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Θετικά μας εξέπληξαν οι
νέοι του χωριού μας, με
τις πρωτοβουλίες και τις
ενέργειές τους στα κοινω-
νικοπολιτιστικά αποτελώ-
ντας παράδειγμα  προς
μίμηση. Αποδεικνύουν στο
μέγιστο ότι έχουν σκέψη ,
πνεύμα , έμπνευση ,δημι-
ουργικότητα ,όρεξη για
προσφορά. Αποτελούν
ξεκάθαρα το μέλλον του
τόπου .
Εμπνεύστηκαν , σχεδίασαν
και πραγματοποίησαν μια
σειρά πραγμάτων :

Ανάπλαση του σχολι-
κού χώρου

Αφού
ήρθαν σε
επικοινωνία
με τον
Δήμαρχο,
κύριο
Ευστάθιο
Γιαννούλη
και είχαν
την άμεση
υποστήριξή
του ,τόσο

ηθικά αλλά και υλικά προ-
χώρησαν στο βάψιμο του
σχολικού κτιρίου .

Επίσης συγκέντρωσαν χρή-
ματα με συμμετοχή των
νέων του χωριού και αγό-
ρασαν  και τοποθέτησαν 

δίχτυα για τις  εστίες
ποδοσφαίρου  καθώς και
σημαιάκια του κόρνερ.
Αγόρασαν μπάλες ποδο-
σφαίρου και μπάσκετ.
Έβαλαν στεφάνη  στην
μπασκέτα που έλειπε.
Έκοψαν κάποια αγκαθωτά

δέντρα για να αποφύγουν
σκασμένες μπάλες
Επίσης   μάζεψαν τα

σκουπίδια στον περιβάλο-
ντα χώρο του σχολείου.
Πέρα από το ότι παρενέβη-
σαν αισθητικά στο χώρο ,
οργάνωσαν : Ποδοσφαιρι-
κό αγώνα παίδων,  και
παλαιμάχων εναντίων

νέων.
Πραγματοποίη-
σαν βραδιά
νέων οργανώ-
νοντας  
πάρτι “80 -

΄90”.
Σκηνοθέτησαν
-Διασκεύασαν
και παρουσία-
σαν  την θεα-
τρική παράστα-
ση  “Οι ζαριές
της ζωής”  του Αρκά.

Άξια συγχαρητηρίων η
προσπάθεια και το αποτέ-
λεσμα όλων των παιδιών.
Εύχομαι και ελπίζω να

συνεχίσουν με την ίδια
όρεξη και να αποδώσουν
τα μέγιστα. Ας παραδειγ-
ματιστούμε οι μεγαλύτεροι
τόσο όσο προς την συνερ-
γασία, την επικοινωνία,
την αλληλεγγύη, την διά-
θεση, την αποφασιστικό-
τητα για την πραγματο-
ποίηση των στόχων.

Αναστασία Στ. 
Κασσελούρη

Κόβεται
Ναι ,  κόβετα ι  η εφη-

μερίδα του Φωτει-
νού .  Ε ίνα ι  αλήθε ια.
Από το άλλο φύλλο
θα αποστέλλετα ι  απο-
κλε ιστ ικά σε όσους
έχουν μέχρι  τότε πλη-
ρώσει  τη συνδρομή
των 10 € γ ια το
2013.

Στην απόφαση αυτή
οδηγήθηκε το Δ/Σ
στην τελευταία του,
από τ ις  πολλές συνε-
δριάσε ις ,  που αφο-
ρούσε αποκλε ιστ ικά
την εφημερίδα και  τα
προβλήματά της.  Δ ια-
π ιστώθηκε ότ ι  γ ια το
χρόνο αυτό πλήρωσαν
μόνο 15 από το
Φωτε ινό κα ι  άλλοι  20

από αλλού.  Με τα
έσοδα αυτά δεν πλη-
ρώνονται  ούτε τα
γραμματόσημα.

Το Δ/Σ έκρινε ότ ι
κάνε ι  μ ια τελευταία
προσπάθε ια,  μέχρι  το
τέλος του έτους.  Αν
το μέτρο δεν αποδώ-
σε ι  θα σημαίνε ι  ότ ι  ο ι
Φωτε ιν ιώτες δεν
θέλουν της εφημερί-
δα,  οπότε αυτή κλε ί-
νε ι .

Αυτή τη στ ιγμή τα
«Φωτε ινοπολιτ ιστ ικά»
βγαίνουν χάρι  στην
εθελοντ ική προσφορά
του Δ/Σ των μελών
που γράφουν σταθε-
ρά,  όπως ο Φάνης
Μάλλιος ο ο ικονομο-
λόγος,  ο Κώστας Μάλ-
λ ιος ο γ ιατρός,  η
Ιωάννα Μαλτέζου η

μαγε ίρ ισσα και  ο ι  δυο
καλοί  συνεργάτες από
Θεσσαλονίκη η Σούλα
Κασσελούρη και  ο
Χρήστος Καραθάνος
που έστησαν τα
τελευταία 5 φύλλα
και  αρθρογράφησαν.

Σημαντ ική ε ίνα ι  κα ι
η προσφορά του Συλ-
λόγου των Γυναικών
Φωτεινού και  του
Τμήματος Νέων που
στέλνουν ηλεκτρονικά
τ ις  ε ιδήσε ις  των
εκδηλώσεών τους κα ι
αρκετο ί  άλλοι  που
βοηθάνε κατά και-
ρούς.

(Tο κε ίμενο ε ίνα ι
δημοσιογραφικό.)

Α . Φ .

Ένα μεγάλο
μπράβο στα

παιδιά

Ως πρόεδρος  του τοπικού
συμβουλίου θέλω να συγχαρώ
την πρωτοβουλία των νέων
του χωρίου μας για την υλο-
ποίηση των εκδηλώσεων
τους.
Με χαρά διαπίστωσα ότι οργά-
νωσαν  μια σειρά δραστηριο-
τήτων με μεγάλη επιτυχία.
Θα αναφερθώ πρώτα στην

εθελοντική πρωτοβουλία που
σε συνεργασία με την τοπική
αρχή πραγματοποίησαν,
(βάψιμο του σχολείου, καθα-
ρισμός χώρου, αγορά διαφό-
ρων υλικών). Στην συνέχεια
να  συγχαρώ , την αξιέπαινη
πραγματικά προσπάθεια τους,
για την παρουσίαση του θεα-
τρικού έργου την οποία με
πολύ ενδιαφέρον  παρακο-
λούθησε μεγάλος αριθμός
συγχωριανών μας.
Εύχομαι να γίνουν άξιοι συνε-
χιστές του πολιτιστικού φορέα
του χωριού, που μέχρι τώρα
οργανώνει σημαντικές εκδη-
λώσεις, όπως φέτος για
πρώτη φορά, αγώνα δρόμου
κάθε ηλικίας.
Από την θέση μου τους υπό-
σχομαι ότι όποτε χρειαστούν
κάτι, θα είμαι κοντά τους.

Χαρίλαος Μαλτέζος



Φ Ω Τ Ε Ι Ν Ο

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

Γραφεία:
Πολιτιστικό Κέντρο Φωτεινού

(πρώην Δημοτικό Σχολείο)

ΑΦΜ:099386311

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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Στις 17/8/2013 ένω-

σαν τις  ζωές τους  η
Ευαγγελία Μαλτέζου του
Θωμά και της  Αικατερί-
νης  με τον Ιωάννη
Πέλπα .
Το διπλό μυστήριο τελέ-

στηκε στον ιερό ναό του
Αγίου Αντωνίου στο Σβο-
ρώνο Πιερίας. 
Όλοι όσοι παρευρέθηκαν
τους ευχήθηκαν κάθε
ευτυχία στην κοινή τους
ζωή και τις καλύτερες
ευχές τους για την εννιά-

μηνη μικρή τους κόρη που 
από εκείνη την ημέρα
ακούει στο όνομα  Μελπο-
μένη.

Η μικρή κέρδισε τις εντυ-
πώσεις , διασκεδάζοντας
τη βουτιά στην κολυμβή-
θρα. 
Οι αδελφοί Γιάννης και
Απόστολος Σκαμπαρδώνης
ήταν οι κουμπάροι και όλοι
τους ευχήθηκαν πάντα
άξιοι.

Α.Κ.

Κώστας και
Αναστασία. Καὶ

ἔσονται οἱ δύο εἰς
σάρκα μίαν

Παντρεύτηκαν την
Κυριακή στις

22/09/2013 στον Άγιο
Ιωάννη Πρόδρομο στο
Παπάφιο ίδρυμα στην
Θεσσαλονίκη, ο Κων-
σταντίνος Χαλβατζής

και η Αναστασία Κασσε-
λούρη.

Πανέμορφο ζευγάρι ο
Κωσταντίνος και η Αναστα-
σία, παντρεύτηκαν την
Κυριακή στον Ιερό Ναό
του Αγίου Ιωάννη του
Προδρόμου στο Παπάφειο
Ίδρυμα με την παρουσία
εκατοντάδων φίλων του
νέου ζευγαριού, αλλά και
των γονιών τους. Κουμπά-
ροι ο Καλαϊτζίδης Θεοχά-
ρης, και η Μαργαρίτη
Βασιλική.

Το νεαρό ζευγάρι, δεξιώ-
θηκε τους πολλούς καλε-
σμένους του, αμέσως μετά
το μυστήριο, στήν αίθουσα
δεξιώσεων Νύμφες , όπου
το κέφι χτύπησε κόκκινο,
όπως άλλωστε είναι αναμε-
νόμενο σε τέτοιες περιπτώ-
σεις, όπου οι νεόνυμφοι,
είναι παιδιά, με πολλούς
φίλους και πολύ κόσμο
δίπλα τους.

Βίον ανθρόσπαρτον, να
ευχηθούμε στο νεαρό ζευ-
γάρι, και καλούς απογό-
νους σύντομα… Ξεχωρι-
στές οι ευχές στόν πατέρα,
και στην μητέρα της
νύφης, συνχωριανούς μας,
Γεώργιο και Λίτσα Κασσε-
λούρη, να χαίρωνται το
ζευγάρι.

Χ.Κ.

Ουρανόφωτο
Χαιρετισμοί της Παναγιάς
(συνέχεια από το φύλλο 85)

1. Χαίρε πνοή και ζεστασιά της θείας Ευδοκίας
μια τρυφερότητας πηγή Ουράνιας αρμονίας!
Έχω ζωής ιδανικά τ’ αστέρια των ματιών Σου,
που λούζουν μ’ ένα άγιο φως τους κόσμους των παιδιών σου
2. Χαίρε που η αγάπη Σου, θερμή, είν’ απλωμένη
σαν σύννεφο τρισφώτεινό σ’ όλη την οικουμένη!
Χαίρε τρεισεύγενη κυρά, πάνω απ’ της γης τον πόνο
που είσαι , σκύβεις τρυφερά, εσύ μας νιώθεις μόνο
3. μετά  τον Ύψιστο Θεό και γίνεσαι  καρδιά μας,
λάμψη χαράς στα στήθη μας, ελπίδα σ’ όνειρά μας,
φλόγα ζωής εδώ τη γη, αιώνια σωτηρία,
θεόπνευστη υπομονή, σωτήρια καρτερία,
4. μπάτης ουράνιας της δροσιάς στη λαύρα της ψυχής
μας.
Δροσίζεις πια τον πυρετό των πόνων της πνοής μας,
που καίει λες την ύπαρξη. Κι άλλη φωτιά μας δίνεις
υπέρλαμπρη, πνευματική ! Σαν την ψυχή μας ντύνεις
5. μ’ όσα λουλούδια αρετής στρολίζουν την ψυχής Σου,
όταν ποθούμε να’ χουμε κάτι απ’ την αρετή Σου.
Νοιώθουμε ότι μας  φοράς Πανάγιο χιτώνα,
να σμιξ’ η νύφη μας ψυχή μ ‘ εκείνον στον νυμφώνα
6. της βασιλείας του Θεού, με το Γλυκό Νυμφίο,
τον Κύριό μας και Θεό μα και στης γης τον βίο
νοιώθουμε πως ντυθήκαμε φως απ’ την ομορφιά Σου,
πως εικονίζει η μορφή χαρακτηριστικά Σου.
7. Αυθόρμητα πια η ψυχή σε ονομάζει μάνα
Και σε κυττά εκστατική , Του ουρανού καμπάνα.
Χαίρε Εσύ, π’ αντανακλά η φωτεινότητά Σου
Κρινάνθια Σου πνευματικά απ’ την λαμπρή θωριά Σου.

