
η φιλοθέη

Άρθρο - Χαιρετισµός
στη νέα Εφηµερίδα στη
∆.Ε. Φιλοθέης σελ. 3

Χρήστος
Τσιρογιαννης

∆ήµαρχος Αρταίων

ΚΚΑΑΛΛΟΟΤΤΑΑΞΞΙΙ∆∆ΗΗ  
&&

ΚΚΑΑΛΛΟΟΤΤΥΥΧΧΗΗ!!  
Μεγάλη έκπληξη

είναι η είδηση, που κυ-
κλοφόρησε µε την ανα-
τολή του νέου χρόνου

(2016), ότι δηλαδή ο
Πολιτιστικός µας σύλ-
λογος  (της Φιλοθέης)
αποφάσισε ανάµεσα

στις άλλες δραστηριό-
τητες του να εκδώσει
ένα ενηµερωτικό
φύλλο, µια εφηµερίδα,

Η ΦΙΛΟΘΕΗ. Είναι µι
ελπιδοφόρα... 
σελ. 9
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email:pasfilotheis@gmail.com  -  Τηλέφωνα 26810-51607 & 6973860700

‘’ ΜΠΑΣΤΑΙΝΑ ‘’ 
Ένα ιδιόµορφο 

εµπράγµατο 
δικαίωµα στην Ήπειρο κατά 

την διάρκεια 
της Τουρκοκρατίας.

του

Φώτη Βασιλείου
Ερευνητή της τοπικής ιστορίας και κουλτούρας

σελ. 5-6-7

Από το 
Πνευµατικό 

Κέντρο Φιλοθέης 
στον Πολιτιστικό 

Σύλλογο Φιλοθέης
...και συνεχίζουµε 

ακόµη
σελ. 12

Οστεοπόρωση

γράφει 
ο Χρήστος Κύρκος
σελ. 10 - 11

ΧΧααλλκκιιάάδδεεςς  --  ΚΚααλλααµµιιάά
ΚΚοοιιννήή  
κκοουυλλττοούύρραα  --  ΙΙσσττοορρίίαα
∆ύο χωριά 
.....το εξής ένα.

σελ. 8

Έρευνα

Ρίζος Θανάσης

συνέντευξη µε τον 

Γιώργο 

Κατσαντούλα
Πρόεδρο του Αγροτικού 

Συλλόγου Χαλκιάδων

σχετικά µε τα αγροτικά 

ζητήµατα της περιοχής.   σελ. 4

Εχουµε τη δική µας
Τράπεζα Αίµατος

Στήριξέ την κι εσύ.
Είναι πράξη ευθύνης

απέναντι στην κοινωνία 
και την οικογένεια σου

σελ. 3

Π ο λ ι τ ι σ τ ι κ ό ς  
Σ ύ λ λ ο γ ο ς  Φ ι λ ο θ έ η ς

ΑΟ Φιλοθέης
∆υο δεκαετίες ιστορίας

σελ. 2
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∆ύο δεκαετίες συµπληρώ-
νονται φέτος από την
πρώτη εµφάνιση του ΑΟ

Φιλοθέης στα τοπικά πρωταθλήµατα
της Άρτας και όχι µόνο. Η οµάδα της
Φιλοθέης γεννήθηκε µε τη δηµιουρ-
γία του ∆ήµου Φιλοθέης και τη συ-
νένωση των δύο οµάδων των χωριών
Χαλκιάδων και Καλαµιάς το 1996.

Η οµάδα ξεκίνησε να αγωνίζεται
στο πρωτάθληµα της δεύτερης κα-
τηγορίας της Ένωσης Ποδοσφαιρι-
κών Σωµατείων Άρτας, χωρίς να έχει
σταθερή πορεία. Βρισκόταν δηλαδή
µεταξύ Β τοπικού και Ά. Από το 2006
που κατέκτησε το πρωτάθληµα της
δεύτερης κατηγορίας, κέρδισε και
την άνοδο στην πρώτη και ξεκίνησε
µια ένδοξη περίοδος. Η οµάδα από
τότε επέστρεψε και στην έδρα της,
στη Φιλοθέη και στο νέο γήπεδο που
φτιάχτηκε τότε.

Έτσι, βασισµένη σ’ έναν κορµό
παικτών από την περιοχή και µε τις
κατάλληλες προσθήκες, για τις τρεις
επόµενες χρονιές διεκδίκησε την
άνοδο στη ∆΄ Εθνική αλλά τελικά δεν
τα κατάφερε χάνοντας στα µπαράζ
και στις λεπτοµέρειες από Σκουφά,
Άραχθο Παχυκαλάµου και Αστέρα
Ρόκκα κατά σειρά.

Η πορεία στη ∆΄ Εθνική
Η επόµενη χρο-

νιά όµως
έµελε να
είναι και
α υ τ ή
που χά-
ρ ι σ ε
στη Φι-
λ ο θ έ η
τη µεγα-
λύτερη της
διάκριση. Κατά-
φερε και κατέκτησε
το πρωτάθληµα στα µπαράζ από
την Οµόνοια Πέτρας που το διεκδι-
κούσε. Η άνοδος στη ∆΄ Εθνική
ήρθε, και µαζί της µια τριετία για τη
Φιλοθέη που βγήκε από τη µιζέρια
του τοπικού ποδοσφαίρου, κάνοντας
γνωστή την οµάδα σε όλη τη δυτική
Ελλάδα.

Την πρώτη σεζόν (2010-11) τερ-
µάτισε στην 6η θέση µε 42 βαθµούς
και πρωταθλητή τότε του 5ου οµίλου
τον Τυληκράτη Λευκάδας. Στη δεύ-
τερη σεζόν ο ΑΟ Φιλοθέης συγκέν-
τρωσε 46 βαθµούς τερµατίζοντας
στην 5η θέση µε πρωταθλήτρια τότε
την Κασσιόπη και την τρίτη χρονιά
(2012-13) η Φιλοθέη συγκέντρωσε
25 βαθµούς και υποβιβαστικέ, επι-
στρέφοντας στο τοπικό για τη νέα
σεζόν.

Εκείνη η χρονιά ήταν και η τελευ-
ταία στην ιστορία του ποδοσφαίρου
για τη ∆΄ Εθνική και επίσης ήταν η
πρώτη του ΚαραBσκάκη που παρέ-
µεινε στην µετέπειτα Γ΄ Εθνική συγ-

κεντρώνοντας 26 βαθµούς.

Κυπελλούχος ΕΠΣ Άρτας
Ταυτόχρονα µε την καλή πορεία

της στο τοπικό αλλά και στη ∆΄
Εθνική η οµάδα της Φιλοθέης από
την περίοδο 2008-09 για δυο χρονιές
ήταν φιναλίστ στον τελικό του Κυ-
πέλλου της ΕΠΣ Άρτας. Την πρώτη
χρονιά που έφτασε σε τελικό, το
2009, έχασε από τον Σκουφά µε 4-1
και τη δεύτερη, το 2011 από την
Οµόνοια µε 1-0. Την επόµενη χρονιά,
2011-12 έφτασε τελικά στην κατά-
κτησή του κυπέλλου κερδίζοντας µε
2-1 τον Σκουφά Κοµποτίου. Εκείνη
τη χρονιά, ήταν και η µια από τις δύο
χρονιές που δεν διεξήχθη το Κύ-
πελλο Ερασιτεχνών από το 1971 που
ξεκίνησε, και έτσι δεν δόθηκε η ευ-
καιρία στη Φιλοθέη να παίξει σ΄ αυτό
το θεσµό.

Η επιστροφή στο τοπικό
Από την επόµενη της επιστροφής

της οµάδας στο τοπικό πρωτά-
θληµα, 2013-14 ξεκίνησε και πάλι µια
προσπάθεια η οµάδα να δηµιουργή-
σει τις βάσεις της, στηριζόµενη και
πάλι σε νέα παιδιά της περιοχής και
µε προπονητή τον Νίκο Παλιάτσο και
τελικά η οµάδα δείχνει ότι τα έχει κα-

ταφέρει. Αν αναλογι-
στούµε ότι είναι

ελάχιστες οι
ο µ ά δ ε ς

που µετά
την έν-
δ ο ξ ή
τ ο υ ς
π ε -

ρ ί ο δ ο
µπορούν

να τα κατα-
φέρουν να κρα-

τηθούν όρθιες και
αξιοπρεπώς ακόµη και στα το-

πικά, τότε θα λέγαµε ότι ο ΑΟ Φιλο-
θέης τα κατάφερε και µια χαρά. Στο
περσινό πρωτάθληµα τερµάτισε
στην 6η θέση µε 35 βαθµούς και στο
φετινό στην 8η µε 43 βαθµούς.

Αναµφίβολα το µέλλον του ποδο-
σφαίρου ανήκει σε τέτοιες οµάδες,
όπως η Φιλοθέη, που προέρχονται
από µεγάλους συνοικισµούς και κω-
µοπόλεις και έχουν τις εγκαταστά-
σεις που πρέπει. ∆ύο γήπεδα
ποδοσφαίρου κανονικών διαστά-
σεων και ένα ακόµη βοηθητικό. Αν
δοθεί και περισσότερο ενδιαφέρον
στα νέα και παιδικά τµήµατα, και φυ-
σικά βρεθούν και οι πόροι για να λει-
τουργούν σε άλλες βάσεις όλα
αυτά, τότε όσα έγραψε στην ιστορία
της σ’ αυτές τις δύο δεκαετίες η Φι-
λοθέη, θα µπορούν να ξεπεραστούν
εύκολα και να γραφούν νέες ένδο-
ξες σελίδες.

Στα πλαίσια της πολιτιστι-
κής δράσης του Συλλόγου
το ∆.Σ. αποφάσισε να εκ-

δώσει το παρόν ενηµερωτικό έν-
τυπο µε τίτλο ‘’Η Φιλοθέη’’ .

Στόχος µας είναι η διάνοιξη διό-
δου επικοινωνίας µε τους συντο-
πίτες, τους ετεροδηµότες και
τους απόδηµους συγχωριανούς
µας. Να µπορούν να µαθαίνουν τα
νέα αλλά και την ιστορία του
τόπου µας. Στα σχετικά άρθρα θα
παρατίθενται τα νέα του χωριού
αλλά και ιστορικά κείµενα, βασι-
σµένα σε έρευνες ή µαρτυρίες
συγχωριανών, καθώς και ήθη και
έθιµα που έχουν διατηρηθεί αναλ-

λοίωτα από τον χρόνο αλλά και
αυτά που έχουν σβήσει ή έχουν
υποστεί φθορά στο πέρασµα των
αιώνων. Φυσικά, θα γίνεται ανα-
φορά και στα κοινωνικά γεγονότα
αλλά κα σε ό,τι αφορά την οικονο-
µική ανάπτυξη του τόπου.

Φυσικά, η εφηµερίδα µας θα
είναι ανοιχτή σε όσους επιθυµούν
να αρθρογραφήσουν και, για τον
σκοπό αυτό, παραθέτουµε στοι-
χεία επικοινωνίας για να έχουν τη
δυνατότητα και οι απόδηµοι να
αρθρογραφήσουν: email:pas-

filotheis@gmail.com και τηλέ-
φωνα 26810-51607 & 6973860700

Το φυλλάδιο συντάσσεται από
άτοµα που θα εργάζονται ή θα αρ-
θρογραφούν αφιλοκερδώς και
πάντα υπό την ευθύνη του ∆.Σ. και
θα διανέµεται δωρεάν, αφού ο
Σύλλογος θα επιβαρύνεται µόνο
τα έξοδα εκτύπωσης. Ωστόσο τα
έξοδα αποστολής µέσω ταχυδρο-
µείου είναι δυσβάσταχτα για τον
προKπολογισµό του συλλόγου,
οπότε όποιος επιθυµεί να του
στέλνουµε το φυλλάδιο, τέσσερις
έως έξι φορές το χρόνο, θα πρέ-
πει να καταθέσει στον λογαριασµό
του συλλόγου στην τράπεζα

Π ε ι ρ α ι ώ ς
(GR8501724000005400023793233
) το ποσό που αντιστοιχεί στα τα-
χυδροµικά έξοδα και να µας δη-
λώσει την διεύθυνση του και την
επιθυµία του να γίνει συνδροµη-
τής. Εναλλακτικά, για πόλεις όπως
η Αθήνα, όπου κατοικούν πολλοί
συγχωριανοί µας, ο σύλλογος είναι
διατεθειµένος να στέλνει ένα δέµα
µε αρκετό αριθµό εφηµερίδων µε
δικά µας έξοδα σε κάποιον που θα
αναλάβει να τις µοιράσει, αφιλο-
κερδώς.

ΑΟ Φιλοθέης

∆υο δεκαετίες ιστορίας

Σηµείωµα
του Εκδότη
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Κάθε νέα προσπάθεια στο
χώρο της ενηµέρωσης των
κατοίκων του ∆ήµου µας

είναι άξια αναφοράς, αφού από τη µια
επιτελεί ένα λειτούργηµα, όπως είναι
η ενηµέρωση και από την άλλη γίνε-
ται σε ένα πολύ δύσκολο οικονοµικό
πλαίσιο, όπως αυτό που βιώνουµε
όλοι µας τα τελευταία χρόνια.

