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Moναστήρι 

Προφήτη Ηλία

Τ
ο Μοναστήρι του Προφήτη Ηλία είναι από τα παλαιότε-
ρα και αξιολογότερα ιστορικά µνηµεία της περιοχής
µας. Ιδιαίτερα το καθολικό παρουσιάζει έντονο αρχαιο-

λογικό ενδιαφέρον. 
Πρόκειται για µεταβυζαντινό κτίσµα του 16oυ αιώνα. Κτί-

στηκε από τον Ιεροµόναχο Αθανάσιο και ιστορήθηκε το 1657
- 1658 από τους αγιογράφους Ιωάννη, ∆ηµήτριο και Γεώργιο
Γράµοστα. Εξ όσων γνωρίζουµε, το µοναστήρι µεταφέρθηκε
στη σηµερινή του θέση από τον αντικρινό λόφο το 1598. Ως
κτήτοράς του µνηµονεύεται ένας ιεροµόναχος ονόµατι Αθα-
νάσιος. Ο Νάρθηκας κτίστηκε από τον Ηγούµενο Έξαpxo και
ιστορήθηκε από τους Καπεσοβίτες Ιωάννη και Αναστάσιο
Αvαγvώστη.
Την ίδια περίπου εποχή χρονολογείται και το ξυλόγλυ-

πτο τέµπλο, ρωσικής κατασκευής, µε ωραία Βηµόθυρα και
τις ∆εσποτικές εικόνες. Είχε µεγάλη κτηµατική περιουσία
στη Ζίτσα και στα Γιάvvεvα, διέθετε δε και πλούσια µετό-
χια στη Βλαχία. Υπήρξε τροφός και δηµιουργός µεγάλων
Ιεραρχών, Ευεργετών και Εθνικών ανδρών, όπως ο Πα-
τριάρχης Ιερεµίας Α, ο Μητροπολίτης Ουγγροβλαχίας
∆οσίθεος Φιλίτης, ο Επίσκοπος Βουζαίου Κωv/vος, ο συµ-
µαρτυρήσας µετά του Ρήγα Φεραίου, ∆ηµήτριος Νικολί-
δης κ.ά. Εστία εθνικής δράσης και φάρος εκπαιδευτικός
απόκληρων και κατατρεγµένων.
Το απαράµιλλο της τοποθεσίας του Μοναστηριού, που έ-

µεινε σ' αυτό την 12ην και 13ην Οκτωβρίου το 1809, ενέ-
πνευσε τον µεγάλο ροµαντικό ποιητή και φιλέλληνα Λόρδο
Βύρωνα που την εξύµνησε µε έξοχο τρόπο στις στροφές
του ποιήµατός του “Το προσκύνηµα του Τσάιλντ Χάρολντ”.
∆υστυχώς οι οικονοµικές περιπέτειες, σε συνδυασµό µε

την ανελέητη επενέργεια του χρόνου, οδήγησαν σε παρακ-
µή την πάλαι ποτέ ακµάζουσα Μονή. Ένα µεγάλο µέρος του
κτιριακού της ιστού κατέρρευσε, πλην της εκκλησίας, που ο
χρόνος τη σεβάστηκε, άφησε ωστόσο έντονα τα σηµάδια
του επάνω της (ρωγµές, καταστροφή τοιχογραφιών κ.λπ.).
Πριν από αρκετά χρόνια µε τις προσφορές των Ζιτσαίων

και όχι µόνο, επιτελέστηκαν σηµαντικές αναστηλωτικές και
ανακαινιστικές εργασίες, που κινούνται στην κατεύθυνση
της αποκατάστασης της ιστορικής φυσιογνωµίας του χώ-
ρου. Χρειάζεται βέβαια να γίνουν πολλά ακόµα, κυρίως στο
καθολικό το οποίο όπως προαναφέραµε παρουσιάζει έντονο
αρχαιολογικό ενδιαφέρον.
∆υστυχώς τα τελευταία χρόνια το καθολικό του µοναστη-

ριού έχει υποστεί  βλάβες  οι οποίες αν δεν αποκατασταθούν
άµεσα κινδυνεύει µε κατάρρευση. Υπάρχουν οι εγκεκριµέ-
νες µελέτες από την αρχαιολογική υπηρεσία, χρειάζονται ό-
µως τα απαραίτητα κεφάλαια για να ξεκινήσουν οι εργασίες
αποκατάστασης. Κρούοµαι τον κώδωνα του κινδύνου προς
του αρµόδιους φορείς ∆ήµο Ζίτσας, Περιφέρεια Ηπείρου,
Αρχαιολογική Υπηρεσία, Μητρόπολη Ιωαννίνων να ενσκή-
ψουν στο υφιστάµενο σοβαρό πρόβληµα πριν να είναι αργά.
Περιµένουµε  την άµεση ανταπόκρισή τους!
Από το βήµα της εφηµερίδας µας κάνουµε έκκληση σε ό-

λους τους συγχωριανούς µας και τους φίλους της Ζίτσας
να συνδράµουν µε όποιο τρόπο µπορούν ώστε να διαφυλά-
ξουµε το στολίδι του χωριού µας και της ευρύτερης περιο-
χής, επιβάλλεται λοιπόν να παραµείνει το Μοναστήρι του
Προφήτη Ηλία να γίνει τόπος προσκυνήµατος, αλλά και πό-
λος τουριστικής έλξης, Η Ακρόπολη - Ο Παρθενώνας της
Ζίτσας.

Μ
ας αξιώνει o Θεός να εορ-
τάζουµε κι εφέτος την
Γέννησή Του πάνω στη γη

µας. Επί αρκετές ηµέρες τώρα,
µε τη νηστεία και τους προεόρτι-
ους ύµνους, η εκκλησία µας δη-
µιουργεί το κατάλληλο πνευµατι-
κό κλίµα για τη βίωση της µεγά-
λης ∆εσποτικής εορτής.
Αλλά και η όλη ατµόσφαιρα

στους δρόµους, στις πόλεις και
στα χωριά µας, είναι εορταστική.
Όλα δείχνουν ότι έχουµε εορτή
και χαρά µεγάλη. Πανηγυρίζου-
µε ένα πολύ χαρµόσυνο γεγο-
νός, που επηρέασε και επηρεάζει
αναµφίβολα τη ζωή µας. Πανη-
γυρίζουµε τα Χριστούγεννα!

Τον περίµεναν τον Λυτρωτή.
Ολόκληρη η ανθρωπότητα ζούσε
µε την προσδοκία του ερχοµού
Του. Ισχυρόν προσδοκούσαν να
Τον ιδούν οι ειδωλολάτρεις, διότι
Εκείνος που θα µπορούσε να ε-
λευθερώσει πραγµατικά τον πα-
ραστρατηµένο άνθρωπο από τα
δεσµά των άνοµων αµαρτιών
του, έπρεπε να είναι ισχυρός και
µε θεϊκή δύναµη. Το ίδιο ισχυρόν
λαχταρούσαν να ιδούν και οι Ιου-
δαίοι, διότι Εκείνος έµελλε, κατ’
αυτούς, να επανασυστήσει τον
ένδοξο θρόνο του ∆αβίδ.
Όµως µια νύχτα, σ’ ένα σπή-

λαιο της Βηθλεέµ γεννιέται ένα
φτωχό βρέφος. Η Παρθένος µη-
τέρα Του, φτωχή κι αυτή, το ανα-
κλίνει µέσα στη φάτνη των ζώ-
ων. Ποιος λοιπόν θα το πίστευε;
Το νήπιο αυτό της Βηθλεέµ, το

βρέφος της φάτνης, ο υιός της
παρθένου, να είναι ο αναµενόµε-
νος ισχυρός και κραταιός Λυτρω-
τής, ο σωτήρας των ανθρώπων
ανά τους αιώνες;
Οι άνθρωποι µε τα σάρκινα µά-

τια, που ζητάνε να ιδούν εξωτε-
ρική λάµψη, µεγαλεία και ανθρώ-
πινες τιµές, περνάνε αδιάφοροι
µπροστά από το συντελούµενο
«µέγα µυστήριο» στη φτωχική ε-
κείνη φάτνη, όπου «..παιδίον ε-
γεννήθη ηµίν, Θεός ισχυρός». Εί-
ναι οι µικρόψυχοι, οι δούλοι της
αµαρτίας, που δεν τους συγκινεί
το θείο βρέφος, ούτε τους απα-
σχολεί να το γνωρίσουν «πνευ-
µατικά» και να του παραχωρή-
σουν µια θέση στην καρδιά
τους… ∆ιότι, για να σκύψει κα-
νείς σ’ ότι δεν φανταχτερό στο
φαινοµενικά ταπεινό Σπήλαιο,
πρέπει πάνω από τις γνώσεις,
πάνω από την ανθρώπινη σοφία,
πάνω από τα πλούτη και τη δόξα,
να κατέχεται από «πίστη», που
βλέπει βαθύτερα και εκτιµά τα α-
νεκτίµητα.
Άνθρωποι µορφωµένοι, αλλά

και οι άνθρωποι λίγων γραµµά-
των, απλοί και ταπεινοί, όπως οι
Ποιµένες και οι Μάγοι σ’ αυτό έ-
µοιαζαν. ∆ηλαδή, στην αποδοχή
του θείου µηνύµατος. Και η απο-
δοχή έγινε, γιατί είχαν ψυχές α-
πλές, καθαρές, έτοιµες να δε-
χτούν µε «πίστη» το µεγάλο γε-
γονός της ενανθρώπησης του
Θεού Λόγου, που είχε σαν θεϊκό
σκοπό τη λύτρωση και τη σωτη-

ρία από τον «δεσµώτη» των α-
µαρτιών όλων µας. Νεογέννητε
Χριστέ µας! Προσερχόµενοι κι ε-
µείς σήµερα γονατιστοί µπροστά
στη φάτνη Σου, συλλογιζόµαστε
από τη δική µας αµέλεια, ή ακό-
µη και αδιαφορία.
Άγγελοι έφεραν τότε το χαρ-

µόσυνο µήνυµα στους Ποιµένες.
Αστέρι φωτεινό οδήγησε τα βή-
µατα των Μάγων στη Βηθλεέµ.
Σήµερα, ποιος θα φέρει το λυ-

τρωτικό µήνυµά Σου στα πλήθη
εκείνα που ζουν µακριά από την
παρουσία Σου και ποιο αστέρι θα
οδηγήσει στη θεϊκή Σου αλήθεια
εκείνους που περιπλανώνται α-
κόµη χωρίς «πίστη» στις ερηµιές
των αµαρτιών τους;

Αγγελιοφόρους ειρήνης σ’ ένα
κόσµο που σπαράσσεται από το
µίσος. Αγγελιοφόροι ελπίδας σ’
ένα πλανήτη που αγωνιά από
την απειλή της απελπισίας. Αγ-
γελιοφόρους χαράς σ’ ένα κό-
σµο που ξεχείλισε το δάκρυ και
έσβησε το χαµόγελο.
Τέτοιους αγγελιοφόρους Χρι-

στέ µας κάνε όλα τα παιδιά Σου.
Είναι η πιο βαθιά χριστουγεννιά-
τικη ικεσία µας, ψάλλοντας ταυ-
τόχρονα µε όλη µας την καρδιά,
τον εκκλησιαστικό ύµνο: «Χρι-
στός γεννάται, δοξάσατε. Χρι-
στός εξ ουρανών, απαντήσατε.
Χριστός επί γης, υψώθητε….»

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΑΙ
ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟ ΤΟ 2022

XPIΣTOYΓENNA

Mπροστά στο σπήλαιο
Του Υπτγου ε.α  ΧΡΗΣΤΟΥ ΤΟΪΛΟΥ

Εκδήλωση αφιερωµένη 
στη µνήµη του σµηναγού 
Σακελλαρίου Γιάννη στα Βίλλια

Την Κυριακή 7 Νοεµβρίου στις 12 το µεσηµέρι ο ∆ήµος Μάνδρας - Ειδυλ-
λίας-Ερυθρών και Οινόης οργάνωσε για όγδοη συνεχή χρονιά εκδήλωση
αφιερωµένη στο σµηναγό Σακελλαρίου Ιωάννη του Αριστοτέλους ο οποί-
ος έπεσε ηρωικά µαχόµενος στις 2 Νοεµβρίου 1940 υπερασπιζόµενος ως
αρχηγός σχηµατισµού την πόλη των Ιωαννίνων. Η εκδήλωση έγινε στο
µνηµείο του ήρωα στα Βίλλια.
Το πρόγραµµα της εκδήλωσης περιλάµβανε: 1. Τρισάγιο στο Μνηµείο

του Σµηναγού Ιωάννη Σακελλαρίου. 2. Οµιλίες - χαιρετισµοί. 3. Κατάθεση
στεφάνων. 4. Ενός λεπτού σιγή. 5. Εθνικός ύµνος.

Η Αδελφότητα δια του προέδρου της έδωσε το παρόν στις εκδηλώ-
σεις, ύστερα από πρόσκληση του ∆ηµάρχου Μάνδρας - Ειδυλλίας, Ερυ-
θρών και Οινόης κ. Χρήστου Στάθη για να τιµήσει τον ήρωα του ΄40.

Την εκδήλωση χαιρέτησε ο ∆ήµαρχος κ. Χρήστος Στάθης, και ο Πρόε-
δρος της Κοινότητας Βιλλίων κ. Κώστας Μακρυνώρης.

Συνέχεια στη σελίδα 4

Πως θα στέλνετε  τη συνδροµή

σας για την εφηµερίδα
∏ ÂÊËÌÂÚ›‰· Ì·˜ ÁÈ· Ó· Û˘ÓÂ¯›ÛÂÈ Ó· ÂÎ‰›‰ÂÙ·È ·Úfi-
ÛÎÔÙ·, ¤¯ÂÈ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÙË˜ Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·ÛË˜, ÙfiÛÔ ÌÂ
˘ÏÈÎfi ÁÈ· ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË, fiÛÔ Î·È ÌÂ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ‹ ˘Ô-
ÛÙ‹ÚÈÍË fiÏˆÓ Ì·˜. °ÓˆÚ›˙Ô˘ÌÂ fiÙÈ ÔÈ Î·ÈÚÔ› Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔ-
ÏÔÈ, fiÛÔ fiÌˆ˜ ÌÔÚÂ› Ô Î·ı¤Ó·˜ Ì·˜, ·˜ Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ
ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ô˘ Î¿ÓÔ˘ÌÂ, ÒÛÙÂ Ó· ÌËÓ ¿ÓÂ ¯·Ì¤-
ÓÔÈ ÎfiÔÈ ÙfiÛˆÓ ¯ÚfiÓˆÓ. 
ÀÂÓı˘Ì›˙Ô˘ÌÂ ÌÂ ÔÈÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ ÌÔÚÂ›ÙÂ Ó· ÛÙÂ›ÏÂÙÂ
ÙË Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ Û·˜.
1. ªÂ Ù·¯˘‰ÚÔÌÈÎ‹ ÂÈÙ·Á‹ ÛÙËÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ‰ÈÂ‡ı˘ÓÛË:
∞¢∂§ºO∆∏∆∞ ∑π∆™∞πø¡ ∏¶∂πƒOÀ, µ∏§∞ƒ∞ 7,
104 37 ∞£∏¡∞
2. ªÂ Î·Ù¿ıÂÛË ÛÙÔ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÙË˜ ∞‰ÂÏÊfiÙËÙ·˜
ÛÙËÓ ∆ƒ∞¶∂∑∞ ¶∂πƒ∞πø™ ÌÂ Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ ÛÙÔÈ¯Â›·:
πµ∞¡ GR1701718260006826140365570 ÛÙÔ fiÓÔÌ·: 
∞¢∂§ºO∆∏∆∞ ∑π∆™∞πø¡ ∏¶∂πƒOÀ.
3. ªÂ Î·Ù¿ıÂÛË ÛÙÔ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÙË˜ ALFA BANK
GR2501403440344002101104396,
ÚÒÙÔ fiÓÔÌ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡ ª∞¡∆∞™ ºø∆πO™ (Ù·Ì›·˜ ∞-
‰ÂÏÊfiÙËÙ·˜).
™ÙÈ˜ Î·Ù·ı¤ÛÂÈ˜ Ì¤Ûˆ ÙÚ·Â˙ÒÓ Ó· ·Ó·ÁÚ¿ÊÂÙ·È ÙÔ
fiÓÔÌ· Î·È ÙÔ ÂÒÓ˘ÌÔ ÙÔ˘ Î·Ù·ı¤ÙË ÁÈ· Ó· ÛÙ¤ÏÓÔ˘-
ÌÂ ÙÈ˜ ·Ô‰Â›ÍÂÈ˜ Â›ÛÚ·ÍË˜.
∂˘¯·ÚÈÛÙÔ‡ÌÂ fiÏÔ˘˜ fiÛÔ˘˜ Ì¤¯ÚÈ ÙÒÚ· Û˘Ì·Ú·ÛÙ¤ÎÔ-
ÓÙ·È ÛÙÔ ¤ÚÁÔ Ì·˜ Î·È ÂÚÈÌ¤ÓÔ˘ÌÂ ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· fiÏˆÓ ÙˆÓ
Û˘Á¯ˆÚÈ·ÓÒÓ Ì·˜.

∆Ô ¢.™. ÙË˜ ∞‰ÂÏÊfiÙËÙ·˜ Î·È Ë ™˘ÓÙ·ÎÙÈÎ‹ ∂ÈÙÚÔ‹
ÙË˜ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ Ì·˜ «¶∞§ªOπ ∆∏™ ∑π∆™∞™»

Tο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Aδελφότητας εύχεται
σε όλους τους Zιτσιώτες, Kαλά Xριστούγεννα, 

Eιρηνικό - ∆ηµιουργικό γεµάτο υγεία  το νέο έτος 2022.
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Αντιπρόεδρος: Κατερίνα Καραµίχου τηλ. 6936160902

Γραµµατέας: Ρούλα Αθανασίου τηλ. 6949771999

Ταµίας: Φώτης Μαντάς τηλ. 6936547681
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∆IOIKHTIKO  ΣYMBOYΛIO

ΣYN∆POMEΣ
ΓENNHΣΕΙΣ
•  Η Βιβή Α. Αλεξίου και ο Γεώργιος Χαραλάµπους απέκτη-
σαν αγόρι, Αθήνα16/7/2021.

•  H Ελευθερία Μαγκλογιάννη και ο Τάσος Τούντας απέκτη-
σαν αγόρι, Ιωάννινα 15/10/2021.

•  Η Χαρούλα Ι. Κοντογιάννη και ο Βασίλης Τσούρας απέ-
κτησαν κορίτσι, Θεσσαλονίκη 6/12/2021.

•  Ο Γιάννης Καψάλης και η Παναγιώτα Κοκκίνη, απέκτησαν
αγόρι, Αθήνα 9/12/2021.

•  H Παρασκευή Γ. Παπαυγέρη και ο Γεώργιος Nάσης, απέ-
κτησαν αγόρι, Zίτσα, 12/12/2021. 

Ευχόµαστε στους ευτυχείς γονείς και παππούδες - γιαγιά-
δες να τους ζήσουν και να είναι σε όλη τους τη ζωή χα-
ρούµενα και ευτυχισµένα.

ΘANATOI
•  Μαρία Μπότσιου, Ζίτσα 11/10/2021
• Ιφιγένεια Μποζιώτη, θυγατέρα των αειµνήστων Θεοδώ-
ρου και Ελένης Τόιλου,Μελίσσια Αττικής 13/10/2021

•  Ιωάννης Αθ. Γιαννόπουλος, Ιωάννινα 14/10/2021
•  Βασιλική Τόζιολου, Ζίτσα 6/11/2021
•  Αικατερίνη Κατσουλίδη, Ζίτσα7/11/2021
•  ∆ηµήτριος Νικολαΐδης, Γκρατς Αυστρίας 8/11/2021
•  Σπύρος Φωτίου, Ζίτσα 2/12/2021
•  Ιωάννης Παπαγεωργίου, Πρωτόπαππα 7/12/2021
•  Σπυρίδων Στ. Σταµούλης, Θεσσαλονίκη 9/12/2021
•  Γεώργιος Σ. Παππάς, Zίτσα 19/12/2021

Το ∆.Σ. της Αδελφότητας εκφράζει στους οικείους των θα-
νόντων τα θερµά του συλλυπητήρια.

