Λ α ο θ ά λ α σ σ α ! ! !

Όλη η Φιλοθέη έδωσε ραντεβού στην εκδήλωση του Συλλόγου μας στις 6 Αυγούστου

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΣΚΕΥΑΣΙΩΝ
ΦΑΡΜΑΚΩΝ

ΚΕΝΩΝ ΣΥΓΕΩΡΓΙΚΩΝ

Βραδυφλεγή τοξική βόμβα θα μπορούσε
κανείς να χαρακτηρίσει την ανεξέλεγκτη
απόρριψη υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων και κενών συσκευασιών, τόσο για το περιβάλλον όσο και για
τους χρήστες και μη γεωργικών φαρμάκων, τη στιγμή μάλιστα που η νομοθεσία
της ...
Τσώλα Ευαγγελία, Γεωπόνος σελ. 4

Οι αρχαίες Δεξαμενές
Η πόλη που προϋπήρξε
των Χαλκιάδων.
Στην αρχαία εποχή ο Αμβρακικός κόλπος
λεγόταν «Ανακτορικός» από την πόλη Ανακτόριο που χτίστηκε το 520 π.Χ., πέντε χρόνια μετά το χτίσιμο της αρχαίας Αμβρακίας,
και βρισκόταν στο σημερινό Άκτιο.
Ο Αμβρακικός κόλπος βόρεια έφτανε μέχρι
την Καμπή και το Χανόπουλο, ανατολικά
στους πρόποδες του Ξηροβουνίου, συναντούσε τις εκβολές του Αράχθου...
Θεόδωρος Τσώλας
σελ. 10

Το υδραγωγείο
Το υδραγωγείο, ένα στρογγυλό θεόρατο -έτσι μας φαίνονταν τότε- κτήριο
που στηρίζονταν σε τέσσερις κολώνες,
βρίσκονταν στο κέντρο του χωριού. Δεν
λέω πλατεία γιατί πλατεία δεν υπήρχε
και ούτε έγινε ποτέ.
του Γιάννη Ηλ. Παππά σελ. 8

Οι πολεμιστές της
Μικράς Ασίας
Μια έρευνα του Φώτη Βασιλείου,
σχετικά με τους δικούς μας πολεμιστές της Μικρασιατικής εκστρατείας
το 1922, που βασίζεται σε μαρτυρίες επιζώντων
σελ. 5
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Περιοδική Εφημερίδα για τη Φιλοθέη

email:pasfilotheis@gmail.com - Τηλέφωνα 26810-51607 & 6973860700

Ξεχασμένοι Ήρωες θύματα
της Γερμανικής θηριωδίας
στην Καλαμιά
Επτά παλικάρια, ο μεγαλύτερος 35 ετών
και ο μικρότερος 20 ετών, εκτελέστηκαν
από τους Γερμανούς στις 26 Οκτωβρίου
1943
Του Λάμπρου Θ.Ζιώβα

Έτος 1ο Αρ. Φύλλου 003

www.pasfilotheis.gr

Ο Εθνομάρτυρας-Κοσμάς
ο Αιτωλός
Ένα περιεκτικό βιογραφικό του Πάτερ
Κοσμά του Αιτωλού, αποσπάσματα από
τις περιοδίες του και τις διδασκαλίες του,
το πέρασμά του από την περιοχή μας και
τα έργα που άφησε πίσω του.
Είναι η πατρίδα του το Μέγα Δένδρο της

σελ. 7

Η Φιλοθέη τιμά τους
εκτελεσθέντες του
1943
Ο Σύλλογός μας σε συνεργασία με τον πρόεδρο της τοπικής
κοινότητας Καλαμιάς,
Ζιώβα Απόστολο, θα
κάνει επιμνημόσυνη
δέηση, την Τετάρτη 26
Οκτωβρίου, στο σημείο
που εκτελέστηκαν οι
εφτά
σελ. 7
Σεπτέμβρης – Τρυγητής με τα
καλά του !
δουλειές και αγαθά που φέρνει
αυτός ο μήνας
Του Σπύρου Γιάννου σελ. 5

Αιτωλίας γι αυτό και Αιτωλός ονομάστηκε.
Εκεί γεννήθηκε γύρω στα 1714 από γονείς απλούς και θεοσεβείς. Αυτοί του εμφύσησαν την πίστη στον Ιησού Χριστό
και την αγάπη στην πατρίδα. Ήταν δεν
ήταν περίπου είκοσι ετών...
Επιμέλεια υπό Δημήτριο Πήχα
συνταξιούχου εκπαιδευτικού σελ.6

Η Γωνιά του κυνηγού

Αθλητικά:

Με ιδιαίτερα μεγάλη καθυστέρηση δημοσιεύτηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ) οι υπουργικές
αποφάσεις
σελ. 11

Α.Ο. Φιλοθέης, Νέα ΝΙΚΗ
Καλαμιάς,
Α.Ο.Φιλοθέης
Μπάσκετ
σελ. 3

Σελίδα 2

η φιλοθέη

Ευχαριστούμε (με αλφαβητική σειρά)
όλους αυτούς που πρόσφεραν
διάφορα ποσά στον Σύλλογό μας:
Αφοι Κώτση Αρτοποιείο,
Γιώργος Χ. Δήμος Κτηνίατρος,
Θώμη Κ. Νίκαρη Κομμωτήριο,
Κατσούλας Βασίλης & Υιοί Χωματουργικές εργασίες,
Λευκοθέα Δρόσου Μακιγιάζ,
Ξυλογιάννης Απόστολος Κρεοπωλείο,
Μπαγιώργα Λευκά είδη
Παπαβασιλείου Απόστολος Αντιπροσωπείες,
Θωμάς Γάτσιος Ποτοποιία,
Παπαρούνης Χρήστος Παντοπωλείο,
Ρίζος Αθανάσιος Παντοπωλείο,
Τασιούλας Μιχάλης Καφενείο
Τσώλα Ευαγγελία Γεωπόνος,
Τσώλας Παναγιώτης Μηχανικός.

Παρασκευή 7 Οκτωβρίου 2016

Συγχαρητήρια !
Θέλουμε να συγχαρούμε τα παιδιά της Φιλοθέης που πέτυχαν εφέτος στις πανελλήνιες εξετάσεις.
Τους ευχόμαστε καλή φοίτηση και να πετύχουν τους στόχους που έχουν θέσει
για το μέλλον τους.

Γιώτη Βάγια Τμήμα Εκπαιδευτικών Μηχανολόγων Μηχανικών-Αθήνα Ζιώβας
Λευτέρης Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης-Κοζάνη Ζώβα Άννα Τμήμα Επιστημών Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία-Αλεξανδρούπολη Καλύβας Κωνσταντίνος
Τμήμα λογιστικής και χρηματοοικονομικής
ΤΕΙ Θεσσαλίας-Λάρισα Καρδάμη Ασημίνα
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. ΑΕΙ-Πειραιάς Κατσιγιάννης Ηλίας Τμήμα Ξένων
Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας Ιονίου Πανεπιστημίου-Κέρκυρα Κουνιστός
Ιωάννης Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας-Κοζάνη
Λαζανά Πηνελόπη Τμήμα Εκπαιδευτικής και
Κοινωνικής Πολιτικής-Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Παπαρούνη Χρύσα Τμήμα Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής
του Πανεπιστημίου Πατρών-Πάτρα Τζούκα Νεφέλη Τμήμα Νοσηλευτικής ΤΕΙ
Θεσσαλίας-Λάρισα Τζούκας Δημήτρης Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού ΤΕΙ
Στερεάς Ελλάδας-Χαλκίδα Χρηστάκη Δήμητρα Τμήμα ιστορίας και αρχαιολοΗ Τρίτη εθελοντική αιμοδοσία, που διοργάνωσε ο Σύλλογος μας, γίας Πανεπιστήμιο Κρήτης-Ρέθυμνο
την 18η Σεπτεμβρίου, είχε, δυστυχώς, πάρα πολύ μικρή συμμεΑπολέσαµε τον τελευταίο
τοχή. Συλλέξαμε μόλις έξι φιάλες αίμα από ολόκληρη την Φιλο- Ένωσαν τις τύχες τους με τα
καιρό από κοντά µας, τους
ιερά δεσμά του γάμου
θέη, μία κωμόπολη δυόμιση χιλιάδων κατοίκων ! Αυτές οι φιάλες
αγαπημένους :
είναι και οι μοναδικές που διαθέτει η τράπεζα αίματος μας αυτή
Ο Απόστολος Γίτσας και η Βασιλική
τη στιγμή, αφού όλες οι προηγούμενες διατέθηκαν σε ασθενείς Ζιώγα του Αθανασίου και της ΚωνσταντίΣε ηλικία 92 ετών απεβίωσε
και δεν επιστράφηκαν ακόμη. Το μοναδικό γεγονός που μας χα- νας ένωσαν τις ζωές τους το Σάββατο 17
ο Ζιώγας Ευάγγελος
ροποίησε είναι ότι μία κυρία έγινε αιμοδότης για πρώτη φορά Σεπτεμβρίου 2016 στον Ιερό Ναό Ζωοδόκάτοικος Καλαμιάς
στην ζωή της , ενώ άλλη μία έδωσε αίμα για πρώτη φορά εθε- χου Πηγής
Καλαμιάς Φιλοθέης Άρτας.
την 23 Αυγούστου 2016
λοντικά, ενώ πριν είχε δώσει μόλις άλλη μία φορά για συγγενικό Ο Χούσος Παναγιώτης και η Λαμπρινή
της πρόσωπο. Με αυτά τα δεδομένα, το διοικητικό συμβούλιο, Κρανιώτη του Χρήστου και της Ελένης
Σε ηλικία 62 ετών απεβίωσε
αναγκάστηκε να πάρει απόφαση ότι θα διαθέτει φιάλες μόνο σε ένωσαν τις ζωές τους την Κυριακή 18 Σεο Τσιρογιάννης Αλέξανδρος
πτεμβρίου
2016
στον
Ιερό
Ναό
Αγίου
Κωναυτούς που έχουν δώσει, έως ότου συλλέξουμε έναν ικανοποισταντίνου και Ελένης Χαλκιάδων Φιλοθέης
κάτοικος Χαλκιάδων
ητικό αριθμό μονάδων αίματος, ο οποίος θα μας δίνει την δυναΆρτας.
την 17 Αυγούστου 2016
τότητα να εξυπηρετούμε και άλλους συμπολίτες μας. Θέλουμε Ο Καραγιάννης Αθανάσιος του Γεωργίου
να σας υπενθυμίσουμε ότι το αίμα δεν αποτελεί εμπορικό προϊόν και της Χριστίνας και η Ευαγγελία Λόγγου
Σε ηλικία 86 ετών απεβίωσε
που μπορείτε να αγοράσετε όταν το χρειαστείτε. Είναι ένα αγαθό ένωσαν τις ζωές τους το Σάββατο 10 Σεη Πηνελόπη Γούιδα
που χαρίζεται, ένα δώρο ζωής, που όταν το χρειαστείτε θα πρέ- πτεμβρίου 2016 στον Ιερό Ναό Αγίων Τακάτοικος
Καλαμιάς την
πει να υπάρχει απόθεμα από κάποιον συνάνθρωπό μας που ξιαρχών στο Πράσινο Ευβοίας.
16 Αυγούστου 2016
έχει προβλέψει να δώσει. Είναι στατιστικά βέβαιο πως όλες οι Ο Λέκκος Πέτρος του Ευαγγέλου και της
οικογένειες, κάποια στιγμή στην ζωή τους θα χρειαστούν αίμα. Σοφίας και η Δεληκούρα Δήμητρα του
Σε ηλικία 80 ετών απεβίωσε
Δώστε τώρα που μπορείτε γιατί όταν θα σας είναι απαραίτητο Παντελή και της Ευθυμίας ένωσαν τις ζωές
η Καρδάμη Βάγια
τους την Κυριακή 28 Αυγούστου 2016 στον
δεν θα το έχετε.

Τράπεζα Αίματος

Στηρίξτε
Τα καταστήματα της περιοχής μας
Έτσι βοηθάτε στην ανάπτυξη
και την οικονομία όλων μας !!!

Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Γλυκορίζου
Άρτας.
Ο Νίκαρης Κωνσταντίνος του Λάμπρου
και της Ουρανίας και η Τζώρα Κωνσταντίνα του Αντώνη και της Αλεξάνδρας ένωσαν τις ζωές τους το Σάββατο 20
Αυγούστου 2016 στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου
Πηγής Καλαμιάς Άρτας.

