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Σεπτέμβριος – Οκτώβριος 2013,   Παπαδάτες Πρέβεζας                                                               Τιμή : 0,80 € 
 

 

 

2ος Ημιμαραθώνιος Λάκκας Σουλίου 
Πρωτόγνωρο αθλητικό και συνάμα 

πολιτιστικό γεγονός, που εξελίχτηκε στη 

συνέχεια και σε λαϊκό πανηγύρι, ο 

Hμιμαραθώνιος αγώνας δρόμου 

Παπαδατών Λάκκας Σουλίου, που 

διεξήχθη το Σάββατο το απόγευμα της 

10ης Αυγούστου 2013. 

Ευχάριστη έκπληξη, τόσο η συμμετοχή 

των αθλητών, όσο και η πλατιά 

συμμετοχή των Παπαδιωτών, και των 

φίλων από τα γύρω χωριά, που έδωσαν 

ένα πανηγυρικό χαρακτήρα στην όλη 

εκδήλωση.                                                                                                                                     Τα μετάλλια του αγώνα. 

Η διαδρομή του αγώνα προέβλεπε την εκκίνηση από την πλατεία Παπαδατών με κατεύθυνση προς 

Νικολίτσι – Άσσο – Μελιανά και τερματισμό πάλι στην πλατεία των Παπαδατών. 

Η διαδρομή μήκους 21,2 χιλιομέτρων, ήταν μετρημένη και φυλασσόμενη σε όλο το μήκος της, ενώ 

υπήρχαν σταθμοί τροφοδοσίας, κατά μήκος της διαδρομής. 

Γεμάτη κόσμο η πλατεία, που ανέμενε με αγωνία και την ολοκλήρωση του αγώνα, αλλά και τον αθλητή, 

που θα έκοβε πρώτος το νήμα. 

Επευφημίες και παρατεταμένα χειροκροτήματα κάλυψαν την πλατεία, σαν φάνηκε στη στροφή ο πρώτος 

αθλητής από την Κέρκυρα. Ο κόσμος παρέμενε εκεί μέχρι τον τερματισμό όλων των αθλητών. 

Εξαιρετική η οργάνωση του αγώνα, άφησε άριστες εντυπώσεις σε όλους τους αθλητές και τις αθλήτριες 

που πήραν μέρος. 

Αξίζει ο έπαινος σε αυτούς, που είχαν αυτήν την πρωτοποριακή ιδέα και σε όλους αυτούς, που ανέλαβαν 

τη βάρος της οργάνωσης και της διεξαγωγής και του 2ου  Ημιμαραθώνιου Παπαδατών. 
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Στην αφετηρία λίγο πριν την εκκίνηση. Η βροχή που έριξε για αρκετή ώρα ήταν ‘’ δώρο ΄΄ για τους αθλητές, 

όχι όμως και για τους διοργανωτές του αγώνα! 

 

 

 

 

 

 

Όταν σταμάτησε  η βροχή, ο κόσμος που  

ήταν στα καφενεία βγήκε σιγά σιγά να δει 

την προσπάθεια των αθλητών 

 

 

 

     

Υπεύθυνος Εφημερίδας: Κώτσης Μάνθος 

Υπεύθυνη Σύνταξης: Κοκκίνη Βαλεντίνη 

 

Στο τεύχος που κρατάτε στα χέρια σας θα δείτε πλούσιο υλικό 

από τις καλοκαιρινές εκδηλώσεις αλλά και θέματα που αφορούν 

την ιστορία του χωριού μας  την παλιά αλλά και τη νεότερη. 

Υπάρχει ειδικό αφιέρωμα στην επέτειο της 28ης Οκτωβρίου από το 

αρχείο του συγχωριανού μας Βασίλειο Γ. Μπόκια.  

 

Καλή Σχολική Χρονιά ! 

 

Τις Εφημερίδες μας μπορείτε να τις δείτε και στο διαδίκτυο στην 

ιστοσελίδα της Ενορίας Παπαδατών www.papadates.gr  ! 

 

 

      Συντακτική Ομάδα 

 

• Κοκκίνη Αναστασία 

• Kοκκίνης Παναγιώτης 

• Σιντόρη Λαμπρινή 

• Τσιρώνη Λαμπρινή 

• Χρήστου Κωνσταντίνος 

• Χρήστου Νικόλαος 

 

 

           Υπεύθυνος Εφημερίδας :   

                         Κώτσης Μάνθος 
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Ο κόσμος πολύς που ήρθε να 

παρακολουθήσει την εκκίνηση 

και τον τερματισμό του αγώνα. 

 

 

 

 

 

  

Πατέρας και γιος, μια όμορφη εικόνα για τους συγχωριανούς 

μας αθλητές Βασίλη και απόστολο Πνευματικό.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

                                                                                                   Ο αθλητής από την Κέρκυρα που τερμάτισε πρώτος  

                                                                                                                                                            κ. Αθηναίος Αλέξιος  

                                                                                                                               και έκανε ρεκόρ αγώνα   1:32:48,78  ! 

 

 

                                                                      Με κλάσματα του δευτερολέπτου κέρδισε τη δεύτερη θέση 

                                                                      ο αθλητής  Μπαράτσας Αλέξης του αθλητή  Φλούδα Ευστράτιου  

                                                                      σε ένα εντυπωσιακό τερματισμό !   

 

                                                                                                                                                   Κοκκίνη Αναστασία 
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Μια ζωγραφιά από την Παναγιώτα Μπίτζιου με 

θέμα, τι άλλο… Το χωριό μας ! 

 

 

Επαγγέλματα που χάθηκαν  ΑΓΩΓΙΑΤΗΣ-ΚΥΡΑΤΖΗΣ ή ΚΕΡΑΤΖΗΣ 
 

Οι αγωγιάτες αναλάμβαναν όλες τις αναγκαίες μεταφορές ποικίλων φορτίων με άλογα ή με μουλάρια, 

τόσο μέσα στα όρια τοπικών οικισμών ή γειτονιών, όσο και μεταξύ των χωριών ή των αστικών κέντρων. 

Μετέφεραν το λάδι και άλλα εμπορεύματα, τα οικοδομικά υλικά, μάζευαν τα απορρίμματα και 

εξυπηρετούσαν τους ταξιδιώτες. Ειδικά στα ορεινά χωριά, η μεταφορά τόσο των ανθρώπων, όσο και 

των προϊόντων γίνονταν αποκλειστικά από τους επαγγελματίες αγωγιάτες, μέχρι τη δημιουργία 

ολοκληρωμένου οδικού δικτύου τη δεκαετία του 1950.  

Σε κάθε χωριό ζούσαν και 

εργάζονταν αρκετοί αγωγιάτες, οι 

οποίοι μοιράζονταν μεταξύ τους τις 

δουλειές αφού υπήρχε μεγάλη 

ζήτηση και το μεροκάματο ήταν καλό 

ενώ παράλληλα ήταν οργανωμένοι 

και σε τοπικά σωματεία. Οι 

αγωγιάτες χρησιμοποιούσαν 

«κασάκια» (κασόνια) για να 

τοποθετούν τα προϊόντα που 

μετέφεραν. Η εκπαίδευση και η 

φροντίδα του φορτηγού ζώου (αλόγου 

ή μουλαριού) Ήταν εξαιρετικά 

σημαντική. Οι αγωγιάτες 

προτιμούσαν να εκπαιδεύουν 

εξαρχής μόνοι τους το ζώο και 

απέφευγαν τα ζώα που δεν τα είχαν 

μεγαλώσει οι ίδιοι από μικρά γιατί 

είχαν μάθει ήδη άλλο αφεντικό. Για 

τις υπηρεσίες του ο αγωγιάτης 

έπαιρνε μια πληρωμή που λεγόταν   

           Στην Φωτογραφία ο Κωτσπάνος                                                           “αγώι”. Το αγώι κανονιζόταν με  

                                                                                                                                 συμφωνία άλλοτε κατά διαδρομή  

και άλλοτε κατά μονάδα βάρους του εμπορεύματος που μεταφερόταν. Η αμοιβή του ήταν σχετικά καλή 

για εκείνα τα χρόνια όμως η δουλειά ήταν δύσκολη και εξαντλητική. 

