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Η Φιλοθέη φαίνεται όμορφη από ψηλά!

Οι μεγαλύτεροι από εμάς θα θυμόμαστε ότι παλιά η εθνική οδό που

διασχίζει την Φιλοθέη δεν είχε μεγάλη κυκλοφορία αυτοκινήτων. Τότε

όμως σε κάθε γειτονιά υπήρχε μόνο ένα αυτοκίνητο, αγροτικό συνή-

θως, και κανένα τρακτέρ μέσα-μέσα. Με την ραγδαία αύξηση όμως

στην αγορά αυτοκινήτων, πλέον, σε κάθε σπίτι υπάρχει τουλάχιστον

ένα αυτοκίνητο και μία μηχανή! Το γεγονός αυτό προκάλεσε και την

αύξηση της κυκλοφορίας στους δρόμους και ιδιαίτερα στην εθνική

οδό. Έτσι κάποια στιγμή για να περάσει κάποιος την διασταύρωση,

Χαλκιάδες προς καλαμιά και αντίστροφα, ιδιαίτερα τα Κυριακάτικα

πρωινά του Καλοκαιριού που περνούσαν όλοι οι Αρτινοί για να πάνε

στην θάλασσα, έπρεπε να κάνει τάμα σε κάποιον θαυματουργό Άγιο!

Έτσι, η τότε δημοτική αρχή, αποφάσισε και τοποθέτησε φωτεινούς

σηματοδότες, φανάρια δηλαδή, και το πρόβλημα άλλαξε προς το κα-

λύτερο. Όμως  δεν λύθηκε αφού τα φανάρια λειτουργούσαν με φω-

τοκύτταρο το οποίο πάθαινε συνέχεια βλάβη και τα φανάρια έδειχναν

μόνιμα κόκκινο για Καλαμιά-Χαλκιάδες.. . Αυτό άλλαξε μετά από λίγο

καιρό αλλά και πάλι, εξυπηρετεί μόνο τις ώρες που έχει μεγάλη ροή

αυτοκινήτων. Τις ώρες που η κίνηση είναι μειωμένη τα φανάρια συ-

νεχίζουν να δουλεύουν και απλά ταλαιπωρούν όσους θέλουν να πε-

ράσουν απέναντι.

Επιπλέον έχει παρατηρηθεί τα τελευταία χρόνια ότι, μεταμεσονύκτιες

κυρίως ώρες, γίνονται κόντρες με μηχανές ή με αυτοκίνητα, οι οδηγοί

των οποίων δεν πτοούνται από το κόκκινο φανάρι και περνάνε με

ιλιγγιώδη ταχύτητα μέσα από το χωριό. Η αστυνομία έρχεται μεν αλλά

για να μπορέσει να το σταματήσει αυτό θα πρέπει να ξημερώνει κάθε

βράδυ στην διασταύρωση!

Τέλος έχουμε παρατηρήσει το φαινόμενο, το οποίο το έχουμε επιση-

μάνει σε προηγούμενη έκδοση της εφημερίδας μας, οι πεζοί να δια-

σχίζουν διαγώνια την διασταύρωση με κίνδυνο να παρασυρθούν από

διερχόμενα αυτοκίνητα…

Τι μπορεί να γίνει γι αυτό; Η κατασκευή ενός κυκλικού κόμβου θεω-

ρούμε ότι  θα έλυνε πολλά από τα παραπάνω προβλήματα. Χώρος

υπάρχει να γίνει ο κόμβος χωρίς να χρειαστούν απαλλοτριώσεις και

η κατασκευή του δεν είναι πολύ δαπανηρή. Η μελέτη ενδεχομένως

να στοιχίζει περισσότερο από την κατασκευή αλλά σε κάθε περί-

πτωση δεν υπερβαίνει το κόστος της ανθρώπινης ζωής. 

Καλό θα είναι οι πρόεδροι Χαλκιάδων και Καλαμιάς να το συζητήσουν

και να υποβάλλουν από κοινού το αίτημα στον Δήμο Αρταίων και να

απαιτήσουν να δρομολογηθεί η κατασκευή. Εμείς από την πλευρά

μας θα στηρίξουμε και θα επικροτήσουμε μια τέτοια κίνηση.

Οψόμεθα!

Θ α ή τα ν ό μ ω ς π ι ο ό μ ο ρ φ η  α ν υ π ή ρ χ ε

έ ν α ς κ υ κ λ ι κό ς κό μ β ο ς α ν τ ί  γ ι α  φ α ν ά ρ ι α
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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 93 ετών απεβίωσε η Τσιώλη Σοφία 

Κάτοικος Χαλκιάδων την 3 Μαρτίου 2019

Σε ηλικία 80 ετών απεβίωσε η Καραχάλιου Μαρία

Κάτοικος Χαλκιάδων την 20 Φεβρουαρίου 2019

Σε ηλικία 91 ετών απεβίωσε η Κάλλου Βασιλική 

κάτοικος Καλαμιάς την 9 Ιανουαρίου 2019

Σε ηλικία 83 ετών απεβίωσε ο Γκλίβας Ιωάννης 

Κάτοικος Καλαμιάς την 2 Ιανουαρίου 2019 

Φτάσαμε αισίως στον τέταρτο χρόνο έκδοσης της εφημε-

ρίδας μας. Τα συναισθήματά μας ανάμεικτα.  Ξεκινήσαμε

με δωδεκασέλιδη έκδοση και  εκδίδουμε πλέον δεκαεξασέ-

λιδο. Αν και  φαίνεται  απλό, εντούτοις ε ίναι  μεγάλο βήμα.

Είχαμε ενδοιασμούς αν θα μπορέσουμε να γεμίσουμε

τόσες πολλές σελίδες αλλά αυτό ξεπεράστηκε εύκολα!  Η

πρώτη έκδοση ήταν έκπληξη προς τους συγχωριανούς και

έκανε 4 ολόκληρους μήνες να προετοιμαστεί !  Ο περισσό-

τερος κόσμος την αγκάλιασε από την πρώτη στιγμή και

ε ίναι  πολλοί  που την περιμένουν και  την ξεφυλλίζουν. Αρ-

κετοί  μας πλησίασαν αυτοβούλως και  μας συνέδραμαν οι-

κονομικά για να μην σταματήσουμε αυτή την προσπάθεια.

Υπήρξαν βέβαια και  κακές κριτ ικές τ ις οποίες τ ις καταγρά-

ψαμε και  τ ις  λάβαμε υπόψιν.  Εμείς τους ευχαριστούμε

όλους και  τους υποσχόμαστε ότ ι  θα κάνουμε τα πάντα για

να μην σβήσει  η εφημερίδα αυτή. 

Καλή ανάγνωση!

Άμιλλα είναι η τάση να φτάσει κανένας τον

άλλον, που τον θαυμάζει, ή και να τον 

ξεπεράσει, χωρίς να αισθάνεται φθόνο, αν

ο άλλος τον ξεπερνάει.

Αριστοτέλης (Αρχαίος Έλληνας Φιλό-

σοφος ) 384-322 Π.Χ.
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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

14η αγωνιστική 12/01/2019

ΑΟ Φιλοθεής- Δόξα Άρτας 1 - 2

15η αγωνιστική 19/01/2019

ΑΟ Φιλοθέης - ΑΕ Καμπής 1 - 0

16η  αγωνιστική 26/01/2019

Αναγέννηση Άρτας  - ΑΟ Φιλοθεής 2 - 1

17η αγωνιστική 02/02/2019

ΑΟ Φιλοθεής - Ολυμπιακός Καλοβάτου 1 – 1

18η αγωνιστική 09/02/2019

ΠΑΣ Ανέζας  - ΑΟ Φιλοθεής 2 - 0

19η αγωνιστική 23/02/2019

ΑΟ Φιλοθεής - ΑΟ Κορφοβουνίου 4 - 0

20η αγωνιστική 02/03/2019

Προοδευτική Γραμμεν.  - ΑΟ Φιλοθεής 2 - 1

21η αγωνιστική 09/03/2019

Σκουφάς Κομποτίου -ΑΟ Φιλοθεής

22η αγωνιστική 16/03/2019

ΑΟ Φιλοθεής - Απόλλων Γλυκορίζου

23η αγωνιστική 23/03/2019

ΑΕ Μενιδίου - ΑΟ Φιλοθέης

24η αγωνιστική  30/03/2019

ΑΟ Φιλοθέης- Φιλέλληνες Πέτα

25η αγωνιστική 06/04/2019

ΑΕ Ξηροβουνίου - ΑΟ Φιλοθέης

26η αγωνιστική

ΑΟ Φιλοθεής - ΑΕΜ Μέλισσα 13/04/2019

Η ομάδα μας έχει συγκεντρώσει 25 

βαθμούς και βρίσκετε στην όγδοη θέση

του βαθμολογικού πίνακα με οχτώ νίκες,

έντεκα ήττες και μία ισοπαλία, ενώ έχει 

πετύχει 28 γκολ και έχει δεχθεί 25

Προπαιδικό Πρωτάθλημα Κ13 

(γεννηθέντες 2006-2007)

1η αγωνιστική 10/11/2018

ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΕΝΙ-

ΤΣΑΣ   2-2

2η αγωνιστική 24/11/2018

ΑΟ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ - ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ   1-1

3η αγωνιστική 8/12/2018

ΑΕ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗΣ - ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ  δεν ορίστηκε

4η αγωνιστική 22/12/2018

ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΑΡΤΑ 2013  0-8

5η αγωνιστική 12/01/2019

ΑΕΜ ΜΕΛΙΣΣΑ - ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ   6-0

ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΑΟ ΦΛΩΡΙΑΔΑΣ   1-3

7η αγωνιστική 09/02/2019

Ρεπό 

8η αγωνιστική 23/02/2019

ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΔΟΞΑ ΑΡΤΑΣ ΩΡΑ   0-2

9η αγωνιστική 16/03/2019

ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΔΙΑΣ ΚΩΣΤΑΚΙΩΝ ΩΡΑ 11:15 ΓΗ-

ΠΕΔΟ ΔΙΑΣ

10η αγωνιστική 30/03/2019

ΑΣΤΕΡΑΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΩΡΑ

10:45 ΓΗΠΕΔΟ ΔΙΑΣ

11η αγωνιστική 13/04/2019

ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΣΚΟΥΦΑΣ ΚΟΜΠΟΤΙΟΥ

ΩΡΑ 10:00 ΓΗΠΕΔΟ ΜΑΡΓΩΝΗΣ

Πρωτάθλημα Τζούνιορ Κ11

(γεννηθέντες 2008-2009)

1η αγωνιστική 11/11/2018

ΔΟΞΑ ΑΡΤΑΣ - ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ   4-2

2η αγωνιστική 25/11/2018

ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΑΕΜ ΜΕΛΙΣΣΑ   3-8

3η αγωνιστική 9/12/2018

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΕΝΙΤΣΑΣ - ΑΟ ΦΙΛΟ-

ΘΕΗΣ αναβλήθηκε

4η αγωνιστική 23/12/2018

ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ   3-0 α.α.

5η αγωνιστική 13/01/2019

ΣΚΟΥΦΑΣ ΚΟΜΠΟΤΙΟΥ - ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ   1-5

6η αγωνιστική 27/01/2019

ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΑΡΤΑ 2004   3-7

7η αγωνιστική 10/02/2019

ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΑΕ ΚΑΜΠΗΣ   10-3

8η αγωνιστική 24/02/2019

ΑΕ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗΣ-ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ

9η αγωνιστική 17/03/2019

ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΔΙΑΣ ΚΩΣΤΑΚΙΩΝ ΩΡΑ 12:30

10η αγωνιστική 31/03/2019

ΑΟ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ-ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΩΡΑ 11:30

11η αγωνιστική 14/04/2019

ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΑΡΤΑ 2013 ΩΡΑ 10:30

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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Α Ο  Φ ι λ ο θ έ η ς  τ μ ή μ α  μ π ά σ κ ε τ
Έγινε η κλήρωση για την Γ΄ κατηγορία ανδρών όπου αγωνίζεται η

ομάδα μπάσκετ του ΑΟ Φιλοθέης.  Η ομάδα συμμετέχει στον 2ο όμιλο

και αντιμετωπίζουν σε διπλούς αγώνες τις δεύτερες ομάδες του ΑΚ Πύρ-

ρος Αρταίων, την ΑΕ Δόξα Πύρρου και της Δόξα Λευκάδας οι οποίες

αγωνίζονται σε μεγαλύτερη κατηγορία.

