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∆ιαλεχτή & Μιχάλης Τάτσης
θα προηγηθεί παράσταση από τα χορευτικά τµήµατα του Συλλόγου µας

Λείπει από τη Φιλο-
θέη ένα ΑΤΜ, ένα
µηχάνηµα αυτόµα-
της ανάληψης µε-
τρητών δηλαδή, που
πλέον δεν περιορίζε-
ται µόνο γι αυτή τη
χρήση αλλά µπορεί
να διεκπεραιώσει και
άλλες τραπεζικές
συναλλαγές......
σελ. 8

Η Φιλοθέη 
δικαιούται 
ένα ΑΤΜ

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ��
Ο ∆ΙΑΒΗΤΗΣ 
∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΜΠΟ∆ΙΟ

της Σοφίας Α. Ζιώβα
Κλινική 
∆ιαιτολόγος- ∆ιατροφολόγος
Πτυχ. Χαροκοπείου 
Παν/µιου Αθηνών σελ. 11

Απόσπασµα από την ανθολο-
γία Η Άρτα των λογοτεχνών
και των περιηγητών, Πάτρα,
εκδόσεις ∆ιαπολιτισµός, σε
επιµέλεια του 
Γιάννη Η.Παππά  σελ. 9

Το εγκώµιο της 
αλώσεως του 
κάστρου των Ρωγών
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Ο Σύλλογος µας αποφάσισε να ∆ιοργανώσει Εκδροµή Στην
Αρχαία Ολυµπία την Κυριακή 25 Σεπτεµβρίου 2016.

Η συµµετοχή κατ΄άτοµο θα είναι µικρότερη από είκοσι ευρώ
και θα περιλαµβάνει δωρεάν είσοδο στα µουσεία και στον αρ-
χαιολογικό χώρο και πιθανότατα ξενάγηση από επαγγελµατία
ξεναγό.

Λεπτοµέρειες και πρόγραµµα θα ανακοινωθούν τις πρώτες
µέρες του Σεπτεµβρίου.

Η τράπεζα αίµατος του συλλό-
γου µας χρειάζεται άµεσα φιάλες.
Μέσα σε ένα χρόνο από την
ίδρυσή της καταφέραµε να συγ-
κεντρώσουµε µόνο δεκαπέντε
φιάλες, σε δύο αιµοδοσίες που
οργανώσαµε, τις οποίες και τις
χορηγήσαµε όλες σε συγχωρια-
νούς µας που τις είχαν ανάγκη.

Αυτή την στιγµή δεν έχουµε
καµία φιάλη να διαθέσουµε και γι
αυτό παρακαλούµε, όσοι µπο-
ρείτε, να δώσετε εθελοντικά αίµα
υπέρ της τράπεζας αίµατος του
συλλόγου και όσοι σας χορηγή-

σαµε αίµα να µεριµνήσετε για την
επιστροφή του έτσι ώστε να µπο-
ρέσουµε να το χορηγήσουµε
όπου παραστεί ανάγκη.

Η επόµενη εθελοντική αιµοδο-
σία στο χωριό µας θα γίνει τον Σε-
πτέµβριο και θα ενηµερωθείτε
από την ιστοσελίδα µας και από
αφίσες που θα τυπώσουµε.

Σας ευχαριστούµε εκ των προ-
τέρων και σας θυµίζουµε ότι το
αίµα είναι ζωή και ούτε πωλείται
ούτε αγοράζεται, απλά χαρίζεται
από άνθρωπο σε άνθρωπο.

Εκδροµή
στην Αρχαία Ολυµπία

Ο Σύλλογος µας έφτιαξε ιστοσελίδα όπου θα µπορείτε να
ενηµερώνεστε άµεσα για τα νέα της Φιλοθέης (κοινωνικά,
εκδηλώσεις κτλ) και σταδιακά θα δηµοσιεύουµε και ειδή-
σεις της ευρύτερης περιοχής. Η διεύθυνση της ιστοσελί-
δας µας είναι www.pasfilotheis.gr

Ιστοσελίδα
Η Φιλοθέη στο διαδίκτυο

Τράπεζα αίµατος

Θέλουµε να ευχαριστή-
σουµε όλους τους επαγγελ-
µατίες της Φιλοθέης, που
µας βοηθούν κάθε φορά
που τους χρειαζόµαστε, είτε
µε χρήµατα είτε µε υλικά είτε
µε δωρεάν εργασία.

Να πούµε ένα µεγάλο ευ-
χαριστώ και σε όλους τους
καταστηµατάρχες της
Άρτας, που κάθε χρόνο µας
δίνουν δώρα για την λαχει-
οφόρο αγορά, που διοργα-
νώνουµε παράλληλα µε τις
καλοκαιρινές εκδηλώσεις

µας.
Τα ονόµατα όλων αυτών

θα δηµοσιευτούν στο επό-
µενο φύλλο της εφηµερίδας
µας και στην παρούσα ιστο-
σελίδα.

Θέλουµε επίσης να
πούµε ένα µεγάλο ευχαρι-
στώ στους καταστηµατάρ-
χες, που µας ενίσχυσαν
οικονοµικά µε σκοπό την
διατήρηση της ιστοσελίδας
µας και την έκδοση της εφη-
µερίδας µας.

ΕΕυυχχααρριισσττοούύµµεε  
ττοουυςς  χχοορρηηγγοούύςς

Στηρίξτε 
τα καταστήµατα της περιοχής µας.

Έτσι βοηθάτε στην ανάπτυξη 
και την οικονοµία όλων µας !!!
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Στις 13 Ιουνίου του 1926
έγινε η ληστεία της Πέτρας
κάτω από το µοναστήρι του
προφήτη Ηλία κοντά στο
χάνι του Μπαρµπα-Νάκου
στα Ηλιοβούνια. Την ενέδρα
την έστησαν ο Μερεµέτης, ο
Κόκκαλης, ο Φ ∆ιαµάντης ο
Ανδ. Κώτσης και άλλοι κατό-
πιν σχεδιασµού και εντολής
του Γιάννη και Θύµιου Ρέ-
τζιου από το Ανώι. Εκεί σκο-
τώθηκαν οχτώ άτοµα και
γλύτωσαν δύο. Οι ληστές
είχαν κλείσει µε τον κορµό
ενός δέντρου το δρόµο, από
όπου θα περνούσε το αυτο-
κίνητο της χρηµαταποστο-
λής της Εθνικής Τράπεζας,
που µετέφερε από την Πρέ-
βεζα στα Γιάννενα
15.000.000 δραχµές.

Όταν το αυτοκίνητο πλη-
σίασε οι ληστές άνοιξαν πυρ
και από τις δύο πλευρές και
ο οδηγός προσπαθώντας να
τους αποφύγει έχασε τον
έλεγχο µε αποτέλεσµα να
ανατραπεί το όχηµα. Οι λη-
στές πήρανε όλα τα χρήµατα
και φύγανε προς τον Αη-Λιά.
Στο δρόµο άλλα χρήµατα
κρύψανε, άλλα τους πέσανε
και τα περισσότερα τα
πήραν µαζί τους. Μετά από
ανακρίσεις, καταδώσεις και
βασανισµούς πιάσανε µερι-
κούς από αυτούς. Στα τέλη
Νοεµβρίου του 1926 πήγανε
για κυνήγι στην περιοχή ο
Απόστολος Ρίζος, ο Στέρ-
γιος Κοτσώρης ο Αθανάσιος
Τσώλας και ο Α. Τσώλας.

Όπως κυνηγούσανε ο
Α.Ρίζος µε τον Σ. Κοτσώρη
βρήκανε 175.000 δραχµές,
ήτανε δεµένα µε σπάγκο, και
τα βάλανε στον τουρβά του
Απόστολου Ρίζου γιατί ο
τουρβάς του Στέργιου Κο-
τσώρη ήταν µατωµένος.
Στους άλλους δεν είπανε τί-
ποτα. Τα µοιράσανε στα δύο
και πήραν από 87.500 δραχ-
µές. Μετά από λίγες ηµέρες
ο Στέργιος Κοτσώρης µετά
από µεσολάβηση του Θωµά
Τσιρογιάννη αγόρασε τα
πρόβατα του Σιώζου Τσιρο-
γιάννη για 26.400 δραχµές.

Ο Σιώζος Τσιρογιάννης
χρωστούσε στον Φίλλιπο
Ντεµπουσόν 8.025 δραχµές
και τον ξεχρέωσε. Αυτός
πήγε και κατέθεσε τα χρή-
µατα στην τράπεζα και εκεί
του είπαν ότι ήταν χρήµατα

από την ληστεία και µετά
από έρευνα έφτασαν στον
Στέργιο Κοτσώρη . Μετά από
ανάκριση ο Στέργιος Κοτσώ-
ρης είπε ότι ήταν κληρονο-
µιά από τον πατέρα του που
είχε πεθάνει στις 8 Φεβρουα-
ρίου 1926. Εξετάζεται και η

µάνα του και καταθέτει τα
ίδια. Η τράπεζα όµως τον
ρώτησε πως σου άφησε τα
χρήµατα ο πατέρας σου τον
Φεβρουάριο του 1926 αφού
αυτά κυκλοφόρησαν τον
Μάιο του 1926. Μπροστά σε
αυτά τα γεγονότα αναγκά-
σθηκε να οµολογήσει. Αµέ-
σως συνέλαβαν τον
Απόστολο Ρίζο που τα πα-
ραδέχτηκε όλα. Αυτός
τα χρήµατα που
πήρε, πήγε και τα
έκρυψε σε κάτι
δέντρα στο χω-
ράφι του Κώ-
τσιου Γρ.
Ρίζου και πή-
γαινε σε
τακτά διαστή-
µατα και τα
κοίταζε µην
του τα κλέ-
ψουν. Αλλά το
συχνό πηγαι-
νέλα έβαλε σε
υποψίες κάποιους
γείτονες που τον
παρακολούθησαν και
του κλέψανε τα χρή-
µατα.