Κοκκίνης Παναγιώτης 
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Η Λιτανεία της εικόνας του Πάτερ Κοσμά 
Για πρώτη φορά, το έτος 1993, έγινε στο εκκλησάκι του Αγίου Κοσμά, Μέγας Εσπερινός και στη συνέχεια 

λιτάνευση της εικόνας του Αγίου με λάβαρα και μουσική μπάντα. 

Ο Μητροπολίτης ή εκπρόσωπός του, τιμά την Ιερή εκδήλωση, φέτος συγκεκριμένα είχαμε την τιμή να 

παρευρίσκεται στην εσπερινή δέηση και στην λιτάνευση ο Μητροπολίτης Νικοπόλεως και Πρεβέζης κ.κ 

Χρυσόστομος καθώς και ο Πρωτοσύγκελος Θεσσαλονίκης Χρυσόστομος Νάσσης, οι Ιερείς της περιοχής 

και πλήθος κόσμου, ο αριθμός του οποίου αυξάνει κάθε φορά. 
 

 
 

Ο Ιερός Ναός του Αγίου Κοσμά ανεγέρθη το έτος 1962 υπό της Κοινότητας Παπαδατών στο χώρο που 

δίδαξε ο άγιος και όπου υπήρχε εικόνισμα (Θρόνος) 

Παναγιώτης Κοκκίνης 
 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΩΝ ΠΑΠΑΔΑΤΩΝ 

Ευγενέστατοι αγαπητοί αδελφοί μου, οι κατοικούντες την χώραν Παπαδάται, σας ασπάζομαι και 

παρακαλώ τον Άγιο Θεόν δια ψυχικήν και σωματικήν σας υγείαν 

Εγώ, αδελφοί μου, ως δούλος του Θεού ημών ανάξιος, περιερχόμενος και διδάσκων το κατά δύναμιν τους 

Xριστιανούς, ήλθα και εδώ εις την χώρα σας  και βλέποντας ότι δεν έχετε σχολείον, επαρακίνησα τους 

χριστιανούς και έδωκαν το κατά δύναμιν και προαίρεσιν δια το σχολείο σας. 

Πρέπει δε και η ευγένειά σας πάντες να βοηθάτε πάντοτε το σχολείον σας εξ ιδίων πόρων ή κοινών πόρων 

ή κοινώς από την χώρα ή και από βακούφια, δια να λάβετε και παρά θεού τον μισθόν σας και τιμήν παρά 

ανθρώπων. 

Είμαι δε και εγώ χρεώστης και παρακαλώ τον Κύριον τον ευλογούντα τα πάντα να ευλογήση και την 

χώραν σας και το σχολείον και τα παιδιά σας και να σας αξιώση να ζήσετε και εδώ καλά και θεάρεστα και 

να σας βάλη εις τον παράδεισον, να χαίρεσθε και ευφραίνεσθε, να δοξάζετε την Αγίαν Τριάδα. Αμήν.     

Έβαλα δε και επίτροπον με την γνώμη πάντων τον κυρ Ιωάννην του Πάνου και επίστατας και βοηθούς 

αυτού τον κυρ Δήμον του παπά Ιωάννου και τον κυρ Σταύρον του Δήμου, να κυβερνήσουν το σχολείο, 

καθώς ο Κύριος τους φωτίση. 

                    αψοθ’  (1779) Μάρτιος                                                         Κοσμάς Ιερομόναχος 

                                                                                                                             ευχέτης σας 
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

28 Οκτωβρίου 1940           Κείμενο Του Βασίλειου Γ. Μπόκια 

Από τον καλό μας φίλο και συγχωριανό Βασίλη Γ. Μπόκια, πρώην γραμματέα της κοινότητας Παπαδατών 

πήραμε αυτή την συνεργασία που αναφέρεται στις παιδικές αναμνήσεις μετά την κήρυξη του πολέμου 

εναντίον της Ελλάδας από τη φασιστική Ιταλία του Μουσολίνι. Ευχαριστίες οφείλουμε για τη συνεργασία 

και τις σπάνιες φωτογραφίες των πεσόντων συγχωριανών που κυριολεκτικά ‘’ανακάλυψε’’ και τις οποίες 

παρουσιάζουμε ως ελάχιστο φόρο τιμής και ευγνωμοσύνης. 

Πέρασαν στα αλήθεια τόσα χρόνια; Πάνω από μισό αιώνα και σαν να ήταν χθες. Ίσως  γιατί τα γεγονότα 

ήταν έντονα και συναρπαστικά ή ίσως λόγω της μικρής ηλικίας ( είχα γεννηθεί ακριβώς την ίδια ημέρα 

πριν από επτά χρόνια) οι εντυπώσεις ξαναγράφηκαν ανεξίτηλα στην μνήμη, στον σκληρό δίσκο όπως θα 

λέγαμε και σήμερα. Μικρός τότε έζησα τα γεγονότα και σήμερα βγαίνουν στην επιφάνεια. Κλείνω τα 

μάτια μου και ταξιδεύω στην εποχή εκείνη, στο μακρινό 

παρελθόν. Βλέπω το ταξίδι στο παρελθόν γίνεται καλύτερο 

με τα μάτια κλεισμένα. Η καμπάνα του χωριού χτυπάει! 

Αυτή είναι η σειρήνα. Όλοι γνωρίζουν τον ήχο της, πότε 

χτυπάει για χαρά και πότε για λύπη, πότε καλεί σε βοήθεια 

για να σβήσουν κάποια φωτιά και πότε καλεί πότε Καλεί ο 

πνευματικός τους πιστούς να εξομολογηθούν. Αυτή την φορά 

όμως δεν χτυπάει για κάτι τέτοιο. Καλεί τους άντρες σε 

γενική επιστράτευση! Η Ιταλία μας κήρυξε πόλεμο. Όλοι 

καλούνται να αντισταθούν στον εχθρό. Να πολεμήσουν. Στο 

χωριό μεγάλη αναστάτωση. Μανάδες και γυναίκες αυτών 

κλαίνε. Κλαίνε για τον πόλεμο. Πόσοι από αυτούς θα 

γυρίσουν και πόσοι θα έχουν την τύχη να αφήσουν τα 

κόκκαλα τους πάνω στα βουνά!  

Χριστούλας Γεώργιος του Κωνσταντίνου,   

έπεσε υπέρ Πατρίδος 

 

     Οι άντρες ανήσυχοι και προβληματισμένοι . Και όμως τραγουδούσαν. Γιατί τραγουδούσαν δεν ξέρω. 

Έδιναν κουράγια στις γυναίκες ή διότι τους δίνονταν η ευκαιρία να προσφέρουν στην πατρίδα ότι 

πολυτιμότερο είχαν; Τα συναισθήματα μας (των παιδιών) συγκεχυμένα. Δεν μπορούσαμε να 

καταλάβουμε γιατί, για το ίδιο πράγματι άλλοι κλαίνε και άλλοι τραγουδούν. 

Θυμάμαι τον Κώστα Γούση, μαζί με άλλους τραγουδούσαν στο καφενείο του Μπόκια 

"Δωσ’ μου μανούλα την ευχή  

κι έλα να σε φιλήσω    

θα φύγω αύριο πρωί 

θα πάω να πολεμήσω". 
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Και πράγματι έφυγαν όλοι και πήγαν στον πόλεμο. Και 

πολέμησαν σκληρά πάνω στα Ηπειρωτικά βουνά. Εμείς μακριά 

από τον πόλεμο ακούγαμε τα κανόνια. Βλέπαμε πάνω από τα 

κεφάλια μας αερομαχίες. Τα αεροπλάνα να πολυβολούν και να 

καταδιώκει το ένα το άλλο σαν τα κοράκια. 

