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Πλήθος Αποκριάτικων εκδηλώ-

σεων από τον Σύλλογο μας  
Ενόψει των αποκριών ο σύλλογός μας έχει

προγραμματίσει πλήθους εκδηλώσεων

Συγκεκριμένα

Συμμετοχή στο καρναβάλι γυναικών Άρτας

το Σάββατο 10 Φεβρουαρίου, όπως κά-

νουμε κάθε χρόνο, και μπορούν να λά-

βουν μέρος όλοι όσοι το επιθυμούν.

Θυμίζουμε ότι κάθε χρόνο το γκρουπ μας

λαμβάνει τις καλύτερες κριτικές.

Το πρωί του Σαββάτου 17 Φεβρουαρίου,

τα παιδιά του συλλόγου μας, θα συμμετέ-

χουν στο γαϊτανάκι που διοργανώνει ο

Δήμος Αρταίων στη πόλη της Άρτας.

Την Κυριακή 18 Φεβρουαρίου το πρωί θα

διοργανώσει στην Φιλοθέη γαϊτανάκι και

αποκριάτικα δρώμενα όπου μπορούν να

λάβουν όλοι μέρος, δωρεάν, ντυμένοι μα-

σκαράδες . 

Το πρόγραμμα έχει ως εξής:

9:30 το πρωί συγκέντρωση στο δημοτικό

σχολείο Καλαμιάς

10:30 αναχώρηση με μασκαράδων με την

παρουσία ορχήστρας με τραγουδιστή τον

Μιχάλη Τάτση

11:00 άφιξη στην πλατεία Καλαμιάς όπου

θα στηθεί Γαϊτανάκι και τα παιδιά του Συλ-

λόγου θα χορέψουν τον γανωτζή, τον χορό

της νύφης και το πιπέρι

11:30 άφιξη στην πλατεία Χαλκιάδων

όπου θα γίνει το ίδιο

12:00 άφιξη στην πλατεία Γεωργουσιών

ομοίως. 

(Οι ώρες είναι ενδεικτικές) 

Καλή σαρακοστή !

Η επόμενη εθελοντική

αιμοδοσία του συλλό-

γου μας έχει προγραμ-

ματιστεί για την

Κυριακή 18 Μαρτίου

2018. 

Επιμένουμε να θυμί-

ζουμε ότι η χώρα μας

πάσχει από εθελοντές

αιμοδότες και αναγκά-

ζεται να εισάγει αίμα

από την Ελβετία (!)

πληρώνοντας το ποσό

των 170 € περίπου για κάθε φιάλη. Η Ελλάδα θα είχε

επάρκεια σε αίμα αν το 6% μόλις του πληθυσμού έδινε

αίμα μία φορά το χρόνο.

Ελάτε όλοι να δώσετε αίμα για να το έχετε

όταν το χρειαστείτε! 

Με μεγάλη συμ-

μετοχή πραγμα-

τοποιήθηκε η

εκδρομή που

διοργάνωσε ο

σύλλογός μας

στο Περτούλι και

Ελάτη Τρικάλων

την Κυριακή 4

Φεβρουαρίου. Οι

εκδρομείς διασκέ-

δασαν πολύ και

ιδιαίτερα τα παι-

διά γυμνασίου-

λυκείου που

α κ ο λ ο ύ θ η σ α ν

διασκέδασαν και

ιδιαίτερα στο γυρισμό ξεσήκωσαν το λεωφορείο με τα τραγούδια τους.

Αποκορύφωμα ήταν που στην τελευταία στάση στα Γιάννενα , έστησαν

χορό έξω από την καφετέρια και  άφησαν άφωνους τους παραβρισκό-

μενους με το κέφι τους και τη ζωντάνια τους!

Φωτογραφία από την στάση στα Τρίκαλα
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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 87 ετών απεβίωσε η Γιαννάκου Ελένη κά-

τοικος Χαλκιάδων την 6 Ιανουαρίου 2018

Σε ηλικία 81 ετών απεβίωσε ο Λάμπρος Ρίζος Κά-

τοικος Χαλκιάδων την 22 Ιανουαρίου 2018

Σε ηλικία 87 ετών απεβίωσε η Καλύβα Παρασκευή

κάτοικος Καλαμιάς την 31 Ιανουαρίου 2018

Σε ηλικία 99 ετών απεβίωσε ο Βάντζος Μιχαήλ Κά-

τοικος Χαλκιάδων την 2 Φεβρουαρίου 2018

Σε ηλικία 71 ετών απεβίωσε ο Τσώλας Αθανάσιος

Κάτοικος Χαλκιάδων την 3 Φεβρουαρίου 2018

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

Την 5 Δεκεμβρίου του 2017 ο Τσιπράς Ηλίας του Δημη-

τρίου και η Κούτινα Παρθένα απέκτησαν ένα υγιέστατο

αγόρι που είναι και το πρώτο τους παιδί

Να σας ζήσει!

Την πρωτοχρονιάτικη βασιλόπιτα έκοψε ο σύλλογός μας

το Σάββατο 27 Γενάρη το απόγευμα στο δημοτικό σχο-

λείο Καλαμιάς. 

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν όλα τα παιδάκια των χο-

ρευτικών μας τμημάτων καθώς και αρκετοί γονείς. 

Το δώρο για την μικρή που κέρδισε το φλουρί ήταν ένα

επιτραπέζιο παιχνίδι γνώσεων.
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1η αγωνιστική 23/9/2017

ΑΟ Φιλοθεής - ΑΕ Καμπής  1-4 

ΠΑΣ Ανέζα - Νίκη Καλαμιάς 0-1

2η αγωνιστική 30/9/2017

ΑΟ Φλωριάδας- ΑΟ Φιλοθεής 5-0

Νίκη Καλαμιάς- Φιλέλληνες Πέτα  1-0

3η αγωνιστική 7/10/2017

ΑΟ Φιλοθεής- Απόλλων Γλυκορίζου  2-0

AE Ξηροβουνίου- Νίκη Καλαμιάς   0-1

4η αγωνιστική 14/10/2017

Αχιλλέας Νεοχωρίου  - ΑΟ Φιλοθεής  1-2

Νίκη Καλαμιάς- ΑΕΜ Μέλισσα 3-4

5η αγωνιστική 21/10/2017

ΑΟ Φιλοθεής -  ΠΑΣ Ανέζα 2-3

Ηρόδοτος Καλογερικού- Νίκη Καλαμιάς 0-0

6η αγωνιστική 28-10-2017

Παναγροτικός Αγ. Σπυρ.- 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. Σπυρ.4-0

10η αγωνιστική 18-11-2017

Προοδευτική Γραμμεν. - ΑΟ Φιλοθέης 2-4

Δόξα Άρτας - Νίκη Καλαμιάς 1-1

11η αγωνιστική 25-11-2017

ΑΟ Φιλοθέης - ΑΕΜ Μέλισσα 1-0

Νίκη Καλαμιάς - Προοδευτική Γραμ. 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

16η  αγωνιστική 6/01/2018

ΑΕ Καμπής -ΑΟ Φιλοθεής 2-1

Νίκη Καλαμιάς-ΠΑΣ Ανέζα   0-1

17η αγωνιστική  13/01/2018

ΑΟ Φιλοθεής- ΑΟ Φλωριάδας 0-1

Φιλέλληνες Πέτα-Νίκη Καλαμιάς  2-0

18η αγωνιστική 20/01/2018

Απόλλων Γλυκορίζου -ΑΟ Φιλοθεής 1-0

Νίκη Καλαμιάς- ΑΕ Ξηροβουνίου 0-1

19η αγωνιστική 27/01/2018 

ΑΟ Φιλοθεής- Αχιλλέας Νεοχωρίου 2-2

ΑΕΜ Μέλισσα-Νίκη Καλαμιάς 3-1

20η αγωνιστική 03/02/2018

ΠΑΣ Ανέζα-ΑΟ Φιλοθεής  (17-2-2018)

Νίκη Καλαμιάς- Ηρόδοτος Καλογερικού 2-0

21η αγωνιστική 10/02/2018

ΑΟ Φιλοθεής-Παναγροτικός Αγ. Σπυρ. 5-1

Νίκη Καλαμιάς- ΑΟΚ Τζουμέρκων 3-0

22η αγωνιστική /02/2018

Φιλέλληνες Πέτα-ΑΟ Φιλοθεής

ΑΟ Φλωριάδας-Νίκη Καλαμιάς

23η αγωνιστική

ΑΟ Φιλοθεής- Δόξα Άρτας

Νίκη Καλαμιάς- Αχιλλέας Νεοχωρίου

24η αγωνιστική

ΑΕ Ξηροβουνίου-ΑΟ Φιλοθεής

Παναγροτικός Αγ. Σπυρ.- Νίκη Καλαμιάς

25η αγωνιστική

ΑΟ Φιλοθεής -Προοδευτική Γραμμεν.

