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"ΚΥΚΕΩΝ" 

Ένας γιαννιώτικος κώδικας του 19ου αιώνα 
και ο Λέανδρος Βρανούσης 

Η ΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ είναι σημαντική και μακρό

χρονη, αναγόμενη στο δεύτερο μισό του δέκατου έβδομου αιώνα. Από 

την εποχή αυτή και ύστερα ιδρύονται δύο νεωτεριστικές Σχολές, αυτές 

των Ηγούμενων και Γκιόνμα, όπου και διδάσκουν σημαντικοί λόγιοι. Σ χ ο 

λές επίσης ιδρύονται το 1742 και 1797, των αδελφών Μαρούτζη και του 

Ψαλίδα ή Ζώη Καπλάνη. Συναντούμε εδώ λόγιους όπως τον Μελέτιο Μή-

τρου, ο οποίος γράφει τη γνωστή Γεωγραφία (έκδοση 1727). τον Παρθένιο 

Κατζιούλη, με τη συλλογή Παροιμιών (μέχρι σήμερα χειρόγραφη), τον 

Ευγένιο Βούλγαρη, γνωστό έλληνα διαφωτιστή, τον επίσης διαφωτιστή 

και πολυγραφότατο Αθανάσιο Ψαλίδα, κ.α. 

Σ τ α 1828 τέλος, ιδρύεται η περιώνυμη Ζωσιμαία Σχολή, η οποία θα 

σημαδεύσει με τη φήμη της όλη τη βορειοδυτική τότε Ελλάδα, όπου και 

θα φοιτήσουν χαρακτηριστικά, εκτός των άλλων, οι αδελφοί Φράσαρη, 

μετέπειτα εθνικοί ποιητές της Αλβανίας. 

Σ τ α μέσα του δέκατου ένατου αιώνα, η λόγια παράδοση και το δια

νοητικό κέντρο που ονομάζεται Ζωσιμαία Σχολή λειτουργούν έτσι ώστε 

να αναπτυ/Οεί ένα πνευματικό περιβάλλον, το οποίο θα επικεντρώσει τις 

αναζητήσεις του κυρίως στη λογοτεχνία και την ιστορία. Ενδεικτικό π α 

ράδειγμα αυτού του περιβάλλοντος είναι ο Παναγιώτης Αραβαντινός, δι

δάσκαλος της Ζωσιμαίας Σχολής στην περίοδο 1834-1843, ο οποίος 

έγραψε Χρονογραφία της Ηπείρου το 1856, Συλλογή Δημωδών Ασμά

των της Ηπείρου το 1861, Βιογραφική σνλλογή σοφών και λογίων Ελ

λήνων το 1866, Ιστορία της Ελληνικής Παιδείας το 1867 και άλλα. 

Μέσα σε αυτό το κλίμα θα ενταχθεί και ο -ήσσονος σημασίας λόγιος Ανα

στάσιος ή Τασιούλας Γραμματικός ή Γραμμενιάτης, γιος του ιερέα 

Κωνσταντίνου του Οικονόμου. Ο Αναστάσιος σπούδασε στη Ζωσιμαία 

Σχολή και χρημάτισε αργότερα λογιστής κάποιου πλούσιου τουρκο-

γιαννιώτη. 
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Η πρώτη μνεία για τα λόγια ενδιαφέροντα του Αναστάσιου Γραμμα

τικού ή Γραμμενιάτη ανάγεται στο 1838, όταν αυτός ήταν τότε περίπου 

δεκάξι ετών, οπότε και αντιγράφει και διορθώνει την «Ακολουθία του 

ιερομόναχου Χρύσανθου Λαϊνά», την αφιερωμένη στο Νεομάρτυρα των 

Ιωαννίνων Γεώργιο, με προφανή σκοπό τη διάσωση της. 

Το 1845, ο Αναστάσιος εμφανίζεται ο ς̂ λόγιος με διευρυμένα πνευ

ματικά ενδιαφέροντα: Αυτό μας υποδεικνύει το ανέκδοτο /ειρόγραφο 

«ΚΥΚΛΩΝ», εράνισμα με ανέκδοτα ή και εκδομένα κείμενα. Ο πλήρης 

τίτλος του χειρογράφου είναι «ΚΥΚΕΩΝ. "Ιΐτοι τεμάχια στιχιρά τε και 

πεζά παντοίας νλης... εκ διαφόριον περιέργον Βιβλίοαν, μεθ' ο)ν και προ

σετέθησαν και διάφορα ανέκδοτα τα οποία και κατεχώρησεν ο Τ.οι: 

Γραμμ. μετά πολλών κόπων». 

