
«Όταν ο πολίτης λέει για τα ζητήµατα του κράτους: "Τι µ' ενδιαφέρουν εµένα",
αυτό το κράτος είναι καταδικασµένο να χαθεί.» Ζαν Ζακ Ρουσσώ
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ΕΚ∆ΡΟΜΗ Α∆ΕΛΦΟΤΗΤΑΣ
Η Αδελφότητα
Σελλαδιτών
Άρτας σας προ-
σκαλεί στη µο-
νοήµερη εκδροµή
που διοργανώνει
στα όµορφα Κα-
λάβρυτα, την Κυ-
ριακή 19
Οκτωβρίου 2014.
Ελάτε µαζί µας για
να απολαύσουµε
τα γραφικά Καλά-
βρυτα, που βρί-
σκονται στις όχθες
του ποταµού Βου-
ραϊκού και στους
πρόποδες του Χελµού, σε υψόµετρο 750 µ., ακολουθών-
τας µια µοναδική ορεινή διαδροµή.
Θα υπάρχει η δυνατότητα επιβίβασης στον Οδοντωτό
(ενηµερώστε µας όµως σύντοµα) από το ∆ιακοφτό, ώστε,
όποιος επιθυµεί, να διασχίσει το φαράγγι του Βουραϊκού
και σε µία ώρα να φτάσει στα Καλάβρυτα.
Στη συνέχεια, θα ακολουθήσει επίσκεψη στη Μονή της
Αγίας Λαύρας, στο µέρος που θεωρείται ότι ξεκίνησε η
επανάσταση του 1821, καθώς και στη Μονή Μέγα Σπη-
λαίου, η οποία βρίσκεται αγκιστρωµένη στο βράχο µέσα
στο φαράγγι του Βουραϊκού.
Η τιµή του εισιτηρίου ανά άτοµο ανέρχεται στα 12
ευρώ.
Ενηµερώστε µας για τη συµµετοχή σας έως και την
Τρίτη 14 Οκτωβρίου.
Τηλέφωνο: 695 7209511 Κωνσταντίνος Χριστοκώστας
(Θα τηρηθεί λίστα προτεραιότητας)
Ώρα αναχώρησης: 07:30, Πλατεία Καραϊσκάκη, Αθήνα.

Του Ιωάννη Κωνσταντόπουλου

Στις 30 Ιουνίου έληξε η προθεσµία που
είχε δώσει το Υπουργείο Εσωτερικών για
τις παιδικές χαρές ανά την επικράτεια,
σύµφωνα µε το Άρθρο 10 της Υπουργι-
κής Απόφασης 28492/11-05-2009 (ΦΕΚ
931Β/18-5-2009). Όποιοι χώροι δεν πλη-
ρούσαν τις προϋποθέσεις που είχε θέσει
το Υπουργείο έπρεπε να κλείσουν ορι-
στικά την πρόσβαση τους στο κοινό µέχρι
να επισκευαστούν, σύµφωνα µε τις δο-
θείσες εντολές.
Ο ∆ήµος Νικολάου Σκουφά αρκέστηκε
µόνο στη σηµατοδότηση των χώρων
αυτών στο χωριό µας αφήνοντας ελεύ-
θερη την είσοδο στον οποιονδήποτε. Τα
µικρά παιδιά, που δεν καταλάβαιναν βέ-
βαια τι όριζε η απόφαση αυτή και ούτε θα
έδιναν σηµασία στην απαγόρευση λόγω
του νεαρού της ηλικίας τους, συνέχισαν
όλο το καλοκαίρι να παίζουν ανέµελα σε
αυτούς τους χώρους, έχοντας τον κίνδυνο
να τραυµατιστούν από τα παλιά και σκου-
ριασµένα παιχνίδια των παιδικών χαρών
των Σελλάδων. Φυσικά αυτό δεν άλλαξε
λόγω της απαγόρευσης· από χρόνια
υπήρχε αυτή η κακή κατάσταση.
Καµία ενέργεια δεν έκαναν οι αρµόδιοι για να απο-
µονωθεί ο χώρος, έτσι ώστε να αποτραπεί κάποιος
τραυµατισµός -στην παιδική χαρά της Παναγίας άλ-
λωστε, δεν υπάρχει ούτε πόρτα για να κλειδωθεί. Σε
περίπτωση ατυχήµατος δεν θα φέρει καµία υπο-
χρέωση ο ∆ήµος, αφού µερίµνησε να σηµατοδοτή-
σει τους χώρους· οι µόνοι υπεύθυνοι θα είναι οι
γονείς, που δεν εµπόδισαν τα παιδιά τους να παί-
ξουν στο µοναδικό χώρο αναψυχής για τα παιδιά
που υπάρχει στο χωριό µας. Η ευθυνοφοβία πάντα
κυριαρχούσε και, όπως φαίνεται, θα συνεχίσει να
γνωρίζει λαµπρή δόξα στο ∆ήµο µας, τη στιγµή που

θα έπρεπε να ληφθούν γενναίες αποφάσεις και να
υπολογιστεί ποσό από τον προϋπολογισµό για την
επισκευή όλων των χώρων παιχνιδιού του δήµου.
Υπενθυµίζουµε ότι µια παιδική χαρά θα πρέπει, µε-
ταξύ άλλων, να είναι περιφραγµένη, να µην υπάρ-
χουν φθαρµένα όργανα, να φωτίζεται, να έχει
βρύση µε πόσιµο νερό, ζώνες πρασίνου και σύ-
στηµα αποτροπής εισόδου αδέσποτων ζώων.
Αυτά, βέβαια, είναι πιο εύκολο να αντικατασταθούν
µε µια πινακίδα, µιας και η χαρά και η διασκέδαση
των µικρών παιδιών ποτέ δεν ενδιέφερε τους φέ-
ροντες την εξουσία.

Κλειστές οι παιδικές χαρές µε ανοιχτές πόρτες...

Μεγάλη δηµοτική και λαϊκή βραδιά
διοργανώνει η Αδελφότητα Σελλαδι-
τών Άρτας!
Σας προσκαλούµε στον ετήσιο χορό
µας που θα γίνει το Σάββατο 20 ∆ε-
κεµβρίου 2014 και ώρα 22:00 στην αί-
θουσα εκδηλώσεων «ΟΡΦΕΑΣ»
στην Καλλιθέα (Πατριάρχου Γρηγο-
ρίου 69 πλησίον ΗΣΑΠ Καλλιθέας).

Φέτος, το ∆.Σ. αποφάσισε να κάνει
κάτι διαφορετικό σε σχέση µε τις δύο
τελευταίες χρονιές. Προσπαθήσαµε,
λοιπόν, να βρούµε µια ωραία κι ευρύ-
χωρη αίθουσα, η οποία θα είναι σε
κεντρικό σηµείο, ώστε να εξυπηρετη-
θούν όλοι. Έτσι, για πρώτη φορά σε
δικό µας χώρο και µε δική µας ορχή-
στρα, σας περιµένουµε να περά-
σουµε ένα αξέχαστο βράδυ ακόµη,
όπως µόνο εµείς οι Σελλαδίτες ξέ-
ρουµε!
Στο δηµοτικό πρόγραµµα θα γλεντή-
σουµε µε το γνωστό σε όλους ∆ηµή-
τρη Αχνούλα στο τραγούδι και µε τον
αξεπέραστο Βασίλη Μαρκόπουλο
στο κλαρίνο, ενώ το λαϊκό πρό-
γραµµα θα επιµεληθεί ο συµπατριώ-

της µας από το Βουργαρέλι Άρτας
Ηλίας Σιµόπουλος.
Η πρόσκληση είναι 20 ευρώ µε πλή-
ρες µενού (σαλάτα εποχής, φέτα, τη-
γανιά χοιρινή, σουφλέ και κυρίως
πιάτο φιλέτο χοιρινό µε πατάτες
φούρνου και ρύζι) ενώ το κρασί θα
σερβίρεται άφθονο, όπως και τα ανα-
ψυκτικά. Επιπλέον, υπάρχει η δυνα-
τότητα νηστίσιµου µενού, για το οποίο
θα σας παρακαλούσαµε να µας ενη-
µερώσετε όταν κάνετε την κράτησή
σας.
Η πρόσβαση στο χώρο είναι εύκολη
και µπορεί να γίνει από τη Λεωφόρο
Πειραιώς και Θησέως, αλλά και µε τον
ηλεκτρικό σιδηρόδροµο.
Ενηµερώστε µας για τη συµµετοχή
σας έως και τη ∆ευτέρα 15 ∆εκεµ-
βρίου!

Τηλέφωνα επικοινωνίας
Παναγιώτης Παπαπάνος
6974308760
Κώστας Χριστοκώστας
6957209511
Γιάννης Κωνσταντόπουλος
6976917371

ΧΟΡΟΕΣΠΕΡΙ∆Α Α∆ΕΛΦΟΤΗΤΑΣ 20 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η Αδελφότητα Κοµποταίων,
συµβάλλοντας στον εορτασµό
για τα διακόσια χρόνια (1814-
2014) από την ίδρυση της Φιλι-
κής Εταιρείας, διοργανώνει την
Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2014
και ώρα 11:00 το πρωί, εκδη-
λώσεις στο Μέγαρο Παληάς
Βουλής, µε κύριο οµιλητή τον
ιστορικό συγγραφέα κ. Σα-
ράντο Καργάκο και θέµα «Το
έργο και η προσωπικότητα του
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ».

*Σηµείωση Σύνταξης: Λόγω της
µεγάλης µας επιθυµίας να διορ-
γανώσουµε την πρώτη εκδροµή
µας και στην προσπάθεια να
βρούµε τη βέλτιστη ηµεροµηνία,
δυστυχώς αυτή θα συµπέσει µε
την εκδήλωση της Αδελφότητας
Κοµποταίων. Ωστόσο, προτρέ-
πουµε όποιον θα βρίσκεται
στην Αθήνα και το επιθυµεί, να
παρευρεθεί σε αυτή την ιδιαί-
τερα ενδιαφέρουσα οµιλία.
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“ΣΕΛΛΑ∆ΙΤΙΚΑ ΝΕΑ”
Τρίµηνη έκδοση
της Αδελφότητας
Σελλαδιτών Άρτας

*
182ο Φύλλο

Ιούλιος - Σεπτέµβριος 2014
*

Εκδότης - Υπεύθυνος
σύµφωνα µε τον νόµο:
Κώστας Χριστοκώστας

Ρεθύµνου 3
123 51 Αγία Βαρβάρα

Τηλ.: 213 0044968
*

Επιµέλεια ύλης
Θεώνη Χαβέλα

Τηλ.: 210 7711637
selladitika.nea@gmail.com

*
Ετήσια συνδροµή

Εσωτερικού 10 ευρώ
Εξωτερικού 20 ευρώ

*
Συνδροµές και ύλη για την

εφηµερίδα να αποστέλλονται
ΝΙΚΟΣ ΧΑΒΕΛΑΣ

Καββαθά 62
157 73 Ζωγράφου
Τηλ.: 210 7711637

*
Εκδοτική επιµέλεια

ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΕΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ
“Πέτρα”

Οικονόµου 32
106 83 Αθήνα

Τηλ.: 210 8233830
Fax: 210 8238468

email: ekdoseispetra@hotmail.com

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ - ΣΥΝ∆ΡΟΜΕΣ

Οι απόδηµοι συνδροµητές
µας, που θέλουν να κατα-
θέσουν τη συνδροµή τους,
θα χρειαστούν επιπλέον
αυτά τα στοιχεία του λογα-
ριασµού:
Αδελφότητα Σελλαδιτών
Άρτας
IBAN: GR12 0171 0130
0060 1304 0030 472
BIC/SWIFT: PIRBGRAA
Τράπεζα Πειραιώς

Γάµοι
- Ο Βασίλης Χ. Μπίζας, γιος της Ουρανίας Σαπρίκη, παντρεύτηκε στη
Μάνη τη Στέλλα Χρηστέα.
- Η Παρθενία Οικονόµου παντρεύτηκε στο χωριό το Γιάννη Κουνέλη.
- Ο ∆ηµήτριος Ν. Ράπτης παντρεύτηκε στη Θεσσαλονίκη την Κυριακή
Στοΐδου.
- Η ∆ώρα Η. Σεργιάννη παντρεύτηκε στην Αθήνα το Γιάννη Αποστο-
λίδη.
Να ζήσουν ευτυχισµένοι!

Βαφτίσεις
- Ο Αποστόλης Κουτσούµπας, γιος της Βούλας Παπαθανασίου, και η
∆ώρα Μόσχου βάφτισαν το κοριτσάκι τους και του έδωσαν τα ονόµατα
Χριστίνα-Άννα.
- Ο Χρήστος Α. Πασπαλιάρης και η Σοφία Μπουραντά βάφτισαν στο
χωριό το αγοράκι τους και του έδωσαν το όνοµα Βησσαρίων.
- Ο ∆ηµήτριος Ν. Ράπτης και η Κυριακή Στοΐδου βάφτισαν το κοριτσάκι
τους και του έδωσαν το όνοµα Ελένη.
- Η Παρθενία Οικονόµου και ο Γιάννης Κουνέλης βάφτισαν στο χωριό
το αγοράκι τους και του έδωσαν τα ονόµατα Χρήστος-Σταύρος.
Να τους ζήσουν τα νεοφώτιστα!

Πένθη
- Πέθανε και κηδεύτηκε στο χωριό ο Κώστας ∆ράκος, ετών 64
- Πέθανε και κηδεύτηκε στο χωριό η Σοφία Πασπαλιάρη, ετών 97
- Πέθανε και κηδεύτηκε στο χωριό η Ελευθερία Παπαπάνου, ετών 88
- Πέθανε και κηδεύτηκε στο Κοµπότι η ∆ήµητρα Κολοβού-Τζουβάρα,
ετών 87.
- Πέθανε και κηδεύτηκε στο χωριό ο Θωµάς Χαβέλας, ετών 98.
Θερµά συλλυπητήρια στους οικείους τους.

Προσφορά σε µνήµη
Στη µνήµη του Φάνη Σαπρίκη, η γυναίκα του Κασσιανή και
η κόρη του Ευαγγελία προσφέρουν στα Σελλαδίτικα Νέα 50
ευρώ.

Έφυγε από κοντά µας η Κολτούκη Κωνσταντινιά

Στις 23 Ιουνίου 2014 άφησε την τελευταία της
πνοή στην οικία της στις Σελλάδες Άρτας, όπου
και διέµενε, η Κωνσταντινιά Κολτούκη. Η εξό-
διος ακολουθία τελέστηκε στον Ι.Ν. Αγίου Γε-
ωργίου Σελλάδων.
Η Κωνσταντινιά γεννήθηκε στα Θεοδώριανα
Άρτας το 1937 και ήταν η µικρότερη κόρη του
Κωνσταντίνου και της Παρασκευής Παγώνη. Τα
πρώτα χρόνια της ζωής της τα πέρασε στο

χωριό της, τα Θεοδώριανα, και στη Γραµµενίτσα.
Παντρεύτηκε το συγχωριανό της Κωνσταντίνο Κολτούκη, έναν ιδι-
αίτερα αγαπητό άνθρωπο που ασχολήθηκε µε την κτηνοτροφία.
Απόκτησε µαζί του τρία παιδιά, τη Μαρία, το ∆ηµήτριο και τον Αθα-
νάσιο. Το 1976 η Κωνσταντινιά αντίκρισε το σκληρό πρόσωπο της
ζωής, χάνοντας ξαφνικά και πρόωρα το σύζυγό της. Μόνη της
πλέον κι έχοντας πίστη στο Θεό στάθηκε «βράχος» στην κοινωνία,
δουλεύοντας σκληρά και αναθρέφοντας αξιοπρεπώς τα τρία της
παιδιά, δίνοντάς τους την κατάλληλη ανατροφή και τις απαραίτη-
τες ηθικές αξίες για τη µετέπειτα ζωή τους.
Ως άνθρωπος και ως µητέρα αποτέλεσε παράδειγµα προς µίµηση,
καθότι ήταν στοργική, δυναµική, φιλήσυχη, αξιοπρεπής και πάνω
από όλα εργατική. Ευτύχησε να καµαρώσει τα παιδιά της κατα-
ξιωµένα στην κοινωνία και να χαρεί τα έξι εγγόνια της.
Ο «βράχος» αυτός χτυπήθηκε και τελικά έλιωσε από την ανίατη
νόσο.