(Συνεχίζεται)
«Αγωνίστρια»

Για τους παθόντας
γονείς

1 
Στο γεροκομείο στην ερημιά
Πάνω σε ένα παγκάκι
Κάθεται ολομόναχο
Ένα πικραμένο γεροντάκι.
2.
Κάθεται και σκέφτεται 
Τι έκανε αυτά τα χρόνια
Και τώρα πως κατάντησε
Σε αυτά τα καταφρόνια
3.
Ευτυχισμένος ζούσανε
Αυτός και η φαμελιά του
Η όμορφη γυναίκα του
Τα 3 τα παιδιά του.
4.
Αυτός και η γυναίκα του
Δεν χόρταιναν δουλειά
Ήθελαν να ζήσουνε
Τα παιδιά τους πιο καλά
5.
Γι αυτό και τα εμόρφωσαν
Από το υστέρημά τους
Καμάρωναν που γίνανε
Σπουδαία τα παιδιά τους
6.
Κάνε κουράγιο Αγγιλική
Όσπου να μεγαλώσουν
Είναι από τα καλά παιδιά
Θα μου ανταποδώσουν
7.
Τα δυο παιδιά σπουδάσανε
Εις την Αμερική
Και κάνανε οικογένεια
Και μείνανε εκεί
8.
Από τη στενοχώρια της
Πριν κλείσει ένας χρόνος
Η Αγγιλική επέθανε
Και έμεινε ο γέρος μόνος
9.

Έγραψε εις τα αγόρια του
Να πάει ο καημένος
Θημάται τι του γράψανε
Και είναι πικραμένος
10.
Πατέρα πολλά μας έκανες
Και σε ευχαριστούμε
Μα είναι αδύνατο εδώ 
Με γέροντες να ζούμε
11.
Και ο γέρος τους απάντησε
Να έχετε την ευχή μου
Εγώ θα εύρω μια γωνιά
Στο άλλο το παιδί μου
12.
Στην κόρη του μελέτησε
Ευθύς την άλλη μέρα
Και κείνη του απάντησε
Δε γίνεται πατέρα
13.
Μεγάλο σπίτι έχομε
Η κόρη καμαρώνει
Τα μέτρα που μας μείνανε
Τα κάναμε σαλόνι
14.
Πόσο ο γέρος ήθελε
Νάνε με τα παιδιά του
Νάχει τα εγγονάκια του
Πάνω στα γόνατά του
15.
Αυτή η σκέψη η θλιβερή
Το γέρο αποκοιμίζει
Στο γεροκομείο στην ερημιά
Εκεί τον τριγυρίζει
16.
Ο γέρος εκοιμήθηκε
Με πρόσωπο θλιμένο
Την άλλη μέρα το πρωί 
Τον βρήκαν πεθαμένο

Μαλτέζου- Σιάκα Λαμπρινή
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(Ευχόμαστε στα μέλη μας με υγεία και χαρά να συνεχίζουν θεσμούς παραδοσιακούς)

Το πρώτο εγγόνι τους βάφτισαν ο Φάνης και η Ερασμία Μασούρα – από τα παιδιά
τους Γιάννη και Κων/να – την  Κυριακή 29 Σεπτεμβρίου, στον Άγιο Γεώργιο Μενιδίου
Αθηνών, με τον Γιάννη Βρεττό κουμπάρο. Το όνομά της Μαρία – Ερασμία.

ΒΙΟΝ ΑΝΘΟΣΠΑΡΤΟ ΜΕ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΙΑ
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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

Θερμός Αύγουστος

Πιο θερμός ήταν ο φετινός
πολιτιστικός  Αύγουστος
στο Φωτεινό. Περισσότερες
εκδηλώσεις, πιο πολλές
συμμετοχές, καλύτερες
επιδόσεις.
Την αυλαία άνοιξε  το
Τμήμα Νέων Φωτεινού.
Από 20 Ιουλίου μπήκαν
στην εργασία. Συνεργά-
στηκαν με το Δ/Σ του συλ-
λόγου και εξασφάλισαν
την άδεια για  το κτήριο
και τη δυνατότητα της

αυτονομίας τους. Επι-
στέφτηκαν τον

Δήμαρχο
Κομποτίου
κ. Στάθη
Γιαννούλη
και πήραν
χρώματα
και έβαψαν
το κτήριο
μέσα-έξω
και πλέγμα
να επισκευά-
σουν την περί-

φραξη στο χώρο των
εκδηλώσεων. Έβαλαν
δίχτυα και σημαιάκια στο
γήπεδο του ποδοσφαίρου.
Οργάνωσαν δυο ποδο-
σφαιρικούς αγώνες. Αυτός
των κάτω των 15 έφερε
όλους τους παπ-
πούδες και όλες τις
γιαγιάδες στα κλα-
ριά. Το θεατρικό
τους ήταν 2 ωρών
και το παρακολού-
θησαν φέτος 200

θεατές
και
πάνω.
Το πάρτι
τους ήταν ήσυχο
και διασκεδαστι-
κό. Με το
συντονισμό  από
τον πρόεδρο κ.
Στέφανο Ανα-
γνωστόπουλο-

γιο της Ευτέρπης Πανέτα –
το διοικητικό τους συμβού-
λιο εργάστηκε και συνερ-
γάστηκε και απέδωσε τα
μέγιστα. 
Και ο Σύλλογος των Απα-
νταχού Φωτεινιωτών ήταν
αρκετά ενεργητικός και
αποτελεσματικός. Δυο

νεωτερισμοί τράβηξαν την
προσοχή.
Ήταν ο αγώνας των 1000

μ. από την πρώτη στροφή
μέχρι το βακούφικό μαγα-
ζί, που ανέθεσε σε τριμελή

επιτροπή – Χρήστος
Γ. Κασσελούρης=
πρόεδρος και μέλη
τους
Κώστα
Ε. Σιάκα
και
Αντώνη
Β. Πανέ-
τα – και
είχε για
πρώτη

φορά την καλή
συμμετοχή των
25 δρομέων
κάθε ηλικίας και φύλου. 
Ήταν η έκθεση βιβλίου
που έκανε τις βραδιές του
θεάτρου  και του χορού
και παρά την πρώτη φορά
και την μηδενική ενημέρω-
ση έκανε εντύπωση και
πέτυχε το στόχο. Ψυχή
της προσπάθειας αυτής
ήταν η Βιβή Μασούρα
που είχε
και την
ιδέα .
Κορύφω-
ση των
εκδηλώ-
σεων

ήταν ο
πετυχημέ-
νος χορός
της 16ης
Αυγού-
στου με την καλύτερη
φωνή του δημοτικού τρα-

γουδιού αυτή τη στιγμή,
τη φωνή της Διαλεχτής.
Πάντα καλός ο Πλακιάς

και ο κλαρινίστας της βρα-
διάς ο Δημήτρης Λαμπά-
κης. Το ακροατήριο ήταν
τόσο καλό που οι λαϊκοί
και δημοτικοί καλλιτέχνες
συναγωνίζονταν ποιος θα
έχει περισσότερο χρόνο
στο πατάρι και έφεραν σε
δύσκολη θέση τους οργα-
νωτές.          
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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ της 5 Σεπτεμβρίου 2013

Η Θεατρική Ομάδα Μεγαλόπολης, κατόπιν αιτήσεώς της, προκρίθηκε ανάμεσα στις 6

καλύτερες θεατρικές παραστάσεις και συμμετείχε στο 3ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού
Θεάτρου Διστόμου στις 23 Αυγούστου 2013 με το έργο «Η τύχη της Μαρούλας» του Δ. Κορο-
μηλά. Η επιτροπή που αποτελούνταν από τους: Πάνο Σκουρολιάκο, Πασχάλη Τσαρούχα, Ζωή
Ρηγοπούλου, Άννα Χατζησοφιά και Λένα Σύρου τίμησε την Ομάδα μας με 3 πολύ σημαντικά
βραβεία: Βραβείο Σκηνοθεσίας στην Λαμπρινή Μίχου, Βραβείο Β΄ανδρικού ρόλου στον Χρήστο
Κασσελούρη και Βραβείο χαρακτηριστικού ρόλου στην Κατερίνα Γεωργούλα. Τους ευχαριστού-
με θερμά γι’ αυτό!!!

Η Θεατρική Ομάδα Διστόμου «Θεατροφρένεια», που είχε όλη την ευθύνη της διοργάνωσης
του Φεστιβάλ (παραστάσεις, φιλοξενία ομάδων κ.λ.π) με μικρή βοήθεια από πολιτικούς και
τοπικούς παράγοντες και φορείς, είναι άξια επαίνων! Η ξενάγησή μας την επομένη ημέρα στο
Μουσείο Θυμάτων του Ναζισμού μας συγκλόνισε, ιδιαίτερα με την ζωντανή αφήγηση από επι-

ζήσασα της θηριωδίας, όπου οι Ναζί σφαγίασαν 218 κατοίκους του χωριού στις 10 Ιουνίου 1944.
Αισθανόμαστε την ανάγκη να ευχαριστήσουμε τους χορηγούς μας από την τοπική κοινωνία και όχι μόνο, τον Δήμο Μεγαλόπολης, την ΔΕΗ

και ιδιαίτερα όλους τους συμπολίτες μας, που μας αγκάλιασαν με θέρμη αυτά τα τέσσερα χρόνια της ύπαρξής μας. Είναι πολύ σημαντικό στους
δύσκολους καιρούς της κρίσης που ζούμε να στεκόμαστε με αξιοπρέπεια ο ένας δίπλα στον άλλον απέναντι στην Τρόϊκα, στην Κυβέρνηση-εντο-
λοδόχο της και στα μνημόνιά τους και να αντιστεκόμαστε παράγοντας πολιτισμό.

Τα Βραβεία αυτά τονώνουν την αυτοπεποίθησή μας και ατσαλώνουν την θέλησή μας να προχωρήσουμε δημιουργώντας παραστάσεις ακόμα
υψηλότερου επιπέδου. Η Ομάδα μας είναι ανοιχτή σ’ όποιον θέλει πραγματικά ν’ ασχοληθεί με το θέατρο από οποιαδήποτε θέση.-

Για το Δ.Σ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                                                                Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γιάννης Θεοδωρόπουλος                                                                                                                                       Χρήστος Κασσελούρης                                                   



ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 Φ Ω Τ Ε Ι Ν Ο

Φωτεινό
Παραδοσιακό Καφενείο στο

Κώστας Χρ. Κασσελούρης 

Τηλ.6949845185

ΤΟΥ ΦΑΝΗ ΜΑΛΛΙΟΥ

ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΑΣ
ΣΤΗΝ 

ΚΑΤΟΧΗ 1940-1944     

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Στο κείμενο, που θα

δημοσιευτεί  στην εφημερίδα
μας  με γενικό τίτλο  «ΤΟ
ΧΩΡΙΟ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ»,
θα γίνει  περιγραφή    γεγονό-
των, που διαδραματίστηκαν
στο χωριό μας την περίοδο
1940-1944. Θα γίνει αναφο-
ρά, με αναλύσεις και σχόλια,
στην  οικονομική και κοινωνι-
κή ζωή του χωριού μας, στα
προβλήματα και τις δυσκολίες
που αντιμετώπισαν οι συγχω-
ριανοί μας, στη φτώχεια και
την πείνα η οποία θέρισε τότε
το χωριό μας και κόντεψε να
πεθάνει κόσμος, καθώς και
στον τρόπο με τον οποίο οι
συγχωριανοί μας πάλεψαν για
να ξεπεράσουν όλες τις
δύσκολες καταστάσεις. Επίσης
θα γίνει αναλυτική περιγραφή
των ιστορικών γεγονότων που
συνέβησαν στο χωριό μας,
όπως: Η συμμετοχή των συγ-
χωριανών μας στον πόλεμο, ο
βομβαρδισμός του χωριού μας
από το Ιταλικό πυροβολικό, η
μάχη στο διπόταμο, η εισβολή
των Ιταλών στο χωριό μας και
η εκτέλεση των πέντε συγχω-
ριανών μας, η παραμονή και
φιλοξενία Ιταλών στρατιωτών
σε οικογένειες συγχωριανών
μας, όταν η Γερμανία εστράφη
κατά της πρώην συμμάχου
της Ιταλίας  και άλλα πολλά. 

