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Η συνάντηση των επιταφίων την Μεγάλη Παρασκευή

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, την Μεγάλη Παρασκευή το βράδυ σε κλίμα κατάνυξης με την συνοδεία πολλών πιστών και υπό

τις ψαλμωδίες των ιερέων, των ψαλτών και χορωδιών, συναντήθηκαν οι επιτάφιοι των ενοριών Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης Χαλ-

κιάδων και Ζωοδόχου Πηγής Καλαμιάς, στην διασταύρωση ανάμεσα από τα δυο χωριά. 

Το έθιμο αυτό ξεκίνησε την πρώτη χρονιά που ενώθηκαν τα χωριά σε δήμο Φιλοθέης με πρωτοβουλία του δημάρχου Πέτρου Ρίζου

και έχει σκοπό να στείλει ένα μήνυμα ενότητας στους κατοίκους των δυο χωριών!

Το στολισμό των δυο επιταφίων επιμελήθηκαν την Μεγάλη Πέμπτη το βράδυ πλήθος  κοριτσιών από τις δυο ενορίες και το αποτέ-

λεσμα ήταν εκπληκτικό! ,

Συγχαρητήρια σε όσους βοήθησαν και όσους πρόσφεραν λουλούδια!

Και του χρόνου με υγεία!

Η φωτογραφία είναι από τον Φωτογράφο Παναγιώτης Ζιώβα 

Στην Κορωνησία βρέθηκε το χορευτικό τμήμα παραστάσεων του

συλλόγου μας την Κυριακή 7 Απριλίου που ήταν καλεσμένο από

τον νεοσύστατο οικείο πολιτιστικό σύλλογο, για να συμμετάσχει

στα γυρίσματα της εκπομπής της ΕΡΤ 3 «Κυριακή στο χωριό»,

μαζί με τα αντίστοιχα χορευτικά τμήματα των χορευτικών του Μα-

κρυγιάννη Άρτας και του Λυκείου Ελληνίδων Άρτας. 

Τα γυρίσματα ξεκίνησαν στις έντεκα το πρωί και τελείωσαν μετά

από δύο περίπου ώρες. Στη συνέχει απολαύσαμε την φιλοξενία

του πολιτιστικού συλλόγου Κορωνησίας τον οποίο και ευχαρι-

στούμε τόσο για την φιλοξενία όσο και για την πρόσκληση. 

Η εκπομπή είχε προγραμματιστεί να μεταδοθεί την Κυριακή 12

Μαΐου αλλά αυτό δεν έγινε και μετά από τηλεφωνική επικοινωνία

του προέδρου μας με την πρόεδρο του συλλόγου Κορωνησίας

ενημερωθήκαμε ότι υπήρξε κάποιο πρόβλημα από την πλευρά

της ΕΡΤ 3 και η εκπομπή προγραμματίστηκε να μεταδοθεί την

Κυριακή 2 Ιουνίου.

Για όσους δεν καταφέρουν να την παρακολουθήσουν, το σχετικό

βίντεο θα είναι διαθέσιμο στο κανάλι μας στο youtube λίγες μέρες

μετά την προβολή της εκπομπής. 

Λόγω απαγόρευσης από τους υπεύθυνους της ΕΡΤ 3 δεν έχουμε

φωτογραφίες την ώρα των γυρισμάτων αλλά θα βρείτε φωτογρα-

φία με τα παιδιά που συμμετείχαν στην αποστολή, στην σελίδα

15 της εφημερίδας μας.
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Ευχαριστούμε (με αλφαβητική σειρά)

όλους αυτούς που πρόσφεραν 

διάφορα ποσά στον Σύλλογό μας:

Αγναντίτης Χρήστος κομμωτής

Αγναντίτης Λάμπρος

Αράπος Σταύρος Υγραέρια-Κάρβουνα-Pellet,

Αφοι Κώτση Αρτοποιείο, 

Γιώργος Χ. Δήμος Κτηνίατρος,

Δεληκούρας Διονύσιος καφέ ¨η Παρέα¨

Καλαμπόκη Λαμπρινή, Περίπτερο - ψιλικά 

Καλαμπόκη Λίτσα Κομμωτήριο

Καλύβας Σπύρος, υδραυλικός

Κατσούλας Βασίλης & Υιοί Χωματουργικές εργασίες, 

Κολιός Ιωάννης λογιστής, 

Λαμπράκης Θεόδωρος, Πολιτικός μηχανικός 

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

Τρμηνιαία 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 76 ετών απεβίωσε ο Ζιώβας Δημήτριος 

κάτοικος Καλαμιάς την 21 Μαΐου 2019

Σε ηλικία 65 ετών απεβίωσε ο Τσώλας Χαρίτον κάτοι-

κος Αθηνών την 3 Μαΐου 2019

Σε ηλικία 81 ετών απεβίωσε η Τσώλα Πανάγιω κάτοι-

κος Χαλκιάδων την 25 Απριλίου 2019

Σε ηλικία 83 ετών απεβίωσε η Μήτσιου Αθηνά κάτοι-

κος Χαλκιάδων την 11 Απριλίου 2019

Σε ηλικία 72 ετών απεβίωσε ο Καραγιάννης Ευάγγε-

λος κάτοικος Χαλκιάδων την 30 Μαρτίου 2019

Σε ηλικία 81 ετών απεβίωσε ο Τσώλας Κωνσταντίνος

κάτοικος Χαλκιάδων 29 την Μαρτίου 2019

Σε ηλικία 61 ετών απεβίωσε η Τσώλα Πόπη κάτοικος

Χαλκιάδων την 19 Μαρτίου 2019 

Σε ηλικία 64 ετών απεβίωσε ο Αρβανίτης Δημήτριος

κάτοικος Γερμανίας την 2 Μαρτίου 2019

Υπάρχει ένας τρόπος για να αποφύγεις

την κριτική. 

Να μην κάνεις τίποτα, να μην λες τίποτα,

να είσαι τίποτα

Αριστοτέλης 

Αρχαίος Έλληνας Φιλόσοφος  384-322

Π.Χ.



Α θ λ η τ ι κ ή  Α τ ζ έ ν τ α
η  Φ ι λ ο θ έ ηΦύλλο 16    Σελίδα 3Σάββατο 01 Ιουνίου 2019

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  5 - 1

22η αγωνιστική 16/03/2019

ΑΟ Φιλοθεής - Απόλλων Γλυκορίζου 1 - 1

23η αγωνιστική 23/03/2019

ΑΕ Μενιδίου - ΑΟ Φιλοθέης 0 - 1

24η αγωνιστική  30/03/2019

ΑΟ Φιλοθέης- Φιλέλληνες Πέτα 2 - 1

25η αγωνιστική 06/04/2019

ΑΕ Ξηροβουνίου - ΑΟ Φιλοθέης 3 - 2

26η αγωνιστική

ΑΟ Φιλοθεής - ΑΕΜ Μέλισσα 13/04/2019 4 - 4

Η ομάδα μας έχει συγκεντρώσει 33 βαθμούς

και τερμάτισε στην ένατη θέση του βαθμολογι-

κού πίνακα με 10 νίκες, 13 ήττες και 3 ισοπα-

λίες, ενώ έχει πετύχει 39 γκολ και έχει δεχθεί

επίσης 39.

Τελική βαθμολογία

1. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΡΤΑΣ 78

2. ΣΚΟΥΦΑΣ ΚΟΜΠΟΤΙΟΥ 70

3. ΔΟΞΑ ΑΡΤΑΣ 52

4. ΑΠΟΛΛΩΝ ΓΛΥΚΟΡΙΖΟΥ 48

5. ΑΕ ΚΑΜΠΗΣ 46

6. ΑΕ ΞΗΡΟΒΟΥΝΙΟΥ 45

7. ΑΕΜ ΜΕΛΙΣΣΑ 42

8. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΛΟΒΑΤΟΥ 34

9. ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 33

10. ΠΑΣ ΑΝΕΖΑ 27

11. ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΕΝΙΤΣΑΣ 22

12. ΑΕ ΜΕΝΙΔΙΟΥ14

13. ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ ΠΕΤΑ 13

14. ΑΟ ΚΟΡΦΟΒΟΥΝΙΟΥ 4

Τ ο  τ έ λ ο ς  μ ι α ς  π ρ ο σ π ά θ ε ι α ς !
Στο κενό πέφτει η προσπάθεια που έκανε ο σύλλογος μας πριν από τέσ-

σερα χρόνια να λειτουργήσει τράπεζα αίματος. Αρχικός σκοπός μας ήταν

να καλύψουμε τις ανάγκες των συγχωριανών μας σε αίμα, έτσι ώστε, σε

κάποια δύσκολη στιγμή της ζωής τους,  όταν το αίμα θα είναι αναγκαίο,

να μην έχουν επιπλέον την έγνοια να ψάξουν να βρουν όσες φιάλες χρει-

άζονται αλλά να τις χορηγούμε άμεσα εμείς! Επιπλέον σκοπός μας, ήταν,

να κάνουμε γνωστό το πρόβλημα που υπάρχει με την έλλειψη εθελοντών

αιμοδοτών στην Ελλάδα που οδηγεί στην εισαγωγή αίματος, από χώρες

όπως την Ελβετία (!), που στοιχίζει στο Ελληνικό κράτος και κατά συνέ-

πεια στους Έλληνες φορολογούμενους, σε όλους μας δηλαδή,  500 με

600 ευρώ η κάθε φιάλη.

Παρήγορο είναι το ότι η προσπάθεια μας αυτή δεν πήγε εντελώς χαμένη.

Στα τέσσερα αυτά χρόνια καταφέραμε να ευαισθητοποιήσουμε αρκετό

κόσμο με αποτέλεσμα στις αιμοδοσίες που οργανώσαμε να έρθουν έν-

τεκα συνολικά άτομα νεαρής ηλικίας επί το πλείστον, τα οποία έδωσαν

αίμα για πρώτη φορά στη ζωή τους! Αυτό για μας είναι μεγάλη παρηγοριά

ότι δεν πήγε ο κόπος μας χαμένος.

