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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 

 

1 -   Μνήμη γενναίων. 

2.-   Οι εκπαιδευτικοί μας. 

3.-   Η μάνα. 

4.-   Aπό την Αναστασία Καλδάνη 

5.-   Σημαίνοντες συμπατριώτες μας που έφυγαν πρόωρα. 

6.-   Η κυρά Κούλα. 

7.-   Ο καπετάν Νίκος Σουλιώτης. 

8.-   Ο καπετάν Βρασίδας. 

9.-   Ο πρώτος ευεργέτης του χωριού. 

10.-   Βασίλειος Ζορμπάς. 

11.-   Μιλτιάδης Λογοθέτης. 

12.-   Χρυσό Αριστείο ανδρείας. 

13.-   Χάρης Πάτσης. 

14.-   Γεώργιος Μήλιος. 

15.-   Μέχρι τελικής πτώσεως. 

16.-   Μια ωραία προσφορά. 

17.-   Έργα πίστεως και αγάπης. 

18.-   Περί μουσικής παιδείας. 

19.-   Στο σπίτι του Μήτσου Πάτση. 

20.-   Στο σπίτι των Ππαγιανναίων. 

21.-   Ένας αφανής. 

22.-   Ένας κυνικός. 

23.-   Ένας ευτυχής θνητός.  

24.-   Προ εξηκονταετίας. 

25.-   Γράμμα από τον κ. Καλλίμαχο. 

26.-   Στην Αγία Παρασκευή Ριζοβουνίου. 

27.-   Η προφητεία της κυρά – Δάμαινας. 

28.-   Ο χορός της Λαμπρής. 

29.-   Αποχαιρετισμός των φίλων μου. 

 

Το πόνημα αυτό αφιερώνεται στην μνήμη των γονέων μου, των διδασκάλων 

μου και όσων με ευεργέτησαν. 

Η εικόνα του εξωφύλλου:   Κατασκευή ψάθας. 
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Πρόλογος 

 

Το περιεχόμενο του βιβλίου αυτού είναι συμπλήρωμα ενός προηγούμενου 

βιβλίου μου, με τον ίδιο τίτλο «Μνήμες, μορφές, διηγήματα» 

Όπως γνωρίζουν οι παλαιότεροι στο Θεσπρωτικό (Λέλοβα) από την εποχή  

της τουρκοκρατίας  υπήρχε συγκροτημένη κοινωνία, με πολιτιστικό επίπεδο 

αξιοζήλευτο. Υπήρχε αλληλοσεβασμός, αλληλοβοήθεια και λειτουργούσε ά-

μεση δημοκρατία. Ο δημοκρατικός τρόπος αυτοδιοικήσεως της Κοινότητος 

Θεσπρωτικού (Λελόβων)  εξασφαλιζόταν με Γενική Συνέλευση των κατοί-

κων, που λάβαινε χώρα στο χαγιάτι της εκκλησίας, την Κυριακή μετά τη θεία 

λειτουργία. Εκεί ελύετο αμέσως κάθε ζήτημα που τους αφορούσε και ελαμβά-

νοντο αποφάσεις. 

Η δημοκρατία λειτουργούσε και μέσα στην οικογένεια. Παρά το ότι ο ά-

ντρας σαν αρχηγός της οικογένειας είχε τον πρώτο λόγο, η γνώμη της γυναί-

κας ελαμβάνετο σοβαρά υπ΄ όψη. Δεν υπήρχε δηλαδή ανδροκρατία με την 

στυγνή της μορφή όπως πίστευαν πολλοί για τις παλαιότερες εποχές. 

Το ανεβασμένο πολιτιστικό επίπεδο ήταν αποτέλεσμα της λειτουργίας Πο-

λυτάξιου Δημοτικού Σχολείου και Ανωτέρου Ελληνικού Σχολείου (Σχολαρ-

χείου), στα οποία δίδαξαν ικανοί διδάσκαλοι. Το επίπεδο αυτό που ήταν εμ-

φανές σε κάθε κοινωνική εκδήλωση, ήταν γενικώς αναγνωρισμένο και δεν 

ήταν λίγοι οι κάτοικοι των γύρω περιοχών που επεδίωκαν να παντρέψουν τα 

αγόρια τους με νύφες από το Λέλοβα, χωρίς να ζητάνε προίκα όπως συνηθιζό-

ταν. Πολλές σχετικές πληροφορίες μπορεί να πάρει κανένας διαβάζοντας το 

βιβλίο  του Ν. Παπαβασιλείου (Μνήμες από τα παραδοσιακά Λέλεβα). 

Τα πρόσωπα για τα οποία γίνεται λόγος δεν είναι τα μόνα που μπορούσαν 

να μνημονευθούν σε παρόμοιο πόνημα, αλλά για μένα που ήταν πιο εύκολο, 

γιατί αυτά τα έζησα από κοντά.  

                                                                                        

                                                                                              Κ. Σιώζης 
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Την επιμέλεια του βιβλίου 

ανέλαβε η κ. Ελευθερία   Τρομπούκη-Θεοχαροπούλου                                  

εις μνήμη της Λελοβίτισας  μητέρας της Θεοδώρας Θεοχαροπούλου 
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Μνήμη γενναίων και  αθώων 

 

«Με τη χρυσή της νιότης  πανοπλία, το θάρρος την ορμή τη λεβεντιά, τραβά-

με στον αγώνα για την Ελλάδα για την Λευτεριά. Για μια ζωή χαρούμενη κι ω-

ραία, απλώνουμε τ’ ατίθασα φτερά, μια πλάση ονειρευτή μια πλάση ωραία, τα 

μπράτσα μας θα στήσουν τα γερά. Καμαρωτά χαρούμενα τα νιάτα σαν σε χορό 

βαδίζουν πάντα εμπρός κι είναι ζωή και θέληση γεμάτη, κι είναι το πέρασμα 

τους όλο φως.» 

Το τραγούδι αυτό σε ρυθμό εμβατηρίου προκαλούσε ρίγη ενθουσιασμού 

στους νέους της εποχής  της γερμανό-ιταλικής κατοχής, τότε που η αντίσταση 

των Ελλήνων κατά των κατακτητών έφθασε σε δυσθεώρητα ύψη, σε ακατα-

νόητες για τους πολλούς συμπεριφορές, σε βαθμό που εξέπληττε και τους ί-

διους τους πρωταγωνιστές και έλεγες, είναι αλήθεια αυτό που γίνεται’ αυτό 

που βλέπουν τα μάτια μας ΄Η είναι μια τρέλα, ένας παροξυσμός, μια μανιακή 

κατάσταση. Ήταν πράγματι μια τρέλα. Μια τρέλα πατριωτική, εθνική, αυτό-

χρημα ελληνική, μια τρέλα για το κυνήγι της ελευθερίας, του ωραίου και του 

αληθινού. Μια τρέλα που πήγαζε από την πεποίθηση πως η νίκη θα φέρει τη 

λύση όλων των προβλημάτων της επίγειας παρουσίας του ανθρώπου, γιατί θα 

του πρόσφερε τον επίγειο παράδεισο. Η γη θα παρήγαγε όλα τα αγαθά αφού 

θα την οδηγούσε το μαγικό χέρι της αδερφοσύνης των ανθρώπων, χωρίς πο-

λέμους, χωρίς ανθρώπινες τραγωδίες και χωρίς την αγωνία του αύριο. Οι άν-

θρωποι θα τραγουδούσαν, θα χόρευαν, θα γευόταν τη ζωή με όλες τις αισθή-

σεις τους, θα φρόντιζαν τη γη τους που θα ήταν ο παράδεισος τους, η οποία 

στη συνέχεια θα τους αντάμειβε χαρίζοντας σε αυτούς πλουσιοπάροχα τους 

καρπούς της. 

Είχαν ανακαλύψει, έτσι πίστευαν, ένα μαγικό σύστημα, διακυβερνήσεως 

και ταχτικής, που θα εξασφάλιζε την απρόσκοπτη, ανεμπόδιστη και αποτελε-

σματική πρόοδο του ανθρώπου και ως εκ τούτου, ζωή χαρισάμενη. Όλοι εί-

μαστε αδέρφια, θα είμαστε αδέρφια. Ωραία πράγματα, όμορφα όνειρα, φα-

νταστική χίμαιρα, μέθη χωρίς πιοτό, έκσταση. Κι όλα αυτά αρκεί να έφευγαν 

οι κατακτητές, να ερχόταν η ελευθερία. Αλλά χρειαζόταν γι αυτό αγώνας. 

Αγώνας σκληρός από όλους ανεξαρτήτως. Μικρούς και μεγάλους. Αλλά άξιζε 

τον κόπο. Το αποτέλεσμα σίγουρο, εξασφαλισμένο. Άλλωστε είχε προηγηθεί 
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το Αλβανικό έπος, που κατατροπώθηκαν οι Ιταλοί, που ρεζιλεύτηκε μια αυτο-

κρατορία, που παραλίγο να τους ρίξουμε στη θάλασσα, που είχαμε λευτερώ-

σει τη Βόρειο Ήπειρο. Εμείς οι λίγοι, οι μικροί, οι αδύνατοι με μόνα όπλα την 

ψυχή, τον ενθουσιασμό, την παλικαριά, την ιστορία. Που δώσαμε και στους 

Γερμανούς ένα γερό μάθημα στα Μακεδονικά σύνορα και η γιγαντομαχία της 

Κρήτης ήταν νωπή ακόμα. Λοιπόν τι περιμένετε, δεν χρειάζεται σκέψη. 

«Στ’  άρματα στ’ άρματα εμπρός στον αγώνα για την χιλιάκριβη την λευτε-

ριά. Θέλουμε ελεύθερη εμείς πατρίδα και πανανθρώπινη λευτεριά. Ξαναζωντά-

νεψε τα αρματολίκι, τα μπράτσα σίδερα, φλόγα η ψυχή, λουφάζουν έντρομοι οι 

ξένοι λύκοι στην εκδικήτρα μας αντρίκεια ορμή…..» Και ριχνόμασταν στον α-

γώνα. 

Πολλοί έγραψαν με κάθε λεπτομέρεια τα γεγονότα της αντίστασης του 

1941-44, πολλοί ύμνησαν το υπέροχο πατριωτικό φρόνημα που κυριάρχησε 

την εποχή εκείνη στους αγωνιστές από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο. Όμως 

και πολλά γεγονότα έμειναν και μένουν άγνωστα και πολλοί από εκείνους 

τους ονειροπόλους και χιμαιρικούς αγωνιστές, θύματα της όμορφης ιδέας λη-

σμονήθηκαν. 

Στο χωριό μας τα Λέλοβα, στο Θεσπρωτικό, το κεφαλοχώρι που ξεχώριζε 

για την ποιότητα του ανθρώπινου δυναμικού του από άποψη παιδείας και κοι-

νωνικής αγωγής, το αντιστατικό πατριωτικό μέτωπο είχε αγκαλιάσει το σύνο-

λο των κατοίκων και ιδιαίτερα τους νέους. Στον αγώνα αυτόν τον ηρωικό, τον 

επικό, τον ομηρικό, τον χιμαιρικό, που κυνηγούσαμε τη χίμαιρα, την ιδέα και 

που μας πρόσφερε ανεπανάληπτες συγκινήσεις, υπέροχες δονήσεις της καρ-

διάς, ασύλληπτη ανάταση του νου και ηδονικό συγκλονισμό των αισθήσεων 

με την σκέψη πως σίγουρα θα πετύχουμε, πως αυτή τη φορά η ανθρωπότητα 

βρήκε επιτέλους το φάρμακο το ελιξίριο της καλής ζωής, το μαγικό βοτάνι, 

όσοι βρεθήκαμε, προσφέραμε ο καθένας ανάλογα με τις δυνάμεις του από μια 

μικρή προσφορά μέχρι και την ζωή του. 

«Ελευθερία ουράνιο δώρο, λευτεριά τρανή θεά, στενό πια δε θάχεις χώρο, 

θάχεις σύνορα πλατιά. Μακεδόνες, Μοραΐτες, Ηπειρώτες, Θεσσαλοί, Ρουμελιώ-

τες, Θράκες, Κρήτες, η πατρίδα σας καλεί….»            

Αυτά τα συναισθήματα κυριαρχούσαν και φόρτιζαν την ψυχή μας και μας 

μεθούσαν. Όμως η πραγματικότητα μας προσγείωσε ανώμαλα και όλος αυτός 

ο αγώνας, οι θυσίες, οι εκατόμβες, πήγαν χαμένα και δεν έμεινε τίποτε εκτός 
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από τις θύμησες. Τα όνειρα έμειναν όνειρα και μας έμειναν μόνο οι όμορφες 

και ανεπανάληπτες στιγμές που ζήσαμε, τότε που συμμετείχαμε σε αυτή τη 

φανταστική από κάθε πλευρά προσπάθεια. 

Στον ωραίο αυτό αγώνα οι Λελοβίτες είχαμε πάνδημη συμμετοχή όπως εί-

πα αλλά και πολλοί ήταν εκείνοι που πλήρωσαν με τη ζωή τους αυτή τους τη 

συμμετοχή. Στο πέρασμα του χρόνου ξεχάστηκαν και κανένας δεν τους θυμά-

ται εκτός από τους πιο στενούς συγγενείς αν ζουν ακόμη, Το επίσημο κράτος 

για μεγάλο χρονικό διάστημα τους αγνόησε τελείως αφού ήταν κράτος κυ-

ριαρχημένο από την αντίπαλο παράταξη, τη νικήτρια παράταξη και για δεκαε-

τίες ολόκληρες όλοι εμείς θεωρούμεθα πολίτες δευτέρας κατηγορίας. Με κάθε 

τρόπο, σε κάθε ευκαιρία, σε καθημερινή βάση, μας διαμήνυσαν, ότι αν υπάρ-

χουμε και ζούμε και απολαμβάνουμε και κάποια δικαιώματα, αυτό το οφεί-

λουμε στη μακροθυμία της παρατάξεως που κυβερνούσε και αυτό πρέπει να 

της το αναγνωρίζουμε και να της είμαστε ευγνώμονες. 

Τα θύματα αυτά είναι μια ολόκληρη εικοσάδα. 

1) Περικλής Καινούργιος του Ντούλα, στέλεχος του κομμουνιστικού κόμ-

ματος. Συνελήφθη, κατηγορήθηκε για παράνομη αντεθνική δράση, κατα-

δικάστηκε σε θάνατο και εκτελέστηκε το 1948. 

2) Παπαχρήστος  Χρήστος του Νάκου, δάσκαλος αδιόριστος. Εντάχθηκε 

στο ΕΑΜ και στο ΕΛΑΣ της περιοχής μας. Διαλυθέντος του τμήματος 

από επίθεση των αντιπάλων δυνάμεων του ΕΔΕΣ (Ζέρβα) κατέφυγε στο 

χωριό Στεφάνη. Εκεί συνελήφθη από τους Γερμανούς και εκτελέσθηκε το 

1944. 

3) Παπαχρήστος Σωτήρης αδερφός του, δάσκαλος κι αυτός μόλις είχε πάρει 

το πτυχίο του. Εντάχθηκε στο ΕΑΜ  και στο ΕΛΑΣ και αργότερα στο 

Δημοκρατικό στρατό. Έλαβε μέρος σε πολλές μάχες. Εφονεύθη μαχόμε-

νος το έτος 1948 κάπου εις τον Γράμμον. 

4) Μέτος Παναγιώτης του Σπύρου. Αντάρτης του ΕΛΑΣ. Έλαβε μέρος στη 

μάχη της Αμφιλοχίας μεταξύ Γερμανών και ΕΛΑΣιτών και σκοτώθηκε 

εκεί το έτος 1944. Ήταν από τους πρώτους που βγήκαν στο Αντάρτικο 

της περιοχής μας. 

5) Μέτος Χαράλαμπος του Σπύρου αδερφός του μεγαλύτερος. Μαχητής 

ΕΛΑΣ Αθηνών. Εφονεύθη κατά τις μάχες των Αθηνών στα Δεκεμβριανά 

το έτος 1945. 
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6) Φίντζος Δημήτριος του Σωτηρίου. Μαχητής του ΕΛΑΣ και του Δημοκρα-

τικού Στρατού. Κατέφυγε πρόσφυγας στη Σοβ. Ένωση όπου και πέθανε 

πρόωρα. 

7) Φίντζος Γεώργιος αδερφός του. Μαχητής του Δημοκρατικού στρατού. 

Έλαβε μέρος σε όλες τις μάχες και εφονεύθη το έτος 1948. 

8) Λογοθέτης Αριστείδης του Χρήστου δάσκαλος. Δραστήριο στέλεχος του 

Κομμουνιστικού Κόμματος. Έλαβε μέρος σε όλη τη διάρκεια του αγώνα 

της κατοχής και μετά τον εμφύλιο. Κατέφυγε πρόσφυγας στη Σοβ. Ένωση 

και πέθανε πρόωρα στην Τασκένδη, αφού είδε να γκρεμίζονται όλα τα εί-

δωλα για τα οποία είχε αγωνιστεί και είχε δώσει τη ζωή του. 

9) Θανάσης Λογοθέτης του Χρήστου αδερφός του Αριστείδη. Με την καθο-

δήγηση του αδερφού του κατετάχθη  στον ΕΛΑΣ και αργότερα στο Δη-

μοκρατικό Στρατό και εφονεύθη μαχόμενος. 

10) Καπετάνιος Γεώργιος εργάτης. Κατετάχθη στον ΕΛΑΣ της περιοχής 

Πρεβέζης και σε επίθεση των Ζερβικών (ΕΔΕΣ) συνελήφθη αιχμάλωτος 

και εκτελέσθηκε. Στην πραγματικότητα δολοφονήθηκε από κάποιον α-

ντάρτη που τον φύλαγε ονόματι Στέργιου Τούση από το Νικολίτσι δια 

ασήμαντον αφορμήν.    

11) Δρόσος Παναγιώτης του Χρήστου. Αγροτεργάτης. Κατετάγη αντάρτης 

στον ΕΛΑΣ της περιοχής Πρεβέζης και συνελήφθη και αυτός μαζί με τον 

προηγούμενο Γιώργο Καπετάνιο γιατί ήταν στην ίδια ομάδα και δολοφο-

νήθηκε και αυτός από τον ίδιο Στέργιο Τούση για την ίδια ασήμαντη α-

φορμή. 

12) Νικόλαος Μιχαήλ του Διονυσίου. Ζούσε στην Αθήνα. Ταξιτζής στο ε-

πάγγελμα. Στα Δεκεμβριανά του 1945 ήταν καπετάνιος του ΕΛΑΣ και 

εφονεύθη  από πολυβολισμό αγγλικού αεροπλάνου. 

13) Γιος του Πέτρος 14ετής μαθητής στο σχολείο σκοτώθηκε από σφαίρα σε 

συμπλοκή ΕΛΑΣιτών και Γερμανών. 

14) και 15) Σιώρος Θωμάς και Σιώρος Γεώργιος του Χαραλάμπους αδερφοί. 

Αγροτόπαιδα 16-18 ετών. Επιστρατεύθηκαν κατά τον εμφύλιο και ακο-

λούθησαν το Δημοκρατικό Στρατό. Εφονεύθησαν και οι δύο σε διάφορες 

μάχες στον εμφύλιο.   

16) Γιώργος Καινούργιος του Νικολάου. Αγροτόπαιδο 16-18  ετών.     
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Επιστρατεύθη την ίδια εποχή και κατέφυγε  πρόσφυγας στη Σοβ. Ένωση 

όπου και πέθανε πρόωρα.  

17) Λογοθέτης Αχιλλέας του Δημοσθένη. Ομοίως αγρότης νεανίας. Επιστρα-

τεύθη από το τμήμα του Δημοκρατικού Στρατού την ίδια εποχή και μετά 

από λίγο εξετελέσθη από τους ίδιους γιατί πολύ πιθανόν προσπάθησε να 

διαφύγει. Η δικαιολογία της εκτελέσεως ήταν ανάρμοστη συμπεριφορά. 

18) Μέτος Κων/νος του Δημητρίου τσοπανόπουλο. Επιστρατεύθηκε την ίδια 

περίοδο με τους άλλους. Ακολούθησε το Δημοκρατικό Στρατό και κατέ-

ληξε πρόσφυγας στη Σοβ.Ένωση όπου πέθανε πρόωρα. 

19) Γκορτσόπουλος Βασίλειος του Χρήστου. Στρατιώτης υπηρετών τη θητεία 

του. Οδηγούσε στρατιωτικό αυτοκίνητο και έπεσε σε νάρκη κατά τον εμ-

φύλιο και σκοτώθηκε. 

20) Βασιλείου Βασίλειος του Σωτηρίου. Στρατιώτης και αυτός υπηρετών τη 

θητεία του έλαβε μέρος στη Μάχη της Φλώρινας το 1948, κατά την επί-

θεση των ανταρτών του Δημοκρατικού Στρατού για την κατάληψη και 

εφονεύθη.    

Οι περισσότεροι εξ αυτών με τη χρυσή της νιότης πανοπλία, το θάρρος, την 

ορμή, τη λεβεντιά, τράβηξαν στον αγώνα στη θυσία για την Ελλάδα για τη 

λευτεριά και για μια ζωή χαρούμενη κι ωραία. Οι λίγοι τους παρέσυρε το ρεύ-

μα. Όλοι όμως ανεξαιρέτως ήταν τα αθώα θύματα μιας ιδέας. 

Μια εικοσάδα Λελοβίτες πατριώτες μας, συγγενείς μας, φίλοι μας, συνα-

γωνιστές μας. Παραλίγο να ήμουν ο εικοστός πρώτος. 

Καθισμένος τώρα στην πολυθρόνα μου παρακολούθησα στην τηλεόραση 

το μνημόσυνο διακοσίων πατριωτών που εκτελέστηκαν την πρωτομαγιά του 

1944 στην Καισαριανή από τους Γερμανούς θυμήθηκα και πόνεσα. 

                                                                                 Μάιος 1999 
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Οι Εκπαιδευτικοί μας 

 

Είμαστε πάρα πολλοί οι δάσκαλοι, νηπιαγωγοί, καθηγητές. Με μια λέξη οι 

εκπαιδευτικοί που καταγόμαστε από το Θεσπρωτικό, τα παλιά Λέλοβα, σε 

βαθμό που το χωριό μας θεωρείται δασκαλοχώρι, και είναι πράγματι. 

Αναρωτήθηκα πολλές φορές πόσοι είμαστε, πάνω κάτω. 

Γι’ αυτό πήρα χαρτί και μολύβι και κατέγραψα όσους μπόρεσα. Έφτασα 

στον αριθμό 284. Διδάσκαλοι 153, καθηγητές 114, νηπιαγωγοί 17 και ίσως 

μου ξεφεύγουν και άλλοι γιατί η διασπορά είναι μεγάλη. 

Δεν πίστευα να είμαστε τόσοι πολλοί και δεν πιστεύω άλλο χωριό ανάλογο 

με το δικό μας σε πληθυσμό να έχει τόσο μεγάλο αριθμό εκπαιδευτικών. 

Το πλήθος αλλά και η ποιότητα των εκπαιδευτικών μας, εμένα τουλάχιστον 

με κάνει να υπερηφανεύομαι. Οι περισσότεροι από μας έχω την αίσθηση πως 

γνωρίζουμε πόσο κουράστηκαν και πόσο μόχθησαν οι πριν από μας και για το 

σύνολο γενικότερα. 

Ο συνάδερφος Οδυσσέας Μπέτσος έχει ασχοληθεί με την ιστορία της εκ-

παιδεύσεως της περιφερείας μας, αλλά το έργο του δεν έχει εκδοθεί για να έ-

χουμε όλα τα στοιχεία μπροστά μας. 

Στον κατάλογο έχω συμπεριλάβει όλους τους δασκάλους, καθηγητές, νη-

πιαγωγούς, που δίδαξαν από το 1880 μέχρι σήμερα και διδάσκουν ή είναι α-

διόριστοι. Όλους όσοι κατάγονται από το Θεσπρωτικό από τον ένα ή δύο γο-

νείς, καθώς και ένα ζεύγος εκπαιδευτικών που ήρθαν από άλλη περιοχή και 

εγκαταστάθηκαν εδώ και θεωρούσαν τον εαυτό τους αναπόσπαστο κομμάτι 

της κοινωνίας του Θεσπρωτικού. 

Αυτοί ήταν οι Σπύρος Τριανταφυλλίδης και η γυναίκα του Ιουλία, που ερ-

γάστηκαν ο ένας στο ελληνικό σχολείο ή σχολαρχείο όπως ελέγετο και η άλλη 

ως δασκάλα στο δημοτικό που τότε είχε μόνο κοπέλες και λεγόταν παρθενα-

γωγείο. 

Ξεκίνησα από μια απλή περιέργεια περί του πόσοι είμαστε και ανεπαίσθη-

τα μπήκα σε μια εποχή μυθική, γεμάτη αναμνήσεις, νοσταλγίες, αγώνες και 

αγωνίες. 

Σαν αφετηρία πήρα την εποχή των διδασκάλων Κων. Λογοθέτη και Κων. 

Παπαμιχαήλ, τους οποίους θεωρώ πατριάρχες των εκπαιδευτικών του χωριού 

μας, γιατί με τη διδαχή τους έδωσαν φτερά στην εκπαίδευση της περιοχής. Ο 
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πρώτος διδάξας επί 45 συναπτά έτη, ήταν τόσο αποδοτικός και αποτελεσματι-

κός ώστε έτυχε της γενικής παραδοχής και πήρε την προσωνυμία «ο δάσκα-

λος» με όλη την ευρύτητα και βαρύτητα που περιέχει η λέξη αυτή, σε βαθμό 

που ξεχνιόταν το επίθετο του «Λογοθέτης». 

Ο δεύτερος Κων. Παπαμιχαήλ, ο μπάρμπα Κωνσταντής που έζησε από το 

1864 ως το 1965 και δίδαξε ολόκληρες δεκαετίες, άφησε εποχή με την αυστη-

ρότητά του αλλά και τη φλογερή διδασκαλία του. 

Θα παραθέσω σχετική διήγηση του Νίκου Παπαβασιλείου από το βιβλίο 

του (μνήμες από τα παραδοσιακά Λέλοβα) που τον είχε δάσκαλο …Στην Γ 

και Δ τάξη με τον μπάρμπα Κωνσταντή τα πήγαινα πολύ καλά. Ήταν πολύ 

ευσυνείδητος και πάσχιζε να μας μάθει πολλά. Στο μάθημα της ιστορίας ήταν 

αριστοτέχνης. Είχε όμορφη και παραστατική διήγηση. Ήταν θερμός πατριώ-

της και όταν έβλεπε να αμελούμε τα μαθήματά μας και να ατακτούμε, τότε 

αγανακτούσε και μας φώναζε οργισμένος… Είστε αχάριστοι και ανάξιοι της 

ελευθερίας που σας χάρισαν οι πατεράδες σας με το αίμα τους. Έπρεπε να εί-

στε ραγιάδες στον Τούρκο για να καταλάβετε τι θα πει σκλαβιά και τι ελευθε-

ρία. Μας μάθαινε και πατριωτικά τραγούδια και γέμιζε την ψύχη μας με πα-

τριωτικό ενθουσιασμό. 

Σαν συνταξιούχος έγραψε την ιστορία του χωριού μας στηριγμένος σε διη-

γήσεις παλαιοτέρων και παρατηρήσεις δικές του. Για να μείνει Δε το έργο του 

αυτό, επειδή αδυνατούσε να το εκδώσει, το αντέγραψε σε 60 αντίγραφα με το 

χέρι και τα έδωσε σε μαθητές του και χωριανούς μας που κατά την κρίση του 

θα εκτιμούσαν την εργασία του. Τελείωνε Δε με τα εξής: Έγραψα για να μεί-

νει η ιστορία και όποιος γράψει κάποια άλλη λεπτομερέστερη τον ευχαριστώ 

εκ των προτέρων. Σύγχρονοι αυτού ήταν ο Γεωρ. Ματσόκης και ο Κων. Κί-

τσιος που δίδαξε και στο χωριό αλλά και σε άλλα σχολεία της περιοχής. Όλοι 

οι παραπάνω καθώς και ο Σπύρος Τριανταφυλλίδης ήταν απόφοιτοι του Ζω-

γράφειου διδασκαλείου Αργυροκάστρου. 

Την ίδια εποχή δίδαξαν σε σχολεία της περιοχής οι Αναγνώστης Ζήκος, 

Αναγνώστης Κωνσταντής, Ευστράτιος Ζορμπάς, Χρήστος Λογοθέτης, Γεώρ-

γιος Λογοθέτης γιος του Κων. Λογοθέτη (Γεωρ. Δάσκαλος) και ο ιερέας Δη-

μήτριος Τσιάτσος Παπατσάτσιος, με γραμματικές γνώσεις του Ελληνικού 

σχολείου. 
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Ο Τριανταφυλλίδης δίδασκε στο Ελληνικό σχολείο το οποίο αντιστοιχούσε 

σε τρεις τάξεις γυμνασίου, με άριστα αποτελέσματα κατά γενική ομολογία. 

Μοχθούσε κυριολεκτικά και στην έδρα έδινε την ψυχή του. Κατακεραύνωνε 

τους μαθητές του αν ερχόταν αδιάβαστοι με την παρατήρηση’ ο πατέρας σου 

κυλιέται κάθε μέρα στις λάσπες για να σε μάθει εσένα γράμματα και συ μου 

ήρθες αδιάβαστός. Τι μου ήρθες εδώ, να με δεις και να σε δω; και ακολου-

θούσε γερό φιλοδώρημα στις παρειές του αμελούς μαθητή. Αυτά τα περιγρά-

φει θαυμάσια ο Ν. Παπαφωτίου, Ευάγγελος Καινούργιος, Ιουλία Τριανταφυλ-

λίδη και Βασίλης Τζίμας. Η Ιουλία Τριανταφυλλίδη που ήταν κι αυτή δασκά-

λα μου, ήταν πολύ αγαπητή, ευμέθοδη, εργατική και αποδοτική. Το χαμόγελο 

της συνοδεύει τις αναμνήσεις μου. 

Ο Γ. Παπαφωτίου ήταν πολύ ενθουσιώδης και το έργο του τόσο μέσα στην 

τάξη όσο και έξω, άφησε εποχή. Επειδή έτυχε να τον έχω δάσκαλο μου, θυ-

μάμαι πόσο χαιρόμουνα να τον ακούω να διδάσκει. Είχα την αίσθηση πως με 

την καθοδήγησή του, μπορούσα να γίνω παντογνώστης, καλλιτέχνης, μουσι-

κός, τα πάντα. Έργο του είναι το θαυμάσιο πετρόχτιστο διδακτήριο του δημο-

τικού σχολείου. Πρωτοστάτησε στην ανέγερση της τοιχοποιίας που ήταν και 

το σημαντικότερο. Ο Βαγγέλης ο Καινούριος που τον διαδέχθηκε στη διεύ-

θυνση του σχολείου ολοκλήρωσε το διδακτήριο και με τη βοήθεια του κρά-

τους κατέστη δυνατή η λειτουργία του. Πρέπει να σημειωθεί πως η ανέγερση 

διδακτηρίων την εποχή εκείνη και μέχρι της ιδρύσεως του ΟΣΚ ήταν έργο της 

δραστηριότητας των διδασκάλων. 

Ο Βασίλης ο Τζίμας επίσης με το μειλίχιο ύφος του, είχε μεγάλη απόδοση 

και ήταν πολύ αγαπητός. 

Την ίδια εποχή προ και μετά τον πόλεμο δίδαξαν τόσο στα σχολεία του 

Θεσπρωτικού όσο και της γύρω περιοχής και οι Σπ. Νάσκαρης, Ιωαν. Φίντζος, 

Σπυρ. Τζίμας και Σωτ. Παπαδήμος. Αναφέρονται και τα ονόματα των Παντε-

λή Οικονόμου και Ιωαν. Ζορμπά για λίγο διάστημα. Οι γνώσεις των παλαιο-

τέρων όπως ελέχθη περιορίζονταν στο ελληνικό σχολείο ή σχολαρχείο οι δε 

νεώτεροι έτυχαν συμπληρωματικής εκπαίδευσης στο διδασκαλείο Ιωαννίνων 

που ιδρύθηκε με την απελευθέρωση. 