 

                Ντίκος Κωνσταντίνος του Αθανασίου,  

                                                  έπεσε υπέρ Πατρίδος 

 

Αγναντεύαμε  τον πόλεμο. Όχι όμως πως πολεμάν στο Σούλι 

αλλά λίγο πιο πάνω, σε άλλο τόπο και χρόνο για τον ίδιο όμως 

σκοπό. Κάποια μέρα η καμπάνα χτυπάει χαρμόσυνα ένωσε τον 

ήχο της με τον ήχο από της καμπάνες από των γειτονικών 

χωριών. 

Ήταν βλέπετε η καμπάνα, το μέσον μαζικής επικοινωνίας  της εποχής εκείνης. Η είδηση αστραπιαία. Ο 

Ελληνικός στρατός μπήκε νικητής στην Καρδίτσα! Χαρές, τραγούδια αλλά και δάκρυα χαράς και 

συγκίνησης.  

Η προέλαση του Στρατού μας συνεχιζόταν και οι νικητές διαδέχονταν η μία την άλλη. Ο πόλεμος όμως 

δεν είναι πανηγύρι έχει και τα δυσάρεστα. Η είδηση ήρθε σαν αστραπή. Ο Γάκης ( Γεώργιος Κων. 

Χριστούλας) σκοτώθηκε. Ήταν το πρώτο θύμα. Έπεσε εντός Ελληνικού εδάφους, στον Παρακάλαμο. Όλοι 

πάγωσαν. Η Μάνα του η Κωστοφίλενα όπως την έλεγαν θρηνούσε τον χαμό του γιού της τριγυρνώντας 

στους δρόμους ξυπόλυτη μέσα στο χιόνι να αισθάνεται τον πάγο που πατούσε γιατί ήταν μεγάλος και 

αβάσταχτος. Τον Χριστούλα ακολούθησαν και άλλοι Παπαδιώτες όπως και τόσοι άλλοι, που έπεσαν 

αγωνιζόμενοι για την ελευθερία της πατρίδας. Έπεσαν ο Κων/νος Αθαν. Ντίκος, ο Σπυρίδων Γεώργ. 

Δημητρίου και ο Βασίλειος Ανδρ. Κίτσιος-Γιαννάκης. Δυστυχώς το δέντρο της ελευθερίας δεν ποτίζεται με 

νερό αλλά με αίμα παλικαριών. Εμείς τα παιδιά πηγαίναμε στον Ταχυδρόμο όταν έρχονταν στο χωριό, 

περιμένοντας γράμμα από τον πατέρα.  Όταν είχαμε γράμμα το αρπάζαμε κυριολεκτικά από τα χέρια του 

ταχυδρόμου και τρέχαμε όλο χαρά στο σπίτι να το διαβάσει η μάνα αν ήξερε γράμματα ή κάποιος άλλος 

που γνώριζε ανάγνωση. Έτσι ήμασταν βέβαιοι ότι ήταν ζωντανός μέχρι την ώρα που έγραψε το γράμμα. 

Μου έχει μείνει στην μνήμη ένα γράμμα του Νικόλα Νάκα από το μέτωπο που έγραφε στον πατέρα τον 

Κώτση Νάκα. Έγραφε: Σου γράφω από την πρώτη γραμμή δεν ξέρω αν θα βρίσκομαι στην ζωή να σας 

ξαναγράψω. Μετά από τις σκληρές μάχες στην Πίνδο και στα Βορειοηπειρωτικά βουνά ήρθε η γνωστά 

μαύρη κατοχή. Τα ο πρώτο θύμα με την εισβολή των Γερμανών στο χωριό ήταν ένα μικρό που είχε στην 

αγκαλιά ο πατέρας της και έτρεχε να κρυφτεί. Οι Γερμανοί τον πυροβόλησαν από  απόσταση και 

σκότωσαν το κορίτσι στην αγκαλιά του πατέρα της. Ο ίδιος τη γλύτωσε. Τη γλύτωσε τότε από το 

Γερμανικό βόλι δεν την γλύτωσε όμως λίγα χρόνια αργότερα από αδελφικό βόλι. Πολλές πάρα πολλές 

σκηνές  έρχονται στην μνήμη. Δεν είναι δυνατό να γραφτούν σε λίγες γραμμές. Μία όμως σκηνή, μου είχε 

κάνει μεγάλη εντύπωση. 

Μία κοπέλα με τη μάνα της είχε φορτωμένα ρούχα από την προίκα της και τα πουλούσε όσο-όσο για να 

εξοικονομήσουν το ψωμί να μπορέσουν να διατηρηθούν στη ζωή. Με τι κόπους αγωνία και τι όνειρα για 

γάμο της καθόταν σκλαβωμένη στο αργαλειό να τα υφάνει και ήρθε η ώρα να τα ξεπουλάει για να ζήσει. 
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  Δημητρίου Σπυρίδων του Γεωργίου 

& Κίτσιος – Γιαννάκης Βασίλειος 

του Αντρέα, έπεσαν υπέρ Πατρίδος         

 

 

 

 

 

 

Οι Παπαδάτες είναι ελαιοπαραγωγό χωριό και οι Παπαδιώτες  φόρτωναν τα μουλάρια με ελιές και λάδι 

και πήγαιναν στον κάμπο της Άρτας κάνοντας ανταλλαγή με καλαμπόκι .Πολλοί ξενοχωρίτες, κυρίως 

γυναίκες έρχονταν και ζητιάνευαν ελιές και λάδι για να ζήσουν τα παιδιά τους. Κανείς δεν έφευγε άδειος. 

Οι κάτοικοι έδιναν σε όλους τους και  βοηθούσαν όσο μπορούσαν. Έρχονταν άτομα από τα Τζουμέρκα και 

από το Αγρίνιο ακόμα. Τότε δεν μπορούσα να συνειδητοποιήσω τις αποστάσεις απλούστατα γιατί δεν 

γνώριζα που ήταν. Οι γεωγραφικές μου γνώσεις δεν εκτεινόταν πέρα των ορίων του χωριού μου ή μάλλον 

ούτε ως εκεί. Περιορίζονταν στο κέντρο του χωριού και μέχρι σε κάποιο χωράφι που με πήγαινε ο 

παππούς μου πάνω στο μουλάρι βάζοντας με μέσα σε μια κόφα  από την μία μεριά και από την άλλη τον 

εξάδελφο μου τον Βαγγέλη.  

Πολλοί σήμερα που δεν έζησαν αυτή την εποχή τα βλέπουν κάπως σαν παραμύθι. Όλοι όμως αυτοί που 

τα έζησαν αυτά τα γεγονότα και κυρίως αυτοί που ήταν μεγαλύτεροι στην ηλικία και βρίσκονταν μέσα 

στον χώρο που διεξάγονταν ο πόλεμος τα βλέπουμε με άλλο μάτι. Τα θυμούνται και εύχονται να μην 

γνωρίζουν άλλοι τέτοιες εποχές.                                                          

Επιμέλεια:   Βαλεντίνη Κοκκίνη 

 

Ο φρουρός της σημαίας της Ακρόπολης 

Κείμενο του Βασιλείου Γ. Μπόκια 

   Η 28η Οκτωβρίου 1940 αποτελεί σταθμό στη νεότερη ιστορία της Ελλάδας και όταν έρχεται κάθε φορά η 

ημερομηνία αυτή σε πολλούς  πολλά έρχονται στη μνήμη τους. 

Ιδιαίτερα οι παλιοί που έζησαν από κοντά τα γεγονότα θυμούνται τις στιγμές που οι φαντάροι μας, ‘’ με  

το χαμόγελο στα χείλη’’ πήγαιναν στο μέτωπο της Αλβανίας τραγουδώντας.  
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Υπάρχουν βέβαια και νέοι οι οποίοι, όπως έχουμε δει και 

στην τηλεόραση, σε ερώτηση τι γιορτάζουμε σήμερα 

απαντούν … ‘’ μάλλον κάτι είχε γίνει με τους Τούρκους …’’ 

Ασφαλώς και δε φταίνε αυτά τα παιδιά διότι αυτά τους 

μάθαμε οι μεγάλοι, ή μάλλον δεν τους τα μάθαμε και 

καθόλου.. 

