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Όλοι μας γνωρίζουμε την προσφορά των συλλόγων στην 
τοπική κοινωνία. Οι Παπαδιώτες, όπου και να βρίσκονται 
έχουν έναν κοινό δεσμό. Την Αδελφότητα στην Αθήνα, που 

παρ’ όλη τη δυσκολία (ή και απροθυμία) που υπάρχει στο να μα-
ζευτούν πολλοί συγχωριανοί σε μια εκδήλωση, εν 
τούτοις το έργο της Αδελφότητας είναι μεγάλο και 
δείχνει το δυναμικό παρόν σε πολλές εκδηλώσεις 
στην Αθήνα και στο χωριό. 

Ο Μορφωτικός Εκπολιτιστικός Σύλλογος Παπαδατών «Ο Άγιος Κο-
σμάς», ανταποκρινόμενος στους σκοπούς του, παράγει δυναμικά ένα 
αξιοζήλευτο έργο. Πληθώρα εκδηλώσεων, ομιλιών, αθλητικών δρα-
στηριοτήτων, εκθέσεων, θεατρικών παραστάσεων, γλεντιών αλλά και 
συμμετοχή σε παραδοσιακά δρώμενα, κλπ. γίνονται με πρωτοβουλία 
του συλλόγου του χωριού μας. Και μην ξεχνάμε συνήθως εργάζονται 
δύο ή τρία μέλη από το επταμελές προεδρείο! Το αποτέλεσμα όμως 
είναι εκπληκτικό!

 Όπως αναφέρει ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας, Μητροπολίτης 
Νικοπόλεως & Πρεβέζης κ. κ. Χρυσόστομος σε επιστολή που έστειλε 
τον Αύγουστο του 2015 στους Προέδρους των Εκπολιτιστικών Συλ-
λόγων, που ανήκουν στην Ποιμαντική Περιφέρεια της Ιεράς Μητροπό-
λεως, η χώρα στην οποία ζούμε είναι φορέας μακραίωνης Παράδοσης 
που ξεκινάει από την ιστορική ύπαρξη της Ελλάδος. Ένα πλήθος πα-
ραδόσεων ιστορικών, πολιτισμικών, θρησκευτικών κ.α. διατρέχουν την 
πορεία του Γένους μας. Πολλοί Εκπολιτιστικοί Σύλλογοι με το έργο 
που επιτελούν αναδεικνύουν και προβάλλουν τις παραδόσεις και δι-

ατηρούν στην μνήμη των πολιτών για ωφέλεια και διδασκαλία και 
μεγαλυτέρων και νεωτέρων. 

Ως Τοπική Εκκλησία τιμούμε το έργο και την δράση όλων των Συλ-
λόγων που σκοπό έχουν την μεταλαμπάδευση της Παράδοσης και 
την καλλιέργεια και προβολή των πολιτιστικών αξιών στις νεότερες 
γενιές. 

Έτσι και η ενορία της Αγίας Τριάδος «Φανερωμένης» Παπαδατών 
στηρίζει το έργο του Μορφωτικού Εκπολιτιστικού Συλλόγου Παπα-
δατών «Ο Άγιος Κοσμάς», και βεβαίως και της Αδελφότητας στην 
Αθήνα. Άλλωστε είναι άψογη η συνεργασία μας με τους δύο Συλ-
λόγους. Να δώσουμε τα συγχαρητήρια στον πρόεδρο της Αδελφό-
τητας, τον αγαπητό σε όλους μας κ. Κόλλια Χρήστο για τον αγώνα 
που κάνει. Πολλά συγχαρητήρια αξίζει και η κ. Αυγέρη Φωτεινή, η 
πρόεδρος του Μορφωτικού Εκπολιτιστικού Συλλόγου Παπαδατών 
«Ο Άγιος Κοσμάς». Επειδή είμαστε περισσότερο κοντά της (λόγω 
απόστασης) και βλέπουμε με πόσο ζήλο, μεράκι και αγωνία εργάζε-
ται, προσπαθούμε να τη στηρίξουμε όσο μπορούμε. Δυστυχώς πάντα 
υπάρχουν άνθρωποι που την πολεμούν. Ποτέ δεν εκλείπουν αυτά! 
Αυτό όμως της δίνει δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσει ακόμα 
ποιο δυναμικά το έργο της. Δεν το βάζει κάτω. Έχει «τσαγανό» όπως 
λέμε στην απλή καθομιλουμένη. Και πάντα τα καταφέρνει. Πάντα μας 
εκπλήσσει και μας ενθουσιάζει. Δουλεύει ασταμάτητα και αθόρυβα. 
Ας την βοηθήσουμε όλοι μας στο έργο της και ας πάψουνε τον πόλε-
μο όσοι νομίζουν ότι έτσι της δημιουργούν προβλήματα. 

Να είναι πάντα καλά και να συνεχίζει το έργο της.