κάτοικος Χαλκιάδων
την 01 Αυγούστου 2016

Σε ηλικία 85 ετών απεβίωσε
η Γιαννάκου Γεωργία
κάτοικος Χαλκιάδων
την 20 Ιουλίου 2016

Στις 2 Σεπτεμβρίου του 2016, ο Κατσούλας Ευστάθιος του Χρήστου και της
Θεοδώρας και η Κοκκινοπούλου Ειρήνη, απέκτησαν ένα αγοράκι που είναι
και το δεύτερο παιδί τους. Να σας ζήσει !!!
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Σελίδα 3

Αθλητική Ατζέντα
ΑΟ Φιλοθέης
Ο ΑΟ Φιλοθέης αγωνίζεται στην πρώτη κατηγορία της ΕΠΣ Άρτας. Το Διοικητικό συμβούλιο αποτελείται από τους: Πρόεδρος Γιαννάκος Χρήστος,
Α’ Αντιπρόεδρος Παππάς Ευάγγελος, β’ Αντιπρόεδρος Τσώλας Δημήτρης,
Ταμίας Τσώλας Βίκτωρας, Γενικός Αρχηγός Καραγιάννης Ιωάννης, Γενικός
Γραμματέας Τσώλας Βασίλειος και Έφορος Υλικού Κρανιώτης Κωνσταντίνος. Προπονητής είναι ο Παλιάτσος Νικόλαος. Η ποδοσφαιρική ομάδα αποτελείται από νεαρά παιδιά του χωριού μας, επί το πλείστον, αλλά και της
ευρύτερης περιοχής.
Κάθε χρόνο η ομάδα πρωταγωνιστεί στην Α’ κατηγορία και αυτός είναι και
ο φετινός στόχος της. Σε αυτό πρέπει να βοηθήσουμε όλοι και η παρουσία
μας στο γήπεδο κρίνεται απαραίτητη.

Η ομάδα του Ηρακλή Χαλκιάδων κάπου στο 1970

ΑΟ Νέα Νίκη Καλαμιάς

Η ομάδα έπαιξε δύο αγώνες κυπέλλου εκτός έδρας και νίκησε στην Α’
φάση τον Ολυμπιακό Καλοβάτου με 0-3 ενώ για την Β’ φάση έχασε με 2-0
και αποκλείστηκε, από τον Ηρόδοτο Καλογερικού Οι αγώνες πρωταθλήματος έχουν οριστεί να διεξάγονται Σάββατο μεσημέρι και τα μέχρι στιγμής
αποτελέσματα είναι:
17 Σεπτεμβρίου Α.Ο. Φιλοθέης - Δόξα Άρτας 2 - 2
24 Σεπτεμβρίου Α.Ο. Φιλοθέης - Α.Ε. Κιρκιζατών/Πλησιών 1 -2
1 Οκτωβρίου Παναγροτικός Αγ. Σπυρίδωνα - Α.Ο. Φιλοθέης 2-2
Ενώ οι επόμενες αναμετρήσεις έχουν ως εξής:
8 Οκτωβρίου Α.Ο. Φιλοθέης - Ηρόδοτος Καλογερικού
15 Οκτωβρίου ΑΕ Ξηροβουνίου - Α.Ο. Φιλοθέης
22 Οκτωβρίου Α.Ο. Φιλοθέης - Αχιλλέας Νεοχωρίου
29 Οκτωβρίου Φιλέλληνες Πέτα- Α.Ο. Φιλοθέης
5 Νοεμβρίου Α.Ο. Φιλοθέης - ΓΑΣ Αναγέννηση Άρτας
12 Νοεμβρίου ΑΕΜ Μέλισσα Άρτας - Α.Ο. Φιλοθέης
19 Νοεμβρίου Α.Ο. Φλωριάδας - Α.Ο. Φιλοθέης
26 Νοεμβρίου Α.Ο. Φιλοθέης - Προοδευτική Γραμμενίτσας
Ενώ δεν έχει οριστεί ακόμη ημερομηνία για τα υπόλοιπα παιχνίδια του Α’
Γύρου:
ΑΟΚ Τζουμέρκων - Α.Ο. Φιλοθέης
Α.Ο. Φιλοθέης - Απόλλων Γλυκορίζου
ΑΕ Μενιδίου- Α.Ο. Φιλοθέης
Α.Ο. Φιλοθέης - Σκουφάς Κομποτίου

Μπάσκετ
Τον Δεκέμβριο αναμένεται να αρχίσει το πρωτάθλημα Μπάσκετ της Γ΄
κατηγορίας της Ε.Σ.ΚΑ.ΒΔΕ όπου συμμετέχει και η τοπική μας ομάδα.
Η ομάδα ιδρύθηκε το 2014 και διοικείται από τους Κατσούλα Αθανάσιο, Γιαννάκο Λάμπρο, Λαζανά Βασίλη, Γιαννάκο Βασίλη και Κατσανδρή Νίκο. Έδρα έχει το κλειστό γυμναστήριο Άρτας, όπως άλλωστε και
όλες οι άλλες ομάδες της περιοχής, και προπονήσεις κάνει στο γυμνα-

Ο ΑΟ Νέα Νίκη Καλαμιάς αγωνίζεται στην δεύτερη κατηγορία της
ΕΠΣ Άρτας και επανέρχεται στην ενεργό δράση μετά από απραξία
ενός έτους. Το νέο Διοικητικό συμβούλιο αποτελείται από τους: Πρόεδρος Ευθυμίου Γεώργιος, Αντιπρόεδρος Νάστος Κωνσταντίνος, Γενικός Γραμματέας Κωνσταντίνου Ιωάννης, Ταμίας Νταλιας
Απόστολος, Έφορος Υλικού Μπακοχρήστος Νικόλαος, Γενικός Αρχηγός Ζιώβας Παναγιώτης, και τέλος μέλος Ρίζος Αθανάσιος ο
οποίος ανέλαβε σύμβουλος για να επιβλέπει, λόγω της εμπειρίας
του, την ορθή τήρηση των βιβλίων του συλλόγου. Προπονητής είναι
ο Μπακόλας Παναγιώτης.
Στόχος του συλλόγου για την φετινή χρονιά είναι να κάνει μια καλή
πορεία να κατακτήσει την πρώτη θέση και να ανέβει στην Α’ κατηγορία ΕΠΣ Άρτας.

Η πορεία στο κύπελλο διακόπηκε από την Β’ φάση αφού έχασε από
τους Φιλέλληνες Πέτα, σε εντός έδρας νοκ άουτ αγώνα, με 1-4
Οι αγώνες έχουν οριστεί να διεξάγονται Κυριακή μεσημέρι και τα
μέχρι στιγμής αποτελέσματα είναι:
25 Σεπτεμβρίου Α.Ο. Νέα Νίκη Καλαμιάς – ΠΑΣ Ανέζας 3-2
2 Οκτωβρίου Κυράτσα Αγ. Δημ. - Α.Ο. Νέα Νίκη Καλαμιάς 2-1
Ενώ οι επόμενες αναμετρήσεις έχουν ως εξής:
9 Οκτωβρίου Α.Ο. Νέα Νίκη Καλαμιάς – Δίας Κωστακιών
16 Οκτωβρίου ΑΣ Ρακούν - Α.Ο. Νέα Νίκη Καλαμιάς
23 Οκτωβρίου Α.Ο. Νέα Νίκη Καλαμιάς – Ολυμπιάς Αγίας Παρασκευής
30 Οκτωβρίου ΑΟ Φιλιππιάδας - Α.Ο. Νέα Νίκη Καλαμιάς
6 Νοεμβρίου Αστέρας Ρόκκας - Α.Ο. Νέα Νίκη Καλαμιάς
13 Νοεμβρίου Α.Ο. Νέα Νίκη Καλαμιάς - Ακράτητος Ακροποταμιάς
20 Νοεμβρίου Διαγόρας Κομμένου - Α.Ο. Νέα Νίκη Καλαμιάς
27 Νοεμβρίου Α.Ο. Νέα Νίκη Καλαμιάς - ΑΕ Καμπής
4 Δεκεμβρίου ΑΟ Κορφοβουνίου - Α.Ο. Νέα Νίκη Καλαμιάς
11 Δεκεμβρίου Α.Ο. Νέα Νίκη Καλαμιάς - ΑΕ Ραδοβυζίων
18 Δεκεμβρίου Ολυμπιακός Καλοβάτου- Α.Ο. Νέα Νίκη Καλαμιάς

στήριο του δευτέρου γυμνασίου Φιλιππιάδος. Προπονητής είναι ο
Πρέντζας Χρήστος. Στην ομάδα συμμετέχουν παιδιά από την Φιλοθέη
ενώ φέτος ήρθαν με μεταγραφή ο Τσαούσης Νίκος, ο Δώδος Πέτρος
και ο Σιαπλαούρας Παναγιώτης.
Σύμφωνα με την προκήρυξη του πρωταθλήματος, η ομάδα μας θα
μάθει τους αντιπάλους της μόλις οριστικοποιηθούν οι συμμετοχές της
Γ΄κατηγορίας και τότε θα θέσει και τους στόχους της για την νέα αγωνιστική περίοδο. Τους ευχόμαστε κάθε επιτυχία!
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ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΕΝΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
Βραδυφλεγή τοξική βόμβα θα μπορούσε κανείς
να χαρακτηρίσει την ανεξέλεγκτη απόρριψη υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων και
κενών συσκευασιών, τόσο για το περιβάλλον όσο
και για τους χρήστες και μη γεωργικών φαρμάκων, τη στιγμή μάλιστα που η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιβάλλει κατάρτιση Εθνικού
Σχεδίου Δράσης για τη Διαχείριση επικίνδυνων
αποβλήτων (στα οποία εντάσσονται και τα υπολείμματα φυτοφαρμάκων).
Αποτελεί κοινή πρακτική η ανεξέλεγκτη απόρριψη
κενών φιαλών και κουτιών φυτοπροστατευτικών
προϊόντων σε χωράφια, δρόμους κανάλια άρδευσης, σημεία υδροληψίας καθώς και το παράχωμα
και θάψιμό τους με αποτέλεσμα την μόλυνση του
εδάφους και του υδροφόρου ορίζοντα και τελικές
συνέπειες στην υγεία και ποιότητα ζωής των χρηστών γεωργικών φαρμάκων και των συμπολιτών
τους. Δε θα μπορούσαμε, άλλωστε, να παραβλέψουμε το κάψιμο των κενών συσκευασίας το
οποίο όχι μόνο συνιστά σαφή παράβαση των οριζόμενων επί της συσκευασίας των φυτοπροστατευτικών, αλλά συνάμα αποτελεί εξαιρετικά
επικίνδυνη πρακτική για την υγεία του ίδιου του
χρήστη από την εισπνοή τοξικών καπνών.
ΟΡΘΗ ΧΡΗΣΗ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
Για την ορθή χρήση των προϊόντων φυτοπροστασίας των καλλιεργειών, σύμφωνα με τον Ε.ΣΥ.Φ.
[Ελληνικός Σύνδεσμος Φυτοπροστασίας], θα πρέπει να ακολουθούμε πάντα τους παρακάτω κανό-

νες με σκοπό τόσο την προστασία της υγείας μας
όσο και την προστασία του περιβάλλοντος:
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΨΕΚΑΣΜΟ

Πριν ξεκινήσουμε την διαδικασία φοράμε
πάντα τον απαραίτητο ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ: φόρμα (κατά προτίμηση αδιάβροχη),
γάντια (πλαστικά), γυαλιά, μάσκα, μπότες

Γεμίζουμε το ψεκαστικό δοχείο μέχρι την
μέση με νερό

Χρησιμοποιούμε και ρίχνουμε -κάθε
φορά- στο ψεκαστικό δοχείο την ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ –
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ του φυτοφαρμάκου
(σύμφωνα με τις οδηγίες του γεωπόνου) με συνεχή ανάδευση, ώστε να αποφευχθεί η αναγκαιότητα απόρριψης του πλεονάζοντος ψεκαστικού
διαλύματος.

Στην περίπτωση που χρησιμοποιήσουμε
ολόκληρη την ποσότητα που περιέχεται στην
φιάλη/σακούλα τότε ΞΕΠΛΕΝΟΥΜΕ 3 ΦΟΡΕΣ
την συσκευασία με ΚΑΘΑΡΟ ΝΕΡΟ και τα ξεπλύματα τα προσθέτουμε μέσα στο υπόλοιπο ψεκα-

στικό διάλυμα

Στην συνέχεια προσθέτουμε και την υπόλοιπη ποσότητα νερού στο ψεκαστικό δοχείο και
αναδεύουμε πριν ξεκινήσουμε τον ψεκασμό
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΕΝΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ

Εάν δεν χρησιμοποιήσουμε όλη η ποσό-

τητα του φυτοφαρμάκου ΚΛΕΙΝΟΥΜΕ ερμητικά
την συσκευασία με την υπόλοιπη ποσότητα του
φυτοφαρμάκου και την αποθηκεύουμε –για μελλοντική χρήση- σε κατάλληλο σκιερό και δροσερό
μέρος όπου δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση
άλλοι

Τις άδειες φιάλες/σακούλες τις τοποθετούμε μετά το ξέπλυμα ΑΝΑΠΟΔΑ για να στραγγίσουν και να στεγνώσουν

ΤΡΥΠΑΜΕ τις φιάλες/σακούλες σε διάφορα σημεία έτσι ώστε να μην μπορεί να χρησιμοποιηθούν ξανά για οποιοδήποτε λόγο και από
οποιονδήποτε

ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΜΕ τις κενές ξεπλυμένες
φιάλες/σακούλες σε διαφανείς σακούλες σκουπιδιών ΧΩΡΙΣ τα πώματα

ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΜΕ τα πώματα σε ξεχωριστή σακούλα