1. Βασιλική Καραµίχου, Ζίτσα........................................................50
2. Ελευθερία Ντίσκου, Κηφισιά.....................................................50
3. Αποστόλης Αλεξίου, Λυγιά Πρεβέζης...................................20
4. Κων/νος Π. Κράβαρης, Η.Π.Α.................................................100
5. Χαράλαµπος ∆εύτος, Αθήνα.....................................................20
6. Μαρίνα Πλάτωνα, Θεσ/νίκη.......................................................25
7. Κων/νος Πλάτωνος, Αγ. Παρασκευή......................................25
8. Αγγελική Καραµίχου-Σιχλιµίρη, Ιωάννινα............................50
9. Στέφανος Μαγκλογιάννης, HOTEL ΑΓΝΑΝΤΙ, Ζίτσα.......50
10. Περικλής Στοφόρος, Τρίκαλα..............................................150
11. Αφροδίτη Χρ. Μαντά, Γέρακας Αττικής...............................10

12. Ασπασία Φωλλίδη, Ιωάννινα...................................................30
13. Ελευθέριος Γρίβας, Ιωάννινα..................................................20
14. Μαριάνθη Βάη, Λάρισα...........................................................100
15. Σωτήριος Λιάκος, Ζίτσα............................................................45
16. Χαρίκλεια Αποστόλου, Κόνιτσα.............................................20
17. Βασίλειος Ν. Παπαυγέρης Η.Π.Α. ...................................100$
18. Νικόλαος & Βασίλειος Παπασταύρος, Ιωάννινα,  

€

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Καλούµε τους Ζιτσιώτες να µας γνωστοποιήσουν, όσοι επιθυµούν,
τις διευθύνσεις συγγενικών τους προσώπων για να στέλνουµε
την εφηµερίδα µας. 
Πρέπει να «ανανεωθεί» και να µεγαλώσει ο κατάλογος εκείνων
που λαµβάνουν την εφηµερίδα µας. Μην ξεχνούµε ότι η εφηµερί-
δα είναι ο συνδετικός κρίκος όλων των Ζιτσαίων. Περιµένουµε
λοιπόν οι παππούδες, γιαγιάδες, γονείς να µας ενηµερώσουν, για
τις διευθύνσεις των εγγονών, παιδιών. 
Τηλ. Επικοινωνίας: 6977 553404, 210 8626865 
Φαξ: 210 5241758
Hλεκτρονικό 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:

• την Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου Ζίτσας για τη χρηµατική δωρεά που
κατέθεσε εις µνήµη Βασιλείου Στάθη.  

• τον κ. ∆ηµήτριο Μέγα για τη χρηµατική δωρεά που κατέθεσε εις µνή-
µη Κωνσταντίνου Ζώνιου. 

• τα ανίψια Μαρίας Μπότσιου για τη χρηµατική δωρεά που κατέθεσαν
εις µνήµη της.

• την κα Βασιλική Τσίντζου για τη χρηµατική δωρεά που κατέθεσε εις
µνήµη Μαρίας Μπότσιου. 

• τις οικογένειες Νικηφόρου και Αλεξάνδρας Αθανασίου, Κωνσταντί-
νου και Χριστίνας Αθανασίου και Χρίστου και Σταυρούλας ∆εδούση
για τη χρηµατική δωρεά που κατέθεσαν εις µνήµη Φίλιππα και Άννας
Γάτσιου.

• την κα Άννα Κοσµά για τη χρηµατική δωρεά που κατέθεσε εις µνήµη
Μαρίας Μπότσιου. 

• τον ∆ήµο Ζίτσας για την πρόσκληση και την φιλοξενία στο περίπτερο
του ∆ήµου στην Πανηπειρωτική Έκθεση που πραγµατοποιήθηκε από
16-10-21 έως 20-10-21 στο Πανηπειρωτικό Στάδιο Ιωαννίνων.

• την κα Άννα Εξάρχου ∆ηµητριάδη και τα παιδιά της για τη χρηµατική
δωρεά που κατέθεσαν εις µνήµη του συζύγου και πατέρα Ευθυµίου
∆ηµητριάδη. Επίσης ευχαριστεί τις οικογένειες Νικολάου και Κυρια-
κής Σταγκοπούλου καθώς και Γεωργίου και Όλγας Θεοδωρή για την
χρηµατική προσφορά τους εις µνήµη Ευθυµίου ∆ηµητριάδη.

• τις οικογένειες Κλέαρχου Αγόρου, Κωνσταντίνου Κοσµά, Ηλία Αγό-
ρου και Ευθυµίου Τζίµα για τη χρηµατική δωρεά που κατέθεσαν εις
µνήµη Αικατερίνης Κατσουλίδη.

• την κα Μίνα Ιωαννίδη για τη χρηµατική δωρεά που κατέθεσε εις µνή-
µη Αικατερίνης Κατσουλίδη.

• τις οικογένειες Bασιλικής Tσίντζου καθώς και Aναστασίου και Xρυσα-
λένας Σταµούλη για τη χρηµατική δωρεά που κατέθεσαν εις µνήµη
Σπύρου Φωτίου.

• τις οικογένειες Nίκου και Bάσως Kατσουλίδη καθώς και Θοδωρή και
Kατερίνας Bουκελάτου για τη χρηµατική δωρεά που κατέθεσαν εις
µνήµη Aικατερίνης Kατσουλίδη.

• την οικογένεια Κωνσταντίνου Αγόρου για τη χρηµατική προσφορά
που κατέθεσε εις µνήµη ∆ηµητρίου Τσίντζου.

• τον κ. Ιωάννη Παπαυγέρη για τη χρηµατική προσφορά που κατέθε-
σε εις µνήµη Ιωάννη Παπαγεωργίου.

• τους ∆έσποινα Φωτίου, οικ. Ιωάννη Σπύρου Φωτίου, οικ. ∆ηµήτρη
Σπύρου Φωτίου, οικ. Αποστόλη Ιωάννη Φωτίου, οικ. Βασίλη Ιωάννη
Φωτίου, οικ. Βασιλικής Ιωάννη Φωτίου και οικ. Γεωργίου Βαρβι-
τσιώτη για τη χρηµατική προσφορά που κατέθεσαν εις µνήµη Σπυ-
ρίδωνα Φωτίου.

• τις οικογένειες Bασιλικής Tσίντζου καθώς και Aναστασίου και Xρυ-
σαλένας Σταµούλη για τη χρηµατική δωρεά που κατέθεσαν εις
µνήµη Σπύρου Φωτίου.

• τις οικογένειες Nίκου και Bάσως Kατσουλίδη καθώς και Θοδωρή
και Kατερίνας Bουκελάτου για τη χρηµατική δωρεά που κατέθε-
σαν εις µνήµη Aικατερίνης Kατσουλίδη.

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ
στην Τριτοβάθµια Eκπαίδευση

Ουρανία Μορώνη, εγγονή της Ουρανίας Ζέρβα - Στοφόρου,
Νοµική Αθηνών. 
Γεωργία Σταµούλη, κόρη του Θάνου, στη Σχολή Βιοϊατρικών Ε-
πιστηµών, ∆ιεθνές Πανεπιστήµιο Ελλάδας στη Θεσσαλονίκη. 
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 δικαιού-
νται (υπό προϋποθέσεις) υποτροφία από το κληροδότηµα Αν
Φιλήτη. ∆εν γνωρίζουµε όµως αν φέτος γίνει προκήρυξη. Για
περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο του Συλλόγου προς
∆ιάδοσιν των Ελληνικών Γραµµάτων (Πινδάρου 15, 106 73 Α-
θήνα).
Tηλ. 210 3612370, fax 210 3609059, e-mail: sdeg@otenet.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Η Εκκλησιαστική Επιτροπή του Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Ζίτσας
ευχαριστεί θερµά τους παρακάτω, οι οποίοι διέθεσαν χρη-
µατικά ποσά σε εκκλησίες της ενορίας µας.

Για τον Ι. Ν. Αγίου Νικολάου:
Την οικ. Αναστασίου Χαρ. Κοντογιάννη εις µνήµην Μαρίας
Μπότσιου.                                           
Τον κ. Χρήστο Τόιλο και την κ. Ελένη (Λέλα) Κοτσαµπασάκη
εις µνήµην των γονέων τους Θεοδώρου και Ελένης Τόιλου.     
Ανώνυµος.                                                                                    
Την οικ. Αθανασίου Τζάρα εις µνήµην Βασιλικής Τόζιουλου.     
Την κ. Βασιλική Καραµίχου εις µνήµην Βασιλικής Τόζιουλου.    
Την κ. Ασπασία Φωλλίδη εις µνήµην των αγαπηµένων της.       
Τον κ. Ιωάννη Χρυσοχόου εις µνήµην Σπυρίδωνος Φωτίου.       
Εις µνήµην Σπυρίδωνος Φωτίου τους παρακάτω:                       
Την κ. ∆έσποινα Φωτίου, την οικ. Γιάννη Σ. Φωτίου, την οικ.
∆ηµητρίου Σ. Φωτίου, την οικ. Αποστόλου Φωτίου και την
οικ. Βασιλείου Φωτίου.                                                   
Την κ. Ζωή και τον κ. Πέτρο Τσέλιου.
Την κ. Ελευθερία Καρώνη εις µνήµην ∆ηµητρίου Καρώνη.
Την κ. Ελευθερία Εξάρχου.
Την οικ. Αποστόλου και Αγάπης Κοσµά εις µνήµην Ιωάννου
Παπαγεωργίου.
Την οικ. Κων/νου Καραµπίνα εις µνήµην Σπυρίδωνος Σταµούλη.   
Τον κ. Ιωάννη Χρυσοχόου εις µνήµην Σπυρίδωνος Σταµούλη.

Για τον Ι.Ν. των Ταξιαρχών:
Την οικ. Κων/νου και Αναστασίας Τζίνα εις µνήµην Μαρίας
Μπότσιου.                                         
Την κ. Ελένη Αγόρου εις µνήµην Αικατερίνης Ιπ. Κατσουλίδη.  

Για τον Ι.Ν. της Παναγίας:
Την κ. Ευτέρπη Κοντογιάννη.                                                      
Εις µνήµην Ιωάννου Παπαγεωργίου τους παρακάτω: Τον κ.
Βασίλειο Παπαυγέρη, τον κ. Κων/νο Παπαυγέρη, την κ. Ευφρο-
σύνη Παπαυγέρη και την οικ. Ευαγγέλου και Παναγιώτας Μά-
ντζιου.

Για τον Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής (κοιµητήριο):
Την οικ. Αναστασίου Γκατζιάννη εις µνήµην Κων/νου Ζώνιου. 
Την κ. Γαλάτεια Παπαυγέρη εις µνήµην Ιωάννου Παπαγεωργίου.  
Την οικ. Κων/νου και Αγγελικής Μπαϊράµογλου εις µνήµην
Ιωάννου Παπαγεωργίου.

Για τον Ι.Ν. Αγίου Ιωάννη:
Την κ. Γαλάτεια Παπαυγέρη εις µνήµην Σπυρίδωνος Σταµού-
λη. Tην οικ. Iωάννη και Eλευθερίας Σταύρου εις µνήµη Σπυ-
ρίδωνος Σταµούλη.

Ευχόµαστε στους αναγνώστες της εφηµερίδας Καλά Χρι-
στούγεννα και Καλή Χρονιά µε υγεία και αγάπη.

Για να µπορέσουµε να ανταποκριθούµε στην έγκαιρη και
σωστή δηµοσίευση των κοινωνικών (γεννήσεις, γάµοι,
θάνατοι), παρακαλούµε να µας ενηµερώνετε στέλνοντας
FAX 210 5241758 ή στο τηλέφωνο 6977553404

ΑΚΡΙΒΗ ΡΑΚΚΑ - ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ
(Από την ποιητική Συλλογή «ΕΝ ΠΛΩ», Αθήνα 1981)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Το παραπάνω ποίηµα επιµελήθηκε ο συνδροµη-
τής της εφηµερίδας µας και φίλος της Ζίτσας κ. Χαράλαµπος ∆εύτος, εν
όψη των εορτασµών των διακοσίων χρόνων από την  επανάσταση του 1821. 

Μερικές διευθύνσεις µε πληροφορίες και νέα από
το χωριό και την ευρύτερη περιοχή:

1. http://zitsanews.blogspot.com

2. http://gym-zitsas.ioa.sch.gr

3. http://www.epirusnews.gr

4. http://zitsa.blogspot.com (ιστοσελίδα της Αδελφότητας)

5. http://www.zitsa.gov.gr/ (∆ήµος Ζίτσας)

6. http://www.monastirizitsa.gr (Καφέ-Εστιατόριο Μοναστήρι)

7. http://www.agnantizitsas.gr (HOTEL ΑΓΝΑΝΤΙ)

8. http://www.kallithea-zitsa.gr (HOTEL ΚΑΛΛΙΘΕΑ)

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΤΟΥ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟΥ

Ακόµα ο νους µου δε το χώρεσε,
η τελευταία πώς το µπόρεσε
να σύρει µόνη το χορό.
Πώς η καρδιά της δε λαχτάρησε
και µια ελπίδα δε σπαρτάρησε,
να πει: «Μονάχη, δε µπορώ».

Τ΄αθάνατο τραγούδι λάλησε,
και το φεγγάρι τ’ αντιλάλησε
στα τσακισµένα τα κορµιά.
Μ’ αυτή, το γύρο της τον τέλειωσε.
Πόθους κι ελπίδες της τα έλιωσε,
κι έσβησε κάθε πεθυµιά.

Όλες εσάς που δε διστάσατε
και για πατρίδα θυσιάσατε
νειάτα, παιδιά, «γλυκιά ζωή».

Κι έφτασαν κείνα τα τραγούδια σας
µαζί µε τα νεκρά αγγελούδια σας
σ’ όλη τη γη σα µια βουή.

Ουράνιο σάλπισµα στα πέρατα
απάντηση σ’ αυτά τα τέρατα
που σας οδέψαν στο γκρεµό.
Όλες στη µνήµη µας σας φέρνουµε,
κάθε φορά που παραδέρνουµε,
για λευτεριά. Για λυτρωµό.

Μα εσέ, στερνή χλωµή Σουλιώτισσα,
µ’ όλο το δάκρυ µου πότισα
τον τραγικό σου το χορό,
καθώς σβηνόταν η φωνή σου,
µαζί µε το νεκρό παιδί σου,
πάνω σ’ αιµάτινο σωρό.

Η τελευταία Σουλιώτισσα



«ΠAΛMOI THΣ ZITΣAΣ»ΣEΛI∆A3

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

Νοτιότερα, κοντά στη σηµερινή πόλη της Φι-
λιππιάδας, βρίσκεται ένα άλλο µολοσσικό ανά-
κτορα, το Όρραον, όπου σε δύσκολους καιρούς
κατέφυγε η Ολυµπιάδα µε το γιο της Αλέξαν-
δρο και αργότερα µε τον εγγονό της Αλέξαν-
δρο, τη νύφη της Ρωξάνη και τη Θεσσαλονίκη,
κόρη του Φιλίππου από άλλο γάµο, την οποία α-
γαπούσε σαν δικό της παιδί.
Κοντά στη σηµερινή Άρτα τοποθετείται η Αµ-
βρακία, η νεότερη πρωτεύουσα των Μολοσσών.
Συνοψίζοντας θα λέγαµε πως το νέο Ίλιο, η
Πασσαρώνα, το Όρραον και η Αµβρακία συνθέ-
τουν το τόξο της κύριας επέκτασης των Μολοσ-
σών στην Ήπειρο.
Αυτά είναι τα σπουδαιότερα µολοσσικά κέντρα.
Να προσθέσουµε και την πανάρχαια ∆ωδώνη, εί-
κοσι χιλιόµετρα νοτιοδυτικά των Ιωαννίνων, µε
το µεγάλο θέατρο που επισκεύασε ο Πύρρος. 
Ο Ηρόδοτος (Β΄53-59) επισκέφθηκε το µαντείο
της ∆ωδώνης και µνηµονεύει µια παράδοση, που
άκουσε από τους ασκητές µάντεις του. Κατά τις
αφηγήσεις τους δυο µαύρα περιστέρια (πέλειαι)
πέταξαν από τις Θήβες της Αιγύπτου. Το πρώτο
ίδρυσε τη λατρεία του Άµµωνα ∆ία στη Λιβύη. Το
δεύτερο ήλθε στη ∆ωδώνη, κάθισε στη φηγό
(βελανιδιά) και µε ανθρώπινη φωνή πρόσταξε
τους ντόπιους να ιδρύσουν εκεί ιερό του ∆ία.
Η φήµη του µαντείου απλώθηκε ταχύτατα στον
ελλαδικό χώρο, χωρίς να τη µειώσει καθόλου η
κατοπινή εµφάνιση του οµολόγου του των ∆ελ-
φών. Στο ∆ωδωναίο ∆ία προσευχήθηκε ο Αχιλ-
λέας (Ιλιάδα, Π, 233-235). Στη ∆ωδώνη υπηρέτη-
σε ως ιέρεια η Ολυµπιάδα, πριν από τη µύησή
της στα Καβείρεια µυστήρια της Σαµοθράκης, ό-
που και γνώρισε τον µετέπειτα σύζυγό της βασι-
λιά της Μακεδονίας Φίλιππο. 
Αξιόλογες είναι και οι εθνολογικές επισηµάν-
σεις του Αριστοτέλη (Μετεωρολογικά, Ι, 352
α) για τη ∆ωδώνη. Σύµφωνα µε το µεγάλο φιλό-
σοφο εκεί «ώκουν οι Σελλοί και οι καλούµενοι
τότε µεν Γραικοί, νυν δε Έλληνες». Τεκµαίρεται,
λοιπόν, ότι τα ονόµατα Έλληνες-Γραικοί πρωτο-
χρησιµοποιήθηκαν για τους κατοίκους της ∆ω-
δώνης και της γύρω περιοχής της Ελλοπίας.
Άλλωστε κατά τους γλωσσολόγους οι λέξεις
Σελλοί και Έλληνες συγγενεύουν, αφού το αρχι-
κό σίγµα, ισοδυναµεί µε τη δασεία.
Αλλά ας επανέλθουµε στο νέο Ίλιο, την αρχική
κοιτίδα των Μολοσσών. Σύµφωνα µε το Λατίνο
ποιητή Βιργίλιο (Αινειάδα, βιβλίο ΙΙΙ) ένας άλλος
Τρωαδίτης ήρωας ο Αινείας συνδέεται µ’ αυτό.
Όταν στις περιπλανήσεις του καθ΄οδόν προς
την Ιταλία, για να ιδρύσει το Λάτιο, έφτασε στο
Βουθρωτό της Ηπείρου, ρώτησε και έµαθε ότι σε
κάποια πόλη της ευρύτερης περιοχής βασιλεύει ο
αδελφός του Έκτορα µάντης Έλενος. Ο Αινείας
πήγε, τον συνάντησε και πήρε ευοίωνο χρησµό
για την ευόδωση των προσπαθειών του, που κα-
τέληξαν στην ίδρυση της Ρώµης και τη δηµιουρ-
γία ενός άλλου πολιτισµού µε έντονες ελληνικές
ρίζες.
Σε κάθε περίπτωση η δυναστεία των Μολοσ-

σών της Ηπείρου συντηρούσε πολύ έντονα τη
µυθική παράδοση των Αχαιών και των Τρώων.
Έτσι κοντά στα ονόµατα των βασιλέων Αδµήτου,
Θαρύπα, Αλκέτα και Αρρύβα υπήρχαν τα ονόµα-
τα Νεοπτόλεµος, Αλέξανδρος, Αιακίδης, Φθία
και ∆ηιδάµεια, αλλά και µόνο Πύρρος, όπως ονο-
µαζόταν ο γνωστός από τις «πύρρειες» νίκες
του κατακτητής της ∆ύσης, εγγονός της Τρωά-
δας, αδελφής της µητέρας του Μ. Αλεξάνδρου
Ολυµπιάδας. Υπάρχει λοιπόν στενός συγγενικός
δεσµός αίµατος ανάµεσα στους δυο µεγαλύτε-

ρους στρατηλάτες του αρχαίου κόσµου. Ήταν
ξαδέρφια. Ας µην ξεχνάµε επίσης ότι το αρχικό
όνοµα της Ολυµπιάδας ήταν Πολυξένη, αυτό της
µικρότερης κόρης του Πριάµου!