Ειδικότερα, δε, για την ∆ηµοτική
Ενότητα Φιλοθέης, µια περιοχή συνυ-
φασµένη µε την αγροτική παραγωγή
και γενικότερα τον πρωτογενή τοµέα,
η προσπάθεια αυτή αποκτά ιδιαίτερο
νόηµα, καθώς πρέπει να στοχεύσει
στην ολόπλευρη ενηµέρωση γύρω
από τα θέµατα και τους τοµείς που
µπορούν να συµβάλλουν στην ανά-
πτυξη της περιοχής. Ο κάµπος της
Άρτας, αναπόσπαστο κοµµάτι του
οποίου αποτελεί η Φιλοθέη, έχει πε-
ρισσότερη ανάγκη από ποτέ σήµερα
την ανάπτυξη, που θα κρατήσει στον
τόπο µας τους νέους και θα κάνει
προσπάθειες σαν και αυτήν να απο-
κτήσουν ακόµη µεγαλύτερη δυνα-
µική.

Από την περίοδο των Κοινοτήτων,
καθώς και κατά τη διάρκεια της εφαρ-
µογής του «Καποδίστρια», µε την
ύπαρξη των δηµοτικών διαµερισµά-
των Χαλκιάδων, Αγίου Σπυρίδωνα,
Καλαµιάς, Καλοβάτου, Κιρκιζατών και

Ρόκκα, αλλά και τώρα µε την εφαρ-
µογή του «Καλλικράτη» και την έν-
ταξη της περιοχής στον µεγάλο ∆ήµο
Αρταίων, η Φιλοθέη αποτέλεσε και
αποτελεί µια περιοχή µε ιδιαίτερη δυ-
ναµικότητα στα τοπικά µας πράγ-
µατα. Με ενεργούς πολίτες, µε
Πολιτιστικούς και Αθλητικούς Συλλό-
γους που δηµιουργούν πολύ σηµαν-
τικό έργο. Κάτι που είναι χρέος των
νέων γενεών να συνεχίσουν να πράτ-
τουν.

Όπως όλοι γνωρίζετε, η Φιλοθέη
αποτελεί την ιδιαίτερη πατρίδα µου.
Όχι µόνο ως ∆ήµαρχος Αρταίων,
αλλά πάνω απ’ όλα ως Αρτινός πι-
στεύω ότι, παρά τις δυσκολίες που
υψώνονται, η περιοχή µαζί µε όλα τα
∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα, µπορούν να
πάνε ακόµη πιο ψηλά τον ενιαίο ∆ήµο
µας.

Με δεδοµένα, λοιπόν, όλα τα πα-
ραπάνω θα ήθελα να ευχηθώ σε αυτή
την προσπάθεια να είναι καλοτάξιδη
και να συµβάλλει στην έγκυρη ενηµέ-
ρωση των κατοίκων της ∆ηµοτικής
Ενότητας Φιλοθέης και όχι µόνο.
Είναι, άλλωστε, πολύ σηµαντικό για
όλους όσους µένουν σε µια περιοχή,
να έρχονται σε επαφή και να γνωρί-
ζουν ό, τι αφορά τη γειτονιά τους, το
σπίτι τους, την καθηµερινότητά τους
και φυσικά την ζωή τους.

Χρήστος Τσιρογιαννης
∆ήµαρχος Αρταίων

Άρθρο - Χαιρετισµός στη νέα Εφηµερίδα της ∆.Ε. Φιλοθέης

ΟΣύλλογος µας τις 24 Ιουνίου
2015, µετά από σχετική από-
φαση του ∆.Σ., προχώρησε

στην ίδρυση Τράπεζας Αίµατος , µε
στόχο την κάλυψη των αναγκών των κα-
τοίκων της Φιλοθέης σε αίµα. Έκτοτε,
οργανώθηκαν δύο εθελοντικές αιµοδο-
σίες, όπου κινητή µονάδα αιµοληψίας
από το Γενικό Νοσοκοµείο Άρτας εγκα-
ταστάθηκε για λίγες ώρες στην Φιλοθέη
(στις 19 Σεπτεµβρίου 2015 στην Καλα-
µιά και στις 6 Μαρτίου 2016 στους Χαλ-
κιάδες) µε µικρή, δυστυχώς, συµµετοχή.
Η επόµενη αιµοδοσία έχει προγραµµατι-
στεί για τον Αύγουστο-Σεπτέµβριο του
2016 και ευελπιστούµε να έχει συµµε-
τοχή ανάλογη των κατοίκων του χωριού
µας.

Όποιος επιθυµεί µπορεί, σε οποι-
οδήποτε Νοσοκοµείο, να δώσει αίµα
εθελοντικά και να δηλώσει ότι το παρα-
χωρεί στην “Τράπεζα αίµατος του Πολι-
τιστικού & Αθλητικού Συλλόγου
Φιλοθέης Άρτας”. Στη συνέχεια, να µας
ενηµερώσει σχετικά στο email: pas-

filotheis@gmail.com ή στα τηλέφωνα
26810-51607 & 6973860700 για να κατα-
χωρηθεί στον λογαριασµό του, ώστε να
το έχει για µελλοντική χρήση.

Όποιος χρειαστεί αίµα, µπορεί να
επικοινωνήσει στα ίδια τηλέφωνα και ο
Σύλλογος θα δώσει όσες φιάλες έχει τη
δυνατότητα, µε µοναδικό όρο να ανα-
πληρωθούν σε εύλογο χρονικό διά-
στηµα, ώστε να µπορούν, στο µέλλον, να
διατεθούν και σε κάποιον άλλον που θα
έχει ανάγκη.

Περιµένουµε τη συµµετοχή όλων
των ικανών να δώσουν αίµα στις µελ-
λοντικές αιµοδοσίες, διότι το αίµα ούτε
πωλείται ούτε αγοράζεται, απλά χαρίζε-
ται από άνθρωπο σε άνθρωπο.

Εχουµε τη δική µας Τράπεζα Αίµατος
Στήριξέ την κι εσύ.

Είναι πράξη ευθύνης απέναντι στην κοινωνία

Πολιτιστικός Σύλλογος Φιλοθέης
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Σε ηλικία 70 ετών απεβίωσε

οο  ΧΧρρηησσττάάκκηηςς  ΑΑππόόσσττοολλοοςς
κάτοικος Καλαµιάς 

την 7 Φεβρουαρίου 2016

Σε ηλικία 83 ετών απεβίωσε 

ηη  ΜΜππάάρρκκαα  
ΒΒαασσιιλλιικκήή  

κάτοικος Χαλκιάδων 
την 18 Φεβρουαρίου 2016

Σε ηλικία 84 ετών απεβίωσε 

οο  ΜΜππιιζζιιώώννηηςς  ΑΑνναασσττάάσσιιοοςς
κάτοικος Χαλκιάδων 
την 3 Μαρτίου 2016

Σε ηλικία 78 ετών απεβίωσε 

οο  ΞΞυυλλοογγιιάάννννηηςς  ΛΛεεωωννίίδδααςς κάτοικος
Καλαµιάς 

την 7 Φεβρουαρίου 2016

Σε ηλικία 69 ετών απεβίωσε 

οο  ΠΠααππππάάςς  ΖΖώώηηςς
κάτοικος Χαλκιάδων 
την 11 Μαρτίου 2016

Σε ηλικία 90 ετών απεβίωσε 

ηη  ΤΤσσιιρροογγιιάάννννηη  ΛΛααµµππρριιννήή
κάτοικος Χαλκιάδων 
την 25 Μαρτίου 2016

Σε ηλικία 79 ετών απεβίωσε 

οο  ΑΑρρββααννίίττηηςς  ΧΧρρήήσσττοοςς
κάτοικος Χαλκιάδων 

την 30 Μαρτίου  2016

Σε ηλικία 91 ετών απεβίωσε 

οο  ΒΒάάννττζζοοςς  ΧΧρρήήσσττοοςς
κάτοικος Χαλκιάδων 
την 10 Απριλίου 2016

Απολέσαµε 
τον τελευταίο καιρό
από κοντά µας, 
τους αγαπηµένους 

Ενώνουν τις τύχες τους
µε τα ιερά δεσµά του γάµου

Έχουµε µαζί µας τον Γιώργο Κα-
τσαντούλα, έναν δραστήριο νέο,
που σε µικρή, σχετικά, ηλικία

έγινε Πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου
Χαλκιάδων «∆ήµητρα».  Ο Γιώργος έχει την
ευγενή καλοσύνη να µας παραχωρήσει µια
συνέντευξη σχετικά µε τα αγροτικά ζητήµατα
της περιοχής και γενικότερα των Ελλήνων
αγροτών, για το πρώτο φύλλο της Εφηµερί-
δας του Συλλόγου µας.

-Καλώς ήρθες Γιώργο στα γραφεία του
Συλλόγου µας.

-Καλώς σας βρήκα και σας ευχαριστώ
για την πρόσκληση

-Πότε ιδρύθηκε ο αγροτικός σύλλογος
και ποιές οι δράσεις του;

- Ο Σύλλογος ιδρύθηκε το 1978, και εγώ
είµαι Πρόεδρος από τις εκλογές  του Μάιου
του 2015. Είναι το κατ’ εξοχήν συνδικαλιστικό
µας όργανο και ασχολείται µε όλα ότι αφορά
την ζωή του αγρότη, κυρίως µε τιµές προ-
Kόντων και παλεύει να φτάσει να µπορεί να
παράγει ο αγρότης.

-Τι εννοείς λέγοντας να µπορεί ο αγρό-
της να παράγει; 

-Υπάρχουν πολλές απαγορεύσεις από
την ΕυρωπαKκή Ένωση, για παράδειγµα απα-
γορεύεται η καλλιέργεια µαλακού σιταριού
(µόνο σκληρό) Στο µαλακό σιτάρι, από το
οποίο γίνεται το ψωµί, εισάγουµε ετησίως
πάνω από 1.000.000 τόνους αξίας εκατοµµυ-
ρίων ευρώ, κυρίως από χώρες όπως η Ρωσία,
η Γαλλία και η Ουκρανία. Οι εισαγωγές αυτές
είναι τελείως άσκοπες και καταστροφικές για
την ελληνική Οικονοµία – πρόκειται για σι-
τηρά αµφίβολης ποιότητας, αφού κάποιες
ανατολικές χώρες υποχρεούνται βάσει κοι-
νοτικής νοµοθεσίας να κάνουν ακόµα και
ελέγχους για ίχνη ραδιενέργειας! Είναι χα-
ρακτηριστικό ότι το 1957(!) η Ελλάδα πέτυχε
την αυτάρκεια σε µαλακό σιτάρι, µε την ποι-
κιλία Γ 38290 που δηµιούργησε το Ελληνικό
Ινστιτούτο Σιτηρών. Μάλιστα, προς τα τέλη
του 1970 υπήρχε πλεόνασµα που διατηρή-
θηκε µέχρι το 1984!

-Τι προKόντα παράγει το χωριό ;
-Τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί η

καλλιέργεια ακτινιδίου και έχουµε και µεγά-
λες καλλιέργειες εσπεριδοειδών. Έχουµε
επίσης αρκετά αιγοπρόβατα. Η καλλιέργεια
όµως ζωοτροφών όπως καλαµπόκι και τρι-
φύλλι έχει περιοριστεί πάρα πολύ και γίνετε,
επί το πλείστον, από κτηνοτρόφους για ιδία
χρήση.

-Πόσους τόνους είχαµε φέτος  παρα-
γωγή ; 

-Είχαµε 5-7 χιλ. τόνους ακτινίδια και 10-
12 χιλ. τόνους εσπεριδοειδή

-Πού κυµαινόταν οι τιµές αυτών των προ-
Kόντων;

-Τα ακτινίδια πουλήθηκαν, κατά µέσο
όρο,  0,27 λεπτά το κιλό ενώ η τιµή έπρεπε
να είναι στα 0,45 λεπτά το κιλό παραγωγής
βάση µελέτης που έγινε από το ΤΕΙ Ηπείρου.
Τα έξοδα παραγωγής ανέρχονται πάνω από
0,25 λεπτά ανά κιλό. Τα πορτοκάλια πουλή-
θηκαν 0,12 λεπτά τα βρώσιµα ενώ αυτά που
πήγαν για χυµό 0,08 και τα µανταρίνια 0,18
λεπτά. Οι τιµές έπρεπε να είναι 0,30 λεπτά

ώστε να µένει και στον παραγωγό ένα εισό-
δηµα να µπορεί να ζήσει µε αξιοπρέπεια στις
σηµερινές συνθήκες.

-Όσον αφορά τους κτηνοτρόφους, ποια
είναι η τιµή του γάλακτος;

-Το γάλα πωλείται το λίτρο 0,88-0,95
ανάλογα τα λιπαρά, και υπάρχει και εδώ πε-
ριορισµός στην παραγωγή του, όπως ανα-
φέραµε πιο πάνω.

-Ο αγροτικός κόσµος είχε µεγάλες κινη-
τοποιήσεις σε ολόκληρη την Ελλάδα από τις
23 Ιανουαρίου έως και τις 1 Μαρτίου µε τα
γνωστά µπλόκα στους δρόµους. Ποιες είναι
οι διεκδικήσεις σας;

-∆ιεκδικούµε αφορολόγητο οικογενειακό
30.000 � δηλαδή 20.000� και 10.000 για
έξοδα καλλιέργειας της επόµενης περιόδου,
πάνω από αυτό το όριο να υπάρχει κλιµα-
κωτή φορολόγηση και ιδιαίτερα στις µεγάλες
αγροτικές επιχειρήσεις να φτάνει το 45%.Να
µην υπάρχει ΦΠΑ στα αγροτικά εφόδια (λι-
πάσµατα, ζωοτροφές) έτσι ώστε να µειωθεί
το κόστος παραγωγής. Αφορολόγητο πετρέ-
λαιο για τα αγροτικά µηχανήµατα όπως
ισχύει για τους εφοπλιστές. Κούρεµα των
αγροτικών δανείων 30-50%. Κατάργηση των
περιορισµών στην παραγωγή που επιβάλλε-
ται από την ΕΕ π.χ. γάλα υποχρεούµαστε  να
εισάγουµε το 50% των καταναλωτικών µας
αναγκών, βόειο κρέας 70% πουλερικά 30%
χοιρινά 45%.

