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Μήπως υπάρχει σχέδιο
αφελληνισμού;

Ο αφελληνισμός του
Έθνους των Ελλήνων εί-
ναι -μαζί με την υπογεν-
νητικότητα- τα σοβαρό-
τερα προβλήματα, τα
οποία  οδηγούν την Ελ-
λάδα, με μαθηματική ακρί
βεια, εις την εξαφάνισιν. 

ΟΤΑΝ οι θάνατοι είναι
περισσότεροι από τις γεν-
νήσεις, είναι προφανές
ότι οδηγούμεθα εις συρ-
ρίκνωσιν του λαού μας... 

ΚΑΙ το γεγονός ότι οι
μετανάστες -ιδίως οι Αλ-
βανοί- γεννούν πολλά παι
διά, οξύνει περισσότερον
το πρόβλημα...

ΓΙΑΤΙ; Διότι το έτος
2030 -σε 12 χρόνια- οι
κάτοικοι της Ελλάδος, θα
είναι οι μισοί Έλληνες και
οι μισοί Ξένοι!!!

ΟΜΩΣ, το πρόβλημα του
ΑΦΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ, είναι
ακόμη πιο Εθνοκτόνο! 

ΟΙ εχθροί του Έθνους
επανέφεραν ένα παλαιό
σχέδιο το οποίον, καταλ-
λήλως επεξεργασθέν, οδη
γεί την: Ελληνική Γλώσ-
σα εις το φέρετρον.. 

TO LIDL, αυτό το γερ-
μανικών συμφερόντων
πολυκατάστημα, γράφει:
KANEIS ALLOS αντί του
Κανείς Άλλος... 

Ο Τηλεοπτικός Δίαυλος
«CONTRA» προβάλλει ότι
εις το Δελτίον των Ειδή-

σεων εργάζονται «ΝΕΑ
PROSOPA» αντί του Νέα
Πρόσωπα! 

Ο «Αντέννα» έχει λύση
«GIA OLA» αντί του Για
όλα! Κάποιος άλλος γρά-
φει: «MILA TORA» αντί
του Μίλα Τώρα! Αλλά και
ο -υποθετικώς- Ελληνι-
κός ΟΤΕ προβάλλει τον
αριθμό τηλεφώνου 11888
GIA - OLA! 

ΑΥΤΟ το αίσχος, επε-
κτάθηκε ταχύτατα εις τα
Μέσα Ενημερώσεως με
σκοπό  την... μπασταρδο-
ποίησιν της Ελληνικής
Γλώσσας!

ΟΙ «Κίσσινγκερ» από
έξω και τα μίσθαρνα όρ-
γανα της προδοσίας από
μέσα, θάβουν την Ελ-
λάδα.

ΠΡΟ πολλών ετών, ο

τότε Πρωθυπουργός της
Ελλάδος, ο Κων. Καρα-
μανλής, έλαβεν επιστολή,
δια της οποίας εκαλείτο
να εφαρμόσει την απλού-
στευσιν της γλώσσας... 

ΤΑ 7 φωνήεντα Α-Ε-Η-
Ι-Ο-Υ-Ω θα εμειώνοντο
εις 4 A - Ε -Ι - Ο.

Η λέξις πρωτόκλητος
θα εγράφετο προτόκλι-
τος...

Η λέξις πυροβολητής θα
εγράφετο πιροβολιτίς
κ.ο.κ.

Ο Καραμανλής εκάλεσε
εις το γραφείον του δύο
διακεκριμένους Έλληνες,
τους αειμνήστους Κων.
Τσάτσον και Ευαγγ. Πα-
πανούτσον και τους
έδειξε την επιστολήν... Ο
Παπανούτσος την απέρρι-
ψεν ΑΜΕΣΩΣ, ειπών:

Πρόκειται, κ. Πρωθυ-
πουργέ, για πανούργον
σχέδιον διαλύσεως του
Έθνους... Ο Τσάτσος είπε:
Θα την  μελετήσω και θα
σας απαντήσω αύριο κ.
Πρωθυπουργέ...

ΤΗΝ πρότασιν εδιάβασε
και η Ιωάννα Τσάτσου -
σύζυγος του Κων/νου
Τσάτσου και αδελφή του

Παλαιά λησμονημένα έθιμα
της Μ. Εβδομάδας και του

Πάσχα στην Ήπειρο
Στα νεότερα χρόνια τα ήθη και τα έθιμα (και

της Μ. Εβδομάδας και του Πάσχα) μεταβλήθη-
καν και αλλοιώθηκαν.

Εξασθένισαν τα ήθη, εξασθένισαν και τα
έθιμα. Αυτό οφείλεται βασικά και κύρια στον
τερματισμό της κλειστής ζωής της αγροτικής
κοινωνίας, που ήταν ο κατεξοχήν χώρος δια-
τήρησης ηθών και δημιουργίας εθίμων.

Η αναπόληση των παλιών εθίμων, από τους
ηλικιωμένους και οι νοσταλγικές αναμνήσεις,
γυρίζει την καρδιά τους σε χρόνια δύσκολα,
αλλά στην πραγματικότητα ευτυχισμένα.

Μέσα από τα έθιμα ανατρέχουμε στις ρίζες
μας, ανακαλύπτουμε τη φυσιογνωμία μας, πι-
στοποιούμε την ταυτότητά μας, θωρακίζουμε
το μέλλον μας, διασφαλίζουμε τη συνέχειά μας,
εναρμονίζουμε το χθες με το σήμερα, οικοδο-
μούμε ελπιδοφόρα το αύριο.

ΕΘΙΜΑ Μ. ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
Οι προετοιμασίες για τον εορτασμό του

Πάσχα στην Ήπειρο, ξεκινούσαν πριν την Μ.
Εβδομάδα.

Σχεδόν από τις Απόκριες και μετά άρχιζε οι
έγνοιες και οι δραστηριότητες της νοικοκυράς.

Το σπίτι, οι αυλές και οι δρόμοι, γύρω από
αυτό, έπρεπε να αστράφτουν από καθαριότητα
και πάστρα.

Με ξυδόνερο, αυτό ήταν το απολυμαντικό,
καθάριζαν τα πάντα και ειδικά τα εικονίσματα.
Μετά την καθαριότητα των χώρων, ασβεστώ-
νονταν οι τοίχοι (εσωτερικά και εξωτερικά).

Αμφότερα τους έβαφαν με λαδομπογιές, που
η μυρωδιά τους ήταν έντονη και απωθητική
για πολλές ημέρες.

Το Σάββατο του Λαζάρου όχι μόνο μικρά παι-
διά, αλλά και μεγάλοι κάποιες φορές, πήγαιναν
από σπίτι σε σπίτι και έλεγαν τα κάλαντα του
Λαζάρου, κρατώντας ένα καλάθι (σπόρτα), που
ήταν στολισμένο με λουλούδια και κουδούνια
και ο σπιτονοικοκύρης τους φίλευε με αυγά,
κουλουράκια, αλλά και χρήματα.

Το απόγευμα, και με εντολή δασκάλου πολ-
λές φορές, τα παιδιά βοηθούσαν στην ετοιμα-

Η εφημερίδα μας 

σας εύχεται 

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ 
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Αναδρομές - Εθνικές αναμνήσεις
Ο Μάρτης, ο πρώτος μήνας της άνοιξης
Βρισκόμαστε ξανά στο

μήνα Μάρτη. Είναι για
όλους μας ο πρώτος
μήνας της Άνοιξης. Είναι ο
χαρούμενος μήνας. Ιδιαι-
τέρως όμως για μας τους
Έλληνες, και μάλιστα τους
Πωγωνήσιους, είναι ο
εθνικός μας και θρησκευ-
τικός μήνας. Έχουμε τον
Ευαγγελισμό της Θεοτό-
κου και την Εθνική μας
γιορτή της 25ης Μαρτίου.

Γιορτάζουμε τον Ευαγ-
γελισμό της υπεραγίας δε-
σποίνης ημών Θεοτόκου
και αειπαρθένου Μαρίας,
και την έναρξη της Επανά-
στασης της 25 Μαρτίου
1821, με σύνθημα από την
Αγία Λαύρα: «Ελευθερία ή
Θάνατος».

Παλιότερα σε κάθε
χωριό μετά τη θεία λει-
τουργία σε κάθε Δημοτικό
σχολείο, γινόταν εθνική
γιορτή με τους μαθητές κι

όλους τους χωριανούς. Το
σχολείο ήταν στολισμένο.
Η είσοδός του ήταν στεφα-
νωμένη γύρω-γύρω με
μυρτιές και δάφνες και μια
μεγάλη γαλανόλευκη ση-
μεία υπερήφανα κυμάτιζε
στην κορυφή. Μέσα η αί-
θουσα ήταν καταστόλιστη
από δάφνες και στον τοίχο
της κρέμονταν εικόνες
των ηρώων μας με πολλές
σημαιούλες, κατασκευα-
σμένες από τους ίδιους
τους μαθητές.

Μετά την εκκλησία όλοι
πήγαιναν στο σχολείο.
Εκεί θα γινόταν γιορτή και
κάθε μαθητής θ’ απάγ-
γελνε εθνικό ποίημα. Ο
δάσκαλος του χωριού, με
απλά λόγια τόνιζε: «Σή-
μερα είναι μεγάλη γιορτή.
Μια ο Ευαγγελισμός, γιατί
σαν σήμερα ο άγγελος ει-
δοποίησε την Παναγία, ότι
θα γεννήσει το Χριστό και

η άλλη η γιορτή της 25
Μαρτίου του 1821, που οι
σκλαβωμένοι πρόγονοί
μας εσηκώθηκαν και επα-
ναστάτησαν με το σύνθημα
«Ελευθερία ή Θάνατος».
Πολλά χρόνια επολέμησαν
σκληρά, έχυσαν το αίμα
τους, εθυσιάσθησαν, για
να μπορέσουν να δώσουν
στο έθνος μας την Ελευθε-
ρία του και να φυλάξουν
την πίστη του. Δεν πρέπει
ποτέ να ξεχνούμε την
θυσία τους και πρέπει να
τους τιμούμε και να λα-
τρεύουμε και εμείς την
Ελευθερία και γι’ αυτή να
θυσιαζόμαστε και κατέ-
ληγε:

«Καλύτερα μιας ώρας
ελεύθερη ζωή, παρά σα-
ράντα χρόνια σκλαβιά και
φυλακή», (Ρήγας Φερ-
ραίος).