Όμως, στην όγδοη, και τελευταία από ότι φαίνεται, εθελοντική αιμοδοσία

που διοργανώσαμε η προσέλευση ήταν ελάχιστη. Μόλις πέντε εθελοντές

αιμοδότες προσήλθαν και από αυτούς, για διαφόρους λόγους, δεν μπό-

ρεσε κανένας να δώσει αίμα. Την άλλη μέρα η υπεύθυνη του νοσοκο-

μείου Άρτας επικοινώνησε με τον πρόεδρό μας και είπε χαρακτηριστικά

ότι δεν γίνεται να απασχολούμε έναν γιατρό, έναν οδηγό και δύο νοση-

λεύτριες και να παίρνουμε 3-4 φιάλες αίμα κάθε φορά! Δεν πρόκειται να

στείλω κινητή μονάδα για τόσες λίγες φιάλες… 

Έτσι η τράπεζα αίματος σταματάει να υφίσταται αφού δεν υπήρξε ποτέ

ανταπώκριση!
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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
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝΔΡΩΝ 

2ος  ΟΜΙΛΟΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2018 - 2019

Α’ ΓΥΡΟΣ

1η Αγωνιστική
Ημ/νια Ωρα  Γήπεδο Α γ   ώ ν α ς
Σκόρ
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
9/3/2019 19:00 ΔΑΚ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ(Β) – Α.Κ.
ΠΥΡΡΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ  67-40
17/3/2019 14:00 ΝΕΟ Τ9 ΑΡΤΑΣ Α.Ε. ΔΟΞΑ ΠΥΡΡΟΥ(Β) –
Α.Ο. ΦΙΛΟΘΕΗΣ  80-53
3η Αγωνιστική
31/3/2019 12:00 ΝΕΟ Τ9 ΑΡΤΑΣ Α.Κ. ΠΥΡΡΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ(Β)
– Α.Ο. ΦΙΛΟΘΕΗΣ 79-66
30/3/2019 17:30 ΔΑΚ ΛΕΥΚΑΔΑΣ  ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ(Β) – Α.Ε.
ΔΟΞΑ ΠΥΡΡΟΥ(Β) 71-59
B’ ΓΥΡΟΣ

1η Αγωνιστική
16/4/2019 21:00 ΝΕΟ Τ9 ΑΡΤΑΣ Α.Ε. ΔΟΞΑ ΠΥΡΡΟΥ – Α.Κ.
ΠΥΡΡΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ 64-57 
14/4/2019 20:00 ΔΑΚ ΛΕΥΚΑΔΑΣ   ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ(Β) –
Α.Ο. ΦΙΛΟΘΕΗΣ 20-0 (α α)
2η Αγωνιστική
11/5/2019 12:00 ΝΕΟ Τ9 ΑΡΤΑΣ Α.Κ. ΠΥΡΡΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ –
ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 45-78
12/5/2019 14:00 ΝΕΟ Τ9 ΑΡΤΑΣ Α.Ο. ΦΙΛΟΘΕΗΣ – Α.Ε.
ΔΟΞΑ ΠΥΡΡΟΥ 47-64
3η Αγωνιστική
19/5/2019 12:00 ΝΕΟ Τ9 ΑΡΤΑΣ Α.Ο. ΦΙΛΟΘΕΗΣ – Α.Κ. ΠΥΡ-
ΡΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ(Β) 54-59
19/5/2019 14:00 ΝΕΟ Τ9 ΑΡΤΑΣ Α.Ε. ΔΟΞΑ ΠΥΡΡΟΥ(Β) –
ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ(Β) 49-77

Τελική βαθμολογία Γ' ΑΝΔΡΩΝ - 2ος ΟΜΙΛΟΣ
Ομάδα     Βαθ         Ν         Η           Επιθ     Αμυν     Διαφ 
ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ(Β) 12 6 0 373 237 136
ΔΟΞΑ ΠΥΡΡΟΥ(Β)           9 3 3 365 358 7
ΠΥΡΡΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ(Β) 9 3 3 333 378 -45
Α.Ο. ΦΙΛΟΘΕΗΣ 4 0 5 264 362 -98
Το σωματείο Α.Ο. ΦΙΛΟΘΕΗΣ έχει αφαίρεση ενός βαθμού λόγω μή
προσέλευσης σε αγώνα 
στην τρέχουσα αγων. περίοδο. 

Καινούριος ασφαλτοτάπητας στην Φιλοθέη!

Την Πέμπτη 16 Μαΐου είδαμε, με με-
γάλη χαρά, να γίνετε ασφαλτόστρωση
σε όλο το δρόμο που διασχίζει τα
χωριά Καλαμιά και Χαλκιάδες. 

Συγκεκριμένα οι εργασίες ξεκίνησαν

νωρίς το πρωί, λίγα μέτρα πριν την νη-

σίδα όπως ερχόμαστε από Φιλιππιάδα,

και μέχρι την Παρασκευή το μεσημέρι

είχε ασφαλτοστρωθεί όλος ο δρόμος

σχεδόν μέχρι την διασταύρωση για

Ρόκκα. 
Είχε πάρα πολύ καιρό να πέσει πίσσα
σε αυτό το σημείο του δρόμου και έτσι
η άσφαλτος ήταν σε κακή κατάσταση. 
Επιθυμία όλων των κατοίκων τώρα
είναι να ξεκινήσουν πάλι τα έργα για
την αποχέτευση και να τελειώσει γρή-
γορα το έργο έτσι ώστε να επιταχυνθεί
η ασφαλτόστρωση μέσα στα χωριά και
να τελειώσει η ταλαιπωρία η δική μας
και πολύ περισσότερο η ζημιογόνα τα-
λαιπωρία των οχημάτων μας!
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25η Μαρτίου 2019
Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος ο Σύλλογός μας συμμετείχε στον εορτασμό της επετείου της Ελληνικής επανά-

στασης του 1821. Τελετάρχης ανέλαβε ο αντιπρόεδρος μας και μετά το πέρας της δοξολογίας και της παρέλασης

τα παιδιά του χορευτικού τμήματος γυμνασίου και των δυο δημοτικών μας σχολείων, παρουσίασαν παραδοσια-

κούς χορούς του τόπου μας. 

Πάνω αριστερά: Επίσημοι πριν την επιμνημόσυνη δέηση

Πάνω δεξιά: Μαθήτρια γυμνασίου και μέλος των χορευτικών μας, καταθέτει στεφάνι ως εκπρόσωπος του συλ-

λόγου μας 

Κάτω αριστερά: Το χορευτικό του γυμνασίου παρουσιάζει Ελληνικούς χορούς

Κάτω δεξιά: Τα χορευτικά των δημοτικών σχολείων παρουσιάζει Ελληνικούς χορούς
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Οι  μάχες στην περιοχή Φαναρίου 1912-1913
Κατά το 1906 ιδρύθηκε η Εθνική Ηπειρω-

τική Εταιρία της Αθήνας που οδήγησε και

οργάνωσε στην Ήπειρο τα αντάρτικα

απελευθερωτικά σώματα. Ο από το 1908

απεσταλμένος της οπλαρχηγός Ιωάννης

Πουτέτσης βορειοηπειρωτικής καταγωγής

συνεργάστηκε με τον Μητροπολίτη Παρα-

μυθιάς Νεόφυτο και με τις δημογεροντίες

των άλλων Χριστιανικών κατοίκων της

επαρχίας. Ειδικότερα από το 1908 ο ορει-

νός χώρος της Σκάλας Παραμυθιάς ήταν

λημέρια των αντάρτικων σωμάτων του Νι-

κολάου Κουτούρη, Κώστα Ζαρκάδη από

το Πόποδο και Γιώργου Καρρά, με τα

οποία βρίσκονταν σε άμεση συνεργασία

ο Πουτέτσης. Τότε βρέθηκαν σε επανα-

στατική εξέγερση όλα τα χωριά της Παρα-

μυθιάς. Ο στρατηγός Σαπουτζάκης

αναφέρει ότι από την έναρξη του βαλκανι-

κού πολέμου παρουσιάστηκαν στο στρα-

τηγείο της Άρτας εκπρόσωπος των

ανταρτών για τον εξοπλισμό των και τη

συμμετοχή στην απελευθέρωση της

Ηπείρου. Στα τέλη Οκτωβρίου του 1912

στις περιοχές πάνω από την Σκάλα Πα-

ραμυθιάς χωριών στα Σκαπετοχώρια

ήταν τα εξής αντάρτικα σώματα: 1ον του

Κρητικού οπλαρχηγού Μάρκου Δεληγιαν-

νάκη με 30 συμπατριώτες του εθελοντές

με αραβίδες και μάνλιχερ. 2ον  Του αδελ-

φού του Ηλία Δεληγιαννάκη με 20 Κρητι-

κούς. 3ον Το σώμα του Βορειοηπειρώτη

Βασίλη Κολοβού. 4ον Το σώμα του Σου-

λιώτικης καταγωγής Εμμ. Κυπριάδη με

εθελοντές Ηπειρώτες κατοίκους της Αθή-

νας και του Πειραιά. 5ον το σώμα του

Χρήστου Γκιόκα από το χωριό Ελενζά.

6ον το σώμα του Γιώργου Κάτση (φορ-

τούνα) από την Βαλτσίστα Πωγωνίου.

7ον το σώμα του Φώτου Κολέτση ή Τσα-

λούκη από το χωριό Μπαουσιοί με εθε-

λοντές από τα χωριά Μπαουσιοί,

Γρετσανά, Τσερίτσανα και Ελενζά. 8ον

από το 1909 σώμα του οπλαρχηγού Σπύ-

ρου Κρομύδα με εθελοντές από τα χωριά

Κουρεντα και Ντασκαρα. 

Ανακεφαλαιωτικά την άμυνα του τομέα

Παραμυθιάς-Ποπόβου-Πετουσιού την

είχαν αναλάβει οι οπλαρχηγοί α) Νικ.

Κουτούκης και Κων/νος Ζαρκάδης από το

Ποποδο. β) Γιώργου Αθ. Καρρά από το

Ζωτικό γ) Μάρκου και Ηλία αδελφών Δε-

ληγιαννάκη με 50 Κρητικούς δ) Σπύρο

Κρομύδα με εθελοντές Κουρεντων και

Ντασκάρας ε) Γρηγόρη Κολιάση και Πα-

παδημήτρη από το Βερνίκου στ) Βάρθη

που ενισύονταν από ένοπλες ομάδες κα-

τοίκων της Περιοχής.

Από το 1908 η περιοχή Δέλβινο Φιλιάτες

Ηγουμενίτσα Παραμυθιά Μαργαρίτη Πρέ-

βεζα και άλλα δυναστεύονταν από τα Μι-

σερά Στίφη των Τουρκοτσάμηδων με

αρχηγό τον Τουρκαλβανό ταγματάρχη

Τσέλιο Πίτσαρη μαζί του συνεργαζόταν η

χωροφυλακή και ο στρατός των Τούρκων

και οι τοπάρχες Τουρκοτσάμηδες δυνά-

στευαν και καταπίεζαν τους Χριστιανούς.

