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Λάκκα «Όπισθεν ολοταχώς!»Λάκκα «Όπισθεν ολοταχώς!»
Από το χθές, στο σήµερα (!)Από το χθές, στο σήµερα (!)

και στο Αύριο (!!) του τόπου µαςκαι στο Αύριο (!!) του τόπου µας

�ÓõíÝ÷åéá óôç óåë. 4

Του Τάκη Παπαδηµητρίου

Ολοκληρώθηκε το καµπαναριό!!!Ολοκληρώθηκε το καµπαναριό!!!
�ÓõíÝ÷åéá óôç óåë. 28

Αυτόν τον πόνο και την απορρέουσα, από αυτό που βλέπω, αγωνία για τον τόπο, άφησα πολ-
λές φορές να ξεχυθεί µέσα από τα φτωχά µου κείµενα, που κατά καιρούς δηµοσιεύτηκαν σε
φιλόξενα περιοδικά κι εφηµερίδες του τόπου µας.



Απεβίωσε στην Αθήνα όπου και διέµενε στις 24-4-2013 ο ∆ηµήτριος Ζή-
κος του Σωκράτη και της Όλγας. Ο ∆ηµήτρης ήταν Πολιτικός Μηχανικός,
υποψήφιος ∆ήµαρχος και Αντιδήµαρχος Θεσπρωτικού. Έφυγε σε ηλικία
71 χρονών. Η νεκρώσιµη ακολουθία τελέστηκε στον Άγιο Αθανάσιο Ελιάς
όπου και ετάφη.
Ας είναι ελαφρύ το χώµα της Νταρανίτικης γης που τον φιλοξενεί. �
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Απεβίωσε στις 14 – 05 – 2013 η Ευτυχία Κολιού. Η Ευτυχία, αγαπηµένη
σύζυγος του Βαγγέλη Κολιού και κόρη του αείµνηστου δάσκαλου Πα-
ναγιώτη Αθανασίου, έφυγε για το αιώνιο ταξίδι στο νοσοκοµείο Ιωαννίνων
όπου νοσηλευόταν, σε ηλικία 82 ετών.
Η νεκρώσιµη ακολουθία τελέστηκε στη γειτονιά της στην Αγία Κυριακή
στο χωριό, σύµφωνα µε την επιθυµία της.
Ας είναι ελαφρύ το χώµα της Νικολιτσιώτικης γης που την φιλοξενεί. �

Ευτυχία Κολιού-Αθανασίου

∆ηµήτριος Ζήκος

Σε πείσµα της κρίσης και στα επίµονα και
επίπονα σηµεία των καιρών, για ακόµα µια φο-
ρά οι σύλλογοι διοργανώνουν γλέντι – αντά-
µωµα στο χωριό. Η εκδήλωση είναι προγραµ-
µατισµένη στην καρδιά του καλοκαιριού, για
το Σάββατο 10 Αυγούστου.

Θα µας διασκεδάσει η ζυγιά, του φίλου του
χωριού µας Τάσου Μπακόλα από τη Ρουσιάτ-
σα, που τόσα ξεχωριστά γλέντια έχουµε κάνει
µαζί του. Τον Τάσο θα πλαισιώσουν, όπως
πάντα καταξιωµένοι µουσικοί και τραγουδισ-
τές της παραδοσιακής µουσικής.

«Θεού θέλοντος και καιρού επιτρέποντος» - όπως έλεγαν και οι παλιοί - όλα θα είναι
έτοιµα για µια ακόµα επιτυχηµένη εκδήλωση στο χωριό. Αυτό που αποµένει είναι η
συµµετοχή όλων, ώστε ένα ακόµα αξέχαστο γλέντι να προστεθεί στα προηγούµενα που
όλοι αναπολούν. (Από το προπέρσινο γλέντι είναι και οι φωτογραφίες µε τον ∆όκιµο και
τον Τάσο Μπακόλα στο πάλκο και τους προέδρους να το απολαµβάνουν).

Επί πλέον τα διοικητικά συµβούλια απευθύνουν κάλεσµα στις νέες και τους νέους
του χωριού να βοηθήσουν στην διεξαγωγή της εκδήλωσης έτσι ώστε να υποδεχ-
θούµε µε τον καλύτερο τρόπο τους καλεσµένους µας, αλλά και σιγά σιγά να πα-
ραλαµβάνουν την σκυτάλη της προσφοράς
στα κοινά. Οι άνθρωποι που πλαισιώνουν
τους συλλόγους, ανιδιοτελώς όλα αυτά τα
χρόνια αφιερώνονται στα µικρά και µεγάλα
θέµατα του χωριού και µόνο καλά έχουν
προσφέρει στο χωριό. Τα έργα άλλωστε µι-
λούν από µόνα τους.

Προγραµµατίστε λοιπόν το χρόνο σας και
τις καλοκαιρινές διακοπές και ελάτε, όλοι
µαζί, να διασκεδάσουµε και γιατί όχι να
αναθεµατίσουµε το κακό.

Το Σάββατο 10 Αυγούστου το
Νικολιτσιώτικο γλέντι - αντάµωµα
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ

Ταβέρνα – ψητοπωλείο ο «∆ηµήτρης»
Σε νέο χώρο πλάι στο
κύµα µεταφέρθηκε η
ταβέρνα ο «∆ηµήτρ-
ης». Ποιος ∆ηµήτρης;
Ο αγαπητός συγχωρι-
ανός µας ∆ηµήτρης

Κωλέτσης φυσικά.
Ο Μήτσος έκανε ένα ακόµα επιχειρηµατικό τόλµηµα, αφού

µεσούσης της κρίσης αποφάσισε να µεταφέρει την οικογενει-
ακή ταβέρνα του σχεδόν µέσα στη θάλασσα. Το µαγαζί βρίσκε-
ται στο Πόρτο Ράφτη πάνω στον κεντρικό παραλιακό δρόµο
(Λεωφόρος Γρέγου 37) που πηγαίνει προς στη Βραυρώνα.
Το νέο µαγαζί είναι πλήρως ανακαινισµένο, µε ακριβά έπιπλα
και εξοπλισµό, διακοσµηµένο καλόγουστα. Ένας ευχάριστος
και άνετος χώρος που θα ικανοποιήσει και τους πιο απαι-

τητικούς πελάτες.
Βασικό στοιχείο του µαγαζιού η ψησταριά που χαρακτηρίζει
την ταβέρνα και φυσικά το DNA των Κωλετσαίων αφού έχουν
κληρονοµήσει την τέχνη από τον πατέρα Χριστάκη. Θυµό-
µαστε όλοι το κοκορέτσι του, τα σαββατιάτικα απογεύµατα η
µετά την εκκλησία την Κυριακή έξω απ’ του Γιαν-Νάσση, που
µε το φράγκο στο χέρι περιµέναµε υποµονετικά τη σειρά µας
και µέχρι να φτάσει µας «κατουριούνταν το στόµα».
Τέτοιες γεύσεις ξαναθυµηθήκαµε επισκεπτόµενοι το Μήτσο
στην όµορφη ταβέρνα του. Πανταχού παρούσα βέβαια η Καλ-
λιρόη που φροντίζει για την τάξη του µαγαζιού αλλά και τα παι-
διά που σιγά σιγά βοηθούν στην οικογενειακή επιχείρηση.
Τους ευχόµαστε καλές δουλειές.
Φίλοι του καλού φαγητού σπεύσατε!

Αγαπητοί φίλοι,

Η πρωτόγνωρη κρίση που βιώνουµε και το οικονοµικό αδι-
έξοδο που έχει οδηγηθεί η χώρα, δεν άφησε ανεπηρέαστο
ούτε το κόστος αποστολής περιοδικών και εφηµερίδων. Η
ταχυδροµική «ατέλεια» µε την οποία ταχυδροµούσαµε την
εφηµερίδα καταργήθηκε και πλέον το κόστος αποστολής
καθίσταται δυσβάσταχτο για τα οικονοµικά δεδοµένα του
εντύπου µας. Η ανά χείρας έκδοση είναι ήδη συρρικνω-
µένη κατά 8 σελίδες, 32 αντί των 40, που ήταν τα παλαι-
ότερα φύλλα. Η «Εν Νικολιτσίω» θα συνεχίσει να διατίθε-
ται δωρεάν όσο οι προσφορές συγχωριανών και φίλων
αναγνωστών επαρκούν για την έκδοσή της (τα ονόµατά
τους δηµοσιεύονται σε ειδική στήλη σε κάθε τεύχος). Για
την αποστολή της όµως αναγκαζόµαστε να τηρήσουµε κα-
τάλογο συνδροµητών και στους οποίους θα αποστέλλεται
ταχυδροµικά η εφηµερίδα.

Είµαστε αναγκασµένοι, να ζητήσουµε τη συνδροµή σας,
αφού η συνέχιση της ταχυδροµικής αποστολής απαιτεί πε-
ρί τα 500 € ανά τεύχος. Ποσό που δυστυχώς αδυνατούµε
να καλύψουµε και όλοι όσοι επιθυµούν να παραλαµβάνουν
ταχυδροµικά την «Εν Νικολιτσίω», θα πρέπει να καταβά-
λουν 20 τουλάχιστον ευρώ ετησίως. Το ποσό µπορούν να
το αποδίδουν στους συντελεστές της εφηµερίδας. Τέλος
όσοι επιθυµούν να καταθέσουν χρήµατα µέσω τραπέζης,
µπορούν στην Αγροτική Τράπεζα στον λογαριασµό 3050
10 1721977. Απαραίτητο να αναγράφεται το όνοµά σας. �

Η κρίση και η “Εν Νικολιτσίω”
Μια ακόµα επιχείρηση συγχωρι-
ανής µας, άρχισε να λειτουργεί
στην Πρέβεζα.

Πρόκειται για το φροντιστήριο
µέσης εκπαίδευσης της συγχωρι-
ανής µας Κατερίνας Νέλλη (η Κα-
τερίνα είναι κόρη της Αγνής Σπ.
Ζήση και σύζυγος του ∆ηµ.
Κίτσιου). Η Κατερίνα είναι βιολό-

γος και τα µαθήµατα θα εξειδικεύονται γύρω από την επι-
στήµη της και όχι µόνο. Ο εξοπλισµός είναι ο πλέον σύγχ-
ρονος αφού η διδασκαλία γίνεται µε σύγχρονα οπτικά µέ-
σα (διαδραστικοί πίνακες). Τα τµήµατα που λειτουργούν θα
είναι ολιγοµελή για καλύτερη εποπτεία και αποτελέσµατα.
Η λειτουργία έχει ήδη ξεκινήσει, αφού η έναρξη των µαθη-
µάτων για τα καλοκαιρινά µαθήµατα άρχισε από τις 24 Ιου-
νίου.

Η νέα επιχείρηση της Κατερίνας έρχεται
να προστεθεί στον µακρύ κατάλογο Νι-
κολιτσιωτών που µε αξιώσεις δραστη-
ριοποιούνται στην Πρέβεζα.

Της ευχόµαστε τα καλύτερα για το νέο
της ξεκίνηµα που σε αυτή τη δύσκολη
συγκυρία αποτολµά.

Επικοινωνία: aiknelli@gmail.com, 2682-
100309, 6945 403749, Πολυτεχνείου 63-
Πρέβεζα

b i ob i o γ ν ώ σ ηγ ν ώ σ η



ναν από τους σηµαντικότερους Ιε-
ράρχες της Εκκλησίας της Ελλάδος,
τον µακαριστό Μητροπολίτη Νικοπό-

λεως και Πρεβέζης κυρό Μελέτιο, τίµησε
ένα χρόνο µετά την εκδηµία του, ο ιερός
κλήρος αλλά και ο λαός που υπηρέτησε επί
32 συναπτά έτη.
Στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και
Ελένης στην πόλη της Πρέβεζας τελέσθηκε
αρχιερατικό συλλείτουργο προεξάρχοντος του Μητρο-
πολίτη Νέας Σµύρνης κ. Συµεών, του οικείου Μητροπολίτη
κ. Χρυσοστόµου και του Επισκόπου Σαλώνων κ. Αντωνίου.
Στη συνέχεια οι τρεις αρχιερείς µαζί µε τους κληρικούς
αλλά και τους απλούς πιστούς που συγκεντρώθηκαν για
να τιµήσουν τον µακαριστό Μελέτιο, έψαλλαν τόσο στο

µνηµόσυνο όσο και επί του µνήµατος όπου
ακολούθησε τρισάγιο, το «Αιωνία η µνήµη».
Ο µακαριστός εκοιµήθη στα 79 του χρόνια,
την Πέµπτη 21η Ιουνίου 2012. Ήταν
πτυχιούχος Θεολογίας και Κλασικής Φιλο-
λογίας - Φιλοσοφίας του Πανεπιστηµίου
Αθηνών. Χειροτονήθηκε ∆ιάκονος και Πρε-
σβύτερος από τον Μητροπολίτη Μεσσηνίας

Χρυσόστοµο ∆ασκαλάκη.
∆ιετέλεσε Ιεροκήρυκας της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσ-
σηνίας και Γραµµατέας της Συνοδικής Επιτροπής επί των
∆ιεκκλησιαστικών Σχέσεων. Μητροπολίτης Νικοπόλεως
και Πρεβέζης χειροτονήθηκε το 1980.
Είχε βραβευθεί από την Ακαδηµία Αθηνών για το βιβλίο
του «Η Πέµπτη Οικουµενική Σύνοδος».

εβασµιώτατε, µε µεγάλη χαρά, πληµµυρισµένη από
αισθήµατα τιµής και αγάπης προς τον ποιµενάρχη
µας, σας υποδεχόµαστε σήµερα. Ο συνοικισµός Γα-

λήνης όπου υπηρετώ επί 37 συνεχόµενα έτη ανήκει στην
ιστορική περιοχή Λάκκας Σουλίου.
Εδώ οι κάτοικοι ενορίτες διατηρούν ζωντανές τις θρησ-
κευτικές παραδόσεις, που είναι δηµιούργηµα του
Ελληνοχριστιανικού πνεύµατος. Η πίστη στο Θεό, που
είναι η κυριαρχούσα δύναµη στον κόσµο και στον Αρχι-
ποιµένα ΑΝΑΣΤΑΝΤΑ Ιησού, είναι βαθειά ριζωµένη στις
ψυχές των ευσεβών ενοριτών. (Στη δύσκολη περίοδο, που
περνάει η πατρίδα µας, η Εκκλησία µας όπως πάντοτε στις
κρίσιµες στιγµές του έθνους µας, είναι παρούσα µε έργα
αγάπης και αλληλεγγύης και για να επιτύχει στο έργο της

αναµένει την βοήθεια όλων µας).
Σας ευχαριστούµε Σεβασµιώτατε, από τα βάθη της ψυχής
µας, γιατί ευρήκατε τον χρόνο να επισκεφτείτε µια τόσο
µικρή και αποµακρυσµένη από την έδρα σας ενορία. Η πα-
ρουσία σας εδώ σήµερα ως στοργικού πατέρα και πνε-
υµατικού συµβούλου τονώνει ακόµα περισσότερο το θρη-
σκευτικό µας φρόνηµα. Σας ευχόµαστε ο πανάγαθος
Θεός να σας δίνει δύναµη και υγεία για να φέρεται εις
αίσιον πέρας την Ιερά αποστολή που σας ανέθεσε η Αγία
και Ιερά Σύννοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος.
Σας ευχαριστούµε και πάλι. Άξιος!

Εφηµέριος Γαλήνης
Ιερέας Θωµάς Σωτηρίου

Με λαµπρότητα γιόρτασε η Γαλήνη τον πολιούχο της. Η Θεία Λειτουργία τελέσθηκε προεξάρχοντος του Μητρο-
πολίτη µας κ. Χρυσοστόµου. Τον Σεβασµιότατο προσφώνησε ο Ιερέας της ενορίας Παπα-Θωµάς Σωτηρίου.

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ
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Πραγµατοποιήθηκε το ετήσιο µνηµόσυνο του µακαριστού Μελετίου

Ο Μητροπολίτης Νικοπόλεως και Πρεβέζης κ. Χρυσόστοµος στον Άγ. Γεώργιο Γαλήνης

Έ

Σ
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Ο Λάζαρος

ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ

Πρόκειται για το παλιό χριστιανικό έθιµο, ο γνωστός σε
όλους µας από τα παιδικά χρόνια «Λάζαρος». Είναι µια έµ-

µεση αναπαράσταση, της διάδοσης του µεγάλου χαρµόσυνου
νέου, της “Ανάστασης του Λαζάρου”.

Τα παιδιά προετοιµάζονται από την παραµονή. Το µεσηµέρι της Παρασκευής
αφού σταµατούσε το σχολείο για τις πασχαλιάτικες διακοπές, έτρεχαν στο σπίτι
και αναλάµβαναν δράση, στολίζοντας µε λουλούδια τα καλάθια (που κάποιος από
την οικογένεια η φίλος της, είχε πριν κατασκευάσει). Χωρισµένοι σε οµάδες από
πριν, επαναλάµβαναν και σιγοτραγουδούσαν τα τραγούδια για να είναι σίγουρα ότι
δεν θα ξεχάσουν τα λόγια. Στο στολισµένο καλάθι τους τοποθετούσαν για γούρι
και ένα δικό τους αυγό στο καλάθι (κάτι σαν φώλι).

Ανήµερα του Λαζάρου από νωρίς και δυο-τρεις παρέα (όχι παραπάνω για να µοι-
ραστούν τα φιλέµατα) γύριζαν όλα τα σπίτια του χωριού για “να πουν το Λάζαρο”.
Απαραίτητο εκτός από το καλάθι και ένα σκόπι για το φόβο των σκυλιών. Εκεί οι νοι-
κοκυρές εκτός από αυγά έδιναν στα «Λαζαρούδια» και ότι άλλο διέθεταν (καρύδια,
ξερά σύκα, καµιά καραµέλα αν υπήρχε αλλά και λιανώµατα (ψιλά- µικρά κέρµατα)).
Στο τέλος γίνονταν η µοιρασιά αλλά και το κοντράρισµα µε τις άλλες παρέες (όποια
παρέα µάζευε τα περισσότερα, είχε τη ζήλια αλλά και τον σεβασµό των υπολοίπων).

Παλιότερα, την παραµονή το βράδυ, και οι µεγαλύτεροι έβγαιναν σε παρέες για
“να πουν το Λάζαρο”, περνώντας τα σπίτια και τα µαγαζιά όπου τους φίλευαν
νηστίσιµους µεζέδες µε τσίπουρο η ούζο (αν υπήρχε). Εκτός από το ίδιο τραγούδι
του Λάζαρου έλεγαν κι’ άλλα τραγούδια κατ’ απαίτηση των νοικοκυραίων, όπως
“του Αη-Γιωργιού”, του “ξενιτεµένου” (αν είχαν οι σπιτίσιοι δικό τους στα ξένα),
«της θυγατέρας» (όπου υπήρχε ανύπαντρη κοπέλα), “του Μικρού” (αν υπήρχε µικ-
ρό παιδί στο σπίτι) όπως επίσης “του Χριστού”, του Παπά κ. α.. Όλα τα τραγούδια
καταλήγουν µε την ευχή και του χρόνου!

Στις ηµέρες µας γίνεται προσπάθεια να διατηρηθεί το σηµαντικό αυτό έθιµο και
από τα λιγοστά µικρά παιδιά το χωριού που γυρίζουν τα σπίτια, αλλά και από τους
µεγάλους που συγκεντρώνονται στα καφενεία “να πουν το Λάζαρο” αναπολώντας
τα παιδικά τους χρόνια. Μια προσπάθεια που µόνο επαίνους αξίζει και που χρειά-
ζεται τη συµµετοχή όλο και περισσοτέρων.

Και του χρόνου…

Πιστοί στην παράδοση οι Νικολιτσιώτες, αναβίωσαν και φέτος το πατροπαράδοτο έθιµο
«του Λάζάρου». Οι µικροί το µεσηµέρι και οι µεγάλοι το βράδυ είχαν την ευκαιρία να

θυµηθούν και να «πουν τα τραγούδια του Λαζάρου».



Ναι, πολυαγαπητοί µου αναγνώστες. Χολιάω για την πατ-
ρίδα µας την ιδιαίτερη, για τον γενέθλιο πετρόχωρο, τα χωρ-
ιά, τα βουνά, τα λαγκάδια, τα νερά και τα βαθύσκιωτα πλάγια
µας και τους ανθρώπους που έχουν αποµείνει γαντζωµένοι
στη Λακκιώτικη σάρκα. Βλέπω στη φυσιογνωµία της πε-
ριοχής και στα σκυθρωπά πρόσωπα των συµπατριωτών µας
βιωµένη την πίκρα, φωλιασµένη την απογοήτευση, ζωγρα-
φισµένη την απόγνωση! Βερµπαλίζουν οι τρανοί ασύστολα
και λογοκοπούν ξεδιάντροπα σήµερα για Α-να-πτυ-ξη! Λυπά-
µαι για την ωµή κορο¹δία που µας γίνεται, από επίσηµους κι
ανεπίσηµους της µεγάλης πατρίδας µας: Η όποια κοπιαστι-
κή αναφορά στον ιδιαίτερο τόπο µας για «ενδιαφέρον», «α-
νάπτυξη», «πρόοδο» κ.ά. (Αλήθεια! Ποιο µεγάλο αναπτυξιακό
έργο έγινε ή γίνεται στη Λάκκα, και δεν το ξέρουµε; Εδώ δεν
έγινε µέχρι σήµερα ούτε η τόσες φορές εξαγγελθείσα οδι-
κή σύνδεση µε την Εγνατία στον κόµβο της Τύριας Ιωαν-
νίνων), αποδείχνεται για µια ακόµα φορά «πολιτικό» πυρο-
τέχνηµα, «επαγγελµατική» (!!!) υπερβολή, «κοµµατική» συν-
θηµατολογία, «ιδεολογικά» φτιασίδια και «πολιτικάντικες» αε-
ρολογίες. ∆ιότι:

Αντί για «ανάπτυξη» στη Λάκκα βλέπουµε αποψίλωση. Αντί
για ενίσχυση της περιοχής διαπιστώνουµε άγριο …κούρεµα
Υπηρεσιών που µια-µια µας εγκαταλείπουν και µας αφήνουν
…χρόνους! Αντί για καλυτέρευση των συνθηκών ζωής γευό-
µαστε µεθοδευµένο ξεδόντιασµα εκείνων την Υπηρεσιών που
ασχολούνται µε τον πολίτη και δίνουν ποιότητα ζωής και νό-
ηµα καθηµερινότητας. Η κατανόηση από πλευράς ευνο-
µούµενης πολιτείας έχει πάψει να υπάρχει, να λειτουργεί, ν’
αναλύει, να ερµηνεύει τις ανάγκες του τόπου µας και να
υπηρετεί το διάλογο! Αντ’ αυτών εξακριβώνουµε ότι έχει δι-
αστραφεί σε κώδικα επίθεσης, µε στόχο την απογύµνωση
της τοπικής κοινωνίας και την συρρίκνωσή της. Και µη µου
αντιτείνει κανείς: «Τι συζητάς καηµένε κι εσύ, σε καιρό τρό¹-
κας, µνηµονίων, δανειακών συµβάσεων, περικοπών µισθών
και συντάξεων, απολύσεων και δραµατικής ανεργίας, φτώχει-
ας, χαρατσιών και αυτοκτονιών, και απαιτείς να παραµείνουν
Κρατικές Υπηρεσίες στο Θεσπρωτικό και στη Λάκκα και από
την άλλη ζητάς … «αναπτυξιακά έργα»;

Ας µη λησµονούµε, όµως, πως αυτή η τακτική είναι παλιό
τροπάρι που το σεβαστό κράτος µας, µας το έψαλλε µονίµως
και «αενάως» σε όλους τους …ήχους προ αµνηµονεύτων
χρόνων µέχρι σήµερα. Το …ξήλωµα και το ….ξαρµάτωµα
του ταλαίπωρου τόπου µας (της Λάκκας µας) άρχισε πολύ
πριν από τα Μνηµόνια και τη σηµερινή τραγική κατάσταση το
τωρινό έµφραγµα της σταυρωµένης Μεγάλης Πατρίδας µας:
π.χ. Έφυγε ο ΟΤΕ σε χρόνο µηδέν, παλιότερα. Ακολούθησε
το Ταµείο-Εφορία. Μας πήραν το Ειρηνοδικείο, χάσαµε το

Αγρονοµείο, οι δυό τράπεζες έπαψαν να προβαίνουν σε
τραπεζικές πράξεις, ώσπου ν’ απορροφηθούν από τα µητρ-
ικά Υποκαταστήµατα στις έδρες των Νοµών. Τι έχει απο-
µείνει; «Το Κέντρο Υγείας που µπήκε στην Εντατική! Το Κέν-
τρο Υγείας Θεσπρωτικού από ιδρύσεώς του, παραµένει πα-
νελλαδικά στις κορυφαίες θέσεις από πλευράς αποτελε-
σµάτων και στατιστικών στοιχείων. Με µεγάλη, όµως,
ανησυχία εκφράζονται οι φορείς της περιοχής και οι κάτοικοι
της Λάκκας και της ευρύτερης περιοχής για το µέλλον του
Κ.Υ. µετά την (προσωρινή τάχα), απόσπαση της παιδιάτρου
στο Νοσοκοµείο Πρέβεζας» (βλέπε: «Εν Νικολιτσίω», φ. 36,
Ιανουάριος – Φεβρουάριος – Μάρτιος).

Επίσης, η Αστυνοµία στο Θεσπρωτικό έχει αποµείνει µε έναν
(!!!) Αστυνοµικό για όλη τη Λάκκα!! Η Πυροσβεστική που
παραµένει ακόµα, ίσως επειδή στην έδρα του ∆ήµου δεν
υπάρχει ακόµα κτήριο. Ο «Καλλικράτης» βίαια άρπαξε τον
∆ήµο Θεσπρωτικού και τον συγχώνευσε µε το ∆ήµο Φιλιπ-
πιάδας και για να µας χρυσώσει το χάπι του έδωσε νέα ονο-
µασία: «Ζηρού», στερώντας από τη γειτονική Φιλιππιάδα την
ονοµασία ∆ΗΜΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΑ∆ΑΣ που την δικαιούται και νο-
µικά και ηθικά.

Ερχόµαστε στα Σχολεία. Ολόκληρη «Λάκκα» κατάντησε να
έχει …τρία ∆ηµοτικά Σχολεία: Θεσπρωτικού και Ριζοβουνίου
εξαθέσια και Μελιανών Μονοθέσιο! Κι επειδή παιδιά δεν
υπάρχουν φοβάµαι ότι πολύ γρήγορα θα χάσουµε κι αυτά τα
σχολεία ή θα καταντήσουν Μονοθέσια και ∆ιθέσια!!! Κοιτά-
ξτε τα βουβά κι εγκαταλειµµένα διδακτήρια των χωριών που
ρεύουν, έρµατα του χρόνου και των καιρικών συνθηκών! Γι'
αυτό …βγάλτε καµιά φωτογραφία για να τη βλέπουν τα εγ-
γόνια µας και να φαντάζονται, πως κάποτε σ’ αυτόν τον τόπο
έσφυζε η ζωή, υπήρχαν Υπηρεσίες, υπήρχαν Κοινότητες,
υπήρχε ∆ήµος! Υπήρχαν σχολεία.

Συµπέρασµα θλιβερό: Η «Λάκκα» καθηµερινά φθίνει, φυλ-
λορροεί, εξαερώνεται. Μαρασµός επικρατεί απ’ άκρη σε
άκρη. Η ζοφερή αυτή κατάσταση µέρα µε τη µέρα στραβώνει
προς το χειρότερο. ∆υστυχώς, δεν υπάρχει αναστρεψιµό-
τητα µέχρι στιγµής κι ελπίδα ν’ αναλάβει αυτός ο τόπος: αυ-
τό είναι που µε απογοητεύει. Αλλά εκείνο που αποκαρδιώνει
και πληγώνει είναι η δική µας γενική παθητικότητα. Η δική
µας σε µεγάλο µέρος µοιρολατρία, η έλλειψη ρίγους που δεν
προοιωνίζεται αισιόδοξη φορά και εξέλιξη πραγµάτων στη
«ΛΑΚΚΑ» και στη Λακκιώτικη κοινωνία. Τι να σου κάνουν οι
φιλότιµοι τοπικοί φορείς που αγωνίζονται και παλεύουν να
αποτρέψουν την καταστροφή. Χρειάζεται γενικό ξεσήκωµα
όλων. Μεθοδευµένος, επίµονος, επίπονος αγώνας απ’ όλους
µας. Μόνον έτσι κάτι µπορεί να γίνει. Αλλιώς…!!