   Με τον εορτασμό λοιπόν αυτής της επετείου θυμούνται τις 

σκληρές μάχες πάνω στα βουνά μέσα στα χιόνια, τις 

αλλεπάλληλες νίκες, τους ακρωτηριασμούς πολλών 

πολεμιστών μας από τις παγοπληξίες, την κατάρρευση, την 

εισβολή των Ιταλών και μετά των Γερμανών και τι δε 

θυμούνται … 

   Ένα μόνο πράγμα δε θυμούνται και αν το θυμούνται 

κάποιοι αυτοί είναι ελάχιστοι. Και δεν το θυμούνται επειδή 

δε θέλουν, αλλά διότι δεν το γνωρίζουν.  

    Δεν γνωρίζουν ποιος ήταν ο πρώτος αντιστασιακός όχι 

μόνο της Ελλάδας αλλά και ολόκληρης της Ευρώπης. 

    Αυτός ήταν ο φρουρός της σημαίας της Ακρόπολης, που όταν μπήκαν στην Αθήνα οι Γερμανοί στις 27 

Απριλίου του 1941 ανέβηκαν στην Ακρόπολη με σκοπό στον ιστό που κυμάτιζε η Ελληνική σημαία να 

υψώσουν την σβάστικα, τη δικιά τους σημαία. Ο Έλληνας φρουρός που τη στιγμή εκείνη αισθάνθηκε 

μεγάλη ταπείνωση, τυλίγεται με την Ελληνική σημαία και με αυτήν ρίχτηκε στο κενό από το βράχο της 

Ακρόπολης.  

   Αυτός ήταν ο στρατιώτης ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΚΙΔΗΣ.                                                        

Και παίρνοντας την απόφαση αυτή γνώριζε πολύ καλά ότι πήγαινε στον θάνατο οδηγούμενος δι αυτού 

στην αθανασία σαν οι Σουλιώτισσες στο Ζάλογγο και τόσοι άλλοι στην μακραίωνη Ελληνική ιστορία.                                                                                                   

Όταν πήγαινες στον πόλεμο έλπιζες ότι  θα γυρίσεις ζωντανός στο σπίτι σου και στην οικογένεια σου, η 

απόφαση όμως που πήρε ο παραπάνω ήρωας την πήρε εν γνώσει του ότι θα οδηγούνταν στο θάνατο.                                                                                                             

Το γεγονός αυτό μνημονεύτηκε σε απόκριση από το Κάιρο της 9ης Ιουνίου 1941 της Αγγλικής εφημερίδας 

Daily Mail, από τον Αρχιεπίσκοπο Χρύσανθο στο ημερολόγιό του, από τον λογοτέχνη Μενέλαο Λουντέμη 

στο έργο του ‘’Αυτοί που φέρανε την καταχνιά’’, στο λεύκωμα έπεσαν για τη ζωή, έκδοση της  Κ Ε του ΚΚΕ 

και από άλλους…                           

Τέλος πιστεύω ότι τέτοιοι ηρωισμοί και τέτοιες θυσίες δεν πρέπει να αγνοούνται αλλά τουλάχιστον να 

μνημονεύονται στις επετείους. 

Επιμέλεια:   Βαλεντίνη Κοκκίνη 
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    Ονομασία Νέων Ανθυποσμηναγών της 

Σχολής Ικάρων  

 Βράβευση του συγχωριανού μας Ανδρόνικου Πάνου  
 

Την Τρίτη 09 Ιουλίου 2013, πραγματοποιήθηκε στη Σχολή Ικάρων, στην Αεροπορική Βάση Δεκέλειας, 

στο Τατόι, η τελετή ονομασίας των νέων Ανθυποσμηναγών. 

Ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, Αντιπτέραρχος (Ι) Ευάγγελος Τουρνάς, επέδωσε τα 

πτυχία αποφοίτησης, μίλησε στους νέους Ανθυποσμηναγούς και τους ευχήθηκε καλή σταδιοδρομία. 

Στη διάρκεια της τελετής, βραβεύτηκαν οι πρωτεύσαντες, Ανθυποσμηναγός (Ι) Ανδρόνικος Πάνου, 

Ανθυποσμηναγός (ΜΗ) Ηλίας Πηλακούτας και Ανθυποσμηναγός (ΕΑ) Κωνσταντίνος Κιτσαντάς 

στην Ακαδημαϊκή Εκπαίδευση, Ανθυποσμηναγός (Ι) Περικλής Μοσχούτας στη Στρατιωτική 

Εκπαίδευση, ενώ στον πρωτεύσαντα Ανθυποσμηναγό (Ι) Ανδρόνικο Πάνου επιδόθηκε βραβείο από 

τον Ιταλό Ακόλουθο Άμυνας στην Ελλάδα, Σμήναρχο Andrea John Venanzi. 

 

 

 

 

 

Τα ξίφη στους νέους και τις νέες ανθυποσμηναγούς 

επέδωσαν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κάρολος 

Παπούλιας και ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Δημήτρης 

Αβραμόπουλος, κατά τη διάρκεια ειδικής τελετής που 

πραγματοποιήθηκε αργά το απόγευμα στις 

εγκαταστάσεις της Σχολής Ικάρων, στην αεροπορική 

βάση της Δεκέλειας, στο Τατόι.  

Τον καθιερωμένο όρκο έδωσαν 153 νέοι ανθυποσμηναγοί 

από τους οποίους οι 6 ήταν από την Κύπρο, οι 10 από την 

Ιορδανία, οι 3 από τη Συρία, οι 4 από τη Λιβύη, 1 από τη 

Σερβία και ένας 1 από το Καμερούν. 
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Ανάμεσα στους νεοορκισθέντες ήταν 9 γυναίκες. Μία ιπταμένη, επτά μηχανικοί και μία ελεγκτής 

αεράμυνας. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μίλησε για την αγάπη και την εμπιστοσύνη με την οποία 

περιβάλλει ο ελληνικός λαός την Πολεμική Αεροπορία για το ρόλο που διαδραματίζει. 

Στην εκδήλωση παρέστησαν η αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Άμυνας Φώφη Γεννηματά, ο υφυπουργός 

Εθνικής Άμυνας Αθανάσιος Δαβάκης, ο γενικός γραμματέας της κυβέρνησης Παναγιώτης Μπαλτάκος, ο 

αντιπρόεδρος της Βουλής Ιωάννης Τραγάκης, εκ μέρους της αξιωματικής αντιπολίτευσης ο βουλευτής 

Θεόδωρος Δρίτσας, εκπρόσωποι κομμάτων, σύσσωμή η στρατιωτική ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων και 

των Σωμάτων Ασφαλείας καθώς και συγγενείς και φίλοι των νεοορκισθέντων. 

Κατά τη διάρκεια της τελετής τριάδα αεροσκαφών F-4 πέταξε πάνω από το χώρο της εκδήλωσης. Ο 

αρχηγός της τάξης, ανθυποσμηναγός Ανδρόνικος Πάνου δώρισε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας μία 

«προθήκη» που περιελάμβανε το ξιφίδιο του Ικάρου, τις επωμίδες των 4 ετών φοίτησης, την πουλάδα των 

Ικάρων και τον κώδικα τιμής των Ικάρων. 

Λαμπρινή Σιντόρη 

 

Αριθμητικό Σταυρόλεξο 

 

  Τοποθετήστε στα κενά τους αριθμούς που λείπουν έτσι   

  που να επαληθεύονται όλες οι πράξεις. 

