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Καλήν εσπέραν άρχοντες 

κι αν είναι ορισμός σας

Χριστού τη Θείαν Γέννησιν 

να πω στ’ αρχοντικό σας.

Χριστός γεννάται σήμερον 

εν Βηθλεέμ τη πόλει, 

οι ουρανοί αγάλλονται, 

χαίρει η φύσις όλη.

Εν τω σπηλαίω τίκτεται 

εν φάτνη των αλόγων

ο Βασιλεύς των ουρανών 

και Ποιητής των όλων. 

Σ΄ αυτό το σπίτι το ψηλό 

πέτρα να μη ραγίσει

Κι ο νοικοκύρης του σπιτιού 

χίλια χρόνια να ζήσει.

Και του χρόνου!

Χ ρ ό ν ι α  π ο λ λ ά , κ α λ ά Χ ρ ι σ τ ο ύ γ ε ν ν α

κ α ι ε υ τ υ χ ι σ μ έ ν ο τ ο 2 0 1 8 ! !
Ο Υιός του Θεού ήλθε στη γη για μας. γεννή-

θηκε για μας. η γέννησή Του ήταν ένα γεγονός

ιστορικό απλό. Που ήταν ένα. Αλλά δεν το

είδαν όλοι, ούτε σαν ένα, ούτε με τον ίδιο

τρόπο.

• Ο Ηρώδης είδε στο πρόσωπο του

Χριστού έναν εχθρό του! Μια απειλή για το

θρόνο του !

• Οι αρχιερείς των Ιουδαίων, στην αρχή

τότε που γεννήθηκε, Τον είδαν αδιάφορα!

Απαθείς! Και ασυγκίνητοι! 

• Οι μάγοι, οι σοφοί-Περσών βασιλείς,

και οι ποιμένες οι απλοϊκοί βιοπαλαιστές, Τον

αναζήτησαν! Και Τον ευρήκαν!

• Οι άγγελοι από τον ουρανό τον Τον

δοξολόγησαν με επίγνωση! 

Και από τότε, όσοι πιστεύουν στο Χριστό, και

Τον ομολογούν Κύριο και Σωτήρα τους, ενώ-

νονται με τους αγγέλους, και Τον υμνούν!

Πρώτοι ενώθηκαν με τους αγγέλους οι ποιμέ-

νες. Και Τον δοξολόγησαν. Και εμείς ενωμένοι

μαζί τους, ακατάπαυστα βοώμεν: Δόξα εν υψί-

στοις Θεώ!

Γιατί όμως τόσοι, και τότε και σήμερα δεν Τον

υμνούν;

Ο Θεός δεν ψάχνει για ψεύτικες εντυπώσεις.

Και γι αυτό «λαθών ετέχθη» στο σπήλαιο. Δη-

λαδή, κανένας δεν κατάλαβε, τι είχε γίνει τότε,

κανένας δεν υποψιάσθηκε, τι είχε συντελεσθεί

εκείνη τη νύχτα!

Αλλά δεν πέρασε και απαρατήρητο! Ο ουρα-

νός το φώναξε. Ώσπερ στόμα, τον αστέρα

προβαλλόμενος. Και ο αστέρας, σαν στόμα

πολυδύναμο, το εκύρηξε. Και το άκουσαν. Και

το κατάλαβαν. Και το επίστεψαν. Εκείνοι που

είχαν: αυτιάανοιχτά, και μάτια ανοιχτά, και

καρδιά ανοιχτή. Οι μάγοι, τρεις ξένοι! Και οι

ποιμένες, τρεις εγχώριοι, τρεις άνθρωποι φτω-

χοί και καταφρονεμένοι!

Το αστέρι το φώναξε στους μάγους.

Και το τραγούδι των αγγέλων, ξύπνησε τους

ποιμένες.

Και έτρεξαν! Και Τον ευρήκαν! Και Τον προ-

σκύνησαν.

Και τον εκήρυξαν. Και έδειξαν και σε εμάς τον

δρόμο.

Και από τότε, αφού το μήνυμά τους το ακούμε

όλοι, άμα θέλουμε, μπορούμε να πάρουμε και

εμείς τον δρόμο που επήραν οι ποιμένες και

οι μάγοι. Να πάμε και εμείς στον Χριστό, στον

Σωτήρα μας, σε Αυτόν, που θα σώσει τον

κόσμο, σε Αυτόν που θα σώσει τον λαό Του.

Αυτή είναι η ουσία. Αυτή είναι η σοφία. Αυτή

είναι η επίγνωση. Αυτή είναι η πίστη. Αυτή η

πίστη στηρίζει και σώζει. Η πίστη, ότι ο Θεός

κατέβηκε στη γη για μας. και ήλθε κοντά μας.

Πως ήλθε κοντά μας; Κατέβηκε! Δηλαδή;

Έκαμε μια πορεία. Από τα άνω προς τα κάτω.

Από τα υψηλά, στα χαμηλά. Από τον θρόνο

Του, στον στάβλο!

Έκαμε μια κατάβαση, μια συγκατάβαση!

Όμως εμάς η κατάβαση, το χαμήλωμα, δεν

μας αρέσει!

Και κλωτσάμε! Και σαν νήπια, σαν μικρά παι-

διά, δεν προσέχουμε, ότι ο Χριστός κατέβηκε

χαμηλά, πολύ χαμηλά, για μας, για να μας

υψώσει, για να μας ανεβάσει ψηλά.

Και εμείς στους χαιρετισμούς της Παναγίας το

τραγουδάμε: Δια τούτο γαρ, ο υψηλός Θεός,

επί γης εφάνη ταπεινός άνθρωπος, βουλόμε-

νος, επειδή θέλησε, να μας ελκύσει προς το

ύψος μας, να μας πάρει μαζί Του, εκεί ψηλά.

• Ο Θεός κατέβη! Και εσύ έχεις το νου

σου αλλού; Και βλέπεις τη μεγάλη μα ς γιορτή

σαν πολιτιστική παράδοση, σαν φολκλόρ;

Λάθος κάνεις!

• Ο Θεός κατέβηκε στη γη! Και συ εξα-

κολουθείς να πιστεύεις, ότι όλο το νόημα της

ζωής είναι μια ψευτοδιασκέδαση; Λάθος κά-

νεις!... μεγάλο λάθος κάνεις!

• Ο άναρχος Θεός, ο Χριστός, επί γης

κατέβηκε! Ήρθε στη γη να περπατήσει, για να

μας καλοκαρδίσει, για να μας βοηθήσει να κα-

ταλάβουμε, ότι πρέπει να φροντίσουμε να

έχουμε καρδιά καλή γεμάτη αγάπη.

Λοιπόν αδελφοί.

Ας ανοίξουμε τα μάτια μας , ας ανοίξουμε τα

αυτιά μας, και, προ παντός, ας ανοίξουμε την

καρδιά μας. 

Ας ψάξουμε για την αλήθεια.

Ας μάθουμε να ζούμε για το Χριστό. Για να γε-

μίσει η ζωή μας με τη χαρά του Χριστού, και

με την ειρήνη του.

Καλά Χριστούγεννα. Καλές εορτές. Η ευλογία

του Κυρίου να Σας συνοδεύει όλους.

Με αγάπη Χριστού και ευχές πατρικές.

Πάτερ Βασίλειος, εφημέριος Ι.Ν. Αγίου Κων-

σταντίνου και Ελένης Χαλκιάδων 
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Ευχαριστούμε (με αλφαβητική σειρά) όλους

αυτούς που πρόσφεραν 

διάφορα ποσά στον Σύλλογό μας:

Αγναντίτης Χρήστος ανδρικές κομμώσεις,

Αράπος Σταύρος Υγραέρια-Κάρβουνα-Pellet,

Αφοι Κώτση Αρτοποιείο, 

Γιώργος Χ. Δήμος Κτηνίατρος, 

Θώμη Κ. Νίκαρη Κομμωτήριο, 

Καλαμπόκη Λίτσα Κομμωτήριο

Κατσούλας Βασίλης & Υιοί Χωματουργικές εργασίες, 

Κολιός Ιωάννης λογιστής, 

Λαμπράκης Θεόδωρος, Πολιτικός μηχανικός 

Ξυλογιάννης Απόστολος Κρεοπωλείο, 

Παπαβασιλείου Απόστολος Αντιπροσωπείες, 

Θωμάς Γάτσιος Ποτοποιία, 

Ρίζος Αθανάσιος Παντοπωλείο, 

Τσώλα Ευαγγελία Γεωπόνος, 

Τσώλας Παναγιώτης Μηχανικός δομικών έργων 

Σ τ η ρ ί ξ τ ε
Τα καταστήματα της περιοχής

μας
Έτσι βοηθάτε στην ανάπτυξη και

την 
οικονομία όλων μας !!!

Απολέσαµε τον τελευταίο καιρό από κοντά µας,

τους αγαπημένους μας:

Σε ηλικία 83 ετών απεβίωσε η Πήχα Ελένη 

Κάτοικος Χαλκιάδων την 13η Δεκεμβρίου 2017

Σε ηλικία 85 ετών απεβίωσε η Αρβανίτη Ανθούλα 

Κάτοικος Χαλκιάδων την 7η Δεκεμβρίου 2017

Σε ηλικία 90 ετών απεβίωσε η Κοκονέζου Βασιλική 

Κάτοικος Χαλκιάδων την 10η Οκτωβρίου 2017

Κ ο ι ν ω ν ι κ ά

Σημείωμα εκδότη

Όποιος θέλει να ανακοινώσει κάτι στην

στήλη με τα κοινωνικά να μας ενημερώσει

και εμείς θα το δημοσιέυσουμε ΔΩΡΕΑΝ
στο επόμενο φύλλο της εφημερίδας μας.

Η εφημερίδα μας είναι ανοιχτή σε όσους επιθυμούν να αρθρογρα-

φήσουν. 

Για τον σκοπό αυτό, παραθέτουμε στοιχεία επικοινωνίας:   

email:info@pasfilotheis.gr 

Πρόεδρος Ρίζος Θανάσης: 

email:sakisrizos@pasfilotheis.gr και τηλέφωνα 26810-51607 &

6973860700 

Η εφημερίδα συντάσσεται από άτομα που εργάζονται ή αρθρογρα-

φούν αφιλοκερδώς πάντα υπό την εποπτεία του Δ.Σ. και διανέμεται

δωρεάν.

Όποιος επιθυμεί, εντός Ελλάδας, να του στέλνουμε την εφημερίδα,

πέντε εκδόσεις το χρόνο, θα πρέπει να καταθέσει στον λογαριασμό

του συλλόγου στην τράπεζα Πειραιώς

(GR8501724000005400023793233) το ποσό των 15€ το οποίο  αν-

τιστοιχεί στα ταχυδρομικά έξοδα και να μας δηλώσει την διεύθυνση

του και την επιθυμία του να γίνει συνδρομητής. Οι  κάτοικοι  του εξω-

τερικού θα χρεώνονται και αυτοί με τα αντίστοιχα ταχυδρομικά έξοδα. 

Όποιος επιθυμεί να βοηθήσει οικονομικά το έργο του συλλόγου μας,

μπορεί να καταθέτει οποιοδήποτε ποσό στον παραπάνω λογαρια-

σμό.

Άρθρα πολιτικού περιεχομένου δεν θα δημοσιεύονται αφού αυτό

απαγορεύεται από το καταστατικό του συλλόγου μας.

Γ ε ν ν ή σ ε ι ς
Στις 19 Οκτωβρίου του 2017, ο Θάνης Γεώργιος του Βα-

σιλείου και της Αλεξάνδρας και η Τσώλα Φωτεινή του

Απόστολου και της Γιαννούλας, απέκτησαν ένα υγιέ-

στατο κοριτσάκι που είναι και το πρώτο τους παιδί. Να

σας ζήσει !!! 

Στις 15 Οκτωβρίου του 2017, Σκαμαντζούρα Αγγελική

του Γεωργίου και της Ευγενίας και ο Μπαντιάς Αναστά-

σιος, απέκτησαν ένα υγιέστατο κοριτσάκι που είναι και

το πρώτο τους παιδί. Να σας ζήσει !!! 

Διάρρηξη σημειώθηκε,
ξημερώματα Πέμπτης 30 Νο-

εμβρίου, στο κτήριο που στε-

γαζόταν το Δημαρχείο

Φιλοθέης. 

Οι διαρρήκτες αφού παραβία-

σαν ένα  παράθυρο των γρα-

φείων του ΚΕΠ, το πατζούρι

του οποίου ήταν χαλασμένο,

εισήλθαν στο κτήριο. 

Οι υπάλληλοι το πρωί βρήκαν

τα συρτάρια  τους ελαφρώς

ανακατεμένα, ενώ από ένα

γραφείο έλλειπαν κέρματα πε-

ρίπου 15 ευρώ. Άλλα χρήματα

δεν υπήρχαν στα γραφεία

αλλά το περίεργο της όλης

υποθέσεως είναι ότι δεν εκλά-

πησαν υπολογιστές και άλλα

αντικείμενα αξίας όπως μας

ενημέρωσε ο ανταποκριτής

του ΟΓΑ και οι κοπέλες που

εργάζονται στο ΚΕΠ. Η αστυ-

νομία ενημερώθηκε άμεσα και

η σήμανση έλεγξε για αποτυ-

πώματα και στοιχεία που θα

οδηγήσουν στους διαρρήκτες,

ενώ οι υπάλληλοι  μετά από

έλεγχο που έκαναν διαπίστω-

σαν ότι δεν έλλειπε τίποτε

πέραν των κερμάτων που

προαναφέραμε.

Τρεις μέρες αργότερα σημει-

ώθηκε διάρρηξη στο ίδιο κτή-

ριο αλλά από την πλευρά του

μουσικού σχολείου αυτή τη

φορά. Όμως ο συναγερμός

που ενεργοποιήθηκε απέ-

τρεψε τους επίδοξους διαρρή-

κτες που έφυγαν άπρακτοι. 
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Καλή πορεία κάνουν μέχρι στιγμής οι δυο ομά-

δες μας! Η ομάδα του ΑΟ Φιλοθέης βρίσκεται

στην τέταρτη θέση του βαθμολογικού πίνακα

έχοντας μαζέψει 28 βαθμούς, ενώ με 7 βαθ-

μούς πίσω της και στην όγδοη θέση βρίσκεται

η ομάδα της Νίκης Καλαμιάς. Πρώτη και αήτ-

τητη, μόλις μία ισοπαλία, με 43 βαθμούς είναι

η ομάδα της Φλωριάδας.

