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Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά έγινε και φέτος 

επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων 

στο μνημείο των αθώων θυμάτων των Γερμανων!

Χρόνια πολλά και ευτυχισμένο το 2019

το βιβλίο του

Φώτη Βασιλείου

με τίτλο «Χαλκιά-

δες Άρτας 1830-

2000». 

Η νέα αυτή διορ-

θωμένη έκδοση

είναι πλέον διαθέ-

σιμη.

Είναι ευκαιρία να

το αποκτήσετε

όσοι δεν προλά-

βατε την πρώτη

έκδοση! 

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. 

Πλήθος αγγέλων ψάλλουσι το "Δόξα εν Υψίστοις", και τούτο Άξιον εστί η των ποιμένων πίστις.

Σ΄ αυτό το σπίτι το ψηλό πέτρα να μη ραγίσει Κι ο νοικοκύρης του σπιτιού χίλια χρόνια να ζήσει!

Επανακυκλοφόρησε!
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Ευχαριστούμε (με αλφαβητική σειρά)

όλους αυτούς που πρόσφεραν 

διάφορα ποσά στον Σύλλογό μας:

Αθανασάκης Κωνσταντίνος

Αράπος Σταύρος Υγραέρια-Κάρβουνα-Pellet,

Αφοι Κώτση Αρτοποιείο, 

Γιώργος Χ. Δήμος Κτηνίατρος,

Καλαμπόκη Λαμπρινή, Περίπτερο - ψιλικά 

Καλαμπόκη Λίτσα Κομμωτήριο

Καλύβας Σπύρος, υδραυλικός

Κατσούλας Βασίλης & Υιοί Χωματουργικές εργασίες, 

Κολιός Ιωάννης λογιστής, 

Λαμπράκης Θεόδωρος, Πολιτικός μηχανικός 

Ξυλογιάννης Απόστολος Κρεοπωλείο, 

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 !!!

« η φιλοθέη »
Πολιτιστικά και άλλα

Διμηνιαία έκδοση του 

Πολιτιστικού Συλλόγου 

Φιλοθέης Άρτας

Συντακτική επιτροπή και υπεύθυνος

έκδοσης: το Δ.Σ. του Συλλόγου

Email: info@pasfilotheis.gr

Ιστοσελίδα: www.pasfilotheis.gr

Επιμέλεια: Ρίζος Αθανάσιος 6948772256

Email: sakisrizos@pasfilotheis.gr

Τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν προσωπικές απόψεις του υπογράφοντα.

Οι φίλοι του συλλόγου που θέλουν να συμμετάσχουν στη σύνταξη της εφημε-

ρίδας μας μπορούν να στείλουν τα άρθρα τους στο Email: info@pasfilotheis.gr 

Για ανακοινώσεις γάμων, βαπτίσεων, πτυχίων και επιτυχιών σε εξετάσεις ή

οτιδήποτε άλλο επικοινωνήστε μαζί μας για να τα δημοσιεύσουμε ΔΩΡΕΑΝ

Όποιος επιθυμεί, εντός Ελλάδας, να του στέλνουμε την εφημερίδα, πέντε εκ-

δόσεις το χρόνο, θα πρέπει να καταθέσει στον λογαριασμό του συλλόγου στην

τράπεζα Πειραιώς (GR8501724000005400023793233) το ποσό των 15€ το

οποίο αντιστοιχεί στα ταχυδρομικά έξοδα και να μας δηλώσει την διεύθυνση

του και την επιθυμία του να γίνει συνδρομητής. Οι κάτοικοι του εξωτερικού 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 λογαριασμό.

Άρθρα πολιτικού περιεχομένου δεν θα δημοσιεύονται αφού αυτό απαγορεύεται

από το καταστατικό του συλλόγου μας.

Διανέμεται δωρεάν 

Κ ο ι ν ω ν ι κ ά

Α π ω λ έ σ α μ ε  τ ο ν  τ ε λ ε υ τ α ί ο  κ α ι ρ ό  α π ό  κ ο ν τ ά

μ α ς  το υ ς  α γ α π η μ έ ν ο υ ς  μ α ς :

Σε ηλικία 39 ετών απεβίωσε ο Χρηστάκης Πέτρος 

Κάτοικος Γερμανίας την 12 Δεκεμβρίου 2018 

Σε ηλικία 84 ετών απεβίωσε η Ξανθή Καλύβα 

κάτοικος Καλαμιάς την 17 Νοεμβρίου 2018 

Σε ηλικία 73 ετών απεβίωσε η Καραγιάννη Σοφία 

Κάτοικος Χαλκιάδων την 12 Οκτωβρίου 2018

Σε ηλικία 84 ετών απεβίωσε η Κύρκου Ευγενία 

κάτοικος Καλαμιάς την 3 Οκτωβρίου 2018 

Το νέο Διοικητικό συμβούλιο που προέκυψε από

τις εκλογές της 14η Οκτωβρίου 2018 είναι το εξής:
Πρόεδρος: Ρίζος Αθανάσιος

Αντιπρόεδρος υπεύθυνος χορευτικών: Γούσης Απόστολος

Αντιπρόεδρος γενικών καθηκόντων: Ρίζος Κωνσταντίνος

Γενικός Γραμματέας: Νίκαρη Αναστασία

Αναπληρωτής Γραμματέας: Γούιδας Βασίλειος

Ταμίας: Καλαμπόκης Παναγιώτης

Έφορος Υλικού: Παπαναστασίου Λάμπρος

Γι αυτούς που δεν γνωρίζουν θέλουμε να επισημάνουμε ότι από τους

παλιούς έμειναν μόνο ο Σάκης Ρίζος και ο Αποστόλης Γούσης και

πλαισιώθηκαν από νέα παιδιά ηλικίας 22 έως 25 χρόνων. Όλα τα παι-

διά προέρχονται από τα σπλάχνα του Συλλόγου και έχουν βοηθήσει

πολλές φορές εθελοντικά σε εκδηλώσεις μας. Στις επόμενες εκλογές

αναμένουμε να δραστηριοποιηθούν περισσότερα νέα παιδιά για να

δώσουν νέες ιδέες και μεγαλύτερη ζωντάνια στον σύλλογο!

Η Τσαλακώστα Ελένη - Ελεονώρα του Ευάγγελου και της Βαλάν-
τως και ο Λιανός Σπυρίδωνας ένωσαν τις ζωές τους το Σάββατο
21 Ιουλίου 2018 στον Ιερό Ναό Κωνσταντίνου και Ελένης Χαλκιά-
δων Φιλοθέης Άρτας.

Τους ευχόμαστε Βίον Ανθόσπαρτον!

Γ ά μ ο ι
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Πρόγραμμα αγώνων πρωταθλήματος

ΑΟ Φιλοθέης 2018-2019

1η αγωνιστική 22/9/2018 16:30

Δόξα Άρτας - ΑΟ Φιλοθέης  1 - 0

2η αγωνιστική 29/9/2018 16:30  

ΑΕ Καμπής -ΑΟ Φιλοθεής  1 - 0

3η αγωνιστική 6/10/2018 16:00

ΑΟ Φιλοθεής-Αναγέννηση Άρτας  1 – 2

4η αγωνιστική 13/10/2018 16:00 

Ολυμπιακός Καλοβάτου- ΑΟ Φιλοθεής  0 – 2 

5η αγωνιστική 20/10/2018 16:00 

ΑΟ Φιλοθεής -  ΠΑΣ Ανέζας   1 - 2

6η αγωνιστική 27/10/2018 16:00 

ΑΟ Κορφοβουνίου - ΑΟ Φιλοθέης  0 - 5

7η αγωνιστική 3/11/2018 15:00   

ΑΟ Φιλοθεής -Προοδευτική Γραμμεν.  1 - 0

8η αγωνιστική 10/11/2018 15:00 

ΑΟ Φιλοθέης – Σκουφάς Κομποτίου  1 - 2

9η αγωνιστική 17/11/2018 15:00 

Απόλλων Γλυκορίζου -ΑΟ Φιλοθέης  5 - 2

10η αγωνιστική 24/11/2018 15:00 

ΑΟ Φιλοθέης - ΑΕ Μενιδίου  2 - 0

11η αγωνιστική 1/12/2018 15:00 

Φιλέλληνες Πέτα - ΑΟ Φιλοθέης  1 - 3

12η αγωνιστική 8/12/2018 15:00 

ΑΟ Φιλοθέης  - ΑΕ Ξηροβουνίου  0 - 2

13η αγωνιστική 15/12/2018 15:00 

ΑΕΜ Μέλισσα- ΑΟ Φιλοθέης  0 - 1

Αποτελέσματα Α' φάσης 

Κυπέλλου ΕΠΣ Άρτας
ΑΟ Φιλοθέης - Δόξα Άρτας 0-2

Αποτελέσματα Β' φάσης Κυπέλλου ΕΠΣ Άρτας

Αναγέννηση Άρτας - ΑΕΜ Μέλισσα 2-3 παρά-

ταση (2-2)

ΑΟ Κορφοβουνίου - Δόξα Άρτας 1-2

ΑΕ Καμπής - Αχιλλέας Νεοχωρίου 1-0 παρά-

ταση . (0-0)

Ολυμπιακός Καλοβάτου - Απόλλων Γλυκορίζου

1-3

ΑΟ Φλωριάδας - ΑΕ Ξηροβουνίου 1-0

Σκουφάς Κομποτίου - Προοδευτική Γραμμενί-

τσας 6-0

Φιλέλληνες Πέτα - ΠΑΣ Κομμένου 5-3

ΑΕ Μενιδίου - ΠΑΣ Ανέζα 0-4

Η ομάδα του «ΑΟ Φιλοθέης» συνεχίζει στην Α’

κατηγορία της ΕΠΣ Άρτας και οι ομάδες που

θακληθεί να αντιμετωπίσει φέτος είναι οι εξής:

ΣΚΟΥΦΑΣ ΚΟΜΠΟΤΙΟΥ, ΠΑΣ ΑΝΕΖΑ, ΑΟ

ΚΟΡΦΟΒΟΥΝΙΟΥ, ΑΕΜ ΜΕΛΙΣΣΑ, ΠΡΟ-

ΟΔΕΥΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΕΝΙΤΣΑΣ, ΔΟΞΑ ΑΡΤΑΣ,

ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ ΠΕΤΑ, ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΛΟ-

ΒΑΤΟΥ, ΑΕ ΜΕΝΙΔΙΟΥ, ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ

ΑΡΤΑΣ,

ΑΠΟΛΛΩΝ ΓΛΥΚΟΡΙΖΟΥ, ΑΕ ΚΑΜΠΗΣ, ΑΕ

ΞΗΡΟΒΟΥΝΙΟΥ.

Η ομάδα της «Νέα ΑΟ Νίκη Καλαμιάς», λόγο

οικονομικών προβλημάτων δεν μπόρεσε να

δηλώσει συμμετοχή φέτος στην Α΄ κατηγορία

της ΕΠΣ Άρτας στην οποία αγωνιζόταν.

Μέχρι τώρα η ομάδα στηριζόταν, επί το πλεί-

στον, στην επιχορήγηση του Δήμου Αρταίων

και σε χορηγίες ιδιωτών, οι οποίες πλέον είναι

μειωμένες. Έτσι τα έξοδα δεν μπορούν να κα-

λυφθούν με αποτέλεσμα η ομάδα να μην μπο-

ρεί να ανταπεξέλθει και να δηλώσει κόλλημα.

Δυστυχώς η οικονομική κρίση έχει αντίκτυπο

και στον τοπικό αθλητισμό.

Από την σελίδα της παιδικής ομάδας στο facebook αντλή-

σαμε τα πρώτα αποτελέσματα και σας τα παραθέτουμε αυ-

τούσια:

Την 10 + 11 Νοεμβρίου στο ντεμπούτο της ΕΠΣ κατηγορία

κ-13 και κ-11 με τις ομάδες Γραμμένιτσας, Δόξα Άρτα τα

παιδιά μας ήρθαν ισοπαλία με σκορ 2-2 και τα τέρματα πέ-

τυχαν ο Ραφαηλ Κοτσορης, Ιλιας Μετσι... Στο άλλο ματς ητ-

τήθηκαν τα μικρά με σκορ 4-2 τα τέρματα πέτυχαν Λάμπρος

Λαζανας και Χρήστος Ράδος

Αγώνες ΕΠΣ σαββατοκύριακο 24-25 Νοεμβρίου, τα παιδιά

κ-13 ήρθαν ισοπαλία 1-1 με τον ΑΟ Φιλιππιαδας με σκόρερ

τον Μάξιμος Νάστος τα μικρά κ-11 χάσανε 7-3 από την Μέ-

λισσα Άρτας και τα 3 γκολ έβαλε Λάμπρος Λαζανας 

Π α ι δ ι κ ό   τ μ ή μ α   π ο δ ο σ φ α ί ρ ο υ  

τ ο υ   Α Ο  Φ ι λ ο θ έ η ς  “ B a d  b o y s ”
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Εγκαίνια κοιμητηριακού Ιερού Ναού Αγίου Κοσμά Χαλκιάδων

Με ιδιαίτερη μεγαλοπρέπεια και με την καθιε-

ρωμένη εκκλησιαστική τάξη τελέσθηκαν στις

23 του Σεπτέμβρη, ημέρα Κυριακή, τα εγκαίνια

του ιερού ναού του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού

στους Χαλκιάδες.

Στην πανηγυρική θεία λειτουργία των εγκαι-

νίων του ιερού ναού χοροστατούντος του μη-

τροπολίτου Νικοπόλεως και Πρεβέζης κ.

Χρυσοστόμου, συλλειτουργούντος του Μητρο-

πολίτη Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ.κ. Κοσμά και

με την πρέπουσα εκκλησιαστική τάξη, ιεροπρέ-

πεια, και κατάνυξη και με την αθρόα συμμετοχή

πιστών έγινε η τελετή κατά την οποία ένας

Ναός από απλό κτίσμα μεταβάλλεται σε οίκο

λατρείας και η τράπεζα του σε Αγία τράπεζα και

αφιερώθηκε στον Άγιο Κοσμά.

Η ακολουθία των εγκαινίων του ιερού ναού

είναι σαφώς μία από τις λαμπρές, πολύπλοκες

και μακροσκελείς Ακολουθίες που απαντώνται

στη Λειτουργική ζωή της ανατολικής ορθοδό-

ξου εκκλησίας.

Θα ήθελα να επισημάνω επιπρόσθετα, ότι

σύμφωνα με τη θεολογική διδασκαλία της Εκ-

κλησίας μας, μόνο δύο Ακολουθίες δεν τελούν-

ται από τους Ιερείς, αλλά μόνο από τους

Αρχιερείς. Πρόκειται για την χειροτονία διακό-

νων, ιερέων και τα εγκαίνια των ιερών ναών.

Στα εγκαίνια του Ιερού Ναού του Αγίου Κοσμά

παρέστησαν ο δήμαρχος Αρταίων και συντοπί-

της μας κύριος Χρήστος Τσιρογιάννης, ο δή-

μαρχος Ζηρού κ Νικόλαος Καλαντζής, ο

αντιπεριφερειάρχης κ Ψαθάς, η Περιφερειακή

σύμβουλος Αναστασία Σίμου, ο πρόεδρος του

δημοτικού συμβουλίου κ Λώλος, ο αντιδήμαρ-

χος Αρταίων κ. Μιχάλης Κοτσαρίνης, ο αντιδή-

μαρχος κ Σιαφάκας και ο αστυνομικός

διευθυντής Άρτας κ Ντζιμάνης και πλήθος πι-

στών από τη Φιλοθέη και τα γύρω χωριά.