ΑΠΟΘΗΚΕΥΟΥΜΕ προσωρινά τις σακούλες σε ασφαλές μέρος μέχρι την τελική απόρριψή τους και στην συνέχεια σε συνεργασία με
τον εκάστοτε Δήμο τις τοποθετούμε στα κατάλληλα σημεία συλλογής για την περαιτέρω νόμιμη
και περιβαλλοντικά υπεύθυνη διάθεσή τους.
Μετά το τέλος του ψεκασμού –και σύμφωνα με
την νομοθεσία- θα πρέπει στην περίφραξη του
κτήματος να τοποθετηθεί ταμπέλα που να αναγράφει ότι έχει πραγματοποιηθεί ψεκασμός με γεωργικό φάρμακο καθώς και ότι ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ
Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑ.
Αντίστοιχα βίντεο με την παραπάνω διαδικασία
μπορείτε να δείτε και στο www.youtube.com.
Η καλλιέργεια οικολογικής παιδείας, όμως, δεν
εξαντλείται με την συλλογή και ανακύκλωση αποβλήτων συσκευασιών. Θα πρέπει να συνοδεύεται
και από την ασφαλή χρήση των φυτοφαρμάκων
και την εφαρμογή του Κώδικα Ορθής Γεωργικής
Πρακτικής. Η πιστή τήρηση των οδηγιών χρήσης
και των μέτρων προστασίας που αναγράφονται
στην ετικέτα του εκάστοτε προϊόντος αποτελεί ουσιαστικά το “διαπιστευτήριο” ασφαλείας ενός γεωργικού φαρμάκου σε ότι αφορά τη
φυτοπροστασία.
Τσώλα Ευαγγελία, M.Sc Γεωπόνος

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΤΕ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΑΣ ΑΠΟ ΚΛΟΠΕΣ
Τοποθετήστε στην κύρια είσοδο της πολυκατοικίας μηχανισμό αυτόματου κλεισίματος πόρτας.
Κλειδώνετε την κύρια πόρτα του διαμερίσματος σας µε
κλειδαριά ασφαλείας.
Κλειδώνετε πάντα όταν φεύγετε, ακόμη κι αν πρόκειται
να απουσιάσετε για μικρό χρονικό διάστημα.
Μην αφήνετε ποτέ την κύρια είσοδο ανοιχτή µε στηρίγματα και προσέχετε ιδιαίτερα αν σας ακολουθήσει κάποιος μέσα στο κτίριο.
Τα συστήματα ασφαλείας της κυρίας εισόδου (θυροτηλέφωνο µε οπτική εικόνα), θα πρέπει να σας επιτρέπουν
να αναγνωρίζετε και να ελέγχετε τους επισκέπτες σας
Μην ανοίγετε ποτέ την πόρτα, χωρίς να βεβαιωθείτε ότι
γνωρίζετε τον επισκέπτη.
Μην αφήνετε ποτέ τις πόρτες των εξόδων κινδύνου ανοιχτές µε στηρίγματα.
Μην αφήνετε ποτέ ξεκλείδωτες ή ανοιχτές τις πόρτες και
τα παράθυρα των μπαλκονιών.
Αποφεύγετε να δίνετε τα κλειδιά του σπιτιού σας σε τρίτους.
Όταν μετακομίζετε να αλλάζετε τις κλειδαριές και τα κλειδιά. Μην αφήνετε
δεύτερα κλειδιά της οικίας σας, κάτω από γλάστρες ή
χαλάκια.
Μην αφήνετε ποτέ μεγάλα χρηματικά ποσά ή αντικείμενα αξίας στο σπίτι σας και µην γνωστοποιείτε στον κοινωνικό και επαγγελματικό σας περίγυρο τα περιουσιακά
στοιχεία που φυλάσσεται στην οικία σας.
Τα γκαράζ και οι αποθηκευτικοί χώροι είναι στόχος.
Μία καλή λύση θα ήταν, εφόσον υπάρχει η οικονομική
δυνατότητα, να εγκαταστήσετε ένα σύστηµα συναγερμού - ασφαλείας, σε εμφανές σημείο.
Τσιρογιάννης Γεώργιος,
Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Ιονίων
Νήσων
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Σεπτέμβρης – Τρυγητής με τα καλά του !
Μια και τούτο το Φύλλο σχεδιάστηκε να κυκλοφορήσει το Σεπτέμβρη (και το αργότερο τον Οκτώβρη)
σκέφτηκα και ‘γω να γράψω για
δουλειές και αγαθά που φέρνει
αυτός ο μήνας. Τουλάχιστο για εμάς
τους παλαιότερους ο Σεπτέμβρης
είναι στενά συνυφασμένος με τρεις
βασικές δραστηριότητες, οι οποίες
βέβαια και σήμερα εξακολουθούν
να υφίστανται με κάποιες αλλαγές
στην ποιότητα και την σημασία τους
για τους ανθρώπους και την κοινωνία μας:
Α. Η πρώτη λοιπόν δραστηριότητα
του μήνα αυτού μετά βέβαια τις
πρώτες χορταστικές βροχές του –τα
πολυπόθητα για τον γεωργό πρωτοβρόχια- είναι το όργωμα των χωραφιών και η σπορά των σιτηρών
–δημητριακών στη συνέχεια… Μια
ανεκτίμητη εργασία πανανθρώπινης σημασίας και αξίας, αφού εξασφαλίζει όχι μόνο για τον
παραγωγό-γεωργό, αλλά και για
όλη την ανθρωπότητα «τον άρτων
τον επιούσιων», τη βασική πρώτη
ύλη της διατροφής όλων μας.
Και έρχονται στη μνήμη μου εικόνες και μυρωδιές – ευωδίες της οργωμένης γης σ΄ όλη την ύπαιθρο
της 10ετίες του ΄50, του ΄60 και του
1970 (!) με κάθε τρόπο και μέσο:
ζευγάρι βοδιών, αλόγων, μουλαριών ή με μηχανοκίνητο μέσο (τρακτέρ).
Στα χωριά μας δεν άφηναν ούτε τετραγωνικό που μπορούσε να οργωθεί και να σπαρθεί ακαλλιέργητο ..
ακόμη και σε πλαγιές και λόφους

και… βουνά! Μάλιστα..
Σήμερα βέβαια και παρά την οικονομική κρίση και ανεργία και φτώχεια τα χωράφια στα ορεινά χωριά
μας, και κάποια (χωράφια) ακόμη
και στις πεδιάδες μας αγριεύουν
ακαλλιέργητα, εγκαταλειμμένα, κοντεύουν να γίνουν «ζούγκλα».. Δεν
είναι ώρα σήμερα να πούμε ποιοι
φταίνε γι΄ αυτό, μια άλλη φορά
ίσως…
Β. Η δεύτερη εικόνα – δραστηριότητα του μήνα Σεπτέμβρη είναι η
έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς,
το άνοιγμα δηλαδή των σχολείων,
όλων των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, από νηπιαγωγείο ως το πανεπιστήμιο.. μικροί και μεγάλοι
ρίχνονται στον αγώνα της μόρφωσης, τόσο απαραίτητης πια για
επαγγελματική αποκατάσταση και
κοινωνική άνοδο και διάκριση.
Αλλά οποία διαφορά της σημερινής
εκπαιδευτικής διαδικασίας μ΄ αυτή
της προηγούμενης 50ετίας! Τότε το
σχολείο ήταν βασική προτεραιότητα
της κοινωνίας και της Πολιτείας, οι
εκπαιδευτικοί είχαν κύρος και απολάμβαναν τον σεβασμό και της εκτίμησης -εκτός των εξαιρέσεων που
πάντοτε υπάρχουν- τόσο των μαθητών τους όσο και των γονέων… Δυστυχώς τώρα η δημόσια παιδεία
μας υποχρηματοδοτείται λόγω…
μνημονίου, οι εκπαιδευτικοί, κακοπληρωμένοι, έχουν χάσει το κύρος
και την εκτίμηση του μέσου πολίτη
και οι μαθητές τρέχουν κατά κανόνα
-εκτός των εξαιρέσεων πάλι- στα
παντός είδους φροντιστήρια, ομα-

Γ. Και η Τρίτη μεγάλη βασική δραστηριότητα του Σεπτέμβρη είναι
ασφαλώς ο τρύγος (τρύγημα ή τρυγητός) των αμπελιών, εργασία που
προσέδωσε τη λαϊκή ονομασία
‘’τρυγητής’’ στο μήνα αυτό. Συνοδεύοντας τώρα το άνοιγμα των σχολείων και τον τρύγο επιτρέψτε μου
να διηγηθώ ένα συμβάν της διαδρομής στην εκπαίδευση πριν από
20 περίπου χρόνια:
Επισκέφτηκα λοιπόν μια τάξη, Τρίτη
(Γ’) νομίζω, ενός μεγάλου σχολείου
(από άποψη τάξεων) της πόλης τέτοια εποχή, Σεπτέμβρη δηλαδή. Το
‘φερε η κουβέντα και είπα στους μαθητές μια παροιμία: «Αν ίσως βρέ-

ξει ο τρυγητής, χαρά στον τυροκόμο>. Και φυσικά ρώτησα τα παιδάκια αν κατάλαβαν τι σημαίνει
αυτή η παροιμία. Από την συζήτηση
βγήκε το συμπέρασμα ότι δεν κατάλαβαν τίποτε γιατί δεν γνώριζαν την
έννοια «τρυγητής» και «τυροκόμος», οπότε τους τα εξήγησα και τα
παιδιά μετά είπαν διάφορες σκέψεις
για το πώς η βροχή κάνει τον κτηνοτρόφο και τον τυροκόμο να χαίρονται. Να όμως που κάποιος
στεναχωρήθηκε για όλη αυτή την
κουβέντα, η δασκάλα της τάξης. Στο
διάλειμμα με κράτησε για λίγο στην
αίθουσα εξηγώντας μου ότι ναι μεν
ήξερε την παροιμία, αλλά δεν της
δόθηκε η ευκαιρία να την διδάξει και
δεν αναφέρεται στην διδακτέα ύλη!
Της απάντησα χαριτολογώντας πως
αν τα δίδασκαν όλα οι δάσκαλοι
στους μαθητές τους τότε εμείς οι
σχολικοί σύμβουλοι θα ήμασταν
άχρηστοι και θα… χάναμε το ψωμί
μας ή θα το τρώγαμε τσάμπα!
Μ’ αυτά και μ’ αυτά λοιπόν κλείνουμε και το θέμα του Σεπτέμβρη ή
τρυγητή, που προβλέπεται κι αυτός
«καυτός» για το λαό και την κυβέρνηση μας για διάφορους λόγους,
που ασφαλώς ξεφεύγουν της αρμοδιότητάς μας να αναλύσουμε. Να
ευχηθούμε όμως στους αμπελουργούς, οινοποιούς και «τσιπουροποιούς» : Καλά κρασιά και …
τσίπουρα._
Σπύρος Γιάννος
30.08.2016

Μια έρευνα του Φώτη Βασιλείου, σχετικά με τους δικούς μας πολεμιστές της
Μικρασιατικής Εκστρατείας, που βασίζεται σε μαρτυρίες επιζώντων
θείς το 1893,
έλαβε μέρος στην εκστρατεία στην Ουκρανία
Κατσούλας Αλέξιος του Παναγιώτη γεννηθείς
μαζί με Άγγλους και Γάλλους για να χτυπήτο 1891,
σουν τους μπολσεβίκους. Στη συνέχεια έλαβε
Κοτσώρης Χρήστος του Αθανασίου γεννηθείς
μέρος στον πόλεμο της Μικράς Ασίας και
το 1894,
έφτασε έως το Αλή Βεράν το 1922 που έγινε η
Νταλής Δημήτριος του Χρήστου γεννηθείς το
Μικρασιατική καταστροφή. Ο Αθανάσιος Κα1898,
τσαντούλας ήταν νοσοκόμος και είχε Ιατρό τον
Ρίζος Χρήστος του Ιωάννη γεννηθείς το 1897,
Καρατσιώλη από τις Σελάδες, πατέρα του σηΤσαμπάς Θεοχάρης του Αποστόλου γεννηθείς
μερινού Ιατρού Καρατσιώλη. Ο Αλέξιος Κατο 1894.
τσούλας ήταν οδηγός αυτοκινήτου. Στον
πόλεμο πιάστηκαν αιχμάλωτοι ο Κωνσταντίνος Καλύβας, ο Κωνσταντίνος Αρβανίτης και ο
Δημήτριος Νταλής. Όταν τους κατέγραφαν οι
Τούρκοι ένας αξιωματικός που άκουσε το
όνομα του Κωνσταντίνου Καλύβα, τον πλησίασε και τον ρώτησε σε άψογα Ελληνικά από
πού είναι. Αυτός του απάντησε ότι είναι από
τους Χαλκιάδες Άρτας. Και τον Σπύρο Καλύβα
τι τον έχεις ρώτησε πάλι ο Τούρκος. Πατέρα
απάντησε ο Κώστας. Ο Τούρκος τότε τον
παίρνει παράμερα και του λέει ότι με τον πατέρα του ήταν φίλοι και πηγαίνανε μαζί για κυνήγι όταν ήταν σταθμάρχης στην γέφυρα
Άρτας. Γι αυτό τον πέρασε κρυφά στις ΕλληνιΣτην Μικρά Ασία σκοτώθηκε ο Λάμπρος Αθακές γραμμές μαζί με τους άλλους δύο και σώνασάκης και ο Αλέξανδρος Καραντζάς. Κατά
θηκαν όλοι και γύρισαν στην Πατρίδα.
ομολογία τον χωριανών συμπολεμιστών, ο
Χρήστος Κοτσώρης ήταν άφοβος και πολεΦώτης Βασιλείου
μούσε όρθιος. Το 1917 ένα Ελληνικό τάγμα,
στο οποίο υπηρετούσε ο Χρήστος Ρίζος,