Τάκης ΠαπαδηµητρίουΑΠΟΨΕΙΣ
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ς πετάξουµε µε την
φαντασία µας πενήν-
τα έξι χρόνια πίσω,

στα 1957. Σε εφηµερίδες
της Πρέβεζας και της Άρ-
τας και στη «Φωνή του
Αγρότου» του µπάρµπα-
Κώστα Μπάρκα στη Φιλιπ-
πιάδα δηµοσιεύονταν αλλεπάλληλες αιτήσεις – έγγραφα του
∆ήµου Θεσπρωτικού και των Κοινοτικών Συµβουλίων των Κοι-
νοτήτων των χωριών της «Λάκκας». Υποµνήµατα προς το
Υπουργείο ∆ικαιοσύνης και Προεδρίας, µέσα στα οποία ανα-
φέρονταν οι λόγοι ίδρυσης Ειρηνοδικείου στη Λάκκα. Μπ-
ροστάρης ο τότε ∆ήµαρχος Αθανάσιος Καλδάνης ο οποίος
ξηµεροβραδιάζονταν στην Αθήνα µε άλλους κοινοτάρχες
από Υπουργείο σε Υπουργείο για να πετύχουν την ίδρυση
του Ειρηνοδικείου.

Ενώ τα Υπουργεία ∆ικαιοσύνης και Προεδρίας αναγνώριζαν
ως σοβαρούς, αληθείς και δικαιολογηµένους τους προβαλ-
λόµενους λόγους, το Ειρηνοδικείο δεν …ερχόταν. Τι συνέ-
βαινε; Την απάντηση θα µας τη δώσει ένα κύριο άρθρο της
εφηµερίδας «ΑΓΩΝ ΠΡΕΒΕΖΗΣ» (Γιάννης Τάλαρος) – φύλλο
∆ευτέρας 14 Οκτωβρίου 1957. τίτλος του άρθρου: «∆ΙΑ ΝΑ
ΑΠΟ∆ΩΣΗ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΝ». Απολαύστε το:

«Η Προεδρία της Κυβερνήσεως, σχετικά µε την ίδρυσιν
Ειρηνοδικείου εις Θεσπρωτικόν, δια του υπ’ αριθµ. 30480/Ηα
ε.ε. εγγράφου της µας πληροφορεί: [Εις το φύλλον υµών της
16.9.1957 υποστηρίζετε ότι το θέµα της ιδρύσεως Ειρηνοδι-
κείου Λάκκας εις Θεσπρωτικόν απετελµατώθη, χάριν του πο-
λιτικού συµφέροντος δύο εξ Άρτης βουλευτών.

Σας πληροφορώ ότι η ίδρυσις Ειρηνοδικείου εις Θεσπρωτικόν
εµαταιώθη, κατόπιν της γνωµατεύσεως του Πρωτοδικείου Άρ-
της, το οποίον εκηρύχθη κατά της σχετικής προτάσεως.

Συµφώνως προς τον νόµον η ίδρυσις Ειρηνοδικείου δεν
δύναται να πραγµατοποιηθεί εάν δεν αποφανθούν ευνο¹κώς
τα οικεία Πρωτοδικεία. Συνεπώς η µαταίωση της ιδρύσεως
Ειρηνοδικείου δεν είναι ζήτηµα πολιτικόν και εποµένως ου-
δεµίαν ευθύνην φέρουν οι περί ών το σηµείωµά σας βου-
λευταί.] (Ο πείσµων και µαχητικός, όµως Εκδότης και ∆ιε-
υθυντής της εφηµερίδας Ιωάννης Τάλαρος δεν σιωπά αλλά
συνεχίζει ακάθεκτος, αφού είναι πεπεισµένος για το δίκαιον
του αιτήµατος:)…».

…» Ας µας επιτρέψη η Προ-
εδρία της Κυβερνήσεως να
µη συµφωνήσωµεν µαζί της.
∆ιότι εις την περίπτωσιν της
ιδρύσεως του Ειρηνοδικείου
Θεσπρωτικού και την υπα-
γωγήν του εις το Πρωτοδι-
κείον Πρεβέζης, την οποίαν

δις µέχρι τούδε εζήτησαν αι ενδιαφερόµεναι Κοινότητες και ο
∆ήµος, υφίστανται, πράγµατι, δύο γνωµατεύσεις Πρωτοδι-
κείων αντίθετοι: Η του Πρωτοδικείου Πρεβέζης, δεχοµένη την
ίδρυσιν του Ειρηνοδικείου Θεσπρωτικού και την υπαγωγήν
του εις το Πρωτοδικείον Πρεβέζης και η του Πρωτοδικείου
Άρτης, δεχοµένη και αυτή την ανάγκη της ιδρύσεως Ειρηνο-
δικείου Θεσπρωτικού, ουχί, όµως, και της υπαγωγής του εις
το Πρωτοδικείον Πρεβέζης αλλ’ εις το Πρωτοδικείον Άρτης.
∆εδοµένου, όµως, ότι αι διαφωνούσαι δύο γνωµατεύσεις δεν
αποτελούν δέσµευσιν, δια τον κ. Υπουργόν της ∆ικαιοσύνης,
αλλ’ είναι απλώς συµβουλευτικαί, δεν βλέποµεν άλλον λόγον
εµποδίζοντα την ικανοποίησιν του εµµόνου και δικαίου αιτή-
µατος των κατοίκων της Λάκκας Θεσπρωτικού.

Συνεπώς, την ευθύνην δια την µέχρι τούδε µαταίωσιν της
ιδρύσεως του Ειρηνοδικείου εις το Θεσπρωτικόν φέρουν οι
εξ Άρτης βουλευταί ή µάλλον δια να είµεθα δίκαιοι, είς εξ’
αυτών ο κ. Καρατζένης, όστις και αντέδρασεν εις την ίδρυσιν
του Ειρηνοδικείου Θεσπρωτικού». Και καταλήγει µε παρρη-
σία ο µαχητικός αρθρογράφος: «… Ελπίζοµεν τα ανωτέρω
ολίγα να είναι αρκούντως διαφωτιστικά δια να αντιληφθεί η
Προεδρία της Κυβερνήσεως προς ποίον µέρος (του αντιδ-
ρώντος βουλευτού ή των κατοίκων της Λάκκας) ευρίσκεται
το δίκαιον, ίνα µεριµνήση δια την απόδοσίν του. ∆ιότι προ-
κειµένου περί της ικανοποιήσεως του δικαίου, νοµίζοµεν ότι
ουδεµίαν αξίαν έχει το κοµµατικόν συµφέρον. Αλλά και από
της πλευράς αυτής ακόµη, πρέπει να σηµειωθή ότι η πλει-
οψηφία των κατοίκων της Λάκκας, που µε τόσην υποµονήν
ζητούν την ίδρυσιν του Ειρηνοδικείου και την υπαγωγήν του
εις το Πρωτοδικείον Πρεβέζης, ανήκει κοµµατικώς εις την
κυβερνώσαν παράταξιν»…

ΤΕΛΟΣ

(Στο επόµενο: Ενέργειες ∆ικηγορικού Συλλόγου Πρεβέζης για
την ίδρυσιν Ειρηνοδικείου Θεσπρωτικού. Ίδρυση. Ειρηνοδίκες
που υπηρέτησαν κ.λ.π.).

Το χθές στη Λάκκα µας
Στο σηµερινό σηµείωµα πραγµατοποιούµε µια προς τα πίσω διαδροµή, για να ρίξουµε στον τόπο µας ένα τρ-
υφερό βλέµµα πάνω σε αλησµόνητες πτυχές, από τον αγώνα των γονιών µας να πετύχουν ανέβασµα της φτωχι-
κής ζωής σ’ ένα υποφερτό σκαλοπάτι ποιότητας. Τότε που οι κοινότητες των χωριών της Λάκκας µε αιχµή του
δόρατος τον ∆ήµο Θεσπρωτικού αγωνίζονται όλοι µόνοι µονιασµένοι και αποφασιστικά και αποφασιστικά µε
µια θέληση να έρθουν στα µέρη µας διάφορες κρατικές Υπηρεσίες, για να ανασάνει ο τόπος, να ανακουφιστούν
οι ταλαίπωροι Λακκιώτες και να γλιτώσουν από τρεχάµατα στην έδρα του Νοµού για ένα θέµα τους, υποβαλ-
λόµενοι σε έξοδα και απώλεια χρόνου, µια και πολλές φορές δεν έφτανε ένα ταξίδι και µια µέρα για την ικα-
νοποίηση του αιτήµατος. ∆ιάλεξα ως πρώτο δείγµα την ίδρυση του Ειρηνοδικείου στο Θεσπρωτικό. Αυτό το
Ειρηνοδικείο που τόσο … αθόρυβα χάσαµε. Θα θυµίσω, το κατά δύναµη, ό,τι έχει σχέση µε την ίδρυσή του
και τα γεγονότα τόσο στο προσκήνιο όσο και στο παρασκήνιο. Για να µη ξεχνάµε τους κόπους και τους αγώνες
κάποιων ανθρώπων. Για να µάθουν και οι νεότεροι. Για γενικότερους λόγους ιστορικής γνώσης και δικαιοσύνης.

Η µικρή ιστορία της ίδρυσης του Ειρηνοδικείου Θεσπρωτικού (Α’ Μέρος).

Α

Τάκης ΠαπαδηµητρίουΙΣΤΟΡΙΑ

....συνεχίζεται
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Ο Τάκης µε το αµφίβιο τραχτέρι του
Η Μαρία µε το Νίκο ετοιµάζουν το κατσίκι τους για το Πάσχα

ÖÙÔÏÑÅÐÏÑÔÁÆ

Πρωινό καφεδάκι.

Μπράβο στις Βάσω, Ντίνα, Ελένη και Έφη.Η Παναγία πραγµατικά έλαµπε το Πάσχα! Βοήθειά τους.

Ο Γιάννης µε τον Θείο Τάκη απολαµβάνουν τη µπυρίτσα τους.

Tα θυµάστε; Είναι οι παλιές µυλόπετρες στον Βακούφι-

κο Λαδόµυλο στον Αι ∆ηµήτρη. Οι της Εκκλησιαστικής

επιτροπής, µέσα στα πολλά που κάνουν καθάρισαν από

τα βάτα ότι έχει αποµείνει από το ιστορικό µνηµείο του

χωριού µας. Θα βρεθούν άραγε συνεχιστές;;;
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ÖÙÔÏÑÅÐÏÑÔÁÆ

Οι Γιώργος Πήλιος, Τζόλος ∆ηµήτρης και ο αείµνηστος Γιώργος Σωτηρίου

(αρχείο Γιώργος Πήλιος)
Οι π.Θωµάς Σωτηρίου και ο αείµνηστος

Κίτσιος Βασίλης (ΒασιληΤζιούµπης), φανταράκια.

(αρχείο π.Θωµάς Σωτηρίου)

Νικολίτσι 1965. . 1. Γιάτσης Βασίλειος «∆άσκαλος», 2. Ανδρούτσου ∆έσποινα «∆ασκάλα», 3.; 4. Ευ. Αναστασίου του Νικ.,

5. Βασ. Κώστας του ∆ηµ., 6. ; 7. ; 8. ; 9. ∆ηµ. Αναγνώστου του Ευ., 10. ∆ηµ. Κίτσιος ή Αναγνώστου του Αν., 11. Βασ. Σωτηρίου του Νικ.,

12. Ευ. Κώστας του Νικ., 13. Ευ. Σιάνος του Γρ., 14. Μάρ. Κίτσιος του Γε., 15. Θεόδ. Γιάννος του Σπ., 16. ; 17. ; 18. Ευ. Κωλέτσης του

Χρ., 19. ; 20. Θεόδ. Ναστούλης του Γρ., 21. Ιω. Οικονόµου του Αθ., 22. Ευ. Κίτσιος του Ιω., 23. Πύρος Κολιός του Μηνά, 24. Ιω. Αναγ-

νώστου του Ευ., 25. Ηρ. Πανούσης του Βασ., 26. Χρ. Κίτσιος του ∆ηµ., 27. Αθ. Αναστασίου του Κων., 28. Σπ.Σπύρου του Κων.,

29. Ελ. Γιάννου του Σπ., 30. Αιµ. Σωτηρίου του Παν., 31. ; 32. Παν. Τζόλος του Ευ., 33. Χρυ. Κρούκη του ∆ηµ., 34. ; 35. ; 36. Βασ. Κίτσου

του ∆ηµ., 37. Χρυσ. Ζήση του Ευ., 38. ; 39. Γρηγ.ς Νάσης του Ιω., 40. ∆ηµ. Νάσης του Ιω., 41. ; 42. ; 43. Θεόφιλος Κίτσιος του ∆ηµ.,

44. Γεώ. Μίνος του Αθ., 45. ; 46. Χρ. Γιάννος του Σπ., 47. ; 48. ; 49. Λαµ. Κώστα του Νικ., 50. ; 51. ; Λαµ. Τζόλου του Ευ., 52. ; 53. ;

54. Κων. Οικονόµου του Κων., 55. Λαµ. Κώστα του ∆ηµ. (Επιµέλεια Κωσταντής Κίτσιος)

Ïé öùôïãñáößåò åßíáé åõãåíéêÞ ðáñá÷þñçóç óõã÷ùñéáíþí ìáò êáé ôùí áðïãüíùí ôïõò. Ìå ôç äçìïóéïðïßçóÞ ôïõò èá
äçìéïõñãçèåß óéãÜ óéãÜ Ýíá èáõìÜóéï ëåýêùìá. ÐåñéìÝíïõìå êáé ôéò äéêÝò óáò.
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Σπύρος ΖήσηςΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ

ΕΝΑ ΠΑΙ∆Ι ΘΥΜΑΤΑΙ…

46. Επανέρχοµαι στα δικά µας, τα ατοµικά.

Οι υποχρεώσεις µεγάλες και βαριές και πολλές οικογενειακές,
µε αδελφές ανύπαντρες και αδελφό χωρίς εργασία. Όπως
είναι γνωστό στους πάντες ο µεγαλύτερος έχει πάντα την
ευθύνη της αποκατάστασης των και την συντήρησή των. Αυτό
το γεγονός µε δυσκόλεψε πολλές φορές για το ατοµικό µου
µέλλον, αλλά δόξα το Θεό που µε βοήθησε να αντεπεξέλθω σε
όλες τις δυσκολίες της ζωής µου.

Η δουλειά µου έδωσε δύναµη και άνοιξαν τα φτερά µου
καθώς τα αφεντικά µου µου είχαν απόλυτη εµπιστοσύνη σε
όλους τους τοµείς της επιχείρησης και αγορανοµίας για τις τι-
µές, στους τιµοκαταλόγους των φαγητών. Αυτό όµως δε µε
δυσκόλεψε να ενδιαφέροµαι για το χωριό µου. Είχα πολύ καλή
συνεργασία µε τον ακούραστο και πραγµατικό πατριώτη, τον
τότε Πρόεδρο Χρήστο Ναστούλη (Κήτσιο –Γιάννη). Πολλά πρ-
όσφερε στο χωριό έργα, όπως δρόµο, νερό, φωτισµό και άλ-
λα. Την καλοσύνη και την αγάπη
του για το χωριό υπήρξε µεγάλη.
Είχε και µια καλή συµπεριφορά σε
όλους στο χωριό και όλοι αντα-
ποκρίνονταν στην καλοσύνη του
αυτή την οποία καλοσύνη τη
συνεχίζει η αγαπηµένη του κόρη
Μαρία για την ιστορία του χωριού
µας µε τα καλά της τα βιβλία και
άλλα πολλά.

Θερµά συγχαρητήρια αγαπητή
Μαρία.

Και άλλοι γραµµατισµένοι πέρα-
σαν από το χωριό, αλλά δεν τους
άφησε ο ψευτοεγωισµός τους να
κοιτάξουν χαµηλά. Η ιστορία γρά-
φει για τον καθέναν…

Στη δουλειά µου και γενικότερα στους συναδέλφους ήµουν
πολύ συµπαθής και όταν γινόταν εκλογές του Συλλόγου µε ψή-
φιζαν για Πρόεδρο. Με είχαν αναδείξει τρεις τριετίες συνεχό-
µενες και µε ψήφισαν και αντιπρόεδρο για το Εργατικό Κέντρο
Πρέβεζας για δέκα χρόνια. Το 1967 µας άλλαξε η Κυβέρνηση
Γ. Παπαδόπουλου, διόρισαν δικούς τους ανθρώπους. Στη
διάρκεια αυτής της δεκαετίας µε τον τίτλο του Γεν. Γραµµατέα
που µου είχαν απονείµει το ∆.Σ του Εργατικού Κέντρου. Από το
νέο αυτό πόστο που κατείχα και µε την καλή συνεργασία µε
τον ακούραστο και τιµιότατο Πρόεδρο Γ. Αποστόλου πετύχα-
µε πολλά πράγµατα για τους εργαζόµενους της Πρέβεζας. Το
ωραίο ήταν στην πρώτη συνεδρίαση που κάναµε. Έκανα στο
συµβούλιο την εξής πρόταση. Συνάδελφοι όλοι, πιστεύουµε και
υπηρετούµε ένα κόµµα. Αλλά εδώ µας έστειλαν να υπερα-
σπίσουµε την εργατική νοµοθεσία. Τα κόµµατα να τα αφήσο-
υµε έξω από την πόρτα του Εργ. Κέντρου. Αγρίεψαν οι αρι-

στεροί, αλλά πήρα εγώ την πλειοψηφία και πέρασε η πρότα-
σή µου και γράφτηκε στα πρακτικά. Από τη θέση µου αυτή µαζί
µε τον αγαπητό και αξέχαστο Πρόεδρό µου Γ. Αποστόλου
πετύχαµε σηµαντικά για την Πρέβεζα επιτεύγµατα, µαζί µε το-
υς άλλους φορείς της πόλης, επαγγελµατίες και άλλους φέρ-
αµε το Ι.Κ.Α. στην πόλη µας. Με µεγάλο αγώνα φτιάξαµε το
κτίριο του Εργατικού Κέντρου που κοσµεί σήµερα την παραλία
της Πρέβεζας, µε ενέργειές µας ασφαλίστηκαν οι εργαζόµενοι
στο υπό κατασκευήν τότε αεροδρόµιο Ακτίου και οι εισπράξεις
του Ι.Κ.Α. φθάνουν 100.000 µηνιαίως. Κάθε χρόνο και συγκε-
κριµένα τα Χριστούγεννα και το νέο έτος µας έστελναν από τη
Γενική Συνοµοσπονδία Αθηνών ένα ποσό περίπου 50-60 χιλιά-
δες για ενίσχυση των ανέργων λιµενεργατών, οικοδόµων, ερ-
γατών ξηράς, ελαιοκλαδευτών και τσαρουχοποιών, πέντε χι-
λιάδες µε αυτούς. ∆ηλαδή τσαρουχάδες δεν υπήρχαν από χρ-
όνια αλλά οι άλλες διοικήσεις πριν από εµάς τα χρήµατα αυτά,

τις πέντε χιλιάδες τις καρπώνον-
ταν οι ίδιοι. Εγώ όµως τα επέστρε-
ψα στην Αθήνα γιατί ήµουν και
υπόλογος της διανοµής και υπο-
γράφων τις καταστάσεις. Τους
ξίνισε πολύ µερικών γιατί ήταν
µαθηµένοι να τα µοιράζονται µε-
ταξύ τους. Αυτοί ήταν οι συνδικα-
λιστές τότε. Τώρα έχουν αλλάξει
τα πράγµατα. Το συνδικαλισµός
τον χρησιµοποιούν για την πολιτι-
κή, πράγµα που τα δύο αυτά δεν
συµβαδίζουν για µένα, αλλά πολλά
γίνονται τη σήµερον ηµέρα γι’ αυ-
τό έχει διαλυθεί η εργατική τάξη.
Πολλοί εργάζονται ανασφάλιστοι
µε πολλές ώρες εργασίας και µε

λίγα χρήµατα.

Αχ, γλυκιά µου ντόλτσε βίτα

Μη φεύγεις τόσο γρήγορα

Μείνε να µας χαρίζεις την ευτυχία και τη χαρά, τα γέλια…

Βράδυνε λίγο το πέταγµά σου

Και µάζεψε τα φτερά σου

Για να µας µαζεύεις υπό τας πτερούγας σου

Και να ζεσταίνεις µε τη θαλπωρή της µητρικής σου αγκάλης

Αχ γλυκιά ζωή!

Ο λαός που ξεχνά την παράδοσή του παθαίνει αµνησία και δεν
ξέρει πούθε έρχεται και πού πηγαίνει.

Εύκολα είναι να αφήνουµε την φαντασία µας να πλανάται σε µα-
γευτικά παλάτια, αλλ’ όταν ανοίξουµε τα µάτια µας βλέπουµε το
χάσµα που µας χωρίζει και που το λένε πραγµατικότητα.

Αυτή είναι η ζωή και όποιος δεν την ζει πικρά µετανοεί.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ: Αποφάσισα να γράψω αυτό το οδοιπορικό που διδάχτηκα από την κοινωνία της ζωής. Ο κάθε άνθρωπος που
έρχεται στη ζωή πρέπει να γνωρίζει τις ρίζες του και να µην τις ξεχνά ποτέ. Ο άνθρωπος που ξεχνά την παράδοσή του πα-
θαίνει αµνησία και δεν ξέρει πούθε έρχεται και πού πηγαίνει… όπως ο Αριστοτέλης είπε.
Ο πολίτης που δεν ενδιαφέρεται για την πολιτική, για τα κοινά, δεν είναι ο καλός υπεύθυνος πολίτης, αλλά ο κακός και ανεύθυ-
νος πολίτης.
Έτσι λοιπόν και εγώ αποφάσισα να γράψω αυτά τα λίγα. Περιγράφω τα ήθη και έθιµα του χωριού και την αγάπη µεταξύ των
κατοίκων και την µεγάλη αλληλοβοήθεια µεταξύ των. Αν έχω κάνει και παραλείψεις, σας ζητώ συγνώµη. Αλλά αυτή είναι η αλήθ-
εια. Ο τίτλος του οδοιπορικού αυτού είναι «Ένα παιδί θυµάται…».

Σπύρος Ζήσης

Η’ ΜÝñïò

Με τα µέλη του εργατικού κέντρου σε παρέλαση στην Πρέβεζα
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ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ Σπύρος Ζήσης

Εγώ προσωπικά αυτό κατάλαβα και αποφάσισα να γράψω αυ-
τά τα λίγα, φτωχά λόγια για τη ντόλτσε βίτα.

Τέλος πάντων, η ζωή συνεχίζεται.

Ο Εµφύλιος τελείωσε, µε τις γνωστές καταστροφές που έχω
περιγράψει προγενέστερα. Πολλές οικογένειες ανταρτόπ-
ληκτων επέστρεψαν στα χωριά τους αλλά µερικές οικογένει-
ες έµεινα στην Πρέβεζα, όπως και αυτή η οικογένεια του Νικό-
λαου Παπανικολάου από το Ριζοβούνι. ∆άσκαλος συντα-
ξιούχος ο Νικόλας µε παιδιά µορφωµένα, τι να κάνουν στο
χωριό αφού ο πατέρας έπαιρνε χρήµατα. Είχαν παντρέψει και
την κόρη τους, την Αγγελική µε τον Νίκο Περδικάρη, ταγµα-
τάρχη του Ελληνικού στρατού. Με το σκεπτικό αυτό παρέµει-
νε στην Πρέβεζα µη τυχόν εύρισκαν και άλλον ταγµατάρχη για
την άλλη κόρη τους, την Αθηνά. Αλλά αυτή ερωτεύτηκε εµέ-
να και εγώ αυτή και γίναµε ζευγάρι. Το Πάσχα του 1952 αρρ-
αβωνιαστήκαµε. Τον Ιούλιο της ίδιας χρονιάς παντρευτήκαµε.
Ταιριάσαµε και οι δυο και περάσαµε µια γλυκιά ζωή. Και πε-
ρνάµε ακόµη µε τα παιδιά µας και τα εγγόνια µας καλά.

47. Εν τω µεταξύ αρρώστησε η µάνα µου, η Χριστίνα, βαριά
χωρίς να ξέρει την αιτία και έβαζε στην κοιλιά της ζεστά. Απο-
τέλεσµα να σπάσει η σκωληκοειδίτιδα, να γίνει περιτονίτιδα. Τα
είχα χαµένα. ∆ρόµος δεν υπήρχε για τη µεταφορά της στην
Πρέβεζα. Σκέφτηκα αµέσως τον καλό µου φίλο, οδηγό του Ερ-
υθρού Σταυρού. Αµέσως ο άνθρωπος πήρε το αυτοκίνητο της
υπηρεσίας και φθάνουµε στο πο-
τάµι, στη γέφυρα και µε τη βοήθ-
εια των συγγενών τη µεταφέρο-
υµε µε κουβέρτα στο αυτοκίνητο
του Ερυθρού Σταυρού. Ήταν η
κατάσταση πολύ κρίσιµη. Ο στρα-
τιωτικός χειρούργος δεν την ανέ-
λαβε. Επέµενα όµως και µε την
υπογραφή µου ανέλαβε ο πατρ-
ιώτης µας Κ. Αναστάσης Παπα-
µιχαήλ, ο οποίος διατηρούσε µι-
κρή γυναικολογική κλινική στο
σπίτι του. Τη µάνα µου ύστερα
από 35 µέρες από την εγχείρηση
και τη θεραπεία τη γλιτώσαµε από
βέβαιο θάνατο. Χάθηκε αργότε-
ρα, τη µέρα του Πάσχα και όλοι
στο χωριό, φίλοι και συγγενείς, δεν
γλέντησε κανείς. Το ίδιο συνέβη
και µε τον αδελφό µου. Χάθηκε δεύτερη µέρα του Πάσχα και
κανείς δεν γλέντησε στο χωριό και οι φίλοι του τον έκλαψαν
πολύ.

Με τη βοήθεια πάντα του Θεού και της Παναγίας αποκτήσαµε
τρία παιδιά, την Ελένη, που σπούδασε φιλόλογος, το Θοδωρή,
που σπούδασε Οικονοµολόγος και την Αγνούλα µας που εµ-
πορεύεται λευκά είδη και ήδη δώρων και διατηρεί εµπορικό κα-
τάστηµα στην Πρέβεζα. Το 1954 σταµατώ τη συνεργασία µου
µε τους αδελφούς Τζούρου και µε δυο άλλους φίλους ανοίξα-
µε στην παραλία της Πρέβεζας ένα εστιατόριο πολυτελείας,
αλλά δεν πρόκοψε αυτή η δουλειά γιατί είχαµε διαφορετικές
γνώµες µεταξύ µας. Μετά από έξι µήνες το διαλύσαµε. Απο-
τέλεσµα να χάσουµε από 120 λίρες χρυσές ο καθένας µας. Οι
πολλές µαµές το βγάζουν το µωρό στραβό. Εγώ είχα την Αθη-
νά, τη γυναίκα µου, που µου είπε, µη στενοχωριέσαι, µαζί θα
προχωρήσουµε. Αυτή τη λέξη τη θυµάµαι ακόµη και δεν την
ξεχνώ ποτέ.

Μετά από αυτή την αποτυχία στην εργασία µου διορίστηκα ως
µάγειρας στη Λέσχη της Χωροφυλακής µε καλό µισθό. Εργά-

στηκα περίπου δέκα χρόνια. Το 1960 γίνεται η κλήρωση των
εργατικών κατοικιών στην περιοχή του Αγίου Γεωργίου. Κα-
λή και προνοµιούχος περιοχή της Πρέβεζας. Τα σπίτι ήταν όλα
– όλα 46 στο συνοικισµό και οι δικαιούχοι που υπέβαλαν δι-
καιολογητικά να λάβουν µέρος στην κλήρωση ήταν 179. Mέ-
σα σε αυτούς ήµουν και εγώ µε τον αριθµό (05).