Νίκη Καλαμιάς- Δόξα Άρτας

26η αγωνιστική

ΑΕΜ Μέλισσα-ΑΟ Φιλοθεής

Προοδευτική Γραμμεν-Νίκη Καλαμιάς

27η αγωνιστική

ΑΟ Φιλοθεής- Νίκη Καλαμιάς

ΑΟ Φιλοθεής- Νίκη Καλαμιάς

28η αγωνιστική

Ηρόδοτος Καλογερικού-ΑΟ Φιλοθεής

Νίκη Καλαμιάς- ΑΕ Μενιδίου

29η αγωνιστική

ΑΟ Φιλοθεής -ΑΕ Μενιδίου

ΑΕ Καμπής - Νίκη Καλαμιάς

30η αγωνιστική

ΑΟΚ Τζουμέρκων -ΑΟ Φιλοθεής

Νίκη Καλαμιάς Απόλλων Γλυκορίζου

Νέα Νίκη Καλαμιάς 2017-18

Α.Ο. Φιλοθέης 2017-18

Πρόγραμμα Αγώνων και αποτελέσματα 

Α’ ΕΠΣ Άρτας περιόδου 2017-18 πρώτος γύρος

1. ΑΟ Φλωριάδας                     58

2. ΑΕΜ Μέλισσα 43

3. ΑΕ Ξηροβουνίου                  42

4. Φιλέλληνες Πέτα                   37     

5. ΑΕ Καμπής                           36

6. Απόλλων Γλυκορίζου           33

7. ΑΟ Φιλοθεής                       32

8. ΠΑΣ Ανέζα                            29

9. Ηρόδοτος Καλογερικού        28

10. Νίκη Καλαμιάς 27

11. Προοδευτική Γραμμενίτσας  23

12. Δόξα Άρτας                           20

-. Αχιλλέας Νεοχωρίου            20    

14. ΑΕ Μενιδίου                        12

15. ΑΟΚ Τζουμέρκων                  8

16. Παναγροτικός Αγ. Σπυρίδωνα 3

Β α θ μ ο λ ο γ ί α

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α  Π Ρ Ω Τ Α Θ Λ Η Μ Α Τ Ο Σ  Μ Π Α Σ Κ Ε Τ   Γ ’  Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ Ι Α Σ  Α Ν Δ Ρ Ω Ν  

Β Ο Ρ Ε Ι Ο Σ  Ο Μ Ι Λ Ο Σ  Α Γ Ω Ν .  Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο Σ  2 0 1 7  –  2 0 1 8

Α’ ΓΥΡΟΣ 

Αγωνιστική Ημ/νια Ωρα Γήπεδο Α  γ  ώ  ν  α  ς Σκόρ

1η 20/1/2018 Ρεπό

2η 28/1/2018 12:00 ΕΑΚ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Ο. ΑΛΥΚΩΝ – Α.Ο. ΦΙΛΟΘΕΗΣ    55 - 54

3η 10/2/2018 14:00 ΔΑΚ ΑΡΤΑΣ Α.Ο. ΦΙΛΟΘΕΗΣ – Β.Α.Ο. ΑΡΤΑΣ(Β) 76 - 71

4η 24ή25/2/2018 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΘΡΥΛΟΣ ΙΩΑΝ.(Β) – Α.Ο. ΦΙΛΟΘΕΗΣ

5η 3/3/2018 14:00 ΔΑΚ ΑΡΤΑΣ ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΠΑΞΩΝ

Β’ ΓΥΡΟΣ

6η 18/3/2018 Ρεπό

7η 31/3/2018 16:00 ΔΑΚ ΑΡΤΑΣ Α.Ο. ΦΙΛΟΘΕΗΣ – Α.Ο. ΑΛΥΚΩΝ

8η 14/4/2018 14:00 ΔΑΚ ΑΡΤΑΣ Β.Α.Ο. ΑΡΤΑΣ(Β) – Α.Ο. ΦΙΛΟΘΕΗΣ

9η 21/4/2018 14:00 ΔΑΚ ΑΡΤΑΣ Α.Ο. ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΘΡΥΛΟΣ ΙΩΑΝ.(Β)

10η 28/4/2018 13:00 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΠΑΞΩΝ–ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ

Στον πρώτο αγώνα η ομάδα μας ̈ αυ-

τοκτόνησε¨ στην Κέρκυρα αφού τρία

δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του παι-

χνιδιού ενώ προηγούταν στο σκορ με

ένα πόντο και είχε την κατοχή της

μπάλας, έκανε λάθος επαναφορά και

έδωσε την μπάλα σε αντίπαλο ο

οποίος σκόραρε εύκολα και διαμόρ-

φωσε το τελικό 55-54!

Στο δεύτερο παιχνίδι που ήταν εντός

έδρας η ομάδα μας στο τελευταίο

πεντάλεπτο, παίζοντας καλή άμυνα,

ανέτρεψε το αποτέλεσμα και κάλυψε

την διαφορά τον 6 πόντων και κέρ-

δισε τελικά με 76-71
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Η ιστορία του Γιάννη Ντέρκα

Ο Γιάννης, με το παρατσούκλι Ντέρκας, ήταν

αδερφός του Παπά-Ναστάση. Ήταν λίγο αγα-

θούτσικος και επί εφημερίας του Παπά-Ναστάση

ήταν καντηλανάφτης, νεωκόρος να πούμε, του

Άη Νικόλα. Μια βραδιά που χάλαγε ο Θεός τον

κόσμο από την κακοκαιρία, μπήκε ο λύκος στο

μαντρί του μοναστηριού και έσφαξε κάμποσα γι-

δοπρόβατα. Ούτε και τα σκυλιά τον «δοκήθη-

καν», (τον αντιλήφθηκαν) τον λύκο. Ο Γιάννης το

πρωί είδε το κακό στο μαντρί και τον έπιασε η

ώρα του που λένε.  Πάει αμέσως και κόβει παλι-

ούρια και μουρτζιές (αγκάθια) τα φέρνει και

έφραζε, τα στούπωνε, στην πόρτα της εκκλησίας

του Άη Νικόλα. Να και ο Παπά-Ναστάσης που

πάει για τον όρθρο. 

-Τι κάνς αυτού όρε Γιάν, του λέει

-Τι κάνω; Δεν γλεπς; Κλείνω μέσα τον Αη Νικόλα

-Γιατί όρε Γιάν, τι σου έκανε;

-Να τ’ βγάλω τα μάτια με τα παλιούρια, ο Θεός

χάλαγε τον κόσμο εψές. Τα σκλιά δεν δοκήθηκαν

τον λύκο και τούτος τι έκανε Άγιος όντας, δεν κα-

τάλαβε τον λύκο που έσφαξε τα γίδια όλη νύχτα;

-Λέν πως ο λύκος ξανάρθε στο μαντρί γιατί είχε

γλυκαθεί, τον κυνήγσαν τα σκλιά  και τον έρξαν

στου γκρεμό στο βουνό, έπεσε το αγρίμι και τσα-

κίστηκε.

Έτσι ησύχασε ο Γιάννης Ντέρκας, ο Άη Νικόλας

δεν αποκοιμήθηκε τώρα και έκανε το θαύμα του.

Φώτης Α. Βασιλείου

Αν θέλει κανείς να αναζητήσει τις κατα-

βολές της εορτής των Αποκριών, θα

πρέπει να ξεκινήσει την έρευνά του από

την Αρχαία Ελλάδα και τις διονυσιακές

τελετές. Το έθιμο έχει τις ρίζες του στη

λατρεία του Διόνυσου, θεού του κρασιού

και της διασκέδασης. Για να τιμήσουν το

θεό και τις αρετές που πρέσβευε,  οι

πρόγονοί μας μεταμφιέζονταν σε σατύ-

ρους ή φορούσαν άλλου τύπου μάσκες

φτιαγμένες από ζώα και ξεχύνονταν με-

θυσμένοι στους δρόμους και στις γειτο-

νιές με προκλητική συμπεριφορά,

χρησιμοποιώντας τολμηρές φράσεις.

Αυτή η παράδοση τελικά εξαπλώθηκε

και σε άλλα μέρη του κόσμου µέσω της

Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και την ανακά-

λυψη του Νέου Κόσμου και συνεχίζει να

τηρείται παγκοσμίως, με διάφορες πα-

ραλλαγές. Πώς, όμως, ένα παγανιστικό

έθιμο κατάφερε να επιβιώσει αιώνες,

παρά τις πολλές προσπάθειες του Χρι-

στιανισμού να το διακόψει, καθώς προ-

ερχόταν από ειδωλολατρικές τελετές,

αλλά και να επιβιώσει κατά την περίοδο

της Τουρκοκρατίας και ενώ οι συνθήκες

ζωής έχουν αλλάξει ριζικά;

Για να απαντήσουμε στο ανωτέρω ερώ-

τημα, θα πρέπει να αναζητήσουμε

εκείνα τα ποιοτικά του στοιχεία, τα οποία

το έχουν κάνει να διαφέρει από την πλη-

θώρα εθίμων που χάθηκαν στο χρόνο.

Τα στοιχεία αυτά, κατά τη γνώμη μου,

είναι η αναγκαιότητα και η εξέλιξη. Η

αναγκαιότητα είναι ο γενεσιουργός

λόγος ενός εθίμου. Το έθιμο – οριζόμενο

ως συγκεκριμένη συμπεριφορά επανα-

λαμβανόμενη τακτικά στο χρόνο – δημι-

ουργείται για να καλύψει μία

συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Πολλά

έθιμα που γεννήθηκαν επί τουρκοκρα-

τίας, για παράδειγμα, εξυπηρετούσαν το

σκοπό της συντήρησης της εθνικής ταυ-

τότητας και αποτελούσαν την ειδοποιό

διαφορά μεταξύ των διάφορων εθνοτή-

των που κατοικούσαν στην Οθωμανική

Αυτοκρατορία.

Τα αποκριάτικα έθιμα εξυπηρετούν την

ανάγκη του ανθρώπου να νιώσει ελεύ-

θερος, αφού φορώντας μία μάσκα, απε-

λευθερώνεται από τα πρότυπα, τους

κανόνες και τις συμπεριφορές που του

έχουν επιβληθεί από την κοινωνία,  και

μπορεί να εκφράσει, χωρίς συνέπειες

όλα τα συναισθήματα, τα ένστικτα και τις

σκέψεις του. Δεν ανήκω σε αυτούς που

πιστεύουν ότι με τη μεταμφίεση φαίνεται

ο πραγματικός εαυτός του καθενός,

αφού ο εαυτός μας δεν είναι οι ενδόμυ-

χες σκέψεις, αλλά η συμπεριφορά μας -

ο τρόπος που εκδηλώνουμε τις σκέψεις

αυτές και τα συναισθήματα στις κοινω-

νικές μας σχέσεις, αφού φιλτραριστούν

από τα κοινωνικά πρότυπα. Αυτό ακρι-

βώς το φιλτράρισμα είναι που εμποδίζει

η αποκριάτικη μεταμφίεση. Μπορείς, για

παράδειγμα, μεταμφιεσμένος να σατιρί-

σεις τους πάντες και τα πάντα χωρίς

άγχος για παρεξηγήσεις ή να κάνεις χι-

ούμορ με θέματα που υπό φυσιολογικές

συνθήκες θα ήταν ταμπού. Εξ’ ου και τα

σκωπτικά τραγούδια με τις βωμολοχίες

και τη σάτιρα τραγουδιούνται αυτές τις

μέρες. Αυτή, λοιπόν, η ανάγκη που εξυ-

πηρετούν οι Απόκριες τις έχει κρατήσει

στη ζωή για αιώνες και αυτή δεν έχει

εκλείψει από την αρχαιότητα ως τώρα

και ούτε φαίνεται πιθανό να εκλείψει στο

κοντινό μέλλον.