Όταν πήγε η Αστυνοµία
δεν τα βρήκε και έτσι δεν τον
πίστεψε και τον έκλεισε φυ-
λακή. Εκεί από τους βασανι-
σµούς και την στεναχώρια
πέθανε µετά από έξι µήνες
αφήνοντας πίσω πέντε ορ-
φανά ανήλικα. Την Σωτήρω,
σύζυγο του ∆. Λαµπράκη,
την Λαµπρινή σύζυγο του Σ.
Μπάρκα, την Πανάγιω που
παντρεύτηκε στην Ζαβάκα,
την Σπυριδούλα που παν-
τρεύτηκε στην Βίγλα και τον
Γιώργο ενός έτους που µε-
γάλωσε σε ορφανοτροφείο

και σκοτώθηκε είκοσι χρο-
νών το 1947 στον εµφύλιο. Η
δίκη για τον Στέργιο Κο-
τσώρη και τους άλλους έγινε
τον Νοέµβριο του 1927 στην
Κέρκυρα. Μέχρι τότε ήταν
στην φυλακή. Μάρτυρες
στην δίκη πήγαν ο Σ. Τσιρο-

γιάννης και ο Παππάς Χρή-
στος Β. Καρατζάς. 30
Οκτωβρίου 1927 ώρα 9:30,
Πρόεδρος: καλείται ο Χ. Κα-
ρατζάς, ιερέας του χωριού
Χαλκιάδες Άρτας και ταµίας
του γεωργικού συνεταιρι-
σµού της κοινότητας. Μάρ-

τυρας: στις 28 Νοεµβρίου
παρουσιάστηκε ο κατηγο-
ρούµενος Κοτσώρης και κα-
τέβαλε τοκοχρεολύσιο δικό
του και της ανιψιάς του στο
ταµείο του συνεταιρισµού
αξίας 770 δραχµών, ταυτό-
χρονα ο χωρικός Καρδάµης
Ευάγγελος κατέβαλε στον
συνεταιρισµό δύο χιλιό-
δραχµα καµένα τα οποία
µόλις τα είδε ο Κοτσώρης τα
πήρε και του έδωσε χίλιες
πεντακόσιες δραχµές σε

εβοµηνταπεντάδραχµα.
Μετά από δύο µέρες ήρθε
στο χωριό ο εισαγγελέας
Άρτας και ο ∆ιευθυντής της
Εθνικής Τράπεζας και συνέ-
λαβαν τον Κοτσώρη επειδή
είχε χρήµατα της ληστείας,
όπως πληροφορήθηκα. Θο-

ρυβήθηκα και πήγα τα χρή-
µατα στην Άρτα. Ο αδερφός
µου και ο Θείος του Κο-
τσώρη, Φίλιππος Τσώλας,
µου συνέστησαν να µην κα-
ταθέσω και µου πρότειναν να
τα αλλάξω µε άλλα χαρτονο-
µίσµατα. Πρόεδρος: Αρκετά.
Απολογία Στέργιου Κο-
τσώρη: Πρόεδρος: Να προ-

σέλθει ο κατηγορούµενος
Στέργιος Κοτσώρης.

Κοτσώρης: Παρών
Κύριε Πρόεδρε.

Εγώ έχω δυο κα-
ταθέσεις. Στη
µία είπα ψέ-
µατα και στην
άλλη αλήθεια.
Η αλήθεια
είναι πως
στις 29 Νοεµ-
βρίου 1926
πέρασα από
την περιοχή

για κυνήγι µε
τον Αθανάσιο

Τσώλα, Αλ.
Τσώλα και τον Από-

στολο Ρίζο και δεν
παρέκλεινα ούτε στιγµή

από τους άλλους. Μόλις
φτάσαµε, στην δεξιά µεριά
του βουνού Ηλιοβούνια, άρ-
χισαν τα σκυλιά να ψάχνουν
για λαγό. Ακολούθησαν την
λαγκαδιά και εµείς την κυ-
κλώσαµε. Καθώς περνούσα
ανακάλυψα σε µία γωνία τα
χρήµατα. Κάλεσα τότε τον
Απόστολο Ρίζο και τα αναση-
κώσαµε. Ήταν δεµένα µε
σπάγκο και λασποµένα.

Ο Ρίζος τα τοποθέτησε
στον δικό του τουρβά,
επειδή ο δικός µου ήταν µα-
τωµένος, και συνεχίσαµε το
κυνήγι. Όταν νύχτωσε, πριν

µπούµε στο χωριό, µοιρά-
σαµε τα χρήµατα. Εγώ πήρα
87.500 δραχµές. Πήγα σπίτι
και δεν είπα τίποτα ούτε
στην µάνα µου ούτε στην γυ-
ναίκα µου. Τα χρήµατα έµει-
ναν οχτώ µέρες στα χέρια
µου, µετά τα ψαλίδισα και τα
έδωσα για αγορά προβάτων
στον Τσιρογιάννη.

Ο Τσιρογιάννης τα
έδωσε στον Ντεµπουσόν, ο
οποίος τα κατάθεσε στην
Τράπεζα της Άρτας οπότε
και αποκαλύφθηκαν οι αριθ-
µοί. Πρόεδρος: Γιατί την
πρώτη φορά δεν είπες πως
τα βρήκες; Κοτσώρης: Γιατί
φαντάστηκα πως είναι από
την ληστεία και τα κράτησα
γιατί είµαι φτωχός. Πρό-
εδρος: Ανέφερες, όµως, ότι
τα βρήκες από τον πατέρα
σου όταν έµαθες ότι δεν
είχαν κυκλοφορήσει ακόµα
οι αριθµοί. Κοτσώρης: ∆εν
γνώριζα Κύριε Πρόεδρε.
Πρόεδρος: Κατόπιν όµως
έµαθες ότι προερχόταν από
την ληστεία και τα αντάλλα-
ξες µε τον Παππά µε εβδο-
µηνταπεντάδραχµα και
αγόρασες και άλλα πρό-
βατα. Κοτσώρης: Ήµουν
φτωχός αλλά τα χρήµατα
ήταν µουχλιασµένα και
ήθελα να τα ξοδέψω.

Στις 18 Οκτωβρίου 1929
το δικαστήριο καταδίκασε
τον Στέργιο Κοτσώρη σε φυ-
λάκιση δύο ετών και πρό-
στιµο 35.000 δραχµές. Τον
Γιάννη Ρέτζιο και τον
αδερφό του Θύµιο, που τους
είχαν πιάσει στην Βουλγα-
ρία, τους καταδίκασε σε θά-
νατο και τους εκτέλεσαν την
5 Μαρτίου 1930 στην Κέρ-
κυρα, µαζί µε τον Κ. Καψάλη,
τον Φ. ∆ιαµάντη που ήταν
αδερφός της Γιώργαινας
Τσιρογιάννη και τον Ε. Κόκ-
καλη. Ο Απόστολος Ρίζος,
γιός του Ιωάννη Ρίζου, είχε
και δυο αδερφούς, τον Κώ-
τσιο Ρίζο και τον Χρήστο
Ρίζο και πολλές αδερφές. Ο
Στέργιος Κοτσώρης ήταν
αδερφός του Χρήστου Κο-
τσώρη.

Πηγές: Μαρτυρίες χω-
ριανών

Βιβλίο Νίκου Ι.Πάνου:
«Ρεντζαίοι – ''Οι βασιλείς
της Ηπείρου''»

Η ληστεία της Πέτρας και οι
συνέπειες

για δύο Χαλκιαδιώτες
του Φώτη Βασιλείου
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Σε ηλικία 91 ετών απεβίωσε
ηη  ΑΑγγλλαα��αα  ΚΚααττσσοούύλλαα

κάτοικος Χαλκιάδων 
την 25 Ιουνίου 2016

Σε ηλικία 91 ετών απεβίωσε 
ηη  ΖΖιιώώγγαα  ΒΒαασσιιλλιικκήή

κάτοικος Καλαµιάς 
την 16 Ιουνίου

Σε ηλικία 75 ετών απεβίωσε 
οο  ΚΚωωννσσττααννττίίννοοςς  ΚΚοοττσσώώρρηηςς

κάτοικος Χαλκιάδων 
την 13 Ιουνίου 2016

Σε ηλικία 64 ετών απεβίωσε 
οο  ΤΤσσώώλλααςς  ΠΠααννττεελλήήςς

κάτοικος Χαλκιάδων 
την 9 Ιουνίου 2016

Σε ηλικία 89 ετών απεβίωσε 
οο  ΓΓιιααννννάάκκοοςς  ΒΒαασσίίλλεειιοοςς  

κάτοικος Χαλκιάδων 
την 12 Μαΐου 2016

Απολέσαµε 
τον τελευταίο καιρό
από κοντά µας, 
τους αγαπηµένους 

Ενώνουν τις τύχες τους
µε τα ιερά δεσµά του

Μέσα σε ένα βαθύ-
σκιωτο χώρο από
πανύψηλα, αιωνό-

βια δένδρα, στη θέση ¨Κακόβα-
τος¨, βρίσκεται το µικρό
εκκλησάκι της Αγίας Κυριακής.
Απλό, απέριττο, λιτό και φτω-
χικό, χωρίς στολίδια κι αρχιτε-
κτονικά διακοσµητικά µέλη, ένα
µνηµειακό οικοδόµηµα προορι-
σµένο για προσκύνηµα.

