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Τιµήθηκε η µνήµη του ∆ηµ. Νικολίδη,

συµµάρτυρα του Ρήγα Φεραίου

στον Προφήτη Ηλία

∆
ιττός ήταν ο στόχος της εκδήλω-

σης που πραγµατοποιήθηκε το α-

πόγευµα της ∆ευτέρας στη Μο-

νή Προφήτη Ηλία στη Ζίτσα.
Αφενός να παρουσιαστεί η σηµαντι-

κή ιστορία της κτίσεως του Μοναστηρι-
ού και της πορείας του στο χρόνο, µέ-
σα από την προσπάθεια συντήρησης
και ανάδειξής του, διαχρονικά και αφε-
τέρου να τιµηθεί η µνήµη του Ζιτσαίου
ιατρού ∆ηµ. Νικολίδη, συντρόφου και
συµµάρτυρα του Ρήγα Φεραίου, που ή-
ταν ένας εκ των συνεργατών του, που
συνελήφθησαν, φυλακίστηκαν και βα-
σανίστηκαν στον πύργο Νεµπόισα, χά-
νοντας τη ζωή τους, στη διάρκεια της
προεπαναστατικής περιόδου του 1821.
Η εκδήλωση διοργανώθηκε από τον δήµο Ζίτσας

σε συνεργασία µε την Μητρόπολη Ιωαννίνων, την Ε-
φορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων, το Τοπικό ∆ιαµέρι-
σµα, την Αδελφότητα Ζιτσαίων Αθηνών, το Σύλλογο
Γυναικών, τον Πολιτιστικό Σύλλογο, το Κ.ΑΠ.Η. &
την Εκκλησιαστική Επιτροπή µε κεντρική οµιλήτρια
την αρχαιολόγο, της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ιωαννί-
νων Πολυξένη ∆ηµητρακοπούλου.
Προηγήθηκε Εσπερινός στον οποίο χοροστάτησε

ο σεβασµιότατος Μητροπολίτης Ιωαννίνων κ.κ. Μάξι-
µος, που στο κήρυγµά του στη συνέχεια αναφέρθηκε
στο παράδειγµα του Προφήτη Ηλία.
Η κα ∆ηµητρακοπούλου από τη δική της σκοπιά

στην οµιλία της αναφέρθηκε τόσο στο ιστορικό και
τις λεπτοµέρειες αρχαιολογικού ενδιαφέροντος,
που παρουσιάζει η Μονή, όσο και στην ιστορική δια-
δροµή και το φωτεινό παράδειγµα του ιατρού ∆ηµ.
Νικολίδη, που έδωσε τη ζωή του στον αγώνα της
προετοιµασίας της Ελληνικής Επανάστασης (ολό-
κληρη η οµιλία της στη σελίδα 7). 
Χαιρετισµό στην εκδήλωση απηύθυναν ο αντιπερι-

φερειάρχης Οδ. Πότσης, ο αντιδήµαρχος Ζίτσας Γ.
Ράδος και ο εκπρόσωπος της Αδελφότητας Ζιτσαίων
Φ. Μαντάς (τον χαιρετισµό µπορείτε να τον διαβάσετε
στη σελίδα 3). 
Συγκινητική ήταν η στιγµή που ο εκπρόσωπος της

Αδελφότητας Ζιτσαίων, Φώτης Μαντάς, ο Αντιπεριφε-
ριάρχης κος Πότσης, ο Αντιδήµαρχος κος Ράδος και η
αρχαιολόγος κ. Πολυξένη ∆ηµητρακοπούλου αποκά-
λυψαν, αφαιρώντας την ελληνική σηµαία µε την οποία
ήταν καλυµµένη, την εντοιχισµένη στο χαγιάτι του
Μοναστηριού µας, µνηµόσυνη πινακίδα, στην οποία α-
ναγράφονται τα παρακάτω:

“Εδώ στο Μοναστήρι του Προφήτη Ηλία έζησε µέχρι τα
δώδεκά του χρόνια ο ∆ηµήτριος Νικολίδης (1766-
1798), σύντροφος και συµµάρτυρας του Ρήγα Φεραίου. 
Η Αδελφότητα Ζιτσαίων ευγνωµονούσα”.

Μετά την τελετή οι άνθρωποι

της Περιφέρειας και του ∆ήµου,

που ήταν εκεί, βρήκαν την ευκαι-

ρία και µίλησαν πολλή ώρα µε

την ∆ιευθύντρια της Εφορείας

Αρχαιοτήτων του Νοµού Ιωαννί-

νων κ. Βαρβάρα Παπαδοπούλου,

που ήταν εκεί, και την κ. ∆ηµη-

τρακοπούλου, που έχει κάνει µε-

λέτη για το Μοναστήρι µας, για

τα προβλήµατα του Μοναστηρι-

ού µας και την άµεση επέµβαση

που χρήζει, για να µην το κλαίµε

και αυτό κατόπιν “εορτής” όπως

το Θεογέφυρο. 

Η µελέτη είναι έτοιµη από την

Περιφέρεια Ιωαννίνων και µένει

να δοθούν τα 25.000 ευρώ, περί-

που, που απαιτούνται. 

Να ευχηθούµε του χρόνου τέ-

τοια µέρα η αποκατάσταση της

στατικότητας του Ναού να είναι

γεγονός για να προχωρήσουν

µετά στις τοιχογραφίες. 
Ας το ελπίσουµε!

Πως θα στέλνετε τη συνδροµή σας
για την εφηµερίδα
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Το Πολιτιστικό Τριήµερο Λόγου και
Τέχνης του Συλλόγου Γυναικών Ζί-
τσας, Βαδόκεια 2021, ξεκίνησε το
Σάββατο 17 Ιουλίου.
1η ηµέρα 
Το α΄µέρος περιλάµβανε την Έ-

κθεση Ζωγραφικής, Χαρακτικής και
Γλυπτικής µε έργα από τα σηµαντικό-
τερα µουσεία της περιοχής µας!
Φέτος, η έκθεσή µας ήταν αφιερω-

µένη στην Επέτειο των 200 χρόνων
από την Ελληνική Επανάσταση του
1821. Με αυτό τον τρόπο τιµήσαµε
τους αγωνιστές, τους ήρωες, τους
µάρτυρες και ανάµεσα σε αυτούς και
τον δικό µας πρωτοµάρτυρα ∆ηµή-
τριο Νικολίδη, που πίστεψαν στο ό-
ραµα της ελευθερίας και το έκαναν
πραγµατικότητα. Για το λόγο αυτό,
κρατήσαµε ενός λεπτού σιγή.
Τιµήσαµε την οικογένεια Βαδόκα,

που το έργο του αείµνηστου Ζιτσαί-
ου Ευεργέτη Αθανασίου Βαδόκα, συ-
νεχίζουν σήµερα τα παιδιά του! (Πα-
ραθέτουµε παρακάτω την επιστολή -
χαιρετισµό στην εκδήλωση από την
κ. Γιολάντα Βαδόκα).
Ευχαριστούµε θερµά: την ∆ηµοτι-

κή Πινακοθήκη Ιωαννίνων, την Εται-
ρεία Ηπειρωτικών Μελετών, το Ίδρυ-
µα Ιωσήφ και Εσθήρ Γκανή, το Μου-
σείο Σύγχρονης Τέχνης “Θ. Παπα-
γιάννης” και την Πινακοθήκη Χαρα-
κτικής του ∆ήµου Ζίτσας, για την ευ-
γενική τους συµµετοχή στην έκθεσή
µας! 
Επίσης, στην έκθεση συµµετείχε,

ερασιτεχνικά, µε ένα έργο και το Μέ-
λος του Συλλόγου µας, η πρεσβυτέ-
ρα κ. Μαρία Υψηλάντου.
Το β΄µέρος περιλάµβανε το Οδοι-

πορικό Υγείας. 
Ο Καθηγητής Καρδιολογίας κ. Στέ-

φανος Φούσας, ο Καθηγητής Ρευµα-
τολογίας κ. ∆ρόσος και η Καθηγή-
τρια Παθολογίας και Πρόεδρος του
Ιατρικού Συλλόγου Ιωαννίνων κ.
Τσιάρα σε µια εξαιρετική ιατρική ενη-
µέρωση για τον κορονοϊό, τα αυτοά-
νοσα και την καρδιά, µας έδωσαν πο-

λύτιµες πληροφορίες και συµβουλές,
σ' αυτή τη δύσκολη περίοδο που η
κοινωνία µας πλήττεται από την παν-
δηµία, τονίζοντας την ανάγκη του
εµβολιασµού.
Ευχαριστούµε θερµά τον κ. Φούσα

που ανταποκρίθηκε στην πρόσκλησή
µας µε µεγάλη προθυµία για µια ακό-
µη φορά!
Η εκδήλωση έκλεισε µε τον Γεν.

Γραµµατέα Βελλαϊτών κ. Σ. Κωλλέ-
τα, µιλώντας για το µεγαλείο της ελ-
ληνικής γλώσσας! 
Το παρόν στην εκδήλωση έδωσε ο

Μητροπολίτης Ιωαννιτών κ.κ. Μάξι-
µος, εκπρόσωποι της εκκλησίας, ο
πρώην υπουργός κ. Α. Φούσας, ο ∆ή-
µαρχος ∆ήµου Ζίτσας κ. Μ. Πλιάκος,
η Αντιδήµαρχος κ. Κ. Μπαλάφα, ο
Πρόεδρος του Νοµικού Προσώπου
του ∆ήµου Ζίτσας κ. Π. Γρίβας, ο
Πρόεδρος τ.κ. Ζίτσας κ. Π. Νούλης,
εκπρόσωποι των Συλλόγων και της
Αδελφότητας Ζιτσαίων, ο ∆ήµαρχος
Ιωαννιτών κ. Μ. Ελισάφ που έστειλε
τον χαιρετισµό στην εκδήλωσή µας
και τις προτροπές του, διαδικτυακά,
εκλεκτοί προσκεκληµένοι και πολλοί
συγχωριανοί!
Ευχαριστούµε θερµά τον ∆ήµο Ζί-

τσας που είναι πάντα αρωγός στις
προσπάθειες του Συλλόγου µας και ι-
διαίτερα τον Αντιδήµαρχο κ. Γ. Ράδο
για την αγαστή συνεργασία, καθώς
και την Τοπική Κοινότητα. 
Την κ. Έφη Μαλάµου για την πολύ-

τιµη βοήθειά της στην οργάνωση της
έκθεσης.
Τα οινοποιεία Γκλίναβος και Ζοί-

νος που πάντα µας στηρίζουν και το
Μέλος του Συλλόγου µας κ. Τέρψω
Κοντονίκα για την προσφορά της!
Ευχαριστούµε και όλους όσους

παρευρέθησαν τιµώντας της εκδή-
λωσή µας!
Ήταν µια εκδήλωση που τήρησε

τους κανόνες ασφάλειας και προ-
στασίας, για να είµαστε σύννοµοι µε
τις εντολές της πολιτείας.

(συνέχεια στη σελ. 4)

ΒΑ∆ΟΚΕΙΑ 2021
Τριήµερες εκδηλώσεις 17, 18 και 23 Ιουλίου
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35. Κωνσταντία Στοφόρου, Χαλάνδρι, εις µνήµη 
∆ηµητρίου Ζέρβα...............................................................................50
36. Ελευθέριος Μαγκλογιάννης, ΗΠΑ, εις µνήµη
των γονέων και των αδελφών του..........................................100£
37. Λάµπρος Κάσιος, ΗΠΑ, εις µνήµη
των γονέων και του αδελφού του...........................................100£
38. Άντζελα & Bίκυ Φωλλίδη, Xαλάνδρι, εις µνήµη
Mερόπης Zήση....................................................................................50
39. Άντζελα & Bίκυ Φωλλίδη, Xαλάνδρι, εις µνήµη
Kώστα Zώνιου...................................................................................100
40. Γεώργιος Λ. Kοντογιάννης, Iωάννινα..................................50
41. Άντζελα & Bίκυ Φωλλίδη, Xαλάνδρι.....................................50
42. Γεώργιος Θ. Kαρακίτσιος, Iωάννινα ....................................20

€

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Λόγω πληθώρας ύλης και περιορισµένου χώρου στην εφηµε-

ρίδα µας τα κείµενα:
1. Παράγωγες λέξεις από ρήµατα του κ. Απόστολου Φωτίου 
2. ΑΠΙΣΤΕΥΤΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ του κ. Κώστα Αγόρου (Σπίθα)
3. ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΣ  ή ΠΥΡΡΟΣ του κ. Νίκου Κακαϊδή  
4. Η ∆έσπω και το Θεογέφυρο της κ. Βούλας Λεοντίδη- Πλάτωνα
5. Tοποθέτηση αριστερής παρέµβασης στην Eπιτροπή Περιβάλ-
λοντος του κ. Zώη Γαλατά.
Θα δηµοσιευτούν στο επόµενο τεύχος της εφηµερίδας µας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Καλούµε τους Ζιτσιώτες να µας γνωστοποιήσουν, όσοι επιθυ-
µούν, τις διευθύνσεις συγγενικών τους προσώπων για να στέλ-
νουµε την εφηµερίδα µας. Πρέπει να «ανανεωθεί» και να µεγα-
λώσει ο κατάλογος εκείνων που λαµβάνουν την εφηµερίδα µας.
Μην ξεχνούµε ότι η εφηµερίδα είναι ο συνδετικός κρίκος όλων
των Ζιτσαίων. Περιµένουµε λοιπόν οι παππούδες, γιαγιάδες, γο-
νείς να µας ενηµερώσουν, για τις διευθύνσεις των εγγονών, παι-
διών. Τηλ. Επικοινωνίας: 6977 553404, 210 8626865 Φαξ: 210
5241758Hλεκτρονικό ταχυδροµείο: tseliosgia@yahoo.gr

™∆∂°∏ ∞À∆π™∆π∫ø¡ ∞∆Oªø¡
«∂§∂¡∏ °Àƒ∞», ∑π∆™∞ πø∞¡¡π¡ø¡

∆∏§.: 26580 23497-23598, FAX: 26580 23498
www.autismgreece.gr, email:gspapz@otenet.gr

∂ÀÃ∞ƒπ™∆∏ƒπO
Η Στέγη Αυτιστικών Ατόµων «Ελένη Γύρα» ευχαριστεί θερµά:

• τους Νικηφόρο και Αλεξάνδρα Αθανασίου για τη χρηµατική δωρεά που
κατέθεσαν εις µνήµη ∆ηµητρίου Αθανασίου.

• για τη χρηµατική δωρεά που κατέθεσαν εις µνήµη Ιωάννας Γιούνη – Γά-
τσιου, τους Γκατζιάνη Χριστίνα και Κωνσταντίνο Αγόρο και τα παιδιά
τους Νικόλαο, Αγησίλαο και Στέφανο, τους Γεώργιο και Βάνα Πέτρου,
τους Κωνσταντίνο και Μαρίνα Παΐδα καθώς και την οικογένεια Ανθού-
λας Γιούνη.

• την Ουρανία Ζέρβα-Στοφόρου για τη χρηµατική προσφορά που κατέθε-
σε εις µνήµη ∆ηµητρίου Ζέρβα.

• τις Αθηνά και Ελένη Νούλη για τη χρηµατική δωρεά που κατέθεσαν εις
µνήµη Ευάγγελου Καζανά και Αναστασίου Μήτση.

• τις οικογένειες Μίνας Ιωαννίδη και Ντίνου Κοσµά για τη χρηµατική δω-
ρεά που κατέθεσαν εις µνήµη Κούλας Σάρρα.

• για τη χρηµατική δωρεά που κατέθεσαν εις µνήµη της θείας τους Ελέ-
νης Νικολού, την Παναγιώτα Νάστου και τις κόρες της, τους Ιωάννη,
Χαρά και Αλίκη Νικολού και την οικογένεια Αλέξανδρου και Χριστίνας
Γκατζιάνη.

Τηρουµένων των υγειονοµικών Πρωτοκόλλων, λόγω πανδηµίας
κορωνοϊού, πραγµατοποιήθηκαν στην τοπική µας κοινότητα, την
καλοκαιρινή περίοδο κάποιες εκδηλώσεις, όπως τα Βαδόκεια, η
εκδήλωση για να τιµήσουµε τον εθνοµάρτυρα ∆ηµήτριο Νικολί-
δη, η θεατρική παράσταση από τους ερασιτέχνες ηθοποιούς του
∆ήµου µας και ο καθιερωµένος εσπερινός στο Μοναστήρι του
Προφήτη Ηλία.
Αντλώντας το δικαίωµα από την µακροχρόνια ενασχόλησή µου
µε τα κοινά και διερµηνεύοντας παράλληλα και τις σκέψεις-επι-
θυµίες αρκετών Ζιτσαίων θα ήθελα, επιγραµµατικά να κάνω δυο
επισηµάνσεις σχετικές µε τις παραπάνω εκδηλώσεις.
Επισήµανση 1η: Βαδόκεια. Έχουν καθιερωθεί για να τιµήσουµε
την προσφορά του Κου Βαδόκα στην Κοινότητά µας. Με την
πράξη µας όµως αυτή αγνοούµε και υποβαθµίζουµε την προσφο-
ρά όλων των άλλων ευεργετών, όπως Φιλίτης, Γύρας, Μαλάµος
κ.α. Την ευεργεσία ορισµένων λαµβάνουν και θα λαµβάνουν στο
διηνεκές οι συγχωριανοί µας. Θα πρέπει λοιπόν και σ’ αυτούς να
απονέµεται η ανάλογη τιµή χωρίς διακρίσεις. Κατά την ταπεινή
µου γνώµη, να καθιερωθεί µία ετήσια εκδήλωση π.χ. ευεργετών,
µε την οποία να αποδίδεται η πρέπουσα τιµή και ευγνωµοσύνη
προς όλους ανεξαιρέτως ευεργέτες της Ζίτσας, ώστε να εκλεί-
ψουν και κάποια εύλογα παράπονα και σχόλια. 
Επισήµανση 2η: Εσπερινός στο Μοναστήρι. Η παρουσία του
Μητροπολίτη Ιωαννίνων τα τελευταία χρόνια µας επιβάλει να τε-
λείται στις έξι το απόγευµα, εφέτος µάλιστα στις πέντε, καταµε-
σήµερο και µε καύσωνα. Αιτιολογία: Ότι πρέπει να παρευρίσκε-
ται και στον Εσπερινό του Προφήτη Ηλία στα Καρδαµίτσια Ιωαν-
νίνων. Έµµεσα οι Ζιτσαίοι Χριστιανοί Β΄κατηγορίας. Ο εσπερινός
από την ίδια του τη λέξη υποδηλώνει ότι τελείται το εσπέρας µε-
τά τις επτά ή οκτώ, κάτι το οποίο χρόνια τώρα γινόταν στο Μο-
ναστήρι µας µε όλη του την µεγαλοπρέπεια. Ένα έθιµο το οποίο
έτσι το βρήκαµε, έτσι το βιώνουµε και έτσι πρέπει να το παραδώ-
σουµε. Τα ήθη και τα έθιµα ως άγραφοι νόµοι πρέπει να είναι σε-
βαστά απ΄όλους και να µην δεχόµαστε την κατάργησή τους α-
διαµαρτύρητα.  