Η Μάχη της Δραγούμης

Την 10-1-1913 χιλιάδες Τουρκαλβανοί

στρατιώτες υπό τον Μπεκήρ Αγά ξεκίνησε

από την Παραμυθιά ενήργησαν εκκαθαρί-

στηκες επιχειρήσεις στον κάμπο του Φα-

ναρίου. Η αντίσταση των Ελληνικών δυ-

νάμεων ήταν στο αριστερό μέρος κατά το

Μορφάτι και Σπαθαράτι τα σώματα των

αδελφών Τζιμαίων του Ζαλόγκου και του

Αδάμ. Στο κέντρο υποστηριζόταν από

ασήμαντες δυνάμεις, του δεξιού μέρους

από το χωριό Δραγούμη (σημερινό Ζερ-

βοχώρι) της Παραμυθιάς η άμυνα είχε

ανατεθεί στην δύναμη του Πρεβεζιάνου

οπλαρχηγού Μπουραζάνη. Η επίθεση άρ-

χισε από χιλιάδες Τουρκαλβανούς. Η

μάχη υπήρξε πεισματική και αποφασι-

στηκή. Ο υπαρχηγός του Μπεκήρ Αγά

ανώτερος Τούρκος αξιωματικός πηδών-

τας μπροστά στο λεβεντόκορμο καπετάν

Μπουραζάνη κατόρθωσε να τον σκοτώσει

με το περίστροφο πυροβολώντας τον «εξ’

επαφής» αρπάζοντας δε το όπλο του νε-

κρού οπλαρχηγού προσπάθησε να φύγει.

Τότε τα Ελληνικά πυρά άφησαν στο ίδιο

μέρος νεκρό τον αρχηγό του Μπεκήρ

Αγά. Γύρω από τα νεκρά σώματα των

δύο αρχηγών έγινε Ομηρική μάχη με

αποτέλεσμα τον φόνο τριών ακόμα Τούρ-

κων.

Τελικά οι Κρήτες κατόρθωσαν να πάρουν

τον οπλισμό και το τηλεσκόπιο του Μπου-

ραζάνη όχι όμως το σώμα του με την χρυ-

σοκέντητη φουστανέλα του.

«Αν τύχει βρε παιδιά και σκοτωθώ να πά-

ρετε την στολή μου και να την παραδώ-

σετε στην καημένη τη μάνα μου για να με

θυμάται και να την έχει παρηγοριά της.»

Αυτή ήταν και η επιθυμία του ηρωικού κα-

πετάν Μπουραζάνη ο οποίος ήταν μονά-

κριβο παιδί Πρεβεζιάνας μάνας η οποία

και νεκρό ακόμα να τον έβλεπε θα υπερη-

φανευόταν για την ωραιότητα και την λε-

βεντιά του παιδιού της.

Η μάχη της Δραγούμης υπήρξε τιτανική.

Οι Κρήτες και οι ντόπιοι οπλαρχηγοί με

τις δυνάμεις τους έδωσαν τον καλύτερο

εαυτό τους. Ο καπετάν Γύπαρης αν και

τραυματισμένος κοντά στην καρδιακή

χώρα εξακολουθούσε να μάχεται ενθαρ-

ρύνοντας τους άντρες του. Μια γυναίκα

από την Δραγούμη πυροβολούσε όρθια

φωνάζοντας: Σκυλιά, μου κάψατε το σπίτι

μου μα θα το πληρώσετε με το αίμα σας. 

Οι Τουρκαλβανοί πλήρωσαν με πολύ

αίμα τη μάχη της Δραγούμης.

Φώτης Α. Βασιλείου

Η Π α ρ έ α
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Το  Π ά σ χα  κα ι  πα λ ι ά  έ θ ι μ α  το υ  χω ρ ι ο ύ  μ α ς  
Το Πάσχα είναι η ημέρα της Αναστάσεως του κυρίου μας Ιησού Χρι-

στού. Το μέγα και χαρμόσυνο γεγονός της εκ νεκρών ανάσταση του

Χριστού, που αφού σταυρώθηκε από τους ανθρώπους και πέθανε,

την τρίτη ημέρα από το θάνατό του, όπως το προείπε, αναστήθηκε,

ξαναγύρισε στη ζωή. Όπως μας λέει το Άγιο Ευαγγέλιο πρώτες έμα-

θαν για την Ανάσταση η Μαρία, η Μαγδαληνή και η Σαλώμη. Αυτές

αγόρασαν αρώματα και το πρωί της Κυριακής πήγαν στον τάφο του

Ιησού να τον στολίσουν. Εκεί όμως βρήκαν τον τάφο ανοιχτό! Άγγελος

κυρίου είπες αυτές «ποιον ζητάτε;» τον Ιησού τον Ναζωραίο; δεν είναι

εδώ, αναστήθηκε. Ύστερα παρουσιάστηκε σ’ αυτές και στους μαθητές

Του αρκετές φορές, ευλογώντας τους με την αγαπημένη του ευχή:

«Ειρήνη υμίν». Γαλήνη σε σας, ευτυχία, δημιουργική χαρά, Ανάσταση.

Στις σαράντα μέρες που έμεινε στη γη μετά την ανάσταση του, πα-

ρουσιάστηκε ο Χριστός συνολικά δώδεκα (12) φορές τους μαθητές

Του και γενικά στους πιστούς Του

Η Ανάσταση είναι η μεγάλη Ελπίδα μίας ουρανικής μετουσιώσεως του

κόσμου. Έδειξε στον άνθρωπο πως πάντα μετά το μαρτύριο κάτι με-

γάλο έρχεται, έρχεται το πλήρωμα της Αναστάσεως και της εξυψώ-

σεως στον ουρανό, στην αγνότητα, στο άσπιλο, σ τη μεγάλη χαρά της

επιτυχίας που όταν έρθει το πλήρωμα του χρόνου θ’ αναστηθούν κι οι

άνθρωποι. Οι δειλοί και οι άπιστοι και σιχαμεροί και φονιάδες και πόρ-

νοι και μάγοι και ειδωλολάτρες και όλοι οι ψεύτικοι, το μερίδιό τους

βρίσκεται στη λίμνη που καίγεται με φωτιά και θειάφι. Αυτός είναι ο

δεύτερος θάνατος (μεταγραφή Γεωργίου Σεφέρη)

Το ελληνικό ορθόδοξο χριστιανικό Πάσχα είναι γιορτή που υμνήθηκε

περισσότερο από κάθε άλλη γιορτή από τους ποιητές και το λαό μας.

Οι πασχαλιάτικες συνήθειες που αλλάζουν από τόπο σε τόπο παίρ-

νουν ελληνικό χαρακτήρα κάτω από το γαλάζιο ουρανό της πατρίδας

μας και την καθάρια ανοιξιάτικη ατμόσφαιρα. Οι χαρμόσυνες κωδωνο-

κρουσίες, οι αναστάσιμες λαμπάδες, τα βαρελότα, τα κόκκινα αυγά, οι

ευχές της αγάπης, τα φιλιά που αλλάζονται, το «Χριστός Ανέστη» και

η πασχαλινή μαγειρίτσα, δίνουν μία ξεχωριστή ομορφιά στο Ελληνικό

Πάσχα και κάνουν τις καρδιές όλων να σκιρτίζουν και να χαίρονται

σαν παιδιά. 

Το Πάσχα ήταν καταρχήν γιορτή των Εβραίων σ’ ανάμνηση της απε-

λευθερώσεως τους από τη φαραωνική και αιγυπτιακή αιχμαλωσία και

η ίδια η λέξη ¨Πάσχα¨ παράγεται από την εβραϊκή λέξη ¨Πεσάχ¨.

Η πένθιμη ατμόσφαιρα της Μεγάλης Εβδομάδας και η χαρά που τη

διαδέχεται το βράδυ της Αναστάσεως με το άναμμα των λαμπάδων

και τη μεταφορά του Αγίου φωτός στα σπίτια μας, τη θεία λειτουργία

της Ανάστασης στις εκκλησίες, το φαγητό, το τσούγκρισμα των κόκκι-

νων αυγών στο σπίτι ή έξω από την εκκλησία, το σούβλισμα και το

ψήσιμο του αρνιού και άλλες μικρότερης σημασίας, αλλά σεβαστές εκ-

δηλώσεις, τονώνουν το χριστιανικό αίσθημα και την πίστη ευχόμενοι

¨χρόνια πολλά¨

Στο χωριό μας πολύ παλιά μετά τη θεία λειτουργία της Αναστάσεως,

πολύς κόσμος καθόταν στην εκκλησία, όπου με την παρουσία των

επιτροπών, των ψαλτών και του αιδεσιμότατου ιερέως απολάμβανε τα

εξαιρετικότατα εδέσματα που έφερναν πολλές γυναίκες για να τιμή-

σουν τους νεκρούς των, αντί κολλύβων και μνημοσύνου. Το εδεσμα-

τολόγιο, ο κατάλογος των φαγητών, ήταν τα ψητά κοτόπουλα, οι πίτες,

γαλατόπιτες συνήθως, τυρόπιτες και κρέατα. Η πείνα που διακατείχε

τον κόσμο λόγω νηστείας, αλλά και η νοστιμιά των εδεσμάτων είχε ως

αποτέλεσμα την κατανάλωση τους.

Μετά το πέρας του εσπερινού οι γυναίκες συγκεντρώνονταν στην

πλατεία Γεωργουσιών, όπου χόρευαν, τραγουδώντας οι ίδιες, διά-

φορα δημοτικά τραγούδια μέχρι που ο βασιλιάς της μέρας ήλιος έδυε

και τη θέση του έπαιρνε το μαύρο σκοτάδι.

Μετά τον εσπερινό της πρώτης, δεύτερης και τρίτης ημέρας του

Πάσχα τα κορίτσια άνω των 18 ετών από τους Χαλκιάδες και την Κα-

λαμιά, που τότε είχαμε μία εκκλησία, και που ήταν σε ηλικία γάμου,

καθόταν στα πεζούλια της εκκλησίας και από εκεί περνούσαν οι μανά-

δες των υποψήφιων γαμπρών, που αν ήταν αρεστή στη μάνα τη σύ-

στηνε στον γιο της, επακόλουθο της σύστασης ήταν το συνοικέσιο,

που στις περισσότερες περιπτώσεις είχαν αίσιο αποτέλεσμα.

