ανάσα!
Ό  πέπλος τής σκλαβιάς θ* άνασυρθή 
νά παρελάση ή Λευτεριά κι ή Δόξα,
Μεριάστε σΰγ\ εφα ! Λαμπρή ήλιαχτίδα, 
υφανε χρυσαφένια ουράνια τόξα 
γύψ ωσε τοΰ θριάμβου τήν αψίδα, 
για νά περάση νικητής Εκείνος, 
ό Στρατηλάτης Κωνσταντίνος!

\ ' 3

Μάγισσα φαντασία, άνάστησε ξανά 
τ* δραμα τό μεγάλο, τάνιστόρητο ...
Πρώτο νά σέρνη τό χορό στά Γιάννινα 
τό ξακουστό Ρηγόπουλο τό γλυκοθώρητο, 
μέ νικητήριες Ιαχές καί.μέ Όσανά 
στής Δόξας τ* *Αγιονόρος ν* άνεβαίνη ...
Καί δίπλα του τόν άξιο Κυβερνήτη, 
Παλληχαριά καί Νοΰ τά δυο μαζ( »Μ



‘ Η ρ ω ική  ραψωδίΛ ΗΠ ΕΙΡΏ ΤΙΚΗ

Ό  Γιος τ ’ Ά ϊ τ - ΰ  καί τό Παιδί τοΰ Ψηλορείτη 
τοΰ Γένους φυλαχτό κι εικόνισμα νά ζή !

4

Μπιζάνι, Μανωλιάσα, Ά ετορράχη, 

σαν φωτεινά μετέωρα, βωμο'ι θυσίας, 
στής 'Ιστορίας τά σκότη σίλαγίζετε.
Καί τό φουσάτο νά, ό στρατός δ μάρτυρας, 

δικαίων τάγματα, άθλοφόρων πλήθη 
σέ πανηγύρι πάει σάν γάμου ψίκι, 

μ ’  αίμα νά γράψη τό επικό τό παραμύθι. 

Τραχιά βουνά ηπειρώτικα, λαγκάδια, 
σας αγίαζε τό εύζωνικό τσαρούχι !..

Γειά σα :, τσολιάδες ιροπαιοΰχοι!..

Γλέντι γιά σας δ πόλεμος, τά βόλια χάδια .. .  
Πιστοί στό Χρέος καί στον πάτριο νόμο 

έσεΐς δεν νοιώσατε ποτέ τοΰ φόβου άγκοϋσα. 
Τό χάρο π. ριπαίξατε τόν δργοτόμο 
πάντα μέ τό λεβέντικο τραγούδι, 

που μελωδεί παραπονιάρα Μοΰσα.
«Σ τά  Πιστά καί στό Μπιζάνι, 

αχ ! τί κρΰο, Θέ μου, κάνει! . .» .

δ

Σκίρτα, τοΰ Δρίσκου σταυραϊτέ Μαβιλη, 
ποΰ φέτος πρ ίημα τό χειμώνα 

σέ ξύπνησε τής άνοιξης τάηδόνι...

Σ οΰ  φέγγουνε στον τάφο σου καντήλι 

τά πυροβόλα, πού βρυχιένται, τοΰ Δαγ<λή. 

Ξεφτέρι φτάνει δ θρυλικός Βελισσαρίου 

στής Λίμνης τήν Ξ ωθιά  τή σκλαβωμένη 

καί μ ’ ένα του αναστάσιμο φιλί 

τήν ξεκαρφάηει απ ’ τό σταυρό τοΰ μαρτυρίου.

6

Κι ό  Καβαλλάρης Βασιλ 'δς καθώς εστάθη 

άπ’ τόν προσκυ%ημένο Έ σ ά ι  * πασά νά πάρτ)



ΦΕΒΡΟΤΑΡΪΟΪ

σάν λάφυρο τή χρυσωμένη σπάθη,
νά, μεθυσμένο άπ ’ τή χαρά ενα παλληκάρι
άπ ’ τών φαριών τά πέταλα χουφτώνει χώμα

κι άγγελος πάει στό κοιμητήρι πέρα
καί τό σκορπάει στό μνήμα τοΰ γονιοΰ τοί',

ρίχνει μιά μπαταριά καί κράζει :

«Έλεΰτερα τά Γιάννινα, π α τ έ ρ α ! . .» .

7

Γιορτάσιμα ας σημάνουν οί καμπάνες 

στά Γιάννινα!.. Κι ας στολιστοΰν οί τάφοι, 
γιά νάγαλλιάσουν καί τά κόκκαλα!

’ Ελάτε αθώ ες  μυροφόρες κόρες, 
πλέχτε χλωρά στεφάνια, στρώστε βάγια, 
και χΰστί αγνή σπονδή τά δάκριά σας.
Μέσα στις εκκλησίες τις δαφνοφόρες 
τρισάγια ψάλτε τους κι ευλογητάρια 
καί μελετάτε τά λαμπρά τά παλληκάρια...

8
"Ελα κι’  εσύ, πλάστη καλοτεχνίτη,

καί σμίλεψε σημαδιακό κιβούρι
γεροθεμελιωμένο στό γρανίτη,
τής άντρειάς παντοτινό μνημούρι.

Σ τή  ρίζα γύρω σκαλιστά τρία στοιχειά,
άγγελοι πορτοφύλακες αράδα :

Σκυλόσοφος, Πάτερ Κοσμάς, 'Α ϊ  ■ Γ ι ώ ρ γ η ς .
Ε π ά ν ω  πολεμοχαρή ’ Αμαζόνα

ή μελόψυχη Μητέρα 'Ε λ λ άδα . . .

Μέ τονα χέρι της κρατεί τή Γαλανόλευκη

καί τά παιδιά της τά νεκρά σκεπάζει,
τήν άλυσόδετη μέ τάλλο κόρη της

τή σκλάβα Βόρεια ’Ή π ειρο  αγκαλιάζει!., 
(Γιάννινα 1953)

Ηρω'ίκή Ρ α ψ ω ϊ ί α



ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ ΖΙΤΣΑΙΑΣ

ΤΑ ΧΡΥΣΑ ΜΑΛΛΙΑ ΤΗΣ ΝΟΥΣΙΑΣ

«Έπέσανε τά Γιάννενα σιγά νά κοιμηθούνε 
έσβύσανε τά φώτα του κ* έκλείσανε τά μάτια.

Ή  μάννα σφίγγει τό παιδί βαθειά στην αγκαλιά της, 
γιατ* είναι χρόνοι δίσεχτοι καί τρέμει μή τό χάσει*.

AΡ. 3ΑΛΑΩΡΙΤΗΣ

Τ ΕΤΟΙΕΣ ήταν ή νύχτες πού σκέπαζαν τά σκλαβωμένα Γιάννινα εκείνη τήν 
έποχή. Μιά τέτοια νύχτα ήϊαν καί τούτη, πού τύλιξε μέσα στήν σκοτεινιά της 

τήν ιστορία πού θά πούμε παρακάτω.
Ό  βορριας φυσούσε μ9 δλη του τήν ορμή. Ερχόταν άπό τ* αντικρυνά βουνά 

καί χύμαγε βαθειά στή λίμνη μανιασμένα. Άφρισμένα βουνά τά κύματα, χτύπου· 
σανε βουΐζοντας στις δχθες κουβαλώντας καλάμια» σαπισμένα ξύλα, σπασμένες 
βάρκες και φύκια* κι άπό κάποτε πνιγμένους ανθρώπους, υστέρα άπό μυστήρια· 
κούς, μά συνηθισμένους εξαφανισμούς. Λες κι* ή λίμνη ήθελε νά καθαρίση τό βυθό 
τη; γιά νά δεχτή λίγες νύχτες αργότερα σιήν αγκαλιά της, τή Φροσύνη μέ τις 
δεκαεφτά άρχόντισες.

Οί Γιαννιώτες ήταν τρυπωμένοι —τρομαγμένα πουλιά— άπό νωρίς μέσα 
στά σπίτια τους. Ψυχή δέν άκουγες ζωντανή. Μόνο στούς τουρκομαχαλάδες περ
νούσε πού κα'ι πού κανένα αμάξι μ’ άργοπορημένα τουρκόπουλα άπό τά κρασο· 
πουλιά τής Καλούτσιας. Φορούσανε σαμούρια και τό κόκκινο φέσι λοξά πάνω στό 
μαύρο φρύδι. Ή  φούντα κατέβαινε και χαΐδευε παιγνιδιάρα τό μάγουλο. Ή  άλα- 
ζωνεία τότε και τό νταϊλίκι ψήλωναν δλο και πιό πολύ. Σιδερένιες πόρτες άνοιγαν 
έπειτα και, τούς κατάπιναν. Τίποτε αλλό φανερό. Τάλλα τάκρυβε ή νύχτα κι9 ό τρό
μος. Τό μαύρο φειδι, πού κάτι τέτοιες νύχτες διάλεγε γιά τ’ άνθρωποκυνηγι του, 
σέρνονταν άθώρητο κι# άπόψε στούς δρόμους τών Γιαννίνων.

*

* Ανάμεσα στήν ταραγμένη έκείνη νύ^τα, φωτισμένο μέ τά πολύχρωμα 
τζαμιλίκια του μέσα στό κάστρο, φάνταζε τό πασάδικο σεράϊ.

Ό  Άλής ήταν άκόμα ξύπνιος. Πηγαινοερχότανε στούς απέραντους δια- 
δρόμους, τούς στρωμένουο μέ παχειά περσικά χαλιά άνήσυχος. Τί νά τόν κράταγε 
πάλι ξυπνητόν τέτοια ώρα ; Ποια εχτρα, ποιο πάθος και ποιά καταχθόνια σκέψη 
δέν Εκλεινε τοΰ θεριού τά βλέφαρα ; Χάϊδευε τά γένια ήδονικά, άφουκράζυνταν, 
δσμίζονταν τόν άέρα καί περίμενε μέ λαχτάρα σχεδόν πρωτόφαντη, τρελλή, 
Η1 Ινοιωθβ τό αίμα νά τρέχη καυτερό αας γερ/νιικές φλέβες του.
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«Αυγερινός καί πουλιά είναι πασιά μου» τοΰ είπαν τ’ (Ακριβοπληρωμένα 
λαγωνικά του. «Τ ά  μαλλιά της πέφτουν ώς τις άντζες χρυσά» σάν ήλιαχτίδες. 
Γκούλ μπαξές είναι ή δψη της. Δέ ματάειδε ανθρώπου μάτι τέτοια μαλλιά. Τή 
χτένιζε ή μάνα της κείνη τήν ώρα. Τρία χτένια άλλαζε ορθή και τά τραβούσε 
ϊσια μέ κάτω ανάλαφρα και πάλι τάπαιρνε άπό τήν αρχή κα'ι τά κανάκευε κι* έπλε
κε τις χοντρές πλεξούδες, πού σέρνονταν στό λυγερό κορμί της, σάν δεντρογαλιές 
πάνω στό κορμί τής λεύκας».

Κείνη τή μέρα οΐ «μυστικοί» κάνανε τούς πραμματευτάδες. Κουμπιά, τσα- 
τσάρες, κορδέλλες, κλωστές, μαντήλια μέ χρυσή νταντέλα στ'ις άκρες, και μπένανε 
στις αυλές — καλοδεχούμενοι— νά πουλήσουν τήν ό'μορφη πραμμάτια. Ή  Νού- 
σια πήρε γαλάζιες κορδέλλες γιά τά μαλλιά. ... Έ  Νούσια . . τώλεγε και τό ξανά* 
λεγε μέ τό νοΰ του ό Ά?νής λιγωμένος. «Αύγερινός και πούλια είναι πασιά μου».

Τό αρωματισμένο λουτρό άχνιζε έτοιμο. Ό  νοντάς μέ τά βυσσινιά βελοΰδα, 
τά λαχούρια καί τά γουναρικά άγριων ζώων, περίμενε μέ τέσσερα μπρούτζινα 
αναμμένα μαγκάλια, άπό ενα σέ κάθε γωνιά. ... "Ομως δεν ερχότανε ακόμα. 
’Ακόμα κανένας δέ φαινότανε. Δεν άκουγότανε οί πατημασιές τών άλογων απάνω 
στά στενά καλντερίμια, δσο κι’ ά'ν εβαζε τ’ αυτί του ν’ άκουρμαστή. Ή  νύχτα 
κόντευε νά τελειώση, ό βοριάς είχε κουραστεί κι’ άφηνε λαχανιασμένος τό στερνό 
αγκομαχητό του. "Ομως ακόμα δέ φάνηκε κανείς. 'Ο θυμός μαζεύτηκε και τοΰ 
εσφιγγε τό λαρΰγκι. Ή  καταδίκη ετοιμάζονταν στό σκοτεινό μυαλό του βαρειά 
κι’ ανελέητη, γιά οποίον δήποτε πού θά σκέφτηκε νά σταθή εμπόδιο στό σκοπό 
του. ’Ακόμα κι’ οί ακριβοπληρωμένοι σπιούνοι του, ακριβοπλήρωναν κ’ αυτοί 
συχνά μέ τή ζωή τους τις άποτυχίε:.

Ήταν σταλμένοι μέ τή ρητή εντολή — βοΰλα βαρειά σιδερένια στή μοίρα 
τους— νά τή φέρουν απόψε. Τούϊη τή νύχτα κι’ οχ·, άλλη καμμιά.

Οί διαταγές είχαν δοθεί καί τά σχέδ'α είχαν στρωθεί άπό τό ίδιο πανοΰρ- 
γο μυαλό του. ... Τ ’ αμάξι θά περίμενε άπό τόν κάτω δρόμο τών μποστανιών. 
Ά πό κείνο τό μέρος θάμποιναν, θά περνούσαν πάνω άπό τό μισιακό πηγάδι τής. 
άλλης αυλής καί θάμπαιναν ξαφνικά στήν κοιμισμένη φαμίλια. Θάδιναν στον 
πατέρα ενα σακχουλάκι μέ λίρες καί θά τοΰ έδειχναν ενα γιαλιστερό μακρύ γιατα
γάνι μέ τά σημάδια τοΰ πασιά. 'Ένα γιαταγάνι πασαλειμένο μέ αίμα. « ’Ή  τδνα 
ή τάλλο, καί ... τσιμουδιά ! ·.. τ’ άκοΰτε ; τσιμουδιά ! Τ ’ άλλα τά ξέρετε Ξέρετε 
πώς πληρώνονται οί ά· υπάκουοι κι’ αχάριστοι ραγιάδες». "Υστερα θάκλειναν τό
στόμα τής.κοπέλλας καί θά τήν άρπαζαν....... Ή  Νούσια μέ τά χρυσά μαλλιά.
'Ένα καινούργιο αστέρι τής ομορφιάς θά στόλιζε άπότρε τό χαρέμι του·

Στους πίσω νοντάδες ξάγρυπνη περνούσε τή νύχτα της κι* ή Βασιλική. 
'Η μεγάλη κυρά τοΰ χαρεμιού, κι’ ευνοούμενη μόνιμη γυναίκα τοΰ Άλή, περί- 
μενέ τή στιγμή νά πάη νά ήμερώση τό θηρίο. "Ωρυ τήν ώρα καί θά ξέσπαγε. 
Ή  συλλογιά τή βάραινε σάν νά είχε πέσει πάνω στά στήθη της ύλάκαιρο 
τό Μιτσικέλι.
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— Θά πρόφταινε τάχα ή κρυφή έμπιστη γυναίκα νά πάη ώς τά Γάλατα, 
θάβρισκε τάχα τό μικρό σπητάκι πού είχε τήν κόρη μέ τά ξανθά μαλλιά νά τούς 
ίίάη τοΰτο τό μαΰρο χαμπέρι, γιά νά διώξουν τήν κοπέλλα ; Άνομα μιά χριστιανή 
θάπεφτε σέ τοΰτα τ’ άρπάγια. Οί δικοί της «έμπιστοι» τής έφεραν τήν είδηση 
άπό τό δειλινό. Τήν είχε σταλμένη άπό βραδύς ή Βασιλική, μέ τήν παραγγελία. 
Πότε γονατιστή μπροστά στον Εσταυρωμένο και πότε πίσω άπό τά καφάσια τών 
παραθυριών περνούσε τις στιγμές εκείνες.

‘ Ο Βελή Γκέγκας πηγαινοερχότανε από τά σκαλοπάτια τοΰ παλατιού ώς τήν 
κρυφή σιδερόπορτα στό πίσω μέρος, σάν στοιχειό.
"Ωρα τήν ώρα και θά κατέβαζαν δεμένη πιστάγκωνα τή δύστυχη φαμίλια, θ ’άνοι-

ι
γε τις μυστικές τρύπες κι* άπό τά μανρυά λαγούμια μαζί μέ τούς σταλμένους θά 
τήν περνοΰσε στά μουχλιασμένα μπουντρούμια τοΰ κάστρου. "Ολα τάξερε ή κυρά 
Βασιλική κι* δλα τά λογάριαζε. Κι9 ολοΓτάξεραν τοΰτα τά φριχτά τερτίπια του, 
κι* οι ραγιάδες, κι9 οί άφεντάδες, κι* οί έμπιστοι τής δουλειάς του.

... Νά διώξουν τήν κοπέλλα ... ενας λόγος ήτανε ... “Ομως, άς τά ζύγια
ζαν, ά'ς τά λογάριαζαν κι* άς τά μετρούσαν. Αυτή εκανε τό χρέος της στή γενιά της.

«"Ελεος Σωτήρα . . . Έλεος . . .»
*

Τήν ϊδια νύχτα άπό βραδύς, σ’ ενα μικρό σπιτάκι εκεί κατά τά Γάλατα 
άνάμεσα άπό κλωνόγυρτες Ιτιές πιο βάθος ενός μεγάλου μπαξέ, μιά απελπισμένη 
μάνα, πού ώς τώρα χτένιζε ορθή μέ τρία χτένια τσ χρυσά μαλλιά τής μονάκριβης, 
ορθή καί τώρα, κίτρινη σάν λείψανο, χρατοΰσε στά τρρμάμενα χέρια της ενα 
ξυράφι κι" έ'να δαυλί. Ξύριζε τά ξανθά μαλλιά σύρριζα κ«1 μέ τό αναμμένο κάρ
βουνο εκανε πληγές στό τρυφερό κεφαλάκι. Τό τριανταφυλλένιο στόμα, ήταν δεμένο 
μέ μαντήλι γιά νά πνίγεται τό βογγητο τοΰ πόνου. Ξύρισε καί τά φρύδια κι’εκοψε 
τά μακριά τσίνουρα.

*Η άνθισμένη άμυνδσλίτσα έ'μεινε τώρα ενα κούτσουρο χτυπημένο άπό τόν 
κεραυνό τής μαύρης σκλαβιάς. Έκεΐ στ’ ωραίο κεφαλάκι της, σημάδεψε απόψε 
κι* έ'ρριξε τή φωτιά του.

’Έπεσαν στά στρώματα καί περίμεναν μέ κομμένη ανάσα. Κατά τά μεσά
νυχτα ήρθαν οί μπόγηδες, μέ τις λίρες καί τό κοφτερό γιαταγάνι. ’Άναψαν τή
λάμπα καί τούς άνοιξαν.

«Ποιά θέλετε ; Ή  Νούσια έ'χει κασσίδα νΓ άλλη θυγατέρα δέν έ'χουμε.
Τί νά τήν κάνει ό πασιάς μιά κασσιδιάρα ; Φέραμε τήν κασ ηδογιάτρισσα, τήν
Εβγαλε κι* εκαψε τίς ρίζες.

Κυττάχτε την, κι* άν σας κάνει ... κουρμπάνι γιά τόν πολυχρονεμένο μας».
Πήραν τό σακκουλάκι μέ τις λίρες, τό βαρύ γιαταγάνι κι* έφυγαν τρέμον- 

τας μέ τό κεφάλι σκυμμένο.
*

Ή  Νούσια φύλαξε τά μακρυά χρυσά μαλλιά της.
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— θυσία στό βωμό τής τιμής καί τής Ρωμιοσύνης — σ’ ολη της τή ζωή. 
Τά φύλαξαν υστέρα κι* οί κόρες της κι* οί εγγονές τηί, μαζί μέ τήν ιστορία τους.

Ά π ό στόμα σέ στόμα, σώθηκε ή ίστορία τοΰτη, στ'ις κατοπινές γενιές 
σαν θρύλος.

— Στό σπίτι τοΰ παποΰ μου στά Γάλατα, μέσα σε μιά σαρακοφαγωμένη 
κασσέλα σκαλιστή, καταχωνιασμένα, ανάμεσα σ* άλλα παλκωμένα κι* άχρηστα άπο- 
μεινάρια περασμένου καιρόν, βρίσκονταν τυλισμένα σ* εναν τριμμένο μποξιά, λίγα 
νεκρά κνματα ξανθών μαλλιών. Έπερνα άπό καμμιά φορά λίγες μποΰκλες, σαν 
άπό στάχυα ξεροΰ καλαμποκιού και τάραβα στό κεφάλι τής κούκλας μου.

Ή  μάνα ελεγε πώς — τό δίχως άλλο— αύτά τά μαλλιά θάναι άπό τά μαλ
λιά τής Νοΰσιας, κάποιας μακς^υνής προγιαγιάς μας, πού μιά νΰχτα ό Ά λ ή 1 Πα- 
σιάς — τό θεριό τών Γιαννίνων— βάλθηκε ν’ αρπάξη στό χαρέμι του.

ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΖΙΤΣΑΙΑ

ΚΩΣΤΗ ΠΑΑΑΜΑ

Ε Μ Π Ρ Ο Σ

’ Εμπρός ! Όλόρθοι, άτρόμαχτοι. 
Μαυρίλα. Αστροπελέκι.
Μά τό σπαθί γοργάστραψε, 
κ<<1 νά ! ή βροντή τουφέκι !
Στό Πίνδο ά π ’ τόν Γαΰ/ετο, 
και στά Μππλκάνια, ως πέρα, 
μιά ή φλόγα, μιά ή φοβέρα, 
κ’ έ'νας ό νοΰς. ’ Εμπρός !

Εμπρός ! Βουνά, ψηλώστε μας, 
κ’ ώ θάλασσα, νά ή ώρα I 
στοίχιωσε τά καράβια μας, 
και βοήθα, νικηφόρα.
Ξανά τοΰ Ρήγα ή σάλπιγγα, 
καί πάει στά μισουράνια : 

«Μαυροβουνιοΰ καπλάνια 
κι* Όλυμπου σταυραϊτοί !»

’Εμπρός, αδέλφια, ατράνταχτοι ! 
Κι* αν πέφτη αστροπελέκι, 
νά ! τό σπαθί γοργόστραψε, 
βρόντησε τό ντουφέκι.
Κρήτη, ό Μωριάς, ή Ρούμελη, 
’ Εμπρός ! ή Ελλάδα λάμπει 
άχολογδν οί κάμποι, 
καίνε οί καρδιές. ’ Εμπρός !



ΤΑΚΗ ΣΙΩΜΟΠΟΥΛΟΥ

■ Ο Π Τ Α Σ Ι Ε Σ
V i - ; · * . .  ί * > * * . . . . .

' "  — Γίνβ δουλβυτής;
1 Π α  λ α  μ β  ς  (ΔωΛεκάλογος τοΰ Γύφτον)

; · 1 . . '  . 11 ‘

Διαβαίνουν δπτασίες άπ’ τά μάτια σου,
— Θεών, ήρώων >.αΙ τόπων δπτασίες,—

Ιφηβε, τολμηρέ καραβοκύρη
τών γελαστών δνείρων, πού κοιτάς
νά φΰγης μακρυά, νά φΰγης πέρα Λ;"
άπ’ δ,τι ξαίρεις κι* δ,τι κατακτάς.
Διαβαίνουν δπτασίες άπ' τά μάτια σου, · Γ
θεών, ήρώων καί τόπων δπτασίες.

Κάτι πολύ γνωστό, πού δέ φαντάζεσαι. 
τΙς δπτασίες θεών κι* ήρώων κρύβει.

'Ατρόμητε Όδυσσέα τών δνείρων 
τό πιό μεγάλο σου όνειρο είν* £δώ: . 
ένα παληό κ’ Ερειπωμένο κάστρο 
μ’ Ινα φτωχό κι* Αδάμαστο λαό.
Τό κάστρο τής πατρίδας που στοχάστηκες 
πώς ξεπερνάει τή δόξα τών ηπείρων;

ι

Ό  πιό μεγάλος δρόμος κι* δ τραχ·'τ> ρος 

στά πατρικά χαλάσματα re φέρνει.
Νά ιδνειρο γιά νά ιό κάμη; πράξη 
μέ γνώση καί μέ θέληση' καί νά 
τής ταπεινής ’ Ιθάκης δ άσπρος βράχος, 
πού τό χτυποΰν τά κύματα βουνά.

Ό  δουλευτής κι’ δ χτίστης τής πατρίδας του 
ήρωας είναι καί βωμός τοΰ άξίζει.
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Θέλεις; Τολμάς; Τό πατρικό καλΰβισου 
δν τ* αγαπάς κα'ι μ8 έρωτα κα'ι πίστη,
£λα νά χτίσης. Πλάνες φαντασίες
κι* &ν σε τραβούν, ποιητή, στά μακρινά,
παιδιών παιγνίδια αυτά οί σοφοί τά λένε.
Μόνον δ χτίστης ζη παντοτεινά
κι* είν* ή ψυχή του στοιχειωμένος φύλακας
στό έργο τό γερό, τό μετρημένο.

Τά χέρια σου ας ροζιάσουν* κα! τά μάτια σου, 
τά μάτια τής ψυχής σου, ας μή νυστάξουν.

Ή  σκόνη ας πέση επάνω σου κι* ας δείρουν 
οΐ θύελλες κ* οί βοριάδες τό κορμί.

"Οταν θά γείρχις κάποτε γιά πάντα 
νά κοιμηθής στήν πατρική σου γη, 
άγύρευτη θά βρής τήν άποθέωση 
στού τάφου τήν αθόλωτη γαλήνη.
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Η Κ Α Θ Α Ρ Ο Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Α
(Δ I Η Γ Η Μ Α)*

Εΐμουν τότε πολύ μικρός* οχι πλειό- 
τερο άπό οχτώ χρόνων.

"Οταν ξύπνησα είχα μέσα μου τό συ
ναίσθημα, δ α  είχε ξημερώσει ή Καθαρό - 
δεύτερα.

Μιά μεγάλη λύπη είχε δεμένη τήν παι
δική μου καρδιά καί δέν τολμούσα νά τινα· 
χθώ πέρα άπό τά στρώματά μου, μέ τή ν  
ψεύτικη ελπίδα, δτι ήταν ψέματα, δτι δέ/ 
είχε ξημερώσει ή άνήλεη Καθαρο^ευτέρα. 
*Αλλά λίγο - λίγο ελαβα τό θάρρος νά π ι- 
ραδεχθώ, δτι δέν ήταν ψέματα, κι* δτι 
αληθινά έκεΐνο τό φως κι* εκείνες οί άργυ- 
ρόχρυσες αχτίδες, πού έμπαιναν άπό τές χα
ραμάδες τών παραθυριών κι' άπό τούς φεγ
γίτες τής στέγης είταν τή; φοβερής Καθα- 
ροδευτέρας. Θυμηθηκα, δτι τήν περασμένη 
βραδειά είχαμε αποκριές τυρινές, θυμήθηκα 
δτι είχαμε φάγει γκουλιάστρα, αυγά τηγα
νισμένα, τυρί, ψάρια κι* ώμορφοφκιασμένη 
αύγοτυρόπητα. Θυμήθηκα, ότι υστέρα άπό 
τό φαγητό τραγουδήσαμε και χορέψαμε. 
Θυμήθηκα, δτι τρυπήσαμε εν’ αυγό μι^ο- 
ψημένο μέ τό βελόνι, τού περάσαμε εν’ 
άσπρο ράμμα και τό δέσαμε στή μΰτη ενός 
βεργιού, κι* ετσι κάναμε τό χ ά ψ α ρ η, 
καί περιχΰθηχε μέ τό άσπράδι καί μέ τόν 
κρόκο του αυγού δ Ζήκος, τό κοπέλλι μας, 
πού άνοιξε διάπλατα τό στόμα πλειότερο 
άπό τούς άλλους νά τό χάψη και νά κερδί
ση τό άσημένιο κέρασμα. Θυμήθηκα, δτι

* Πιστό αντίγραφο, άπό δημοσιευμένο μέν 
διήγημα, τό α&τόγραφο δμως τοΰ Χρίστου Χρι- 
στοβασίλη κείμενο, πού μαζί μέ άλλες  έργαοίβς 
του βρίσκονται στό άρχεΐο τοΰ φίλου του συγ- 
γ ρα φ έω ς  Γεωργίου Β. Σωτήρη, παραχωρημένο 
άπό τό γοιό του τελευταίου, φιλόλογο Μάνθο 
Οικονόμου.

