
1.Ταμιευτήριο-Ταχυδρoμείο:
89527795-6

(Παρακαλούμε να δίνεται όνομα)

2.Άρτα: Βιβλιοπωλείο Πυξίδα(Τρίγωνο)

3.Κομπότι: Περίπτερο Ηλία Οικονόμου.

Καλύτερα: Γενάρη- Φλεβάρη

Σ υ ν δ ρ ο μ έ ς Εφημερίδα: Διεύθυνση

Φελέκης Αλέξανδρος Τηλ. 6986.119264 -

2681.550014

Ηλεκτρονική Στοιχειοθεσία
Επιμέλεια

Καραθάνος Ηλ. Χρήστος

Ηλεκτρονική: www.nskoufas.gr(έγχρωμη) Όπισθεν   Δημαρχείου Άρτας. 
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Λαογραφικό Μουσείο Φωτει-
νού Ν. Σκουφά
2006 ΕΤΑΝΑΜ 380.000 €

Με πολύ κόπο και ευθύνη
στους Φωτεινιώτες το νέο
Διοικητικό Συμβούλιο του
Συλλόγου των Απανταχού
Φωτεινιωτών Άρτας τελικά,
μετά από αμφιταλαντεύσεις,
κάνει το παραδοσιακό πανη-
γύρι της 16ης Αυγούστου.
Την ορχήστρα επιμελήθηκε ο
Μιχάλης Τάτσης. 
Το μεγάλο όνομα είναι η

νεαρή  άρτι αποφοιτήσασα
από το τμήμα της παραδοσια-
κής μουσικής των ΤΕΙ Άρτας
Διαλεχτή Φλωροσκούφη. Η
Διαλεχτή έχει την καταγωγή
της από τα Ρουσέικα Αγρινίου
και από τη Βόρεια Ελλάδα.
Έξι χρόνια τώρα κινείται με
επιτυχία στο ζωντανό δημοτι-
κό τραγούδι των πανηγυριών.
Όλοι την ξέρουν και το λένε.

Αρχικά κυκλοφόρησε  στο
διαδίκτυο κλασικά δημοτικά
τραγούδια με ερμηνεία που
συγκινεί σε CD  με τίτλο «Με
γέλασαν μια χαραυγή»: Γιαν-
νούσαινα, κινήσαν τα καρά-
βια, Αμάραντος κά. Πρόσφατα
φέτος  κυκλοφόρησε δικό της
CD με τραγούδια του συνθέτη
Βασίλη Φωτίου και με τίτλο
«για σένα τώρα τραγουδώ».
Και υπάρχει στα σκαριά και
άλλο. 
Μαζί με τη Διαλεχτή θα τρα-
γουδούν ο ανεπανάληπτος
Τάκης Πλακιάς και ο Παλαιο-
χωρακιώτης οργανωτής της
ορχήστρας Μιχάλης Τάτσης.
Στο κλαρίνο ο σύντροφος της
Διαλεχτής Δημήτρης Λαμπά-
κης, απόφοιτος και αυτός από
τα ΤΕΙ Άρτας.
Πριν δέκα περίπου χρόνια οι
φοιτητές έπαιζαν στην πλα-
τεία Ζέρβα της Άρτας και
έμπειρος τραγουδιστής σχο-
λίαζε: αυτά τα παιδιά ξέρουν
μουσική αλλά δεν κάνουν για
το πανηγύρι΄. Η πραγματικό-
τητα σήμερα τον διέψευσε.
Ο Σύλλογος φρόντισε να
βάλει επικεφαλής στο γλέντι
αυτό τον έμπειρο Ηλία Οικο-
νόμου και άρχισε από νωρίς
να καλεί όλη την πόλη της
Άρτας να ανηφορίσει την
Παρασκευή 16 Αυγούστου
στο δροσερό και φιλόξενο
Φωτεινό.
Ο χορός αυτός κορυφώνει τις
εκδηλώσεις της Παναγίας του
Δεκαπενταύγουστου που
έχουν θεατρική παράσταση,
πάρτι  και αθλητικά δρώμενα
από τους ανερχόμενους
Νέους του Φωτεινού.   

Στα «Φωτεινιώτικα 2013»
16 Αυγούστου 

Τραγουδούν: Διαλεχτή, Τάκης Πλακιάς , Μιχάλης
Τάτσης

Κλαρίνο: Δημήτρης Λαμπάκης

1. Κυριακή 11/8,  7.30 –
8.30 : Aπό την 1η στροφή
του χωριού(Κώστα Μαλτέζου)
Τερματισμός στο Βακούφικο
Καφενείο.
Μπορούν να συμμετέχουν
όλοι, ανεξάρτητα από ηλικία. 
Την όλη ευθύνη του αγωνί-
σματος έχει επιτροπή με Πρό-
εδρο τον γιατρό Χρήστο Κασ-
σελούρη και μέλη τον γυμνα-
στή Κώστα Σιάκα και τον

Αντώνιο Πανέτα.
Η καθολική συμμετοχή είναι
το ζητούμενο
2. Δευτέρα 12/8 6.30 –
7.30 : Ποδοσφαιρικός αγώνας
παιδιών (κάτω των 15).
Σφυρίζει ο
Έκτορας Αναγνωστόπουλος.
3. Τρίτη  13/8 9.00 –
11.00 :  Θεατρική Παράσταση
με τίτλο ‘Οι ζαριές της ζωής’
του Αρκά.

4. Τετάρτη 14/8 7.00 –
8.00 : Ποδοσφαιρικός αγώνας
Παλαίμαχοι – Νέοι. Σφυρίζει ο
δάσκαλος Χρήστος Κασσελού-
ρης.
5. Τετάρτη 14/8      23.00 :
Πάρτι Νέων (80ς – 90ς)   
6. Παρασκευή 16/8
10.00 :   Δημοτικός Χορός.

Ε κ δ η λ ώ σ ε ι ς

Με κάρτα αιμοδότη 
Με κάρτα αιμοδότη θα λειτουργεί στο εξής η αιμολυτική προ-
σπάθεια του Συλλόγου των Απανταχού Φωτεινιωτών και όχι
σαν τράπεζα αίματος.
Η απόφαση πάρθηκε για να οδηγηθεί σε λύση το πρόβλημα
των λίγων φιαλών και η αδυναμία του φορέα να ανταποκριθεί
στις ανάγκες των ίδιων των αιμοδοτών. Τώρα δηλ. που δεν
υπάρχει καμία φιάλη στην τράπεζα τι θα δώσουμε σ’ αυτούς
που έδιναν συνέχεια;
Στο εξής λοιπόν καθένας να φροντίσει για τον εαυτό του και
για τους συγγενείς πρώτου βαθμού, όπως είναι οι κανόνες του
νοσοκομείου.
Δεν μπορούμε να τηλεφωνούμε στο Δ/Σ για αίμα, γιατί δεν θα
ελέγχει τίποτα.

σελίδα 3
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02 Κοινωνικά

Φωτεινό
Περιοδική Έκδοση του

Συλλόγου των Απανταχού
Φωτεινιωτών Άρτας

Πρόεδρος: Αλέξανδρος Φελέκης

τηλ. 6986119264 

Αντ/δρος: Κων/νος Πανέτας

τηλ. 6979775123

Γ.Γραμ/τέας: Ηλίας Οικονόμου

τηλ. 6945468892

Ταμίας: Θεόδωρος Φελέκης

τηλ. 6945598597

Μέλη: Εριφύλη Καρακώστα

Έτος 14ο-Ετ.Συνδρομή 10€,
Εξωτερικό-φορείς 15€ 

Χ Ρ Η Σ Ι Μ Α
Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Α

Α.ΦΩΤΕΙΝΟ
1. Ιερέας : 2681023897

2. Πρόεδρος Τ. Κ: 26810 23921

3. Τοπ. Σύμβουλος : 26810

23988(Θωμάς)

4.Τοπικός Σύμβουλος:
6946389475(Ελένη)

5. Πρόεδρος Πολ. Συλλόγου :
6906989313

6. Πρόεδρος Πολ. Συλλ.  Γυναι-
κών :  26810 23419

7. Καφενείο βακούφικο :
2681023977- 6984800119

8. Καφενείο (Ο Κώστας) :
2681023907 – 6949845185

9. Πρ. Συνδέσμου Ύδρευσης-
Καλαμπόκης Παναγιώτης:

2681026970(απόγευμα)

Β. ΔΗΜΟΣ ΝΙΚ. ΣΚΟΥΦΑΣ
1.Κομπότι: 26813- 60300

2. ΚΕΠ Κομποτίου: 26813-

60331

3. Πέτα : 26813- 60400

4. ΚΕΠ Πέτα: 26813- 60429

5. Νεοχώρι: 26813-62300

6. ΚΕΠ Νεοχωρίου: 26810-

87329

8.Ταξί Κομποτίου :
6944804019 

9. Φαρμακείο Κομποτίου :
26810 65202(Γιαννούλης)

10. Φαρμακείο Κομποτίου :
26810 65402(Σιλιώνης)

Γ.ΑΡΤΑ 
1. Νοσοκομείο: 26813 61444 –

( Τηλ. Κέντρο) 26813 61139(Διευ-

θυντής) 

2. ΕΚΑΒ :  166

3. Εφορία: 26813

63763(Έσοδα)-26813

63700(Προϊστάμενος)

4. Δικαστήρια: 26810

27464(Εισαγγελέας)- 26810

28297(Γραμματέας)

5. Ραδιοταξί :  26810 78360 –

26810 24267

6. Αστυνομία : 100 (Άμεσ.

Δράση)- 26810 27247(Διευθυ-

ντής)  26810 80154(Τροχαία)

7. Πυροσβεστική :  199 (Άμεση

Επέμβαση)- 26810 28172)  

8. Δασαρχείο :  26810

22936(Τ.Κέντρο)- 26810

26360(Διευθυντής)

9. Πολεοδομία :  26810

73747(Προϊστάμενος)

10.Αγρονομία: 2681026392(Διοι-

κητής)                                                                                                                                                  

11.Γεωργική  Υπηρεσία :
26813 64401(Διευθυντής)

12. Κυνηγετικός Σύλλογος :
26810 28476

13. ΚΤΕΛ : 26810 72862(Τηλ.

Κέντρο)- 26810 27348(Εκδοτή-

ρια)
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Ίριδα το όνομα από το πρώτο εγγόνι του Χρύσανθου Σιάκα
και το πρώτο δισέγγονο του Αντώνιου Σιάκα. Η  διπλή τελετή
της βάπτισης του τέκνου της Θεοδώρας Χρυσανθου Σιάκα και
του Παναγιώτη Μαστρόκαλου και του θρησκευτικού τους
γάμου έγινε την Κυριακή 23 Ιουνίου 2013 στο ξωκλήσσι του
Αγίου Γεωργίου Εκάλης. 

Σύλλογος Γυναικών
Φωτεινού

Επιβράβευσης επιτυχόντων
εις Τ.Ε.Ι και Α.Ε.Ι.

Την δεύτερη ημέρα του Πάσχα
μέσα σε χαρούμενη και πανηγυρι-
κή ατμόσφαιρα διεκπεραιώθηκε
και φέτος η εκδήλωση της απονο-
μής των επαίνων των παιδιών
που εισήχθησαν στα ανώτερα και
ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα,
το Έτος 2012.
Το Δ.Σ του Συλλόγου Γυναικών
υποδέχθηκε με χαρά όσους προ-
σήλθαν.
Η αίθουσα του συλλόγου ήταν
κατάμεστη από την νεολαία του
χωριού, από γονείς των παιδιών.
από γιαγιάδες και παππούδες, που
ήρθαν να καμαρώσουν τα εγγόνια
τους.
Η πρόεδρος του συλλόγου εκφω-
νεί τον πανηγυρικό της ημέρας, η
Γραμματέας δίνει την κάρτα με τις
ευχές  για “Καλή Πορεία” στα παι-
διά και εν συνεχεία απονέμονται
οι έπαινοι και ο φάκελος με το
(χρηματικό) δωράκι τους.
Όλα τα παιδιά εκφράζουν τα
ευχαριστήριά τους προς τον σύλ-
λογο για την τιμή που τους απο-
δίδει.
Επίσης ευχαριστούν και όλους
όσους τους στήριξαν για την επι-
τυχία τους.
Η εκδήλωση έληξε με τα κερά-
σματα, τα τσουγκρίσματα των
αυγών, τις ευχές των ημερών και
τις συζητήσεις σε πηγαδάκια.
Παραθέτουμε στην συνέχεια τον
πανηγυρικό της ημέρας και τα
ονοματεπώνυμα των επιτυχό-
ντων.
Ομιλία Προέδρου στην Εκδήλωση
επιτυχόντων 
Αξιότιμη κα.Αντιδήμαρχε, κ.Πρόε-
δρε του Τοπικού Συμβουλίου
Φωτεινού, κ.Πρόεδρε των Απα-
νταχού Φωτεινιωτών, αγαπητοί
χωριανοί.
Αγαπητά παιδιά είναι διπλή η
χαρά μας σήμερα, γιατί με την
Ανάσταση του Χριστού αξιωνόμα-
στε και φέτος να τιμήσουμε και
να βραβεύσουμε, συμβολικά
έστω, τους νέους και τις νέες του
χωριού μας που πέτυχαν στις

ανώτερες και ανώτατες πολιτικές
και στρατιωτικές σχολές της
πατρίδας μας.
Γονείς όντες και εμείς, γινόμαστε
κοινωνοί της επιτυχίας σας και
κατανοούμε τους κόπους και τις
αγωνίες σας στα στάδια της προε-
τοιμασίας σας, αλλά παράλληλα
και τις εντάσεις, τα άγχη και τις
θυσίες των γονιών σας που γίνο-
νται ιδιαίτερα δυσβάστακτες και
επώδυνες κάτω από τις σημερινές
δύσκολες οικονομικές συγκυρίες.
Σήμερα δικαιωμένοι όλοι εσείς οι
νέοι για τις θυσίες και τους
κόπους σας μπορείτε να αισθάνε-
στε περήφανοι και να απολαμβά-
νετε την χαρά από την αίσια
έκβαση του προσωπικού σας
αγώνα.
Γιορτάζουμε το γεγονός της Ανά-
στασης, αφού όμως προηγήθηκε
η εβδομάδα των παθών, του
πόνου και των δακρύων, της
Σταύρωσης.
Και εσείς ανεβήκατε το δικό σας
Γολγοθά και υποστήκατε την δική
σας σταύρωση για να φτάσει ο
καθένας σας στην χαρμόσυνη
Ανάσταση που λέγετε επιτυχία, σε
κάποια σχολή ή ίδρυμα.
Σας συγχαίρουμε για την νίκη
σας.
Είστε η ζωογόνος δύναμις, η ελπί-
δα και το μέλλον αυτής της
Πατρίδας.
Το χωριό μας, όλοι εμείς, σας
καμαρώνουμε και σας θαυμάζου-
με.
Επενδύουμε σε σας για να δούμε
μια Ελλάδα περήφανη και προ-
κομμένη, χωρίς καμία σχέση με
την σημερινή, της μιζέριας και της
καταισχύνης. 
Φροντίστε να ανταποκριθείτε.
Ο Σύλλογός μας κάτω από πραγ-
ματικά δύσκολες συνθήκες, επιτε-
λεί έργο, λειτουργεί και πασχίζει
να αναδείξει κάθε ευγενικό και
όμορφο, να βελτιώσει αρνητικές
καταστάσεις και να προσφέρει
άρωμα πολιτισμού και δημιουρ-
γίας στο χωριό μας.
‘Όπως σε κάθε ευκαιρία τονίζω,
μείναμε λίγοι και ολοένα φθίνου-
με, το έργο μας γίνετε δυσχερέ-
στερο και ο κίνδυνος μιας συρρί-
κνωσης και διάλυσης του Συλλό-
γου είναι ορατός.

Ότι πιο αρνητικό και ολέθριο για
το χωριό και τους ανθρώπους
του.
Από την θέση λοιπόν που κατέχω,
απευθύνω έκκληση προς τους
παρευρισκόμενους γονείς και
κυρίως τους νέους, τιμώμενους
και μη, για εγγραφή και άλλων
μελών, έστω και αν δεν είναι
μόνιμοι κάτοικοι Φωτεινού.
Ο Σύλλογος εργάζεται για όλους,
μόνιμους και μη μόνιμους κατοί-
κους.
Περισσότερα μέλη ουσιαστικότερο
και μεγαλύτερο έργο.
Να μην αφήσουμε το Σύλλογο,
έστω και με το αμυδρό φώς, που
έχει, να χαθεί στο σκοτάδι της
μοναχικότητας.
Ευχαριστώ όλους σας για την
παρουσία σας εδώ.
Εύχομαι η Ανάσταση του Χριστού
να φέρει Ανάσταση στις ψυχές
όλων μας και στο πεσμένο και
καταρρακωμένο φρόνημα του
λαού μας.
Οι 14 Επιτυχόντες είναι:
1.     Αλεξόπουλος Ιωάννης, της
Αγγελικής Χρ.Φελέκη
2.     Διαμαντοπούλου Βασιλική,
εγγονός της Βασίλως, χήρας του
παπά-Γρηγόρη από τη Μεγάρχη
3.     Κασελούρης Ευάγγελος, του
Λευτέρη του Βαγγέλη τ’Λευτέρη
4.     Κασελούρης Λάμπρος του
Σωτηρίου
5.     Καραμπίκας Σπύρος του
Κωνσταντίνου, της Λαμπρούλας
του Λάκη Μάλλιου
6.     Μασούρα Ευαγγελία του
Μητροφάνη
7.     Μαλτέζου Έρσα του Θωμά
8.     Μοιρώτσος Ιωάννης, εγγο-
νός της Νικολίτσας του Γιαννάκη
Μαλτέζου
9.     Ντούλας Μάριος, της Πανα-
γιούλας του Πέτρου Πανέτα
10. Οικονόμου Χριστίνα, εγγονός
της Αποστόλως της Λευτέραινας
11. Ρίζος Μιχαήλ, εγγονός της
Κούλας και του Δήμου Βαρέλη
12. Σιάκας Θεόδωρος, εγγονός
του Θόδωρου Σιάκα
13. Φελέκης Χρήστος του Θεοδώ-
ρου
14. Χατζηβασιλειάδης Άγγελος,
εγγονός του Βασίλη της Κώσται-
νας.