Η λειτουργία του ελληνικού σχολείου, σχολαρχείου, από το 1879 έδωσε 

πολλά στελέχη στην εκπαίδευση της περιοχής. 
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Οι νεώτεροι που πήραν τη σκυτάλη παρουσιάζουν σημαντικό έργο, τόσο 

εκπαιδευτικό όσο και κοινωνικό. Ο Χάρης Πάτσης με τις εκδόσεις του και τις 

δωρεές του, ο Ν. Παπαβασιλείου με το βιβλίο του «Μνήμες από τα παραδο-

σιακά Λέλοβα» ο Χρ. Καινούριος και ο Οδυσσέας Μπέτσος με τα ιστορικά 

τους βιβλία, ο Β. Ζορμπάς με τη δωρεά της βιβλιοθήκης του στο δήμο, ο Χα-

ραλ. Ανδρέου με την ωραία ψαλτική του, οι Λεων. Παπακώστας και Φ. Πα-

παφωτίου με τη διοργάνωση ποικίλων πολιτιστικών εκδηλώσεων και εκδρο-

μών, ο Χρ. Γκόντζιος με τη συγγραφική του δραστηριότητα, ο Σπ. Καινούριος 

με την εφημερίδα του που μας κράτησε συντροφιά για πολλά χρόνια σε όλους 

τους απόδημους, ο Τάκης Παπαδημητρίου με τις χορωδίες του και άλλοι με 

ποικίλες άλλες επωφελείς για το σύνολο δραστηριότητες. 

Oι Ε. Καινούριος, Φ. Παπαφωτίου, Δ. Σιώρος, χρημάτισαν αιρετοί δήμαρ-

χοι, ο Β. Καινούριος νυν δήμαρχος και οι Σπ. Καινούριος, Δημ. Μπόμπορης, 

Ελ. Νάσκαρη, Λέτα Καλδάνη, Βούλα Μελιανίτη δημοτικοί σύμβουλοι. 

Να θυμίσω εδώ και τη συνάδελφο Αναστασία Καλδάνη Παπαδοπούλου, 

συνταξιούχο από πολλά χρόνια τώρα, που σε όλη τη διάρκεια του Ελληνοιτα-

λικού πολέμου υπηρέτησε ως εθελόντρια νοσοκόμος και έλαβε ενεργό μέρος 

στην Εθνική αντίσταση βραβευθείσα για τη δράση της από το συμμαχικό 

στρατηγείο. 

Στη σύντομη αυτή αναφορά δεν είναι δυνατόν να παρουσιαστεί όλη η προ-

σφορά ενός εκάστου. Θέλω απλώς να επισημάνω πως το Θεσπρωτικό έχει με-

γάλο αριθμό εκπαιδευτικών που προσέφεραν και προσφέρουν στο κοινωνικό 

σύνολο και οι νέοι που βρίσκονται στην υπηρεσία ακολουθούν τα βήματα των 

παλαιοτέρων. 

Το φαινόμενο του πλήθους των εκπαιδευτικών που ανέδειξε το Θεσπρωτι-

κό, οφείλεται στη γόνιμη, ενθουσιώδη και αποδοτική διδαχή των πρώτων δι-

δαξάντων, καθώς και στη λειτουργία του Ελληνικού σχολείου, σχολαρχείου. 

Στο χωριό μας στάθηκε και δίδαξε ο εθναπόστολος πάτερ Κοσμάς ο Αιτω-

λός και η διδαχή του έπεσε σε αγαθή γη και έφερε καρπόν πολλαπλασίονα. 

Εκτός από τους εκπαιδευτικούς το Θεσπρωτικό έχει να παρουσιάσει και μεγά-

λο αριθμό επιστημόνων όλων των ειδικοτήτων με κορυφή της πυραμίδας τον 

μεγάλο νομικό Ανδρέα Τούση του οποίου τα συγγράμματα αποτελούν σπου-

δαίο βοήθημα για τους λειτουργούς της δικαιοσύνης. 
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Στο χώρο της εκκλησίας τον μακαριστόν μητροπολίτη Δωρόθεο, κατά κό-

σμο Δημήτριο Νάσκαρη που χειροτονήθηκε επίσκοπος Παραμυθιάς το 1943 

και αργότερα το 1955 έγινε μητροπολίτης Τρίκης και Στάγων στα Τρίκαλα. Ο 

πρόωρος θάνατός του διέκοψε ένα πολύ γόνιμο έργο. 

Στο χώρο της πολιτικής, τον τέως βουλευτή ιατρό κον Καλλίμαχο Παπα-

χρήστο. 

Το πλήθος των εκπαιδευτικών και των άλλων επιστημόνων, με την προ-

σφορά τους, τοποθετεί το Θεσπρωτικό σε περίοπτη θέση όσον αφορά το 

πνευματικό και πολιτιστικό γίγνεσθαι. 

Τα ονόματα των εκπαιδευτικών που κατέγραψα καταχωρώ πιο κάτω για να 

τους θυμούνται οι νεώτεροι. 

 

Γενεά Α 

1) Κων. Λογοθέτης του Γεωργίου (ο δάσκαλος) 2) Κων. Παπαμιχαήλ του Μιχ. 

3) Σπυρ. Τριανταφυλλίδης  4) Αναγνώστης Ζήκος  5)Αναγνώστης Κωνστα-

ντής του Θ. 6) Κων. Κίτσιος του Νικ. 7) Γεωρ. Ματσόκης του Βασ. 8) Χρησ. 

Λογοθέτης του Αθαν. 9) Γεωρ. Λογοθέτης του Κων. (Γιωρ-Δάσκαλος) 10) 

Δημήτριος Τσιάτσος του Χρησ. (Παπατσάτσιος) 11) Ευστράτιος Ζορμπάς του 

Λάμπρου. 

 

Γενεά Β 

1) Γεωρ. Παπαφωτίου του Φ. 2) Ευάγγελος Καινούριος του Χρήστου. 3) Βα-

σίλης Τζίμας του Χρήστου 4) Ιουλία Τριανταφυλλίδη συζ. Σπύρου Τρια-

νταφυλλίδη 5) Σπυρίδων Νάσκαρης του Φώτη 6) Ιωάννης Φίντζος του Μιχα-

ήλ 7) Σωτ. Παπαδήμος του Δ. 8) Σπύρος Τζίμας του Ηλία 9) Χρ. Κίτσιος του 

Θωμά 10) Κατίνα Κίτσιου του Θωμά 11) Αλεξ. Λογοθέτη του Γρηγορίου 12) 

Χαρ. Ανδρέου του Ανδρέα και 13) Κων. Παπαφωτίου του Φ. καθηγητής ζω-

γραφικής.  

 

Γενεά Γ 

1) Χάρης Πάτσης του Σταύρου 2) Νίκος Παπαβασιλείου του Κων. 3) Χρήστος 

Καινούριος του Δημ. 4) Αναστασία Καλδάνη του Κων. 5) Μιχ. Παπαγιάννης 

του Δημ. 6) Κων. Λογοθέτης του Γρ. 7) Αριστείδης Λογοθέτης του Χρήστου 

8) Δημ. Γκόντζιος του Κων., που δίδαξε στα ελληνόπουλα στην Τσεχοσλαβα-
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κία και μένει με το παράπονο ότι δεν του αναγνωρίστηκε αυτή η προσφορά 

του. 9) Βασίλειος Ζορμπάς του Δημητρίου, καθηγητής, τμηματάρχης στο Υ-

πουργείο Παιδείας μέχρι τη συνταξιοδότησή του, 10) Νικ. Παπαχρήστος του 

Βασιλείου, καθηγητής, υπηρετήσας ως αξιωματικός του στρατού, 11) Πάτσης 

Γεώργιος του Β. αξιωματικός 12) Ζήκος Αριστοτέλης του Ν.  

Μεταξύ των ανωτέρων ομάδων δεν υπάρχουν σαφή διαχωριστικά όρια. 

Απλώς η καταχώρηση έγινε με βάση την αρχαιότητα κατά προσέγγιση. Έχω 

καταγράψει άλλα 148 ονόματα νεωτέρων συναδέλφων τα οποία παραλείπω. 

Προς τιμή των παλαιοτέρων διδασκάλων έγινε σχετική τελετή επί δημαρ-

χίας Δημητρίου Σιώρου και αναρτήθηκε αναμνηστική πλάκα στην είσοδο του 

διδακτηρίου του Δημοτικού Σχολείου. Στην τελετή αυτή έγινε επιμνημόσυνη 

δέηση, σχετική ομιλία από τον δάσκαλο κ. Τάκη Παπαδημητρίου και αποκά-

λυψη της πλάκας από τον τότε δήμαρχο κ. Σιώρο. 

  

Φεβρουάριος του 2000 
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Η ΜΑΝΑ  

 

Φθινόπωρο. Μέρα ζεστή, μικρό καλοκαιράκι. Δυο γυναίκες ανηφόριζαν 

στη γυμνή κακή ράχη από το μονοπάτι που οδηγούσε στο ορεινό χωριό Κρα-

νιά. Τα σώματα καχεκτικά, τα πρόσωπα συρρικνωμένα. Αν και ήταν στην ακ-

μή της ηλικίας τους έμοιαζαν γερασμένες. Φορούσαν μαύρα μακριά φορέματα 

και το κεφάλι δεμένο με μαύρο μαντήλι, όπως συνηθίζονταν. Είχαν στη ράχη 

τους κάτι ψάθινα στρώματα ( ψάθες ) χειροποίητα, ένα σακούλι με ξερό ψωμί 

και ένα παγούρι με νερό. Από την πολύωρη ανηφορική οδοιπορία και το φορ-

τίο, ο ιδρώτας περιέλουσε τα πρόσωπά τους αλλά έκαναν υπομονή και προ-

χωρούσαν γιατί εκεί κοντά υπήρχε το εκκλησάκι του Αη-Γιώργη, όπου θα εύ-

ρισκαν σκιά και κρύο νερό, από το πηγάδι που υπήρχε μέσα στον περίβολό 

του. Μετά θα συνέχιζαν την πορεία ώσπου να φτάσουν στο χωριό για να που-

λήσουν την πραμάτεια τους, τα χειροποίητα στρώματα. 

Ήταν μητέρες με πολυμελείς οικογένειες και μικρά παιδιά. Η επιβίωση δύ-

σκολη. Για τη συντήρησή τους δεν είχαν στο σπίτι τους άλλα τρόφιμα εκτός 

από μια μικρή ποσότητα καλαμποκιού που τους εξασφάλιζε μόνο ξερό ψωμί 

και λίγα όσπρια; Αλλά ζει ο άνθρωπος με ξερό ψωμί; Έπρεπε λοιπόν να εξα-

σφαλίσουν και κάποιο άλλο έσοδο για να ενισχύσουν τη διατροφή τους. Άλλη 

φορά θα πήγαιναν στο γειτονικό χωριό Παπαδάτες που είχαν ελιές, να ανταλ-

λάξουν τις ψάθες με λάδι. 

Κατάκοπες έφθασαν στον περίβολο του παρεκκλησιού και κάθισαν στον 

ίσκιο της μηλικοκιάς που υπήρχε. Η μία από αυτές, η μάνα μου, έχασε τις αι-

σθήσεις της και λιποθύμησε, προφανώς από τη μεγάλη εξάντληση. Μετά από 

λίγο όμως συνήλθε και αντιληφθείσα τι είχε συμβεί ψέλλισε. Έ ορέ Θεέ, Δε με 

άφηνες εδώ, τι με ξύπναγες; Τι καλά που θα ήταν. Θα είχα πεθάνει και ούτε 

θα καταλάβαινα τίποτα. 

Είχε απογοητευτεί. Μία ζωή σκέτη καταδίκη. Δουλειά, παιδιά, φτώχεια και 

στερήσεις. Αγώνας σκληρός και να έχεις και παιδιά μικρά. Τι να τους δώσεις 

να φάνε; Μπορεί αυτά να γίνουν άνθρωποι μόνο με ξερό ψωμί, κι αυτό καλα-

μποκίσιο; Γι αυτό οδοιπορούσε. Για να εξασφαλίσει τα χρειώδη για την δια-

τροφή των νεοσσών της. 
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Η σωματική κόπωση και ο ψυχικός κάματος την έφερε στο σημείο να σκε-

φτεί πως θα ήταν καλός ένας τέτοιος απρόβλεπτος ξαφνικός και ανώδυνος θά-

νατος. 

Μετά από χρόνια μου διηγήθηκε το περιστατικό αυτό και της παρατήρησα. 

Καλά και δεν σκέφτηκες τι θα γινόταν τα μικρά σου σαν πέθαινες εσύ; Και η 

απάντησή; Το σκέφτηκα αλλά αφού μου ήρθε έτσι ξαφνικά, χωρίς να το περι-

μένω, καλύτερα να είχα πεθάνει, να γλιτώσω από τα βάσανα. Και αφού τα μά-

τια μου είχαν κλείσει (είχα πεθάνει) δεν θα καταλάβαινα τι θα γινόταν πίσω. 

Και η κατάσταση αυτή συνεχίστηκε για πολύ. Και τα μικρά μεγάλωναν αλ-

λά πάντα καχεκτικά και αδύνατα, από τον υποσιτισμό. Κι η μάνα εκεί σαν Σί-

συφος συνέχιζε τον αγώνα τον αδυσώπητο, τον ατέρμονα, τον εξαντλητικό. 

Την εποχή εκείνη μέχρι το 1950, δεν υπήρχαν τα τεχνικά μέσα τα σημερινά 

και όλες οι εργασίες γινόταν με το χέρι και απαιτούσαν συνεχή καταβολή μυϊ-

κής δυνάμεως, σε βαθμό εξαντλητικό, γι΄αυτό και δεν έβλεπες πουθενά άν-

θρωπο ογκώδη, παχύσαρκο. ‘Ήταν όλοι λεπτοί κι αδύνατοι, λιπόσαρκοι, κα-

χεκτικοί. Ίσως ήταν πιο υγιείς από τους σημερινούς. 

Αξίζει εδώ να περιγράψουμε μια μόνο εργασία για να αντιληφθούμε πόσος 

κόπος έπρεπε να καταβληθεί για ένα μικρό αποτέλεσμα. 

Αντί για στρώματα (στρωματέξ) μεταχειριζόταν ψάθες. Για να γίνει μια 

ψάθα διαστάσεων 2x2 χρειαζόταν πρώτη ύλη ψαθί και νήμα. Το ψαθί ήταν 

χόρτο αυτοφυές στο βάλτο (έλος) της Στεφάνης, στις όχθες του ποταμού Λού-

ρου. Κατά τον Αύγουστο μετέβαιναν εκεί πεζοί, οδοιπορούντες 5-6 ώρες για 

να πάνε και άλλες τόσες για να γυρίσουν, να κόψουν το ψαθί, να το κάνουν 

δέματα και να το μεταφέρουν το βράδυ με τα ζώα στο σπίτι κατάκοποι και 

ημιθανείς από την εξαντλητική εργασία και την πολύωρη οδοιπορία. Για να 

γίνει το νήμα έσπερναν το λινάρι το φθινόπωρο και τον Ιούνιο το μάζευαν, το 

έκαναν δέματα και το έβαζαν στο νερό του ποταμού για λίγες μέρες. Ύστερα 

το έβγαζαν και το άφηναν στον ήλιο να στεγνώσει για δυο-τρεις μέρες. Μετά 

το στέγνωμα άρχιζε το μαγκάνισμα. Ήταν μια εργασία εξαντλητική που διαρ-

κούσε μέρες. Συνέθλιβαν το χόρτο αυτό σε ένα όργανο που λεγόταν μαγκάνι, 

ή μάγκανος. Ήταν δύο ξύλα χοντρά επεξεργασμένα καταλλήλως και που εκει-

νούντο μόνο με το χέρι. Έτσι έφευγε το ξυλώδης μέρος του φυτού και έμενε ο 

φλοιός. Το φλοιό αυτό με κατάλληλη επεξεργασία, αρκετά κοπιώδη το μετέ-

βαλαν σε νήμα. Ήταν τόσο κοπιώδης η εργασία αυτή και είχε πολλές φάσεις, 
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ώστε είχε βγει η φράση, του λιναριού τα πάθια. Αφού εξασφάλιζαν με τόσο 

κόπο και το απαραίτητο νήμα, άρχιζε η εργασία οκταώρου τουλάχιστον. Η 

όλη αυτή εργασία ήταν έργο αποκλειστικά της γυναίκας εκτός από το κόψιμο 

και τη μεταφορά του ψαθιού στην οποία μετείχε και ο άνδρας. 

Τη με τόσο κόπο κατασκευασμένη ψάθα, πουλούσαν ή αντήλλασαν πάντα 

οι γυναίκες, με άλλα προϊόντα, μεταβαίνουσες οδοιπορικώς και φορτωμένες 

στη ράχη τους, στα γειτονικά χωριά. Τις περισσότερες φορές πήγαιναν προς 

Παπαδάτες για να πάρουν λάδι. 

Αυτά για να αντιληφθεί ο αναγνώστης τον αγώνα που διεξήγαν οι άνθρω-

ποι για να επιβιώσουν την εποχή εκείνη, δηλαδή προ εξηκονταετίας. Από το 

1950 και μετά η τεχνολογία άλλαξε ριζικά τον τρόπο ζωής. Για όλα αυτά η 

μάνα η μακαρίτισσα σκέφτηκε πως θα ήταν καλύτερα να μην είχε συνέλθει 

από τη λιποθυμία της. Είτε έτσι, είτε αλλιώς τα χρόνια περούν. Οι μικροί γί-

νονται μεγάλοι και η ζωή συνεχίζεται, έστω και κάτω από τόσο δύσκολες 

συνθήκες. 

Το πρώτο από τα τέσσερα παιδιά της, εγώ, τώρα πηγαίνει στην πρώτη δη-

μοτικού. Θα ήταν καλά να μάθει γράμματα, να πάρει μια θέση, να φύγει απ’ 

αυτή τη μίζερη ζωή, να βρει δουλειά στον ίσκιο όπως έλεγε. Βρέξει χιονίσει η 

καραβάνα να γεμίσει, όπως έκαναν κι άλλα παιδιά. Γιατί, εξυπνότερα ήταν 

εκείνα; 

Η μάνα είχε πάει δυο τάξεις στο δημοτικό σχολείο και παρ` όλα αυτά και 

καλλιγραφούσε και ορθογραφούσε. Έπαιρνε λοιπόν το γιο της τα βράδια με το 

λυχνάρι και του έκοβε με το ψαλίδι γραμματάκια σε χαρτί και τα έβαζε το ένα 

κοντά το άλλο για να του δείξει πως αυτά κάνουν λέξεις και μιλάνε. Κοντά 

στα άλλα είχε μάθει και ράψιμο αλλά δεν μπορούσε να ασχοληθεί μ` αυτό. Τα 

χέρια της δηλαδή ήταν επιδέξια. Τα δικά της τα φορέματα τα έραβε η ίδια. 

Ζωγράφιζε λοιπόν τα γράμματα στο χαρτί και τα έκοβε με το ψαλίδι για να 

διδάξει το μικρό με παραστατικό τρόπο την ανάγνωση. Εδώ θα παλέψει όσο 

μπορεί, να φύγουν τα παιδιά απ` αυτή την καταδίκη, να ζήσουν σαν άνθρωποι. 

Αλλά η φτώχεια και η ανέχεια έκατσαν στο γωνολίθι και δε λένε να φύγουν. 

Αυτό το πρώτο δεν τη δυσκόλεψε και πολύ. Καλά τα πήγαινε στο σχολείο. 

Έβγαλε και δυο τάξεις στο γυμνάσιο εκεί στο χωριό αλλά παραπέρα δεν μπο-

ρούσε. Ήταν πολλά τα έξοδα. Αρρώστησε κιόλας. Οι γιατροί δεν μπορούσαν 

να καταλάβουν τι είχε και τότε ένας συγγενείς τους που ταξίδευε στην Αθήνα 
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τους πρότεινε να τον πάρει μαζί του να το δούνε καλοί γιατροί. Και το παιδί 

βρέθηκε στην Αθήνα. Βλέπεις η τύχη είναι μπροστά σε όλα. Σε λίγο έγινε κα-

λά. Βρήκε και μια ψευτοδουλειά και έμεινε στην Αθήνα όσο να δούνε τι θα 

γίνει. Όμως στο χωριό τα άλλα παιδιά, η παρέα του, πήγαν όλα στο γυμνάσιο. 

Άλλος στη Πρέβεζα, άλλος στην Άρτα. Η μάνα που την έτρωγε το μαράζι του 

έγραψε: Εδώ η παρέα σου πήγαν όλοι στο γυμνάσιο. Είχαν δεν είχαν, ο καθέ-

νας με τον τρόπο του. Κι εκείνος όχι πως δεν ήθελε αλλά τώρα με το γράμμα 

της μάνας του ταράχτηκε. Έπρεπε κι αυτός κάτι να κάνει, να μη μείνει πίσω. 

Έμαθε λοιπόν πως υπάρχει νυχτερινό γυμνάσιο και βρήκε λύση. Θα πήγαινε 

στο νυχτερινό. Πήγε, πέρασε δυο τάξεις αλλά ήρθε ο πόλεμος και έφυγε άρον 

άρον, χωρίς να πάρει ένα χαρτί από το σχολείο του. Δεν του έκοψε το κεφάλι. 

Όμως τα σχολεία λειτούργησαν αλλά αυτός με τι χαρτί; 

Ποιος να πάει στην Αθήνα που ήταν κατοχή και πείνα; Πάλι η μάνα βρήκε 

τον τρόπο. Για καλή της τύχη, μια συγγενής της ήρθε από την Αθήνα δυο φο-

ρές για τρόφιμα γιατί στην Αθήνα υπόφεραν. Πήγε και την παρακάλεσε να της 

φέρει το χαρτί του παιδιού κι εκείνη, θεός σχωρές την, της το έφερε. Έτσι το 

παιδί μπόρεσε να τελειώσει το γυμνάσιο. Η μάνα την αντάμειψε όπως μπο-

ρούσε με τρόφιμα και δεν έπαψε να της χρωστάει ευγνωμοσύνη. 

Και ο καιρός περνούσε. Αλλά τώρα άλλα βάσανα βρήκαν τον κόσμο και 

αυτή μαζί. Άρχισε η αντίσταση. Το παιδί νέος τώρα στα 19 και 20 του χρόνια 

μαζί με τα άλλα παιδιά της παρέας του βρέθηκε στο αντάρτικο. Η μάνα δεν 

της άρεσε. Τι ξέρουν τα παιδιά από πόλεμο; Θα πάνε χαμένα. Αλλά τους γυρί-

ζεις το μυαλό; Δεν τους το γυρίζεις. Είναι παρέα, παρασύρονται ένα με το άλ-

λο. Σαν πέρασαν αρκετές μέρες, μήνας και πλέον, δεν τη χωρούσε ο τόπος. Τι 

να κάνουν εκείνα τα παιδιά; Τι τρώνε; Πως πορεύονται; Μια και δυο λοιπόν, 

κάποια μέρα, βάζει σ` ένα σακουλάκι λίγα τρόφιμα και ρούχα καθαρά και ξε-

κινάει να βρει το γιο της τον αντάρτη. Μονάχη, ολομόναχη, ξυπόλυτη και 

φορτωμένη, σκαρφάλωσε στο βουνό Βαλαωρίτης της Κρανιάς, κατέβηκε στο 

χωριό Κοτσανόπουλο και ρωτώντας τους βρήκε στο λημέρι τους, που ήταν 

μέσα σ’ ένα ρέμα. Εκείνος όταν την είδε τα ’χασε. Εσύ μάνα εδώ; Εγώ εδώ. 

Ήθελα να δω τι πορεύετε. Έφερα και ρούχα ν` αλλάξεις και λίγο ψωμάκι να 

φάτε που θα είστε νηστικοί. Κάθισε λίγο να ξεκουραστεί και να δει με τα μά-

τια της τι πορεύουν δηλ. πως ζούνε και γύρισε πίσω από την ίδια στράτα που 

ήρθε. Καμία παρατήρηση δεν έκανε, ούτε ζήτησε περισσότερα. Αυτή είχε τις 
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αμφιβολίες της, αλλά ποιος την άκουγε. Για καλό ήταν ο αγώνας αλλά μπο-

ρούσαν αυτά τα παιδιά να αντέξουν τέτοιες ταλαιπωρίες; Τέλος πάντων, ο 

Θεός βοηθός. Τι σε βρίσκει και δεν το περνάς. 

Γυρίζει στο σπίτι. Στη γειτονιά της ήταν ένα εγκαταλειμμένο σπίτι και ήρ-

θαν δυο ξένοι κυνηγημένοι και κατατρεγμένοι και ζητούσαν καταφύγιο. Ρα-

κένδυτοι και νηστικοί. Την πόνεσε η ψυχή της. Πήγε και τους είδε. Κυρά της 

είπαν. Αν έχεις κάτι να φάμε και κανένα ρούχο να φορέσουμε και μη πεις σε 

κανέναν τίποτε πως είμαστε εδώ. Η κυρά έτρεξε και σ` άλλη γειτόνισσα που 

της είχε εμπιστοσύνη βρήκε και ρούχα και για λίγες μέρες έκοβε από τη 

μπουκιά της και έδινε σ` εκείνους. Ήταν πατριώτες και τους κυνηγούσαν οι 

κατακτητές και οι συνεργάτες τους. Έφυγαν σε λίγες μέρες και πήγαν στους 

αντάρτες, όπως έμαθε. 

Τέλος πάντων έδωσε ο Θεός και έφυγαν οι κατακτητές, καθησύχασαν τα 

πράγματα και μαζεύτηκε ο καθένας στο σπίτι του. Τώρα είναι λίγο καλύτερα 

τα πράγματα αλλά τα παιδιά πρέπει να πάνε σχολείο. Ο μεγάλος γράφτηκε 

στην ακαδημία για δάσκαλος, που ήταν και το όνειρό τους. Τα άλλα τα δύο 

στο γυμνάσιο να σπουδάσουν κι αυτά αν μπορέσουν. Νοίκιασαν κι ένα δωμα-

τιάκι στα Γιάννενα, και βολεύτηκαν. Δόξα σοι ο Θεός. Η μάνα πάντα την έ-

τρωγε η έγνοια πώς να τα βγάλουν πέρα από τα οικονομικά και τόχε καημό 

γιατί δυσκολεύονταν. Όμως ήθελε να δει και με τα μάτια της πως πορεύουνε 

(πως ζούνε). Ξεκινάει μια μέρα και πάει στα Γιάννενα να τα δει. Είχε οικονο-

μήσει λίγα χρήματα αλλά τίποτε άλλο δεν είχε να προσφέρει. Για να μη πάει 

με άδεια χέρια που λένε έβαλε στο σακούλι ένα κορατσίδι (άγουρο πεπόνι) 

και λίγα αχλάδια και πήγε. Όταν είδαν τα παιδιά το περιεχόμενο του σακου-

λιού, της είπαν: Τι είναι αυτά ρε μάνα, γιατί τα φορτώθηκες; Και η απάντηση: 

Δεν είχα τίποτα άλλο να σας φέρω. 

Έδωκε ο Θεός τελείωσε ο μεγάλος, διορίστηκε, μάζεψε το μυαλό της απ` 

αυτόν. Τώρα τη φροντίδα της την έχει στα άλλα όπως ερχόταν η σειρά του 

καθενός. Με λίγη τύχη ταχτοποιήθηκαν κι αυτά. Παντρεύτηκαν τα παιδιά έ-

καναν άλλα παιδιά αλλά η μάνα δεν έπαψε να ρωτάει, να ενδιαφέρεται, να 

προσφέρει ότι μπορεί. Τώρα οι συμβουλές της είναι πολύτιμες για όλους. Εί-

ναι η συσσωρευμένη πείρα. 

Τα παιδιά της έφυγαν με τις οικογένειές τους αλλ` αυτή δεν το κούνησε 

από τη γωνιά της. Ζούσε τη μοναξιά της, τα γεράματά της, μόνη της, γιατί ο 
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άνδρας της είχε πεθάνει. Ο επισκέπτης θα πίστευε πως ίσως στενοχωριόταν 

αλλ` αυτή αισθανόταν ευτυχής και το εξηγούσε γιατί. Εγώ μου έλεγε είμαι 

αθάνατη. Δεν θα πεθάνω ποτέ γιατί έχω εσάς τα παιδιά μου. Η φτώχια περνάει 

αλλά ο θάνατος αφήνει ρούγα (δρόμο). Εγώ όσα παιδιά έκαμα, τα έχω, είμαι 

ευτυχής. Οι γειτόνισσες την επισκέπτονταν ταχτικά και άκουγαν με προσοχή 

τις συμβουλές της και τον καλό της λόγο. Όταν ερχόμουν στο χωριό πρώτη 

μου δουλειά ήταν να την επισκεφτώ και να μιλήσουμε. Αυτό ήθελε και το ευ-

χαριστιόταν. Ρωτούσε να μάθει τα πάντα για να δει μήπως υπάρχει καμιά αδυ-

ναμία και μπορούσε να παρέμβει με τις συμβουλές της, με την πείρα της. Κά-

ποια φορά την είδα να διαβάζει ένα βιβλίο, (Οι κοινωνικοί αγώνες κατά την 

αρχαιότητα). Μου έκανε εντύπωση και τη ρώτησα: Τι λέει αυτό το βιβλίο μά-

να; Όπως κατάλαβα, μου απάντησε, οι άνθρωποι, από εκείνα τα χρόνια τα πα-

λιά, τα ίδια έκαναν. Αγωνίζονταν όπως τώρα και τότε. Κατάλαβα. Είχε αντι-

ληφθεί πλήρως το περιεχόμενο. Σε κάποια στιγμή μου λέει: Άκουσε ,εγώ έζη-

σα φτωχά αλλά δεν έζησα θανάτους. Γι` αυτό είμαι ευχαριστημένη. Εσείς ένα 

πράμα να φροντίσετε, να μακροσχοινίσετε τα χρόνια σας. Ότι ζήτημα έχετε να 

το συζητάτε οι δυο σας, (δηλ. με τη γυναίκα μου), να το συμφωνάτε και να μη 

κάνετε του κεφαλιού σας ο καθένας. Τα κορίτσια να φροντίσετε να τα πα-

ντρέψετε, να μη μείνουν μοναχά. Και μη ζητάτε μεγαλεία. Τα παιδιά είναι ο 

πλούτος του ανθρώπου. Αυτά να είναι καλά. Εγώ εσένα σου έδωσα την ευ-

καιρία να με περιποιηθείς τώρα στα τελευταία μου, να μη το `χεις παράπονο. 

Εννοούσε ότι πήγαινα ταχτικά κοντά της και κάναμε παρέα. Διατηρούσε κα-

θαρό το μυαλό της ως τα τελευταία της, έτρωγε λίγο και διατηρήθηκε όρθια 

ως το τέλος. Να γίνετε γιατροί του εαυτού σας, έλεγε. Πίστευε κοντά στα άλ-

λα και στην ευγενική της καταγωγή, και το ’χε κρυφό καμάρι πως ήταν από 

σόι (ο πατέρας της είχε πάρει τον τίτλο του «Αναγνώστη» που εδίδετο σε πο-

λίτες που διακρίνονταν για την παιδεία, το ήθος και την κοινωνική τους προ-

σφορά). Ήθελε και τα παιδιά της να τύχουν κάποιας κοινωνικής προβολής και 

διακρίσεως. Η ίδια δεν προέβαλε τον εαυτό της, αλλά ήταν προσεκτική στους 

τρόπους. Σε κάθε ευκαιρία τεχνηέντως μας κατηύθυνε στην προβολή. Ο ίδιος 

δεν επεδίωξα την προβολή και καταλάβαινα ότι αυτό την στενοχωρούσε. Το 

ότι τρία από τα παιδιά έγιναν δάσκαλοι και υπάλληλοι του κράτους, αυτό την 

ικανοποιούσε, χωρίς να υπερηφανεύεται εμφανώς. Είχε το γνώθι σ’ αυτόν, 

γνώριζε βαθιά τις ανθρώπινες αδυναμίες και την ανθρώπινη συμπεριφορά, 
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όπως και οι άλλες τέσσερις αδελφές της και τα τρία αδέρφια της, που είχαν 

μεταξύ τους αγάπη και πλήρη συνεννόηση. Έζησε μια στερημένη ζωή, αγωνί-

στηκε σκληρά αλλά ποτέ δε σκέφτηκε να αδικήσει άνθρωπο. Αντίθετα προ-

στάτευε τους αδικούμενους με όποιες δυνάμεις διέθετε. Φιλοσοφώντας έλεγε 

πως τώρα ο άνθρωπος δεν έπρεπε να πεθαίνει γιατί έχει όλα τα αγαθά. Έφυγε 

πλήρης ημερών ανώδυνα και ειρηνικά στα 93 της και μάλιστα τη Δευτέρα της 

Λαμπρής. Πολλές φορές έλεγε όταν στις γιορτές κυρίως του Πάσχα είμαστε 

όλοι συγκεντρωμένοι: Τώρα να πέθαινα, να μη σας έβανα σε κόπο. Και πήγε 

πραγματικά όπως ευχήθηκε την ημέρα του Πάσχα και δε μας έβαλε σε κόπο. 