Όσον αφορά δε το δεύτερο στοιχείο,

αυτό της εξέλιξης, η εμπειρία έχει δείξει

πως ό,τι είναι ζωντανό, εξελίσσεται και

προσαρμόζεται, ειδάλλως πέφτει σε

τέλμα και νεκρώνει. Επομένως, η παρά-

δοση δεν ισοδυναμεί με συντήρηση

(όπως πιστεύουν πολλοί επίδοξοι θεμα-

τοφύλακές της),  αλλά το αντίθετο· για

να μείνει ζωντανό ένα έθιμο, πρέπει να

εξελίσσεται μέσα στο χρόνο, ώστε να

προσαρμόζεται στις κοινωνικές ανάγκες

της εποχής του, με κάθε γενιά να προ-

σθέτει κάτι νέο και να αφαιρεί κάτι που

της είναι πια άχρηστο, σαν πινελιές και

διορθώσεις σε ένα ατελείωτο έργο τέ-

χνης. Αυτό ακριβώς έχει συμβεί στα

αποκριάτικα έθιμα – έχουν επιβιώσει

προσαρμοζόμενες στις ανάγκες της

κάθε εποχής και περιοχής.

Όσο, επομένως, τα αποκριάτικα έθιμα

διατηρούν αυτά τα δύο χαρακτηριστικά,

θα παραμένουν ζωντανά στο χρόνο. Και

το μεν πρώτο χαρακτηριστικό δεν εξαρ-

τάται από εμάς, αλλά όσο ζούμε σε ορ-

γανωμένες κοινωνίες και ιδιαίτερα όσο

αυτές γίνονται πιο συντηρητικές, τόσο

θα μεγαλώνει η ανάγκη του ανθρώπου,

έστω για μία φορά το χρόνο, να αφήνει

στην άκρη τις κοινωνικές επιταγές και να

εκφράζεται ανεπηρέαστα από αυτές και

ελεύθερα. Το δεύτερο χαρακτηριστικό,

όμως, είναι εξ’ ολοκλήρου στο χέρι μας,

το να συμβάλουμε, δηλαδή, στη μετεξέ-

λιξή του βάζοντας τη δική μας πινελιά. 

Ρίζος Κωνσταντίνος

Ασκούμενος δικηγόρος

Π ω ς  έ ν α  α ρ χα ι ο ε λ λ η ν ι κ ό  έ θ ι μ ο
ε π έ ζ η σ ε  π ά ν ω  α π ό  2 5 0 0  χ ρ ό ν ι α
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τ ο υ  Π α β λ ώ φ  σ τ η ν  σ ύ γ χ ρ ο ν η  δ ι α φ ή μ ι σ η
Ο Μάρκος Πόρκιος Κάτων ήταν Ρωμαίος πολι-

τικός, συγγραφέας και ιστορικός  που έζησε τον

2ο προ Χριστού αιώνα (234– 149). Ο Κάτων

υπήρξε ένας από τους πρώτους Ρωμαίους

ιστορικούς που έγραψαν στα λατινικά. Στην

μακρά πορεία του στην πολιτική πέρασε από

πολλά αξιώματα και ταξίδεψε σε όλες τις χώρες

της μεσογείου. 

Το 153 π.X., λίγα χρόνια πριν από τον θάνατό

του, ο Κάτων επισκέφθηκε την Καρχηδόνα με

την οποία οι Ρωμαίοι είχαν διαμάχη και μετρού-

σαν ήδη δύο μεγάλους πολέμους εναντίον

τους. Εντυπωσιάστηκε και τρομοκρατήθηκε

τόσο πολύ από τη νέα ανάπτυξη της αφρικανι-

κής πόλης ώστε, αφότου επέστρεψε στη Ρώμη,

βάλθηκε να ξεσηκώσει τους Ρωμαίους εναντίον

της Καρχηδόνας και γι αυτό το λόγο τελείωνε

όλες τις αγορεύσεις του στη Σύγκλητο, ανεξαρ-

τήτου του θέματος της κάθε αγόρευσης, με τη

φράση: «Ceterum censeo Carthaginem delen-

dam esse » («Επιπλέον, θεωρώ ότι η Καρχη-

δόνα πρέπει να καταστραφεί»). Έτσι, μετά από

τρία χρόνια, λίγο πριν τον θάνατό του, κατά-

φερε να οδηγήσει τους Ρωμαίους στον Τρίτο

Καρχηδονιακό Πόλεμο όπου η Καρχηδόνα κα-

ταστράφηκε ολοσχερώς και δια παντός ! 

Ο Ιβάν Πετρόβιτς Παβλώφ (1849-1936) ήταν

Ρώσος φυσιολόγος, ψυχολόγος και ιατρός.  Το

1904 τιμήθηκε με το Βραβείο Νόμπελ Ιατρικής

για έρευνες σχετικές με τη φυσιολογία του πε-

πτικού συστήματος. Έκανε έρευνες πάνω στο

πεπτικό σύστημα των σκύλων με τρόπο που

μπορεί να χαρακτηριστεί και βάναυσος. Στην

διάρκεια των ερευνών παρατήρησε ότι τα σκυ-

λιά όταν έβλεπαν τους βοηθούς του, οι οποίοι

φορούσαν άσπρες φόρμες και ήταν αποκλει-

στικά υπεύθυνοι για το τάισμα τους, έπαιρναν

θέση για φαγητό. Αυτό τον έβαλε σε σκέψεις και

έκανε το εξής πείραμα: πριν από κάθε τάισμα

χτύπαγε ένα καμπανάκι. Μετά από λίγο καιρό

τα σκυλιά συνέδεσαν τον ήχο με το φαγητό και

τους έτρεχαν τα σάλια ακόμη και όταν δεν τους

έφερναν τροφή. 

Θα αναρωτηθείτε τώρα τι σχέση έχει η κατα-

στροφή της Καρχηδόνας με το καμπανάκι του

Παβλώφ; Έχει και παραέχει. Ο Κάτων, όντας

πανέξυπνος ήξερε ότι έπρεπε να επαναλάβει

κάτι πολλές φορές για να το περάσει στους συ-

νομιλητές του και να τους φέρει με το μέρος του,

ενώ ο Παβλώφ το απέδειξε αυτό με πειράματα

πάνω σε σκυλιά και κατέληξε στο συμπέρασμα

ότι όπως ο σκύλος, έτσι και ο άνθρωπος μπο-

ρεί, αν εκπαιδευτεί, να συνδέει τεχνητά ερεθί-

σματα με ενστικτώδεις λειτουργίες του

οργανισμού, όπως η έκκριση σάλιου από τους

αδένες τους στόματος. Σύμφωνα με τις μελέτες

του, ο ανθρώπινος εγκέφαλος μπορούσε να με-

λετηθεί μέσω φυσικών αντιδράσεων του σώμα-

τος. Ήταν μία ριζοσπαστική έρευνα που έφερε

την επανάσταση στον χώρο της ψυχολογίας και

όχι μόνο. Πάνω στις μελέτες του βασίστηκε και

η σύγχρονη εμπορική διαφήμιση. 

Τι είναι όμως η διαφήμιση; Διαφήμιση είναι η

διαδικασία γνωστοποίησης και επηρεασμού

του καταναλωτικού κοινού για ένα προϊόν ή μία

υπηρεσία. 

Αν και οι έρευνες του Παβλώφ εκτόξευσαν την

τεχνογνωσία πάνω στην διαφήμιση, αυτή προ-

ϋπήρχε και οι ρίζες της χάνονται στα βάθη των

αιώνων. Στην αρχαία Ελλάδα υπήρχαν οι κήρυ-

κες οι οποίοι ανακοίνωναν τις αποφάσεις των

βασιλέων και γενικότερα των κυβερνόντων. Οι

ίδιοι χρησιμοποιήθηκαν από τους Φοίνικες

αλλά και από τους Ρωμαίους για την γνωστο-

ποίηση των προϊόντων. Όταν άρχισε το εμπό-

ριο άρχισε και ο ανταγωνισμός. Κάθε έμπορος

έπρεπε να κάνει γνωστή την πραμάτεια του στο

αγοραστικό κοινό αλλά και κάθε παραγωγός

έπρεπε να πείσει ότι το σιτάρι και το λάδι που

παρήγαγε είναι πιο καλά από των ανταγωνι-

στών του. Άλλωστε δεν υπήρχε και μεγάλη

γκάμα προϊόντων να διαλέξει ο πελάτης… Έτσι

επιστρατευόταν οι κήρυκες. 

Στην αρχαία Ρωμαϊκή αγορά υπήρχαν ταμπέ-

λες που ανήγγειλαν θεατρικές παραστάσεις, εκ-

δηλώσεις αλλά και πωλήσεις προϊόντων και

ταυτόχρονα οι κήρυκες το διαλαλούσαν σε κάθε

γειτονιά. Στη διάρκεια της μεγάλης άνθισης των

ντελάληδων, η διαφήμιση γίνεται και με τη

φωνή των ραψωδών και των τροβαδούρων,

που πήγαιναν από παλάτι σε παλάτι για να

πλέξουν το εγκώμιο του άρχοντα, καθώς επί-

σης και με τα επιγράμματα ωδών και θεατρικών

έργων, που οι χρηματοδότες και οι χορηγοί για

να διαφημιστούν, ανέθεταν τη συγγραφή τους

σε ειδικευμένους της εποχής. Στον μεσαίωνα η

διαφήμιση συνέχισε να είναι προφορική ώσπου

ο Γουτεμβέργιος το 1455 κατασκευάζει την

πρώτη τυπογραφική μηχανή. 

Απ’ την ανακάλυψη της τυπογραφίας γεννή-

θηκε μονομιάς και η κυκλοφορία εντύπων και

εφημερίδων. Η διαφήμιση όπως την ξέρουμε

σήμερα, εμφανίστηκε τον 17ο αιώνα, η δε λέξη

«διαφήμιση» χρησιμοποιήθηκε για πρώτη

φορά το 1655 από Άγγλους εκδότες βιβλίων,

ως επικεφαλίδα για τις ανακοινώσεις τους. Με

την βιομηχανική επανάσταση 1946 η διαφήμιση

άρχισε να αποκτά όλο και μεγαλύτερη σπουδαι-

ότητα, γιατί η νέα μαζική παραγωγή αποκτούσε

την προώθηση της πώλησης των νέων προϊόν-

των σε μεγάλη κλίμακα. Αν και η τεχνική των

αγγελιών δεν σημείωσε μεγάλες προόδους (κυ-

ριαρχούσε το κείμενο, ενώ η εικονογράφηση

ήταν ακόμη πολύ πρωτόγονη) η διαφήμιση

αναπτύχθηκε σταδιακά σε τέτοιον βαθμό, ώστε

να δικαιολογεί την εμφάνιση επιχειρήσεων που

ασχολούνται αποκλειστικά με αυτόν τον τομέα,

των διαφημιστικών γραφείων, το πρώτο από τα

οποία ιδρύθηκε στο Λονδίνο το 1812.