Πρέπει να συγχαρούμε τους παίκτες και τα δι-

οικητικά συμβούλια των δυο ομάδων μας

επειδή στο μεταξύ τους παιχνίδι, που έγινε στο

γήπεδο της Καλαμιάς την 2 Δεκεμβρίου και

έληξε ισόπαλο 1-1, πρόσφεραν πολύ καλό

θέαμα και δίδαξαν ποδοσφαιρικό ήθος!!!

Πρόγραμμα Αγώνων και αποτελέσματα 

Α’ ΕΠΣ Άρτας περιόδου 2017-18 πρώτος

γύρος

1η αγωνιστική 23/9/2017 ΩΡΑ 17.00

ΑΟ Φιλοθεής - ΑΕ Καμπής    1-4

ΠΑΣ Ανέζα - Νίκη Καλαμιάς   0-1

2η αγωνιστική 30/9/2017 ΩΡΑ 17.00 

ΑΟ Φλωριάδας- ΑΟ Φιλοθεής   5-0

Νίκη Καλαμιάς- Φιλέλληνες Πέτα   1-0

3η αγωνιστική 7/10/2017 ΩΡΑ 16.00  

ΑΟ Φιλοθεής- Απόλλων Γλυκορίζου  2-0

ΑΕ Ξηροβουνίου- Νίκη Καλαμιάς  0-1

4η αγωνιστική 14/10/2017 ΩΡΑ 16.00   

Αχιλλέας Νεοχωρίου  - ΑΟ Φιλοθεής  1-2

Νίκη Καλαμιάς- ΑΕΜ Μέλισσα  3-4

5η αγωνιστική 21/10/2017 ΩΡΑ 16.00    

ΑΟ Φιλοθεής -  ΠΑΣ Ανέζα  2-3

Ηρόδοτος Καλογερικού- Νίκη Καλαμιάς  0-0

6η αγωνιστική 28-10-2017

Παναγροτικός Αγ. Σπυρίδ. - ΑΟ Φιλοθέης  1-2

ΑΟΚ Τζουμέρκων - Νίκη Καλαμιάς  2-0

7η αγωνιστική 4-11-2017

ΑΟ Φιλοθέης- Φιλέλληνες Πέτα  0-1

Νίκη Καλαμιάς - ΑΟ Φλωριάδας  0-2

8η αγωνιστική 11-11-2017

Δόξα Άρτας - ΑΟ Φιλοθέης  2-3

Αχιλλέας Νεοχωρίου - Νίκη Καλαμιάς  1-1 

9η αγωνιστική 15-11-2017

ΑΟ Φιλοθέης- ΑΕ Ξηροβουνίου  0-5

Νίκη Καλαμιάς - Παναγροτικός Αγ. Σπυρίδ  4-0

10η αγωνιστική 18-11-2017 

Προοδευτική Γραμμενίτσ. - ΑΟ Φιλοθέης  2-4

Δόξα Άρτας - Νίκη Καλαμιάς  1-1

11η αγωνιστική 25-11-2017

ΑΟ Φιλοθέης - ΑΕΜ Μέλισσα  1-0

Νίκη Καλαμιάς - Προοδευτική Γραμμεν.  3-0

12η αγωνιστική 2-12-2017

Νίκη Καλαμιάς - ΑΟ Φιλοθέης  1-1

13η αγωνιστική 9-12-2017

ΑΟ Φιλοθέης - Ηρόδοτος Καλογερικού  2-1

ΑΕ Μενιδίου - Νίκη Καλαμιάς  1-1

14η αγωνιστική 13-12-2017

ΑΕ Μενιδίου - ΑΟ Φιλοθέης  1-2

Νίκη Καλαμιάς - ΑΕ Καμπής  1-1

15η αγωνιστική 16-12-2017

ΑΟ Φιλοθέης - ΑΟΚ Τζουμέρκων  6-0

Απόλλων Γλυκορίζου – Νίκη Καλαμιάς  5-0

Νέα Νίκη Καλαμιάς

Α.Ο. Φιλοθέης

Β α θ μ ο λ ο γ ί α
Ομάδα Αγώνες Νίκες Ήττες Ισοπ. Γκόλ   Γκόλ        Βαθμοί

υπέρ   κατά

1.  ΑΟ Φλωριάδας 15     14       0 1 52 3 43

2.  ΑΕ Ξηροβουνίου                   15     10       3 2 33 8 32

3.  ΑΕΜ Μέλισσα 14      9 1 4 34 14 31

4.  ΑΟ Φιλοθεής 15      9 5 1 28 27 28

5.  Απόλλων Γλυκορίζου            15      7 3 5 34 15 26

-.   Φιλέλληνες Πέτα                   15      8 5 2 24 14 26

7   ΑΕ Καμπής 15      7 4 4 31 18 25

8   Νίκη Καλαμιάς 15      5 4 6 18 18 21

9   Ηρόδοτος Καλογερικού        14       6 6 2 26 22 20    

10 ΠΑΣ Ανέζα 15      6 8 1 24 24 19

11 Προοδευτική Γραμμενίτσας   15     5 8 2 20 24 17

-.   Αχιλλέας Νεοχωρίου             15      4 6 5 22 36 17

13 Δόξα Άρτας 15      3 8 4 21 28 13

14 ΑΕ Μενιδίου 15      3 10 2 17 36 11

15 ΑΟΚ Τζουμέρκων 15      2 12 1 6 64 7

16 Παναγροτικός Αγ. Σπυρίδων 15      0 15 0 8 47 0

Ο Τσιρογιάννης Θεόδωρος ξεκίνησε την

καριέρα του από τον Ηρακλή Χαλκιάδων-

Καλαμιάς το 1985 σε ηλικία 16 χρονών.

Πρώτος του προπονητής ήταν ο αείμνη-

στος Τασιούλας Δημήτρης. Εκεί έμεινε

πέντε χρόνια και σε ηλικία 21 χρονών επι-

λέχθηκε από την Αναγέννηση Άρτας που

τότε μεσουρανούσε στο Αρτινό ποδό-

σφαιρο. Έμεινε πέντε χρόνια στην Αναγέν-

νηση, δύο χρονιές στην Γ’ εθνική κατηγορία

και τρεις στην Δ’, και καθιερώθηκε στην

θέση του στόπερ. Η πορεία του στην Ανα-

γέννηση άρεσε στο προπονητικό τιμ της

ομάδας του Λεβαδειακού και τον πήραν

στην ομάδα τους σαν βασικό στόπερ. Ο

Λεβαδειακός μόλις είχε υποβιβαστεί στην

Β’ Εθνική κατηγορία μετά από πολυετή πα-

ραμονή στην Α’ εθνική, και ήταν μια πολύ

καλή οργανωμένη και επαγγελματική

ομάδα. Όμως τα οικονομικά του συλλόγου

δεν ήταν σε καλή κατάσταση και έτσι μετά

από δύο χρόνια έφυγε από την ομάδα και

πήγε στην Αγερσανί Νάξου που έπαιζε τότε

στην Δ’ Εθνική. Η Αγερσανί ανέβηκε κατη-

γορία και ο Τσιρογιάννης έφυγε για τον Θε-

σπρωτό Ηγουμενίτσας όπου έμεινε ένα

χρόνο. Η ομάδα του Θεσπρωτού έπαιζε

και αυτή στην Δ’ Εθνική και ανέβηκε και

αυτή κατηγορία την χρονιά που έπαιξε ο

Θόδωρος. Ένα χρόνο έμεινε εκεί και γύ-

ρισε στην ομάδα από όπου ξεκίνησε για να

κλείσει την καριέρα του. Μετά από μια πο-

δοσφαιρική σεζόν ̈ κρέμασε¨ τα παπούτσια

του, προσωρινά όπως αποδείχτηκε.

Το 2009 και σε ηλικία 40 χρονών ¨στρατο-

λογήθηκε¨ στον ΑΟ Φιλοθέης και με την

σημαντική βοήθειά που πρόσφερε η

ομάδα ανέβηκε στην Δ’ Εθνική όπου και

παρέμεινε για τρία χρόνια. Τα επόμενα δύο

χρόνια πήγε στην ΑΕ Κιρκιζατών-Πλησιών

και μετά ¨κρέμασε¨ οριστικά τα ποδοσφαι-

ρικά του παπούτσια.  

Αφιέρωμα Τσιρογιάννης Θεόδωρος Ο ποδοσφαιριστής που έπαιξε στη Β’ Εθνική

Τώρα στο παντοπωλείο του Ρίζου Αθανάσιου

μπορείτε να εξοφλήσετε τα 

τέλη κυκλοφορίας 

του 2018
επιβάρυνση μόνο 1,00 Ευρώ 

χωρίς να περιμένετε την ουρά

Αριστερά: Πανέτας Απόστολος

Δεξιά: Τσιρογιάννης Θεόδωρος



Μ ο υ ζ ν τ έ ς
Ένα αφηγηματικό δοκίμιο με διδακτικό ή κωμικό περιεχόμενο
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Η τζιομακούλα
Μια φορά και ένα καιρό ήταν μια ζατζιάρα κοπέλα που

δεν την  έπαιρνε κανένας. Όσοι γαμπροί πήγαιναν να

τη ζητήσουν τους έλεγαν οι δικοί της πως είναι πολύ

ανάποδη και δεν πρόκειται να κάνει μαζί τους ούτε

ώρα. Πήγε και ένας να τη ζητήσει. Μωρέ καλέ μωρέ

αχαμνέ του είπαν, είναι τέτοια πάντια, ράντια… Ας

είναι τους λέει αυτός, θα τι δείτε πως θα γίνει η καλύ-

τερη αυτή που βλέπετε έτσι. Το βλέπετε αυτό, τους

λέει και δείχνει ένα γερό ξύλο από αγριελιά. Αυτό το

λένε τζιομακούλα! Την έδωσε η μάνα της, μια και το

επέμεινε ο γαμπρός μια και την ήθελε.

Γίνηκε ο γάμος, πέρασαν όλα αυτά και κίνησαν να

‘ρθουν για τα πιστρόφια. Μαζί του πήρε και τη σκύλα

ο άντρας. Είχε και τη φοράδα που ερχόταν καβάλα.

Στο δρόμο που βάδιζαν, η σκύλα σα σκυλί που ήτανε,

πήγαινε πότε κάτω από το δρόμο πότε πάνω πότε

μπροστά. Φώναξε στη σκύλα να μη πηγαίνει πότε

πάνω πότε κάτω. Μπιρμπίλω της λέει της σκύλας, μια

φορά είπα και δε ματαλέω δεύτερη εγώ. Τίποτε το

σκυλί… το δρομολόγιό του. 

-Μια φορά λέω, είπα και δεν ματαλεώ εγώ. Και κατε-

βαίνει από το άλογο και της δίνει μια με τη τζιομα-

κούλα (το ξύλο του) που το έλεγε έτσι και την άφησε

στον τόπο. Προχώρησαν πιο πέρα, λέει στη φοράδα.

-Γρίβα λέω πήγαινε ίσια στο δρόμο και μην πας πότε

πάνω πότε κάτω. Μια φορά λέω εγώ . μετά θα σου

πει η τζιομακούλα.

Τίποτε τα’ άλογο, μια πάνω μια κάτω, που να καταλά-

βαινε τι του έλεγε το αφεντικό του. 

Κατεβαίνει, το δένει σε ένα πουρνάρι και το σκοτώνει

με το σκόπι του τη τζιομακούλα. 

Πάει και η νύφη φοβισμένη στη μάνα της και της λέει:

-Μάνα ξέρεις μια φορά λέει ο άντρας που μου έδωσες,

δε λέει δεύτερη. Αυτό κι αυτό έκανε στο δρόμο. Τι να

κάνω, ότι μου λέει θα το κάνω. Δε λέει δεύτερη ετούτος

μάνα.

-Αυτόν ήθελες κοπέλα μου, της λέει, βρήκες το μά-

στορά σου, να κάνεις ότι σου λέει γιατί…

Και η κοπέλα τσακίστηκε στις δουλειές. Την είδε ο

γαμπρός και λέει στην πεθερά του: 

-Είδες πως τη συμμόρφωσε την κοπέλα σου η τζιο-

μακούλα;

Κσι έτσι έγινε καλή και έζησαν μια χαρά.

Φώτης Βασιλείου

Bad boys

Το παιδικό τμήμα του ΑΟ Φιλοθέης ¨Bad

boys¨ ιδρύθηκε το 2015 και την ίδια χρονιά

συμμετείχε στο πρωτάθλημα «Βάζουμε

γκολ για το χαμόγελο του παιδιού» με δύο

τμήματα, παιδικό και προπαιδικό. Τα τμή-

ματα αυτά λειτουργούν μέχρι σήμερα και

λαμβάνουν μέρος ανελλιπώς στο παρα-

πάνω πρωτάθλημα. 

Οι αγώνες λαμβάνουν μέρος σε γήπεδα μα

πλαστικό τάπητα, τα γνωστά 5χ5, και προ-

πονητής των παιδιών είναι ο Τσιρογιάννης

Λάμπρος ο οποίος εργάζεται αφιλοκερδώς.

Τα έξοδα των υποχρεώσεων του τμήματος

(αναλώσιμα, μπάλες, αθλητικές εμφανίσεις

κτλπ) καλύπτονται από τα ίδια τα παιδιά τα

οποία πληρώνουν μια μικρή συνδρομή κάθε

μήνα. 

Στον αγωνιστικό τομέα το τμήμα έχει καλές

διακρίσεις και τερματίζει στις πρώτες θέσεις

του βαθμολογικού πίνακα. 

Φέτος η χρονιά ξεκίνησε πολύ καλά με νίκες

. Να σημειωθεί ότι τα παιδιά είναι δεμένα με-

ταξύ τους και μέσα από το παιχνίδι απο-

κτούν κοινωνικότητα και μαθαίνουν να

αγωνίζονται ομαδικά.

Ο  Σ Υ Ν Η Γ Ο Ρ Ο Σ  ΤΟΥ Π Α Ι Δ Ι ΟΥ
Ο Συνήγορος του Πολίτη είναι μία ανεξάρ-

τητη αρχή που δημιουργήθηκε το 1997 για

να προστατεύει τα δικαιώματα των πολιτών.