ΰστετα ά/ιό τόν χάψαρη βγήκαμε στό μεσο
χώρι, δπου είχαν αναμμένη μιά μεγάλη 
φωτιά άπό τούφες πουρναρίσιες κι* οί νυ* 
φάδες του χωρίου είχαν στήσει τό χορό. 
Θυμήθηκα τον γκοΰλιαρα, πού στριφογύριζε 
τρίζοντας ενα τρίξιμο σά μουγκριτό θεριού. 
Θυμήθηκα, δτι ετρεχα γύρα στή φωτιά του 
μεσοχωριού μέ τά συνομήλικά μου καί βά- 
ναμε ψιλές τούφες πουρναρίσιες γιά νά 
φέγγη καλΰιερα, καί νά φωτίζεται πλειό
τερο τό χοροστάσι.

Όλες αύιές οί ενθύμησες περνούσαν 
άπό τήν φαντασία μου, σαν εικόνες φωτό
λουστες, χαρωπές, ώμορφες, γεμάτες τέρ
ψη κι.5 ευθυμία, σαν κύμα, πού διαδέχεται 
τό κνμα, άλλ* ή Καθαροδευτέρα γριά ανα
μαλλιάρα καί ξεδοντιασμένη μέ αυστηρό 
πρόσο,ίπο καί κάτασπρο φακιόλι, παρουσι
άζονταν στήν στιγμή μπροστά μου και μού 
χαλούσε δλες εκείνες τές τίκόνες καί μέ 
φοβέριζε μ’ ενα κρανίσιο ραβδί, πού κρα
τούσε στά χέοια της, άπαράλλαχτη, δπως 
μού τήν είχε παραστήσει ή μάννα μου τήν 
περασμένη χρονιά, πού ήθελα νά φάγω 
τ’ άπομεινάρια τής κίτρινης αύγοτυρόπη- 
τας άνήμερά της.

Γύρισα καί ξαναγύρισα μέσα στά στρώ
ματά μου, συλλογίστηκα καί ξανασυλλογί- 
στηκα, μελαγχόλησα καί ξαναμελαγχόλησα, 
πικράθηκα καί ξαναπικράθηκα καί θέλον
τας καί μή, σηκώθηκα τρεκλά τρεκλά, βγή
κα εξω στό πεζούλι τής κρεββάτας κι* εκεί 
στήριξα τούς άγκώνες μου, έβαλα ανάμεσα 
στές παλάμες μου τό κεφάλι μου κι’ αϊσθά-, 
νομουν τές λαμπερές καί θαλπερές άαΐνες! 
τού ήλιου μ’ρύχαρίστηση αροητη νά μέ θερ- { 
μαίνουν. *Εκείνη τή στιγμή, πού επλεα σέΙ 
πέλαγο μελαγχολίας, ακόυσα τή μάννα μου|
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f νά μαυλάη τό σκυλί μας μέ ήμερη φωνή : 
 ̂ — Κώ, Μοΰργκα, χώ !

| Σήκωσα τό κεφάλι μου καί βλέπω σχήν 
I αυλή τήν μάννα μου νά χύνη καταγής άπό 
I τό μεγάλο τεψί κάτι πιθαμιάρικα κομμά· 
I τια πήττα καί τόν σκύλο μας τόν Μούργ 
I κα νά τά καταπίνη, ενφ παρέκει οί γάτες 

μας έτρωγαν μέ τις ούοές σηκωμένες τ’ ά· 
| πομεινάρια τών -ψαριών.
£ Ξακολουθησα γιά κάμποσες στιγμές νά 
| βλέπω αυτό τό σκυλογατοπανήγυρο, σάν 

που βλέπει κανείς τό σπίτι του νά κατα-
* τρώγει ή φωτιά, ή νά τό συμπαίρνη τό πο- 
■; τάμι, χωρίς νά μπορή νά κράςη βοήθεια. 
! Μου έρχονταν όρεξη νά κλάψο), νά κλάψω,

νά κλάψω......κι’ άν μοΰ παρουσιάζονταν
i ή Καθαροδευτέρα μπροστά μου μέ τ’ ά'σ- 
ϊ προ της τό φακιόλι καί τήν κρανίσια τή βέρ- 
I γα στό χέρι της, θά περνούσε πολύ άσχη- 
I μα μαζΰ μου.
i Αΐστάνομουν τήν πείνα νά μοΰ θερί 
ti ζη τ’ άντερα, άλλ’ όχι πείνα γιά ψωμί ξε 
! ρό ή τό πολύ—πολύ ψωμί καί κρομμύδια, 

άλλά πείνα γιά γκουλιάστρα, γι’ αυγά τη- 
γανισμένα, γιά τυρί γιά πήττα γιά ψάρια, 

f. καί ζήλευα τή θέση τών γατιών καί τοΰ 
| σκυλιού, ποΰ έυρωγαε εκείνη τήν στιγμή, 
ι χωαίς νά φοβούνται τό ραβδί τής Καθαρο- 

δευτέρας.
Είπα στή μάννα μου μέ παράπονο γε- 

μάτο φαρμάκι : 
ί — ΤΩο’ μάννα ! Ή  Καθαροδευτέρα 
ϊ,) μόνο γιά τοός ανθρώπους είναι ; Δεν ε·ί- 
Ί ναι γιά τά σκυλιά καί γιά τές γάτες ;
,- Εκείνη (Θεός σχωρέσ’ τ>) μ’ άπολο- 

γήθη^ε αμέσως : 
ν — Γιά τούς άνθρώπ’ς, γυιέ μ’ είναι 
ί! μοναχά. Γιά "ούς άνθρίόπ’ς πώχουν ψυχή 
(■καί καρτερούν Δευτέρά Παρουσία ! Τά κα- 
ιημένα τά ζώα δεν έχουν νμυχή, κι’ ούτε 
.'Καθαρή Δευτέρα φοβοΰνται, ούτε Δευτέρα 
'Παρουσία καρτερούν. Αυτά τά κακομοίρα 

Ιιπαώί μου δεν πεθαίνουν ... ψ οφούν .
Κι’ άλλο κακό ! Κοντό στήν Καθαρή 

/Δευτέρα, μοΰ παρουσιάστηκε κι’ ή Δευτέ
ρα Παρουσία ! Μ’ επιασε ενας κρύος φό- 
,ίβος κι’ είπα στί| μάννα μου δειλά δειλά.

— Τί λογής είναι ή Δευτέρα Παρου
σία, μάννα ;

— Αυτή, γυιόκα μ’ είναι ποΰ είναι !

Μοΰ άποκρίθηκε ή μάννα μου, Ινφ εξυ* 
νε τό τεψί μέ τό μαχαίρι γιά νά βγοΰν 
τά κολλημένα πέτρα.

— Πώς είναι μάννα ;
— Είναι μιά γυναίκα ψηλή ώς τή σκε

πή τοΰ σπιτιού, χωρίς κρέας απάνω τσς, 
σάν ξέρακας, μέ τά κόκκαλα μοναχά. Τό 
δλο της άπό τό κεφάλι ώς τά ποδάρια εί
ναι μι’ αρμάθα κόκκαλα μες σ’ ενα ποκά- 
μισο. Βαστάει στό χέρι της μιά ζυγαριά 
μεγάλη, κι’ όταν θά σωθή ό κόσμος καί 
κρίνη ό Θεός τούς ανθρώπους, αυτή θά 
ζυγιάζη τόν κάθε άνθρωπο μέ τή ζυγαριά 
της, κι’ οσοι θά είναι βαρυοί θά πανε 
στήν Κόλαση καί στά σκοτεινά, πού βρά
ζει άκατάπαυστα ή πίσσα καί τό κατράνι, 
κι’ οσοι θά είναι αλαφροί θά πάνε στον 
Παράδεισο, στον ήλιο στον προσήλιο !

— Καί ποιοι θάναι βαρυοί, μάννα, 
καί ποιοι αλαφροί ;

Τής είπα τρέμοντας.
— Ό σοι έχουν αμαρτίες θάναι βαρυοί.. 

'Αμαρτία είναι νά λες ψέμματα, νά κλέ·' 
φτης, νά σκοτώνης, νά ορκίζεσαι, νά φθο* 
νας, νά μήν είσαι Χριστιανός, καί ν’ αρ
ταίνεσαι τά τετραδοπαράσκευα καί τές σα- 
ρακοστές.

Στάθηκα κάμποση ώρα συλλογισμένος 
άπό τήν εντύπωση, πού μοΐ" έκαναν τό λό
για τής μάννας μου καί πλειότερο εκείνη 
ή εικόνα τής Δευτέράς Παρουσίας, που 
είταν ψηλή ώς τή σκεπή τοΰ σπιτιού καί 
δέν είχε κρέας απάνω της ολωσδιόλου, άλ
λά τό δλο τη; είταν μι’ αρμάθα κόκκαλα, 
ντυμένα μ’ £ν’ άσπρο ποκάμισο άπό τό 
κεφάλι ώς τά ποδάρια.

’Έχασα στή στιγμή τήν επιθυμία, πού 
είχα *ιά τήν γκουλιάστρα, τ’ αυγά τά τη
γανισμένα, τό τυρί, τήν πήττα, καί τά ψά
ρια, καί πήγα νά νιφτώ καί νά χτενιστώ, 
καί νά βγώ έξω νά βρώ τούς συντρόφους 
μου νά παίξω, ενώ ή μάννα μου μέ τήν 
αδερφή μου καί τές υπηρέτριες κατανένον- 
ταν νά πλένουν καί νά κα{)αρίζουν δλα τά 
χαλκώματα καί τά πιάτα τοΰ σπιτιοΰ μέ 
δυνατή λεσίβα.

Βγήκα έξω, αντάμα)σα τούς συντρό
φους μου, τούς προσκάλεσα νά παίξωμε, 
άλλά είταν ανόρεχτοι γιά παιγνίδια. ΓΙε· 
ράσαμε άπό τό μεσοχώρι, είδαμε τή σβυ  ̂ 1

\
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σμένη φωτιά της άποκριάς καί τόν τσακι* 
σμένον τόν γκούλιαρα κα'ι μας επιασε τό 
παράπονο. Μα; φάνηκε σά νά βλέπαμε 
εκεί τό μνήμα τής χαράς μας, κα'ι κατρα
κυλούσαν άπό τά μάτια μας τά δάκρυα 
κόμποι— κόμποι, σά μαργαριτάρια.

Ά φ ιΰ  φέραμε ακόμα κάμποσους γύ
ρους στους δρόμους τοΰ χωριοΰ, βγήκαμε 
στή ρ ίχη, πού είταν ή έκκλησιά. Ό  νάρ
θηκας τής εκκλησίας μας κι’ άλλο δυσά
ρεστο, πολύ δυσάρεστο, to σχολειό. Τί 
κακό πράγμα καθαροβδομάδα καί σκολειό 
μαζύ. Τό καλό είταν οτι ό δάσκαλός μα<:, 
ό παπάς, είχε πάει στό χωριό του άπό τό 
Σάββατο γιά ν’ αποκρεψη σπίτι του και 
μποροΰσε ν° άργήση κάνα δυο μέρες ακόμα.

Καθήσαμε στό νάρθηκα κάμποσο, κι’ 
εκεΐ ό καθένας μας μέ τήν άράδα ?κανε τό 
δάσκαλο στους άλλους καί τούς χτυποΰσε 
μέ τή βέργα, άλλ’ ανάλαφρα κι’ οχι δπω; 
μάο χτυπούσε ό δάσκαλος.

Άπ* εκεΐ γυρίσαμε ό καθένας σπίτι 
του μέ τό ζωνάρι πλατύχειρο άπό τήνπεΐνα.

Μπαίνοντας στό μαγειρείο τοΰ σπιτιού 
μου, είπα πτή μάννα μου μελαγχολικά :

— Πεινάω, μάννα !
— Άνοιξε τήν κασσέλλα (μοΰ είπε) 

και πάρε ψωμάκι κα'ι φάε !
— Τίποτε προσφάγι ;
Τής είπα μέ παράπονο . . .
— Σήμερα προσφάγι, παιδί μ’ , σέ κα

λό σ ’ ! (Μοΰ άπολο/Γ|θηκε). Σήιιερα είναι 
τρ’ μερα ! Ξ-;ρ’ς τί θά πή τρίμερα ; Νά μή 
φθic καθόλου τρεις μέρες !

— Δέν τρων τίποτε άλλοτήμεραάπόψο)μί;
Τήν ξαναρώτησα.
— Τίποτε ! Τίποτε !
Μοΰ ξανάειπεέκείνη διαταχτικά.
— Κανέλα σϋκο, κάνε μ’ !... Καμμιά 

σταφίδα...
— ’Όχι, μοναχέ μ’ ! Δέν κάνει ! Τήν 

Τετράδη θά σοΰ δώσω σΰκα καί σταφίδες.
Σήμερα κι’ αύριο δέν κάνει νά φάμε 

κανένα γλυκό πράμμα ! είναι αμαρτία ...
— Πώς νά νάνω, εγώ πού θέλω προ

σφάγι ; Καμμιά ελιά δέν κάνει ;
— Μπά! μπά ! Φιΰσε γλήγορα μή μα- 

γαρί’ς τό στόμα σ ’ , πού καί τ’ άναβάν’ ς 
άκόμα.
*” — Πώς νά κάνω, πού θέλω προσφάγι ;

’Έκανε πώς συλλογιέται κι’ υστέρα 
άπό λίγο, μοΰ είπε.

—Ά ν  θέλ’ ς καλά καί σών8 προσφά
γι, ενα πράμμα μπορείς νά κάν’ς ... Νά 
πας'πλαγινά καί νά βρής περδικοφωλιές...

— Κι’ υστέρα θά φάω προσφάγι ;
— Θά φας τά περδικαΰγα, πού θά 

βρής στες περδικοφωλιές.
— Τρών’ περδικαΰγα σήμερα ;
— Τρών βέβια
— Τά θέλω καί τηγανισμένα ....
— Ά  ! όχι! Μόνο ψημένα ή βρασμένα / ft καν . . .
—"Άς είναι κι* έτσι . . . (είπα μέ χρι· 

στιανικώτατη συγκατάβαση). Άλλ’ είναι 
καλά τά περδικαΰγα, σάν τά κοταΰγα ;

— Καλύτερα άκόμα !
— Δέν μοΰ τώλεγες, καημένη, τόση 

ώρα, παρά μ’ άφινες νά τυραγνιοΰμαι ;
Πετάχτηκα στή στιγμή εξω άπό τόν 

αυλόγυρο τοΰ σπιτιοΰ μας, σά ζαρκάδι 
τρομαγμένο. Σκέφτηκα νά πάω πλαγινά 
μόνος μου, άλλ’ ήθελα καί συντροφιά. 
’ Επιθυμούσα νάχω μαζύ μου καί τόν αχώ
ριστο φίλο μου τόν Γιάννη.

Σιμόνω στον αυλόγυρο τοΰ σπιτιού 
του καί φωνάζω :

— Γιάν’ ! Γιάν’ !
—"Ορσε ! ι
Μ’ άπολογήθηχε δ Γιάννης, μ* εναν | 

κόμματο ψωμί άραποσίτικο, στό χβρι του.
— ’Έλα γρήγορα !
— Τί μέ θέλ’ς ;
— νΕλα γλήγορα ! σ’ λέω !
Βγήκε ό Γ ιάννης στό δρόμο, δαγκάνον· } 

τας ξέκαρ^α ενα κομμάτι ψωμί, σά νά εΐ· 
ταν ζυμωμένο μ’ αγκάθια.

— Τί μέ θέλ’ς ;
Μοΰ είπε μελαγχολικά.
Ά φ ’σε τό ψωμί (τοΰ ειπα σοβαρά) κι’ ’ 

ά-ϊντε νά πάμε γιά περδικαΰγα στά πλάγια. |
— Τί νά τά κάνωμε τά περδικαΰγα : !
Μ’ έρώτησε μ’ απορία. |
— Τί νά κάνωμε ; (Τοΰ λέγω) Νά τά 

φάμε !
— Καί τρών αυγά τώρα τή μεγάλη σα- 

ρακοστή ;
— Ά π ό τ’ άλλα τ’ αυγά δέν τρών,, 

αλλά περδικαΰγα τρών ! Μοΰ τό είπ’ ή μά·| 
να μου. I
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'Η μάννα μ<"υ ειταν ή πλειό πολύξερη 
τοΰ χωρίου, και τό μόνο, πού δέν εϊξερε, εΙ· 
ταν τά γράμματα. Δέν είξερε οντε νΓι δια
βάζω, οΰτε νά γράφρ. "Ολα τ5 άλλα τά εϊ· 
ξερε. "Ηξερε δλες τές γιορτές μέ τές Ημε
ρομηνίες, καί ποιες ειταν βαρείες, πού κά
νουν και τά γαϊδούρια σκόλη, ποΰ λέγει 
δ λόγος, και ποιες είταν αλαφρές. Εΐξερε 
πότε είναι δρύμες, πότε είναι χάση τοΰ 
φεγγαριού, πότε γιόμωση και πότε πιάσΐ). 
"Ηξερε πότε είταν δυσεφτιά καί πότε 
δ Φλεβάρης είχε είκοσι οχτώ καί πότε εί
κοσι εννιά μέρες. ’Ήξερε ποιά τκτραδοπα- 
ράσκευα είναι άρτσι · βοΰρτσι. Τέλος πάν
των ή μαννούλα μου (Θεός σχωρέσ’ τη)* 
πολλά γιά τό χωριό της, καί ό φίλος μου 
δ Γιάννης ακούσε on τό είπε ή μάννα μου, 
οτι τρών περδικαΰγα τήν Καθαρή Δευτέ
ρα, πέταξε τό ψωμί άπό τά χέρια του στες 
κόττες, ποΰ έβοσκαν γύρα μας κι’ ετρεξε 
μαζΰ μου γιά περδικαΰγα.

Πήραμε ίσια τά πλάγια, πότε εγώ 
μπροστά κι’ αυτός πίσω, πότε - πότε αυ
τός μπροστά κι’ ε /ώ  πίαω. ’ Ε ώ νά βροΰ- 
με περδικαΰγα κι’ εκεί νά βρούμε, τρίχο- 
με δεξιά, τρέχομε αριστερά, :ιότε ΐ·ηα κά
τω, πότε ΐσια πάνω, μέ^α στά βράχια καί 
στους γκρεμούς, στες ·. ονβες καί στις σπη- 

ί λιές, στά πλάγια καί σιές νεροσυρμές, 
ί παντοΰ σ’ ολους τούς γνώριμους τόπους 

τοΰ χωνιού μας, βγάλαμε άλεπές άπό τές 
τρύπες τους, λαγούς ά-τό τές τοΰφες τους, 
προντίσαμε γεράνια άπό τές φωλιές τους, 
περδίκια από τές βοσκές τους, άλλά που
θενά περδικοφωλιές καί πιρδικαΰγα !

“Ολη τήν ημέρα ψάξαμε χωρίς νά βρού
με τίποτε ! Μήπως μοΰ είχε ειπη ψέμματα 
ή μάννα μου ; Άλλ’ αυτή δέν λέγει ποτέ 
ψέμματα, *ι* οι παραγγελίες της κάθε τό
σο είταν :

— «Μην κλέψης, μή φονέψης, μην ψευ- 
k τομαρτυρήση; ...»

Ψάχνοντας, ψάχνοντας δλη τήν ήμερα, 
Γ; βρεθήκαμε βασίλεμα ήλιοΰ σέ μιά βαθειά 
,| λακκιά, πού είχαμε ένα φοβερό άνι,φορο 
*■ γιά νά βγονμε στό χωριό. Τά ποδάρια 
I μας είταν κομμένα, κι* &ιό τήν κούραση 

κι* άπό τήν πείνα. Άλλά τ'ι πείνα ! Πει να
i  — ----------- ,

* Λείπει τό ©ήμα*

μέ δόντια, πού μπορούσε νά ροκ χ ανή οη  
καί πουρνάρια ! ΙΙως νά βγάλωμε τόν ανή
φορο και νά π<ϊμε στό χωριό ; Δοκιμάσα
με ν’ άνηφορήσωμε, αλλά τά ποδάρια μας 
έκαμαν πρός τά πίσω, ά\τί νά κάνουν 
πρός τά εμπρός. ’Έτσι αποφασίσαμε, θέ
λοντας καί μή, νά μείνωμε στή λ,ακκιά, μί
ση ώρα μακρυά άπό τό χωριό, καί δέν 
είταν ή απόσταση τής μισής ώρας, πού 
εκανε τό χωριό νά μάς είναι μακρυά, οσο 
είταν δ ανήφορος.

Σέ λίγο ακούσαμε νά μάς φωνάζουν 
πό μιά ράχη.

Μάς είχαν χάσει οί μάννες μας κι’ 
έβαλαν τόν πορτόγυρο τοΰ χωριού νά φω- 
νάζη άπ’ δλες τές ράχες τοΰ χωρίου γιά 
νά μάς βροΰν.

Καλά ακούαμε τά δνόματά μας, αλλά 
δέν είχαμε τήν δύναμη ν’ άπολογηθοΰμε 
σ ό φώναγμα τοΰ πορτογύρου καί νά τοΰ 
δώσωμε νά καταλάβη πού βρισκόμαστε.

"Εκεί πού κοθόμαστε απελπισμένοι καί 
βλέπομε μέ τρόμο νά μαυρίζη πλειότερο 
ή νι χχα καί νά σφίγγη τό κρύο, άκοΰμε 
κοντά μας ενα δυνατό γκάρισμα: «γκάρρ». 
Μάλιστα καταλάβαμε άπό τή ςωνή, οτι εί- 
ναν τό γαϊδούρι τής γειτόνισσάς μας της 
Τοίταινας. Πλειό χαρμόσυνο άγγελμα δέν 
μπορούσε νά γίνη. Έκεΐνο τό γκάρισμα 
μού  φάνηκε γλυκότερο κι5 άπό τ’ άηδονο* 
λάλημα ! Είταν γκάρισμα γεμάτο ελπίδα 
καί χαρά για μάς τούς δυό, τούς άποκα- 
μωμένους.

Βάλαμε καί τήν τελευταία μας δύναμη 
νά μπορέοωμε νά πάμε κοντά του. Τόν 
βρήκαμε πού βοσκούσε ξεσαμάρωτο καί 
ξεκαπίστρωτο, πράγμα, πού μάς εκανε νά 
σκεφτοΐμέ λίγο, πώς νά οϊκονομήσωνε τόν 
δρόμο μας. Τέλο; αποφασίζομε νά τό κα- 
πιστρώσωμε μέ τά ζωνάρια μας, νά κα- 
βαλλικέψη δ ένας κι’ δ άλλος νά κρατιέται 
τόν ανήφορο άπό τήν ουρά του, κι’ ετσι 
νά ξεκινήσωμε γιά τό χωριό.

Γιά λόγους οικογενειακούς, παρά σω 
ματικής υπεροχής, καβαλλήκεψα Ιγώ, δ δέ 
σύντοοφός μου ό Γιάννης πιάστηκε άπό 
τήν ουρά.

‘Έτσι ή ,?'νθρωπηγ~γδη\ιοοαυνηδβία |ρ.· 
κίνησε γάλι * γάλι γιά τό χωριό. Ι1ροχυ>-



ρούσαμε άγάλι ■ αγάλι καί σέ μιαν ώρα εΐ* 
μαστέ στά πρόθυρα τοΰ χο)ριοΰ.

Τό χωριό είταν άνω — κάτω γιά τόν 
χαμό μας, κι’ δ ζευγίτης ρωτούσε τόν πι
στικό δλη τήν ημέρα κι* ό πιστικός τόν 
ζευγίτη, αν είχαμε φανή πουθενά ! Κον
τά στες μάννες μας και στους σπιτιακούς 
μας, ποΰ στενοχωριούνταν κι’ έτρεχαν άπ* 
εδω κι* άπέκει, είταν κι’ ή γειτόνισσά μας 
ή Τσίταινα, ποΰ είχε χαμένον τόν σωτηρα 
μας, τό γαϊδούρι της. Μιά τσιούπρα, πού 
μας πρωτόειδε και τοΰ; τρεις, έτρεξε νά 
τό είπη στές μάννες μας γιά νά πάρη συ- 
χαρήκια. Σέ μιά στιγμή, κα'ι πριν νά φτά- 
σωμε στό μεσοχώρι, ετρεξε δλο τό χωριό 
νά μας Ιδη, σά'ν τίποτε καινούργια φαινό 
μενα, η σάν νάρχόμαστε άπό πολύχρονο 
και μακρυνό ταξίδι και μάς ρωτούσαν μέ 
περιέργεια πώς είχαμε χα{)ή δλη τήν 
ήμερα.

Μέσα στά σκοτάδια κά'ποιος μέ πήρε 
στήν άγκαλιά κι* εχααα τό γαϊδούρι άπό 
κατωθιό μου. Είταν ή μαννούλα μου, πού 
μέ φιλούσε κλαίοντας καί ρωτώντας με.

— Τί μώγεινες σήμερα, ψυχούλα μου, 
π< ΰ νά'σκαζα ; ...

:— Πήγαμε γιά περδικαΰγα μέ' τόν 
Γιάννη ...

— Χαλασιά μ’ και φορτούνα μ* παι
δάκι μ’ !

— Ψωμί, μάννα !
Τής είπα λιγοθυμισμένος.
Είχαμε μπή στήν αυλή τοΰ σπιτιού μας.
— Έ να κομμάτι ψωμί !
Φώναξε ή μάννα μου χουγιαχτά στές 

ύπερέτοιες, καί πρώτη ή αδερφή μου ενα 
χοντροκόμματο ψωμί μοΰ παρουσίασε 
κλαίγοντος.

Άρχισα άμέσως νά τό καταπίνω. Νό
μιζα δτι έτρωγα δχι ψωμι ξερό, άλλά ψω
μί ζυμωμένο μέ μέλι.