Σαν δάσκαλος πολλές φορές στο σχολείο δίδαξα το ποίημα «Μάνα» 

Μάνα, δε βρίσκεται λέξη καμία, να ’χει στον ήχο της τόση αρμονία, σαν 

ποιος να σ’ άκουσε με στήθος κρύο, όνομα θείο; … … … …  

Κάθε φορά έφερνα στη μνήμη μου τη μάνα μου και την είχα πρότυπο στη 

διδαχή μου. 

Το ενδιαφέρον και η αγάπη της μάνας για τα παιδιά της είναι μοναδικά για 

τον άνθρωπο και διακρίνουν όλες τις μάνες όπου γης. Είναι το μητρικό φίλτρο 

που το έχουν και τα ζώα. Τώρα δε μένει παρά να ανάβω ένα κερί στη μνήμη 

της και στη μνήμη του πατέρα μου, που κι αυτός δεν υστέρησε. 

 

Ιούνιος  1999 

 

Η οικογένεια του Αναγνώστη και της Ελένης Ρεμπή είχε τρία αγόρια και 

πέντε κορίτσια. Νάκος, Νικόλας και Γιώργος. Παρασκευή, Θεοδώρα, Λά-

μπρω, Γιούλα (Πανάγιω) για την οποία γίνεται λόγος και Ευαγγελινή. 

Ήταν όλοι της ίδιας αντιλήψεως, εμβέλειας και συμπεριφοράς και είχαν 

υποδειγματική αδελφική αγάπη μεταξύ τους. Η μητέρα τους η Ελένη ήταν α-

δελφή του Μπάρμπα Κωνσταντή Παπαμιχαήλ, του δάσκαλου, με οξύτατη α-

ντίληψη και Ιώβειον υπομονή. Σαν απόγονοι τους πρέπει να είμαστε υπερή-

φανοι γι’ αυτούς. 
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[AΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΛΔΑΝΗ] 

 

{Μνημόσυνο στη «Μάνα»} 

  

Πολύ παραστατικά, σχεδόν ζωντανά περιγράφει ο συγγραφέας, Κωστής 

της Μάνας του, το «Είναι» και το «Ήταν» κείνης της σκληρής  απόμακρης 

εποχής. Αλήθεια!!! Στοχάζομαι πως θα φαίνονται στα σημερινά παιδιά οι 

σκληροτράχηλες περιγραφές της διαδρομής της Μάνας του συγγραφέα αν κά-

πως άγγιξε τους εφήβους και πιθανά τους νέους, της σήμερα έστω και επιδερ-

μικά, αν ο Κωστής το κατάφερε, πρόκειται για κατόρθωμα.  

Τι άλλο να ειπώ Κωστή, τι άλλο πέτυχες, ακολουθώντας βήμα - βήμα της 

σκληρές περπατησιές , τις γεμάτες αδυναμίες και δύναμη τις περπατησιές της 

Μάνας Σου. Τότε !!! Πέτυχες πολλά, ή κάτι πολύ μεγάλο. Χτύπησες με σκλη-

ρότητα άλλα παιδιά. ΄Όχι τα τούτα τα παιδιά αλλά τα παιδιά τα «κείνα» κεί-

νων των σκληρών εποχών, που ζήσαν τις σκληράδες κείνων των καιρών. 

Τα παιδιά τα «κείνα» όλων των τότε μανάδων, ξύπνησες και δόνησες  

«κείνα» τα τότε «παιδιά» και πιστεύω ακράδαντα πως τα ’βαλες στη γραμμή 

σε στάση προσοχής, ακίνητα. Τα  ’βαλες και τα καθυπόταξες, τα υποχρέωσες 

να παρακολουθούν, με πόνο περίσσιο, και λαχτάρα, να προσπαθούν να δια-

κρίνουν ανάμεσα στις τότε Μάνες, να ιδούν με βλέμμα σταθερό και τη δική 

τους Μάνα που βηματίζουν με τη σειρά τους τα χνάρια της δικής Σου Μάνας .  

Οι περισσότερες Μάνες κείνων των εποχών, περπατούσαν στους ίδιους 

δρόμους  και τα ίδια κακοτράχηλα σοκάκια των γεμάτων αγκάθια και ξυραφέ-

νια στουρνάρια βουνίσιων περασμάτων, που σκληρά πέρασε και η δική σου 

Μάνα. 

Οι περισσότερες Μάνες κείνων των εποχών, περνούσαν και ξαναπερνού-

σαν τους ίδιους δρόμους, αδύναμες νηστικές μα με περίσσια αλλόκοτη επιμο-

νή και υπομονή και άφατη προσπάθεια τα κατάφερναν να περάσουν τις σκλη-

ρές ανηφόρες.  

Τα «κείνα» παιδιά κατόρθωσε ο συγγραφέας να τα στήσει σε στάση προ-

σοχής, ακίνητα, στοχαστικά και τα υποχρεώνει να παρακολουθούν με πόνο, 

λαχτάρα, να διακρίνουν και να αναγνωρίζουν τα ίδια σκληρά βήματα, τα παι-

διά τα «κείνα»γνωρίζει το καθένα τα βήματα της δικής του Μάνας, εκεί και 
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ίδια ακριβώς με τα βήματα και τους χώρούς και τη σκληρή θέληση της δικής 

Σου Μάνας.    

Τα βήματα των Μανάδων των παιδιών των «τότε» με τις ίδιες δυνάμεις 

που δεν είχαν, τις αδυναμίες τα λυγισμένα γόνατα την πείνα, τους φόβους, όλα 

τους έδιναν δύναμη και τα αναθέρμαινε η Μεγάλη Αγάπη για τα «κείνα» παι-

διά και τα 'κανε να φαίνονται δυνατά. Οι «Μάνες» τούτες τόκρυβαν με άφτα-

στη ενστικτώδη επιμέλεια που τη στήριζε η Αγάπη, η Μεγάλη Μητρική Αγά-

πη, θάταν πλεονασμός να γράψω περισσότερα για τις Μάνες εκείνων των επο-

χών. 

Πως και τι να προσθέσω αφού κατάφερες Κωστή και έσμιξες και μένα, 

γιατί ανήκω στα «κείνα» παιδιά και βλέπω και διακρίνω καθαρά τα βήματα 

της δικής μου «Μάνας» ,είναι μέσα στην ίδια παρέλαση στους ίδιους κακο-

τράχαλους δρόμους. Προς τα κει επίμονα παρατηρούν πολλά απ’ τα «κείνα» 

παιδιά την σκληρή εποχή και ο καθένας μας πασχίζει να αγκαλιάσει τη φιγού-

ρα της δικής του Μάνας και να σταθεί σε προσοχή ακίνητος, αμίλητος, σαν σε 

βουβή προσευχή, σε ένδειξη ευγνωμοσύνης της ιερότητας και Μεγάλης λέξης 

της Μάνας του καθενός μας με τα μάτια θολωμένα. Με τα συναισθήματά Σου 

αυτά και τη βαθιά σου σκέψη στη δική Σου Μάνα έκανες μεγάλο κατόρθωμα.  

  Έβαλες Κωστή σε στάση προσοχής πολλά παιδιά όχι από τα «τούτα» αλ-

λά τα «κείνα» να περιμένουν με λαχτάρα να ιδούν στην παρέλαση το καθένα 

τη δική τους Μάνα σε μια παρέλαση δίχως μουσική και ταμπούρλα, όχι «ση-

μειωτόν» βήμα αλλά τρέξιμο δίχως τελειωμό το «βήμα ταχύ» που το σπρώ-

χνουν οι ανάγκες και το βαρύ καθήκον της συναίσθησης της μητρότητας, το 

γρήγορο επί τροχάδην βήμα προς τα πάνω και κάτω στο πέρα και το δώθε, για 

το σίγουρο φτάσιμο στη φωλιά, στις φωλιές που περιμένουν τα αγαπημένα 

νεογνά με λαχτάρα και κάνει τις «Μάνες» να ξεχνιούνται από τη σκληρότητα 

της προσωπικής τους ζήσης.  

Η αλήθεια  είναι πως η λέξη  Μάνα είναι Μεγάλη και νομίζω – γνώμη μου 

συναισθηματική είναι που τα «κείνα» παιδιά το καθένα για τη δική του Μάνα 

την νομίζει και είναι για όλα τα παιδιά ξεχωριστή φιγούρα της δικής του Μά-

νας.  

Μα είναι αλήθεια πως όσοι έγραψαν για τη μάνα, ποιητές και πεζογράφοι, 

και γράφτηκαν πολλά, δεν φτάνουν. Ο καθένας έγραψε εμπνευσμένος από την 
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δική του Μάνα και οι πολλοί από όλες τις Μάνες από την υπέροχη λέξη Μη-

τρότητα. 

 

                             ΜΑΝΑ ΛΕΞΗ ΜΕΓΑΛΗ 

                           που δεν τη φτάνει λέξη καμία 

 

                                                           Αφιερωμένο στη ΜΗΤΡΟΤΗΤΑ 

                                                                          Αθήνα 27 Μαρτίου 2002 
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Ένας άλλος καημός της Μάνας 

 

Σε ηλικία δεκαπέντε χρόνων βρέθηκα στην Αθήνα και έμεινα εκεί πάνω 

από δύο χρόνια. Ένας ξαφνικός αδικαιολόγητος πόνος στο στομάχι με ανά-

γκασε να ταξιδέψω για καλύτερη διάγνωση, με τη βοήθεια συγγενούς. Έτσι 

χωρίς να το θέλω βρέθηκα στην ξενιτιά. 

Την εποχή εκείνη τα μέσα συγκοινωνίας ήταν δύσκολα, τα μέσα επικοινω-

νίας, περιοριζόταν μόνο στο γράμμα και ο ξενιτεμένος ζούσε με τον καημό 

του νόστου, όπως και οι δικοί του. 

Για την ξενιτιά και τους καημούς τους έχουν γραφτεί πολλά κατά το πα-

ρελθόν διηγήματα, ποιήματα, τραγούδια καθώς και αποφθέγματα. Ένα από 

αυτά έλεγε, 

«Η ξενιτιά και η ορφάνια και η πίκρα και η αγάπη, όλα στον παίζο τάβαλα 

κι όλα παιζαριζούσαν. Όσο βαρούσε η ξενιτιά, δεν εβαρούσαν τα άλλα». 

Στο διάστημα αυτό η μάνα περισσότερο από όλους ζούσε τον καημό του 

χωρισμού και είχε στο νου της το ξενιτεμένο της παιδί, που άγουρο και άπρα-

γο ακόμη βρέθηκε στα ξένα και οι φτερούγες της δεν το έφταναν να το προ-

στατεύσουν. Τον καημό της και τον πόνο της αυτόν τον ζούσε μόνη της και 

δεν το έλεγε σε κανέναν. Μόνο μια φορά το χρόνο μια Παρασκευή, την παρα-

μονή του Λαζάρου, το απόγευμα, τότε που έβγαιναν όλα τα παιδόπουλα του 

Δημοτικού όπως ήταν το έθιμο, σε κάθε σπίτι και έλεγαν τα τραγούδια του 

Λαζάρου, ζήταγε από συγγενικά της παιδιά να της πούνε το τραγούδι της ξενι-

τιάς 

«Ξενιτεμένο μου πούλι, ξενιτεμένο αηδόνι, η ξενιτιά σε χαίρεται και εγώ 

έχω τον καημό σου, Τι να σου στείλω ξένε μου, τι να σου παραδώσω» κ.λπ. 

…. και καθόταν να το ακούσει ως το τέλος. 

Αυτό δεν μου το είχε πει και το έμαθα μόλις πριν από λίγο καιρό από τον 

ξάδελφο μου φίλο Άγγελο Ρεμπή, που μικρό παιδάκι τότε πήγαινε με την πα-

ρέα του την ημέρα εκείνη στο σπίτι μας και τους έβαζε να της πούνε το τρα-

γούδι. Τη φαντάζομαι να κάθεται γονατιστή και σκυμμένη και να ακούει το 

τραγούδι των παιδιών και να συλλογιέται. Στο τέλος τοποθετούσε το αυγό στο 

καλαθάκι τους που το βαστούσε στο χέρι κάτω από την πόδιά της. 

Άλλος ένας καημός της μάνας που δεν τον ήξερα. Θεός σχωρές την.   
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Σημαίνοντες συμπατριώτες μας που έφυγαν πρόωρα 

 

«Ο θάνατος είναι θάνατος» όπως λεει ο λαός αλλά ο θάνατος ενός νέου και 

μάλιστα σημαίνοντος έχει και οδυνηρές συνέπειες για την τύχη του τόπου του. 

Θα αναφερθώ σε μερικές περιπτώσεις οι οποίες μας έχουν πληγώσει βαθιά 

και είχαν σκορπίσει βαρύ πένθος. 

Πρόκειται για ένα νέο παλικάρι, μια αγγελοκαμωμένη μορφή, ένα βλαστά-

ρι της Πρέβεζας, με σωματική ομορφιά, σπάνιο ήθος , φωτεινό μυαλό και με-

γάλη καρδιά, που όλα έδειχναν πως επρόκειτο να εξελιχθεί σε ηγετικό στέλε-

χος για την περιοχή μας τουλάχιστον. 

Παλικάρι που χάθηκε πρόωρα, ξαφνικά και σημαδιακά θα έλεγε κανένας, 

την Πρωτομαγιά του 1960 σε ηλικία 22 ετών. 

Ήταν ο Πύρρος Τόλιας, γιος του Περικλή Τόλια δικηγόρου της Πρέβεζας 

από τους διακεκριμένου της εποχής, για το ήθος, την επιστημονική κατάρτιση, 

τον πατριωτισμό και τα φιλολαϊκά αισθήματα, όπως μου τον είχαν περιγράψει 

οι σύγχρονοι του. Την εποχή της κατοχής, μόλις άρχισαν κάποιες αντιστατικές 

κινήσεις, συνέλαβαν τον πατέρα του και άλλους σημαίνοντας Πρεβεζιάνους 

και τους κράτησαν ομήρους μέχρι τη λήξη του πολέμου. Εφοβούντο ότι τα 

άτομα αυτά θα στελεχώσουν την όποιας μορφής αντίσταση. Αυτό δείχνει κατά 

τη γνώμη μου την προσωπικότητα του ανδρός, πατρός. Λόγω των κακουχιών 

που υπέστη λίγο διάστημα μετά την απελευθέρωση του πέθανε. 

Ο Πύρρος ακολούθησε τα βήματα του πατέρα του. Αφού τελείωσε το γυ-

μνάσιο στην Πρέβεζα, φοίτησε στη Νομική Σχολή Αθηνών. 

Αριστεύων πάντοτε όπως με είχαν πληροφορήσει, είχε δώσει και τις επί 

πτυχίο εξετάσεις. Γεμάτος χαρά και ικανοποίηση με την παρέα των φίλων του 

διασκέδασαν την παραμονή της Πρωτομαγιάς σε κέντρο στη Πρέβεζας. 

Επιστρέφοντας αργά το βράδυ στο σπίτι του πέθανε ξαφνικά από συγκοπή 

καρδιάς όπως είπαν. 

Όλη η Πρέβεζα θρήνησε το χαμό του παλικαριού, τον Πύρρο της που τον 

έβλεπε ότι σύντομα θα την εκπροσωπούσε επάξια και στην Βουλή των Ελλή-

νων. 

Γιατί είναι ορισμένα άτομα που όπως λένε έχουν την σφραγίδα της δωρεάς. 

Ο Πύρρος σ΄ αυτή την ηλικία ήταν ήδη δημοφιλής. Οι Πρεβεζιάνοι τον θυ-
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μούνται και μπορούν να επιβεβαιώσουν του λόγου του αληθές. Παραβρέθηκα 

στην κηδείας του και έζησα την οδύνη όλης της Πρέβεζας. Ο Πύρρος ήταν το 

αστέρι που έσβησε πρόωρα και σημαδιακά, την πρώτη του Μάη. Τι να πεις; 

Γιατί; Τι φταίξαμε να τον στερηθούμε; 

Τέτοιες ατυχίες είχαμε και εμείς στα Λέλοβα παλαιότερα. Κατά πληροφο-

ρίες παλαιοτέρων συγχωριανών μου, τρεις μορφές. Τρεις νέοι με σπάνια 

πνευματικά χαρίσματα, με ήθος, με αγάπη και πόνο για τον τόπο και γενικό-

τερα για την προκοπή της πατρίδας, χάθηκαν πρόωρα, πριν προλάβουν ν΄ α-

νοίξουν τα φτερά τους. 

Με το χαμό τους κατά γενική ομολογία των συγχωριανών των, το Θεσπρω-

τικό και όχι μόνο, στερήθηκε ικανών κοινωνικών στελεχών. Εάν είχαν ζήσει 

ίσως ήταν καλύτερη η εικόνα της περιοχής, γιατί είναι γεγονός, πως δεν αρκεί 

μόνο ο πατριωτισμός και η καλή διάθεση όλων μας, αλλά χρειάζεται και ο 

φωτεινός ηγέτης σε κάθε περίσταση. 

Αυτοί ήταν 

Ο Νίκος Αθανασιάδης, δικηγόρος, αδερφός του ο Λεωνίδας, ασχολούμενος 

με το εμπόριο, παιδιά του Μιχάλη Νάσιου όπως τον ξέρουν οι παλαιότεροι 

και ο πρώτος εξάδερφός τους Στέλιος Κωνσταντής, συνεταιριστής.  

Υπήρξαν όπως είπα κατά γενική ομολογία όχι μόνο φωτεινά μυαλά, αλλά 

και φλογεροί πατριώτες με ζωντανή συμμετοχή στα κοινωνικά δρώμενα, σε 

βαθμό που έχουν τύχει της γενικής αποδοχής από τα πρώτα βήματά τους. 

Για τον τρίτο εξ αυτών μου έλεγε ο αδερφός του Σπύρος Κωνσταντής, μα-

καρίτης τώρα, ότι είχε προβλέψει με ακρίβεια, το πώς θα εξελιχθεί το επανα-

στατικό αριστερό κίνημα της κατοχής και την κατάληξή του, από την ώρα της 

εκκινήσεώς του. 

Γι’ αυτό λέω πως αν είχαν ζήσει αυτά τα άτομα ίσως να ήταν διαφορετική 

η εξέλιξη της περιοχής. 

Αιτία του θανάτου τους η φυματίωση, που θέριζε εκείνη την εποχή. Οι δυο 

πρώτοι χάθηκαν προ του πολέμου και ο τρίτος κατά την κατοχή. 

Κάθε χρόνο την Πρωτομαγιά θυμάμαι τον Πύρρο και θλίβομαι. 
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Η κυρά-Κούλα 

 

Η γνώση, η σύνεση, η εργατικότητα, η υπομονή, η ταπεινοφροσύνη, η ευ-

γένεια, χαρακτήριζαν την προσωπικότητα της κυρά-Κούλας της θείας μου. 

Δεν ήταν γυναίκα που εντυπωσίαζε, ούτε επεδίωκε να φανεί. Μέσα στο 

πλήθος των συνομηλίκων της και των συγχωριανών της, δεν την ξεχώριζες. 

Για να αντιληφθείς τα προσόντα της έπρεπε να ζήσεις για λίγο κοντά της. 

Κόρη του μπάρμπα-Γιωργάκη Λογοθέτη του δασκάλου και εγγονή του 

Κωνσταντή Λογοθέτη του επίσης δασκάλου, έτυχε αναλόγου μορφώσεως για 

την εποχή αλλά προπαντός αγωγής τέτοιας που αν υπήρχε ιεράρχηση θα έ-

παιρνε την πρώτη θέση. Η κυρά-Κούλα ήταν γυναίκα του λαού που λέμε, 

συγγενής μας, σύζυγος του Περικλή Σιώζη του θείου μου, αδερφού του πατέ-

ρα μου. Ζούσαμε πλάι-πλάι. Τα σπίτια μας τα πατρικά είχαν και έχουν ακόμη 

δίοδο επικοινωνίας, με εντολή από τη μακαρίτίσσα τη μάνα μου, αυτή η δίο-

δος επικοινωνίας να μην κλείσει ποτέ. 

Η εποχή προ του πολέμου ήταν δύσκολη για τους κατοίκους του χωριού 

μας, οι οποίοι εργαζόταν σκληρά για να επιβιώσουν. Οι περισσότεροι ασχο-

λούνταν με τη γεωργία και όπως ήταν φυσικό από το γενικό κανόνα δεν ξέφυ-

γε και η οικογένεια του θείου μου και της συμβίας του της κυρά-Κούλας, η 

οποία ήταν μοδίστρα και μάλιστα διακεκριμένη. Όμως παρά την αρκετή πελα-

τεία που είχε φαίνεται πως δεν εξασφάλιζε αρκετά έσοδα και έπρεπε να εργά-

ζεται και στα χωράφια. Την έβλεπα λοιπόν να πηγαίνει από το σκάλο στο θέ-

ρο, στο ράψιμο, στο κέντημα, στη μηχανή, στον αργαλειό, γιατί είχε κόρες και 

έπρεπε να τους ετοιμάσει και τις προίκες. Νύχτα σε νύχτα ασταμάτητη σε όλα 

τα μέτωπα χωρίς ανάπαυση. Μόνο ένας ύπνος τη σταματούσε. 

Την ηρωίδα μας τη βρήκαν και ατυχήματα. Έχασε το μόνο αρσενικό παιδί, 

το Σταύρο και έμεινε με τρία κορίτσια. Τα κορίτσια την εποχή εκείνη εθεω-

ρούντο βάρος δυσβάστακτο. Τρία κορίτσια, τρία βουνά, έλεγαν. 

Αργότερα μετά τον πόλεμο μόλις άρχισε να βελτιώνεται η κατάσταση, έ-

χασε και τον άντρα της με τον οποίο είχε πλήρη συνεννόηση και αυτό της 

στοίχισε πολύ όπως ήταν φυσικό. 

Παρόλη τη θλίψη και την αγωνία της δεν έχασε ούτε το θάρρος της, ούτε 

την εργατικότητά της, ούτε την κοινωνικότητα. Παντού και πάντα όπως μπο-
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ρούσε βοηθούσε και τον περίγυρό της, με συμβουλές, με παραινέσεις και 

προσωπική εργασία. 

Ανακούφιζε τον πόνο και έδινε λύσεις. Αν δεν είχε δουλειά στο σπίτι της 

πήγαινε να βοηθήσει όποιον συγγενή ή γείτονα την είχε ανάγκη και δεν περί-

μενε να την καλέσουν. Πήγαινε αυτόκλητη. Παρά τα χρόνια και τη βελτίωση 

των οικονομικών της δεν άλλαξε τρόπο ζωής. 

Ήταν και γυναίκα θεοφοβούμενη και είχε πλήρη γνώση του τυπικού της 

εκκλησίας. Εκκλησιαζόταν ανελλιπώς και εφάρμοζε όλους τους τύπους της 

λατρείας. Για μεγάλο διάστημα είχε αναλάβει να ζυμώνει και να ψήνει το 

πρόσφορο του παπά για τη θεία λειτουργία της Κυριακής που έπρεπε να φτιά-

χνεται με ειδική διαδικασία και όχι να το αγοράζουν έτοιμο από το φούρνο. 

Η συμπεριφορά της προς όλους μικρούς και μεγάλους γινόταν με όλους 

τους τύπους, όπως είχε μάθει από τους γονείς της και τους παππούδες της. 

Θυμάμαι πως τον πατέρα μου τον προσφωνούσε πάντοτε με το «Αφέντη» και 

τη μάνα μου με το «Κυρά». Έτσι έπρεπε. Ο πατέρας μου ήταν ο πρωτότοκος 

γιος της οικογένειας του πεθερού της και η μάνα μου η πρώτη νύφη και έπρε-

πε να προσφωνούνται με το αφέντη και το κυρά. Αυτή η τυπική απόδοση σε-

βασμού, όχι μόνο στους συγγενείς αλλά και προς κάθε άτομο, θα έλεγε κανείς 

ότι ήταν μέσα στο αίμα της.  

Εκείνο όμως που έκανε εντύπωση ήταν το γεγονός πως σ΄ αυτή τη μορφή 

συνυπήρχε σε πλήρη αρμονία μια περηφάνια από τη συναίσθηση ευγενούς 

καταγωγής και ταπεινοφροσύνη. Ο κύκλος των συγγενών και των γνωστών 

της τη σεβόταν τόσο για τον τρόπο της όσο και για την προσφορά της. 

Αναλόγου συμπεριφοράς εμβέλειας και αντιλήψεως, ήταν και η μακαρί-

τισσα η μάνα μου αλλά ετούτη ήταν και ακαταπόνητη και πανταχού παρούσα. 

Είχα ακούσει τη μάνα μου να λέει «Αυτή η θεία σου η Περικλέσια είναι πολύ 

άξια, δεν κουράζεται». 

Τελευταία στα γεράματά της είχε στη φροντίδα της και τις ψυχές των πε-

θαμένων. Αν ήμουν ζωγράφος θα ζωγράφιζα τη φιγούρα μίας γυναίκας ηλι-

κιωμένης μαυροντυμένης, με μαύρο μαντήλι στο κεφάλι, να κρατάει μια κάνι-

στρα σκεπασμένη με άσπρο πανί κεντημένο στη μηχανή, να οδεύει προς την 

εκκλησία για να δείξω τη θείτσα μου όπως είχα μάθει να την προσφωνώ, στα 

τελευταία χρόνια της. 
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Αυτή ήταν η κυρά-Κούλα η θείτσα μου και λίγα είπα. Μια ζωή αγώνας και 

αγωνία, μια ζωή προσφοράς. 

Ο αντιπροσωπευτικότερος τύπος οικοκυράς, μητέρας, Ελληνίδας, Χριστια-

νής της εποχής εκείνης. 
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Ο Καπετάν Νίκος Σουλιώτης από το Ριζοβούνι 

 

Ο καπετάν Νίκος Σουλιώτης καταγόταν από το Ριζοβούνι και έζησε από το 

1889 ως το 1960. Οι πρόγονοί του ήταν άνθρωποι του λαού που λέμε και α-

γωνιζόταν να επιβιώσουν τα δύσκολα χρόνια της Τουρκικής κατοχής. Μάλι-

στα ο πατέρας του πέθανε πολύ νωρίς και άφησε τη μητέρα του χήρα με τρία 

μικρά παιδιά, δύο αγόρια και ένα κορίτσι. Παρόλα αυτά ο Νικόλαος, όπως τον 

έλεγε η μάνα του, ήταν μια ξεχωριστή ύπαρξη. Μια ύπαρξη με προκαθορι-

σμένο σκοπό και στόχο, να υπηρετήσει όπως μπορεί την πατρίδα και τον άν-

θρωπο. Μια ύπαρξη όχι εξευγενισμένη, αλλά ευγενή, φιλελεύθερη, που γεν-

νιέται μόνο σ΄ αυτό εδώ τον τόπο, για να δείχνει στους ανθρώπους το δρόμο 

τους. Εγώ τον γνώρισα στα πενήντα μου. 

Άνδρας ψηλόσωμος με φαρδύς ώμους και λεπτά άκρα, ευρύ μέτωπο, ξαν-

θός με μικρά καταγάλανα και σπινθηροβόλα μάτια, πολύ φαλακρός, με μικρό 

μουστάκι, κουτσουρεμένο κάτω από τη μύτη του. Ντυμένος με κουστούμι και 

γραβάτα, με ρεπούμπλικα και μπαστουνάκι, αποτελούσε χαρακτηριστική ε-

ξαίρεση μέσα στο πλήθος των συγχωριανών του της εποχής, οι οποίοι φορού-

σαν βαριά μάλλινα ρούχα οι παλαιότεροι, και οι νεώτεροι παντελόνι και σα-

κάκι μικρής αξίας και στο κεφάλι το εργατικό κασκέτο. 

Έτσι ο κυρ-Νίκος ξεχώριζε από το πλήθος, με το παράστημα και την αμφί-

εση, που έδειχνε άνθρωπο αριστοκράτη, άνθρωπο της πόλης, ευκατάστατο, 

που είχε γνώση για όλους και για όλα. Χαρακτήρας προσηνής και καλό-

καρδος, έχαιρε του σεβασμού των συγχωριανών του.      

Είχε πολυάριθμες γνωριμίες τις οποίες μεταχειριζόταν για ότι καλό για το 

σύνολο ή και για ατομικές διευκολύνσεις. Είχε εξασφαλίσει μια κάποια σύ-

νταξη με την οποία ζούσε αξιοπρεπώς και ουδέποτε προσπάθησε να αποκτή-

σει πλούτη. Ήταν λιτοδίαιτος και ολιγαρκής και για τούτο πλούσιος. Αν του 

περίσσευε καμία δεκάρα που λέει ο λόγος, τη δαπανούσε και αυτή προκειμέ-

νου να διευκολύνει όποιον έβλεπε ότι είχε ανάγκη και έπρεπε να βοηθήσει. 

Πολλούς νέους του χωριού του, τους παρότρυνε να φύγουν να αναζητήσουν 

αλλού την τύχη τους, δίνοντάς τους ακόμη και τα εισιτήρια. Έναν μικρό που 

τον είδε ότι είχε ικανότητες στο τραγούδι, τον προέτρεψε να γίνει τραγουδι-
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στής, και τον ενίσχυσε και έγινε πράγματι και μάλιστα ονομαστός. Ο νέος αυ-

τός είναι ο γνωστός ανά το πανελλήνιο τραγουδιστής Κιτσάκης. 

Όταν ήμουν σε ηλικία δεκαπέντε ετών αρρώστησα και οι γιατροί δεν μπο-

ρούσαν να διαγνώσουν επαρκώς την ασθένειά μου. Ο κυρ-Νίκος πρότεινε 

στον πατέρα μου να με πάρει ο ίδιος στην Αθήνα, όπου πήγαινε τακτικά, για 

να με δουν καλύτεροι γιατροί. Πράγματι με πήγε. 

Με πήγε στον Ευαγγελισμό και διαπιστώθηκε ότι δεν ήταν τίποτε το σοβα-

ρό. Έγινα γρήγορα καλά και έμεινα στην Αθήνα, πράγμα που με βοήθησε 

στην παραπέρα εξέλιξή μου. Στο διάστημα αυτό πλήρωσε και από την τσέπη 

του για μένα και δεν ξέρω αν τα πήρε από τον πατέρα μου. Τέτοιες διευκο-

λύνσεις έκανε σε πολλούς που είχαν ανάγκη και ποτέ δεν σκέφτηκε να εκμε-

ταλλευτεί κανένα. 

Είχαμε κάποια συγγένεια, δεύτερα ξαδέρφια με τον πατέρα μου, αλλά ήταν 

το συναίσθημα που τον οδηγούσε στην προσφορά του προς τον πλησίον του. 

Ο υιός του Λευτέρης, που έγινε τραπεζικός υπάλληλος, μου έλεγε πως 

πολλές φορές δεν είχε δεκάρα στην τσέπη του γιατί τα είχε ξοδέψει βοηθώ-

ντας τους συγχωριανούς του. Κατέφευγε τότε σ΄ αυτόν και του ζητούσε μι-

κροποσά για να τα βγάλει πέρα. 

Οι συγχωριανοί και οι γνωστοί του πολύ τον σεβόταν και καμάρωναν που 

αυτός ο άνθρωπος ήταν πατριώτης τους. Όταν ερχόταν από την Αθήνα, όπου 

διέμενε μονίμως, και ερχόταν τακτικά, ήταν όλοι πρόθυμοι να τον φιλο-

ξενήσουν.  

Ο σεβασμός τους αυτός και η αγάπη τους, προερχόταν από την ποικίλη 

προσφορά του ανδρός προς όλους ανεξαιρέτως τους χωριανούς, αλλά και των 

αγώνων του που ήταν γνωστοί σε όλους. 

Νέος, μόλις κατάλαβε τον εαυτό του, συμμετείχε εθελοντικά στον απε-

λευθερωτικό αγώνα της περιοχής, αλλά ιδιαίτερα στον αγώνα για την απελευ-

θέρωση της Βορείου Ηπείρου. Είχε συγκροτήσει δική του ομάδα και τελούσε 

υπό τις διαταγές του Απόστολου Παπαγεωργίου, μόνιμου αξιωματικού του 

στρατού, έχοντας την ευθύνη του ένοπλου αγώνα στη Β. Ήπειρο την εποχή 

εκείνη. Την ίδια εποχή συνεργάζεται με τον ονομαστό οπλαρχηγό Ιωάννη 

Πουτέτση που δρα και αυτός στην ίδια περιοχή. 

