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Εκδοτικά

Γέφυρα Πλάκας (1866), Άραχθος.
Μέγα πλήγµα δέχτηκε το έθνος των απανταχού
κουδαραίων, δηλ. των τεκτόνων της πέτρας,
από την κατάρρευση της περιώνυµης γέφυρας
της Πλάκας στον Άραχθο ποταµό, στην επαρ-
χία Τζουµέρκα της Άρτας. Το µεγαλούργηµα
αυτό του λαϊκού αρχιτέκτονα Κώστα Μπέκα, από
το φηµισµένο µαστοροχώρι Πράµαντα των Τζου-
µέρκων, είχε χτιστεί το 1866. Άψογο αισθητικά
και τεράστιο σε µέγεθος είχε καταστεί το σύµ-
βολο της αξιοσύνης των Ηπειρωτών µαστόρων
της πέτρας. Όλοι έµεναν ενεοί και µαγεύονταν
από τον λεπτοκαµωµένο και αιθεροπέτη πετρό-
κτιστο θόλο του, και απορούσαν για το πως
µπορεί να στέκεται τόσο µεγάλος και ψηλός
που ήταν. Και όµως, ο καλός σχεδιασµός και η
τεχνική αρτιότητα στη δόµησή του το έκαναν να
αντέξει 150 χρόνια, παρόλο που είχε το µεγα-

λύτερο άνοιγµα τόξου σε όλη την Ελλάδα (40 µ.
άνοιγµα x 20 µ. ύψος).

Η βάσκανη τύχη κατατρέχει όλα τα ανθρώπινα
δηµιουργήµατα. Έτσι, την αποφράδα ηµέρα 31-
01-2015 η γέφυρα κατέπεσε, ύστερα από πο-
λυήµερες κατακλυσµιαίες βροχές και δυνατούς
ανέµους, γιατί είχε αφεθεί, από την αδιαφορία
των Αρχών, παντελώς ασυντήρητη. ∆εν αρκεί
µόνο στα χαρτιά να κηρυχθεί ένα τέχνηµα ως
«προστατευόµενο µνηµείο», απαιτείται ταυτό-
χρονα και η τακτική συντήρησή του για να µα-
κροηµερεύσει, πράγµα που δεν έγινε επί
δεκαετίες πολλές στη γέφυρα της Πλάκας. Στο
άκουσµα της είδησης οι καρδιές όλων, και κυ-
ρίως των πετράδων κτιστών της Ηπείρου, µα-
ράζωσαν. Το µέγιστο έµβληµα της τέχνης τους,
η υλική πιστοποίηση της ευτεχίας τους, η πανέ-
µορφη και εν ταυτώ πελώρια σε µήκος και ύψος
γέφυρα της Πλάκας, το θαυµαστό αυτό έργο
του πρωτοµάστορα Κώστα Μπέκα, είχε χαθεί
δια παντός και όλοι αναφώνησαν ένα πονεµένο

Το γεφύρι της πλάκας, φωτ. από το βιβλίο του Σπύρου Ι. Μαντά “Τα Ηπειρώτικα Γεφύρια” εκδόσεις “Λαϊκό Πολύπτυχο”.
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ΓΙΑΤΙ; Το απίστευτο συνέβη και η απώλεια δεν
είναι πλέον αναστρέψιµη, παρόλα όσα ειπώθη-
καν πάνω στην ταραχή της πρώτης στιγµής.

Εναπόκειται πλέον στην ιστορία να διατηρήσει
ζώσα τη µνήµη και του µνηµείου που χάθηκε και
του αρχιµάστορα Κ. Μπέκα που ήταν ο ποιητής
του. Άλλωστε, ο αρχαίος ελεγειακός ποιητής
Τυρταίος (7ος π.Χ.) έλεγε, και είχε απόλυτο δί-
καιο, ότι «Ουδέποτε κλέος εσθλόν απόλλυται,
ούδ’ όνοµα αυτού», δηλαδή «Ποτέ δεν χάνεται η
καλή φήµη, ούτε το όνοµα αυτού που την έχει».

Γέφυρα Κάντσικου (1717), Σαραντάπορος
Παίρνοντας αφορµή από τα παραπάνω και
επειδή οι συνθήκες είναι ανάλογες, θυµίζουµε
ότι και το δικό µας «Καντσιώτικο γεφύρι» έχει
ανάγκη από συντήρηση, αν θέλουµε να υπάρχει
και να µας τιµά µε την παρουσία του. Ήδη, στις
δυο όψεις του είναι, από εικοσαετίας και πλέον,
εµφανής κατά τµήµατα η απώλεια του κονιάµα-
τος στις τοιχοδοµές, η αποδόµηση στη στέψη
του εµβόλου, η αποτριβή κάποιων τοξολίθων και
η επικίνδυνη υποσκαφή της αριστερής όχθης
άναντα και εγγύτατα στη γέφυρα. Ας γίνει κά-
ποια ενέργεια προς της αρµόδιες Αρχές για µια
χαµηλού κόστους συντήρηση τώρα, η οποία θα
αποσοβήσει κατοπινές µείζονες βλάβες ή και
απώλεια. Τα σύγχρονα δοµικά υλικά αρµολόγη-
σης είναι πολύ βελτιωµένα, αντέχουν τις υετι-
κές προσβολές και διατίθενται σε ποικίλες
αποχρώσεις, ώστε να µην αλλάξει η αισθητική
των λιθόκτιστων όψεων. Ίδωµεν!

Πρόταση
Το 2017, ήτοι µετά από δυο έτη, συµπληρώνον-
ται 300 χρόνια από τότε που χτίστηκε το γεφύρι
µας στο Σαραντάπορο. Με την ευκαιρία αυτής
της επετείου και στο πλαίσιο των πολιτιστικών
εκδηλώσεων του χωριού µας, προτείνουµε να
οργανωθεί από την Αδελφότητα στο Συνε-
δριακό-Πνευµατικό Κέντρο ∆ροσοπηγής συµ-
πόσιο µε θέµα τα «Τοξωτά πετρογέφυρα της
επαρχίας Κόνιτσας», αυτά που υπάρχουν και
όσα ήσαν και τα θυµούνται ακόµη. Είναι αρκετοί
οι ειδικοί γεφυρολόγοι ερευνητές που µας εκτι-
µούν και είναι διαθέσιµοι. Θέλει απόφαση και
προγραµµατισµό και µέχρι τώρα δείξαµε ότι τα
διαθέτουµε. Ίδωµεν και πάλι!.

Η Συντακτική Οµάδα

Το γεφύρι της πλάκας, φωτ. από το λεύκωµα “Ήπειρος”
του Νίκου ∆εσύλλα.

Τόπο στα νιάτα
Το ∆.Σ. της Αδελφότητας, αρχής γενοµένης από
το περασµένο καλοκαίρι, έλαβε µηνύµατα ελπί-
δας για το µέλλον της Αδελφότητας από τις
πρωτοβουλίες της νεολαίας ∆ροσοπηγής για
την ενεργό συµµετοχή τους στα κοινά µε νέες
προτάσεις και ιδέες. Καλωσορίζουµε αυτές τις
πρωτοβουλίες και θα είµαστε αρωγοί τους.

∆.Σ.
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Κώστας Μπαλάφας
Έκθεση φωτογραφίας στο Συνεδριακό - Πνευ-
µατικό Κέντρο ∆ροσοπηγής

8 Αυγούστου - 30 Οκτωβρίου 2015.

Όπως είχαµε προαγγείλει από το προηγούµενο
τεύχος, το ∆.Σ. της Αδελφότητας µας εξασφά-
λισε, µε την ευγενική παραχώρηση και ανταπό-
κριση από το Φωτογραφικό Αρχείο του Μουσείου
Μπενάκη, έκθεση φωτογραφίας του σπουδαίου
φωτογράφου Κώστα Μπαλάφα µε τίτλο “Φωτο-
γραφικές Μνήµες από τη σύγχρονη Ελλάδα”,
και αποτελεί για µας το φετεινό κορυφαίο πολιτι-
στικό γεγονός. Εκ µέρους του Φωτογραφικού
Αρχείου του Μουσείου Μπενάκη η επιµελήτρια
της έκθεσης κα Γεωργία Ιµσιρίδου µας έστειλε
προς δηµοσίευση το ακόλουθο κείµενο - πα-
ρουσίαση µε αναφορά στο έργο του µεγάλου
αυτού καλλιτέχνη και µάγου της ασπρόµαυρης
εικόνας.

∆.Σ.

Κώστας Μπαλάφας
1920 - 2011
της Γεωργίας Ιµσιρίδου

Ο Κώστας Μπαλάφας συγκαταλέγεται ανάµεσα
στους σπουδαιότερους καλλιτέχνες της γενιάς
του. Yπήρξε ένας ακούραστος λαογράφος, που
είχε σκοπό στη ζωή του να καταγράψει για να
αφήσει κληρονοµιά στις επόµενες γενιές, τον
τρόπο ζωής, τα ήθη και τα έθιµα των ανθρώπων
της εποχής του. Ήταν ένας λαϊκός καλλιτέχνης
που από αγάπη προς την τέχνη και την πατρίδα
του, θέλησε να αποτυπώσει µε τη φωτογραφική
του µηχανή τις παραδόσεις που θεωρούσε πως
χάνονταν µε το πέρασµα του χρόνου και την
εξέλιξη του σύγχρονου τρόπου ζωής. «Εικόνες
που φθείρει ο χρόνος και τρώει ο πολιτισµός»,
όπως ο ίδιος συνήθιζε να λέει.
Μέσα από 15.000 φωτογραφικά θέµατα συµ-
πληρωµένα µε κινηµατογραφικές ταινίες, ηχητι-
κές και γραπτές µαρτυρίες, κατέγραψε το
Αντάρτικο στην Ήπειρο και στη συνέχεια όλες

τις εκφάνσεις της µεταπολεµικής ελληνικής κοι-
νωνίας. Ο τόπος του, αποτέλεσε τον πυρήνα της
φωτογραφικής του δηµιουργίας. Όντας Ηπει-
ρώτης, γνώριζε καλά το ορεινό τοπίο: τις κορ-
φές, τις πλαγιές, τα φαράγγια, τις γιδόστρατες.
Γι’ αυτό το σεβάστηκε και το αποτύπωσε µε τα
παντοτινά του γνωρίσµατα, χωρίς ωραιοποι-
ήσεις, αφού πρωτίστως το βλέµµα του είχε δια-
µορφωθεί από τα βιώµατα και τα ιδεώδη του. Οι
κάτοικοι, είναι οι δικοί του, απλοί άνθρωποι του
µόχθου, µακριά από τα µεγάλα αστικά κέντρα.
Φτωχοί, όχι όµως δύστυχοι και εξαθλιωµένοι.
Έχουν αξιοπρέπεια, αποφασιστικότητα και αγω-

νιστικό φρόνηµα. Εµβληµατική µορφή, αυτή της
Ηπειρώτισσας µάνας. Η γυναίκα - µάνα, ζωντανό
κύτταρο του εξαρθρωµένου µεταπολεµικά, ελ-
ληνικού κοινωνικού ιστού.

Για περισσότερα από πενήντα χρόνια, εργά-
στηκε αθόρυβα, µε επαγγελµατισµό, συνέπεια
και άφταστο ήθος. Τις αξίες που από νέος εν-
στερνίστηκε και µε αυτές πορεύτηκε στη ζωή
του, τις ακολούθησε και στον τρόπο µε τον

Κώστας Μπαλάφας. Στο δρόµο για το µεροκάµατο, 1965.
© Φωτογραφικό Αρχείο Μουσείου Μπενάκη
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οποίο υπηρέτησε την τέχνη του. Υπήρξε πάντα
ερασιτέχνης, µε την κυριολεκτική ερµηνεία της
λέξης. ∆ηλαδή εραστής της τέχνης, που αρνή-
θηκε την επαγγελµατική εµπλοκή του στο χώρο,
ώστε απερίσπαστος από τις επιθυµίες του
όποιου πελάτη να ελέγχει το καλλιτεχνικό απο-
τέλεσµα των εικόνων του. Με µοναδικό κίνητρο
το προσωπικό χρέος του καλλιτέχνη και χωρίς
ποτέ να έχει ωφελιµιστική σχέση µε το έργο
του, το παρέδωσε στην ιστορία του τόπου του,
στην ερευνητική κοινότητα και στο κοινωνικό
σύνολο.

Η έκθεση µε τίτλο Φωτογραφικές µνήµες από
τη σύγχρονη Ελλάδα, περιλαµβάνει εικόνες
από το σύνολο του έργου του Κώστα Μπαλάφα,
οι οποίες προβλήθηκαν για πρώτη φορά στο
Φωτογραφικό Κέντρο Σκοπέλου το 1995 και
έκτοτε έχουν ταξιδέψει σχεδόν σε όλη την Ελ-
λάδα. Η Αδελφότητα ∆ροσοπηγιωτών, απευθύν-
θηκε στο Φωτογραφικό Αρχείο του Μουσείου
Μπενάκη για την παρουσίαση της έκθεσης στο
Συνεδριακό - Πνευµατικό Κέντρο ∆ροσοπηγής.
Είναι χαρά και τιµή µας να µεταφέρουµε τις φω-
τογραφίες του Κώστα Μπαλάφα όπου µας ζη-
τείται, διότι µαζί µε αυτές µεταφέρεται η αγάπη
και η υπερηφάνεια που ένοιωσε ο ίδιος για αυ-
τόν τον τόπο και που εµείς οφείλουµε να επα-
ναπροσδιορίσουµε. Το έργο του και η ζωή του
ας µας βοηθήσουν να βρούµε το δρόµο.

Γεωργία Ιµσιρίδου

Φωτογραφικό Αρχείο
Μουσείου Μπενάκη

Κώστας Μπαλάφας.
Μετέωρα, 1978.

© Φωτογραφικό Αρχείο
Μουσείου Μπενάκη

Κώστας Μπαλάφας. Για το σχολείο, Γιάννενα 1960..
© Φωτογραφικό Αρχείο Μουσείου Μπενάκη
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Οδοιπορικό Γάλλων στο Σαραντάπορο
Φεβρουάριος 1917
Επιµέλεια Θωµά Β. Ζιώγα

Εισαγωγή επιµελητή

Πριν από εκατό χρόνια ξέσπασε στην Ευρώπη ο
1ος παγκόσµιος πόλεµος (1914 ~ 1918). Ένας
πολυαίµακτος πόλεµος, στον οποίον ενεπλάκη-
σαν σχεδόν όλα τα ευρωπαϊκά έθνη, είτε κλί-
νοντας προς την Αντάντ (Γαλλία, Αγγλία), είτε
προτιµώντας την αντίπαλη Τριπλή Συµµαχία
(Γερµανία, Αυστρία, Ουγγαρία). Με τη λήξη του
και τις συµφωνίες που υπογράφηκαν καθορί-
στηκαν τα σύνορα σχεδόν όλων των κρατών,
αυτά περίπου που υπάρχουν και τώρα. Είναι
φυσικό, οι σύµµαχοι της νικήτριας Αντάντ να
επωφελήθηκαν περισσότερο. Και η Ελλάδα,
δυστυχώς, δεν ήταν µεταξύ αυτών. Ευτυχώς,
την τελευταία περίοδο, το βενιζελικό κράτος
της Θεσσαλονίκης διέσωσε τα προσχήµατα
έναντι των νικητών.

Την εποχή αυτή η Ελλάδα χειµαζόταν από έναν
εθνοκτόνο διχασµό και είχε χωριστεί σε δυο
στρατόπεδα. Το ένα είναι οι ανταντόφιλοι (οι βε-
νιζελικοί), και το άλλο οι γερµανόφιλοι (βασιλικοί
και παλαιοκοµµατικοί), που επίσηµα κήρυτταν

µια υποκριτική ουδετερότητα, η οποία στην ου-
σία ήταν γερµανοφιλία. Με τον όρο διχασµός
νοούνται ο εξαναγκασµός σε παραίτηση της αν-
ταντόφιλης κυβέρνησης Βενιζέλου τον Σεπτέµ-
βριο του 1915 και τα επακόλουθα συµβάντα,
ήτοι γερµανόφιλοι βασιλικοί, επίστρατοι, διαδο-
χικές κυβερνήσεις, το κράτος της Θεσσαλονίκης
από την Εθνική Άµυνα µε ηγέτη τον Βενιζέλο,
Νοεµβριανά, αναθεµατισµός Βενιζέλου, (ιδέ
Φωτ. 1), επέµβαση της Αντάντ, αποκλεισµός,
κ.λπ.. Στην ουσία η Ελλάδα είχε χωριστεί στη
µέση µε µια ουδέτερη ζώνη, (ιδέ χάρτη Φωτ. 2),
που άρχιζε από τα Μαστοροχώρια της Κόνιτσας
και κατέληγε στο Λιτόχωρο Πιερίας επί του Θερ-
µαϊκού κόλπου, την οποία επιτηρούσαν οι Γάλ-
λοι. Τότε στρατοπέδευσαν σε µερικά δικά µας
µαστοροχώρια γαλλικές αποικιακές µονάδες
(π.χ. Καστάνιανη, Κάντσικο, Επταχώρι, κ.α.), κα-

Φωτ. 2. Εφηµ. L’Illustration, 17-03-1917. Χάρτης της ουδέτερης ζώνης του διχασµού, µε τα βόρεια και νότια όριά της, η οποία χώ-
ριζε την «Ελλάδα της Θεσσαλονίκης» (ανταντόφιλοι, βενιζελικοί) από την «Ελλάδα των Αθηνών» (γερµανόφιλοι, βασιλικοί).

Φωτ. 1. Εφηµ. L’Illustration, 21-04-1917. Η καταραµένη «γκρη-
µάδα» που σχηµατίστηκε από το «ανάθεµα» στο Βενιζέλο, µα-
κάβριο σύµβολο του ολέθριου διχασµού, στο πεδίο του Άρεως,
µε φόντο τη Σχολή Ευελπίδων.
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θώς θυµούνταν οι παππούδες µας που µολο-
γούσαν για µαύρους στρατιώτες. Όλα τα Μα-
στοροχώρια βρίσκονταν µέσα ή πάνω στα δυο
όρια αυτής της ουδέτερης ζώνης, ενώ η Κόνιτσα
ανήκε στους βασιλικούς της Αθήνας.

Μέσα σ’ αυτό το κλίµα, η παρισινή εφηµερίδα
L’Illustration, δηµοσίευσε µια σειρά ανταποκρί-
σεις και φωτογραφίες, (όπως αυτές που δηµο-
σιεύονται εδώ), του ειδικού απεσταλµένου της
Robert Vaucher στο βαλκανικό µέτωπο, οι οποίες
ιστορικά µας αφορούν, διότι σχετίζονται µε τον
εθνικό ανταγωνισµό στο χώρο της Β. Ηπείρου
την εποχή εκείνη και την εµπλοκή σ’ αυτόν των
ξένων δυνάµεων, µε τεράστιες παράπλευρες
απώλειες στην τοπική κοινωνία. Μια ενδιαφέ-
ρουσα γραφή είναι αυτή της οδοιπορίας που
έκανε ο ανταποκριτής, µε συνοδεία Σενεγαλέ-
ζων ακροβολιστών, τον Φεβρουάριο του 1917,
από Λιασκοβίκι/Λεσκοβίκι µέχρι Λαψίστα/Νεά-
πολη Κοζάνης, µέσα από τον χώρο των Μαστο-
ροχωρίων, (όρα χάρτη Φωτ. 3). Σε όποιο χωριό
βρίσκει κατάλυµα γράφει για τα συµβάντα της
διαδροµής που προηγήθηκε. Από την περι-
γραφή, αλλά και από τον συνοδευτικό χάρτη

πορείας, φαίνεται ότι δεν ακολουθήθηκε η πα-
ραποτάµια όδευση, αλλά το ορεινό µονοπάτι
στη αριστερή πλευρά του Σαραντάπορου, δηλ.
δίπλα από τα χωριά Καστάνιανη, Μπλήζιανη,
Κάντσικο, τα οποία όµως δεν περιγράφονται.

Την εφηµερίδα βρήκε ο ερευνητής ∆ηµήτρης
Φασούλης του Θωµά από το Κεφαλοχώρι. Τη
µετάφραση και την απόδοση των κειµένων
έκανε η Αικατερίνη Παπαδηµητρίου συζ. Κων-
σταντίνου, πτυχιούχος γαλλικής, την οποία ιδι-
αιτέρως ευχαριστώ. Τον σχολιασµό και την
επιµέλεια της παρουσίασης των κειµένων ανέ-
λαβα εγώ, µε το παρόν άρθρο.

Οι εκθετικές σηµειώσεις, οι εµφατικές γραφές
και όλες οι γραφές µέσα σε αγκύλες [ ] είναι
επεξηγήσεις δικές µου.

Ίζβορος [Αµάραντος], 8 Φεβρουαρίου [1917]

Μόλις ξηµερώνει. Μια ψιλή βροχή πέφτει κατά δια-
λείµµατα. Ο ουρανός έχει ένα σκούρο γκρίζο
χρώµα. Η µικρή µας φάλαγγα ξεκινάει [από το Λια-
σκοβίκι/Λεσκοβίκι] αργά. Περνάµε το τελευταίο ιτα-

Φωτ. 3. Εφηµ. L’Illustration, 17-03-1917. Απόσπασµα χάρτη της περιοχής που διέσχισε ο ειδικός απεσταλµένος της εφηµερίδας,
και ειδικότερα της περιοχής των Μαστοροχωρίων, στον οποίο τα τοπωνύµια και τα οικωνύµια αναγράφονται µε τις παλιές τους
ονοµασίες που ήσαν σε χρήση τότε.
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λικό φυλάκιο και παίρνουµε τα στενά πετρώδη µο-
νοπάτια που απολήγουν στον Ίζβορο [σηµ. Αµά-
ραντος]. Τα µουλάρια µας, οδηγηµένα από
ντόπιους Αλβανούς, έχουν, ευτυχώς, σταθερό
βήµα.

Οι Σενεγαλέζοι ακροβολιστές που µας πλαισιώ-
νουν είναι ρωµαλέοι, καλοί στρατιώτες, µε πόδια
σιδερένια που σκαρφαλώνουν µε σωστό βήµα το
ένα βουνό µετά το άλλο, χωρίς ποτέ να απελπί-
ζονται από την τραχύτητα του εδάφους. Οι ώρες
περνούν. Φθάνουµε σ’ ένα χωριό χτισµένο στην
πλαγιά ενός λόφου, αποτελούµενο από 20 ~30
σπίτια χτισµένα µε ξερολιθιές, µε τρύπες εν εί-
δει παραθύρων. Ένα φτωχό και άθλιο χωριό,
[µάλλον πρόκειται για το Κορσάτσικο, που µε-
τονοµάστηκε σε Προσήλιο και δεν υπάρχει
τώρα], όπως είναι όλα σ’ αυτές τις απογυµνω-
µένες περιοχές όπου τα λιβάδια είναι ανύπαρ-
κτα και όπου µερικά µικρά καλαµποκοχώραφα
αποτελούν τις µόνες καλλιεργηµένες περιοχές
µέσα σ’ ένα χάος θλιβερών και µονότονων βου-
νών.

Συγκίνηση: Λίγο πριν την άφιξή µας, ένας άντρας
δολοφονείται από τον αγροφύλακα, την µόνη ορ-
γανωµένη Αρχή της χώρας. Οι άντρες του χω-
ριού, οπλισµένοι µε τσεκούρια και παλιά όπλα
τον καταδιώκουν και ζητούν τη βοήθειά µας. Εί-
ναι, λοιπόν, ένα λυσσαλέο ανθρωποκυνηγητό·
αξιωµατικοί και πυροβολητές προσπαθούν να
βρουν τον ένοχο, αλλά εις µάτην, διότι µέσα στις
θαµνώδεις περιοχές τα καταφύγια αφθονούν.

Πρέπει να συνεχίσουµε την πορεία µας, αν θέ-
λουµε, µέσω αυτών των δύσβατων µονοπατιών,
να φθάσουµε στον Ίζβορο [σηµ. Αµάραντος]
πριν νυχτώσει, (ιδέ Φωτ. 4). Μετά από έναν από-
τοµο κατήφορο, συναντάµε αυτό το πρώτο χω-
ριό, καθαρά Ηπειρώτικο. Όλα τα σπίτια έχουν
έναν ελληνικό σταυρό και ένα γαλάζιο δικέφαλο
αετό µέσα σε άσπρο φόντο. ∆εν είναι πλέον η Αλ-
βανία και δεν είναι ακόµα η Ελλάδα. Μέσα σε
πολλά σπίτια ένα πρόσωπο, πάντα το ίδιο, περι-
τριγυρισµένο µε πρωτόγονες ζωγραφιές γαλά-
ζιες και άσπρες, διακοσµεί το τζάκι. Μοιάζει πολύ
µε τον Κωνσταντίνο, αλλά οι κάτοικοι δεν το οµο-
λογούν. Όταν τους ρωτούν αν είναι ο Ζωγράφος,
ο υπερασπιστής της ελεύθερης Ηπείρου, απο-
φεύγουν να απαντήσουν ναι ή όχι, και φυλάσ-
σοντας τον εαυτό τους ούτε και χαµογελούν.
Καηµένοι άνθρωποι! Βρίσκονται σε µεγάλη µιζέ-
ρια και γνωρίζουν εκ πείρας ότι σ’ αυτή τη χώρα
δεν πρέπει να συζητάς τις προτιµήσεις σου, διότι
ο νικητής έχει πάντα την τάση να λεηλατεί και να
καίει το σπίτι σας, αν δεν ανήκετε στους οπαδούς

του. Θεωρείστε τον εαυτό σας πανευτυχή, αν δεν
σας κάνει να περάσετε από τη ζωή στον θάνατο.

Αυτό το βράδι το κρύο είναι σφοδρό. Οι Σενεγα-
λέζοι, καθισµένοι σταυροπόδι γύρω από τη φω-
τιά τους, γελούν στην ιδέα ότι δεν θα φυλάξουν
σκοπιά αυτή τη νύχτα. Μέσα στο µοναδικό κα-
θαρό δωµάτιο του χωριού, ανάψαµε και εµείς
µια µεγάλη φωτιά, και αφού εδώ κρεβάτια δεν
υπάρχουν, ξαπλώσαµε, τυλιγµένοι µέσα σε κου-
βέρτες, πάνω στο πατηµένο χώµα.

Μπουρµπουτσκό [Επταχώρι], 10 Φεβρουα-
ρίου [1917]

Το σκοτάδι είναι ακόµα πυκνό, όταν ένας Σενε-
γαλέζος έρχεται να µας ξυπνήσει.

- Βρέχει ακόµα; ρωτάει ο διοικητής.

- Όχι, κ. διοικητά, δεν έπεσε καθόλου νερό.

Καθένας εκδηλώνει την ικανοποίησή του και
αφήνει έναν αναστεναγµό ανακούφισης. Αλλά ο
Αµπντουλάχ, µετά από ένα λεπτό, ξαναλέει
ήσυχα «Έπεσε χιόνι». Πραγµατικά όλα είναι
άσπρα, το κρύο τσούζει. Οι Σενεγαλέζοι δεν είναι
λιγότερο χαρούµενοι. Ποιος, λοιπόν, έλεγε ότι τα
µαύρα στρατεύµατα δεν θα µπορούσαν να αντέ-
ξουν τις ευρωπαϊκές οµίχλες;

Η φάλαγγα ανασχηµατίζεται, προχωρεί µε ελιγ-
µούς κατά µήκος των βουνών, κατεβαίνει πλα-
γιές κατακόρυφες, περνάει µικρές αλβανικές
γέφυρες πάνω σε ζώα, και µετά από πολλές

Φωτ. 4. Eφηµ. L’Illustration, 17-03-1917. Σε µετάφραση: «Το κα-
ραβάνι, στο οποίο συµµετείχε ο ειδικός απεσταλµένος της L’Il-
lustration και η ακολουθία του από Σενεγαλέζους, περνώντας
έναν χείµαρρο πάνω σε µια αλβανική γέφυρα και πάνω σε γαϊ-
δούρια, µεταξύ Ιζβόρου και Καστάνιανης». [Πρόκειται για την
υπάρχουσα και τώρα «γέφυρα Γιάτση», στο ποτάµι µεταξύ
Ισβόρου (Αµάραντος) και Πλάβαλης (Αγία Βαρβάρα)].
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ώρες φθάνει στη γέφυρα της Στράτσιανης1

[σηµ. Πύργος] απ’ όπου οι ακροβολιστές και ο
διοικητής τους συνεχίζουν για την Πρισόγιανη
[σηµ. Πυρσόγιαννη], ενώ εµείς περνάµε τον Σα-
ραντάπορο, κατευθυνόµενοι προς την Καστά-
νιανη. Όλη αυτή η περιοχή είναι έρηµη και µε
ανάκατη ανάγλυφη όψη. ∆εν υπάρχουν παρά
βράχια και φρύγανα, εκεί όπου προχωρούµε
αργά πάνω σε πίστες που γειτονεύουν µε γκρε-
µούς. Μέχρι το Μπουρµπουτσκό [σηµ. Επτα-
χώρι], όπου φθάνουµε µετά από δυο µέρες µε
µουλάρι, το τοπίο είναι απογοητευτικό. ∆ιακό-
πτεται σπάνια από συνοικισµούς σπιτιών από λά-
σπη ή ξερολιθιές. Οι κάτοικοι πεθαίνουν από
πείνα, έχοντας για κύρια τροφή µόνον µερικές
γαλέτες από καλαµποκάλευρο. Βαδίζουµε εδώ
και τέσσερις µέρες χωρίς να συναντήσουµε στα

µονοπάτια κάποιο καραβάνι ή κάποιον βοσκό.
Επίσης µια ευχάριστη έκπληξη· περπατώντας
κοντά στο ποτάµι, έτυχε να διασταυρωθούµε µε
γαλλικές οµάδες που µετέφεραν πάνω σε µου-
λάρια µυδραλιοβόλα, τα οποία είχαν σκεπαστεί
µε πάχνη.

Κρατήσαµε µια µικρή συνοδεία από τους Σενεγα-
λέζους ακροβολιστές, οι οποίοι µας άφησαν εδώ
[στο Μπορµπουτσκό/Επταχώρι]. Ακροβολιστές
Τυνήσιοι, Άραβες από το Sfax, θα µας συνοδεύουν
στα χιόνια που σκεπάζουν τα βουνά Παλιοκρί-
µηνο2/ Paljokrimero [τώρα λέγεται Βόιο µε υψη-
λότερη κορυφή το Παλιοκριµήνι 1.806 µ.], τα
οποία, όπως για παράδειγµα η Žάλα3/Jala [τώρα
λέγεται Προφήτης Ηλίας Žουπανίου 1.803 µ.],
έχουν υψόµετρο περίπου 1.800 µ.

1. Πρόκειται για τη λιθόκτιστη τοξωτή «γέφυρα Στράτσιανης»
(σηµ. Πύργος), που κατέπεσε περί το 1920 καθώς λένε στον
Πύργο, λόγω υποσκαφής και ανατροπής του δεξιού βάθρου
(προς Πύργο) από κάποια ορµητική νεροκατεβασιά του πο-
ταµού. Είχε κτισθεί το 1872, [ιδέ “Περί των εν Ηπείρω αγα-
θοεργηµάτων”, του Ι. Λαµπρίδη, µέρος B’, εν Εθήναις 1880,
σελ. 187, όπου υπάρχουν λεπτοµέρειες για τον τρόπο κατα-
σκευής], ακριβώς στο ίδιο σηµείο που είναι τώρα η µεταλλική
(Bailey/Μπέλεϋ) γέφυρα διάβασης του ποταµού από την αµα-
ξιτή οδό προς τον Πύργο, και ένωνε την τοποθεσία «Παλιο-
χώρι» του Πύργου µε την έναντι περιοχή «Μπάρα_Τσιώτη» της
Μόλιστας. Το αριστερό βάθρο (προς Μόλιστα) της σηµερινής
µεταλλικής γέφυρας στηρίζεται πάνω στο καλώς διατηρού-
µενο κατάλοιπο του βάθρου της παλιάς λιθογέφυρας, στο
οποίο εµφανέστατη είναι η καµπύλη του τόξου (υπάρχει φω-
τογραφία). Στη δεξιά όχθη (προς Πύργο) σώζεται ακόµη µέσα
στην κοίτη ένα ογκώδες κατάλοιπο λιθοδέµατος, µε τους δο-
µηµένους λίθους των όψεων διατεταγµένους ορθίως, δείγµα
στροφής 90ο κατά την ανατροπή του (υπάρχει φωτογραφία).
Μετά την πτώση της γέφυρας, επειδή όλα τα κείµενα προς
την δεξιά πλευρά του Σαραντάπορου χωριά αποκλείονταν
από την Κόνιτσα, (π.χ. Πύργος, Πυρσόγιαννη, Βούρµπιανη,
Οξυά, κ.λπ), αναγκαστικά όλοι πορεύονταν προς την απόµα-
κρη «γέφυρα ∆ερβενίου», χασοµερώντας βέβαια, έως ότου
στήθηκε το 1922 στην ίδια θέση µια µεταλλική δικτυωτή γέ-
φυρα (ιταλική) η οποία παρασύρθηκε το 1938. Αµέσως τότε
κατασκευάστηκε την ίδια χρονιά, σε απόσταση περίπου 1 χλµ.
προς τα ανάντη, στη θέση «Ντέρτη» της Καστάνιανης, όπου η
κοίτη είναι στενότατη, ξυλογέφυρα µε κρεµαστό από συρµα-
τόσχοινα ξύλινο φορέα, η οποία, µε άδεια των Αρχών, λει-
τουργούσε µε διόδια για µια δεκαετία περίπου. Η κατασκευή
και λειτουργία της ξυλογέφυρας έγινε από Στρατσιανίτες,
όπως πολλοί βεβαιώνουν στη Στράτσιανη. Από τα δεξιά του
Σαραντάπορου χωριά (π.χ. Πυρσόγιαννη, Βούρµπιανη) αυτή
λεγόταν «ξυλογέφυρα Στράτσιανης», ενώ στα χωριά της αρι-
στερής όχθης (π.χ. Κάστάνιανη, Μόλιστα) την ονόµαζαν «ξυ-
λογέφυρα Ντέρτης».
Τέλος, τα υπάρχοντα λείψανα λίθινου ακροβάθρου στη βρα-
χώδη όχθη (προς Πύργο) µαρτυρούν ότι παλιά υπήρχε και
στη θέση «Ντέρτη» τοξωτό πετρογέφυρο, διάφορο από τη
«γέφυρα Στράτσιανης». Στο άρθρο του Χαρ. Γκούτου “Σχε-
δίαση εθνικής οδού στην κοιλάδα του Σαραντάπορου το
1928”, που δηµοσιεύεται στο παρόν τεύχος, ο νοµοµηχανικός
στην έκθεσή του αναφέρει την ύπαρξη των ακροβάθρων δυο

λίθινων θολωτών γεφυρών στη θέση «Ντέρτη».

2. ∆εν γνωρίζουµε τώρα πως ονοµαζόταν αυτό το βουνό κατά
την αρχαιότητα. Τότε Βόιον ονόµαζαν όλο µαζί το ορεινό συγ-
κρότηµα Γράµµου και Σµόλικα. Στην υψηλή ζώνη του υπήρχε
άλλοτε ο οικισµός «Κριµήνι», ο οποίος, µάλλον για το δυσχεί-
µερο της περιοχής, εγκαταλείφθηκε από τους κατοίκους του,
ενώ η έκτασή του περιήλθε κατά το πλείστον στο χωριό Επτα-
χώρι. Αυτοί εγκαταστάθηκαν στο νέο «Κριµήνι» Κοζάνης (το
1913 απογράφεται µε 540 άτοµα). Προς αντιδιαστολή, το πα-
λιό ορεινό χωριό λεγόταν στο εξής «Παλιοκριµήνι». Εξ αυτού
ονόµασαν «Παλιοκριµήνι/ Παλιοκρίµηνο» όλο το βουνό, όπως
και την υψηλότερη κορυφή του. Η γαλλική γραφή Paljokrimero
ελάχιστα απέχει από την πραγµατική.
Η ονοµασία «Κριµήνι», σχηµατισθείσα από το σλάβικο θέµα
krjm- και την επιθετική κατάληξη –inj, αποδίδεται ως «Βοσκαριά
| Βοσκιές | Εύβοτος τόπος», λόγω των εκτεταµένων, χλοερών,
υψιπέδων λιβαδιών της περιοχής. Στα παλ. Σλ. krjma/krjmj (=
τροφή – χορτάρι για τροφή ζώων, βοσκή, χόρτασµα), krjmiti (=
τρέφω – βόσκω, νέµω) και krjmjnica (= τρέφoυσα – τρόφιµος,
θρέµµα, Λατ. alumna). Σφόδρα χωλαίνουν γλωσσολογικά ερ-
µηνείες από το αρχ. Ελλ. «κρηµνός» (= γκρεµός) και το αρχ.
Ελλ. «κρυµός» (= παγωνιά, παγετός).

3. Όλο αυτό το βουνό είναι γνωστό και ως «Ρουσιοτάρι/Ροσιο-
τάρι/Ροσιτάρι», το οποίο, κατ’ αναλογία προς την εξήγηση της
ονοµασίας «Κριµήνι», µάλλον αποδίδεται ως «∆ροσερό χορτάρι
| Λιβάδι», από το λατινογενές παλ. Σλ. rosjno (= δροσισµένο, νο-
τισµένο, τρυφερό, δροσερό) < παλ. Σλ. rosa (= δρόσος, ψε-
κάς, λιβάς, Λατ. ros), συν το Σλ. tarj (= χορτάρι, χόρτο), µε
εκφορική σίγηση του ενδιάµεσου N, [παράβαλε και αρχ. Ελλ.
«λιβάς» (= σταγόνα, σταλαγµός) > «λιβάδιον» (= νοτισµένος
τόπος) > νέο Ελλ. «λιβάδι» (= λειµώνας, βοσκοτόπι)]. Η προ-
ταθείσα στο παρελθόν ερµηνεία «Κόκκινο χορτάρι», από το Σλ.
ruş (= πυρρόχρωµος, ξανθοκόκκινος, Λατ. russus) και το οµό-
σηµο µσν Ελλ. «ρούσιος», είναι άστοχη πραγµατολογικά, αφού
δεν υπάρχει ερυθρά χλόη.
Η αναφερόµενη εδώ παλιά και ξεχασµένη πλέον ονοµασία
«Žάλα» της κορυφής του έχει οπωσδήποτε σλάβικη αρχή.
Μάλλον σηµαίνει «Μνηµείο | Τάφος | Τύµβος», άγνωστο πως
και γιατί, ίσως λόγω οµοιότητας, από το παλ. Σλ. žalj/žalije (=
µνηµείο, τάφος, ηρίον, τύµβος), δηλ. κάτι ανάλογο µε το
βουνό «Βαρ_τσιοµπάνι» (= τάφος του βοσκού) στο χωριό
Χιονιάδες. Από τα οµοιότυπα παλ. Σλ. žalo (= κέντρον, κεν-
τριστήρι, κεντητήριο, Λατ. stimulus), žalj (= άλγος, οδύνη,
λύπη) και žalj (= όχθη) δεν προκύπτει λογική ερµηνεία.



9

Žουπάνι [Πεντάλοφος], 11 Φεβρουαρίου
[1917]

Έχουµε την εντύπωση ότι φθάσαµε, (όρα Φωτ.
3), στον πολιτισµένο κόσµο. Μετά από την από-
λυτη µοναξιά, είναι ευχάριστο να βλέπεις κρε-
µασµένο στα δέντρα που πλαισιώνουν την
πλαγιά ένα τηλεφωνικό καλώδιο, γαλλικό, που
συνδέει τα ταχυδροµεία. Ο καιρός σήµερα είναι
εξαιρετικός, ο ήλιος κάνει το χιόνι εκπληκτικό.
Πάνω στα µονοπάτια το χαλάζι κάνει τα µουλά-
ρια να γλιστρούν. Πρέπει να περπατάµε πίσω
από τους Άραβές µας, οι οποίοι σπρώχνουν
µέσα στο χιόνι, πολλές φορές ύψους ενός µέ-
τρου, τα µικρά µακεδονικά γαϊδουράκια που
κουβαλούν τις αποσκευές µας, και τα παρακι-
νούν µε τις ίδιες φωνές που οδηγούσαν τα δικά
τους ζώα στην Τυνησία, κάτω από τον καυτό
ήλιο της Αφρικής.

Αριστερά και δεξιά του µονοπατιού, παρατηρεί
κανείς χνάρια από λύκους και αρκούδες, και
από καιρό σε καιρό συναντάει κατασπαραγµένα
κουφάρια γαϊδουριών ή µουλαριών.

Οι γαλλικές και οι ελληνικές σηµαίες κυµατίζουν
στα αρχηγεία των ακροβολιστών, (όρα Φωτ. 2),
αφού είµαστε σε ουδέτερη ζώνη, (όρα χάρτη
Φωτ. 4). Καραβάνια ανεφοδιασµού διαδέχονται
το ένα το άλλο, φορτωµένα ψωµί για τους αν-
δρείους αποίκους που αποτελούν τις εµπρο-
σθοφυλακές, χαµένοι µέσα σ’ αυτά τα
αφιλόξενα βουνά. Περίπολοι περνούν, παρακο-
λουθώντας τις πλαγιές, άλλες γυρίζουν οδη-
γώντας υπόπτους, λαθρεµπόρους, ή ακόµα και
στρατιώτες βασιλόφρονες που δραπέτευσαν
από την Πελοπόννησο και προσπαθούν να συ-
ναντήσουν τις αυστριακές γραµµές.

Αθήνα, 14-10-2014

Φωτ. 5. Εφηµ. L’Illustration, 17-03-1917. Σε µετάφραση: «Στο
Žουπάνι : Η γαλλική και η ελληνική σηµαία µπροστά στο φυλά-
κιο των ακροβολιστών».

Φωτ. 6. Εφηµ. L’Illustration, 17-03-1917. Σε µετάφραση:
«Η άφιξη στο Žουπάνι».



Το µυστήριο της µνήµης
του Θωµά Αθανασίου Μουκούλη

Είµαστε από των ονείρων το υλικό πλασµένοι

Σαίξπηρ

α) Ατοµική µνήµη. «Από υλικό ονείρων είµαστε
φτιαγµένοι, και τη µικρή ζωή µας ύπνος την πε-
ριζώνει», είπε ο ποιητής . Περιφερόµαστε στη
ζωή σαν υπνοβάτες κι όταν πέφτει πάνω στο
στήθος µας βαριά η τσεκουριά της οδύνης,
αφήνουµε µια κραυγή που µας ξυπνά, που συν-
τρίβει την νυσταλέα καθηµερινότητά µας και
µας κάνει να νιώσουµε ως όντα εξαιρετικά. Και
είµαστε πραγµατικά υπάρξεις εξαιρετικές. Γιατί
είµαστε όντα πληµµυρισµένα από µνήµες (ατο-
µικές και συλλογικές), οι οποίες, µε το παραµι-
κρό ερέθισµα ή την πιο ασήµαντη αφορµή,
ξεχύνονται σαν χείµαρρος από τα βάθη του εί-
ναι µας, µας στροβιλίζουν σαν τεράστια θαλάσ-
σια ρουφήχτρα και από υπόγειους και
άγνωστους δρόµους µας µεταφέρουν αστραπι-
αία - µε άλλη διάσταση - σε τόπους και χρόνους
όπου βιώσαµε καταστάσεις και γεγονότα: Όσα
ζήσαµε, όσα υποφέραµε, όσα χαρήκαµε, είναι
η περιουσία µας η – θεωρητικά – αναφαίρετη,
που µε την δύναµη τής αναπόλησης αγγίζουµε
τρυφερά, µη διαλύσουµε τ’ απολιθώµατα και
τους αντικατοπτρισµούς του παρελθόντος µας.

- Γιατί τα ζήσαµε όλα αυτά που µας βασανίζουν;
Ίσως, για να θυµόµαστε ότι είµαστε όντα µε πε-
ριορισµένη χρονική διάρκεια και για να νιώ-
θουµε την ασηµαντότητά µας!

Γιατί, αν και είµαστε από το υλικό των ονείρων
πλασµένοι, γινόµαστε παιχνίδι της µοίρας και
της µαταιότητας: Ανοίγοντας τα βλέφαρά µας
στο φως της µέρας και τινάζοντας από πάνω
µας την µυστηριώδη µαγγανεία του ύπνου, τα
όνειρα που µας δένανε σε µια άλλη πραγµα¬τι-
κότητα θρυµµατίζονται. Όπως θρυµµατίζεται
ολάκερη η ζωή µας, όταν το σώµα µας ανεβαί-
νει άπνοο στο ζόφο του θανάτου.