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝΔΡΩΝ Α’ ΦΑΣΗ,  2ος  ΟΜΙ-

ΛΟΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2018 - 2019

Α’ ΓΥΡΟΣ 

Ημ/νια Ωρα     Γήπεδο  Αγώνας Σκόρ

Α’ ΓΥΡΟΣ1η Αγωνιστική

3/3/2019 14:00 Τ9 ΑΡΤΑΣ  Α.Κ. ΠΥΡΡΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ(Β) – Α.Ε. ΔΟΞΑ

ΠΥΡΡΟΥ(Β) 53 - 49

3/3/2019 12:00 Τ9 ΑΡΤΑΣ     Α.Ο. ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ(Β)

44 - 60

2η Αγωνιστική

16ή17/3/2019 ΔΑΚ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ(Β) – Α.Κ. ΠΥΡ-

ΡΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ(Β)

17/3/2019 14:00 ΝΕΟ Τ9 ΑΡΤΑΣ Α.Ε. ΔΟΞΑ ΠΥΡΡΟΥ(Β) – Α.Ο. ΦΙΛΟ-

ΘΕΗΣ

3η Αγωνιστική

31/3/2019 12:00 ΝΕΟ Τ9 ΑΡΤΑΣ Α.Κ. ΠΥΡΡΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ(Β) – Α.Ο. ΦΙ-

ΛΟΘΕΗΣ

30ή31/3/2019 ΔΑΚ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ(Β) – Α.Ε. ΔΟΞΑ

ΠΥΡΡΟΥ(Β)

B’ ΓΥΡΟΣ

1η Αγωνιστική

14/4/2019 12:00 ΝΕΟ Τ9 ΑΡΤΑΣ Α.Ε. ΔΟΞΑ ΠΥΡΡΟΥ(Β) –

Α.Κ. ΠΥΡΡΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ(Β)

13ή14/4/2019 ΔΑΚ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ(Β) – Α.Ο. ΦΙΛΟ-

ΘΕΗΣ

2η Αγωνιστική

12/5/2019 14:00 ΝΕΟ Τ9 ΑΡΤΑΣ Α.Κ. ΠΥΡΡΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ(Β) – ΔΟΞΑ

ΛΕΥΚΑΔΑΣ(Β)

12/5/2019 12:00 ΝΕΟ Τ9 ΑΡΤΑΣ Α.Ο. ΦΙΛΟΘΕΗΣ – Α.Ε. ΔΟΞΑ ΠΥΡ-

ΡΟΥ(Β)

3η Αγωνιστική

19/5/2019 12:00 ΝΕΟ Τ9 ΑΡΤΑΣ Α.Ο. ΦΙΛΟΘΕΗΣ – Α.Κ. ΠΥΡΡΟΣ ΑΡ-

ΤΑΙΩΝ(Β)

19/5/2019 14:00 ΝΕΟ Τ9 ΑΡΤΑΣ Α.Ε. ΔΟΞΑ ΠΥΡΡΟΥ(Β) – ΔΟΞΑ ΛΕΥ-

ΚΑΔΑΣ(Β)

Οι δύο (2) πρώτες βαθμολογικά ομάδες κάθε ομίλου θα συναντηθούν

μεταξύ τους σε χιαστί αγώνες (εντός και εκτός έδρας) όπως παρακάτω:

Δεύτερη ομάδα 1ου Ομίλου – Πρώτη ομάδα 2ου Ομίλου    

Δεύτερη ομάδα 2ου Ομίλου – Πρώτη ομάδα 1ου Ομίλου

Δεύτερη ομάδα 3ου Ομίλου – Πρώτη ομάδα 4ου Ομίλου    

Δεύτερη ομάδα 4ου Ομίλου – Πρώτη ομάδα 3ου Ομίλου     

Οι νικήτριες ομάδες των αγώνων αυτών ανέρχονται στη Β΄ κατηγορία.

Όσον αφορά τις ηττημένες ομάδες των αγώνων αυτών, αν δεν υπάρξει

κατάταξη ανόδου από τη διαδικασία goal average, θα αγωνιστούν με-

ταξύ τους σε ουδέτερα γήπεδα ώστε να υπάρξει.

Για μία ακόμη χρονιά ο σύλλογος μας συμμετείχε στο «Καρναβάλι γυναικών Άρτας» που διοργάνωσε η άτυπη επιτροπή

καρναβαλιού μαζί με τον Δήμο Αρταίων. 

Το θέμα του γκρουπ ήταν «Αλλού τα κακαρίσματα και αλλού γεννάν οι κότες» και, όπως ήταν αναμενόμενο, σκόρπισε

κέφι και γέλιο στους θεατές! 

Το γλέντι συνεχίστηκε την Κυριακή στο χωριό που τα παιδιά του συλλόγου βγήκαν καρναβάλια!
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Ο Φλεβάρης κι αν φλεβίσει πάλι η Άνοιξη θ’ ανθίσει
Έτσι περιγράφει ο θυμόσοφος λαός μας

τις καιρικές συνθήκες του Φεβρουαρίου

και αυτό-παρηγοριέται προσδοκώντας τον

ερχομό της άνοιξης. Και τούτες τις τελευ-

ταίες μέρες του που διανύουμε –τώρα

που γράφονται τούτες οι γραμμές- άνοι-

ξαν οι φλέβες» του ουρανού και μας γέμι-

σαν και με το παραπάνω μάλιστα με

βροχές και χιόνια ¨και βοριάδες-ανεμο-

θύελλες και πολικές θερμοκρασίες. Αλλά η

άνοιξη ακόμα αργεί πολύ· ο Μάρτης ως

γνωστό δεν είναι άνοιξη στα μέρη μας, ευ-

τυχώς όμως ούτε και χειμώνας! Είναι

«λίγο απ’ όλα»!

Κι ενώ όλα αυτά είναι λίγο-πολύ φυσικά

και αναμενόμενα φαινόμενα, επομένως

κάθε νουνεχής άνθρωπος πρέπει να είναι

αρκούντως  προετοιμασμένος και εφοδια-

σμένος κατάλληλα και κατά περίπτωση με

μέσα και αγαθά και υπηρεσίες ώστε να

αντιμετωπίσει τουλάχιστο τις άμεσες

ανάγκες του.

Για να γίνω πιο σαφής και κατανοητός θ’

αναφέρω κάποια παραδείγματα που μόνο

σπάνια δεν τα λες:

1. Ενώ όλα τα μέσα ενημέρωσης –τα

ΜΜΕ- προειδοποιούν σε όλους τους τό-

νους για έντονα καιρικά φαινόμενα: «χιό-

νια στα ορεινά, βροχές και πλημμυρικά

φαινόμενα στα πεδινά κλπ κάποιοι απερί-

σκεπτοι συμπολίτες μας «παίρνουν τα

βουνά» για να παίξουν χιονοπόλεμο ή

(και) να φτιάξουν χιονάνθρωπο! Χωρίς να

έχουν στο πορτ-μπαγκάζ του αυτοκινήτου

τους αντιολισθητικές αλυσίδες και κατάλ-

ληλη ενδυμασία. Αποτέλεσμα , να εγκλω-

βιστούν στα χιόνια στη μέση του πουθενά·

και να διακινδυνεύουν τη ζωή τους και να

χρειάζεται να κινητοποιηθούν τόσοι άν-

θρωποι και υπηρεσίες και μέσα κάτω από

δυσμενείς συνθήκες και με αμφίβολα απο-

τελέσματα μερικές φορές…

Για φαντάσου να μην είναι δυο-τρεις περι-

πτώσεις, αλλά πολλές περισσότερες. Τότε

σίγουρα θα θρηνήσουμε θύματα.

2. Ενώ «βρέχει με το τουλούμι» κι όλοι οι

δρόμοι έχουν μεταβληθεί σε ποτάμια ξεκι-

νάει άλλος να πάει βόλτα με το αυτοκίνητο

βεβαίως ή και για δουλειά· βλέπει τον

δρόμο-ποτάμι αλλά δεν το βάζει κάτω! Συ-

νεχίζει την πορεία του ώσπου το Ι.Χ. σκε-

πάζεται από τη θολούρα και εξαφανίζεται,

δυστυχώς δια παντός. Κινητοποιούνται

υπηρεσιακοί παράγοντες και εθελοντές

και με πολλούς κόπους και ταλαιπωρίες

βρίσκουν τις σωρούς των «άτυχων» θυ-

μάτων «κάτω από τόνους λάσπης»!

Μπορούμε να αναφέρουμε πάμπολλα τέ-

τοια παραδείγματα, αλλά δεν είναι αυτός ο

σκοπός μας. θέλουμε να κάνουμε κατα-

νοητό ότι πρέπει να μάθουμε να ζούμε με

τα φυσικά φαινόμενα· να μελετάμε τους

φυσικούς νόμους, να τους κατανοούμε, να

τους σεβόμαστε και να ζούμε σε αρμονία

με τη φύση.

Κάθε εποχή, κάθε μήνας έχει τις χάρες και

τα καλά του· Χρειάζονται και οι βροχές, τα

χιόνια, η παγωνιά, ακόμα και το χαλάζι και

η ζέστη. Δεν μας συμφέρει η αντιπαρά-

θεση, ο πόλεμος με τα φυσικά φαινόμενα

και τους φυσικούς νόμους· μόνο η παρα-

τήρηση, η προφύλαξη και η προσαρμογή

ανάλογα με την περίσταση και την περί-

πτωση.

Τελειώνω και τούτο το σημείωμα με το αι-

σιόδοξο μήνυμα ότι «έχει ο καιρός γυρί-

σματα», έρχονται καλύτερες μέρες,

πλησιάζει η άνοιξη… καλοκαίρι θα μυρί-

σει. Κουράγιο, υπομονή και σωφροσύνη!

Σπύρος Γιάννος

26/02/2019

Δρομολογήθηκε η ίδρυση Δημοτικού Σκοπευτηρίου
Σε συνεργασία με τον Κυνηγετικό Σύλλογο Άρτας, ο Δήμος Αρ-

ταίων προχωρά στην ίδρυση Δημοτικού Σκοπευτηρίου.

Το Δημοτικό Σκοπευτήριο θα κατασκευαστεί και θα λειτουργήσει

σε έκταση ιδιοκτησίας του Δήμου στη Τ.Κ Γραμμενίτσας με στόχο

την προσέλκυση αθλητικού τουρισμού, την τόνωση της τοπικής

οικονομίας και την εξυπηρέτηση του Κυνηγετικού Συλλόγου που

αριθμεί 3.500 μέλη.

Η θέση που επιλέχθηκε, βρίσκεται στην εκτός σχεδίου περιοχή

Τ.Κ Γραμμενίτσας και οι εγκαταστάσεις του δημοτικού σκοπευτη-

ρίου θα αναπτυχθούν σε έκταση περίπου 30 στρ., κάτι που θα

οριστικοποιηθεί με την εκπόνηση των απαραίτητων μελετών.

Όπως τόνισε ο Δήμαρχος Αρταίων στην τελευταία συνεδρίαση

του Δ.Σ, έχουν εξασφαλιστεί όλες οι απαραίτητες γνωμοδοτήσεις

καθώς και η συναίνεση της τοπικής κοινότητας και έχει βεβαιωθεί

η καταλληλότητα της έκτασης για την ανάπτυξη της συγκεκριμέ-

νης δραστηριότητας.

Το σώμα με ομόφωνη απόφασή του έδωσε το «πράσινο φως»

για να προχωρήσουν τα επόμενα στάδια της εκπόνησης των με-

λετών, της λήψης των απαραίτητων εγκρίσεων – αδειοδοτήσεων,

καθώς και της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της αθλητικής εγ-

κατάστασης.
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Σ τ η β ρ ύ σ η σ τ α Τ σ ε ρ ί τ σ α ν α
Τα Τσερίτσανα είναι ορεινό χωριό του

νομού Ιωαννίνων στην Ήπειρο σε υψόμε-

τρο 780 μέτρων, το οποίο βρίσκεται νο-

τιοδυτικά της πόλης των Ιωαννίνων σε

απόσταση 40 χλμ. και απέχει 12 χλμ. νο-

τιοανατολικά από τον κόμβο Τύριας της

Εγνατίας Οδού. Με αυτό το όνομα ήταν

από το 1919 έδρα της ομώνυμης κοινότη-

τας. Βάσει του σχεδίου Καλλικράτης ανή-

κει στη δημοτική ενότητα Σελλών του

Δήμου Δωδώνης και σύμφωνα με την

απογραφή 2011 έχει πληθυσμό 75 μόνο

κατοίκους.

Το 1953 εκδόθηκε Βασιλικό Διάταγμα, το

πρώτο μεταπολεμικό, που μετονόμαζε

μαζικά τα ονόματα χωριών και τοποθε-

σιών, στα πλαίσια εξελληνισμού των το-

πωνυμίων της επικράτειας, και μαζί και το

ιστορικό χωριό Τσερίτσανα το οποίο

εσφαλμένα είχε θεωρηθεί ότι είχε σλαβική

ρίζα. Το ηρωικό χωριό της Δωδώνης με-

τονομάζεται σε Πλατάνια, μία πράξη που

το αποσπά βίαια και καθολικά από την

ιστορία του. Κανένας κάτοικος του δήμου

Δωδώνης και της Ηπείρου γενικότερα, δε

συμβιβάστηκε με το νέο όνομα. Η ονομα-

σία «Τσερίτσανα», εξακολουθεί να χρησι-

μοποιείται μαζικά, γραπτά, προφορικά,

ηλεκτρονικά, χαρτογραφικά και θα συνεχί-

σει να χρησιμοποιείται, καθώς όπως υπο-

γραμμίζουν κάτοικοι και φορείς της

αυτοδιοίκησης, «η ένδοξη ιστορική πο-

ρεία και η συλλογική συνείδηση, δεν μπο-

ρούν ν’ αλλάξουν με κανένα Διάταγμα ή

άλλο νομοθέτημα».

