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Αγαπητοί αναγνώστες, 
 
Αυτή η εφημερίδα δημιουργήθηκε από την αγάπη μας για το σχολείο μας και την 
περιοχή στην οποία ζούμε. 

Είμαστε οι μαθητές του Γυμνασίου και με τη βοήθεια των καθηγητών συνεχίσα-
με για δεύτερη χρονιά αυτήν την πρωτοβουλία κλέβοντας λίγο από τον χρόνο που 
αφιερώνουμε στη μελέτη των μαθημάτων μας και την ξεκούρασή μας. Ελπίζουμε να 
αγκαλιάσετε και φέτος αυτή μας την προσπάθεια και σας ευχόμαστε να περάσετε 
όσο γίνεται καλύτερα τις γιορτές, σε αυτές τις δύσκολες για όλους μας μέρες, με  
υγεία, χαρά και πάνω από όλα αγάπη. Καλές γιορτές και καλή χρονιά σε όλους.  
 

Οι μαθητές Γυμνασίου Θεσπρωτικού 
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Το Θεσπρωτικό είναι χωριό του νομού Πρέβεζας 
και ανήκει σήμερα στον δήμο Ζηρού Πρέβεζας.  

Η ονομασία του χωριού μέχρι το 1927 ήταν 
Λέλοβα (πληθ.). Μετονομάστηκε από 1-4-1927 
με απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών (Φ.Ε.Κ. 
76/2-5-1927 τεύχ. Α) σε κοινότητα Θεσπρωτι-
κού. Μεταπολεμικά, τη δεκαετία του ’50 έγινε 
δήμος. 

Σήμερα κατά την απογραφή του έτους 2001 
το Θεσπρωτικό έχει πληθυσμό περίπου 2.000 
κατοίκων. Γεωγραφικά είναι πρωτεύουσα της 
περιοχής Λάκκας του νομού Πρέβεζας (Λάκκα 
Λελόβου), η οποία είναι μια όμορφη κοιλάδα 
που περιλαμβάνει τα χωριά Κρανιά, Τύρια, Ρι-
ζοβούνι (Ποδογόρα), Γαλατά (Μπουλιμέτι), 
Ζερβό, Παπαδάτες, Μελιανά, Άσσο (Νάσαρι), 
Νικολίτσι, Ελιά (Ντάρα), Πλατάνια. Παραδοσια-
κά στη Λάκκα Λελόβου υπάγονταν και τα χωριά 
Στεφάνη (Καντζάς), στη νότια είσοδο της κοι-
λάδας, και Ρωμιά στα ανατολικά, όπως πιστο-
ποιείται από τις κτηματικές ιδιοκτησίες τους. 

Η κοιλάδα σχηματίζεται μεταξύ των βουνών 
Θεσπρωτικά όρη (Μπαλντενέζι) στα δυτικά με 
υψόμετρο 1.250 μέτρα και Τσούκα Ποδογόρα-
Ζαρκοράχη στα ανατολικά με υψόμετρο 1.270 
μέτρα. Περιλαμβάνει, επίσης, τη λίμνη Μαυρή, 

η οποία αποξηράνθηκε περί το 1960. 
Η ονομασία τα Λέλοβα είναι πολύ παλιά με 

άγνωστη προέλευση. Πάντως, στην κεντρική 
εκκλησία του χωριού Παναγία η Λαμποβίτισσα 
που χτίστηκε το 1794 επί Αλή πασά Ιωαννίνων, 
υπάρχει επιγραφή σε κεραμικό με το έτος 1429 
προερχόμενη από την προηγούμενη εκκλησία 
που κατεδαφίστηκε (μετόχι).  

Οι κάτοικοι του Θεσπρωτικού ασχολούνται 
κυρίως με τη γεωργία και την κτηνοτροφία. Τα 
προϊόντα που παράγονται σε μεγαλύτερο ποσοστό 
είναι το καλαμπόκι, μηδική, γάλα, κρέας και άλλα 
γεωργοκτηνοτροφικά προϊόντα. Επίσης, παράγο-
νται διάφορα παραδοσιακά προϊόντα όπως τρα-
χανάδες, γλυκά κουταλιού, χυλόπιτες και άλλα 
από τον Συνεταιρισμό Γυναικών. 

Η περιοχή διαθέτει αξιόλογα μνημεία και 
αρχαιολογικούς χώρους. Συγκεκριμένα, στο 
Θεσπρωτικό αξιοσημείωτη είναι η ύπαρξη πα-
λαιών αρχοντικών και του παλιού σχολείου, το 
οποίο είναι χτισμένο με παραδοσιακή πέτρα. 
Επίσης, ιδιαίτερη θέση κατέχει και το Λαογρα-
φικό Μουσείο του Θεσπρωτικού, το οποίο φιλο-
ξενεί κάθε είδους παλαιό αντικείμενο και συ-
ντελεί σημαντικά στη διαφύλαξη της πολιτιστι-
κής μας παράδοσης. 
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Ο ναός Γενεσίου Θεοτόκου με τις απερίγρα-

πτου κάλλους τοιχογραφίες και το χρυσοποίκιλ-
το τέμπλο που χρονολογείται από τον 18ο αιώ-
να. 

Στο χωριό Πολυστάφυλο υπάρχει η εκκλη-
σία της Κοίμησης της Θεοτόκου με ιδιαίτερα 
αρχιτεκτονικά γνωρίσματα και η λιθόκτιστη γέ-
φυρα του Αχέροντα, οι πηγές του οποίου δημι-
ουργούν μια περιοχή απέραντου φυσικού κάλ-
λους. 

Στο Ριζοβούνι σώζεται η παλαιοχριστιανική 
εκκλησία της Παναγίας του Καστρίου με υπέ-
ροχες βυζαντινές αγιογραφίες στη θέση Καστρί, 
όπου υπάρχει και ο ομώνυμος αρχαιολογικός 
χώρος.  

Στα Μελιανά υπάρχει παραδοσιακός νερό-
μυλος και τοποθεσίες με πανοραμική θέα άγριου 

φυσικού τοπίου (Άγιος Ηλίας, Θάνα), ενώ στις 
Παπαδάτες ο επισκέπτης μπορεί να επισκεφθεί 
τη παλαιά εκκλησία της Αγίας Φανερωμένης. 

Η πανέμορφη φυσική λίμνη Ζηρού με την 
πλούσια εναλλαγή φυσικής βλάστησης στις ό-
χθες της αποτελεί πόλο έλξης για τους επισκέ-
πτες. Τα έργα που έχουν δρομολογηθεί στη λί-
μνη αξιοποιούν την ιδιαίτερη φυσική ομορφιά 
του τοπίου και περιλαμβάνουν τη δημιουργία 
περιηγητικών μονοπατιών και την ανάπτυξη α-
θλητικών δραστηριοτήτων όπως ορειβασία, κα-
νό και άλλα. 

Τέλος, στα όρη των Παπαδάτων είναι η βά-
ση αιωροπτεριστών, από τις λίγες στην Ήπειρο 
με αξιόλογη παρουσία. 