Μετά άρχιζαν οι απαγγε-
λίες των μαθητών και τα
εθνικά μικρά σκέτς και
όταν τελείωναν όλοι οι
χωριανοί χειροκροτούσαν
και εφώναζαν «Εύγε-
Εύγε». Όλοι αγκάλιαζαν τα
παιδιά τους. Στη συνέχεια
τραγουδούσαν εθνικά
τραγούδια και χόρευαν
εθνικούς χορούς, σωστό
εθνικό πανηγύρι. Μετά το
κέρασμα με λουκούμι και
τσίπουρο του προέδρου,
σηκωνόταν όρθιοι και
έψελναν, όλοι μαζί τον
Εθνικό μας Ύμνο, του εθνι-
κού μας ποιητή Δ. Σολω-
μού:

1)«Σε γνωρίζω από την
κόψη 

του σπαθιού την τρο-
μερή 

σε γνωρίζω από την όψη 
που με βιά μετράει τη γη.
2) Απ’ τα κόκκαλα βγαλ-

μένη 
των Ελλήνων τα ιερά, 
και σαν πρώτα αντρει-

ωμένη 
χαίρε, ω χαίρε λευτεριά!
Έτσι τελείωνε η εθνική

γιορτή, σ’ όλα τα χωριά
μας τότε παλιά που ήταν
γεμάτα από κόσμο, όλα τα

χωριά μας και μετά πήγαι-
ναν στα σπίτια, για «βύζι-
τες» και χρόνια πολλά
στους Βαγγέληδες και
Ευαγγελίες.

Όλες αυτές, οι παλιές
αναμνήσεις, η καταγραφή
των γεγονότων αυτών,
είναι η ιστορική παράδοση,
των άλλοτε χωριών μας,
μια ιστορική εγγραφή που

μας κάνει περήφανους
όλους μας και μάλιστα
εμάς τους συνταξιούχους
δασκάλους, που’μασταν η
ψυχή των χωριών μας και
το καμάρι των μαθητών
μας, και η καταγραφή της
και η σύντομη περιγραφή
της μας φέρνει γλυκές πα-
λιές αναμνήσεις. Μνήμες,
γεγονότων, γιορτών και

εμπειριών του παρελθόν-
τος, που είναι θείο βάλ-
σαμο, των δύσκολων
σημερινών καιρών, που
ζούμε στα χωριά μας με
τους λιγοστούς πλέον κα-
τοίκους.

Σωκράτης 
Μ. Οικονόμου

Συν/χος 
Εκπαιδευτικός
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σία των βαγιών.
Έδεναν με σπάγκο δεν-

τρολίβανο και δάφνη και τα
ματσάκια τα διένεμε ο
παπάς στους πιστούς την
Κυριακή των Βαΐων, το
απόγευμα της οποίας ξεκι-
νούσε η Μεγάλη Εβδο-
μάδα.

Στη διάρκειά της, και
μέχρι το Μ. Σάββατο,
υπήρχε η προσμονή της
επιστροφής των ξενιτεμέ-
νων, ανθρώπων, ενώ τα
παιδιά ανέμεναν με λα-
χτάρα από τους νονούς τη
λαμπάδα και τα καινούργια
παπούτσια.

Τη Μεγάλη Πέμπτη, από
το πρωί οι γυναίκες ζύμω-
ναν τσουρέκια και έβαφαν
τα αυγά. Το πρώτο βαμμένο
αυγό που έβγαζαν από την
κατσαρόλα, το τοποθετού-
σαν στο εικονοστάσι και το
φύλαγαν εκεί μέχρι το επό-
μενο Πάσχα.

Το αυγό αυτό ήταν κάτι
σαν φυλαχτό για το σπίτι τα
χωράφια και τα ζώα. Το
αυγό της προηγούμενης
χρονιάς θάβονταν στα χω-
ράφια ή στα μαντριά, με την

πεποίθηση ότι έτσι τα «γεν-
νήματα» της γης ή των
ζώων θα είναι πολλά.

Τη βαφή, από φυσικά
υλικά, συνήθως φύλλα
κρεμμυδιού και ξύδι, την
κρατούσαν για 40 μέρες
μετά, γιατί θεωρούσαν
αμαρτία να την πετάξουν
νωρίτερα.

Για το στολισμό του Επι-
ταφίου, σήμερα τα λουλού-
δια αγοράζονται, μικροί και
μεγάλοι κατέφευγαν στους
κήπους και στους αγρούς
και μάζευαν μαργαρίτες,
παπαρούνες και τριαντά-
φυλλα.

Στολίστρες ήταν οι γυναί-
κες και μερικές από αυτές
το είχαν σαν τάμα. Κατά κα-
νόνα εκείνες, που ήταν
ανύπαντρες, που δεν έκα-
ναν παιδιά και άλλες είχαν
θέματα υγείας.

ΤΟ ΠΑΣΧΑ
Το βράδυ της Ανάστασης

οι νοικοκυραίοι γυρνώντας
από την εκκλησία και πριν
μπουν στο σπίτι σταύρωναν
την εξώπορτα με το Άγιο
Φως και μετά άναβαν το
καντήλι έτσι ώστε να μπο-
ρέσουν να κρατήσουν το

Άγιο Φως όλο το χρόνο στο
σπίτι.

Πατροπαράδοτο γεύμα
της Κυριακής του Πάσχα
ήταν το σουβλιστό αρνί.
Όμως παραδοσιακή θεω-
ρούταν η γάστρα, στην
οποία έψηναν το πασχαλινό
κρέας.

Συνήθιζαν επίσης να
φτιάχνουν πολλών ειδών
πίτες. Ακόμα ένα παραδο-
σιακό τοπικό φαγητό, ήταν
η συκωταριά με σπανάκι
στη γάστρα το οποίο το
έτρωγαν αντί για μαγειρί-
τσα.

Σε πολλά χωριά μα-
ζεύονταν οι χωριανοί στις
πλατείες ή στις αλάνες
έψηναν, έτρωγαν, έπιναν
και γλεντούσαν όλοι μαζί.

Ως προς το σούβλισμα
από νωρίς το χάραμα της
Κυριακής του Πάσχα ξυ-
πνούσε ο άντρας κι άναβε
τη φωτιά.

Κι αφού σχηματίζονταν
κάρβουνα, τοποθετούνταν
η σούβλα με το αρνί. Το κο-
κορέτσι ψηνόταν πρώτο.

Οι πασχαλινές εθιμικές
και λατρευτικές εκδηλώ-
σεις ολοκληρώνονταν την

Κυριακή του Πάσχα με τον
Εσπερινό της Αγάπης.

Οι κάτοικοι ντυμένοι με
τα καλά τους πήγαιναν πάλι
στην εκκλησία. Τα αγόρια,
σύμφωνα με τις ενθυμή-
σεις ηλικιωμένου στη Θε-
σπρωτία, στέκονταν στο
προαύλιο της εκκλησιάς
και περίμεναν να διαβούν
τα κορίτσια.

Στα χωριά, που πολιού-
χος είναι ο Αγ. Γεώργιος
συνήθισαν επίσης, να κά-
νουν γλέντια, τα οποία
διαρκούσαν μέχρι την Τρίτη
μέρα του Πάσχα.

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΕΘΙΜΑ
Σε χωριά της Πρέβεζας,

όπως οι Παπαδάτες, αλλά
και των Τζουμέρκων, ένα
λαϊκό δρώμενο ήταν ο
«Καγκελάρης».

Αποτελούσε ένα σύνολο
από δημοτικά τραγούδια,
που χορεύονταν στο μεσο-
χώρι (στο κέντρο του χω-
ριού), από την Κυριακή του
Πάσχα μέχρι την Παρα-
σκευή της Διακαινησίμου
αρχικά και στη συνέχεια τις
τρεις πρώτες μέρες του
Πάσχα και την Παρασκευή.

Προβλεπόταν ιεραρχική
κλίμακα για τους χορευτές:
Πρώτοι οι γέροι και ακο-
λουθούσαν οι άνδρες, οι
νέοι, οι γριές, οι παντρεμέ-
νες, οι αρραβωνιασμένες,
οι ελεύθερες γυναίκες, οι
νέες, το κορίτσια και τα παι-
διά.

Οι στίχοι των τραγουδιών
τραγουδιούνταν πρώτα
από τους κορυφαίους του
χορού και επαναλαμβάνον-
ταν από τους χορευτές μια
ή δύο φορές, ανάλογα με
τις απαιτήσεις του χορού.

Εκφραζόταν ένα πλήθος
από συναισθήματα για την
αίσθηση του θείου, τη
φύση, τη γέννηση και τη
φθορά, την αγωνία, τον
πόνο, την απαντοχή, την
αγάπη και το θάνατο.

***
Στην Άρτα γινόταν το

έθιμο της «φωτιάς»,το
οποίο χάνεται στα βάθη
των αιώνων, σε ανάμνηση
της πυράς που άναψε έξω
από το κυβερνείο του πόν-

τιου Πιλάτου, όταν συνέλα-
βαν τον Ιησού, περιμένον-
τας την απόφαση για την
τύχη του το μεσημέρι της
Μ. Πέμπτης.

Οι νέοι έφερναν ξύλα στο
προαύλιο του ναού, τα
έστηναν σε σχήμα κώνου
και το βράδυ άναβαν φωτιά
αμέσως μετά τη ακολουθία
της Σταύρωσης.

Εξάλλου το μεσημέρι του
Μ. Σαββάτου έφτιαχναν με
ρούχα το ομοίωμα του
Ιούδα, το κρεμούσαν σε
κρεμάλα και το βράδυ στην
Ανάσταση καίγανε το ομοί-
ωμα.

Στο χωριό Γηρομέρι Φι-
λιατών αναβιώνει έως
τώρα, τη Δευτέρα του
Πάσχα, ένα μοναδικό τα-
φικό έθιμο, που έχει ρίζες
στις αρχές του 18ου αιώνα.

Αμέσως μετά τη θεία λει-
τουργία στον κοιμητηριακό
ναό της Αγίας Παρασκευής,
κάτοικοι και συγγενείς νε-
κρών, κάνουν «τρισάγιο»
με οργανοπαίχτες πάνω
από τους τάφους.