Τελικά τον περασμένο Ιανουάριο, το Συμ-

βούλιο Τοπωνυμιών του υπουργείου

Εσωτερικών, εξέδωσε οριστική και θετική

απόφαση για το πάγιο αίτημα της κοινό-

τητας Πλατανίων, να ξαναβρεί την παλιά

της ονομασία, ως τιμή στην ιστορία του

τόπου και τις θυσίες των ανθρώπων. Το

1986 το Συμβούλιο είχε εγκρίνει την επα-

ναφορά στην ιστορική ονομασία, με το

σκεπτικό ότι «το όνομα Τσερίτσανα είναι

ιστορικώς καταξιωμένο, έχει ιστορική

ύπαρξη και επομένως συντρέχουν οι

ιστορικοί λόγοι επαναφοράς του».

Ωστόσο, για λόγους γραφειοκρατικούς,

δεν εκδό-

θηκε η ορι-

στική

απόφαση!

Το χωριό

έχει μακραί-

ωνη ιστορία

από τα χρό-

νια της τουρ-

κικής

σκλαβιάς,

ακόμη, αφού

αποτελούσε

μέλος της

περίφημης

«Σουλιώτι-

κης Συμπολιτείας». Στους αγώνες του

Σουλίου εναντίον των Τούρκων, από το

1732 έως το 1778 κι από το 1792 έως το

1803, η ευρύτερη περιοχή των Τσεριτσά-

νων, αποτέλεσε τη σκοπιά, το φυλάκιο, το

παρατηρητήριο που παρακολουθούσε τις

κινήσεις του εχθρού και ειδοποιούσε έγ-

καιρα τους Σουλιώτες.

Ο Φώτος Τζαβέλλας μνημονεύει τα Τσερί-

τσανα στο ημερολόγιό του. Η ισχυρή

ιστορική παρουσία και η φήμη των Τσερι-

τσάνων  αναγνωρίζονται και υμνούνται

από τη λαϊκή παράδοση, μέσα από τη δη-

μιουργία και διάδοση του τραγουδιού,

«Στη μέση στα Τσερίτσανα», μεταγενέ-

στερα «Στη βρύση στα Τσερίτσανα». Το

τραγούδι αυτό, που καταγράφηκε και εκ-

δόθηκε για πρώτη φορά στα 1824 από

τον Γάλλο ιστορικό και φιλόλογο Claude

Fauriel.

Στην απελευθέρωση από τους Τούρκους

το 1913, οι γυναίκες των Τσεριτσάνων

έκανα την δική τους υπέρβαση και συνέ-

βαλαν καθοριστικά στη θετική έκβαση του

αγώνα. Ανάμεσα σε ποικίλες ενέργειες

επικουρίας των αγωνιστών, οι Τσεριτσα-

νιώτισσες ανέβασαν, από τη δυτική

πλευρά του Τόμαρου, το ορειβατικό κα-

νόνι του ελληνικού στρατού σε υψόμετρο

1.700 μ., αντιπαλεύοντας δύο μέτρα χιόνι.

Η ενέργεια αυτή, αποτέλεσε το "κλειδί" για

την κατάληψη των Ιωαννίνων, διότι με το

κανόνι αυτό, άνοιξε ο δρόμος μεταξύ Μα-

νωλιάσσας - Μελιγγών και κατέστη δυ-

νατή η περικύκλωση των Τούρκων στα

οχυρά του Μπιζανίου.

Παράλληλα, ανέλαβαν τη μέριμνα των

στρατιωτών, την παρασκευή ενδυμάτων

και την εύρεση τροφής, γενικά ανέλαβαν

πολλαπλούς ρόλους, όπως μαγείρισσες,

τραυματιοφορείς και νοσοκόμες.

Είναι οι ηρωίδες  από τα Τσερίτσανα που

μνημονεύει ο Σωκράτης Βασιλείου στο Τι-

μητικό Λεύκωμα με τίτλο. «Γυναίκες Ηπει-

ρώτισσες, Ξαφνιάσματα της Φύσης»,

γράφοντας χαρακτηριστικά: «Μέχρι σή-

μερα υπάρχει παράδοση ζωντανή στη

μνήμη και στα χείλη όσων έζησαν τα γε-

γονότα ή έμαθαν από πρώτο χέρι, πως οι

γυναίκες των Τσεριτσάνων, είχαν τη δική

τους σπουδαία και σημαντική συμβολή

στην επιτυχία των στρατιωτικών επιχειρή-

σεων  για την απελευθέρωση των Ιωαννί-

νων το 1913». Είναι οι γυναίκες  που

τίμησε με το έργο του, ο Γιαννιώτης γλύ-

πτης Κώστας Καζάκος, φιλοτεχνώντας το

2003 ένα ορειχάλκινο ανάγλυφο με τίτλο

,«Οι Γυναίκες των Τσεριτσάνων», το

οποίο κοσμεί από τις 15-2-2004, το ομώ-

νυμο μνημείο στο κέντρο του χωριού.

Τα Τσερίτσανα αποτέλεσαν σημείο ανα-

φοράς και κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκο-

σμίου Πολέμου και της Γερμανικής

Κατοχής, ενώ πλήρωσαν ακριβά το τί-

μημα της αντίστασης. Γερμανικές δυνά-

μεις, κατέστρεψαν ολοσχερώς τις

κατοικίες του χωριού, σε ποσοστό που

προσεγγίζει το 80%. 

Το χωριό πλέον, όπως πολλά ορεινά

χωριά της Ηπείρου, έχει ερημώσει και

ελάχιστοι κάτοικοι ζουν μόνιμα εκεί. Το

όνομά του όμως παραμένει και είναι

γραμμένο με χρυσά γράμματα στις σελί-

δες της νεότερης ιστορίας της πατρίδας

μας!

Η πιο χαμένη από όλες τις

μέρες είναι εκείνη που δεν 

γελάσαμε.

Νικολά Σαμφόρ, 1740-1794,

Γάλλος συγγραφέας



η  Φ ι λ ο θ έ ηΦύλλο 15    Σελίδα 7Παρασκευή 8 Μαρτίου 2019

Η μάχη της μικρής Ουλίτσικας και των Βαρυάδων τον Οκτώβριο του 1912

Κατόπιν διαταγής του αρχηγού του στρατού Ηπείρου, Σαπουν-

τζάκη, στον Δημήτριο Τ.Ν. Μπότσαρη «όπως συγκεντρώσει

άπασας τας διαθέσιμους άτακτες δυνάμεις» και να καταλάβει τα

υψώματα βορείως της μικρής Ολίτσικας μέχρι της 24 Οκτω-

βρίου και να αμυνθεί σε φυσικά οχυρώματα γιατί την 25η Οκτω-

βρίου θα εγένετο η επίθεση του Ελληνικού μας στα πέντε

πηγάδια-Ανώγι για να μην πλαγιοκτυπηθεί  από τους Τούρκους

και ατάκτους Αλβανούς που βρίσκονταν στην μεγάλη Ολύτσικα.

Έφθασε εκεί κατά το μεσημέρι της 24ης Οκτωβρίου και συνάν-

τησε τα, υπό τους καπετάν Φουρτούνα και Νικ. Δρόσο, σώματα

ατάκτων και κατέλαβε αυθημερόν την μικρή Ολύτσικα και παρά

του χωριού Βαρυάδες οχυρά υψώματα. Οι Βαρυάδες κατελή-

φθησαν προσωπικά από τον Δ. Μπότσαρη την 25η Οκτωβρίου

και οργανώθηκε εκεί η άμυνα από τον ηρωικό οπλαρχηγό γέ-

ροντα ήδη, Γεωργαντζά, διάσημον δια την ευθυβολία, την ταχύ-

τητα και το θάρρος του. Επίσης εργάσθηκαν ενθέρμως ο

Παπά-Χρήστος Βαρυάδων, ο Π. Γιώτης και άλλοι. Ο Γεωργαν-

τάς όταν ήτο νέος είχε καταδιωχθεί από τους Τούρκους, κατά τη

διάρκεια πανηγύρεως εχαστουκίσθει από Τούρκο αξιωματικό

της χωροφυλακής και έσπευσε να τον εκδικηθεί. Πήρε το κρυμ-

μένο όπλο του, ανέβηκε σε παρακείμενο λόφο της Αγίας Κυρια-

κής και με εξαιρετική σκοπευτική δεινότητα εσκώτοσε τον

Τούρκο μέσα στο πλήθος. 

Την 26η Οκτωβρίου ενώ στην εκκλησία των Βαρυάδων εγένετο

η λειτουργία, άρχισε η άνοδος των Τουρκικών τμημάτων. Οι ιε-

ρείς Παππά-Γιάννης , Παππά-Χρήστος (Βαρυάδων) Παππά-

Χρήστος (Ρουβάτσας) Παππά-Δημήτρης (Παλαιοχωρίου

Μπότσαρη) Γεωργαντζάς και άλλοι οπλαρχηγοί αμύνθηκαν

σθεναρά και έτσι ανεκόπη η προσπάθεια των Τούρκων. Επί της

καθορισθείσης γραμμής αμύνης εβρίσκοντο και τα υπό του

Μπότσαρη σώματα . κατά την 27η Οκτωβρίου όπου έγινε η γε-

νική επίθεση του Ελληνικού στρατού στη γραμμή πέντε πηγά-

δια Ανώγι. Τα τμήματα υπό τον Δ. Μπότσαρη και των άλλων κα-

πεταναίων κατόρθωσαν να διώξουν δυο τάγματα Τουρκικά και

προωθήθηκαν μέχρι τα προ του Μελιχόδου υψώματα τα οποία

εμπόδισαν να λάβουν μέρος στη μάχη των πέντε πηγαδιών.

Εκεί στη μάχη αυτή των ατάκτων και του Δ. Μπότσαρη σκωτώ-

θηκαν πολλοί Τούρκοι αιχμαλώτισαν και 10 άνδρες και 61 φορ-

τηγά ζώα του εχθρού.

Την 28η Οκτωβρίου κατελήφθησαν τα πέντε πηγάδια και τα

σώματα του Δ. Μπότσαρη ενισχύθηκαν από τον 1ο λόχο του

15ου συντάγματος υπό τον λοχαγό Φιλιππόπουλο όπου ετάχ-

θει στη Ζώριστα. Έτσι μετά την κατάληψη των πέντε πηγαδιών

ετάχθησαν τα διάφορα σώματα ατάκτων σε θέση άμυνας στα

σημεία:

1ον Εις το επικίνδυνον και σοβαρότερον τομέα του κάτω Αχέ-

ροντα Ζαβρούχου τα σώματα των Κρητών εθελοντών Παπαγια-

νάκη Σταυρουλάκη, Γαλιανού, Πάσχου, Διαμανάκη, Μπελέλη,

Πικουλάκη και Καραλή εκ Λακωνίας και τα σώματα των Ηπει-

ρωτών Σταμάτη, Παππά, Τζώρτζη,Κουκούλου, ΕυΘ. Πεπόνη,

Θωμά Γκιόκα, Σταθά, Τριάντη, Μπράτου, Διον. Τζίμα Θ.Ζαλόγ-

γου, Παπαδιά.

2ον Βορειότερα εις τον σοβαρό επίσης τομέα Παραμυθιάς-Πο-

πόδου τα σώματα Δεληγιανάκη, Κουτουπή, Γκαρά, Βαρθη, και

Κρεμύδα ενισχυμένα από οπλοφόρους κατοίκους της περιοχής.

3ον Εις το Βόρειον και επικύνδηνον τομέα Πετούσι-Μπουρέ-

λεσα-Ολύτσικα τα σώματα Γρηγ. Κοσυβάκη και Τσάρα Κοσυ-

βάκη, Κολοβού, Φορτούνα, Κυπριάδη, Ν. Δρόσου,

Παπαγι’αννη, Παπαδημήτρη, Τζαβέλα, Τσέγκου Γ. Ζήκου, Στεφ.

Σούλα, Π. Τζίμα Γεωργαντζά, Αρ. Ρίζου, Μαρίας Αθ. Ναστούλη

και άλλα.

4ον Και τέλος στον τομέα Βαρυάδες-Μελίχοδο του σοβαρότε-

ρου, υπό τον Δ. Μπότσαρηλόχος ευζώνων τα σώματα Κρητών

Κων. Μάνου, Αντ. Μάντακα και οι λόχοι Φιλιππόπουλου και

Μπάκα του 15ου συντάγματος υπαγόμενο υπό την διοίκηση

της αριστερής φάλαγγας. 

Την 29 και 30 Οκτωβρίουοι προφυλακαί του στρατού μας π[ρο-

ωθήθησαν από την Μπουράτσα και του παρά την αμαξιτήν οδό

Φιλιππιάδος-Ιωαννίνων χάνι Σεφίκ μπέη όπου εγκαταστάθη

ολόκληρος λόχος του 3ου τάγματος Κρητών ως σύνδεσμος

μετά του εις Ζώρισταν λόχου και των σωμάτων του Δ. Μπό-

τσαρη, έτσι επετεύχθη συνοχή και σύνδεσμος της γραμμής μας

από Ξηροβούνι μέχρι της Ολύτσικας και των εκβολών του Αχέ-

ρωντος ποταμού.

Εκεί τα σώματα του Μπότσαρη διεξάγουν καθημερινός αψιμα-

χίες μετά των κάτωθι των χανίων Εμίν Αγά και Σεφήκ Μπέη εχ-

θρικών τμημάτων και ορδών.

Ο Δημήτρης Τ.Μ. Μπότσαρης είχε προπάπο τον Νότη Μπό-

τσαρη.