Η ανέγερσή του χάνεται
στα βάθη του περασµένου
αιώνα. Κτίστηκε µε ζήλο και µε-
ράκι από ευσεβείς κατοίκους
της Φιλοθέης, πρώην κοινότη-
τας Χαλκιάδων, κι έκλεισε µέσα
του το µεγαλείο της παντοδυ-
ναµίας του Κυρίου, να συντρο-
φεύει τους ξωµάχους στην
καθηµερινή τους ενασχόληση
µε τη γη, να σκορπίζει γύρο του
την αισιοδοξία, που είναι η
βάση της ευτυχίας του ανθρώ-
που και να θυµίζει τον προορι-
σµό της ανθρώπινης ύπαρξης
σε όλους όσους θέλουν να
πρωτεύσουν και ν΄ αριστεύσουν
στους αγώνες της ζωής.

Η απλότητα του χώρου
συνδυασµένη µε την καταπρά-
σινη φύση, δηµιουργεί, ανα-
πτύσσει την πνευµατικότητα,
την αγνότητα της ψυχής και
την απαλλάσσει από τις υλικές
καταστάσεις κι επιθυµίες της
υλιστικής µας εποχής.

Σ΄ αυτό το χώρο, παιδιόθεν,
ερχόµουν προσκυνητής. Νιώθει
κανείς κάτι το αλλόκοτο και
διαφορετικό, κάτι το ασυνήθι-
στο να του χα=δεύει το νου και
την ψυχή και να του εξάπτει την
φαντασία για το υπερπέραν,
όπου βρίσκεται ο µεγάλος θρό-
νος πάνω στον οποίο κάθεται ο
µέγας ∆ηµιουργός, που µ΄
άγρυπνο βλέµµα και περισσή
φροντίδα διαφεντεύει, εξουσιά-
ζει και κυβερνά όλο τον κόσµο. 

Πλήθος κόσµου από τα
γύρω χωριά, τη Φιλοθέη, στην
ενορία της οποίας και ανήκει το

µικρό ξωκλήσι, παρότι γεωγρα-
φικά ο χώρος ανήκει στο ∆ηµο-
τικό διαµέρισµα του
Καλοβάτου, τον Άγιο Σπυρί-
δωνα, τον Καλοβατο, τη Ράχη,
την Άρτα κλπ. Την εσπέρα της
παραµονής της γιορτής της
Αγίας κατακλύζει το χώρο της
Εκκλησίας, όπου υπαίθρια γίνε-
ται ο εσπερινός.

Η µελωδία των ψαλµών
σµίγει µε το κελάηδηµα των αη-
δονιών και των άλλων πουλιών
σ΄ ένα ευγενή συναγωνισµό, σε
µια αντιπαράθεση για την νικη-
τήρια θέση, µε κριτές όλους
εµάς τους παρευρισκόµενους
και δωρήτρια την Αγία Κυριακή
αθλοθετούσα δώρα πνευµα-
τικά, ικανά να µας προστατεύ-
σουν από τις κακοτοπιές της
καθηµερινής ζωής. Ώρες όµορ-
φες! Στιγµές ευτυχισµένες! 

Οι µικροπωλητές µε τα
λογής-λογής γλυκίσµατα, µε
παιχνίδια για τα µικρά παιδιά,

µε ψιλικά κ.ά. διαλαλούν δια-
κριτικά την πραµάτεια τους
χωρίς φωνασκίες και αθέµιτους
ανταγωνισµούς, προσαρµοσµέ-
νοι κι αυτοί στην ιερότητα του
χώρου, στην ευλάβεια των προ-
σκυνητών και στην αγιότητα
της ηµέρας που είναι αφιερω-
µένη  στη µνήµη της µεγαλο-
µάρτυρος Αγίας Κυριακής.

Η Αγία Κυριακή καταγόταν
από την Ανατολή από γονείς
πλούσιους κι ελεήµονες, το
∆ωρόθεο και την Ευσέβεια.
Αυτοί ήταν άτεκνοι και µε συνε-
χείς παρακλήσεις στο Θεό έτε-
κεν η Ευσέβεια θήλυ, ηµέρα
Κυριακή και της έδωσαν το
όνοµα Κυριακή. Ήταν η Κυ-
ριακή σεµνή, σώφρων και ωραι-
ότατη. Αφιερώθηκε στο Θεό.
Όταν αρνήθηκε δε να θυσιάσει
στα είδωλα βασανίστηκε και
δια βασάνων εξεδήµησε εις Κύ-
ριον και τη µνήµη της γιορτά-
ζουµε στις 7 Ιουλίου.

Παλαιότερα, καθώς θυµού-
µαι, µετά τον εσπερινό ακολου-
θούσε τρικούβερτο γλέντι µε
δηµοτική µουσική και µε χο-
ρούς µέχρι πρωίας. Κάτω από
τους ήχους του γλυκοκέλαη-
δου κλαρίνου, τη δοξαριά του
βιολιού, οι νέοι και οι νέες της
εποχής εκείνης ξεφάντωναν χο-
ρεύοντας λεβέντικους παραδο-
σιακούς χορούς. Το τσάµικο µε
της χορευτικές παραλλαγές, το
ρυθµό και τις φιγούρες,
έπαιρνε κι έδινε από ευσταλείς,
γεροδεµένους νέους που προ-
καλούσαν το θαυµασµό των
ροδοµάγουλων κοριτσιών, που
προτιµούσαν  τον ¨Συρτό¨ και
¨Καλαµατιανό¨. Εδώ οι νέοι
έβλεπαν τις νέες κι αντίστροφα
και την επόµενη ηµέρα οι προ-
ξενήτρες έπιαναν δουλειά µε
θετικά τις περισσότερες φορές
αποτελέσµατα.

Το γλέντι τελείωνε µε την
ανατολή του ήλιου, όταν οι
ακτίνες του άρχιζαν να παιχνι-
δίζουν στις φυλλωσιές, σε ένα
συνεχές κρυφτούλι, χα=δεύον-
τας ζεστά κι απαλά τις φωλιές
των πουλιών που αγουροξυ-
πνηµένα κελαηδούν νωχελικά
δοξάζοντας κι υµνώντας τον
Ύψιστο.

Σήµερα, σε τακτά χρονικά
διαστήµατα, ο ευσεβής ιερέας
της ενορίας µας, πατέρας Βα-
σίλειος, άξιος λευίτης και βα-
θυστόχαστος ιερωµένος,
λειτουργεί στον περιώνυµο
αυτό να�σκο, όπου µπορούµε
να προστρέξουµε ταπεινοί προ-
σκυνητές και να ζητήσουµε τη
Χάρη και την ευλογία της µεγα-
λοµάρτυρος Αγίας Κυριακής.

Αγία Κυριακή
Ένα ξωκλήσι στην καρδιά του κάµπου

ΟΟ  ΖΖιιώώββααςς  ΑΑππόόσσττοολλοοςς  
κκααιι  ηη  ΠΠλλιιάάττσσιικκαα  ΑΑννττιιγγόόννηη  
ενώνουν τις ζωές τους το Σάββατο 20 Αυγού-
στου 2016 και ώρα 18:00 στον Ιερό Ναό Αγίου
∆ηµητρίου Άρτας.
Τους ευχόµαστε Βίον Ανθόσπαρτο.

ΟΟ  ∆∆ήήµµοοςς  ΧΧρρήήσσττοοςς  
κκααιι  ηη  ΒΒάάγγιιαα  ΓΓοούύσσηη
του Παντελή και της Αικατερίνης 
ένωσαν τις ζωές τους το Σάββατο 25 Ιουνίου
2016 στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου και
Ελένης Χαλκιάδων Φιλοθέης Άρτας.
Τους ευχόµαστε Βίον Ανθόσπαρτο.

ΟΟ  ΑΑλλέέξξααννδδρροοςς  ΑΑθθαανναασσίίοουυ, 

του Γιώργου και της Φεβρωνίας, 

κκααιι  ηη  ΕΕυυγγεεννίίαα
ΚΚααττσσααννττοούύλλαα, 

του Ναπολέων και της Αλεξάνδρας, 
ένωσαν τις ζωές τους το Σάββατο 18 Ιουνίου
2016 στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου και
Ελένης Χαλκιάδων Φιλοθέης Άρτας.
Αµέσως µετά τον γάµο ακολούθησε η Βάπτιση
της κόρης τους. 
Τους ευχόµαστε Βίον Ανθόσπαρτο και να τους
ζήσει η κόρη τους.

ΟΟ  ΠΠααννααγγιιώώττηηςς  ΒΒλλάάχχοοςς,,  
του Ηλία και της Αικατερίνης, 

κκααιι  ηη  ΚΚααττεερρίίνναα  ΛΛααγγοούύ,,  
ένωσαν τις ζωές τους το Σάββατο 11 Ιουνίου
2016 στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου, Νιφο-
ρέικα Πάτρας.
Τους ευχόµαστε Βίον Ανθόσπαρτο.