— Μάννα ! (ρώτησα) μέ μέλι τό ζύ
μωσες σήμερα τό ψωμί ;

—’Όχι, παιδί μ’ !
— Άλλά τότε, γιατί είναι ετσι γλυκό ;
— Έτσι είναι, παιδί μ*, τό ψωμί τής

Καθαροδευτέρας γιά τά καλά παιδια! ...
X. ΧΡΗΣΤΟΒΑΣ ΙΛΗΣ

*8 ΚαΘαρΐάβυτίρΙ
- - ....... - ---------------------------------



ΣΩΤΗΡΙΟΥ Μ. ΖΟΥΜΠΟΥ

ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΟ ΤΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ
(ΕΠ' ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΗΣ 40“  ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΕΣ)

... Πΰργε πού στέκεις έρημος στής νύχτας τό σκοτάδι, 
γιά πες μου ποιος σ’ έγκρέμισκ xut σ’ έκανε ρημάδι ;
Ή  λεβεντιά κι’ ή δόξα σου πού έχάθη κι’ ή χαρά σου 
κι’ άπόμρινες μέ τή στερνή πού δείχνεσαι θωριά σου 
Τή νύχτα, στό τρισκόταδο, πού οί άνεμοι μουγκρίζουν 
ποιοι πόνοι, τάχα ποιοι καϋμοί, τά σπλάχνα σου ξεσχίζουν ; 
Πύργε, δέν αποκρίνεσαι νά ειπής τά περασμένα, 
σαν ποιές νά γνώρισες χαρές καί συμφορές όϊμένα.
Στού Μεσσαιώνα τούς φριχτούς κι* άραχνιασμένους δρόμους 
έζησες κι’ εδοκίμασες σκληρούς, θλιμμένους χρόνους.
Τώρα δέ σούμειναν χαρές, τά νειάτα σου χάθηκαν, 
οί δόξες σου διαβηκανε, οί στόλοι τραβηχτήκαν.
Μέσα στά κούφια στήθεια σου — σκέψεις οί νυχτερίδες— 
πετάν σαν ήσκιοι ανάεροι άπό μικρές θυρίδες.
Άντιλογιά στούς βόγκους σου, στις πίκρες πώχουν σβύσει, 
τήν δμορφιά σου, τώρα πειά θλιμμένο κυπαρίσσι (*) 
κοντά σου στέκει σκέλεθρο, σιωπηλό, στό χρόνο, 
καί, κάπου * κάπου συμπονάει μ’ ενα θλιμμένο τόνο ... 
Άχολογάει στον άνεμο καί τρ ζει, λυπημένο, 
στερνό της Μοίρας λείψανο, τόν πόνο φορτωμένο.
Τά φύλλα του στό πέρασμα τών χρόνων μαδοθήκαν 
σαρακωθήκαν τά κλαδιά, τά νειάτα του χαθήκαν.
Σημάδι άπόμεινε στερνό αύτοΰ νά μαρτυρήση, 
τή δόξα καί τίς μέρες σου αυτές οπ’ έχεις ζήσει.
Μά σ$ν σέ βρη ή ’ Ανοιξη κάθε χρονιά γεμίζεις 
καί σύ μέ τάνθη της πυκνά τις πέτρες σου στολίζεις. 
Φανταχτερός, λουλουδιαστός, ολόχρυσος φαντάζεις, 
τήν παλιωμένη γέρικη οψι σου τότ’ αλλάζεις.
Κι’ δπου ό αγέρας Ιοκουζε μέ θρήνο στούς χειμώνες 
τώρα οί κισσοί φουντώνουνε κι’ ανθούν οί ανεμώνες.
Καί τά ρημάδια θέμελα κι’ οί θόλοι σου πού στάζουν 
τώρα δροσιά καί χλωρασιά τριγύρω τους μοιράζουν.
— Σ 5 είδα στό χινοπώριασμα μέ δίχως καμμιά χάρι. 
τήν δψι σου Ιφώτιζε βερέμικο φεγγάρι ...
Ή  καλαμιά άπ’ αντίπερα, στής λίμνης τή μαυρίλα 
ξεφωνητών κλαψιάρικων, σκορπούσε ανατριχίλα ...

* κ ίς  άπόστασίν t iv a  από ιο ύ  Πύργου, ύπήρχεν αΙωνόβιος κα ί μεγαλοπρεπές κυπάρισσος* 
Τό θρέμμα ιο ΰ ιο  ιώ ν  alornov, κατεκόπη κατά τό διάστημα τής κατοχής·



Σαν πόσοι μέσ ’ τις πόρτες σου, σ ίς φυλακές που πόσοι 
έπέσανε καί χάθηκαν, πόσους εχ^υν σκοτώσει; . .
Στά  χρόνια τής πικρής σκλαβιάς μπουντρούμια τά κελλιά σου, 
οί τοίχοι, τ’ αγκωνάρια σου καί τ’ άλλα μακελλεια σου ...
Τ ο Βαϊμοΰνδο είδες εσύ, θριαμβευτή στό χρόνο 
καί τούς δεσπότες Κομνηνοΰς, νά στήνουνε τό θρόνο.
Τοΰ βάρβαρου Θ ω μά  ΙΙριλάπ, δοκίμασες τή βία,
τοΰ Ά λ ή  πασσά, τών Α λ βα ν ώ ν , τών Τούρκων τή μανία.
Στά  σωθικά σου κρύβονται τά μυστικά τών χρόνων 
κι’ οί θόλοι σου σταλάζουνε τά δάκρυα τών πόνων ...
Κ ι ’ άκαρτερώντας ελεγες: "Ας ίδώ  ψηλά στοΰ Κάστρου 
λαμπρό τό ΐΐρόνιασμα Σταυροΰ, τό γκρέμισμα τοΰ άστρου.
Κι’ ήρθε καιρός χαρούμενος κι’ ευλογημένη ώ ρ α '  
κι’ άπό χιλιάδες στόματα  εν’ άσμα βγαίνει τ ώ ρ α :
— « Τ ά  πήραμε τά Γιάννινα, μάτια πολλά τό λένε, 
μάτια πολλά τό λένε, δπου γελοΰν καί κλαΐνε !»
Γέλασε, Πύργε, σύγκορμα, τά ρεπιοθέμελά σου 
βλέπουν τό φώς τής λευτεριάς, σκιρτούν τά σωθικά σου !
Τό φ ώ ς  ξεχύνεται γλυκό στά σκοτερά μαδάρια 
γιά πάντα εχάθηκε ή σκλαβιά, χαρήτε παλληκάρια !
— ’ Ελεύθερα τά Γιάννινα, τραγουδιστά γιορτάζουν, 
μέσ ’ τούς άνθούς τής μυγδαλιάς, μύρια πουλιά φωνάζουν.
Καί λεν τό λυγερόφωνο τής λευτεριάς τραγούδι:
—  «Τ ά  πήραμε τά Γιάννινα, μάτια πολλά τό λένε, 
μάτια πολλά τό λένε όποΰ γελούν καί κλαΐνε !»

200 Στέν  Πύργο -o') K is tp o u  Η Π Ε ΙΡ2Τ ΙΚ Η  E S T lA

Ι σ τ ο ρ ι κ ά !  σ η μ ε ι ώ σ ε ι ς  Κομνηνής ( ’Αλεξίας) .  έπεσκεύασεν ό  καταλα-
βών  τήν πόλιν τών  Ί ω α ν ν ί ν ω ν  Β οη μ οΰ ν δος  έν 

Π ρ όκ ε ιτα ι  περί τοΰ εντός τοΰ Κ ά σ τρ ου  τ ώ ν  έτει 1081. καί μετέπειτα, ό  ήγεμών καί  δεσπό-
Ί ω α ν ν ί ν ω ν  καί π α ρ ά  τήν ε ίσοδον  τοΰ τεμένους της τής Η π ε ί ρ ο υ  Μιχαήλ "Αγγελος  Κομνηνός .
Ά ρ σ λ ά ν  π α σ σ ά ,  έ ν θ α  τό Δημοτ.  Μ ουσεΐον, έρκι- π ρώ τος  κ α τ α λ α β ώ ν  τήν χ ώ ρ α ν  ταΰτην κ α τά  τό
π ω μ έ ν ου  αρχαίου  Μ εσσ α ιω ν ικ οΰ  πύργου, τοΰ 1204. μετά την δ ιάλυσιν  τής Β υζαντινής  Αύτο- 
Ιστορ ικοΰ  «Γ ο υ λ α » ·  άν α φ ερ ομ έν ου  ιίς τό χοο- κ ρ ατορίας  ύπό τώ ν  έ π ικ α ταρ άτω ν  εκείνων φράγ-
νικόν Π ^ όκλου  καί Κομνηνοΰ, οποί ' διεξήχιΊι,- νιον τής Δ '  Σ τ α υ ρ ο φ ο ρ ία ς  καί ί δρ ύ σ α ς  τό  Δε-
σ α ν  μ εγ άλο ι  καί τρομ ερά ! μάχαι κατά  τόν με- σ π ο ιά τ ο ν  τής ’ Η πείρου , τό  όποιον  δ ιετηρή θη
τα|ύ Ί ω α ν ν ι τ ώ ν  καί Ά λ β υ Μ ΰ ν  π όλεμον  κ α ' ά  έπί δ ια κ όσ ια  περίπου έτη (1204-1430) άναπ τΰ
τό  έτος 1379 κ ατά  τόν όποιον  πύργον (μετά  ξαν  καί συγ κ ρ ατή σαν  τόν Έ λ λ η ν οβ υ ζα ν τ ιν όν
τοΰ Κ αστελλ ίου  έννοείται γ ύ ρ ω θ εν ) .  άνεκατέλα- πολιτισμόν  καί τήν ‘Ο ρ θ ό δ ο ξ ο ν  θρ η σ κ ε ία ν  καί
β ον  οί Ί ω α ν ν ΐ τ α ι  « δ ι ά  τής β ο ή θ ε ια ς  τ ώ ν  Τα- δ ιε ξαγ ώ ν  πλείστους α γ ώ ν ας  καί πολέμους πρός
ξ ια ρ χ ώ ν  Μ ιχαήλ καί Γ α β ρ ιή λ ,  λαβόντες  έκ τής α ν α ρ ίθ μ η το υ ς  εχθρούς. Χ ά ρ ι ς  είς τό  Δεσπ οτά -
άντ ιπ έραν  κείμενης φ ερωνύμου  ’ Ε κκλησίας  (Μη- τον τής Η π ε ί ρ ο υ ,  ή χ ώ ρ α  μας καί ή 'Ελλάς ,
τρ ο π ό λ εω ς  τώ ν  Ί ω α ν ν ί ν ω ν  τότε τυγχανούσης),  π ερ ιέ σω σε  τόν ’ Εθνισμ όν  καί Χ ρισ τ ιαν ισ μ όν
έπ ’ όν όμ ατ ι  τ ώ ν  Τ α ξ ια ρ χ ώ ν ,  τήν « θ α ν μ α τ ο υ ρ -  της, τά ήθ η  καί έ θ ιμ α  ιός καί τόν π ατρ ιω τ ισμ όν
γόν ε ικόνα»,  τού τω ν  καί έξορμ ήσαντες  μετά κλπ. τά δέ Ιω ά ν ν ι ν α  έκτοτε ήρχισαν  ά  ν α δ  ε ι-
θ ά ρ ρ ο υς καί βοής  έναντίον  τώ ν  κατεχόντων  κ ν υ ό μ ε ν α  κ α ί  α ν α π τ υ σ σ ό μ ε ν α ,  κα-
τόν πύργον και τό Καστέλλιον  ’ .Αλβανών. έκ- τ α στ ά ν τα  πόλις  π ερ ίλαμ π ρ ος  καί π ρ ω τε ύ ο υ σ α
φ ω ν ο ύ ν τ ω ν  έκείθεν στεντορείως  «ρ όφ τ ,  ρ όφτ ,  καί « ” Α στυ  όν ομ α σ τόν  καί π ο λ υ ά ν θ ρ ω π ο ν »  μέ
(— Ζ ή τω ,  Ζ ή τω )  καί  ο ΰ ς ’ Α λ β α ν ο ύ ς  μετά τήν κα- π λ η θ υ σμ όν  μέγαν : «μ εμ έστω τα ι  δ ι ’ ο ίκητόροιν» ,
τάληψιν τοΰ Κ αστελλίου .  συνέλαβον  ά π α ν τα ς  πλούτψ καί φήμ η  τοίς π ολλοίς  δ ια φ έ ρ ο ν  καί
καί κατακόψ αντες  αυτούς είς τήν λίμνην άπέρ- «τ ιμ άτα ι  καί έναβρύ νεται»  κ ατά  τό Αύτοκρα*
ριψαν ■ . . Τ ό ν  έν λόγψ πύργον π ρογενέστερον  τορικόν  Χ ρ υ σ ό β υ υ λ ο ν  τοΰ ’ Ανδρονίκου .
Βυζαντινόν χτίσ μ α , κ α θ ’ ομ ολ ογία ν  τής Άννης £.Ζ,



ΟΥΙΑΛΙΑΜ ΙΑΡΟΓΙΔΝ

ΤΟ Μ Η Ν Υ Μ Α  ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ Η "ΑΝΘ ΡΩΠ ΙΝΗ  ΚΩΜΩΔΙΑ,,ι

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΓΙΑΝΝΗ ΕΥ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

Ο  Ο Π Λ Α ΙΑ Μ  ΣΑΡΟΓΙΑΝ γεννήθηκε 
στό Φρέσνο τής Καλλιφόρνίας άπό Ά μ ε  
ptxavoug γονείς, άρμενικής κ αταγω γής . 
Ά π ό  μικρός άκόμα, 13 χρονών, αποφά
σισε νά γίνει λογοτέχνης κι άρχισε νά 
διαβάζει δτι βιβλίο έπεφτε στά χέρια 
του κα'ι νά γράφει. Ά π ό  όχτώ χρονών 
δούλευε εφημεριδοπώλης κτι στά δεκα 
τρία του εγινε διανομέας τηλεγραφείου. 
Ά φ οΰ  τελείωσε τό σχολείο στά δεκα
πέντε χρόνια του ασχολήθηκε μέ πολ
λών ειδών δουλειές. 1 ά  λογοτέχνης έπε- 
βλήθηκε τό 1934. Έ γραψ ε πολλά διη
γήματα, που έκδόθηκαν σέ χωριστούς 
τόμους καί θεατρικά έργα. Τό μυθιστό
ρημά του « Ή  ανθρώπινη κωμωδία* άπ ’ 
δπου καί τό π αρακάτω  άπόσπασμα, 
έκδόθηκε τό 1943 και τήν ΐδια χρονιά 
γυρίστηκε στόν κινηματογράφο. Τό 1940 
τό θεατρικό εργο του, «*Η ώρα τής ζ ω 
ής σου» βραβεύθηκε μέ τό βραβείο Pu
litzer καί τό Βραβείο Κριτικών τής 
Ν. Ύόρκης. 'U 2αρογιάν δέ δέχτηκε τά 
βραβείο Pulitzer, λέγοντας πώς τό έμ~ 
πόριο δέν έχει τό δικαίωμα νά πατρο
νάρει τήν τέχνη.

Ό  διανομέας κατέβηκε άπό τό ποδήλα
τό του μπροστά στό σπίτι της κυρα Ρόζας 
Σάντοβαλ. Ζύγωσε στήν πόρτα καί χτύπη
σε άπαλά. Καταλάβαινε πώς κάποιος ήταν 
μέσα στό σπίτι. Δέ μπορούσε ν’ άκουρε ι τί
ποτα* ώστόσο ήταν σίγορυος πώς τό χτύπη
μα θάφερνε κάποιον πίσω άπό τήν πόρτα, 
καί ήθελε, πόσο τό ήθελε 1 — νά ίδεί ποιός θά 
ήταν αδτός 6 άνθρωπος — αύτή ή γυναίκα, 
ή Ρόζ* Σίντοβαλ, πού θδκουγε τώρα γιά

gva φονικό, πού έγινε στόν κόσμο και θά 
τδνιωθε βαθιά μέσα της Ή  πόρτα άνοιξε 
υστέρα άπό λίγο, μά δέν κινήθηκε βιαστικά 
πάνω στους ρεζέδες. Ή  πόρτα άνοιξε ϊτσι, 
σάν κι αύτή πού ήταν πίσω της — δποια κι 
άν ήταν— , δέν είχε τίποτα νά φοβηθεί στόν 
κόσμο. Έτσι, άνοιξε ή πόρτα, καί νά ή γυ
ναίκα !

Γιά τόν "Ομηρο, ή Μεξικάνα ήταν ομορφη.
ΜποροΟσε νά καταλάβει πώς πέρασε δλη 

της τή ζωή υπομονετικά, καί τώρα, ϋστερα 
άπό τήν ύπομονή τόσων χρόνων, τά χείλια 
τής πήραν Ινα εύγενι/.ό, αγιασμένο χαμόγε
λο. Μά δπως σ' δλους τούς απλούς άνθρώ- 
πους̂  πού δέν παίρνουν τηλεγρχφήματα, τό 
φανέρωμα τού διανομέα στήν έξώπορτα, τή 
γιόμισε σκέψεις καί κάτι σάν άόριστο φόβο. 
eO 'Όμηρος Ινιωσε πώς ή κυρα - Ρόζα Σάν
τοβαλ ταράχτηκε πού τόν εΐδε. Έ  πρώτη 
της κουβέντα, ήταν ή κουβέντα, πού λέει 
καθένας εύθύς σά νιώθει κάποιο ξάφνιασμα. 
Είπε «νΑ» σά νά μή περίμενε νά ίδεϊ τόν 
διανομέα άνοίγοντας τήν πόρτα, μά κάποιον 
άλλον, πού τόν ήξερε έδώ καί χρόνια καί 
θά χαίρονταν νά καθίσει δίπλα του, ΠρΙν 
ξαναμιλήσει, σπούδαζε τά μάτια τοΟ "Ομη
ρου κι αυτός κατάλαβε πώς ή γυναίκα ένιω
σε κιόλας δτι τό τηλεγράφημα δέν είνε άπ* 
αύτά πού καλοδεχόμαστε.

«Έχεις τηλεγράφημα γιά μένα ; ρώτησε,
Δέν ήταν λάθος τοϋ "Ομηρου. Ή  δου

λειά του ήταν αύτή* νά μοιράζει τηλεγρα
φήματα. Μά κι έτσι πού ήταν, τοΟ φαίνον* 
ταν πώς ένα μέρος άπό τό κακό ήταν καί 
δικό του» Ένιωθ* στενοχώρια καί αλ
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ήταν δ μοναδικός φταίχτης γι’ αύτό πού γί
νονταν. Σύγχρονα ήθελε νά πεταχτεϊ ίσια 
έξω καί νά πει : «Έ γώ είμαι μονάχα ένας 
διανομέας, κυρα - Σάντοβαλ. Λυπούμαι κα
τάκαρδα πού σοΰ φέρνω τέτοιο τηλεγράφη
μα, μά τό κάνω γιατί αύτή είνε ή δου
λειά μου».

«Γιά ποιόν είνε ;» είπε ή Μεξικάνα.
«Κυρίαν Ρόζαν Σάντοβαλ, δδός Γ άριθ- 

μός 1129» άπάντησε δ "Ομηρος. 'Άπλωσε 
τό χέρι του μέ τό τηλεγράφημα στή Μεξι
κάνα, μά αύτή δέν τ ’ άγγιξε.

«Είσαι ή κυρα - Σάντοβαλ ;» ρώτησε 
δ “Ομηρος.

«Σέ παρακαλώ, έμπα μέσα, είπε ή γυ
ναίκα· κάνε μου τή χάρη. Δέ μπορώ νά 
διαβάσω Εγγλέζικα. Διαβάζω μόνο τήν 
Π έ ν σ α ,  πού έρχεται άπό τήν πόλη τοΰ 
Μεξικού». Σώπασε ένα λεφτό καί κοίταξε τό 
παιδί πού στέκονταν άδέξια τόσο κο\τά στήν 
πόρτα, σά νά ήταν μέσα κι δξω στό σπίτι.

«Πες μου, σέ παρακαλώ, τί λέει τό τη
λεγράφημα ;»

«Κυρα - Σάντοβαλ, άπάντησ’ ί  διανο
μέας, τό τηλεγράφημα λέει,...»

Τώρα ή γυναίκα τόν σταμάτησε. «Μά 
πρέπει ν’ άνοίςεις τό τηλεγράφημα καί νά 
μοΟ τό διαβάσεις. Δέν τ’ άνοιξες ακόμα».

«Ναί, θειά» είπε δ "Ομηρος σά νά μι- 
λοΟσε στό δάσκαλό του, πού μόλις τοΰ διόρ- 
θωσ’ ένα λάθος ποδκαμε,

’Άνοιξε * τό τηλεγράφημα μέ δάχτυλα 
νευρικά,

'Η Μεξικάνα έσκυψε καί μάζεψε τό σκι
σμένο, τσαλακωμένο φάκελλο καί πάσχισε 
νά τό ισιώσει. Κάνοντας τή δουλειά τούτη 
είπε *. «Ποιός έστειλε τό τηλεγράφημα, 
δ γιός μου δ Χουάν Ντομίγκο ;»

«νΟχι, θειά, εϊπ’ δ "Ομηρος. Τό τηλε
γράφημα δίνε άπό τό Υπουργείο Στρατιω
τικών».

«Ά π ό  τό 'Γπουργεϊο Στρατιωτικών ;» 
άπόρησε ή Μεξικάνα.

«Κυρα - Σάντοβαλ, είπ’ δ "Ομηρος κο
φτά, δ γιός σου είνε σκοτωμένος. Μπορεί νά 
είνε Υ.ΐΙ λάθ:ς, "Ολοι κάνουν λάθη κυρα- 
Σίντοβαλ. Μπορεί νά μή είνε τό παιδί σ',υ, 
’Ίσως νά είνε κα»ένας άλλος. Τό τηλεγρά

φημα λέει πώς ήταν δ Χουάν Ντομίγκο. 
Μπορεί δμως τό τηλεγράφημα νά είνε 
λάθος».

'Η γυναίκα άπό τό Μεξικό Ικανέ σά νά 
μήν ακούσε τίποτα.

«Ώ , μή σκιάζεσαι, τοΰ είπε, έλα μέσα. 
Έμπα μέσα. θά σοΰ δώσω γλυκά». Έπια- 
σε τό παιδί άπό τό χέρι, τό έφερε στό τρα
πέζι στή μέση στό δωμάτιο καί τό έβαλε νά 
καθίσει έκέΐ.

«'Όλα τά παιδιά άγαποΰν τά γλυκά! 
θά σοΰ φέρω γλυκά»,

Μπήκε σ’ ένα άλλο δωμάτιο καί γύρισε 
εύθύς μ’ ένα παληό κουτί άπό σοκολατάκια 
στό χέρι. Άνοιξε τό κουτί στό τραπέζι κι 
δ "Ομηρος είδε μέσα κάτι παράξενα γλυκά.

«Νά, είπε, φάε αύτό τδ γλυκό. Σ’ δλα 
τά παιδιά αρέσουν τά γλυκά».

Ό  "Ομηρος πήρε ένα κομάτι γλυκό άπό 
τό κουτί, τδβαλε στό στόμα του κι άρχισε 
νά μασάει.

«Δέν έπρεπε νά μοΰ φέρεις αύτό τό κα
κό τηλεγράφημα, είπε. Έσύ είσαι καλό 
παιδί — σάν τόν μικρό μου τό Χουανίτο, 
δταν ήταν παιδάκι. Φάε κι άλλο ένα κομά
τι». Κι’ έβαλε τόν διανομέα νά πάρει κι άλ
λο ένα κομάτι γλυκό.

Ό  'Όμηρος κάθονταν μασώντας τό σκλη· 
ρό γλυκό κι ή γυναίκα τοΰ Μεξικοΰ κουβέν- 
τιαζβ : «Είνε γλυκά τοΰ τόπου μας, άπό κά
κτους. Τό έκανα γιά τόν Χουανίτο μου, νά 
ιό φάει σάνθάρχονταν πίσω στό σπίτι μας, 
άλλά τώρα τό έφαγες έ σύ .  Κι έσύ παιδί 
μου είσαι».

Άξαφνα τότε άρχισε νά κλαίει μ1 άνα· 
φυλητά, βαστώντας τόν έαυτό της, λές καί 
τό κλάμα ήταν ντροπή. ‘Ο "Ομηρος ήθελε 
νά σηκωθεί άπάνω καί νά φύγει τρέχοντας, 
μά καταλάβαινε πώς έπρεπε νά μείνει. Τοΰ 
φαίνονταν πώς θά μείνει έκεΐ δλη του τή 
ζωή. Δέν ήξερε καλά—καλά τί άλλο νά κοι
τάξει νά κάνει, γιά νά ξαλαφρώσει τή δυστυ
χία τούτης τής γυναίκας* κι άν άκόμα τοΰ 
ζητοΰσε νά πάρει τή θέση τοΰ παιδιοΰ της, 
δέ θ’ 1 άρνιόνταν, γιατί ήξερε πώς δέ θά μπο
ρούσε. Σηκώθηκε ορθός, λές κι’ ήθελε νά πει 
πώς θάρχίζε νά ξαναφκιάσει δτι δέ μποροΰοβ 
πιά νά σιαχτεΐ. Καταλαβαινε τήν τρέλα τής 
έπιθυμίας του κι έγινε περισότ$ρο αδέξιος 
από πρώτα, Έλεγε καί ξανάλεγε μέσα “Say

\
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όλοένα : «Τί μπορώ νά κάνω; Τί διάβολο 
μπορώ νά κάνω ; Τί άλλο είμαι άπό ένας 
διανομέας ;

Ξαφνικά ή γυναίκα τόν πήρε στήν αγ
καλιά της λέγοντας. «Μικρό μου παιδί, παι
δάκι μου !»

Δεν καταλάβαινε γιατί, μά αίσθάνονταν 
πληγωμένος απ’ δλη αυτή τήν ύπόθεση, 
άρρωστος σ’ δλο τό κορμί του καί τό αίμα 
του κι ένιωθετήν ανάγκη νά ξεράσει. Δέ 
συχαίνονταν τή γυναίκα ή κανέναν άλλον, 
μά τοΰ φαίνονταν τόσο άδικο τοΰτο τό κακό, 
πού τής ήρθε, καί τόσο γιομάτο ασχήμια 
πού τόν άρρώσταινε καί δεν ήξερε κι άν ακό
μα ήθελε νά ζήσει κι άλλο.

«Έλα, τοΰ είπε ή γυναίκα, κάθισ’ έδώ». 
Τόν έβαλε μέ τό ζόρι κι έκατσε σέ μιά άλλη 
καρέκλα καί στάθηκε άπό πάνω του. «'Άσε 
με νά σέ κοιτάω» τοΰ είπε. Τόν κοίταξε 
παράξενα κι 6 διανομέας, βαθιά άρρωστος 
σ’ δλα τά μέσα του, δέν μποροΰσε νά κου
νηθεί. Δέν Ινοιωθε ούτε άγάπη, μήτε μίσος, 
μά κάτι πού άγγιζε τήν αηδία. Σύγχρονα 
δμως ένιωθε μεγάλη συμπόνοια, δχι μονάχα

γιά τή φτωχή τούτη γυναίκα, μά γιά κάθε 
πράμα καί γιά τόν γελοίο τρόπο πού ζοΰν 
καί πεθαίνουν οί άνθρωποι. ’ Αναλογίστηκε 
πώς θά ήταν τούτη έδώ παληότερα* μιά 
δμορφη νιά γυναίκα, καθισμένη δίπλα στήν 
κούνια του μωροΟ της. Τήν είδε νά κοιτάει 
μέ θαυμασμό τό ανθρώπινο τοΰτο πραματά- 
κι, άφωνο, αβοήθητο καί γιομάτο άπό τό 
μελλούμενο κόσμο. Τήν είδε νά κουνάει τήν 
κούνια καί τήν ακούσε νά τραγουδάει στό 
παιδάκι της.

«Τώρα, κοίταξέ την» είπε μέσα του.
Άξαφνα βρέθηκε πάνω στό ποδήλατό 

του κατεβαίνοντας γλήγορα τό σκοτεινό δρό
μο καί ξεστομίζοντας παιδιάστικες τρελές 
βλαστήμιες.

Σάν έφτασε στό Τηλεγραφείο, τά δά
κρυα είχαν στεγνώσει άπό τά μάτια του1 
ώστόσο κάτι άλλο είχε ξεκινήσει μέσα του 
κι ένιωθε πώς τοΰτο δε θάχει σταματημό. 
«Αλλιώς θ’ αξίζω κι’ έγώ, δσο κι Ενας 
πεθαμένος» φώναξε σάν νάθελε νά τόν άκού- 
σει καί κάποιος άλλος πού τ’ αότιά του βα- 
ρυάκουγαν.