Ήταν αναγκαίο, απαραίτητο και επιβεβλημένο

άνωθεν και εκ θρησκευτικής-χριστιανικής συ-

νειδήσεως το γεγονός ανέγερσης και εγκαινία-

σης του κοιμητηριακού ναϋδρίου, που υπήρξε

κορυφαίο γεγονός και σχολιάστηκε ευφήμως

από το πλήθος του λαού, που συμμετείχε στις

σχετικές εκδηλώσεις (την παραμονή και ανή-

μερα) 22 και 23 Σεπτεμβρίου 2018 προς τιμήν

του Αγίου Κοσμά, στον οποίον επιθυμούμε να

εκδηλώσουμε την άπειρη ευγνωμοσύνη μας

για τις μεγάλες υπηρεσίες που πρόσφερε προς

το έθνος μας και προς το χωριό μας, τους Χαλ-

κιάδες.

Ο ελληνορθόδοξος, ιερομόναχος, ιεραπόστο-

λος, ισαπόστολος και εθνεγέρτης Κοσμάς ο Αι-

τωλός υπήρξε η πλέον δραστήρια και

επιβλητική φυσιογνωμία του νεοελληνικού

μαρτυρολογίου. Η μνήμη του παραμένει ζων-

τανή μέχρι σήμερα. Το βαπτιστικό του όνομα

ήταν Κώνστας και γεννήθηκε στο μέγα δένδρο

της Αιτωλίας. Έκανε τέσσερις περιοδείες σε

διάφορες περιοχές του Ελληνισμού από την

Κωνσταντινούπολη ως την Πελοπόννησο και

από τα νησιά του Αιγαίου ως την Αλβανία. Κή-

ρυττε το λόγο του Θεού σε γλώσσα απλή και

κατανοητή, ενώ παράλληλα ενισχύει το φρό-

νημα του υπόδουλου γένους στα δύσκολα χρό-

νια της τουρκοκρατίας. Από όπου περνούσε

πλήθος πιστών «ραγιάδων» τον άκουγε με

προσοχή.

Ο φλογερός ιερωμένος προέτρεπε να ιδρύ-

σουν σχολεία, εκκλησίες, γιατί θεωρούσε θεμέ-

λιο για τη θρησκευτική και ηθική αναγέννηση

των Ελλήνων «καλύτερον να έχεις Ελληνικό

σχολείο στον τόπο σου παρά να έχεις βρύσες

και ποτάμια». Κατέκρινε όσους Έλληνες μιλού-

σαν βλάχικα ή αρβανίτικα και τους προέτρεπε

να μαθαίνουν τα παιδιά τους ελληνικά. Ίδρυσε

200 σχολεία και πολλές εκκλησίες.

Στις 11 Ιανουαρίου το 1778 δίδαξε στην πόλη

της Άρτας και παρακολούθησαν την ομιλία του

14.000 άνθρωποι. Θέμα του ήταν η αργία της

Κυριακής και η απαγόρευση του παζαριού

αυτή την ημέρα. Γι αυτό το λόγο οι Εβραίοι

«πλήρωσαν τον Κατή» και τον έδιωξαν από

την πόλη.

Συνέχισε το κήρυγμα του στους Χαλκιάδες, τον

παρακολούθησαν στο χωριό μας 10.000 άν-

θρωποι κατά «την Ενθύμηση», αριθμός πι-

στών που τον ακολούθησε από την Άρτα και

άλλοι που ήρθαν από τα γειτονικά χωριά. Ο

λόγος του ήταν λιτός, ανεπιτήδευτος, απρο-

σποίητος, σεμνός χωρίς ρητορισμούς και πομ-

πώδεις εκφράσεις. Τα πλήθη που τον

παρακολουθούσαν κρέμονταν από τα χείλη

του. Την ομιλία στο χωριό μας την έκανε στον

Πλάτανο, που υπήρχε μέχρι τη δεκαετία του

1960, στη μικρή πλατεία που βρίσκεται έμπρο-

σθεν της κατοικίας του μακαρίτη Πέτρου Πήχα,

όπως μας έλεγαν οι γονείς μας και πολλοί συγ-

χωριανοί μας. 

«Έστησε ένα πελώριο σταυρό, ανέβηκε στο

σκαμνί, που πάντα έφερνε μαζί του και το χρη-

σιμοποιούσε ως άμβωνα. Απίθωσε τη ράχη

του στο Σταυρό, κοίταζε το λαό κατάματα έναν-

έναν κι ύστερα άρχισε το κήρυγμα του με βα-

σικό θέμα το Χριστό και την ανθρώπινη ψυχή.

Αυτά τα δύο να τα φυλάτετε, να μην τα χάσετε

και άπλωνε τα χέρια του δεξόζέρβα, που ήταν

οσάν του Εσταυρωμένου πάνω στο σταυρό

του (από τους μαυρόλυκους του Πετσάλη Διο-

μήδη)».

Μετά το πέρας της ομιλίας συγκέντρωσε τους

κατοίκους του χωριού μας και τους πρότεινε να

κτίσουν εκκλησία. Οι συντοπίτες μας ευχαρί-

στως και με χαρά αποδέχθηκαν την πρόταση

του Αγίου. Υπέδειξαν το χώρο που θα χτιζόταν,

ήταν υπερυψωμένος, ιδανικός και βρίσκονταν

στο κέντρο του χωριού. Η διαφωνία ήταν στο

μέγεθος. Πήρε τη μαγκούρα του, που πάντα

έφερνε μαζί του, την εκσφενδόνισε τόσο, που

και με τη βοήθεια του ανέμου, έφτασε σε με-

γάλη απόσταση.

-Από δω μέχρι εκεί, όσο είναι οι σημερινές δια-

στάσεις της εκκλησίας μας,

-μα είναι μεγάλη του είπαν οι δικοί μας. Τι να

την κάνουμε τόσο μεγάλη;

-ο Άγιος τους απάντησε: «θα έρθει η ώρα και η

στιγμή που θα γίνει μεγάλο το χωριό σας και η

εκκλησία δεν θα σας χωράει». Πράγματι η

προφητεία του επαληθεύτηκε. Αν δεν γινόταν

στην Καλάμια όταν ο Ναός της Παναγίας της

Οδηγήτριας, η εκκλησία μας δεν θα μας χω-

ρούσε. Και σήμερα ορισμένες εορταστικές

μέρες Χριστούγεννα, Πάσχα ή ανήμερα της

γιορτής του Αγίου Κωνσταντίνου δεν μας χω-

ράει με αποτέλεσμα ο κόσμος να μένει έξω.

Όλα αυτά που έκανε στο χωριό μας δεν ήταν

υπόθεση ολίγων ημερών, αλλά πολλών, γιατί

το χωριό μας ήταν καταφύγιο, όταν διώκετο

από τους Εβραίους, κάνοντας ακόμα και

θαύμα στον τόπο μας. Όπως αναφέρει ο μη-

τροπολίτης Φλωρίνης Καντιώτης στο βιβλίο

του «Κοσμάς ο Αιτωλός» «ο Άγιος όπου πή-

γαινε εδίδασκε τους χριστιανούς να μην κά-

νουν παζάρια την Κυριακή ούτε άλλας

εργασίας, αλλά να πηγαίνουν στην εκκλησία

και να ακούν τας ιεράς ακολουθίας και τα θεία

λόγια, όσοι τον παράκουων ο Θεός τους παί-

δευε με διάφορα παιδευτήρια όθεν εις τον

τόπον λεγόμενον Χαλκιάδες, έως μίαν ώραν

μακράν από την Άρτα, ένας πραματευτής

επειδή παρήκουσε και τόλμησε να πραγμα-

τευτή την Κυριακή, ευθύς εξηράνθει η χειρ του:

δραμών δε προς τον Άγιο και ζητήσας συγχώ-

ρησιν δια την αμαρτίαν του μετ΄ ολίγας ημέρας

ιατρεύθει».

Φεύγοντας από τους Χαλκιάδες και φτάνοντας

στην τοποθεσία «αλώνια» της Καλαμιάς, όπως

αναφέρει ο Λάμπρος Κασελούρης στο βιβλίο

του «ιστορικά και λαογραφικά της Άρτας» στη-

ριζόμενος σε αυτά που του διηγήθηκαν ο Νικό-

λαος Παπαναστασίου, που γεννήθηκε το 1899,

«ο Πατροκοσμάς κάθισε να αναπαυτεί κάτω

από μία μεγάλη γκορτσιά, που υπήρχε εκεί και

που σωζόταν μέχρι το 1950. Μόλις κάθησε, τα

κλωνάρια της γκορτσιάς γύρισαν αμέσως όλα

προς τα κάτω. Ύστερα απ΄ αυτό, το δέντρο

έδειχνε σαν ομπρέλα. Ήταν ασφαλώς ένα

θαύμα. Πολλοί Καλαμιώτες, έλεγαν ότι θυμή-

θηκαν αυτή την γκορτσιά».

Θα ήταν παράλειψη μου να μην αναφερθώ σε

δύο εξέχοντα πρόσωπα του χωριού μας, στον

τέως δήμαρχο Φιλοθέης Πέτρο Ρίζο, που είχε

τη φαεινή, λαμπρή και θαυμάσια ιδέα ανέγερ-

σης του ιερού ναού, προς τιμήν του πατρο-

Κοσμά και την οποία πραγματοποίησε και στον

δικαστικό-αρεοπαγίτη Κωνσταντίνο Τσώλα που

με την οικονομική του προσφορά και ενίσχυση

προέβη στον ευπρεπισμό και την τελειοποίηση

του ναού προσδίδοντας και αποκτώντας ο

ναός τέλεια και οριστική μορφή. Είναι άξιοι

συγχαρητηρίων και όλοι μας πρέπει να τους

ευχαριστήσουμε και να τους ευγνωμονούμε για

το θεάρεστο έργο τους. 

Θεόδωρος Τσώλας

συνταξιούχος δάσκαλος
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Διαδίκτυο: κίνδυνοι, που εγκυμονεί και τρόποι αντιμετώπισης.

Σήμερα το διαδίκτυο αποτελεί

αναμφισβήτητα  μέρος της καθημερι-

νότητάς μας. Το κόστος απόκτησης

ενός προσωπικού υπολογιστή έχει

μειωθεί σημαντικά, με αποτέλεσμα

σχεδόν κάθε οικογένεια να διαθέτει

ένα. Ζούμε, λοιπόν, στην κοινωνία της

πληροφορίας και καθημερινά γινόμα-

στε δέκτες αυτής απλά με το πάτημα

ενός πλήκτρου.  

Ένα σημαντικό ζήτημα, που γεν-

νάται και αξίζει πραγματικά την προ-

σοχή μας είναι η σωστή διαχείριση

του διαδικτύου, καθώς ολοένα και πε-

ρισσότερο ακούμε στα μέσα μαζικής

ενημέρωσης για την έξαρση του ηλε-

κτρονικού εγκλήματος. Ειδικότερα,

στις μέρες μας ανθεί η παιδική πορ-

νογραφία, ο εκφοβισμός μέσω του

διαδικτύου στις νεαρές ηλικίες, καθώς

επίσης και η διάπραξη εγκλημάτων

κατόπιν γνωριμιών μέσω των σελί-

δων κοινωνικής δικτύωσης.   

Πρόσφατα γεγονότα έχουν δείξει ότι,

αρκετές γνωριμίες νέων μέσω διαδι-

κτύου δεν είναι αθώες, αλλά εν δυνά-

μει μπορούν να στοιχίσουν τη ζωή

ενός ευαίσθητου ή ανυποψίαστου

νέου. 

Είναι επιτακτική ανάγκη οι γονείς να

αισθανθούμε τη σημασία της ανατρο-

φής των παιδιών μας και από μικρή

ηλικία να ενδυναμώσουμε το χαρα-

κτήρα τους με αυτοπεποίθηση, παρο-

τρύνοντάς τα να ασχοληθούν με τεχνι-

κές αυτοάμυνας και ισχυροποιώντας

την εμπιστοσύνη τους σ’ εμάς με τον

καθημερινό διάλογο, ώστε μελλοντικά

μόλις «αφήσουν τη φωλιά τους» να

συζητούν μαζί μας τα προβλήματα

που τα απασχολούν, τη σχέση τους

με ανθρώπους, που γνωρίζουν κατά

τη διάρκεια των σπουδών τους. Η γο-

νεϊκή αφύπνιση μπορεί να θέσει τρο-

χοπέδη στο ν’ αφεθούν τα παιδιά μας

έρμαια στα χέρια των επιτήδειων στο

μέλλον.   

Η συναίσθηση της ευθύνης μας

ως γονέων για την ισχυροποίηση του

χαρακτήρα των παιδιών μας σε συν-

δυασμό με την ενίσχυση των μηχανι-

σμών της πολιτείας για την πρόληψη

και καταστολή του ηλεκτρονικού εγ-

κλήματος αποτελεί παράγοντα προ-

στασίας των παιδιών μας. 

Κυριακή Πάνου Τριανταφύλλου, 

Δικηγόρος

Ο Σύλλογος μας δήλωσε συμμετοχή, για πρώτη φορά,

στην μεγαλύτερη γιορτή αφιερωμένη στον τόπο μας, την

Ήπειρο, την «Πίτα του Ηπειρώτη 2019». 

Η γιορτή είναι αφιερωμένη στην Ηπειρώτικη Παράδοση, σε

συνάρτηση με τον Πολιτισμό και τον Τουρισμό. Η Πανηπει-

ρωτική Συνομοσπονδία Ελλάδας, ο κορυφαίος φορέας της

Ηπειρώτικης Αποδημίας στον κόσμο, διοργανώνει για το

2019 τη μεγαλύτερη ετήσια εκδήλωσή της, την «Πίτα του

Ηπειρώτη 2019», την Κυριακή 3 Φεβρουαρίου 2019, στις

10.00′ το πρωί, στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.

Η «Πίτα του Ηπειρώτη» είναι το μεγαλύτερο Ηπειρώτικο

αντάμωμα στην Ελλάδα, η κορυφαία συνάντηση Αποδή-

μων κάθε χρόνο στην Αθήνα. Με τη συμμετοχή ογδόντα και

πλέον χορευτικών ομίλων, με πάνω από 2.5ΟΟ χορευτές,

πλήθους κομπανιών, χορωδίας και πολυφωνικού ομίλου, η

εκδήλωση αποτελεί ένα πλουσιότατο γιορταστικό πολυθέ-

αμα, μοναδικό στην εποχή μας.

Το χορευτικό μας τμήμα παραστάσεων θα μεταβεί στην

Αθήνα το Σάββατο 2 Φεβρουαρίου και την επόμενη το

πρωί θα λάβει μέρος στην μεγάλη αυτή γιορτή. Το από-

γευμα της ίδιας μέρας θα πάρει τον δρόμο της επιστροφής. 

Στο επόμενο φύλλο της εφημερίδας μας θα δημοσιεύσουμε

φωτογραφίες από την εκδήλωση.

Π ί τ α  τ ο υ  Η π ε ι ρ ώ τ η
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Στο κατάστημά μας μπορείτε να

εκτυπώσετε και να εξωφλήσετε τα 

Τέλη κυκλοφορίας
του 2019

Απλά, εύκολα και χωρίς αναμονή!

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΠΟΥ ΕΠΑΙΖΑΝ ΤΑ ΠΑΔΙΑ ΠΙΟ ΠΑΛΙΑ
Από το ανέκδοτο βιβλίο του Λάμπρου Θ. Ζιώβα

Οι βόλοι είναι μικρές πολύχρωμες γυάλινες

μπαλίτσες , σε διαφορετικά μεγέθη που χρησι-

μοποιούνταν ανάλογα με το παιχνίδι. Πολλά τα

είδη των παιχνιδιών με τους βόλους, μεταξύ

αυτών τα καρυδάκια , το τρίγωνο και η γούρνα

και χρειάζονταν βεβαίως  επίπεδη και λεία το-

ποθεσία. Χαρακτηριστικό με τους βόλους ήταν

ο τρόπος με τον οποίο εκσφενδόνιζαν ένα βόλο

για να χτυπήσει κάποιους  άλλους .