Αφού όµως είµαστε όντα µε περιορισµένη χρο-
νική διάρκεια εκτεθειµένα στον θάνατο, έχουµε
αφήσει στην διάθεση του θανάτου και τις ανα-
µνήσεις µας. Κι αυτές ξεθωριάζουν, κι' αυτές
πεθαίνουν, ακόµη κι εκείνες που µπηγµένες µε
µακριά καρφιά στην ρίζα της καρδιάς µας θαρ-
ρούσαµε πως θα µας ακολουθούν ως το τέρµα
του δρόµου µας και µε την αναπόληση θα µάς
φέγγουν στο βράδυ της ζωής... Τί πλάνη!

Έρχεται κάποια ώρα που λησµονούµε ακόµη
και τα πιο σκληρά, και τα πιο υψηλά και τα πιο
βαθιά βιώµατά µας. Τα παίρνει κι αυτά ο χρό-
νος, τ' αποµακρύνει ανεπαίσθητα από το βλέµµα
της συνείδησής µας ώστε, τελικά να τα απονευ-
ρώσει, να τα κάνει σαν ψέµατα, σαν αντικατο-
πτρισµούς της ερήµου που µας κυκλώνει όλο και
πιο αγριεµένη.

Η µνήµη µάς κρατεί ζωντανούς πάνω από το
χάος της µοναξιάς, των γερατειών, του θανά-
του. Η λήθη όµως µας ελευθερώνει από το δυ-
σβάσταχτο βάρος της ζωής µας, για να µας
κάνει ικανούς να διαπλεύσουµε τον χρόνο που
µας αποµένει, χωρίς κίνδυνο να καταποντι-
στούµε από την αφόρητη µνήµη αυτών που ζή-
σαµε2.

«Κόρες του Χρόνου, και η Μνήµη και η Λήθη,
αφήνουν µέσα µας την ίδια πικρή γεύση που εί-
ναι του χρόνου η αβάσταχτη, στυφή γεύση,
αφού είµαστε χωρίς την θέληση µας όντα χρο-
νικά περιορισµένα ενώ η µύχια λαχτάρα µας εί-
ναι η αθανασία,3 ή τουλάχιστο το όνειρο της
αθανασίας».

β) Συλλογική ή κοινωνική µνήµη - Η µνήµη των
τόπων. Μνήµη δεν έχουν µόνον οι άνθρωποι
αλλά και οι τόποι. :«Οι τόποι επαναφέρουν συλ-
λογικές µνήµες που αναπαύονται ...έως τη
στιγµή που θα βρεθεί η κατάλληλη µατιά για να
τις ανεγείρει ολοζώντανες. Οι τόποι µιλούν κι
αµφισβητούν όπως και οι άνθρωποι». Αλλά,
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1. Σαίξπηρ « Τρικυµία» – πράξη 4 σκηνή, Μετ. Βασίλη Ρώτα.

2. O Xόρχε Λουίς Mπόρχες (1899- 1986) έχει γράψει ένα εξαι-
ρετικό διήγηµα µε τίτλο «Φούνες ο Mνήµων». : Ο ήρωας,
Iερενέο Φούνες, διαθέτει µία υπερφυσική, τέλεια µνήµη, θυ-
µάται τα πάντα: κάθε φύλλο που είχε δει σε δέντρο, κάθε λέξη
που είχε ακούσει στη ζωή του, κάθε πνοή ανέµου που είχε
νιώσει, κάθε εντύπωση γεύσης, κάθε πρόταση. Παρ’ όλα αυτά
είναι δέσµιος της ανικανότητάς του να αξιολογεί. Σε αυτήν
την αριστουργηµατική, ακραία εκδοχή του Mπόρχες, ο Iρενέο
Φούνες θα συντριβεί κάτω από µια κυριολεκτικά αφόρητη
µνήµη, από µία απρόσκοπτη συµφόρηση πληροφοριών της
οποίας τη ροή αδυνατεί να ελέγξει- έστω στο ελάχιστο.

3. Κώστας Ε. Τσιρόπουλος, ΕΥΘΥΝΗ, τ.130/82, σ.519.



κατά τον Αριστοτέλη: «δεινόν τε και χαλεπόν
ληφθήναι ο τόπος», (δύσκολο πολύ να κατα-
νοηθεί ένας τόπος).

Η µεγαλύτερη δυσκολία κατανόησης ενός τό-
που, έγκειται στο γεγονός, ότι η αντίληψή µας
γι’ αυτόν εµπεριέχει καλυµµένη την έννοια του
χρόνου. Συσσωρεύει µέσα του ερείπια, σύµ-
βολα, γλώσσες, βιωµατικές µνήµες· δεν είναι
ποτέ ο ίδιος («πάντα ρει και ουδέν µένει») και
έτσι δεν µπορεί να υπακούσει σε µια εύκολη
και επιφανειακή ανάλυση. Μπορεί να δει κανείς
τον τόπο ως ένα µουσείο που διατηρεί κατα-
γραµµένες όλες τις ανθρώπινες πράξεις στην
διάρκεια του χρόνου. Οι πράξεις αυτές µετα-
βιβάζονται από γενιά σε γενιά σε µεγάλο βαθµό
µέσα από την προφορική ιστορία µε τη µορφή
εξιστορήσεων για τη χρήση του χώρου και µε
αναφορές σε πολιτιστικά και πολιτισµικά γεγο-
νότα συνδεδεµένα µε το χώρο και το χρόνο. Οι
τέτοιες µνήµες συνήθως µένουν σε στενά όρια,
π.χ. µιας οικογένειας ή ενός περιορισµένου κοι-
νωνικού κύκλου, χωρίς να αλληλεπιδρούν µε-
ταξύ τους και να συνθέτουν συλλογικές µνήµες,
µε αποτέλεσµα να σβήνουν στην πάροδο του
χρόνου. Χρέος όλων µας να µην τις αφήσουµε
να χαθούν, αλλά να τις καταγράψουµε ακόµα
και αν µας φαίνονται και ασήµαντες-, για να δια-
τηρηθούν, να µεταδοθούν και να συνδυαστούν
παράγοντας ποικίλες όψεις της συλλογικής
µνήµης του τόπου µας – του Καντσίκου (∆ρο-
σοπηγής) και των άλλων χωριών της Κόνιτσας
και όχι µόνο-µε την πεποίθηση ότι η Μνήµη
συµµετέχει στον ορισµό της ταυτότητάς µας,
µας φέρνει σε επαφή µε τις ρίζες µας και δεί-
χνει το µέλλον µας.

(γ) Αναµνήσεις. Τα µυστήρια του χρόνου και
της µνήµης σαγήνευαν πάντοτε τους στοχαστές
και τους συγγραφείς, σε όλες τις εποχές. Και
αυτό γιατί η µνήµη δεν είναι µόνο ο χρονικο-
γράφος των περασµένων βιωµάτων µας, αλλά
και ο προσωπικός µας χρόνος στον οποίο εγ-
γράφονται - µε έναν παράξενο τρόπο- οι εµπει-
ρίες µας. Κι εδώ προκύπτει το ερώτηµα : Πού
και πώς εγγράφονται, διατηρούνται και ανακα-
λούνται οι αναµνήσεις; Είναι ίχνη στην εγκεφα-
λική ουσία; «Αποτυπώµατα πάνω σε κερί»,
διεργασίες νευρικής υφής, ή µήπως άϋλες πα-
ρουσίες σε πνευµατική περιοχή;

Οριστική απάντηση στο ερώτηµα, για την ώρα
τουλάχιστο, δεν έχει ακόµα δοθεί : Η διατήρηση
των αναµνήσεων, αποτελεί δύσβατη περιοχή.
Ανήκει στην κατηγορία των ψυχικών φαινοµέ-

νων, κατά τα οποία το πνεύµα – εξερευνητής
του εαυτού του – αρνείται να αποκαλυφθεί. Η
επιστήµη γενικά, αν και έχει κάνει πολύ µεγάλα
βήµατα από την αρχαιότητα µέχρι σήµερα, απο-
δεικνύεται ακόµα ανεπαρκής κι έτσι παίρνει και
πάλι τη σκυτάλη η φιλοσοφία, η οποία χωρίς
και αυτή να δίνει την οριστική απάντηση.

Από το απέραντο ωκεανό των φιλοσοφικών θε-
ωριών για το πού και πώς καταγράφονται, δια-
τηρούνται και ανακαλούνται οι αναµνήσεις θα
προτιµήσουµε (ειδικά για το άρθρο αυτό) τις
απόψεις του Πλάτωνα, επειδή η θεωρία του,
προσδιορίζει τον τόπου όπου εγγράφονται οι
αναµνήσεις, είναι εύκολη και κατανοητή –και σε
πολλά σηµεία και για πολλούς απλοϊκή- και τέ-
λος γιατί µας παρουσιάζεται ιδιαίτερα ελκυ-
στική, ιδίως, µε το παράδειγµα του «εκµαγείου».

Σύµφωνα, λοιπόν, µε τον Πλάτωνα [Θεαίτη-
τος86] µέσα σε κάθε ψυχή4 υπάρχει ένα κέρινο
εκµαγείο, για άλλον πιο ελαστικό, για άλλον πιο
σκληρό, για άλλον πιο καθαρό ώστε οι εικόνες
της µνήµης να αποτυπώνονται πάνω του, όπως
γίνεται µε τη σφραγίδα επάνω σε βουλοκέρι ή
τη σφραγίδα στα πρόσφορα της εκκλησίας. Με
άλλα λόγια στο κέρινο εκµαγείο είναι αποτυπω-
µένα τα ίχνη των πραγµάτων που ακούµπησαν
πάνω του. Έτσι, απ’ όσα βλέπουµε, ακούµε ή
κατανοούµε, αποτυπώνεται σ' αυτό ό,τι θέλουµε
να συγκρατήσουµε... Και όσα αποτυπωθούν τα
θυµούµαστε και τα γνωρίζουµε, για όσον καιρό
παραµένει το είδωλό τους. Όσα πάλι δεν απο-
τυπωθούν σαν εικόνες, θα εξαλειφθούν· τα λη-
σµονούµε και δεν τα γνωρίζουµε».

Στην αρχή (όταν γεννιόµαστε) τα αποτυπώµατα
αυτά είναι βαθιά και ζωηρά και ανακαλούνται
εύκολα. Με το πέρασµα όµως των (πάµε προς
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4. «Αν όντως υπάρχει Θεός, δεν θα διαλέξει ένα δάσος για ν’
αφήσει τα ίχνη του, γιατί το δάσος µπορεί να καεί. ∆εν θ’ αφή-
σει τα ίχνη του στις φλόγες, στον άνεµο ή στο νερό, γιατί ο
χρόνος θα τ’ αλλάξει, θα τα κάνει αγνώριστα. O Θεός δεν θα
χρησιµοποιήσει λέξεις ή έννοιες, γιατί κάθε λέξη ή έννοια δεν
µπορεί να γίνει κατανοητή παρά µόνο σ’ ένα συγκεκριµένο
χώρο. Αν ο Θεός θέλει ν’ αφήσει κάπου τα ίχνη του, θα τα
αφήσει σε κάτι αιώνιο κι απαράλλαχτο (ΤΕΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆ΟΥ,
αρχιτέκτων).
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Τάδε έφη Αριστοτέλης Ωνάσης
του Νίκου Γ. ∆ηµητρούλη

Πριν διεισδύσω στο βαθύτερο νόηµα της επικε-
φαλίδος του κειµένου, το οποίον εστιάζεται
στην τελευταία παράγραφο του παρόντος, θε-
ωρώ απαραίτητο να προλογίσω εν τάχει δυο
εξέχουσες µορφές της αρχαιότητος, παραθέ-
τοντας τις αναµφισβήτητες απόψεις των µε τω-
ρινά παραδείγµατα που αγγίζουν µια σειρά
γεγονότων της καθηµερινότητός µας σε όλους
τους τοµείς, σταχυολογώντας ορισµένα γνωστά
στο πλατύ κοινό συµβάντα σχετικά µε τους δυο
µεγάλους αυτούς επιστήµονες, αρχής γενοµέ-
νης από τον εξ Εφέσου Έλληνα φιλόσοφο Ηρά-
κλειτο.

Ο Ηράκλειτος θεωρούσε ότι τα πάντα βρί-
σκονται σε διαρκή κίνηση, αλλαγή και µετα-
βολή, στερούνται µονιµότητος, ακµάζουν και
παρακµάζουν, έρχονται και παρέρχονται ανεπι-
στρεπτί, όλα υπόκεινται σε αλλαγή, κινούνται
και µεταβάλλονται.

Κατά στάσεις που εν τη προσπαθεία των να
σταθεροποιηθούν διαταράσσονται και ανα-
τρέπονται πάραυτα από ορµητικά φουσάτα.

Καταπιεστικά καθεστώτα ανατράπηκαν και
επεκράτησε η ελληνικής προελεύσεως, ιδα-
νική, ανά την υφήλιον αποδεκτή δηµοκρατία,
θεµέλιο της οποίας είναι ο σεβασµός των νό-
µων.

Όταν τα σήµαντρα του πολέµου ήχησαν απει-
λητικά, αυτοκρατορίες κατέρρευσαν, θρόνοι
γκρεµίστηκαν, δικτάτορες, µε οξυµένη φαντα-
σία κατάκτησης και µεγαλεπήβολα σχέδια που
κρατούσαν γερά τα γκέµια της εξουσίας, εις µά-
την προσπάθησαν να κατευνάσουν την ορµή
των αδυνάτων κοινωνικών στρωµάτων και κάθε
διάλογος διαπραγµάτευσης κατέληγε σε ναυά-
γιο, διότι τα κίνητρα των ισχυρών ουδέποτε
υπήρξαν αγαθά.

Το κοπιαστικό «Ήλιο σε Ήλιο» ωράριο εργασίας
διαδέχτηκε έπειτα από αιµατηρές συγκρούσεις
το οκτάωρο.

Άλλο παράδειγµα αλλαγής είναι τα ακραία κυ-
κλοθυµικά καιρικά φαινόµενα, οφειλόµενα
στην ανθρώπινη παρέµβαση η οποία εξα-
γρίωσε τη φύση. Η ανιούσα-κατιούσα διακύ-
µανση της θερµοκρασίας, ο αλλοπρόσαλλος
παραλογισµός της ανοµβρίας-εποµβρίας, ο
αφόρητος καύσωνας αλλάσσει άρδην σε ανε-
λέητο σφυροκόπηµα χαλαζόπτωσης που εξε-
λίσσεται σε χαλαζοθύελλα µε απίστευτη
σφοδρότητα. Τα σαρωτικά κύµατα που µαστι-
γώνουν τις ακτές των υπό υδάτινης πολιορ-
κίας νησιών και οι καταιγίδες έντασης και
έκτασης µας άφησαν ενεούς. Καθώς οι κακο-
καιρία µαίνεται, οι ποταµοί µεταφέρουν τερά-
στιους υδάτινους όγκους, πληµµυρίζοντας τις
παραποτάµιες περιοχές, παρασύροντας ακόµη
και γέφυρες στο πέρασµά τους, και ο υδράρ-
γυρος να σηµειώνει απότοµα πυρακτωµένα και
υποµηδενικά σκαµπανεβάσµατα, δυσχεραίνον-
τας την προσπάθεια των µέσων διάσωσης των
πόλεων και χωριών που βιώνουν καταστάσεις
τρόµου.

Ερχόµαστε τώρα σ’ ένα ζωντανό παράδειγµα
του ερωτικού τοµέα, όπου οι µατιές που σαϊ-
τεύουν και εµπνέουν έρωτα τρέπονται σε µίσος,
αγάπες που πυρπολούν ψυχές και µατώνουν
καρδιές αλλάσσουν. Όταν αργότερα προκύ-
πτουν θέµατα που πυροδοτούν εντάσεις οι όρ-
κοι αθετούνται και το ζεύγος παραµένει µακριά
από το συναίσθηµα όσο και από τη λογική, µε
αποτέλεσµα ο δεσµός τους να ακροβατεί σε
τεντωµένο σχοινί και τα οικογενειακά δράµατα
να πληθαίνουν, διότι έθεσαν αδιακρίτως τον
έρωτα και την αγάπη στο ίδιο τσουβάλι, αγνο-

τα γεράµατα) εγγράφονται αποτυπώµατα επάνω
τα αποτυπώµατα, γίνονται όλο και πιο αχνά και
πιο δυσδιάκριτα, συγχέονται κατά τις αναµνή-
σεις ή τα όνειρα και καµιά φορά- προς το τέλος
της ζωής σβήνουν τελείως και µια για πάντα !
(Αλτσχάιµερ).

Από υλικό των ονείρων, λοιπόν , είµαστε φτιαγ-
µένοι και: « […] / Είναι όλα όσα βλέπουµε σ’ αυ-
τόν εδώ τον κόσµο / ένα όνειρο ατέλειωτο
κρυµµένο µέσα σ’ άλλο;».

(Έντγκαρ Άλλαν Πόε, µετάφραση του Κώστα Ουράνη).

∆άφνη, Ιούνιος 2013



ώντας παντελώς την απόσταση που χωρίζει τα
δυο αυτά συναισθήµατα. Όταν οι υποτιθέµενοι
εραστές, τουτέστιν προικοθήρες, εκδηλώνουν
τα άδηλα και τα κρύφια των χαρακτήρων τους,
οι ψυχικές διαµάχες κορυφώνονται και αποδει-
κνύονται τα ήκιστα µεν άνθρωποι τα µάλιστα δε
απάνθρωποι.

Στους καιρούς που διανύουµε ορισµένοι τοιού-
του είδους γαµπρίζοντες διανοήθηκαν έναν εύ-
κολο τρόπο πλουτισµού. Αθετούν τους όρκους
των, τρέπονται σε φυγή και γίνονται άφαντοι,
αφού προτίστως ενθυλακώσουν τεχνηέντως σε-
βαστά χρηµατικά ποσά, εγκαταλείποντας τις δύ-
στυχες υπάρξεις εκτεθειµένες στον εµπαιγµό
του κοινωνικού τους περίγυρου. Όµορφες
αγνές κόρες, ενσάρκωση της αθωότητος και κα-
λοσύνης, καµαρωτές, µε νεανικό σφρίγος,
µπρίο, ζωντάνια και χείλη κόκκινα σαν τραγανά
κεράσια µιας πρώιµης Άνοιξης, πέφτουν οι δύ-
σµοιρες εν αγνοία τους στο βούρκο της απάτης
ως «σκεύη ηδονής», µε αποτέλεσµα οι τάλαινες
να απωλέσουν, συν την µετά µόχθου συγκεν-
τρωθείσα προίκα, την παρθενία τους, άµα και
το λογικό τους. Τα βαρύτατα ψυχολογικά πλήγ-
µατα που υπέστησαν προξένησαν απόγνωση,
εξωθώντας µέρος της πλειάδος των ανυπερά-
σπιστων θυµάτων να προβεί στο απονενοηµένο
διάβηµα (αυτοκτονία) και το κακό συνεχώς δι-
ευρύνεται. Πάµπολλα παρόµοια περιστατικά βο-
ούν και κράζουν.

Άλλο ενδιαφέρον παράδειγµα είναι ότι σε
πολλούς αρχαιολογικούς χώρους, εκτός ορι-
σµένων, λαµπρά περίφηµα οικοδοµήµατα αρ-
χιτεκτονικά και αντισεισµικά δοµηµένα υπέστησαν
ανεπανόρθωτες σεισµικές και βαρβαρικές κα-
ταστροφές. Μνηµεία, αρχαίοι ναοί όλων των
ρυθµών (δωρικού, ιωνικού, κορινθιακού) που δε-
σπόζουν στις κορυφές των λόφων διαλύθηκαν
εις τα εξ ών συνετέθησαν. Σήµερον, εκτός από
λίγες τραυµατισµένες κολόνες ευθυτενώς στη-
µένες, που άντεξαν τη φθορά του χρόνου και
ορθώνουν το µαρµάρινο κορµί τους, ένας σω-
ρός από τεµαχισµένα µάρµαρα ατάκτως ερριµ-
µένα είναι ό,τι απέµεινε για να θυµίζει την
αλλοτινή τους ύπαρξη. Ευτυχώς, ιστορικά βι-
βλία κατόρθωσαν να συλλέξουν, έστω και από
τα εναποµείναντα λείψανα, αξιόλογες πληρο-
φορίες δια τα κάποτε εν δόξη ευρισκόµενα αυτά
κτίσµατα, διαφορετικά θα είχαν χαθεί στο
απύθµενο πηγάδι της λήθης.

Εκ των ανωτέρω αναφερθέντων συνάγεται ότι
τα πάντα αλλάσσουν και δικαιώνεται ο αρχαίος

φιλόσοφος Ηράκλειτος, ο οποίος θεωρείται θε-
µελιωτής της διαλεκτικής µεθόδου.

Ερχόµαστε τώρα στον ένα από τους επτά σο-
φούς της αρχαιότητος, τον νοµοθέτη Σόλωνα
τον Αθηναίο, του οποίου οι συµβουλές γλύτω-
σαν τον πλούσιο Κροίσο από βέβαιο θάνατο.

Παρόλο που ο φρενήρης ρυθµός της σύγχρο-
νης ζωής πολιορκεί τη σκέψη µας, παροτρύ-
νοντας µας προς πλουτισµό και στοχεύοντας
στην απόκτηση αφθονίας υλικών αγαθών, εν
τούτοις είναι επίτευγµα να είσαι πλούσιος µε
ελάχιστα και τα τελείως απαραίτητα. Πλούτος
για τον οποίον και ο ίδιος ο Ωνάσης εξέφρασε
τη δυσαρέσκειά του, αναλογιζόµενος τη διαλυ-
µένη και δολοφονηµένη οικογένειά του, αλλά
και για τα αµύθητα πλούτη του, τα οποία δια-
σκορπίστηκαν και ως εκλείπει καπνός εκλιπέ-
τωσαν. Η απόκτηση πλούτου είναι επίτευγµα
των πλουσίων µεν, αλλά και πηγή δεινών δε, και
συµφορά στο κοινωνικό χωράφι όπου φυτρώ-
νουν στρατιές φτωχών µη έχοντες που την κε-
φαλήν κλίναι, µε αποτέλεσµα να συσσωρεύεται
ο πλούτος του κόσµου και κοσµάκη σε µια χού-
φτα ανθρώπων που κινούν τα νήµατα της παγ-
κοσµίου οικονοµίας.

Όταν η προετοιµασία της εκτέλεσης του Κροί-
σου ολοκληρώθηκε, όλα προµηνούσαν το τέλος
του. Τον τόπο της εκτέλεσης διακοσµούσε µια
στοίβα καυσόξυλων επιδέξια διευθετηµένη,
αναµένοντας να απανθρακώσει το άνωθεν αυ-
τής δεµένο σώµα του δύστυχου Κροίσου. Εξ
αποστάσεως, καθιστός ο Κύρος και οι συν αυτώ
έλαβαν θέση ν’ απολαύσουν το θέαµα. Κρύος
ιδρώτας περιέλουσε το µέτωπο του Κροίσου, ο
οποίος, τις οίδε τι εσωτερικοί διαλογισµοί τις τε-
λευταίες εκείνες στιγµές αναστάτωναν το είναι
του και ιδιαίτερα το γεγονός ότι επίκειτο η όσον
ούπω δια της πυράς εκτέλεσή του, µη δυνάµε-
νος να αναχαιτίσει τον έντονο ψυχικό του πόνο
εκ βαθέων ανέκραξε γοερά τρίς «Σόλων – Σό-
λων – Σόλων».

Η σπαραξικάρδια εκείνη κραυγή του έγινε αντι-
ληπτή στους παρευρισκοµένους, όξυνε την πε-
ριέργεια του Κύρου, ο οποίος επίµονα ανήσυχα
και καλοσυνάτα προσέγγισε τον Κροίσο ρω-
τώντάς τον τι σηµαίνει το επαναλαµβανόµενο
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όνοµα Σόλων. Περίλυπος και καταβεβληµένος
ο Κροίσος αφηγήθηκε την προ πολλού σηνάν-
τησή του µε τον Σόλωνα, λέγοντας: «Όταν βρι-
σκόµουν στον κολοφώνα της δόξης µου,
έµπλεος ενθουσιασµού κόµπαζα για τον αµύ-
θητο πλούτο µου, θεωρώντας τον εαυτό µου
τον ευτυχέστερο των ανθρώπων. Τότε ο σοφός
Σόλωνας εύστοχα και βαθυστόχαστα µου
έδωσε τη σωστή συµβουλή “Μηδένα προ του
τέλους µακάριζε”, χωρίς εγώ να δώσω τη δέ-
ουσα προσοχή. Πορωµένος από την απληστία
του πλούτου έδιωξα τον Σόλωνα». Ο λόγος του
έρεε ζωντανός και διαυγής και οι συµβουλές
του εµπεριείχαν λέξεις και φράσεις µεστές νοη-
µάτων που ανέβλυζαν από το βάθος του εγκε-
φάλου του και µαρτυρούσαν το απαύγασµα της
πνευµατικής του ωριµότητας.

Συνειδητοποιώντας τη βαρύτητα. του «Μηδένα
προ του τέλους µακάριζε», µεταστρέφεται το
ρεύµα των διαλογισµών του Κύρου, βυθίστηκε
σε σκέψεις και δεν απέκλεισε την πιθανότητα
ότι ενδέχεται να ελλοχεύει και γι’ αυτόν έτι απαι-
σιότερον τέλος. Έσπευσε έντροµος να ακυρώ-
σει αυθωρεί την δια πυρός εκτέλεση του
Κροίσου, προστάζοντας την αποδέσµευσή του
από την θανατική ξύλινη στοίβα.

Παρόλο που η ως άνω ρήση του Σόλωνα διατυ-
πώθηκε χιλιετίες πριν, εν τούτοις παραµένει επί-
καιρη έως την σήµερον ηµέραν, δηλώνοντας
εσαεί την πνευµατική διαύγεια του σοφού αρ-
χαίου ανδρός.

Τελικά, για να επιστρέψουµε από την αρχαι-
ότητα στην εποχή µας, ιδού τι ειπώθηκε δια στό-
µατος του προ πολλού αποδηµήσαντα εις
Κύριον µεγαλοεφοπλιστού Αριστοτέλη Ωνάση:

«Θα ’ρθεί µέρα που η απληστία της ιδιοκτησίας,
του πλούτου και της έπαρσης θα αποθηκευτεί
στις τράπεζες, στις πολυεθνικές και σε λίγους,
και οι πολλοί µη έχοντες θα ξεσπάσουν σαν θε-
οµηνία που θα κάνει τη ζωή των ολίγων κατε-
χόντων κόλαση …». Τάδε έφη ο µεγιστάνας του
πλούτου, ο οποίος, ως φαίνεται εκ των υπ’ αυ-
τού λεχθέντων, συµφωνεί απόλυτα µε τα λεγό-
µενα τόσον του Σόλωνος «Μηδένα προ του
τέλους µακάριζε», όσον και του Ηρακλείτου, ο
οποίος την µεταβολή και αλλαγή των πάντων
συνόψισε λακωνικότατα σε µια τρίλεξη φράση
«Τα πάντα ρεί».

Καναδάς, Μάρτης 2015
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Η πεσµένη πέτρινη «γέφυρα Žέρµας»
στον Σαραντάπορο
του Θωµά Β. Ζιώγα

Κανένας, µα κανένας, µέχρι σήµερα δεν έχει
γράψει κάτι για την παλιά «γέφυρα της Žέρµας»
ή «Žερµωτινό γεφύρι», στη θέση «Στόµιο», που
ένωνε το βουνό «Μπουχιέστι» µε το βουνό «Κού-
τσουρο», και ας πέρασαν από πάνω της, όσο
υπήρχε, πάµπολλοι άνθρωποι και ζωντανά. Το
στενό φαράγγι που υπάρχει εκεί, λεγόµενο
«Μπουγάζι», [εκ του Τουρκ. boğaz (= στενό,
πορθµός, δίαυλος, λαιµός)], µέσω του οποίου ο
Σαραντάπορος εισέρχεται από τη Μακεδονία
στην Ήπειρο, έχει όχθες µε σχεδόν κατακόρυ-
φους γκρεµούς και είναι αδιάβατο στην κοίτη
του τον περισσότερο καιρό, λόγω της υψηλής
στάθµης του νερού. Μόνο το θέρος και µε πα-
ρατεταµένη ανοµβρία οδοιπορεί κάποιος στην
κροκαλόστρωτη κοίτη του. Υποχρεωτικά διά-
βαιναν από τη «γέφυρα Žέρµας», που ήταν η τε-
λευταία καθώς ανηφόριζαν το πέρασµα του
Σαραντάπορου προς Μακεδονία, πάνω στα
όρια µ’ αυτήν, και είχε άµεση οδική σύνδεση µε
τα άλλα πλησιόχωρα γεφύρια, [Κάντσικου,
Επταχωρίου/ (Κουσιουµπλή/Κουτσιουµπλή),
Žούžουλης], για να πορευτούν στη συνέχεια
ακτινοειδώς προς τα διάφορα εµπορικά κέντρα
της τότε εποχής. Παρά την υπερτοπική σηµα-
σία της στη διακίνηση ανθρώπων και πραγµά-
των προς και από τη Μακεδονία, οι Žερµωτινοί
την είχαν στο χώρο τους και την ονόµαζαν «γέ-
φυρα Στοµίου», ενώ όλοι οι λοιποί Μαστοροχω-
ρίτες και οι περαστικοί την έλεγαν «γέφυρα
Žέρµας» ή «Žερµωτινό γεφύρι». Οι κάτοικοι της
Žέρµας πολλαπλά εξυπηρετούνταν από τη γέ-
φυρα, γιατί µέσω αυτής επικοινωνούσαν και εί-
χαν πρόσβαση στα τρία µέρη στα οποία
χωρίζεται η κοινοτική τους έκταση από τον Σα-
ραντάπορο ποταµό και το µεγάλο «Κουσαρ-
τσιώτικο ρέµα/ποτάµι», όπως παρακάτω γράφω.

Οι Μαστοροχωρίτες, καθώς και άλλοι τρίτοι,
(αγωγιάτες, ταξιδευτές, κ.λπ.), περνούσαν υπο-
χρεωτικά απ’ αυτό το γεφύρι, όταν ήταν φου-
σκωµένος ο Σαραντάπορος και οι παραπόταµοί
του, πορευόµενοι είτε προς Τσοτύλι1*, µέσω

Επταχωρίου (Μπουρµπουτσκό2) και Πενταλό-
φου (Žουπάνι3), είτε προς Γρεβενά4, µέσω ∆ο-
τσικού (Ντουτσκό5), για να αποφύγουν τα
πολλά, θολά και ορµητικά νερά που κατέβαζε το
«Κουσαρτσιώτικο ποτάµι/ρέµα», [επίσηµα
γράφτηκε λάθος «Μαρδίτσα» αντί του ορθού
«Μαρίτσα»], λόγω της τεράστιας λεκάνης
απορροής, το οποίο δεν είχε µόνιµη λιθογέ-
φυρα. Και οι κατευθυνόµενοι προς Άργος
Ορεστικό (Χρούπιστα6), είτε µέσω Κοτύλης
(Κοτέλτσι7) και Νεστορίου (Νεστράµι8), είτε
µέσω Κοτύλης και Νίκης (Βύτσιστα/ Βίτσιστα9),
επίσης το διάβαιναν, όταν είχε νεροκατεβασιά
ο Σαραντάπορος. Οι τελευταίοι µόνο µε καλο-
καιρία και λιγοστά νερά το παρέκαµπταν, περ-
νώντας από τον αυχένα «Πρυάσωπο» (~ 1.330
µ), µεταξύ Žέρµας και Χρυσής (Σλάτινας10),
γιατί συναντούσαν και πάλι την άνω κοίτη του
Σαραντάπορου, που εκεί ήταν στενός και αγε-
φύρωτος, οπότε περνούσαν υποχρεωτικά µέσα
στα νερά του. Το αυτό συνέβαινε στην αντί-
στροφη πορεία.

Το επόµενο προς Μακεδονία µεγάλο και επικίν-
δυνο ρέµα/ ποτάµι, το «Žουžουλιώτικο», ήταν
γεφυρωµένο µε µόνιµες λιθογέφυρες που δια-
σώζονται ακόµη. Όσοι κατευθύνονταν προς
Τσοτύλι ή προς Άργος Ορεστικό, αφού πρώτα
περνούσαν από τον αυχένα (1.150 µ) του βου-
νού «Κούτσουρο», στη συνέχεια διάβαιναν το
«Žουžουλιώτικο» στη «γέφυρα Κουσιουµπλή/
Κουτσιουµπλή11», κοντά στο χωριό Επταχώρι.
Και οι κάτοικοι της Žούžουλης, η οποία κείται
στην αριστερή πλευρά αυτού του ποταµού, µε
τούτο το γεφύρι επικοινωνούσαν το χειµώνα
µε το Επταχώρι, που βρίσκεται στη δεξιά
πλευρά του, µακριά και προς τα κατάντη της
Žούžουλης. Όσοι πάλι πήγαιναν προς Γρεβενά
πορεύονταν παρόχθια στη δεξιά πλευρά του
«Κουσαρτσιώτικου/Μαρίτσα», ανηφόριζαν προς
τη θέση «Μαύροβο», και διάβαιναν το «Žουžου-
λιώτικο» στη «γέφυρα Žούžουλης», εγγύς και
λίγο ψηλότερα από το χωριό «Žούžουλη12».

Εδώ συνέκλιναν και όσοι διάλεγα το ελάχιστα
πιο σύντοµο πέρασµα του Βουργοπόταµου
(Κερασοβίτικο ποτάµι) και ακολούθως τον αυ-
χένα «Βέργος» µεταξύ Φούρκας και Κεράσο-
βου, όταν αυτός, λόγω µεγάλου υψοµέτρου
(1.584 µ), δεν ήταν κλειστός από τα χιόνια. Από
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εκεί και πέρα κατευθύνονταν προς τη θέση
«Ντέτσιου καλύβια» και το πέρασµα «Λυκοπέ-
ρασµα/Λυκοκρέµασµα», που είναι η πλέον χα-
µηλόσταθµη φυσική διάβαση από τη λεκάνη
του «Žουžουλιώτικου» προς τη λεκάνη του «Βε-
νέτικου» ποταµού και το χωριό «∆οτσικό/Ντου-
τσκό». Στη συνέχεια ο τόπος είναι πιο βατός,
είτε προς Γρεβενά, είτε προς «Ανασελίτσα»
(τώρα επαρχία Βοΐου) και Κοζάνη µέσω του χω-
ριού «Μαγέρι» (τώρα ∆ασύλλιο).

Αναφέρω τους παραπάνω τρεις κύριους προ-
ορισµούς, δηλ. προς Τσοτύλι, Γρεβενά και Άρ-
γος Ορεστικό, διότι εκεί γίνονταν, τον παλιό
καιρό, µεγάλα παζάρια και από εκεί όχι µόνον
προµηθεύονταν τα αναγκαία γεννήµατα/σιτηρά
αρκετοί Μαστοροχωρίτες, αλλά πωλούσαν κιό-
λας τα προϊόντα τους (µαλλιά, δέρµατα, τυρο-
κοµικά), ή έκαναν αγοραπωλησίες υποζυγίων,
βοοειδών και αιγοπροβάτων. Μαζί µε το «παζα-
ρόπουλο» της Κόνιτσας ήσαν οι βασικές πηγές
τροφοδοσίας των Μαστοροχωρίων. Η «γέφυρα
Žέρµας», όπως και τα άλλα γεφύρια πάνω στις
ανωτέρω οδεύσεις, ευρισκόµενη µέσα στο πέ-
ρασµα από την Ήπειρο στη Μακεδονία, έπαιξε
καίριο ρόλο σ’ αυτό το πήγαινε-έλα των κατοί-
κων και άλλων ταξιδευτών, γιατί διευκόλυνε τις
µετακινήσεις και τις αγωγιάτικες µεταφορές,
παρέχοντας ασφαλή διάβαση του βρέµοντος
Σαρανταπόρου. Γι’ αυτόν το λόγο, εκτός από την
άµεση και εναγώνια µέριµνα των Žερµωτινών για
την περατότητα της γέφυρας, περί της οποίας
γράφουµε πιο πολλά στη συνέχεια, και οι λοιποί
Μαστοροχωρίτες, κυρίως από τα πιο µεγάλα
χωριά, (π.χ. Βούρµπιανη, Πυρσόγιαννη, ακόµη
και η πολίχνη Κόνιτσα), ενδιαφέρονταν, εξ ανάγ-
κης βέβαια, να είναι πάντα περατή η γέφυρα και
διαβατός ο δρόµος προς το Επταχώρι. Προς
τούτο παρείχαν, κατά περίπτωση και κατά δύ-
ναµη, την οικονοµική ή τεχνογνωστική συν-
δροµή τους, όταν η Žέρµα αδυνατούσε να
συντηρήσει τη γέφυρα και τις προσβάσεις της.
Το γεγονός επιβεβαιώνει η γραφή13: «Χωρ.
Ζέρµα. Η εκ Βούρµπιανης Γεράκω Γ. Νατσίκου
κατέλιπε (1862) γρ. 500 προς τοµήν οδού από
του χωρ. τούτου µέχρι του χωρίου Βουρβου-
τσικό», η οποία, εν ταυτώ, δίδει λογική ερµηνεία
στην αιτιότητα αυτής της δωρεάς προς ένα
ξένο χωριό. Παρόµοια επιβεβαίωση, συνάµα
και λογική εξήγηση της µέριµνας άλλων για τη
γέφυρα, βρίσκουµε και στη γραφή14: « Η Μονή
της Βελλάς … Ανακαλύψαντες δε (1859-1860)
τα εν παραβύστω κατά την των Ιωαννίνων πόλιν
γινόµενα οι εκ Κονίτσης Νικόλαος Ζήση και Κω-
τούλας ∆. Παπά και δικαιώµατα της εαυτών

επαρχίας εξασκούντες, και µάλιστα ο πρώτος,
κατώρθωσεν, ίνα ου µόνον εφάπαξ 57.000 γρ.
από των διαρπαζοµένων απαοσπάση, δι’ ων η τε
ιερά της επισκοπής µητρόπολις ανεκαινίσθη και
τα ιερά των Πιερίδων τεµένη ίδρυσαν και η εν
Ζέρµα αρχαιοτάτη γέφυρα επεσκευάσθη, …».
Οι δυο παραπάνω πλησιόχρονες γραφές µας
αποκαλύπτουν ότι περί το 1860 υπήρχε πρό-
βληµα στατικότητας για τη «γέφυρα Žέρµας»
και βατότητας για την οδό Žέρµα - Μπουρµ-
πουτσκό (Επταχώρι), επί της οποίας κείται αυτή.

Τι γνωρίζουµε σήµερα γι’ αυτήν τη γέφυρα;
Πάρα πολύ λίγα πράγµατα. Ούτε και κάποια φω-
τογραφία της διασώθηκε για να µας διαφωτίσει,
ίσως επειδή θα κατέπεσε πριν η φωτογραφική
τέχνη φθάσει στα µέρη µας. Τα διασωζόµενα
ακόµη ερείπια των βάθρων της, όπως στη (Φωτ.
1) και (Φωτ. 2) του 1994 φαίνονται, µας δίνουν
µια ιδέα για την ύπαρξή της. Στην όχθη προς το
βουνό «Κούτσουρο» και ενδιάµεσα στην κοίτη
είναι ακόµη εµφανή λείψανα από τρία λιθόχτι-
στα βάθρα. Από το Καντσιώτικο µέρος ήταν
ορατό και µε γυµνό οφθαλµό, (ιδέ Φωτ. 3), από
όσους είχαν αετίσια όραση, ενώ οι Žερµωτινοί
µόνον όταν το διάβαιναν το έβλεπαν. Κάποιοι
υπερήλικες, στη δεκαετία του 1950, έλεγαν ότι
αχνά θυµούνταν την ύπαρξή του ή είχαν ακού-
σει γι’ αυτό. Ενθυµούµαι, όταν το καλοκαίρι
του 1958, γυµνασιόπαιδο ακόµη, πήγαινα µε το
γαϊδουράκι µου στο Επταχώρι να φορτώσω
γέννηµα, περνούσα δίπλα από αυτά τα υπο-
λείµµατα των βάθρων διαβαίνοντας µέσα στο
«Μπουγάζι» και απορούσα για την εκεί ύπαρξή
τους. Αργότερα κατανόησα ότι στήριζαν κάποιο
παλιό γεφύρι.

Τα επί τόπου λείψανα και ευρήµατα δείχνουν ότι
ο γεφύρι αυτό ήταν µονότοξο πάνω από την
επικίνδυνη ζώνη της µόνιµης ροής των υδάτων,
σε επαφή µε την αριστερή όχθη, ενώ η ζεύξη
των λοιπών πέτρινων βάθρων γινόταν µε ξυλο-
δοκούς15. Και όντως έτσι θα ήταν, διότι αυτό
δείχνουν οι αποστάσεις µεταξύ των διασωζόµε-
νων βάθρων. Προ εικοσαετίας τα νερά του πο-
ταµού, καθώς εξέρχεται από την κλεισώρεια
«Μπουγάζι» στη θέση «Στόµιο», έρρεαν σε
επαφή (Φωτ.1) µε τη βραχώδη αριστερή όχθη
(προς το βουνό «Κούτσουρο»), λόγω µικρής επί-
κλισης της κοίτης προς τα εκεί. Η δεξιά όχθη
(προς το βουνό «Μπουχιέτσι»), λόγω της ευ-
ρείας αλουβιακής κοίτης, ευρίσκεται αρκετά µα-
κριά (Φωτ. 2) από τη γραµµή της µόνιµης ροής
των υδάτων. Η τοπογραφία της θέσης και η γε-
ωλογική της σύσταση δείχνει παγιωµένη, αλλά
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σε βάθος χρόνου δεν παρέµεινε σταθερή. Από-
δειξη αυτού είναι ότι το 2014 η εικόνα της θέ-
σης ήταν αντίστροφη, δηλ. το νερό κυλούσε σε
επαφή µε την δεξιά όχθη (υπάρχουν φωτογρα-
φίες). Η απατηλή αυτή εικόνα στάθηκε ικανή να
εξαπατήσει τους γεφυροποιούς µαστόρους,
όποιοι και αν ήσαν αυτοί, οι οποίοι θεµελίωσαν
το δεξιό βάθρο του τόξου µέσα στην κοίτη,
όπου το έδαφος είναι φερτές αποθέσεις (αλού-
βια) του ποταµού. Για να είναι δυνατή η διάβασή
της από ανθρώπους και υποζύγια, φαίνεται πως,
αρχικά, η ανάβαση σ’ αυτό το βάθρο γινόταν µε
λιθόκτιστη ράµπα (κλίση ≤ 30º), κάθετη στο βά-
θρο, από την κατάντη πλευρά του, για να µη δι-
ευρυνθεί περαιτέρω το προσβαλλόµενο από το
νερό µέτωπο του βάθρου και να λειτουργεί ως
αντηρίδα στήριξης αυτού. Με τη µορφή αυτή,
δηλ. µόνον µε την τοξωτή κατασκευή, θα λει-
τούργησε για αρκετά χρόνια, όπως και παρα-

κάτω γράφω. Βέβαια, πέρα από τα τεχνικά στοι-
χεία, η µονότοξη µορφή της γέφυρας υπαγο-
ρεύτηκε και από λόγους κλίµακας και µεγέθους
της Žέρµας ως χωριού, (ιδέ σηµειώσεις 16, 27,
28), αφού δεν ήταν στα µέτρα της η δυνατότητα
να στηθεί και συντηρηθεί, για οικονοµικούς βα-
σικά λόγους, ένα πολύτοξο και πανάκριβο πε-
τρογέφυρο, συνολικού µήκους πολλών δεκάδων
µέτρων, που θα κάλυπτε απ’ άκρη σ’ άκρη όλο
το πλάτος της χαλικοειδούς ευρείας κοίτης. Εξ
αυτού και η µέριµνα τρίτων για το γεφύρι (το
1859 και 1862), την οποία προανέφερα πιο πάνω.
Οι φτωχοί και διάσπαρτοι16 σε µικροοικισµούς
κάτοικοί της δεν είχαν τη δυνατότητα να αντέ-
ξουν το βάρος µιας τόσο µεγάλης δαπάνης.