Οι πολεμιστές της Μικράς Ασίας
Το 1919, ο Ελευθέριος Βενιζέλος και η κυβέρνησή του, έχοντας την υποστήριξη των νικητών του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου, διέταξαν την
απόβαση ελληνικών στρατευμάτων στην
Μικρά Ασία. Πρωταρχική μέριμνα της Κυβέρνησης Βενιζέλου ήταν, όντως, η προστασία
των ελληνικών πληθυσμών από την τουρκική
αυθαιρεσία καθώς και η ολοκλήρωση της επανάκτησης εδαφών και πληθυσμών από την
πάλαι ποτέ Οθωμανική Αυτοκρατορία, δηλαδή
η πραγματοποίηση της "Μεγάλης Ιδέας".
Στα στρατεύματα αυτά που αποβιβάστηκαν
στην Τουρκία υπηρετούσαν, αναπόφευκτα, και
άτομα από το χωριό μας. Σύμφωνα με τα στοιχεία που συνέλεξα, ήταν οι εξής:
Αθανασάκης Λάμπρος του Πέτρου σκοτώθηκε,
Αρβανίτης Ιωάννης του Χρήστου γεννηθείς το
1897,
Αρβανίτης Κωνσταντίνος του Ιωάννη γεννηθείς το 1898,
Βάντζος Κωνσταντίνος του Δημητρίου γεννηθείς το 1891 τραυματίστηκε,
Λαμπράκης Γεώργιος του Λάμπρου γεννηθείς
το 1897,
Καλύβας Κωνσταντίνος του Σπυρίδωνα γεννηθείς το 1899,
Καραντζάς Αλέξανδρος του Βασιλείου σκοτώθηκε,
Κατσαντούλας Αθανάσιος του Χρήστου γεννη-

δικά και ιδιαίτερα, να αναπληρώσουν τις γνώσεις και δεξιότητες (τα
μορφωτικά αγαθά) που δεν προσφέρει το σχολείο τους, ως οφείλει.
Ποιός ή ποιοι φταίνε θα το συζητήσουμε (ίσως) στο μέλλον, αν οι
συνθήκες και οι αρχέςτης εφημερίδας μας είναι σύμφωνες. Να ευχηθούμε εξάπαντος σε διδάσκοντες
και διδασκόμενους «καλή σχολική
χρονιά».

Σελίδα 6

η φιλοθέη

Παρασκευή 7 Οκτωβρίου 2016

Ο Εθνομάρτυρας-Κοσμάς ο Αιτωλός

Κατ΄ αρχήν θα ήθελα, έστω και από
το τρίτο φύλλο, να συγχαρώ τον εμπνευστή ή τους εμπνευστές της έκδοσης αυτής της εφημερίδας. Ήταν κάτι
που έλλειπε στο χωριό μας, με τους
τόσους πνευματικούς ανθρώπους.
Η 24η του περασμένου Αυγούστου,
μου έδωσε το έναυσμα να σταχυολογήσω λίγα από την πολυκύμαντη ζωή
του Πατροκοσμά και ν΄ αποτίσω έτσι
ελάχιστο φόρο τιμής σ΄ αυτόν τον γίγαντα της Χριστιανοσύνης.
Είναι η πατρίδα του το Μέγα Δένδρο
της Αιτωλίας γι αυτό και Αιτωλός ονομάστηκε. Εκεί γεννήθηκε γύρω στα
1714 από γονείς απλούς και θεοσεβείς. Αυτοί του εμφύσησαν την πίστη
στον Ιησού Χριστό και την αγάπη
στην πατρίδα. Ήταν δεν ήταν περίπου είκοσι ετών, όταν πήγε στο Άγιο
Όρος για να σπουδάσει στην Αθωνιάδα Ακαδημία. Γρήγορα όμως
έκλεισε η σχολή και ο νεαρός Κοσμάς
έγινε μοναχός στη μονή του Φιλοθέου. Η ευλάβεια του και ο ζήλος του
για τα ιερά τον έκαναν άξιο της ιεροσύνης και χειροτονήθηκε πρεσβύτερος. Τότε ονομάστηκε Κοσμάς, που
θα πει κόσμημα, στολίδι. Το βαφτιστικό του ήταν Κώνστας.
Ο μεγάλος του πόθος για τη μετάδοση του Λόγου του Θεού και η
έγνοια του για τη σωτηρία των αδερφών του τον κατέτρωγε. Ήταν, βλέπετε, δύσκολοι οι καιροί για τους
σκλαβωμένους Έλληνες. Τούτο στεναχωρούσε τον Άγιο. Ο λόγος του
Αποστόλου Παύλου «μηδείς το εαυτόν ζητείτω, αλλά το του ετέρου έκαστος», που θα πει ότι κανένας να μην
ζητά κάτι για τον εαυτό του αλλά πάντοτε για τον άλλον, του φούσκωσε την
επιθυμία να βοηθήσει με κάθε τρόπο
τους αδερφούς Έλληνες.
Αφού συμβουλεύτηκε τους πατέρες
του Αγίου Όρους πήγε στην Πόλη.
Εκεί συνάντησε τον αδερφό του Χρύσανθο, που του δίδαξε μαθήματα ρητορικής. Γεμάτος ζήλο κατάλαβε ότι
ήταν καιρός να αρχίσει το ιεραποστολικό του έργο. Σαν ιεροκήρυκας του
Γένους άρχισε τις περιοδείες του. Επί
είκοσι χρόνια περιόδευσε την Ελληνική γη, από τη Θράκη μέχρι την Πελοπόννησο και από τη Θεσσαλία
μέχρι την Ήπειρο και την Αλβανία.
Δεν ήταν ο πατροκοσμάς ιεροκήρυκας σαν αυτούς που βλέπουμε στις
Εκκλησίες. Ήταν απλός, αλλά δυνατός και πρωτότυπος στο κήρυγμά
του! Όπου μπορούσε, έστηνε έναν

ξύλινο σταυρό και ανέβαινε σε ένα ξύλινο σκαμνί για να τους βλέπει όλους.
Ήταν αυστηρή η γλώσσα του και δεν
φοβόταν τους Τούρκους και τους Ενετούς που καταδυνάστευαν τον λαό.
Γρήγορα όμως τον συκοφάντησαν
σκοτεινοί άνθρωποι και τον κυνήγησαν. Από την Ζάκυνθο πέρασε στην
Κέρκυρα. Εκεί έγινε μεγάλη συμπλοκή για χάρη του και το πουκάμισο
σχίστηκε. Ένα κομμάτι του βρίσκεται
στον Ιερό Ναό της Αγίας Βαρβάρας
στο χωριό Μαντούκι.
Ο λόγος του ήταν απλός και κατανοητός. Μιλούσε στην καρδιά των απλών
ανθρώπων. Έμπαινε στην ψυχή τους
και γινόταν δεκτός με ενθουσιασμό.
Κήρυττε στο ύπαιθρο. Συμβούλευε
τους ακροατές του να μαθαίνουν στα
παιδιά τους μόνο τα Ελληνικά, να κάνουν το σταυρό τους και να εκκλησιάζονται. Προέτρεπε τους Χριστιανούς
να ζουν σύμφωνα με τις εντολές του
Χριστού και να τηρούν την αργία την
ημέρα της Κυριακής.

‘Έπειθε τους πλούσιους να κάνουν
ελεημοσύνες, να μοιράζουν θρησκευτικά βιβλία και να προσφέρουν στις
εκκλησίες κολυμβήθρες για το βάπτισμα των νηπίων.
Χάρις τις ενέργειές του ιδρύθηκαν 210
Ελληνικά σχολεία και 1.100 άλλα κατώτερα, όπου τα παιδιά θα μάθαιναν
ανάγνωση και γραφή. Όλα αυτά με
την χρηματοδότηση Ελλήνων πατριωτών.
Πλήθος κόσμου τον ακολουθούσε
όταν πήγαινε από χωριό σε χωριό.
Άθλια ήταν η κατάσταση στην

Ήπειρο, όταν περιόδευε ο Άγιος Κοσμάς. Με την θέρμη της διδασκαλίας
του δυνάμωσε το ηθικό των Ηπειρωτών και τους κράτησε Χριστιανούς και
Έλληνες. Φτάνοντας στην Άρτα δεν
έγινε δεκτός από τους πλούσιους Αρτινούς για να μη δυσαρεστήσουν
τους Εβραίους τις πόλης, οι οποίοι
έκαναν το παζάρι τους Κυριακή. Μεταξύ των άλλων κήρυξε ο Άγιος και
στο χωριό μας.
Ήταν τότε κοντά στο μέρος της εκκλησίας μας ένας γήλοφος (χωμάτινο
ύψωμα) . σ’ αυτό ο Άγιος έστησε τον
ξύλινο σταυρό, όπως συνήθιζε και μίλησε στους κατοίκους. Ήταν πάνω
από πέντε χιλιάδες οι πιστοί που
είχαν έρθει να τον ακούσουν από
παντού.
Λέει η παράδοση ότι κάπου κοντά
του ήταν και ο αρχιμάστορας που θα
έφτιαχνε την εκκλησία μας. Του φάνηκαν μικρά τα σχέδια του και πετώντας
την μαγκούρα του έδειξε το μέγεθος
που θα έπρεπε να είχε η εκκλησία
μας. Είχε τότε το χωριό μας γύρω
στις 180 οικογένειες. Το φωτεινό και
προφητικό μυαλό του έβλεπε ότι το
χωριό μας θα μεγάλωνε αρκετά.
Περιοδεύοντας στα ορεινά βρέθηκε
στο Αθαμάνιο. Μίλησε στους ευσεβείς
κατοίκους και κάποια στιγμή ζήτησε
νερό. Δύο «έξυπνοι», από αυτούς
που υπάρχουν σε κάθε χωριό, του
πρόσφεραν γάλα γαϊδούρας. Το δοκίμασε και τους το έδωσε λέγοντας:
«λειψοί είστε και λειψοί θα μείνετε»,
εννοώντας φυσικά στο μυαλό. Στο διπλανό χωριό Θεοδώριανα, βρήκε
αγάπη και καλοσύνη. Του έδιναν μάλιστα δύο πρόβατα για να ανανεώσει
με την αξίας τους την ενδυμασία του.
Αυτός είπε να πληρώσουν με αυτά
τον δάσκαλο που θα τους έστελνε
από το Ζαγόρι. Στην Κυψέλη συνάντησε ευσεβείς και φιλόξενους κατοίκους στους οποίους μίλησε
ανεβασμένος σε μία σχηματοποιημένη πέτρα, που σώζεται ως σήμερα και την οποία οι κάτοικοι
περιέβαλαν με μάρμαρο και παραμένει έτσι ενθύμιο. Περικαλλής δε ναός
αφιερωμένος στον Άγιο Κοσμά στολίζει το χωριό τους. Οι περιοδείες του
ήταν γραφτό να τελειώσουν στην Βόρειο Ήπειρο. Στο Τεπελένι συνάντησε
νεαρό τότε τον Αλή Πασά. Συμπάθησε τον Άγιο αυτός και τον ρώτησε
πως βλέπει το μέλλον του. Θα πας
και στην Πόλη αλλά, με κόκκινα γένια.
Έτσι και έγινε. Αφού τον σκότωσαν οι

στρατιώτες του Χουρσίτ Πασά, του
έκοψαν το κεφάλι και το έστειλαν στο
Σουλτάνο.
Φτάνοντας μια μέρα στο Μπεράτι και
μάλιστα στο χωριό Κολικόντασι συνελήφθει από τον Κουρτ Πασά, κατόπιν
συκοφαντών Εβραίων και Τούρκων.
Τον καταδίκασαν σε θάνατο. Πριν τον
εκτελέσουν, ο Άγιος ζήτησε να μην
του δέσουν τα χέρια του για να τα έχει
σταυρωμένα. Τον κρέμασαν από ένα
δέντρο στις 24 Αυγούστου 1779. Στη
συνέχεια τον έριξαν στα νερά του ποταμού Άψου. Μετά από τρεις ημέρες
ένας ιερέας είδε το πτώμα να επιπλέει
όρθιο. Τον περιμάζεψαν, τον έντυσαν
με τα ράσα του και τον έθαψαν. Το
1813 ο Αλή Πασάς έκτισε εκκλησία
και μοναστήρι κοντά στον τάφο του.
Δεν υπήρξε μόνο ιεροκήρυκας, αλλά
και Εθναπόστολος. Όλη η εκκλησία
θα έπρεπε να γιορτάζει την 24η Αυγούστου. Εμείς δε οι Χαλκιαδιώτες θα
πρέπει να τον τιμούμε ξεχωριστά,
αφού θεωρείται ο ιδρυτής της Εκκλησίας μας. Θα ήταν παράλειψη να μην
ευχαριστήσουμε τον πρώην δήμαρχο
Κ. Πέτρο Ρίζο, που είχε την έμπνευση
να ιδρύσει δίπλα στο κοιμητήριο ναό
του Αγίου Κοσμά. Ας ευγνωμονούμε
τον Εφημέριό μας Ιερέα Κ. Λάμπρου
Βασίλειο, ο οποίος ακούραστα φροντίζει, ώστε να ξεπεραστούν εμπόδια
για την λειτουργία του ναού αυτού.
Έχει δε μαζί του ευσεβείς κατοίκους
έτοιμους να βοηθήσουν ποικιλότροπα
για την ευπρέπεια και ολοκλήρωση
του ναού. Τα ονόματά τους, άγνωστα
για πάντα, θα μνημονεύονται στην
Αγία Πρόθεση από τον ιερέα μας.
Είναι βέβαιο ‘ότι οι ευσεβείς κάτοικοι
του χωριού μας θα κρατούν αναμμένα
τα καντήλια του, για να κρατούν συντροφιά στη θριαμβεύουσα εκκλησία,
στους κοιμηθέντες συγχωριανούς
μας.
Δυστυχώς στην εκκλησία μας δεν
υπάρχει εικονογραφημένη στον τοίχο
η σεπτή μορφή του Αγίου. Δε θα μπορούσε άλλωστε, αφού η εικονογράφηση της Εκκλησίας μας έγινε γύρω
στα 1875, η δε αγιοποίηση του Πατροκοσμά έγινε μόλις το 1961.
Τέλος ας έχουμε μέσα μας τις διδαχές
και τις προφητείες του Αγίου και ας
ευχηθούμε ότι θα λειτουργηθούμε
στις 24 Αυγούστου το 2017 στο εκκλησάκι του κοιμητηρίου μας._
Επιμέλεια
Πήχας Δημήτριος - συνταξιούχος εκπαιδευτικός
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Ξεχασμένοι Ήρωες θύματα της
Γερμανικής θηριωδίας στην Καλαμιά
Επτά παλικάρια, ο μεγαλύτερος 35 ετών και ο μικρότερος20 ετών, εκτελέστηκαν
από τους Γερμανούς στις 26
Οκτωβρίου 1943:
Χρήστος Νικ. Βασιλάκος
ετών 35 Απόστολος Κων.
Ζιώβας ετών 20 Αριστείδης
Χρ. Κατσιγιάννης ετών 22
Ελευθέριος Φωτ. Μπαΐλης
ετών 29 Νίκος Γ. Μπούρας
ετών 31 Μάνθος Θωμ. Νίκαρης ετών 24 Δημήτρης Αλ.
Παπαρούνης ετών 24 Τραυ-