Θα ήθελα να καταστήσω γνωστό στους ενορίτες Χαλκιάδων και Καλα-

μιάς ότι το Άγιο φως που παίρνουμε από το αιδεσιμότατο ιερέα με το

¨Δεύτε λάβετε φως¨ είναι από τον Πανάγιο τάφο των Ιεροσολύμων και

έφτασε στα σπίτια μας για ευλογία και Σωτηρία από κάθε κακό. Όλοι

μας πρέπει να ευχαριστήσουμε τα μέλη του πολιτιστικού συλλόγου

Φιλοθέης (Χαλκιάδων και Καλαμιάς) που τα τελευταία χρόνια μεταβαί-

νουν στο αεροδρόμιο των Ιωαννίνων για να παραλάβουν το ¨Άγιο

φως¨ που έχει έρθει από τους Αγίους τόπους και δεί τον Πανάγιο

Τάφο, τον Τάφο του Χριστού και να το φέρουν κοντά μας.

Όλα τα μέλη του συλλόγου είναι άξια συγχαρητηρίων. Εύγε! Εύγε!

εύγε ! 

Πάντα να έχετε την ευλογία του Μεγαλοδύναμου και να προσφέρουν

θεάρεστο έργο επ’ ωφελεία όλων μας!

Θεόδωρος Μ. Τσώλας

Συνταξιούχος δάσκαλος
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1 0 0  χ ρ ό ν ι α  μ ν ή μ η ς
Ήταν 19 Μαΐου του 1919 όταν ο Κεμάλ Ατατούρκ αποβιβάστηκε

στη Σαμψούντα και άρχισε τη δεύτερη και σκληρότερη φάση της

Γενοκτονίας των Ποντίων.

Μετά τη διάλυση της Βυζαντινής  Αυτοκρατορίας ένα μεγάλο κομ-

μάτι του Ελληνισμού αποκόπηκε από την υπόλοιπη Ελλάδα και

ζούσε στα βόρεια της Μικράς Ασίας, στην περιοχή του Πόντου. Η

περιοχή αυτή κατοικούνταν από Έλληνες από τον 11ο προ Χρι-

στού αιώνα όταν Ίωνες Αθηναίοι την κατέλαβαν και της έδωσαν

την ονομασία Ιωνία. Οι Ίωνες κατέστησαν την Μίλητο μεγάλη ναυ-

τική και εμπορική δύναμη και τα πλοία της διέσχιζαν αρχικά όλη

τη Μεσόγειο. Στη συνέχεια στράφηκαν προς τον Ελλήσποντο και

τον Εύξεινο

Πόντο εγκαθι-

στώντας νέες

αποικίες. Τον 8ο

π.Χ. αι. Μιλήσιοι

ιδρύουν η Σι-

νώπη η οποία

γρήγορα γίνεται

μεγάλο εμπορικό

λιμάνι και ισχυρή

ναυτική δύναμη.

Με τη σειρά της η

Σινώπη δημιουρ-

γεί νέες αποικίες-

πόλεις σε όλο το

μήκος των βο-

ρείων παραλίων

της Μικράς Ασίας

με σπουδαιότε-

ρες την Αμισό, τα Κοτύωρα, την Κερασούντα, την Τραπεζούντα

κ.α. Σπουδαιότερη όλων η Τραπεζούντα που ιδρύθηκε το 756 π.Χ.

και πήρε το όνομα λόγω του τραπεζοειδούς σχήματος της τοπο-

θεσίας πάνω στην οποία είχε χτιστεί. Όλες οι πόλεις ευημερούν

και γίνονται εμπορικά κέντρα ενώ ανθούν οι τέχνες και τα γράμ-

ματα. Ο Πόντος κατακτείται αρχικά από τους Πέρσες στους οποί-

ους πλήρωνε φόρο υποτελείας και απολάμβανε προνόμια,

απελευθερώνεται από τον Μέγα Αλέξανδρο και τέλος γίνεται

τμήμα της Βυζαντινής και κατόπιν της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας.  

Της 15 Αυγούστου του 1461 γίνεται η άλωση της Τραπεζούντας

από τους Τούρκους η οποία όμως δεν τους αλλοίωσε το φρόνημα

και την ελληνική τους συνείδηση παρά τις επίμονες προσπάθειες

εξισλαμισμού που έγιναν από τους Τούρκους. Αν και αποτελούσαν

μειονότητα, περίπου 40% του εκεί πληθυσμού, κυριάρχησαν στην

οικονομική και πνευματική ζωή της περιοχής, ενώ ζούσαν κυρίως

σε αστικά κέντρα. Στην μακρόχρονη ιστορία τους ίδρυσαν πολλά

ελληνόφωνα σχολεία (το 1919 υπολογίζονται σε 1400 περίπου,

ανάμεσά τους και το περίφημο Φροντιστήριο της Τραπεζούντας)

τυπογραφεία, περιοδικά, εφημερίδες, λέσχες και θέατρα, που τό-

νιζαν το υψηλό τους πνευματικό επίπεδο.

Οι Τούρκοι, επωφελούμενοι της εμπλοκής των ευρωπαϊκών κρα-

τών στον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο εφάρμοσαν ένα σχέδιο εκτουρκι-

σμού της περιοχής . Το 1908 οι Νεότουρκοι υποβαθμίζουν τον

σουλτάνο και αναλαμβάνουν την εξουσία. Με πρόσχημα την

«ασφάλεια του κράτους»,  και με σύνθημα «Η Τουρκία στους Τούρ-

κους» εκτοπίζουν ένα μεγάλο μέρος του ελληνικού πληθυσμού

στην αφιλόξενη μικρασιατική ενδοχώρα, μέσω των λεγόμενων

«ταγμάτων εργασίας» («Αμελέ Ταμπουρού»). Στα «Τάγματα Ερ-

γασίας» αναγκάζονταν να υπηρετούν οι άνδρες που δεν κατατάσ-

σονταν στον στρατό. Δούλευαν σε λατομεία, ορυχεία και στη

διάνοιξη δρόμων, κάτω από εξοντωτικές συνθήκες. Οι περισσό-

τεροι πέθαιναν

από πείνα, κα-

κουχίες και αρ-

ρώστιες. Οι

Ελληνοπόντιοι ,

σε μια προσπά-

θεια να αντιδρά-

σουν και να

σώσουν ότι

μπορούσαν από

τις αναίτιες δο-

λοφονίες και

πυρπολήσε ι ς

των οικισμών

τους, ανέβηκαν

αντάρτες στα

βουνά. 

Εν τω μεταξύ, το

1915,οι Τούρκοι,

τελείωσαν  τη γενοκτονία των Αρμενίων που είχαν επικεντρωθεί

από το 1894 και είχαν πλέον όλο το πεδίο ανοιχτό μπροστά τους

για να εξολοθρεύσουν τους Ελληνοπόντιους. Το 1919 οι Έλληνες

μη αντέχοντας άλλο την καταπίεση, μαζί με τους λίγους εναπομεί-

ναντες Αρμένιους και την πρόσκαιρη υποστήριξη της κυβέρνησης

Βενιζέλου προσπάθησαν να δημιουργήσουν ένα αυτόνομο ελλη-

νοαρμενικό κράτος. Το σχέδιο αυτό ματαιώθηκε από τους Τούρ-

κους, οι οποίοι εκμεταλλεύθηκαν το γεγονός για να προχωρήσουν

στην «τελική λύση».

Στις 19 Μαΐου 1919,πριν από 100 ακριβώς χρόνια, ο Μουσταφά

Κεμάλ αποβιβάζεται στη Σαμψούντα για να ξεκινήσει τη δεύτερη

και πιο άγρια φάση της Ποντιακής Γενοκτονίας, υπό την καθοδή-

γηση των Γερμανών και σοβιετικών συμβούλων του. Τα επόμενα

τρία χρόνια σφαγιάστηκαν 353.000 Έλληνες του Πόντου. Όσοι γλί-

τωσαν από τις τουρκικές θηριωδίες  κατέφυγαν πρόσφυγες στη

Νότια Ρωσία, ενώ γύρω στις 400.000 ήλθαν στην Ελλάδα και, οι

περισσότεροι, εγκαταστάθηκαν στη Βόρειο Ελλάδα αλλάζοντας

έτσι τις πληθυσμιακές ισορροπίες που ήταν μέχρι τότε κατά του

Ελληνικού πληθυσμού.
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Το 1923, αμέσως δηλαδή μετά το τέλος των γεγονότων, δημι-
ουργείται η Τουρκική Δημοκρατία και διαδέχεται το κίνημα των
εθνικιστών «Νεότουρκων». Το επίσημο τουρκικό κράτος  αρνεί-
ται ότι διαπράχθηκε «γενοκτονία» αφού τα γεγονότα τα  προκά-
λεσε ο ακραίος τουρκικός εθνικισμός, οι Νεότουρκοι στην αρχή
και ο Κεμάλ στη συνέχεια. Η σχέση του σύγχρονου τουρκικού
κράτους με αυτούς που διέπραξαν τις γενοκτονίες μπορεί να
μην είναι θεσμική, είναι όμως οργανική, γιατί ουσιαστικά αυτοί
δημιουργούν το τουρκικό κράτος» αναφέρει ο ιστορικός Βλάσης
Αγτζίδης.

Ο ίδιος, ο όρος «γενοκτονία» διατυπώθηκε και ενσωματώθηκε
στο διεθνές δίκαιο, μεταγενέστερα (1948) από τον Πολωνό νο-
μομαθή Ράφαελ Λέμκιν, με σκοπό τη νομική περιγραφή «μαζι-
κών εγκλημάτων» από κυρίαρχες εξουσίες, με προσχεδιασμό,
οργάνωση, συστηματικότητα και με σκοπό «τη μεθοδευμένη
εξολόθρευση, ολική, ή μερική» διαφόρων «εθνικών, φυλετικών,
θρησκευτικών, ή άλλων μειονοτήτων» και έδωσε το έναυσμα
για την ανάπτυξη ενός ευρύτερου επιστημονικού διαλόγου και
κοινωνικού προβληματισμού.