Όπως προανέφερα στο οδοιπορικό αυτό ήµουν στο Εργατικό
Κέντρο Πρέβεζας Γενικός Γραµµατέας και ήµασταν αρµόδιοι
για την τελετή της κλήρωσης στην αίθουσα του Εργατικού Κέν-
τρου, παρουσία του Προέδρου του Οργανισµού Ο.Ε.Κ.Ε. και
των αρχών της πόλεως Πρέβεζας. Προ δυο ηµερών παρέλαβα
εγώ την κληρωτίδα. Άρχισα να την περιεργάζοµαι, µήπως
πετύχω τον αριθµό (05) που είχα αλλά τίποτα. Αυτή τη στιγµή
µου ήρθε µια σκέψη. Μην απελπίζεσαι Σπύρο, ο Θεός είναι µε-
γάλος. Την άλλη µέρα ξηµέρωσε Κυριακή και µε αυτή τη
σκέψη που µε βασάνιζε όλη νύχτα ξεκίνησα από το σπίτι µου
παίρνοντας µια εικόνα του Αγίου Νικολάου στην τσέπη µου.
«Να έρθω και εγώ;», µε ρώτησε η Αθηνά, η γυναίκα µου. «Όχι»,
της αποκρίθηκα. Φεύγω από το σπίτι µε την σκέψη ότι ο Θεός
είναι µεγάλος. Υποδεχτήκαµε τους επισήµους και άρχισε η
κλήρωση. Η καρδιά µου έτρεµε από αγωνία. Το πρώτο σπίτι
κληρώθηκε µακριά από µένα. Το δεύτερο κληρώθηκε στη γει-
τονιά µου. Το καρδιοχτύπι µεγάλωνε. Το τρίτο έτυχε σε µένα.
Βγήκε το (05)!!!! Αυτή η στιγµή για µένα ήταν απ’ τις καλύτε-
ρες της ζωής µου. Μεγάλη χαρά, πολλά τα συγχαρητήρια από

όλους τους προσκεκληµένους και
συναδέλφους.

Υπήρχε νόµος τότε που ο Πρόε-
δρος του Οργανισµού είχε το δι-
καίωµα να µας δώσει χωρίς κλήρ-
ωση σπίτι, σ’ εµένα και τον Πρόε-
δρο του Κέντρου, αλλά εµείς δεν
το δεχτήκαµε για λόγους αξιοπρέ-
πειας και τιµιότητας που µας δι-
έκρινε. Προτιµήσαµε την κληρ-
ωτίδα. Η τύχη ήταν µε µένα και όχι
µε τον Πρόεδρο.

48. Το 1961 εγκατασταθήκαµε στο
δικό µας σπίτι. Η χαρά µεγάλη!
Είχαµε µερικά προβλήµατα, όπως
έλλειψη νερού και ρεύµατος. Όλα

έγιναν µε ταχύ ρυθµό. Πήραµε νερό
και φως αλλά προέκυψε ζήτηµα

σχολείου για τα παιδιά. Κάναµε µια συγκέντρωση για το θέµα
σχολείου και οι γείτονές µου όλοι – όλοι 46 µε πρότειναν για
Πρόεδρο Σχολικής Επιτροπής, να φροντίσω για δάσκαλο και
σχολείο.

Αµέσως έστειλα επιστολή εκ µέρους όλων των κατοίκων του
συνοικισµού στον τότε Υπουργό Εθνικής Αµύνης Πέτρο Γαρ-
ουφαλιά, ο οποίος πολιτεύονταν στην Πρέβεζα.

Σε δέκα µέρες µας διόρισε δάσκαλο και µας έστειλε χρήµατα
για ενοίκιο οικήµατος για σχολείο! Όλα µας ήρθαν ρόδινα. Οι
δάσκαλοι ήταν άριστοι, όπως ο πατριώτης µας Τάσος Παπάς,
από το Ζερβό, ο Μιχάλης Γιώτης από την Πρέβεζα και ο τρίτος
κ. Κίτιος. ∆άσκαλοι µε λειτούργηµα δασκάλου. Αυτό το διαπι-
στώσαµε κατά τη διδασκαλία και την επιτυχία των παιδιών µας
στις πανελλήνιες εξετάσεις. 90% επιτυχία των µαθητών και
όπως έχει διαπιστωθεί το ∆ηµοτικό σχολείο είναι η µεγάλη βά-
ση που πρέπει να παίρνουν τα παιδιά για να προχωρούν µε γε-
ρά θεµέλια σε µεγαλύτερες σχολές.

Είχαµε πετύχει να µας χορηγούνται χρήµατα για συσσίτιο των

Σε οικογενειακές στιγµές
ο Σπύρος Ζήσης στον φούρνο του.
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Σπύρος ΖήσηςΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ

παιδιών. Οργανώσαµε το µαγειρείο και προσλάβαµε και µα-
γείρισσα, την κ. Ταρσίτσα Μπέκα. Καλή στη δουλειά της και
πρόσεχε τα παιδιά. Την είχαµε ασφαλισµένη στο Ι.Κ.Α. και εξα-
σφάλισε τη σύνταξή της. Ύστερα από αυτή την επέκταση της
πόλης και η περιοχή µας φιλοξενούσε µεγάλο αριθµό κατασ-
κηνώσεων και παιδουπόλεις, όπως η παιδούπολη Ζηρού, µε πε-
ρίπου 1.200 παιδιά τους θερινούς µήνες εκτός των παραθερι-
στών για τα θαλασσινά µπάνια.

Σκέφτηκα ότι χρειαζόταν ένας φούρνος. Με δυσκολίες αγόρ-
ασα το οικόπεδο το 1962 και άρχισα έναν τιτάνιο αγώνα για την
άδεια, γιατί το επάγγελµα ήταν «κλειστό» και έπρεπε να αντι-
µετωπίσω πολλά θηρία. Όπου και να πήγαινα έβρισκα τις πόρ-
τες κλειστές.

Σιγά – σιγά, µε υποµονή και µε πολύ καλούς φίλους άρχισα
να προχωράω, βάζοντας τα σχέδια για το οίκηµα και για το
φούρνο. Πρώτος καλός φίλος ήταν ο µηχανικός Τάσος Ανα-
στασόπουλος. Με αυτόν έκανα τα πρώτα βήµατα. ∆εύτερο βή-
µα ήταν ο εµπειροτέχνης Βασίλειος Μπότσιος, ο οποίος µου
θεµελίωσε το οίκηµα και εν συνεχεία άλλος φίλος, ο εµπειρο-
τέχνης κ. Σπύρος Τρίφωνας, το έκτισε και έριξε και την πλά-
κα. Όλα αυτά µε αγωνία, διότι δεν υπήρχε άδεια οικοδοµής.
Την πλάκα την ρίξαµε µια µέρα που η Αστυνοµία είχε να φυ-
λάξει το δρόµο Πρέβεζας – Ιωαννίνων, που περνούσε ένας
αξιωµατούχος της Ε∆Α αριστερής παρατάξεως, για τα Γιάν-
νενα. Εκείνη την ηµέρα ξεκίνησε η δουλειά νωρίς, στις 5 η ώρα,
µε 18 παλικάρια προσωπικό που δούλευαν µε τενεκέ στην
πλάτη, γιατί τότε δεν υπήρχαν τα σηµερινά µέσα. Τα κατάφε-
ραν µέχρι το απόγευµα στις 5, η πλάκα ήταν έτοιµη και όταν
η πλάκα στο οίκηµα είχε γίνει δεν υπήρχε θέµα κατεδάφισης
ως αυθαιρέτου. Μετά το πέρας της εργασίας άρχισε το φα-
γοπότι µε πολύ κρασί κ.τλ. Εγώ είχα ένα πολύ καλό φίλο, ∆/ντή
της Εθνικής Τράπεζας, τον κ. Λάκη Γιαννουλάτο. Ήθελα να µου
δώσει ένα δάνειο επαγγελµατικό, χωρίς εγγυητή, το ποσό
50.000, τις οποίες τις είχα στην τσέπη µου χωρίς να ξέρει ο ερ-
γολάβος, ο οποίος δεν περίµενε να πάρει δραχµή εκείνη τη
στιγµή. Την ώρα του φαγητού του λέω «για κάνε λογαριασµό,
πόσα χρήµατα κοστίζει η πλάκα για να ξέρω». Κάνει το λογα-
ριασµό και βγάζει 49.000, γιατί η πλάκα ήταν 120τ.µ. Βγάζω τα
χρήµατα και του µετρώ 49.000. Ο εργολάβος τα είχε χαµένα.
Μόλις πήρε τα χρήµατα στα χέρια µου είπε ότι θα µου έκανε το
δάπεδο και το µύστρισµα δώρο!

Από εδώ και πέρα αρχίζει ο µεγάλος αγώνας για µένα. Πρώτη
µου δουλειά ήταν να βρω µάστορα τεχνίτη για το κτίσιµο του
φούρνου. Ρωτώντας παντού βρήκα ένα πολύ καλό στα Γιάννε-
να. Ήταν περίπου 65 χρονών. Τον παίρνω στην Πρέβεζα, συµφ-
ωνήσαµε το ποσό των 25.000 για την αµοιβή του. Τα υλικά που
ζήτησε ήταν ένα ανατρεπόµενο αµάξι πέτρα για τα θεµέλια του
φούρνου, 2 τούβλα συµπαγή, 5.000, 3 πυρότουβλα 500 και πλά-
κες µαύρες από την Κεφαλονιά 100. 40χ40 χώµα (γλίνα), ένα
φορτηγό αµάξι και αµµοχάλικο συν άµµο (µαύρο) από τον
Αχελώο, το ποτάµι του Αγρινίου.

Ο τεχνίτης εγκαταστάθηκε στο οίκηµα, σε ένα κρεβατάκι µονό
και άρχισε να πελεκά τις κρανιώτικες άσπρες πέτρες, γιατί από
την Κρανιά τις είχαµε προµηθευτεί. Πρώτα µου είπε να βάλο-
υµε τα θεµέλια και µετά θα αρχίζαµε να χτίζουµε τον φούρνο.
Σε ένα µήνα τον είχε έτοιµο. Εγώ από τη µεριά µου έτρεχα και
δεν έφτανα που λένε. Ξανά στην Τράπεζα στο φίλο µου κ. Απ.
Γιαννουλάτο, του είπα ότι χτίζω το φούρνο. Μου εγκρίνει
50.000 για δύο χρόνια. Τότε ήρθε στο µυαλό µου κάτι που µου
έλεγε ο πατέρας µου. Καλύτερα να έχεις χίλιους φίλους πα-
ρά χίλιες λίρες. Και είναι πραγµατικότητα αυτό. Σε δέκα µέρες
όλα τα υλικά τα είχε ο µάστορας µπροστά του. Εγώ άρχισα να

δίνω µάχες µε τις τοπικές επιτροπές για τη χορήγηση της άδει-
ας λειτουργίας του φούρνου. Παίρνοντας από την Επιτροπή
Πρέβεζας την άδεια ήθελε και από το Υπουργείο Εµπορίου
επικύρωση. Άλλα τρεχάµατα εκεί. Να πηγαίνω στο Υπουργείο
και να µη µε δέχεται ο Υπουργός. Είχα αγανακτίσει. Όλο το
κύκλωµα µπλοκαρισµένο από τους αρτοποιούς της Πρέβεζας.
Είχα έρθει σε απόγνωση. Τι να κάνω; Στο ξενοδοχείο που
κοιµόµουνα µου ήρθε µια σκέψη, να επισκεφτώ τον κ. Γαρο-
υφαλιά, Υπουργό Εθνικής Αµύνης τότε. ∆ε χάνω την ευκαιρία.
Ταξί και στο Υπουργείο. Με σταµάτησε ο σκοπός αλλά του είπα
ότι είµαι από την Πρέβεζα. Με οδήγησε στο γραφείο του κ.
Υπουργού, του είπα ότι είµαι από την Πρέβεζα και τι µου
συµβαίνει. Λίγα λόγια, για την ταλαιπωρία µου στο Υπουργείο
Εµπορίου. Μου έδωσε έναν φάκελο µε επιστολή του ασφαλή.
Φθάνοντας εγώ το επαρχιοτόπουλο στο Υπουργείο Εµπορίου
µε την επιστολή του Υπουργού Εθνικής Αµύνης στα χέρια,
άνοιξαν οι πόρτες του υπουργού αµέσως και µε την ενέργειά
µου αυτή έλαβα την άδεια σε πέντε µέρες στο Αστυνοµικό Τµή-
µα Πρέβεζας. Αυτή ήταν η κατάσταση τότε. Αλλά τέλος καλό,
όλα καλά!

Εφόσον τελείωσε αυτό το µαρτύριο µε το Υπουργείο, άρχισε
ένα άλλο, µε το Μηχανολογικό Πατρών. Η Ήπειρος και η Στε-
ρεά Ελλάδα µηχανολογικά υπαγόταν στην Πάτρα. Μεγάλος
φαγάς ο υπεύθυνος εκεί. Τέσσερις φορές πήγα και ήρθα στην
Πάτρα. Και αδίκως µε ταλαιπωρούσε. Παρ’ όλο το λάδωµα που
του είχα προσφέρει! Ο φούρνος λειτουργούσε κανονικά.
Έβγαζε καρβέλια. Την τέταρτη φορά πήγα µε µια µεγάλη φω-
τογραφία του φούρνου που έδειχνε πώς λειτουργεί λόγω της
θέσεώς του που εξυπηρετούσε παιδιά των κατασκηνώσεων και
παραθεριστές. Και πάλι ανένδοτος. Τότε δεν χάνω την ευκαι-
ρία, βάζω τις φωνές και φωνάζω δυνατά «Αν δε µου δώσεις την
άδεια θα πνιγώ στην προβλήτα των Πατρών!». Θόρυβος µεγά-
λος. Εκείνη τη στιγµή βγαίνει από το γραφείο του ένα παλικάρι
δύο µέτρα. «Τι συµβαίνει παιδί µου;». Αυτό και αυτό, του απαν-
τώ, δείχνοντας και τη φωτογραφία. Μου δίνει µια άδεια προ-
σωρινή για να µη µε κυνηγάει η Αστυνοµία και σε πέντε µέρ-
ες µου στέλνει την τελική βιοµηχανική µέσω Αστυνοµίας. Αυτά
πέρασα για το επάγγελµα αυτό. Τώρα είναι ελεύθερο και πολύ
κερδοφόρο. Πουλάνε ψωµί 700 γρ. και όχι 920, που το δίναµε
εµείς στην εποχή µας. ∆εν πειράζει όµως. Κουραστήκαµε
πολύ. Αλλά περάσαµε καλά χρόνια µε τα παιδιά µας και µε την
καλή οικογένεια που θα αφήσουµε στην κοινωνία. ∆εν αδική-
σαµε κανένα, ούτε κλέψαµε κα-
νέναν. Ό,τι αποκτήσαµε µε ερ-
γασία και αγάπη.

Μετά από αυτές τις τρικυµίες
της ζωής µας ήρθαν και οι κα-
λές µέρες. Πήραµε τη σύνταξή
µας και τα περνάµε καλά, µε τα
παιδιά µας και µε τα εγγόνια
µας. Το ίδιο εύχοµαι για όλους
εσάς που µε υποµονή διαβά-
σατε την εργασία µου.

Ευχαριστώ την εφηµερίδα «Εν
Νικολιτσίω», για τη δηµοσίευση
του παρόντος διηγήµατος.

Ευχαριστώ δια την φιλοξενία
Με αγάπη

Σπύρος Ζήσης

Ο αείµνηστος πλέον, Σπύρος
Ζήσης, σε νεαρή ηλικία.

∆υστυχώς δεν πρόλαβε να δει να
ολοκληρώνεται η σειρά των

συνεχειών της αυτοβιογραφίας
του, αφού ο χρόνος τον πρόλαβε.

Αιωνία του η µνήµη
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Αισιοδοξία

Τα τετριµµένα της ζωής
καθηµερινά τα ζούµε.

Κάνε µια στάση της στιγµής
να δεις που θα βρεθούµε.

Αν είναι ο δρόµος δύσκολος
πάρε το µονοπάτι.

Και θα σε βγάλει στην κορυφή
θα βρεις αρχή και άκρη.

Μην τα κρατάς τα δύσκολα
ρίχτα στα περασµένα.

Κράτα µόνο τα όµορφα
κι όχι τα µαυρισµένα.

Ρίξε τον ήλιο τη χαρά
στο δρόµο που πηγαίνεις.

Κι άνοιξη θα έρχεται
λουλούδια θα σου φέρνει.

Μην την πικραίνεις τη ζωή
µονάχα µια φορά τη ζούµε.

Τώρα που ανασαίνοµε
τώρα που το µπορούµε.

Μοιάζουµε στάχυα του αγρού
που η ζωή περνάει.

Τρέξε να την προλάβουµε
πίσω πια δε γυρνάει.

Μην την πληγώνεις την ψυχή
που είναι λυπηµένη.

Ρίξε το πέπλο της χαράς
κι ο δρόµος σου θα φέγγει.

Ευγενία Χρ. Ναστούλη

Íéêïëßôóé: "Çìéïñåéíüò ïéêéóìüò" (367 êÜôïéêïé, õøüìåôñï 260 ì.) óôçí åðáñ÷ßá Íéêïðüëåùò êáé ÐÜñ-
ãáò ôïõ íïìïý ÐñåâÝæçò.

Åßíáé Ýäñá ôçò ïìþíõìçò êïéíüôçôáò (21ô.÷ëì. 540 êÜôïéêïé) óôçí ïðïßá áíÞêïõí êáé Üëëïé äõï ìé-
êñüôåñïé ïéêéóìïß, ç Åëáßá (90 êÜôïéêïé, õøüìåôñï 150ì.) êáé ôá ÐëáôÜíéá (53 êÜôïéêïé, õøüìåôñï150ì.)

Åãêõêëïðáßäåéá "ÍÝá ÄïìÞ", 1996

Íéêïëßôóé Èåóðñùôéêïý ÐñåâÝæçò

Στην υπεραιωνόβια Γιαγιά
Αξιοσέβαστη και υπεραιωνόβια
η Γιαγιά Βάσιω – όλης της Κρα-
νιάς η Γιαγιά. Καλό λόγο είχε για
όλους και ποτέ κακή κουβέντα
δεν ξεστόµιζε.

∆ιάλεξε ο Θεός την πιο καθαρή
µέρα του χρόνου – Καθαρή ∆ευ-
τέρα ήταν - όπως καθαρή, αγνή
και άκακη ήταν και η ψυχή της, για
να την πάρει κοντά Του.

Κόσµος πολύς προσέτρεξε για να
ενώσει τις προσευχές του µε τις
Ευχές της Εκκλησίας µας προς το
Θεό να αναπαύει αιώνια την ψυχή
της και να την κατατάξει στη
χωρία της Ουράνιας Βασιλείας
Του, ανάµεσα στους δικαίους.

Λόγια άµετρου σεβασµού και
άπειρου θαυµασµού της πρέπουν.
Θαυµάσαµε την επίγεια µακροβι-
ότητά της. Τερµάτισε το Μα-
ραθώνιο της ζωής της νικηφόρα,
λιτή, περήφανη, στητή κι ολόρθη,
άκαµπτη και άκυπτη από το βάρος
των χρόνων, χωρίς ούτε µια στιγ-
µή να χρησιµοποιήσει βοηθητικό
µπαστούνι. Με αξιοπρέπεια και µε
κουράγιο, ακόµα και στα δυσάρ-

εστα που της επεφύλαξε η µοίρα.

Μία εβδοµάδα ήταν που δε φά-
νηκε στο καθηµερινό της σεργιά-
νι και, εκεί, έσβησε το καντηλάκι
της. Ανώδυνα, ανεπαίσχυντα, ει-
ρηνικά – όπως και η Εκκλησία µας
το θέλει – ήταν τα τέλη της επίγει-
ας ζωής της.

Αποτέλεσε σύµβολο µακροβιό-
τητας. Μηδένισε τον αιώνα και
υπέρ τη δεκαετία για να εισέλθει
στην ουράνια αιωνιότητα (1902-
2013).

Οι πόρτες του Παραδείσου ολά-
νοιχτες ανέµεναν την είσοδό της.
Αλλιώς δεν θα µπορούσε να ήταν
για µια τόσο αγνή και άκακη
ψυχούλα. Έγινε το φωτεινό πα-
ράδειγµα για όλους. Θα την ανα-
ζητούν οι στράτες του χωριού µε
τη σταθερή περπατησιά της, µε το
γέλιο της το πηγαίο, το βαθυκάρ-
διο και ανεπιτήδευτο που έβγαινε
από τα εσώψυχά της.

Όλοι προσευχηθήκαµε: «Στο κα-
λό Γιαγιά Βάσιω – Γιαγιά όλου του
χωριού και σύµβολο της µακροβι-
ότητας.»

Πρόσφατα, σε µια από τις κα-
θηµερινές της εξόδους για τα
ψώνια της, πρόθυµη και εύχαρις,
πόζαρε στο φωτογραφικό φακό,
λέγοντάς µου, ανάµεσα σε άλλα:
«Είµαι καλύτερα εγώ που τρώω
λίγο.» Ίσως αυτό, ή και αυτό, να
ήταν το µυστικό της µακροζωίας
της.

Ελαφρύ και άγιο ας είναι το χώµα
που σκέπασε το άψυχο κορµί της
και η ψυχή της ας αγάλλεται παν-
τοτινά στους ουρανούς.

Αιωνία η µνήµη Αυτής.

Βασίλειος Κωνσταντής
Συνταξιούχος ∆άσκαλος,

τ. Πρόεδρος Κοινότητας Κρανιάς
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Τάκης ΠαπαδηµητρίουÂÉÂËÉÏÐÁÑÏÕÓÉÁÓÇ

ρόσφατα κυκλοφόρη-
σε το νέο βιβλίο (το 5ο

στη σειρά, αν δεν κά-
νω λάθος) του συµπατριώτη
µας δασκάλου και πνευµατι-
κού δηµιουργού, από το Θε-
σπρωτικό, Θανάση Σταύρου
Παπαθανασίου, µε τον παρα-
πάνω τίτλο, από τις εκδόσεις
«apiros hora», γνωστές για το
κύρος και το µεράκι τους. Πε-
ριεχόµενο του βιβλίου: «Κοµ-

µάτια, κυρίως από το παρελθόν, αλλά και από το παρόν του
τόπου µας, στα οποία αντανακλάται ο ιδιαίτερος χαρακτήρας
του, η ταυτότητά του… µε στοιχεία που δεν πρέπει ν’ αφή-
σουµε να ξεθωριάσουν, αλλά να σώσουµε και να αναδείξουµε
…» (από τον πρόλογο του βιβλίου).
Σε 36 θεµατικά κείµενα ξετυλίγονται πανοραµικά πτυχές του
παρελθόντος και του παρόντος του χωριού (Θεσπρωτικό)
και της περιοχής, ληµµατογραφούνται και εικονοποιούνται
κοµµάτια από την παλιότερη και την παροντική πραγµα-
τικότητα. Κείµενα αξιοπρόσεχτα, δοσµένα µε την γνωστή χα-
ρισµατική πένα του συγγραφέα, ο οποίος µε το βιβλίο του
αυτό κερδίζει τον αναγνώστη και τον σεργιανάει σε άκρως
ενδιαφέρουσες περιηγήσεις. Εντυπωσιάζει η σηµασιακή
προσέγγιση για την ονοµασία του χωριού (Λέλοβο), ξαφ-
νιάζει η «Αναφορά για το Λέλοβο, όπως προκύπτει µέσα από
το δεφτέρι του Θανάση Ζήκου», που αποτελεί µια γνήσια,
ατόφια και ρεαλιστική αναθύµηση για τη ζωή του χωριού κα-
τά την τουρκοκρατία. Ντοκουµέντο εποχής, από το οποίο
αναδύεται η πραγµατική καθηµερινότητα του χωριού και η
συγχωριανική σχέση, καταχωρούνται ασχολίες, επαγγέλµα-
τα και ονοµατίζονται επαγγελµατίες κ.ά. Συγκινεί «Η αφήγ-
ηση του πολεµιστή», που δεν είναι άλλη από την προφορι-
κή διήγηση του Λελοβίτη Κωνσταντίνου Γεωργίου Χούχλα,
στρατιώτη µαχόµενου της Μικράς Ασίας, στο γιό του Γιώρ-
γο που, καταγεγραµµένη, την εµπιστεύτηκε στα …µαστο-
ρικά χέρια του Θ. Π., ο οποίος, µε ευθύνη και ευσυνειδησία,
µετουσίωσε σε χρησιµοποιήσιµη ιστορική πηγή το υλικό και
την ανέδειξε σε ντοκουµέντο, µε τη γλωσσική προσαρµο-
γή, την εκφραστική διόρθωση, την παράθεση πληροφοριών,
τις παραποµπές, τις επεξηγήσεις και το προλογικό και επι-
λογικό σηµείωµα.
Επίσης, φέρνει δάκρυα η βιωµατική κατάθεση εµπειριών του
συγγραφέα στην Κατοχή, όπου παρελαύνουν µαρτυρίες, κα-
ταθέσεις, και αναδείχνει την διάχυτη πίκρα της εποχής, που
ο ίδιος γεύτηκε, από την παρουσία των Ιταλών και Γερµανών
κατακτητών στο χωριό και την προκλητική συµπεριφορά το-
υς, ενώ η αναφορά του στον Εµφύλιο και την Ούντρα µε την
νηφάλια και ρεαλιστική τους εκτίµηση, κυρίως στο διαζευ-

κτικό: «Λήθη ή Μνήµη» προκαλεί αίσθηση στον αναγνώστη.
Απολαυστικά τα πορτρέτα του κυρ Αναστάση, της γιαγιάς
Παρασκευής, της γιαγιάς Μαρίας, της τρανής Ευδοξίας και
αναρριπίζει την συγγενική και συγχωριανική καταγραφή του
γενεαλογικού δέντρου του. Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλούν
στον Αναγνώστη το λυρικό και γεµάτο ευγνωµοσύνη και
υιική τρυφερότητα κείµενο που αφιερώνει στη µάνα του, της
οποίας κάποιες απολαυστικές διηγήσεις για την παλιά λεχω-
νιά µε την πρακτική µαµή, τα «Λαζαρούδια», το «ξεµάτιασµα»
κ.λ.π. µας ποτίζουν συγκίνηση και µας γεµίζουν χαρµολύπη
που υγραίνει τα µάτια µας. Αποτίνοντας φόρο τιµής στις διπ-
λωµατούχες µαίες που υπηρέτησαν το Θεσπρωτικό και τη
Λάκκα αφιερώνει κείµενο γεµάτο ευαισθησίες και προβ-
ληµατισµούς.
Στη συνέχεια ο συγγραφέας παραθέτει φροντισµένα δοκίµια
για τον Ανθρωπισµό, χρονογραφήµατα για το έτος της οι-
κογένειας, το δάσος, το περιβάλλον, το βιβλίο και
συµπληρώνει µε δυο τρεις βιβλιοπαρουσιάσεις από τον ίδιο.
Θα ήταν ασύγνωστη παράλειψή µου αν δεν αναφερόµουν
στη γραφή και τη γλώσσα του συγγραφέα: Επισηµαίνω τον
βιωµατικό και αφηγηµατικό τρόπο γραφής, µε πολύ πε-
τυχηµένη φόρµα που επιτρέπει να ζωντανεύουν πρόσωπα,
γεγονότα, καταστάσεις και συναισθήµατα, όλα δοσµένα µε
έναν λόγο µετρηµένο, κυριολεκτικό, ακριβολογικό και
στοχαστικό, που προβάλλει την αφοµοιωµένη γνώση και
πείθει ότι ο τόπος µας είναι και παραµένει για τον καθένα
µας µοναδικό καταφύγιο έµπνευσης και δύναµης. Έτσι, κα-
τορθώνει ο συγγραφέας να δηµιουργεί στον αναγνώστη την
αίσθηση ροής του χρόνου, µεταξύ συγκινητικής έλξης και
πικρής απώθησης για πρόσωπα και συµβάντα και σε κάνει
να τα νιώθεις οικεία.
Αυτό το είδος της γραφής που ρέει γλαφυρή και αισθαντι-
κή, που ανασυσταίνει εµπειρίες, που σκαλίζει και ανασύρει
ψηφίδες παλιού πολιτισµού, ιριδίζει και λαµποκοπά, δίχως
να αποσυναρµολογεί την εικόνα των παλιών χρόνων και να
διασπά τη συνέχειά τους. Ο Θ. Π. τον έχει διαρκώς κατακ-
τηµένο και είναι το κυριότερο όπλο της επιτυχίας του, αυτός
ο τρόπος γραφής.
Τέλος, ο συνδυασµός του τρόπου γραφής µε την γλώσσα
που χρησιµοποιεί γίνεται διεισδυτικό και θελξικάρδιο,
εύχυµο και ζωντανό µονοπάτι προς το είδος και τον τρόπο
γραπτού λόγου που καθιστά τον Θανάση Παπαθανασίου,
εραστή της αισθαντικότητας, θιασώτη και λάτρη του απο-
λησµονηµένου, κατάλληλο ανάδοχο των παραγκωνισµένων,
ταπεινών και πονεµένων υπάρξεων και συλλέκτη ανεπίδοτων
συγκινήσεων. Ας είναι καλοτάξιδο το νέο βιβλίο και τι άλλο:
θερµά συγχαρητήρια στον συγγραφέα Θανάση Παπαθα-
νασίου για το ωραίο νέο βιβλίο που µας χάρισε.