Περί εκπολιστικών συλλόγων

Του Γεώργιου 
Τσεκλιά

Η Αδελφότητα Παπαδιωτών Πρέβεζας θα κόψει 
την καθιερωμένη ετήσια πίτα της την Κυριακή 12 
Φεβρουαρίου και ώρα 10 το πρωί στο μεζεδοπω-
λείο "ΔΙΣΑΚΙ" Σαλαμίνος 9 στο Ηράκλειο. 
Όπως καθε χρονο θα μοιραστούν δώρα στα παι-
διά και θα ακολούθησει συνεστίαση με παραδοσι-
ακά εδέσματα !!! 

Σας περιμένουμε

Η πίτα μας
ΕΛΤΑ τεύχους 138 ............................249,86 €
Έκδοση εφημερίδας τεύχος 138 ......500,00 €
Μπλούζες μεγάλες μπάσκετ ..............42,44 €
Μπλούζες μικρές μπάσκετ     ............ 29,94 €
Κύπελλα & Μετάλλια .........................22,00 €
Καθαρισμός χώρου μπάσκετ ............ 20,00 €

Κατασκευές νηπιαγωγείου
Γυψοσανίδες οροφής WC   ...............123,00 €
Βίδες οροφής .......................................8,00 €
Υπόλοιπο τοποθέτησης πλακιδίων  ..170,00 €
Παιχνίδια καλοκαιρινών εκδηλώσεων 68,99 €
Δωρεά φρούτων για ημιμαραθώνιο ..25,00 € 
         Πάρτυ
Ποτήρια, σακούλες & καλαμάκια ...... 37,21 €
Ηχεία-φωτισμός ............................. 420,00 €
 Πάγος ............................................... 80,00 €
 Κάβα ........................................... 1.200,00 €
 Καθαρισμός ..................................... 20,00 €
Αντικατάσταση τραπεζιού πάρτυ ....... 80,00 €
 ΣΥΝΟΛΟ:  .................................... 3.091,71 €

από μεταφορά .................  2.332,22 €

Συνδρομές  ........................  190,00 €

Έσοδα από πάρτυ χωριού 2.370,00 €

Έσοδα πάρτυ στο 'Ψ" .......... 200,00 €

Έσοδα από τουρνουά τάβλι ... 80,00 €

ΣΥΝΟΛΟ ..........................  5,172.22 €

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ 
1/7/2016-21/11/2016

ΕΞΟΔΑΕΣΟΔΑ

Καθαρό υπόλοιπο 21.11.2016: 2.080 €

Ευχαριστούμε θερμά τη Μαρία Βα-
σιλείου για τη συνεχή προσφορά 
προς την Αδελφότητα του πολυτι-
μότερου δώρου που θα μπορούσε 
να κάνει κάποιος. Αυτήν της προ-
σφοράς αίματος για την Τράπεζα 
Αίματος της Αδελφότητας. 
Ελπίζουμε να δούμε κι άλλους να ακολουθούν το ευ-
γενικό παράδειγμά της.
Το απόθεμά μας σε αίμα είναι 39 μονάδες αίματος.

Το Δ.Σ. της Αδελφότητας

ΘΕΡΜΟ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
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Η ενορία Αγίας Τριάδος «Φα-
νερωμένης» Παπαδατών, 
πραγματοποίησε ημερήσια 

εκδρομή στην Ιερά Μονή Τιμίου 
Προδρόμου Σερρών, την Δευτέρα 11-
07-2016. Μας υποδέχθηκε η αδελ-
φότητα της Μονής και μας ξενάγησε 
στους χώρους και τα εκθέματα και 
μας μίλησαν για την ιστορία του μο-
ναστηριού. Μας προσέφεραν κέρα-
σμα, καφέ και χειροποίητο λουκούμι.
Στην συνέχεια πήγαμε στο σπήλαιο 
της Αλιστράτης Σερρών όπου περι-
ηγηθήκαμε στους χώρους του σπη-
λαίου συνοδεία των ξεναγών. Μετά 
πήγαμε στην πόλη των Σερρών για 
φαγητό και για τον απογευματινό 
μας καφέ.
.

Τ Το Σάββατο 24 Σεπτεμβρίου 
2016 η ενορία Αγίας Τριάδος 
«Φανερωμένης» Παπαδατών, 

πραγματοποίησε ημερήσια εκδρο-
μή στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου 
Θεολόγου Βερίνου Αιγιαλείας.
Ο π. Ιωσήφ Κοκκίνης τέλεσε την 
ακολουθία της Μικράς Παρακλήσε-
ως (μετά από την σχετική άδεια που 
έδωσε ο Σεβ. Μητροπολίτης Νικο-
πόλεως & Πρεβέζης κ. κ. Χρυσόστο-
μος και ο επιχώριος Μητροπολίτης 
Καλαβρύτων & Αιγιαλείας κ. κ. Αμ-
βρόσιος).
Στην μονή μας υποδέχθηκαν εγκάρ-
δια, μας μίλησαν για το ιστορικό 
της Μονής και μας περιποιήθηκε 
ιδιαίτερα η κ. Μαρία Μαμασούλα, 
δόκιμη μοναχή στην Μονή, γνωστή 
στους Παπαδιώτες. Έχει επισκεφθεί 
το χωριό μας και ήταν κύρια ομιλή-
τρια  στην εκδήλωση που κάναμε 
πριν από δυο χρόνια στον εορτασμό 
για τα 300 χρόνια από την γέννηση 
του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού.