Έτσι, στο µονότοξο γεφύρι που κατασκευά-
στηκε, όποτε αυτό έγινε, επικρέµονταν εξ αρ-
χής τρεις πολύ σοβαροί κίνδυνοι. Ο πρώτος
ήταν η πιθανότητα κατακρήµνισης του κατα-
κερµατισµένου, βραχώδους και απότοµου πρα-
νούς (σκάλα, στην τοπική γλώσσα) στην όχθη
προς το βουνό «Κούτσουρο», οπότε το γεφύρι
θα καθίστατο παντελώς απρόσιτο και άχρηστο.
Ο δεύτερος ήταν η δυνατότητα διαφορικής µε-
τατόπισης των δυο βάθρων του τόξου σε περί-
πτωση σεισµού, [όπως π.χ. ο πολύ ισχυρός και
καταστρεπτικός σεισµός του 1898 στα Ιωάννινα
- Πηγή: ΟΑΣΠ]. Εάν η διαφορική αυτή µετατό-
πιση είναι µεγάλη, τότε προκαλείται λύση στη
συνέχεια του τόξου, αρχής γενοµένης από την
κλείδα του, µε επακόλουθο την κατάρρευσή
του. Αυτό συµβαίνει λόγω διαφορετικής σεισµι-
κής απόκρισης17 των δυο βάθρων του τόξου,
οφειλόµενη στο ότι το έδαφος θεµελίωσης εί-
ναι βραχώδες στο αριστερό ακρόβάθρο (προς
το βουνό «Κούτσουρο») και γαιώδες (αλου-
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Φωτ. 1. Tο ακρόβαθρο της «Γέφυρας Žέρµας» στη θέση «Στό-
µιο», πάνω στη βραχώδη αριστερή όχθη (σκάλα) προς το
βουνό «Κούτσουρο». Λήψη από Θωµά Β. Ζιώγα, τον Αύγουστο
του 1994.

Φωτ. 2. Tα παλιά µεσόβαθρα της «Γέφυρας Žέρµας» στη θέση
«Στόµιο», προς την όχθη του βουνού «Μπουχιέτσι». Λήψη από
τον Θωµά Β. Ζιώγα, τον Αύγουστο του 1994.

Φωτ. 3. Η κατάντης κοιλάδα του Σαραντάπορου από τη θέση
«Στόµιο». Ψηλά στο βάθος το χωριό ∆ροσοπηγή (Κάντσικο).
Λήψη από Θωµά Β. Ζιώγα, τον Αύγουστο του 1994.



βιακό) στο έτερο βάθρο. Ο τρίτος κίνδυνος
ήταν η πιθανότητα υπερκέρασης του ευρισκό-
µενου εντός της κοίτης δεξιού βάθρου του τό-
ξου (προς το βουνό «Μπουχιέτσι») και η
υποσκαφή του από τα ορµητικά νερά του ποτα-
µού, οπότε το γεφύρι θα καθίστατο απροσπέ-
λαστο ή ανασφαλές. Η ταχύτητα και η
τυρβώδης ροή του ποταµού σε στάθµη πληµ-
µύρας είναι απρόσµενα µεγάλη και προκαλεί τε-
ράστια και απρόβλεπτη διάβρωση/ µετακίνηση
των φερτών αποθέσεων της κοίτης, µε ταυτό-
χρονη αλλαγή της γραµµής ροής των νερών. Ας
µη ξεγελιούνται όσοι το καλοκαίρι βλέπουν τον
Σαραντάπορο σαν ένα µικρό ρυάκι που ρέει
µέσα σε µια ευρύτατη χαλικοειδή κοίτη. Αυτή η
εικόνα είναι απατηλή. Το χειµώνα, σε περιόδους
έντονων και διαρκών βροχοπτώσεων µε ταυτό-
χρονη τήξη των χιόνων, τα πράγµατα είναι ακρι-
βώς αντίστροφα, λόγω της τεράστιας λεκάνης
απορροής. Έχω προσωπική αντίληψη αυτού.
Πριν µια δεκαετία περίπου, σε κάποια επίσκεψή
µου περί τα µέσα ∆εκεµβρίου του 2005, τρό-
µαξα και δεν πίστευα στα µάτια µου, όταν είδα
όλη αυτήν τη φαρδιά χαλικόστρωτη κοίτη να εί-
ναι γεµάτη, απ’ άκρη σ’ άκρη, µε θολό και ορ-
µητικό νερό που παρέσυρε γαίες, κροκάλες,
κορµούς δέντρων, τα πάντα. ∆εν φαινόταν που-
θενά ίχνος εδάφους στην κοίτη, τα πάντα είχαν
καλυφτεί από το θολό νερό. Την απίθανη αυτή
εικόνα τη φωτογράφησα επί τόπου.

Οι τρεις παραπάνω κίνδυνοι καθόρισαν και τη
διάρκεια του βίου της γέφυρας. Είτε από τον
έναν, είτε από τον άλλο, είτε από τον συνδυα-
σµό αυτών, το τόξο της γέφυρας κάποτε κα-
τέρρευσε. Αποκλείω την περίπτωση η
καταστροφή να οφείλεται σε αµέλεια των
Žερµωτινών για τη συντήρησή της, διότι η
ύπαρξη της γέφυρας ήταν θέµα ζωτικό γι’ αυ-
τούς, όπως αλλού παρακάτω αναπτύσσω. Συ-
νεπώς, θα φρόντιζαν, όσο µπορούσαν, το
γεφύρι να είναι πάντα στητό και βατό. Αυτό
µαρτυρούν και τα υστερότερα µεσόβαθρα
(Φωτ. 2), τα οποία, καθώς όλα δείχνουν, έγιναν
για να αντιµετωπιστεί κάποια πολύχρονη υπερ-
κέραση από το νερό του δεξιού βάθρου του τό-
ξου, η οποία κατέστησε την εντός της κοίτης
ράµπα ανόδου απροσπέλαστη. Η ζεύξη αυτών
των µεσοβάθρων γινόταν ανά άνοιγµα µε του-
λάχιστον 5 ξυλοδοκούς µεγάλης διατοµής,
(γρεντιές, στην επιχώρια γλώσσα, µε διάµετρο
~ 0,30 µ), από κορµούς πεύκων, κατάλληλα επι-
στρωµένων µε κάθετες εφαπτόµενες δοκίδες ή
χοντροσανίδες (µαδέρια) προς δηµιουργία βα-
τού δαπέδου. Πρέπει να συνεκτιµηθεί ότι τέτοιες

ξυλοδοκοί ήσαν τότε τεχνικώς διαχειρίσιµες επί
τόπου µόνον αν είχαν µέγιστο µήκος περί τα 8
έως 10 µέτρα, γιατί διαφορετικά ήσαν ασήκωτες
και είχαν µεγάλο βέλος κάµψης. ∆εν κατασκευά-
στηκαν µικρότερα λίθινα τόξα στα µεσόβαθρα,
και αυτό είναι καταφανές από το ότι τα διασω-
θέντα λείψανα των µεσοβάθρων είναι τελείως κα-
τακόρυφα σε όλο το ύψος τους, χωρίς καµία
ένδειξη κυρτότητας για διαµόρφωση καµάρας,
ενώ διασώζεται ακόµη κονίαµα στους αρµούς
των όψεων, γεγονός που δείχνει ότι είναι κατά τι
νεότερα. Στο εντός της κοίτης µεσόβαθρο, που
είναι θεµελιωµένο πάνω σε ριζικό βράχο, ξεχω-
ρίζει ακόµη στα ανάντη, παρά την ερείπωσή του,
η διαµόρφωση του εµβόλου/κυµοτόµου. Ούτε
στο σωζόµενο και απρόσιτο πλέον, λόγω των νε-
ρών και των βράχων, αριστερό ακρόβαθρο (προς
το βουνό «Κούτσουρο»), που είναι πολύ λειψό
στο ύψος του, διακρίνεται µακρόθεν κάποια καµ-
πυλότητα, αφού διασώθηκε ένα πολύ µικρό
τµήµα του ποδός του, πριν την έναρξη του τό-
ξου. Σ’ αυτό το ακρόβαθρο δεν διακρίνεται κο-
νίαµα στους αρµούς του, όπερ σηµαίνει ότι έχει
αποτριβεί γιατί είναι πολύ παλιότερο. Πέραν αυ-
τού, το πλάτος της κοίτης που καλύπτει η ζώνη
ροής των υδάτων της µέσης παροχής είναι
πολύ µεγαλύτερο από 10 µέτρα, οπότε η ζεύξη
δεν µπορούσε να γίνει µε ξυλοδοκούς, για λό-
γους τεχνικής και πρακτικής εφαρµογής, όπως
προείπαµε. Εκείνη την εποχή, µόνο µε λίθινη κα-
µάρα/τόξο µπορούσε να γεφυρωθεί ένα τέτοιο
ή µεγαλύτερο άνοιγµα, πράγµα που φαίνεται
πως έγινε και στην προκείµενη γέφυρα. Επειδή
κοντά στο γεφύρι τα υψίκορµα πεύκα σπανί-
ζουν, κάνω τη σκέψη ότι τα υλικά (κορµούς, δο-
κίδες, χοντροσανίδες) τα προµηθεύονταν από
τη θέση «Σανίδια», όχι και πολύ µακρινή, στο ∆
πρανές του βουνού «Κούτσουρο», χαµηλότερα
από τον «Άι Λιά» του Επταχωρίου, όπου θα
υπήρχαν αρκετά για την περίπτωση υψηλά
πεύκα. Με τα ίδια υλικά θα συντηρούσαν και την
ξυλογέφυρα (περατζάνα, λιάσσα), για διάβαση
µόνον ανθρώπων, µε ένα ή δυο αµφιέρειστα
ανοίγµατα πάνω από το «Κουσαρτσιώτικο πο-
τάµι», στη θέση «Ποδαρ(ι)κό». Έτσι λογικά εξη-
γούνται και αποκτούν νόηµα οι ονοµασίες
«Σανίδια» και «Ποδαρ(ι)κό». Τις µακρές και αρ-
κετά βαριές ξυλοδοκούς/κορµούς τις µετέφε-
ραν µε σύρσιµο καταγής µέχρι τη θέση της
γέφυρας, συνήθης πρακτική τον καιρό εκείνο.

Πότε ακριβώς συνέβη η κατάρρευση18 του τό-
ξου δεν είναι γνωστό, ούτε το ακριβές αίτιό της.
Επειδή σήµερα από το εντός της κοίτης δεξιό
βάθρο του τόξου δεν διασώζεται κανένα ίχνος,
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εκτιµώ λογικά ότι αυτό, ευρυµέτωπο καθώς
ήταν για να µπορεί να δεχθεί τις οριζόντιες ωθή-
σεις του τόξου και όντας ταυτόχρονα κοντά ή
σε επαφή µε τη ζώνη ροής των υδάτων, µάλλον
υποσκάφτηκε, αφού δεν ήταν θεµελιωµένο επί
βράχου, και στη συνέχεια παρασύρθηκε από τα
επιπίπτοντα σ’ αυτό ορµητικά νερά του ποτα-
µού, µε αποτέλεσµα να επέλθει η κατάρρευση
του τόξου, αν στο µεταξύ αυτό δεν είχε κατα-
πέσει από άλλη αιτία (π.χ. σεισµό).

Με βάση τα παραπάνω στοιχεία και τη λογική
εξεργασία τους, και ύστερα από επί τόπου ανα-
γνώριση του χώρου και εκτίµηση των σχετικών
αποστάσεων, σχεδίασα σε σκαρίφηµα και δη-
µοσιεύω εδώ, (ιδέ σχέδιο), την πιθανή εικόνα
που θα παρουσίαζε η γέφυρα, όταν ήταν σε
πλήρη λειτουργία, διότι «µια εικόνα, χίλιες λέ-
ξεις» έλεγαν οι σοφοί Κινέζοι. Έτσι, ο αναγνώ-
στης θα έχει µια πλήρη εντύπωση της πιθανής
µορφής που είχε η γέφυρα.

Πέραν από τις δυο γραφές που καταγράφονται
στις αρχικές σελίδες του παρόντος (µια του
1859/60 και άλλη του 1862), έµµεσες και άµε-
σες αναφορές γι’ αυτό το γεφύρι υπάρχουν,
προς το παρόν, ελάχιστες, διότι οι περισσότε-
ροι αγνοούσαν και αγνοούν την ύπαρξή του, και
γι’ αυτό αθέλητα το συγχέουν και εσφαλµένα το
ταυτίζουν µε το υπάρχον «Καντσιώτικο γεφύρι».

Το τελευταίο κείται σε ευθεία γραµµή 4,00 χλµ
προς τα κατάντη, (όρα χάρτη). Τέτοιες αναφο-
ρές είναι οι εξής:

α) Η τοπογραφία και τα πραγµατολογικά στοι-
χεία του χώρου δείχνουν σαφώς ότι αυτό είναι
της «Ζιέρµας το γιουφύρι», στο οποίο αναφέρε-
ται ο στίχος του δηµοτικού Επταχωρίτικου τρα-
γουδιού19 «Μεσ’ της Ζιέρµας το γιουφύρι και
στη σκάλα ‘π’ το Κρυµµίνι / βγαίνουν κλέφτις
µέσ’ στο δρόµου, όλοι τους αρµατωµένοι /…»,
και όχι το «Καντσιώτικο γεφύρι». Και τούτο,
διότι το «Καντσιώτικο γεφύρι», όντας πολύ µα-
κριά από το Επταχώρι, [και το άλλοτε υπαρκτό
«Κριµήνι», παλιό χωριό του οποίου η έκταση µε-
ρικώς εντάχθηκε στο Επταχώρι], και µη έχοντας
καµιά εδαφική συνάφεια µε αυτό, δεν µπορεί να
είναι αντικείµενο και εγχώριο στοιχείο της Επτα-
χωρίτικης παράδοσης. Ούτε και προσφέρεται
για άντρο ληστών, λόγω του οµαλού ανοιχτού
χώρου όπου είναι χτισµένο. Αντιθέτως, το «γε-
φύρι της Žέρµας» στη θέση «Στόµιο» κείται σχε-
δόν πάνω στα όρια µε το Επταχώρι, ενώ και το
οικωνύµιο «Κουσαρτσκό», του εγγύς ευρισκο-
µένου παλιού µικροοικισµού, σηµαίνει20 «Λη-
στήριο | Ληµέρι κλεφτών | Άντρο ληστών».

β) Για τους ίδιους πραγµατολογικούς λόγους
και το λεγόµενο στη Žέρµα τραγούδι21 «Μες
στης Žέρµας το γιοφύρι / και στην άγουρη τη
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Σχέδιο. Σκαρίφηµα αναπαράστασης της «γέφυρας Žέρµας» στο Σαραντάπορο ποταµό, στη θέση «Στόµιο». Έγινε από τον Θωµά
Β. Ζιώγα, το έτος 2014.



εκείθεν δε ………… η εν τω χωρίω Žέρµα γέ-
φυρα εστίν άχρηστος προς διάβασιν των κατοί-
κων δια την Κόνιτσαν, διότι το έδαφος είναι λίαν
δύσβατον και απότοµον».

Μολονότι το προαναφερθέν πόνηµα έχει κά-
ποιες τοπογραφικές ατέλειες, από το συνδυα-
σµό των γραφών του τεκµαίρεται ότι
αναφέρεται στο «γεφύρι Žέρµας/ Στοµίου», το
οποίο, όντως, έχει λίαν δύσβατον και απότο-
µον έδαφος και κείται µέχρι το χωριό Žέρµα και
πάντως πριν από αυτό, εκεί απ’ όπου αρχίζει η
ευρεία κοίτη του ποταµού. Και πράγµατι αυτό
δείχνουν και τώρα τα επί τόπου στοιχεία. Απε-
ναντίας, το «Καντσιώτικο γεφύρι» είναι κτισµένο
µετά από το χωριό Žέρµα και δεν έχει καθόλου
δύσβατο και απότοµο έδαφος στις δυο όχθες
του, γιατί βρίσκεται σε χώρο οµαλό. Η «γέφυρα
Žέρµας» στη θέση «Στόµιο» είχε κρηµνώδες
έδαφος, κυρίως στην αριστερή όχθη προς το
βουνό «Κούτσουρο» (Φωτ.1), γι’ αυτό η τοποθε-
σία εκεί ονοµάζεται «Κακότοπος».

δ) Σαφή αναφορά και ακριβή γεωγραφική χω-
ροθέτηση της υπαρκτής άλλοτε «γέφυρας
Žέρµας/Στοµίου», µε ταυτόχρονη ρητή, διττή
αναφορά στην τελείως διάφορη «γέφυρα Καν-
τσίκου», έχουµε στις παρακάτω γραφές23 του
1886 :
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Φωτ. 1. Εφηµ. L’Illustration, 21-04-1917. Η καταραµένη «γκρηµάδα» που σχηµατίστηκε από το «ανάθεµα» στο Βενιζέλο, µακά-
βριο σύµβολο του ολέθριου διχασµού, στο πεδίο του Άρεως, µε φόντο τη Σχολή Ευελπίδων.

σκάλα / ανεβαίνει ο κυρ Γιάννης / µε σαράντα
παλληκάρια / …», όταν τα κορίτσια µάζευαν λου-
λούδια «γιαννάκια» την 24η Ιουνίου του Άι_
Γιάννη, στο «γεφύρι της Žέρµας» στη θέση
«Στόµιο» αναφέρεται, γιατί µόνον αυτό έχει
άγρια «σκάλα» (Φωτ.1), δηλ. απότοµη και κρη-
µνώδη όχθη. Αντίθετα, το «Καντσιώτικο γεφύρι»
έχει οµαλές όχθες και ανοιχτό περιβάλλοντα
χώρο.

γ) Εκτός από τα δυο υπερκείµενα κείµενα, σ’
αυτήν τη γέφυρα αναφέρονται µε σαφήνεια, χω-
ροθετώντας την µάλιστα, οι εξής γραφές22 του
1879:

« …. στ) ως προείποµεν, πηγάζει εν θέσει Ρωσ-
σοτάρι έκτος ποταµός, ένθα τα όρια της επαρ-
χίας της Καστορίας ………. Ρέει δε δυτικώς και
επί του βορείου άκρου της επαρχίας Κονίτσης
της Ηπείρου, µεταξύ των χωρίων Μπουρµπου-
τσκού δεξιόθεν του ρείθρου, όπερ διαιρεί εν τω
µέσω, Σλάτινα, Žέρµα (προ του χωρίου αυτού
γεφυρούται), Λουπιτσκού, και Ντένιτσκου, Σέλ-
τσης, Φωτόκου, ………, και καλείται υπό των εγ-
χωρίων µεγάλο ποτάµι· …».

Και παρακάτω σηµειώνεται: «Το ρείθρον του πο-
ταµού αυτού, από της θέσεως Ρωσσοτάρι µέχρι
του χωρίου Žέρµα, ως προείποµεν, γεφυρούται·



« …. Από ταύτης [δηλ. τη Γκορούσα] δε κατω-
φερής και δύσβατος οδός, φέρει εις κοιλάδα,
(ήτις σχηµατίζεται υπό του δεξιόθεν υψουµένου
συνηρεφούς όρους Αρίνας και του αριστερόθεν
Μπρέζας και δι’ ης ρέει το ποτάµιον Βησάνσκον
ή Μιροσλάβιστα το οποίον τας πηγάς του έχει
εκ του όρους Αρίνας παρά την Νικολίτσαν, ης
όπισθεν κείνται τα χριστιανικά χωρία ∆έντσκον
και Λούπουσκον), δι’ ης βαίνουσα και διευθυνό-
µενη προς την γέφυραν Κάντσκου, παρέρχεται
του χωρίου Κοτέλτσι, οικουµένου υπό 150 χρι-
στιανών … ». Και παρακάτω σηµειώνεται: « …
του χωρίου [δηλ. η Σλάτινα] κειµένου δεξιόθεν
επί των υπωρειών του όρους Αρίνας και οικου-
µένου υπό 500 ως έγγιστα χριστιανών, έχοντος
εκκλησίαν και χάνιον. Από τούτου δε βαίνουσα
δια της κοιλάδος παρέρχεται του χωρίου Βουρ-
βουσκού, οικουµένου υπό 1.400 χριστιανών, και
έχοντος εκκλησίαν, σχολείον αρρένων, κρήνας
και χάνια, και διερχοµένη µεθ’ ώραν των χωρίων
Ζιέρµα και Κάντσκου διευθύνεται προς την
οµώνυµον τούτου γέφυραν, εις ην περατούται
η κοιλάς …».

Ο αυτός συγγραφέας γράφει την ακόλουθη
συµπλήρωση24 στα παραπάνω:

« … ΣΗΜ. – Από του χωρίου Σλάτινα οδός, βαί-
νουσα δεξιόθεν τη κατωτέρω, διέρχεται µεθ’
ώραν δια της κορυφής Πριάσωπος, του όρους
Αρίνας, κατέρχεται εις ετέραν ώραν προς το χω-
ρίον Žέρµα ή Ζιέρµα, αφ’ ου διαδοχικώς διερ-
χοµένη δια των ώραν αλλήλων και του άνω
απεχόντων χωρίων Λούπσκο, Πιστίλιαπη, Ντένι-
σκο και Πλικάδες, φέρει από του τελευταίου
µετά 2½ ώρας εις την ορεινήν διάβασιν Μπάτρα,
αφ’ ης κατέρχεται εις το διαµέρισµα Κολώνιας.

Η ετέρα εκ Σλάτινας προς Κόνιτσαν οδός, πα-
ρερχοµένη του αριστερόθεν αυτής ¾ ώρας κει-
µένου χωρίου Βουρβουσκού ή Βουρβουτσικού,
διαβαίνει δια της υπό των ορέων Κούτσουρο
αριστερόθεν και Μπουσέτσι δεξιόθεν σχηµατι-
ζοµένην πολύστροφον κλεισώρειαν Βουρβου-
σκού ή Βουρβουτσικού και ακολουθούσα την
δεξιάν όχθην του δι’ αυτής ρέοντος ποταµού,
παρέρχεται της επί τούτου γεφύρας της
Žέρµας, διαβαίνει εν τη κοίτη του το εκ του χω-
ρίου Λούπσκο κατερχόµενον ρεύµα και µετ’
αυτό, παρά την θέσιν Πιστίλιαπη, το οµώνυµον
ταύτη και του χωρίου Πιστίλιαπη έτερον ρεύµα.
Ούτω δε προβαίνουσα φθάνει µετά 5 ώρας εις
θέσιν Κλειδί, εν ή ο παρακολουθούµενος ποτα-
µός συναντάται µετά του ποταµού του χωρίου
Βούρµπιανης. ∆ιαβαίνουσα δε τον ποταµόν
Βούρµπιανης παρά την θέσιν Κλειδί ακολουθεί

την δεξιάν όχθην επί ½ ώραν, µεθ’ ην διαβαί-
νουσα αύθις αυτόν … ».

Με απλούστερα λόγια, ο συγγραφέας αναφέρει
αρχικά τη διακριτή «γέφυρα Καντσίκου» προς
την οποία κατευθύνεται, [ασφαλώς µέσω
«Πρυασώπου»], η οδός Γκορούσα - Σλάτινα -
Κόνιτσα, και στη συνέχεια συµπληρώνει ότι
άλλη πιο χαµηλόσταθµη οδός από Σλάτινα προς
Κόνιτσα περνάει µέσα από την «κλεισώρεια
Μπουρµπουτσκού», [«Μπουγάζι» την ονοµάζουν
τώρα], στην δεξιά όχθη του ποταµού που ρέει
µέσα στο φαράγγι, παρέρχεται (= περνάει δί-
πλα) από τη «γέφυρα Žέρµας» που είναι στη-
µένη πάνω του, [βεβαίως στη θέση «Στόµιο»
αφού για την κλεισώρεια γράφει], ακολούθως
διαβαίνει µεταξύ των χωριών Žέρµα και Κάν-
τσικο µε την οµώνυµη µε αυτό γέφυρα, και συ-
νεχίζει προς Λούψικο, Πιστίλιαπη, κ.λπ. Τα ίδια
ακριβώς γράφω και εγώ σε τούτο το άρθρο,
γιατί έτσι συµβαίνει να είναι τα πράγµατα. Ξε-
κάθαρο, συνεπώς, ήταν έκτοτε το γεγονός ότι
άλλη ήταν η «γέφυρα Žέρµας» και τελείως άλλη
η «γέφυρα Κάντσικου». Αργότερα, µετά την κα-
τάρρευση της πρώτης, δηµιουργήθηκε και ίσως
από άγνοια καλλιεργήθηκε µια σύγχυση, η
οποία οδήγησε µερικούς στην ταύτιση των δυο
γεφυριών, πράγµα που αντιβαίνει την ιστορική
αλήθεια.

ε) Αυτό το γεφύρι, λόγω της σύνθετης µορφής
του, (λίθινο τόξο, ξύλινοι οριζόντιοι φορείς,
αλουβιακή κοίτη, κρηµνώδης όχθη), είχε ανάγκη
από περιοδική, τακτική συντήρηση. Την ίδια
ανάγκη είχε και το µονοπάτι/οδός προσπέλασης
προς το γεφύρι, που ελισσόταν στην κρηµνώδη
όχθη (σκάλα) του βουνού «Κούτσουρο». Επο-
µένως, πέραν των δυο επισκευαστικών παρεµ-
βάσεων, περί το 1860, που µνηµονεύονται στις
αρχικές σελίδες του παρόντος άρθρου, σ’ αυτό
αναφέρονται οι διάφορες γραφές σε αρθρο-
γραφίες25 για επισκευή της «γέφυρας Žέρµας»,
σχεδόν ανά 20 έως 30 έτη. Τέτοια ανάγκη δεν
υπήρχε για το λίθινο και στερεότατο εκ κατα-
σκευής «Καντσιώτικο γεφύρι», γεγονός που κα-
ταδεικνύεται από το ότι, µετά τη βεβαία
επισκευή το 1928/29 µε κρατική δαπάνη, καµία
άλλη στατική παρέµβαση δεν έγινε µέχρι τώρα,
παρόλο που πέρασε σχεδόν ένας αιώνας από
τότε.

Με βάση τις παραπάνω (γ) και (δ) ρητές ανα-
φορές προκύπτει ότι περί το 1879 και 1887 η
«γέφυρα Žέρµας» υπήρχε, αλλά ήταν άχρηστη
και αδιάβατη από το 1879. Ίσως να είχε κατα-
στεί άχρηστη µερικά χρόνια πριν την παραπάνω
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γραφή και απλώς τότε καταγράφηκε το γεγο-
νός. Με το «λίαν δύσβατον και απότοµον» του
εδάφους µάλλον υπονοείται κάποια γεωλογική
κατακρήµνιση στην απότοµη (Φωτ.1) αριστερή
όχθη (προς το βουνό «Κούτσουρο»), η οποία και
απέκοψε κάθε προσέγγιση προς τη γέφυρα.
Αποκλείεται να σηµαίνει ότι είχαν καταρρεύσει
οι ξύλινες ζεύξεις των µεσοβάθρων, διότι αυτές
δεν είναι έδαφος. Το πόσο καιρό έµεινε σε
αχρηστία και αν το αίτιο της αχρηστίας, δηλ. η
κατακρήµνιση, ήταν επισκευάσιµη, µε τις τότε
τεχνικές και οικονοµικές δυνατότητες που είχε η
Žέρµα, δεν µας είναι γνωστό. Εκτιµώ ότι έµεινε
κάµποσα χρόνια αδιάβατη και άχρηστη, µε συ-
νέπεια την εγκατάλειψή της και την ακόλουθη
κατάπτωση, λόγω σήψης των ξύλινων ζεύξεων
των µεσοβάθρων, οπότε κατέστη ολοσχερώς
άχρηστη. Το πετρόχτιστο τόξο άντεξε για κάµ-
ποσα ακόµη χρόνια. Είναι αυτό που την ύπαρξή
του, έστω και αµυδρά, θυµούνταν ή είχαν ακού-
σει οι υπερήλικες στη δεκαετία του 1950. Προ-
ϊόντος του χρόνου και αυτό κατέπεσε, (ιδέ
σηµείωση 18), άχρηστο και ασυντήρητο καθώς
απόµεινε, αλλά κανείς δεν θυµάται πλέον πότε
ακριβώς συνέβη αυτό το γεγονός.

Η αχρηστία και στη συνέχεια η κατάρρευση της
γέφυρας προξένησε τεράστιες δυσκολίες
στους Žερµωτινούς. Απέραντες εκτάσεις βο-
σκήσιµης γης, αλλά και πολλά καλλιεργούµενα
χωράφια που βρίσκονταν στην έναντη όχθη
(προς το Καντσιώτικο µέρος και προς το βουνό
«Κούτσουρο»), συνολικά περί τα 7.000 στέµ-
µατα, περικλειόµενα µεταξύ Σαραντάπορου και
των ορίων µε Κάντσικο, Φούρκα και Επταχώρι,
(ιδέ χάρτη), ήτοι σχεδόν το 40% της όλης έκτα-
σης που σήµερα διακατέχει η Žέρµα, αποκλεί-
ονταν παντελώς και για πολύ χρόνο, όταν ο
Σαραντάπορος ποταµός φούσκωνε τα νερά
του. Η απρόσκοπτη διάβαση του ποταµού ήταν
θέµα επιβίωσης για το χωριό, διότι εκεί, περί την
τοποθεσία «Κουσαρτσκό», διαχείµαζαν συνή-
θως τα ποίµνια των αιγοπροβάτων τους. Γι’ αυ-
τόν το λόγο, µεταπολεµικά και προπολεµικά,
όταν δεν υπήρχε πλέον το τόξο της γέφυρας,
πάντα πάσχιζαν και έφτιαχναν κάποια προσω-
ρινή ξυλογέφυρα λίγο πιο κάτω από την πε-
σµένη παλιά τοξωτή, µε δυο συνήθως
αµφιέρειστα ανοίγµατα και ξύλινο φορέα, για τη
διάβαση µόνον ανθρώπων, που ανέρχονταν σ’
αυτήν µε αναβάθρες/σκάλες. Όµως, δεν είχε
καµία τους µακροβιότητα. Το ποτάµι, µε τις µε-
γάλες χειµωνιάτικες κατεβασιές νερού, τις πα-
ρέσυρε. Ένα τέτοιο ξυλογέφυρο ακόµη και
πρόσφατα διασωζόταν εκεί. Τελικά, το πρό-

βληµα της προσπέλασης προς «Κουσαρτσκό»
λύθηκε την τελευταία δεκαετία, µε την κατα-
σκευή από την Πολιτεία, ελάχιστα κάταντα, σύγ-
χρονης εκ σκυροδέµατος γέφυρας, από την
οποία διέρχεται η νεοανοιγείσα οδός προς «Πα-
ναγία Κλαδόρµη» και Φούρκα.

Η ανάγκη διάβασης των Žερµωτινών από τη γέ-
φυρα σχετίζεται και µε τη γεωγραφία της πε-
ριοχής (όρα χάρτη), αφού η Žέρµα διακατέχει
έκταση που χωρίζεται από ποταµούς σε τρία
µέρη. Η επικοινωνία µεταξύ τους ήταν πολύ δύ-
σκολη τον χειµώνα που φούσκωναν τα νερά. Το
πρώτο και κύριο µέρος είναι οι πλαγιές του βου-
νού «Μπουχιέτσι», όπου είναι κτισµένο το χωριό/
οικισµός «Žέρµα», ενώ εγγύς στη θέση «Στόµιο»
βρισκόταν ο µικροοικισµός «Καρ(γ)υές». Το δεύ-
τερο είναι το απόµακρο δυτικό πρανές του βου-
νού «Κούτσουρο», πέρα από τον Σαραντάπορο,
όπου υπήρχε ο µικροοικισµός «Παλιοχώρι», για
το οποίο µέρος επί χρόνια µάλωναν µε τους
όµορους Επταχωρίτες (Μπουρµπουτσιώτες).
Το τρίτο βρίσκεται στην αντιπέρα όχθη του Σα-
ραντάπορου, όµορο µε την Καντσιώτικη έκταση,
το οποίο χωρίζεται από το βουνό «Κούτσουρο»
µε το µεγάλο «Κουσαρτσιώτικο ρέµα/ποτάµι»,
[στους επίσηµους χάρτες ονοµάζεται «Μαρδί-
τσα/Μαρίτσα»], και όπου υπήρχαν τα µικρο-
χώρια «Λίµνες», «Κουσαρτσκό» και «Ρσέλια/
Αρσέλια». Για τα δυο τελευταία επί αιώνες
υπήρχαν τριβές και έριδες ανάµεσα στη Žέρµα
και το Κάντσικο, ανάλογες µε αυτές που προ-
αναφέρουµε ότι είχε η Žέρµα και µε το Επτα-
χώρι. Μαρτυρία των ερίδων αυτών έχουµε στην
αντιφώνηση: «Καντσιώτες, Μπουρµπουτσιώτες
/ όλη µέρα πολεµάτε / στο χωριό µας δεν πα-
τάτε», που έλεγαν οι κάτοικοι της Žέρµας.

Για να επικοινωνούν τα τρία µέρη και να έχουν
πρόσβαση σ’ αυτά, οι Žερµωτινοί µερίµνησαν να
στηθεί και φρόντιζαν26 να είναι διαβατό το γε-
φύρι πάνω από τον Σαραντάπορο στη θέση
«Στόµιο», το οποίο ένωνε τις υπώρειες του βου-
νού «Μπουχιέτσι» µε το έναντι «Κούτσουρο»,
ακριβώς εκεί όπου το ποτάµι, περνώντας µέσα
από το άβατο κατά τον χειµώνα φαράγγι
«Μπουγάζι», ανοίγει µετά την κοίτη του. Στην
όχθη προς το «Κούτσουρο» και ενδιάµεσα στην
κοίτη είναι ακόµη εµφανή τρία λιθόχτιστα βά-
θρα του. Το γεφύρι αυτό ήταν µονότοξο πάνω
από την επισφαλή ζώνη της µόνιµης ροής των
υδάτων, σε επαφή µε την αριστερή όχθη, ενώ η
ζεύξη των λοιπών πέτρινων βάθρων γινόταν µε
ξυλοδοκούς, όπως κάποιοι υπερήλικες, στη δε-
καετία του 1950, έλεγαν ότι το θυµούνταν, ή εί-
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χαν ακούσει γι’ αυτό, καθώς προείπαµε. Είναι
το πάλαι ποτέ γνωστό στους τρίτους ως
«Žέρµωτινό γεφύρι» ή «γέφυρα της Žέρµας» και
στους κατοίκους της Žέρµας ως «γεφύρι Στο-
µίου», το οποίο είχε, πράγµατι, κυρίως στην
πλευρά του βουνού «Κούτσουρο» που ονοµάζε-
ται «Κακότοπος», κρηµνώδη όχθη (σκάλα, στην
τοπική γλώσσα). Αυτό εξυπηρετούσε την επι-
κοινωνία των κατοίκων των πέριξ αυτού µικροοικι-
σµών «Καρ(γ)υές», «Παλιοχώρι», «Κουσαρτσκό»,
«Λίµνες» και «Ρσέλια / Αρσέλια», από τους
οποίους κάποτε στο παρελθόν συγκροτή-
θηκε27 το «χωριό Žέρµα», κατά την άποψη των
Žερµωτινών συγγραφέων28, και την επαφή τους
βέβαια µε το «µοναστήρι της Παναγίας», το λε-
γόµενο και «µοναστήρι Žέρµας». Είναι δεδο-
µένο, µάλιστα, ότι, στα ∆/Β∆ από το «µοναστήρι
της Žέρµας» και µέχρι τα σύνορα µε το χωριό
Λούψικο (Λυκόρραχη, Κεφαλοχώρι), δεν µνηµο-
νεύεται η ύπαρξη άλλων µικροοικισµών. ∆ιευ-
κόλυνε, επίσης, την πρόσβαση προς το όµορο
Επταχώρι, [και το άλλοτε υπαρκτό «Κριµήνι»,
παλιός οικισµός ψηλά στο όρος Βόιον, του
οποίου η περιοχή συγχωνεύτηκε κατά το πλεί-
στον στο Επταχώρι], και εκείθεν προς τα παζά-
ρια στο χώρο της Μακεδονίας [Άργος Ορεστικό,
Τσοτύλι, Γρεβενά] και αντίστροφα, εξού και η
υπερτοπική σηµασία του.

Κάπως έτσι σκιαγραφείται η ύπαρξη, η µορφή
και η λειτουργία της «γέφυρας Žέρµας» ή
«Žερµωτινό γεφύρι» στη θέση «Στόµιο», την
οποία πολλοί αγνοούν παντελώς. Άξιο απο-
ρίας είναι ότι αυτό το τόσο σηµαντικό έργο το
αποσιωπούν στις γραφές τους άπαντες οι
Žερµωτινοί συγγραφείς28. Άραγε, γιατί; Από αυ-
τήν την άγνοια προέκυψαν αρκετές συγχύσεις
και λάθη που αλλοιώνουν την ιστορική πραγµα-
τικότητα. Χωρίς την ύπαρξή και τη συγκεκρι-
µένη χωροθέτησή της θα ήταν δύσκολο να
λειτουργήσουν οι τότε εµπορικοί και αγωγιάτι-
κοι δρόµοι της περιοχής. Έστω και αχνά, είναι
καλό που την ανασύρουµε από το έρεβος της
λήθης. Ίσως, άλλοι πιο γνωστικοί να έχουν πε-
ρισσότερα στοιχεία και να συµπληρώσουν ή
διορθώσουν την παρούσα γραφή. Ας το πρά-
ξουν σύντοµα, για να τοποθετήσουν τις ψηφί-
δες που λείπουν και να ολοκληρωθεί η εικόνα
της γέφυρας, διότι η µνήµη χάνεται όσο περ-
νούν τα χρόνια.

1. ∆εν υπάρχει σλάβικο θέµα που να ταιριάζει στο οικωνύµιο
«Τσοτύλι/Τσοτύλιον». Μάλλον προέκυψε, µε τσιτακισµό του
αρχικού Κ, από το αρχ. Ελλ. «κοτύλιον» (= µικρά κοτύλη) και
«κοτύλη» (= κοιλότητα - καυκί, κοίλο σκεύος - µετρικό δοχείο
ρευστών ή χύδην υλικών ίσο µε 1/12 χόες) > παλ. Σλ. kotjlj
(= λέβης, χάλκινο σκεύος, καζάνι). Οπότε επιδέχεται δυο ερ-
µηνείες: είτε «Κοιλότητα» εκ της µορφολογίας του εδάφους,
είτε «Κοτύλη» εκ του αντίστοιχου σκεύους µε το οποίο µε-
τρούσαν τα γεννήµατα στην αγορά του. Η δεύτερη ερµηνεία
δείχνει ότι παλαιόθεν ήταν εµπορικό κέντρο και το παζάρι που
γινόταν εκεί ήταν πανάρχαιο, όπως και στη «Χρούπιστα», [ιδέ
σηµείωση 6]. Η νεότερη απλοποιηµένη γραφή «Τσοτίλι» δεν
δικαιολογείται. Όρα και σηµείωση 7.

2. Το οικωνύµιο «Μπουρµπουτσκό» σηµαίνει «Κελαρυστό |
Γαργαριστό | Βουϊστό», από το ηχοποίητο θέµα bjrboç- του
Βουλγ. bjrboçja/bjrboçih [= (για νερό), κελαρύζω, γαργαρίζω]
+ Σλ. τοπωνυµικό τέρµα -şko/-sko < ηχοποίητο Σλ. θέµα buç-
(= µούγκρισµα, θόρυβος, βουητό, βρόµος ρέοντος ύδατος,
βόµβος, κρότος). Ασφαλώς και αναφέρεται στο βουητό του
νερού εκ του ρέµατος που διασχίζει το χωριό.

3. Το παλιό όνοµα «Žουπάνι» του µεγάλου µαστοροχωρίου
«Πεντάλοφος» είναι καθαρά σλάβικο. Αποδίδεται ως «Τόπαρ-
χος», από το παλ. Σλ. županj (= άρχοντας µιας περιοχής, τό-
παρχος, Βυζ. «ζουπάνος») < παλ. Σλ. župa (= χώρα, περιοχή,
Λατ. regio). Φαίνεται πως, κατά τους σλάβικους εποικισµούς
των µεσαιωνικών χρόνων, κάποιος άρχοντας (ζουπάνος) είχε
έδρα το χωριό και εξουσίαζε τη γύρω περιοχή.

4. Η τωρινή πόλη «Γρεβενά» δεν θυµίζει σε τίποτα το οµώ-
νυµο χωριό που υπήρχε εκεί πολύ πριν το 1913, όταν εντάχ-
θηκε στο νεοελληνικό κράτος, και λεγόταν τουρκιστί Kerbene.
Η ονοµασία, λόγω και του πληθυντικού, αποδίδεται ως «Λι-
θοσειρά | Βραχογραµµή», δηλ. πολλοί λίθοι/βράχοι διατε-
ταγµένοι εν σειρά, όπως τα δόντια του χτενιού. Ερµηνεύεται
από το παλ. Σλ. grebenje (= σειρά βράχων ή λίθων, ερίπνη,
νέο Ελλ. «γρέµπανος») και greban (= κρηµνώδης, βραχώδης,
απότοµος) < µεταφ. από το παλ. Σλ. greben (= χτένι), και εί-
ναι σλάβικη απόδοση του τοπικού «χτένι» (= χτένι - µεταφ.
σειρά βράχων γκρεµού, βραχώδης όψη βουνού, κατσά-
βραχα). Φαίνεται πως η γαιοµορφία του µικροχώρου στον
οποίο ιδρύθηκε ο αρχικός οικισµός, µε πολλούς τότε εµφα-
νείς λίθους/βράχους εν σειρά, ήταν η αιτία της ονοµατοδο-
σίας, πράγµα που τώρα δεν είναι ορατό. Σχετικό και το
οικωνύµιο «Γρεβενίτι» στο Ζαγόρι Ιωαννίνων.

Ο Ι. Λαµπρίδης (1880), στο βιβλίο της σηµείωσης 14, παραδί-
νει ως βυζαντινή, χωρίς τεκµηρίωση, την ονοµασία «Γράβινα»,
η οποία από άλλους διασυνδέθηκε µε το Λατ. gravis (= βα-
ρύς), ερµηνεία τα µάλα αµφίβολη, λόγω των πολλών παθή-
σεων των φθόγγων και της ανύπαρκτης κατάληξης. Στη
λατινική το gravis ουδέποτε παράγει λέξεις του τύπου grav-
ina/gravena, [ιδέ «Λεξικόν Λατινοελληνικόν» του καθ. Στέφ.
Κουµανούδη, επανέκδοση Αθήνα 1993].

5. Το οικωνύµιο «Ντουτσκό» φέρει τη σλάβική τοπωνυµική κα-
τάληξη -sko/-şko. Aυτούσιο θέµα duc-/duç- δεν απαντάται στη
σλάβικη οµογλωσσία. Ίσως σηµαίνει «Μυροβόλο | Ευωδια-
στό», λόγω της εξαίσιας φύσης του, ερµηνευόµενο από το
θέµα dúş- του Βουλγ. dúşa (= µυρίζω - πνίγω, αγχονίζω) <
παλ. Σλ. duşa/duhj (= πνοή, ανάσα, ψυχή, πνεύµα), µε προ-
σθήκη της σλάβικης τοπωνυµικής κατάληξης -sko/-şko και
υποβιβασµό του τόνου.
Λιγότερο πιθανή, παρά την οµοιότητά της, είναι η ερµηνεία
από το τοπικό «ντούσκo» (= χαµόκλαδo, θάµνος, θαµνώδής
βελανιδιά) < Αλβ. dushk-u (= η βελανιδιά, δρυς - το στεγνό
κλαδί βελανιδιάς ως χειµερινή ζωοτροφή), οπότε θα σηµαίνει
«∆ρυµώνας | ∆ρυµός». Χωλαίνει τούτη η εκδοχή, διότι η αλ-
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βανική αυτή λέξη µεταφέρθηκε στην ελληνική, και στην επι-
χώρια γλώσσα, χωρίς τσιτακισµό του sh και χωρίς υποβιβα-
σµό του τόνου.

6. Η ονοµασία «Χρούπιστα» είναι σλάβικη και παρέφθαρται
από το ορθό Krupişta. Στους αυστριακούς χάρτες του
1910/12 και στους γαλλικούς του 1ου παγκοσµίου πολέµου
1914/18 γράφεται Krupista. Σηµαίνει «Τόπο που έχει γεννή-
µατα/σιτηρά», όπως και όντως είχε, εξηγούµενη από το θέµα
krup- του παλ. Σλ. krupa/krupica (= χόνδρος, κόκκος, σπυρί,
ψίχουλο), κυρίως δηµητριακών, και krupji (= αλεύρι σεµιγδα-
λένιο) + Σλ. περιεκτικό τέρµα -işta/-ista. Η ερµηνεία φανερώ-
νει ότι το εκεί παζάρι λειτουργούσε από τους µεσαιωνικούς
χρόνους, όταν έγιναν οι σλάβικοι εποικισµοί, και ότι σ’ αυτό
πωλούσαν κυρίως γεννήµατα, τα οποία προµηθεύονταν, στο
παρελθόν, και στα Μαστοροχώρια της Κόνιτσας, αφού πάντα,
ως ορεινά, ήσαν ελλειµµατικά σε σιτηρά.