Π ρ ο ς  τ ο ν  Π ο λ ι τ ι σ τ ι κό  Σ ύ λ λ ο γ ο  Γ υ ν α ι κώ ν  
Φ ωτ ε ι ν ο ύ  Ά ρτ α ς

Θεσσαλονίκη 30 Ιουνίου 2013
Αγαπητή Πρόεδρε του Συλλόγου, αγαπητά Μέλη,

Τώρα που τελείωσα με επιτυχία τις εξετάσεις του θερινού εξαμήνου και γύρισα στην Θεσσαλονί-
κη, βρήκα τον χρόνο να γράψω αυτής την σύντομη επιστολή για να σας ευχαριστήσω θερμά
για την βράβευση, τα όμορφα και συγκινητικά λόγια σας και το χρηματικό ποσό, με το οποίο
αγόρασα βιβλία που σχετίζονται με τις σπουδές μου.
Εύχομαι ολόψυχα ο Θεός να σας δίνει δύναμη να συνεχίζετε το σημαντικό και σπουδαίο έργο
σας και να προσφέρεται απλόχερα αγάπη στον τόπο σας και τους ανθρώπους του.
Ελπίζω οι συνθήκες να το επιτρέψουν να έρθουμε σύντομα με την οικογένειά μου στον τόπο
που γεννήθηκε και μεγάλωσε ο παππούς μου, Βασίλειος Κασσελούρης, οι θείες και οι θείοι μου.
Με εκτίμηση κι ευχαριστίες

Ιωάννης-Άγγελος Χατζηβασιλειάδης
Φοιτητής Τμήματος Βαλκανικών Σπουδών

Ε κ δ ρ ο μ ή  Σ υ λ λ ό γ ο υ  Γ υ ν α ι κ ώ ν
Στις 15 Ιουνίου 2013, ο Σύλλογος Γυναικών πραγματοποίησε ημερήσια εκδρομή.

Προορισμός ήταν ο γύρος της Τριχωνίδας λίμνης.
Η συμμετοχή ήταν μεγάλη.
Το λεωφορείο γέμισε εκδρομείς από το χωριό μας, και λίγους φίλους από τις Σελλάδες και το
Κομπότι.
Ξεναγός μας ήταν η κα.Κούλα Μάλλιου με τον σύζυγό της.
Μας εξηγούσαν το κάθε τι και δεν μας άφησαν απορίες.
Το Δ.Σ του συλλόγου θερμά τους ευχαριστεί για όλα και για το πρωινό τους κέρασμα. 

Ξένια Λαμπρινή,
συγχαρητήρια

Πρόσφατα πληροφορηθήκα-

με από την επιστολή σου
στην φιλόξενη εφημερίδα του
χωριού μας την επιτυχία σου.
Αγαπητή Ξένια-Λαμπρινή, το
περιεχόμενο της επιστολή σου
μας προκάλεσε απορία. 
Πως γίνεται και φιλότιμες
προσπάθειες να λειτουργούν
αντίστροφα, ώστε να γεννούν
σε τρυφερές νεανικές καρδιές
σκληρά συναισθήματα.
Γλυκύτατη Φωτεινιώτισσα
Ξένια-Λαμπρινή, η αλήθεια
σου έτσι όπως την βιώνεις,
μας φέρνει ενώπιον των
ευθυνών μας ως ανθρώπινα
όντα πρώτα, ως γονείς ύστε-

ρα και τελευταία ως μέλη Δ.Σ
ενός τοπικού πολιτιστικού
συλλόγου μικρής εμβέλειας. 
Δεν θα κάνουμε κατάχρηση
της φιλοξενίας της εφημερί-
δας για να περιγράψουμε πως
βιώνουμε εμείς τη δική μας
αλήθεια. Σε προσκαλούμε
όμως με χαρά, τώρα που θα
έρθεις στο Φωτεινό, να δια-
βείς την πόρτα του Συλλόγου
μας, να μας κοιτάξεις κατάμα-
τα με το φωτεινό σου βλέμμα
και να ψάξεις την Αλήθεια
πάνω από τις επισκιάσεις.
Είμαστε βέβαιες ότι έτσι θα
φωτιστούν οι σκοτεινές γωνί-
τσες που έχουν ως αποτέλε-
σμα άσκοπο πόνο.

Ομόφωνα το ΔΣ

Στις 16-6-2013 η Χρυσού-
λα Κασσελούρη του Ευαγ-
γέλου και της Παρασκευής
δέχτηκε της ευχές όλων, μαζί
με τον σύζυγο της, στην
αρχή της κοινής τους ζωής.
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Ηλίας Οικονόμου - Κομπότι
Τηλ. 26810.65960 

Τηλ: 26810-
65721

6974432293

Λειτουργεί Νέο Οδοντιατρείο

Antonis Siakas
Hair Stylist

Λ. Παπάγου & Παιανίας 11
Ζωγράφου

Τηλ. 210.7754198
Κιν. 6974.071434

Αγ. Νικόλαος
Κομπότι

Ζαχάρης Βασίλειος Φρούτα-Λαχανικά-
Διανομές κατ' οίκον Κομπότι τηλ.

6983012318

Ήταν χαράματα 18 Ιουλίου όταν
το τουριστικό λεωφορείο αναχώ-
ρησε από το χωριό μας με προο-
ρισμό την Κωνσταντινούπολη για
τετραήμερη εκδρομή του Συλλό-
γου των Απανταχού Φωτεινιω-
τών.
Την εκδρομή αυτή οργάνωσε με
πολύ μεράκι το Συμβούλιο του
Συλλόγου των Απανταχού Φωτει-
νιωτών με πρόεδρο τον Αλέξαν-
δρο Φελέκη, καθηγητή φιλόλογο.
Η συμμετοχή ήταν ικανοποιητική
για ένα τόσο μικρό χωριό.
Η διαδρομή μακρινή αλλά ευχάρι-
στη. Η περιέργεια και η μεγάλη
αγωνία να γνωρίσουμε από κοντά
για πρώτη φορά την πολυσυζητη-
μένη Πόλη, την πρωτεύουσα της
Ορθοδοξίας, το προπύργιο του
Ελληνισμού και του Χριστιανι-
σμού, στα χρόνια της Βυζαντινής
αυτοκρατορίας μέχρι την άλωσή
της από τους Τούρκους το 1453
και την πρωτεύουσα του Οθωμα-
νικού κράτους μέχρι το 1922.
Η ευχάριστη ατμόσφαιρα που επι-
κρατούσε στο λεωφορείο καθ’
όλη τη διαδρομή μας έκανε ένα
πολύ ευχάριστο ταξίδι. Αργά το
απόγευμα αντικρίσαμε έκπληκτοι
την πανέμορφη Κωνσταντινούπο-
λη απλά ως Πόλη και σε πολλούς
Βασιλεύουσα και σήμερα το τουρ-
κικό της όνομα Ισταμπούλ, κτι-
σμένη πάνω σε χερσόνησο μεταξύ
του Κερατίου κόλπου, του Βοσπό-
ρου και της Προποντίδας. Η
ομορφιά της σπάνια. Καθώς τη
διασχίζαμε μας πλημμύρισαν ρίγη
συγκίνησης και νιώθαμε υπερή-
φανοι σαν Έλληνες στη σκέψη ότι
αυτή η πανέμορφη πόλη που βλέ-
παμε μπροστά μας ήταν το προ-
πύργιο του Ελληνισμού και της
Ορθοδοξίας για 1.100 χρόνια και
πλέον, αλλά και κέντρο συνάντη-
σης μεγάλου αριθμού Ελλήνων
στις 500.000 περίπου που μειώ-
θηκαν μετά το 1922 κάτω από
300.000 και ακόμη περισσότερο
μετά το 1955. Σήμερα βέβαια
απόμειναν μόνο μερικές εκατο-
ντάδες Έλληνες.
Τη δεύτερη και τρίτη μέρα το
πρόγραμμα είχε ξενάγηση στα
αξιοθέατα της πόλης. Στην πορεία
μας αυτή είχαμε και ξεναγό που
πρόθυμα μας εξηγούσε λεπτομε-
ρώς το καθετί καθ’ όλη τη δια-
δρομή.
Η μορφή της Πόλης, μας έλεγε ο
ξεναγός, καθώς προχωρούσαμε,
άλλαξε μετά την κατάκτησή της
από τους Τούρκους που στην
προσπάθειά τους να εξαφανίσουν
κάθε ελληνικό και χριστιανικό
γνώρισμα μετέτρεψαν τις εκκλη-
σίες σε τζαμιά, κατέστρεψαν το
μεγάλο παλάτι. Κατά τα χρόνια
μετά την Άλωση, χτίστηκαν τα
νέα σουλτανικά ανάκτορα, πολλά
μεγαλοπρεπή τζαμιά και άλλα κτί-

ρια που στόλισαν την Πόλη, διότι
παρ’ όλο που σημειώθηκε παρακ-
μή και μετά το 1922 η Κωνστα-
ντινούπολη έπαψε να είναι πρω-
τεύουσα της Τουρκίας, από την
αρχή πάρθηκαν μέτρα για τη βελ-
τίωση του πολεοδομικού σχεδίου,
όπως διεύρυνση δρόμων, διάνοι-
ξη πλατειών κ.τ.λ. Η Πόλη σήμε-
ρα είναι το μεγαλύτερο εμπορικό
και πνευματικό κέντρο της Τουρ-
κίας με πανεπιστήμια και πνευμα-
τικά ιδρύματα.
Ανάμεικτα συναισθήματα συγκί-
νησης, λύπης, θαυμασμού μας
πλημμύρισαν όλους όταν επισκε-
φθήκαμε την Αγία Σοφία, το πιο
θαυμάσιο μνημείο της Βυζαντινής
τέχνης. Ο ξεναγός μας είπε πως
για να κατασκευαστεί από τον
Ιουστινιανό το 532 π.Χ. εργάστη-
καν 10.000 εργάτες και τεχνίτες
και δαπανήθηκαν 3.600.000 λίρες
χρυσές και χρησιμοποιήθηκαν τα
καλύτερα υλικά για την κατα-
σκευή, όπως τα καλύτερα μάρμα-
ρα από όλο τον κόσμο και διαφο-
ρετικών χρωμάτων, ψηφιδωτά,
γλυπτά σκαλίσματα, μωσαϊκά,
ψηφιδωτά με χρυσό φόντο,
ψηφιδωτές προσωπογραφίες, κιο-
νόκρανα από μάρμαρα με χρυσή
επένδυση που σχημάτιζαν θαυμά-
σια σχήματα. 
Η συγκίνησή μας ήταν μεγάλη
διότι αξιωθήκαμε να έλθουμε σ’
αυτόν τον μεγαλοπρεπέστατο ναό
που θυμίζει στους Έλληνες το
μεγαλείο του παρελθόντος. Νοιώ-
σαμε όμως απογοήτευση και
λυπηθήκαμε πολύ όταν μπήκαμε
μέσα και την αντικρίσαμε από
κοντά. Ψηφιδωτές εικόνες μισο-
κατεστραμμένες κολώνες και κιο-
νόκρανα, μισοασβεστωμένοι τοί-
χοι και αλλού ξεχώριζαν ίχνη από
ψηφιδωτά και σε μερικά μέρη
ψηφιδωτές εικόνες. Αυτό το αρι-
στούργημα που άλλο στον κόσμο

δεν υπήρχε μετά την Άλωση της
Κωνσταντινούπολης από τους
Τούρκους λεηλατήθηκε, πωλήθη-
καν χρυσά σκεύη και εικόνες
ασβεστώθηκε και μετατράπηκε σε
τουρκικό τζαμί. Ο θαυμασμός μας
μεγαλώνει όσο ο ξεναγός προ-
σπαθούσε να μας επιστήσει την
προσοχή μας τι παρίσταναν
φθαρμένα ψηφιδωτά και ψηφιδω-
τές εικόνες που ήρθαν στο φως
όταν από το 1931 το τζαμί αυτό
έγινε μουσείο από εργασίες του
Βυζαντινού Ινστιτούτου της Αμε-
ρικής. Νοιώσαμε υπερήφανοι σαν
Έλληνες διότι αυτό το αριστούρ-
γημα το μεγαλείο του παρελθό-
ντος ήταν το κέντρο του Ελληνι-
σμού και του Χριστιανισμού και
από τον άμβωνα αυτού του ναού
ακούστηκαν φλογερά κηρύγματα
και καταπολεμήθηκαν πολλές
αιρέσεις της εποχής εκείνης.
Ρίγη συγκίνησης μας διαπέρασαν
όταν φτάσαμε στο Φανάρι και
επισκεφθήκαμε το Οικουμενικό
Πατριαρχείο που κατά τον 19ο
αιώνα κατέστειλε τις αιρέσεις και
εδραίωσε την Ορθοδοξία και ενώ-
νει και συγκεντρώνει σήμερα σ’
όλες τις γιορτές της Χριστιανοσύ-
νης όλους τους Έλληνες που είναι
διάσπαρτοι στην Κωνσταντινού-
πολη.
Νοερά ακούγοντας τον ξεναγό
μεταφερθήκαμε πίσω στα χρόνια
της Τουρκοκρατίας όταν το
Οικουμενικό Πατριαρχείο εκτός
από την εκκλησιαστική δικαιοδο-
σία είχε και το προνόμιο της εθνι-
κής εκπροσώπησης των υπόδου-
λων ορθόδοξων λαών (Ελλήνων,
Σέρβων, Βουλγάρων και Ρουμά-
νων) και η ελληνική αριστοκρατία
που κατοικούσε στο Φανάρι ήταν
προστατευτική ασπίδα για το
Οικουμενικό Πατριαρχείο,
Με συγκίνηση επίσης αντικρίσαμε
την εκκλησία της Παναγίας των

Βλαχερνών όπου έγινε ολονύκτια
ευχαριστήριο στην Παναγία και
ψάλθηκε ο Ακάθιστος Ύμνος όταν
χάρη στη γενναιότητα των κατοί-
κων της Πόλης, με τη βαθιά πίστη
στην Παναγία και χάρη στη σύνε-
ση του Πατριάρχη Στεργίου και
πρωθυπουργού οι Άβαροι απο-
κρούστηκαν. Αυθόρμητα δίχως
καμία σκέψη με μια φωνή, με μια
ματιά δακρυσμένοι και στραμμέ-
νοι στην εικόνα της Παναγίας
ψάλλαμε όρθιοι στην Παναγία το
«Τη Υπερμάχω Στρατηγώ τα νικη-
τήρια» και αισθανθήκαμε την
ανάγκη να προσευχηθούμε στην
Παναγία.
Στη συνέχεια επισκεφθήκαμε το
ιερό παλάτιο, ένα μεγαλοπρεπές
συγκρότημα κτιρίων, αυλών,
στοών και κήπων από την περίο-
δο του αυτοκράτορα Μ. Κωνστα-
ντίνου. Το μπλε τζαμί, το Τοπ
Καπί, τον ιππόδρομο που μας
θύμισε την στάση του Νίκα και τις
φατρίες των Πρασίνων και των
Ερυθρών κατά την περίοδο της
Βυζαντινής αυτοκρατορίας.
Απολαύσαμε και θαυμάσαμε σε
περιήγηση με πλοιάριο τη Γέφυρα
του Βοσπόρου και την Πόλη, την
Κωνσταντινούπολη, από μακριά
με τα πανεπιστήμια, τα τζαμιά, τα
Θεοδοσειανά τείχη και όλα τα
αξιοθέατά της. αξέχαστη θα μας
μείνει και η επίσκεψή μας στα
Πριγκιπόννησα και στη Θεολογική
Σχολή της Χάλκης. Στη νήσο Πρί-
γκιπο παλιά ζούσαν πολλοί Έλλη-
νες. Εκεί συναντήσαμε και μια
Τουρκάλα που είχε παντρευτεί
Έλληνα από τους Κωστακιούς
Άρτας. Βαπτίστηκε χριστιανή
ορθόδοξη και μιλούσε πολύ καλά
τα Ελληνικά και απ’ ότι μας είπε
έρχεται πολύ συχνά στους
Κωστακιούς που ζούνε τα παιδιά
της σήμερα γιατί τον άντρα της
τον έχασε.
Εκείνο που μας έκανε εντύπωση
ήταν ότι η Πόλη ήταν πολύ καθα-
ρή, ο ξεναγός μας είπε ότι υπάρ-
χουν πολλές χριστιανικές εκκλη-
σίες αλλά δεν λειτουργούν συχνά
γιατί είναι πολύ λίγοι οι Έλληνες
σήμερα στην Πόλη και δεν συγκε-
ντρώνονται αλλά και γιατί δεν
έχουν ιερείς. 
Την τέταρτη μέρα το πρωί πήραμε
το δρόμο της επιστροφής. Γυρί-
σαμε γεμάτοι καινούριες παρα-
στάσεις από μια άλλη χώρα,
πήραμε μια γεύση από την κουλ-
τούρα της, τα ήθη, τα έθιμα, τον
τρόπο ζωής της. Όλοι έμειναν
ενθουσιασμένοι από την ξεχωρι-
στή εκδρομή του Συλλόγου μας
που θα μας μείνει αξέχαστη. Η
ιδέα του εμπνευστή αυτής της
εκδρομής ήταν ότι το καλύτερο.