Μέχρι  το 1990 η Ελλάδα ήταν αυτάρκεις
και έκανε και εξαγωγές ενώ τώρα εισάγουµε
µεγάλο ποσοστό προKόντων για να καλυ-
φθούν οι ανάγκες και πολλές φορές τα προ-
Kόντα αυτά είναι αµφιβόλου ποιότητας.

Μεγάλο ζήτηµα είναι η διασφάλιση των
κατώτερων τιµών των προKόντων έτσι ώστε
να µην υπάρχει εκµετάλλευση από εµπόρους
και µεσάζοντες. 

Αυτή τη στιγµή, λόγω οικονοµικής κρί-
σης, υπάρχουν 50% ανασφάλιστοι αγρότες
µε τις υπάρχουσες χαµηλές ασφαλιστικές ει-
σφορές, αν τριπλασιαστούν οι εισφορές δεν
θα υπάρχει δυνατότητα ασφάλισης. 

-Ποια είναι τα ιδιαίτερα προβλήµατα το-
πικών αγροτών;

-Σίγουρα στα προβλήµατα είναι και ο µι-
κρός κλήρος. ∆εν υπάρχουν αγρότες µε αρ-
κετά στρέµµατα ώστε να µπορούν να ζήσουν
µόνο από την αγροτική παραγωγή. Πρέπει να
αναβαθµιστεί  το αρδευτικού συστήµατος
µέσου κλειστού κυκλώµατος αρδευτικών
αγωγών και να υπάρξει κίνητρο ώστε να αν-
τικατασταθούν τα  παλαιάς τεχνολογίας
αγροτικά µηχανήµατα µε ποιο σύγχρονα.
Αλλά αυτά που αναφέραµε παραπάνω, δη-
λαδή κόστος παραγωγής, φορολογία και οι
δεσµεύσεις της Ε.Ε. µέσω της Κ.Α.Π. είναι
αυτά που παίζουν τον σηµαντικότερο ρόλο.
Γενικά η οργάνωση της αγροτικής πολιτικής
είναι χωρίς κεντρικό σχεδιασµό και υποδοµή.

-Ευχαριστούµε πολύ για τον χρόνο σας
και σας ευχόµαστε καλή επιτυχία στον
αγώνα σας 

-Και εγώ σας ευχαριστώ και σας υπό-
σχοµαι ότι ο αγώνας µας θα συνεχιστεί µε
άλλες µορφές κινητοποιήσεων.

Συνέντευξη Ρίζος Αθανάσιος

συνέντευξη µε τον 

Γιώργο Κατσαντούλα
Πρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου Χαλκιάδων

σχετικά µε τα αγροτικά ζητήµατα της περιοχής

Σάββατο 7 Μα�ου ώρα 19:00 
Αθανάσιος Κατσούλας
του Λάµπρου και της Κατερίνας –
Φωτεινή Βασιλάκου
του Βασιλείου και της Άννας 
ιερός ναός Αγίου Κωνσταντίνου

Κυριακή 8 Μα�ου ώρα 18:30 
Μιλτιάδης Τσώλας
του Παντελή και της Αγαθής – 
Ελευθερία Βλάχου
του Νικολάου και της Ζωής 
ιερός ναός Αγίου Κωνσταντίνου
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Μετά την κατάληψη του
Ελληνικού χώρου από
τους Τούρκους, το Βυ-

ζαντινό δίκαιο, που µέχρι τότε ρύθ-
µιζε τα εµπράγµατα δικαιώµατα των
κατοίκων του χώρου αυτού , αντι-
καταστάθηκε από το δίκαιο του κα-
τακτητού, το τουρκικό δίκαιο, που
στην περίοδο αυτή είχε για πηγές
το Κοράνιο, την παράδοση, το
Έθιµο, τις αποφάσεις των πρώτων
Ιµάµιδων και την Συλλογή των Φε-
φτάδων ( γνωµοδοτήσεις νοµοδιδα-
σκάλων )

Η Γη, κατά το Κοράνιο, ανήκει
στο Θεό και κατ επέκταση, στον επί
της γης αντιπρόσωπό του τον Σουλ-
τάνο Χαλίφη. Κατά το Ιερό ∆ίκαιο
µετά την κατάκτηση µιας χώρας η
καλλιεργούµενη γη παραχωρείται
στους Γιαντζίδες (αγωνιστές της πί-
στης ) ή παραµένει στην κατοχή των
πρώτων κυριών αυτής που ασπά-
στηκαν τον Ισλαµισµό. Οι γαίες
αυτές ονοµάζονται Ουσριέ (δεκατι-
ζόµενη γη) και επιβαρύνονται µε
ετήσια εισφορά που αντιστοιχεί στο
1/10 της ακαθάριστης παραγωγής
του κτήµατος ενώ η γη που αφέ-
θηκε στους άπιστους (ραγιάδες)
ονοµάζεται Χαρατζιέ (φορολογού-
µενη γη) και επιβαρύνεται όχι µο-
νάχα µε ετήσια εισφορά επί της
ακαθάριστης παραγωγής του κτή-
µατος που ποικίλει σε ποσοστό 1/10
ως και το 1/2 αυτής αλλά και µε ετή-
σια πάγια προκαταβολή.

Η διαίρεση αυτής της γης έχει
καθαρά φορολογικούς σκοπούς
αποτέλεσε την βάση για τον προσ-
διορισµό του ύψους της φορολο-
γίας επί της εγγείου προσόδου καθ
όλη τη διάρκεια της τουρκοκρατίας.
Επίσης στο ιερό δίκαιο υπάρχει βα-
σική διαίρεση σχετική µε την γαι-
οκτησία . η γη διαιρείται σε Μούλκια
– Βακούφικα κτήµατα και σε δηµό-
σια γη.

Μουλκ είναι τεµάχιο γης του
οποίου ο κάτοχος έχει δικαίωµα
χρήσης και κάρπωσής του και της
ελεύθερης εν ζωή ή αιτία θανάτου
διάθεση του. Τα Βακούφικα κτή-
µατα είναι αφιερωµένα στην εκπλή-
ρωση φιλανθρωπικών ή
κοινωφελών σκοπών είναι πράγ-
µατα εκτός συναλλαγής και η δια-
χείριση τους ρυθµίζεται από
ειδικούς κανόνες.

∆ηµόσια γη (Αραδί - Μεµλεκέτ)
είναι κάθε τµήµα γης καλλιεργού-
µενης ή ακαλλιέργητης που ανήκει
στο δηµόσιο. Τέτοια κτήµατα είναι
γαίες που εκµεταλλεύεται η σουλ-
τανική οικογένεια ( Χαςς Σαλατίν) οι
Βεζύριδες ( Χαςς Βουζερέ) οι πα-
σάδες (Χαςς Ουµερί) οι αξιωµατικοί
της αυλής ((Αρπαλίκ) και οι αξιωµα-
τικοί του στρατού και σπανιότερα
δηµόσιοι υπάλληλοι (Ζιαµέτ Τιµάρ).

Με το τέλος των κατακτήσεων
και του Ιερού πολέµου την υποτί-
µηση του νοµίσµατος και του πλη-
θωρισµού την δηµιουργία νέων
µορφών διοίκησης και την εξασθέ-
νηση της Σουλτανικής εξουσίας το
στρατιωτικό τιµαριωτικό σύστηµα
κατέρρευσε.

Οι Τιµαριούχοι που ύστερα από
το σταµάτηµα του πολέµου επέ-

στρεψαν στα κτήµατα τους προ-
σπάθησαν να αναπληρώσουν τα
έσοδα που προορίζονται από τις κα-
τακτήσεις αγοράζοντας γη.

Το δηµόσιο διατήρησε επί της
δηµόσιας περιουσίας ένα είδος
υψηλής κυριότητας ενώ ο γαιοκτή-
µονας είχε το εµπράγµατο δικαίωµα
του (Τεσσαρούφ).

Τα αγροκτήµατα αυτά πήραν

την ονοµασία ¨Τσιφλίκια¨.
Το σύστηµα εκµετάλλευσης

του αγροκτήµατος διαφέρει σηµαν-
τικά ανάµεσα στα Ζιµάρια και στα
Τσιφλίκια.

Ο ελεύθερος γεωργός µε έγ-
γραφη παραχώρηση (Ταπύ) του τι-
µαριούχου, είχε το δικαίωµα της
χρήσης και κάρπωσης ορισµένης
έκτασης του αγροκτήµατος την
οποία καλλιεργούσε µε δικά του
µέσα και προ?όντα της προτίµησης
του. Το κτήµα αυτό που µέσα κα-
τοικούσε η οικογένειά του µπο-
ρούσε να το αφήσει στους
κληρονόµους του. Αντίστοιχα ήταν
υποχρεωµένος να καλλιεργεί το
κτήµα συστηµατικά – δύο στα τρία
χρόνια – και να καταβάλει στον τι-
µαριούχο ποσοστό της ετήσιας πα-

ραγωγής ως και τον έγγειο φόρο.
Σε αντίθεση µε τον ελεύθερο γε-
ωργό, ο δουλοπάροικος, καλλιερ-
γούσε το κτήµα σύµφωνα µε τις
υποδείξεις του επιστάτη, του τιµα-
ριούχου (Κεχαγιά), µε σπόρο και µε
µέσα που του παραχωρούσε αυτός.
Η αµοιβή του ήταν περίπου το 1/2
της καθαρής προσόδου και µετά
την αφαίρεση των δαπανών καλ-

λιέργειας των φόρων και των λοι-
πών επιβαρύνσεων αντιστοιχούσε
στο ¼ της ακαθάριστης προσόδου.

Με την µετατροπή όµως των τι-
µαρίων σε τσιφλίκια ο τρόπος και η
µορφή εκµετάλλευσης του αγρο-
κτήµατος µεταβλήθηκε. Ο τσιφλι-
κάς αποβλέποντας στο µεγαλύτερο
κέρδος ρύθµιζε την παραγωγή ανά-
λογα µε τις ανάγκες της αγοράς
στα αγροτικά προ?όντα και στην

διαµόρφωση των τιµών. Το τσιφλίκι
δεν είναι µονάχα µονάδα παραγω-
γής αλλά και µονάδα πώλησης
αγροτικών προ?όντων.

Οι διάφορες εξεγέρσεις των
υπόδουλων, η ύπαρξη επαναστα-
τών µόνιµα στις ορεινές περιοχές
της Ηπείρου, η συγκέντρωση του
πληθυσµού στις πόλεις (Μοσχό-
πολη, Κορυτσά, Γιάννενα και Άρτα)

και η δηµιουργία σε αυτές βιοτε-
χνιών έκανε ακόµη πιο δύσκολη τη
συγκράτηση γεωργών στα αγρο-
κτήµατα. Η πίεση των γεγονότων
αυτών υποχρέωσε τους τιµαριού-
χους, το κράτος, τους τσιφλικάδες
να έρθουν σε συµφωνία µε ειδι-
κευόµενους αγρότες να καλλιερ-
γούν µε νέες συνθήκες.

Το σύστηµα αυτό ονοµάστηκε
ΜΠΑΣΤΑΙΝΑ. Μπάσταινα είναι

‘’ ΜΠΑΣΤΑΙΝΑ ‘’
Ένα ιδιόµορφο εµπράγµατο δικαίωµα

στην Ήπειρο
κατά την διάρκεια της Τουρκοκρατίας.

του

Φώτη Βασιλείου
Ερευνητή της τοπικής ιστορίας και κουλτούρας
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το εµπράγµατο δικαίωµα καλλιερ-
γητών αγροκτήµατος να καλλιερ-
γούν και να καρπώνονται ορισµένα
επιµέρους τµήµατα του αγροκτήµα-
τος (Κλήρο) τα όρια του οποίου
είναι καθορισµένα µε την υποχρέ-
ωση να καταβάλει στον γαιοκτήµονα
κάθε χρόνο ποσοστό από την παρα-
γωγή( Ίµορο) .

Ο γαιοκτήµονας δεν έχει το δι-
καίωµα να λύνει µονοµερώς την
µπασταινουχική σχέση. Κατά µία
πρόχειρη στατιστική στα τσιφλίκια
της Άρτας οι µπασταινούχοι αποτε-
λούσαν το ¼ των καλλιεργητών.
Κατά κανόνα ο µπασταινούχος κα-
ταβάλει το 1/3 του εισοδήµατος της
µπάσταινας από το συνολικό ποσό
της παραγωγής αφαιρούνταν προς
το δηµόσιο οφειλόµενο από τον γαι-
οκτήµονα δεκάτη (12,50%) του ακα-
θάριστου εισοδήµατος.

Εκτός από τον ίµορο ο µπασται-
νούχος (Ραγιάς) είναι υποχρεωµέ-
νος να καταβάλει στο δηµόσιο
χρήµα και όλους τους φόρους που
βαρύνουν τους Ραγιάδες. Τελικά ο
µπασταινούχος-Ραγιάς σοδεύει από
την µπάσταινα του το 1/2 του ακα-
θάριστου εισοδήµατος από το οποίο
πρέπει να αφαιρέσει τα έξοδα καλ-
λιέργειας και τον σπόρο για την
επόµενη χρονιά.