Αθανάσιος Στ. Παπαθανασίου
«Περιδιάβαση σε τοπία πολιτισµικά»
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ΑΠΟΨΕΙΣ

αρακολουθήσαµε προ ηµερών στην τηλεόραση τα κα-
τορθώµατά µας στη Γιουροβίζιον. Καµαρώσαµε τους
απεσταλµένους καλλιτέχνες µας που µας εκ-

προσώπησαν στην κορυφαία αυτή πολιτιστική εκδήλωση που
προς µεγάλη µας τιµή πήραµε λέει την έκτη θέση, και άλλες
οµάδες µεγάλων κρατών τις αφήσαµε πίσω.

Χαράς ευαγγέλια λοιπόν και µπράβο στους καλλιτέχνες εκ-
προσώπους µας. Κάθε χρόνο γίνεται αυτός ο διαγωνισµός
και πολύς θόρυβος και µεγάλο νταραβέρι περί του ποιος θα
διακριθεί και είναι µεγάλο πράγµα και σηµαντική πολιτιστική
διάκριση σε µια τέτοια εκδήλωση, που οι σύγχρονοι καλλι-
τέχνες ωρύονται µανιωδώς σαν άγρια θηρία που βρίσκονται
στον έσχατο κίνδυνο και αγωνίζονται ναι ξεφύγουν. Τα τέτοια
είδους ξεσπάσµατα θεωρούνται ύψιστα δείγµατα καλλι-
τεχνικής δηµιουργίας και βραβεύονται οι µανιωδέστερα
ωρυόµενοι, οι δε συµπατριώτες τους ευρωπαίοι, οι οποίοι κα-
τά τεκµήριο είναι οι πιο προηγµένοι στον πολιτισµό, έτσι πισ-
τεύουν για τον νικητή τους, καµαρώνουν για την επιτυχία.

Κοντά σ’ αυτούς λοιπόν βρισκόµαστε κι εµείς οι Νεοέλληνες
στον ίδιο ρυθµό και αγωνιούµε µήπως µείνουµε πίσω και κα-
µαρώνοµε και όταν ακόµη πάροµε καλή σειρά. Προ ετών µά-
λιστα κέρδισε το πρώτο βραβείο και θεωρήθηκε νικητής και
τροπαιούχος αυτού του καλλιτεχνικού αγωνίσµατος µια οµά-
δα της Σουηδίας ή της Φιλανδίας, δεν θυµούµαι ακριβώς,
πάντως των βορείων αυτών κρατών, που παρουσίασαν θέα-
µα εξόχως αποκρουστικό. Είχαν ντυθεί σαν φαντάσµατα µε
νεκροκεφαλιές µε χέρια που κατέληγαν σε µαύρα και γαµ-

ψά νύχια
που προ-
κ α λ ο ύ -
σαν τρό-
µo. Αυτή
λοιπόν η
ο µ ά δ α
των καλ-
λιτεχνών πήρε το πρώτο βραβείο. Σκεφθείτε νοοτροπία και
καλλιτεχνική αντίληψη και αίσθηση. Η ψυχαγωγία του τρό-
µου. Και το πλήθος από κάτω κι εµείς από τηλεοράσεως πα-
ρακολουθούσαµε και απολαµβάναµε το φρικιαστικό αυτό
θέαµα που θα µας έφερνε εφιάλτες στον ύπνο µας! για αν-
ταµοιβή τους πληρώνοµε από τον κρατικό κορβανά και
παχυλούτσικα µάλιστα για να µη κακοπεράσουν οι καλλι-
τέχνες µας αλλά και να αµειφθούν ικανοποιητικά για το
υψηλό καλλιτεχνικό τους επίτευγµα.

Τώρα αν δεν έχοµε λεφτά και δανειζόµαστε για να ζήσοµε
αυτό δεν έχει σηµασία. Προέχει πάντα να είµαστε παρόντες
σε τέτοιες πολιτιστικές εκδηλώσεις!!!

Θυµάµαι ακόµη ότι το 2004 που είχαµε τους Ολυµπιακούς
αγώνες, οι καλλιτεχνικοί µας εγκέφαλοι στα νεώτερα πνε-
υµατικά µας επιτεύγµατα παρουσίασαν και τον …καραγκιόζη!

Αυτοεξεφτελισµός σε όλο του το µεγαλείο. Φίλοι, δεν είµα-
στε άξιοι ούτε για λύπηση.

Κωστής Σιώζης

Στη Γιουροβίζιον

ετά από το νέο ‘‘επεισόδιο’’ στο ‘‘Εθνοαπρεπές σή-
ριαλ’’ της σεναριογράφου-νεο¹στορικού και ελληνίδας
βουλευτού, κ. Ρεπούση, για το ‘‘µύθο του Ζαλόγγου’’,

έχουµε να καταθέσουµε τη δική µας, προ¹όν έρευνας, άποψη,
για την ιστορική αυτή νεοελληνική τραγωδία.

Την πρώτη γραπτή αναφορά στη θυσία του Ζαλόγγου, που
συνέβηκε στις 16 ∆εκεµβρίου του 1803, τη χρωστάµε στον
Πρώσσο περιηγητή και διπλωµάτη, Ιάκωβο Μπαρτόλντυ, που
έτυχε την εποχή αυτή να βρίσκεται στα Γιάννινα.

Τη δεύτερη γραπτή αναφορά στη θυσία του Ζαλόγγου, τη
χρωστάµε στον Άγγλο στρατιωτικό, αρχαιολόγο και περιη-
γητή Γουλιέλµο Μαρτίνο Ληκ, που υπηρετούσε το 1805 στην
αυλή του Αλή Πασά.

Την τρίτη γραπτή αναφορά στη θυσία του Ζαλόγγου, το
1815, τη χρωστάµε στο σύντροφο κα συναγωνιστή των Σου-
λιωτών, φιλικό Χριστόφορο Περραιβό.

Την τέταρτη γραπτή αναφορά στη θυσία του Ζαλόγγου, τη
χρωστάµε στο Γάλλο διπλωµάτη και περιηγητή Φραγκίσκο
Πουκεβίλ, ο οποίος υπηρέτησε για δέκα χρόνια στην αυλή
του Αλή Πασά.

Την πέµπτη γραπτή αναφορά στη θυσία του Ζαλόγγου τη
χρωστάµε στο Γάλλο ιστορικό, λόγιο και ακαδηµα¹κό Κλωντ
Φωριέλ.

Την έκτη γραπτή αναφορά στη θυσία του Ζαλόγγου τη
χρωστάµε στον εθνικό µας ποιητή ∆ιονύσιο Σολωµό, ο

οποίος στο 1823, στιχουργούσε:
‘‘Τες εµάζωξεν στο µέρος, του Ζαλόγγου τ’ ακρινόν,
της ελευθεριάς ο έρως και τες έµπνευσε χορόν…’’

Την έβδοµη γραπτή αναφορά τη χρωστάµε στον ιστοριοδίφη
Γιάννη Βλαχογιάννη, ο οποίος, παραθέτει τις συγκλονιστικές
µνήµες της θειά- Βαρσάµως, της µοναδικής διασωθείσης κα-
τά το ολοκαύτωµα του Ζαλόγγου.

Όσον αφορά το γνωστό τραγούδι, ‘‘Έχε γεια καηµένε κό-
σµε…’’, αυτό φαίνεται να δηµιουργήθηκε στις αρχές του 1900.

Περισσότερες λεπτοµέρειες για τη θυσία του Ζαλόγγου µπο-
ρείτε να διαβάσετε στο Β΄ τόµο του βιβλίου µας: ‘‘Περιήγηση
στο δηµοτικό τραγούδι’’.

Σωκράτης Βασιλείου
Εκπαιδευτικός- συγγραφέας

O Xoρός του Ζαλόγγου

Ary Scheffer, Les femmes souliotes (Οι Σουλιώτισσες),
1827. Μουσείο του Λούβρου.

M

Π
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ούτο το τραγούδι µου πάει στο µυαλό και το ‘βαλα να
παίξει στον υπολογιστή, λίγο µετά την Ανάσταση. Τι κι αν
ήταν Μάης, λίγο οι πανελλήνιες, λίγο τα έξοδα. Λίγο το

ένα, λίγο το άλλο, πρώτη φορά δεν κάναµε Πάσχα στο χωριό
εγώ και πολλοί άλλοι.
Θα µου πει κάποιος, και στην Αθήνα έχει εκκλησιές. Ναι ωρέ

πατριώτες, άγνωστος µεταξύ αγνώστων. Ποιος να µου ευχηθεί
Χριστός Ανέστη, σε ποιόν να ειπώ το Αληθώς. Σε ποιόν να
κρίνω αδελφικά, χωριανικά, συγγενικά, σε ποιόν να ειπώ Χρό-
νια πολλά. Από ποιανού το χέρι να πάρω αντίδωρο και σε ποι-
ανού να απλώσω το δικό µου απλο¹κά και ζεστά. Σε ποιο σπίτι
να κάνω µε την λαµπάδα τον σταυρό στην πόρτα και µε ποιόν
συγγενή να µαζευτώ για την µαγειρίτσα. Άστα να πάνε φίλε
µου… Χαµένα πράµατα. Αγρίεψα. Το ‘πια µε το ζουµί µου. Και
αδεκεί που τελείωνε το «Ξενιτεµένο µου πουλί…», έβαλα εκειό
το «Έκανα Πάσχα µόνος µου…». Τι µούρθε ωρέ Λακκιώτες µου
και µπήκα στα βιντεάκια από προηγούµενα χρόνια. Εκεί ήταν
στο διαδύκτιο. Έβαλα, είδα και άκουσα όλη τη «Ζωή εν τάφω»,
την Ανάσταση, τα τραγούδια του Πάσχα, το καγκελάρι και
ηµέρωσα λίγο. Άιντε σκέφκα. Τούτη η Λαµπρή, ας είναι η τε-
λευταία δύσκολη.
Φέτος όπως έµαθα λίγος κόσµος ανέβηκε στη Λάκκα. Άδειες

οι εκκλησιές, άδειες οι πλατείες, απελπισιά στα Λαµπριάτικα
χοροστάσια, τρεις κι ο κούκος στις Παπαδάτες την Παρασκευή
του Πάσχα. Πως µας έκαµαν έτσι ωρέ πατριώτες µου. Που µας
πάνε. Τάχαµ δεν γνωρίζουν ότι ο δρόµος δεν έχει γυρισµό. ∆εν
το λένε ώσπου να µας ρουφήξουν το µεδούλι. ∆ικοί και ξένοι.
Και καλά οι ξένοι. Τα ξέρουµε από παλιά τι …καλά µας έχουν
φέρει. Αµ οι δικοί; Όλοι ίδιοι; Απ’ το ίδιο κουµάσι βγήκαν; Καέ-
νας δεν ξεστράτισε να τραβήξει µπροστά, για τον κόσµο του,
για τον κόσµο της πατρίδας, για τους ανθρώπους του;
Τέλος πάντων, άλλα λόγια ν’ αγαπιόµαστε.
Πέρασαν κάτι µερούλες και έγινε από Θεού κι ανταµωθήκαµαν

µε τους χωριανούς και καναδυό κοντοχωριανούς στο στέκι της
Σουζάνας και του Θόδωρου. Να πιούµε τον καφέ µας, το τσι-
πουράκι µας και να µολοήσουµε τα περί Λάκκας. Να κόψουµε
µπόφκες, να σκοτώσουµε την ώρα.
Νέα, παλιά, προβληµατισµοί, προτάσεις, αστεία, όλα στο

τραπέζι.
-Τι είδες κάτου στο χωριό µωρέ Κώτσιο;
-Τι να σας ειπώ ωρέ αδερφάκια µου. Ερηµιά και πάλε ερηµιά.

Σε τρώει το µαράζι και οι αναµνήσεις. Κι αυτοί που έµειναν αδε-
κεί, από δυό χωριά χωριάτες είναι. Άλλος τραβάει από ‘δω, άλ-
λος απεκεί και ο ψωριάρης χώρια. Ούτε συνεργασία, ούτε
προγραµµατισµός στα κοινά του χωριού, έστω κι από αυτούς
τους λίγους που απόµειναν στον τόµο τους. Και κουβεντιάζα-
µαν ωρέ πατριώτες µου στο πεζούλι του Αί-Θανάση, τα πέρα
και τα δώθε. Έµαθα τα ντόπια νέα απ’ έξω κι ανακατωτά. Σας
ήφερα σήµερα τα χαµπέρια τους.
Το έργου του νερού για τα περισσότερα χωριά τελειώνει όπου

νάναι. Νερό καλό και µπόλικο από την Πριάλα. Όσο και η
Ντάρα θα συνδεθεί στο νέο δίκτυο µε σωλήνα από την Αγία
Μαρίνα Παπαδατών µέχρι το παλιό δίκτυο. Σωλήνα υπόγειο,
χοντρότερο και µε λιγότερη εν τέλει κατανάλωση ηλεκτρικού
ρεύµατος. Τώρα θα µου πείτε, που πήγαν όλα εκειά τα λεφτά
για τις κακοτεχνίες, τα µπαλώµατα, τα άχρηστα και αργότερα

πεταµένα υλικά. Τα πήρε ο Άµπλας και διάβκαν στην Μαυρή.
Και µου λεν’ οι χωριανοί, οι δικοί µας. Tο κάνουν καλό το έρ-
γο τώρα µέχρι να ξεπουλήσουν το νερό σε καµιά εταιρεία
χωρίς απολαβή για το κράτος. Έτσι να λέτε. Θα πούµε το νερό
νεράκι από την ακρίβεια. Ως και τα πηγάδια µας θα τα βου-
λώσουν γιατί «πίπτοντα, ρέοντα και υπόγεια ύδατα» θα ανή-
κουν στην εταιρεία.
-Έ ωρέ παιδιά, είπε ο Τάκης.
Έτσι θα γένει. Και τα δυόµισι τρία εκατοµµύρια θα πλερώσο-

µε και το νερό θα µας το πάρουν µαζί µε το έργο. Εγώ θα ήλε-
γα καλύτερα µε αυτά τα λεφτά να µας έβαζαν τρεις ανεµο-
γεννήτριες στο Μπαλντενέζι να ‘χαµαν φτηνότερο ρεύµα, όχι
να πλερώνοµε τα µαλλιά της κεφαλής µας όπως τώρα κι από
πάνω και τα χαράτσια.
-Πήρε την κουβέντα ο Νάσιος και είπε τα δικά του. Ωραίο το

καµπαναριό στο Νικολίτσι. Μπράβο στην οµάδα που ανέλαβε
να ξεπεράσει τα εµπόδια και να γένει το έργο. Χαλάλι και όσα
ξοδεύτηκαν. Αλλά άκουσα και είδα όλη την κακοµοιριά ορισ-
µένων. Χωρίς να έχουν βάλει δραχµούλα, χωρίς να έχουν
ασχοληθεί ντιπ για ντιπ, σχολιάζουν το κόστος, την εµφάνιση,
τα άτοµα που δούλεψαν. Και τους λέω. Απ’ όξω από το χορό
πολλά χαµπέρια λένε. Ασχολήσου και εσύ να ειδείς που παν τα
τέσσερα. Εδώ σε θέλω κάβουρα να περπατάς στα κάρβουνα.
Αλλιώς µόκο. Πήγα και στα Λέλοβα ωρέ παιδιά να πάρω πέν-
τε πράµατα για τα γερόντια. Με ξεδόντιασαν. Έφκα µε τρύπιες
τις τσέπες. Ούτε στο Κολωνάκι να ψώναγα. Τι ακρίβεια ήταν
εκείν’ εκεί. Ντόπια πράµατα σε κατά ουρανίς τιµές. Καλά δεν
καταλαβαίνουν οι µαγαζάτορες ότι έτσι µας στέλλουν σε άλ-
λους τόπους; ∆εν παίρουν χαµπάρι ότι το χρήµα µένει όξω από
τον Καντζά; Κλαίν’ οι προβαταραίοι για το κακό που τους βρή-
κε µε την ∆Ω∆ΩΝΗ. Υπάρχουν και άλλες εταιρείες παιδιά, τους
είπα. Αν δεν συνεργαστείτε µεταξύ σας εκείνοι θα σας κορο-
¹δεύουν, θα σας ξεζουµίσουν. Πρέπει να καταλάβετε ότι εσείς
παράγετε το προ¹όν, εποµένως σ’ εσάς αποµένει η διαπραγ-
µάτευση. Αλλιώς γυρίστε στα παλιά µικρά µπατζαριά. Όχι να
σας εκµεταλλεύεται ο κάθε αεριτζής.
-Εγώ λέει ο Γούσιας πήγα στα χωράφια στον κάµπο. Με ζην

πέρασα τις ρούγες από τα βάτα και τα παλιούρια. Έφτακα στα
χωράφια και δεν τα γνώριζα. Ειδικά εφέτος µε τις πολλές β-
ροχές, ρουµάνια από σπάτιζα, βήλιαρο και βατσουνιές. Είπα σε
έναν τρακτερτζή, ήρθε µε τον καταστροφέα, τον πλέρωσα και
καθαρίσκε λίγο. Είχαµαν και µια συζήτηση µε εκειόν τον χωρ-
ιανό. Και του λέω. Πόσες φορές έχεις περάσει αυτόν τον χω-
µατόδροµο για να φτάκεις ως εδώ κάτου. Ούουου! Μου λέει.
Αµέτρητες. Με πλερώνουν πολλοί να τους καθαρίζω τα χωρά-
φια Και του κρένω. Καλά ωρέ αθεόφοβε. Τόσα λεφτά παίρεις
απ’ τους χωριανούς. Κάνεις που κάνεις τη διαδροµή. Στο πά-
ει και στο έλα δεν µπορείς να σκώσεις τον καταστροφέα να κό-
ψεις κανα καλάµι, καµιά βατσουνιά, κανά παλιούρι; Τα δικά σου
τζίφλια θα βγάλουν µε τα αγκάθια τους. ∆εν µπορείς να κάνεις
τούτο το ανέξοδο, έστω και σαν προσφορά, σαν δωρεά στον
τόπο σου; Και µια που µούρθε η κουβέντα για δωρεές χωρια-
νοί µου, σκέφκα και τούτο µε αφορµή δωρεά που έγινε στην
εκκλησία του χωριού από την οικογένεια αποθανόντος. Μήπως
πρέπει να ξανακοιτάξουµε τα τραπεζώµατα και τα άλλα πα-
ραπλήσια έξοδα που γίνονται, µακριά από ‘δω, σε κηδείες,
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Άστα να πάνε φίλε µου…
«Ξενιτεµένο µου πουλί ξενιτεµένο αηδόνι….».
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µνηµόσυνα, σαραντάηµερα και όλα τούτα; Μήπως θα ήταν
καλύτερα όλα αυτά τα έξοδα να πάαιναν σε συγκεκριµένο
χρειαζούµενο µικροέργο για το καλό των χωριανών και εις
µνήµη του προσφιλούς συγγενή µας; Ανάπλαση ή κατασκευή
µιάς βρύσης, εξωρα¹σµό δηµόσιων χώρων, κοινοτικών πηγα-
διών, εικονισµάτων, συντήρηση σχολίων και εκκλησιών, άνοιγ-
µα µονοπατιών, τοιχίων στήριξης, δρόµων και τόσων άλλων
απαραίτητων για το κοινό καλό;
-Να σας ειπώ κι εγώ δυό κουβέντες παιδιά, είπε ο Ράκιας.
Αυτοί οι νέοι που έχουν αποµείνει στα χωριά δεν ενδιαφέρον-

ται πραγµατικά για τον τόπο τους. Είκοσι τόσοι νέοι στο διπ-
λανό χωριό, λιγότεροι στο δικό µας. θα έπρεπε να στίψουν την
καρύφα τους, να καταγράψουν ιδέες και να τις υλοποιήσουν,
όχι να κάουνται στο καφενείο όλη µέρα και ότι βρέξει ας κα-
τεβάσει. Εγώ έκανα µια παρατζάλα στα χωράφια. Είδα µπο-
στάνια µε όλα τα ζαρζαβατικά, είδα στρέµµατα καλλιεργηµέ-
να µε φασόλια, είδα φυτείες µε ακτινίδια και αµπέλια, είδα ελι-
ές περιποιηµένες. Είδα προσπάθεια για παραγωγή αλλά από
µεσήλικες και όχι από νέα γενιά. Και έπιακα την κουβέντα µ’ αυ-
τούς και µούειπαν τον πόνο τους. ∆εν θέλοµε βοήθεια από τον
∆ήµο ωρέ. Έτσι κι αλλιώς δεν θα την πάροµε. Θέλοµε όµως αυ-
τά που δικαιούµαστε, τον γεωπόνο, τον κτηνίατρο, την
αστυνοµία, τον αγροφύλακα. Θέλοµε το Κέντρο Υγείας, τα σχο-
λεία µας, την πυροσβεστική. Θέλοµε φίλε µου το νερό για πό-
τισµα, την προστασία του περιβάλλοντος από τα σταβλισµένα
γουρούνια και τα λογιών λογιών σκουπίδια. Θέλοµε να παρα-
µείνουν τα υποκαταστήµατα των τραπεζών, η εφορεία, οι κοι-
νωφελείς οργανισµοί. Όχι να τρέχοµε στού διαόλου τη µάνα
για ένα χαρτί και ώσπου να γυρίσοµε να ξεραίνονται τα πάν-
τα. Εµείς κόσµο θέλοµε να ξαναζωντανέψει ο τόπος µας. Γιατί
ωρέ µάτι µου, ακούµε στις ειδήσεις ότι οι άνεργοι φτάνουν
κοντά στα δυό εκατοµµύρια. Γιατί ωρέ δεν βοηθάει το κρά-
τος να πάνε απ’ αυτούς δεκαπέντε είκοσι οικογένειες σε κά-
θε χωριό. Έτσι και αυτοί θα ασχοληθούνε και εµείς θα πάρ-
ουµε τα πάνω µας, θα βγούµε απ’ την ερηµιά µας, θα ξα-
νανιώσουµε πάλε. Είπα να του ειπώ καλά τα λές χωριανέ
µου, αλλά στού κουφού την πόρτα όσο θέλεις βρόντα. ∆εν
τους καίγεται καρφί για τον κόσµο. Μοναχά να βγαίνουν
στο γυαλί και να τσακώνονται τάχαµ τάχαµ. Και για να
συνεχίσω το λόγο µου αδεκεί κοντά σε αυτά τα καλλιερ-
γηµένα µπιστάρια είδα περισσότερα χωράφια δασωµένα
και ξέφραγα, πλιότερα ελιόδεντρα παρατηµένα στο έλεος
του Θεού, πηγάδια αγνώριστα, δέντρα ατρύγιστα µε σαπι-
σµένο πάνω τους τον καρπό. Κοντά σ’ αυτά είδα ελάχισ-
τους να µαζεύουν αγριόσυκα, που στον τόπο µας περισ-
σεύουν. Και όταν τους ρώτησα τι τα κάνετε, µου απάντησαν
µε ειλικρίνεια. Γλυκό και το πουλάµε. Αργότερα θα κάνουµε
γλυκό από νεράτζι, από καρύδι, από λεµόνι, λικέρ από βατό-
µουρα. Το καλοκαίρι θα µαζέψουµε την άγρια ρίγανη, θα φκιά-
σουµε τραχανά, πέτουρα και τόσα άλλα παρασκευάσµατα, όλα
µε πρώτη ύλη σχεδόν µηδενικού κόστους. Κατόπιν έρχονται οι
ελιές και πάει λέγοντας. Έτσι θα ζήσουµε, µε την πείρα των γο-
νιών µας και την προσφορά της γης µας.
-Να σας ειπώ και ΄γω λεβέντες, είπε ο Νίκος. Η Λάκκα µας

προσφέρεται για όλα. Για διασκέδαση, για πεζοπορία, για
ορειβασία, για όλα. Άκσα κάποιους από το αντικρινό χωριό να
συζητάνε για εκδροµή. Κουβέντα στην κουβέντα κατάλαβα ότι
ήθελαν να πάνε σε κάποιο µοναστήρι εκτός Νοµού. Ώρε παιδιά
τους λέω. Έχετε πάει στο Μοναστήρι του Προφήτη Ηλία στα
Λιοβούνια; Όχι µου λένε. Στα Μεσιανά; Στο Ρωµανό; Στην
Ευαγγελίστρια στις Τόσκες; Στην Αββάσσο; Στον Αγιάννη στη
Ρωµιά; Στην Φανερωµένη στις Παπαδάτες ή στην Λαµποβίτισ-

σα στα Λέλοβα; Όχι µου λένε. Έχετε πάει στις Πύλες του Άδη,
στις πηγές στο Σιστρούνι; Στο Σούλι; Όχι µου λένε. Έ! Αρχίστε
πρώτα από τον τόπο σας και µετά πάτε παραπέρα. Άκσα και για
κάτι πανηγύρια που θα γένουν στη Λάκκα. Καλά τα πανηγύρια
δεν λέω, αλλά όχι µε τον τρόπο που γίνονται τελευταία. Το
ερώτηµα ήταν πόσα λεφτά θα διαθέσει ο ∆ήµος για επιχορήγ-
ηση του πανηγυριού. Και λέω. Αυτή την επιχορήγηση δεν θά
'ταν καλό να την διαθέσει ο ∆ήµος για την έκδοση δέκα δεκα-
πέντε τόσων βιβλίων που είναι γραµµένα, έτοιµα, που ανα-
φέρονται στη Λάκκα, την προβάλλουν και διασώζουν πλήθος
στοιχείων για την λαογραφία και την ιστορία της; Αγρόν ηγό-
ρασα παιδιά. ∆εν µου απολοήθκαν ντιπ.
Είπαµαν, είπαµαν, κόψαµαν λόκες αλλά τα χωριάτικά µας δεν

τελειώνουν ποτές. ∆υσάρεστα τις περισσότερες φορές ιδιαίτε-
ρα στις κρίσιµες οικονοµικές µέρες που περνάµε, τις γεµάτες
προβλήµατα παντός είδους. Προβλήµατα που µε συζητήσεις
και αναπολήσεις στο παρελθόν µαλακώνουν και ξεχνιούνται
έστω για λίγο. Στο λαογραφικό και στο ιστορικό παρελθόν που
προσπαθούν να το ξεχάσουµε κι αυτό µε τις κάθε τόσο
δηλώσεις ευφάνταστων και ανιστόρητων δήθεν ειρηνοποιών
τύπου Ρεπούση. ∆εν ξέρουν όµως ότι γνωρίζοντας την ιστορία
αποφεύγεις µελλοντικά λάθη. ∆εν ξέρουν ότι εδώ είναι το
Σούλι, είναι το Ζάλογγο, είναι ο χαλασµός της Πρέβεζας, είναι
οι Κουµζιάδες, η Αετοράχη, η Μανωλιάσα, το Μπιζάνι. Εδώ το
λένε Λάκκα Σούλι και: Όχι ρε-πούσ(τ)η µου, δεν ξεχνάµε την
ιστορία µας, δεν ξεχνάµε τους νεκρούς µας, δεν ξεχνάµε τον
τόπο µας.
Σ’ όλους τους Λακκασουλιώτες και γενικότερα στους Ηπει-

ρώτες, µέσα από τούτο το άρθρο θα ‘θελα να τους θυµήσω εν
κατακλείδι, λίγα λόγια του Ντίνου ∆ηµόπουλου:

«Σ’αυτή τη στέρεη, ανυπόταχτη ράτσα, την κατατρεγµένη και
εξόριστη, σ’ αυτή την περήφανη φυλή των απανταχού Ηπει-
ρωτών, που το αίµα τους µαντεύω να σαλεύει µέσα µου
ακοίµητο και παρορµητικό, απευθύνω χαιρετισµό θερµό και
µια κουβέντα δικιά µας! αγάντα µωρέ!… θάρθουν καλύτερες
µέρες πατριώτες! Κι αν δεν έρθουν από µόνες τους, θα τις
χτίσουµε εµείς, πέτρα την πέτρα, αγκωνάρι το αγκωνάρι, κο-
τρώνα την κοτρώνα! Τι χτιστάδες είµαστε χαλασιά µας!….».
Και σ’ αυτούς που παραχαράσσουν την ιστορία του τόπου

µου, να τους υπενθυµίσω:
«Τι συµβολίζει το Σούλι; Το Σούλι και η ιστορία του συµ-

βολίζουν: Την ακατασίγαστον αγάπην προς την ελευθερίαν,
την αφοσίωσιν εις την πατρίδα, την πολεµικήν αρετήν, το
ηρω κό πνεύµα της θυσίας, το οποίον ως δίδυµος αδελφός
συνοδεύει ανά τους αιώνας την Ελληνικήν ιστορίαν» (Μνήµη
Σουλίου, τ. Γ’, σελ. 26).
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ίδρυση των παιδοπόλεων τοποθετείται στις αρχές
Φθινοπώρου του 1947. Σύµφωνα µε τα αρχεία της Πρ-
όνοιας Βορείων Επαρχιών1 υπήρχαν τότε 11.750

σπίτια καµένα, 6.982 χωριά κατεστραµµένα, 4.247 νεκροί
(άνδρες και γυναίκες), 703.000 πρόσφυγες συγκεντρωµένοι
σε πόλεις σε πρόχειρα καταλύµατα. Στις 5 Ιουλίου του 1947
και µετά από περιοδεία της νεαρής τότε βασίλισσας Φρει-
δερίκης στην επαρχία έγινε η έκλυση για την ίδρυση του
Εράνου Βορείων Επαρχιών, ο οποίος χρηµατοδότησε την
ίδρυση της Πρόνοιας Βορείων Επαρχιών και την δηµιουργία
στην αρχή 5 και αργότερα άλλων 47 παιδοπόλεων. Σύνολο
52 παιδοπόλεων σε όλη την κεντρική και βόρειο Ελλάδα
κυρίως, οι οποίες στέγασαν 18.500 παιδιών.
Η παιδόπολη, όµως, του Ζηρού έχει διαφορετική αρχική πορ-

εία, διότι άρχισε να κατασκευάζεται πριν ακόµη από την δηµιο-
υργία του Εράνου Βορείων Επαρχιών αν και τελικά εντάχθηκε
και αυτή στο σύστηµα της Πρόνοιας Βορείων Επαρχιών.