Ένας τρόπος ήταν να χτυπηθεί ένας βόλος με

τον παράμεσο στην ίδια γραμμή με το έδαφος.

Άλλος και πιο δύσκολος τρόπος ήταν  το «φι-

στίκι» που απαιτούσε τεχνική και εμπειρία. Ο

παίχτης  έπιανε τον βόλο ανάμεσα αντίχειρα,

δείκτη και μέσο, και αφού σημάδευε τον στόχο

με ταχύτητα τον εκσφενδόνιζε με τον αντίχειρα. 

Κάναμε και το « ματάκι» η το «τρίγωνο» , με τα

πόδια στη διάσταση ματιάζαμε από ψηλά τον

βόλο –στόχο, και αν τον κτυπούσε τον κέρδιζε.

Το «Μπιζζζ»   το «Στριφτό η Ψλιτ» και το «Στε-

φάνι η Ρόδα » παίζονταν κυρίως από αγόρια

μικρά έως και αρκετά μεγάλα.

Το  Μπιζζζ ήταν ένα κάπως βάρβαρο παιχνίδι.

Αποτελούνταν από τρία μέχρι δέκα αγόρια η και

περισσότερα . Μετά την κουρμπανιά εκείνος

που ήταν ο Μπιζέρ , τοποθετούσε το ένα χέρι

κάτω από την μασχάλη με την παλάμη προς τα

έξω, και το άλλο χέρι στο πρόσωπο για να μην

βλέπει τους παίκτες,  και με τα μάτια κλειστά.

Οι άλλοι παίκτες στέκονταν  πίσω και πλάι από

το χέρι με την παλάμη και κάποιος από όλους

χτυπούσε την ανοιχτή  παλάμη  δυνατά η και

πιο μαλακά, και όλοι μαζί φώναζαν «

Μπιζζζζζζζζ» . Αυτός τότε έψαχνε με το βλέμμα

του να δει ποιος έκανε μια διαφορετική γκριμά-

τσα για να ανακαλύψει ποιος τον κτύπησε και

να γίνει αυτός ο Μπιζερ. Αν δεν  εύρισκε ποιος

τον χτύπησε  τα  φύλαγε ξανά.  Πολλές φορές

πάνω στην πλάκα έλεγαν ψέματα και δεν μαρ-

τυρούσαν  ποιος πραγματικά κτυπούσε και έτσι

ο καημένος  ο Μπιζερ  φύλαγε επί ώρες και

έτρωγε το ξύλο της αρκούδας και η κοροϊδία

πήγαινε σύννεφο. Ήταν δυνατόν να χτυπήσουν

δύο  και τρείς παίχτες μαζί ταυτόχρονα  αλλά

θα τα φύλαγε ο πρώτος που θα εύρισκε.

Το «στριφτό η ψλιτ»  παίζονταν συνήθως κοντά

στα ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ προ  και μετά. Ήταν  «τυ-

χερό» παιχνίδι γιατί παίζονταν με χρήματα . Σε

μια επίπεδη αυλή  ,πολλές φορές και πάνω

στον δρόμο (πού αυτοκίνητα τότε), χαράσσον-

ταν δύο γραμμές σε απόσταση  τρία με τέσ-

σερα μέτρα  η μια με την άλλη. Από την μια

κάθε παίκτης πετούσε  το κέρμα (δραχμή, δί-

φραγκο, τάλιρο , δεκάρικο), προσπαθώντας  να

πλησιάσει όσο το δυνατόν πιο κοντά  η και

πάνω την άλλη γραμμή. Όποιος έβγαινε πρώ-

τος πιο κοντά στην γραμμή έστριβε όλα τα κέρ-

ματα. Έβαζε όλα τα κέρματα στην παλάμη και

τα πετούσε ψηλά ρωτώντας πιο πριν τους συμ-

παίκτες του τι επέλεγαν , κορόνα η γράμματα.

Εάν υπήρχε υποψία κάποιας ζαβολιάς ,η δεν

έστριψαν τα κέρματα στον αέρα η  η μάνα  δεν

έβαλε τα κέρματα καλά στην παλάμη , κάποιος

φώναζε « κομμένα», και η διαδικασία επανα-

λαμβάνονταν. Αξίζει  να πω και για το μέτρημα

που γίνονταν όταν υπήρχε η αμφιβολία σειράς.

Ως μέτρο ήταν το «φουρκί», δηλαδή  η από-

σταση αντίχειρα με δείκτη.

Η « ρόδα η το στεφάνι» ήταν  παλαιό  στεφάνι

ποδηλάτου χωρίς ακτίνες  η το μεταλλικό στε-

φάνι από κάποιο βαρέλι. Με ένα ίσιο γερό ξύλο

η αν είχαμε την πολυτέλεια μια σιδερένια βέργα,

ο παίκτης έσπρωχνε την ρόδα για να βρίσκεται

σε διαρκή κίνηση και ισορροπία φυσικά συνα-

γωνιζόμενος  σε ταχύτητα τους άλλους της πα-

ρέας. Και επειδή οι δρόμοι  ήταν μικροί και

κυκλοφορούσε κόσμος ,και για να μην γίνει κά-

ποιο ατύχημα η για να κάνουν φασαρία φώνα-

ζαν  «τουου…τουου .. τουου..», τάχα η κόρνα

του οχήματος που οδηγούσαν. Κάποιος επειδή

του άρεσε η πυροσβεστική έκανε «ιου... ιου…

ιου….» .

Το κυνηγητό η Βιτ η τα Σκλαβάκια, συμμετείχαν

αγόρια και κορίτσια . Αυτός που τα φύλαγε με-

τρούσε μέχρι το είκοσι και μετά κυνηγούσε τους

άλλους ώστε να πιάσει κάποιον  για να τα φυ-

λάξει. Αν όμως προτού τον αγγίξει έλεγε « Βιτ

η κόκαλο και έμεινε ακίνητος » ,έτρεχε να κυνη-

γήσει άλλον παίκτη. Περίμενε στη θέση αυτή

(σκλάβος), έως κάποιος άλλος ελεύθερος τον

ξεσκλαβώσει . Έχανε αυτός που δεν προλά-

βαινε να πει Βιτ η κόκαλο.

Οι « Αμάδες ή Καλόγερος » παίζονταν από τρία

έως δέκα παιδιά και ήταν πολύ αστείο.  Τοπο-

θετούσαν 5-7  μικρά  κεραμίδια  το ένα πάνω

στο άλλο και από επάνω έβαζαν τον καλόγερο,

μια στρογγυλή μικρή ποταμίσια πέτρα. Με την

κουρμπανία ένας φύλαγε τον  (Καλόγερο) και

οι άλλοι από απόσταση τριών η τεσσάρων μέ-

τρων  με παραμάδια έριχναν για να χτυπήσουν

τον καλόγερο και τα κεραμίδια . Ο φύλακας

μόλις έβλεπε ότι τα χτυπήσανε ,έτρεχε να τα

μαζέψει  και να  τα βάλει ξανά στην θέση τους

και από επάνω τον  Καλόγερο. Άλλαζε όταν τα

τοποθετούσε γρήγορα  και έλεγε το παιδί που

δεν προλάβαινε να επιστρέψει στην θέση του. 

Το «ποταμάκι» δεν ήταν άλλο από μια πέτρα

μικρή και λεπτή καλά λαξευμένη  , στη διά-

σταση  ίση με ένα παλιό δεκάρικο η και μικρό-

τερη άλλα λίγο πιο χοντρή. Χαράσσονταν στο

χώμα δύο γραμμές παράλληλες με άνοιγμα πε-

ρίπου δύο πιθαμών ,   πρώτα σε ευθεία και κα-

τόπιν δίνονταν διάφορα σχήματα τύπου σίγμα

( ς ) και σε μερικά σημεία εντός κάναμε τετρα-

γωνάκια για να δυσκολεύει το παιχνίδι, το δε

μήκος του « ποταμιού », έτσι το λέγαμε επειδή

έμοιαζε με ποτάμι ήταν από τρία μέτρα όσο και

η αυλή που παίζονταν το παιχνίδι. Ο πρώτος

που άρχιζε τοποθετούσε το ποταμάκι στην

αρχή και με τον παράμεσο προσπαθούσε  να

το ρίξει όσο πιο μακριά μπορούσε χωρίς να

βγει από τις γραμμές . Το ίδιο ακολουθούσε και

ο επόμενος  προσπαθώντας να τον περάσει η

και να τον φτάσει . Όποιος έφτανε πρώτος στο

τέλος  ήταν και ο νικητής . Η δυσκολία ήταν στο

ότι δεν έπρεπε το  ποταμάκι να  μένει μέσα στο

τετράγωνο και ούτε να τον τσουγκρίσει ο αντί-

παλος  γιατί γύριζε από την αρχή. Ώρες πολλές

αφιερώνονταν  στην εύρεση πέτρας και στο

τρόχισμα η ακόνισμα αυτής ώστε να δοθεί το

κατάλληλο σχήμα που θέλαμε. Ειδικός και κα-

λύτερος στο παιχνίδι αυτό στην ηλικία μας ήταν

ο Φώτης.

Η συνέχεια σε επόμενο φύλλο της εφημερίδας

μας

Μπιζ
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Το πανεπιστήμιο που… πληγώνουμε!    του Σπύρου Γιάννου

Με κάποιο άλλο θέμα σχεδίαζα να κατα-

πιαστώ –«χρονιάρες μέρες» που έρχονται-

αλλά η επικαιρότητα με άλλο θέμα, αυτό

των πολλών και ποικίλων προβλημάτων

που τον ταλαιπωρούν χρόνια τώρα τα πα-

νεπιστήμια μας, προστάζει να ασχολη-

θούμε. Είμαι βέβαιος ότι όλοι μας, άλλοι

περισσότερο, κάποιοι λιγότερο έχουμε λό-

γους να ενδιαφερόμαστε άμεσα ή έμμεσα

για το ̈ τι¨ γίνεται, τι συμβαίνει στα ανώτερα

και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της

χώρας μας -τα ΑΕΙ ή ΤΕΙ- γιατί οι ίδιοι, τα

παιδιά μας, τα εγγόνια μας (για μας τους

μεγαλύτερους) κλπ φοιτούν ή θα φοιτή-

σουν στο εγγύς μέλλον σ’ αυτά. Επομένως

αποτελεί ζήτημα πρωτεύον για τον «μέσο

πολίτη» η όποια κατάσταση επικρατεί στο

πανεπιστήμιο, ιδιαίτερα όμως όταν υπάρ-

χουν σοβαρά προβλήματα, μερικές φορές

μιλάμε για τριτοκοσμικές καταστάσεις,

απαράδεκτες.

Την ώρα τούτη που γράφω το κείμενο

αυτό, όποιο κανάλι της tv και αν ανοίξεις,

θα έχει ως πρώτη ή δεύτερη είδηση ¨την

κατάληψη¨ και συνέπεια αυτής την παν-

τελή καταστροφή των γραφείων και εγκα-

ταστάσεων στη θεολογική σχολή (!) του

Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονί-

κης από «κουκουλοφόρους -αναρχικούς -

καταληψίες»! Φυσικά δεν έγινε καμία

σύλληψη, δεν υπάρχει κανείς ένοχος· είναι,

βλέπεις, το πανεπιστημιακό άσυλο που

δεν επιτρέπει καμία επέμβαση… Το λογα-

ριασμό βέβαια θα πληρώσουμε, όπως

συμβαίνει κατά κανόνα, όλοι εμείς οι βαριά

φορολογούμενοι και ποικιλοτρόπως πλητ-

τόμενοι «μέσοι πολίτες».

Και να πεις ότι είναι ή ήταν ένα περιστατικό

μεμονωμένο, που συμβαίνει μία φορά στα

δέκα χρόνια, ας πάει στον αγύριστο· μα

είναι φαινόμενα επαναλαμβανόμενα· όλοι

τα καταδικάζουν, δυστυχώς όμως δεν κά-

νουν κάτι για να μη επαναληφθούν. Στο

Πολυτεχνείο ιδίως, κατά κανόνα τα σαββα-

τοκύριακα, εξορμούν οι κουκουλοφόροι και

¨πιάνουν¨ πόλεμο με την αστυνομία (ΜΑΤ)

πετώντας ¨μολότοφ¨ και καταστρέφοντας

δημόσια (Πολυτεχνείο) και ιδιωτική περιου-

σία (Ι.Χ. αυτοκίνητα, καταστήματα κ.α.) και

ξανά μέσα στο Πολυτεχνείο, προστατευό-

μενοι από το άσυλο…

Λίγο παραπέρα, το οικονομικό Πανεπιστή-

μιο στην Πατησίων -για μας τους παλαιότε-

ρους «η Ανωτάτη Εμπορική»- έχει γίνει

στέκι μικροπωλητών κάθε είδους και στέκι

διακίνησης και χρήση ναρκωτικών όχι μόνο

στον περίγυρό της σχολής αλλά και στους

διαδρόμους και το κλιμακοστάσιο! Φοιτη-

τές και καθηγητές διαμαρτύρονται για την

απαράδεκτη κατάσταση και κρούουν «τον

κώδωνα του κινδύνου» ακόμη και για τη

σωματική τους ακεραιότητα. Και στο ιστο-

ρικό «Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθη-

νών» έχουμε την κατάληψη γραφείο από

τον περίφημο «Ρουβίκωνα» που οδήγησε

τη φιλοσοφική σχολή να αναστείλει τη λει-

τουργία της για μία μέρα συμβολικά· αλλά

πού να ιδρώσει το αυτί ανεύθυνο-υπευθύ-

νων! Κι έτσι η κίνηση Ρουβίκωνα -η κατά-

ληψη δημόσιου χώρου- έγινε οριστική και

«de facto» δικαιωμένη!

Θα μπορούσαμε να συνεχίσουμε παραθέ-

τοντας δεκάδες παρόμοια περιστατικά,

αλλά θα μακρηγορήσω ναι και θα μας

έβγαζε εκτός θέματος. Και το θέμα είναι το

πανεπιστημιακό άσυλο, που έτσι όπως κα-

τάντησε μόνο «Πανεπιστημιακό» δεν είναι!

Θέλω να πω, πως πανεπιστημιακό άσυλο

σημαίνει απρόσκοπτη, ελεύθερη διακίνηση

ιδεών ανάμεσα στα μέλη της πανεπιστη-

μιακής κοινότητας· τουτέστιν ελευθερία και

άσυλο για τους διδάσκοντες (καθηγητές)

και διδασκόμενους (φοιτητές). Που ακού-

στηκε, σε μία πολιτισμένη κοινωνία ισχύει

άσυλο για εμπόρους ναρκωτικών και κλέ-

φτες και καταστροφείς συσκευών και επι-

στημονικών οργάνων; Σε ποια χώρα

διακόπτουν ¨οι μπαχαλάκηδες¨ συνεδριά-

σεις συγκλήτου, κλειδώνουν και κρατούν

ομήρους πανεπιστημιακούς λειτουργούς οι

οποίοι προσπαθούν να κάνουν τη δουλειά

τους νόμιμα και δημοκρατικά; Δεν έχω να

δώσω απάντηση παρά «μόνο στην Ελ-

λάδα μας συμβαίνουν αυτά!» 