Το κείμενο χωρίστηκε σε
μικρά κεφάλαια προκειμένου
να γίνει καλύτερη η απεικόνι-
ση και ο προσδιορισμός των
γεγονότων. Θα δημοσιεύεται
τμηματικά και σε συνέχειες. Τα
στοιχεία, τα οποία συνέλεξα,
προέρχονται από διάφορες
πηγές, αλλά κυρίως από αφη-
γήσεις συγχωριανών μας και
συγγενικών μου προσώπων,
οι  οποίοι έζησαν από κοντά τα
γεγονότα της περιόδου. Προ-
σπάθησα να προσεγγίσω και
να αποτυπώσω τα πραγματικά
περιστατικά όσο το δυνατόν
με μεγαλύτερη ακρίβεια. Στις
αφηγήσεις των συγχωριανών
μας χρησιμοποιώ συχνά την
τοπική γλώσσα του χωριού
μας, έτσι όπως εκφράστηκε.
Δεν έχω στη διάθεσή μου
στοιχεία ακριβούς χρονικού
προσδιορισμού όλων των
γεγονότων. Καταγράφονται τα

γεγονότα που έλαβαν χώρα
το  διάστημα από το 1940 έως
το 1944 και το 1945. Εξάλλου
το χρονικό διάστημα αυτό δεν
είναι μεγάλο. Πρέπει επίσης να
σημειωθεί ότι δεν γίνεται καμία
αναφορά στα γεγονότα του
εμφυλίου. Σίγουρα όσοι έζη-
σαν, είδαν και θυμούνται από
τότε, θα ήθελαν να προσθέ-
σουν πολύ περισσότερα.

Από τα παιδικά μου χρό-
νια είχα δείξει μεγάλο ενδιαφέ-
ρον να μάθω για τα γεγονότα
που διαδραματίστηκαν τα
μαύρα χρόνια της κατoχής στο
χωριό μας. Γεννήθηκα στο
Φωτεινό το 1952, στο πατρικό
μας σπίτι και τη μάνα μου τη
Σαββούλα την ξεγέννησε τότε
η πρακτική μαμή του χωριού
μας, η Βάγγιω του Καρασπύ-
ρου. Η μάνα μου η Σαββούλα
γεννήθηκε το 1925. Είναι
κόρη του Δμήτρη Σιάκκα, ο
οποίος εκτελέστηκε το 1943
με τον πιο απάνθρωπο και
τραγικό τρόπο από τα Ιταλικά
στρατεύματα κατοχής μαζί με
άλλους  τέσσερις  συγχωρια-
νούς μας. Η μάνα μου πολλές
φορές και σε μεγάλη ηλικία,
ακόμα και μέχρι λίγο πριν
πεθάνει μου διηγούνταν
πολλά για την κατοχή, τον
εμφύλιο, αλλά κυρίως για  το
μεγάλο δράμα της πατρικής
της οικογένειας όπου εννιά
παιδιά, εννιά αδέλφια μαζί με
την ίδια έμειναν ορφανά από
μάνα και πατέρα και μάλιστα
μέσα στην καρδιά των γεγο-
νότων της κατοχής και του
εμφυλίου. Η μάνα μου η Σαβ-
βούλα είπε: «Μόνο ένας θεός
ξέρει πώς ζήσαμε τότε. Ούτε
το φίδι στην τρύπα δεν πέρα-
σε αυτά που περάσαμε τότε
εμείς. Ούτε ο μεγαλύτερος
οχτρός σου να μην περάσει
αυτά που περάσαμε τότε
εμείς».  Για όλα αυτά θα γίνει
αναφορά στα παρακάτω
κεφάλαια.

Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ
ΣΥΓΧΩΡΙΑΝΩΝ  ΜΑΣ  ΣΤΟΝ
ΠΟΛΕΜΟ  ΤΟΥ 1940-1941

28 Οκτωβρίου του
1940. Η φασιστική Ιταλία
κηρύσσει τον πόλεμο εναντίον
της χώρας μας. Από τις πρώ-
τες πρωινές ώρες της ίδιας
ημέρας τα Ιταλικά στρατεύμα-
τα  προσβάλλουν τα σύνορά
μας στην Ελληνοαλβανική
μεθόριο. Η αντίσταση των
πρώτων  ελληνικών στρατιω-
τικών μονάδων της μεθορίου
είναι σθεναρή. Ταυτόχρονα με
την έναρξη του πολέμου
δηλαδή την ίδια μέρα, κηρύσ-
σεται γενική επιστράτευση και
καλούνται στα όπλα όλοι οι
έφεδροι αξιωματικοί και οπλί-
τες της χώρας.                

Το χωριό μας δεν

έμεινε αμέτοχο στο κάλεσμα
της πατρίδας. Πολλοί συγχω-
ριανοί μας επιστρατεύονται και
δίνουν το παρόν στο μέτωπο
της Αλβανίας. Το χρονικό της
αναχώρησης από το χωριό
μας για τις μονάδες επιστρά-
τευσης ανέφερε ο συγχωρια-
νός μας Λάμπρος Χρήστου
Κασελούρης, ο γνωστός σε
όλους μας Λαμπρακούλας, ο
οποίος  τότε ήταν εκεί παρών.
Είκοσι δυο συγχωριανοί μας
είχαν στρατευτεί για τον πόλε-
μο με τους Ιταλούς στην
Αλβανία. Αναχώρησαν όλοι
μαζί απ’ το χωριό. Είχαν
συγκεντρωθεί στο μαγαζί το
βακούφκο για να φύγουν
μαζί. Από εκεί ξεκίνησαν τρα-
γουδώντας, για την Άρτα. Στο
μαγαζί το βακούφκο εκτός
από τους είκοσι δυο στρατευ-
μένους είχε μαζευτεί και  όλο
το χωριό άντρες,  γυναίκες και
παιδιά, οι οποίοι στη συνέχεια
τους συνόδευσαν μέχρι το
εικονοστάσι στην Αγία Παρα-
σκευή, από όπου εκεί τους
αποχαιρέτησαν: 

- Στο καλό, στο καλό  και
να γυρίσετε με τη νίκη.

Ο θείος μου, ο Μήτσιο
Μάλλιος, πολέμησε και αυτός
στην Αλβανία με τους άλλους
συγχωριανούς μας. «Ήμασταν
πολλοί τότε απ το χωριό μας
που πολεμήσαμε τους Ιταλούς
στην Αλβανία», μου έλεγε.
«Ήμουν εγώ, ο Κώτσιο Τρια-
ντάφυλλος, ο Σταύρο Ντού-
λας, ο Γεώργος τς Νικόλαινα,
ο Βαγγέλη Τριαντάφυλλος, ο
Αντώνη Πανέτας, ο Γεώργο
Καραθάνος, ο Γιάννο Γιαννα-
κούλας, ο Βαγγέλης τ Στάθη
Μάμου, ο Δήμο Μασούρας, ο
Χρήστο Καραθάνος και άλλοι.
Πολεμήσαμε με θάρρος και
γενναιότητα. Οι συνθήκες του
πολέμου τότε ήταν πάρα πολύ
δύσκολες, διότι εκτός από τον
εχθρό, είχαμε να αντιμετωπί-
σουμε και τα κρυοπαγήματα
λόγω των πυκνών χιονοπτώ-
σεων στην περιοχή. Πολλοί
από εμάς τους συγχωριανούς
μας  πήραμε μέρος σε μεγάλες
νικηφόρες μάχες και  μάλιστα
στην πρώτη γραμμή. Ο πόλε-
μος για μας ήταν πανηγύρι.
Αυτό ίσως να μην το καταλα-
βαίνει κάποιος που δεν ήταν
εκεί. Πολλοί συμπολεμιστές
μας σκοτώνονταν γύρω μας,
τους έβλεπες που έπεφταν
κάτω σαν κοτόπουλα, αλλά
αυτό δεν μας πτοούσε σε τίπο-
τα, δηλαδή δεν σκεφτόμασταν
καν να οπισθοχωρήσουμε
αλλά  κοιτάζαμε πάντα μπρο-
στά, κοιτάζαμε να διώξουμε
τον εχθρό».

Ο συγχωριανός μας ο
Βαγγέλης του Στάθη Μάμου
(ο άντρας τς Γιούλα) μας διη-
γούνταν  πολλά από τον πόλε-

μο του 40 κατά των Ιταλών.
Θυμάμαι κάποτε εκεί που
καθόμασταν στο μαγαζί το
βακούφκο μας έλεγε: «Είχα
πάρει μέρος σε μεγάλη μάχη
στην οποία οι  Ιταλοί μας επι-
τεθήκαν με όλα τα μέσα που
διέθεταν, πεζικό, πυροβολικό
και αεροπορία. Χάλαγε ο θεός
τον κόσμο εκεί. Ήταν πραγμα-
τική κόλαση. Άλλο να σας το
λέω και άλλο να το δείτε. Έπε-
φταν βροχή οι οβίδες. Πολε-
μήσαμε με πείσμα και θάρρος.
Τα χαρακώματα  που πολεμά-
γαμε ήταν φτιαγμένα με τέτοιο
τρόπο που είχαμε μεγάλη
κάλυψη, γι’ αυτό  είχαμε λίγες
απώλειες εκεί. Το πυροβολικό
μας τους βομβάρδιζε από δια-
φορετικές  θέσεις και ήταν έτσι
καμουφλαρισμένο που δεν
μπορούσαν να το εντοπίσουν
εύκολα οι Ιταλοί ούτε από γη,
ούτε απ’  τα αεροπλάνα. Κατά-
φερνε και πετύχαινε εύκολα
τους  στόχους. Ακόμα και
μέσα από σπηλιές έβαλαν τα
πυροβόλα όπλα μας. Ο στρα-
τός είχε διαλύσει το Ιταλικό
πυροβολικό και τα τεθωρακι-
σμένα και επέφερε πολύ μεγά-
λες  απώλειες στο πεζικό. Σε
αυτή τη μάχη οι βόμβες που
έριχναν τα  Ιταλικά αεροπλάνα
ήταν σε μέγεθος όσο τα βαρέ-
λια της ποτοποιίας ούζο Ηρα-
κλή στη Άρτα. Τα βαρέλια
αυτά ήταν τρακοσάρια και
βάλε. Ο βρόντος που έκαναν
αυτές οι βόμβες όταν έσκαγαν
ήταν σαν νάταν από κεραυνό.
Κάποιες απ’ αυτές τις θηρίες
βόμβες δεν είχαν σκάσει. Μετά
τη μάχη τις βλέπαμε με μεγά-
λη περιέργεια και απορία και
λέγαμε πω… πω πω… πω ρε
παιδιά τι πράμμα είναι αυτό.
Δε ματάχαμε ιδεί ποτέ τόσο
μεγάλες βόμβες. 

Στις αρχές του
Απρίλη του 1941 τα Γερμανικά
στρατεύματα επιτίθενται κατά
της χώρας μας από τα βόρεια
σύνορα. Στο Μακεδονικό
βόρειο μέτωπο κατά των Γερ-
μανών  πολέμησαν τότε τρεις
συγχωριανοί μας. Ο Ευάγγε-
λος Δημ Κασελούρης, ο
Κων/νος Ευστ. Μασούρας και
ο Πάνο Σιάκκας. Ήταν και οι
τρεις κληρωτοί του τακτικού
στρατού. 