Π. ΜΙΣΙΟΣ

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ
στην Τριτοβάθµια Eκπαίδευση

Λύκειο Ζίτσας
1. Σόνια Κοντογιάννη, του Στέφανου Β. Κοντογιάννη και της
Βούλας Πατραµάνη Εφαρµοσµένης Πληροφορικής-Πληροφο-
ριακά Συστήµατα στο ΠΑΜΑΚ, Θεσσαλονίκη.
2. Βασιλεία Λιάκου, εγγονή του Σωτήρη Λιάκου, Τµήµα Φιλοσο-
φίας Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων.
3. Έλενα Τσουµάνη, από Κληµατιά, Τµήµα Οικονοµικών Eπιστη-
µών στο ΕΚΠΑ, Αθήνα.
Άλλα Λύκεια
1. Νικολέτα Ντόντορου, εγγονή του Νικολάου Νικολαΐδη,  Τµή-
µα Ψυχολογίας Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων.
2. ∆έσποινα Θ. ∆όση, εγγονή της Γλυκερίας Γρίβα, Παιδαγωγι-
κό  Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων.
3. Ηλίας ∆. Μανούσης, εγγονός του Ηλία Μανούση, οικονοµι-
κών επιστηµών, Ιωάννινα.
4. Βασιλική Εµ. Ματσάγκα, εγγονή του Γιάννη και της Κούλας
Ματσάγκα, Αρχιτεκτονική ΑΠΘ.
5. Eυαγγελία (Eύα) Θ. Kαρακίτσιου, εγγονή του Γιώργου Θ. Kαρακί-
τσιου, Hλεκτρολόγων Mηχανικών & Mηχανικών H/Y στο E.M.Π.
Ευχόµαστε σε όλους καλή ακαδηµαϊκή σταδιοδροµία.

Παράκληση αν υπάρχουν κι άλλοι επιτυχόντες να µας ειδοποιήσετε
για να δηµοσιεύσουµε τα ονόµατά τους στην επόµενη έκδοση.

Χρηστική πληροφορία
Όσοι από τους επιτυχόντες κατάγονται από τη Ζίτσα δικαιούνται
(υπό προϋποθέσεις) υποτροφία από το κληροδότηµα Αν Φιλήτη.
∆εν γνωρίζουµε όµως αν φέτος γίνει προκήρυξη. Για περισσότε-
ρες πληροφορίες στο τηλέφωνο του Συλλόγου προς ∆ιάδοσιν των
Ελληνικών Γραµµάτων (Πινδάρου 15, 106 73 Αθήνα).
Tηλ. 210 3612370, fax 210 3609059, e-mail: sdeg@otenet.gr

Πηγές δηµοσιεύµατος  
ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΖΙΤΣΑΣ

1. Συνέντευξη ∆ήµαρχου Ζίτσας  4/12/2015  
https://www.epiruspost.gr/%CE%B6%CE%AF%CF%84%CF%83%C
E%B1-
%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-
%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF
%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82-%CF%84%CE%B7%CF%82-
%CE%BC%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CF%84%CE%B9/
2. Βιβλίο ∆ηµητρίου «Ζίτσα Γλωσσάρι και ιστορικά, κοινωνικά, λαο-
γραφικά στοιχεία» σελ.191.
3. Απάντηση του Υπουργού Παιδείας κ. Νικολάου Φίλη στη Βουλή,
∆/νση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, σε ερώτηση του βουλευτή Ιωάν-
νη Καραγιάννη
(https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/67715b2c-ec81-4f0c-
ad6a-476a34d732bd/9789578.pdf)
4. ∆ιπλωµατική Εργασία Ξανθίππης Τσέλιου στη Σχολή Καλλιτεχνι-
κών Σπουδών, Τµήµα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, ∆ιακόσµησης και
Σχεδιασµού Αντικειµένων, που είχε ως αντικείµενο διαπραγµάτευ-
σης την µετατροπή – αξιοποίηση της Μαθητικής Εστίας Ζίτσας σε
«Κέντρο ∆ηµιουργικής Φιλοξενίας για παιδιά».

Υστερόγραφο: Ύστερα από προφορικές µαρτυρίες-ενηµέρωση από
συγχωριανούς µας, θα θέλαµε να κάνουµε τις παρακάτω επισηµάν-
σεις,  οι οποίες δεν συµφωνούν µε τις πηγές του δηµοσιεύµατος. 
Επισήµανση 1η: Η δωρεά του οικοπέδου προς το Εθνικό Ίδρυµα Νε-
ότητας έγινε από την µητρόπολη Ιωαννίνων και όχι από τον Φιλεκ-
παιδευτικό Σύλλογο. (Γίνεται σύγχυση µε τη δωρεά του οικοπέδου
για την ανέγερση του Γυµνασίου στη Λούτσα).
Επισήµανση 2η: Το έτος θεµελίωσης της Μαθητικής εστίας είναι το
1982-83 και όχι το 1974 (Προφανώς και εδώ γίνεται σύγχυση µε τη
θεµελίωση του Γυµνασίου). 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Η Εκκλησιαστική Επιτροπή του Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Ζίτσας ευ-
χαριστεί θερµά τους παρακάτω, οι οποίοι διέθεσαν χρηµατικά
ποσά σε εκκλησίες της ενορίας µας.

Για τον Ι. Ν. Αγίου Νικολάου:
Τις κ. Μελποµένη, Φρόσω και Βασιλική Παπαυγέρη εις µνήµην Χρί-
στου Παπαυγέρη. Την οικ. Ιωάννη Τσέλιου εις µνήµην Ελένης
Τσέλιου. Τον κ. Παύλο Κράβαρη. Την κ. Ευγενία ∆άλλα-Σιόντη.Tον
Γεώργιο Θ. Kαρακίτσιο εις µνήµη Aναστασίου Mήτση.                        
Για τον Ι.Ν. Παναγίας:
Τους κ. Πέτρο και Ζωή Τσέλιου. Την κ. Ειρήνη Τσίντζου. Την κ. Άννα
Κοσµά. Την κ. Ευτέρπη Κοντογιάννη εις µνήµην του Γεωργίου Κοντο-
γιάννη.                                        
Για τον Ι.Ν. Ταξιαρχών:
Την κ. Φιλοµήλα Γκατζιάννη εις µνήµην Άννας Γάτσιου. Την κ. Βάσω
Κοντογιάννη-Γκούµα εις µνήµην των γονέων της. Την οικ. Κων/νου
και Αναστασίας Τζίνα εις µνήµην Αναστασίου Μήτση. Την οικ. Ανα-
στασίου Βασιλ. Καρακίτσιου εις µνήµην Αναστασίου Μήτση.                  
Για τον Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής (κοιµητήριο):
Την οικ. Βασιλικής Καραµίχου εις µνήµην Αικατερίνης Καραµίχου.
Την οικ. Βασιλικής Λαβδανίτη-Τόλιου εις µνήµην Σωκράτη Τόλιου και
Γεωργίου και Ουρανίας Λαβδανίτη. Την κ. Ευγενία ∆άλλα-Σιόντη εις
µνήµην των γονέων της. Την κ. Βασιλική Καζανά εις µνήµην Μαρίνας
Νούλη.                                                 
Για τον Ι.Ν. Αγίου Ιωάννη:
Την κ. Ειρήνη Τσίντζου. Την κ. Γαλάτεια Παπαυγέρη εις µνήµην των
αγαπηµένων της.                                                                                        
Για τον Ι.Ν. Αγίας Τριάδας:
Τους κ. Βύρωνα και Τούλα Πράσσου.
Για το µοναστήρι του Προφήτη Ηλία:
Την κ. Αφροδίτη Κοσµά.
Για το εξωκλήσι της Αγίας Τριάδας ( στη Γούβα):
Την κ. Βάσω Τσίντζου εις µνήµην ∆ηµητρίου Τσίντζου. Την κ. Βικτω-
ρία Καρώνη. Τον κ. Παύλο Κράβαρη. Τον κ. Ηλία ∆ήµου. Τον κ. Χρίστο
Κοντό. Τον κ. Ιωάννη Κώτσια. Τον κ. Γεώργιο Τόρη. Τον κ. Γεώργιο
Βασιλ. Κοντογιάννη. Την κ. Βέρα Κροµµύδα. Την κ. Αφροδίτη Κοσµά.
Την κ. ∆ήµητρα Γιούνη. Την κ. Αγγελική Καραµπίνα. Τον κ. Ναπολέο-
ντα Μανούση . Την κ. Αφροδίτη Σκαρµούτσου. Τον κ. ∆ηµοσθένη Κα-
ραµπίνα. Τον κ. Νικόλαο Παλιάγκα. Τον κ. Βασίλειο Νικ. Παπαυγέρη
εις µνήµη των γονέων του. Τον κ. Ελευθέριο Μαγκλογιάννη εις µνή-
µην των γονέων του και των γονέων της συζύγου του. Τον κ. Βασίλη
Κοντογιάννη εις µνήµην Ευθυµίου ∆ηµητριάδη. Την κ. Παναγιώτα
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Zούµπας Ευάγγελος 
Χειρουργός Οδοντίατρος 

Εθνικής Αντιστάσεως 29 

Πέραµα Ιωαννίνων 

Τηλ.:  26510-86061 

Kινητό: 6957 824728

Ειρήνη Σπυριδάκη
M D  P h D  ΠΑ Ι∆ Ι ΑΤΡΟΣ
(κόρη της Ρούλας Μ. Γάτσιου)

Ελ. Βενιζέλου 56, Νέο Φάληρο 

Τηλ.: 211 770 0757 - Kιν.: 6947 071695

e-mail: ispyridakis@gmail.com

WWW.irinispyridaki.gr
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OÌÔÈÔ·ıËÙÈÎfi˜ π·ÙÚfi˜
ªÂÛÔÁÂ›ˆÓ 248 - ÃÔÏ·ÚÁfi˜

ÏËÛ›ÔÓ ªÂÙÚfi «ÃÔÏ·ÚÁfi˜»                        
∆ËÏ.: 210 6538392 ñ ∫ÈÓ.: 6974 390641

www.tselioueleni.com
Email: elentsel@gmail.com

µ·ÛÈÏÈÎ‹  ¶.  ºˆÏÏ›‰Ë
(KfiÚË ÙÔ˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙË ºˆÏÏ›‰Ë)

ÃÂÈÚÔ˘ÚÁfi˜ 
OÊı·ÏÌ›·ÙÚÔ˜-¶·È‰ÔÊı·ÏÌ›·ÙÚÔ˜

Ã·Ù˙ËÎÒÛÙ· 11- ¶Ï·ÙÂ›· ª·‚›ÏË - Aı‹Ó·
∆ËÏ.:  21 6900 1818 - KÈÓ. 6976 637188

e-mail: info@vickyfollidi.gr - www.vickyfollidi.gr

Σύµφωνα µε τη µυθολογία µας ο Αχιλλέ-
ας είχε γιο, το Νεοπτόλεµο ή Πύρρο, που
κληρονόµησε τα ξανθοκόκκινα, σαν το
χρώµα της φωτιάς, µαλλιά της µητέρας
του ∆ηιδάµειας. Μετά την καταστροφή του
Ιλίου (Τροίας) στη λήξη της δεκαετούς πο-
λιορκίας της στο Νεοπτόλεµο δόθηκε ως
σκλάβα η χήρα του Έκτορα Ανδροµάχη.
Καρπός της σχέσης τους το εγγόνι του

Αχιλλέα, ο Μολοσσός, ο ιδρυτής της οµώ-
νυµης ηπειρώτικης δυναστείας, που µε έ-
ναν εκπληκτικό τρόπο συνδύαζε τις παρα-
δόσεις των Αχαιών και των Τρώων ηρώων,
από τους οποίους καυχιόνταν οι Ηπειρώ-
τες ότι είχαν ευγενική καταγωγή και τις
συντηρούσαν και µάλιστα κατά την ιστορι-
κή περίοδο, όπως άλλωστε φαίνεται και
από τα ονόµατα πολλών βασιλέων της Η-
πείρου.
Ας προστρέξουµε λοιπόν στη βοήθεια

της µυθολογίας, για να φωτίσουµε περισ-
σότερο την εικόνα του Νεοπτολέµου ή
Πύρρου και την επίδρασή του στην ένδοξη
δυναστεία των Μολοσσών της Ηπείρου. 
Η Θέτις ως θεά γνώριζε από πριν πως θα

σκοτωνόταν ο µονάκριβος γιος της Αχιλ-
λέας, αν συµµετείχε σε πόλεµο. Για να α-
ποφύγει ένα τέτοιο ενδεχόµενο, τον έ-
στειλε ντυµένο κοριτσίστικα στη Σκύρο,
στο βασιλιά του νησιού Λυκοµήδη, για να
ανακατευτεί µε τις επτά κόρες του και να
χαθούν τα ίχνη του. Εκεί ο Αχιλλέας ερω-
τεύτηκε µια από τις κόρες του Λυκοµήδη,
τη ∆ηιδάµεια ή Πύρρα, που πήρε την προ-
σωνυµία αυτή από τα ξανθοκόκκινα, σαν
το χρώµα της φωτιάς, µαλλιά της.
Καρπός αυτής της σχέσης υπήρξε ο γιος

του Αχιλλέα, ο Νεοπτόλεµος ή Πύρρος,
που κληρονόµησε το χρώµα των µαλλιών
της µητέρας του ∆ηιδάµειας, γι΄αυτό πή-
ρε την ίδια προσωνυµία.
Σύµφωνα µε την ίδια παράδοση, ο πα-

νούργος βασιλιάς της Ιθάκης Οδυσσέας,
όταν έκανε τη στρατολογία για τον τρωικό
πόλεµο, έφθασε στη Σκύρο και επισκέφθη-
κε τις κόρες του βασιλιά Λυκοµήδη, µεταµ-
φιεσµένος σε πραµατευτή. Στην πραµά-
τεια του υπήρχαν αντικείµενα γυναικείου
καλλωπισµού (χτένες, καθρεφτάκια κ.λπ.)
και ένα σπαθί, που κέντρισε το ενδιαφέ-
ρον του Αχιλλέα και τον πρόδωσε.
Με τον τρόπο αυτό ο Αχιλλέας στρατο-

λογήθηκε στον Τρωικό πόλεµο, όταν ο
γιος του Νεοπτόλεµος ήταν µόλις δεκα-
τριών ετών.
Στην Ιλιάδα του Οµήρου (ραψωδία Τ,

στίχ. 326 κ.ε.) ο Αχιλλέας, µοιρολογώντας
το νεκρό φίλο του Πάτροκλο, κάνει λόγο
για το γιο του, το Νεοπτόλεµο, που αν-
δρώνεται στη Σκύρο, και πως ο Πάτροκλος
θα τον πήγαινε στη Φθία, στο παλάτι του
παππού του Πηλέα, αν ζούσε. 
Στην τραγωδία του Σοφοκλή «Φιλοκτή-

της» βλέπουµε το Νεοπτόλεµο να αναλαµ-
βάνει ενεργό δράση µετά το θάνατο του Α-

χιλλέα προς το τέλος του Τρωικού πολέ-
µου. Εκεί τον βλέπουµε µε πλοίο του στη
Λήµνο, προκειµένου µε τον Οδυσσέα να
µεταφέρουν τον δαγκωµένο από φίδι Φι-
λοκτήτη µε τα φαρµακερά βέλη του Ηρα-
κλή, µε τα οποία οι Αχαιοί, σύµφωνα µε θε-
ϊκό χρησµό, θα κυριεύσουν την Τροία. Τα
πράγµατα περιπλέκονται, έως ότου ο Ηρα-
κλής ως από µηχανής θεός µεταφέρει τη
βούληση του ∆ία. ∆ίνει εντολή στο Φιλο-
κτήτη να ακολουθήσει τον Οδυσσέα και το
Νεοπτόλεµο στην Τροία, όπου ο Φιλοκτή-
της θα θεραπευτεί από τους πόνους του
και θα σκοτώσει τον Αλέξανδρο (Πάρη).
Ο Νεοπτόλεµος πείστηκε από τον Οδυσ-

σέα να πολεµήσει στην Τροία, γιατί ήταν
δισέγγονος του Αιακού και σύµφωνα µε
κάποιον χρησµό η Τροία δεν θα κυριευό-
ταν χωρίς τη βοήθεια ενός απογόνου του
Αιακού, επειδή εκείνος είχε βοηθήσει
στην κατασκευή των τειχών της.
Ο Νεοπτόλεµος φορώντας τον θώρακα

και τον οπλισµό του πατέρα του, που του
έδωσε ο Οδυσσέας, είχε πρωταγωνιστικό
ρόλο στην άλωση της Τροίας, παίρνοντας
σκληρή εκδίκηση για το χαµό του πατέρα
του Αχιλλέα.΄Ηταν ένας από τους πρώ-
τους που εισχώρησαν στην Τροία εξερχό-
µενος από το ∆ούρειο΄Ιππο µαζί µε τον
κατασκευαστή του Επειό. Σκότωσε τον
Πρίαµο και το γιο του Έκτορα, Αστυάνα-
κτα, ενώ φέρεται να θυσίασε στον τάφο
του πατέρα του Αχιλλέα τη µικρότερη κό-
ρη του Πριάµου Πολυξένη, προκειµένου
να φυσήξει ο άνεµος, για να µπορέσουν
να αποπλεύσουν τα πλοία των Αχαιών
από την Τροία (βλέπε τραγωδία του Ευρι-
πίδη «Εκάβη»).
Στην επίσης αντιπολεµική τραγωδία του

Ευριπίδη «Τρωάδες», όπου απεικονίζεται
µε ανάγλυφο τρόπο η ολοσχερής κατα-
στροφή της Τροίας, η χήρα του Έκτορα
Ανδροµάχη δίνεται ως σκλάβα στο Νεο-
πτόλεµο.
Ασφαλώς η τραγωδία του Ευριπίδη «Αν-

δροµάχη» αποτελεί την ιδρυτική πράξη
του βασιλείου των Μολοσσών στην Ήπει-
ρο και ενδέχεται ο ίδιος ο ποιητής να την
έχει διδάξει στην αρχαία Πασσαρώνα, την
ιστορική πρωτεύουσα των Μολοσσών, πο-
λύ κοντά στα σηµερινά Γιάννενα.
Μετά την καταστροφή της Τροίας ο Νεο-

πτόλεµος µεταφέρει στη θεσσαλική Φθία
σκλάβα την Ανδροµάχη και µάλιστα κάνει
µαζί της και ένα παιδί, το Μολοσσό. Όµως
νόµιµη γυναίκα του είναι η άτεκνη κόρη
του Μενελάου Ερµιόνη, που απειλεί να
σκοτώσει το παιδί. Ο Νεοπτόλεµος απου-
σιάζει στο µαντείο των ∆ελφών και ανα-
κοινώνεται ότι σκοτώθηκε σε συµπλοκή µε
τους φρουρούς του ναού, µετά από παρα-
κίνηση του Ορέστη, θύµα κι εκείνος των α-
πόνερων του τρωικού πολέµου.
Την ώρα του θρήνου εµφανίζεται ως από

µηχανής θεά η Θέτις, η οποία δίνει τις α-

κόλουθες οδηγίες στο σύζυγό της Πηλέα.
Πρώτα να θάψει µε τιµές το Νεοπτόλεµο
στο ναό του Απόλλωνα στους ∆ελφούς (ε-
κεί στα κατοπινά χρόνια έδειχναν τον τά-
φο του). Έπειτα να στείλει την Ανδροµάχη
µε το παιδί στη χώρα των Μολοσσών
στην Ήπειρο, για να γίνει νόµιµη γυναί-
κα του αδελφού του Έκτορα µάντη Έλε-
νου και το παιδί της από το Νεοπτόλεµο
βασιλιάς των Μολοσσών, ώστε να µη χα-
θούν τα γένη των Αχαιών και των Τρώων.
Μ΄αυτόν λοιπόν το θαυµαστό τρόπο µια

πονεµένη µάνα, η Θέτιδα, τερµατίζει ου-
σιαστικά τον πόλεµο Αχαιών και Τρώων,
που έπληξε και τους δύο, συνενώνοντας
το αγωνιστικό φρόνηµα και τις επικές πα-
ραδόσεις τους.
Στην Ήπειρο θα γίνει ένα νέο ξεκίνηµα.