Γράφει ο Θεόδωρος Μ. Τσώλας Συνταξιούχος ∆άσκαλος.
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Με έκπληξή µας πληροφορηθήκαµε,
αµέσως µετά την εκτύπωση του
πρώτου φύλλου της εφηµερίδας

µας, την ύπαρξη ενός Καταξιωµένου Ζωγρά-
φου που κατάγεται από το χωριό µας και ζει
στην Αθήνα. Ήρθαµε σε τηλεφωνική επικοινω-
νία µαζί του και µας έστειλε ένα βιβλίο µε έργα
του που περιέχει και την καλλιτεχνική του πο-
ρεία την οποία και σας παραθέτουµε.

Ο Απόστολος Τσιρογιάννης γεννήθηκε στις
Χαλκιάδες Άρτας το 1946Ξεκίνησε τις σπουδές
του το 1965 κοντά στον Πάνο Σαραφιανό στενό
φίλο του Αλέκου Κοντόπουλου. Το 1966 εισά-
γεται στο προκαταρτικό εργαστήρι της Ανωτά-
της Σχολής Καλών Τεχνών (ΑΣΚΤ) της Αθήνας,
µε δασκάλους το Νίκο Νικολάου και στη συνέ-
χεια, τον επίσης Αρτινό ζωγράφο, Γιάννη Μό-
ραλη. ∆ιδάχτηκε Ιστορία της Τέχνης από
τον Παντελή Πρεβελάκη και Αποφοίτησε το
1971. Τα δύο τελευταία χρόνια ήταν υπότροφος
της ΑΣΚΤ από όπου αποφοίτησε το 1971 µε
άριστα.

Μετά το τέλος των σπουδών του ο Από-

στολος Τσιρογιάννης παρουσίασε έργα του σε
πολλές οµαδικές και ατοµικές εκθέσεις, τόσο

στην Αθήνα όσο και σε µεγάλες επαρχιακές πό-
λεις, όπως την Θεσσαλονίκη, το Ηράκλειο, τα
Χανιά, τη Λάρισα, τα Γιάννενα και την Άρτα.

Το 1972, οργάνωσε την πρώτη ατοµική του
έκθεση στην αίθουσα τέχνης ¨Νέες µορφές¨,
όπου παρουσίασε πίνακες αφαιρετικής ζωγρα-
φικής.

Από το 1975 µέχρι το 1977, στρέφεται στην
παραστατική ζωγραφική και παρουσιάζει τα Αι-

γαιοπελαγίτικα Τοπία, ¨Νέες µορφές¨ (1975),
Πανσέληνος Θεσσαλονίκη (1976), ¨Ζυγός
(1977), Κολέγιο Αθηνών, Εργαστήρι Λάρισας,
Μουσικοφιλολογικός Σύλλογος Σκουφάς Άρτα
(1978).

Στη συνέχεια ξεκινά µια σειρά πινάκων ζω-
γραφικής µε θέµατα παρµένα από το αστικό
τοπίο, Σιδηροδροµικοί σταθµοί, Εργοστάσια,
Καρνάγια παρουσιάζονται σε αντίστοιχες ατο-
µικές εκθέσεις ¨Νέες µορφές¨ (1981) ¨Πανσέ-
ληνος¨ Θεσσαλονίκης (1982), Αίθουσα Τέχνης
Ηρακλείου (1984), Νέες µορφές (1984), Αί-
θουσα τέχνης Αγκάθι (1984) Αίθουσα τέχνης
Ηρακλείου, Κολέγιο Αθηνών (1985).

Το 1986, στη Ναυτιλιακή Λέσχη Πειραιά

εκτίθενται πίνακες του Απόστολου Τσιρογιάννη
µε αποκλειστικό θέµα το Αιγαίο. Η έκθεση µε-
ταφέρεται στην Αίθουσα Τέχνης Ηρακλείου.

Το 1988, στον ¨Υάκυνθο¨, παρουσιάζει τις
προσφυγικές συνοικίες της Αθήνας.

Ακολουθούν ατοµικές εκθέσεις του καλλι-
τέχνη στις Αίθουσες Τέχνης ¨Αργώ¨(1989),
¨Κρεωνίδης¨(1991), ¨Φωτόπουλος the gallery¨
(1992) και ¨Βλαχούλης στη Λάρισα¨(1993).

Σταθµός στην δουλειά του Απόστολου Τσι-
ρογιάννη αποτέλεσε η έκθεση ¨Μοναστηράκι¨
στην αίθουσα Σύγχρονης Τέχνης ¨Stavros mi-
halarias art¨ (1996), Αίθουσα Τέχνης Μυλο-
γιάννη Χανιά (2001), Αίθουσα σύγχρονης
Τέχνης ¨ Stavros mihalarias art¨ ¨Πέραµα¨, Πει-
ραιάς (2002), στο ∆ήµο Λαυρεωτικής Παλαιό
Μηχανουργείο (2006), στο Θέατρο Κολεγίου
Αθηνών, ¨Αιγαιοπελαγίτικα Τοπία¨ (2009) και
στο ¨Ίδρυµα Κωνσταντίνου Κατσάρη¨ στα Γιάν-
νενα (2010).

Ακόµη συµµετέχει σε πάρα πολλές οµαδι-
κές εκθέσεις.

Έργα του Απόστολου Τσιρογιάννη βρί-
σκονται στην Βουλή των Ελλήνων στην Εθνική
Πινακοθήκη και στις ιδιωτικές συλλογές του
Ίωνα Βορρέ, του Βλάσση Φρυσίρα, του ∆ηµή-
τρη Κοντοµηνά, του Βαγγέλη Μαρινάκη, του
Ησίδωρου Κούβελου, του Γιώργου Κωστόπου-
λου, του Θεόδωρου Βενιαµίν, της Ελεονόρας
Βασιλάκη, της Ευγενίας ∆ασκαλοπούλου, του
Νώντα Λαµπαδάριου, του Γιάννη Λύρα, του
Νίκου Πατέρα, του Γιώργου ∆αλακούρα και
άλλων γνωστών συλλεκτών στην Ελλάδα αλλά
και στο εξωτερικό.

ΑΑππόόσσττοολλοοςς  ΤΤσσιιρροογγιιάάννννηηςς

Ο καταξιωµένος ζωγράφος, 
άγνωστος στο χωριό του.

ΠΠΟΟΤΤΟΟΠΠΟΟΙΙ		ΑΑ
ΓΓΑΑΤΤΣΣΙΙΟΟΣΣ

Το Ούζο από την Άρτα Το Ούζο από την Άρτα 
που πλέον κάνει διεθνή που πλέον κάνει διεθνή 
καριέρα...καριέρα...
στο ποτήρι σας!!!στο ποτήρι σας!!!
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Βλέπετε, καλοί µου φίλοι, πως
αλλάζουν οι καιροί; Πως έρχονται
τα πάνω κάτω; Πως άθελά µας νο-
σταλγούµε περασµένα -όχι και ξε-
χασµένα- χρόνια και καιρούς, που
δεν είχαµε τόσες πολλές ανέσεις κι
αγαθά κι όµως περιµέναµε πως και
πως τις διακοπές του καλοκαιριού;
Θα µου απαντήσετε: τώρα δεν τις
περιµένουµε πως και πως; ∆εν κά-
νουµε σχέδια για ταξίδια σ΄ ακρο-
γιαλιές και σε νησιά και σε
µακρινούς παραδεισένιους τόπους,
όπως π.χ. ΚαραGβική; Ή µήπως
επειδή εµείς οι παλαιότεροι, εξην-
τάρηδες και εβδοµηντάρηδες και…
βάλε βαριόµαστε πια για µακρινές ή
και κοντινές εξορµήσεις θέλουµε να
πιστεύουµε πως και οι νεότεροι µας
έχουν τις ίδιες διαθέσεις;

Ασφαλώς και δεν πέφτει (ο
γραφών) στην παγίδα αυτή, και βέ-
βαια ξέρει καλά ότι ο µαθητής, ο ερ-
γάτης, ο υπάλληλος και ο
αυτοαπασχολούµενος-η βιοτέχνης
κι αγρότης κι αγρότισσα, ο καθένας
και η καθεµιά για πολλούς -ίδιους ή
διαφορετικούς λόγους- καρτερούν
τον Αλωνάρη (Ιούλιο) και τον Αύ-
γουστο για κάποιες µέρες ή και

εβδοµάδες να κάνουν τις διακοπές
τους: να ξεκουραστούν, να κολυµ-
πήσουν, να ταξιδέψουν, να διασκε-
δάσουν, να ξεχάσουν τις
καθηµερινές έγνοιες και φροντίδες
και υποχρεώσεις και … και… !

Έλα όµως που δεν γίνετε τα
τελευταία χρονάκια να πάµε ξέγνοι-
αστοι για διακοπές! ∆ε βγαίνει
πάντα ο λογαριασµός: Εφορία,
∆ΕΗ, Τηλέφωνα, Ύδρευση, Άρ-
δευση, τραπεζικό δάνειο, ΕΝΦΙΑ,
φροντιστήρια των παιδιών… Τι
µένει; ∆ιακοπές στο χωριό το πα-
τρικό, αν υπάρχει πια! Αν ζουν παπ-
πούδες ή γιαγιάδες και έχουν και
τον τρόπο τους: τον κήπο τους, τη
σύνταξή τους και… την υγεία τους!