Οι συγγενείς του νεκρού,
παραγγέλνουν το αγαπη-
μένο τραγούδι του όσο
ήταν στη ζωή, για να ακου-
στεί πάνω από τον τάφο
του.

Έτσι σπάει η νεκρική σιγή
και απλώνεται η χαρά της
Λαμπρής, ως πρόγευση

της ανάστασης των νε-
κρών.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΤΙ ΔΕΝ
ΕΙΝΑΙ ΠΑΣΧΑ

Πάσχα δεν είναι το φαγο-
πότι, το ξεφάντωμα, οι δια-
κοπές, η θεατρική
παρουσία μας στην εκκλη-
σία δέκα λεπτά πριν το
"Χριστός Ανέστη" και ένα
λεπτό μετά, οι ευχές, που
τις περισσότερες φορές τις
λέμε και δεν τις εννοούμε.
Δεν είναι η τυπικότητα και
η εξωτερικότητα μιας κο-
σμικής θρησκευτικότητας.

Διαγκωνιζόμαστε μπρο-
στά στην Ωραία Πύλη του
ναού για να ανάψουμε τη
λαμπάδα μας από τη λαμ-
πάδα του ιερέα και εξαντ-
λούμε κατά κανόνα στην
τήρηση του λειτουργικού
εθίμου τη συμμετοχή μας
στο λυτρωτικό γεγονός της
Ανάστασης.

Πάσχα είναι η συνειδητο-
ποίηση ότι ακολουθούμε
τον Υιό του Θεού, που είναι
η εγγύηση για τη δική μας
ανάσταση. Η πρόσκληση
δεν είναι να λάβουμε ένα
φως απλώς, που ένα φύ-
σημα, μια πνοή αρκεί για να
το σβήσει.

Η πρόσκληση είναι να λά-
βουμε ένα φως ανέσπερο,
που δεν κατανικιέται, που
δεν εξαφανίζεται ποτέ.

π. Ηλίας Μάκος
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Μήπως υπάρχει σχέδιο 
αφελληνισμού;

Γιώργου Σεφέρη- και
είπε εξαγριωμένη...

- Εάν γίνει δεκτή αυτή
η πρότασις, θα καταγ-
γείλω τον Καραμανλή δη-
μοσίως, και εσένα
Κωστάκη, θα σε χωρίσω!
ΤΗΝ επομένη, ο αείμνη-

στος εκ Πρώτης Σερρών
Ηγέτης, ΑΠΕΡΡΙΨΕΝ το
εθνοκτόνο σχέδιο και το
έρριψε εις τον κάλαθον!

ΣΗΜΕΡΟΝ, οι δυτικο-
ΦΟΝΙΑΔΕΣ, εις πλέον
προχωρημένον στάδιον
καταρ¬γούν όλο το Αλ-
φάβητον!!! ΤΟΤΕ, ο Κα-

ραμανλής, ο Τσάτσος, ο
Παπανούτσος και η
Ιωάννα Σεφέρη -Τσάτσου
έσωσαν την Ελλάδα και
την Γλώσσα της!

ΣΗΜΕΡΟΝ, ποιος θα
σώσει το Έθνος των Ελ-
λήνων από τους «GIA -
OLA», «ΝΕΑ PROSOPA»
και «KANEIS ALLOS»;;; 

ΦΟΒΑΜΑΙ ότι ουδείς
έχει το ανάστημα να
σώσει την Γλώσσα της
Ελλάδος... Η Ελλάς
εάλω!!! 

Ο,ΤΙ δεν επέτυχαν οι
Τούρκοι από το 1453 έως
το 1821 το επέτυχαν οι -
δήθεν- χριστιανοί δυ-
τικο-ΦΟΝΙΑΔΕΣ μέσα σε
λίγα έτη! Οι Σύγχρονοι
Μωάμεθ διαλύουν την
Ελλάδα.

ΛΑΚΗΣ ΓΚΟΥΒΑΣ

Συνέχεια από την 1η σελίδα

Συνέχεια από την 1η σελίδα

ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ  Ε. 
ΛΟΥΚΑ-ΤΖΟΓΚΑ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ - ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗ

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ
ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

ΙΑΤΡΕΙΟ:  ΠΑΤΗΣΙΩΝ 339Α
ΤΗΛ. 2102111877

ΚΙΝΗΤΟ: 6945531106

Παλαιά λησμονημένα έθιμα της Μ.
Εβδομάδας και του Πάσχα στην Ήπειρο
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Δεν ξέρω γιατί, αλλά είμαι σχεδόν βέ-
βαιος πως το φετεινό Πάσχα θα είναι το
πιο πολυάνθρωπο στην ιστορία του χω-
ριού μας. Ίσως νά ναι το γεγονός που η
εγγονή μου η Βίκη με ένα τσούρμο παι-
διά αποφάσισαν να κάνουν Πάσχα στο
χωριό κι εμένα με κατασυγκίνησε το
που ύστερα από τόσα χρόνια θα ξανα-
νοίξει το σπίτι μας;

Ή μήπως που μου θύμισε κάποια
άνοιξη που πήρα ένα μαγνητοφωνάκι
στο χέρι και πρίν βγεί ο ήλιος κατέβηκα
στ΄ αμπέλια και μαγνητοφώνησα τη με-
λωδία των χιλιάδων αηδονιών που για
χρόνια και χρόνια τό σαιρνα μαζί μου
στο γραφείο και οι φίλοι που τ΄ άκουγαν
με μακάριζαν; Πάντως εγώ μέσα στις
τόσες συμβουλές και παραγγελίες που

έδωκα στη Βίκη την παρακάλεσα ένα
πρωϊ να βγεί στο μπαλκόνι μας και να
μαγνητοφωνήσει από κεί τ΄ αηδόνια κι
είμαι σίγουρος πως θα είναι το καλλί-
τερο δώρο που θα κάνει στον εαυτό της
και σε μας, γιατί τι καλλίτερο δώρο θα
μπορούσε να μας φέρει με το γυρισμό
της εκτός από μια τέτοια μελωδία;;

Αντώνης Στογιάννης
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Ψυχοσάββατο

Μια κυρία οικογενειακή μας φίλη, μας θύμισε πως σήμερα είναι
ψυχοσάββατο κι ο νους μου πήγε στα ΡΕΚΒΙΕΜ που κάποτε
έγραψα για το Λέμο για το Λάκη Μήλιο και τον Τόλημο. Πρό-
σφατα μάλιστα τους ξανανάφερα πως τους φαντάστηκα σε μιάν
άκρη τ΄ ουρανού να κάθονται καινα απαγορεύουν στους χορε-
φταράδες χωριανούς μας να τους πάρουν τη μοναδικότητα του
Λέμου για το χορό της Γενοβέφας, του Λάκη Μηλιου για το χορό
του Σελήμπεη και του Τόλημου τον ιστορικο χορό του το Γιου-
σούφ Αράπη.
Ετσι όμως όπως το διατύπωσα, μοιάζει σαν οι τρείς τους να κά-
θονταν σε κάποιο καφενείο σε κάποιαν άκρη τ΄ ουρανού και να
παρακολουθούν τους χορευταράδες χωριανούς κ.λ.π.-κλπ.
Ευτυχώς που η γειτόνισσά μας μας θύμισε πως σήμερα είναι η
γιορτή των ψυχών για να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους,
να ξαναθυμηθούμε τους αγαπημένους συγγενείς και φίλους μας
και ν΄ ανατρέξουμε και σε κάποιες γραφές που κάνουν κου-
βέντα για την ψυχή, όπως εκείνη του πάνσοφου προγόνου μας
του Σωκράτη που κάποτε είπε "πως όλη την πλάση κι άν στύ-
ψεις δέ θα βγάλεις μιά σταγόνα ψυχής" γιατί όπως λέν οι γραφές,
η ψυχή δίνεται στον άνθρωπο απ΄ το γεννήτορα και κατά το θά-
νατο αποσπάται απ΄ το σώμα και μένει αθάνατη για όσο οι άν-
θρωποι που την αγάπησαν τη θυμούνται. Ισως έτσι κάπως να
γεννήθηκε κι ο θεσμός των μνημοσύνων κ.λ.π. Εμείς κάποτε
(τον Αύγουστο του 2007) ξανασχοληθήκαμε με τις ψυχές των
ιερών νεκρών του χωριού μας, κι ορκιστήκαμε πως δε θ΄ αφή-
σουμε ποτέ κανέναν να σκοτώσει πολύχρωμη πεταλούδα, αφού
απ΄ τους προγόνους μας διδαχτήκαμε πώς οι ψυχές γίνονται
πολύχρωμες πεταλούδες.

Ποτέ μη λές ποτέ 
Σε κάποια καλοκαιριάτικα χαμπέρια μας, αναφερθήκαμε στη

μικροκομπανία που μας συνήθισε να μας προθερμαίνει κάθε Αύ-
γουστο, πότε στις 12 και πότε στις 13, που κάποτε ο κλαρινιτζής
έκανε το κλαρίνο τρία κομμάτια και τόβαλε στ΄ αυτί του Εύδο-
ξου κλπ..κλπ.

Αυτή τη φορά μές τη μαύρη κατάθλιψη που μας κατείχε κεί-
νες τις μέρες, με κλειστό το καφενείο ούτε μας πέρασε απ΄ το
νού πως θα ξαναβλέπαμε ποτέ τη μικροκομπανία, και θα ξανα-
ζούσαμε κείνες τις ανεπανάληπτες ώρες…

Κι όμως..ο λαός μας λέει,..ποτέ μη λές ποτέ!!
Τούτη τη φορά κάποιο βράδυ, δεν ξέρουμε αν ήταν η 11η η

12η ή η 13η Αυγούστου, η παρέα του πάνω μαχαλά (του δυτικού
παλιάλωνου ) έβγαλε ο καθένας τους ότι μεζεκλίκι είχε στο ψυ-
γείο του, άναψαν μια φωτιά, έστησαν ένα τραπέζι, και το τσιμ-
πούσι έτοιμο. Η παρέα απαρτίζονταν από το Μπάμπη με τις
Δέσποινες (σύζυγο κι εγγονή) απ΄ το Δημήτρη τον Τσάτση (οι-
κογενειακώς) απο το Γιάννη και τη Σοφία Κάππη ( οικογ/κώς )
απ΄ το Γιώργο Παπαζώη και την Κατερίνα του, απ το Γιάννη
Κάππη του Χρήστου οικογενειακώς, απ΄το Χρήστο Δεμίρη
(οικογ/) απ΄ το Χαρίδημο και το γιό του το Θανάση, κι ίσως κι
από κάποιους άλλους..