Το χρονικό της ίδρυσης της παιδόπολης Ζηρού
Σύµφωνα µε τον τότε νοµάρχη Πρέβεζας Αθανάσιο Μα-

νουσόπουλο:
"Το καλοκαίρι του 1946 ήρθε στην Πρέβεζα µια οµάδα

Ελβετών επιστηµόνων, µε επικεφαλής τον O. Werder2, οι
οποίοι δήλωσαν ότι είναι διατεθειµένοι να προσφέρουν και να
εγκαταστήσουν µια µεγάλη παιδόπολη, υπό τον όρο της πα-
ραχώρησης της έκτασης που θα υποδείξουν στο νοµικό
πρόσωπο της παιδόπολης. Ακόµη ότι θα εξασφαλίσουν τον
πλήρη εξοπλισµό και το επιστηµονικό, υπαλληλικό και υπη-
ρετικό προσωπικό.
[...} Επανήλθαν µε το σχεδιάγραµµα κτήµατος, περιοχής

πλησίον της πόλης της Φιλιππιάδας, γνωστής ως τοποθεσία
Ζιρό µεγάλης έκτασης, η οποία ανήκε σε κτηµατίες, τέως
ακτήµονες της περιοχής καθώς και ενός µεγάλου τµήµατος
της πλαγιάς ιδιοκτησίας του βιοµήχανου Λιάµπεη.
Μετά από επικοινωνία µε τον Γεν. ∆ιοικητή Ηπείρου, ο οποίος

του δήλωσε ότι δεν υπάρχει δραχµή προκειµένου να απο-
ζηµιωθούν οι κτηµατίες της περιοχής ζήτησε την συγκέντρω-

ση των ιδιοκτητών των κτηµάτων στην Φιλιππιάδα
προκειµένου να τους ενηµερώσει για το µεγάλης
σηµασίας αυτό ζήτηµα.
Μετά από συζήτηση οι ακτήµονες προσέφεραν,

χωρίς καµία απαίτηση, τα κτήµατά τους για την
ίδρυση της παιδόπολης. Το ίδιο έκανε και ο βιο-
µήχανος Λιάµπεης, όταν άκουσε την απόφαση
των ακτηµόνων".
Σύµφωνα µε τον ∆ηµήτριο Κώνστα3 έµπορο από τη

Φιλιππιάδα, η αρχική τοποθεσία ανέγερσης της παιδόπολης
ήταν η τοποθεσία ΨΑΘΑΚΙ κοντά στην Πρέβεζα. Μετά όµως
από ενέργειες του ίδιου και αφού οι Ελβετοί επισκεφτήκαν την
τοποθεσία του Ζηρού και "εξεθαµβώθησαν από την µαγευτικό-
τατα του τοπίου" επελέγη τελικά η συγκεκριµένη τοποθεσία.
Μετά από σύντοµο χρονικό διάστηµα έπλευσε στο λιµάνι

της Πρέβεζας ένα από τα µεγαλύτερα εµπορικά πλοία το
"Βόρειο Σέλας" φορτωµένο µε τα υλικά της κατασκευής της
παιδόπολης.
Την επιστασία της κατασκευής της παιδόπολης Ζηρού είχε

ο Ελβετός µηχανικός Rudolf Pfenniger, ο οποίος ενεργούσε,
σύµφωνα µε τον εγγονό του Claude Noir, για λογαριασµό
του Ελβετικού Ερυθρού Σταυρού, ενώ η χρηµατοδότηση
του έργου προέρχονταν από το φιλανθρωπικό ελβετικό ίδ-
ρυµα "Donne Suisse"4. Η παιδόπολη άρχισε να λειτουργεί
επισήµως στις 5 Ιανουαρίου του 1948, ενώ παιδιά ίσως να
είχαν εισαχθεί και λίγο νωρίτερα.

Οι πρώτες εντυπώσεις των παιδιών
Οι πρώτες οµάδες παιδιών που εισήλθαν στην παιδόπολη

του Ζηρού προέρχονταν, σύµφωνα µε µαρτυρία, από τα
χωριά της Κόνιτσας. Τα περισσότερα από αυτά τα παιδιά
βρίσκονταν κατά τη διάρκεια της "Μάχης της Κόντσας" στο
Αναγνωστοπούλιο Οικοτροφείο, όπου έζησαν και την µάχη
της Κόνιτσας τα Χριστούγεννα του 1947.
"Μας υποδέχτηκαν µε καλό τρόπο, γιατί τους είχαν ενηµε-

ρώσει ότι καταφθάνουµε µία µερίδα 150-200 παιδιά και µετά
σιγά-σιγά συνέρευσαν απ΄ όλες τις περιοχές της δοκιµα-
σµένης Ηπείρου και άλλα παιδιά που ανέβηκαν στον αριθµό
800-900 παιδιών.
[Ήµασταν] Από τους πρώτους. Συνέχεια έρχονταν παιδιά

που ήταν σε άθλια κατάσταση, πεινασµένα, τροµαγµένα, µε
τριχοφάγους, µε αρρώστιες. Εκεί γίνονταν η σωστή περί-
θαλψη, υπήρχε και γιατρός, και όλο το προσωπικό έδειχνε
τροµερό ενδιαφέρον, αυτή είναι η αλήθεια, αυτή είναι η
πραγµατικότητα. ‘Ετσι εξελίχθηκαν, έτσι τα θυµάµαι!5
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Μικρή αναφορά στην ιστορία της παιδόπολης Ζηρού
Η σύντοµη αυτή αναφορά στην παιδόπολη "Άγιος Αλέξανδρος"

Ζηρού αποτελεί µικρό απόσπασµα εργασίας του Βασίλη Σάνδρη η
οποία στηρίζεται κυρίως σε έναν µεγάλο αριθµό προφορικών µαρτυριών
παιδιών και προσωπικού από διάφορες παιδοπόλεις προκειµένου να
αξιολογηθεί "εκ των έσω" η προσφορά τους στα παιδιά που είχαν άµεση

ανάγκη τόσο κατά την περίοδο του εµφυλίου, όσο και αργότερα.

Η



"Μεταφορά στον "Άγιο Ανδρέα" Αττικής.
Το καλοκαίρι του1948 λόγω των συµπλοκών στην ευρύτερη

περιοχή του Σουλίου µεταξύ των αντιµαχοµένων, η παιδό-
πολη µεταφέρθηκε εσπευσµένα στην Αθήνα. Η µισή δύναµη
οδηγήθηκε στο Κολλέγιο Αθηνών για µερικούς µήνες, και
στη συνέχεια συγκεντρώθηκε όλη η παιδόπολη στον "Αγίου
Ανδρέα" Αττικής. Εκεί τα παιδιά παρέµειναν µέχρι το καλο-
καίρι του 1950. Ο λόγος µεταφοράς έχει χαραχθεί στη µνήµη
όλων των παιδιών πού ήταν την εποχή εκείνη στον Ζηρό:
"Τον Αύγουστο του 1948 ήρθαν οι αντάρτες. Μέσα στην

παιδόπολη υπήρχαν πέντε τανκς του ελληνικού Στρατού µε
λοκατζίδες. Όταν εµφανίστηκαν οι αντάρτες πάνω στο ύψω-
µα η Κοπανίδου, η υπαρχηγός µε τηλεβόα τους είπε: «∆ηµο-
κρατικέ Στρατέ, εδώ σ΄αυτόν τον χώρο φυλάσσονται εξακό-
σια παιδιά. Από τα εξεκόσια, πολλά είναι δικά σας παιδιά,
παιδιά των στρατιωτών σας. Υπάρχουν και τανκς του ελληνι-
κού Στρατού. Το µέρος αυτό είναι Ελβετού ανθρωπιστή» και
ύψωσαν και την Ελβετική σηµαία. ∆εν έκαναν έφοδο πραγ-
µατικά. Ήρθαν τα τζε�µς, πήγαµε στην Πρέβεζα. Εκεί µας
υποδέχτηκε ο Μητροπολίτης και στη συνέχεια πήγαµε στον
Πειραιά µε ένα πολεµικό πλοίο το «Λίµνος».
Πήγαµε στον Άγιο Ανδρέα, µας υποδέχτηκε η Φρειδερίκη,

µας υποδέχτηκαν οι αρχές και τους µισούς µας πήγαν στον
Άγιο Ανδρέα, έξω από τη Ραφήνα και τους υπόλοιπους στο
Κολλέγιο Αθηνών6 ".
Η µεταφορά έγινε εσπευσµένα και κάτω από δραµατικές

συνθήκες: "Εκεί [στον Ζηρό] µείναµε ούτε 5-6 µήνες. Γιατί;
Γιατί έγιναν κάτι µάχες γύρω από τον Ζηρό, φοβερές. Μεταξύ
Εθνικού και ∆ηµοκρατικού στρατού. Και ταυτόχρονα µέσα στη
µάχη έγινε και ένας σεισµός. Κατατροµοκρατηµένοι πήγαν κά-
τω στην άσφαλτο ειδικοί και ό,τι φορτηγό περνούσε το επισ-
τράτευαν και το έφερναν µέσα. Μας έβαλαν πάνω στα αυ-
τοκίνητα, φορτηγά οτιδήποτε, ό,τι µικροπράγµατα είχε ο κα-
θένα τα έπαιρνε και µας πήγαν στον Ελαιώνα της Πρεβέζης.
Εκεί ήταν δραµατικές συνθήκες7 ".

Επαναπατρισµός
Το καλοκαίρι του 1950 έγινε ο επαναπατρισµός των παιδιών

στα χωριά τους και κρατήθηκαν παιδιά ορφανά και από
τους δύο γονείς ή παιδιά των οποίων οι γονείς βρίσκονταν
στις ανατολικές χώρες ή τα χωριά τους είχαν καταστραφεί.
Από τα 18.500 περίπου παιδιά που είχαν περισυλλέγει στις
52 παιδοπόλεις, έµειναν περίπου 3.000 παιδιά σε 12 παι-
δοπόλεις, οι οποίες σύντοµα, µετά το 1952 έµειναν 9 µεταξύ
των οποίων και αυτή του Ζηρού.
Από το καλοκαίρι του 1950 η παιδόπολη του Ζηρού λειτο-

υργεί πλέον κανονικά µέχρι το 1986, οπότε κλείνει οριστικά.
Η οργάνωση της παιδόπολης και ηµερήσιο πρόγραµµα
Η παιδόπολη του Ζηρού, όπως όλες οι παιδοπόλεις ήταν

διαρθρωµένες ως εξής:
Κάθε θάλαµος αποτελούσε µια οµάδα µε 44 παιδιά.

Υπήρχαν εννέα οµάδες. Επικεφαλής κάθε οµάδας ήταν η
οµαδάρχισσα, η οποία ζούσε συνεχώς επί εικοσιτετραώρου
βάσεως µαζί µε τα παιδιά στον ίδιο θάλαµο, αλλά σε δια-
φορετικό διαµέρισµα.
"Πώς ήταν οργανωµένη η οµάδα: ήταν ένας θάλαµος, ένας

χώρος ελεύθερος µεγάλος που είχε δεξιά και αριστερά τα
κρεβάτια σαν κουκέτες, ένα κάτω και ένα επάνω. Στην άκρη
είχαν ωραία θαλαµάκια που έβαζαν τα παιδάκια τα ρουχα-
λάκια τους. Στο βάθος υπήρχε ένα δωµατιάκι µικρό που έµε-
νε η δεσποινίδα οµαδάρχισσα. Έµενε µέσα µαζί µε τα παι-
διά. ∆ηλαδή άνοιγες τη πόρτα και έβλεπες µπροστά σου το
θάλαµο µε τα παιδιά. Στο βάθος δε αυτού του θαλάµου
υπήρχαν οι κοινόχρηστοι χώροι δηλαδή το λουτρό κ.τ.λ.

[...] Η καθαριότητα γίνονταν από τις καθαρίστριες, που
έµπαιναν αµέσως µόλις τα παιδιά έφευγαν για το σχολείο το
πρωί, οι οποίες καθάριζαν όλον τα θάλαµο, το περιποιόν-
τουσαν, για να έρθουν τα παιδιά το µεσηµέρι.
Η δεσποινίδα ήταν υποχρεωµένη να επιβλέψει τα παιδιά το

πρωί να ντυθούν, να φτιαχτούν, να πάνε στην τραπεζαρία, να
πάρουν το πρωινό τους και µετά τα άφηνε, διότι πήγαιναν, το
πρωί, στο σχολείο. Είχε πλήρες δηµοτικό σχολείο, εξατάξιο,
αν θυµάµαι καλά.
Τα παιδιά πήγαιναν στο σχολείο το πρωί, γύριζαν στις 12.30.

Οι οµαδάρχισσες έτρωγαν όλες µαζί µόνες τους για να είναι
έτοιµες στη µια η ώρα, που τα παιδιά τελείωναν, για να τα πα-
ραλάβουν. Όταν γύριζαν τα παιδιά γίνονταν µια στοιχειώδης
καθαριότητα των χεριών και κατευθείαν στην τραπεζαρία.
Οι τραπεζαρίες ήταν πλήρως εξοπλισµένες, θα µπορούσαν

να είναι εφάµιλλες των σηµερινών. Κάθε τραπεζαρία κάλυπτε
τρεις οµάδες, δηλαδή µια κοινότητα. Η τραπεζαρία στρώνον-
ταν από τις τραπεζοκόµες βοηθούµενες πολλές φορές από
τα παιδάκια που είχαν υπηρεσία. ∆ηλαδή τα παιδιά έπαιρναν
το πιάτο από εκεί που το σερβίριζε η µαγείρισσα το έβαζαν
στο τραπέζι και έβαζαν και το κουταλοµαχαιροπίρουνο. Κά-
θε κοινότητα είχε και την τραπεζαρία της.
Έτρωγαν, λοιπόν τα παιδιά, πήγαιναν στο γήπεδο έπαιζαν, το

απόγευµα, ή πολλές φορές έκαναν και εργασίες. ∆ηλαδή έλε-
γαν ότι σήµερα πρέπει να µεταφέρουµε αυτόν τον σωρό µε τα
πολλά ξύλα, διότι τότε µόνο καυσόξυλα υπήρχαν, και να τον
πάµε εκεί που ήταν η ενδεικνυόµενη θέση. Μια ώρα ή λιγότε-
ρο, έκαναν αυτή την εργασία, δηλαδή έπαιρναν από δύο-τρία
ξύλα στα χεράκια τους τρεις-τέσσερεις φορές και µετά έφευ-
γαν. Είχαν και άλλες αθλοπαιδιές και άλλες απασχολήσεις, κά-
ναµε την καθαριότητα του χώρου. Η κάθε οµάδα στο χώρο
γύρω της. Το απόγευµα έπαιρναν το απογευµατινό τους και το
βράδυ το φαγητό τους. Ήταν δε τέτοια η επάρκεια του φαγ-
ητού που τις περισσότερες φορές απογευµατινό δεν έτρωγαν
ποτέ. Στρώνονταν η τραπεζαρία µε 120 πιάτα ρυζόγαλο και
έµεναν όλα. Ευτυχώς που είχαµε το χοιροστάσιο και τα
έπαιρναν και τα έτρωγαν τα γουρούνια8".
Ανά τρεις οµάδες υπήρχε ένας κοινοτάρχης, ο οποίος ήταν

υπεύθυνος κυρίως για την διασκέδαση των παιδιών. Με νοσ-
ταλγία θυµούνται τα παιδιά της εποχής εκείνης:
"[...] Είχαµε και τρεις οµαδάρχες Κερκυραίους. Φαινόµενα!

Ο Χρήστος ο Γκερέκος, ένας Γεώργιος Ματζαβίνος και πρ-
οπαντός θυµάµαι τον ∆ιονύσιο Γκέρκη, κύριος "Νιόνιος"
καθώς και ένας Χρήστος Πνευµατικάτος από την Κεφαλονιά.
Ο κύριος "Νιόνιος" ήταν το κάτι άλλο λες και έπεσε από άλλο
πλανήτη. Αυτός µας έκανε και προσκοπισµό, µας διάβαζε και
βιβλία, µας έκανε και χειροτεχνία, µας µάθαινε µπάσκετ, βό-
λε�, ποδόσφαιρο. ∆ιοργάνωνε γυµναστικές επιδείξεις στην
παιδόπολη, µας έκανε τα καλοκαίρια τα λεγόµενα "κανφά-
�ερ". Ξυπνούσαµε τα καλοκαίρια και κάναµε γυµναστική και
αυτός ήταν µόνο µε ένα µαγιό ασκητικότατος...[...]9".
Πάνω από τους κοινοτάρχες υπήρχε η υπαρχηγός και η

αρχηγός. Εκτός αυτών υπήρχαν και καθαρίστριες, τραπε-
ζοκόµες, νυχτοφύλακες, φούρναρης, υπεύθυνος για το χοι-
ροστάσιο και για τον κήπο. Όλο το προσωπικό ανέρχονταν
στον αριθµό των 80 περίπου ανθρώπων.
Πρέπει να σηµειωθεί ότι όλο το προσωπικό, εκτός των δασ-

κάλων, όφειλε να διαµένει µέσα στην παιδόπολη, αλλά να είναι
και ανύπανδρο, µέχρι το 1970 περίπου, έτσι ώστε να µπορεί
να αφιερωθεί εξολοκλήρου στην φροντίδα των παιδιών.
Οι οµαδάρχισσες, αρχικά, ήταν τελειόφοιτες γυµνασίου

από την γύρω συνήθως περιοχή. Αργότερα προσλαµβά-
νονταν και τελειόφοιτοι της παιδαγωγικής ακαδηµίας µέχρι
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να διοριστούν.
Η υγειονοµική περίθαλψη

Η υγειονοµική περίθαλψη ήταν υποδειγµατική. Κάθε παιδό-
πολη είχε αναρρωτήριο µε νοσοκόµες και γιατρό, ο οποίος
επισκέπτονταν καθηµερινά την παιδόπολη. Στον Ζηρό
υπήρχε µεγάλο αναρρωτήριο επαρκώς εξοπλισµένο ακόµη
και µε ακτινολογικό µηχάνηµα. Υπήρχε στενή µηνιαία πα-
ρακολούθηση του βάρους και του ύψους, τα απαραίτητα
εµβόλια και τυχόν ασθένειες που καταγράφονταν στην ατο-
µική καρτέλα κάθε παιδιού. Σε περίπτωση σοβαρότερων πε-
ριπτώσεως τα παιδιά µεταφέρονταν στην Αθήνα σε δηµόσια
νοσοκοµεία για περαιτέρω θεραπεία.

∆ιασκέδαση
Η διασκέδαση αφορούσε κυρίως ενασχόληση µε διάφορα

αθλήµατα µέσα στο χώρο του Ζηρού, όπου υπήρχε γήπε-
δο ποδοσφαίρου, γήπεδο µπάσκετ µε φωτισµό, βόλε¹,
ενασχόληση µε τον κήπο. Ακόµη διοργανώνονταν διάφορες
θεατρικές παραστάσεις, κυρίως Χριστούγεννα ή Πάσχα.
Από το 1954 και µετά τα παιδιά µπορούσαν να πάρουν άδεια

το καλοκαίρι και µε έξοδα της παιδόπολης να πάνε σε συγγε-
νικά τους πρόσωπα στο χωριό. Όσα δεν ήθελαν ή δεν µπο-
ρούσαν για διαφόρους λόγους µπορούσαν να πάνε κατασ-
κήνωση, η οποία λειτουργούσε αρχικά έξω από την Πρέβε-
ζα και µετά το 1970 στην Λούτσα Πρεβέζης Επίσης εκεί που
σήµερα υπάρχουν οι κατασκηνώσεις της Εθνικής Τραπέζης.
ένα σηµαντικό στοιχείο ήταν η ύπαρξη µεγάλης βιβλιοθή-

κης µε βιβλία της κλασσικής λογοτεχνίας, τα οποία µπο-
ρούσαν να δανείζονται τα παιδιά.

Η εκπαίδευση
Σε κάθε παιδόπολη υπήρχε εξατάξιο δηµοτικό σχολείο, το

οποίο όφειλαν να βγάλουν όλα τα παιδιά. Με ευγνωµοσύνη
θυµούνται τα παιδιά τους δασκάλους τους:
"Είχαµε έναν δάσκαλο στην Τετάρτη τάξη ονόµατι Πα-

πακώστας από το Θεσπρωτικό της Πρέβεζας. Πολύ ωραίος
άνθρωπος.
[... ]Ήταν ο κος Γκιόκας. Ήταν λίγο αυστηρός εκείνος αλλά

δίκαιος
[...] Ήταν ο κος Τάτης, ένας πολύ αξιόλογος άνθρωπος από

το Πλικάτι Κονίτσης. Αυτός είχε την ατυχία να του πάρουν τα
παιδιά και τη γυναίκα στο παραπέτασµα τότε και έµεινε µό-
νος. Ενδεχοµένως δεν θα ήταν τότε στο χωριό αλλιώς θα τον
είχαν πιάσει και αυτόν. Και το 1954-55 µάθαµε ότι ξαναγύ-
ρισαν.
Ήταν ο κος Κώττης, ο πατέρας του Γιαννάκη του Κώττη, και

είχε τον γιό του τρόφιµο στην παιδόπολη. Και µάλιστα αυτός
έπαιζε µπάλα στον Αβέρωφ και πήγαινε µε τον Νιόνιο τον
Γκέρκη κάθε Σαββατοκύριακο έπαιρναν το λεωφορείο και
έρχονταν εδώ και έπαιζαν µπάλα.
Ήταν η Κούλα η Κοντοδηµητράτου, µια πολύ αξιόλογη δασ-

κάλα η ο ποία είχε κλήση και στη µουσική. Μας µάθαινε
τραγούδια, όργανα !
Ο Γιάννης ο Τσανάκας από το Μέτσοβο. Άφησε, επειδή δεν

είχε οικογένεια, όλη την περιουσία του στο Μέτσοβο.
Ο Κώστας ο Σώρος από το Θεσπρωτικό, ένας πολύ αξιόλο-

γος δάσκαλος και αυτός. Ζει σήµερα στα Γιάννενα.
Ο Μανώλης ο Λήτος είχε έρθει ένα διάστηµα έκανε τον κοι-

νοτάρχη και στη συνέχεια ήταν δάσκαλος.
Ο Κώστας ο Καραγιάννης…
∆εν είπα τον πιο σπουδαίο δάσκαλο από όλους. Τον κο

Φλώρο. Θεµιστοκλής Φλώρος. Είχε πανεπιστηµιακή µόρφω-
ση, είχε µετεκπαιδευτεί ο Φλώρος τότε και ήταν διευθυντής
στο ∆ηµοτικό σχολείο. Το ∆ηµοτικό σχολείο της παιδοπό-

λεως ήταν εξατάξιο. ∆ύο ή τρεις τάξεις είχαν δύο τµήµατα10".
Στη συνέχεια έπρεπε να έχει πάρει κανείς τον βαθµός 9 ή

10 για να έχει δικαίωµα να δώσει εξετάσεις για το γυµνάσιο,
διαφορετικά πήγαινε σε στοιχειώδη εργαστήρια που
υπήρχαν µέσα στην παιδόπολη, όπως τσαγκάρικο, φούρ-
νος, ξυλουργείο. Όταν τα παιδιά αυτά µεγάλωναν µπορ-
ούσαν να παρακολουθήσουν µέσες τεχνικές σχολές που
υπήρχαν τότε στην Κεφαλονιά, στη Λέρο, στην Κρήτη και
αργότερα στην Αθήνα.
(Σιβιτανίδειος). Τα παιδιά που παρακολουθούσαν γυµνάσιο

έπρεπε να πάνε στην παιδόπολη της Αγριάς Βόλου ή στη
Θεσσαλονίκη και έπρεπε να προβιβάζονται από την µια τάξη
στην άλλη µε τον βαθµό 17 για να παραµείνουν στην παιδό-
πολη. ∆ιαφορετικά έπρεπε ή να ακολουθήσουν τεχνικές
σχολές ή να επαναπατρισθούν. Αρκετά επίσης παιδιά από
την παιδόπολη Ζηρού την εποχή της δεκαετίας του '50, ακο-
λούθησαν στρατιωτική καριέρα.
Το 1958 το όριο της βαθµολογίας του 17 έπεσε στο 15 και

αργότερα, το 1970 καταργήθηκε εντελώς. Την εποχή αυτή
αρκετά παιδιά από την παιδόπολη του Ζηρού αποφοίτησαν
από το γυµνάσιο Βόλου και στη συνέχεια φοίτησαν σε
ανώτερες και ανώτατες σχολές11,12,13,.
Συνοπτικά µέχρι τα τέλη της δεκαετίας του '50 το σκεπτικό,

όσον αφορούσε την εκπαίδευση των παιδιών ήταν η τεχνική
εκπαίδευση, έτσι ώστε να γυρίσουν τα παιδιά στα χωριά το-
υς για να συµβάλλουν στην ανασυγκρότησή τους. ∆εν αποκ-
λείονταν, όµως, και εκείνοι οι οποίοι είχαν τις δυνατότητες
να φοιτήσουν και να τελειώσουν το γυµνάσιο.
Από τις αρχές της δεκαετίας του '60 και µετά όλο και πε-

ρισσότερος αριθµός παιδιών ωθούνταν προς ανώτερες και
ανώτατες σχολές.
Τελειώνοντας την σύντοµη αυτή αναφορά στην παιδόπολη

"Άγιος Αλέξανδρος" Ζηρού και σύµφωνα µε µαρτυρίες παι-
διών που θήτευσαν σ' αυτή, τόσο στα πρώτα στάδια λειτο-
υργίας της, όσο και αργότερα, παρά τις κατά καιρούς διά-
φορες δυσλειτουργίες ή προσωπικά παράπονα, υπήρξε για
εκείνα τα παιδιά που είχαν ανάγκη την εποχή εκείνη, ένας
θετικός παράγοντας στη ζωή τους, ο οποίος συνέβαλλε
σηµαντικά στην εκπαιδευτική και επαγγελµατική τους εξέ-
λιξη και αποκατάσταση.