Μέσα στις περίπου εξακόσιες σελίδες του ((Κυκεώνα» περιέχονται 

κυρίως ποιήματα αλλά και πεζά, εκ των οποίων μέρος αντιγράφεται από 

εφημερίδες της Κωνσταντινούπολης και των Αθηνών, όπως χαρακτηρι

στικά κείμενα του Αλέξανδρου Ραγκαβή και του Αλέξανδρου Σούτσου, 

από ερωτικά μέχρι και πολιτικά-~:ατριωτικά, μέχρι και μύθοι και σύντο

μα διηγήματα. Ενδεικτικά παραΟέτουμ,ε κάποιους τίτλους μύθων και διη-

γημάτων, άξιων απογραφής: «Διάβολος και η μήτηρ του)), ((Διάβολος 

και εβραιόπουλον», «Ο πλουτήσας από τους φοβούμενους τας γυναίκας 

των», «Ο ογδοηκοντούτης νέος)), ((Ο ευλαβής ληστής». (((3 χωρικός βε-

ζύρης». 

Αλλά τα σημαντικότερα από όλα τα κείμενα που απογράφονται εδώ, 

λόγο:» της ιστορικής και φιλολογικής τους αξίας, είναι ποιήματα και πεζά 

του Ιωάννη Βηλαρά, από τα οποία πολλά είναι ανέκδοτα: (('Εκ των του 

αειμνήστου 'Ιωάννου ί'ελλαρα», σημειώνει ο αντιγραφέας. Αλλά, κ α τ ' 

αυτό τον τρόπο, ο Αναστάσιος Γραμματικός ή Γραμμενιάτης δεν είναι 

απλώς ο αντιγραφέας κάποιων κειμένων της εποχής, αλλά ουσιαστικά 

ένας επιμελητής έκδοσης (και συνειδητός λόγιος), από τη στιγμή που 

συλλέγοντας πάμπολλα χειρόγραφα (ποιήματα και πεζά), ιστορικού και 

φιλολογικού ενδιαφέροντος, φροντίζει γ ια τη διάσωση τους, σΌ~{ν.ροτώνχσ.ς 

τα σε ενιαίο σώμα. 

Παρατίθενται στον κώδικα σαρανταπέντε κείμενα του Βηλαρά, από ερω

τικά έ<»ς σατιρικά, έως και φιλοσοφικά. 

Παραθέτουμε ένα από τα χαρακτηριστικά έμμετρα ανέκδοτα με τον 

τίτλο «Εγκώμιον». 
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"Ησνχον νεϋμα τερπνόν το πνεύμα 

Εϋσγημον σώμα χρνσον το στόμα 

"Υποδηλώνουν ευθύς σκλαβώνουν 

φρύδια και δόξα. "Ερωτος τόξα 

'ρύν' σαν Κρυστάλι χείλη κοράλι 

όποιον αρπάξουν Oà τον τρομάξουν 

Διασώζονται επίσης ανέκδοτα αντικληρικά-σατιρικά του Βηλαρά, που 

αντικατοπτρίζουν και σηματοδοτούν το πνεύμα της πόλης των Ιωαννίνων 

της εποχής. Από αυτά ένα μόνο αντικληρικό έχει. δει. πλήρως το φως, το 

«Κατά καλογήρων», το οποίο στον ((Κυκεώνα)) φέρει τον τίτλο «Ευλόγη-

σον Δέσποτα», ενώ μερικούς έχει δημοσιευτεί το «Καλόγερος καλόγερον», 

που εδώ φέρει τον τίτλο ((Καλογερική φιλία». Τέλος, το ποίημα «Εςομο-

λογούμζνος'>'> έχει παραμείνει τελείως ανέκδοτο. 