Κολτούκης ∆ηµήτριος

Επιτυχόντες σε ΑΕΙ-ΤΕΙ
- Η Παναγιώτα Αθανασίου, του Παντελεήµονος και της Γεωργίας, πέ-
ρασε στο Τµήµα Φυσικής στην Πάτρα.
- Η Ελισάβετ Κακαριάρη, του Θανάση, πέρασε στο Τµήµα Τεχνολογίας
Τροφίµων στη Θεσσαλονίκη.
- Η Θεοδώρα Μόσιαλου, του ∆ηµητρίου, πέρασε στο Τµήµα Πολιτικών
Επιστηµών στη Θεσσαλονίκη.
- Ο Κωνσταντίνος Μουτσινάς, γιος της Λίντας Καρατσιώλη κι εγγονός
του Λάµπρου και της Αντωνίας Καρατσιώλη, πέρασε δεύτερος στη Σχολή
Ευελπίδων.
- Η Ελισάβετ Ρίζου, κόρη της Βάσως Νάνου, πέρασε στο Τµήµα Λογο-
θεραπείας στην Πάτρα.
- Ο ∆ηµήτριος Τζουβάνος, του Παναγιώτη, πέρασε στη Σχολή Ευελπί-
δων.
- Ο Κωνσταντίνος Τζουβάνος, του Ευάγγελου, πέρασε στο Τµήµα Επι-
στήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού στην Κοµοτηνή.
- Ο Χρήστος Τζουβάρας, του Μιχαήλ, πέρασε στο Τµήµα Ηλεκτρολόγων
Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών στην Ξάνθη.
- Η Βασιλική Τσοχαντάρη, του Λάµπρου, πέρασε στη Νοµική Κοµοτη-
νής.
- Η Ελένη Καζναφέρη, του Ευάγγελου, πέρασε στο Τµήµα Ιστορίας - Αρ-
χαιολογίας των Ιωαννίνων.
Συγχαρητήρια σε όλους και καλές σπουδές!

Τιµητική ∆ιάκριση
Η Ένωση Αστυνοµικών Υπαλλήλων Αρκαδίας βρά-
βευσε το συγχωριανό µας Ζήκο Γεώργιο (γιο της
Μαίρης Γεωργάρα) για τον ιδιαίτερο ζήλο, την απο-
φασιστικότητα και την αυτοθυσία που επέδειξε εν
ώρα υπηρεσίας στο Α.Τ. Τρίπολης, όταν ενεργών-
τας αστραπιαία, απέτρεψε απόπειρα αυτοκτονίας
κρατουµένου και στη συνέχεια απεγκλώβισε µε κίν-
δυνο της ζωής του, έγκαιρα και αποφασιστικά, τους
κρατούµενους από τα κρατητήρια, µετά από πυρ-
καγιά που προκλήθηκε στο χώρο.

Γιώτης Χρήστος ..................................................................20, Σελλάδες
Γρίβας Νικόλαος ...................................................................20, Κοµπότι
Σεργιάννης Γρ. ∆ηµήτριος .........................................................20, Άρτα
Θεοδοσίου Ευθαλεία ..........................................................20, Αλµυρός
Θεοφιλοπούλου Ειρήνη ..........................................................20, Αθήνα
Καλαµπόκης Φ. Γεώργιος...................................................30, Σελλάδες
Καλαµπόκης Φώτης ...............................................................30, Αθήνα
Καρατσώλης Λάµπρος......................................................... 50, Τρίκαλα
Κατσιµπόκη Ολυµπία Κώτση ..............................................20, Ιωάννινα
Κατσιµπόκη-∆εµέναγα Πολυξένη ........................................... 30, Αθήνα
Κατσιµπόκη-∆ήµου Ελένη ..................................................20, Κόρινθος
Κατσιµπόκης Θωµάς...............................................................20, Αθήνα
Κατσιµπόκης Χρήστος ............................................................30, Αθήνα
Κοκώνης Ιωάννης ...............................................................20, Σελλάδες
Λαµπρόπουλος Αναστάσιος...................................................... 20, Άρτα
Μπουραντάς Γ. ∆ηµήτριος ......................................................20, Αθήνα
Μπουραντάς Λάµπρος (Μπούλας) ......................................20, Κοµπότι
Νάνος Θεόδωρος ..............................................................20, Σελλάδες
Νάνου Κ. Χρυσούλα ...........................................................20, Σελλάδες
Νάνος Ι. Παναγιώτης .........................................................20, Σελλάδες
Οικονόµου Γεώργιος ............................................................10 Κοµµένο
Οικονόµου Ευσταθία ..........................................................10, Σελλάδες
Οικόνοµου Θωµάς ........................................................... 50, Φλωριάδα
Παπαπάνου Ερασµία .............................................................20, Αθήνα
Παπαπάνου-Αναγνωστοπούλου Λαµπρινή ....................... 20, Σελλάδες
Πασπαλιάρη-Στούµπου Αθηνά ..................................................30, Αρτα
Πήττα Ευτυχία .................................................................... 20, Γερµανία
Σαπρίκη Κ. Ελευθερία ............................................................ 25, Αθήνα
Σαπρίκη Κασσιανή ..................................................................50, Αθήνα
Σαπρίκη-Σακκά Βάσω.........................................................20, Σελλάδες
Σαπρίκης Κ. Ευστάθιος .......................................................... 25, Αθήνα
Σεργιάννης Π. ∆ηµήτριος.................................................... 30, Κέρκυρα
Στεργίου Φώτιος ..................................................................... 30, Αθήνα
Τζουβάνος ∆. Παναγιώτης.......................................................30, Αθήνα
Φελέκης Ευάγγελος ............................................................20, Σελλάδες
Χαβέλας Β. Αντώνιος...............................................................20, Αθήνα
Χαβέλας Β. Γεώργιος...........................................................20, Γιάννενα
Χαβέλας Βασίλειος ...............................................................20, Κοµπότι
Ψαϊλάς Ιωάννης.......................................................................50, Αθήνα

∆ελτίο Τύπου
Εσπερινού Γυµνασίου Άρτας

Είστε πάνω από 14 ετών, θέλετε να εργάζεστε το πρωί και φι-
λοδοξείτε να συνεχίσετε τις σπουδές σας µέχρι και το πανεπιστή-
µιο, για µόρφωση και καλύτερη επαγγελµατική αποκατάσταση; Για
πληρέστερη ενηµέρωση τηλεφωνείστε µας στο 6972549038 κ. Θε-
οχάρη Σπυρίδωνα ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα µας (http://gym-
esp-artas.art.sch.gr).

Επιγραµµατικά µόνο σας λέµε ότι λειτουργούµε από το 2002,
στο κτήριο των πρωινών Τεχνικών Λυκείων, µε άριστο προσω-
πικό, κανονικό πρόγραµµα Γυµνασίου σε 24 διδακτικές ώρες
(6:00µ.µ µέχρι 9:35µ.µ) και τη δυνατότητα 130 απουσιών (50 αδι-
καιολόγητες και 80 δικαιολογηµένες) και η µεταφορά είναι δωρεάν
(σύµφωνα µε την ΚΥΑ 24001/11-6-2013).

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

Θα είµαστε πάντα δίπλα σας.

Ο ∆/ντής
Σπυρίδων Ε. Θεοχάρης

Μαθηµατικός

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Το Εκκλησιαστικό Συµβούλιο της Ενορίας µας ευχαριστεί και
συγχαίρει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και τα µέλη της Αδελφότητας
Σελλαδιτών Άρτας, που είχαν την πρωτοβουλία να ενισχύσουν
οικονοµικά, αλλά και µε την ενεργό συµµετοχή τους, στο στολι-
σµό και την περιφορά του Eπιταφίου.
Τέτοιες πρωτοβουλίες και µάλιστα από νέους ανθρώπους είναι
ευπρόσδεκτες και ελπιδοφόρες για το µέλλον του χωριού µας.

Το Εκκλησιαστικό Συµβούλιο
της Ενορίας Αγίου Γεωργίου Σελλάδων

Σηµείωση

Στο θέµα «Ιστορικά Στοιχεία
για το χωριό µας», που δηµο-
σιεύτηκε στο προηγούµενο
φύλλο της Εφηµερίδας γινό-
ταν αναφορά σε ονόµατα χω-
ριανών µας, τα οποία είχαν
διαφορετική γραφή από αυτή
που γνωρίζουµε. Αυτό συνέβη
διότι έγινε πιστή αντιγραφή
των στοιχείων, όπως υπήρ-
χαν στα αρχεία της υπηρε-
σίας. Από πλευράς της
σύνταξης δεν έγινε καµία
διόρθωση γιατί θέλαµε να
αποδοθεί το κείµενο ως είχε.
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Το καλοκαίρι τελείωσε και οι εκδηλώσεις µας έληξαν αισίως και µε τους κα-
λύτερους οιωνούς για το Σύλλογό µας.
Στις 19 Ιουλίου πραγµατοποιήθηκε στην πλατεία του χωριού µας η κα-
θιερωµένη «γιορτή της νοικοκυράς». Οι Σελλαδίτισσες νοικοκυρές αντα-
ποκρίθηκαν πλήρως στο κάλεσµα του Συλλόγου και παρασκεύασαν
πληθώρα παραδοσιακών εδεσµάτων. Στήθηκε ένα µικρό γλεντάκι, όπου
οι συγχωριανοί µας είχαν την ευκαιρία να δοκιµάσουν παραδοσιακές σελ-
λαδίτικες γεύσεις, να συζητήσουν και να διασκεδάσουν. Τα µέλη του ∆.Σ.
τίµησαν τις νοικοκυρές µε ένα συµβολικό δώρο και τις ευχαριστούν θερµά
για τη συµµετοχή τους. Και του χρόνου!
Επόµενη εκδήλωση, το καθιερωµένο θρησκευτικό πανηγύρι στις 14 και 15
Αυγούστου. Τα λόγια είναι πολύ φτωχά για να περιγράψουν το φετινό σελ-
λαδίτικο πανηγύρι. Όσοι δεν ήταν παρόντες, µπορούν να παρακολουθή-
σουν βίντεο στη σελίδα του χωριού µας στο facebook «ΣΕΛΛΑ∆ΕΣ
ΑΡΤΑΣ» και στο youtube. Ευχαριστούµε όλους όσους βοήθησαν για τη
φετινή διεξαγωγή του πανηγυριού, καθώς και όλους τους χωριανούς που
µας τίµησαν µε την παρουσία τους. Η Παναγιά να µας φυλάει από κάθε
κακό!
[Ο προϋπολογισµός του πανηγυριού θα δηµοσιευθεί σε επόµενο φύλλο
της εφηµερίδας.]
Λίγες µέρες µετά, και συγκεκριµένα στις 22 Αυγούστου, πραγµατοποι-
ήθηκε στο αλσύλλιο του χωριού µας Rock Festival µε την ονοµασία OPEN
AT DUSK FEST. Πλήθος Αρτινών, και όχι µόνο, διασκέδασαν σε ρυθµούς
rock από συγκροτήµατα από όλη την Ελλάδα.
ΕΚ∆ΡΟΜΗ
Στις 19 Οκτώβρη 2014, ηµέρα Κυριακή, ο Σύλλογος διοργανώνει εκ-
δροµή στα γραφικά Καλάβρυτα. Εκεί, θα ανταµώσουµε συγχωρια-
νούς µας, εκδροµείς µε την Αδελφότητα Σελλαδιτών. Θα
επισκεφθούµε το Μέγα Σπήλαιο και την Ιερά Μονή Αγίας Λαύρας.
∆ηλώστε τη συµµετοχή σας στα µέλη του ∆.Σ.!
Τιµή εισιτηρίου: 20 ευρώ
Ώρα αναχώρησης από την πλατεία του χωριού µας: 6:30.

Το ∆.Σ.

ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΣΥΛΛΟΓΟ ΣΕΛΛΑ∆ΩΝ «Ο ΠΥΡΣΟΣ»

Αγαπητοί χωριανοί,
την 1η Σεπτεµβρίου ανέλαβα τα καθήκοντά µου
ως Πρόεδρος της τοπικής µας Κοινότητας και
υπόσχοµαι ότι θα προσπαθήσω, µε όλες µου τις
δυνάµεις, να δοθούν λύσεις στα προβλήµατα του
χωριού.
Θα ήθελα να ενηµερώσω ότι το Κοινοτικό Γρα-
φείο Σελλάδων θα είναι ανοιχτό για το κοινό κάθε
πρώτη και τρίτη Κυριακή του µήνα (17:00-19:00
το χειµερινό ωράριο και 19:00-21:00 το θερινό
ωράριο), για αναφορά προβληµάτων και παρα-
πόνων.

Επιπλέον, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συγ-
χωριανούς µας, Στάθη Ευ. Οικονόµου που πρό-
σφερε δύο καλλωπιστικές ελιές για το µνηµείο
της πλατείας, την Ευαγγελία, σύζυγο του Απο-
στόλη Τζουβάρα, που πρόσφερε µία τσουλήθρα
και µία κούνια για την παιδική χαρά, τον Ευστά-
θιο Νάνο για την προσφορά δέντρων για την
πλατεία, τον Κώστα Τσίκο που πρόσφερε τα µάρ-
µαρα για να τοποθετηθούν στο Μνηµείο της πλα-
τείας και το Χρήστο Τσουπρά για την προσφορά
ενός λεµονοκυπάρισου.

Πασπαλιάρης Γρηγόρης

ΝΕΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΛΛΑ∆ΩΝ

Αγαπητοί συνδηµότες και συνάδελφοι αγρότες,
τώρα που καταλάγιασε ο αχός (ο θόρυβος) και
κατάκατσε ο κουρνιαχτός, µετά από τις εκδηλώ-
σεις που έγιναν στο Κοµπότι 31/05/2014, µε θέµα
«Στους δρόµους της Ελιάς και της Πορτοκαλιάς»,
παρόµοιες µε εκείνες που ξανάγιναν στο Νεοχώρι
το περσινό καλοκαίρι, ας δούµε πρώτα και κύρια
ποια είναι τα κέντρα που προωθούν, χρηµατοδο-
τούν και κατευθύνουν τέτοιου είδους εκδηλώσεις,
για να βγάλουµε τα σωστά και αναγκαία συµπε-
ράσµατα.
Οι εκδηλώσεις αυτές, σύµφωνα µε την ανακοί-
νωση κάλεσµα (στην οποία οιC. σπόνσορες φι-
γουράρουν), κατευθύνονται και οργανώνονται
από τις εκάστοτε ελληνικές κυβερνήσεις και την
Ευρωπαϊκή Ένωση. Σπόνσορας είναι «το Επιχει-
ρησιακό Πρόγραµµα Εκπαίδευσης και δια βίου
Μάθησης ΕΣΠΑ 2007-2013».
Επιστηµονικά και λογικά παραδεκτό είναι ότι: για
κάθε γεγονός καλό ή κακό, ευχάριστο ή δυσάρε-
στο, ωφέλιµο ή βλαπτικό, πάντα υπάρχει µια αιτία
καλή ή κακή (η αιτία και το αιτιατό).
Στην προκειµένη περίπτωση, η καταστροφή και η
απαξίωση της συντριπτικής πλειοψηφίας των
αγροτικών µας προϊόντων, π.χ. κοινά πορτοκάλια
(έκλεισαν όλα τα εργοστάσια χυµοποίησης στο
νοµό µας και όχι µόνο), καπνά, ζαχαρότευτλα, ερ-
γοστάσια ζάχαρης, συρρίκνωση της κτηνοτροφίας
-και ο κατάλογος καταστροφής των αγροτικών
µας προϊόντων δεν έχει τελειωµό-, φέρει δυσάρε-
στα οικονοµικά αποτελέσµατα στο ισοζύγιο εµ-
πορικών συναλλαγών. Το ισοζύγιο των αγροτικών
προϊόντων µε τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης, πριν από την ένταξή µας στις χώρες τις
ΕΟΚ, ήταν θετικό κατά 50 εκατοµµύρια δρχ, ενώ
σήµερα, παρά τη σχετική βελτίωση, είναι αρνη-
τικό κατά 2 δισεκατοµµύρια ευρώ. Έτσι, ερχόµα-
στε αντιµέτωποι µε το δυσάρεστο γεγονός ότι
ξεκληρίζονται χιλιάδες αγρότες και προστίθενται
στις στρατιές των ανέργων. Επιπλέον, χιλιάδες
στρέµµατα καλλιεργήσιµης γης οδηγούνται στην
εγκατάλειψη. Ελλάς το µεγαλείον σου.
Αβίαστα και καλοπροαίρετα ορθώνεται το ερώ-
τηµα, από κάθε καλόπιστο άνθρωπο:
«ποια είναι η αιτία αυτού του ολέθρου της αγροτι-
κής µας οικονοµίας και του ξεκληρίσµατος της
φτωχοµεσαίας αγροτιάς;»
Αναµφισβήτητα, η αιτία αυτού του ολοκαυτώµα-
τος είναι οι ασκούµενες πολιτικές της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης. Οι κατευθύνσεις του Μάαστριχτ
(πλήρης απελευθέρωση των αγορών) και της
ΟΝΕ, που για ολόκληρες δεκαετίες εφαρµόζουν
οι ελληνικές κυβερνήσεις της Ν∆, του ΠΑΣΟΚ,
του ΛΑΟΣ, της ∆ΗΜΑΡ και οι παρόµοιες πολιτι-
κές δυνάµεις του ευρωµονόδροµου, όπως ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ, οι ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ, οι ΕΛΙΕΣ και
τα ΠΟΤΑΜΙΑ (ένοχοι δεν είναι µόνο εκείνοι που
διαπράττουν το έγκληµα αλλά και εκείνοι που
σιωπούν ή το ανέχονται).
Κανένας, εκτός από τους πρόθυµους και τους αι-
θεροβάµονες, δεν επιτρέπεται να τρέφει αυταπά-
τες και ψευδαισθήσεις ότι µια εκδήλωση, ή πολλές
σαν τη συγκεκριµένη, θα βοηθήσει και θα δροµο-
λογήσει λύση στο πρόβληµα της πορτοκαλιάς και
της ελιάς, καθώς και σε άλλα προϊόντα -αγροτικά
και κτηνοτροφικά- που οδηγήθηκαν και συνεχί-
ζουν να οδηγούνται στην καταστροφή.
Πώς είναι δυνατόν να υπάρξει λύση και επαγγελ-
µατική αποκατάσταση για τη συντριπτική πλει-
οψηφία των αγροτών που ξεκληρίστηκαν και
ξεκληρίζονται από την κεντρική πολιτική της Ευ-

