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Προς τον Περιφερειάρχη Ηπείρου και 
τους ∆ημοτικούς άρχοντες του ∆ήμου Ζαγορίου,
αλλά και προς όλους εμάς που αγαπάμε τον ευ-
λογημένο τόπο.

Σας απευθύνω την παρούσα, καθώς επι-
θυμώ να σας επισημάνω, πως προσφά-

τως κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις ΔΩΜΑ 
ένα βιβλίο του Κρίστοφερ Κινγκ, με τον τίτλο 
«Ηπειρώτικο μοιρολόι», το οποίο αναδεικνύ-
ει και τιμά την μουσική της Ηπείρου και τον 
πολιτισμό της συνολικά. Για όσους εξ Υμών 
δεν πρόλαβαν ακόμη να το διαβάσουν, με την 
επιστολή μου επιθυμώ να σας διαβεβαιώσω 
πως πρόκειται για γεγονός πνευματικό εξαιρε-
τικά σημαντικό, η σημασία του οποίου δεν θα 
έπρεπε να μας διαφύγει.

Ο συγγραφέας, γνωστός αμερικανός μουσι-
κολόγος, έχει βραβευτεί για τις μουσικές πα-
ραγωγές του των αμερικανικών δημοτικών 
τραγουδιών, με το γνωστό βραβείο Grammy, 
από τις σοβαρότερες διακρίσεις παγκοσμίως, 
που επιβραβεύουν τον επαγγελματισμό και τον 
ερευνητικό μόχθο όσων ασχολούνται με τα 
της μουσικής. Ο Κινγκ ανήκει σ’ αυτούς που 
πιστεύουν πως η μουσική λειτουργεί πρωτί-
στως σαν φάρμακο για τις πληγές της ψυχής 
και βάλσαμο για τις περιπέτειες του πνεύμα-
τος: απαραίτητη τροφή για τον άνθρωπο, όσο 
το νερό κι ο αέρας. 

Καθώς, ήδη από τον περασμένο αιώνα τα 
πολιτιστικά οικοσυστήματα μέσα στα οποία 
αναδεικνύεται η ζωντανή δημοτική μουσική 
τελούν υπό κατάρρευση, ο Κρίστοφερ Κινγκ 
ακαταπόνητος ιχνηλάτης μιας μουσικής όπου 
γης, η οποία  εξακολουθεί να επιβιώνει, αν-

θιστάμενη στις πιέσεις της βίαιης ισοπέδωσης 
και ομοιομορφίας, ήταν επόμενο πως σε κά-
ποια στιγμή των ερευνών του θα συναντιόταν 
με το ηπειρώτικο κλαρίνο. Πράγματι σε παλια-
τζίδικα της Ανατολής, όπως και στις μητροπό-
λεις του δυτικού καπιταλισμου, όπου ξέθαβε 
δίσκους των 78 στροφών, αλλά και στις επα-
φές του με άλλους συλλέκτες, σιγά σιγά εντό-
πισε την προέλευση αυτής της τόσο παράξενης 
μουσικής, η οποία μπορούσε σε στιγμές γλε-
ντιού να στέλνει τον ακροατή της στα ουράνια 
(όπως μπορούσε να το παραδεχτεί κι ο ίδιος 
για τον εαυτό του!), αλλά και την επόμενη στιγ-
μή να τον συνοδεύει στα βάραθρα μιας σπαρα-
κτικής θλίψης, χωρίς ποτέ να τον αφήνει να 
τσακιστεί στο βάθος της. 

Ο Κινγκ είχε εντοπίσει ψηλαφητά την πηγή 
αυτής της μουσικής που αναβλύζει, εδώ και αι-
ώνες,  στην ΒΔ άκρη της Ελλάδας και συνε-
χίζει να παραμένει ζωντανή, όντας συστατικό 
της ελληνικής ταυτότητας, γνωστό και ζωντανό 
στοιχείο όπως το γνωρίζουμε από το Παπαδια-
μαντικό έργο, το αίσθημα της χαρμολύπης. Ο 
δρόμος που θα μάγευε τον φιλέρευνο μελετητή 
είχε ανοίξει, ώστε να τον οδηγήσει στη συγγρα-
φή του βιβλίου του με τον τίτλο «ΗΠΕΙΡΩΤΙ-
ΚΟ ΜΟΙΡΟΛΟΪ - οδοιπορικό στην αρχαιότερη 
ζωντανή δημώδη μουσική της Ευρώπης». Ανα-
ζητώντας τους αρχικούς ερμηνευτές αυτής της 
μουσικής στους δίσκους που είχαν ηχογραφη-
θεί ήδη από τη δεκαετία του 1920, στην Αθή-
να, αλλά και στο Σικάγο και τη Ν.Υόρκη, πλη-
σίασε ένα βήμα περισσότερο τον στόχο του. Τα 
μυθικά γι’ αυτόν ονόματα του Κίτσου Χαρισιά-
δη, του Αλέξη Ζούμπα και του Δημήτρη Χαλ-
κιά τον οδήγησαν στην καρδιά του τόπου απ’ 