Ένα τµήµα της µπάσταινας του
το διαθέτει για την ανέγερση του
σπιτιού του, την δηµιουργία στά-
βλων και αποθηκών ως και για καλ-
λιέργεια λαχανικών.

Το τµήµα αυτό που ήταν έκταση
2-3 στρέµµατα ονοµάζεται Γιούρτι
και ο κολλήγας είχε µέσα στο αγρό-
κτηµα του δύο στρέµµατα για την
κατασκευή του σπιτιού του που ονο-
µάζεται αύλαγας.

Εκτός από τους µπασταινουχι-
κούς κλήρους υπήρχε σε κάθε
αγρόκτηµα που ίσχυε ο θεσµός της
µπάσταινας ακαλλιέργητη γη που
λεγόταν Μουσιάς.

Η έκταση αυτή προοριζότανε για
βοσκή και χωριζότανε σε προβατο-
λείβαδο και σε ζευγαρολείβαδο.
Στην κοινή αυτή έκταση ο µπασται-
νούχος είχε δικαίωµα να βόσκει δύο
µεγάλα ζώα και δέκα µικρά.

Η φύτευση καλαµποκιών σε ποτι-
στικές εκτάσεις ήταν πιο αποδοτική
από εκείνη του σταριού. Η διάθεση
του προNόντος ήταν πιο εύκολη µια
και το αλεύρι του το προµηθευόταν
οι χωρικοί και οι φτωχότεροι των κά-
ποιον πόλεων, για την παρασκευή
ψωµιού «µποµπότας».

Εκτός όµως από τους λόγους αυ-
τούς η καλλιέργεια του καλαµπο-
κιού ήταν εποχιακή και επέτρεπε
µετά την συγκοµιδή την φύτευση
κτηνοτροφικών φυτών, το ξέραµά
τους χρησιµοποιούνταν και για χει-
µερινή τροφή ζώων.

Η αναδιάρθρωση της καλλιέρ-
γειας είχε σαν αποτέλεσµα και την
δηµιουργία σε αυτά οικόσιτης κτη-

νοτροφίας.
Η καλλιέργεια του καλαµποκιού

δηµιούργησε αποστραγγιστικό και
ποτιστικό δίκτυο. Οι νέες ανάγκες
για πλούσια και καλά ρυθµισµένη
άρδευση απαιτούσε συντονισµό
στην διοχέτευση του νερού και καλή
συντήρηση των χαντακιών. Την ρύθ-
µιση αυτή την έκανε ο γαιοκτήµο-
νας-εξουσιαστής ο οποίος µε
αλβανούς εργάτες κατασκεύαζε και
καθάριζε τα αυλάκια ενώ ένας ειδι-
κευµένος υπάλληλος «Νεροφόρος»
ρύθµιζε τη σειρά ποτίσµατος και την
ποσότητα του νερού που είχαν
ανάγκη. Αυτή η πρόσθετη εργασία
επιβάρυνε οικονοµικά το γαιοκτή-
µονα αλλά τα έπαιρνε µε άλλους
τρόπους από τον µπασταινούχο.
Έτσι ο µπασταινούχος πλήρωνε πιο
πολλά στην ουσία. Μετά από το
έτος 1881 εισαγωγή της Ελληνικής
νοµοθεσίας στην εκείθε του Αράχ-
θου περιοχή, η µπάσταινα ως εµ-
πράγµατο δικαίωµα διατηρήθηκε σε
όσα αγροκτήµατα προOπήρχε. Στον
πίνακα αυτόν περιλαµβάνονται
αγροκτήµατα (Τσιφλίκια) που διοι-
κητικά ανήκαν στον νοµό Πρέβεζας
είχαν όµως γεωγραφική και οικονο-
µική ενότητα µε τον νοµό Άρτας.

Στην περιγραφή των αγροκτηµά-
των αυτών αναγράφονται τα ονό-
µατα των εξουσιαστών
(Τσιφλικάδων), η έκταση του αγρο-
κτήµατος, η παραγωγή του, όπως
και η νοµική σχέση που συνέδεε τον
εξουσιαστή µε τους καλλιεργητές.

ΑΓΡ/ΜΑ ΓΕΩΡΓΟΥΣΩΝ ΑΡΤΑΣ
ΕΞΟΥΣΙΑΣΤΕΣ:
α) Κληρονόµοι Φίλιππου Ντεµπου-
σόν
β) Ι.Ν. Αγίου Κωνσταντίνου
γ) Τζελάλ Μπέης
δ) Ριζά Μουτεζά

ΕΚΤΑΣΗ:
Α) Τεµάχιον Ντεµπουσόν
α) Αγροί καλλιεργούµενοι 3.834
στρέµµατα
β) Λειβάδι 364 στρέµµατα
γ) ∆ρόµοι 64 στρέµµατα
δ) Αυλάκια 34 στρέµµατα
ε) Συνοικισµός 646 στρέµµατα
στ) Εξωχώραφα 4,5 στρέµµατα

Β)Τεµάχιο Αγ. Κωνσταντίνου
α) Αγρός Καλλιεργούµενος 104
στρέµµατα
β) Λιοτόπι 14,5 στρέµµατα
γ) Αυλαγάδες 14.700 στρέµµατα

Γ) Τεµάχιο Τζελάλ Μπέη: Αγρός
καλλιεργούµενος 13.700

∆)Τεµάχιο Ριζά Μουτεζά: Αγρός
καλλιεργούµενος 19.960 στρέµ-
µατα

ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΕΣΗ : Κολλιγιτική (
Υπάρχουν 7 µπασταινούχοι από
Κιρκιζάτες)

ΠΑΡΑΓΩΓΗ
α) Καλαµπόκι 1600 στρ * 120 οκά-
δες = 192.000 οκάδες
β) Σιτάρι 750στρ*90οκάδες=67500
γ) Κριθάρι
250στρ*80οκάδες=20.000 οκάδες
δ) Βρώµη 1230στρ*100οκάδες=

123.000 οκάδες

Το σπίτι (κονάκι) και οι αποθήκες
του Ντεµπουσόν ήταν επάνω στα
Τσωλέικα, στην κούλια που λέγαµε,
και σωζόταν µέχρι πριν λίγα χρόνια.

ΑΓΡ/ΜΑ ΧΑΛΚΙΑ∆ΩΝ ΑΡΤΑΣ

ΕΞΟΥΣΙΑΣΤΕΣ
α) Ριζά Μουτεζά και Αλέξανδρου
Γκίνου
β) Σαδέκ Ιµπραήµ
γ) Ι.Ν. Αγίου Κωνσταντίνου Χαλκιά-
δων

ΕΚΤΑΣΗ
Α) Τεµάχιο Ριζά Μουτεζά και Αλε-
ξάνδρου Γκίνου

α) Αγροί Καλλιεργούµενοι 2.527
στρ.
β) Λιβάδια 180 στρ.
γ) ∆ρόµοι 165 στρ.
δ) Αυλάκια 96 στρ.
ε) Συνοικισµός και Λιοτόπι 572 στρ.

Β) Τεµάχιο Σαδίκ Μπραήµ
α) Αγροί Καλλιεργούµενοι 285 στρ.
β) Λιβάδια 37 στρ.

Γ) Τεµάχιο Αγ. Κωνσταντίνου

α) Αγροί καλλιεργούµενοι 176 στρ
β) Λιβάδι 28 στρ.
γ) εξωχώραφα 14 στρ.

ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΕΣΗ: Μπαστανουχικό
σύστηµα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ
α) Καλαµπόκι 1500στρ*150οκάδες
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= 228.000 οκάδες
β) Σιτάρι 700 στρ.*100 οκά-
δες=70.000 οκάδες
γ) Βρώµη 803στρ.*140οκάδες=
112.420 οκάδες

Το σπίτι (κονάκι) του Μπέη ήταν
απέναντι από την εκκλησία του Αγ.
Κωνσταντίνου, στα παλαιά σπίτια
των Καρατζαίων.

ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΚΑΝΝΕΣΟΙ ΑΡΤΑΣ

ΕΞΟΥΣΙΑΣΤΗΣ: Κληρονόµοι Σαδίκ
Μπέη

ΕΚΤΑΣΗ
α) Αγροί καλλιεργούµενοι 5.461
στρ.
β) Αυλαγάδες 338 στρ.
γ) Λιβάδια 224 στρ.
δ) Μουσιάς 609 στρ.
ε) Χέρσα 10 στρ.
στ) Αλωνότοποι 37 στρ.
ζ) Κήποι 54 στρ.
η) ∆άσος 1.8 στρ.
θ) Ρέµατα 46 στρ.
ι) ∆ρόµοι 126 στρ.

ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΕΣΗ: Κολλιγιτική
(Υπάρχουν 9 Μπασταινούχοι)

ΠΑΡΑΓΩΓΗ: Λείπουν σχετικά στοι-
χεία

Το σπίτι (κονάκι) και η αποθήκη του
Μπέη ήταν στα παλιά σπίτια του
Χρ. Κύρκου.

ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΚΙΡΚΙΖΑΤΩΝ
ΑΡΤΑΣ

Το αγρόκτηµα αυτό παρουσιάζει
ιδιοτυπίες, καθόσον σε αυτό υπάρ-
χουν γαίες καθαρής ιδιοκτησίας,
δηµόσιες γαίες µε εξουσιαστές,
γαίες βακούφικες και γαίες µονα-
στηριακές, η καθεµία από της
οποίες έχει διαφορετική νοµική
ρύθµιση. Γι αυτό, θα παραθέσουµε
µόνο τα ονόµατα των κυρίων ή
εξουσιαστών και την έκταση που
κατείχε ο καθένας από αυτούς.

Α) ΜικροMδιοκτήτες
α) Αγροί καλλιεργούµενοι 287 στρ.
β) Λεπτοκαρυώνες 167 στρ.
γ) Αµπέλια και συκιοτόπια 20 στρ.
δ) Κοφτολίβαδα 28 στρ.

Β ) Κληρονόµοι Ριζά Μουτεζά
α) Αγροί καλλιεργούµενοι 234 στρ.
β) Λεπτοκαρυώνες 17 στρ.
γ) Φυτεία οπωροφόρων 8 στρ.
δ) Κοφτολίβαδο 8 στρ.

Γ) ΦεMµή Κα1µακάνη: Αγροί καλ-
λιεργούµενοι 90 στρ.

∆) Αλέξανδρος Γκίνος
α) Αγροί καλλιεργούµενοι 330 στρ.
β) Λεπτοκαρυώνες 7.5 στρ.
γ) Κοφτολίβαδο 7,5 στρ.

Ε) Ιµπραήµ ΦεMµή
α) Αγροί καλλιεργούµενοι 278 στρ.
β) Κοφτολίβαδο 7,5 στρ.

Στ) Ι.Μ. Οδηγητρίας Άρτας: Αγρός
Καλλιεργούµενος 37 στρ.

Ζ) Κληρονόµοι Σαδίκ Ιµπραήµ:
Αγροί καλλιεργούµενοι 5,5 δτρ.

Η) Γιουσούφ ΡεMτζέµπεη Αγρός
καλλιεργούµενος 11 στρ.

Θ) Ραχµί Σελίµ: Αγροί καλλιεργού-
µενοι 54 στρ., Κοφτολίβαδο 18 στρ.

Ι) Ι.Ν. Αγ. Νικολάου
α) Αγρός Καλλιεργούµενος 5 στρ.
β) Λεπτοκαρυώνας 16 στρ.
γ) Κοφτολίβαδο 8 στρ.

ΙΑ) Μπερµπίρα Αµπερτίκ
α) Αγρός καλλιεργούµενος 26 στρ.
β) Κοφτολίβαδο 26 στρ.

ΙΒ) Χουσε�ν Μουρτεζά
α) Αγρός καλλιεργούµενος 132
στρ.
β) Κοφτολίβαδο 26 στρ.

ΙΓ) Σιών Αλή
α) Αγρός Καλλιεργούµενος 113
στρ.
β) Κοφτολίβαδο 6 στρ.

Ι∆) ΑMσέ Χανούµ (Οθωµανικά βα-
κούφικα): Αγρός καλλιεργούµενος
µε οικισµό

ΙΕ) Κληρονόµοι Φιλίππου Ντεµπου-
σόν: Αγρός Καλλιεργούµενος 60
στρ.
Ιστ) Ι.Μ. Ροδιάς: Αγρός Καλλιερ-
γούµενος 87 στρ.
ΙΖ) Ελένη Καποδίστρια κοφτολί-
βαδο αλικαριές 12 στρ.
ΙΗ) Κληρονόµοι Κωνσταντίνου Κα-
ραπάνου: αγρός καλλιεργούµενος
στη θέση φτέρη 350 στρ.
ΙΘ) Αδελφοί Μιζάν
α) Λεπτοκαρυώνας 40 στρ.
β) Ελαιοτόπιο 10 στρ.

Κ) Γεώργιος Σκαµνέλος: Λεµπτοκα-
ρυώνας 40 στρ.
ΚΑ) Χρήστος Ξυλογιάννης: Λεπτο-
καρυώνας 10 στρ.

ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΕΣΗ: Όπου δεν υπήρχε
αυτοπρόσωπη καλλιέργεια ίσχυε το
σύστηµα της µπάσταινας.

ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΡΟΚΚΑΣ- ΑΝΤΑΛ-
ΛΑΞΙΜΑ ΒΑΚΟΥΦΙΑ ΑΡΤΑΣ

Το τσιφλίκι Ρόκκας είναι µικρής
εκτάσεως, γιατί το µεγαλύτερο
µέρος ήταν εθνικό κτήµα (ιµ-
πλιακό), για το οποίο δεν υπήρχαν
στοιχεία.