ρωπαϊκής Ένωσης, όταν όλα τα µέτρα και οι κα-
τευθύνσεις που παίρνονται είναι υπέρ των µονο-
πωλιακών οµίλων και στόχος ήταν και παραµένει
να µειωθεί ο αγροτικός πληθυσµός της χώρας
µας στο 6-7%;
Συνάδελφοι αγρότες δεν πρέπει να ξεχνάµε τις
σοφές λαϊκές παροιµίες: δύο καρπούζια δεν κρα-
τιούνται σε µια µασχάλη, ούτε µπορεί να είναι κά-
ποιος και µε το λύκο και µε το αρνί, ούτε να πατάει
κάποιος σε δύο βάρκες· άλλο τόσο και δυσκολό-
τερο µέχρι και ακατόρθωτο είναι να είσαι µε τα µο-
νοπώλια και µε τη µικροµεσαία αγροτιά.
Όσοι καλλιεργούν και σπέρνουν τέτοιες ψεύτικες
ελπίδες είναι επικίνδυνοι και ο πιο ήπιος χαρα-
κτηρισµός που τους ταιριάζει είναι «Αιδώς Αρ-
γείοι».
Σταράτες κουβέντες και καθαρές, µε κάθε ειλικρί-
νεια, αυτά τα πράγµατα που διαδίδουν είναι εξω-
πραγµατικά και ασυµβίβαστα µε τη
διαµορφούµενη πραγµατικότητα αλλά και µε το
«επιχειρείν» του προγράµµατος ΕΣΠΑ.
Φοβούµαστε ότι κάποιοι πρόθυµοι θέλουν να µας
ρίξουν στάχτη στα µάτια, να µας καλλιεργήσουν
ψεύτικες ελπίδες για να ξεκοκκαλίζουν τα ευρω-
παϊκά προγράµµατα.
Φοβούµαστε ότι οι συγκεκριµένοι επιτήδειοι, προ-
σπαθούν υπ΄αµοιβή να µας αποκοιµίσουν µε
ΕΣΠΑ, µε νταούλια και µεσαιωνικές φιέστες, για
να µην αποκαλυφθούν οι ένοχοι και ξεσηκωθούν
οι αδικηµένοι και ζητήσουν εκδίκηση.
Φοβούµαστε, τέλος, το χειρότερο, ότι προσπα-
θούν µε τρόπο σαδιστικόν, να µας εξοντώσουν,
να µας συντρίψουν ψυχικά, σπρώχνοντας µας να
διασκεδάζουµε πάνω στα αποκαΐδια και τα πτώ-
µατα των αγροτικών µας προϊόντων, που αυτοί
µε τις αντιαγροτικές, καταστροφικές πολιτικές
τους προξένησαν µεθοδευµένα και προσχεδια-
σµένα.
Συνάδελφοι αγρότες, κλείστε τα αυτιά σας στις
σειρήνες παραπληροφόρησης και καλλιέργειας
ψευδαισθήσεων.
Συνάδελφοι αγρότες, µας πήραν τις σοδειές και
τώρα µε τα χαράτσια µας παίρνουν τα χωράφια
και τα σπίτια .
Με αυτά τα προγράµµατα, θέλουν να συνηγορή-
σουµε στα σχέδιά τους, που στόχο έχουν να κά-
νουν, όπως το οµολογούν, αγροτοεπιχειρηµατίες
-τσιφλικάδες τους ολίγους και τους πολλούς, κο-
λίγους.
Θα τους το επιτρέψουµε;
Συνάδελφοι αγρότες, οργανωθείτε στους αγροτι-
κούς συλλόγους, δυναµώστε το αγροτικό συνδι-
καλιστικό κίνηµα, ενωθείτε µε το εργατικό
συνδικαλιστικό κίνηµα και µε όλα τα λαϊκά στρώ-
µατα που υποφέρουν και στενάζουν από την ίδια
αντιαγροτική, αντιεργατική, αντιλαϊκή πολιτική.
Μόνο ο δρόµος του αγώνα µπορεί να φέρει απο-
τελέσµατα, άλλος δρόµος, ας µην κοροϊδεύουµε
τον εαυτό µας, δεν υπάρχει.
Οι νεκροί µας στο Κιλελέρ και όλης της χώρας
µας, που θυσιάστηκαν για να πάρουµε τη γη δική
µας, περιµένουν και ζητούν εκδίκηση.

Με αγωνιστικούς χαιρετισµούς
Μπάρµπα – Νίκος Γιαννούλης

(αγρότης- τέως πρόεδρος της οµοσπονδίας
Αγροτικών Συλλόγων Ν.Άρτας)

Υ.Γ Ας µην ξεχνάµε και τα λόγια του Οδυσσέα
Ελύτη: «έφτασαν ντυµένοι φίλοι, αµέτρητες φορές
οι εχθροί µας»

«Φοβού τους ∆αναούς και δώρα φέροντες»

Ο Άγγελος Γκέτσης,
µαθητής στην Γ'
Λυκείου στο 3ο Λύκειο
της Άρτας, διακρίθηκε
στο διαγωνισµό που
διεξήγαγε το Google
Science Fair 2014,
παίρνοντας το Local
Prize (πρώτο στην
Ελλάδα), για το project
του µε στόχο την
αντικατάσταση του λευκού µπαστουνιού των τυφλών µε
ειδικά γυαλιά.
Οι άνθρωποι µε προβλήµατα όρασης µπορούν µε αυτά τα γυαλιά
να προειδοποιούνται µέσω κάποιας δόνησης για πιθανά εµπόδια
που υπάρχουν µπροστά τους και να τα αποφεύγουν.
Η εργασία του, κατετάγη ανάµεσα στις τριάντα δύο (32) καλύτε-
ρες σε όλον τον κόσµο, στις έξι (6) στην Ευρώπη και πρώτη στην
Ελλάδα.
Το όνοµα της εφεύρεσης είναι P.E.ACE (Portable Evasive Assis-
tant CE) και χρησιµοποιεί υπέρηχους, ενώ η χρησιµότητα της ανα-
γνωρίστηκε απ' την Google.
Η εφεύρεση βρίσκεται ακόµα στο στάδιο του πρωτότυπου. Τα γυα-
λιά αποτελούνται από ένα µικροεπεξεργαστή και δύο αισθητήρες.
Έναν αισθητήρα απόστασης µε ηχητικά κύµατα, κι έναν αισθη-
τήρα που βρίσκει τη θέση του κεφαλιού για να καταλαβαίνουν τα
γυαλιά προς τα πού κοιτάζει το άτοµο. Όπως λέει ο ίδιος ο µαθη-
τής σε συνέντευξή του στο vice.gr, το κόστος των γυαλιών ήταν
µόλις 30-40 ευρώ. Μάλιστα, έµπνευσή του αποτέλεσε ένας άλλος
Έλληνας µαθητής, ο οποίος κατασκεύασε το 2013 ένα ροµποτικό
γάντι για τη γιαγιά του που δεν µπορούσε να κρατήσει το τηλε-
κοντρόλ.
Έτσι, φαίνεται ότι η δηµιουργία και η εφευρετικότητα αντέχουν
ακόµα στην Ελλάδα, παρά την κρίση.

Μαθητής από την Άρτα µάς βάζει τα γυαλιά!
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Πηγή: Σύνδεσµος Ελληνικού Οίνου,
http://greekwinefederation.gr/

Για τον Έλληνα, το κρασί πάντα κατετάσσετο
στα πέντε πρωτογενή στοιχεία της διατρο-
φής του µαζί µε το νερό, το αλάτι, το λάδι και
τα δηµητριακά. Ποτό συνοδευτικό του γεύ-
µατος, ηρεµιστικό ή φάρµακο είναι επίσης
στενά συνδεδεµένο µε τον πολιτισµό και τη
θρησκεία του. Στην ελληνική κοινωνία το
κρασί παρευρίσκεται και συµµετέχει σε όλες
τις εκδηλώσεις των ανθρώπων, µοιράζεται
µαζί τους τις χαρές και τις λύπες. Κοινωνός
της ευτυχίας και της δυστυχίας, σφράγισµα
της φιλίας και βάλσαµο στις στενοχώριες,
είναι ένας έµπιστος και σταθερός σύντροφος.
Ένα στοιχείο που συνέβαλλε σηµαντικά
στην ποιοτική αναβάθµιση των ελληνικών
κρασιών είναι η σωστή αξιοποίηση του ελ-
ληνικού αµπελώνα. Η γεωγραφία της
χώρας ευνόησε τη δηµιουργία µικρών ανε-
ξάρτητων αµπελώνων. Αν και στο γεωγρα-
φικό χάρτη της Ελλάδας δεν θα
συναντήσουµε υψηλές οροσειρές, οι λόφοι
και τα βουνά που τη διασχίζουν, την κατα-
κερµατίζουν σε µικρές περιοχές (µερικές
φορές αποµονωµένες και από τις γειτονικές
τους) διαµορφώνοντας ιδιόµορφη µορφο-
λογία εδάφους.
Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά λοιπόν
του ελληνικού αµπελώνα είναι ο µεγάλος
αριθµός µικροπεριοχών µε ιδιαίτερο οικο-
σύστηµα (έδαφος, κλίµα, ποικιλία αµπέ-
λου), όπου παράγονται κρασιά µε ποιοτικό
χαρακτήρα. Σε καθεµία από αυτές τις πε-
ριοχές οι εδαφοκλιµατικές συνθήκες είναι
εξαιρετικά ευνοϊκές για το αµπέλι.

Το γλυκό µεσογειακό κλίµα της Ελλάδας µε
τους µαλακούς χειµώνες και τα ηλιόλουστα
καλοκαίρια διαφοροποιείται από την επί-
δραση των διπλανών βουνών ή της κοντι-
νής θάλασσας· έτσι, αποκτά χαρακτήρα
µοναδικού µικροκλίµατος.
Τα εδάφη, µέτριας γονιµότητας, συχνά
άγονα, οδηγούν σε καρπό καλής ποιότητας.
Οι αµπελώνες είναι τοποθετηµένοι σε προ-
νοµιούχες θέσεις, σε παραθαλάσσιες πε-
ριοχές, σε νησιά, σε πλαγιές βουνών
φτάνοντας σε υψόµετρο µέχρι και 1000 µ.
Οι πεδινοί αµπελώνες είναι ελάχιστοι.
Σε αυτές τις συνθήκες καλλιεργούνται οι
ποικιλίες του αµπελιού, οι αυτόχθονες ελ-
ληνικές ποικιλίες, πολλές από τις οποίες
µας παραπέµπουν στην αρχαία Ελλάδα.
Συνολικά, υπάρχουν πάνω από 300 πολύ-
τιµες γηγενείς ποικιλίες στην Ελλάδα. Και
παράγουν µία ολόκληρη γκάµα κρασιών. Το
καθένα µε τη δική του προσωπικότητα και
τον έντονα τυπικό χαρακτήρα φέρει όλο το

βάρος της γεωλογικής ιστο-
ρίας του τόπου παραγωγής
του. Όµως και της ιστορίας
του αµπελώνα, της εξέλιξης
του, των λαών που τον καλ-
λιεργούν, των παραδόσεων
και του πολιτισµού τους.
Βεβαίως, την τελευταία
τριακονταετία έχουµε και
στην Ελλάδα την εµφάνιση
και εκλεκτών ξενικών ποικι-
λιών, οι οποίες προσαρµό-

σθηκαν µε αρκετή επιτυχία στην ελληνική γη
µε αξιόλογα αποτελέσµατα, χρησιµοποιού-
µενες ως βελτιωτικές ή συµπληρωµατικές.
Από όλες αυτές τις ποικιλίες παράγουµε
κρασιά µε Ονοµασία Προελεύσεως, Τοπι-
κούς οίνους αλλά και πολλά κρασιά που κυ-
κλοφορούν εµφιαλωµένα στην αγορά µε
εµπορικά ονόµατα, γνωστοί ως επιτραπέ-
ζιοι οίνοι.
Ο πλουραλισµός σε οικοσυστήµατα, µικρο-
κλίµατα και ποικιλίες σταφυλιών οδηγεί σε
µια θαυµαστά µεγάλη γκάµα ελληνικών
κρασιών.

Ήπειρος
Στην Ήπειρο θα απολαύσουµε τη φρεσκάδα
και την αρωµατική φινέτσα των λευκών και
τη βουνίσια στιβαρότητα των ερυθρών.
Κρασιά µε Ονοµασία Προέλευσης Ζίτσα,
Τοπικούς Οίνους Ηπείρου, Ιωαννίνων και
Μετσόβου.

Ζίτσα
Ο λόρδος Βύρωνας και ο συνταξιδιώτης του
John Hobhouse, πριν από δύο περίπου αι-
ώνες, πέρασαν ένα διήµερο στο µοναστήρι
του Προφήτη Ηλία στη Ζίτσα. Το φυσικό πε-
ριβάλλον µάγεψε τόσο πολύ τον ιδιόρρυθµο
ποιητή, ώστε έγραψε ένα µακροσκελές ποί-
ηµα όπου αναφέρει και τους αµπελώνες της
Ζίτσας. Ορεινούς, απλωµένους σε πλαγιές,
να χαίρονται τη θέα του Ιονίου πελάγους.
Ένα αντίστοιχο θέαµα αντικρίζουµε κι εµείς.
Εδώ, το υψόµετρο, φτάνει τα 650 µε 700
µέτρα. Άρα και οι ποικιλίες που καλλιερ-
γούνται πρέπει να είναι ανθεκτικές στα κρύα
και τους ψυχρούς βοριάδες. Φαίνεται πως η
λευκή Ντεµπίνα ανταποκρίνεται επάξια στις
προσδοκίες των αµπελουργών. Γι’ αυτό και
καλύπτει το 95% περίπου του αµπελώνα.
Από αυτή παράγεται ο Ο.Π.Α.Π Ζίτσα. Κι ας
µη ξεχνάµε πως η Ζίτσα είναι µία από τις
µόλις τρεις περιοχές στην Ελλάδα (οι άλλες
δύο είναι το Αµύνταιο και η Ρόδος) που
έχουν παράδοση στην παραγωγή αφρωδών
κρασιών.

Μέτσοβο
Στο Μέτσοβο, στους πιο ορεινούς αµπελώ-
νες που έχει η χώρα µας, σε υψόµετρο που
φτάνει τα 950 µε 1.000 µέτρα, δοκιµάστηκε,
πρώτη φορά σε ελληνικό έδαφος, η καλ-
λιέργεια του Cabernet Sauvignon, που
πλέον συναντούµε σε κάθε αµπελουργική
ζώνη της χώρας. ∆ίπλα του φυτεύτηκαν
Cabernet Franc, Merlot, Traminer, Chardon-
nay, Βλάχικο. Από τα ερυθρά παράγεται ο
Τοπικός Οίνος Μετσόβου.

Στους δρόµους του ελληνικού κρασιού

Του Σπύρου Νεραϊδιώτη

Από αρχαιοτάτων χρόνων οι άνθρωποι πίστευαν πως, για να
στεριώσει ένα µεγάλο έργο, απαιτούταν και µια ανθρώπινη
θυσία. Είναι από τις προλήψεις που είχαν δηµιουργήσει οι
ανθρώπινες κοινωνίες από τα βάθη των αιώνων.
Αυτό έγινε και µε το κτίσιµο του γεφυριού της Άρτας το 16ο
αιώνα, µε τη γυναίκα του πρωτοµάστορα να θυσιάζεται για να
στεριώσει το µεγαλοπρεπές αυτό έργο.
Το ποίηµα του γεφυριού της Άρτας είναι µια παραλογή, από
τα πιο συγκλονιστικά δεκαπεντασύλλαβα, που αργότερα
έγινε και τραγούδι. Και αναφέρεται στην όλη ιστορία του κτι-
σίµατος του γεφυριού. Είναι µια τραγική ιστορία, ένας µύθος,
ένας πραγµατικός θρύλος, που έγινε γνωστός στα πέρατα
της οικουµένης, για να δηµιουργηθούν αργότερα και άλλοι τέ-
τοιοι παρόµοιοι θρύλοι, σε άλλες χώρες της Βαλκανικής.
Το γιοφύρι της Άρτας, είναι το στολίδι της πόλης, το σήµα κα-
τατεθέν της περιοχής, που στέκει αγέρωχο, περήφανο µέχρι
τις µέρες µας και είναι ένα πραγµατικό έργο τέχνης, ένα αρι-
στούργηµα καλλιτεχνίας.