Η Π Ε Ι Ρ Ω Τ Ι Κ Α Ι  Π Α Ρ Ο Ι Μ Ι Α Ι

*“ ■ θά μάς κάν* τού πουρνουκόκκι’ 1, γλΐέπ*ς !
*Χ)τι δέν χρειάζονται καί πολύ μεγάλες φροντίδες ri περιποιησειζ γ!ά δσους δέν 
είναι άξιοι γι’ αυτές.

— Θέλει τέχνη τ’ άργανου2.
"Οτι είναι απαραίτητη ή ειδίκευση κα'ι ή πεϊρα γ!ά τό κάθε πραγμα.

— Θέλεις τού τρανό χουλίάρ’ πάρι κί μιγάλου φκΐάρ’ ·
"Οτι γΐά νά κερδίσης πολλά, πρέπει νά κοπιάζης καί πολΰ.

— Θυμαμι κί τού τρήμιρου,8 μαύρου χουρό πού κάνου. (’Έλεγαν καί θυμοΰμινους «τού
τρίμηρου» κλπ.). /
‘'Οτι δέν μπορεί νά νοιώση κανείς τό «καλό», δταν ξαίρει δτι σέ λίγο θά επακολου
θήσω καί ή δυσάρεστη ψάσι αυτού, πού δοκιμάζει κανείς ευχάριστα τώρα.

1. ΙΙρινοκόκκι, πολύτιμο προϊόν, Λλλοτε.
2. Μβγάλο τύμπανο, μέ τό όποιον, ουνοδεί^ ζουρνά, ό μακαρίτες Μ δρκος άνοιγβ τό Τριώίι 

βτήν Καλούτβα (1910).
3. Ή  παροιμ. φρ. βϊναι παρμένη άπό άποκρηάτικο τραγούδι τής τβλεοτα(ας Κυριακής (Τυρι-

vfji) * a l  θυμίζβν τήν παλαιότβρη απόλυτη νηστβία «τού Τρήμβρου». Τήν Καθαρή Δβοτίρα, Τρίτη
καί Τετάρτη οί παλαιότβρον δέν Ιδαναν τίποτε ατό βτόμα του;, οοτβ ψωμί, μ ϊ? ιχές  μΛλιατα βδτβ

Τήν Τ»ΐΛρτη τό Απόγευμα μετ& τόν #οπβρΐνό γύριζαν ατό βπίτι καί έτρωγαν
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ΑΠΟ ΜΙΚΡΟΣ ΣΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ
/

2. ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ

Α  ΥΣΤΥΧΑ ΧΡΟΝΙΑ είχαν πλακώσει καί τότε στον τόπο μας. "Ολο πόλεμοι 
γινόνταν κι οί γυναίκες μέ τά παιδιά πού εμεναν δίχως προστάτη περνούσαν 

μαύρες μέρες. Ό  θειος μου υπηρετούσε άπό χρόνια στό μέτωπο. ’ Αλλά καί τόν 
πατέρα μου τόν είχαν καλέσει στήν επιστράτευση μέ τις μεγάλες ηλικίες. Τότε έγινε 
ό Αποκλεισμός, παρακοντά ήρθε κι ή γρίππη πού Ιστειλε πολλούς ςτόν ά'λλο 
κόσμο. Ή  πείνα έκοβε τά γόνατα πολλών, υστέρα έρχονταν κι δ θάνατος 
νά τούς θερίσει.

Έμεΐς τά παιδιά είχαμε μείνει σαν πρόβατα χωρίς τσοπάνο. Ποιος θάδινε 
σημασία σ ’ εμάς ; Οί μεγάλοι, πού δούλευαν κιόλας, έτρωγαν άλεσμένες αγριάδες. 
Κάποτε έστελναν στό μύλο καί κότσαλα, γούτσια καλαμποκιού, πού τ ανακάτευαν 
έπειτα μέ λίγο άλεύρι νά ξεγελάσουν τήν άναφαγιά τους. Μάζωναν άγρια χόρτα 
μέ τό σουγιά καί τ* άλευρωναν βρασμένα. Αύτά μώς έσωσαν καθώς καί τό γάλα, 
άπ9 τήν άνοιξη καί πέρα, πού τό πασπαλίζαμε μ9 άλενρι.

Εκείνον τόν καιρό, μέ τίς επιστρατεύσεις, τό χωριό μας είχε μείνει χωρίς 
δάσκαλο. Κι ούτε ήταν ελπίδα νάρθει κανένας άπό πουθενά. Μιά μέρα δμως παρου
σιάζεται, στά καλά καθούμενα, ένας νέος καλοντυμένος, σωστός λιμοκοντόρος, πού 
δήλωσε στό μεσοχώρι πώ; ήταν δάσκαλος σταλμένος άπ* τό * Υπουργείο κι εβαλε 
νά βαρέσουν τήν καμπάνα γιά νά συναχτούν τά παιδιά.

Κινήσαμε άπ9 τούς μακρινούς μαχαλάδες μας καί πήγαμε νά ιδοΰμε τόν και
νούργιο δάσκαλο. Πέρασαν χρόνια πολλά άπό̂  τότε καί δέ θυμούμαι καλά. Πάντως 
ή εντολή πού έδωσε ήταν αύτή: 4

— Νά πήτε στις μανάδες σας νά σας δώσουν λεφτά γιά βιβλία. Οί μεγάλοι 
νά πάρουν κι άπό ενα τετράδιο, οί μικροί άπό μιά πλάκα νά γράφουν, "Οποιος δέ 
φέρει λεφτά νά τοΰ άγορσσω, δέν εχει νά πατήσει στό σκολειό. Τ* ακούσατε καλά ; 
Έτσι νά πήτε στις μανάδες σας...

Ό ρισε καί τό ποσό, άρκετό γιά κείνα τά χρόνια, καί θαρρώ ίδιο γιά 
δλους, ξεκομμένη ταρίφα. Πήγαμε στά σπίτια μας, έπιμείναμε στις γυναίκες καί 
κείνες, άπ* τίς οικονομίες πού είχαν κάμει πουλώντας αβγά στό γυρολόγο, άντις 
ν* άγοράσουν κερί γιά τήν Ικκληαά ή μαντήλια γιά τό κεφάλι τους, μας Ιδωσαν 
τά λιανώματα δεμένα καλά σέ κανένα ρεντζο^άνι, νά μήν τά χάσουμε στό δρόμο, 
κι έμεΐς τά παραδώσαμβ σχεδόν μέ εύλάβεια στο νεόφερτο δάσκαλό μας.
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Έκεϊνος κατέβηκε στό παζάρι, στή Φιλιππιάδα, ν’ αγοράσει μόνος του τά 
όργανα τοΰ φωτισμού μας, αλλά εκαμε καλά κα'ι δέν ξαναγύριοε στό χωριό. Περι* 
μέναμε δυο · τρεις μέρες, περιμέναμε μιά βδομάδα νά ερθει ό δάσκαλος, καί τότε 
κατάλαβαν οί χωριανοί πώς δ δάσκαλος ήταν απατεώνας, άπ’ αυτούς πού μαζεύουν 
τά λεφτά τοΰ κοσμάκη μέ ψευτιές. Πρωτΰιερα δμως δέ βρέθηκε κανένας πού νά 
τοΰ κόβει λιγάκι γιά νά ζητήσει απ’ τόν ψευτοδάσκαλο τό διορισμό του ή άλλο 
χαρτί, πώς τόν λένε τουλάχιστα. Τόση άθωότητο βασίλευε άκόμα σ’ εκείνα τά χωριά.

Ά φοΰ κάηκαν οί χωριανοί μου άπ’ τόν ξένο, αποφάσισαν νά βάλουν 
δικό τους άνθρωπο στό σχολειό, έστω και μέ λιγώτερα γράμματα. Διάλεξαν λοιπόν 
£να παιδαρέλι, τό γιο τοΰ Κώτσου Παπά, άγγόνι τοΰ παπά Γιωργάκη, πού είχε 
μάθει κάμποσα άπ’ τόν παποΰλη του καθώς κι άπ’ ιόν πατέρα του, πού εκανε τόν 
αριστερό ψάλτη στήν εκκλησιά μας, βοηθώντας τόν παηά στή λειτουργία. Κάτι 
κανόνισαν νά τοΰ δίνουν, σέ είδος νομίζω, «γέννημα», παραπέρα στις σοδειές, 
μαζί μέ τό παπαδικό.

Έ τσι ό Γιώργος τοΰ Κώτσιου Παπά, άνάλαβε τά καθήκοντα τοΰ δασκάλου. 
Θάταν ως δεκαοχτώ, δεκαεννιά χρονών, άλλά τό ψηλό του μπόι τόν εκανε νά φαί
νεται στά μάτια μας πιο μεγάλος. ’ Εξόν άπ’ τό άνάστημά του επιβαλλόταν μέ τή 
δυνατή του φωνή, μέ τούς απότομους, ζωηρούς τρόπους του καί μέ τά κατσαρά του 
μαλλιά πού ξεπετιόνταν σάν τοΰ τσαλαπετεινού-

'Όλα αυτά τά προσόντα χρειάζονταν εκεί μέ τό παραπάνω, γιατί άλλιώς θά 
τοΰ έπαιρναν τόν αέρα οί μαθητές του, πού μερικοί άπό τά ψηλώματα, τή συνοικία 
τοΰ βουνοΰ, τόν έφταναν στά χρόνια καί στήν άξιάδα- Γι’ αυτό ό νέος δάσκαλος 
φυλαγόταν νά μήν απλώνει χέρι απάνω τους οΰτε νά τούς αποπαίρνει στά βρι
σίδια, παρά, οταν έρχονταν άδιαβαστοι (κι αύτό γινόταν συχνά), προτιμούσε νά 
δίνει τόπο τής οργής του μπροστά σ’ εκείνους τούς άνυπόταχτους γιδοβοσκούς. 
Απεναντίας μάλιστα προσπαθούσε νά τούς καλοπιάσει, επιζητώντας τή συμμα- 
χία τους κι εξαντλώντας τήν αύστηρότητά του σ’ εμάς τούς μικρούς.

— ’Έ , χοντροκέφαλοι! μάς φώναζε. Έ^είς θέλετε ξυλιές γιά νά γιο- 
μίσει τό ξερό σας...

Στις μικρότερες τάξες εβανε άπό εναν μεγάλο μαθητή, είδος επόπτη, είδος 
σωφρονιστή, μέ απεριόριστα δικαιώματα στήν τιμωρία τών μαθητών. Αυτοί οί 
άνεξέλεγκτοι τοποτηρητές μας άστραφταν «μπατσαλιές», «άφανταλιέ·», «πσωκε- 
φαλιές» γιά τό τίποτε. Οί «φούσκοι» καί οί «μπάτσες» ήταν ή κυριώτερη ενδειξη 
τοΰ βαθμού καί τής εξουσίας τους. Μονάχα ενας δέν μάς εδερνε άδικα, κι αυτός 
ήταν δ ταχτικός βοηθός τού δασκάλου, ό επιμελής μαθητής του. Είχε μιά έκφραση 
νοημοσύνης στό πρόσωπό του, κι αυτόν, μπορεί νά πει κανείς, τόν σεβόμασταν.

Μά δ δάσκαλος δέ μάς εδινε καί τόσες ευκαιρίες γιά σεβασμό.
’ Εκεί μέσα στό παρακλήσι τοΰ Άηνικόλα, πού είχε γίνει σκολειό μας, 

εβγαζε συχνά άπ’ τήν τσέπη του μιά κομμάτα ψωμί —κατακίτρινη μπομπότα— 
καί ροκανοΰσε μέ δρεξη λύκου, βουτώντας κιόλας τις χαψιές, πριν τις καταπιεί, 
ο ’ ενα στράτσο μέ ζάχαρη.
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— Τί κοιτάτε, μωρέ ; Λίμα σάς επιασε ! Νά, τώρα πού θά σάς απολύσω, 
θά φάτε κι εσείς, θά περιδρομιάστε

Τόν ζηλεύαμε γιά τή ζάχαρη πού ετρωγε, μάς φαινόταν γλύκισμα άπό τά 
πιο ακριβά, γιατί έμεϊς τό μεσημέρι, άνεβασμένοι στά παράθυρα τοΰ 'Αηνικόλα ή 
κουρνιασμένοι στά γύρω τσουγκάρια, δέν είχαμε γιά προσφάι παρά ή αρμυρή 
πρέντζα σέ φύλλα γκουτσοοπιάς ή λίγα στεγνά φασούλια, «γρίλια», ή κρεμμύδια 
•ψημένα στή χόβολη ή τέσσερες πέντε «κοκόσιες», καρύδες, πού τύχαινε νάναι και 
μισοσάπιες ή «κουστενίκες», δηλ. δύσκολα εβγαινε τό σοΰμπρο τους, ή ψίχα. Αυτές 
τις πραμάτειες είχαμε στό μάλλινο σακούλι μας, τό «τσατσούλι», σέ πάνινο χώρι
σμα στήν άκρη, γιά νά μή λερώνονται τάχα τά βιβλία.

Ό  δάσκαλος ειχε φίλους, συνομηλίκους του, πού συχνά έρχονταν νά τόν 
ζητήσουν απάνω στό μάθημα. Κάτι τοΰ λέγαν σιγά, έπιαναν τά γέλια κι εκείνος 
γυρνώντας σ’ εμάς ελεγε μέ σοβαρό ύφος :

— Έ γώ  εχω λίγη δουλειά τώρα. Διαβάστε μόνοι σας άρθιμητική (ετσι τό 
πρόφερνε) κι δσοι εχετε μολύβια ζ(»γραφίστε τόν Άηγιάννη τόν Πρόδρομο ... μάς 
εδειχνε τήν εϊκόνα στό τέμπλο.

Σέ τέτοιες στιγμές βιάζονταν πάντα νά φύγει μέ τήν ανυπόμονη παρέα του, 
τόν Κίτσο Καρά, τόν Κώτσιο Μπατσή και τούς άλλους. Ή  «λίγη δουλειά», πού 
προφασίζονταν πώς ειχε, δέν ήταν άλλη άπό τά χαρτιά. Πήγαιναν παραπάνω στό 
μαγαζί καί παίζαν κολτσίνη ή ξερή. Τό χαρτοπαίγνιο άλλοτε βαστοΰσε λίγο 
(ή πρώτη, ή δεύτερη κι ή «καλή», γιά νά «τά πατσίσουν»), άλλοτε κράταγε μιά 
ώρα κα'ι παραπάνω. Στήν τελευταία περίπτωση οι επιμελητές λάβαιναν εντολή νά 
μάς βγάλουν διάλειμμα, γιά νά ξεχυθούν οί περισσότεροι σάν ακράτητα κατσίκια 
κλεισμένα στό μαντρί, ν’ απολυθούν στά γύρω χωράφια και στά υψώματα διψα- 
σμένοι γιά τρέξιμο και γιά παιγνίδι.

Οί πιο μεγάλοι, οί «βουνίσιοι» αυτοί π^ύ ξεχοίριζαν άπό μάς -γιατί φο
ρούσαν ανοιχτές, βλάχικες «μανίκ?ς» και άσπρα σαλβάρια σάν τούς πατεράδες τους 
μέ κανένα μαχαιράκι κρυμμένο στή ζώση, — γιά νά μένουν ξέμακρα άπ’ τούς 
άλλους σά νταήδες πού ήταν, έπιαναν ενα βραχάκι απέναντι άπ’ τήν εκκλησιά, 
σάν υποψήφιοι κλαρίτες, κα'ι τά λέγαν μοναχοί τους. "Αν ζύγωνε κανένας δήθεν 
τυχαία έκεΐ κι έστηνε τ’ αυτί του γιά λίγο, θ ’ άκουγε πώς σχέδιαζαν ζωοκλοπές— 
κατά τό πρότυπο τών «τρανύτερων >— ή (ποιός θά τό πίστευε σήμερα ;) καμιά 
απαγωγή χωριανής, πού τούς χτύπησε στό μάτι.

“Εκανε πολύ καλά λοιπόν ό δάσκαλός μας και δέν άνοιγε λογαριασμούς 
μ’ αυτούς τούς επίφοβους μακρομάλληδες.

Περνούσαν δμως και χατήρια σ ’ αντόν.
— Δάσκαλε, δάσκαλε ! σήκωνε τό δά/.τυλό του κάθε δειλινό, τήν ώρα πού 

άκουμποΰσε ό ήλιος στή ράχη, ό Περικλή Τσουλογιάννης.
— Τί θέλεις ;
— Νά πάω στά στεφάνια γιά τά γίδια;
— Σύρε.
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Γά «στεφάνια» ήταν οί απότομοι γκρεμοί πού υψώνονταν άπάνω απ’ τό 
χωριό. Έκεϊ έβοσκαν τά γίδια τοΰ μικροΰ Περικλή κι έπρεπε νά πάει κάθε άπό- 
γεμα ό ίδιος νά τά κατεβάσει. Μποροΰσε νά φΰγει καί αργότερα, μά ζητούσε τήν 
άδεια άπό τρεις ώρες μέρα, γιά νά γλυτώσει καί τό μάθημα μέ τήν ευκαιρία.

Σέ άλλους πότε Ιπετρεπε δ δάσκαλος νά φΰγουν καί πότε οχι, ανάλογα 
μέ τίς διαθέσεις του. Μά γιά τόν Περικλή έκανε πάντα εξαίρεση, επειδή ήταν συγ
γενής του καί επιπλέον τοΰ πήγαινε κάθε τόσο αβγά’ τό κρατοΰσε δμως κρυφό, 
γιά νά μην τό μάθουν οί άλλοι καί γίνει τυχόν στον ϊδιον ζημιά.

Σέ μιά ειδική περίπτωση έδινε ό δάσκαλος μόνος του άδεια.
— Λεωνίδα! καλοΰσε μπροστά σ’ δλους τό Γκοτζιά, τόν πιστό μαθητή του, 

τόν έξυπνο καί καλό. Σΰρε νά ετοιμάσεις τά καλάμια καί νά βγάλεις σκουλήκια...
Ξέραμε τότε σέ μιά ώρα τό πολύ θ ’ άπολονσε κι εμάς άπ’ τό σκολειό. Τά 

σκουλήκια πού έλεγε ήταν γιά δόλωμα καί τά καλάμια γιά ψάρεμα στό ποτάμι. 
Ό  δάσκαλος είχε συνήθεια νά ψαρεύει άφότου λαγάριζαν τά νερά, μαζί μέ τό 
μαθητή του, θυμίζοντας —σ’ αύτό μονάχα— τό Χριστό.

Μά στούς άδΰνατους δέ φερνόταν καθόλου ίπποτικά.
Είχαμε ενα συμαμθητή πού ήταν τρευλός, δέ μποροΰσε νά τά προφέρει δλα 

καθαρά. Ό  δάσκαλος έφερνε καί τό μεγάλο του άδερφό, τό Γ ιαννοΰλη, κολίγα στά 
χαρτιά, νά κάνουν γοΰστο μαζί.

— Πώς σέ λένε ; ρωτούσε τό μαθητή, τάχα πώς δέν ήξερε τ’ δνομά του.
— Ά μ π η .. . πρόφερνε εκείνο; κατακόκκίνος, μή μπορώντας νά πετύχει 

τό «Λάμπρη».
— Γιά πές λύκος.
—Ύκος.
— νΟχι είκοσι, μωρέ ! Λύκος ! Λύκος νά σέ φάει!
—"Υκος σέ φάει...
— Έμενα χαμένε ;
’Έκαναν τότε πώς θύμωναν, τόν εβαναν νά τό ξαναπεΐ, καί δός τ· υ γέλια 

άπό μεγάλους καί μικρούς, μαθητές καί θαμώνες.
Ένας άλλος μαθητής πού τοΰ είχε προτίμηση ό δάσκαλός μας, ήταν 

κάποιος Δημητράκης τής Ρίνας, μοναχοπαίδι χήρας. Αυτός έδινε καί άφορμή μέ 
τίς αταξίες του, κακοματ*) ημένος άπ’ τό σπίτι, μά κι δ δάσκαλος είχε συνηθίσει 
θαρρείς νά τόν δέρνει, κάθε μέρα. Εκείνος βέλαζε, ρέκαζε, ούρλιαζε, γινόταν κυνη
γητό μεταξύ δασκάλου καί μαθητή μέσα στό σκολειό, σηκώνονταν δλοι στό ποδάρι, 
οί φωνές έφταναν δξω, πέρα, ωσπου άπό γειτονιά σέ γειτονιά ροβολοΰσαν κάτου 
στά Λακώματα, έκεϊ πού καθόταν ή μάνα τοΰ Δημητράκη, κι ερχόταν ή ίδια 
ή χήρα, τρεχάτη, άναμαλλιασμένη, φωνάζοντας τό δάσκαλο «Γιούδα!» άπάνω στον 
τυφλό της θυμό, ίσα ϊσα γιά ι ά πάρει θάρρος μέ τήν παρουσία της κι ό εξαντλημένος 
άπ’ τά κλάματα μοναχογιός της, πού άδιάντροπα καί περιγελαστικά έβγαζε τώρα τή 
γλώσσα στον αποσβολωμένο άντίπαλό του, ενώ εμείς οί άλλοι διασκεδάζαμε άπό 
καρδιάς μας σά νά βλέπαμε άπλέρωτο θέατρο.
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"Αλλη μιά φορά ή ξαδέρφη μου ή Λάμπρω, πού έξακολουθοΰσε νάχει ζήλο 
γιά γράμματα, εκαμε κάποιο λάθος στήν προπαίδεια. Ό  δάσκαλος δέν της τό 
συχώρησε κι εβαλε δλη τήν τάξη νά τήν φτΰσουν, συνηθισμένη τιμωρία γιά τότε. 
“Οταν μάλιστα βρήκε τό σωστό κάποιος άπό μικρότερη τάξη θριαμβευτικά, Λ δάσκα
λος μας ?βαλε δλους πιά νά τή φτύσουμε.

'Η  κοπέλα στάθηκε κατατροπιασμένη γιά νά ύποστεί τήν έξευτελιστική 
καταδίκη. «Φτοΰ, φτοΰ !» περνούσαν μπροστά της καί φτύναν, μερικοί στό πρό
σωπο, οί πιό πολλοί στον άέρα.

— Έ σύ τί στένίσαι ; μέ άποπήρε δ δάσκαλος βλέποντάς με $ισταχτικό.
— Δέ θέλω ... μουρμούρισα γιά τόν άνήκουοτο έξαναγκασμό του.
— Άιντε γλήγορα, γιατί θά βάλω νά φτΰσουν κι εσένα ! μέ φοβέρισε, 

Ιτοιμος νά προχωρήσει.
Τί νάκανα, πέρασα κι* έγώ, ύ.τοκύπτονταί σέ μιά ποταπότητα, ευχαριστη

μένος πού δέν κηλιδώθηκα περισσότερο παρά μ* ενα φτύσιμο στον άέρα, σάν 
τούς πιό διακριτικούς.

Ά π ό  κείνη δμως τήν ήμέρα μίσησα τό δάσκαλό μας κι ή Λάμπρω Ιμεινε 
στό σπίτι της, κοντά στή θε ά μον, έχοντας διδαχή! άρκετά άπ’ τό σκολειό καί 
τήν άπονιά του στ?,ν τρυφερή Ικείνη ηλικία.

ΒΑΣΟΥ Π. ΜΠΕΧΛΗ

ΠΙΚΡΙΑ ΜΕ ΜΙΚΡΕΣ ΔΟΣΕΙΣ

ι
Τήν άρνηση ε/.ουμ’ υψώσει σέ περιωπή 
Μά κάθε τι τριγυρο) μάς βαραίνει 
Καί διαρκώς ή πλήξη μας αύξαίνει 
Στήν άγονη πού ζοΰμε σιωπή.

4

Ξέρουμε πώς βαδίζουμε στήν άβυσσο πού χαίνει 
Κάτω άπ’ τά πόδια μας, έκεϊ ίττοΰ δρόμου τή στροφή 
Μά δέν υπολογίζουμε διόλου τήν επιστροφή 
Πού μοναχή διέξοδος στήν αγωνία μας μένει.

12
Τά κύματα μας σΰντριψαν τό πλοίο μιά βραδυά 
Μά τώρα πού άπλώθηκεν καί πάλιν ή εύδία 
Τά θλιβερά συντρίμια του μαζέψαμε στήν αμμουδιά 
Νά φτιάξουμε— μά δέν άρκοϋν—Ιστω καί μιά σχεδία.
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ΗΡΘΑΝ 01 ΕΛΛΗΝΕΣ !...
Σ τ α  1937, πέθανε ενας μ εγ ά λ ο ς  φιλο- 

ηπειρώτης καί φιλέλληνας ; ό Γάλλος 
R e n e  P u a u x ,  διακεκριμμένος συ νεργάτης  
τής σπουδαιότερης έφημερίδας του Πα
ρισιού « L e  T e m p s » .  Στή νεκ ρολογία  πού 
δημοσίευσε γ ι ’ αύτόν σ τ ά  Ή π . Χρονικά 
τής ϊδιας χρονιάς, ό Περικλής^ Βιζουκί- 
6ης» τόν άποκαλεΐ άνθρω πο τών γ ρ α μ 
μάτων, δημοσιογράφο, λογοτέχνη , ά λ λ ά  
προ παντός, ενθουσιώδη λάτρη  του ώραί- 
ου, καί ζω ηρό  και ακ ατάβλη το  αγωνιστή  
κάθε καλού ά γ ώ ν α .  Τό Ρενέ Πυώ, γ ρ ά 
φει έκεΐ, μπορούμε νά τόν θεωρήσουμε 
δικό μας, καί μάλιστα  ανενδοίαστα· οχι 
μονάχα γιά  δ σ α  είπε καί έγραψε καί 
εκανε γ ιά  τή «δυστυχισμένη ’Ήπειρο», 
άλλ,ά καί γιά  όσα  συνολικά όφείλει 
σ ’ αυτόν ό 'Ελληνισμός, γ ιά  τά  δίκαια 
του όποιου παλλόταν ή εύγενής και Ιπ- 
ποτική γαλατική ψυχή του. Καί νά ποιες 
ήταν οί τελευταίες φ ράσεις  τής τελευ* 

gj ταίας άπό τήν 'Ε λ λ ά δ α  για  τό Ή πειρώ- 
y τικο ζήτημα ανταπόκρισής του : « “Εχω 
i διατρέξει, γράφει, δλη αυτή τή χ ώ ρ α  
i) (τήν "Ηπειρο), τήν όποία, κοσμοκρατορι- 
Γι κά όνειρα, θέλουν ν' άποσπάσουν άπό 
ί1 την ‘ Ελλάδο, μέ τήν όποία τή συνδέουν 
V τ ά  πάντα : γ λ ώ σ σ α ,  και π αραδόσεις  και 
ί θρησκεία κι άνατροφή, ά λ λ ά  και αιώνων 
γ πατριωτικό μαρτύριο. Τή στιγμή πού 
: γυ ρ ίζω  στή Γαλλία, άφοΟ ακόυσα  τήν 

§! Ιστορία τόσω ν  πόνων, άφ υ άντελήφτη- 
<| κα μέ τά  ϊδια μου τά  μάτια τή θαυμά 
|ι σια δύναμη του πατριωτισμοΟ, τόν όποιο 
“ τ ί π ο τ ε  δ έ  μ π ο ρ ο ύ σ ε  ν'  ά π ε λ -  

π ί σ η» έννοώ πληρέστατα  τό γυιό έκεϊ- 
$; νο, ό όποίος, τό πρωί τής π αράδοσης  
^ του ΜπιζιανιοΟ, τή στιγμή κατά τήν 
|ι όποία οΐ πρώτοι εΰζώνοι εμφανιζόταν 
h στόν  "Αη—Γιάννη (Μπουνίλας), έτρεξε  

στό  Νεκροταφείο, και έκκενώνοντας τό 
η! όπλο του έπάνου άπό τόν τάφ ο τοΰ πα- 
;*?τέρα του πού του είχε κληροδοτήση τήν 
;ίέλπίδα τής άπελευθέρωσης, τήν όποία 
ίίδμως ό ϊδιος δέν είχε μπορέσει νά τή δή 
^πραγματοποιούμενη, του φ ώ ν α ξε  :
J — Π ατέρα  I... Π α τέρ α ! . . .  ΤΗρθαν οί

ί "Ελληνες !..,
Δ .Σ .