Ο Πάνο Σιάκκας μου διη-
γήθηκε γεγονότα από τον
Ελληνογερμανικό πόλεμο στον
οποίο συμμετείχε: «Πολέμησα
στην οριογραμμή Ρούπελ, στα
οχυρά Μεταξά και συγκεκριμέ-
να στην περιοχή γρανίτες. Η
περιοχή αυτή πήρε το όνομά
της από τα σκληρά πετρώματα
του βουνού που υπάρχει εκεί.
Ήταν στις αρχές του Απρίλη
του 41 όταν ξεκίνησε η Γερ-
μανική επίθεση. Πολεμήσαμε
σκληρά και αποκρούσαμε τις

επιθέσεις των Γερμανών με
επιτυχία. Οι Γερμανοί μάλιστα
είχαν μεγάλες απώλειες. Δεν
μπόρεσαν να σπάσουν τη
γραμμή άμυνας, όχι μόνο εκεί
που πολεμούσαμε εμείς αλλά
γενικά σε όλη τη γραμμή των
οχυρών Μεταξά. Εξαναγκά-
στηκαν να μπουν στη χώρα
μας από άλλες περιοχές των
συνόρων μας, όπως από τη
Γιουγκοσλαβία αλλά και πιο
ανατολικά από τη Βουλγαρία,
όπου εκεί συνάντησαν μικρή
αντίσταση. Στις 9 Απρίλη του
41 ξεκίνησε η Γερμανική προ-
έλαση προς τα νότια. Η μεγά-
λη στρατιωτική υπεροχή των
Γερμανών μας εξανάγκασε να
σταματήσουμε να πολεμάμε.
Τότε ο στρατός διαλύθηκε.
Ξαφνικά οι αξιωματικοί μας
είπαν να εγκαταλείψουμε τις
θέσεις μας και να φύγουμε.
Θυμάμαι δε χαρακτηριστικά
ότι μόλις μας ανακοινώθηκε
αυτό οι συμπολεμιστές της
μονάδας μου κλαίγαμε σαν τα
μικρά παιδιά. Στη συνέχεια ο
καθένας μας πήρε το όπλο του
στην πλάτη και γυρίσαμε στις
ιδιαίτερες πατρίδες μας, άλλοι
στις πόλεις και άλλοι στα
χωριά μας με τα ποδάρια».
Όπως αναφέρει στο βιβλίο του
ο Λαμπρακούλας, ο Πάνο
Σιάκκας πολέμησε στο θρυλι-
κό οχυρό Λίσε, το οποίο απέ-
χει 2 χιλιόμετρα από το Νευ-
ροκόπι Δράμας. 

Η εκστρατεία στην
Αλβανία κράτησε σχεδόν 5
μήνες, δηλαδή μέχρι τις αρχές
τον Απρίλη του 1941 οπότε οι
Γερμανοί μπήκαν στη χώρα
μας από τα βόρεια σύνορα.
Σχεδόν μέχρι τότε παρέμειναν
και οι συγχωριανοί μας μέσα
στην Αλβανία όπου υπήρχαν
ακόμα  Ιταλικοί θύλακες. Από
τις αρχές του Απρίλη του 1941
η χώρα μας βρίσκεται υπό
πλήρη Ιταλογερμανική κατο-
χή. Οι συγχωριανοί μας επέ-
στρεψαν όλοι στο χωριό. Δεν
είχαμε  θύματα στον πόλεμο.
Η αγωνία όλων πήρε τέλος.
Τώρα όμως ξεκινάει μια νέα
εποχή    για όλους τους συγ-
χωριανούς μας, με νέους αγώ-
νες για την επιβίωση, τη φτώ-
χια, την  πείνα, κάτω από το
φόβο της παρουσίας των
κατακτητών. 

Η συνέχεια στο επό-
μενο φύλλο με τα κεφάλαια:
Ο ΒΟΜΒΑΡΔΙΣΜΟΣ ΤΟΥ
ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΟ
ΙΤΑΛΙΚΟ ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟ  και
ΤΑ ΚΑΤΑΦΥΓΙΑ ΚΑΙ ΟΙ
ΚΡΥΦΟΚΑΛΥΒΕΣ.

Για επικοινωνία τηλ
2109650715 – 2102404391 -
6944347133
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http://www.handicraftsbynina.com/

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

Το «πετάρισμα» της
καρδιάς στα ηλικιω-

μένα άτομα

Γράφει ο Κωνσταντίνος Δ.

Μάλλιος, Καρδιολόγος. 

Ο αριθμός των ατόμων της
τρίτης ηλικίας, δηλαδή αυτών
που υπερέβησαν το 65ο έτος,
ολοένα και αυξάνεται στη
χώρα μας. Έτσι, ενώ το 1970
ανερχόταν στο 10% του πλη-
θυσμού, το 2001 έφθασε στο
18% και στα τέλη της  τρέ-
χουσας 10ετίας υπολογίζεται
ότι 1 στα 4 άτομα θα είναι
ηλικίας μεγαλύτερης των 65
χρόνων. 
Όμως «το γήρας ου γαρ

έρχεται μόνον», αλλ’ έχει και
τις συνέπειές του, που αφο-
ρούν στο σύνολο των οργά-
νων του ανθρώπινου οργανι-
σμού. 
Ο χρόνος είναι αδυσώπητος

και η φθοροποιός του επίδρα-
ση  είναι, λιγότερο ή περισσό-
τερο, πάντοτε εμφανής. Η
καρδιά, το «μοτέρ»  του
ανθρώπινου σώματος, υφί-
σταται την επίδρασή του, γι’
αυτό και οι διαταραχές της
ομαλής της  λειτουργίας,
δηλαδή οι διάφορες καρδιακές
αρρυθμίες  ή  το «πετάρισμα»
της καρδιάς κατά το κοινώς
λεγόμενο είναι  συχνότερες
στα ηλικιωμένα άτομα. 
Από τις πλέον συχνές και
συγχρόνως σοβαρές  αρρυθ-
μίες που εμφανίζονται στην
ομάδα αυτή των ατόμων είναι
η  χρόνια κολπική μαρμαρυ-
γή. Παρατηρείται στο 1-2%
του πληθυσμού και η συχνό-
τητά της διπλασιάζεται  για
κάθε 10ετία  ζωής  μετά τα
60 χρόνια και  αφορά στο
10%  των ατόμων  ηλικίας
μεγαλύτερης  των 80 χρόνων.
Η μέση ηλικία προσβολής
είναι τα 75 χρόνια, ηλικία που
αφορά το ήμισυ περίπου των
περιπτώσεων, ενώ στο 70%
η ηλικία κυμαίνεται μεταξύ 65
και 75 χρόνων. Οι άνδρες

πάσχουν συχνότερα από ό,τι
οι γυναίκες και η ετήσια
συχνότητα της εμφάνισής της
υπερβαίνει το 2% και το
1,5% στα άτομα ηλικίας άνω
των 80 χρόνων αντίστοιχα. 
Η ύπαρξη ή όχι υποκείμενης

νόσου και η βαρύτητα αυτής
αποτελούν  καθοριστικούς
παράγοντες για την εμφάνισή
της. Η συχνότερη ύπαρξη
στεφανιαίας νόσου, αρτηρια-
κής πίεσης, σακχαρώδους δια-
βήτη, καρδιακής ανεπάρκειας
και βαλβιδικών παθήσεων στα
άτομα της τρίτης ηλικίας
αυξάνουν τις πιθανότητες
εμφάνισης της αρρυθμίας.
Έτσι, η στεφανιαία νόσος  και
μάλιστα  το παλαιό  έμφραγ-
μα του μυοκαρδίου αυξάνει τη
συχνότητά της  μέχρι  και
17%, ενώ  η παρουσία οποι-
ασδήποτε  καρδιαγγειακής,
πνευμονικής νόσου ή  υπερ-
λειτουργίας  του θυρεοειδούς
αδένα  3πλασιάζει ή και 4πλα-
σιάζει τις πιθανότητες  εμφά-
νισής της.  
Η επισήμανσή της, απλή

αυτή καθ’ εαυτή, δύναται εν
τούτοις να διαφύγει της  προ-
σοχής  του υπερήλικος ατό-
μου λόγω της χαμηλής
συχνότητας με την οποία
συνήθως εκδηλώνονται. Η
ύπαρξη της αρρυθμίας γενικά
σχετίζεται με μεγαλύτερη
θνησιμότητα, αυξημένη
συχνότητα εμφάνισης αγγεια-
κών επεισοδίων, καρδιακής
ανεπάρκειας και αρνητικής
επίπτωσης στην ποιότητα
ζωής. Πρόκειται για επιπλοκές
που εκφράζουν τη σοβαρότη-
τα της αρρυθμίας, οι οποίες
είναι όχι μόνο συχνότερες,
αλλά και βαρύτερης πρόγνω-
σης στα άτομα της τρίτης ηλι-
κίας. 
Το προσδόκιμο επιβίωσης

ελαττώνεται αισθητά και ο
κίνδυνος  θανάτου είναι, σχε-
δόν, διπλάσιος και αυξάνεται
ακόμη περισσότερο  όταν
συνυπάρχουν και άλλες επι-
πλοκές της αρρυθμίας  ( π. χ
αγγειακό εγκεφαλικό επεισό-
διο ή καρδιακή ανεπάρκεια).
Η θνητότητα είναι μεγαλύτερη
στις γυναίκες από ό,τι στους
άνδρες και η διαφορά μεταξύ
των δυο φύλων είναι ιδιαίτε-
ρα εμφανής μετά το 75ο έτος
της ηλικίας. 
Τα  αγγειακά εμβολικά επει-

σόδια συμβαίνουν 6 φορές
συχνότερα στα  άτομα με
κολπική μαρμαρυγή  από ό,τι
στα  άτομα της ίδιας ηλικίας
χωρίς όμως αρρυθμία. 1 στα
5 εγκεφαλικά  επεισόδια οφεί-
λεται στην αρρυθμία και η
πρόγνωση είναι βαριά (θνητό-
τητα 25%). Η  συχνότητα
εμφάνισης εγκεφαλικού επει-
σοδίου   συνδέεται άμεσα με
την ηλικία.   και αυξάνει  από
1% που είναι στα  άτομα  ηλι-
κίας μικρότερης των 65 χρό-
νων  στο  4%  στα άνω των
75 χρόνων. Η συνύπαρξη και
άλλων  παθολογικών κατα-
στάσεων, όπως π. χ σακχα-
ρώδη  διαβήτη και αρτηριακής
υπέρτασης   ανεβάζει  το
ποσοστό της ετήσιας  εμφάνι-
σης του  εγκεφαλικού επεισο-
δίου στο 8-12% στα άτομα
ηλικίας πέραν των 75 χρό-
νων. Πρέπει να επισημανθεί
ιδιαίτερα ότι ο κίνδυνος εμφά-
νισής του είναι μεγαλύτερος
στις γυναίκες από ό,τι στους
άνδρες στην ηλιακή αυτή
ομάδα του πληθυσμού. 
Η χρονιότητα της αρρυθμίας

με μη ελεγχόμενη  συχνότητα
μπορεί να οδηγήσει στην ανά-
πτυξη καρδιακής ανεπάρκειας,
ενώ η εμφάνισή της  με αυξη-
μένη καρδιακή συχνότητα
(150-200 ανά  λεπτό) μπορεί
να έχει ως συνέπεια την
εμφάνιση οξέος πνευμονικού
οιδήματος, στηθάγχης ή τη
μεγάλη πτώση της αρτηριακής
πίεσης. Η συνύπαρξη και
άλλων παθολογικών καταστά-
σεων  αυξάνει την βαρύτητα
της επιπλοκής (θνητότητα
μέχρι και 55%) με σαφή υπε-
ροχή των γυναικών έναντι
των ανδρών. 
Η κολπική μαρμαρυγή ανε-

ξαρτήτου  από την αιτιολογία,
της   και την ηλικία του
αρρώστου  επηρεάζει  αρνητι-
κά την ποιότητα ζωής. Οι
πάσχοντες παρουσιάζουν δεί-
κτες ποιότητας ζωής  μικρότε-
ρους  από τους υγιείς, που
είναι πλέον επηρεασμένοι στις
γυναίκες  και στα άτομα τις
τρίτης ηλικίας. 
Γενικά η κολπική μαρμαρυγή
είναι  σοβαρή αρρυθμία και η
θεραπευτική της αντιμετώπιση
πρέπει να γίνεται  από τον
ειδικό προς τούτο γιατρό,
δηλαδή  από τον καρδιολόγο.  
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1. Μας καταλύπησε και
μας προβλημάτισε όλους
το φοβερό και πρωτόγνω-
ρο δυστύχημα που έγινε
λίγα χιλιόμετρα από το
Φωτεινό, στις πρώτες
στροφές μετά το Κομπότι
προς το Μενίδι. Εφτά
νοματαίοι, συνολικά πολύ
νέοι, διαμελίστηκαν και
κάηκαν από τη σφοδρή
μετωπική σύγκρουση.
Ξεκλήρισμα σωστό. Αφήνω
τις συνέπειες, γιατί όλοι τις
υπολογίζουμε πολύ καλά.
Το γιατί ίσως να μας χρει-
άζεται. Λάθος. Πώς γλυτώ-
νουμε απ’ αυτό; Εντελώς
είναι αδύνατο, γιατί πάντα
θα γίνονται λάθη. Να τα
περιορίσουμε όμως γίνεται
με την προσοχή μας, την
τήρηση των κανόνων και
τη βελτίωση των δρόμων.
Γιατί ένα δρόμος με διάζω-
μα στη μέση θα έσωζε
τους τέσσερις και πιο
νέους. Χρειάζονται οι
καλοί δρόμοι. Και όλοι
μπορούμε να βοηθήσουμε
να μην είναι ο φόρος της
ασφάλτου τόσο βαρύς.
2. Μπράβο και εύγε