Και να λοιπόν που θέλοντας
και µη γυρίσαµε στα χρόνια τα
παλιά, που διακοπές σήµαινε: τρεις
µήνες κλειστά σχολεία, χωρίς δια-
βάσµατα, δασκάλους και ωράρια
απαρέγκλιτα… σήµαιναν (οι διακο-
πές) ξεκούραση, παιχνίδι, πολύ παι-
χνίδι και κάποια βοήθεια στην
οικογενειακή επιχείρηση –ενασχό-
ληση απαραίτητα, «ο µη εργαζόµε-
νος, µηδέ αισθιέτω» γράφει σε
επιστολή του (προς Κορινθίους, νο-

µίζω) ο Απ. Παύλος.
Άλλα οι µέρες του θέρους

(=Καλοκαιριού) είναι (και ήταν πάν-
τοτε) πολύ µεγάλες: 14 ή και 15
ώρες! Μπορούσες - και µπορείς και
σήµερα – µ΄ έναν καλό προγραµµα-
τισµό και να ξεκουραστείς, να κοι-
µηθείς περισσότερο, να βοηθήσεις
στο χωράφι ή στο κοπάδι ή στο µα-
γαζί και το εργαστήρι, να συναντή-
σεις την παρέα σου, να παίξετε και
να διασκεδάσετε. Αρκεί να είσαι ολι-
γαρκής, να ¨απλώνεις την αρίδα
σου (= τα πόδια σου) µέχρι εκεί που
φτάνεις¨ όπως λέει ο λαός µας. Που
κάποτε ξεχάσαµε την σοφία του
(του λαού ντε) και ξανοιχτήκαµε
πολύ και πήραµε δανεικά (και αγύ-

ριστα ,νοµίζαµε)! Και τώρα µας τα
ζητάνε και µε το παραπάνω (=τό-
κους) και αφού δεν έχουµε µας κό-
βουν µισθούς και συντάξεις και µας
παίρνουν και τα σπίτια όταν δεν
έχουµε άλλα λεφτά να µας πάρουν!
Κι άντε µετά να µιλήσεις για διακο-
πές σε παραλίες µαγικές και ονει-
ρεµένες!

Αλλά όπως έγραψαν κι οι αρ-
χαίοι, σοφοί πρόγονοί µας: « ουδέν
κακόν αµιγές καλού» . και αυτό το
καλό θα είναι να ξαναβρούµε την
ανθρωπιά µας, την αλληλεγγύη, την
οικογενειακή στήριξη και θαλ-
πωρή…

ΚΑΛΟ (ΥΠΟΛΟΙΠΟ) ΚΑΛΟ-
ΚΑΙΡΙ._

ΥΓ. ελπίζω ετούτο το γραφτό να
πλησιάζει στο ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ,
κύριε Πρόεδρε και φίλοι αναγνώ-
στες… και µε το καλό να τα ξανα-
πούµε

Κι άλλο Θερµό θέρος ;
(Ή κι άλλο καυτό καλοκαίρι)

Γράφει ο

Σπύρος Γιάννος
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Θα ξεκινήσω την ανα-
φορά µου µε ένα στατι-
στικό, αφού λένε ότι οι

αριθµοί είναι ψυχροί: οι θάνατοι
από τροχαία στην χώρα µας κάθε
χρόνοφτάνουν τις 2.000. Άρα θα

χαθεί ένα ολόκληροχωριό το 2016!
Ας µάθουµελοιπόν ότι σύµφωνα µε
στατιστικά το µεγαλύτερο µέρος
τον τροχαίων συµβαίνουν 50 χµ
από το σπίτι µας. Κάθε φορά που
βγαίνουµελοιπόν από την πόρτα
µας , πραγµατικά , κινδυνεύουµε!
Κινδυνεύουµε µε το αυτοκίνητο,
αλλά και µε το ποδήλατο µας ή
πεζοί ή µε το “παπί” µας.

Εδώ , επιτρέψτε µου να ανα-
φερθώ ειδικά στο χωριό µας. Θα
προλογίσω µε µια ακόµη φράση
και θα πω ότι αφορµή για να
γράψω στην εφηµερίδαήταν ένα
γεγονός που όλοι µας το έχουµε
ζήσει, πολλοί µας το έχουµε διαπι-
στώσει , λίγοι το συνειδητοποι-
ούµε και ΚΑΝΕΝΑΣ µας δεν κάνει
τίποτα! Απόγευµα στην αυλή του

σπιτιού πίνοντας τον καφέ. Πρώτα
µια βουή, στη συνέχεια φορτηγό

εταιρείας πουλερικών να διασχίζει
το χωριό µε ταχύτητα που ούτε σε

εθνικήοδό δεν συναντάς! Το ότι τα
παιδάκια της γειτονιάς παίζαµε
µπάλα στη δίπλα αυλή αµέριµνα
και µπορούσαν ανά πάσα στιγµή
να βγουν στο δρόµο ( όπως κά-
ναµε όλοι όταν ήµασταν παιδιά),
µε έκανε να θεωρήσω την οδή-
γηση αυτή τουλάχιστον εγκληµα-
τική. Ας σκεφτούµε , πόσοι από
µας δεν έχουννιώσει αυτόν το
φόβο. Πόσοι δεν έχουµε αναρωτη-
θεί“πως πάει έτσιαυτός µέσα στο
χωριό?”. Εντούτοις, όλοι µας θα
κάνουµε το ίδιο την ίδια µέρα.
Όλοι µας θα παραβιάσουµε το
όριο. Εµείς οι ίδιοι θα πατήσουµε
το γκάζι αδιαφορώντας για τα παι-
δάκια που παίζουν στη δίπλα αυλή.
Εµείς οι ίδιοι που θα διαβάσουµε
αυτό το άρθρο µόλις θα καθίσου-
µεπίσω από το τιµόνι θα αγνοή-
σουµε πεζούς και ποδηλάτες.
Όµως θυµηθείτε όποτε µπορείτε:
προτεραιότητα έχουν αυτοί!

Υ.Γ. τραγικό παράδειγµα :
“τρέχει”ακόµα και το αστικό λεω-
φορείο!

OOδδιικκήή  αασσφφάάλλεειιαα
οοδδηηγγώώνν  κκααιι  ππεεζζώώνν  σσττοο  χχωωρριιόό  µµααςς

Γράφει ο

Τσώλας Κων/νος 

(Ίκαρος)
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Λείπει από τη Φιλοθέη ένα ΑΤΜ,
ένα µηχάνηµα αυτόµατης ανάληψης
µετρητών δηλαδή, που πλέον δεν πε-
ριορίζεται µόνο γι αυτή τη χρήση
αλλά µπορεί να διεκπεραιώσει και
άλλες τραπεζικές συναλλαγές. Πριν
δύο-τρία χρόνια ελάχιστοι χρησιµο-
ποιούσαν ΑΤΜ. Όµως, µετά την
εφαρµογή του έλεγχου κεφαλαίων
(Capital controls), οι τράπεζες χορή-
γησαν πολλές κάρτες συναλλαγών
και έτσι είναι πάρα πολλοί αυτοί που
εξυπηρετούνται από τα εν λόγω µη-
χανήµατα. Έτσι οι κάτοικοι της πε-
ριοχής µας είναι αναγκασµένοι να
πηγαίνουν στην Άρτα για να κάνουν
ανάληψη και ιδιαίτερα τώρα, µε τα
όρια αναλήψεων που ισχύουν, θα
πρέπει να πηγαίνουν τρεις και τέσ-
σερις φορές τον µήνα.

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του
Συλλόγου µας, κατανοώντας την τα-
λαιπωρία των συγχωριανών µας,
έκανε αίτηση στην τράπεζα Πειραιώς
να εγκαταστήσει µηχάνηµα στην
εθνική οδό που διασχίζει την Φιλο-
θέη. Η επιλογή της συγκεκριµένης
τράπεζας έγινε γιατί απορρόφησε
την Αγροτική Τράπεζα, µε την οποία
συναλλάσσεται η πλειοψηφία των
κατοίκων του χωριού µας.. Ελπί-
ζουµε η Τράπεζα να ανταποκριθεί
θετικά στο αίτηµά µας, καθώς µε την
εγκατάσταση ΑΤΜ θα ενισχυθεί η
αυτονοµία του χωριού µας και θα

αναβαθµιστεί η ποιότητα ζωής των

κατοίκων του, αφού δε θα χρειάζεται
να µεταβούν στην Άρτα για την
πραγµατοποίηση των καθηµερινών
συναλλαγών. Όταν ο Σύλλογος θα
έχει απάντηση στο αίτηµά του, θα
υπάρξει σχετική ανακοίνωση.