Ελέγχεται μόνο από τη Βουλή των Ελλήνων

και οι υπηρεσίες του είναι δωρεάν. Ένα από

τα τμήματα του Συνηγόρου του Πολίτη είναι

ο Κύκλος Δικαιωμάτων του Παιδιού που έχει

αναλάβει το ρόλο του Συνηγόρου του Παι-

διού στην Ελλάδα. Λειτουργεί από τον Ιού-

λιο του 2003 και αποστολή του είναι να

υπερασπίζει τα δικαιώματα των ανηλίκων,

δηλαδή όλων των αγοριών και κοριτσιών

έως 18 χρόνων. 

Ο Συνήγορος του παιδιού:

• ερευνά συγκεκριμένες παραβιάσεις

δικαιωμάτων των παιδιών από φορείς ή

άτομα και προτείνει τρόπους προστασίας

τους 

• προσπαθεί να κάνει γνωστά τα δι-

καιώματα των παιδιών σε όλους και πρώτα

απ' όλα στα ίδια τα παιδιά 

• φροντίζει ώστε τα παιδιά να συμμε-

τέχουν και να ακούγεται η φωνή τους στα

θέματα που τα αφορούν 

• παρακολουθεί την εφαρμογή των

νόμων για τα παιδιά και κάνει προτάσεις

προς την Πολιτεία για να λάβει μέτρα προς

το συμφέρον τους 

• συναντά τα παιδιά στους χώρους

όπου ζουν, εκπαιδεύονται και περνούν την

καθημερινότητά τους, συζητά τα προβλή-

ματα που τα απασχολούν και ακούει τις

απόψεις και τις προτάσεις τους.   

Τηλεφωνικές γραμμές για παιδιά και εφή-

βους:  

1107: Εθνική Γραμμή Παιδικής Προστασίας  

116111: Γραμμή Στήριξης Παιδιών και Εφή-

βων  

8001132000: Γραμμή Συνηγόρου του Παι-

διού για Παιδιά.   

Κυριακή Πάνου-Τριανταφύλλου Δικηγόρος

Δελτίο τύπου εξέδωσε ο σύλλογος διδα-

σκόντων του δημοτικού σχολείου Χαλ-

κιάδων την 2 Οκτωβρίου σχετικά με την

παρουσία στο σχολείο αθλητριών της

ομάδας χάντμπολ της Αναγέννησης

Άρτας

Ο Σύλλογος διδασκόντων του Δημοτικού

σχολείου Χαλκιάδων ευχαριστεί  :

1.τις αθλήτριες χειροσφαίρισης  του Γ.Α.Σ

Αναγέννησης  Άρτας, κ.Βέμη Πέγκυ, Δήμου

Ιόνκα, Καλασνίκοβα  Έλενα , που σήμερα 2

Οκτωβρίου,  4η Πανελλήνια ημέρα Σχολικού

Αθλητισμού, παραβρέθηκαν στο σχολείο

μας και παρουσίασαν στους/στις  μαθητές

/τριες  το  άθλημα της χειροσφαίρισης ( χάν-

τμπωλ).      

2.την κ. Κρανιώτη Στεφανία και Τσίρκα

Μάριο  από τον Αθλητικό όμιλο  Αντισφαίρι-

σης Άρτας, για την παρουσίαση του αθλή-

ματος της αντισφαίρισης (Τέννις ) στους/στις

μαθητές /τριες   του σχολείου αλλά και

στους/στις  μαθητές/τριες  των Ε΄ και ΣΤ τά-

ξεων του Δημοτικού σχολείου Καλαμιάς. 

Ευχαριστούμε επίσης, τον Σχολικό  Σύμ-

βουλο  Φυσικής Αγωγής  κ. Δημήτριο

Κώστα, που τίμησε την εκδήλωση με την

παρουσία του και  μίλησε στους μαθητές

για την αξία της άσκησης  στη σωματική

υγεία και ευεξία.  

Οι μαθητές βίωσαν μια πρωτόγνωρη εμπει-

ρία και ευχαριστούμε όλους όσους συνέβα-

λαν  σε αυτό. 

Εξαιρετική παρουσία είχαν τα κορίτσια του

Πύρρου Άρτας, στο 3ο Πανελλήνιο Πρωτά-

θλημα ομαδικής αισθητικής Γυμναστικής, κα-

ταλαμβάνοντας την 1η θέση και το χρυσό

μετάλλιο σε τρεις κατηγορίες! Στην κατηγορία

8-10 χρόνων συμμετείχε και η εικονιζόμενη

Σίλια, κόρη του ληξίαρχου Φιλοθέης Αγγέλη

Ευάγγελου. Τα συγχαρητήριά μας! 
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Από το δύσκολο 2017 στο ελπιδοφόρο 2018!    Γράφει ο Σπύρος Γιάννος

Με ανάμεικτα συναισθήματα λύπης, καρ-

τερικότητας και απογοήτευσης παρακο-

λουθούμε εμείς οι ταλαίπωροι «μέσοι»

πολίτες αυτής της Ευρωπαϊκής μεν, δύ-

σμοιρης δε χώρας μας τα τεκταινόμενα

φυσικά, πολιτικά και κοινωνικά γεγονότα

και φαινόμενα του χρόνου τούτου που σε

λίγο μας αποχαιρετά… Πλημμύρες πό-

λεων – όπως της Μάντρας και της Νέας

Περάμου- και χωριών ή κωμοπόλεων της

περιοχής του Αγρινίου και του Μεσολογ-

γίου με ανυπολόγιστες για την ώρα κατα-

στροφές και δυστυχώς και απώλειες

ανθρώπινων ζωών -23 για την ώρα στην

Μάντρα- καταστροφές από κουκουλοφό-

ρους ή ¨μπαχαλάκηδες¨ διαδηλωτές σε

Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα κλπ κατα-

στημάτων, πυρπολήσεις αυτοκινήτων Ι.Χ.

ή αστικών λεωφορείων και τρόλεϊ, τραυ-

ματισμοί αθώων πολιτών ή και αστυνομι-

κών που απλώς κάνουν τη δουλειά

τους… Πλειστηριασμοί ακινήτων - και ηλε-

κτρονικοί παρακαλώ- ακόμη και πρώτης

κατοικίας για χρέη προς το δημόσιο και μη

εξυπηρετούμενα ή κόκκινα δάνεια σε τρά-

πεζες ή ιδιώτες… ο κατάλογος των δεινών

και δυσκολιών του κοσμάκη είναι μεγάλος

και δεν είναι εύλογο να συνεχιστεί. 

Από την άλλη πλευρά όμως έρχονται Χρι-

στούγεννα και Πρωτοχρονιά και όσο να

΄ναι ¨το πνεύμα των Χριστουγέννων¨ -τρο-

μάρα μας- προσπαθεί να αλλάξει την ζο-

φερή ατμόσφαιρα και να σταλάξει

παρηγοριά και βάλσαμο στη ζωή του βα-

σανισμένου και πονεμένου ανθρώπου.

Έτσι, παρά τις δυσκολίες και την οικονο-

μική στενότητα –και στεγνότητα- οι Δήμοι

στολίζουν δρόμους, πλατείες και κτήρια

και οι έμποροι τις βιτρίνες των καταστημά-

των τους, και τα Χριστουγεννιάτικα δέν-

τρα, φυσικά ή τεχνητά παίρνουν σιγά σιγά

τη θέση τους στα σπίτια, τα μαγαζιά και

τους δημόσιους χώρους. Τουλάχιστο μια

αλλαγή, έστω και πρόσκαιρη, εφήμερη,

μια ευχάριστη νότα στη μίζερη κατά τα

άλλα πραγματικότητα. Και ακόμη έρχεται

και ¨το κοινωνικό μέρισμα¨ ή κάποιο, έστω

πενιχρό , επίδομα ανεργίας, οικογενειακό

επίδομα κτλ να καλύψει, προσωρινά δυ-

στυχώς, ζωτικές ανάγκες της οικογένειας.

Όμως μέρες γιορτών που έρχονται και

παρέρχονται, είναι ευκαιρία να σκεφτούμε

σοβαρά και να αναλογιστούμε σοβαρό-

τερα, τι αποφάσεις και τι μέτρα πρέπει να

πάρουμε για να προλάβουμε στο άμεσο

και απώτερο μέλλον παρόμοια φαινόμενα

(πλημμύρες, κατολισθήσεις, καταστροφές)

τι πρωτοβουλίες να λάβουμε ως ευνομού-

μενη πολιτεία και κοινωνία πολιτών ώστε

να ανακάμψει επιτέλους η οικονομία μας

και να πέσει σε μονοψήφια ποσοστά η

ανεργία, να σταματήσει, ει δυνατόν σή-

μερα, το ρουσφέτι, η συναλλαγή, η δια-

φθορά, η αθλιότητα… Να ανοίξουν

δουλειές, να τονωθεί η γεωργική παρα-

γωγή, η κτηνοτροφία, η αλιεία, με προ-

στασία του περιβάλλοντος για βιώσιμη,

διατηρήσιμη, αέναη ανάπτυξη…

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ – ΕΥΤΥΧΕΣ ΤΟ ΝΕΟ

(2018) ΕΤΟΣ !

Το φθινόπωρο του 2011 ιδρύεται ο Σύλλογος

Γυναικών Δημοτικής Ενότητας Φιλοθέης Δήμου

Αρταίων με τίτλο <<ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ>>. Μια ομάδα

γυναικών από τις κοινότητες Χαλκιάδων και Κα-

λαμιάς αποφάσισαν να ενώσουν τις δυνάμεις

τους και- έχοντας το πνεύμα της ισότητας, του

αλληλοσεβασμού, της φιλανθρωπίας, της αλλη-

λεγγύης και του εθελοντισμού-ανέλαβαν δράση.

Η ονομασία του Συλλόγου δόθηκε, λόγω του

ότι έχουμε μεγάλες καλλιέργειες εσπεριδοειδών

όπως τα πορτοκάλια, τα μανταρίνια, τα λεμόνια

και τα ακτινίδια.

Στόχος του Συλλόγου είναι να δραστηριοποι-

ούνται οι γυναίκες και να πορεύονται μαζί και

δίπλα στην γυναίκα του Σήμερα.

Μερικοί από τους στόχους των <<ΕΣΠΕΡΙ-

ΔΩΝ>> είναι:

Η προστασία της μητέρας, του παιδιού και γε-

νικότερα της οικογένειας.

Η πνευματική, κοινωνική και πολιτιστική ανά-

πτυξη του επιπέδου των μελών του Συλλόγου

αλλά και γενικότερα όλων των γυναικών.

Η ενημέρωση των γυναικών πάνω σε διάφορα

θέματα, επιστημονικού, κοινωνικού, ιατρικού,

ιστορικού και οικολογικού περιεχομένου.

Η διάσωση και η διάδοση των λαϊκών παραδό-

σεων και της οικοτεχνίας με εκθέσεις έργων λαϊ-

κής

τέχνης και χειροτεχνίας και η συμμετοχή των γυ-

ναικών σε γιορτές και εκδηλώσεις ανάλογου χα-

ρακτήρα.

Η συνεργασία με τις σχολικές μονάδες και η πα-

ροχή κάθε δυνατής βοήθειας σε αυτές.

Η συμμετοχή των μελών σε σεμινάρια, σε ομι-

λίες και σε καλλιτεχνικές εκδηλώσεις.

Η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος του

τόπου μας και η ανάδειξη της ξεχωριστής φυσι-

κής ο-μορφιάς του.

Η συνεργασία με την πολιτεία, με επιστημονι-

κούς και πολιτιστικούς θεσμούς.

Και τέλος η ανάδειξη των τοπικών μας προϊόν-

των, μέσα από εκδηλώσεις ανάλογου χαρα-

κτήρα.

Οι <<ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ>> μέχρι σήμερα έχουν

πραγματοποιήσει πολλές εκδηλώσεις για την

επίτευξη των παραπάνω στόχων, όπου υπήρχε

μεγάλη συμμετοχή των γυναικών της περιοχής

μας.

Πρόσφατα ο Σύλλογός μας συμμετείχε στην

4η γιορτή Πορτοκαλιού-Μανταρινιού-Ακτινιδίου

και Ελιάς που διοργάνωσε ο Δήμος Αρταίων με

μεγάλη επιτυχία.

Ακολούθησε ένα πλούσιο τριήμερο εκδηλώ-

σεων αφιερωμένο στον πρωτογενή τομέα και

στις προοπτικές του. Την πρώτη ημέρα, η εκδή-

λωση πραγματοποιήθηκε στο Ζάππειο, όπου

έγινε γνωριμία του κοινού της Αθήνας με τοπι-

κές συνταγές της Άρτας, που ήταν βασισμένες

στα προϊόντα στα οποία ήταν αφιερωμένη η

γιορτή.

Το δεύτερο μέρος της γιορτής πραγματοποι-

ήθηκε στην Γραμμενίτσα και οι <<ΕΣΠΕΡΙ-

ΔΕΣ>> συμμετείχαν με μεγάλη τους χαρά.

Προκειμένου να συμβάλλουν και οι ίδιες στην

ανάδειξη των τοπικών προϊόντων και στην προ-

βολή του τόπου μας.

Τα μέλη του Συλλόγου μας, με μεγάλη διάθεση

και μεράκι έφτιαξαν εκπληκτικές συνταγές που

βασίζονταν στα υλικά που ήταν αφιερωμένη η

γιορτή. Συγκεκριμένα,  έφτιαξαν πορτοκαλό-

πιτα, κορμό με γέμιση μαρμελάδα μανταρινιού,

χαλβά με γεύση πορτοκάλι, Λαδένια, πάστα

φλώρα

ελιόψωμο, ελιοπιτάκια και μαζί με αυτά τα προ-

ϊόντα, κέρασαν τον κόσμο παραδοσιακό γλυκό

του κουταλιού μανταρίνι, σοκολατάκια μανταρι-

νιού και λικέρ ρόδι και καρύδα.

Τόσο οι <<ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ>> όσο και ο κόσμος

που παραβρέθηκε στην γιορτή, έδειξαν μεγάλο

ενδιαφέρον.            

Ως πρόεδρος του Συλλόγου Γυναικών Δημο-

τικής Ενότητας Φιλοθέης του Δήμου Αρταίων

<<ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ>> θα ήθελα να ευχαριστήσω

θερμά τον Δήμο Αρταίων για την πρόσκληση

συμμετοχής στην 4η γιορτή Πορτοκαλιού-Μαν-

ταρινιού-Ακτινιδίου και Ελιάς. Επίσης θα ήθελα

να ευχαριστήσω και όλα τα αγαπητά μέλη του

Συλλόγου μας, που με την αλληλεγγύη, την συ-

νεργασία και τον  εθελοντισμό δρουν συλλογικά

στην κοινή προσπάθειά μας για την ευημερία

του τόπου μας.