όπου ξεπηδούσε αυτή η μουσική, η οποία τον 
καλούσε να την γνωρίσει χιλιάδες μίλια μα-
κριά απ’ την πατρίδα του. Στην αρχή άρχισε να 
διατρέχει τα ζαγορίσια βουνά ψάχνοντας τυχόν 
απόγονους εκείνων των πρώτων μουσικών, 
για να προσεγγίσει τον κόσμο  τους, όπως και 
τα αισθήματα, τα οποία συνθέτουν τη μουσική 
τους. Ευαίσθητος άνθρωπος και βαθύς γνώ-
στης της μουσικής ο Κρίστοφερ Κινγκ δεν άρ-
γησε να αποκρυπτογραφήσει αυτό που κάθε 
Ζαγορίσιος και κάθε μουσικός γνωρίζει, ενστι-
κτωδώς έστω. Πως πίσω κυρίως από τα μοι-
ρολόγια, που παραμένουν ακόμη αναλλοίωτα, 
κρύβονται εσωτερικοί δεσμοί, που μας συνδέ-
ουν με το παρελθόν και με τους προγόνους, 
όπως και με τους  συγγενείς και φίλους μας, 
σήμερα. Κατάλαβε πως τα συναισθήματα που 
διαπερνούν αυτή τη μουσική, ο σπαραγμός, η 
μαύρη ξενιτιά κι η νοσταλγία, είναι αποστάγ-
ματα της συλλογικής μνήμης.  Έκτοτε επισκε-
πτόμενος την Ήπειρο πάμπολλες φορές τα τε-
λευταία χρόνια ο Κινγκ κατάλαβε πως ΕΔΩ η 
μουσική έχει νόημα και σκοπό: αποτελεί εργα-
λείο συμβίωσης και επούλωσης των πληγών 
της κοινότητας. Οι καλλιτέχνες και τα υπόλοι-
πα μέλη της κοινότητας συμβιώνουν έχοντας 
μετατρέψει τη μουσική σε κοινή τους τροφή.

Διαβάζοντας το οδοιπορικό του Κινγκ θυ-
μόμουν εκείνους τους σοφούς γέροντες που 
φαντάζανε ψηλά βουνά στα παιδικά μου μά-
τια, όταν τους πρωτοαντίκρισα στη Βωβούσα 
τη δεκαετία το ’40. Άνθρωποι που μοιάζανε 
με  βραχωμένους γίγαντες στις όχθες του Αω-
ού και που ξέρανε τα πάντα στον κόσμο, έτοι-
μοι να πιάσουν το τραγούδι με κάθε ευκαιρία 
χαράς ή λύπης. Κι ας είναι τούτες οι γραμμές 

ένα ελάχιστο μνημόσυνο στον μπάρμπα Χρό-
νη Δρούγια και τον μπάρμπα Τόλη Χατζή-Τσα-
ρουχά. Τέτοιους άντρες μου θύμιζαν τα λόγια 
του Κινγκ  για το Ζαγόρι και τα ηπειρώτικα 
μοιρολόγια. Ενός ανθρώπου, που γενήθηκε 
στην άλλη άκρη της γης και σ’ έναν άλλο πο-
λιτισμό, κι ο οποίος μαγεύτηκε από την πνευ-
ματική Ελλάδα που φωλιάζει στις κορυφές της 
Πίνδου κι έμαθε τους τρόπους και τα συνήθεια 
των ανθρώπων κι αγάπησε τη γλώσσα και της 
ομορφιές της φύσης, αλλά και της σούβλας. 

Έτσι πορεύτηκε αυτός ο άνδρας που με το 
έργο του υμνεί την ελληνική γλώσσα και το 
Ζαγόρι με τη μουσική του παράδοση. Θα ήταν 
ευλογία για τον τόπο μας, με αφορμή το έργο 
του ανθρώπου, αλλά και με τις γνώσεις και το 
αρχείο του, τα οποία προσφέρεται να μοιρα-
στεί μαζί μας, να θέταμε τα θεμέλια ενός Μου-
σείου/Εργαστηρίου της ηπειρώτικης μουσι-
κής.