Απόστολος Κων. Ζιώβας

ματίστηκε και σώθηκε ο
Θωμάς Μιχ. Ζιώβας.
Ήταν Οκτώβρης του 1943
όταν οι αντάρτες, κάνοντας
σαμποτάζ, γκρέμισαν οχτώ
τηλεγραφόξυλα στο χωριό.
Τότε οι κατακτητές για να πάρουν εκδίκηση, δεν έπιασαν
τους υπαίτιους αλλά συνέλαβαν 50 παιδιά απ΄ το χωριό
και τους οδήγησαν στο καφενείο του Θεόδωρου Καλύβα
(Σιώζου)
Εκεί αφού διάλεξαν τους
οχτώ πιο γεροδεμένους, τους
οδήγησαν για εκτέλεση στο
σημείο που σήμερα βρίσκεται το μνημείο. Ενώ τα πολυβόλα ήταν έτοιμα να

γαζώσουν τα κορμιά των
νέων ανδρών, ο πιο τολμηρός και θαρραλέος, Θωμάς
Μιχ. Ζιώβας, παρότρυνε
τους άλλους να το σκάσουν
λέγοντας: ‘’ Έτσι κι αλλιώς
χαμένοι είμαστε, τρέξτε να
σωθούμε’’ . με ένα σάλτο
βρέθηκε πίσω από τα πολυβόλα των εκτελεστών, οι
οποίοι τον πυροβόλησαν και
βλέποντας αίματα θεώρησαν
ότι των σκότωσαν και έτσι
δεν μπήκαν στον κόπο να
τον
ψάξουν.
Εκείνος σύρθηκε σε ένα χωράφι με καλαμποκιές, όπου
τον βρήκε ο Βασίλειος Λαζανάς (ο Αναγνώστης) και τον
μετέφερε, με την πλάτη του,
στο σπίτι του και από εκεί
στον Καλόβατο όπου φιλοξενούμενος, ανάρρωσε.
Όλοι τους ήταν Καλαμιώτες
εκτός από το Νίκο Γ.
Μπούρα, ο οποίος εργαζόταν
στα κτήματα του Χρήστου
Κύρκου.
Το μνημείο, το οποίο ανεγέρθη στο χώρο εκτέλεσης
των ανδρών, έγινε επί Δημαρχείας Πέτρου Ρίζου και ο
χώρος που βρίσκετε έχει παραχωρηθεί από το Θοδωρή
Καλύβα, ο οποίος ήταν συνομήλικος και φίλος με κάποιους από τους εκτελεσθέντες.
Υποχρέωση όλων μας, απέναντι στην ιστορία και στη
μνήμη των νεκρών ηρώων,
να θεσμοθετηθεί ετήσια επέτειος, κάθε 26η Οκτωβρίου,
ημέρα εκτέλεσης, όπου θα
πραγματοποιείται επίσημη
εκδήλωση με την συμμετοχή
των πολιτών και των αρχών.
Το δε μνημείο να ευπρεπιστεί
και να γίνει σημείο αναφοράς

Σελίδα 7

Η Φιλοθέη
τιμά τους
εκτελεσθέντες
του 1943

Ελευθέριος Φωτ. Μπαΐλης

όλων.
Το ξεχασμένο γεγονός να
διαδοθεί από δασκάλους και
συλλόγους γιατί, από τις γενιές κάτω των πενήντα πέντε
ετών, αγνοείται παντελώς.

ΤΙΜΗ ΣΤΟΥΣ ΗΡΩΕΣ !
ΑΘΑΝΑΤΟΙ
Λάμπρος Θ. Ζιώβας

Ο Σύλλογός, μας κατόπιν επιθυμίας
πολλών αναγνωστών, σε συνεργασία με
τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας Καλαμιάς, Ζιώβα Απόστολο, θα κάνει επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση
στεφάνων, την Τετάρτη 26 Οκτωβρίου,
στο σημείο που εκτελέστηκαν οι εφτά
συγχωριανοί μας από τα Γερμανικά
στρατεύματα
κατοχής
το
1943.
Σας περιμένουμε όλους, μετά την Θεία
Λειτουργία στο μνημείο που βρίσκεται
στην είσοδο του χωριού μας, για να αποδώσουμε φόρο τιμής στους Ήρωες.
Λείπει μία πλατεία από την Φιλοθέη
Το περασμένο καλοκαίρι κάλεσε ο δήμαρχος όλους
τους φορείς της Φιλοθέης για να συζητήσουμε και
να κάνουμε προτάσεις για το τι μπορεί να γίνει ώστε
να ανέβει το βιοτικό επίπεδο του τόπου. Αντιπρόσωπός μας παρευρέθη στην συνάντηση και πρότεινε την εγκατάσταση ΑΤΜ στην Φιλοθέη, για το
οποίο κάναμε αργότερα και αίτηση στην τράπεζα
Πειραιώς αλλά δεν έχουμε λάβει ακόμη απάντηση.
Στην πορεία έπεσε στην αντίληψή μας ότι οι έφηβοιες του χωριού μας δεν έχουν ένα μέρος για να μαζεύονται και να περνούν ευχάριστα την ώρα τους.
Τους είδαμε νωρίς το απόγευμα να παίζουν μπάσκετ στο δημοτικό σχολείο της Καλαμιάς και το
βράδυ να δίνουν ραντεβού στην εκκλησία του Αγίου
Κωνσταντίνου και Ελένης των Χαλκιάδων όπου, συνήθως, κάθονται στην άκρη του δρόμου με αποτέλεσμα να κινδυνεύει η σωματική τους ακεραιότητα.
Επίσης ενοχλούν τους περίοικους οι οποίοι πολλές
φορές κάλεσαν την αστυνομία να τους κάνει παρατηρήσεις. Πιστεύουμε πως πρέπει να βρεθεί χώρος
ή να διαμορφωθεί κάποια πλατεία κατάλληλα και να
υπάρχει και δωρεάν wifi ώστε τα παιδιά να μην κινδυνεύουν και να μην ενοχλούν. Εμείς θίξαμε το θέμα
στους πρόεδρους των δύο κοινοτήτων και περιμένουμε τις ενέργειές τους.
Όποιος αναγνώστης πιστεύει ότι λείπει κάτι άλλο
από την Φιλοθέη, να ενημερώσει πρώτα τους προέδρους των κοινοτήτων και μετά εμάς να το δημοσιοποιήσουμε μήπως μπορέσει και βρεθεί κάποια
λύση.

26810-52333

Θώμη Κ. Νίκαρη
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Το Υδραγωγείο
Το υδραγωγείο, ένα στρογγυλό θεόρατο -έτσι μας
φαίνονταν τότε- κτήριο που στηρίζονταν σε τέσσερις κολώνες, βρίσκονταν στο κέντρο του χωριού.
Δεν λέω πλατεία γιατί πλατεία δεν υπήρχε και ούτε
έγινε ποτέ. Δεν μπορούσαμε να το εξηγήσουμε
αυτό. Πώς σε όλα τα χωριά της περιοχής μας
υπήρχαν πλατείες και στο δικό μας όχι;
Το υδραγωγείο λοιπόν υπήρχε εκεί που ήταν συγκεντρωμένα τα καφενεία και οι ψησταριές. Τουλάχιστον από καφενεία δεν έχουμε παράπονο. Κάποτε
είχα μετρήσει 24 για Χαλκιάδες και Καλαμιά.
Στην πάνω μεριά ήταν το ψιλικατζίδικο του Φαναρίσιου όπου έβρισκες τα πάντα. Ο ιδιοκτήτης του,
ένας εξαιρετικός άνθρωπος, εξυπηρετούσε όλους
τους πελάτες, μικρούς και μεγάλους με το χαμόγελο στα χείλη. Πιο πέρα στην ίδια πλευρά ήταν και
το καφενείο του Παπαρούνη όπου πηγαίνανε και
βλέπανε (οι πιο μεγάλοι) την «Μπονάτσα».
Στην απέναντι μεριά ήταν το καφενείο του Βασίλη
Τσώλα. Ο Βασίλης, δυστυχώς, πέθανε νέος, όπως
και ο γιος του ο Δημήτρης που χάθηκε σε αυτοκινητικό δυστύχημα πριν από ένα χρόνο. Αργότερα είχε
ανοίξει εκεί δίπλα και ψησταριά ο Χαρίλης ο Γιαννάκος. Ερήμωσαν όλα τώρα πια, αφού χάθηκαν
σχεδόν όλοι. Κι όμως εκεί όλα κάποτε έσφυζαν από
ζωή. Εκεί περάσαμε τα καλύτερα παιδικά μας χρόνια. Μου σφίγγεται η καρδιά μόλις περνάω από κει
και βλέπω όλη αυτή την εγκατάλειψη.
Δίπλα, στον Βασίλη, σχεδόν κολλητά ήταν το καφενείο του Πάνου Τσώλα, το κρεοπωλείο και η ψησταριά του θείου μου, αδερφού της μάνας μου,
Χαράλαμπου Βάντζου ο οποίος έφτιαχνε εξαιρετικό
κοκορέτσι, γαρδούμπα και σπληνάντερο. Όλη η
Άρτα μαζεύονταν για να γευθεί τα εκλεκτά εδέσματα. Δίπλα στον Χαράλαμπο ήταν το κουρείο του
νονού μου Βαγγέλη Τασούλα ή «Μούστα», όπως
ήταν το παρατσούκλι του. Μακαρίτες και οι δύο
εδώ και χρόνια.

Εκεί που είναι τώρα το καφενείο και το κρεοπωλείο
του Τσιρογιάννη ήταν ο κινηματογράφος του Νίκου
Τσώλα, ο οποίος ήταν για πολλά χρόνια και πρόεδρος της κοινότητας και παραδίπλα ο μύλος με
μια εξαιρετική φιγούρα για μυλωνά, τον Θόδωρο.
Πήγαινε τότε ο κόσμος καλαμπόκι και έπαιρνε
αλεύρι. Απ’ ότι θυμάμαι υπήρχαν δυο μύλοι στο
χωριό.