Η Ολυµπιάδα, κόρη του βασιλιά της Ηπείρου
Νεοπτόλεµου B΄, ήταν εκείνη που έµαθε τα
πρώτα γράµµατα και τη σπαρτιατική αγωγή των
«ΑΠΕΙ ΡΩΤΑΝ» στο γιο της Αλέξανδρο µε το
συγγενή δάσκαλό της Λεωνίδα, πολύ πριν ο πα-
τέρας του Φίλιππος τον εναποθέσει στο χέρια ε-
νός µεγάλου φιλοσόφου της αρχαιότητας, του
Αριστοτέλη, στον οποίον όφειλε το ευ ζην.
Το προσφιλέστερο ανάγνωσµα του Μ. Αλεξάν-
δρου ήταν η Ιλιάδα του Οµήρου και πρότυπό του
ήταν ο Αχιλλέας. Όταν πρωτοπάτησε το πόδι
του στην ήπειρο της Ασίας, έχοντας την έγκριση
όλων των Ελλήνων στο συνέδριο της Κορίνθου
για τον πόλεµο εναντίον των Περσών µετά τη
δολοφονία του Φιλίππου, το πρώτο του καθήκον
ήταν να µεταβεί στην Τροία, να θυσιάσει στη θεά
Αθηνά και να στεφανώσει τον τάφο του µακρι-
νού του προγόνου Αχιλλέα. 
Έτσι ξεκίνησε η µεγαλειώδης προέλαση του Μ.
Αλεξάνδρου, που παρακολουθούµε µε κοµµένη
την ανάσα στην Ανάβαση του Αρριανού, από το
Γρανικό ποταµό, τις Σάρδεις, την Αλικαρνασσό
και την Έφεσο. Στο Γόρδιο κόβει µε το ξίφος του
τον οµώνυµο δεσµό και στις πεδιάδες της Ισσού
νικά το ∆αρείο Γ΄. Κυριεύει την Τύρο και τη Γάζα
και φτάνει στην Αίγυπτο, όπου στην όαση του
Σίββα οι ιερείς τον ονόµασαν γιο του Άµµωνα
∆ία. Το 331 π.Χ. ιδρύει στην Αίγυπτο την πρώτη
Αλεξάνδρεια από τις 10 συνολικά στη διάρκεια
της εκστρατείας. Από την Αίγυπτο κατευθύνεται
προς τη Μεσοποταµία, νικά ξανά τους Πέρσες
του ∆αρείου Γ΄µε τα δρεπανηφόρα άρµατα στα
Γαυγάµηλα και καταλαµβάνει τη Βαβυλώνα και
τα Σούσα. Αντιµετωπίζει µε αξιοπρέπεια την οι-
κογένεια του δολοφονηµένου από το σατράπη
Βήσσο ∆αρείου και βάζει δασκάλους Ελληνικών
στα παιδιά του. Ενθαρρύνει τους µικτούς γά-
µους. Προτρέπει τους Μακεδόνες του να νυµ-
φευτούν Περσίδες. Ο ίδιος νυµφεύεται αρχικά
το 327 π.Χ. τη Ρωξάνη, κόρη του σατράπη της
Βακτριανής Οξυάρτη, και έπειτα την κόρη του
∆αρείου Στάτειρα. Στόχος του, σύµφωνα µε τον
Πλούταρχο, να ιδρύσει ένα δίκαιο οικουµενικό
κράτος µε βάση τον ελληνικό πολιτισµό. Και η
εκστρατεία του Μ. Αλεξάνδρου συνεχίζεται προς
τον ινδικό Καύκασο, τη Σογδιανή και τελικά την
Ινδία, όπου θα αντιµετωπίσει τους ελάφαντες
του βασιλιά Πώρου.
Στην Ινδία τερµατίζει η µακεδονική προέλαση.
Ο Αλέξανδρος µε τους ιππείς και τους πεζούς ε-
πιστρέφει µέσω της ερήµου Γεδρωσίας στα Σού-
σα, ενώ ο Νέαρχος µε τα πλοία ακολουθεί θα-
λάσσια διαδροµή. Και ενώ ο Αλέξανδρος είναι
στο απόγειο της δύναµής του, τον βρίσκει αιφνι-
διαστικά ο θάνατος στη Βαβυλώνα από τυφοειδή
πυρετό το 323 π.Χ. σε ηλικία µόλις 32 ετών.
Η σχέση του Μ. Αλεξάνδρου µε τη δυναµική µη-
τέρα του Ολυµπιάδα ήταν πάντοτε πολύ στενή. Ο
ίδιος της έδειχνε απέραντη αφοσίωση και σεβα-
σµό. Λένε πως ο Αντίπατρος, που είχε µείνει το-
ποτηρητής στο θρόνο της Μακεδονίας, έστειλε
στον Αλέξανδρο στην Ασία ένα εκτενές γράµµα
γεµάτο παράπονα για την Ολυµπιάδα. Ο Αλέξαν-
δρος, αφού το διάβασε, είπε: «∆εν  ξέρει ο Αντί-
πατρος ότι ένα µόνο δάκρυ της µητέρας µου αρ-
κεί, για να σβήσει χίλιες τέτοιες επιστολές».  

Νίκος Κακαϊδής
Γυµνασιάρχης-Συγγραφέας

Αθήνα, 2021

Nεοπτόλεµος ή Πύρρος,
ο µυθικός  γενάρχης των Ηπειρωτών 

(2ο µέρος)

Στο περιοδικό “Τα νέα της Ζίτσας” τον Ιούνιο 1999 η αξέχαστη ∆έσπω Καρβέλη έγραφε για το Θεο-
γέφυρο. “…..πάνωθέ του ένα τεράστιο τσιµεντένιο αρδευτικό κανάλι έσπαζε την ραχοκοκκαλιά του
γιοφυριού και τα νερά που έτρεχαν περνούσαν ανάµεσα στους βράχους και θα περνάνε ώσπου να
τους διαχωρίσουν …..Αυτό το µοναδικό στον Ελλαδικό χώρο, φυσικό καλοπερπάτητο, βραχόχτιστο
γιοφύρι τώρα είχε ενταφιαστεί …..Αγρίεψα, πόνεσα, δεν βρέθηκε άλλος χώρος να περάσει το τσιµε-
ντένιο αρδευτικό κανάλι παρά η εύκολη λύση πάνω από το Θεογέφυρο; …. ∆εν βρέθηκε ένας να ε-
µποδίσει ή να διαµαρτυρηθεί τόσα χρόνια για την εγκληµατική αυτή ενέργεια προς την φύση, την ι-
στορία και τον πολιτισµό. Γιατί και το Θεογέφυρο µνηµείο είναι και προστατεύεται, όπως τ’ απολιθω-
µένα δέντρα της Μυτιλήνης…. ο Καλαµάς, ο καταρράκτης, το Θεογέφυρο είναι κτήµα του Έθνους
και του Ελληνικού λαού, είναι πόλοι έλξης του τουρισµού και χώροι γεωλογικών ερευνών και γνώσε-
ων και σε µεγάλο βαθµό πλουτοπαραγωγικοί ….”
Αυτά κι άλλα πολλά έγραφε η ∆έσπω. Προφητικά θα πει κάποιος, καθόλου θα έλεγα, είναι η αγάπη,

το νοιάξιµο, το µεράκι για κάθε τι όµορφο στην φύση και στον κόσµο που την έκαναν να δει καθαρά
και σε βάθος αυτό που συνέβαινε εκεί. Πρόσεξε κανείς το άρθρο αυτό της ∆έσπως; Απ’ ότι φάνηκε
στην πορεία, κανείς δυστυχώς, ιδιαίτερα από τους υπεύθυνους. Και εµείς, οι άλλοι µπορεί να είπαµε
“τα παραλέει η ∆έσπω”. Έτσι γίνεται, πολλές φορές, είναι η άγνοια και ακόµη χειρότερα ο εγωισµός
που υποβαθµίζουν την προσπάθεια, το ενδιαφέρον, το νοιάξιµο.
∆ιάβασα την εξαιρετική ανάρτηση, στην σελίδα της Αδελφότητας µας, για το ∆ιαβολογέφυρο ή

Ουρανογέφυρο και την επιθυµία που εξέφρασαν πολλοί να γίνει προσβάσιµο. Μήπως να το αφήναµε
στην ησυχία του; Να το χαίρονται τα πουλιά και τ αγρίµια του λόγγου, τα σφενδάµια, οι χελιδρονιές
και τ’ αγιοκλήµατα, τα βουερά και κρυστάλλινα νερά του. Και να κρατά τον θρύλο πως κάπου εκεί,
στους βαθιούς γκρεµούς του, χάθηκε το δισκοπότηρο της Αγιά-Σοφιάς. Κι ας είναι εκείνοι που πραγ-
µατικά αγαπάνε την φύση και θα κοπιάσουν και θα ταλαιπωρηθούν, για να πάνε να το θαυµάσουν από
κοντά και φυσικά θα το σεβαστούν.

Προς την Πρόεδρο και το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
του Ιδρύµατος “Γ. και Ελ. Γύρα”

Ευχαριστούµε από καρδιάς την Πρόεδρο και το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Ιδρύµατος “Γ. και Ελ. Γύ-
ρα” για τη σκέψη και την πρωτοβουλία να τιµήσουν τη µνήµη του δικού µας, ξεχωριστού, ∆ηµήτρη
Μπότσιου στη γενέτειρά του, την όµορφη Ζίτσα, ή αλλιώς “το µικρό Παρίσι” όπως συνήθιζε να την
αποκαλεί συχνά ο ίδιος γεµίζοντας υπερηφάνεια.
Ευχαριστούµε θερµά όλους όσους παρευρέθηκαν στο µνηµόσυνο και ιδιαίτερα τη Βάσω και τον

Σταύρο Παπαδιαµάντη που αντιπροσώπευσαν την οικογένεια και µας µετέφεραν νοερά εκεί, µαζί
σας. 
Επίσης, µε την ευκαιρία αυτή ευχαριστούµε όλους-όλους που µας συµπαραστάθηκαν στην απώ-

λεια του ∆ηµήτρη. Τα µηνύµατα και τα τηλεφωνήµατά σας ήταν πολύτιµα.  
Ο θάνατος είναι πικρός. ∆εν έχει λόγια να τον πεις. Τον βιώνεις σιωπηρά και είσαι ευγνώµων για

όλα τα χρόνια και τις στιγµές που µοιράστηκες... και κάπως έτσι σε πάει η ζωή µπροστά, προσπαθώ-
ντας να εξηγήσεις στον Ανδρέα και την Ιωάννα τον κύκλο της ζωής, την απώλεια και την απέραντη
καρδιά του παππού ∆ηµήτρη.  

Ιωάννα, Μαριάνθη, Στράτος, Ανδρέας και Ιωάννα 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ, 

ΣΤΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ∆ΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Η

Σχετικά µε την έγκριση περιβαλλοντικών όρων
επέκτασης πτηνοτροφικής µονάδας, δυναµικό-
τητας από 10.000 σε 21.000 όρνιθες αναπαρα-
γωγής, στη θέση “Βουρτόπα - Φουρτοπός”, της
Τ.Κ. Σερβιανών, της ∆.Ε. Αγ. ∆ηµητρίου, του ∆ή-
µου ∆ωδώνης Π.Ε. Ιωαννίνων, λαµβάνοντας υ-
πόψη και τη γνωµοδότηση του Τµήµατος Περι-
βάλλοντος, η Αριστερή Παρέµβαση στην Ήπειρο
είναι σύµφωνη.
Το αγροτεµάχιο όµως βρίσκεται εντός του δι-

κτύου προστατευόµενων περιοχών Natura 2000
(GR 2130012 - Ευρύτερη περιοχή πόλεως Ιωαν-
νίνων) και εντός περιοχής ευθύνης Φορέα ∆ια-
χείρισης Λίµνης Παµβώτιδας. Μπορεί να έχει
κατατεθεί µελέτη Ειδικής Οικολογικής Αξιολό-
γησης ως αναπόσπαστο τµήµα της ΜΠΕ, σύµ-
φωνα µε την ισχύουσα Νοµοθεσία, αλλά υπάρ-
χει ένα µεγάλο έλλειµµα που το έχουµε εντοπί-
σει και σε προηγούµενη συνεδρίαση.
Ζητούµε µε ευθύνη της Επιτροπής, το συντο-

µότερο, τα αντίστοιχα Τµήµατα ανά περιφερεια-
κή ενότητα να µας γνωστοποιήσουν το σηµερι-
νό εύρος όλων των ενεργών υπαρχουσών πτη-
νοτροφικών µονάδων, καθώς και άλλων δραστη-
ριοτήτων, που βρίσκονται εντός των ειδικών ζω-
νών [περιοχές Natura 2000 (GR 2130012 - Ευρύ-
τερη περιοχή πόλεως Ιωαννίνων), περιοχής ευ-
θύνης Φορέα ∆ιαχείρισης Λίµνης Παµβώτιδας,
Ζώνης Περιβαλλοντικού Ελέγχου (Ζώνη Γ') του
Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Αµβρακικού,
κ.ο.κ.].
Έτσι ώστε, να γνωρίζουµε τις κόκκινες γραµ-

µές και να είναι ευδιάκριτο το απαγορευτικό ό-
ριο προτεινόµενων νέων εγκαταστάσεων ή αύ-
ξησης δυναµικότητας.
Επίσης, ζητούµε οι περιφερειακές παρατάξεις

“ΑΞΙΟΒΙΩΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΠΕΙΡΟΥ”, “ΚΟΙΝΟ
ΤΩΝ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ”, “ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΗΠΕΙΡΟΥ -
Περήφανοι Ξανά!”, “ΗΠΕΙΡΟΣ ΟΛΟΝ”, “ΛΑΪΚΗ
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ”, “ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΗ ΗΠΕΙΡΟΣ” & ο α-
νεξάρτητος περιφερειακός σύµβουλος κ. Βλέ-
τσας Αθανάσιος να τοποθετηθούν σχετικά µε το
αίτηµά µας.  
Για το δεύτερο θέµα, µε τίτλο “Μικρός υδροη-

λεκτρικός σταθµός, ισχύος 0,9 MW, στην Τ.Κ.
Μαυροπούλου, ∆.Ε. ∆ελβινακίου, ∆. Πωγωνίου,
Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου”. Όπου
φορέας πραγµατοποίησης και λειτουργίας του
έργου ή της δραστηριότητας είναι η εταιρεία:
«ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Ι.Κ.Ε.», εκφράζουµε την αντίθεσή µας και ψηφί-
ζουµε κατά της δηµιουργίας ενός ακόµη “µικρού
Υ/Η”.
Οι Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), δεν

σηµαίνουν ότι στα πλαίσια µιας ολοκληρωµένης
ενεργειακής προοπτικής, που να αποτελεί ταυ-
τόχρονα αντιστροφή και θωράκιση απέναντι
στην καπιταλιστική κλιµατική αλλαγή, που µυρί-
ζει θάνατο, το κάθε ρέµα πρέπει “να φιλοξενεί”
Υ/Η, το ποτάµι φράγµα, το χωράφι Φωτοβολταϊ-
κό, η κορυφογραµµή ανεµογεννήτριες και το χω-
ριό Μονάδα Βιοαέριου.
Την ίδια στιγµή, οι τοπικές κοινωνίες ξέρουν.

∆εν τα θέλουν. ∆ε σηµαίνουν φθηνότερο ρεύµα
για το λαό. Η ενέργεια, τα νοσοκοµεία, τα πανε-
πιστήµια, τα σχολεία κι οι παιδικοί σταθµοί, η Ε-
γνατία, τα αεροδρόµια και τα λιµάνια της χώρας
& της Ηγουµενίτσας, τα δάση µας, η ∆ωδώνη κι
άλλες οικονοµικές δραστηριότητες που έχουµε
πολλές φορές αναφέρει - τοµείς αιχµής και δη-
µόσιας κοινωνικής ωφέλειας - θα πρέπει να απο-
τελούν δηµόσια περιουσία, ευθύνη και διαχείρι-
ση. Τα µνηµόνια κι η πανδηµία ανέδειξαν αυτή
την αναγκαιότητα, µε τον πιο οδυνηρό τρόπο, ο-
πότε µη βιαστούν κάποιοι να µας λοιδορήσουν
για κρατισµό, κοµµουνιστικά σύνδροµα, κλπ.  
Στα µικρά Υ/Η της περιοχής τα υδραυλικά στοι-

χεία δείχνουν την προοπτική υποχρεωτικής ανε-
νεργής λειτουργίας σε ποσοστό 25-30%, επί της
ετήσιας δυνατής υδροληψίας - συλλογής κι εκ-
µετάλλευσης. Αυτό από µόνο του θα έπρεπε να
τα καθιστά µη προτεινόµενα κι επιλέξιµα.
Το εθνικό δασικό αποθεµατικό έχει µειωθεί

δραµατικά. Μόνο η διάνοιξη µόνιµης οδού (936
µ. πλάτους 4 µ.), απαιτεί έγκριση από τις ∆ασι-
κές Υπηρεσίες, αποψίλωσης 4 στρεµµάτων. Και
η Ήπειρος αλλάζει, ασχηµαίνει, δε χρειάζεται
άλλα φαραωνικά έργα από µπετόν αρµέ. Μας
φτάνουν και περισσεύουν οι 28 ανεµογεννή-
τριες στον Κασιδιάρη. Και τα απαγορευτικά σε
λιµάνι κι Εγνατία, κάθε φορά που µεταφέρουν
πτερύγια.
Τέλος, για πολλοστή φορά θα σας ζητήσουµε

να επιστρέψει το Περιφερειακό Συµβούλιο και οι
Επιτροπές στην κανονικότητα. Στις δια ζώσης
συνεδριάσεις µε πρόβλεψη κι εφαρµογή των υ-
γειονοµικών πρωτοκόλλων. Όταν οι εργαζόµε-
νοι στα εργοστάσια, τα σούπερ µάρκετ, τα νο-
σοκοµεία, τα σχολεία και τους παιδικούς σταθ-
µούς, τους δήµους και τις περιφέρειες, πηγαί-
νουν κάθε µέρα για δουλειά, είναι πρόκληση τα
µέλη ενός συµβουλίου να παίρνουν αποφάσεις
µε τηλεδιάσκεψη ή δια περιφοράς, ενώ το υπό-
λοιπο της µέρας παραβιάζονται από πολλούς τα
µέτρα προστασίας, σε καφετέριες, εκθέσεις, εκ-
δηλώσεις, δηµόσιες σχέσεις…

Για την Αριστερή Παρέµβαση στην Ήπειρο,
Ζώης Γαλατάς

Η ∆έσπω και το Θεογέφυρο 
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Με την παρουσία ∆ηµάρχων
από τις περιοχές καταγωγής των
συντρόφων του Ρήγα, «Ρήγα Φε-
ραίου», Καστοριάς, Ζίτσας, Χίου,
Βοΐου πραγµατοποιήθηκαν στην
Λευκωσία εκδηλώσεις τιµής και
µνήµης για τους πρωτοµάρτυρες
της ελευθερίας. Τελέστηκε επι-
µνηµόσυνη δέηση στον Ιερό Ναό
Παναγίας Φανερωµένης Λευκω-
σίας, χοροστατούντος του Αρχιε-
πισκόπου Κύπρου κ.κ. Χρυσοστό-
µου Β’ και έγινε κατάθεση στεφά-
νων στο Μαυσωλείο των Κυπρίων
Εθνοµαρτύρων 1821.
Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων,

παρουσία των πολιτικών και στρα-
τιωτικών αρχών, έγινε η παρου-
σίαση του βιβλίου του Γ. Σούρλα
«Ιωάννης Καρατζάς: ο Κύπριος
συµµάρτυρας του Ρήγα», το ο-
ποίο προλόγισε ο δήµαρχος Λευ-
κωσίας κ. Κωνσταντίνος Γιωρκά-
τζης. 
Ο Γ. Σούρλας αναφερόµενος

στον Ιωάννη Καρατζά µεταξύ άλ-
λων είπε: «Φιλελεύθερο και ανυ-
πότακτο πνεύµα, µε φωλιασµένη
στην ψυχή του την πίστη και την
αγάπη στην πατρίδα και στα µεγά-
λα ιδανικά, ο Καρατζάς συµπορεύ-
τηκε µε τον Ρήγα στον αγώνα για
την ελευθερία. Ο πατριωτισµός, η
ευψυχία και η γενναιότητα του ό-
µως δεν διασώθηκαν στην ιστορι-
κή ή συλλογική µνήµη, όχι µόνο
των συγχρόνων του αλλά ούτε και
των επόµενων γενεών. Η ζωή, το
έργο και ο θάνατός του για περισ-
σότερους από δύο αιώνες παρα-
µένουν σχεδόν άγνωστα. Όµως
εκείνο που ξεχωρίζει περισσότε-

ρο στη ζωή του Καρατζά δεν είναι
ούτε η συµµετοχή του στα επανα-
στατικά σχεδιάσµατα του Ρήγα,
ούτε η συγγραφική και εκδοτική
του δραστηριότητα, όσο και αν
αυτά συνέτειναν στον εθνοφωτι-
σµό του γένους. Εκείνο που βα-
ραίνει περισσότερο -και ξεπερνά
κάθε εποχή και κάθε πατρίδα εί-
ναι η ηρωική θυσία του, η οποία
και δεν µπορεί να εκτιµηθεί ή να
αποτιµηθεί σε όλο της το εύρος.
Το γενναίο και µαρτυρικό τέλος
είναι το πλέον αδιάψευστο τεκµή-
ριο του ηρωισµού και της µεγαλο-
ψυχίας του».
Στην Κύπρο ολοκληρώθηκε η

προσκυνηµατική πορεία για τον
Ρήγα και τους Συντρόφους του,
που µε πρωτοβουλία του Ινστιτού-
του ∆ιαβαλκανικής Συνεργασίας
«Ρήγας Βελεστινλής» ξεκίνησε το
2015 από το Βελιγράδι στον Πύρ-
γο Νεµπόισα, εκεί όπου µαρτύρη-
σαν και δολοφονήθηκαν το 1798
και συνεχίστηκε στους δήµους
Βοίου (Σιάτιστα), Ζίτσας Ιωαννί-
νων, Χίου, Καστοριάς και πρόσφα-
τα στο Βελεστίνο.
∆εν σταµατάµε εδώ, τόνισε ο Γ.