                                                Κοσμάς Κοκκίνης 

 

 

 

 

 

Ανέκδοτο… 

Η Μαντινάδα 

Ήταν 3 στρατιώτες. Ο ένας ήταν Κρητικός και οι άλλοι δυο ήταν Αθηναίοι. Κάθονται λοιπόν και μια 

στιγμή λέει ο Αθηναίος στον Κρητικό να του πει μια μαντινάδα. Λέει ο Κρητικός: 

- Μέσα στην χούφτα μου κρατώ χώμα από τον Ψηλορείτη, να το σκορπώ στον δρόμο μου να γίνει η 

Ελλάδα Κρήτη. Ανοξείδωτο. 

Την είπε 2-3 φορές και του λένε: 

- Ωραία η μαντινάδα, αλλά το ανοξείδωτο που κολλάει; 

Και απαντάει αυτός: 

- Δεν ξέρω, έτσι γράφει το μαχαίρι!!!                                                                                                                                      

                                                                                                               Κωνσταντίνος & Νίκος Χρήστου 

 

 : 2 -  =10 

:  x  :  

3 x  + 1 =10 

-  +  +  

2 x  +  =10 

=10  =10  =10  
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Οι φωτογραφίες από το party νεολαίας που έχει τον δεκαπενταύγουστο στο δημοτικό σχολείο του χωριού μας 

είναι της Λίνας Δαρδαμάνη. 
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                   Dj  Ntinos                                                                           

 

 

Το γλέντι αμείωτο μέχρι τις πρώτες 

πρωινές ώρες. Το Party νεολαίας είναι 

αναμφισβήτητα το γεγονός του καλοκαιριού 

για τη νεολαία του χωριού μας. 

 

 

Κωνσταντίνος Χρήστου 
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  Εκδρομή στο Ζάλογγο 

Ο Μορφωτικός Εκπολιτιστικός Σύλλογος Παπαδατών 

Πρέβεζας σε συνεργασία με την Αδελφότητα 

Παπαδιωτών Πρέβεζας διοργάνωσε μια εκδρομή - 

επίσκεψη στο Ζάλογγο και στην Καμαρίνα τη  Δευτέρα 12 

Αυγούστου 2013.  

 Η αναχώρηση έγινε στις  08:30 από την πλατεία του 

χωριού με λεωφορείο.  

Αρχικά επισκεφτήκαμε το Μνημείο του Ζαλόγγου, στη 

συνέχεια ήπιαμε καφέ στην Καμαρίνα όπου 

επισκεφτήκαμε και το εξαιρετικό λαογραφικό μουσείο της 

περιοχής. Στη συνέχεια είχαμε ελεύθερο χρόνο στην παραλία της Καστροσυκιάς για μπάνιο και φαγητό.  

 

 

                                                                                                                                 Αναμνηστική φωτογραφία  

                                                                                         για όσους κατάφεραν να ανέβουν τα 400 σκαλιά ! 

 

 

                                                                                   Φωτογραφία έξω από το μοναστήρι του  

                                                                           Αγίου Αλεξάνδρου όπου μας μίλησε μια μοναχή  

                                                                           για την ιστορία του μνημείου και του μοναστηρίου. 

 

Αναστασία Κοκκίνη 
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Τουρνουά τάβλι στο χωριό     Του Νίκου 

                                                                                                                             Χρήστου  

Συμμετείχαν οι :  

Σιάρκος Ευάγγελος 

Κόλιας Κωνσταντίνος 

Κόλια Ευαγγελία 

Κώτσης Μάνθος 

Οικονόμου Χαράλαμπος 

Οικονόμου Κωνσταντίνος 

Μπόκιας Βασίλειος  

Θεοδωρόπουλος Βασίλειος 

Λιόντης Βασίλειος 

Δαρδαμάνης Αθανάσιος 

Αγγελόπουλος Ιωάννης 

Κίτσιος Αριστοτέλης 

Δαρδαμάνης Χρήστος 

Δαρδαμάνης Βασίλειος 

Κώτσης Δημήτριος 

Σιάρκος Ιωάννης 

 

Νικητής αναδείχτηκε ο Κόλιας Κωνσταντίνος ενώ για πρώτη φορά συμμετείχε και μια γυναίκα ! 

 

 

Πόσο έξυπνος είσαι ; 
Αυτό το ΤΕΣΤ χρησιμοποιείται πάνω από 50 χρόνια και δίνει πάντα αξιόλογα αποτελέσματα. Αν 

η βαθμολογία που θα συγκεντρώσεις δεν είναι υψηλή, να ξέρεις ότι πάντα υπάρχει περιθώριο 

να βελτιωθείς. Λέγεται ότι κάποτε ο Bill Gates έκανε αυτό το τεστ και συγκέντρωσε μόλις 3 

βαθμούς! Καλή τύχη...  

 
 

 

1. Εκτός από τις ΗΠΑ, έχουν 4η Ιουλίου και στην Αγγλία; 

2. Πόσα γενέθλια έχει ένας μέσος αστός; 

3. Μερικοί μήνες έχουν 31 μέρες! Πόσοι έχουν 28; 

4. Επτά και πέντε μας κάνουν έντεκα ή ένδεκα; 

5. Είναι νόμιμο για ένα Έλληνα να παντρευτεί την αδερφή της χήρας του; 

6. Διαίρεσε το 30 με 1/2 και πρόσθεσε 10. Πόσο κάνει; 

7. Αν υπάρχουν 3 μήλα και πάρεις 2, πόσα μήλα έχεις; 

8. Ο γιατρός σου δίνει 3 χάπια λέγοντάς σου να παίρνεις ένα κάθε μισή ώρα. 

Σε πόσα λεπτά θα πιεις τα χάπια; 

9. Ένας χωρικός έχει 17 πρόβατα και όλα εκτός 9 πεθαίνουν. Πόσα επιζούν; 

10. Πόσα ζώα από κάθε είδος πήρε ο Μωυσής μαζί του στην κιβωτό; 

11. Πόσα γραμματόσημα των 10 λεπτών υπάρχουν σε μια δωδεκάδα; 

 

Απαντήσεις στην επόμενη σελίδα ! 

 



 ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ                                                                                              ΦΥΛΛΟ  ΝΟ 18 

16 

 
Οι πιτσιρίκοι 

 

 

Οι απαντήσεις:  

1. Ναι, είναι η επόμενη μέρα από τις 3 Ιουλίου!  

2. 1, Μόνο ένα!  

3. 12, όλοι!  

4. 12, αφού 7+5=12!  

5. Όχι... γιατί είναι πεθαμένος!  

6. 70, (30 δια 1/2 κάνει 60! Σκέψου λιγάκι...)  

7. 2, που πήρες εσύ, θυμάσαι;  

8. 60. Αρχίζεις με το 1ο, 30 λεπτά μετά το 2ο και 30 λεπτά μετά το 3ο.  

9. 9, έτσι δεν είναι;  

10. Ο Μωυσής δεν είχε κιβωτό, ο Νώε είχε!  

11. Προφανώς υπάρχουν 12 σε μια δωδεκάδα! 

Κοσμάς Κοκκίνης 

Κυνηγάω Το Μέλλον  Ποίημα από την Βίκυ Μπίτζιου 

Ποτέ δεν ήσουν παρόν όταν πήρα λάθος παραδείγματα και στο τέλος απελπίστηκα. Δεν κατάλαβες πως 

νοιώθω καθώς ακολουθούσα τα δικά σου βήματα χωρίς να έχω καν αιτήματα. Δεν ακολούθησα την 

καρδία μου κι έτσι χάθηκε ένα από τα όνειρά μου, δεν ήμουν ο εαυτός μου. Τώρα βαδίζω μόνη μου κι είναι 

πλέον μαγκιά μου.  Γιατί τώρα αρχίζω και καταλαβαίνω ξαναγεννιέμαι  χωρίς να νοιώθω ότι έχω κάτι 

πάνω μου κλεμμένο.  Αυτό  ήταν το όνειρό σου που ποτέ δεν εκπληρώθηκε κι έμεινε ξεχασμένο ok no 

problem, με αυτό, όμως ο στίχος που θα σου πω θα σου μείνει στο μυαλό. Άκουσε το καλά: φτάνει πια 

αρκετά! Φέρθηκες πολύ εγωιστικά κι όλοι τώρα έχουμε έλλειψη από χαρά. Κάτι τελευταίο και η 

παράσταση κλείνει εγώ θα στο πω και ότι θέλει να γίνει ας γίνει. Κάθε μέρα φορούσα ένα ψεύτικο 

χαμόγελο μου όμως ποτέ δεν ήταν λανθασμένο το ένστικτό μου. Ποτέ ξανά δεν είχα κάτι δικό μου τώρα 

θέλω από όλους να ακούσετε τον παλμό μου.  