ΕΞΟΥΣΙΑΣΤΕΣ
α) Οθωµανικό Τέµενος Ιµαρέτ
β) Ι.Ν. Αγίου Νικολάου
γ) Οθωµανικό ∆ηµόσιο

1. Οθωµανικο τέµενος Ιµαρέτ:

Έκταση (Αγροί καλλιεργήσιµοι)
160 στρ. Νοµική σχέση: Μπασται-
νουχικό σύστηµα. Παραγωγή: α)
Καλαµπόκι ποτιστικό
77στρ.*300οκάδες=23.100 οκά-
δες β) Καλαµπόκι ξερικό
83στρ.*150οκάδες=12.450 οκά-
δες
2. Ι.Ν. Αγίου Νικολάου: Έκταση
(Αγροί καλλιεργούµενοι) 195 στρ.
Νοµική σχέση: Κολλιγιτική. Παρα-
γωγή: Καλαµπόκι ξερικό
150στρ.*150οκάδες=22.500 οκά-
δες.
3. Τουρκικό ∆ηµόσιο: Κοφτολίβαδο
- Ντράζι περιεκτικότητας 230 προ-
βάτων.
Και ήρθε η µεγάλη ώρα της λευτε-
ριάς τον Οκτώβριο του 1912. Ο ελ-
ληνικός στρατός έφερε τη λευτεριά
και νιώσαµε άνθρωποι και ζήσανε
νοικοκυραίοι, αφέντες στα σπίτια

τους, στον τόπο τους, στη φαµελιά
τους. Όσα χωράφια καλλιεργού-
σαν, τα κράτησαν µέχρι το 1927
που έγινε διανοµή και πήραν όλοι οι
ενήλικες κλήρο ανάλογα µε τα
άτοµα που είχε κάθε οικογένεια.
Αλλά, το ελληνικό δηµόσιο ανα-
γνώρισε τα τουρκικά ταπύ, που,
φεύγοντας οι Τούρκοι, αφήσανε σε
µερικούς.
Και διάβαιναν οι καιροί ξέγνοιαστοι,
µέσα σε χαρά και προκοπή. Τα χρό-
νια, πότε καλά, πότε ανάποτα, και
οι µικροί τρανεύανε, πασχίζοντας
αδιάκοπα να χτίσουν ένα σήµερα
αλλιώτικο, ένα σήµερα καλύτερο
από το χτες και φτάνανε άλλοι ψη-
λότερα, άλλοι χαµηλότερα και οι
τρανοί γερνάνε αγάλια αγάλια και
πέφταν και χανόταν. Το χωριό µέρα
µε τη µέρα άλλαζε πρόσωπο, τρά-
νευε κι οµόρφαινε και ηµέρευε και
παράβγαινε σε αρχοντιά και γνώση
µε άλλα χωριά και λησµονήθηκαν

τα παλαιά και προσφορές και αγώ-
νες και θυσίες. Αρχοντοφαµίλιες
και σύµβολα πέσανε και σηκώθη-
καν άλλοι και τραγουδήσανε µπρο-
στά και διαφέντεψαν ο καθένας µε
τη σειρά του, ακολουθώντας της
ζωής τη φάλαγγα, που αδιάκοπα
πορευόταν στης δηµιουργίας το
δρόµο. Ο καθένας έδινε το νέο
παρόν, µε την εξυπνάδα του, την
καπατσοσύνη του ή τη χαµάρα του
και όλοι αντάµα πλέκανε του χω-
ριού το καινούργιο ψηφιδωτό. Από
τα περασµένα, όλο και κάτι έµενε,
κάτι άντεξε στου καταλύτη χρόνου
τη φθορά. Τα πολλά χαθήκανε αν-
τάµα µε τους πολλούς, τα πήρε η
λήθη στα φτερά της και τα σκόρ-
πισε στους πέντε ανέµους.

Φώτης Ανασ. Βασιλείου
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Οι Χαλκιάδες και η Καλαµιά είναι
δύο γειτονικά χωριά του ∆ήµου Αρ-
ταίων µε 1287 και 1080 αντίστοιχα
µόνιµους κατοίκους (απογραφή
2011), στον κάµπο της Άρτας και
απέχουν από την πόλη περίπου 4 χι-
λιόµετρα.
Τα δύο χωριά ενώθηκαν εθελοντικά
το 1995, πριν εφαρµοστή το Σχέδιο
Καποδίστρια, και από την 10 Οκτω-
βρίου 1998 έως µέχρι το τέλος του
2010, υπήρξαν έδρα του διευρυµέ-
νου ∆ήµου Φιλοθέης µε την προ-
σθήκη των κοινοτήτων Άγιου
Σπυρίδωνα, Καλοβάτου, Κιρκιζατών
και Ρόκκας. Με βάση τη νέα διοικη-
τική διαίρεση που προβλέπει το Σχέ-
διο Καλλικράτης, το 2010
εντάχθηκαν στο ∆ήµο Αρταίων.
Η πρώτη πηγή που µας γνωστοποιεί
την ύπαρξη του χωριού είναι τα αρ-
χεία της Βενετίας, στα οποία µας γί-
νεται γνωστό ότι το έτος 1697, οι
Χαλκιάδες µαζί µε πολλά άλλα χωριά
της Άρτας, κατέβαλαν φόρο στην
Βενετική διοίκηση µε αντάλλαγµα
την προστασία από τις επιδροµές
των πειρατών.
Το παλαιό όνοµα τις Καλαµιάς ήταν
Κανεσοί και µαζί µε τους Χαλκιάδες
υπήρξαν τσιφλίκι
του πασά των Ιωαννίνων, ο οποίος
είχε στην κατοχή του το µεγαλύτερο
µέρος του κάµπου. Το χωριό χωρι-
ζόταν σε 5 τµήµατα: Κανεσοί, Χαλ-
κιάδες Μπέη, Χαλκιάδες Πασά
Γκίνου, Σουλιογιωργουσού και Σα-
κελλαρίου και συνολικά κατοικούσαν
143 οικογένειες την περίοδο που ξέ-
σπασε η Ελληνική Επανάσταση του
1821.
Ο Παναγιώτης Αραβαντινός στο

έργο του «Χρονογραφία της Ηπεί-
ρου» µας ενηµερώνει ότι, µε βάση
τον κατάλογο της απογραφής του
1845, η Καλαµιά, από πλευρά ιδιο-

κτησίας, άνηκαν στην κατηγορία
«µουατζέλι» και κατοικούσαν σε αυτή
45 χριστιανικές οικογένειες ενώ τα
τµήµατα των Χαλκιάδων, από
πλευρά ιδιοκτησίας, ήταν ιδιόκτητα.
Στους Χαλκιάδες Μπέη κατοικούσαν
11 οικογένειες, στους Χαλκιάδες
Πασά Γκίνου κατοικούσαν 13 οικογέ-
νειες, στους Σουλιογιωργουσούς κα-
τοικούσαν 21 οικογένειες και στη
Σακελλαρίου κατοικούσαν 13 οικο-
γένειες. Η έκθεση του Ρωσικού Υπο-
προξενείου Άρτας, το 1877, µας
πληροφορεί ότι στις Χαλκιάδες κα-
τοικούσαν 6 χριστιανικές οικογένειες
ενώ στους Σουλιογιωργουσούς 32
οικογένειες και αποτελούσαν ιδιο-
κτησία του Σακελλαρίου. Στην Καλα-
µιά κατοικούσαν 15 χριστιανικές
οικογένειες και το χωριό αποτελούσε
ιδιοκτησία του Ιµπραήµ Εφένδη.

Αναφορά στα δύο Χωριά κάνει και ο
Ιφικράτης Κοκκίδης στο έργο του
«Οδοιπορικά Ηπείρου και Θεσσα-
λίας» που εξέδωσε το ελληνικό
Υπουργείο Στρατιωτικών (Αθήνα
1880) και µας δίνει την πληροφορία
ότι στους Χαλκιάδες κατοικούσαν
περίπου 960 άνθρωποι ενώ στην Κα-
λαµιά κατοικούσαν περίπου 400 άν-
θρωποι στους Σουλιογιωργουσούς
κατοικούσαν 200 άνθρωποι. Ο Ι. Κοκ-
κίδης µας ενηµερώνει ό τι η επαρχία
Άρτας χωριζόταν σε 2 περιοχές: την
περιοχή Άρτας και την περιοχή Πρε-
βέζης. Η περιοχή της Άρτας χωριζό-
ταν µε τη σειρά της σε 7 τµήµατα:
τµήµα Ποταµιάς, τµήµα Βρύσεως,
τµήµα Ραδοβυζίου, τµήµα Τζουµέρ-
κων, τµήµα Κάµπου, τµήµα Καρβα-
σαρά και τµήµα Λάκκας. Τα χωριά
µας αποτελούσαν µέρος του τµήµα-
τος Κάµπου.

Στο «∆οκίµιον Ιστορικόν περί Άρτης
& Πρεβέζης» (εκδ.1884) του Σερα-
φείµ Ξενόπουλου, µητροπολίτη
Άρτας, γίνεται αναφορά στα χωριά.
Σύµφωνα µε αυτή την πηγή, την
εποχή της επίσκεψης του Μητροπο-
λίτη Άρτας, οι Χαλκιάδες αποτελούν-
ταν από 5 ενορίες, οι οποίες ήταν οι
Χαλκιάδες Μπέη, Χαλκιάδες Πασά
Γκίνου, Σουλιογιωργουσού, Σακελ-
λαρίου και Καλαµιά. Οι κάτοικοι εκ-
κλησιάζονταν στον ιερό ναό του
Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης,
στον οποίο ιερουργούσαν 2 ή 3 ιε-
ρείς. Ο Μητροπολίτης Άρτας αναφέ-
ρει επίσης ότι στους Χαλκιάδες
υπήρχε σχολείο όπου δίδασκε ένας
δάσκαλος και φοιτούσαν 120 µαθη-
τές.
Εξίσου σηµαντική πηγή, είναι η Οθω-
µανική απογραφή του 1895 (Σαλνα-
µές Ιωαννίνων για το οικονοµικό έτος
1311[1895], έκδοση έβδοµη). Σύµ-
φωνα µε το σχετικό οθωµανικό νόµο,
που ίσχυε από το 1864, η πρωτογε-
νής διαίρεση της αυτοκρατορίας
ήταν το βιλαέτι («νοµαρχία» ή «γενική
διοίκηση»). Κάθε βιλαέτι χωριζόταν
σε σαντζάκια και αυτά σε καζάδες.
Σύµφωνά µε αυτή την απογραφή, το
χωριό άνηκε στον Καζά Λούρου, ο
οποίος βρισκόταν στο σαντζάκι Πρε-
βέζης, το οποίο µε τη σειρά του,
άνηκε στοβιλαέτι Ιωαννίνων. Με
βάση λοιπόν αυτή την απογραφή,
στην Καλαµιά κατοικούσαν 43 οικο-
γένειες (χανέδες) µε συνολικό πλη-
θυσµό 188 άτοµα (107 άνδρες, 81
γυναίκες) και στους Χαλκιάδες κα-
τοικούσαν 62 οικογένειες (χανέδες)
µε συνολικό πληθυσµό 305 άτοµα
(159 άνδρες, 146 γυναίκες).
Κατά τη διάρκεια του ατυχή Ελληνο-
τουρκικού πολέµου του 1897, το
χωριό απελευθερώθηκε προσωρινά.
Όπως αναφέρεται στην «Ιστορία του
Ελληνικού Έθνους», ο Ελληνικός
στρατός µέχρι το βράδυ της 23ης
Απριλίου 1897 είχε ελευθερώσει τα
χωριά Πλησιοί,Κιρκιζάτες, Γαβριά,
Ψαθοτόπι, Μύτικας, Ανέζα, Καλο-
γ ε -
ρικό, Βίγλα, Ράχη, Καλόβατος, Κερ
αµάτες, Καλαµιά, Στρογγυλή, Ζα-
βάκα, Καλοµόδια, Αγία Παρασκευή,
Κωστακίοι, Ακροποταµιά, , Νεοχώρι,
Ανθότοπος, Χαλκιάδες,
Ρόκκα, Άγιος Σπυρίδωνας, Ελευθε-
ροχώρι, Καµπή και την πόλη της Φι-
λιππιάδας.. Τελικά µε την
µεσολάβηση των ευρωπαNκών δυνά-
µεων και της Ρωσίας, στις 20 Σε-
πτεµβρίου οι εχθροπραξίες
σταµάτησαν και υπογράφηκε ει-
ρήνη.
Η οριστική απελευθέρωση του χω-
ριού έλαβε χώρα το διάστηµα ανά-
µεσα στις 6 και 9 Οκτωβρίου 1912,
όπου τα πρώτα ελληνικά τάγµατα,
πέρασαν τη γέφυρα της Άρτας και
στις 2 το µεσηµέρι απώθησαν τους
Τούρκους και εδραιώθηκαν στους
Κωστακιούς και την περιοχή Μαρα-
τιού. Τις επόµενες 2 ηµέρες, ο ελλη-
νικός στρατός κατέλαβε και
οχύρωσε το χωριό Πλησιούς µαζί µε
τα Ρόκκα και τις Χαλκιάδες.
Το 1910, η Μητρόπολη Νικοπόλεως
και Πρεβέζης δηµοσιοποιεί τα στοι-
χεία της απογραφής που πραγµατο-
ποίησε το ίδιο έτος σε όλη την
εκκλησιαστική περιφέρεια και µας
πληροφορεί ότι οι Χαλκιάδες και η
Καλαµιά υπάγονταν στο τµήµα Λού-
ρου και στα χωριά κατοικούσαν 427
και 339 άτοµα αντίστοιχα.