Καραμπίκα Μαρία
Φιλόλογος – Ιστορικός 

Πραγματοποιήθηκε εκδρομή του Συλλόγου των Απανταχού Φωτεινιωτών στην
Κωνσταντινούπολη το προπύργιο του Ελληνισμού και του Χριστιανισμού

Aριστούργημα
Έτσι χαρακτήρισε την Αγία Σοφία
ο κ. Γεώργιος Κασσελούρης, στο
ημερολόγιό του της Παρασκευής
19-7-2013 στο ξενοδοχείο Έφεσ-
σος που έμενε. Όλη η καταγραφή
της μέρας εκείνης ακολουθεί:
«Εδώ στην Κωνσταντινούπολη
ξημερώσαμε καλά και κοιμηθήκα-
με καλά εδώ με τον Φώτη. Λοι-
πόν στις 7 σηκωθήκαμε και στις
7.30 κατεβήκαμε στη ρεσεψιόν
και πήραμε πρωινό. Μετά από
αυτό στις 8.30 ήρθε το λεωφο-
ρείο και ο ξεναγός και στο δρόμο
στο λεωφορείο μας τα εξηγούσε.
Περάσαμε από το μπλε τζαμί και
πήγαμε Αγία Σοφία. Στο μπλε
τζαμί δεν πήγαμε πήγαμε μέσα.
Παρασκευή σήμερα είναι η ιερή
τους μέρα. Η Αγία Σοφία είναι
ένα αριστούργημα. Μεγάλη
τεχνολογία και αρχιτεκτονική.
Ενθουσιαστήκαμε. Μετά από κει
με το καραβάκι στο Βόσπορο.
Αξιοθέατο πολύ όμορφο. Αξίζει
τον κόπο. Και τα τζαμιά εξωτερι-
κά που τα είδαμε πολύ ωραία.
Και η πόλη πολύ καθαρή. Και
τώρα που γράφω είναι 8.30. Και
θα βγούμε και λίγο έξω. Αυτά
προσωρινά για σήμερα. 

Υπογραφή
Απόψε πήγαμε στα χανουμάκια.

Από 30 Ε το άτομο. Ήταν ωραία.
Έχουμε και τη φωτογραφία.
Φαγητό, τραγούδια από 9 η ώρα
μέχρι στις 12.

Γ. Χ. Κασσελούρης 

Αξέχαστη Εκδρομή

Προς την εφημερίδα «Φωτεινο-
πολιτιστικά»

Αξιότιμοι κύριοι

Μέσω της έγκριτης εφημερίδας
σας των Απανταχού Φωτεινιω-
τών, θα ήθελα να εκφράσω τα
θερμά μου συγχαρητήρια στον
πρόεδρο του συλλόγου κ. Αλέ-
ξανδρο Φελέκη και το λοιπό Δ/Σ
για την εξαίρετη οργάνωση της
εκδρομής στην Κωνσταντινούπο-
λη.
Η επιτυχής διοργάνωση, η επιλο-
γή του ταξιδιωτικού γραφείου
του ‘Χουλιάρας Τουρς’, το χαμη-
λό κόστος, η οργανωμένη  ξενά-
γηση, οι ποιοτικές υπηρεσίες του
ξενοδοχείου που μας παρασχέθη-
καν εκεί, καθώς και η εκλεκτική
συντροφιά και η επιστασία του
προέδρου, άφησαν τις καλύτερες
εντυπώσεις από αυτή την αξέχα-
στη εκδρομή.
Μακάρι να έχουμε την τύχη να
μετάσχουμε και μελλοντικά σε
τέτοιες εκδρομές που, εκτός των
άλλων βοηθούν στη σύσφιξη των
σχέσεων μεταξύ των συμπατριω-
τών μας.

Κωνσταντίνα Ι. Κασελούρη
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Φωτεινό
Παραδοσιακό Καφενείο στο

Κώστας Χρ. Κασσελούρης 

Τηλ.6949845185

Η φορολογική πολιτική και οι επιδράσεις
της στην οικονομία και την ανάπτυξη
Του Φάνη Μάλλιου,
οικονομολόγου

Παραπολιτιστικά

Από τον Αλέκο Φελέκη

Ένα από τα μεγαλύτερα
ζητήματα τα οποία καλούμεθα
να αντιμετωπίσουμε στην
σημερινή οικονομική μας ζωή
είναι οι μεγάλες αυξήσεις των
φόρων που μας επιβάλλονται
από τους δανειστές και το
κράτος. Το φορολογικό είναι
ένα ζήτημα το οποίο αφορά
και απασχολεί χιλιάδες επιχει-
ρήσεις και νοικοκυριά και
μάλιστα σε μια περίοδο βαθει-
άς και παρατεταμένης ύφεσης
όπου η οικονομία σταδιακά
συρρικνώνεται, τα εισοδήματα
των εργαζομένων μειώνονται
δραματικά, η ανεργία αυξάνε-
ται, η έλλειψη  ρευστότητας
σφίγγει την αγορά και πολλές
επιχειρήσεις κλείνουν. Oι
μεγάλες αυξήσεις των φόρων,
η επιβολή νέων φόρων και
εισφορών, οι έκτακτες εισφο-
ρές ,τα τέλη επιτηδεύματος,
τα χαράτσια επί των ακινήτων
και οι  λοιποί  διάφοροι φόροι
επέφεραν σημαντική μείωση
των εισοδημάτων και δικαιο-
λογημένα προκαλούν τις
έντονες αντιδράσεις του επι-
χειρηματικού κόσμου και των
φορολογούμενων πολιτών. Το
μεγάλο ερώτημα όμως, το
οποίο προκύπτει, είναι, πώς
είναι δυνατόν σε αυτή τη
φάση που βρίσκεται η οικονο-
μία μας να εφαρμόζονται τόσο
σκληρά φορολογικά μέτρα τα
όποια όχι μόνον δεν  συνά-
δουν με το μέγεθος, την
κατάσταση και τις προοπτικές
ανάκαμψης της οικονομίας
μας, αλλά αντιθέτως τροφο-
δοτούν, συντηρούν και βαθαί-
νουν την ύφεση.  

Στην παρακάτω ανάλυση
μπορούμε να δούμε ποιες
είναι οι επιδράσεις της σημε-
ρινής φορολογικής πολιτικής
στην οικονομία και την ανά-
πτυξη. Πριν προχωρήσουμε
όμως, ας κάνουμε μια σύντο-
μη αναφορά στα δημοσιονομι-
κά του κράτους, δηλαδή στις
δημόσιες δαπάνες και τα
έσοδα. Οι δημόσιες δαπάνες
είναι  για δημόσια αγαθά, για
υπηρεσίες και για διαφορές
παροχές και αναλύονται ως
εξής: για τη διοίκηση, την
άμυνα, τη δικαιοσύνη, την
υγεία, την πρόνοια, την
εκπαίδευση και λοιπές διάφο-
ρες, οι δε παροχές προς τους
ιδιώτες είναι κυρίως τα οικο-
γενειακά επιδόματα, τα επιδό-
ματα ανεργίας, οι επιδοτήσεις
ιδιωτικών επιχειρήσεων, οι
συντάξεις, οι δημόσιες δαπά-
νες δημοσίων έργων και
λοιπά. Για την χρηματοδότηση
των πάσης φύσεως δαπανών
το κράτος χρειάζεται αγορα-
στική δύναμη, δηλ. χρειάζεται
έσοδα, καθότι τα αγαθά και οι
υπηρεσίες που προσφέρονται
προς το κοινωνικό σύνολο
είναι δωρεάν. Τα δημόσια
έσοδα προέρχονται κυρίως και
σε πολύ μεγάλο ποσοστό από
τους φόρους, κατόπιν από το
δημόσιο δανεισμό και από τα
εισοδήματα που αποκτά το
δημόσιο από την  εκμετάλ-
λευση της κρατικής περιου-
σίας και από τις δημόσιες επι-
χειρήσεις. Τα έσοδα από την
εκμετάλλευση της κρατικής
περιουσίας  και από τις δημό-
σιες επιχειρήσεις είναι ελάχι-
στα. Οι φόροι αποτελούν ένα
αναγκαστικό μέσο μετάθεσης
αγοραστικής δύναμης από
τους ιδιώτες προς το δημόσιο,

ενώ ο δημόσιος δανεισμός
είναι η παραχώρηση δανεια-
κών κεφαλαίων από τις αγο-
ρές προς το κράτος με αντίτι-
μο την καταβολή τόκων. Ο
δημόσιος δανεισμός επί σειρά
ετών πριν την κρίση αποτέλε-
σε σημαντική πηγή χρηματο-
δότησης των δημοσίων δαπα-
νών. Έτσι δημιουργήθηκε το
υπέρογκο δημόσιο χρέος, το
οποίο μας οδήγησε στο χείλος
της χρεοκοπίας. Σήμερα το
κράτος δεν μπορεί πλέον να
δανειστεί από τις αγορές
καθότι  έχει χάσει την πιστο-
ληπτική του ικανότητα με
αποτέλεσμα να έχουμε  ένα
κενό εσόδων σε σχέση με
προηγούμενες χρονικές οικο-
νομικές περιόδους πριν την
κρίση. Τα δημόσια έσοδα από
τους φόρους παρουσιάζουν
μεγάλη πτώση, η οποία οφεί-
λεται κυρίως στη μείωση της
οικονομικής δραστηριότητας
των επιχειρήσεων, στις μειώ-
σεις των μισθών και ημερομι-
σθίων, στην ανεργία, στη μεί-
ωση της ποσότητας του
κυκλοφορούντος χρήματος
στην οικονομία και επί πλέον
στην αδυναμία πληρωμής
φόρων και  ληξιπρόθεσμων
οφειλών των νοικοκυριών και
επιχειρήσεων .Οι συνεχείς
μειώσεις των δημοσίων εσό-
δων θα οδηγήσουν σε περαι-
τέρω μειώσεις των δημοσίων
αγαθών και υπηρεσιών αλλά
και των δαπανών παραγωγής
αυτών, όπως  είναι οι μισθοί
των δημοσίων υπάλληλων
κλπ. Θα οδηγήσουν επίσης
και σε περικοπές συντάξεων,
μειώσεις η και καταργήσεις
κοινωνικών παροχών κλπ.

Η φορολογική πολιτική,
που εφαρμόζει σήμερα το
κράτος με την υπερφορολό-
γηση των εισοδημάτων και
μάλιστα στη φάση της βαθει-
άς και παρατεταμένης ύφεσης
που βρίσκεται η οικονομία
μας, λειτουργεί εις βάρος της
ιδιωτικής οικονομίας και
περιορίζεται η οικονομική
ανάπτυξη Οι αυξήσεις των
φόρων είναι ένα υπερβάλλον
φορολογικό βάρος για τις επι-
χειρήσεις και  τα νοικοκυριά.
Αυτό για την πραγματική
οικονομία σημαίνει μεγαλύτε-
ρη αφαίρεση πόρων από την
ιδιωτική χρήση προκειμένου
να χρησιμοποιηθούν για
δημόσια χρήση, κάτι το οποίο
συνεπάγεται μεγαλύτερη
απώλεια ιδιωτικών αγαθών
από την οικονομία με αποτέ-
λεσμα να έχουμε μείωση της
ιδιωτικής κατανάλωσης, η
οποία οδηγεί και στη μείωση
της συνολικής παραγωγής της
οικονομίας. Οι συνεχείς μετα-
βολές στον τρόπο φορολόγη-
σης των εισοδημάτων δημι-
ουργούν αστάθεια στη λει-
τουργία όλου του οικονομικού
μας συστήματος και λειτουρ-
γούν ανασταλτικά για τις
επενδύσεις, H υπέρμετρη
αύξηση της  φορολογίας των
εισοδημάτων έχει εξαντλήσει
τη φοροδοτική ικανότητα των
μισθωτών και συνταξιούχων
και μείωσε σημαντικά το δια-
θέσιμο εισόδημα για κατανά-
λωση καθώς επίσης και τις
αποταμιεύσεις και επενδύσεις
των ιδιωτών. Μειώνονται οι
καταθέσεις των ιδιωτών προς
τις τράπεζες με αποτέλεσμα
να έχουμε αντίστοιχη μείωση

και στις χορηγήσεις των τρα-
πεζών για κεφάλαια κίνησης
και επένδυσης προς τις επιχει-
ρήσεις. Οι υψηλοί συντελε-
στές των έμμεσων φόρων,
κυρίως του ΦΠΑ, διατηρούν
τις τιμές των αγαθών σε
υψηλά επίπεδα με αποτέλε-
σμα να έχουμε μείωση στα
πραγματικά εισοδήματα των
καταναλωτών. Αυτό συνεπά-
γεται μείωση της ενεργού
ζήτησης των αγαθών στην
αγορά, η οποία στη συνέχεια
θα οδηγεί στη μείωση της
παραγωγής ιδιωτικών αγαθών
και στην αύξηση της ανερ-
γίας. Οι αυξήσεις των φόρων
έχουν αρνητικές επιπτώσεις
και για τις επενδύσεις των
επιχειρήσεων, καθότι οι επι-
χειρηματίες δεν θα έχουν
πλέον κίνητρο για νέες επεν-
δύσεις εφόσον τα κέρδη τους
μετά την φορολόγησή τους
θα είναι μειωμένα. Έτσι
περιορίζεται η ανάπτυξη της
οικονομικής δραστηριότητας
από τις επιχειρήσεις καθώς
και η αύξηση του παγίου
κεφαλαίου της οικονομίας μας
με αποτέλεσμα να μειώνεται η
συνολική παράγωγη αλλά και
η απασχόληση εργασίας.

Το κράτος πρέπει να στρα-
φεί άμεσα στη λήψη μέτρων
για την μείωση των διαφόρων
περιοριστικών παραγόντων
οικονομικής ανάπτυξης. Nα
μειώσει τους φόρους κυρίως
των χαμηλών εισοδημάτων
και να δοθούν φορολογικά
κίνητρα στις επιχειρήσεις για
την ανάληψη νέων επενδύσε-
ων. Να μειωθεί το μέγεθος
του δημόσιου τομέα ο οποίος
τόσα χρόνια λειτουργούσε εις
βάρος του ιδιωτικού τομέα. Οι
δημόσιες δαπάνες στη χώρα
μας αυξάνονταν ταχύτερα από
την αύξηση των ιδιωτικών
δαπανών και των ιδιωτικών
δραστηριοτήτων. Να αυξηθεί
η παραγωγικότητα του δημό-
σιου τομέα, που μέχρι σήμερα
αυξάνονταν λιγότερο από το
κόστος παραγωγής την δημο-
σίων αγαθών και υπηρεσιών
και είναι μικρότερη από την
παραγωγικότητα του ιδιωτι-
κού τομέα. Η μεγαλύτερη
αύξηση των δημοσίων δαπα-
νών οφείλονταν και στην
υστέρηση της παραγωγικότη-
τας που παρουσιάζει συνήθως
ο δημόσιος τομέας. Να υπάρ-
ξουν μεταβολές στους
θεσμούς στις οποίες να
συμπεριλαμβάνονται οι διάφο-
ρες μεταβολές στην οικονομι-
κή και κοινωνική οργάνωση
της χώρας, όπως η σύσταση ή
η κατάργηση Δημοσίων Οργα-
νισμών και επιχειρήσεων που
δεν είναι επωφελής για την
κοινωνία. Το κράτος να συλ-
λάβει τη φοροδιαφυγή, και
αυτούς που έχουν και δεν
πληρώνουν, να εφαρμόσει
ένα δίκαιο και σταθερό φορο-
λογικό σύστημα με κοινωνική
δικαιοσύνη και να φορολογή-
σει περισσότερο τα μεγαλύτε-
ρα εισοδήματα και την μεγάλη
ακίνητη περιουσία.