Παραποµπές:
1. Αρχείο Ελ. Λελούδα. ΙΑΚΑ Παν/µιο Θεσσαλίας
2. Αθανάσιος Μιχ. Μανουσόπουλος, Μαρτυρίες, γεγονότα και µνήµες (1946-
1965), Αθήνα, Εκδ. Κονιδάρης, 2002, σελ. 51-53.
3. Αρχείο Παιδόπολης Ζηρού. ΓΑΚ Πρέβεζας Επιστολή του ∆ηµ. Κώνστα:
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ Ι∆ΡΙΤΑΙ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΙ ΥΠΟΚΙΝΗΤΑΙ ∆ΙΑ ΤΗΝ Ι∆ΡΥΣΙΝ ΤΗΣ ΕΝΤΑΥΘΑ
ΠΑΙ∆ΟΠΟΛΕΩΣ, µε ηµερ. 19/1/'57. Αρχείο Παιδόπολης Ζηρού, ΓΑΚ Πρέβεζας.
4. Προφορική µαρτυρία του Claude Noir, εγγονού του κατασκευαστή της παιδό-
πολης του Ζηρού R. Pfenniger,.
5. Μαρτυρία Σ.Ι. Masterlog αρ. 29. Αρχείο Προφορικών µαρτυριών, ΙΑΚΑ Παν/µίου
Θεσσαλίας, Αρχείο Β. Σάνδρη: " Η Ιστορία των παιδοπόλεων µέσα από προφορι-
κές µαρτυρίες".
6. Μαρτυρία Β.Χ. Masterlog αρ. 60. Αρχείο Προφορικών µαρτυριών...
7 Μαρτυρία Σ.Ι. Masterlog αρ. 29. Αρχείο Προφορικών µαρτυριών...
8. Μαρτυρία Κ.Ε. Οµαδάρχισσα στον Ζηρό από το 1957 έως το 1960, Masterlog
αρ. 22. Αρχείο Προφορικών µαρτυριών...
9. Μαρτυρία ∆.Κ. Masterlog αρ. 28. Αρχείο Προφορικών µαρτυριών...
10. Μαρτυρία Γ.Χ. Mαsterlog αρ. 59. Αρχείο Προφορικών...
11. Μαρτυρία Β.Α. Masterlog αρ. 4. Αρχείο Προφορικών µαρτυριών, ΙΑΚΑ Παν/µίου
Θεσσαλίας, Αρχείο Β. Σάνδρη: " Η Ιστορία των παιδοπόλεων µέσα από προφορι-
κές µαρτυρίες".
11. Μαρτυρία Μ.Κ. Masterlog αρ. 11. Αρχείο Προφορικών...
12. Μαρτυρία Μ.Ν. Masterlog αρ. 118. Αρχείο Προφορικών...
13. Μαρτυρία Ν. Λ. Masterlog αρ. 119. Αρχείο Προφορικών...

ΙΣΤΟΡΙΑ Βασίλης Σάνδρης



Ηµερίδα πραγµατοποιήθηκε την Κυριακή 9 Ιουνίου
2013, 9:30 π.µ. και ηταν ανοιχτή για το κοινό. Αποσ-
κοπούσε στην αποτύπωση των συνθηκών που επικ-

ρατούσαν στην Ελλάδα το χρονικό διάστηµα πριν τη δηµι-
ουργία των παιδοπόλεων, οι οποίες και δηµιούργησαν την
ανάγκη ίδρυσής τους, καθώς επίσης και στην αποτύπωση

των συνθηκών διαβίωσης και
εκπαίδευσης των παιδιών
στην Παιδόπολη Ζηρού, των
σχέσεών τους µε το προσω-
πικό και τους δασκάλους
καθώς και ην πορεία των παι-
διών της παιδόπολης µετά
την έξοδο τους από αυτή.

Ξεκίνησε µε την οµιλία της Κυρίας Βαν Μπουσχότεν, Αναπ-
ληρώτριας Καθηγήτρια Ιστορίας-Αρχαιολογίας και Κοινωνι-
κής Ανθρωπολογίας του Παν/µίου Θεσσαλίας που παρου-
σίασε «Το Ιστορικό Πλαίσιο της Εποχής» το οποίο στηρίζε-
ται σε έρευνα που η ίδια πραγµατοποίησε και αφορά ιστο-
ρικά στοιχεία για την ίδρυση των παιδοπόλεων στην Ελλά-
δα, την οργάνωση τους, το ηµερήσιο πρόγραµµα, την εκ-
παίδευση και φροντίδα των τροφίµων καθώς και το ιδεολο-
γικό πλαίσιο του Ιδρύµατος.
Στη συνέχεια, ο κ. Σάνδρης Βασίλης, ιστορικός µελετητής

των παιδοπόλεων της Ελλάδας και της παιδόπολης Ζηρού,
µίλησε για τους λόγους που οδήγησαν στην ίδρυσή τους,
τις σχέσεις των παιδιών µε τους δασκάλους τους και τους
εργαζοµένους καθώς και την εκτίµηση των πρώην τροφίµων
για τη συµβολή της παιδόπολης στην προσωπική και κοι-
νωνική ζωή τους.
Ο Ντάκουλας Ευάγγελος, Αναπληρωτής Υπεύθυνος ΚΠΕ

Φιλιππιάδας µίλησε για την «Ανεύρεση του αρχείου της
παιδόπολης Ζηρού» και ο κ. Σκλαβενίτης, Προ¹στάµενος
ΓΑΚ- Αρχείου Πρέβεζας, παρουσίασε «Το αρχείο της Παιδό-
πολης Ζηρού».
Η Ηµερίδα συνεχίστηκε µε τις µαρτυρίες παιδοπολιτών,

πρώην µαθητών και υπαλλήλων της Παιδόπολης Ζηρού και
συγκεκριµένα των κυρίων Βαλερά Χαράλαµπο, ∆ήµου Κων-
σταντίνο, Βασδέκη Όµηρο,, Γούση Χρήστο, Ντίµερη Λάζα-
ρο, Ντούλα Γιώργο, Καλογήρου Τηλέµαχο και έκλεισε µε ξε-
νάγηση στους χώρους από τον κο Τραγανό Κώστα, πρώην
ο όποιος ήταν και ως παιδί στην Παιδόπολη καθώς στην
συνέχεια υπήρχε εργαζόµενος στην Παιδόπολη Ζηρού.
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ΙΣΤΟΡΙΑ

ε τον όρο αρχείο της παιδόπολης εννοούµε όλα
εκείνα τα έγραφα τα οποια αναφέρονται στην ίδρυ-
ση και λειτουργία της Παιδόπολης του Ζηρού «Άγιος
Αλέξανδρος». Αποτελείται κατά κύριο λόγω από δυο

µεγάλα αρχεία καθώς και πλήθος φωτογραφιών και εγγρ-
αφών που προστίθενται σε αυτά. Το πρώτο κοµµάτι του
αρχείου το ανακάλυψα (Ντάκουλας Ευάγγελος) το 2010 και
αποτελουνταν κατά κύριο λόγο από διοικητικά έγγραφα.
Τον Μάιο του 2010 συνάντησα τον εγγονό του Ελβετού
µηχανικού Rudolf Pfenniger τον Κύριο Noir Claude ο οποιος
έψαχνε να βρει σε µια πόλη των φίλων (εννοούσε Φιλιππιά-
δα) ένα χωριό για παιδιά που έχτισε ο παππούς του. Και ενώ
βρισκόταν µέσα στον χώρο από το φωτογραφικό αρχείο
που είχε δεν µπορούσε να το αντιληφθεί.
Ο κύριος λόγος είναι ότι το 1946 η περιοχή στερούνταν

βλάστησης (κάτι που µπορούµε άνετα να αντιληφθούµε από
της φωτογραφίες της εποχής). Μετά υπόδειξη ότι βρισκό-
ταν µέσα στον χώρο µας έδωσε ένα αρχείο 1602 φωτογρ-
αφιών από την φάση κατασκευής της παιδόπολης που δεν
είχαν κυκλοφορήσει µέχρι τότε στην Ελλάδα. Επίσης πολλά
ακόµα από τα παιδιά της Παιδόπολης έδωσαν προσωπικές
φωτογραφίες.
Το καλοκαίρι του 2011 ανακάλυψα το βασικό αρχείο της

παιδόπολης από το 1947 έως το 1972 αποτελούµενο από δι-
οικητικά έγγραφα, αλλά και φακέλους παιδιών, ιατρικές κα-
ρτέλες, φωτογραφίες, γράµµατα παιδιών και πολλά άλλα.
Το αρχείο ηταν σε κάκιστη κατάσταση και µε την Βοήθεια

των Βασίλη Σάνδρη, Γιάννη Πέππα και την Τασούλα ∆ερβε-
νιώτη Μεταφέρθηκε από τον χώρο που βρέθηκε σε χώρο
ασφαλή και στην συνέχεια µε βάση τον Νοµό και την σύµφ-
ωνη γνώµη του ∆ηµάρχου µεταφέρθηκε στα Γενικά Αρχεία
του Κράτους όπου αφού έγινε ο απαραίτητος καθαρισµός
άρχισε η κατηγοριοποίηση και η ψηφιοποίηση του. Το σύνο-
λο του αρχείου ηταν περίπου 50 κιβώτια και σήµερα που
έχει καθαριστεί είναι 18 µέτρα αρχειακό υλικό.
Στα ΓΑΚ είναι και όλα τα αλλά κοµµάτια αρχείων που αφ-

ορούν την Παιδόπολη
και µπορεί να είναι
πλέον πρόσβαση για
οποιαδήποτε έρευνα.

Ντάκουλας Ευάγγελος

Το αρχείο της Παιδόπολης

Η Ηµερίδα για την Παιδόπολη του Ζηρού

Μ

Η
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23η Απριλίου 2010 είναι µια ηµεροµηνία που θα γρα-
φή στην Ελληνική σύγχρονη ιστορία µε πολλά ερω-
τηµατικά, εν πολλοίς αναπάντητα.

Ήταν µια ηµέρα πικρή για την Ελλάδα µας. Ο τότε πρωθυ-
πουργός Γ. Π., αντί να αναγκαίων µέτρων προτίµησε τα παιγ-
νίδια µε την Goldman Sachs και την Deutsche Bank.

Ανέθεσε στους δύο αυτούς τραπεζικούς κολοσσούς να του
εξασφαλίσουν δάνειο ύψους 25 δις Ευρώ.

Αυτό δεν επετεύχθη διότι το ∆ηµόσιο χρέος ήταν πολύ
υψηλότερο. Και ως εκ τούτου η άτακτη χρεοκοπία της χώρας
ήταν προ των πυλών.

Τότε ο πρωθυπουργός σκέφθηκε το ∆.Ν.Τ.

Τα κεφάλαια όµως που απαιτούντο ήταν πέντε φορές περ-
ισσότερα από αυτά που µπορούσε να προσφέρει το ∆.Ν.Τ.

Μη έχοντας διέξοδο επισκέφθηκε τη Μόσχα και το Παρίσι µε
αρνητικά αποτελέσµατα. Η κίνησίς του αυτή ήταν, προ-
φανώς, για να εκβιάσει την Μέρκελ και την Ευρωπα¹κή τρά-
πεζα, που αρνούνταν να αποδεχθεί ότι έπρεπε να υπάρξει
λύσις σε συνεργασία µε το ∆.Ν.Τ.

Ασφαλώς θα θυµούνται οι Έλληνες το πιστόλι στο τραπέζι.

Με την βοήθεια του ΣΤΡΟΣ - ΚΑΝ επετεύχθη η επιδιωκόµενη
λύση µε το ∆.Ν.Τ.

Τότε χαρούµενος και ανακουφισµένος από το φορτίο του
άγχους πήγε στο Καστελόριζο - να γίνει πιο βαρύγδουπη η
εξαγγελία – και εξήγγειλε την υπαγωγή της Ελλάδος στο
Ευρωπα¹κό µηχανισµό στήριξης. Έτσι παρεδόθη µεγάλο µέ-
ρος της κυριαρχίας (κατακαηµένη, υπερήφανη και αδούλωτη
Ελλαδίτσα µας). Από τότε µέχρι σήµερα η Ελλάδα υποχ-
ρεώθηκε να υπογράψει τρία µνηµόνια.

Έτσι κατά τακτά χρονικά διαστήµατα δέχεται (θέλει δεν θέ-
λει) τους επιτελείς της Τρό¹κας στην Αθήνα για την αξιολόγ-
ηση της δηµοσιονοµικής προσαρµογής.

Τρία χρόνια µετά, κάνοντας απολογισµό βλέπουµε τα αρν-
ητικά και τα τυχόν θετικά αποτελέσµατα. Κατ’ αρχήν, τα αρ-
νητικά είναι πάρα πολλά, επώδυνα και δυσβάστακτα.

Η εξαντλητική λιτότητα έφερε βαθιά ύφεση, συρρίκνωση του
εισοδήµατος, συσσίτια, λιποθυµίες, αυτοκτονίες, κλείσιµο κα-
ταστηµάτων, αλόγιστη φορολογία σε δυσβάστακτη κλίµακα
και εγκληµατική ανεργία, η οποία δολοφόνησε ότι είχε απο-
µείνει όρθιο. Μεταξύ αυτών των κακών και η αιµορραγία των
νέων κι επιστηµόνων στο εξωτερικό (όπου φύγει φύγει) τα
µνηµόνια µπήκαν για τα καλά στη ζωή του Έλληνα.

Οι περισσότεροι αναλυτές δηλώνουν ότι αυτοί οι αρνητικοί
δείκτες οφείλονται κυρίως στα απανωτά κι εγκληµατικά λά-
θη κυρίως των πρώτων χρόνων. Η τότε κυβέρνηση φοβούµενη
το πολιτικό κόστος καθυστερούσε να επιβάλλει τις επιβαλλό-
µενες και αναγκαίες µεταρρυθµίσεις και διορθωτικές αλλα-
γές. Όταν επιχειρούσε δειλά – δειλά, έκανε πίσω εξ αιτίας της
διαφθοράς που υπήρχε σε όλους τους τοµείς (∆ηµόσιο και
ιδιωτικό τοµέα) και των σκληρών αντιδράσεων (απεργίες επί
απεργιών) των αδηφάγων συνδικάτων και των βολεµένων.

Η κυβέρνηση ήταν περισσότε-
ρο επικοινωνιακή και καθόλου
αποτελεσµατική. Εψήφιζαν
σωρηδόν νόµους, χωρίς καµιά
εφαρµογή. Το πνεύµα τους
ήταν πως θα διατηρήσουµε το
διαφθαρµένο και την ασύδοτη
φαυλότητα του υπερκοµµατι-
κού κράτους και να ξεγελά-
σουµε τους κουτόφραγκους
της Τρό¹κας και να παίρνεις τα
χρήµατα (γνωστού όντως δα-
νεικά).

Για να καλύψουν αυτή την
αποτυχηµένη πολιτική τακτική και µε την αφόρητη πίεση της
Τρό¹κας, προέβησαν στα ανωτέρω επώδυνα και σκληρά
µέτρα που διέλυσαν κυριολεκτικά τον κρατικό ιστό.

Πέραν των αρνητικών αυτών αποτελεσµάτων επέφερε – για
να είµαστε δίκαιοι όσο µπορούµε – και θετικά αποτελέσµατα.

Απέφυγε η Ελλάδα, µε το πλάνο της Ευρωπα¹κής στήριξης,
την άτακτη χρεοκοπία.

Μέσα στα τρία αυτά χρόνια η Ελλάδα πήρε 240 δις ευρώ.
Εκτός απ’ αυτά πήρε µεγάλο χρηµατικό ποσό για την κεφα-
λαιοποίηση των παραπαιουσών τραπεζών. Για πρώτη φορά
στην ιστορία, χώρα πήρε τόσα πολλά χρήµατα.

Για να καταλάβει κανείς το µέγεθος αυτής της βοήθειας,
ευελπιστεί προσωρινόν δανεισµόν, γιατί ακούγονται πολλά
όπως νέο κούρεµα ακόµα και χάρισµα µέρους ή και ολικού
αυτού του µεγάλου ποσού. Ας αναλογισθεί κανείς τι θα γινό-
ταν χωρίς αυτή τη βοήθεια. Η χώρα µας έχει πολύ περιορισ-
µένα έσοδα για να καλύψει έστω µέρος των αναγκών της. Θα
σταµατούσαν οι πληρωµές των δηµοσίων υπαλλήλων, οι
πληρωµές των συντάξεων, θα έκλειναν τα ταµεία των τρα-
πεζών, τα ασφαλιστικά ταµεία, τα ευαγή ιδρύµατα, σχολεία,
νοσοκοµεία, η εισαγωγή του πετρελαίου, ειδών αναγκαίων
για την κίνηση, πάσης φύσεως µηχανών και κινητήρων, η
πλήρη αποµόνωση από τις διεθνείς αγορές, οι στρόφιγγες
των αγορών, λόγοι απαγορευµένοι δια ροπάλου λέξις.

Θα άρχιζε η λειτουργία των κατασχέσεων, θα εκινείτο ο
Αγγλικός νόµος δικαίου, δηλαδή θα οδηγείτο η χώρα σε κα-
θεστώς εµπράγµατης υποθήκης.

Αυτά ας µη θεωρηθούν καθεστώς φόβου όπως αρέσκονται
πολλά κόµµατα να πιπιλίζουν ασφαλώς για ίδιον όφελος και
ας καπηλεύονται την φιλοπατρία. Είναι καθαρή υποκρισία και
δεν πείθουν κανένα πολίτη, που καλά γνωρίζουν πλέον ότι τα
παθήµατα έγιναν επιτέλους µαθήµατα. Καλές και άγιες αυτές
οι διαπιστώσεις, αλλά δεν ωφελεί αν παραµείνουν διαπισ-
τώσεις.

Χρειάζονται εδώ και τώρα λύσεις.

Ο γιατρός δεν φτάνει να διαγνώσει το είδος της ασθένειας
µόνο. Το επόµενο βήµα είναι να προτείνει την θεραπεία.

∆ηµήτρης Κίτσιος & Βαγγέλης Παπαθεοδώρου.
Φίλοι απ’ τα Παλιά, αλληλογραφούν για την κρίση

Η

∆ηµήτριος ΚίτσιοςΑΠΟΨΕΙΣ

Τρία χρόνια τρόικα
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∆ηµήτριος ΚίτσιοςΑΠΟΨΕΙΣ

Υπάρχει χαµόγελο κι ελπίδα στον ορίζοντα.

Έχοµε δικαίωµα να κάνουµε όνειρα για το µέλλον;

Ο λαός υποφέρει τα πάνδεινα και πληρώνει ασφαλώς τα
ολέθρια λάθη των ανικάνων ιθυνόντων και τα δικά του, που
δεν είναι λίγα, για την επιλογή του.

Οι ιθύνοντες σπούδασαν σε ελίτ σχολεία µε βάση την κατα-
γωγή τους και όχι τις αξίες τους.

Ουδέποτε εργάστηκαν για να µάθουν από πρώτο χέρι τι θα
πει ιδρώτας και τι θα πει µε κόπους να τρώνε το ψωµί τους.
Ο λαός παρασυρµένος, πληρώνει τα δικά του λάθη, που είναι
αποτέλεσµα του προσωρινού βολέµατος και της εκάστοτε
λανθασµένης κρίσης και επιλογής.

Εγκλωβισµένος ο λαός στα επιδόµατα και τις αυξήσεις των
µισθών και συντάξεων που προήρχοντο όχι από αυξηµένα
έσοδα του κράτους αλλά από δάνεια. Οι Έλληνες µπροστά
σε αυτή την ψηφοθηρική πολιτική, ξέχασαν γρήγορα τους
πόρους και τα έσοδα, που όντως δεν ήταν επαρκή, αλλά µε
αυτούς έζησαν και πρόκοψαν δια µέσου των αιώνων. Με αυ-
τούς τους πόρους θα µάθουν εκ νέου να ζουν, γιατί δεν
υπάρχουν άλλες επιλογές.

Ο πρώτος και καλύτερος είναι ο τουρισµός, τον οποίον
δεν εκµεταλλεύτηκαν όσο θα έπρεπε. Έγιναν πολύ ακρι-
βοί και αλαζονικοί (ας µη ξεχνάµε τις χασοµαγκιές και
σλόγκαν του ότι θα γίνοµε τα γκαρσόνια της Ευρώπης;).

∆εύτερη η γεωργία. Εγκαταλείφθηκε εντελώς η Επαρχία,
που είναι ο αιµοδότης των πόλεων.

Τρίτη η κτηνοτροφία. Στα χωριά δεν έµεινε ούτε ένας κό-
κορας να λαλήσει.

Οι µικρές βιοτεχνίες και οι µικρότερες βιοµηχανίες τις έθαψαν
οι απεργίες, το υψηλό κόστος και η χαµηλή παραγωγή µε υπο-
κινητάς τα συνδικάτα (πηγές κοµµατικών ψηφοφόρων).

Το σπουδαιότερο όλων: η ναυτιλία µας. Eίναι η Τρίτη δύναµη
στον κόσµο!

Έχει, µε τις κατάλληλες προσεγγίσεις, να δώσει πάρα πολ-
λά στην οικονοµία – σε χρήµατα και εργασία. ∆ίνουν πολύ
ολίγα εξ αιτίας των αντιπαραγωγικών νόµων και διατάξεων
που τους υποχρεώνουν – κι εδώ η πλήρης ανικανότητα των
πολιτικών – να έχουν όλα τα πλοία να κυµατίζουν ξένες
σηµαίες και να επωφελούνται οι ξένοι τα όποια κέρδη.

Ας µην ξεχνάµε την κατάργηση του Υπουργείου Ναυτιλίας
από τους προοδευτικούς φωστήρες. Η λύση είναι απλή. Λιγό-
τερη φορολογία από τις ξένες χώρες και οικονοµικά κίνητρα.

Σύγχρονα ναυπηγεία για την επισκευή και ναυπήγηση και-
νούργιων εµπορικών και τουριστικών πλοίων. Να πάψουν οι
εφοπλισταί και πλοιοκτήτες να ξοδεύουν µεγάλα κεφάλαια
– Ιαπωνία, Κορέα, Κίνα, ακόµα και στη Ρουµανία.

Να γίνει ο Πειραιάς, πέρα από τα Παιδιά του Πειραιά, το
LLOYD του Λονδίνου.

Να πάψουν τα εισαγόµενα – πολλές φορές αναµφιβόλου
ποιότητος – να προτιµούνται τα Ελληνικά προ¹όντα, σε λογι-
κές ελεγχόµενες τιµές. Να πάψουν οι παράσιτοι µεσάζοντες.

Να αλλάξουν οι εργατικοί νόµοι, να γίνουν πιο εµπορικοί.
Είναι δυνατόν να γίνεται πόλεµος χαρακωµάτων αν πρέπει να
ανοίξουν τα καταστήµατα Κυριακές και γιορτές σε µια χώρα
τουριστική; Η λογική λέει αυτές οι αποφάσεις πρέπει να λαµ-
βάνονται προαιρετικά από τους καταστηµατάρχες. Να

δώσουν κίνητρα οικονοµικά (φοροαπαλλαγές). Ας αφήσουν
τις γελοιότητες: Κρουασάν χωρίς βούτυρο 13%, µε βούτυρο
23% φόρος.

Ν’ ανοίξουν οι δουλειές, να έλθουν ξένες εταιρείες, να βρει
ο κόσµος δουλειά και να κυλήσει το χρήµα. Να πάψουν τα
σλόγκαν τύπου: Γιατί οι εταιρείες και µποσάδες να κάνουν
κέρδη, κι αν κάνουν να τα µοιράσουν στους εργάτες.

Μέχρι σήµερα δεν πιστεύω να ξέρει κανείς ότι υπάρχει ερ-
γοδότης χωρίς εργάτες, ούτε εργάτες χωρίς εργοδότη. Επο-
µένως η ζωή είναι:

Βοήθαµε να σε βοηθώ ν’ ανεβούµε στο βουνό.

Πρέπει να προνοηθούν πόροι για έργα ανάπτυξης και να δα-
νειοδοτηθούν µικροµεσαίες επιχειρήσεις που δέχτηκαν το µε-
γαλύτερο πλήγµα από το πολύ διατυµπανισµένο κούρεµα,
ώστε να αντιµετωπισθούν οι χειρότερες συνέπειες της κρίσης
που έφεραν την εµβάθυνση της ύφεσης κι εκτόξευσαν την
θανατηφόρο ανεργία. Για το πώς έφτασε η Ελλάδα σε αυτή
την τροµερή κρίση και το πώς οι λίγοι ζούσαν σε βάρος πολ-
λών είναι τοις πάσοι γνωστό.

Τα σπασµένα οι µη έχοντες και όχι οι κατέχοντες. Εντατικός
έλεγχος και προπαντός παραδειγµατική τιµωρία όσων παρα-
νοµούν από αυτούς που ασχολούνται µε τα κοινά, τους εκ-
λεγµένους κυβερνήτες, βουλευτές, τοπικούς άρχοντες και
δηµοσίους υπαλλήλους.

Να πάψει να επικρατεί ο νόµος του «γνωστού», της µίζας,
του λαδώµατος, της αναξιοκρατίας κ.λ.π.

Η τρικοµµατική κυβέρνηση επιτελεί, παρά τις αντιξοότητες,
θετικό έργο!

Πρέπει µονοιασµένα και µε συνεργασία να επισπεύσει τις µε-
ταρρυθµίσεις και να επικηρύξει το παλιό πολιτικό σύστηµα
των πελατειακών δοµών. Η αξιωµατική αντιπολίτευση οφείλει
να βοηθήσει µε θετικές παρεµβάσεις, όπου θεωρείται αναγ-
καίο και να πάψει να είναι στείρα και αρνητική σ’ όλα. Το ίδιο
χρέος έχουν και τα λοιπά κόµµατα εκτός των ακραίων που
τείνουν να γίνουν πληγή για το Έθνος. Ο λαός είναι καταδι-
κασµένος να υποφέρει, αλλά µε υποµονή και καρτερικότητα
θα βρει το δρόµο του και να θυµάται µόνο αυτό:

Εφτά φορές αν πέσεις, πρέπει ταπεινά να σηκώνεσαι οκτώ.

New York 5/28/13
Με αγάπη και εκτίµηση
∆ηµήτριος Κίτσιος

Συνάντηση φίλων µετά από πολλά χρόνια. Κώστας Σοκορίδας,
∆ηµητράκης Κίτσιος, Ηλέκτρα Γκλιάτη, Βαγγέλης Παπαθεοδώρου
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Βαγγέλης ΠαπαθεοδώρουΑΠΟΨΕΙΣ

γαπητέ µου φίλε ∆ηµητράκη!

Εύχοµαι ο Θεός να σου χαρίζει υγεία και προκοπή!

Σε συνέχεια στην, από 28/05/2013 επιστολή σου, έχω
να παρατηρήσω τα εξής:

Ο τίτλος της επιστολής “ΤΡΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΡΟΙΚΑ” πρέπει ν αλ-
λάξει σε “∆ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ” της οικονο-
µικής κρίσης στην Ελλάδα και το ερώτηµα είναι, εάν είναι µό-
νο Ελληνική; Η µήπως δεν είναι µόνο Ελληνική;

Κατά τη γνώµη µου, είναι παγκόσµια, πολιτική και κοινωνική.
Πως προήλθε; Από την Αµερική(η ποία έχει το µεγαλύτερο
χρέος στον κόσµο) µεταδόθηκε στην Ευρώπη και σ’ όλη την
οικουµένη. Η αρχή έγινε µε την κατάρρευση των Αµερικάνι-
κων τραπεζών (city group, Bank of America, Lehman Brothers)
και µεταδόθηκε στην Ευρώπη και στην άτυχη πατρίδα µας.

Η Ευρώπη και συγκεκριµένα η Ευρωπα¹κή Ένωση για να
σώσει τον εαυτόν της, επέβαλλε τα µνηµόνια στην Ελλάδα
και τώρα ερίζουν (∆ΝΤ µε Ε.Ε) διότι τα µνηµόνια ήταν άδικα
και αναποτελεσµατικά.

Τι έπρεπε να γίνει;

Αυτό αποκαλύπτεται σε ρεπορτάζ της εφηµερίδας Wall
Street Journal, σε έγγραφο του ∆ΝΤ το οποίο χαρακτηρίζεται
ως, «ΑΥΤΗΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ».

Το ∆ΝΤ ισχυρίζεται ότι κανονικά θα έπρεπε να γίνει ανα-
διάρθρωση του χρέους µε “Κούρεµα από την αρχή του
προγράµµατος που επιβλήθηκε στη Ελλάδα. Να τι ανα-
φέρει η έκθεση του ∆ΝΤ. «Ένας τρόπος για να γίνει η προ-
οπτική του χρέους πιο βιώσιµη θα
ήταν να επιχειρήσουµε την ανα-
διάρθρωση του χρέους από την
αρχή... Η αναδιάρθρωση του
χρέους έθετε σε κίνδυνο µετάδο-
σης του προβλήµατος και σε άλλα
µέλη της Ευρωζώνης. Οι ευρω-
πα κές τράπεζες είχαν µεγάλα
αποθεµατικά σε ελληνικά οµόλο-
γα, που θα έχαναν σε αξία αν οι
Έλληνες πιστωτές επρόκειτο να
διασωθούν. Με την αναδιάρθρω-
ση του χρέους εκτός του τραπε-
ζιού, η Ελλάδα τι έπρεπε να κάνει;
ΝΑ ΠΤΩΧΕΎΣΕΙ ΑΜΈΣΩΣ Η Ν’
ΑΠΟΦΥΓΕΙ ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ. Εγκρίνεται από την Ε.Ε.
η αποφυγή της αναδιάρθρωσης του χρέους, µε αποτέλε-
σµα πολλοί ιδιώτες πιστωτές να ξεφύγουν και έδωσε, στη
ζώνη του ΕΥΡΩ, αρκετό χρόνο, για να χτίσει τείχος προσ-
τασίας για να προστατεύσει άλλα ευάλωτα µέλη και απέτ-
ρεψε σοβαρές επιπτώσεις στη παγκόσµια οικονοµία”.