 
(πηγή: wikipedia)
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Η  

διευ- 
θύντρια 

του Γυμνα- 
σίου  Θεσπρω- 
τικού, ο σύλλο- 

γος των καθηγητών 
και οι μαθητές σας ευχό- 
μαστε καλά Χριστούγεννα 

 και ευτυχισμένος ο καινούριος 
 χρόνος με υγεία, προσωπική και 

 οικογενειακή ευτυχία και καλύτερες 
 μέρες για  
την πατρίδα 

   μας    
 

• 
 

Χαιρετισμός της Διευθύντριας του Γυμνασίου και του Συλλόγου των Διδασκόντων  
για την έκδοση της σχολικής εφημερίδας από τους μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου 

 
αιρετίζουμε την προσπάθεια των μα-
θητών μας της Γ΄ Γυμνασίου να εκ-
δώσουν σχολική εφημερίδα ποικίλης 

ύλης στο πλαίσιο προγράμματος σχολικών 
δραστηριοτήτων. Νιώθουμε υπερήφανοι για 
τους μαθητές μας αυτούς, οι οποίοι υπό την κα-
θοδήγηση και τη στήριξη των καθηγητριών 
τους επωμίστηκαν το μεγαλύτερο βάρος και 
μόχθησαν για την επίτευξη αυτού του στόχου.  

Η εφημερίδα αυτή θα διανεμηθεί από τους   
ίδιους τους μαθητές στους συνδημότες μας και 
ένα μεγάλο μέρος των εσόδων θα διατεθεί για 
την πραγματοποίηση της καθιερωμένης τριήμε-
ρης εκδρομής τους.  

Οι μαθητές μας στράφηκαν σε τρόπους συ-
γκέντρωσης χρημάτων οι οποίοι συνάδουν με 
τη μαθητική τους ιδιότητα και αυτό τους τιμά 
ιδιαίτερα.  

Ιδιαίτερη τιμή αποτελεί και για τους γονείς 
και τους καθηγητές τους αυτή τους η προσπά-
θεια, αφού οι νουθεσίες των γονιών τους και οι 
παραινέσεις των καθηγητών τους ελήφθησαν 
σοβαρά υπόψη από τα παιδιά μας.  

Αιέν αριστεύειν και πάντα ψηλά τη σημαία 
της γνώσης και των υψηλών ιδεών. 
 
 

 
Η Διευθύντρια                                                                                       Ο Σύλλογος 

Χ 



 

6 

Εκδήλωση  προς τιμήν της  δωρήτριας  Ευστρατίας  Ζορμπά-Τσόγκα . 
Μετονομασία  σχολείων , Γυμνασίου  και  ΓΕΛ Θεσπρωτικού  

 
νήμερα της εορτής του Αγίου Νικολάου, 
την Παρασκευή 6-12-2013 και ώρα 12:00, 

σε μια κατάμεστη από κόσμο και συγκίνηση αί-
θουσα, πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση προς 
τιμήν της δωρήτριας των σχολείων, κυρίας Ευ-
στρατίας Ζορμπά-Τσόγκα, με αφορμή τη μετο-
νομασία των δύο σχολείων, του μεν Γυμνασίου 
σε Γυμνάσιο Θεσπρωτικού «Ευστρατία Ζορ-
μπά-Τσόγκα», του δε ΓΕΛ σε Γενικό Λύκειο 
Θεσπρωτικού «Βασίλειος Ζορμπάς» και την ανάρ-
τηση από τον Δήμο Ζηρού των επιγραφών. 

Στην εκδήλωση, την οποία διοργάνωσαν ο 
Δήμος Ζηρού και τα δύο σχολεία, παρέστη και 
λάμπρυνε με την παρουσία της η δωρήτρια κυ-
ρία Ζορμπά. Επίσης, παρέστησαν ο αιδεσιμότα-
τος πατήρ Σωτήριος Καραμέτσης, ως εκπρόσω-
πος του Σεβασμιοτάτου Μητροπολίτη Πρέβε-
ζας, ο πατήρ Ιωσήφ Κοκκίνης, ο δήμαρχος Ζη-
ρού Δημήτριος Γιολδάσης, η διευθύντρια ΔΔΕ 
Πρέβεζας Βασιλική Σφονδύλη, τέως, πρώην και 
νυν αντιδήμαρχοι, ο πρώην διευθυντής του ΓΕΛ 
Γεώργιος Αλεξίου, ο διοικητής της Πυροσβε-
στικής Υπηρεσίας Θεσπρωτικού Κωνσταντίνος 
Μπόμπορης, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Λελο-
βιτών Πρέβεζας, η πρόεδρος του Συλλόγου Γυ-
ναικών, οι πρόεδροι των Συλλόγων Γονέων και 
Κηδεμόνων, εκπρόσωποι των φορέων του Δή-
μου και της Πολιτείας, γονείς και κηδεμόνες 
των μαθητών, συγγενείς της δωρήτριας και πλή-
θος κόσμου. 

Η εκδήλωσε άνοιξε με ένα σύντομο χαιρετι-
σμό, τον οποίο απηύθυνε προς τους παρευρι-
σκόμενους ο δήμαρχος κύριος Δημήτριος Γιολ-
δάσης, ο οποίος ευχαρίστησε τη δωρήτρια για 
το σπουδαίο έργο που πρόσφερε και συνεχίζει 
να προσφέρει στα σχολεία που έλαβαν το όνομά 
της, αναφέρθηκε στην ανάγκη τέτοιες πράξεις 
να γίνονται παραδείγματα προς μίμηση για τους 
μαθητές και τους νέους και ευχαρίστησε και 

τους παρευρισκόμενους για την αθρόα συμμε-
τοχή τους σε αυτή την εκδήλωση. 

Στη συνέχεια τον λόγο έλαβε η διευθύντρια 
του Γυμνασίου, κυρία Φρειδερίκη Νάσση, η ο-
ποία καλωσόρισε την κυρία Ζορμπά στο «δικό» 
της πλέον σχολείο και, αφού εξήρε το ήθος, τη 
γενναιοδωρία, την ευαισθησία και την αγάπη 
της προς τους μικρούς μαθητές και των δύο 
σχολείων, έκανε μία σύντομη αναφορά στο χρο-
νικό αυτής της μετονομασίας, αναφέροντας πως 
υπήρξε αίτημα και των δύο σχολείων, των γο-
νέων και της μικρής κοινωνίας, οι οποίοι με την 
ενέργεια αυτή θέλησαν να εκφράσουν την ευ-
γνωμοσύνη τους για τις έως τώρα δωρεές της 
στο σχολικό συγκρότημα και τους μαθητές του. 

Χαρακτηριστικά η κυρία Νάσση απευθυνό-
μενη προς τη δωρήτρια ανέφερε μεταξύ άλλων 
τα εξής:  

«Με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση σας υπο-
δεχόμαστε σήμερα κοντά μας. Κοντά στους μα-
θητές μας που βλέπουν με τα αθώα μάτια τους 
και τα αγνά συναισθήματά τους τις ευγενείς δω-
ρεές σας σαν τη μητρική αγκαλιά, η οποία χωρίς 
να περιμένει ανταλλάγματα χαρίζει απλόχερα 
την αγάπη και τη στοργή της σε ό,τι πολυτιμό-
τερο ο Θεός της χάρισε. Και εσείς, κυρία Ζορμπά, 
έχετε αποδείξει ότι θεωρείτε τους μαθητές μας 
παιδιά σας και πάντα στο μυαλό και την ψυχή σας 

Α 
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κρατάτε, φυλαχτό πολύτιμο, τα όνειρά σας για μια 
Παιδεία με τα σκολειά λιτά κι απλόχωρα, τους δα-
σκάλους ποιητές και τα βιβλία σαν κρίνα.  

Σας τυραγνάει, γλυκιά τυράγνια, η αδιάκοπη 
επιθυμία να προσφέρετε εκείνα που η ίδια στε-
ρηθήκατε μεγαλώνοντας σε εποχές δύσκολες 
για τον λαό μας και την πολύπαθη πατρίδα, την 
οποία πολλοί «ηγάπησαν» αλλά ολίγοι πιστά 
υπηρέτησαν. 