1. «Κατοχή» στην εφημερίδα κάνουν η αλήθεια και ο αναγνώ-
στης.
2. Προς διάλυση βαδίζει ολοταχώς το σωματείο του Φωτεινού
με την επωνυμία «Σύλλογος των Απανταχού Φωτεινιωτών» αν
δεν μπορέσει να θέσει υπό έλεγχο τα πολλά προβλήματα που
το  πνίγουν: μουσείο, φωτεινοπολιτιστικά, έλλειψη στέγης,
φωτεινιώτικα, αιμοδοσία κά. Μόνη αχτίδα η ανερχόμενη δύνα-
μη της ομάδας νέων. 
3. Ο εθελοντισμός στις μέρες μας προβάλλει σαν σοβαρή
λύση. Για να αποδώσει όμως χρειάζεται πολλούς ή λίγους και
αποφασισμένους.
4. Τα Θεοδοσιανά τριπλά  τείχη της Πόλης προκαλούν εντύπω-
ση στον επισκέπτη: τα ερειπωμένα από το χιλιόχρονο πολύ-
φυλλο  βομβαρδισμό και ανακατασκευασμένα με την εντυπω-
σιακή ομορφιά τους.

Το Φωτεινό 2 μέρες
στην Πόλη των πόλεων

Κυριακή 21-7-2013. Μετά
από μια ωραία παραμονή στην
πόλη των πόλεων, ώρα 8 το
πρωί παίρνουμε το δρόμο της
επιστροφής για την ΕΛΛΑΔΑ.
Η παραμονή μας στην  Πόλη
ήταν 2 ημερες, αρκετές για
μια αξέχαστη περιήγηση ώστε
να δούμε τα πολλά αξιοθέατα,
τις απίστευτες ομορφιές, τον
μαγικό Βόσπορο και τα πολλά
μνημεία.
Το κυριότερο εξ αυτών ήταν
η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ. Οι διαστάσεις
του κτηρίου είναι φανταστι-
κές: το κτήριο συνολικά έχει
μήκος 100 μ. και έκταση

7.570  τ.μ. Το κυρίως κτήριο
έχει διαστάσεις 69,5  χ  73,5
μ. Οι νάρθηκες έχουν 60 μ.
μήκος και 5,75 μ. πλάτος. Ο
τρούλος με ύψος 55,6 μ. και
διάμετρο 31,24 μ. είναι από
τους πιο ψηλούς στον κόσμο.
Ευχαριστούμε τον πρόεδρο
Αλέκο Φελέκη που με πολύ
κόπο οργάνωσε αυτή την
τέλεια εκδρομή αλλά και τον
οδηγό της ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΤΟΥΡΣ
που ήταν πολύ συνεργάσιμος. 

Στέφανος Κασσελούρης  

Νικόλαος Σκουφάς

1779 - 1819
Ο Νικόλαος Σκουφάς ένα από
τα τρία ιδρυτικά μέλη της
Φιλικής Εταιρείας που φτιά-
χτηκε με σκοπό την απελευ-
θέρωση της σκλαβωμένης
Ελλάδας. Γεννήθηκε ως Νικό-
λαος Κουμπάρος στο Κομπότι
της Άρτας το 1779. Το επίθε-
το Σκουφάς του κόλλησε σαν
παρατσούκλι όταν δούλευε ως
μικροβιοτέχνης κατασκευα-
στής σκούφων. Η δύσκολη
βιοπάλη και η σκλαβιά τον
οδηγούν να μεταναστεύσει το
1813 στην Ρωσία. Εκεί προ-
σπαθεί χωρίς ιδιαίτερη επιτυ-
χία να ασχοληθεί πάλι με του
σκούφους και έτσι αναγκάζε-
ται να δουλέψει ως υπάλλη-
λος σε μεγάλους εμπορικούς
οίκους ομοεθνών του.

Στην Οδησσό γνωρίζεται με
τους υπόλοιπους της τριαν-
δρίας, Ξάνθο και Τσακάλωφ.
Έπειτα από πρόταση του, το
1814 ιδρύουν την μυστική
Φιλική εταιρεία και αρχίζουν
την μύηση μελών στο ιερό
σχέδιο, στην αρχή στις πόλεις
της Ρωσίας και έπειτα οπου-
δήποτε υπάρχει ελληνισμός.
Ο Σκουφάς είναι αυτός που
προσαρμόζει τις γνώσεις του
Τσακάλωφ για τον συνομωτι-
σμό και τη μασονική εμπειρία
του Ξάνθου στα μέτρα μιας
μυστικής επαναστατικής
οργάνωσης του σκλαβωμένου
ελληνισμού. Τα πρώτα χρόνια
είναι δύσκολα και γεμάτα
απογοητεύσεις για τους πρω-
τεργάτες της Φιλικής. Το
1818 ο Σκουφάς αποφασίζει
να πάει στην Κωνσταντινού-
πολη μιας και η ιδέα του για
την μεταφορά της έδρας της
φιλικής εταιρείας στην Πελο-
πόννησο δεν εγκρίνεται από
τα υπόλοιπα μέλη. Εκεί η
κακή του υγεία και η απογόη-
τευση για τους αργούς ρυθ-
μούς ανάπτυξης της φιλικής
εταιρείας τον οδηγούν σε
καρδιακή προσβολή. Το 1819
πεθαίνει στην Κωνσταντινού-
πολη χωρίς να προλάβει να
δει τις ιδέες του για επανά-
σταση να φλογίζουν τις καρ-
δίες των ελλήνων και να οδη-
γούν στην απελευθέρωση της
Ελλάδας. Θάφτηκε στο ναό
των Ταξιαρχών.

X.K.
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Εξερευνήστε το Νέο μας site

και απολαύστε τις δημιουργίες μας 

για τις πιο όμορφες στιγμές σας!!!

Υπεύθυνη Επικοινωνίας

Handicrafts by Nina.com
Κολιού Αικατερίνη 6984908087

Ο καπνός ως πολεμικό όπλο π.Χ.

Γράφει ο Κωνσταντίνος Δ. Μάλλιος, Καρδιολόγος   
Η χρησιμοποίηση των καπνο-
γόνων ουσιών από τις αστυ-
νομικές δυνάμεις για την
καταστολή διάφορων διαδη-
λώσεων, οδηγεί τη σκέψη στη
χρήση του καπνού ως πολεμι-
κό όπλο στην προ Χριστού
εποχή.

Από τα πανάρχαια χρόνια ο
άνθρωπος χρησιμοποίησε τον
καπνό  για να υποχρεώσει τον
εχθρό του να παραδοθεί ή να
εγκαταλείψει το οχυρό  του,
προκειμένου να τον αντιμετω-
πίσει σε ανοιχτό χώρο. Οι
ιστορικοί βεβαιώνουν ότι ο
«εφευρέτης» της μορφής
αυτής του πολέμου είναι ο
κυνηγός εκείνος που σκέφθη-
κε να ανάψει φωτιά με χλωρά
ξύλα μπροστά στο άνοιγμα
των σπηλιών, ώστε ο καπνός
που θα παραχθεί να   εξανα-
γκάσει τα άγρια ζώα  να
βγουν από το κρησφύγετό
τους, για  να μπορέσει να τα
σκοτώσει.

Το κυνηγετικό αυτό «τέχνα-
σμα»  εφαρμόσθηκε  κατ’
επανάληψη  από τον άνθρω-
πο. Στην αρχή χρησιμοποίησε
μόνο ξύλα. Αργότερα για να
έχει καλύτερα αποτελέσματα,
έριχνε επιπλέον στη φωτιά
κατράμι, πίσσα, ρετσίνι και
ζωικό λίπος. Το ρετσίνι βοη-
θούσε στην παραγωγή
καπνού ακόμη και στην περί-
πτωση που  στα αναμμένα
ξύλα έριχναν νερό για να τα
σβήσουν.

Οι βλαπτικές όμως συνέπει-
ες του καπνού στον ανθρώπι-
νο οργανισμό. ουσιαστικά από
τους πνεύμονες και τα μάτια,
ήταν περιορισμένες όταν το
«τέχνασμα» χρησιμοποιούνταν
σε ανοιχτό χώρο, ενώ  συχνά
η πορεία του αναδυόμενου
καπνού ήταν η μη επιθυμητή.
Το τελευταίο οφείλονταν στην
αδυναμία του ανθρώπου να
«στέλνει» τον καπνό στην
επιθυμητή  κατεύθυνση. Ο
άνεμος ήταν πάντα  ο καθορι-
στικός παράγοντας για το ποιο
θα ήταν τελικά σε κάθε  περί-
πτωση το θύμα, δηλαδή ο επι-
τιθέμενος ή ο αμυνόμενος.

Η πρώτη, ιστορικά αποδε-
δειγμένη, χρησιμοποίηση του
καπνού στις πολεμικές αναμε-
τρήσεις παρέχεται από το

Θουκυδίδη στην περιγραφή
του Πελοποννησιακού πολέ-
μου. Αναφερόμενος στην
μάχη  εναντίον των Πλαταιέ-
ων (429 π. Χ) ιστορεί (Β,77):
«Έφεραν (οι Σπαρτιάτες)
δεμάτια από κλαδιά δένδρων
και τα στοίβαξαν στο  κενό
που υπήρχε μεταξύ του ανα-
χώματος και του  τείχους της
πολιτείας. Όταν το κενό γέμι-
σε … άναψαν φωτά με θειάφι
και πίσσα, και έγινε μια πυρ-
καγιά τέτοια που ποτέ, ως
τότε, δεν είχε δει κανείς
αναμμένη από ανθρώπινο
χέρι… Οι φλόγες ήταν τερά-
στιες, ο καπνός αποπνικτικός
και λίγο έλειψε να εξολοθρευ-
τούν οι Πλαταιείς ... Ένα
μεγάλο μέρος της πολιτείας
δεν μπορούσε κανείς να το
πλησιάσει και αν είχε φυσήξει
ευνοϊκός άνεμος, όπως είχαν
ελπίσει οι εχθροί, οι Πλαταιείς
δεν θα είχαν γλιτώσει. Οι
πυκνοί καπνοί θα τους είχαν
πνίξει όλους.   Αλλά, καθώς
λένε, έπιασε μεγάλη νεροπο-
ντή, που έσβησε την πυρκαγιά
κι΄ έτσι πέρασε ο κίνδυνος».

Με τη βοήθεια όμως του
καπνού οι Βοιωτοί (σύμμαχοι
των  Σπαρτιατών) κυρίευσαν
το 424 π. Χ το Δήλιον (Δήλε-
σι) της  Αττικής. Αναφέρει ο
μεγάλος ιστορικός (Δ, 100):
«Οι Βοιωτοί… αφού δοκίμασαν
διάφορους τρόπους  κατόρθω-
σαν να το κυριεύσουν  (το
Δήλιον), φέροντες μια πολιορ-
κητική μηχανή κατασκευασμέ-
νη με τον ακόλουθο τρόπο.
Πριόνισαν ένα μακρύ και
χοντρό δοκάρι  και αφού το
έσκαψαν ώστε να είναι κούφιο
σε όλο του το μήκος, κόλλη-
σαν πάλι τα δυο κομμάτια
(σαν αυλό) και στη μια άκρη
κρέμασαν, με αλυσίδες, ένα
καζάνι. Ακολούθως προσάρμο-
σαν στο δοκάρι ένα σιδερένιο
κυρτό σωλήνα που κατέβαινε
προς το καζάνι, και έντυσαν
το μεγαλύτερο μέρος του
δοκαριού με σίδηρο…Όταν
τοποθέτησαν τη μηχανή πολύ
κοντά στο τείχος, έβαλαν
μεγάλα φυσερά από τη δική
τους άκρη και άρχισαν να
φυσούν. Ο αέρας, μέσα από
το κούφιο δοκάρι, έμπαινε με
ορμή στο καζάνι όπου είχαν

βάλει αναμμένα κάρβουνα,
θειάφι και πίσσα. Άναψε μεγά-
λη φλόγα και ο αναδυόμενος
καπνός δημιούργησε τέτοια
κατάσταση ώστε κανείς  υπε-
ρασπιστής δέ μπορούσε να
μείνει εκεί. Το εγκατέλειψαν
(οι κάτοικοι του Δήλιου)  και
έφυγαν. Έτσι κυριεύτηκε το
τείχος».

Και στη ρωμαϊκή περίοδο η
χρήση του καπνού έπαιξε
συχνά καθοριστικό ρόλο στην
τελική έκβαση πολεμικών επι-
χειρήσεων. Ο Τίτος Λίβιος,
εξιστορώντας την πολιορκία
της Αμβρακίας από τους
Ρωμαίους (189 π. Χ), αναφέ-
ρει: «Οι πολιορκητές προκει-
μένου να καταλάβουν την
πόλη έσκαψαν μια στοά κάτω
από τα τείχη της. Την ίδια
όμως έμπνευση είχαν και οι
πολιορκούμενοι και από
σύμπτωση συναντήθηκαν οι
δύο υπόγειες στοές. Τότε οι
πολιορκούμενοι πήραν ένα
μεγάλο πήλινο δοχείο, από το
οποίο αφήρεσαν τον πυθμένα
και στη θέση του τοποθέτησαν
ένα σιδερένιο σωλήνα. Το
στόμιο του δοχείου το έκλει-
σαν με ένα διάτρητο σιδερένιο
καπάκι. Κατόπιν γέμισαν το
δοχείο με πούπουλα πουλιών
και το τοποθέτησαν με το
στόμιο στραμμένο προς το
τμήμα της υπόγειας στοάς που
κατείχαν οι εχθροί. Έπειτα
έβαλαν φωτιά στα πούπουλα
και, με ένα φυσερό που τοπο-
θέτησαν στην άκρη του σωλή-
να γέμισαν τη στοά με πυκνό
και δύσοσμο καπνό. Οι Ρωμαί-
οι αναγκάστηκαν να υποχωρή-
σουν και οι πολεμικές
συγκρούσεις συνεχίσθηκαν σε
ανοιχτό πεδίο. Η Αμβρακία,
χάριν της εξυπνάδας των
κατοίκων της, δεν κυριεύθηκε
τη φορά αυτή από τους
Ρωμαίους».

Με τα χρόνια, στα  εύφλε-
κτα  υλικά  που χρησιμοποι-
ούνταν  προς καύση προστέ-
θηκαν διάφορες δηλητηριώ-
δεις ουσίες, όπως το αρσενι-
κό, για να φθάσουμε  σιγά-
σιγά στις χρησιμοποιούμενες
σήμερα άκρως επικίνδυνες για
την υγεία του ανθρώπου τοξι-
κές ουσίες.

Ουρανόφωτο
Χαίρε, γαλάζιε ουρανέ
(Χαιρετισμοί στην Παναγία)
(Συνέχεια από το φύλλο της εφημερίδας Ιαν-Φεβρ.)

1
Χαίρε, που κάθε σου ματιά για μας είν’ ηλιαχτίδα,
Αντίληψή μας τρυφερή, μετά θεόν ελπίδα.
Χαίρε, του κάθε ναυαγού σωσίβιο, βοήθεια,
Άπειρο έλεος θεού, δύναμη μέσ’ τα στήθια!

2
Χαίρε ονείρου ζωγραφιά, που τις ασχήμιες κρύβεις.
Χαίρε ασύλληπτη χαρά, που στις ψυχές μας σκύβεις.
Χαίρε Εσύ, της αρετής βασίλισσα, κυρία.
Χαίρε αστέρι της αυγής, με λάμψη ουρανία.

3
Χαίρε κυρά,  που κάθ’ αγνό μας πόθο αναδεύεις,
Του δίνεις φλόγα και παλμό και πάντα μεσιτεύεις.
Χαίρε κρυστάλλινη πηγή της θείας ευσπλαχνίας.
Χαίρε, φανέρωση γλυκειά της θείας ευδοκίας.

4
Χαίρε, καράβι της ζωής πολυταξιδεμένο,
Που για τη χώρα της χαράς είσαι προορισμένο.
Και ταξιδεύεις. Κι όλο πας κι άλλες ψυχές, παρθένα,
Στον Κύριο που αγαπάς, στον Ύψιστο, στον Ένα!

5
Χαίρε, στο πέλαο της ζωής απάνεμο λιμάνι
Άγιο, γαλήνη της ψυχής, που πόνος δεν το φτάνει! 
Χαίρε, η όαση της χαράς στην έρημο του πόνου.
Χαίρε, γεννήτρα της δροσιάς στα σπλάχνα παραπόνου.

6
Χαίρε του ήλιου ζεστασιά στον άνεμο, στ’ αγιάζι,
Όταν το κύμα πια βογγά και στην ψυχή μας σπάζει.
Χαίρε πυξίδα της ζωής την θάλασσα, παρθένα,
Όταν το κύμα της οργής χτυπάει τον καθένα.

7
Χαίρε Εσύ, ο θεϊκός ο δρόμος της ευθείας!
Ήταν το διάβα σου στη γη δρόμος της ευσπλαχνίας.
Χαίρε Εσύ,  που τον  πιστό τον πιάνεις απ’ το χέρι, 
Του παραδείσου το αγνό, κατάσπρο περιστέρι! 