Σε καμία περίπτωση δεν θέλω να απαξιώ-

σει το έργο και τη σημασία των Πανεπιστη-

μίων μας για την κοινωνία και την

οικονομία της χώρας μας. Ίσα-ίσα υποστη-

ρίζω ότι η πλειοψηφία των επιστημόνων -

διδασκόντων και των φοιτητών μας δίνουν

τον καλύτερο εαυτό τους και εξαντλούν

κάθε δυνατή προσπάθεια στην εκπλή-

ρωση της αποστολής τους, δηλαδή στη δι-

δασκαλία, την έρευνα και τη μάθηση… Και

μάλιστα στη σημερινή συγκυρία της μακρο-

χρόνιας οικονομικής -και όχι μόνο- κρίσης.

Οφείλουμε λοιπόν ως οργανωμένη κοινω-

νία, ως ευνομούμενη, δημοκρατική πολι-

τεία να αναλάβουμε πρωτοβουλίες και να

προβούμε σε πράξεις που θα βάλουν τε-

λεία και παύλα σε παρόμοιες εικόνες και

καταστάσεις περιγράψαμε ανωτέρω. Και

να μην πετάει την μπάλα των ευθυνών ο

ένας φορέας -π.χ. το πανεπιστήμιο- στον

άλλον (την αστυνομία). Και μία που σε λίγο

μπαίνει νέος χρόνος (2019) να ευχηθούμε

να φέρει την ηρεμία, ωριμότητα και νομιμό-

τητα στα πανεπιστήμια που τόσο πληγώ-

σαμε!!!

Σπύρος Γιάννος 

8/12/2018
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Τα  θ α ύ μ α τ α  σ τ ο ν  κ ό σ μ ο !  
Δεν θα είναι και τόσο ευχάριστο το σημερινό

θέμα, που θα δουν οι αναγνώστες της εφημε-

ρίδας σ’ αυτό το τεύχος. Εξάλλου και ο τίτλος

μας προδιαθέτει για κάτι τέτοιο.

Τότε, θα μου πει κάποιος, γιατί το γράφεις;

Και τα εγκυκλοπαιδικά θέματα πιστεύω, φρε-

σκάρουν τις γνώσεις, μας ώστε να διατηρούμε

την κοινωνικότητα μας.

Θαύμα, λοιπόν, λέμε καθετί που υπερβαίνει

τις ανθρώπινες δυνάμεις, που κάνει ανεξή-

γητο για μας και πάντα ερευνούμε για να το

διαπιστώσουμε. 

Στη σημερινή εποχή θαύμα είναι κάθε ανθρώ-

πινο δημιούργημα, τόσο εντυπωσιακό, ώστε

να το θαυμάζουμε!

Πολλές φορές στεκόμαστε μπροστά σε κάτι,

που μας κάνει μεγάλη εντύπωση με την ομορ-

φιά του, με την τέχνη του. Ουρανοξύστες, γι-

γαντιαία φράγματα, τεράστιες γέφυρες,

διαστημικά λεωφορεία, τεχνητοί δορυφόροι

και δεκάδες άλλα επιτεύγματα, είναι τα θαύ-

ματα της εποχής μας.

Πριν από χιλιετίες, όμως, ορισμένα δημιουρ-

γήματα του ανθρώπου, έκαναν το μυαλό του

ανθρώπου να σαστίζει. Ήταν τα λεγόμενα

«επτά θαύματα του κόσμου». Ξεχώριζαν για

την ομορφιά τους, την τεχνική τους τελειότητα,

τη μεγαλοπρέπεια, που ξεπερνούσε τα όρια

του συνηθισμένου. Εν συντομία θα τα αναφέ-

ρουμε, για να λυθεί και κάποια απορία από τα

μαθητικά μας χρόνια.

1. Το μαυσωλείο της Αλικαρνασσού. Δεν

ήταν τίποτε άλλο από τον τάφο του Πέρση σα-

τράπη Μαύσωλου και της αδερφής του Αρτε-

μισίας. Χτίστηκε στην Αλικαρνασσό της

Μικράς Ασίας από τους Έλληνες αρχιτέκτονες

Πυθέα και Σάτυρο και στολίστηκε με τα γλυ-

πτά του Έλληνα γλύπτη Σκόπα. Είχε σχήμα

τετραγωνικό με περίμετρο 144 μέτρα και ύψος

46 μέτρα. Διατηρήθηκε μέχρι το 1200 μ.Χ.

οπότε γκρεμίστηκε από σεισμό και λεηλατή-

θηκε από Άγγλους αρχαιολόγους, οι οποίοι

μετέφεραν τα γλυπτά του στο βρετανικό μου-

σείο (όπως έκαναν και με τα ελγίνεια μάρμαρα

του Παρθενώνα)

2. Ο ναός της Αρτέμιδος στην Έφεσο,

απέναντι από τη Σάμο. Άρχισε να χτίζεται το

550 π.Χ. και τελείωσε ύστερα από 120 χρό-

νια. Κάηκε το 356 π.Χ. Κτίστηκε λαμπρότερος

και θεωρήθηκε σαν ένα από τα επτά θαύματα.

3. Ο Κολοσσός της Ρόδου. Ήταν

άγαλμα υπερφυσικών διαστάσεων, που παρί-

στανε το Θεό Απόλλωνα, προστάτη του νη-

σιού. Είχε ύψος 32 μέτρα και το κτίσιμο του

κράτησε δώδεκα χρόνια (292 έως 280 π.Χ.).

το 224 π.Χ. γκρεμίστηκε από σεισμό. Το 653

μ.Χ. οι Σαρακηνοί τεμάχισαν και πήραν το

χαλκό του, φορτωμένο σε 900 καμήλες.

4. Οι κρεμαστοί κήποι της Βαβυλώνας.

Ήταν κήποι στις όχθες του ποταμού Ευφράτη,

φτιαγμένοι ο ένας ψηλότερα από τον άλλον

και στηρίζονταν σε χτιστούς θόλους.

5. Ο φάρος της Αλεξάνδρειας στην Αίγυ-

πτο. Το όνομά του το πήρε από το νησάκι

Φαρόκ, δηλαδή νησί του Φαραώ. Ήταν τετρά-

γωνος και φτιαγμένος από άσπρες πελεκημέ-

νες πέτρες και είχε ύψος 120 μέτρα. Τη νύχτα

άναβαν φωτιά στην κορυφή του, που φαινό-

ταν από απόσταση 50 χιλιομέτρων. Την

ημέρα οι ναυτικοί προσανατολιζόταν από τον

καπνό που έβγαινε από την κορυφή του. Το

180 μ. Χ. είχε μισογκρεμιστεί και το 1500 μ.Χ.

τον αποτελείωσαν

6. Το Άγαλμα του

Δία . Κατασκευάστηκε

Πιθανόν το 430 π.Χ.

στην Αρχαία Ολυμπία,

από τον Έλληνα γλύ-

πτη Φειδία. Παρίστανε

τον Δία με όλη τη μεγα-

λοπρέπεια του, καθι-

σμένος σε έναν ωραίο

θρόνο. Ήταν από

Χρυσό και ελεφαντό-

δοντο. Έπαθε πολλές

ζημιές από κεραυνό,

από τους Ρωμαίους

και καταστράφηκε τε-

λείως τον πέμπτο μ.Χ. αιώνα από πυρκαγιά 

7. Οι πυραμίδες της Αιγύπτου. Ήταν τε-

ράστια αιγυπτιακά κτίσματα και χρησίμευαν

σαν τάφοι των Φαραώ, βασιλιάδων της Αιγύ-

πτου. Φτιαγμένες από τεράστιες πέτρες, που

προκαλούν και σήμερα εντύπωση. Η σημαντι-

κότερη ήταν η πυραμίδα του Χέοπα. Είχε

ύψος 138 μέτρα και τετράγωνη βάση με

πλευρά 227 μέτρα. Χρειάστηκαν 30 χρόνια

εργασίας από 100.000 εργάτες δούλους.

Αυτά ήταν περιληπτικά τα «Επτά θαύματα»

του κόσμου. Υπάρχουν όμως και άλλα σπου-

δαία δημιουργήματα της τεχνικής του ανθρώ-

που, όπως:

Α. Ο πύργος της Βαβέλ. Δεν πρόκειται

για μύθο, αλλά πραγματικότητα. Ο ιστορικός

Ηρόδοτος λέει ότι ήταν ένας Ναός αφιερωμέ-

νος στο Θεό Βάαλ των Βαβυλωνίων. Στη

μέση του υψώνονταν ένας βαρύς Πύργος και

πάνω σε αυτόν 2ος και 3ος και 8ος πύργος.

Ο Ξέρξης ήταν ο πρώτος καταστροφέας

αυτού του έργου και ύστερα οι Άραβες.

Β. Το σπίτι του νέρωνα. Χτίστηκε τον

πρώτο μετά Χριστόν αιώνα με αφάνταστη πο-

λυτέλεια

Γ. Το Κολοσσαίο της Ρώμης. Κάτι σαν

γήπεδο με μήκος 187 μέτρα, πλάτος 155

μέτρα και ύψος 48 μέτρα. Χωρούσε 80.000

καθήμενους θεατές και 20.000 όρθιους.

Πολλά εκατομμύρια Ρωμαίων κάθισαν στις

κερκίδες του παρακολουθώντας τα πιο βάρ-

βαρα θεάματα που μπορεί να χωρέσει ο αν-

θρώπινος νους.

Δ. Το Μέγα Σινικό Τείχος. Έχει μήκος

8.000 χιλιόμετρα. Το πιο μεγάλο μέρος του

χτίστηκε το 200 π.Χ., για να προστατεύσει την

Κίνα από τους Μογγόλους. Έχει ακόμη πλά-

τος 5 μέτρα και ύψος 5 μέτρα με πολλούς

πύργους-στρατώνες. Σήμερα αποτελεί τουρι-

στικό αξιοθέατο. 

Αυτά είναι λίγα από τα αναρίθμητα θαύματα

των ανθρώπων του ανθρώπινου μυαλού. 

Ας προσγειωθούμε όμως και με ταπεινοφρο-

σύνη να παραδεχτούμε ότι, εκτός από αυτά,

υπάρχουν πολύ ανώτερα θαύματα: το ότι

ζούμε και κινούμαστε δεν είναι θαύμα; Ο τελει-

ότερος ηλεκτρονικός υπολογιστής, ο ανθρώ-

πινος εγκέφαλος δηλαδή δεν είναι θαύμα;

Θαύμα είναι το ότι μιλάμε και συνεννοούμαστε

μεταξύ μας. Χωρίς την ομιλία δεν θα διαφέ-

ραμε από τα α-λογα πλάσματα. Το ότι ακούμε

τους διάφορους ήχους γύρω μας, είναι θαύμα.

Το ότι βλέπουμε όλη τη δημιουργία με τα χρώ-

ματα της. Το ότι αισθανόμαστε το σκληρό ή το

μαλακό. Το τι ξεχωρίζουμε το γλυκό από το

πικρό, το νόστιμο από το άνοστο, το ζεστό

από το κρύο, δεν είναι θαύματα;

Αλλά το μεγαλύτερο θαύμα είναι αυτό που θα

γιορτάσουν σε λίγες μέρες: «τα Χριστού-

γεννα», τη μεγαλύτερη γιορτή της χριστιανο-

σύνης.  Ας αφουγκραστούμε τον αγγελικό

ύμνο των ημερών: «Δόξα εν υψίστοις Θεώ και

επί γης ειρήνη» και ας ευχηθούμε να επικρα-

τήσει η ειρήνη στις ψυχές όλων των ανθρώ-

πων. Πόσο διαφορετικός θα είναι ο κόσμος

μας!!!

Πήχας Δημήτριος

Συνταξιούχος δάσκαλος
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Οδυσσέας Ανδρούτσος, Η μάχη στο χάνι της Γραβιάς
Φόβος και τρόμος έσφιγγε τις ψυχές ύστερα

που παλούκωσαν τον Διάκο. Οι φαμελιτές άρ-

χισαν κιόλας να ξεσπιτόνονται ν΄ ασφαλιστούν

στα βουνά, αλλά σάμπως και στα ψηλώματα

έβρισκε σιγουριά; Τόση Τουρκία πλάκωσε που

πλημμύρισε κάμπος και αψηλώματα, να πατή-

σουν τη Ρούμελη Ομέρ Βρυώνης και Κιοσέ

Μεχμέτ στο Ζητούνι διαφεντεύουν 8.000

ασκέρι. Το συλλογιούνται οι μικροκαπεταναίοι

και σφίγγεται και αυτωνών η ψυχή τους. Μου-

διασμένοι και δίγνωμοι στέκονται. Ν΄ αφήσουν

τον Τούρκο να διαβεί δεν το βαστάει το φιλότιμο

τους ότι έσβηνε ο αγώνας απάνω που άναψε

και έσβηνε κι η απαντοχή για την πατρίδα και

λευτεριά. Κάθε κεφαλή και μία γνώμη και να

έχεις μπροστά σου τον Ομέρ. Σώνοντας και η

τρίτη μέρα πέφτει ψηλά από τα ραχόπλαγα ο

Δυσσέος με τους συντρόφους του. Δεν έχει

πολλούς έντεκα όλους και όλους. Είχε τα δύο

αδέρφια Μινιό και Σπύρο Κατσικογιάννη μπι-

στεμένους του από παλιά. Τους δύο Καπογιαν-

νέους από Ξηρόμερο, είχε Αγγελή γοβγίνα φίλο

του και δεξί του χέρι. Κι από τους άλλους ένας

ήταν ο Μουσταφά Γκέκας όπου τον κράτεα σω-

ματοφύλακα και δεύτερος ο Ζαφείρης όπου τον

έκραζε παραγιό. Μ΄ αυτούς κίνησε χαράματα

από Ταρνάνα δύο του Μαγιού. Οι γερόντοι τον

καλοδέχτηκαν Πανουργιάς και Δυοβουνιώτη και

Λάμπρο Κοσμάς Σουλιώτης, ο Αλέκος Κοντο-

σόπουλος και άλλοι. Η Τουρκία παιδί μου Δυσ-

σέο ξεχύθηκε ποτάμι κατεβασιά και θολούρα

πώς να τις φράξης το δρόμο με τον λιανοντού-

φέκο; 

Τα πολλά τουφέκια μας πρόγκιξαν με εκείνη τη

νίλα της Αλαμάνας.

-Αν θέλουμε να κάνουμε ζημιά στους Τούρκους

γερόντοι μόνο από το χάνι της Γραβιάς μας

βολεί αρκεί να βρεθούν μερικοί ζουρλοί να κλει-

στούν μέσα. 

-Θα κλειστούμε στο χάνι ορές

Δεν τηράει κατά τους καπεταναίους, στα παλι-

καρόπουλα σέρνεται η ματιά του. Αλλά σωπαί-

νοντας οι καπεταναίοι τους δειλιάζουν και αυτοί

να μιλήσουν 

-Δεν θέλω πολλούς πέντε-δέκα με φτάνουν

αλλά άντρες 

-Ολάκερη Ρούμελη ορές και δεν βρίσκονται 10

να ακριβοπληρώσουμε το τομάρι μας;

-Εγώ καπετάνιο βγαίνει στη μέση ένα παλικα-

ρόπουλο ο Θανάσης Σεφέρης 

-Και εγώ πετιέται ο Γιάννης Φαρμάκης.

-Να μου ζήσετε λεβέντες μου και τους βροντο-

χτυπάει στις πλάτες, τέτοια θέλει η πατρίδα να

αναστηθεί. Ξεθαρεύονται ακόμη δυο-τρεις.

-Βάρα το τούμπανο όροι Μουσταφά, που΄σται

ζουρνάδες πάρτε ένα τσάμικο έτσι για όπα. Πιά-

νονται στο χορό και δώστου γυροβολιές τρα-

γουδώντας: κάτω στου Βάλτου τα χωριά. Όπου

πιάνονται πολύ. 