Σχολιάζει ο συνθέτης του «Κυκεώνα)) για το ((Κατά καλογήρων» ή 

«Ευλόγησον Δέσποτα»: « Ό Συντάκτης Ι'σως έσύνΟεσε αυτήν την διατρι-

βήν δι' άλλον σκοπόν, πλην αν τινας ρίψη προσεκτικον βλέμμα εις τους 

σημερινούς 'Αρχιερείς και τον γ.λτ]ρον των Καλογήρων, βεβαίως ήθελε την 

ευρη άληθεστάτην, και μάλιστα ή διατριβή αυτή έπρεπε, κ α τ ' έμην γνώ-

μην, να πολλαπλασιασθή δια του τύπου, ώς να έκσφενδονισΟή εις όλα τα 

μέρη 'ίσως συνήρχοντο εις εαυτόν των, εις δτι δεν αποβλέπει εις άλλο ο 

σκοπός το^ν παρά μόνον και μόνον εις την χρηματομανίαν, και εις την δο-

ξαν, βαδίζοντες εναντίον του ρητού ώς οί Παπισταίς, το όποιον λέγει, ό 

θέλων εστίν πρώτος έστω πάντων διάκονος)). 

Αλλά για το ((Καλόγερος καλόγερον)) ή ((Καλογερική φιλία)) και το 

«Εξομολογούμενος», τα σχόλια του συνθέτη της συλλογής είναι εδώ συγ

κρατημένα, σημειώνοντας: ((Εις τάς έπομένας δύο εκθέσεις ή λογιότης του 

ομιλεί πολλά θαρσιμένα». Και συμπληρώνει σε ενα ύστερο σχόλιο του: 

«... Εις το πρώτον μου σχόλιον δέν ενέχονται αϊ άνω δύο διατριβαΐς της 

καλογερικής φιλίας καί του έξομολογουμένου, αν και αύται έγιναν παρά 

τού συντάκτου δια κάποιον σκοπόν και 6χι απλώς, ημπορεί τινάς όμως να 

είπή δτι δέν έπρεπε να έξευτελίση τους σορούς λόγους του, εις τοιαύτας 

άτιμους και απρεπείς φράσεις, κατά τούτο συμφωνώ». Και πράγματι , τα 

δύο αυτά ποιήματα είναι απόλυτα «αθυρόστομα». 

Συγκρίνουμε τους αντίστοιχους έξι προοτους στίχους του πρώτου 

ποιήματος, όπως αυτοί —και μόνον— έχουν δημοσιευτεί στην έκδοση 

Βαβαρέτου, ενώ στον ((Κυκεώνα» περιλαμβάνονται συνολικά είκοσι έξι 

στίχοι. 



'Ελένη Κουρμαντζη, « Κ Τ Κ Ε Ω Ν » 369 

Έ κ δ ο σ η Βαβαρέτου Χειρόγραφο «Κυκεώνα» 

«Καλόγερος καλόγερον» «Καλογερική φιλία» 

Καλόγερο; καλόγεοον... φιλικώς Καλ.όγηρος καλόγτ,ρον γαμ... φιλ.ικώς 
Κι εις τούτο τον προφΟάνει πατήρ Κι' εις τοντο τους προφθάνει πατήρ 

πνευματικός πνευματικός 
«Βαατάζομεν τα βάρη αλλήλων, αδελφοί», Βαστάζομε αλλήλους τα βάρη άόελφοι 
Καθώς τον θείον Πανλον κραυγάζει Καθώς τον θείον Παύλου κραυγάζει ή 

ή γραφή. γραφή 
Δείτε και καταβάζει ευθύς και το... είπε και κατεβάζει αμέσως τύ βρα... 

"Ω, τι χορός άγιων, άγιων προσευχή!!! "Ω τι χορός άγιων, αγία συμπλοκή 

Παρόμοιου περιεχομένου είναι και το ολότελα ανέκδοτο «Ο Εξομο-

λογούμενος)), στο οποίο, με την αθυρόστομη και ολοκληρωτική σάτιρα 

του, ο Βηλαράς καυτηριάζει το ίδιο το ιερατείο, αλλά και τα ή6η του. Χα

ρακτηριστικοί είναι εδώ οι εξής τέσσερις στίχοι, όπου διαφαίνεται η φι

λοσοφική άποψη του Βηλαρά για το ιερατείο, αλλά και η διαφωτιστική -

πρακτική πρόθεση του ποιήματος: 

*Ω ποία υποκείμενα και άγια τιμονμεν 

Και κόκκαλα σεβόμεθα σχεδόν και προσκυνοϋμεν 

Και από ποίους οι τυη λοί και οι μετανοκομένοι 

Παράδεισον προσμένομεν, ο> γνώσις! πλανεμένη! 