Οι κύριοι φορείς της διαφήμισης ήταν την εποχή

εκείνη οι εφημερίδες, τα περιοδικά, τα φυλλά-

δια, οι αφίσες και τα φέιγκ-βολάν. Σε αυτά προ-

στέθηκαν τον 20 αιώνα, περίοδο ραγδαίας

ανάπτυξης της διαφήμισης, οι φωτεινές διαφη-

μίσεις, ο κινηματογράφος, το ραδιόφωνο και η

τηλεόραση. Η πρώτη τηλεοπτική διαφήμιση γί-

νεται το 1930 στη Βοστόνη,  μόνο που ήταν πα-

ράνομη. Ο σταθμός δέχτηκε πρόστιμο για τη

μετάδοση διαφημιστικού σποτ υπέρ μιας  βιο-

μηχανίας γουναρικών. 

Στην Ελλάδα η διαφήμιση εμφανίστηκε οργα-

νωμένη μετά το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Από το

1950 αναπτύχθηκαν και οι μεγάλες ελληνικές

διαφημιστικές εταιρίες με ειδικό επιστημονικό

επιτελείο. Στην αρχή τα μηνύματα είναι πολλές

φορές παραπλανητικά και έτσι το 1991 με σχε-

τικό νόμο η κυβέρνηση ρυθμίζει τα θέματα που

σχετίζονται με την παραπλανητική και αθέμιτη

διαφήμιση στην Ελλάδα και εναρμονίζεται με

σχετική οδηγία της ΕΟΚ. Αυτό δε σημαίνει ότι

πλέον δεν περνάνε παραπλανητικές διαφημί-

σεις, αλλά κατά κανόνα, σύμφωνα με τη άποψή

μου, τα διαφημιζόμενα προϊόντα είναι μεν πιο

ποιοτικά από τα μη διαφημιζόμενα, είναι όμως

και δυσανάλογα ακριβότερα αφού μετακυλύουν

το κόστος της διαφήμισης στον καταναλωτή.

Την σημερινή εποχή τα διαφημιστικά μηνύματα

βομβαρδίζουν τον καταναλωτή από παντού.

Συν τοις άλλοις έχουν προστεθεί οι διαφημίσεις

σε όλες τις ιστοσελίδες στο διαδίκτυο, ή έρχον-

ται μέσω email ή μέσω μηνυμάτων στα κινητά

τηλέφωνα! 

Εμείς, οι μέσοι Έλληνες καταναλωτές, θα πρέ-

πει να φιλτράρουμε τα μηνύματα που δεχόμα-

στε και να κρατήσουμε μόνο αυτά που πρέπει

αν δεν θέλουμε να πέσουμε θύματα λάθους

επηρεασμού και άσκοπης κατανάλωσης!

Ρίζος Θανάσης
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Α πο δ οχ ή - Αν α γ ν ώ ρ ι σ η - Αγ ά π η :  

Β α σ ι κ έ ς  α ρ χ έ ς  α γ ω γ ή ς
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι όλοι οι λο-

γικοί άνθρωποι, αλλά και η οργανω-

μένη κοινωνία μας και η δημοκρατική

πολιτεία μας θέλουν και επιδιώκουν

να διαμορφώσουν με τη συστηματική

εκπαίδευση και διαπαιδαγώγηση των

παιδιών και εφήβων ολοκληρωμένες

προσωπικότητες, υπεύθυνους πολί-

τες και άριστους επαγγελματίες και

επιστήμονες. Το πώς και πόσο κατα-

φέρουν να επιτύχουν το σκοπό και

τους στόχους τους είναι συζητήσιμο

και πολλές φορές ζητούμενο.

Θα προσπαθήσουμε λοιπόν στο ση-

μερινό αρθράκι μας να αναδείξουμε

τις τρεις βασικές έννοιες του τίτλου

και να επισημάνουμε την σημασία

που έχουν -και θα έχουν- στη διαμόρ-

φωση της προσωπικότητας του νέου

ανθρώπου ώστε να αναπτυχθεί κατά

το δυνατό σε χρήσιμο πολίτη, σε ευ-

τυχισμένο άνθρωπο …

Και πρώτα-πρώτα με την αποδοχή:

εννοούμε τη θετική στάση, την παρα-

δοχή του παιδιού όπως είναι, με τα

προτερήματα και τις αδυναμίες του,

τα χαρίσματα και τα ελαττώματα του·

καλλιεργούμε, ενθαρρύνουμε και ενι-

σχύουμε ταλέντα και κλίσεις αγαθές·

αντιθέτως αποθαρρύνουμε με εύ-

λογο, «έντιμο» τρόπο συμπεριφορές

αντικοινωνικές και επιλήψιμες.

Η δεύτερη αρχή μας είναι η αναγνώ-

ριση: Αναφέρεται κυρίως -η αναγνώ-

ριση- στην παραδοχή από μέρος μας

–από τους γονείς δηλαδή και τους

δασκάλους και τους εργοδότες και

συναδέλφους και προϊσταμένους αρ-

γότερα- και στην επιβράβευση και

αμοιβή τελοσπάντων για την προ-

σπάθεια, την εργασία τους, τα επι-

τεύγματα τους, όσο μικρά, μέτρια ή

μεγάλα (επιτεύγματα) κι αν είναι…

Πάντοτε όμως η αναγνώριση να γίνε-

ται σε λογικά πλαίσια, με μέτρο· όχι

υπερβολές, κολακείες και «μεγάλα

λόγια». Ακόμα και τα μικρά παιδιά

έχουν έμφυτη την αίσθηση του δι-

καίου αι του αδίκου και δεν «μασάνε»

την ψευτιά ή την υπερβολή. «Παν μέ-

τρον άριστον (εστί), όπως έλεγαν και

οι πρόγονοί μας.

Αλλά η κορωνίδα των τριών εννοιών

της ανθρωπιστικής αγωγής είναι η

αγάπη.. Βέβαια εννοούμε εδώ τη μη-

τρική, πατρική και παιδαγωγική

αγάπη. Είναι ζωτική ανάγκη όλων

των ανθρώπων, ιδιαίτερα όμως των

παιδιών· η αποστέρηση της αγάπης

των γονιών για οποιουσδήποτε λό-

γους δημιουργεί σημαντικά ψυχοσω-

ματικά προβλήματα στα παιδιά και

στους νέους που μπορεί να τους συ-

νοδεύει σ’ όλη τους τη ζωή! Μ’ άλλα

λόγια δεν γίνεται ευτυχισμένος άν-

θρωπος όταν λείπει από τη ζωή του

η αγάπη· είναι -η αγάπη- το οξυγόνο

της ψυχής. Χωρίς αγάπη ο άνθρω-

πος είναι δυστυχισμένος, βιώνει μια

κατάσταση γνωστή στους ειδικούς ως

απόρριψη… Και δεν υπάρχει αντί-

δοτο , δηλαδή φάρμακο που να για-

τρεύει την έλλειψη της αγάπης· ούτε

οι ανέσεις, τα χρήματα, τα δώρα, τα

ιδιαίτερα μαθήματα… 

Τα τρία «Άλφα» λοιπόν, Αποδοχή-

Αναγνώριση-Αγάπη, αποτελούν βα-

σικά προαπαιτούμενα για μια

επιτυχημένη, σωστή ανθρωπιστική

αγωγή και ευτυχισμένοι ζωή. Είναι

αποδειγμένη, αδιαμφισβήτητη αλή-

θεια της παιδαγωγικής ψυχολογίας

και όχι μόνο. Θα άξιζε ίσως ν’ ασχο-

ληθούμε διεξοδικά σε επόμενο κεί-

μενό μας, ειδικά με το τρίτο και

σπουδαιότερο αγαθό, την Αγάπη.

Δεν είναι τυχαίο ότι και ο Ευαγγελι-

στής Ιωάννης διδάσκει ότι «ο Θεός

Αγάπη εστί» και ο Απόστολος Παύ-

λος πλέκει τον ύμνο της Αγάπης γρά-

φοντας μεταξύ άλλων «…αγάπη δε

μη έχων γέγονα χαλκός ήχων ή κύμ-

βαλον αλαλάζων».

Κλείνουμε το σημερινό μας σημείωμα

με το συμπέρασμα:

Καμιά σπουδαία μεταρρύθμιση στην

εκπαίδευση, την αγωγή των νέων

παιδιών μας, την Παιδεία γενικότερα

δεν μπορεί να επιτύχει, να δώσει σω-

στούς πολίτες και ανθρώπους χωρίς

Αποδοχή, Αναγνώριση και Αγάπη…

Ευτυχείτε!

Σπύρος Γιάννος

30-01-2018

Χρήστος Μηλιόνης, ο τραγουδισμέ-

νος κλέφτης των Αγράφων
Ο Χρήστος Μηλιόνης καταγόταν από την νότια Ακαρνανία

και από αυτόν αρχίζει η μακριά σειρά των κλεφτών των

Αγράφων.

Το επώνυμο Μηλιόνης το πήρε από ένα είδος όπλου που

χρησιμοποιούσαν στον πόλεμο και από το μάκρος τους

ονομάζονταν ¨Μηλιόνια¨. Ένα τέτοιο μηλιόνη κρατούσε και

ο Χρήστος, τουφέκι φοβερό που η ανάμνησή του διατηρείτε

ακόμη στην Ακαρνανία. Δεν είναι εύκολο να καθορίσουμε

πότε έζησε ο Χρήστος Μηλιόνης, είναι όμως βέβαιο ότι πέ-

θανε στο τέλος του 1700.