8
Χαίρε Εσύ, που με ευχές του πλάστη ζωγραφίζεις
Με αρετές σου στις ψυχές, την σωτηρία χτίζεις.
Χαίρε Μορφή Αγνή, Γλυκειά, της καλοσύνης μάνα,
Που διαλύεις τα καυτά τα όνειρα τα πλάνα

9
Και στην ομίχλη τους το φως ρίχνεις το αγιασμένο
Να  μας φωτίζεις το στρατί, που είναι ραντισμένο
Από το αίμα της ψυχής,  για ευγενικούς αγώνες
Στο στίβο άγιων αρετών που λάμπουν στους αιώνες.
(συνεχίζεται)

Αγωνίστρια

(Όποιος ενδιαφέρεται, μπορεί να παρακολουθήσει την θρη-
σκευτική εκπομπή «Η κρυσταλόδροση πηγή» που αναφέρεται
στο Ευαγγέλιο κάθε Κυριακής. Εκπέμπεται από τον ραδιοφω-
νικό σταθμό ‘Αμβρακία’ της  δημοτικής ραδιοφωνίας Άρτας,
κάθε Κυριακή, στην αρχή της συχνότητας 94 στα Fm και ώρα
7-8 π.μ).

ΤΟ ΝΕΡΟ ΝΕΡΑΚΙ ΛΕΜΕ
ΚΑΘΕ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΣΤΟ

ΦΩΤΕΙΝΟ

Κάθε καλοκαίρι οι Φωτεινιώτες

εδώ και πολλά χρόνια στερού-
νταν το αγαθότερο των αγαθών,
το ΝΕΡΟ. Παλαιότερα ήταν τυχε-
ροί αυτοί που είχαν πηγάδια  και
με τσίγκους στο κεφάλι οι γυναί-
κες ή με τα γαιδουράκια ,τρέχαν
στον Πλάτανο  και στα κοινοτικά
πηγάδια για το πόσιμο νερό , για
να καλύψουν τις ανάγκες του
νοικοκυριού. Έγινε η δεξαμενή
και πάλι εκεί που λέγαμε το
λύσαμε το πρόβλημα, στο κατα-
καλόκαιρο κάτι χαλούσε. Ούτε
αυτό το καλοκαίρι δεν έλειψαν τα
προβλήματα . Τρέχει ο Πρόεδρος
του Τοπικού Συμβουλίου για την
επίλυση των προβλημάτων κάθε
φορά αφιερώνοντας νύχτα -
μέρα.Ας ελπίσουμε ότι οι αρμό-
διες αρχές θα φροντίσουν να
ελεγχεί όλο το δίκτυο για την
εξάλειψη των προβλημάτων.

Α.Κ.

Ο ΘΕΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ
ΤΟ ΑΛΩΝΙΣΜΑ ΤΟΥ

ΣΙΤΑΡΙΟΥ
Ο θερισμός του σιταριού γινό-
ταν με χειρωνακτικό τρόπο
τον Ιούνιο μήνα, που τον έλε-
γαν και «θεριστή». Κύριο
εργαλείο για τον θερισμό
ήταν το δρεπάνι. Κατά τον
θερισμό συγκεντρώνονταν τα
στάχυα κατ’ αρχάς σε μικρά
δέματα, τα λεγόμενα «χερό-
βολα», κατόπιν από πολλά
τέτοια χερόβολα γίνονταν τα
μεγαλύτερα δέματα τα λεγό-
μενα «δεμάτια» και με τα ζώα
μεταφέρονταν στις άκρες των
αλωνιών και τοποθετούντο σε
μεγάλους σωρούς, τις γνω-
στές «θημωνιές». 
Στο τέλος του θερισμού και
μετά το κουβάλημα στ’ αλώ-
νια των «δεματιών» ακολου-
θούσε το αλώνισμα, που γινό-

ταν τον Ιούλιο μήνα (Αλωνά-
ρη) στ’ αλώνια του χωριού.
Το κάθε αλώνι ήταν ένας
χώρος κυκλικός, επίπεδος και
πλακόστρωτος, στο κέντρο
του δε υπήρχε ένας στύλος
ύψους 1,5 μ. περίπου όπου
τον λέγανε «στήγερο». Τα
στάχυα των δεμάτων απλώνο-
νταν σ’ όλο σχεδόν το πλάτος
του αλωνιού και κατόπιν από
τον στύλο, που υπήρχε στο
κέντρο, έδεναν 2 άλογα η
μουλάρια με σχοινί, το ένα
δίπλα στο άλλο κατά τέτοιο
τρόπο  με «λαιμαργιές», όπως
τις έλεγαν, ώστε εύκολα να
γυρίζουν γύρω στον στύλο
μαζί, να μην μπορούν να
φύγουν, αλλά και να μη
σφίγγεται στο λαιμό τους. Τα
συνταιριασμένα αυτά ζώα
γύριζαν από το στύλο και τα
δύο γιατί το άκρον του σχοι-
νιού, που τα συγκρατούσε,

ήταν δεμένο
σε μια ξύλινη
κουλούρα,
περασμένη
στο στύλο,
που εύκολα
γύριζε μαζί με
τα περιστρε-
φόμενα ζώα,
τα οποία
πατούσαν τα
στάχυα, πίσω
τους δε ήταν
ο λεγόμενος
«Αλωνάρης»,
που κάπου-
κάπου τα
μαστίγωνε, σιγά βέβαια,
φώναζε δε συγχρόνως, για να
φοβούνται κι αυτά γύριζαν
τρέχοντας. Έπαιρναν σαν
αμοιβή το λεγόμενο «αλωνι-
στικό» σε είδος συνήθως
(σιτάρι), εάν δεν γινότανε το
αλώνισμα με (δανικά).

Τα άχυρα, τα κουβαλούσαν
στους αχυρώνες, γιατί χρησί-
μευαν για τροφή των ζώων
τον χειμώνα.

Χ.Κ.

ΤΟ ΑΛΩΝΙ ΣΤΗΝ ΑΓ ΕΛΕΟΥΣΑ
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Η Πρόεδρος της κοινωφελούς επιχείρησης του Δήμου Ν. Σκουφά
κ. Ροζίνα Βαβέτση θέλει:

«Υπαλλήλους»
Για τα προβλήματα και τις δραστηριότητες της κοινωφελούς επι-

χείρησης του Δήμου Ν. Σκουφά και τον συγκεντρωτισμό στο
φορέα, μας μίλησε η κάτοικος της Κυράτσας νεαρή και με όρεξη
ελπιδοφόρα Πρόεδρος  της επιχείρησης νυν και πριν Αντιδήμαρ-
χος Δ.Ε Πέτα κ. Ροζίνα Βαβέτση.

Η επιχείρηση, μας είπε είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαί-
ου και δεν έχει αρκετό προσωπικό για να αναπτυχθεί με τα
προγράμματα του κοινωνικού τομέα που έχει μεγάλα περιθώ-
ρια. Έκανε αίτηση για Δ/ντή και περιμένει ανταπόκριση.
Η επιχείρηση μέχρι τώρα  έκανε δωρεά διανομή τροφίμων στου
άπορους δημότες.
Με εθελοντισμό λειτούργησε στο Δήμο πρόγραμμα δωρεάν εξέ-
τασης χρόνιας  αναπνευστικής   πνευμοπάθειας για 300 πάσχο-
ντες που θα έπρεπε να πληρώσουν 80€.
Ξεκίνησε σε συνεργασία με την ορθοπεδική κλινική του
Γ.Ν.Νοσοκομείου Άρτας και τον γιατρό Θανάση Γκρέστα και τα
Δημοτικά και  Γυμνάσια του Δήμου,  πρόγραμμα εξέτασης μυο-
σκελετικών παθήσεων (σκολίωση - κύφωση - λόρδωση κ.α.)
για όλα τα παιδιά του Δήμου.
Θέλει να κάνει δωρεάν εμβολιασμούς.
Σχετικά με το συγκεντρωτισμό  στη λειτουργία του Δήμου μας
είπε ότι  στον Καλλικρατικό Δήμο που εργάζεται δεν υπάρχει
θέμα τέτοιο. Η οργάνωση όλων των υπηρεσιών τεχνικής, οικο-
νομικής, καθαριότητας κά, καθώς και η επάρκεια του Δήμου με
την απεξάρτησή του από το κέντρο της Άρτας και οι Αντιδή-
μαρχοι  με συγκεκριμένα καθήκοντα, όλα αυτά βοηθούν στην
αποκέντρωση αρμοδιοτήτων.

Α.Φ.

Το χωριό και οι
άνθρωποί του

Όμορφος τόπος το Φωτεινό
και γέννησε , έθρεψε και
μεγάλωσε πολλούς και σημα-
ντικούς ανθρώπους. Ορεινός
ξερότοπος όμως, ανάγκασε
τους νέους ανθρώπους, να
ζητήσουν αλλού δουλειά. Οι
παλαιότεροι  για να ζήσουν
σπούδασαν δάσκαλοι  και
πολλοί  γίνανε  μόνιμοι στο
στρατό. Έφυγαν μικρά παιδιά
και όλοι με την σκέψη ότι θα
ξαναγυρίσουν.
Έχει κάτι αυτός ο τόπος που

σε τραβάει πάλι πίσω. 
Ένας συγχωριανός μας  που
μετοίκησε από μικρό παιδί
είναι ο Ηλίας Χρήστου
Καραθάνος. 

Το κείμενο που ακολουθεί
είναι διήγηση του ίδιου.
«Γεννήθηκα το 1936  στις 13
Ιουνίου. Είμαι το μεγαλύτερο
παιδί της οικογένειας. Η μητέ-
ρα μου ονομαζόταν Βάγια
Κασσελούρη  και ο πατέρας
μου Χρήστος Καραθάνος. Η
μάνα μου ήταν η πρώτη
γυναίκα του πατέρα μου,  με
την οποία απέκτησε δυο παι-
διά, εμένα και την αδελφή
μου την Σταυρούλα. Τέλειωσα
το δημοτικό σχολείο στο
χωριό με δάσκαλο τον Μήτσιο
Μάλλιο.  Ήμουν καλός μαθη-
τής . Με ένα τετράδιο στην
τσέπη και ένα μολύβι μαθαί-
ναμε γράμματα , πραγματικά
γράμματα και τα μαθαίναμε
στο σχολείο , μας τα μάθαινε
ο δάσκαλος. Μετά το σχολείο
πήγαινα κατευθείαν στο Κρύο
νερό , στα ζώα. Εκεί κοιμόμα-

σταν, πάνω στα άχυρα.
Τελειώνοντας το δημοτικό

σχολείο , έδωσα εξετάσεις και
πήγα στο γυμνάσιο. Μαζί μου
εκείνη τη χρονιά έδωσε και ο
Θωμάς Πανέτας , ο Βαγγέλης
Κασσελούρης (αδελφός του
Βίκου) και ο Θόδωρος Σιάκ-
κας. Την πρώτη χρονιά μένα-
με όλοι μαζί. Στη Δευτέρα
τάξη μέναμε εγώ , ο Θωμάς ,
ο Θόδωρος και  κάποιος
Μανάκας από τη Φλωριάδα.
Δύσκολα χρόνια, χωρίς φαγη-
τό. Περιμέναμε κάθε μέρα
κάτω στον Αη –Γιώργη να
περάσει κάποιος από το
χωριό, που κατεβαίνανε για
να πουλήσουν ξύλα , να
φέρει κάτι, αλλά μάταια  κάθε
φορά. Γυρίζαμε σχεδόν πάντα
με άδεια χέρια.  Χαρακτηρι-

στικά θυμά-
μαι κάποια
φορά που ο
Σπύρος
ήρθε από
το χωριό
και αγόρασε
μια ρέγγα
για τον
Θόδωρο.
Παρότι την
είχε κρύψει
πολύ καλά,
την ανακα-
λύψαμε με
τον Θωμά
και την
φάγαμε.
Θύμωσε
πάρα πολύ
ο Θόδωρος
όταν ανα-

κάλυψε  ότι η ρέγγα έλειπε,
αλλά ήταν πλέον  αργά …»
Πολλές τέτοιες ιστορίες μου
διηγήθηκε ο κύριος Ηλίας για
τα χρόνια εκείνα αλλά δεν
χωράνε όλες σε αυτή την
κόλλα χαρτί ….στα  επόμενα
φύλλα.
«Δώσαμε εξετάσεις και μας
πήραν στο στρατό, εμένα ,
τον Θωμά (Πανέτα) και τον
Βαγγέλη (Κασσελούρη) .
Ετοιμαστήκαμε , αμέσως μετά
την πρωτοχρονιά και φύγαμε
για την Αθήνα. Μια σταλιά
παιδιά. Ούτε που ξέραμε που
να πάμε. Κάποια άλλα παιδιά
που  συναντήσαμε , και είχαν
περάσει  κι αυτά, μας είπαν
ότι πρέπει να πάμε  στη
Λέσχη Αξιωματικών. Έτσι
φτάσαμε στον προορισμό μας.
Από εκεί φύγαμε για τη Σύρο.
Πρώτη φορά μπαίναμε σε
καράβι. Φτάνοντας , μας κού-

ρεψαν , μας έπλυναν , μας
έντυσαν , μας έδωσαν ένα
σωρό πράγματα  και μετά
άρχισε η εκπαίδευση... Με τον
Θωμά και τον Βαγγέλη χαθή-
καμε.  Βρεθήκαμε με τον
Θωμά μετά από τρείς μήνες ,
μπροστά στη βρύση που πλέ-
ναμε τις καραβάνες και αγκα-
λιασμένοι κλαίγαμε από χαρά.
Με τον Βαγγέλη  συναντηθή-
καμε πολύ αργότερα.  
Οι καλοί του Α΄εξαμήνου
γίναμε βαθμοφόροι. Έτσι
συνάντησα και τον Αποστόλη
( Τολάκη Κασσελούρη) που
ήρθε αργότερα…
Αποφοιτήσαμε , με τον Θωμά
, γράφοντας πολύ καλά  στις
εξετάσεις . Εγώ   πήγα στην
1η μονάδα στο Μεσολόγγι για
τρία χρόνια. Μετά στην Κοζά-
νη (619 τάγμα) – Γιάννενα –
Καλαμπάκα – Καστοριά –
Κόρινθο . Μετά έκανα αίτηση
για το Υγειονομικό και πήγα
στην Πρέβεζα για εκπαίδευση
, ύστερα στη Χίο – Αθήνα
–Σπάρτη -  Πάτρα –Αλεξαν-
δρούπολη –Αθήνα- Θεσσαλο-
νίκη- Αλεξανδρούπολη –
Καβάλα – Αθήνα – Αλεξαν-
δρούπολη (1963) . Τότε γνω-
ριστήκαμε με την Νίνα. Αρρα-
βωνιαστήκαμε  και μετά από
δυο χρόνια παντρευτήκαμε ,
αφού τηρήσαμε όλα όσα επέ-
βαλε τότε ο στρατός .  Κάνα-
με οικογένεια και πάλι συνεχί-
σαμε τις μετακινήσεις. Ορε-
στιάδα – Αλεξανδρούπολη –
Θεσσαλονίκη – Αλεξανδρού-
πολη – Βέροια – Θεσσαλονίκη
– Άρτα – Θεσσαλονίκη. Μετά
από 36 χρόνια υπηρεσίας
βγήκα στη σύνταξη , με το
βαθμό του Αντισυνταγματάρ-
χη.
Σήμερα , χαιρόμαστε με την
γυναίκα μου , την οικογένειά
μας .Τα παιδιά μας , τον Χρή-
στο  με την Ρίλκα  και την
Αγγέλα  με τον Γιώργο , που
έχουν τις δικές τους οικογέ-
νειες. Και τα εγγονάκια μου
την Σμαρώ και τον Άκη , παι-
διά της κόρης μου.»
Ήταν μεγάλη η κουβέντα με
τον κύριο Ηλία, άκουσα   και
έμαθα πολλά για τη ζωή των
ανθρώπων στο χωριό τα χρό-
νια εκείνα .Όμορφες ιστορίες
με πολύ ενδιαφέρον, μα πάνω
από όλα γνώρισα καλύτερα
τον ίδιο.

Αναστασία Στ. Κασσελούρη

Μια Ιταλίδα στο
Βαρανάσι - Ινδία

Στην ινδουιστική
κουλτούρα πιστεύ-
ουν ότι αν κάποιος
πεθάνει στο Βαρα-
νάσι (ή Μπενάρες
αν προτιμάται την
παλιά ονομασία) η
ψυχή του ελευθε-
ρώνεται για πάντα.
Η μετεμψύχωση
σταματάει. Αυτή η
απελευθέρωση
ονομάζεται
Moksha.