στους Θεσσαλονικιούς
συνεργάτες της εφημερί-
δας την Αναστασία Στ.
Κασσελούρη και τον Χρή-
στο Ηλ. Καραθάνο.
Κάνουν την ηλεκτρονική

σελιδοποίηση, δημοσιογρα-
φούν και φροντίζουν τα
θέματα της εφημερίδας
καλύτερα και από το Δ/Σ.
Εάν συνεχίσουν να βοη-
θούν έτσι απρόσκοπτα, το
έντυπό μας δεν θα κινδυ-
νεύει να σιωπήσει. Τηλε-
φωνήστε τους από δω και
πέρα για τα κοινωνικά σας
και ότι άλλο θέμα δημοσί-
ευσης θέλετε στα τηλέφω-
να: 2310845207 –
6974413169 ( Αναστασία)
και 2310423244 –
6947202367 (Χρήστος).
3. Καταστροφές έκανε ο

Σεπτέμβριος στο Φωτεινό
με τον ανεμοστρόβιλο και
τον δυνατό του αέρα.
Πήρε σκεπές τσίγκινες και
κεραμιδένιες, ξερίζωσε
δένδρα, χάλασε σοδειές.
Και στο Κομπότι ακόμα
περισσότερες.
4. Δύσκολη η δουλειά

του νέου – από το Πάσχα
– Δ/Σ. Μουσείο, Φωτεινιώ-
τικα, εφημερίδα, αιμοδοσία
και η οργάνωσή του. Πολύ
κούραση. Χρειάστηκαν
κάθε βδομάδα  απανωτά
Δ/Σ. Και ευθύνη. Έτσι που
τα δυο χρόνια δεν βγαί-
νουν με τίποτα. Το σκέ-
φτομαι να φύγω απ’ αυτό
και να έρθουν να δουλέ-
ψουν άλλοι, πιο νέοι, πιο
ικανοί και πιο ξεκούραστοι.

Παραπολιτιστικά

Από τον Α. Φελέκη

Σ α ρ α γ λ ί

Υλικά:
1 πακέτο φύλλο κρούστας ή
Βηρυτού
250 γρ. βούτυρο γάλακτος
400γρ. καρύδια, ψύχα ωμή
Για το σιρόπι
3 1/2 φλιτζάνια νερό
3 1/2 φλιτζάνια ζάχαρη
1 φλιτζάνι μέλι
μισή λεμονόκουπα

Εκτέλεση:
Λιώνουμε το βούτυρο και αφή-

νουμε να κρυώσει. Χοντροκόβου-
με το καρύδι. Απλώνουμε ένα
φύλλο κρούστας και το βουτυρώ-
νουμε.
Απλώνουμε δεύτερο φύλλο και

το βουτυρώνουμε. Πασπαλίζουμε
καρύδι. Εναλλάξ βάζουμε ανά δύο
φύλλα βουτυρωμένα καρύδι.
Βάζουμε λεπτή βέργα κατά μήκος
του φύλλου και σφίγγουμε τυλί-
γοντας το φύλλο σε ρολό σφιχτό.
Σηκώνουμε όρθια τη βέργα και
σουρώνουμε ελαφρά το ρολό. Το
τραβάμε με προσοχή και αφαι-
ρούμε τη βέργα.
Με τον ίδιο τρόπο φτιάχνουμε

άλλα δύο ρολά. Κόβουμε τα ρολά
σε φέτες των 2 εκ. Τα αραδιάζου-
με σε λαμαρίνα. Περιχύνουμε με
το υπόλοιπο βούτυρο. Τα ψήνου-

με σε καλά προθερμασμένο
φούρνο στους 180 C στον αέρα
μέχρι να ροδίσουν πολύ καλά.
Αφήνουμε να κρυώσουν τελεί-

ως.
Ετοιμάζουμε το σιρόπι. Βάζουμε

τη ζάχαρη, το μέλι και το νερό σε
κατσαρόλα και ανακατεύουμε
μέχρι να πάρουν βράση. Μετά δεν
ανακατεύουμε ξανά. Αφήνουμε
να βράσει το σιρόπι σε μέτρια
φωτιά και ξαφρίζουμε. Στύβουμε
λεμόνι και αφήνουμε να πάρει
βράση για 1'.
Με το καυτό σιρόπι σιροπιάζουμε
σιγά σιγά περιχύνοντας τα κρύα
σαραγλί στο ταψί. Αφήνουμε να
ρουφήξουν καλά για 2 ώρες και
τα αναποδογυρίζουμε να ρουφή-
ξουν σιρόπι και από την άλλη.
Καλή επιτυχία.

Νίνα Καραθάνου

Μ Α Γ Ε Ι Ρ Ι Κ Η
Ζαγορίτικη αλευρόπιτα

Τι χρειαζόμαστε:
• 1/2 κιλό αλεύρι για όλες τις χρήσεις
• 3 αυγά
• 1/4 φλ. τσαγιού ελαιόλαδο
• 2 κ.σ. τσίπουρο
• 1 κ.σ. αλάτι
• 2½ ποτήρια νερό
• 300 γραμμ. φέτα θρυμματισμένη
• φρεσκοτριμμένο πιπέρι
Για το τέλος
• 1 αυγό
• 2 κ.σ. νερό
• 1/3 φλ. τσαγιού ελαιόλαδο

Πώς το κάνουμε:
1. Σε μπολ χτυπάμε με σύρμα τα αυγά με το ελαιόλαδο
και το τσίπουρο.
2. Προσθέτουμε το νερό, το αλάτι και το πιπέρι.
3. Λίγο λίγο ρίχνουμε το αλεύρι και ανακατεύουμε μέχρι
να πετύχουμε ένα χυλό λίγο πιο αραιό από αυτόν του κέικ.
4. Ρίχνουμε στο χυλό τη μισή θρυμματισμένη φέτα.
Λαδώνουμε πολύ καλά ένα ρηχό ταψί για πίτα 38 ή 40 εκ.
Αδειάζουμε την αλευρόπιτα.
5. Χτυπάμε το αυγό με το νερό και αλείφουμε την επιφά-
νεια με ενα πινελάκι.
6. Πασπαλίζουμε με την υπόλοιπη φέτα και περιχύνουμε
με το ελαιόλαδο.
7. Ψήνουμε την αλευρόπιτα σε καλά προθερμασμένο
φούρνο στους 170°C, αέρα αντιστάσεις για περίπου 50΄, μέχρι
να ροδίσει.
Καλή επιτυχία.

Ρίλκα Γούδα
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Ανάπτυξη…μπο-
ρούμε

Του Ηλία

Οικονόμου

Δεκατρείς
μαθητές φέτος μετακινού-
νται απ το χωριό μας προς
το Κομπότι σε όλα τα σχο-
λικά συγκροτήματα (νηπια-
γωγείο, δημοτικό, γυμνά-
σιο, λύκειο). Ασφαλώς
αριθμός ρεκόρ τουλάχιστον
για τα τελευταία χρόνια.
Είναι τυχαίο γεγονός ή
αποτελεί μια αχτίδα φωτός
στη μιζέρια των καιρών; Ο
χρόνος θα το δείξει.

Με αφορμή αυτό πήρα
την απόφαση να γράψω
μετά από πολύ καιρό στην
εφημερίδα μας κάποιες
σκέψεις που αφορούν το
χωριό μας και την ανάπτυ-
ξή του. Γιατί πάντα
πίστευα ότι το Φωτεινό
μπορεί να γίνει σημείο
αναφοράς σε όλο το Νομό
και όχι μόνο. το αξίζει το
ίδιο το χωριό, το αξίζουν
οι υπέροχοι κάτοικοι του
.Είμαι επίσης σίγουρος ότι
διαβάζοντας αυτό το κείμε-
νο πολλοί θα πουν ότι ο
Λίας τ’ Παπακώτσιου τό
χασε. Θα υπάρχουν όμως
και εκείνοι που τουλάχι-
στον θα προβληματιστούν.
Είναι αλήθεια ότι το χωρίο
μας έχει παρά πολλά βασι-
κά που μπορούν να το
κάνουν πόλο έλξης για
πολύ κόσμο για μια βόλτα,
για ένα σαββατοκύριακο.
α) Είναι πολύ κοντά από
το κέντρο του Νομού μας,
την Άρτα).  Με κάποιες
βελτιώσεις θα έχει πάρα
πολύ καλή οδική πρόσβαση
σε όλο τον ορεινό,  ημιο-
ρεινό και πεδινό όγκο του
Νομού μας γ) είναι όμορφο
χωριό, πολύ συγκεντρωμέ-
νο με πολλές χάρες( εξω-
πραγματική πραγματικά
θέα για παράδειγμα), δ)
έχει ιστορία (Κ.Κασσελού-
ρης, 3η Μάρτη),  και τέλος
έχει αξιοθέατα( Ελεούσα,
βρύση στον πλάτανο, το
καλύτερο λαογραφικό μου-
σείο της χώρας, την τεχνη-
τή λίμνη στο  Μεραδιά, τα
πηγάδια) κ.λπ.                      

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 
Το κτήριο παραδόθη-

κα από τον φορέα υλοποί-
ησης που ήταν ο Δήμος
Κομποτίου στη διαχειριστι-
κή αρχή που είναι η
ΕΤΑΝΑΜ και στέκει εκεί
αγέρωχο, αγναντεύοντας
το Λούκοβο, εντελώς αδει-
ανό, με αρκετές μικροζη-
μιές λόγω της μεγάλης του
αχρησίας. Τι παρέδωσε ο
Δήμος και τι παρέλαβε η
ΕΤΑΝΑΜ?. Ο Δήμος παρέ-
δωσε έτοιμο προς επισκε-
ψιμότητα Μουσείο και αυτό
παρέλαβε η ΕΤΑΝΑΜ.
Πετάχτηκαν 380000 ευρώ
που δαπάνησε η Ευρωπαϊ-
κή Ένωση στο χωριό μας
θα αναρωτηθεί κάποιος:
είναι αλήθεια αυτό αν δει
οποιοσδήποτε πως έχει
σήμερα η κατάσταση. Για
να αλλάξει όμως αυτή η
εικόνα θα πρέπει άμεσα να
ξεκινήσουν εργασίες, να
αρχίσει η τοποθέτηση των

υλικών και του χρόνου τον
Αύγουστο να το εγκαινιά-
σουμε. Το μουσείο λαογρα-
φικής και πολιτιστικής
κληρονομιάς όπως είναι
χαρακτηρισμένο θα είναι ο
σημαντικότερος πόλος για
την ανάπτυξη του χωριού.
Είναι απολύτως βέβαιο ότι
θα έχει μεγάλη επισκεψι-
μότητα κύριως στην αρχή
από μαθητές. Αυτό από
μόνο του θα διαφημίζει
παντού το Φωτεινό  και
είναι απολύτως βέβαιο ότι
θα αναπτυχθούν παρά-
πλευρες εργασίες και
επαγγέλματα. 

ΤΕΧΝΗΤΗ ΛΙΜΝΗ- ΦΡΑΓΜΑ
ΣΤΟΝ ΜΕΡΑΔΙΑ. 