7. Το οικωνύµιο «Κοτέλτσι» προέρχεται από το ελληνογενές
παλ. Σλ. kotelj/kotjlj/ kotjlicj (= λέβητας, χάλκινο σκεύος, κα-
ζάνι) < αρχ. Ελλ. «κοτύλη» (= κοιλότητα - καυκί, κοίλο σκεύος
- µετρικό δοχείο ρευστών ή χύδην υλικών ίσο µε 1/12 χόες),
κατά τη συνήθεια να ονοµάζουν τόπους µε σκεύη προς τα
οποία οµοιάζει η µορφή τους. Συνεπώς, σωστά µετονοµά-
στηκε σε «Κοτύλη». Ιδέ και «Τσοτύλι» στη σηµείωση 1.
Άλλη, εξ ίσου πιθανή ερµηνεία, λόγω των δασωµένων βουνών
του χώρου, είναι «Τόπος του αγριόγατου», από το θέµα kotel-
του παλ Σλ. kotelj (= αίλουρος, γαλή, γάτα, Λατ. felis/catus,
παλ. Σλ. kotjka/koşjka) + Σλ. επιθετική κατάληξη -icj. Είναι
γνωστό ότι ζούσε και ζει ακόµη στα εκεί δάση το αιλουροει-
δές «αγριόγατος» (= felis silvestris), όπως και στα δάση του
έναντι Γράµµου, εξού και το τοπωνύµιο «Κόσκας» στο χωριό
Βούρµπιανη.

8. Το οικωνύµιο «Νεστράµι» είναι σλάβικο και ερµηνεύεται ως
«Αναίσχυντο | Αναιδές | Ασεβές», από το παλ. Σλ. nes-
tramjnj/nesramjnj (= αναιδής, αναίσχυντος) < στερητικό µό-
ριο ne + παλ. Σλ. stramj/sramj (= αισχύνη, ντροπή, αιδώς -
ευλάβεια, σέβας). Στην παλ. Σλ. τα θέµατα stram-/sram- είναι
ταυτόσηµα. ∆εν είναι γνωστό το αίτιο αυτής της κακόφηµης
ονοµασίας.

9. Η ονοµασία «Βίτσιστα/Βύτσιστα» φέρει την σλάβικη περιε-
κτική κατάληξη -işta/-ista. Από τo θέµα vic- του παλ. Σλ. vica
(= βέργα, λύγος, Λατ. virga) και νέο Ελλ.«βίτσα» < Λατ. vitea
virga (= αµπέλινη βέργα) < Λατ. vitis (= άµπελος, κλήµα), ή
ορθότερα από το αρχ. Ελλ. «(F)ίτυς» (= βεργί από ιτιά), ερ-
µηνεύεται ως «Τόπος που έχει βέργες». Όµοια ερµηνεία προ-
κύπτει από το θέµα viş- του παλ. Σλ. vişj (= θαλλοί, τρυφερά
κλωνάρια, µόσχοι, βλαστοί - µικρός δρυµώνας, Λατ. silvula -
βρούλλο, σπάρτο), µε τσιτακισµό του Ş.
Ισόκυρα ερµηνεύεται και ως «Τόπος που έχει πολλά µοσχάρια
| Πορτιτρόφος», από το Αλβ. viç (= µοσχάρι, πόρτις) + πε-
ριεκτική κατάληξη Αλβ. -ishta < Σλ. -işta, ερµηνεία που από-
λυτα ταυτίζεται µε την εκφορά Viçişta της ονοµασίας του
χωριού.
Οι παραπάνω ερµηνείες σχετίζονται µε την άφθονη βλάστηση
της περιοχής, που κείται στις υπώρειες του εύβοτου όρους
Βόιον (παλαιά Παλιοκριµήνι). Η γραφή «Βύτσιστα», µε Υ, δεν
δικαιολογείται.

10. Το οικωνύµιο «Σλάτινα» απαντάται αυτούσιο στη σλάβικη
οµογλωσσία. Στα παλ. Σλ. slatina (= τόπος µε νερά, έλος,
τέλµα - νερό αλµυρό - άλµη) > Σερβ. slatina (= το πολύ αλ-
µυρό) και Βουλγ. slatina (= πηγή µε λιγοστή ροή). Εξ αυτών
ερµηνεύεται ως «Νερότοπος», όπως και είναι, γιατί κάτι αλ-
µυρό δεν υπάρχει εκεί. Και στο χωριό «Παλιοσέλι» της Κόνι-
τσας υπάρχει υγρότοπος που ονοµάζεται «Σλάτινα».
Η ερµηνεία από το παλ. Σλ. zlato (= χρυσός) και zlatjna/zlatna
(= χρυσή, χρυσαφένια), απ’ όπου µετονοµατίστηκε σε

«Χρυσή», δεν είναι σωστή και δεν αποδίδει κανένα χαρακτη-
ριστικό του χώρου.

11. Η γέφυρα ονοµάζεται από τους ντόπιους «Κουτσιουµ-
πλή», ενώ επίσηµα έχει καταγραφεί ως «Κουσιουµπλή». Το
όνοµα δεν είναι τούρκικο, όπως εύλογα θα νόµιζε κάποιος,
λόγω της πατριδωνυµικής κατάληξης -li, (π.χ. Βελεστινλής,
Καραµανλής, κ.α.), αφού τόπος µε θέµα kuşub-/kuçub- που-
θενά δεν αναφέρεται. Η ονοµασία µάλλον προέκυψε απ’ το
Ελλ. «κουτσουµπλός/κουτσουβλός/κουτσουφλό/κουτσουµ-
πός» (= κολοβωµένος, ακρωτηριασµένος - κορυφότµητος,
ακόρυφος - µικροκαµωµένος). Οι λέξεις αυτές προέρχονται
είτε από το νέο Ελλ. «κουτσωπός» (= αυτός που φαίνεται κο-
λοβός/κουτσός), είτε από κάποιο «ακόσσυµβος» (= ακόρυ-
φος) < αρχ. Ελλ. «κοσσύµβη» (= κορυφαία τούφα µαλλιών,
κορυφαία φούντα). Όλα συνηγορούν στο να ήταν ή να ονο-
µαζόταν «κουτσουµπλός/κουτσουµπλής» ο χορηγός της γέ-
φυρας, ή ο πρωτοµάστορας, γιατί η γέφυρα δεν είναι
«κουτσουµπλή».

12. Η ονοµασία «Žουžουλη» προκύπτει από το ηχοποίητο νέο
Ελλ. «ζούζουλο» (= ζωύφιο, ζουζούνι, έντοµο, Βλαχ. zuzulu)
και το παρόµοιο παλ. Σλ. žuželica (= έντοµο) και
žuželi/žuželjcj (= κάνθαρος, σκαραβαίος), οπότε αποδίδεται
ως «Περιοχή µε έντοµα | Τόπος µε ζωύφια», γεγονός που
οµολογείται από τους παλιούς αγωγιάτες, οι οποίοι δεν στάθ-
µευαν ποτέ σε τούτον τον τόπο, λόγω των πολλών µικροεν-
τόµων που ενοχλητικά τσιµπούσαν υποζύγια και ανθρώπους.

13. Όρα “Περί των εν Ηπείρω αγαθοεργηµάτων”, του Ι. Λαµ-
πρίδη, εν Αθήναις 1880, µέρος Β᾽, σελ. 190 | Ιδέ Χαρίλ.
Γκούτο, περ. “Κόνιτσα”, τεύχ. 159/2011, σελ. 252 έως 255.

14. Όρα βιβλίο “Περί των εν Ηπείρω αγαθοεργηµάτων”, του
Ι. Λαµπρίδη, εν Αθήναις 1880, µέρος Α᾽, σελ. 76-77 | Ιδέ “Ιστο-
ρικά στοιχεία για το Κάντσικο” του Χαρ. Γκούτου, στο περ.
“Καντσιώτικα”, τεύχ. 16/2011, σελ. 37.

15. Περί το 1850 και το γεφύρι της Κόνιτσας ήταν εξ ολοκλή-
ρου κατασκευασµένο µε ξυλοδοκούς. Ιδού η σχετική γραφή:
«…..η οδός εισέρχεται εις την πόλιν Κόνιτζαν, αφού διαβή επί
ξυλίνης γεφύρας, ζευγνυούσης τον Αώον, κατά την έξοδον αυ-
τού εκ των στενών των έκπαλαι καλουµένων Αώου στενά και
επακουµβώσης επί λιθίνων ακροστηλών. Η γέφυρα αύτη έχει
µήκος 40 µ, πλάτος 3 µ και σύγκειται εκ κορµών δένδρων συ-
νηρµοσµένων µεταξύ των δια σιδηρών δεσµών». [“Στρατιωτική
γεωγραφία της ευρωπαϊκής Τουρκίας, και ιδίως των οµόρων
της Ελλάδος επαρχιών, ήτοι Θεσσαλίας, Μακεδονίας, Ηπεί-
ρου και Αλβανίας”, εν Αθήναις 1851, του λοχαγού Β. Νικο-
λαΐδη. Ιδέ αναδηµοσίευση σχετικού αποσπάσµατος στο περ.
“Κόνιτσα”, τεύχ. 176/2014, σελ.155, επιµελούµενη από τον
Θωµά Β. Ζιώγα].

16. Ένδειξη περί αυτού είναι τα παρωνύµια «Τρυπολόγηδες»
και «Γιακαλιά», όπως τους αποκαλούσαν σε όλα τα πλησιό-
χωρα χωριά. Το πρώτο ερµηνεύεται ως Τρυπολόγηδες (=
τρωγλοδύτες, δηλ. αυτοί που κατοικούν σε τρύπες), από το
τοπικό «τρυπολόγης» (= αυτός που διαµένει σε τρύπες - το
πουλί δρυοκολάπτης). Το δεύτερο αποδίδεται ως Γιακαλιά
(= ταλαγάνια), δηλ. ένα είδος κάππας, επειδή, κατά τους πρό-
σφατους αιώνες, ήσαν κυρίως κτηνοτρόφοι και τέτοια φο-
ρούσαν, και είναι λέξη της τοπικής µαστόρικης διαλέκτου,
προκύπτουσα από το Ιταλ. giacca (= σακάκι, πανωφόρι). Τα
παρωνύµια αυτά δείχνουν ότι στη Žέρµα υπήρχε τότε πολλή
ανέχεια και ότι άργησε, σε σχέση µε άλλα Μαστοροχώρια, να
ξεπεράσει το στάδιο της κοινότητας των διάσπαρτων µικρο-
οικισµών και να συγκροτηθεί σε ενιαίο χωριό. Όρα και σηµει-
ώσεις 27, 28.

17. Παρόµοιο κίνδυνο διατρέχει και το µεγάλο τόξο στο «Καν-
τσιώτικο γεφύρι», αφού το δεξιό ακρόβαθρο (προς Žέρµα)
θεµελιώνεται σε γαιώδες έδαφος, ενώ το έτερο βάθρο του

24



τόξου (µεσόβαθρο) επί βράχου. Και το µικρό µονότοξο γε-
φυράκι στη θέση «Κρυονέρι» της Μόλιστας, παρά την εθνική
οδό, έχει ακριβώς το ίδιο πρόβληµα, γι’ αυτό και παρουσιάζει
εµφανή διατµητική µετατόπιση των παρά την κλείδα τοξολί-
θων, εξ αιτίας κάποιου παλαιού σεισµού.

18. Πιθανολογώ, µε βάση τα µέχρι τώρα ελλιπή στοιχεία, ότι
η πτώση του τόξου θα συνέβη γύρω στο 1895, µε προσέγ-
γιση συν πλην 5 έτη. Πάντως, στους αρκετά ακριβείς, έγ-
χρωµους, αυστριακούς χάρτες του 1910 δεν σηµειώνεται η
γέφυρα, µε ό,τι αυτό σηµαίνει, ενώ δείχνεται ο δρόµος που
περνάει µέσα από το «Μπουγάζι», δηλ. την «κλεισώρεια
Μπουρµπουτσκού».

19. Όρα “Η Επαρχία Κόνιτσας στο χώρο και το χρόνο”, 1996,
σελ. 238, σηµ. 55 | Επίσης ∆ηµ. Ν. Τσίγκαλος, “Το Επταχώρι”,
Θεσσαλονίκη 1979, σελ. 165.

20. Ερµηνεύεται από το Αλβ. kusar-i και παλ. Σλ. korjsarj (= άρ-
παγας, κλέφτης, ληστής, πειρατής, Ιταλ. cossaro) < Λατ. cursus
(= δρόµος, φορά, πλούς) και Ελλ. «κούρσος/κουρσάρος» + Σλ.
τοπωνυµικό τέρµα -şko/-sko. [Όρα “Τοπωνύµια και ΟΙκωνύµια
των Μαστοροχωρίων της Κόνιτσας”, του Θωµά Β. Ζιώγα, Αθήνα
2013, σελ. 120].

21. Όρα “Αυτές που γίναν ένα µε τη γη”, της Γεωργίας Σκο-
πούλη, 2007, σελ. 148.

22. Ιδέ πόνηµα “Γεωγραφικά – Περί των κατά την Ήπειρον
και Θεσσαλίαν νέων της Ελλάδος ορίων”, Αθήνα 1879, σελ.
17, 18, γραµµένο εν όψει συνοριακών προσαρµογών από το
συνέδριο του Βερολίνου, µε υπογραφή «εις Ηπειρώτης», που
ταυτοποιήθηκε µε τον Αντώνη Γεωργίου από το ∆ελβινάκι |
Όρα περ. “Κόνιτσα”, τόµ. 2007, σελ. 170 | Ιδέ Χαρίλ. Γκούτο,
περ. “Κόνιτσα”, τεύχ. 159/2011, σελ. 252 έως 253, σηµ. 27.

23. Όρα “Οδοιπορικαί σηµειώσεις Μακεδονίας, Ηπείρου,
νέας οροθετικής γραµµής και Θεσσαλίας, Μακεδονίας”, τεύ-
χος Β’, εν Αθήναις 1886, του Νικ. Θ. Σχινά, σελ. 224 έως 225.

24. Στα “Παροράµατα και Συµπληρώσεις” του βιβλίου της ση-
µείωσης 23, ήτοι στο τεύχος Γ’, εν Αθήναις 1887, σελ. 786.
Επί τη ευκαιρία ευχαριστώ τον Σπύρο Μαντά, καταξιωµένο
ερευνητή των Ηπειρωτικών γεφυριών, που βρήκε και µου
έστειλε τα παραπάνω κείµενα των σηµειώσεων 23 και 24.

25. Ο Σπύρος Μαντάς στο άρθρο του “Το Καντσιώτικο γεφύρι
ή της Žέρµας”, [περ. “Καντσιώτικα”, τεύχ. 18/2012, σελ. 2, 3,
4], καταγράφει δυο τέτοιες πιθανές επισκευές της «γέφυρας
Žέρµας», µε κατά προσέγγιση χρονολογίες (1860 έως 1870);;
και 1906;;
Η πρώτη, αν δεν είναι απόρροια των γραφών των σηµειώσεων
13 και 14, θα προέκυψε, (µε αναγωγή της λέξης «έχτισε» σε
«επισκεύασε»), από όσα έλεγε επαιρόµενος ο Πυρσογιαννί-
της πρόεδρος της Ε.Η.Μ. Κώστας Φρόντζος (1904-1986), ότι
«έχτισε» το γεφύρι ο πρόγονός του µάστορας Γιώργος/Ζιώ-
γας Φρόντζος (π.1814-π.1893).
Η δεύτερη, µε παρόµοια αναγωγή, από την αυθαίρετη γραφή
του εκ Πεκλαρίου Ηλία ∆ήµου, ότι ο ευεργέτης του χωριού
του Γ.∆. Καραγιάννης (1846-1933) «έφτιαξε» το 1906 τη γέ-
φυρα «… κάτω από το Κάντσικο …», [περ. “Κόνιτσα”, τεύχ. 18
και 19/1981, άρθρο “Ευεργέτες του χωριού µας»].
Πρόσθετα, στο βιβλίο “Μαστόροι Χτίστες από τα Μαστορο-
χώρια της Κόνιτσας”, των Αργ. Πετρονώτη - Βασ. Παπαγε-
ωργίου, Ιωάννινα 2008, σελ. 255, αναφέρεται τεκµαιρόµενη
επισκευή περί το έτος 1885;; , «… από αµυδρή ανάµνηση πε-
ριοίκων …», την οποία «… είναι δυνατό να τη συνδέσουµε µε το
όνοµά του … », δηλ. του Γιώργου/Ζιώγα Φρόντζου (π.1814-
π.1893). Αυτός, το 1885, είχε ηλικία 71 έτη. Ήταν κυριολε-
κτικά γέρος για την εποχή του, κατά την οποία το προσδό-
κιµο ζωής ήταν κάτω των 60 ετών, γεγονός που αποκλείει να
έκανε την επισκευή. Οι παλιοί µαστόροι, λόγω της βαριάς και
εξαντλητικής εργασίας τους, αποσύρονταν ως απόµαχοι

(στάρευαν, στα κουδαρίτικα) στο χωριό τους µετά το εξηκο-
στό έτος της ηλικίας τους.
Πληροφοριακά, αναφέρω ότι έπονται χρονικώς οι µεγάλοι
σεισµοί που έπληξαν την Ήπειρο (1895 στη Θεσπρωτία, και
1898 στα Ιωάννινα - Πηγή: ΟΑΣΠ), οι οποίοι πιθανώς να έβλα-
ψαν το γεφύρι. Οι χρονολογίες, όµως, αυτές είναι πολύ κον-
τινές και θα διασωζόταν κάποια θύµιση από τους
παροικούντες.

26. Παρόµοια µέριµνα δεν έδειχναν για το «Κατσιώτικο γε-
φύρι», που δεν τους ήταν και πολύ αναγκαίο, το οποίο φρόν-
τιζε το Κάντσικο. Ιδού µια γραπτή επιβεβαίωση αυτού
αφορώσα την επισκευή 1927/29, η οποία έγινε µε ενέργειες
των Καντσιωτών προεστών: «… (γέφυρα) ΚΑΝΤΣΙΚΟΥ: Είχο-
µεν στοιχειοθετήσει τ’ αναγραφόµενα εν υποσηµειώσει της
πρώτης σελίδος δια την γέφυραν Καντσίκου, οπότε είδοµεν
τους Μηχανικούς κ. κ. ∆ασκαλόπουλον και Μητσιόπουλον µε-
ταβάντας επί τόπου. Επιστρέφων ο κ. ∆ασκαλόπουλος µας διε-
βεβαίωσεν ότι συντόµως άρχονται αι εργασίαι της επισκευής
επί τη βάσει της χορηγηθείσης πιστώσεως εξ 150 χιλ. δραχ-
µών. Τους κυρίους Μηχανικούς συνώδευεν ο Πρόεδρος Καν-
τσίκου κ. Αθ. Βασιλούλης, επί τούτω µεταβάς εις Ιωάννινα. …».
[Εφηµ. “Αώος”, της 27-10-1928].

27. Σχετικώς ιδέ σηµείωση 16. Μια άλλη, πρόσθετη νύξη περί
της υστερόχρονης συγκρότησης του χωριού Žέρµα έχουµε
και στην ανωµαλία του πατριδωνυµικού «Žερµωτινοί», όπως οι
ίδιοι αυτοαποκαλούνται και όπως τους ονοµάζουν όλοι στα
τριγύρω χωριά, [µόνον οι λόγιοι γράφουν και λέγουν «Ζερ-
µατινοί»]. Στην ελληνική γλώσσα αυτό, λόγω της κατάληξης
«ινός», στην κυριολεξία σηµαίνει «αυτός που αναφέρεται ή
ανήκει στην κώµη Žερµώτη (όχι Žέρµα), ή σε κάτοικο
Žερµώτη», και πάντως όχι αυτόν καθαυτόν τον κάτοικο του
χωριού Žέρµα. Αυτός κανονικά έπρεπε να λέγεται «Ζερµινός»,
[κατά το ανάλογο: Πάργα → Παργινός → Παργινό], αφού το
αναµενόµενο, κατά τοπική λεκτική συνήθεια, πατριδωνυµικό
«Žερµ(ι)ώτης» και το αναφορικό «Žερµ(ι)ώτικο», [ανάλογο
προς τα: Φούρκα → Φουρκιώτης → Φουρκιώτικο | Ήπειρος →
Ηπειρώτης → Ηπειρώτικο], κανείς δεν τα χρησιµοποιεί και
πουθενά δεν λέγονται, ούτε γράφονται. Η πάγια χρήση της
πατριδωνυµικής κατάληξης «-ινός» άγει τη σκέψη στο ότι θα
έπρεπε κανονικά να υπήρχε όνοµα χωριού «Žερµώτη», [αν και
πουθενά δεν αναφέρεται κάτι τέτοιο], απ’ όπου θα προέκυ-
πτε το σωστό και καθιερωµένο πλέον πατριδωνυµικό «Žερµω-
τινός» και το αναφορικό «Žερµωτινό», [κατά το ανάλογο:
Άρτα → Αρτινός → Αρτινό], αφού από το όνοµα «Žέρµα» πα-
ράγεται στην ελληνική µόνον το σωστό πατριδωνυµικό
«Žερµινός», το οποίο όµως ουδέποτε λέγεται ή γράφεται. Ό,τι
και να συµβαίνει, το της συνήθειας πατριδωνυµικό «Žερµωτι-
νός» εκφεύγει από τους γλωσσικούς κανόνες και είναι το µο-
ναδικό στα Μαστοροχώρια στο οποίο παρουσιάζεται κάτι
τέτοιο. Ασφαλώς, κάτι σηµαίνει και κάτι υποκρύπτει αυτό,
εξού και η προαναφερθείσα νύξη.

28. Όπως π.χ. ο Γρηγ. ∆.. Γκατζουγιάννης στο βιβλίο του "Το
χωριό Žέρµα (Πλαγιά) Κόνιτσας Ηπείρου", Αθήνα 1982, σελ.
23, αναφέρει ότι η συγκρότηση της Žέρµας σε χωριό έγινε
γύρω στα 1810/20, ενώ ο Ιωάννης Β. Τσάγκας, στο βιβλίο του
“Κονιτσιώτικα-Ζερµατινά”, τόµ. Α’, Αθήνα 2004, προτείνει το
1750 ως καταληκτική χρονολογία συγκρότησης του χωριού,
συνδυάζοντάς την µε τη γραφή 1750 σε πλάκα της κεντρικής
βρύσης της Žέρµας.
Σηµειώνω ότι ακόµη και το 1888 το χωριό εµφανίζεται να έχει
µόνον 38 σπίτια/χανέδες, δηλ. γύρω στους 190 κατοίκους,
ενώ το 1846 είχε µόνον 25 οικίες/χανέδες, δηλ. περίπου 125
κατοίκους, όπως από τις απογραφές προκύπτει. [Ιδέ “Το
ύστερο Γιαννιώτικο πασαλίκι”, του Μιχ. Κοκαλάκη, Αθήνα
2003].
∆ικαιολογηµένα ο Βουρµπιανίτης δάσκαλος Χαράλ. N. Ρεµ-
πέλης (1887-1947) έγραψε σχετικώς: «...Το νυν χωρίον Žέρµα
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φαίνεται ότι δεν υπήρχε κατά την εποχήν της πρώτης κτίσεως
της Μονής, διότι οι κάτοικοι αυτής κατώκουν εις παρακειµέ-
νην κώµην καλουµένην "Κωσαρτσκό", ης τα ερείπια σώζονται
υπό το όνοµα "Παληοχώρι", αργότερον δε οι εκ των κατοίκων
του Κωσαρτσκού "Στυλαίοι", "Τσονάδες", "Παπαδαίοι", "Τσοµα-
ναίοι" και "Γκοψινάδες" συνεκεντρώθησαν εις την σηµερινήν θέ-
σιν του χωριού ως καλλιεργηταί των απεράντων αγρών και
αµπέλων της Μονής Žέρµας και έκτισαν τον συνοικισµόν
Žέρµα, όστις εις το Κτηµατολόγιον του Τουρκικού κώδικος
εφέρετο µέχρι τινός Μοναστήρι Žέρµας...», [όρα “Ηπειρωτικά
Χρονικά”, τεύχος Α' & Β', Ιωάννινα 1930, σελ. 22, άρθρο “Η
ιερά µονή Žέρµας”].
Είναι καταφανές ότι η Žέρµα, θεωρούµενη ανεξάρτητα από τη
µονή της Παναγίας, άργησε, εν σχέσει µε άλλα Μαστοροχώ-
ρια, να ξεπεράσει το στάδιο της κοινότητας των διάσπαρτων
µικροοικισµών, εκ των οποίων συγκροτήθηκαν κάποτε στο πα-
ρελθόν τα µεγαλύτερα χωριά. Τέτοιοι πλησιόχωροι µικροοι-
κισµοί, παρόλο που ήσαν αυτοτελείς και επώνυµοι, συνήθιζαν
να αυτοπροσδιορίζονται και να χρησιµοποιούν προς τα έξω,
λόγω της σµικρότητάς τους, κοινή ονοµασία, ωσάν να ήσαν
µια κώµη. Η ονοµασία αυτή ήταν, κατά κανόνα, η τοπωνυµία
της περιοχής όπου κτίστηκε το συγκροτηµένο χωριό και σώ-
θηκε έως τις µέρες µας ως οικωνύµιο του χωριού αυτού. Εν
προκειµένω, η τοπωνυµία της ευρύτερης περιοχής ήταν
«Žέρµα», [όρα “Τοπωνύµια και Οικωνύµια των Μαστοροχω-
ρίων της Κόνιτσας”, του Θωµά Β. Ζιώγα, Αθήνα 2013, σελ.
39]. Εξ αυτού του λόγου, ως κοινότητα δεν µπορούσε να συν-
τηρήσει σχολείο τουλάχιστον µέχρι το 1870, το οποίο κατά
περιόδους συντηρείτο από το µοναστήρι. Ιδού µια σχετική
γραφή: «Ο δε ηγούµενος της Μονής Ζέρµας Σίλβεστρος διε-
τήρησεν από του 1864-1867 την Σχολήν της οµωνύµου ταύτης
κοινότητος.», [από το βιβλίο “Περί των εν Ηπείρω αγαθοερ-
γηµάτων”, του Ι. Λαµπρίδη, εν Αθήναις 1880, µέρος Α᾽, σελ.
59].
Και οι παλιές γραφές, κυρίως σε εικόνες, που µνηµονεύονται
στις σελ. 50, 51 του βιβλίου “Μαστόροι Χτίστες, από τα Μα-
στοροχώρια της Κόνιτσας”, Ιωάννινα 2008, των Αργ. Πετρο-
νώτη και Βασ. Παπαγεωργίου, σ’ αυτή τη φάση της Žέρµας θα
αναφέρονται, ενώ έπονται χρονολογικά του έτους που κτί-
στηκε το µοναστήρι (1656 ή έστω και 1618). ∆εν είναι βέβαιο
ότι αφορούν τους «Žερµωτινούς» από τη «Žέρµα» της Κόνι-
τσας, γιατί υπήρχαν και άλλες κώµες µε παρόµοιο όνοµα, οι
οποίες τότε χριστιανικώς λειτουργούσαν ελληνιστί, π.χ. στον
χώρο της Β. Ηπείρου: η Zherma Κορυτσάς, η Xherma ∆υρ-
ραχίου, η Jerma στο Βουθρωτό, η Gjerma στο ∆έλβινο, κα-
θώς και η Σουλιώτικη «Ζερµή» (τώρα ονοµάζεται Βρυσούλα)
µε τους «Ζερµώτες» κατοίκους της (µεταξύ των οποίων και
αρκετοί κτίστες) στη Λάκκα Σουλίου Πρέβεζας, κοντά στη
Μπουκοβίνα/Μουκοβίνα (υπάγεται τώρα στη Μπεστιά) Λάκ-
κας Σουλίου Ιωαννίνων. Είθε να πρόκειται για τη δική µας
«Žέρµα», γεγονός τιµητικό για όλα τα Μαστοροχώρια. Θετική
προς αυτό είναι η επιγραφή, στο κοντινό χωριό Ζώνη (παλιά
Ζάντσκο/Ζάντσικο) Κοζάνης, «χηρ γαρ υπάρχη Ιωάννου εκ κό-
µης ζέρµα έτος 1799 αυγούστου 14», [ιδέ “Συµβολή στη µορ-
φολογία της ελληνικής γραφής”, του Ν. Κ. Μουτσόπουλου,
1977, σελ. 203].

Αθήνα, Απρίλης 2015

Εξ ουρανού το µάννα1

του Θανάση ∆. Ζιώγα

Ο φετινός χειµώνας είναι βαρύς. Τα καιρικά φαι-
νόµενα αρκετά έντονα. Τα χιόνια κάνουν αι-
σθητή την παρουσία τους για πολλές µέρες. Οι
βροχές διαδέχονται η µια την άλλη. Η ένταση
και η διάρκεια των φαινοµένων έχουν κυριαρ-
χήσει. Θα µου πείτε χειµώνας χωρίς χιόνια και
κρύο, είναι φαγητό χωρίς αλατοπίπερο. Από τα
δελτία καιρού των µέσων µαζικής ενηµέρωσης
διαπιστώνουµε ότι ο χειµώνας φέτος έπεσε βα-
ρύς σε Ευρώπη και Αµερική.

Θυµάµαι κάτι αντίστοιχο, όταν ήµασταν µαθη-
τές ∆ηµοτικού, συγκεκριµένα χειµώνα του 1958.
Το χωριό είχε σκεπαστεί από µεγάλες ποσότη-
τες χιονιού. Όλα καλυµµένα για πολύ καιρό µε
χιόνι. Το σχολείο όµως λειτουργούσε κανονικά.
Οι µαθητές, φέρνοντας από ένα ξύλο στο χέρι
κάθε µέρα, εξασφαλίζαν το καύσιµο για τη
σόµπα του σχολείου, που έκαιγε ασταµάτητα.
Ο δρόµος που άνοιγαν µε τα φτυάρια οι µεγάλοι
ήταν ένας διάδροµος που ανάµεσα περνούσαµε
εµείς οι µικροί, που µετά βίας εξείχε το κεφάλι
µας από το χιόνι. Η πάνινη τσάντα µε τα τετρά-
δια και τα λιγοστά βιβλία στον ώµο, το ξύλο για
τη σόµπα στο χέρι και το αναµενόµενο γλί-
στρηµα στα χιόνια ήταν η παιδική εικόνα µας. Η
παρουσία του χιονιού διαρκούσε πολύ καιρό.
Όταν είσαι παιδί όλα τα βλέπεις σε υπερθετικό
βαθµό, άλλωστε δεν έχεις συγκρίσιµες εµπει-
ρίες. Οφείλουµε όµως να αναγνωρίσουµε ότι
και ο όγκος του χιονιού και η διάρκεια του ήταν
πολύ µεγάλος. Οι µετακινήσεις, οι απαραίτητες,
δύσκολες. Αυτές ήταν: για να πας τροφή και
νερό στα ζώα (µουλάρι, γάιδαρος, βόδι, γίδια,
πρόβατα, κότες), τα παιδιά να πάνε στο σχολείο
και την Κυριακή στην εκκλησία. Για να ξεχειµω-
νιάσεις σε τέτοιες συνθήκες έπρεπε να έχεις κά-
νει το κουµάντο σου από το καλοκαίρι για όλα
τα αναγκαία, προµήθειες φαγητού για τους αν-
θρώπους αλλά και το «ζαϊρέ» (άχυρο, τριφύλλι,
βρώµη, καλαµπόκι) για τα ζώα. Παρόλα αυτά,
εκείνη τη χρονιά κρίθηκε απαραίτητο το κράτος
να εφοδιάσει από τον αέρα τα χωριά, που για
µεγάλο διάστηµα είχαν αποκλειστεί και δεν
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υπήρχε δυνατότητα µετακίνησης για προµή-
θειες. Μας είπαν ότι αεροπλάνο θα ρίξει στο χω-
ριό τρόφιµα και ρούχα. Γι’ αυτό οι Αρχές του
χωριού στη «Σκήπ’ς», αφού εκεί ήταν ο µεγαλύ-
τερος επίπεδος ελεύθερος χώρος, έφτιαξαν
ένα µεγάλο κόκκινο σταυρό πάνω στο χιόνι, ση-
µείο αναφοράς για το αεροπλάνο, να ρίξει τις
προµήθειες του.

Ήµασταν στο σχολείο όταν ακούστηκε ο θόρυ-
βος του αεροπλάνου και άρχισε να κάνει βόλ-
τες πάνω από το χωριό. Ο δάσκαλος, δυστυχώς
δεν θυµάµαι το όνοµά του, µας έβγαλε στην
αυλή του σχολείου και αρχίσαµε να τρέχουµε,
να φωνάζουµε, να κουνάµε τα χέρια, να πετάµε
στον αέρα ό,τι είχαµε, για να µας δούν από το
αεροπλάνο. Ο ίδιος είχε µία γκλίτσα, συνεπαρ-
µένος δε από το θέαµα και τις περιστάσεις, την
πέταγε στον αέρα όσο πιο ψηλά µπορούσε, για
να εκδηλώσει την χαρά του και την παρουσία
µας. Μετά από λίγο, αφού ο στόχος εντοπί-
στηκε, άρχισαν να πέφτουν δέµατα από το αε-
ροπλάνο. Αφού τελείωσε την αποστολή του
έκανε µία αποχαιρετιστήρια βόλτα και εξαφανί-
στηκε για άλλο προορισµό. Οι άνδρες του χω-
ριού περισυνέλεξαν τα δέµατα και τα
µετέφεραν σε κοινοτικό χώρο για να γίνει η δια-
νοµή. Ήταν τρόφιµα και ρούχα. Σε µας τα παι-
διά του ∆ηµοτικού, εκείνη την εποχή, µας
έδιναν να πιούµε κάθε πρωί γάλα, φτιαγµένο
από γάλα σκόνη, καθώς και κίτρινο τυρί, που το
είχαν συσκευασµένο σε µικρά στρογγυλά µε-
ταλλικά δοχεία. Προσωπικά, επειδή µόνο από
φέτα τυρί ήξερα, το κίτρινο τυρί µε εντυπω-
σίασε, και από τότε η αγάπη µου για τα κίτρινα,
πλούσια σε λιπαρά τυριά, είναι δεδοµένη. Η
προετοιµασία και η διανοµή του γάλακτος γινό-
ταν στο χώρο πάνω από το σηµερινό µαγαζί
«Αµπηλιακό» του Καρανικούλη Κώστα. Η από
αέρος προµήθεια είχε εντυπωσιάσει εµάς τους
µαθητές και το δάσκαλο, που συνεπαρµένοι
από το απέραντο άσπρο και τα δώρα εξ ουρα-
νού, κάναµε τούµπες πάνω στα χιόνια. Μετά
έγινε αρκετή κουβέντα για τα αεροπλάνα και τις
δυνατότητες τους να εντοπίζουν τα χαµένα
κάτω από το χιόνι χωριά και να ευστοχούν στη
ρίψη των απαραίτητων προµηθειών.

Νοµίζω ότι η διανοµή σχολικού πρωινού εκείνη
την εποχή, πέρα του ότι έδινε λύση στο θέµα
διατροφής που ήταν απαραίτητη για την ανά-
πτυξη µας, ήταν και µία σηµαντική προσφορά-
υπηρεσία της πολιτείας στους κατοίκους
αποµακρυσµένων χωριών µε µειωµένες οικονο-
µικές δυνατότητες. Αργότερα, η σχολική σίτιση

εµπλουτίστηκε και µε φαγητό το µεσηµέρι. Θυ-
µάµαι πόσο νόστιµο ήταν το σπανακόρυζο, τα
φασόλια και ο τηγανιτός µπακαλιάρος που µας
έδιναν στο Γυµνάσιο της Κόνιτσας. Στα µετέ-
πειτα χρόνια της οικονοµικής ανάπτυξης όλα
αυτά ξεθώριασαν και οι νέοι τρώνε κρουασάν
και πίνουν κόκα κόλα. Βλέπετε όµως πως αλλά-
ζουν οι καιροί και στις σηµερινές δύσκολες
εποχές αρχίζουν οι ∆ήµοι σε πολλά σχολεία να
παρέχουν στα παιδιά τροφή, µια και έχουµε το
φαινόµενο πολλοί γονείς να είναι άνεργοι και να
µην µπορούν να εξασφαλίσουν στα παιδιά τους
την απαραίτητη διατροφή.

Πόσες φορές γυρίζουν στο µυαλό µου αυτές οι
εικόνες. Μπορεί τώρα να µοιάζουν αλλόκοτες,
αλλά κάποιες γενιές Ελλήνων έτσι µεγαλώσαµε
στα χωριά, µ’ αυτές τις δύσκολες συνθήκες δια-
βίωσης. Τα καταφέραµε, γιατί το κίνητρο της
µετέπειτα προσπάθειας-επιτυχίας, ήταν τα στε-
ρηµένα παιδικά χρόνια και η ανεκτίµητης αξίας
προσφορά των γονιών µας.

Αθήνα, Φεβρουάριος 2015
Οδοντίατρος
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1. µάννα το (εβραϊκό man): τροφή που έριξε ο θεός στους
Εβραίους όταν διάβαιναν την έρηµο.



Στιγµιότυπα από τη ζωή των µαστόρων
του Νίκου Καθάριου

Ήταν Κυριακή απόγευµα του Αυγούστου. Μου
είχαν τελειώσει τα τσιγάρα και πήρα τον κατή-
φορο για το περίπτερο. Φτάνοντας στο πηγάδι
της Χώρας είδα να έρχεται από τον άλλο δρόµο
ο Θόδωρος και να πηγαίνει και αυτός για το πε-
ρίπτερο του µπάρµπα Λάµπρου. Πήραµε τα τσι-
γάρα και καθίσαµε στο πεζούλι της πλατείας.
Λίγο πιο κάτω ήταν µια άλλη παρέα, µε την
οποία δεν τα πηγαίναµε τόσο καλά γιατί δεν ταί-
ριαζαν τα χούγια µας� εµείς ήµασταν άνθρωποι
του καλαµπουριού και της σαχλαµάρας, εκείνοι
όχι.

Κι εκεί που τα λέγαµε µε το Θόδωρο, βλέπουµε
να έρχεται ο µπάρµπα Γιώργος ο Καρανικού-
λης. Μας ζύγωσε, µας κοίταξε κουνώντας µε
σηµασία το κεφάλι του. Ύστερα γυρίζοντας
προς εµένα µου λέει: «Μην τον ακούς, πατσιά-
δια σ’ λέει». Γελάσαµε. ∆εν έκατσε στην παρέα
µας. Πήγε στην άλλη παρέα, που ήταν πιο ηλι-
κιωµένοι. Αλλά του άρεσε να ακούει και τις ιστο-
ρίες του Θόδωρου και γι αυτό έριχνε και καµιά
µατιά σε µας.

Μου λέει ο Θόδωρος: «Θα σου διηγηθώ Αυγέρη
πώς περάσαµε φέτος στα ξένα µε τον Καρανι-
κούλη: Γίναµε από εδώ µια παρέα: Εγώ, ο Κα-
ρανικούλης, ο Αχιλλέας τ’ Σιώπ, και ο Σούφλας,
άντρας µε δυο µέτρα µπόϊ. Συνεννοηθήκαµε και
αποφασίσαµε να πάµε στον Αλµυρό Μαγνησίας.

Κυριακή ήταν όταν ξεκινήσαµε από εδώ. Φορ-
τώσαµε τα τσουβάλια µε την πραµάτεια µας στη
δική µου τη φοράδα. Για κυρατζή πήραµε τον
αδελφό µου το Χρήστο και ξεκινήσαµε για τα
ξένα. Φτάνοντας στο Επταχώρι, ξεφορτώσαµε
και το παιδί γύρισε πίσω. Από εκεί για τον Πεν-
τάλοφο πήραµε το Γιάννη του Τσιάµη καθ’ αυ-
τού κυρατζή. Ξεκινήσαµε πάλι και το βράδυ
φθάσαµε στον Πεντάλοφο. Εκεί διανυκτερεύ-
σαµε. Την άλλη µέρα το πρωί πήραµε το λεω-
φορείο για Κοζάνη και από εκεί µε άλλο
λεωφορείο φτάσαµε κατά το µεσηµέρι στον Αλ-
µυρό. Αφήσαµε τα πράγµατά µας σε µια άκρη

και πήγαµε στο διπλανό καφενείο να πιούµε κα-
ναν καφέ γιατί είχαµε εξαντληθεί από το ταξίδι.

Κι εκεί που πίναµε τον καφέ βλέπουµε να έρχε-
ται ένας κύριος: «Γεια σας ρε µαστόροι», µας
λέει. «Τι είστε οικοδόµοι ή οργανοπαίχτες;». Γε-
λάσαµε. Είχε και δίκιο ο άνθρωπος να µας πε-
ράσει για οργανοπαίχτες, γιατί ο Καρανικούλης,
ο Αχιλλέας κι εγώ ήµασταν ο ένας πιο µαύρος
από τον άλλον.

― «Έχω», µας λέει, «µια δουλειά, µπορείτε να
µου την κάνετε; Είναι µια αποθήκη;».

― «Για δουλειά ήρθαµε», του είπαµε� «να έρ-
θουµε να τη δούµε και να συµφωνήσουµε».

― «Τότε, πάµε», µας απαντάει.

Έφυγαν. Μαζί µε το βλάχο Καρακατσάνο πήγε
ο Καρανικούλης, που ήταν ο αρχηγός της πα-
ρέας. Είδε τη δουλειά και συµφώνησε για την
αποζηµίωση της εργασίας και µισό «ξήψωµα »,
δηλαδή να µας ταΐζει αλλά µόνο το µεσηµέρι.

Του λέει ο Καρανικούλης:

―«Μήπως έχεις και κανένα µέρος να µέ-
νουµε;».

― «Έχω», του λέει, «µια τουρλούκα , σας βο-
λεύει, µα θέλει λίγο καθάρισµα».

― «∆ική µας δουλειά το καθάρισµα», του λέει ο
Καρανικούλης.

∆ώσανε τα χέρια και ο Καρανικούλης γύρισε
στο καφενείο. Μας ανακοίνωσε τη συµφωνία.
Πήραµε τα «πλιάτσκα» µας και πήγαµε στον
τόπο όπου θα γινόταν η αποθήκη. Καθαρίσαµε
την τουρλούκα και ο καθένας πήρε τη θέση του.

Το πρωί αρχίσαµε τη δουλειά. Την πέτρα και το
χώµα για τη λάσπη την είχε κουβαλήσει ο βλά-
χος. Τη λάσπη την φτιάχναµε µόνοι µας.

Ήρθε το µεσηµέρι και καθίσαµε για φαγητό.
Μας περιποιήθηκε η βλάχα, αλλά είδε πως το
φαΐ δεν µας έφτανε. Την άλλη µέρα µας έφ-
κιασε φασολάδα. Μόνο έτσι, θα σκέφθηκε, θα
µπορούσε να χορτάσει τους µαστόρους. Αλλά
και µε τη φασολάδα τα πράµατα δεν πήγαιναν
και τόσο καλά. Αλλά η βλάχα είχε προνοήσει και
γι αυτό� έβαλε στη φωτιά και δεύτερη κατσα-
ρόλα, στην οποία έβραζε νερό. Σέρβιρε κανο-
νικά την πρώτη φορά και στη συνέχεια
συµπλήρωνε όσο φαγητό έµεινε στην κατσα-
ρόλα µε ζεστό νερό και στη συνέχεια το έβαζε
στα πιάτα των µαστόρων µέχρι που να τους δει
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να σταµατήσουν να τρώνε.

Σε κάποια στιγµή έρχεται και το βλαχάκι από το
σχολείο και «συνάγκαζε» να φάει. Του λέει η
βλάχα: «Να φάνε πρώτα οι µαστόροι και µετά
θα σου βάλω κι εσένα». Το βλαχάκι επέµενε
κλαίγοντας. Τότε η βλάχα του λέει νευριασµένη:
«Βούλωσέ το γιατί θα σε ρίξω στους µαστόρους
να σε φάνε…».

∆ουλεύοντας «ήλιο µε ήλιο», τελειώσαµε κά-
ποτε τη δουλειά. Πληρωθήκαµε κανονικά και το
αφεντικό µας έκανε το τελευταίο τραπέζι. Αυτή
τη φορά µας περιποιήθηκαν καλά. Μας φέρανε
πολύ και καλό φαγητό και µια νταµιτζάνα κρασί.

Φάγαµε καλά, ήπιαµε και µπόλικο κρασί και εί-
παµε να φέρουµε και καµιά «γύρα». Το λοιπόν,
το στήσαµε στο χορό: Μπροστά ο Καρανικού-
λης, ύστερα ο Αχιλλέας, µετά εγώ και τελευ-
ταίος ο Σούφλας. Ο Σούφλας από τον
ενθουσιασµό του και στο «τσακίρ κέφι» χτυ-
πούσε την τουρλούκα και το χέρι του έβγαινε
επάνω από τα άχυρα, ενώ συγρόνως φώναζε:
«Γκάρνταλος να µανέψει τον κουρνούτη» . Η
βλάχα κάτι πήρε χαµπάρι� δεν της άρεσε η λέξη
«κουρνούτς» και το είπε στο βλάχο. Εκείνος κά-
λεσε τον Καρανικούλη να του δώσει εξηγήσεις.
Του λέει ο καρανικούλης: «Τι λες αφεντικό,
εµείς µείναµε πολύ ευχαριστηµένοι από σένα.
Να ζήσει το αφεντικό έλεγε ο µάστορας στα µα-
στόρικα!». Και έτσι κατάφερε ο Καρανικούλης
να κάνει το βλάχο να πιστέψει πως έτσι έχουν
τα πράγµατα!