Εκδρομές ενορίας Βαπτίσεις
• Την 19-06-2016 έγινε η βάπτιση των τέκνων του Δαρδαμάνη 
Ιωάννη και της Σάλιαρη Όλγας στον Ι. Ν. Αγίας Τριάδος «Φανε-
ρωμένης» Παπαδατών. Στο αγόρι δόθηκε το όνομα Αριστοτέλης. 
Ανάδοχος ήταν ο κ. Κατσάνος Αθανάσιος & ο κ. Φωτίου Ξενο-
φών. Στο κορίτσι δόθηκε το όνομα Αναστασία – Ευαγγελία. Ανά-
δοχος ήταν η κ. Καραντζούλα Ευαγγελία.
• Την 25-06-2016 έγινε η βάπτιση του τέκνου του Μπατσούλη 
Γεώργιου και της Δάγλα Λαμπρινής στον Ι. Ν. Αγίας Τριάδος «Φα-
νερωμένης» Παπαδατών. Δόθηκε το όνομα Δημήτριος. Ανάδοχος 
ήταν η κ. Μπακόλα Ευθυμία.
• Την 17-07-2016 έγινε η βάπτιση του τέκνου του Πνευματικού 
Γεώργιου και της Σπυράκου Αικατερίνης στον Ι. Ν. Αγίας Τριάδος 
«Φανερωμένης» Παπαδατών. Δόθηκε το όνομα Αχιλλέας. Ανάδο-
χος ήταν ο κ. Τσώτσος Ευάγγελος.
• Την 15-08-2016 έγινε η βάπτιση του τέκνου του Μπόκια Νικο-
λάου και της Τερέντοβα Άνζελα στον Ι. Ν. Αγίας Τριάδος «Φανε-
ρωμένης» Παπαδατών. Δόθηκε το όνομα Αλεξάνδρα. Ανάδοχος 
ήταν η κ. Μήτσου Μαρίνα.
• Την 21-08-2016 έγινε η βάπτιση του τέκνου του Κουλιάτση 
Νικόλαου και της Τασιούλα Βασιλική στον Ι. Ν. Αγίας Τριάδος 
«Φανερωμένης» Παπαδατών. Δόθηκε το όνομα Αναστάσιος. 
Ανάδοχος ήταν ο κ. Τσιρώνης Χρήστος.
• Την 26-10-2016 έγινε η βάπτιση του τέκνου του Γεωργίου 
Κωνσταντίνου και της Μάνθου Γιαννούλας στον Ι. Ν. Αγίας Τρι-
άδος «Φανερωμένης» Παπαδατών. Δόθηκε το όνομα Άγγελος. 
Ανάδοχος ήταν η κ. Κωνσταντή Ιωάννα.
• Ο Αναστάσιος Harrunaj  και η σύζυγός του Μιρέλα, μόνιμοι κά-
τοικοι στο χωριό μας, παντρεύτηκαν με θρησκευτικό γάμο στον Ι. 
Ν. Αγίου Γεωργίου Γαλήνης τον Νοέμβριο του 2016. Προηγήθηκε 
η βάπτιση της Μιρέλας που έγινε λίγο πριν την τέλεση του γά-
μου. Προηγήθηκε τρίμηνη κατήχηση από κατηρτισμένο Θεολόγο 
κληρικό που ορίστηκε από την Ιερά Μητρόπολη Νικοπόλεως & 
Πρεβέζης, όπως προβλέπετε στις περιπτώσεις αυτές.
Ευχόμαστε τα καλύτερα στους νεοφώτιστους και οι ανάδοχοι 
πάντα άξιοι!

Του Γεώργιου Τσεκλιά

Εξαιρετική εμφάνιση 
του καρατέκα Γ. Βλαχόπουλου
Ακόμα μια εξαιρετική εμφάνιση πραγματοποίησε ο εγγονός του 
Γιανν’Ποστόλη, ο μικρός καρατέκα Γρηγόρης, στο Πανελλήνιο Κύ-
πελλο Έγχρωμων & Μαύρων Ζωνών, το οποίο πραγματοποιήθηκε 
πριν λίγες ημέρες στο Κλειστό Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο των 
Άνω Λιοσίων.  Ο Γρηγόρης προσπάθησε και έδωσε τον καλύτερό 
του εαυτό κατακτώντας το χάλκινο με-
τάλλιο στο Κούμιτε (8 ετών, 7ο-6ο kyu, 
25-30kg).  
Ο καρατέκα που μας έκανε για ακόμα 
μια φορά υπερήφανους, είναι μαθητής 
της Γ΄ Δημοτικού και έχει ξεκινήσει ήδη 
την προετοιμασία του για τους επόμε-
νους αγώνες που θα γίνουν την Άνοιξη 
’17. 
Ευχόμαστε στον Παπαδιώτη (Λακα’Λεκιώτη) καρατέκα να συνεχίσει 
με το ίδιο πάθος και τον ίδιο ζήλο.
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• Ο Περικλής Γρύμπλας και η Γιούλη Κόλια 
του Κων/νου παντρεύτηκαν το Σάββατο 
10 Σεπτεμβρίου 2016 στην Ερμούπολη 
της Σύρου. Στη συνέχεια βάπτισαν την 
κόρη τους Χριστίνη.