Οι <<ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ>> σας εύχονται να έχετε

Καλές Γιορτές και το Νέο Έτος να κάνει τα

όνειρά σας πραγματικότητα και να σας χαρίσει

Υγεία, Ευτυχία και Ευημερία.

Η Πρόεδρος του Συλλόγου Γυναικών 

<<ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ>> 

Τόλη Ανθή     

Σύλλογος Γυναικών Φιλοθέης «Εσπερίδες»
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Ιόνια οδός, θεμέλιος Λίθος γ ια 

την ανάπτυξη της Άρτας
Η Ιόνια Οδός είναι πλέον πραγματικό-

τητα. Αποτελεί το θεμέλιο λίθο για την

ανάπτυξη της Άρτας και γενικότερα της

ευρύτερης περιοχής της Ηπείρου.

Είναι ένα έργο με πολλαπλά οφέλη για

το σύνολο των παραγωγικών δραστη-

ριοτήτων και κατ΄ επέκταση για την οι-

κονομία της περιοχής μας. Για την

Ήπειρο αποτελεί τον οδικό άξονα που

ενώνει τους τρεις νομούς Ιωαννίνων,

Πρεβέζης, Άρτας με τον αυτοκινητό-

δρομο της Εγνατίας Οδού και με την

Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου, βγάζοντας τη

από την απομόνωση που για χρόνια

αποτελούσε το πιο δυσπρόσιτο μέρος

της χώρας.

Πλέον με το νέο

δίκτυο αυτοκινητο-

δρόμων η Αθήνα,

η Θεσσαλονίκη

και τα υπόλοιπα

αστικά κέντρα έρ-

χονται πιο κοντά

στην Ήπειρο με

ασφάλεια και σε

σύντομο χρονικό

διάστημα. Στο νέο

κ υ κ λ ο φ ο ρ ι α κ ό

χάρτη της χώρας

μας, που ολοκληρώνεται σταδιακά, η

Ήπειρος καθίσταται κομβικό σημείο

τόσο για την Ελλάδα όσο και για την

Ανατολική Ευρώπη. Το λιμάνι της

Ηγουμενίτσας αποτελεί την πύλη της

χώρας μας προς την Ευρώπη και σε

συνδυασμό με το μεθοριακό σταθμό

της Κακαβιάς και τα δύο αεροδρόμια

Ιωαννίνων και Ακτίου μπορεί πλέον η

Ήπειρος να δημιουργήσει εκείνες τις

προϋποθέσεις για ανάπτυξη στο πρω-

τογενή, δευτερογενή και τριτογενή

τομέα. Στο πρωτογενή τομέα με τις δυ-

ναμικές καλλιέργειες των ακτινιδίων,

των εσπεριδοειδών και των ελαιόδεν-

τρων, την πτηνοτροφία, την κτηνοτρο-

φία και τις ιχθυοκαλλιέργειες, στο

δευτερογενή τομέα τις μεταποιητικές

επιχειρήσεις που παράγουν υψηλής

ποιότητας προϊόντα και στον τριτογενή

τομέα τον τουρισμό, τα εκπαιδευτικά

ιδρύματα, τις μεταφορές, το εμπόριο

κλπ.

Η κατασκευή όμως του αυτοκινητοδρό-

μου έφερε στο φως αρκετές αρχαιότη-

τες που παρέμειναν άγνωστες μέχρι

σήμερα σε όλο το μήκος του, από το

Αντίρριο μέχρι τα Ιωάννινα. Αυτό απο-

δεικνύει ότι η σημερινή χάραξη ταυτί-

ζεται σε μεγάλο βαθμό με αρχαίο οδικό

άξονα με τα αρχαιολογικά ευρήματα

που αποκαλύφθηκαν να καλύπτουν

ένα ευρύ χρονολογικό φάσμα από την

Ύστερη Εποχή του Χαλκού έως τους

Μεταβυζαντινούς χρόνους. Για την

ανακάλυψη αυτή αξίζουν συγχαρητή-

ρια στις Εφορείες Αρχαιοτήτων που με

το πλούσιο ανασκαφικό έργο τους ανέ-

δειξαν και διαχειρίστηκαν τις σημαντι-

κές αυτές

αρχαιότητες.   

Η σημαντικές

όμως αυτές αρ-

χαιότητες απο-

δεικνύουν και

τον σημαντικό

ρόλο που δια-

δραμάτιζε στην

Αρχαία Ελλάδα,

η περιοχή της

Δυτική Ελλά-

δας, η Ήπειρος

και ιδιαίτερα η Άρτα. Η Άρτα που είναι

χτισμένη πάνω στη Αρχαία Αμβρακία

Πρωτεύουσα του Βασιλείου της Ηπεί-

ρου, την εποχή του Βασιλιά Πύρρου

και μία από τις λίγες περιοχές της Ελ-

λάδας με σημαντική Βυζαντινή παρά-

δοση  από την εποχή του Δεσποτάτου

της Ηπείρου.

Τώρα το στοίχημα για την ανάπτυξη

της περιοχής μας είναι στα χέρια μας,

και θα πρέπει με συντονισμένες προ-

σπάθειες σε όλους του τομείς, σοβα-

ρές μελέτες και συγκεκριμένους

στόχους να ξεπεράσουμε τα εμπόδια

και τις αγκυλώσεις του παρελθόντος

δημιουργώντας και για την Άρτα ένα

ιδανικό κλίμα ανάπτυξης που σε συν-

δυασμό με τις υπόλοιπες περιοχές της

Ηπείρου θα προσελκύσουμε επενδύ-

σεις και θα δημιουργήσουμε θέσεις ερ-

γασίας κυρίως για τους νέους.  

Ευάγγελος Ν. Χρηστάκης

Πρόεδρος Ν.Ε. ΤΕΕ/ΤΗ Ν. Άρτας

Οι ηρωικοί αγώνες της Ελλάδας εναντίον των εχθρών της απο-

τελούν αναμφισβήτητα μια από τις ενδοξότερες σελίδες της Ελ-

ληνικής ιστορίας. Τον περασμένο αιώνα η Ελλάδα έκανε

μεγάλους και νικηφόρους πολέμους όπως: Οι βαλκανικοί πόλε-

μοι, ο πρώτος και ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος, και δυστυ-

χώς μεγάλη και ανεπανόρθωτη ήττα υπέστη στη Μικρασιατική

εκστρατεία το 1919-1922 μ’ αποτέλεσμα τον ξεριζωμό, τη βίαιη

απομάκρυνση από τη γενέτειρα του Μικρασιατικού Ελληνισμού

και τον αφανισμό Ελληνικών πόλεων στις οποίες ο βαθμός ανά-

πτυξης των υλικών και πνευματικών δημιουργημάτων της κοι-

νωνικής ζωής των κατοίκων της, ήταν εξαίρετος και σε μεγάλο

βαθμό ανεπτυγμένος.

Την ψυχή των Ελλήνων πάντα θέρμαινε η γλυκιά ελπίδα, ότι όχι

μόνο θα κερδίσουν την ελευθερία τους, αλλά θα καλυτερέψουν

τη ζωή τους και γι’ αυτό σε κάθε παρουσιαζόμενη ευκαιρία οι Έλ-

ληνες πάντα άρπαζαν τα όπλα και με γενναιοψυχία, αντρειοσύνη

και παλικαριά αντιμετώπιζαν τους εχθρούς τους με θετικά τις πε-

ρισσότερες φορές αποτελέσματα.

Η Ελλάδα έγινε η μεγαλύτερη δύναμη στα Βαλκάνια. Σχεδόν

πραγματοποιήθηκε η μεγάλη ιδέα του Έθνους. Οι πανέλληνες

πανηγύριζαν υπερήφανοι για την ένδοξη και μεγάλη πατρίδα,

που με το αίμα τους έγραψαν νέες λαμπρές σελίδες δόξας.

Μεγάλοι διανοητές της ανθρωπότητας εξέφρασαν με ποικίλους

τρόπους την άποψη της πνευματικές υπεροχής του Ελληνισμού

αλλά και της θερμής αγάπης του προς τα ιδανικά της πίστεως

και της πατρίδας που είναι ζυμωμένα πάντα με ελευθερία. Ακόμα

και τα πίο πρόσφατα γεγονότα του 1940 έδωσαν την ευκαιρία

στους ξένους να πουν τα πιο κολακευτικά λόγια για τους Έλλη-

νες. Εχθροί και φίλοι ομολογούσαν ότι «από δω και πέρα δε θα

λέμε πως οι Έλληνες πολεμούν σαν ήρωες, αλλά ότι οι ήρωες

πολεμούν σαν Έλληνες».

Ηρωικές και μεγάλες ψυχές ήταν και οι συντοπίτες μας αγωνι-

στές, κάτοικοι Χαλκιάδων και Καλαμιάς, που απαρνήθηκαν τα

πάντα για τα ιδανικά της πατρίδας και στο κάλεσμα της πρόστρε-

ξαν σ’ όλους τους πολέμους να καταταγούν στο στρατό και να

προσφέρουν ότι πολυτιμότερο είχαν, την ίδια τους τη ζωή. Άφη-

σαν πίσω τους γέρους γονείς, συζύγους και βρέφη χαριτωμένα

και υπάκουσαν στο κάλεσμα της πατρίδας και με μια σκέψη κυ-

ρίαρχη και δεσποτική ρίχτηκαν ακάθεκτα στον κίνδυνο και στην

απώλεια. Πολλοί απ’ αυτούς άφησαν την τελευταία τους πνοή

τα πεδία των μαχών.

Παλικάρια, αγωνιστές με αφάνταστο ηρωισμό, που για χάρη της

πατρίδας και της ελευθερίας έδωσαν τον εαυτό τους στόχο στο

εχθρικό βόλι αψηφώντας το μαρτυρικό θάνατο. 

Η Ελλάδα έδωσε πρώτη το περίγραμμα του πνευματικού πολι-

τισμού για να είναι αυθόρμητος ο ενθουσιασμός μας και η συγ-

κίνησή μας μπροστά στο μνημείο που αποτελεί τη βάση της

θύμησης και της θυσίας των αγωνιστών του τόπου μας.

Σ’ αυτούς λοιπόν τους συγχωριανούς μας , που θυσίασαν τη ζωή

τους στους ηρωικούς αγώνες, έχουμε ιερή υποχρέωση και από

τη συνείδησή μας επιβεβλημένη ανάγκη, ν’ ανεύρουμε τα ονό-

ματα των πεσόντων όλων των προαναφερθέντων πολέμων του

20ου αιώνα, να τα καταγράψουμε σε νεοαναγειρόμενο μνημείο

και να μνημονεύονται, εκφωνώντας τα, σε γενόμενη εορταστική

πανηγυρική εκδήλωση και στην οποία με την επιμνημόσυνη

δέηση θα λαμβάνει χώρα η κατάθεση στεφάνων, η ανάκρουση

του Εθνικού Ύμνου και λοιπές εορταστικές εκδηλώσεις. Θα

ήθελα εδώ να επισημάνω την ύπαρξη δυο ορθογώνιων πλακών

και άλλων τεσσάρων ¨θαμμένων¨ στην έμπροσθεν της Εκκλη-

σίας μας πλατείας του χωριού μας και στις οποίες είναι σκαλι-

σμένα τα ονόματα των πεσόντων αγωνιστών,

Χαλκιάδων-Καλαμιάς, το 1914-1919 δηλαδή τον Α’ παγκόσμιο

πόλεμο.

Τελειώνοντας κάνω έκκληση προς κάθε αρμόδιο του τόπου μας

και σε σένα πρόεδρε του Πολιτιστικού Συλλόγου για την επί-

σπευση και εκτέλεση αυτού του θεάρεστου έργου που θ’ αποτε-

λεί ιερή παρακαταθήκη ως διατηρούμενη και φυλασσόμενη

πολύτιμη κληρονομιά.

Θεόδωρος Τσώλας

Συνταξιούχος δάσκαλος

Τιμή και δόξα στους πεσόντες συγχωρια-

νούς μας στους πολέμους του 20ου αιώνα
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Η αιματοβαμμένη Γερμανική ορεινή μεραρχία ¨εντελβάις¨ και
τα εγκλήματα κατά του άμαχου πληθυσμού στην Ήπειρο.
Τον Ιούλιο του 1943 ήρθε στην Ήπειρο η Γερμανική
ορεινή μεραρχία από τη Σερβία όπου εκεί είχε αιμα-
τοκυλήσει τον Σερβικό άμαχο πληθυσμό. 
Αυτή η μεραρχία αποτελούνταν από δοκιμασμένους
βαμμένους ναζί. Πρώτα τους είχαν στείλει στη Ρωσία
όπου είχαν πάθει πολλά από  τους Ρώσους γι αυτό
τους είχαν δώσει μια σχετική ελευθερία να σκοτώ-
νουν αμάχους και γυναικόπαιδα για εκφοβισμό των
Ρώσων. Σε αυτούς είχαν κάνει πλύση εγκεφάλου ότι
πας μη Άρειος έπρεπε να εξοντωθεί και τους παρεί-
χαν από ποτά έως και ναρκωτικές ουσίες.
Αυτοί ερχόμενοι από τη Σερβία έφτασαν στη δυτική
Μακεδονία όπου εκεί κάνανε έκτροπα στον άμαχο
πληθυσμό. Στην Ήπειρο τότε είχε γίνει η μάχη στην
Κανέτα στις αρχές του Ιουλίου 1943 όπου οι αντάρ-
τες του Αλέκου Παπαδόπουλου, του συντάγματος
Ξηροβουνίου, χτύπησαν τους Ιταλούς και σκότωσαν
πάρα πολλούς. Γι αυτό διατάχθηκε η μεραρχία εντελ-
βάις να κάνει εκκαθαρίσεις στο δρόμο Ιωαννίνων-
Άρτας από τους αντάρτες αλλά και αντίποινα στον
άμαχο πληθυσμό που τροφοδοτούσε τους αντάρτες. 
Ξεκίνησαν από τη Μουσιωτίτσα όπου είχαν πληρο-
φορίες ότι εκεί ήταν αντάρτες. Φτάσανε στο χωριό,
το κύκλωσαν και άρχισαν να σκοτώνουν, μικρούς και
μεγάλους. Μετά προχωρήσανε προς το συνοικισμό
¨Μαχαλάς¨ στην άνω Μουσιωτίτσα και συνέχισαν τη
σφαγή. Σκοτώσανε σύνολο 180 άτομα και πήρανε 20
ομήρους για προστασία μην τους χτυπήσουν οι αν-
τάρτες και προχώρησαν από τον ορεινό όγκο των
Μελιανών προς το άνω Κουκλέσι. Οι Κουκλεσίτες
άκουγαν τους πυροβολισμούς και μάθανε ότι οι Γερ-
μανοί σκοτώνουν όλους ανεξαιρέτως τους ανθρώ-
πους και καθένας πήρε την οικογένειά του και έτρεξε
να κρυφτεί προς τα βουνά νομίζοντας ότι οι Γερμανοί
θα έρθουν από το δημόσιο δρόμο Ιωαννίνων-Άρτας.
Αλλά αυτοί ήρθαν από τα βουνά στο άνω Κουκλέσι.
Στη θέση μεταξύ Αϊ Λιά και τρύπα Λούσσης πέσανε
πάνω στην οικογένεια του Θύμιου Αν. Βασιλείου και
τους πιάσανε όλους, εφτά άτομα μικρούς και μεγά-
λους. Το Θύμιο, τον πατέρα, επειδή ήταν ξανθός με
γαλανά μάτια τον περάσανε για Εγγλέζο και άρχισαν
να τον βασανίζουν φωνάζοντας ίγγλις, ίγγλις όχι
έλεγε αυτός, είμαι Έλληνας, στο τέλος τον σφάξανε
από το σβέρκο προς τα κάτω. Αρχίσανε να σφάζουν
την γυναίκα του Σοφία και τα άλλα μικρά παιδιά του.
Τη μικρή Βασιλική που ήταν πέντε χρονών, την πήρε
ένας στρατιώτης κρυφά, της είπε πίκολο πίκολο (φαί-
νεται πως ήταν Ιταλός) και την έκρυψε μέσα σε ένα
θάμνο. Από εκεί είδε την άλλη αδερφή της, την Ευ-
δοκία που ήταν εφτά χρονών, να τη σφάζουν και από
το λαιμό της να πετάγεται το αίμα δύο μέτρα μακριά