Φώτης Α. Βασιλείου
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Κλειστές πόλεις που γερνάνε Γράφει ο Κωνσταντίνος Ρίζος

Ένα από τα μείζονα ζητήματα που έχουν έρθει έντονα στο προ-

σκήνιο κατά τη διάρκεια της κρίσης, αν και προϋπήρχε αυτής,

είναι το brain drain, η διαρροή δηλαδή των -νέων κατά κύριο

λόγο- επιστημόνων προς το εξωτερικό.

Οι λόγοι πολλοί, με κυριότερο την έλλειψη στη χώρα μας ευκαι-

ριών εργασίας και αξιοποίησης της επιστημονικής τους γνώσης.

Υπάρχει, όμως, και μία άλλη όψη του νομίσματος, μια όψη που

ελάχιστοι έχουν εντοπίσει: το εσωτερικό brain drain, από τις μι-

κρές πόλεις της επαρχίας προς τις μεγαλύτερες, με κυριότερη

φυσικά την πρωτεύουσα.

Κρίνοντας από προσωπική εμπειρία, η πρώτη συνειδητοποίηση

κάποιου που επιστρέφει μετά τις σπουδές στην πόλη καταγωγής

του με σκοπό να εργασθεί εκεί, είναι ότι ελάχιστοι από τους πα-

λιούς συμμαθητές και φίλους του έχουν επιχειρήσει το ίδιο. Οι

περισσότεροι είτε έχουν παραμείνει στις πόλεις όπου σπούδα-

σαν και εργάζονται εκεί, είτε έχουν μετοικήσει προς κάποια μεγα-

λύτερη ή ακόμα στο εξωτερικό.

Οι λόγοι είναι απλοί και τους καταλαβαίνει κανείς όταν βρεθεί

στη θέση της αναζήτησης εργασίας πάνω στο αντικείμενο που

έχει σπουδάσει σε μια επαρχιακή πόλη σαν τη δική μας. Ευκαι-

ρίες εργασίας στον ιδιωτικό τομέα πολύ λίγες, οι επιχειρήσεις

που έχουν την ανάγκη και τη δυνατότητα πρόσληψης επιστημο-

νικού προσωπικού ακόμα λιγότερες, ενώ παντού συναντά κανείς

κλειστά συστήματα που επιτρέπουν την είσοδο μόνο σε συγγε-

νείς και φίλους. Για το Δημόσιο τομέα ούτε λόγος φυσικά• ακόμα

και στα περίφημα οχτάμηνα των Δήμων, δεν υπάρχει καμία ει-

δική πρόβλεψη για νέους επιστήμονες και στις περισσότερες

φορές στα απαιτούμενα προσόντα περιλαμβάνεται η εργασιακή

εμπειρία, την οποία εξ ορισμού δεν έχουν.

Μοναδική διέξοδος προς την αγορά εργασίας φαντάζει η αυτοα-

πασχόληση, η οποία- εκτός του ότι είναι απαγορευτική λόγω των

φορολογικών επιβαρύνσεων ήδη από την πρώτη ημέρα εργα-

σίας- χρειάζεται πολλές φορές εμπειρία σε αντίστοιχο κλάδο

απασχόλησης. Ένας απόφοιτος οικονομικής σχολής για παρά-

δειγμα, δε μπορεί να ανοίξει δικό του λογιστικό γραφείο, γιατί δε

θα έχει καμία απολύτως εμπειρία στα λογιστικά και εξ αυτού δεν

θα είναι ανταγωνιστικός σε σχέση με τα υφιστάμενα γραφεία, τα

οποία μ’ αυτόν ακριβώς το σκοπό και προσπαθώντας να διατη-

ρήσουν κλειστό το επάγγελμα, σπανίως προσλαμβάνουν ή δέ-

χονται για πρακτική άτομα εκτός του στενού τους κύκλου. Το ίδιο

ακριβώς πρόβλημα αντιμετωπίζει και ένας νέος δικηγόρος, αφού

τα δικηγορικά γραφεία σε μια μικρή πόλη, όπως η δική μας, που

δέχονται ασκούμενους είναι πολύ λίγα, ενώ αυτά που δέχονται

νέους συνεργάτες είναι ακόμα λιγότερα και μπορούν να μετρη-

θούν-χωρίς υπερβολή- στα δάχτυλα του ενός χεριού.

Το εσωτερικό brain drain, βέβαια, δεν συναρτάται μόνο με την

ύπαρξη οικονομικών ευκαιριών, ή μάλλον με την έλλειψή τους,

αλλά και με το ότι οι ίδιες οι πόλεις είναι αφιλόξενες προς τους

νέους, δείχνοντας να έχουν ξεχάσει παντελώς την ύπαρξή τους

και να μην τους απασχολεί η προσέλκυση και η ένταξή τους.

Αυτό δεν συμβαίνει μόνο σε επίπεδο αυτοδιοίκησης και θεσμών,

αλλά ακόμη και σε επίπεδο κοινωνίας εν γένει. Ο μόνος τομέας,

εκτός του εργασιακού του χώρου, που μπορεί να διοχετεύσει την

παραγωγικότητά του ένας μόνιμος κάτοικος επαρχιακής πόλης

είναι τα πολιτιστικά και αθλητικά σωματεία. Καμία προσπάθεια

δε γίνεται για τη δημιουργία νεανικών δομών ώστε οι πόλεις της

επαρχίας να είναι φιλικές και ανοιχτές προς τους νέους επιστή-

μονες, με αποτέλεσμα να βρίσκονται στο περιθώριο της τοπικής

κοινωνίας.

Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι ο αριθμός των νέων επιστημόνων

που αποφασίζουν να επιστρέψουν στις πόλεις καταγωγής τους

με την ολοκλήρωση των σπουδών, να μειώνεται δραματικά και,

συνακόλουθα, αυτές να μετατρέπονται σταδιακά σε κοινωνίες

ηλικιωμένων, στερούμενες κάθε δυνατότητας ανάπτυξης και

προόδου. Το δυσάρεστο είναι ότι το πρόβλημα δεν έχει γίνει

ακόμα αντιληπτό από τις τοπικές κοινωνίες, κάτι το οποίο φαίνε-

ται και από το ότι σε απειροελάχιστες περιπτώσεις ανά την Ελ-

λάδα αναφέρεται στα προεκλογικά προγράμματα των

υποψηφίων για τις επερχόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές.

Κι επειδή με το να ελπίζουμε απλά και να ευχόμαστε να καταστεί

αντιληπτό το ζήτημα από τους αρμόδιους φορείς, ώστε να γίνει

προσπάθεια έγκαιρης αντιμετώπισής του, δεν ωφελεί, μάλλον η

απάντηση βρίσκεται στην αυτοοργάνωση και τις πρωτοβουλίες

των απλών πολιτών και ιδιαίτερα των άμεσα ενδιαφερομένων.

Π ί τ α  τ ο υ  Η π ε ι ρ ώ τ η  2 0 1 9
Το χορευτικό τμήμα του Συλλόγου μας έλαβε μέρος στην εκδήλωση «Πίτα του Ηπειρώτη» που διοργανώθηκε

από την Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία Ελλάδος την Κυριακή 3 Φεβρουαρίου 2019 στο Στάδιο Ειρήνης και Φι-

λίας. Συγκεκριμένα, πάνω από 40 χορευτές του Συλλόγου μας μετέβησαν το Σάββατο 2 Φεβρουαρίου στην

Αθήνα, όπου και διανυκτέρευσαν, και την επομένη το πρωί χόρεψαν στην εκδήλωση, η οποία είναι μία από τις

μεγαλύτερες μουσικοχορευτικές διοργανώσεις της χώρας και το μεγαλύτερο αντάμωμα Ηπειρωτών, με χιλιάδες

συμμετέχοντες κάθε χρόνο. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα έξοδα μετακίνησης των χορευτών προς την Αθήνα καλύ-

φθηκαν εξ’ ολοκλήρου από το Σύλλογο. 

Φωτογραφίες από την εκδήλωση υπάρχουν στην τελευταία σελίδα
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«Η καθαριότητα είναι μισή αρχοντιά»
Είναι η παραπάνω φράση μία παροιμία. Και είναι οι παροιμίες

λαϊκές εκφράσεις με τις οποίες ο φιλόσοφος λαός μας κάτι θέλει

να διδάξει, να διηγηθεί, να συμβουλέψει, να παρακινήσει ή να

μας διαφυλάξει αποκατάστασης άσχημες για εμάς. Είναι χρήσι-

μες εκφράσεις, αρκεί να τις χρησιμοποιούμε όταν πρέπει. Διαδί-

δονται δε από γενιά σε γενιά.

Η παραπάνω παροιμία έχει να κάνει με την καθαριότητα και την

αρχοντιά. Και για να γίνει κατανοητή ας σκεφτούμε ένα σπίτι

πανάκριβο επιπλωμένο. Βάζοντας όμως στην παλάμη μας στο

εξωτερικό μιας ντουλάπας αφήνετε το αποτύπωμα των πέντε

δακτύλων( σε αυτό βοηθάει η σκόνη που είχε) Τι θα λέγαμε; Αν

ήταν και καθαρό αυτό το σπίτι πράγματι θα ήταν αρχοντικό.

Λέει πάλι ο λαός: η καλή νοικοκυρά κρίνεται όχι από το μεγάλο

ή μικρό σπίτι της, αλλά από τη από το πόσο καθαρό είναι.

Και μία και μιλάμε για καθαριότητα, ας μη ξεχνάμε και την ατο-

μική μας καθαριότητα. Αυτή τονίζει την προσωπικότητά μας,

ώστε να αποπνέουμε σεβασμό στους γύρω μας.

Είναι ευκολονόητο δε να διατηρούμε και τον τόπο, μέσα στον

οποίο ζούμε, καθαρό. Στην υπερκαταναλωτική κοινωνία μας

παράγονται πολλά άχρηστα πράγματα, τα σκουπίδια. Οι οδο-

καθαριστές είναι αυτοί, που μας απαλλάσσουν από αυτά. Κά-

ποτε το επάγγελμα του «σκουπιδιάρη» ήταν υποτιμητικό. Τον

βλέπαμε μ΄ ένα βλέμμα περιφρονητικό, περιγελαστηκά. Σήμερα

όμως πολλοί είναι εκείνοι που θα ήθελαν να ασχοληθούν επαγ-

γελματικά με την καθαριότητα. Εξάλλου η δουλειά δεν είναι

ντροπή.

Στις πόλεις η αποκομιδή των απορριμμάτων γίνεται τη νύχτα,

ώστε το πρωί οι κάτοικοι να περπατήσουν σε καθαρούς δρό-

μους για να πάνε στις δουλειές τους. Είναι να μην τους χρωστά

κανείς ευγνωμοσύνη; 

Ας έρθουμε τώρα στο χωριό μας. Είναι από τη φύση τους οι

συγχωριανοί μας λάτρεις της καθαριότητας. Σε κάθε δρόμο ή

παράδρομο, σε κάθε γειτονιά βλέπουμε τους κάδους απορριμ-

μάτων να μας γνέφουν να πάμε και να ρίξουμε τα σκουπίδια

μας μέσα σε αυτούς. 

Εάν, για οποιοδήποτε λόγο, δεν παρθούν έγκαιρα αποσυντί-

θενται και μυρίζουν άσχημα. Μία χούφτα σκόνη ασβέστη να

πασπαλίσουμε πάνω τους και γύρω από τους κάδους, έχουμε

κάνει μία καλή απολύμανση. 

Τυχαίνει βέβαια στο χωριό μας να μένουν και πολλοί ξένοι. Δυ-

στυχώς πολλοί από αυτούς έχουν κάνει τους κάδους δοχεία,

γύρω από τα οποία αφήνονται κάθε είδους πράγματα άχρηστα.

Στους δρόμους επίσης, αφήνονται πλαστικά μπουκάλια, διά-

φορα άλλα πράγματα, που ασχημαίνουν το χωριό μας. Τι να

κάνουμε; Μπορούμε με το παράδειγμά μας να τους διδάξουμε.

Πώς; Ενώ μας βλέπουν, να σκύψουμε να πάρουμε το πλαστικό

μπουκάλι και ας το ρίξουμε στον κάδο. Δεν θα πάθουμε δα και

τίποτε!! Είναι δείγμα πολιτισμού.

Έχουν μερικοί και την κακή συνήθεια να αδειάζουν τη σακούλα

και να την παίρνουν πίσω. Βλέπετε ακρίβυναν κιόλας. Επικίν-

δυνο πράγμα, αφού θα μεταφέρουμε στο σπίτι μας κάθε είδους

μικρόβια. 

Χρειάζεται δε να συνεχίσουμε να ξεχωρίζουμε τα ανακυκλώ-

σιμα υλικά και να τα ρίχνουμε στους μπλε κάδους. Ευχής έργο

θα ήταν να υπάρχουν παντού και οι δύο κάδοι.

Είναι το χωριό μας από τα ωραιότερα χωριά του κάμπου, με

πολιτισμένους κατοίκους και δεν ξέρουμε πότε θα αρχίσει και

εδώ ο αγροτουρισμός. Αν τα ορεινά έχουν να επιδείξουν τα χιό-

νια και τα έλατα, εμείς έχουμε τους πορτοκαλεώνες, εκτάσεις με

ακτινίδια, κόσμο φιλόξενο και καλοκάγαθο. Έλεγε κάποτε ένας

σοφός γέροντας ότι βρισκόμαστε στον κόρφο του Θεού!!