Σαράντα πέντε µάστοροι κι εξήντα µαθητάδες,
γιοφύρι εστεριώνανε στης Άρτας το ποτάµι.
Οληµερίς το χτίζανε, το βράδυ εγκρεµιζόταν.
Μοιρολογούν οι µάστοροι και κλαιν οι µαθητάδες.
Αλίµονο στους κόπους µας, κρίµα στις δούλεψές µας,
οληµερίς να χτίζουµε, το βράδυ να γκρεµιέται.

Πουλάκι εδιάβη κι έκατσεν, αντίκρυ στο ποτάµι,
δεν εκελάηδε σαν πουλί, µηδέ σα χελιδόνι,
παρά εκελάηδε κι έλεγε µ’ ανθρώπινη λαλίτσα:
Αν δε στοιχειώσετε άνθρωπο, γιοφύρι δε στεριώνει
και µη στοιχειώσετε ορφανό, µη ξένο, µη διαβάτη,
παρά του πρωτοµάστορα την όµορφη γυναίκα,
που έρχεται αργά τ' αποταχύ και πάρωρα το γιόµα.

Τ' άκουσ' ο πρωτοµάστορας και του θανάτου πέφτει.
Πιάνει, µηνάει της λυγερής µε το πουλί τ' αηδόνι.

Αργά ντυθεί, αργά αλλαχτεί, αργά να πάει το γιόµα,
αργά να πάει να διαβεί της Άρτας το γιοφύρι.
Και το πουλί παράκουσε κι αλλιώς επήγε κι είπε:
Γοργά ντύσου, γοργά άλλαξε, γοργά να πας το γιόµα,
γοργά να πας και να διαβείς της Άρτας το γιοφύρι.

Να τηνε κι εµφανίστηκε από την άσπρη στράτα.
Την είδ' ο πρωτοµάστορας, ραγίζεται η καρδιά του.
Από µακριά τους χαιρετά κι από κοντά τους λέει:
- Γειά σας χαρά σας µάστοροι και σεις οι µαθητάδες,
µα τι έχει ο πρωτοµάστορας και είναι βαργοµισµένος;
- Το δαχτυλίδι τού 'πεσε στην πρώτη την καµάρα
και ποιός να µπει και ποιός να βγει, το δαχτυλίδι νά 'βρει;
- Μάστορα, µην πικραίνεσαι κι εγώ να πά' σ' το φέρω,
εγώ να µπω, κι εγώ να βγω, το δαχτυλίδι νά 'βρω.

Μηδέ καλά κατέβηκε, µηδέ στη µέση πήγε.
- Τράβα καλέ µ' τον άλυσο, τράβα την αλυσίδα,
τι όλον τον κόσµο ανάγειρα και τίποτας δεν ηύρα.
Ένας πηχάει µε το µυστρί κι άλλος µε τον ασβέστη,
παίρνει κι ο πρωτοµάστορας και ρίχνει µέγα λίθο.
Αλίµονο στη µοίρα µας, κρίµα στο ριζικό µας!
Τρεις αδερφάδες ήµαστε κι οι τρεις κακογραµµένες.
Η µιά 'χτισε το ∆ούναβη κι η άλλη τον Αφράτη
κι εγώ η πιο στερνότερη της Άρτας το γιοφύρι.

- Ως τρέµει το καρυόφυλλο, να τρέµει το γιοφύρι
κι ως τρέµουν τα δεντρόφυλλα, να πέφτουν οι διαβάτες.
- Κόρη, το λόγον άλλαξε κι άλλη κατάρα δώσε,
που 'χεις µονάκριβο αδελφό, µη λάχει και περάσει.
Κι αυτή το λόγον άλλαξε κι άλλη κατάρα δίνει.
Αν τρέµουν τ' άγρια βουνά, να τρέµει το γιοφύρι
κι αν πέφτουν τ' άγρια πουλιά, να πέφτουν οι διαβάτες,
τί έχω αδερφό στην ξενιτιά, µη λάχει και περάσει.

*Ο Σπύρος Νεραϊδιώτης είναι
χοροδιδάσκαλος, λαογράφος,

τηλεοπτικός παραγωγός

Τ η ς Ά ρ τ α ς τ ο γ ι ο φ ύ ρ ι Στην εντατική> τα νοσοκοµεία
της Ηπείρου!

Μόνο τριτοκοσµική µπορεί να χαρακτηριστεί η κατά-
σταση στα δηµόσια νοσοκοµεία της Ηπείρου, όπως
καταγγέλλει και η Ένωση Ιατρών Νοσοκοµείων Ηπεί-
ρου. Σύµφωνα µε την Ένωση, οι περικοπές στους
προϋπολογισµούς των νοσοκοµείων σε ποσοστό
60% τα τελευταία χρόνια, σε συνδυασµό µε τις ελ-
λείψεις προσωπικού έχουν κάνει την κατάσταση τρα-
γική.
Μάλιστα, αυτές οι περικοπές έχουν γίνει σε µια
εποχή που η προσέλευση ασθενών στα νοσοκοµεία
έχει αυξηθεί τουλάχιστον κατά 25% εξαιτίας της κρί-
σης και της αδυναµίας των πολιτών να απευθυνθούν
σε ιδιώτες ιατρούς.
Πέραν όµως των περικοπών, οι ελλείψεις σε για-
τρούς ξεπερνούν τις 6.000, ενώ η πρόσληψη επι-
κουρικών ιατρών δεν προσφέρει κάτι στην επίλυση
του προβλήµατος, καθώς οι συµβάσεις είναι ετήσιες
και ταυτόχρονα οι αποχωρήσεις µε συνταξιοδότηση
κάνουν το ισοζύγιο και πάλι αρνητικό. Η κατάσταση,
µάλιστα, δεν αναµένεται να βελτιωθεί καθώς τα κον-
δύλια για προσλήψεις γιατρών είναι και για το 2014
εξαιρετικά περιορισµένα.
Σύµφωνα µε την ΕΙΝΗ, «οι αυθαίρετες και ετσιθελι-
κές µετακινήσεις των γιατρών σε άλλα νοσοκοµεία
από αυτά που εργάζονται, οι απλήρωτες και πετσο-
κοµµένες εφηµερίες, οι αλλαγές εφηµεριών ανάλογα
µε τους προϋπολογισµούς – φιλοδώρηµα, οδηγούν
σε υπερεκµετάλλευση και φτώχεια τους νοσοκοµει-
ακούς γιατρούς, αλλά και σε ανασφάλεια τους ασθε-
νείς των ΤΕΠ».
Οι κάτοικοι του νοµού Άρτας, βέβαια, είναι µεταξύ
των θυµάτων αυτής της κατάστασης. Στο νοσοκοµείο
της Άρτας πολλές κλινικές είναι αποδεκατισµένες,
ενώ οι γιατροί των Κέντρων Υγείας εφηµερεύουν στα
επείγοντα της Παθολογικής σαν ειδικευόµενοι λόγω
ελλείψεων. Αρκετοί γιατροί δεν παίρνουν ρεπό και
άδειες, κάτι που, φυσικά, επηρεάζει και τους ασθε-
νείς τους. Ακόµα όµως και στο Πανεπιστηµιακό Νο-
σοκοµείο των Ιωαννίνων, οι µετακινήσεις των
παθολόγων, χειρουργών και παιδιάτρων στα νοσο-
κοµεία όλης της Ηπείρου, είναι καθηµερινές. ∆ίνονται
εντολές µετακίνησης από τη διοίκηση, πολλές φορές
το προηγούµενο απόγευµα. Οδηγούνται έτσι σε
υπέρβαση των εφηµεριών, σε προβλήµατα οικονο-
µικά, οικογενειακά κ.λπ.
Αν και καταλαβαίνουµε ότι τα ισχνά οικονοµικά της
χώρας επιφέρουν τέτοια προβλήµατα, ευελπιστούµε
ότι σύντοµα θα δοθεί σε αυτά η πρέπουσα προσοχή
για την επίλυσή τους, ούτως ώστε να διασφαλιστεί η
ποιότητα των παρεχοµένων υπηρεσιών προς τον
ασθενή.
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*Σηµείωση Σύνταξης: Το κείµενο είναι στην αρ-
χική του µορφή, δηλαδή στην καθαρεύουσα.

Προ της απελευθερώσεως
Κατά τους χρόνους της Τουρκοκρατίας, οι κά-
τοικοι της κωµοπόλεώς µας, γνωρίζοντας την
αξίαν των γραµµάτων έστελλον τα παιδιά των
την νύκταν εις το Σχολείον. Ως τοιούτον ευρήκαν
τον νάρθηκα της µονής «Κοίµησις της Θεοτό-
κου», κειµένης εις την ∆υτικήν πλευράν της κω-
µοπόλεως. Οι ηγούµενοι της µονής αυτής
εχρησίµευσαν ως διδάσκαλοι. Εις την µνήµην
µας έχοµεν τον ηγούµενον Νεόφυτον Σαπρίκην,
όστις εδίδαξεν επί τι χρονικόν διάστηµα. Εις το
νυκτερινόν αυτό Σχολείον εφοίτησεν ο αρµατω-
λός Κατσαντώνης και ο ιδρυτής της Φιλικής
Εταιρείας Νικόλαος Σκουφάς µε διδάσκαλον τον
Κων. Γεροστάθην εκ Κοµποτίου. Εις το Σχολείον
αυτόν εφοίτων τα παιδιά µέχρι του έτους 1876.
Κατά το προµνηµονευθέν έτος 1876 ανηγέρθη
υπό των ολίγων κατοίκων της κωµοπόλεως, εις
την ανατολικήν πλευράν αυτής, ναός αφιερωµέ-
νος εις τον άγιον Γεώργιον. Εις τον νάρθηκα του
ναού αυτού εστεγάσθη τότε το Σχολείον. Εις το
νέον αυτό Σχολείον εδίδαξεν ο ∆ηµήτριος Χούτας εκ Κοµ-
ποτίου και ο Αναγνώστης Λαµπρόπουλος εκ της κωµοπό-
λεώς µας.
Μετά την Απελευθέρωσιν
Το έτος 1881, όταν το χωρίον απηλευθερώθη, ελειτούργη-
σεν ∆ηµοτικόν Σχολείον βάσει του Οργανωτικού Νόµου του
1834. ∆ιά την στέγασιν του διδακτηρίου εχρησιµοποιήθη
διώροφον εκκλησιαστικόν κτίριον, κείµενον παραπλεύρως
της εκκλησίας του Αγ. Γεωργίου. Εδίδαξεν εις αυτό ο Σπυ-
ρίδων Μαρκαµπέλας εξ Άρτης και ο Αθανάσιος Σαράτσης
εκ της αυτής πόλεως. Τούτους διεδέχθη ο Ιωάννης Πολύ-
ζος εκ Κοµποτίου. Εν συνεχεία ο ∆ηµήτριος Τζουβάνος, ο
οποίος έµαθε τα πρώτα γράµµατα εις το Σχολείον τούτο και
εφοίτησεν εις το Ελληνικόν Σχολείον Άρτης, διωρίσθη υπό
του Ελληνικού Κράτους ως Γραµµατοδιδάσκαλος του Σχο-
λείου τούτου. Τότε είχεν αναλάβει το κράτος την εκπαίδευ-
σιν και επλήρωνεν το διδάσκαλον 45 δραχµάς χάρτινας τον
µήνα.
Μέχρι του έτους 1886 το Σχολείον ήτο κοινόν, δηλαδή αριθ-
µούσε µαθητάς κάτω των 40. Από του έτους τούτου ανε-
γνωρίσθη ως πλήρες, διότι αριθµούσε µαθητάς άνω των
40. Τότε τον υποδιδάσκαλον ∆ηµήτριον Τζουβάνον διε-
δέχθη ο δηµοδιδάσκαλος Σπυρίδων Αρχιµανδρίτης εκ Κοµ-
ποτίου. Αργότερον εις τα ∆ηµοτικά Σχολεία προσετέθησαν
και δύο (2) τάξεις ήτοι η Ε’ και ΣΤ’ ενώ προηγουµένως είχαν
µόνον τέσσαρες (4).
Το έτος 1924 προήχθη το Σχολείον µας από 1/τάξιον εις
2/τάξιον.
Το εκκλησιαστικόν διδακτήριον, το οποίον εχρησιµοποιήθη
πολλά έτη διά την στέγασιν του Σχολείου, κατέστη εις το
τέλος επικίνδυνον διά την υγείαν και ασφάλειαν των µαθη-

τών. ∆ιά τούτο ο τότε ο ∆ιευθυντής του Σχολείου, δι’αιτή-
σεώς του προς το αρµόδιον Υπουργείον ητήσατο την ανέ-
γερσιν νέου διδακτηρίου. Το Υπουργείον Παιδείας ανέθεσεν
εις το Υπουργείον Ανοικοδοµήσεως την ανέγερσιν τοιούτου
διδακτηρίου. Ούτω το σηµερινόν διδακτήριον ιδρύθη το έτος
1949-1952 εις οικόπεδον εκτάσεως 2.610 τ.µ. ευρισκόµε-
νον εις το κέντρον της κωµοπόλεως.
Το έτος 1962 το Σχολείον προήχθη εις 3/θέσιον (ΦΕΚ 30
τεύχος Α).
Το έτος 1963 προσετέθη µε κρατικήν και νοµαρχιακήν επι-
χορήγησιν µία ακόµη αίθουσα.
Ήδη σήµερον το Σχολείον διαθέτει (3) αίθουσας διδασκα-
λίας, εν Γραφείον και Χωλ.
Η περιβάλλουσα το διδακτήριον ελευθέρα έκτασις είναι
2435 τ.µ.

Πληροφορίας περί των διδαξάντων διδασκάλων έχοµεν πε-
ρίπου από το έτος 1896 και εξής. Ούτοι είναι:
Μαρκαµπέλας Σπυρίδων, εξ Άρτης, χρον. υπηρεσίας 1896
Σαράτσης Αθανάσιος, εξ Άρτης, χρον. υπηρεσίας 1897
Πολύζος Ιωάννης, Ιερεύς Κοµποτίου, χρον. υπηρεσίας 1898
Τζουβάνος ∆ηµήτριος, Γραµµατοδιδάσκαλος εκ Σελλάδων,
χρον. υπηρεσίας 1899
Αρχιµανδρίτης Σπυρίδων, εκ Κοµποτίου, χρον. υπηρεσίας
1904
Χαβέλας Ευστάθιος, εκ Κοµποτίου, χρον. υπηρεσίας 1906
Νικολός Χρίστος, εξ Άνω Πέτρας, χρον. υπηρεσίας 1908
Χριστοδούλου Ηλίας, εκ Πέτα, χρον. υπηρεσίας 1910
Αθανασίου Αθανάσιος, εκ Σελλάδων, χρον. υπηρεσίας 1911
Μπαγεώργος Ευστάθιος, εκ Σελλάδων, χρον. υπηρεσίας
1924
Μαυροπούλου Πηνελόπη, χρον. υπηρεσίας 1928

Σκλαβούνου Σοφία, χρον. υπηρεσίας 1933
Παπανδρέου Βασιλική, εκ Κοµποτίου, χρον. υπη-
ρεσίας 1938
Τζουβάρας Ευστάθιος, εκ Σελλάδων, χρον. υπη-
ρεσίας 1941
Τατσόπουλος Λάµπρος, εκ Κοµποτίου, χρον.
υπηρεσίας 1942
Σακέλλιος Νικόλαος, εκ Κοµποτίου, χρον. υπη-
ρεσίας 1943
Μπακογιάννης Λάµπρος, εκ Κοµποτίου, χρον.
υπηρεσίας 1944
Βάρδιας ∆ηµήτριος, εκ Κοµποτίου, χρον. υπηρε-
σίας 1945
Τατσόπουλος Κων/νος, εκ Κοµποτίου, χρον.
υπηρεσίας 1946
Σιαµαντά Ευρυδίκη, εξ Άρτης, χρον. υπηρεσίας
1948
Κατσιµπόκη Ευαγγελία, εκ Σελλάδων, χρον.
υπηρεσίας 1949
Κασίµη Αικατερίνη, εξ Άρτης, χρον. υπηρεσίας
1950
Χαβέλας Νικόλαος, εκ Σελλάδων, χρον. υπηρε-
σίας 1951
Ναούµ Αικατερίνη, εξ Άρτης, χρον. υπηρεσίας

1951
Καρτσούκη Αµαλία, εξ Άρτης, χρον. υπηρεσίας 1956
Βαβέτσης Αθανάσιος, εκ Πέτα, χρον. υπηρεσίας 1963
Γιώτη Μαρία, εξ Άρτης, χρον. υπηρεσίας 1964
Ματσούκα Ελπίδα, εξ Άρτης, χρον. υπηρεσίας 1964
Σουλιώτη Μαρκέλλα, εξ Άρτης, χρον. υπηρεσίας 1965
Κοσµά Ελευθερία, εξ Άρτης, χρον. υπηρεσίας 1966
Λάµπρη Ελευθερία, εξ Άρτης, χρον. υπηρεσίας 1966
Κολιούλη Βασιλική, εκ Κοµποτίου, χρον. υπηρεσίας 1967
Αθανασίου ∆έσποινα, εκ Κοµποτίου, χρον. υπηρεσίας 1970
Καλαµπόκης Ευάγγελος, εκ Σελλάδων, χρον. υπηρεσίας
1970
Κωτσίλα Βασιλική, εκ Καλεντίνης Άρτας, χρον. υπηρεσίας
1973
Κωσταβασίλης Αριστοφάνης, εξ Αθαµανίου, χρον. υπηρε-
σίας 1973

Από το βιβλίο «Ιστορία του ∆ηµοτικού Σχολείου Σελ-
λάδων» που συνέγραψε η διευθύντρια του Σχολείου

Βασιλική Κολιούλη.
Πηγή: Γ.Α.Κ. - Αρχεία Ν. Άρτας

Επιµέλεια: Χαρίλαος Παπαπάνος

Ιστορικά στοιχεία του ∆ηµοτικού Σχολείου Σελλάδων

Ευχαριστήριο
Τόσο ο χωριανός µας Χαρίλαος Παπαπάνος, ο οποίος
επιµελείται υλικού που αφορά ιστορικά στοιχεία του
χωριού µας, όσο και η σύνταξη της εφηµερίδας Σελ-
λαδίτικα Νέα ευχαριστούµε τους ∆ήµητρα Ζαχαρή και
Αριστείδη Κόκκα, πρώην και νυν προϊσταµένους -
υπεύθυνους των Γ.Α.Κ. - Αρχεία Ν. Άρτας, για την αµέ-
ριστη βοήθεια και υποστήριξη που µας παρέχουν για
µεγάλο χρονικό διάστηµα.