Χτίζεται ένα νέο Ίλιο, όπου θα βασιλέψουν
αρχικά ο Έλενος µε την Ανδροµάχη και τη
∆ηιδάµεια και ύστερα ο γιος του Νεοπτό-
λεµου Μολοσσός.
Αυτό το νέο Ίλιο ο σπουδαίος Άγγλος αρ-

χαιολόγος Nikolas Hammond στο βιβλίο
του «Ήπειρος» τοποθετεί στη θέση Παλιό-
καστρο του σηµερινού χωριού ∆εσποτικού
Ιωαννίνων, στα όρια του  νεότερου δηµοτι-
κού διαµερίσµατος Μολοσσών του ∆ήµου
Ζίτσας. Βρίσκεται περίπου τριάντα χιλιό-
µετρα δυτικά της Πασσαρώνας της ιστορι-
κής πρωτεύουσας των Μολοσσών, κοντά
στη λίµνη Παµβώτιδα των Ιωαννίνων, όπου
το 373 π.Χ. γεννήθηκε η γνωστή βασιλο-
πούλα Ολυµπιάδα, κόρη του βασιλιά των
Μολοσσών Νεοπτόλεµου B΄.

(Συνεχίζεται) 

Νίκος Κακαϊδής
Γυµνασιάρχης-Συγγραφέας

Αθήνα, 2021

Ας θυµηθούµε τα Πουριά, τα παλιά
αµπέλια, όσοι από εµάς τα γνωρίσα-
µε και να µάθουν και οι νεότεροι τι
λέγανε για τα Πουριά.
Τα Πουριά είναι η πιο µακρινή πλα-

σιά από το χωριό.  Πλασιές τις λέγα-
νε και η καθεµιά είχε και το όνοµά
της (Βαρύ, Κρέµενη, Λογγιώτες
κτλ.). Τα Πουριά έχουν µεγάλη έκτα-
ση  και έβγαζαν το περισσότερο στα-
φύλι, πολύ και τραγανό. Εκεί υπήρ-
χαν τα µεγαλύτερα αµπέλια: του Βα-
σίλη Παπασταύρου, της Στύλως, του
Τάκη Πράσσου, του Τάκη Μαντά, του
Τασιούλα Μαντά, του Σιουρά, της
Μαρίνας Φίλη, του Γιώργου Λαβδανί-
τη, των Καρακιτσαίων, του Ν’κόλα
Τάτση και των Καπρινιωταίων .
Ο Γιώργος Λαβδανίτης έλεγε: «Απ’

τ’ αµπέλι µ’ στα Πουρά φ’λάω το σπί-
τι µ’». Η Μαρίνα Φίλη έλεγε: «Τα
Πουριά θα θαµπώσουν τους εµπό-
ρους και δε θ’ αφήσουν τίποτα», δη-
λαδή, θα αγοράσουν όλη την παρα-
γωγή. Πολλά από αυτά τα αµπέλια
τα έχω βοσκήσει µε τα πρόβατα µε-
τά τον τρύγο. Όλα τα αµπέλια είχαν
αρκετές συκιές. Μάζευαν τα σύκα
και τα έκαναν συκοµαϊδες. Είχαν και
κυδωνιές, κερασιές, αχλαδιές, ροδα-
κινές πολλές µε τα µικρά ροδάκινα,
που µοσχοµύριζαν, µηλιές, κάπου-
κάπου και καµιά σουρβιά. 
Θυµάµαι τους αµπελοφύλακες

(ντραγάτες), τον πατέρα του Αντώνη
Μηλιώτη, τον Ανδροκλή Γκάλγκο και
τον Βαγγέλη Καρβέλη (Στάρα). Ο
Στάρας έφτιαχνε µια σκαλωσιά ψη-
λή, έφτιαχνε κρεβάτι και το είχε πα-
ρατηρητήριο, να ελέγχει από ψηλά
την περιοχή. Στο αµπέλι του Γιώργου
Λαβδανίτη υπήρχε µια συκιά, δυο µε-
γάλα κλωνάρια της έβγαιναν σε ένα
χέρσο χωράφι του Σωτήρη Μπότσι-
ου, στο οποίο εγώ βοσκούσα τα ζυ-
γούρια. Ο Στάρας µου φώναξε από
το παρατηρητήριο: «Γιαννάκη, φάε
τα σύκα που βγαίνουνε στο χέρσο».
Θυµάµαι επίσης τις αντρογύναικες,

τη Μαρίνα του Φίλη, τη γιαγιά Σιου-
ρού µε την κόρη της, τη µητέρα της
Μάγδας ∆ρόσου, την Ουρανία Παπα-
σταύρου, νέα κοπέλα, µε τη µητέρα
της. Ερχόταν στο γιδοχείµαδο κι έ-
παιρναν κοπριά και µου έφερναν σύ-
κα και σταφύλια. Σήκωναν τις µεριές
σαν άντρες, για να λιπάνουν τα αδύ-
νατα κλήµατα, επειδή τότε δεν υ-
πήρχαν λιπάσµατα. 
Όταν γλύκαιναν τα σταφύλια από

15 Αυγούστου µέχρι 15 Οκτωβρίου,
το Αγρονοµείο έβγαζε διαταγή να
δέσουν οι κτηνοτρόφοι τα σκυλιά, να
µην τρώνε τα σταφύλια. Αναγκαζό-
µασταν να παίρνουµε ένα σκυλί δε-
µένο µε τον άλυσο. Αν ερχόταν λύ-

κος στο κοπάδι, απολούσαµε το σκυ-
λί µε τον άλυσο στο λαιµό. Μια φορά
ο λύκος µου άρπαξε µια ζυγούρα.
Ήµουν παιδάκι δεκατριών χρονών. Α-
πόλυσα το σκυλί και το βρήκα µετά
από τρεις µέρες τυλιγµένο στον ά-
λυσο, διψασµένο, πεινασµένο και ε-
λεεινό. 
Όταν ερχόταν ο τρύγος γινόταν

χαµός! Από τα χαράµατα ο Στέργιο-
Θώµος από το Μελίσσι και πολλοί
άλλοι κουβαλούσαν φορτώµατα µε
σταφύλια έως αργά το βράδυ. Στις
µέρες µας µε την αναµπέλωση, έπει-
τα από τη φυλλοξήρα, επειδή τα
Πουριά είναι αποµακρυσµένα, έµει-
ναν ανεκµετάλλευτα. Σήµερα υπάρ-
χουν στα Πουριά τα αµπέλια τα Κα-
πρινιωτέικα και του Κώστα Μπότσι-
ου, που το έχει ο Γκλίναβος και του
Κώστα Καραµπίνα. Κατά καιρούς έ-
χουν γίνει προτάσεις για αναδασµό
στα αµπέλια, αλλά δεν έγινε τίποτα.
Πιστεύω ότι ποτέ δεν είναι αργά. Η
τοποθεσία προσφέρεται για αµπε-
λοκαλλιέργεια και υπάρχουν προ-
γράµµατα για τον πρωτογενή το-
µέα. Με µια διαπλάτυνση στους υ-
πάρχοντες  δρόµους και µε δύο νέ-
ους δρόµους από το αµπέλι της Στύ-
λως µέχρι το αµπέλι των κληρονό-
µων του Ν’κόλα Τάτση, δηµιουργού-
νται ωραία  αµπελοτόπια, τετραγωνι-
σµένα. Υπάρχουν 76 ιδιοκτήτες στα
Πουριά, εκ των οποίων οι 14 έχουν
αµπέλια ιδιοκτησίες και σε άλλες πε-
ριοχές της Ζίτσας.
Ας προσπαθήσουµε µε τον ∆ήµο

και την Περιφέρεια  να κάνουµε κά-
τι. Με χαρά είδα σε τοπικό κανάλι
της Άρτας, ότι ασφαλτοστρώθηκαν
60 χιλιόµετρα αγροτικών δρόµων,
που οδηγούσαν σε κτηνοτροφικές
και πτηνοτροφικές µονάδες και σε
ελαιώνες. 
Γιατί να µην ζητήσουµε ασφαλτό-

στρωση στους κεντρικούς δρόµους
που οδηγούν στα αµπέλια µας, από
τον Άγιο Αθανάσιο  ως τους Λογγιώ-
τες  και από τα Πουριά µέχρι τα Αλ-
τσιά; Η απόσταση είναι µικρότερη
από την ασφαλτόστρωση που έγινε
φέτος στις κτηνοτροφικές µονάδες.
Κλείνοντας προτείνω να γίνει διά-

νοιξη δρόµου από τα Πουριά προς το
Μελίσσι, το Μαζαράκι, τη Βροντισµέ-
νη και τη Ρεπετίστη. Είναι ο δρόµος
απ΄όπου παλιότερα έρχονταν οι µα-
νάβηδες στο χωριό µας. Η απόσταση
από τα Πουριά µέχρι το Μελίσσι, στα
Χειµαδιά και την Παλιουριά δεν είναι
µεγάλη. Τώρα όποιος θέλει να πάει
εκεί αναγκάζεται να φτάσει πριν το
Μαζαράκι. 

Γιάννης Καπρινώτης 

Ας θυµηθούµε τα Πουριά Nεοπτόλεµος ή Πύρρος, ο µυθικός  γενάρχης των Ηπειρωτών 
(1ο µέρος)

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ
Καµαρώσαµε τους εθελοντές κάποιους που κα-
θαρίζουν τους δρόµους από τα πλαστικά και τα
σκουπίδια, κάποιους άλλους  που µπολιάζουν  α-
γριοκερασιές, άλλους πάλι να φυτεύουν καρπο-
φόρα δέντρα στην είσοδο του χωριού µας. Πρό-
σφατα πήραµε µαθήµατα εθελοντισµού από τις
νεαρές; Φιλιένια, Ελπίδα και Μελίνα, οι οποίες
τις µέρες του καύσωνα βοήθησαν στο πότισµα
των καρποφόρων δέντρων που είχαν φυτευτεί
την Άνοιξη στη είσοδο του χωριού µας.
Πριν από λίγες µέρες ξεκίνησε καθαρισµός των
πηγαδιών και του περιβάλλοντος χώρου,  µε χει-
ρωνακτική εργασία από τον Πέτρο τον Τσέλιο
και τον Ντίνο Κοσµά και µε τη δωρεάν παραχώ-
ρηση-χρήση µηχανήµατος από τον Ευστράτιο
Στράτο που καθάρισε όλο το χώρο από τα χόρτα,
αγκάθια και βατσινιές.
Τέτοιες πρωτοβουλίες εθελοντισµού µας κά-

νουν όλους µας να νιώθουµε ότι στις δυσκολίες
δεν είµαστε µόνοι. Ένα µεγάλο λοιπόν ευχαρι-
στώ σε όλους για την ανιδιοτελή προσφορά
τους. Όµορφες πράξεις που οµορφαίνουν το χω-
ριό µας και την ζωή µας σε αυτό.

Η Ανδροµάχη µε το µικρό Μολοσσό περπα-
τούν στο νέο Ίλιον (Παλαιόκαστρο ∆εσπο-
τικού Ιωαννίνων) έργο της ∆εσποτικιώτισ-
σας ζωγράφου Ολυµπίας Μπέη. (Αρχείο Ν.
Κακαϊδή).

Φέτος που γιορτάζουµε τα 200 χρόνια από την επέτειο της απελευθέ-
ρωσης του έθνους µας από τον τουρκικό ζυγό, αισθανόµεθα χρέος µας
ιερό να στρέψουµε ευλαβικά τη σκέψη µας στους ήρωες του εικοσιένα,
που χάρισαν τη λευτεριά στο σκλαβωµένο έθνος µας και να προσφέρου-
µε τον οφειλόµενο φόρο ευγνωµοσύνης και σεβασµού στη µνήµη τόσο
αυτών, όσο και των προδρόµων και πρωτοµαρτύρων της εθνικής µας εξέ-
γερσης που προετοίµασαν το έδαφος για το σκοπό αυτό.
Απ’ αυτόν εδώ τον ιερό χώρο που βρισκόµαστε ξεκίνησε µε τον καλο-

γερικό σκούφο στο κεφάλι του και το ραβδί στο χέρι, µε φτωχικά εφόδια
στη σάκα του αλλά πλούσια αισθήµατα στην ψυχή του κι έφτασε στην
Πόλη για να αναλάβει τη διακυβέρνηση του σκάφους του Ελληνισµού και
της Ορθοδοξίας, ο Οικουµενικός Πατριάρχης Ιερεµίας ο A΄ 1485-1646.
Σ’ αυτό εδώ το µοναστήρι µόνασε για 18 ολόκληρα χρόνια ο ∆οσίθεος

Φιλίτης (1721-1825) και στη συνέχεια βρέθηκε στο Βουκουρέστι της Ρου-
µανίας καταλαµβάνοντας τη θέση του µητροπολίτη Ουγγροβλαχίας µέ-
χρι και το θάνατό του.
Σ’ αυτόν εδώ τον ιερό χώρο έζησε τα πρώτα δώδεκα χρόνια της ζωής

του ο εθνοµάρτυρας, ∆ηµήτριος Νικολίδης (1766-1798), ένας εκ 7 συ-
ντρόφων του Ρήγα Φεραίου.
Στο σηµείο αυτό θα ήθελα να σας πω ότι η Αδελφότητά µας ως ελάχι-

στο δείγµα ευγνωµοσύνης προς τον ήρωα - εθνεγέρτη και σύντροφο του
Ρήγα ∆ηµήτριο Νικολίδη µετονοµάστηκε σε Αδελφότητα Ζιτσαίων Ηπεί-
ρου “∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΙ∆ΗΣ”. Προηγουµένως  δε, το έτος 1992, έ-

µπροσθεν του δηµαρχείου, τοποθετήθηκε η προτοµή του ∆ηµητρίου Νι-
κολίδη, δωρεά του αείµνηστου ευεργέτη της Ζίτσας και πρώην προέδρου
της Αδελφότητας Αθανασίου Βαδόκα. Σήµερα δε τοποθετεί στο µονα-
στήρι ενδεικτική πινακίδα στην οποία και αναγράφεται ότι ο ∆ηµήτριος
Νικολίδης έζησε το πρώτα χρόνια της ζωής του στον ιερό αυτό χώρο.
Επιβάλλεται λοιπόν να παραµείνει το Μοναστήρι του Προφήτη Ηλία. Η

Ακρόπολη - Ο Παρθενώνας της Ζίτσας.
Τελειώνοντας θα ήθελα να σας καλωσορίσω µε 3 στροφές από ένα ποί-

ηµα της αείµνηστης συγχωριανής µας, της δασκάλας ποιήτριας και συγ-
γραφέα ∆έσπως Καρβέλη.

Φίλοι καλωσορίσατε στον Αη-Λια της Ζίτσας
σε τούτο το όµορφο βουνό, το δεντροκυκλωµένο
όπου φυσάει λεύτερο το µυρωµένο αγέρι
πανέµορφο, βαθύσκιωτο, βουνό µου αντρειωµένο.
Κι αν σε ληστέψαν οι καιροί τα δέντρα σου γιγάντια
υψώνονται, πανέµορφα και παίζουνε τ΄ αηδόνια
που από βραδύς δροσίζονται και το ταχύ λαλούνε
και στήνουν ερωτιάρικα καλέσµατα στα κλώνια.
Φίλοι µας κοντοχωριανοί και σεις ξενοτοπίτες
εδώ που απόψε σµίξανε, χαρά που ΄χουν τα µάτια
να βλέπουν, να γλυκοθωρούν και να καλογνωρίζουν
ρίζες παλιές, αγέραστες µ' ολάνθιστα κλωνάρια.

Χαιρετισµός εκπροσώπου της Αδελφότητας κ. Φώτη Μαντά 
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«Καραβάνι» αλληλεγγύης από το ∆ήµο Ζίτσας στους πυρόπλη-
κτους κατοίκους του ∆ήµου Μαντουδίου Ευβοίας
Στην αποστολή βοήθειας προς τους πυρόπληκτους κατοίκους

του  ∆ήµου Μαντουδίου-Λίµνης-Αγίας Άννας στη Βόρεια Εύβοια,
προχώρησε το πρωί της Τρίτης (17/08/2021) ο ∆ήµος Ζίτσας χά-
ρη στην ευαισθητοποίηση των δηµοτών του που ανταποκρίθηκαν
άµεσα στο κάλεσµα για συγκέντρωση τροφίµων και ειδών πρώ-
της ανάγκης. Το «κύµα» συµπαράστασης και αλληλεγγύης των
κατοίκων του ∆ήµου Ζίτσας ξεπέρασε κάθε προσδοκία και µέσα
σε διάστηµα λίγων ηµερών παρέδωσαν στο Κοινωνικό Παντοπω-
λείο του ∆ήµου Ζίτσας είδη διατροφής, νερά, ζωοτροφές, είδη
ευρείας κατανάλωσης καθώς και ρουχισµό.
Όλα τα παραπάνω, ταξινοµήθηκαν και συσκευάστηκαν κατάλ-

ληλα υπό το συντονισµό της προϊσταµένης του Τµήµατος Κοινω-
νικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισµού Κων/νας Μάγκου και
αποστέλλονται µετά από σχετική συνεννόηση στο ∆ηµαρχείο
Μαντουδίου - Λίµνης - Αγίας Άννας στη Βόρεια Εύβοια, για να
διατεθούν στους κατοίκους της περιοχής που επλήγησαν από τις
πυρκαγιές και τα έχουν ανάγκη.    