Και ακόμη λιγότεροι άνοιξαν τα χέρια τους, 
για να της προσφέρουν από το περίσσευμα ή και 
το υστέρημά τους, όπως εσείς πράξατε, καλύ-
πτοντας με τη γενναιοδωρία σας την εκούσια ή 
ακούσια αδυναμία της. 

Επί σειρά ετών ουδόλως εφείσθητε των χρη-
μάτων και των συναισθημάτων σας και είχαμε 
την τύχη να μας συμπεριλάβετε στη χορεία ό-
λων εκείνων που ευεργετήθηκαν με τις πολύτι-
μες και ευγενικές δωρεές σας. 

Προερχόμενη από τους κόλπους της κωμό-
πολής μας προσφέρατε απλόχερα την πολύτιμη 
αρωγή σας για την αναβάθμιση της εκπαίδευσης 
στον τόπο μας και την πνευματική ανάταση των 
μαθητών μας. Αφιερώσατε ολόψυχα τον εαυτό 
σας και τον χρόνο σας σε αυτή σας την ανυστε-
ρόβουλη πρωτοβουλία. Προσφέρατε γενναιό-
δωρα τον οβολό σας για την καλύτερη λειτουρ-
γία των σχολείων μας με αποτέλεσμα καθηγητές 
και μαθητές να απολαμβάνουμε υπερήφανοι τις 
βιβλιοθήκες που κοσμούν τα γραφεία μας, τις 
πλήρως εξοπλισμένες αίθουσες Ιστορίας και 
Μαθηματικών, που λειτουργούν με την ευγενική 
χορηγία σας. 

Το Γυμνάσιο και το Λύκειο Θεσπρωτικού, 
δεν έχουν να ζηλέψουν πολλά από τα σύγχρονα 
σχολεία της χώρας μας και οι μαθητές μας απο-
λαμβάνουν τη μάθηση μέσα από την τεχνολογία 
που φροντίσατε να τους προσφέρετε, πολύτιμη 
αρωγό σε αυτή τους την προσπάθεια. 

Οι δε αριστεύσαντες λαμβάνουν κάθε χρόνο 
από το δικό σας κεμέρι ανελλιπώς χρηματικά 
ποσά τα οποία αποτελούν, στις ιδιαίτερα δύ-
σκολες εποχές που ζούμε, ευγενικό κίνητρο για 

την άμιλλα μεταξύ τους και τη δημιουργία με 
στόχο την κατάκτηση της γνώσης και του κό-
σμου των ιδεών …  

Κυρία Ευστρατία Ζορμπά Τσόγκα, κυρία 
Τούλα μας, εκείνο που μας έκανε να σας θαυ-
μάσουμε ακόμη περισσότερο είναι το γεγονός 
πως ποτέ για όλα αυτά δεν ζητήσατε ανταμοιβή. 
Δεν λειτουργήσατε υστερόβουλα επιδιώκοντας 
με τις πράξεις σας αυτές τιμές και αξιώματα. 
Δεν εξαγοράσατε την αναρρίχησή σας σε θέσεις 
εξουσίας.  

Σεμνή και αξιοπρεπής ακολουθήσατε μονά-
χα τη φωνή της ψυχής σας εξωτερικεύοντας την 
ιδιαίτερη αγάπη που τρέφετε για τον τόπο σας. 
Το ενδιαφέρον σας για τα μικρά παιδιά. Για την 
παιδεία που τους προσφέρεται. Τη μόρφωση.  

Σε αυτόν τον τόπο, κυρία Τούλα, κυρίες και 
κύριοι, τις σπουδαίες προσωπικότητες, τους 
χρηστούς και αγαθούς πολίτες –με την αρχαία 
σημασία της λέξης– συνηθίζουμε να τους εκτι-
μούμε. Σπάνια, όμως, τους τιμούμε. 

Ο δήμαρχός μας, το δημοτικό και τοπικό 
συμβούλιο, εμείς οι εκπαιδευτικοί, οι γονείς και 
οι μαθητές μας, δεν ακολουθήσαμε αυτόν τον 
κανόνα. 

Νιώθουμε υπερήφανοι, γιατί πράξαμε εκείνο 
το οποίο κάθε ευεργετούμενος οφείλει να πράτ-
τει, εκεί που ο ευεργέτης οφείλει να σιωπά.  

Να διατρανώνει λόγοις και πράξεσι την ευ-
εργεσία και την ευγνωμοσύνη του προς τον ευ-
εργέτη του. 

Αυτές οι επιγραφές στο σχολείο μας στο ε-
ξής θα διαμηνύουν σε κάθε μαθητή, γονέα και 
επισκέπτη πως η μάνα του σχολείου μας, όπως 
οι μαθητές μας την αποκαλούν, βρίσκεται πλέον 
εκεί που της αξίζει.  

Ψηλά στον χώρο του σχολείου μας, όπως 
ψηλά βρίσκεται και στις καρδιές όλων μας.» 
 

 
 
Τον λόγο έλαβε κατόπιν η διευθύντρια του 
ΓΕΛ, η κυρία Δήμητρα Φίντζου, η οποία αφού  
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αναφέρθηκε στον βίο και το έργο του Βασιλείου 
Ζορμπά, αειμνήστου αδελφού της δωρήτριας, 
του οποίου το όνομα φέρει πλέον το ΓΕΛ, είπε 
μεταξύ άλλων τα παρακάτω: 

«Αυτό που πέτυχε σήμερα η κυρία Ζορμπά 
δεν είναι απλό μικρό έργο, είναι το μεγαλείο της 
ψυχής της, η κατάθεση της κουλτούρας της, η 
ιδιαιτερότητά της, η αγάπη της για τον τόπο της, 
τον πολιτισμό, την ευαισθησία για τον ανθρώπι-
νο παράγοντα. Όλα αυτά τα παραλαμβάνουμε 
εμείς σήμερα από τη δωρήτρια και τους τιμούμε 
μαζί με τον αδελφό της … 

Με την προσφορά της στο σχολείο δίνουμε 
έμπρακτα στους συμπολίτες μας να διαπιστώ-
σουν πως στη σημερινή εποχή που νομίζουμε 
πως κυριαρχεί το χρήμα, το ατομικό συμφέρον, 
ο ωφελιμισμός, το βόλεμα και η κατάχρηση ..., 
να που υπάρχουν φωτεινά παραδείγματα που 
κάνουν την εξαίρεση και μας γεμίζουν ελπίδες 
πως σε αυτόν τον τόπο τίποτε δε χάθηκε … 

Η δωρήτριά μας δεν έχει ανάγκη αυτής της 
κίνησης. Την έχουμε όμως ανάγκη εμείς γιατί 
δεν είμαστε αγνώμονες, για να εκτιμάμε τη δια-
φορά, για να διδασκόμαστε καθημερινά και για 
να μη ξεχνάμε. Προπαντός να μη ξεχνάμε». 
 

 

Στη συνέχεια προσεκλήθη στο βήμα η διευθύ-
ντρια της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Πρέβεζας, η κυρία Βασιλική Σφονδύλη, 
η οποία σε έναν σύντομο χαιρετισμό ανέφερε τα 
εξής: 

«Κυρίες και κύριοι, αρχικά θα ήθελα να ευ-
χαριστήσω τη Διευθύντρια του Γυμνασίου Θε-
σπρωτικού, κ. Φρειδερίκη Νάσση, και τη Διευ-
θύντρια του Γενικού Λυκείου Θεσπρωτικού, κ. 
Δήμητρα Φίντζου, για την πρόσκλησή τους να 
παραβρεθώ σήμερα σε αυτήν την ιδιαίτερη και 
ξεχωριστή εκδήλωση των δύο σχολείων. 