Η συμβολή του ήταν σημαντική γιατί ήταν ικανότατος, ευέλικτος και τολ-

μηρός. Αναλάμβανε ριψοκίνδυνες αποστολές και τις έφερνε σε πέρας. Σαν 
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πρώτη επαναστατική πράξη, μπορούμε να πούμε πως ήταν ο φόνος του Τούρ-

κου Φατ Μπέη της Φιλιππιάδας. Οι τουρκικές αρχές τον προκήρυξαν για ση-

μαντικό χρηματικό ποσό. Διαδόθηκε τότε ότι σκοτώθηκε και στο χωριό του 

στο Ριζοβούνι έκαναν και μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του. 

Εμφανίστηκε ξαφνικά μια νύχτα στον ηγούμενο της μονής Ηλιοβουνίων 

της περιοχής μας την ώρα που κοιμόταν και εκείνος τρομοκρατήθηκε πιστεύ-

οντας ότι είχε να κάμει με βρικόλακα. 

Είχε φυσικά διασυνδέσεις με την κυβέρνηση και βοήθησε ποικιλοτρόπως 

το έργο της και την πολιτική της στο Βορειοηπειρωτικό. Κατά την διάρκεια 

των διαπραγματεύσεων για των καθορισμό των συνόρων ήταν πάντοτε παρών 

για να διευκολύνει το έργο της επιτροπής. 

Για την ιστορία, πρέπει να πούμε πως οι Ιταλοί την εποχή εκείνη ήταν οι 

κύριοι αντίπαλοι και αντιδρούσαν στην παραχώρηση στην Ελλάδα της Β. Η-

πείρου. Αυτό τον ενοχλούσε ιδιαίτερα και κατά μια πληροφορία είχε έλθει σε 

προστριβές με τους Ιταλούς αντιπροσώπους που κινούταν στην περιοχή. Επει-

δή την ίδια εποχή και στη περιοχή της Μακεδονίας είχε αναπτυχθεί ένοπλος 

αγώνας, όπως γνωρίζουμε, ο Ν. Σουλιώτης βρέθηκε και εκεί. Δεν γνωρίζω 

λεπτομέρειες, αλλά είναι γεγονός πως  και εκεί πρόσφερε τις υπηρεσίες του 

για λίγο διάστημα. Το 1912 βρέθηκε στην Θεσσαλονίκη. Η κυβέρνηση τον 

μεταχειριζόταν όταν επρόκειτο να αντιμετωπίσει διάφορες ίντριγκες. 

Στη λέσχη αξιωματικών κάποιος Γάλλος αξιωματικός προσέβαλε με τρόπο 

βάναυσο Έλληνες αξιωματικούς. Αν και ο ίδιος δεν ήταν στόχος των προσβο-

λών αυτών, αισθάνθηκε ταπεινωμένος. Χωρίς να αντιληφθεί κανένας, πυρο-

βόλησε και σκότωσε τον Γάλλο και με άλλο πυροβολισμό έσβησε τη λάμπα 

που φώτιζε την αίθουσα. 

Ουδείς αντελήφθη τον δράστη και ο Γάλλος «πήγε σαν σκυλί στ΄ αμπέλι» 

που λένε. 

Στην περιοχή της Πρεμετής γνώρισε και παντρεύτηκε την σύζυγό του Αλε-

ξάνδρα, η οποία έλεγε ότι καταγόταν από τη γενιά των Αρσάκηδων. 

Ήταν οπαδός του κόμματος των Φιλελευθέρων και στενός φίλος και συ-

νεργάτης του στρατηγού Χαβίνη που μπήκε ελευθερωτής στην Πρέβεζα το 

1912 και αργότερα βουλευτής και υπουργός για μεγάλα χρονικά διαστήματα. 
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Κατά την γερμανική κατοχή προσέφερε τις υπηρεσίες του στο ανταρτικό 

του Ν. Ζέρβα της περιοχής μας. Ο στρατηγός Ζέρβας του έδωσε τον τίτλο του 

επιθεωρητού του στρατού και ήταν σύνδεσμος μεταξύ βουνού και πόλης. 

Μετά την απελευθέρωση όταν βρισκόταν στην Αθήνα, σύχναζε στο κα-

φενείο «Το Νέον» στην Ομόνοια, που ήταν εντευκτήριο των αργόσχολων συ-

νταξιούχων. Ήταν γνωστός τοις πάσι και έπαιζε και την πρεφούλα του. Με τα 

μακριά λεπτοκαμωμένα δάκτυλα του, που κάθε άλλο παρά άνθρωπο του πι-

στολιού έδειχναν, χειριζόταν την τράπουλα σαν αριστοτέχνης χαρτοπαίχτης, 

αν και δεν ήταν τέτοιος. Αν ήθελε να συναντήσει υψηλότερα πολιτικά πρόσω-

πα, κατευθύνονταν στο σύνταγμα στου «Ζαχαράτου» που ήταν το εντευκτήριο 

των πολιτικών προσωπικοτήτων της εποχής προ του πολέμου και μετά απ’ 

αυτόν. 

Κατά την εποχή του εμφυλίου και αργότερα που τα πολιτικά πάθη ήταν σε 

έξαρση, για τον Νίκο Σουλιώτη δεν υπήρχαν αριστεροί, δεξιοί ή κεντρώοι. 

Υπήρχαν μόνον Έλληνες που ταλαιπωρούνταν. 

Ας όψονται οι ξένοι που μας βάνουν και σκοτωνόμαστε για τα δικά τους 

συμφέροντα και το μυαλό μας το κλούβιο που τους πιστεύει. 

Ο Νίκος Σουλιώτης ήταν τζέντλεμαν, ευπατρίδης, ο υπέροχος πατριώτης, 

που η ψυχή του πονούσε μόνο για πατρίδα, για Ελλάδα. 

Με τους χωριάτες χωριάτης, με τους φτωχούς φτωχός, με τους πλούσιους 

πλούσιος, με τους αριστοκράτες αριστοκράτης, με τους πολιτικούς πολιτικός 

και με τους στρατιωτικούς στρατιωτικός. 

Αυτά για τον καπετάν Σουλιώτη, τον υπέροχο πατριώτη και άνθρωπο, που 

όλη του την ζωή δεν είχε άλλο μέλημα παρά μόνο να υπηρετεί όπως μπορεί 

την πατρίδα και τους συμπατριώτες του, χωρίς κανένα, μα κανένα όφελος. 

Χαρά του η ευημερία της πατρίδας και του συνόλου. Και το όνομα Σουλιώ-

της, ήταν ψευδώνυμο για να διατηρεί την ταραχώδη εκείνη εποχή την ανωνυ-

μία του, αλλά το καθιέρωσε ως επίσημο όνομά του και είναι αλήθεια πως άλ-

λο όνομα δεν θα απέδιδε καλύτερα την ψυχή και το φρόνημα του ωραίου και 

γενναίου αυτού ανδρός και Έλληνα. Το οικογενειακό του ήταν Γατσέλος.    

                                                                             Αύγουστος 1999 
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Χρήστος Δ. Καινούργιος 

Ο καπετάν Βρασίδας 

1916-2000 

 

Ο  Χρήστος ο Καινούργιος ο γνωστός ως καπετάν Βρασίδας στην αντί-

σταση και αργότερα στον εμφύλιο, ποτέ Δε φανταζόταν να γίνει καπετάνιος 

και να πάρει το όνομα Βρασίδας. Όχι πως δεν ήταν καπετάνιος στην ψυχή και 

στο φρόνημα αλλά η φύση δεν τον προόριζε για στρατιωτική καριέρα και πε-

ριπέτειες. Άλλο που βρέθηκε σ’ αυτή τη θέση αναγκαστικά και ανταποκρίθη-

κε στα καθήκοντα αυτά που του επιφύλαξε η μοίρα όσο μπορούσε καλύτερα. 

Ο Χρήστος ήταν γεννημένος δάσκαλος κι εκεί θα ήταν στο στοιχείο του. 

Αν η μοίρα δεν τον είχε στρέψει σε πολεμικές περιπέτειες και ακολουθούσε το 

επάγγελμα που είχε διαλέξει, θα είχε αποδώσει καρπόν πολλαπλασίονα. 

Ο Χρήστος ήταν άνθρωπος της αγάπης, της κατανόησης, της συνεννόησης, 

της συγκατάβασης, της προόδου, της προσφοράς. Ήταν ο καλός και αγαθός 

κατά την προγονική έκφραση. 

Εγώ δεν τον έζησα από κοντά αλλά πιστεύω πως δεν κάνω λάθος. Ο Χρή-

στος βρέθηκε, εκεί που βρέθηκε όπως και πολλές χιλιάδες άλλοι συνομήλικοι 

του γιατί τον καθοδήγησε το συναίσθημα. 

Πόνεσε τη φτώχεια και πίστεψε πως μ’ αυτό τον αγώνα θα βοηθήσει τους 

συνανθρώπους του να βγουν από τη μιζέρια και να φάνε γλυκό ψωμί. Να μην 

έχουν το άγχος της αύριον. Γι’ αυτό υπέφερε κι αυτός και οι σύντρόφοι του 

και όλοι μας όσοι βρεθήκαμε αριστερά. Κι το ότι επέζησε είναι ζήτημα τύχης. 

Δεν θα κάνω αποτίμηση των αγώνων του και του έργου του γιατί αυτό φαί-

νεται από τα βιβλία που έχει γράψει. Όποιο βιβλίο του αν διαβάσεις θα δεις να 

ξεπετιέται μπροστά σου ο χαρακτήρας του αφκιασίδωτος, ατόφιος, καθαρός 

και χωρίς να το θέλεις σε πιάνει το παράπονο γιατί αυτός ο άνθρωπος να μη 

μπορέσει να εργαστεί στον τομέα της Παιδείας όπως ξεκίνησε, που θα ήταν 

τόσο αποδοτικός. Κατά τα άλλα λεπτομέρειες θα βρει ο καθένας στα βιβλία 

του. 

Εγώ δύο φορές απόλαυσα το Χρήστο. Μια στην κατοχή, στο θέατρο που 

είχαν στήσει με άλλους συνομηκίλους του και συναδέρφους του και μία στο 
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τέλος του βίου του μέσα από τα βιβλία του. Στο θέατρο που λάβαινε μέρος 

ενεργό έπαιζε και θαυμάσιο βιολί. Ταλέντο καλλιτεχνικό, συγγραφικό και υ-

πέροχος χαρακτήρας ήταν ο Χρήστος ο Καινούργιος. Ήταν και ωραίος άν-

δρας. Ψηλός, ξανθός, γαλανομάτης. Είχε μοιάσει της μάνας του. Ο πατέρας 

του ο μπάρμπα Δημήτρης πολύ εργατικός και μεθοδικός, είχε το σπίτι του πά-

ντα γεμάτο με όλα τα καλά του Θεού. Ήταν και μελισσοτρόφος. Είχε τα με-

λίσσια του στην περιοχή της Αγίας Τριάδας και κάθε χρόνο τη μέρα που γιόρ-

ταζε το εκκλησάκι που ήταν εκεί κοντά υπεδέχετο όλους τους προσκυνητές 

και τους έδινε να φάνε μέλι από τα μελίσσια του. Το θεωρούσε υποχρέωση 

του. Την ημέρα εκείνη όλος ο κάτω μαχαλάς θα πήγαινε στην Αγία Τριάδα για 

προσκύνημα και από εκεί στο μελισσομάντρι του μπάρμπα Δημήτρη για μέλι. 

Είχα γευτεί κι εγώ το μέλι του μπάρμπα Δημήτρη, Θεός σχωρές τον. Εκεί 

στην ίδια περιοχή ήταν και άλλος μελισσοτρόφος εγκατεστημένος, ο Θοδωρής 

ο Καλδάνης. Και αυτόν τον επισκεπτόμαστε την ημέρα εκείνη και μας έδινε 

μέλι. 

Αυτή την εργατικότητα είχε κληρονομήσει και ο Χρήστος από τον πατέρα 

του και όπου βρέθηκε παρουσίασε έργο σημαντικό.  

Διάβασα τα βιβλία του «Προμαχώντας για την Πατρίδα» και «Η Ελλάδα 

στις φλόγες του εμφυλίου πολέμου 1945-1949». 

 

                                                                        Μάρτης 2001 
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Βασίλειος Κων/νου Ζορμπάς 

(Ο πρώτος ευεργέτης στο Θεσπρωτικό) 

 

 

Ο Βασίλης ο Ζορμπάς που έζησε από το 1887 ως το 1975 υπήρξε ο πρώτος 

ευεργέτης στο Θεσπρωτικό. Νέος από φτωχή οικογένεια, όπως άλλωστε φτω-

χοί ήταν όλοι την εποχή εκείνη, αναγκάστηκε να εκπατριστεί όπως και πολλοί 

άλλοι συνομήλικοί του, για την ανεύρεση καλύτερης τύχης. Ταξίδεψε στην 

Αμερική και μέσα σε βραχύ χρονικό διάστημα κατόρθωσε με την εργατικότη-

τα και την οικονομία να αποκτήσει ένα σημαντικό ποσό χρημάτων, το οποίο 

με τη διαφορά τιμής του συναλλάγματος κατέστη ακόμη σημαντικότερο. 

Επέστρεψε στην πατρίδα του και εγκαταστάθηκε στο χωριό όπου αγόρασε 

ένα αλωνιστικό συγκρότημα για τον αλωνισμό των σιτηρών, σταριού, βρώμης 

κ.λπ. Παράλληλα εγκατέστησε και τον πρώτο μηχανοκίνητο αλευρόμυλο. 

 Με τον τρόπο αυτό διευκόλυνε τα μέγιστα το σύνολο των κατοίκων οι ο-

ποίοι ήσαν γεωργοί. Με το αλώνισμα των σιτηρών με την μηχανή, τους α-

πάλλαξε από την κοπιαστική και χρονοβόρα εργασία του αλωνίσματος με τα 

ζώα. Με τον μηχανοκίνητο αλευρόμυλο, το άλεσμα των σιτηρών γινόταν γρη-

γορότερα και αποφεύγετο η μεταφορά των φορτίων σε υδρόμυλους που βρι-

σκόταν έξω από το χωριό σε μακρινές αποστάσεις. 

Έτσι ο άνθρωπος αυτός έδωσε ώθηση στην εκμηχάνιση της γεωργίας και 

ανακούφισε το σύνολο των κατοίκων αφού τους απάλλαξε από τόσο μόχθο. 

Ο ίδιος εξασφάλισε ένα ικανοποιητικό εισόδημα με αποτέλεσμα η σύζυγος 

του να απασχολείται μόνο με τα του οίκου της και τα της ανατροφής των παι-

διών της. Ήταν μια από τις αστικές οικογένειες της εποχής εκείνης. 

Άνδρας μετρίου αναστήματος, ντυμένος κατά τις επίσημες μέρες με κου-

στούμι σκληρό κολάρο και γραβάτα. Στο γιλέκο του φιγούριζε χρυσή καδένα 

που συγκρατούσε το ωρολόγιο του, το τοποθετημένο στο τσεπάκι του. Ωρο-

λόγια χειρός δεν υπήρχαν τότε, ή ήταν πολύ σπάνια. Διηύθυνε τη σημαντική 

για την εποχή εκείνη επιχείρηση του με τρόπο υποδειγματικό και δεν επεδίωξε 

ποτέ άνομα κέρδη. Η αμοιβή του ήταν λογική και σύννομος. Στο σπίτι του 

που ήταν αρχοντικό για την εποχή εκείνη και που το είχε κτίσει σε οικόπεδο 

που αγόρασε, την ημέρα του Αγίου Βασιλείου που γιόρταζε, εδέχετο πλήθος 
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συμπολιτών του, που ερχόταν να του ευχηθούν. Έχαιρε γενικής εκτίμησης 

γιατί με την δραστηριότητα του τους είχε ανακουφίσει όλους και τον αισθανό-

ταν φίλο και συνεργάτη.  

Πέραν αυτού είχε δείξει και την αγάπη του στους συγχωριανούς του με την 

προσφορά ικανού χρηματικού ποσού, άκουσα για 15.000 δρχ. την εποχή εκεί-

νη, το 1927, για την κατασκευή πηγαδιού. Η πράξη αυτή καθ΄ εαυτή πέραν 

της δαπάνης που ήταν σημαντική όπως είπαμε, ενίσχυσε και την υδροδότηση 

του χωριού. Την εποχή εκείνη δεν υπήρχε υδραγωγείο και υπέφεραν από με-

γάλη λειψυδρία. Το πηγάδι αυτό οι κάτοικοι το ονόμασαν «το πηγάδι του 

Ζορμπά» και βρίσκεται επί της δημόσιας οδού που συνδέει το Θεσπρωτικό με 

το Ριζοβούνι. Τώρα δεν έχει νερό γιατί ο υδροφόρος ορίζοντας έχει κατέβει 

πολύ αλλά ο δήμος το ανακαίνισε, και πολύ καλά έκαμε, και τοποθέτησε πα-

γκάκια στον περίγυρο του για να ξεκουράζονται οι περιπατητές. Είναι ένα 

στολίδι στη θέση αυτή. 

Πολύ λίγοι όμως θυμούνται ότι το πηγάδι αυτό είναι προσφορά του Βασίλη 

Ζορμπά ο οποίος επειδή έζησε το μαρτύριο της λειψυδρίας γρηγορότερα μόλις 

επέστρεψε από την ξενιτιά στην πατρίδα του, έφτιαξε το πηγάδι για να ανα-

κουφίσει τους συγχωριανούς του. Να έχουνε νεράκι να πιούνε. Τι άλλο καλύ-

τερο. Ήταν ο πρώτος ευεργέτης του χωριού του, του χωριού μας. Αργότερα 

ακολούθησαν και άλλοι αλλά αυτός ήταν ο πρώτος. 

Στο εσωτερικό του πηγαδιού υπήρχε και πλάκα εντοιχισμένη με το όνομά 

του αλλά δεν φαίνεται. Καλό θα ήταν τώρα που το ανακαίνισαν, να τοπο-

θετηθεί σε εμφανές σημείο μια τέτοια πλάκα για να μη ξεχνιούνται τα καλά 

έργα αφ’ ενός και να παραδειγματίζονται οι νεότεροι αφ’ ετέρου. 

Με την ευκαιρία καλό θα ήταν όλα τα υπάρχοντα πηγάδια να ευπρεπιστούν 

και να μη εγκαταλειφθούν στην τύχη τους, γιατί είναι ζωντανές μνήμες μιας 

σκληρής εποχής μεν αλλά ιστορικής και νοσταλγικής για τους παλαιότερους. 

Ένας συγχωριανός μας έλεγε μια μέρα στη γυναίκα μου «Από τον πατέρα 

σου (ήταν πατέρας της) έφαγε πολύς κόσμος ψωμί». Και ήπιε και νεράκι, είπα 

εγώ μέσα μου. 

Πρέπει να σημειώσουμε ακόμη ότι η επιχείρηση του, δεν του εξασφάλισε 

πλούτη και στα γεράματά του ζούσε με τη μικρή σύνταξή του ΤΕΒΕ. Όμως 

πότε δεν παραπονέθηκε γι’ αυτό. Ήταν ικανοποιημένος από τη γενική ανα-

γνώριση της προσφορά του από τους συγχωριανούς του. 
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Αύγουστος 1999 
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Βασίλειος Ζορμπάς του Δημητρίου 

1907-1969 

 

 

Ο Βασίλειος Ζορμπάς ήταν καθηγητής φιλόλογος και εργάστηκε ως υ-

πάλληλος στο Υπουργείο Παιδείας, από όπου και συνταξιοδοτήθηκε. Η πα-

ρουσία του στο Υπουργείο ήταν για μας τους Λελοβίτες εκπαιδευτικούς μια 

πρόσβαση στο χώρο του Υπουργείου εκεί στην πρωτεύουσα. Μπορούσαμε να 

απευθυνθούμε στο Βασίλη και μέσο αυτού να επικοινωνούμε με το προϊστά-

μενο μας Υπουργείο και να επιλύουμε εύκολα όποιο πρόβλημα μας σχετικό με 

την υπηρεσία μας. Το είχαμε και σε καμάρι που ένας συγχωριανός μας υπηρε-

τούσε εκεί. Είχαμε την αίσθηση πως έχουμε κάποια δύναμη και θα έπρεπε ο 

καθένας να μας υπολογίζει. 

Ο Βασίλης σε κάθε περίπτωση μας υποδέχετο χαμογελαστός και πρόθυμος 

να μας βοηθήσει και ήταν η χαρά του να μας διευκολύνει όσο μπορούσε. 

Σαν διευθυντής τμήματος στο Υπουργείο φάνηκε σε πολλούς χρήσιμος την 

εποχή εκείνη. 

Ωραίος άνδρας, ντυμένος άψογα, ευγενής και καλοσυνάτος σε προδιέθετε 

ευχάριστα. 

Ήταν λάτρης της ιδιαίτερης πατρίδας του, του χωριού μας και ήταν πά-

ντοτε παρών στις γιορτές του Πάσχα και του Πανηγυριού και συμμετείχε 

πρώτος και καλύτερος στη γενική χαρά. 

Την αγάπη του αυτή στην ιδιαίτερη πατρίδα του την έδειξε με τη δωρεά της 

πλούσιας βιβλιοθήκης στο Δήμο μας. 

Ο Βασίλης δεν ήταν πλούσιος σε χρήματα. Δεν είχε περίσσευμα υλικών 

αγαθών αλλά η πλούσια βιβλιοθήκη που μας άφησε είναι πολύ πιο ωφέλιμη 

από οτιδήποτε άλλο υλικό αγαθό. 

Ο Βασίλης δεν εξάντλησε τα φυσικά όρια της ζωής του γιατί πέθανε ξαφ-

νικά μόλις πήρε την σύνταξή του. Όμως είχε πάρει την απόφασή του για τη 

δωρεά της βιβλιοθήκης του και την παράδοση των βιβλίων του την έκανε αρ-

γότερα η αδερφή του η κ. Ευστρατία, συνταξιούχος εκπαιδευτικός και αυτή. 

Ήταν κι αυτός ένας Λελοβίτης καλός και αγαθός. 
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Μάρτης 2001 
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Μιλτιάδης Ιωάννη Λογοθέτης 

Γιατρός 1895-1985; 

 

Ο Μιλτιάδης ο Λογοθέτης ήταν γιατρός. Αλλά τι γιατρός; Αυθεντία. Πολ-

λές φορές αρκούσε να του περιγράψεις τα συμπτώματα της νόσου χωρίς να 

ιδεί τον ασθενή και να κάνει ακριβή διάγνωση και να δώσει σωστή αγωγή. 

Ήταν από τους πρώτους γιατρούς που εργάστηκαν στην περιοχή μας μετά 

την απελευθέρωση από τον Τουρκικό ζυγό. Είχε εγκατασταθεί στο Λούρο που 

ήταν η πιο νοσογόνος περιοχή λόγω του υγρού κλίματος και πολύ γρήγορα η 

φήμη του ως αλάνθαστου γιατρού διαδόθηκε σε όλο το νομό Πρεβέζης. Εκεί 

συνέρρεαν από όλη τη περιοχή οι ασθενείς. Ήταν τόση η εμπιστοσύνη του 

κοινού που πέραν αυτού Δε ζητούσαν τη γνώμη άλλου γιατρού, εκτός εάν εί-

χαν ανάγκη χειρουργού. Τόπε ο Μιλτιάδης Λογοθέτης; Τελείωσε. Αυτό ήταν. 

Και δεν είχαν άδικο. 

Ο Μιλτιάδης ο γιατρός ήταν άνδρας κανονικού αναστήματος με φαρδείς 

ώμους, γεροδεμένος, όπως θα χαρακτήριζε ο λαός, ωραίος στην όψη, σοβα-

ρός, ολιγόλογος και αποφθεγματικός. Τον θυμάμαι πάντοτε ντυμένο άψογα με 

το κουστούμι του, τη ρεπούμπλικά του, το παπιονάκι του (ήταν ο μόνος που 

φορούσε παπιόνι αντί γραβάτας) και το ακριβό μπαστούνι του. Το μπαστούνι 

ήταν κι αυτό εξάρτημα της αμφίεσής του. 

Παρά το ότι φαινόταν σοβαρός και ολιγόλογος ήταν βαθιά συναισθημα-

τικός τύπος και είχε και ποιητικό ταλέντο. Έγραφε ωραία ποιήματα όπως μου 

έλεγε η μακαρίτισσα η αδερφή του η Αθηνά Καπόγλου, η οποία μου διάβασε 

μερικούς στίχους του όταν βρέθηκα στο σπίτι της στα Γιάννενα. Δεν είχα την 

πρόνοια τότε να τους κρατήσω γιατί είχα άλλες φροντίδες. Πάντως θυμάμαι 

που μου έκαναν αίσθηση τόσο για το υψηλό νόημα που περιείχαν όσο και για 

την ποιητική τέχνη. 

Πρέπει να τα έχει κάποιος συγγενής του και θα ήταν καλό να γίνουν γνω-

στά ευρύτερα.  

Τις λίγες φορές που βρέθηκα απέναντι του θυμάμαι πως δεν σήκωνε α-

στεία. Έπρεπε να προσέξεις τι θα σου πει , γιατί δεν επρόκειτο να το επανα-

λάβει. Σε δεύτερη ερώτηση για το ίδιο θέμα ακολουθούσε κατσάδα. Δε σε 

κοίταζε ποτέ στα μάτια. Μόνο το ασθενές σημείο τον ενδιέφερε και προσοχή 
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τι θα σου πει. Εγώ μπροστά του στεκόμουν κλαρίνο, που λένε. Αν και είχαμε 

κάποια συγγένεια και ήταν φίλοι με τον πατέρα μου, δεν αισθανόμουν άνετα 

κοντά του. 

 Ήταν και μανιώδης κυνηγός. Τα σαββατοκύριακα ερχόταν στο χωριό όπου 

έμεναν οι γονείς του, κυρίως για να κυνηγήσει. Τότε ήταν πολλά τα θη-

ράματα. Ήταν να τον θαυμάζεις με την κυνηγητική του εξάρτηση, τα φυσε-

κλίκια του, το απαστράπτον δίκαννό του και την απαραίτητη γκλίτσα του στο 

χέρι. Άσε που με συγκινούσε και το όνομά του, Μιλτιάδης. Ο νικητής του 

Μαραθώνα ο στρατηγός. Ήταν κι αυτός για μένα ένας στρατηγός που κατα-

τρόπωνε τις αρρώστιες. 

Δεν ήταν λίγες οι φορές που ενώ ερχόταν να κυνηγήσει και να χαλαρώσει, 

εύρισκε στην αυλή του σπιτιού του ασθενείς που είχαν έρθει από πολύ μα-

κριά. Και εκεί δεν τον άφηναν ήσυχο. Την εποχή εκείνη δεν υπήρχε το ΕΣΥ 

ούτε τα κέντρα υγείας αλλά είναι γεγονός πως οι άνθρωποι δεν είχαν πρόβλη-

μα, γιατί και η αμοιβή του γιατρού ήταν προσιτή και ο γιατρός δεν απαιτούσε 

αμοιβή από τους αδύνατους. Ήταν άνθρωπος αισθηματίας, πίστευε από φτώ-

χεια. 

Δεν παρέλειπε να δίνει και συμβουλές, για υγιεινή ζωή και διατροφή. Θυ-

μάμαι συμβούλευε μια μέρα της εβδομάδας νηστεία. Αποχή από τροφή τε-

λείως ή μόνο με χυλό βρασμένου σιταριού, για να γίνεται όπως έλεγε, κάθαρ-

ση του οργανισμού. 

Μετά την κατοχή εγκαταστάθηκε στην Πρέβεζα από όπου συνταξιοδο-

τήθηκε.   

Ο πατέρας του ήταν γόνος της πολυπληθούς γενιάς των Λογοθεταίων στα 

Λέλοβα, που πολλοί εκπρόσωποί της είχαν χρηματίσει προεστώτες για πάρα 

πολλά χρόνια, με σημαντική κοινωνική δράση. 

Ασκούσαν και δικαστική εξουσία και το όνομα Λογεθέτης ήταν αξίωμα 

που σήμαινε ένα είδος σημερινού εισαγγελέα. 

Ο γενάρχης της οικογένειας των Λογοθεταίων που παρακλάδια της αγ-

γίζουν τις περισσότερες οικογένειες στο Θεσπρωτικό είχε έλθει από το Σούλι 

και λεγόταν Οικονόμος. 

Η μητέρα του γιατρού ονόματι Αικατερίνη το γένος Σαμανδά η καταγωγή 

της ήταν από την Κατούνα Ξηρομέρου. 
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Αυτά για τον μακαρίτη το Μιλτιάδη το γιατρό που άφησε εποχή με την ε-

πιστημοσύνη του , την ανθρωπιά του, το ταλέντο του, την αριστοκρατική του 

εμφάνιση και τα όλα του. 

Και για να μην είμαστε μεμψίμοιροι και σήμερα έχομε τέτοιους γιατρούς. 

 

                                                                     Μάρτης 2001 
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Καλοί και αγαθοί 

 

Νίκος Παπαβασιλείου 

Χρυσό αριστείο ανδρείας 

 

Ο Νίκος ο Παπαβασιλείου είναι συνάδερφος, συγγενείς και φίλος. Δά-

σκαλος από τους λίγους με ικανότητες και δυνατότητες, απέδωσε έργο όπου 

κι αν πέρασε. Δεν επεδίωξε προβολή, ούτε πρωτεία και διακρίσεις, αλλά πα-

ρόλα αυτά όπου βρέθηκε την εποχή της ακμής του, εκλήθη από τους αρμό-

διους και του εδόθη πάντα υπεύθυνη θέση. Και νά ’θελε να το αποφύγει δεν 

μπορούσε γιατί η όλη σωματική του διάπλαση, «δηλόν τον εποίει», για να με-

ταχειριστώ μια ευαγγελική φράση. Πρώτο ανάστημα, ωραίο παράστημα, ακό-

μη και σ’ αυτή την ηλικία των ογδόντα και τόσο, χαίρεσαι να τον βλέπεις αλ-

λά και καμαρώνεις, γιατί ένας τέτοιος άνθρωπος είναι χωριανός σου συγγενείς 

σου, φίλος σου, σε εκπροσωπεί. 

Στο χωριό μας είχαμε πάντοτε τέτοιους ωραίους αντιπροσωπευτικούς τύ-

πους και καμαρώναμε χωρίς να το δείχνουμε. Ποιος δε θυμάται τον Παπα-

νικόλα, που δε του έβγαινε κανένας παπάς στη θωριά, στη φωνή (ψάλσιμο), 

τον Θανάση Καλδάνη που άφησε εποχή ως δήμαρχος, τον Θεόδωρο Χριστάκη 

τον οδοντογιατρό που ξεχώρισε στην Πρέβεζα, τον Κώστα Χούχλα, τον αγρό-

τη τζέντλεμαν Σπύρο Παπαχρήστο και λοιπούς; Παράστημα, ήθος, απόδοση 

στο χώρο τους, κοινωνική προσφορά. 

Ο Ν. Παπαβασιλείου σαν πήγε στρατιώτης τον έκαναν αξιωματικό. Σαν 

μπήκε στη σχολή εφέδρων, τον έκαναν αρχηγό. Σαν πήγε στο πόλεμο και βρέ-

θηκε στη πρώτη γραμμή εκεί στην Αλβανία το 1940, τιμήθηκε με το χρυσό 

αριστείο ανδρείας και την ευαρέσκεια. Σαν δάσκαλος είχε άριστες εκθέσεις 

από τους προϊσταμένους του και πρόσφερε τις υπηρεσίες του και στις επιθεω-

ρήσεις Δημοτικής Εκπαίδευσης Πρεβέζης πρώτα και Αθηνών αργότερα. Συ-

νταξιούχος έγραψε το θαυμάσιο βιβλίο «Μνήμες από τα παραδοσιακά Λέλο-

βα» που μπορεί να χαρακτηριστεί σαν Ιλιάδα του Θεσπρωτικού και πήρε τον 

Α΄ έπαινο της Ακαδημίας Αθηνών. Στο σύλλογο των αποδήμων στην Αθήνα 

υπήρξε ο πρωτεργάτης και ιδρυτής και με όλους ανεξαιρέτως φίλος. 
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Κοντά στα άλλα έπαιζε βιολί και έτυχε να τον απολαύσω σε σειρά θεα-

τρικών παραστάσεων που έδωσε ερασιτεχνικά η ομάδα των συνομηλίκων του 

στη περίοδο της Κατοχής, 

Ήταν τότε ο Χάρης Πάτσης, ο Κώστας Χούχλας, ο Χρήστος Καινούργιος, 

οι Κώστας και Αριστείδης Λογοθέτης, και άλλοι και άφησαν εποχή, οι παρα-

στάσεις εκείνες. 