«Η ανταπόκριση του κόσµου ήταν συγκινητική καθώς καταφέ-
ραµε µέσα σε λίγα εικοσιτετράωρα να συγκεντρώσουµε σηµα-
ντικές ποσότητες ειδών που τα έχουν ανάγκη οι συνάνθρωποί
µας που έχασαν τις περιουσίες τους από τις καταστροφικές πυρ-
καγιές της περασµένης εβδοµάδας» αναφέρει ο αντιδήµαρχος
και πρόεδρος του Κοινωνικού Παντοπωλείου Παναγιώτης Μα-
λισσόβας και ευχαριστεί τους πολίτες, τους τοπικούς Συλλόγους
και τις επιχειρήσεις που ανταποκρίθηκαν µε θέρµη στη πρόσκλη-
ση του ∆ήµου Ζίτσας για συγκέντρωση βοήθειας.
Στην προσπάθεια αυτή ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ζίτσας πήρε ε-

νεργό µέρος συγκεντρώνοντας την Τρίτη και την Τετάρτη 10 και
11 Αυγούστου στο χώρο του Πνευµατικού κέντρου Ζίτσας, είδη
διατροφής και είδη ευρείας κατανάλωσης. Με ανακοίνωσή του
ευχαριστεί για την άµεση ανταπόκριση των Ζιτσαίων στην συλ-
λογή αγαθών για τους πυρόπληκτους συνανθρώπους µας. 

(συνέχεια από τη σελίδα 1)

ΒΑ∆ΟΚΕΙΑ 2021
KAPABANI AΛΛHΛEΓΓYHΣ

2η ηµέρα

Το Πολιτιστικό Τριήµερο Λόγου και Τέχνης του Συλλόγου Γυ-
ναικών Ζίτσας, Βαδόκεια 2021, συνεχίστηκε την Κυριακή 18
Ιουλίου µε µουσική βραδιά στο πλήρως ανακαινισµένο και ό-
µορφο χώρο του κέντρου “Καλλιθέα” στη Ζίτσα!
Ήταν µια πολύ όµορφη βραδιά γεµάτη µε λαϊκή και δηµοτική

µουσική και τραγούδια, από δύο νέα ταλαντούχα παιδιά, τον
Κώστα και τη Βιβή!
Μια ευχάριστη νότα, µέσα σε όλα αυτά που βιώνουµε τον τε-

λευταίο χρόνο.
Ευχαριστούµε τον Πρόεδρο της τ.κ. Ζίτσας κ. Νούλη για την

στήριξη, καθώς και όλους εσάς που µας τιµήσατε µε την παρου-
σία σας!

3η ηµέρα
Η Τρίτη ηµέρα, Παρασκευή 23 Ιουλίου, συνεχίστηκε µε τη θε-

ατρική παράσταση - Κωµωδία «Συµπέθεροι από τα Τίρανα» µια
κωµωδία των Παπαθανασίου-Pέππα, από τη θεατρική οµάδα
«Επί σκηνής» του ∆ήµου Ζίτσας.

Οφείλουµε να πούµε ένα µεγάλο µπράβο στους ηθοποιούς
και τους συντελεστές, διότι µέσα από τη συγκεκριµένη παρά-
σταση περνάει το µήνυµα της αγάπης! Η αγάπη δεν έχει χρώ-
µα, φυλή, εθνικότητα. Η πραγµατική αγάπη νικάει, δυναµώνει
και ενώνει!! 
Να ευχαριστήσουµε για µια ακόµη φορά τον ∆ήµο Ζίτσας και

ιδιαίτερα τον Αντιδήµαρχο Πολιτισµού κ. Ράδο για τη στήριξη,
καθώς και όλους όσους µας τίµησαν µε την παρουσία τους!

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΖΙΤΣΑΣ

Το πρωί της ∆ευτέρας (13/09/2021) στις καθιερωµένες τελετές αγιασµού στις
σχολικές µονάδες του ∆ήµου Ζίτσας παρέστησαν ο ∆ήµαρχος, Αντιδήµαρχοι
και ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι, οι Πρόεδροι των Σχολικών Επιτροπών Εκπαίδευσης
του ∆ήµου, Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων οι οποίοι ευχήθηκαν στους µαθητές
και τους εκπαιδευτικούς καλή σχολική χρονιά.
Ο ∆ήµαρχος Μιχάλης Πλιάκος παρευρέθηκε στην τελετή αγιασµού του Γυ-

µνασίου µε Λυκειακές τάξεις Ζίτσας. Απευθυνόµενος στους µαθητές και τους
εκπαιδευτικούς ευχήθηκε καλή σχολική χρονιά και τους ζήτησε να λαµβάνουν
όλα τα µέτρα προστασίας για την πανδηµία. 
Η ∆/ντρια του Γυµνασίου µε Λυκειακές τάξεις Ζίτσας Χρ. Γεωργοπούλου, χα-

ρακτήρισε άριστες τις συνθήκες διδασκαλίας, εξήρε τις προσπάθειες που κατα-
βάλει η ∆ηµοτική Αρχή καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς για να καλύ-
ψει τις ανάγκες και τα ζητήµατα που προκύπτουν, ώστε τα σχολεία να λειτουρ-
γούν απρόσκοπτα και στάθηκε ιδιαιτέρως στην κατασκευή ενός πρότυπου ανοι-
χτού θεάτρου στο σχολικό συγκρότηµα της Ζίτσας, γεγονός που το καθιστά ό-
πως τόνισε, «µοναδικό στα εκπαιδευτικά δεδοµένα».

Έτσι ακριβώς και ο πλάτανος στο Ειρηνοδικείο. Πέθανε
όρθιος και σιγά σιγά, χτυπηµένος από την αρρώστια που τα
τελευταία χρόνια εξαφανίζει σταθερά το είδος αυτό. Αισθά-
νεσαι απέραντη λύπη να βλέπεις τα περήφανα αυτά δέντρα,
ακόµα και µέσα στην κοιλάδα του Αώου, εκεί που οι ρίζες
τους αγκαλιάζουν τις πέτρες και τσαλαβουτούν στο νερό,
να ξεραίνονται και να καταρρέουν σιγά σιγά. Τούτο το πλα-
τάνι χρόνια τώρα συνόδευε την ζωή του χωριού µας. Μας
καληµέριζε τα πρωινά καθώς περνούσαµε για το σχολείο,
καµάρωσε τους χορούς µας στις Εθνικές εορτές. Κάναµε ε-
κεί την πρώτη στάση, µετά την ∆οξολογία, και ο πρόεδρος
µας κερνούσε το λουκουµάκι και τα όργανα λαλούσαν για
να φέρουµε µερικές γύρες πριν την παρέλαση. 
Κάτω απ’ τα βαθύσκιωτα κλαδιά του άπλωνε τα τραπεζά-

κια και τις καρέκλες η ταβέρνα που λειτουργούσε κάτω από
το Ειρηνοδικείο και τις µέρες που είχε δικαστήριο οι αντίδι-
κοι εκεί, προσπαθούσαν να λύσουν τις διαφορές τους. Και
σε µέρες πικρές ο κορµός του είχε γίνει τόπος µαρτυρίου,
για τον αδερφό µου τον Βασίλη, όταν ο Γερµανός στρατιώ-
της τον έδεσε εκεί και µαστίγωσε ανηλεώς το λιανό του
κορµάκι. Τον είχε πιάσει, όταν µαζί µε άλλα παιδιά προσπα-
θούσαν να κόψουν λάστιχα και µουσαµά από το γερµανικό
αυτοκίνητο, για να κάνουν τα περιβόητα καλία. Τ’ άλλα παι-
διά έτρεξαν προς την Ρούγα, εκείνος ο καηµένος πήγε προς
το Ειρηνοδικείο. Τον έσωσε από τα χέρια του ο γιατρός Κα-
καϊδής που ήξερε γερµανικά. Για µια εβδοµάδα ήταν µεταξύ
ζωής και θανάτου τυλιγµένος σε νωπά σεντόνια για ν’ αντι-
µετωπίσουν τον πυρετό και τις βαθιές πληγές, όπως είχε
συµβουλέψει ο γιατρός.
Ένα δέντρο ....τόσες στιγµές, τόσοι άνθρωποι, τόσες ανά-

σες κάτω απ’ την παρουσία του. Μα όπως όλα έρχονται και
παρέρχονται έτσι και αυτό το τόσο φιλικό και βαθύσκιωτο
δέντρο έγινε µικρά κοµµάτια κι ο δυνατός κορµός του κείτε-
ται τώρα “ακρωτηριασµένος” στο έδαφος. Όµως θα ήταν κα-

λό η Κοινότητα να φυτέψει εκεί ένα άλλο είδος πλάτανου
που δεν προσβάλλεται από την αρρώστια, όπως έκανε ο ∆ή-
µος Ιωαννιτών για τα άρρωστα πλατάνια που έκοψε στον
παραλίµνιο δρόµο.

Β.Λ-Π
Σηµείωση σύνταξης

Εν µέσω της αφόρητης ζέστης και του καύσωνα, ύστερα
από δυνατό-σαρωτικό αέρα, έπεσε ένα τεράστιο κλαδί. Από
καθαρή τύχη δεν είχαµε κάποιο ατύχηµα εκτός από µικροζη-
µιές σε παρακείµενο σπίτι.
Φύλαξε η Αγία Παρασκευή και ο Άγιος Παντελεήµονας που

γιόρταζαν εκείνες τις µέρες που δεν περνούσαν άνθρωποι
και δεν υπήρχαν παρκαρισµένα αυτοκίνητα από κάτω.
Πρέπει να ληφθεί µέριµνα και στα άλλα πλατάνια που έ-

χουν ξεραθεί (σκαλάκια έξωθεν οικίας Παπαδιαµάντη) και σε
όσα έχουν απλώσει επικίνδυνα τα κλωνάρια τους (πλάτανος
Ντριµοθάνη). Ο ∆ήµος  θα πρέπει να επιληφθεί άµεσα πριν
συµβεί κάποιο ατύχηµα!

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΙΟΛΑΝΤΑΣ ΒΑ∆ΟΚΑ
ΑΘΗΝΑ 17-7-2021

Αγαπητή Πρόεδρε Βούλα,                                                              
Αγαπητά µέλη του Συλλόγου Γυναικών,                                        
Σεβαστοί εκπρόσωποι της Eκκλησίας 
και των αρχών του τόπου µας

∆υστυχώς κάποιο πρόβληµα υγείας δεν µου επιτρέπει να εί-
µαι κοντά σας στις τριήµερες εκδηλώσεις ΒΑ∆ΟΚΕΙΑ 2021
που όπως είδα στην πρόσκληση έχουν ένα πολύ ενδιαφέρον
πρόγραµµα.
Η σκέψη µου είναι κοντά σας και κοντά στην αγαπηµένη

µου Ζίτσα, που φέτος µαζί µε όλη την Ελλάδα γιορτάζει τα
200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση που µας χάρισε
την ελευθερία. Το χωριό µας όπως µαθαίνω έχει γίνει πιο λα-
µπρό µε µια ανακαινισµένη και άψογα λειτουργούσα «Καλλι-
θέα», αλλά και µε ένα στολίδι, το εκθετήριο οίνου, που διακρί-
θηκε στα αρχιτεκτονικά βραβεία DOMa 2021. Αξίζει να αναφέ-
ρω ότι το κτίριο φέρει την υπογραφή του πολυβραβευµένου

αρχιτέκτονα Ανδρέα Νικολοβγένη, απόφοιτο του Πανεπιστη-
µίου Harvard και διδάσκοντα στο τµήµα Αρχιτεκτόνων Μηχανι-
κών του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων. Έτσι το ένδοξο και λαµπρό
παρελθόν της Ζίτσας συναντά το ανερχόµενο, αναβαθµισµένο
παρόν και συνεχίζει να µας κάνει υπερήφανους.
Συγχαίρω για άλλη µια φορά το Σύλλογο Γυναικών Ζίτσας

που συνέλαβε την ιδέα και οργανώνει µε επιτυχία τα ΒΑ∆Ο-
ΚΕΙΑ, τιµώντας τη µνήµη του πατέρα µου, αλλά και όλους ε-
σάς που µε την παρουσία σας τιµάτε τις εκδηλώσεις αυτές
που απαιτούν πολύ κόπο και φροντίδα για να προγραµµατι-
στούν και να υλοποιηθούν, έχοντας πάντα πολύ ενδιαφέροντα
και ευχάριστα θέµατα. Χαιρετώ και όλους τους παρευρισκόµε-
νους που δεν κατάγονται από τη Ζίτσα αλλά τιµούν µε την πα-
ρουσία τους το χωριό µας. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω
θερµά όλους όσους ευγενικά συµµετέχουν και προσφέρουν
έργα για την έκθεση ζωγραφικής και τον καθηγητή κ. Φούσα
για την ενδιαφέρουσα οµιλία του. Τέλος, σας εύχοµαι καλή
διασκέδαση στη µουσική και θεατρική βραδιά.
Σας χαιρετώ ευχόµενη Καλή Επιτυχία και του χρόνου να

συναντηθούµε όλοι στα ΒΑ∆ΟΚΕΙΑ.

Γιολάντα Βαδόκα

Αγιασµοί και ευχές για καλή χρονιά
στα σχολεία του ∆ήµου Ζίτσας

Τα δέντρα πεθαίνουν όρθια!
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Στην έρηµο όταν ο ήλιος κατρακυλάει προς
την ∆ύση γίνεται πορτοκαλής. Και ο ουρανός
γίνεται πορτοκαλής και η άµµος. Όλα γίνονται
πορτοκαλί και κάποια στιγµή δεν ξέρεις πού
αρχίζει ο ουρανός και πού ακουµπά η ∆ύση και
πού τελειώνει η έρηµος. Τελειώνει;
Ο Σταύρος είχε πολλές φορές αναρωτηθεί.

“Τελειώνει κάπου τούτο το κίτρινο χρώµα;”
∆εν πήρε ποτέ απάντηση και ούτε τον ένοια-

ξε, αυτόν τον ένοιαζε µόνο τούτο το κοµµάτι
ανάµεσα στα τέσσερα παλούκια, αυτό και µό-
νο. Κοίταξε από συνήθεια το ρολόι του, έτσι
για να κάνει κάτι. Τι την ήθελε την ώρα; Εκεί
δύο κοµµάτια είχε η ζωή τους, το φως και το
σκοτάδι, ή µάλλον τέσσερα, τους εννιά µήνες
της δουλειάς και τους τρεις της ξεκούρασης,
την ηµέρα και την νύχτα.
Ήταν η ώρα που κάθονταν µπροστά στην

σκηνή τους, στην παλιά πάνινη πολυθρόνα,
που δεν είχε χρώµα παρά µόνο χώµα κίτρινο,
όπως και η σκηνή τους, όπως και τα ρούχα
τους, όπως και οι ίδιοι. Μονάχα στην ψυχή δεν
είχε φτάσει τούτο το χώµα, µονάχα εκεί. Γι’
αυτό και κάτι τέτοιες ώρες έβρισκε λάσκα το
κορµί το κουρασµένο και δραπέτευε η ψυχή, έ-
φευγε µακριά, ταξίδευε. Και κοίτα τώρα τι παι-
χνίδια σου στήνει µε τον λογισµό αντάµα! Εκεί
στο καντράν του ρολογιού η µατιά του πήρε
και το µικρό ηµεροδείκτη στην άκρη, 20 july, έ-
γραφε.