Όσο που μπαίνει ολόμπροστα ο Δυσσέως σέρ-

νοντας το χορό και τραβάει ολόισα κατά το χάνι.

Πίσω τους σέρνεται άσωστος ο άλυσος των

παλικαριών ολοένα χορεύοντας. Φτάνοντας

στο μαντρότοιχο του χανιού στέκεται και τους

μπάζει έναν έναν σαν αρνιά μετρώντας.

Ύστερα όσο εδώ μπήζει φωνή δεν παίρνει άλ-

λους το χάνι. Έχει μετρήσει 118, οι άλλοι που

τους έκοψες τι να κάνουν γυρνάνε στους καπε-

ταναίους. 

-Αντέστε λέει ο γέρος Πανουργιάς πάμε και

εμείς στο πόστο μας κι αυτά τα παιδιά δεν τα

φοβάμαι άμα έχουν κεφαλή τον Δυσσέο. Έφτα-

σαν οι Τούρκοι αρχίζει μια χλαλαή, τ΄ ασκέρι

σαλεύει. Μπροστά τους ολόμπροστα καβαλά-

ρης πορεύεται ένας γέρος Δερβίσης, πορεύεται

με το πάσο του σηκώνει αργά-αργά το χέρι του

και σκορπίζει μία χούφτα άμμο έτσι να σκορπί-

σουν οι εχθροί του προφήτη. Ο Δυσσέας τον

βλέπει από το μασγάλι όπου είχε ανοίξει τον

αφήνει να ζυγώσει και ύστερα βροντοφωνάζει:

- Νέρεγε Γκιντερσίν (για που το βάλες) Σάλωνα

για γκιντερίμ απαντάει ο Δερβίσης (Σάλωνα

πάω να σφάξω τους άπιστους και να δοξάσω

το όνομα του Αλλάχ)

-Να σε στείλω εγώ κερατά να τον δοξάσεις από

κοντά. Και σκύβοντας δίπλα στο Μουσταφά

που καρτερεί με το μάτι στο σημάδι 

-Ρίξτου λέει. Το βόλι τον βρίσκει κατάστηθα και

γέρνει από το άλογο. Φριάζουν πίσω του οι Αρ-

βανίτες σηκώνουν τα τουφέκια τους κι ορμάν

κατά το χάνι. Τους αφήνει να τον κοντοζυγώ-

σουν κάμποσο. -Τώρα βροντοφωνάζει

Δεν απόσωσε και από όλες τις ντουφεκιθρες

γλιστράνε σαΐτες τα βόλια. 120 νοματαίοι έτοιμη

στο σημάδι περίμεναν και έτσι που ήταν αφύ-

λακτοι μήτε βόλι δεν πήγε χαμένο, κάθε ριξιά

και κορμί σωριάστηκαν όλοι 

-απάνω τους σκυλιά ούρλιαξε ο Ομέρ Βρυώ-

νης! 

-τώρα βροντολαλάει πάλι ο Δυσσέως και πάλι

120 κάνες ξερνοβολάν τη φωτιά και τους βρί-

σκουν κάπου άλλα τόσα κορμιά. Αυτοί που έρ-

χονται παραπίσω αλαλάζοντας μόλις φτάσουν

στις 20 δρασκελιές βροντολαλούν πάλι τα κα-

ριοφίλια από το χάνι και θερίζονται σαν τα στά-

χυα. Πέφτουν πάλι μαζεμένες οι μπαταρίες οι

μπαταρίες και όλο αυτό γίνεται και όλο κόβεται

των Τούρκων η φορά τους μόνο η λύσσα τους

μένει. Το φυσάει ο Βρυώνης και δεν κρυώνει τι

αναπάντεχο μωρέ και τούτο με το παλαιόχανο.

Ήταν ως τρακόσιοι οι σκοτωμένοι χωριά οι λα-

βωμένοι. Η καβαλαρια δεν φελούσε μόνο εμ-

πόδιο έφερνε και την τράβηξε πίσω. Ένας

Μπαϊρακτάρης ξάπλωσε ανάσκελα καταγής

κοντά στο χάνι και από κει κρατούσε ορθό με

τα χέρια του το μπαϊράκι του και δεν έβρισκαν

ψαχνό τα βόλια και ούτε από το πλάι τίποτα. Ρί-

χνει τότε θηλία με σκοινί ο Γιάννης ο Μουντρής

και γραπώνει το μπαϊράκι το τραβάει κατά μέσα

ξηλώνει το μισοφέγγαρο. Τράβα ο Μουντρής

από μέσα τραβάει ο Τούρκος απόξω σχίζεται.

Ο Μπαϊρακτάρης τα ΄ρπάζει και το βάνει στα

πόδια και πίσω του μες το χάνι όπου έκαναν

χάζι να τον προγκάνε τα παλικάρια όλοι μαζί.

- Που την πας ωρέ την κολοβή. Ως που τραβή-

χτηκαν πάλι οι Τουρκαρβανίτες και αυτή τη

φορά οι σκοτωμένοι ξεπερνούσαν τους τετρα-

κόσιους χωριά οι λαβομένοι. Μέσα από το χάνι

έπεσαν δύο όπου ντουφέκαγαν από το μικρό

πυργί ήταν οι δυο θανάσηδες ο Καπλάνης και

ο Σεφέρης. Όξου άρχισε πάλι ο σαματάς.

Απάνω στον Αη Θανάση θεριό ανήμερο ο

Βρυώνης έξι γιουρούσια να τον φάει και το πα-

λαιόχανο να στέκει άπαρτο. 

Συνέχεια στην επόμενη σελίδα
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Μετά από κατά-

θεση στεφάνων

της 28ης Οκτω-

βρίου στο μνημείο

πεσόντων της Κα-

λαμιάς. 

Οδυσσέας Ανδρούτσος,   Η μάχη στο χάνι της Γραβιάς
Θέλει να μπει αυτός κεφάλι των ζυγώνουν οι μπουλουξήδες του και δεν

τον αφήνουν. Τρέχει ο Δυσσέως σε όλες τις τουφεκίθρες που βλέπουν

κατά τον Αη Θανάση και τους δείχνει τον Πασά.

-Να ορέ αυτός είναι ο πασάς με τα κόκκινα πουντούρια τον βλέπετε, έτσι

έπεσαν κάτι βόλια στον Αη Θανάση. Ένα τον βρήκε καταμεσής στο μά-

λαμα της πιστολάς του και ξεστράτισε ήταν κρύο μεγάλη απόσταση. Το

καλοσκεφτεί και πάλι ο Ομέρ πασάς αφού τον πέτυχαν από αλάργα σκέ-

ψου πόσα βόλια ζεστά τον καρτερούν. Βγαίνει και ο Χρήστος Παλάσκας

μπροστά του που τον έσερνε μαζί του από τα Γιάννενα για Γραμματικό.

Αμάν αφέντη μου γιαζίκ τόσα παλικάρια να χάνονται άδικα φέρε ένα κα-

νόνι αύριο από το Ζητούνι και με τρεις μπάλες τους κάνεις σκόνη. Έβαλε

παράμερα το πείσμα του ο πασάς και η γνώμη δεν ήταν κακή. Γύρισε

στη σκηνή του και έγραψε γραφή και την έδωσε στον Τάταρη να γίνει

καπνός για το Ζητούνι. Γύρισε ο Παλάσκας και φωνάζει κατά το χάνι

-Άντε ορέ Δυσσέο που θα μας πας σαν έρθει η ταχιά το κανόνι από το

Ζητούνι τα λέμε. Χαμογέλασε ο Δυσσέως γνωρίζοντας τη φωνή του Πα-

λάσκα. Τούτη η φοβέρα ήταν ξεπιτούτου για να του δώσει χαμπέρι.

Γύρτε λίγο να τον πάρετε καμία στάλα είπε ύστερα και τα μεσάνυχτα

έχουμε ρεσάλτο θα βγούμε από το χάνι ότι με τα κανόνια δεν έχουμε

προκοπή.

Κουβεντιάζει με Γκούρα κουβεντιάζει με Κομνά Τράκα που ήταν από την

Αγόριανη και ήξερε τον τόπο με τη σπιθαμή και έψαχνε τα αστέρια να

έδειχναν μεσονύχτι. Κόντευε το μεσονύχτι. Μπροστινοί θα βγαίναν ο

Μαμούρης και τον Παντούλα και άλλους καμιά σαρανταριά. Μεσιανοί με

τον Γκούρα και άλλοι καμιά σαρανταριά. Αλλού στερνός εξήντα δρασκε-

λιές παραπίσω ο Δυσσέας με τους αποδελοίπους. Όλα έτοιμα μόνο που

κατά την κορφή του χλωμού αρμένιζαν κάτι άσπρα σύννεφα. Εκεί βό-

σκαε και το φεγγάρι.

-Ας καρτερέσουμε λίγο λέει ο Δυσσέος.

Και όπως το λογάριαζε έτσι έγινε, τα σύννεφα τύλιξαν το φεγγάρι και

τότες

-Καιρός πια λέει τραβά Μαμούρη.

-Γεια σας παιδιά και καλές αντάμωσες στου Σκορδά το χάνι. 

Κίνησαν με τα σπαθιά τους στο χέρι αλαφροπατώντας. Πάτησαν στα

κουφάρια τα αμάζευτα. Ύστερα πάτησαν στους Αρβανίτες τους κοιμά-

μενους οπούχαν αποκλεισμένο το χάνι. Το ίδιο παραπίσω οι μεσιανοί.

Και πατημένοι οι Αρβανίτες δεν έλεγαν να ξυπνήσουν. Μια μέρα δρόμο

περπάτησαν χθες άυπνοι μια μέρα πόλεμο έκαναν σήμερα μπαϊλντισαν.

Και όσο να ξυπνήσουν να καταλάβουν τι γίνεται 

-Απάνω τους παλικάρια ορμάει ο Δυσσέως. Και πέρασαν και τούτοι ανά-

μεσά τους σφάζοντας και πετσοκόβοντας, ως να ξυπνήσουν είχαν όλοι

διαβεί και ως να σηκώσουν τ΄ ορδί στο ποδάρι ετούτοι τι είχαν πιάσει τα

ραχόπλαγα.  Αμόλυσαν την καβαλαρία να τους προλάβουν. Αλλά το χαν

σκεφτεί και είχε δώσει διάτα στους πρώτους να ανάψουν δύο-τρεις τζα-

μάλες φωτιές τετράψηλες αντίθετη μεριά. Τα άλογα χύμηξαν κατά τις φω-

τιές και ως να φτάσουμε εκεί, ετούτοι είχαν πιάσει τα ψηλώματα.

Ξημερώματα ότι έφεγγε η μέρα ήταν ανεβασμένη στον Αη Λιά όπου καρ-

τέραγαν ο Πανουργιάς με τον Δυοβουνιώτη. Όσο ήταν το λιγοψύχισμα

με την Αλαμάνα τόση είναι η θάρρητα με τη Γραβιά. Ο κόσμος ακούει

Δυσσέο και ζεσταίνονται τα φυλλοκάρδια.

Φώτης Αν. Βασιλείου

Με μεγάλη επιτυχία έγινε η 5η γιορτή

πορτοκαλιού, μανταρινιού, ακτινιδίου κι

ελιάς στην Ανέζα Άρτας την Κυριακή 2

Δεκεμβρίου με την συμμετοχή εννέα

πολιτιστικών συλλόγων που πρόσφε-

ραν εδέσματα φτιαγμένα με τα παρα-

πάνω τοπικά προϊόντα.

Ένας από τους συλλόγους που πήραν

μέρος ήταν και ο σύλλογος γυναικών

Φιλοθέης «Οι Εσπερίδες».

Η Γιορτή συνεχίστηκε την Δευτέρα στις

11 το πρωί στο Συνεδριακό Κέντρο του

Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών με

επιστημονική ημερίδα για τα προϊόντα

της Άρτας, ενώ το τριήμερο εκδηλώ-

σεων ολοκληρώθηκε την Τρίτη στις 11

το πρωί στο Μετρό του Συντάγματος,

όπου μοιράστηκαν στο Αθηναϊκό κοινό

τοπικά εδέσματα από τη Λέσχη Αρχιμα-

γείρων Ελλάδος βασισμένα στο πορτο-

κάλι, το μανταρίνι, το ακτινίδιο και την

ελιά.

Η 5η Γιορτή Πορτοκαλιού, Μανταρινιού,

Ακτινιδίου και Ελιάς διοργανώθηκε από

το Δήμο Αρταίων σε συνδιοργάνωση με

την ΑΔΑΕ ΟΤΑ και τελεί υπό την αιγίδα

του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης,

της ΚΕΔΕ, του Επιμελητηρίου Άρτας,

της Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας

Ελλάδος και της Λέσχης Αρχιμαγείρων

Ελλάδος.

Έγινε 5η γιορτή πορτοκαλιού στην Ανέζα
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«Μ Ι Γ Ε Ν Ι Α»           γράφει ο Λάμπρος Θ. Ζιώβας

Τον  Λάμπρο Τατσιόπουλο  τον πρωτογνώρισα

, θα πει ,πως δεν τον συνάντησα ποτέ , απλώς

διαβάζοντας τις απόψεις του, τις ιδέες του , τη

στάση ζωής του, την πλούσια προσφορά του

ως  δασκάλου του χωριού μας.

Ψάχνοντας ορισμένα αρχεία  και έγγραφα ,

ανακάλυψα ένα  γράμμα για τον   μαθητή και

φίλο του και συγχωριανό μας  Αναστάση , στο

οποίο του έγραφε ότι : στο βιβλίο μου  « ΔΙΗ-

ΓΗΜΑΤΑ » , εκδόσεις  Ιωαννίνων  1987 ,το διή-

γημά μου  «Η ΔΑΣΚΑΛΑ »  θα σου δώσει μια

καθαρή εικόνα  από  τη ζωή του τόπου σας,

εδώ  και πενήντα τρία χρόνια , που την είχα

ζήσει  μαζί σας κι εγώ  .  Έψαξα και βρήκα το

βιβλίο  « ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ»  και διαπίστωσα ότι

αναφέρονταν  στο χωριό μας και σε άλλο διή-

γημα με τίτλο  «ΠΟΤΕ ,  ΠΟΛΕΜΟΣ….. »,

όπου ξεκινούσε με το τραγικό γεγονός της Γερ-

μανικής κτηνωδίας και την εκτέλεση στο από-

σπασμα  ΕΠΤΑ ΚΑΛΑΜΙΩΤΩΝ  τον Οκτώβρη

του 1943.                                                                                  

Σαν φόρο τιμής  στον  δάσκαλο  Λάμπρο Τα-

τσιόπουλο , παραθέτω αυτούσιο το διήγημα η

«ΔΑΣΚΑΛΑ »  για να θυμηθούμε πώς ήταν η

ζωή και η κολτούρα της εποχής εκείνης ογδόντα

και … χρόνια πριν  στο χωριό μας, που με

τρόπο γλαφυρό , παραστατικό  και αυθεντικό

αποτυπώνει  ο δάσκαλος .

Πρωτοδιορίστηκε στο χωριό  μας στις 15-4-

1935 και παρέμεινε έως 23-9-1937,η δε κατα-

γωγή του ήταν από το  Κομπότι  Άρτας  .

Έγραψε Λαογραφικά, Διηγήματα και πολλά

Χρονογραφήματα σε εφημερίδες .

«Η ΔΑΣΚΑΛΑ »

Για πρώτη φορά άνοιγα έγγραφο με βουλοκέρι

«ΕΠΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙ » με υπηρεσιακή σφραγίδα.

Διάβασα με απερίγραπτο ενθουσιασμό : «

Γνωστοποιούμεν  υμίν …Νομου4653..,διωρί-

σθητε ..και αναλάβετε τα καθήκοντά σας …. » .