^«ΕΛΛΗΝΙΚΑ»0 : ' * · · 
Ά π ό  τή Θεσσαλονίκη τά  τελευταία

χρόνια μάς έρχονται τά  πιο όμ ο ρ φ α  μη
νύματα πνευματικής ζω ή ς .  Ή  σ ο β α ρ ό 
τητα  τών κάθε εϊδους έκ δη λώ σεω ν  στου ς  
τομείς τής λογοτεχ* ίας καί τής τέχνης 
γενικωτερα , τοποθετεί πιά τήν π ρ ω τεύ 
ουσα  τοΰ Βορείου ΈλληνιομοΟ σέ  ίση μέ 
τήν ’ Αθήνα, άν οχι καί σέ καλύτερη κ ά 
ποτε μοίρα.'Εκείνο πού πιο πολύ είναι χ α 
ρακτηριστικό είναι ή ζω ντά ν ια  τώ ν  πνευ
ματικών άνρθώ π ων της, πού δημιουργεί  
α υ τομ ά τω ς  τόν σ εβα σμ ό  καί τήν α ν α θ ε ώ 
ρηση κάποιων παλιών αντιλήψεων, τώ ν  
'Αθηναίων προ παντός, γ ιά  τις δυ να τότη 
τες τής επαρχίας. Τις σκέψεις αυτές  μ άς  
φέρνει τό τεύχος του περιοδικού « Ε λ λ η 
νικά», πού βρίσκεται σ τ ά  χέρια μας. Εί
ναι, δσο  ξέρομε  τουλάχιστον , τό  π ρ ώ τ ο  
ειδικό περιοδικό μέ α ξ ιώ σε ις ,  πού έκδί- 
δεται στήν συμ πρω τεύουσα , χσί άιτοτελεΐ 
συνέχεια τών «Ε λλ η ν ικ ώ ν »  πού έκδίδον- 
ταν πριν άπό τόν πόλεμο άπό τούς καθη- 
γ η τά ς  τής Ι σ τ ο ρ ί α ς  στό  Πανεπιστήμιο 
’ Αθηνών καί ’ Ακαδημαϊκούς κ. κ. Κ. 
"Αμαντον καί Σ . Β. Κ ουγέαν. Στήν και
νούργια  του περίοδο τό  διευθύνουν οί 
φωτισμένοι έπιστήμονες καί καθηγηταί 
του Πανεπιστημίου Θ εσσαλονίκης κ. κ. 
Στ. Κυριακίδης καί Λίνος Πολίτης. ΟΙ 
μελέτες του, φιλολογικές, ιστορικές καί 
λαογραφ ικ ές , γραμ μ ένες  άπό σοφ ού ς  καί 
φιλέρευνους έπιστήμονες αποτελούν θαυ
μάσιες συμβολές, πού ρίχνουν φ ώ ς  σέ  
σκοτεινά ή άμφισβητ^ύμενα σημεία τώ ν  
θεμάτων σ τ ά  όποια  άναφέρονται. Ή  λ ε 
π τομερής άνάλυση τών  μελετών α υ τώ ν  
θ ’ άπαιτουσε χ ώ ρ ο  πολύ* ά π ’ οσες  ό μ ω ς  
περιέχονται στό  π ρώ το  τεύχος του 12ου 
τόμου πρέπει νά σημειο^θουν μερικές, 
όπ ω ς  του καθηγητου κ. Ί .  Θ . ' Κακριδή 
γ ιά  τή Γυναΐκα του Σκανδαύλη —δπου 
μέ ύπέροχη κριτική σκέψη διατυπώνονται 
γνώ μ ες  γ ιά  τό άπ όσπ ασμα  μιας χαμένης 
ά ρχα ία ς  τ ρ α γ ω δ ί α ς ,—τοΟ κ. Ν. Π. Ά ν *  
δριώτη τά  Συντακτικά καί μορφ ολογ ικ ά , 
του κ. ’ Α. Βακαλοπούλου τή Συμβολή  
στήν Ι σ τ ο ρ ία  καί ό ρ γ ά ν ω σ η  τής Φιλικής 
’ Εταιρίας καί του κ. Ε. Κ ριαρά γ ιά  τον 
Ψυχάρη καί τις Πολιτικές καί θρη σκ ευ τι
κές του Ιδέες. Ή  « ’ Ηπειρωτική Έστίοί» 
πού Ιδιαίτερα χαίρεται γ ιά  τέτοιου εί
δους  πνευματικά φ α ν ερώ μ α τα  ευχετάι 
άπό τήν άκριτική σκοπιά της στό  α δ ε λ φ ό  
περιοδικό κάθε προκοπή.

Β.Β. Σφ.
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ΓΡΗ ΓΟ ΡΙΟ Σ Ξ ΕΝ Ο Π Ο ΥΛΟ Σ
Τόν περασμένο μήνα ί-κλεισεν ένας χρό

νος άπό τήν ήμέρα τοΟ θανάτου του Γρηγο- 
ρίου .--ενόπουλου. του άξιωτέρου πεζογράφου 
κατά τό πρώτο ήμισυ τοΰ 20ου αΙώνα στή 
χώρα μας. Ό  Γρ. Ξενόπουλος γεννήθηκε 
στήν Κωνσταντινούπουλη τό 1867 άπό γονείς 
Ζακυνθινούς καί στή Ζάκυνθο πέρασε τά 
παιδικά καί έφηβικά του χρόνια. 01 έντυπώ· 
σεις του άπό τήν πατρίδα του ήταν τόσο ζωη
ρές στήν ψυχή του, ώστε άργόιερα, όταν δ ό 
κιμος πιά συγγραφέας άσχολήθηκε μέ τό 
δράμα, τό μυθιστόρημα καί τό διήγημα, 
ή Ζάκυνθος μέ τά Ιθιμά της κοί μέ τούς τό 
πους της τοΰ έδωσε τά κύρια π3όσωπα τών 
Ιργων του. ‘Ό π ω ς  ό Παπαδισμάντης έκαμε 
τή ΣκΙαθο πηγή τών έμπνεύσεών του, έτσι 
πηγή τώυ εμπνεύσεων τοΟ Γρ. Ξενόπουλου 
ήταν ή Ζάκυνθος. Ά λ λ ’ έ\ω ό Σκιαθήτης διη 
γηματογμάφος υπογραμμίζει τις άααλές ψυχές 
καί σκληρσγωγημένες ζωές τών συμπατριω
τών του πλαισιώνοντας συχνά τΙς άφηγήσεις 
του μέ μιά απλοϊκή θρησκευτικότητα, ό Ξενό
πουλος έγρα-ρε μέ άλλο σιιΧ κι* έθεσε άλλο 
σκοπό στήν πέννα του : νά βοηθήαη στήν 
πρόοδο κοί νά συμβάλη στήν άπόρριψη τών 
προλήψεων καί τών κοινωνικών προκαταλή
ψεων, πού ύπήρχαν στήν Ιδιαίτερη πατρίδα 
του καί σ ’ δλη τήν Ε λλάδα . Ό  Ξε.όπουλος 
υπήρξε ό πολιτισμένος συγγραφέας, πού, χω 
ρίς νά είναι πρωτοπόρος, στάθηκε πάντοτε 
σύγχρονος στή νεοελληνική ποαγματικότητα. 
Έκτάς άπό τή Ζάκυνθο τόν Ξενόπουλο τόν 
ένέπνευσε καί ή ’ Αθήνα. Ζάκυνθος κσΐ 'Αθή
να ένέπνευσαν στόν ^.ενόπουλο τό άστικό μυ
θιστόρημα, πού τό άνέδειξε ό Ξενόπουλος 
στήν 'Ελλάδα καλύτερα άπό κάθε άλλον. 
Μυθιστορήματα δπως «ό κόκκινος βράχος», 
δράματα σών τή «Στέλλα Βιολάντη» καί διη 
γήματα σάν τό «Ζακυνθινό μαντήλι» θά μεί
νουν στά νεοελληνικά γράμματα σάν πνευ
ματικά δημιουργήματα πού άποτελοον δια
μαρτυρία γιά τΙς βάρβαρες συνήθειες Ινός 
καθυστερημένου τόπου καί γιά τήν τυραννία 
τών γονέων, πού σατραπικά καί άψυχολόγητα 
έπιβάλλουν τήν άντίληψή τους. Έ ξ  άλλου 
διηγήματα σάν τόν «κακό δρόμο» άποτελοΰν 
δείγματα υφους μέ προσπάθεια φιλοσοφικής 
έξέτασης τών έγκοσμ^ων. Ό  Ξενόπουλος δέν 
Εμεινε ξένος καί πρός τό παιδί. Τό μυθιστόρη 
μά του ή «άδελφούλα μου» είναι άπό τά κα
λύτερα τής παιδικής φιλολογίας στήν 'Ε λλά
δ α .Ά λ λ ά  καί οί έπιστολές πού δημοσίευσε ώς 
«Φαίδων» στή «Διάπλαση τών παίδων» άπο- 
τελοΟν μιά θετική προσφορά έπί 30 περίπου 
χρόνια στή μόρφωση τών Ελληνόπουλων. 
Ό  Ξενόπουλος έργάστηκε έπί 50 χρόνια χ ω 
ρίς διακοπή καί μας έδωσε Ενα πλήθος άπό 
δράματα, μυθιστορήματα καί διηγήματα, χ ω 
ρίς νά ύπολογισθή ή άλλη έργασία του στις 
έφημερίδες. δπου τήνκυριώτερη ποοσφορά του 
άποτελεΐ ή «Κριτική». Γιατί εΤναι άλήθεια

δτι ό Ξενόπουλος είχε μιά κριτική δξυδέρ 
κεια μέ τήν όποίσ κατώρθωσε -νά ξεχωρίση 
πρώτος τήν ποιητική Ιδιοφυία του Καβάφη 
καθώς κα! τήν άξία τών ποιημάτων τοΟ Γρυ· 
πάρη. Μιά φορά μονάχα άπείλησε δτι θά 
πάψη νά γράφη —τό 1918— δταν ή Επιτρο
πή τοΰ 'Υπουργείου Παιδείας έδωκε τό «Αρι
στείο τών γραμμάτων» στόν ποιητή Γρυπά- 
ρη, άντί νά τό δώση σ ’ αύτόν δ πως τό περί
μενε. Τότε ό Ά γγελος  Βλάχος, πού ζοΟσε 
άκόμα τοΟ Ιγραψε ποιητικό γράμμα, δπου 
Ελεγε «μή θύμωσες Γ ρηγόριε, πιάσε 
τήν πέννα άλι...»  Μά ό Γρηγόριος καμώ
νονταν τόν θυμα-μένο, ή προσπαθούσε νά δη- 
μιουργήση θόρυβο. Γιατί δέν τοΰ έλειπε καί 
ή σχετική φιλοδοξία, εϊτε χάριν τής ίδιας τής 
δόξος, είτε γιά λόγους κυκλοφορίας τών βι
βλίων του 'Όταν πέθανε ό Παλαμας, γρά
φοντας γιά τόν Παλαμα, έγραφε πιό πολλά 
γιά τόν έαυιό του. Καί μιλώντας γιά τό βρα
βείο Νόμπελ, πού γι αύχό ήταν δυό φορές 
ύποψήφιος ό ΠαΛαμάς, άνέφερε πώς κι’ ό ί 
διος εΓχε ύποδειχθή γιά τό Νόμπελ, άλλά 
θεώρησε σωστό νά τό πάρτ) πρώτα ένας ποι
ητής... Κοί άλλη μιά φορά, δταν τό βραβείο 
Νόμπελ τό πήρε ή Ιταλίδα συγγρσφεύς Gra
t ia  D e le n d a ,  έγραφε δτι καί στήν ΈλλΑδα 
ύπάρχουν πεζογράφοι πού μποροΟν νά πα
ρουσιάσουν £ργο σάν τό δικό της ϊσως καί 
καλύτερο άκόμα. Ή  άλήθεια εΤναι, πώς, &ν 
έπρεπε νά βραβευθή κάποιος "Ελληνας πεζο- 
γράφος γιά τό Νόμπελ, αύτός θά Ιπρεπε νά 
είναι ό Ξενόπουλος. Ά λ λ ’ ύπάρχει ένας δρος 
στή διαθήκη τοΟ διαθέτη, πού δέν τόν έκπλη- 
ρώνει ουτε τό Ιργο τοΟ Ξενόπουλου μέ τήν 
άξία του πού δέν βγαίνει πέρα άπό τά δρια 
της Ελλάδας, ουτε τό έργο του Παλαμα μέ 
τήν άναγνωρισμένη διεθνή άξία του : «δτι τά 
βροβεύσιμο φιλολογικό εογο έκτός άπό τή φι
λολογική του άξία πρέπει νά έξυπηρετή άν· 
θρωπιστικά ίδανικά». Καί τό έργο τοΰ Γίαλα- 
μα, δσο κι* 5ν ό ϊδιος Ιλεγε δτι δέν έχει ρί
ζες καί γι’ αύτό Ιχει φτερά, ήταν βαθειά 
ριζωμένο στήν έλληνική γή ... Έ νω τό έργο 
τοΰ Ξενόπουλου ήταν ριζωμένο στήν έλληνική 
έπσρχία...

Τ,Σ.

Χ Ρ Υ Σ Α Ν Θ Ο Σ  Λ Α *Ι·Ν Α Σ
Μιά νέα χριστιανική ήπειρώτικη φυ

σιογνωμία, έρχεταϊ στό προσκήνιο τί)ς 
τοπικής Ιστορίας : *0 ϊσαμε χτές, άγνω
στος στους πολλούς, «έν έλαχίστοις Ι ε 
ρομόναχος Χρύσανθος (τό κοσμικό του 
όνομα, Χριστόδουλος, πατρός Δημητρίου) 
ΛαϊνΛς ή Λαενάς», πρώην, άλλου ϊσως 
έπώνυμου, χάρη στό πολύτιμο χειρόγρα
φο τοΰ «Αναστασίου υΐοΰ Κωνσταντίνου 
Ιερέως, έκ κώμης Γραμμένου», τοΰ κοινό
τερα γνωστού στά παληά Γιάννινα, ώς 
Τασιούλα Οικονόμου Γραμματικού, άρ-
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χίζει νά άνατέλλη στόν όρ ίζοντα  τής 
ήπειρώτικης διασημότητας. Ό  Χ ρύσαν
θος Λαϊνάς, άποτελεΐ, καί μέχρι σήμερα, 
παράδοση  στήν Κόνιτσα, δπου έζησε τά  
περισσότερα  χρόνια τής θαυμαστής ζω ής  
του, κι’ όπου είναι θαμμένος. Πιθανό 
νά κατάνεται άπό τήν "Α ρτα , ίσ ω ς  ομω ς 
κι' άπό τά Γιάννινα. Έ δ ώ ,  στή Θήβα, 
στή  Χαλκίδα, στήν Πάτρα, είχεν άδερ -  
φούς, άδερψές, ανεψιούς, (στήν τελευ
ταία  αύτή πόλη, τούς Χ ρυσανθόπουλους) 
καί στήν Α θήνα , καί τ ώ ρ α  άκόμα, μι- 
κρανεψιούς. Ζητώντας ελεημοσύνη, γιά 
νά έλεήση άλλους ,π ολυσέβαστος  σ τ ά  πε* 
ρ ιτρίγυρά του, μιά δύναμη άγαθοποιός ,  
είναι ό Ύ μνογράψ ος, ό Σ υναξαριστή ς, 
ό  Έ γ κ ω μ ια σ τ ή ς  τοΰ Ν εομάρτυρά  μας, 
π ρός  τόν όποιο κατέχεται άπό άμετρη 
εύλάβεια. Είναι ταυτόχρονα  κι ό π ρ ώ 
τος  — μέ δαπάνη του— ζ ω γ ρ ά φ ο ς  του. 
Σ τό  Σ π ή τ ι τ ο ϋ  ' Α γ ί ο υ ,  ύπάρχουν 
δυό μεγάλες  εΙκόνες τοΰ “ Α η*Γεώργη : 
ή μιά τοΰ 1849, όπου ό Π εομάρτυρας, 
Ιστορείται ά νά μ εσα  στόν δσιο Χρύσανθο 
καί τόν Ά γ ι ο  'Αρτέμιο, κι’ ή άλλη, τής 
39ης Γενάρη τοΰ 1838, δ ε κ α τ ρ ε ί ς  
μ ό λ ι ς  ή μ έ ρ ε ς  μ ε τ ά  τ ό  μ α ρ 

τ ύ ρ ι ο ,  καμωμένες κι οί δυό μέ έ ξο δ α  
το ΰ  Χρύσανθου. Ό σ ο ι  μπορούν νά μάς 
ποΰν, δ,τι δήποτε, γιά τήν έξαίρετη αύτή 

: ήπειρώτικη φυσιογνωμία, ά ς  μήν άμελή- 
ι σουν νά τό κάνουν : ά ς  γράψουν πρός 
■τόν ύποφαινόμενο. (Γεωργίου  Β' 29, Γιάν

ν ι ν α ) .  Δ .ΣΑΛ ΑΜ ΑΓΚ Α Σ
•

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΑΛΑΜΑΓΚΑΣ
ΣτΙς 21 τού Φλεβάρη έ.£., κλείνουν σα- 

: ράντα χρόνια άπ’ δταν άπεδήμησε πρός Κύ· 
■ριον ό Στέφανος Σαλαμάγκας ιατρός, σέ εύ 
,ρύτατα κοινωνικά στρώιιατα τών καιρών τής 
:τουρκοκρατ(σς γνωστή ηπειρώτικη φυσιογνω- 
ιμία. Γεννήθηκε στά Γιάννινα στά 1868· άρι- 
,στοΟχος τής Ζωσιμσίας Σχολής, σπούδασε 
ιύπότροφος τής Κοινότητας τών Γιαννίνων τήν 
Ιατρική στό Πανεπιστήμιο τών ’ Αθηνών, συμ- 
ιπλήρωσε δέ τΙς σπουδές του στόΠαρίσι (1893 · 
1894). ’ Εγκατεστημένος έδώ άπό τό1897άνα- 
μίχθηκε ένεργότατα στά Κοινοτικά τής ύπό- 
δουλης πατρίδας του, καί κατέλοβε διαδοχικά 
δλα τό κοινοτικά άξιώματα. ’'Εφορος 'Εκ
παιδευτηρίων στά 1911, Ιδρυσε έδώ τή θρη
σκευτική 'Αδελφότητα «Θεοτόκος», σωματείο 
ιιέ ευρύτατη έθνικο—κοινωνική καί θρησκευτι
κή δράση, πλουτισμένο άπό τόν ίδιο, μέ έβ8θ· 
ααδιαίσ έφημερίδα «θρησκευτική Σάλπιγξ», 
βιβλιοθήκη, 'Αναγνωστήριο, Μουσικοδιδάσκα
λο, Νυκτερινές Σχολές, Τυπογραφείο, Αίθου
σα κηρυγμάτων, Ιεροκήρυκες, Έξομολόγους, 
ιίεροψάλτες. Δόκιμος χειριστής τοΟ καλάμου 
άφήκε σέ περιοδικά καί ήμερολόγια, έκλεκτά

δείγματα τής πνευματικής τουέργασίας. Είναι 
ό πρώτος νεκρός στόν όποιο παρουσίασαν 
δπλα οί 'Έλληνες στρατιώτες.

Δ.Σ.

Ε Π ΙΣ Τ Ο Λ Α Ι
Περί τής έτυμολογίας τών Κατσανοχωρίι»ν

Φίλη « ’Ηπειρωτική 'Εστία»
Είς πραγματείαν συνεργάτου σας περί τής 

έτυμολογίας τής λέξεως «Κατσανοχώρια» τών 
Ίωαννίνων εΓδομεν δτι παράγει τήν όνομα- 
σίαν άπό τόν στρατηγόν Κασιανόν τοΰ Βυζ. 
Κράτους.

Ή γνώμη σίκη μάς φαίνεται δχι όρθή. 
Ό  στρατηγός πέρασε τόσες έπαρχίες· πώς 
ήτο δυνατόν νά μεΐνη τό όνομά του μόνον 
στή / περιφέρεια «Κατσανοχωρίων;»

ΕΙς τήν έπαρχίαν Καλαβρύτων μία περι
φέρεια περί τήν Κλειτορίαν (Μαζαίϊκα) φέρει 
τό δνομα «Κατσάνες».

’ Επί Τουρκοκρατίας άκόαη £να άπό τά 
4 σέμπτια τοΰ Καζά Καλαβρύτων ήιο καί τό 
Σέμπτι «Κ α τ σ ά ν α ς » .  "Εχομεν δέ καί ο ί - 
κογενειακά όνόματα «Κ α τ σ α ν ι ώ τ η ς».

‘Ώατε δυνατόν ή λέξις «Κ α τ σ ά ν ο »  
νά είναι τουρκικής ή άλβανικής προελεύσεως. 
Είς τήν άναζήτησιν ούτήν πρέπει νά προστε
θούν καί αΐ όνομασίαι « Κ α ρ α κ α τ σ ά -  
ν η ς ή Σαρακατσαναϊοι, μήπως Ιχουν καμ- 
μίαν συγγένειαν.

Μετά τιμής 
Β. Ώ,ατίαγεωργίου 

πρώην ’ Επιθεωρητής Δ. Σχολείων Ίωαννίνων
•

Αΐ Έπιστολαι τοΰ Ίσμαηλ Κεμαλ Βλιώρα
’ Αγαπητή «Ήπειρ. 'Εστία»,

Παρακαλώ δπως φιλοξενήσητε είς τάς 
στήλας σας τά κάτωθι πρός έπανόρθωσιν 
μιάς άβλεψίας διαπραχθείσης έκ μέρους μου, 
κατά τήν δημοσίευσιν είς τάς σελίδας τού Γ '  
τεύχους τών άνεκδότων έπιστολών τοΟ ’ Α λ 
βανού πολιτικού άρχηγού ’ Ισμαήλ Κεμάλ 
Βλιώρα πρός τόν ΜΙνωα Λάππαν.

At έπιστολαι έκεΐναι άνήκον εις τήν έκ 
Δροβιάνης οίκογένειαν Μιχαήλ Βιδούρη, κλη
ρονόμου τού άειμνήστου Μ.νωος Λάππα, μοΟ 
παρεδόθησαν be. πρό άρκετών έτών παρά τοΟ 
έκλεκτού συμπατριώτου μας κ. ’ Αλεξάνδρου 
Μαμοπούλου, τόν όποιον καί τύχαριστώ καί 
διά τής παρούσης δημοσία.

Εύχαριστών διά τήν φιλοξενίαν, διατελΏ 
μετά τιμής καί πατριωτικών χαιρετισμών.

Nut. Β . Πατσέλης

Τά 'Ιστορικά Μνημεία τών Ίο α ν ν ίν ο ν
Φίλη « ’Ηπειρωτική Ε στία»

Ό  άξιότιμος κατά πάντα καί συμπαθής 
’Επιμελητής 'Αρχαιοτήτων κ. Σ. Δάκαρης μέ
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τό  ϋφος xf)c έπιστολής του, είς άπάντησιν δι 
κής μου, (τεΰχος Ίανουαρίου σελ. 105—106) 
φαίνεται θίγεις ώς μή I6ti.

Βεβαιώ τόν έπιστολογράφο σας πώς 
ή έπιστολή μου δέν εΤχε κσμμιά αΙχμή προ
σωπική, οΰτε διόθεοη νά τόν θίξη.

Δέν άπευθυνόταν προσωπικά στόν κ. Δά- 
κσρη, άλλά γενικά οέ κάθε άρμόδιο καί δι
ερμήνευε αίοθήματα πικρίας κοί άπογοητεύ- 
σεω ς  δχι μόνο δικά μου μά καί πολλΛν άλ 
λων συμπολιτών μσς κοί ξένων.

"Οταν τό περασμένο κσ?.οκα(ρι πήγομε 
οτό  Κάστρο κοί τό νησί μέ τόν Γενικό ’ Επι
θεωρητή τΩν Ταχυδρομείων τής Ελλάδος κ. 
Έλπιδ. Ζανου&άκι καί είδε τά χάλια στά 
όποια βρίσκονται άρ>\ειά άπό τά Ιστορικά 
μας μνημεία, κούνησε τό κεφάλι καί μέ άπο- 
καρδίωση μου είπε : «Φεύγω μέ τές θλιβερώ- 
τερες έντυπώοεις, καλύτερα νά μή τά είχα δή»

Τά ίδια άσφολιϊς κοί χειρότερα, ίσως, 
θά λένε κο) πλεΐοιοι άλλοι. "Ολα ούτά βέ
βαια  κάθε άλλο παρά τιμοΟν τόν τόπο μας.

"Αν, παραδεχθούμε αύτό πού βεβαιώνει 
6 κ. Επιμελητής ’ Αρχαιοτήτων, χρειάζονται 
σαράντα ολάκερα εκατομμύρια γιά τήν άπο- 
κατάσταση τοΰ τάφου τοΰ Ά λ ή  Παοα, δηλ. 
τήν κατασκευή νέου κιγκλιδώματος και διευ 
θέτηση τοΰ πέριξ χώρου, πού θά κόβονταν 
άπό τά κονδύλια·τών άνασκαφών ή ύποστυ- 
λώσεω ν βυζαντινών κλπ. μνημείων κι* έπειδή 
οικονομική άνθηρότης στούς δύσκολους αύ 
τούς καιρούς δέν πρόκειται νά παρουσιαοθή 
ποτέ, δέν νομίζω πώς θά πρέπει νά περ μέ
νουμε καλύτερους καιρούς καί νά έγκαταλεί- 
πουμε καί τοΰτα σιήν τύχη, 6λ\ά θά μπο· 
ροΰσαν cl άρμόδιβι —οί οίοιδήποτε— νά δι
έθεταν λίγα, πολύ λίγα χρήματα γιά λίγο 
σύρμα καί σι^ηροπασσάλους γιά τήν προσω
ρινή, έστω περίφραξη τοΰ τόφου του Α.Π. 
καί μερικά κυβικά λιθάρι γιά νά βουλώσουν 
τά  χάσματα τών παραθυριών τοΰ προστόου 
τοΰ Φετχιέ Τζομιοΰ, δπως συνέβη καί μέ τά, 
πρό τής παληας ’ Εφορείας Ύλικοΰ Πολέμου, 
λουτρά, γιά νά ττροληψθοΟν μεγαλύτερες κα
ταστροφές.

Ή  έρείπωση τοΰ Τζαμιοΰ αύτοΟ, δπως 
εΤχα πή καί στην προηγούμενη έπιστολή μου, 
πολύ θά ζημίωνε τήν οΐοθητική γραμμή τοΰ 
Κάστρου, πού έχει γίνει πιά τό σύμβολο τών 
θρυλικών μσς ΓιοννΙνων.