Εγώ όμως δεν πήγα εκεί για να πεθά-
νω!
Ήταν εκεί μια φίλη μου, Ιταλίδα σαν
και εμένα και απλά έτυχε να καταλή-
ξω σ’ εκείνο το μέρος. Ήταν η πρώτη
μου επαφή με την Ινδία, μια χώρα για
την οποία δεν ήξερα πολλά, αν και
είχα μεγάλη περιέργεια να μάθω,
όπως έχουν και πολλοί άλλοι.
Ιερή πόλη είναι το Βαρανάσι και
παλαιά, πολύ παλαιά, είναι η αρχαιό-
τερη πόλη του κόσμου συνεχόμενα
κατοικημένη, από 4000 χρόνια πριν
μέχρι τώρα. Η δομή της είναι αρκετά
παράξενη: η πόλη, ολόκληρη, βρίσκε-
ται μόνο στη  μια μεριά του Γάγγη,
του ιερού ποταμού που θεωρείται θεϊ-
κός, επειδή τα νερά του καθαρίζουν
οποιαδήποτε αμαρτία. Αντίθετα η

άλλη πλευρά του ποταμού είναι εντε-
λώς έρημη, αφού εκεί μεταφέρονται
τα πτώματα αυτών που θεωρούνται
ανάξιοι να καούν, δηλαδή αυτοί που
δεν ανήκουν σε κάποια κάστα, οι
Paria. Κατά μήκος του ποταμού έχει
τεράστια σκαλοπάτια που κατεβαίνουν
μέχρι τα νερά, Gath όπως λέγονται
στα ινδικά. Συνολικά είναι 80, για
περίπου 11 χιλιόμετρα και είναι , κατά
τη γνώμη μου, το πιο ενδιαφέρον
μέρος της πόλης του Βαρανάσι. Πράγ-
ματι, η αληθινή πόλη βρίσκεται εκεί.
Στα Gath οι άνθρωποι βουτάνε για να
κάνουν την Puja (το μπάνιο «κάθαρ-
ση») ή πλένονται με σαπούνι και
σαμπουάν απλά για να πλυθούν. Εκεί
κάνουν μπουγάδα: άμα περάσεις το
πρωί βλέπεις ένα σωρό χρώματα στα
σκαλοπάτια, επειδή οι γυναίκες απλώ-
νουν στο πάτωμα τα πολύχρωμα sari
τους (το παραδοσιακό γυναικείο
ρούχο που είναι 6 μέτρα υφάσματος
με υπέροχα μοτίβα). Τα Gath γεμίζουν
χρώματα και η ατμόσφαιρα είναι
φοβερή! Μα τι γίνεται λίγο παραπέρα
σ  ́έναν τόπο που ονομάζεται Burning
gath;
Όπως καταλαβαίνουμε και από το
όνομα, εκεί καίνε τους νεκρούς, συνέ-
χεια, 24 ώρες το 24ωρο. Ποτέ δεν
σταματάει το κάψιμο, ούτε οι τελετές
με τα λουλούδια, τις μουσικές, τις
προσευχές… Δεν είναι πολλοί οι τουρί-
στες που φτάνουν μέχρι εκεί, επειδή
είναι τρομερός τόπος και οι περισσότε-
ροι προτιμάνε να δούν το «θέαμα»

απ’ο τις βάρκες, από μακριά. Εγώ
όμως πήγα μέχρι εκεί και δεν θα ξεχά-
σω ποτέ τι είδανε τα μάτια μου.
Δύσκολα θα μπορούσα να αναφέρω
την εντύπωσή μου με λόγια… 
Πάντα είχε πολύ κόσμο, όπως εύκολα
συμβαίνει στη Ινδία, αλλά αυτούς που
αναμφίβολα θυμάμαι πιο πολύ , γιατί
με σόκαραν λιγάκι στην αρχή, είναι οι
Μπάμπα (Baba). Όταν βρισκόμουνα
στο Βαρανάσι, τον Απρίλη, είχε μόλις
τελειώσει στην sthn Allahabad η
Kumbh Mela (μια μεγάλη θρησκευτική
γιορτή που γίνεται κάθε 12 χρόνια).
Γι’ αυτό το λόγο είχαν μαζευτεί πολλοί
Μπαμπά στα Gath του Βαρανασίου.
Εκεί έμεναν σε σκηνές μισόγυμνοι,
ξυπόλητοι. Οι Μπαμπά είναι ιερό πρό-
σωπο στην Ινδική κοινωνία, ζούνε
από ελεημοσύνες, έχουν τα μαλλιά
τους ράστα, μερικές φορές μακριά
μέχρι τον κώλο! Πως περνάνε την
ώρα τους; Βουτάνε στο Γάγγη,
κάνουν Γιόγκα, νηστεύουν, διαλογίζο-
νται, προσεύχονται – κάποιο ακόμα
βλέπουνε και τηλεόραση (!) - … και
γενικά πίνουν χόρτο! Δεν πίνουν τσι-
γάρα, αλλά το καπνίζουν με το
chiloom, ένα είδος πίπας. Γιατί το
κάνουν αυτό; Προφανώς για να είναι
πιο κοντά στο Shiva, τον θεό των
θεών, που επίσης έπινε χόρτο και
πολύ μάλιστα! Θυμήσου, εσύ που δια-
βάζεις, άλλος κόσμος είναι η Ινδία,
δεν γίνεται να το κρίνεις με τα δυτικά
ματάκια σου!! Μην το κάνεις, θα ήταν
κρίμα και ανοησία. Να σου φτάνει να

σκεφτείς ότι ο Shiva αντιστοιχεί στο
Διόνυσο, ο δικός μας έπινε κρασί και
εκείνος κάτι άλλο, αλλά έχουν ακρι-
βώς τη ίδια σημασία, παίζουν ακριβώς
τον ίδιο ρόλο, το ίδιο μήνυμα φέρ-
νουν και οι δύο.
Βεβαίως οι Μπάμπα της Ινδίας είναι
διαφορετικοί από τους παπάδες του
Χριστιανισμού ή της Καθολικής... Μα
πόσο διαφορετικοί;
Το θέμα είναι ότι ήταν όλοι άντρες,
φαντάσου πάνω από 500 άντρες,
μαζεμένοι μεταξύ τους, που κάπνιζαν
χόρτο όλη την ώρα, μα μόλις βλέπανε
μια κοπέλα να περνάει, τρελαινόντου-
σαν! Μας κοιτούσαν, μας χαιρετούσαν
και μας καλούσανε να μπούμε στις
σκηνές τους. Αλλά για να κάνουμε τι ,
αφού οι περισσότεροι δεν μιλούσαν
ούτε μια λέξη αγγλικά;
"Για να κάνουμε τι;" αναρωτιόμουνα
τις πρώτες στιγμές που περπάτησα
εκεί. Για να μας εξηγήσουν το νόημα
της ζωής; Για να δούνε τις προηγού-
μενες/επόμενες ζωές μας; Για να ανοί-
ξουν τα chakra μας;; Δεν αργήσαμε
πολύ να καταλάβουμε ότι προφανώς
το ενδιαφέρον τους δεν ήταν αποκλει-
στικά πνευματικό! Επίσης υπάρχει
τέτοιος τουρισμός εκεί πέρα, δηλαδή
αυτοί που ταξιδεύουν στην Ινδία για
να ψάξουν (και για να βρουν, εύχο-
μαι) τον εαυτό τους... άρα για τους
Μπάμπα είναι απλά business!
Τελικά καταλάβαμε ότι ο Shiva είναι
μεγάλος, ο Γάγγης έχει απίστευτη
ενέργεια, η μετεμψύχωση είναι γοη-

τευτική έννοια, αλλά πάνω απ' όλα,
δυο είναι οι πιο δυνατοί θεοί: sex and
money (το σεξ και τα χρήματα)! Στο
τέλος αυτή δεν είναι τόσο διαφορετική
κατάσταση σε σχέση με τους πολιτι-
σμούς μας. Ίδιος παραμένει ο άνθρω-
πος, δυστυχώς ή ευτυχώς, ακόμα δε
μπορώ να το πω.

Με αυτά που είπα θα μπορούσε να
φανεί ότι δεν εκτίμησα την Ινδία,
αλλά δεν είναι η αλήθεια, αντίθετα με
γοήτεψε πάρα πολύ και για να το
δείξω θέλω να τελειώσω περιγράφο-
ντας την πιο ωραία εικόνα που κρα-
τάω από το Βαρανάσι.
Ήταν ένας γέρος, άστεγος που έμενε
στο δρόμο, ούτε σπίτι ούτε τίποτα δεν
είχε. Κάθε μέρα τον βλέπαμε στο ίδιο
σημείο, καθότανε στο πάτωμα με τα
πόδια σταυρωμένα. Όταν περπατού-
σαμε δίπλα του μας χαιρετούσε χαμο-
γελώντας, με τα χέρια ενωμένα στο
στήθος, "Ναμαστέ" έλεγε σιγά. Ήταν
ένας ευτυχισμένος άνθρωπος, αυτό
λέγανε τα μάτια του. Τόσο το χαμόγε-
λό του ήταν ειλικρινές και γεμάτο
χαρά, όσο όρθια η στάση του σώμα-
τός του, με τους ώμους ανοικτούς και
την πλάτη αλύγιστη, σαν να μην
ένιωθε το βάρος της ζωής.

Αυτά και πολλά άλλα είδα στην Ινδία.

Άγγελα Ραγκάτσι

Ταξιάρχης Φελέκης
Ο 6ος Οφθαλμία-
τρος της Άρτας

Πριν ένα
μήνα ήρθε
στην Άρτα ο
35χρονος
Οφθαλμία-
τρος
Ταξιάρχης

Φελέκης και η πόλη τον αγγά-
λιασε. Το ιατρείο του είναι
πίσω από το 1ο Δημοτικό
Σχολείο, στη Μαξίμου Γραικού
58. Τηλέφωνα 2681301569
και 6948300480.
Ο Ταξιάρχης είναι γιος του

συνταξιούχου δάσκαλου από
το παλαιοχωράκι Λάμπρου
Φελέκη και της πελοποννή-
σιας Ιφιγένειας Μπολολιά. Η
αδερφή του Βασιλική είναι
γραμματέας στο Ιασώ.
Γεννήθηκε και σπούδασε
μέχρι το Πανεπιστήμιο  στην
Αθήνα. Στους Αμπελόκηπους
έμενε. Ειδικότητα πήρε στο
«Ελπίς» Αθηνών. Για 3 χρόνια
έκανε στο Πανεπιστημιακό
στα Γιάννενα διδακτορικό.
Δημοσίευσε εργασίες στο εξω-
τερικό.
Χόμπυ του οι ξένες γλώσσες-
Αγγλικά, Γερμανικά- και τα
ταξίδια.  

Δελτίο Τύπου
Εσπερινού Γυμνασίου Άρτας

Είστε πάνω από 14 ετών,
θέλετε να εργάζεστε το πρωί και
φιλοδοξείτε να συνεχίσετε τις
σπουδές σας μέχρι και το πανεπι-
στήμιο, για μόρφωση και καλύτε-
ρη επαγγελματική αποκατάσταση;
Για πληρέστερη ενημέρωση τηλε-
φωνείστε μας στο 6972549038 κ.
Θεοχάρη Σπυρίδωνα ή επισκε-
φτείτε την ιστοσελίδα μας.

Επιγραμματικά μόνο σας λέμε
ότι λειτουργούμε από το 2002,
στο κτήριο των πρωινών Τεχνι-
κών Λυκείων, με άριστο προσωπι-
κό, κανονικό πρόγραμμα Γυμνα-

σίου σε 24 διδακτικές ώρες και τη
δυνατότητα 130 απουσιών ( 50
αδικαιολόγητες και 80 δικαιολο-
γημένες ) και η μεταφορά είναι
δωρεάν (σύμφωνα με την ΚΥΑ
24001/11-6-2013). 

Πάρτε ένα πιστοποιητικό γεν-
νήσεως και ελάτε 20-30 Ιουνίου
ή 1-10 Σεπτέμβρη να εγγραφείτε
και δεν θα το μετανιώσετε. 

Θα είμαστε πάντα δίπλα σας. 
Άρτα 19-6-2013                          

Ο Δ/ντής 
Σπυρίδων Ε. Θεοχάρης 
Μαθηματικός
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Κομμένο, Εκδηλώσεις Μνή-
μης 2013 

16 Αυγούστου Gunter Baby
Sommer

Ο μεγάλος Γερμανός κρουστός
Gunter Baby Sommer ξανά και
φέτος στο Κομμένο. Στις 16
Αυγούστου το βράδυ θα επενδύ-
σει μουσικά στην πλατεία του
Κομμένου αποσπάσματα από το
βιβλίο του Δημήτρη Βλαχοπάνου
«Αγαπημένη μου αδελφή Αλεξ…».
70 χρόνια μετά, η νύφη Αλεξάν-
δρα Μάλλιου θα «επιστρέψει»
στον τόπο της για να περάσει την
πρώτη νύχτα του γάμου της μέσα
σε μια πανδαισία λόγου και μου-
σικής, όπως την έχει εμπνευστεί
ο μεγάλος μουσικός Gunter Baby
Sommer, ο οποίος, σημειώνεται,
είναι επίτιμος δημότης Κομμένου.
Πρωταγωνιστικό ρόλο στην παρά-
σταση, την σκηνοθετική επιμέλεια
της οποία θα έχει ο Δημήτρης
Παπαρούνης, θα παίξει η Ελένη
Καλοκαίρη, μέλος της Νέας Ομά-
δας Θεάτρου Άρτας (ΝΟΘΑ). 
Με την παράσταση του Gunter
Baby Sommer και της Ελένης
Καλοκαίρη πάνω στο θέμα του
γάμου της Αλεξάνδρας κλείνουν
οι φετινές εκδηλώσεις μνήμης
στο Κομμένο. Υπενθυμίζεται ότι
το πρωί της 16ης Αυγούστου
1943 οι στρατιώτες της 1ης γερ-
μανικής μεραρχίας  Εντελβάις
τύλιξαν στη φωτιά και στο θανα-
τικό το γάμο της Αλεξάνδρας
Μάλλιου και του Θεοχάρη Καρί-
νου από τον Παχυκάλαμο, μέσα
σε ένα εφιαλτικό τοπίο σφαγής
και καταστροφής. Είναι η πρώτη
φορά φέτος που το πρόγραμμα
εκδηλώσεων του Κομμένου περι-
λαμβάνει αυτή την ξεχωριστή για
την αγριότητά της σελίδα της
φρίκης. 

Εκδηλώσεις Μνήμης, Έχε το
νου σου στο παιδί

Κομμένο 6 Αυγούστου, 8.30
το απόγευμα, παλιό ΚΕΠ
Αφιέρωμα στη Χιροσίμα

Το πρωί της 6ης Αυγούστου 1945
ένα αμερικανικό αεροπλάνο πετά
πάνω από την πόλη Χιροσίμα της
Ιαπωνίας. Στις 8.15 ο Αμερικανός
συνταγματάρχης Πολ Τίμπετς,
κυβερνήτης του αεροσκάφους
Β29 της Αεροπορίας Στρατού,
πάτησε το κουμπί και την ίδια
στιγμή ένα τεράστιο μανιτάρι
σηκώθηκε πάνω από την πόλη.
Σκόνη και στάχτη απλώθηκε σ’
όλη την έκταση. Και 70.000
άνθρωποι πέθαναν την ίδια στιγ-
μή μέσα σε μια πύρινη κόλαση

που έλιωνε και μεταμόρφωνε τα
πάντα. Τις επόμενες μέρες ο
αριθμός των νεκρών διπλασιά-
στηκε. Αλλά και όσοι επέζησαν
κουβαλούσαν πάνω τους τα
φοβερά σημάδια της πυρηνικής
ενέργειας που σάρωσε την πόλη
και την ευρύτερη περιοχή: λευ-
χαιμίες, τερατογενέσεις, μεταμορ-
φωμένα πρόσωπα και σώματα,
αργοί θάνατοι. 
Ποιος θυμάται τη Χιροσίμα 68
χρόνια μετά την πυρηνική εκείνη
δοκιμή των Αμερικάνων πάνω σε
ανθρώπινες ζωές; Ποιος πλήρωσε
πολύ ακριβά το πείραμα αυτό της
νέας υπερδύναμης, που εγκαινιά-
ζει μια νέα εποχή τρόμου; Ποιος
άλλος απ’ τα παιδιά; 
Χιλιάδες χρόνια οι δυνατοί της
γης θυσιάζουν τα παιδιά για να
κρατάνε γερά στα χέρια τους τη
μοίρα και το μέλλον του κόσμου.
Από τη θυσία της Ιφιγένειας
μέχρι σήμερα το παιδί είναι το πιο
εύκολο και το πιο αθώο θύμα της
βίας και της κτηνωδίας. 
Ελάτε με τα παιδιά σας στο Κομ-
μένο την Τρίτη 6 Αυγούστου στο
παλιό ΚΕΠ. Ελάτε να μνημονεύ-
σουμε τη Χιροσίμα και να μιλή-
σουμε για το παιδί. Θα προβληθεί
ταινία με θέμα το παιδί μέσα στη
βία του πολέμου, του ρατσισμού
και του φασισμού. Και θ’ ακολου-
θήσει συζήτηση με τα παιδιά. Τη
συζήτηση θα συντονίσει η κυρία
Δώρα Χουλιάρα, διευθύντρια
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρω-
τοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Ηπείρου.  