Και κεί που όλα πήγαιναν κατά πώς πάν τις τέτοιες ώρες τα
πράγματα, νάσου κι ένα αυτοκίνητο σταματά δίπλα τους και
βγαίνουν από μέσα τα παιδιά της μικροκομπανίας… Σε ερώτηση
κάποιου, πώς μας βρήκατε, ο Μπάμπης είπε πως εγώ τους
έκανα ινδιάνικο σινιάλο με τον καπνό. Εκείνοι όμως είπαν πως
ήρθαν στην πλατεία, την είδαν άδεια, και καθώς έφευγαν, είδαν
τη φωτιά, υποψιάστηκαν τσιμπούσι, και νάμαστε να σας κρατή-
σουμε συντροφιά αν μας θέλετε λέγονται τέτοια πράγματα τέ-
τοιες ώρες;; ξετυλίχτηκαν τα όργανα, και καθώς τα τριζόνια της
νύχτας ήταν τα μόνα πλάσματα του θεού που τάραζαν την από-
λυτη βραδιάτικη ησυχία ως εκείνη την ώρα, με τις πρώτες κιό-
λας νότες του βιολιού και του κλαρίνου, σώπασαν κι αυτά, λές
πως κι αυτά μερακλώθηκαν κι ήθελαν ν΄ απολάψουν τη μαγεία
κείνων των στιγμών, που σίγουρα τόνιωθαν πως θάταν κι η τε-
λευταία τους.

Τον ήχο του κλαρίνου άκουσε κι ο Λάκης ο Μίχας κι ανηφό-
ρησε κατά παλιάλωνο μεριά, καθώς κι ο Παύλος ο Βακάλης αρ-
γότερα, που συμπλήρωσαν την παρέα, κι έγινε του κουτρούλη
ο γάμος ως τα ξημερώματα.

Αντώνης Στογιάννης

Πάσχα στο χωριό
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Αναδρομή στις κοινοτικές εκλογές στο χωριό μας

Εν όψει των προσεχών δη-
μοτικών εκλογών δημοσι-
εύουμε τα φυλλάδια με τα
προγράμματα και τους υποψη-
φίους, όσα από αυτά έχουμε,
από τις τέσσερις τελευταίες
κοινοτικές εκλογές από το
1982-1994. Από το 1998 κα-
ταργήθηκαν οι κοινότητες και
έγιναν οι Δήμοι.

1982
ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΣΥΝΣΥΑΣΜΟΥ "ΕΝΟΤΗΣ
ΠΡΟΟΔΟΣ" ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΥ

Συνδιασμός Γεροπλατάνου 
«ΕΝΟΤΗΣ-ΠΡΟΟΔΟΣ»
ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΑΛΤΣΟΥΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΑΛΥΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΑΛΥΒΑΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΚΟΥΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΛΙΑΠΠΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΛΥΚΟΥΜΑΝΈΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΝΙΚΟΥ ΚΛΕΑΝΘΗΣ
ΣΙΟΥΛΜΠΕΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΤΖΕΡΜΠΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
Γεροπλατανίτες και Γερο-

πλατανίτισσες
Στις 17 Οκτώμβρη για άλλη

μια φορά θα βαδίσετε στις κάλ-
πες γιά νά εκλέξετε τήν Κοινο-
τική Αρχή.

Πριν ρίξετε τό ψηφοδέλτιο
με τό σταυρό της προτιμήσεώς
σας, σκεφθείτε ότι από αυτόν
τον σταυρό εξαρτάται τό μέλ-
λον του Χωριού μας, τό μέλλον
μας. Σκεφθείτε τά προβλήματά
μας πού συνεχώς αυξάνουν.
Ξεχάστε ότιδήποτε άλλο (υπο-
χρεώσεις, προσωπικά, πολι-
τικά κ.λ.π.) καί βάλτε τό
σταυρό σ’ αυτόν πού πιστεύετε
οτι θα αγωνισθει γιά νά πετύ-
χει νά λύσει τά καυτά μας προ-
βλήματα.

Ο συνδυασμός μας αποτε-
λούμενος από δραστήριους
ανθρώπους, πιστεύει οτι θά
τόν προτιμήσετε καί σας υπό-
σχετε οτι θά αγωνισθεί μέ όλες
του τις δυνάμεις καί μέ τή δική
σας συμπαράσταση θά πετύ-
χωμε νά κάνωμε τό χωριό μας
ένα από τά ομορφώτερα καί
προοδευτικώτερα χωριά του
τόπου μας.

Στόχοι μας είναι:
-Εξασφάλιση νερού γιά όλο

το χρόνο και επέκταση δικτύου
υδρεύσεως όπου χρειασθεί.

-Κατασκευή δρόμων σέ όλο
τό χωριό.

-Έξωραϊσμός του χωριού
(Εκστρατεία γιά καθαριότητα-
κατασκευή λάκκων γιά σκου-
πίδια-Δενδροφύτευση καί γε-
νικά διάφορα έργα που θά
ομορφήνουν τό χωριό.

-Πολιτιστικές εκδηλώσεις
(Συνεστιάσεις - Εκδρομές
κλ.π.)

-Αθλητικές εκδηλώσεις μέ
πρώτο στόχο κατασκευή γη-
πέδου.

-Αξιοποίηση οίκοπέδου Γά-

γαρη καί Διαθήκης Τζέρμπου.
-Συμμετοχή κατοίκων σέ

συνεδριάσεις Κοιν. Συμβου-
λίου.

-Συνεργασία μέ μαζικούς
φορείς.

-Συνεχής επαγρύπνηση καί
άγώνας γιά τήν ανάπτυξη του
πολιτιστικού και βιοτικού μας
επιπέδου.

-Ενωμένοι θά πετύχωμε
(ΕΝΟΤΗΣ-ΠΡΟΟΔΟΣ) 

Ένα μικρό δείγμα τής επιθυ-
μίας μας νά προσφέρουμε είναι
ή πρώτη προσφορά τού υπο-
ψηφίου Προέδρου μας, ό
οποιος παραχωρεί, τά έξοδα
παραστάσεως Προέδρου, στό
Κοινοτικό Συμβούλιο γιά νά
διατεθούν γιά έργα.

Άν πραγματικά ενδιαφέρεσαι
νά λυθούν τά προβλήματά μας,
βοήθησέ μας νά τά λύσωμε.

Πρόεδρος εκλέχθηκε ο Γε-
ώργιος Οικονόμου.

1986
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΔΥΑ-

ΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΕΡΟ-
ΠΛΑΤΑΝΟΥ "ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ"

Αγαπητοί μας συγχωριανοί
Γεροπλατανίτες

Βρισκόμαστε στην παρα-
μονή των Κοινοτικών Εκλο-
γών της 12ης Οκτωβρίου,
θέλουμε να υπογραμμίσουμε
την ανάγκη για μόνιμη συσπεί-
ρωση και συμφιλίωση όλων
των συγχωριανών μας ανε-
ξάρτητα πολιτικών αποχρώ-
σεων.

Οι τωρινές εκλογές έχουν
μοναδική σημασία για το χωριό
μας.

Ήρθε ο καιρός για τα προ-
βλήματα του χωριού μας και η
αρχή της προόδου και της ανά-
πτυξης σε όλους τους τομείς.

Στοχεύουμε σε μια τοπική
αυτοδιοίκηση ικανή και υπεύ-
θυνη να ιεράρχηση τα υπάρ-
χοντα προβλήματα γιατί
υπάρχει και η γνώση αυτών
και η θέληση και η δυνατότητα
επιλύσεώς των.

Για μια τοπική αυτοδιοίκηση
που δεν αποβλέπει σε μισθούς
και συντάξει Προέδρων αλλά
σε Πρόεδρο και συμβούλιο
που να ανταποκριθεί σε κάθε
θυσία παραμερίζοντας κάθε
βιοτική μέριμνα.

Για μια τοπική αυτοδιοίκηση
που να ανήκει στο λαό της
τους Γεροπλατανίτες και θα
αγωνίζεται μαζί του για την
αναβάθμιση συνεργαζόμενοι
πάντοτε με την πολιτεία για την
επίτευξη των στόχων της.

ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΣΥΓΧΩΡΙΑΝΟΙ
Ζούμε κάθε μέρα κάθε

στιγμή το κάθε πρόβλημα του
χωριού μας και πιστεύουμε ότι
εκφράζουμε τη θέληση όλων
εκείνων που οραματίζονται
ένα Γεροπλάτανο καλύτερο
του σημερινού και ένα νοικο-
κυρεμένο χωριό.

Σας παρουσιάζουμε τους
στόχους του συνδυασμού μας

«ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ»
-Νερό. Προσπάθεια για κα-

λύτερη ύδρευση και σωστή
διανομή νερού.

-Καθαριότητα. Προσοχή
στην καθαριότητα και κατάλ-
ληλοι χώροι σκουπιδιών.

-Καυσόξυλα Ρύθμιση ξυ-
λεύσης για όλους.

-Δρόμοι. Κοινοτικοί και
αγροτικοί όπου χρειάζονται.

-Αναβίωση των παλαιών
εθίμων (Πανηγύρια - Θεοφά-

νεια Αποκριές και άλλες καλλι-
τεχνικές εκδηλώσεις)

-Αξιοποίηση του Πνευματι-
κού Κέντρου (βιβλιοθήκη-αί-
θουσα ψυχαγωγίας -
εμπλουτισμό και επέκταση της
υπάρχουσας παιδικής χαράς).

-Απόλυτη συνεργασία και
συμπαράσταση με κάθε οργά-
νωση, σύλλογο και αδελφό-
τητα.

-Θερμοκηπευτική μονάδα
(θερμοκήπιο) για όλους τους
χωριανούς, είτε συνεταιρι-
στική είτε Κοινοτική που θα
καθοριστή με προτάσεις και
μελέτες όλων μας.

Οι στόχοι μας είναι συγκε-
κριμένοι.