Πρέπει ακόμη να ξέρουμε ότι μεγάλα άχρηστα πράγματα τα

παίρνει ο Δήμος, όταν του ζητηθεί.

Μακάρι να καθαρίσουν κάποτε πολλές αγροτικές τοποθεσίες,

όπου σοροί σκουπιδιών μας κάνουν νόημα να μην πλησιά-

σουν!!

Τελειώνοντας θέλω να πω ότι ο καθένας μας κάτι μπορεί να

κάνει, διδάσκοντας και τα παιδιά μας ότι «η καθαριότητα είναι

πράγματι μισή αρχοντιά».

Πήχας Δημήτριος

Συνταξιούχος εκπαιδευτικός
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Παρέα από τους Γεωργουσιούς

σε πανηγύρι στην Καλαμιά

Από αριστερά προς τα δεξιά:

Ρίζος Θωμάς (Καραβάνας)

Αθανασίου Κώστας (Λοχίας)

Κρανιώτης Απόστολος (Περκε-

μές)

Τσιώλης Στέργιος (Κουτσοκέρας)

Τότε ο περισσότερος κόσμος

ήξερε κάποιον με το παραγκόμ

(παρατσούκλι) παρά με το όνομα

του!

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

Τα παιχνίδια η Κολοκυθιά και το Πετάει ο Γάιδαρος ,ήταν συνή-

θως  οικογενειακά αλλά παίζονταν και από ομάδες των 5 παι-

διών και άνω . Κάθονταν σε σχήμα κύκλου  και έπαιρνε ο

καθένας έναν αριθμό αρχίζοντας από τα δεξιά της μάνας .

Στην Κολοκυθιά  αρχίζει η μάνα λέγοντας : 

Έχω μια κολοκυθιά πλάι –πλάι  στην ροδιά που κάνει έξι κολο-

κύθια στρογγυλά μα την αλήθεια!! 

Ο παίκτης με τον αριθμό έξι πρέπει γρήγορα να απαντήσει.

-Και γιατί να κάνει έξι?

-Πόσα θες να κάνει ? ρωτάει η μάνα.

-Να κάνει  δύο !!

-Και γιατί να κάνει δύο?

-Και πόσα θες να κάνει ?

-Να κάνει οκτώ!!

-Και γιατί να κάνει οκτώ?

-Πόσα θες να κάνει  ?

-………………………

Αν ακούσει κάποιος τον αριθμό του και δεν απαντήσει αμέσως η

πει αριθμό που δεν παίζει η πει τον αριθμό αυτού που ρωτάει

χάνει , και η τιμωρία του είναι να κάνει κάτι που απαιτεί η πλει-

οψηφία όπως , ( τον κόκορα ,τον γάιδαρο , το πρόβατο, η  να

πάρει κάποιον  στην πλάτη του και να το κάνει ένα γύρο η να

κάνει το σκυλί , η να μπουσουλήσει ……… ). Ο χαμένος εκτε-

λούσε ασυζητητί και το γέλιο και τα πειράγματα δεν σταματού-

σαν .

Ήταν  οικογενειακό γιατί άρεσε πολύ και τα παιδιά ανάγκαζαν

όλους παππούδες -γονείς,  θείους, και όποιον  βρίσκονταν στο

σπίτι , να λάβουν μέρος.

Στο ξεφλούδισμα της ρόκας και στο διάλεγμα των φασουλιών

είχε τα πάνω του.

Παρόμοιο  παιχνίδι ήταν και  το « Πετάει ο Γάιδαρος ? Πετάει !!».

Όλοι καθόταν σταυροπόδι και έβαζαν τον δείκτη του χεριού σε

ένα κοινό σημείο μια πέτρα η ένα κεραμίδι  και κάποιος από την

παρέα άρχιζε να ρωτάει αν πετάει κάποιο ζώο η αντικείμενο. Αν

πετούσε σήκωναν τα χέρια αν όχι παρέμειναν στην θέση τους .

Όποιος έχανε έπαιρνε τις κοροϊδίες και τα πειράγματα των

άλλων . Αυτός που ρωτάει για να ξεγελάσει τους άλλους , λέει

πολύ γρήγορα  ένα πουλί και αμέσως μετά ένα αντικείμενο η

ζώο που να μοιάζει με την ερώτηση :

-Πετάει…πετάει ο λέλεκας!!

-Πετάει!!!

-Πετάει…ο γάιδαρος??

-Πετάει!!!!!!

Τα κορίτσια είχαν σαν κυρίως δικά τους παιχνίδια : το δεν περ-

νάς κυρά Μαρία, το Περνά – Περνά η Μέλισσα, το Μέλισσα  -

Μελισσούλα και το Σχοινάκι με τα Πεντόβολα . 

Στην κυρά Μαρία πέντε έως δέκα κορίτσια η και περισσότερα

σχημάτιζαν κύκλο πιασμένες χέρι-χέρι και στη μέση του κύκλου

ήταν  η λεγόμενη κυρά Μαρία . Τα κορίτσια του κύκλου κινούνταν

κυκλικά και τραγουδούσαν : ( ενώ η κυρά Μαρία προσπαθούσε

να βρει τρύπα να περάσει ανάμεσά τους ).

-Που θα πας, κυρά Μαρία , δεν περνάς , δεν περνάς,

Που θα πας , κυρά Μαρία , δεν  περνάς , περνάς!

-Θε να πάω εις τους κήπους , δεν περνώ, δεν περνώ

Θε να πάω εις τους κήπους δεν περνώ, περνώ !

-Τι θα κάνεις εις τους κήπους , δεν περνάς, δεν περνάς

Τι θα κάνεις εις τους κήπους , δεν περνάς , περνάς!

-Θα μαζέψω δυό βιολέτες , δεν περνώ , δεν περνώ

Θα μαζέψω δυό βιολέτες, δεν περνώ , περνώ !

Συνέχεια στην επόμενη σελίδα
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ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΠΟΥ ΕΠΑΙΖΑΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΙΟ ΠΑΛΙΑ
Από το ανέκδοτο βιβλίο του Λάμπρου Θ. Ζιώβα

-Τι  τις θέλεις τις βιολέτες , δεν  περνάς , δεν περνάς

Τι τις θέλεις τις βιολέτες, δεν περνάς , περνάς !

-Θα τις δώσω  της καλή μου, δεν  περνώ , δεν περνώ

Θα τις δώσω της καλής μου , δεν περνώ, περνώ!

Και ποια είναι η καλή σου ,δεν περνάς, δεν περνάς

Και ποια είναι η καλή σου , δεν περνάς, περνάς!

-Η καλή μου είναι η Γιώτα …………………………..

Η Γιώτα αποχωρούσε από τον κύκλο και πάει στο κέντρο πιά-

νοντας από το χέρι την κυρά Μαρία. Αυτό γίνονταν μέχρι να τε-

λειώσουν όλα τα κορίτσια του κύκλου.

Το σχοινάκι παίζονταν με δύο τρόπους, μερικές φορές συμμετεί-

χαν και αγόρια λόγο έλλειψης η επιθυμίας .  Ο ένας τρόπος

είναι με κοντό σχοινί  που κρατούσε τις άκρες  στα χέρια ο παί-

κτης , πηδούσε και προσπαθούσε να το αποφύγει. Ο άλλος τρό-

πος  με μεγάλο κομμάτι τριχιάς και έπαιζαν πολλοί παίκτες. Δύο

κρατούσαν την τριχιά στις άκρες και την έφερναν γύρα , σιγά

στην αρχή και μετά πιο γρήγορα. Αυτοί που βρίσκονταν μέσα

στο σχοινάκι ή έμπαιναν μετά με κόλπο, προσπαθούσαν  να

πηδούν ομοιόμορφα, η με τα δύο πόδια η με το ένα , και να

αποφύγουν την τριχιά που έφερνε γύρα και πάνω από τα κεφά-

λια τους. Όποιος έγγιζε η μπερδεύονταν με αυτή ,έχανε και

έβγαινε έξω.

Τα Πεντόβολα παίζονταν με πέντε πετραδάκια μικρά σαν βό-

λους, από δύο κορίτσια ή  και ομάδα κοριτσιών , τα οποία κά-

θονταν αντικριστά σταυροπόδι , σε μια ομαλή επιφάνεια και με

τα πεντόβολα μπροστά καταγής .

Με την κουρμπανιά το κορίτσι  που άρχιζε πρώτη πετούσε ένα

πεντόβολο ψηλά και έκανε προσπάθεια αφενός να πάρει άλλο

ένα από κάτω και με το ίδιο χέρι να πιάσει  αυτό που έπεφτε. Η

προσπάθεια διαρκούσε μονό μέχρι να παρθούν όλα τα πεντό-

βολα  στη χούφτα της . Υπήρχαν  πολλές παραλλαγές  στο παι-

χνίδι αυτό  και η νικήτρια έπρεπε  να είναι πολύ επιδέξια. 

Έπαιρνε τα πεντόβολα δύο –δύο  ή τρία και ένα ή  και τα τέσ-

σερα με τη μια φορά. Κάνοντας την «καμαρούλα» και τα «ποδα-

ράκια» προσπαθούσαν να περάσουν  τα πεντόβολα από τα

δάκτυλα του άλλου χεριού . Μια δύσκολη παραλλαγή  ήταν το

«ευχαριστώ» , πετώντας το πεντόβολο ψηλά κτυπούσε το στή-

θος με το χέρι, έπαιρνε τα πεντόβολα από κάτω και με το ίδιο

χέρι έπιανε αυτό που έπεφτε από ψηλά .

Αυτά και άλλα πολλά παίζαμε σαν παιδιά  μα  ο « Βασιλιάς » για

μας τα αγόρια ήταν το ποδόσφαιρο. 

Λάμπρος  Θ Ζιώβας

8 Μαρτίου, Ημέρα της Γυναίκας. Γράφει η Κατερίνα Σχισμένου.

Φέτος αφιερώσαμε την ημέρα της γυναίκας στην γυναίκα

εθελόντρια. Το κάναμε αυτό για να τονίσουμε την μέγιστη

προσφορά της γυναίκας που εθελοντικά προσφέρει όχι

από τη φύση της αλλά από την ψυχή της. Προσφέρει τα

πάντα ως μητέρα, ως αιώνια μαυροφορεμένη , ως μόνη να

πολεμά και να μάχεται σε κάθε πόλεμο εσωτερικό και εξω-

τερικό, μόνη και με όλες μαζί. Γυναίκες ηρωίδες που μεγά-

λωσαν μόνες τους τα παιδιά τους, γυνα΄λικες που από το

υστέρημά τους σπούδασαν και ανέθρεψαν παιδιά, χωρίς

ποτέ καμία τιμή και έπαινο. Γυναίκες που μέσα από δύσκο-

λες συνθήκες συγκέντρωσαν αίμα, το δικό τους αίμα, έπλε-

ξαν ρούχα, βρήκαν τρόφιμα βοήθησαν στην επιβίωση του

Ανθρώπου, του κάθε ανθρώπου, γιατί αυτόν έφεραν στον

κόσμο και αυτόν εκπροσωπούν. Γυναίκα, η μεγάλη Θεά και

ο μεγάλος Πόνος και Οδύνη, σε κάθε καταστροφή, πόλεμο,

ισοπέδωση που απ΄το τίποτα ξαναχτίζει με τα άξια χέρια

της τα πάντα. Γυναίκα Ηπειρώτισσα το μεγαλύτερο θαύμα

μας. Αυτή τη γυναίκα τιμάμε, γιατί αυτή έχουμε δίπλα μας

και παράδειγμά μας. Αυτή συναντάμε καθημερινά στο

διάβα μας, μ΄αυτήν μεγαλώσαμε, αυτήν είχαμε γιαγιά και

μάνα, αυτήν έχουμε κόρη και εγγονή. Την φεγγαροπρό-

σωπη, την χιλιοτραγουδισμένη, την μοναδική. Αυτήν που

έχτισε γεφύρια να περνάνε ο κόσμος... Αυτήν τιμάμε.
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Από το Κομμένο στο Λίντιτσε. Ενός λεπτού τιμή...
Το Κομμένο Άρτας και το Λίντιτσε.Δύο χωριά,

με παράλληλες ιστορίες: Ένα στην Ελλάδα κι

ένα στην Τσεχία. Συναντήθηκαν στις Βρυξέλ-

λες, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στις 20 Φε-

βρουαρίου, με σκοπό να αναδείξουν την κοινή

ιστορία τους και να προχωρήσουν σε αδελφο-

ποίηση. Η συνάντηση αυτή έγινε με πρωτοβου-

λία του Έλληνα ευρωβουλευτού Στέλιου

Κούλογλου και της Τσέχας ευρωβουλευτού Κα-

τερίνας Κονεκνά. Η αντιπροσωπεία του Δήμου

Νικολάου Σκουφά, με επικεφαλής την αντιδή-

μαρχο Αφροδίτη Βλαχοπάνου και του Λίντιτσε

με επικεφαλής την δήμαρχο Βερόνικα Κελέ-

ροβα είχε πολλά να διηγηθεί με ομιλίες και ει-

κόνες και από τις δύο πλευρές.