Είναι ξεχωριστή αφού πρόκειται να τιμηθούν 
δύο άνθρωποι για την προσφορά τους, στα δύο 
σχολεία επί σειρά ετών: η κ. Ευστρατία Ζορ-
μπά-Τσόγκα και ο κ. Βασίλειος Ζορμπάς. 

Η πολιτεία ανταποδίδοντας και αναγνωρίζο-
ντας τη γενναιοδωρία και το μεγαλείο ψυχής 
τους προσδίδει το όνομά τους στα δύο σχολεία 
ως Γυμνάσιο Θεσπρωτικού «Ευστρατία Ζορ-
μπά-Τσόγκα» και Γενικό Λύκειο Θεσπρωτι-
κού «Βασίλειος Ζορμπάς». 
Κυρία Ευστρατία Ζορρμπά-Τσόγκα, το παρά-
δειγμά σας αποτελεί πηγή έμπνευσης και πρό-
τυπο προς μίμηση. 

Ιδιαίτερα τώρα, που η πατρίδα μας αντιμε-
τωπίζει σοβαρά οικονομικά προβλήματα, άν-
θρωποι φωτισμένοι και μεγαλόψυχοι, όπως ε-
σείς, διδάσκουν με τις πράξεις τους την αξία της 
προσφοράς. 

Σας συγχαίρω και σας ευχαριστώ θερμά. 
Να είστε πάντα καλά.» 

 
 

  
Ακολούθησε η ανάγνωση των επιστολών των 
μικρών μαθητών του Γυμνασίου και του ΓΕΛ 
προς τη δωρήτρια και η κυρία Ζορμπά ανέβηκε 
στο βήμα καταφανώς συγκινημένη. Σε ένα σύ-
ντομο και λιτό χαιρετισμό ευχαρίστησε τις διευ-
θύντριες των σχολείων και τον Δήμο για τη δι-
οργάνωση αυτής της εκδήλωσης, τους μαθητές 
και όλους τους παρευρισκόμενους για την τιμή, 
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η οποία της προσεγένετο, και υποσχέθηκε ότι θα 
βρίσκεται πάντα στο πλευρό των εκπαιδευτικών 
και των μαθητών με όλες τις δυνάμεις της. 

Την εκδήλωση εντός της αίθουσας πολλα-
πλών χρήσεων του σχολείου έκλεισε η χορωδία 
των μαθητών με μαέστρο τον θεολόγο καθηγητή 
Βασίλειο Οικονόμου με κάλαντα από όλη την 
Ελλάδα. 

Κατόπιν άπαντες οι παρευρισκόμενοι εξήλ-
θαν στον αύλειο χώρο, όπου ο Δήμαρχος μαζί 

με την κυρία Ζορμπά έκαναν, κάτω από τα εν-
θουσιώδη χειροκροτήματα των παρευρισκόμε-
νων, τα αποκαλυπτήρια της μαρμάρινης επιγρα-
φής με τα νέα ονόματα των σχολείων. Η Φιλαρ-
μονική Θεσπρωτικού παιάνισε τον εθνικό ύμνο 
και η μικρή αυτή τελετή, ελάχιστο δείγμα της 
ευγνωμοσύνης όλης της κοινωνίας του Θεσπρω-
τικού και της ευρύτερης περιοχής του έλαβε τέ-
λος. 

Γυμνάσιο και ΓΕΛ Θεσπρωτικού 
 
 

• 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Το Ριζοβούνι 
ο Ριζοβούνι είναι χωριό της Ηπείρου και 
ανήκει στον νομό Πρέβεζας. Το παλαιότε-

ρο όνομά του, Ποδογόρα (μέχρι το 1927), είναι 
σλαβικής προέλευσης (Pot goria) και σημαίνει 
«στους πρόποδες», «στη ρίζα του βουνού». Αυ-
τή είναι η μία εκδοχή για την ονομασία, ενώ η 
δεύτερη εκδοχή, λιγότερα πειστική, αφορά την 
περίοδο της Τουρκοκρατίας και το παιδομάζωμα 
(παιδ-αγορά παραφρασμένο «ποδογόρα»). Το 
υστερόχρονο Ριζοβούνι αποδίδει στην ελληνική 
το περιεχόμενο της σλαβικής λέξης. 

Το χωριό έχει έκταση 131.823 τ.μ. και πλη-
θυσμό περίπου 800 κατοίκους. Η περιοχή χαρα-
κτηρίζεται ως ημιορεινή. Το κλίμα είναι γενικά 
μεσογειακού τύπου. 

Το Ριζοβούνι ανατολικά εκτείνεται ως τη λί-
μνη του Ζηρού. Μέρος της περιοχής της λίμνης 
υπάγεται στο Ριζοβούνι καθώς και γεωργικές 
εκτάσεις στη γύρω περιοχή της Τσερόπολης. 
Στο ανατολικό τμήμα του χωριού βρίσκεται το 
Καστρί, ένας λόφος με τεράστιο αρχαιολογικό 
και ιστορικό ενδιαφέρον, όπου βρίσκονται τα 

Τ 
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ερείπια της αρχαίας πόλης Βατία ή Βατίες, α-
ποικίας των Ηλείων από τον 8ο αιώνα π.Χ . Ίχνη 
και θεμέλια σπιτιών, κατώφλια και υπέρθυρα, 
αυλόγυροι και τέσσερις δεξαμενές προβάλλουν 
μέσα από τα βάτα και τα αγριόδεντρα. Στο τεί-
χος διακρίνονται τρεις μεγαλόπρεπες πύλες και 
δύο θύρες. Η κύρια είσοδος βρίσκεται στην α-
νατολική πλευρά και προστατεύεται από ρωμαϊ-
κό πύργο. Εσωτερικώς, η πόλη μοιράζεται με 
εσωτερικά τείχη σε τρία τμήματα και στην α-
κρόπολη στο ψηλότερο σημείο του λόφου, προς 
τα νότια. Μερικοί από τους πύργους της ανατο-
λικής πλευράς φέρουν ρωμαϊκές επισκευές, κα-
θώς και το περισσότερο μέρος του νότιου τεί-
χους, στο οποίο υπάρχουν δύο εσωτερικές χτι-
στές κλίμακες. Το πλάτος του αρχαίου τείχους 
φτάνει τα 2.50 μ., του δε ρωμαϊκού τα 1.40 μ.  

Οι Ηλείοι έφτασαν στην Ήπειρο διά θαλάσ-
σης και ίδρυσαν τέσσερις αποικίες: 1. το Βουχέ-
τιο (το σήμερα κάστρο Ρωγών, κοντά στη Νέα 
Κερασούντα), 2. την Πανδοσία (το σημερινό 
Τρίκαστρο), 3. την Ελάτρια (το σημερινό Πα-
λαιορόφορο, Ωρωπός), και 4. Βατία ή Βατίες 
(το σημερινό Ριζοβούνι). 