Πιστεύουμε με τη θέλησηκαι
την αυθόρμητη συμμετοχή σας
και τη βοήθεια της πολιτείας να
γίνουν έργα και όχι λόγια οι
προεκλογικές υποσχέσεις.

Στα παραπάνω θα συμβάλει
και η αξιοποίηση του οικοπέ-
δου Γάγαρη ως και τα έσοδα
του Τζέρμπιου ιδρύματος για
το οποίο επικρατεί σκότος,
που θα ενημερωθούμε σε
κάθε ανοιχτή λαϊκή συζήτηση
ως και για κάθε πρόβλημα για

το οποίο πρίν αποφασί-ζουμε
θα ζητάμε τη γνώμη και την
έγκριση των χωριανών μας.

Πιστεύουμε ότι σήμερα δεν
θα υπάρξουν Ψηφοφόροι που
να μην αγαπούν ένα Χωριό
όμορφο μονιασμένο προοδευ-
μένο και νοικοκυρεμένο, για
αυτό προτιμήστε μας και Ψη-
φίστε μας

Οι υποψήφιοι του συνδυα-
σμού μας

ΜΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του
Σπυρίδωνος Υποψήφιος Πρό-
εδρος 

ΓΟΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του
Κων)τίνου

ΛΥΚΟΥΜΑΝΕΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
του Θεοδώρου

ΝΙΚΟΥ ΚΛΕΑΝΘΗΣ του Μι-
χαήλ 

ΠΑΠΑΧΡΗΣΓΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜ-
ΠΟΣ του Θωμά 

ΡΟΥΣΗΣ ΚΩΝ)ΤΙΝΟΣ του
Δημητρίου ΣΙΟΥΛΒΕΓΓΑΣ ΒΑ-
ΣΙΛΕΙΟΣ του Αναστασίου
ΤΖΕΡΜΠΟΣ ΠΕΤΡΟΣ του Φω-
τίου 

ΤΣΙΑΝΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του
Φωτίου 

Πρόεδρος εξελέγη ο Μού-
κας Ιωάννης με επαναληπτική
εκλογή.

1990
Το 1990 εκλέχθηκε Πρό-

εδρος ο Λάκκας Χρήστος και
Σύμβουλοι: Σίββας Δημήτριος,
Οικονόμου Αθανάσιος, Καλ-
τσούνης Γεώργιος και Καλύ-
βας Παύλος. Μετά την
παραίτηση του Δημητρίου
Σίββα την  θέση του πήρε ο
Απόστολος Λιάπης. Αντιπολί-
τευση ο Πέτρος Τζέρμπος και
ο Χρήστος Τζέγκας, μετά την
παραίτηση του αρχηγού Πέ-
τρου Τζέρμπου, την θέση του
πήρε ο Βασίλειος Μούκας.

"ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ" ΓΙΑ ΤΗΝ
ΤΕΤΡΑΕΤΙΑ ΠΟΥ ΕΡΧΕΤΑΙ

Το πρόγραμμα του συνδυα-
σμού μας για έργα την 4ετία
που θα μας δώσετε  να διαχει-
ριστούμε τις τύχες του χωριού
μας είναι:

1) Βελτίωση του εσωτερι-
κού δικτύου ύδρευσης.

2) Διαμόρφωση Κοινοτικών
δρόμων και αποπεράτωση τσι-
μεντόστρωσης εντός της κοι-
νότητας.

3) Ασφαλτόστρωση του δρό-
μου Γεροπλατάνου - Μαυρο-
βουνίου.

4) Κατασκευή έργων υπο-
δομής βοσκοτόπων (κτηνο-
τροφικοί δρόμοι - ομβροδε
ξαμενές κ.λ.π.).

5) Αποπεράτωση έργων
στον κάμπο του Βοιδομάτη
(αναδασμός).

6) Αμεση αντιμετώπιση του
προβλήματος των απορριμμά-
των της Κοινότητας.

7) Κατασκευή πάρκιγκ κάτω
από την πλατεία.

8) Αξιοποίηση του οικοπέ-

δου Γάγαρη
9) Διάθεση οικοπέδων από

τα υπάρχοντα κοινοτικό σε
όλους τους επιθυμούντες να
κτίσουν σπίτια.

10) Βελτίωση του τηλεφωνι-
κού δικτύου και αύξηση των
τηλεφώνων.

11) Δενδροστοιχία οε όλους
τους δρόμους της κοινότητας
και κατά μήκος του δρόμου
προς την Κοινότητα από τη
διασταύρωση Βασιλικού.

12) Κοινοτική Επιχείρηση
(καλλιέργεια λεύκας).

Αυτό συνοπτικά είναι τα
έργα στην υλοποίηση των
οποίων θα δώσουμε άμεση
προτεραιότητα και θα επικεν-
τρώσουμε το ενδιαφέρον μας.

Υποσχόμαστε ότι σε περί-
πτωση που με τη δική σας
ψήφο εκλεγούμε Συμβούλιο,
θα φανούμε συνεπείς στις
υποσχέσεις μας και σε καμιά
περίπτωση δεν πρόκειται να

προδώσουμε τις προσδοκίες
σας.

Η επιλογή είναι στο χέρι σας.
Αν αγαπάτε το χωριό μας,

υπερψηφίστε το συνδυασμό
μας. Είναι ο ΜΟΝΟΣ που μπο-
ρεί να πραγματοποιήσει τα
έργα που στοχεύουν στην
πρόοδο και την ανάπτυξη του
Γεροπλατάνου.

ΤΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΖΕΡΜΠΟΣ Φ. ΠΕΤΡΟΣ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
Γόρας Αθανάσιος του

Κων/νου
Κασόλα Σταυρούλα του Πα-

ναγιώτη 
Λυκομάνες Βασίλειος του

Θεοδώρου 

Μούκας Βασίλειος του Νι-
κολάου 

Νίκου Κλεάνθης του Μιχαήλ 
Πάνου Πολυξένη του Σταύ-

ρου
Σιουλβέγκας Βασίλειος του

Αναστασίου 
Ταλιούρης Χρήστος του

Κων/νου 
Τσέγκας Χρήστος του Νικο-

λάου
Στις εκλογές του 1990 συμ-

μετείχε και το λεγόμενο “Ψη-
φοδέλτιο Νεολαίας” το οποίο
αποτελούσαν οι: Λάκκας Χρή-
στος, Ιωάννου Μιχάλης, Καλ-
τσούνης Γεώργιος, Καλύβας
Παύλος, Κουφάλας Ελευθέ-
ριος, Λιάπης Απόστολος,
Νίκου Αλίκη, Οικονόμου Αθα-
νάσιος, Σίββας Δημήτριος, Τσί-
νος Σωτήριος.

1994
Το τελευταίο Κοινοτικό Συμ-

βούλιο 1994-1998 απαρτιζό-

ταν από τους: Αθανάσιο Γ.
Οικονόμου Πρόεδρο και Συμ-
βούλους τους Λιάπη Σπύρο,
Μούκα Βασίλειο, Ταλιούρη Χα-
ράλαμπο, Τσίνο Κωνσταντίνο
και από την  αντιπολίτευση
Χρήστο Κούτα και Αθανάσιο
Ρούση.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΔΗ-
ΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ
ΕΝΩΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ

Συγχωριανοί,
Απευθυνόμαστε σε σας με

αυτό εδώ το κείμενο για να σας
παρουσιάσουμε τις θέσεις μας
και το πρόγραμμά μας για τις
επερχόμενες Κοινοτικές εκλο-
γές του Οκτώβρη.

Δεν σας υποσχόμεθα “έργα
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Παρακολουθήσαμε στην T.V.
πως το ΝΟΜΠΕΛ ΙΑΤΡΙΚΗΣ και
ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ το 2016 απονεμή-
θηκε στον Ιάπωνα γιατρό Γιοσι-
νόρι Ισούμι, ο οποίος με τις
έρευνές του ανακάλυψε τη λε-
γόμενη Αυτοφαγία.

Στην αρχή λέει ο κόσμος πί-
στεψε πως η λέξη σήμαινε
«αυτόν που τρώει τον εαυτό
του». Όμως όπως διαβάζουμε, η
λέξη σημαίνει έναν μηχανισμό
του σώματος ο οποίος ρυθμίζει
το αίσθημα της πείνας. Εγώ
μόλις διάβασα το θέμα, ο νους
μου ξαναγύρισε πίσω στα χρόνια
της κατοχής και ξαναθυμήθηκα
το μακαρίτη το Βασίλη το Δώνο,
ο οποίος στην περίοδο της πεί-
νας είχε πεί κάτι σχετικό και ο
πατέρας μου που ήταν ψάλ της
και διαβαζε τις γραφές κούνησε
το κεφάλι του με τη σημασία
«πως ο Βασίλης δεν έλεγε αερο-
λογήματα».

Φυσικά ο Βασίλης κάτι άλλο
εννοούσε κι όχι πως οι άνθρω-
ποι κάνοντας νηστεία θα χόρται-
ναν. Όμως σίγουρα κάτι θάχε
ακούσει απ΄ τις γραφές πως η
νηστεία είχε καθιερωθεί απ΄ την
αρχαιότητα για λόγους αποτοξί-
νωσης του ανθρώπινου οργανι-
σμού εν όψει του επερχόμενου

Πάσχα, και της αναμενόμενης
υπερκατανάλωσης αρνίσιου
κρέατος το γεμάτο τοξίνες.

Για το Βασίλη, πολλά κείμενα
κυκλοφορούν, όπως και για τον
αδερφό του τον Αντώνη. Εκείνο
που πολλοί το θυμούνται και
είναι κι αυτό απ΄ τα χρόνια της
κατοχής, είναι που καθώς οι πα-
ραπάνω Αφοί σιάριζαν ένα δέν-
τρο για να το κάνουν κούτσουρα
για να τα κάψουν για την ασβε-
σταριά, ο Αντώνης λέει στο Βα-
σίλη:

Ετούτο το κομμάτι είναι κα-
τάλληλο για κρεασόξυλο, εγώ
λέω να κρατήσω ένα, δεν κρα-
τάς και σύ κανένα; Και η απάν-
τηση του Βασίλη. «Δώς μου
κρέας εμένα κι εγώ το κόβω και
στη σκούπα.» 