σαν αρνί. Αυτό στην μετέπειτα ζωή της , της έγινε
εφιάλτης, πάντα το έβλεπε στον ύπνο της και ξύ-
πναγε τρομαγμένη. Αφού τους σφάξανε όλους φύ-
γανε προς το χωριό. Τη Βασιλική τη μάζεψαν οι
Μπαρκαίοι που ήταν κρυμμένοι εκεί κοντά μέσα στο
λόγκο στα πουρνάρια και την παρέδωσαν στον παπ-
πού της τον γέρο Στούφη πατέρα της μάνας της
όπου και την μεγάλωσε. 
Κατεβαίνοντας προς τα κάτω οι Γερμανοί πέσανε

πάνω στον μεγάλο αδερφό του Θύμιου τον Δημήτριο
Αν. Βασιλείου που έφευγε και αυτός να κρυφτεί. Τον
συνάντησαν πάνω από τον Αϊ Νικόλα στη θέση ¨δε-
ξαμενή¨. Μόλις τους είδε ο Δημήτρης τους Γερμανούς
έσπρωξε την μεγάλη του κόρη την Βασιλική που
ήταν τότε 21 χρονών προς ένα νεροφάγωμα φοβού-
μενος ότι θα την βιάσουν. Αμέσως οι Γερμανοί άρχι-
σαν να  τους πυροβολούν και ο Δημήτρης έπιασε τον
γιο του Λευτέρη που ήταν 12 χρονών και τον αγκά-
λιασε για να τον προφυλάξει. Εκεί τους σκότωσαν αγ-
καλιασμένους και τους δυο. Ο Λευτέρης ήταν πολύ
άτυχος, δεν είχε δυο μέρες που είχε έρθει από τα
Ρόκα όπου ήταν τσομπανάκι και έπεσε πάνω στο
φονικό. Τους θερίσανε όλους , αφήσανε τελευταία την
Ελισάβετ που ήταν πέντε χρονών , αυτή ήταν μια κα-
τάξανθη μικρούλα που την είχαν για παιχνίδι όλοι στο
χωριό. Τη βάλανε σημάδι αλλά δεν την πετυχαίνανε
γιατί πήγαινε πότε προς την σκοτωμένη τη μάνα της
πότε προς τον σκοτωμένο τον πατέρα της. Στο τέλος
την πετύχανε και την αφήσανε στον τόπο. Κατέβηκαν
τότε ανάμεσα στους σκοτωμένους, ανοίξανε τα
ρούχα της μάνας Βαγγελής, πήραν τον σκοτωμένο
Γιώργο που ήταν τότε 2 χρονών και το βάλανε στα
στήθια της ότι βύζανε και γέλαγαν. Σε αυτό το σημείο
στη θέση δεξαμενή καθίσανε τρεις μέρες πίνοντας
και γελώντας. Σε κοντινή απόσταση, πάνω σε ένα
πυκνό πουρνάρι ήταν κρυμμένος ο Χρήστος Μπάρ-
κας, ανιψιός του Δημήτρη γιός της αδερφής του Θε-
οδώρας που τα είδε όλα. Μόλις νύχτωσε κατέβηκε
από το δέντρο και έψαξε στο νεροφάγωμα και βρήκε
την ξαδέρφη του τη Βασίλω και της είπε τι έγινε. Αυτή

άρχισε να παίρνει πέτρες από κάτω και να χτυπάει
το κεφάλι της και έτσι αυτός αναγκάστηκε να της
δέσει τα χέρια και να την πάει στο βουνό ̈ τσιουκατές¨
προς την Βούλιστα όπου ήταν κρυμμένοι όλοι οι
Μπαρκαίοι.
Οι Γερμανοί σκοτώσανε στο Κουκλέσι άλλους 13
(σύνολο 25) και πήγαν προς την άνω Βούλιστα όπου
εκεί, στη θέση τζελάλι, σκοτώσανε και τους ομήρους
που είχαν από τη Μουσιωτίτσα και μετά κατευθύνθη-
καν προς την Φιλιππιάδα. Τα αδέρφια Θύμιο, Δημή-
τρη και Βασίλω με τις οικογένειές τους, τους θάψανε
όλους μαζί στον τόπο που σκοτώθηκαν επειδή άρχι-
σαν να μυρίζουν. Τα κόκκαλα τους τα βγάλανε μετά
από τρία χρόνια και τα τοποθετήσανε στο οστεοφυ-
λάκιο του Αγίου Νικολάου Κουκλεσίου. Όταν τους
σκότωσαν ήταν 25 Ιουλίου. Μετά ειδοποίησαν τα παι-
διά του Δημήτρη , τον Αναστάσιο Βασιλείου που δού-
λευε στον Θωμά και Απόστολο Νίκαρη στην Καλαμιά
και τον Χρήστο που δούλευε στον Κολιό Καραντζά
στους Χαλκιάδες, να έρθουν να πάρουν την αδερφή
τους την Βασίλω. Πήγαν και την πήρανε, είδαν και
τοπ πατρικό τους καμένο και την οικογένειά τους
όλους σκοτωμένους και γυρίσανε στους Χαλκιάδες
όπου πάντρεψαν την αδερφή τους με τον Γιώργο Απ.
Ρίζο και ο Αναστάσιος παντρεύτηκε την Πανάγιω Χρ.
Ρίζου. Ο Χρήστος Βασιλείου εγκαταστάθηκε στο
Αγρίνιο. Οι σκοτωμένοι Βασιλείου ήταν: Δημήτριος
ετών 43, Βαγγελή ετών 40, Ελευθέριος ετών 12, Ου-
ρανία ετών 8, Ελισάβετ ετών 5, Γιώργος ετών 2, Ευ-
θύμιος ετών 40, Σοφία ετών 35, Κωνσταντίνος ετών
12, Ελισάβετ ετών 10, ευδοκία ετών 7 και ελευθέριος
ετών 2. Παππούς μου ήταν ο Δημήτρης Βασιλείου.
Όταν έγινε η κατάρρευση της Γερμανίας του Χίτλερ,
έγινε και η δίκη της Νυρεμβέργης όπου ο Διοικητής
και οι αξιωματικοί της μεραρχίας εντελβάις δικάστη-
καν για τα εγκλήματα που είχαν κάνει στην Ελλάδα
αλλά και αλλού. Αυτή η μεραρχία είχε κάνει τις σφα-
γές στις Λιγγιάδες Ιωαννίνων, στο Κομμένο Άρτας,
στο Δίστομο, στα Καλάβρυτα και αλλού. Μάρτυρας
τότε στη δίκη στη Γερμανίας είχε πάει ο παππά από
το Κομμένο. 
Η Γερμανία τότε δικάστηκε να δώσει αποζημιώσεις
για τους σφαγιασθέντες Έλληνες. Για την οικογένειά
μου, μόνο για του παππού μου Δημήτριο έπρεπε να
πληρώσει 3.500.000 δραχμές η δυτική Γερμανία και
άλλα τόσα η ανατολική. Από αυτά πήραμε μόνο
100.000 δραχμές, τα υπόλοιπα μα ς τα χρωστάνε
ακόμα…
Φώτης Αν. Βασιλείου

Το ομώνυμο λουλούδι-
σήμα της μεραρχίας
που φύεται στις Άλπεις
και το όνομα του ση-
μαίνει «ευγενές λευκό»

Εγκυκλοπαιδικά και άλλα
Ο άνθρωπος βομβαρδίζεται καθημερινά με πλήθος πλη-
ροφοριών. Άλλες από αυτές συζητά με τον εαυτό του, με
άλλους και άλλες τις αποθηκεύει στο «πίσω μέρος του
κεφαλιού του». 
Έτσι λοιπόν σήμερα, διάφορες πληροφορίες μια από
αυτές τις σελίδες της εφημερίδας μας. 

Οι Δροσουλίτες
Κάθε χρόνο, τέλη Μαΐου, αρχές Ιουνίου στα Σφακιά της
Κρήτης, παρουσιάζεται ένα φαινόμενο, μοναδικό στον
κόσμο. Πρόκειται για μια εικόνα κατά την οποία μακριά
σειρά ανθρώπινων μορφών, που τις πρωινές ώρες πριν
βγει ο ήλιος και σε μέρη που δεν φυσάει καθόλου αέρας,
ξεκινάει από τα χαλάσματα της εκκλησίας του Αγίου Χα-
ραλάμπους και κατευθύνεται προς τη θάλασσα , όπου
και το φρούριο «Φραγκοκάστελο». 
Ο λαός έδωσε το όνομα στις σκιές αυτές «Δροσουλίτες»,
επειδή βγαίνουν με την πρωινή δροσιά και πιστεύουν
πως οι σκιές αυτές είναι οι μορφές των αντρών της ομά-
δας του Ηπειρώτη καπετάνιου Χατζημιχάλη Νταλιάνη
που σκοτώθηκαν το Μάη του 1828.
Οι επιστήμονες εξηγούν το φαινόμενο αυτό με τον αντι-
κατοπτρισμό. Και λένε για σκιές στρατιωτών που γυμνά-
ζονται στην απέναντι Λιβυκή ακτή. 
Για να καταλάβουμε την έννοια του αντικατοπτρισμού
αρκεί αν φέρουμε στη φαντασία μας το φαινόμενο κατά
το οποίο, ντάλα μεσημέρι, περπατάμε στην έρημο και
βλέπουμε μπροστά μας μια όαση, που δεν υπάρχει.

Στην άσφαλτο το καλοκαιριάτικο μεσημέρι περπατώντας
βλέπουμε νερό χωρίς να υπάρχει.

Εφευρέσεις
Εφεύρεση θα πει, ως γνωστών, να σκεφτείς μια νέα συ-
σκευή, έναν καινούριο τρόπο, μια πρωτοποριακή διαδι-
κασία κλπ. Οι εφευρέσεις ωφέλησαν μέγιστα τον
άνθρωπο, τον βοήθησαν να αναπτύξει πολιτισμό και να
βελτιώσει πολύ τη ζωή του.
Μια από αυτές τις εφευρέσεις είναι η φωτιά. Η εφεύρεση
της φωτιάς υπήρξε τυχαία. Κάποιος πρωτόγονός μας ή
ίσως και περισσότεροι, βρέθηκαν το χειμώνα πλάι σε
φωτιά αναμμένη από κάποιον κεραυνό που είχε πέσει.
Αισθάνθηκαν την ευχάριστη ζεστασιά και από τότε έψα-
χναν κάποια φωτιά να ζεσταθούν. Σκέφτηκαν να αρπά-
ξουν ένα αναμμένο κλαδί και μ’ αυτό να ανάψουν άλλα
κλαδιά. Δοκίμασαν, φαίνεται, το ψημένο κρέας κάποιου
ζώου που παγιδεύτηκε σε πυρκαγιά, τους άρεσε και από
τότε φρόντισαν να ψήνονται τα κυνήγια τους. Ο μύθος
του Προμηθέα που χαρίζει στον άνθρωπο την κλεμμένη
φωτιά, με ένα κλαδί ελιάς αναμμένο, δείχνει το πώς οι
άνθρωποι ευεργετήθηκαν με τη φωτιά.
Σήμερα που εμείς θεωρούμε δεδομένα τα οφέλη από τις
διάφορες εφευρέσεις, δεν δίνουμε σημασία σ’ ένα βε-
λόνι, σ’ ένα κουμπί, σε μια κουμπότρυπα, σε διάφορα
εργαλεία που χρησιμοποιούμε και μας κάνουν άνετη τη
ζωή μας.
Αναρίθμητες είναι οι εφευρέσεις του και στρέφοντας το
βλέμμα μας γύρω ή αφήνοντας τη φαντασία μας να καλ-
πάσει, θα συναντήσουμε εκατοντάδες από αυτές.



νήσειςΑσπρό μαυρες αναμ
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Ενημερωτική εκδήλωση για την προστασία από

κλοπές και διαρρήξεις πραγματοποιήθηκε σήμερα

το απόγευμα από το Δήμο Αρταίων και την Ελλη-

νική Αστυνομία στο Πνευματικό Κέντρο Χαλκιά-

δων.

Έγινε ενημέρωση από αξιωματικούς της ΕΛΑΣ για

τους τρόπους προστασίας των πολιτών και των

περιουσιών τους από τα φαινόμενα εγκληματικό-

τητας, ενώ αναπτύχθηκε γόνιμος διάλογος.