Σούρλας, συνεχίζουµε την πορεία
απόδοσης τιµής και έκφρασης ευ-
γνωµοσύνης στους γενναίους
πρωτοµάρτυρες της ελευθερίας.
Τον Ιούνιο του 2022 παραγραµµα-
τίζουµε µεγάλη εκδήλωση στο
Βελιγράδι για τα 200 χρόνια από
την Επανάσταση του1821, καθώς
φέτος δεν το επέτρεψαν οι συν-
θήκες της πανδηµίας να πραγµα-
τοποιηθεί.

(συνέχεια από τη σελίδα 1)

Εκδήλωση αφιερωµένη στη µνήµη του σµηναγού 
Σακελλαρίου Γιάννη στα Βίλλια
Ο πρόεδρος της Αδελφότητας κ. Γιάννης

Τσέλιος στο σύντοµο χαιρετισµό του αφού
προσφώνησε τους επισήµους είπε: 
Αισθάνοµαι ιδιαίτερη συγκίνηση που βρί-

σκοµαι, εδώ στα Βίλλια, µπροστά στην προ-
τοµή του Ήρωα Γιάννη Σακελλαρίου, µετα-
φέροντας εκ µέρους του ∆ηµάρχου Ζίτσας
Μιχάλη Πλιάκο και του Προέδρου της κοι-
νότητας Περικλή Νούλη, µήνυµα βαθιάς α-
ναγνώρισης, σεβασµού και τιµής στη µνήµη
του Σµηναγού Σακελλαρίου. 
Ο τιµώµενος σήµερα ήρωας Γιάννης Σα-

κελλαρίου δεν είναι για µας ξένος, τον θε-
ωρούµε δικό µας παιδί, τον θεωρούµε σάρ-
κα από την ίδια µας την σάρκα. Η τιµή, η α-
γάπη και η συναισθηµατική φόρτιση που
νιώθω σήµερα εδώ µπροστά στην προτοµή,
του δικού σας, αλλά και του δικού µας Γιάν-
νη Σακελλαρίου, αυτόν που εσείς γεννήσα-
τε κι εµείς που τον κρατάµε λαµπάδα αναµ-
µένη, είναι ξεχωριστή.
Γιάννη Σακελλαρίου για µας δεν είσαι νε-

κρός, γιατί, όπως γράφει ο µεγάλος ποιη-
τής Κωστής Παλαµάς: Νεκρός είναι όποιος
γέρνει στην κλίνη της αρρώστιας και πάει
και δεν γερνά, όµως του ήρωα η ζωή ποτέ
της δεν τελειώνει και από τη στιγµή που
πέφτει αθάνατη αρχινά. Και ο ήρωας Γιάν-
νης Σακελλαρίου θα µείνει αθάνατος.
Στη συνέχεια ανέγνωσε χαιρετισµό του

∆ηµάρχου Ζίτσας κ. Μιχάλη Πλιάκου που
ακολουθεί παρακάτω.
Στεφάνι κατέθεσαν ο Υφυπουργός ∆ικαι-

οσύνης κ. Γεώργιος Κώτσηρας, ο Αντιπρόε-
δρος της Βουλής κ. Αθανάσιος Μπούρας, ο
∆ήµαρχος Μάνδρας-Ειδυλλίας κ. Χρήστος

Στάθης, ο πρόεδρος της κοινότητας κ. Μα-
κρυνώρης, εκπρόσωποι στρατιωτικών και
πολιτικών αρχών. Εκ µέρους της Αδελφό-
τητας το στεφάνι κατέθεσε ο Πρόεδρός
της. Στην εκδήλωση παρέστησαν: Ο Υφυ-
πουργός ∆ικαιοσύνης κ. Γεώργιος Κώτση-
ρας, ο αντιπρόεδρος της Βουλής κ. Αθανά-
σιος Μπούρας, ο δήµαρχος Μάνδρας - Ει-
δυλλίας κ. Χρήστος Στάθης, ο Πρόεδρος
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, ο πρόεδρος
της κοινότητας κ. Μακρυνώρης, στρατιωτι-
κοί εκπρόσωποι των τριών όπλων, Αντιδή-
µαρχοι, ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι, πρώην δή-
µαρχοι, πρόεδροι κοινοτήτων, εκπρόσωποι
φορέων και πλήθος κόσµου.

Χαιρετισµός ∆ηµάρχου Ζίτσας
κ. Μιχάλη Πλιάκου

81 χρόνια συµπληρώθηκαν από την απο-
φράδα  ηµέρα της 2ας Νοεµβρίου του 1940
που ο Σµηναγός Ιωάννης Σακελλαρίου, πα-
ρά το νεαρό της ηλικίας του, µε αυταπάρ-
νηση , αυτοθυσία και άκαµπτο φρόνηµα δεν
υπέκυψε στην αριθµητική υπεροχή των Ιτα-
λών κατακτητών και θυσίασε τη ζωή του α-
φήνοντας την τελευταία του πνοή στον τό-
πο µας, στο Σακελλαρικό του ∆ήµου Ζί-
τσας.
Με εκδηλώσεις σαν τη σηµερινή, αποτί-

νουµε φόρο τιµής στο Σµηναγό Σακελλαρί-
ου και σε όλους εκείνους που στο πέρασµα
των χρόνων, αγωνίστηκαν για την ελευθε-
ρία και µια Ελλάδα όπως την είχαν ονειρευ-
τεί.
Όλοι τους, δεν αποτελούν µόνο µορφές

της ιστορίας, είναι ζωντανά πρότυπα που

θα θέλαµε να υπάρχουν καθηµερινά γύρω
µας και να καθορίζουν τις επιλογές και την
κοινή µας συνείδηση. Είναι σύµβολα ηρωι-
σµού, γενναιότητας, εθνικής συνείδησης
και εθνικής µνήµης. 
Μνήµης που δεν οφείλουµε µόνο να δια-

τηρούµε άσβεστη αλλά και να υπηρετούµε,
ενισχύοντάς την διαρκώς, από γενιά σε γε-
νιά, ως αδιαπραγµάτευτο χρέος στους ή-
ρωές µας και ως ιερή παρακαταθήκη στο
παράδειγµά τους. 
Με το σηµείωµά µου αυτό, σας µεταφέρω

επίσης µήνυµα των κατοίκων του ∆ήµου Ζί-
τσας. Μήνυµα βαθιάς αναγνώρισης σεβα-
σµού και τιµής στη µνήµη του Σµηναγού  Σα-
κελλαρίου.
Ενώνουµε µαζί σας τη φωνή µας και εκ-

φράζουµε την βαθιά ευγνωµοσύνη µας σε ό-
λους τους ήρωες του έπους του 40 που ά-
φησαν την τελευταία τους πνοή στα χώµατα
της Ηπείρου. Ας είναι αιωνία η µνήµη τους.

Γιορτάστηκε µε µεγάλη λαµπρότητα ο ε-
ορτασµός τις 28 Οκτωβρίου στο χωριό Οι ε-
ορταστικές εκδηλώσεις ξεκίνησαν µε τη δο-
ξολογία που έγινε στον Ι.Ν Αγίου Νικολάου
και χοροστατούντος  του ιερέα του χωριού
µας πατέρα Αλέξανδρου και ψαλλόντων
του ∆ήµου Καραµπίνα µετά των βοηθών
του. Παρέστησαν σύσσωµες οι Αρχές του
∆ήµου (πολιτικές και στρατιωτικές) καθώς
και οι µαθητές όλων των βαθµίδων της εκ-
παίδευσης.
Στη συνέχεια  όλοι επίσηµοι, οι µαθητές,

οι εκπαιδευτικοί και οι κάτοικοι του χωριού
βρέθηκαν στο ηρώο των πεσόντων, όπου
πραγµατοποιήθηκε επιµνηµόσυνος δέηση
υπέρ αναπαύσεων των ψυχών των πεσό-

ντων και ακολούθησε κατάθεση στεφά-
νων από τους εκπροσώπους των Αρχών
του ∆ήµου.
Τέλος οι εκδηλώσεις συνεχίστηκαν µε

την καθιερωµένη παρέλαση των µαθη-
τών του Νηπιαγωγείου, του ∆ηµοτικού,
του Γυµνασίου και Λυκείου. Οι εκδηλώ-
σεις έκλεισαν µε το παραδοσιακό κέρα-
σµα λουκουµιού  εκ µέρους της κοινότη-
τας. Ο πολύ καλός καιρός βοήθησε να
είναι αρκετός κόσµος στην πλατεία για να
παρακολουθήσει την παρέλαση και  να τιµή-
σει την εθνική επέτειο.
Η εθνική επέτειος της 28ης Οκτωβρίου

1940 έχει ιδιαίτερη αξία για τη χώρα µας, υ-
πενθυµίζοντας την αντίσταση της πατρίδας

µας ενάντια στον φασισµό και τον ναζισµό
και τους αγώνες των λαών για τη δηµοκρα-
τία και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Η µαταί-
ωση των παρελάσεων, ουδόλως απαξιώνει
και µειώνει τις οφειλόµενες τιµές στους α-
γωνιστές, ήρωες της Εποποιίας του 1940.
Χρόνια πολλά και του χρόνου

28η Oκτωβρίου 1940

Το Σάββατο 27-11-2021 το Γυµνάσιο µε Λ.Τ.
Ζίτσας συµµετείχε διαδικτυακά στην Τελετή
Βράβευσης για την Απονοµή βραβείου στις
µαθήτριες Σιώζου Βασιλική και Κατσούλη
Ζήνα της Α΄Λυκείου για το οµαδικό έργο
τους µε το οποίο συµµετείχαν στον ∆ιαγω-
νισµό Ζωγραφικής του ΥΠΑΙΘ για τα 200
χρόνια από την έναρξη της Ελληνικής Επα-
νάστασης.
Στην αίθουσα Τελετών του Σχολείου µια ο-
µάδα εκπροσώπησης του Σχολείου, αποτε-
λούµενη από εκπαιδευτικούς, µαθητές και
γονείς, συµµετείχε στην εκδήλωση. Τη συµ-
µετοχή στη διαδικτυακή σύνδεση τίµησε µε
την παρουσία της η Αντιδήµαρχος Πολιτι-
σµού και Παιδείας του ∆ήµου Ζίτσας, κ.
Γιάννα Γεωργούλη.
Η Ειδική Τελετή Βράβευσης αποτελούσε µέ-
ρος του ∆ιήµερου Επετειακών Εκδηλώσεων
του Υπουργείου Παιδείας για τα 200 χρόνια
από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστα-
σης στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Κατά τη

διάρκεια της εκδήλωσης, βραβεύθηκαν έργα
ζωγραφικής και ταινίες µικρού µήκους που
διακρίθηκαν σε µαθητικούς διαγωνισµούς, ενώ
πραγµατοποιήθηκε συναυλία των Μουσικών
τµηµάτων των Πανεπιστηµίων Αθηνών, Ιονίου
και Μακεδονίας.
Στην κεντρική εκδήλωση συµµετείχαν µε οµι-
λίες η Α.Ε. Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας Κατε-
ρίνα Σακελλαροπούλου, η Υπουργός Παιδείας
και Θρησκευµάτων Νίκη Κεραµέως, η Πρόε-
δρος της Επιτροπής ‘’Ελλάδα 2021’’ Γιάννα
Αγγελοπούλου-∆ασκαλάκη, οι Υφυπουργοί
Ζέττα Μακρή και Άγγελος Συρίγος, καθώς και
ο Γενικός Γραµµατέας Ανώτατης Εκπαίδευσης
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων
Απoστόλης ∆ηµητρόπουλος, ο οποίος και συ-
ντόνισε όλες τις επετειακές εκδηλώσεις φο-
ρέων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευ-
µάτων τη φετινή χρονιά. Το βραβείο στις µα-
θήτριες Σιώζου Βασιλική και Κατσούλη Ζήνα
της Α΄Λυκείου του Γυµνασίου µε Λ.Τ. Ζίτσας
απένειµε διαδικτυακά η Υφυπουργός Παιδείας

Ζέττα Μακρή. To έργο µε τίτλο «ΣΥΝ∆ΕΣΗ
ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΖΙΤΣΑΣ ΜΕ ΤΟ
ΓΕΓΟΝΟΣ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ 1821», α-
πεικόνιζε το Μοναστήρι του Προφήτη Ηλία Ζί-
τσας, τις µορφές του Ρήγα Φεραίου και του Ζι-
τσαίου γιατρού Νικολίδη που υπήρξαν συµ-
µάρτυρες και τη µορφή της Ελευθερίας ως συ-
νεκτικού κρίκου των αναπαριστώµενων.
Συγχαίρουµε τις  µαθήτριες του Γυµνασίου Ζί-
τσας  για την Εθνική σας ευαισθησία και τη
συµµετοχή σας στο ∆ιαγωνισµό . Επίσης
συγχαρητήρια και στους εκπαιδευτικούς,
που στηρίζουν και ενθαρρύνουν  τα παιδιά
σε τέτοιες  προσπάθειες.

Βράβευση  µαθητριών
του  Γυµνασίου  Ζίτσας

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΖΙΤΣΑΣ
Τυπώθηκε και διανέµεται το ηµερολόγιο του Πολιτιστικού
Συλλόγου Ζίτσας για το έτος 2022, που έχει ως θέµα τη “γυ-
ναικεία φορεσιά της Ζίτσας κατά τον 19ο αιώνα και ως τα
µισά του 20ου”.
Καλούµε όλους τους Ζιτσιώτες να στηρίξουν αυτή την αξιό-
λογη  προσπάθεια του Πολιτιστικού Συλλόγου.
Μπορείτε να το προµηθευτείτε από τα µέλη του ∆.Σ. του
Πολ. Συλλόγου και από την Αδελφότητα των Ζιτσαίων της
Αθήνας στην τιµή των 5 €.
Χαρούµενες γιορτές µε υγεία και αγάπη.

Η ΚΥΠΡΟΣ ΤΙΜΗΣΕ ΤΟΝ ΡΗΓΑ
ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΡΟΦΟΥΣ ΤΟΥ

Καφέ - Εστιατόριο 
«ΜΟΝΑΣΤΗΡ Ι»

Τηλ.: 26580 22456
Κιν.: 6936160905 - 6936160903

mail: info@monastirizitsa.gr
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ΓEΩPΓIKA EΦO∆IA
Φυτ�φ�ρµακα - Φυτ� - Σπ"ρ�ι - Λιπ�σµατα 
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TΣINTZOY EYΦPOΣYNH
ΓEΩΠONOΣ AΠΘ

Z�τσα Iωανν�νων
Τηλ.  26580  22140 - Kιν. 6932 580454
E-mail: effrosynik.tsintzou@gmail.com

Το µεγάλο πηγάδι λεηλατήθηκε. Οι µεγάλες σκαλιστές
πέτρες µε τις αυλακιές που χάραξε πάνω τους το σχοινί
που γλιστράει για να ανεβάσει το νερό εξαφανίστηκαν.
Θα κοσµήσουν ίσως κάποια βίλα; Θα φτωχύνουν όµως
το χωριό, την οµορφιά και την ιστορία του. Έµειναν οι
δυο πέτρες µε την επιγραφή: «ΧΑΝ∆ΟΝ Ω ΞΕΝΕ Υ∆ΩΡ
ΠΙΝΕ ΕΥΧΑΣ ∆’ ΥΠΕΡ ΚΤΙΤΟΡΩΝ ΠΕΜΠΕ ΑΝΕ-
ΚΑΙΝΙΣΘΗ ΤΩΙ 1895 ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΑΝ. Κ. ΓΟ∆ΙΝΟΥ».
Αποτελούν ιστορία για το πηγάδι και το χωριό. Και στέ-

κουν πάνω- πάνω προκλητικά. Θα τις αφήσουµε κι αυτές;
∆εν θα τις περι-
φρονήσουµε; Τώ-
ρα! Θα ξεχάσουµε
ότι σε δύσκολους
καιρούς έσωσε το
χωριό; Όταν οι γυ-
ναίκες περίµεναν
στη σειρά για να
ρίξουν το κουβα-
δάκι, να στραγγί-
σουν λίγο νερό,
µόνο για να ‘χει το
σπίτι να πιεί, µε µε-
γάλη οικονοµία. Ιστορία και σωτηρία του χωριού!
Για την ιστορία: ∆υστυχώς δενέχει διασωθεί η χρονο-

λογία που χτίστηκαν τα πηγάδια. Είναι όµως πιθανόν να
είχαν κτισθεί από τους κατοίκους των χωριών «Καµίνια»,
«Πογδορά» και «Ζαραβέλια» προτού αυτά µετοικήσουν,
από τα οποία και υδρεύονταν. Το στόµιο του πλατύτερου
πηγαδιού που είναι εκεί ανακαινίστηκε πολύ αργότερα
µε δαπάνη του αειµνήστου ευεργέτη Αναστασίου Γουδί-
νου, όπως µαρτυρά η επιγραφή (Β. Οικονόµου).
Βρίσκονται στη βόρεια πλευρά της Ζίτσας και είναι

τρία, ένα µεγάλο και δύο µικρότερα µε βάθος 25 µέτρα
και πλάτος 4 µ. Σε περίοδο ξηρασίας η ύπαρξη νερού σ’
αυτά ήταν λίγη και για να αναβλύσει καινούργιο, χρειά-
ζονταν να περάσει πολλή ώρα. Γι’ αυτό οι γυναίκες, πη-
γαίνοντας εκεί, έπαιρναν τη σειρά τους, που για να έρ-

θει, χρειάζονταν πολλές ώρες, ακόµη και µια ολόκληρη
νύχτα. (∆.Γύρας). ∆εν έλειπαν βέβαια και οι οµηρικοί
καυγάδες για το ποια θα ρίξει πρώτη τον κουβά για να
βγάλει το λιγοστό νερό. Άλλες πάλι φορές µπλέκονταν
τα σχοινιά και οι κουβάδες στο βυθό του πηγαδιού και ά-
ντε να τους ξεµπλέξεις!
Πριν από αρκετά χρόνια, το 1991, έγινε προσπάθεια

καθαρισµού και ανάδειξης των πηγαδιών από τον Πολιτι-
στικό Σύλλογο και εθελοντές και µε το γερανό του Ε.
Μπέγκα καθάρισαν το πηγάδι, µάλιστα ο Χρήστος ο Μα-
γκλογιάννης ήταν αυτός που µε κίνδυνο της ζωής του
κατέβηκε στο πηγάδι για να ανεβάσουν µε τη βοήθεια
γερανού, τις πέτρες που είχαν πέσει και ότι άλλο άχρη-

στο υπήρχε µέσα.
Από τότε πέρασαν
πολλά χρόνια.
Πριν από λίγες

µέρες ξεκίνησε κα-
θαρισµός των πηγα-
διών και του περι-
βάλλοντος χώρου,
όπως φαίνεται και
στις φωτογραφίες,
µε χειρωνακτική ερ-
γασία από τον Πέ-
τρο τον Τσέλιο και

τον Ντίνο Κοσµά και µε τη δωρεάν παραχώρηση-χρήση
µηχανήµατος από τον Ευστράτιο Στράτο που καθάρισε
όλο το χώρο από τα χόρτα, αγκάθια και βατσινιές. 
Προτείνουµε στην κοινότητα και στους συλλόγους του

χωριού µας να συνεχίσουν και να ολοκληρώσουν αυτή
την προσπάθεια.
Με χαρά πληροφορηθήκαµε ότι για την ανάδειξη του

χώρου έδειξε ενδιαφέρον ο ∆ήµαρχος Ζίτσας κ. Μιχά-
λης Πλιάκος, ο οποίος έστειλε µηχανικό του ∆ήµου για
αυτοψία του χώρου. Ευχή όλων µας είναι η ∆ηµοτική
Αρχή να δει το θέµα στα σοβαρό και να προβεί στις α-
παραίτητες ενέργειες ώστε τα πηγάδια που αποτελούν
ιστορία και παράδοση του χωριού µας να µην εγκατα-
λειφθούν στην τύχη τους. Είναι απαίτηση όλων µας!