Το αίτημα της αναγνώρισης της γενοκτονίας των Ποντίων, σύμ-
φωνα με μελετητές των γεγονότων, είτε εξαιτίας των ελληνο-
τουρκικών σχέσεων, είτε και του συνεχιζόμενου επιστημονικού
διαλόγου και της διαδικασίας τεκμηρίωσης, ή και των δύο, κρα-
τήθηκε χαμηλά για δεκαετίες, ώσπου άρχισε σταδιακά να τίθε-
ται εντονότερα από την προσφυγική «Κοινωνία των Πολιτών»,
τους επιζήσαντες και τους απογόνους τους, κατά τις τελευταίες

δεκαετίες του 20ου αιώνα. Με πολύ μεγάλη καθυστέρηση, η
Βουλή των Ελλήνων ψήφισε ομόφωνα στις 24 Φεβρουαρίου
1994 την ανακήρυξη της 19ης Μαΐου ως Ημέρα Μνήμης για τη
Γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισμού
Όλα αυτά τα χρόνια η «μνήμη» δεν έσβησε! Οι Πόντιοι την
κράτησαν βαθιά μέσα στις καρδιές τους. Άλλωστε, όπως λέει
και ο ποιητής, η μνήμη είναι η μόνη που μπορεί να νικήσει το
θάνατο. Η 19η Μαΐου που ο Κεμάλ αποβιβάστηκε στην Τραπε-
ζούντα έγινε ημέρα πένθους και μνήμης. . Οι σημαίες κυματί-
ζουν μεσίστιες και μνημόσυνα τελούνται στα χωριά και στους
οικισμούς των Ποντίων. Η μνήμη αυτή μεταλαμπαδεύτηκε στα
παιδιά και στα εγγόνια των προσφύγων, και αν και πέρασαν
εκατό χρόνια και δεν είναι πια κανένας στη ζωή από τους ξερι-
ζωμένους, αυτή παραμένει ζωντανή και  θα συνεχίσει να ζει
μέσα από τις νέες γενιές Ποντίων.

Τις 19 Μαΐου φέτος που συμπληρώθηκαν 100 χρόνια από την
ημέρα που  ο Κεμάλ Ατατούρκ αποβιβάστηκε στην Σαμψούντα
και άρχισε την σφαγή, έγιναν εκδηλώσεις μνήμης σε όλη την
Ελλάδα. Έτσι και στην Βίγλα Άρτας τιμήθηκε η μνήμη των
353,000 θυμάτων από τον πολιτιστικό σύλλογο Βίγλας “Οι πρό-
σφυγες”. Κεντρικός ομιλητής ήταν ο έγκριτος συγγραφέας-λαο-
γράφος-ερευνητής Γιώργος Χατζηελευθερίου. Ο κύριος
Χατζηελευθερίου αναφέρθηκε με ιστορικά γεγονότα στον ξερι-
ζωμό των Ποντίων αλλά και στο ιστορικό της αναγνώρισης της
γενοκτονίας και προέτρεψε τους νέους να διατηρήσουν την
μνήμη ζωντανή για πάντα!  
Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης έγινε κατάθεση στεφάνων
από την πολιτική ηγεσία της Άρτας αλλά και από εκπροσώπους
πολιτιστικών συλλόγων της περιοχής. 
Η εκδήλωση τελείωσε με παραδοσιακά ποντιακά εδέσματα που
προσφέρθηκαν στους παραβρισκόμενους. 

Κ α τ ε ρ ί ν α Σ χ ι σ μ έ ν ο υ ,  Χ ρ ή σ τ ο ς Α β ρ α μ ί δ η ς ,
Γ ι ώ ρ γ ο ς Χ α τ ζ η ε λ ε υ θ ε ρ ί ο υ ,  Ά κ η ς Π α π ά ζ ο γ λ ο ύ

Κ α τ έ θ ε σ η  σ τ ε φ ά ν ο υ  α π ό  ε κ π ρ ό σ ω π ο  τ ο υ
Σ υ λ λ ό γ ο υ  μ α ς  σ τ ο  μ ν η μ ε ί ο  σ τ η ν  Β ί γ λ α  Ά ρ τ α ς
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Παρέα σε πανηγύρι Αγίου

Κωνσταντίνου τον Μάη του

1971 στο μαγαζί του Θεόδω-

ρου Καλύβα στην Καλαμιά.

Την φωτογραφία μας την

έδωσε ο Λάμπρος Ζιώβας

που κάθεται δεύτερος από

αριστερά

Η βιώσιμη ανάπτυξη και εμείς 
Σε μία εποχή που όλοι και όλα μιλούν για ανάπτυξη -της οικονομίας κα-

ταρχήν, αλλά όχι μόνο- ανοίγει αναγκαστικά και η συζήτηση για το είδος

ή τα είδη της ανάπτυξης που θα επιδιώξουμε και θα δημιουργήσουμε:

ανάπτυξη πχ του τουρισμού, της γεωργίας και κτηνοτροφίας, της οικο-

δομής της βιομηχανίας… και πάει λέγοντας. Θα μπορούσαμε βέβαια να

πούμε ότι θέλουμε ανάπτυξη συνολική, δηλαδή όλων αυτών των τομέων

και άλλων ακόμη, αλλά πολύ φοβάμαι ότι στην περίπτωση αυτή θα ταί-

ριαζε «γάντι» η λαϊκή μας παροιμία: «οποίος κυνηγάει πολλούς λαγούς

μαζί δεν πιάνει κανέναν» ή και η άλλη παροιμία που προειδοποιεί ότι

«δύο καρπούζια κάτω από την ίδια μασχάλη δεν χωρούν…»

Λέω λοιπόν ν’ αφήσουμε ν’ αποφασίσουν για το είδος και τις προτεραι-

ότητες της ανάπτυξης τους πλέον ειδικούς για αυτά τα θέματα: οικονο-

μολόγους, πολιτικούς, νομικούς και αιρετούς της τοπικής και

περιφερειακής αυτοδιοίκησης, που στο κάτω-κάτω της γραφής που λέει

ο λόγος, είναι και η δουλειά τους, η αρμοδιότητά τους! Όμως σε κάθε πε-

ρίπτωση, η όποια ανάπτυξη αποφασίζεται και υλοποιείται θα πρέπει κατά

την ταπεινή μας γνώμη και γνώση να είναι βιώσιμη ανάπτυξη, να διέπεται

και να βασίζεται στις αρχές της οικολογίας και της αειφορίας (από το

ρήμα αειφέρω = πάντοτε παράγων). Με άλλα λόγια θα πρέπει να επεν-

δύουμε και παράγουμε αγαθά και υπηρεσίες που θα εξυπηρετούν βέβαια

τον άνθρωπο και τις ανάγκες του, αλλά θα υπολογίζουν και τις επερχό-

μενες γενιές και τις συνέπειες, δεν θα έχουν ως μόνο ή ως κυρίαρχο

σκοπό και στόχο το κέρδος της επιχείρησης και του επιχειρηματία!

Επειδή οι αναγνώστες είναι κυρίως γεωργοί, κτηνοτρόφοι και γενικά

επαγγελματίες ασχολούμενοι με την πρωτογενή παραγωγή θα προσπα-

θήσουμε στη συνέχεια να πούμε λίγα περισσότερα πράγματα γι’ αυτή

την αειφόρο, βιώσιμη ανάπτυξη, δηλαδή να δώσουμε στοιχεία και πρα-

κτικές οδηγίες άμεσα εφαρμόσιμες στην καθημερινή ζωή και εργασία

μας.

1. Ολοκληρωμένη κατά το δυνατόν καλλιέργεια με σεβασμό στο

περιβάλλον, τις τοπικές κλιματικές συνθήκες, τις δυνατότητες του εδά-

φους και τις απαιτήσεις των φυτών (και των ζώων ενδεχομένως) που

σκοπεύουμε να καλλιεργήσουμε (ή να αναθρέψουμε αντίστοιχα). Δεν

είναι λογικό, σωστό στο χωριό μου που είναι ορεινό, το έδαφος είναι

σκληρό, νερό δεν έχει ούτε να πιουν οι άνθρωποι να φυτέψουμε ακτινίδια

ή εσπεριδοειδή γιατί δεν πρόκειται να προκόψουν και να καρπίσουν όσο

λίπασμα κι αν ρίξουμε η φυτοφάρμακα και αν ψεκάσουμε. Όμως θα

έχουμε άριστα αποτελέσματα, ικανοποιητική παραγωγή ποσοτικά και

ποιοτικά αν καλλιεργήσουμε τσάι του βουνού, ρίγανη, φασκόμηλο, αν

φυτέψουμε κρανιές, καρυδιές, καστανιές κι ένα σωρό άλλα φυτά (αμπέλι)

που ευδοκιμούν σ’ αυτές τις συνθήκες και έχουν καλές τιμές και ζήτηση

στην αγορά… Ακόμα η ολοκληρωμένη, οικολογική καλλιέργεια απαιτεί

την αξιοποίηση όλων των υποπροϊόντων και υπολειμμάτων με κάθε

τρόπο: άχυρο, φλούδες, ξερά φύλλα, ζιζάνια, κλαδέματα κλπ μπορούν

με κατάλληλη φροντίδα και επεξεργασία να χρησιμοποιηθούν ως λίπα-

σμα ή ως βελτιωτικά του εδάφους…

2. Λελογισμένη χρήση των φυσικών πόρων (νερό) φυτοφαρμάκων

και λιπασμάτων. Η εποχή που νομίζαμε ότι το νερό είναι αγαθό σε αφθο-

νία πέρασε «ανεπιστρεπτί», ανήκει πια στο παρελθόν, τώρα έχουμε σο-

βαρό πρόβλημα έλλειψης νερού τόσο για πότισμα των χωραφιών όσο

και για ύδρευση των ανθρώπων. Επομένως η λογική, φειδωλή διαχείριση

των υδάτινων πόρων (ποτάμια λίμνες) είναι βασική αρχή της αειφόρου

ανάπτυξης. Για τα γεωργικά φάρμακα και τα χημικά λιπάσματα ισχύουν

τα ίδια: εκτός του ότι έχουν αυξηθεί σημαντικά οι τιμές τους και επομένως

αυξάνουν ανάλογα και το κόστος παραγωγής, επιβαρύνουν επικίνδυνα

το περιβάλλον (έδαφος, υπόγεια και επιφανειακά νερά, ατμόσφαιρα) και

πολλές φορές γίνονται πηγή κινδύνου για την υγεία των καταναλωτών -

ανθρώπων καθώς υπολείμματα τους παραμένουν για πολύ χρόνο στα

φύλλα (λάχανο, μαρούλι) και τους καρπούς (ντομάτα, φράουλα, μήλα,

κεράσια κ.α.).