Στην εκδήλωση παρέστησαν μεταξύ άλλων οι Αν-

τιδήμαρχοι Μιχάλης Βλάχος, Γιώργος Πανέτας,

Άννα Κουτρούμπα, ο Πρόεδρος του Νομικού Προ-

σώπου Μιχάλης Κοτσαρίνης ο Αστυνομικός Διευ-

θυντής Άρτας Πάρις Νίκου ο Διοικητής Ασφάλειας

Άρτας Θοδωρής Γούσιας, οι Πρόεδροι των Τοπι-

κών Κοινοτήτων Χαλκιάδων, Καλαμιάς, Ρόκκα,

Αγίου Σπυρίδωνα, ο Πρόεδρος του Πολιτιστικού

συλλόγου Φιλοθέης Αθανάσιος Ρίζος, ο Ιερέας

Χαλκιάδων πατέρας Βασίλειος και η Σοφία Μω-

ραΐτη, Προϊσταμένη της Πρόνοιας του Δήμου Αρ-

ταίων.

Ο Δήμος Αρταίων ευχαριστεί την ΕΛ.ΑΣ, ενώ ανά-

λογες ενημερωτικές εκδηλώσεις θα πραγματοποι-

ηθούν από το Δήμο Αρταίων και την Ελληνική

Αστυνομία σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες

Ανακοίνωση Δήμου Αρταίων την Πέμπτη 5 Οκτωβρίου σχετικά

με ενημερωτική εκδήλωση.

Οι υπεύθυνοι της ΕΛ.ΑΣ.

έδωσαν οδηγίες για την

αποφυγή κλοπών ή απα-

τών, τις οποίες και σας πα-

ραθέτουμε: 

Τι πρέπει να προσέχουμε για

να μην πέσουμε θύματα απά-

της
• Να μην πείθεστε από

άτομα, τα οποία σας πλησιάζουν ως

γνωστοί συγγενικών προσώπων

σας και σας ζητούν χρήματα εκ μέ-

ρους τους, με πρόσχημα κάποιο

χρέος, κάποιο ατύχημα ή κάποιας

επείγουσας ανάγκης, ή επιχειρούν

με διάφορα τεχνάσματα να εισέλ-

θουν στην οικία σας.

• Να μην δέχεστε σε καμία

περίπτωση άγνωστα άτομα να σας

οδηγήσουν σε Πιστωτικό Κατά-

στημα ή ΑΤΜ για ανάληψη χρηματι-

κού ποσού.

• Να μην πείθεστε εύκολα

σε ευκαιριακές αγορές προϊόντων

που σας προτείνουν άγνωστα

άτομα, ιδιαίτερα, δε, δίχως να δείτε

πρώτα τα προϊόντα αυτά.

• Να μην πείθεστε από

άγνωστους, οι οποίοι εμφανίζονται

ως υπάλληλοι Δημόσιας Υπηρεσίας

ή άλλου φορέα για την επιδιόρθωση

κάποιου τεχνικού προβλήματος, εάν

δεν τους έχετε εσείς προηγουμένως

καλέσει.

• Να έχετε πάντα διαθέσι-

μους τους τηλεφωνικούς αριθμούς,

με τους οποίους πρέπει να επικοι-

νωνήσετε σε περίπτωση ανάγκης

(Αστυνομία,  στενοί συγγενείς κ.α.).

Τι πρέπει να κάνουμε για να

μην πέσουμε θύματα κλοπής
• Ασφαλίστε όλες τις πόρ-

τες και τα παράθυρά σας πριν φύ-

γετε από το σπίτι για μεγάλο ή μικρό

χρονικό διάστημα

• Ενημερώστε για την

απουσία σας μόνο πρόσωπα που

εμπιστεύεστε, συγγενείς, φίλους ή

γείτονες και ζητήστε τους να ελέγ-

χουν τακτικά το σπίτι, αν αυτό είναι

δυνατόν

• Μην κοινοποιείτε την

απουσία σας σε σελίδες κοινωνικής

δικτύωσης στο διαδίκτυο

• Μην αφήνετε σημειώματα

για το πότε πρόκειται να επιστρέ-

ψετε

• Μην αφήνετε σκάλες στην

αυλή σας ή άλλα πράγματα και ερ-

γαλεία που θα βοηθήσουν τον επί-

δοξο διαρρήκτη να αναρριχηθεί

• Τοποθετήστε σύστημα

συναγερμού (εάν αυτό είναι οικονο-

μικός δυνατόν) ή έστω μια ψεύτικη

σειρήνα που θα αποτρέψει τον επί-

δοξο διαρρήκτη

• Τοποθετήστε χρονοδιακό-

πτες φωτισμού στους εσωτερικούς

χόρους και φωτισμό με ανιχνευτή κί-

νησης στους εξωτερικούς

• Αποφύγετε να φυλάσσε-

ται μεγάλα χρηματικά ποσά ή αντι-

κείμενα αξίας στο σπίτι σας , αλλά

αν κάποιο λόγο πρέπει να τα έχετε

σπίτι σας, να μην το γνωστοποιείται

σε κανέναν. 

Εάν παρατηρήσετε ύποπτα άτομα ή

κινήσεις, προσπαθήστε να συγκρα-

τήσετε τα χαρακτηριστικά τους,

καθώς και τα οχήματα με τα οποία

κινούνται (αριθμό κυκλοφορίας,

μάρκα οχήματος, χρώμα κ.λπ.), και

να ενημερώνετε πάντα τις αστυνο-

μικές Αρχές, ακόμη και σε περί-

πτωση αποτυχημένης απόπειρας

απάτης ή διάρρηξης σε βάρος σας.

Καλά Χριστούγεννα σε εσάς και

την οικογένειά σας. Ας είναι το Ξε-

κίνημα της Νέας Χρονιάς αφετη-

ρία μίας δημιουργικής εποχής.

Χρόνια πολλά!!!

Ο Δήμαρχος και οι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ.

ΑΟ Ηρακλής 

δεκαετία του 60

Όρθιοι: Βασιλάκος Λάμ-

προς, Τσιρογιάννης Ιωάν-

νης, Αθανασίου Ιωάννης,

Σύγγελος Θεόδωρος, Τσώ-

λας Απόστολος, Καραντζάς

Ηρακλής. 

Καθιστοί: Τσώλας Λάμπρος,

Γιαννάκος Ευάγγελος, Ρίζος

Πέτρος, Τσώλας Νικόλαος,

Βλάχος Θωμάς.
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Ο Ναπολέων, συμμαθητής μου στο γυμνάσιο, έφευγε κάθε βδομάδα

από την Άρτα και πήγαινε στο χωριό του. Σάββατο απόγευμα αναχω-

ρούσε για το χωριό του, μαζί με άλλους συμμαθητές του και την Κυριακή

το απόγευμα επέστρεφαν. Χρόνια το ίδιο δρομολόγιο.

Είχε ̈ μεσιάσει¨ η χρονιά, είχε μπει ο Φλεβάρης και τη Δευτέρα θα έδιναν

τις εξαμηνιαίες εξετάσεις. Την Κυριακή το πρωί που ήταν στο χωριό του

, πήρε την απόφαση, μαζί με ένα φίλο συγχωριανό, συμμαθητή και συ-

νοδοιπόρο: ¨θα φύγουμε αύριο Δευτέρα, κατά τις πέντε το πρωί και θα

πάμε στο σχολείο την ώρα που γράφουμε¨. Έτσι και έγινε. Πουρνό –

πουρνό, με τα πόδια ξεκίνησαν, με τον τουρβά φορτωμένο, για τον

αγώνα της μάθησης. Πέρασαν το καλντερίμι του χωριού και μόλις άρχι-

σαν να ανηφορίζουν, εκεί στην τοποθεσία ¨Μηλιές¨, έπιασε σφοδρή

βροχή, άλλο πράμα. Ξέρετε, από εκείνες τις βροχές που συχνά πυκνά

πιάνει στα ορεινά και ̈ χάνεται η φύση¨, μπόρα, δρολάπι, γαζέπι, να δουν

τα μάτια σου. Τα ρούχα τους μουσκίδι. Βάρυναν καμιά δεκαριά κιλά. Αγ-

κομαχώντας έφτασαν κοντά στο επόμενο χωριό που θα έπαιρναν το

αστικό για την Άρτα. Εκεί διαπίστωσαν και το πρόβλημα. Πως θα πάνε

σχολείο; Ο φίλος του ούτε που το σκέφτηκε. ¨ Θα πάω όπως είμαι μού-

σκεμα. Δεν πειράζει, θα στεγνώσω στη σόμπα¨. 

Ο Ναπολέων όμως φορούσε παντελόνι φανελένιο, είχε κολλήσει πάνω

του και δεν μπορούσε να περπατήσει. Εσωτερικά, τι λέμε, ήταν ¨φλο-

γέρα¨, τουτέστιν δεν φορούσε σώβρακο. Από πάνω φορούσε μια πατα-

τούκα, που έφτανε μέχρι τα κότσια. Το αποφάσισε λοιπόν. Έβγαλε το

παντελόνι, το έβαλε σε μια ελιά, κούμπωσε την πατατούκα, τον έσωσαν

και εκείνες οι μπότες, μέχρι το γόνατο έφταναν και ̈ βουρ¨ για το σχολείο.

Στον υπόλοιπο δρόμο , μέχρι το αστικό , το γλεντούσαν . ούτε στιγμή δε

σταμάτησαν το τραγούδι ¨μες το πέρα , μες στο δώθε, παν τα α_ _ _α

πέρα δώθε¨. 

Από μέσα ασκέπαστο καμπαναριό, βάρυναν τα γλωσσίδια λες και είχαν

συναγερμό. Έφτασαν κάποτε και στο σχολείο… κάθισαν σε ένα θρανίο,

κοντά στη σόμπα κι άρχισαν να γράφουν. Ο Ναπολέων, με το αριστερό

χέρι κρατούσε τα κουμπιά του παλτού, στο επίμαχο σημείο, μην  κοπεί

κανένα κουμπί, και τότε…  Εμείς οι υπόλοιποι μαθητές είχαμε πληρο-

φορηθεί την όλη κατάσταση και κοιτώντας τον Ναπολέων , γελούσαμε.

Ο επιτηρών  καθηγητής θεώρησε πως ο Ναπολέων αντιγράφει.

-Σήκω επάνω αντιγραφέα. Ξεκουμπώσου. Έχεις σκονάκι εκεί μέσα και

αντιγράφεις. Εμένα θα γελάσεις; Ντροπή σου!

- Μα Κύριε καθηγητά δεν αντιγράφω, ψέλλισε ζεματισμένος 

-Αντιγράφεις! Τώρα αμέσως πάμε στο Γυμνασιάρχη.

Κατευθείαν λοιπόν στον κύριο γυμνασιάρχη, στον ¨παππού¨.

-Χμ… κακή σου μέρα. Γιατί αντιγράφεις; Ξεκουμπώσου!

Ο Ναπολέων δεν άντεξε και κλαίγοντας είπε με τρεμάμενη φωνή.

-Κύριε γυμνασιάρχα δεν μπορώ να ξεκουμπωθώ, θα αποκαλυφθώ. Και

τότε εξιστόρησε την πραγματικότητα.

Ο ¨παππούς¨ προς έκπληξη όλων δάκρυσε και του έδωσε είκοσι δραχ-

μές

-Για να αγοράσεις ένα σώβρακο, χαμένε, μωρέ χαμένε, κακή σου μέρα…

Φέτος τον Ιούνη συνάντησα τον Ναπολέων και τον ρώτησα, χαριτολο-

γώντας: ¨Ναπολέων, εκείνο το παντελόνι το πήρες, από την ελιά;¨

¨Α μπα!! ήταν η απάντηση του. Πήγα αλλά δεν το βρήκα. Ποιος ξέρει;

Κάποιος θα το πήρε και το έφτιαξε σκιάχτρο για τα πουλιά¨.

Σκιάχτρο, λοιπόν, το παντελόνι του Ναπολέων. Το σκιάχτρο όμως, το

πρόχειρο αυτό ανθρωπόμορφο κατασκεύασμα που στήνεται στα χωρά-

φια, αγρούς, κήπους και φοβίζει τα πουλιά και τα απομακρύνει από τους

καρπούς και τα φρούτα, δεν απόδιωξε τον Ναπολέων από τη μάχη και

τον προορισμό του, αλλά τον ατσάλωσε περισσότερο και πολλαπλα-

σίασε τις προσπάθειές του για ένα καλύτερο αύριο, αφού δεν ̈ σκιάχτηκε¨

από αυτές και άλλες αναρίθμητες αντίξοες καταστάσεις . Απλά μετέβαλλε

το μέλλον σε παρόν. Αγωνίστηκε, σπούδασε, πρόκοψε και είναι πλέον

ένας σωστός οικογενειάρχης και παππούς…

Το σώβρακο, το παντελόνι και ο παππούς        γράφει ο Λάμπρος Θ. Ζιώβας

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ ΣΕ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ

Η γονιμότητα και η παραγωγικότητα των εδαφών

εξαρτάται, κατά κύριο λόγο, από την περιεκτικό-

τητά τους σε θρεπτικά στοιχεία, καθώς και από τις

διάφορες φυσικές και χημικές τους ιδιότητες. Με

δεδομένες τις διαφορές γονιμότητας και παραγω-

γικότητας που παρουσιάζουν τα εδάφη μεταξύ

τους, γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι δεν είναι δυνατό

να διενεργούμε γενικευμένες λιπάνσεις βασιζόμε-

νοι απλά σε εμπειρίες. Η ανάλυση εδάφους παρέ-

χει πολύ χρήσιμες πληροφορίες για την σωστή

διάγνωση της γονιμότητας και της παραγωγικότη-

τάς του και μπορεί αν αποτελέσει τη βάση για την

εφαρμογή ορθολογικών λιπάνσεων. 

Η ορθολογική λίπανση κατέχει σημαντική θέση

ανάμεσα στις αναγκαίες καλλιεργητικές φροντίδες

που διασφαλίζουν την ομαλή βλάστηση και ανά-

πτυξη των φυτών και κατ’ επέκταση, είναι απαραί-

τητες για την επίτευξη ικανοποιητικής παραγωγής

τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά.