• Την 22α Ιουνίου 2016 απε-
βίωσε η Κώστα Χαρίκλεια του 
Χρήστου (χα Χρήστου). Η νε-
κρώσιμη ακολουθία τελέσθη-
κε στον Ι.Ν. Αγίας Τριάδος 
«Φανερωμένης» Παπαδατών 
και η ταφή έγινε στο χωριό.
• Την 26η Ιουλίου 2016 απεβί-
ωσε ο Δαρδαμάνης Βασίλειος 
του Κων/νου και της Αναστα-
σίας. Η νεκρώσιμη ακολουθία 
έγινε στον Ι.Ν. Αγίας Τριάδος 
«Φανερωμένης» Παπαδατών 
και η ταφή έγινε στο χωριό.
• Την 28η Αυγούστου 2016 
απεβίωσε η Κολιού Δήμητρα 
του Φωτίου (χα Νικολάου). Η 

νεκρώσιμη ακολουθία τελέ-
σθηκε στον Ι. Ν. Αγίας Τριάδος 
«Φανερωμένης» Παπαδατών 
και η ταφή έγινε στο χωριό.
• Την 12η Σεπτεμβρίου 2016 
απεβίωσε ο Πανούσης Ιωάν-
νης του Αθανασίου. Η νεκρώ-
σιμη ακολουθία και η ταφή 
έγινε στην Αθήνα.
• Την 9η Νοεμβρίου 2016 
απεβίωσε η Πάνου Βασιλική 
του Χρήστου (χα Δημητρίου). 
Η νεκρώσιμη ακολουθία τελέ-
σθηκε στον Ι. Ν. Αγίας Τριάδος 
«Φανερωμένης» Παπαδατών 
και η ταφή έγινε στο χωριό.
Τα θερμά συλλυπητήρια στις 
οικογένειες των εκλιπόντων. 
   Γιώργος Τσεκλιάς

Πένθη

• Εκ παραδρομής στο φ. 138 γράφτηκε το όνομα του Αλέξιου 
Νάκα αντί για το σωστό όνομα του συγχωριανού μας ΑΛΕΞΙΟΥ 
ΚΟΛΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ο οποίος έδωσε  ...................................50 €
• Γεώργιος Παν. Βασιλείου .....................................................30 €
• Γεώργιος Κων. Γούσης  .........................................................20 €
• Χρήστος Τάτσης   ....................................................................50 €
• Ντίνα Βασ. Πνευματικού .......................................................20 €
• Θεόδωρος Κων. Κώνστας ....................................................20 €
• Βασίλης Γεωρ. Μπόκιας ........................................................50 €
• Τάσος Κωλέτσης......................................................................20 €
• Ερμιόνη Νάσση ........................................................................30 €

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΜΕΛΩΝ 

Manthos Dardamanis
Director

Το χωριό μας, Παπαδάτες, που βρίσκεται 
στη Λάκκα Σουλίου, έχει την ιστορία του που 
δεν έχει υπεύθυνα καταγραφεί σε έντυπη 
έκδοση με τις προϋποθέσεις της προϋπάρ-
χουσας γνώσης, των επίσημων σχετικών 
εγγράφων-ανακοινώσεων και των κανόνων 
της επιστημονικής έρευνας.

Εφόσον αναληφθεί πρωτοβουλία από την 
Εκκλησία, την Κοινότητα, τον Μορφωτικό 
Σύλλογο “Άγιος Κοσμάς”, την Αδελφότη-
τα “Αγία Φανερωμένη” και όχι απαραίτητα 
όλων μαζί, είμαι βέβαιος εκ των προτέρων 
ότι το αποτέλεσμα της καταγραφής θα είναι 
ουσιαστικό και θετικό, θα έχει επιτευχθεί ο 
στόχος και ο  κοινός σκοπός, καθ’ ότι δεν 
υπάρχει ανταγωνισμός, όπως γράφει η Ιστο-
ρία του χωριού μας,  μεταξύ των πιο πάνω 
Φορέων και Συλλόγων.
Κάθε Εκδήλωση-Δραστηριότητα πρέπει να 
έχει νόημα και να δίνει απάντηση στο ερώ-
τημα: “Ποιος ο σκοπός και ποια η χρησιμό-
τητά της, ποιο το όφελος, για το χωριό, την 
Πατρίδα και το Έθνος μας;” Τα ερωτήματα 
αυτά δεν ενδιαφέρουν, άτομα, ομάδες ή ορ-
γανώσεις καθ΄ότι μόνοι τους ορίζουν τους 
στόχους και προβάλλον αυτό που βλέπουν 
οι ίδιοι και θέλει η αγορά.
Φανερό και διαπιστωμένο είναι ότι οι μη 
κερδοσκοπικού περιεχομένου Φορείς-Σύλ-
λογοι του χωριού μας συναποφασίζουν και 
πραγματοποιούν με πλήρη επιτυχία κάθε 
τους δράση και πρωτοβουλία.
Ο αείμνηστος δημοσιογράφος-συγγραφέας 
Μιχάλης Τσώλης γράφει στα βιβλία και στις 
δημοσιεύσεις του πολλά για την ιστορία και 