Όμως οι Αφοί Δώνου φημί-
ζονταν για το χιούμορ τους. Λέ-
γεται πως κάποτε ο
Φοροεισπράκτορας συνάντησε
στο μεσοχώρι τον Αντώνη τον
προπάππο του Σταύρου και
πάππο του Μπάκη, και του ανα-
κοίνωσε πως στα κατάστοιχά
του εμφανιζόταν χρεωμένος με
κάποιο ποσό και κάτι δεκάρες.
(προφανώς από φόρο επιτηδεύ-
ματος για την ασβεσταριά.) Και η
απάντηση του αείμνηστου Αν-

τώνη….. Ατυχώς με βρίσκεις
χωρίς ψιλά επάνω μου και
χωρίς χονδρά στο σπίτι.

Πρωταπριλιά
Δεν πέρασε πρωταπριλιά στη

ζωή μου που να μη θυμηθώ τον
Αντώνη Ρούντα.

Θα πρέπει να ήταν πρωταπρι-
λιά του 1932 ή του 1933 που ο
πατέρας μου μουχε χαρίσει έναν
(ΑΤΛΑΝΤΑ= περιοδικό βοήθημα
για τις πρώτες τάξεις του Δημο-
τικού ) που εγώ ως φαίνεται θα
το έδειχνα με καμάρι στους συμ-
μαθητές μου. Όταν μπήκα στον
αυλόγυρο του Σχολείου μας,με
σταματάει ο μακαρίτης ο Αντώ-
νης, και μου λέει…. είπε ο δά-
σκαλος να φέρεις τον άτλαντά

σου σήμερα μαζί σου. Εγώ ο
αγαθός κι απονήρευτος (αγνο-
ώντας το έθιμο της πρωταπρι-
λιάς, έκανα αμέσως στροφή και
γύρισα να πάω σπίτι μου να
φέρω τον άτλαντα.

Οπότε ο αξέχαστος και τρι-
σεύγενης φίλος και συμμαθητής
μου ο Αντώνης (ο οποίος όπως
σ΄ άλλο γραφτό μου το ανα-
φέρω (ήταν κατά δύο χρόνια με-
γαλύτερός μου ) με σταμάτησε
ευγενικά με το χέρι του, ψέματα
σου είπα μου λέει, σήμερα είναι
πρωταπριλιά και πρόσεχε μη σε
γελάσει και κανένας άλλος. Ξε-
χνιούνται οι φίλοι σαν τον Αν-
τώνη;;;.

Αντώνης Στογιάννης

ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΥ Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος 20196

Ελληνική εταιρεία 
σχεδιασμού ηλεκτρονικών 

συστημάτων υψηλής 
τεχνολογίας.

Κατασκευή και συναρμολόγηση ηλε-
κτρονικών ειδών 

και πλακετών.

6th Klm. Thessaloniki-Oraiokastro
tel+302310666599
fax+302310587319

skype: rousis.office
www.rousis.gr

Αναδρομή στις κοινοτικές εκλογές στο χωριό μας

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΜΑΚΑΡΙΟΣ Ν. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Γεωπόνος Α.Π.Θ.
ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ - 

ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ - ΣΚΥΛΟΤΡΟΦΕΣ - 
ΦΥΡΑΜΑΤΑ - 

ΣΠΟΡΟΙ - ΑΝΘΗ - ΦΥΤΑ

ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ 9 ΙΩΑΝΝΙΝΑ
(ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ) ΤΗΛ. 6944567716

ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘ. ΣΠΥΡΟΥ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

ΠΑΤΡΟΚΛΟΥ 23, ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ
ΤΗΛ. 2108040184  
ΚΙΝ. 6976561474

ΞΕΝΩΝΑΣ
ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ

ΚΑΦΕΝΕΙΟ - ΤΑΒΕΡΝΑ
ΟΛΓΑ ΜΠΟΖΙΝΟΥ

ΤΗΛ. 26530 43990

ΟΠΤΙΚΑ ΒΡΑΝΟΣ
Γυαλιά οράσεως

Γυαλιά ηλίου - Φακοί επαφής
ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 35 (Εναντι ΙΚΑ)
τηλ. 2651030062 - ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΟΠΤΙΚΑ - ΦΑΚΟΙ ΕΠΑΦΗΣ
ΒΡΑΝΟΣ

ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 11 
ΤΗΛ. 2651026648 - ΙΩΑΝΝΙΝΑ

και ημέρες”, αλλά δεσμευόμα-
στε ότι θα κάνουμε ότι είναι
δυνατό, εξαντλώντας όλες μας
τις δυνάμεις για να τα πραγμα-
τοποιήσουμε. Η αρχή έγινε με
την κατάρτιση του ψηφοδελ-
τίου μας.

Η αγάπη για το χωριό μας,
συνδεδεμένη με τα οράματά
μας για την ανάπτυξη και την
καλλιτέρευσή του μας ώθησε
στην προσπάθεια να συνεργα-
στούμε, ξεκινώντας μια νέα
Ενωτική Πρωτοβουλία.

Ολοι μαζί πέρα από πολιτι-
κές αντιπαραθέσεις, μικρο-
κομματισμούς και στείρες
αντιπαλότητες θα συμβάλ-
λουμε στην δημιουργία νέου
κλίματος, και μέσα από αυτό
αξιοποιώντας όλες τις δυνατό-
τητες μας ελπίζουμε να φθά-
σουμε στο ποθητό
αποτέλεσμα, που δεν είναι
άλλο από την αναβάθμιση του
χωριού μας, στα πλαίσια των

νέων δεδομένων.
Δεν σας υποσχόμεθα έργα

απλά για να πάρουμε την ψήφο
σας, έχουμε ιεραρχήσει και με-
λετήσει τις πραγματικές ανάγ-
κες του χωριού μας.

Υποσχόμεθα πλήρη διαφά-
νεια στα έργα που θα γίνουν,
διαρκή ενημέρωση των κατοί-
κων, εξάμηνο απολογισμό των
έργων.

Ιεραρχούμε τα έργα ως
εξής:

-Αποπεράτωση Κοινοτικού
Καταστήματος - Ξενώνα.

-Δημιουργία σκουπιδότο-
που.

-Τσιμέντο στρώση εναπομεί-
ναντων εσωτερικών κοινοτι-
κών δρόμων.

-Πλακόστρωση και διαμόρ-
φωση πλατείας.

-Παραχώρηση οικοπέδων
σε όσους δεν διαθέτουν οικό-
πεδο στο χωριό.

-Ρύθμιση υλοτομίας.
-Δημιουργία πάρκινγκ στο

κέντρο του χωριού.
Επίσης στα πλαίσια εκτέλε-

σης νέων έργων υποδομής και
ανάπτυξης θα προωθήσουμε
τα εξής έργα:

-Αναδασμός ξερικού κάμ-
που.

-Γεώτρηση για άντληση του
νερού.

-Ασφαλτόστρωση και βελ-
τίωση βατότητας του δρόμου
Βοτανάρια - Βίγλα - Αρίστη.

Καλούμε όλους σας, να συ-
στρατευτούμε, για την επικρά-
τηση μιας ριζικά αντίθετης
αντίληψης στο χωριό μας, από
αυτή που υπήρχε μέχρι σή-
μερα.

Η συμμετοχή όλων στην δι-
οίκηση του χωριού θα γίνει
πραγματικότητα με την στή-
ριξή σας.

Ο ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΚΑΙ ΟΙ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΗΣ
ΕΝΩΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΏΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΝ
ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΥ "ΕΝΩΤΙΚΗ

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ”
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

του Γεωργίου (Υποψήφιος
Πρόεδρος)

ΒΑΚΟΛΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του
Νικολάου 

ΙΩANNOY ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του
Αναστασίου 

ΛΙΑΠΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του
Αποστόλου 

ΛΥΚΟΜΑΝΕΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
του Θεοδώρου 

ΜΟΥΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Νι-
κολάου 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του
Δημητρίου 

ΤΑΛΙΟΥΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
του Γεωργίου 

ΤΖΕΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Νικο-
λάου 

ΤΣΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
του Δημητρίου

Συνέχεια από την 5η σελίδα

Για την Αυτοφαγία

ΧΡΗΣΤΟΣ Μ ΗΛΙΑΣ&ΣΙΑΟ.Ε.
ΥΛΙΚΑ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΒΙΟΜΗΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ 
ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ- ΕΙΔΗ ΚΥΝΗΓΙΟΥ

ΔΟΛΙΑΝΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΤΗΛ. 2653041049- 2653041688

ΑUΤΟ κίνηση ΘΕΜΗΣ ΖΩΗΣ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 

ΤΗΛ. 26510041234 ΚΙΝ. 6977018561
ΙΩΑΝΝΙΝΑ
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Εκείνοι που φεύγουν
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΟΡΑ

Ο αναπάντεχος χαμός σου μας συντάραξε και
βύθισε την οικογένειά σου στο πένθος. Ήσουν Βα-
σιλική γυναίκα δυναμική, με ζεστή καρδιά, στή-
ριγμα της οικογένειάς σου και του συζύγου σου. Το
ταξίδι της ζωής σου δύσκολο αλλά με συνοδοιπόρο
τον αγαπημένο σου σύζυγο Νάσιο και με την συμ-

παράσταση της μάνας
σου που έφυγε σε μεγάλη
ηλικία από τη ζωή, ξεπε-
ράσατε φτώχεια, ξενιτιά,
σκληρή δουλειά. Μεγά-
λωσες με αξιοπρέπεια τα
δυο παιδιά σου, την Αλε-
ξάνδρα και τον Χρήστο.
Τα πάντρεψες, απέκτη-
σες 5 εγγόνια και 4 δισέγ-
γονα. Τα χάρηκες. 

Ζούσες στον αγαπη-
μένο σου Γεροπλάτανο
και δεν έφυγες από το
χωριό σου, με εξαίρεση

τα χρόνια που πήγες με το σύζυγό σου στην Γερ-
μανία. Ήσουν τυχερή στα γεράματα που είχες και
τα δυο λατρεμένα σου παιδιά κοντά σου. Σε πρό-
σεχαν και σου συμπαραστεκόταν. Πάντα ήσουν
πρόσχαρη και καλοσυνάτη. Παντρεύτηκαν και τα
τέσσερα εγγόνια και σου χάρισαν με τη σειρά τους
χαριτωμένα δισέγγονα. Σε επισκέφτονταν συχνά.
Σου έδιναν μεγάλη χαρά. Τώρα σε αποχαιρετούν
όλοι τους με δάκρυα στα μάτια. Θα σε θυμούνται
πάντα. 