Ο Κοσµάς ο Αιτωλός, ησυχαστής µοναχός,
διδάσκαλος και ιδρυτής σχολείων, εθνοµάρ-
τυρας και Άγιος της Εκκλησίας µας, γεννή-
θηκε στο Μέγα ∆ένδρο ή -κατ’ άλλους- στον
Ταξιάρχη Αποκούρου της Αιτωλίας το 1714.
∆ιδάχθηκε τα πρώτα γράµµατα στη Σιγδίτσα
της Παρνασσίδος και στη Μονή της Αγίας
Παρασκευής στα Βραγγιανά των Αγράφων.
∆ίδαξε ως «υποδιδάσκαλος» στη Λοµποτινά
Ναυπακτίας και σ’ άλλα χωριά. Λόγω, όµως,
της ακατανίκητης επιθυµίας του για ανώτερη
παιδεία, µετέβη στο Άγιο Όρος όπου µαθή-
τευσε στην Αθωνιάδα Σχολή (Μονή Βατοπε-
δίου). Εκεί, µε τη βοήθεια επιφανών
διδασκάλων (Ευγένιος Βούλγαρης, Παν. Πα-
λαµάς κ.λπ.), συνειδητοποίησε την αξία της
χριστιανικής πίστης και της ελληνικής παι-
δείας. Το 1759 έγινε µοναχός στη Μονή Φι-
λοθέου. Τότε, άλλαξε το κοσµικό όνοµα
Κώνστας µε το µοναχικό Κοσµάς, που είναι
ευρύτερα γνωστό ως Πατροκοσµάς. Κατά το
Χριστόφορο Περραιβό (στη σύντοµη βιογρα-
φία του Ρήγα Βελεστινλή, σελ. 50) ο Κοσµάς
ο Αιτωλός φοίτησε και στη Μαρουτσαία
Σχολή Ιωαννίνων. Στην εν λόγω Σχολή, µία
οµάδα από σπουδαστές προέβη στη σύ-
σταση συλλόγου, ο οποίος θα φρόντιζε, εν
ονόµατι της Αγίας Τριάδος, για την ελευθερία
του Γένους µέσα από την καλλιέργεια των
γραµµάτων. Μέλη του συλλόγου αυτού
υπήρξαν, εκτός από τον Πατροκοσµά, ο επι-
φανής διδάσκαλος Τυρνάβου Ιωάννης Πέζα-
ρος και ο επίσκοπος Πλαταµώνος ∆ιονύσιος
ο εθνοµάρτυρας.
Ο Κοσµάς ο Αιτωλός στο πνευµατικό του
έργο δεν κατατρίβεται µε φιλοσοφικά ζητή-
µατα, αν και ο ίδιος οµολογεί ότι «Cέφθειρε
τη ζωήν του εις τη σπουδήν σαράντα-πε-
νήντα χρόνουςC τα βάθη της σοφίας ηρεύ-

νησε». Το κήρυγµά του δεν ήταν µία διδα-
σκαλία περί ηθικής µε πνεύµα στενό και πε-
ριορισµένο αλλά µια πραγµατική θεολογία
που βασιζόταν, παρά την απλότητά του, στην
πατερική παράδοση. Ήθελε µε κάθε τρόπο
να εδραιώσει στους αδερφούς του, χριστια-
νούς, τη χριστιανική πίστη. Πίστη, όµως,
κατά συνείδηση µόνο η ελληνική παιδεία
µπορούσε να δώσει και µόνο ένα φλογερό
κήρυγµα ήταν δυνατό να ξεσηκώσει τα
«χαµαί κύπτοντα υπόδουλα πλήθη». Υπήρξε
γι’ αυτό συναρπαστικός οµιλητής και πιστός,
µε σπάνια δραστηριότητα. Έτσι, ο αποστολι-
κός τρόπος δράσης του, πιστός στις εντολές
και στο ευρύτερο σχέδιο του Οικουµενικού
Πατριαρχείου, ξεκίνησε από την Κωνσταντι-
νούπολη. Πέρασε διαµέσου των νησιών του
Αιγαίου στη Μακεδονία, στην Ήπειρο, στη
Θεσσαλία, στη Στερεά Ελλάδα, στα Ιόνια

Νησιά, στηλιτεύοντας την κακία,
διαλύοντας το πυκνό σκοτάδι
της απαιδευσίας και µαγεύον-
τας τα πλήθη που σύρονταν
πίσω του µε τυφλή προσή-
λωση. Στον τόπο που µιλούσε
εγειρόταν ξύλινος σταυρός, ακο-
λουθούσε η σύσταση σχολείου
και η τοποθέτηση ικανού διδα-
σκάλου που να χειρίζεται σωστά
την ελληνική γλώσσα. Η καθα-
ρότητα του βίου του και το εν-
θουσιώδες κήρυγµά του
ανταποκρίνονταν στα αισθή-
µατα του λαού, ο οποίος ανέ-
µενε το σήµαντρο της
εξέγερσης εναντίον των τυράν-
νων. Τα αποτελέσµατα από τις
επαναλαµβανόµενες περιοδείες
του ξεπέρασαν κάθε προσδοκία.

Ο ίδιος γράφει λίγους µήνες προ του µαρτυρίου
του: «Τα κατ’ εµέ και περί εµέ φαίνονται πολλά
και απίστευτα εις τους πολλούς και µήτε εγώ δύ-
ναµαι να καταλάβω. Τόσα δε µόνον λέγω, ότι γί-
νεται αρκετή µετάνοια εις τους αδελφούς. Έως
τριάκοντα επαρχίας περιήλθον, δέκα σχολεία ελ-
ληνικά εποίησα, διακόσια για κοινά γράµµατα,
του Κυρίου συνεργούντος και τον λόγον µου βε-
βαιούντος, διά τινών επακολουθησάντων ση-
µείων».
Ο Πατροκοσµάς λοιπόν πρόσφερε γνώση,
ελληνική παιδεία και πάνω απ’ όλα πίστη για
την οποία διψούσε ο λαός. Προβάλλοντας το
ορθόδοξο ήθος µε τις αρετές της ταπείνω-
σης, της συγχωρητικότητας και της αγάπης,
ζητούσε από τους πιστούς εσωτερική καθα-
ρότητα για να βλαστήσει ο θείος σπόρος.
Αγωνίστηκε σθεναρά όχι µόνο για τη διαφύ-
λαξη της χριστιανικής πίστης αλλά και για την

αναπτέρωση του εθνικού φρονήµατος, θέ-
τοντας σε εθνική εγρήγορση ολόκληρο τον
υπόδουλο Ελληνισµό. Σε µια κρίσιµη ιστο-
ρική στιγµή που το Έθνος προετοιµαζόταν
κοινωνικά, πνευµατικά και δυναµικά για την
απελευθέρωσή του, ο µάρτυρας και εθναπό-
στολος Κοσµάς ο Αιτωλός αποτέλεσε την
ισχυρή αντίρροπη δύναµη στις πιέσεις των
Τούρκων κατακτητών που υποχρέωναν πολ-
λούς χριστιανούς, εκούσια ή ακούσια, να
ασπαστούν τον Ισλαµισµό. Η απαισιοδοξία
και η απογοήτευση των χριστιανικών πληθυ-
σµών από τον αφόρητο ζυγό από το ένα
µέρος και από το άλλο το δέλεαρ της προ-
σφοράς υψηλών θέσεων στο οθωµανικό
κράτος ή άλλοι ποικίλοι λόγοι (πολεµικές επι-
χειρήσεις, ανασφάλεια, λεηλασίες) και κυ-
ρίως η επιθυµία απαλλαγής από αφόρητες
καταπιέσεις προκαλούσαν αθρόες αλλαξοπι-
στήσεις. Καυτηριάζοντας ιδιαίτερα την αδι-
κία, δεν δίσταζε να έρχεται σε αντίθεση µε
τους άρχοντες, να µισείται από τους Εβραί-
ους και να θαυµάζεται από τους Τούρκους.
Χαρακτηριστική είναι η οµολογία του: «∆έκα
χιλιάδες χριστιανοί µε αγαπώσι και ένας µε
µισεί. Χίλιοι Τούρκοι µε αγαπώσι και ένας όχι
τόσον· χιλιάδες Εβραίοι θέλουσι τον θάνατόν
µου και ένας όχι». ∆εν ήταν δύσκολο να οδη-
γηθεί στο µαρτύριο. Οι Εβραίοι τον συκο-
φάντησαν ότι δήθεν ήταν όργανο της
Ρωσίας, που υποκινούσε τους Έλληνες σε
επανάσταση. Ενώ κήρυττε στο χωριό Κολι-
κόντασι του Βερατίου, συνελήφθη µε εντολή
του Κουρτ πασά στις 23 Αυγούστου 1779 και
την επόµενη µέρα απαγχονίστηκε. Το Οικου-
µενικό Πατριαρχείο τον κατέταξε µεταξύ των
αγίων της Εκκλησίας. Η µνήµη του τιµάται
στις 24 Αυγούστου.

Νικόλαος Αλ. Στούµπος

Κοσµάς ο Αιτωλός
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Του Κωνσταντίνου ∆. Μάλλιου, Καρδιολόγου

Ο «αγώνας» έχει βαθιές ρίζες στην αρχαία Ελλάδα.
Αφετηρία έχει την παλαιά και ωραία τάση του ανθρώ-
που να ξεπεράσει τις ικανότητες και τις επιτεύξεις των
συνανθρώπων του µε ειρηνικό και τίµιο ανταγωνισµό.
Είναι ακόµη στενά συνδεδεµένος µε την απόλυτα κα-
τανοητή ανάγκη του ανθρώπου να φανεί και να δια-
κριθεί δηµόσια και να βρει επιδοκιµασία και
αναγνώριση από ένα κοινωνικό σύνολο.
«Αγώνας» σηµαίνει κυρίως φιλονικία, άµιλλα, µε βα-
σική όµως σηµασία την ειρηνική φιλονικία, τον τίµιο και
φιλικό ανταγωνισµό. Είναι, όπως θα έλεγε ο Ησίοδος,
η «αγαθή έρις». Το ιδεώδες αυτό διατυπώνεται έξοχα
στα λόγια που απευθύνει ο Ιππόλυτος στο γιο του
Γλαύκο: «Αίεν αριστεύειν και υπείροχον έµµεναι
άλλων», δηλαδή πάντα να είσαι ο πιο καλός και να ξε-
περνάς τους άλλους.
Οι αρχαίοι Έλληνες είχαν θεοποιήσει τον «Αγώνα», τον
οποίο παρίσταναν καλλιτεχνικά, συνήθως ως
αθλητή που κρατούσε αλτήρες ή στε-
φάνια, δεδοµένου ότι η µορφή
αυτή είναι η πιο κοινή στην
ουσία του θεού (εικ. 1).
Η διεξαγωγή των αθλητι-
κών αγώνων στα οµη-
ρικά έπη, Ιλιάδα και
Οδύσσεια, αποτε-
λούσε, συνήθως, το
επιστέγασµα κάποιου
θλιβερού ή χαρµόσυ-
νου γεγονότος. Αποτε-
λούν δε τον προάγγελο
των αγώνων που καθιε-
ρώθηκαν αργότερα στον
αρχαίο ελλαδικό χώρο
(Ολυµπιακοί, Πύθιοι, Ίσθµιοι
και Νέµεα).
Όταν ο Οδυσσέας έφθασε
ως ναυαγός στο νησί των
Φαιάκων, ο βασιλιάς Αλκί-
νοος τον φιλοξένησε στο πα-
λάτι του. Το αίσθηµα της
φιλοξενίας ήταν πολύ ανα-
πτυγµένο στους Φαίακες και ο Ξένιος ∆ίας τύγχανε σε-
βασµού και ιδιαίτερης λατρείας από τους κατοίκους του
νησιού.
Ο Αλκίνοος και η γυναίκα του η Αρήτη, αφού περιποι-
ήθηκαν το φιλοξενούµενό τους, και µόλις εκείνος συ-
νήλθε από τις ταλαιπωρίες του µακρόχρονου ταξιδιού
του, σε συνεννόηση µε τους προύχοντες του νησιού,
διοργάνωσαν αθλητικούς αγώνες µετά από την παρά-
θεση πλούσιου γεύµατος.
Ο σκοπός της διεξαγωγής τους ήταν διττός. Πρώτον,
ήθελαν να τιµήσουν το φιλοξενούµενό τους, του
οποίου, σηµειωτέον, δεν γνώριζαν το όνοµα, και δεύ-
τερον να του δείξουν ότι οι Φαίακες, εκτός από αξιό-
λογοι ναυτικοί και ονοµαστοί «γλεντζέδες»,
διακρίνονταν και σ’ άλλες ανθρώπινες δραστηριότητες
(Οδύσσεια, θ. 100-103).1
«Μα ας βγούµε και σε κάθε λογής αγώνες ας µπούµε,
γυρνώντας πια στον τόπο του να έχει να πει ο ξένος
πόσο νικάµε τους θνητούς σ’ αγώνες πυγµαχίας,
στο πόλεµο, στο πήδηµα, στο τρέξιµο, στο δρόµο».
Στους αγώνες, εκτός από επιφανείς Φαίακες, πασί-
γνωστους για τη σωµατική τους ρώµη και τις υψηλές
αθλητικές τους επιδόσεις, συµµετείχαν και οι τρεις γιοι
του Αλκίνοου, Λαοδάµας, Άλιος και Κλυτόνηος.
Πρώτο διεξήχθη το αγώνισµα του δρόµου στο οποίο
πρώτευσε ο Κλυτόνηος (Οδύσσεια, θ. 121,122).1

«Μπροστά ο δρόµος άνοιγε απ’ το σηµάδι κι όλοι
γοργοπετούσαν τρέχοντας στον κάµπο, µες στη
σκόνη.
Ο άψογος Κλυτόνηος στο τρέξιµο ήρθε πρώτος
όση οργώνουν χέρσα γη αµέσως δυο µουλάρια,
τόσο πίσω τους άφησε και έφθασε στο τέρµα».
Στην πυγµαχία νίκησε ο άλλος γιος του Αλκίνοου, ο Λα-
οδάµας, «στ΄ανήλεο το πάλεµα» ο Ευρύαλος, ο Αµ-
φίαλος στο πήδηµα και ο Ελατρέας στη δισκοβολία.