Πάνω στον λόφο των Βατιών βρίσκεται και  
ο Ιερός Ναός της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, κα-
θολικό άλλοτε της Μονής Καστρίου Ριζοβουνί-
ου (σημερινό μετόχι του Πρ. Ηλία). Σύμφωνα 
με επιγραφή πάνω από την πόρτα που οδηγεί 
από τον κυρίως ναό στον πρόναο, χτίστηκε και 

ιστορήθηκε το 1670. Οι υψηλής τέχνης αγιο-
γραφίες παρουσιάζουν μεγάλη ομοιότητα με ε-
κείνες της Μονής Τζόρας στην περιοχή των Ιω-
αννίνων. Είναι έργο πιθανόν του ίδιου συνερ-
γείου, το οποίο είναι και εκείνο ανώνυμο. Βρί-
σκονται, οι περισσότερες, σε πολύ καλή κατά-
σταση. Εξαιρετικές οι συνθέσεις της Προδοσίας 
του Ιούδα, της Αποκαθήλωσης, της Γέννησης 
και του Μυστικού Δείπνου. Στην εικόνα του 
Παντοκράτορα, αξιοπαρατήρητη η αποτύπωση 
της ανθρώπινης φύσης στο βλέμμα του αριστε-
ρού, ως προς τον θεατή, οφθαλμού και της θείας 
στον δεξιό, καθώς επέβαλλε η βυζαντινή παρά-
δοση. Η μονή είχε πολλά εισοδήματα, τα οποία 
το 1898 ενοποιήθηκαν με τα έσοδα πέντε άλλων 
μονών της περιοχής. Δημιουργήθηκε τότε γενι-
κό μοναστηριακό ταμείο με διαχειριστή τη Δη-
μογεροντία Λούρου. Από αυτούς τους πόρους 
επιδοτούνταν ως το 1916 τα πολυάριθμα αρρε-
ναγωγεία και παρθεναγωγεία της περιοχής, δί-
δονταν υποτροφίες σε σπουδαστές των Πανεπι-
στημίων Αθηνών και Κωνσταντινουπόλεως, 
προικοδοτούνταν άπορες κοπέλες. Το 1928 η 
μονή διαλύθηκε και η περιουσία της διανεμήθη-
κε στους ακτήμονες αγρότες της περιοχής. Το 
1944 βομβαρδίστηκε από τις δυνάμεις κατοχής 
με αποτέλεσμα να καταστραφούν τα κελιά της, 
η δεξαμενή και μέρος της στέγης.  

 
(πηγή: www.rizovouni.gr) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Εικόνα © Έλενα Κατερίνη, 2013 

 
Το καθολικό της Κοίμησης της Θεοτόκου, Μονής Καστρίου 
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Συνέντευξη που μας παραχώρησε η διευθύντρια του Γυμνασίου Θεσπρωτικού,  
κ. Φρειδερίκη Νάσση, για την εκλογή του νέου προέδρου  

του Δεκαπενταμελούς Συμβουλίου, Μάριο Τζίμα 
 
Ένα γενικό σχόλιο για την εκλογή του προέδρου 
του Δεκαπενταμελούς. 
 
Η εκλογή του νέου προέδρου του Δεκαπενταμε-
λούς είναι αλήθεια, ότι δε μας εξέπληξε. Και το 
λέω αυτό, διότι ο Μάριος Τζίμας είχε εκλεγεί 
και πέρυσι, παρόλο που δε συνηθίζεται να εκλέ-
γεται πρόεδρος του Δεκαπενταμελούς Συμβου-
λίου από τη Β΄ Τάξη. Τα θερμά μου συγχαρητή-
ρια στον νέο πρόεδρο, ο οποίος πιο ώριμος πλέ-
ον και έμπειρος ανέλαβε τα καθήκοντά του και 
απέδειξε και με τη νέα του αυτή εκλογή ότι α-
πολαμβάνει την εκτίμηση όλων των συμμαθη-
τών του. Η ανάδειξή του σε αυτό το αξίωμα του 
παρέχει τη δυνατότητα να ασχοληθεί ξανά με τα 
προβλήματα των συμμαθητών του και του σχο-
λείου, να ωριμάσει και ο ίδιος και να γίνει πιο 
υπεύθυνος και δημιουργικός, χωρίς να χάσει τον 
αυθορμητισμό και την αθωότητά του. 
 
Τι πιστεύετε ότι οδήγησε το μεγαλύτερο ποσοστό 
των μαθητών να επιλέξει τον νέο πρόεδρο να 
τους εκπροσωπήσει;  
 
Ο νέος πρόεδρος είναι ευπροσήγορος και ιδιαί-
τερα κοινωνικός. Γνωρίζει όμως και να διεκδι-
κεί τα δικαιώματά του, όπως και να αναλαμβά-
νει τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του. Η σύν-
θεση αυτών των δύο πλευρών του χαρακτήρα 
του θεωρώ ότι έπαιξε και το μέγιστο ρόλο στην 
επιλογή του ως εκπροσώπου των συμμαθητών του.  
 
Το έργο που ανέλαβε ο νέος πρόεδρος είναι δύ-
σκολο. Πιστεύετε ότι θα ανταποκριθεί στις προσ-
δοκίες των μαθητών; 
 
Το έργο ενός προέδρου δεκαπενταμελούς μαθη-
τικού συμβουλίου πράγματι είναι δύσκολο. Ο 

πρόεδρος οφείλει να ακούει τα αιτήματα των 
συμμαθητών του, να τα αξιολογεί και να θέτει 
προς τον σύλλογο των καθηγητών εκείνα τα ο-
ποία συνάδουν με τη μαθητική τους ιδιότητα 
και τον ρόλο τους ως μαθητές και μέλη μιας μι-
κρής κοινωνίας, που είναι το σχολείο. Είναι φυ-
σικό οι μαθητές να εκφράζουν επιθυμίες οι ο-
ποίες  υπαγορεύονται από την έμφυτη τάση του 
παιδιού να αποφύγει τον κόπο και την υπακοή 
σε κανόνες που του περιορίζουν την ελευθερία, 
όπως εκείνο την αντιλαμβάνεται. Διότι το παιδί, 
όπως είπε και ένας μεγάλος παιδαγωγός, θέλει 
να παίζει και πάλι να παίζει και πάντα να παίζει. 
Έχει όμως μέσα του έμφυτη την ανάγκη να μα-
θαίνει. Και αυτήν την ανάγκη οφείλουμε να α-
ξιοποιήσουμε και εμείς ως δάσκαλοι και παιδα-
γωγοί αλλά και οι ίδιοι οι μαθητές, για να επιτύ-
χουμε τους στόχους που οφείλουμε, ως μέλη της 
εκπαιδευτικής κοινότητας, να θέτουμε.  
 
Πιστεύετε ότι θα έχει τη στήριξή σας καθώς και 
του συλλόγου των καθηγητών; 
 
Ο σύλλογος των καθηγητών και εγώ πάντα εί-
μαστε δίπλα στους μαθητές που προσπαθούν, 
μελετούν, δημιουργούν, προβληματίζονται, σέ-
βονται τους δασκάλους και τους συμμαθητές 
τους, θέτουν ερωτήματα, παράγουν κριτική 
σκέψη και καλλιεργούν την ψυχή τους παράλ-
ληλα με το πνεύμα τους. Ο νέος πρόεδρος έχει 
θέσει υψηλούς στόχους για τον εαυτό του και το 
σχολείο μας και θα έχει αμέριστη τη συμπαρά-
σταση και την αρωγή όλων μας. 
 
Στα ζητήματα του σχολείου θα τον προσκαλείτε στις 
συνεδριάσεις και θα υπολογίζετε την άποψή του; 
 
Ο πρόεδρος του δεκαπενταμελούς συμβουλίου 
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συμμετέχει στις συνεδριάσεις του σχολικού 
συμβουλίου, είναι παρών στις συνεδριάσεις που 
αφορούν τον έπαινο ή την τιμωρία συμμαθητών 
του, θέτει προτάσεις στον σύλλογο και τους 
συμμαθητές του και γενικότερα είναι παρών σε 
όλες τις σημαντικές αποφάσεις που λαμβάνο-
νται από τα μέλη της σχολικής κοινότητας. Εί-
ναι αυτονόητο λοιπόν ότι θα είναι παρών στα 
ζητήματα του σχολείου και θα υπολογίζεται η 
άποψή του. 
 