Σημαντικό έργο ανά-
πτυξης σίγουρα, που
βέβαια θα επιβαρύνει το
περιβάλλον κυρίως με
υγρασία, αλλά παράλληλα
μπορεί αυτή η περιοχή και
το χωριό μας φυσικά  να
αναπτυχτούν σε πολύ
μεγάλο βαθμό. Τα χωριά
που περιστοιχίζουν την
τεχνητή λίμνη ΠΛΑΣΤΗΡΑ
στην Καρδίτσα δεν έχουν
τίποτε καλύτερο απ το
Φωτεινό και όμως εκμεταλ-
λεύτηκαν πολύ σωστά
αυτή τη λίμνη και γνωρί-
ζουν τρομερή βιωσιμότητα.
Το έργο είναι στις τελικές
εγκρίσεις, έχουν γίνει τα
σχέδια όλες οι μελέτες και
θα δοθεί πράσινο φως
σύντομα για την έναρξη
των εργασιών. Περίπου
στα τέλη Αυγούστου δύο
αρχαιολόγοι σταμάτησαν
στο περίπτερο μου και με
ρώτησαν πως θα πάνε
στην περιοχή αυτή. Αφού
τους εξήγησα με ρώτησαν
αν υπάρχει εκεί κανένα
κτίσμα παλιό, κανένα μνη-
μείο, νερόμυλος κλπ γιατί
μου είπαν εκεί θα γίνει
πολύ μεγάλη τεχνητή
λίμνη. Η κουβέντα σήκωνε
και καφεδάκι και τα είπαμε
για πολύ ώρα. 66 μέτρα
ύψος φράγμα από το στε-
φάνι του Κολιοπανέτα
μέχρι το απέναντι δημαρί-
τικο στεφάνι πλάτος. Είδα
τα σχέδια και έτριβα τα
μάτια μου. Πολύ μεγάλο
έργο, μου είπαν, και αυτοί
αν δώσουν το τελικό ναι
το εργο δημοπραττείται.
Όπως μου εξήγησαν η
έγκριση της αρχαιολογίας
είναι η τελευταία. Υπάρχει
όμως και ένα τρωτό σημείο
που μας αφορά και αυτό
είναι ότι το φράγμα αυτό
θα είναι αρδευτικό και ενώ
θα είναι σε Φωτεινιώτικη
γη δεν θα αρδεύει καθόλου
το Φωτεινό, αντίθετα θα
ποτίζει όλο τον Κομποτέικο
κάμπο, των Σελλάδων ,
της Μεγάρχης και
αλλού.Ας προσπαθήσουμε
και αυτό να αλλάξει τώρα
που είναι νωρίς. Επίσης θα
πρέπει οι χωριανοί να
κατοχυρώσουν τις περιού-
σιες που έχουν εκεί με
τοπογραφικά και συμβό-
λαια γιατί θα υπάρξουν
αποζημιώσεις. Το Φωτεινό
έχει πολλούς τρόπους να
επιβιώσει και να ζήσει
πολύ καλά. Όλα αυτά που
ανέφερα μπορούν να
φέρουν μεγάλη ανάπτυξη
στον τόπο μας και να είμα-
στε ένα χωριό ζωντανό και
παράδειγμα για όλους        

66
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Πόλεμος

Το Σεπτέμβριο του 1939, η
Αγγλία και η Γαλλία κήρυξαν τον
πόλεμο στη Γερμανία, αντιδρώ-
ντας στην παρά τις προειδοποιή-
σεις τους επίθεση του Χίτλερ στην
Πολωνία. Πρόκειται για την υλο-
ποίηση της καθυστερημένης αλλά
δυναμικής τους πλέον απόφασης
να εναντιωθούν στην επεκτατική
πολιτική τόσο της Γερμανίας όσο
και του άλλου φασιστικού κρά-
τους της Ευρώπης, της Ιταλίας,
πολιτική που πραγματωνόταν με
κατάληψη ξένων εδαφών από τα
μέσα της δεκαετίας του 1930. Οι
αιτίες του νέου πολέμου ανάγο-
νται, όπως και στην περίπτωση
του προηγούμενου, του Α'
Παγκοσμίου, στη διαπάλη των
μεγάλων ευρωπαϊκών κρατών να
διανείμουν, το καθένα προς όφε-
λός του, τον πλούτο της εγγύς
τους περιφέρειας και των αποι-
κιών. Η ταπείνωση, άλλωστε, και
οι δυσβάσταχτες "επανορθώσεις"
που επιβλήθηκαν στη Γερμανία με
τη λήξη του Α' Παγκόσμιου Πολέ-
μου εξέθρεψαν τη φασιστική ιδε-
ολογία και επιτάχυναν τις εξελίξεις
προς το Β' Παγκόσμιο.
Ο "πόλεμος αστραπή" -όπως
χαρακτηρίστηκαν οι συνεχόμενες
χιτλερικές νίκες που ακολούθη-
σαν- κατέληξε στην κατάληψη

του μεγαλύτερου μέρους της
Ευρώπης από τους Γερμανούς,
ενώ η επίθεση εναντίον της
Σοβιετικής Ένωσης επισφράγισε
τα σχέδια του Χίτλερ για μια ενι-
αία ναζιστική Ευρώπη. Όπου επι-
κράτησαν οι Γερμανοί, οι χώρες
της Ευρώπης γνώρισαν τη "Νέα
Τάξη", που σήμαινε την πολιτική

υποταγή των κατακτημένων κρα-
τών στη Γερμανία, τη στέρηση
κάθε ελευθερίας, την οικονομική
λεηλασία, την καταδίωξη και εξό-
ντωση των απανταχού στην
Ευρώπη Εβραίων και άλλων "ανε-
πιθύμητων" πληθυσμιακών ομά-
δων, όπως των Τσιγγάνων. Aπό
το 1941, με την επίθεση της
Ιαπωνίας, του τρίτου συμμά-
χου του ’ξονα, εναντίον του
αμερικανικού στόλου στο
Περλ Χάρμπορ, η οποία της
άνοιξε το δρόμο για την
κατάληψη όλης της νοτιοανα-
τολικής Ασίας, η σύρραξη
έλαβε παγκόσμιες διαστάσεις.
Από το 1942 άρχισε η αντί-
στροφη μέτρηση για τις
δυνάμεις του ’ξονα. Οι Σοβιε-
τικοί, με τη νίκη στο Στάλι-

γκραντ, καθήλωσαν τα γερμανικά
στρατεύματα, και προέβησαν σε
δυναμική αντεπίθεση, ενώ οι Γερ-
μανοί συντρίφθηκαν και στην
Αφρική από τους Συμμάχους. H
συμμαχική απόβαση στην Ιταλία
(Ιούλιος 1943) προκάλεσε την
πτώση του Μουσολίνι ενώ η από-
βαση στη Νορμανδία (Ιούνιος
1944) οδήγησε στην απελευθέ-
ρωση της Γαλλίας. Τελικά, στις 8
Μαΐου 1945 η Γερμανία, ισοπεδω-
μένη και κατακτημένη από τους
Συμμάχους, παραδόθηκε. Τον
Αύγουστο του 1945 αναγκάστηκε
σε παράδοση και η Ιαπωνία, μετά
τη ρίψη των ατομικών βομβών
από τους Αμερικάνους στις πόλεις
της Χιροσίμα και Ναγκασάκι. Ο Β'
Παγκόσμιος Πόλεμος τελείωσε,
σφραγίζοντας οριστικά μια εποχή
και εισάγοντας ολόκληρο τον
κόσμο σε μια νέα, βαθιά σημαδε-
μένη από την εμπειρία του.

Ο πόλεμος του 40

Η κατάληψη της Aλβανίας
από τους Iταλούς, το 1939,
αποκαλυπτική των ιταλικών
προθέσεων στην περιοχή της
ανατολικής Mεσογείου, αποτέ-
λεσε το προοίμιο της επέκτα-
σης του πολέμου και στο βαλ-
κανικό χώρο. Μια ιταλική επί-
θεση στην Eλλάδα έμοιαζε
προφανής, παρά τη δηλωμένη
αντίρρηση του Χίτλερ και τις
προσπάθειες του Ιωάννη
Μεταξά, ο οποίος, ακροβατώ-
ντας ανάμεσα στην παραδο-
σιακή πρόσδεση της εξωτερι-
κής πολιτικής της χώρας στην
Αγγλία και το φιλογερμανικό
πνεύμα του φασιστικού χαρα-
κτήρα καθεστώτος που είχε ο
ίδιος εγκαθιδρύσει (με όλες
τις διαφορές που έχουν επι-
σημανθεί ότι το διακρίνουν
από τα αντίστοιχα ευρωπαϊ-
κά), επεδίωκε να κρατήσει

τη χώρα σε ουδετερότητα.
Πράγματι, μετά από μια σειρά
προειδοποιητικών ενεργειών -
με αποκορύφωση τον τορπιλι-
σμό από τους Ιταλούς του
ευδρόμου "Έλλη" στις 15

Aυγούστου 1940 στο λιμάνι
της Τήνου- που όλες έπεσαν
στο κενό μπροστά στην άρνη-
ση της ελληνικής κυβέρνησης
να απαντήσει στις προκλή-
σεις, απεστάλη το ιταλικό

τελεσίγραφο της 28ης
Oκτωβρίου 1940, που απαι-
τούσε την ελεύθερη διέλευση
των ιταλικών στρατευμάτων
από το ελληνικό έδαφος και
τον έλεγχο πλήθους στρατη-

γικών
σημείων
της
χώρας. H
απόρριψη
από τον
Ιωάννη
Μεταξά
του ταπει-
νωτικού
τελεσι-
γράφου,
γεγονός
που συνέ-
πιπτε με

την κοινή ελληνική βούληση,
οδήγησε στην αυτόματη
κήρυξη από τους Ιταλούς του
πολέμου στην Eλλάδα, ο
οποίος διεξήχθη στα βουνά
της Hπείρου.

Οι Ηπειρώτισσες 

Γυναίκες Ηπειρώτισσες

μέσα στο χιόνι πάνε
κι οβίδες κουβαλάνε
θεέ μου τι τις πότισες
και δεν αγκομαχάνε

Γυναίκες Ηπειρώτισσες
ξαφνιάσματα της φύσης
εχθρέ γιατί δε ρώτησες
ποιον πας να κατακτή-
σεις
Γιαννιώτισσες Σουλιώ-
τισσες
ξαφνιάσματα της φύσης
εχθρέ γιατί δε ρώτησες
ποιον πας να κατακτή-
σεις

Γυναίκες απ’ τα σύνορα
κόρες γριές κυράδες
φωτιά μες τους βοριά-
δες
εσείς θα είστε σίγουρα
της λευτεριάς μανάδες

Γυναίκες Ηπειρώτισσες
ξαφνιάσματα της φύσης

εχθρέ γιατί δε
ρώτησες
ποιον πας να
κατακτήσεις
Γιαννιώτισσες
Σουλιώτισσες
ξαφνιάσματα
της φύσης
εχθρέ γιατί δε
ρώτησες
ποιον πας να
κατακτήσεις

Στίχοι:  
Πυθαγόρας

Μουσική:  
Γιώργος 

Κατσαρός

Σύνταξη
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ΜΑΖΕΜΑ
ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ

To μάζεμα ελιών στο χωριό
με τον παλιό παραδοσιακό

τρόπο.

Ο καρπός της ελιάς ωριμά-
ζει στα μέσα προς τέλη του
φθινοπώρου, οπότε και
ξεκινάει η συγκομιδή, ή το
λιομάζωμα. Η ελιά παρα-
δοσιακά μαζεύεται με το
χέρι, και το μάζεμα της
ελιάς αποτελεί εδώ και
αιώνες σημαντική αγροτική

δραστηριότητα σε πολλές
περιοχές της Μεσογείου.
Στη σημερινή εποχή ευδο-
κιμεί ακόμη η παραδοσιακή
μέθοδος συγκομιδής, με τη
βοήθεια ίσως κάποιων νεό-
τερων εργαλείων: τα κλα-
διά περνούνται με το
"χτένι" για να αποσπαστεί
ο καρπός με μεγαλύτερη
ευκολία και ταχύτητα, ενώ
το έδαφος κάτω από την
ελιά στρώνεται με λιόπανα
ή με ειδικό δίχτυ από συν-
θετικό υλικό.