“Του Αηλιός”, σκέφτηκε,….. ο ήχος της κα-
µπάνας, απ’ το µοναστηράκι του χωριού του,
αντήχησε δυνατά µέσα του!
Πέταξε η σκέψη, χάθηκε, χάθηκαν όλα από

γύρω του κι ο ήλιος ο πορτοκαλής και το κίτρι-
νο χώµα και οι σκονισµένες σκηνές, όλα. Τώρα
το φως ήταν δυνατό καθάριο κάτω από έναν
καταγάλανο ουρανό και µοσχοβολούσε ο α-
σβέστης  στις  µικρές αυλές µε τις περγουλιές,
µε τα µιρτζούσια, τις λεβάντες και τις αναπνο-
ές των βασιλικών. Κι εκείνος ξεκινούσε από
την γειτονιά του, εκεί στα ψηλά του χωριού,
µε το άσπρο πουκάµισο, το καλοσιδερωµένο
παντελόνι και τα νιάτα του να χαµογελούν
στην καλοκαµωµένη χωρίστρα των µαλλιών
του, να πάει µε τους φίλους του στο πανηγύρι.
Τα δέντρα, στο θαλερό δασάκι στις πλαγιές
του λόφου, σκέπαζαν τα µικρά µονοπάτια που
ανηφόριζαν. Οι χαρούµενες κουβέντες, τα γέ-
λια, οι λουλουδάτες φούστες, η πανάρχαια εκ-
κλησίτσα που µοσχοβολούσε λιβάνι κι ύστερα
στην ισιοτοπιά, κάτω απ’ τα µεγάλα δέντρα,
στην πίσω βίγλα, ο χορός, το κλαρίνο και το
ντέφι και η καρδιά να λιγοθυµά από χαρά και
έρωτα. Τότε, όλα αυτά τότε, στην Άνοιξη της
ζωής, όταν τα όνειρα µπουµπουκιάζουν. Κι έρ-
χεται η ώρα που ο δρόµος της ζωής γίνεται
τραχύς, ανηφορικός, πονάει στο κάθε βήµα,
σκοντάφτει, οι µέρες ξηµερώνουν κουρασµέ-
νες, θολές, µε την πικρή γεύση της ανεργίας ν’
ακουµπά το κορµί του. Παλεύει µαζί της, την
κυνηγά, παρακαλά, σφίγγει τα δόντια, µα εκεί-
νη πιο δυνατή ποδοπατά και λιώνει την κάθε
του µέρα, τα όνειρα του, την ζωή του! Πέντε
δεκάρες ψωµί και τρεις παστές σαρδέλες φαρ-
µάκι γίνονται, τα νιάτα, η ορµή, τα άδεια χέρια
άλλο δεν µπορούν ν’ αντιπαλέψουν. Πονά η
ψυχή, απελπισία κι αδιέξοδο.  Κι ήταν εκείνο
το απόγευµα, στην πλατεία Οµονοίας, που θα
δει την πινακίδα,“Μετανάστες για την Αυστρα-
λία". Κάτι σαν αστραπή συνεπαίρνει το µυαλό
του, κανένας ενδοιασµός, καµιά σκέψη, µονά-
χα ένας δρόµος µπροστά του. “Να φύγω, να
φύγω”!
– Έκανα τα χαρτιά, θα φύγω για την Αυστρα-
λία, λέει στον φίλο του τον Βασίλη το ίδιο βρά-
δυ, στο δωµατιάκι που µέναν, στον Κολωνό.
– Είσαι τρελός, ξέρεις που είναι η Αυστραλία;
– Ξέρω και δεν µε ενδιαφέρει, να φύγω, να
φύγω.
Σε λιγότερο από ένα µήνα  ο Βασίλης µε τον

πατέρα του τον µπάρµπα - Βαγγέλη θα τον ξε-
προβοδίσουν για το µεγάλο ταξίδι, στο λιµάνι
του Πειραιά.
Μπροστά τους στέκεται λευκό, όµορφο, τε-

ράστιο το υπερωκεάνειο “Πατρίς”, µε αυτό θα
φύγει. Ένα καράβι γεµάτο µε ότι πιο όµορφο
έχει η ζωή, τα νιάτα, θα φύγει για µακρυά, µαζί

και ο Σταύρος. Μέρες και µέ-
ρες θα ταξιδέψουν, µέρες αρ-
κετές για να ξανανθίσουν τα
όνειρα του Σταύρου. ∆ιασχί-
ζοντας τον Ινδικό Ωκεανό και
κάτω από τον ξένο ουρανό θα
χαµογελάσει ξανά, θα κάνει
σχέδια, θα νιώσει πως µια και-
νούργια ζωή ξεκινά. Η ανα-
σφάλεια, τα ερωτηµατικά, ο
φόβος ίσως, κρύβονταν κάτω
από αυτή την λαχτάρα για το
καινούργιο που άρχιζε. Οι άλλοι γύρω του εί-
χαν ακόµη νωπά τα δάκρυα του αποχωρισµού,
εκείνος δεν έκλαψε, δεν πονούσε που έφευγε
από την πατρίδα, αλλά για την απογοήτευση
που είχε γεµίσει η ζωή του.
Στο λιµάνι της Μελβούρνης τον περιµένει ο

Ηλίας, θα το έλεγες και τύχη, µεγάλη τύχη, ε-
κεί στην άκρη του κόσµου να σε περιµένει έ-
νας συγχωριανός. Νιώθει την θαλπωρή στο
σπίτι τους, ζεσταίνεται η ψυχή, γεµίζει δύνα-
µη. Να δουλέψει,  µόνο αυτό θέλει, να δουλέ-
ψει. ∆εν αργεί να µπει στον ρυθµό του µετανά-
στη. ∆ουλειά ώρες και ώρες, να βγούνε πολλά
κοµµάτια, κι άλλα, κι άλλα, µπορώ, τα κατα-
φέρνω κι άλλα κοµµάτια κι άλλα. Ο boss χαµο-
γελά, ο Στηβ, έτσι τον φωνάζουν τώρα πια,
βλέπει χρήµατα στα χέρια και στις τσέπες του,
χορταίνει το µάτι του! Χορταίνει; Ποιος µπορεί
να κρίνει την ψυχή και τ'  απωθηµένα του καθε-
νός, αυτά που κουβαλάει µέσα του και τον παι-
δεύουν και βάζουν το λογισµό σε άλλους δρό-
µους. Κανείς. Και πώς µπορεί ο λογισµός να
ξεφύγει όταν ακούει τις ιστορίες από την έρη-
µο, για το οπάλιο, την πολύτιµη και πανέµορ-
φη πέτρα µε τους µαγικούς ιριδισµούς, που
κρύβεται µέσα στην κίτρινο χώµα, που σαν την
βρεις, αλλάζει ο κόσµος για σένα και η ζωή
σου όλη! Ξεφεύγει ο νους, η σκέψη αχαλίνωτη
καλπάζει και ονειρεύεται! Γιατί όχι, γιατί όχι κι
εγώ, είµαι νέος, δυνατός, τα χέρια µου αντέ-
χουν, µε λίγη τύχη µπορώ να τα καταφέρω, να
γίνω πλούσιος, να γυρίσω στην πατρίδα περή-
φανος. ∆εν χρειάζεται πολύ, η επιθυµία µεταγ-
γίζεται από την µια ψυχή στην άλλη, η φαντα-
σία πολλαπλασιάζεται και τους µεθά. Θα γί-
νουν οπαλορύχοι, ο Σταύρος, ο Ηλίας και ο
Γιώργος, τρεις φίλοι, τρία Ζιτσιωτόπουλα θα
ξεκινήσουν για το ταξίδι στο όνειρο. Αγορά-
ζουν ένα µικρό φορτηγό, το γεµίζουν µε προ-
µήθειες και φεύγουν για την έρηµο της Κού-
περ Πίντι, 8.000 χιλιόµετρα µακρυά από την
Μελβούρνη.  
Τι να ένοιωσαν αλήθεια όταν αντίκρυσαν την

κίτρινη απεραντοσύνη; Ποιός ξέρει, τα συναι-
σθήµατα όλα τα καταπίνει η ανυποµονησία, η
λαχτάρα, ο πυρετός του ονείρου.  Από τον "Ιτα-
λό", τον µοναδικό υπεύθυνο της περιοχής, θα
πάρουν την άδεια και τα τέσσερα παλούκια για
να κλείσουν τον χώρο της εξόρυξης. Πενήντα
επί πενήντα, εκεί έπρεπε να χωρέσουν τα όνει-
ρα και η τύχη τους, εκεί θα τους περιµένουν οι
πολύχρωµες πέτρες µε τους µαγικούς ιριδι-
σµούς, εκεί η καινούργια ζωή που θα είχε χρώ-
µατα γαλάζιο και κίτρινο και ροζ και κόκκινο και
πράσινο και λουλακί και άσπρο και γκρι και
πορτοκαλί! Τούτα τα χρώµατα είχαν οι σκέψεις
τους, τούτα βλέπανε, σαν κλείνανε τα µάτια
τους, αυτά χρωµάτιζαν τις κουβέντες τους.  
Είκοσι εννιά ολόκληρα χρόνια έµεινε ο Σταύ-

ρος στην έρηµο, οι άλλοι είχαν φύγει νωρίτε-
ρα. Είκοσι εννιά ολόκληρα χρόνια να σκάβει,
να κατεβαίνει κάθε µέρα στο βαθύ πηγάδι και
τα µάτια του να ψάχνουν να δουν µέσα στο κί-
τρινο χώµα την λάµψη της πολυπόθητης πέ-
τρας. Η κάθε µέρα να ξεκινά µε την ίδια ελπίδα
κι η κάθε µέρα να τελειώνει µε την ίδια απο-
γοήτευση. Οι σκληρές συνθήκες δεν τον πτο-
ούν, ούτε τον καταβάλουν, είναι βλέπεις και
αυτή η µικρή “σοδειά” από µικρές πετρούλες
που κρατά ζωντανή την ελπίδα, που δεν αφή-
νει το όνειρο να σβήσει. Από το Μάρτιο ως τον
Νοέµβριο σκάβει πηγάδια µε ένα σκαµπάνι,
βγάζει το χώµα µε ένα χειροµάγκανο, προσπα-
θεί να δροσιστεί µε ένα βαρέλι νερό την εβδο-
µάδα κι όλο να ψάχνει, να ψάχνει, χωρίς στα-
µατηµό, µε εµµονή, µε πάθος. Ο “πυρετός του

οπάλ”... έτσι το ονοµάζουν αυτό οι ειδικοί. Μό-
νο για τρεις µήνες φεύγει από την έρηµο, όταν
η θερµοκρασία φτάνει τους 50 βαθµούς και άν-
θρωπος δεν µπορεί να ζήσει εκεί.  
∆εν θα µάθουµε ποτέ αν ο Σταύρος βρήκε

την πολυπόθητη µεγάλη πέτρα, ούτε µας εν-
διαφέρει άλλωστε, τούτη η υπέρβαση µας σα-
γηνεύει, τούτο το διαφορετικό, η τόλµη, η προ-
σπάθεια του ανθρώπου, η ζωή στο άγνωστο
και µακρινό, η ζωή αλλιώς. Και είναι δώρο, να
µπορεί κάποιος, στο µικρό πέρασµά του από
την ζωή, να ζήσει και να χαρεί αυτό που επέ-
λεξε, έστω κι αν για όλους τους άλλους τούτο
είναι λίγο τρελό, περίεργο και ασυνήθιστο.
Από ώρα ο ήλιος είχε χαθεί πίσω από τους

αµµόλοφους  και άφησε θολό και υγρό το σού-
ρουπο να σέρνεται πάνω στην έρηµο. Μια ψύ-
χρα ακούµπησε το κορµί του Σταύρου που έ-
φτασε ως µέσα στην ψυχή. Σηκώθηκε από την
σκονισµένη παλιά πάνινη πολυθρόνα και µπή-
κε στην σκηνή. Αύριο, ναι αύριο, µπορεί να εί-
ναι η µέρα µου, σκέφτηκε!     
Σηµείωση 1. Ευχαριστώ τον Σταύρο που µοι-

ράστηκε µαζί µου τις αναµνήσεις του εκείνο το
γλυκό Μαγιάτικο απόγευµα. Τούτες όλες τις α-
ντάµωσα µε κοµµάτια φαντασίας και έκανα ένα
διήγηµα που δείχνει τον  αγώνα του µετανάστη,
τον πόνο και την µοναξιά της ξενιτιάς. Το  δηµο-
σιεύουµε στην εφηµερίδα του χωριού µας µε
την δική του συναίνεση. 
Σηµείωση 2. Ο Σταύρος, µετά από χρόνια, γύ-

ρισε στο χωριό και ζει ήσυχα µε τις αναµνήσεις
του. Οι άλλοι δύο της παρέας των οπαλορύχων,
ο Ηλίας και ο Γιώργος έµειναν µε τις οικογένειές
τους στην Αυστραλία. Ο Γιώργος είχε φύγει από
την Ελλάδα µαζί µε την οικογένειά του, ενώ ο Η-
λίας προσκάλεσε νύφη δια αλληλογραφίας.
Όπως διηγήθηκε αργότερα, στον Τάκη Κοντονί-
κα, όταν έφτασε το καράβι µε τις νύφες στο λι-
µάνι της Μελβούρνης, σχεδόν σκαρφάλωσε ε-
πάνω µε την φωτογραφία στο χέρι, για να µην
του πάρει την νύφη κάποιος άλλος!  Τέτοια ήταν
η λαχτάρα και η επιθυµία για το κορίτσι, που η
ανάσα της µοσχοβολούσε Πατρίδα.
Σηµείωση 3: Το οπάλιο, η πολύτιµη αυτή πέ-

τρα, ήταν γνωστή από τα αρχαία χρόνια. Στην
Ελλάδα υπήρχαν ορυχεία στην Αρχαία Κόρινθο.
Ο Γάιος Σεκούνδιος Πλίνιος, τον 1ο µ.Χ. αιώνα,
µας λέει για τα χρώµατα του οπαλίου. “Έχει την
φωτιά του ρουµπινιού, την λαµπρότητα του αµέ-
θυστου και το θαλασσο-πράσινο χρώµα του σµα-
ραγδιού. Όλα έχουν συγχωνευθεί και εκπέ-
µπουν µια λάµψη µαγική”.  Οι  Άραβες πίστευαν
πως το οπάλιο πέφτει από τον ουρανό µε τις α-
στραπές, ενώ στον Μεσαίωνα το ονόµαζαν “ο-
φθαλµό” επειδή πίστευαν πως θεραπεύει τις πα-
θήσεις των µατιών.  
Η Κούπερ Πίντι έγινε η παγκόσµια πρωτεύου-

σα του οπαλίου και σήµερα ζουν εκεί περίπου
3.000 χιλιάδες κάτοικοι, οι περισσότεροι των ο-
ποίων ασχολούνται µε την εξόρυξη οπαλίου. Βέ-
βαια οι συνθήκες πλέον είναι πολύ καλύτερες
στα ορυχεία αλλά και για την ζωή εκεί. Οι σύγ-
χρονες κατοικίες τους είναι κάτω από την γη για
να αποφεύγουν τις υψηλές θερµοκρασίες, όπως
υπόγεια είναι και τα σχολεία, οι εκκλησίες και οι
διάφορες υπηρεσίες.  
Λέγεται πως τον µεγαλύτερο λίθο οπαλίου τον

βρήκε ο Έλληνας Τέλης Γεωργίου, στο τέλος
της δεκαετίας του ‘90, αξίας πολλών εκατοµµυ-
ρίων δολαρίων, ενώ ένας άλλος Έλληνας, ο
Γιάννης Αθανασίου, έχει φτιάξει υπόγειο µου-
σείο οπαλίου, που το επισκέπτονται χιλιάδες
τουρίστες από όλον τον κόσµο, αποφέροντάς
του πολλά χρήµατα. Ο ίδιος λέει πως τα κοιτά-
σµατα του οπαλίου είναι ατελείωτα και προ-
σκαλεί νέους, που αγαπούν την περιπέτεια, να
δοκιµάσουν εκεί την τύχη τους.

Βούλα Λεοντίδη - Πλάτωνα

Όταν ο Σταύρος έψαχνε για τις “χρωµατιστές πέτρες” 
στην έρηµο Κούπερ - Πίντι

Αρχιτεκτονικός έπαινος για
το εκθετήριο οίνου στη Ζίτσα

Ένα νέο δηµοτικό κτίριο στη Ζίτσα κατάφερε να διακριθεί
στα αρχιτεκτονικά βραβεία DOMa 2021. Η διάκριση έρχεται
να υπογραµµίσει για άλλη µια φορά την υποτιµηµένη από δη-
µοτικές ή περιφερειακές αρχές επιλογή των αρχιτεκτονικών
λύσεων σε δηµόσια ή δηµοτικά κτίρια, µεγάλα ή µικρά.
Το κτίριο που διακρίθηκε, είναι το περίπτερο επισκεπτών της

αµπελουργικής ζώνης Ζίτσας, ένα εκθετήριο οίνου που φέρει
την υπογραφή του αρχιτέκτονα και διδάσκοντα στο Τµήµα
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων Αν-
δρέα Νικολοβγένη.
Το εκθετήριο οίνου χρηµατοδοτήθηκε από τον ∆ήµο Ζίτσας

µέσω του έργου «Wincome» του διασυνοριακού προγράµµα-
τος «Interreg Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020».
Στα φετινά βραβεία ελληνικής αρχιτεκτονικής DOMa υπήρ-

ξαν πάνω από 200 συµµετοχές.
Στις 5 Ιουλίου απονεµήθηκαν συνολικά τέσσερα βραβεία και

οκτώ έπαινοι, µε τους φιναλίστ να ανέρχονται σε 42. Ο κ. Νι-
κολοβγένης πήρε τον 1ο έπαινο για το εκθετήριο οίνου στην
κατηγορία «Καλύτερο Πρώτο Έργο Νέου Αρχιτέκτονα» (οι
κατηγορίες αφορούσαν ένα βραβείο και δύο επαίνους).
Στους/στις φιναλίστ, στην κατηγορία «καλύτερο πραγµατο-

ποιηµένο έργο νέας αρχιτεκτονικής σε υφιστάµενο κτίριο», ή-
ταν και η αρχιτέκτονας Λάρα Βαρτζιώτη για µια παλιά κατοι-
κία στα Γιάννενα.

πηγή: typos-i.gr

ΒΡΑΒΕΙΑ ΣΤΟ ΤΣΙΠΟΥΡΟ ΤΗΣ ZOINOS
2 νέα βραβεία απέσπασε το τσίπουρο ZOINOS στον διεθνή

διαγωνισµό International Wine & Spirit Competition (IWSC).
∆ύο βραβεία για την ψυχή της Ντεµπίνας, που δάκρυ – δάκρυ
µαζέψαµε από τον παλιό χάλκινο αποστακτήρα για να την
προσφέρουµε στους λάτρεις του Ηπειρώτικου Τσίπουρου. 

Αθλητικές διακρίσεις 

Η Μανούση Ηλιάνα συµµετείχε στον 7ο αγώνα δρόµου “Κο-
σµάς ο Αιτωλός” στο Θέρµο Αιτωλοακαρνανίας και κατέκτησε
την 1η θέση στα 5 χλµ στην ηλικιακή κατηγορία έως 39 ετών,
στη 2η θέση βρέθηκε η µητέρα της Νικολέτα Τζαβάρα.
Τα συγχαρητήρια µας και σε πολλές νίκες ακόµη.
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∆ικηγ"ρ�ς LL.M. Παρ’ Εφ$ταις
Λ�µπρ�υ Κατσ�νη 48 & Λ�υκ�ρεως, 

Αθ#να 11471 ($ναντι Αρε��υ Π�γ�υ)

Tηλ: 210-6457110, 6972815024
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Στ$φαν�ς Γ. Μαγκλ�γι�ννης
Τ�π�γρ�φ�ς  Μη)ανικ"ς Ε.Μ.Π

Τηλ. 210 8817478 ñ Κιν. 6978 771318
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• Με ένα νέο υπερσύγχρονο απορριµµατοφόρο όχηµα,
χρηµατοδοτούµενο από το πρόγραµµα «ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ»,
ενισχύει την υπηρεσία καθαριότητας ο ∆ήµος Ζίτσας. Το
νέο απορριµµατοφόρο συνολικού προϋπολογισµού
215.000 ευρώ είναι βαρέως τύπου όχηµα µε σύστηµα
πλύσης - απολύµανσης κάδων.

• Ο ∆ήµος Ζίτσας στην προσπάθειά του να συνδράµει έ-
µπρακτα στην κάλυψη βασικών αναγκών των κατοίκων
περιοχών που πλήττονται από τις πυρκαγιές των τελευ-
ταίων ηµερών προχωρά στην συγκέντρωση ειδών πρώ-
της ανάγκης.