Ο Χρήστος Μηλιόνης ήταν κλέφτης στα βουνά και κάποτε

έκανε ξαφνική επιδρομή στην Άρτα και άρπαξε τον Καδή με

δυο αγάδες τους οποίους κράτησε αιχμαλώτους και σκό-

πευε να ζητήσει λύτρα. Το θράσος του προκάλεσε θόρυβο

και ο Μουσελίνης (αντιπρόσωπος του Πασά) στην Άρτα θε-

ώρησε καθήκον του να τον τιμωρήσει. Ανέθεσε στον προ-

εστό Μαυρομάτη και τον Δερβέναγα Μουχτάρ Κλεισούρα

να του φέρουν το Χρήστο νεκρό ή ζωντανό. Ο Μουχτάρ

Κλεισούρας θεωρώντας ευκολότερο να φέρει σε πέρας την

επικίνδυνη αποστολή του με δόλο παρά με στρατιωτική δύ-

ναμη, κάλεσε τον Σουλεϊμάν, αξιωματικό της φρουράς της

Άρτας ο οποίος είχε φιλικές σχέσεις με τον Μηλιόνη και θα

μπορούσε να τον πλησιάσει χωρίς υποψίες να τον δολοφο-

νήσει. 

Πράγματι, μετά από λίγες μέρες τον συνάντησε στο χωριό

Αλμυρό του Βάλτου και η συνάντηση ήταν πολύ φιλική. Φαί-

νεται ότι ο Τούρκος συγκινήθηκε από την φιλική υποδοχή

και την εμπιστοσύνη του Μηλιόνη, παλαιού του φίλου που

μαζί είχαν φάει ψωμί και αλάτι, δε θέλησε να τον σκοτώσει

προδοτικά και του αποκάλυψε τίμια τον σκοπό της αποστο-

λής του. Έγινε λοιπόν ανάμεσά τους μια μεγάλη μάχη όπου

τόφερε η μοίρα και σκοτώθηκαν και οι δυο.

Το τραγούδι

Τρία πουλάκια κάθονταν στην ράχη στο λημέρι

Ένα τηράει τον Αλμυρό κι άλλο κατά Βάλτο

Κύριε μου τι εγίνηκε ο Χρήστος ο Μηλιόνης  

Ουδέ στο Βάλτο φάνηκε ουδέ στην κρύα βρύση

Μας είπαν πέρα πέρασε και επήγε προς την Άρτα

Κι επήρε σκλάβο τον Κατή μαζί με δυο Αγάδες

Κι ο Μουσελίνης τ’ άκουσε βαριά του κακοφάνη

Τον Μαυρομάτη έκραξε και τον Μουχτάρ Κλεισούρα

Εσείς αν θέλετε ψωμί αν θέλετε πρωτάτα

Τον Χρήστο να σκοτώσετε τον Καπετάν Μηλιόνη

Τούτο προστάζει ο Βασιλιάς και έστειλε φιρμάνι

Παρασκευή ξημέρωσε ποτέ να μη ‘χε φέξει

Κι ο Σουλεϊμάνης στάλθηκε να πάγει να τον εύρει

Στον Αλμυρό τον έφτασε και ως φίλοι φιληθήκαν

Ολονυχτίς επίνανε όσον να ξημερώσει

Και όταν έφεξε η αυγή περάσαν στα λημέρια

Και ο Σουλεϊμάνης φώναξε τον Καπετάν Μηλιόνη

Χρήστο σε θέλει ο Βασιλιάς σε θέλουν οι Αγάδες

Όσον ο Χρήστος ζωντανός Τούρκους δεν προσκυνάει

Με τα τουφέκια έριξαν ο ένας προς τον άλλο

Φωτιά εδώσαν στη φωτιά κι έπεσαν στον τόπο.

Φώτης Α Βασιλείου
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Ο σύλλογός μας, μετά από προτροπές συνδημοτών μας, αποφά-

σισε να αναβιώσει το έθιμο ¨Καγκελάρι¨ . 

Το καγκελάρι είναι παραδοσιακός Ηπειρώτικος χορός που τρα-

γουδιέται από τους χορευτές και χορεύεται ̈ στα δύο¨ . Τα μουσικά

όργανα σταματούν να παίζουν και οι άντρες πιάνονται ¨αγκαζέ¨

μπροστά στον κύκλο ενώ οι γυναίκες ακολουθούν μετά. Κατά κα-

νόνα λαμβάνει χώρα στα πανηγύρια του κάθε χωριού και το

Πάσχα. Το Πάσχα, μετά το πέρας της Θείας λειτουργίας, οι χω-

ριανοί που θέλουν να συμμετάσχουν στο χορό περιμένουν  έξω

από την εκκλησία. Ο παππάς της ενορίας  είθισται να ξεκινάει τον

χορό και να ακολουθούν οι γηραιότεροι, μετά οι πιο νέοι και τέλος

οι γυναίκες. Αυτός που γνωρίζει τα λόγια χορεύει στις πρώτες θέ-

σεις και τραγουδάει στίχο στίχο το καγκελάρι ενώ οι υπόλοιποι

επαναλαμβάνουν τον κάθε στίχο χορωδιακά. 

Σας παραθέτουμε πιο κάτω το κλασικό τραγούδι που αρχίζει το

καγκελάρι. Αυτό είναι το τραγούδι που λεγόταν στο χωριό μας, αν

και υπάρχουν πολλές παραλλαγές ανά την Ήπειρο, και μας το

έδωσε ο Φώτης Βασιλείου :

Τέτοια ώ μωρ μάτια μου, τέτοια ώρα ήταν ψες, 

τέτοια ώρα ήταν ψες, τέτοια και παραπροψές.

Στο χορό που χόρευαν όλο γέροι και παιδιά, 

όλο γέροι και παιδιά και κορίτσια ανύπαντρα. 

Και στη μέση στο χορό,  κάθεται χρυσός αετός.

Κάθεται χρυσός αετός και τροχάει τα νύχια του, 

και τροχάει τα νύχια του, τα χρυσά φτερούγια του.

κελαηδούσε και έλεγε, καγκελάρι διάταζε

Καγκελάρη του χορού, κάγκελα μωρ μάτια μου

Καγκελάρη του χορού, κάνε πρώτο κάγκελο

Είμαι ξένος και θα δω, και θα πάω να μολογώ

Και θα πάω να μολογώ πως σταυρώνουν το χορό

Καγκελάρη του χορού, κάνε διπλοκάγκελο

Είμαι ξένος και θα δω, και θα πάω να μολογώ

Καγκελάρη του χορού, κάνε τρίτο κάγκελο

Είμαι ξένος και θα δω, και θα πάω να μολογώ

Καγκελάρη του χορού, κάνε τετρακάγκελο

Είμαι ξένος και θα δω, και θα πάω να μολογώ

Καγκελάρη ντου χορού τράβα σταύρωσ΄ το χορό

Είμαι ξένος και θα δω, και θα πάω να μολογώ

Και θα πάω να μολογώ πως σταυρώνουν το χορό

Καγκελάρη του χορού τράβα ίσιωσ΄ το χορό

Είμαι ξένος και θα δω, και θα πάω να μολογώ

και θα πάω να μολογώ πως χορεύαν το χορό

μες τον πέρα μαχαλά που αγαπώ και γω μια νιά

Στο χωριό μας, ένα από τα ελάχιστα καμποχώρια που γινόταν

καγκελάρι, χορεύονταν την Δευτέρα του Πάσχα, από Χαλκιαδιώ-

τες και Καλαμιώτες μετά την πρωινή Θεία λειτουργία του Ιερού

Ναού του Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης αφού η εκκλησία της

Καλαμιάς χτίστηκε μεταγενέστερα. Τελευταία φορά έγινε την Δευ-

τέρα του Πάσχα 22 Απριλίου του 1946 οπότε και ένα λυπηρό γε-

γονός, το οποίο έχει καταγραφεί από τον σύλλογό μας και θα

δημοσιευτεί ¨εν ευθέτω χρόνω¨, στιγμάτισε το έθιμο το οποίο και

με το πέρασμα του χρόνου ξεχάστηκε.

Εμείς, 72 ολόκληρα χρόνια μετά, και με την βοήθεια όλων σας θα

αναβιώσουμε το έθιμο εφέτος την 9 Απριλίου, δεύτερη ημέρα του

Πάσχα! 

Γι αυτό σας καλούμε όλους να παραβρεθείτε στην ιστορική αυτή

στιγμή και να λάβετε μέρος στο χορό.

Ιδιαίτερη πρόσκληση κάνουμε στους γηραιότερους που τυχών

γνωρίζουν τραγούδια που τραγουδιόταν στο καγκελάρι μας ή λε-

πτομέρειες του εθίμου που θα μας φανούν χρήσιμα. Όποιοι ξέ-

ρουν κάτι από τα παραπάνω να έρθουν σε επαφή μαζί μας για

να τα καταγράψουμε.

Σ α ς  π ε ρ ι μ έ ν ο υ μ ε  !

Αν α β ί ω σ η ε θ ί μ ο υ μ ε τά  α π ό  7 2  χ ρ ό ν ι α !
Καγκελάρι από το μεγάλο

τμήμα του χορευτικού μας. 

Εδώ βλέπετε πως γίνετε το

¨κάγκελο¨. 

Ο πρώτος χορευτής, ο καγ-

κελάρης, χαράζει τη δια-

δρομή και οι υπόλοιποι

ακολουθούν ακριβώς τα βή-

ματά του. 

Ο καγκελάρης πρέπει να

γνωρίζει ακριβώς τι πρέπει

να κάνει και να τραγουδάει

τα τραγούδια. 

Για το λόγο αυτό μπαίνει κά-

ποιος γηραιός μπροστά ενώ

οι γυναίκες πιάνονται στο

χορό μετά από τους άντρες.



νήσειςΑσπρό μαυρες αναμ
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ΤΑ ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΑ ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ γράφει ο Λάμπρος Θ. Ζιώβας

Ο πιο αγαπητός φίλος από τα μαθητικά

χρόνια και ξάδελφος ήταν ο Νίκος. Πόσες

φορές δεν τιμωρήθηκε  από τον δάσκαλό

μας και μαζί με αυτόν και εμείς οι άλλοι για

διάφορες αταξίες. Ήταν όμως από τους κα-

λύτερους φίλους και ο καλύτερος μαθητής.

Μαζί στο θρανίο στις γιορτές και στα πανη-

γύρια του χωριού ακόμη μαζί και στο Λά-

ζαρο που σαρώναμε τα αυγά και τα

λουκούμια. Τα Χριστούγεννα, το Πάσχα και

τις άλλες  γιορτές  δεν μας έβλεπε το σπίτι.          