Πέταξα από χαρά ! Πιστέψτε με, δεν κατάλαβα,

πότε βρεθήκαμε με τη μάνα μου στη λαϊκή

αγορά της πόλης μας ! Και ήταν ημέρα Πέμπτη

– παζαριού. Χωριάτισσες πολλές με γεμάτες –

αράδα – κάνιστρες ,  λαήνια , βάζα ,κοτόπουλα,

πουλούσαν απ όλα : φρούτα , λαχανικά , αλεύ-

ρια , όσπρια , γάλα, μέλι ,τυρί , βούτυρο ,κοκό-

ρια ωραία. Παραπέρα οι άντρες : αρνάκια ,

κατσικάκια , λαγούς  . Τ  αγαθά των φτωχών

χωρικών στη διάθεση των αστών !

_ «Τις βλέπεις ; στο χωριό τους σε τοποθέτη-

σαν  δασκάλα» . Και έδειξε η μάνα μου τρεις

τέσσερες από το καμποχώρι , με μαύρα μαντή-

λια ,με σιγκούνια , με μακριά βρακιά , κεντη-

μένα κάτω με  χάρτσια- «τιμάνια» , ξυπόλητες

.Όλες , χαμηλοβλέποντας , παζάριαζαν με σο-

βαροφάνεια . Η μάνα μου , για να πιάσει κου-

βέντα , αγόρασε , χωρίς παζάρι , τον κόκορά

της .

-«Εσείς , είπε , κουράζεστε να τα φτιάξετε , και

δεν έπρεπε , να κουράζεσθε , να μας τα κου-

βαλάτε εδώ έτοιμα` εμείς να τ` αγοράζομε στο

χωριό σας, αλλά , αν δεν ήταν η φτώχεια και η

κακομοιριά , πώς θα ζούσαν  ξαπόστατοι  οι

πλούσιοι και οι γραμματισμένοι ;  Κι εγώ από

χωριό είμαι` να , τα χέρια μου χωρίζουν ακόμα

από τα στουρνάρια των χωραφιών ! Πήρα

γραμματισμένο – καθηγητή , και ορκίστηκα να

σπουδάσω  όλα τα παιδιά μου , να μάθουν πως

πρέπει να ζει ο άνθρωπος και ν` ανοίξουν τα

μάτια της φτωχολογιάς !  Να ,η κόρη μου ,

έτοιμη με το χαρτί στο χέρι , έρχεται δασκάλα

στο χωριό σας – μεγάλο τυχερό των κοριτσιών

σας:  γράμματα , κεντήματα ,πλέξιμο , ράψιμο

,μηχανή ,νοικοκυριό . Είναι το μεράκι της αυτά

– το πρόγραμμά της !». Γύρισε, η χωριάτισσα

,απότομα , κάρφωσε απάνω μου άγρια τη

ματιά της , και με συννεφιασμένο πρόσωπο (

αξέχαστο στη ζωή μου ), είπε :

-« Τα κορίτσια μας  ,κυρά μου , δεν ξαδειάζουν

για γράμματα` έχουν τις δουλειές τους στα χω-

ράφια και τα πράματα . Ποιος τα φτιάνει αυτά

;» κι έδειξε τα προϊόντα της αγοράς .

-« Με την κόρη μου , όλα θα κανονισθούν : και

δουλειές και γράμματα – τις  πονάει τις χωρια-

τοπούλες ,και τι δεν  θα φέρει γι` αυτές ! Εμείς

,ένα καλό θέλομε : σπίτι καλό ,να νοικιάσουμε

–με καλό κόσμο » .

-« Σπίτι , σαν ετούτα τα δικά σας , κυρά μου ,

δεν υπάρχει εκεί ̀  με πλιθάρια και καλυβόσπιτα

έχουμε . Μονόσπιτα  όλα ! Στις δυο τρεις κού-

λιες δεν περισσεύουν κάμαρες ! Δεν της αρέσει

τ ` αγίου το σπίτι ; -το βάκφο ; Οι άλλοι δάσκα-

λοι , πώς μένουν εκεί χρόνια κι ζαμάνια, τώρα

;» .

Και , βέβαια, πού αλλού θα έμεινα . Εκεί , στου

αγίου ,πλάι στο μεγάλο  διώροφο εκκλησια-

στικό διδακτήριο . Νοίκιασα ένα από τα τέσ-

σερα δωμάτια  του πρώτου ορόφου και έμεινα

με τους άλλους συναδέλφους , πλάι στο κοινο-

τικό γραφείο , όπου και το μοναδικό τηλέφωνο

του χωριού . Κάτω  , στο ισόγειο , είχαμε το με-

γάλο  καφεπαντοπωλείο-το κεντρικό- του χω-

ριού , απ` όπου δεχόμασταν στα δωμάτιά μας

τις αδέσποτες σφαίρες των γλεντζέδων και μας

τάραζαν στον ύπνο οι άγριες κραυγές των ξε-

νύχτηδων χαρτοπαικτών ! Η ελονοσία ,τα κοι-

λιακά των πηγαδιών ,ο υποσιτισμός , η

αγραμματοσύνη , οι λασπώδεις χειμωνιάτικοι

δρόμοι , που εμπόδιζαν τη φοίτηση των μαθη-

τών ̀  όλα  , με ανάγκαζαν σε πολύωρη εσωσχο-

λική  και εξωσχολική  εργασία . Διπλή   η

φροντίδα των υστερούντων μαθητών στην αί-

θουσα διδασκαλίας . Φροντίδα επιμόρφωσης

των κοριτσιών τις ελεύθερες  ώρες μου στο δω-

μάτιό μου ! Απασχόληση επισκέψεων , που δη-

μιούργησαν οι κοινωνικές μου σχέσεις :

στεφανώματα  ,βαφτίσια , επισκέψεις αρρώ-

στων ,χρηματικές διευκολύνσεις, αιτήσεις, δη-

λώσεις, συμφωνητικά αναγκαία, υποθέσεων

των αγράμματων  χωρικών, με απασχολούσαν

ως αργά το βράδυ, που  θα τελείωνε η προπα-

ρασκευή διδασκαλίας , το  μαγείρευμα , η κα-

θαριότητα του δωματίου μου , οι ατομικές μου

φροντίδες . Αργά , έπεφτα «ψόφια »  στο κρε-

βάτια από κούραση ! Βέβαια, οι κουμπάρες με

φίλευαν εποχιακά και σε ανύποπτο  χρόνο :

φρέσκο γάλα , χλωρό τυρί , ζεστή μπομπότα ,

τηγανίτες , λάχανα , φρούτα  και κάνα κοτό-

πουλο , φθινοπωρινό καλωσόρισμά μου ! Για

κακή μου τύχη , το μοναδικό ετήσιο δώρο τους

μου στερούσε το καθημερινό μου γάλα , το

αυγό , το λαχανικό ,το φρούτο , το κοτόπουλο !

Αγόραζα το γάλα , το βούτυρο , το τυρί στο τυ-

ροκομείο του χωριού .Φρούτα λαχανικά , ψωμί

, όσπρια ,ζυμαρικά και άλλα , μας έφερναν με

το αζημίωτο από την πόλη ο επιστάτης του

σχολείου , ο καροτσέρης , ο κουμπάρος με το

ζώο του !

-«Τι ; ,έλεγαν ,  να πουλήσουμε στη δασκάλα ;

ντροπή ! Αυτή , η καημένη , «πεθαίνει » για μας

! Ξύπνησε τα κορίτσια μας ,και  νοικοκυρεύτηκε

το σπίτι μας! Μας βαστάει η καρδιά να πάρουμε

απ` αυτή λεπτά ; Κι οι δασκάλοι , οι καημένοι ,

που τους ξεβρωμάνε τα μυξιάρικα και τους παι-

δεύουν κάθε τόσο οι πρόεδροι ,οι αγράμματ`

,για τα  χουριανικά μας , δεν είναι κρίμα , να

αγουράζουν  τ` αυγά στου  μπαντζιαριό  – τα

δικά μας , που δίνουμε για το τυρόγαλο των

γουρουνιών μας ; Ποιος θεός το θέλει αυτό ; Ας

έχει το ανάθεμα  η αναθεματισμένη η φτώχεια

μας . Αυτή μας αναγκάζει , να τα κουβαλάμε

όλα στην πόλη , για τον έρμου τον παρά . Τα

διαβάζουμε μπροστά τους και τους λέμε : δεν

έχουμε για πούλημα » . Περνούσαν για την

πόλη  οι γυναίκες με τις κάνιστρες  γεμάτες  ,

χωρίς καλημέρα ` τάχα  η κάνιστρα ! ….Τελευ-

ταία , βάφτισα την  Ιφιγένεια . Όλος ο μαθητό-

κοσμος  το έμαθε και ήρθε για τα «βαφτίσια » .

Με του  παπά το « χάρισε το όνομα ! » ,το φώ-

ναξα δυνατά : Ιφιγένεια !  Ένα φρρρ άκουσα

,και ο μαθητόκοσμος  εξαφανίστηκε , για να πα-

ρουσιαστεί και πάλι σε λίγο για το φιλοδώρημά

του , τα « βαφτίσια » . Της μακριάς φιδωτής φά-

λαγγας προηγήθηκε ένα φτεροπόδαρο  αγράμ-

ματο τσοπανόπουλο ,άγνωστο στο σχολείο !

Πρώτο αυτό έφερε στο σπίτι το όνομα , για το

μεγαλύτερο φιλοδώρημα των γονέων !  Και τι

όνομα ;    ( κεραυνός ) !  « Να σας ζήσει !  Μι-

γένια ! »  .  

Συνέχεια στην επόμενη σελίδα
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«…Τρέξατε, τρέξατε, απόψε στο

θέατρο το ρόλο της γυναίκας θα

παίξει αληθινή γυναίκα…»

Αυτή η άκρως «σοκαριστική» εί-

δηση ακουγόταν από τον ντελάλη

στους δρόμους της Αθήνας του

1840. Οι Νοικοκυραίοι έκαναν τον

σταυρό τους  και οι καθώς πρέπει

κυρίες και δεσποινίδες, έκλειναν

τα αυτιά τους για να μην το ακού-

σουν. Την ίδια εποχή, περίπου, η

Ιταλίδα ηθοποιός του μελοδράμα-

τος, Ρίτα Μπάσο, ξεσήκωνε το αν-

δρικό κοινό της Αθήνας. Η Μπάσο

ήταν πρώτη γυναίκα που αντίκρι-

ζαν οι Αθηναίοι και άφηναν περι-

ουσίες στα πόδια της. Αυτά είδε η

Ηπειρώτισσα Αικατερίνη Παναγιώ-

του και τόλμησε να βγει στο σανίδι

παρά τα αυστηρά ήθη της εποχής.

Έτσι έγινε η πρώτη Ελληνίδα

επαγγελματίας ηθοποιός!.

Η Αικατερίνη Παναγιώτου ήταν η

πρώτη επαγγελματίας Ελληνίδα

ηθοποιός. Καταγόταν από την

Ήπειρο, αλλά έμενε στην Αθήνα

όπου δούλευε σαν κορδελιάστρα

σε μεταξουργείο.

Τον Σεπτέμβρη του 1842 οι Ν.

Σκούφος, Δ. Λεβίδης, Αλ. Ραγκα-

βής, Γρ. Καμπούρογλους και άλλοι

συνέστησαν την Επιτροπή του εν

Αθήναις Θεάτρου, με σκοπό να

δημιουργήσουν επαγγελματικό

θίασο και να γνωρίσουν στους

Αθηναίους τα έργα της παγκόσμια

δραματουργίας. Και ενώ προσέλα-

βαν αμέσως τους διαθέσιμους άν-

τρες ηθοποιούς της εποχής,

δυσκολεύτηκαν να βρουν γυναίκες

ηθοποιούς, λόγω της προκατάλη-

ψης που υπήρχε για το επάγγελμα

της θεατρίνας. Ωστόσο, μέσα από

γνωστούς ανακάλυψαν την νεαρή

Παναγιώτου η οποία μάλιστα είχε

παίξει δυο χρόνια πριν, το 1840,

στον Αριστόδημο του Βιντσέντο

Μόντι, υπό την καθοδήγηση του

Κωνσταντινουπολίτη ηθοποιού

Κωνσταντίνου Κυριάκου, σε μια

ερασιτεχνική παράσταση, φυσικά.

Η Παναγιώτου παρουσιάσθηκε

μπροστά στην Επιτροπή του εν

Αθήναις Θεάτρου στις 5 Νοέμβρη

του 1842, και το συμβόλαιο υπο-

γράφηκε στις 8 Νοέμβρη του

1842. Όπως γράφει ο ιστορικός

του θεάτρου Ν. Λάσκαρις, η Πανα-

γιώτου προσελήφθη με μισθό 50

δρχ. το μήνα.

Μετά την Παναγιωτου, προσελή-

φθησαν από την Επιτροπή, η

Αθηνά Φιλλιπάκη, η Μαριγώ Δευ-

τερίδη και η Μαριγώ Δομεστίνη, οι

οποίες μαζί με 11 ακόμα άντρες

ηθοποιούς σχημάτισαν τον πρώτο

θίασο της Επιτροπής.

Η πρώτη παράσταση του θιάσου

δόθηκε την Άνοιξη του 1843 και η

Παναγιώτου πρωταγωνίστησε στη

τραγωδία του Βιττόριο Αλφιέρι Φί-

λιππος Β΄ παίζοντας την Ισα-

βέλλα. Δεύτερο έργο η κωμωδία

του Μολιέρου «Εξηνταβελόνης»

όπου μοιράστηκε τον πρώτο ρόλο

με την Αθηνά Φιλλιπάκη.

Σύμφωνα με τα Απομνημονεύματα

του Ραγκαβή, στο θέατρο σε εκεί-

νες τις δυο παραστάσεις έτρεξε

όλη η Αθήνα, περίεργη να δει την

πρώτη Ελληνίδα που τόλμησε να

βγει στη σκηνή.

Τον Οκτώβρη του 1843 όταν ανα-

συστάθηκε ο θίασος που είχε δια-

κόψει τις παραστάσεις του για το

καλοκαίρι, έπαιξε στον Ιούνιο

Βρούτο του Βολταίρου, και μάλι-

στα τον γυναικείο ρόλο της Τύλια.

Μάλιστα, αυτήν την παράσταση

παρακολούθησε και ο Δημήτριος

Καλλέργης στις 3 Σεπτέμβρη του

1843, λίγο πριν ξεκινήσει την Επα-

νάσταση της 3ης Σεπτεμβρίου

μαζί με τον Μακρυγιάννη.

Οι τελευταίες παραστάσεις του

θιάσου ήταν ο Τιμολέων του Ζαμ-

πέλιου, Ο γάμος των τρελλών μια

μονόπρακτη ιταλική κωμωδία, Για-

τρός με το στανιό του Μολιέρου

και η Φροσύνη του Ραγκαβή.

Ωστόσο αυτά τα δυο χρόνια άρκε-

σαν για να ξετρελαθούν πολλοί με

την Παναγιώτου αλλά και τη Φιλιπ-

πάκη, που σαν ένα πρώιμο

ντουέτο Κυβέλη - Κοτοπούλη ή

Βουγιουκλάκη - Καρέζη, ανταγωνί-

ζονταν σε θεατές, λουλούδια, ρα-

βασάκια, γλυκά, και φήμη.

Τον Φλεβάρη του 1846 διαλύθηκε

και ο θίασος και η Επιτροπή, λόγω

έλλειψης θεατών και αδιαφορίας

από τη μεριά της Αυλής. Η επό-

μενη προσπάθεια έγινε ξανά το

1856. 

Η Παναγιώτου όμως εγκατέλειψε

την σκηνή για πάντα επειδή...

παντρεύτηκε!