ΧΧααλλκκιιάάδδεεςς  --  ΚΚααλλααµµιιάά
ΚΚοοιιννήή  κκοουυλλττοούύρραα  --  ΙΙσσττοορρίίαα
∆ύο χωριά  .....το εξής ένα.

Έρευνα
Ρίζος Θανάσης
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Μεγάλη έκπληξη είναι η
είδηση, που κυκλοφό-
ρησε µε την ανατολή

του νέου χρόνου (2016), ότι δηλαδή
ο Πολιτιστικός µας σύλλογος (της
Φιλοθέης) αποφάσισε ανάµεσα στις
άλλες δραστηριότητες του να εκ-
δώσει ένα ενηµερωτικό φύλλο, µια
εφηµερίδα, ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΦΙΛΟ-
ΘΕΗΣ. Είναι µι ελπιδοφόρα προ-
σπάθεια, ιδιαίτερα ετούτο τον καιρό
της κρίσης που ο µέσος πολίτης, ο
πολύς κόσµος αντιµετωπίζει πολλά
προβλήµατα επιβίωσης, ένας φο-
ρέας πολιτισµού, όπως εν προκει-
µένου ο Πολιτιστικός σύλλογος να
αναλαµβάνει µια τέτοια πρωτοβου-
λία . Επαληθεύεται πανηγυρικά το
ευαγγελικό ρητό: <<Ουκ επ΄ άρτω
µόνον ζήσεται άνθρωπος>> = (∆εν
ζει µόνο µε ψωµί ο άνθρωπος).

Ο γραφών πιστεύει ότι την καλή
αυτή προσπάθεια των διοικούντων
το Σύλλογο θα αγκαλιάσει και θα
στηρίξει ο κόσµος της Φιλοθέης: θα
βρεθούν οικονοµικά ευκατάστατοι
συµπολίτες µας - επιχειρηµατίες
που θα γίνουν χορηγοί της εφηµε-

ρίδας , θα προστρέξουν και θα βοη-
θήσουν οι πνευµατικοί άνθρωποι
του τόπου µε ιδέες και κείµενα τους
ώστε να γεµίσουν οι σελίδες του έν-
τυπού µας µε αξιόλογο και ποικίλο

περιεχόµενο. Και βέβαια -ελπί-
ζουµε- όλοι µας να γίνουµε συνδρο-
µητές, αναγνώστες και διακινητές
της εφηµερίδας. Το ίδιο ισχύει επί-
σης και για τις υπόλοιπες δράσεις

του Συλλόγου, συµµετέχουµε και
στηρίζουµε ο καθένας µε τον τρόπο
του και κατά δύναµη…

Ευχόµαστε από τα βάθη της
ψυχής µας κάθε επιτυχία σε κάθε

δραστηριότητα του Πολιτιστικού
µας φορέα. Ειδικά από την εφηµε-
ρίδα µας προσδοκούµε να µας ταξι-
δεύει και να µας συντροφεύει σε
όµορφους τόπους και χώρους του

πολιτισµού µας. Ευχόµαστε ν΄ανοί-
ξει τα φτερά της και να ταξιδέψει
όπου γης, να συναντήσει και να συ-
νοµιλήσει µε τους απόδηµους, τους
ξενιτεµένους µας Χαλκιαδιώτες και
Καλαµιώτες -προσπάθησα στ΄αλή-
θεια να βρω και να γράψω κάτι αν-
τίστοιχο για Φιλοθεότ._ς, αλλά δεν
µου βγαίνει- και να γίνει ο σύνδε-
σµος (η εφηµερίδα µας) µε την γλυ-
κιά Πατρίδα.-

Και πάλι καλοτάξιδη και καλό-
τυχη.

Σπύρος Γιάννος

Υ.Γ. Υποσχέθηκα στον Πρόεδρο
του ∆.Σ. να γράψω κάποιο « Χρονο-
γράφηµα » για το πρώτο Φύλλο της
εφηµερίδας, αν τελικά το κείµενο
τούτο δεν το λες χρονογράφηµα
ζητώ την επιείκεια του αναγνώστη.

ΚΑΛΟΤΑΞΙ∆Η ΚΑΙ ΚΑΛΟΤΥΧΗ!
Γράφει ο

Σπύρος Γιάννος

Στην κοινότητα χαλκιάδων
του δήµου αρταίων, ιδιαί-
τερη έµφαση δόθηκε σε

προγράµµατα παιδικής προστασίας
αλλά και ευρύτερα της οικογέ-
νειας,στην διατήρησης των ηθών-
εθίµων και της παράδοσης της
τοπικής κοινότητας καθώς επίσης
και στην αναβάθµιση του πολιτισµι-
κού επιπέδου τόσο µε αισθητικές
παρεµβάσεις όσο και µε ερασιτεχνι-
κές πρωτοβουλίες.

Συγκεκριµένα σχετικά µε το παιδί
και την οικογένεια παραδόθηκε και
λειτουργεί νέος παιδικός σταθµός
.Πραγµατοποιήθηκε Η διαµόρφωση
των εξωτερικών χώρων τόσο του
παιδικού σταθµού , όσο και του νη-
πιαγωγείου και του δηµοτικού σχο-
λείου της κοινότητας µας
(παγκάκια,κάγκελα προστατευτικά,κα-
λαθάκια σκουπιδιών) έτσι ώστε η
διεργασία της προσχολικής αγωγής
αλλά και της εκπαίδευσης να γίνε-
ται µε ασφάλεια και να υπάρχει κα-
θαριότητα στον προαύλιο χώρο.

Στα πλαίσια των προγραµµάτων
για τα παιδιά κατασκευάστηκε και
λειτουργεί παιδική χαρά µε όλες τις
προδιαγραφές που προσδίδουν την
αίσθηση της χαράς και της ευχάρι-
στης απασχόλησης των παιδιών και
των γονέων τους( χαλίκι- κάγκελα-
φωτισµός- οδηγίες χρήσεως κ.λ.π)

Σε ότι αφορά τα παιδιά και ιδιαί-
τερα τους µαθητές δεν θα µπο-
ρούσε να λείψει η παρέµβαση µας
στο αστικό κτελ άρτας και η έκ-
δοση καρτών για την δωρεάν µετα-
φορά των µαθητών του γυµνασίου (
από και προς το γυµνάσιο) έτσι
ώστε να στηρίξουµε το δικαίωµα
στην δωρεάν παιδεία.

Στην ευρύτερη περιοχή της κοι-

νότητας µε δική µας πρωτοβουλία
πραγµατοποιήσαµε αισθητικές πα-
ρεµβάσεις σε πολλούς χώρους µε
σκοπό την ανάδειξη του πολιτισµού
και την εισαγωγή νέων τεχνολογι-
κών µεθόδων στην κοινότητα µας
όπως:

Την λειτουργία του συντριβανιού
γεωργουσών µε σκοπό στο άµεσο
µέλλον την λειτουργία και των δύο
συντριβανιών της κοινότητας των
χαλκιάδων.

Την συντήρηση και λειτουργία
του δικτύου ίντερνετ και την πιθανή
επέκταση έτσι ώστε να έχουν όλοι
οι κάτοικοι πρόσβαση στην τεχνο-
λογία και την πληροφόρηση.

Συντήρηση υδραγωγείου και το-
ποθέτηση εκ νέου προστατευτικών
καπακιών ώστε να διασφαλιστεί η
καθαρότητα του νερού.

Καθαρισµός οικοπέδων π.χ θέση
« κούλια» και τοποθέτηση κάδων κα-
θαριότητας και ανακύκλωσης όπου
χρειάζεται.

Τοποθέτηση νέων φωτιστικών
σωµάτων στις πλατείες της κοινό-
τητας και απέναντι από το δηµοτικό
σχολείο.

Συντήρηση αποδυτηρίων γηπέ-
δου α.ο.φ , της σιδερένιας κερκίδας
και τοποθέτηση ξύλινου πατώµα-
τος.

Συντήρηση και επισκευή τόσο
του δικτύου αποστραγγίσεως όσο
και του συστήµατος αυτόµατου πο-

τίσµατος του γηπέδου.
∆ιαµόρφωση εξωτερικού χώρου

στο αγροτικό ιατρείο της περιοχής
µας και τοποθέτηση µέσων πυρό-
σβεσης. Έγινε καταγραφή των ελ-
λείψεων και για άλλες πρόσθετες
εργασίες.

Επισκευή και συντήρηση αγροτι-
κών δρόµων( χαλίκι/ άσφαλτος).

Καθαριότητα του κοιµητηρίου
της κοινότητας µας, και άλλες πα-
ρ ε µ β ά σ ε ι ς ( λ ά σ τ ι χ α
ποτίσµατος,βρύσες,αποστράγγιση
κ.λ.π.

Σε συνεργασία µε τοπικούς φο-
ρείς καθώς και µε την κοινωνική
υπηρεσία/ πρόνοια του δήµου αρ-

ταίων στηρίζουµε τις οικογένειες
ελλήνων συµπολιτών µας που έχουν
ανάγκη από τρόφιµα και άλλα είδη
διαβίωσης.

Βρισκόµαστε σε διαρκή συνερ-
γασία µε πολιτιστικούς/ µορφωτι-
κούς και µε άλλους συλλόγους της
ευρύτερης περιοχής µε στόχο την
διατήρηση της πολιτισµικής µας
κληρονοµιάς και την τήρηση της πα-
ράδοσης( εθνικές επετείους, παρε-
λάσεις, ανάδειξη τοπικών
προFόντων κ.λ.π)

Έχoυν γίνει προτάσεις µε άµεσο
στόχο τις παρακάτω δράσεις:

Εγκατάσταση στην περιοχή µας
και τοποθέτηση µηχανήµατος αυτό-
µατων συναλλαγών ( ατµ)

∆ηµιουργία νέου δικτύου υδρευ-
σης.

Βάψιµο πεζοδροµίων, πλατειών,
κτιρίου αγροτικού ιατρείου σχολι-
κών µονάδων κ. λ. π.

Συντήρηση , επισκευή και επέ-
κταση δικτύου ηλεκτροφωτισµού.

∆ιαµόρφωση κεντρικής πλατείας
χαλκιάδων( τοποθέτηση πλακών)
και δεντροφύτευση στην πλατεία
γεωργουσών.

∆ηµιουργία αποδυτηρίων στο γή-
πεδο αοφ φιλοθέης.

Ονοµατοδοσία κεντρικών δρό-
µων του χωριού µας

∆ηµιουργία πάρκου αναψυχής
∆ηµιουργία κλειστού γυµναστη-

ρίου

Μαρίνα Κοµπογιάννη
Πρόεδρος τοπικού συµβουλίου Χαλκιάδων

Πολιτισµός - Παράδοση - Παιδική προστασία - ΈργαΠολιτισµός - Παράδοση - Παιδική προστασία - Έργα



Σελίδα 10 η φιλοθέη Πέµπτη 28 Απριλίου 2016

Ηοστεοπόρωση είναι χρόνια
πάθηση του µεταβολισµού
των οστών, κατά την οποία

παρατηρείται σταδιακή µείωση της
πυκνότητας και ποιότητάς τους, µε
αποτέλεσµα αυτά µε την πάροδο του
χρόνου να γίνονται πιο εύθραυστα
και λεπτά. Έτσι προκαλείται αυξανό-
µενος κίνδυνος κατάγµατος (σπασί-
µατος) των οστών, καθώς µειώνεται
η ανθεκτικότητα και η ελαστικότητά
τους.Τα τελευταία 30 χρόνια η
έρευνα πάνω στην Οστεοπόρωση,
ξεκινώντας από το µηδέν σχεδόν,
σηµείωσε αλµατώδη εξέλιξη, την
οποία πυροδότησε το πρόβληµα
Οστεοπόρωσης των αστροναυτών -
κοσµοναυτών διαρκείας, αλλά και η
συνεχής γήρανση του πληθυσµού.
Ετυµολογικά η λέξη Οστεοπόρωση
προέρχεται από το Οστούν (=κόκ-
καλο) + Πορώδης (=ο έχων πό-
ρους).

Αιτιολογία Οστεοπόρωσης-
Ταξινόµηση
Η Οστεοπόρωση είναι δυνατό να

διαιρεθεί σε δύο κατηγορίες: Τη γε-
νικευµένη µορφή και την τοπική
µορφή. Η γενικευµένη µορφή υποδι-
αιρείται σε πρωτοπαθή και δευτερο-
παθή Οστεοπόρωση.

Στην πρωτοπαθή οστεοπόρωση
ανήκουν: α) Η µετεµµηνοπαυσιακή
οστεοπόρωση, β) Η γεροντική οστε-
οπόρωση και γ) Η ιδιοπαθής οστεο-
πόρωση,

Η ∆ευτεροπαθής Οστεοπόρωση
προκαλείται πάντοτε από συγκεκρι-
µένη πάθηση, όπως η νόσος του
Cushing, ο διαβήτης, ο υπερπαρα-
θυρεοειδισµός, η χρήση κορτικοει-
δών, η δρεπανοκυτταρική αναιµία, το
πολλαπλούν µυέλωµα, η παρατετα-
µένη ακινητοποίηση, κ.ά.

Η Τοπική µορφή οστεοπόρωσης:
Σ' αυτήν ανήκουν η οστεοπόρωση
µετά από ακινητοποίηση καταγµά-
των, η οστεοπόρωση ή οστική ατρο-
φία Sudeck (αλγοδυστροφία), η
ιδιοπαθής παροδική οστεοπόρωση
µιας άρθρωσης, κυρίως του ισχίου
κ.ά.