Κομμένο: Αύγουστος 1943 –
Αύγουστος 2013

70 χρόνια καίει άσβεστη η
μνήμη

Από τη βόμβα της Χιροσίμα
στο γάμο του Κομμένου

Με αφιέρωμα στο παιδί ξεκινά
την Τρίτη 6 Αυγούστου το από-
γευμα τις Εκδηλώσεις Μνήμης
2013 ο Μορφωτικός Σύλλογος
Κομμένου. Και συνεχίζει με ένα
μουσικό τετραήμερο, στο οποίο
συμμετέχουν ο Βασίλης Λέκκας, ο
Δημήτρης Ζερβουδάκης, οι Λαλη-
τάδες  και οι rock μπάντες 9
χιλιοστά και Manifesto.  
Συμπληρώνονται φέτος 70 χρόνια
από την τραγική σελίδα του ολο-
καυτώματος. Υπενθυμίζεται ότι τα
χαράματα της 16ης Αυγούστου
1943 120 πάνοπλοι Γερμανοί
στρατιώτες εισέβαλαν στο χωριό
και μέσα σε πέντε ώρες το ισοπέ-
δωσαν σπέρνοντας παντού τη
φωτιά και το θάνατο. Το μεσημέ-
ρι άφησαν πίσω τους μέσα στις
φλόγες και τη στάχτη 317 ανυπε-
ράσπιστους νεκρούς. Μεταξύ

αυτών 36 βρέφη και νήπια ηλι-
κίας 4 μηνών έως 5 χρονών.
Συνολικά δολοφονήθηκαν 97 παι-
διά έως 15 χρονών και 144
γυναίκες. 
Το Διοικητικό Συμβούλιο του
Μορφωτικού Συλλόγου Κομμένου
καλεί τους φίλους του να δώσουν
το παρών τους στο Κομμένο και
να μετατρέψουν τις εκδηλώσεις
σε διαδηλώσεις. 70 χρόνια μετά
τη σφαγή και τη λεηλασία, η
μνήμη εξακολουθεί να καίει άσβε-
στη φλόγα και να ζητά δικαίωση.
Το αίτημα για τις γερμανικές επα-
νορθώσεις γίνεται πιο επίκαιρο. Η
συμμετοχή των πολιτών στις
πρωτοβουλίες του Κομμένου ενι-
σχύει τον αγώνα για την υπερά-
σπιση της ιστορικής μνήμης, της
ανεξαρτησίας και της αξιοπρέπει-
ας της πατρίδας μας. 
Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων
έχει ως εξής: 
Τρίτη 6 Αυγούστου 2013 – Παλιό
ΚΕΠ: «Έχε το νου σου στο
παιδί», αφιέρωμα. Προβολή ται-
νίας –ντοκουμέντου με θέμα την
ρίψη της πρώτης ατομικής βόμ-
βας στη Χιροσίμα. Θα ακολουθή-
σει συζήτηση με τα παιδιά.
Πέμπτη 8 Αυγούστου – Πλατεία:
Συναυλία του Βασίλη Λέκκα. Μια
διαδρομή στο σύγχρονο ελληνικό
τραγούδι.
Παρασκευή  9 Αυγούστου – Πλα-
τεία: 9 χιλιοστά – Manifesto:
Βραδιά ελληνικού και ξένου rock 
Σάββατο 10 Αυγούστου – Πλα-
τεία: Λαλητάδες – Πανηγύρι, μια
διαδρομή στη δημοτική μας
παράδοση
Κυριακή 11 Αυγούστου – Πλα-
τεία: Συναυλία του Δημήτρη Ζερ-
βουδάκη – Μια αναφορά στην
έντεχνη λαϊκή μας μουσική 
Πέμπτη 15 Αυγούστου – Αυλή
του δημοτικού σχολείου: Αυτοί
έζησαν: μνήμες Κομμένου – προ-
βολή ντοκουμέντων με αφηγή-
σεις. 
Παρασκευή 16 Αυγούστου – Πλα-
τεία: Τέλεση του επίσημου μνη-
μόσυνου – Θα ακολουθήσει το
βράδυ η μουσική και θεατρική
απόδοση κειμένων από το μυθι-
στόρημα «Αγαπημένη μου αδελ-
φή Αλεξ…». Την παράσταση ετοι-
μάζει ο μεγάλος Γερμανός κρου-
στός και επίτιμος δημότης Κομμέ-
νου Gunter Baby Sommer. Τα
κείμενα θα αποδώσει η Ελένη
Καλοκαίρη. Τη σκηνοθετική επι-
μέλεια θα έχει ο Δημήτρης Παπα-
ρούνης.
Από τη Δευτέρα 12 Αυγούστου
έως την Πέμπτη 14 Αυγούστου
θα ακολουθήσουν μουσικές βρα-
διές στην Αποθήκη. 

Οι εκδηλώσεις διοργα-
νώνονται με τη συνεργασία του
δήμου Νικολάου Σκουφά και της
Τοπικής Κοινότητας Κομμένου. 

Πολιτιστικός Σύλλογος
Άρτας «Ο

ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ»
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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος
Άρτας «Ο ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ»
συνεχίζοντας την παράδοση
ετών, συμμετείχε και φέτος με
επιτυχία στις πολιτιστικές εκδη-
λώσεις που πραγματοποιήθηκαν
τον μήνα Ιούνιο στα πλαίσια των
εορταστικών εκδηλώσεων του
Δήμου για την απελευθέρωση της
πόλης μας.

Οι παιδικές χορωδίες του
Συλλόγου μας με Μαέστρο τον
μουσικό και παιδαγωγό κ. Βαγγέ-
λη Κοτρώτσιο και τη ευγενική
συμμετοχή του μουσικού Χρή-
στου Βλαχοπάνου, καθώς και η
προσκεκλημένη μας παιδική
χορωδία Βελβενδού Κοζάνης,
χάρισαν μια μοναδική μελωδική
βραδιά στο κοινό της πόλης μας
στο θέατρο του Καστρου στις 19
Ιουνίου. Προηγουμένως το θεα-
τρικό εργαστήρι μας, αποτελού-
μενο από τα παιδιά που διδάχθη-
καν θεατρική παιδεία από την κ.
Μελίνα Κατίου στο Σύλλογό μας,
παρουσίασε αποσπάσματα από
τον παλιό Ελληνικό Κινηματογρά-
φο χαρίζοντας άφθονο γέλιο,
καθώς και δρώμενα με σαφή
μηνύματα για την προστασία του
περιβάλλοντος και την παγκόσμια
Ειρήνη. Τη μουσική του θεατρι-
κού επιμελήθηκαν φοιτητές του
ΤμΛΠΜ του ΤΕΙ Ηπείρου.

Τα χορευτικά τμήματα
του Συλλόγου μας στις 27 Ιουνί-
ου, χόρεψαν στο θέατρο του
Κάστρου χορούς από όλη την
Ελλάδα, κυρίως όμως εντυπωσία-
σαν το κοινό που κατέκλυσε το
χώρο οι χοροί από την Λήμνο την
Κρήτη  και την Μακεδονία. 

Στις 28 Ιουνίου επίλεκτα
χορευτικά τμήματα του Συλλόγου
μας  συνέδεσαν την παράδοση με
το απίστευτης ομορφιάς μνημείο
της πόλης  μας, το θρυλικό Γεφύ-
ρι, που παρείχε το εκπληκτικότε-
ρο σκηνικό για μια μοναδική
παράσταση με χορούς από την
Ήπειρο, τη Μακεδονία, την Καπα-
δοκία, το Βαμβακόφυτο Σερρών
και τη Β. Θράκη. Καλεσμένοι μας
το ίδιο βράδυ το χορευτικό τμήμα
του Σωματείου Κυπερούντας
Κύπρου  που παρουσίασαν Παρα-
δοσιακούς χορούς της Κύπρου. Η
βραδιά ήταν πρωτόγνωρη γιατί
έγινε στο χώρο του Ιστορικού
Γεφυριού με σκοπό την ανάδειξη
του μνημείου, στο οποίο οι
χορευτές περπάτησαν με την
Ελληνική και Κυπριακή σημαία
καθώς και  τα λάβαρα της Κυπε-
ρούντας και του Μακρυγιάννη.
Ήταν μια μοναδική  παράσταση
που κέρδισε τα συγχαρητήρια

όλων, όσων κατέκλυσαν το
χώρο, για την ποιότητα της
παρουσίασης των χορών από
τους χορευτές καθόσον υπήρχε
μυσταγωγία, θεατρικότητα, χάρη,
οφορφιά, αρμονία αλλά και κέφι,
προϊόν σκληρής και επίμονης
προετοιμασίας.  

Για το λόγο αυτό το
Διοικητικό Συμβούλιο αισθάνεται
την ανάγκη να ευχαριστήσει και
να συγχαρεί δημόσια τους χορευ-
τές μας που έδωσαν τον καλύτε-
ρο εαυτό τους και τους εμπνευ-
σμένους και ακούραστους δασκά-
λους Φώτη Στάμο, Μανώλη Ελένη
και Τόλη Νίκο. Επίσης  ευχαριστεί
και συγχαίρει τους μικρούς και
μεγάλους χορωδούς μας, τα μέλη
της θεατρικής μας ομάδας και
όλους τους δασκάλους των τμη-
μάτων μας για την εξαιρετικής
ποιότητας δουλειά τους.

Εκτός των ανωτέρω
εκδηλώσεων, η παιδική χορωδία
μας έλαβε μέρος στο χορωδιακό
φεστιβάλ Ναυπάκτου στις 15
Μαΐου, όπου και απέσπασε το
θαυμασμό από τους συμμετέχο-
ντες για τις μοναδικές  της ερμη-
νείες.
Η μικτή μας χορωδία προσκεκλη-
μένη του Μουσικοφιλολογικού
Ομίλου ¨ΟΡΦΕΑ¨ της Λευκάδας
έλαβε μέρος στις 18 Μαΐου, στην
26η συνάντηση χορωδιών στις
Εκδηλώσεις για την επέτειο της
Ένωσης των Επτανήσου με την
Ελλάδα και  καλεσμένη του Πολι-
τιστικού Συλλόγου Πύργου, συμ-
μετείχε σε χορωδιακή βραδιά στις
15 Ιουνίου όπου με την διεύθυν-
ση του Μαέστρου Θ. Γραμματικό-
πουλου ενθουσίασε με την υψη-
λής ποιότητας δουλειά της.

Η θεατρική μας ομάδα
προσέφερε άφθονο γέλιο και δια-
σκέδαση στους θεατές στα Σέρβια
Κοζάνης όπου προσκεκλημένη
παρουσίασε για ακόμη μια φορά
με απίστευτο κέφι το θεατρικό
έργο «Τα καινούργια ρούχα του
Βασιλιά»  στις 3 Ιουλίου.

Στο πρόγραμμα συμμε-
τοχής του Συλλόγου μας σε
εκδηλώσεις συνεχίζεται με την
Μικτή μας χορωδία που θα συμ-
μετέχει στο χορωδιακό φεστιβάλ
στα Σέρβια Κοζάνης τις 7 Ιουλί-
ου, με τα χορευτικά μας τμήματα
που θα συμμετέχουν σε πολιτιστι-
κές εκδηλώσεις του Δήμου Αθα-
μανίας και Αμβρακικού και με το
θεατρικό μας τμήμα που θα
παρουσιάσει το έργο «Τα και-
νούργια ρούχα του Βασιλιά» σε
πολιτιστικές εκδηλώσεις Δημοτι-
κών Ενοτήτων και Πολιτιστικών
Συλλόγων του Δήμου Αρταίων.

Ο Σύλλογος θα συνεχί-
σει από τον Σεπτέμβριο τις ποικί-
λες δραστηριότητές του, συνει-
σφέροντας στο πλαίσιο των
δυνατοτήτων του στην πολιτιστι-
κή ζωή του τόπου και μας.
Ευχαριστούμε θερμά το Δήμο
Αρταίων και την Περιφερειακή
Ενότητα Άρτας για την αμέριστη
υποστήριξή τους.

Ευχαριστούμε επίσης το
κοινό της πόλης μας και  όλους
τους φίλους  για τη συμμετοχή
και τη στήριξή σας στο  έργο του
Συλλόγου μας.

Ευχόμαστε ολόψυχα σε όλους
Καλό καλοκαίρι 

Από το Δ.Σ. του Συλλόγου

Στη βιβλιοθήκη του Συλλόγου,
από 25.000 βιβλία και επισκέπτες
όλες τις κατηγορίες – μαθητές,
φοιτητές, καθηγητές κ.λ.π – ο
Πρόεδρος για 4 χρόνια τώρα κ.
Δημήτριος Κουτσούμπας δεν
έκρυψε τις έντονες ανησυχίες του
για την τύχη του ιστορικού συλ-
λόγου της Άρτας (1896).
Ο μελισσουριώτης καθηγητής –
35 χρόνων -  Φυσικής Αγωγής,
προϊστάμενος  στο γραφείο αυτό
της Β΄/Θμιας Εκπ/σης Άρτας υπη-
ρέτησε το φορέα από το 1978
σαν χοροδιδάσκαλος, από το
1992 σαν Αντιπρόεδρος και έφο-
ρος και από το 2008 σαν Πρόε-
δρός του, επικεφαλής 13μελούς

Δ/Σ.
«Ο Σκουφάς» είναι ο μεγαλύτε-
ρος και δυνατότερος πολιτιστικός
σύλλογος στην Άρτα. Της φιλαρ-
μονικής, των παραδοσιακών
χορών, της χορωδίας και βυζαντι-
νής μουσικής, του Θεάτρου, το
φιλολογικό, το εκδρομικό και των
εκδόσεων – εκδίδει το επιστημο-
νικό περιοδικό «Σκουφάς» με
ιστορικό και λαογραφικό περιεχό-
μενο – είναι τα τμήματά του. Λει-
τουργεί και δυο Μουσεία σε ιδιό-
κτητα κτίρια: το Λαογραφικό, στη
γέφυρα Άρτας και το ιστορικό,
απέναντι από της Παρηγορήτρια. 
«Κάνουμε μεγάλη προσπάθεια να
ανταπεξέλθουμε στις δυσκολίες»,
δήλωσε ο κ. Κουτσούμπας.
«Έχουμε πολλά τμήματα και
πολλά έξοδα. Δεδομένης της
οικονομικής δυσπραγίας προσπα-
θούμε μέσα από τις χορηγίες –
που είναι ελάχιστες τον τελευταίο
καρό – και τις συνδρομές των
μελών – 500 ενεργά μέλη με 2 €
τη μήνα – να βγούμε.  Τα μου-
σεία δεν αποδίδουν, παρά τις ικα-
νοποιητικές επισκέψεις σχολείων
από το νομό και πανελλαδικά. Το

εισιτήριο έχει 1€ για να αυξήσου-
με την επισκεψιμότητα. Δουλεύ-
ουμε με εκδηλώσεις μεγάλου
φάσματος, όπως Θεάτρου, ομι-
λιών και διαλέξεων και παρουσιά-
σεις βιβλίων. Οι ενισχύσεις του
Δήμου μειώνονται. Τώρα τις από-
κριες μας έδωσε μόνο 500 € για
τόσα έξοδα: 1500 € η ορχήστρα
για δυο μέρες, στολές κά».
Στην ερώτηση πώς νομίζει ότι θα
λειτουργήσει καλύτερα το Μου-
σείο του Φωτεινού μας είπε: « με
το σύλλογο δύσκολα θα είναι
βιώσιμο. Εκτός εάν ο Δήμος συμ-
μετέχει στα έξοδα: καθαριότητα ,
ρεύμα, τηλέφωνο, υπάλληλο.
Μπορείτε να το συνδυάσετε με
την πώληση εκτός από τα έντυπα
και παραδοσιακών προϊόντων:
μέλι, ελιά τυποποιημένα. Μια
καλή διαφήμιση θα βοηθήσει στις
επισκέψεις».
Και κατέληξε ο κ. Κουτσούμπας:
«Μπορούμε να συνεργαστούμε με
όλους τους συλλόγους».

Δημήτριος Κουτσούμπας:
Πρόεδρος 

Ο  ‘ Σ κ ο υ φ ά ς ’  δ ι έ ρ χ ε τ α ι  κ ρ ί σ η  

Έκφραση συγχαρη-
τηρίων

Η Διευθύντρια και ο Σύλλογος
Διδασκόντων του 3ου Γενικού
Λυκείου Άρτας απευθύνουν τα
θερμά τους συγχαρητήρια προς
τους μαθητές του σχολείου που
σημείωσαν επιτυχία στις πανελλα-
δικές εξετάσεις εξασφαλίζοντας
ικανοποιητικούς βαθμούς στα
μαθήματα της κατεύθυνσής τους.
Εύχονται σ’ αυτούς επιτυχίες
πάντα στη ζωή τους και καλή
δύναμη στη συνέχιση των σπου-
δών τους. 
Στους μαθητές που δεν έφεραν
τα επιθυμητά αποτελέσματα υπεν-
θυμίζουν πως η εισαγωγή στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση αποτελεί
έναν μόνο παράγοντα για τη
συνολική επιτυχία και ευτυχία στη

ζωή τους. Και για το λόγο αυτό
καλό είναι να διατηρήσουν την
ψυχραιμία τους και την αυτοκυ-
ριαρχία τους, να θέσουν νέους
στόχους και να συνεχίσουν τον
αγώνα τους που ευχόμαστε να
είναι επιτυχής.  
Διαβεβαιώνουμε τους μαθητές
μας πως το σχολείο τους βρίσκε-
ται πάντα δίπλα τους και κατα-
βάλλει κάθε προσπάθεια για την
πρόοδό τους και την επαρκή προ-
ετοιμασία τους, ώστε να συνεχί-
σουν με αξιοπρέπεια τις σπουδές
τους και να ενταχθούν ομαλά και
δυναμικά στον ανοιχτό και σκλη-
ρό κόσμο που τους περιμένει
μετά την έξοδό τους από αυτό. 