Τί ; κι αν ευχήθηκε  μ` ένα στόμα ο μαθητόκοσμος ,- « να σας

ζήσει  ! .. `` Ιφιγένεια » . Απ` αυτό το  «..γένεια , πέρασε στο αυτί

τους μονάχα – έτσι ξεκομμένο !  Οι γυναίκες κρέμασαν ως τα

μάτια τα μαντήλια τους και σιγομουρμούριζαν  :  « Μιγένια ….

Μιγένια !..., κορίτσι  Με γένια !... Τι ήταν τούτο που μας  ήβρε !

Όνομα , Μιγένια !...., πότε ξανακούστηκε ;» . Δπλοφαρμακωμέ-

νος  ο πατέρας ` αντί να ξανανιώσει  η  Τσιάβω – η  Παρασκευή

, η μακαρίτισσα η αδερφή του , του κόπιασε η « Μιγένια ! » . Δεν

μπορώ , να σας περιγράψω την πένθιμη εικόνα της υποδοχής

μας στο σπίτι ! Νουνά , από  δω , ενθουσιασμένη , χαρούμενη ,

ευτυχισμένη ! Και από κει , γονείς πικραμένοι , συννεφιασμένοι

, αμίλητοι  ! Κάτι  τους  συμβαίνει , είπα μέσα μου !  Δεν μου δώ-

σατε το όνομα κάποιας  δικιάς σας , είπα .  Πήρα αυτό το ωραίο

ιστορικό όνομα της  Ιφιγένειας , που διδάσκεται στο σχολείο ̀  αρ-

χαίο Ελληνικό  όνομα . Θα το γιορτάζουμε  στη γιορτή των Αγίων

Πάντων .  Να μας ζήσει !...Μιλιά ! ..Μου πρόσφεραν γλυκό της

κούπας  , τηγανίτες , συκοκάρυδα και ούζο για τις ευχές, καφέ .

Ευχήθηκα ζωή και καλή τύχη ! Ούτε Ιφιγένεια ούτε κουμπάρα

άκουσα  ! Τους αποχαιρέτησα φοβισμένη και έφυγα . Ταχτικά ρω-

τούσα στο σχολείο το αδερφάκι της και τα γειτονόπουλα . Το αλ-

ληλοκοίταγμά  τους στην απάντηση  με προβλημάτισε πολλές

φορές ! Κάποια μέρα είδα ανήσυχο το αδερφάκι της !    - « Τι

έχεις , Γάκη ;» , το ρώτησα .

- «Τι να έχω , μωρ` κυρία !» , και ξέσπασε σε λυγμούς . « Το κο-

ρίτσι αρρώστησε, και θα πεθάνει χωρίς όνομα ! Τ` ακούς ;». Και

, μπήγ ,  ποτάμι τα δάκρυα…

-« Όνομα είναι , κορίτσι  Μιγένια ;….» . Ταράχτηκα ! … Χτύπησε

το κουδούνι ` «σχολάστε ! », φώναξα και έτρεξα ! Χαιρέτησα στο

σπίτι . Μιλιά !... Η Ιφιγένεια είχε πυρετό . « Καίει, ψυχή μου »

,ακούστηκε μια γριά . –« Το χάνουμε το κορίτσι μας ! », είπε άλλη

. « Η Τσιάβω – η μακαρίτσα  τ ` όνομά τς ….Μιγένια  ; δεν το

θέλει τέτοιο όνομα ` ας πάει στο καλό  τ`….»

Άρχισαν να βουίζουν  τ` αυτιά μου ! Γύρω μου σκοτάδι ! … Μόλις

, άκουσα τη μάνα , να λέει με λυγμούς: - « Του κούνσει του κακό

τ` ουργιό κι τριαντάφυλλα μπρουστά σ` κυρά δασκάλα!» (εννο-

ούσε εμετό ) . Δεν είμαν  γι ` αυτούς η κουμπάρα ! Η δασκάλα

είμαν !

Σα σε μαύρη  βαριά συννεφιά , άστραψε στο νου μου η ιδέα  ! –

«Ο Θεός , είπα , είναι μεγάλος ! Θα κάμει το θαύμα Του ! Παρα-

σκευή, δεν ήταν η Τσιάβω , η μακαρίτισσα η αδερφή του κουμ-

πάρου ; Το σκέφτηκα … Ήθελα να το πω στον παπά έτσι :

Ιφιγένεια να φωνάζεται και  Παρασκευούλα να γιορτάζεται , αλλ`

απ` την ταραχή μου…. Σε λίγο θα χτυπήσει  η καμπάνα εσπερινό

. Θα δώσω στον παπά , να κάμει λειτουργία  « ζωντανή »,να για-

τρέψει ο Θεός την Ιφιγένειά μας και θα τον παρακαλέσω , να

προσθέσει στο βιβλίο των βαφτίσεων , στο Ιφιγένεια  : «να φω-

νάζεται  και Παρασκευούλα να γιορτάζεται ». Έτσι  τα   «χρόνια

πολλά » της θα τα λέμε της Αγίας Παρασκευής .Γρήγορα τώρα

ένα κάρο  θέλω για την πόλη !  Σε μια ώρα θα είναι εδώ ο θείος

μου ο γιατρός ! Την Ιφιγένειά μου  - την Παρασκευούλα και

Τσιάβω σας , εγώ θα την σώσω ! Ε! , τι τα θέλετε ! …Έγιναν

άλλοι άνθρωποι ! … Οι γυναίκες μ` αγκάλιαζαν και με φιλούσαν

. Ο κουμπάρος έστειλε στην πόλη το κάρο για τον θείο μου το

γιατρό και γύρισε σπίτι με δυο μεγάλα κοκόρια : ένα για τον για-

τρό και ένα για την κουμπάρα»!...

Τώρα , η Ιφιγένεια ζει με την εγγονή της την Ιφιγένεια ! Κι εγώ ζω

με τις παλιές αναμνήσεις της διδασκαλικής μου ζωής.. 

Λάμπρος Θ. Ζιώβας

«Μ Ι Γ Ε Ν Ι Α» συνέχεια από την σελίδα 11
Αικατερίνη Παναγιώτου, η πρώτη Ελληνίδα

ηθοποιός καταγόμενη από την Ήπειρο.
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Το ρολόι του κάστρου της Άρτας 

Ο Πύργος του Ρολογιού είναι έργο του
17ου αιώνα αλλά δεν είναι γνωστή η ακρι-
βής ημερομηνία κατασκευής όμως πιθανο-
λογείται ότι χτίστηκε την περίοδο 1630 –
1650. Υπήρξε το πρώτο μηχανικό ρολόι με
δίσκο σε όλη την αχανή, τότε, Οθωμανική
Αυτοκρατορία. Το ρολόι είχε αρχικά αραβι-

κούς αριθμούς και ήταν διακοσμημένο με
σμάλτο.
Το ρολόι υπήρξε στενά συνδεδεμένο με τις
ιστορικές, οικονομικές και κοινωνικές μετα-
βολές της περιοχής και η κεντρική του θέση
δίπλα στο κάστρο, το ανέδειξε σε σημείο
αναφοράς. Η πλατεία της Ώρας, που
υπήρχε μπροστά από το ρολόι, αποτε-
λούσε ένα από τα πιο πολυσύχναστα μέρη
της πόλης και τόπος συνάντησης για τις
τρεις θρησκευτικές κοινότητες της Άρτας.
Πολύ κοντά στην πλατεία υπήρχε η
εβραική συναγωγή «Γκρέκα» και σε συν-
δυασμό με το παρακείμενο τέμενος του
Σουλτάν Βαγιαζίτ και τους ναούς του Αγίου
Βασιλείου και του Αγίου Νικολάου, καθι-
στούσαν την πλατεία ένα πολυσύχναστο
σημείο. Το συγκεκριμένο γεγονός αλλά και
η έντονη εμπορική δραστηριότητα στη
γύρω περιοχή, πιθανόν να αποτέλεσαν
τους κύριους λόγους για την επιλογή της
συγκεκριμένης θέσης για την κατασκευή
του ρολογιού. 
Το ρολόι βρίσκεται στη νοτιοδυτική πλευρά
του κάστρου της Άρτας, δίπλα από το 2ο
δημοτικό σχολείο Άρτας και την πλατεία
Εβραίων Μαρτύρων. Πρόκειται για έναν
πύργο ύψους 21 μέτρων και είναι κατα-
σκευασμένος από λαξευμένη πέτρα, παρό-
μοια με εκείνη του κάστρου.   Το καντράν
του ρολογιού αποτελείται από έναν κυκλικό
σιδερένιο δίσκο με λευκό τζάμι, στον οποίο
εσωτερικά έχουν συγκολληθεί 12 μεταλλι-
κοί κύκλοι με τους αριθμούς της ώρας, ενώ
στο κέντρο βρίσκονται οι δείκτες του ρολο-
γιού. Ο μηχανισμός που βρίσκεται σε μία
ράμπα πίσω από το τζάμι, είναι ρυθμισμέ-
νος έτσι ώστε να χτυπάει κάθε 30 και 60
λεπτά τη μεγάλη καμπάνα που υπάρχει
στην κορυφή του πύργου και να σηματοδο-

τεί την ώρα. Η κορυφή του πύργου καλύ-
πτεται με κεραμοσκεπή, η οποία αποτελεί
μεταγενέστερη προσθήκη στον αρχικό
πύργο ενώ η καμπάνα του ρολογιού είναι
σταθερού τύπου και οι κτύποι είναι εφικτοί
μέσω μίας εξωτερικής κινούμενης σφύρας.
Η Άρτα του 17ου αιώνα ήταν μία ακμά-

ζουσα οικονομικά πόλη και είχε όλες τις
προϋποθέσεις για να φιλοξενήσει ένα από
τα πρώτα δημόσια ρολόγια στην Οθωμα-
νική αυτοκρατορία διότι αποτελούσε χώρο
προνομιακό για το ευρωπαϊκό εμπόριο και
κομβικό σημείο για τον έλεγχο της διακίνη-
σης των προϊόντων. Εξίσου σημαντικό
ρόλο έπαιξε και η σύνθεση του πληθυσμού
της Άρτας τον 17ο αιώνα.
Ιστορικά η πρώτη πηγή που μας γνωστο-
ποιεί την ύπαρξη του ρολογιού είναι το «Βι-
βλίο των ταξιδιών» του Εβλιγιά Τσελεμπή,
ο οποίος μας αναφέρει ότι το ρολόι έκανε
μία πλήρη περιστροφή κάθε 24 ώρες και
είχε μία μεγάλη καμπάνα, της οποίας ο
ήχος μπορούσε να γίνει αντιληπτός σε
απόσταση μίας ώρας από την Άρτα ενώ
ταυτόχρονα τονίζει ότι δεν υπήρχε σε κα-
νένα άλλο τόπο, ρολόι ανάλογης τεχνικής

αρτιότητας.
Μία από τις πρώτες γνωστές απεικονίσεις
του ρολογιού έγινε από τον Άγγλο συγγρα-
φέα και ζωγράφο, Έντουαρντ Λίαρ, ο
οποίος επισκέφθηκε την Άρτα στις 4 Μαΐου

1849. Ο Λίαρ στο έργο του, απεικόνισε την
Άρτα με τον Πύργο του Ρολογιού, τα τζαμιά
και το κάστρο της πόλης. Ανάλογη απεικό-
νιση έγινε και από τον Άγγλο χαράκτη Έν-
τμουντ Έβανς, ο οποίος επισκέφθηκε την
πόλη τον Απρίλιο του 1854. Αναφορά στο
ρολόι κάνει και ο Σεραφείμ Ξενόπουλος,
μητροπολίτης Άρτας στο «Δοκίμιον Ιστορι-
κόν περί Άρτης & Πρεβέζης» (εκδ.1884).
Σύμφωνα με αυτή την πηγή, ο Πύργος του
Ρολογιού βρισκόταν δίπλα στο τζαμί του
Σουλτάνου Βαγιαζίτ και μπροστά από το
κάστρο. Το τζαμί του Βαγιαζίτ ήταν ένα από
τα 8 που υπήρχαν στην περιοχή της Άρτας
και είχε χτιστεί πάνω στα θεμέλια χριστια-
νικού ναού αφιερωμένου στη μνήμη των
Αγίων Ταξιαρχών. Σύμφωνα με το μητρο-
πολίτη Άρτας, η θέση στην οποία είχε ανε-
γερθεί το ρολόι, γνωστή και ως Πλατεία της
Ώρας, αποτελούσε κεντρικό σημείο της
Άρτας όπου συναθροίζονταν εκεί πλήθος
Οθωμανών για την καθημερινή προσευχή.
Μέχρι το 1908, το ρολόι λειτουργούσε με
βάση το Οθωμανικό σύστημα μέτρησης
της ώρας που, σε αντίθεση με το ευρω-
παϊκό σύστημα όπου η ημέρα χωρίζεται σε
24 ώρες ίσης διάρκειας. Η ημέρα σύμφωνα
με τους Οθωμανούς ξεκινούσε με την ανα-
τολή του ηλίου και τελείωνε με τη δύση και
κάθε ώρα είχε διάρκεια μεταξύ 50 και 60 λε-
πτών κατά τους χειμερινούς μήνες και έως
75 λεπτά κατά τους θερινούς μήνες. Η ερ-
γάσιμη Οθωμανική ημέρα ξεκινούσε 3
ώρες μετά την ανατολή του ηλίου και τελεί-
ωνε μία ώρα πριν τη δύση. Το 1908 ο πα-
λαιός μηχανισμός αντικαταστάθηκε από
νέο μηχανικό ρολόι με εκκρεμές ώστε να
σηματοδοτεί τις ευρωπαϊκές ώρες και πα-
ρέμεινε σε λειτουργία μέχρι το 1994 όπου
και αντικαταστάθηκε με σύγχρονο ηλεκτρο-
νικό μηχανισμό.
Ο Αρτινός συγγραφέας Γιάννης Καλπού-
ζος, στο μυθιστόρημά του «Ιμαρέτ» κάνει
αναφορά στο ρολόι και μας περιγράφει τη
ζωή των κατοίκων της Άρτας, στο 2ο μισό
του 19ου αιώνα μέσα από τα μάτια των δύο
κεντρικών πρωταγωνιστών. Πλήθος αν-
θρώπινοι χαρακτήρες παρελαύνουν μέσα
από τις σελίδες του μυθιστορήματος και
πάνω απ’ όλους στέκεται ο παππούς
Ισμαήλ, ο οποίος ήταν και ο συντηρητής
του ρολογιού και πίστευε ότι το συγκεκρι-
μένο ρολόι δεν θα μπορούσε ποτέ να ση-
μάνει τις ευρωπαϊκές ώρες.

Κι όμως, ο παππούς Ισμαήλ έκανε λάθος!
Η Άρτα, μετά από πολλούς αγώνες, ελευ-
θερώθηκε από τα τουρκικά δεσμά  και το
ρολόι κατάφερε να σημάνει τις Ευρωπαϊ-
κές, τις Ελληνικές, τις Χριστιανικές ώρες!

Η  ι σ το ρ ί α  ε ν ό ς  α π ό  τα  μ ν η μ ε ί α - σ ύ μ β ολα  τ η ς  π όλ η ς ,  μ ε  το ν  μ ο ν α δ ι κό ,  
σ ε  ό λ η  τ η ν  τ ό τ ε  Ο θ ω μ α ν ι κ ή  α υ τ ο κ ρ α τ ο ρ ί α ,  μ η χ α ν ι σ μ ό  ρ ο λ ο γ ι ο ύ
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Αντικατάσταση του δικτύου ύδρευσης στους Χαλκιάδες

Οι προσκυνητές του Καζαντζάκη.
Γράφει η Κατερίνα Σχισμένου.