Οι παράγοντες κινδύνου (Risk fac-

tors) για οστεοπόρωση διακρίνονται
σε: α) Κύριους και β) ∆ευτερεύοντες.

Κύριοι παράγοντες κινδύνου
είναι: 1 . Η ελαττωµένη κορυφαία
οστική µάζα και 2. Ο αυξηµένος ρυθ-
µός οστικής απώλειας.

Η οστεοπόρωση βασικά προκα-
λείται από τη διαταραχή στην ισο
ροπία ανάµεσα στην οστεοπαρα-
γωγή και την οστική αποδόµηση που
συνεχίζεται δια βίου στον ανθρώπινο
σκελετό. Φυσιολογικά η οστική µάζα
(πυκνότητα) αυξάνεται προοδευτικά
όσο ο σκελετός αναπτύσσεται και
εξακολουθεί να αυξάνεται µέχρι την
ηλικία των 35 περίπου ετών, οπότε
φθάνει στο µέγιστο επίπεδο. Η κο-
ρυφαία αυτή οστική µάζα (peak bone
mass) επηρεάζεται σηµαντικά από τη
διατροφή, το φύλο, τη φυλή, τη
µυUκή άσκηση και βεβαίως τη φυσιο-
λογική λειτουργία των διαφόρων ορ-
γάνων του σώµατος. Έτσι η
κορυφαία οστική µάζα στους άνδρες
είναι 20-30% µεγαλύτερη παρά στις
γυναίκες και 10-20% µεγαλύτερη στη
µαύρη φυλή σε σχέση προς τη
λευκή. Μετά την ηλικία των 35 περί-
που ετών αρχίζει βαθµιαία απώλεια
οστικής µάζας που αποτελεί φυσιο-
λογικό φαινόµενο και συνεχίζεται µε
διακυµάνσεις σε όλη την υπόλοιπη
ζωή. Ο ρυθµός απώλειας είναι αρ-
χικά ίδιος στους άνδρες και στις γυ-
ναίκες και κυµαίνεται από 0,3-0,5%
το χρόνο. Το φυσιολογικό αυτό
ρυθµό απώλειας ακολουθεί στις γυ-
ναίκες φάση επιταχυνόµενης οστι-
κής απώλειας της τάξεως του 2-3%

το χρόνο, που αρχίζει στην περίοδο
της εµµηνόπαυσης και συνδέεται
στενά µε την ελάττωση του επιπέδου
των οιστρογόνων στο αίµα. Η φάση
αυτή σύµφωνα µε τις υπάρχουσες
µέχρι σήµερα γνώσεις διαρκεί 6-10
χρόνια, οπότε επανέρχεται σε βραδύ
ρυθµό οστικής απώλειας που φθάνει
το 0,3-0,5%. Σε µερικές γυναίκες
(20%) ο ρυθµός οστικής απώλειας
είναι µεγαλύτερος του 3% (έως 7%)
(fast bone loosers). Στις γυναίκες
αυτές η οστεοπόρωση πρέπει έγ-
καιρα να διαγνωσθεί και να αντιµε-
τωπισθεί. Όταν η κορυφαία οστική
µάζα (πυκνότητα) είναι µεγάλη και ο
ρυθµός οστικής απώλειας φυσιολο-
γικός, δε δηµιουργείται οστεοπό-
ρωση. Οστεοπόρωση δηµιουργείται,
όταν η οστική µάζα ενός ατόµου που
φθάνει το µέγιστο στην ηλικία των 35
περίπου ετών είναι χαµηλή ή όταν ο
ρυθµός οστικής απώλειας είναι αυ-
ξηµένος ή υπάρχει συνδυασµός και
των δύο. Γι' αυτό η φιλοσοφία της
σύγχρονης αντιµετώπισης της οστε-
οπόρωσης συγκεντρώνεται στους
δύο αυτούς στόχους, δηλαδή τη µε-
γιστοποίηση της κορυφαίας οστικής
µάζας (πρωτογενής πρόληψη) και
την ελαχιστοποίηση των οστικών
απωλειών (δευτερογενής πρόληψη).
Τελευταία φαίνεται ότι εκτός από το

επίπεδο της οστικής µάζας σηµασία
έχει και η ποιότητα του οστού στη
µάζα που µένει.

∆ευτερεύοντες παράγοντες κιν-
δύνου για εµφάνιση οστεοπόρωσης
είναι:

1. Εµµηνόπαυση στις γυναίκες.
Φυσιολογική ή χειρουργική λόγω
ελάττωσης του επιπέδου των οι-
στρογόνων.

2. Χρόνια ανεπαρκής πρόσληψη
ασβεστίου αλλά και ανεπαρκής
απορρόφησή του από το έντερο και
καθήλωσή του στα οστά (κυρίως
λόγω έλλειψης βιταµίνης D).

3. Ο περιορισµός της φυσιολογι-
κής κίνησης (βάδισµα, τρέξιµο), που
είναι αποτέλεσµα της µηχανοποί-
ησης της ζωής µας (αυτοκίνητα, ηλε-
κτρικά πλυντήρια, ηλεκτρικές
σκούπες, πλυντήρια πιάτων κτλ),
στερεί το µυοσκελετικό σύστηµα
από το σπουδαιότερο ερέθισµα που
συµβάλλει στη διάπλαση και ανακα-
τασκευή του σκελετού σε όλη τη
διάρκεια της ζωής. Η υπερβολική εν-
τούτοις άσκηση σε νέα κορίτσια,
αθλήτριες

Οστεοπόρωση
γράφει
ο Χρήστος Κύρκος
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µπορεί να προκαλέσει αµηνόρ-
ροια µε αποτέλεσµα ελάττωση τις
οστικής πυκνότητας.

4. Αυξηµένη κατανάλωση πρω-
τεeνών (κρεατοφαγία), διότι αυξάνει
την αποβολή ασβεστίου από τα
ούρα. Είναι ένας από τους παρά-
γοντες που εξηγεί τη µεγαλύτερη
συχνότητα οστεοπόρωσης στις
χώρες της ∆ύσης.

5. Το κάπνισµα. Υπάρχουν σή-
µερα σαφείς ενδείξεις ότι σε καπνί-
στριες γυναίκες (και άνδρες) ο
ρυθµός οστικής απώλειας είναι αυ-
ξηµένος µε αποτέλεσµα αυξηµένη
συχνότητα καταγµάτων στους
σπονδύλους. Το τελευταίο πιθανώς
οφείλεται σε: α) επιτάχυνση κατα-
στροφής των οιστρογόνων στις γυ-
ναίκες, β) ελάττωση της
δραστηριότητας των οστεοβλαστών
γ) πρόωρη εµµηνόπαυση και δ) αγ-
γειοσύσπαση και µείωση παροχής
αίµατος στους σπονδύλους.

6. Κατάχρηση οινοπνευµατωδών
ποτών συνδυάζεται πολύ συχνά µε
οστεοπόρωση τόσο σε άνδρες όσο
και σε γυναίκες. Αυτό οφείλεται πι-
θανώς σε άµεση τοξική δράση του
οινοπνεύµατος πάνω στους οστεο-
βλάστες καθώς και στην ελάττωση
της απορρόφησης του ασβεστίου
από το έντερο, επειδή το οινό-
πνευµα επηρεάζει τον µεταβολισµό
της βιταµίνης D.

7. Κατάχρηση καφέ, τσαγιού,
επειδή προκαλούν ασβεστιουρία.

8. Το φύλο. Η οστεοπόρωση είναι
συχνότερη στις γυναίκες παρά
στους άνδρες.

9. Η φυλή. Παρατηρείται συχνό-
τερα στους λευκούς παρά στους
µαύρους, επειδή οι τελευταίοι
έχουν µεγαλύτερη οστική µάζα.

10. Οικογενής προδιάθεση.
Υπάρχουν οικογένειες µε πολλά
µέλη που πάσχουν από οστεοπό-
ρωση χωρίς να διαπιστώνεται πα-
θολογική αιτία.

11. Ιδιοσυστασία. Η οστεοπό-
ρωση είναι συχνότερη σε µικρόσω-
µες λεπτές γυναίκες, µε ξανθά
µαλλιά και λεπτή επιδερµίδα. Σπά-
νια παρατηρείται σε παχιές γυναί-
κες. Το αυξηµένο σωµατικό βάρος
ελαττώνει το ρυθµό οστικής απώ-
λειας, α) λόγω µηχανικής επιβάρυν-
σης της σπονδυλικής στήλης και
των κάτω άκρων και β) επειδή µεγά-
λες ποσότητες λίπους συµβάλλουν
στη µετατροπή των επινεφριδιακών
ανδρογόνων σε οιστρογόνα.

12. Συνθήκες έλλειψης βαρύτη-
τας. Η παρατήρηση της σηµασίας
της βαρύτητας έγινε στους αστρο-
ναύτες, οι οποίοι είχαν οστική απώ-
λεια της τάξεως του 1 % την
εβδοµάδα, παρά τις πολλές άλλες
δραστηριότητές τους και την
επαρκή πρόσληψη Ca.

Απεικονιστικός έλεγχος
. Η διάγνωση σήµερα της Οστεο-

πόρωσης γίνεται µε την Εξέταση
"Οστεοπυκνοµετρία µε διπλή Φωτο-
νιακή Απορροφησιοµέτρηση"
( D E X A ) .
Σήµερα τέτοια µηχανήµατα υπάρ-
χουν σε όλη την Ελλάδα. Η εξέταση
στο µηχάνηµα αυτό, γίνεται µε

δέσµη φωτονίων (ελάχιστη ιονί-
ζουσα ακτινοβολία) στην Οσφυeκή
Μοίρα της Σπονδυλικής Στήλης ή
στο Ισχίο (διαφορετικά αποτελέ-
σµατα), στα εξής άτοµα:
� Σε όλες τις µετεµµηνοπαυσιακές
γυναίκες, ηλικίας µέχρι των 65 ετών
που παρουσιάζουν έναν ή περισσό-
τερους παράγοντες κινδύνου για
οστεοπορωτικό κάταγµα (πλην της
εµµηνόπαυσης).

� Σε όλες τις γυναίκες άνω των
65 ετών ανεξάρτητα από τους πα-
ράγοντες κινδύνου που παρουσιά-
ζουν.

� Σε όλες τις µετεµµηνοπαυσια-
κές γυναίκες που έχουν υποστεί κά-
ποιο κάταγµα (για να επιβεβαιωθεί
η διάγνωση και να προσδιοριστεί η
βαρύτητα της νόσου).

� Σε όλες τις γυναίκες που θα
υποβληθούν σε θεραπεία για Οστε-
οπόρωση, εάν η οστική πυκνοµέ-
τρηση πρόκειται να βοηθήσει στην
απόφαση.

� Σε όλες τις γυναίκες που ακο-
λούθησαν θεραπεία υποκατάστα-
σης µε οιστρογόνα για µεγάλο
χρονικό διάστηµα.

� Σε άνδρες, που έχουν παθολο-
γικό νόσηµα συνδεόµενο µε οστεο-
πόρωση (πχ υπερθυρεοειδισµός,
χρήση κορτιζόνης, σακχαρώδης
διαβήτης, νεφρική ανεπάρκεια, σύν-
δροµα δυσαπορροφήσεως, ηπατική
ανεπάρκεια, κατάχρηση αλκοόλ, κα-
τάχρηση τσιγάρου, παρατεταµένη
καθιστική ζωή, κλπ)
Κάθε πότε γίνεται µέτρηση οστικής
πυκνότητας: Παλιότερα (1986-2009)
επικρατούσε η άποψη να γίνεται µέ-
τρηση οστικής πυκνότητας κάθε
ένα χρόνο. Το έτος 2009 δηµοσιεύ-
θηκαν δύο εργασίες που πρότειναν
µετρηση κάθε τρία χρόνια. Τελικά
το έτος 2012 το Εθνικό Ινστιτούτο
Υγείας των ΗΠΑ πρότεινε κλιµα-
κωτά µεσοδιαστήµατα µέτρησης
ανάλογα µε τα ευρήµατα της πρώ-
της µέτρησης

ΘΕΡΑΠΕΙΑ � Ασβέ-
στιο: Χορηγείται σε δόση 1000 mg
ηµερησίως[10]. Τα τελευταία χρό-
νια υπάρχουν επιφυλάξεις ως πρός
την αναγκαιότητα χορήγησης εξω-
γενούς ασβεστίου για τους εξής λό-
γους: Πρώτον σε πολλά άτοµα
δηµιουργεί δυσκοιλιότητα και αί-
σθηµα φουσκώµατος, οπότε σταµα-
τούν τη λήψη του. ∆εύτερον, η
σύγχρονη διατροφή είναι επαρκέ-
στατη σε ασβέστιο, βρίσκεται παν-
τού ακόµα και στο νερό. Τρίτον, έχει
ενοχοποιηθεί για ασβεστοποιήσεις
τενόντων, ασβεστοποιήσεις αγ-
γείων κλπ. Τέταρτον, εφόσον χορη-
γείται η Αλφακαλσιδόλη, τίθεται
ερωτηµατικό στο κατά πόσο χρει-
άζεται εξωγενής χορήγηση Ασβε-
στίου, γιατί µε την Αλφακαλσιδόλη
αξιοποιείται επαρκώς το Ασβέστιο
των τροφών και των υγρών.