3. Καλλιεργητικές φροντίδες. Η μεγάλη πρόοδος της τεχνολογίας

έκανε και την εργασία των γεωργών ευκολότερη, αποδοτικότερη και πολ-

λές φορές καλύτερη από ότι γινόταν με τα χέρια, εννοούμε εδώ τη χρήση

των μηχανημάτων, κυρίως του τρακτέρ, φρέζας, σπορέα, καταστροφέα,

τεχνητής βροχής κ.α.π. Υπάρχουν όμως και δουλειές που είναι ανάγκη

να γίνουν με το χέρι, όπως π.χ. κλάδεμα, συλλογή σοδειάς, βοτάνισμα…

Ιδίως το τελευταίο, το βοτάνισμα και το σκάλισμα θέλουν και κόπο, χρόνο,

υπομονή και στοιχίζουν, γι αυτό αρκετοί καλλιεργητές χρησιμοποιούν

ισχυρά ζιζανιοκτόνα -βλέπε «ραουνταπ» κλπ-να ξεμπερδεύουν γρήγορα

και φθηνά! Αλλά είναι «βαθιά νυχτωμένοι», δεν φαντάζονται πόσο βλά-

πτουν το περιβάλλον, το έδαφος, το μέλλον το δικό τους αλλά πολύ πε-

ρισσότερο της επόμενης γενιάς. Διότι ναι μεν καταστρέφονται τα διάφορα

ζιζάνια (αγριάδες βάτα, τσουκνίδες κλπ) αλλά σε λίγο καιρό βγαίνουν σε

θέση τους αλλά είδη φυτών, πιο ανθεκτικών στα ζιζανιοκτόνα, όποτε θέ-

λουν αλλά, πιο δυνατά σκευάσματα και… πάει λέγοντας. Είναι ότι χειρό-

τερο για την αειφόρο ανάπτυξη και την οικολογική (βιολογική)

καλλιέργεια.

Θα μπορούσα να γράψω άλλα τόσα για το θέμα τούτο, δεν το επιτρέπει

όμως ο χώρος της εφημερίδας και ο χρόνος (ο δικός μου). Γι αυτό κλείνω

και τούτο το σημείωμα με την ευχή: οι γεωργοί μας να σκέφτονται και να

πράττουν με φρόνηση και σοφία, με γνώμονα τη βιώσιμη ανάπτυξη και

τις μελλοντικές γενιές.

30 Απριλίου 2019 Σπύρος Γιάννης
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ΤΑ ΜΑΓΙΑΤΙΚΑ ΤΖΑΝΑΡΓΑ Γράφει Ο Λάμπρος Ζιώβας 

Μάης του 69  παιδιά στα δεκατέσσερα στο φουλ της τρέλας στην

Δευτέρα Γυμνασίου,  θαυμάσιος καιρός και αφού ξέραμε από την

προηγούμενη μέρα , ότι  καιρού θέλοντος  , την επομένη θα κά-

ναμε την καθιερωμένη εκδρομή.

Αποφασίσαμε , η μαρίδα , να μην πάμε με το αστικό , αλλά να πά-

ρουμε τα ποδήλατα για να  πάμε στο σχολείο στην Άρτα . Ο Γκέ-

λιας , ο    Μαγγάλας ,ο  Μαγγίνας ,ο Μίμης , ο Μπόκας , ο

Όμορφος, ο Τούρκος , o Φώτης ,  και φυσικά ο Μπάκιας .

Φύγαμε μισή ώρα , πριν από την συνηθισμένη ,  για να πάμε με

το πάσο μας και να κάνουμε τις κόντρες μας και τις παιδικές  τρέ-

λες στο δρόμο .

Φτάνοντας στα Ρόκα , λίγο μετά το σπίτι  του Ντεκούλη , ακού-

σαμε τον Τούρκο να φωνάζει πώ!!πώ !! Τζάναργα (κορόμηλα )

Μαγιάτικα !!!, και μας έδειχνε με το χέρι προς την αριστερή πλευρά

του δρόμου ,  πηγαίνοντας για Άρτα. Κάτι τζάναργα τεράστια

όμοια με βερίκοκο  στο μέγεθος και η τζαναργιά  πάνω στον  όχτο

, δίπλα στο δρόμο , μετά το αυλάκι ,τα βλέπαμε και τα λιμπιζόμα-

στε . Ο Γκέλιας φωνάζει σταματήστε να κόψουμε κανένα. Όχι

τώρα είπε ο  Φώτης ,  στο γυρισμό ,  δεν προλαβαίνουμε . Φτά-

σαμε στο σχολείο καλαμπουρίζοντας και γελώντας με τα αστεία

και τα ανέκδοτα που έλεγε ο καθένας χωρίς να το καταλάβουμε . 

Έγινε   η εκδρομή , πού αλλού , στο γήπεδο, όπου παίξαμε και

διασκεδάσαμε με την ψυχή μας  ,  καθένας φυσικά με τις παρέες

του και φίλους που είχε . Ώσπου γύρω στις έξι το απόγευμα ,  πή-

ραμε τον δρόμο τις επιστροφής . Ο καθένας έλεγε τα δικά του για

το πώς πέρασε και όλων το μυαλό ήταν στα  Τζάναργα !! Με το

που φτάνουμε στον μπαξέ με την τζαναργιά , ο Μπόκας έριξε την

ιδέα μήπως να κρατήσει κάποιος τσίλιες , δια πάν ενδεχόμενο ,

μπας και έρθει κανείς .  Και ο κλήρος του τσιλιαδόρου πέφτει στον

Μπάκια . Ανέβηκαν όλοι επάνω στην τζαναργιά  και άρχισαν να

γεμίζουν  τις τσέπες και τους κόρφους . Κάποια στιγμή να ένα εκ-

δρομικό λεωφορείο θηλέων να περνά από τον δρόμο .Τα κορίτσια

μας είδαν από μακριά και χαιρετούσαν .  Όλοι αλαλάζοντας δυ-

νατά και χαρούμενα ανταπέδιδαν και φυσικά το ίδιο και ο Μπάκιας

, ο τσιλιαδόρος, ο οποίος δεν πήρε χαμπάρι το αφεντικό που ήρθε

και στήθηκε κάτω από την τζαναργιά φωνάζοντας.  Άλλο πήδαγε

από ψηλά ,άλλο έπεσε μέσα στο αυλάκι που ήταν γεμάτο νερό,

άλλο έτρεξε μέσα στον μπαξέ , αλλά ο Όμορφος έπεσε στα χέρια

του αφεντικού .  -  Τι κάνεις εδώ ρε ζαγάρ ; και του τράβαγε το

αυτί.  – Όχι εγώ μπάρμπα , Όχι εγώ !! δεν ήμουν εγώ!!! –Τι  λές

ρε γαϊδούρ , και αυτά τι είναι ; Και κάνει μία και τραβάει τον κόρφο

και όλα τα τζάναργα έπεσαν κάτω. – Όχι εγώ μπάρμπα ,  ξανά ο

Όμορφος.    – Από πού είσαι ορέ , τίνος είσαι; - Όχι εγώ μπάρμπα

, πάλι ο Όμορφος . –Και αφού του έδωσε μια φάπα στο σβέρκο ,

τον άφησε λέγοντας να μην το ξανακάνει.

Οι άλλοι αφού  πήραμε τα ποδήλατα το σκάσαμε γρήγορα –γρή-

γορα. Μας έφτασε ο Όμορφος και τότε έγινε ο χαμός, άρχισε κρι-

τική στον Μπάκια , γιατί δεν φύλαγε καλά και η καζούρα στον

Όμορφο ,  με το Όχι εγώ μπάρμπα . Συνάμα  πέσαν και  κάτι ψιλές

. Το ΟΧΙ ΕΓΩ ΜΠΑΡΜΠΑ  έμεινε , σαν μότο μεταξύ μας , αφού

την άλλη μέρα όλα καλά και ωραία και πάλι φίλοι.

Η ΨΗΦΟΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΤΟΥΛΑΣ
Κάποτε γίνονταν εκλογές όπως και τούτες τις μέρες . Ο μπάρμπα Μήτσιος έδωσε στην θεία  Τούλα  ένα ψηφοδέλτιο για

να το ρίξει στην κάλπη .  Αυτή το έβαλε στον κόρφο της  και έφυγε για το εκλογικό κέντρο που ήταν στο σχολείο. Μόλις

μπήκε στην  αίθουσα της έδωσαν πολλά ψηφοδέλτια και η καημένη έριξε ένα από αυτά μέσα στην κάλπη . Όταν βγήκε

έξω , την περίμενε ο γέροντάς της , ο μπάρμπα Μήτσιος , και της λέει : - Το έριξες ;    - Μήτσιουμ , μόλις μπήκα μέσα ,

μου  δώσαν άλλα  εκείνες οι κοπέλες , κι  έριξα από εκείνα. – Καλά εγώ δεν στό  δουκα  και σού πα να το ρίξεις διπλω-

μένο στην κάλπη ; - της λέει γεμάτος νεύρα .

-Καλά ντε !  Μην κάν ς έτσι , μη φωνάζεις ! Θα πάω μέσα και θα ρίξω και τούτο .

Προσοχή λοιπόν γιατί σε λίγες μέρες έχουμε εκλογές και τα ψηφοδέλτια πολλά .

ΛΑΜΠΡΟΣ Θ ΖΙΩΒΑΣ
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ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΚΙΑΔΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
«Κανείς δεν γεννιέται, μισώντας κάποιον για το

χρώμα του δέρματος, την καταγωγή ή τη θρη-

σκεία του. 

Οι άνθρωποι πρέπει να μάθουν να μισούν κι αν

μπορούν να διδαχθούν το μίσος,

μπορούν να διδαχθούν και την αγάπη, γιατί η

αγάπη έρχεται πιο φυσικά στην ανθρώπινη

καρδιά, παρά το αντίθετο» (Nelson Mandela)

Η 21η Μαρτίου ορίστηκε το 1966 από τη Γενική

Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, ως Παγκό-

σμια Ημέρα κατά του Ρατσισμού και των Φυλε-

τικών Διακρίσεων.

Με αφορμή την ημέρα αυτή, στα πλαίσια προ-

γράμματος   ευαισθητοποίησης των

μαθητών/τριών, πραγματοποιήθηκε  στο Δημο-

τικό Σχολείο Χαλκιάδων, συνάντηση

μαθητών/τριών  από τις Δομές Υποδοχής Εκ-

παίδευσης Προσφύγων (ΔΥΕΠ) του 2ου και

3ου Δημοτικού Σχολείου Φιλιππιάδας και των

μαθητών της Δ’ τάξης του Δημοτικού Σχολείου

Χαλκιάδων.