Την πρόσκληση του Ευρύαλου, µετά από πολλά υπο-
τιµητικά υπονοούµενα ως προς τις σωµατικές δυνατό-
τητες του Οδυσσέα να συµµετάσχει στους αγώνες,
αποδέχθηκε ο γιος του Λαέρτη, αφού αναφέρθηκε στις
αθλητικές του επιδόσεις, όταν ήταν νέος. Μόνο το Λα-
οδάµα δεν θέλησε να έχει αντίπαλο, γιατί (Οδύσσεια,
θ. 209,210)1:
«Τιποτένιος κι ασύνετος ο άντρας εκείνος είναι
που κάποιον που τον δέχθηκε θα προκαλεί σ’ αγώνες»
Η απάντησή του στον Ευρύαλο ήταν σκληρή, υπερο-
πτική και η συνέχειά της αποδεικτική της σωµατικής
του δύναµης. Έριξε το δίσκο εκτός συναγωνισµού,
πολύ µακρύτερα από όλους τους Φαίακες. (Οδύσσεια,
θ 184-193).1

«Μ’ όλα που έπαθα θα παραβγώ µαζί σου
µε δάγκωσε ο λόγος σου µε έχεις ξεσηκώσει!
Είπε, ντυµένος πήδηξε και πήρε ένα δίσκο
Τρανότερο, χοντρότερο, µε πολύ µεγάλο βάρος
απ’ όλους όσους έριχναν οι Φαίακες κει πέρα.
Τον σβούριξε και έριξε µε σιδερένιο χέρι

κι η πέτρα τότε βούιξε κι έσκυψαν προς τα κάτω
οι µακρόκουποι Φαίακες, οι ξακουστοί στα

πλοία,
από της πέτρας την ορµή ξεπέρασε ο δί-

σκος
πετώντας απ’ τα χέρια του των άλλων
τα σηµάδια».
Για να τιµήσουν τη µνήµη του Αχιλλέα,
οι Αχαιοί διοργάνωσαν αθλητικούς
αγώνες µε έπαθλα για τους νικητές, τα
οποία πρόσφερε η µητέρα του η θεά
Θέτιδα. Μνηµονεύει σχετικά ο Όµηρος

(Οδύσσεια, ω. 87,88)2:
«Η µάνα σου µετά απ’ τους θεούς γυ-

ρεύοντας περίκαλλα έπαθλα
στη µέση τα έβαλε, ν’ αγωνιστούν γι’ αυτά οι

αριστείς των Αχαιών».
∆εν αναφέρονται τα αγωνίσµατα, τα έπαθλα και

οι νικητές. Εξαίρεση αποτελεί η περί-
πτωση της «πρωτιάς» µεταξύ του Οδυσ-
σέα και του Αίαντα, του γιου του
Τελαµώνα. Ο «αξιότερος» από τους δυο
µυθικούς ήρωες, βάσει της προηγούµε-
νης πολεµικής τους δραστηριότητας, θα

έπαιρνε ως έπαθλο την πανοπλία του Αχιλλέα, που
είχε κατασκευάσει ο θεός Ήφαιστος.
Ο Οδυσσέας, όταν κατέβηκε στον Άδη, µεταξύ των
άλλων ψυχών που συνάντησε ήταν και εκείνη του Αί-
αντα, η οποία όµως δεν τον πλησίασε (Οδύσσεια, λ.
543- 553).1

«Μόνο η ψυχή του Αίαντα, του γιου του Τελαµώνα,
στεκόταν κει παράµερα µ’ εµένα θυµωµένη,
γιατί στο συναγωνισµό τον νίκησα στα πλοία
που όρισε η Θέτιδα για του γιου της τα όπλα
την κρίση τότε έκαναν οι Τρώες και η Παλλάδα.
Ας ήταν να µην κέρδιζα ποτέ τέτοιο βραβείο!
Απ’ αφορµή του σκέπασε η γη ανδρειωµένο
τον Αίαντα, τον έξοχο σε οµορφιά και έργα
ανάµεσα στους ∆αναούς µετά τον Αχιλλέα».
Η κρίση, που επηρεάστηκε και από τη γνώµη Τρωαδι-
τισσών υποκινηµένων από τη θεά Αθηνά, ευνόησε τον
Οδυσσέα και ο Αίαντας, πληγωµένος στον εγωισµό
του, έπαθε παροδική παράκρουση, κατά τη διάρκεια
της οποίας, πιστεύοντας ότι εκδικείται τους Αχαιούς,
έσφαξε τα πρόβατα του ναυτικού στρατοπέδου. Όταν
συνήρθε, νιώθοντας ντροπή για ό,τι έκανε, αυτοκτό-
νησε. Στήριξε όρθιο το τεράστιο ξίφος του και έπεσε
πάνω του. Το ξίφος διαπέρασε τον θώρακά του. (Σο-
φοκλής, Αίας. 898,899)3:
«Ο Αίαντάς µας εδώ και λίγη ώρα φρεσκοσφαγµένος
κείτεται µε ξίφος που έµπηξε κρυφά στα σώθικά του».

Βιβλιογραφία.
1.Οµήρου Οδύσσεια. Μετάφραση: Μαυρόπουλος Θ.
Εκδ. Ζήτρος. Θεσσαλονίκη 2004.
2. Οµήρου Οδύσσεια. Μετάφραση: Μαρωνίτης ∆.
ΙΝΣ. Θεσσαλονίκη 2009.
3. Σοφοκλής, Αίας. Μετάφραση: Μαυρόπουλος Θ.
Εκδ. Ζήτρος. Θεσσαλονίκη 2007.

Οι αγώνες στο έπος της Οδύσσειας

Εικ. 1. Ο «Αγών» υπό µορφή φτε-
ρωτού άνδρα πετάει κρατώντας
δυο στεφάνια. Νόµισµα της Πεπα-
ρήθου (Σκόπελος). 510-480 π.Χ.

Πηγή: http://www.orangenews.gr/

Η κατασκευή της Ιόνιας Οδού προχωράει µε ταχείς ρυθµούς και µε
σαφώς λιγότερα προβλήµατα σε σχέση µε το παρελθόν. Η Ιόνια
Οδός αποτελεί το συνδετήριο άξονα µεταξύ της γέφυρας του
Αντιρρίου και του κόµβου της Εγνατίας Οδού στα Ιωάννινα.
Τα µικρά ζητήµατα που έχουν προκύψει εντοπίζονται περισσότερο
στο βόρειο τµήµα, από την Άρτα µέχρι τα Ιωάννινα, µε
σηµαντικότερο εκείνο του στρατοπέδου Αβγού στην περιοχή των
Ιωαννίνων.
Σχεδόν έξι µήνες µετά την εκ νέου έναρξη των εργασιών, η
συνολική πρόοδος αγγίζει πλέον το 40%, ποσοστό εντυπωσιακά
µεγαλύτερο σε σύγκριση µε την προηγούµενη περίοδο. Έτσι, η
κοινοπραξία κατασκευής του έργου αισιοδοξεί ότι σε 15 µήνες οι
οδηγοί θα µπορούν να κινούνται σε έναν ασφαλή και άνετο
αυτοκινητόδροµο.
Ο δρόµος αυτός έχει τεράστια σηµασία, κοινωνική και
αναπτυξιακή, αφού συνδέει όλη τη ∆υτική Ελλάδα αναβαθµίζοντας
σηµαντικά αστικά και αγροτικά κέντρα όπως τα Ιωάννινα, η Άρτα
και το Αγρίνιο. Πρόκειται για ένα έργο που οι κάτοικοι των σχετικών
νοµών περίµεναν για πολλά χρόνια και το οποίο αναµένεται να
δώσει νέα ώθηση και ανάπτυξη στην περιοχή.
Το συνολικό µήκος του άξονα της Ιόνιας Οδού είναι περίπου 212
χιλιόµετρα, ενώ περιλαµβάνει και τις παρακάµψεις Αγρινίου και
Άρτας. Πέραν των 196 χλµ. νέου αυτοκινητοδρόµου, θα
κατασκευαστούν, µεταξύ άλλων, 24 γέφυρες, 4 σήραγγες, 74 κάτω
διαβάσεις και 36 άνω διαβάσεις.
Σύµφωνα µε τη νέα σύµβαση που υπεγράφη τον περασµένο
∆εκέµβριο, η κατασκευή του έργου θα ολοκληρωθεί τέλη
∆εκεµβρίου 2015, µε µόνη εξαίρεση την ολοκλήρωση της
κατασκευής της σήραγγας της Κλόκοβας, η οποία θα ολοκληρωθεί
τον Αύγουστο του 2016.
Τα εργοτάξια σε λειτουργία είναι τα εξής:
• 0 χλµ. - 76,7 χλµ.: Εργοτάξιο Εύηνου
• 76,6 χλµ. - 145,7 χλµ.: Εργοτάξιο Ανισόπεδου Κόµβου
Αµβρακίας και εργοτάξια στην περιοχή Γέφυρας Μενιδίου και στην
περιοχή Συκούλα.
• 145,7 χλµ. - 170 χλµ: Εργοτάξιο Φιλιππιάδας
• 170 χλµ. - 190 χλµ.: Εργοτάξιο Επισκοπικού
Στα εργοτάξια της Ιόνιας Οδού απασχολούνται 1.640 άτοµα, ενώ
ο αριθµός αυτός αναµένεται να συνεχίσει την αυξητική του πορεία
ως το τέλος του έτους. Τα µηχανήµατα που χρησιµοποιούνται είναι
ιδιόκτητα, αλλά και µισθωµένα από την τοπική αγορά.
Τα οφέλη στην τοπική οικονοµία είναι πολλαπλά, ενώ µε την ολο-
κλήρωσή της η Ιόνια Οδός θα προσφέρει σε όλους τους οδηγούς
ασφάλεια, άνεση, ποιοτικές υπηρεσίες και µειωµένο χρόνο ταξι-
διού.

Ιόνια Οδός: Στο 40% η πρόοδος
των έργων, σε 15 µήνες

η ολοκλήρωση

Ταφικό επίγραµµα σε εκκλησία της Άρτας
αποκαλύπτει µια παγκόσµια πρωτιά.
Της ΜαίρηςΑδαµοπούλου, αναδηµοσίευση από
την εφηµερίδα ΤΑ ΝΕΑ της 5ης Ιουνίου 2014.
Ένα βυζαντινό µυστικό που δεν αποκαλύφθηκε
εδώ και οκτώ αιώνες. Ένας τάφος που, αν και
ανοίχτηκε στο παρελθόν, δεν ανακάλυψε κανείς
το µυστικό του. Ένα έµµετρο επίγραµµα χαραγ-
µένο στην επιφάνεια του τάφου που, αν και «µι-
λούσε», δεν κατάφερε κανείς ως τώρα να
ακούσει. Και µια νέα ερµηνεία που έρχεται όχι
µόνο να ρίξει φως στο µυστήριο της σαρκοφάγου
του 13ου αιώνα, η οποία κρύβεται στις σκιές του
αριστερού κλίτους της Παναγιάς της Βλαχέρνας
στην Άρτα (οικογενειακού ναού της Αγίας Θεο-
δώρας), αλλά και να αναδείξει τον πρώτο γνω-
στό τάφο σιαµαίων στον κόσµο έως το 19ο
αιώνα.

«Πρόκειται για ένα µοναδικό εύρηµα» εξηγεί στα
«ΝΕΑ» ο οµότιµος καθηγητής Βυζαντινής Αρχαι-
ολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσα-
λονίκης Γεώργιος Βελένης, ο οποίος και
παρουσίασε τη µελέτη του στο 35ο Πανελλήνιο
Ιστορικό Συνέδριο.
Η ψευδοσαρκοφάγος, ένας τάφος µικρών δια-

στάσεων που δεν µπορούσε να ανήκει σε ενηλί-
κους, ήταν γνωστός ήδη από τα τέλη του 19ου
αιώνα. Για το έµµετρο επίγραµµα που έχει χα-
ραγµένο έχει χυθεί πολύ µελάνι και ενώ όλοι συµ-
φωνούσαν ότι εκεί είχαν ταφεί δύο αδέλφια, οι
περισσότεροι θεωρούν ότι επρόκειτο για δύο από
τα τρία αγόρια της Θεοδώρας, βασίλισσας του

∆εσποτάτου της Ηπείρου και µετέπειτα αγίας.
«Οι γιοι της όµως δεν πέθαναν ταυτόχρονα και

επίσης ο ένας, ο Νικηφόρος, διαδέχθηκε τον πα-
τέρα του Μιχαήλ Β' Κοµνηνό ∆ούκα ως ∆εσπό-
της της Ηπείρου», εξηγεί ο Γεώργιος Βελένης.
Η ΕΠΙΓΡΑΦΗ. Το µυστήριο έλυσε η εκ νέου ανά-
γνωση των 33 στίχων. «Στο επίγραµµα αναφέ-
ρεται ότι συνέβη ένα γεγονός που δεν είναι
σύνηθες, αλλά όχι και πρωτοφανές ή ξένο προς
τη φύση. Ότι η µητέρα και η αµνιακή χώρα ήταν
µία. Και ότι είχαν κοινή γενετήσια ζώνη, άρα από
τη µέση και κάτω είχαν κοινό σώµα» λέει ο καθη-
γητής. Κοµβικό ρόλο για την ερµηνεία έπαιξε
τόσο η εναλλαγή ενικού και πληθυντικού αριθµού

όσο και η φράση «η αρχή µας καθόρισε και το
τέλος µας».
Οι νεκροί είναι αγόρια και έχουν ένα όνοµα, Εµ-
µανουήλ, ίσως επειδή και ο Χριστός Εµµανουήλ
είχε δύο φύσεις. Κλειδί επίσης για τη νέα ερµη-
νεία είναι και η εξέταση του επιγράµµατος του
δεύτερου τάφου -δεξιά της εισόδου του ναού-
που ανήκει σε ένα από τα τρία αδέλφια της Θεο-
δώρας (άγνωστο ακριβώς σε ποιον), πιθανότατα
πατέρα των σιαµαίων, ο οποίος πέθανε µεταξύ
των ετών 1267-1297 και περίπου 20 χρόνια µετά
το θάνατο των παιδιών του, τα οποία απεβίωσαν
σε προεφηβική ηλικία.
«Ο τάφος έχει ανοιχθεί στο παρελθόν -άγνωστο
πότε- και ίσως µια νέα έρευνα να αποκαλύψει το
περιεχόµενό του και πιθανόν το σκελετό των σια-
µαίων πριγκίπων», καταλήγει ο καθηγητής.

Το µυστήριο των σιαµαίων πριγκίπων
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ΣΕΛΛΑ∆ΙΤΙΚΑ ΦΩΤΟ - ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ

Τράπεζα Αίµατος Αδελφότητας Σελλαδιτών Άρτας
Τους τελευταίους µήνες έχουµε παρατηρήσει µια αύξηση του
αριθµού των συγχωριανών µας που ζητούν αίµα από την
Τράπεζα Αίµατος της Αδελφότητας. Παρόλο που επιθυµούµε
να βοηθήσουµε κάθε συγχωριανό µας, και µάλιστα σε µια
τόσο δύσκολη στιγµή, δυστυχώς η προσφορά δεν είναι ανά-
λογη της ζήτησης. Γι’ αυτό ζητούµε από όσους το επιθυµούν
να διαθέσουν 20 λεπτά από το χρόνο τους για να δώσουν
αίµα. Παρακαλούµε να ζητήσετε να καταχωρηθεί στην Τρά-
πεζα Αίµατος της Αδελφότητας Σελλαδιτών, Νοσοκοµείο
Άρτας.
∆ώστε αίµα, σώστε µια ζωή!