Σκάλες από ξύλο ή αλου-
μίνιο χρησιμοποιούνται για
το μάζεμα των δυσπρόσι-
των κλαδιών. Αφού
πέσουν οι ελιές από το
δέντρο, οι αγρότες τινά-

ζουν τα άκρα των ελαιόπα-
νων ώστε να δημιουργη-
θούν σωροί, οι οποίοι θα
καθαριστούν με το χέρι
από χοντρά κλαριά και
τσαμπιά προκειμένου να
τοποθετηθούν στη συνέ-
χεια σε δοχεία μεταφοράς
(κουβάδες, τενεκέδες
κλπ.) και σακιά και να
μεταφερθούν στον χώρο
αποθήκευσης. Δεν είναι
απαραίτητη η απομάκρυν-
ση των φύλλων, αφού
υπάρχει στο ελαιοτριβείο
ειδικό μηχάνημα που τα
απομακρύνει με αέρα.
Εναλλακτική τεχνική είναι
το "τίναγμα" της ελιάς με
ξύλινα ραβδιά, η τεχνική
όμως αυτή μπορεί να

εφαρμοστεί μόνο όταν έχει
ωριμάσει πλήρως ο καρπός
και είναι εύκολη η από-
σπασή του από το δέντρο.
Τέλος, είναι σύνηθες κατά

τη συγκομιδή να κόβονται
με πριόνι επιλεγμένα κλα-
διά του δέντρου, τόσο για
τη διευκόλυνση της
συγκομιδής, όσο και για να
βοηθηθεί η σωστή ανάπτυ-
ξη του δέντρου.

Ελιά δέντρο ευλογημένο  !

Όσοι Βιώνουν  τη διαδικα-
σία κάθε χρόνο μοιράζο-
νται συναισθήματα και
συμπεράσματα.Διαδικασία
χρονοβόρα, κοπιαστική, σε
κτήματα δύσκολα ,με
πέτρες ,με δύσκολη πρό-

σβαση,ασύμφορη πλέον
οικονομικά ιδιαίτερα για
όσους   έχουν μικρό αριθ-
μό δένδρων.

Όμως σήμερα που μάθαμε
να ζούμε στις ανέσεις που
μας παρέχει η σύγχρονη
πολιτεία ,που αλλοτριωθή-
καμε ,που μάθαμε να
καταναλώνουμε μόνο
συσκευασίες πολυεθνικών,
που πολλές φορές εμπεριέ-
χουν ύποπτες ουσίες ,πρέ-
πει να στραφούμε στη
"μάνα " γη ,όσο μπορεί ο
καθένας ,όσο του επιτρέ-
πουν οι συνθήκες της
ζωής.Το μάζεμα των ελιών
για μένα είναι πλέον μια
κάθαρση μια άμεση επαφή
με αμόλυντη γη επιστροφή
στις ρίζες και τις παραδό-
σεις.Όταν έρθει ο καιρός η
ενασχόληση είναι "ιερή''υ-
ποχρέωση και συνάμα
απόλαυση.Η κούραση είναι
αμελητέα .
Όταν στο λιοτρίβι  τρέχει
στη λεκάνη απόληξης το
λάδι  που προέρχεται  από
τη  συγκομιδή  ,η κούραση
φεύγει.
Το λάδι που είναι βιολο-

γικό,αγνό ,που τα
δέντρα τα φροντίζει ο
Θεός και μόνο κλαδεύο-
νται, είναι υπέροχο
δώρο της φύσης.

Οι συντάκτες

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΡΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΙΑ
ΘΕΟΜΗΝΙΑ

Κομπότι 13-9-2013

Επιστολή προς τον Υπουργό Εσωτερι-
κών απέστειλε ο Δήμαρχος Νικολάου Σκουφά, κ. Ευστά-
θιος Γιαννούλης, με την οποία ζητά ενίσχυση  ύψους
250.000,00 € για την αποκατάσταση των ζημιών που
προκλήθηκαν από την πρόσφατη θεομηνία που έπληξε
τις Δημοτικές Ενότητες Κομποτίου, Αράχθου και Κομμέ-
νου του Δήμου μας.

ΘΕΜΑ: «Αντιμετώπιση ζημιών από ακραία καιρικά
φαινόμενα».

Σας κάνουμε γνωστό ότι το βράδυ της Τετάρτης 12
Σεπτεμβρίου ακραία καιρικά φαινόμενα (μεγάλη νεροπο-
ντή με ισχυρούς ανέμους–ανεμοστρόβιος)έπληξαν τις
Δημοτικές Ενότητες Κομποτίου, Αράχθου και Κομμένου
του Δήμου μας με αποτέλεσμα να υποστούν μεγάλες
καταστροφές εγκαταστάσεις του Δήμου, ιδιωτικές κατοι-
κίες και αγροτικές καλλιέργειες. Συγκεκριμένα:
1)Προκλήθηκαν ζημιές στο αντλιοστάσιο Κομποτίου, στις
περιφράξεις και τα φωτοβολταϊκά στοιχεία των δεξαμε-
νών με αποτέλεσμα τη διακοπή της ηλεκτροδότησης στη
Δ.Κ. Κομποτίου,
2) Σε πολλά σχολεία υπάρχουν καταστροφές στις στέγες
και στις περιφράξεις,
3) Πολλοί δρόμοι αποκλείστηκαν από πινακίδες, κλαδιά
και δέντρα που έπεσαν, ενώ πολλές στάσεις των λεωφο-
ρείων μετακινήθηκαν και έσπασαν,
4) Στα Δημοτικά Γήπεδα Κομποτίου, Σελλάδων, Νεοχω-
ρίου, Παχυκαλάμου και στο Δημοτικό Γήπεδο 5Χ5 Σελ-
λάδων έπεσαν ηλιακοί θερμοσίφωνες και προβολείς, ενώ
ζημιές υπέστησαν και οι περιφράξεις τους,
5) Στις παιδικές χαρές και τα παραποτάμια πάρκα
Κομποτίου και Νεοχωρίου έχουν καταστραφεί πολλά
όργανα και εγκαταστάσεις,
6) Σε όλες τις οδούς έχουν πέσει δέντρα και κλαδιά σε
καλωδιώσεις της ΔΕΗ με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
Επίσης, ιδιωτικές κατοικίες υπέστηκαν μεγάλες κατα-
στροφές όπου ξηλώθηκαν στέγες, ηλιακοί θερμοσίφω-
νες, φωτοβολταϊκά συστήματα, τέντες και περιφράξεις,
ενώ αγροτικές καλλιέργειες ξεριζώθηκαν ή ισοπεδώθη-
καν. Επειδή είναι άμεση η ανάγκη αποκατάστασης των
προαναφερόμενων ζημιών που προκλήθηκαν, σας παρα-
καλούμε να μας ενισχύσετε με το ποσό των 250.000 €
για την ταχύτερη αντιμετώπιση των αναγκών μας.

Ευχαριστούμε

Ο Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ:
ΤΟ…ΧΡΥΣΑΦΙ
ΣΤΟ ΠΙΑΤΟ
ΜΑΣ

Ο Ιπποκράτης είχε
ονομάσει το ελαιό-
λαδο το “μέγα
θεραπευτικό” .
Στη σύγχρονη

εποχή αποτελεί,
επιβεβαιωμένα
πλέον και από την
ιατρική επιστήμη, το ελιξίριο
της ζωής, το σημαντικότερο
συστατικό για την ανθρώπινη
υγεία και τον ανθρώπινο
οργανισμό.
Σύμφωνα με στοιχεία του Διε-
θνούς Συμβουλίου Ελαιολά-
δου (ΔΣΕ) το ελαιόλαδο
-Βοηθά στη πρόληψη των
ασθενειών της καρδιάς, συμ-
βάλλοντας χάρη στη μεγάλη
περιεκτικότητα που έχει σε
αντιοξειδωτικά στην αύξηση
της καλής (HDL) και στη μεί-
ωση της κακής χοληστερίνης
(HDL),
-Ενεργεί και δρα προστατευ-

τικά κατά ορισμένων μορφών
καρκίνου (του μαστού, του

ενδομητρίου, του παχέος
εντέρου, του προστάτη, κλπ.)
-Συμβάλλει στη μείωση τόσο

της υψηλής όσο και της χαμη-
λής αρτηριακής πίεσης του
αίματος
-Βοηθά στην αντιμετώπιση

και επιβράδυνση της ασθένει-
ας του διαβήτη
-Ως βασικό συστατικό λίπους

μιας υψηλής σε λιπαρά δίαι-
τας οδηγεί σε μεγαλύτερης
διάρκειας απώλεια βάρους,
από ότι μία δίαιτα με χαμηλή
περιεκτικότητα σε λιπαρά
-Ενισχύει το ανοσοποιητικό

σύστημα απέναντι σε εξωτερι-
κές επιθέσεις από μικροοργα-
νισμούς, βακτήρια και ιούς
-Συμβάλλει στη μείωση του

κινδύνου εμφάνισης ρευματο-
ειδούς αρθρίτιδας
-Βοηθά στη καλή λειτουργία

ολόκληρου του πεπτικού
συστήματος
-Διαδραματίζει καθοριστικό

ρόλο στην ανάπτυξη του
εμβρύου κατά τη διάρκεια της
εγκυμοσύνης και η έλλειψή
του μπορεί να έχει αρνητικές
συνέπειες στην ανάπτυξη του
νεογέννητου.
Έχει διαπιστωθεί ότι η  ανά-
πτυξη παιδιών από μητέρες
που κατανάλωναν ελαιόλαδο
κατά τη διάρκεια της εγκυμο-
σύνης είναι καλύτερη σε ότι
αφορά, το ύψος, το βάρος, τη
συμπεριφορά και την ψυχοκι-
νητική αντίδραση.
-Βοηθάει στην διατήρηση της

βιταμίνης Ε στο μητρικό γάλα
κατά τη διάρκεια του θηλα-
σμού
-Επιβραδύνει τη γήρανση

των κυττάρων και αυξάνει τη
διάρκεια του κύκλου ζωής
-Προστατεύει το δέρμα και

βοηθάει στην πρόληψη ασθε-
νειών όπως, η ακμή, η
ψωρίαση και εκζέματα.

Οι συντάκτες

Παραδοσιακό όργωμα με άλογα

Το όργωμα γινόταν συνήθως την άνοιξη – ή το φθινόπωρο για τα
σιτηρά – και απαιτούσε τα
παρακάτω εργαλεία:

αλέτρι
σβάρνα
σκεπαρνιές
τσάπες

Πρωί – πρωί φόρτωναν
στα ζώα τα εργαλεία και τα
μετέφεραν στο χωράφι. Αφού ετοιμάζονταν το αλέτρι, στη συνέχεια
ζεύονταν τα ζώα. Αν ήταν αγελάδες έμπαιναν κάτω από το ζυγό και
δένονταν τα λουριά της ζεύλας. Άρχιζε σιγά – σιγά το όργωμα, πάντα
από το κατώτερο σημείο του χωραφιού προς το ψηλότερο, ανοίγοντας
αυλακιές. Πολλές φορές, όταν το χώμα ήταν βαρύ, δηλαδή μούσκεμα,
κολλούσε πάνω στο αλέτρι και ο ζευγολάτης με τη βοήθεια της αξιάλης
το ξεκολλούσε. Πίσω από το ζευγάρι και το ζευγολάτη κάποιος έριχνε
το σπόρο της καλλιέργειας και παραπίσω εργάζονταν οι εργάτες,
άνδρες και γυναίκες, σπάζοντας τους μεγάλους σβώλους χώματος και
ισιώνοντας το έδαφος, όπου ήταν πολύ κατηφορικό και δεν μπορούσε
να μπει σβάρνα. Στα πιο επίπεδα χωράφια, η δουλειά αυτή γινόταν με
το σβάρνισμα.

Το όργωμα συνεχιζόταν όλη τη μέρα, με κάποια μικρά διαλλείματα για
να παίρνουν ανάσα τα ζώα και μεγάλο διάλλειμα το μεσημέρι για
φαγητό εργατών και ζώων. Η δουλειά σταματούσε το σούρουπο και
συνέχιζαν την επόμενη μέρα.

Το καλαμπόκι το έσπερναν αυλακιά – αυλακιά τη λεγόμενη σποριά,
ενώ το τριφύλλι και το σιτάριτα έσπερναν σκορπίζοντάς τα με το χέρι,
κάνοντας σε κάθε χεριά μία κυκλική κίνηση και μετά ακολουθούσε το
σβάρνισμα, για να κρυφτεί ο σπόρος και να μην κινδυνεύει να τον
πάρουν τα πουλιά.