• Στις 15 Ιουλίου πραγµατοποιήθηκε συνάντηση του υφυ-
πουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Γιώργου Αµυρά
µε τον ∆ήµαρχο Ζίτσας κ. Μιχάλη Πλιάκο στο Υπουργείο
Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Κατά την συνάντηση συζητήθηκε το θέµα των δασωθέ-
ντων αγρών (Α.∆.) που έχει ανακύψει µε την ανάρτηση
των δασικών χαρτών και αφορά στους επί δεκαετίες α-
µπελώνες της περιοχής. Με νοµοθετική ρύθµιση που θα
κατατεθεί θα επιτρέπεται η αρχική χρήση των δασωθέ-
ντων αγρών και θα δώσουµε κίνητρα σε νέους αγρότες
να επιστρέψουν στη γη τους. Ο ∆ήµαρχος κ. Πλιάκος ε-
νηµέρωσε τον υφυπουργό για τα έργα που έχει υποβάλ-
λει στο πρόγραµµα «Αντ. Τρίτσης» και αφορούν στην υ-
δροδότηση, την αγροτική οδοποιία και την ηλεκτροκίνη-
ση. Αναφερθήκαµε εκτενώς και στις πρωτοβουλίες του

∆ήµου Ζίτσας, του 2ου µεγαλύτερου δήµου του νοµού
Ιωαννίνων, για την προώθηση του οικοτουρισµού µε την
διάνοιξη µονοπατιών και την ανάδειξη περιπατητικών δια-
δροµών.

• Το πρόγραµµα Θερινών Εκδηλώσεων για το µήνα Ιούλιο
2021 του ∆ήµου Ζίτσας µεταξύ των άλλων περιλάµβανε:
Τη ∆ευτέρα 19 Ιουλίου στην Ι.Μ. Προφ. Ηλία Ζίτσας Εκδή-
λωση µνήµης στο συµµάρτυρα του Ρήγα Φεραίου, γιατρό
∆ηµήτριο Νικολίδη.

• ∆ραστηριότητες µε τον τίτλο «Παιχνίδια στην Πλατεία»
την Τρίτη 20 Ιουλίου στη Ζίτσα.

• Eπίσης την Παρασκευή 23 Ιουλίου το πρόγραµµα περι-
λάµβανε την θεατρική παράσταση «Συµπέθεροι από τα
Τίρανα» µε την θεατρική οµάδα «Επί Σκηνής» του ∆ήµου
Ζίτσας.

• Μετά την ανακοίνωση, από το Υπουργείο Παιδείας, των
βάσεων εισαγωγής στις Σχολές της Τριτοβάθµιας Εκπαί-
δευσης των µαθητών που πήραν µέρος στις Πανελλαδι-
κές εξετάσεις, ο ∆ήµαρχος Ζίτσας Μιχάλης Πλιάκος σε
γραπτό µήνυµά του αναφέρει τα εξής: «Θερµά συγχαρη-
τήρια σε όλους τους µαθητές και τις µαθήτριες των Λυ-
κείων του ∆ήµου Ζίτσας, αλλά και σε όλα τα Ηπειρωτό-
πουλα που κατάφεραν µε σκληρή και επίπονη προσπά-
θεια, κάτω από δύσκολες συνθήκες που διαµόρφωσε η
πανδηµία, να πετύχουν την εισαγωγή τους σε σχολές της
Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης.

Τραβηγµένη το 1946
στον περίβολο 
της εκκλησίας 
του Αγίου Νικολάου.
(Φωτογραφικό αρχείο:
Φρόσως Κοντονίκα).

∆ιακρίνονται :
Όρθιοι από αριστερά:  
Βαγγέλης Κοντονίκας, 
Νίκος Γάτσιος, 
Χρήστος Νούλης, 
Νίκος Κότσης,  
Γιάννης Έξαρχος (Πάκος),  
Παύλος Κραβαρης.
Καθιστοί:  Φιλιππίδης, 
Ανδροκλής Γκάλγκος, 
Σωτήρης Αγόρος, 
Γιάννης Οικονοµέας

Η φωτογραφία έχει 
τραβηχτεί τη δεκαετία 
του 1960 σε κάποιο 
από τα κρασοπουλειά 
του χωριού µας. 
(Φωτογραφικό αρχείο 
Φρόσως Κοντονίκα).

∆ιακρίνονται :  
Λευτέρης Παπαυγέρης, 
Λάµπρος Πατσιάς, 
Βαγγέλης Κοντονίκας, 
Γεώργιος Αλεξίου (κουρέας), 
Ανδροκλής Γκάλγκος, 
Φάνης Έξαρχος (Πάκος),
Χρήστος Τσέλιος, 
∆ηµήτριος Στράτος, 
Αποστόλης Καρώνης.

Σε φόντο άσπρο - µαύρο

Όπως υποσχέθηκα στην προηγού-
µενη εργασία µου ΕΛΛΗΝΙΚΑ –
ΛΑΤΙΝΙΚΑ, θα αναφερθώ στο Εθνικό
µας όνοµα! Το κάνω βέβαια αυτό µε
µια διευκρίνιση! Τις πληροφορίες και
τις σχετικές αναφορές τις βρήκα σε
Εγκυκλοπαίδειες και σε Λεξικά επώ-
νυµων Γλωσσολόγων. Από την
πλευρά µου θα προσπαθήσω να κά-
νω ένα συγκερασµό και µια ιεράρχη-
ση όλων αυτών των απόψεων!
Θα ξεκινήσω από τον Τρωικό πόλε-

µο, που έγινε γύρω στο 1210 – 1200
π.Χ.
Σ’ αυτόν τον πόλεµο πήραν µέρος,

όπως µας αναφέρει ο ποιητής Όµη-
ρος (9ος – 8ος αι. π.Χ.) στο έπος
του Ιλιάδα, όχι µε το όνοµα Έλλη-
νες, αλλά µε τα εξής ονόµατα: Αχαι-
οί, Αργείοι, ∆αναοί, Μυρµιδόνες και
µε τους γνωστούς βασιλείς ή αρχη-
γούς! Παράλληλα ο ίδιος ο Όµηρος
αναφέρει ότι στη Φθία (Θεσσαλία)
ένα τµήµα της είχε κατοίκους µε το
όνοµα «Έλληνες»!
Έρχοµαι τώρα πρώτα στο «Γραι-

κοί»! Ο Αριστοτέλης (4ος αι. π.Χ.) α-
ναφέρει ότι στην περιοχή της ∆ωδώ-
νης (Ήπειρος) την Ελλοπία, υπήρχε
το όνοµα αυτό στους κατοίκους της,
αλλά και ότι πριν τον Αριστοτέλη
δεν µνηµονευόταν το όνοµα «Γραι-
κός»! Η άποψη όµως αυτή δεν ευ-
σταθεί, γιατί ο ποιητής Ησίοδος (8ος
– 7ος αι. π.Χ.) αναφέρει επώνυµο ή-
ρωα µε το όνοµα «Γραικός», που ή-
ταν γιος του ∆ία και της Πανδώρας!
Ίσως από την εποχή του Ησίοδου ως
τον Αριστοτέλη να µη µνηµονευό-
ταν!
Θα συνεχίσω µε το «Γραικοί» και

θα το εξαντλήσω για να υπάρχει µια
καθαρή αναφορά και ολοκληρωµέ-
νη! Κατά τους Αλεξανδρινούς χρό-
νους µνηµονεύεται µαζί µε το
«Έλληνες»!
Θα το πάρουν όµως και οι Λατίνοι

(οι Ρωµαίοι) και θα το αποδώσουν µε
τη δική τους γλώσσα «Graeci», αλλά
θα περάσει και στους µετέπειτα Ευ-
ρωπαίους έτσι! Θα φτάσει και ως
τους Προεπαναστατικούς χρόνους
µε τον Κοραή, το Ρήγα Φεραίο και
τον ποιητή Χριστόπουλο, οι οποίοι
το χρησιµοποιούν. Τρανή όµως από-
δειξη αποτελεί και ο Αθανάσιος ∆ιά-
κος, ο επαναστατικός! Πώς απάντη-
σε στις δελεαστικές προτάσεις για
να αλλαξοπιστήσει; «Εγώ Γραικός
γεννήθηκα, Γραικός θε να πεθάνω»!!
Τελικά καθιερώθηκε ως επίσηµο ό-

νοµα της χώρας µας στους ∆ιεθνείς
Οργανισµούς ως Greece και στην
Ευρώπη, ενώ πλέον η χώρα µας ο-
νοµάζεται ΕΛΛΑΣ και εµείς Έλλη-
νες. Η διπλή σηµερινή αυτή ονοµα-
σία θα πρέπει κάποτε το κράτος µας
να την απαλείψει µε τις νόµιµες ε-
νέργειες!!!
Κλείνω το «Γραικοί» µε την προσω-

πική µου εµπειρία! Όταν ήρθαν οι
Ιταλοί και οι Γερµανοί το 1941 στη
χώρα µας ως κατακτητές, άκουγα
τους Ιταλούς να την αποκαλούν
«Bella Graecia» Μπέλλα Γκραίτσια =
Ωραία Ελλάδα!!
Έρχοµαι τώρα στο «ΕΛΛΗΝΕΣ».
Όπως αναφέρω στην αρχή των

γραφοµένων µου ο Όµηρος µας λέει
πού πρωτοχρησιµοποιήθηκε το όνο-
µα «Έλληνες»! Άρα γενικότερα ως
τον 8ο αιώνα π.Χ. δεν έχοµε το
«Έλληνες»! Αυτό το ισχυρίζεται και
ο ιστορικός Θουκυδίδης (5ος αι.
π.Χ.). Μυθολογικά όµως ο γιος του

Προµηθέα, ο ∆ευκαλίωνας, είχε γι-
ους τον Έλληνα και τον Αµφικτύονα
και ο Έλληνας µετονόµασε τους
«Γραικούς» σε «Έλληνες» από το ό-
νοµά του! Έτσι τώρα χρειάζεται να
κάνω µια γενική πορεία στο πώς
προέκυψε!
Η πρώτη άποψη στηρίζεται στον

Όµηρο αποκαλώντας «Πανέλληνας»
τους Αχαιούς, τους Αργείους, τους
∆αναούς, τους Μυρµιδόνες στη Β
Ραψωδία της Ιλιάδας στίχος 530!
Αυτό το επιβεβαιώνει και ο Ησίοδος
και ο Αρχίλοχος, ποιητές του 7ου
π.Χ. αι!! Στη συνέχεια αποσπάστηκε
το «Παν» και έτσι έγινε «Έλληνες»!
Προέρχεται από το «Ελλοί» ή

«Σελλοί» τους ιερείς του Μαντείου
της ∆ωδώνης! Αυτή η άποψη διασώ-
ζεται και στο Λεξικογράφο Ησύχιο
(5ος αι. µ.Χ.)! Από εδώ και µετά γενι-
κεύτηκε ως « Έλληνες»!
Ο Γ. Χατζηδάκις (1848 -1941 µ.Χ.)

γλωσσολόγος δίνει την εξής πορεία
του ονόµατος! Ελλοπία - Έλλα - Ελ-
λάς! Από Ελλοί - Ελλάν - Ελλήν -
Έλλην και ως σύνθετο - Πανέλλη-
νες!
∆ε πρέπει όµως να ξεχνάµε και

την πρώτη Ολυµπιάδα, που έγινε το
776 π.Χ.! Με ποιο όνοµα έπαιρναν
µέρος στους αγώνες οι πόλεις, αλλά
και οι αποικίες; Συνεπώς πώς ονοµα-
ζότανε οι αγώνες; Πανελλήνιοι; Από
πότε; Μήπως και από τότε το «Πα-
νέλληνες»;
Στους πρώτους χριστιανικούς χρό-

νους εθεωρείτο το «Έλληνες» ως ό-
νοµα ειδωλολατρικό και γι’ αυτό οι
κάτοικοι της Ελλάδος ονοµάστηκαν
«Ρωµαίοι» και πιο απλά «Ρωµιοί»!
Στο γεγονός αυτό µεγάλο ρόλο έ-
παιξε ο σφοδρός επικριτής του Αρει-
ανισµού και της ειδωλολατρείας ο
Μέγας Αθανάσιος θεολόγος (295 –
373 µ.Χ.) και Πατριάρχης Αλεξαν-
δρείας. Επί Τουρκοκρατίας προτιµή-
θηκε το «Ρωµαίοι» αντί του «Έλλη-
νες» από την Χριστιανική Εκκλησία
για να αποφεύγονται οι διώξεις, ενώ
όταν επρόκειτο να διακρίνονται από
αλλοεθνείς, χρησιµοποιούσαν το
«Έλληνες»! Αν ήθελαν να διακρίνο-
νται από τους Λατίνους (τους Καθο-
λικούς), τότε χρησιµοποιούσαν το
«Γραικοί»!! Κατά την Επανάσταση
του 1821 και µετά την απελευθέρω-
ση γενικεύτηκε το «Έλληνες»!
Ακόµη για κάποιο διάστηµα οι κά-

τοικοι της Ελλάδας ονοµάζονταν
«Ελλαδικοί». Ας µην ξεχνάµε βέβαια
και το «Πας µη Έλλην βάρβαρος»!!
Εννοείται για όσους δεν είχαν ελλη-
νική παιδεία!..
Μέσα από τα τελευταία γραφόµε-

να έγινε γνωστό και το πώς προέκυ-
ψε το «Ρωµαίοι – Ρωµιοί»!!
Κλείνοντας τα σχετικά µε το Εθνι-

κό µας όνοµα θα αναφέρω και µια
άλλη λεπτοµέρεια! Για το πώς πέρα-
σε το «Γραικοί» στους Λατίνους υ-
πάρχει και η εξής άποψη. Πέρασε
από µεταγενέστερους κατοίκους ε-
νός χωριού της Εύβοιας το «Γραία»
από το οποίο οι κάτοικοί του ονοµά-
στηκαν «Γραικοί» και είχαν κατά κά-
ποιο τρόπο σχέση µε τους κατοίκους
της Κύµης (Ευβοίας) στην Κάτω Ιτα-
λία. Τέλος, για την κατακλείδα του
θέµατος αναφέρω ότι υπάρχει σήµε-
ρα χωριό στην Αργολίδα µε το όνο-
µα «Γραικός»!!

Απ. Φωτίου
Ζίτσα,

Ιούλιος 2021

ΓΡΑΙΚΟΙ – ΕΛΛΗΝΕΣ – ΡΩΜΙΟΙ

Οι αξέχαστοι της Ζίτσας

Ο Σύλλογος Γυναικών Ζίτσας συγχαίρει τους µαθητές του
Λυκείου Ζίτσας για την εισαγωγή τους στα ανώτερα ιδρύ-
µατα και για το µεγάλο ποσοστό επιτυχίας, που αγγίζει το
70%!
Τους ευχόµαστε καλές σπουδές και το ταξίδι που ξεκινάει
να είναι γεµάτο όνειρα και επιτυχίες.
Συγχαίρουµε και τους καθηγητές τους, που στάθηκαν δίπλα
τους, σε µια τόσο δύσκολη σχολική χρονιά, προσφέροντάς
τους την απαραίτητη γνώση και τα απαραίτητα εφόδια για
να µπορέσουν να τα καταφέρουν.
Βέβαια, συγχαίρουµε και τους γονείς που στήριξαν και βοή-
θησαν τα παιδιά τους σε µια χρονιά µε τόσα προβλήµατα,

είτε οικονοµικής φύσεως, είτε ψυχολογικής πίεσης.
Όσο για τα παιδιά που δεν κατάφεραν φέτος να πετύχουν
τον στόχο τους, να τα συγχαρούµε για την προσπάθειά
τους και να τα ενθαρρύνουµε λέγοντάς τους πως δεν απο-
γοητευόµαστε µε την πρώτη δυσκολία. Τα όνειρά µας τα
κατακτούµε µε επιµονή και υποµονή.
Ευχόµαστε λοιπόν σε όλα τα παιδιά να πραγµατοποιήσουν
τους στόχους τους και πάνω απ' όλα να είναι ευτυχισµένα
και περήφανα για τον εαυτό τους!

Η Πρόεδρος του Συλλόγου
Βούλα Πατραµάνη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΖΙΤΣΑΣ
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Ασφαλιστικ� Γραφε��
Γι�ννης Φωτ��υ

Αγ��υ Γεωργ��υ 1, 142 34 Ν$α Ιων�α

Τηλ: 210 2759035 - Fax: 211 800 1520

Κιν: 697 6606291

ΓΡ ΙΒΑ   ΜΑΡ ΙΑ
Ασφαλιστικός πράκτορας

Βαλαωρίτου 10, Ιωάννινα
Τηλ.: 26510 77283

KΕΝΤΡ� 
ΦΥΣΙΚ�ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

KONTONIKAΣ A. IΩANNHΣ

Eξάρχεια, Kοµνηνών 25-27

Τηλ. 210 6449653 - Kιν. 6972 779933

∆IKHΓOPIKO ΓPAΦEIO

ΘEO∆ΩPOY KAPAKITΣIOY
∆I∆AKTΩP NOMIKHΣ

∆IKHΓOPOΣ ΠAP´ APEIΩ ΠAΓΩ

Mπιζανίου 8-10 452 Iωάννινα

Τηλ. 26510 72995 - Kιν. 6944 817271

Οµιλία της αρχαιολόγου κ.  Πολυξένης ∆ηµητρακοπούλου

Η ΜΟΝΗ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ ΖΙΤΣΑΣ ΚΑΙ Ο ΣΥΜΜΑΡΤΥΡΑΣ ΤΟΥ ΡΗΓΑ, ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΙ∆ΗΣ
Αιδεσιµότατε, 
κύριε Aντιπεριφερειάρχη,  
κύριε Αντιδήµαρχε, 
αγαπητές κυρίες, αγαπητοί κύριοι,

Συγκεντρωθήκαµε απόψε, εδώ, στο µονα-
στήρι του Προφήτη Ηλία, για να µετέχουµε
στο ετήσιο πανηγύρι του Προφήτη Ηλία,
του πάτρωνα αγίου της µονής. Μαζί µε τον
εορτασµό, τιµάµε τον ∆ηµήτριο Νικολίδη,
τον Ζιτσαίο αγωνιστή της ελευθερίας και
συµµάρτυρα του Ρήγα Φερραίου. Αλλά ας
δούµε, αδρά, τον ιστορικό περίγυρο και το
πνευµατικό κλίµα µέσα στο οποίο ανδρώθη-
κε ο ∆ηµήτριος Νικολίδης.
Πατρίδα του είναι η Ζίτσα. H Ζίτσα, από