Θα ήταν αµνηµοσύνη ασυγχώρητη, εάν στο
«πολυφορτωµένο» φύλλο της εκδιδόµενης
ανά τρίµηνο εφηµερίδας µας, δεν περιλαµ-
βάναµε, έστω κι ένα µικρό «αφιέρωµα» για
το πανένδοξο εθνικό µας «έπος του ‘40»,
την επέτειο του οποίου εορτάσαµε και φέτος
όσο πιο πανηγυρικά γινόταν, αφού έπρεπε
να λάβουµε τα προσήκοντα περιοριστικά µέ-
τρα, λόγω της επικρατούσας στη χώρα παν-
δηµίας του κορωνοϊού (COVID -19).
Έτσι λοιπόν, αντί ενός γενικότερου «αφιερώ-
µατος» θα καταγράψουµε  κατωτέρω, µόνο
το αυθεντικό κείµενο της αρχικής επιχειρη-
σιακής  Ηµερήσιας ∆ιαταγής  του ∆ιοικητή
της 8ης Μεραρχίας Ηπείρου, η οποία (Με-
ραρχία), µε πλήρη σύνθεση και υπαγωγή σ’
αυτήν και κάποιων άλλων Μονάδων Ενίσχυ-
σης της περιοχής, σήκωσε το µεγαλύτερο
βάρος της ελληνικής άµυνας κατά τις πρώ-
τες ηµέρες της ισχυρής ιταλικής εισβολής,
που πραγµατοποιήθηκε κυρίως στον Τοµέα
ευθύνης της, υποστηρίζοντας έτσι, την τιµή
και την εδαφική ακεραιότητα της πατρίδας
µας, εναντίον ασύγκριτα υπέρτερων εχθρι-
κών δυνάµεων.
Και µετά τα ανωτέρω, παραθέτουµε ήδη την
προαναφερόµενη Ηµερήσια ∆ιαταγή, η ο-
ποία, µε µονοτονική όµως γραφή αντί της τό-
τε χρησιµοποιούµενης πολυτονικής, έχει ως
εξής:

VIII ΜΕΡΑΡΧΙΑ • ΤΜΗΜΑ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 30670 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ∆ΙΑΤΑΓΗ
της 28ης Οκτωβρίου 1940

Αξιωµατικοί και Οπλίται
της Όγδοης Μεραρχίας
Ο πρέσβυς της Ιταλίας εν Αθήναις εζήτησεν

από την κυβέρνησιν ηµών να διέλθη ο ιταλι-
κός στρατός δια του εδάφους µας. Η κυβέρ-
νησις απέρριψε την αίτησιν ταύτην και διέτα-
ξεν αντίστασιν µέχρις εσχάτων. Ήδη διανοί-
γεται το στάδιον της εκτελέσεως του υ-
περτάτου προς την πατρίδα καθήκοντος δι’
αντιστάσεως µέχρις εσχάτων, συµφώνως
προς το σχέδιον ενεργείας. Αξιωµατικοί
και Οπλίται της Όγδοης Μεραρχίας, αµυν-
θείτε του Ιερού Πατρίου εδάφους µετά φα-
νατισµού εναντίον του επιδροµέως, όστις
θέλει να προσβάλη ηµάς υπούλως και α-
νάνδρως. Αναµνησθήτε των ενδόξων πα-
ραδόσεων του Έθνους µας και πολεµήστε
µετά λύσσης κατά του άνανδρου εχθρού,
όστις τόσον ατίµως και ανάνδρως θέλει να
προσβάλει τούτο.
∆είξατε εις αυτόν ότι είµεθα εις θέσιν να δώ-
σωµεν την δέουσαν απάντησιν, όπως έδω-
σαν και οι Πρόγονοί µας εις τους επιδροµείς
Πέρσας. Ο θεός ας βοηθήσει τον Τίµιον υπέρ
Πατρίδος αγώνα µας και ας ευλογήσει τα ό-
πλα µας, διότι θα αγωνισθώµεν υπέρ βωµών
και εστιών και υπέρ της ελευθερίας µας.
ΖΗΤΩ ΤΟ ΕΘΝΟΣ! ΖΗΤΩ Η ΠΑΤΡΙΣ! 
ΖΗΤΩ Ο ΣΤΡΑΤΟΣ!

Ώρα 5η. Ιωάννινα τη 28 -10-1940
ΧΑΡΑΛ. ΚΑΤΣΙΜΗΤΡΟΣ
ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ                       
∆ια την ακρίβειαν ΠΑΡΑΛΗΠΤΑΙ
Οι των γενικών ∆ιαταγών Χ.Π

Σηµείωση: 
Το γλυκοχάραµα της ίδιας ηµέρας (28η Οκτ.) ξεσή-
κωσαν τους Έλληνες πολίτες στο πόδι τα επανα-
λαµβανόµενα εκκωφαντικά ηχητικά σήµατα των
διατιθέµενων δηµόσιων µεγαλοσειρήνων, ενώ ο
κρατικός ραδιοσταθµός µετέδιδε το ακόλουθο
πρώτο πολεµικό ανακοινωθέν του γενικού Στρα-
τηγείου: «Αι Ιταλικαί στρατιωτικαί δυνάµεις προ-
σβάλλουν από της 5:30 πρωϊνής της σήµερον τα
ηµέτερα Τµήµατα Προκαλύψεως της ελληνοαλ-
βανικής µεθορίου. Αι ηµέτεραι δυνάµεις αµύνο-
νται του πατρίου εδάφους». Ήταν το ανακοινω-
θέν, που έµελλε ν’ αποτελέσει το εναρκτήριο
σάλπισµα για ολόκληρο εν συνεχεία το τρισέν-
δοξο «Ελληνικό Έπος 1940-41», πολεµώντας η-
ρωικά αδιακόπως, εναντίον ανυπολόγιστα υπέρ-
τατων δυνάµεων, στην ξηρά και στον αέρα, δύο
µεγάλων ευρωπαϊκών  αυτοκρατοριών, της φασιστι-
κής Ιταλίας του Μουσολίνι και της ναζιστικής Γερ-
µανίας του Αδόλφου Χίτλερ.

Η ∆ιευθύντρια του ∆ηµο-
σίου ΙΕΚ Ζίτσας κ. Ρογκό-
τη, σε ανάρτησή της στο
διαδίκτυο µετά την πραγ-
µατοποιηθείσα επίσκεψη
τµήµατος του ΙΕΚ στην Πι-
νακοθήκη  αναφέρει:
Ευχαριστούµε θερµά την

κ. Έφη Μαλάµου για τη φι-
λοξενία και την ξενάγηση
στην Πινακοθήκη Χαρακτι-
κής στη Ζίτσα. Μια ακόµη
εκπαιδευτική επίσκεψη -
µάθηµα πραγµατοποιήθηκε
για την ειδικότητα Τεχνι-
κός συντηρητής έργων τέχνης και αρχαιοτήτων µε τη συµµετοχή των καταρτιζόµενων και
των εκπαιδευτών του ∆ΙΕΚ Ζίτσας κ. Μπάφα και Νικολάκη. Όσο ο καιρός το επιτρέπει, αλλά
και οι συνθήκες λόγω covid θα "ταξιδεύουµε" µέσα από τη τέχνη.
Αξίζει να επισκεφθείτε την Πινακοθήκη!!
Αξίζει να σηµειωθεί ότι προσφάτως επισκέφτηκε την Πινακοθήκη κλιµάκιο εµπειρογνωµό-

νων του Υπουργείου Πολιτισµού και οι οποίοι αναφέρθηκαν µε τα καλύτερα λόγια για το
στήσιµο της Πινακοθήκης και υποσχέθηκαν να προβούν στην πιστοποίησή της και να συν-
δράµουν σε ότι άλλο χρειαστεί.
Πληροφορηθήκαµε ότι η Πινακοθήκη µετά από µεγάλο χρονικό διάστηµα που έµεινε κλει-

στή, λόγω covid, άνοιξε, µε ωράριο λειτουργίας: Από ∆ευτέρα - Παρασκευή πρωινές ώρες.
Για πληροφορίες µπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο: 
2658 022810, 6986 577088 και στο e-mail: pinakothikizitsas@hotmail.com

ΑΦΙΕΡΩΜΑ  ΕΘΝΙΚΗΣ  ΜΝΗΜΗΣ

ΕΤΣΙ ΑΡΧΙΣΕ ΤΟ ΕΠΟΣ ΤΟΥ ΄40
ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΟΑΛΒΑΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ

Του Υπτγου  ε.α ΧΡΗΣΤΟΥ ΤΟΪΛΟΥ

ΤΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ ΙΕΚ ΖΙΤΣΑΣ ΕΠΙΣΚΕΦΤΗΚΕ
ΤΗΝ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

Πηγάδια

"Ο Μενούσης, ο Μπιρµπίλης  και ο Ρεσούλ
- αγάς σε κρασοπουλειό πηγαίναν για να
φαν να πιούν. Κει πού τρώγαν, κει πού πί-
ναν, κει πού γλένταγαν, κάπου πέσαν σε
κουβέντα για τις έµορφες.
-  Έµορφη γυναίκα πούχεις βρε Μενούσ΄ -
αγά !
- Πού την είδες, πού την ξέρεις και την µο-
λογάς;
- Χθες την είδα στο πηγάδι που ‘παιρνε νε-
ρό και της ΄δώσα το µαντίλι και µου το
‘πλυνε .
Κι ο Μενούσης µεθυσµένος πάει την έ-
σφαξε, το πρωί ξεµεθυσµένος πάει την έ-
κλαψε. 
- Σήκω πάπια, σήκω χήνα, σήκω γαλανή,
να σε δουν τα παλληκάρια να µαραίνο-
νται, να σε δω κι εγώ ο καηµένος να σε
χαίροµαι."
Αυτά διηγείται το πολύ παλιό δηµοτικό
µας τραγούδι κι εµείς τούτο το τραγούδι
αµέτρητες φορές το χορέψαµε µε χαρά,
σε γιορτές και πανηγύρια και µάθαµε να
το τραγουδάµε στο σχολείο µας και το λέ-
γαµε µε υπερηφάνεια  κι ο Μενούσης είχε
γίνει, δικός µας,  φίλος, οικείος και συµπα-
θής. Και η µεγάλη µας τραγωδός, η Ειρή-
νη Παπά, τραγούδησε τον "Μενούση" στο
Ηρώδειο και καταχειροκροτήθηκε. Τι µας
έκανε αλήθεια  από αυτό το τραγικό τρα-
γούδι να παραβλέπουµε την τραγική ιστο-
ρία; Ήταν η δύναµη της παράδοσης, ο
γλυκός του ήχος, η συνήθεια, οι συµπα-
θείς  οργανοπαίχτες, η άγνοια, τα δεδοµέ-
να εκείνων των χρόνων, τι απ’ όλα;  Φτά-
ναµε να συµπαθούµε τον Μενούση που έ-
κλαιγε και αδιαφορούσαµε παντελώς για
την δολοφονηµένη γυναίκα. Τούτο µόνο η
ψυχολογία και οι ειδικοί επιστήµονες

µπορούν να µας το απαντήσουν.  
Όµως το κακό είναι πως τούτη η τραγική ι-
στορία δεν έπαψε να επαναλαµβάνεται.
Το ίδιο σκληρή, το ίδιο άδικη, το ίδιο φρι-
κτή. Ένας δυνατός άνδρας να πυροβολεί
και να σκοτώνει µια αδύναµη γυναίκα, να
καρφώνει το µαχαίρι στο σώµα της, έτσι ε-
πειδή µπορεί, επειδή είναι δυνατός και µά-
γκας. Τιµή, ερωτικό πάθος, κακιά στιγµή,
αρκούν για δικαιολογίες.
- Καλός άνθρωπος ήταν, είπε ένας συγχω-
ριανός του φονιά στην τελευταία γυναικο-
κτονία, αλλά κάτι θα τον πείραξε."Κάτι θα
τον πείραξε"......είναι φορές που αναρω-
τιέσαι µήπως ο κόσµος µας έχει µπει σ΄
ένα οµαδικό παραλογισµό. Πριν από ο-
γδόντα περίπου χρόνια ένα παρόµοιο έ-
γκληµα είχε γίνει και στο χωριό µας. Πρώ-
τη φορά άκουσα για το δραµατικό γεγο-
νός  από τον συγχωρεµένο αδερφό µου,
τον Βασίλη. "Παίζαµε, µου είχε πει, στην
Λούτσα και είδαµε γυναίκες να τρέχουν
σκούζοντας προς στην Κούλα και πίσω απ’
τα Ρουσόπουλα. Πήγαµε κι εµείς να δού-
µε τι έγινε. Είδαµε την γυναίκα σφαγµένη,
µες τα αίµατα, κάτω στον λάκκο. Μια από
τις γυναίκες, που είχαν τρέξει εκεί, έβγα-
λε την ποδιά της και την σκέπασε, την ξέ-
ραµε, ήταν η Μαρίνα, µια  πανέµορφη
βλάχα, την είχε σκοτώσει ο άνδρας της. "
Ο Πέτρος Μίσιος µου είπε. " Ήταν Σεπτέµ-
βρης  και φυλάγαµε τα σταφύλια στ' αµπέ-
λια, άκουσα τις φωνές από το λάκκο και
είδα τον Φάνη και τον Κώτσιο Πάκο να
τρέχουν κατά κει, εγώ δεν πήγα. Θυµάµαι
όµως πολύ έντονα, τ' απογεύµατα που πή-
γαινα στο αµπέλι, τις βλάχες να µοιρολο-
γούν σπαρακτικά στο νεκροταφείο, είναι
σαν να τις ακούω τώρα ....."οϊ,οϊ, Μάρω µ, ι

ι ι …. οϊ,οϊ, Μάρω µ,΄ ι ι ι".
Ο Γιάννης Καπρινιώτης µου είπε πως ένας
θείος του, όταν περνούσε από το σηµείο
της δολοφονίας, από το "λάκκο της Μαρί-
νας" όπως τον έλεγαν πιά, τους έλεγε
πως άκουγε το αίµα να φωνάζει. Όταν το
φονικό ακουµπά την ψυχή και την συντα-
ράσσει, το µυαλό αφήνεται σε εξωπραγ-
µατικές λειτουργίες. 
Όσους κι αν ρώτησα, κανένας δεν ήξερε
να µου πει αν δικάστηκε ο φονιάς, ήταν
περίεργα τα χρόνια, µου είπαν. Οι περισ-
σότεροι µου µετέφεραν µόνο, πως ήταν έ-
νας φόνος τιµής. Έτσι έλεγαν τότε. Μόνο
που σε αυτή την γυναίκα δεν έδωσε κανέ-
νας το δικαίωµα να πει αυτά που εκείνη ή-
ξερε. Μπορεί να έλεγε πολλά, µπορεί να
έλεγε λίγα, ίσως να είχε δίκιο, ίσως  να εί-
χε άδικο, ποιος ξέρει. Είχε όµως και το δι-
καίωµα να ζήσει, αυτό και µόνο έφτανε!  
Όπως και οι δεκατρείς γυναίκες που πέθα-
ναν φρικτά και άδικα στις µέρες µας, µέσα
σ΄ ένα χρόνο! Και  κάτι ακόµα, σίγουρα ό-
λοι έχουµε ακούσει αυτά τα περίεργα
τραγούδια τραπ, αν το λέω σωστά, που α-
κούνε τα παιδιά. Αν προσέξουµε καλύτερα
θα δούµε πως τα λόγια που περιέχουν εί-
ναι έντονα σεξιστικά και µε αναφορές
στην γυναίκα ως υποδεέστερο και άνευ
σηµασίας είδος. Πολλοί θα είχατε προσέ-
ξει το Καλοκαίρι, στο γκαζόν του ∆ηµαρ-
χείου µας, παρέες µικρών παιδιών ν΄ακού-
νε τραπ. 
Θα πει κάποιος, και θα έχει δίκιο, "µα εσείς
τραγουδούσατε τον "Μενούση" στο σχο-
λείο".  Τι  ν΄ απαντήσεις  σ΄ αυτό; 
∆εν ξέρω, το µόνο που µπορώ να πω εί-
ναι, ας είµαστε προσεκτικοί µε τα παιδιά
µας, είναι ευάλωτες οι ψυχούλες τους!

Βούλα  Λεοντίδη - Πλάτωνα

Tο καλοκαίρι σφύζει 

από νιάτα το χωριό µας

Έβλεπες το Καλοκαίρι το χωριό µας γεµάτο
νέα παιδιά και χαίρονταν η ψυχή σου!
Τώρα όπως τα αποδηµητικά πουλιά θα πετά-

ξουν για άλλες πολιτείες!

Γυναικοκτονίες
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• Με ένα νέο υπερσύγχρονο απορ-
ριµµατοφόρο όχηµα, χρηµατοδο-
τούµενο από το πρόγραµµα
«ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ», ενισχύει την υ-
πηρεσία καθαριότητας ο ∆ήµος Ζί-
τσας. Το νέο απορριµµατοφόρο
συνολικού προϋπολογισµού
215.000 ευρώ είναι βαρέως τύπου
όχηµα µε σύστηµα πλύσης - απο-
λύµανσης κάδων.

• Ο ∆ήµος Ζίτσας στην προσπάθειά
του να συνδράµει έµπρακτα στην
κάλυψη βασικών αναγκών των κα-
τοίκων περιοχών που πλήττονται
από τις πυρκαγιές των τελευταίων
ηµερών προχωρά στην συγκέ-
ντρωση ειδών πρώτης ανάγκης.