Ας είναι ελαφρύ το χώμα του Αγίου Νικολάου που
σε σκεπάζει. Καλό σου ταξίδι.

Λόλα Μούκα

ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΤΑΛΙΟΥΡΗΣ

Στα μέσα του Γενάρη με τα πολλά χιόνια και
κρύα, χάσαμε ένα από τα πιο αγαπητά παιδιά του
χωριού, τον Γιάννη Ταλιούρη. Ο Γιάννης της μάνα
Μεράνθης όπως τον λέγαμε, γιατί είχε την ατυχία
να μη γνωρίσει πατέρα. Την μάνα του την είχε μάνα
και πατέρα μαζί. Τα παιδικά του χρόνια δύσκολα.
Βοηθούσε την μάνα του και την γιαγιά του Μητρο-
κίκλαινα σε όλες τις δουλειές του σπιτιού. Ο μεγά-
λος του αδελφός ήταν στην Παιδούπολη. Για ένα
διάστημα πριν φύγει για την Θεσσαλονίκη βοη-
θούσε τον Παπαθανάση στην εκκλησία.

Αυτές τις ώρες που γράφω μου έρχονται στο νου
εικόνες από τα παιδικά μας χρόνια που παίζαμε
στα σοκάκια και στο Σπίτι του Παιδιού. Με τον
Παύλο και Κώστα Γόρα που πηγαίνατε τα κατσίκια
στις κρανιές δίπλα στην εκκλησία και ερχόμουν
μαζί σου γιατί μου άρεσε η παρέα σου.

Περιμέναμε με λαχτάρα τον Παναγιώτη και τον
Βασίλη Καρακίτσο τα καλοκαίρια από τα Γιάννενα
να μας φέρουν κλασικά εικονογραφημένα παρα-
μύθια. Βλέποντας τις
εικόνες τους ταξι-
δεύαμε και κυνηγού-
σαμε τα όνειρά μας.
Μανία μας ήταν να
φτιάξουμε ένα ποδή-
λατο. 

Αναζητώντας την
τύχη σου πήγες στη
Θεσσαλονίκη όπου
εργάστηκες στο συ-
νεργείο αυτοκινήτων
του Πέτρου Τσότσου.
Παντρεύτηκες την
αγαπημένη σου Βάσω και αποκτήσατε την όμορφη
Μαριάνθη που με την σειρά της σας χάρισε ένα χα-
ριτωμένο εγγονάκι. Για ένα διάστημα δημιουργή-
σατε με τον αδελφό σου επιχείρηση με
λαναριστήρια στην Αμφιλοχία. Το 1980 άνοιξες
στην Θεσσαλονίκη ψησταριά την οποία διατήρη-
σες μέχρι την συνταξιοδότησή σου. Είχαμε στενή
επαφή και αλληλογραφία. Σε ένα από τα γράμματά
σου, την περίοδο που υπηρετούσες την πατρίδα,
μου έστειλες μια φωτογραφία σου. Την έχω πάντα
μαζί μου και θα την έχω για να σε θυμάμαι. Λαχτα-
ρούσες πότε να’ρθεις στον Γεροπλάτανο για να
παίξουμε το αγαπημένο μας πινάκλι. Έκανες σχέ-
δια για το μέλλον. Ήθελες να φτιάξεις το σπίτι σου
στο χωριό. Αλλά δεν πρόφθασες να το πραγματο-
ποιήσεις. 

Ας είναι ελαφρύ το χώμα της Θεσσαλονίκης,
πρωτεύουσας της Μακεδονίας μας, που τόσο αγά-
πησες. Συλλυπούμαι την σύζυγό σου Βασιλική, την
κόρη σου Μαριάνθη, τον γαμπρό σου Φώτη, τον
αγαπημένο σου εγγονό Γιάννη και τους λοιπούς
συγγενείς. Θα είσαι πάντα στις καρδιές όλων μας.

Ο παιδικός σου φίλος
Λάκης Μούκας 

ΘΩΜΑΣ ΤΑΛΙΟΥΡΗΣ
Για μια ακόμη φορά η καμπάνα του χωριού χτύ-

πησε πένθιμα. Το δυσά-
ρεστο μαντάτο μας ήρθε
από την Θεσσαλονίκη. Ο
αγαπητός σε όλους μας
Θωμάς Ταλιούρης έφυγε
ξαφνικά για το τελευταίο
μακρινό ταξίδι του σε ηλι-
κία 79 ετών. 

Ήταν το δεύτερο παιδί
του Βασίλη και της Βασι-
λικής. Τελείωσε το δημο-
τικό σχολείο στο χωριό
μας. Συνέχισε τις σπου-

δές στο εξατάξιο τότε γυμνάσιο Πωγωνιανής. Άρι-

στος και επιμελής μαθητής με εξαιρετικό χαρα-
κτήρα. Με τα εφόδια αυτά, έδωσε εξετάσεις. Πέ-
ρασε στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Ήταν
πρώτος επιτυχών του χωριού μας σε ανώτατο
ίδρυμα. Το γεγονός αυτό ο μακαρίτης παπα-Θανά-
σης το ανήγγειλε χτυπώντας, χαρμόσυνα την καμ-
πάνα. Αφού πήρε το πτυχίο του μετά τις
στρατιωτικές υποχρεώσεις διορίστηκε στο δημό-
σιο, στο Υπουργείο Γεωργίας. Ευσυνείδητος υπάλ-
ληλος, συνεργάσιμος με τους συναδέλφους του.

Γνώρισε την εκλεκτή της καρδιάς του. Παντρεύ-
τηκαν και έζησαν αγαπημένοι μέχρι που τους χώ-
ρισε ο θάνατος. Αγαπούσε πολύ το χωριό. Με κάθε
ευκαιρία το επισκεπτόταν. Η κηδεία του έγινε στη
Θεσσαλονίκη.

Θερμά συλλυπητήρια στη σύζυγό σου Μαίρη,
στις αδελφές Γλυκερία και Κων/να, στον γαμπρό
σου Τάσο και στα ανίψια σου. Θωμά μου ας είναι
ελαφρύ το Μακεδονικό χώμα που σε σκεπάζει. Θα
σε έχω πάντα στην καρδιά μου.

Ο εξάδελφός σου
Βασίλης Μούκας 

ΚΑΛΟ ΣΟΥ ΤΑΞΙΔΙ
ΜΑΡΙΑΝΘΗ

Σ’ αυτό το ταξίδι σε συνοδεύουν οι ευχές όλων
μας για την ανάπαυση της ψυχής σου.

Γεννημένη στον Γεροπλάτανο η Μαριάνθη ήταν
το τρίτο παιδί του Γεωρ-
γίου και της Ελένης Μο-
νέδα. Με τον χωριανό
σου Γιώργο ανοίξατε το
δικό σας σπιτικό. Απο-
κτήσατε αξιόλογη οικογέ-
νεια, αναθρέψατε με
αγάπη και στοργή τα τρία
σας παιδιά, τον Άλκη, τον
Θανάση, την Χαρούλα.
Φρόντιζες με τόση αγάπη
τον άντρα σου, τα παιδιά
σου και δεν τους χαλού-

σες ποτέ χατήρι. Τα καλωσόριζες πάντα ακούρα-
στη. Μεγάλωσες και πρόσφερες και στα εγγόνια
σου. Ευτύχησες να τα κρατήσεις στην αγκαλιά σου,
τα χαιρόσουν.  Έφυγες ευχαριστημένη από τον
όμορφο μάταιο τούτο κόσμο. Είχες μια ζεστή αγ-
καλιά για όλους τους δικούς σου, πάντα το σπίτι
σου ανοιχτό για όλο το χωριό και για τους ξένους
ακόμα. Γι’ αυτό όλοι σε σέβονταν και σε αγαπού-
σαν. Εκεί που οι δίκαιοι αναπαύονται μαζί με τον
σύντροφό σου Γιώργο θα ατενίζετε την αιωνιότητα.

Τα ειλικρινά μου συλλυπητήρια στα παιδιά σου,
στις νύφες σου, στον γαμπρό σου, στα εγγόνια σου
και στους λοιπούς συγγενείς. Ας είναι ελαφρύ το
χώμα του Αγ. Νικολάου που σε σκεπάζει.

Λόλα Μούκα

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ
ΡΟΥΣΗ Κ. ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΗΣ - 
ΠΑΤΗΜΑ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 

ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΟΥΚΙΣΗΣ ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ ΜΕΤΡΟ
ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 210-6012543

Διαμερισμα προς πωληση

Διαμερισμα 2 δωμ.σαλονι καινουρια

κουφωματα πωλειται στο Φοινικα

Θεσσ/νικης.τηλ.698140202

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Στο Γεροπλάτανο, στο κέντρο 

του χωριού, πωλείται 
οικία κατοικήσιμη.

Πληροφορίες στο τηλ. 6947254280.
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Βάγιας Κίτσιος
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ΠΕΝΘΗ
Στις 19 Μαρτίου απεβίωσε στην Αθήνα όπου διέμενε ο

Πέτρος Τζέρμπος (αρχιτέκτονας) γιός του δάσκαλου Γε-
ωργίου Τζέρμπου, σε ηλικία 68 ετών.

Συλλυπούμεθα την σύζυγό του Μαρία, την κόρη του
Αλεξάνδρα, τον γαμπρό του Γιάννη Γκιώκα και τα δύο εγ-
γόνια του.

Η ΦτΓ

Εκοιμήθη την 21η Μαρτίου ο πρωτοπρεσβύτερος Χα-
ράλαμπος Φ. Τζέρμπος
ιερέας στην εκκλησία της
Ζωοδόχου Πηγής στα
Καμίνια (Παναγίτσα).

Συλλυπούμεθα βαθύ-
τατα την πρεσβυτέρα του
Ιφιγένεια, τα παιδιά του
Φώτη και Παντελή και τις
συζύγους τους, τα εγγό-
νια, τα δισέγγονά του.

Η εξόδιος ακολουθία
έγινε στην εκκλησία του
που διακονούσε επί 53
έτη, όπου ήταν πλήθος
κόσμου και κληρικών,

πρωτοστατούντος του επισκόπου Πειραιά και η ταφή του
έγινε στο νεκροταφείο Σχιστού.