Την δεκαετία του ’60 και του ’70 υπήρχαν επίσης
δύο κινηματογράφοι στο χωριό. Ο ένας στην Καλαμιά, ο άλλος στους Χαλκιάδες. Γινόταν χαμός.
Εμείς, μικρά παιδιά τότε, το ευχαριστιόμασταν.
Μετά ήρθε η τηλεόραση και τα σάρωσε όλα.
Το υδραγωγείο, λοιπόν, βρίσκονταν στην μέση και
όλη την μέρα ακούγονταν ο ήχος από το μοτέρ που
ανέβαζε το νερό στην μεγάλη δεξαμενή. Τρέχανε
από παντού νερά. Αυτό δημιουργούσε και μια αίσθηση δροσιάς, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς
μήνες όπου η ζέστη ήταν ανυπόφορη. Υπεύθυνος

Ο Σύλλογός μας, στην προσπάθειά του να διατηρήσει την πολιτιστική κληρονομιά του τόπου, συλλέγει

παλιές φωτογραφίες που απεικονίζουν την καθημερινότητα μιας άλλης εποχής, και τις ψηφιοποιεί.
Όποιος έχει παλιές ασπρόμαυρες φωτογραφίες παρακαλείτε να μας τις φέρει και θα του επιστραφούν
εντός ολίγων ημερών άθικτες. Εμείς σε κάθε φύλλο
της εφημερίδας μας θα δημοσιεύουμε κάποιες από
αυτές τις φωτογραφίες ενώ οι υπόλοιπες θα παρα-

μείνουν στο αρχείο του συλλόγου μας και θα χρησιμοποιηθούν στο μέλλον αποκλειστικά και μόνο
για πολιτιστικούς σκοπούς, π.χ. μια έκθεση φωτογραφίας, ένα βιβλίο κτλ.
Φωτογραφες ένα και τέσσερα: παρέες σε καφενείο
στους Γεωργουσιούς
Φωτογραφία δύο και τρία: εκδρομή κοριτσιών Χαλκιάδων και Καλαμιάς αντίστοιχα.
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του Γιάννη Παππά
του υδραγωγείου και γενικότερα για τα νερά στο
χωριό ήταν ο Θωμάς Τσώλας, ο οποίος πολλές
φορές μας άφηνε και μας τα παιδιά να ανέβουμε
στο πρώτο πάτωμα και να βλέπουμε από ψηλά το
χωριό. Το υδραγωγείο (ο ένας τοίχος του) χρησίμευε και ως οθόνη όταν τα ΤΕΑ (επί χούντας) έκαναν προβολές παλιών ελληνικών ταινιών και
μαζεύονταν όλο το χωριό για να γελάσει. Έπαιρνε
ο καθένας την καρέκλα του ή το καρεκλάκι του και
στήνονταν μπροστά στο τεράστιο πανί που το
είχαν στήσει τα φανταράκια. Εμείς ξεχυνόμαστε σε
όλες τις γειτονιές και φωνάζαμε «ήρθαν τα ΤΕΑ»
«ήρθαν τα ΤΕΑ». Καθόμασταν δίπλα από την μηχανή προβολής και προσπαθούσαμε να καταλάβουμε πώς γινόνταν και από κει μέσα βγαίνανε
όλοι αυτοί οι ηθοποιοί.
Αργότερα, την δεκαετία του ’80 το μικρό μας υδραγωγείο γκρεμίστηκε και στην θέση του χτίστηκε ένα
ψηλό και στρογγυλό μεγαθήριο που προκαλούσε
φόβο. Έγιναν πολλές κινητοποιήσεις τότε από τους
κατοίκους που έμεναν γύρω-γύρω. Φοβόντουσαν
οι άνθρωποι, με το δίκιο τους, να υπάρχει ένα τέτοιο κτίριο με τόσο μεγάλο όγκο νερού πάνω από
το κεφάλι τους. Θυμάμαι την Γιαννούλα την Τσώλα
που είχε και το καφενείο, να μπαίνει μπροστά στην
μεγάλη μπουλντόζα για να την εμποδίσει να σκάψει
τα θεμέλια. Παρόλα αυτά το μεγάλο υδραγωγείο
έγινε. Λειτούργησε για κάποια χρόνια και στο τέλος
γκρεμίστηκε κι αυτό και κτίστηκε καινούργιο και πιο
μικρό δίπλα από το παλιό δημαρχείο, στο Γυμνάσιο, πέρα στο γήπεδο, μακριά από τα σπίτια.
Τώρα, στη θέση των παλιών υδραγωγείων είναι το
σιντριβάνι με δέντρα και φοίνικες που δίνουν μια
όμορφη όψη στο σημείο εκείνο. Γιατί όμως έπρεπε
να κτιστεί το μεγάλο υδραγωγείο και πόσα λεφτά
σκορπίστηκαν δεν θα το μάθουμε ποτέ.
Γιάννης Ηλ. Παππάς

Παρασκευή 7 Οκτωβρίου 2016

Ο χαράκτης και γλύπτης
ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
Ο Δημήτρης Τσιρογιάννης, χαράκτης και γλύπτης, ανήκει στη νέα γενιά καλλιτεχνών με
πλούσιο και αξιόλογο έργο ως τώρα που
υπόσχεται πολλά για τη συνέχεια. Γεννήθηκε
το 1974 στην Αθήνα ενώ κατάγεται από τους
Χαλκιάδες Άρτας και είναι γιος του μεγάλου
ζωγράφου Τσιρογιάννη Απόστολου.

Αποφοίτησε από την Σχολή Καλών Τεχνών
Θεσσαλονίκης όπου σπούδασε στο εργαστήριο γλυπτικής με καθηγητή τον Χατζηιωαννίδη Φώτη .Έχει πραγματοποιήσει 19
εκθέσεις ομαδικές στην περίοδο 1995-2010
και 8 ατομικές από το 2000 ως το 2010.Πληθωρικός και παραγωγικός τόσο στην χαρακτική όσο και στην γλυπτική, ο Δημήτρης
Τσιρογιάννης έχει να επιδείξει έναν μεγάλο
αριθμό χαρακτικών, πλούσια σε αναζητήσεις, που συγκροτούν διάφορες θεματικές
ενότητες. Έχει εικονογραφήσει βιβλία με χαρακτική και στη γλυπτική έχει φιλοτεχνήσει
γλυπτά για Δημόσιους χώρους κυρίως σε πόλεις της Ηπείρου. Τα γλυπτά έχουν βασικά
χαρακτήρα ιστορικό και αντιστασιακό (μνημεία Εθνικής Αντίστασης, προτομή Κατσαντώνη ) ενώ άλλα αποτελούν προτομές
σημαντικών εντόπιων ευεργετών. Υπάρχει
και μια μαρμάρινη προτομή του ποιητή Κρυ-

Παλιές ιστορίες και ευτράπελα
Ο Κώτσιος του γουμάρ και η πλάρα
-Κώτσιο, Κώτσιο σιούκ. -Άσε μι ορέ πατέρα να
κοιμθώ , νυστάζου -Σιούκ ορέ να παρς την
πλάρα και να ντ΄πας κατ στουν μπαρμπατόλια
στου τζιχριτζί να ουμπδιθεί απού του γουμάρ
και πεστ ότι σι στέλν ου Νάσιος, ξερ αυτός.
Σκώθκα κι γω με τις τσίμπλιες στα μάτια κι
πήγα στου μπγάδ κι έβγαλα νιρό με του μπραγάτς κι έρξα δυο χούφτες στα μούτρα μ. Μιτά
πήρα ένα κι πήγα στ΄μαλάθα κι έκοψα ένα
κομάτ μπομπότα κόθρο κι πήγα κι καπίστροσα την πλάρα. Ξικίνσα αλλά δεν μπήκα
καβάλα γιατί αυτήν όταν πέρναγι αμάξ φύλαγι
δρόμου κι θα μι έρχνε κατ. Έτς έφτακα στα
πεύκα τ΄ Δρός κι έδισα την πλάρα στ΄παραβόλα κι κόλσα απάν στα πεύκα κι γιόμσα τον
τουρβά σταφύλια ροζακιά. Κατέβκα κατ κι
πήρα τ΄πλάρα κι έβαλα τον τουρβά σταυρουτά
στου σβέρκο κι μπήκα καβάλα κι συνέχσα
προς τα κατ τρώγουντας σταφύλια. Όταν
έφτακα κατ στ΄ανάχουμα στις καμάρις πότσα
την πλάρα κι έπχα κι ιγώ. Ξανακαβάλσα την
πλάρα κι ξεκίνσα. Όταν έφτακα στα σπίτια τα
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στάλλη στην Πρέβεζα.
Η διφυής υπόσταση, χαράκτη και γλύπτη,
του Δημήτρη Τσιρογιάννη αναδεικνύει τη μεγάλη συγγένεια της γλυπτικής με την χαρακτική, ιδιαίτερα της ξυλογραφίας με την οποία
ασχολείται ο καλλιτέχνης. Ενώ στη γλυπτική
ο Δημήτρης Τσιρογιάννης παρουσιάζει μια
έντονη πειραματική διάθεση με ποικίλες εκφραστικές αναζητήσεις από παραδοσιακές,
αρχετυπικές και μνημειακές φόρμες μέχρι
μοντέρνες, γεωμετρικές, αφαιρετικές και κονστρουκτιβιστικές συνθέσεις με κοινό ωστόσο
χαρακτηριστικό όλων την πλαστικότητα, στην
χαρακτική παραμένει πιο παραδοσιακός και
κλασικός, από μια βαθύτερη ανάγκη και κοσμοθεώρηση αισθητική και κοινωνικοπολιτική που υπαγορεύεται από τον
προσανατολισμό και την πίστη του στις αξίες
της λαϊκής αρχιτεκτονικής και της ιστορικής
μας παράδοσης όσο και από τον σεβασμό
και την αγάπη προς τη ζωή και τους αγώνες
των απλών ανθρώπων του καθημερινού
μόχθου.Η χαρακτική του γίνεται ο τόπος συνάντησης με το παρόν και το μέλλον σε μια
προσπάθεια γόνιμης σύνδεσης, ενσωμάτωσης και προώθησης της ιστορικής συνέχειας
μέσα από ελεγχόμενα ανανεωμένες σύγχρονες εικαστικές αποτυπώσεις.
Στα χαρακτικά του ανιχνεύονται ατόφια, συνηρημένα ή σύμμεικτα θεματολογικά και υφολογικά στοιχεία στον τρόπο οργάνωσης,
δόμησης και σύνθεσης, μοτίβα λαϊκά, συνθέ-

σεις μνημειακές, επικές ή ελεγειακές, από τη
γραφή σημαντικών χαρακτών και ζωγράφων
του πρόσφατου παρελθόντος όπως του Τάσ-
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σου, της Κατράκη, του Σεμερτζίδη, του Σικελιώτη, μετασχηματισμένα ωστόσο μέσα από
το προσωπικό εικαστικό του ιδίωμα. Σημαντικές συγγένειες εμφανίζει και με το έργο του
πατέρα του, Απόστολου Τσιρογιάννη, στη γεωμετρική οργάνωση, στις κοινωνικοπολιτικές
και αισθητικές αξίες της ζωής, στην επιλογή
των θεμάτων, στις καμπυλοειδείς γραμμώσεις των ουρανών, στην χρήση του χρώματος.

Τα θέματά του εμπνευσμένα από την φθορά
του χρόνου, παλιά κτήρια, καφενεία, γειτονιές, καρνάγια, εργοστασιακοί χώροι, νησιωτικά τοπία, είναι χαρακτηριστικά της
ελληνικής παραδοσιακής αρχιτεκτονικής. Ο
Δημήτρης Τσιρογιάννης επιλέγει το λιτό, το
απλό, το αναγκαίο και το εύστοχο στην οικοδόμηση των συνθέσεών του. Τα χαρακτικά
του με τους κάθετους και οριζόντιους άξονες,
την γεωμετρικότητά τους, τα αδρά περιγράμματα και τις βαθιές χαράξεις, την αυστηρή και
ισορροπημένη λειτουργία του λευκού και του
μαύρου δίνουν ένα βαρύ, στιβαρό, σοβαρό,
επικό, μνημειακό και ελεγειακό τόνο, ακτινοβολούν μια δωρικότητα και μοιάζουν με σκηνικά ακίνητα, απολιθωμένα θαρρείς στη
σιωπή και στον χρόνο. Υμνούν τα απλά
πράγματα, αποκαλύπτουν την κρυμμένη ευγένεια και ομορφιά τους και εγείρουν τον σεβασμό απέναντι στο μόχθο και τα έργα των
απλών και ταπεινών ανθρώπων.

Στην στήλη αυτή θα φιλοξενούμε αστείες ιστορίες, παλιές ή καινούριες που μας στέλνουν οι
αναγνώστες μας. Όποιος επιθυμεί μπορεί να γράψει χωρίς όμως να προσβάλει πρόσωπα.

βλάχκα σύνσαν τα σκλιά να μι φαν κι ιγώ άρχισα να φουνάζου όξου, όξου όσπου βγήκαν
οι βλάχ κι τα χούγιαξαν, αλλιώς θα μι τρώγαν.