τα τραγούδια του χωριού μας. Στο περιο-
δικό, με πανελλήνιο κύρος “Πάπυρος-Ιστο-
ρία Εικονογραφημένη” υπάρχει άρθρο του: 
“Παλαιοί δάσκαλοι που σε δύσκολα χρόνια 
έγραψαν ιστορία”. Αναφέρεται και στο δά-
σκαλό του τον πατέρα μου Νικόλαο Κ. Πα-
πακωνσταντίνου (τεύχος 479, Μάιος 2008).
Σημειώνω ότι Εργασία-Μελέτη του δα-
σκάλου μας βρίσκεται στην  Ακαδημία των 
Αθηνών, στη Νομαρχία Πρεβέζης, στο αρ-
χείο μου κ.ά. την αναζητούμε στα σύγχρο-
να μέσα γράφοντας: Νομαρχία Πρεβέζης 
Λαογραφικόν Αρχείον, Αρ. Χειρ. 2944/1965 

Νικόλαος Παπα-
κωνσταντίνου και 
με τα ανάλογα 
συναισθήματα 
θα αναγνώσουμε 
μικρή ιστορία του 
χωριού μας και 
πολλά τραγούδια 
για την εβδομάδα 
της Διακαινησί-
μου (Πάσχα), Ιού-
λιος του 1963.
Το χωριό μας 

έχει την Ιστορία του που πρέπει να κατα-
γραφεί χωρίς υστεροβουλία και διαφωνίες 
και όπως την έζησε και τη δέχεται σήμερα ο 
υπερήφανος Παπαδιώτης.
Γράφει ο Ν.Κ.Π. στην εργασία του (σελ. 31, 
παρ. 1): “Ζηλεύουν πράγματι αι πέριξ κοινό-
τητες την συνοχήν των κατοίκων της Κοινό-
τητος Παπαδατών, οίτινες παντοιοτρόπως 
δια της μετ’ ευχαρίστησεως προσωπικής των 
εργασίας ωφέλησαν ουχί μόνον εαυτούς, 
αλλά εγένοντο παράδειγμα προς μίμησιν”.

Εκδηλώσεις - Δραστηριότητες - Ιστορία

Πρωτάθλημα 5Χ5 
Η Αδελφότητα  επιδιώκει τη διενέργεια αθλητικών δραστη-

ριοτήτων στην Αθήνα με τη οργάνωση πρωταθλήματος 5Χ5. 
Οι αγώνες θα διενεργηθούν ανάλογα με τις συμμετοχές σε 

ημέρες (Σαββάτο και Κυριακές) σε γήπεδα που θα βρίσκονται 
σε περιοχές που θα εξυπηρετούν όλους τους συμμετέχοντες. 

Ο σύλλογος έτσι επιδιώκει στην προώθηση της συνεύρεσης 
των συγχωριανών ανεξαρτήτων ηλικιών μέσω και των αθλη-
τικών δραστηριοτήτων αυτή τη φορά στην Αθήνα.  

 Παρακαλείστε όσοι επιθυμείτε να δηλώσετε συμμετο-
χή επικοινωνήστε με τα μέλη του Δ.Σ (κος Κόλιας Χρήστος 
τηλ.6974717934, κος Γιάννος Θανάσης 6972999011 και Κος 
Μπόκιας Βασίλης 6973809506) . 

Από τον Κώστα Ν. Παπακωνσταντίνου

Γάμοι
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5.Ο Αιδ.  π. Ανδρέας Μότσιος
6.Ο Αιδ.  π. Θωμάς Σωτηρίου
7.Ο Αιδ.  π. Γεώργιος Κατραχού-
ρας
8.Ο Αιδ.  π. Ιωσήφ Κοκκίνης

Την κυριώνυμο ημέρα, τελέ-
σθηκε αρχιερατική Θεία Λει-
τουργία, προεξάρχοντος του Σε-
βασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας, 
Μητροπολίτου Νικοπόλεως & 
Πρεβέζης κ. κ. Χρυσοστόμου. Η 
ομιλία του Σεβασμιωτάτου μας, 
για τον βίο και το έργο του αγί-
ου μας, ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέ-
ρουσα και ανέπτυξε πτυχές του 
θέματος που δεν ήταν γνωστές 
στο ευρύ κοινό! 