Σε σεμνή τελετή που έγινε το 1996 στο Θεσπρωτικό για να γνωρίσουν οι 

δημότες το βιβλίο του, η κα. Βούλα Μελιανίτη Ηλία, έκανε μια θαυμάσια πα-

ρουσίαση του έργου του και της προσωπικότητάς του. 

Είναι λάτρης του χωριού και όταν για σοβαρούς λόγους οικογενειακούς 

αναγκάστηκε να ζητήσει μετάθεση στην Αθήνα, η νοσταλγία του για το χωριό 

τον βασάνιζε διαρκώς, γι’ αυτό και πολύ συχνά το επισκεπτόταν. 

Πολλά χρόνια τώρα η διαμονή του στην Αθήνα περιορίζεται στους χει-

μερινούς μήνες μόνο, ενώ το υπόλοιπο διάστημα έρχεται και μένει στο χωριό. 

Αυτός είναι ο Νίκος Παπαβασιλείου. Όχι μόνο καλός και αγαθός αλλά ά-

ριστος και σεμνός, Εγώ ούτε τον ιμάντα…  

 

Οκτώβριος 1999 
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Καλοί καγαθοί 

 

ΧΑΡΗΣ ΠΑΤΣΗΣ 

(Το φαινόμενο 1914-….) 

 

Ο Χάρης ο Πάτσης είναι τώρα ογδόντα και τόσα χρόνια και είναι μια χαρά 

στην υγεία του. 

Εργάζεται και δημιουργεί ακόμη, όπως στην ακμή της ηλικίας του. Είχα 

πολλά χρόνια να τον συναντήσω, γιατί είναι πολυάσχολος, αλλά και εμένα δεν 

μου έμενε χρόνος. 

Τον συνάντησα ένα απόγευμα στην Ομόνοια, καθώς ανεβαίναμε τις σκά-

λες. Είδα μια φυσιογνωμία που έμοιαζε με τον Χάρη και παραξενεύτηκα. Νά 

’ναι αυτός; Ήταν κάπως γεμάτος και φαινόταν να κρατιέται καλά. Βεβαιώ-

θηκα πως ήταν αυτός και τον θαύμαζα. Παρά τα χρόνια που κουβαλούσε στην 

πλάτη του, δεν έδειχνε κουρασμένος. Τον παρακολούθησα. Είχε τα χέρια του 

στις τσέπες και βάδιζε αγέρωχος και έδειχνε ανέμελος μέσα στο ποικιλόμορφο 

πλήθος που εκινείτο γύρω του και γύρω μας. 

Κατευθύνθηκε στο προποτζίδικο της γωνίας, και στάθηκε να παρατηρεί τον 

αναρτημένο πίνακα των αποτελεσμάτων του ΠΡΟΠΟ. 

Βρε είπα μέσα μου. 

Ο Χάρης ο ίδιος πάντοτε. Δεν πέρασαν τα χρόνια απάνω του. Παρά τις 

φροντίδες, το βαρυφορτωμένο πρόγραμμα εργασίας, τα χρονάκια που κουβα-

λάει, νάτος, σύγχρονος και ακμαίος, σα νέος της εποχής, πρωτόβγαλτος στη 

ζωή, κυνηγάει την τύχη. 

Χάρη, του είπα. Βρε, βρε, χρόνια που έχουμε να ιδωθούμε. Χάρηκε, χα-

ρήκαμε, αλλά δεν είχαμε χρόνο στη διάθεσή μας, ούτε υποσχεθήκαμε να συ-

ναντηθούμε. 

Εδώ είμαστε, κάποτε θα βρεθούμε. Έχει το γραφείο του στη Πανεπιστη-

μίου, θα πάω καμία μέρα από εκεί να τον δω. Θα του κλέψω λίγο χρόνο να τα 

πούμε. 

Ο Χάρης που λέτε, ήταν και είναι φαινόμενο. Μυαλό ξυράφι, μνήμη, φα-

ντασία, τόλμη, αυτοπεποίθηση. 

Μια φύση ξεχωριστή σαν εκείνες που λένε στα παραμύθια, που παρου-

σιάζουν στους κινηματογράφους. Πως είναι οι ήρωες που όλα τα κατορθώ-
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νουν όλους τους νικούν, και που ύστερα από κάθε απίστευτο κατόρθωμα έρ-

χονται κοντά σου να παίξουν και να γελάσουν, με σένα τον ασήμαντο και να 

σε κάνουν να νομίζεις πως και συ είσαι σαν αυτούς.  

Ο Χάρης παρά το ότι η οικογένειά του στο χωριό είχε αρκετά κτήματα, λό-

γω του ότι ορφάνεψε μικρός, πέρασε δύσκολα χρόνια όπως και όλοι οι συγ-

χωριανοί μας την εποχή προ και μετά του ’40. 

Λεπτομέρειες γράφει στο βιβλίο του (αυτογραφία) «Κυνηγώντας το ό-

νειρο», που είναι εκτός από ενδιαφέρον και ευχάριστο ανάγνωσμα. 

Είχε μεγάλη κλίση στα γράμματα και στη μελέτη γενικά, παθιασμένος 

μπορώ να πω. 

Γράφει και καλλιγραφεί θαυμάσια με τα δύο χέρια. 

Είναι ο μεγάλος εκδότης πλήθους εγκυκλοπαιδειών και λεξικών και λοιπών 

βιβλίων εκπαιδευτικού περιεχομένου. Χιλιάδες τόμοι βιβλίων εκδόσεών του, 

κοσμούν τις βιβλιοθήκες σε ολόκληρη την Ελλάδα. Πλήθος από αυτά είναι 

δωρεές του ίδιου. 

Ο Χάρης πνεύμα ανήσυχο και προοδευτικό από μικρός βρέθηκε στην πρω-

τοπορία της διανόησης του χωριού. 

Ήταν από τους πρώτους που φοίτησε στο διδασκαλείο Ιωαννίνων και πα-

ρότρυνε τους συνομήλικούς του χωριανούς, να ακολουθήσουν του ίδιο δρόμο, 

με αποτέλεσμα το Θεσπρωτικό να γίνει δασκαλοχώρι. 

Στη συνέχεια αφού έκαμε για λίγο το δάσκαλο εγκατέλειψε την έδρα και 

ασχολήθηκε με τη συγγραφή και έκδοση βιβλίων. 

Είναι γνωστό ανά το Πανελλήνιο το πλούσιο συγγραφικό και εκδοτικό έρ-

γο του και λεπτομέρειες θα βρείτε στην αυτοβιογραφία του όπως είπα. Οι ε-

γκυκλοπαίδειες που έχει εκδώσει, εκτός από τη γνώση που προσφέρουν, είναι 

και ευχάριστα αναγνώσματα. 

Ο Χάρης δεν λάτρεψε το χρήμα. Μόλις συγκέντρωνε κάποιο ποσό, το διέ-

θετε σε νέες εκδόσεις, οι οποίες θα διευκόλυναν τη μάθηση και τα παιδιά, α-

διαφορώντας για το οικονομικό αποτέλεσμα. 

Ο Γεώργιος Παπανδρέου, (ο γέρος της Δημοκρατίας), σαν υπουργός Παι-

δείας, εκτιμώντας την προσπάθεια και την προσφορά του στο χώρο της Παι-

δείας, του έδωσε το Α΄ Χρυσό Μετάλλιο Παιδείας. 
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Στη γενέτειρά του ανήγειρε με δαπάνες του, το Β΄ Δημοτικό Σχολείο στον 

«Ακραίο», και στο σύλλογο του χωριού μας στην Αθήνα, είναι πάντα συνεπί-

κουρος. 

Μια πτέρυγα της Δημοτικής Βιβλιοθήκης, καλύπτεται με βιβλία του, δω-

ρεά του. 

Κάποτε υπέβαλε υποψηφιότητα για βουλευτής, αλλά δεν βγήκε, παρά το 

ότι πήρε αρκετούς σταυρούς. 

Πρέπει να θυμίσουμε ακόμη πως στα νεανικά του χρόνια, ο Χάρης ήταν 

πάντα ο αδιαφιλονίκητος αρχηγός και οδηγός της παρέας του, των συμμαθη-

τών και των συνομήλικών του. 

Πρωτοστατούσε στην οργάνωση αθλητικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων 

με θαυμάσια αποτελέσματα. Θυμάμαι την ποδοσφαιρική ομάδα που είχε ορ-

γανώσει το 1933 νομίζω, και μετά το θέατρο του χωριού, τον καιρό της Κα-

τοχής, που άφησε εποχή. 

Είχε τότε συμπαράσταση και κύριο συνεργάτη τον αξέχαστο Κώστα Χού-

χλα, έναν άνθρωπο παθιασμένο με το θέατρο. 

Γι’ αυτό σας λέω πως ο Χάρης ήταν και είναι φαινόμενο και πάνω από όλα 

μεγάλη ψυχή, καθαρή καρδιά, πάντα παιδί κι ας είναι στα ογδόντα και τόσα 

του. 

Γεια σου Χάρη νά’σαι πάντα καλά. 

 

Οκτώβριος 1999 
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Γιώργος Μήλιος 

 

Αν δάσκαλος σημαίνει ευρυμάθεια, σύνεση, νηφαλιότητα, ευγένεια, τακτ, 

λεπτότητα, μεθοδικότητα, ταλέντο, δεξιοτεχνία, υπομονή, μαεστρία, και όχι 

μόνο, τότε αυτά θα τα εύρισκες στο Γιώργο το Μήλιο. Δεν ήταν γεννημένος 

δάσκαλος αλλά και γεννημένος καλλιτέχνης. Μουσικός, ζωγράφος, χειρο-

τέχνης και τι δεν ήταν. Ιδιαίτερα στη μουσική έπαιζε όλα τα όργανα και είχε 

επίσημο τίτλο του Υπουργείου Παιδείας ως καθηγητής της μουσικής, με ειδι-

κότητα βιολοντσελίστας. 

Μετρίου αναστήματος, συμμετρικός, γνήσιος καθαρόαιμος μεσογειακός 

ελληνικός τύπος άνδρας. Στρογγυλοπρόσωπος, μελαχρινός, με λεπτά ελαφρώς 

σαρκώδη χείλη, φαλακρίτσα στεφανούμενη από μικρά μαύρα βοστρυχωδή 

μαλλιά και μάτια καστανά, βαθιά μέσα στις κόγχες τους, ήταν στο σύνολο του 

γοητευτικός. 

Για να τον καταλάβεις και να αντιληφθείς την αξιοσύνη και τη σημαντι-

κότητά του, έπρεπε να τον πλησιάσεις και να μιλήσεις μαζί του. Μορφή φω-

τεινή που το χαμόγελό της προδιέθετε ευνοϊκά και σε τραβούσε προς αυτή 

δίνοντας την αίσθηση πως βρίσκεσαι μπροστά σε πολύ οικείο και φιλικό πρό-

σωπο, γόνο ευγενών, άτομο που πάντα το αποζητούσες και που μπορούσες να 

του έχεις εμπιστοσύνη. 

Άνθρωπος που σου έλεγε την αλήθεια γιατί ήταν ειλικρινής, ανεπιτήδευτος, 

ευσυνείδητος και προπαντός ταπεινός, που στηριζόταν στις δυνάμεις του και 

στην πληρότητά του. Θα σε έβαζε να καθίσεις δίπλα του στην ίδια θέση και ας 

ήταν αυτός μεγάλος και εσύ μικρός, θα έπαιζε και θα γελούσε μαζί σου σαν να 

γνωριζόσαστε από μικρά παιδιά και όταν θα ερχόταν η ώρα του αποχωρισμού, 

θα ήθελες να τον ξαναδείς, να ξαναμιλήσεις, να ξαναπαίξεις μαζί του, γιατί 

ήταν αυτό που ζητούσες τόσο καιρό, ο φίλος, η παρέα σου, ο ίδιος ο εαυτός 

σου. 

Αυτός ήταν ο Γιώργος ο Μήλιος, ο άνδρας της Ευδοξίας της ξαδέρφης μου 

και ποτέ δεν ρώτησα από που κρατάει η σκούφια του, γιατί ήταν από μέρος 

άγνωστο σε μένα και άγνωστοι οι συγγενείς του, αλλά και δεν αισθάνθηκα την 

ανάγκη να ρωτήσω, γιατί με το που τον συνάντησα και μίλησα μαζί του, κα-

τάλαβα πως είναι αυτός που πρέπει, που θέλουμε, που έχουμε ανάγκη. Ο γνή-
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σιος, ο ανόθευτος, ο νουνεχής, που μπορούμε να έχουμε εμπιστοσύνη και να 

στηριχθούμε στο λόγο του. Η εικόνα, η ομιλία, το τακτ, δήλωναν και στον πιο 

άπειρο παρατηρητή, ότι ήταν ένας ευγενής, ένας αριστοκράτης, ένας ευπατρί-

δης, που άνετα θα εκινείτο και σε αριστοκρατικά σαλόνια άλλων εποχών. 

Τα προσόντα του, το ήθος του και οι εκπαιδευτικές του ικανότητες, ήταν 

εκείνα που τον ανέδειξαν και πήρε τη θέση του διευθυντού του σχολείου στη 

Λεόντειο Σχολή, θέση που απαιτούσε ιδιαίτερα προσόντα, γιατί οι ιθύνοντες  

ήθελαν να είναι η σχολή τους πρότυπο. 

  Ο Γιώργος έμεινε παρά πολλά χρόνια διευθυντής, μέχρι τη συνταξιο-

δότησή του και απολάμβανε το σεβασμό όλων των συνεργατών του και υπευ-

θύνων της σχολής. Και μόνο ότι ήταν διευθυντής στη Λεόντειο, ήταν τίτλος 

τιμής, γιατί στη θέση αυτή δεν μπορούσε να είναι όποιος κι όποιος. Δεν απαι-

τούσε η θέση μόνο τυπικά προσόντα αλλά κυρίως ουσιαστικά. 

Στην παιδευτική και καλλιτεχνική του προσπάθεια επεδίωκε το τέλειον, το 

άριστον και το επετύγχανε. Κατά τα άλλα ήταν πάντα οπαδός του μέτρου, του 

μηδέν άγαν, του εφικτού. Κατόρθωσε με λελογισμένη χρήση των οικονομικών 

του να εξασφαλίσει στην οικογένειά του ζωή όχι πολυτελή αλλά επαρκή για 

τα σημερινά δεδομένα, με τις διακοπές, τις εκδρομές, τις πολιτιστικές και κοι-

νωνικές επαφές, που εκτός του ότι ψυχαγωγούν, συντελούν και στην πνευμα-

τική ανέλιξη του ατόμου. 

Για το Γιώργο το μέτρον όπως είπα, η λεπτή καλλιτεχνική αντίληψη που 

διέθετε και η ορθοφροσύνη, ήταν εκείνα που καθόριζαν τον τρόπο ζωής του. 

Ωραίο παράδειγμα το σπίτι, η βιλίτσα που έκτισε στο ωραίο προάστιο των 

Θρακομακεδόνων. Παρά τη σμικρότητα του σε σύγκριση με άλλες βίλες της 

περιοχής, είναι άνετο και προσαρμοσμένο στο περιβάλλον. Ο επισκέπτης έχει 

την αίσθηση πως ο ιδιοκτήτης του, πέραν της καλλιτεχνικής αντιλήψεως που 

διαθέτει, είναι γνήσιος αριστοκράτης, με ιστορία και παρελθόν και όχι όψιμος 

νεόπλουτος όπως οι περισσότεροι της περιοχής. Το πράσινο επικαλύπτει την 

οικοδομή με χάρη και φυσικότητα και νομίζεις πως εκεί κάπου είναι το κατα-

φύγιο των νυμφών και το σπήλαιο του Πανός και πως από στιγμή σε στιγμή 

θα σε υποδεχθούν οι δρυάδες του δάσους. 

Μέσα στο μικρό σαλόνι, το πιάνο, ο αχώριστος σύντροφος του Γιώργου 

υποδηλώνει πως ο ιδιοκτήτης του ήταν λάτρης και θεράπων της μουσικής. 
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Ο φίλος μας έφυγε πλήρης ημερών, ανώδυνα και ειρηνικά, μέσα στο μικρό 

παράδεισό του, τον οποίο ο ίδιος είχε δημιουργήσει. Ανεδείχθη καλός κα-

γαθός, λάτρης του ωραίου και του αληθινού, ωραίος Έλλην και υπέροχος δά-

σκαλος, φωτισμένος από το Απολλώνιον φως. 

Είμαι σίγουρος πως θα πάρει μια θέση στα Ιλίσια Πεδία. 

 

Μάης 1999 
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Μέχρι τελικής πτώσεως… 

 

Στις 20 Σεπτεμβρίου 2001 έφυγε από κοντά μας ο συμπατριώτης μας Θεμι-

στοκλής Σιώρος, συνταξιούχος δάσκαλος. Ο πρόωρος σχετικά θάνατός του, 

ήταν 77 ετών, μας λύπησε πολύ γιατί ο Θεμιστοκλής παρά τα χρόνια του και 

τη συνταξιοδότηση του ευρίσκετο σε πλήρη ενεργό δράση. 

Ως δάσκαλος υπήρξε υπόδειγμα εργατικότητας, μεθοδικότητας και απο-

δοτικότητας στο έργο του, σε τρόπο ώστε οι μαθητές του να διακρίνονται για 

την πλήρη κατάρτισή των. Αυτό ήταν γενική διαπίστωση σε όλα τα σχολεία 

της περιφέρειας του νομού μας στα οποία υπηρέτησε. 

Με την συνταξιοδότησή του αντί να αναστείλει τη δραστηριότητα του και 

να θελήσει να ξεκουραστεί συνέχισε με τον ίδιο ρυθμό εργαζόμενος, αλλά 

τώρα σε άλλο τομέα και μάλιστα εθελοντικά χωρίς να αποβλέπει οφέλη. 

Μια εσωτερική παρόρμηση που φαίνεται πως ήταν κληρονομική έφεση ή 

οικογενειακή παράδοση γιατί ο παππούς του ήταν ιερέας, τον οδήγησε ώστε 

να αφοσιωθεί στην διακονία της εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου η οποία είχε 

περισσότερη ανάγκη. 

Εκεί από τις συντάξεώς του μέχρι το θάνατό του ήταν ο μοναδικός ψάλτης 

και βοηθός εφημερίου σε τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται άριστα η λειτουργία 

της εκκλησίας αυτής. 

Μόνος του έμαθε βυζαντινή μουσική και έψαλλε αλάνθαστα και θεωρούσε 

τη διακονία του αυτή σαν καθήκον και σαν αποστολή. 

Παρακολούθησα πολλές φορές με πόση λεπτολόγο επιμονή και ένθερμο 

ζήλο εκτελούσε τα καθήκοντά του αυτά και κατάλαβα πως σε κάθε στιγμή 

ζούσε πραγματικά το περιεχόμενο της θείας λειτουργίας. 

Κοντά στα άλλα τόλμησε και τα κατάφερε σε ικανοποιητικό βαθμό να κη-

ρύξει το λόγο του Θεού στο Εκκλησίασμα, πράγμα που δείχνει αφ’ ενός πίστη 

και καθαρότητα ψυχής και αφ’ ετέρου απαιτεί πρόσθετη προετοιμασία. 

Ο Θεμιστοκλής είχε και πίστη και καθαρότητα ψυχής και κόπο δεν λο-

γάριαζε. 

Στις παρατηρήσεις μας να προσέχει την υγεία του γιατί είχε πράγματι προ-

βλήματα, μας απαντούσε με χαμόγελο που έδειχνε μια παιδική ψυχή ανά-

λαφρη και αθώα. «Μα δεν έχω τίποτα.» 
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Ο Θεμιστοκλής δεν κήρυξε μόνο αλλά προσπάθησε να κάνει πράξη τα κη-

ρύγματά του. Υπήρξαν ενδεείς της ενορίας του, τους οποίους βοήθησε σαν 

καλός Σαμαρείτης. Μεγάλη ήταν επίσης η προσφορά του στην ανακαίνιση της 

εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου ακόμη και με προσωπική εργασία. 

Όλα αυτά αθόρυβα και ταπεινά χωρίς ποτέ να επιδιώξει πρωτεία και δια-

κρίσεις. 

Υπήρξε καλός καγαθός. Εργάστηκε ακούραστα τον αγώνα τον καλό μέχρι 

τελικής πτώσεως γιατί έπεσε κυριολεκτικά επί των επάλξεων αφού λιπο-

θύμησε ενώ έψελνε και αποχωρήσας δεν επανήλθε. 

Ο Θεμιστοκλής είχε καλές ρίζες όπως λέει ο λαός. Ο παππούς του ιερέας 

και ο πατέρας του ο μπάρμπα-Κώστας ο μακαρίτης, υπηρέτησε ως αξιωματι-

κός της χωροφυλακής και διεκρίθη στον τομέα του. Χρημάτισε και πρόεδρος 

της Κοινότητας Θεσπρωτικού. Αυτός έκανε την αρχή της αναδάσωσης που 

ήταν και δύσκολη. Θυμάμαι τότε είχε επισύρει τη μανία των κτηνοτρόφων της 

εποχής, οι οποίοι πήγαν νύχτα και ξερίζωσαν τα δέντρα. 

Ο Θεμιστοκλής άφησε δύο σεμνούς λεβέντες τον Κώστα που υπηρετεί 

στην αστυνομία στην Αθήνα και τον Αιμίλιο που είναι αεροπόρος στην πολε-

μική αεροπορία και οι δυο έχουν ωραίες οικογένειες. Πρέπει να αισθάνονται 

περήφανοι για τον πατέρα τους. 

Η σύντροφός του κ. Ιφιγένεια από καλές ρίζες και αυτή, στάθηκε άξια στο 

πλευρό του. Ο Θεός να την παρηγορεί. 
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Μια ωραία προσφορά 

 

Την Κυριακή 26 Αυγούστου έγιναν στο Θεσπρωτικό τα εγκαίνια της δα-

νειστικής βιβλιοθήκης την οποία ίδρυσε και πλούτισε με δικά του έξοδα ο συ-

μπατριώτης μας κ. Κων/νος Ιωαν. Φίντζος. 

Τη βιβλιοθήκη αυτή τη στέγασε στο μικρό ιδιόκτητο πατρικό του σπίτι. Εί-

ναι μια ωραία προσφορά που τον τιμά ιδιαίτερα. Η ύπαρξη ενός τέτοιου πνευ-

ματικού καταστήματος αποτελεί κοντά στα άλλα και ένα κόσμημα για το Θε-

σπρωτικό και ας μην είναι σε φανταχτερό οίκημα. 

Ο κ. Φίντζος συνταξιούχος τραπεζικός, είναι άνθρωπος με πνευματικές α-

ναζητήσεις και κοντά στ’ άλλα ανησυχεί γιατί βλέπει πως στη σύγχρονη ε-

ποχή μας με τη λεγόμενη παγκοσμιοποίηση οι κίνδυνοι αλλοτρίωσης των νέ-

ων έχουν πληθύνει. 

Σαν αντίδοτο σκέφτηκε την ίδρυση δανειστικής βιβλιοθήκης στην οποία τα 

περισσότερα βιβλία είναι της αρχαίας Ελληνικής γραμματείας στην οποία υ-

πάρχει ένα πλήθος γνώσεων που κάνουν τον κάτοχό τους όχι μόνο σοφό αλλά 

και υπερήφανο γιατί ο Θεός τον έκανε άνθρωπο και μάλιστα Έλληνα. 

Συγχρόνως προέβη και στην συγγραφή και έκδοση ενός βιβλίου στο οποίο 

κάνει μια τολμηρή βουτιά στα βάθη της Ιστορίας και της προϊστορίας για να 

ανακαλύψει και να ανασύρει στην επιφάνεια όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία 

τεκμηριώνουν κατά την άποψή του, ότι το παλιό όνομα του χωρίου μας «Λέ-

λοβα» προέρχεται από τους αρχαίους «Λέλεγες» ελληνικό φύλλο που έζησε 

στην περιοχή, για να δείξει την ιστορική συνέχεια αυτού του λαού. 

Το βιβλίο σε περιορισμένο αριθμό αντιτύπων μας το προσέφερε δώρο κι 

αυτό. 

Η συγκρότηση και ο πλουτισμός της βιβλιοθήκης και προπαντός η συγ-

γραφή και η έκδοση του βιβλίου είναι εύκολο να αντιληφθεί ο καθένας μας 

πόσο δύσκολα και δαπανηρά πράγματα ήταν. 

Δεν είμαστε λίγοι εκείνοι οι οποίοι θεωρούσαμε την προσπάθεια αυτή δον-

κιχωτική αλλά παρόλα αυτά τα κατάφερε. Εκείνοι που του στάθηκαν πλάι του 

με ψυχή και με καρδιά, ήταν η σύντροφός του κ. Χαριτίνη και ο γιος του 

Γιαννάκης. 
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Η κ. Χαριτίνη είναι και αυτή άτομο με πνευματικά ενδιαφέροντα και γόνος 

ανθρώπων του πνεύματος, αφού ο πατέρας της ήταν καθηγητής γυμνασιάρχης 

με αξιόλογη επίδοση στο έργο του. 

Ο γιος του Γιαννάκης απόφοιτος λυκείου έκανε την ηλεκτρονική εντύπωση 

και σελιδοποίηση του βιβλίου. 

Τι να τους πούμε; Να τους πούμε ευχαριστώ; Δεν αρκεί. Ας ευχηθούμε η 

προσφορά τους να αποδώσει καρπούς και να πιάσει τόπο ο αγώνας που έκα-

ναν και οι θυσίες στις οποίες υποβλήθηκαν. 

Ο Κώστας μας έδειξε πως υπάρχουν πάντα ωραίοι Έλληνες και ωραίοι Λε-

λοβίτες με διάθεση προσφοράς. Ας θυμηθούμε και το πρόσφατο επίτευγμα της 

ανακατασκευής της Εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου, της ανακατασκευής της 

στέγης της εκκλησίας της Παναγίας και άλλων δραστηριοτήτων που έγιναν με 

προσφορές ιδιωτών που από μετριοφροσύνη των χορηγών δεν έγιναν γνωστές. 

Ο κ. Φίντζος επεδίωξε το πλουτισμό της βιβλιοθήκης του με βιβλία της αρ-

χαίας Ελληνικής γραμματείας γιατί έχει τη γνώμη πως αυτά κυρίως πρέπει 

πρώτα να γνωρίζουμε οι Έλληνες για να μάθουμε την ιστορία μας και τους 

προγόνους μας. 

Παράλληλα έλαβε και μέριμνα για την λειτουργία της όσο είναι δυνατόν. 

Αύγουστος 2001 
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Έργα πίστεως και αγάπης στο Θεσπρωτικό 

 

Συμπληρώθηκαν δύο χρόνια από τότε που στο Θεσπρωτικό πήρε φωτιά και 

κάηκε η εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, στον «Ακραίο». 

Η εκκλησία αυτή αν και ήταν πολύ παλιά δεν είχε να παρουσιάσει τίποτα 

το εξαιρετικό από τεχνικής απόψεως. Ούτε το κτίριο ούτε ο εσωτερικός διά-

κοσμος παρουσίαζαν κάποιο μνημειακό ενδιαφέρον. Η παράδοση λέει και εί-

ναι εξακριβωμένο πως στη θέση εκείνη πέρασε, στάθηκε και δίδαξε ο εθνα-

πόστολος Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός. Για το λόγο αυτό ο συμπολίτης μας, μα-

καρίτης Χρήστος Γιαννούλης-Λογοθέτης, στο περίβολο του ναού ανήγειρε με 

δαπάνες του αναμνηστική στήλη μαρμάρινη η οποία κοσμεί το χώρο. 

Η καταστροφή προξένησε αλγεινή εντύπωση στους κατοίκους οι οποίοι εί-

ναι δεμένοι με την παράδοση και το παρελθόν, γιατί αυτά είναι κομμάτι του 

εαυτού τους. Δεν εξακριβώθηκε αν το κάψιμο οφειλόταν σε τυχαίο γεγονός ή 

ήταν αποτέλεσμα δολιοφθοράς. Αν ήταν τυχαίο γεγονός βέβαια δεν θα είχε 

και μεγάλη σημασία, πέραν της υλικής ζημιάς. Διόλου όμως απίθανο να ήταν 

αποτέλεσμα δολιοφθοράς και το πράγμα έπαιρνε μια άλλη διάσταση. Ήταν 

πρόκληση και προσωπική προσβολή για τον καθένα τους από μέρους ορατών 

και αοράτων εχθρών που απεργάζονται τον όλεθρο της ορθοδοξίας και της 

φυλετικής και εθνικής μας υποστάσεως. Είναι γνωστό άλλωστε, με πόσο μέ-

νος προαιώνιοι εχθροί αλλά και άσπονδοι φίλοι μας, υπονομεύουν συνεχώς με 

κάθε τρόπο και σε κάθε ευκαιρία την ύπαρξή μας. 

Με τις σκέψεις και τα συναισθήματα αυτά οι κάτοικοι αντέδρασαν ακα-

ριαία και αποτελεσματικά. Την πρώτη κιόλας εβδομάδα μετασκεύασαν δια 

προσφοράς υλικών και εθελοντικής εργασίας, ένα εφαπτόμενο υπόστεγο (χα-

γιάτι) σε χώρο κατάλληλο και εξασφαλίστηκε η λειτουργία του ναού. Στη συ-

νέχεια ακολούθησαν οι προσφορές όλων ανεξαρτήτως των κατοίκων σε υλι-

κά, εργασία και χρήματα και σε διάστημα ενός μόνο έτους η εκκλησία όχι μό-

νο επισκευάστηκε αλλά έγινε αγνώριστη. 

Στη θέση του παλιού και πτωχού από άποψη τεχνική, τέμπλου, στήθηκε 

ένα νέο περίτεχνο δημιούργημα που χαίρεσαι να το βλέπεις. 

Στη θέση της παλαιάς πρωτόγονης οροφής τοποθετήθηκε νέα καλαίσθητη. 

Ωραίοι πολυέλαιοι σύγχρονης τέχνης δίνουν άπλετο φως στο χώρο. Τα παλαιά 
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στασίδια αντικαταστάθηκαν με νέα από ξύλο οξιάς σύγχρονης επεξεργασίας. 

Συγχρόνως προχωράει και η αγιογράφηση του ναού. Εξωτερικά η βορινή 

πλευρά που είναι και η είσοδος έχει επικαλυφθεί με νέα τοιχοποιία από πελε-

κητή πέτρα. 

Όλα αυτά έγιναν και γίνονται από τις προσφορές των κατοίκων όπως εί-

παμε, που όλοι ανεξαρτήτως έδωσαν το κατά δύναμη. Ένας αξ’ αυτών που 

θέλει να διατηρήσει την ανωνυμία του κατέβαλε το μισό της δαπάνης του τέ-

μπλου και ολόκληρη τη δαπάνη του νέου επιταφίου. Μεγάλης αξίας ήταν και 

η προσφορά εργασίας από εξειδικευμένους τεχνίτες. 

Το βάρος της φροντίδας έπεσε όπως ήταν φυσικό στην εκκλησιαστική επι-

τροπή η οποία ανταποκρίθηκε θαυμάσια και έφερε αποτελέσματα, αλλά υπήρ-

ξαν και ζηλωτές της προσπάθειας αυτής που βοήθησαν την επιτροπή πα-

ντοιοτρόπως. 

Για τον Άγιο Γεώργιο οι κάτοικοι έχουν μια ιδιαίτερη ευαισθησία. Σε πα-

λαιότερες αποχές την ημέρα του Λαζάρου τα παιδιά τραγουδούσαν εκτός από 

άλλα τραγούδια θρησκευτικού περιεχομένου και το τραγούδι του Αγιώργη 

«Αγιώργη-Αγιώργη αφέντη μου γριβοκαβαλάρη. Αμαρτωμένος με σπαθί και με 

γυμνό κοντάρι…κ.λ.π.» Είναι καταγραμμένο στο βιβλίο του Ν. Παπαβασιλείου 

«Μνήμες από τα παραδοσιακά Λέλοβα» (Α΄ έπαινος Ακαδημίας Αθηνών). 