τους σηµαντικότερος οικισµούς στην Ήπει-
ρο κατά τους αιώνες της οθωµανικής κυ-
ριαρχίας, κεφαλοχώρι των Κουρέντων. Λό-
γω της καίριας γεωγραφικής - στρατηγικής
θέσης της, σε άµεση γειτνίαση µε την οδική
αρτηρία επικοινωνίας των Ιωαννίνων µε την
περιοχή του Πωγωνίου, δεν αποτέλεσε πο-
τέ ιδιωτική κτήση (τσιφλίκι), αλλά παρέµει-
νε ελεύθερο χωριό. Άρρηκτα συνδεδεµένα
µε την ιστορία της Ζίτσας, είναι τα δύο εµ-
βληµατικά µοναστήρια της, η Μονή Προφή-
τη Ηλία και η µονή Πατέρων. Για τη µονή
Προφήτη Ηλία, παραδίδεται, ότι ιδρύθηκε
µέσα στο 14ο αιώνα, κάτι το οποίο δεν µπο-
ρεί να επιβεβαιωθεί. Γεγονός πάντως είναι
ότι η Μονή Προφήτη Ηλία γνώρισε µεγάλη
ακµή κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας
και απέκτησε αξιόλογη κτηµατική περιου-
σία. Πηγή πλούτου, υπήρξαν τα µετόχια
του µοναστηριού, στη Ρουµανία: Η µονή
του Αγίου Ιωάννη στο Βουκουρέστι, και η
µονή ∆αδαλετσίου. Ήδη τον 16ο αιώνα στις
παραδουνάβιες ηγεµονίες, τη Μολδαβία και
τη Βλαχία (το νότιο τµήµα της Ρουµανίας,
που οριοθετείται από τον ∆ούναβη, στα νό-
τια και τα Καρπάθια, στα βόρεια), περιοχές
πλούσιες σε σιτηρά, διαβιούσαν πλούσιοι
Έλληνες. Από το 1600 και µετά, µάλιστα,
σηµαντικό µέρος του εµπορίου της ανατο-
λικής Βαλκανικής ασκούν Έλληνες έµπο-
ροι, ανταγωνιζόµενοι σθεναρά τους ντόπι-
ους εµπόρους, τους Γενουάτες και τους
Αρµένιους. Από τα µέσα του 17ου αιώνα
σηµειώνεται έντονο µεταναστευτικό ρεύµα
Ηπειρωτών προς τις παραδουνάβιες ηγεµο-
νίες, οι οποίοι ανέπτυξαν σηµαντικές εµπο-
ρικές δραστηριότητες. Οι νίκες που κατά-
φερε κατά των Οθωµανών ο Μιχαήλ ο Γεν-
ναίος, πρίγκηπας αρχικά της Βλαχίας και
αργότερα της Μολδαβίας, οδήγησαν µερι-
κούς αξιωµατούχους του Οικουµενικού Πα-
τριαρχείου και ανώτερους κληρικούς να πι-
στέψουν ότι η πολυπόθητη βοήθεια για την
απελευθέρωση θα ερχόταν από τους Ρου-
µάνους πρίγκηπες. Μέσα σε αυτό το κλίµα
εντάσσονται και οι δωρεές που κατά και-
ρούς απολάµβανε η Μονή του Προφήτη Η-
λία, από κοσµικούς και θρησκευτικούς αξιω-
µατούχους των παραδουνάβιων ηγεµονιών
και της Ρωσίας. Αναφέρεται ότι η µονή ευ-
εργετήθηκε µέσα στο 17ο αιώνα, από τον
τσάρο Αλέξιο Μιχαήλοβιτς (1629-1676) και
τον Ρώσο πατριάρχη Νίκωνα (1605-1681),
αλλά και από µητροπολίτη Ουγγροβλαχίας
∆οσίθεο Φιλίτη.
Στο µοναστήρι λειτούργησε Σχολή, που

υπήρξε πνευµατικό φυτώριο, από τα µέσα
του 15ου αιώνα (Λαµπρίδης), έως τα µέσα
του 18ου αιώνα. Ο άγιος ισαπόστολος Κο-
σµάς ο Αιτωλός, κατά τη µετάβασή του στη
µονή το 1779, επιτίµησε τους µοναχούς για
τη διάλυση της σχολής. Εδώ, σύµφωνα µε
την παράδοση σπούδασαν, ο καταγόµενος
από τη Ζίτσα, πατριάρχης Ιερεµίας ο Α΄και
ο µητροπολίτης Ουγγροβλαχίας, ∆οσίθεος
Φιλίτης.
Η µεγάλη αίγλη που είχε αποκτήσει το

µοναστήρι του Προφήτη Ηλία προσέλκυσε
το ενδιαφέρον του λόρδου Βύρωνα, ο οποί-
ος το επισκέφθηκε το 1809, και διέµεινε για
δύο ηµέρες, ως φιλοξενούµενος του ηγου-
µένου Νικηφόρου. Στο µακροσκελές αυτο-
βιογραφικό ποίηµα «Το Προσκύνηµα του

Τσάιλντ Χάρολντ» εξυµνεί τη µαγευτική
θέα από το µοναστήρι, ενώ δεν παραλείπει
να επαινέσει τη φιλοξενία του γέροντα ε-
ρηµίτη. Εκτός από το Λόρδο Βύρωνα, πολ-
λοί ξένοι περιηγητές που επισκέφθηκαν,
κατά το 19ο αιώνα, το µοναστήρι. Ανάµεσά
τους, ο Γάλλος διπλωµάτης και φιλέλληνας
Francois Charles Hugues Pouqueville, ο
William Martn Leake, ο John Cam Hobhouse
και ο Henry Holland.
Το µοναστήρι του Προφήτη Ηλία, είναι

κτισµένο σε χαµηλό λόφο, ανατολικά της
Ζίτσας. Την περίοδο της ακµής του το µο-
ναστήρι διέθετε περιµετρικά του καθολι-
κού, σε επαφή µε τους τοίχους του περιβό-
λου, εντυπωσιακές διόροφες πτέρυγες
κελλιών, µε αποθηκευτικούς χώρους στο ι-
σόγειο, και συγκρότηµα φούρνων και µα-
γειρείων, στο κέντρο της αυλής. Σήµερα
διατηρούνται, εκτός από το καθολικό, το
διόροφο κτήριο κελλιών της Β∆ πλευράς,
που κτίστηκε το 1852, ο ψηλός περίβολος,
µε µνηµειακό πυλώνα, το καµπαναριό και
τη στέρνα. Ο ναός κτίστηκε το 1656. Λίγο
αργότερα, το 1658 έγιναν οι τοιχογραφίες
του κυρίως ναού, από τους ζωγράφους Ιω-
άννη, ∆ηµήτριο και Γεώργιο. Το 1799, προ-
στέθηκε νάρθηκας, ο οποίος τον επόµενο
χρόνο κοσµήθηκε µε τοιχογραφίες από
τους Καπεσοβίτες ζωγράφους Ιωάννη και
Αναστάσιο Αναγνώστη.
Εξέχουσα θέση στο εικονογραφικό πρό-

γραµµα του ναού, κατέχει ο πάτρωνας ά-
γιος της µονής, ο Προφήτης Ηλίας. Έχει ι-
στορηθεί στο νότιο τοίχο του κυρίως ναού,
έξω από το ιερό, ως προεξάρχων της χο-
ρείας των ολόσωµων αγίων, που είναι κυ-
ρίως στρατιωτικοί, µε αρχοντικές ενδυµα-
σίες. Ο προφήτης Ηλίας, επέδειξε αδούλω-
το πνεύµα και σθεναρή στάση απέναντι
στον βασιλιά του Ισραήλ Αχαάβ (βασίλευσε
875-854 π. Χ.) και την σύζυγό του, Ιεζάβελ,
οι οποίοι ήθελαν να επιβάλλουν στους
Ισραηλίτες τη λατρεία του φοινικικού θεού
Βάαλ. Με τη στάση του απέναντι στη βασι-
λική εξουσία, αποτέλεσε πρότυπο γενναιό-
τητας για τους πρώτους χριστιανούς και ο-
µολογητές, κατά τους αιώνες των διωγµών,
όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο άγιος Κυ-
πριανός. Για την αντίστασή του απέναντι
στους τυράννους επαινέθηκε και από τον
Γρηγόριο τον Ναζιανζηνό.
Στον νάρθηκα, συµπεριλαµβάνονται σε

καίρια θέση, δύο σκηνές από το βίο του
προφήτη. Στην πρώτη αποδίδεται ο προφή-
της Ηλίας µέσα σε σπηλιά, να λαµβάνει
τροφή, θαυµατουργικά, από ένα κοράκι.
Στη δεύτερη σκηνή, αποδίδεται η πυρφό-
ρος Ανάβασή του στον ουρανό.
Η απεικόνιση ολόσωµων αγίων στις κατώ-

τερες ζώνες των ναών αποτελεί σταθερό
χαρακτηριστικό στα εικονογραφικά προ-
γράµµατα, από τη βυζαντινή περίοδο. Η έµ-
φαση στην απεικόνιση µαρτύρων και στρα-
τιωτικών αγίων, και σε σκηνές µαρτυρίων,
κατά τους αιώνες της τουρκοκρατίας απο-
κτά συµβολικό χαρακτήρα. Οι άγιοι, µεταξύ
των οποίων και οι νεοµάρτυρες, οι οποίοι α-
θλήθηκαν την περίοδο αυτή, γίνονται πρό-
τυπα θάρρους, και αντίστασης κατά κάθε
τυραννικής εξουσίας.
Η αγέρωχη στάση του Προφήτη Ηλία και

ο ηρωισµός των αγίων, που είναι ιστορηµέ-
νοι στους τοίχους του καθολικού δεν άφη-
σαν ανεπηρέαστο τον ∆ηµήτριο Νικολίδη,
που πέρασε εδώ τα παιδικά του χρόνια.
Γεννηµένος στη Ζίτσα, έµαθε εδώ, στο µο-
ναστήρι του Προφήτη Ηλία τα πρώτα του
γράµµατα, πλάι στον θείο του, τον τότε η-
γούµενο του µοναστηριού, Ζαχαρία. Μεγα-
λώνοντας έφυγε για το Βουκουρέστι, και
συνέχισε τις σπουδές του µε τη συµπαρά-
σταση του θείου του. Από το 1791 σπουδά-
ζει ιατρική στην φηµισµένη Ανωτάτη Σχολή
του Καρόλου, στη Στουτγάρδη. Η Σχολή
του Καρόλου είχε ιδρυθεί το 1770 και λει-
τούργησε αρχικά ως Στρατιωτική Ακαδηµία.
Καταργήθηκε το 1794, ένα χρόνο µετά το
θάνατο του ιδρυτή της, Καρόλου-Ευγενίου,

δούκα της Βυρτεµβέργης. Θερµός συµπα-
ραστάτης στις σπουδές του στάθηκε ο µη-
τροπολίτης Ουγγροβλαχίας, ∆οσίθεος Φι-
λίτης.
Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών του,

ο Νικολίδης εγκαταστάθηκε στη Βιέννη, ό-
που άσκησε το επάγγελµα του γιατρού. Κα-
τά τη διάρκεια των σπουδών του ήλθε σε ε-
παφή µε τον γερµανό φιλόσοφο, Georg
Wilhelm Friedrich Hegel, κύριο εκπρόσωπο
του γερµανικού ιδεαλισµού, γνωστό για τη
θεωρία της διαλεκτικής και τη διασύνδεσή
του µε το έργο του Μαρξ. Ο Hegel, θαυµα-
στής των ιδεών της Γαλλικής Επανάστα-
σης, φαίνεται ότι επηρέασε βαθειά τον νεα-
ρό Νικολίδη. Ανάµεσα στα γραπτά που έ-
χουν φθάσει σε µας, από τον Χέγκελ είναι
και ένα είδος υποµνηστικού λευκώµατος, ό-
που περιέχει αφιερώσεις φίλων του, µε σα-
φώς πολιτικό περιεχόµενο. Ανάµεσα σε αυ-
τές τις αφιερώσεις, ξεχωρίζουµε µια αφιέ-
ρωση του Νικολίδη, γραµµένη στα γαλλικά,
µε ηµεροµηνία 9 Οκτωβρίου 1793:
«Κι ας χαθεί για πάντα η άφρων πολιτική /
που επιβάλλει στις καρδιές µας εξουσία δε-
σποτική».  
Πρόκειται για δίστιχο, παρµένο από κείµε-

νο κάποιου διανοητή, ίσως του Βολταίρου,
το οποίο εξέφραζε τις θέσεις / τα πιστεύω
του Νικολίδη: Μακάρι δηλαδή, να εξαφανι-
στούν για πάντα, από το προσκήνιο, τις η-
γετικές θέσεις, οι άµυαλοι πολιτικοί, οι ο-
ποίοι καταδυναστεύουν τις καρδιές µας,
την προσωπική µας ελευθερία, και κατ΄επέ-
κταση και τη συλλογική ελευθερία, την ε-
λευθερία της πατρίδας. Το νόηµα του διστί-
χου συσχετίζεται, µε τις αφιερώσεις των
άλλων φίλων του Χέγκελ, που αναγράφο-
νται στο λεύκωµά του, Θάνατος στο συρ-
φετό!, Ζήτω η ελευθερία! Πατρίδα και ελευ-
θερία! Βρισκόµαστε µόλις µερικά χρόνια
µετά το ξέσπασµα της Γαλλικής επανάστα-
σης. Αντικατοπτρίζεται έντονα το κλίµα
των ιδεολογικών-πολιτικών ζυµώσεων, που
κυριαρχεί στους κόλπους φοιτητών της νο-
τιοδυτικής Γερµανίας. Οι φίλοι του Hegel,
και ο Νικολίδης, φοιτητές σε πανεπιστήµια
της Βάδης - Βυρτεµβέργης, εµφορούνται
από τα φιλελεύθερα και ανθρωπιστικά µη-
νύµατα της Γαλλικής Επανάστασης, πάλλο-
νται από ενθουσιασµό και οραµατίζονται ε-
λευθερία και δηµοκρατική διακυβέρνηση, α-
ντί των συντηρητικών µοναρχικών καθε-
στώτων/απολυταρχιών που κυριαρχούσαν
στην Ευρώπη. Σε επαναστατικό αναβρα-
σµό βρισκόταν και η Ανώτατη Σχολή του
Καρόλου, όπου φοιτούσε ο Νικολίδης. Ας
σηµειωθεί, ότι περίπου τα χρόνια αυτά,
εκδιώχθηκε από τη Σχολή, λόγω της πολι-
τικής του δράσης ο καθηγητής γαλλικής
γλώσσας και φιλολογίας Jean Charles de la
Veaux.
Στη Βιέννη, ο Νικολίδης συνδέθηκε στενά

µε τον Ρήγα Φερραίο, τον οποίο ήδη είχε
γνωρίσει στη Βλαχία. Ο Ρήγας είχε αναπτύ-
ξει επαναστατικούς πυρήνες, ξεσηκώνο-
ντας µε ριζοσπαστικά του σχέδια την ελλη-
νική παροικία της Βιέννης, και διατηρούσε
κύκλο επαφών µε ισχυρούς Έλληνες της Ο-
θωµανικής Αυτοκρατορίας. Παράλληλα
πραγµατοποιεί ένα πραγµατικά τιτάνιο συγ-
γραφικό έργο, µε πρωτότυπες µελέτες, µε-
ταφράσεις, επιµέλειες έργων, χαρτογραφή-
σεις. Στη σκέψη του Ρήγα συνδυάστηκαν οι
δύο κυρίαρχοι κατά τους αιώνες της τουρ-
κοκρατίας και συνάµα αντικρουόµενοι, ιδε-
ολογικοί προσανατολισµοί, του βυζαντινορ-
θόδοξου οικουµενισµού και του ελληνικού
εθνικισµού. Μέσα από το έργο του ο Ρήγας
πρέσβευε την κοινή εξέγερση όλων των
συνυπόδουλων, χριστιανών και αλλοθρή-
σκων, Ελλήνων και των άλλων Βαλκάνιων,
µε σκοπό την κατάλυση της απολυταρχίας
του σουλτάνου. Στη θέση της θνήσκουσας
οθωµανικής αυτοκρατορίας θα εγκαθί-
δρυαν την «Ελληνική ∆ηµοκρατία», µια πο-
λυεθνική συµπολιτεία, µε επίσηµη γλώσσα
την ελληνική, που θα ήταν οργανωµένη µε
βάση τα πρότυπα της γαλλικής δηµοκρα-

τίας. Ο Νικολίδης σε στενή συνεργασία µε
τον Ρήγα µετέφρασε τµήµατα από το έργο
του Ζαν Ζακ Μπαρτελεµί, «Η Περιήγησις
του Νέου Αναχάρσιδος». Πρόκειται για ένα
µυθιστορηµατικού τύπου έργο, που έχει ως
θέµα του περιοδείες σε τοποθεσίες της αρ-
χαίας Ελλάδας. Τµήµατα του έργου µετα-
φράστηκαν από τον Ρήγα Φερραίο, ο οποί-
ος συµπεριέλαβε κάποιους από τους χάρτες
του, στην περίφηµη Χάρτα. Ο Νέος Ανάχαρ-
σις είχε τεράστια απήχηση στους κύκλους
των Ευρωπαίων διανοουµένων και συνέβα-
λε στο κίνηµα του φιλελληνισµού, προβάλ-
λοντας όψεις του αρχαιοελληνικού πολιτι-
σµού. Το πόσο επηρέασε τους προεπανα-
στατηµένους Έλληνες η έκδοση αυτή, απο-
δεικνύεται από το γεγονός ότι ο υπουργός
Αστυνοµίας της Αυστρίας Pergen, το 1797,
απαγόρευσε την κυκλοφορία της ελληνικής
µετάφρασης του βιβλίου. Επίσης, µε προ-
τροπή του Ρήγα, µετέφρασε και τµήµατα
από το έργο του Μαβλύ, «Περί της τύχης,
των προόδων και των ατυχιών των Ελλή-
νων». Επίσης µετείχε σε συγκεντρώσεις, ό-
που τραγουδούσαν τον Θούριο, τη Μασσα-
λιώτιδα και συζητούσαν σχετικά µε το γαλ-
λικό πολίτευµα και τις επαναστατικές ιδέες.
Το 1796, προτού ο Ρήγας φύγει για το