Οι συντάκτες
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Κάβα

Ποτών

Παπακο-

σμάς Θεό-

δωρος

Σκουληκα-

ριά τηλ.

6978314956
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ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ

Στις περιπτώσεις που
σύμφωνα με τις οδηγίες
χρήσης των φυτοφαρμά-
κων δεν πρέπει να έρθουν
σε άμεση επαφή με τη
χημική ουσία το δέρμα, τα
μάτια ή / και το αναπνευ-
στικό σύστημα, ο χρήστης,
πριν τη χρήση του φαρμά-
κου παίρνει τα κατάλληλα
μέτρα (ειδική αδιάβροχη
στολή, γάντια, μάσκα και
μπότες).
Ο χρήστης δεν πρέπει να
καπνίζει, να τρώει ή να
πίνει όσο διάστημα ασχο-
λείται με την προετοιμασία
του διαλύματος, οι δε οδη-
γίες του σκευάσματος θα
πρέπει να τηρούνται από-
λυτα και να υπολογίζονται
σωστά οι δόσεις και οι
αναλογίες.
Τονίζεται ότι μεγαλύτερη
δόση όχι μόνο δε φέρνει
καλύτερα αποτελέσματα
αλλά αντίθετα σημαίνει
μεγαλύτερο χρηματικό
κόστος, μικρότερη αποτε-
λεσματικότητα, περισσότε-
ρο χρόνο για να γίνει το
φάρμακο ακίνδυνο και
αυξημένη επιβάρυνση του
περιβάλλοντος.
Στις εργασίες ψεκασμού ο
χρήστης χρησιμοποιεί τα
κατάλληλα ψεκαστικά

εργαλεία και μηχανήματα.
Ψεκάζει σύμφωνα με τη
φορά του ανέμου και με
τις δόσεις ακριβώς που
αναγράφονται στην ετικέ-
τα. Ο ψεκασμός πρέπει να
γίνεται τις κατάλληλες
ώρες της ημέρας και φυσι-
κά την κατάλληλη χρονική
περίοδο. Εάν χρειάζεται
επανάληψη του ψεκασμού
προσέχουμε να απέχει από
τον προηγούμενο και τον
τυχόντα επόμενο το
κατάλληλο χρονικό διά-
στημα.
Μετά από κάθε ψεκασμό,
πρέπει να περάσει συγκε-
κριμένο χρονικό διάστημα
για κάθε καλλιέργεια και
χημική ουσία, πριν να μπει
πάλι ο χρήστης στο κτήμα
για να κάνει κάποιες άλλες
εργασίες.

ΠΡΟΣΟΧΗ ! ! !
• Μην πετάτε σε
τυχαία μέρη κουτιά και
υπολείμματα συσκευασίας
φυτοφαρμάκων. Σε συν-
δυασμό με τον αέρα και τη
βροχή μπορούν να μολύ-

νουν τα νερά και το έδα-
φος και να προκαλέσουν
δηλητηριάσεις.

• Αποφεύγετε τους
άσκοπους και ανεπίκαιρους
ψεκασμούς. Δεν ωφελούν
τις καλλιέργειες και επιβα-
ρύνουν το περιβάλλον.
• Χρησιμοποιείτε
μόνο φυτοφάρμακα που
συνιστούνται επίσημα &
είναι εγκεκριμένα για τις
καλλιέργειες που προορί-
ζονται
• Τηρείτε τους κανό-
νες ασφαλείας και προστα-
σίας σχολαστικά.
• Κρατάτε πάντα τα
φυτοφάρμακα μακριά από
τρόφιμα, ανθρώπους,
ρούχα και ζώα.
• Μη χρησιμοποιείτε
μεγαλύτερες ποσότητες
φυτοφαρμάκων από αυτές
που προτείνουν οι γεωπό-
νοι και οι οδηγίες χρήσης
• Μη συλλέγετε πρό-
ωρα και διαθέτετε στην
κατανάλωση τους καρπούς
πριν περάσει το καθορι-
σμένο για κάθε καλλιέρ-
γεια και χημική ουσία χρο-
νικό διάστημα.

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΥΓΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ
• Επίδραση στο νευ-
ρικό σύστημα (αλλοιώσεις
- μεταβολές λειτουργίας
του, παράλυση).
• Επίδραση στο
γαστροεντερικό σύστημα
στομαχικές διαταραχές,
δηλητηριάσεις, παθήσεις
νεφρών, παθήσεις ήπατος)
• Επίδραση στην
όραση
• Επίδραση στο ανα-
πνευστικό σύστημα (παθή-
σεις βρόχων, πνευμόνων)
• Επίδραση στο οστε-
οαρθριτικό σύστημα
• Επίδραση στο αιμο-
ποιητικό σύστημα
• Αναστολή βιολογι-
κών λειτουργιών του
οργανισμού
• Μετάλλαξη - Τερα-
τογέννεση (έμβρυα)
• Καρκίνοι (δέρμα-
τος, πνεύμονα, στομάχου,
στόματος, οισοφάγου, λέμ-
φωμα, προστάτη, ανα-
πνευστικό σύστημα
• Επίδραση στο
δέρμα (δερματίτιδα,
εγκαύματα).

internet

Σημαντική ενίσχυση για τον Σκουφά 

Με δελτίο τύπου η διοίκηση του Σκουφά ενημερώνει τους φιλά-
θλους για την απόκτηση των ποδοσφαιριστών Γεωργίου Νταλάκα
του Δημητρίου, Πέτρου Θεμελή, Κώστα Καραθανάση και
Λάμπρου Μήτσιου.

Αναλυτικά το δελτίο τύπου

Το Δ.Σ. του Α.Ο. ΚΟΜΠΟΤΙΟΥ ‘ΣΚΟΥΦΑΣ’ καλωσορίζει στην οικο-
γένειά του τους ποδοσφαιριστές Γεώργιο Νταλάκα του Δημητρί-
ου, Πέτρο Θεμελή, Κώστα Καραθανάση, Λάμπρου Μήτσιου και
τους εύχεται κάθε επιτυχία προσωπική και ομαδική.
Παιδιά καλωσορίσατε στην οικογένειά μας.

Με τιμή
Ο Πρόεδρος
Ηλίας Νιάκος

ΚΑΜΠΑΝΑΚΙ
ΓΙΑ ΤΟ

ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΚΑΣΣΕΛΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Του ΛΟΥΔΟΒΙΚΟΥ

Συνταξιούχος Αστυνομικός

Επί 23 χρόνια Πρόεδρος

Συλλόγου Γονέων κ’ Κηδε-
μόνων Ατόμων με ειδικές
Ανάγκες – Μέλος του Γενι-
κού Συμβουλίου τις Πανελ-
λήνιας Ομοσπονδίας
Α.Μ.Ε.Α. – Γενικός Γραμ-
ματέας στην Ομοσπονδία
Β. Ελλάδος Α.Μ.Ε.Α. –
Πρόεδρος Συλλόγου Οικι-
σμού Φοίνικες Δ.Δ. Ν.
Καλλικράτειας και Πρόε-
δρος Ομοσπονδίας Οικι-
σμών Δήμου Ν. Προποντί-
δας Χαλκιδικής.

Πολιτιστικός σύλλογος
Απανταχού Φωτεινιωτών
εν έτη 2013 με είκοσι
μέλη; Πρωτοφανές και
Πρωτάκουστο. Κάτι συμ-
βαίνει εδώ. Κάτι δεν πάει
καλά. 
Ζητώ από την τη διοίκηση
του συλλόγου μια απάντη-
ση επ’ αυτού.
Αλλά πάλι με την εφημε-

ρίδα μας τι γίνεται; Διάβα-
σα σε προηγούμενο τεύχος
ότι για να λαμβάνουν τα
μέλη την εφημερίδα, πρέ-
πει να καταβάλουν το

ποσό των 100€ ετησίως.
Ποιος εγκέφαλος – ποιος
ιθύνων νους έφερε την
πρόταση στο Δ.Σ. του συλ-
λόγου, το όποιο έσπευσε
να την ψηφίσει;
Εν μέσω πρωτοφανούς
κρίσης, ζητάτε από κάθε
μέλος  100€ μόνο για την
εφημερίδα;
Διάβασε κανείς αλήθεια

από το Δ.Σ. του συλλόγου
το καταστατικό το όποιο
μιλάει για εθελοντισμό και
όχι παραμάγαζα του συλ-
λόγου;
Τα μέλη του Δ.Σ. του συλ-
λόγου θεωρώ ότι είναι
μορφωμένα άτομα και ότι
κουβαλάνε στις πλάτες
τους μία ζωή έντιμου και
αξιόλογου βίου. Τις παθο-
γένειες ετών δεν θα τις
χρεώσουμε σε αυτούς .
Γι αυτό λοιπόν επιθυμώ
στο επόμενο τεύχος να
διαβάσω ότι πράγματι έγι-
ναν λάθη και παραλείψεις
από όλες τις προηγούμενες
διοικήσεις και ότι είναι επι-
τακτική ανάγκη να αρχίσει
ή επανίδρυση του συλλό-
γου.
Για να γίνει αυτό και να

πιστέψουν πλέον τα μέλη
ότι κάτι αλλάζει, ότι κάτι
καινούριο ξεκινάει, θα πρέ-
πει:
1ο ) Η εφημερίδα να απο-
στέλλεται σε όλους με την
συνδρομή του μέλλους.
2ο ) Όλες οι αποφάσεις
του Δ.Σ. του συλλόγου να
ανακοινώνονται στην εφη-

μερίδα.
3ο ) Δεν θα πρέπει να
απαντάνε τα μέλη του Δ.Σ.
του συλλόγου, με το ονο-
ματεπώνυμό τους, αλλά με
την ιδιότητα του μέλους
του Δ.Σ.
4ο ) Ο ετήσιος χορός του
συλλόγου εάν δεν μπορεί
ή δεν θέλει το Δ.Σ. την
πραγματοποίησή του, να
ανακοινώνει με έγγραφο,
ότι για αυτούς τους λόγους
ο χορός δεν θα πραγματο-
ποιηθεί φέτος από τον
σύλλογο και όποια από τα
μέλη ενδιαφέρονται, ας
κάνουν αίτηση ενδιαφέρο-
ντος προς τον σύλλογο. Η
απόφαση του Δ.Σ. του
συλλόγου και αυτή θα
ανακοινώνεται ούτως ώστε
να γνωρίζουν τα μέλη την
αλήθεια.
Με αυτή μου την επιστολή

θέλω να γίνει κατανοητό ,
ότι δεν κατηγορώ κανέναν.
Απεναντίας το ζητούμενο
είναι ο σύλλογος να σταθεί
και πάλι στα πόδια του, γι
αυτό επισημαίνω λάθη και
παραλήψεις με σκοπό τη
διόρθωσή τους και την
ώθηση του συλλόγου στην
εκπλήρωση του σκοπού
του.

Τηλ. Επικοινωνίας: 2310-
823533
Κιν. 6944342884

Δημιουργία δανειστικής και αναγνωστικής βιβλιοθήκης

Στη Δημοτ ική Κοινότητα Κομποτ ίου του Δήμου μας έχε ι  αρχίσε ι  μ ία
αξ ιοπρεπής προσπάθε ια από πολίτες της περιοχής κα ι  έχε ι  δημιουργη-
θε ί  «Η ΛΕΣΧΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΚΟΜΠΟΤΙΟΥ», η οποία προχωράει  στη
δημιουργία δανε ιστ ικής κα ι  αναγνωστικής β ιβλ ιοθήκης.  Παρακαλού-
νται ,  όσοι  έχουν β ιβλ ία που π ια δεν χρε ιάζονται  να τα δωρίσουν στην
παραπάνω Λέσχη.  Ιδ ια ίτερα ευπρόσδεκτα ε ίνα ι  τα παιδ ικά β ιβλ ία,
γ ιατ ί  θεωρείτε  πολύ σημαντ ική η δημιουργία παιδ ικού τμήματος.
Όποιος θέλε ι  να προσφέρε ι  β ιβλ ία αλλά και  γεν ικότερα να συμμετά-
σχε ι  με οποιονδήποτε τρόπο στην προσπάθε ια αυτή μπορε ί  να επ ικο ι-
νωνήσε ι  στο τηλ.  6976991388.