Από το 3ο Γενικό Λύκειο Άρτας
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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Στις Βρυξέλλες βρίσκονται

από τη Δευτέρα 24 Ιουνίου
26 μαθητές και μαθήτριες του
3ου Γενικού Λυκείου Άρτας,
συνοδευόμενοι από τρεις
διδάσκοντες  καθηγητές του
σχολείου τους, προσκεκλημέ-
νοι του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου. 
Η αποστολή πρόκειται να
ξεναγηθεί την Τετάρτη 26
Ιουνίου στο Ευρωκοινοβούλιο
όπου θα ενημερωθεί για το
ρόλο και την αποστολή του
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα
μάθει πώς λειτουργεί το
δημοκρατικά εκλεγμένο όργα-
νο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
παίρνοντας μέρος σε ένα παι-
χνίδι ρόλων. Την ίδια μέρα θα
επισκεφθεί και το
Parlamentarium.

Παράλληλα οι μαθη-
τές και συνοδοί καθηγητές θα
έχουν την ευκαιρία να επισκε-
φθούν την πανέμορφη πόλη
Μπριζ, ονομαζόμενη και
«Βενετία του Βορρά», καθώς
και τα αξιοθέατα της πόλης
των Βρυξελλών.

Η επίσκεψη πραγμα-
τοποιείται στο πλαίσιο του
προγράμματος του Ευρωκοι-
νοβουλίου «συμμετοχή στο
παιχνίδι ρόλων»,  χρηματοδο-
τείται κατά το μεγαλύτερο
μέρος από πόρους της Ευρω-
παϊκής Ένωσης και διαρκεί
τέσσερις ημέρες (24 έως 27
Ιουνίου).

Από τη διεύθυνση του 3ου
Γενικού Λυκείου Άρτας    

ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΡΓΟ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ

ΠΡΑΞΗ
Έτοιμος  είναι  ο δρόμος που
περνά από τη δεξαμενή και
φτάνει στο ψηλότερο σημείο
του χωριού. Ολοκληρώθηκε
,λίγο πριν το Πάσχα , ένα
έργο που  εδώ και πολύ καιρό
ήταν  στο πρόγραμμα του
Δήμου , αλλά πολλά άλλα
προβλήματα  καθυστέρησαν
την  γρήγορη υλοποίησή του.
Ένα έργο εξυπηρέτησης
δημοτών αλλά και ένα έργο
ανθρωπιάς.
Ο Δήμαρχος , το Δημοτικό
Συμβούλιο  , όσο και το Τοπι-

κό Συμβούλιο , γνώριζαν την
αναγκαιότητα της υλοποίησης
αυτού του έργου και εδώ και
πάρα πολύ  καιρό  πήραν την
απόφαση για την ολοκλήρωσή
του. Αστάθμητοι  παράγοντες
εμπόδισαν την άμεση  κατα-
σκευή  του. Ύστερα από την
προσπέραση των  εμποδίων
αυτών, το έργο παραδόθηκε .
Θέλω  από τα βάθη της καρ-
διάς μου να ευχαριστήσω την
Δημοτική Αρχή στο πρόσωπο
του Δημάρχου , κυρίου Γιαν-
νούλη , του Τοπικού Συμβου-
λίου στο πρόσωπο του Προέ-
δρου ,κυρίου Χάρη Μαλτέζου
μα πάνω από όλους θέλω να
ευχαριστήσω δημόσια τον

συγχωριανό  μου Δημήτρη
Ηλία Κασσελούρη που  στά-
θηκε ανθρώπινα απέναντι στο
πρόβλημα  και παραχώρησε
τον τόπο του , την ιδιοκτησία
του  για να ανοίξει αυτός ο
δρόμος. Το μεγαλείο της
ανθρώπινης προσφοράς  είναι
πάντα αξιοζήλευτο μπροστά
στην μικροψυχία κάποιων .
ΔΗΜΗΤΡΗ  ΣΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ
ΠΟΛΥ  ΚΑΙ ΕΓΩ ΚΑΙ Η
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΟΥ . ΟΙ ΑΡΧΕΣ
ΕΚΑΝΑΝ ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ΤΟΥΣ
ΕΣΥ ΟΜΩΣ ΕΔΕΙΞΕΣ ΤΟ
ΜΕΓΑΛΕΙΟ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ . 

Αναστασία  Στ. Κασσελούρη

Η Εκκλησία μας 

Στο κέντρο του χωριού μας
είναι η εκκλησία " Η Κοίμηση
της Θεοτόκου" . Στο σημείο
που βρίσκεται σήμερα ο ναός
αυτός χτίστηκε το 1111 μ. χ.
ο πρώτος ναός από τους
κατοίκους του χωριού.Ήταν
ένα πολύ μικρό εκκλησάκι
φτιαγμένο από πολτό λάσπης.
Κατέβαινες λίγα σκαλάκια για
να μπεις στον κεντρικό ναό
και με τα βίας χωρούσε τους
κατοίκους του χωριού. Στο
κεντρικό μέρος του ναού

υπήρχαν βυζαντινές αγιογρα-
φίες. Το σήμαντρό της ήταν

κρεμασμένο σε
μια ελιά στον
αύλειο χώρο του
ναού. Ο μικρός
αυτός ναός κατε-
δαφίστηκε και στη
θέση του χτίστηκε
με πέτρες και σκε-
πάστηκε με πέτρι-
νες πλάκες ,
άλλος μεγαλύτε-
ρος το 1909 μ.χ.
και είχε το δικό
του καμπαναριό.
Ήταν χωρισμένος

σε τρία μέρη : τον κυρίως
ναό όπου εκκλησιαζόταν οι
άντρες , τον γυναικωνίτη και
το Ιερό-Άγιο Βήμα. Ο σεισμός
όμως του 1965 δημιούργησε
σημαντικά προβλήματα στο
κτίριο και αυτό οδήγησε στην
ανέγερση του σημερινού ναού
που τα εγκαίνια του έγιναν
τον Οκτώβρη του 1974,
παρότι το Πάσχα του 1973
τελέστηκε θεία λειτουργία
στον ημιτελή ακόμα ναό.

Α.Κ.

Φτιάξτε μόνοι σας απορρυ-
παντικό πλυντηρίου σε 10

λεπτά 

Όλοι γνωρίζουμε ότι τα σημερινά
απορρυπαντικά πλυντηρίου καθαρί-
ζουν πολύ καλά, ακόμη και τους
δύσκολους λεκέδες (και όσοι δεν
ασχολούνται έχουν πειστεί από τις
σχετικές αμέτρητες διαφημίσεις).
Πολλοί όμως από μας δεν γνωρίζουμε
τις αρνητικές συνέπειες που έχει η
χρήση τους τόσο σε μας τους ίδιους
όσο και στο περιβάλλον.
Εν συντομία ας δούμε 2-3 βασικά. Τα
συστατικά των σημερινών απορρυπα-
ντικών (ειδικά αυτά με τα ενεργά
ένζυμα) μένουν στις ίνες των ρούχων

και αφήνουν υπολείμματα όσο καλά κι
αν τα ξεβγάλουμε. Εμείς όμως φοράμε
τα ρούχα και το σώμα μας έρχεται σε
συνεχόμενη επαφή με επικίνδυνες
ουσίες, που το αφυδατώνουν και συμ-
βάλλουν στην εμφάνιση αλλεργιών κ
εκζεμάτων. Οι φθαλικές ενώσεις που
περιέχονται στα αρώματά τους απορ-
ροφώνται από το δέρμα, προκαλούν
επίσης αλλεργίες και μια σειρά από
άλλες βλάβες (αναπαραγωγικό σύστη-
μα, ενδοκρινικό, αναπνευστικό, καρκι-
νογενέσεις κλπ).
Μην ξεχνάμε ότι οι πρώτες ύλες των
συνθετικών απορρυπαντικών δεν είναι
τα ζωϊκά και φυτικά λίπη(όπως στα
σαπούνια), αλλά παράγωγα του
πετρελαίου και άλλες ύποπτες χημικές
ουσίες. Κάντε ένα γκουγκλάρισμα και
βρείτε τους διαπιστωμένους κινδύνους
από τα συστατικά που γράφονται στη
συσκευασία του απορρυπαντικού σας.
Δεν θα τα χρησιμοποιήσετε ξανά και
έχετε κ έναν επιπλέον λόγο, όπως
προανέφερα. Μολύνονται οι θάλασ-
σες, τα ποτάμια και οι λίμνες από τις
ουσίες που περιέχουν κ από τα
φωσφορικά άλατα με αποτέλεσμα το
φαινόμενο του ευτροφισμού κ τη στα-
διακή μείωση του πληθυσμού των
ψαριών. Κάποια στιγμή θα συμμαζέ-
ψω το σκληρό μου και θα ενημερώσω

πολύ αναλυτικότερα για όλους τους
κινδύνους κ τις παρενέργειες των
συνθετικών απορρυπαντικών. Τώρα
πάμε στη λύση, που δεν είναι άλλη
από το πράσινο σαπούνι και τη σόδα
που χρησιμοποιούσαν οι γιαγιάδες
μας.
Μπορείτε λοιπόν να φτιάξετε μόνοι
σας ένα φυσικό απορρυπαντικό πλυ-
ντηρίου, που καθαρίζει εξίσου καλά κ
δεν έχει τους μπλε κ πράσινους επικίν-
δυνους κόκκους. Θα κάνετε μια βολτί-
τσα στο μπακάλη της γειτονιάς για να
αγοράσετε σόδα πλυσίματος, πράσινο
ή άσπρο σαπούνι και μια στάση στο
κοντινό γεωπονικό μαγαζάκι για να
πάρετε φθηνά τον βόρακα.
Και να η συνταγή που θέλει στην
κυριολεξία ένα δεκαλεπτάκι για να
υλοποιηθεί. Δεν είναι μπακάλικη με
φλυτζάνια κ ποτήρια σαν αυτές που
θα βρείτε χιλιάδες στο internet, αλλά
μελετημένη, πεχαμετρημένη κ θέλει
ζυγαριά.
130 γρ σαπούνι τριμμένο (τηγανοσά-
πουνο, πράσινο, άσπρο, μασσαλίας)
130 γρ βόρακα
130 γρ σόδα πλύσεως(όχι φαγητού)
Σε κατσαρόλα με 1 κιλό βρασμένο
νερό ρίχνετε το τριμμένο σαπούνι και
ανακατεύετε με τον αυγοδάρτη μέχρι
να λειώσει καλά.

Σε άλλη κατσαρόλα που περιέχει 1
κιλό ζεστό νερό ρίχνετε τον βόρακα
και ανακατεύετε καλά μέχρι να διαλυ-
θεί. Στη συνέχεια στην ίδια κατσαρόλα
ρίχνετε την σόδα και ανακατεύετε.
Εδώ δεν χρειάζεται να είσαστε ακρι-
βώς πάνω από την κατσαρόλα, αφού
οι αναθυμιάσεις μπορεί να ερεθίσουν
τα μάτια(δεν είναι κάτι επικίνδυνο,
απλώς λίγο προσοχή).
Μετά ρίχνετε το διαλυμένο σαπούνι
στην κατσαρόλα με το μείγμα σόδας-
βόρακα, προσθέτετε άλλα 2 κιλά νερό
και ανακατεύετε για λίγο. Το φυσικό
απορρυπαντικό σας είναι έτοιμο και το
αδειάζετε σε ένα 4λιτρο δοχείο από
απιονισμένο νερό. Μοιάζει με πηχτό
ζελέ, έχει ωραίο χρώμα, αλλά προς
θεού δεν πίνεται. Καθαρίζει τέλεια και
τα ρούχα σας και το πλυντήριό σας.
Ο βόρακας είναι φυσικό υλικό(χρησι-
μοποιείται κ σε λίπανση καλλιεργειών)
και καθαρίζει πολύ καλά. Η σόδα επί-
σης καθαρίζει και μάλιστα πολλές
βρωμιές, αλλά έχετε στο νου σας ότι η
μακρόχρονη χρήση της σε
ρούχα(ευαίσθητα) μπορεί να τα ξεθω-
ριάσει λιγάκι. Για να μην συμβεί αυτό
βάλετε πολύ λίγο ξύδι(μισό κουταλά-
κι) μαζί με το απορρυπαντικό. Όχι
πολύ, γιατί θα «κόψει» το σαπούνι και
δεν θα καθαρίσουν τα ρούχα. Εναλλα-

κτικά και καλύτερα, μπορείτε να μην
χρησιμοποιήσετε συμβατικό μαλακτι-
κό, αλλά μαλακτικό με ξύδι που
ξεβγάζει όλα τα πιθανά υπολείμματα
σόδας(θα ενημερώσω κ για αυτό σε
άλλο ποστ).
Η δοσολογία εξαρτάται από τον όγκο
των ρούχων, την βρωμιά τους και
πόσο καλά το πετύχατε. Γενικά ρίχνε-
τε στη θήκη του υγρού περίπου 80μλ.
Αν για κάποιο λόγο σας έγινε πολύ
πηκτό αραιώστε το με περισσότερο
νερό, αλλά τότε αυξήστε την δόση.
Για δύσκολους λεκέδες ακολουθείτε
προπλυντηριακή διαδικασία(σχετική
ενημέρωση σε επερχόμενο ποστ).
Με αυτή την συνταγή φτιάχτηκε
απορρυπαντικό για 40-45 πλύσεις με
μόλις 1,20 ευρώ κόστος. Μοσχοβολάει
σαπούνι, δεν χρειάζεται κανένα επι-
πλέον άρωμα, αλλά αν είστε του αρώ-
ματος ρίξτε μερικές σταγόνες φυσικού
αιθέριου έλαιου (όχι χημικού) ή ανθό-
νερου από βότανα.
Επειδή το ποσοστό σαπωνοποιημένων
ελαίων και το ph των σαπουνιών δια-
φέρει από μάρκα σε μάρκα (και από
παρτίδα σε παρτίδα), το χειροποίητο
απορρυπαντικό μπορεί να μην είναι το
ίδιο αποτελεσματικό για διαφορετικό
σαπούνι.

Ρ.Π.Γ.

Η ΚΟΙΜΗΣΗ
ΤΗΣ

ΘΕΟΤΟΚΟΥ
Όπως είναι γνωστό, επάνω
από το Σταυρό ο Κύριος μας
Ιησούς Χριστός, έδωσε εντο-
λή και την Παναγία μητέρα
του παρέλαβε ο Ιωάννης ο
Ευαγγελιστής στο σπίτι του,
όπου διέμενε μαζί με τον
αδελφό του Ιάκωβο και τη
μητέρα του Σαλώμη, συγγενή
της Θεοτόκου. Όταν ήλθε η
στιγμή να τελειώσει την επί-
γεια ζωή της, άγγελος Κυρίου
(η παράδοση λέει ότι ήταν ο
Aρχάγγελος Γαβριήλ) της το
έκανε γνωστό τρεις μέρες
πριν.
Η χαρά της Θεοτόκου υπήρξε
μεγάλη, διότι θα συναντούσε
το μονογενή της Υιό και Θεό
όλων των ανθρώπων. Πήγε,
λοιπόν, και προσευχήθηκε
στο όρος των Ελαιών, όπου
συνήθιζε να προσεύχεται και
ο Κύριος Ιησούς Χριστός.
Έπειτα, γύρισε στο σπίτι του
Ιωάννη, όπου έκανε γνωστή
την επικείμενη κοίμηση της.
Η παράδοση αναφέρει ότι

την τρίτη ήμερα από την

εμφάνιση του αγγέλου, λίγο
πριν κοιμηθεί η Θεοτόκος, οι
Απόστολοι δεν ήταν όλοι στα
Ιεροσόλυμα, αλλά σε μακρι-
νούς τόπους όπου κήρυτταν
το Ευαγγέλιο. Τότε, ξαφνικά
νεφέλη (σύννεφο) τους άρπα-
ξε και τους έφερε όλους
μπροστά στο κρεβάτι, όπου
ήταν ξαπλωμένη η Θεοτόκος
και περίμενε την κοίμηση της.
Μαζί με τους Αποστόλους

ήλθε και ο Διονύσιος
Aρεοπαγίτης, ο Άγιος
Iερόθεος ο διδάσκαλος
του Διονυσίου, ο
Aπόστολος Tιμόθεος,
και οι λοιποί θεόσοφοι
Iεράρχες.
Όταν εκοιμήθη, με
ψαλμούς και ύμνους
την τοποθέτησαν στο
μνήμα της Γεσθημανή.
Επειδή, κατά θεία οικο-
νομία, ένας από τους
Αποστόλους (ο Θωμάς
όπως λέει η παράδοση)
δεν ήταν παρών στην
κηδεία της Θεομήτορος,
ζήτησε να ανοιχτεί ο
τάφος ώστε να προσκυ-
νήσει και αυτός το
Σώμα της Θεοτόκου.
Έτσι, μετά από τρεις

ήμερες, άνοιξαν τον
τάφο και έκπληκτοι δια-

πίστωσαν ότι η Παναγία ανα-
στήθηκε σωματικά και ανελή-
φθη στους ουρανούς.
Όλη η ανθρωπότητα, απευ-

θύνεται με ευγνωμοσύνη στη
Θεοτόκο για τις πρεσβείες της
στο Σωτήρα Χριστό. Η Εκκλη-
σία μας εορτάζει το γεγονός
αυτό της κοίμησης στις 15
Αυγούστου.

Χ.Κ.
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