Μιτά απού κάμπουσ ώρα έφτασα στου Τζιχριτζί στουν μπαρμπατόλια κι του είπα ότι μι
έστιλι ου πατέρας μ ου Νάσιους να αμπδιθί η
πλάρα μι του γουμάρ, ξέρς ισύ. -Καλά ορέ.
Δεστ στου παλούκι απού κουντά κουντά
απ΄του καπίστρ κι μιτά αμόλση του γουμάρ.
Αυτό του ρμάδ μόλις την είδι άρχισι να της
μπαίν καβάλα κι να την δαγκών στου σβέρκου. Ιγώ φουβήθκα κι έβαλα τις φουνές. Μπαρμπατόλια, Μπαρμπατόλια , θα την φάι
του γουμάρ κι θα μι σκωτώς ου πατέρας μ. –

Μι φουβάσι ορέ κι δεν θα παθ τίποτι, άι φεύγα
τώρα κι έλα αύριο μπουνώρα να την παρς.
Ξικίνσα κι ιγώ χολιασμένος. Τι να πού στουν
πατέρα για τα τζέλια που τραβάει η πλάρα;
Ιγώ σκιάζομαν απού τα σκλιά, πώς να ξαναπιράσω απού τα βλάχκα; Έτς λουξουδρόμσα κι
πήγα απού τα λούτσις κι βγήκα στ΄ανάχουμα
στις καμάρις. Ικεί βρήκα τουν Ζώη κι μου λέει:
-που ήσουν ορέ Κώτσιου; Κι του λιέου ότι
πήγα την πλάρα την μπάλια κάτ στουν
μπαρμπατόλια να αμπδιθεί.
-τι λιές ορέ, πάμι κατ να κάνουμι χαζ. -Άσι μι
ορέ που θα ξαναγυρίσω πίσου πάλι να
βλιέπω τα τζέλια της πλάρας, πως την δαγκών του γουμάρ στουν σβέρκου . -Άι καλά, μικρός ίσυ ακόμα, δεν σου κόβ.
Κι πήγι προς τους μουσιάδες που είχι τα πρόβατα. Ιγώ γύρσα στου σπίτ κι είπα στουν πατέρα για τι τραβάει η πλάρα. Ου πατέρας μ
έσκασι στα γέλια κι μου λέει: Άι ορέ κατούρα
τα πουδάρια σ , δεν θα πάθ τίποτα η πλάρα.
Από τον Φώτη Βασιλείου
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«Οι αρχαίες Δεξαμενές» Η πόλη που
προϋπήρξε των Χαλκιάδων.
Στην αρχαία εποχή ο Αμβρακικός κόλπος λεγόταν
«Ανακτορικός» από την πόλη Ανακτόριο που χτίστηκε
το 520 π.Χ., πέντε χρόνια μετά το χτίσιμο της αρχαίας
Αμβρακίας, και βρισκόταν στο σημερινό Άκτιο.
Ο Αμβρακικός κόλπος βόρεια έφτανε μέχρι την Καμπή
και το Χανόπουλο, ανατολικά στους πρόποδες του Ξηροβουνίου, συναντούσε τις εκβολές του Αράχθου και
από κει ακολουθούσε τους πρόποδες της Βαλαώρας,
πάνω στην οποία είναι χτισμένη η σημερινή Άρτα, και
του Μακρυνόρους. Η μορφή και η έκταση αυτή διατηρήθηκε πολλούς αιώνες μέχρι που ο ποταμός Άραχθος
αρχίζει μια προσχωσιγενή δράση μ’ αποτέλεσμα να
σχηματίζεται η πεδιάδα της Άρτας. Η αποξήρανση άρχισε από την κεντρική περιοχή κι ύστερα στα πλάγια
από το κέντρο στην περιφέρεια. Τούτο καταμαρτυρείται
από το γεγονός που ο Αλή Πασάς επί των ημερών του,
1744-1822, είχε καταστήσει την Καμπή λιμάνι για την
εξυπηρέτηση αναγκών του.
Ο μητροπολίτης Άρτας Σεραφείμ Ξενόπουλος στο βιβλίο του «Δοκίμιον Ιστορικόν περί Άρτης και Πρεβέζης» εν έτει 1884, αναφέρει το εξής, το οποίο και
καταγράφω ως έχει: «Ενταύθα, δηλαδή εν τω χωρίο
Χαλκιάδες, εκείτο τότε η αρχαία Ελληνική πόλις «Δεξαμεναί» ως δηλούται εκ των υπαρχόντων έτι ερειπίων
φρουρίου» το χρονικό επίρρημα που προαναφέρεται,
έτι, δηλώνει ότι επί των ημερών του υπήρχε ακόμη το
ερειπωμένο φρούριο. Αλλά που ακριβώς ήταν, πως και
πότε εξαφανίστηκε τελείως δεν γνωρίζουμε. Ίσως οι
κάτοικοι της τουρκοκρατούμενης περιοχής μας προέβησαν στην κατεδάφιση και τη διαρπαγή της πέτρας
δι’ ίδιον όφελος ή και κατασκευή λίθινο δρόμου (καλντερίμι) για εξυπηρέτηση των κατοίκων. Οι δε βάσεις
του φρουρίου με την ανύψωση του εδάφους, λόγω επιχωμάτωσης, συσσώρευσης όγκου χώματος βρίσκον-

ται οπωσδήποτε μέσα στο έδαφος.
Η πόλη των Δεξαμενών, όπως αναφέρει ο Γιάννης
Τσούτσινος, έγκριτος νομικός , συγγραφέας και εξαίρετος επιστήμονας, μακαρίτης σήμερα, στο βιβλίο του
«πέντε Αρτινά Μελετήματα» το οποίο και μου είχε δωρίσει το έτος 1983, ήταν ένα από τα τέσσερα λιμάνια
της αρχαίας Αμβρακίας. Το λιμάνι των Δεξαμενών,
προστατευμένη περιοχή, απαρτιζόταν από ενάλιους
χώρους περιζωμένους από ισθμούς, λαιμούς ή ράμματα στη λαϊκή γλώσσα ή όπως ακριβώς λέγονται και
σήμερα, με στενά περάσματα. Εξυπηρετούσε συγκοινωνιακά, εμπορικά την πόλη της Αμβρακίας και της ενδοχώρας, που βρισκόταν μακριά από τα παράλια.
Εξυπηρετούσε και πόλεις όπως η Χαλκίδα, η Ηράκλεια, το Θείον, η Ιτώνη. Οι ακριβείς θέσεις των πόλεων αυτών δεν είναι γνωστές. Ίσως μελλοντικά με την
ανεύρεση στοιχείων η αρχαιολογία θα μπορέσει κάποτε να τις προσδιορίσει επακριβώς.
Όπως αναφέρει ο Λάμπρος Κασελούρης στο βιβλίο
του ‘’Ιστορικά και λαογραφικά της Άρτας 1980’’ η παρακμή των αρχαίων Ηπειρωτικών πόλεων οφείλεται σε
καταστροφή τους από τους Ρωμαίους. Από την ιστορία
γνωρίζουμε ότι το 167 π.Χ. ο αυτοκράτορας της Ρώμης
Αιμίλιος Παύλος, για να εκδικηθεί τους ηπειρωτικούς
λαούς για την πριν από εκατό (100) χρόνια του Πύρρου, βασιλιά της Αμβρακίας, κατά της Ρώμης, έστειλε
στρατεύματα με αρχηγό το στρατηγό Ανίκιο και κατέλαβε ολόκληρη την Ήπειρο. Τόση ήταν η μανία και το
μίσος των Ρωμαίων που κατά την διάρκεια των μαχών
κατέστρεψαν ολοσχερώς εβδομήντα ηπειρωτικές πόλεις, μεταξύ αυτών οπωσδήποτε ήταν και η πόλη των
δεξαμενών. Αιχμαλώτισαν 150.000 Ηπειρώτες, τους
οποίους πούλησαν ως δούλους στα σκλαβοπάζαρα
της ρώμης.
Η φθορά του ηπειρωτικού λαού ήταν πολύ μεγαλύτερη
απ’ αυτή που αναφέρει η ιστορία. Και τούτο γιατί χιλιάδες Ηπειρώτες για να γλυτώσουν από τα δεινά, είχαν

καταφύγει σε απρόσιτες ορεινές κορυφές, στις οποίες
πολλοί είχαν πεθάνει από την πείνα τη δίψα και τις κακουχίες. Η μανία των Ρωμαίων ήταν μεγάλη, είχαν καταστρέψει εντελώς τότε την Ήπειρο, το επιβεβαιώνει
αυτό και ο Στράβων που έζησε εκατό και πλέον χρόνια
μετά τα γεγονότα.
Είναι δύσκολο να πιστέψει κανείς, ότι καταστρέφοντας
οι Ρωμαίοι την πόλη της Αμβρακίας, θ’ άφηναν ανέπαφες και απείραχτες τις κοντινές σ’ αυτήν πόλεις μεταξύ
των οποίων ήταν και η πόλη των Δεξαμενών.
Στα χρόνια που ακολούθησαν, με την ίδρυση της Νικόπολης το 31 π.Χ. από τον Οκταβιανό Αύγουστο,
πολλοί κάτοικοι από την Αμβρακία καθώς και από
άλλες γειτονικές πόλεις και τις Δεξαμενές υποχρεώθηκαν να εγκατασταθούν στη Νέα Πόλη.
Η Νικόπολη θρυλείται πως την εποχή της ακμής της
είχε φτάσει 200.000 κατοίκους, πληθυσμό ιλιγγιώδη για
την αποχή εκείνη.
Έτσι έπαψε να υπάρχει η πόλη των Δεξαμενών και με
την εξολοκλήρου αποξήρανση, εξέλιπε και το λιμάνι
της.
Τέλος η αρχαιολογική σκαπάνη θα ταράξει κάποτε τον
ύπνο της πόλης των Δεξαμενών και θα μας αποκαλύψει το παρελθόν της!
Έπρεπε να περάσουν πολλά χρόνια για να κατοικηθεί
ο τόπος μας ξανά με την ίδρυση του χωριού μας, Χαλκιάδες και των οικισμών Κανεσοί, Χαλκιάδες Γκίνου,
Χαλκιάδες Μπέη, Σουλιογιωργουσοί, Σακελαρίου.
Ας καταβάλλουμε κάποιοα προσπάθεια όλοι μας να
καταγράψουμε ό,τι σχετικό με την ιστορικότητα του
τόπου μας, τα ήθη, τα έθιμα, την πνευματική ζωή και
οτιδήποτε σχετικό με το χωριό μας για να θυμούνται οι
μεγάλοι και να μαθαίνουν οι νέοι.
Θεόδωρος Τσώλας
Συνταξιούχος δάσκαλος

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης Ευλογία ή κατάρα;
Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι
υπηρεσίες που παρέχονται μέσω του
διαδικτύου και έχουν σα σκοπό τη δημιουργία κοινοτήτων από ανθρώπους
οι οποίοι επικοινωνούν ηλεκτρονικά.
Στις κοινότητες αυτές τα μέλη, μοιράζονται ηλεκτρονικά ιδέες και ανταλλάζουν πληροφορίες σε οποιαδήποτε
ηλεκτρονική μορφή.
Τον τελευταίο καιρό διαβάζω συχνά
άρθρα που μιλάνε για τη σύγχρονη
«κατάρα» των ηλεκτρονικών μέσων
κοινωνικής δικτύωσης και των τεράστιων καταστροφών που έφεραν και
θα φέρουν στο ανθρώπινο είδος. Οι
συγγραφείς των άρθρων αυτών συνήθως εστιάζουν στην κοινωνική απομόνωση που επιφέρουν, στη εξάρτηση
που προκαλούν, στους κινδύνους που
παραμονεύουν με την αλόγιστη χρήση.
Οι συγγραφείς στην πλειοψηφία τους
μεσήλικες (όπως και εγώ άλλωστε) μεγάλωσαν χωρίς internet, χωρίς καν να
έχουν υπολογιστή. Έτσι μου φαίνεται
λογικό να βλέπουν καχύποπτα οτιδήποτε αλλάζει τον «σωστό» τρόπο με
τον οποίο οι ίδιοι πορεύτηκαν.
Σκοπός μου βέβαια δεν είναι να αντικρούσω τις απόψεις αυτές. Κάποιοι
από τους συγγραφείς είναι επιστήμονες και σίγουρα μελέτησαν τα γραφόμενά τους ενώ εγώ απλά παραθέτω
προσωπικές μου απόψεις και εμπειρίες.
Η κόρη μου 12 χρονών, κάποια στιγμή
με ρώτησε πως έμοιαζε το facebook
στην εποχή που εγώ ήμουν παιδί.
Όταν της απάντησα πως δεν υπήρχε
facebook, δεν υπήρχε internet, δεν
είχα καν υπολογιστή, παραξενεύτηκε
και με κοίταξε λες και μίλαγε με προϊστορικό άνθρωπο, συμπόνια και περιπαίξιμο μαζί. Απόρησε με πιον τρόπο
κανόνιζα να βρεθώ με τους φίλους μου

και με ποιόν μίλαγα όταν ήμουν μόνος
στο σπίτι. Βλέπετε δεν έχει μείνει ποτέ
στην πραγματικότητα μόνη. Μετά το
τέλος του διαβάσματος, των δραστηριοτήτων, του παιχνιδιού που έχει
όπως κάθε παιδί, θα βρεθεί «ηλεκτρονικά» με τους φίλους της για κουβέντα.
Παρόμοια απορία είχα και εγώ στην
ηλικία της και είχα ρωτήσει τον πατέρα
μου: αφού δεν είχες τηλέφωνο πως κανόνιζες να βρεθείς με τους φίλους σου;
Ο κόσμος σίγουρα προχωρά και εμείς
προσαρμόζουμε τη ζωή μας σε ότι
έχουμε.
Αν δεν υπήρχαν τα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης σίγουρα δε θα ξανά αντάμωνα με τους συμμαθητές μου από το
λύκειο που είχα να τους δω πάνω από
20 χρόνια. Θα έχανα την επαφή με
τους συγγενείς μου στον Καναδά. Θα
γνώριζα ελάχιστα από αυτά που κάνουν τα ανίψια μου στη Κύπρο, τη Γερμανία, τη Σουηδία που σπουδάζουν.
Δε θα γνώριζα σχεδόν τίποτα από τις
δραστηριότητες πολλών αξιόλογων ανθρώπων που τους βλέπω σπάνια,
τους οποίους, υπό άλλες συνθήκες πιστεύω, δεν θα τους αναγνώριζα καν.
Επίσης θα έχανα έναν από τους βασικότερους τρόπους ενημέρωσης για τα
δρώμενα και για όσα συμβαίνουν στη
μικρή κοινωνία που ζω.
Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι
εργαλεία. Όπως όλα τα εργαλεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε για
καλό είτε για κακό, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να δημιουργήσουν
όμορφα πράγματα ή για να τα καταστρέψουν. Έτσι η σωστή χρήση μπορεί
να
μας
βοηθήσει
να
κοινωνικοποιηθούμε, να γνωρίσουμε,
να μας γνωρίσουν, να ενημερωθούμε.
Η λάθος χρήση μπορεί να μας απομονώσει, να μας εθίσει, να μας προκαλέ-