• Στις 15 Ιουλίου πραγµατοποιήθηκε
συνάντηση του υφυπουργού Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας κ. Γιώρ-
γου Αµυρά µε τον ∆ήµαρχο Ζί-
τσας κ. Μιχάλη Πλιάκο στο Υ-
πουργείο Περιβάλλοντος και Ε-
νέργειας.
Κατά την συνάντηση συζητήθηκε
το θέµα των δασωθέντων αγρών
(Α.∆.) που έχει ανακύψει µε την α-
νάρτηση των δασικών χαρτών και
αφορά στους επί δεκαετίες αµπε-
λώνες της περιοχής. Με νοµοθετι-
κή ρύθµιση που θα κατατεθεί θα ε-
πιτρέπεται η αρχική χρήση των δα-
σωθέντων αγρών και θα δώσουµε
κίνητρα σε νέους αγρότες να επι-
στρέψουν στη γη τους. Ο ∆ήµαρ-
χος κ. Πλιάκος ενηµέρωσε τον υ-
φυπουργό για τα έργα που έχει υ-
ποβάλλει στο πρόγραµµα «Αντ.
Τρίτσης» και αφορούν στην υδρο-
δότηση, την αγροτική οδοποιία και
την ηλεκτροκίνηση. Αναφερθήκα-
µε εκτενώς και στις πρωτοβουλίες
του ∆ήµου Ζίτσας, του 2ου µεγα-
λύτερου δήµου του νοµού Ιωαννί-
νων, για την προώθηση του οικο-
τουρισµού µε την διάνοιξη µονο-
πατιών και την ανάδειξη περιπατη-
τικών διαδροµών.

• Το πρόγραµµα Θερινών Εκδηλώ-
σεων για το µήνα Ιούλιο 2021 του
∆ήµου Ζίτσας µεταξύ των άλλων
περιλάµβανε: Τη ∆ευτέρα 19 Ιου-
λίου στην Ι.Μ. Προφ. Ηλία Ζίτσας
Εκδήλωση µνήµης στο συµµάρτυ-
ρα του Ρήγα Φεραίου, γιατρό ∆η-
µήτριο Νικολίδη 
∆ραστηριότητες µε τον τίτλο «Παι-
χνίδια στην Πλατεία» την Τρίτη 20
Ιουλίου στη Ζίτσα. 
Επίσης την Παρασκευή 23 Ιουλίου
το πρόγραµµα περιλάµβανε την
θεατρική παράσταση «Συµπέθεροι
από τα Τίρανα» µε την θεατρική ο-
µάδα «Επί Σκηνής» του ∆ήµου Ζί-
τσας.

• Μετά την ανακοίνωση, από το Υ-
πουργείο Παιδείας, των βάσεων
εισαγωγής στις Σχολές της Τριτο-
βάθµιας Εκπαίδευσης των µαθη-
τών που πήραν µέρος στις Πανελ-
λαδικές εξετάσεις, ο ∆ήµαρχος Ζί-
τσας Μιχάλης Πλιάκος σε γραπτό
µήνυµά του αναφέρει τα εξής:
«Θερµά συγχαρητήρια σε όλους

τους µαθητές και τις µαθήτριες
των Λυκείων του ∆ήµου Ζίτσας,
αλλά και σε όλα τα Ηπειρωτόπου-
λα που κατάφεραν µε σκληρή και
επίπονη προσπάθεια, κάτω από
δύσκολες συνθήκες που διαµόρ-
φωσε η πανδηµία, να πετύχουν
την εισαγωγή τους σε σχολές της
Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης.

• Να στελεχωθούν µε γιατρούς τα
Περιφερειακά – Αγροτικά Ιατρεία
ζητά ο ∆ήµαρχος Ζίτσας Μιχάλης
Πλιάκος καθώς το τελευταίο διά-
στηµα έχει γίνει αποδέκτης παρα-
πόνων από δεκάδες στην πλειο-
ψηφία τους ηλικιωµένους δηµότες
που ταλαιπωρούνται ακόµη και για
τη µηνιαία συνταγογράφησή τους.
Να σηµειωθεί ότι από τον περα-
σµένο Σεπτέµβριο, οπότε και ε-
φαρµόστηκε το µέτρο της αναστο-
λής εργασίας σε ανεµβολίαστους
υγειονοµικούς, τα περιφερειακά -
αγροτικά ιατρεία που λειτουργού-
σαν σε Κοινότητες του ∆ήµου Ζί-
τσας έχουν κλείσει µε αποτέλε-
σµα χιλιάδες κάτοικοι να µένουν
χωρίς ιατρική κάλυψη.

• Ο Σχεδιασµός και οι ∆ράσεις Πολι-
τικής Προστασίας για την αντιµε-
τώπιση προβληµάτων που πιθανόν
να προκύψουν στη διάρκεια του
Χειµώνα, ήταν το αντικείµενο της
συνεδρίασης του Συντονιστικού
Τοπικού Οργάνου (Σ.Τ.Ο.) Πολιτι-
κής Προστασίας του ∆ήµου Ζί-
τσας που πραγµατοποιήθηκε το
πρωί της Παρασκευής (22/1 Συνά-
ντηση εργασίας µε τον Ειδικό
Γραµµατέα Συντονισµού Εµπλεκό-
µενων Φορέων του Υπουργείου
Μετανάστευσης και Ασύλου Ευ-
άγγελο Κωνσταντίνου πραγµατο-
ποίησε ο ∆ήµαρχος Ζίτσας Μιχά-
λης Πλιάκος. Αντικείµενο της συ-
νάντησης ήταν η χρηµατοδότηση
έργων από το Ταµείο Αλληλεγ-
γύης που προωθεί ο ∆ήµος Ζί-
τσας, µε στόχο την αναβάθµιση
της ποιότητας ζωής τόσο των κα-
τοίκων της Κοινότητας Αγίου Ιω-
άννη που την τελευταία τετραετία
συνυπάρχουν αρµονικά µε τη δοµή
φιλοξενίας «Αγία Ελένη», όσο και
των προσφύγων που διαµένουν σε
αυτή.0/2021), στην αίθουσα του
∆ηµοτικού Συµβουλίου.

• Με πορτοκαλί χρώµα, το χρώµα
της ζωής και της ελπίδας, φωτα-
γωγήθηκε το βράδυ της Πέµπτης
25 Νοεµβρίου, το δηµοτικό κτίριο-
Εκθετήριο Οίνου στην Κοινότητα
Ζίτσας, µε αφορµή τον εορτασµό
της Παγκόσµιας Ηµέρας για την
Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυ-
ναικών. Το µήνυµα της φετινής εκ-
στρατείας είναι: «Βάφουµε τον
Κόσµο Πορτοκαλί. Τερµατίζουµε
τη Βία κατά των Γυναικών ΤΩΡΑ.»

• Σταθερά, χωρίς καµία αύξηση, δια-
τηρεί ο ∆ήµος Ζίτσας τα δηµοτικά
ανταποδοτικά τέλη και για το 2022
µε απόφαση της Οικονοµικής Επι-
τροπής.

Ήταν δική µας δουλειά, των παιδιών θέλω
να πω, να µαζεύουµε τα γίδια από τον γιδάρη.
∆εν χωρούσε συζήτηση …ούτε γιατί. Απλά,
ήταν δική µας δουλειά. Όλα τα γίδια της γει-
τονιάς, άλλος είχε δύο στο σπίτι του, άλλος
ένα, άλλος τρία, τα µάζευε ο γιδάρης το πρωί,
τα πήγαινε για βοσκή όλη την ηµέρα και τα έ-
φερνε πάλι πίσω το βράδυ. Η κάθε οικογένεια
πλήρωνε τον γιδάρη σαράντα δραχµές το ε-
ξάµηνο, για κάθε γίδα και ήταν υποχρεωµένη
να του δίνει και µία οκά ψωµί. Το κοπάδι τότε,
στον Μεγάλο µαχαλά τον δικό µας, είχε περί-
που 70 µε 80 γίδια. Έτσι την ώρα που χαµή-
λωνε ο ήλιος, αφήναµε το παιχνίδι και βγαίνα-
µε στην ράχη του Κατσουλίδη, εκεί που ξε-
προβοδίζαµε τα γίδια το πρωί, εκεί τα περιµέ-
ναµε το βράδυ. Ανηφόριζαν σιγά σιγά από τα
Μαξάλωνα µε τα κουδουνάκια και τους κύ-
πρους να χαλούν τον κόσµο και αχόρταγα
τραβούσαν εδώ και εκεί πρασινάδες και κλα-
ριά από τους όχτους και µασουλούσαν βιαστι-
κά. Έφταναν στην ράχη κι εκεί χωρίζονταν, το
καθένα τραβούσε για το κατοικιό του και ούτε
που µας χρειάζονταν, παρά µονάχα για να έ-
χουµε το νου µας µην µπουν σε ξένο κήπο ή
αυλή και κάνουν το  ζλουµ. Εκείνο το απόγευ-
µα ο βοριάς παγωµένος, σφύριζε µανιασµένα
και στην ράχη άνθρωπος δεν µπορούσε να
σταθεί. Είχαµε στριµωχθεί όλα στην ξερολι-
θιά που έκλεινε την αυλή του κοντινού σπιτι-
ού και χουχουλιάζαµε τα χέρια που είχαν ξυ-
λιάσει. Καρδιά του χειµώνα, παραµονή των
Φώτων. Τέτοιον καιρό το κοπάδι ανεβαίνει
γρήγορα την ανηφοριά, κι ούτε στιγµή δεν
στέκονται να χαζολογήσουν και να κλέψουν
τσουρουφλισµένα από την χειµωνιά και τον
πάγο κλαριά, είναι βλέπεις τα νεογέννητα κα-
τσικάκια που περιµένουν στο σπίτι κι οι µάνες
δεν βλέπουν την ώρα να βρεθούν κοντά τους.
Είδα την Φλώρα µας µπροστά, µπροστά, βιά-
ζονταν να φτάσει σπίτι, δυο κατσικάκια, δεν
είχε δυο τρεις µέρες που τα γέννησε, την πε-
ρίµεναν. Έψαξα µε την µατιά και την Κανούτω
µας, ήταν ετοιµόγεννη. 
- Έτσι που είναι βαριά, πίσω πίσω θα έρχεται,
σκέφτηκα.
Είδα την Σιούτα και την Μαλτέζω της Βαγ-

γελής, είδα την Μπάλια της Θείτσας, πουθενά
η Κανούτω. Ο γιδάρης ανέβαινε και αυτός αρ-
γά, κουρασµένα, είχε δύο κατσικάκια στα χέ-
ρια και ένα στο σακούλι που είχε κρεµασµένο
στην πλάτη του.
- Απ΄την Κανούτω µας θα είναι, σκέφτηκα.
Πήγα κοντά του, µε κοίταξε µε βλέµµα θαµπό
από την κούραση, η ανάσα του κοντή, ίσα που
έβγαινε.
- Η Κανούτω απόµεινε πίσω, είπε µε φωνή
στεγνή.
- Τι πίσω, είπα χαζά.
- ∆ε καταλαβαίν’ς; Απόµ’νε πίσω, γενν΄σι …
δεν τ΄ν είδε η µάνα σ’ το πρωί ….. τι την έ-
βγαλι … τρεις γένν’σαν ησήµερις … τι να σ’
κάνω κ’ ιγω ….µοναχός µ’ είµαι.
Τον άφησα να µουρµουρίζει κι έτρεξα σπίτι.

- Μαµά που είσαι, φώναξα λαχανιασµένη από
την εξώπορτα.
Η µάνα µου ήταν στο αχούρι, είχε βγάλει τα

δυο κατσικάκια της Φλώρας από την καλάθα.
Όλη µέρα εκεί µέσα τα κρατούσε σκεπασµέ-
να, για να είναι ζεστά. Η Φλώρα µας τα έγλει-
φε και εκείνα χωµένα µέσα στα σκέλια της
βύζαιναν και από τα δυο της µαστάρια, κου-
νώντας ευχαριστηµένα τις µικροσκοπικές
τους ουρίτσες. Η µάνα µου έβαζε αραποσίτι
και πίτουρα στον νταβά για την Φλώρα µας.
- Ο γιδάρης λέει πως η Κανούτω µας έµεινε
πίσω, είπα µε κοµµένη ανάσα.
Σήκωσε το κεφάλι κι άφησε τον νταβά να

πέσει χάµω, γεµίζοντας τον τόπο γύρω από
την ταϊ που χύθηκε. Με κοίταξε αλαφιασµέ-
νη.
- Τι λέει µωρέ ο ανέφταστος, τι λέει ο ξωπαρ-
µένος …..
- Λέει …. δεν την είδες το πρωί που ήταν ε-
τοιµόγεννη για να µην την βγάλεις ….
- Κακή του ηµέρα και µαύρη του, που θα µου
πει εµένα … δε φαίνονταν µωρέ, δε φαίνο-
νταν! 
Έβαλε πάλι τα χορτασµένα κατσικάκια µέσα

στην καλάθα, τα σκέπασε βιαστικά, γέµισε ξα-
νά τον νταβά µε αραποσίτι και πίτουρα για
την Φλώρα και κίνησε ανταριασµένη να πάει
να βρει τον γιδάρη. Κείνη την ώρα έφτανε κι
εκείνος στην πόρτα µας.
- Ουι µωρέ τρυπιάρ΄ τι µου ΄κανες, ουι µωρέ

ουρσουζ΄ ….. πάει η γίδα µ΄, θα τη σκισ΄ου
λύκος.
- Μη  κάν΄σ ΄ ετσ΄ κυρά Βαγγέλαινα , θα πάω
να την βρω.
- Που θα πας µωρέ έρµε, όλη νύχτα, που θα
την βρεις;
- Τι σε  νοιαζ΄ ισένα, ξέρω  ιγώ.
- Θα σι µαζέψουν οι σιαταναραίοι αυτού σια-
κάτ, µωρέ θεοσκοτωµένε! ∆ωδεκάηµερα είναι
ακόµα!
Στην ώρα πάνω φάνηκε και ο πατέρας µου

που γυρνούσε από το καφενείο και έµαθε τα
καθέκαστα.
- Καλά, κάτσε λίγο να ξαποστάσεις, ν΄αλλά-
ξω κι θα πάµε µαζί.
- Αϊ µωρέ προκοµµένε έλα µέσα να παρ΄ς µια
πύρια, του λέει η µάνα µου µαλακωµένη, κι
κατόπι  πας.
Μπήκαµε στο ζεστό µαντζάτο. Πάνω στην

µασίνα έβραζε η παλιά κότα, που η µάνα µου
είχε σφάξει για την κοτόσουπα των Φώτων.
- ∆εν έφκιακα ακόµα τη σούπα, αλλά θα σου
βάλω λίγο ζ΄µι να στανιάρς. Με την µεγάλη
κουτάλα έβαλε σ΄ένα βαθύ πιάτο ζωµό και το
ένα πόδι της κότας, του έδωσε και µια µεγάλη
φέτα ψωµί.
- Κάντο παπάρα να σ΄πιαστεί.
- Θα πάω κι εγώ.
Γύρισαν όλοι και µε κοίταξαν. 
- Πού θα πας;
- Θα πάω για την γίδα.
- Αϊ µωρ στριγλοπούλα π΄θα πας κι εσύ … έ-
χεις µαταπάει κάτω στα ραϊδιά;
- Όχι, θα πάω τώρα.
- Τι λες γιέµ, χαµένο το ΄χεις, ξέρεις τι είναι
εκεί …αγλιστρή κι ξεκόµµατα.
- Θα πάω!
∆ε σκιάζεσαι; Ακόµα δεν έπεσε ο Σταυρός
στο νερό για να ξεκουµπιστούν τα ξωτ΄κά ….
- Αφού  θέλει  ας έρθει, λέει ο πατέρας µου.
- Κοίτα να την φέρεις πίσω µε κανα ποδάρ΄
σπασµένο, γκρίνιαξε η µάνα µου και µε κοίτα-
ξε κλεφτά, ωστόσο πρόλαβα να δω ένα αδιό-
ρατο χαµόγελο και µια ιδέα περηφάνιας που
άφησε να φανεί στην άκρη του µατιού. Για µια
στιγµή, µόνο για µια στιγµή, άλλος να µην το
δει.
- Πάρε ένα µάλλινο µαντίλι να βάλεις στο κε-
φάλι σου και έλα να σου δέσω και το σπαλέ-
το. Να βάζεις τα χέρια σου µέσα να µην ξυ-
λιάσουν. 
Πήραµε όλοι από ένα φακό και ξεκινήσαµε.
- Αντών’, φώναξε η µάνα µου στον γιδάρη την
ώρα που φεύγαµε, αύριο έλα να σου δώκω
ένα κοµµάτ΄κρεασόπ΄τα, να κάν΄ς κι εσύ Φώ-
τα!
Γρήγορα αφήσαµε τα τελευταία σπίτια του

χωριού και αρχίσαµε να κατηφορίζουµε για τα
Μαξάλωνα. Για αρκετή ώρα προχωρούσαµε
στο µαλακό µονοπάτι, ο ένας πίσω από τον
άλλο πατώντας πάνω στα φωτεινά κοµµάτια
που άφηναν στο χώµα τα φακό. Σαν άρχισε η
µεγάλη κατηφοριά το µονοπάτι γίνονταν
σκληρό, µεγάλες πέτρες το γέµιζαν, που ξέ-
φευγαν στο πάτηµα, και ροβολούσαν και σε
έπαιρναν µαζί προς τα κάτω. Ο γιδάρης, που
πήγαινε µπροστά, ήξερε τον τόπο κι έφευγε
γρήγορα, τόσο  που φορές φορές στέκονταν
και µας περίµενε. Ο πατέρας µου, καθώς πή-
γαινε πριν από µένα, κοντοστέκονταν κι αυ-
τός και µού ΄λεγε «από δω έλα» ή «πήγαινε
από εκεί», προσπαθώντας να µε προφυλάξει
από τις κακοτοπιές. Η κατηφοριά γίνονταν
όλο και πιο δύσκολη και γλιστερή. Πηγαίναµε
προς τα κάτω σχεδόν χωρίς να ελέγχουµε
την πατηµασιά µας και συχνά πυκνά κρατού-
σαµε την ισορροπία µας πιασµένοι από τις α-
σφάκες που φύτρωναν εκεί. Αµυδρά µπορού-
σα να δω αριστερά να ξεκόβονται οι γκρεµοί
που πήγαιναν κατά την Τριάµνα, κι από την
άλλη µεριά να ξεχωρίζουν τα ραϊδιά και τα
γιοφύρια. Στην ησυχία της νύχτας τίποτα άλ-
λο δεν ακούγονταν παρά µονάχα οι πέτρες
που χαρχάλευαν στο πέρασµά µας. Ευτυχώς
ο δυνατός αέρας είχε κοπάσει και καθώς εί-
χαµε κατέβει βαθειά κάτω στην ρεµατιά δεν
τον ακούγαµε σχεδόν καθόλου. Όσο προχω-
ρούσαµε προς τα κάτω ένας γλυκός ήχος από
νερά που έτρεχαν, έσπαγε την ησυχία της νύ-
χτας. Σταµατήσαµε λίγο πριν περάσουµε το
λάκκο. 