Ά κ ό μ α  άς μέ συμπαθήοη ό κ. Σ .Δ . γιά 
τή διαφορετική άντίληψη πού §χω άπ ’ ούτόν, 
γιατί τό νά πονεΐ κανείς καί τό τελευταίο λι-, 
θάρι τοΰ τόπου του καί νά διαμαρτύρεται γιά 
τήν οίκτρή έγκατάλειψη δέν μόΰ φαίνεται πώς 
είναι «άκαρπη πολυπραγμωσύνη», δπως τ ν 
θέλει, μά π ο λ ύ  «μετρημενη, συνετή καί 
ζυγισμένη κριτική», αν τήν περνει γιά κριτική,, 
ποΰ 6κομα έγώ καί πού πρέπει νά.κάμνη κά
θε έλεύθερος πολίτης γιά τό καλό τοΟ τόπου.

Καλλίτερα νά τά φωνάζουμε έμεΐς, Εστω '

κοί είς ώτα μή άκουό/των, παρά νά μας τά 
ψάλλουν d  ξένοι.

‘Ωστόσο μπορώ νά πώ πώς όφείλω χά· 
ριτος στόν κ. Σ.Δ., γιατί μου εδωκε τήν εύ- 
καιρία νά τά έπανσλάβω γιά μιά άκόμα φορά 
(καί τελευταία), μήπως καί προκύψτ) κάτι τά 
κολό.

Τά άλλα .γιά τούς διαχειριστικούς δαιδά; 
λους κοί λοιπές διατυπώσεις δέν ένδιαψέρουν 
τό πολύ κοινόν.

ΕύχσριστΛ γιά τή φιλοξενία 
Μ’ έκτίμηση 

Κ. Φωτόπουλος

Από τή Χριστιανική ιστορία της Ήσείρου

Α γ α π η τ ή  «’ Ηπειρωτική 'Εστία»
Συμπληρωματικά  πρός δ σ α  μέ τόν τί

τλ ο  αύτό  πολύτιμα έγραψε ό φ ίλτατος 
Γ ε ώ ρ γ ιο ς  Οικονόμου σέ σειρά άπό, τεύχη 
τής 'Ηπ. 'Ε στίας , παρέχω κ α τω τέρ ω  γ ι ά  
έναν Ίω αννίτη  Ι ε ρ ά ρ χ η  σημείωμα, π α ρ 
μένο άπό τό Η μ ερ ο λ ό γ ιο  « Ό  Φάρος τής 
Α ν α τ ο λ ή ς » ,  έτος  1902, σελ. 123 δπου καί 
φ ω τ ο γ ρ α φ ία  του : 

ν Τό σημείωμα αύτό, έχει ώ ς  έ ξ η ς :
* « Λ ε ό ν τ ι ο ς ’ Ε λ ε υ θ ε ρ ι ά δ η ς :  

Γεννηθείς έν Ίωαννίνοις  έσπούδασεν έν 
τή ’ Εκκλησιαστική Ριζαρείω σχολή τών 
’ Αθηνών, καί έχρημάτισε καθηγητής 
τώ ν  Ιερών μαθημάτων έν τώ  Ζαππείφ 
Έ θνικώ  Παρθεναγωγεία) Κωνσταντινου
π όλεω ς  άπό τοΰ 1883 μέχρι 1830, δτε ό Πα
τριάρχης ’ Ιωακείμ ό Γ' διώρισεν αύτόν 
Μ έγαν Α ρχιμ ανδρίτη ν , προϊστάμενον δη-, 
λ α δή  τοΰ Πρεσβυτερίου τοΰ Π ατριαρχι- ί  
κοΰ Ναοΰ. ί

’ Εν ά ρ χ α ΐς  τοΰ 1885, π αραλαβώ ν  αύ- | 
τόν μεθ’ έαυτοΰ Γρηγόριος ό Κ αλλίδης1 
ό  Μ ητροπολίτης Θεσσαλονίκης έχειροτό- ' 
νησεν αύτ^ν ’ Επίσκοπον Κίτρους. Τω 1893 \ 
προεβιβάσθη είς τήν ’ Επισκοπήν Παραμυ- 1 
θίας καί Φιλιατών ήτις έπί τής άρχιερα- 1 
τείας  αύτοΰ προεβιβάσθη είς Μητροπό- j 
λ ε ω ς  βαθμόν όπό τοΰ οίκουμ. Π ατριάρ- j 
χου Ά ν θ ίμ ου -τέω ς  ύποκειμένη τή Μητρο- ] 
πόλει τών Ίω αννίνων . Τω 1896 προεβιβά- ! 
σθη είς τήν Μητρόπολιν Φιλαδελφείας, j 
ά φ ’ ής τφ  1899 μετέβη είς τήν Μητρόπο- 1 
λιν Μελενίκου, ήν ήναγκάσθη νά κατα- J  
λίπη τω  1901 κατά  Φεβρουάριον, μετατε-,]  
θείς είς τήν Μητρόπολιν Κ ασσα νδρείας^Ι  
τήν έν τή Χαλκιδική Χερσονήσω». ' J

 ̂ * I
Ό  Λ εόντ ιος , . είναι γ ιος  τοδ  άπό τ ά :

_____________ .ί• t
, 1. Περί τούτοο πρβλ. Άθηναγόρα. Ή εκκλη-; 

σ£α τδν Ίωαννίνων. ’ «Ηπειρωτικά Χρονικά» τ.·
Γ' (1928) σελ. 44. *' ■ j

2. Περί τούτοι» πρβλ «Μεγάλη Ελληνική 
Εγκυκλοπαίδεια» Τομος Α1 σελ. 722α.
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μ έ σ α  τ ο ΰ  1 9 ου  α ι ώ ν α  έ γ κ α τ ε σ τ η μ έ ν ο υ  
σ τ α  Γ ι ά ν ν ι ν α  Ί τ α λ ο ΰ  π ο λ ί τ ι κ ο υ  φ υ γ ά δ α  

. « ■ ■ ■ ' · .  π ρ ό σ π α π π ο ύ  μ ο υ  κ α ί
μ ι α ς ,  κ α τ ά  π α ρ ά δ ω σ η  π ο ύ  σ ώ ζ ε τ α ι  σ τ ή ν  
ο ί κ ο γ έ ν ε ι ά  μ ο υ  Σ ο ι Α ι ώ τ ι σ σ α ς  ά π ό  τ ή ν  π α 
τ ρ ι κ ά  τ ώ ν  Μ π ο τ σ α ρ α ί ω ν  . . .  Ή τ α ν  ε ξ α ί 
ρ ε τ α  μ ο ρ φ ω : .  έ ν ο ς ,  κ α ί  α ν α φ έ ρ ω  έ δ ώ  μ ε ρ ι 
κ έ ς  ά π ό  γ ν ω σ τ έ ς  β ι β λ ι ο γ ρ α φ ι κ ά  έ ρ γ α -  
σ ι ε ς  τ ο υ .

1) Λ ε ο ν τ ί ο . )  Κ α σ σ α ν δ ρ ε ί α ς ,  « Μ ο ν α σ τ η 
ρ ι α κ ο ύ  π ε ρ ι ο ύ σ ι ο ι  έν  Ή π ε ι ρ ο » ,  ε ι ς  « ' Ε κ 
κ λ η σ ι α σ τ ι κ ή ν  Α λ ή θ ε ι α ν » ,  έ τ ο ς  Κ Γ " ,  σ ε λ .  
355 - 356, 362 - / 6 3 ,  Κ ω ν σ τ α ν τ ι ν ο ύ π ο υ λ ι ς .
( Β λ .  Ε ύ λ ο γ ί ο υ  Κ ο υ ρ ί λ λ α ,  Β ι β λ ι ο γ ρ α φ ί α  
Ή π ε ι ρ ο ι  - ’ Α λ β α ν ί α ς ,  σ τ ά  Ή π .  Χ ρ ο ν ι κ ά  
1929, σ ε λ .  135).

2) Λ ε ο ν τ ί ο υ  Έ λ ε υ θ ε ρ ι ά δ η ,  Μ η τ ρ ο π ο λ ί 
τ ο υ  σ τ ά  Μ ε ν ε λ ί κ ο υ  (' I ω α ν ν ί τ ο υ ) . —« Β ι ο γ ρ α 
φ ί α  τ ο υ  Ί ω α ν ν ί ν ω ν  Ι ω α κ ε ί μ  Μ ε ν ε λ ι κ ί ο υ
— Μ ε ν ε λ ι κ λ ή » .  — «  Τ α χ υ δ ρ ό μ ο ς  · 12 κ α ί  13
Ν ο ε μ β ρ ί ο υ  1900. ( Β λ .  Ή π .  Χ ρ ο ν .  1928, 
σ ε λ .  4ΐ). _

3) Λ ε ο ν τ ί ο υ  ' Ε λ ε υ θ ε ρ ι ά δ ο υ ,  < ;Σ ιγ ίλ -  
λ ι ο ν  Π ρ ο κ ο π ί ο υ  Π α τ ρ ι ά ρ χ ο υ » .  — « Τ α χ υ 
δ ρ ό μ ο ς »  ( Έ φ .  Κ ω ν σ τ α ν τ ι ν ο υ π ό λ ε ω ς )  ά ρ ι θ .  
1759, 1771 ( π ρ ό κ ε ι τ α ι  π ε ρ ί  Σ ι γ ι λ λ ί ο υ  έκ -  
δ ο θ έ ν τ ο ς  έν  έ τ ε ι  1771, κ α ί  ά ν α φ ε ρ ο -  
μ ε ν ο υ  ε ί ς  τ ή ν  Σ χ ο λ ή ν  Γ κ ι ο ί μ α  έ ν  Ί ω α ν -  
ν ί ν ο ι ς ) .

•
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΙ 
ΤΗ Σ  ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ»

Β .  Τ ο ο υ μ  ί κ πς ,  κ.τι Ο ε(ορΐ)τή ς Δ η μ ο τ ι κ ώ ν  
Σ'/ο/,Πιον I Ι(»γ| · : ' · . . . »S ι. ’ nod>*c · . d v r /v o n a v  
ι,ι v.i'iv 7ηΓ·.·ι», πηη:·:λ χ ει π ά π α  n r n i c n i s·...
O' ■’ / T c T /.; l (MIliH!! T)jT(iv rvTO/.tfJtlU δ ιά  X.fiOc 
Ί  ί.Γ^ΊΠί'ίΓΐκήν «'/Ο /. IX . V Γ, Αιδοιν/ολι κ ή ν  Β ιβ λ ι ο 
θ ή κ η ν . . .  ’ \.τό n/.ru'c »j 11«/. c touc Ί ! π ι ι ο ώ τ α ς  ... 
iln Pi(fr>i 11»> Γ|. "Γ'/i iiu-.ov i| δ ια υή ρ η σ ις .  ά λ λ ά  
και ή β ε λ τ ίω ο ις  ivoc  τηπης δ ιά  τα
γ ρ ά μ μ α τα  xni τον Ή .τ :  iofi)rix«*v πο λ ιτ ισ μ ό ν  
π> ρ ι·Λ ικ η ΰ  .. :■>.

A.  I .  Μ ε : σ . ξ dc,  ? .τι Οκ(·)ηητήί Ληιιο τ ικ ώ ν
— ·/< /.. t v Φι/.HIUmV.— « .. ΤΤΓΗΙΧΡΙ T(it 7TFOI 
δίΧΟν. Τη η - ( Γην ΠΤίηι/. 1 η μ ικ ρ ό ν  σχεΤ ίκώς 6 ιά -  
οτηι ια  ι ,  _■ t ιπί-<···; τ· ’ ι ·. iye i  απ ο κτή σε ι  κύρος  
nrT«t£v τ, {■ .τν: i’.'i. r ι / (Μ· κήπμου τής  Χ ώ ρ α ς . . . » .

Ε ν α γ γ .  M a x o i c , ε π ιθ εω ρ η τή -  Αημ. Σχο- 
ληι·ιυ Κ. virm.c.- - ... ι / -'\· πλήο»| επίγν<υσ ν την 
1- κ.*ϊηΛΐ π α η  χηί· .v/.nrrof* την ηποϊον ε.τι διοικεί 
ι( «* j I’juiiv i /.b><<~,i.c nic « Ί  ίπι·Ί(Ηΐ)τιχ f l‘ fvri(ic>
ΤΠΥμι-,·.),, : ί t.'jv IV I’H.inxijv iivrcc άνtl\i••vvij-
niv X(;i (). \1. ·■.)·' y .,· v r.'jC Ή , : ί η θ Ι \  :V '*Tri.-
i'.at no.i-nj; : i-Xi':, ! itz CI'VIOTIMV ... 1 |, V Χ.τΓ,αιν Xdi 
O.V</.y>. Tup η : i ; ■. T ”■'« : δαΠΤου ΓΓ: f* I θδ ΐ ’/.·>: Γ ()i i:.

Ρ α δ ι ο σ ζ α ί )μ α ς  θ ε σ ο η λ ο ν ί κ η ς . " . . σ η μ α ν 
τικότερα η. τ ’ ηλη ... ; Ιν<α ή I ϊπει ριοτι κή 'Και  ίο » 
'·· Ί ε κ δ ο σ t| τοΰ περιοδικοί* (u’to iI  αποτελεί δ η - 

ευγενικής .’.τ.-.υονή; και Γ· ι, > ι λ ή j  ποοα.τα-

θείας .  για τήν ύψωση τή^ πνευματικής σ τ ά θ μ η ς  
τής ελληνικής επαρχίας  ...».

Κ .  Σ .  Κ ώ ν ο τ α ς ,  Γ ου ρ  .ά  Μ εσολογγίου .—  
«... καμ αρώνο)  τα  τεύχη σου  σ ά  μιά  μεγάλη, μ ο 
ναδική νίκη τοΰ επαρχιακού  π ερ ιο δ ικ ο ύ . . . » .

Ή λ ί α ς  Λ ά π π α ς ,  Θ εσσαλονίκη .  — «. . . σ ά ς  
σ υ γ χ α ίρ ω  γιά τήν άξιέπαινον  π ρ ο σ π ά θ ε ι α ν ... 
ή ο π ο ία  αποτελεί  τόν αψ ευδή μ ά ρ τ υ ρ α  δτι 
ή νΙΙπειρος,  π α ρ ά  τή φ τ ώ χ ε ια  τΐ|ς, δ ι α ι ρ ε ί  
ά σ β ρ σ το ν  τον π υρήνα  της διανοητικ)|ς ζ ω ή ς . . . » .

77. Δ. Μ η λ ι ώ τ η ς ,  Θ εσ σαλον ίκ η .  — 
"... ο κ. Π ερικλής Β ιζουχ ίδης ,  χαψ ιγη τή ς  τοΰ 
Ι ΐανκπιστημίου Θ εσ σ α λ ο ν ίκ η ς . . .  με εξουσιοδοτεί  
νά σ ά ς  εχ.(| ράσ(υ τά  εγ κάρ δια  συγχΓν.>ητήρια του. 
ώ ς  καί  τάς  ειλικρινείς εύχάς του π ρ ός  εύόδ(ο- 
σιν τοΰ έργου σ α ς  τό όπ οιον  ιδ ια ιτέρ ω ς  
έ ξ ε τ ί μ η σ ε ...».

Δ η μ .  Σ ι α τ ό π ο υ λ ο ς ,  Ά Ό ή ν α .  — « . . .π ε ρ ν ώ  τά  
τεΰχη τής ό}ΐορ(ρης « Ι Ι .Ε . »  κίΐΐ μή να  μέ μήνα, 
διαπιστο'ίνοί μ ιά  βελτίω ση  όχι τυχαία. Είμαι 
κ α τ ε ν θ ου σ ια σμ εν ος  άπ ό  τήν πνευματική π ρ ο 
κοπή σ α ς .  Συνεχίστε  καί ή νίκη δική σ α ς  ... 
"Ο λοι  εκτιμούν τό  εργο σ α ς . . . » .

Ι Ιαναγιώτη  Κ ανελλοττούλου : 'Ο  Χ ρ ι σ τ ι α ν ι 
σ μ ό ς  και η ε π ο χ ή  μας .  Ά π ό  τήν ίοτορία 
στήν Αιωνιότητα.

Ό  ν.. Π αναγιώτης Κ ανελλόπ οαλος  
αναμφισβήτητα. ;ιιάν ίδιάζουσα Οέαη στά ελλη 
νικά γράμ-ιατα. ”Κ /ε ι  ασχοληθεί  ;ιέ τά  πιό άνο- 
μοιοειδή είδη τοΰ γραπτού λόγου : Δοκίμιο, Μ ε
λέτη. Κ οίνωνιολογία . ΓΙοίηαη. Ηέατρο.

'Ο κ. Κανελλόπουλος  έξέδωαε. μπροστά  άπό 
δυό περίπου χρόνια, τό θεατρικό του εργο — (ΐ£α- 
τρική ξιογροτρία —  « 'Ό λιοερ  Κ ρόμβελ» .  "Ενα 
εργο ρωμαλέο ,  που Οάπρετ:ε νά δ/; τό φ ω ς  τοΰ 
προσκηνίου. Ά π ό  αύτή τήν παράλειψη δεν ζη 
μιώθηκε. φυαικά, τό =ργο. Ζημιώθηκε τό « Έ -  
Ηνικό Ηέατρο»,  πού Οά έπρεπε νά τό ε ίχε  συμ- 
π ερ ιλάβίΐ  στό δρ αμ α τολόγ ιό  του.

Ί1 καινούργια πνευματική προσφορά τοϋ 
έκλεκτού  σ υγγρα φέω ς  εγινε μέ τό βιβλίο « Ό  
Χριστιανιασμός και  ή έποχή μ α ς» .  'Έ να  βιβλΛ) 
^ού π ρα γμ ατεύ ετα ι  τήν επίδραση τής χρ ιστιανι
κής θρησκείας σ' όλους τούς λαούς  τής γής  και 
σ' όλες  τις  εποχές .

Κάθε σελίδα του. όσο κι' άν άνα^ έρετα ι  σέ 
ζη τήμ ατα  και  προβλήματα ,  πού τά  χωρίζουν α ι 
ώνες και δεκαετηρίδες,  ε ίναι τόσο σφ ιχ τά  συνδε- 
δ=;ιένη κ α ι  άλλν,λένδετη μέ τις ά / .λες σελίδες 
τοΰ όιβλίου. οσ τε  το έργο τοΰ κ. Κανελλοποΰλου 
γίνεται ενα ο ίωμα τοΰ συγγραφέα ,  π αρά  μιά 
ιστορική άνασκόπιση . Και τό συναίσθημα αύτό 
το δοκιμάζει  κά*»ε αναγνώστης, πού ε χ ε ι μέσα 
του αφομ οιώ σιμ α  ίστορικοκοινωνικά στοιχεία .

Βρίσκω στο εργο τοϋ κ. Κανελλοποΰλου μιά 
λύτρωση άπό τό άγχος ,  πού κ ατέχει  κάθε σημε
ρινόν πνευματικόν άνθρωπον, ΙΥατΐ ό συγγρα-
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φεύε τού βιβλίου ά π α ντα  σέ μύρια έρωτηματικά ,
πο ύ  γεννούν στόν α ν α γ ν ώ σ τ η  τ ά  τ ό σ ο  σ υ ν τ α ρ α 
κ τ ι κ ά  π ρ ο β λ ή μ α τ α  τ ή ς  έ π ο χ ή ς  μα ς .

Ό  κ.  Κ α ν ε λ λ ό π ο υ λ ο ς ,  πο ύ  γ ρ ά φ ε ι  στόν π ρ ό 
λ ο γ ο  τοΰ  β ι βλί ου  του ότ ι  « τ ο γ ρ α ψ ί  ώ ς  π α ι δ α γ ω 
γ ό ς » .  έ χε ι  τ ό  χ ά ρ ι σ μ α  τής  σ α φ ή ν ε ι α ς .  ' Ε κ θ έ τ ε ι  
τ ι ς  σκ έ ψε ι ς  του τ όσο  π α ρ α σ τ α τ ι κ ά ,  σάν  έν ας  
ά π α ρ ά μ μ ι λ ο ς  τ ε χ ν ί τ η ς  τ ού  λ ο γο υ .  Κ α ί  α ι χ μ α λ ω 
τ ί ζ ε ι  τόν ά ν α γ ν ώ σ τ η  του.

« Τ ό  β ι βλί ο  το ΰτο  τ ο γ ρ α ψ α  σέ  σ α ρ α ν τ α π έ ν τ *  
μ έ ρ ε ς .  Ά π ό  τ ά  τ έ λ η  ' Α π ρ ι λ ί ο υ  ιός τ ά  μ έ σ α  ' Ι ο υ 
νίου τοΰ 1952 .  Τά δο ύλε ψα ,  ό μ ω ς .  μ έ σ α  μου έναν 
ο λ ό κ λ η ρ ο  χρόνο .  Κι '  ώ ς  τ ά  τ έ λ η  ' Α π ρ ι λ ί ο υ  1 ί>5*2 
β α σ ά ν ι ζ α  τόν ε α υτ ό ν  μου κ α λ ώ ν τ α ς  τον στό  έ ρ γ ο » .  
Σ υ ν ε χ ί ζ ε ι  στόν π ρ ό λ ο γ ο ν  τοΰ β ιβλίου.

" Ε γ ρ α ψ α  π ώ ς  τ ό  έ ρ γ ο  αυτ ό  ε ί ν α ι  ί ν α  β ί ω μ α  
τοΰ σ υ γ γ ρ α φ έ ω ς  του.  Α ύ τ ή  τή  γ ν ώ μ η  τήν σ χ η μ ά 
τ ι σ α .  δ ι α β ά ζ ο ν τ α ς  τό  β ι β λ ί ο  τοΰ κ.  Κ α ν ε λ λ ο -  
πο ύ λ ο υ .  Π ρ ο σ έ χ ο ν τ α ς ,  σέ δ ε ύ τ ερ η  α ν ά γ ν ω σ η ,  στόν 
π ρ ό λ ο γ ο  τοΰ έργου,  ε ί δ α  π ώ ς  κ α ί  ό σ υ γ γ ρ α φ ε ύ ς  
του κ ά ν ε ι  λ ό γ ο  γ ι ά  ενα  έ ρ γ ο  μ ι α ς  ζ ω ή ς .  Νά  
ή σ χ ε τ ι κ ή  π α ρ ά γ ρ α φ ο ς ,  ά π ό  τόν π ρ ό λ ο γ ο  :

« Ε ί π α  ότι  τό  β ι β λ ί ο  μου το ΰτο  τά δ ο ύλε ψα  
μ έ σ α  μου =ναν ο λ ό κ λ η ρ ο  χ ρ ό νο .  Ή  α λ ή θ ε ι α  ε ί ν α ι  
ά λ λ η .  Π ά λ ε υ α  γ ι ά  νά  τ ό  α ρ χ ί σ ω  Ιναν  ο λ ό κ λ η ρ ο  
χρόνο ,  ά λ λ ά  τ ό  δ ο ύλ ε ψ α  μ έ σ α  μου,  χ ω ρ ί ς  ν ά χ ω  
τήν π ρ όθ εσ η  νά  τ ό  γ ρ ά ψ ω ,  μι άν  ο λ ό κ λ η ρ η  ζ ω ή .  
£ έ  σ α ρ α ν τ α π έ ν τ ε  μέ ρ ε ς ,  δ ηλ α δ ή  σέ ό σ ε ς  χ ρ ε ι ά 
σ τ η κ α  γ ι ά  νά  τ ό  γ ρ ά ψ ω  τό  β ι βλί ο  τοΰτο ,  δέν 
έ έ α ν τ λ ε ϊ τ α ι ,  β έ β α ι α ,  τ ό  χ ρ έ ο ς  μ ι α ς  ό λ ό κ λ η -  
ρης  ζ ω ή ς » .

Γ ι ά  ν «  π α ρ ο υ σ ί α σ η  π ε ι σ τ ι κ ή  τήν ε π ί δ ρ α σ η  
ποΰ  ε ί χ ε  ό χ ρ ι σ τ ι α ν ι σ μ ό ς  σέ κ ά θε  έ π ο χ ή  κ α ί  
στήν δ ι α μ ό ρ φ ω σ η  τοΰ π ο λ ι τ ι σ μ ο ύ  της ,  α ν α φ έ ρ ε ι  
στό μ ε γ α λ ό π ν ο ο  α ΰτ ό  β ιβλία  ι σ τ ο ρ ι κ ά  π ρ ό σ ω π α  
κ α ί  γ ε γ ο ν ό τ α ,  πού  αφήνουν  κ α τ ά π λ η κ τ ο  τον α ν α 
γ ν ώσ τ η .  γ ι ά  τήν ι σ τ ο ρ ι κ ή  συ ν έ πε ι α ,  ποΰ  δίνει  
σ'  ενα  τ όσο  π ο ι κ ί λ ο  κ α ί  π ο λ ύ μ ο ρ φ ο  υλι κό .

Ό  " Ολι β ε ρ  Κ ρ ό μ ό ε λ .  ό άνευ σ τ έ μ μ α τ ο ς  Β α 
σ ι λε ύς  τ ής  Μ.  Β ρ ε τ τ α ν ί α ς ,  ό ή ρ ω α ς  τής  ο μ ώ ν υ 
μ η ς  ( ΐ εατρικης  β ι ο γ ρ α φ ί α ς  τοΰ κ. Κ α ν ε λ λ ο π ο ύ -  
λου.  λ ί γ ο  πριν π α ρ α δ ώ σ ε ι  το  πνε ύμα ,  α ν έ κ ρ α ξ ε  : 
« 2 .  Κύρι ε  Ε ί μ α ι  ενα  οό *' /. ι ο π λ ά σ μ α .  Κ α ί  μέ ν α  
τον α ν ά ξ ι ο  μέ δ ι ά λ ε ξ ε ς  ώ ς  ό ρ γ α ν ο  γ ι ά  νά  σέ
υ π η ρ ε τ ή σ ω  1 . .»

Τ ι ς  σ ε λ ί δ ε ς  τοΰ β ι βλί ου  τοΰ κ.  Κ α ν ε λ λ ο π ο ύ -  
λου,  τ ι ς  τ ον ί ζε ι  δ ι α ρ κ ώ ς  μ ι ά  α ι σ ι ο δ ο ξ ί α .  ' Ο ρ α 
μ α τ ί ζ ε τ α ι ,  ο σ υ γ γ ρ α φ ε ύ ς  του.  τήν ε π ι σ τ ρ ο φ ή  τοΰ 
α ν θ ρώ πο υ  στ ι ς  π η γ έ ς  τ ής  χ ρ ι σ τ ι α ν ι κ ή ς  θ ρ η σ κε ί α ς .  
Τό  β ι βλί ο  α υτ ό  ε ί ν α ι  ενα κ ή ρ υ γ μ α  α ι σ ι ο δο ξ ί α ς .  
Οί ά ν θ ρ ω π ο ι ,  η γ ή τ ο ρ ε ς  κ α ί  λαο ί ,  π α ρ '  ό λη  τήν 
τ ε λ ε ι ο π ο ί η σ η  τ ών  π ο λ ε μ ι κ ώ ν  τους  ε ξ ο πλ ι σμ ώ ν ,  
ίΐά θυμηθούν τ ά  λ ό γ ι α  του θ ε α ν θ ρ ώ π ο υ  :

« Ί δ ο ΰ  έ σ τ η κ α  επί  τήν θύραν κ α ί  κ ρ ού ω '
έ αν  τ ι ς  ά κ ο ύ σ η  τής  φ ω ν ή ς  μου κ α ί  άνοι ξη  τήν 
®ύραν.  ε ι σ ε λ ε ύ σ ο μ α ι  π ρ ό ς  αύτόν  κ α ί  δ ε ι π νή σ ω  
μετ '  αύτ οΰ  κ α ί  α ύ τ ός  μ ε τ '  έ μ ο ΰ » .

