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Το μήνυμα του Προέδρου της Δημοκρατίας

Κοντά στους στρατευμένους νέους που υπηρετούν στο φυλάκιο του ακριτικού χωριού
Δρυμάδες Ιωαννίνων βρέθηκε ανήμερα του Πάσχα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

«Είναι μεγάλη μέρα σήμερα με ένα σημαντικό μήνυμα. Ο Ιησούς Χριστός κατέβηκε,
λοιδορήθηκε, βασανίστηκε, σταυρώθηκε για να σώσει τον άνθρωπο, να σώσει όλους εμάς.
Και το μήνυμα είναι για εμάς, αυτή τη στιγμή να δείξουμε την υπομονή, το θάρρος και την
ελπίδα ότι θα ξεπεράσουμε τα δικά μας πάθη. Ο ελληνικός λαός αξίζει κάτι περισσότερο.
Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη σε όλους» τόνισε ο Κάρολος Παπούλιας.

Ο Κ. Παπούλιας αντάλλαξε με όλους ευχές, συνέφαγε με τους αξιωματικούς και τους
οπλίτες της μονάδας και μοίρασε δώρα στους οκτώ στρατεύσιμους του Φυλακίου των
συνόρων.

Ωστόσο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας παραβιάζοντας το... πρωτόκολλο, ζήτησε να κάνει και
μια δεύτερη δήλωση κατά την αναχώρησή του.
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«Ζήσατε και ζήσαμε ωραίες στιγμές εδώ, στην ακριτική Ελλάδα, σε μια άλλη Ελλάδα, σε
μια Ελλάδα που πάσχει, που μοχθεί, που ελπίζει. Αυτήν την Ελλάδα δεν έχουμε δικαίωμα να
τη διαψεύσουμε. Πρέπει να κερδίσουμε αυτή τη σκληρή μάχη. Ήταν σήμερα στιγμές
ανεπανάληπτες, τις ζήσατε και εσείς πιστεύω», είπε ο κ. Παπούλιας, εμφανώς
συγκινημένος μιας και πολλές φορές χρειάστηκε να διακόψει το λόγο του.

Ο κ. Παπούλιας, έφτασε στο ακριτικό φυλάκιο λίγα λεπτά μετά τις 12.30, από το χωριό
του, τους Φραγκάδες, όπου παρακολούθησε την Αναστάσιμη λειτουργία. Εκεί τον
υποδέχθηκαν ο Στρατηγός Διοικητής του Α' Σώματος Στρατού Γεώργιος Ντζιμάνης, ο
Διοικητής της VIIIης Μεραρχίας Σπυρίδων Γκίζας, ο Διοικητής του Φυλακίου Δρυμάδων, ο
Αστυνομικός Διευθυντής Ιωαννίνων Ανδρέας Παπιγγιώτης και ο Δήμαρχος Πωγωνίου
Κ'ωστας Καψάλης.

Ευδιάθετος και χαρούμενος, τσούγκρισε αυγά με τους φαντάρους που υπηρετούν τη θητεία
τους στην επιμεθόριο και για αρκετή ώρα, ξεπερνώντας το πρόγραμμα που συνήθως
τηρείται απόλυτα, απόλαυσε τα εδέσματα και τον παραδοσιακό οβελία, υπό τους
παραδοσιακούς αλλά και λαϊκούς ήχους της στρατιωτικής μπάντας.

Το κλίμα γενικά ήταν οικογενειακό μιας και απεφεύχθησαν οι περιττές παρουσίες κι έτσι ο
κ. Παπούλιας είχε την ευκαιρία να περάσει ευχάριστα την Κυριακή του Πάσχα, μαζί φυσικά
με τους επίσημους αλλά και τους φαντάρους.

Η καλή του διάθεση άλλωστε αποτυπώθηκε τόσο στις δηλώσεις του όσο και κατά τη
διάρκεια της εκδήλωσης αφού ήταν ιδιαίτερα χαρούμενος και έδειξε να ευχαριστιέται την
μουσική συνοδεία από την μπάντα του στρατού.

Ευχάριστη έκπληξη ήταν η παρουσία της σοπράνο Άννας Παπαδοπούλου-Ντζιμάνη που
τραγούδησε προς τιμήν του Προέδρου αφιερώνοντάς του διάφορα τραγούδια, γεμίζοντάς
τον ικανοποίηση και δίνοντας μια διαφορετική νότα στην εκδήλωση.

Λίγο πριν αποχωρήσει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας χάρισε στους στρατιώτες του
Φυλακίου από ένα βιβλίο και ένα αναμνηστικό μετάλλιο.
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Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας βρέθηκε στα Ιωάννινα από τη Μεγάλη Τρίτη.

Το Μεγάλο Σάββατο έκανε Ανάσταση στο χωριό Φραγκάδες Ζαγορίου.

Ο κ. Παπούλιας ο οποίος πραγματοποιεί ιδιωτική επίσκεψη, παρακολούθησε τον Επιτάφιο
θρήνο της Μ. Παρασκευής στο χωριό Καπέσοβο Ζαγορίου.
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