Χώρια που οι περισσότεροι άρρενες στη γειτονιά λέγονται Γιώργηδες.  

Έτσι πέρυσι τέτοιον καιρό, ένα χρόνο μετά την καταστροφή, την ημέρα του 

Αγίου Γεωργίου, οι κάτοικοι γιόρτασαν τον Άγιο τους και καμάρωναν για την 

καινούργια εκκλησία τους που ήταν αποτέλεσμα της προσφοράς τους και των 

προσπαθειών τους. Ο καθένας έβλεπε σ’ αυτή την προσφορά του και αι-

σθανόταν περήφανος, Είχαν απαντήσει στην πρόκληση, είχαν ξεπλύνει την 

προσβολή. Φέτος τη μεγάλη εβδομάδα περίμεναν να στολίσουν τον καινούρ-

γιο επιτάφιο στον Αι-Γιώργη τους. 

Κάποτε πρέπει να λέμε και τα καλά και να πάψουμε να είμαστε μεμψί-

μοιροι. Να μαθαίνεται το καλό και να παραδειγματίζεται ο κόσμος. 

Στο Θεσπρωτικό υπάρχει και μια όμορφη συγκυρία. Στο νότιο άκρο του 

χωριού ο Αι-Γιώργης, στο βόριο άκρο ο Αι-Δημήτρης και στο Μεσοχώρι η 

Παναγιά η δεξιοχέρα. 

                                                              Θεσπρωτικό  27/3/1998 
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Περί μουσικής παιδείας 

(σκέψεις και απόψεις του Αναστασίου Πάτση) 

 

Διάβασα το βιβλίο του φίλου μου κ. Αναστασίου Βασ. Πάτση, που επι-

γράφεται «Η κοινωνιολογία της μουσικής στην Ελλάδα» και είδα τις αλή-

θειες που περιλαμβάνει, την επιστημονικότητα με την οποία τις παραθέτει και 

τους προβληματισμούς του όσο αφορά κυρίως τη μουσική παιδεία. Αισθάν-

θηκα την ανάγκη να το κάνω γνωστό εδώ με την πεποίθηση πως όποιος το 

διαβάσει έχει πολλά να ωφεληθεί, ιδιαίτερα οι εκπαιδευτικοί που στη συνέχεια 

θα ωφελήσουν και άλλους. 

Ο κ. Πάτσης όπως πολλοί από μας, ξεκίνησε για το σχολείο ξυπόλυτος, έ-

χοντας χιαστί στην πλάτη τη σάκα με την πλάκα και το κοντύλι και με τη 

φυλλάδα αλλά με πολλή όρεξη για γράμματα και περισσότερη από όλους μας 

προδιάθεση. 

Έγινε δάσκαλος και συνέχιζε να σπουδάζει και ασχολήθηκε ιδιαίτερα με τη 

μουσική. Εκτός από μαντολίνο και βιολί, έμαθε και πιάνο. Μόλις διορίστηκε 

και πήρε μισθό, αγόρασε πιάνο και σε όποιο χωριό μετετίθετο πρώτα κου-

βαλούσε το πιάνο και μετά εγκαθίστατο ο αυτός. Πήγε στη μετεκπαίδευση και 

έγινε καθηγητής της μουσικής. Σε όλη του τη ζωή σπούδαζε και δεν ξέρω πό-

σα πτυχία έχει πάρει. 

Σαν συνταξιούχος τελευταία ζούσε στη Γερμανία, γιατί του άρεσε ο ευ-

ρωπαϊκός τρόπος ζωής και συγχρόνως γράφτηκε στη φιλοσοφική σχολή του 

πανεπιστημίου του Ντύσσελντορφ. Στα εβδομήντα και τόσα πήρε τον τίτλο 

Μαγκίστερ-Άρτιουμ και είναι υποψήφιος διδάκτωρ φιλοσοφίας του πανεπι-

στημίου αυτού. 

Σαν εκπαιδευτικός και άνθρωπος του πνεύματος με στόχους και οράματα, 

αγωνία και θλίβεται γιατί δεν βλέπει το πολιτιστικό επίπεδο να ανεβαίνει πα-

ράλληλα με την όποια οικονομική άνοδο και τις δυνατότητες που έχει από τη 

φύση του ο Ελληνικός λαός. 

Τη θλίψη του αυτή μεταφέρει στο βιβλίο. 

Πιστεύει πως αν γίνει σωστή διάγνωση της ασθένειας, θα βρεθεί και η σω-

στή θεραπευτική αγωγή, που θα οδηγήσει τους σύγχρονους νεοέλληνες στη 
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σωστή πολιτιστική κατεύθυνση, ώστε αν μη τι άλλο, να γεύονται τα αγαθά 

του πνεύματος και της μουσικής και να μην υπολείπονται των ευρωπαίων. 

Παραθέτω πιο κάτω μικρό απόσπασμα του βιβλίου του για να πάρει ο ανα-

γνώστης μια ιδέα του περιεχομένου. 

«….3) Η συνήθεια η έξη, στον Έλληνα ακροατή. 

Όσο σταθερότερα σχηματίζεται μια συνήθεια από τη μακροχρόνια συμπε-

ριφορά, αλλά και χωρίς τη συμμετοχή του λογικού, τόσο δυσκολότερα ξεσυνηθί-

ζετε η συμπεριφορά, ή ο τρόπος ενέργειας, σε βραχυχρόνιο διάστημα και οριστι-

κά. Συνεπώς η μακροχρόνια υποδούλωση του ελληνικού λαού σε απολίτιστο 

κατακτητή επέδρασε και στις συνήθειές του, τόσο στη μέθοδο της εργασίας, όσο 

και στον τρόπο του «χουζουρέματος» και του γλεντιού. 

Ο Νεοέλληνας ακροατής συνήθισε, από παράδοση, ακροάματα και θεάματα 

που μαζί με την απαιδευσιά του, διευκόλυναν τη διάδοση της ανατολικής τέχνης 

και την διαβρωτική παρουσία της, μέχρι των ημερών μας. Γι’ αυτό και βλέπου-

με σήμερα, σε πολλά μέρη της χώρας μας, κομμάτι του ελληνικού λαού να ικα-

νοποιείται με ανατολικά τραγούδια και τούρκικα «τσιφτετέλια» και το αξιολύπη-

το για τον πολιτισμό μας είναι ότι, νεοέλληνες, δεν αγαπούν μόνο τούρκικους 

«αμανέδες» αλλά ενθουσιάζονται, και από τα πολιτικοποιημένα τους ποιήματα, 

και από τα κουλτουριάρικα κοινωνικά κινηματογραφικά τους δημιουργήματα, 

και από τα υπανάπτυκτα θεατρικά τους κατασκευάσματα. Και το αποκορύφωμα 

της ελληνικής παραξενιάς είναι ότι ενώ ο τουρκικός κινηματογράφος στη συνο-

δεία των τραγουδιών χρησιμοποιεί δυτικά μουσικά όργανα π.χ. πιάνο-βιολί, τα 

δικά μας κινηματογραφικά έργα είναι γεμάτα από ανατολίτικα τραγούδια και 

τούρκικους «μπαγλαμάδες». 

Έτσι ο νεοέλληνας, αφού με τον καιρό ξεσυνηθίζει το δημοτικό του τραγούδι, 

παράλληλα προσπαθεί ν’ αναπτυχθεί ευρωπαϊκά και δοκιμάζει να οργανωθεί 

καλλιτεχνικά με το λαϊκό τραγούδι, που είναι γέννημα της ανατολίτικης μουσι-

κής και απομεινάρι της τούρκικης σκλαβιάς. 

Τώρα, αν σ’ αυτές τις ανατολίτικες συνήθειες προσθέτει και το ανατολίτικο 

«χουζούρεμα», θα είναι δύσκολο να ξεσυνηθίσει ο έλληνας ακροατής τη λαϊκή 

λεγόμενη μουσική, που θεωρεί δυστυχώς σαν δική του, και να συνηθίσει εύκολα 

τη σοβαρή ευρωπαϊκή μουσική αν, για το σκοπό αυτό, δεν λάβει νομοθετικά, 

μέτρα η πολιτεία, δεν το θελήσουν οι πνευματικοί μας ταγοί και δεν το πιστέψει 

ο ελληνικός λαός…» 
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Το βιβλίο αυτό εκδόθηκε το 1982 αλλά εξακολουθεί να είναι επίκαιρο. 
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Στο μικρό παλιό αρχοντικό Μήτσιου-Πάτση 

 

Η θέση που είναι χτισμένο το πατρικό σπίτι του φίλου και συγγενή μου 

Ναπολέοντα Πάτση στο χωριό, είναι πολύ όμορφη. Σε κάποια απόσταση από 

το κεντρικό δρόμο, στο μέσο του χωριού, σε πράσινη πλαγιά, οι ακτίνες του 

ανατέλλοντος ηλίου αυτό πρώτο αντικρίζουν. 

Είναι ένα κτίριο πετρόχτιστο, τετράγωνο, μικρών διαστάσεων. Η πρόσοψη 

και οι γωνίες είναι από πέτρα πελεκητή, όπως όλα τα σπίτια του χωριού που 

χτίστηκαν μέχρι το 1950, γιατί αργότερα επικράτησε το τσιμέντο.  

Εκείνο  που κινεί την προσοχή είναι το σχέδιο, που προσιδιάζει με τα νεο-

κλασικά οικοδομήματα των πόλεων. Η πρώτη εντύπωση που σχηματίζει ο ε-

πισκέπτης είναι ότι το κτίσμα τούτο, ανήκε σε άτομο κάποιας ανώτερης κοι-

νωνικής τάξεως, με κάποια δυνατότητα οικονομική, κάποια κοινωνική θέση 

και οπωσδήποτε κάποια αντίληψη καλλιτεχνική. Ο επισκέπτης αισθάνεται την 

ανάγκη να το ιδεί από κοντά, να το επεξεργαστεί, να δει τα όμορφα στοιχεία 

του. 

Η πρόσοψη η οποία δίδει την εικόνα και κινεί το ενδιαφέρον, από πελεκητή 

πέτρα όπως είπαμε, έχει παράθυρα και πόρτες μικρού πλάτους αλλά κάποιου 

ύψους και δίδει την αίσθηση πως  το κτίριο είναι ψηλότερο από ότι είναι στην 

πραγματικότητα. Τα παραθυρόφυλλα είναι επίσης αντιγραφή των νεοκλασι-

κών οικοδομών με μικρά διαχωρίσματα τετράγωνα και παραλληλόγραμμα. 

Ένα μπαλκονάκι στο κέντρο της οικοδομής αναλόγων διαστάσεων, τονίζει τη 

συμμετρία των γραμμών. Στο ισόγειο η αυλή είναι στρωμένη με πλάκες τε-

τράγωνες και όπως η όλη οικοδομή είναι υπερυψωμένη, γιατί μπροστά υπάρ-

χει μια κατωφέρεια , είναι σαν να βρίσκεσαι σε ένα ευρύχωρο εξώστη. 

Στο εσωτερικό υπάρχουν τέσσερα ευρύχωρα δωμάτια και διάδρομος που 

οδηγεί στον εξώστη. Τα διαχωρίσματα έχουν διατηρηθεί τελείως ανέπαφα από 

τον καιρό της κατασκευής το έτος 1928, δηλαδή εδώ και εβδομήντα χρόνια. Η 

επιμέλεια της κατασκευής, η τύχη, και το μεράκι του ιδιοκτήτη, τα διατήρη-

σαν σε άριστη κατάσταση και δίδεται η ευκαιρία στον επισκέπτη να γνωρίσει 

εκ του πλησίον τόσο την επιμέλεια της κατασκευής όσο και την ποιότητα των 

υλικών. Δεν υπάρχει η παραμικρή σκασιματιά στις πόρτες και τα διαχωρίσμα-

τα. Οι πόρτες και οι κινητές διαιρέσεις που υπάρχουν είναι κατασκευασμένες 
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από εκλεκτή ξυλεία της εποχής και νομίζει κανένας πως βρίσκεται μέσα σε 

εκκλησία, ή σε καμπίνα πλοίου πολυτελείας. 

Υπάρχει ακόμη και το σαλόνι τι ίδιο που πρωτοαγοράστηκε την εποχή της 

εγκαταστάσεως του πρώτου ιδιοκτήτη, διατηρημένο και αυτό σε άριστη κα-

τάσταση. Έπιπλα λεπτοκαμωμένα που σε υποχρεώνουν να το σεβαστείς. 

Στο σαλόνι είναι ανηρτημένη σε μεγέθυνση η φωτογραφία του Δημητρίου 

Πάτση πατέρα του Ναπολέοντα, με τη φροντίδα του οποίου κατασκευάστηκε 

η οικοδομή και η όλη εγκατάσταση. Η φωτογραφία τον παρουσιάζει με τη 

στολή του αξιωματικού του στρατού γιατί υπήρξε αξιωματικός και διατελούσε 

σε τιμητική αποστρατεία με το βαθμό του λοχαγού. Εκεί υπάρχει και το ξίφος 

του. Θυμάμαι τον μακαρίτη. Στις εθνικές εορτές ήταν πάντοτε παρών με τη 

στρατιωτική στολή και η παρουσία του έδινε ένα τόνο επισημότητας στην κά-

θε εκδήλωση. Του παρεχωρείτο η πρώτη θέση μεταξύ των επισήμων και απε-

λάμβανε του γενικού σεβασμού. Ήταν άνδρας μετρίου αναστήματος με οξύ 

βλέμμα και σοβαρό ύφος και έτρεφε μικρό μύστακα επιμελώς φροντισμένο. 

Ο μακαρίτης ήταν φανατικός βασιλόφρων όπως μου είπε ο Ναπολέων που 

μου έδειξε και ένα σερβίτσιο ούζου της εποχής του, με τη φωτογραφία του 

βασιλέως Κωνσταντίνου που βασίλευε την εποχή των Βαλκανικών πολέμων 

του 1912-13. 

Πιστεύω πω το όνομα Ναπολέων εκείνος το διάλεξε για το γιο του από το 

θαυμασμό στο Γάλλο στρατηγό. 

Ο Ναπολέων ο γιος του και σημερινός ιδιοκτήτης του σπιτιού, άνθρωπος 

δραστήριος, εργατικός, φιλόμουσος και προοδευτικός με οξύ νου όπως όλοι 

σχεδόν οι Πατσαίοι, είχε την πρόνοια να διαφυλάξει όλα τα αντικείμενα αλλά 

και την οικοδομή σε άριστη κατάσταση, έχοντας πλήρη επίγνωση ότι αυτά 

αποτελούν μουσειακό είδος πρώτης γραμμής και του αξίζουν συγχαρητήρια. 

Σταθήκαμε για αρκετή ώρα έξω στην αυλή ου ισογείου που είναι όπως είπα 

εξώστης και απολαμβάναμε, εγώ τουλάχιστον, το γύρω καταπράσινο πε-

ριβάλλον που είναι το ίδιο και απαράλλαχτο όπως τότε στα μικρά μας χρόνια, 

φέροντας στο νου μας την εποχή της πρώτης νιότης, της ανέμελης και ειδυλ-

λιακής. Μπροστά από την οικοδομή και από τη νότια πλευρά υπάρχει μια κα-

τηφέρεια, ένα πρανές, κατάφυτο από κρίνα και βοστίνες  καθώς και αγριολού-

λουδα. Τα κρίνα υπήρχαν από την παλαιά εποχή αλλά τις βοστίνες τις φύτεψε 

ο Ναπολέων. Τον Απρίλη ανθίζουν όλα αυτά και θυμάμαι πως με τα κρίνα, 
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στόλιζαν τον επιτάφιο οι κοπέλες της εποχής μας. Η πρασινάδα, η ποικιλία 

των χρωμάτων, των λουλουδιών, το μικρό άλσος από δέντρα άγρια και καρ-

ποφόρα που υπάρχουν, δυο γιγαντόσωμα πεύκα που προφανώς τα φύτεψε κι 

αυτά ο μακαρίτης Μήτσιος Πάτσης δίνουν την εικόνα ελβετικού τοπίου μα-

γευτικού. Η όλη ιδιοκτησία είναι περιφραγμένη με μαντρότοιχο φτιαγμένο, κι 

αυτό από την εποχή εκείνη κι έτσι η εικόνα είναι ίδια όπως τότε και με συγκι-

νεί ιδιαίτερα. 

Έξω από τον μαντρότοιχο είναι  η «Τζούμπα του Πάτση» όπως τη λέγαμε 

και που ήταν ο τόπος των παιχνιδιών μας. 

Εκεί την εποχή εκείνη, μιλάμε για το 1934-1040, συγκεντρωνόμασταν όλα 

τα γειτονόπουλα, διμοιρία ολόκληρη και παίζαμε. Γινόταν χαλασμός. Ο Μού-

στακας, οι τσούκες, η σκλέντζα, το κρυφτό, η γουρούνα, το αλωνάκι, το τό-

περνο, το σωριαστό, ήταν στην ημερησία διάταξη. Ποδόσφαιρο δεν παίζαμε 

γιατί δεν είχαμε μπάλες. Αντί για μπάλα φτιάχναμε κουβάρι με κουρέλια. Το 

λέγαμε φόλα και μ’ αυτό παιδευόμαστε άλλοι ξυπόλυτοι και άλλοι κακοποδε-

μένοι. Ένα προσφιλές άθλημα στο οποίο ο Ναπολέων έπαιρνε άριστα όπως 

μου είπε, ήταν η σκοποβολή με πέτρες. Ρίχναμε μια πέτρα στο ύψος και όσο 

να πέσει τη βάζαμε στο σημάδι να τη χτυπήσουμε στον αέρα με άλλη πέτρα 

μικρότερη. Απίθανο παιχνίδι και παρόλα αυτά ο Ναπολέων εύρισκε πολλές 

φορές το στόχο. Αυτή η άσκηση αργότερα τον ανέδειξε σε άριστο κυνηγό ό-

πως μου είπε. Ήμαστε τυχεροί γιατί υπήρχε πολύς χώρος ελεύθερος και μπο-

ρούσαμε να παίζουμε άνετα. 

Ο Ναπολέων έχει και τρεις αδερφές. Θα μνημονεύσω τη δεύτερη, τη Θεά ή 

Λευκοθέα, γιατί στην ακμή της ήταν πολύ όμορφη. Το πρόσωπό της ήταν 

πραγματική ζωγραφιά, καρτ-ποστάλ που λέγανε τότε. Λευκορόδινη επι-

δερμίδα, μαύρα μαλλιά ολίγο σγουρά, μαύρα καμπυλωτά φρύδια, μάτια κα-

στανογάλανα και τοξοειδείς βλεφαρίδες. Παρά το ότι ήταν τελείως άβαφη 

όπως όλες οι κοπέλες της εποχής εκείνης, έμοιαζε έντονα βαμμένη με τα ζωη-

ρά χρώματα της νιότης και της φύσης. Την είδα πριν 2-3 χρόνια στην ηλικία 

των εβδομήντα και διατηρούσε ακόμη στο πρόσωπό της τα σημάδια της εντυ-

πωσιακής νιότης της. 

Τελειώνοντας θέλω να συγχαρώ το Ναπολέων για την προσπάθεια να δια-

τηρήσει σε άριστη κατάσταση το σπίτι αυτό, που μοιάζει μνημείο τέχνης και 
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που εμένα με συγκινεί ιδιαίτερα γιατί είναι ένα κομμάτι ζωντανό και ανέπαφο 

της ιδιαίτερης πατρίδας και των παιδικών μου χρόνων. 

 

Μάρτης 1999 
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Το σπίτι των   Παπαγιανναίων στο Θεσπρωτικό 

 

Δευτέρα του Πάσχα και στο Θεσπρωτικό γιορτάζει η εκκλησία του Αγίου 

Γεωργίου στον Ακραίο. Οι κάτοικοι εν ευφροσύνω καταστάσει, διατελούντες 

γιατί ευρίσκονται εν μέσω των εορτάσιμων ημερών του Πάσχα, θεωρούν υπο-

χρέωσή τους να εκκλησιαστούν στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στον Α-

κραίο, γιατί πολύ τιμούν και σέβονται τον Άγιο Γεώργιο. Το σεβασμό τους 

αυτό και τη λατρεία τους, τα έχουν δείξει εμπράκτως και ποικιλοτρόπως. 

Πρώτον οι περισσότεροι των κατοίκων της συνοικίας όπου η εκκλησία, ονο-

μάζονται Γιώργηδες και δεύτερον όταν η εκκλησία καταστράφηκε πρόσφατα 

από πυρκαγιά την επισκεύασαν αμέσως σε βραχύ χρονικό διάστημα, με την 

προσφορά τους σε χρήμα και προσωπική εργασία. Έτσι το έτος 1998 εόρτα-

σαν τον άγιό τους στην ανακαινισθείσα τελείως εκκλησία. 

Η ημέρα είναι ανοιξιάτικη, λαμπερή, η φύση ανθοστόλιστη και οι εορ-

τάζοντες μετά τη θεία λειτουργία, στο ευρύχωρο προαύλιο της εκκλησίας, χό-

ρεψαν και το παραδοσιακό τους πασχαλιάτικο χορό. 

Κατά παλαιά συνήθεια ύστερα από όλα αυτά, επιστρέφοντας στα σπίτια 

τους, θεωρούν υποχρέωσή τους να επισκεφτούν τους εορτάζοντες που είναι 

εκεί κοντά και να τους ευχηθούν τα χρόνια πολλά. Οι Γιώργηδες της γειτονιάς 

έχουν την τιμητική τους. Πανηγυρίζουν μαζί με τον προστάτη Άγιο.  

Στο στενό συγγενικό μας κύκλο έχουμε πολλούς Γιώργηδες και ένας εξ’ 

αυτών έχει το σπίτι εκεί κοντά, δύο βήματα από την εκκλησία και θα ήταν πα-

ράλειψη να μην τον επισκεφτούμε. Ο ίδιος το θέλει πολύ γιατί είναι πατριδο-

λάτρης και έχει έρθει οικογενειακώς από την Αθήνα όπου διαμένει μόνιμα, να 

χαρεί τις άγιες αυτές μέρες και να συνεορτάσει. 

Η απόσταση από την εκκλησία μέχρι το σπίτι του είναι όπως είπαμε μικρή 

αλλά η διαδρομή έχει θέλγητρα για μας. Τα παλαιά δρομάκια με ελικοειδείς 

στροφές, μικρές κατηφόρες και ανηφόρες, είναι στην ίδια κατάσταση ακριβώς 

όπως ήταν την εποχή των παιδικών μας χρόνων. Οι τοίχοι δεξιά και αριστερά 

που φράζουν τις ιδιοκτησίες κατά μήκος του δρόμου είναι κατασκευασμένοι 

με πέτρες μαυρισμένες από την πολυκαιρία, διατηρούνται στην πρωτογενή 

τους κατάσταση. Βαδίζοντας νομίζουμε πως είμαστε ακόμη μικρά παιδιά και 

πάμε στο Λάζαρο με το καλαθάκι μας, στολισμένο με κρίνα και αγριολούλου-
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δα. Είναι γεμάτο από φρέσκα αυγά που μας φίλεψαν οι νοικοκυρές πληρώνο-

ντας μας για το ξεχωριστό τραγούδι που είπαμε στην κάθε μια ανάλογα με τον 

καημό της. Αντί για το παραδοσιακό τραγούδι του Λαζάρου σε πολλά σπίτια 

λέγαμε τα τραγούδια κατά την περίπτωση. Όποια οικογένεια ας πούμε είχε 

κορίτσι της παντρειάς λέγαμε το τραγούδι «…. εδώ είναι η θυγατέρα όμορ-

φη…κ.λπ.», αν είχε παλικάρι της παντρειάς «το παλικάρι το όμορφο με το 

στριφτό μουστάκι…», αν είχε ξενιτεμένο, το τραγούδι της ξενιτιάς…, αν είχε 

μικρό βρέφος στην κούνια το τραγούδι «…ένα μικρό μικρούτσικο μικρό στη 

σαρμανίτσα…» και άλλα. Όλα τα τραγούδια θα τα βρείτε στο βιβλίο του συ-

μπατριώτη μας Νίκου Παπαβασιλείου «Μνήμες από τα παραδοσιακά Λέλο-

βα». Τα αυγά θα τα βάφαμε κόκκινα για το Πάσχα που ερχόταν.  

Είμαστε αρκετοί φίλοι και συγγενείς και βαδίζαμε αργά απολαμβάνοντας 

τον περίγυρο και ενθυμούμενοι τα περασμένα. Μετά από μια μικρή ανηφόρα 

βρισκόμαστε μπροστά στην είσοδο του σπιτιού του Γιώργου και Δημήτρη 

Παπαγιάννη. Οι οικοδεσπότες μας υποδέχονται ευγενέστατα αλλά κι εμείς 

θέλουμε να θαυμάσουμε από κοντά το αρχοντικό τους. Οι αδερφοί Παπαγιάν-

νη στη θέση του πατρικού τους σπιτιού έχτισαν καινούργιο, σύγχρονο, άνετο 

αλλά χωρίς να αλλοιώσουν την γενική εικόνα του περιβάλλοντος. Έτσι ο επι-

σκέπτης βρίσκεται μεν σε ένα σύγχρονο σπίτι με όλες τις ανέσεις αλλά νομίζει 

πως είναι το ίδιο όπως το παλαιό. Το έδαφος είναι κατηφορικό και βγαίνοντας 

στη βεράντα και τον εξώστη νομίζεις πως είσαι μετέωρος στο κενό, έτσι που 

αντικρίζεις κάτω τον καταπράσινο κάμπο που απλώνεται σε μεγάλη έκταση. 

Το παλιό πέτρινο αλώνι είναι ανέπαφο όπως τα χρόνια εκείνα και όπως είπε ο 

Γιώργος θα το διατηρήσουν όπως είναι αναπαλαιώνοντας το. 

Καθίσαμε στο ευρύχωρο σαλόνι και οι οικοδεσπότες μας περιποιήθηκαν 

προσφέροντας μας αναψυκτικά και αισθανθήκαμε ευχάριστα ευρισκόμενοι 

μέσα σε εορταστική παραδοσιακή ατμόσφαιρα. Ανάμεσά μας ήταν οι γονείς 

του Γιώργου και Δημήτρη, Μιχάλης και Αντιγόνη Παπαγιάννη. Ο Μιχάλης 

δάσκαλος το επάγγελμα, εργατικός και θαυμάσιος οικογενειάρχης ήταν υπό-

δειγμα εκπαιδευτικού και νοικοκύρη όπως έλεγαν τότε. Πέραν των άλλων ή-

ταν και απολαυστικός στην παρέα και όλοι επιζητούσαν τη συντροφιά του 

γιατί διάνθιζε την κουβέντα με πικάντικα αστεία. Σε κάθε ευκαιρία τον κέ-

ντριζαν καταλλήλως για να ακούσουν τις όμορφες παρομοιώσεις του. Αν έ-

βλεπαν κανένα θηλυκό που φημιζόταν για τις ερωτικές επιδόσεις σου έλεγε, 
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«αυτή μάχεται στην πρώτη γραμμή του μετώπου, ή στη γραμμή των πρόσω». 

Αν έβλεπε κάποια που ήταν σωματώδης κοινώς «νταρντάνα» έλεγε πως είναι 

«βαριάς ελάσεως». Αν κάποιος της παρέας δεν μπορούσε να συλλάβει αμέσως 

το νόημα των λεγόμενων απεφαίνετο ότι είναι «βραδυπορών» ή μεταχειριζό-

τανε τη φράση «κρύψου και ρίξε». Είχε πολλά τέτοια ο Μιχάλης. Τώρα λόγω 

της ηλικίας δεν μπορεί να είναι τόσο απολαυστικός αλλά πάντα κάτι έχει μεί-

νει από την παλιά καλή εποχή. 

Ο Γιώργος που με τη φροντίδα του, την επιμονή του και το μεράκι του έγι-

νε η οικοδομή αυτή, πραγματικό αρχοντικό, είναι πατριδολάτρης και πρό-

σφερε και προσφέρει τις καλές του υπηρεσίες συνεχώς, στο σύλλογο των Α-

πόδημων Θεσπρωτικού. 

Αυτή την ώρα αισθανθήκαμε όμορφα γιατί ζήσαμε και χαρήκαμε τις μνή-

μες των παιδικών μας χρόνων που έχουν για το καθένα μας ιδιαιτερότητα. Ο 

Γιώργος πολύ βοήθησε σε αυτό. 

Απρίλιος 1999 
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Ένας αφανής 

 

Ο Μιχάλης ο Μπόμπορης ο συμπατριώτης μας δεν ήταν εντυπωσιακή ύ-

παρξη. Ένας κοινός λαϊκός τύπος. Άνδρας μετρίου αναστήματος χωρίς τίποτε 

το ιδιαίτερο που να τον κάνει να ξεχωρίζει από το πλήθος. 

Εκείνο που τον διέκρινε πάντοτε ήταν η εργατικότητα και η σωματική α-

ντοχή. Από την ώρα που κατάλαβε τον εαυτό του και μπήκε στην παραγωγική 

διαδικασία για αυτοσυντήρηση και επιβίωση και όσο τα πόδια του τον κρα-

τούσαν όρθιο, δεν έπαυσε εργαζόμενος. 

Τον έβλεπα το πρωί με το ποδήλατό του να πηγαίνει στο κτήμα του, όπου 

εξαντλούσε κανονικά ο ωράριό του, παρά τα χρόνια που κουβαλούσε στη 

πλάτη του. Αγρότης, κτηνοτρόφος, εργάτης, οικοδόμος. 

Το «εργασία ουδέν όνειδος, αργία το όειδος»  και το «χρόνου φείδου» ήταν 

η φιλοσοφία του. 

Όμως ο Μιχάλης είχε και το χόμπυ του, το μεράκι του. Του άρεσε η μουσι-

κή. Ο πατέρας του είχε πάντα ένα κοπάδι πρόβατα και ο μικρός Μιχάλης έγινε 

τσοπάνος. Κοντά στα πρόβατα έμαθε να παίζει τη φλογέρα. Μετά αγόρασε 

ένα κλαρίνο και σε βραχύ χρονικό διάστημα έμαθε να το παίζει, χωρίς τη βο-

ήθεια κανενός. Μόνος του, αυτοδίδακτος, γιατί του άρεσε υπερβολικά. Ο Μι-

χάλης είχε πάει και στο γυμνάσιο και φαίνεται πως έπαιρνε τα γράμματα αλλά 

διέκοψε για λόγο που δεν ξέρω. Ίσως επειδή μεσολάβησε ο πόλεμος. Όμως 

είχε πάρει λίγες γνώσεις μουσικής.  

Είχε μάθει τις μουσικές νότες και το πεντάγραμμο. Αυτό τον βοήθησε πο-

λύ. Όταν ο Μορφωτικός Σύλλογος του Θεσπρωτικού δημιούργησε μουσικό 

τμήμα και φιλαρμονική, ο Μιχάλης βρέθηκε από τους πρώτους εκεί και έγινε 

η ψυχή της φιλαρμονικής που ιδρύθηκε μετά την κατοχή και έκτοτε λειτουρ-

γεί κανονικά και έχει αξιόλογη παρουσία. 

Για δεκαετίες ολόκληρες. Ο Μιχάλης μετά τη δουλειά του, που δεν ήταν 

και ξεκούραστη όπως είπαμε, ασχολούνταν με τη φιλαρμονική, διδάσκων και 

διδασκόμενος. Σε όλες τις εκδηλώσεις ήταν μπροστά και διηύθυνε τη μπάντα. 

Οι κάτοικοι περιέβαλαν με αγάπη την όλη προσπάθεια και σε σεμνή τελετή 

τον τίμησαν για την προσφορά του. Εκείνο όμως που κράτησε, ανέδειξε και 

επέβαλε στη συνείδηση όλων μας τη Φιλαρμονική Θεσπρωτικού, ήταν το με-
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ράκι, η επιμονή και η αφοσίωση του Μιχάλη. Έτσι χάρη σ’ αυτόν υπάρχει στο 

Θεσπρωτικό εδώ και πολλές δεκαετίες φιλαρμονική, που δίνει ένα ιδιαίτερο 

πανηγυρικό τόνο σε όλες τις εθνικές και θρησκευτικές επετείους και μας κάνει 

περήφανους.  

Πρέπει να σημειωθεί ότι η προσφορά αυτή δεν ήταν καθόλου εύκολη γιατί 

προέκυψε εκ του μηδενός. Πολλές φορές κινδύνεψε να πέσει στο κενό, αλλά 

το μεράκι, η επιμονή και το πάθος του Μιχάλη την έσωσαν. Αν και δεν είχε 

πλήρη  μουσική κατάρτιση η αγάπη του για τη φιλαρμονική αναπλήρωνε όλες 

τις ελλείψεις. 