Η εφαρμογή της ορθολογικής λίπανσης είναι δυ-

νατή όταν ο ενδιαφερόμενος παραγωγός γνωρίζει

τα αποθέματα του εδάφους σε θρεπτικά στοιχεία,

τις θρεπτικές ανάγκες της φυτείας, καθώς και τον

τρόπο ώστε να παρέχει ανά πάσα στιγμή τις ανα-

γκαίες ποσότητες θρεπτικών στοιχείων στην φυ-

τεία του. Από την άλλη η άσκοπη χρήση

λιπασμάτων αυξάνει το κόστος παραγωγής και

ταυτόχρονα επιβαρύνει/μολύνει το περιβάλλον.

Επιπρόσθετα υπάρχει ο κίνδυνος να προκληθεί

σοβαρή ανισορροπία μεταξύ των διαφόρων θρε-

πτικών στοιχείων και να δημιουργηθούν συνθήκες

ανταγωνισμού με αρνητικές συνέπειες στο φυτό

και στο έδαφος.

Στην ουσία μας λοιπόν η ανάλυση εδάφους μας

δείχνει την ικανότητα του εδάφους ως υπόστρωμα

να διαθέτει στα φυτά τα απαραίτητα θρεπτικά στοι-

χεία σε επαρκείς ποσότητες και στις ορθές αναλο-

γίες και με βάση αυτή καθορίζονται οι επεμβάσεις

βελτιώσεως της γονιμότητάς του καθώς και η κα-

ταλληλότερη (και οικονομικότερη) λιπαντική

αγωγή.

Η σημασία και η σπουδαιότητα της ανάλυσης εδά-

φους ολοένα και μεγαλώνει λόγω της εντατικοποί-

ησης και αυτοματοποίησης της γεωργίας, αλλά και

του γεγονότος ότι οι τύποι και οι μορφές των λιπα-

σμάτων αυξάνουν. Σύμφωνα με υπάρχοντα στοι-

χεία το ποσοστό των καλλιεργητών που

πραγματοποιεί αναλύσεις εδάφους με την ενδει-

κνυόμενη συχνότητα είναι μικρότερο από το 10%

του συνόλου του αγροτικού πληθυσμού.

Πόσο συχνά πρέπει να πραγματοποιείται ανά-

λυση εδάφους;

 Το λιγότερο κάθε τρία χρόνια για δενδρώ-
δεις καλλιέργειες

 Κάθε χρόνο για κηπευτικές καλλιέργειες,
θερμοκηπιακές ή υπαίθριες

 Οποιαδήποτε στιγμή όταν εμφανισθεί πι-
θανό πρόβλημα θρέψης

Η ανάλυση εδάφους μας βοηθά:

 να αξιολογήσουμε εάν το έδαφος είναι

κατάλληλο για καλλιέργεια

 να αποφασίσουμε ποιο είδος καλλιέρ-

γειας θα εγκαταστήσουμε

 να εφαρμόζουμε ορθολογικές πρακτικές

στη λίπανση της καλλιέργειας

 να εντοπίζουμε τα αίτια πιθανών προβλη-

μάτων με την καλλιέργεια

ΑΝΑΛΥΣΗ ΦΥΛΛΩΝ

Ένας άλλος τρόπος εκτίμησης της θρεπτικής κα-

τάστασης της φυτείας είναι η δειγματοληψία φύλ-

λων, όπου τα αποτελέσματα αντικατοπτρίζουν τη

θρεπτική κατάσταση της φυτείας την συγκεκρι-

μένη χρονική περίοδο.

Η λήψη δείγματος φύλλων για ανάλυση την κατάλ-

ληλη χρονική περίοδο, με σωστό τρόπο, αποτε-

λούν το ουσιαστικότερο και βασικότερο στάδιο της

φυλλοδιαγνωστικής πάνω στο οποίο θα στηριχ-

θούν οι εισηγήσεις για άμεσες λιπάνσεις.

Τα λαμβανόμενα δείγματα θα πρέπει να είναι μικτά

(σύνθετα), ήτοι να προέρχονται από διάφορα φυτά

της ίδιας εξωτερικής εμφάνισης ανάπτυξης και

υγείας. Να λαμβάνονται τυχαία εντός της φυτείας

ή του οπωρώνος.

Η λήψη σύνθετου δείγματος εξασφαλίζει σε με-

γάλο βαθμό την ομοιογένεια και κατά συνέπεια την

αντιπροσωπευτικότητα της δειγματοληψίας.

Χρόνος δειγματοληψίας φύλλων

Καλλιέργεια Περίοδος/χρόνοςΣημείο

Εσπεριδοειδή Μέσα Αυγούστου μέχρι Οκτω-

βρίου Φύλλα ανοιξιάτικης βλάστησης πλήρως

ανεπτυγμένα από μη καρποφόρους βλαστούς

[50-70 φύλλα, 1-3 φύλλα από κάθε δένδρο, από

το 4ο έως το 6ο φύλλο]

Φυλλοβόλα Πεδινά: Ιούνιος

Ορεινά: Ιούλιος Πλήρως ανεπτυγμένα φύλλα

από τα μέσα των ετήσιων βλαστών [60-80 φύλλα]

Ελιές Πλήρης άνθιση ή Νοέμβριος – Δεκέμ-

βριος Από το μέσο κλάδων ετήσιας βλάστησης

ή από το μέσο ετήσιας βλάστησης ηλικίας 5-8

μηνών 

[100-150 φύλλα]

ΤΣΩΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ M.Sc. ΓΕΩΠΟΝΟΣ
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Έργα αποκατάστασης γεφυριού Άρτας
Από την περιφέρεια Ηπείρου

ανακοινώθηκε ότι ολοκληρώ-

θηκε το έργο προστασίας και

θωράκισης του ιστορικού γε-

φυριού της Άρτας, που υλο-

ποίησε η Περιφέρεια Ηπείρου

και η Περιφερειακή Ενότητα

Άρτας, ενώ παράλληλα έγινε

και καθαρισμός της κοίτης του

ποταμού Αράχθου. Η ανα-

γκαιότητα, για την προστασία

του ιστορικού γεφυριού, ανα-

δείχθηκε με τις καταστροφικές

πλημμύρες για την περιοχή,

το 2015. Τότε, οι ειδικοί διαπί-

στωσαν πρόβλημα στα

βάθρα του Γεφυριού, καθώς

σε εκείνα τα σημεία είναι με-

γάλη η ορμητικότητα του

νερού, το οποίο «σκάβει» το

πυθμένα της κοίτης και έχει

ως αποτέλεσμα την απογύ-

μνωση της θωράκισης.

Το έργο είχε συνολικό προ-

ϋπολογισμό 700 χιλιάδων

ευρώ και χρηματοδοτήθηκε

από το πρόγραμμα Δημοσίων

Επενδύσεων. Στην πρώτη

φάση, έγινε διαπλάτυνση και

εξομάλυνση της κοίτης του

Αράχθου για την αποφυγή

πλημμυρικών φαινομένων,

ενώ κατασκευάστηκε ανά-

χωμα μήκους περίπου 1.200

μέτρων. Στην συνέχεια έγιναν

οι εργασίες για την προστασία

και τη θωράκιση των βάθρων

και κατασκευάστηκαν νέα λι-

θοπλήρωτα συρματοκιβώτια

που τοποθετήθηκαν στην

κοίτη του ποταμού και στα

βάθρα του γεφυριού.

Σε δηλώσεις του ο αντιπερι-

φερειάρχης Άρτας Βασίλης

Ψαθάς τόνισε ότι «Πρόκειται

για ένα ιδιαίτερα σημαντικό

έργο, το οποίο αποτέλεσε

προτεραιότητα για την Περι-

φερειακή Ενότητα Άρτας, ει-

δικά μετά τις καταστροφικές

πλημμύρες που προκάλεσαν

βλάβες και στο Γεφύρι. Η ΠΕ

Άρτας με συνεχείς παρεμβά-

σεις στα μνημεία της Άρτας

προσπαθεί τόσο για την προ-

στασία τους όσο και για την

προβολή τους».

Μετά από πρόσκληση του Δήμου Αρταίων, το χορευτικό μας

τμήμα γυμνασίου-λυκείου, την Πέμπτη 28 Δεκεμβρίου και

ώρα 11:00 το πρωί θα δώσει παράσταση, όπου θα χορέψει

Ηπειρώτικους παραδοσιακούς χορούς, στην Παραμυθένια

Πόλη Χριστουγέννων της Άρτας που φέτος βρίσκεται στην

πλατεία Σκουφά.

Σας περιμένουμε όλους να θαυμάσετε τα παιδιά μας !

Αποχέτευση Φιλοθέης
Στις αρχές Φθινοπώρου ξεκίνησε να κατασκευάζεται στην Φι-

λοθέη ένα μεγάλο έργο, το έργο της αποχέτευσης. Η αποχέ-

τευση προβλέπεται να περάσει από όλη τη Φιλοθέη και να

καταλήξει στον βιολογικό καθαρισμό στην Φιλιππιάδα. Το

έργο γίνεται από την περιφέρεια Ηπείρου υπό την επίβλεψη

της ΔΕΥΑ Άρτας.

Με την κατασκευή του έργου όμως δημιουργήθηκαν μεγάλα

προβλήματα. Όλοι οι δρόμοι της Φιλοθέης έχουν σκαφτεί ή θα

σκαφτούν με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται η κυκλοφορία των

οχημάτων και των πεζών ακόμα. Πολλοί κάτοικοι, ευτυχώς

μόνο για λίγες μέρες, δεν μπορούν να πάνε στα σπίτια τους

με το όχημά τους, παρά μόνο πεζοί. 

Όπως έλεγε όμως και ένα παλιό σλόγκαν κάποιου υπουρ-

γείου: η ταλαιπωρία είναι προσωρινή , το έργο όμως είναι μό-

νιμο. Αυτό είναι λογικό αλλά επιβάλλεται μετά το τέλος του

έργου να γίνει πλήρες αποκατάσταση του οδοστρώματος με

την επίστρωση ασφάλτου σε όλο το πλάτος και μήκος του

δρόμου και όχι με μπαλώματα όπως έχει γίνει στο παρελθόν.

Δυστυχώς όμως, όπως πληροφορηθήκαμε και όπως είδαμε

ότι έγινε στην Ανέζα που τελείωσε το έργο, δεν γίνετε πλήρης

αποκατάσταση του οδοστρώματος παρά μόνο στα σημεία

που αυτό έχει σκαφτεί.

Αυτό θα δημιουργήσει πρόβλημα ιδιαίτερα στο ήδη ¨μπαλω-

μένο¨  δρόμο από προηγούμενα έργα. Πρέπει, τουλάχιστον

στους πολυσύχναστους δρόμους, να γίνει πλήρης αποκατά-

σταση! Πρέπει οι δύο πρόεδροι των Χαλκιάδων και Καλαμιάς

να θίξουν το θέμα στον Δήμαρχο και εμείς σαν απλοί πολίτες

να τους προσφέρουμε ότι βοήθειά μπορούμε. Πρέπει  όμως

να κινητοποιηθούμε τώρα γιατί αν μπει το έργο στην φάση

αποκατάστασης θα είναι πολύ αργά!

Τελευταία στιγμή ενημερωθήκαμε ότι μετά το πέρας της απο-

χέτευσης θα υπάρξει αντικατάσταση του δικτύου ύδρευσης,

που σημαίνει ότι πάλι θα σκαφτεί ο δρόμος και πάλι θα ταλαι-

πωρηθούμε. Το έργο αυτό τώρα δημοπρατείται και ενδέχεται

να ξεκινήσει μετά από τρία χρόνια…  

Ελπίζουμε σε αυτό το έργο να προβλέπεται πλήρης αποκατά-

σταση του οδοστρώματος!

Όταν είναι κανείς νέος, είναι

πολύ νωρίς. Όταν είναι γέρος,

είναι πολύ αργά.

Διογένης, 410-323 π.Χ., Κυνικός φιλόσοφος
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Χριστουγεννιάτικος στολισμός

Γεωργουσιών-Χαλκιάδων-Καλαμιάς
Όπως πέρυσι, έτσι και φέτος ο σύλλογός μας, για να προσθέ-

σει μία Χριστουγεννιάτικη πινελιά στη Φιλοθέη, τοποθέτησε

τρία φωτισμένα χριστουγεννιάτικα δέντρα, ένα δίπλα από κάθε

σιντριβάνι. Ευελπιστούμε ότι του χρόνου θα μπορέσουμε να

αγοράσουμε περισσότερα στολίδια και λαμπιόνια ώστε να φτιά-

ξουμε μια καλύτερη εορταστική ατμόσφαιρα.

Στο σημείο αυτό θέλουμε να παρακαλέσουμε τους συνδημότες

μας να σεβαστούν το έργο και την περιουσία του συλλόγου και

να μην αφαιρέσουν πράγματα από τα δέντρα όπως πέρυσι

που αφαίρεσαν ένα καλώδιο και μερικά στολίδια.  

Να διευκρινίσουμε επίσης ότι ο σύλλογος μας τοποθέτησε μόνο

τα δέντρα, τον υπόλοιπο στολισμό τον έκαναν οι δυο πρόεδροι

τον κοινοτήτων σε συνεργασία με τον δήμο Αρταίων.

Το έθιμο της βασιλόπιτας βάσει  της

ορθόδοξης θρησκευτικής παράδοσης
Το έθιμο της βασιλόπιτας είναι πολύ

παλαιό, προέρχεται από εκείνο το

τελούμενο στην αρχαία ελληνική

εορτή των «Κρονίων» (και αργότερα

των ρωμαϊκών «Σατουρναλίων») το

οποίο παρέλαβαν οι Φράγκοι και το

διέδωσαν σε όλη την Ευρώπη.

Υπάρχει όμως και μία θρησκευτική

παράδοση που συνδέται και με την

προσωπικότητα του Μεγάλου Βασι-

λείου. Κατά την θρησκευτική λοιπόν

παράδοση κάποτε στη Καισαρεία

της Καππαδοκίας στη Μικρά Ασία

που επίσκοπος ήταν ο Μέγας Βασί-

λειος ήλθε να τη καταλάβει ο Έπαρ-

χος της Καππαδοκίας με πρόθεση

να τη λεηλατήσει.

Τότε ο Μέγας Βασίλειος ζήτησε από

τους πλούσιους της πόλης του να

μαζέψουν ότι χρυσαφικά μπορού-

σαν προκειμένου να τα παραδώσει

ως “λύτρα” στον επερχόμενο κατα-

κτητή. Πράγματι συγκεντρώθηκαν

πολλά τιμαλφή. Κατά την παράδοση

όμως είτε επειδή μετάνιωσε ο έπαρ-

χος, είτε (κατ’ άλλους) εκ θαύματος

ο Άγιος Μερκούριος με πλήθος Αγ-

γέλων απομάκρυνε τον στρατό του,

και έτσι η πόλη γλύτωσε από την

επικείμενη καταστροφή.