Στην Αρχιερατική Θεία λει-
τουργία συλλειτούργησαν οι:
1.Ο Σεβασμ. Μητροπολίτης Νι-
κοπόλεως & Πρεβέζης κ. κ. 
Χρυσόστομος.
2.Ο Διάκονος π. Κωνσταντίνος 
Παγκράτης
3.Ο Αιδ. π. Σπυρίδων Γείτονας
4.Ο Αιδ. π. Πετσούκης Νικόλα-
ος

5.Ο Αιδ. π. Ανδρέας Μότσιος
6.Ο Αιδ. π. Απόστολος Κιτσα-
ντάς
7.Ο Αιδ. π. Θωμάς Σωτηρίου
8.Ο Αιδ. π. Ιωσήφ Κοκκίνης 

Ο Μορφωτικός Εκπολιτιστικός 
Σύλλογος Παπαδατών «Ο Άγιος 
Κοσμάς», είχε ετοιμάσει μια ξε-
χωριστή βραδιά την 23η Αυγού-
στου στην αυλή του Δημοτικού 
Σχολείου, με πλούσιο καλλιτε-
χνικό πρόγραμμα και εκλεκτούς 
μεζέδες. Πολλοί Παπαδιώτες 
και κάτοικοι των γύρω χωριών 
παραβρέθηκαν στο γλέντι, παρά 
τον δυνατό αέρα και το ασυνή-
θιστο κρύο για την εποχή! 

Με ιδιαίτερη λαμπρότη-
τα εορτάστηκε στο χωριό 
μας η μνήμη του αγίου 
ιερομάρτυρος και ισαπο-
στόλου Κοσμά του Αιτω-
λού.

Λόγω των δυσμενών 
καιρικών συνθηκών (κα-
λοκαιρινές μπόρες, αέρας 

και ασυνήθιστο για την 
εποχή κρύο) οι ακολουθί-
ες τελέσθηκαν στον Ιερό 
Ναό Αγίας Τριάδος «Φα-
νερωμένης» Παπαδατών.

Στον μεγάλο εσπερινό 
μετ΄αρτοκλασίας και θεί-
ου κηρύγματος, έγινε λιτά-
νευσις της ιεράς εικόνος 
του αγίου καθώς και του 
αποτμήματος ιερού λει-
ψάνου του αγίου Κοσμά 
που βρίσκεται στην ενο-
ρία μας. Η φιλαρμονική 

του Θεσπρωτικού με την 
παρουσία της λάμπρυνε 
την εκδήλωση.  Παραβρέ-
θηκαν στον εσπερινό οι:
1.Πανοσιολ. Αρχιμανδρί-

της π. Πανάρετος Θε-
οφάνους, από την Ιερά 
Μονή Προφήτου Ηλιού 
και Τιμίου Προδρόμου, 
εκπρόσωπος της Ιεράς 
Μητροπόλεως Νικοπόλε-
ως & Πρεβέζης.
2.Πανοσιολ. Αρχιμανδρί-
της π. Συμεών Ντούσκας, 
εφημέριος  στον Ιερό Ναό 
Αγίας Αικατερίνης Πρεβέ-
ζης.

3.Ο Αιδ.  π. Σταμάτιος 
Τσώλης
4.Ο Αιδ.  π. Απόστολος 
Κιτσαντάς

ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ 23 & 23-08-2016

γράφει ο 
Γιώργος Τσεκλιάς
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Συνεχίζονται οι εργασίες αποκατάστασης των αγιογραφι-
ών στην παλιά εκκλησία του χωριού. Οι εργασίες εκτε-
λούνται μέσα στο ιερό βήμα και στην βόρεια πλευρά του 

κυρίως ναού. 
Το έργο έχει αναλάβει μετά από δημοπρασία που έγινε, από 

την τεχνική υπηρεσία της Ιεράς Μητροπόλεως Νικοπόλεως 
& Πρεβέζης και του Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Φανερωμένης 

Παππαδατών, ο κύριος Λιούγκος 
Ιωάννης από τα Ιωάννινα. Η δια-
δικασία είναι χρονοβόρα αλλά το 
αποτέλεσμα είναι εκπληκτικό. Οι 

έμπειροι - εξειδικευμένοι τεχνίτες εργάζονται με ζήλο. Γνωρί-
ζουν πολύ καλά την δουλειά τους.  Η λεπτομέρεια παίζει ρόλο. 
Η εφορία αρχαιοτήτων Πρέβεζας επιβλέπει το έργο, καθώς και 
οι μηχανικοί της Ιεράς Μητροπόλεως Νικοπόλεως & Πρεβέζης. 
Σύμφωνα με το συμφωνητικό που έχει υπογραφεί, ο χρόνος 
παράδοσης του έργου είναι έξι μήνες. Υπολογίζουμε μέχρι το 
μήνα Απρίλιο να έχουν τελειώσει οι εργασίες, για το υπάρχον 
χρηματικό ποσό που θα διατεθεί (περί τα 35 τ.μ.).  Ας ελπί-
σουμε ότι θα βρεθούν και άλλα χρήματα και θα συνεχιστούν 
οι εργασίες.