- Εγώ λέω, εσύ να κάτσεις εδώ και να µας
περιµέν’ς, είπε ο γιδάρης, εµείς θα πάµε … να
εκεί, παρακατούλια … κι ύστερα θα πάµε σια-
πάν’ στον Αηλιά … σιµά είναι ... εκεί θάναι

µουλωµέν’ η γίδα. ∆εν ήξερα να πω αν µε πεί-
ραξε η κουβέντα του ή αν µε βόλεψε. Η αλή-
θεια είναι πως είχα κουραστεί, είχα χτυπήσει
κιόλας καθώς ροβόλαγα µε τις πέτρες στην α-
γλιστρή, αλλά ούτε που το είπα. Στο ένα κό-
τσι ένιωθα κάτι υγρό, σίγουρα είχε µατώσει.
Από την άλλη, πώς να κάτσω µοναχή µου στα
σκοτάδια. Η µάνα είχε πει πως ήταν δωδεκαή-
µερα. Κι εγώ το ήξερα, και ήξερα και για τα
καλικατζάρια που τριγυρνούσαν τις νύχτες. Τι
µε έκανε αλήθεια να θέλω να ψάξω για την
γίδα µας νυχτιάτικα; Την γίδα ήθελα να ψάξω
ή ήταν η περιέργεια από τις ιστορίες, που
χρόνια άκουγα, για  αυτά τα περίεργα όντα
που έβγαιναν τις νύχτες τα ∆ωδεκάηµερα και
έκαναν ένα σωρό ζηµιές. Και όλοι περίµεναν
τα Φώτα να πέσει ο Σταυρός στο νερό, ν’ α-
γιάσει ο παππάς τα σπίτια, για να φύγουν και
να µην ξαναφανούν. 
- Κάτσε εδώ, µου είπε ο γιδάρης, κι αν ακού-
σεις κουδούν’ η βέλασµα µην κουνηθείς µπιτ,
ο κατσκοπόδαρος είναι και θέλ’ να µας ξεγε-
λάσ’. 
- Ποιος είναι ο κατσκοπόδαρος; Ρώτησα. Όχι
πως δεν ήξερα, αλλά έτσι, ήθελα να ξανακού-
σω αυτά τα περίεργα που λέγονταν για τις
µέρες.
- Πως τα λέτε εσείς που διαβάζετε τα βιβλία;
Ου καλικάτζαρος … ου σαϊτάν’ς, έτσι τον λέω
ιγώ, τι σας λέει ου δάσκαλος στο σκουλιό;
Του καλό που σ΄θέλω µη ταραχτείς απ΄ ιδώ
….. άκ’σεις, συµπλήρωσε. Κι γκβέντες ν΄α-
κούεις, µην κραίνς καθόλ’, γιατί θα σ’ πάρουν
τη φωνή. 
Κείνη την ώρα απ’ την απέναντι πλευρά ακού-
στηκε ένα κιπρί.
- Η Κανούτω θα είναι, λέει ο πατέρας µου. 
- Όχι σας λέω, ξέρω ιγώ, είναι ο κατσκοπόδα-
ρος κι θέλ’ να µας ξεγελάσ’ για να πάµε σ΄µά
κι να µας τραβήξ’ στην τρύπα τ΄.  
- Μην κουνηθείς από δω, µου λέει κι ο πατέ-
ρας µου, που µάλλον είχε µετανιώσει που µε
πήραν κοντά τους, και ακολούθησε το γιδάρη
που είχε ξεκινήσει. Κατέβηκαν γρήγορα τα λί-
γα µέτρα που τους χώριζαν από το λάκκο. Για
λίγο έβλεπα το φως απ τα φακό και τις θολές
σκιές τους ν΄ανηφορίζουν στον Αηλιά κι ύ-
στερα γρήγορα χάθηκαν µέσα στα πυκνά
πουρνάρια που σκέπαζαν τον τόπο. Κάθισα
στο χώµα και µάζεψα τα γόνατά κοντά στο
κορµί σφίγκοντάς τα µε τα χέρια. Τον τόπο
τύλιξε ένα παγωµένο αεράκι που ακούµπησε
ανήσυχα την ψυχή. Κοίταξα ψηλά, ο ουρανός
σαν µπλε σκούρο γυαλί ήταν κατάσπαρτος
από αστέρια που τρεµόσβηναν και σκόρπιζαν
στην γη ένα κρυαδερό φως και µικρές, απα-
λές σκιές. Η µάνα µου έλεγε, πως το βράδυ
της παραµονής των Φώτων ανοίγει ο ουρα-
νός και µόνο εκείνοι που έχουν καθαρή την
καρδιά βλέπουν αυτό το θαύµα. Και σαν ανοί-
ξει ο ουρανός όλα γλυκαίνουν πάνω στην γη
και τίποτε δεν είναι να φοβάσαι! Σαν µαγεµέ-
νη άφησα την µατιά µου να περπατά εκεί ψη-
λά  ανάµεσα στο πλήθος τ’ αστέρια, στο γυα-
λιστερό θόλο για να δω κάποιο σηµάδι. Τριγύ-
ρισα ξανά και ξανά ώσπου ένιωσα τον ουρανό
να κατεβαίνει χαµηλά, ακούµπησε τον σκού-
ρο όγκο του Αηλιά που κρέµονταν από πάνω
µου και εκεί πέρα στην κορφή του Κασσιδιάρη
ασήµωσε το χιόνι και άφησε ένα γαλακτερό
φως να χυθεί, ποτάµι λες στην άκρη τ’ ουρα-
νού, που φώτισε την νύχτα.   

Άνοιξε ο ουρανός! µε γλύκανε η σκέψη
µου. Όλα τα κακά έφυγαν  τώρα πια, όλα! Κι ο
φόβος, κι αυτός, πέρασε και πάει, σαν το πα-
γωµένο αεράκι στην χειµωνιάτικη νύχτα. Από
κάπου χαµηλά ακούστηκε σιγανό βέλασµα κι
ένα κουδουνάκι έσπασε το γυαλί της νύχτας.
- Φοβήθηκες; 
Άκουσα την φωνή του πατέρα µου και είδα

τα δυο φακό ν΄ ανοίγουν δρόµο στο σκοτάδι.
Σε λίγο έφτασαν κοντά µου, ο πατέρας µου
σέρνοντας την Κανούτω µας και από πίσω ο
γιδάρης µε το κατσικάκι στο σακούλι του. Α-
γκάλιασα τη γίδα µας και την φίλησα κι έφυγα
µπροστά ανάλαφρη αφήνοντας πίσω να σέρ-
νεται ο χαρούµενος ήχος από το κουδουνάκι
της Κανούτως. 
Είδα τον ουρανό ν΄ανοίγει θα έλεγα στην

µάνα µου!
Βούλα Λεοντίδου - Πλάτωνα

Το βράδυ που ανοίγει ο ουρανός!

Με απόφαση του ∆ηµάρχου κ. Μιχάλη Πλιάκου αρ. 1084 ορίστη-

καν για το διάστηµα µέχρι 31/12/2023 οι νέοι Αντιδήµαρχοι:

1. ∆ηµήτρης Λάµπρου: ∆ιοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών

και αναπληρωτής του ∆ηµάρχου.

2. Γιάννα Γεωργούλη: Παιδείας, Πολιτισµού, Τουρισµού και Ισό-

τητας των Φύλων.

3.Γιώργος Λαδάς: Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων και Απασχόλησης

4.Ηρακλής Μπαλαντάνης: Περιβάλλοντος, Αειφορίας και Αγροτι-

κής Παραγωγής.

5. Γιώργος Σταλίκας: Καθαριότητας και Ανακύκλωσης.

6. Χριστίνα Παπαδηµητρίου-Θεµελή: Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Συγχαρητήρια. Καλή δύναµη και καλή επιτυχία στον καθένα ξε-

χωριστά.

ΟΡΙΣΤΗΚΑΝ ΟΙ ΝΕΟΙ ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΙ
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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

Παράγωγες  λέξεις από ρήµατα

Α
1. άδω = τραγουδώ: Παργ: άσµα, αηδόνι,
αοιδός, αοίδιµος, ωδή, ωδείο, επωδός,
τραγωδία, κωµωδία, ραψωδία, µελωδία,
χρησµωδία, χασµωδία, κιθαρωδός.
2. αιδεόµαι = ντρέποµαι: αιδέσιµος, αι-
δώς, αίσχος, αισχρός, Αισχύλος.
3. αίθω = φλέγω (φλέγοµαι, ανάπτω,
καίω: αίθουσα, αίθριος, αιθήρ (αιθέρας),
αιθάλη.
4. αιρέω-ώ = αρπάζω, κυριεύω: αίρεση,
αιρετός, αφαίρεση, αναίρεση, διαίρεση,
καθαίρεση, προαίρεση, συναίρεση, υφαί-
ρεση, διαιρέτης, αναφαίρετος, αυθαίρε-
τος, εξαίρετος, αφαιρετέος, αφηρηµά-
δα.
5. αίρω = σηκώνω, υψώνω: άρδην, αρτη-
ρία, αιώρα, µετέωρος, έρανος, αρτίζω, έ-
παρση, ανταρσία, έξαρση, αντάρτης, άρ-
τος, αορτήρας, µίσθαρνος.
6. αισθάνοµαι = αίσθηση, αισθητικός, αι-
σθητός, αναίσθητος, ευαίσθητος, αίσθη-
µα, αισθητήριο, ανεπαίσθητος, διαίσθη-
ση, συναίσθηση, αισθηµατίας, καλαισθη-
σία, καλαίσθητος, ακαλαίσθητος.
7. αίσσω = ορµώ: αίξ (γίδα), αιχµή, αίο-
λος (ευκίνητος).
8. ακέοµαι = θεραπεύω ανήκεστος (αθε-
ράπευτος).
9. ακονάω = ακονίζω, τροχίζω: ακόνη (α-
κόνι) από αυτό και το ακµάζω, ακµή, ακ-
µαίος (και το «επί ξυρού ακµής» στην
κόψη του ξυραφιού»), αιχµή, αιχµηρός.
10. ακούω = γνωστή η σηµασία του: α-
κοή, υπήκοος, αυτήκοος (κουφός), ακου-
στός, ανήκουστος (πρωτάκουστος), βα-
ρήκοος, ξακουστός, ωτακουστής, ακου-
στικός, ευήκοος (αυτός που ακούει κα-
λά).
11.αγείρω = συγκεντρώνω: αγορά, α-
γύρτης, οµήγυρη, πανηγύρι, συναγερ-
µός.
12. άγνυµι = θραύω, συντρίβω: ακτή, α-
κταίος, ναυαγός, Αττικός (από το Ακτι-
κός), κάταγµα.
13. άγω = οδηγώ, µεταφέρω, κατευθύ-
νω, διαπαιδαγωγώ: αγωγή, αγωγός, δια-
γωγή, απαγωγή, επαγωγή, συναγωγή,
µεταγωγή, παιδαγωγός, άγηµα, αγέλη,
ακτίνα, άµαξα (άµα + άξω), άξονας, ά-
ξιος, αγώγιµος, επείσακτος (αυτός που
µπαίνει από ξένο µέρος), παρείσακτος (ο
κρυφά εισερχόµενος..), λοχαγός, στρα-
τηγός, σύναξη, ξεναγός, συναξάριο,
παρθεναγωγείο, υδραγωγείο, καταγώ-
γιο (κατώι).
14. άρδω = ποτίζω: αρδευτικός.
15. άγχω = σφίγγω, κρεµώ, πνίγω µε
σκοινί: αγχόνη, άγχος, αγκούσα, απαγ-
χονίζω, στηθάγχη, συνάχι, κυνάγχη (κα-
ταρροή).
16. άπτω = προσάπτω, προσαρµόζω,
προσδένω: αφή, αψίδα, απτός, αψίκορος
(αυτός που γρήγορα χορταίνει), αψιµα-
χία, άφτρα, κάφτρα, άφθα (φλόγωση
στο στόµα), αφθώδης (πυρετός), προσά-
ναµµα.
17. αρµόττω = αρµόζω, δένω σφιχτά,
συνδέω: αρµοστής, αρµονία, ανάρµο-
στος, ευάρµοστος, εφαρµοστός, αρµό-
διος, συναρµογή, εφαρµογή, ανεφάρµο-
στος.
18. άρνυµαι = κερδίζω, αποκοµίζω: µί-

σθαρνος (ο µισθωτός εργάτης µε κακή
σηµασία), µίσθαρνο όργανο (αυτός που
πληρώνεται για άτιµη δουλειά).
19. αρόω-ώ = οργώνω, αροτριώ: άροτρο,
άροση, άρουρα (χωράφι…), αρόσιµος, α-
ροτός (αυτό που µπορεί να καλλιεργη-
θεί), αρουραίος!
20. αρτάω = κρεµάω: αρτάνη (=αγχόνη),
ανάρτηση, εξάρτηση, προσάρτηση, συ-
νάρτηση, απεξάρτηση.
21. άρχω = αρχίζω, κυβερνώ, είµαι αρχη-
γός: αρχή, άρχοντας, απαρχή, άναρχος,
αρχείο, αρχικός, έπαρχος, ναύαρχος, ύ-
παρχος, ίππαρχος, ταξίαρχος, γυµνα-
σίαρχος, γυµνασιάρχης, αρχίατρος, αρ-
χιφύλακας!..
22. αυδάω = οµιλώ: άναυδος, απαυδώ,
απαύδισµα;
23. αύω = ανάβω, ξηραίνω/και αύω =
φωνάζω δυνατά: έναυσµα
24. αρπάζω =γνωστή η σηµασία του: Αρ-
παγή, άρπαγας, αρπάγη (γάντζος), άρ-
παγµα, αρπακτικός, Άρπυιαι (= δαιµόνια
φτερωτά αρπακτικά και άνεµοι θυελλώ-
δεις), τυχάρπαστος!
Β
1. βρύω = είµαι πλήρης, γεµάτος, κάνω
κάτι να αναβλύσει: βρύση, βρύο (φυτό),
ανάβρα, Ανάβρυτα, Καλάβρυτα, Κεφα-
λόβρυσο.
2. βυνέω = στουπώνω: Βύσµα, ακροβυ-
στία, εν παραβύστω (εν κρυπτώ, κάτι
που γίνεται στα κρυφά..).
3. βυρσόω = κατεργάζοµαι δέρµατα:
βυρσοδέψης, βύρσα = δέρµα που αφαι-
ρείται από ζώο.
Γ
1. γανόω-ώ = γανώνω, γυαλίζω κάτι: γά-
νωµα, γανωτής! Το ρήµα γανόω προέρ-
χεται από την ποιητική λέξη «το γάνος –
λαµπρότητα – στιλπνότητα».
2. γαυριάω-ώ = συµπεριφέροµαι αλαζο-
νικά, υπερηφανεύοµαι: γαυριάς = ζωηρό
παιδί, γαύροι = οι αλαζονικά φερόµενοι.
3. γεννάω-ώ = γεννώ, παράγω, δηµιουρ-
γώ: γέννα, γεννήτορας, γέννηση, γέννη-
µα (και θρέµµα), γεννήτρια, γεννητού-
ρια, γεννήτρα, γεννησιµιό.
4. γεραίρω = τιµώ µε δώρο, ανταµείβω:
γεραρός, γεραρά, γέροντας, γήρας (γη-
ρατειά), γέρας (δώρο τιµής..)
5. γίγνοµαι = γνωστή η σηµασία του: γέ-
νεση, γενεά, γένος, ευγενής, αγενής,
γηγενής (ντόπιος) γενέθλια, γονέας, γό-
νος, αγένητος, έγγονος, επίγονος, από-
γονος, γενέτειρα, εκ γενετής, προγενέ-
στερος, µεταγενέστερος, προγόνι.
6. γιγνώσκω = γνωρίζω: γνώση, διάγνω-
ση, απόγνωση, γνωριµία, ευγνώµονας,
βαθύγνωµος, γνωστός, άγνωστος, ανα-
γνωστικό, ανάγνωσµα, ανεπίγνωστο.
7. γλύφω = χαράζω κάτι µε γλυφίδα:
γλύπτης, γλυπτός, ανάγλυφο, γλυφείο
(το εργαλείο του γλύπτη).
8. γοργόοµαι-ούµαι = γίνοµαι άγριος:
γοργός (άγριος - φοβερός) τώρα «γρή-
γορος», Γοργώ, γοργόνα.
9. γρύζω = µουρµουρίζω, κάνω γρυ-γρυ:
γρύνια (από το γρυνιάζω = φωνάζοντας,
κάνοντας γρυ-γρυ, όπως τα γουρούνια).

Απ. Φωτίου
Ζίτσα, Ιούλιος 2021

Ο Χρήστος και η Ελένη Τόιλου συγχαίρουν τον εγγονό τους Χρήστο του Θεοδώ-
ρου, για την αποφοίτησή του µε «άριστα» από την Ιατρική Σχολή Αθηνών τον Ιού-
λιο 2020 και την εν συνεχεία υποδειγµατική εκπλήρωση των 12µηνων στρατιωτι-
κών του υποχρεώσεων, Νοέµβριο 2021 ευχόµαστε ολοψύχως και προσευχόµε-
νοι ταυτόχρονα για καλή «συν θεώ» υγεία στη ζωή του, καθώς και για επιτυχή α-
ποτελεσµατικότητα κατά την εκτέλεση του υγειονοµικού του λειτουργήµατος. 

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡ ΙΑ

Οι παράγωγες αυτές λέξεις προέρχονται από ρήµατα της Αττικής Αρχαίας 

Πεζογραφίας και εµπλουτίζονται παράλληλα µε συνθέσεις και παρασυνθέσεις!

ΑΠΙΣΤΕΥΤΕΣ  ΣΤΙΓΜΕΣ
Είναι µερικές φορές που αναρωτιέ-

µαι αν έχω ζήσει πράγµατι αυτές τις
απίστευτες στιγµές ή αν ήταν ένα ω-
ραίο όνειρο. Κι όµως, την περίοδο που
έζησα στο χωριό 1981- 82 είχα τις πιο
πολλές κι ευχάριστες αναµνήσεις.
Εκείνη την περίοδο είχαµε µια πολύ

δυνατή ποδοσφαιρική οµάδα, στην ο-
ποία έχω αναφερθεί σε προηγούµενο
τεύχος της εφηµερίδας, για τον αγώ-
να µας στην Ασφάκα και την πρωτότυ-
πη διαµαρτυρία µας στο διαιτητή. Πα-
ρεµπιπτόντως να σηµειώσω  ότι το πέ-
ναλτι που σφύριξε τα τελευταία λεπτά
χτυπήθηκε δυο φορές. Και τις δυο φο-
ρές αποκρούστηκε από τον Βασίλη
Κοντονίκα  (Τσιτσάνης). Παρ’  όλες τις
αντιξοότητες και τα προβλήµατα, κα-
ταφέραµε να ανεβάσουµε την οµάδα
στη Β’ κατηγορία.
Θα αναφερθώ σε δύο αγώνες.
Στον πρώτο αγώνα, αν θυµάµαι κα-

λά, ήταν στην Ελεούσα. Θα µου µείνει
αξέχαστος αυτός ο αγώνας γιατί από
αγώνα ποδοσφαίρου εξελίχτηκε σε α-
γώνα ράγκµπι. Και θα εξηγήσω το για-
τί. Στην άµυνα παίζαµε ο Κατσουλίδης,
εγώ κι ο Στέφος. Ένα παιδί  γεροδεµέ-
νο, γιατί ήταν οικοδόµος  και είχε καλό
εκτόπισµα. Η µπάλα µπορεί να πέρνα-
γε, ο επιθετικός όχι. Με λίγα λόγια ή-
ταν ένα αδιαπέραστο τείχος. Γίνεται
λοιπόν η εξής φάση: Ο επιθετικός της
αντίπαλης οµάδας πήγε να τριπλάρει
το Στέφο, µε αποτέλεσµα να τρακάρει

πάνω του κι όπως ήταν φυσικό να
βρεθεί στο χώµα (πολυτέλεια το χόρ-
το). Ο διαιτητής έκανε το λάθος να
βγάλει από το τσεπάκι του την κόκκι-
νη κάρτα στο Στέφο. Εκείνος, µόλις
την αντίκρισε αφηνίασε όπως ο ταύ-
ρος που βλέπει κόκκινο πανί. Κλωτσά-
ει την µπάλα στο πρόσωπο του διαιτη-
τή σωριάζοντάς τον κι αυτόν στο χώ-
µα. Αρχίζει λοιπόν να τρέχει κατά µή-
κος του γηπέδου και πετώντας κάτω
όποιον έβρισκε µπροστά του από την
αντίπαλη οµάδα που πήγαινε να του
ζητήσει το λόγο. Για πότε έφτασε στο
συρµατόπλεγµα, για πότε σκαρφάλω-
σε και το πήδησε δυο µέτρα, ακόµα α-
ναρωτιέµαι. Θυµάµαι τον Κώστα Αγό-
ρο (Τζάκ) να τρέχει ξωπίσω του, να
τον φυγαδεύσει στο χωριό για να γλι-
τώσει το αυτόφωρο. ∆υστυχώς δε θυ-
µάµαι τι έγινε µετά, ούτε το αποτέλε-
σµα του αγώνα. 
Στον δεύτερο αγώνα που θέλω να

σταθώ, είναι ο αγώνας µπαράζ που δί-
ναµε στο Πέραµα για την άνοδό µας
στην Α’ ερασιτεχνική κατηγορία. Για
να καταλάβετε γιατί πράγµα µιλάµε, η
αντίπαλη οµάδα, µε ολόκληρο επιτε-
λείο, µε προπονητή, βγήκαν στο γήπε-
δο και ξεκίνησαν προθέρµανση µε α-
σκήσεις, τρέξιµο πάνω κάτω το µισό
γήπεδο. Aπό την άλλη εµείς µαζεµέ-
νοι σε µια γωνιά να τους χαζεύουµε
µε τσιγάρο, χωρίς προπονητή, χωρίς
προθέρµανση, µε λίγα λόγια ένα ρε-

µπέτ  ασκέρ. 
Ξεκινάει λοιπόν ο αγώνας και στο

πρώτο ηµίχρονο βάζουµε δύο γκολ. Ο
προπονητής  τους, σε έξαλλη  κατά-
σταση  να φωνάζει στους παίχτες του
λες και παίζαµε για το κύπελο  Ελλά-
δος.Είδα να χαστουκίζει ένα παιδί για-
τί έχασε µια ευκαιρία για γκολ. Μου α-
νέβηκε το αίµα στο κεφάλι. Και µόνο
γι’ αυτό το γεγονός ήθελα να κερδί-
σουµε πάση θυσία το παιχνίδι. Ξεκινά-
ει λοιπόν το β’ ηµίχρονο κι ως εκ θαύ-
µατος βάζουµε και τρίτο γκολ.
Μετά το 60λεπτο και κουρασµένοι,

µαζευτήκαµε πίσω, µε αποτέλεσµα
µέχρι το 80’ να µας βάλουν δύο γκολ.
Αυτά τα τελευταία δέκα λεπτά ως τη
λήξη του αγώνα, µας φάνηκαν αιώ-
νας. Καταφέραµε όµως και κρατήσα-
µε το 3-2 που ήταν το τελικό σκορ, α-
νεβάζοντας έτσι την οµάδα στην Α’
κατηγορία.
Βέβαια την επόµενη περίοδο δεν υ-

πήρχε οµάδα για να παίξει έστω κι έ-
ναν αγώνα κι έτσι µηδενιστήκαµε και
υποβιβαστήκαµε στην γ’ κατηγορία.
Η οµάδα διαλύθηκε γιατί αποχώρη-

σαν πάρα πολλοί παίχτες. Σ’ αυτό που
θέλω να καταλήξω, κλείνοντας, είναι
ότι εµείς παίζαµε για την πλάκα µας.
Είχαµε σχηµατίσει ένα καλό σύνολο,
χωρίς  αντιπαλότητες.