Στο σηµείο αυτό επεµβαίνει Ο Καρανικούλης,
που, όπως είπαµε, καθόταν στην άλλη παρέα,
αλλά αυτιά και µάτια τα είχε σε µας. Άκουσε το
Θόδωρο να λέει για το διάλογο που είχε µε το
βλάχο και έλαβε το λόγο: «Αν δεν του έλεγα
αυτά, δεν το είχε σε τίποτα ο βλάχος, να φωνά-
ξει και τους άλλους βλάχους και να µας «γκα-
βιάσουν ».

Την άλλη µέρα το «µάσαµε» (ξεκινήσαµε) για το
πρακτορείο. Ήταν είκοσι πέντε Μαρτίου. Είχε
µαζευτεί κόσµος στο δρόµο να δει την παρέ-
λαση. Πάµε να περάσουµε, µα µας σταµάτησε ο
χωροφύλακας: «Άκρα!», µας λέει. Πιάσαµε την
άκρη. Έγινε η παρέλαση. Μετά το στρατό ξεκι-
νήσαµε κι εµείς. Μπροστά ο Σούφλας και πίσω
εµείς µε τα «σγούρια» στον ώµο. Του Σούφλα
το σακί µε τα πράγµατά του και τα εργαλεία της
δουλειάς ήταν τρύπιο και το «ζύγι» είχε βγει και
κρεµόταν έξω από το σακί και µε το περπάτηµα
πήγαινε πέρα-δώθε. Τα γέλια που έκανε ο κό-

σµος και τα χειροκροτήµατα που λάβαµε, ήταν
περισσότερα και από αυτά του στρατού. Φτά-
σαµε στο σταθµό και φύγαµε για το ΒΟΛΟ. Έτσι
τέλειωσε αυτή η ιστορία.

Σηµείωση: Στους αναγνώστες θα πω τα εξής:
Όσοι γνωρίζουν τα πρόσωπα που αναφέρω θα
ευχαριστηθούν γιατί θα θυµηθούν τα πρόσωπα
αυτά που τώρα δεν είναι µαζί µας, αλλά παρα-
µένουν ζωντανά στη µνήµη µας, ενώ όσοι δεν
τα γνωρίζουν ζήτηµα να ολοκληρώσουν το διά-
βασµα.

Με την ευκαιρία αυτή θέλω να δώσω τα συγχα-
ρητήριά µου στη γυναίκα του Θόδωρου - τη ΣΕ-
ΒΑΣΤΗ- που στη µνήµη του δίνει ένα χρηµατικό
ποσό στην Αδελφότητα.

Γλωσσάρι:

«ξήψωµα» = λέξη πανάρχαια, που σηµαίνει: εργασία, κατά
την οποία το αφεντικό δεν είναι υποχρεωµένο να παρέχει
στον εργαζόµενο και τροφή. (βλ. Στο Σοφοκλή: Οιδίπους
Τύρρανος, στίχοι 1110-1222).

τουρλούκα, η= αχυρένια τουρλωτή καλύβα, φαρδιά κάτω και
στενή επάνω, απ’ όπου πήρε και τ’ όνοµά της.

«γκάνταλος» = λύκος, «µανέβω»= τρώω, «Καρνούτης» =
βλάχος. Εδώ ολόκληρη η φράση σηµαίνει: = «Λύκος να φάει
το βλάχο!».

«γκαβιάζω» = ξυλοφορτώνω κάποιον µέχρι θανάτου.

«σγούρι» = σακί, µπόγος µε τα πράγµατα και τα εργαλεία του
µάστορα.

«ζύγι»= εδώ εννοείται το βαρίδι στο κάτω µέρος του νήµατος
της στάθµης.

Νικόλαος Καθάριος
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Μόρφωση και αυτοµόρφωση
του Κώστα Κατσιαµάνη

1. Πολλές φορές ακούµε να λέγεται για κάποιον
πως είναι άνθρωπος µορφωµένος, σπουδαγµέ-
νος, πως έχει πλατιές και βαθιές γνώσεις για τη
φύση, την κοινωνία, τον άνθρωπο, τη ζωή. Αυτό
σηµαίνει πως αυτός έχει σπουδάσει, απόχτησε
επιστηµονική κατάρτιση, µόρφωση.

Η µόρφωση παρουσιάζεται ως σχέση του αν-
θρώπου προς την επιστήµη, τη γνώση, την ανα-
κάλυψη και αφοµοίωση της αντικειµενικής
αλήθειας των πραγµάτων, των φαινοµένων, ως
σχέση µε τον κόσµο, τον πολιτισµό, των πνευ-
µατικών δηµιουργικών αξιών. Η µόρφωση απο-
χτιέται, συγκεντρώνεται µε την εκ µέρους του
ανθρώπου µεγάλου αριθµού γνώσεων που συµ-
βάλλουν στη σύµµετρη ανάπτυξη, εναρµόνιση
όλων των πνευµατικών δυνατοτήτων του, ώστε
να προκύψει ένα, κατά το δυνατόν, τέλειο σύ-
νολο, να διαµορφώσει την προσωπικότητά του,
την ικανότητά του να συµβάλλει στην επίτευξη
του τελικού σκοπού της αγωγής του, να ανα-
δειχθεί σε έναν άνθρωπο ευρυµαθή και καλ-
λιεργηµένο.

Η ευρυµάθεια και η καλλιέργεια είναι δυο βα-
σικά γνωρίσµατα της µόρφωσης. Μόρφωση και
αγωγή αποτελούν τις δυο πλευρές του παιδα-
γωγικού φαινοµένου. Η αγωγή είναι η συνειδητή
επιδίωξη της µόρφωσης και η µόρφωση (οι γνώ-
σεις) κεντρίζει, κινητοποιεί και αναπτύσσει τον
εσωτερικό του κόσµο. Γι’ αυτό ο χωρισµός της
µόρφωσης από την αγωγή είναι αδιανόητος,
ασύµφορος, έχουν το στοιχείο της αλληλεξάρ-
τησης και συµπληρωµατικότητας. Αυτά οδη-
γούν στην αφοµοίωση, τη συστηµατοποίηση,
την κατάταξη και την αξιοποίηση των γνώσεων
και την εφαρµογή τους στη ζωή, στην πράξη.

Η µόρφωση είναι κοινωνικό φαινόµενο, στόχος
της δεν είναι η στενή ειδίκευση, ο επαγγελµα-
τισµός, αλλά η πλατιά και βαθιά γνώση που να
ανταποκρίνεται στις ανάγκες κάθε ειδικότη-
τας, στο µέλλον της ίδιας της κοινωνίας. Μόνο
ο άνθρωπος µορφώνεται. Μόρφωση χωρίς τη
συνειδητή συµµετοχή του ανθρώπου, του υπο-

κειµενικού παράγοντα, δεν είναι δυνατή, νοητή.
Ως κοινωνικό φαινόµενο, ως αγαθό, η µόρ-
φωση, ιδιαιτέρως των παιδιών, των νέων ως µία
ορισµένη ηλικία τους, είναι υποχρέωση της κοι-
νωνίας, της πολιτείας, του κράτους. Το κράτος
πρέπει να εξασφαλίσει µία σωστή παιδεία, η
οποία θα περιλαµβάνει και τη µόρφωση και την
αγωγή και την ειδίκευση των νέων ανθρώπων.
Στα πλαίσια της παιδείας, της εκπαίδευσης, η
µόρφωση, η επιστήµη, η γνώση, η αγωγή, η ει-
δίκευση γίνονται αντικείµενα της µάθησης.

2. Η µάθηση. Είναι η ενέργεια που καταβάλει ο
µαθητής, ο σπουδαστής, ένα άτοµο, για να αυ-
ξήσει και βελτιώσει τις γνώσεις, τις δεξιότητες,
να αναπτύξει τις σωµατικές, ψυχικές και πνευ-
µατικές του ικανότητες. Αυτή η ενέργεια απαιτεί
θέληση, κόπους, ιδρώτα, θυσίες. Η µάθηση δεν
είναι η απλή αποστήθιση, αποµνηµόνευση της
γνώσης. Η αποστηθισµένη γνώση δεν είναι αυ-
θεντική γνώση. Η σωστή, αληθινή, αντικειµενική
γνώση υποθέτει πνευµατική κατανόηση, κατά-
κτηση του αντικειµένου της µάθησης, απόκτηση
και κι αποταµίευση γνώσεων και σωστή εφαρ-
µογή και αξιοποίησή τους. Ο άνθρωπος µαθαί-
νει σ’ όλη του τη ζωή µε την µάθηση, την πράξη
και για την πράξη. Πραγµατική µάθηση είναι το
αποτέλεσµα µιας «έλλογης» πρακτικής. Μαθαί-
νει κανείς όταν καταλαβαίνει κάτι. Ο νους συνε-
πώς, πρέπει να θέλει, να ενδιαφέρεται για το
αντικείµενο της µάθησης.

Με την µάθηση επιδιώκουµε συνειδητά να κα-
τευθύνουµε και να δραστηριοποιούµε τις δυνά-
µεις µας για να προσαρµοστούµε όσο γίνεται
καλύτερα, στο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον
µας, να αποκτήσουµε τις ικανότητες και τα µέσα
για να αλλάξουµε, να τροποποιήσουµε, να ανα-
µορφώσουµε και να πλουτίσουµε το περιβάλ-
λον µας. Στο πλήρωµά της όµως η µάθηση
φτάνει όταν µεταβάλουµε τον εαυτό µας και τη
σχέση µας µε το φυσικό ιστορικό περιβάλλον.
Για να γίνει αυτό χρειάζεται πάλη, αγώνας για
µία παιδεία σωστή, ισότιµη για όλους, ωφέλιµη,
χρήσιµη για µία ολόκληρη ζωή.

Το κατώτερο στάδιο της µάθησης είναι η µνήµη,
όπου η µάθηση είναι περιορισµένη και ανεύ-
θυνη. Σ’ αυτό το στάδιο βρίσκονται οι ρίζες των
προλήψεων, οι δεισιδαιµονίες. Πρέπει όµως να
αποσκοπούµε το ανώτερο στάδιο της επιστη-
µονικής γνώσης διότι η µόρφωση είναι διαρκής,
ατέρµονη και συνεχής. Είναι ανάγκη η µόρφωση
να µην διακοπεί, να συνεχιστεί. Είναι αδυσώ-
πητη ανάγκη να ανανεώνουµε και να πλουτί-
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ζουµε τις γνώσεις µας, διότι η γνώση είναι δύ-
ναµη και η δύναµη γνώση. Γνωρίζουµε µόνο
όσα µπορούµε να κάνουµε και κάνουµε όσα
µπορούµε. Πρέπει να βρισκόµαστε πάντοτε µε
την ενηµέρωση στις πρώτες γραµµές της ζωής.
Τα σχολεία και τα πανεπιστήµια µας δίνουν γνώ-
σεις, µαθαίνουµε πολλά όχι όµως όλα. Γι’ αυτό
είναι ανάγκη και η αυτοµόρφωση.

3. Η αυτοµόρφωση. Είναι η ανώτερη µορφή
µόρφωσης, η αυτόνοµη και υπεύθυνη µελέτη,
µάθηση, η άµεση αντίληψη των πραγµάτων, η
λογική προσωπική επεξεργασία των δεδοµένων,
ο αυστηρός προσωπικός έλεγχος των αποφά-
σεων, ο κριτικός στοχασµός. Είναι δηλαδή άλλο
πράγµα η µόρφωση κι άλλο η αυτοµόρφωση. Η
µόρφωση πραγµατοποιείται στα σχολεία και
στα πανεπιστήµια, σε µία ηλικία που κρατάει
έναν ορισµένο χρόνοι και αυτά που µαθαίνουµε
είναι τα βασικά, τα στοιχειώδη που τα εξασφα-
λίζει η κοινωνική εκπαίδευση.

Η αυτοµόρφωση είναι προσωπική υπόθεση, την
επιδιώκουµε όλοι είτε τελειώσαµε τις σπουδές
µας που θέλαµε και αποχτήσαµε µία ειδίκευση,
ένα επάγγελµα και εξασφαλίζουµε τις ζωτικές
µας ανάγκες, είτε δεν πήγαµε καθόλου σχολείο.
Η αυτοµόρφωση δηλαδή δεν είναι η απόκτηση
των τυχαίων πρώτων γνώσεων, είναι η υψηλό-
τερη και καλύτερη µορφή γνώσης, µετά την επι-
στηµονική έρευνα, είναι πράξη επιλογής, δεν
επιβάλλεται από κάποια αναγκαστική κατά-
σταση ή κοινωνική δύναµη. Αυτοµόρφωση ση-
µαίνει ελεύθερη απάντηση του ανθρώπου
µπροστά σε ένα πρόβληµα που τον απασχολεί.
Έτσι στην αυτοµόρφωση διαπιστώνουµε δύο
θετικά στοιχεία :

Α) την ελευθερία της βούλησης, τη συνειδητο-
ποίηση της αναγκαιότητας της γνώσης και την
αναγκαιότητα αυτή να την ικανοποιήσουµε µε
προσωπική µας θυσία χρόνου, χρηµάτων, ανά-
λυση δυνάµεων κ.λπ.

Β) το ιδεολογικό κίνητρο, µια ιδεολογία και κά-
ποια ιδανικά που εξυπηρετούνται µ’ αυτή την
πράξη.

Η προσπάθεια της αυτοµόρφωσης µπορεί να
πάρει πολλές µορφές : ατοµική, οµαδική, οµί-
λους, επιτροπές µελέτης κ.α. Ανεξάρτητα από
τη µορφή της υπάρχουν απαραβίαστοι όροι,
προϋποθέσεις για να είναι αποτελεσµατική,
όπως :

α) η αυτοµόρφωση δεν γίνεται χωρίς να ξέρω τι
θέλω να µάθω, ποιο είναι δηλαδή το αντικείµενό

της. Γνωρίζοντας το τι θέλω να µάθω, προ-
γραµµατίζω ορισµένες ενέργειες-µελέτες, βρί-
σκω τα βιβλία που πρέπει να διαβάσω, να
µελετήσω. Συνεπώς πρώτος όρος, πρώτη προ-
ϋπόθεση είναι η επιλογή αντικειµένου και προ-
γράµµατος.

β) το πρόγραµµα που επιλέχτηκε απαιτεί από
αυτόν, που µε τη θέλησή του αναλαµβάνει το
έργο, υποµονή, επιµονή και εφαρµογή. Το πρό-
βληµα της απασχόλησης και του χρόνου θα το
λύσει ο ίδιος. Η αυτοµόρφωση έχει δυσκολίες,
θέλει όµως κατανόηση. Υπάρχουν πράγµατα
κατανοητά µε την πρώτη µατιά κι άλλα που
απαιτούν να τα βασανίσεις, να τα σκεφτείς
καλά, να τα συνδυάσεις µε άλλα, για να τα αφο-
µοιώσουµε, να φτάσουµε στην πραγµατική ου-
σία τους. Χρειάζεται δηλαδή να βρίσκουµε πίσω
από τα πράγµατα, τα φαινόµενα, τα δεδοµένα,
τις αιτίες και τις νοµοτέλειές τους.

γ) η αυτοµόρφωση είναι η µεθοδικότητα. Ούτε
µόρφωση, ούτε αυτοµόρφωση δεν γίνεται εάν
δεν υπάρξει συστηµατικότητα, η οποία καθορί-
ζεται από τη σωστή χρήση του χρόνου, την κα-
νονικότητα της εργασίας, της συµµετρικότητας
των ενεργειών µας. Στην αυτοµόρφωση δεν χω-
ράνε το άγχος, το στρες, η απογοήτευση. Η δια-
δικασία της αυτοµόρφωσης δεν πρέπει να µας
διακόπτει µε κανέναν τρόπο τις άλλες απασχο-
λήσεις µας.

δ) η αυτοµόρφωση προϋποθέτει βαθιά συνείδηση
της αξίας της πληροφόρησης, της επικοινωνίας,
της επιστηµονικής γνώσης. Η αυτοµόρφωση δεν
έχει καµία σχέση µε την «δια βίου εκπαίδευση».

4. Μετά τον καθορισµό του προγράµµατος, του
σχεδίου ψάχνουµε τα απαραίτητα βιβλία, τα
αγαθά πρώτης ανάγκης για τον κάθε άνθρωπο.
Μετά την εξασφάλισή τους αρχίζουµε τη µε-
λέτη, το διάβασµά τους.

Γιατί διαβάζουν οι άνθρωποι; Σηµαντικό ερώ-
τηµα. Ορισµένοι διαβάζουν βιβλία και άλλα
υλικά για να περάσει η ώρα, κάποιοι άλλοι από
περιέργεια, άλλοι από αισθητική απόλαυση. Θε-
ωρούµε το διάβασµα ως την πιο ευχάριστη απα-
σχόληση. Υπάρχουν βιβλία καλά κι άλλα
λιγότερο καλά. Η κρίση «καλά ή λιγότερο καλά»
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είναι υποκειµενική. Εξαρτάται από πολλούς πα-
ράγοντες. Ότι βιβλίο όµως και να διαβάσουµε
είναι για το καλό µας, πρωτίστως αυξάνει την
επιθυµία και την αγάπη µας για το διάβασµα.

Το διάβασµα όµως δεν ταυτίζεται µε τη µελέτη,
την έρευνα. Μελέτη είναι το διάβασµα – η ανά-
γνωση – που πηγάζει από την ανάγκη να κατα-
νοήσουµε τον κόσµο, να τον βλέπουµε όπως
είναι στην πραγµατικότητα, είναι η εργασία
µέσω της οποίας ψάχνουµε να φτάσουµε στην
σωστή, αληθινή, επιστηµονική γνώση, στην από-
λυτη αλήθεια, στο είναι των φαινοµένων.

Πώς όµως διαβάζουµε και µελετάµε ένα επι-
στηµονικό βιβλίο; Αυτή η πράξη δεν είναι εύ-
κολη, δεν είναι εύκολα τα επιστηµονικά
περιεχόµενα των βιβλίων. ∆εν είναι όλα ίδια, δια-
φέρουν από το επιστηµονικό τους περιεχόµενο,
το θέµα µελέτης, από την ανάλυση και ερµη-
νεία, έχουν διαφορετικούς συγγραφείς, διαφο-
ρετικούς εκδοτικούς οίκους κ.λπ. Παρ’ όλες
όµως τις διαφορές τους έχουν και κάποια κοινά
γνωρίσµατα που τα κάνουν να µοιάζουν µεταξύ
τους. Τέτοια στοιχεία είναι ο πρόλογος γραµ-
µένος από τον συγγραφέα ή τον εκδότη, ένας
αριθµός κεφαλαίων ανάλογα µε το θέµα, το
περιεχόµενο, τον προβληµατισµό τους, µία
βιβλιογραφία στην οποία στηρίχτηκε ο συγ-
γραφέας τους κ.λπ. Τα αναφέρουµε αυτά γιατί
έχουν τη σηµασία τους στη µελέτη µας.

∆ιαβάζουµε το βιβλίο κεφάλαιο-κεφάλαιο και
κρατούµε σηµειώσεις, δηµιουργούµε ένα ανα-
γκαίο αρχείο σηµειώσεων, προβληµάτων. Οι ση-
µειώσεις µας στο αρχείο µπορεί να είναι
βιογραφικές, ένα είδος περίληψης του περιεχο-
µένου, του θέµατος κάθε κεφαλαίου, ο γενικός
προβληµατισµός του βιβλίου στο σύνολό του,
αποσπάσµατα από διάφορες χαρακτηριστικές
σελίδες του βιβλίου κ.α. Οι σηµαντικότερες ση-
µειώσεις είναι δύο ειδών :

Α) σηµειώσεις απορίας για τα πράγµατα που
δεν καταλάβαµε, γι’ αυτά που έχουµε αµφιβο-
λίες και θα θέλαµε να τα ξαναδιαβάσουµε ή να
συµβουλευτούµε κάποιον ειδικό που µπορεί να
µας βοηθήσει στη διαλεύκανσή τους. Μπο-
ρούµε ακόµη να διαβάσουµε και ένα δεύτερο,
παρόµοιο, παραπλήσιο βιβλίο, όπου µπορεί να
βρούµε τις αναγκαίες µας διευκρινήσεις.

Β) σηµειώσεις για ότι νέο µάθαµε, που νοµί-
ζουµε πως είναι σηµαντικό και θα µας χρειαστεί
στο µέλλον. Στα βιβλία που διαβάσαµε, µελετή-
σαµε µε προσοχή µία φορά, επανερχόµαστε

πολλές φορές όταν το απαιτούν οι περιστάσεις.

Κλείνοντας, θέλω να υπογραµµίσω πως οι νέοι
να µην ξεχνούν ότι το διάβασµα και η µελέτη
αποτελούν µία από τις καλύτερες απασχολή-
σεις. ∆ιαβάζοντας, µελετώντας, ο άνθρωπος –
ο νέος ιδιαιτέρως – µορφώνεται, αποχτά επι-
στηµονικές γνώσεις, κοινωνικές, φιλοσοφικές
κ.α. απόψεις και αντιλήψεις. Αυτές αποτελούν
την προίκα, την αξία, το πνευµατικό – ιδεολο-
γικό του είναι, εκφράζουν την προσωπικότητά
του.

Υπάρχει όµως µία σηµαντική κοινωνική ανάγκη.
Αυτήν την προίκα, τις γνώσεις του να τις συν-
δέσει και µε τον γραπτό λόγο, όχι µόνο µε τον
προφορικό, να επικοινωνήσει γραπτά µε τους
άλλους ανθρώπους, είτε είναι κοντά είτε µακριά
του. Ο γραπτός λόγος είναι ο καλύτερος δρό-
µος επικοινωνίας. Φυσικά ο γραπτός λόγος είναι
πιο δύσκολος από τον προφορικό.

Γενικώς όλοι οι άνθρωποι µπορούν να γρά-
ψουν ότι θέλουν κι ότι ξέρουν. Επιστηµονικά
βιβλία γράφουν οι ειδικοί επιστήµονες. Τι µπο-
ρούν να γράψουν, για ποια πράγµατα και πώς
τα γράφουν είναι άλλη ιστορία, συνδέεται µε
την ανάλυση της διαδικασίας απόκτησης της
επιστηµονικής γνώσης.

20/01/2013
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Αναµνήσεις αξέχαστες
του Κώστα Κατσιαµάνη

I. Ανάµνηση είναι η αναπόληση, η ενθύµηση, η
ανάκληση στη µνήµη µας των αποτυπώσεων, κα-
ταστάσεων, γεγονότων, συµβάντων κ.λπ. που
ζήσαµε στο παρελθόν. Σχετίζεται µε όλους τους
τοµείς της ατοµικής και κοινωνικής µας ζωής.
Είναι αποτυπώσεις ευχάριστες αλλά και δυσά-
ρεστες που επηρέασαν τη ζωή µας, τη συµπε-
ριφορά µας, την ένταξή µας στο κοινωνικό µας
περιβάλλον και γι’ αυτό δεν ξεχνιούνται, δεν σβή-
νουν και επανέρχονται στη µνήµη µας όταν το
απαιτούν διάφορες περιστάσεις της ζωής µας.

Οι αναµνήσεις, ανεξάρτητα από το ρόλο τους,
την επιρροή τους, εκφράζουν τ συναισθήµατά
µας, είναι αναπόφευκτα, αναγκαία ψυχολογικά
φαινόµενα.

II. Στην ζωή µου γνώρισα πολλούς ανθρώπους,
έζησα πολλές ευχάριστες και δυσάρεστες κα-
ταστάσεις, γεγονότα σηµαντικά, ιστορικά. Έχω
αναµνήσεις από την παιδική ηλικία, από την οι-
κογένειά µου, τους συγγενείς µου, τους φίλους
µου, από την µαθητική, φοιτητική και διδασκα-
λική µου εµπειρία, κ.α.

Στο παρόν κείµενό µου θα αναφερθώ µόνο στις
αναµνήσεις µου, ευχάριστες κι αξέχαστες, που
σχετίζονται µε την οικογένεια Λέκκα, µε τις ανα-
µεταξύ µας σχέσεις και τον κοινό βίο µας, µε
απλούς ανθρώπους.

Τα σπίτια µας τα χωρίζει, όπως είναι γνωστό,
ένα στενό σοκάκι, ούτε δύο µέτρων, οι αυλές
µας µικρές. Βγαίνοντας έξω από την πόρτα του
κάθε σπιτιού, ο ένας έβλεπε κι άκουγε τον άλ-
λον. Οι σχέσεις των δύο οικογενειών ήταν πάντα
φιλικές, σωστές, αληθινές. Όταν ήµουν µικρός
ήρθε από την Αθήνα στο χωριό η γιαγιά Αλέξινα,
µάλλον το 1941 υποθέτω, λόγω της πείνας που
γνώρισαν οι Αθηναίοι. Η γιαγιά, για µένα, µι-
λούσε µια άλλη γλώσσα µε άλλη προφορά,
άλλη χροιά, µε άγνωστες λέξεις. Για µία απα-
ράδεκτη συνεχόµενη πράξη µου στον κήπο µας,
µε µάλωσε λέγοντάς µου «να ουράς στον από-
πατο κι όχι στον φράχτη». ∆εν είναι το ίδιο
πράγµα τα «ούρα» κι ο «απόπατος» µε τα δικά

µας «κάτουρο» και «χαλές». Ο όρος «τουαλέτα»
είναι γέννηµα άλλης εποχής.

Θυµάµαι τον µπάρµπα – Γιάννη Λέκκα, έναν άν-
θρωπο ήσυχο, γλυκοµίλητο, που όσες φορές πή-
γαινα στο σπίτι του, µε χάιδευε στο κεφαλάκι
µου. Σηµαντική εντύπωση, θαυµασµό µου προ-
καλούσε η τριάδα Πέτρος, Στέργιος και Νίκος,
όταν στην αυλή του σπιτιού τους είχαν στήσει το
εργαστήρι τους και µε ένα µεγάλο, παράξενο για
µένα, πριόνι µετέτρεπαν τους κορµούς οξιάς σε
σανίδια. Ένας ήταν από µία µεριά (την πάνω) και
ο άλλος από την άλλη (την κάτω), ενώ ο τρίτος
φρόντιζε να φέρνει τους κορµούς. Τους κοίταζα
και θαύµαζα πως έκαναν την εναλλαγή θέσεων,
µε τον ιδρώτα τους να πέφτει ποτάµι.

Από τους τρεις γάµους που γίνανε στο χωριό
µέχρι το 1948 που φύγαµε, ο πρώτος που θυ-
µάµαι είναι του Πέτρου, µε νύφη την πανέ-
µορφη ψηλή Κατερίνα «στ’ Τζιώρ τ’ αλών». Τη
θεία Αγαθή τη θυµάµαι να µιλάει µε την µάνα
µου, την φώναζε πάντα Όλγα ή Γιάννινα, δεν θυ-
µάµαι να την είπε µία φορά «Κατσιαµάνινα»
όπως ήταν η συνήθεια. Εκτιµούσα αυτό όπως
µπορούσε να εκτιµήσει τότε µία τέτοια συµπε-
ριφορά ένα παιδί.

III. Με τον Μιχάλη και άλλα παιδιά του χωριού
µας, στα τέλη Μαρτίου του 1948, φύγαµε στις
τότε Λαϊκές ∆ηµοκρατίες, πρώτα στην Αλβανία
και µετά στη Ρουµανία. Ο Μιχάλης κι εγώ ήµα-
σταν στην ίδια οµάδα, µε οµαδάρχισσα την
Αγαθή Σπέλλα (Τζιάλα). Στο Φίερ της Αλβανίας
είχα ένα σοβαρό ατύχηµα στο πόδι, έµεινα κου-
τσός για ένα µήνα και µισό, σε δύσκολη κατά-
σταση. Ο Μιχάλης τότε έγινε ο µικρότερος
αδελφός µου, ο τροφοδότης µου µε φρούτα,
που τα «έκλεβε» µε ένα «µηχάνηµα» προσωπι-
κής του «εφεύρεσης», έγινε ο σωτήρας µου.
Αυτό δεν το ξέχασα ούτε µία µέρα.

Στη Ρουµανία, στον παιδικό σταθµό της Σινάιας,
µετά από ένα χρόνο, µε το Μιχάλη χωριστή-
καµε. Αυτός, µε άλλα παιδιά, πήγε σε επαγγελ-
µατική, τεχνική σχολή. Εγώ έµεινα στο σταθµό.
Ο χωρισµός µας µε στεναχώρησε πολύ, έκλαψα
και διαµαρτυρήθηκα στον δάσκαλο Θανάση
Ηλιόπουλο γιατί δεν µε στείλανε κι εµένα. Μου
είπε πως τα παιδιά που φύγανε πάνε σε δύσκο-
λες φυσικές – τεχνικές εργασίες, εσύ θα συνε-
χίσεις τις σπουδές στο Λύκειο. Έτσι κι έγινε. Ο
χωρισµός µου µε τον Μιχάλη διήρκησε πάνω
από ενάµιση χρόνο.

Το καλοκαίρι του 1951, µαζί µε έναν συµµαθητή

33



µου, σταλθήκαµε στην κοινότητα Ελλήνων προ-
σφύγων Φλωρίκα. Όταν φτάσαµε στα γραφεία
της, µετά από κάµποσα λεπτά ακούµε από το
µεγάφωνο της κοινότητας µια ανακοίνωση :
«Προσοχή! Προσοχή! Στο γραφείο µας έφτα-
σαν, από τον παιδικό σταθµό της Σινάιας, δύο
αγόρια». Ανακοίνωσαν τα ονόµατά µας, τα χω-
ριά καταγωγής µας και πως «όσοι τα γνωρίζουν
και θέλουν να τα δουν ας έρθουν να τα συναν-
τήσουν». ∆εν ξέρω πόσα λεπτά πέρασαν.

Πρώτη που ήρθε ήταν η θεία Αγαθή Λέκκα, µετά
κι άλλοι συγχωριανοί. Η χαρά της συνάντησης,
για όλους µας, ήταν αφάνταστη, τα φιλιά αµέ-
τρητα, οι ερωτήσεις για τα παιδιά του χωριού
και την ζωή µας στη Σινάια ατέλειωτες. Είχα την
αίσθηση ότι έφτασα στο χωριό µου και συνάν-
τησα τη µάνα και τους συγγενείς µου.

Ως µαθητής Λυκείου στο Βουκουρέστι, αργό-
τερα, συνάντησα το Μιχάλη. Μαζί µια φορά πή-
γαµε στη Φλωρίκα και ξανασυναντήθηκα µε τη
θεία Αγαθή και τους άλλους χωριανούς µας. Η
χαρά και τα φιλιά ήταν όπως και πριν.

Το 1954 ήρθε από την Τσεχοσλοβακία στη Ρου-
µανία και ο πατέρας µου και για λίγο καιρό εγ-
καταστάθηκε κι αυτός στη Φλωρίκα. Πήγα και
τον συνάντησα. Από τις πρώτες του ερωτήσεις
ήταν αυτή εάν πέτυχα στο Πανεπιστήµιο. Όταν
άκουσε το «Ναι» δάκρυσε από τη χαρά του. Πα-

ρούσα ήταν και η θεία Αγαθή. Την άκουσα να
λέει δυνατά: «Που ‘σαι Όλγα να τον δεις!».
Έµεινα µόνο ένα βράδυ, την επόµενη µέρα το
µεσηµέρι έφυγα.

Μετά από λίγο καιρό η θεία Αγαθή µε την κόρη
της Ουρανία, ο πατέρας µου και άλλοι χωριανοί
µας και άλλοι Έλληνες πρόσφυγες µεταφέρθη-
καν στην πόλη Οράντεα. Εκεί πήγα τα επόµενα
χρόνια στις χειµωνιάτικες και καλοκαιρινές
διακοπές µου. Είναι η εποχή που τη θεία Αγαθή
την αισθάνθηκα ως αληθινή µου µάνα. Καθηµε-
ρινά βλεπόµασταν, µιλούσαµε και τι δεν λέγαµε.
Κάµποσες φορές την πήγα, µε το τραµ, στο κέν-
τρο της πόλης, στα µαγαζιά και πάντα έκανε το
σταυρό της. Όλα αυτά τα χρόνια, κάπου-κάπου,
µαγείρευε και κανένα «κουρκούτι» και για µένα.
Αυτά τα καλοκαίρια, συχνά κεντρικό θέµα των
συζητήσεών µας, ήταν η παντρειά. Η κεντρική
ερώτησή της ήταν : «Τι κάθεσαι, πότε θα παν-
τρευτείς;» Στην αρνητική µου απάντηση πως
πρώτα πρέπει να τελειώσω τις σπουδές µου, να
διοριστώ, να βρω δουλειά και µετά βλέπουµε,
θύµωνε λιγάκι και στενοχωριόταν.

Πάντα µου έλεγε «τόσα κορίτσια θ’ κά µας
έχουµε εδώ» χωρίς όµως, ούτε µία φορά, να
υποδείξει κάποιο απ’ αυτά, είτε του χωριού µας
είτε ξένο. Όταν της έλεγα πως θα πάρω µια
ρουµάνα γινότανε αγρίµι, δεν ήθελε ούτε να το
ακούσει!
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Ένα πρωί πήγα για τσιγάρα στο κοντινό περί-
πτερο. Γυρίζοντας, πριν φτάσω στην είσοδο της
κοινότητας, µε πλησιάζει ένας ταχυδρόµος. Με
ρωτάει εάν γνωρίζω την Αγαθή Λέκκα. Του λέω
ναι! Τότε βγάζει έναν φάκελο και µε ρωτάει εάν
µπορώ να τον πάρω και να µία απόδειξη παρα-
λαβής. Πήρα το φάκελο, υπέγραψα, µε ευχαρί-
στησε κι έφυγε. Μπήκα µέσα στην µεγάλη αυλή,
κάθισα σ’ ένα παγκάκι και µετά από λίγη σκέψη,
άνοιξα τον φάκελο. Ήταν η ανακοίνωση ότι η
θεία Αγαθή, µέσα σε δυο-τρεις µέρες πρέπει να
βρίσκεται στο Βουκουρέστι, διότι εγκρίθηκε ο
επαναπατρισµός της.

Ανέβηκα στον όροφο όπου έµεναν η θεία Αγαθή
και η κόρη της Ουρανία. Απευθυνόµενος προς
τη θεία, της είπα πως της φέρνω τη µεγαλύτερη
ευχάριστη είδηση : «Θα φύγεις για την Ελλάδα».
Ξέσπασαν χαρές, γέλια, φιλιά, άρχισε χορός και
τραγούδια, τουλάχιστον για 10-15 λεπτά. Μια
στιγµή η θεία σταµατάει και µε ρωτάει : «µαζί µε
την Ουρανία και τα παιδιά θα φύγω ή µόνη
µου;» Στην αρνητική µου απάντηση, ξέσπασαν
τα κλάµατα και τι κλάµατα. Είδαµε και πάθαµε
όσο να την ησυχάσουµε.

Την βεβαίωσα πως µέχρι το Βουκουρέστι θα την
πάω εγώ. Καθορίσαµε το πρόγραµµα, αυτή θα
προετοιµαστεί, την άλλη µέρα το µεσηµέρι θα
φάµε το «κουρκουτάκι µας» και το βραδάκι µε
το τρένο θα φύγουµε για να είµαστε στο Βου-
κουρέστι την επόµενη µέρα το πρωί. Κι αυτό
έγινε. Στο Βουκουρέστι έµεινε στα γραφεία του
συλλόγου µας. Εγώ συναντήθηκα µε τον χω-
ριανό, φίλο, συµφοιτητή Παύλο Μουκούλη.
Βγάλαµε µαζί φωτογραφίες µε τη θεία, η οποία
ήταν όλο χαρά, µας φιλούσε και µας ευχαρι-
στούσε. Όταν αναχώρησε για την Ελλάδα, της
ευχηθήκαµε καλό ταξίδι, υγεία και να δώσει
πολλά φιλιά στους δικούς µας, όταν φτάσει µε
το καλό στο χωριό µας.

Ήταν ένας χωρισµός αναγκαίος, ευχάριστος και
αξέχαστος! Μετά τον επαναπατρισµό µου συ-
ναντήθηκα µε τα παιδιά της θείας Αγαθής και
ιδιαιτέρως µε τον Μιχάλη. Ένοιωσα µεγάλη
χαρά που σύζυγος του Μιχάλη είναι η Ευγενία,
συµµαθήτριά µου από το σταθµό της Σινάιας.

3/11/2013

Στον οντά µε τα κυδώνια
του Χρήστου Τσιγκούλη

Οι κυδωνιές στον τόπο µας ήταν και είναι η οπι-
σθοφυλακή της οµορφιάς που αντιστέκεται
στην ψυχρή και ανελέητη βαρβαρότητα του χει-
µώνα. Σε ένα τοπίο γυµνό, γκρίζο, µες στης χα-
µηλής ζωής τα ψιθυρίσµατα, οι κυδωνιές είτε
ξαρµατωµένες από φυλλωσιά, που σκότωσαν ο
βοριάς και οι βροχές, είτε σκεπασµένες µε το
λευκό σεντόνι του χιονιού, κρύβουν σαν στορ-
γική µάνα τους χρυσοκίτρινους καρπούς, έχον-
τας φευγάτες συντροφιές των πουλιών στα
κλαριά τους.

Η κυδωνιά µε τους καρπούς της στον κήπο ή
στην αυλή είναι συµπλήρωµα της χειµωνιάτικης
διακόσµησης του σπιτιού. Τα κυδώνια, σαν φω-
τεινά, γιορτινά λαµπιόνια, ζεσταίνουν τα βλέµ-
µατα και όταν θα έχουν ωριµάσει σε µέγεθος,
χρώµα και χυµό, γίνονται πραγµατικά δώρα σαν
γευστική τροφή ή σαν στολίδια στα χέρια κάθε
νοικοκυράς που τα λαχταράει.

Τα κυδώνια τοποθετούνταν µε ανείπωτη χαρά
σε διάφορα σηµεία του επίσηµου δωµατίου που
λέγεται οντάς, µε αδήλωτο στόχο µια ονειρική
επιθυµία για άλλη ποιότητα ζωής. Μια παρέν-
θεση αρωµατισµένη στη µακρινή πορεία της χει-
µωνιάτικης καθηµερινότητας.

Στους οντάδες του χωριού µας, κάθε φορά που
ζούσες για λίγες ώρες εκεί µέσα, έµοιαζε ο και-
ρός ν’αλλάζει ρυθµό και φτερά, νόµιζες πως
έπαιρνε η ζωή µια λεπτόχαρη τακτοποίηση,
απ’τη µεθυστική ωρίµανση που έστελναν τα κυ-
δώνια. Τα κυδώνια είτε πάνω στο τραπέζι, είτε
κρυµµένα στο σεντούκι, ή πάνω στο τζάκι, συ-
νόδευαν – νόµιζες- σαν µουσική επένδυση τα
ψιθυρίσµατα που έστελναν τα πράγµατα τρι-
γύρω, που γέµιζαν τον οντά, όπως σκεπάσµατα,
βελέντζες, κιλίµια, σαϊσµατα, φωτογραφίες. Μια
χαρούµενη, ανοιχτόκαρδη γωνιά, µε ησυχία ιε-
ρού χώρου, σαν καταφύγιο ειδωλολατρίας.

Έξω απ’τα µικρά παράθυρα, κάποτε µια γάτα ή
ένα σπουργίτι να κοιτάζουν µε αναπάντητες πε-
ριέργειες τις ανάγκες του ανθρώπινου γούστου,
της τάξης και της αρµονίας.
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Πάντοτε στους Καντσιώτικους οντάδες ο κάθε
επισκέπτης αισθανόταν επίσηµος. Το ίδιο αί-
σθηµα αισθάνονται και οι νοικοκυραίοι, µέσα
σ’εκείνον τον εκθεσιακό χώρο της αρχοντιάς
τους. Στον οντά κάθε σπιτιού, ανάµεσα στην
πολυµορφία των πραγµάτων από ντόπιο ή φερ-
µένο γούστο, έµοιαζε να λιγοστεύουν τα βά-
σανα και η σκλαβιά των µαστόρων, σε γιορτινές
συναντήσεις. Μαζί µε το κρασί ή το τσίπουρο
µεθούσαν τα ρουθούνια και η ψυχή και από τα
αρωµατισµένα κυδώνια. Κι ας είχε έξω στο χει-
µωνιάτικο περιβάλλον έναν ήλιο σκληρό σαν
εξουσιαστή και έναν αγέρα φορτωµένο µε απει-
λητικά µηνύµατα για τη µαταιότητα των ανθρώ-
πινων.

Έξω απ’το παράθυρο η γυµνόκλαδη κυδωνιά λί-
κνιζε τα κλωνάρια της σαν χαιρετισµό µε διά-
φορους ρυθµούς στις παρουσίες των
ανθρώπων στον οντά, ευχαριστηµένη κι αυτή
για τα δώρα της στην ανάγκη για ευτυχία, για
όλες εκείνες της ηλικιωµένες φυσιογνωµίες ή
τις παιδιές αθωότητες των συγχωριανών της.

Η κυδωνιά και τα δώρα της είναι πιο κοντά στη
σύνθετη αναζήτηση της βουνίσιας ύπαρξής
µας, σε σύγκριση µε άλλα καρποφόρα δέντρα,
γιατί είχε µέσα της τη σκληράδα του δύσκολου
ορεινού τοπίου.

Άραγε πόσο πιο φτωχή µπορεί να γίνεται η ζωή
χωρίς την παρουσία µιας κυδωνιάς σε κάθε
αυλή…. !

Σωκράτους 12 Περισσός

Καντσιώτικες αυλόπορτες
του παλιού καιρού.
του Θωµά Αθ. Μουκούλη

«Τσιακ - τσιακ τις πόρτες και τις πορτοπούλες /Ποιος είναι
όξω τώρα το βράδυ / Εγώ ειµ’ ο Γιάννος κι ο Καλογιάνος /

Κι άει τι γυρεύεις τώρα το βράδυ / Πόρον γυρεύω για να πε-
ράσω / Πόρον δεν έχει για να περάσεις /Κούφιο καρύδι σά-

πιο ρόιδο µέσα}.

∆ηµοτικό της ∆ροσοπηγής που λεγόταν τις αποκριές το
βράδυ, την ώρα που καίγανε τα κέδρα.

Εισαγωγή: Φαίνεται, πως στα Μαστοροχώρια
της Κόνιτσας και ανάµεσά τους το Κάντσικο
(νυν ∆ροσοπηγή) οι πέτρες που έριχναν πίσω
τους ο ∆ευκαλίωνας και η Πύρρα, δεν έγιναν
όλες άνθρωποι (άντρες και γυναίκες), δηλαδή
«λαός» [από τα αρχαία ελληνικά: λας=πέτρα].
αλλά παρέµειναν πέτρες, τις οποίες χρησιµο-
ποίησαν στη συνέχεια οι κουδαραίοι µας και δη-
µιούργησαν τα σηµερινά πέτρινα οικοδοµικά
αριστουργήµατα:

Πέτρινες βρύσες ξεδιψούν τους περαστικούς,
πέτρινα γεφύρια ανταµώνουν τους ανθρώπους,
πέτρινα ξωκλήσια και εικονοστάσια σε ξαφνιά-
ζουν ευλαβικά όλα ριγµένα στην αγκαλιά του
Θεού.

Πετρόχτιστες εκκλησιές, πετρόχτιστα σχολεία,
µεσοχώρια, καλοβαλµένα γκαλντερίµια και πε-
ρίτεχνα σαν παλάτια σπίτια που τα περικλείουν,
καλοφτιαγµένοι αυλόγυροι σαν πέτρινα ζωνά-
ρια καταλήγουν στα πέτρινα πεζούλια που αγ-
καλιάζουν τις εξώπορτες.

Μια µικρή βόλτα στα καλντερίµια των χωριών
µας και λίγη παραπάνω παρατηρητικότητα είναι
αρκετά για ν’ αποκαλύψουν σε κάθε βήµα και
µια αυλόπορτα, κάθε αυλόπορτα και µιαν άλλη
ιστορία για τον τόπο, µία ιστορία ειπωµένη από
τα σιδηρικά, δηλαδή τα: ρόπτρα, τσιατάλια , µά-
σκουλα, σύρτες, µπάρες, σιδεριές και «ξελα-
σποτήρες» παπουτσιών, που µπορεί να δει ο
επισκέπτης σχεδόν σε κάθε εξώπορτα, πόρτα ή
παράθυρο, που θα συναντήσει στον περίπατό
του. Κυρίως, στα παλιά και εγκαταλελειµµένα
σπίτια και σπανιότερα σε νεώτερα όπου κάποιος
µερακλής τα έχει αφήσει να συνεχίσουν την
ιστορία τους µέσα στο χρόνο.
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Καντσιώτικες αυλόπορτες: Ας µιλήσουµε σή-
µερα για τις εξώπορτες (ή αυλόπορτες ή εξώ-
θυρες, ή οξώπορτες. Όποια ορολογία και αν
χρησιµοποιήσουµε θεωρείται σωστή) του χω-
ριού µας.