Ξεχάστε την Βίκυ που ξέρατε ξαναβρίσκω το χαμένο εαυτό μου. 

Ζω το παρόν μου και κυνηγάω το μέλλον μου. . .  

 

Ο Αμβρακικός κόλπος και η Κόπραινα 
 

Ο Αμβρακικός Κόλπος είναι ένας από τους μεγαλύτερους και σπουδαιότερους υγροβιότοπους της 

Ελλάδας που προστατεύεται από διεθνείς συνθήκες για την προστασία του οικοσυστήματος. Οφείλει τη 

σπουδαιότητά του στην ποικιλία και ιδιομορφία του χερσαίου και υδάτινου περιβάλλοντος. Αποτελείται 

από το διπλό δέλτα των ποταμών Λούρου και Αράχθου και από 4 λιμνοθάλασσες. Είναι καταφύγιο για 250 

είδη πουλιών, μερικά από τα οποία εξαιρετικά σπάνια (νεροχελίδονο, καλαμόκανας, πετροπουλάδα, 

σταυραετός, θαλασσαετός, δενδρογέρακας), αλλά και ποικιλία αμφιβίων (νερόφιδα, χελώνες, σαύρες). Σε 

αυτό το τοπίο σπάνιας ομορφιάς συναντάται η τρίτη σε μέγεθος αποικία αργυροπελεκάνων στην 

Ευρώπη! Ο υγρότοπος είναι όμως γνωστός για τη μεγάλη ιχθυοπαραγωγική ικανότητά του, καθώς και για 

το ότι είναι ο καλύτερος χελότοπος στην Ελλάδα. Η έκτασή του υπολογίζεται σε 130.000 στρέμματα. 
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Η Κόπραινα είναι το λιμάνι του Νομού Άρτας, με όμορφο φυσικό περιβάλλον και ιστορικό παρελθόν. Το 

λιμάνι αυτό αναφέρεται ήδη από την βυζαντινή εποχή και αποτέλεσε κέντρο μεγάλη εμπορικής κίνησης 

μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα. Στα αναπαλαιωμένα παραδοσιακά κτίρια του οικισμού λειτουργεί Κέντρο 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Μουσείο Φυσικής Ιστορίας και Ξενώνας, ενώ δίπλα υψώνεται 

μεγαλοπρεπής φάρος. 

 

Τοποθεσία: Η γραφική Κόπραινα φωλιάζει στον πανέμορφο ομώνυμο όρμο, ανατολικά των εκβολών του 

ποταμού Βωβού, διαμορφωτή και καλλιτεχνικού διακοσμητή της περιοχής, στα νοτιοδυτικά της 

χρυσαφένιας λιμνοθάλασσας του Αγρίλου, δυτικότερα του ζαφειρένιου Μενιδίου, σε απόκεντρη 

τοποθεσία που απέχει περίπου έξι χιλιόμετρα νότια της εθνικής οδού Άρτας – Μενιδίου. 

 

Λίγα εντυπωσιακά αναπαλαιωμένα κτίρια, απομεινάρια δόξας και μεγαλείου ανθηρότατων εποχών πριν 

από το β΄ παγκόσμιο πόλεμο, τα οποία εξυπηρετούσαν τις διαμετακομιστικές ανάγκες του νομού Άρτας 

(τελωνείο, αποθήκες, υδατοδεξαμενή, ξενοδοχείο και μικροί χώροι διαφόρων υπηρεσιών), βρίσκονται 

στριμωγμένα σε μια γλωσσόμορφη έκταση ξηράς μήκους 2 χιλιομέτρων και πλάτους 100 μέτρων. 

Μπροστά από τα μεγαλοπρεπή διώροφα κτίρια εδραιώνεται μια καλαίσθητη και ταιριαστή παραδοσιακή 

ψαροταβέρνα, στην οποία μπορεί κανείς ν’ απολαύσει τις νόστιμες λιχουδιές των λαχταριστών ψαριών 

του Αμβρακικού. Ένα καλοφτιαγμένο κιόσκι σε μικρή απόσταση από τα κτίρια φιλοξενεί τους επισκέπτες 

που επιθυμούν να απολαύσουν την κοντινή ομορφιά της περιοχής, τη μαγεία της απεραντοσύνης του 

Αμβρακικού την ξέμακρη αισθητική απόλαυση του καταπράσινου δασωμένου Μακρυνόρους και τη γιορτή 

των γκριζόχρωμων ακαρνανικών βουνών. 

 

Ακόμη το γραφικό κιόσκι προσφέρεται για να απολαύσει κανείς το ναζιάρικο κυκλικό πέταγμα των 

αναρίθμητων φανταχτερών πουλιών από το μεγάλο ξενώνα της λιμνοθάλασσας στις φιλόξενες 

ρηχόνερες ακτές για περίπατο στα λασποτόπια, μετά επίσκεψη στα εστιατόρια της πρασινογάλαζης 

κοίτης του ποταμού βωβού και ξανά επιστροφή με χαρούμενους κελαηδισμούς και ήρεμους κρωγμούς 

στους κοιτώνες της λιμνοθάλασσας του Αγρίλου. 
 

Η θέα κάποιων κοντινών ερειπωμένων κτιρίων πιστοποιεί την εγκατάλειψη της περιοχής από τους 

παλιούς κατοίκους, αναπέμπει μελαγχολία και προοιωνίζει απαισιόδοξη προοπτική. Τα εγκαταλειμμένα 

και σκουριασμένα βαγονέτα, οι φθαρμένες ράγες, οι ερειπωμένες αποβάθρες και τα λιγοστά απομεινάρια 

του μικρού λιμανιού ανακαλούν στη μνήμη όμορφες νοσταλγικές σκηνές από την άλλοτε πλούσια 

πολιτιστική ζωή της περιοχής και προκαλούν ψυχικό πόνο. Ένα ανακάτεμα πολλών κι έντονων 

συναισθημάτων, ένα μείγμα από σπάνια αισθητική μαγεία και λιγοστό ψυχικό πόνο δημιουργεί η θέα της 

ηλιόχαρης περιοχής της Κόπραινας. 
 

Τη βορειοδυτική πλευρά της την περιζώνει ο δωροφέρτης της περιοχής Βωβός ποταμός, ο οποίος 

μορφοποίησε, εδώ και χιλιάδες χρόνια, την περιοχή, την καλλώπισε με εξαίσιας γραφικότητας δελταϊκούς 

σχηματισμούς, την υδροδοτεί με γλυκά νερά και της προσαυξάνει την πλούσια χλωρίδα και φανταχτερή 

πανίδα. Νοτιοανατολικά την αγκαλιάζει η τρυφερή αγκαλιά του γαληνεμένου Αμβρακικού κόλπου, ο 

οποίος τη νανουρίζει αδιάκοπα με τον ήρεμο παφλασμό των σιγανομουρμούριστων κυμάτων, τη μυρώνει  
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με την ανάκατη από φύκια και ιώδιο οσμή της αύρας του, τη δροσίζει με το νοτιοδυτικό ανασασμό του και 

την ευεργετεί με τα πλούσια ιχθυαλιεύματά του. Από τα βορειοανατολικά της όρια τη συνδράμει με όλες 

τις δωροπαροχές της η πλούσια και πανέμορφη λιμνοθάλασσα του Αγρίλου και με τη φυσικότατη 

λουρονησίδα της, η οποία τη διαχωρίζει από το κύριο σώμα της θάλασσας του κόλπου και τη συνδέει με το 

προκομμένο Μενίδι. 