Οι δημοκρατικές διαδικασίες της εκλογής του πι-
στεύετε ότι θα βοηθήσουν τους μαθητές να αντι-
ληφθούν και να σεβαστούν την έννοια της δημο-
κρατίας; 
 
Οι μαθητικές εκλογές εκτός από την εκλογή των 
εκπροσώπων της μαθητικής κοινότητας έχουν 
και έναν ακόμη σκοπό. Να μυήσουν τους μαθη-
τές στους δημοκρατικούς κανόνες και να τους 
οδηγήσουν στους μαγικούς δρόμους της δημο-
κρατίας, την οποία γέννησε η χώρα μας. Δε 
νοείται εκλογή προέδρου δεκαπενταμελούς, 
συνδικαλιστών, εκπροσώπων του έθνους, χωρίς 
δημοκρατικές διαδικασίες. Και είμαι βέβαιη ότι 
το μήνυμα αυτό το έχουν λάβει τόσο οι μαθητές 

των σχολείων μας όσο και οι πολίτες αυτής της 
χώρας. 
 
Τέλος, θα ήθελα να μου πείτε ένα καλωσόρισμα 
και μια ευχή για την ανάδειξή του στη θέση του 
προέδρου. 
 
Να ευχηθώ καλή επιτυχία στο έργο του νέου 
φερέλπιδος προέδρου του σχολείου μας και πι-
στεύω ότι δε θα διαψεύσει τους συμμαθητές του 
που τον επέλεξαν να τους εκπροσωπήσει επάξια 
ως πρόεδρός τους. Του εύχομαι επίσης να ανα-
λάβει πρωτοβουλίες οι οποίες θα συμβάλουν 
τόσο στην επίτευξη της επιδιωκόμενης αγαστής 
συνεργασίας μεταξύ του συλλόγου και των μα-
θητών όσο και τη βελτίωση της επίδοσης και 
της συμπεριφοράς των συμμαθητών του. Γιατί 
το σχολείο μας και οι μαθητές του έχουν θέσει 
τον πήχη ψηλά ακολουθώντας πιστά την παρά-
δοση του «δασκαλότοπου» Θεσπρωτικού, που 
ανέδειξε δασκάλους φωτισμένους και διακεκρι-
μένες προσωπικότητες των γραμμάτων και των 
τεχνών.  
    
Σας ευχαριστούμε πολύ.             

                                                      
 
 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ – ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ 
Διευθύντρια  
Νάσση Φρειδερίκη, φιλόλογος 
Αναπληρωτής διευθυντής  
Φίντζος Γεώργιος, γυμναστής 
Θεολόγοι 
Αθανασίου Ευαγγελία 
Φιλόλογοι 
Νάσση Φρειδερίκη 
Δόση Παρασκευή 
Τσουμάνη Βάια 
Κωστόγιαννης Ταξιάρχης 
Μαθηματικοί 
Θωμάς Ελευθέριος 

Παπασπύρος Παναγιώτης 
Φυσικοί 
Δήμου Φεβρωνία 
Πανταζής Δημήτριος 
Φυσικής Αγωγής 
Φίντζος Γεώργιος 
Πληροφορικής 
Γιολδάσης Γεώργιος 
Αγγλικών 
Λώλη Παυλίνα 
Γόγαλη Χριστίνα 
Γαλλικών 
Τούση Αλεξάνδρα 

Καλλιτεχνικών 
Γαβάλλα Μαρία 
Τεχνολογίας 
Καραγιάννη Ευαγγελή 
Οικιακής Οικονομίας 
Κωσταντή Ευτυχία 
Κοινωνικης-πολιτικής Αγωγής 
Ρίζου Πηνελόπη 
Βιολογίας 
Θεοχάρης Κωνσταντίνος 
Μουσικής 
Γιαννάκος Κωνσταντίνος 

 
Μαθητικό δυναμικό: Το σύνολο των μαθητών του Γυμνασίου είναι 113 μαθητές. 
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Οι δεκατρείς  μέρες  
Διήγημα της Μάρθας Νταλαγιάννη, 

Μαθήτριας της Γ΄ Γυμνασίου 
  

Τρίτη, ώρα 20:00 
Σε δεκατρείς μέρες είναι ο γάμος της μαμάς μου.  

Ο κύριος Τάκης της έκανε πρόταση γάμου. 
Φυσικά, η μάνα μου είπε αμέσως το «ναι». Δεν 
περίμενα και να με ρωτήσει. Αλλά πολύ δε βιά-
ζεται; Ούτε που τον ξέρει καλά-καλά. Έχω αρχί-
σει να φοβάμαι πως θα πληγωθεί πολύ από αυ-
τόν. Αν συμβεί κάτι τέτοιο … Δε θα αφήσω κα-
νέναν να κάνει τη μαμά μου να κλάψει. Ο μπα-
μπάς μου, πριν φύγει από το σπίτι, μού το τόνι-
σε: «Νικόλα, αφήνω τη μαμά στα χέρια σου. Να 
την προσέχεις!» Ήθελα να τον ρωτήσω γιατί έ-
παψε να το κάνει εκείνος, μα δεν πρόλαβα. Έ-
κλεισε την πόρτα του αυτοκινήτου και έφυγε με 
μεγάλη ταχύτητα σαν να τον κυνηγούσαν. 
 
Τετάρτη, ώρα 21:00 
Έχω αποφασίσει να ξεσκεπάσω τον «υπέροχο» 
άνδρα της με κάθε τρόπο. Επειδή είμαι ένα δω-
δεκάχρονο παιδί, δε σημαίνει πως δεν μπορώ να 
καταλάβω τους ανθρώπους. Έχω δώδεκα μέρες 
ακόμη για να τους χωρίσω. Ζήτησα βοήθεια από 
τον μπαμπά, αλλά εκείνος με μάλωσε και μου 
είπε να μην ανακατεύομαι στις ζωές των μεγά-
λων. «Η μαμά ξέρει τι κάνει», είπε. «Ναι, όπως 
εσύ!» Ήθελα να του φωνάξω. Μα πάλι δεν πρό-
λαβα. Μου έκλεισε το τηλέφωνο βιαστικός.  

Όμως, εγώ δεν πτοούμαι. Θα πάω αύριο να 
τον βρω και θα του τα εξηγήσω όλα από κοντά. 
 
Πέμπτη, ώρα 20:00 
Ο μπαμπάς μου με απογοήτευσε.  

Έχει φτιάξει καινούρια οικογένεια με τη νέα 
σύντροφό του και νομίζει –έτσι τον βολεύει– 
πως όλα είναι καλά ανάμεσα στη μαμά και τον 
φίλο της. Δε με άφησε ούτε να του εξηγήσω. Μα 
πώς μπορεί να είναι τόσο αδιάφορος; Και γιατί 
δε με πιστεύει; Ούτε καν δέχτηκε να μιλήσουμε 
οι δυο μας. Δεν έχει, λέει, μυστικά από τη γυναί-

κα του. Κάθεται δίπλα μας και με κοιτάει περί-
εργα. Και αυτό το υποκριτικό χαμόγελο στο 
βαμμένο της στόμα; Ένιωσα την επιθυμία να τη 
χαστουκίσω. Κάθε φορά που ο μπαμπάς κοιτάζει 
αλλού, μου ρίχνει εχθρικά βλέμματα πίσω από 
την πλάτη του. Μα ο μπαμπάς μου έχει πια τυ-
φλωθεί. 