Σπίθας
Αριστερό ή δεξί µπακ ΑΟ Ζίτσας

Ότι µεγάλο και ωραίο έχει να επιδείξει ο πολιτισµός
στη µακρά του πορεία, ότι υψηλό και ευγενές, κρύβει
από πίσω του το µεγαλείο της θυσίας. ∆ιότι τα µεγάλα
επιτεύγµατα κατορθώνονται µε τους µεγάλους αγώνες.
Και οι µεγάλοι αγώνες κερδίζονται µε το πνεύµα της θυ-
σίας και της προσφοράς. 
Οι αγώνες για την ελευθερία των λαών στηρίχτηκαν

ακριβώς σε εκείνους που ήταν πρόθυµοι να θυσιάσουν
τα πάντα, ακόµα και τη ζωή τους την ίδια. Ως Έλληνες,
ας θυµηθούµε τους Μαραθώνες και τις Θερµοπύλες της
αρχαίας µας παράδοσης. Αλλά και στα νεότερα χρόνια
γνωρίζουµε πολύ καλά πως χρωστάµε την εθνική µας α-
νεξαρτησία σε αυτούς ακριβώς που έκαµαν έµβληµά
τους το σύνθηµα «Ελευθερία ή Θάνατος». Αναφέρεται
χαρακτηριστικά ότι, όταν κάποιος ρώτησε τον Κανάρη
πως πέτυχε το µεγάλο κατόρθωµα της Χίου, αυτός απά-
ντησε απλά: «Είπα, Κωνσταντή, θα πεθάνεις».
Αλλά και τα δικαιώµατα του ανθρώπου, όσο κι αν κά-

ποτε µοιάζουν αυτονόητα σήµερα, δεν είναι καθόλου
αυτονόητα  και δεδοµένα. Κατακτήθηκαν µε αγώνες και
θυσίες. Το 1618 το δουλεµπόριο κηρύχτηκε στην Αγ-
γλία «δικαίωµα θεµελιώδες και φυσικό όλων των

Άγγλων». Αν σήµερα αντιλαµβανόµαστε µε εντελώς
διαφορετικό τρόπο την έννοια του δικαιώµατος, αυτό το
οφείλουµε στους ανθρώπους εκείνους που ήταν πρόθυ-
µοι να θυσιάσουν το δικό τους µέλλον για να εξασφαλί-
σουν ένα καλύτερο µέλλον για την ανθρωπότητα.
Κι αν επαιρόµαστε σήµερα για τις κατακτήσεις της ε-

πιστήµης δεν πρέπει να αγνοούµε ότι αυτή οικοδοµήθη-
κε πάνω στις άοκνες προσπάθειες ανθρώπων της θυ-
σίας και της αυταπάρνησης, που υπηρέτησαν την επι-
στήµη τους κλεισµένοι στους τέσσερις τοίχους σπουδα-
στηρίων και σκοτεινών εργαστηρίων, µε ατέλειωτες ώ-
ρες µοναξιάς, συχνά εκτεθειµένοι και στις ειρωνείες
και την περιφρόνηση των συνανθρώπων τους.
Αλλά και οι άνθρωποι της τέχνης και του πολιτισµού

χρειάστηκε να θυσιάσουν όνειρα, φιλοδοξίες, σταδιο-
δροµίες, ακόµη και να παραδώσουν εαυτούς βορά στην
κακεντρέχεια των ανθρώπων για να υπηρετήσουν µε
συνέπεια το αντικείµενό τους.
Πάνω σε τέτοιες ουσίες, πολλές από τις οποίες δεν

υποψιαζόµαστε καν, οικοδοµήθηκε ότι ευγενές και υψη-
λό στην ανθρώπινη ιστορία.

Μοναχός ∆ηµήτριος

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

Θυσία και πολιτισµός

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΙΛΩΝ

ΤΗΣ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ

«ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΛΑΜΟΣ»
Ο σύλλογός µας για να συνεχίσει να λειτουργεί  απρόσκο-
πτα, έχει την ανάγκη µε την οικονοµική υποστήριξη όλων
µας.
Μπορείτε να στείλετε τη συνδροµή σας.
Μεκατάθεση στο λογαριασµό της ALFA BANK GR83 0140

1110 1110 0200 2006 506, στο  όνοµα: ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ
ΤΗΣ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ  ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ «ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΛΑΜΟΣ»
Στις  καταθέσεις µέσω τραπεζών να αναγράφεται το όνο-

µα και το επώνυµο του καταθέτη για να στέλνουµε τις α-
ποδείξεις είσπραξης.
Ευχαριστούµε όλους όσους µέχρι τώρα συµπαραστέκο-
νται στο έργο µας. 

Το ∆.Σ. του Συλλόγου
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∞¶√∫∞∆∞™∆∞™∏ ∞.∂ ∫¤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

Με στόχο την ανάδειξη και προβολή των ιδιαίτε-
ρων χαρακτηριστικών της περιοχής καθώς και των
προϊόντων του, ο ∆ήµος Ζίτσας συµµετείχε  στην
έκθεση «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ 2021» που διοργανώ-
θηκε στο Πανηπειρωτικό Στάδιο Ιωαννίνων.
Τα εγκαίνια της έκθεσης, που τελεί υπό την αιγί-

δα του Επιµελητηρίου Ιωαννίνων, της Περιφέρειας
Ηπείρου και των ∆ήµων Ζίτσας και ∆ωδώνης,
πραγµατοποιήθηκαν το απόγευµα του Σαββάτου
(/16/10/2021)  από  τον  Υφυπουργό Αγροτικής Α-
νάπτυξης και Τροφίµων Γεώργιο Στύλιο παρουσία
των τοπικών αρχών και φορέων της Ηπείρου κα-
θώς και πλήθους κόσµου.

«Συµµετέχουµε ως εκθέτες, προβάλλοντας τα
προϊόντα καθώς και το τουριστικό προϊόν της πε-
ριοχής µας», αναφέρει χαρακτηριστικά ο ∆ήµαρ-
χος Ζίτσας, Μιχάλης Πλιάκος, σηµατοδοτώντας
τις προτεραιότητες της ∆ηµοτικής αρχής, που µε
τη σύµφωνη γνώµη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου,
συµµετέχει στη φετινή διοργάνωση.
Ο ∆ήµος Ζίτσας συµµετείχε στην έκθεση µε δικό

του περίπτερο δίνοντας ταυτόχρονα τη δυνατότη-
τα  σε τοπικές επιχειρήσεις να προβάλουν τη δρα-
στηριότητα και τα προϊόντα τους ενώ ήδη έχει
προετοιµαστεί για να δώσει δυναµικό παρόν στο
12ο Φεστιβάλ Ελληνικού µελιού που διοργανώνε-
ται στις αρχές. 

Την Κυριακή 24 Οκτωβρίου 2021 στον Ι.Ν. Αγί-
ου Νικολάου Ζίτσας το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του
Ιδρύµατος «Κληροδότηµα Γεωργίου και Ελένης
Γύρα» τέλεσε µνηµόσυνο Ιδρυτών, Ευεργετών
και Προέδρων του Φιλανθρωπικού Ιδρύµατος Γε-
ωργίου & Ελένης Γύρα. 
Στο µνηµόσυνο παρέστη σύσσωµο του ∆.Σ.,

συγγενείς των εκλιπόντων και πολλοί κάτοικοι
του χωριού. 
Το µέλος του ∆.Σ. κ. Καρώνης αναφέρθηκε µε

λίγα λόγια στους σκοπούς του ιδρύµατος, µίλη-
σε για τον ιδρυτή του, τους ευεργέτες καθώς για
τους αποβιώσαντες προέδρους  του ∆.Σ.
Αναφερόµενος στους ιδρυτές και ευεργέτες

Γεώργιο και Ελένη Γύρα είπε ότι µε τη διαθήκη
τους άφησαν στο Ίδρυµα για την εκπλήρωση των
σκοπών του 16 ακίνητα και 300 εκατοµµύρια
δραχµές, που αντιστοιχούν µε σηµερινές τιµές
περίπου σε 900.000 €. Με τα χρήµατα από τα ε-
νοίκια και τους  τραπεζικούς τόκους  εκπληρώνο-
νται οι σκοποί των ευεργετών, που είναι: Το 60%
διανεµηµένου ποσού να  διατίθεται σε χήρες και
ορφανά, γέροντες και γερόντισσες, µεροκαµα-
τιάρηδες και γενικά σε άτοµα που χρήζουν φι-
λανθρωπίας. Το 20% δίνεται σε κορίτσια, για
την αντιµετώπιση των εξόδων  του  γάµου  τους.
Οι ενδιαφερόµενοι και στις δύο κατηγορίες πρέ-

πει έχουν την καταγωγή τους από τη ∆ηµοτική
Ενότητα Ζίτσας. 
Το υπόλοιπο 20% δίνεται στη Στέγη Αυτιστικών

Ατόµων Γεωργίου & Ελένης Γύρα.
Η Καλλιρρόη Ματσάγκα δώρισε στο Ίδρυµα

ένα διαµέρισµα στα Γιάννενα.
Ο στρατηγός ∆ηµήτριος Ζέρβας, διετέλεσε

πρόεδρος του Ιδρύµατος  επί σειρά ετών  και χά-
ριν των προσπαθειών που κατέβαλε, υλοποίησε
τη βούληση του ευεργέτη Γεωργίου Γύρα ώστε
οι συγχωριανοί µας να απολαµβάνουν τα οφέλη
της ευεργεσίας του, εκπληρώνοντας έτσι τους
σκοπούς του Φιλανθρωπικού Ιδρύµατος. Το έργο
του συνέχισε για τα επόµενα χρόνια ο διαδε-
χθείς στην Προεδρία ∆ηµήτρης Μπότσιος, ο ο-
ποίος µεταξύ των άλλων είχε αναλάβει και τον
έλεγχο, συντήρηση όλων των ακινήτων του
Ιδρύµατος, κάτι που έφερε σε πέρας µε τον κα-
λύτερο δυνατό τρόπο.
Μετά το πέρας της θείας λειτουργίας προ-

σφέρθηκε καφές στην Καλλιθέα. 

Υ/Γ: Μεγάλο µέρος των εσόδων του Ιδρύµατος
πηγαίνει στην πληρωµή φόρων, γιατί δυστυχώς
τα Φιλανθρωπικά Ιδρύµατα αντιµετωπίζονται ως
επιχειρήσεις. 

Παγκόσµια ηµέρα καθαρισµού των ακτών

Με µια ωραία ανάρτηση ο Αντιδήµαρχος κ. Ράδος µας θύµισε
πως η 17η Σεπτεµβρίου είναι η παγκόσµια ηµέρα καθαρισµού των
ακτών. Η συγχωριανή µας όµως Λαµπρινή Μπλίζου, δεν ξέρει αυτή
την ηµέρα, αυτό που ξέρει είναι να νοιάζεται την γειτονιά της και
να καθαρίζει τον δρόµο µπροστά στο σπίτι της ανελλιπώς. Έτσι και
σήµερα έκανε λαµπίκο τον δρόµο.
Με την χορτάρινη σκούπα, το φαράσι και την σακούλα της ανα-

κύκλωσης καθάρισε τον νεραγώη από τα χορτάρια και όλο τον
δρόµο από τα πλαστικά και τα σκουπίδια. 
Ας είναι καλά κι ας γίνει παράδειγµα προς µίµηση σε όλους. 
Τούτη η δραστηριότητά της µου θύµισε, πως παλιά, συνηθίζαµε

το Σάββατο το απόγευµα να σκουπίζουµε το σοκάκι στην γειτονιά
µας.
Άλλες εποχές, άλλες συνήθειες!

Στη θεία Mαρία

Εξωκλήσι της Αγίας Τριάδας της µεγάλης συνοικίας

∆υναµική ήταν η παρουσία του ∆ήµου Ζίτσας στην 
έκθεση «ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ 2021»

Το εξωκλήσι χτισµένο στις αρχές του 20ου
αιώνα, πριν από 120 χρόνια περίπου, έχει υπο-
στεί πολλές φθορές στους τοίχους και τη στέ-
γη που αν δεν αποκατασταθούν σύντοµα κιν-
δυνεύει να καταρρεύσει. Οι αναστηλωτικές
εργασίες, µετά από µελέτη που πραγµατοποι-
ήθηκε από µηχανικό εξειδικευµένο σε τέτοιου
είδους εργασίες, έχουν τόσο κόστος που οι
οικονοµικές δυνατότητες της Εκκλησιαστικής

Επιτροπής είναι αδύνατον να το καλύψουν.
Γνωρίζοντας την ευαισθησία όλων των Ζιτσαί-
ων για την διάσωση των Μνηµείων του τόπου
µας, παρακαλούµε τους απανταχού συντοπί-
τες µας να συνδράµουν οικονοµικά, ώστε να
διασωθεί ένα ακόµη θρησκευτικό µνηµείο της
Ζίτσας.
Βέβαιοι όντες ότι θα ανταποκριθείτε στην πα-
ράκλησή µας σας ευχαριστούµε πολύ εκ των
προτέρων.                                                             
Τη δωρεά σας µπορείτε να τη δώσετε απ’

ευθείας στα µέλη της Εκ. Επιτροπής ή να την
καταθέσετε στο βιβλιάριο του Ιερού Ναού Αγί-
ου Νικολάου Ζίτσας στην Εθνική Τράπεζα Ελ-
λάδος µε ΙΒΑΝ λογαριασµού

GR5001103590000035963490053,
µε αιτιολογία κατάθεσης «δωρεά».                   
Για οποιαδήποτε πληροφορία µπορείτε να α-

πευθύνεστε στους: 
Πρόεδρο της Εκ. Επιτροπής ιερέα Αλέξαν-

δρο Σπηλιά στο τηλ. 698 366 1800, 
Ταµία της κ. Επιτροπής Αγγελική Καραµπίνα

στο τηλ. 694 091 7418.                                        

Ήταν η “καληµέρα” και η “καληνύχτα” της
γειτονιάς µας και τούτα ήταν χορταστικά,
πρόσχαρα, από καρδιάς, γεµάτα αγάπη. Από
σήµερα δεν θα είναι πια, η θεία Μαρία έφυγε,
πήγε ν’ ανταµώσει την φιλενάδα της, την θεία
Λένη, καιρό είχαν να τα πουν. Βρήκαν ένα πε-
ζουλάκι, εκεί στην άκρη τ’ ουρανού, για να
βλέπουν καλά την Ρούγα µας και τον Αη-Νικό-
λα κι έπιασαν να τα λένε, όπως παλιά.
Σε µας θα µείνουν οι κουβέντες της, πρό-

σχαρες και αγαθές να µας ακουµπούν καλο-
συνάτα.
- Εσείς µάναµ’ τα ‘χετε όλα κι δεν τα εκτιµάτε,
ιµείς δεν είχαµαν τίποτις, ούτε παπούτσια στα
ποδάρια µας. Μια φορά απ’ λες, είχαν γλέντ’
οι Βααίοι από δίπλα, µας φώναξαν κι ιµάς να
πάµι, τσικ µας έκανε για χορό, αλλά πως να
πάµι, µι τι παπούτσια; Αυτά πού ’χαµαν, έβγαι-
ναν τα δάχλα όξω. 
-  Α µωρ χαµέν', λέω στην αδερφή µ’, θα τα
βγάλουµε όξω απ΄ την πόρτα τα παπούτσια,
ποιος θα τα δει. Πήγαµαν, ουϊ µάναµ’ τι χορό
κάναµαν, αγαλιάσαµαν σ’ λέω, αγαλιάσαµαν!  
Την άλλ’ µέρα στα µπακαλιά κάποιος είπε στον
πατέρα... “τι χορό έκαναν κείνες οι τσούπρες
σ’”
Έρχεται στο σπίτ’ σαν η ώρα η χαλασµέν’...... 
- Πήγαταν κι εσείς στο χορό των Βααίων; 
- Ουϊ τι λες τώρα πατέρα, µι τι παπούτσια θα
παέναµαν ιµείς στ’ αρχόντ’ς. Τι να λέγαµαν
χαλασιά µας.... Κακά χρόνια αδερφούλα µ’,

κακά, αλλά δόξα τω Θεώ να λέµε, τα καταφέ-
ραµε, το κακό µε το παιδί να µην µ’ έβρισκε
µόνο. Κοίτα χ’σή µ’, µην τα γράψεις αυτά που
σ’ λέω κι µι στοµάει ου κόσµος.
- Θα τα γράψω θεία Μαρία γιατί όλα τούτα εί-
ναι µαθήµατα, µεγάλα µαθήµατα ζωής για ό-
λους µας !
Καλό ταξίδι θεία Μαρία, θα σε θυµόµαστε µε
αγάπη !

Βούλα Λεοντίδη-Πλάτωνα

Ο πρώην δήµαρχος Ιωαννίνων, αρχιτέκτο-
νας και συγγραφέας Τάσος Παπασταύρος
τιµήθηκε στην έναρξη του διεθνούς επιστη-
µονικού συνεδρίου για τα ιστορικά γεγονό-
τα στα Γιάννενα και την Ήπειρο κατά την ε-
ποχή του Αλή Πασά.
Ο δήµαρχος Μωυσής Ελισάφ απένεµε

στον Τάσο Παπασταύρο το µετάλλιο που εί-
χε φιλοτεχνήσει ο Κυριάκος Ρόκος για τα
εκατό χρόνια απελευθέρωσης των Ιωαννί-
νων.
Με τον τρόπο αυτό, όπως είπε, η πόλη τι-

µά έναν άνθρωπο που την υπηρέτησε µε α-
νιδιοτέλεια αλλά και έναν σηµαντικό πνευ-
µατικό άνθρωπο.
Ο Τάσος Παπασταύρος εµφανώς συγκινη-

µένος παρέλαβε το µετάλλιο και ευχαρί-
στησε για την τιµή που του έγινε.

Η εφηµερίδα µας δηµοσιεύεται ηλεκτρονικά και στην ιστοσελίδα  

http:www.tzourlakos.com

Ο ∆ήµος Ιωαννιτών τίµησε τον Τάσο Παπασταύρο
στις  22 Οκτωβρίου, 2021
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