Μεράκι, προσφορά, επίτευγμα. Και ήταν αφανής. 

Μιχάλη σε ευχαριστούμε. 

Νοέμβριος 1999 
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Ένας κυνικός 

 

Ήταν άνδρας ψηλόσωμος, γεροδεμένος, με δυνατούς ώμους και αδρά χα-

ρακτηριστικά. Αγρότης ηλιοψημένος, έδινε την εντύπωση αρχαίου κούρου. 

Όταν πήγε στρατιώτης επελέγη για την βασιλική φρουρά των ανακτόρων ό-

που υπηρέτησε για αρκετό διάστημα.  

Αναφέρομαι σ’ αυτόν όχι για τα σωματικά του προσόντα και το εν γένει 

παράστημά του, αλλά για ένα ιδιάζον ύφος και τρόπον συμπεριφοράς με τα 

οποία αντιμετώπιζε τις αντιξοότητες της καθημερινής ζωής και ένα σπινθηρο-

βόλο πνεύμα καυστικό και κυνικό, διοχετευμένο με μια ξεχωριστή σάτιρα και 

ένα μειδίαμα που περιείχε ταυτόχρονα και αγαθότητα και ειρωνεία. Αν και 

ήταν σωματώδης και σκληραγωγημένος αγρότης δεν υπέβαλε τον εαυτό του 

σε εξαντλητική εργασία. Εργαζόταν πάντοτε με μέτρο και δεν επεδίωκε να 

αποκτήσει πλούτη. Παρά το ότι οι δυνάμεις του τον επέτρεπαν αν ήθελε να 

εργαστεί κανονικά, να έχει περισσότερα εισοδήματα, περιοριζόταν στα απα-

ραίτητα γιατί είχε τη γνώμη πως «η πολλή δουλειά τρώει τον αφέντη, και πως 

αν ήταν καλή η δουλειά δούλευε και ο δεσπότης». 

Μ’ όλα ταύτα δεν μπορούσε να χαρακτηριστεί ως τεμπέλης και φυγόπονος. 

Προσπαθούσε να ζει αξιοπρεπώς χωρίς να υποβάλλει τον εαυτό του σε κόπο 

πέρα του δέοντος. Ότι και να κάνει ο άνθρωπος, εδώ θα μείνουν όλα και δεν 

θα πάρει τίποτα μαζί του. Αυτή ήταν η φιλοσοφία του.  

Λιτοδίαιτος, ολιγαρκής και απλός, δεν θυμάμαι να πρόσεχε ιδιαίτερα την 

εμφάνισή του και δεν υπήρχε κανένα σύννεφο στον ορίζοντα. 

Αλλά έχει ο καιρός γυρίσματα και ήρθαν μέρες πονηρές και πόλεμος και 

καταστάσεις ανώμαλες. Μετά την κατοχή λόγω του ότι ο συγγενικός του κύ-

κλος έκλινε προς τα αριστερά, παρά το ότι είχε θητεύσει και στη φρουρά του 

βασιλέως, ευρέθη στο αντιβασιλικό στρατόπεδο χωρίς να το καταλάβει. Υπέ-

στη ως εκ τούτου και αυτός ταλαιπωρίες, όπως το σύνολο των αριστερεφρό-

νων κατοίκων του χωριού, μέχρι και του σημείου να συρθεί εξόριστος στη 

Μακρόνησο. 

Παρά τις ταλαιπωρίες όμως δεν έχασε ούτε το θάρρος ούτε τη φιλοσοφική 

και χιουμοριστική διάθεση. 
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Παντού και πάντοτε στις συναναστροφές του έπαιρνε στάση  εύθυμη, αλλά 

δεν μπορούσες να καταλάβεις αν σοβαρολογεί ή αστειεύεται. Αυτός ο τρόπος, 

αυτό το ύφος, του επέτρεπε να κρίνει και να κατακρίνει  κάθε παραλογισμό 

των κρατούντων και των ισχυρών, μικρών ή μεγάλων, της εποχής, χωρίς να 

μπορεί κανένας να τον αντιμετωπίσει με το διάλογο. 

Τον χαρακτήριζαν λοιπόν ούτε λίγο ούτε πολύ ως ανόητο ή «λειψό» ας 

πούμε. Έτσι είχε κερδίσει μια ελευθερία λόγου με την οποία μαστίγωνε τους 

κάθε λογής εθνικόφρονες της εποχής, που ήταν πάντα έτοιμοι να ριχτούν κατά 

των πολιτικών τους αντιπάλων, οχυρωμένοι πίσω από ένα μέτωπο ψεύδους 

και μίσους. 

Ο κυρ Βαγγέλης ο Παπαχρήστος γιατί γι’ αυτόν πρόκειται, υπερασπιζό-

μενος τους ομοϊδεάτες του έλεγε μετά παρρησίας, «οι άνθρωποι είναι διηρη-

μένοι εις τρεις τάξεις, τα λυκόσκυλα, τα μαντρόσκυλα και τα κοπρόσκυλα. 

Λυκόσκυλα είναι οι μεγάλοι κεφαλαιοκράτες που ρυθμίζουν τις τύχες του 

λαού. Μαντρόσκυλα οι κυβερνήσεις και τα όργανα τάξεως κ.λπ. και κο-

πρόσκυλα το αδύναμο πλήθος που άγεται και φέρεται και διαβουλεύεται». 

Καυτηριάζοντας πάλι πολλούς αριστερούς που από φόβο έκαναν δηλώσεις 

μετάνοιας -μέτρο που ήταν πολύ της μόδας- και έλεγαν για δικαιολογία ότι 

παρασύρθηκαν, έλεγε ευθαρσώς πως παρασυρόμενος σημαίνει βλάκας. Στην 

παρατήρηση αυτή οι ακούοντες γελούσα, άλλοι ανοήτως και άλλοι λόγω αμη-

χανίας. 

Σε ζητήματα ηθικής δεν μπορούσε κανένας να του προσάψει κάτι τι. Ο ί-

διος όμως χαριτολογώντας έλεγε πως όσον αφορά την συζυγική πίστη μόνο η 

γυναίκα ξέρει τίνος είναι τα παιδιά. Έλεγε  χαρακτηριστικά «ξένα τα δαμάλια, 

δια μας τα μοσχάρια». Την εποχή εκείνη στο χωριό όλοι είχαν από μια-δύο 

αγελάδες και κάθε πρωί ένας βοσκός τις έπαιρνε και τις πήγαινε για βοσκή. 

Νοίκιαζαν όμως και ένα ταύρο (δαμάλι) για το ζευγάρωμα. Έτσι ο ταύρος ή-

ταν ξένος αλλά τα μοσχάρια δικά τους.  

Κάποια φορά μια παρέα νεαρών της εποχής διηγιόταν τα ερωτικά τους κα-

τορθώματα όπως συμβαίνει συνήθως αλλά ο κυρ Βαγγέλης που τους άκουσε 

τους παρατήρησε πως αυτή τη δουλειά την κάνουν και οι …χελώνες και δεν 

πρέπει να περηφανεύονται. 

Με τέτοια σκωπτικά επιχειρήματα και παρατηρήσεις κατόρθωνε να νουθε-

τεί και να περιστέλλει τα παραστρατήματα, να αμβλύνει τις αντιθέσεις και να 
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διασκεδάζει τους γύρω του. Κάτι τέτοιο απαιτούσε ευστροφία πνεύματος, ευ-

ρηματικότητα και ετοιμότητα, πράγματα τα οποία διέθετε ο κυρ Βαγγέλης. 

Παρουσίαζε με μαεστρία την αλήθεια όσο πικρή και αν ήταν αυτή. Βεβαίως η 

στάση αυτή απαιτούσε και θάρρος γνώμης, πράγμα που δεν ήταν ανώδυνο γι’ 

αυτόν. Οι κρατούντες την εποχή εκείνη δυσανασχετούντες από τις καυστικές 

και ειρωνικές παρατηρήσεις του, με πρώτη ευκαιρία τον συνέλαβαν και τον 

εξόρισαν με την κατηγορία του αναρχικού και του επικίνδυνου για τη δημόσια 

τάξη και ασφάλεια. 

Φυσικά ο φίλος δεν πτοήθηκε και όπως μου έλεγαν και εκεί στον τόπο της 

εξορίας συνέχισε το βιολί του, διασκεδάζων φίλους και εχθρούς και συγ-

χρόνως αμβλύνων τις αντιθέσεις. 

Αυτός ήταν ο κυρ Βαγγέλης ο Παπαχρήστος ο κυνικός φιλόσοφος, πατέρας 

του γιατρού και πρώην βουλευτή Καλλίμαχου Παπαχρήστου που έζησε από 

το … ως το … 

Μάρτης 1999 
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Ένας ευτυχής θνητός 

 

Ο Μπάρμπα-Γιώργης ο συγχωριανός μας, που έζησε από το 1988 ως το 

1966, ήταν ένας πολύ συμπαθητικός τύπος ανθρώπου. Αν και εστερείτο πολ-

λάκις  και αυτού του επιουσίου, η φαντασία του αναπλήρωνε όλες τις ελλεί-

ψεις, σε βαθμό που αισθανόταν πως κολυμπά στα πλούτη. Δεν είχε κανένα 

παράπονο από τη ζωή και ποτέ δεν είπε ότι δεν έχει ετούτο ή δεν έχει εκείνο, 

όπως όλοι όμοιοί του. 

Σε αντίθεση με το σύνολο  των συμπατριωτών του της εποχής του, που ή-

ταν αγρότες και ιδροκοπούσαν από το πρωί ως το βράδυ στο χωράφι για να 

εξασφαλίσουν τα προς το ζην και τα χέρια τους ήταν ροζιασμένα από τη χε-

ρολάβα, την αξίνα και το δρεπάνι, αυτός ποτέ δεν έπιασε στα χέρια του σκλη-

ρό εργαλείο και ποτέ δεν ιδρωκόπησε. 

Για να εξασφαλίσει τη διατροφή αυτού και της οικογένειάς του, ασχολείτο 

με την ψαρική και το κυνήγι στο βιότοπο της «Μαυρής», αλλά και εδώ με 

τρόπο ερασιτεχνικό, με αποτέλεσμα τα έσοδα του να είναι ελάχιστα γιατί πέ-

ραν των άλλων «του κυνηγού και του ψαρά το πιάτο δέκα φορές ήταν αδειανό 

και μια φορά γεμάτο», όπως έλεγε μια λαϊκή ρήση.  

Ο μπάρμπα-Γιώργης έδειχνε πως δεν είχε ανάγκη να εργαστεί και ότι  έκα-

νε το έκανε από χόμπι, γιατί «αν ήταν καλή η δουλειά δούλευε και ο δεσπότης», 

όπως έλεγαν. Κοντολογίς «η τσέπη άδεια πάντοτε μα η καρδιά γεμάτη», όπως 

λέει ένα τραγούδι για τους τσιγγάνους. 

Για την μετάβασή του από το σπίτι του στο βιότοπο της «Μαυρής», είχε το 

άλογό του, το ντορή του, που έδειχνε και αυτό ξεκούραστο και καλοθρεμμένο, 

αφού πέραν της μεταφοράς του αφεντικού του, το υπόλοιπο της ημέρας το 

περνούσε βόσκοντας. 

 Ο μπάρμπα-Γιώργης που λέτε, ήταν άνδρας ψηλόσωμος με φαρδύς ώμους. 

Το κεφάλι του εκαλύπτετο από το συνηθισμένο εργατικό καπέλο, το οποίο 

είχε σκληρυνθεί από την πολυχρόνια χρήση. Το πρόσωπό του συρρικνωμένο 

από την ελλιπή δίαιτα αλά η όψη του πάντα γελαστή και ευδιάθετη. Έτρεφε 

και μύστακα τον οποίο άφηνε να αναπτύσσεται στις φυσικές του διαστάσεις. 

Ψαλίδιζε το κάτω μέρος αλλά απέφευγε να το στρίβει γιατί μουστάκι στριμμέ-
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νο έδειχνε άνδρα περήφανο και νταή και τέτοιος δεν ήθελε να δείχνεται ο 

μπάρμπα-Γιώργης. 

Αυτός ήταν σώφρων και μετρημένος και όχι ψωροπερήφανος και ξιπα-

σμένος. Τα ενδύματά του από την πολυχρόνια χρήση είχαν φθαρεί αλλά η 

συμβία του σαν καλή νοικοκυρά φρόντιζε να καλύπτει τα φθαρμένα μέρη με 

ποίκιλα μπαλώματα.  Το ρακίον ποικίλον, όπως έλεγε ο Λουκιανός για το έν-

δυμα του Διογένη αλλά όχι πολύθυρον.  

Τα σύνεργα της ψαρικής του ήταν ένα μικρό πριάρι, ακάτιο θα το έλεγε ο 

Παπαδιαμάντης, πρόχειρης κατασκευής, μια απόχη και ένα καμάκι. Παρά το 

ότι τα αλιεύματά του μόλις επαρκούσαν για τη στοιχειώδη διατροφή της οικο-

γένειας του, ήταν πάντα ικανοποιημένος. «Βλέπεις αυτό το πριάμι;» έλεγε στο 

συγχωριανό του Χρήστο Τσιάτσιο που έβοσκε τις αγελάδες του εκεί κοντά. 

«Αυτό το πριάμι έβγαλε πολλά λεφτά. Αφού να φανταστείς κάποτε ήρθε στο σπί-

τι μου ο Μιχαλάκης, ο φαρμακοποιός. Πρωί πρωί μου χτύπησε την πόρτα. Ε-

μπρός του είπα, ποιος είναι –Εγώ ο Μιχαλάκης, -Τι είναι κυρ Μιχαλάκη; -

Γιώργο μου είπε, θέλω 3000 δρχ. δανεικά, τις έχω ανάγκη μου είπαν οι μαστό-

ροι (έφτιαχνε το σπίτι) –Δεν έχω του είπα. -Έχουμε, έχουμε πετάχτηκε η Γιώρ-

γαινα. Τι να έκανα κι εγώ, ανοίγω την κασέλα και του δίνω 3000. Έτσι τελείωσε 

το σπίτι ο Μιχαλάκης.» 

Ο κυρ Μιχαλάκης ο φαρμακοποιός εθεωρείτο ο πιο εύπορος της περιοχής. 

Αυτόν λοιπόν τον ευπορούντα εδάνεισε ο μπάρμπα-Γιώργης και τον βοήθησε 

να τελειώσει το σπίτι του. Κάποιο πρωί πάλι, όπως ο ίδιος διηγείται οδεύοντας 

προς τον τόπο της ψαρικής του, πέρασε έξω από το σπίτι του συγχωριανού 

του Βασίλη Τζάκου. Εκείνος ξυλουργός το επάγγελμα, ασχολείτο με το κόψι-

μο ξύλου, αλλά το πριόνι του δεν έκοβε καλά. «Τι παιδεύεσαι, του λέει ο 

Γιώργης, σύρε (πήγαινε) στο σπίτι μου και πες της Γιώργαινας να σου δώσει 

λίγο βούτυρο λιωμένο από την πράσινη τη στάμνα να αλείψεις το πριόνι για να 

κόβει.» Εκείνος τον πίστεψε και πήγε. Όταν άκουσε το αίτημα η κυρά-

Γιώργαινα, χωρίς να εκπλαγεί του είπε με θλιμμένο ύφος «Τι βούτυρο χριστια-

νέ μου; Εδώ δεν έχουμε σταγόνα λάδι να ρίξουμε στο φαΐ και εσύ ζητάς βούτυ-

ρο. – Έτσι μου είπε ο Γιώργης. – Ου! όσα λέει ο Γιώργης…». 

Αργότερα όταν ξανασυναντήθηκαν και του ζήτησε εξηγήσεις γιατί τον γέ-

λασε, εκείνος του απάντησε «Τι; δεν σου έδωσε βούτυρο; Α! κάτι γινάτι θα εί-

χε. Ίσως της μίλησες απότομα…». 
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Ο ήρωας μας ήταν και κτηνίατρος. Πρακτικός βέβαια, αλλά καμάρωνε για 

τις επιτυχίες του στο τομέα αυτό. Κάποια μέρα, σύμφωνα με τις διηγήσεις 

του, πρωί πρωί πριν ξυπνήσει άκουσε να του φωνάζουν «Γιωρ-Γιωρ ορέ Γιωρ. 

– Τι είναι , ποιος είναι; -Εγώ ο Θωμάς (ένας γείτονάς του) –Τι είναι ορέ Θωμά; 

-Έλα κάτω στο σπίτι, έχω το σμίδι άρρωστο. –Φύγε κι έρχομαι. Παίρνω που λες 

τη φαλτσέτα μου (έκοβε αθέρας) και έκοψα ένα βλαστάρι αγριοσυκιά. Το καψά-

λισα στη φωτιά και έκανα καυτηριασμό. Του πήρα και λίγο αίμα από το αυτί, 

και γεια του και χαρά του. Βγάζει τότε ο Θωμάς και δίνει ένα πενηντάρικο εμέ-

να και ένα εικοσπεντάρι του παιδιού μου του Μηνά που παρακολουθούσε. –Να 

μάθεις στο παιδί την επιστήμη, μου λέει, γιατί έχουμε ανάγκη» 

Αυτός ήταν ο μπάρμπα-Γιώργης. Και πλούσιος και επιστήμων και θαυ-

μαστός σε όλα. Κάποτε ρώτησα ένα συγχωριανό μας. Τον θυμάσαι τον μπάρ-

μπα-Γιώργη τον Πρέβεζα; Πως δεν το θυμάμαι. Πλούσιος κατά φαντασίας. 

Ένας μονάχα μπορούσε να σταθεί πλάι του, την εποχή εκείνη. Ο ιερέας Πα-

παδήμος. Εκείνος καυχιότανε για την σκοπευτική του δεινότητα. Κάποια μέρα 

του χειμώνα όπως έλεγε ο ίδιος, είδε από το παράθυρο του σπιτιού του να πε-

τάνε στον ουρανό ένα κοπάδι αγριόπαπιες. Επειδή δεν προλάβαινε να βγει και 

να τουφεκίσει, άδραξε το όπλο και πυροβόλησε το κοπάδι των πουλιών από το 

μπουχαρή. Αμέσως δύο αγριόπαπιες έπεσαν χτυπημένες μπροστά του. Τις πή-

ρε η παπαδιά, τις μαγείρεψε και μοσκόφαγαν.  

Νοέμβριος 2001 

 

 

Το σμίδι = μικρό γουρουνόπουλο οικόσιτο. Η αξία του δεν ξεπερνά τις 25 

δρχ.   

Η φαλτσέτα = είδος μαχαιριδίου.  

Ο μπουχαρής = η καπνοδόχος. 
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Προ Εξηκονταετίας 

 

Ο Πανδής ένα αμούστακο αγόρι 19 χρονών βοηθούσε όπως μπορούσε τους 

αγρότες γονείς του, στις βαριές γεωργικές εργασίες, για την εξοικονόμηση του 

επιούσιου.  

Ήταν καλοκαίρι. Αλωνάρης μήνας. Τα στάχυα ήταν θερισμένα και είχαν 

τοποθετηθεί στις θημωνιές. Το κάθε χωράφι είχε τη θημωνιά του, εκτός από 

εκείνα που ήταν μικρά και δεν συνέφερε να κάνει ξεχωριστή στάση το αλωνι-

στικό συγκρότημα. Από την προηγούμενη μέρα είχε κανονιστεί η σειρά του 

αλωνισμού και ο καθένας ήξερε πάνω κάτω την ώρα που θα ερχόταν η σειρά 

του να αλωνίσει. 

Είχαν ένα μεγάλο χωράφι με σιτάρι θερισμένο και θημωνιασμένο. Έτυχε 

όμως την ημέρα εκείνη να λείπουν οι δικοί του και έπρεπε να επιμεληθεί εκεί-

νος το αλώνισμα. Ήταν υποχρεωμένος να αναλάβει την πιο βαριά εργασία που 

ήταν η τοποθέτηση των δεματιών από την πρώτη σχάρα [κρεβάτι], στη δεύτε-

ρη σχάρα της αλωνιστικής μηχανής, όπου ο ταϊστής όπως ελέγετο, τα προω-

θούσε στο στόμιο του μηχανήματος. 

Όλοι οι κάτοικοι συν γυναιξί και τέκνοις ευρίσκοντο στα χωράφια, γιατί 

κατά 99% ασχολούνταν με γεωργικές εργασίες. Επειδή οι εργασίες αυτές α-

παιτούσαν πολλά χέρια, την ώρα της αιχμής έτρεχαν και οι γείτονες να βοη-

θήσουν εκείνον ο οποίος είχε την ανάγκη τους. Αν έριχνες μια ματιά στη γύρο 

περιοχή θα έβλεπες πλήθος ανθρώπων κάθε ηλικίας διεσπαρμένων στους α-

γρούς απασχολουμένων συνεχώς. Επειδή ο ήλιος έκαιγε, οι κοπέλες και οι νέ-

ες γυναίκες φορούσαν άσπρα μαντήλια για να προστατευθούν. 

Έφθασε στο χωράφι του και περιήλθε με το βλέμμα τη γύρο περιοχή, όχι 

τόσο για να δει τι γίνεται αφού τα ήξερε όλα εκ των προτέρων, όσο για να δει 

αν είναι εκεί κοντά η ιδιοκτήτρια του γειτονικού χωραφιού, με την οποία είχε 

αρχίσει ένα υποτυπώδες αλισβερίσι ας το πούμε ερωτικό, ένα φλερτ όπως το 

λένε τώρα, που άρεσε και στους δύο τους, χωρίς όμως να προχωράνε σε τίπο-

τα περισσότερο. 

Την είδε. Ήταν εκεί. Είδε το άσπρο μαντήλι της. Θα αλώνιζε κι αυτή; Δεν 

ήξερε. Κανένας από τους δικούς της δεν την συνόδευε. Δείγμα πως αυτή που 

όπως είχε διαπιστώσει διέθετε και οξεία αντίληψη είχε από διαίσθηση κα-



 79 

ταλάβει πως θα εξελιχθεί η εργασία, πως θα ήταν εκεί, πως υπήρχε ελπίδα κά-

ποιας επαφής, κάποιας συνάντησης και προσήλθε στο πόστο της. 

Χαιρετήθηκαν συνθηματικά και αυτό πολύ τους ικανοποίησε, έστω και από 

μακριά. Το πλησίασμα και η επαφή απαγορευόταν αυστηρώς, από τα ήθη της 

εποχής, εκτός αν είχες ειλημμένη απόφαση ότι θα νομιμοποιήσεις το δεσμό 

σου, πράγμα που δεν συνέβαινε ούτε ήθελαν να δείξουν σε κανένα τα αισθή-

ματά τους. Η κοπέλα ήταν συνομήλική του, κανονικού αναστήματος, όλο ζω-

ντάνια, με ροδοκόκκινα μάγουλα, καστανά μαλλιά και μάτια, λευκή επιδερμί-

δα και στητό στήθος. Χωρίς να είναι εντυπωσιακή ήταν αρκετά ελκυστική, 

όπως όλες οι νέες στα δέκα εννιά και είκοσι τους χρόνια. Αν πρόσθετε και κά-

ποια έμφυτη σκερτσόζικη συμπεριφορά, ένα χαμόγελο όλο σημασία, μια τόλ-

μη που δεν την είχαν άλλες, έδινε στην παρουσία της μια πρόσθετη γοητεία, 

σε σημείο που κέντριζε την επιθυμία και ερέθιζε τις αισθήσεις. Αν δεν ήταν 

αρκετά προσεκτικός και επιφυλακτικός, έπρεπε από την ίδια ώρα να δώσει 

όρκο πίστης και να πάρει τη μεγάλη απόφαση. Αλλά εκείνος δεν είχε πάρει 

ακόμη τέτοια απόφαση. Ούτε η ηλικία, ούτε οι περιστάσεις, ούτε η κατάσταση 

του επέτρεπαν εκείνο τον καιρό να κάνει κάτι τέτοιο. Όμως δοκίμαζε τη γοη-

τεία του ελπίζοντας, πως κάπου κάποτε θα  τρυγήσει κάτι από τα κάλλη της 

και συνέχιζε την περίεργη αυτή σχέση εξ αποστάσεως μαζί της.  

Χαιρετήματα από μακριά, κρυφοκουβέντες, υπονοούμενα, συνθηματικά, 

γλυκοκοιτάγματα, χωρίς καμιά επαφή  σε σημείο που ενώ νόμιζε πως είναι 

πολύ κοντά στην επιτυχία, ξαφνικά έχανε κάθε ελπίδα. Όμως πολύ το θέλανε 

να ανταμώσουνε, να μιλήσουνε και ότι προκύπτει. Έτσι εκείνη την ημέρα κα-

τά το μεσημεράκι, τον πήρε η σειρά να αλωνίσει και ήταν μόνος. Η εργασία 

δεν μπορούσε να αναβληθεί και άρχισε το αλώνισμα.  

Τότε η κόρη άδραξε την ευκαιρία, για την οποία είχε έλθει άλλωστε, ήρθε 

θαρρετά κοντά  του και άρχισε να βοηθάει κουβαλώντας δεμάτια σταριού. 

Αυτό ήταν. Σε κάθε ερχομό της προσπαθούσαν  να έχουν κάποια επαφή. Γε-

μάτη η αγκαλιά με στάχυα και δεν περίμενε να τα αποθέσει αλλά εκείνος τα 

έπαιρνε από αυτό ακουμπώντας για λίγο στον κόρφο της. Μακάρι να μη τε-

λείωνε η εργασία αυτή. Είχανε τόσο συνεπαρθεί από το ωραίο πλησίασμα και 

από την ανταπόκριση στις επαφές τους που δεν κατάλαβαν πότε πέρασε η ώρα 

και πως τελείωσε η εργασία αυτή. Κάτι ωραίο υπήρχε και στους δύο τους. 

Πως δεν είναι ψέμα, πως η καρδιά του ενός χτυπάει για τον άλλο αληθινά, 
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πως συγκινεί ο ένας τον άλλο, αφού αισθανόταν κάτι πρωτόγνωρο, κάτι ανε-

πανάληπτο, κάτι θεσπέσιο.  

Τι;  αυτοί δεν είχαν ανάγκη για ολοκληρωμένο έρωτα. Την εποχή εκείνη 

αυτό ήταν κάτι το ανεπίτρεπτο, όπως είπαμε, που μόνο με τα στέφανα στη νυ-

φική παστάδα θα συνέβαινε. Τους ήταν αρκετό που διαπίστωσαν τα αισθήμα-

τά τους, που άγγιζαν ο ένας τον άλλο έστω και για λίγο, ρίγησαν με τις θωπεί-

ες τους ταυτίσανε τις καρδιές τους. Ναι, κατάλαβαν πως άρεσε ο ένας στον 

άλλο. Αυτό ήταν όμορφο, πολύ όμορφο. Μόνο όποιος το δοκίμασε το κατα-

λαβαίνει.  

Αλλά η εργασία έφτασε στο τέλος της, η θημωνιά τελείωσε, το στάρι ήταν 

στα σακιά, το μηχάνημα και οι εργάτες έφευγαν αργά - αργά, και μαζί με αυ-

τούς και οι  όμορφες στιγμές που έζησαν κι αυτός κι αυτή. Εκείνη αναχώρησε 

ήρεμα όπως είχε έρθει με την ικανοποίηση πως κι εκείνος ανταποκρίθηκε και 

που ίσως ποιος ξέρει, το μέλλον αόρατο. Στα μάτια της ίσως ήταν το πριγκι-

πόπουλο του παραμυθιού.  

Αλλά ήταν πολλά τα άλλα. Δεν ήταν ερωτευμένος γιατί η ψυχρή λογική 

που δεν του έλειπε, τον είχε αποτρέψει από κάτι τέτοιο, αλλά του άρεσε. Αν 

υπήρχαν οι προϋποθέσεις που είχε βάλει για τον εαυτό του, σίγουρα θα κατέ-

ληγε σε αίσιο τέρμα.  Ήταν πανέξυπνη και ικανή. Υπήρχαν όμως και αμφιβο-

λίες. Εκείνη  έχοντας τις αμφιβολίες για το αποτέλεσμα των σχέσεών τους, 

πράγμα που φαινόταν, δοκίμαζε με τον ίδιο τρόπο και άλλες περιπτώσεις. Αυ-

τό το αντελήφθη και τον απογοήτευσε, τον πεισμάτωσε. Δεν μπορούσε να εν-

νοήσει την τακτική αυτή αλλά στο  τέλος πίστεψε πως δεν διαθέτει αρκετή 

γοητεία και αποσύρθηκε. Θα δοκίμαζε ίσως αλλού τη γοητεία του. Ήταν βέ-

βαιος πως γι' αυτή δεν έτρεχε τίποτε ή πως ήθελε να  τα φτιάξει μαζί του μόνο 

με σκοπό το γάμο…..         

Πέρασαν χρόνια… Οι δρόμοι χώρισαν… Κανένα σημείο συναντήσεως. 

Ήρθαν χιόνια και ρυτίδες. Είχε πάρει το δρόμο του κι αυτή το δικό της. Αμ-

φέβαλε αν θα αναγνώριζε ο ένας τον άλλο σε μια ξαφνική συνάντηση.  Και να 

που έχει ο καιρός γυρίσματα. Βουνό με βουνό δε σμίγει όπως λέει και η πα-

ροιμία. Ήταν μοιραίο να συναντηθούν μετά από πενήντα χρόνια. Κάποιο  κοι-

νωνικό γεγονός επέβαλε την παρουσία και των δύω τους. Έτρεξε με την ελπί-

δα να τη συναντήσει, να ερευνήσει να μάθει, να λύσει το μυστήριο αν είχε ε-

πιδράσει και πόσο η γοητεία του τότε.  
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Ξαφνικά βρέθηκαν αντιμέτωποι. Χαιρετήθηκαν δια χειραψίας. Και τότε… 

Είσαι. ο …… ναι…… είμαι ο …… αυθόρμητη αγκαλιά και φιλί τέτοιο που δε 

θα ’διναν όταν ήταν στη νιότη. Αυτός πάντα επιφυλακτικός, αλλά αυτή θαρ-

ρετή τώρα ακόμα περισσότερο που δεν υπάρχουν αναστολές, μάτια περίεργα, 

μνησικακίες. {κι αν υπάρχουν ποιος τις λογαριάζει}, δεν υπάρχουν τα παλιά 

εμπόδια και η καρδιά ξεσπάει ζεστή όπως ήταν, όπως αισθανόταν και ξεχύνει 

όλο το μαζεμένο παράπονο και τα μάτια  υγραίνονται…. Δεν είπαν λόγια, δεν 

χρειαζόταν. Τι να λέγανε, ή τι να  πρωτολέγανε. Εκείνη μονάχα ψέλλισε: Πώς 

ζήσαμε εμείς…. Που πάει να πει: Τι όμορφα που ζήσαμε, πόσα πολλά ζήσαμε 

εμείς…… Ζήσαμε…. Άκου ζήσαμε….. μόνο με τη φαντασία καλή μου….. 

Μόνο με τη φαντασία….. σκέφτηκε….. αλλά φαίνεται πως είναι κι αυτό μπο-

ρετό. Κι όχι μόνο μπορετό αλλά και δυνατό και ωραίο.  

Κι άλλη φορά βρήκανε την ευκαιρία να συναντηθούνε πιο άνετα αυτή τη 

φορά. Δεν ήταν τίποτα το ένοχο. Ήταν αγάπη καθαρή, αίσθημα ανόθευτο αν-

θρώπινο που περιέχει όλα τα είδη της τρυφεράδας, όλες τις αποχρώσεις των 

αισθημάτων μαζί. Ήταν και οι δυο τυχεροί. Ήταν απαραίτητο και στους δύο 

και η τύχη βοήθησε. Πήρε απάντηση στο ερώτημά του. Είχε αγαπήσει. Είχε 

αισθανθεί στην καρδιά της το υπέροχο σκίρτημα το ανεπανάληπτο, που ομορ-

φαίνει τη ζωή και της δίνει νόημα και περιεχόμενο. Όποιος δοκίμασε τέτοιο 

αμοιβαίο συναίσθημα άγγιξε την ευτυχία.  