Εντοπίζεται όμως και Νεότερος τόμος «Κυκεώνα», του ίδιου συνθέτη, ο 

οποίος κατά τα γραφόμενα συντάχθηκε στην περίοδο i 8 6 0 έως και 1882. 

Το δεύτερο αυτό εράνισμα περιέχει και άλλα ανέκδοτα του Βηλαρά (όποος 

το ιστορικής σημασίας «Θρηνοδία ε'ις τον θάνατον του 'Ιατροφιλοσόφου 

Κυρίτση Πολυζοόη»), αλλά το χαρακτηριστικότερο είναι ότι η θεματολο

γία του συντάκτη, Αναστάσιου Γραμματικού, επεκτείνεται και σε κείμενα 

καθαρά επιστημονικής-ιστορικής αναζήτησης. Συλλέγει εκδομένα κείμε

να όπως, το δημοσιευμένο το 1838 «Ιστορικόν κατά παράδοσιν Κοσμά 

Μπαλάνου...», από ανέκδοτη συρραφή, το «Περί του Παιδομαζώματος 

των εκ Βεντίστης Βλαχοτούρκων», και το « Ό ρ ι σ μ ο ς ονπερ εστειλεν ο 

Σινάν Πασιάς ό του Σουλτάν Μουράτ Βεζύρης έξ 'Ιωαννίνων το 1430», 

αντιγραμμένο το τελευταίο το 1848. Και ακόμη, τα «Χειρόγραφα τινά 

Σ η μ ε ι ώ μ α τ α ευρεθέντα εις τα Μηναία του 'Αγίου Νικολάου...», αντι

γραμμένα το 1856, κ.ο.κ. Κ α τ ' αυτό τον τρόπο ο Τασιούλας Γραμμενιά-

της εργάζεται ως ευσυνείδητος ιστορικός που προσπαθεί να διασώσει ιστο-

24 
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ρικά μνημεία του τόπου, και μάλιστα όπως σημειώνει,, όλα αυτά τα κεί

μενα τα εγχείρησε στον Π. Αραβαντινό προ της έκδοσης της Χρονογρα

φίας της Ηπείρου του 1856. Ο Αναστάσιος Γραμμενιάτης είναι πλέον 

εκείνος ο ώριμος λόγιος ο οποίος διαθέτει την ικανότητα να ασχολείται και 

με την ιστορική έρευνα, και να συνομιλεί με διανοούμενους της εποχής, 

όποος ο Παναγιώτης Λραβαντινός. 

Η ιστοριογραφική αυτή παράδοση θα συνεχιστεί στα Γιάννενα με τους 

1ω. Λαμπρίδη, Κ. Κρυστάλλη, Χρ. Χρηστοβασίλτ), Γ. Χατζή-Πελλερέν, 

Γιωσέφ Ελιγιά, Δ. Χατζή, Δ. Σαλαμάγκα, έως και τον Λέανδρο Βρανού-

ση, ο οποίος και θα ασχοληθεί ιδιαίτερα με την αναζήτηση του χειρόγρα

φου ((Κυκεώνα». 

Ο Λ. Βρανούσης πρωτοεμφανίζεται στα Γιάννενα το 1943-44 με το πε

ριοδικό Ηπειρωτικά Γράμματα στο οποίο είναι ο ίδιος αρχισυντάκτης, δι

ευθυντής ο γυμνασιάρχης της Ζωσιμαίας Σχολής ^ip-ηστος Σούλης, και 

μέλη της συντακτικής επιτροπής οι Κώστας Στεργιόπουλος, φιλολογος-

γυμνασιάρχης, Δημήτρης Σιωμόπουλος, άλλοτε συνδιευθυντής του πε

ριοδικού Ελλοπία (1930-1931), Δημήτρης Σαλαμάνκας, αργότερα λαο

γράφος και ιστοριοδίφης. Σ τ ο περιοδικό αυτό συμμετείχαν επίσης οι 

μετέπειτα καθηγητές Πανεπιστημίου Γεώργιος Χρ. Σούλης, βυζαντινο

λόγος, και Γιάννης Δάλλας, νεοελληνιστής φιλόλογος. 