Με τεράστια έκπληξη και θαυμασμό βρέθηκα στον

τάφο του Καζαντζάκη να παρακολουθώ αμήχανη

μια τελετή- μνημόσυνο από ανθρώπους που τον

λάτρευαν κυριολεκτικά. Επισκέπτες από τη Νότιο

Κορέα πήγαν να αποτίσουν τιμή στον τάφου του

ανθρώπου που διαβάζουν στην πατρίδα τους και

που δεν υπήρχε περίπτωση να μην πανε στην

Κρήτη και να μην ξεκινήσουν την επίσκεψή τους

από εκεί.

Δέος, σεβασμός, συμβολικές χειρονομίες για έναν

συγγραφέα που έχει ταξιδέψει έως εκεί, είναι

πρώτος σε αναγνωσιμότητα και για το συγκεκρι-

μένο λαό δεν υπάρχει μόνο η Κνωσός, αλλά και ο

Καζαντζάκης, η συνέχεια ενός πολιτισμού που για

μας είναι πιο δυσδιάκριτη καμιά φορά απ΄ό,τι για

πιο μακρινούς παρατηρητές και σίγουρα με άλλο

ήθος και  παιδεία. Στη μακρινή Κορέα μάλιστα

υπάρχει ακόμη και ένας εξαιρετικά δραστήριος

Όμιλος Φίλων του Νίκου Καζαντζάκη που τον βρή-

καμε να προσκυνά με ευλάβεια και παρατηρή-

σαμε, καταγράψαμε αλλά περισσότερο

προβληματιστήκαμε. Γιατί και πώς μπόρεσε η

γραφή του μεγάλου αυτού συγγραφέα να φτάσει

έως εκεί και πιο πέρα; Ίσως το παγκόσμιο πνεύμα

της γραφής του, ο homo universalis που πάντα

είναι το ζητούμενο και το πάθος. Πάθος ζωής,

πάθος γραφής και έκφρασης.

Το Βατικανό συμπεριέλαβε το μυθιστόρημά του Ο

τελευταίος πειρασμός στον Κατάλογο απαγορευ-

μένων βιβλίων (Index librorum prohibitorum),

«τιμή» που κανένας άλλος έλληνας συγγραφέας

δεν αξιώθηκε. Εννιά φορές προτάθηκε για το βρα-

βείο νόμπελ, όμως οι σκοταδιστικοί κύκλοι της

Αθήνας,  εννιά φορές του τοn στέρησαν όχι όμως

οι θαυμαστές του που  είναι αμέτρητοι....  

‘ Δεν ελπίζω τίποτα, δεν φοβάμαι τί-

ποτα, είμαι λέυτερος ’....

Ξεκίνησε άμεσα η αντικατάσταση του δι-

κτύου ύδρευσης Χαλκιάδων βάση της

σύμβασης που υπεγράφη την 25η Σε-

πτεμβρίου ανάμεσα στο Δήμαρχο Αρ-

ταίων και Πρόεδρο της ΔΕΥΑ Άρτας

Χρήστο Τσιρογιάννη και την εργολάβο

του έργου. Το έργο προβλέπει την αντι-

κατάσταση του εσωτερικού δικτύου

ύδρευσης, σε όλο το εύρος της, του οικι-

σμού Χαλκιάδων Φιλοθέης και έχει προ-

ϋπολογισμό 992.000 ευρώ.

Σκοπός του έργου, ανακοίνωσε ο Δήμος

Αρταίων, είναι η βελτίωση και ο εκσυγ-

χρονισμός του εσωτερικού δικτύου του

οικισμού, ώστε να αποκατασταθεί η εύ-

ρυθμη λειτουργία αυτού, τόσο για την

αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρε-

σιών ύδατος στους κατοίκους της περιο-

χής, όσο και για την αντιμετώπιση του

φαινομένου της λειψυδρίας μέσω υιοθέ-

τησης βέλτιστων πρακτικών για την

αποφυγή διαρροών. Το συνολικό μήκος

των αγωγών του νέου δικτύου θα είναι

15 χιλιόμετρα.

«Εκσυγχρονίζουμε και κατασκευάζουμε

νέα δίκτυα ύδρευσης σε περιοχές του

Δήμου που υπάρχει ανάγκη λόγω πεπα-

λαιωμένου δικτύου. Βελτιώνουμε έτσι τις

υποδομές και κατ’ επέκταση την ποι-

ότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών

προς τους συμπολίτες και φυσικά την

καθημερινότητά τους» αναφέρει σε δή-

λωση του Δήμαρχος Αρταίων Χρήστος

Τσιρογιάννης.

Φυσικά δεν έλειψαν και τα προβλήματα

που προκλήθηκαν από το σκάψιμο των

δρόμων σε συνδυασμό με την βροχή

που έπεσε λίγες μέρες μετά. Εκτός από

την λάσπη που έκανε την πρόσβαση δύ-

σκολη σε πολλά σπίτια αναφέρθηκαν και

αρκετές περιπτώσεις αυτοκινήτων που

έπεσαν σε λακκούβες που ήταν καλυμ-

μένες  με νερό. Ευτυχώς υπήρξαν μόνο

υλικές ζημιές και δεν είχαμε καθόλου

τραυματισμούς. 

Το έργο είναι απαραίτητο για το χωριό

μας αρκεί να συνδυαστεί με το κλείσιμο

των παράνομων παροχών που χρησιμο-

ποιούνται κατά κύριο λόγο για πότισμα

γιατί, ως γνωστών, τα απογεύματα του

καλοκαιριού υπάρχουν σπίτια χωρίς

νερό εξαιτίας αυτού. 

Ίδωμεν 

Γιορτές και αργίες για το 2019: 
Πρωτοχρονιά Τρίτη 1 Ιανουαρίου  

Θεοφάνεια Κυριακή 6 Ιανουαρίου  

Καθαρά Δευτέρα 11 Μαρτίου   

Ευαγγελισμός της Θεοτόκου Δευτέρα 25

Μαρτίου  

Κυριακή του Πάσχα Κυριακή 28 Απρι-

λίου    

Εργατική Πρωτομαγιά Τετάρτη 1 Μαΐου 

Ζωοδόχου Πηγής Παρασκευή 3 Μαΐου  

Αγίου Κωνσταντίνου και Αγίας Ελένης

Τρίτη 21 Μαΐου 

Αγίου Πνεύματος Δευτέρα 17 Ιουνίου   

Κοίμηση της Θεοτόκου Πέμπτη 15 Αυ-

γούστου   

Επέτειος εκτέλεσης συγχωριανών μας

Σάββατο 26 Οκτωβρίου 

Επέτειος του «Όχι» Δευτέρα 28 Οκτω-

βρίου   

Χριστούγεννα Τετάρτη 25 Δεκεμβρίου

Χρήσιμα τηλέφωνα:
Δήμος Άρτας: 26813-62109

ΚΕΠ Φιλοθέης: 26813-60926

Ληξίαρχος Φιλοθέης  Αγγέλης Ευάγγε-

λος: 697 996 3555

Ανταποκριτής ΟΓΑ ΕΛΓΑ Καλαμιάς και

Χαλκιάδων: 

Ευάγγελος Αγγέλης 26813-60921 

Βλάβες ηλεκτροφωτισμού:  15196  

ΔΕΥΑΑ (προβλήματα υδροδότησης)

26810-70140

Καθαριότητα 26810-72910

Νίκος Καζαντζάκης, 1883-1957 , Έλληνας συγγραφέας
Ο Νίκος Καζαντζάκης υπήρξε ο μεγαλύτερος Έλληνας συγγραφέας των νεώτερων

χρόνων. Υπήρξε επίσης φιλόσοφος, ποιητής, θεατρικός συγγραφέας.

Σπούδασε νομικά και έκανε μεταπτυχιακά στο Παρίσι. Θεωρούσε δασκάλους του τον

Όμηρο, το Δάντη και τον Μπεργκσόν. Το 1919 διορίστηκε από τον Βενιζέλο Γεν. Γραμ-

ματέας του Υπουργείου περιθάλψεως, υπεύθυνος για τους πρόσφυγες από τον Καύ-

κασο.

Τα πιο γνωστά του έργα: Οδύσσεια, Βίος και πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά (1946), Ο κα-

πετάν Μιχάλης (1953), Ο Χριστός ξανασταυρώνεται (1954), Ο τελευταίος πειρασμός

(1955), Ασκητική, Αναφορά στον Γκρέκο.

Αποφθέγματα:

Μην καταδέχεσαι να ρωτάς: «Θα νικήσουμε; Θα νικηθούμε;» Πολέμα!

Μια αστραπή η ζωή μας... μα προλαβαίνουμε

Ό,τι δεν συνέβη ποτέ, είναι ό,τι δεν ποθήσαμε αρκετά

Έχεις τα πινέλα, έχεις τα χρώματα, ζωγράφισε τον παράδεισο και μπες μέσα.

Η πέτρα, το σίδερο, το ατσάλι δεν αντέχουν. Ο άνθρωπος αντέχει.

Δεν υπάρχουν ιδέες, υπάρχουν μονάχα άνθρωποι που κουβαλούν τις ιδέες, κι αυτές

παίρνουν το μπόι του ανθρώπου που τις κουβαλάει.
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Επιτυχόντες στις πανελλήνιες… συνέχεια
Να συγχαρούμε τους νέους που πέτυχαν στις πανελλήνιες

2018. 

Γούσης Βασίλειος νομική Θεσσαλονίκη ΑΠΘ

Νάστος Γρηγόριος οικονομικό Αθηνών

Νάστος Θωμάς οικονομικό Θεσσαλονίκης ΑΠΘ

Τσώλας Λάμπρος Γεωπονική ΤΕΙ Ηπείρου Άρτα

Φλώρος Χρήστος Ηλεκτρονικών μηχανικών Λαμία

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος ο Σύλλογος μας βοήθησε στην διοργάνωση και διεξαγωγή της κατάθεσης στεφάνων και της πα-

ρέλασης για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου.

Τα στεφάνια που κατατέθηκαν στους Χαλκιάδες και στην Καλαμιά κατασκευάστηκαν όλα από τον πρόεδρό μας Ρίζο Θανάση με την

βοήθεια του αντιπροέδρου Ρίζου Κωνσταντίνου και του Χρήστου Βλάχου. Επίσης τελετάρχης ανέλαβε ο παραπάνω αντιπρόεδρος .

Η Φιλοθέη φόρεσε τα Χριστουγεννιάτικα στολίδια της
Όπως πέρυσι, έτσι και φέτος ο σύλλογός μας, για να

προσθέσει μία Χριστουγεννιάτικη πινελιά στη Φιλοθέη,

τοποθέτησε τρία φωτισμένα χριστουγεννιάτικα δέντρα,

ένα δίπλα από κάθε σιντριβάνι, ( Γεωργουσιοί, Χαλκιά-

δες και Καλαμιά). 

Ευελπιστούμε ότι του χρόνου θα μπορέσουμε να αγο-

ράσουμε περισσότερα στολίδια και λαμπιόνια ώστε να

φτιάξουμε μια καλύτερη εορταστική ατμόσφαιρα.

Να διευκρινίσουμε επίσης ότι ο σύλλογος μας τοποθέ-

τησε μόνο τα δέντρα, τον υπόλοιπο στολισμό τον έκαναν

οι δυο πρόεδροι τον κοινοτήτων σε συνεργασία με τον

δήμο Αρταίων. 
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Εκδρομή στο Καϊμάκτσαλαν 
Ο Σύλλογος μας διοργανώνει εκδρομή στον Παλαιό Άγιο 

Αθανάσιο στο Καϊμάκτσαλαν την Κυριακή 13 Ιανουαρίου 2019.

Δηλώσεις συμμετοχής στα τηλέφωνα 26810-51607 και 6948 77 22 56

Για Τρίτη συνεχή χρονιά τιμήθηκε η μνήμη των εφτά θυμάτων 

της Καλαμιάς από τα Γερμανικά στρατεύματα κατοχής!

Με κάθε επισημότητα τελέστηκε την 26η Οκτωβρίου το πρωί στην Κα-

λαμιά η ετήσια επιμνημόσυνη δέηση και η κατάθεση στεφάνων για

τους 7 πεσόντες από τα Γερμανικά Κατοχικά στρατεύματα το 1943. Η

εκδήλωση ξεκίνησε με πρωτοβουλία του συλλόγου μας το 2016 και

βρήκε άμεση ανταπόκριση από τον Δήμο Αρταίων που από την επό-

μενη κιόλας χρονιά προσφέρθηκε να γίνει συνδιοργανωτής. Στο ση-

μείο που εκτελέστηκαν οι πεσόντες έχει αναγερθεί μνημείο από τον

πρώην Δήμο Φιλοθέης επί δημαρχείας Πέτρου Ρίζου.

Η δήλωση του Δημάρχου Αρταίων Χρήστου Τσιρογιάννη στο τοπικό

τηλεοπτικό κανάλι έχει ως εξής:

«Αποτίουμε για τρίτη συνεχή χρονιά φόρο τιμής στην θυσία αυτών

των επτά ηρώων. Με αυτόν τον τρόπο κρατούμε αναλλοίωτη την ιστο-

ρική μνήμη και δίνουμε την ευκαιρία στα νέα παιδιά να μάθουν την το-

πική ιστορία. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά για την συνεργασία

τον Πολιτιστικό και Αθλητικό Σύλλογο Φιλοθέης, τις Τοπικές Κοινότητες

Καλαμιάς και Χαλκιάδων, τα σχολεία της Καλαμιάς και των Χαλκιάδων,

την Ελληνική Αστυνομία για την τήρηση των τροχονομικών μέτρων,

καθώς και όλους τους συμπολίτες που παρέστησαν, όπως και τις οι-

κογένειες των θυμάτων, αλλά και όσων επέζησαν». Να σημειωθεί ότι

οι εκδηλώσεις τιμής και μνήμης ξεκίνησαν το 2016 με πρωτοβουλία

του Δήμου Αρταίων και του Πολιτιστικού και Αθλητικού Συλλόγου Φι-

λοθέης, ενώ ο Δήμος έχει πραγματοποιήσει ανάπλαση στο χώρο του

μνημείου.

Στην εκδήλωση παρέστησαν, μεταξύ άλλων, ο Βουλευτής Άρτας Γιώρ-

γος Στύλιος, ο Αντιπεριφερειάρχης Άρτας Βασίλης Ψαθάς, ο θεματικός

Αντιπεριφερειάρχης Δημήτρης Βαρέλης, οι Αντιδήμαρχοι Χριστόφορος

Σιαφάκας και Κώστας Ζέρβας, η Περιφερειακή Σύμβουλος Αναστασία

Σίμου-Τάσιου, ο Πρόεδρος του Νομικού Προσώπου του Δήμου Αρ-

ταίων Γιώργος Πανέτας, ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Καλα-

μιάς Απόστολος Ζιώβας, η Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας

Χαλκιάδων Μαρίνα Κομπογιάννη, ο Αστυνομικός Διευθυντής Άρτας

Φώτης Ντζιμάνης, ο Εκπρόσωπος του ΚΕΝ Άρτας Ιωάννης Καραγιάν-

νης, ο Πρόεδρος της Ένωσης Αποστράτων Αξιωμάτων Άρτας Αλέξαν-

δρος Παναγής, ο Πρόεδρος των Εφέδρων Αξιωματικών Άρτας Πέτρος

Κατσαούνος, o Πρόεδρος του Πολιτιστικού και Αθλητικού Συλλόγου

Φιλοθέης Αθανάσιος Ρίζος καθώς και πλήθος κατοίκων της περιοχής.

Τον Πανηγυρικό της ημέρας εκφώνησε ο συνταξιούχος εκπαιδευτικός

Σπυρίδων Γιάννος.