Γι’ αυτό, λοιπόν, καλώ Εσάς που άρχετε του 
Κοινού των Ζαγορίων, σας καλώ να θυμηθείτε 
τα λόγια του Ισοκράτη, φιλόσοφου και ρήτο-
ρα, που έζησε πριν από 2500 χρόνια σε τού-
τον εδώ τον τόπο και έχει γράψει σε γλώσσα 
ελληνική πως «Έλληνες καλούνται οι της ημε-
τέρας παιδεύσεως μετέχοντες». Κι εγώ ο ανάξι-
ος θέλω ενώσει τη φωνή μου με τη δική σας, 
προκειμένου να αναγνωρίσουμε την τιμή να 
γίνει Ζαγορίσιος συμπολίτης μας ο Κρίστοφερ 
Κινγκ. Αμήν.        
Με κτίμηση στο έργο που υλοποιείτε, και ευχές 

για καλή αντάμωση στα πατρώα χώματα, 
σας χαιρετώ με αγάπη,

∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΑΘ. ΝΟΛΛΑΣ
Συγγραφέας    
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ 
ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
SOCIETY FOR THE 
PROMOTION OF MENTAL 

HEALTH IN EPIRUS
ΓΡΑΦΕΙΑ  Θ.  Πασχίδη  54 – 45445 -
ΙΩΑΝΝΙΝΑ
ΤΗΛ. 2651033532 –– FAX : 26510 33852
e-mail : epropsi@otenet.gr

Πρόσκληση 
Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος
H Εταιρεία Προαγωγής Ψυχικής Υγεί-
ας Ηπείρου (Ε.ΠΡΟ.Ψ.Υ.Η.)  Ν.Π.Ι.∆. μη 
κερδοσκοπικό, που εδρεύει στα Ιωάννι-
να, καλεί σε εκδήλωση ενδιαφέροντος 
για την εύρεση εξωτερικού  συνεργά-
τη Υπεύθυνου Προστασίας ∆εδομέ-
νων προσωπικού χαρακτήρα   (Data  
Protection Officer –DPO)   : 
Ρόλος και αρμοδιότητες: 
▶ Αποτελεί σημείο επικοινωνίας μεταξύ 
της εποπτικής αρχής και υπευθύνων / 
εκτελούντων για ζητήματα επεξεργασί-
ας δεδομένων.  
▶ Παρέχει συμβουλές, γνωμοδοτήσεις 
και ενημέρωση σχετικά με τη συμμόρ-
φωση προς το Γενικό Κανονισμό Προ-
σωπικών ∆εδομένων (ΓΚΠ∆) και την 
τήρηση της νομοθεσίας σχετικά με τα 
προσωπικά δεδομένα , αλλά  και  τις  πο-
λιτικές της εταιρείας.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Κάτοχος πτυχίου Α.Ε.Ι Νομικής ή Πλη-

ροφορικής 
Ειδίκευση στην Προστασία ∆εδομένων , 
εμπειρογνωσία στον τομέα του δικαίου 
και  των πρακτικών περί προστασίας δε-
δομένων , γνώση του Γ.Κ.Π.∆ 
Άριστη γνώση και χρήση Η/Υ

Επιθυμητά Προσόντα 
Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία σε αντί-
στοιχη θέση 

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέ-
τουν οικονομική προσφορά σε κλειστό 
φάκελο στην έδρα της Ε.ΠΡΟ.Ψ.Υ.Η., 
Θ. Πασχίδη 54, Ιωάννινα, έως και την 
28/1/2019 , ώρες 09:00 έως 14:30 κατά 
τις εργάσιμες ημέρες,  τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά:
▶ Αντίγραφα των απαραίτητων προσό-
ντων
▶ Αντίγραφα των επιθυμητών  προσό-
ντων
▶ Βιογραφικό σημείωμα

Οι φάκελοι των αιτήσεων, που θα απο-
σταλούν ταχυδρομικά, γίνονται δεκτοί 
εφόσον φέρουν σφραγίδα ταχυδρόμη-
σης έως  την  28/1/2019,  ημέρα καταλη-
κτικής ημερομηνίας κατάθεσης.
Μετά την παραλαβή των φακέλων, θα 
ακολουθήσει έλεγχος της πληρότητας 
με τα απαιτούμενα  δικαιολογητικά και 
στη συνέχεια οι υποψήφιοι θα κληθούν 
σε συνέντευξη από την ορισθείσα από 
το ∆.Σ. επιτροπή. 
Για διευκρινίσεις επί της διαδικασίας, 
οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευ-
θυνθούν στην έδρα της εταιρείας (κ. Μ. 
Θωμά  – 2651033532).

Να γίνει Ζαγορίσιος συμπολίτης μας ο Κρίστοφερ Κινγκ

                  .  14, .        26510 21420 

 -  
 

 
  

 
  

 