Έφυγα απογοητευμένος και θυμωμένος από 
το σπίτι του. Νιώθω τόσο μόνος. 
 
Παρασκευή, ώρα 22:00 
Σήμερα πήγα στη γιαγιά μου. Ήθελα να μιλήσω 
μαζί της. Να πάρω την αγάπη που μου έλειψε 
τον τελευταίο καιρό. Η γιαγιά Μαρίνα μού έχει 
αδυναμία και το ξέρω. Πήρα ταξί και σε λίγη 
ώρα βρέθηκα στην Πετρούπολη. Της μίλησα για 
το πρόβλημά μου. Για τον γάμο της μαμάς μ’ 
αυτόν. Για τον μπαμπά και τη νέα του σύντροφο 
που δε με συμπαθεί. Η γιαγιά με άκουσε με προ-
σοχή. Την είδα πολύ προβληματισμένη. Με πήρε 
στην αγκαλιά της και με παρηγόρησε. Μου είπε 
πως οι γονείς μου μπορεί να έφτιαξαν ξανά τις 
ζωές τους, μα με αγαπάνε. Απλώς δεν μπορού-
σαν να ζήσουν πια μαζί. «Ασυμφωνία χαρακτή-
ρων», είπε. «Τι να κάνουμε», αναστέναξε. Με 
συμβούλεψε να μη στενοχωριέμαι και να φρο-
ντίσω να απασχολώ το μυαλό μου με τα βιβλία 
μου και τους φίλους μου. Ήθελα να της πω πως 
εγώ θέλω τους γονείς μου πάλι μαζί, μα δε θα 
ωφελούσε. Εκείνη το είχε δεχτεί, αν και δεν της 
άρεσε. Με αγκάλιασε ξανά και με συνόδευσε η 
ίδια στο σπίτι. Η μαμά με μάλωσε που δεν την 
ενημέρωσα. Κλείστηκα στο δωμάτιό μου και 
άνοιξα τα βιβλία μου. 
 
Σάββατο, ώρα 23:00 
Ο κύριος Τάκης μου ζήτησε σήμερα να πάω μαζί 
του στο πάρκο για τρέξιμο. «Πρέπει να είμαι έ-
τοιμος για τον γάμο μου, μικρέ», μου είπε και 
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γέλασε δυνατά. «Να είμαι σε φόρμα. Έχω πολλά 
βάρη να σηκώσω σε λίγο. Έλα, να μου κάνεις 
παρέα, αν δεν έχεις κάτι άλλο να κάνεις.» Φόρε-
σα τις φόρμες μου και τον ακολούθησα. Η αλή-
θεια είναι ότι έτρεχε με άνεση και δυσκολευό-
μουν να τον φτάσω. «Αυτό που περιμένω πιο 
πολύ και από τον γάμο είναι το ταξίδι μας στη 
Νέα Υόρκη. Θα περάσουμε υπέροχα, μικρέ. 
Κρίμα που δε θα σε πάρουμε μαζί μας.» Και-
νούριο είναι αυτό τώρα; Η μαμά γιατί μου το 
έκρυψε; Α, ώστε έτσι λοιπόν! Θα φύγει μαζί του. 
Κι εγώ; … 

Μία όμορφη γυναίκα σταμάτησε και μίλησε 
πολλή ώρα μαζί του. Εγώ έκανα πως τάισα τις 
πάπιες λίγο πιο ’κεί, μα δεν τους έχασα από τα 
μάτια μου. Πριν φύγει τον φίλησε και εκείνος 
έκανε το ίδιο. Μα καλά τόσο ξεδιάντροπος είναι; 
Μπροστά στα μάτια μου; Δε φοβάται μήπως το 
πω στη μαμά; Τι βλάκας, Θεέ μου! Και κοίτα 
τον πώς χασκογελάει με τα κιτρινισμένα από το 
τσιγάρο δόντια του! Μα ποιος νομίζει πως είναι; 
Γυρίσαμε στο σπίτι και ανυπομονούσα να φύγει 
για να τα πω όλα στη μαμά μου. Δεν μπορεί να 
θέλει να παντρευτεί έναν τέτοιο άνθρωπο. 

Όμως έφυγαν μαζί και γύρισαν αργά το βρά-
δυ. Ανυπομονώ να ξημερώσει για να τον ξεσκε-
πάσω. 
 
Κυριακή, ώρα 20:00 
Η μαμά θύμωσε πάρα πολύ μαζί μου. Πρώτη 
φορά την είδα έξαλλη. Λίγο ακόμη και θα με 
χτυπούσε. Μπήκε στο δωμάτιό μου και μου ε-
τοίμασε μια μικρή τσάντα. «Θα πας να μείνεις 
λίγες μέρες με τον μπαμπά ως το γάμο», μου δή-
λωσε κοφτά. «Να συνέλθεις. Δεν περίμενα τέ-
τοια συμπεριφορά από σένα. Θα τα πούμε την 
παραμονή του γάμου. Έχω τόσα πολλά στο μυα-
λό μου. Δε θα έχω και τις φαντασιώσεις σου τώ-
ρα.»  

Στάθηκα δυνατός και εμπόδισα τα δάκρυα να 
φτάσουν ως τα μάτια μου. Δε θα του έδινα την 
ικανοποίηση να με δει να κλαίω μπροστά του. 
Με κοίταζε και παρίστανε τον λυπημένο. Προ-

σπάθησε, μάλιστα, τάχα να την εμποδίσει. «Εί-
ναι παιδί, Μαράκι», της είπε. Μα η μαμά ήταν 
ανένδοτη. Ε, βέβαια, εμένα θα πιστεύει τώρα; 
 
Δευτέρα, ώρα 20:00 
Ο μπαμπάς μού έκανε ολόκληρο κήρυγμα πάλι. 
Ούτε και αυτός φυσικά πίστεψε όσα του είπα. 
«Οι άνθρωποι μιλάνε μεταξύ τους στον δρόμο», 
μου είπε. «Δεν είναι κακό αυτό. Να μην αφήνεις 
την καχυποψία να σε παρασέρνει». Μα τι λέει 
τώρα; Ποια καχυποψία; Εδώ τα είδα όλα με τα 
μάτια μου. Μα γιατί δε με πιστεύουν;  

Κάτι πρέπει να κάνω. Εγώ αυτόν θα τον ξε-
σκεπάσω. Και τότε θα δω τι θα πουν όλοι αυτοί 
που με θεωρούν τρελό. 
 
Τρίτη, ώρα 22:00  
Η μέρα του γάμου φτάνει.  

Σε τρεις μέρες παντρεύονται. Θα φύγουν μα-
κριά κι εγώ θα γίνω μια ανάμνηση. Πέρασα όλη 
τη μέρα καταστρώνοντας σχέδια, μα κανένα δε 
με ικανοποίησε απόλυτα. Χρειάζομαι βοήθεια 
αλλά σε ποιον να απευθυνθώ; Κανένας δε με πι-
στεύει. Είμαι μόνος μου. 
 
Τετάρτη, ώρα 21:00 
Η μαμά μου δε νοιάζεται για μένα. Δεν ήλθε να 
με δει, ούτε τηλέφωνο πήρε. Μα τι έχει πάθει; 
Δεν καταλαβαίνει πως την κοροϊδεύει; Και με 
μένα τι θα γίνει; Θα μείνω εδώ για πάντα; Με 
τον εχθρό να καραδοκεί σε κάθε μου βήμα; 
Πρέπει να τη σταματήσω. 
 