Τα Καμίνια τον λάτρευαν. Αφήνει πίσω του σπουδαίο
έργο. Βοηθούσε σε όλους τους. Όπως και τους χωρια-
νούς μας. Έφτιαξε με αγώνες μιας ζωής ένα είδος πνευ-
ματικού κέντρου απέναντι από την εκκλησία όπου
παρέχεται φιλοξενία. Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων. Μά-
ζεψε την νεολαία βάζοντας κομπιούτερ, μαθήματα και
άλλα αναβαθμίζοντας την περιοχή και προσφέροντας δη-
μιουργική διέξοδο στα νέα παιδιά. Ας γίνει παράδειγμα
προς μίμηση.

Αιωνία του η μνήμη.
Η ΦτΓ

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ
Τον Θεόδωρο Μεντή του Χαριλάου και της Γεωργίας

που προήχθη στο βαθμό του Ανθυποσμηναγού, τον συγ-
χαίρουμε και του ευχόμαστε και σε ανώτερα.

Ο παππούς Βαγγέλης, η γιαγιά Ελένη και οι γονείς του

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
Ο Πανταζής Τουφίδης και η Φωτεινή Τσάνη στις 18-2-

2019 απέκτησαν ένα χαριτωμένο κοριτσάκι.
Στους ευτυχείς γονείς και στον παππού Σωτήρη και για-

γιά Χρυσάνθη ευχόμαστε να τους ζήσει και νυφούλα να
την χαρούν.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΥΝΤΑΚΑΣ
Μπάρμπα Νάσιο περίμενες με αγωνία τα εγγόνια σου

να έρθουν να σε ξεκινήσουν για το αιώνιο ταξίδι σου. Και
αυτά ήρθαν με χαμόγελα, αγάπη και σεβασμό να σου
πουν το τελευταίο αντίο. Να σε συντροφέψουν νοερά στο
μακρινό ταξίδι σου χωρίς γυρισμό. Έτσι έφυγες ανάλα-
φρα στα 94 χρόνια σου. Έφυγε ο πλάτανος του χωριού
είπαν πολλοί χωριανοί σου. Συμφωνώ μαζί τους. Έστε-
κες εκεί στη μέση του χωριού μέρα και νύχτα. Όλες τις
εποχές του χρόνου. Ζωντανός, πελώριος, γενναίος.

Το μαγαζί σου ήταν πάντα ζεστό, φιλόξενο, καταφύγιο
για κάθε χωριανό, κοντοχωριανό, περαστικό και ταξι-
διώτη. Η πόρτα σου πάντα ορθάνοιχτη. Είχες πάντα μια
μεγάλη αγκαλιά για όλους. Τυχεροί είναι όσοι σε γνώρι-
σαν. Αμέτρητα άτομα μικρά, μεγάλα έχουν ζήσει την φι-
λοξενία σου γεύτηκαν τα αχνιστά ωραία σου φαγητά και
πέρασαν χάρη σε σένα υπέροχες αξέχαστες βραδιές κα-
λοκαιριού, πανηγυριών και όχι μόνο.

Όλοι έχουν να πουν τα καλύτερα για σένα μπάρμπα
Νάσιο. Δημιούργησες με την αγαπημένη σου γυναίκα την
ακούραστη Γλυκερία, ένα πανέμορφο σπιτικό που δεν του
έλειπε τίποτε. Αλλά και μια όμορφη ξεχωριστή οικογέ-
νεια. Τρία εξαίρετα παιδιά, την Ελένη, την Αλεξάνδρα και
τον Λεωνίδα. Τα χαιρόσουν και τα καμάρωνες. Αξιώθηκες
να χαρείς επτά εγγόνια και τέσσερα δισέγγονα.

Ήσουν άξιος σύντροφος, καλοσυνάτος, πρόσχαρος,
νοικοκύρης με τα όλα σου. Αλλά και εργατικότατος, πα-
ράδειγμα προς μίμιση. Αρετές που μετέδωσες στα παιδιά
σου. 

Σε αποχαιρετώ με συγκίνηση και ευγνωμοσύνη για ότι
πρόσφερες στην οικογένειά σου, στους συγγενείς, σε
εμάς αλλά και στο χωριό σου, το οποίο σύσσωμο σε κα-
τευόδωσε στην τελευταία σου κατοικία.

Τώρα που είσαι εκεί ψηλά μαζί με τους αγαπημένους
σου ο Θεός να δίνει κουράγιο, δύναμη και πίστη στην
σύντροφό σου, στα παιδιά, στη νύφη και τα εγγόνια σου.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα του Αγίου Αθανασίου που σε
σκεπάζει. 

Καλό σου ταξίδι.
Λενίτσα - Οδυσσέας

Στις 15 Μαρτίου 2019 έφυγε από την ζωή σε ηλικία 83
ετών ο Βάγιας Κίτσος ο οποίος γεννήθηκε στον Αγιο
Κοσμά Ιωαννίνων. Η κηδεία του έγινε στην Θεσσαλονίκη
παρουσία συγγενών γνωστών και φίλων. Ας ειναι ελα-
φρύ το χώμα που τον σκεπάζει. Ηταν συνταξιούχος του
Δήμου Θεσσαλονίκης.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΑΝΩ ΡΑΒΕΝΙΑ
Γεννήσεις 

Η Δάφνη και ο Λάζαρος Κάππης απόκτησαν πρωτότοκο χαριτω-
μένο κοριτσάκι στις 28-2-2019 στη Θεσσαλονίκη! Γερή και τυχερή
να ζήσει κι όλα του κόσμου τα καλά να αποκτήσει η πρώτη δισεγ-
γονούλα της Βούλας χήρας Λαζάρου Κάππη, το γένος Παρασκευής
και Αναστασίου Ντεμίιρη!

Θάνατοι
Στις 17 Γενάρη 2019 ο 59χρονος Αριστοτέλης Σιόκολος του Νι-

κολάου και της Κλεονίκης Ντεμίιρη  Προδομένος απ την καρδούλα
του οδηγήθηκε στην τελευταία του κατοικία στην Αριστη Ζαγορίου,
όπου έζησε τα περισσότερα χρόνια της ζωής του ,αφού έχασε σε
μικρή ηλικία τον πανωραβενιώτη πατέρα του! Θερμά συλλυπητήρια
στη μανούλα του Νίκη, τις αδελφές του Κατερίνα και Ελένη και σε
όλους τους συγγενείς του!

Στις 8 Φλεβάρη του 2019 οδηγήθηκε στην τελευταία της κατοι-
κία στα Άνω Ραβένια ή 82χρονη Ελενη χήρα Δημητρίου Δελημή-
τρου το γένος Καραγιάννη με καταγωγή από Νεγραδες Πωγωνίου!
Ανάλαφρο το Πάνω ραβενιωτικο χώμα που την σκεπασε! Θερμά
συλλυπητήρια στους συγγενείς της!

Συλλυπητήρια! Στις 19-2-2019 έφυγε απ τη ζωή η 100χρονη πρε-
σβυτερα Λευκοθέα χήρα ιερ. Χρήστου Γιάννου! Να έχουν την ευχή
της οι απόγονοι της παιδιά, εγγόνια δισέγγονα και τα χρόνια της να
πάρουν ! Θερμά συλλυπητήρια στα παιδιά της Κώστα Γιάννο και
Βαρβάρα Γκερλέ, Ευαγγελία Γιάννου και Φώτη, Θεοδώρα Γιάννου
και Δημήτρη που ήρθαν απ την Αμερική να την ξεκινήσουν και το
Βαγγέλη Γιάννο και τη Βούλα που ήρθαν από την Αθήνα ! Την συ-
νοδεύσαμε στην τελευταία της κατοικία στην Χαραυγή Πωγωνίου !
Αιώνια ας είναι η μνήμη της!

Στις 25-3-2019 έφυγε απ τη ζωή η Αναστασία συζ. Κων/νου Τσο-
λάκη που είχε γεννηθεί στις 30-6-1930! Ανάλαφρο το χώμα της
Θεσσαλονίκης που την σκέπασε!

Η Αναστασία Τσολάκη ήταν το γένος Βογιατζή!

Η αρχοντονοικοκυρά καλομάνα, γιαγιά και προγιαγιά Σταματία
χήρα Νεοπτόλεμου Ρίζου το γένος Αριάδνης Παπαζώη και Γιάννη
Κάππη έφυγε απ τη ζωή την Κυριακή 20-1-2019! Χάρηκε παιδιά
εγγόνια δισέγγονα! Ανάλαφρο το πανωραβενιώτικο χώμα που την
σκέπασε την επόμενη μέρα! Θερμά συλλυπητήρια στους συγγενείς
της!!!

Στις 8 Μαρτίου απεβίωσε στη Νέα Υόρκη όπου διένενε η Όλγα
Σλήτα κόρη του Αντωνίου και της Ευανθίας Τσέμπα και αδελφή της
Χρυσάνθης Μασαλά.

Συλλυπούμαστε τα παιδιά της Κων /νο και Ανέτ, τα 3 εγγόνια και
την αδελφή της Χρυσάνθη Μασαλά.

Συγχαρητήρια
Και τα συγχαρητήρια μας: Η Αγγελική Μπόιτσα του Αλκιβιάδη και

της Δέσποινας Γκερλέ πήρε το πτυχίο με λίαν καλώς του τμήματος
ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης! Ορκίστηκε ψυχολόγος στο
Ρέθυμνο στις 27 Μαρτίου του 2019! Καλή σταδιοδρομία να έχει και
ανθόσπαρτοι οι δρόμοι που ανοίγονται μπροστά της! Θερμά συγχα-
ρητήρια! 

Η γιαγιά Βασιλική Γκερλέ!

Η Βάσω Ταλιούρη στην μνήμη του συζύγου της Ιωάννη
προσφέρει το ποσό των 50 ευρώ.
Η Χρυσάνθη Μασαλά στην μνήμη της αδελφής της Όλγας
προσφέρει το ποσό των 10 ευρώ.
Η Αριστέα Τζέρμπου στην μνήμη του θείου της πρωτο-
πρεσβύτερου Χαράλαμπου Τζέρμπου προσφέρει το ποσό
των 50 ευρώ.

Φωτογραφία από το μνημόσυνο στο χωριό 
της οικογένειας Τζέρμπου.

GARDEN MALL
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