Τι έγινε στο Κομμένο; Ποιά ιστορία και αφήγηση

μπορεί να περιγράψει τη δολοφονία το έγκλημα

πολέμου 317 ανθρώπων μεταξύ των οποίων

ήταν και 97 νήπια και παιδιά μέχρι 15 χρονών

και 119 γυναίκες τα οποία το ίδιο φρικτά εκτε-

λέστηκαν ως αντίποινα για επιθέσεις

προς τον κατακτητή που πολλές

φορές τουλάχιστον στο Κομμένο ήταν

μια επίφαση μια πρόφαση και όχι κά-

ποιος άλλος  λόγος. Αλλά και πάλι τι

περίμενε ο κατακτητής; Πως δεν θα

είχε αντίσταση η την πλήρη αποδοχή;

Βέβαια, ο πόλεμος είναι πάντα ο πό-

λεμος και όπως έγραψε και ο Θουκυ-

δίδης στον πόλεμο γίνονται

πράγματα που ξεπερνά ο ανθρώπι-

νος νους όμως και πάλι. Τι και πώς

μπορείς να ξεπεράσεις μια σελίδα της

ιστορίας που καταμετρά θύματα

αθώα παιδιά , που δεν ξέρουν ούτε τι

σημαίνει όπλο, επίθεση αντίσταση και

ούτε καν ζωή, δεν πρόλαβαν καν να

την αντιληφθούν, 

Τι σημαίνει να αποτελείς πλέον ένα

αιώνιο μνημείο τέχνης που κάποτε έρχεσαι έτσι

ξαφνικά αντιμέτωπος με μια πραγματικότητα ;

Η γυναικεία ψυχή είναι μεγάλη ψυχή γιατί ειναι

η αιώνια Γαία και η μεγάλη μητέρα αρχέγονα.

Είδα γυναίκες να θρηνούν από έργα και ημέρες

μεγάλων ανδρών.Έμαθα πως μια γυναίκα ξε-

κίνησε να φτιάχνει το απίστευτα τραγικό και με-

γαλειώδες μνημείο των παιδιών στο Λίντιτσε,

την Marie Uchytilová είδα μια γυναίκα να έρχε-

ται στο Κομμένο μετά από χρόνια και να θρηνεί

στο μνημείο τη σφαγμένη της αδερφή. Γυναίκες

θρήνησαν στην  Τροία τα παιδιά τους γυναίκες

ντύθηκαν στα μαύρα , γυναίκες κουβαλούν

επάνω το θάνατο των αθώων ψυχών γιατι είναι

οι μόνες που ξέρουν μέσα τους πως τα παιδιά

είναι παιδιά κάθε μάνας , πατρίδας, αίματος  και

φυλής , αυτά είναι τα δικά τους παιδιά.

Εάν η τέχνη έχει και μπορεί να πεί κάτι σ΄αυτές

τις περιπτώσεις είναι η ανείπωτη φρίκη και

πόνος. Ένα μνημείο είναι μια ιστορική κουκκίδα

στην καθημερινή μας παραζάλη που συχνά

μπορεί να ξεχνάμε, να παραβλέπουμε και να

τρέχουμε στην δική μας ατομική πραγματικό-

τητα που οριοθετείται καθημερινά από μικρά

πράγματα.  82 παιδιά βρίσκουν φρικτό θάνατο

στο Λίντιτσε, 97 βρίσκουν επίσης στο Κομμένο.

Και δε χρειάζεται ν αναφερθούμε ως Ήπειρος

και Ελλάδα στις γύρω περιοχές και εγκλήματα.

Η τακτική του πολέμου ή εστω αυτού του πολέ-

μου ήταν ό,τι ενοχλεί ή αντιστέκεται να τιμωρεί-

ται παραδειγματικά, ακόμη και χωρίς κάποια

αιτία ή αντίσταση αλλά το απόλυτο παράλογο

και η βαρβαρότητα ήξερε τη δουλειά της. Να

σκοτώνει να πυρπολεί να ισοπεδώνει και μετά

να σπέρνει σιτάρι, να ρίχνει επάνω σε εκτάσεις

την τέφρα των ανθρώπων πού επίσης ήθελε να

εξαφανίσει. Δεν ξέρω αν αυτά είναι ανθρώπινες

πράξεις. Ο Αριστοτέλης είχε πει εδώ και αιώνες

με τη δική μας γλώσσα, και στη δική μας χώρα

την δική σας, την Ευρώπη πως ο άνθρωπος

οφείλει πρώτα να είναι άνθρωπος,ανθρώπινα

να ενεργεί και να πράττει....

Και όμως πάλι θα συνεχίζω να μιλώ για την

τέχνη, αυτή που έδωσε τη δύναμη στην γλύ-

πτρια Marie Uchytilová να αρχίσει αυτό το έργο

για να τιμήσει τα παιδιά και το χώρο που ισο-

πεδώθηκε, τη βαρβαρότητα που έζησε ο τόπος

και δεν ξέρω κατα πόσο την άντεξε. Το χωρίο

Κομμένο δεν έχει αντίστοιχο μνημείο για τα παι-

διά που είναι καιρός με την συνεργασία των

δύο αυτών τραγικών χωριών ν΄αποκτήσει.

Κάθε φορά όμως κάποια μαυροκαμένη μάνα

και γιαγιά θα τοποθετήσει στο λευκό μάρμαρο

ένα λουλούδι και ένα κερί και θα θρηνήσει...κι

αυτός ο θρήνος σε μας στην Ήπειρο είναι ένα

απίστευτο βίωμα, για μένα, για μας ,όσες εί-

χαμε ζήσει γιαγιάδες οι οποίες έζησαν το θά-

νατο , έχασαν παιδιά ,μάνες, πατεράδες,

αδερφές, ανιψια και ανηψιές... η γιαγιά μου, η

μητέρα της μητέρας μου, η  μητέρα του πατέρα

μου , οι γονείς των γονιών μας. 

Το Κομμένο έρχεται κοντά στο Λίντιτσε με αυτή

την έξοχη και μοναδική προσπάθεια, να ενώσει

την πορεία του μέσα στην ιστορία, γιατί έχουν

μια κοινή και απόλυτη βάση, θα χρησιμοποι-

ήσω όχι τυχαία μια αρχαιοελληνική λέξη αι-

ώνων. Την οδύνη.  Η οδύνη δεν είναι μια απλή

λέξη έχει ινδοευρωπαϊκή ρίζα και σημαίνει ο

απίστευτος ψυχικός πόνος μεγάλης έντασης

που ξεκινά από τα τρίσβαθα της ανθρώπινης

ψυχής-και ξέρετε δεν είναι τυχαία η λέξη γένους

θηλυκού, είναι ο πόνος της μάνας που χάνει το

παιδί της, είναι η  Οδύνη που ενώνουν αυτά τα

δύο χωριά , τις δύο κουκίδες στον Ευρωπαϊκό

χάρτη, ένα εκεί πάνω , έναν εδώ κάτω.

Δεν είναι φυσικά μόνο αυτά τα δίκτυα

οδύνης, υπάρχουν ακόμη περισσότερα.

Πολλοί τοποι πολλά σφαγμένα παιδιά

και θύματα ακόμη και σήμερα, η Μεσό-

γειος τα ξεβράζει καθημερινά μπροστά

μας , δεν αρκεί απ΄ό,τι βλέπετε ούτε το

Κομμένο ούτε και το Λίντιτσε. Η βαρβα-

ρότητα καθώς φαίνεται έχει πολύ μεγάλο

μέλλον στις ανθρώπινες κοινωνίες και

έργο μας, χρέος μας είναι με τέτοιες

πράξεις, εδώ μέσα, στην καρδιά ακρι-

βώς της Ευρώπης μέσα στο ευρωπαϊκό

κοινοβούλιο να ξαναλέμε τα πράγματα

με τ΄ όνομά τους. Να θυμόμαστε σκοτει-

νές και ντροπιαστικές στιγμές της ιστο-

ρίας, όχι προς χάριν τέρψης και μόνο

αλλά πρός χάριν μνήμης και χρέος διδα-

σκαλίας.

Η ιστορία των δυο μαρτυρικών τόπων παρου-

σιάζει σοβαρές ομοιότητες, καθώς το χαρακτη-

ριστικότερο στοιχείο είναι πως η ναζιστική

κτηνωδία εφάρμοσε με απόλυτη πειθαρχία το

χιτλερικό δόγμα «βία χωρίς όρια». Όμως το

Λίντιτσε έχει εδώ και χρόνια μνημείο που απο-

τελεί κάτι παραπάνω από σύμβολο της Οδύ-

νης, τριανταφυλλώνα με τόσες ποικιλίες ρόδων

προς τιμή των παιδιών που χάθηκαν, μουσείο,

δράσεις, έχει και μνήμη... Εμείς τι έχουμε έως

τώρα; Ξεκινήσαμε τουλάχιστον με ενός λεπτού

σιγής στα παιδιά του Κομμένου και του Λίντιτσε

με παρουσίες ευρωβουλευτών, του Έλληνα

πρέσβη, του κυρίου Σόλτς, είναι και η σιωπή

μια τιμή... 

Γράφει η Κατερίνα Σχισμένου.
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Την Βασιλόπιτα για το 2019 έκοψε ο Σύλλογος μας το Σάββατο 26 Ιανουαρίου το 

απόγευμα. 

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν μόνο τα παιδιά των χορευτικών ενώ υπήρχαν δωρεάν

αναψυκτικά και ένα κινητό τηλέφωνο για την τυχερή που βρήκε το φλουρί!

Ένα δέντρο θυμάται... Γράφει η Κατερίνα Σχισμένου.

Μαζί στις Βρυξέλλες  είχαμε και τον εξαιρετικό Κώστα Φόλλα, δημιουργό του

ντοκιμαντέρ για το Λίντιτσε « Ένα δένδρο θυμάται.» Είχαμε επίσης τη χαρά

στην ιστορική συνάντηση στο κοινοβούλιο να μοιραστούμε εικόνες από το έργο

του, τόσο από την πλευρά του Λίντιτσε όσο και από τη δική μας, με έναν μο-

ναδικό συγκερασμό που δείχνει πως η τέχνη πολλές φορές ξέρει να συνομιλά

καλύτερα με την οδύνη και να διαχειρίζεται την μνήμη. Ακολουθεί η συνέντευξη

που μας παραχώρησε ο  Κώστας Φόλλας.

1. Είστε ο δημιουργός της ταινίας – ντοκιμαντέρ « Ένα δέντρο θυμάται». Τι

μπορεί να θυμηθεί και να αφηγηθεί ένα δένδρο;

Στην περίπτωση του ντοκιμαντέρ μας, το οποίο αναφέρεται στην ολοκληρωτική

καταστροφή του τσεχικού Λίντιτσε από τους Ναζί, το δέντρο –συγκεκριμένα μια

αχλαδιά- αποτελεί το μοναδικό απομεινάρι του χωριού. Οι κατακτητές αφάνισαν

κάθε ίχνος ζωής και οτιδήποτε άλλο υπήρχε εκεί και το δέντρο μας είναι ό,τι

έχει απομείνει στην περιοχή. Είναι, με άλλα λόγια, ο μοναδικός «μάρτυρας»

της ναζιστικής θηριωδίας και κατά κάποιον τρόπο θυμάται και αφηγείται τη συγ-

κλονιστική ιστορία αυτού του μαρτυρικού τόπου, τον οποίο ο ίδιος ο Αδόλφος

Χίτλερ επιχείρησε να εξαφανίσει από τον χάρτη.

2. Πώς φθάσατε σ’ αυτήν τη σκέψη και ακόμη περισσότερο σ’ αυτήν την πράξη;

Παρότι είμαι δημοσιογράφος και όχι σκηνοθέτης ή κινηματογραφιστής, πάντα

ήθελα να δοκιμάσω να κάνω μία ταινία τεκμηρίωσης. Έμαθα τυχαία την ιστορία

του Λίντιτσε και διαπίστωσα ότι είναι τελείως άγνωστη στην Ελλάδα και πως

δεν έχει γυριστεί κάποιο σχετικό ντοκιμαντέρ, τουλάχιστον σε ευρωπαϊκό επί-

πεδο. Έτσι, αποφάσισα να ασχοληθώ. Με τη βοήθεια πολλών ανθρώπων που

βοήθησαν σημαντικά, αρχίσαμε τα γυρίσματα και μετά από πέντε χρόνια έρευ-

νας, σκληρής δουλειάς και αγωνίας, δημιουργήσαμε την ταινία μας. 

3. Ποιες οι δυσκολίες που αντιμετωπίσατε;

Ήταν αρκετές, πράγμα απόλυτα φυσιολογικό για μία ανεξάρτητη παραγωγή,

που επιπλέον αφορούσε μία ιστορία που εκτυλίχθηκε σε άλλη χώρα. Αρχικά,

έπρεπε να γίνουν ταξίδια προκειμένου να εξασφαλίσουμε πλάνα, αρχεία και

μαρτυρίες από τους τόπους που σχετίζονται με την τραγωδία του Λίντιτσε. Για

παράδειγμα, ήταν απαραίτητο να κάνουμε γυρίσματα, πέρα φυσικά από το Λίν-

τιτσε και άλλες πόλεις της Τσεχίας (Πράγα, Κλάντνο, Τερεζίν), στο στρατόπεδο

Χέλμνο της Πολωνίας όπως και στο στρατόπεδο Ράβενσμπρουκ της Γερμα-

νίας. Ακόμη και το γεγονός ότι όλες οι συνεννοήσεις, έστω και για το παραμικρό,

έπρεπε να γίνουν σε ξένη γλώσσα, αύξησε τον βαθμό δυσκολίας. Τέλος, το με-

γαλύτερο πρόβλημα, ήταν μάλλον η εξεύρεση του αρχειακού υλικού και φυσικά,

η έρευνα, η οποία ήταν απαιτητική και επίπονη προκειμένου να βρούμε όλα τα

απαραίτητα στοιχεία που θα μας επέτρεπαν να αναδείξουμε την ιστορία του

Λίντιτσε και των κατοίκων του.