� Μαγνήσιο: Σύµφωνα µε την ερ-
γασία του Guy E. Abraham, MD "Τα
δεδοµένα που είναι διαθέσιµα υπο-
στηρίζουν τη θεωρία ότι οι περισ-
σότερες περιπτώσεις
Μετεµµηνοπαυσιακής Οστεοπόρω-
σης, δεν οφείλονται σε έλλειψη
πρόσληψης Ασβεστίου. Είναι αµφί-
βολο αν είναι επιτυχής θεραπεία η
χορήγηση υψηλών δόσεων Ασβε-
στίου. Αντιθέτως η έλλειψη Μαγνη-
σίου είναι συνδεδεµένη µε τη
µετεµµηνοπαυσιακή Οστεοπόρωση.
Το Μαγνήσιο υπεισέρχεται στο µε-
ταβολισµό του Ασβεστίου και στή
σύνθεση της Βιταµίνης D, και στην
εξασφάλιση ανθεκτικότητας των
ο σ τ ώ ν
"� ∆ιφωσφονικά άλατα: Aledronate
Residronate Ibadronate κλπ. Aπό τα
βασικά φάρµακα σήµερα που επι-
κρατούν στη θεραπεία της Οστεο-
πόρωσης είναι τα ∆ιφωσφονικά
άλατα Aledronate, Residronate,
Ibadronate. Πιθανή θεωρείται και η
δράση τους κατά της αγγειονεογέ-
νεσης και κατά των νεοπλασιών των
οστών. Εκτός της οστεοπόρωσης
χρησιµοποιούνται στη θεραπεία του
πολλαπλού µυελώµατος και των µε-
ταστατικών όγκων των οστών που
έχουν ως πρωτοπαθή εστία το στή-
θος,τον προστάτη και τον πνεύµο-
νων. Ως σπάνιες επιπλοκές της
µακροχρόνιας χορήγησης των δι-
φωσφονικών (φαρµάκων) θεωρούν-
ται οι σπανιότατες οστεονεκρώσεις
των οστών στις γνάθους, οι οποίες
είναι αρχικά ασυµπτωµατικές, µι-
µούµενες οδοντιατρικά προβλή-
µατα ρουτίνας, σε ότι αφορά των
πόνο, όπως η τερηδόνα και περιο-
δοντική νόσος, και κάποια στιγµή
οδηγούν τη γνάθο σε παθολογικό
κάταγµα. Γι' αυτό σήµερα εφιστάται
η προσοχή των ασθενών που λαµ-
βάνουν ∆ιφωσφονικά άλατα να ενη-
µερώνουν τον οδοντίατρο αν τα
λαµβάνουν, εάν πρόκειται να υπο-
βληθούν σε οδοντιατρική επέµβαση

� Ρανελανικό Στρόντιο: Stron-
tium Ranelate Χορηγείται σε σκόνη,
2g ηµερησίως µε άδειο στοµάχι.

� Παράγωγα Παραθορµόνης:
Teritaparide Χορηγείται υποδορίως
σε ενέσιµη µορφή, καθηµερινά για
δύο χρόνια.

� Βιταµίνη D3:
� Denosumab: Πρόκειται για νέο

φάρµακο µονοκλωνικό αντίσωµα..
Χορηγείται µε µία ένεση υποδόρια
κάθε 6µήνες
. Η συµβολή της άσκησης στην
Οστεοπόρωση

Πολλαπλές µελέτες έχουν δείξει
ότι η αεροβική γυµναστική, που
φέρει το βάρος, και οι ασκήσεις αν-
τίστασης µπορούν να διατηρήσουν
ή να αυξήσουν την Οστική Πυκνό-
τητα (BMD) στις µετεµµηνοπαυσια-
κές γυναίκες.Πολλοί ερευνητές
έχουν προσπαθήσει να εντοπίσουν
ποιοι τύποι άσκησης είναι πιο απο-
τελεσµατικοί στη βελτίωση της οστι-
κής πυκνότητας και σε άλλες
µετρήσεις της ποιότητας των

οστών, ωστόσο τα αποτελέσµατα
ποικίλουν. Το πρόγραµµα BEST
(Bone-Estrogen Strenghth Training)
στο Πανεπιστήµιο της Αριζόνα εν-
τόπισε έξι ειδικές εκπαιδευτικές
ασκήσεις βάρους που απέδωσε τη
µεγαλύτερη βελτίωση της BMD. Το
πρόγραµµα αυτό προτείνει ειδικές
ασκήσεις, µε τρεις προπονήσεις την
εβδοµάδα, µε το βάρος των δύο σετ
από κάθε άσκηση, εναλλάξ, µέτρια
(6-8 επαναλήψεων µε το 70% )και
βαριά (4-6 επαναλήψεων µε το 80%
)Ένα έτος τακτικών ασκήσεων φαί-
νεται να αυξάνει την οστική πυκνό-
τητα της κνήµης αναφέρουν οι
Cheng S και συνεργάτες [18]. Η
άσκηση σε συνδυασµό µε άλλες
φαρµακολογικές θεραπείες, έχει
αποδειχθεί ότι αυξάνει την οστική
πυκνότητα σε σχεση µε την θερα-
πεια µόνο [19]. Πρόσθετα οφέλη
για οστεοπορωτικούς ασθενείς
εκτός από την αύξηση BMD περι-
λαµβάνουν βελτιώσεις στην ισορ-
ροπία, στο βάδισµα, και στη µείωση
του κινδύνου των πτώσεων [20]
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ΟΣύλλογος µας αποτελεί
αδιάσπαστη συνέχεια του
Πνευµατικού Κέντρου

∆ήµου Φιλοθέης, έχοντας αναλάβει
πλήρως τις αρµοδιότητές του τελευ-
ταίου αµέσως µετά τη διάλυση του,
ενώ έχει γίνει σηµαντική διεύρυνση
των δραστηριοτήτων και των µελών
του την τελευταία διετία, καθιστών-
τας τον έναν από τους πιο δραστήρι-
ους και πολυπληθείς συλλόγους του
∆ήµου . Η αρχή έγινε µε διδασκαλία
παραδοσιακών χορών, δωρεάν αρ-
χικά και µε πολύ µικρό κόστος στην
συνέχεια (µόνο 15 ευρω ετησίως για
το κάθε µέλος και χωρίς επιπλέον

επιβάρυνση για την ενοικίαση της
παραδοσιακής στολής) και την πραγ-
µατοποίηση δύο εκδηλώσεων: τις
Αποκριάτικες εκδηλώσεις (γαDτανάκι,
γανωτζή, χορό της νύφης, το πιπέρι)
και την καθιερωµένη παραδοσιακή

βραδιά στα µέσα του καλοκαιριού.
Τα δύο τελευταία χρόνια ο Σύλλο-

γος µας έχει επεκτείνει σηµαντικά το
πεδίο των δραστηριοτήτων του, µε
συµµετοχή σε εκδηλώσεις εντός κι

εκτός ορίων της Άρτας. Σηµαντική
ήταν η παρουσία στις δύο γιορτές
πορτοκαλιού του ∆ήµου Αρταίων, µε
την κατάκτηση, µάλιστα, του πρώ-
του βραβείου το Νοέµβριο του 2015
στο διαγωνισµό µαγειρικής που διορ-
γάνωσε η λέσχη αρχιµαγείρων Ελλά-
δος , στα πλαίσια της γιορτής.
Αξιοσηµείωτη είναι και η συµµετοχή
του τµήµατος εκδηλώσεων του χο-
ρευτικού µας στο 3ο Φεστιβάλ Κα-
σκάρκα στο Καλοχώρι
Θεσσαλονίκης, στο οποίο συµµετεί-
χαν σύλλογοι από όλη την Ελλάδας,
παρουσιάζοντας παραδοσιακούς χο-
ρούς της κάθε περιοχής. Τον Ια-

νουάριο του2016 πραγµατοποιήθηκε
εκδροµή στην Βεργίνα, µε επίσκεψη
του αρχαιολογικού χώρου και ξενά-
γηση στα µνηµεία από επαγγελµατία
ξεναγό. Οι αποκριάτικες εκδηλώσεις
έχουν, τα τελευταία χρόνια, επεκτα-

θεί µε διοργάνωση Κούλουµα την
Καθαρά ∆ευτέρα στο γυµνάσιο Φι-
λοθέης, σε συνεργασία- φέτος - µε
τον οικείο σύλλογο γονέων και τη
συµµετοχή στο καρναβάλι της Άρτας

µε πολυπληθές τµήµα, ενώ το γαDτα-
νάκι του Συλλόγου µας στήνεται πια,
εκτός από τις πλατείες του χωριού,
και στις πλατείες της Άρτας, το Σάβ-
βατο των Αποκριών.

Κάθε χρόνο στις 25 Μαρτίου, µετά
την παρέλαση, τα παιδικά τµήµατα
του χορευτικού παρουσιάζουν παρα-
δοσιακούς χορούς στην πλατεία
µπροστά από το µνηµείο των ηρώων

και κατά τις λιτανείες του Αγίου Κων-
σταντίνου και Ελένης Χαλκιάδων και
Ζωοδόχου Πηγής Καλαµιάς, αγόρια
και κορίτσια του συλλόγου, µε παρα-
δοσιακές στολές, πραγµατοποιούν
την περιφορά των εικόνων.

Πρόσφατο επίτευγµα συνιστά η
σύνταξη και έκδοση της παρούσας
εφηµερίδας που διανέµεται δωρεάν,
αφού όλοι οι συντελεστές εργάστη-

καν αφιλοκερδώς για την επίτευξη
αυτού του δύσκολου σκοπού. Φυ-
σικά, ο Σύλλογος δεν επαναπαύεται
στις δάφνες επιτευγµάτων του, αλλά
κάνει αδιάκοπη προσπάθεια για δι-
εύρυνση του πεδίου των δραστηριο-
τήτων του και τη βελτίωση των ήδη
υπαρχουσών παροχών του. Στόχος
και δέσµευσή µας για το µέλλον είναι
, µε οµαδική – όπως πάντα - προ-

σπάθεια , η περαιτέρω αύξηση των
ενεργειών µας και η εξύψωση της
παιδείας και του πολιτισµού στο
χωριό µας, ώστε αυτά να καταστούν
βίωµα και αδιάσπαστο µέρος της κα-
θηµερινότητας των κατοίκων του . Κι
έχουµε αποδείξει, κατ΄ επανάληψη,
την ικανότητά µας για πραγµατοποί-
ηση των στόχων που τίθενται.

Από το
Πνευµατικό

Κέντρο Φιλοθέης
στον

Πολιτιστικό
Σύλλογο Φιλοθέης

...και συνεχίζουµε
ακόµη

∆ύο πολύ µεγάλα έργα που αναβαθµίζουν
την ποιότητα ζωής των συµπολιτών µας,
έχουν γίνει το τελευταίο διάστηµα στην

Τοπική Κοινότητας Καλαµιάς.
Πρόκειται για την κατασκευή του νέου υδατό-

πυργου (µέσω το ΕΣΠΑ), µε αποτέλεσµα οι κάτοι-
κοι της περιοχής να έχουν την δυνατότητα να
χρησιµοποιούν πόσιµο νερό υψηλής ποιότητας,
καθώς ο ηλεκτροµηχανολογικός εξοπλισµός του
ανταποκρίνεται στις πλέον σύγχρονες προδια-
γραφές και ταυτόχρονα το κτίσµα , στο σηµείο
που κατασκευάστηκε, παρέχει την µέγιστη ασφά-
λεια.

Το έργο είχε προEπολογισµό 1.034.789,16
ευρώ και χρηµατοδοτήθηκε από το ΕΣΠΑ, ενώ το
κόστος για την κατεδάφιση του παλαιού υδατό-
πυργου, που κρίθηκε από την πολεοδοµία ως επι-
κινδύνως ετοιµόρροπος , ανήλθε σε 37.000 ευρώ
(ΕΣΠΑ). Και στα δυο έργα η επίβλεψη πραγµατο-

ποιήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία της ∆.Ε.Υ.Α.
Άρτας.

Με το έργο, η ολοκλήρωση του οποίου ήταν
από τις βασικές προτεραιότητες της ∆ηµοτικής
αρχής του Χρήστου Τσιρογιάννη, εξασφαλίστηκαν
δύο ζητήµατα: πρώτον η ασφάλεια των κατοίκων
του οικισµού, καθώς το παλαιό κτίσµα του υδατό-
πυργου εγκυµονούσε κινδύνους για την στατικό-
τατα του και ταυτόχρονα εξασφαλίστηκε η
δυνατότητα , για παροχή πόσιµου νερού υψηλής
ποιότητας και µε κανονική ροή, λύνοντας έτσι ένα
χρόνιο πρόβληµα που απασχολούσε την περιοχή

κυρίως τους θερινούς µήνες.
Παράλληλα, ένα ακόµη έργο ολοκληρώθηκε.

Πρόκειται για την ανακατασκευή της παιδικής
χαράς, η οποία πλέον συµβαδίζει µε τα διεθνή
πρότυπα, κάτι που ήταν υποχρέωση της χώρας
µας.

Πλέον, η παιδική χαρά της περιοχής µας δια-
θέτει όλα τα πρότυπα ασφαλείας και συνεχίζει να
αποτελεί έναν ιδιαίτερο πόλο έλξης για τα µικρά
παιδιά, αλλά και ένα µέρος στο οποίο οι γονείς
µπορούν να αισθανθούν ασφαλείς για τα παιδιά
τους.

ααπποοσσττοολληησσ    ΖΖιιώώββααςς
Πρόεδρος Τοπικής κοινότητας  Καλαµιάς

ννΈΈΟΟςς  ΥΥ∆∆ΑΑΤΤΟΟΠΠΥΥΡΡΓΓΟΟΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ΠΠΑΑΙΙ∆∆ΙΙΚΚΗΗ  ΧΧΑΑΡΡΑΑ
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