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Παρουσιάστηκε το βιβλίο του Τάσου Βασιλείου
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Ένα βιβλίο που στον τίτλο του και εν μέρει στο περιεχόμενό του αναφέρεται στον ποταμό
Καλαμά, δεν είναι κάτι συνηθισμένο. Το βιβλίο με τίτλο «Όσα φέρνει ο Καλαμάς» φέρει την
υπογραφή του συνταξιούχου εκπαιδευτικού και για χρόνια ενεργού με τα πολιτικά από την
πλευρά της ανανεωτικής Αριστεράς, Τάσου Βασιλείου.

Το εν λόγω βιβλίο παρουσιάστηκε το απόγευμα της Τετάρτης, από το Πνευματικό Κέντρο
του Δήμου Ιωαννιτών στον Πολιτιστικό Πολυχώρο «Δ. Χατζής», παρουσία του συγγραφέα
ασφαλώς και για το δεύτερο έργο του, μίλησαν ο Βαγγέλης Αθανασίου, εκδότης της
εφημερίδας «Νέοι Αγώνες», στην οποία ο συγγραφέας επι χρόνια αρθρογραφούσε και
πολλά από τα κείμενα του βιβλίου του δημοσιεύθηκαν στην συγκεκριμένη τοπική εφημερίδα,
ο Θωμάς Σόρογκας, φιλόλογος, τ. σχολικός σύμβουλος Β/θμιας εκπ/σης, ο Βασίλης
Νιτσιάκος, καθηγητής κοινωνικής λαογραφίας του Πανεπιστήμιου Ιωαννίνων και ο ο
Φίλιππας Παπανικολάου, αντιπρόεδρος του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Ιωαννίνων.

Ο κ. Παπανικολάου αναφέρθηκε πριν από τα βιογραφικά στοιχεία του συγγραφέα, στην
στιγμή της γνωριμίας τους που είχε πολιτικό περιεχόμενο.

Ακολούθως ο κ. Πανανικολάου περιέγραψε το βιογραφικό του συγγραφέα Τάσου Βασιλείου.

Ο Θωμάς Σόρογκας, παιδικός φίλος του συγγραφέα, αναφέρθηκε στα χρόνια της γνωριμίας
τους, όταν ο Τάσος Βασιλείου με τον εκπαιδευτικό πατέρα του, εγκαταστάθηκε σε ένα
μικρό χωριό της Μουργκάνας, στα δύσκολα μετεμφυλιακά χρόνιαΣτην εκδήλωση το παρών
έδωσαν μεταξύ άλλων ο κ. Φώτης Βάββας, Διοικητής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου
Ιωαννίνων, ο Πρόεδρος του Πνευματικού Κέντρου Ιωαννίνων κ. Κώστας Γκόγκος, ο πρώην
Δήμαρχος Ιωαννιτών κ. Αλέκος Σόφης, ο Τάκης Ζαγορίσιος ιστορικό στέλεχος της
Αριστεράς, ο Δήμαρχος Ιωαννιτών κ. Θωμάς Μπέγκας, ο Αντιδήμαρχος Ιωαννιτών κ.
Δημήτρης Κατηρτσίδης, ο Αντιπερειφερειάρχης κ. Γιάννης Καραμπίνας, ο Πρόδρος της
Εταιρείας Ηπειρωτικών Μελετών κ. Κώστας Βλάχος, ο Πρόξενος της Αλβανίας στα
Γιάννενα, ο Αντιπρύτανης και πρώην Πρύτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κ.
Τριαντάφυλλος Αλμπάνης και ο Δήμαρχος Ζίτσας κ. Μιχάλης Πλιάκος.
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