Σκοπός των  κοινών  βιωματικών   δράσεων

ήταν η ουσιαστική επαφή και αλληλόδραση των

μικρών μαθητών. 

Μέσα από αυτήν την πρωτόγνωρη εμπειρία

διαφάνηκε ότι τα παιδιά με τον αυθορμητισμό

και την αθωότητα της ηλικίας τους μπορούν να

ξεπεράσουν τα όποια εμπόδια της γλώσσας,

της θρησκείας, της φυλής.

Όλα τα παιδιά ένας κύκλος, μια αγκαλιά.

Το παιχνίδι αποδείχθηκε για ακόμη  μια φορά

το πιο κατάλληλο μέσο επικοινωνίας.

Ευχαριστούμε:

 τον Συντονιστή Εκπαίδευσης Προσφύ-

γων κ. Προκόπη Μαρματάκη

 τις εκπαιδευτικούς του 2ου και 3ου Δη-

μοτικού Σχολείου Φιλιππιάδας, κ.κ Κουτσοσπύ-

ρου Μαρίζα, Τζέσικα Μίχου και Μαγκλάρα

Ελένη, οι οποίες  οργάνωσαν τα συνεργατικά

και θεατρικά παιχνίδια, καθώς και τις  αθλητικές

και εικαστικές δράσεις. 

 τον κ. Παππά Λάμπρο, ο οποίος   εθε-

λοντικά καλλιτέχνησε την όψη του κτιρίου με

ανάλογο θέμα.

 το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων

του Δημοτικού Σχολείου Χαλκιάδων,  που όπως

πάντα στηρίζει τις δράσεις του σχολείου

το αρτοποιείο «Γιολδάσης» και το ζαχαροπλα-

στείο «Χρηστάκης»  για την προσφορά  εδε-

σμάτων και αρτοποιημάτων 

και τέλος ένα μεγάλο ευχαριστώ

στον Σύλλογο Διδασκόντων του Δημοτικού Σχο-

λείου Χαλκιάδων για την θετική στάση στην όλη

δράση η οποία ξεπέρασε τα όρια του σχολείου

και έφτασε ως καλή πρακτική  στο ΥΠΠΕΘ

Η  ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΑ

ΚΟΥΤΣΟΥΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Ξήλωσαν και έκλεψαν την περίφραξη από το γήπεδο της Καλαμιάς
Μπροστά σε μια δυσάρεστη έκπληξη βρέθηκαν οι παρά-

γοντες ης ΑΟ Νίκης Καλαμιάς όταν τυχαία πέρασαν έξω

από το γήπεδο του χωριού τις μέρες του Πάσχα. Η περί-

φραξη που είχε τοποθετήσει πέρυσι ο Δήμος Αρταίων,

μετά από σχετική αίτηση του Δ.Σ. της ΑΟ Νίκης Καλαμιάς,

είχε κάνει ¨φτερά¨ κατά την διάρκεια της Μεγάλης Εβδομά-

δας. Άγνωστοι  μέχρι στιγμής δράστες, ξήλωσαν την περί-

φραξη και πήραν το ολοκαίνουριο σύρμα για να το

χρησιμοποιήσουν για ιδία χρήση ή για να το εμπορευτούν!

Παράλληλα ξήλωσαν και αρκετούς πασσάλους και τους

πήραν και αυτούς μαζί τους. Η κλοπή πιθανότατα έγινε την

Μεγάλη Παρασκευή το βράδυ την ώρα που όλοι ήταν στις

εκκλησίες για να θρηνήσουν την σταύρωση του Θεανθρώ-

που Ιησού. 

Ο πρόεδρος της Νίκης Καλαμιάς ενημέρωσε τον δήμο Αρ-

ταίων για το γεγονός και έβαλε και κόκκινη διακριτική ται-

νία στους πάσσαλους που δεν πρόλαβαν να ξηλώσουν οι

κλέφτες!

Δυστυχώς την εποχή της οικονομικής κρίσης έχουν αυξη-

θεί τέτοιου είδους περιστατικά και πρέπει να είμαστε όλοι

πολλοί προσεκτικοί τόσο για να προστατεύσουμε την δική

μας περιουσία όσο και την δημόσια, την οποία, σε τελική

ανάλυση, εμείς την πληρώνουμε μέσω των φόρων. 
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Ἔστι  Δίκης ὀφθαλμός, ὅς τὰ πάνθ'  ὁρᾷ

Εν τη ενώσει η ισχύς!    Γράφει ο Σάκης Ρίζος

Σε κάτι παλιές ελληνικές ταινίες, κωμωδίες, γε-
λούσαμε βλέποντας τους τραγουδιστές και
τους ηθοποιούς να μαλώνουν για να μπει το
δικό τους όνομα πρώτο στην μαρκίζα του θεά-
τρου ή του κέντρου διασκέδασης που εμφανι-
ζόταν. Μιλάμε για πολύ γέλιο… Αυτές οι ταινίες
όμως, ήταν βγαλμένες μέσα από την καθημε-
ρινότητα, όσο απίθανο και αν φαινόταν αυτά
που βλέπαμε. Και να που ζωή τα φέρνει έτσι
που αυτά που γελάγαμε τα ζούμε. Τι θέλω να
πω; Διαβάστε το παρακάτω περιστατικό που
μου έτυχε πριν δύο περίπου μήνες και θα κα-
ταλάβετε. 
Μια Κυριακή, μία ημέρα μετά την κυκλοφορία
του 15ου φύλλου της εφημερίδας μας, και ενώ
διερχόμουν με το μηχανάκι μου σε παράδρομο
της Καλαμιάς, βλέπω κάποιον γνωστό, και
αυτόν με μηχανάκι, να μου κάνει νόημα να στα-
ματήσω. Απορημένος εγώ, αφού δεν έχουμε
και φιλική σχέση, σταματάω να δω τι με θέλει.
Στη μέση του δρόμου λοιπόν, τον ακούω να
μου λέει με ύφος εκατό καρδιναλίων: Κύριε Θα-
νάση, διάβασα χθες στην εφημερίδα ¨Η Φιλο-
θέη¨ σε ένα άρθρο σας γράφεται κάπου ̈ τα δυο
χωριά Χαλκιάδες και Καλαμιά¨ αυτό είναι
λάθος, Καλαμιά και Χαλκιάδες πρέπει να γρά-
φεται, αλφαβητικά δεν πάει; Να το διορθώσετε
(!!!) Εγώ αιφνιδιασμένος προς στιγμήν  νευ-

ρίασα και με το ζόρι κρατήθηκα να μην πω κά-
ποια βαριά κουβέντα. Η επόμενη αντίδρασή
μου ήταν να πω ¨δεν ασχολούμαι με βλακείες¨
(ίσως να είπα άλλη λέξη) και να βάλω ταχύτητα
και να απομακρυνθώ από το σημείο.
Όσο όμως περνούσε η ώρα και επεξεργαζό-
μουν  το περιστατικό ο θυμός μου πέρασε και
το αντιμετώπισα με χιούμορ. Θυμήθηκα τις πα-
λιές καλές Ελληνικές ταινίες και γελούσα μόνος
μου όλη την υπόλοιπη. Βέβαια το περιστατικό
αυτό δεν είναι για γέλια αλλά ¨για γέλια και για
κλάματα¨ που λέει και ο σοφός λαός μας. Δυ-
στυχώς όμως δεν είναι και το μοναδικό. Πολλές
φορές έχω γίνει αποδέκτης παρόμοιων παρα-
πόνων από κατοίκους των δύο χωριών. (Όπως
βλέπεται φυλάγομαι να ονοματίσω γιατί κά-
ποιος άλλος θα μου πει ότι δεν πάει η Καλαμιά
πρώτη αλλά οι Χαλκιάδες επειδή, σύμφωνα με
την τελευταία απογραφή, έχουν διακόσια
άτομα περισσότερα…! ) Το πιο σύνηθες παρά-
πονο είναι γιατί να γίνει η εκδήλωση από κει και
να μη γίνει από δω; Και γιατί να γράφουν στην
εφημερίδα μόνο οι άλλοι και να μην γράφουμε
και εμείς, σημειωτέων δεν αποκλείσαμε ποτέ
κανέναν να γράψει στην εφημερίδα μας, ίσα
ίσα παρακαλέσαμε και αρκετούς από όλα τα
μήκη και τα πλάτη των δύο χωριών.
Δοθείσης   της ευκαιρίας σας θυμίζω το πρω-

τοσέλιδο του πρώτου φύλλου της εφημερίδας
μας: «Χαλκιάδες – Καλαμιά κοινή κουλτούρα,
κοινή ιστορία, δύο χωριά… το εξής ένα» 
Πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι κατοικούμε
στον ίδιο τόπο και έχουμε κοινά συμφέροντα
και προβλήματα. Ο διαχωρισμός και ο διχα-
σμός εξυπηρετεί τα συμφέροντα ολίγων οι
οποίοι τα πυροδοτούν και τα διαιωνίζουν εφαρ-
μόζοντας στην πράξη το ̈ διαίρει και βασίλευσε!
Εδώ να σας παραθέσω έναν από τους περίφη-
μους μύθους του Αισώπου: Ένας αγρότης φώ-
ναξε τα παιδιά του που όλο καυγάδιζαν μεταξύ
τους και τους είπε να φέρουν από ένα κλαδί.
Αφού έκανε τα κλαδιά ένα δεμάτι και τα έδεσε,
προκάλεσε ένα από τα παιδιά του να πάρουν
το δεμάτι και να το σπάσουν. Όλα προσπάθη-
σαν, αλλά μάταια. Κατόπιν ο πατέρας έλυσε το
δεμάτι και έδωσε από ένα κλαδί σε κάθε παιδί
για να το σπάσει, πράγμα που έκαναν με με-
γάλη ευκολία. Στο τέλος ο πατέρας είπε: "Βλέ-
πετε, παιδιά μου, πως αν παραμείνετε
ενωμένοι, θα είστε ανίκητοι. Όμως αν διαφω-
νείτε και χωρίσετε, θα καταστραφείτε".
Ευτυχώς όμως τα μηνύματα που παίρνω από
την νεολαία μας είναι θετικά και θεωρώ ότι στο
άμεσο μέλλον η Καλαμιά και η Χαλκιάδες θα
είναι ενωμένες όχι μόνο γεωγραφικά αλλά και
ουσιαστικά!