Την άνοιξη το καλοκαίρι και φθινόπωρο δο-

κιμάζαμε στις περιπολίες κρυφά όλα τα

φρούτα της γειτονίας και ακόμα πιο παρα-

πέρα.  Όταν καμιά φορά ακόμη και σήμερα

βλέπω τον Νίκο κοντά στα άλλα θυμάμαι

και την ιστορία με τα ασπρόμαυρα παπού-

τσια.

Ήταν ένα βραδινό του Φεβρουαρίου. Το

σκοτάδι  είχε σκεπάσει  το χωριό. Κάπου

κοντά στο υδραγωγείο φαινόταν μεγάλη

φωτιά και ακούγονταν παιδιάτικες φωνές.

Ήταν τότε που ανάβανε φωτιές (τζαμάλες)

και πηδούσαμε από πάνω. Δεν θυμάμαι

πως βρέθηκε ο Νίκος εκείνο το βράδυ στο

σπίτι μου. Μόλις ακούσαμε τις φωνές των

άλλων παιδιών, τρέξαμε και εμείς εκεί

κοντά να χαρούμε τις φωτιές.

Το προηγούμενο βράδυ είχε γυρίσει ο μα-

καρίτης τώρα, πατέρας μου από την Αθήνα

μετά από κάποια δουλεία και μου έφερε ένα

ζευγάρι ασπρόμαυρα παπούτσια. Μα τι

παπούτσια, τα χαιρόμουν σαν παρδαλό κα-

τσίκι που λέει και η παροιμία, ακόμη και

στον ύπνο μου τα είχα αγκαλιά εκείνο τη

βραδιά. Η μάνα μου το είπε ρητά να τα κρα-

τήσεις να τα φορέσεις το Πάσχα δυο τρείς

βδομάδες είναι ακόμα, ……από το ένα

μπήκε  και από το άλλο βγήκε. 

Πλησιάσαμε τη φωτιά, κόσμος πολύς ,πή-

γαμε κοντά στους άλλους φίλους. Η χαρά

μας ήταν πότε θα πηδήξουμε τις φλόγες.

Υπήρχε όμως και κίνδυνος να μας αρπά-

ξουν τα ρούχα άλλα σαν παιδιά πήραμε την

απόφαση. Πήδησαν όλοι με ελάχιστες ζη-

μίες. Άλλος έκαψε λίγο τα ρούχα του ,άλλος

καψαλίστηκε λίγο στα μαλλιά η στα φρύδια

και άλλος τίποτα. Ήρθε και η δική μου

σειρά. Με μια ποδεσιά βρέθηκα απέναντι,

άλλα χωρίς το ένα παπούτσι. Είχε  πέσει

στη φωτιά και ψήνονταν όπως το αρνί το

Πάσχα. Κλάματα φωνές κακό ,κανένας δεν

μπορούσε να το βγάλει από τη φωτιά. Ο

Νίκος όμως πάντα ριψοκίνδυνος κατάφερε

με ένα καλάμι να το βγάλει. Ήταν μισοψη-

μένο χωρίς κορδόνι (είχε λυθεί  πριν  για

αυτό έφυγε το παπούτσι) που έγινε στάχτη.

Η στεναχώρια μου ήταν μεγάλη, πώς θα

παρουσιαζόμουν στο σπίτι χωρίς παπούτσι

και μάλιστα τα ολοκαίνουργα. Τι να τους

έλεγα. Η ώρα περνούσε κόντευαν μεσάνυ-

χτα. Άλλοι έλεγαν να μην δείξω το παπού-

τσι και άλλες παιδιάστικες συμβουλές. Σε

λίγο ακούστηκε η φωνή της μάνας μου.

Τώρα να ιδώ που είσαι τέτοια ώρα. Σαν

θα ‘ρθεις στο σπίτι θα σε κανονίσω. Σαν το

ψάρι έξω από το νερό έτρεμα από τον

φόβο μου, άλλα περισσότερο και από την

απώλεια των καινούργιων παπουτσιών.

Πώς θα παρουσιαζόμουνα τέτοια ώρα και

χωρίς παπούτσια.

Ο Νίκος όμως πρόθυμα μου είπε θα πάμε

μαζί στο σπίτι μπας και δικαιολογήσουμε

την κατάσταση. Σαν γάτες βρεγμένες

ακουμπήσαμε σε μια άκρη. Το μάτι του πα-

τέρα έπεσε στα παπούτσια. Τι έπαθε το πα-

πούτσι ρώτησε. Κόκκαλο εγώ, τι να πω ,

πώς να δικαιολογηθώ αφού δεν τα είχα

ούτε μια μέρα φορεμένα. Ο Νίκος είχε αρ-

κετό θάρρος του είπε. Κάποιος τον

έσπρωξε στην φωτιά , δεν φταίει αυτός. Ο

πατέρας μου με αγριοκοίταξε χωρίς να πει

κουβέντα, η φωνή της μάνας όμως άλλο

πράμα, τσιρίδα <<που σε πονεί και που σε

σφάζει>>. Να δούμε τώρα τι θα φορέσεις

για το Πάσχα, έτσι θα είσαι , ήθελες και-

νούργια παπούτσια για τις τζαμάλες. Ευτυ-

χώς που ήρθε ο Νίκος και γλίτωσα το

ξυλοφόρτωμα…….

Ο γανωτζής

χορευόταν

και σε γά-

μους παλιά

και όχι μόνο

τις απόκριες

όπως συνη-

θ ί ζ ο υ μ ε

τώρα
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Οι ρομποστίνες των ψαραδοκυνηγών

Πάντα οι κυνηγοί και οι ψαράδες λένε
μεγάλα ψέματα. Έτσι και έγινε με δυο
φίλους, τον Παντελή και τον Λευτέρη.
Ο Παντελής ήταν ψαράς (ο Θεός να
τον κάνει) και όταν αντάμωναν με τον
Λευτέρη του άρχιζε ατέλειωτες ιστο-
ρίες πως έπιασε ένα μεγάλο ψάρι,
άλλη φορά τόσα πολλά χταπόδια,
πότε ένα κοπάδι μεγάλες τσιπούρες,
και άλλες φανταστικές ιστορίες, τον
είχε ζαλίσει τον φουκαρά τον Λευτέρη
που ούτε ψαράς ήταν ούτε κυνηγός.
Κυνηγός ήταν στο πιάτο, στο φαΐ .
αφού έκαναν παρέα τον ανεχόταν
από τις ψεύτικες ιστορίες περί ψαρέ-
ματος που του έλεγε.
Τότε σκαρφίστηκε και αυτός μια ψεύ-
τικη ιστορία μπας και σταματήσει κά-
ποτε τις ψεύτικες ψαροσοδειές.
Που λες Παντελή, του λέει, όταν
ήμουν στο χωριό, στις Χαλκιάδες, είχα
ένα μονόκαννο τουφέκι πάρα πολύ
καλό, αφού σχεδόν κάθε μέρα χτυ-
πούσα πολλά πουλιά. Αφού η μάνα
μου δεν πήγαινε ποτέ στον Χαρά-
λαμπο τον χασάπη για κρέας. Μια
φορά που λες πήγα για κυνήγι κάτω
στο λιβάδι που ήταν ο μεγάλος δέν-
τρος και ήταν γεμάτος σπιρδούκλια,
εκεί έπεφταν πολλές τρυγόνες. Καθώς
προχωρούσα βλέπω πάνω σε μια
γκουρτσιά προς του Κιφοκέρι να κά-
θονται 150 τρυγόνες. Ε ρε λέω, πανη-
γύρι που θα γίνει τώρα! Εκεί που
σκεφτόμουνα τι να κάνω, λέω αν ρίξω
μια τουφεκιά θα βαρέσω καμιά εικο-
σαριά, αλλά είναι κρίμα να μην της βα-
ρέσω όλες. Τότε μου ήρθε η Θεία
φώτιση: γυρίζω γρήγορα στο σπίτι,
παίρνω ένα πριόνι και ξαναγυρίζω

στην γκουρτσιά. Πλησιάζω σιγά σιγά
και αρχίζω να την κόβω… χράτσα-
χρούτσα, χράτσα –χρούτσα ώσπου
την έκοψα όλη, μετά αφήνω το πριόνι
καταγής και παίρνω σιγά σιγά την
γκορτσιά στην πλάτη και άρχισα να
βαδίζω προς το σπίτι. Μόλις κοντοζύ-
γωσα φωνάζω σιγανά: μάνα, μάνα,
άνοιξε την πόρτα και μην κάνεις από-
τομες κινήσεις. Τότε, αφού άνοιξε την
πόρτα, εγώ με μια γρήγορη κίνηση
έβαλα την γκουρτσιά μέσα στο σπίτι
και έκλεισα την πόρτα.
Τότε αρχίσαμε να μουτεύουμε με την
μάνα μου τις τρυγόνες. Εκεί που μου-
τεύαμε, άρχισε να φυσάει ένας δυνα-
τός αέρας και ανοίγει το παράθυρο
που είχαμε, ψηλά στο τσιούπ και φεύ-
γουν όλα τα φτερά και σχεδόν σκέ-
πασε όλο το χωριό. Αρχίσανε να
φωνάζουν οι Χαλκιαδιώτες: τι είναι
αυτό! Τι είναι αυτό το θεϊκό πράγμα!
Πετάγεται και ο μπάρμπα-Στάθης που
ήταν γείτονας μας και κουμπάρος μας
και λέει: Αι ορέ, τίποτε δεν είναι, ο Λευ-
τέρης της Πανάγιως πήγε για κυνήγι
-Σιγά, λέει ο Παντελή, μην είναι αλή-
θεια αυτό!
-Όσο αλήθεια είναι αυτά που μου έλε-
γες εσύ, τόσο αλήθεια είναι και αυτό
που σου διηγήθηκα. 
Από τότε έπαψε ο Παντελής να του
λέει τέτοιες ρομποστίνες (ρομποστί-
νες είναι μεγάλα ψέματα)