Η εφορία αρχαιοτήτων Πρέβεζας τον Οκτώβριο του 2016, 
μετά από αίτημα του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου υποσχέθη-

κε ότι θα αναλάβει την 
συντήρηση των φορητών 
εικόνων του τέμπλου. 
Επειδή έχουν μόνο έναν 
συντηρητή έργων τέχνης 
στην υπηρεσία τους, η 
διαδικασία θα γίνει αργά 
όταν μπορούν και έχουν 
χρόνο. Την 30η Νοεμβρί-

ου 2016, παραδόθη-
καν στην Αρχαιολογία 
επτά μικρές εικόνες 
(από το εορτολόγιο 
ψηλά στο τέμπλο) για 
να καθαριστούν και 
να συντηρηθούν. Η 
παραλαβή – παράδο-
ση έγινε με υπογραφή 
ειδικού πρωτοκόλλου 
με καταγραφή των ει-
κόνων, την φωτογρά-
φησή τους, παρουσία 
τριών μελών του Εκ-
κλησιαστικού Συμ-
βουλίου και άλλων 
δύο υπαλλήλων της 
αρχαιολογίας. Αφού 
τελειώσουν οι εργα-
σίες θα επιστραφούν 
και θα δοθούν άλλες 
για να καθαριστούν 
και να συντηρηθούν.

Η οικονομική περί-
οδος που διανύουμε 
είναι δύσκολη και τα 
χρήματα που έχουμε 
στη διάθεσή μας είναι 
λιγοστά. Θα κάνουμε 
ότι είναι ανθρωπίνως 
δυνατό. Παράλλη-
λα προσπαθούμε να 

εντάξουμε το έργο σε προγράμματα της 
περιφέρειας. Η Περιφέρεια Ηπείρου 
έχει πολλά  μνημεία που χρήζουν επι-
σκευή και οι δυνατότητες που έχει είναι 
μετρημένες. Εμείς εργαζόμαστε για τον 
σκοπό αυτό και το νέο Εκκλησιαστικό 
Συμβούλιο που θα αναλάβει από τις 1 
Ιανουαρίου 2017 θα συνεχίσει και αυτό 
να εργάζεται με τον ίδιο ζήλο.

Του Γεώργιου Τσεκλιά

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Το Δ.Σ. του Μορφωτικού 
Εκπολιτιστικού Συλλόγου 
Παπαδατών Πρεβέζης “Ο 
Άγιος Κοσμάς”, εκφράζει 
τις θερμές ευχαριστίες 
του στον κ. Δαρδαμάνη 
Ιωάννη, κάτοικο Αθηνών 
και στον κ. Τσεκλιά Γε-

ώργιο κάτοικο Παπαδα-
τών, για την προσφορά 
βιβλίων προς τη βιβλιο-
θήκη του Συλλόγου.

Για το ΔΓ. Σ. του Συλ-
λόγου 

Η Πρόεδρος 
Αυγέρη Φωτεινή

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
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Στις 7 Αυγούστου 2016 στην κατάμεστη μεγάλη αίθουσα 
των εκδηλώσεων του Γυμνασίου-Λυκείου Θεσπρωτικού 
ο Περιβαλλοντικός Πολιτιστικός Σύλλογος τέως Δήμου 

Θεσπρωτικού, σε συνεργασία με την Ένωση Ελλήνων Λογοτεχνών, 
πραγματοποίησε την πολιτιστική εκδήλωση «Λακκιώτικη Πνευματική 
Δημιουργία». Σκοπός της εκδήλωσης, όπως ανέφερε ο πρόεδρος 
του Συλλόγου Νίκος Νικολάου, ήταν να αναδειχθεί η Λακκιώτικη 
Πνευματική Δημιουργία και ειδικότερα, σε συνεργασία με την Ένωση 
Ελλήνων Λογοτεχνών, να τιμηθούν οι Λακκιώτες συγγραφείς και να 
παρουσιαστούν τα βιβλία τους. Σε υψηλούς πνευματικούς τόνους 
κινήθηκε ο χαιρετισμός του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη της Ι.Μ. 
Νικοπόλεως και Πρεβέζης κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ, ο οποίος εξήρε τόσο 
την πρωτοβουλία του Συλλόγου να τιμήσει τους Λακκιώτες πνευ-
ματικούς δημιουργούς και να αναδείξει το σημαντικό έργο τους 
όσο και το μόχθο και την προσφορά των ίδιων των δημιουργών. 
Με θερμά λόγια απευθύνθηκαν στον χαιρετισμό τους ο θεματι-
κός Αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου, κ. Βασιλάκης Περικλής, ο αντι-
δήμαρχος του Δήμου Ζηρού κ. Γκάρτζιος Χρήστος, ως θεματικός 
αντιδήμαρχος για θέματα πολιτισμού και ο Λυκειάρχης του Λυκείου 
Θεσπρωτικού κ. Σταυρόπουλος Βασίλειος. Την εκδήλωση συντό-
νισε με επιτυχία ο εκπαιδευτικός και Δημοτικός σύμβουλος Ζηρού 
κ. Γιάννος Γεώργιος που ανέγνωσε και τη λίστα των Λακκιωτών 