Κ α ί  Ifcv κ .  Κ α ν ε λ λ ό ε ο υ λ ο ν  α π α σ χ ο λ ε ί  τό 
ε ρ ώ τ η μ α  : - Γ ι α τ ί  δέν  α ν ο ί γ ου μ ε  τή  Ούρα ; Τήν
κ ρ ούε ι  έ  ' Ι ησο ύ ς .  ” A v  τήν α ν ο ί ξ ου μ ε .  θά μ π ή  
ό Ι η σ ο ύ ς  κ α ί  θά  ϊ ε ι π ν ή σ -r] μ α ζ ί  μ α ς » .

Τό έργο του τ ί λ ί ΐώ ν β ι  μέ τά αίσιάδοξο αδτά 
συμπέρασμα :

« Κ ι ’ απο κ λε ίε τα ι ,  τάχα,  ν ’ αποφασίσουν οΐ 
άνθρωποι νά ζήσουν υπεύθυνα τά φοβερό κενά  
πού ύπάρχει μέσα τους ; ’Α π ο κλε ίε τα ι ,  τάχα,  νά  
περάσουν άπά μ ιά  κρίση ιερής άδυναμ ίας  κ α ί  
νά αισθανθούν, δστερα, τή δύναμη ν' άκούσουν  
τάν χτύπο έξω άπά τήν πόρτα τής ψυχής το;·ς ;»

«Τί τούς απομένε ι νά μάθουν ή νά δ ια ισθαν
θούν ; Κ ά τ ι  έλάχ ιστο  πού, ώστόσο, μπορεί νά γ ί 
νει μεγάλο  γ ιά  τήν ψυχή τους. 'Ανάμεσα στά  
ερχόμενα υπάρχει κ α ί  ό έρχόμενος. Ό  α ιώ ν ια  
'Ερχόμενος. *'0 ών κ α ί  ό ήν κ α ί  ό έρχόμενος». 
' i v  τά  γεγονότα  πού έρχονται ε ίν α ι  κρίσ ιμα  
κ α ί  φοβερά, ό ’Ερχόμενος ε ίν α ι  πράος κ α ί  άπα-  
λός. Χ τυπάε ι  τή θύρα τους τόσο ήμερα κ α ί  δ ια
κ ρ ιτ ικ ά  πού δέν τόν έκοϋνε. Ώστόσο, μπορούν 
νά τόν άκούσουν. θ ά  τόν άκούσουν σήμερα λ ίγο ι,  
αύριο περισσότεροι.  Κ α ί  θά τού ανοίξουν τή θύρα 
γ ιά  νά μπή. Κ α ί  θά δε ιπνήση μαζ ί  τους».

Μ' αύτή τήν σελίδα τ ελε ιώ νε ι  τό έργο τού 
κ. Κ ανελλοπούλου .  'Οραματίζεται τήν έποχή,  
πού θά βασιλεύση στήν γή ή ειρήνη, όπως τήν 
ε υ α γ γ ε λ ίζ ο ν τ α ι  τά  χ ρ ισ τ ια ν ικ ά  κηρύγματα.

Ν ϊ κ ο ς  Ι ί ρ ω τ ό π α π α ς

Ι ω ά ν ν α ς  Μπέκβυ : Οί <5έν όδηγοΰν  jrov-
ϋ-ενά. Χρονικά 1940 - 1950.

Οί δογματισμοί. στήν λογοτεχν ία ,  ε ίν α ι  
πάντα  επ ικ ίνδυνο ι.  Δημιουργούν άδ ικα ιολόγητα
♦ ταμπού», πού κάποτε  άπογοητεύουν κ α ί  τούς 
λογοτέχνας κ α ί  τούς πνευματ ικούς  άνΙΙρώπους 
τής χώρας.

Δέν πέρασε πολύς καιρός, πού άπό τήν
♦ Νέα Ε σ τ ία » ,  σ υγ γ ρα φ ε ίς  τοΰ κύρους ενός θεο-  
τοκά κ α ί  ενός "Αλκή θρύλου, εξύμνησαν τ ις  γ υ 
ν α ίκ ε ς  συγγραφε ίς ,  γ ιά  τά αξ ιόλογα έργα, πού 
παρουσίασαν τά  τ ε λ ε υ τ α ία  χρόνια. 'Από αύτόν 
τόν ύμνο. στή γυ ν α ικ ε ία  συμβολή στήν λογοτε
χνία  μας. άπουσ ιάζε ι  τό όνομα τής δ. Ιωάννας  
Μπέκου. τής συγγραφέω ς τού βιβλίου, πού Ο'άπα- 
σχολήση σήμερα τή στήλη αύτή. Κ α ί ε ίν α ι  γνω
στό, πώς τό βιβλίο της αύτό, «Οί πύλες  δέν όδη
γοΰν πουΊενά», ε ίν α ι  μεταγενέστερο. Κυκλοφόρησε  
ύστερα άπά τή ϊ ιθυρ α μ β ική  αύτή άρθρογραφία  τής
♦ Ν έ α ς  ' Ε σ τ ί α ς » .  Μ ά  ή δ. Ί ω ά ν ν ο υ  Μπέ*ιου π ρ ω -  
τ σ φ ά ν η κ ε  μ'  £να.  ε π ί ση ς  ά ξ ι ό λ ο γ ο ,  β ι βλί ο .  Την
♦ Δ ε σ π ο ι ν ί δ α  Μ π ο β α ρ ύ » .  Δέν  έ τ ’ί χ ε  νά τό  δ ι α -  
βάσο) .  Ά λ λ ά  ε ί μ α ι  β έ β α ι ο ς  π ώ ς  κ α ί  τά  βιβλί ο  
α ύτ ό  θά ε ί χ ε  ό λ α  τ ά  χ α ρ ί σ μ α τ α  τού κ α ι ν ο ύ ρ 
γι ου  τ ης  έ ρ γο υ .  Κ α ί  σ υ ν ε π ώ ς  ή σ υ μβ ο λ ή  μ ι α ς  τ έ 
τ ο ι α ς  λ ο γ ο τ έ χ ν ι δ ο ς  δέν έ π ρ ε π ε  ν'  άγνοηθή .  κ α τ ά  
τάν ά π ο λ σ γ ι σ μ ό ν  αύτόν ,  γ ι ά  τ ά  έ ρ γ α  τ ώ ν  ε λ λ η 
ν ί ζω  ν σ υ γ γ ρ α φ έ ω ν .

Δέν έτυχε νά διαβάσω, όπως γράφω, τήν 
«Δεσποινίδα Μποβαρύ». Φαντάζομαι πώς τά ρο
μάντζο της έκε ΐνο  θά τό ένέπνευσε ό πόθος τής  
νοσταλγ ίας ,  τής φυγής, κ α τά  τά μεγάλο  της 
πρότυπο τοΰ διάσημου γά λλο υ  συγγραφέως  
Φλαμπέρ.

Τό «Οί πύλες  δέν οδηγούν πουθενά» εΤν*ι
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τό άκρον αντίθετον. Είναι εμπνευσμένο άπό μιά 
διάθεση υποταγής στό μοιραίο. Στήν διαπίστωση 
τών ήρώων του, ότι Οά μείνουν στόν ίδιο τόπο, 
ανίσχυροι νά τανύσουν τά ατροφικά φτερά τους, 
σέ τόσο, δπως τούς άντικρύζουν, κλειστούς βρί
ζοντας. Στό σημείο αδτό οί ήρωες τής δ. Μπέκου 
μοιάζουν τοΰςήρωας τοΰ μυθιστορήματος « ’ Αργώ» 
τού κ. θεοτοκά . Είναι τόσο αόριστη, τόαο άχνή 
ή όμοιότης, ποΰ ίσως νά άποκλείεται οίαδή- 
ποτε έπίδρασις τοΰ περίφημου αΰτοΰ έργου τοΰ 
κ. θεοτοκά.

«01 πΰλες δέν όδηγοΰν πουθενά* χαρακτηρί
ζονται άπό τήν συγγραφέα, σάν χρονικό 1940 — 
1950. Καί όσες έπιφυλάξεις κι’ αν έχη κανείς 
γιά τήν μορφή τοΰ βιβλίου της, βρίσκω πώς πε
ριλαμβάνει στις σελίδες του πολλές φάσεις άπό 
τήν Ιστορία μιας γενεάς. Καί όσο καί άν δέν 
φαίνεται άμέσως ότι τά γεγονότα ποΰ διηγείται 
άφοροΰν τήν συγγραφέα — τό βιβλίο της είναι 
έξιστόρησις τής ζωής ενός νέου. άπό τά  έφηβικά 
του χρόνια— ό άναγνώστης πείθεται άπό τόν 
αδθορμητισμό καί τή ζωντάνια, ποΰ δίνονται 
αΰτά τά γεγονότα, ότι ή δ. Μπέκου έκθέτει μία 
περιπέτεια τής ζωής της.

Στήν περίοδο αδτή, 1940 - 1960, ποϋ τή γνω 
ρίζουμε όλοι, έχουν διαδραματισθή τά συνταρα- 
κτικώτερα γεγονότα τοΰ αίώνος μας, ποΰ όλοι 
σχεδόν βρεθήκαμε κάπω άπό τήν άμείλιχτη έπί- 
δράσή τους. Καί όμως ή δ. Μπέκου διηγείται μέ 
τόση χάρη, μέ τόση δύναμη, ώστε νά αισθάνεται 
κανείς τήν άγωνία και τό δέος, ποΰ γεννά ή θύ- 
μηαις γεγονότων, ποΰ τά εζησαν οί περισσότε
ροι άναγνώστες.

Τό βιβλίο αδτό είναι γεμάτο άπό προτερή
ματα. Σέ κάθε του σελίδα είναι διάχυτη ή ποιη
τική πνοή, ποΰ άναδίνεται άπό τή διήγηση τής 
δ. Μπέκου. Καί κάθε κεφάλαιο τοΰ χρονικοΰ 
είναι καί μιά θαυμαστή άπόδειξη τής τέχνης της. 
Ά π ό  κάθε σελίδα προκύπτουν φυσιολογικώτατα 
τά γεγονότατα, πού συνθέτοτν τό άδιέξοδο τοΰ 
ήρωα τοΰ βιβλίου, ποΰ μάταια ζητεΐ μιά διέξοδο 
άπό τά έποχιακά αΰτά προβλήματα. Καί όταν 
άντικρύση τις πύλες, στό άδιέξοδο αδτό, βλέπει, 

I μέ δέος, δτι δέν όδηγυΰν πουθενά.
Καί τό γεγονός δτι ή συγγραφεΰς τοΰ 6ι- 

I βλίβυ αΰτοΰ κατώρθωσε νά περιγράψη, μέ τόση 
; ζωντάνια, δλα αΰτά τά προβλήματα, ποΰ κάποτε 
.μάς άπασχόληααγ όλους μας, μαρτυρεί τήν άξία 

ί:τοΰ Ιργοο της,
Νίκος Π ρω τόη αη ας

(Μητροπολίτου *Κρμουπόλεως Εδαγγέλου *. *0
πολέμαρχος Χαΐζημίχάλης Γϊταλιάνης,
’ Αλεξάνδρεια, 1960.

Δέν ήταν βέβαια άγνωστος δ ήρως τής μο
ν ο γ ρ α φ ία ς  τοΰ συμπατριώτη μας Σεβασμιότατου 
κι’ έλλογιμότατου Μητροπολίτη ‘Ερμουπόλεως 
κ. Εδάγγ·λου (Ψίμα). Χατζημιχάλης Νταλιάνης, 
*ύν inoto, μέ τόση οτοργή, μέ τόση συμπατριω* 
« κ ή  ί>π»ρηφάηι« καί τόβ& αδρές φράσιις έμφα*

νίζει ό συγγραφέας  της, σέ κάθε λεπτομέρεια 
τής πολεμικής ή άλλης ζωής του. Είναι όμως 
τώρα, πολΰ λεπτομερειακή, καί μέ έξαντλητικά 
περισυλλογιακή προσπάθεια, ή εμφάνιση ποΰ γ ί 
νεται το* ήρωίκοΰ αΰτοΰ τέκνου τοΰ Δελβινακίου 
άπό τό συμπατριώτη του λόγιο, ή όποία δ ιασχ ί
ζεται σέ όλα της τά  στάδια, άπό τόν ένθουσια- 
στικό λυρισμό μέ τόν όποίο ό Σεβασμιότατος 
σ. έφερε σέ πέρας τήν έργασία του.

Διακηρύσσονται σ ’ αδτή άλήθειες, άντικρού- 
ονται άμφισβητήσεις, διαλύονται πλάνες, καί 
θαρραλέα — μέ τή συνείδηση τής Ιστορικής άπο-  
στολής—  αναιρούνται συκοφαντικές ή π αραπ λ α 
νητικές διαθέσεις, διατυπώνονται μομφές γ ιά  
ηθελημένες άδιαφορίες ή παραλείψεις, μ αστιγώ 
νονται διαστρεβλώσεις τής Ιστορικής αλήθειας. 
’ Αναστηλώνονται περιφρονημένα δίκαια τών 
Ή π ειρωτώ ν .

Τό τελευταίο  μάλιστα έπεισόδιο τής πολυ
κύμαντης ζω ή ς  τοΰ Χατζημιχάλη, κι ό σφ άγιά -  ' 
σμός τών έγκαταλειμένων παληκαριών μας στό 
Φ ραγκοκαστέλλο, είναι γραμμένα μέ τονισμένη 
λυρικότητα καί μέ συγκίνηση πηγαία, πού βρί
σκει άμεση άνταπόκριση. Οί σκιές τοΰ Χ ατζημι
χάλη καί τών όπαδών του, ϊσως βρήκαν έτσι μιά 
δικαίωδη* κι ϊσως πάψουν τώρα τό αΙώνιο πέ
ρασμά τους στά κ ακ οτρά χ α λα  καί ματωμένα 
έκεϊνα πεδία, ίσως σταματήσουν τό διάβα τής 
διαμαρτυρίας τους, γιά μιάν άδικη πράξη, κι ϊσως  
ήσυχάσουν οί μέχρι σήμερα άνήσυχες καί θλιβε
ρές ψυχές τους. Δ. Σ.

•
Νίκου Στρατάκη  : ΕΙηεν ή ψνχή μου, ποιή.

ματα, Ά θήναι, 1952.

Ό  κ. Στρατάκης έχει έκδόσει ώ ς  τώ ρα , 
τρεις  άκόμα ποιητικές συλλογές : «Τραγούδια
τοΰ Στρατοκόπου», «Λεύτεροι παλμοί» καί « Ό  
δρόμος τών Ά σ τ ρ ω ν » .  ‘ Εκτός αΰτοΰ έχει κι ' §να 
πλούσιο μεταφραστικό έργο τών Γάλλω ν  ποιη
τών, ποΰ κρίθηκε εδμενέστατα άπό τούς έγκυ- 
ροτέρους δικούς μας καί ξένους κριτικούς.

Δέν ετυχε νά διαβάσω τά  προηγούμενα 
ποιήματα τοΰ κ. Στρατάκη. Ή  συλλογή δμως 
«Είπεν ή ψυχή μου» μάς δείχνει 4να ποιητή μέ 
ώριμο ταλέντο καί αδθόρμητη ποιητική φλέβα. 
Τά τραγούδια τοο, κινούμενα στό ρυθμό καί τή 
ρίμα τής παράδοσης, δονοΰνται άπό π ηγαίο  λυ
ρισμό, εΰαισθησία καί μουσικότητα. Ό  στίχος 
του λεπτός, αρμονικός, καλοδουλεμένος συνδυα- 
ζόμενος μέ τή γνησιότητα τής έμπνευσής του 
δημιουργεί άβίαστα  τό κλίμα τής καλλιτεχνικής 
συγκίνησης. Ό  παραλογισμός, ή έκζήτηση, ή ών*ι« 
λικρίνεια, καί τό άκατάληπτο, είναι πράγματα 
ποΰ δέν έχουν θέση στήν ποίηση τοΰ κ. Σ τρα 
τάκη. Ό  ποιητής συνεχίζει έπιτυχημένα τή μ ε 
γάλη παράδοση τών νεοελλήνων λυρικών κ ι ’αδτό  
είναι κάτι ποΰ πρέπει νά έξαρθή Ιδιαίτερα στή 
σημερινή έποχή ποΰ χαρακτηρίζεται άπό κούφια 
μίμη?η ξένων προτύπων καί άπομακρύνει τήν 
ποίηση άπό τίς γνήσιες πηγές τής*
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ΤΆ ΓΕΓΟΝ ΟΤΑ ΤΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
1.— Παρουσία τών έπισήμων έγενετο είς 

τήν Μητρόπολιν ΊωαννΙνων δοξολογία έπί τώ 
νέω Εχει. Μετά τό πέρας ταύτης έγένεχο δε- 
ξίωαις είς τήν Γενικήν Διοικησιν ’ Ηπείρου.

2.— Είς ήλικίαν 112 έτών άπεβίωσιν είς 
Ιωάννινα ό Ε. Τάοιος έκ Β. ’ Ηπείρου.

3.— Μέ έπιβλητικήν έπισημότητα καί με- 
γαλ.οπρέπε«αν έγένοντο είς Κόνιτσαν χά άπο· 
καλυπτήρια τοΟ άνδριάντος της Α.Μ. τής 
ΒασιλΙσσης Φρειδερίκης Καχ’ ούτά πορέστη· 
σαν ό ύπουργόν τών Στρατιωτικών κ. Κανελ· 
λόπουλος, ό ύφυπουργός κ. Δημάρατος, οί 
άρχηγοί τών έπιτελείων κ.κ. Τσιγκούνης, Κι- 
τριλάκης, Λάππας καί Κελαϊδής, οί στρατηγοί 
κ.κ. Ίωάννου, Μπαλανχας, Δόβας κοί Τσοτα· 
λός, ό Γεν. Διοικητής Ηπείρου κ. Τσιίσάρυς, 
ό Νομάρχης ΊωαννΙνων κ. Κιτσίδης, οΐ βου· 
λκυταί κ.κ. Ποπαδόπουλος, Ίωάννου καί Ζώ- 
τος ώς καί οΐ έκπρόσωποι τών πολαικών καί 
στρατιωτικών άρχών τοΟ ΝομοΟ. Πρό τών- 
άποκαλυπτηρίων ώμίλησεν ό ύπουργός κ. 
Κανελλόπουλος έξάρας τήν σημασίαν τής 
έπετείου.

— ΕΙς δηλώσεις του είς Ίωάννια ό κ. 
Κανελλόπουλος έτόνισεν ότι ή Κυβέρνησις 
άν«μετωπίζει μέ ρεολισμόν τά Βαλκανικά 
προβλήματα καί περισσότερον δλων τό Βο· 
ρειοηπειρωχικόν.

4. —Ό  Γεν. Διοικητής Ηπείρου κ. Τσι- 
τσάρας είς τό έπισκεφθέντα ούτόν Διοικητι
κόν Συμβούλιον τής Έ νώσεως ΖαγορισΙων 
ΊωαννΙνων έτόνισεν δτι θά ένδισφερθή ζωη 
ρώς διά χήν άνασυγκρότησιν χής καταστρα- 
φείσηζ περιοχής.'

5.— Ένεκρίθη πίσχωσις 300 έκατομμυρίων 
δραχ. διά τό Διβικηχήριον τής ΉγουμενΙχσης.

6.— ΣυνεπεΙα * τών βροχών Οπέσχη καθί- 
ζησιν τό Εδαφος είς τήν Κονότηχα Άσπρο- 
χωρίου · Σουλίου συνεπεία tcO όποίου ύπόρ 
χει κίνδυνος κατορρίύσεως χήν οίκιών.

7 .— Είς "Αρταν λόγω τών βροχών έπλημ· 
μύρισεν ό Ά ρ α χ θ ο ς  μέ κίνδυνον νά κατα
στροφή ή κολλιεργεια χοΟ κάμπου.

8.—.Κατόπιν χορηγηθείσης νέας πισχώ· 
σεως άποπεραχοΟχαι τό Σαναχόριον Ίωαννί· 
νων καί θά ποραδοθή είς χρήσιν τόν Φε
βρουάριον.

9.—· Διά τό Διοικηχήριον ΊωαννΙνων έχο· 
ρηγήθη νέα πιστωσις έκ 450 έκατομ. δραχμών.

10.— Λόγω τών συνεχισμένων βροχών 
έηλημμύρισε τό λεκανοπέδιον ΊωαννΙνων.

11.— ΕΙς Ά ρ ι α ν  έδόθη ύπό τοΟ μουσικο- 
φιλολσγικοΟ Συλλόγου *Σκούφδς» θεατρική 
παράσταοις μέ τό Εργον «ΟΙδίπους τύραννος» 
σημειώσασα πλήρη έπιτυχίαν.

— ΕΙς Σαγιάδα έγένονχο τά έγκαΐνεια 
θεμελιώσεως ίεροΟ ναοΟ χόροστατοΟντος χοΟ 
Σεβασμ. Δωροθέου.

12.— ΕΙς τόν Νομόν ΊωαννΙνων όυνίχίζβ· 
τοι ύπό τών δασικών ύπηρεσιών τό' ίρ>Όν τής 
(9ίνα8αοώοβως καί Ββνδροφυτβώσιως» ‘

13.—Άπεοτόλησσν είς Ιωάννινα τά σχέ
δια τής θεμελιωθείοης νέας Ζωσιμαίας Σχο 
λής ουντόμως δέ θά όρχίσουν οί έργασία 
έι-σκοψής τών θεμελίων. \

14.—Ύπό μηχανικού τοΟ ύπουργείςυ Προ 
νοίας συνετάχθηοαν μτλέιαι σχεδίου πόλεω 
Φιλιπιάδος, Κονίτοης κ( ί Παραμυθ ας.

15.—ΆψΙ>θη είς Ιωάννινα ό κ. Φ. Δρα 
γούμης, π^ώην ύπουρ>ός, δστις μεχίβη ε[ 
Κόνιτσαν τιρός έπιθεώρησιν τής Άναγνωοτο 
πουλείου ΣΧολής.

16. —Ή Μάννα του Στρατιώτου κ. Λύκα 
περιοδεύσοσα ίΐς χάς περιοχάς ΠωγωνΙου καί 
Κονίτοης διένειμεν είς τούς άνδρος τών TEA 
Ιμαχισμόν.

17. —Ή 116η έπέτειος τοΟ Νεομάρτυρος 
Γεωργίου τοΟ Πολιούχου ΊωαννΙνων έωρτά- 
σθη μετά πόσης έπισημότητος. Είς χόν τόπον 
χοΟ μαρτυρίου έ'ετειχίοθη μορμορίνη πλάξ μέ 
χάς έξιΐι, λίξας: «XpioxcO ποθών πίοτεως ύπερ, 
άγχωνίην δεχθείς τφ5ε \ό~cp νέος μάρτυς Ίω· 
αννίνων Γεώργιος έξίλιπε γαΐαν Ιτει σωτηρίφ 
ς(ωλη ΊανουαρΙου ιζ».

18.—Άπεφαοίσθη ή άσφαλτόστρωσις τής 
όδου άπό Β.γλας μέχρι Κονίτοης.

19.—Άπεφαοίσθη ή κατάργησις δλων χών 
άττοθηκίυπκών κέντρων τής ’ Ηπείρου πλήν 
τώ« ΊωαννΙνων.

20.— Είς "Αρταν έξερράγη πυρκαϊά προ· 
ξενήσασα σημαντικός ζημίας.

21.— ΟΙ γεωργικοί ύπάλληλσι τοΟ ΝομοΟ 
ΊωαννΙνων τιροσέφερον είς τόν Ερανον ύπέρ 
όνεγέροεως τής νέας ΖωσιμαΙας Σχολής 
1.202.000 δρσχ. Επίσης ό κ. Σ. Λούτσης 
τραπεζιτικός ύπάλληλος έν Άθήναις προσέφε- 
ρεν 1.0C0.000 δροχμάς.

22.—’Εκ τοΟ ’ Εράνου τής Βασιλίοσπς 
άπεφαοίσθη ή χορήγησις σημαντικών πιστώ
σεων είς t c  ύς παραμεθορίους νομούς διά τήν 
άνοικοδόμησιν οίκιών τών συμμοριοπλήκτων.

23.— ί ίς τήν περιοχήν χοΟ χωρίου Μορ- 
γοριχίου θεσπρωχίας άνευρέθησον κοιτά
σματα λιγνίχίυ.

24 — ΕΙς τόν Νομόν Θεσπρωτίας βαίνει 
Ικανοποιητικές ή διάνοιξις τών όδών βάσει 
τοΟ προγράμματος «Πρόνοια -’Εργασία».

26.—Ύπό τοΟ όφιχθέντος είς Ιωάννινα 
μηχανικοΟ τοΟ ’ Εράνου τής ΒασιλΙσσης κ. 
Βερυκίου έγένετο ή παραλαβή τών κάτωθι 
άποπερατωθέντων ύπό τοΟ έράνου διδακτη
ρίων : Περάματος, Κρύας, Άσφάκσς, Νεγρά· 
δων, Γεροπλατάνςυ. ΒασιλικοΟ, ΠεκλορΙου, 
Καβασιλων, Τραπέζης, Μηλιάς, MoeoioU- 1 
τοης, "Ανω Λίππας, ’Ελάφης, Γκολεμής, Κου· 1 
μαρίας, ΧοροκοπΙου, Πραμάνχων, Μουροττού ■ 
λου, Δρυμάδων, Γρεβενετίου καί Πεντολάκκου. |

27.— Διεκόπη ή άεροπορική συγκοινωνία 
ΊωαννΙνων—’Αθηνών μέχρι 22 Μαρτίου.

28.— ΕΙς χιονοδρομικούς άγώνας τοΟ Βερ· 
tΊου θά μετάσχη καί τμήμα tcO Ε. Ο. Σ* 
ΊωαννΙνων.

29«·»’ ΕπΙ' γιουγκοολοβικοΟ &τμοπλο(ον
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έγένετο είς Πρίβεζαν ή πρώτη φόρτωσις ηπει
ρωτικής όρύζης διά τό έξωτερικόν.

30.—Έκ μέρους τοΟ ΆμεοικανικοΟ ’Ερυ
θρού Σταυρού Νεότητοξ άπεστάλησιν 4014 
κυτία μέ Ιματισμόν, σχολικά Ολικά καί τρό 
φιμα προοριζόμενα διά τά σχολεία ’ Ηπείρου.

3.— Αίαν συντόμως άοχίζει ή έκτέλεσις 
τής 3ης σειράς άρδευτικΟν Ι'ργων είς ιήν πε
διάδα Κονίτσης.

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
Στή σειρά τών διαλέξεων, τού όργανώνει 

ή « ’Ηπειρωτική ΈστΙα» δόθηκε τήν 1η Φε
βρουάριου ή όμιλία τοΰ Δικηγόρου κ. Πάνου 
Φάντη μέ θέμα «Γεώργιος Χατζής - Πελλερέν». 
Ό  όμιλητής, πεύ έ'ιυχε κατά τά φοιτητικά 
του χρόνια νά γνωρίση άπό κοντά τόν άεΐ- 
μ\ηστο Χατζή, μάς μίλησε γιά τή δραματική 
ζωή του καί άνέλυσε τό έ'ργο του ώς δημο
σιογράφου, δραματικού ποιητή καί χρονογρά
φου μέ άκρίβεια κοί άντικειμενικότητα.

Τό πυκνό καί έκλεκτό άκροαιήριο, ποΰ 
συγκεντρώθηκε στό Στρατιωτικό θέατρο, 
δκουσε τόν κ. Φάντη μέ προσοχή καί ένδια- 
φέρον όψειλόμενο καί στό θέμα άλλά καί 
στόν δψογον όμιλητή.

Μετ'ά τό τέλος τής όμιλίας άπήγγειλε με
ρικά άπό τά πιό χαρακτηριστικά ποιήματα 
του Πελλερέν ή δίς Μάγδα Παπαδοπούλου.