Φώτης Α. Βασιλείου

Διαφορετικά ημερολόγια και σημεία εκκίνησης της χρονολόγησης
Τα πάντα είναι σχετικά, έλεγε ο Άλμπερτ Αϊν-
στάιν  όταν διατύπωνε την θεωρία της σχετικό-
τητας. Μέσα σε όλα όμως είναι και ο χρόνος
σχετικός; Και όμως είναι! Τι χρονιά είπατε ότι
έχουμε τώρα 2018 ; είσαστε σίγουροι; Αν ναι
πλανάσθε πλάνην οικτράν! 
Οι άνθρωποι δημιούργησαν ημερολόγια για να
μετρούν την πορεία του χρόνου. Αλλά δεν
έχουν όλοι οι λαοί και πολιτισμοί το ίδιο σημείο
έναρξης αυτής της μέτρησης.
Πολλά ημερολόγια υπάρχουν ακόμα και σή-
μερα και ακόμα περισσότερα έχουν υπάρξει
κατά τη διάρκεια της ιστορίας, αλλά ακόμη και
αυτά αρκούν για να νιώσει κανείς όλη τη σχετι-
κότητα της μέτρησης του χρόνου.
Έτος 2018 στη Ρωσία
Αλλά με 13 μέρες καθυστέρηση λόγω παλαιού
ημερολογίου
Έτος 2561 στην Ταϊλάνδη
Καθώς η χρονολογία ξεκινά από τότε που ο
Βούδας έφτασε σε νιρβάνα.
Έτος 2011 στην Αιθιοπία

Βάση χρονολόγησης το αλεξανδρινό ημερολό-
γιο που βασική του διαφορά είναι η ύπαρξη 13
μηνών αντί για 12, καθώς και το ότι η μέρα ξε-
κινάει με την ανατολή του ηλίου και όχι τα με-
σάνυχτα.
Έτος 5578 στο Ισραήλ
Το Εβραϊκό ημερολόγιο ξεκινά με την πρώτη
νέα σελήνη το 3761 π.Χ.
Έτος 1439 στο Πακιστάν
Η χρονολόγηση ξεκινά από την Εγίρα, την
υποχρεωτική μετακίνηση του προφήτη Μωά-
μεθ από τη Μέκκα στη Μεδίνα
Έτος 1396 στο Ιράν
Το περσικό ημερολόγιο ισχύει σε Ιράν και Αφ-
γανιστάν. Πρόκειται για ένα ηλιακό ημερολόγιο
όπου το έτος ξεκινά από την εαρινή ισημερία.
Η χρονολόγηση αρχίζει επίσης από τη Εγίρα,
όπως στο ισλαμικό, αλλά οι μήνες παραμέ-
νουν στις ίδιες εποχές.
Έτος 1939 στην Ινδία
Η χρονολόγηση ξεκινά από την έναρξη της
εποχής Saka, δηλαδή την εαρινή ισημερία του

79 μ.Χ
Έτος 30 στην Ιαπωνία
Η παραδοσιακή χρονολόγηση ξεκινά με την
ενθρόνιση του κάθε αυτοκράτορα, οπότε από
το 1989 έχει ξεκινήσει η εποχή του Ακιχίτο και
αυτό θα είναι το 30ο έτος της.
Έτος 4716 στην Κίνα
Το κινέζικο ημερολόγιο είναι ένα σεληνιακό
ημερολόγιο με χρήση και σε άλλες ασιατικές
χώρες όπως Καμπότζη, Βιετνάμ και Μογγολία.
Αναπτύχθηκε από τον πρώτο αυτοκράτορα
Χουανγκ Ντι, όταν εκείνος ανέβηκε στο θρόνο
το 2637 π.Χ. Βασίζεται στους αστρονομικούς
κύκλους του Δία, ο οποίος μέσα σε 60 χρόνια
πραγματοποιεί 5 κύκλους γύρω από τον Ήλιο.
Έτος 107 στη Βόρεια Κορέα
Εδώ και 20 χρόνια χρησιμοποιείται το ημερο-
λόγιο Juche. H χρονολόγηση ξεκινάει από το
1912,  έτος γεννήσεως του Κιμ Ιλ-Σονγκ, του
ιδρυτή του κράτους και παππού του σημερι-
νού ηγέτη Κιμ Γιονγκ Ουν

Έρευνα Ρίζος Θανάσης
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Ο άνθρωπος βομβαρδίζεται καθημε-

ρινά με πλήθος πληροφοριών. Άλλες

από αυτές συζητά με τον εαυτό του, με

άλλους και άλλες τις αποθηκεύει στο

«πίσω μέρος του κεφαλιού του». 

Έτσι λοιπόν σήμερα, διάφορες πληρο-

φορίες μια από αυτές τις σελίδες της

εφημερίδας μας. 

Α’ Τσιγγάνοι. Ένας ξεχωριστός λαός.

Όλοι τους ξέρουμε, όλοι τους βλέ-

πουμε να γυρίζουν μελαψοί και ρυπα-

ροί στους δρόμους με τα κάρα και τα’

αυτοκίνητα τους, τώρα τα γνωστά

«ντατσούν» και να στήνουν τα τσαντί-

ρια τους έξω από τα χωριά και τις πό-

λεις. Μπαίνουν σαν πωλητές

(τσαμπάσηδες), παλιατζήδες, χαρτορί-

χτρες, ακονιστές, καλαθοπλέκτες, κα-

ρεκλοδιορθωτές, ομπρελοδιορθωτές,

πλανόδιοι μουσικοί, ζητιάνοι κλπ.

Από πού όμως κατάγονται, και πως

έχουν εξαπλωθεί σ’ όλο τον κόσμο, και

πως κατάφεραν να μην αφομοιωθούν

με τους άλλους λαούς , όπου ζουν,

παρ’ όλες τις πιέσεις και διώξεις, που

τους έχουν γίνει; Και πως παρατηρείται

το φαινόμενο να μην αλλάζουν χαρα-

κτήρα και συνείδηση εδώ και 1.500

χρόνια;

Οι τσιγγάνοι ή αθίγγανοι είναι ινδικής

καταγωγής και μιλούσαν τη γλώσσα

της περιοχής που ζούσαν. Ήταν μια

φυλή, που και σήμερα ακόμη στην

Ινδία είναι μια φυλή, η πιο δυστυχι-

σμένη.  Κανείς δεν τους αγγίζει, γιατί

τους θεωρούν ακάθαρτους και μολυ-

σμένους.

Λέγονται αθίγγανοι, που θα πει άν-

θρωπος ανέγγιχτος, δηλαδή άνθρω-

πος που δεν τον αγγίζει κανένας.

Ακόμη λέγονται και Ρομά. Αυτή την

επωνυμία την οφείλουν στους Ρωμαί-

ους. Όταν αυτοί ήταν κοσμοκράτορες

χρησιμοποίησαν τους αθίγγανους σε

διάφορες κατώτερες, εξευτελιστικές ερ-

γασίες.

Κατά τον 5ο μ.Χ. αιώνα, εξαιτίας των

πολέμων μεταξύ Κινέζων και Μογγό-

λων, άφησαν την Ινδία κι άρχισαν να

μεταναστεύουν σιγά σιγά προς τα βο-

ρειοδυτικά της Ασίας. Ένας κλάδος πέ-

ρασε προς την Περσία, μπήκε στη

Ρωσία κι από κει ξεχύθηκε σε όλη την

Ευρώπη, κι ο άλλος μέσω Αραβίας, ξε-

χύθηκε στα βόρεια παράλια της Αφρι-

κής. Στην Ελλάδα φαίνεται πως ήρθαν

από την Αίγυπτο κι από κει το όνομά

τους «Γύφτοι» (Αιγύπτιο-Αιγύφτιοι-Γύ-

φτοι).

Παίρνοντας την γλώσσα της χώρας

στην οποία στάθμευαν, εγκαταλείπανε

πολλές φορές τη δική τους γλώσσα,

κρατώντας μόνο λίγα στοιχεία απ’ το

λεξιλόγιο το δικό τους. Αυτά τα στοιχεία

της γλώσσας τους που κράτησαν, οι

γλωσσολόγοι βρήκαν ότι είναι ίδια με

τα Ινδικά.

Οι Τσιγγάνοι, λοιπόν, όπου και αν βρε-

θούν, μένουν ίδιοι, δεν αλλάζουν καθό-

λου. Ούτε με τον Μωάμεθ πάνε, ούτε

με τον Χριστό. Ούτε πιο εργατικοί στη

Γερμανία, ούτε πιο τεμπέληδες σε

άλλες χώρες. Ίδια η ζωή τους, ίδιος ο

χαρακτήρας τους, ίδιος ο τρόπος ζωής

σε όλες τις χώρες. Οι νόμοι όμως του

κάθε κράτους, οι συνήθειες των κοινω-

νιών κάνει τη ζωή τους όλο και πιο δύ-

σκολη. Στην περίοδο 1940-45

υποστήκανε πολλές διώξεις από τους

ναζί, χάρη της επικράτησης της άρειας

φυλής.

Υπήρξε όμως εποχή που οι τσιγγάνοι,

ιδίως στη Ρωσία και στην Ουγγαρία,

είχαν καταφέρει, χάρη στο ταλέντο

τους στο χορό, στη μουσική ή και το

τραγούδι, να ανέβουν και στα ανώτερα

στρώματα της κοινωνίας.

Στην Ελλάδα οι Τσιγγάνοι ανέρχονται

σε 30.000 με 40.000 κι είναι εγκατε-

στημένοι κάπου ή περιφέρονται σαν

νομάδες, κάνοντας τα ίδια επαγγέλ-

ματα σ’ όλα τα μέρη.

Η Λαμία, η Θήβα, το Αιγάλεω, η Αγία

Βαρβάρα στην Αττική είναι περιοχές με

τους περισσότερους Τσιγγάνους και

διατηρούν οι περισσότεροι τα έθιμα και

τις συνήθειές τους. Βλέπουμε ακόμα

μερικούς απ’ αυτούς να γυρίζουν

στους δρόμους και με διάφορα κόλπα

να εξαπατούν αφελείς χωρικούς. 

Σήμερα ο σύγχρονος τρόπος ζωής,

άγγιξε και τους Τσιγγάνους. Τώρα και

αυτοί στέλνουν τα παιδιά τους σχολείο

κι υπάρχουν σήμερα στην Ελλάδα

Τσιγγάνοι δικηγόροι, ηθοποιοί και

άλλοι επιστήμονες.

Είναι κι αυτοί, μ’ άλλα λόγια Έλληνες,

πηγαίνουν στρατιώτες, ψηφίζουν και

έχουν όλες τις υποχρεώσεις των Ελλή-

νων πολιτών.