4. Πόσο δυσκολευτήκατε να αποσπάσετε αυτές τις τόσο δύσκολες και επίπονες

ιστορίες;

Καθόλου! Είχαμε την τύχη να βρούμε ανθρώπους από την Τσεχία, με τους

οποίους συνεργαστήκαμε στην προσπάθειά μας να προσεγγίσουμε τους επι-

ζώντες. Σχεδόν όλοι τους (γιατί είχαμε και κάποιες αρνήσεις), ήταν πρόθυμοι

να μας πουν τις ιστορίες τους. Είναι χαρακτηριστικό ότι δύο γυναίκες με τις

οποίες δεν είχαμε συνεννοηθεί εκ των προτέρων για συνέντευξη, εξέφρασαν

οι ίδιες την επιθυμία να μας μιλήσουν όταν επισκεφτήκαμε το Λίντιτσε, όπως

και έγινε.

5. Ποια η δική σας αίσθηση και άποψη για το Λίντιτσε και το δικό σας δέντρο;

Πρόκειται για έναν μαρτυρικό τόπο, που γνώρισε τη μανία των Ναζί και πλή-

ρωσε βαρύ φόρο αίματος. Κατάφερε, όμως, να θριαμβεύσει, αφού όχι μόνο

δεν σβήστηκε από τον χάρτη, όπως επιθυμούσε ο Χίτλερ, αλλά αντίθετα μετα-

τράπηκε σε σύμβολο του αγώνα κατά του Φασισμού με παγκόσμια ακτινοβο-

λία. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι το «Δέντρο» μας έχει συμβάλει, στο μέτρο του

δυνατού, στη διάσωση και στη διάδοση της ιστορικής μνήμης παρουσιάζοντας

τα συμβάντα του Λίντιτσε στη χώρα μας. Στην Ελλάδα έχουμε τα δικά μας αμέ-

τρητα «Λίντιτσε», όπως το Δίστομο και το Κομμένο και ως εκ τούτου, εμάς τους

Έλληνες τέτοιες ιστορίες μας αγγίζουν ιδιαίτερα.
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Γ ι α ν ν ο ύ λ η ς  Χ α λ ε π ά ς  
ο άνθρωπος που ξεπέρασε την τρέλα του μέσα από την γλυπτική

Η ιστορία μας έχει δείξει ότι η διάνοια με την

παράνοια είναι έννοιες παράλληλες και οριοθε-

τούνται από μια πολύ λεπτή διαχωριστική

γραμμή. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα από

διάνοιες που βάδισαν χέρι χέρι με την τρέλα! Ο

κατάλογος αυτός μεγαλώνει αν ανατρέξουμε

στο κεφάλαιο των μεγάλων καλλιτεχνών και ιδι-

αίτερα στην παράγραφο που αναφέρεται στους

ζωγράφους και τους γλύπτες. Η απελευθέρωση

της φαντασίας, των συγκεκριμένων καλλιτε-

χνών, που είναι απαραίτητη για να συλλάβουν

το επόμενο δημιούργημά τους μπορεί να τους

βγάλει εύκολα έξω από τα όρια και να τους οδη-

γήσει σε κόσμους μαγικούς και να αποδημή-

σουν από την πραγματικότητα προσωρινά ,για

πάντα ή ακόμη και περιστασιακά. Ένας από

αυτούς ήταν και ο γλύπτης Γιαννούλης Χαλε-

πάς στον οποίο όμως πρέπει να έπαιξε ρόλο η

κληρονομικότητα αλλά και το οικογενειακό του

περιβάλλον αφού από τα πέντε αδέρφια τα δύο

πέρασαν το κατώφλι της τρέλας. 

Ο Γιαννούλης Χαλεπάς ήταν γόνος οικογένειας

φημισμένων Τηνίων μαρμαρογλυπτών. Ο πα-

τέρας του, Ιωάννης, και ο θείος του είχαν με-

γάλη οικογενειακή επιχείρηση

μαρμαρογλυπτικής με παραρτήματα στο Βου-

κουρέστι, την Σμύρνη και τον Πειραιά. Ο Γιαν-

νούλης, ήταν ο μεγαλύτερος από τα πέντε

αδέλφια του και είχε έφεση στην μαρμαρογλυ-

πτική. Βοηθούσε τον πατέρα του στα έργα που

ετοίμαζε ο τελευταίος για διάφορες εκκλησίες

και του άρεσε πολύ. Οι γονείς του βέβαια τον

προόριζαν για έμπορο, αλλά ο ίδιος τελικά απο-

φάσισε να σπουδάσει γλυπτική.

Από το 1869 έως το 1872, μαθήτευσε στο

«Σχολείον των Τεχνών» (την μετέπειτα Ανωτάτη

Σχολή Καλών Τεχνών) με δάσκαλο τον Λεωνίδα

Δρόση. Το 1873 έφυγε για το Μόναχο με υπο-

τροφία του Πανελλήνιου Ιδρύματος Ευαγγελι-

στρίας Τήνου, για να συνεχίσει τις σπουδές του

στην εκεί Ακαδημία Καλών Τεχνών με δάσκαλο

τον Μαξ φον Βίντμαν (Max von Windmann).

Κατά την διάρκεια της παραμονής του στο Μό-

ναχο, εξέθεσε τα έργα του Το παραμύθι της

Πεντάμορφης και Σάτυρος που παίζει με τον

Έρωτα, για τα οποία και βραβεύθηκε. Παρου-

σίασε επίσης τον Σάτυρο που παίζει με τον

Έρωτα, μαζί με το ανάγλυφο της Φιλοστοργίας,

στην Έκθεση των Αθηνών το έτος 1875.

Το 1876 επέστρεψε στην Ελλάδα καθώς η υπο-

τροφία του διακόπηκε απότομα από έναν βου-

λευτή που την έδωσε σε γιο κομματάρχη του!

Εγκαταστάθηκε στην Αθήνα όπου άνοιξε δικό

του εργαστήριο. Όμως τα πρώτα σημάδια της

τρέλας άρχισαν να γίνονται εμφανή. Το 1877

ολοκλήρωσε στο μάρμαρο τον Σάτυρο που

παίζει με τον Έρωτα, και τον ίδιο χρόνο άρχισε

να δουλεύει το πιο διάσημο γλυπτό του, την

Κοιμωμένη. Η κοιμωμένη ήταν μια παραγγελία

από την οικογένεια Αφεντάκη για τον τάφο της

κόρης τους Σοφίας που έφυγε πρόωρα στα δε-

καοκτώ της χρόνια. Το γλυπτό πήρε γρήγορα

την τελική του μορφή αν και στην πορεία ο Γιαν-

νούλης έσπασε το πρόπλασμα μετά από μια

διένεξη με την οικογένεια Αφεντάκη. Το γλυπτό

τοποθετήθηκε στον τάφο της Σοφίας στο Α΄ Νε-

κροταφείο Αθηνών όπου συχνά το επισκέπτον-

ται φοιτητές από σχολές καλών τεχνών από

όλο τον κόσμο για να το μελετήσουν και να το

θαυμάσουν!

Τον χειμώνα του 1877 προς 1878, ο Χαλεπάς

υπέστη νευρικό κλονισμό. Χωρίς κανέναν προ-

φανή λόγο, άρχισε να καταστρέφει έργα του,

ενώ επιχείρησε κατ' επανάληψη να αυτοκτονή-

σει. Στην αρχή ειπώθηκε ότι αιτία ήταν μια ατέ-

λεια στο άγαλμα της κοιμωμένης, ότι δηλαδή ο

γλύπτης δεν υπολόγισε σωστά το κρεβάτι και

αν η κοιμωμένη άπλωνε τα πόδια της αυτά θα

βγαίνανε έξω από αυτό. Σήμερα θεωρούμε ότι

τα αίτια της ψυχασθένειάς του ήταν η τελειομα-

νία του, η υπερκόπωση από την αδιάκοπη ερ-

γασία και ένας ατυχής έρωτας για μία νεαρή

συμπατριώτισσά του, που την ζήτησε σε γάμο

και οι γονείς της αρνήθηκαν να του την δώ-

σουν. Ωστόσο, εκείνη την εποχή, με την ψυχο-

λογία και την ψυχιατρική ακόμα στα πρώτα

τους στάδια, οι γονείς του Χαλεπά και οι γιατροί

δεν μπορούσαν να καταλάβουν τα βαθύτερα

αίτια της ψυχασθένειας του νεαρού γλύπτη.

Έτσι οι γονείς του τον έστειλαν ταξίδι στην Ιτα-

λία, για να συνέλθει, αλλά η θεραπεία ήταν

μόνο πρόσκαιρη. Με την επιστροφή του στην

Ελλάδα άρχισαν ξανά τα συμπτώματα: καταβύ-

θιση στην σιωπή, απομόνωση, παραμιλητό και

αναίτιο γέλιο.

Καθώς η κατάστασή του επιδεινώνονταν συνε-

χώς, το 1888, οι γιατροί διέγνωσαν «άνοια» και

οι δικοί του αποφάσισαν να τον κλείσουν στο

Δημόσιο Ψυχιατρείο της Κέρκυρας. Στο Ψυχια-

τρείο έμεινε δεκατρία και πλέον χρόνια και αν-

τιμετωπίστηκε με τον σκληρό τρόπο που

αντιμετώπιζαν όλους τους ψυχασθενείς την

εποχή εκείνη. Παγωμένα ντους και ηλεκτροσόκ

ήταν στο εβδομαδιαίο πρόγραμμα ενώ οι για-

τροί και οι φύλακες είτε του απαγόρευαν να

σχεδιάζει και να πλάθει, είτε του κατέστρεφαν

οτιδήποτε εκείνος είχε δημιουργήσει και είχε

κρύψει στο ερμάριο του. Λέγεται πως από όσα

προσπάθησε να δημιουργήσει μέσα στο Ψυ-

χιατρείο ένα μόνον έργο σώθηκε, κλεμμένο

από κάποιον φύλακα και παραπεταμένο στα

υπόγεια του ιδρύματος, όπου ξαναβρέθηκε τυ-

χαία το 1942.

Το 1901 πέθανε ο πατέρας του και έναν χρόνο

μετά η μητέρα του πήγε στο Ψυχιατρείο, για να

τον πάρει πίσω μαζί της στον Πύργο της

Τήνου. Στην Τήνο έζησε υπό την αυστηρή επι-

τήρηση της μητέρας του, η οποία πίστευε ότι ο

γιος της τρελάθηκε από την τέχνη. Για τον λόγο

αυτό, η μητέρα του, που ήταν πολύ αυταρχική

και προφανώς φέρει μεγάλο μερίδιο ευθύνης

για την τρέλα του γιου της, του απαγόρεψε να

ασχοληθεί ξανά με την γλυπτική, σε σημείο

που, αν εκείνος έφτιαχνε κάτι στοιχειώδες με

κάρβουνο ή πηλό, εκείνη το κατέστρεφε. Τα σύ-

νεργα του της γλυπτικής και αρκετά μισοτελει-

ωμένα έργα του τα κλείδωσε στο υπόγειο του

σπιτιού τους στο οποίο απαγόρευσε την είσοδο

στον Γιαννούλη.

Ο «μπάρμπα Γιάννης» έγινε ο τρελός του χω-

ριού.   Ζούσε πάμφτωχος βοσκώντας πρόβατα

και μάζευε γόπες από κάτω για να καπνίσει .

Όλα έδειχναν ότι ο καλλιτέχνης πέθανε μέσα

του! Όταν όμως το 1916, πέθανε η μητέρα του,

ο Γιαννούλης αντέδρασε ανορθόδοξα. Δεν

χύνει σταγόνα δάκρυ δεν συμμετέχει στην κη-

δεία και δεν ακολουθεί την νεκρική πομπή προς

την εκκλησία, κατεβαίνει στο υπόγειο και αρχί-

ζει να σμιλεύει το μάρμαρο. Οι χωριανοί το θε-

ωρούν ως την αναμενόμενη αντίδραση ενός

τρελού, αλλά δεν είναι έτσι. Η καταπιεσμένη

τέχνη του εκρήγνυται.  Η σμίλη του αρχίζει να

βγάζει και πάλι αριστουργήματα, και μάλιστα με

μια εντελώς νέα τεχνοτροπία. Το φαινόμενο μο-

ναδικό. 40 χρόνια δε δούλεψε την τέχνη του,

δεν ενημερώθηκε για τις εξελίξεις και ξαφνικά

αναδύθηκε ένας ολοκαίνουριος καλλιτέχνης,

σαν να φοιτούσε σε ένα δικό του εσωτερικό

σχολείο. Ήταν όμως 65 χρονών! Η γλυπτική

τον έχασε για σαράντα χρόνια τα οποία θα μπο-

ρούσε να ήταν τα πιο δημιουργικά της ζωής

του! 