ΚΑΡ∆ΙΑΚΗ ΠΡΟΣΒΟΛΗ:
Γνωρίστε τα συµπτώµατα - Αναλάβετε δράση

Του Κώστα Γ. Παπαπάνου

Η καρδιακή προσβολή είναι το αποτέλεσµα της ελάττωσης ή της παύσης
της ροής του αίµατος προς την καρδιά, που έχει ως αποτέλεσµα να µην
µπορεί να πάρει η καρδιά το οξυγόνο που χρειάζεται. Αν δεν αντιµετωπι-
στεί γρήγορα, ο µυς της καρδιάς σταµατά να συστέλλεται και αρχίζει προ-
οδευτικά, µε την πάροδο του χρόνου, να νεκρώνεται.
Όταν συµβεί µια καρδιακή προσβολή, η καθυστέρηση της θεραπείας µπο-
ρεί να είναι θανατηφόρα. Από τους ανθρώπους που πεθαίνουν από καρ-
διακές προσβολές, περίπου οι µισοί καταλήγουν µέσα σε µια ώρα από
τα πρώτα συµπτώµατα και πριν φτάσουν στο νοσοκοµείο. Επίσης πάνω
από τους µισούς ανθρώπους έχουν περιµένει περισσότερες από δύο
ώρες πριν από τη λήψη βοήθειας.
Κάθε λεπτό έχει σηµασία! Η γρήγορη δράση µπορεί να σώσει ζωές -ίσως
και τη δική σας. Εποµένως, το πιο σηµαντικό πράγµα που µπορείτε να κά-
νετε για να σώσετε µια ζωή είναι να καλέσετε αµέσως το ΕΚΑΒ (166).
Γι’ αυτό το λόγο, είναι ιδιαίτερα χρήσιµο να γνωρίζουν όλοι τα προειδο-
ποιητικά σηµάδια µιας καρδιακής προσβολής.
Μερικά από τα πιο κοινά προειδοποιητικά συµπτώµατα µιας καρδιακής
προσβολής για τους άνδρες και τις γυναίκες είναι:
1) Πόνος στο στήθος ή δυσφορία. Οι περισσότερες καρδιακές προσβολές
προκαλούν ενοχλήσεις στο κέντρο του στήθους ή προς την αριστερή
πλευρά του θώρακα. Συνήθως, διαρκούν περισσότερο από µερικά λεπτά
και ενδεχοµένως να υποχωρήσουν και να επανέλθουν. Οι ενοχλήσεις
µπορεί να είναι ένα αίσθηµα δυσάρεστης ή έντονης πίεσης στο στήθος,
ένα σφίξιµο ή ένας πόνος. Επίσης, µπορεί να είναι καούρα ή δυσπεψία.
2) Ενοχλήσεις στο πάνω µέρος του σώµατος. Μπορεί να εκδηλωθούν
ενοχλήσεις ή πόνος στον ένα ή και στους δύο βραχίονες, στην πλάτη, στο
λαιµό, στη σιαγόνα ή στο στοµάχι.
3) ∆υσκολία στην αναπνοή. Αυτό µπορεί να εµφανιστεί µόνο του ως σύµ-
πτωµα ή σε συνδυασµό µε πόνο ή δυσφορία στο στήθος. Μπορεί να συµ-
βεί κατά την ανάπαυση ή όταν έχετε µια µικρή σωµατική δραστηριότητα.
4) Άλλα πιθανά συµπτώµατα καρδιακής προσβολής είναι: ο κρύος ιδρώ-
τας, το αίσθηµα ασυνήθιστης κούρασης χωρίς κανένα λόγο και µερικές
φορές για µέρες (ειδικά στις γυναίκες), ναυτία (αίσθηµα αδιαθεσίας στο
στοµάχι), έµετος και ζάλη. Επιπλέον, θα πρέπει να δίνετε ιδιαίτερη σηµα-
σία σε οποιαδήποτε ξαφνική εµφάνιση νέων συµπτωµάτων ή αλλαγή στη
µορφή των συµπτωµάτων που έχετε ήδη (για παράδειγµα, εάν τα συµ-
πτώµατά σας γίνουν εντονότερα ή διαρκούν περισσότερο από ό,τι συνή-
θως).
∆υστυχώς, οι καρδιακές προσβολές δεν εµφανίζονται πάντα µε συνήθη
συµπτώµατα, όπως ο έντονος πόνος στο στήθος ή η δυσφορία. Τα συµ-
πτώµατα µιας καρδιακής προσβολής µπορεί να ποικίλουν από άτοµο σε
άτοµο. Επιπλέον, το επίπεδο του πόνου ενδέχεται να διαφέρει σηµαντικά.
Για πολλούς ο πόνος είναι σοβαρός, ενώ για άλλους η έντασή του µπο-
ρεί να είναι µικρή και παρόµοια µε εκείνη που εµφανίζεται σε µια απλή
δυσπεψία.
Να θυµάστε επίσης ότι:
Οι άνθρωποι που έχουν υψηλά επίπεδα σακχάρου στο αίµα (διαβήτης)
µπορεί να µην έχουν συµπτώµατα ή να είναι πολύ ήπια.
Επίσης, τα συµπτώµατα µπορεί να φεύγουν και να επανέρχονται για
πάνω από µερικές ώρες
Το πιο κοινό σύµπτωµα, τόσο στις γυναίκες όσο και στους άνδρες, είναι
ο πόνος ή δυσφορία στο στήθος. Οι γυναίκες, επίσης, είναι πιο πιθανό να
έχουν δύσπνοια, ναυτία και έµετο, ασυνήθιστη κούραση (µερικές φορές
για µέρες), και πόνο στην πλάτη, τους ώµους και το σαγόνι.
Το µοναδικό πράγµα που είναι κοινό για όλες τις καρδιακές προσβολές,
είναι ότι όσο πιο σύντοµα λάβετε θεραπεία, τόσο λιγότερη ζηµιά θα γίνει.
Τι πρέπει να κάνετε αν υποψιάζεστε ότι εσείς ή κάποιο δικό σας άτοµο έχει
υποστεί µια καρδιακή προσβολή;
Κάθε φορά που νοµίζετε ότι µπορεί να έχετε συµπτώµατα καρδιακής προ-
σβολής, µην το αγνοήσετε ή ντραπείτε να καλέσετε σε βοήθεια. Πηγαί-
νετε αµέσως σε ένα νοσοκοµείο.
Καλέστε άµεσα το ΕΚΑΒ (166), ακόµα κι αν δεν είστε σίγουροι ότι έχετε
υποστεί καρδιακή προσβολή.
Ένα ασθενοφόρο είναι ο καλύτερος και ασφαλέστερος τρόπος για να φτά-
σετε στο νοσοκοµείο. Οι άνθρωποι που φθάνουν µε ασθενοφόρο στο νο-
σοκοµείο συχνά λαµβάνουν ταχύτερα θεραπεία. Αν είστε αυτός που έχει
τα συµπτώµατα, και δεν µπορείτε να έχει πρόσβαση στο ΕΚΑΒ αφήστε
κάποιον άλλο να σας οδηγήσει αµέσως στο νοσοκοµείο. Μην οδηγείτε,
εκτός εάν δεν έχετε απολύτως καµία άλλη επιλογή.
Να θυµάστε πάντα ότι το κάθε λεπτό µετράει. Ενεργώντας γρήγορα µπο-
ρεί να σώσετε τη ζωή σας ή τη ζωή ενός δικού σας ανθρώπου.

Πηγή:www.e-cardio.gr

Του Γ. ∆. Κουβέλα, από την
εφηµερίδα Ηπειρωτικό Μέλλον

«Θεέ µου, συγχώρεσε µας. Συγχώ-
ρεσε και τους φονιάδες µας.»
Αυτά τα λόγια θυµίζουν τον πρωτο-
µάρτυρα Άγιο Στέφανο, το γενναίο
διάκονο της πρώτης Εκκλησίας
των Ιεροσολύµων. Παρακαλούσε
το Χριστό να µη λογαριάσει την
αµαρτία εκείνων που τον λιθοβο-
λούσαν. Θυµίζουν ακόµα την ατέ-
λειωτη στρατιά των καλλινίκων
µαρτύρων της Πίστεώς µας, που,
ενώ τους βασάνιζαν ή τους οδη-
γούσαν στο θάνατο, αυτοί δεν άφη-
ναν να µπει µέσα τους κανένα
αίσθηµα εχθρότητας. Το αντίθετο
συνέβαινε. Προσεύχονταν για τους
διώκτες και τους δήµιους, τους
προέτρεπαν στην αληθινή πίστη ή
ακόµη και τους ευεργετούσαν.
Εκείνος που είπε αυτούς τους χρι-
στιανικούς λόγους ήταν ένας από
τους µάρτυρες ιερείς της Κατοχής.
Πρόκειται για τον παπα-Βασίλη
Τσουπρά, εφηµέριο στο χωριό Σελ-
λάδες της Άρτας.
Οι Γερµανοί, για αντίποινα σε ένα
σαµποτάζ των ανταρτών, έκαναν
µπλόκο στο χωριό. Έπιασαν
εξήντα χωρικούς αλλά τελικά κρά-
τησαν τους δώδεκα. Ανάµεσά τους
και τον ιερέα. Τους παίρνουν και
τους πάνε στο φυλάκιο της Κοντο-
ράχης µε σκοπό να τους εκτελέ-
σουν. Μπροστά στο εκτελεστικό
απόσπασµα στήνουν τους δώδεκα
αθώους και τους ρωτούν, αν θέ-

λουν να πουν κάτι. Τότε, ο παπα-
Βασίλης γυρίζει στους συγχωρια-
νούς του και τους λέει: «Παιδιά,
πεθαίνουµε για τη θρησκεία και την
πατρίδα. Θεέ µου, συγχώρεσε µας.
Συγχώρεσε και τους φονιάδες
µας.»
Ο πατήρ Βασίλειος Τσουπράς είχε
γεννηθεί το 1888 στις Σελλάδες,
ένα χωριό κοντά στο Κοµπότι
Άρτας, πατρίδα του Φιλικού Νικό-
λαου Σκουφά. Από µικρός είχε την
ιερή επιθυµία να υπηρετήσει την
εκκλησία. Για το λόγο αυτό πήγε
στην Άρτα, όπου τελείωσε την Ιε-
ρατική Σχολή. Στην αρχή τοποθετή-
θηκε εφηµέριος στο χωριό Ρυπανιά
του Βάλτου. Εκεί δεν άργησε να
αγαπηθεί από όλους τους χωρια-
νούς. Η καλή του φήµη έφτασε
µέχρι το Μητροπολίτη Άρτης, ο
οποίος τον διόρισε πνευµατικό και
οικονόµο της Ιερατικής Σχολής.
Όταν όµως αργότερα χήρεψε η
θέση του εφηµέριου στην πατρίδα
του, οι κάτοικοι τον παρεκάλεσαν
µε επιµονή να έρθει στο χωριό
τους. Και δέχτηκε.
Εργάστηκε κι εδώ υποδειγµατικά.
Με το λόγο και το παράδειγµά του
καθοδηγούσε τους ενορίτες του στη
χριστιανική ζωή. «∆ιεκρίνετο δια
την µόρφωσιν και σωφροσύνην
αυτού, χρηστότατος εις το ήθος και
πιστότατος εις το καθήκον», γράφει
για τον αείµνηστο παπα-Βασίλη ο
Αρχιερατικός Επίτροπος Παπαχρή-
στου, στην έκθεσή του προς το
ΤΑΚΕ, µε ηµεροµηνία 20/08/1948.

Η αγάπη του για τους συγχωρια-
νούς του φάνηκε καθαρά, όταν
στην Κατοχή οι Σελλαδίτες αναγκά-
στηκαν να αφήσουν τα σπίτια τους
και να καταφύγουν στα γύρω
χωριά, γιατί το χωριό τους βρισκό-
ταν στον κεντρικό δρόµο Άρτας-
Αγρινίου και είχαν συχνές
επιδροµές από τους κατακτητές.
Χωρίς να διστάσει, µε κίνδυνο της
ζωής του, παρουσιάστηκε στο ∆ιοι-
κητή του τοπικού γερµανικού τµή-
µατος και του ζήτησε να δώσει
άδεια στους χωρικούς να µαζέψουν
τα εισοδήµατά τους. Και το πέτυχε.
Αλλά τότε συνέβη ένα γεγονός που
είχε θλιβερές συνέπειες. Οι αντάρ-
τες της περιοχής κατέστρεψαν τη-
λεγραφικούς στύλους, µε
αποτέλεσµα να διακοπεί η τηλεφω-
νική επικοινωνία των Γερµανών.
Οργισµένοι τότε οι ξένοι επιδρο-
µείς, ξέσπασαν στους αθώους.
Ντουφέκισαν δώδεκα χωρικούς,
µεταξύ των οποίων και τον παπα-
Βασίλη Τσουπρά.
24 Σεπτεµβρίου 1943. Μια πικρα-
µένη µέρα για τις Σελλάδες. Μια
σηµαντική ηµεροµηνία στην ιστορία
των µαρτύρων ιερέων.
«Αγάλλεται ο ουρανός µετά των
Ασωµάτων, τας ψυχάς υµών κε-
κτηµένος».

*Σηµείωση Σύνταξης: Ευχαρι-
στούµε θερµά την Αδελφότητα
Κοµποταίων για την ευγενική
παραχώρηση αυτού του άρθρου.

Παπα-Βασίλης Τσουπράς: Ένας µάρτυρας - ιερέας της Κατοχής

Μια φωτογραφία της παλαιότερης γενιάς, από το φωτογραφικό αρχείο του Ν. Σταύρου.

Και µια φωτογραφία της νεότερης γενιάς, 14 Αυγούστου 2014.
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Αγαπητοί συγχωριανοί, φίλοι συνδροµητές της εφηµερίδας
µας, ευχόµαστε σε όλους καλό φθινόπωρο και καλό χει-
µώνα, µε υγεία πάνω απ’ όλα! Επίσης, θα θέλαµε να σας
ενηµερώσουµε ότι περιµένουµε πάντα µε χαρά τα άρθρα
και τις παρατηρήσεις σας για την εφηµερίδα, η οποία είναι
ανοιχτή σε όλο τον κόσµο!

Σοβαρά προβλήµατα είχαµε και αυτό το καλοκαίρι στο δίκτυο
ύδρευσης του χωριού µας, ειδικά κατά το µήνα Αύγουστο. ∆εν
γνωρίζουµε για ποιο λόγο συνέβη αυτό, καθώς δεν είχαµε καµία
απολύτως ενηµέρωση. Σε περίπτωση που προκαλείται κάποια
βλάβη στο δίκτυο λόγω έργων ή και για οποιοδήποτε άλλο λόγο,
το καταλαβαίνουµε και το σεβόµαστε, θεωρούµε, όµως, απαραί-
τητο να ενηµερωθούν και οι κάτοικοι, ώστε να ρυθµίσουν ανά-
λογα τη µέρα τους. ∆υστυχώς, κάτι τέτοιο δεν έγινε πότε, ενώ το
χωριό έµενε για αρκετές ώρες χωρίς νερό. ∆εν είναι πια και τόσο
δύσκολο να κολλήσει ο ∆ήµος δέκα χαρτάκια, προειδοποιώντας
για τις διακοπές και παράλληλα είναι απαράδεκτο εν έτει 2014 να
πληρώνουµε για το νερό και να µην υπάρχει ούτε σταγόνα!

Συγχαρητήρια αξίζει να δοθούν και φέτος στις νοικοκυρές
του χωριού, που µε προσωπική τους εργασία καθάρισαν το
χώρο στη Παναγία Σελλάδων εν όψει των εορτασµών της
εκκλησίας. Τη δουλειά που έπρεπε να κάνει το προσωπικό
καθαριότητας του ∆ήµου, την έκαναν επάξια οι φιλότιµες
Σελλαδίτισες.

Επίσης, αξίζει να σηµειωθεί ότι στις 14 Αυγούστου, λίγες ώρες
πριν από τον εσπερινό και τη λιτανεία της εικόνας, ο νέος Πρό-
εδρος του τοπικού συµβουλίου Σελλάδων Γρηγόρης Πασπαλιά-
ρης καθάριζε τον περιβάλλοντα χώρο της Παναγίας.

Μπορεί ο ∆ήµος Ν. Σκουφά να διαρρηγνύει τα ιµάτιά του ότι
δεν υπάρχουν διαθέσιµα χρήµατα για τις ανάγκες των το-
πικών κοινοτήτων του, τα έξοδα όµως που εγκρίνει το ∆η-
µοτικό Συµβούλιο δηλώνουν ακριβώς το αντίθετο. Όταν
ξοδεύονται 2.480 ευρώ για πυροτεχνήµατα το Πάσχα, αυτά
θα πρέπει τουλάχιστον να διατίθενται σε όλες τις κοινότητες
του ∆ήµου και όχι µόνο στα κεφαλοχώρια.

Φυσικά, ο ∆ήµος δεν θα πρέπει να αναλώνεται σε τέτοιες σπα-
τάλες, τη στιγµή που ο ίδιος ο δήµαρχος αναφέρει ότι δεν υπάρ-
χει επαρκές προσωπικό ούτε για την εξυπηρέτηση των βασικών
αναγκών. Για ποιο λόγο να εγκρίνονται τέτοια κονδύλια τη στιγµή
που θα µπορούσε να έχει έναν επιπλέον -εποχιακό έστω- εργάτη
καθαριότητας;

Σε τέτοιες δύσκολες εποχές είναι αναγκαίο να γίνει µια γενι-
κότερη αναδιάρθρωση του οικονοµικού προϋπολογισµού.
Οι πολιτιστικές εκδηλώσεις θα πρέπει σαφώς να έχουν θέση
στη ζωή µας, αυτό είναι δεδοµένο· θα µπορούσαν όµως να
γίνουν πιο λιτές, χωρίς να διακυβεύεται η ποιότητά τους. Τα
8.000 ευρώ για τα Σκουφαϊκά, τα 10.000 ευρώ για τα Φιλλε-
λήνια, ακόµα και τα 1.000 ευρώ για την εκδήλωση Πεσόντων
Σελλαδιτών είναι ένα σεβαστό ποσό, που αν µειωνόταν θα
µπορούσε να εξυπηρετήσει άλλες ανάγκες.

Την Κυριακή 29 Αυγούστου στο Πέτα, έγινε η ορκωµοσία του
νέου ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου µας. Το νέο τοπικό συµ-
βούλιο Σελλάδων απαρτίζεται από τον Πρόεδρο Γρηγόρη Πα-
σπαλιάρη και τα µέλη Βάσω Λ. Σαπρίκη και Θεόδωρο
Καραγιάννη.

Πολύ κόσµο και µεγάλη παρουσία της νεολαίας είχε και
φέτος το Πανηγύρι του χωριού µας, ειδικά ανήµερα το ∆ε-
καπενταύγουστο. Οι πολύ καλές ορχήστρες που έφερε ο
Σύλλογος και τα δύο βράδια του πανηγυριού, η παρουσία
του κόσµου και η άψογη οργάνωση από τα παιδιά του ΠΥΡ-
ΣΟΥ συντέλεσαν ώστε το πανηγύρι αυτό να µείνει στην
ιστορία σαν ένα από τα πιο επιτυχηµένα που διοργανώθη-
καν ποτέ, ενώ απέσπασε και κολακευτικά σχόλια από όλη
την Άρτα. Συγχαρητήρια στο Σύλλογο και του χρόνου!

Με λαµπρότητα εορτάστηκε η µνήµη της Παναγίας στην Ιερά
Μονή Κοιµήσεως της Θεοτόκου Σελλάδων. Στον Εσπερινό πα-
ρευρέθηκε και τέλεσε τη λειτουργία ο Αιδεσιµότατος Πρωτοπρε-
σβύτερος κ. Κωνσταντίνος Πλακιάς, Γενικός Αρχιερατικός
Επίτροπος της Μητροπόλεως. Ακολούθησε η καθιερωµένη λιτα-
νεία της εικόνας της Παναγίας στους δρόµους του χωριού και η
αρτοκλασία στον περίβολο του Ιερού Ναού. Επίσης, κατά τη
διάρκεια του Εσπερινού µοιράστηκαν στους πιστούς αυτοκόλ-
λητα µε τη φωτογραφία της εκκλησίας (προσφορά της Αδελφό-
τητας).