Εγκυκλοπαιδικά και άλλα

14 Φεβρουαρίου σήμερα διεθνής ημέρα των ερωτευ-

μένων. Μια γιορτή που προέκυψε από τον αμφιλεγό-

μενο Άγιο Βαλεντίνο ο οποίος σύμφωνα με την

παράδοση πάντρευε ερωτευμένα ζευγάρια Χριστια-

νών και γενικά βοηθούσε τους Χριστιανούς, γεγονός

που θεωρούνταν έγκλημα τον 2ο με 3ο αιώνα που

χρονολογείται η δράση του. Όταν συνελήφθη από τον

Αυτοκράτορα Κλαύδιο τον Γοτθικό αποκεφαλίστηκε

την 14η Φεβρουαρίου και τότε γιορτάζεται η μνήμη

του. Η Ορθόδοξη εκκλησία ποτέ δεν τον παραδέχθηκε

σαν άγιο και η καθολική υποβίβασε την γιορτή του σε

απλή τοπική εορτή. 

Όμως με το πέρασμα των χρόνων, η γιορτή αυτή απέ-

κτησε μεγάλη δημοτικότητα καθώς εξαπλώθηκε σε

όλο τον κόσμο και έγινε παγκόσμια ημέρα των ερω-

τευμένων. Αυτό ίσως και να έγινε και για εμπορικούς

σκοπούς αφού ο αμφισβητούμενος άγιος Βαλεντίνος

έγινε ο πιο εμπορικός άγιος όλων των εποχών. Την

ημέρα της εορτής του τα ζευγάρια, ερωτευμένα ή μη,

πρέπει να ανταλλάξουν δώρα αγάπης και αφοσίωσης.

Κόκκινα λουλούδια, κασετίνες με σοκολατάκια σε

σχήμα καρδιάς και λούτρινα αρκουδάκια έχουν την τι-

μητική τους, ενώ κάθε χρόνο προστίθενται στην λίστα

καινούρια, ευρηματικά και άχρηστα, δώρα. Βέβαια,

την επόμενη μέρα, τα περισσότερα από αυτά τα δώρα

καταλήγουν στα σκουπίδια για διαφορετικούς λόγους

το καθένα, αλλά αυτό δεν έχει καμιά σημασία.

Έτσι, μια τοπική εορτή, θυσιασμένη στον βωμό του

κέρδους, έγινε διεθνής και κατέκτησε ολόκληρο τον

κόσμο!

Χρόνια πολλά σε όλους τους

ερωτευμένους!

Άγιος Βαλεντίνος, η αγιοσύνη του είναι

αμφισβητούμενη η εμπορικότητά του

όμως αδιαμφισβήτητη!

Mini market 

Ρίζος Αθανάσιος
Τώρα στο κατάστημά μας θα

βρείτε και 

στιγμιαίο λαχείο 
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Από τη Λέσχη Εφέδρων Ενόπλων Δυνά-

μεων Άρτας ανακοινώνεται ότι την Κυριακή

25 Φεβρουα-ρίου στο χώρο του δημοτικού

σχολείου Ρόκκα θα δοθούν μαθήματα Ρώ-

σικης τεχνικής αυτοάμυνας (systema spet-

snaz). Το μάθημα θα διαρκέσει από τις

δέκα το πρωί ως τις τρεις το μεσημέρι και

θα διδάξει καταξιωμένος Αρτινός δάσκα-

λος εκπαιδευμένος στη Ρωσία. Θα υπάρ-

ξουν και βεβαιώσεις παρακολούθησης για

όποιον το επιθυμεί. Για την συμμετοχή σας

θα πρέπει να έρθετε σε επαφή με τα μέλη

του Δ.Σ. στα τηλέφωνα που δίδονται πα-

ρακάτω. 

Η ΛΕΦΕΔ Άρτας ιδρύθηκε το 2012 και

είναι παράρτημα της λέσχης που ιδρύθηκε

το 2006 στη Θεσσαλονίκη. Μέλη της λέ-

σχης μπορούν να γίνουν όσοι είναι εν

ενεργεία στελέχη ή έχουν υπηρε-τήσει στις

Ένοπλες Δυνάμεις ή τα Σώματα Ασφα-

λείας και σκοπός είναι η καλλιέργεια του

εθελο-ντισμού, της φιλοπατρίας, της πει-

θαρχίας και του αλτρουισμού. Η  έδρα της

βρίσκεται στα Ρόκκα στον 2Ο  όροφο του

Υδατόπυργου στην πλατεία του χωρίου.

Από την πρώτη κιόλας στιγμή της ιδρύ-

σεώς της η λέσχη Άρτας μετέχει εθελον-

τικά και αφιλοκερδώς σε εκδηλώσεις

κοινωνικού χαρακτήρα, όπως αναδασώ-

σεις, αιμοδοσίες, ασφάλεια αθλητικών

διοργανώσεων καθώς και σε επιχειρήσεις

έρευνας, διάσωσης και ακόμη σε κατασβέ-

σεις πυρκαγιών αφού πολλά μέλη της

έχουν πιστοποιηθεί από την Γενική Γραμ-

ματεία Πολιτικής Προστασίας ή έχουν πε-

ράσει σχολή εθελοντή πυροσβέστη. Πα-

ράλληλα διοργανώνει εκπαιδεύσεις, ανοι-

χτές για το κοινό, όπως αναρριχήσεις

βουνοπλαγιών με σχοινιά, κάθετες κατα-

βάσεις πάλι με σχοινιά από γέφυρες και

πολλά άλλα.

Από αρχές Ιανουαρίου του 2018 ξεκίνησε

συνεργασία με τον σκοπευτικό σύλλογο

των Ιωαννίνων και αρκετά από τα μελή

έχουν εγγραφεί και έλαβαν ταυτότητα

αθλητή σκοπευτή και παρακολουθούν μα-

θήματα θεωρητικής εκπαίδευσης στα

όπλα ενώ παράλληλα προπονούνται στην

σκοποβολή με πιστόλια και στο άμεσο

μέλλον θα λάβουν μέρος σε σκοπευτικούς

αγώνες.

Πρόεδρος: Ευαγγέλου Απόστολος

6936884219 , 

Αντιπρόεδρος: Τσαμπάς Σπυρίδων

6937108725, 

Γραμματέας: Λέφογλου Χρήστος

6974079927

Στις πρόσφατες κρίσεις στις βαθμίδες της Αστυνομίας ο

Γιώργος Τσιρογιάννης αποστρατεύθηκε με το βαθμό του αν-

τιστράτηγου. Ο κ. Τσιρογιάννης αποχαιρετά το Σώμα με το

παρακάτω μήνυμα:

“Μετά από τρία χρόνια στη θέση του Γενικού Περιφερειακού

Αστυνομικού Διευθυντή Ιονίων Νήσων, έκλεισε ένας σημαν-

τικός κύκλος, που αποτελείται από τα πλέον αξιόλογα επαγ-

γελματικά και προσωπικά μου χρόνια.

Στα Ιόνια Νησιά γνώρισα, ικανούς και έντιμους συναδέλφους

και μοιράστηκα μαζί τους επιτυχίες αλλά και δύσκολες στιγ-

μές, έχοντας όμως ως σταθερά στον προσανατολισμό μας,

το όραμα της ανθρωποκεντρικής αστυνομίας, χρήσιμης στην

κοινωνία και στους πολίτες.

Στο τελευταίο μου υπηρεσιακό σταθμό αλλά και στην Διεύ-

θυνση Αστυνομίας Λευκάδας που υπηρέτησα επί σειρά

ετών, είχα το προνόμιο να ηγηθώ αφοσιωμένων στη δουλειά

τους συναδέλφων, που σπάνια συναντάς στην επαγγελμα-

τική σου ζωή και να διαμορφώσω μαζί τους μια ενιαία αντί-

ληψη και φιλοσοφία για το πώς δημιουργείς σταθερούς

κοινωνικούς δεσμούς.

θα ήθελα επίσης να αναφερθώ στην εποικοδομητική συνερ-

γασία που αναπτύξαμε με τους εκπροσώπους της πολιτείας,

της τοπικής αυτοδιοίκησης, της Εκκλησίας, των υπολοίπων

σωμάτων ασφαλείας, τοπικών φορέων και συλλόγων καθώς

και των ΜΜΕ, ανταποκρινόμενοι επάξια στις προσδοκίες των

συμπολιτών μας.

Σας ευχαριστώ όλους θερμά για την εμπιστοσύνη και την

εκτίμησή σας, καθώς και για τη μακρόχρονη συνεργασία

μας.

Εύχομαι η Ελληνική Αστυνομία να συνεχίσει να αποτελεί πυ-

λώνα σταθερότητας της κοινωνίας μας.

ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Γεώργιος

Αντιστράτηγος ε.ο.θ
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Την Κυριακή 28 του Γενάρη ο πρόεδρός μας μετέβει στο Μέτσοβο για να παραλάβει από τον ράφτη Μπαλαπέκο Βαγγέλη

δέκα ολοκαίνουριες παραδοσιακές Ροδίτικες γυναικείες φορεσιές! Οι φορεσιές έρχονται να προστεθούν στις ήδη υπάρ-

χουσες ηπειρώτικες που απέκτησε ο σύλλογός μας στο παρελθόν και να ενισχύσουν το βεστιάριό μας. Από τον κύριο

Μπαλαπέκο παραλάβαμε επίσης και κοσμήματα για τις φουστανέλες μας και για τις γυναικείες Ηπειρώτικες στολές μας. 

Σας παραθέτουμε φωτογραφίες με τα κορίτσια που δοκίμασαν τις φορεσιές και ενθουσιάστηκαν και από τον ράφτη μας

όταν τις παρέδωσε και τον οποίο ευχαριστούμε πολύ!

Αυξάνεται η περιουσία του συλλόγου μας! 

Κορίτσια από το τμήμα λυκείου του Συλλόγου μας ποζάρουν φορώντας τις καινούριες Φορεσιές

Αριστερά: Ο ρά-

φτης Βαγγέλης

Μπαλαπέκος μας

παρουσιάζει το με-

σοφόρι της φορε-

σιάς

Πάνω δεξιά: η γυ-

ναικείες ζώνες με

την ασημένια

πόρπη

Κάτω δεξιά: ¨Αση-

μένιο κόσμημα για

τις φουστανέλες

μας (Αη Γιώργης)