Η Φιλοθέη δικαιούται
ένα ΑΤΜ

Γράφει ο
Θανάσης Ρίζος

Στη Φιλοθέη
σας εξυπηρετεί για λογαριασµό της ACS

το κατάστηµα (Kiosk)

θανάση Ρίζου
στις Χαλκιάδες Τηλ. 26810 51607
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Το εγκώµιο της αλώ-
σεως του κάστρου των
Ρωγών

Είναι κτίσµα των Ρω-
µιών βασιλιάδων. Το κυ-
ρίεψε το έτος ο Γαζή
Εβρενός µπέης, την εποχή
του Σουλτάνου Μωάµεθ
Χαν του Πορθητή, από τους
Βενετούς απίστους, όταν
αυτοί εγκατέλειψαν άτακτα
τις θέσεις που κατείχαν
µέσα στο κάστρο, παρατών-
τας το στη σηµερινή του κα-
τάσταση. Το φρούριο στέκι
στην άκρη του κόλπου της
Πρέβεζας, πάνω σ’ ένα χω-
µάτινο ύψωµα, ένα κυκλώ-
πειο οικοδόµηµα µε σχήµα
πενταγωνικό, ένα κάστρο
εξαίσιο, που το µέγεθός του
φτάνει ολόγυρα τα χίλια βή-
µατα. Το εξωτερικό του βέ-
βαια είναι ερειπωµένο, αλλά
το µέσα φρούριο κατοικείται
ακόµη. Φρούραρχος όµως
και φρουρά δεν υπάρχουν,
παρά µόνο µερικά ανθηρά
τσιφλίκια από εσωτερικό
του, στα οποία κατοικούν
απελεύθεροι µαύροι, Αιθίο-
πες (και) Άραβες. Και αυτό
το κάστρο βρίσκεται µέσα
στα όρια του σαντζακίου
των Ιωαννίνων στην ανατο-
λική πλευρά του κάστρου,
κοντά δύο χιλιάδες, βήµατα
απ’ αυτό, η γέφυρα των
Ρωγών.

Είναι µια εξαίσια µονοκά-
µαρη γέφυρα, χαµηλότερη
όµως και οµαλότερη από τη
γέφυρα του Μοστάρ στο
σαντζάκι της Ερζεγοβίνης,
και το ύψος της είναι ακρι-
βώς πενήντα πήχες. Η γέ-
φυρα είναι φοβερά στενή,
τόσο που φοβάται κανείς να
περάσει από πάνω της,
γιατί έχει πλάτος µια οργιά.
Πού να τολµήσει κανείς να

κοιτάξει κάτω! Από κάτω της
κυλάει ο ποταµός [Λούρος],
που κατεβαίνει από τα
βουνά της πόλης των Ιωαν-
νίνων και της πόλης της Πα-
ραµυθιάς και σµίγει µε τη
θάλασσα της Πρέβεζας.

Είναι σαράντα πήχες
βαθύς και κυλάει µε µεγάλη
ορµή. Από κει, προχωρών-
τας µια ώρα προς τα ανατο-
λικά, το χωριό [Χαλκιάδες].
Περνώντας το διασχίζουµε
κατοικηµένα χωριά µέσα σε
παρθένους κάµπους προ-
χωράµε ξανά επί µισή ώρα
προς τα ανατολικά ύστερα:

Το χωριό Ιµαρέτι
(Imaret)
Είναι ένα µουσουλµα-

νικό χωριό µε σαράντα σπί-
τια, µε κήπους και µε
περιβόλι, βακούφι του Φαΐκ
Πασά. Το χάνι, το τζαµί, το
άσυλο και ο µεντρεσές είναι
όλα ευεργεσίες του Φαΐκ
Πασά και αποτελούν ένα
σπουδαίο τόπο περιπάτου
όµοιο µε κήπο της Εδέµ. Το
τζαµί και τα υπόλοιπα οικο-
δοµήµατα είναι όλα κεραµο-
σκέπαστα, και στο µαγειρειό
του εστιατορίου υπάρχουν
άφθονα καλά πρωί και

βράδυ για κάθε περαστικό ή
διαβάτη. Στη συνέχεια,
χωρίς να περάσουµε το µε-
γάλο ποταµό της Άρτας,

περπατήσαµε προς τα κάτω
κατά µήκος του ποταµού και
σε µια ώρα διαβήκαµε την
αξιοθαύµαστη γέφυρα του
Φαΐκ Πασά µε τα δεκατρία
της τόξα του ορθώνεται
ίσαµε τα ουράνια. Είναι µια
γέφυρα περίτρανη, µε ένα
πανύψηλο κεντρικό τόξο, µε
πλάτος τεράστιο, ύψος πε-

νήντα πήχες και συνολικό
µήκος οχτακόσια βήµατα
απ’ άκρη σ’ άκρη, ένα αρι-
στοτεχνικό γεφύρι που οι
τέσσερις απ’ τις καµάρες
του έχουν από εκατό βή-
µατα άνοιγµα. Πάνω σ’ αυτό
το γεφύρι µπορούν να πε-
ράσουν δύο αµάξια πλάι–
πλάι.

Από κάτω κυλάει ο ποτα-
µός της Άρτας, που κατεβαί-
νει από τα βουνά των
Τρικάλων και της Καλαµπά-
κας και περνώντας αυτή τη
γέφυρα υπάρχει κι απ’ τις
δύο µεριές στράτα λιθό-
στρωτη για διάστηµα µιας
ώρας, και οι δύο πλευρές

της είναι όλο [κήποι,] όπου
φυτρώνουν λεµονιές και νε-
ραντζιές. Από τη γέφυρα
αυτή προχωράµε χίλια βή-
µατα προς τα βόρεια πάνω
στο καλντερίµι περνάµε
ονειρεµένους κήπους και
κατοικηµένα χωριά και τσι-
φλίκια ύστερα:

επιµέλεια

Γιάννης Η.
Παππάς

ΕΒΛΙΓΙΑ ΤΣΕΛΕΜΠΙ ΑΡΤΑ 1670

Το εγκώµιο της αλώσεως
του κάστρου των Ρωγών
Το χωριό Ιµαρέτι (Imaret)
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Λ ίγα Λόγια για τον συγγρα-
φέα: Ο Γιάννης Καλπούζος
γεννήθηκε στο χωριό Μελά-

τες της Άρτας το 1960. Έχει γράψει
στίχους για 70 πολύ γνωστά τραγού-
δια, έχει εκδώσει ποιητικές συλλογές
, διηγήµατα και µυθιστορήµατα. Με
την ποιητική συλλογή «Έρωτες νυν
και αεί», ήταν υποψήφιος στη βρα-
χεία λίστα για το κρατικό Βραβείο
Ποίησης 2008, ενώ το 2009 τιµήθηκε
µε το Βραβείο Αναγνωστών του Εθνι-
κού Κέντρου Βιβλίου (Ε.ΚΕ.ΒΙ) για το
µυθιστόρηµά του «ΙΜΑΡΕΤ». Από τις
εκδόσεις Ψυχογιός κυκλοφορούν
επίσης τα µυθιστορήµατά του «Ο,ΤΙ
ΑΓΑΠΩ ΕΙΝΑΙ ∆ΙΚΟ ΣΟΥ», «ΣΑΟΣ»,
«ΠΑΝΤΟΜΙΜΑ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΩΝ»,
«ΙΜΑΡΕΤ», «ΑΓΙΟΙ ΚΑΙ ∆ΑΙΜΟΝΕΣ»
και το πιο πρόσφατα εκδοθέν έργο
του «ΣΕΡΡΑ,Η ΨΥΧΗ ΤΟΥ ΠΟΝ-
ΤΟΥ».

Από το οπισθόφυλλο του βιβλίου
(Περίληψη): ∆ύο αγόρια γεννιούνται
την ίδια νύχτα, ένας Έλληνας και
ένας Τούρκος και η µοίρα τους κάνει
οµογάλακτους. Το µυθιστόρηµα πα-
ρακολουθεί τη ζωή τους, µε φόντο
την άγνωστη στο πλατύ κοινό ιστο-
ρία της περιοχής και όχι µόνο. Μια
ολόκληρη εποχή αναπαριστάται µε
µοναδικό τρόπο και χωρίς προκατά-
ληψη, παράλληλα µε την περιπέτεια,
τη δράση, τον έρωτα, τις κωµικές ή
τις τραγικές καταστάσεις. Στη σκιά
του ρολογιού, που χτυπά τις οθωµα-
νικές ώρες, Έλληνες, Τούρκοι και
Εβραίοι. Οι δύο φίλοι, ο Λιόντος και ο
Νετζίπ, µια δολοφονία-µυστήριο, ο
παππούς Ισµαήλ, η «µικρή» ακόµη
Ελλάδα, η Οθωµανική Αυτοκρατο-
ρία, ο φανατικός Ντογάν, συγκρού-
σεις, επαναστάσεις, συνύπαρξη,
καθηµερινή ζωή, χοροεσπερίδες,
καφέ Αµάν, πετροπόλεµος, Από-
κριες, Ραµαζάνι, χαµάµ, ο τούρκικος
µπερντές του Καραγκιόζη, αφορι-
σµοί, ο «άλλος» στα πρόσωπα και
στις συνήθειες των κατοίκων των
τριών φυλών, λαθρεµπόριο, κολίγοι,
τσιφλικάδες, πλούτος, αλλά και εξα-
θλίωση, γλυκιά και πικρή ζωή. Όλοι
έχουν θέση στο Ιµαρέτ του Θεού.

Παρουσίαση και αποτίµηση του
έργου: Σε αυτό του το ιστορικό µυ-
θιστόρηµα ο Γιάννης Καλπούζος, µε
αριστουργηµατικό τρόπο, περιγρά-
φει µια ιστορία, που τοποθετείται
στην Άρτα, από το 1854 µέχρι και το
1882. Αν και στην υπόλοιπη Ελλάδα
είχε ήδη εδραιωθεί το-µικρό-αλλά
ελεύθερο σύγχρονο ελληνικό κρά-
τος, η περιοχή της Άρτας ήταν
ακόµη υπόδουλη στους Τούρκους.
Μέσα από τα δύο κεντρικά πρό-
σωπα, τον Έλληνα Λιόντο και τον
Τούρκο Νετζίπ και την αδελφική
τους φιλία, µε γραµµική αφήγηση και
κεντρικό αφηγητή τον παππού
Ισµαήλ, εξιστορείται η πορεία της
κοινωνίας της Άρτας, αυτής της πε-
ριόδου. Μιας κοινωνίας ανάµικτης
από διάφορες εθνότητες, Έλληνες,
Τούρκους, Εβραίους, που ζουν όλοι
κάτω από το ίδιο Ιµαρέτ (πτωχοκο-
µείο) του Θεού.