Ήταν απαραίτητη αυτή η συνάντηση. Ήταν κάθαρση ενός μικρού στις δια-

στάσεις του δράματος αλλά τόσο ανθρώπινου, τόσο νοσταλγικού. Χαρήκανε, 

ξαλαφρώσανε, είχανε εξομολογηθεί αμοιβαία. Το θέλανε πολύ και χωρίς να 

το περιμένουν ήρθε από μόνο του . Το ’φερε η τύχη, η καλή τύχη.       
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Γράμμα από τον κ. Καλλίμαχο Παπαχρήστο 

γιατρό και πρώην βουλευτή 

 

Αγαπητέ μου Κωστή 

Ασταμάτητα και αχόρταγα, λες και έπασχα από αναγνωστική βουλιμία 

διάβασα το βιβλίο σου: "Μνήμες μορφές - διηγήματα". Η γλαφυρότητα, η πα-

ραστατικότητα, η ζωντάνια, η ακρίβεια, η δυνατή και ωραία εκφραστική περι-

γραφή μορφών και συναισθημάτων έγιναν οξυγόνο στη ναρκωμένη μνήμη 

μου.  

Σε ευχαριστώ γιατί ζωντάνεψες τις ξεχασμένες από το φόρτο των υποχρε-

ώσεων της ζωής και τις δικές μου παράλληλες περίπου μνήμες, ευχάριστες και 

δυσάρεστες, όταν διαβάζοντας ήμουν συνεπαρμένος από τη μεγάλη εκφρα-

στική σου δύναμη σκέφθηκα με θλίψη: Πόσα δυνατά ταλέντα, σαν το δικό 

σου, φρέναρε και δεν τ’ άφησε ν’ ανθίσουν όταν έπρεπε, η φτώχεια μας και η 

σκληρή ανάγκη για επιβίωση. Και πόσο δίκαιο  είχαμε στον ιδεολογικό μας 

αγώνα (πέρα από ανθρώπινες αδυναμίες, μικρότητες και λάθη) κατά των θε-

σμών και δεσμών που επέβαλε και επιβάλει ένα απάνθρωπο σύστημα οικονο-

μικής και κοινωνικής οργάνωσης.  

Σ’ ευχαριστώ για ότι  έγραψες  για τον πατέρα μου. Δεν θα μπορούσε να 

γίνει αντικειμενικότερη και ωραιότερη περιγραφή των ανθρώπινων προτερη-

μάτων και ελαττωμάτων του.  

                                                                Καλλίμαχος Ε. Παπαχρήστος 

                                                                   γιατρός - πρώην βουλευτής 
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Μια Πασιοκοπέλα 

 

Η Θεοδώρα η γειτόνισσά μου πήγαινε κάθε πρωί στο πηγάδι για νερό με τη 

βαρέλα της φορτωμένη στη ράχη της όπως κάθε κοπέλα. Την εποχή  εκείνη 

δεν υπήρχε υδραγωγείο στο χωριό μας και η ύδρευση γινόταν από τα πηγάδια 

που υπήρχαν στον κάμπο. Ο δρόμος περνούσε κατά μήκος του κήπου μας και 

η Θεοδώρα είχε καλυμμένο το κεφάλι της με ένα άσπρο μαντήλι για τον ήλιο. 

Ήταν η τρίτη από τις τέσσερις κόρες της Κώστα-Καλδάναινας, μιας γυναί-

κας που δεν είχαν ιδεί ποτέ τα μάτια μου γιατί ήταν πάντα απασχολημένη στις 

βαριές αγροτικές  εργασίες της εποχής. Οι δύο μεγαλύτερες αδελφές ήταν πα-

ντρεμένες και η μικρότερη η Τασία  σπούδαζε στα  Γιάννενα για δασκάλα και 

είχαμε μάθει ότι ήταν πρώτη στα γράμματα.  

Η Θεοδώρα ήταν μια γεροδεμένη κοπέλα στην ηλικία της παντρειάς. Ό-

μορφη, στρογγυλοπρόσωπη, γαλανομάτα, όλο υγεία και δύναμη. Εγώ ήμουνα 

πιο μικρός και πήγαινα στο δημοτικό σχολείο.  

Όταν τύχαινε να είμαι στον κήπο του σπιτιού μου, γιατί μου άρεσε να περι-

ποιούμαι  τα  δέντρα και το πράσινο, έβλεπα τη Θεοδώρα που πήγαινε και έρ-

χονταν από το πηγάδι. Εκείνη που πάντα στο πρόσωπό της άνθιζε ένα χα-

μόγελο, όταν με έβλεπε στον κήπο δεν παρέλειπε να μου πει ένα "Καλημέρα  

Κωστάκη". Ήταν τόσο γλυκός ο τρόπος της και τόσο θωπευτικός ο τόνος της 

φωνής της, που με συγκινούσε ιδιαίτερα. Με έκανε να την αισθάνομαι πολύ 

δική μου και κολακευόμουν που αυτή, κοπέλα μεγαλύτερή μου, με την εντυ-

πωσιακή θωριά και το επιβλητικό παράστημά της, καταδεχόταν να με καλη-

μερίσει και μάλιστα τόσο ζεστά και τόσο οικεία. Έδινε σημασία σε μένα τον 

ασήμαντο μικρούλη, αυτή που έμοιαζε αρχοντοπούλα στο παρουσιαστικό της.  

Παρά το ότι ήμουν μικρός και άπειρος προσπαθούσα να δώσω μια εξήγηση 

σ’ αυτή της την οικειότητα, τη φιλικότητα, το ευγενικό πλησίασμα σε μένα, 

που δεν δικαιολογόταν από καμία σχέση, γιατί ούτε συγγένεια είχαμε, ούτε 

επαφές οικογενειακές, ούτε συνεργασία σε κανένα τομέα. Ούτε το  "Λάζαρο" 

δεν είχα πάει ποτέ να πω στο σπίτι της, τότε που δεν αφήναμε σπίτι απέραγο, 

όμως αυτή, με το "Καλημέρα Κωστάκη" με είχε κάνει φίλο της, την αισθανό-

μουν πολύ δική μου, σαν αδελφή μου, σαν δεν ξέρω τι, που μπορούσα να της 

έχω εμπιστοσύνη και να προστρέξω σ' αυτή αν χρειαζότανε. Δεν μπορώ  να 
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εξηγήσω αλλά έτσι ήτανε. Με είχε αιχμαλωτίσει με τον τρόπο της, με την 

"Καλημέρα της" και θυμάμαι πως αργότερα όταν έμαθα πως παντρεύτηκε και 

πήγε καλά, χάρηκα ενδόμυχα.   

Όταν, ύστερα από χρόνια, χρειάστηκε να απευθυνθώ στην αδερφή της την 

Τασία, δασκάλα πια, με την οποία δεν είχε ούτε καλημέρα, γιατί δεν έτυχε να 

συναντηθούμε ποτέ ως τότε, δε δίστασα καθόλου. Ήταν δικό μου, καταδικό 

μου πρόσωπο, αφού ήταν αδερφή της Θεοδώρας που μου έλεγε τέτοια ζεστή 

καλημέρα. Κι εκείνη, καλή της ώρα (η Τασία) όχι μόνο προθυμοποιήθηκε να 

με βοηθήσει, αλλά και δε δίστασε να χτυπήσει το χέρι της στο γραφείο κά-

ποιου ανώτερου για μένα και έφερε αποτέλεσμα. Δεν το ξεχνώ, τέτοιος ήταν ο 

χαρακτήρας και της Θεοδώρας κι ας μην ήξερε τα γράμματα της αδερφής της. 

Τι να πω; Εκείνη η γειτονιά ήμασταν όλοι ένας κι ένας, καλά έλεγε η μάνα 

μου η μακαρίτισσα. Ήμασταν όλοι άνθρωποι από σόι  και δεν μπορούσε να 

γίνει αλλιώς. Ο σοϊλής ο άνθρωπος και την καλημέρα που θα σου πει, θα σου 

την πει έτσι όπως χρειάζεται και θα την καταλάβεις. Αφού τo ’λεγε και η 

παρoιμία;  "Πάρε άνθρωπο από σόι και σκυλί από κοπάδι. Και ποιος δεν ήταν; 

Πάρε: Λογοθεταίοι, Καλδαναίοι, Ρεμπαίοι, Σιωζαίοι, Παπακωσταίοι, Σπυρα-

καίοι, πάμε και παραπέρα. Όλος αυτός ο κύκλος της γειτονιάς μας. Και δεν 

ήταν στα λόγια μόνο, το είχαν δείξει και το έδειχναν με τη ζωή τους. Έτσι και 

η Θεοδώρα. Ήταν άνθρωπος από σόι και την καλημέρα που έλεγε, την εννο-

ούσε, τώρα θα πεις; Αυτός ο χαρακτήρας ο ατόφιος, ο καθαρός, που δεν ση-

κώνει ελαφρότητες και δεν βάζει νερό στο κρασί του, πολλές φορές δυσκο-

λεύει την ίδια του τη ζωή. Αλλά έτσι είναι  άμα το έχει ο άνθρωπος στο αίμα 

του. 

Εγώ πάντα θυμάμαι τη Θεοδώρα του Κώστα-Καλδάνη τη γειτόνισσά μου 

που μου έλεγε "Καλημέρα Κωστάκη" με το δικό της μοναδικό, γλυκό, και 

θωπευτικό τόνο.  

Τι γειτονιά ήτανε εκείνη! Τι κόσμος σοϊλήδες! Τι πασιοκόπελα η Θεο-

δώρα!!   

             Απρίλιος  του 2002    

 

Πασιοκόπελα ή πασιογύναικα = κοπέλα ή γυναίκα  του Πασά     

Η Θεοδώρα Καλδάνη - Θεοχαροπούλου που έζησε από το 1916 έως το 

1998  γεννήθηκε στο Θεσπρωτικό, παντρεύτηκε  στην Φιλιππιάδα και χήρεψε 
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στα 28της χρόνια. Απέκτησε δύο  τέκνα την Ελευθερία και τον Κων/νο, τέσ-

σερα  εγγόνια,  την Πηνελόπη, τον Σωτήρη και τον Αλέξανδρο Τρομπούκη 

και τον Σωτήρη Θεοχαρόπουλο, και μια   δισέγγονη την Ελευθερία - Ζωή.  

 

Σοϊλής = ευγενής, καλλιεργημένος  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 86 

 

Στην Αγία Παρασκευή του Ριζοβουνίου 

 

Όλοι ξέρετε το Ριζοβούνι. Το  μεγάλο χωριό που είναι κοντά στο Θε-

σπρωτικό που το έλεγαν παλιά Ποδογόρα. Οι κάτοικοι του Θεσπρωτικού και 

των άλλων χωριών βορειότερα, μόλις ανοίξουν τα μάτια τους το πρωί και α-

ντικρίσουν την ανατολή, βλέπουν το Ριζοβούνι. Οι των άλλων χωριών από την 

πλευρά του Ριζοβουνίου, σχεδόν κάθε μέρα θα περάσουν από το Ριζοβούνι. 

Τους φέρνει ο δρόμος. Από το Θεσπρωτικό αντικρίζοντας το Ριζοβούνι ή και 

οδεύοντας στον πλατύ δρόμο που συνδέει τα δύο Κεφαλοχώρια, το μάτι μας 

στέκεται στο μικρό εκκλησάκι της Αγίας Παρασκευής, που φαίνεται άσπρη 

πινελιά μέσα στο πράσινο. Αν και δεν είναι στο κέντρο του πίνακα, όμως κλέ-

βει την παράσταση.  

Πλησιάζοντας και πριν εισέλθουμε στο χωριό Ριζοβούνι, μας υποδέχεται η 

Αγία - Παρασκευή και όταν φεύγουμε από το χωριό μας αποχαιρετάει. Είναι 

πάντα στο πόστο της. Στη γιορτή της στις 26 Ιουλίου, γίνεται πανηγύρι στο 

Ριζοβούνι. Οι Ριζοβουνιώτες ξέρετε, την πετάνε στη σκούφια τους και της Αγίας 

Παρασκευής, το καίνε. Αφού το βράδυ εκείνο, εγώ στο Θεσπρωτικό ξυπνάω 

και ακούω το κλαρίνο τόσο καθαρά στην ησυχία της νύχτας, που βγαίνω έξω 

στη βεράντα και χορεύω μονάχος μου.  

Παλαιότερα που δεν είχαμε αυτοκίνητα, την ημέρα που γιόρταζε η Αγία - 

Παρασκευή, όλοι οι Λελοβίτες συν γυναιξί και τέκνοις, θα πηγαίναμε στη χά-

ρη της με τα πόδια. Και τώρα πηγαίνουμε αλλά λίγοι πάνε με τα πόδια. Είναι 

βλέπεις τα αυτοκίνητα. Έτσι εκείνος ο περίπατος, το προσκύνημα, το πήγαινε 

έλα του κόσμου, η πολυχρωμία, η κουβέντα, το χαχανητό που διαρκούσε ώρες 

ολόκληρες από το πρωί ως το μεσημέρι σχεδόν, έχασε τη μαγεία του, την 

τρυφεράδα του, τη γοητεία του.  

Παρ’ όλα αυτά δεν έπαψε να μας συγκινεί και το προσκύνημα γίνεται απα-

ραιτήτως. Προ παντός μας ελκύει η μαγεία του τοπίου. Βλέπεις στην άκρη του 

καταπράσινου κάμπου ένα βράχο και στην κορυφή του ένα άσπρο εκκλησάκι 

που μοιάζει με  φάρο θαλασσινό. Πλησιάζεις και βρίσκεται κάτω από την πυ-

κνή σκιά ψηλών δέντρων, που την άνοιξη κελαηδούν τα αηδόνια και  το κα-

λοκαίρι τζιτζιρίζουν χιλιάδες τζιτζίκια. Γύρω σου πορτοκαλιές και λεμονιές 

φορτωμένες, είναι μαγεία. Μια στενή πέτρινη  σκάλα στα πλευρά του βράχου, 
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σε φέρνει στην κορυφή και στην είσοδο του παρεκκλησίου. Βρίσκεται σε κά-

ποιο ύψος. Βλέπεις δυτικά  την καταπράσινη πεδιάδα και ανατολικά τον πορ-

τοκαλαιώνα και τον ελαιώνα του Ριζοβουνίου με την ποικιλία των χρωμάτων. 

Βαθύ πράσινο, σταχτί ανοιχτό πράσινο, λευκό, κίτρινο, πορτοκαλί. Ανάμεσά 

τους βρίσκονται πλατιές κόκκινες πινελιές, οι στέγες των σπιτιών. Ανάβεις το 

κεράκι σου στην εικόνα της Αγίας, ελάχιστο δείγμα της ευγνωμοσύνης σου, 

γιατί σε αξίωνε νάσαι γερός και να  απολαμβάνεις κοντά στα άλλα και τον 

θαυμάσιο αυτόν περίγυρο.  

Το τοπίο είναι μοναδικό. Ο υψωμένος βράχος, το εκκλησάκι στην κορυφή 

του, τα βαθύσκια δέντρα γύρω του, τα περιβόλια, συνθέτουν ένα πίνακα ζω-

γραφικής, ένα διατηρητέο μνημείο, ένα σημείο αναφοράς στο Ριζοβούνι και 

τη γύρω περιοχή, ένα  μοναδικό στολίδι της φύσεως. Και οι Ριζοβουνιώτες 

πολύ το σέβονται και το εκτιμούν.  
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Η προφητεία της Κυρά - Δάμαινας 

 

Στα 1958 - 59 υπηρετούσα ως δάσκαλος στο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Ηλία 

Άσσου Πρέβεζας. Μονοθέσιο σχολείο με εξήντα (60) μαθητές. Τα οικονομικά  

των κατοίκων ανύπαρκτα. Συνθήκες διαβίωσης άθλιες. Ο κάθε οικογενειάρχης 

ήταν ευτυχής αν εξασφάλιζε το επιούσιο της οικογένειας και λίγες ελιές για 

προσφάγι. Το έδαφος ορεινό καλυμμένο με σκάρπες και πουρνάρια δεν μπο-

ρούσε να καλλιεργηθεί και να προσφέρει πολλά πράγματα. Οι διανομές της 

Πρόνοιας πρόσφεραν κάποια ανακούφιση πότε, πότε. Τότε ήταν  που άρχισε η 

μετανάστευση για το εξωτερικό. Οι νέοι έφευγαν για τη Γερμανία να εργα-

στούν, εγκαταλείποντας πίσω την οικογένεια με τον παππού και τη γιαγιά. Η 

μετάβαση στο εξωτερικό για εξασφάλιση εργασίας θεωρήθηκε τότε και από 

την ίδια την κυβέρνηση ευλογία Θεού και πήρε το χαρακτήρα ομαδικής φυ-

γής. Το πράγμα δεν ανησύχησε κανένα. Αντίθετα μια ψυχική ευφορία δια-

κατείχε τους πάντες γιατί εξασφαλίζουν εργασία και οικονομικά οφέλη και θα 

λυνόταν για την ώρα εκείνη το οικονομικό πρόβλημα. Εξ’ άλλου τα παιδιά 

έμειναν πίσω με παππούδες και τις γιαγιάδες όπως είπα και κανένας δεν μπο-

ρούσε να προβλέψει τις τραγικές συνέπειες από την ερήμωση  της υπαίθρου 

που ακολούθησε. Είπα κανένας. Άρχισαν κάπου - κάπου να έρχονται και οι 

πρώτες επιταγές του εξωτερικού και η ευφορία αυτή μεγάλωνε.     

Φυσικό ήταν και εγώ να διακατέχομαι από ανάλογα αισθήματα, αφού ζού-

σα από κοντά την αγωνία αυτών των ανθρώπων. Ο μόνος άνθρωπος που διεί-

δε  τον κίνδυνο που διέτρεχε ο τόπος, η πατρίδα γενικότερα, από  τη φυγή αυ-

τή ήταν η κυρά-Δάμαινα. Η κυρά-Δάμαινα ζούσε με τον άντρα της Κώστα 

Αδάμ έτσι λεγόταν στο επίθετο, εκεί στο χωριό στη γειτονιά που ήταν το σχο-

λείο. Φυσικά δεν ήταν σε καλύτερη οικονομική κατάσταση από τους άλλους. 

Είχαν δύο παιδιά παντρεμένα και είχαν και εγγόνια που τα είχα εγώ στο σχο-

λείο. 

Είχαν φτιάξει ένα καλυβάκι μικρών διαστάσεων δίπλα από την αυλή του 

και το χρησιμοποιούσαν σαν καφενείο. Η κυρά-Δάμαινα στα νιάτα της ήταν 

γυναίκα με δυνατό σώμα, αλλά  τώρα  τα χρόνια είχαν περάσει. Οι ρυτίδες 

αυλάκωναν το πρόσωπό της και οι στερήσεις είχαν αφήσει βαθιά τα ίχνη τους. 

Αν δεν φορούσε φουστάνια δεν πίστευες ότι είναι γυναίκα. Στη μέση της φο-
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ρούσε μια πλατιά πέτσινη ζώνη  του παλιού καιρού. Σε παλιότερες εποχές 

κρεμούσαν σ’ αυτή το σπαθί και το γιαταγάνι. Η κυρά-Δάμαινα όπως και οι 

άλλοι κάτοικοι της περιοχής ήταν κατ’ ευθείαν απόγονοι των Σουλιωτών. 

Βλέποντας την καταλάβαινες πως αυτή η γυναίκα όπως και οι άλλες συνομή-

λικές της, ήταν έτοιμη αν χρειαστεί, να πετάξει  τη  ρόκα  που έγνεθε, ή τη 

μαγκούρα του τσοπάνη και ν' αρπάξει το γιαταγάνι και να ορμήσει κατά πάνω 

στον εχθρό που θα απειλούσε την πατρίδα. Άλλωστε δεν είχε περάσει καιρός 

που κάτι τέτοιες  γυναίκες μανάδες και γιαγιάδες μας είχαν κουβαλήσει στη 

πλάτη τα πολεμοφόδια, στη πρώτη γραμμή του πυρός, εκεί στην Αλβανία, στη 

Βόρειο Ήπειρο. Κάτι τέτοιες γυναίκες ήταν η Λένω του Μπότση και η Τζαβέ-

λαινα που πολεμούσαν  τους αρβανίτες του Αλή Πασά στο Σούλι. Κάτι τέ-

τοιες γυναίκες όταν είδαν κι αποείδαν, έπεσαν στο γκρεμό του Ζαλόγγου, για-

τί είχαν μάθει να πεθαίνουν, να μην στέργουν στη σκλαβιά.  

Η  κυρά-Δάμαινα δεν ήξερε γράμματα. Δεν είχε πάει στο σχολείο. Δεν διά-

βαζε εφημερίδα και δεν άκουε ραδιόφωνο. Μόνο τη διαίσθηση είχε που την 

καθοδηγούσε και την ορμήνευε τι να κάνει. Αλλά είχε τέτοιο αισθητήριο που 

διέκρινε από τη πρώτη στιγμή την ουσία των γεγονότων γύρω της. 

Μια λοιπόν των ημερών, γιατί κάπου έβγαινε κι αυτή, εκεί να βοηθήσει τον 

άντρα της, τον γέροντά της, κι ανταμώναμε μου λέει: "Τι είναι ετούτο το κακό 

που γίνεται ορέ δάσκαλε;"  Εγώ  έκπληκτος απαντώ.  "Ποιο κακό κυρά - Δά-

μαινα;" "Να!  που φεύγει ο κόσμος, οι νέοι, που αδειάζει ο τόπος". Εγώ ο ανό-

ητος γέλασα, όπως θα γελούσε και κάθε άλλος και  είπα. "Ε! κι αν φύγουν θα 

γυρίσουν πάλι, λεφτά θα φέρουν, θα ζήσουν καλύτερα". "Κι εδώ ποιος θα μείνει 

να φυλάξει αυτόν τον τόπο;  Θα πλακώσει η αρβανιτιά και θα μας φάει. Η αρ-

βανιτιά είπα μέσα μου. Ποιος μας πιάνει εμάς; έχουμε εμείς το ΝΑΤΟ… αλλά 

που καταλαβαίνει η κυρά-Δάμαινα από τέτοια. "Να μου το θυμηθείς" μου λέει, 

"με το φεύγο που κάνει ο κόσμος, θα μας έρθουν εδώ οι αρβανίτες και θα μας 

πάρουν τον τόπο". "Μη φοβάσαι" είπα, "δεν γίνεται τίποτα απ’ αυτά" "Μακάρι 

να βγω ψεύτρα".  

Αυτά είπε η κυρά-Δάμαινα  τότε. Ποιος  το φανταζότανε πως η προφητεία  

της θα έβγαινε τόσο γρήγορα αληθινή. Τώρα δεν έχομε που να σταθούμε από 

τους αρβανίτες, τους Πακιστανούς, τους Ινδούς, τους Μωαμεθανούς κ.λπ. 

κ.λπ. Το ΝΑΤΟ δεν μπορεί λέει να κάνει τίποτα, είναι για άλλη δουλειά. Η 
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Ευρώπη πάσχει από βαρηκοΐα, η Αμερική  κρατάει ίσες αποστάσεις, και η κυ-

ρά-Δάμαινα δεν ζει να μας πει τι πρέπει να κάνομε.  

Η κυρά-Δάμαινα που ήταν ατόφια Ελληνίδα,  Σουλιώτισσα, με καθαρή 

σκέψη και ανόθευτη Ελληνική συνείδηση, που δεν την ένοιαζε τι θα φάει και 

τι θα πιει και τι  θα ντύσει παρά μονάχα τι θα γίνει ο τόπος, η πατρίδα, η συνέ-

χεια, αν μπορούσε θα ’βγαινε μπροστά για να τους σταματήσει και θα τους 

έλεγε: "που πάτε ορέ και φεύγετε; που αφήνετε αυτόν τον τόπο; ποιος θα τον 

φυλάξει;…."  Αλλά δεν μπορούσε. Μόνο πονούσε. Γι’ αυτό και βρήκε εμένα 

που ήμουν ο μόνος εκπρόσωπος της πολιτείας να διαμαρτυρηθεί και να φωνά-

ξει: "Εσύ δεν βλέπεις δάσκαλε το κακό που γίνεται;".  Αλλά τι θα  ’βλεπε ο  δά-

σκαλος, αφού ο κυβερνήτης ο μεγάλος έλεγε ότι η μετανάστευση είναι ευλο-

γία Θεού;  Έλεγε λοιπόν κι αυτός παπαγαλίζοντας, είναι ευλογία Θεού.  

Η κυρά-Δάμαινα και ο άνδρας της ο Κώστας Αδάμ, οι πτωχοί και άσημοι 

αυτοί χωρικοί του Κάτω  Άσσου (Κερασόβου) Πρέβεζας είχαν κάνει γρη-

γορότερα μια πράξη γενναία. Είχαν κάμει μια ενέργεια. Μια ευεργεσία πρω-

τάκουστη, εθνική, που δεν συγκρίνεται με καμιά άλλη σε μέγεθος. Είχαν ένα 

οικόπεδο σε προνομιούχο θέση εκεί στο χωριό και το προόριζαν να χτίσουν τα 

παιδιά τους ένα σπίτι. Τότε όμως προέκυψε το πρόβλημα εξευρέσεως κατάλ-

ληλου οικοπέδου για την ανέγερση του σχολείου. Το οικόπεδό τους ήταν το 

μοναδικό κατάλληλο γι’ αυτή τη δουλειά. Ήταν όμως και το μοναδικό περιου-

σιακό τους στοιχείο που άξιζε. Και το ΧΑΡΙΣΑΝ να χτιστεί το σχολείο. Και  

χτίστηκε το σχολείο, ωραίο, ευήλιο, ευρύχωρη αίθουσα με γραφείο και δωμά-

τιο να μένει ο δάσκαλος. Εκεί για πολλά χρόνια έπαιξαν, χάρηκαν και γεύτη-

καν τη μάθηση τα παιδιά του συνοικισμού Κερασόβου Άσσου και μαζί με αυ-

τά και οι δάσκαλοι που δουλέψαμε σ’ ένα ωραίο χώρο και σε ένα θαυμάσιο 

κτίριο. Είναι πράγματι και η τοποθεσία εκεί  πολύ όμορφη. Οι  δωρητές είχαν 

κρατήσει μια μικρή γωνίτσα του οικοπέδου όπου έφτιαξαν όπως είπα ένα κα-

λυβάκι και το χρησιμοποιούσαν για μαγαζάκι. Εκεί ο Κώστας Αδάμ έφτιαχνε 

κανένα  καφέ και πουλούσε και καμιά καραμέλα στα παιδιά. Αυτή ήταν η 

πραμάτειά του.  

Εκεί κι αυτός παρέα με τα παιδιά του σχολείου γευότανε το όμορφο συ-

ναίσθημα που προκαλεί η μεγάλη, η ασύγκριτη προσφορά. Γιατί ήταν πράγ-

ματι ασύγκριτη. Οι μεγάλοι δωρητές, ο Αβέρωφ ας πούμε, είχαν πολλά και 
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έδωσαν. Αυτοί όμως, ο Κ. Αδάμ με την γυναίκα του την κυρά-Δάμαινα έ-

δωσαν το μόνο που είχαν.  

Το Ευαγγέλιο λέει ο έχων δύο χιτώνας να δίνει το ένα. Αυτοί είχαν ένα και 

μοναδικό χιτώνα, το οικοπεδάκι τους, και το έδωσαν κι αυτό. Ξεπέρασαν την 

προτροπή του Ευαγγελίου. Τώρα το σχολείο δεν λειτουργεί. Δεν υπάρχουν 

παιδιά. Οι περισσότεροι κάτοικοι έχουν φύγει. Η  υπογεννητικότητα απειλεί  

την ύπαρξή μας και οι κυβερνήτες μας ακόμη κωφεύουν. Αντί  να λάβουν μέ-

τρα να ενισχυθεί η οικογένεια όπως έκαναν άλλες κυβερνήσεις, όπως της 

Γαλλίας για παράδειγμα αυτοί "πέρα βρέχει". Αποτέλεσμα να κινδυνεύουμε με 

αφανισμό. Γιατί αυτός είναι ο πραγματικός κίνδυνος. Η υπογεννητικότητα. Αν 

ήταν στου Μαξίμου η κυρά-Δάμαινα ήξερε τι θα έκανε. 

                Μάϊος 1998                                     
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Ο Πασχαλιάτικος χορός μας 

 

Και φέτος, όπως το έχουμε έθιμο, χορέψαμε τον πασχαλιάτικο χορό μας. Ο 

χορός αυτός έγινε και γίνεται το απόγευμα της Κυριακής του Πάσχα, μετά τη 

λειτουργία της αγάπης στην κεντρική πλατεία με τον πλάτανο. 

Επιστρατεύσαμε για άλλη μια φορά  τον υπέροχο και ακατάβλητο Σπύρο 

Ανδρέου, που είναι γνώστης όλων των σχετικών τραγουδιών αλλά και που 

αυτοσχεδιάζει και προσθέτει κατάλληλα συμπληρώματα.   

Ο φίλος μας ο Σπύρος, από μικρό παιδάκι ανελλιπώς στον όμορφο πα-

σχαλιάτικο χορό μας και με την συμμετοχή του αυτή δίνει ιδιαίτερη ζωντάνια 

και μεγαλοπρέπεια, γιατί τον βοηθάει η φωνή και το παράστημά του. Άνοιξε 

το χορό με το επίκαιρο τραγούδι "Σήμερα είναι Ανάσταση και στους ουρανούς 

Λαμπρή" κ.τ.λ.   

Ακολούθησε ο Δήμαρχος με το κλασσικό τραγούδι της ώρας "Αγνάντεψα 

παπαδούλα μου……"   

Στην συνέχεια ηγήθηκε ο Μιλτιάδης Καραπάνος, που σαν παλιός πολεμι-

στής, μας θύμισε τους αγώνες των προγόνων με το τραγούδι: "Πολλούς πολέ-

μους έκανα Γρίβα, μωρέ Γρίβα, με Τούρκους με Ρωμαίους…….".  

Όταν ήρθε η σειρά του αειθαλούς Δημήτρη Δράκου, μας θύμισε τον σκλη-

ρό αγώνα που διεξήγαγαν οι παλαιότερες γενεές για επιβίωση, με το αγαπημέ-

νο σατυρικό τραγούδι: "Όταν ήμουν παλικάρι έτρωγα κριάς ποδάρι, όταν επα-

ντρεύτηκα όλα τα στερεύτηκα, όταν έκανα παιδί με ψωμί και με τυρί" κ.τ.λ.    

Πρέπει να πούμε πως συγκροτήθηκαν τρεις σειρές ανδρών, δύο σειρές γυ-

ναικών και μια σειρά παιδιών μικρής ηλικίας, που με απόλυτο συγχρονισμό 

στις κινήσεις και το ομαδικό τραγούδι, χάρηκαν, απόλαυσαν αλλά και πρό-

σφεραν ωραίο θέαμα στο πλήθος που παρακολουθούσε. 

Ο πασχαλιάτικος αυτός χορός μας είναι μια από τις ωραιότερες εκδηλώσεις 

της θρησκευτικής και πολιτιστικής κληρονομιάς μας και τη διατηρούμε ως 

κόρην οφθαλμού. Τον θωρούμε ως το εκ των "ων ουκ άνευ" της ζωής μας στο 

Θεσπρωτικό. Η θέα τόσου πλήθους να χορεύει τραγουδώντας ομαδικά, ρυθμι-

κά, σε πλήρη συγχρονισμό και με απόλυτη τάξη γεμίζει τις καρδιές μας πρω-

τόγνωρη χαρά, ικανοποίηση και υπερηφάνεια.  
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Ο κάθε απόδημος αισθάνεται την ανάγκη, την ημέρα αυτή να βρεθεί στο 

χωριό του, στην γενέτειρά του για να μετάσχει στην ομαδική αυτή χαρά από 

την οποία θα αντλήσει δύναμη και αισιοδοξία.  

Στο τέλος τσουγκρίσαμε τα κόκκινα αυγά που είχαν συγκεντρωθεί από την 

ομάδα που κατά την ημέρα του Λαζάρου τραγούδησε τα σχετικά τραγούδια 

περιδιαβαίνοντας τους δρόμους του χωριού, κατά το παλαιό έθιμο. Ο Σύλ-

λογος των γυναικών φρόντισε να τα βάψει και να τα παρουσιάσει την ώρα ε-

κείνη. 

Ο πασχαλιάτικος χορός μας, μας γέμισε χαρά για μια ακόμη φορά, αλλά 

και ικανοποίηση γιατί πέραν των άλλων κάναμε και το καθήκον μας. Κρατή-

σαμε την παράδοση, καμαρώσαμε γι' αυτά που έχουμε, γι' αυτό που είμαστε. 

Ευχηθήκαμε "και  του χρόνου".       

 

Δημοσιεύτηκε στον τοπικό τύπο στις 20.4.1998 
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