Όλοι σχεδόν κάναµε το πέρασµά µας από το χωριό. Έτσι,
είχαµε την ευκαιρία να συναντηθούµε και να συζητήσουµε
µε συγγενείς και φίλους. Με πολλούς, όµως, δεν καταφέ-
ραµε να ανταµώσουµε στο χωριό, όχι γιατί δεν θέλαµε αλλά
γιατί το χωριό δεν έχει κάτι να κρατήσει τον κόσµο και αυτοί
καταφεύγουν αλλού π.χ. Άρτα, Κοµπότι, Μενίδι. ∆εν έχει το
σηµαντικότερο το χωριό µας, δεν έχει πλατεία.

∆ιευκρινίζουµε ότι η Αδελφότητα Σελλαδιτών Άρτας, έχει έδρα την
Αθήνα (και όχι κάποιο φούρνο στο Κοµπότι) και ότι η ταχυδρο-
µική της διεύθυνση αναγράφεται ευκρινώς στην πρώτη και δεύ-
τερη σελίδα της εφηµερίδας.

Στο πλαίσιο της ανάπτυξης σχέσεων και συνεργασίας µεταξύ
της Αδελφότητας Σελλαδιτών και του Πολιτιστικού Συλλόγου
Σελλάδων, οι δύο Σύλλογοι ανακοινώνουν ότι ετοιµάζονται

να εκδώσουν από κοινού ηµερολόγιο για το νέο έτος.
Σελλαδίτικο άρωµα θα έχουν τα Καλάβρυτα στις 19 Οκτωβρίου,
καθώς, εκτός από την εκδροµή της Αδελφότητας που θα πραγ-
µατοποιηθεί εκεί, θα έρθουν συγχωριανοί µας και από τις Σελ-
λάδες, χάρη στην εκδροµή που διοργανώνει ο Πυρσός την ίδια
µέρα! Ενδεχοµένως κάποιοι να παραξενευτούν από τη διαφορά
τιµής µεταξύ του εισιτηρίου της Αδελφότητας και του Πυρσού,
αυτή όµως οφείλεται σε δύο λόγους: πρώτον, τα χιλιόµετρα από
την Αθήνα για τα Καλάβρυτα είναι λιγότερα και δεύτερον, ο αν-
ταγωνισµός µεταξύ των πολλών τουριστικών γραφείων στην
Αθήνα κρατάει τις τιµές χαµηλότερα.
Ελπίζουµε να σας ανταµώσουµε όλους εκεί!

Το τελευταίο διάστηµα στο χωριό, σταµάτησαν οι εργασίες
για την κατασκευή του βιολογικού καθαρισµού. Αποτέλεσµα
αυτού είναι οι δρόµοι να είναι σε µαύρα χάλια, γεµάτοι λακ-
κούβες, ειδικά από την πλατεία ως τα Καλαµποκέικα, στα
Πασπαλιαρέικα και στα Γιωτέικα. Η πρόσβαση των οδηγών
στα σπίτια τους έχει γίνει ιδιαίτερα δύσκολη, ενώ τα αυτο-
κίνητα κινδυνεύουν µε βλάβες. Μάλιστα, µαθαίνουµε ότι κά-
ποιοι συγχωριανοί µας σκέφτονται να κινηθούν νοµικά
εναντίον του ∆ήµου, µήπως και ευαισθητοποιηθεί για την
τραγική αυτή κατάσταση.

Στασιµότητα, όµως, επικρατεί και στις εργασίες για την κατασκευή
του νέου νεκροταφείου Σελλάδων.

Αγανακτισµένοι είναι το τελευταίο διάστηµα οι γονείς των
µαθητών ∆ηµοτικού Σχολείου, από τις Σελλάδες, τον οικι-
σµό του Αγίου Νικολάου αλλά και το χωριό του Φωτεινού,
για τη µεταφορά των παιδιών στο ∆ηµοτικό Σχολείο Κοµ-
ποτίου. Το σχολικό έτος 2013-2014, οι µαθητές µεταφέρον-
ταν στο σχολείο µε µισθωµένο Ι.Χ. (ΤΑΞΙ) ενώ τη φετινή
σεζόν οι µαθητές του ∆ηµοτικού Σχολείου θα µεταφέρονται
µε λεωφορείο. Το πρόβληµα είναι ότι το λεωφορείο δεν
µπορεί να περάσει έξω από κάθε σπίτι και οι µικροί µαθη-
τές εκτίθενται σε κίνδυνο, ειδικά στην περιοχή του Αγίου Νι-
κολάου που είναι δίπλα η εθνική οδός. Για το συγκεκριµένο
θέµα έστειλε επιστολή στην Περιφέρεια Ηπείρου ο ∆ήµαρ-
χος Ευστάθιος Γιαννούλης.

Ο δήµαρχος Νικολάου Σκουφά, Ευστάθιος Γιαννούλης, όρισε
τους αντιδηµάρχους του, που είναι οι εξής: Ροζίνα Βαβέτση (κα-
θηγήτρια Φυσικής Αγωγής) Πέτα, Αφροδίτη Βλαχοπάνου (γιατρός
νεφρολόγος νοσοκοµείου Άρτας) ∆ηµοτική Ενότητα Κοµποτίου,
Κοσµάς Βούλγαρης (συνταξιούχος αστυνοµικός) Νεοχώρι, ∆η-
µήτριος ∆ήµος (στρατιωτικός εν αποστρατεία) Αγία Παρασκευή.

Ένσταση υπέβαλε ο κ. Φαρδέλας, κατά της νοµιµότητας
συµµετοχής του συνδυασµού του Θεόδωρου Μουσαβερέ
(µείζονα µειοψηφία), η οποία όµως ακυρώθηκε. Ο κ. Φαρ-
δέλας υποστήριξε πως στο συνδυασµό του κ. Μουσαβερέ
δεν καλυπτόταν η ποσόστωση γυναικών, πράγµα που ση-
µαίνει ότι εάν γινόταν δεκτή, θα στήνονταν κάλπες εκ νέου.

∆ιαβάσαµε στον Ταχυδρόµο της Άρτας ότι η γιατρός-νεφρολόγος
του νοσοκοµείου Άρτας, Αφροδίτη Βλαχοπάνου, κέρδισε την έν-
σταση που υπέβαλε, ζητώντας να ακυρωθούν οι σταυροί προτί-
µησης στο εκλογικό τµήµα Μεγάρχης του ∆ήµου Νικολάου
Σκουφά. Μετά την εξέλιξη αυτή, ορίστηκε αντιδήµαρχος του εν
λόγω ∆ήµου από το δήµαρχο Ευστάθιο Γιαννούλη. Την ένσταση
υπέβαλε στο ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο Ιωαννίνων µε το σκεπτικό
ότι τα ψηφοδέλτια στη Μεγάρχη δεν ήταν αριθµηµένα, κάτι που
όφειλε να κάνει ο δικαστικός αντιπρόσωπος. Θυµίζουµε ότι µε
την καταµέτρηση του Πρωτοδικείου Άρτας, πρώτος στις εκλογές
µε 693 ψήφους εµφανίστηκε ο καθηγητής Νικόλαος Μπελής,
δεύτερος µε 690 ο γιατρός Ευάγγελος Μπουραντάς και τρίτη µε
688 η Αφροδίτη Βλαχοπάνου. Κερδίζοντας την ένσταση, η Αφρο-
δίτη Βλαχοπάνου πέρασε πρώτη, µε δεύτερο τον Ν. Μπελή και
τρίτο τον Ευάγγ. Μπουραντά.

∆ιαβάσαµε στη ∆ΙΑΥΓΕΙΑ ότι εγκρίθηκε χρηµατικό ένταλµα
20.000 ευρώ για τη συντήρηση και βελτίωση αγροτικών δρόµων
της∆ηµοτικής Ενότητας Κοµποτίου. Ελπίζουµε να δούµε κάποια
βελτίωση και στους αγροτικούς δρόµους του χωριού µας...

Ολιγοήµερες διακοπές έκανε στο χωριό στις αρχές Αυγούστου ο
χωριανός µας διεθνής καλαθοσφαιριστής, Γιάννης Καλαµπόκης,
πρώην παίκτης των Ολυµπιακού, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Κολοσού Ρόδου,
Πανιωνίου, Μπένετον Τρεβίζο, Άλµπα Βερολίνου και νυν του Ρε-
θύµνου.

Τι είχες Γιάννη τι είχα πάντα! Τελικά δεν έβαλε µυαλό η αρ-
µόδια δηµοτική αρχή και ψάχνουν πάλι να βρουν οµιλητή
για το µνηµόσυνο Πεσόντων Σελλαδιτών. Κάθε χρόνο τα
ίδια, τόσο δύσκολο πια είναι να βρεθεί ένας οµιλητής;

Σύντοµα θα ξεκινήσει σιγά σιγά η συγκοµιδή της ελιάς. Σύµφωνα

µε συζητήσεις που είχαµε µε ελαιοπαραγωγούς της περιοχής και
του χωριού µας, φέτος υπάρχει σοδειά σε σύγκριση µε την περα-
σµένη χρονιά. Όσο για τις τιµές τίποτα δεν είναι σίγουρο ακόµη�

∆υναµικά ξεκίνησε τον προγραµµατισµό των δραστηριοτή-
των της σεζόν το ∆.Σ. της Αδελφότητας. Εκτός από τις εκ-
δηλώσεις, τις οποίες διαβάσατε στην πρώτη σελίδα,
ενηµερώνουµε ότι από την πρώτη Παρασκευή του Οκτω-
βρίου και κάθε Παρασκευή ξεκινάµε και πάλι τα µαθήµατα
παραδοσιακών χορών, πάντα µε την καθοδήγηση της Αλε-
ξάνδρας Κατσιµπόκη. Στόχος µας είναι η εκµάθηση παρα-
δοσιακών χορών και η δηµιουργία ενός αξιόλογου
χορευτικού συνόλου και να µπορούµε συµµετέχουµε, εκτός
από την Πίτα του Ηπειρώτη, σε όποια άλλη εκδήλωση µας
καλέσουν. Όποιος επιθυµεί να συµµετέχει σε αυτή την προ-
σπάθεια κι ενδιαφέρεται να µάθει παραδοσιακούς χορούς,
τον περιµένουµε στο Γαλάτσι (Στρ. Μακρυγιάννη 14 και
Χρήστου Λαδά) χορευτική οµάδα Ρύµβος της Αλεξάνδρας.
Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα της δεύτερης σε-
λίδας.

Λόγω µετάθεσής του από την Αθήνα, αποχώρησε από το ∆.Σ.
της Αδελφότητας (αλλά πάντοτε παραµένει δίπλα µας) ο πολύ
καλός µας φίλος Ανδρέας Αθανασίου. Τη θέση στο Συµβούλιο
πήρε η Αλεξάνδρα Κατσιµπόκη.

Υπογράφηκε η σύµβαση και άµεσα θα ξεκινήσουν οι εργα-
σίες για τη διαπλάτυνση της Εθνικής Οδού στο ύψος της γέ-
φυρας Άννινου, σύµφωνα µε τα όσα διαβάσαµε στην
εφηµερίδα ΗΧΩ της Άρτας. Πρόκειται για έργο που προ-
γραµµατίστηκε από την έναρξη της προηγούµενης θητείας
της Περιφερειακής Αρχής και που αποτέλεσε απαίτηση των
πολιτών, καθόσον στο σηµείο αυτό έχουν σηµειωθεί πολλά
τροχαία ατυχήµατα εκ των οποίων αρκετά θανατηφόρα. Να
σηµειώσουµε ότι λίγες ηµέρες µετά το ∆εκαπενταύγουστο
συνέβη και πάλι τροχαίο ατύχηµα, καθώς ένα Ι.Χ. αυτοκί-
νητο συγκρούστηκε µε λεωφορείο του ΚΤΕΛ Χαλκίδας που
εκτελούσε το δροµολόγιο Ιωάννινα – Χαλκίδα. Η µελέτη, µε
προϋπολογισµό 500.000 ευρώ, περιλαµβάνει διαπλάτυνση
του δρόµου στο σηµείο αυτό ενώ οι εργασίες αναµένονται
να ξεκινήσουν άµεσα µιας και υπογράφηκε ήδη η σύµβαση
µε την ανάδοχο εταιρεία.

Ειδικά µέτρα στήριξης των νέων αγροτών ύψους 400 εκατ. ευρώ
προβλέπει ο εθνικός φάκελος, µε τα κοινοτικά κονδύλια που προ-
ορίζονται για τον αγροτικό τοµέα. Σύµφωνα µε το Έθνος, περισ-
σότεροι από 18.000 νέοι πρόκειται να ενισχυθούν µε πριµ ύψους
έως 50.000 ευρώ για ένα νέο επιχειρηµατικό ξεκίνηµα στην ύπαι-
θρο. Συγκεκριµένα, 16.000 νέοι θα µοιραστούν ποσά ύψους 300
εκατ. ευρώ για να εισέλθουν στο αγροτικό επάγγελµα, ενώ πε-
ρισσότερες από 2.000 νέες επιχειρήσεις, τα λεγόµενα «start-
ups», που θα επιλέξουν να δραστηριοποιηθούν στον
αγροδιατροφικό τοµέα θα χρηµατοδοτηθούν µε 100 εκατ. Ευρώ.

Παράλληλα, όµως, το νέο εθνικό σχέδιο για την Κοινή Αγρο-
τική Πολιτική, που διαιρεί τη χώρα σε τρεις ζώνες και ανα-
προσαρµόζει τις αξίες των ατοµικών δικαιωµάτων των
Ελλήνων παραγωγών, επιφυλάσσει ένα πολύ ευνοϊκό κα-
θεστώς για τους νέους αγρότες και στις άµεσες ενισχύσεις.
Όπως αναφέρει το δηµοσίευµα του Έθνους, προβλέπεται
ότι οι νέοι αγρότες έως 40 ετών θα λαµβάνουν αυξηµένο
τσεκ κατά 25% σε σχέση µε τους υπόλοιπους αγρότες, που
υπολογίζεται σε 50 εκατ. ευρώ το χρόνο από τη δέσµευση
του 2% των κονδυλίων, ενώ θα µπει ανώτατο πλαφόν στις
επιδοτήσεις και αναδιανεµητικό πριµ της τάξης των 50 εκατ.
ευρώ, ετησίως, µέχρι το 2020, για όσους νέους θέλουν να
εισέλθουν στον πρωτογενή τοµέα. ∆ικαίωµα υποβολής θα
έχουν φυσικά πρόσωπα, µόνιµοι κάτοικοι Ελλάδας, εγγε-
γραµµένοι στο Ολοκληρωµένο Σύστηµα ∆ιαχείρισης και
Ελέγχου, που εγκαταστάθηκαν για πρώτη φορά ως αρχη-
γοί γεωργικής εκµετάλλευσης κατά τους τελευταίους 14
µήνες και πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:
1. ∆ιαθέτουν επαρκή επαγγελµατική ικανότητα ή αναλαµβά-
νουν τη δέσµευση να την αποκτήσουν µέσα σε 36 µήνες από
την ηµεροµηνία λήψης της ατοµικής απόφαση έγκρισης
2. Υποβάλλουν επιχειρηµατικό σχέδιο µέγιστης χρονικής
διάρκειας 5 ετών µε δεσµευτικούς στόχους και ενδιάµεσες
χρονικές προθεσµίες για την ανάπτυξη των γεωργικών
δραστηριοτήτων τους.

Με πολύ καλά λόγια αναφέρεται στο πρόσφατο φύλλο της, η εφη-
µερίδα «ΤΑ ΘΕΟ∆ΩΡΙΑΝΑ» για τις δραστηριότητες της Αδελφό-
τητας Σελλαδιτών, αλλά και για το ∆ιοικητικό Συµβούλιό της.
Ευχαριστούµε θερµά τον κ. Γιάννη Λιούκα, πρόεδρο της Αδελ-
φότητας Θεοδωριανιτών, για την αναφορά του σε εµάς και ευχό-
µαστε κάθε επιτυχία στις πολλές και καλές δραστηριότητες του
Συλλόγου του.

Επιπλέον, ευχαριστούµε την εφηµερίδα «Ταχυδρόµος της
Άρτας» για το δηµοσίευµά της αναφορικά µε τη βράβευση
της εφηµερίδας µας. Συγκεκριµένα αναφέρει: «Και η καλή
εφηµερίδα της Αδελφότητας Σελλαδιτών Άρτας, που φέρει
τον τίτλο «Σελλαδίτικα Νέα» συγκαταλέγεται ανάµεσα στις
βραβεύσεις από την Ένωση Ελλήνων Λογοτεχνών> Συγ-
χαρητήρια και από µας για την καλή προσπάθεια που κά-
νουν στην Αδελφότητα Σελλαδιτών για την εφηµερίδα τους.»

Τέλος, θα θέλαµε να τονίσουµε ότι σχολιάζουµε και επισηµαί-
νουµε ό,τι αφορά το χωριό µας και το µόνο που προσπαθούµε
είναι να αναδείξουµε τα προβλήµατα αυτού· δεν υπάρχει καµία
κόντρα ούτε κακή πρόθεση, όπως κάποιοι νοµίζουν.

Σχόλια &
Επισηµάνσεις
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Γιάννης Κωνσταντόπουλος