Ο Λ. Βρανούσης συνεχίζει την καριέρα του με την παρουσίαση, το 

1952, του άγνωστου ως τότε Αθ. Ψαλίδα, το 1955 άλλων αΓίροδρόμοον)) 

της νεοελληνικής λογοτεχνίας και σκέψης, όπως οι Ρ ή γ α ς και Βηλαράς, 

το 1962 τυπώνει τη διατριβή του Χρονικά της Μεσαιοινικής και Τουρκο

κρατούμενης Ηπείρου, το 1968 τα Ιστορικά και Τοπογραφικά του Με

σαιωνικού Κάστρου των Ιωαννίνων, κ.ο.κ. 

Σ ε όλα αυτά τα έργα διαφαίνεται το ιδιαίτερο ενδιαφέρον του Λέαν

δρου Βρανούση για το «λόγο)) και την ιστορία, και μάλιστα μέσα από την 

αναζήτηση χειρογράφου και κωδίκοον της μεσαιωνικής και ύστερης επο-

χής. Ασφαλώς ο Λ. Βρανούσης δεν κάνει τίποτε άλλο παρά να συνεχίζει 

την παράδοση μιας Σχολής το^ν Ιωαννίνων, η οποία από τα μισά του 18ου 

αιώνα έως και τον ίδιο τον Βρανούση εντοπίζει το ενδιαφέρον της στο 

διττό σχήμα «Φιλολογία-Ιστορία». 

Ο πρώτος που ασχολήθηκε με τον «Κυκεώνα» υπήρξε ο λαογράφος και 

ιστοριοδίφης Δημήτριος Σαλαμάγκας, που τον παρουσίασε στον τρίτο 

τόυ.ο της Ηπειριοτικης Εστίας, το 1955. Το ενδιαφέρον του Δ. Σ α λ α μ ά γ -
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κα για τον «Κυκεώνα» διοχετεύθηκε στον ερευνητή Λέανδρο Βρανούση, 

ο οποίος την ίδια εποχή, σε μια σειρά από ανέκδοτα γ ρ ά μ μ α τ α του, εκ

δηλώνει την έντονη επιθυμία να έχει στη διάθεση του το κείμενο του 

«Κυκεώνα». Ή δ η όμως για τον «Κυκεώνα» ο ίδιος έχει κάνει νύξη στη 

συλλογή Οι ΐΐοόάοομοι (1955), όπου σημειώνει: «Είναι γνωστά μερικά 

χολμ^ρά "ελευθεριάζοντα" ποιήματα του Βηλαρά. Σ ' αυτά θα πρόσθετα 

και δύο ακόμη, τα τολμηρότερα: το ποίημα "Εξομολογούμενος" (στίχοι 

44) και το ποίημα ' 'Καλογερική φιλία" (στίχοι 26, α π ' τους οποίους μό

νον οι πρώτοι 6 δημοσιεύτηκαν στην έκδοση του 1871 σ. 245 και του 1935 

σ. 156). Περιέχονται σε ανέκδοτο γιαννιώτικο χειρόγραφο, που έχω υ π ' 

όψη μου, αλλά ομολογώ π ω ς δεν τολμώ να τα δημοσιεύσω». 