Εξώπορτες, πόρτες και πορτούλες θεωρούν-
ταν από την αρχαιότητα ακόµη, το σύνορο του
µέσα και του έξω κόσµου που άνοιγαν πόρον
(πέρασµα), -όπως µας λέει και το παραπάνω δη-
µοτικό τραγούδι- για την είσοδο και έξοδο από
το σπίτι.

Οι εξώπορτες ανέκαθεν είχαν ιδιαίτερη σηµα-
σία για τα Καντσιώτικα σπίτια. Σήµερα λίγες από
αυτές έχουν µείνει σε καλή κατάσταση ενώ κά-
ποιες άλλες έχουν ανακαινιστεί στο ίδιο στυλ
[χαρακτηριστικό παράδειγµα στον πέρα Μα-
χαλά η παλιά αυλόπορτα του Βασίλη Καπλάνη
(Μάρη) και δίπλα, «αγκαζέ», η ανακαινισµένη
αυλόπορτα του Σταύρου Καπλάνη, οικοδοµικά
αριστουργήµατα και οι δυο].

Έτσι η εξώπορτα γίνεται στολίδι του σπιτιού
που κλείνει σαν πολύτιµη πόρπη τον οβορό,
οµορφοδένοντας ξύλινη και πέτρινη οµορφιά
και δηµιουργώντας πραγµατικά έργα τέχνης.

Η κατασκευή τους: Με προσοχή διάλεγε ο µά-
στορας τις πέτρες για να χτίσει την εξώθυρα,
τις πελεκούσε µε υποµονή και τέχνη και τις το-
ποθετούσε δεξιά κι αριστερά, σχηµατίζοντας
πέτρινες κολώνες -τα « λαµπαδιά»- τοποθετών-
τας ανάµεσά τους δύο ή τρία ζευγάρια σιδερέ-
νια, διχαλωτά διακοσµητικά -έτοιµα να δεχτούν
την εξώπορτα αλλά και τα δίδυµα πεζούλια στη
βάση τους.

Ψηλές επιβλητικές αυστηρές µαζί και καλόγνω-
µες: «… Και στο παλάτι του τρανού και στου
φτωχού την τρούπα, / Κι’ όποιος περάσει κι
όποιος µπει, γιορτή-καθηµερινή,/ Θα βρει στρω-
µένο καναπέ, θα βρει γλυκό στην κούπα» [Γ.
Αθάνας]. Άλλες από αυτές ήταν ταµπλαδωτές
και άλλες µε πλατιές κατακόρυφες βαριές δρύι-
νες σανίδες, δεµένες µε µεγαλοκέφαλα γυφτό-
καρφα, στολισµένες µε κλάπες σιδερένιες, µε
περίτεχνα χερούλια σε διάφορες µορφές, αλλά
και καλοδουλεµένα τσιατάλια (παλαιός σιδερέ-
νιος µηχανισµός ανοίγµατος/κλεισίµατος ξύλι-
νης πόρτας) για το άνοιγµα, µολογούσαν το
µεράκι του µάστορα (το µεράκι που δεν είχε
ακόµα … συνδικαλιστεί!) και το κοµπόδεµα του
ταξιδεµένου Καντσιώτη.

Κρατιόνταν µε χειροποίητες χοντρούς «ρεζέ-
δες» (κρίκους) από τα γερά «θυροστόµια» και

έκλειναν απ’ έξω µε µεγάλη σιδερένια κλειδω-
νιά µε τεράστιο βαρύ κλειδί, κι από µέσα µε δύο
σιδεριές (σπάνια και µε µονοκόµµατο «περάτι»),
ριζωµένες στον τοίχο που φώλιαζαν σ’ ένα χον-
τρό κρίκο (θηλιά) πάνω στην πόρτα κάνοντας
αδύνατο το άνοιγµα.

Η εξώπορτα ήταν δίφυλλη ψηλή και πλατιά, µε
άνοιγµα πάνω από ένα µέτρο το κάθε φύλλο, κι
αυτό για να µπορούν να µπαίνουν τα ζώα φορ-
τωµένα µε τα δεµάτια το κλαδί, τα τσάκνα για
τη γάστρα, τα ξύλα για το τζάκι και το φούρνο
ή το άλεσµα της χρονιάς γυρνώντας απ’ το
µύλο και να ξεφορτώνουν στην αυλή.

Το ένα φύλλο της πόρτας ήταν σταθερά κλει-
στό µε τη σιδεριά από πίσω και την µεγάλη κλει-
δωνιά µε την κλάπα. Για να µπεις ή πατούσες το
σιδερένιο τσιατάλι ή σήκωνες µε σιδερένια ή ξύ-
λινη βέργα το ξύλινο µάνταλο στην κορυφή της,
όπως για παράδειγµα σώζεται ατόφιο µέχρι σή-
µερα στις αυλόπορτες του Βασίλη Καπλάνη
(Μάρη), του Αγγελή Σούφλα και του «Κατσκά»,
µπροστά από το κατώφλι της τελευταίας υπάρ-
χει και «ξελασπωτήρας» ,των παπουτσιών.

Όταν το σπίτι ήταν κλειστό περνούσε απ’ τις δυο
κρικέλες η αλυσίδα µε την κλειδωνιά, κι αν έλειπε
για λίγο η νοικοκυρά περνούσε τη σιδερένια ή ξύ-
λινη βέργα ανάµεσα στα δυο χερούλια.

Στην κορυφή την αυλόπορτα την στεφάνωνε
σκεπή αρκετά µεγάλη µέσα κι έξω και την προ-
φύλαγε απ’ του καιρού τ’ ανεµοβρόχια. Μπρο-
στά σ’ όλο το µήκος του ανοίγµατος, σαν
κορνίζα, το πέτρινο κατώφλι, ιδιαίτερη έγνοια
της νοικοκυράς καθώς φρόντιζε να είναι πάντα
καλοσκουπισµένο, ασβεστωµένο, καθαρό και να
λάµπει: «Γάλα νάχυνες θα το µάζευες».

Το κατώφλι όριζε το µέσα και το έξω του σπιτιού.
Καθώς το διάβαινες έµπαινες στην πλακιασµένη
αυλή. Όµορφο γκαλντερίµι µε σχιστόπετρες
οδηγούσε απ’ την οξώπορτα στην πόρτα του κυ-
ρίως σπιτιού σαν πέτρινος κεντηµένος διάδρο-
µος.

Το σοκάκι έξω απ’ το κατώφλι κι ανάµεσα στα
πεζούλια µπροστά στην πόρτα ήταν κι αυτό µε
µερακλίδικο γκαλντερίµι φτιαγµένο.

∆υο ζωές: Οι εξώπορτες αυτές είχαν δυο ζωές:
Τη µία από µέσα και την άλλη απέξω. Το «σι-
νιάλο» για το ποια κατάσταση επικρατούσε
µέσα στο σπίτι, το έδινε η αυλόπορτα που στο-
λιζόταν ανάλογα µε τα σηµαδιακά γεγονότα των
ανθρώπων του!
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(α). Η µέσα ζωή: Η από µέσα ζωή ήταν µυστική
κι επτασφράγιστη. Έκρυβε τη χαρά και τη λύπη,
τον πλούτο ή τη φτώχια και την αρρώστια καµιά
φορά της οικογένειας που ζούσε περήφανα!. Τη
ζωή αυτή την όριζε το εθιµικό δίκαιο του τόπου,
ο αφέντης, κι αν έλειπε αυτός το κουµάντο ανα-
λάµβανε η Μάνα η Τρανή, η «Μανίτσα», όπως
την αποκαλούσαµε εµείς τα παιδιά. Αυτή
έκλεινε από µέσα όταν έπρεπε: «Καθένας ξερ’
τι κλιάει η πόρτα τ’» έλεγαν οι παλιοί. Κι ήταν κυ-
ριολεκτικά και µεταφορικά έτσι, γιατί στις κλει-
στές κοινωνίες των χωριών µας η ιδιωτική ζωή
ήταν αυστηρά µυστική και προφυλαγµένη καλά
µε τους δικούς της κανόνες.

Στη χαρά: Ανοιχτή και ανθοστολισµένη αυλό-
πορτα, ευτυχία, χαρά και πανηγύρι µέσα στο
σπίτι : Στο γάµο, να δεχτεί τα νιόγαµπρα, τα
προικιά της νύφης, τους συµπεθέρους, τους
µουσαφιραίους, τους χωριανούς στις µεγάλες
γιορτές. Και στις ονοµαστικές για τα «χρόνια
πολλά», τον παππά τα Φώτα µε το βασιλικό στο
κακαβούλι να ραντίσει το σπίτι µε αγιασµένο
νερό και την πρωτοµηνιά ν’ αγιάσει το σπίτι και
τα παιδόπουλα να πουν τα κάλαντα ή το Λά-
ζαρο.

Στη λύπη: Κλειστή κι αµπαρωµένη η εξώπορτα
έµενε σχεδόν πάντα σφαλισµένη. «Αργά που
φεύγει ο καιρός, όταν περνά µε λύπες!» (Σαίξ-
πηρ). Βαρύς έπεφτε ο ίσκιος του πένθους όταν
η µαύρη φτερούγα του αρχάγγελου (µαύρο
µαντήλι) ακουµπούσε στην εξώπορτα. Ούτε στο
κατώφλι δεν έβγαινε η γυναίκα. Αλλά και όταν
ήταν να φάνε, να ησυχάσουν ή όταν είχαν να
κουβεντιάσουν σοβαρό θέµα: προξενιό, γάµο,
µοιρασιές, διαφορές, αρρώστιες: «βάλτε τη σι-
δεριά στην αυλόπορτα, να µην µας ακούσει η
γειτονιά και το µάθει το χωριό», συµβούλευε και
διέταζε ο αφέντης του σπιτιού. ∆ηλαδή, «τα εν
οίκω µη εν δήµω», όπως το διατύπωναν οι αρ-
χαίοι Έλληνες για να προστατεύσουν την ιδιω-
τική τους ζωή.

Με τον ερχοµό της νύχτας Με τον ερχοµό της
νύχτας, η εξώπορτα αµπαρωνόταν. Κάστρο
απόρθητο γινόταν το σπίτι. ∆ύσκολα άνοιγαν
στον ξένο, όσο και αν «τσιάκ, τσιάκ» δυνατά -
«ως κενταυρικώς ενήλασθ’ όστις;» (Αισχύλου,
ΒΑΤΡΑΧΟΙ).), δηλαδή σαν Κένταυρος- χτυ-
πούσε την εξώθυρα ο διαβάτης, «να βρει πόρο
για να περάσει».

Έκλειναν όµως και την πρωτοχρονιά, καρτε-
ρώντας κάποιο παιδί να έρθει για «καλό ποδα-
ρικό» µη µπει «κάνας διαστραµµένος» και δεν

πάει καλά η χρονιά. Για τον ίδιο λόγο και την
πρωτοµηνιά αργούσαν ν’ ανοίξουν αποφεύγον-
τας τους ανεπιθύµητους.

(β) Η έξω ζωή: Η άλλη ζωή άρχιζε και ήταν έξω
από την αυλόπορτα στο πεζούλι µπροστά στο
σοκάκι: «Ο νους πετάει και στέκεται σε γνώριµο
σοκάκι στέκει σ’ εξώπορτες βαριές σε γελαστά
πεζούλια». Από εδώ ξεκινούσε η επαφή των αν-
θρώπων του σπιτιού µε τον υπόλοιπο κόσµο.
Γιατί η εξώπορτα ήταν όχι µόνο πόρτα και πα-
ράθυρο στην µικρή κοινωνία του χωριού, αλλά
και πέρασµα για τη γάτα του σπιτιού που µπαι-
νόβγαινε από µια κοµµένη επίτηδες σανίδα στο
κάτω µέρος.

Η µέρα άρχιζε κάπως έτσι: Πρωί-πρωί έβγαζε τη
σιδεριά κι άνοιγε την εξώπορτα η µάνα η Τρανή
καληµερίζοντας τους γειτόνους. «Καληµέρα και
καλονύχτωµα! Πώς ξηµέρωσέ τ’ απόψε;».

Θα ξεπροβοδούσε ύστερα τα παιδιά για το σχο-
λειό, ενώ οι νύφες ή τα κορίτσια θα’ βγαζαν τα
ζώα απ’ το κατώι να τα «βαρέσουν» στο τζιοµ-
πάνο, ή το γελαδάρη. Οι µεγάλοι είχαν έτοιµα
τα σύνεργα από το βράδυ και ξεκινούσαν για τη
δουλειά που τους καρτερούσε.

Πίσω έµειναν οι ηλικιωµένοι, οι ανήµποροι και οι
γυναίκες. Σε κάθε µια η Μανίτσα είχε αναθέσει
από το προηγούµενο βράδυ το ποια δουλειά θα
έκανε την εποµένη. Πρώτη φροντίδα να σκου-
πίσουν την αυλή και ν’ ασβεστώσουν το κατώ-
φλι και τα πεζούλια. «Να’ ναι παστρικά, να µην
µας γελάει ο κόσµος».

Η Μανίτσα στη συνέχεια θα’ πιανε το γνέσιµο µε
τη ρόκα («ο αργαλειός είναι σκλαβιά κι η ρόκα
είναι σεργιάνι», έλεγαν.) ή µε την πατούνα στο
λαιµό να πλέκει.

Οι νιές πηγαινοέρχονταν σαν µέλισσες στην κυ-
ψέλη, ακουµπούσαν στα πεζούλια τις µπούκλες
(τσότρες) µε το νερό, το ζαλίκι µε τα τσάκνα για
τη γάστρα, τα ξύλα για το τζάκι, το άχυρο για
τα ζώα, το κλαδί για τα γίδια κτλ. Αλλά και σα-
κούλια και «δισάκια» µε ψώνια απ’ την Κόνιτσα ή
τη Χρούπστια (Άργος Ορεστικό) ξεφόρτωναν
και σακιά µε γεννήµατα απ’ τ’ αλώνι και το άλε-
σµα απ’ το µύλο και βελέντζες απ’ τη νεροτριβή
του µύλου του «βακούφκου» στο ποτάµι στράγ-
γισαν στα πεζούλια της αυλόπορτας. Όλα µε
σειρά και τάξη. Προγραµµατισµένα µέχρι την
τελευταία τους λεπτοµέρεια.

Με τη δύση του ήλιου: Αλλά η πραγµατική κοι-
νωνική ζωή τους άρχιζε µε τη δύση του ήλιου.
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Τότε οι εξώπορτες ήταν στις δόξες τους, και πε-
ρισσότερο αυτές που ήταν σε πέρασµα. Εκεί ξα-
πόσταιναν από τον κάµατο της µέρας κορµιά
και ψυχές. Ήταν η φυσική κι ανέξοδη ψυχαγω-
γία και κοσµαντάµωση τόσο απαραίτητη για τη
ζωή τους.

Σε όποιον µαχαλά και αν σεργιανούσες τα βρά-
δια εκείνου του καιρού, θα συναντούσες στις
αυλόπορτες των σοκακιών µικρές … «εκκλησίες
του δήµου» να συζητούν την επικαιρότητα και
όχι µόνο.

Μερικές απ’ αυτές τις αυλόπορτες µε τα πε-
ζούλια τους ήταν πιο προνοµιούχες, γιατί εκεί
µαζεύονταν πολλές γυναίκες, λίγοι ή καθόλου
άντρες και πολλά παιδιά. Οι άντρες προτιµού-
σαν τα µαγαζιά του χωριού. Η περιποιητική νοι-
κοκυρά συνήθως έστρωνε ένα κοµµάτι
κουρελού στο πεζούλι, όπως κάνουν για παρά-
δειγµα τα Καλοκαίρια µέχρι σήµερα οι γυναίκες
του ∆ηµόκα, οι «Μουζούλες» για να κάθονται
«να µην τους σκώνει η πλάκα και τους πονάει η
κλιά», όπως έλεγαν.

Θα µας έπαιρνε πολύ χώρο- απαγορευτικό για
άρθρο στο περιοδικό µας- και χρόνο, αν επιχει-
ρούσαµε να περιγράψουµε όλα τα ανταµώµατα
µε τις ιστορίες που ακούγοντας σε όλες αυτές
τις συναντήσεις. Γι αυτό θα περιοριστούµε εδώ
σε τρεις που βρίσκονταν στον άξονα του κεν-
τρικού δρόµου του χωριού και είχαν κάποιες ιδι-
αιτερότητες: Οι δύο πρώτες γιατί ήταν κοντά
τους τα δυο µαγαζιά και η Τρίτη γιατί στο µα-
χαλά κατοικούσαν και οι οργανοπαίχτες (οι γύ-
φτοι) µε τα µουσικά τους όργανα.

Η εξώπορτα στα Κουτρουµινέϊκα. Η εξώπορτα
δίπλα στο µεσοχώρι, στα Κουτρουµινέϊκα,
{φ.30} στον Κάτω Μαχαλά ήταν η πιο ξακουστή
γιατί από εδώ περνούσε σχεδόν όλο το χωριό.
Θολά στο νου µου, σαν σε όνειρο, έρχεται µια
τέτοια µάζωξη1: Η Μίχαινα η Κουτρουµπινέσιο,
η ∆όσαινα, η Σπανέσιο, η Κούλη, η Στέργαινα τ’
Αναγνώστ’, η Μπατσέσιο, η Λώλαινα, η Τσιράπο,
η Γόλαινα, η Νάσιαινα τσ’ Μαλάµως και πολλές

άλλες ακόµα, κάθονταν και κουβέντιαζαν και
«ξόµπλιαζαν» για τούτο και για τ’ άλλο. Όποιος
περνούσε τον σταµατούσαν για κουβέντα , ενώ
συγχρόνως παρακολουθούσαν και ποιοι µπαι-
νοβγαίνουν και τι κάνουν οι άντρες στο απέναντι
µαγαζί του Βασιλούλη.

Το σοκάκι στ’ Γουλέσιους: Η αυλόπορτα αυτή
ήταν τότε του Κώστα Τσιλογιάννη (Γούλα)- σή-
µερα είναι, νοµίζω, του Κύρκα Σπέλλα βρίσκε-
ται σε τρίστρατο απέναντι από το Πηγαδούλι και
µάζευε πολλές µπάµπες: Η Μίχαινα τσ’ Κα-
ραγγέ, η Σπύραινα τσ’ Καθαριέ, η Σιούταινα, η
Ζούραινα, η µπάµπω η Μούζο, η ∆έσπω τσ’ Κου-
τουλέ η Γούτσιου Μακρή και πολλές άλλες που
αυτή τη στιγµή δεν µπορώ να θυµηθώ. Θυµάµαι
όµως δυο µικρές ιστορίες που ακούστηκαν σε
τούτη την αυλόπορτα: Η µία προκαλεί το γέλιο
η άλλη σκεπτικισµό: Είναι βραδάκι. Μπροστά
στην πόρτα τσ’ Γουλέσιους οι γιαγιούλες –ανά-
µεσά τους και η µικρή Αγγέλα (Σιούτη τότε,
Ζιώγα σήµερα)- έχουν στήσει απογευµατινό
κουβεντολόι. Σε κάποια στιγµή ακούγεται ένας
περίεργος «θόρυβος», από εκείνους που συνή-
θως τους … ξεπροβοδούµε µε γέλια. Ξαφνιάζε-
ται η µικρή Αγγέλα και ρωτάει επίµονα: «Ποια
το έκανε; Ποια το έκανε;». Κοιτάζει η µια την
άλλη και κρυφογελούν: «Όχι, δεν το έκανα
εγώ», η µία, «όχι το έκανες εσύ» η άλλη … Μα τη
λύση τη δίνει η µικρή, η οποία προτείνει µε θάρ-
ρος και αποφασιστικότητα: «Σταθείτε, στα-
θείτε, να δούµε ποια θα κοκκινίσει περισσότερο,
αυτή το έκανε…». «Ε, κουρτσούλ’ µ’, για ιγώ
ήµαν έκαµα έτσ’ να γυρίσω και µό’ φκει», απάν-
τησε η … ένοχη και µετά την «οµολογία», όπως
ήταν φυσικό, ακολούθησαν γέλια τρανταχτά.

Άλλο απογευµατάκι πάλι στην ίδια αυλόπορτα
και µε τη συνηθισµένη σύνθεση η βραδινή µά-
ζωξη: Ζαλικωµένη, και αποκαµωµένη από την
κούραση πλησιάζει η θεία µου η Κατερίνα Κα-
ρανικούλη, βλέπει τις γιαγιούλες να κάθονται
στον ίσκιο της αυλόπορτας και λέει: «Ωραία κά-
θεστε εσείς εδώ στον ίσκιο και στο δροσιό και
κουβεντιάζετε, τί ανάγκ’ έχτει…». Και η απάν-
τηση έρχεται από την πάντα ετοιµόλογη πεθερά
της τη µπάµπω τη Μίχαινα: «Άσε να γεράσεις κι
εσύ και τότε θα καταλάβεις τί σηµαίνει να κάθε-
σαι σαν γριά!». Ανάθεµά σας γηρατειά! «Νάταν
τα νιάτα δυο φορές, τα γηρατειά καµία!».

Το σοκάκι στα Μουκάδικα: Μικρό το σοκάκι,
µεγάλη µάζωξη γινόταν στα Μουκάδικα στον
Πέρα Μαχαλά, στο πεζούλι της εξώπορτας του
Αντρέα Μουκούλη (Σκάρκας, το παρατσούκλι
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του). Εκεί µαζευόταν µεγάλη παρέα: Η Θύµι-
αινα, η Αντρέαινα, η Γιάνναινα, η Χρήστινα, η
Νάσαινα, η Γιώργαινα, η Κουρκούµπαινα, η Κα-
ζάκο, η Σιώµαινα τσ’ Μπζικάδες, η Μάραινα, νύ-
φες κι ανύπαντρες κοπέλες, αν και οι τελευταίες
τις περισσότερες φορές προτιµούσαν να ανέ-
βουν στους γύφτους και να χορέψουν «συρτό
στα τρία» και «Πωγωνήσιο», ακολουθώντας το
ρυθµό που έδινε το κλαρίνο του Μουστακλή, το
βιολί του Χρήστου και το ντέφι της Καλλιόπης
Χαλκιά (του γύφτου). Έτυχα πριν µερικά αρκετά
χρόνια σε µια τέτοια σύναξη σ’ αυτή την παλιά
αυλόπορτα και λίγο πιο µέσα. Ανάµεσα στα
άλλα ήρθε και η κουβέντα για τον πάππο τον Αη-
θανάση που έβγαινε, έλεγαν, και κυνηγούσε τα
παιδιά από το προαύλιο της εκκλησίας, όταν µε
τις φωνές και τα παιχνίδια τους τον παραενο-
χλούσαν. Και τότε κάποια έθεσε το ερώτηµα:
«Μα είναι αλήθεια όσα ακούγονται; Παρουσιά-
ζονταν οι Άγιοι µπροστά στους ανθρώπους;». Η
απάντηση θυµοσοφική και αποστοµωτική από
την Όλγα Σούφλα (Αγγελάκαινα): «Ναι, είναι
αλήθεια γιατί τότε η θρησκεία ήταν ζωντανή!».
Η θρησκεία ήταν ζωντανή! Τί µεγάλη και σοφή
κουβέντα ειπωµένη από τα χείλη µιας αγράµ-
µατης γυναίκας… Την ευγνωµονώ γι αυτήν της
την επισήµανση, γιατί πολλές φορές µέχρι σή-
µερα αναρωτήθηκα κι εγώ: «Είναι ζωντανή η
θρησκεία µας σήµερα;». Απάντηση αναντίρρητη
κανείς δεν µπόρεσε ακόµα να µου δώσει. Γι
αυτό και κάθε φορά που τη θυµάµαι τη γιαγιά
Αγγελάκαινα, νοερά ανάβω ένα κερί στη µνήµη
της!

Γενικεύοντας: Συζητήσεις, µασλάτια (κουβέν-
τες) και ξοµπλιάσµατα σ’ αυτές τις συγκεντρώ-
σεις-ιδίως τα Σαββατόβραδα- κρατούσανε έως
τη νύχτα.

Τί λόγια, τί ιστορίες, τί παραµύθια είχαν ακού-
σει αυτά τα πέτρινα σοκάκια µε τα πεζούλια
µπροστά στις εξώπορτες. Εκεί όλα τα νέα της
ηµέρας για τον παππά, το δάσκαλο, το σκολειό
τα παιδιά, τη σοδιά, τα νέα για τους ξενιτεµέ-
νους.

Οι γυναίκες πάλι ανάµεσα στ’ άλλα έκαναν και
τις προξενιές, «απαγάλια να µην πάρουν
“πρέφα” οι άντρες». Τα παιδιά άκουγαν µαγε-
µένα και µάθαιναν στο ανοιχτό αυτό σχολείο
της φύσης, έπαιζαν, την κολοκυθιά, τα σκλαβά-
κια, το «κλέφτες και αστυνόµοι». Και σαν ερχό-
τανε το µούργκεµα κρυφτό στις εξώπορτες
τριγύρω. Όταν έβγαιναν οι κωλοφωτιές: «Κω-
λοφωτιά γραµµάτω, έλα παρακάτω, να σου

δώσω µέλι…» και δώστου µε τα «βούζια» (κλα-
διά κουφοξυλιάς) να τις κυνηγούν, να τις µα-
ζεύουν και να στολίζουν µ’ αυτές τις µπλούζες
τους και τα µαλλιά τους που έλαµπαν. (Αντί για
κωλοφωτιές, µε πολύχρωµα κινέζικα led στολί-
ζουν τα παπούτσια και τα πουκάµισά τους τα
παιδιά σήµερα…). Τρόµαζαν οι µανάδες να τα
µαζέψουν για ύπνο. Αστεία, γέλια, σιακάδες, µο-
λογούσαν και γελούσαν µε πράγµατα απλά, µι-
κρά, καθηµερινά του τόπου τους, του κόσµου
τους και του καιρού τους: «Πίσω από τα απλά
πράγµατα κρύβοµαι, για να µε βρείτε,/ αν δε µε
βρείτε, θα βρείτε τα πράγµατα,/ θ’ αγγίξετε
εκείνα που άγγιξε το χέρι µου, / θα σµίξουν τα
χνάρια των χεριών µας» [Γ. Ρίτσος].

«Βούιζε ο δρόµος από χαρούµενες φωνές, φω-
νές καλωσυνάτες σαν τα κρυστάλινα νερά τον
δρόσιζαν τα γέλια κι οι νιες κρυφοκουβέντιαζαν
τα ντέρτια της αγάπης». Κι ύστερα «καληνύχτα
και κι αύριο µη γεια».

Χιλιοτραγουδισµένες οι εξώπορτες:. Βαλαντω-
µένος ο νιος τραγουδά: «Το φεγγάρι κάνει
βόλτα στης αγάπης µου την πόρτα» ή «Ρίξε
νερό στην πόρτα σου να µπω να ξεγλιστρίσω».
Άλλος πάλι απελπισµένος κι αποκαµωµένος
κλαψουρίζει: « Παένω κι έρχοµαι µα δε σε βρί-
σκω / βρίσκω την πόρτα σου µανταλωµένη»

Οι ζαβοί καιροί: Κι ύστερα ήρθαν οι ζαβοί και-
ροί και οι µαύρες µέρες του εµφυλίου που οι
αυλόπορτες βουβαθήκαν µονοµιάς από παιδι-
κές φωνές… Σχεδόν όλα τα παιδιά του χωριού
«έφυγαν» για τις Ανατολικές Χώρες.: –«Παιδο-
µάζωµα» το είπαν από δω, «παιδοσώσιµο» το εί-
παν από κει… Και το ένα κακό και το άλλο
χειρότερο! Σηµασία είχε ότι το χωριό άδειασε!
Και µήτε µια παιδική φωνή την εποµένη «να
χουϊάξ τα σαΐνια να µη µας πάρουν τις κότες»,
όπως είπε χαρακτηριστικά µε το θυµοσοφικό
του ύφος ο πάππος ο Σκάρκας, (Ανδρέας Μου-
κούλης), Θεός σχωρέστον. Αλλά τι να γίνει, φαί-
νεται πως έτσι ήταν γραµµένο το πεπρωµένο
της γενιάς µας. Γιατί «το πεπρωµένο είναι ένας
ιστός ορατών και αόρατων νηµάτων που δια-
σταυρώνονται σε σχήµατα που εµείς σπάνια
ανακαλύπτουµε πριν να είναι πολύ αργά».

Μετά τη λήξη του εµφυλίου σκόρπισε ο κόσµος
στις µεγάλες πόλεις της χώρας. Χορτάριασαν
τα σοκάκια, µαράγκιασε η ζωή µαζί µε τα λου-
λούδια. Στράβωσαν οι µεγάλες κλειδωνιές στις
αυλόπορτες και σκούριασαν οι ρεζέδες. Στα πε-
ζούλια τους αφρόντιστα φυτρώνανε σκυλάκια
και τσουκνίδες κι οι γκουστερίτσες µπαινόβγαι-
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ναν -ακόµα µπαινοβγαίνουν σε µερικά- και στις
τρύπες τους µοναδικές νοικοκυρές!

Οι εξώπορτες σκέβρωσαν, φύραναν κι έρεψαν
οι σανίδες, κι άφησαν χαραγµατιές από πάνω
µέχρι κάτω. Τ’ ανεµοβρόχια τις έκαναν αγνώρι-
στες. Μόνον ο χρόνος τις σεβάστηκε, τις άφησε
ορθές, έστω και σακατεµένες, να µολογούν
στους περαστικούς την ιστορία του σπιτιού.

Οι καιροί περνούν και ξανάρχονται κι εµείς,
όπως είµαστε πάντα δεµένοι στον φλεγόµενο
τροχό του Ιξίωνα, ξαναγυρίζουµε σιγά-σιγά στα
χωριά µας και ανακαινίζουµε τα πατρικά και τις
αυλόπορτές µας. Αυτό το λέµε ανάπτυξη.

Ανάπτυξη: Σήµερα µιλάµε για ανάπτυξη και
κάθε φορά που ένα παλιό σπίτι γκρεµίζεται για
να ξαναγίνει καινούργιο ή ξενώνας. Οι παλιές
αυλόπορτες εξαφανίζονται σιγά-σιγά. Το λυ-
πηρό είναι ότι, φεύγοντας µία-µία, φεύγει µαζί
τους κι ένα κοµµάτι γνήσιου, παλιού ανθρωπι-
σµού, ένα κοµµάτι ανθρωπιάς και καλοσύνης
που δεν µπορεί να το συλλάβει η σηµερινή µας
εποχή παρά ως φαιδρότητα και ανοησία.

Τα καινούργια υλικά, η καινούργια νοοτροπία, η
έλλειψη πληροφόρησης κι ευαισθητοποίησης,
σκοτώνουν και τα τελευταία λείψανα. Σε λίγο θα
γίνουν ανάµνηση.

Καινούργιες εξώπορτες «ασφαλείας» µε φωτο-
κύτταρα αντί για µάνταλα και ρόπτρα, σύγχρο-
νες µε καινούργια πεζούλια φτιαγµένα απ’ την
αρχή µ’ άλλη πέτρα τετραγωνισµένη ή ακανόνι-
στη, αρµολοϊµένη µε τσιµέντο, απρόσωπη,
άψυχη ανακατασκευή από ξένους µαστόρους
γι’ άλλους ξένους ανθρώπους. Όµως δεν είναι
τα πράγµατα αυτά του τόπου µας. ∆εν ξαπό-
στασαν σ’ αυτές τις εξώπορτες, σ’ αυτά τα πε-
ζούλια, δικοί µας άνθρωποι. ∆εν περπάτησαν
στο σοκάκι γνώριµα πόδια. ∆εν υπάρχουν στα
ρόπτρα, στα χερούλια, στα κλειδιά, στις σιδε-
ριές πουθενά τα χνάρια των χεριών των προγό-
νων µας.

Ανατριχιάζω κάθε φορά που πατώ το «τσιατάλι»
της εξώπορτάς µου, γιατί αισθάνοµαι πως
πιάνω το χέρι του προπάππου µου και της προ-
γιαγιάς µου εδώ στο σπίτι µας, επάνω στα χνά-
ρια του δικού τους χεριού ακουµπώ. Πόσες
φορές, αλήθεια, οι γυναίκες τόσων γενιών από
το 1915 που γράφει το λιθανάγλυφο µε το
σταυρό στην απάνω δεξιά γωνία του σπιτιού
µου γύρισαν τα κλειδιά και φουκάλσαν (σκούπι-
σαν) το κατώφλι! ∆εν σε ζώνουν γνώριµες φω-
νές και γέλια σήµερα. Γιατί, δεν ακούς πουθενά

την αυστηρή φωνή του πατέρα, της µάνας τη
γλυκιά λαλιά και το γλυκό το µάλωµα!

Είναι παράξενο, αλλά έτσι είναι στον τόπο µας,
οι εξώπορτες όπως και τα σπίτια- το είπαµε πολ-
λές φορές- έχουν ζωή και µιλιά! Μιλούν στην
ψυχή µας βαθιά µέσα στο χρόνο. Όποιος δεν
ξέρει και δεν τις νιώθει τις προσπερνά. Όποιος
τις αγαπά, πιάνει εύκολα κουβέντα µαζί τους!
Περνώ και τις χαιρετώ! Με καλωσορίζουν όταν
έρχοµαι στο χωριό ανοίγουν διάπλατο «πόρο»
για να περάσω και να µπω και µε ξεπροβοδίζουν
φεύγοντας!

Επίλογος: Όλες τις ώρες που έγραφα ετούτες
τις αράδες για τις παλιές εξώπορτες, οι δρόµοι
και τ’ αυλάκια του µυαλού µου γέµισαν αναµνή-
σεις. «Το νοσταλγικό βλέµµα της µνήµης µου»
τριγυρνούσε συνεχώς στους µαχαλάδες και στα
στενά σοκάκια του χωριού µου. Γιατί άραγε µ’
αγγίζουν τόσο στην καρδιά! Γιατί δίπλα τους
βλέπω νοικοκυρές και νοικοκυραίους;

Είναι γιατί κουβαλάµε µέσα µας, προίκα πολύ-
τιµη, την εικόνα του πατρικού µας σπιτιού, του
λίκνου µας, τα πρώτα παιδικά µας βιώµατα, τα
λυρικά σκιρτήµατα. Και ώρες-ώρες ο πόθος αυ-
τός, να επιστρέφουµε µε τη µνήµη µας, νο-
σταλγικά, στα παλιά πράγµατα ή στη γενέθλια
γη, γίνεται εντονότατος. Είναι ένας πόθος γλυ-
κός, στο βάθος υπαρξιακός, που, τελικά, µετα-
στοιχειώνεται σε πόνο και πίκρα. Είναι γιατί
σήµερα, «...από την κορυφή της ζωής, γυρίζω
τα µάτια µου προς τα περασµένα, αγναντεύω
τους αλλοτινούς ανθρώπους που έφυγαν, ανι-
στορώ τα πρόσωπα, τις κουβέντες και τα διανέ-
µατα. Μια ανάσα ζεστή και γλυκιά, έτσι σαν από
ζεστό ψωµί, έρχεται από κει, γλείφει το πρό-
σωπο, ψιλή φλόγα».Φ

Άνω Χαραυγή, 20/3/2015
23/3/2015 1:57 PM

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ:
ΒΙΚΙΠΑΙ∆ΕΙΑ, λήµµα, ∆ευκαλίων
Σ. ΜΥΡΙΒΗΛΗΣ, «Βασίλης ο Αρβανίτης»
ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
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∆εύτερη βυζαντινή βρεφοκρατούσα
Παναγία
του Θωµά Β. Ζιώγα

Ο ναός της πολιούχου αγίας Παρασκευής
(1763;;) στη ∆ροσοπηγή, που είναι και η κεν-
τρική εκκλησία του χωριού, αποδείχτηκε ακέ-
νωτο χρυσωρυχείο πληροφοριών. Σε κάποιες
παµπάλαιες εικόνες, αναρτηµένες στους τοί-
χους, υπάρχουν γραµµένες χρονολογήσεις που
µας πάνε πολύ πίσω, στους υστεροβυζαντινούς
αιώνες. Αυτές οι χρονολογήσεις δείχνουν την
έκτοτε ύπαρξη ναού και οικισµού στο χώρο της
σηµερινής ∆ροσοπηγής, όπου οι εικόνες αφιε-
ρώθηκαν, διασωθείσες µέχρι τώρα, χάρη στην
ευλάβεια και τη µακροχρόνια φροντίδα των κα-
τοίκων του χωριού.

Ήδη, στο προηγούµενο τεύχος του περιοδικού
“Καντσιώτικα” αρ. 21/2014, σελ. 26 έως 28, πα-
ρουσίασα πρώτη φορά µια βυζαντινή εικόνα
βρεφοκρατούσας Παναγίας, από τον ίδιο χώρο,
που φέρει γραπτή χρονολόγηση 1309 µ.Χ. Στο
ίδιο τεύχος, σε διαφορετικό άρθρο, στη σελίδα
30, παρουσίασα στη (Φωτ. Β) µια δεύτερη «Ελ-
ληνική εικόνα από το ναό της αγίας Παρασκευής
∆ροσοπηγής», κατά τη λεζάντα της. Και είχα
γράψει, στην υποσηµείωση 4 της αυτής σελί-
δας, ότι φέρει δυσανάγνωστη χρονολόγηση,
την οποία «… µελλοντικά ίσως κατορθώσουµε να
τη διαβάσουµε».

Ευτυχώς, η ηλεκτρονική τεχνολογία, µε τα ει-
δικά και ποικίλα προγράµµατα επεξεργασίας
και διαχείρισης εικόνων που ανέπτυξε, είναι µε
το µέρος µας. Με τη σάρωση υψηλής ανάλυ-
σης και την τεράστια µεγέθυνση, µπορεί κά-
ποιος να ενδοσκοπήσει τα έντερα στοιχεία του
σχετικού πεδίου, οπότε βλέπει καλύτερα, χρω-
µατικά και σχηµατικά, τη χρονολογική γραφή
που υπάρχει πάνω του. Το αποτέλεσµα αυτής
της επισκόπησης, σχεδόν µικροσκοπικής, το πα-
ρουσιάζω τώρα εδώ, για να γίνει κτήµα όλων
των ∆ροσοπηγιωτών, αλλά και των αρµοδίων
ερευνητών.

Προς διευκόλυνση των αναγνωστών, δηµοσι-
εύω εδώ τη φωτογραφία (Φωτ. 1) όλης της ει-
κόνας, την οποία είχα στο αρχείο µου από το
1994. Στη συνέχεια, δηµοσιεύω, σε µεγέθυνση,
τη λεπτοµέρεια (Φωτ. 2) της θέσης όπου είναι η
χρονολογική γραφή, για να έχει και ο αναγνώ-
στης οπτική εντύπωση της πραγµατικής γρα-
φής. Ακολούθως, καταχωρώ τη µεταγραφή της
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Φωτ. 1. Η βυζαντινή εικόνα της βρεφοκρατούσας Παναγίας,
του έτους 1155, φωτογραφηµένη από τον Θωµά Β. Ζιώγα τον
Αύγουστο του 1994, στο ναό της αγίας Παρασκευής ∆ροσο-
πηγής.

Φωτ. 2. Η λεπτοµέρεια της χρονολογίας, σε µεγέθυνση.

Φωτ. 3. Μεταγραφή της µεγεθυσµένης λεπτοµέρειας, από τον
Θωµά Β. Ζιώγα.



λεπτοµέρειας (Φωτ. 3), προκειµένου να είναι πιο
αναγνώσιµη. Αναλυτικότερα:

α) Θέση της γραφής: Βρίσκεται µέσα σε ένα
ταινιόσχηµο, παραλληλόγραµµο πεδίο, µε πορ-
φυρό φόντο της αυτής απόχρωσης µε τα ιµάτια
της Παναγίας, ακριβώς πάνω από τον δεξιό ώµο
της. Το πεδίο αυτό φέρει περιµετρικά ζωγραφι-
στό πλαίσιο, µέσα στο οποίο, µε ανοιχτό κίτρινο
χρώµα για να υπάρχει αντίθεση µε τον πορφυρό
φόντο, είναι γραµµένα γράµµατα ελληνικά, µε
τη µορφή που έγραφαν κατά τα µεσαιωνικά
χρόνια οι Βυζαντινοί και κυρίως οι εκκλησιαστι-
κοί. Σηµειώνω ότι, εκείνη την εποχή, και οι αριθ-
µοί γράφονταν µε γράµµατα, κατά την αρχαία
ελληνική αρίθµηση. Το µισό αριστερό τµήµα εί-
ναι άσπρο, γιατί έχει αποχρωµατιστεί από τη
φθορά της πολυκαιρίας και αποκαλύφθηκε η
λευκή, βασική επίστρωση του ξύλου. Το έτερο
δεξιό µισό έχει διασωθεί αρκετά καλά και τα
εκεί γραφόµενα αναγνωρίζονται πλήρως.

β) Ανάγνωση λέξης: Στο αριστερό, αποχρωµα-
τισµένο µέρος του πεδίου δεν µπορούµε να δια-
βάσουµε τίποτε. Τα δυο υπολείµµατα ιχνών
γραφής, που ξεχωρίζουν από τον κίτρινο χρω-
µατισµό τους, το ένα αριστερά και το άλλο στο
µέσο του όλου πλαισίου, δείχνουν πως κάτι
έγραφε εκεί. Και ασφαλώς, αυτό που ήταν
γραµµένο σχετίζεται µε ό,τι γράφεται στο δεξιό
τµήµα του πεδίου, κατά πως συνηθιζόταν από
τους εικογράφους της τότε εποχής.

γ) Ανάγνωση αριθµού: Στο δεξιό µέρος του πε-
δίου φαίνονται αρκετά γράµµατα, που ξεχωρί-
ζουν από την κίτρινη απόχρωσή τους.
Ακολουθώντας, από αριστερά προς τα δεξιά,
αυτά τα κίτρινα ίχνη αναγνωρίζουµε την εξής
γραφή:

ςxζΓuΝo

Το πρώτο κεφαλαίο γράµµα ς είναι το γνωστό
στ ή στίγµα, που, στην αρχαιοελληνική αρίθ-
µηση, συµβολίζει τον αριθµό 6. Το κεφαλαίο δεί-
χνεται µε την οριζόντια γραµµή που έχει στο
µέσον. Αυτό, µε την κάτω στιγµή που φέρει και
είναι διακριτή εδώ, δηλώνει τον αριθµό 6000.

Το δεύτερο κεφαλαίο γράµµα είναι το ελληνικό
Χ. Από το κάτω αριστερά σκέλος του λιγοστά
κίτρινα ίχνη διακρίνονται, τόσα που µας πείθουν
ότι, όντως, πρόκειται για Χ και όχι για Υ, γι’ αυτό
η µεταγραφή του έγινε µε εστιγµένη γραµµή. Το
γράµµα Χ αντιστοιχεί, στην αρχαιοελληνική
αρίθµηση, στον αριθµό 600. [Και Υ να ήταν το
γράµµα αυτό, που δεν είναι, η απόκλιση της

χρονολογίας θα ήταν µόλις εκατό χρόνια, αφού
το Υ αντιστοιχεί στον αριθµό 700].

Το τρίτο γράµµα ζ είναι το κεφαλαίο Ξ, το οποίο
έτσι γραφόταν τότε, µε µια παύλα από πάνω, η
οποία τώρα δεν φαίνεται, γιατί έσβησε από τον
εφαπτόµενο εκεί σηµειακό αποχρωµατισµό. Εξ
αυτού του λόγου, η παύλα αποδόθηκε στη µε-
ταγραφή µε εστιγµένη γραµµή. Το γράµµα Ξ αν-
τιστοιχεί, στην αρχαία ελληνική αρίθµηση, στον
αριθµό 60.

Το τέταρτο γράµµα, αρκετά ευδιάκριτο, είναι το
κεφαλαίο ελληνικό Γ, το οποίο αντιστοιχεί στον
αριθµό 3.

Εδώ τελειώνει η µεγαλογράµµατη γραφή, που
αναφέρεται στη χρονολογία, και αρχίζει η µι-
κρογράµµατη, που σχετίζεται µε την ηµεροµη-
νία. Η διαφοροποίηση στη γραφή αυτόν τον
διαχωρισµό θέλει να πετύχει και αυτό δηλώνει.

Το πέµπτο γράµµα u είναι το µικρό ελληνικό κ,
που έτσι το έγραφαν τότε. Αυτό είναι ενωµένο
σε ένα σύµπλεγµα µε το επόµενο κεφαλαίο Ν,
όπως το συνήθιζαν οι εκκλησιαστικοί βυζαντινοί
γραφείς. Το µικρό ελληνικό κ αντιστοιχεί στον
αριθµό 20.