Τι µας λέει το ∆ΝΤ;

Ότι το πρόγραµµα που εφαρµόστηκε, από τη τρόικα, δεν
έγινε µε γνώµονα τη διάσωση της Ελλάδας, αλλά για τη διά-
σωση του ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ.

Καταλάβαµε τι έγινε;

Η Ελλάδα και ο ελληνικός λαός θυσιάστηκε για το το ΕΥΡΩ
ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ.

Τι θα γινόταν αν η Ελλάδα τότε, το 2010, προχωρούσε σε

κήρυξη παύσης πληρωµών; Θα χρεοκοπούσαν αρκετές
ευρωπα¹κές τράπεζες και θα έριχνε το ΕΥΡΩ στα τάρταρα.
Μαζί µε τις ευρωπα¹κές θα χρεοκοπούσαν και οι ελληνικές
τράπεζες. Και λοιπό τι θα παθαίναµε; Απλά δεν θα µπορ-
ούσαµε να δανειστούµε. Κάποτε αυτό το παραµύθι µε τα δα-
νεικά έπρεπε και πρέπει να τελειώνει, γιατί δίνει το δικαίωµα
στο διεθνή παράγοντα να επεµβαίνει στην εσωτερική ζωή της
Ελλάδας για να πάρει τα λεφτά του. Πρέπει να κάνουµε και-
νούργιο ξεκίνηµα, µε καινούργιο νόµισµα και χωρίς δανεικά.

Αν στην εξουσία ήταν Ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Η
Ο ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ θα είχαµε φύγει από την Ευρω-
πα¹κή Ένωση. Τέτοια Ευρώπη δεν µας χρειάζεται, δεν τη θέ-
λουµε.

Από το α΄ µνηµόνιο έπρεπε το χρέος να γίνει ΒΙΩΣΙΜΟ, αλλά
οι διεθνείς τοκογλύφοι εσκόπευαν να πτωχεύσουν τη πατρίδα
µας για να αρπάξουν το πλούτο της και ότι ωραίο έχει η
οµορφότερη χώρα του πλανήτη και στη συνέχεια να την εκ-
διώξουν από την Ε.Ε.

Η Ευρωπα¹κή Ένωση ΣΉΜΕΡΑ δεν έχει πολιτικούς αντάξιο-
υς εκείνων που οραµατίστηκαν µια ενωµένη Ευρώπη για ένα
καλύτερο µέλλον.

Έχει την ατυχία να βρίσκονται στο τιµόνι µια λογίστρια (Μer-
cel) και ένας ανάπηρος υπουργός οικονοµικών που δεν τους
ενδιαφέρει τίποτε άλλο, παρά µόνο τα συµφέροντα της Γερ-
µανίας. Υποκριτές και Φαρισαίοι.

Τα χρέη της Γερµανίας, από το β΄ παγκόσµιο πόλεµο, στα
διάφορα κράτη που κατάστρεψε, της χαρίστηκαν το έτος

1953. Η πατρίδα µας, που έδωσε τα
φώτα του πολιτισµού στην Ευρώπη
και την έσωσε από τη καταστροφή
µε το πόλεµο του 1940, έπρεπε να
είχε την ανάλογη τύχη. ∆υστυχώς
µέχρι σήµερα δεν την έχει αλλά και
δεν πληρώνει τις πολεµικές απο-
ζηµιώσεις, ώστε να γίνει ένας
συµψηφισµός, προκειµένου να πε-
ριοριστεί το χρέος µας.

Έχουµε προσφέρει πολλά στην
Ευρώπη και κατά συνέπεια η
ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟ ΝΟΜΙΚΗ
ΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ

ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ.

Αγαπητέ µου, φίλε! ∆ηµητράκη, µε πνίγει η αδικία και η αγωνία
για το µέλλον των παιδιών µας. Η Αµερική θ΄ αφήσει τη Γερ-
µανία να κάνει ότι θέλει; Η Ε.Ε σήµερα έχει 18.000.000 ανέρ-
γους. Η πολιτική της λιτότητας “µετά από ΤΡΙΑ ΧΡΟΝΙΑ
ΤΡΟΙΚΑΣ” δεν έφερε αποτελέσµατα. Ελπίζω στις Γερµανικές
εκλογές του Σεπτεµβρίου, ο λαός της Γερµανίας να εκλέξει πε-
φωτισµένη ηγεσία, για να δούµε µια ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΕΥΡΩΠΗ ανα-
γεννηµένη από τις στάχτες που κληρονοµήσαµε, διαφορετικά
Ο ΘΕΟΣ ΝΑ ΒΑΛΛΕΙ ΤΟ ΧΕΡΙ ΤΟΥ. Κλείνω την επιστολή µου µε
αυτά τα λίγα, µε τη σηµείωση ΟΤΙ ∆ΕΝ ΕΝΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΟΥ, αλλά προσωπικές απόψεις.

Αθήνα 7 Ιουνίου 2013
ΦΙΛΙΚΑ

Με αγάπη
Βαγγέλης Παπαθεοδώρου

∆ιαπιστώσεις και συµπεράσµατα

Α



ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ

Πάσχα στο Χωριό
Αισθητά µειωµένος ήταν φέτος ο κόσµος στο χωριό. Το ίδιο και στα υπόλοιπα χωριά της Λάκκας. Όσοι όµως

τα επισκέφτηκαν σίγουρα αποζηµιώθηκαν αφού οι µέρες αυτές είναι για όλους τους Λακκιώτες µέρος της κουλ-
τούρας τους και του σύγχρονου πολιτισµού που έρχεται από πολύ παλιά.
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Φαίνεται ότι η οικονοµική κρίση κάνει για πολλούς απαγορευτική τη µετακίνηση από
τα αστικά κέντρα στα χωριά. Το κόστος µετακίνησης έχει εκτοξευτεί και γίνεται
σχεδόν απαγορευτική για πολλούς η επίσκεψη στη γενέτειρα, τον αγαπηµένο τους
τόπο. Το Πασχαλινό κλίµα για το χωριό µας ξεκινά µε τον Λάζαρο (σελ. 5).

Ακολουθεί η Κυριακή των Βα�ων και την εποµένη ξεκινά η Μεγάλη εβδοµάδα. Κάθε
ηµέρα της εβδοµάδας αυτής πραγµατικά Μεγάλη σε αξία για τη θρησκεία µας. Κά-
θε βράδυ οι Εκκλησίες υποδέχονται τους πιστούς σε µοναδικές διαφορετικές λειτουρ-
γίες που προηγούνται της Ανάστασης του Θεανθρώπου. Κάθε ηµέρα µε τη δικιά της
σηµασία και το ξεχωριστό εθιµοτυπικό, όσο πλησιάζουµε την Κυριακή του Πάσχα.
Όλες οι µέρες είναι ισοδύναµες, αλλά η Μεγάλη Παρασκευή ξεχωρίζει λίγο. Το π-
ρωί επισκεπτόµαστε το νεκροταφείο µε τον ΠαπαΒασίλη παρόντα να διαβάζει τις
ευχές για τα αγαπηµένα µας πρόσωπα που χάσαµε. Μετά τα µνήµατα τα παιδιά περ-
νούν κάτω από τον επιτάφιο, ο οποίος έχει στολιστεί την προηγουµένη από τα κο-
ρίτσια του χωριού. Τα λουλούδια και για φέτος ήταν προσφορά του Τάσου Αναγ-
νώστου. Η ηµέρα προχωρά και κορυφώνεται το βράδυ µε τη «Ζωή εν Τάφω». Τους
στίχους της ψαλµωδίας ψέλνουµε όλοι µαζί χωρισµένοι σε παρέες και πολλοί από
εµάς τόχουν τάµα την ηµέρα αυτοί να είναι παρόντες. Μετά, η περιφορά του επιτα-
φίου µε το εκκλησίασµα να ακολουθεί µε κατάνυξη την ποµπή. Και έτσι φτάνουµε στην
Ανάσταση, που είναι µια πραγµατική γιορτή αγάπης στην πλατεία της Παναγίας µε το
«Χριστός Ανέστη» αν ακούγεται από όλους. Έχει προηγηθεί το “∆εύτε λάβετε Φώς”,
όπου οι ψηλότεροι νέοι µας ανταγωνίζονται ποιός θα πάρει πρώτος το φώς. Τόχουν
σε τύχη.

Την επόµενη εβδοµάδα κάθε µέρα είναι διαφορετική, αφού εκκλησιαζόµαστε στα
ξωκκλήσια του Χωριού. Αι-Γιώρης, Αι-Μηνάς, Αγία Κυριακή, Αι-∆ηµήτρης. Παλαιότε-
ρα κάθε τέτοια µέρα ήταν µια γιορτή στο κάθε εξωκκλήσι και το απόγευµα στην Πα-
ναγία. Όλοι χόρευαν τραγουδώντας τα τραγούδια της Λαµπρής. Τώρα έχει αποµείνει
µόνο ο Αι-Γιώρης που πραγµατοποιείται αυτό το πατροπαράδοτο έθιµο. Άντε και στον
Άγιο Μηνά.

Κάπως έτσι είναι το Πάσχα στο χωριό µας και όλοι φεύγουµε µε την ευχή “και του
χρόνου”.
Νάµαστε καλά λοιπόν... Και του χρόνου περισσότεροι.



Για τη ∆ωδώνη: Τιµούµε τη µνήµη του αγωνιστή κτηνοτρόφου
Χρήστου Βαγγέλη, ενός απλού ανθρώπου, που έδωσε τα πάν-
τα για τα συµφέροντα του κλάδου του. ∆υστυχώς η 50η επέ-
τειος της λειτουργίας της ∆ωδώνης συµπίπτει µε την πιο
µαύρη σελίδα στην ιστορίας της. Τη σελίδα του ξεπουλήµα-
τος από την τρικοµµατική Κυβέρνηση Σαµαρά µε την απόλ-
υτη συνενοχή της Περιφερειακής Αρχής. Έξη µήνες µετά από
τα µεγάλα λόγια των νέων ιδιοκτητών περί ανάπτυξης της βιοµ-
ηχανίας, η κατάσταση παραµένει προβληµατική, στάσιµη και θα
προσθέταµε και ύποπτη. Καµία επένδυση δεν έγινε τόσο σε ορ-
γανωτικό όσο και σε αναπτυξιακό επίπεδο. Η διοίκηση περιο-
ρίζεται σε επικοινωνιακές επαφές στα καφενεία των χωριών και
καταργεί το ισχύον επί δεκαετίες καθεστώς των πληρωµών. Βρ-
εθήκαµε από την πρώτη στιγµή στο πλευρό παραγωγών και ερ-
γαζόµενων για να µην πουληθεί η βιοµηχανία, καταθέτοντας
πολύ έγκαιρα τις προτάσεις µας, τόσο για το ζήτηµα της µε-
ταβίβασης των µετοχών όσο και για το συνεταιριστικό σχήµα
λειτουργίας της. Ως παράταξη έχουµε καθαρή τη συνείδησή
µας, αγωνιστήκαµε από την αρχή για την εναλλακτική λύση, για
τη συνεταιριστική «∆ωδώνη» στα χέρια των παραγωγών, απο-
ρρίπτοντας συµπράξεις µε ιδιώτες επενδυτές και ξεπερνώντας
την αδιέξοδη θέση «να µείνει ως έχει», που από την αρχή φαινό-
ταν ότι δεν συγκεντρώνει προºποθέσεις επιτυχίας. ∆υστυχώς
οι εκ των υστέρων τοποθετήσεις «να οδηγηθεί η ∆ωδώνη στα
χέρια κτηνοτρόφων και εργαζόµενων» έχουν ελάχιστη αξία υπό
τις παρούσες συνθήκες. Είναι προφανές ότι η διερεύνηση άλ-
λων δυνατοτήτων προºποθέτει γενικές πολιτικές εξελίξεις.
Εννοείται ότι ως παράταξη θα συνεχίσουµε να παρακολουθ-
ούµε από κοντά τις εξελίξεις στη βιοµηχανία να στηρίζουµε τον
αγώνα των κτηνοτρόφων. Στα πλαίσια αυτά υποστηρίζουµε το
αίτηµά τους για την έκδοση ψηφίσµατος συµπαράστασης. Το
Περιφερειακό Συµβούλιο πρέπει να δηλώσει µε σαφή απόφα-
σή του και όχι µε απλά σηµειώµατα του κ. Περιφερειάρχη την
επιµονή στο πάγιο καθεστώς παραλαβών και πληρωµών των
κτηνοτρόφων και στα εργασιακά δικαιώµατα των εργαζόµενων
της γαλακτοβιοµηχανίας.
Για την αγροτική παραγωγή γενικά: Η κατάσταση έχει περι-

γραφεί στην εισήγηση και δεν χρειάζεται να προσθέσουµε λε-
πτοµέρειες. Κατά την άποψή µας απαιτείται ένα σχέδιο δια-
κοπής της καταστροφικής πορείας και ανάταξης της αγροτι-

κής παραγωγής µε στόχους πρό-
σβαση σε υγιεινά τρόφιµα για όλους,
σταθερά και δίκαια εισοδήµατα για
τους αγρότες, σταθερές και δίκαιες
τιµές για τους καταναλωτές, οικολο-
γικά βιώσιµες µορφές παραγωγής.
Ούτε έχει νόηµα στην παρούσα
συζήτηση να αθροίσουµε γενικόλο-
γους και µακροπρόθεσµους στόχους
αλλά να διατυπώσουµε κάποιες προτεραιότητες για την Ήπει-
ρο µε έµφαση στην κτηνοτροφική παραγωγή. Κατά την
άποψη του «ΑΥ.ΡΙ.Ο. για την Ήπειρο» απαιτείται.
-Η παραγωγική ανασυγκρότηση της Ηπείρου να συνδυαστεί

µε νέους συνεταιρισµούς και µε στήριξη τράπεζας ειδικού σκο-
πού. Παράλληλα να αποσυρθεί ο ν. 1415/11 (ν. Σκανδαλίδη),
που προβλέπει συµµετοχή των συνεταιρισµών σε Ανώνυµες
εταιρίες, και να θεσµοθετηθεί νέο πλαίσιο για τους συνεταιρ-
ισµούς και τις επιχειρήσεις της κοινωνικής οικονοµίας.
-Έµφαση στην παραγωγή ποιοτικών και τυποποιηµένων και

πιστοποιηµένων προ¹όντων, που θα µπορέσουν και τις επισι-
τιστικές ανάγκες της περιοχής να καλύψουν και να εξασφ-
αλίσουν ένα εξαγωγικό προσανατολισµό
-Εννοείται ότι στηρίζουµε την πάση θυσία παραµονή και ανα-

βάθµιση των θεσµών της αγροτικής έρευνας στην Ήπειρο,
του Σταθµού Γεωργικής Έρευνας Κατσικά, του Ινστιτούτου
Γάλακτος (αλλά και εκπαίδευσης όπως των ΤΕΙ, της Γαλακ-
τοκοµικής Σχολής κλπ.)
-Η έµφαση στην προβατοτροφία πρέπει να συνδυαστεί µε τη

διατήρηση του γενετικού υλικού της Ηπείρου και την ανά-
πτυξη των ντόπιων ποικιλιών (µπούτσικο κλπ.). Απαιτείται ανα-
συγκρότηση της συνεταιριστικής πτηνοτροφίας.
-Μέτρα για την επαναλειτουργία των συνεταιριστικών επιχει-

ρήσεων της Ηπείρου, που έχουν βάλει λουκέτο είτε από την
κρίση είτε από κακοδιαχείριση. Απαραίτητη είναι ασφαλώς και
η συζήτηση για την απόδοση ευθυνών για τη σηµερινή κατά-
σταση, και για τα φαινόµενα αγροτοπατερισµού και για τα
golden boys των συνεταιρισµών και για πολλά άλλα.

Γιάννης Παπαδηµητρίου
«ΑΥ.ΡΙ.Ο. για την Ήπειρο»

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η τοποθέτηση του Γιάννη Παπαδηµητρίου για ∆ωδώνη
και αγροτική παραγωγή

Αδιαµφισβήτητα η «∆ωδώνη» αποτέλεσε
για χρόνια ένα πρότυπο συνεταιριστικής
επιχείρησης που κράτησε σε δύσκολες
στιγµές όρθια µια ολόκληρη περιφέρεια,
ένωσε χιλιάδες κτηνοτρόφους, κατάφερε
να δώσει τη δυνατότητα εργασίας σε χιλιά-
δες παραγωγούς και ταυτόχρονα έδινε
πνοή στην τοπική κοινωνία.
Η «∆ωδώνη» χτίστηκε σιγά σιγά από τους ίδιους τους
κτηνοτρόφους πάνω στη συνεταιριστική ιδέα και σε
πείσµα των όσων συνέβησαν στην πατρίδα µας µε τους
άλλους συνεταιρισµούς, τα κατάφερε θαυµάσια και το
όνοµά της έγινε συνώνυµο της ποιότητας στα πέρατα της
οικουµένης.
Όµως η κυβέρνηση έπρεπε να κάνει το «καθήκον» της…
Με φτηνές δικαιολογίες και επαίσχυντους όρους, µια
κερδοφόρα επιχείρηση για τα τελευταία 26 χρόνια ξε-

πουλήθηκε σε έναν εκ των οφειλετών της πα-
ρόλη την καθολική αντίδραση που συνάν-
τησε η πώλησή της.
Σήµερα, 10 µήνες µετά το ξεπούληµά της,
βλέπουµε τα αποτελέσµατα αυτής της
“αναγκαίας για την εθνική οικονοµία” άνευ
όρων πώλησης. Οι κτηνοτρόφοι µένουν απ-

λήρωτοι για πάνω από δυο µήνες και
πληρώνονται µε χρήµατα έναντι και σε είδος. Η αγωνία,
όµως κορυφώνεται αφού στο δύσκολο οικονοµικό πε-
ριβάλλον που έχει διαµορφωθεί, δεν µπορούν να αντα-
ποκριθούν πλέον στις υποχρεώσεις τους.
Υπάρχει όµως λύση;
Αντί άλλων, δηµοσιεύουµε τις τοποθετήσεις δυο πε-
ριφερειακών συµβούλων στο τελευταίο περιφερειακό
συµβούλιο, που δείχνουν το πρόβληµα στην πραγµατι-
κή του διάσταση και προτείνουν κάποιες λύσεις. (Γ.Γ)

Γαλακτοβιοµηχανία «∆ωδώνη». Λεφτά υπήρχαν…

26 ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΜΑΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2013
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η τοποθέτηση του Κώστα Αρβανίτη για τη ∆Ω∆ΩΝΗ
στο Περιφερειακό Συµβούλιο

Είναι η τρίτη ή τέταρτη φορά σή-
µερα που το Περιφερειακό Συµ-
βούλιο, πάντοτε µε πρόταση των
παρατάξεων της αντιπολίτευσης
συζητάει ένα τόσο σηµαντικό ζήτ-
ηµα – ίσως ένα από τα σηµαντικό-
τερα που σχετίζονται µε την Ηπει-
ρώτικη οικονοµία και ίσως ένα
από τα πλέον εµβληµατικά.

∆υστυχώς οι µέχρι σήµερα εξελίξεις
µας οδηγούν σε απογοήτευση. Γιατί σε πολύ µικρό χρόνο άρ-
χισαν να φαίνονται οι πρώτες επιπτώσεις µιας πολύ συγκεκρ-
ιµένης πολιτικής επιλογής, την οποία αρχικά φάνηκε ότι
σύσσωµο το Περιφερειακό Συµβούλιο µε το σύνολο των πα-
ρατάξεών του απευχόταν, αλλά σε πείσµα όλων ηµών η απόφ-
αση υλοποιήθηκε. Και επειδή η καλή µέρα θα φαινόταν από το
πρωί, προκύπτει ότι οι προοπτικές είναι δυσοίωνες. Ήδη η νέ-
οι ιδιοκτήτες µε τη νέα διοίκηση παρότι πιθανά δεσµεύονται
από κάποιες αρχικές δικλείδες για τους κτηνοτρόφους της πε-
ριοχής και δεν προέβησαν – ακόµη – σε µειώσεις τιµών στον
παραγωγό, οι επιπτώσεις όµως των πρώτων κινήσεών τους
είναι ήδη φανερές. Οι καθυστερήσεις στις πληρωµές που
άρχισαν µε το καληµέρα και η µη απόδοση προκαταβολών,
έχουν δηµιουργήσει στους παραγωγούς πολύ σοβαρές αν-
ησυχίες αφού µετακυλύεται το πρόβληµα στην αδυναµία των
ίδιων να προµηθευτούν πρώτες ύλες για τη δική τους δρα-
στηριότητα. Ιδιαίτερα προβληµατισµένοι είναι ήδη πολλοί από
αυτούς, και κυρίως νέοι άνθρωποι, που έχουν ήδη αρχίσει να
σκέφτονται τον περιορισµό των ζώων τους για να περιορίσουν
τις όποιες διαφαινόµενες απώλειες. Η διαφαινόµενη αυτή πρ-
οοπτική προδικάζει µια πολύ σηµαντική υποχώρηση σε έναν
από τους πυλώνες της παραγωγικής διαδικασίας της Ηπείρ-
ου. Μάλιστα σε ένα κλάδο που δε φαίνεται να έχει πληγεί
πολύ από την κρίση, αφού διατηρεί µια πολύ σηµαντική εξω-
στρέφεια και βρίσκεται στην καρδιά του αγροδιατροφικού το-
µέα και θα µπορούσε να αποτελεί το ελπιδοφόρο αντιστάθ-
µισµα της άµυνας της Ηπειρώτικης οικονοµίας στη συνεχιζό-
µενη κρίση. Επειδή είµαστε στην αρχή της διαφαινόµενης
αναπτυξιακής υποχώρησης είναι αρχικά χρήσιµο να προ-
βούµε σε µια πρώτη αποτίµηση των στοιχείων που οδήγησαν
στην αρνητική εξέλιξη και στη συνέχεια να δούµε τι θα µπο-
ρούσαµε ως Περιφέρεια να κάνουµε. Αυτός που φαίνεται να
έχει το µεγαλύτερο µερίδιο ευθύνης για την ως τώρα εξέλιξη
του θέµατος είναι ο Περιφερειάρχης. Για δυο πολύ συγκεκρ-
ιµένους λόγους: πρώτον επειδή ο ίδιος είχε θέσει το ζήτηµα
πολύ ψηλά στην ατζέντα στην προεκλογική του εκστρατεία –
τόσο ώστε είχε πείσει το µεγαλύτερο µέρος των παραγωγών
ότι στο πρόσωπό του µπορούν οι κτηνοτρόφοι της περιοχής
να βρουν ένα αγωνιστή των συµφερόντων τους, υπονοώντας
µάλιστα ότι θα µπορούσαν οι ίδιοι οι κτηνοτρόφοι – χωρίς την
ενδιάµεση παρουσία των ενώσεων, τις οποίες µε δριµύτητα
σε κάθε ευκαιρία στιγµάτιζε να γίνουν οι ίδιοι ιδιοκτήτες της
∆Ω∆ΩΝΗΣ. ∆εύτερον γιατί δεν έδωσε κανένα συγκεκριµένο
αγώνα ενάντια στην διαφαινόµενη διαδικασία απέναντι στις
επιλογές της κυβέρνησης, αντίθετα µε τη στάση του υπονό-
µευσε τις όποιες προσπάθειες των ενώσεων να κρατήσουν
την πλειοψηφία της εταιρίας. Βέβαια, ως υπέρµαχος της
ελεύθερης οικονοµίας και της ιδιωτικοποίησης των πάντων
που ο ίδιος και το κόµµα του πρεσβεύει, δεν άργησε να σταθ-
εί στο πλευρό των νέων ιδιοκτητών λειτουργώντας περίπου
ως επικοινωνιακός τους σύµβουλος. Στον αντίποδα ο τότε
κυβερνητικός βουλευτής, που ο Περιφερειάρχης είχε στοχο-

ποιήσει όσο το ΠΑΣΟΚ ήταν στην κυβέρνηση, ακόµη και από
του βήµατος του προέδρου της βουλής αξίωνε τη ∆Ω∆ΩΝΗ
µε την Ακρόπολη της Ηπείρου. Και οπωσδήποτε η παράταξή
µας ήταν η µόνη που σε κάθε φάση της διαδικασίας είχε χρή-
σιµες προτάσεις για τα επόµενα βήµατα, προτάσεις που σε
καµιά περίπτωση δε στηρίχτηκαν από τη διοίκηση της Περ-
ιφέρειας. Η µεταβίβαση των µετοχών της ΑΤΕ στις Ενώσεις
που ήταν η µόνη εφικτή λύση στο διαφαινόµενο πλαίσιο εκ-
ποίησής της από την Αγροτική Τράπεζα βρήκε τον Περιφερ-
ειάρχη µέσω των δηλώσεών του να την ακυρώνει προβάλ-
λοντας την επίθεσή του κατά των Ενώσεων. Και βέβαια στο
ίδιο πλαίσιο δεν υπήρξε καµία ουσιαστική αντίδραση από την
Περιφέρεια όταν απορρίφθηκε η συµµετοχή στο διαγωνισµό
των ενώσεων µε στρατηγικό εταίρο την εταιρία ΒΙΚΟΣ. Όµως
κοιτάζοντας µόνο πίσω δεν µπορούµε να είµαστε χρήσιµοι.
Οφείλουµε εποµένως να δούµε µε ποιες κινήσεις η Περιφέρ-
εια µπορεί να αναπτύξει πρωτοβουλίες και να ασκήσει την
αποτελεσµατική παρέµβασή της στη νέα διοίκηση της εται-
ρίας για να προασπιστούν τα δικαιώµατα των κτηνοτρόφων.

Στην κατεύθυνση αυτή προτείνουµε:
1. Επειδή δυστυχώς το ποτάµι δε γυρίζει πίσω και δεν

υπάρχει εύκολος τρόπος να επιστρέψει η επιχείρηση στους
παραγωγούς, να ζητήσουµε να επιλυθούν άµεσα τα ζητήµατα
στις πληρωµές των κτηνοτρόφων µε βάση την έως πριν πάγια
πρακτική της επιχείρησης, για να µπορούν και οι ίδιοι να αν-
ταποκριθούν στις δικές τους υποχρεώσεις γιατί σε αυτούς
στηρίζεται η βάση της παραγωγής για τα Ηπειρώτικα προ¹όν-
τα της εταιρίας.
2. Να γίνει ξεκάθαρο στην εταιρία και να υπάρξει από πλε-

υράς των υπηρεσιών της περιφέρειας αυστηρότατος έλεγχος
ώστε να µην υπάρξει νόθευση της πρώτης ύλης µε άλλο ει-
σαγόµενο προ¹όν που θα αποτελούσε θεµέλια βόµβα στην εµ-
πορική αξία των τελικών προ¹όντων που διατίθενται στην κα-
τανάλωση και στο όνοµα που κατέκτησαν στην αγορά.
3. Να συνεργαστούµε ως Περιφέρεια στη βάση της αξιο-

ποίησης των χρηµατοδοτήσεων από το ΠΕΠ της τρέχουσας
και της νέας περιόδου, για να προωθήσουµε µε πολύ συγκε-
κριµένα κριτήρια ένα «σύµφωνο συνεργασίας ποιότητας» µε
τη ∆Ω∆ΩΝΗ και τις άλλες γαλακτοκοµικές επιχειρήσεις της
Ηπείρου ώστε να διασφαλίσουµε τα ελάχιστα χαρακτηριστικά
του τελικού προ¹όντος µε κύρια προºπόθεση την 100% χρη-
σιµοποίηση Ηπειρώτικου γάλακτος προκειµένου να στηριχθ-
ούν από την Περιφέρεια και ταυτόχρονα να στηριχθεί και ο
Ηπειρώτης παραγωγός. Παράλληλα να υποστηρίξουµε τη
συνεργασία µικρότερων τυροκοµικών επιχειρήσεων που
έχουν δηµιουργήσει και την εµπιστοσύνη των αγορών αλλά
και έχουν αποδείξει τη σταθερή προσήλωσή τους στην αξία
του ντόπιου παραγωγού, ώστε οι επιχειρήσεις αυτές να δηµιο-
υργήσουν µε καταλύτη την Περιφέρεια την απαιτούµενη οι-
κονοµία κλίµακας για τη διάθεση των προ¹όντων τους και την
ανάδειξη της διατροφικής τους αξίας.
4. Να σταθούµε µε τις υπηρεσίες µας δίπλα στους παραγω-

γούς µε επιστηµονική και τεχνική υποστήριξη για να βοηθή-
σουµε τα συλλογικά τους όργανα να βρουν τις πλέον κατάλ-
ληλες λύσεις στα προβλήµατα του κλάδου, που τους
απασχολούν. Μια µάχη χάθηκε και οφείλουµε στην κοινωνία
που µας εξέλεξε να δώσουµε ολοκληρωµένη εικόνα για τα
λάθη και τις παραλείψεις που έγιναν αλλά πολύ περισσότερο
οφείλουµε να δώσουµε τις επόµενες µάχες για να η χάσουµε
και τον πόλεµο…

Κώστας Αρβανίτης, Περιφερειακός Σύµβουλος
ΗΠΕΙΡΟΣ ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΕΙΣ



ΕΡΓΑ

αν Νικολιτσιώτες έχουµε σίγουρα για πολλά να καµα-
ρώνουµε, αφού το χωριό µας διαθέτει πολλά τέτοια
στοιχεία. Σε όλα τα προηγούµενα προστέθηκε ένα ακό-

µα. Το καµπαναριό, που πλέον έχει ντυθεί τα καλά του και
στέκει εκεί πιο ψηλά απ’ όλα για να µας αναγγέλλει τις χαρές
και τις λύπες του χωριού µας!