Προκειμένου όμως ο Μέγας Βασί-

λειος να επιστρέψει τα τιμαλφή

στους δικαιούχους, μη γνωρίζοντας

σε ποιόν ανήκει τι, έδωσε εντολή να

παρασκευαστούν μικροί άρτοι εντός

των οποίων τοποθέτησε ανά ένα

των νομισμάτων ή τιμαλφών και τα

διένειμε στους κατοίκους την επο-

μένη του εκκλησιασμού.

Το γεγονός αυτό απέληξε σε διπλή

χαρά από της αποφυγής της κατα-

στροφής της πόλης και συνεχίσθηκε

η παράδοση αυτή κατά τη μνήμη

της ημέρας του θανάτου του (εορτή

του Αγίου και Μεγάλου Βασιλείου).

Πριν από μερικά χρόνια έκαναν την εμφάνισή

τους σε πολλούς δήμους της χώρας μας, και

ανάμεσά τους και στο δικό μας, κάτι μεγάλοι

μπλε πλαστικοί κάδοι σκουπιδιών, οι κάδοι της

ανακύκλωσης συσκευασιών. Λίγες μέρες πριν

προηγούνταν ενημέρωση από φορείς και εται-

ρίες ανακύκλωσης για το τι υλικά πρέπει να ρί-

χνουμε σε αυτούς τους κάδους. Τα πρώτα

σκουπίδια που έπεσαν σε αυτούς τους μπλε

κάδους ήταν τα φυλλάδια που μοιράστηκαν και

ενημέρωναν σχετικά… όμως με τον καιρό οι

πολίτες ξεκίνησαν να χρησιμοποιούν αυτούς

τους κάδους και έτσι η ανακύκλωση μπήκε για

τα καλά στη ζωή μας. 

Είναι όμως η ανακύκλωση τόσο σημαντική για

μία χώρα, μια πόλη, ένα χωριό μια κοινωνία; Θα

έλεγα ότι όχι απλώς είναι σημαντική αλλά επι-

βάλλεται! Τα οφέλη της ανακύκλωση, κάθε μορ-

φής (χαρτιού, αλουμινίου, γυαλιού και

μπαταριών), είναι πάρα πολλά και με αυτά θα

ασχοληθούμε. 

Τα οφέλη από την ανακύκλωση είναι πολ-

λαπλά: 

Προστασία Περιβάλλοντος

Αρκετά αναλώσιμα υλικά που χρησιμοποιούμε

καθημερινά περιέχουν μέταλλα, πλαστικά,

γυαλί κτλ τα οποία δεν διασπώνται στο περι-

βάλλον, ενώ πολλά από αυτά κάνουν και σο-

βαρή ζημιά. Ιδιαίτερα τα υλικά που περιέχουν

οι απλές μπαταρίες είναι πολύ βλαβερά και για

το περιβάλλον αλλά και για την υγεία του αν-

θρώπου, των ζώων και των φυτών. Είναι χαρα-

κτηριστική μια έρευνα που έγινε στην Γαλλία

πριν μερικά χρόνια που συμπέρανε ότι οι μπα-

ταρίες αποτελούσαν μόλις το 0,02% των σκου-

πιδιών αλλά ζημιά που έκαναν ισοδυναμούσε

με 20% σε σχέση με τα άλλα απορρίμματα.

Πολύ συχνά στις χωματερές συμβαίνουν ατυ-

χήματα, όπως πυρκαγιές, από τα εύφλεκτα

απορρίμματα. Τα μέταλλα που εξαερώνονται

κατά την καύση των απορριμμάτων, στην συνέ-

χεια καταλήγουν με την βροχή στο νερό και το

έδαφος. Επίσης, τα στραγγίσματα των χωματε-

ρών αποτελούν ιδιαίτερο πρόβλημα, καθώς μο-

λύνουν τον υδροφόρο ορίζοντα.

Ανακυκλώνοντας τις μπαταρίες, εμποδίζουμε

όλες τις παραπάνω δυσάρεστες επιπτώσεις της

απόρριψης των μπαταριών στις χωματερές,

προστατεύοντας έτσι την φύση με τον αποτελε-

σματικότερο τρόπο. Αυτό δεν είναι και πολύ δύ-

σκολο να γίνει αφού σε πάρα πολλές δημόσιες

υπηρεσίες, σχολεία και παντός είδους καταστή-

ματα, υπάρχουν ειδικοί κάδοι ανακύκλωσης

μπαταριών.

Εξοικονόμηση ενέργειας

Η ανακύκλωση είναι μία διαδικασία που πρέπει

να γίνει πλέον μέρος της ζωής μας. Εκτός από

την προστασία του περιβάλλοντος από ρυπο-

γόνες ουσίες, ακόμη ένα σημαντικό όφελος

είναι ο περιορισμός της σπατάλης πρώτων

υλών. Με την ανακύκλωση, ξαναβάζουμε στο

ρεύμα παραγωγής τα υλικά που μπορούν να

ξαναχρησιμοποιηθούν. Ειδικά τα μέταλλα ανή-

κουν στην κατηγορία των υλικών που ανακυ-

κλώνονται σχετικά εύκολα. Μπορούμε με

διάφορες βιομηχανικές μεθόδους να τα διαχω-

ρίσουμε, και στην συνέχεια να τα λιώσουμε για

να κατασκευάσουμε νέα προϊόντα.

Κατά την εξόρυξη των μετάλλων, απαιτείται

πολύ περισσότερη ενέργεια από αυτή που

απαιτείται για την ανακύκλωση ενώ σε μερικές

περιπτώσεις η μείωση κατανάλωσης ενέργειας

φτάνει το 80% !

Μείωση όγκου απορριμμάτων

Η μείωση του όγκου απορριμμάτων είναι ακόμη

ένα μεγάλο κοινωνικό όφελος της ανακύκλω-

σης. Οι ήδη παραφορτωμένοι χώροι υγειονομι-

κής ταφής θα δεχόντουσαν καθημερινά πολύ

λιγότερα σκουπίδια αν η ανακύκλωση ήταν συ-

νήθεια σε όλους μας. Με την ανακύκλωση δίνε-

ται η δυνατότητα στον κάθε πολίτη να μπορεί

πλέον ενεργά να προστατεύσει το περιβάλλον

του και να διατηρήσει την πόλη του καθαρή.

Νέες θέσεις εργασίας

Τέλος ακόμη ένα κοινωνικό όφελος της ανακύ-

κλωσης είναι η δημιουργία νέων θέσεων εργα-

σίας. Καθώς οι φορείς υπεύθυνοι για την

ανακύκλωση στελεχώνονται, νέες ευκαιρίες δη-

μιουργούνται για τους νέους στον τομέα της

ανακύκλωσης.

Οικονομικοί λόγοι

Σε πολλές χώρες, σύντομα και στην Ελλάδα,

υπάρχει ελάφρυνση στα δημοτικά τέλη στους

Δήμους με μεγάλη συμμετοχή στην ανακύ-

κλωση, ενώ υπάρχει επιβάρυνση σε αυτούς

που κάνουν μικρή ανακύκλωση ή καθόλου. Σε

αρκετές πόλεις μάλιστα υπάρχουν ειδικά αυτό-

ματα μηχανήματα που ο κάθε πολίτης, αφού ει-

σάγει από ειδική υποδοχή ανακυκλώσιμα υλικά,

παίρνει το ανάλογο κουπόνι με το οποίο έχει έκ-

πτωση σε αγορές διαφόρων προϊόντων.  

Τελειώνοντας να διευκρινίσουμε ότι στους μπλε

κάδους μπαίνουν όλα τα απόβλητα συσκευα-

σιών , δηλαδή: 

α. Συσκευασίες από αλουμίνιο, π.χ. αναψυ-

κτικά, μπύρες κ.α.

β. Συσκευασίες από λευκοσίδηρο, π.χ. από

γάλα εβαπορέ, τόνο

γ. Συσκευασίες από πλαστικό

δ. Συσκευασίες από γυαλί

ε. Έντυπο χαρτί και χαρτί συσκευασίας

Είναι στο χέρι μας να διατηρήσουμε καθαρό

τον πλανήτη μας !

Ρίζος Θανάσης

Η ανακύκλωση και τα οφέλη της
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Για δεύτερη συνεχή χρονιά τιμήθηκε η μνήμη των εκτελε-

σθέντων θυμάτων των Γερμανικών στρατευμάτων κατοχής.
Με κάθε επισημότητα τελέστηκε την 26η

Οκτωβρίου 2017 το πρωί στο μνημείο στην

Καλαμιά επιμνημόσυνη δέηση και κατά-

θεση στεφάνων για τους 7 εκτελεσθέντες

από τα Γερμανικά στρατεύματα κατοχής το

1943. Η εκδήλωση ξεκίνησε πέρυσι με

πρωτοβουλία του συλλόγου μας και φέτος

βρήκε ανταπόκριση από τον Δήμο Αρταίων

που ήταν και συνδιοργανωτής.

Στην εκδήλωση παρέστησαν ο Αντιπεριφε-

ρειάρχης Άρτας Βασίλης Ψαθάς, οι περιφε-

ρειακοί σύμβουλοι Σίμου Αναστασία,

Δημήτρης Βαρέλης και Κατέρης Ιωάννης,

οι Αντιδήμαρχοι Χριστόφορος Σιαφάκας,

Γιώργος Πανέτας και Κώστας Χαρακλιάς,

ο Δημοτικός Σύμβουλος Μιχάλης Κοτσαρί-

νης, οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων

Καλαμιάς Αποστόλης Ζιώβας και Χαλκιά-

δων Μαρίνα Κομπογιάννη, εκπρόσωποι

του Στρατού Ξηράς, της Αστυνομίας και

της Πυροσβεστικής, ο Πρόεδρος του Πολι-

τιστικού Συλλόγου Φιλοθέης Αθανάσιος

Ρίζος, αντιπροσωπείες δασκάλων και μα-

θητών από τα Δημοτικά Σχολεία Καλαμιάς

και Χαλκιάδων, το Μουσικό Γυμνάσιο και

το Γυμνάσιο Φιλοθέης, καθώς και πλήθος

κατοίκων της περιοχής

Φέτος, μετά από προφορικό αίτημα του

προέδρου μας προς τον Δήμαρχο έγινε

ανάπλαση στο χώρο του μνημείου. Ο Δή-

μαρχος ανταποκρίθηκε αμέσως στο αίτημά

και έδωσε εντολή στον αρμόδιο αντιδή-

μαρχο, Πανέτα Γιώργο, ο οποίος προμή-

θευσε άμεσα όλα τα υλικά που χρειαζόταν

ενώ το κόστος κατασκευής καλύφθηκε από

τους Λάμπρο Ζιώβα, Ρίζο Αθανάσιο (πρό-

εδρο του συλλόγου μας), Βασιλείου Φώτη,

Κομπογιάννη Μαρίνα (πρόεδρο Χαλκιά-

δων) και Ζιώβα Απόστολο (πρόεδρο Καλα-

μιάς)

Επίσης, μετά από αίτημα του συλλόγου

μας στο αρμόδιο τμήμα της περιφέρειας

Ηπείρου και με την βοήθεια της κυρίας

Σίμου Αναστασίας, τοποθετήθηκαν ενημε-

ρωτικές πινακίδες εκατέρωθεν του δρόμου

που υποδεικνύουν το σημείο που βρίσκε-

ται το μνημείο.  

Εκ μέρους του Δ.Σ. του συλλόγου ευχαρι-

στούμε όλους τους παραπάνω, καθώς και

τους: Νικολάκη Χρήστο, Ζιώβα Αντώνη και

Χρήστο Βλάχο που πρόσφεραν εθελοντική

εργασία και τον Τσαλακώστα Βαγγέλη που

έστρωσε την πέτρα στο μνημείο και τέλος

τις γυναίκες του συλλόγου που το περιποι-

ήθηκαν

η μία από τις δύο πινακίδες που τοποθετή-

θηκαν από την περιφέρεια Ηπείρου

το μνημείο πέρυσι...

...κατά την διάρκεια των έργων

το μνημείο στην τελική του μορφή

Προσοχή στη διασταύρωση!
Σε προηγούμενη έκδοση της εφημερί-

δας μας, με σχετικό άρθρο, είχα επιση-

μάνει τον κίνδυνο που κρύβει η εθνική

οδός που διασχίζει την Φιλοθέη. Δυ-

στυχώς, από ότι βλέπω, κανένας δεν

το πήρε στα σοβαρά. Με λύπη μου

διαπιστώνω κάθε μέρα ότι οι πεζοί δεν

προσέχουν καθόλου και κινούνται στο

δρόμο κατά το δοκούν. Το αποκορύ-

φωμα είναι ότι βλέπω συχνά άτομα

όλων των ηλικιών, να περνάνε την δια-

σταύρωση διαγώνια !!! Αυτό, κατά την

άποψή μου, ισοδυναμεί με απόπειρα

αυτοκτονίας. Σε όποιους έχω το θάρ-

ρος τους έχω κάνει παρατήρηση αλλά

η απάντηση είναι από όλους η ίδια:

έλα μωρέ τώρα, δεν έγινε και τίποτε.

Φυσικά και δεν έγινε τίποτε, όμως πολ-

λές φορές θα πάει η στάμνα στην

βρύση για νερό αλλά μόνο μία φορά

θα σπάσει… Μπορούμε εύκολα και

χωρίς κόπο να αποφύγουμε τα ηλίθια

ατυχήματα. Δεν λέω να περνάμε την

διασταύρωση από τα φανάρια ή από

τις διαβάσεις πεζών, αλλά δεν είναι δύ-

σκολο, ούτε πολύ μυαλό θέλει, να πε-

ράσουμε απέναντι κάθετα (αφού

ελέγξουμε πριν το δρόμο για διερχό-

μενα αυτοκίνητα) και από τα σημεία

που υπάρχει νησίδα. Έτσι μειώνουμε

στο ελάχιστο την πιθανότητα ατυχήμα-

τος. Ελπίζω αυτή τη φορά να μην

πέσει πάλι στο κενό το συγκεκριμένο

άρθρο και να μην θρηνήσουμε άλλα

θύματα στην συγκεκριμένη διασταύ-

ρωση. 