Τα νέα μαθεύτηκαν γρήγορα και οι πόρτες της

κοσμικής και καλλιτεχνικής Αθήνας άνοιξαν διά-

πλατα. Το 1923, ο Θωμάς Θωμόπουλος, καθη-

γητής στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και

θαυμαστής του Χαλεπά, αντέγραψε σε γύψο

πολλά έργα του γλύπτη για να τα παρουσιάσει

στην Ακαδημία Αθηνών το 1925. Η έκθεση αυτή

είχε ως αποτέλεσμα να βραβευθεί ο γλύπτης το

1927 με το Αριστείο των Τεχνών. Το γνήσιο τα-

λέντο του αλλά και η φήμη του τρελού γλύπτη

που ξαναβρήκε τα λογικά του τον καθιέρωσαν

ως τον «Βαν Γκογκ», τον «Ροντέν» ή τον «Πι-

κάσο» των νεωτεριστών καλλιτεχνών. Το 1928

πραγματοποιήθηκε δεύτερη έκθεση έργων του

στο Άσυλο Τέχνης, και το 1930, με την επιμονή

μιας ανεψιάς του, ο γλύπτης αποφάσισε να εγ-

κατασταθεί στην Αθήνα. 

Πέθανε πλήρης ημερών το 1938 στα 84 του

χρόνια και άφησε πολιτιστική κληρονομιά μια

ολόκληρη σειρά από αριστουργήματα !

Σάκης Ρίζος
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«Αλκυονίδες μέρες» μια ανάσα  Άνοιξης στην καρδιά του Χειμώνα
Έχουμε παρατηρήσει ότι πολλές φορές τον Ιανουάριο μήνα ο καιρός

¨μαλακώνει¨ και έχουμε μερικές μέρες, δεκατέσσερις κατά την λαϊκή πα-

ράδοση, με ανοιξιάτικο καιρό. Αυτό, όπως διαβάζουμε στις σχετικές

ιστοσελίδες, από μετεωρολογικής απόψεως, εξηγείται από το γεγονός

ότι στο γεωγραφικό πλάτος που βρίσκεται η Ελλάδα μέχρι το γεωγρα-

φικό πλάτος κυρίως της βορειοανατολικής Ευρώπης, κατά την περίοδο

του χειμώνα παρατηρείται η αυτή βαρομετρική πίεση (εξίσωση πίεσης)

με συνέπεια αφενός να μη δημιουργούνται άνεμοι και αφετέρου ο καιρός

να είναι μεν ψυχρός, αλλά και ηλιό-

λουστος, λόγω της αντικυκλωνικής κα-

τάστασης.

Το φαινόμενο αυτό έχει παρατηρηθεί

στην Ελλάδα από τα αρχαία κιόλας

χρόνια και φυσικά για να εξηγηθεί

έπρεπε να βάλει το χεράκι του ο Δίας,

ο νευρικός αλλά και συμπονετικός αρ-

χηγός των θεών του Ολύμπου. Σύμ-

φωνα λοιπόν με την Ελληνική

μυθολογία η Αλκυόνη ήταν κόρη της

Ενάρετης και του Αιόλου,  που είχε

ορίσει ο Δίας να κρατά τους ανέμους

στον ασκό του. Επρόκειτο για πανέμορφη κοπέλα, που παντρεύτηκε

τον νεαρό Κύηκα και ζούσε δίπλα στη θάλασσα. Ήταν τόσο ευτυχισμένοι

που πίστευαν ότι δεν ήταν θνητοί αλλά θεοί του Ολύμπου. Μάλιστα απο-

καλούσαν ο ένας τον άλλον με τα ονόματα του Δία και της Ήρας και ζη-

τούσαν και  από τους υπόλοιπους κατοίκους της περιοχής να τους

αποκαλούν έτσι. Όταν το έμαθε ο Δίας εξαγριώθηκε και αποφάσισε να

τους εκδικηθεί.... 

Μια μέρα ο Κύηκας πήγε με τη βάρκα του για ψάρεμα. Η Αλκυόνη είχε

κακό προαίσθημα και τον παρακάλεσε να μείνει σπίτι, αλλά εκείνος δεν

την άκουσε. Ο Δίας προκάλεσε τρικυμία και έριξε κεραυνό στη βάρκα

του. Ο νεαρός βούτηξε στη θάλασσα και άρχισε να κολυμπά αλλά δεν

κατάφερε να σωθεί από τα μανιασμένα κύματα. Όταν η Αλκυόνη είδε τα

ξύλα του καραβιού να επιπλέουν άρχισε να θρηνεί τον χαμό του αγα-

πημένου της. Ο Δίας τους λυπήθηκε και αποφάσισε να τους μεταμορ-

φώσει σε θαλασσοπούλια. Ο Κύηκας μεταμορφώθηκε σε θαλασσοπούλι

και η Αλκυόνη σε ένα πανέμορφο μικρό πουλί με γαλάζια φτερά που

πήρε το όνομά της.... 

Το πουλί συνέχισε να ζει στην ακροθαλασσιά αλλά δεν μπορούσε να

αναπαραχθεί καθώς γεννούσε τα αυγά του τον χειμώνα και τα κύματα

της θάλασσας παρέσερναν τη φωλιά του. Ο Δίας πάλι τη λυπήθηκε και

αποφάσισε να αλλάξει τα καιρικά φαινόμενα για χάρη της. Όρισε μερικές

μέρες του χρόνου η θερμοκρασία να ανεβαίνει, να σταματούν οι βροχές

και οι άνεμοι, ώστε να μπορεί να γεννήσει και να εκκολάψει τα αυγά της.

Οι αρχαίοι Έλληνες ονόμασαν τις ηλιόλουστες μέρες «Αλκυονίδες» και

μέχρι σήμερα το μικρό πουλί που κάθε χρόνο ξεχειμωνιάζει στην Ελ-

λάδα, καταφέρνει να γεννά τα αυγά του καταμεσής του χειμώνα, χάρη

στην παρέμβαση του αρχηγού του Ολύμπου.... 

Αυτό όμως δεν σημαίνει πως κάθε χρόνο υπάρχουν Aλκυονίδες ημέρες.

Υπάρχουν και έτη που έλειψαν τελείως, όπως το 1947, αλλά και οι ημε-

ρομηνίες έναρξης και λήξης και διάρκεια αυτών δεν είναι σταθερές. Συ-

νηθέστερα όμως καλύπτουν σχεδόν το δεύτερο ήμισυ του Ιανουαρίου.

Παρόλα αυτά, άλλοι επιμένουν να αποδίδουν τη διάρκειά τους σε διά-

στημα 14 αίθριων ημερών, από τις 15 Δεκεμβρίου έως 15 Φεβρουαρίου

στην Ελλάδα, στην καρδιά του χειμώνα.

Οι σχετικοί μύθοι είναι πολλοί και σε όλες τις εκδοχές τους μιλούν για

τους θεούς, που προσέφεραν τις μέρες αυτές στο πουλί Αλκυόνη. Το

σίγουρο πάντως είναι ότι το καιρικό αυτό φαινόμενο υπάρχει και εμφα-

νίζεται σχεδόν κάθε χρόνο για να ζεστάνει τις καρδιές μας μέσα στο κα-

ταχείμωνο! 

Εκείνα τα χρόνια τα παλαιά ήταν πάρα πολύ κυ-

νήγι γιατί δεν υπήρχαν πολλοί κυνηγοί καθώς και

τουφέκια που έπαιρναν πολλά φυσίγγια. Παλαιά

τα φυσίγγια τα γεμίζανε οι κυνηγοί από μόνοι

τους. Πήγαιναν στην Άρτα στον Σκουτέρη ή στον

Σταύρο Στόγια και έπαιρναν «φυσιοκούμπουρα»

και τα γεμίζανε.

Τον χειμώνα πάρα πολλά χωράφια κρατούσανε

νερό γιατί δεν είχαν φτιάξει ακόμα τις αποστραγ-

γίσεις και τα βράδια έβγαιναν πάρα πολλά

παπιά, ιδίως εκεί που είχαν σπαρμένο καλαμ-

πόκι γιατί όλο και θα έμεινε καμιά ρόκα στο χω-

ράφι μετά το μάζεμα.

Τα παπιά έψαχναν για το καλαμπόκι και ερχό-

τανε σχεδόν κάθε βράδυ για να φάνε και άμα

γλυκαθούν ερχόταν σαν γκαβά.

Τότε οι κυνηγοί καλοί ή κακοί στο σημάδι όλο και

κάτι θα χτυπούσανε αφού έριχναν στο σωρό.

Μερικοί όμως ήταν πιο πονηροί και παίρνανε κα-

λαμπόκι από το σπίτι τους και τα ταΐζανε και κάθε

βράδυ χτυπούσανε αλλά δεν το λέγανε σε άλλον

για να μην πάνε και τους πιάσουνε την θέση.

Κάτω στα αψιά κράταγε πάντα πολύ νερό στα

χωράφια και πάντα πέφτανε παπιά. Ξεκίνησαν

μια μέρα όλη η παρέα. Το φουσκωμένο, ο Πίδας,

ο Λένας, ο Μπάκιας, ο Σιαμντάνας, ο Γόδας και

ο Κωτσιαρίκας. Καθώς προχωρούσανε μέσα στα

χωράφια για να πάνε στη μεγάλη χωραφιά, την

καρατζαίϊκη, βρήκαν κάτι φτερά και ένα παπί φα-

γωμένο και σταμάτησαν και έλεγαν από τι είναι

τα φτερά και τα τζαφάρια.

Άλλος έλεγε ότι είναι από πράσινο, άλλος από

ρόσα, άλλος από ψαλιδιά, άλλος από σιουστάρι.

Ο Κωτσιαρίκος πάντα ήταν αργός γιατί περπα-

τούσε ράπα-ρούπα και μέσα στα χωράφια που

βούλιαζε καταλαβαίνεται πως πήγαινε. Αλλά και

στις κουβέντες λίγες έλεγε, με το τσιγκέλι του

έβγαζες καμιά κουβέντα. Κάποτε έφτασε στους

άλλους που περιεργάζονταν ακόμα τα φτερά και

τον σκελετό. 

Τον ρωτάνε:

-Τι λες να είναι ορέ Κωτσιαρίκο αυτό το παπί;

Και απαντάει

-Κάτι ήταν, κάτι το έφαγε και έμειναν τα παλιο-

τζαφάρια. Άντε ορέ, προχωρήστε να πιάσουμε

τις θέσεις γιατί άρχισε να σουρουπώνει. Κάθεστε

τόση ώρα και χαζολογάτε τι ήταν.

Έπιασαν όλοι τις θέσεις τους και άρχισαν να

φτιάχνουν καθήστρες . Το φουσκωμένο ήταν

μάνα στις καθήστρες , έπαιρνε πολλά κλαδιά και

τις έφτιαχνε τέλειες και δεν φαινόταν καθόλου.

Τότε λέει ο Πίδας που κάθονταν δίπλα του. Εγώ

πρώτη φορά έρχομε με εσάς για κυνήγι, άμα

χτυπάς τα παπιά τόσο καλά όσο φτιάχνεις την

καθήστρα τότε είσαι τέλειος.

Άρχισε να σουρουπώνει και να έρχονται τα

παπιά, άρχισε και το τουφεκίδι. Το Φουσκωμένο

έριχνε αγάντα αλλά κανένα παπί δεν έπεφτε κα-

ταγής

-Α ρε Φουσκωμένο του λέει ο Πίδας, μόνο να

φτιάχνεις καλές καθίστρες είσαι, σε έφαγαν τα

παπιά και δεν βάρεσες κανένα.

Τότε και τώρα αν δεν βάραγες κανένα σε άρχιζαν

οι άλλοι στην καζούρα. Σε μια στιγμή βαράει ένα

πράσινο ο Κωτσιαρίκος και καθώς έπεφτε από

ψηλά τον τουφεκάει και ο Γόδας και λέει α τον

πέτυχα.

-Ποιος πέτυχες ορέ Γόδα; Αυτός έπεφτε ψόφιος,

βαρεμένος από εμένα και άρχισαν να μαλώ-

νουνε. Πετάγονται οι άλλοι και λένε δίκαιο έχει ο

Κωτσιαρίκος, τζάμπα τουφέκισες να πεις ότι τον

βάρεσες και να τον πάρεις. 

Όχι έλεγε ο Γόδας

Ρε δώσε τον πράσινο στον Κωτσιαρίκο… φωνά-

ζεις και από πάνω!

Φώτης Α. Βασιλείου

Τ α  τ ζ α φ ά ρ ι α
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Η ΕΡΤ 1 στο χωριό μας
Την Κυριακή 10 Μαρτίου 2019 και ώρα 9:00 το πρωί στο Δημοτικό Σχολείο

Καλαμιάς, συνεργείο της ΕΡΤ1, μετά από πρόσκληση του συλλόγου μας, θα

μεταδώσει ζωντανά για την εκπομπή «Μαζί το Σαββατοκύριακο», το γαϊτα-

νάκι και τα αποκριάτικα έθιμα του χωριού μας 

Σας καλούμε όλους να παρευρεθείτε!