µοιραίο ταξίδι στην Τεργέστη, µε σκοπό να
φθάσει, µε πλοίο, στα εδάφη της οθωµανι-
κής αυτοκρατορίας, απέστειλε, σε στενή
συνεργασία µε τους συντρόφους του, στην
Τεργέστη πέντε κιβώτια µε έντυπο υλικό.
Τα τρία από τα πέντε αυτά κιβώτια, µε βάση
τα σχέδια του Ρήγα, θα έφθαναν στα γρα-
φεία του εµπορικού καταστήµατος του Α-
ντώνη Νιώτη, συνεταίρου του Ευστράτιου
Αργέντη, µε σκοπό να τα παραλάβει ο πι-
στός φίλος του Ρήγα, Αντώνιος Κορωνιός
και να τα φυλάξει µέχρι την άφιξη του Ρή-
γα. Καθώς όµως ο Κορωνιός απουσίαζε για
επαγγελµατικούς λόγους, τα δέµατα παρέ-
λαβε ο συνεταίρος του, ∆ηµήτριος Οικονό-
µου, ο οποίος διακρινόταν για τις συντηρη-
τικές του αντιλήψεις και έτρεφε φιλοαυ-
στριακά αισθήµατα. Ο Οικονόµου παρέδω-
σε τα δέµατα στην αυστριακή αστυνοµία
και στη συνέχεια ο Ρήγας, µαζί µε τον Περ-
ραιβό, συνελήφθησαν αµέσως µόλις έφθα-
σαν στην Τεργέστη. Από το έντυπο αυτό υ-
λικό που κατασχέθηκε στην Τεργέστη προ-
έκυψαν ενοχοποιητικά στοιχεία για αρκε-
τούς Έλληνες της Βιέννης. Λίγο αργότερα,
από τις 24 ∆εκεµβρίου του 1797 συνελή-
φθησαν δεκαέξη ακόµη συνεργάτες, ανά-
µεσα στους οποίους και ο Νικολίδης. Σύµ-
φωνα µε έγγραφα των αυστριακών αρ-
χών/αστυνοµίας ο Νικολίδης οµολόγησε
ότι γνώριζε πλήρως το επαναστατικό σχέ-
διο του Ρήγα και ήταν πρόθυµος, να συµ-
βάλλει µε όλες του τις δυνάµεις, σε περί-
πτωση που ξεσπούσε επανάσταση.
Ο Νικολίδης, µαζί µε τον Ρήγα και οι ακό-

µα έξη από τους συνεργάτες του αποφασί-
στηκε να παραδοθούν στις τουρκικές αρ-
χές. Μεταφέρθηκαν λοιπόν στο Ζέµουν
(Σεµλίνο), τον τελευταίο µεθοριακό σταθµό
επί αυστριακού εδάφους και παραδόθηκαν
στον πασά του Βελιγραδίου. Φυλακίστηκαν
στον πύργο της Νεµπόισα, προκεχωρηµένο
οχυρό, µπροστά από το φρούριο
του Βελιγραδίου, όπου υπέστη-
σαν βασανιστήρια για 40 ηµέ-
ρες. Οι τίτλοι τέλους για τους ο-
κτώ πατριώτες γράφτηκαν στις
13/24 Ιουνίου, όταν οι βασανι-
στές τους, τους στραγγάλισαν
και έριξαν τα σώµατά τους στο
∆ούναβη.
Αυτό ήταν το µαρτυρικό τέλος

του ∆ηµητρίου Νικολίδη, του Ζι-
τσαίου αγωνιστή. Ενός ανθρώ-
που-συµβόλου,  σηµείου αναφο-
ράς για την ιστορική µνήµη της
Ζίτσας, αλλά και για την ιστορι-
κή µνήµη ολόκληρης της Ηπεί-
ρου.
Κάθε κοινωνία, για να διατηρή-

σει τη συνοχή της και να προχω-

ρήσει, να εξελιχθεί, χρειάζεται να στηρίζε-
ται στις µνήµες της. Χρειάζεται τους ήρωές
της, τα πρότυπά της, σηµεία αναφοράς και
στηρίγµατα για τις νεότερες γενιές. Σε µια
εποχή διάλυσης των ιδεολογιών, έλλειψης
νοηµάτων ζωής, αδιαφορίας, και άκρατου
ατοµισµού, ο Νικολίδης µε τη θυσία του έγι-
νε παράδειγµα πατριώτη, πρότυπο αυτα-
πάρνησης.

ΙΣΤΟ∆ΙΑΓΝΩΣΗ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Αντιγόνη Ντούλια 
(κόρη της Βούλας Βάη)

Ναυσικά Σίµου

Παθολογοανατόµοι

∆αγκλή 1 - Ιωάννινα
Κτίριο Β - 3ος όροφος 

Tηλ. 26510 27605/27905 
Κιν. 6976713599/6979771112

e-mail: istodiagnosi.ioa@gmail.com

ANAKOIΝΩΣΗ  
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ  ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Συγχαίρουµε την Αδελφότητα Ζιτσαίων
Αθήνας για την καλαίσθητη και ενηµε-
ρωτική πινακίδα που φρόντισε να αναρ-
τηθεί στο χώρο του Μοναστηριού και α-
ναφέρεται στη διαµονή του ∆ηµητρίου
Νικολίδη στη µονή του Προφήτη Ηλία
στα πρώτα χρόνια της ζωής του.
Επίσης συγχαίρουµε την κ. Ξένια ∆ηµη-
τρακοπούλου, αρχαιολόγο του Βυζαντι-
νού Τµήµατος της Αρχαιολογικής Υπη-
ρεσίας Ιωαννίνων, για την αναλυτική και
τεκµηριωµένη οµιλία της για την ιστορία
της Μονής και την πορεία του Ζιτσαίου
εθνοµάρτυρα ∆ηµητρίου Νικολίδη.
Ενηµερωθήκαµε από την ιστοσελίδα
της Αδελφότητας Ζιτσαίων και από ρε-
πορτάζ τοπικού τηλεοπτικού σταθµού,
ότι ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ζίτσας ή-
ταν συνδιοργανωτής στη "σεµνή τελετή"
της 19ης Ιουλίου 2021 που πραγµατο-
ποιήθηκε, µετά τον εσπερινό, στον Προ-
φήτη Ηλία. Όπως είναι φυσικό ο συν-
διοργανωτής έχει και λόγο στην προε-
τοιµασία και ρόλο στην πραγµάτωση της
εκδήλωσης. Εµείς, ως Σύλλογος, είχαµε
µια ενηµέρωση από τον αντιπεριφερει-
άρχη κ. Πότση για την πρόθεση της Πε-
ριφέρειας, στα πλαίσια του εορτασµού
των 200ων χρόνων από την Επανάστα-
ση, να τιµήσει τον ∆ηµήτριο Νικολίδη,
και πέραν τούτου ουδέν. Ως εκ τούτου
θεωρούµε απαράδεκτο να εµφανιζόµα-
στε ως συνδιοργανωτές εκδήλωσης
στην οποία δεν µας δόθηκε καµία αρµο-
διότητα. Οι διοργανωτές θα πρέπει να
µάθουν να αναλαµβάνουν τις ευθύνες
τους εξ ολοκλήρου και για τις επιτυχη-
µένες αλλά και για τις αποτυχηµένες εκ-
δηλώσεις και να µην προσπαθούν να τις
µοιραστούν µε ανύπαρκτους συνδιοργα-
νωτές. 
Και για να µην υπάρξει παρανόηση της
παραπάνω θέσης µας, τονίζουµε ότι
ως Πολιτιστικός Σύλλογος έχουµε α-
ποδείξει πολλάκις ότι, σεβόµαστε και
τιµούµε τον τόπο µας, τις παραδόσεις
µας, τους προγόνους µας και τους αν-
θρώπους που µε επιστηµονικά τεκµη-
ριωµένα στοιχεία προσπαθούν να ανα-
δείξουν την ιστορία του τόπου µας, µε
πολιτιστικές εκδηλώσεις, καθ' όλην την
διάρκεια του χρόνου, βάζοντας πάντα
τον πήχη πολύ ψηλά. Αυτή  είναι η πάγια
θέση µας και θα προσπαθούµε πάντα να
την επιβεβαιώνουµε.



«ΠAΛMOI THΣ ZITΣAΣ» ΣEΛI∆A 8

∞¶√∫∞∆∞™∆∞™∏ ∞.∂ ∫¤ÓÙÚÔ ∞ÔÎ·Ù¿ÛÙ·ÛË˜ & ∞ÔıÂÚ·Â›·˜
¢ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹˜ ∫¤ÓÙÚÔ˘: ¶ÂÚÈÎÏ‹˜ ™ÙÔÊfiÚÔ˜, ÁÈÔ˜ ÙË˜ √˘Ú·Ó›·˜ ∑¤Ú‚· - ™ÙÔÊfiÚÔ˘

∆Ô Î¤ÓÙÚÔ ·ÔÎ·Ù¿ÛÙ·ÛË˜ Î·È ·ÔıÂÚ·Â›·˜ ËÌÂÚ‹ÛÈ·˜ Î·È ÎÏÂÈÛÙ‹˜ ÓÔÛËÏÂ›·˜ ∞¶√∫∞∆∞™∆∞™∏ ∞.∂. ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ 6Ô

¯ÈÏÈfiÌÂÙÚÔ ÙË˜ ∂ıÓÈÎ‹˜ Ô‰Ô‡ ∆ÚÈÎ¿ÏˆÓ - ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ Î·È ÛÂ ·fiÛÙ·ÛË 7 ¯ÈÏÈÔÌ¤ÙÚˆÓ ·fi ÙÔÓ Ô‰ÈÎfi ÎfiÌ‚Ô ∆ÚÈÎ¿ÏˆÓ - §¿ÚÈ-

Û·˜. ∂›Ó·È ¯ÙÈÛÌ¤ÓÔ ÛÂ ¤ÎÙ·ÛË 20 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ Î·È Ì¤Û· ÛÙ· 5000 Ù.Ì. Ô˘ Î·Ù·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÛÙÂÁ¿˙ÂÙ·È Ë ‰È¿ıÂÛË ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ

Ô˘ ÙÔ ÔÚ·Ì·Ù›ÛÙËÎ·Ó, Ó· ÚÔÛÊ¤ÚÔ˘Ó ÙÈ˜ Î·Ï‡ÙÂÚÂ˜ ÌÂÙ·ÓÔÛÔÎÔÌÂÈ·Î¤˜ ˘ËÚÂÛ›Â˜ Ê˘ÛÈÎ‹˜ ·ÔÎ·Ù¿ÛÙ·ÛË˜.

À¿Ú¯Ô˘Ó Û˘Ì‚¿ÛÂÈ˜ ÌÂ Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı· ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎ¿ Ù·ÌÂ›·: 

¢∏ª√™π√-∆À¢∫À-√∞∂∂-π∫∞-√°∞- ™∆ƒ∞∆πø∆π∫ø¡ (°∂™-°∂∞-§πª∂¡π∫ø¡)

∂¶π∫√π¡ø¡π∞ ∞¶√∫∞∆∞™∆∞™∏ ∞.∂.

6Ô ÃÈÏ. ∂ıÓÈÎ‹˜ Ô‰Ô‡ ∆ÚÈÎ¿ÏˆÓ-∫·Ú‰›ÙÛ·˜, 42100-∆ƒπ∫∞§∞, ∆ËÏ. 24310 43207-9

e-mail: info@reha.gr  http://www.reha.gr/ ∆ρ .  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ  ΣΤΟΦΟΡΟΥ
(κόρη της Ουρανίας Ζέρβα)                  

ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
∆Ι∆ΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠIΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

M˘ÎËÓÒÓ 3,  XA§AN¢PI  - TËÏ. 2106139326 - KÈÓ.: 6977602957
E-mail: dani@ath.forthnet.gr

HOTEL   

ΚΑΛΛΙΘΕΑ  ZITΣΑΣ

Τηλ.: 26580 23733

https://www.booking.com/hotel/gr/kallithea-zitsas.el.html

Προετοιµασία για
το ηµερολόγιο

του 2022
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος του χωριού ξεκίνησε
τις προετοιµασίες για το ηµερολόγιο του 2022!
Φέτος όπως πληροφορηθήκαµe την τιµητική
τους θα έχουν οι παραδοσιακές φορεσιές της
Ζίτσας. 
Καλούµε όλους τους Ζιτσιώτες να στηρίξουν
αυτή την αξιόλογη προσπάθεια του Πολιτιστι-
κού Συλλόγου. 

Το εξωκλήσι χτισµένο στις
αρχές του 20ου αιώνα, πριν
από 120 χρόνια περίπου, έ-
χει υποστεί πολλές φθορές
στους τοίχους και τη στέγη
που αν δεν αποκαταστα-
θούν σύντοµα κινδυνεύει να
καταρρεύσει. Οι αναστηλω-
τικές εργασίες, µετά από
µελέτη που πραγµατοποιή-
θηκε από µηχανικό εξειδι-
κευµένο σε τέτοιου είδους
εργασίες, έχουν τόσο κό-
στος που οι οικονοµικές δυ-
νατότητες της Εκκλησιαστι-

κής Επιτροπής είναι αδύνατον να το καλύψουν.                                                      
Γνωρίζοντας την ευαισθησία όλων των Ζιτσαίων για την διάσωση των Μνη-

µείων του τόπου µας, παρακαλούµε τους απανταχού συντοπίτες µας να συν-
δράµουν οικονοµικά, ώστε να διασωθεί ένα ακόµη θρησκευτικό µνηµείο της Ζί-
τσας. Βέβαιοι όντες ότι θα ανταποκριθείτε στην παράκλησή µας σας ευχαρι-
στούµε πολύ εκ των προτέρων.
Τη δωρεά σας µπορείτε να τη δώσετε απ’ ευθείας στα µέλη της Εκ. Επιτρο-

πής ή να την καταθέσετε στο βιβλιάριο του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Ζίτσας
στην Εθνική Τράπεζα Ελλάδος 

µε ΙΒΑΝ λογαριασµού GR5001103590000035963490053, 
µε αιτιολογία κατάθεσης «δωρεά».                                                                       
Για οποιαδήποτε πληροφορία µπορείτε να απευθύνεστε στους:                         
Πρόεδρο της Εκ. Επιτροπής ιερέα Αλέξανδρο Σπηλιά στο τηλ. 698 366 1800

Ταµία της Εκ. Επιτροπής Αγγελική Καραµπίνα στο τηλ. 694 091 7418.

∆ΕΚΑΠΕΝΤΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

Αρκετοί Ζιτσιώτες βρέθηκαν και φέτος την πα-
ραµονή της Παναγίας στον εσπερινό και στην
αρτοκλασία που ακολούθησε στον περίβολο της
εκκλησίας της Παναγίας.
Ανήµερα η εκκλησία δεν λειτούργησε γιατί ο

ιερέας του χωριού µας ο παπα-Αλέξανδρος έ-
πρεπε να λειτουργήσει στην εκκλησία της Καρί-
τσας που γιόρταζε, µια και η Καρίτσα δεν έχει
πλέον ιερέα και έτσι κάποιες µέρες ο παπα-Αλέ-
ξανδρος πρέπει να βρίσκεται κι εκεί. 
Ούτε και φέτος λειτούργησε η Μονή Πατέρων.

Πληγωµένη από τους σεισµούς του Οκτωβρίου
2016 δεν µπόρεσε να δεχτεί µε ασφάλεια τους
πιστούς. Ελπίζουµε ότι σύντοµα θα αποκαταστα-
θούν οι ζηµιές και η Παναγία των Πατέρων θα
πανηγυρίσει όπως της πρέπει.

ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΑ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ
Στα πλαίσια των πολιτιστικών
εκδηλώσεων του ∆ήµου 
Ζίτσας µε τον τίτλο  
«Παιχνίδια στην Πλατεία»,
την Τρίτη 20 Ιουλίου  
στην πλατεία του χωριού µας,
εξειδικευµένοι παιδαγωγοί 
οργάνωσαν τα παιδιά, 
όλων των ηλικιών σε οµάδες
όπου έπαιξαν από νωρίς το 
απόγευµα ως αργά το βράδυ.
Πολλά µπράβο στους
διοργανωτές και ιδιαίτερα
στον αντιδήµαρχο κύριο Ράδο
για την πρωτοβουλία του!

Η γειτονιά του Ανήλιου και µαζί της όλη η Ζίτσα
τίµησε στις 28 Αυγούστου µε Εσπερινό και Αρτο-
κλασία την Αποτοµή της Τιµίας Κεφαλής του Αγί-
ου Ιωάννη του Προδρόµου.
Ο ναός, κτισµένος στη θέση παλαιότερου, είναι

αφιερωµένος στον Άγιο Ιωάννη το Χρυσόστοµο,
γιορτάζει στις 13 Νοεµβρίου και κατ΄ οικονοµίαν
τελείται Εσπερινός στις 28 Αυγούστου παραµονή
της γιορτής της Αποτοµής της Τιµ. Κεφαλής του
Ιωάννη του Προδρόµου.
Τιµώντας τον Άγιο της γειτονιάς της η κ. Πολυ-

ξένη Πρωτόπαππα αγιογράφησε την εικόνα του
Αγίου που την προσέφερε στο ναό. 
Η αγιογραφία, ευχάριστη έκπληξη για όλους

µας, προκάλεσε ευµενέστατα σχόλια και θα κο-
σµεί στο εξής το εσωτερικό του ναού.

Το εξωκλήσι της Αγίας Τριάδας

Ύστερα από µερικά χρόνια αναγκαστικής σιωπής λειτούργησε στις 21 Αυ-
γούστου το εξωκλήσι της Αγίας Τριάδας στη Γούβα.
Ανακαινισµένο, µε την οικονοµική στήριξη συγχωριανών µας, µε καινούρια

στέγη και ταβάνι, φρεσκοβαµµένο και µε διαµορφωµένο τον περιβάλλοντα
χώρο από µηχάνηµα του ∆ήµου Ζίτσας, δέχτηκε τους πιστούς. Ας είναι καλά
όσοι φρόντισαν να επισκευαστεί και να επαναλειτουργήσει.
Το εξωκλήσι, ένα µικρό µονόχωρο κτίσµα, βρίσκεται νότια της Ζίτσας και ση-

µατοδοτεί την περιοχή που είναι χτισµένο. Την επιµέλεια του Ναού και του πε-
ριβάλλοντος χώρου έχουν αναλάβει οι κάτοικοι της µικρής συνοικίας και οι κά-
τοχοι των γειτονικών κτηµάτων.

Εσπερινός στο εκκλησάκι του Αγίου Ιωάννη στον Ανήλιο

ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ 
ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΚΟΣΜΑ 

ΣΤΗ ΖΙΤΣΑ
Με ιδιαίτερη κατάνυξη η Ζίτσα τίµησε στις 24 Αυγούστου

τη µνήµη του Αγίου και Ισαποστόλου Κοσµά του Αιτωλού µε
λιτάνευση της εικόνας του και Αγιασµό στο ναόσχηµο εικο-
νοστάσι που βρίσκεται στη θέση όπου, σύµφωνα µε την πα-
ράδοση, κατά το 1764 δίδαξε ο Πατροκοσµάς στην πρώτη
του επίσκεψη στη Ζίτσα.

Εξωκλήσι της Αγίας Τριάδας
της µεγάλης συνοικίας