συγγραφέων που ήταν περισσότεροι από εκατό (100), φαινό-
μενο μοναδικό σε πανελλήνιο επίπεδο. Την εκδήλωση επένδυσε 
μουσικά με μοναδική ευαισθησία ο εκπαιδευτικός και μουσικός 
Βασίλης Πνευματικός. Βασικοί ομιλητές ήταν ο φιλόλογος και στο-
χαστής κ. Λαοκράτης Βάσης με θέμα: «Ο πολιτισμός ως αντίδοτο 
σε περιόδους κρίσης» και ο εκπαιδευτικός και λογοτέχνης κ. Τάκης 
Παπαδημητρίου με θέμα: «Τα βιβλία για τη Λάκκα μας . Η πολύτιμη 
προσφορά τους για την επιστροφή στις ρίζες». Και οι δύο ομιλίες 
ήταν υψηλοτάτου επιπέδου, εμπεριστατωμένες, με τεκμηριωμένες 
τοποθετήσεις και αναλύσεις. Άφησαν τις καλύτερες εντυπώσεις στο 
ακροατήριο, το οποίο έμεινε καθηλωμένο μέχρι τη λήξη της εκδήλω-
σης. Με την πρώτη αυτή έρευνα του Περιβαλλοντικού-Πολιτιστικού 
Συλλόγου καταγράφηκαν εκατόν (105) Λακκιώτες συγγραφείς και 
περισσότερα από τριακόσια πενήντα βιβλία και δέκα τρία περιοδικά 
και εφημερίδες. Απώτερος στόχος του Συλλόγου είναι η δημιουργία 
μιας βιβλιοθήκης με ό,τι έχει εκδοθεί από Λακκιώτες συγγραφείς 
και η οποία θα ενημερώνεται συνεχώς με κάθε νέα έκδοση. Μιας 
Λακκιώτικης βιβλιοθήκης που θα ανήκει σε όλους τους Λακκιώτες 
και θα είναι στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου. 

ΛΑΚΚΙΩΤΙΚΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
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Αγώνας Ορεινού Τρεξίματος ‘Το μονοπάτι του Αγίου Κοσμά’

Τουρνουά Τάβλι καλοκαίρι 2016

ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΤΑΒΛΙ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2016

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
1.ΔΑΡΔΑΜΑΝΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
2.ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΣΙΑΡΚΟΣ
3.ΔΕΡΒΕΝΗΣ ΝΙΚΟΣ
4.ΜΠΑΤΣΟΥΛΗΣ ΒΑΛΑΝΤΗΣ
5.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ

6.ΚΩΝΣΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
7.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
8.ΜΠΟΚΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
9.ΜΠΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
10.ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
11.ΜΠΑΤΣΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
12.ΧΑΒΑΛΕΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
13.ΚΟΛΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

14.ΚΩΤΣΗΣ ΜΑΝΘΟΣ
15.ΓΑΛΛΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
16.ΖΟΥΡΙΔΑΚΗΣ 
Στον τελικό αναμετρήθηκαν ο Μιλτιάδης Δαρ-
δαμάνης και ο Γιάννης Μπατσούλης. Κυπελλού-
χος για τοκαλοκαίτι του 2016 τελικά αναδείχτη-
κε ο Μιλτιάδης Δαρδαμάνης 
Τα θερμά μας συγχαρητήρια εκ μέρους του Δ.Σ.
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Eυχαριστούμε θερμά όλους τους εθελοντές που βοήθησαν για την επι-
τυχία του φετινού πάρτυ. Ευχαριστούμε και τον Μάκη Γιαννάκη για την 
αφιλοκερδή παρουσία του ως DJ. Η φετινή επιτυχία ευχόμαστε να επαναληφθεί και το επόμενο καλοκαίρι. Απα-
ραίτητη προϋπόθεση η συμμετοχή της νεότερης γενιάς. Τα οικονομικά στοιχεία δημοσιεύονται στην εφημερίδα και οι 
αποδείξεις εσόδων - εξόδων είναι καταχωρημένες στα πρακτικά για όποιον ενδιαφέρεται.

Πάρτυ Νεολαίας

Τουρνουά μπάσκετ καλοκαίρι 2016

Η φετινή μεγάλη συμμετοχή στις 
αθλητικές εκδηλώσεις του χωρι-
ού  μας ευχαριστεί και υποσχό-
μαστε και οι δύο σύλλογοι (Μορ-
φωτικός και Αδελφότητας) του 
χρόνου να βελτιωθούμε περεταί-
ρω. Επαναλαμβάνουμε ότι η συμ-
μετοχή της νεότερης γενιάς είναι 
απαραίτητη προϋπόθεση για την 
επιτυχία των εκδηλώσεων.