Η αφήγηση ξεκινά αριστουργη-
µατικά, µε µια γέννηση κι έναν θά-
νατο. Γεννιέται το ελληνόπουλο, ο
Λιόντος, την ίδια χρονική στιγµή που
ο πατέρας του πέφτει νεκρός από

φονιά. Και στο απέναντι σπίτι, γεν-
νιέται το τουρκόπουλο, ο Νετζίπ. Τα
δυο µωρά θα µεγαλώσουν µε το ίδιο
γάλα για τρία χρόνια, σαν αδέρφια,
από το γάλα της Ανέ Σαφιγέ. Η ιστο-
ρία εκτυλίσσεται µέσα από τις ζωές
των δύο αυτών οικογενειών. Ταυτό-
χρονα, µέσα από αυτές, παρακολου-

θεί ο αναγνώστης και τη ζωή της
εποχής και την ιστορία της Άρτας. Η
αφήγηση εναλλάσσεται ανάµεσα
στις ζωές του Λιόντου και του Νε-
τζίπ, ανάµεσα στη ζωή των Ελλήνων
και των Τούρκων. Η καθηµερινή ζωή
όλων κυλά αρµονικά: Ρωµιοί, Οθω-
µανοί, Εβραίοι, µε τα ήθη τους, τα
έθιµά τους, καθένας µε το δικό του
Θεό, αλλά και µε πολλές κοινές γιορ-
τές για όλους και βέβαια η καθηµε-

ρινότητά τους, που τους φέρνει σε
διαρκή συνάφεια. Κοινωνική και
επαγγελµατική (κάποιες φορές και
µε έρωτες αναµεταξύ τους), µε ει-
ρήνη, αλλά και µε εξεγέρσεις, µε λα-
θρεµπόριο, µε τσιφλικάδες και
κολίγους. Ο συγγραφέας στο έργο
του µοιράζεται ίσα και δίκαια ανά-

µεσα σε όλους τους λαούς, που τους
ενώνει η κοινή τους πόλη, η Άρτα. Οι
ήρωές του, παρά τις διαφορές και
τις ανοµοιότητες, αναδεικνύονται,
µέσα από την αφήγηση, «όµοιοι». Άν-
θρωποι όλοι, µέσα στα ίδια προβλή-
µατα, στα ίδια γεγονότα,
«στριµωγµένοι» µέσα στα ίδια σταυ-
ροδρόµια, διλήµµατα, αδιέξοδα.
Ακολουθώντας τους δυο ήρωες από
τη στιγµή της γέννησής τους έως και

την αρχή της ενήλικης ζωής τους,
όπου ο ένας εγκαθίσταται στην
Αθήνα και ο άλλος στην Πόλη, δια-
δράµει µέσα στο έργο και µπροστά
στα µάτια του αναγνώστη η ιστορία
του τόπου, των εθνών, τα ήθη και τα
έθιµά τους. Οι χαρακτήρες, οι ιστο-
ρίες τους, που εκτυλίσσονται δρα-
µατικά, σκηνικά µέσα στο έργο,
κάνουν πολύ ενδιαφέρουσα και την
ιστορία του τόπου, καθιστώντας την
πολυπρόσωπη και πολύπλευρη. Οι
ήρωες κινούνται µέσα σε µια κατα-
πληκτική σκηνή, που την εντείνει η
πλοκή του έργου. ∆ηµιουργεί ανα-
τροπές, προκαλεί στον αναγνώστη
συνεχή αγωνία και ερωτήµατα. Όλη
η θεώρηση των γεγονότων έρχονται
στον αναγνώστη µέσα από έναν αφη-
γητή, τον παππού Ισµαήλ, έναν γέ-
ροντα µε έντονη θυµοσοφία,
απάνθισµα µιας ζωής, γέροντα που
προκαλεί έναν απέραντο σεβασµό
στον αναγνώστη, όπως είναι τοποθε-
τηµένος από τον συγγραφέα στο
κέντρο της σκηνής. Τα γεγονότα
όµως, παρά την µυστηριώδη και
υποβλητική σε πολλά επίπεδα σκηνή,
καταφέρνει ο συγγραφέας να τα
δίνει µε µια διάφανη µατιά και µε
κριτικό φιλτράρισµα. Και όλες οι
αγωνίες και τα ερωτήµατα, καταλή-
γουν µε προοδευτικό τρόπο να λυ-
θούν και να απαντηθούν µε το
κλείσιµο της σκηνής. Όλο το έργο
είναι πλούσιο σε λαογραφικά στοι-
χεία, που αποτυπώνουν τον τρόπο
ζωής της εποχής και µας µεταφέ-
ρουν στο χώρο µε αµεσότητα. Οι πε-
ριγραφές είναι πολύ λεπτοµερείς και
πολύ ζωντανές, τόσο, που ο αναγνώ-
στης «µεταφέρεται» στο χώρο και
στο χρόνο της εποχής µε έναν αυτό-
µατο και άµεσο τρόπο.

Είναι µια εκπληκτική εµπειρία η
ανάγνωση του Ιµαρέτ, γι΄ αυτό και τι-
µήθηκε µε το Βραβείο Αναγνωστών.
Από όποια άποψη: λογοτεχνικά,
άρτιο έργο µέσα από τη µατιά του
αφηγητή (Ισµαήλ), τη σκηνική πα-
ρουσία των ηρώων και των γεγονό-
των, πετυχαίνει να προκαλεί στον
αναγνώστη όχι µόνο ευχαρίστηση
ανάγνωσης, αλλά και πολύ έντονα
συναισθήµατα, αυτά της συγκίνη-
σης, της αγωνίας, της αδηµονίας για
την εξέλιξη και προβληµατισµούς
γύρω από τα ιστορικά γεγονότα της
εποχής. Λαογραφικά και ιστορικά: ο
συγγραφέας, πριν συγγράψει, έχει
διαβάσει κι έχει ερευνήσει εξονυχι-
στικά, το χώρο, τη λαογραφία και την
ηθογραφία της εποχής. Η γλώσσα
ακολουθεί την καθοµιλούµενη της
εποχής, µε πολλές τούρκικες λέξεις,
που χρησιµοποιούσαν στην καθηµε-
ρινότητα την εποχή εκείνη στην
Άρτα.

Το έργο µας ταξιδεύει στον ονει-
ρικό τόπο του λόγου και της φαντα-
σίας και στο χρόνο της
καθηµερινότητας, που περνά αδιά-
φορος για τις ανθρώπινες κατα-
στροφές ή τις ανθρώπινες
ευτυχίες…Γιατί, τι είναι η γη; Όπως
λέει κι ο συγγραφέας, µε το στόµα
του παππού Ισµαήλ: «…Ένα Ιµαρέτ
είναι η γη, το Ιµαρέτ του Θεού. Κι
εµείς οι φτωχοί, τα ορφανά και οι τα-
ξιδιώτες της ζωής, που µας φιλοξε-
νεί…»

Βιβλιοπαρουσίαση:
Βασιλική Σ. Γιάννου

Φιλόλογος

««ΙΙΜΜΑΑΡΡΕΕΤΤ»»
ΜΜυυθθιισσττόόρρηηµµαα,,  

ΓΓιιάάννννηηςς  ΚΚααλλπποούύζζοοςς
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Ε άν κουραστήκατε µε την
καθηµερινότητα και θέλετε
στα πλαίσια του καλοκαι-

ριού να κάνετε µικρές ή µεγάλες
αποδράσεις µη διστάσετε! ∆εν
υπάρχει λόγος να µην ταξιδεύετε. Η
σωστή ενηµέρωση είναι το εισιτήριο
για ακόµη καλύτερες διακοπές!
Να θυµάστε πως το µυστικό είναι η
σωστή προετοιµασία. Φροντίστε
λοιπόν, να παίρνετε πάντα µαζί σας
την ταυτότητα που δείχνει την πά-
θησή σας καθώς επίσης όσα φάρ-
µακα χρειάζονται για όλη τη
διάρκεια του ταξιδιού και ίσως λίγα
παραπάνω για ασφάλεια. Μη βάζετε
τα φάρµακα στις αποσκευές που δί-
νετε, αλλά να τα έχετε µαζί σας
στην τσάντα.

Είναι σηµαντικό να γνωρίζετε
πως ο κάθε διαβητικός πρέπει να
ακολουθεί ένα πρόγραµµα διατρο-
φής ανάλογα µε τις δικές του ανάγ-
κες, τις δικές του διατροφικές
προτιµήσεις σε συνδυασµό µε το
δικό του πρόγραµµα άσκησης.

Για το λόγο αυτό, θα µιλήσουµε
πρώτα -είτε είστε διακοπές είτε όχι-
για τους 5 βασικούς κανόνες ∆ια-
τροφικής Συµπεριφοράς:

1. Ελέγξετε το ρολόι σας: Για να
είναι το σάκχαρο σωστά ρυθµι-
σµένο, πρέπει να έχετε σταθερές
ώρες γευµάτων και ενδιάµεσων,
καθώς και σταθερές ώρες λήψης
των φαρµάκων σας. Μην µεταπη-
δάτε γεύµατα, ούτε να αλλάζετε
δραστικά τις ώρες γεύµατος καθη-
µερινώς.