Πέμπτη, ώρα 20:00 
Μπήκα σπίτι και την είδα. Έκανε πρόβα το νυ-
φικό της. Η γιαγιά τη βοηθούσε μαζί με μια φίλη 
της. Γιαγιά, κι εσύ; Ήταν η χειρότερη στιγμή της 
ζωής μου. Περίμενα μέχρι να φύγουν από το 
σπίτι. Όχι, δε θα την αφήσω να το κάνει. Θα της 
χαλάσω αυτή την «ευτυχία». Πώς μπορεί άλλω-
στε να υπάρξει ευτυχία για μια μητέρα μακριά 
από το παιδί της;  
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Το τραπέζι του σαλονιού ήταν γεμάτο πράγ-
ματα. Μπομπονιέρες, κοσμήματα. Πήρα μια 
μπομπονιέρα. Είχε ένα αλογάκι και μια άμαξα με 
τον γαμπρό και τη νύφη να χαμογελούν. Δεν το 
αντέχω. 
 
Παρασκευή, ώρα 4:00 
Όλη τη νύχτα έμεινα άυπνος να σκέπτομαι. 
Προφασίστηκα αδιαθεσία και έμεινα όλη τη μέ-
ρα στο κρεβάτι. Η γυναίκα του με φρόντισε με 
το χαμόγελο πάντα στο βαμμένο της στόμα. 
Μου έβαλε θερμόμετρο και τηλεφώνησε στον 
μπαμπά να τον καθησυχάσει. Η γιαγιά πέρασε κι 
εκείνη να με δει ανήσυχη. Την καθησύχασα και 
τη φίλησα στα ζαρωμένα της μάγουλα. Ο μπα-
μπάς τηλεφώνησε στη μαμά να την ενημερώσει.  

Την περίμενα ως αργά. Δεν ήλθε.  
 
Σάββατο, ώρα 18:00 
Σαν έφυγε και ο μπαμπάς, ξαναπήγα στο σπίτι 
της μαμάς.  

Μπήκα με τα κλειδιά μου μέσα. Όλα ήταν 
όπως τα είχα αφήσει και χθες. Το λευκό νυφικό 

με το μακρύ πέπλο ριγμένο με προσοχή πάνω 
στον καναπέ. Οι μπομπονιέρες στο τραπέζι. Τα 
κοσμήματα στις θήκες τους.  

Άνοιξα το μικρό κουτί και πήρα τις βέρες 
στο χέρι.  

Μπήκα στο μπάνιο και πάτησα το καζανάκι.  
Προχώρησα στην κουζίνα. Ήξερα πού ήταν 

αυτό που έψαχνα. Το κράτησα για λίγο στα χέ-
ρια μου. Πλησίασα το λευκό νυφικό.  

Η φλόγα έλαμψε ανάμεσα στα δάχτυλά μου. 
 
Κυριακή, ώρα 2:00 
Κρατούσα το μακρύ πέπλο και περπατούσα πίσω 
της με το καινούριο κοστούμι μου ασήκωτο βά-
ρος πάνω μου. Πανέμορφη μέσα στο κατάλευκο 
νυφικό της η μαμά γύριζε κάθε τόσο και μου χα-
μογελούσε.   

Ξαπλωμένος στο κρεβάτι μου τους ακούω 
που γελούν ευτυχισμένοι συζητώντας για το αυ-
ριανό τους ταξίδι. 

Κανένας δε νοιάζεται για μένα. 
Κανένας δε με καταλαβαίνει. 
Είμαι μόνος μου … 
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Συνέντευξη 
με τον κ. Ζήκο Ρεμπή, 

πρόεδρο της ποδοσφαιρικής 
ομάδας Κεραυνός Θεσπρωτικού 

 
 
 
 

 
 
 
 
Ποιες είναι οι προσδοκίες σας για 
τα υπόλοιπα παιχνίδια; 
 
Να έχουμε καλή αγωνιστική πα-
ρουσία, να δίνουμε τον καλύτε-
ρο εαυτό μας σε κάθε παιχνίδι, 
να εκμεταλλευόμαστε και να 
χρησιμοποιούμε πιο φορμαρι-
σμένους παίκτες για να μπορέ-
σουμε να έχουμε καλή συγκομι-
δή βαθμών. Χάσαμε έδαφος σε 
σύγκριση με την έδρα μας, δεν 
την εκμεταλλευτήκαμε σωστά 
που αντίθετα με τα παιχνίδια 
εκτός έδρας έχουμε επιτυχίες. 
 
Τι μήνυμα θέλετε να δώσετε 
στους φιλάθλους της ομάδας και 
τους ποδοσφαιριστές σας για τις 
συνεχόμενες ήττες; 
 
Καταρχήν το πρώτο που πρέπει 
να κάνει ο κόσμος είναι να δεί-
χνει εμπιστοσύνη στους ποδο-
σφαιριστές, τη διοίκηση και τον 
προπονητή. Ίσως οι φίλαθλοι 
δεν έχουν καταλάβει ότι αλλά-
ξαμε κατηγορία και βρισκόμα-
στε στην εθνική, όπου οι δυ-

σκολίες είναι μεγάλες και πολ-
λές φορές είναι για μας ακα-
τόρθωτες. Δεν δικαιολογούμα-
στε με αυτά, παρά μόνη για-
τρειά στα άσχημα αποτελέσμα-
τα είναι η προσπάθεια και υπο-
μονή. Οι άλλες ομάδες συμπε-
ριλαμβάνουν παίκτες που έχουν 
παίξει σε μεγαλύτερες κατηγο-
ρίες και μεγάλα ονόματα, οι 
οποίοι κάνουν τη διαφορά σε 
σχέση με την απειρία και το 
μικρό της ηλικίας της ομάδας 
μας, που είναι 19 ετών. 
 
Πώς πιστεύετε ότι η ομάδα θα 
είχε καλύτερη απόδοση; 
 
Να είναι πιο συγκεντρωμένοι, 
να έχουν πολύ πάθος και να έ-
χουμε καλή αγωνιστική πειθαρ-
χία που μας έλειπε από τα παι-
χνίδια που χάσαμε. Έχουμε 
μείον στον χώρο του κέντρου 
έναν παίχτη έμπειρο κουμαντα-
δόρο χωρίς να είναι δικαιολογία. 
 
Πιστεύετε πως αν η ομάδα πε-
ράσει στη Β΄ Εθνική, θα μπορέ-

σει να ανταπεξέλθει στις υπο-
χρεώσεις της; 
Καταρχήν ο στόχος μας δεν εί-
ναι αυτός. Στόχος της ομάδας 
είναι να τελειώσουμε αξιοπρε-
πώς το πρωτάθλημα, να είμαστε 
υγιείς, να αγωνίζονται ως επί το 
πλείστον νέοι παίκτες, να μπο-
ρούν αν έχουν συνέχεια στην 
ποδοσφαιρική τους καριέρα, 
όπως ο Αντώνης Παπασάββας, 
ο Απόστολος Σιώρος και άλλα 
παιδιά τα οποία έφυγαν και ξα-
ναγύρισαν στην ομάδα μας, σε 
μια άλλη κατηγορία και, αν 
μπορέσουμε, γιατί όχι, να πα-
ραμείνουμε εκεί. 
 
Τι θα πρέπει να γίνει για να βελ-
τιωθεί η απόδοση της ομάδας; 
 
Σκληρή δουλειά, αγωνιστική 
πειθαρχία, υπομονή και μεγάλη 
προσπάθεια όχι μόνο από τους 
παίκτες αλλά από όλους. 
 
Σας ευχαριστούμε πολύ  

 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [4000 4000]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