•
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ

ϋ ε ρ ι φ ε ρ ε ί α ς  Φιλιατών

I. Σ υ γ κ ε ν τ ρ ώ σ ε ι ς
1. Στους Φιλιάταις. Έγινε στις 11 

Νοεμβρίου 1950. Πήραν μέοος οί 60 διδά
σκαλοι κα'ι οί 13 Νηπιαγωγοί τής ’ Επαρ
χίας Φιλιατώντής Περιφερείας.

Στους συγκεντρωθέντας μίλησε διεξο
δικά ό Επιθεωρητής κ. Ά λ . Μεταξάς. 
Έκαμε αξιολόγηση τοΰ ερ/ου τοΰ δημοδι
δασκάλου κα'ι μάλιστα τοΰ ακρίτα δημοδι
δασκάλου, διεκήρυξε τ'ις αρχές πού πρέπει 
νά διέπουν τό έργο αύτό, διέγραψε κατευ
θύνσεις, ανέπτυξε βασικές παιδαγωγικές 
καί διδαχτικές αρχές κλπ.

V. Στοΰ Βουτζαρά- Έ·/ινε στις 16 
Νοεμβρίου 1950. Σ ' αυτή πήραν μέρος οί 
21 δημοδιδάσκαλοι τήί Επαρχίας Κουρέν- 
τών τής περιφερείας. Κα'ι πρός αυτούς μί- 
λησεν ό Επιθεωρητής κ. Μεταξάς.

3. Στούς Φιλιάταις- ’Έγινε τήν 1 Φε
βρουάριου 1951 καί πήραν μέρος οί δημο
διδάσκαλοι καί οί Νηπιαγωγοί τής Επαρ
χίας Φιλιατων τής ΙΙβριφερβίας, Στή συγ·

κεντρωση αυτή παρευρέθηκε καί ό Νομάρ
χης Θεσπρωτίας κ. Δ. Κόπανος.

Στούς συγκεντρωθέντας μίλησαν χατά 
σειράν : ‘ Ο Επιθεωρητής κ. Μεταξάς,
δ Διευθυντής τοΰ εξαταξίου Σχολείου τής 
έδρας κ. Ν. Κορδής xoii ό Νομάρχης κ. 
Κόπανος.

Οί ομιλίες καί τών τριών περιεστράφηκαν 
γύρω στό μεγάλο θέμα : Ό  δημοδιδάσκα
λος άνάμΓσα στόν έπαναπα"ρισ9έντα καί 
έπαναπατριζόμενο άκριτικό μας πληθυσμό.
II.— Π α ι δ α γ ο ϊ γ ι κ έ ς  Σ υ ν ε δ ρ ί ε ς

’Έπειτα άπό πίρηκολούθηση τής ερ
γασίας έπιθεωρηθέντων Σχολείων έγιναν 
οί παρκάτω παιδαγωγικές συνεδρίες :

1) Στό Τσαρακλιμάνι, στις 20-4-1951 
2) Στό Μαυρονέρι, καί 3) Στό Παληο- 
χώρι.
III.— Τ ο π ι κ ά  Σ υ ν έ δ ρ ι α .

1) Στοΰ Βουιζαρά, στις 4 Μαρτίου 
1901. Πορευρέθηκαν σ ’ αύτό οί Διδάσκα
λοι τών 12 γύρω Σχολείων. *Ό Δ)/.ος τοΰ 
έκεΐ 1)ταξίου Δημοτ. Σχολείου κ. Δ. Μπέ· 
^ιας παρουσίασε στούς συναδέλφους του 
ένα συνολίνό κομμάτι τής καθημερινής 
στό Σχολείο του εργασίας.

2) Στή Σίδερη, μέ συμμετοχή 32 δη
μοδιδάσκαλων, στις 23-4-51. Καί σ’ αύτό 
τό Συνέδριο έγιναν πρακτικές διδασκαλίες 
άπό τό Διευθυντή τοΰ σχολείου Δ)λο κ. Θ. 
Έξαρχο καί άπό τήν διδασκάλισσα Μ. 
Μουσμούνη.

’ Επακολούθησε διεξοδική συζήτηση 
γύρω άπό τόν ορθότερο τρόπο δ)λίας τών 
παραπάνω μαθημάτων κλπ.

3). Στό Φοινίκι, στις 21 -1 1 -1 9 5 1  
Σ ’ αύτό τό Συνέδριο δίδαξαν υποδειγματι
κά : α) Ό  ’Επιθεωρητής Ά .  Μεταξάς :
1) ’Ανάγνωση καί 2) Έν. Δ)λία μέ θέμα : 
'Η  εκκλησία τοΰ χωριοΰ μας καί μέ ενύ- 
φανση σ’ αύτό τών παρακάτω έπί μέρους 
μαθημάτων : Πατριδογνωσίας, Λεκτικών 
’Ασκήσεων, Άναγνώσεως, ’ Ιχνογραφίας, 
Τοπικοΰ θρύλου, β) Ό  δ)λος τοΰ Σχολεί
ου Π. Τσάτσας. 1) ’ Αριθμητική καί 2) *Ι· 
στορία.

4) Στό ΙΙαληοχώρι στις 2-12*1951. 
Έ δώ  δίδαξβ πάλιν ό Επιθεωρητής Α. Μβ* 
ταξάς : 3) Έν. δ)λία στις Α 'Β ' τάξεις. 
Ενότητα ,* τό σπίτι. Ένύφανε δέ τά ίξής
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μαθήματα : Πατριδογνωσία, Λεκτικές
ασκήσεις, ’Ανάγνωση, ’Αριθμητική, Χειρο
τεχνία, Παραμύθι. 2) Ζωολογία. Ό  δέ 
Δ)λος τοΰ Σχολείου Θ. Κουτσοχρήστος 
δίδαξε Φυσική Πειραματική.

δ. Στοΰ Βουτζαρα, στις 7 12-1951. 
Σ ’ αύτό δίδαξε μόνον ό Έπιθ)τής Α. Με
ταξάς. 1) Έν. Δ)λία στις Α 'Β ' τάξεις.
2) ’Ανάγνωση. 3) Γεωμετρία. 4) Ζωολογία 
κα'ι δ) ’ Αριθμητική.

6) Στή Λεπτοκαρυά, στις 20 12-1951. 
Σ ’ αύτό παρηκολούθησαν τόν Έπιθ)τή 
τους οί δημοδιδάσκαλοι στις έξης διδα
σκαλίες του : 1) Ε.Δ. στις ΑΒ τάξεις. 2) 
’Ανάγνωση καί 3) Φυτολογία.

7. Στους 'Αγίους Πάντες, στις 28-2·' 
1952. Δίδαξε καί πάλιν ό ’ Επιθεωρητής 
κ. Α. Μεταξά; 1) Ε.Δ. στις ΑΒ τάξεις
2) ’ Ανάγνωση (Ε 'ΣΤ '). 3) 'Ιστορία καί
4) Ζωολογία.

8) Στκύς Φιλιάταις, στις 29*3-1952. 
Δίδαξαν : α) Ό  ’ Επιθεωρητής κ. Α. Με
ταξάς Ε .Δ ' στήν Α ' τάξη, β) Ή  Δ)λισσα 
Ροδάνθη Τσαλούκη, στήν τάξη τη;, Β' 
Έν. Δ)λία, γ) Ό  Διευθυντής τοΰ Σχο
λείου καί δ)λος της Στ ' τάξεως Ν. Κορδής 
τό κεντρικό μάθημα τής ήμέρας — Φυσι
κή Πειραματική.

9. Στοΰ Βουτζαρα, στις 8-11-1952. 
Στό Συνέδριο αύτό, τό πρώτο τοπικό τοΰ 
Σχολ. έτους 1952— 53, πήραν μέρος οί 
δ)λοι τών Σχολείων τή; Επαρχίας Κου- 
ρέντων τής Περιφερεία;. Δίδαξε και σ’αύ- 
τό υποδειγματικά ό Έπθ)τής Α. Μεταξάς 
'Ανάγνωση (ΓΔ). 2) Ε.Δ. στις ΑΒ τάξεις
3) Φυσική Πειραματική (Ε 'Στ') καί 4) 
Θρησκευτικά.

10. Στή Αεπτοκαρυά, στις 11-11-1952. 
Δίδαζε καί σ’ αύτό υποδειγματικά ό ’ Επι
θεωρητής Α. Μεταξάς.
IV. Γ ε ν ι κ ά  Σ υ ν έ δ ρ ι α .

Συγκροτήθηκαν στήν εδοα τής ΙΙεοιφε- 
ρβίας— Φιλιάταις— δυο Γ tvi>.ά Συνέδρια.

Τό πρώτο στις 9 - 1 1  Μαΐου 1951. Τό 
τίμησαν ό Νομάρχης Θεσπρωτίας κ. Κό
πανος, δ Γεν. ’ Επιθεωρητή; Στοιχ. Έκ* 
παιδεύσεως, ’Αντιπρόσωπος τοΰ Μητροπο
λίτου, Προϊστάμενοι υπηρεσιών τοΰ Νο
μού, ό Έπαρχος Φιλιατών, ό Δήμαρχος 
Φιλιατών» <5 Πρόεδρος Συνδέσμου Φίλον

Στρατοΰ κ. Άθανασάκος, επίλεκτα μέλη 
τής κοινωνίας, Στρατιωτικοί κλπ. Τό πα·. 
ρακολοΰθησαν ολοι οί δάσκαλοι, οί διδα- 
σκάλισσες κιιί οί νηπιαγωγοί τής Περιφε- 
ρείας. Συζητήθηκαν τά παρακάτω θέματοΤ

1. Ό  Δημοδιδάσκαλο; καί δή δ ακρί
τας, ώς εθνικός καί εκπολιτιστικός παρά
γων. Είσηγηταί: α) Ό  Δημοδιδάσκαλος 
Φιλιατών Ν. Κορδή; καί β) δ Δημοδιδά
σκαλος Πλαισίου Τ. Βασδέκης.

2. Ή  διδασκαλία τών Φυσιογνωστικών 
μαθημάτων στό Δημοτικό Σχολείο. ΕΙση- 
γηταί: α) 'Ο διμοδιδάσκαλος Κουρέντων 
Κων. Σταμάτης. β) Ό  δημοδιδάσκαλος Δε- 
σποτικοΰ Δημ. Δαής.

3. Ή  έπι ορθών ψυχολογικών βάσεων 
καί μεθοδικών απαιτήσεων όργάνωσις καί 
διεξαγωγή τής διδασκαλίας έν τη Α 'τάξει: 
α) Κεχωρισμένως διδασκόμενη, β) Έ ν 
συνδιδασκαλία μετά τής Β'ας. Είσηγηταί: 
α) Ό  δημοδιδάσκαλος Ελαίας Σ. Τσαντί- 
νη; καί β) ή διδασκάλισσα Γολάς Π. 
Βακόλα.

Τό δεύτερο στις 18 * 20 Σεπτεμβρίου 
1952 Τό τίμησαν δ Νομάρχης Θεσπρω
τίας κ. Κόπανο;, δ “Επαρχος Φιλιατών κ. 
Έξαρχάκης, ό ’Αντιπρόσωπος τοΰ Μητρο
πολίτου, οί Στρατιωτικές καί Πολιτικές 
’Αρχέ;, ό Δήμαρχος Φιλιατών κ. Δ. Σπα· 
νόπουλος, δ Θεολόγος ίεροκήρυξ κ. Λ. Κο· 
κολιός, εκλεκτά μέλη της κοινωνία; Φι- 
λιατών κλπ.

Συζητήθηκαν τά παρακάτω θέματα:
1. «"Ορια καί δυνατότητες αποδοτικής 

έφαρμογής τών δι’ ύπ’ άριθ. 3095/17.10.50 
εγκυκλίου τοΰ Έπιθεωρητοΰ κοινοποιη* 
θέντων Προγραμμάτων μονοτοταξίου καί 
διταξίου Δημοτ. Σχολείων. Παρατηρήσεις 
έπί της εφαρμογής των είς τήν πραξιν. 
Άναγκαΐαι τροποποιήσεις καί συμπληρώ
σεις. Εϊδικώτερον παρατηρήσεις έπί τών 
δυνατοτήτων καί προϋ οθέσεων έφαρμογής 
της καθιερουμένης διά τών προγραμμάτων 
αύτών είς τά Ιτάξια καί 2τάξια Δημοτ. 
Σχο/.εΐα 'Β^αίας Διδασκαλίας».

Είσηγηταί: α) Ν. Σκόπας, δημοδιδά* 
σκαλος τοΰ Δημοτ. Σχολείου Καλοχωρίου 
καί β) Σ. Τσαντίνης, δημοδιδάσκαλος toO 
Δημοτ. Σχολείου Ελαίας.

2) «‘Η διά της Ιλβυθίρας 0υζητήίι«ί
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ιών μαθητών διεξαγωγή της διδασκαλίας. 
Πώ; επιτνχώς οί μαθητα'ι εθίζονται εΐς 
ταΰτην. Πο ς έπιτυχώς έποικοδομεΐται και 
τελειοποιείται ουτη».

Εισηγηταί: α) Κ. Κοντοπανοο, δημο
διδάσκαλο; τοΰ Δημ. Σχολείου Ρ< βενής 
κα'ι β) Μ. Μάκχα:, δημοδιδάσκαλος Δημοτ. 
Σχολ. Γκριμπόβου.

3. «Βασικά προβλήματα τών Σχολείων 
τής Περιφερείας. Τρόποι και μέσα άντιμε* 
τωπίσεώςτων». Εισηγητής ό δημοδιδάσκα 
λος Δεσποτικοΰ Δημ. Δαής.

4) «Τά υπηρεσιακά βιβλία τοΰ Σχο
λείου και τής Σχολικής Εφορείας. ’ Ορθή 
τή^ησις αύτών. Τακτοποίησις τοΰ ’ Αρχεί
ου». Εισηγητής ό Δ)λος Σίδίρης Θ. Έ - 
ξαρχος.

5) «Τί πρέπει νά διδάσκεται και πώς 
νά διδάσκεται εις τό Νηπιαγωγεΐον». ΕΙ- 
σηγήτρια ή Νηπιαγωγός Μ. Μουσμούνη.

Λαογρ. 'Εταιρείαν,  Ά-θήνα, Πήραμε* ευχαρι
στούμε -θερμότατα· γράφουμε. —  Λογοτεχνική  
Π νοή , Ά θ η ν α .  Ευχαριστούμε, στείλαμε. -  Ν , 
Π ρ ω τ ., ’ Αλεξανδρούπολη. Π ήραμε, ευχαριστού
με* βιβλιοκρισία  δημοσιεύεται. Γ ρ ά φ ο υ μ ε .— 
Κ .  Κωνστ . ,  Γουριά . Έ ν τ υ π α  έστάλησαν ταχυ
δρομ ικ ός '  ευχαριστούμε θ ερμ ά . Γ ρά ψ αμ ε .— 
Μι)lr . Τ ζ . ,  ’ Αγρίνιο. Εύχαριστοΰμε θερμ ότα τα  
γιά ολα* ό  κ. Σ . ευχαριστεί θ ερμ ά  κι άντεπι- 
στέλλει.—  Γ.  Καρ. ,  ΓΙάτρα* θερμότατα  πάντοτε 
εύχαριστοΰμε· ταχυδρομούμε έγχωρίαν Εφημε
ρ ίδ α .— Τάχ.  Δ α ν Ριγγλάδες (Κέρκυρα). Ή  συ 
νεργασία σας  έδόθη  είς σκ τσογράφ ον  διά  τά 
περαιτέρω. Ε λ π ίζο μ ε  να έπανέλθωμε γρήγορα. 
— 4 .  Ν. Αολ. ,  K uw ait . Έ σ τά λ η σ α ν  διά συστη 
μένου δέματος δλα .— Χρ.  Μηλ. ,  Θ εσσαλονίκη . 
’Εστάλη συστημένον πρό ΙΟημέρου. — ‘Ά λ χ η ν  
Αύγινόν , Ε ν τ α ύ θ α .  Έπήραμε* ευχαριστούμε,— 
Β .  Β ε λ .,  ’ Α θ ή ν α ,  Θ ερμότατα  ευχαριστούμε* 
δημοσιεύεται.— Tax .  Τ ο . ,  ’ Α θήνας. Σ υν εργασία  
έλήφθη. Μ ετάφ^ασις Π ινδάρου εχει ήδη δημο- 
σιευθη (τεύχ. Δεκεμβρίου). Σ υμ φ ω νούμ ε  απολύ
τως. Γράφ ουμε  καί ιδια ιτέρως .— Γ .  Θ εόδ . ,  
Α θ ή ν α .  Α να μ έν ομ ε ,  ευχαριστούμε.— Π αν. Χρ., 
Θεσσαλονίκη. Έ λ ά β ο μ εν ,  ευχαριστούμε, γρά
φουμε καί ιδιαιτέρως.

Π αρακαλούμε τούς αγαπητούς μας συνερ- 
γάτας νά έχουν πάντοτε ύπ' δψει τους, δτι τά  
χειρόγραφα πού στέλλουν στό περιοδικό, είτε 
δημοσιευθούν είτε δχ<-, δέν είναι δυνατόν — γιά 
πολλούς λόγους— νά έπιστρέφωνται* καί υποτί
θεται δτι πάντοτε μένει — καί πρέπει νά μένη— 
στά χέρια τους αντίγραφο τής στελλόμενης ΰλης. 
Μόνο σέ εξαιρετικές περιπτώσεις, θ ά  είναι δυ
νατό σ ιό  περιοδικό, νά μή έφαρμόζη  τήν κα
θιερωμένη πιά γιά δλα τά έντυπα άρχή.

Θωμ. Εν&,,  W orcester  Mass. Ευχαρι
στούμε θερμά  γιά τό ένδιβφέρον σ α ς .— Γ. 
Παπαγ. ,  Μ αραθώνα . Μ άς συ /κινεΐ καί ή άλ?„η 
ευγενική προσφ ορά  σας, γιά τήν οποία θ ά  σάς 
γράψουμε δταν ώριμάση  τό θέμα ' ενεργούμε.— 
Στ.  Στεργ. ,  Κ αβάλ α . Στείλαμε καί γράψαμε.
— Β. Σχαφ.,  Φάρσαλα. Ό  κ. Σ. μάς δ ιαβίβασε  
τό μήνυμά σ α ς ’ θ ά  σάς γράψουμε κι έμεΐς.— 
Τ. Γαλδ.,  Σέρρας. Ευχαριστούμε καί άντεπευ- 
χόμεθα .—Χρ.  Σολωμ. ,  ’ Α θήνα. Θ ερμότατα  ευ
χαριστούμε’ περιμένουμε δλα  ανυπόμονα. Σ ά ς  
γράφουμε. — Ά . Άαλ., Λονδίνο. Εύχαριστούμε 
θερμ ά .— Αίδεσ. Γ. Π αΐο . ,  Χ ιονάδες . Πήραμε 
ευχαριστούμε' οί εργασίες σας  είναι πάντοτε εύ- 
πρόσδεκτες.— Β. Μ π . ,  Α θ ή ν α .  Πήραμε, ευχα
ριστούμε* περιμένουμε.— Μ , Ο Ι χ . ,  E lisabethville . 
— Ευχαριστούμε γιά τή στοργή σας . Στείλαμε 
καί στούς δυό δλη τή σειρά . — Γ .  Γάγ. ,  ’Α θ ή 
ν α .—Ευχαριστούμε θερμά, δημοσιεύεται.— Έ λ λ .

ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ
Β ΙΒ Λ ΙΑ  : Ά λ κ η  Κ ωτσάκη : «*Αρματοδρό-

μ ο ι — *Ελληνική Γ η »  ΆΟήναι 1953. Κ. Μ .Κ ιού- 
ρη καί Α. Νικολαΐδη : « Η π ε ι ρ ω τ ι κ ή  ψ ν χ ή »
( Κΐκονογρ*^ημ£νον Λ εύκωμα) Λ ' τομ. Ιω άν ν ιν α  
1913. Δτ,μήτρη Ι ια τ ο π ο ύ λ ο υ : « 5 0  χρόνια 'Ε λ 
ληνικής πνευματ ικής  ζ ω ή ς »  ’Έ κδοση περιοδι
κού «Ηρΐκος>, Λονδίνο 1953. 'Ελληνικής Λ αο -  
γραφίκής 'Εταιρείας : « Λαογραφ ία »  Τρ'.μηνίαΐ- 
ον Δελτίον. τόμοι Β \ Γ \ Δ ',Ε \ 2Τ \ Ζ \ Ιί\ Θ Μ \ !Α ',  
IB', καί ΙΓ ', ΆΟήναι 1 9 1 0 -1 9 5 0 .

ΠΚΡΙΟΔΙΚΑ : « Κ ι β ω τ ό ς » ,  ΙΊον, Φ)ριος
1953. ΆΟήναι. « Β ο ρ ) κ ό ς  Ά γ ώ ν » ,  12ον, Ν)6ριος 
-Λ)βρίος, ΆΟήναι. « Μ ο ρ φ έ ς »  76ον Ία ν ,  Θεσσα
λονίκη. « Ν έ ο ι  &εομ ο ι»  83ον, Α θήναν. «  Ά χ τ ι  
νε ς » ,  135ον, Φ)8ριος, ΆΟήναι « Κ ρ ί κ ο ς »  25-V.6 
Αονδΐν^ν. « Λ ο γ ο τ ε χ ν ι χ ή  Π ν ο ή » ,  Ιον, 2ον, 3ον, 
ΆΟήναι 1952. « Π ν ε ν μ α τ ι χ ή Ζ ω ή »  1*2ον ΆΟήναι 
« Δελτ ίον  Χ ρ ιο τ .  Έ ν ώ ο ε ω ς  Έ κ π α ι δ .  Λ ε ι τ ο υ ρ - 
γ ώ ν »  3Γ> 37ον Ψ)βριος 1953. « ' Ε κ λ ο γ ή »  &8ον 
Φ)6ρ·„ος 1953.

ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ*. « ’Η π ε ιρω τ ικ ά  καί Ά ρ ·  
τεργατιχά Ν έα »  ΆΟήναι «Ξενοδοχε ιακόν  Β ή 
μα» ΆΟήναι, « Ή π ε ι ρ . Μ έλλον»  — ΆΟήναι. 
δτος 15ον (9ον) φ. 97)251. « Σ τ ρ α τ .  Ν έ α » — Ά -  
Οήναι. « Θ εσ π ρ .  Ν έ α » — ΆΟήναι. « Έ λ ε ν& .  
Λ ό γ ο ς »  — Ά ρ τ α .  « Θ ε ο π ρ . Β ή μ α »  — Ή γουμ ε  
νίτσα. « Β . "Η π ε ι ρ ο ς » ,  « Έ & ν '  ' Α γ ώ ν » ,  
« Κ ή ρ υ ξ » ,  « Ή π ε ι ρ .  Ά γ ω ν »  — Ιω άνν ιν α .

Σ η μ . - Σ τ ή  σελ. 200 τοΰ παρόντος τεύχους « Ι 
στορικοί. σημειώσεις* ή χρονολογία 1294 νά 
γίνη 1204,



Τυπώνεται καί θά κυ- 
κλοφοοήση προσεχώς :

Δ. ΣΑΛΑΜΑΓΚΑ

“H m u TOY IKY A 0 ΣΟΦΟΥ,,
Ό  Λα ίσσης— Τρίκκης Διονύσιος 

ό Φιλόσοφο; και τό Ή πηοωηκό 
κίνημα τοΰ 1611

Θά διατίθεται καί άπό τό Τμήμα Βι
βλίου τής «Ήπειροιτικής Εστίας».

•
Σ η μ.—Οί «Πβρίπατοι στά Γιαννινα» 
τοΰ αύτοΰ συγγραφέα Εξαντλήθηκαν 
έτοιμάζεται άνοτύτκοσις μέ τήν προσ

θήκη τής Βας καί Γης σειράς.

ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΟΙΝΟΠΟΙ ΙΑ

Γ. Π. ΝΙ ΚΟΛΑ ΙΔΗΣ
Στοά Λιάμπεη 14— Τηλ. 6-35

Ι Ω Α Ν Ν Ι Ν Α
— Διαρκής παρακαταθήκη γνησίων οί

νων ΖΓΓΣΙ1Σ εις φιάλας, (άφοοδών 
καί μή, γλυκέων καί προύσικων).

—Εκλεκτά κρασιά καί ρετσίνα εις γα
λόνια ποικίλης περιεκτικότητος καί 
είς χΰμα.

— Γενικόν έμπόριον οίνων, ποτών καί 
ήϊι*πό"0)ν.

Έ  π ι σ κ & υ θ ή τ ε, γ ρ ά ψ α τ ε  '.
ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΟΙΝΟΠΟΙΊΑ

ΓΕΩΡΓ. Π. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ
Στοά Λιάμπεη 14

ΕΚΘ ΕΣΙΣ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

‘Η «ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ» άποβλέ- 
π ου σα  «ίς μίαν πλήρη κ αταγραφ ή ν , συγ- 
κέντρωσιν  καί ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΙΝ τώ ν πά- 
ση ς  φ ύ σεω ς  ’Ηπειρωτικών βιβλίων, με
τα φ ρ ά σ ε ω ν ,  ημ ερολογίω ν , λευκωμάτων 
καί λοιπής πνευματικής π α ρ α γ ω γ ή ς  (έκ- 
δομένης καί ανεκδότου) της άπανταχοΟ 
’ Ηπειρωτικής δ ιανοή σεω ς , παρακαλεΐ 
θ ερ μ ώ ς  τούς σ υ γ γ ρ α φ ε ίς ,  έκ δότα ς  καί

κατόχους τω ν  οπ ως άποστείλουν ά ν ά  έν 
άντίτυπον τούτων είς τήν π α ρ ’ αυτή 
όργανουμένην ΗΠΕίΡΩΤίΚϋΝ ΒΙΒΛΙΟ
ΘΗΚΗΝ ή όποία, έν καιρώ, καί μετά τήν 
κάπως πλήρη συγκέντρωσιν  τών 'Ηπει
ρωτικών έντυπων θά όργα νώ ση  έκθεσιν 
’ Ηπειρωτικού Βιβλίου είς ’ Ιωάννινα, τάς  
ά λ λ α ς  πόλεις της 'Ηπείρου καί τάς  ’ Α 
θήνας.

ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ -  ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΕΩΣ

Ο “ΚΡΟΝΟΣ,
ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 5. (Τηλ. 54407; 

Α 0  Η Ν A I 
©

— Είσιτήρια εσωτερικού καί έξωτερικοό 
8ι’ όλων τών μεταφορικών μέσων

— Τμ^μα έκδόσεως διαβατηρίων κλπ. τα
ξιδιωτικών έγγραφων.

—’Αεροπορικά δέματα δι' ολα τά μέρη 
τοΰ κ-ίσαοα.

Προτιμάτε διά τά ταξείδιά οας τά 
’Ηπειρωτικά Γραφεία 

Τονριαμοΰ και Μετανασνεύσεως
U
ΚΡΟΝΟΣ,,

m .  Γ. ΜΠΑΑΤΟΓΙΑΝΚΗΣ
ΙΑ Τ Ρ Ο Σ  

Μ Α Ι Ε Υ Τ Η Ρ  - Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ρ Γ Ο Σ -  Γ Υ Ν Α Ι Κ Ο Λ Ο Γ Ο Σ
’Επί 4ετίαν βοηθός τής Α' Μαιευτικής 

καί Γυναικολο/ικής Κλινικής 
τοΰ Πανεπιστημίου ’Αθηνών

— Έίραρμόζει ολας τάς νέας επιστημο
νικός μεθόδους διαγνοιστικής καί 
θεραπευτικής.

Δέχεται καθ’ ίκάστην έν τφ ’ Ιατρείο,) του 
ΟΔΟΣ ΣΑΜΟΥΗΛ l-THA,.C-72 

(νΕναντι Κέντρου «Άλσος» 
’Ι ω ά ν ν ι ν α
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