Αυτό θα πει ότι, υπάρχει το μάτι του θεού, που δεν του ξεφεύγει
τίποτε!
Ο λαός μας το λέει με διάφορες εκφράσεις όπως: «Τα πάντα εδώ
πληρώνονται» ή «το δίκιο δεν ευλογείται».  Όπως και να ‘χει η
κάθε αδικία πληρώνεται. 
Το θέμα μας είναι οπωσδήποτε επίκαιρο, αφού βρισκόμαστε στο
μέσον περίπου της πεντηκοστής. 
Δεν έχουν περάσει πολλές μέρες από την σταύρωση του Ιησού
Χριστού. Οι αδερφές Μάρθα και Μαρία η μητέρα του Ιησού και η
Μαρία η Μαγδαληνή (καταγόταν από τη από τα Μάγδαλα της πε-
ριοχής) ξεκίνησαν και πήγαν στη Ρώμη, όπου ήταν η έδρα του
Ρωμαίου αυτοκράτορα Τιβέριου. Αυτός τις δέχτηκε με μεγάλη ευ-
γένεια και αυτές του έθεσαν το παράπονο ότι άδικα δικάστηκε ο
Ιησούς από τον Πιλάτο. Φαίνεται ότι, παρ’ όλες τις φήμες ο Τιβέ-
ριος είχε κάποια ανθρωπιά, συζήτησε με τις γυναίκες, έμαθε τα
καθέκαστα, πείστηκε για το άδικο της απόφασης του Πιλάτου και
αποφάσισε να αποδώσει δικαιοσύνη! Έστειλε, λοιπόν, στον Πι-
λάτο, επιστολή, με την οποία καταδίκαζε την απόφαση του δικα-
στή Πιλάτου.
Αυτή η επιστολή φυλάσσεται σε μία βιβλιοθήκη της Ρώμης και
λέει, σε περίληψη, τα εξής: επειδή ψήφισες άδικο θάνατο κατά
του Ιησού, παίρνοντας δώρα για αυτό το θάνατο, από τους κάκι-
στος Ιουδαίους και εγώ σε διατάσσω να έρθεις σε μένα δέσμιος,
για να δώσεις απολογία για την άδεια αυτή ψυχή, που παρέδω-
σες σε θάνατο. Παρόλο, που ήξερες, ότι τόσα πολλά φοβερά ση-
μεία και θαύματα είχαν γίνει από αυτόν, τόλμησες τέτοιον
άνθρωπο απλό να παραδόσεις στο θάνατο. Συμφώνησες, ανά-
ξια, με το πονηρό συνέδριο των φαρισαίων να δώσει σ’ αυτόν το
δικαίωμα εξουσίας αυτού του θανάτου. Πήρες αυτή την απόφαση
χωρίς καν να με ενημερώσεις, αλλά αφού έκανες, όσα έκανες,
τότε μου έγραψες, γι αυτά τα τρομερά που έκανες
Και δεν φτάνει αυτό, αλλά μου γράφεις ότι και από τους θεούς
τους δικούς μας, περισσότερα έργα και θαύματα είδες. δεν τον
πίστεψες ως Θεόν αλλά ούτε και ως γιατρό τον πίστεψες; Εγώ
δεν έζησα τα γεγονότα από κοντά, αλλά όπως έμαθα Αυτός νε-
κρούς ανάστησε, μάτια τυφλών άνοιξε, δαιμόνια έβγαλε από πολ-

λούς και παράλυτους τους ξεσήκωσε.
Όλα αυτά δείχνουν ότι Αυτός δεν ήταν απλός άνθρωπος, αλλά
κάτι παραπάνω, Θεός μόνο κακό δεν έκανε!
Αυτά όλα τα έμαθα, όχι μόνο από το γράμμα σου, αλλά από μία
γυναίκα, που λέγεται Μαγδαληνή, και καταγόταν από τα Μάγδαλα
και ήταν μαθήτριά του Ιησού.
Μετά από αυτό το γράμμα, που έστειλε ο Καίσαρας στον Πιλάτο,
στάλθηκε στα Ιεροσόλυμα ο Ρωμαίος στρατηγός Ραχαάβ με τους
αξιωματικούς και οπλίτες, ο οποίος συνέλαβε τον Πιλάτο και τους
Αρχιερείς Άννα και Καϊάφα και τον οδήγησε με χειροπέδες στη
Ρώμη, αφού προηγουμένως διέταξε να θανατωθούν οι πρωταίτιοι
του σταυρικού θανάτου του Ναζωραίου Ιησού με ξίφος.
Αξίζει να σημειωθεί ότι, όταν η όλη συνοδεία, κατά τη διαδρομή
Ιεροσόλυμα-Ρώμη, βρέθηκε στο Κρητικό πέλαγος, πέθανε ξαφ-
νικά ο Καϊάφας και προσέγγισαν την Κρήτη, όπου και τον έθα-
ψαν.
Όταν έφτασαν στη Ρώμη, ο Καίσαρας διέταξε την άμεση εκτέλεση
του αρχιερέα Άννα, τον δε Πιλάτο έκλεισε σε Πύργο, λίγο έξω από
τη Ρώμη. Μετά από λίγες μέρες ο Πιλάτος εκτελέσθηκε από τον
αυτοκράτορα Τιβέριο. 
Αυτό ήταν το τέλος του πόντιου Πιλάτου και των «πρωταγωνι-
στών»  ολοκλήρου του θείου δράματος.
Έμεινε στην Ιστορία ο Πιλάτος ως ο πιο θρασύδειλος δικαστής,
ο οποίος και την συνείδησή του πουλούσε για τη θέση του. 
Υπάρχουν, άραγε, σήμερα τέτοιου είδους δικαστές; Το αφήνω
στην κρίση σας!

Πήχας Δημήτριος, συνταξιούχος δάσκαλος

Υ.Γ. την Κυριακή 12 Μαΐου ήταν η γιορτή της μητέρας. Είναι λυ-
πηρό το ότι ούτε ο σύλλογος γονέων και κηδεμόνων δεν συνερ-
γάστηκε με το σχολείο, ώστε να τιμήσουν με διάφορες
εκδηλώσεις τη γιορτή της μητέρας.
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Απόκριες 2019, συμμετείχαμε στο Γαϊτανάκι στην Άρτα και διοργανώσαμε Γαϊτανάκι στην Φιλοθέη.

Να ευχαριστήσουμε την ομάδα krotalrta για την συνδρομή τους στα δρώμενα
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Οι  δρόμοι  και  ο ι  πλατείες αποκτούν όνομα
Το τοπικό συμβούλιο Χαλκιάδων, με σχετική απόφασή του, ειση-

γήθηκε στον Δήμο Αρταίων να δοθούν ονόματα στους δρόμους

και στις πλατείες του χωριού μας. Τα ονόματα που προτάθηκαν

θα επικυρωθούν σύντομα σε επόμενη συνεδρίαση του δημοτικού

συμβουλίου του Δήμου Αρταίων για να μπορέσει να συνεχιστεί η

διαδικασία της ονοματοδοσίας.  Εμείς είμαστε χαρούμενοι που ει-

σακουστήκαμε και δόθηκε σε έναν δρόμο το όνομα της αείμνη-

στης Μαρίας Νταλάκα που ήταν καθηγήτρια πανεπιστημίου και

έφυγε πρόωρα από κοντά μας αλλά πρόλαβε να αφήσει πίσω

της μια καλή πολιτιστική κληρονομιά. 

Τα ονόματα που προτάθηκαν είναι τα εξής:

• Ο δρόμος από την είσοδο της τοπικής κοινότητας Χαλκιά-

δων (από τα φανάρια) μέχρι την έξοδο προς Κιρκιζάτες (στα

¨Αθανασέικα¨) ονομάζεται οδός Αγίου Κωνσταντίνου

• Η οδός από το σιντριβάνι μέχρι το παλιό δημαρχείο Φιλο-

θέης ονομάζεται οδός ¨Παναγιώτη Τσώλα¨  

• Η οδός απέναντι από τα φωτοβολταϊκά του Βαγγέλη

Παππά  μέχρι την έξοδο της τοπικής κοινότητας ονομάζεται οδός

¨6ης Οκτωβρίου 1912¨

• Η οδός απέναντι από το σούπερ μάρκετ Ρίζου μέχρι την

οικία Γεωργίου Λαμπράκη ονομάζεται οδός ¨Μαρίας Νταλάκα¨

• Η οδός από το νηπιαγωγείο Γεωργουσιών μέχρι το κοι-

μητήριο ονομάζεται οδός ¨Ανθέων¨

• Η οδός από το τέρμα του Αστικού ΚΤΕΛ Άρτας έως το

τέλος της ονομάζεται οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου

• Η οδός από την παιδική χαρά μέχρι την οικία Τσιρογιάννη

Θεόφιλου ονομάζεται οδός ¨Χριστιανών μαρτύρων¨

• Η πλατεία στην περιοχή Γεωργουσιών ονομάζεται πλα-

τεία Πέτρου Ρίζου.

• Η πλατεία έναντι του Ι.Ν. Αγ. Κωνσταντίνου και Ελένη

ονομάζεται πλατεία Ηρώων Πεσόντων

• Η πλατεία στο σιντριβάνι ονομάζεται πλατεία Παλιού Δη-

μαρχείου

Υπάρχουν μερικοί μικρότεροι δρόμοι που δεν δόθηκαν ονόματα

επειδή ο υπεύθυνος από τον δήμο Αρταίων, σύμφωνα με πλη-

ροφορίες μας, ζήτησε να προταθούν ονόματα μόνο για μεγάλους

δρόμους. Όμως όπως βλέπουμε στην επίσημη ιστοσελίδα του

δήμου, μικρότερα χωριά έχουν προτείνει ονόματα για όλους τους

δρόμους τους ακόμη και για παρόδους 15-20 μέτρων! Έτσι θεω-

ρούμε ότι πρέπει να γίνει νέα αίτηση που να περιέχει και τις υπό-

λοιπες 5-6 οδούς που έχουν μείνει. Επίσης πρέπει να δοθούν

ονόματα και στους δρόμους της Καλαμιάς. Ας το λάβει αυτό υπό-

ψιν του το νέο συμβούλιο που θα προκύψει από τις επερχόμενες

δημοτικές εκλογές! 

Πάνω: Φωτογραφία από την αποστολή του συλλόγου μας  Κορωνησία για τα γυρί-

σματα της εκπομπής της ΕΡΤ3 «Κυριακή στο χωριό»

Κάτω: Στιγμιότυπο οθόνης από την εκπομπή «Μαζί την Κυριακή» της ΕΡΤ1 που

παρουσίασε τα αποκριάτικα δρώμενα του συλλόγου μας
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