Το έκτο γράµµα είναι το κεφαλαίο ελληνικό Ν. Και
είναι κεφαλαίο, όπως και έπρεπε, γιατί είναι το αρ-
χικό γράµµα ονόµατος µηνός, εν προκειµένω του
Νοέµβρη. Όπως προείπα, αυτό εφάπτεται µε το
προηγούµενο γράµµα u, σχηµατίζοντας ενιαίο
σύµπλεγµα.

Το έβδοµο και τελευταίο γράµµα είναι το µικρό
ελληνικό ο, το οποίο έτσι µικροσκοπικό γραφό-
ταν κατά τα µεσαιωνικά χρόνια. Αυτό µερικώς
µόνο διακρίνεται εδώ, γιατί βρίσκεται πάνω στο
όριο αποχρωµατισµού.

Από την παραπάνω ανάλυση προκύπτει ότι η
γραφή αυτή σηµαίνει 6663 20 Νο, δηλ. 20 Νοεµ-
βρίου του έτους 6663, από κοσµογονίας βέβαια.

δ) Αναγωγή χρονολογίας: Η «κοσµογονία», άλ-
λως η «κτίσις του κόσµου», έχει οριστεί µε πα-
τριαρχική εγκύκλιο το έτος 5508 π.Χ..
Αφαιρώντας από το 6663 το 5508 προκύπτει η
χρονολογία, µε βάση το τωρινό ηµερολόγιο,
ήτοι (6663 - 5508) = 1155 µ.Χ..

Άρα, η εικόνα ζωγραφίστηκε το έτος 1155 µ.Χ,
την εποχή των βυζαντινών αυτοκρατόρων της
δυναστείας των Κοµνηνών.

Μπορούµε, λοιπόν, να συµπεράνουµε ότι η πα-
ρούσα «βρεφοκρατούσα» του 1155 µ.Χ., συν-
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δυαζόµενη µε την άλλη «βρεφοκρατούσα» του
1309 µ.Χ. και το δερµατόφυλλο χειρόγραφο
ευαγγέλιο του 13ου αιώνα µ.Χ., τα οποία πα-
ρουσίασα στο προηγούµενο τεύχος αρ. 21/2014
του περιοδικού “Καντσιώτικα”, προερχόµενα
όλα από τον ίδιο χώρο, αποτελούν ατράνταχτα
γραπτά τεκµήρια για τη µεσαιωνική ύπαρξη του
οικισµού Κάντσικο, µε ναό, στον οποίο και αφιε-
ρώθηκαν. Υπάρχουν τουλάχιστον δυο ακόµη
παµπάλαιες εικόνες στον ναό της αγίας Παρα-
σκευής, µε παρόµοια τεχνοτροπία. Η µια είναι
της «αγίας Παρασκευής», η οποία δεν φέρει κα-
µία γραφή χρονολόγησης, ενώ η δεύτερη, του
«ευλογούντος Χριστού», έχει καλυφθεί, στο
κάτω µισό της, από τον µαύρο πίνο της πολυ-
καιρίας και του καπνού των κεριών. Πιστεύω
πως, αν κάποτε καθαριστεί, θα µας αποκαλύψει
και άλλη χρονολογική γραφή, παραπλήσια µε
τις προηγούµενες.

Μολονότι όλα τα παραπάνω τεκµήρια είναι κι-
νητά αντικείµενα, η παρουσία τους και µόνον
στο χωριό, σε συνάρτηση µε το πλήθος τους,
τις διαφορετικές εποχές που δηµιουργήθηκαν,
τα ελληνικά γράµµατα και την ελληνική αρίθ-
µηση, δείχνουν ότι δεν µπορεί να είναι λάθος το
παραπάνω συµπέρασµα της µεσαιωνικής ύπαρ-
ξης του χωριού, και µάλιστα ελληνόφωνου και
εκχριστιανισµένου. Το ιστορικό αυτό συµπέρα-
σµα διαχέεται και σ’ όλα τα Μαστοροχώρια.

Αθήνα, 15-12-2014

Πράξις 14η

Εν Κονίτση σήµερον την 3ην του µηνός Οκτω-
βρίου του χιλιοστού ενεακοσιοστού δεκάτου
έκτου (1916) έτους …….. και συνεσκέφθη επί
των δύο υπό του κ. εισηγητού εισαχθεισών υπο-
θέσεων, ως εξής:
1ον ) Ο κ. Επιθεωρητής προτείνει, όπως απολυθή
ο υποδιδάσκαλος Καντσίκου Ναούµ Ιατρού,
διότι ούτος αυτογνωµόνως και άνευ αδείας εγ-
κατέλιπεν από 1ης Σ/βρίου ε.ε. µέχρι σήµερον
(3η 8/βρίου) την θέσιν του και ανεχώρησε κατά
βεβαίωσιν των εφοροεπιτρόπων της Σχολ. Επι-
τροπής, του ιερέως και του παρέδρου της κοι-
νότητος εις Θεσσαλίαν προς εύρεσιν εργασίας.
Το Συµβούλιον οµοφώνως αποδέχεται τούτο.
2ον ) ………………………………………………………

Πράξις 15η

Εν Κονίτση σήµερον την 5ην του µηνός Οκτω-
βρίου του χιλιοστού ενεακοσιοστού δεκάτου
έκτου (1916) έτους …….. και συνεσκέφθη επί
των υπό του κ. εισηγητού εισαχθεισών υποθέ-
σεων, ως εξής:
1ον ) ………………………………………………………
2ον ) Ο κ. Επιθεωρητής προτείνει, όπως εις την
κενήν θέσιν του εν Καντσίκω κοινού δηµ. Σχο-
λείου διορισθή ο εκτός θέσεως και έχων τα νό-
µιµα προσόντα δευτεροβάθµιος υποδιδάσκαλος
Αντώνιος Φρόντζος1, επί αποδοχαίς του βαθµού
του.
Το Συµβούλιον οµοφώνως αποδέχεται τούτο
.………………………………………………………………

Πράξις 18η

Εν Κονίτση σήµερον την 1ην του µηνός Νοεµ-
βρίου του 1916 έτους …….. και συνεσκέφθη επί
των υπό του κ. εισηγητού εισαχθεισών υποθέ-
σεων, ως εξής:
1ον) …………………………………………………………
2ον) …………………………………………………………
3ον) …………………………………………………………
4ον) Ο κ. Επιθεωρητής έχεν υπ’ όψει, ότι η Κοι-
νότης Μπλίσδιανης αριθµούσα περί τους 180
κατοίκους στερείται εντελώς σχολείου, οι δε
µαθηταί, οίτινες δύνανται κατά τους µετριωτέ-
ρους υπολογισµούς να ανέλθωσι µέχρι των 25,
είναι αδύνατον να φοιτήσωσιν εις τα σχολεία
των πλησιοχώρων Κοινοτήτων Καστάνιανης και
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Παλιές γραφές για τη ∆ροσοπηγή
Επιµέλεια Θωµά Β. Ζιώγα

Ο εκλεκτός εκ Γαναδιού φίλος και ενδελεχής
ερευνητής Χαρίλαος Γκούτος βρήκε (στα Αρχεία
του Κράτους) παλιές γραφές στις οποίες ανα-
φέρεται και το Κάντσικο. Μας τις έστειλε για να
λάβουµε γνώση. Για πολλοστή φορά τον ευχαρι-
στούµε. Εξ αυτών, δηµοσιεύουµε αµέσως πα-
ρακάτω µόνον τα αποσπάσµατα που αφορούν
τη ∆ροσοπηγή (Κάντσικο), µονοτονικά πλέον
γραµµένα, και είναι τα ακόλουθα:

Εποπτικό Συµβούλιο της Εκπαιδευτικής Περι-
φερείας Κονίτσης



Σχεδίαση εθνικής οδού στην κοιλάδα
του Σαραντάπορου, το 1928
του Χαρίλαου Γ. Γκούτου

1) Κατά το έτος 1928, µε ενέργειες του σωµα-
τείου «Ένωσις» που ίδρυσαν τότε στην Αθήνα
οι καταγόµενοι από την επαρχία Κόνιτσας, απο-
φασίστηκε από το Υπουργείο ∆ηµοσίων Έργων
να κατασκευασθεί εθνική αµαξιτή οδός για την
επικοινωνία της Ηπείρου µε την ∆. Μακεδονία, η
οποία οδός να διέρχεται από την επαρχία Κόνι-
τσας, όχι από το Ζαγόρι, και να καταλήγει στο
χωριό Μαγέρι της Ανασελίτσας. Ο νοµοµηχανι-
κός, µετά από επιτόπια µελέτη, περιέγραψε το
1929 σε σχετική έκθεσή του τα πλεονεκτήµατα
και τα µειονεκτήµατα της διέλευσης της εν
λόγω οδού από εκάστη των τριών κοιλάδων της
επαρχίας (του Αώου, του Σαραντάπορου και
του Βουρκοπόταµου) και πρότεινε ως προτιµη-
τέα την διέλευσή της από την κοιλάδα του
Βουρκοπόταµου. Για την προτίµηση αυτή δια-
µαρτυρήθηκαν οι κάτοικοι της κοιλάδας του Σα-
ραντάπορου µε συλλαλητήριό τους στην
Πυρσόγιαννη, γι’ αυτό αποφασίστηκε να κατα-
σκευασθεί και άλλη οδός, επαρχιακή αυτή,
προς εξυπηρέτηση των χωριών της κοιλάδας
αυτής.

Το 1930 έγινε στην Κόνιτσα επίσηµη τελετή για
την έναρξη κατασκευής της ως άνω εθνικής οδού
και κατασκευάστηκαν τα πρώτα 7 χιλιόµετρά της
µέχρι την τοποθεσία Πλάκα. Το 1932 αποφασί-
στηκε να συνεχισθεί το έργο µέχρι τον Βουρκο-
πόταµο, µε χρήµατα του ∆ηµοσίου και των
Κοινοτήτων της επαρχίας και µε εργολάβο τον
Καστανιανίτη Κ. ∆ούκα. Το έργο ολοκληρώθηκε
το 1935, µολονότι οι Μολιστινοί, µε συλλαλητήριό
τους και µε ψήφισµά τους διαµαρτυρήθηκαν το
1934 επειδή εξ αιτίας του καταστράφηκαν 50
στρέµµατα καλλιεργειών τους.

[Για τα προεκτεθέντα βλ: Χ. Γκάσιος, “Ιστορία
της Καστάνιανης”, 1971, σελ. 163 επ. | Γεώρ-
γιος Γκούτος, Κείµενά µου, 1900, σελ. 293].

2) Στην εφηµερίδα «Αώος», φύλλο της 7-9-1929,
δηµοσιεύτηκε η έκθεση, την οποία υπέβαλε στο
Υπουργείο Συγκοινωνιών (µαζί µε τοπικό γεω-
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Καντσίκου, καθόσον αύται απέχουσι περί την
1½ ώραν και η συγκοινωνία ιδία τον χειµώνα εί-
ναι αδύνατος δια µικρούς παίδας λόγω των
ανωµαλιών του εδάφους και των χειµάρρων, δια
τούτο προτείνει όπως ιδρυθή εις το ως άνω χω-
ρίον Μπλίσδιανη κοινόν δηµοτικόν σχολείον, ίνα
και του χωρίου τούτου οι κάτοικοι απολαύωσι
των αγαθών της εκπαιδεύσεως.
Το Συµβούλιον οµοφώνως αποδέχεται τούτο.
………………………………………………………………
5ον) Ο κ. Επιθεωρητής προτείνει, όπως οι απο-
τελούντες την σχολικήν επιτροπήν Καντσίκου
Μιχ. Οικονόµου, πρόεδρος, ∆ηµ. Σίµος, ταµίας
και ∆ηµ. Κοτροµπίνας, απλούν µέλος, απαλλα-
γώσι των καθηκόντων των ως σχολικών επιτρό-
πων, καθόσον ως και προφορικώς εδήλωσαν εις
τον κ. Επιθεωρητήν, δεν δύνανται ένεκα των
πολλαπλών οικογενειακών των ασχολιών να
εκτελέσωσι δεόντως τα ανατιθειµένα αυτοίς κα-
θήκοντα υπό του Νόµου. Εις αντικατάστασιν δε
τούτων προτείνει, όπως διορισθώσιν οι εξής:
Νικ. Κοτσίνας, πρόεδρος, Χρίστος Σίµος, ταµίας
και Παπαγεώργιος Κωστούλας, απλούν µέλος,
άπαντες δια µίαν τριετίαν.
Το Συµνούλιον οµοφώνως αποδέχεται τούτο.
………………………………………………………………

Ο αυτός ερευνητής Χαρ. Γκούτος µας έστειλε και
το ακόλουθο απόκοµµα από την εφηµερίδα
ΑΩΟΣ, φύλλο της 27-10-1928:

Ο εκ των κατοίκων της Κοινότητος Καντσίκου
∆ηµήτριος Ευαγγέλου Καθάριος, χειροτονηθείς
την παρελθούσαν Κυριακήν εις Ιερέα, ετοποθε-
τήθη εις την ιδίαν Κοινότητα Καντσίκου. Συγ-
χαίροντες τον νεοχειροτονηθέντα, ευχόµεθα να
φανή άξιος του υψηλού της ιερωσύνης αξιώµα-
τος.

Σηµείωση επιµελητή

1. Ο Πυρσογιαννίτης δάσκαλος Αντώνιος Φρόντζος ήταν ο
πατέρας του Κώστα Φρόντζου (1904-1986), δικηγόρου, βου-
λευτή, δηµάρχου Ιωαννίνων και προέδρου της Εταιρείας
Ηπειρωτικών Μελετών (Ε.Η.Μ.).

Αθήνα, Μάιος 2015



γραφικό χάρτη) ο νοµοµηχανικός που µελέτησε
τις εφικτές διαδροµές διέλευσης της εν λόγω
εθνικής οδού. Στην έκθεση περιγράφηκαν και
αξιολογήθηκαν οι ακόλουθες τρεις τέτοιες δια-
δροµές:

(Ι) ∆ια της κοιλάδας του Αώου.

(ΙΙ) ∆ια της κοιλάδας του Βουρκοπόταµου, µέσω
του Κεράσοβου, η οποία προτάθηκε ως προτι-
µητέα.

(ΙΙΙ) ∆ια της κοιλάδας του Σαραντάπορου, µε
της εξής εκδοχές:

(ΙΙΙα) Τόπος συνάντησης Σαραντάπορου και
Βουρκοπόταµου, Ταµπακόµυλος Μόλιστας, πε-
ριοχή εγγύς της γέφυρας Στράτσιανης, Καστά-
νιανη, Μπίσδιανη, Κάντσικο, µονή Κλαδόρµης.

(ΙΙΙβ) Η ίδια διαδροµή µέχρι τη γέφυρα Στρά-
τσιανης, έπειτα Ντέρτη, Πυρσόγιαννη, Φυτόκο,
γέφυρα Κάντσικου, µονή Κλαδόρµης.

(ΙΙΙγ) Βράνιστα, περιοχή Εγγύς της Στράτσια-
νης, Πυρσόγιαννη, κλπ ως υπό ΙΙΙβ.

Αναδηµοσιεύουµε εδώ το τµήµα της έκθεσης
που αναφέρεται στην ως άνω Τρίτη (ΙΙΙ) δια-
δροµή, µε τις τρεις εκδοχές της.

∆ΙΑΒΑΣΙΣ ∆ΙΑ ΤΟΥ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ

∆ια να καταλήξωµεν από Κονίτσης εις Μαγέρι (εις
το οποίον ως ανωτέρω έχοµεν εκθέσει συγκλί-
νουσι πάσαι αι οδεύσεις), πρέπει να διέλθωµεν
την κοιλάδα Σαρανταπόρου ως λωρίδα διαβά-
σεως, παρά την τοποθεσίαν «Κλειδί», δηλαδή
παρά την εκβολήν του εκ Τουρνόβου και Βούρµ-
πιανης παραποτάµου εις τον Σαραντάπορον,
οπότε η γραµµή ή θα διέλθη εκ Καστάνιανης(αρι-
στερά όχθη) ή δια Πυρσόγιαννης (δεξιά).

Αρχίζοντες από την διάβασιν ΙΙΙα δια Καστάνια-
νης (υψ. 850), βλέποµεν ότι µετά της λύσεως ΙΙ
έχοµεν κοινόν τµήµα το από Κονίτσης µέχρι
Βουρκοποτάµου. Τον Βουρκοπόταµον η λύσις
ΙΙΙα (καθώς και η εποµένη ΙΙΙβ) δέον να διέλθη δια
γεφυρώσεως εις την θέσιν Ταµπακόµυλος (χιλµ.
18, υψ. 585), αρκετά ανάντι της συµβολής, δια
να επιτευχθή µία γεφύρωσις οπωσδήποτε εξη-
σφαλισµένη και οικονοµική. ∆ιότι προς τα κα-
τάντι της αναφερόµενης θέσεως ο χείµαρρος
έχει λίαν ασταθή δίαιταν, µεταφερόµενος επί
πλάτους 200 µέτρων κατά τας περιστάσεις, δια-
νοίγων εκάστοτε νέας κοίτας και συναποκοµίζων
φερτάς ύλας εκ κροκαλών, ων το πλείστον ενα-
ποθέτει προ της εις τον Σαραντάπορον εκβολής.

∆ια της γεφυρώσεως ταύτης (µήκος 110 µ), δια-
περαιούµεθα εις την δεξιάν του Βουρκοποτάµου
όχθην, ελισσόµεθα επί της αριστεράς του Σα-
ρανταπόρου όχθης, αντιπαρερχόµενοι την γέ-
φυραν Στράτσιανης και ανερχόµενοι εις
Καστάνιανην δι’ εδαφών ολισθαινόντων και δια-
λυοµένων.

Και µέχρι µεν Καστάνιανης δύναται να παρα-
δεχθή τις την γνώµην ότι η διάβασις αύτη είναι
κατορθωτή. Πέραν όµως της Καστάνιανης, ίνα
φθάση τις εις Μπλίσδιανην και εκείθεν εις Κάν-
τσικον, πρέπει να διέλθεη δι’ εδαφών µη επιτρε-
πόντων την διάνοιξιν οδού αµαξιτής. Εις αρκετά
σηµεία γυµνοί σχιστόλιθοι βράχοι, µε εγκαρσίαν
κλίσιν και µέχρι 120% εξαιρετικώς κολπώµενοι,
καθώς και αι συχνότατα συναντώµεναι χαλαραί
αποσαθρώσεις, αποκλείουσιν την λύσιν ΙΙΙα.

Αποµένει ούτω η δια Πυρσόγιαννης διάβασις
προς εξέτασιν.

∆ια να φθάσωµεν εις Πυρσόγιαννην και να διέλ-
θωµεν δια Σαρανταπόρου, υπάρχουν δυο δια-
βάσεις η ΙΙΙβ και ΙΙΙγ. Εκ τούτων η ΙΙΙβ έχει κοινόν
τµήµα µετά της ΙΙ µεν µέχρι Βουρκοποτάµου,
µετά της ΙΙΙα δε µέχρι της σηµερινής γέφυρας
Στράτσιανης (χιλ. 21, υψ. 600). Η γεφύρωσις εν-
ταύθα του Σαρανταπόρου είναι δυσχερής, διότι
όλη η δεξιά όχθη του ποταµού επί αρκετόν µή-
κος και εκεί όπου παρουσιάζονται στενώσεις
διατοµής και κοίτης κατολισθαίνει. Απόδειξις του
γεγονότος τούτου είναι και η ύπαρξις των αερο-
βάθρων [σωστότερα ακροβάθρων] δυο θολωτών
λιθίνων γεφυρών εις την θέσιν της σηµερινής αµ-
φιερείστου γεφύρας, αι οποίαι κατεστράφησαν,
ο δε λόγος της πτώσεώς των τόξων οφείλεται
ασφαλώς εις την εµφανή εκ διολισθήσεως µετα-
κίνησιν όλου του δεξιού ερείσµατος, εφ’ ου το
προς Πυρσόγιαννην ακρόβαθρον.

Μετά την γέφυραν οδεύοµεν χαµηλά πλησίον
της κοίτης του Σαρανταπόρου µε µερικάς µετα-
κινήσεις προς τα άνω ή κάτω δια να αποφύγωµεν
τα χαλαρά εξ αποσαθρώσεως εδάφη, ίνα φθά-
σωµεν εις Πυρσόγιαννην (υψ. 820, χιλµ. 33).

Θα συναντήσωµεν ενιαχού και κατολισθήσεις,
αλλά εις την θέσιν «Ντέρτι» επί ικανά χιλ/τρα
προβληµατική θα είναι η στερέωσις οδού, διότι
πρόκειται ενταύθα περί σχίστου ευκολώτατα κα-
ταστρεφοµένου και καταρρέοντος και περί χαλα-
ρών αργίλλων. Θα φθάσωµεν εις Πυρσόγιαννην
µε βαρύνουσαν πάντοτε την θέσιν «Ντέρτι». Εκ
Πυρσόγιαννης, του εµπορικού κέντρου όλης της
περί τον Σαραντάπορον περιοχής, άνευ δυσκο-
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λιών κατερχόµεθα προς τον εκ Βουρµπιάνης πα-
ραπόταµον, ον γεφυρούντες κάτωθεν ταύτης δια-
βαίνοµεν προς Φυτόκο. Εντεύθεν αι δυσχέριαι
επιβαρύνουσι έτι πλέον την σχηµατισθείσαν αρχι-
κήν δια την λύσιν ΙΙΙβ δυσµενή εντύπωσιν, µέχρις
ότου, δι’ αλλεπαλήλων και συνεχών δυσκολιών,
φθάσοµεν κάτωθεν της Ζέρµας και Κάντσικου
(ένθα και η υφισταµένη ήδη γέφυρα της βατής
οδού, υψ. 640, χιλµ. 75), χάσωµεν ολοτελώς την
ελπίδα της δυνατότητος της διαβάσεως ΙΙΙβ, ήτις
θα ήτο µάλλον ενδεδειγµένη, διότι εξυπηρετεί
τους πυκνούς οπωσδήποτε εκπολιτισµένους πλη-
θυσµούς της επαρχίας Σαρανταπόρου.

Κόλποι βαθείς, χαράδραι, εδάφη ασταθή ή βρα-
χώδη, γυµνά και απότοµα (κροκαλοπαγή µεταξύ
Λούψικου και Ζέρµας), διήκοντα από Σαραντα-
πόρου εις ικανόν ύψος από της κοίτης του πο-
ταµού, καθιστώσι προβληµατικήν την δίοδον.

Θα προστεθή ακόµη εις το παθητικόν της διόδου
ταύτης, ως και της κατωτέρω εξεταζοµένης ΙΙΙγ
µεθ’ ης συµπίπτει, οδεύουσαι αµφότεραι προς
το Μοναστήριον της Φούρκας µέχρι του αυχέ-
νος της Πϊνδου 1258 (το σύνορον προς την Μα-
κεδονίαν), και η δυσχέρεια της διαβάσεως δι’
εδαφών κατολισθαινόντων οµαδικώς.

Χαρακτηριστικό των δυσκολιών είναι και η έλλει-
ψις συστηµατικής βατής οδού εις την δεξιάν του
Σαρανταπόρου όχθην.

Μέχρι Ζούζουλι το µήκος της ΙΙΙβ φθάνει τα 83
χιλµ., µέχρι δε του Μαγέρι τα 115.

Αφίνοµεν την ΙΙΙβ δια να προσπαθήσωµεν να ελατ-
τώσωµεν τα ασταθή χώµατα δια υψηλοτέρας κατά
το δυνατόν της περιβαλλούσης την ΙΙΙβ οδεύσεως.
Αυτή, χωριζοµένη παρά την Ζέλισταν του κοινού
τµήµατος ΙΙ και ΙΙΙα, ΙΙΙβ, και ΙΙΙγ, κάµπτει αριστερά,
διέρχεται παρά την Βράνισταν, γεφυρώνει τον Σα-
ραντάπορον εις ανοικτήν κοίτην (αλλά την στενω-
τέραν της περιοχής, περίπου 180 µ), ανέρχεται
ελισσοµένη δια να αποφύγη τας δυσχερείας των
χαµηλών κλιτύων δια να διέλθη παρά την Στρά-
τσιανην εις ύψος υπέρ τα 100, αλλά αι συναντώ-
µεναι εδαφικαί ανωµαλίαι δεν είναι ευµενέστεραι
της διαβάσεως ΙΙΙβ. Εάν εις ταύτα προστεθή και η
µεγάλη επιµήκυνσις της χαράξεως, η πλάστιγξ θα
βαρύνη οριστικώς υπέρ της ΙΙΙβ. Σηµειοτέον ότι
παρά το Λούψικο αι αυταί συναντώνται δυσκολίαι
δι’ αµφοτέρας τας συγκλινούσας προς την γεφύ-
ρωσιν Ζέρµας και Καντσίκου οδεύσεις.

Κατά τα έτη 1913-55, επισκεπτόταν τα χωριά
Σταρίτσιανη, Κεράσοβα, Κάντσικο, Λαγκάδα, και

Καστάνιανη ταχυδρόµος του ταχυδροµείου της
Μόλιστας. Σε αυτό µετέφερε τα ταχυδροµικά
είδη από την Κόνιτσα ταχυδροµικός εργολάβος,
όπως ήταν το 1935 ο Ι. Μανθάς, Γαναδιώτης,
πεθερός του Καντσιώτη Ν. Βελλά. Παρουσιά-
ζοµε παρακάτω την απολογία του Ι. Μανθά,
γραµµένη από τον Γ. Γκούτο και απευθυνόµενη
στον προϊστάµενο του Τ.Τ.Τ. γραφείου Μόλι-
στας, µε την οποία εξήγησε γιατί καθυστέρησε
την εκτέλεση της διαδροµής Κόνιτσα-Μόλιστα.
Η αφήγησή του έχει ενδιαφέρον επειδή συν τοις
άλλοις αναφέρεται και σε περιοχές από τις
οποίες διερχόταν και η ως άνω εθνική οδός.

«Απολογούµενος επί της υπ’ αριθ. 897/11-12-
1935 υµετέρας προσκλήσεως δι’ ης µε καλείτε
να σας υποβάλω εντός 24 ωρών απολογίαν µου
δια την καθυστέρησιν της ταχ. Αποστολής του
Γραφείου Κονίτσης προς το υµέτερον Γραφείον,
σαν αναφέρω τα εξής:

Η καθυστέρησις αυτή οφείλεται εις την µεγάλην
κακοκαιρίαν. Είχον ανοίξει οι καταρράκται του
ουρανού και είχον κατακλυσθεί όλοι οι ρύακες,
µικροί και µεγάλοι, καθώς και οι δρόµοι. Αγωνί-
στηκα επί µίαν ώραν να διέλθω την γέφυραν
Μπούσης, διότι ο ηµίονός µου παρεσύρετο υπό
της θυέλλης και ηρνείτο να αναβή εις την γέφυ-
ραν. Περαιτέρω εβαδίζαµεν εν µέσω λασπών και
υδάτων. Το δυστυχές ζώον ενίοτε δεν έβλεπε
τον δρόµον. Εις τον χείµαρρον Σκάλας ηναγκά-
σθην να αναµείνω επί τρεις ώρας µέχρι να ολι-
γοστεύσουν τα ύδατα, κατά δε την διέλευσίν
µας ο ηµίονος εκινδύνευσε να πνιγή. Καθ’ όλην
την διαδροµήν δεν συνήντησα ψυχήν ζώσαν. Η
ταλαιπορία µου είναι ανεκδιήγητος. Κατά την
άφιξίν εις Μόλισταν, όσοι µε είδον εξεπλάγησαν
δια την τόλµην µου και µε συνεχάρησαν δια την
διάσωσίν µου.

Όµως, παρά τον ζήλον µου προς το καθήκον µου
και τους 9 µήνας της εργολαβίας µου, δια την
οποίαν λαµβάνω γλίσχαν αµοιβήν, και αντί να
επαινεθώ, προς ηθικήν τουλάχιστον αµοιβήν µου,
µοι δίδετε µοµφήν, δια προσωπικούς λόγους:
διότι σας εζήτησα να µοι καταβάλητε το ποσόν
των 1.300 δρχ. δια τας εκδουλεύσεις τας οποίας
σας έκαµα. Επί πλέον µε συκοφαντείτε ότι “επέ-
δειξα αναξιοπρεπή συµπεριφορά”, θίγοντες ούτω
την υπόληψίν µου. Παρακαλώ όπως διαβιβάσητε
την παρούσαν εις την ΙΙΙ Περιφερειακήν ∆ιεύθυν-
σιν Τ.Τ.Τ. Ηπείρου, ίνα λάβη γνώσιν των γενοµέ-
νων εις βάρος µου αδικιών και µε καλέση να
υποβάλω εις αυτήν εκτενεστέραν απολογίαν µου».
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Μοναστήρι/Μπιτόλια 1830
Η σφαγή των Αλβανών µπέηδων
Επιµέλεια Θωµά Β. Ζιώγα

Εισαγωγή επιµελητή

Η πόλη Μοναστήρι/Μπιτόλια, στη βορειοδυτική
κόγχη της Μακεδονίας, αριθµούσε περί τους
40.000 κατοίκους το έτος 1850 και ήταν µεγάλο
διοικητικό κέντρο του οθωµανικού κράτους στο
κέντρο της Βαλκανικής. Κατασκοπευτικά δρών-
τας, πέρασε τότε απ’ αυτήν ο Βασ. Νικολαΐδης,
λοχαγός Μηχανικού, µε αποστολή από το ελλη-
νικό Υπουργείο Στρατιωτικών, υπό τον στρα-
τηγό Σπύρο Μήλιο. Μεταξύ των όσων έγραψε1,
από εκείνα που είδε και άκουσε εκεί, είναι και το
θλιβερό γεγονός της δόλιας σφαγής των Αλβα-
νών µπέηδων από τους Τούρκους, που είχε συµ-
βεί 20 χρόνια πιο πριν και η θύµησή του ήταν
ακόµη νωπή στους κατοίκους της.

Οι Αλβανοί µπέηδες, µουσουλµάνοι το θρή-
σκευµα, κατά τη διάρκεια της ελληνικής επανά-
στασης 1821-1827 είχαν βοηθήσει παντοιοτρόπως
τους Τούρκους στην καταστολή της, αφού είχαν
λάβει από την οθωµανική κυβέρνηση υποσχέ-
σεις ότι θα ανταµειφθούν δεόντως. Οι υποσχέ-
σεις δεν τηρήθηκαν και οι Αλβανοί µπέηδες µε
τις ένοπλες συµµορίες τους άρχισαν να λη-
στεύουν όλες τις πέριξ περιοχές, προξενώντας
τεράστιες καταστροφές, ακόµη και στους Τούρ-
κους κατοίκους. ∆εν ήθελαν και πολύ, αφού το
ληστρικό ήταν στο αίµα τους. Το πρόβληµα
έλυσε ύπουλα η οθωµανική κυβέρνηση. Το θέµα
µας ενδιαφέρει ιστορικά, γιατί ησύχασαν τότε
και οι κάτοικοι της επαρχίας µας. Το σχετικό κεί-
µενο του Β. Νικολαΐδη που την περιγράφει κατα-
χωρείται αµέσως πιο κάτω, γραµµένο µονοτονικά
πλέον. Αν και είναι σε καθαρεύουσα της τότε
εποχής, είναι πλήρως κατανοητό.

(σελ. 555 έως 561) § 81.

Η πόλις Βετολίων2 είναι περιώνυµος δια την εν
αυτή γενοµένην σφαγήν των Τουρκαλβανών
αποστατών υπό των τακτικών στρατευµάτων
της Κυβερνήσεως.

Κατά το 1828, ότε οι Τουρκαλβανοί έχοντες επί
κεφαλής τον Ασλάν-Βέην και άλλους της Αλβα-
νίας διασήµους αρχηγούς, επαναστάτησαν κατά
της Κυβερνήσεώς των απαιτούντες υπερόγκους
χρηµατικάς ποσότητας, απέναντι των οφειλοµέ-
νων αυτοίς δια τας κατά της Ελλάδος εκδου-
λεύσεις των, είχον ήδη κυριεύσει πολλά της
Μακεδονίας µέρη και απήρχοντο εις Αχρίδα δια
να ενωθώσι µετά των Γκέκηδων και λοιπών στα-
σιαστών, ένθεν να ορµήσωσι προς την πρω-
τεύουσαν του Κράτους.

Η οθωµανική Κυβέρνησις απηυδισµένη τότε εκ
των πολέµων της τε Ελλάδος και Ρωσσίας, και
µη δυναµένη να αντιτάξη κραταιάν κατά των
στασιαστών δύναµιν, εταράχθη σφόδρα εκ του
κινήµατος τούτου, και κατέφυγεν εις τον διορι-
σµόν κυρίου πληρεξουσίου προς κατάπαυσιν
του κακού, εκλέξασα ως τοιούτον τον αλωτήν
του Μεσολογγίου Βεζύρην Κιουταχήν, και διορί-
σασα αυτόν να κατασβέση την στάσιν οίοις ηδύ-
νατο µέσοις.

Ο ικανός µεν άνευ όµως αρχήν και τιµής στρα-
τηγός ούτος άµα φθάσας εις Κοζάνην µεταβαί-
νει µετά µικράς τινος συνοδείας και δια νυκτός
εις Σιάτισταν, και συνεννοηθείς µετά του επιτη-
δείου και πολλάκις σώσαντος την πατρίδα του
Σιατιστέως Γεωργίου Νεοπούλου3, εµπιστεύε-
ται εις την συνδροµήν τεσσάρων µόνον Ελλή-
νων, και δια νυκτός εν µεγίστω της ζωής του
κινδύνω, διαβαίνει ποταµούς εξωγκωµένους και
έλη δυσδιάβατα, και περί την πρωΐαν ευρίσκε-
ται εις Βετόλια ένθα είχον φθάσει και οι Αλβανοί
στασιασταί ολίγας προ αυτού ηµέρας.

Συνοδευόµενος υπό τριών µόνον σωµατοφυ-
λάκων παρουσιάζεται και δηµοσιεύει φιρµάνι,
δυνάµει του οποίου διορίζεται ηγεµών της
Ρούµελης. Ο τόπος τον δέχεται ασµένως, οι δ’
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1. Στο σπάνιο χειρόγραφο βιβλίο ”Στρατιωτική Γεωγραφία της
ευρωπαϊκής Τουρκίας, και ιδίως των οµόρων της Ελλάδος
επαρχιών, ήτοι Θεσσαλίας, Μακεδονίας, Ηπείρου και Αλβα-
νίας, συντεταγµένη επί τη βάσει περιηγήσεων και διαφόρων
άλλων πληροφοριών - εν Αθήναις 1851», του λοχαγού µηχα-
νικού Βασ. Νικολαΐδη.

2. Η πόλη Βετόλια/Μπιτόλια (Σλ. Bitolj/Bitola) ονοµαζόταν παλιά
από τους Σλάβους και µε το ελληνογενές όνοµα Monastirj/Μο-
ναστήρι, επειδή νότια και πολύ κοντά στην πόλη, στις ανατολικές
υπώρειες του όρους Περιστέρι, υπάρχει το παµπάλαιο µονα-
στήρι Μπούκοβο. Τα δυο αυτά της πόλης οικωνύµια σηµαίνουν
εν και το αυτό, δηλ. Μοναστήρι, αφού το παλ. Σλ. Bjtolj, ως όνοµα
οικισµών, παρέφθαρται από το παλ. Σλ. obitjelj (= µονή, κατά-
λυµα - µοναστήρι). Και η παραδοθείσα από τους βυζαντινούς
ονοµασία «Βουτέλιον/Βυτέλιον», πριν τον 9ο µ.Χ. αιώνα, φαίνεται
να είναι εξελληνισµένη µεταφορά της σλάβικης Obitjeli/Bjtolj. Λο-
γικά, ως χριστιανικό κέντρο, αρχαιότερο πρέπει να είναι το ελ-
ληνικό «Μοναστήριον», το οποίο αποδόθηκε, κατά τους
µεσαιωνικούς χρόνους, στη γλώσσα των επήλυδων Σλάβων ως
Bjtolj/Bitolj. Εν τούτοις, γράφεται, χωρίς ιδιαίτερη πειθώ, ότι το οι-
κωνύµιο «Μοναστήριον» καθιερώθηκε µετά το 1382/83, όταν η
πόλη κατακτήθηκε από τους Τούρκους.



Αλβανοί αποτείνουσι προς αυτόν τας απαιτή-
σεις των, τας οποίας δέχεται µετ’ ευµενείας,
διαδηλών αυτοίς ότι η θέλησις του Αυτοκράτο-
ρος και κυρίου του είναι να ανταµοιφθώσι και
αποζηµιωθώσι οι ανδρείοι ούτοι στρατιωτικοί.
∆ιορίζει αµέσως τον δεφτερδάρην (λογιστικόν
υπάλληλον) να θεωρήση αµέσως τους λογα-
ριαµούς των, και κοινοποιεί ότι οι βασιλικοί θη-
σαυροί ηνεώχθησαν δια να ενεργήσωσι πρώτην
πληρωµήν των εις τους Αλβανούς οφειλοµένων.

Οι Αλβανοί ήρχισαν να καταπραΰνωνται και πολ-
λοί τούτων συνεβούλευσαν την κατάπαυσιν των
εχθροπραξιών και την καθησύχασιν της στάσεως.
Ούτος δε διατάσσει να ετοιµασθή λαµπρόν συµ-
πόσιον, κατά τα µεσηµβρινά υψώµατα της πό-
λεως περί το νυν κανονοστάσιον, µετά µουσικής,
χορευτριών και διαφόρων άλλων συνήθων παρά
τοις Οθωµανοίς διασκεδάσεων, εις το οποίον
προσκαλεί τους αρχηγούς, τους αξιωµατικούς και
τους Βέηδες του επαναστατικού στρατού, έκα-
στος των οποίων συνωδεύετο υπό δύο µέχρι δέκα
ατόµων. Επειδή δε ως συµβαίνει εις τους ατά-
κτους στρατούς και εξαιρέτως εις τους Αλβα-
νούς, οι αρχηγοί και οι αξιωµατικοί πλεονάζουσι
µέχρις υπερβολής, ο αριθµός των εις το γεύµα
παρευρεθέντων ανέβαινε µέχρι 3.000.

Η µουσική ήρχισε να ηχή, αι χορεύτριαι εχό-
ρευον, αι τράπεζαι ετοιµάζοντο και τα διάφορα
φαγητά προ πάντων δε τα συνήθη αρνία εψή-
νοντο εν πλησµονή. ∆ια να µη λείψη δε τίποτε
εκ της λαµπράς ταύτης εορτής, την οποίαν υπε-
δείκνυεν ως µέσον συνδιαλλάξεως µεταξύ του
Κυριάρχου και των στασιαστών, ο Κιουταχής
διατάσσει τα εκείσε ευρισκόµενα δυο τακτικά

του πεζικού τάγµατα να εκτελέσωσι οπλασκίας
και ελιγµούς τινας κατά το παρακείµενον τη πα-
νηγύρει ισόπεδον. Μη φαινοµένου δε του στρα-
τεύµατος τούτου εκ της θέσεως εν η εκάθηντο
οι Αλβανοί, εγερθέντες προσέδραµον εις τα
έπακρα του υψώµατος σωρηδόν, και τοποθετη-
µένοι ο εις επί του άλλου εθεώρουν µετά προ-
σοχής τα γυµνάσια του τακτικού.

Τα δυο ταύτα τάγµατα διοικούµενα υπό ενός και
µόνον ταγµατάρχου, εξετέλουν διαφόρους κινή-
σεις και προ πασών τα πυρά άνευ πυρίτιδος.
Επειδή δε οι Αλβανοί εξέφρασαν την επιθυµίαν
του να ίδωσι τους τακτικούς πυροβολούντας συ-
νάµα, ο Κιουταχής πλησιάζει τον διοικητήν του
συντάγµατος και διατάσσει την εκτέλεσιν πυρών.

Το πρώτον πρόσταγµα ατέσχ!! (πυρ) ολοκλήρου
της γραµµής εξετελέσθη επιτηδείως και οι Αλ-
βανοί έµενον κεχηνότες· το δεύτερον ήτο πυρ
στοίχων. Το τρίτον πρόσταγµα Χατέσχ!! έρριξε
χαµαί υπέρ τους 1.500 Αλβανούς. Ο διοικητής
του συντάγµατος προστάζει προτείνατε άρµ!!,
ορµά κατ’ αυτών δια της λόγχης, και τρεις λόχοι
αναπτυχθέντες ευζωνικώς, περιζωνύουσι τους
φυγάδας, φονεύοντες αυτούς ανηλεώς πυρί και
λόγχη, ων ολίγιστοι διασώζονται δια φυγής.

Τον εκ της δολίας ταύτης σφαγής διασωθέντα
Ασλάν-Βέην, συλλαβών ο κιορ_βεζύρης περί το
µοναστήριον Μπούκοβον4, κείµενον ¼ ώρ. µε-
σηµβρινώς της πόλεως, εκαρατόµησεν.

Το µέρος εκείνο τηςεπιβούλου και αισχράς
σφαγής, µετά φρίκης δεικνύουσιν οι κάτοικοι
των Βετολίων.

Μην ευχαριστηθείς ο Κιουταχής εις την δολίαν
ταύτην νίκην, ορµά δια νυκτός εις Περλεπέν
µετά δυο ταγµάτων του και επιπίπτει αίφνης
κατά των ησυχαζόντων εις τας θέρµας, τα λου-
τρά και τα καφφενεία Αλβανών και σφάζει αυ-
τούς ανηλεώς.

Οι λοιποί Οθωµανοί, ουχί µόνον εις Βετόλια και
Περλεπέν, αλλ’ εις άπασαν την Μακεδονίαν,
επιπεσόντες κατά των αόπλων και ακεφάλων
Αλβανών, τους κατέσφαζον, µετά µεγάλης κα-
ταισχύνης διηγούνται δε ότι και αι γυναίκες
ακόµη συνελάµβανον Αλβανούς, και ότι δεκαο-
κταετής τις νέος συνέλαβε και έφερεν εις την
πόλιν τρεις Αλβανούς δεσµίους.

§ 82.

Αθήνα, 20-02-2015
Θωµάς Β. Ζιώγας

Email: thovaziogas@gmail.com
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3. Ο θαρραλέος προεστός της Σιάτιστας Γεώργιος Νεόπου-
λος επικεφαλής των συµπατριωτών του τρεις φορές το 1827
απέκρουσε τις στρατιές των Τουρκαλβανών ληστών που ήθε-
λαν να πατήσουν την πόλη του, φράσσοντας, για να τους εµ-
ποδίσει, και τη «γέφυρα του Πασά» (Πασιά-κιοπρισί) του
Αλιάκµονα. [σελ. 629-633 στο βιβλίο της σηµείωσης 1].

4. Το µοναστήρι Μπούκοβο ήταν πνευµατικό και θρησκευτικό
κέντρο της περιοχής, έδρα άλλοτε του µητροπολίτη Πελαγο-
νίας, όπου καλλιεργήθηκαν και τα γράµµατα. Το οικωνύµιο
αυτό στη σλάβικη οµογλωσσία συνήθως σηµαίνει «τόπο µε
οξιές», ερµηνευόµενο από το παλ. Σλ. bukji/bukjve (= φηγός,
οξιά, Σερβ. bukva, Βουλγ. buk – γράµµα, Βουλγ. bukva – βί-
βλος). Εδώ δεν µπορεί να σηµαίνει «τόπο µε οξιές», γιατί βρί-
σκεται στους πρόποδες του βουνού όπου δεν φυτρώνουν
τέτοια δένδρα. Μάλλον σηµαίνει «τόπο γραµµάτων» ή «τόπο
βιβλίων», γιατί τέτοιο ήταν επί αιώνες.
Σηµειώνω ότι και το καυτερό κόκκινο πιπέρι, γνωστό ως
Μπούκοβο, εδώ έχει την αφετηρία του, διότι στην ευρύτερη πε-
ριοχή, από Μοναστήρι µέχρι Φλώρινα, καλλιεργούσαν κόκκινες
καψικές πιπεριές από τις οποίες παράγεται αυτό το πιπέρι.



Αγγίγµατα µνήµης Χρήστου Τσιγκούλη
του Γιάννη Κανναβού

Ξαφνικά και ως απίστευτα σίγησε η µεγάλη καρ-
διά ενός διαλεχτού συγχωριανού µας, του Χρή-
στου Τσιγκούλη.

Θα µπορούσα να πω και να γράψω πολλά για
την πολυτάραχη και δηµιουργική ζωή του ως και
για την συνέπειά του σε αγώνες διαχρονικών
ιδεών και αξιών της Αριστεράς που ενστερνί-
στηκε κι αυτοστρατεύτηκε στην υπεράσπισή
τους.

Στην κατοχή, η οικογένειά του, και µε το Χρή-
στο µωρό, για ν’ αποφύγει µεγαλύτερη πείνα και
δυστυχία έφυγε απ’ το χωριό κι εγκαταστάθηκε
στο Μαύροβο Καστοριάς, απ’ όπου επέστρεψε
µετά τον εµφύλιο πόλεµο κι ο Χρήστος τέλειωσε
το ∆ηµοτικό σχολείο.