Σ ε ανέκδοτες επιστολές του Λ. Βρανούση προς τον Α. Σ α λ α μ ά γ κ α , 

στις 23 και 30 Νοεμβρίου 1955 και 5 Ιανουαρίου 1956, ο πρώτος (εγκα

τεστημένος ήδη στην Αθήνα) δείχνει το έντονο ενδιαφέρον του για τον 

«Κυκεώνα», παρακαλώντας τον δεύτερο για μία δυνατότητα πρόσβασης 

του σε αυτόν τον κώδικα. Στην αναλυτική αυτή αλληλογραφία γίνεται 

εκτενής αναφορά γ ια τα εκδομένα και ανέκδοτα του Ιωάννη Βηλαρά που 

εμπεριέχονται εδώ. Και όπως συνάγεται από την αλληλογραφία, ο σπου

δαίος αυτός κώδικας περιέρχεται στα χέρια του Βρανούση μόνον γ ια λίγες 

μέρες, αλλά σύντομα επιστρέφει στα Γιάννενα, χο^ρίς ο ίδιος να μπορέσει 

να αντιγράψει έστοο και κάποια ανέκδοτα του Βηλαρά. Ή δ η όμο^ς, την 

ίδια χρονιά, ο Δ. Σαλαμάγκας έχει προχωρήσει στην επεξεργασία του 

«Κυκεώνα», με σχετική δημοσίευση του στο περιοδικό ΙΙπειρ(οτίκή Ε

στία, όπου σημειώνει ότι υπάρχει και δεύτερο μέρος του σπουδαίου αυτού 

κώδικα, μη γνωρίζοντας όμως ποιος τον κατέχει. Αυτά το 1955. 

Μετά από σχεδόν σαράντα χρόνια, στα τέλη του 1993, ο ακάματος 

ερευνητής Α. Βρανούσης αναζητεί στα Γιάννενα τους δύο τόμους του 

«Κυκεώνα», αλλά ανεπιτυχώς. Είχαν όμως αυτοί ήδη γίνει γνωστοί στην 

υποφαινόμενη, η οποία και εν μέρει τους αντέγραψε. 

Σ ε ένα τελικό απολογισμό, μπορούμε να προσομοιάσουμε τις τύχες 

του «Κυκεώνα» με αυτές του λεγόμενου «Κουβαρά», που υπήρξε μια συλ

λογή χρονικών των Ιωαννίνων από βυζαντινής εποχής και μετέπειτα. Η 

συλλογή αυτή βρισκόταν συρραμμένη σε σώμα στη βιβλιοθήκη της Μο

νής των Φιλανθρωπηνών, και αναφέρεται γ ια πρώτη φορά από το λόγιο 

Γεώργιο Κρεμμύδη, γύρω στα μισά του 18ου αιώνα' στη συνέχεια αντι-

γράφηκε προς διάσωση της από διάφορους ξένους περιηγητές, και από το 

Γρηγόριο Μπαλανίδη, τον Αθανάσιο Ψαλίδα, και άλλους λόγιους. Ο Λέαν

δρος Βρανούσης ασχολήθηκε διεξοδικά με αυτόν τον κώδικα, τον «Κούβα-
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ρά», για μια ολική αξιολόγηση του στα Χρονικά τ^ς Μεσαιωνικής και 

Τουρκοκρατούμενης Ηπείρου. 

Ο ίδιος ο Αναστάσιος Γραμματικός ή Γραμμενιάτης αναφέρει στον 

«Κυκεώνα», Μέρος Β', ότι αντέγραψε αποσπάσματα «εκ χειρογράφου 

Κουβαρά» τα οποία και παραθέτει* χαρακτηριστικά γράφει σε μια σημεί

ωση του στο Β' Μέρος του «Κυκεώνα»: «(α) Το ιστορικόν -τοϋτο το αντέ

γραψα [αναφέρεται στον ορισμό του Σινάν Πασά του 1430] κατά τον άπρί-

λιον του 1848 άπό τίνα περιοδικά φυλλάδια εις εν βιβλίον ενωμένα, το ό

ποιον είχε πολλά του Μεσαιώνος ανέκδοτα' δμως τότε δεν έγνώριζα την 

άξίαν το^ν. άλλην φοράν δεν συνέπεσε να ιδώ το βιβλίον αυτό. 'Επειδή ό 

Κύριος Π . Άραβαντινος δεν έξέδωσεν εισέτι την ίστορίαν της Η π ε ί ρ ο υ 

ήτις πρέπει να εχη Ολα αυτά καθό τι τα έδωσα δια να συνάξη πληροφορίας, 

ήναγκάσΟην να τα αντιγράψω εις καθαράν εις ας ευρίσκονται». 

Η διάσωση και μελέτη χειρογράφοον ιστορικού και μη περιεχομένου, τα 

οποία αφορούν το χώρο της Ηπείρου, όπως ο ακάματος ερευνητής Λέαν

δρος Βρανούσης επί δεκαετίες το έπραξε, συνεχίζεται ακόμη και σήμερα 

πρακτική η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της λόγιας παράδοσης 

των Ιωαννίνων. 

ΕΛΕΝΗ ΚΟΤΡΜΑΝΤΖΗ 
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