 

Η κατασκευή, τον τελευταίο χρόνο, του γραφικού ξύλινου διαδρόμου, που στηρίχτηκε στο σώμα της 

λουρονησίδας, διευκόλυνε την επικοινωνία της με το Μενίδι και αύξησε την παρουσία πολλών 

επισκεπτών, ερευνητών, φυσιοδιφών και διέγραψε ευοίωνο το μέλλον της Κόπραινας. Η επαφή της, 

βορειοδυτικά, με τον εύφορο κάμπο της Άρτας της δίνει τη δυνατότητα οικονομικής στήριξης και 

προοπτική ανάκαμψης.  

Η στέγαση και η λειτουργία του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του νομού Άρτας στα 

καλαίσθητα και ευρύχωρα αναπαλαιωμένα κτίρια του τελωνείου, αποτελεί ξεχωριστή προϋπόθεση 

αναθέρμανσης και αναζωογόνησης της περιοχής. Οι βάσεις και οι προϋποθέσεις λειτουργίας του Κέντρου 

Περιβαλλοντικής Αγωγής είναι άριστες και μαζί με τη λειτουργία πλούσιων και καλά οργανωμένων 

μουσείων με πλούσια εκθέματα της έμβιας ζωής του Αμβρακικού κόλπου, αποτελούν εγγύηση για την 

ανάκαμψη της γραφικής και ιστορικής Κόπραινας. Στα καλά οργανωμένα μουσεία του Κέντρου 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Κόπραινας συμπεριλαμβάνεται και το μουσείο της κατοικίας του 

φαροφύλακα που στεγάζεται και λειτουργεί στο γραφικό φάρο της Κόπραινας και είναι εδραιωμένος στο 

ακρωτήρι της γλωσσόμορφης ξηράς προς το μέρος του Αμβρακικού Κόλπου.  
 

Ονομασία: Η ονομασία «Κόπραινα ή Κόπρενα», σύμφωνα με την άποψη του Γιάννη Τσούτσινου, 

δικηγόρου και συγγραφέα, οφείλεται στο λευκό επίστρωμα αλατιού: «…γιατί η λέξη Κόπραινα είναι 

ξενική και απαντιέται σε όλα τα σερβοελληνικά λεξικά, παλαιά και νεότερα και σημαίνει κάτι 

αραχνοΰφαντο, κάλυμμα, πέπλο. Η Κόπραινα και η αμμώδης περιοχή της καλυπτόταν με στρώμα 

αλατιού και ήταν κατάλευκη, σαν να σκεπαζόταν με πέπλο». Σύμφωνα όμως με την άποψη της ομάδας 

συγγραφέων του βιβλίου με τίτλο: «Κομπότι, η γενέτειρα του Σκουφά και του Γεροστάθη» οφείλεται στην 

πολλή κοπριά που σώριαζαν εκεί τα πολλά βοϊδογέλαδα των Κομποταίων, οι οποίοι στάβλιζαν τα ζώα 

τους στην περιοχή αυτή. Είναι δε γνωστό ότι η Κόπραινα ανήκει στο Δήμο Κομποτίου και η περιοχή της 

από παλιά χρόνια συγκαταλεγόταν στην εδαφική έκταση του Κομποτίου. 
 

Ιστορική αναδρομή: Το τοπωνύμιο Κόπραινα το απαντάμε στις αρχές του 14ου μ.Χ. αιώνα μνημονεύτηκε 

για πρώτη φορά το έτος 1304, όταν ο Προβηγκιανός ιππότης Ραϋμούνδος και ο Ιωάννης, κόμης της 

Κεφαλληνίας «κατήχθησαν» στο λιμάνι της Κόπραινας, για να πολεμήσουν «…την Παλαιολογίνα του 

Δεσποτάτου της Ηπείρου…». Άρχισε ν’ αποκτάει ζωτική σημασία ύστερα από την απελευθέρωση της 

Άρτας το 1881. Η Κόπραινα έπαιξε το ρόλο σταθμού μεταφορών και επικοινωνίας. Ακόμα, σαν 

παραθαλάσσιο μέρος, παρουσίαζε και κάποια κοσμική ζωή, κατά τις διακοπές. Διανοίχτηκε και 

χαλικοστρώθηκε καρόδρομος από Ζούτου – Κόπραινας. Έγιναν τελωνειακές εγκαταστάσεις, αποβάθρα, 

γραφεία πρακτόρων και λιμενεργατών Κομποταίων. Έγινε καφενείο, εστιατόριο, ξενοδοχείο και 

εγκαταστάθηκε Αστυνομικός σταθμός. Τα πλοία που αγκυροβολούσαν στο λιμάνι ήταν το «Πέτρος» και 

το «Παίλαρος». Έδιναν πολλή δουλειά και δημιουργούσαν κίνηση και ζωή στους Κομποταίους, που ήταν 

κάτοικοι του λιμανιού. Μέχρι το 1940, το λιμάνι έσφυζε από οικονομική και εμπορική κίνηση. Μετά όμως 

το Β’ παγκόσμιο πόλεμο τα πράγματα άλλαξαν» τονίζουν οι συγγραφείς του βιβλίου με τίτλο: «Το 

Κομπότι, η γενέτειρα του Σκουφά και του Γεροστάθη», σελ. 164-165. 
 

Ο Γιάννης Τσούτσινος, δικηγόρος και ιστορικός συγγραφέας μας παρέχει την παρακάτω πληροφορία για 

την Κόπραινα: «Υποστηρίζεται λοιπόν πως στο μυχό του Αμβρακικού Κόλπου κατασεκύασαν οι Δωριείς, 

που κατέβηκαν από την Πίνδο, το στόλο τους – ίσως μόνο μία ομάδα των, οι Υλλείς – και από κει 

ξεκίνησαν για την Πελοπόννησο και την Κρήτη. Στο μυχό του κόλπου βρίσκονται η σημερινή Κόπραινα 

και το σημερινό Μενίδι, θέσεις πλησιέστερες προς τις περιοχές της Άρτας, απ’ όπου προμηθεύονταν την 

κατάλληλη ξυλεία για τα πλοία (όπως ύστερα από αιώνες προμηθεύονταν από το λιμάνι της Κόπραινας 

οι Γάλλοι την ξυλεία για τον πολεμικό τους στόλο). Την άποψη για την κατασκευή του στόλου των 

Δωριέων στο μυχό του Αμβρακικού τη βρίσκουμε σε κείμενα του Franz Miltner “Die Dorische Wanderung”. 

 



 ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ                                                                                              ΦΥΛΛΟ  ΝΟ 18 

19 

 
Οι πιτσιρίκοι 

 

Ο μεγάλος σκηνοθέτης και θεατρικός συγγραφέας Ντίνος Δημόπουλος, που γύρισε αξιολογότατα έργα 

στην Κόπραινα, μας περιγράφει σκηνές από την κίνηση του λιμανιού της Κόπραινας αρκετά ζωηρές κι 

εντυπωσιακές. «Το εμπόριο και η συγκοινωνία γινόταν με τα βαπόρια. Έτσι τρεις φορές τη βδομάδα 

έφτανε στο Κοχύλι (Κόπραινα) το βαπόρι από τον Πειραιά και γινόταν τότε χαλασμός στην προκυμαία. Οι 

βαρκάρηδες μπαίναν στις μεγάλες τους βάρκες, που ήταν φορτωμένες πατείς με πατώ σε με επιβάτες για 

Πρέβεζα, Λευκάδα και Πειραιά, κι έβγαιναν ανοιχτά να βρούνε το βαπόρι που είχε αγκυροβολήσει κάπως 

μακριά, γιατί δεν μπορούσε να πλευρίσει στο μόλο – το λιμανάκι ήταν ρηχό βλέπεις. Δίπλα στους 

βαρκάρηδες, οι μαουνιέρηδες έβαζαν τα δυνατά τους κι αυτοί να φτάσουν γρήγορα στο βαπόρι, μα οι 

μαούνες πήγαιναν αργά, γιατί ήταν παραφορτωμένες. Την ίδια στιγμή οι χαμάληδες στο μόλο έσερναν τα 

βαγονέτα τους πάνω στις ράγες να προλάβουν τα εμπορεύματα για την αποθήκη του τελωνείου, ενώ πιο 

κει, στο χωματόδρομο, τα κάρα κι οι σούστες περίμεναν στη σειρά να φορτώσουν. Και τα ζεμένα άλογα 

κούναγαν πέρα δώθε την ουρά τους να διώξουν τις αλογόμυγες. Κι ήταν κόσμος πολύς μαζεμένος στο 

μόλο, άλλος ν’ αποχαιρετήσει τους δικούς του, που φεύγαν, κι άλλος να καλωσορίσει όσους έρχονταν.  
 