Μ’ αυτές τις γνώσεις και τα όνειρά του αποτόλ-
µησε τη δραπέτευσή του στο λαβύρινθο της
Αθήνας, να δώσει νόηµα και προοπτική στη
νιότη και στο µέλλον του, να εκπληρώσει φό-
βους και καηµούς.

Πέρασε επώδυνες δυσκολίες και στερήσεις
δουλεύοντας σε εργοστάσια και οικοδοµές κι
ένιωσε στο πετσί του την εκµετάλλευση και την
αδικία και ως χρέος του να παλέψει για δικαιό-
τερη κοινωνία, πιο ανθρώπινη ζωή.

Με το κοφτερό του µυαλό, που συνεχώς άνοιγε
ο ορίζοντάς του διαβάζοντας βιβλία, συνειδη-
τοποίησε πως η όποια κοινωνική αλλαγή ή ανα-
τροπή έρχεται απ’ την οργανωµένη πάλη και µε
ενθουσιασµό εντάχθηκε στη Νεολαία της Ε.∆.Α.
και στο ∆ηµοκρατικό Συνδικαλιστικό Κίνηµα
συµµετέχοντας σε όλες τις ιστορικές απεργίες
των οικοδόµων για δικαιώµατα που τους στε-
ρούσαν και νικηφόρα κατέκτησαν.

Στις εκλογές 1961 σε κλίµα άγριας τροµοκρα-
τίας και «Επιτηρούµενης Ζώνης» έφτασε στο
χωριό ως εκλογικός αντιπρόσωπος της Ε.∆.Α.
όπου τον συλλάβανε τον κακοποίησαν για εκ-
φοβισµό όλων. Αυτό ήταν κι ως «βάφτισµα» που
τον γιγάντωσε σε πείσµα και τον ατσάλωσε σε

δύναµη και πίστη να µένει ανυποχώρητος κι
αφοσιωµένος στις πεποιθήσεις του.

Αργότερα ως ένθερµο µέλος της Νεολαίας Λαµ-
πράκη τον συνέλαβε η χούντα την πρώτη νύχτα
και υπέστη την ανείπωτη ταλαιπωρία της εξο-
ρίας στη Γυάρο και στο Λακκί της Λέρου, όπου
τον αντάµωσα κι ύστερα άρρωστος κι από το
νοσοκοµείο αφέθηκε ελεύθερος.

Ήταν η σκληρότερη δοκιµασία για το Χρήστο,
η πιο ηρωική του αγωνιστική φάση, όταν για την
υπεράσπιση των ιδανικών, της τιµής κι αξιοπρέ-
πειάς του, προτίµησε το βαρύτατο κόστος των
συνεπειών της εκτόπισης κι ας ήταν νιόπαντρο
παλικάρι κι άφηνε µόνη, άνεργη, αβοήθητη και
σε ενοίκιο την ως παιδούλα και λεβέντισσα γυ-
ναίκα του, τη Λευθερία µας, που πριν γεννηθεί,
ο πατέρας της ήταν φυλακισµένος και η µάνα
της στην αγκαλιά την είχε κουβαλήσει, στην Αλ-
βανία, και µετά στη Ρουµανία, κι άµαθη ήταν σε
δυσκολίες τόσο τραγικών διαστάσεων.

Στη Μεταπολίτευση ο Χρήστος ακολούθησε το
ίνδαλµά του, τον Ηλία Ηλιού στην Ε.∆.Α. και ως
µέλος της ∆.Ε. της (επί ΠΑΣΟΚ) χωρίς ανταλ-
λάγµατα και εξαργύρωση των ΑΡΧΩΝ και ΠΙ-
ΣΤΕΥΩ του, είχε διοριστεί στο ∆ηµόσιο χώρο
του Αθλητισµού απ’ όπου και συνταξιοδοτή-
θηκε. Με τη διάλυση της Ε.∆.Α. εντάχθηκε στην
Ε.Α.Ρ., µετά στο ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟ και στο ΣΥΡΙΖΑ
της οργάνωσης Νέας Ιωνίας Αττικής όπου στις
εκλογές στις 25 Γενάρη, παρά τα προβλήµατα
υγείας του, αγωνίστηκε µε πάθος για τη νίκη
του ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν χαρισµατικός χορευταράς,
καλλίφωνος τραγουδιστής, µε έµφυτο, αστεί-
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ρευτο χιούµορ. ∆ιέθετε οξυδέρκεια πνεύµατος
και ευρηµατικότητα δραστηριοτήτων που κα-
τόρθωσε να ξεφύγει απ’ το «µεροδούλι – µερο-
φάι» και να γίνει πετυχηµένος επιχειρηµατίας
οικοδοµών πιάνοντας όνειρα χρυσά κι αλλάζον-
τας αξιοζήλευτα τη µοίρα και της υπέροχης οι-
κογένειας του.

Πέρα απ’ την ενεργή του δράση υπήρξε φλογε-
ρός λάτρης του χωριού µας και για πολλά χρό-
νια πρόεδρος της Αδελφότητάς µας που σε
αρµονικότητα µε τους συνεργάτες του στο ∆.Σ.
εργάστηκε φιλότιµα κι επίπονα σε έργα ανάδει-
ξής του κι ως βασικός συγγραφέας της ιστο-
ρίας του στο βιβλίο «ΤΟ ΚΑΝΤΣΙΚΟ» άφησε
ανεξίτηλη τη σφραγίδα του. Ήταν µόνιµος αρ-
θρογράφος βιωµάτων και γεγονότων του χω-
ριού µας στο περιοδικό της Αδελφότητάς µας
«ΤΑ ΚΑΝΤΣΩΤΙΚΑ» και πότε-πότε και στην εφη-
µερίδα «Η ΑΥΓΗ».

Έφυγε απροσδόκητα µε τη χαρά της νίκης του
ΣΥΡΙΖΑ ως επιστέγασµα και δικαίωση αγώνων
του, ως εκπλήρωση καηµών και πόθων ονείρων
του. Έφυγε πρόωρα χωρίς να προλάβει να χα-
ρεί και να απολαύσει κόπους και θυσίες του,
λίγη ξεκούραση, κάποιον σεβντά χορού και
τραγουδιού σε πανηγύρια στον πλάτανο του
χωριού µας. Αφήνει δυσαναπλήρωτο κενό και
χρυσές υποθήκες για όλους µας. Χρέος µας να
τον θυµόµαστε µε αγάπη και να τιµάµε τη µνήµη
του σας αξιαγάπητο χωριανό, φίλο, συγγενή κι
αδελφό µας !!

Ιούνιος 2015

Γ. Ι. Βελλάς «Το Προσφυγόπουλο που
διακρίθηκε»
του Νίκου Φασούλη

Έφυγε για πάντα από κοντά µας στις 25 Ια-
νουαρίου 2015 ο συγχωριανός µας Γιώργος
Ιωάννη Βελλάς, ο οποίος ανήκει στην ιστορική
γενιά των πολιτικών προσφύγων του Εµφυλίου
Πολέµου, εκείνων των παιδιών που την περίοδο
του εµφύλιου σπαραγµού βρέθηκαν στις πρώην
Ανατολικές χώρες. Αρκετοί από αυτούς είχαν
σπουδαίες επιτεύξεις στην επιστήµη και στις τέ-
χνες και συνέλαβαν στα µέγιστα στη διατήρηση
και ανάπτυξη του ελληνικού πολιτισµού. Με τον
επαναπατρισµό τους πρόσφεραν µε τις γνώσεις,
µε την επιστηµονική κατάρτιση και την εµπειρία
τους στον ιδιωτικό και δηµόσιο φορέα της πα-
τρίδας µας. Το Κάντσικο ανέδειξε σπουδαίους
τέτοιους επιστήµονες, και ας µου επιτραπεί να
ξεχωρίσω ορισµένα προσφυγόπουλα, ζητώντας
συγνώµη αν παραλείψω κάποιους, που έµαθαν
τα πρώτα γράµµατα στην πρώην Λαϊκή ∆ηµο-
κρατία της Ρουµανίας και διέπρεψαν αφήνον-
τας σπουδαίο συγγραφικό έργο, όπως ο
Κώστας Τζιµούλης στις τέχνες, ο Κώστας Κα-
τσαµάνης, ο Σωκράτης Κοτολούλης, ο Θωµάς
Ζιώγας και ο Γιώργος Βελλάς.

Ο τελευταίος ανακηρύχτηκε διδάκτορας ιστο-
ρικών επιστηµών, υφηγητής της έδρας Αρ-
χαίας Ιστορίας και Αρχαιολογίας στο κρατικό
Πανεπιστήµιο της Πόλης Βορόνεζ της Ρωσίας,
πρώην Σοβ. Ενωσης και αναδείχθηκε συγγρα-
φέας και ποιητής µε πλούσιο έργο. Χωριατό-
πουλ από το Κάντσικο (∆ροσοπηγή) στα
χρόνια του Εµφυλίου Πολέµου πέρασε στην
τότε Λ. ∆. της Ρουµανίας και από εκεί στην
ΕΣ∆∆ (Ρωσία). Σ’ όλη τη σαραντάχρονη πα-
ραµονή του στη ξενιτειά διακρίθηκε στις
σπουδές του µε δηµιουργική επιστηµονική και
ερευνητική δραστηριότητα.

Προσωπικά, είχα την τύχη να τον γνωρίσω, από
τη θέση του κοινοτικού γραµµατέα, κάποιο
πρωϊνό του µήνα Αυγούστου στις αρχές της δε-
καετίας του ’80, δεν θυµάµαι χρονιά, όταν µε
επισκέφθηκε στο πρώην κοινοτικό γραφείο του
χωριού. Με τις πρώτες συστάσεις διαπίστωσα
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ότι επρόκειτο για δηµότη, πολιτικό πρόσφυγα,
µε σπουδαία προσωπικότητα. Στην ικανοποίηση
του αιτήµατος του για την έκδοση πιστοποιητι-
κού γέννησης, βρέθηκα στη χειρότερη θέση
της υπηρεσιακής µου καριέρας, καθώς ως εκ-
πρόσωπος της Πολιτείας και ως νεοδιόριστος
υπάλληλος, χωρίς κάποια στοιχειώδη εκπαί-
δευση και ενηµέρωση, έπρεπε να διαχειριστώ
ένα τόσο ευαίσθητο θέµα. Αυτό της στέρησης
και της επανάκτησης της ελληνικής σε ιθαγέ-
νειας των πολιτικών προσφύγων του Εµφυλίου
λόγω «ανθελληνικής δράσης». Μπορεί η επανά-
κτηση να ήταν µε µια απλή αίτηση, αλλά η πλη-
ροφόρησή τους για το ότι κάποια στιγµή δεν
υπήρξαν «έλληνες πολίτες» ήθελε ειδικό χειρι-
σµό. Προσπαθούσα µε ανθρώπινο και προσιτό
τρόπο να εξηγήσω ό,τι η εποχή των αφαιρέσεων
των ελληνικών ιθαγενειών, λόγω πολιτικών φρο-
νηµάτων, αποτελούσε θλιβερό παρελθόν και η
χώρα µας µεταπολιτευτικά είχε κάνει ένα και-
νούργιο ξεκίνηµα. Όµως, στην περίπτωση του
Γιώργου Βελλά αντιλήφθηκα ότι µε κοίταξε απο-
σβολωµένος µε δακρυσµένα µάτια. Αισθάν-
θηκα να σπάει στα χέρια του εκείνο το
κρυστάλλινο δοχείο της τρυφερής αγάπης για
την Πατρίδα, αφού ύστερα 40 χρόνια νοσταλ-
γίας επέστρεψε στην χώρα που τον γέννησε,
την οποία µε τόσο πάθος και αγάπη είχε εξυ-
µνήσει στην ποίηση του και αυτή να του πληγώ-
νει βαριά την ψυχή. ∆εν γνωρίζω αν τα
κατάφερα να του δώσω τις απαραίτητες εξηγή-
σεις , εκείνο όµως που κέρδισα απ’ αυτήν την
υπόθεση είναι ότι απέκτησα ένα φίλο, αφού
φεύγοντας από το πρώην κοινοτικού γραφείο,
µου έσφιξε το χέρι και µου είπε: «Θέλω να γί-

νουµε φίλοι, γιατί ξέφυγες από το συντηρητισµό
του νεοέλληνα και δε µε ρώτησες τι δουλειά
κάνω και πόσα χρήµατα παίρνω στη χώρα που
µε φιλοξενεί».

Από τότε συνδεθήκαµε φιλικά και αλληλογρα-
φούσαµε µέχρι τον επαναπατρισµό του, διατη-
ρώντας τη φιλία µέχρι τελευταία… Όταν, σε
τηλεφωνική επικοινωνία µε την αγαπηµένη του
γυναίκα Γαλήνη, πληροφορήθηκα για το µοι-
ραίο. Τον είχα συναντήσει λίγους µήνες πριν,
τον διακατείχε ηρεµία και είχα σχηµατίσει την
εντύπωση ότι ήταν σε θέση να αντιµετωπίσει
τα προβλήµατα της υγείας του. ∆υστυχώς για
όλους µας, ο Γιώργος έφυγε για πάντα, αφή-
νοντας µια αξιολάτρευτη οικογένεια, ένα σπου-
δαίο συγγραφικό έργο και µόνο φίλους. Η
συγκίνηση για µένα ήταν µεγαλύτερη ακόµα
όταν εξουσιοδοτήθηκα από τους οικείους του
για τη διάθεση των ελληνόγλωσσων βιβλίων
στο λατρεµένο χωριό του, εκπληρώνοντας
τους πονεµένους στίχους του ποιήµατος ∆ρο-
σοπηγή (Κάντσικο)

“…Του χωριού µου στερνός ποιητής κουβαλώ
Τα τραγούδια µου τ’ απλά σ’ αυτό το χώµα
Των αγίων το εικονοστάσι προσκυνώ,
Σαν κερί αναµµένο λιώνει όλο το σώµα…”

Μπροστά σ’ αυτήν την ευθύνη, της διεκπεραί-
ωσης της αποστολής µου µε επιτυχία, προσπά-
θησα να εκπληρώσω την υποχρέωση µε τον
καλύτερο τρόπο, αφού γνώριζα ό,τι η βιβλιο-
θήκη του Γιώργου ήταν το πολυτιµότερο που
διέθετε στην επίγεια ζωή.

Για την βιογραφία του και το συγγραφικό έργο
του έχουν γραφεί αρκετά και θα γραφούν πιθα-
νότητα και άλλα, ούτε είµαι ο ειδήµων για να ανα-
λύσω το συγγραφικό και ποιητικό του έργο.
Αλλά, επειδή ο Γ.Ι. Βελλάς ήταν περήφανος και
αξιοπρεπής άνθρωπος, δεν του ανήκει o πεσιµι-
σµός και η µοιρολατρία, γι’ αυτό σ’ αυτό το µι-
κρό αφιέρωµα θα αναφερθώ στα σηµαντικότερα
πρόσωπα που τον ενέπνευσαν, συνεργάσθηκε,
αγάπησε και του σηµάδευσαν το λογοτεχνικό και
ιστορικό του έργο. Αυτοί, δεν ήταν άλλοι από τον
ιστορικό γίγαντα Γιάννη Κορδάτο (1891-1961),
τον θρυλικό ποιητή Κώστα Βάρναλη (1884-1974)
και τον ηρωικό δάσκαλό του Γεώργιο Παπαδό-
πουλο (Άλκη Καστρίτη).

Ο τελευταίος ήταν καθηγητής του στο µάθηµα
των Ελληνικών στο µικτό ελληνο- ρουµάνικο
γυµνάσιο στο Βουκουρέστι από το 1951 µέχρι
το 1955. Ο Γεώργιος Παπαδόπουλος ήταν συγ-
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γραφέας και ποιητής. Έγραφε µε το ψευδώ-
νυµο Άλκης Καστρίτης. Από τα θρανία του πέ-
ρασαν πολλά προσφυγόπουλα και κατάφερε να
τους προφέρει απλόχερα το φως της γνώσης,
να κατασταλάξει στη ψυχή τους την αγάπη για
την ελληνική γλώσσα και την Πατρίδα. Ήταν ο
δάσκαλος που έπαιξε σηµαντικό ρόλο στη ζωή
του, καθώς µέσα από τη βιβλιοθήκη του διά-
βασε έργα ελλήνων συγγραφέων της κλασσικής
και σύγχρονης Ελλάδας. Το έτος 1953 δηµοσί-
ευσε, ως µαθητής, τις πρώτες εργασίες του
στα περιοδικά των ελλήνων πολιτικών προσφύ-
γων «Αετόπουλα», «Επονίτης», «Τα παιδιά µας
γράφουν». Αργότερα ποιήµατά του και λογοτε-
χνικά κείµενα δηµοσιεύονται σε εφηµερίδες
«Πυρσός» της Ανατ. Γερµανίας, στο «Βήµα» και
τη «Χαραυγή» της Κύπρου. Με τα πρώτα πεζο-
γραφήµατα και τα ποιήµατα εκδηλώνονται οι
ψυχικοί πόνοι της παιδικής ηλικίας, την οποία
σηµάδευσε ο πόλεµος και η πείνα. Με την κα-
θοδήγηση του καθηγητή του ιδρύθηκε στο σχο-
λείο ένας αφιερωµατικός ποιητικός κύκλος µε
την ονοµασία «Κώστας Γιαννόπουλος» επονίτης
νεαρός ποιητής που εκτελέσθηκε το 1948. Στον
κύκλο αυτό ο Γιώργος Βελλάς είχε σπουδαία
συµµετοχή και προτάθηκε για την τιµητική θέση
του προέδρου.

Τελειώνοντας το οκτατάξιο ελληνικό σχολείο
της Ρουµανίας, το έτος 1955, ο Γ.Ι. Βελλάς, πη-
γαίνει στην πρώην Σοβιετική Ένωση για να συ-
ναντήσει µόνιµα τους γονείς του, επίσης
πολιτικούς πρόσφυγες, ύστερα από επτά χρό-
νια χωρισµού. Το έτος 1957 δίνει επιτυχώς εξε-
τάσεις και φοιτάει στο Πανεπιστήµιο του
Βορονέζ. Το 1962 αποφοιτεί από το πανεπι-
στήµιο και γνωρίζοντας πλέον τρείς γλώσσες,
συµµετέχει στη δηµιουργία της Ανθολογίας
Ποιηµάτων του κρατικού Πανεπιστηµίου του Βο-
ρονέζ µε τον τίτλο «Η Πανεπιστηµιακή Μούσα».
Την ίδια εποχή κυκλοφορεί στα ρώσικα το
πρώτο ποιητικό του βιβλίο µε τον τίτλο «Ελλάδα
Αγάπη µου». Στο βιβλίο αυτό είναι διαχυµένη η
ποίηση της Πατρίδας και το όνειρο που τρέφει
στην ψυχή του ο νόστος.

Εκείνη την περίοδο ο ποιητής µας Κώστας Βάρ-
ναλης διακρίνεται µε το βραβείο «Λένιν για την
Ειρήνη» και γίνεται το πιο δηµοφιλή πρόσωπο
στους Πολιτικούς Πρόσφυγες της πρώην Σο-
βιετικής Ένωσης. Ο Γιώργος Βελλάς παίρνει το
θάρρος και του γράφει, στέλνοντας ορισµένα
ποιήµατά του. Ο αξιοσέβαστος παππούς αντα-
ποκρίνεται και έτσι δια µέσω της αλληλογρα-
φίας αρχίζει η εξ αποστάσεως γνωριµία τους.

Στο πρώτο γράµµα του ο Κώστας Βάρναλης
απαντάει στοργικά, όπως παρακάτω:

“Αθήνα, 14-08-1964

Αγαπητό µου παιδί.

Σε φιλώ σαν παιδί µου για όλα τα καλά που µου
γράφεις και για όλα τα πολλά που µου εύχεσαι.
Τα χρόνια είναι πάρα πολλά, για περισσότερα
δεν εγγυώµαι…

Το γράµµα σου είναι ευγενικό και καλογραµµένα
και σε συγχαίρω για την προκοπή σου στα ελλη-
νικά, που τά έµαθες στα ξένα σχολειά. Κάνε µου
τη χάρη να µου ξαναγράψεις και να µου πεις
ποια βιβλία µου σου χρειάζονται. Αυτές τις µέ-
ρες θα σου στείλω τα «Ποιητικά» µου που εκδο-
θήκανε για Τρίτη φορά.

Με την αγάπη µου και τα φιλιά µου Κώστας Βάρ-
ναλης.”

Η αλληλογραφία τους συνεχίσθηκε και ο Κώ-
στας Βάρναλης παρότρυνε το Γιώργο να ασχο-
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Ευχαριστήρια απαντητική επιστολή της Έλλης Αλεξίου στα
παιδιά του “Ποιητικού Κύκλου Κώστας Γιαννόπουλος” του
οποίου Γιώργος Βελλάς2 ήταν επίτιµος πρόεδρος.



ληθεί µε το γίγαντα της νεοελληνικής ιστοριο-
γραφίας τον Γιάννη Κορδάτο, στέλνοντας για
το σκοπό αυτό βιβλία και όλα τα άρθρα του ∆.
Μ. Φέξη: «Ο ιστορικός Γιάννης Κορδάτος και
το έργο του», που είχαν δηµοσιευθεί τότε στον
«Οικονοµικό Ταχυδρόµο». Ο Γ.Ι. Βελλάς µε την
καθοδήγηση του Παππού καταπιάνεται µε την
διδακτορική του διατριβή την οποία και ολο-
κλήρωσε το έτος 1974, µε θέµα: «Γιάννης Κορ-
δάτος – ιστορικός του αρχαίου Κόσµου»,
εκπληρώνοντας στο επαρκούν την επιθυµία
του. Ωστόσο, ο Κώστας Βάρναλης ήταν υπέρ-
γηρος και δεν πρόλαβε να πάρει την µελέτη
αυτή ποτέ. Ο Γ.Ι. Βελλάς έλαβε το τελευταίο
γράµµα του στις 31 ∆εκεµβρίου του 1971:

“Μικρέ και καλέ µου φίλε,

Σ’ ευχαριστώ που µε θυµάσαι κάθε χρόνο. Γρά-
φεις όµορφα γράµµατα (χωρίς πολλά λάθη) και
σε νιώθω για έναν αληθινό άνθρωπο. Σου εύχο-
µαι κάθε προκοπή και σένα και την οικογένεια
σου. Εγώ παραγέρασα.

Με τα φιλιά µου Κώστας Βάρναλης.”

Αυτό το γράµµα, για τον Γ.Ι. Βελλά ήταν το ση-
µαντικότερο κειµήλιο.Tο κρατούσε καλοδιατη-
ρηµένο στο πορτοφόλι του σαν φυλαχτό. Στις
αρχές του περασµένου Καλοκαιριού που τον
συνάντησα στο γραφείο της ΠΕΑΕΑ, στο οποίο
πρόσφερε τις υπηρεσίες του ως συντάκτης του
περιοδικού «Εθνική Αντίσταση», µου το έδειξε
ευλαβικά, γιατί θεωρούσε ό,τι οι άνθρωποι πρέ-
πει να εµπνέονται από πρότυπα συνανθρώπων
τους µε προοδευτική σκέψη, από µαχητές του
σωστού και του δίκιου, όπως ο Κώστας Βάρνα-
λης.

Πάνω σ’ αυτές τις αρχές της προόδου και της
έρευνας έδωσε τη ζωή του και ο Γ.Ι. Βελλάς. Και
η µικρή αυτή αφιέρωση ας θεωρηθεί ένα τα-
πεινό πνευµατικό µνηµόσυνο, όπως αρµόζει σ’
ένα αθόρυβο, σεµνό, µετριοπαθή και θετικό
συµπατριώτη, ο οποίος αγάπησε, τραγούδησε
µε περηφάνια την Ελλάδα και αγωνίστηκε στη
ζωή του για την τιµιότητα και την κοινωνική δι-
καιοσύνη.-

Email: fasoulisn@ath.forthnet.gr
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Χειρόγραφη αφιέρωση στον Γιώργο Βελλά από τον Κώστα
Βάρναλη.

Ο Γ.Ι. Βελλάς σε νεαρή ηλικία.
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Γρηγόριος Μακρής και Γεώργιος ∆ηµητρούλης, µετανάστες στην Αµερική. Ο Γρ. Μακρής ήταν κουνιά-
δος του Γ. ∆ηµητρούλη ο οποίος επέστρεψε στην Ελλάδα στον απελευθερωτικό πόλεµο 1912 - 1913 για
να ενταχθεί εθελοντής. Σκοτώθηκε στο Μπουραζάνι όπως λέει η Αλεξάνδρα ∆ηµητρούλη που µας πα-
ραχώρησε και τη φωτογραφία.

ΦΩΤΟΘΗΚΗ
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Νέα και δραστηριότητες
της Aδελφότητάς µας

Συνέλευση νεολαίας και
∆.Σ Αδελφότητας ∆ροσοπηγιωτών

Στις 16 Αυγούστου 2014, ηµέρα Σάββατο, µε
πρωτοβουλία της προσωρινής Επιτροπής Νεο-
λαίας του χωριού µας, σε µία ζεστή ατµόσφαιρα
έγινε ειδική Συνέλευση του ∆.Σ της Αδελφότη-
τας και όλης της Νεολαίας του χωριού.

Το µεράκι και η αγάπη για το χωριό µας, µας
αφύπνισε στο να δραστηριοποιηθούµε και να
συµµετέχουµε και εµείς στα δρώµενα του χω-
ριού µας! Οι συζητήσεις κάτω από τον πλάτανο,
οι σκέψεις, τα όνειρα όλων µας για ένα καλύ-
τερο µέλλον του χωριού µας, µας ώθησαν στο
να τα κάνουµε πράξη. Όλο αυτό ξεκίνησε µε µια
πρώτη συνάντηση στις 16 Αυγούστου 2014 και
ηµέρα Σάββατο στο συνεδριακό κέντρο (φωτο1)

του χωριού µας. Σε ένα πολύ ζεστό και φιλικό
κλίµα έγινε µια εποικοδοµητική κουβέντα µε
πολλά συµπεράσµατα. Ο πρόεδρος του ∆.Σ.
της Αδελφότητας κ. Κοτολούλης Γεώργιος
έκανε τον απολογισµό δράσης της αδελφότη-
τας για τη χρονιά που πέρασε και µας έκανε
γνωστά τα θέµατα του χωριού. Στη συνέχεια ,ο
λόγος πέρασε στη Νεολαία που ανέπτυξαν τις
προτάσεις και τις παρατηρήσεις τους για τα
προβλήµατα του χωριού.

Συγκεκριµένα συζητήθηκαν και αποφασίστηκαν:

1. Η επιτροπή Νεολαίας να αναλάβει, όπως και
έγινε, τη θεµατολογία του ηµερολογίου 2015.

2. Συµφώνησαµε σε µια πιο µαζική συµµετοχή
της Νεολαίας στην Αιµοδοσία που πραγµατο-
ποιείται κάθε 13 Αυγούστου στο χωριό µας.

3. Να αναλάβουµε πρωτοβουλίες για εκδηλώ-
σεις του Αυγούστου του 2015 στο χωριό µας,
όπως βραδιές κινηµατογράφου και κουκλοθέα-
τρου κ.ά.

4. Μέλη της Νεολαίας ανέλαβαν την υπο-
χρέωση για αλλαγή και εκσυγχρονισµό της
ιστοσελίδας του χωριού, ώστε να γίνει πιο
ενηµερωτική και δυναµική. Επίσης στην τοπο-
θέτηση Web camera για καθηµερινή οπτική
επαφή µε το χωριό κυρίως των ξενιτεµένων,
απόδηµων χωριανών µας. Ακόµη, να ερευνη-
θούν τρόποι για την παροχή καλύτερου ίντερ-
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Φωτ. 1



νετ, που ήδη παρέχεται δωρεάν σε όλους τους
κατοίκους του χωριού από την Αδελφότητα.

5. Προβάλλαµε αίτηµα προς το ∆.Σ. της Αδελφό-
τητας να δηµιουργηθεί στο χώρο του πρώην Νη-
πιαγωγείου αίθουσα- πολυχώρος για τις ανάγκες
και τις δράσεις της Νεολαίας του χωριού.

6. Να διοργανώσουµε, όπως και έγινε , βραδιά
γιορτής τσίπουρου µε γλέντι και χορό ,εκδή-
λωση ανοιχτή σε όλους τους χωριανούς και επι-
σκέπτες.

Αρκετά παιδιά τοποθετήθηκαν και σε άλλα θέ-
µατα µε προτάσεις, όπως:

- Να υπάρχει ενηµέρωση για προγράµµατα
ΕΣΠΑ.

- Για ενδυνάµωση του εναλλακτικού τουρισµού.

- Για το πλαίσιο και τις δυνατότητες µοριοδότη-
σης παραµεθορίου περιοχής, για µόνιµη εγκα-
τάσταση Αγροτικού Ιατρού στο χωριό µας.

-Για την έλλειψη Νερού που παρατηρείται τις
ηµέρες του 15Αυγουστου στο χωριό µας.

- Για ενηµέρωση υποτροφιών που δίνονται σε
σπουδαστές από διάφορα ιδρύµατα.

- Οργάνωση του χώρου του λεγόµενου "κιόσκι"
µε παγκάκια, κάδους απορριµµάτων, φωτισµό
και εύκολη πρόσβαση.

Στο τέλος της Συνέλευσης οι Νεολαίοι του χω-
ριού εξέλεξαν 7µελή επιτροπή που θα έχει την
ευθύνη συντονισµού της Νεολαίας και την εκ-
προσώπησή τους στην Αδελφότητα.

«Γιορτή Τσίπουρου»

Όπως προτάθηκε στη Συνέλευση του καλοκαι-
ριού, η Γιορτή τσίπουρου πραγµατοποιήθηκε µε
επιτυχία. Όλα ξεκίνησαν µε την αγορά και το πά-
τηµα των σταφυλιών τον Σεπτέµβριο. Τα σταφύ-
λια πατήθηκαν,(φωτο 2) τοποθετήθηκαν στα
βαρέλια , η βράση τους ξεκίνησε όπως και η λα-
χτάρα µας για το επιθυµητό αποτέλεσµα. Οι µέ-
ρες πέρασαν τα σταφύλια έβρασαν και η 25η
Οκτωβρίου έφτασε. Όλοι και όλα ήταν έτοιµα για
την πρώτη µας γιορτή. Η συµµετοχή του κόσµου
ήταν ανέλπιστα µεγάλη κάτι που µας έκανε πολύ
χαρούµενους και αισιόδοξους δίνοντας µας κί-
νητρο για καθιέρωση της γιορτής τσίπουρου. Η
µέρα ξεκίνησε µε την οµιλία της φίλης του χω-
ριού Ελένης Στεργιοπούλου(φωτο 3) στο συνε-
δριακό κέντρο µε θέµα «Το τσίπουρο από την

παραγωγή στην κατανάλωση», οµιλία που συγ-
κέντρωσε το ενδιαφέρον του κόσµου. Η γιορτή
συνεχίστηκε στο πίσω µέρος του συνεδριακού
κέντρου µε τις καζανιές να ρέουν άφθονο τσί-
πουρο ,τα κοψίδια στα κάρβουνα και τη µουσική
ορχήστρα των «Σαµαράδων» να οµορφαίνουν
ηχητικά τη βραδιά µε τα παραδοσιακά µας τρα-
γούδια. (φωτο 4).
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Φωτ.2

Φωτ. 3

Φωτ. 4



Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να αναφέρουµε
όλους όσους συνέβαλλαν οικειοθελώς στη βρα-
διά αυτή:

• Τον κτηνοτρόφο κύριο Κώστα Τσάτσα για την
προσφορά µεγάλης ποσότητας κρέατος.
• Τον «φούρναρη» Σταύρο για την προσφορά
ψωµιού για τις ανάγκες της εκδήλωσης.
• Τη µάντρα υλικών του ∆ηµήτρη Σδούκου και
∆ιοµήδη Σδούκου για την προσφορά υλικών για
το στήσιµο του υποστέγου.
• Τον Κώστα Σδούκο για την προσφορά µανι-
ταριού για τη θέρµανση του χώρου.
• Τα αδέρφια Σαµαράδες για τη διασκέδαση
που µας πρόσφεραν αφιλοκερδώς.
• Τον Γιώργο Κοτολούλη για την παραχώρηση
του καζανιού.
• Τον Βασίλη Κοτολούλη για την προσφορά
πλαστικών ποτηριών, πιάτων και άλλων ειδών.
• Τον Παύλο Ζιώγα για την παραχώρηση της
ψησταριάς.
• Τους κυνηγούς του χωριού µας για την προ-
σφορά κρεάτων και πατσά.
• Τη Ροιδούλα Πατσιωτού για το µαγείρεµα του
πατσά και πατάτες και την παραχώρηση µανι-
ταριού για τη θέρµανση.
• Τον Κώστα Καρανικούλη για την προσφορά
20 λίτρων κρασιού.
• Τον Ευρυπίδη Σδούκο και τη ∆ήµητρα Σουγ-
κλέρη για τα βαρέλια που µας πρόσφεραν.
• Τον Θανάση Κουτρουµπίνα, Χρήστο Κου-
τρουµπίνα και Πέτρο Λέκκα για τη βοήθειά τους
στο στήσιµο του στέγαστρου.
• Τον Κώστα Καζάκη και τον Αντώνη Ρόδιο για
τη βοήθειά του στις καζανιές.
• Τις γυναίκες του χωριού για τα εξαιρετικά
εδέσµατα τους Σοφία Παπαδηµητρίου, ∆ήµη-
τρα Σουγκλέρη, Λίτσα Κοτσίνα, Ευαγγελία Πα-
παδηµητρίου, Φωτεινή Σιούτη, Αρετή
Τσιγκούλη, Αφροδίτη Κοτολούλη και Ζωίτσα Σί-
µου.
• Τη Μίνα Σιταρένιου για τις αφίσες που σχε-
δίασε.
• Τη Σεβαστή Καπλάνη, Κατερίνα Κουτρουµ-
πίνα, ∆ήµητρα Κουτρουµπίνα για την πολύτιµη
βοήθειά τους στη βραδιά.

Στο σηµείο αυτό θα θέλαµε να ευχαριστήσουµε
όλους όσους µας βοήθησαν οικονοµικά συνει-
σφέροντας στο ταµείο µας παρόλο που η εκδή-
λωση ήταν δωρεάν για όλους.

Εκδηλώσεις

Αγώνες ανωµάλου δρόµου παιδιών

Πραγµατοποιήθηκαν και φέτος οι αγώνες ανω-
µάλου δρόµου, που είχαν εκκίνηση και τερµατι-
σµό την κεντρική πλατεία του χωριού.

Συνολικά 36 αγόρια και κορίτσια του ∆ηµοτικού
& του Γυµνασίου, έτρεξαν στα στενά δροµάκια
του χωριού. ∆όθηκαν κύπελλα και µετάλλια
στους τρεις πρώτους νικητές και νικήτριες, ανά
κατηγορία, και διπλώµατα συµµετοχής σε
όλους τους συµµετέχοντες, καθώς και από µία
αναµνηστική µπλούζα µε το σήµα της Αδελφό-
τητας. Συνολικά τα παιδιά είχαν χωρισθεί σε 4
κατηγορίες.

Το ραντεβού ανανεώθηκε για του χρόνου, για
τον επόµενο Αύγουστο.
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Στους αγώνες πήραν µέρος µε σειρά κατάταξης:

1η κατηγορία : Κορίτσια

Μαυροµάτη Άννα, Σίµου Λυδία, Σπέλλα Σπυρι-
δούλα, ∆ηµουλιά Νεφέλη, Σίµου Ναταλία, Χαρχα-
λάκη Μαρία, Παπαδοπούλου Έλενα, Κατσαµάνη
∆έσποινα, Ρέβα ∆ήµητρα.

2η κατηγορία : Αγόρια

Ρέβας Νικόλαος, Τσιγκούλης ∆ηµήτριος, Βασι-
λόπουλος Χρήστος, Κοτολούλης Γεώργιος, Κα-
τσαµάνης ∆ηµήτριος, Κατσούγρης Αλέξανδρος,
Ζηκούλης Σταύρος, Χαλχαλάκης Κύρκας, Σίµος
Ανδρέας, Κατσούγρης Βασίλειος, Σπέλλας Τιµο-
λέων, Ζηκούλης Πηλέας, Σιδηρόπουλος Γεώρ-
γιος.



3η κατηγορία : Κορίτσια

Μουταφίδου Ελευθερία, ∆ηµουλιά Αλίκη.

4η κατηγορία : Αγόρια

Κουτρουµπίνας Βασίλειος, Πατλάκας ∆ηµοσθέ-
νης, Μαυροµάτης Βασίλειος, Σιούτης Κων/νος,
Παρασκευόπουλος Βασίλειος, Βασιλόπουλος
Κων/νος, Μουκούλης Παντελής, Βλαβιανός
Κων/νος, Σιούτης Ελευθέριος, Τσιγκούλης Θω-
µάς, Μαντζούκος Γεώργιος, Παταµούσης ∆ιο-
νύσης.

Αιµοδοσία

Στις 13/08/2014 πραγµατοποιήθηκε η καθιερω-
µένη πια από το 2003, ετήσια οµαδική αιµοδο-
σία σε κινητή µονάδα του Παν. Νοσ. Ιωαννίνων
στο Κοινοτικό κατάστηµα του χωριού µας.

Αίµα έδωσαν οι :

Κοτσίνα Ευαγγελία συζ. Ιωάννη, Σιούτης ∆ηµή-
τριος του Σπύρου, Κοτσίνας Βασίλειος του
Κων/νου, Σιούτη Ελευθερία συζ. Ευάγγελου,
Καρράς Αθανάσιος του Πέτρου, Καπλάνη Σε-
βαστή του Αθαν., Λέκκας Ευθύµιος του Αθαν.,
Καπλάνη Ελένη του Κων/νου, Σίµου ∆έσποινα,
Ζιώγα Αγνή συζ. Θωµά, Μακρής Γεώργιος του
Βασιλείου (Αθήνα), Μακρής Βασίλειος του Γε-
ωργίου (Αθήνα), Κουτρουµπίνας Στέλιος, Αδα-
µάκη Κυριακή συζ. Ευθυµίου Λέκκα, Σπέλλα
Βάσω του Αθανασίου (Τρίκαλα), Κούρας Αθα-
νάσιος, Σπέλλας Αθανάσιος (Θωµά), Ζηκούλη
Γραµµατική συζ. Σταύρου, Ζιώγα Αγγέλα συζ.
Ιωάννη, Λέκκα Κατερίνα του Μιχαήλ, Κοτολού-
λης Χρήστος του Γεωργίου, Ζιώγα Κων/ντίνα
του Παύλου, Κοτολούλης Λευτέρης, Χανταρεάν
Μιχαέλλα, Σιούτης Θωµάς, Κουτρουµπίνας ∆η-
µήτρης του Μιχαήλ, Κοτολούλης Γεώργιος.

Προσήλθαν αλλά κρίθηκε ότι δεν πρέπει να δώ-
σουν αίµα, οι :

∆ηµητρούλης Γεώργιος, ∆ηµητρούλη Μαρία
του Γεωργίου, Καρανικούλη Αρετή, Σπέλλα Ου-
ρανία, Ζιώγα Σοφία, Τσιλιµίγκα Γιώτα.

Αυτή η εκδήλωση αλληλεγγύης και ανθρωπιάς
δεν είναι χρήσιµη µόνο στους συνανθρώπους
µας αλλά και στους ίδιους τους συγχωριανούς
µας.

Μέχρι σήµερα εξυπηρετήθηκαν όλοι οι συγχω-

ριανοί µας που είχαν ανάγκη αίµατος, χωρίς
απολύτως καµία εξαίρεση.

Συγχαίρουµε και ευχαριστούµε θερµά τις/τους
αιµοδότες, γι’ αυτή την υψηλής ευαισθησίας και
ανθρωπιάς εκδήλωση και ευχόµαστε αυτή η
πρωτοβουλία τους να γίνει παράδειγµα προ-
σφοράς και αλληλεγγύης σε όλους τους χω-
ριανούς.

«Κοπή πίτας»

Με τον ερχοµό του νέου έτους και σε συνδυα-
σµό µε την πραγµατοποίηση των βουλευτικών
εκλογών και την παρουσία του κόσµου που θα
υπήρχε στο χωριό, κόψαµε την Πρωτοχρονιά-
τικη πίτα στο συνεδριακό κέντρο. Αρκετός κό-
σµος παρευρέθηκε στην κοπή. Οι τυχεροί της
µέρας που βρήκαν τα δύο φλουριά ήταν ο Παύ-
λος Ζιώγας και Βασίλης Κιούσογλου ,οι οποίοι
έλαβαν τα δώρα τους , µία προσφορά της Αδελ-
φότητας.(φωτο 5,6,).
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«Εµφιάλωση»

Μία ακόµη ιδέα της Νεολαίας πήρε πνοή. Το
κρασί που παρήχθει από το πάτηµα των σταφυ-
λιών αποφασίσαµε να το εµφιαλώσουµε σε
µπουκάλια και να το διαθέσουµε σε φίλους του
χωριού. (φωτο 7,8,9).

Για το τέλος, ευελπιστούµε ότι µε την ενεργό
συµµετοχή όλων των χωριανών οι εκδηλώσεις
θα συνεχιστούν µε αµείωτο ενδιαφέρον, δίνον-
τας ζωή στο χωριό µας, που τόσο αγαπάµε!

«Απόκριες 2015»

Τα έθιµα του τόπου µας για ακόµη µία φορά
αναβίωσαν στο χωριό µας. Παρόλη τη µικρή πα-
ρουσία κόσµου οι µασκαράδες ντύθηκαν, τα κέ-
δρα άναψαν και οι χοροί ξεκίνησαν.(φωτο 10, 11,
12). Το έθιµο του χάσκαρου έγινε µε πολύ κέφι.
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Θερµές Ευχαριστίες

Το ∆.Σ ευχαριστεί θερµά τους:

• Παγούνη Απόστολο από Πλαγιά για τις ενέρ-
γειές του παραχώρησης βιβλίων από το Μορ-
φωτικό Ίδρυµα Εθνικής Τραπέζης για τον
εξοπλισµό της βιβλιοθήκης της Αδελφότητας.
• Την Γαλήνη σύζυγο Γιώργου Βελλά για την
δωρεά βιβλίων του εκλειπόντος συζύγου της
στην Αδελφότητα.
• Τον Κουτρουµπίνα Κώστα, συγχωριανό µας
από τα Σπάτα, για την προσφορά αρτοσκευα-
σµάτων στη Θεία Λειτουργία του 15Αύγουστου
στο εξωκλήσι µας της “Παναγίας”.

Το ∆.Σ ευχαριστεί επίσης τα παρακάτω µέλη και
φίλους της Αδελφότητας για την οικονοµική
τους ενίσχυση. Μουκούλη Θωµά α) στην µνήµη
της Ελευθερίας Ζιώγα 50 € & στη µνήµη της
Μαρίας Καρανικούλη 50 €.

• Καπλάνη Σεβαστή σε µνήµη Γιάννη Κοτσίνα
για το ποσό των 50 € • Κοτσίνα Θεοδώρα για
το ποσό των 150 € • Καθάριου Σύλβια για το
ποσό των 30 € • Μπόροντα – Τσιγκούλη Σοφία
για το ποσό των 50 € • Χατζή Κώστα (οδοντία-
τρο από Κόνιτσα) για το ποσό των 50 € • Ντίνη
Φάνη (Λαγκάδα) για το ποσό των 40 € • Νάτση
Παναγιώτη (Πρόεδρο Αδελφότητας Λαγκάδας)
για το ποσό των 20 € • Κληµατά Χαράλαµπο
(Λαγκάδα) για το ποσό των 20 € • Κληµατά Πα-
ναγιώτη (Λαγκάδα) για το ποσό των 20 € •
∆ηµητρούλη Νικόλαο (Καναδάς) για το ποσό
των 500 $ Καναδά.
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Ανώνυµες επιστολές και κείµενα δεν δηµοσιεύονται.

Τα ενυπόγραφα άρθρα δεν σηµαίνει ότι εκφράζουν και τις απόψεις του ∆.Σ.
της Αδελφότητας ή της Συντακτικής Οµάδας.

Κείµενα και υλικό που έχουν σταλεί προς δηµοσίευση και δεν συµπεριλαµ-
βάνονται στο παρόν τεύχος λόγω περιορισµένου χώρου, το ∆.Σ. και η Σ.Ο.
δεσµεύονται, µετά από αξιολόγησή τους, να τα δηµοσιεύσουν σε ένα από
τα επόµενα τεύχη µας.



Μάνου Κατράκη 28, 56533 Πολίχνη, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 587972 • Fax: 2310 608957

www.drosopigi.org • e-mail: info@drosopigi.org

Νυχτερινή άποψη του Συνεδριακού µας Κέντρου.