Ολοκληρώθηκε και παραδόθηκε τον περασµένο Μάρτη. Η
δαπάνη – διόλου ευκαταφρόνητη - καλύφθηκε από δωρεές.
Όπως µας είναι ήδη γνωστό το µεγαλύτερο ποσό χορη-
γήθηκε από τον ∆ηµήτριο Θ. Κίτσιο και το υπόλοιπο συγκεν-
τρώθηκε µε µέριµνα της Εκκλησιαστικής επιτροπής.

Το έργο ξεκίνησε χάρη στην υπέρµετρη αγάπη για το χωριό,
του συγχωριανού µας ∆ηµητρίου Κίτσιου, που από τη µακρινή
Νέα Υόρκη δεν λησµονεί στιγµή τη γενέτειρα και κάθε τόσο
συµβάλει µε τον τρόπο του στη βελτίωση των συνθηκών στο
χωριό. Επάξια έχει κερδίσει την προσφώνηση ∆ηµητράκης,
που ναι µεν παραπέµπει στην παιδική και εφηβική του ηλικία
- τότε που νέος έφευγε να κατακτήσει τον κόσµο - αλλά κυρίως
δείχνει την αγάπη όλων µας προς το πρόσωπό του.

Ο ∆ηµητράκης λοιπόν, στην ώριµη πλέον ηλικία των 76 ετών,
έφυγε στα 23 του για την Αµερική, όντας διορισµένος ενω-
µοτάρχης αφού είχε αποφοιτήσει από τη σχολή της τότε
χωροφυλακής. Άλλοι θα ζήλευαν την τύχη του, αφού για την
εποχή δεν ήταν ότι και πιο εύκολο να γίνεις αστυνοµικός, µε
τη σιγουριά και την εξουσία που παρείχε το επάγγελµα εκείνη
την εποχή. Παρ’ όλα αυτά όµως, λίγο οι δυσκολίες της
εποχής αλλά κυρίως το ανήσυχο πνεύµα του, τον οδήγησαν
στα να τα «βροντήξει» στην κυριολεξία και να αναζητήσει την
τύχη του µακριά απ’ την πατρίδα. Σήµερα, δικαιωµένος απ’
τις επιλογές του, δραστηριοποιείται µαζί µε την οικογένειά
του στο χώρο της εστίασης. Με επαγγελµατισµό και νοικο-
κυροσύνη έχει δηµιουργήσει αλυσίδα εστιατορίων και διεκ-
δικεί µε περγαµηνές µεγάλο µερίδιο της συγκεκριµένης αγο-
ράς στην πολύβουη Νέα Υόρκη. Η ζωή του τάφερε δεξιά που
λέµε και µε ευγνωµοσύνη ανταποδίδει για την καλή του τύχη.
Συνεχίζοντας τη διάθεση προσφοράς του πατέρα του, µε την

συνδροµή του ολοκληρώθηκε το έργο που ο αείµνηστος Θο-
δωρη-Τούσης είχε ξεκινήσει, αφού µε τη µέριµνά του είχε κα-
τασκευαστεί το καµπαναριό πριν 30 περίπου χρόνια, µε τη
µορφή που µέχρι τώρα γνωρίζαµε σε σχέδια και κατασκευή
του Παπαδιώτη µηχανικού Τάσου Χρήστου.

Το έργο της επένδυσης ξεκίνησε πέρσι το καλοκαίρι, αφού
είχε προηγηθεί σχεδιασµός, µελέτη και συγκέντρωση προ-
σφορών από την εκκλησιαστική επιτροπή και τον γράφοντα.
Ο πλήρης φάκελος κατατέθηκε στην Ιερά Μητρόπολη Νι-
κοπόλεως και Πρεβέζης.

Το έργο παρουσίαζε ιδιαιτερότητες και τεχνικές δυσκολίες
κυρίως λόγω του ύψους του αλλά και της θέσης του, οι
οποίες τελικά διασκεδάστηκαν µε τη γνώµη εξειδικευµένων
µηχανικών και την εισήγηση του πρωτοσύγκελου της Ι.Μ. π.
Θεοδοσίου, ο οποίος εκτός από το εκκλησιαστικό του έργο
είναι υπεύθυνος των έργων της Ι. Μ. µε µεγάλη εµπειρία σε
τέτοιες κατασκευές.

Μετά από πολύ συζήτηση αλλά και περίσκεψη επιλέχτηκε η
καταλληλότερη αλλά και οικονοµικότερη προσφορά και αφού
υπογράφηκε ιδιωτικό συµφωνητικό, ξεκίνησαν οι εργασίες.

Το έργο κατασκευάστηκε απ το συνεργείο του Χρήστου Πα-
πακοσµά από τους Σελάδες Άρτας και όλοι έχουν µια καλή
κουβέντα να πουν, αφού (µε εξαίρεση την καθυστέρηση) ο
Χρήστος µε το συνεργείο του έκαναν πολύ καλά τη δουλειά
τους, αποδεικνύοντας ότι είναι ένα από τα λίγα καλά
ΕΛΛΗΝΙΚΑ συνεργεία που έχουν αποµείνει στην Ήπειρο.
Συνεχίζουν την παράδοση των παλιών χτιστάδων προσαρ-
µοσµένοι βέβαια στα σύγχρονα δεδοµένα. Τους ευχαρισ-
τούµε και από τη θέση αυτή για τη συνέπεια και τον επαγ-
γελµατισµό που επέδειξαν.

Για την ιστορία να αναφερθούµε σε κάποιες τεχνικές λεπτο-
µέρειες όπως: επένδυση έγινε µε Γιαννιώτικη πέτρα πάχο-
υς 15 εκ. Οι καµάρες έγιναν µε εναλλαγή στο χρωµατισµό
της πέτρας για να προσοµοιάζουν µε αυτές της Εκκλησίας.
Άλλαξε η θέση των παραθύρων για να υπάρχει καλύτερη αρ-

Το χτίσιµο του καµπαναριού ολοκληρώθηκε. Αγέρωχο στέκει δίπλα στην Παναγία και αποτελεί πλέον ένα µο-
ναδικό στολίδι. Σε περίοπτη θέση στο κέντρο του χωριού, εκτός από την οµορφιά που προσδίδει στο κέντρο του
χωριού, σηµατοδοτεί τη µεγάλη αγάπη και το διαρκές ενδιαφέρον των ανθρώπων του γι αυτό.

Ολοκληρώθηκε το καµπαναριό στην Παναγία

Σ

Γιώργος Σπ. Γιάννος
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µονία στις διαστάσεις. Έγινε νέα στέγη µε νέα κεραµίδια για
να είναι ίδια µε αυτά της Εκκλησίας.

Για την επίβλεψη του έργου επιστρατεύτηκε και ο συγχωρ-
ιανός µας µηχανικός Βαγγέλης Παπαθανασίου που µε τις
εύστοχες παρατηρήσεις του βελτίωσε την κατασκευή. Μαζί
µε τον γράφοντα επέβλεπαν ακούραστα την κατασκευή και
ρύθµιζαν τις τεχνικές λεπτοµέρειες. Καθηµερινά παρόντες,
αδιάκοποι εργάτες, ο ΠαπαΒασίλης και οι κ.κ. Σωτήρης Πα-
παθανασίου, Κωσταντής Κίτσιος, Παύλος Αποστόλου και
Λάµπρος Σωτηρίου, µέλη της Εκκλησιαστικής επιτροπής. Πα-
ρακολουθούσαν τις εργασίες και φρόντιζαν για τις λεπτο-
µέρειες, όπως φροντίζουν κάθε µέρα για τις υποθέσεις, µικ-
ρές ή µεγάλες, της ενορίας µας. Σε κάθε Εκκλησιασµό είναι
παρόντες, µας υποδέχονται µε χαµόγελο και καλοσύνη και
πραγµατικά αφιερώνονται και µεριµνούν για την ευταξία των
αγαπηµένων µας Εκκλησιών της ενορίας.

Μεγάλη και αδιαµφισβήτητη η προσφορά του συγχωριανού
µας Βαγγέλη Παπαθεοδώρου, ο οποίος χρεώθηκε τον
υπεύθυνο ρόλο της οικονοµικής διαχείρισης και του συντο-
νισµού του έργου. Αγωνιούσε κι αυτός και συνέβαλε τα µέ-
γιστα για την υλοποίηση του έργου.

Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει σηµαντικές παρεµβάσεις
στην Παναγία και τον περιβάλλοντα χώρο. Οι περισσότεροι
χωριανοί έχουν συνδράµει µε τις δυνάµεις τους για να γίνουν
όλα αυτά που βλέπουµε και καµαρώνουµε. Σίγουρα σε όλα
αυτά θα έχουν γίνει παραλείψεις και λάθη. Λάθη ή παρα-
λείψεις από αβλεψία και σίγουρα χωρίς κακή προαίρεση. Πα-
ράκληση λοιπόν σε όσους επιµένουν και στέκονται επικριτικά
στις προσπάθειες αυτές να µην το συνεχίσουν. Είναι πολύ
δυσάρεστο για τους ανθρώπους που µε αγάπη δίνουν τον
καλύτερό τους εαυτό, να δέχονται κακόπιστη κριτική που
απέχει πολύ από την πραγµατικότητα. Αν θέλουν να προσ-
φέρουν υπηρεσίες ας συνταχθούν µαζί τους και σίγουρα όλα
θα γίνονται καλύτερα.

Ένα ακόµα λοιπόν πανέµορφο έργο ολοκληρώθηκε χάρη
στη συνδροµή πολλών ανθρώπων. Των δωρητών, των κα-
τασκευαστών, των επιβλεπόντων, της Εκκλησιαστής επιτρο-
πής, αλλά και όλων όσοι µε τον τρόπο τους βοήθησαν να
φθάσει αισίως εις πέρας.

Αξίζουν σε όλους πολλά συγχαρητήρια!!!

Βοήθειά τους και... «Η Παναγιά η ∆έσποινα πάντα µαζί τους
νάναι».

ΕΡΓΑ Γιώργος Σπ. Γιάννος

Στο ξεκίνηµα της επένδυσης. Ο ΠαπαΒασίλης µε τον Κω-
σταντή και τον Σωτήρη εποπτεύουν τον Χρήστο Παπακοσµά.
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Ο π. Θεοδόσιος επισκέφτηκε τον χώρο και έδωσε
πραγµατικά πολύτιµες οδηγίες.
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ΜΕΤΡΗΣΑ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΜΟΥ!!!

Αισθάνοµαι όπως αυτό το παιδάκι
που κέρδισε µια σακούλα καραµέλες:
τις πρώτες τις καταβρόχθισε µε λαι-
µαργία αλλά όταν παρατήρησε ότι του
απέµεναν λίγες, άρχισε να τις γεύεται
µε βαθιά απόλαυση.
• ∆εν έχω πια χρόνο για ατέρµονες

συγκεντρώσεις όπου συζητούνται, κα-
ταστατικά, νόρµες, διαδικασίες και

εσωτερικοί κανονισµοί, γνωρίζοντας ότι
δε θα καταλήξει κανείς πουθενά.
• ∆εν έχω πια χρόνο για να ανέχοµαι παράλογους ανθ-

ρώπους που παρά τη χρονολογική τους ηλικία, δεν έχουν µε-
γαλώσει.
• ∆εν έχω πια χρόνο για να λογοµαχώ µε µετριότητες.
• ∆ε θέλω να βρίσκοµαι σε συγκεντρώσεις όπου παρε-

λαύνουν παραφουσκωµένοι εγωισµοί. ∆εν ανέχοµαι τους
χειριστικούς και τους καιροσκόπους.
• Με ενοχλεί η ζήλια και όσοι προσπαθούν να υποτιµή-

σουν τους ικανότερους για να οικειοποιηθούν τη θέση τους,
το ταλέντο τους και τα επιτεύγµατα τους.
• Μισώ, να είµαι µάρτυρας των ελαττωµάτων που γεννά η

µάχη για ένα µεγαλοπρεπές αξίωµα. Οι άνθρωποι δεν
συζητούν πια για το περιεχόµενο. µετά βίας για την επικε-
φαλίδα.
• Ο χρόνος µου είναι λίγος για να συζητώ για τους τίτλο-

υς, τις επικεφαλίδες. Θέλω την ουσία, η ψυχή µου βιάζεται.
Μου µένουν λίγες καραµέλες στη σακούλα.
• Θέλω να ζήσω δίπλα σε πρόσωπα µε ανθρώπινη υπό-

σταση. Που µπορούν να γελούν µε τα λάθη τους. Που δεν
επαίρονται για το θρίαµβό τους. Που δε θεωρούν τον εαυτό
τους εκλεκτό, πριν από την ώρα τους. Που δεν αποφεύγουν
τις ευθύνες τους. Που υπερασπίζονται την ανθρώπινη αξιο-
πρέπεια. Και που το µόνο που επιθυµούν είναι να βαδίζουν
µαζί µε την αλήθεια και την ειλικρίνεια.
• Το ουσιώδες είναι αυτό που αξίζει τον κόπο στη ζωή.
• Θέλω να περιτριγυρίζοµαι από πρόσωπα που ξέρουν να

αγγίζουν την καρδιά των ανθρώπων. Άνθρωποι τους οποίο-
υς τα σκληρά χτυπήµατα της ζωής τους δίδαξαν πως µε-
γαλώνει κανείς µε απαλά αγγίγµατα στην ψυχή.
• Ναι, βιάζοµαι, αλλά µόνο για να ζήσω µε την ένταση που

µόνο η ωριµότητα µπορεί να σου χαρίσει.
Σκοπεύω να µην πάει χαµένη καµιά από τις καραµέλες που

µου αποµένουν. Είµαι σίγουρος ότι ορισµένες θα είναι πιο νό-
στιµες απ'όσες έχω ήδη φάει.
Σκοπός µου είναι να φτάσω ως το τέλος ικανοποιηµένος και

σε ειρήνη µε τη συνείδησή µου και τους αγαπηµένους µου.
Εύχοµαι και ο δικός σου να είναι ο ίδιος γιατί µε κάποιον τρ-

όπο θα φτάσεις κι εσύ.»
Από τον Mario de Andrade (Ποιητή, συγγραφέα, δοκιµιογρά-

φο και µουσικολόγο από τη Βραζιλία)

«Μέτρησα τα χρόνια µου και συνειδητοποίησα ότι µου υπολείπεται
λιγότερος χρόνος ζωής απ' ό,τι έχω ζήσει έως τώρα »

T I E I N A I B I A ; ; ;
δεν ξέρω ποιος το έγραψε...
Βία είναι να ξυπνάς από το χάραµα, να δουλεύεις 10 µε 12

ώρες για 700 ευρώ και να µην τολµάς να πεις κουβέντα γιατί
ξέρεις ότι 100 βιογραφικά περιµένουν στο γραφείο του αφ-
εντικού σου»
«Βία είναι να είσαι άνεργος, να ψάχνεις ένα χρόνο για δου-

λειά και να µην σε προσλαµβάνει κανείς γιατί είσαι πάνω από
τα σαράντα»
«Βία είναι να λες στα παιδιά σου ότι δεν τα πας στην θά-

λασσα γιατί η βενζίνη άγγιξε το 1.75 και πρέπει να κάνεις πε-
ρικοπές»
«Βία είναι κλείνεις ραντεβού στο ΙΚΑ για µετά από δύο µήνες

και όταν πηγαίνεις ο γιατρός να είναι απών»
«Βία είναι να µην τολµάς να γυρίσεις µόνος στο σπίτι µετά τις 9»
«Βία είναι να είσαι 18 χρονών, να έχεις υποστεί του κόσµου

τις µεταρρυθµίσεις, να έχεις φτύσει αίµα για να µπεις σε µια
σχολή και να βγαίνεις και άνεργος και αµόρφωτος»
«Βία είναι να παρακολουθείς τα σκάνδαλα να περνούν από

µπροστά σου σαν παραµύθι, να κουκουλώνονται από όλους,
να µην µπαίνει κανείς φυλακή και να τελειώνουν µε ένα ζή-
σαµε εµείς καλά και αυτοί καλύτερα»
«Βία είναι να πληρώνεις 1.40 ενώ περιµένεις µια ώρα ένα

λεωφορείο που όταν φτάνει χωράς µόνο στα πόδια του οδ-
ηγού»
«Βία είναι να σε παίρνουν 20 τηλέφωνα την µέρα από ει-

σπρακτικές εταιρίες επειδή καθυστέρησες την δόση του
στεγαστικού»
«Βία είναι να κόβεις τα παιδιά από το φροντιστήριο γιατί δεν

φτάνουν τα λεφτά ενώ έχεις ήδη πληρώσει για δωρεάν παιδεία»

«Βία είναι να βλέπεις τους πολιτικούς σου να τσακώνονται µε
µόνο γνώµονα τα ποσοστά του κόµµατος τους ενώ εσύ αγω-
νιάς για το µέλλον των παιδιών σου»
«Βία είναι ενώ σου ζητούν να πληρώσεις επίδοµα αλληλεγ-

γύης να διαβάζεις ότι οι εφορίες έχουν να κάνουν ελέγχους
και να εισπράξουν από το 1995»
«Βία είναι να είσαι 45 χρονών, να δουλεύεις και να πληρώνεις

µια ζωή και να καταντήσεις να ζεις από την σύνταξη των γονιών»
«Βία είναι το παραµύθιασµα από τα µέσα ενηµέρωσης που

συγκαλύπτουν ή αποκαλύπτουν ανάλογα µε τα deal που
γίνονται κάτω από το τραπέζι και τις επιχορηγήσεις»
«Βία είναι να σε ληστεύουν για Τρίτη φορά και το όργανο της

τάξεως να σου λέει µην ελπίζετε πολλά, αφού δεν ήσασταν
µέσα πάλι καλά να λέτε»
«Βία είναι να πληρώνεις 3 ευρώ διόδια για να διανύσεις µια

απόσταση 100 χιλ και ταυτόχρονα να κάνεις τάµα στον Άγιο
Χριστόφορο να φθάσεις ζωντανός»
«Βία είναι να βλέπεις όσους εµπλέκονται σε σκάνδαλα πάσης

φύσεως να κυκλοφορούν ελεύθεροι, να παρουσιάζονται στην
δικαιοσύνη όποτε θέλουν και αν τελικά παραπεµφθούν να
συνεχίζουν το έργο τους µέσα από την φυλακή»
«Βία είναι να ακούς τον Πρωθυπουργό και τους βουλευτές

να ανησυχούν για την βία µόνο όταν αγγίζει το δικό τους
σπίτι και να ανακοινώνει επιτροπές στις οποίες ο κάθε βου-
λευτής θα πληρώνεται µε 245 ευρώ για να παραβρεθεί στην
συζήτηση»
«Βία είναι να ζεις την κάθε µέρα σαν τελευταία. Όχι για να

την ζήσεις στο έπακρο αλλά επειδή απλά δεν ξέρεις τι θα
υπάρχει αύριο και δεν έχεις λεφτά για µεθαύριο»
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ

Φεύγει η κεραία της cosmote από το χωριό;;;

Συγκεκριµένα στη συνεδρίαση
της ∆ευτέρας 17 Ιουνίου 2013
δέκατο τέταρτο θέµα συζήτησης
ήταν: «Λήψη απόφασης σε έγγρ-
αφο της εταιρείας κινητής τηλε-
φωνίας COSMOTE για ανανέωση
της σύµβασης µίσθωσης µε ανα-
προσαρµογή του µισθώµατος για
την κεραία που βρίσκεται στη θέ-
ση "Ύψωµα Μπαλτανέα Κιάφα»
της τοπικής Κοινότητας Νικολι-
τσίου». Η συζήτηση έγινε µε
αίτηµά της η cosmote ζητά από
το ∆ήµο την ανανέωση του συµβολαίου της, αφού η πε-
ρίοδος του παλαιού συµβολαίου έληξε. Στο συµβούλιο πα-
ρούσα ήταν η πρόεδρος κ. Χρυσαυγή Κίτσιου η οποία εκ-
τός από την οµόφωνη απόφαση του τοπικού συµβουλίου
εναντίον της ανανέωσης, µετέφερε στη δηµοτική αρχή και
το συµβούλιο την αντίδραση και ανησυχία των κατοίκων,
ιδιαίτερα όλων όσοι κατοικούν πλησίον της κεραίας.

Στη συνέχεια ο δηµοτικός σύµβουλος κ. Γιώργος Γιάννος,
αναφέρθηκε στο ιστορικό της υπόθεσης και ότι η κεραία
είχε τοποθετήθηκε στο παρελθόν χωρίς τις απαραίτητες
άδειες και ενώ ο προορισµός της ήταν για αλλού. Ανέφ-
ερε ότι είναι αδιανόητο τη σηµερινή εποχή που υπάρχουν

µελέτες που αποδεικνύουν την επι-
κινδυνότητα που συνεπάγεται η πρ-
όσκαιρη ή η µακροχρόνια έκθεση
στη µη ιοντίζουσα ακτινοβολία,
όπως είναι αυτή που εκπέµπεται
από τους σταθµούς βάσης κινητής
τηλεφωνίας (υψίσυχνη ηλεκτρονική
ακτινοβολία - «Non-Ionizing Radia-
tion» [NIR]) και σίγουρα παρατηρ-
είται επιστηµονική αβεβαιότητα ως
προς το εύρος και τα ιδιαίτερα χα-
ρακτηριστικά των κινδύνων από την
ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία γε-

νικότερα. Στο ίδιο πνεύµα τοποθετήθηκαν και οι δηµοτικοί
σύµβουλοι Γιώργος Ζυγούρης, Γ. Παπαφωτίου, ∆. ∆ήµος,
Π. Τσεκούρας και Ζ. Ρεµπής, οι οποίοι τόνισαν ότι η cos-
mote πρέπει να σεβαστεί τους κατοίκους και τις ανησυχίες
τους και δεν θα πάθει και τίποτα αν αποµακρύνει την κε-
ραία. Ο δήµαρχος κ. ∆ηµήτρης Γιολδάσης συµφώνησε και
αυτός µε την εισήγηση του τοπικού συµβουλίου και πρό-
τεινε να µην ανανεωθεί η σύµβαση και έτσι το σώµα οµο-
φώνα αποφάσισε. Επιφυλάχτηκε µάλιστα να προχωρήσει
σε διοικητική αποβολή αν η εταιρεία δεν συµµορφωθεί µε
την απόφαση.

Οψόµεθα…

Φαίνεται ότι ένα πάγιο αίτηµα των κατοίκων του χωριού βρίσκει τη λύση του, αφού κατά κάποιο δρο-
µολογείτε η αποµάκρυνση της κεραίας της cosmote από το Νικολίστι, µετά και την οµόφωνη απόφαση
του δηµοτικού συµβουλίου του δήµου Ζηρού, να µην ανανεωθεί το συµβόλαιο της εταιρείας.

Συγκροτήθηκε σε σώµα το νέο ∆.Σ. της Οµο-
σπονδίας Ηπειρωτών Λάκκας Σουλίου όπως
προέκυψε από τις αρχαιρεσίες της 3ης Ιου-
νίου 2013. Η σύνθεση του νέου ∆ιοικητικού
Συµβουλίου είναι η εξής: Πρόεδρος: Παππάς

Ευάγγελος, Α’ Αντιπρόεδρος: Χρήστου
Παύλος, Β’ Αντιπρόεδρος: Λαµπρούσης Κωνσταν-

τίνος, Γεν. Γραµµατέας: Καρζής Γεώργιος, Ειδ. Γραµµατέας:
Παναγιώτου ∆ηµήτριος, Ταµίας: Κιτσούλης Ελευθέριος, Αναπ.
Ταµίας: Κωλέτση-Λιόντου Ευαγγελία, Έφορος Τύπου και
∆ηµοσίων Σχέσεων: Γιώτης Σωτήριος, Έφορος Πολιτιστικών
Εκδηλώσεων: Μαύρου Ρωξάνη, Μέλη: Παπαγιάννης ∆ηµήτ-
ριος, Σταύρου Ελευθερία.

Λίγα λόγια για την Οµοσπονδία
Η Οµοσπονδία Ηπειρωτών Λάκκας Σουλίου ιδρύθηκε το 1979

και έχει έδρα την Αθήνα. Εκπροσωπεί 39 αδελφότητες, πολιτισ-
τικούς και περιβαλλοντικούς συλλόγους της ιστορικής περιοχής
Λάκκας Σουλίου των Νοµών Ιωαννίνων και Πρέβεζας. Οι από-
δηµοι µέλη των αδελφοτήτων και συλλόγων που εκπροσωπεί η
οµοσπονδία ξεπερνούν τους 16.000.
Σκοπός της Οµοσπονδίας Ηπειρωτών Λάκκας Σουλίου είναι η

διατήρηση και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονοµιάς της πε-
ριοχής, η ανάδειξη µέσα από δράσεις και εκδηλώσεις της οµορ-
φιάς της Λάκκας Σουλίου, η συνένωση των απόδηµων µε την γε-
νέτειρα περιοχή και άλλα. ∆ιοργανώνει, συµµετέχει ή στηρίζει
πολιτιστικές και άλλες εκδηλώσεις σε όλο το λεκανοπέδιο Αττι-
κής αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της Λάκκας Σουλίου. ∆ιατ-
ηρεί ένα πολύ ‘ζωντανό’ χορευτικό συγκρότηµα το οποίο συµµε-
τέχει σε σειρά εκδηλώσεων και προβάλει µε µεγάλη επιτυχία το-
υς παραδοσιακούς χορούς των Σουλιωτών και της Ηπείρου.

Νέο∆.Σ.τηςΟµοσπονδίαςΗπειρωτώνΛάκκαςΣουλίου

Βέργου Μαρία (Κρανιά) 20
Γιάννου Νικ. Βασιλική 5
∆ρόσος ∆ηµήτριος (Φαρµακείο Πρέβεζα) 10
Θεοδωρακάκου Ευτυχία 50
ι. ΠαπαΘωµάς Σωτηρίου 20
Καραβίδας Σπύρος
Ταβέρνα Καραβίδας Περισσός 50
Κολιού - Φεύγα Σταυρούλα 25
Μίνος Κωνσταντίνος 30
Μνήµη Ευτυχίας Κολιού 50
Μότσιος Γιώργος (Γαλατάς) 20
Ναστούλης Χρ. Κώστας 50
Ναστούλης Χρ. Τάκης 50
Οικονόµου Βασίλειος 100
Οικονόµου Νίκος (Ζερβό) 20
Πανούσης Ανδρέας 50
Παπαθανασίου Θανάσης (Λέλοβα) 50
Πολίτης Απόστολος 20
Στεφανουδάκη Αικατερίνη (Μενίδι) 20
Τζόλος Θόδωρος 20
Τζόλος Σπ. Παναγιώτης 50

Ç åöçìåñßäá «Åí Íéêïëéôóßù» åßíáé ìéá óõëëïãéêÞ
ðñïóðÜèåéá êáé äéáíÝìåôáé äùñåÜí. Ç åõ÷Ýñåéá áõôÞ
(ôçò äùñåÜí äéáíïìÞò) õðÜñ÷åé ÷Üñç óôçí åèåëïíôéêÞ
ðñïóöïñÜ Íéêïëéôóéùôþí êáé ößëùí. Ôïõò åõ÷áñéó-
ôïýìå èåñìÜ.

ÐñïóöïñÝò óôçí åöçìåñßäá
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