Η Κόπραινα το έτος 1927, με Διάταγμα (ΦΕΚ 76/1-4-1927), μετονομάστηκε σε Αλυκή από τη μεγάλη 

παραγωγή και το εμπόριο του αλατιού της, αλλά η ονομασία αυτή δεν επικράτησε, γρήγορα αποβλήθηκε 

και παρέμεινε η ονομασία «Κόπραινα». 

Αναστασία Κοκκίνη 

Άλκης Αλκαίος  

ο διαχρονικός ποιητής του τραγουδιού 

Αν οι λέξεις μπορούσαν να χορέψουν, θα ήταν οι 

πρωταγωνιστές στο καλύτερο γαϊτανάκι μέσα στη ροή 

των σκέψεων του Άλκη Αλκαίου. Είναι ο στιχουργός που 

τσαλαβουτάει στα νερά της ποίησης παίζοντας ανάμεσα 

στον καθημερινό λόγο και τον υψηλό λυρισμό. 

Αποτραβηγμένος, με εξαιρετικά σπάνιες εμφανίσεις και 

ολογράφως μας χαρίζει στιχουργικές στιγμές ψυχικής 

ευφορίας και ανάτασης από τα τέλη της δεκαετίας του ‘70. Ακροβατεί ανάμεσα στο ρεαλισμό και τον 

υπερρεαλισμό για να καθρεφτίσει τη νομοτελειακή ήττα της ζωής απέναντι στον έρωτα. Πολιτικά 

σκεπτόμενος ξεκλειδώνει με εξαιρετική δεινότητα τις τρικλοποδιές της ιστορίας της εποχής του 

προμηνύοντας ευθέως τον κρυμμένο κίνδυνο για όσες ακολουθούν χωρίς καμία δικλείδα ασφαλείας και 

με απόλυτη ακρίβεια. Είναι η σεμνή προσωπικότητα που κουβαλάει κάτι από τη στόφα των μεγάλων 

στιχουργών της παλιάς σειράς. 

Ο Άλκης Αλκαίος (κατά κόσμον Βαγγέλης Λιάρος) γεννήθηκε κοντά στα ελληνοαλβανικά σύνορα και από 

πολύ νωρίς πολιτογραφήθηκε ως κάτοικος Πάργας (επιστρέφει σταθερά τα καλοκαίρια). Σπούδασε 

νομική στην Αθήνα και συμμετείχε δυναμικά στους αγώνες την περίοδο της χούντας. Ήταν από τα άτομα 

που υπέστησαν τις βαριές ποινές της βαρβαρότητας και της ανελευθερίας της δικτατορίας με 

βασανιστήρια. Το 1967 η γραφή του Καρυωτάκη φωτίζει τις σκέψεις του και κάνει την πρώτη του απόπειρα 

να βάλει τις λέξεις σε σειρά κλεισμένες σ’ ένα δοκίμιο. 

Δέκα χρόνια αργότερα ένα ποίημα του στο Ριζοσπάστη θα αποτελέσει το διαβατήριό του για την είσοδό 

του στη δισκογραφία με τη συνδρομή του Θάνου Μικρούτσικου. Από εδώ ξεπηδούν τραγούδια προφητικά 

όπως «το Ερωτικό», «Το Κακοήθες Μελάνωμα», «Μες στο Χημείο του Μαγιού» και άλλα. Η πιο μεγάλη 

του συνεργασία του είναι με αυτόν τον συνθέτη. Το 1986 ο δίσκος «Η αγάπη είναι ζάλη» αποκαλύπτει 

μεγάλες επιτυχίες με τη φωνή της Χαρούλας Αλεξίου όπως η «Σκακιέρα», «Θέατρο Σκιών» και άλλα. 

Ηχογραφούνται ανεπανάληπτες ερμηνείες με τη φωνή του Μητροπάνου στο δίσκο «Στου Αιώνα την 

Παράγκα» με τη «Ρόζα» να κατατάσσεται στα καλύτερα ζεϊμπέκικα όλων των εποχών. 

http://www.flowmagazine.gr/article/view/thanos_mikroutsikos_o_pathiasmenos_mousourgos/category/culture
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Οι πιτσιρίκοι 

 

Έχει στο ενεργητικό του περίπου 30 δισκογραφικές δουλειές. Έχει συνεργαστεί με σημαντικούς συνθέτες 

όπως οι Νότης Μαυρουδής, Μίλτος Πασχαλίδης, Σωκράτης Μάλαμας, Βασίλης Παπακωνσταντίνου, 

Μάριος Τόκας και άλλοι. Οι στίχοι του βρίσκονται στα χείλη σπουδαίων ερμηνευτών όπως οι Μαρία 

Δημητριάδη, Μανώλης Μητσιάς, Χρήστος Θηβαίος, Γιώργος Νταλάρας, Μανώλης Λιδάκης και άλλοι. 

Ο Άλκης Αλκαίος είναι αυτή η διακριτική φιγούρα που γράφει στιχάκια και ύστερα στέκεται κάτω από 

το παράθυρό μας και αναρωτιέται, αν τα λόγια του σεργιανάνε στους διαδρόμους του μυαλού μας, αν 

απάλυνε τον πόνο μας σε μια στιγμή αδυναμίας και αν συγκινήθηκε ο άνθρωπός μας, όταν 

σιγομουρμουρίσαμε τα λόγια του. Πέθανε το 2012 από καρκίνο. 

Λαμπρινή Τσιρώνη 

 

 Ένα τραγούδι  

Υπνόσακος 

 

Μουσική: Μπάμπης Στόκας 

Στίχοι: Άλκης Αλκαίος 
 

Σβήνει τα χρώματα η νύχτα 

στο κύμα τα φαρμάκια ρίχ' τα 

κι άναψε μάτια μου όλα τα άστρα 

με του τσιγάρου σου τη κάφτρα 
 

Φέρε στα αυτί σου το κοχύλι 

και πες μου όσα δε λεν τα χείλη  

για τα παλιά μας συναξάρια 

για τα καινούργια μας φεγγάρια 
 

Πάμε ξανά στις ξαστεριές 

ονείρων είμαστε σκιές 

το σκοτάδι του ενός 

δυο μαζί το κάνουν φως 
 

Μ' έναν υπνόσακο στην πλάτη 

και με το βήμα του ορειβάτη 

πίσω στο μέλλον επιστρέφω 

κι' αυταπάτες πια δεν τρέφω 
 

Σε μια υπαίθρια καντίνα 

στα όνειρα σου μπαίνω σφήνα 

ρίξε το γέλιο σου βροχή μου 

να ξεδιψάσεις την ψυχή μου 
 

Πάμε ξανά στις ξαστεριές 

ονείρων είμαστε σκιές 

το σκοτάδι του ενός  

δυο μαζί το κάνουν φως  

 

 

                                  

    Τσιρώνη Λαμπρινή 

 

http://www.flowmagazine.gr/article/view/basilhs_papakostantinou_o_atherapeftos_rokas/category/culture