2. Ελέγξετε το βάρος σας: Ένας
παράγοντας για τη σταθεροποίηση
της γλυκόζης, µπορεί να είναι και το
βάρος, εφόσον διατηρείται στα κα-
νονικά επίπεδα.

3. Ρυθµίστε πως τρώτε: Να θυ-
µάστε πως δεν υπάρχει ένας συγκε-
κριµένος τρόπος διατροφής. Το τι
µπορεί να καταναλώσει κάποιος µε
διαβήτη εξαρτάται από τις δικές του
διατροφικές προτιµήσεις-συνή-
θειες, αρκεί ο διαιτολόγος σε συ-
νεργασία µε τον γιατρό να ορίσουν
τις ποσότητες, το είδος του φαγη-
τού και τις ώρες γεύµατος.

4. Αλκοόλ: Παρακολουθείστε εάν
το αλκοόλ επηρεάζει τις πιθανές
επιπλοκές που παρουσιάζονται
λόγω διαβήτη (π.χ. καρδιοπάθειες)
ή τα φάρµακα που παίρνετε. Εάν
λοιπόν επιτρέπεται να πίνετε περιο-
δικά, συµβουλευτείτε το διαιτολόγο
σας για τις «διαβητικές ανταλλα-
γές» που µπορείτε να κάνετε.

5. Άσκηση: Η άσκηση (που έχει
παρόµοια δράση µε την ινσουλίνη)
βοηθά τη µεταφορά της γλυκόζης
στα κύτταρα και τους µυς έτσι ώστε
να χρησιµοποιείται για ενέργεια.

Πάµε τώρα διακοπές;;;;;!!!!!
Ήλιος,πέτρες και θάλασσα………
Ήλιος:
Υψηλή θερµοκρασία: Η υψηλή

θερµοκρασία επηρεάζει την ινσου-
λίνη, αυξάνοντας την απορρόφησή
της, εποµένως τα άτοµα που πά-
σχουν από σακχαρώδη διαβήτη, θα
πρέπει να παρακολουθούν τα επί-
πεδα σακχάρου στο αίµα τους τα-
κτικότερα, όσο είναι στον ήλιο.

Νερό: Σηµαντικό είναι επίσης
να φροντίζουν να πίνουν αρκετό
νερό, καθώς ο κίνδυνος αφυδάτω-
σης είναι αυξηµένος (η έκθεση
στον ήλιο, ο αέρας, η ζέστη και το
υψηλό σάκχαρο προκαλούν αφυδά-
τωση). Αποφύγετε αλκοολούχα
ποτά, ιδίως αν πρόκειται να µείνετε
στον ήλιο για αρκετή ώρα.

Εγκαύµατα: Πέρα από την αφυ-
δάτωση, η παρατεταµένη έκθεση
στον ήλιο µπορεί να προκαλέσει και
σοβαρά εγκαύµατα. Χρειάζεται να
δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο ντύ-
σιµο, ιδιαίτερα εάν το δέρµα είναι
λευκό και στο αντηλιακό υψηλής
προστασίας.

Θάλασσα:
Το κρύο νερό της θάλασσας µει-

ώνει την απορρόφηση της ινσουλί-
νης µε κίνδυνο την υπεργλυκαιµία,
ενώ η κολύµβηση ή οποιαδήποτε
άλλη δραστηριότητα (π.χ. ρακέτες),
κυρίως όταν είναι έντονη αυξάνει
τον κίνδυνο υπογλυκαιµίας. Καλό
είναι λοιπόν πριν (αλλά και µετά)
από κάποια δραστηριότητα, είτε
είναι έντονη είτε διήρκησε ώρα, τα
άτοµα µε διαβήτη να µετρούν το
σάκχαρο.

Τα άτοµα που κάνουν ινσουλίνη,
εάν δεν δουν βελτίωση και η πορεία
του σακχάρου είναι πτωτική, µπο-
ρούν να προσθέσουν ένα επιπλέον
κολατσιό στη διατροφή τους (µπο-

ρούν να πιούν ένα χυµό πριν µπουν
στο νερό). Τα άτοµα που λαµβά-
νουν αντιδιαβητικά δισκία δεν χρει-
άζεται να κάνουν κάποια αλλαγή
σχετικά µε την αγωγή τους, χρει-
άζεται όµως να γνωρίζουν πως και
γι' αυτούς ο κίνδυνος υπογλυκαι-
µίας είναι µεγάλος.

Πέτρες:
Το περπάτηµα στην παραλία

κάνει καλό αρκεί κι αυτό να γίνεται
µε κάποιες προφυλάξεις, διαφορε-
τικά τα πόδια δεν κινδυνεύουν µόνο
να τραυµατισθούν, αλλά και να µο-
λυνθούν! Λόγω µείωσης του αισθή-
µατος του πόνου, απαιτείται
ιδιαίτερη προσοχή, καθώς η άµµος
µπορεί να κρύβει αιχµηρά αντικεί-
µενα (σπασµένα γυαλιά, κοχύλια,
αχινούς, κ.ά.), µικρόβια και µύκητες
και να µη γίνουν άµεσα αντιληπτά.
Το περπάτηµα λοιπόν, µπορεί να
γίνει µια απολαυστική βόλτα, εάν
δεν είστε ξυπόλητοι.

Ή µήπως βουνό………
Εάν η επιλογή σας οδηγεί σε

βουνό ή γενικότερα σε µέρη µε χα-
µηλές θερµοκρασίες, να ξέρετε
πως το κρύο αυξάνει τον κίνδυνο
υπεργλυκαιµίας (µειωµένη απορρό-
φηση της ινσουλίνης), γι' αυτό
φροντίστε να πάρετε µαζί σας χον-
τρά ρούχα και να κάνετε συχνότε-
ρες µετρήσεις του σακχάρου.

Ακόµη..

Η αυξηµένη θερµοκρασία αλλά
και το κρύο, επηρεάζει την ινσου-
λίνη, τους µετρητές και τις ταινίες
µέτρησης. Για το λόγο αυτό πρέπει
να φυλάσσονται σε µέρη δροσερά
µε θερµοκρασίες όσο το δυνατόν
φυσιολογικές (δωµατίου). Τα
άτοµα όµως που χρησιµοποιούν σύ-
ριγγα, πρέπει να γνωρίζουν πως το
φιαλίδιο ινσουλίνης καλό είναι να
φυλάσσεται σε δροσερό µέρος, όχι
όµως σε παγωµένο. Εάν λοιπόν
χρησιµοποιούν µονωµένες θήκες,
δεν θα πρέπει να έρθουν σε απευ-
θείας επαφή µε τον πάγο. Συνεπώς,
αποφύγετε την έκθεσή τους σε
ακραίες θερµοκρασίες είτε είναι
πολύ υψηλές, είτε πολύ χαµηλές (η
κατάψυξη βλάπτει εξίσου την ιν-
σουλίνη) και µην τα ξεχνάτε πάνω
στην άµµο ή µέσα στο αυτοκίνητο.

ΠΡΟΣΟΧΗ……… Κατά τη διάρ-
κεια του ταξιδιού, φροντίστε να πά-
ρετε τα κατάλληλα εφόδια,
προκειµένου να αποφύγετε κατα-
στάσεις όπως ναυτία, έµετος ή
διάρροια µε κίνδυνο την υπογλυκαι-
µία και την αφυδάτωση.

πάρτε κάποια προληπτική αγωγή
για ναυτία (αφού συµβουλευτείτε
τον γιατρό σας)

να πίνετε νερό τακτικά αλλά µι-
κρές ποσότητες κάθε φορά

αποφύγετε το νερό βρύσης
αποφύγετε το αλκοόλ
να πίνετε µικρές ποσότητες αφε-

ψηµάτων ή αναψυκτικών τύπου
«light»

εάν κάνετε εµετό πάρτε κάποιο
αντιεµετικό (αφού συµβουλευτείτε
τον γιατρό σας)

µετρήστε πιο τακτικά το σάκχαρο
σας

Τέλος, είναι σηµαντικό πριν απο-
φασίσετε να πάτε οπουδήποτε, να
είστε ενήµεροι για τις κλιµατικές
συνθήκες του µέρους που πρόκει-
ται να πάτε (π.χ., πολύ ζέστη ή
κρύο), να γνωρίζετε εκ των προτέ-
ρων πού βρίσκεται το κοντινότερο
µέρος όπου µπορείτε να απευθυν-
θείτε για ιατρική βοήθεια και κατά
συνέπεια να έχετε προετοιµασθεί
κατάλληλα.

ΚΚΑΑΛΛΟΟΚΚΑΑΙΙΡΡΙΙ…………

ΟΟ  ∆∆ΙΙΑΑΒΒΗΗΤΤΗΗΣΣ  

∆∆ΕΕΝΝ  ΕΕΙΙΝΝΑΑΙΙ  ΕΕΜΜΠΠΟΟ∆∆ΙΙΟΟ

Σοφία Α. Ζιώβα
Κλινική ∆ιαιτολόγος- ∆ιατροφολόγος
Πτυχ. Χαροκοπείου Παν/µιου Αθηνών
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∆ηµήτρης  Λαµπάκης  

Τραγούδι: 
∆ιαλεχτή 
& Μιχάλης Τάτσης

Θα προηγηθεί παράσταση 
από τα χορευτικά τµήµατα του
Συλλόγου µας
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