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Σε μια πολύ όμορφη ατμόσφαιρα, πραγματοποιήθηκαν και φέτος τα εγκαίνια της 25ης
Ετήσιας Έκθεσης Χειροτεχνημάτων και κατασκευών παραδοσιακών προϊόντων για παιδιά
με καρκίνο, της «Φλόγας», στην αίθουσα «Πάνθεον» του πολιτιστικού κέντρου
Ηγουμενίτσας, όπου πλήθος κόσμου έδωσε το παρών.

Πρόκειται σίγουρα για μια πρωτοποριακή έκθεση η οποία θα διαρκέσει έως τις 4
Δεκεμβρίου, στην οποία συμμετέχουν με εργόχειρα – κατασκευές και παραδοσιακά
προϊόντα, σύλλογοι, σχολεία και άτομα από την Θεσσαλονίκη, την Πρέβεζα, τα Γιάννενα,
αλλά και ολόκληρο τον Νομό Θεσπρωτίας.

Η «Φλόγα» ιδρύθηκε το 1982 από ελάχιστους γονείς παιδιών με καρκίνο και σήμερα
αγκαλιάζει χιλιάδες οικογένειες σε όλη την Ελλάδα, με γραφεία και εκπροσώπους στις
μεγαλύτερες πόλεις της χώρας.

Το τμήμα της Ηπείρου, ξεκινώντας από την Ηγουμενίτσα το 1991 δημιούργησε ένα
ανθρώπινο δίκτυο με πυρήνες Αγάπης και εθελοντισμού και στους τέσσερις νομούς της
Ηπείρου και έχει αναπτύξει μια ιδιαίτερα σημαντική δράση με αποτέλεσμα να αποτελεί
σήμερα βασικό πυλώνα στο συνολικό έργο της Φλόγας.
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Εκπρόσωποι της πολιτικής ηγεσίας και των σωμάτων ασφαλείας έδωσαν το παρών στα
εγκαίνια της έκθεσης, ενώ σύντομους χαιρετισμούς απηύθυναν ο Βουλευτής Θεσπρωτίας
της ΝΔ κ. Βασίλης Γιόγιακας, ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσπρωτίας κ. Θωμάς Πιτούλης, οι
Δήμαρχοι Ηγουμενίτσας και Φιλιατών κκ Ιωάννης Λώλος και Σπύρος Παππάς αντίστοιχα,
εκπρόσωπος της Δημάρχου Σουλίου, ο Γραμματέας της Νομαρχιακής Επιτροπής του
ΣΥΡΙΖΑ Θεσπρωτίας κ. Παύλος Παπαρούνας, οι οποίοι επαίνεσαν και συνεχάρησαν τον
Σύλλογο της Φλόγας για το έργο του.

Αξίζει να σημειωθεί ότι φέτος γίνεται προσπάθεια προσέλκυσης εθελοντών δοτών μυελού
των οστών.

Στην ομιλία της η πρόεδρος του παραρτήματος της «Φλόγας» της Ηγουμενίτσας κα.

Ελευθερία Κώτσιου, ανέφερε συνοπτικά τις δραστηριότητες του Συλλόγου για την
καλύτερη ιατρική, ψυχική και κοινωνική φροντίδα των παιδιών, που νοσούν από καρκίνο,
μεταξύ των οποίων η χρηματοδότηση προσωπικού και εξοπλισμού

για την περίθαλψη σε νοσοκομεία παιδιών με νεοπλασματική ασθένεια.

Επίσης, η κα. Μάνου στην σύντομη ομιλίας της αναφέρθηκε στην 25η Έκθεση και στην
προσπάθεια που γίνεται από τον Σύλλογο ώστε να στηριχθούν τα παιδιά με καρκίνο, ενώ
εξήρε το έργο και την προσφορά της κ. Κώτσιου, προσφέροντάς της στο τέλος της ομιλίας
της ένα λουλούδι, ως ένα μικρό δείγμα αναγνώρισης των προσπαθειών και της ενεργής
προσφοράς της στα παιδιά που δίνουν τη σκληρή μάχη κατά του καρκίνου, αλλά και στο
κοινωνικό σύνολο με την δημιουργία του Μουσείου Πολιτισμού και Παράδοσης «Το Σπίτι της
Ρένας», στο οποίο εκθέτονται παραδοσιακές φορεσιές, καθώς και πολλά χρηστικά
αντικείμενα της καθημερινότητας μιας άλλης εποχής.

Όλοι όσοι θέλουν να στηρίξουν ενεργά την όλη προσπάθεια και με την ηχηρή τους παρουσία
να βοηθήσουν στον αγώνα εναντίον του καρκίνου, μπορούν να επισκεφτούν την έκθεση η
οποία θα είναι ανοιχτή τις καθημερινές: 9:00 – 13:00 και 16:00 – 21:00. Κυριακές: 11:00 –
21:00.
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