Γράφει ο Γιώργος Μιλτιάδους

σει εξαρτήσεις. Στη διάθεσή μας είναι
να χρησιμοποιήσουμε σωστά και προς
όφελός μας τις δυνατότητες αυτές που
μας προσφέρει η Τεχνολογία.
Παρακάτω παραθέτω μερικά μόνο
από τα δημοφιλέστερα
Facebook

Το Facebook είναι ένας ιστοχώρος κοινωνικής δικτύωσης που ξεκίνησε το
2004 που αριθμεί πάνω από 1,5 δισεκατομμύρια μέλη. Τα μέλη της κοινότητας του μπορούν να επικοινωνούν
μεταξύ τους και να ανταλλάζουν πληροφορίες με όλες τις διαθέσιμες μορφές (κείμενο, ήχο, εικόνα, video).
Δημιουργός του ο εικοσάχρονος τότε
Mark Zuckerberg, ο οποίος σε ηλικία
μόλις 25 χρονών έγινε ίσως ο νεότερος
δισεκατομμυριούχος στον κόσμο. Είναι
το πιο αμφιλεγόμενο και πολυσυζητημένο μέσο για τον τρόπο που διαχειρίζεται τα προσωπικά δεδομένα που τα
ίδια τα μέλη του ανεβάζουν. Τα δεδομένα αυτά συνήθως αφορούν όλες τις
πτυχές της ζωής των μελών προσωπικές, επαγγελματικές, δημόσιες ή και
ιδιωτικές ακόμα.
Twitter
Το Twitter είναι ένας ιστοχώρος κοινωνικής δικτύωσης που επιτρέπει στα
μέλη της κοινότητάς του να στέλνουν
και να διαβάζουν σύντομα μηνύματα,
τα οποία ονομάζονται Tweets. Τα μη-

νύματα μπορούν να αναγνωστούν και
από μη συνδεδεμένους χρήστες, αλλά
μόνο οι συνδεδεμένοι μπορούν να δημοσιεύσουν κείμενα. Δημιουργήθηκε
το 2006 από τους Jack Dorsey, Evan
Williams, Biz Stone, και Noah Glass.
Το Twitter έγινε γρήγορα δημοφιλές
και σήμερα αριθμεί πάνω από 300
εκατομμύρια μέλη στον κόσμο. Εκτός
των άλλων έχει προσελκύσει πολιτικούς και δημοσιογράφους που θέλουν
ένα εναλλακτικό των κοινών ΜΜΕ για
να περάσουν πολιτικά μηνύματα στο
κοινό. Όλοι θυμόμαστε τα tweets στις
περυσινές διαπραγματεύσεις της Ελλάδας με τους «Θεσμούς»
Instagram
Το Instagram είναι μία δημοφιλής mobile εφαρμογή και συγχρόνως μία υπηρεσία κοινωνικής δικτύωσης, η οποία
επιτρέπει τη λήψη και το διαμοιρασμό
φωτογραφιών και βίντεο. Έγινε γνωστό χάρη στα φίλτρα φωτογραφιών
του, ενώ σήμερα διαθέτει φίλτρα και
για βίντεο, καθώς επίσης και πληθώρα
άλλων εργαλείων φιλικών προς τους
χρήστες.
Ιδρύθηκε το 2010 από τους Kevin
Systrom και Mike Krieger. Το 2012 εξαγοράστηκε από την Facebook έναντι
του αστρονομικού ποσού του ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων.
Συνολικά υπάρχουν περίπου 400 εκατομμύρια εγγεγραμμένοι χρήστες, οι
οποίοι, ανεβάζουν καθημερινά πάνω
από 90 εκατ. φωτογραφίες/video και
πραγματοποιούν καθημερινά πάνω
από 4,2 δισεκατομμύρια likes.
Μιλτιάδους Γιώργος
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Από την ιστοσελίδα του κυνηγετικού συλλόγου Άρτης «Η Άρτεμις»
με την επιμέλεια του Γιώργου Καραγιάννη
Με ιδιαίτερα μεγάλη καθυστέρηση δημοσιεύτηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β´2535/17-8-2016
ΚΑΙ ΦΕΚ Β’ 2356/17-8-2016) οι
υπουργικές αποφάσεις με τις οποίες
καθορίζονται η Ρυθμιστική κυνηγιού
για την νέα κυνηγετική περίοδο ,τα
τέλη έκδοσης αδειών κυνηγιού και η
ετήσια συνδρομή των κυνηγών στους
αναγνωρισμένους κυνηγετικούς συλλόγους.

Η παράλογη αυτή καθυστέρηση, μιας
και πρόκειται για πανομοιότυπες σχεδόν αποφάσεις που εκδίδονται κάθε
χρόνο, είχε ως αποτέλεσμα να δυσχεραίνει σημαντικά το έργο των Κυνηγετικών Συλλόγων και των Δασικών
υπηρεσιών καθώς καλούνται σε ελάχιστες ημέρες να εξυπηρετήσουν χιλιάδες κυνηγούς, πολλοί εκ των οποίων
έχουν προγραμματίσει να ταξιδέψουν
για την έναρξη του κυνηγιού. Με τη
ψυχή στο στόμα λοιπόν και φέτος καταφέραμε να εκδώσουμε όλες τις
άδειες παραμονή της έναρξης έτσι
ώστε να μην αναγκαστούν οι κυνηγοί
να ακυρώσουν ή να αναβάλουν τις
προγραμματισμένες εξορμήσεις τους.
Αύξηση των τελών και των τακτικών εισφορών δεν υπήρξε σ’ αυτή τη δύσκολη οικονομική συγκυρία, κάτι που
μας κάνει να ελπίζουμε ότι δεν θα
υπάρξει άλλη μείωση στον αριθμό των

αδειών που εκδίδονται τόσο σε τοπικό
όσο και σε πανελλαδικό επίπεδο.
Η τελική τιμή των αδειών μέσω του Κυνηγετικού Συλλόγου Άρτας σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή
κυνηγετική περίοδο έχει δυο ευρώ μείωση καθώς η Ε’ Κυνηγετική Ομοσπονδία Ηπείρου έχει αποφασίσει την μη
καταβολή έκτακτης εισφοράς όπως γινόταν τα δυο προηγούμενα χρόνια.
Παρ’ όλες τις αυξημένες υποχρεώσεις
της σε φιλοθηραματικό έργο με τη λειτουργία του εκτροφείου ορεινής πέρδικας που λειτουργεί στα Πράμαντα
Ιωαννίνων και του περιβαλλοντικού
κέντρου η Ε’ ΚΟΗ είναι η μοναδική
Ομοσπονδία η οποία δεν επιβαρύνει
τα μέλη της με κάποια έκτακτη εισφορά.
Η διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου
για το τρέχον κυνηγετικό έτος καθορίζεται από 20 Αυγούστου 2016 μέχρι 28
Φεβρουαρίου 2017. Κατ’ εξαίρεση της
παραπάνω ρύθμισης επιτρέπεται η
θήρα του αγριοκούνελου (Oryctolagus
cuniculus) μέχρι την 10η Μαρτίου
2017.
Οι αλλαγές που έγιναν σε σχέση με την
προηγούμενη ρυθμιστική είναι η εξής:
• Το κυνήγι της Ασπρομετωπόχηνας
σταματάει στις 31 Ιανουαρίου
• Το όριο κάρπωσης του αγριόχοιρου
γίνεται 6 ανά ομάδα σε όλη την Ελλάδα
και 10 στην Εύβοια και την Πελοπόννησο
• Απαγορεύεται το κυνήγι της πετροπέρδικας στον Χελμό
• Το κυνήγι της αλεπούς ξεκινάει από
τις 20/8 χωρίς σκύλο στις ζώνες διάβασης
Στα πλαίσια των Προγραμμάτων Παθητικής και Ενεργητικής επιτήρησης

της Λύσσας προσκομίζονται στην το-

πική Κτηνιατρική Υπηρεσία κατόπιν
επικοινωνίας, νεκρά ζώα (όχι πυροβολημένα ή δηλητηριασμένα ή σε προχωρημένη σήψη). Για τις νεκρές
αλεπούδες που προσκομίζονται από
θηροφύλακες ή κυνηγούς ή μέλη περιβαλλοντικών οργανώσεων, χορηγείται
αποζημίωση 50 € ανά ζώο και μέχρι
την συμπλήρωση των 700 δειγμάτων
στην Ελλάδα.
Το Τηλέφωνο Επικοινωνίας με την Κτηνιατρική Υπηρεσία στην Άρτα είναι
26813 64447
Σε απελευθέρωση συνολικά (36)
λαγών προβήκαμε την 11η και 12η Ιουλίου 2016

ριακή 21 Αυγούστου σε επιλεγμένες
περιοχές στους ορεινούς όγκους του
νομού μας απελευθέρωση πληθυσμού
ορεινής πέρδικας (Αlectoris graeca).
Τα πουλιά προέρχονται από τη φετινή
παραγωγή του εκτροφείου της Ε΄ Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Ηπείρου, είναι
ηλικίας τριών μηνών και γενετικά πι-

στοποιημένα.
Η ηλικία τους ήταν κατάλληλη για να
απελευθερωθούν στο φυσικό περιβάλλον, αφού προηγουμένως εγκλιματίστηκαν στους πυρήνες προσαρμογής
του εκτροφείου.
Θα πρέπει επίσης να ενημερώσουμε
τους φίλους κυνηγούς ότι οι πέρδικες
οι οποίες απελευθερώθηκαν φέρουν
δακτυλίδι. Θα παρακαλούσαμε να ενημερώσουνε το Σύλλογο εάν κάποια
από αυτές αποτελέσει θήραμα.
Ευχόμαστε σε όλους
ΚΑΛΗ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ
ΚΑΛΕΣ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΕΣ ΕΞΟΡΜΗΣΕΙΣ

Στα πλαίσια του προγράμματος εμπλουτισμού με θηράματα της Ε΄ Κυνηγετικής
Ομοσπονδίας
Ηπείρου,
πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με
τον Κυνηγετικό μας Σύλλογο, την Κυ-

Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού
Χτύπησε το κουδούνι στα σχολεία
Σχολείου Χαλκιάδων
Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου Χαλκιάδων, με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, εύχεται
σε όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες, καθώς και στο διδακτικό
προσωπικό του σχολείου μας καλή και δημιουργική χρονιά. Ευχαριστούμε ως Δ.Σ όλους τους γονείς για τη βοήθεια τους και τους δασκάλους για τη διετή συνεργασία που είχαμε και καταφέραμε, με
αρκετή δουλειά και υπομονή, να βελτιώσουμε και να δημιουργήσουμε μια νέα αισθητική, τόσο στον εξωτερικό χώρο του σχολείου
με χάραξη γραμμών για τα διάφορα αθλήματα και σχεδίαση επιδαπέδιων ομαδικών παιχνιδιών στον προαύλιο χώρο, όσο και στο
εσωτερικό του σχολείου με την αλλαγή κουρτινών σε ολόκληρο το
κτήριο, όπως επίσης και αγορά εκτυπωτή και αρμονίου για το μάθημα της μουσικής. Φροντίσαμε, επίσης, να διοργανώσουμε αρκετές
δράσεις όπως ολοήμερες εκπαιδευτικές εκδρομές, χορούς και εκδηλώσεις,
καθώς και πολλά άλλα δρώμενα για
γονείς και μαθητές.
Ευελπιστούμε να συνεχίσουμε με τη
βοήθεια δασκάλων, γονιών, φορέων,
και φυσικά την εύνοια των μικρών μας
φίλων, για ακόμη περισσότερα έργα.

Η φετινή σχολική χρονιά
βρήκε τα σχολεία της περιοχής μας με αρκετά προβλήματα. Στο Γυμνάσιο
Φιλοθέης, όπως μας ενημέρωσε η Διευθύντρια
Κυρία Βαδιβούλη, τα δύο
τελευταία χρόνια δεν
υπάρχει καθηγητής μουσικής και καλλιτεχνικών στο
σχολείο ενώ τα προηγούμενα χρόνια υπήρχε μόνο
ένας από τους δύο. Τα δέντρα που βρίσκονται στην
αυλή θέλουν κλάδεμα, για
να αφαιρεθούν τα επικίνδυνα ξερά κλαδιά, αλλά
και τα χόρτα έχουν μεγαλώσει πολύ και θέλουν κόψιμο. Το φωτοτυπικό του
σχολείου είναι παλιάς τεχνολογίας με μειωμένες
δυνατότητες εκτύπωσης
Εκ του Δ.Σ του συλλόγου Γονέων
και παρουσιάζει συνέχεια
και Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχοβλάβες. Λείπουν δύο κενλείου Χαλκιάδων.
τρικές μονάδες ηλεκτρονιΒάσω Παπαρούνη, Βάσω Γιαννάκου, Γιάννα Γιαννάκου, Δέσποινα κών υπολογιστών από το
Ιορδάνου, Ντίνα Τσαμπά, Σπυριδούλα Κατσούλα, Βασίλης Γιαννά- εργαστήριο και δεν μπορεί
κος
να γίνει σωστά το αντί-

στοιχο μάθημα. Όμως το
μεγαλύτερο πρόβλημα παρουσιάστηκε την φετινή
χρονιά στην δευτέρα τάξη.
Είκοσι εφτά παιδιά που τελείωσαν την πρώτη τάξη
στο γυμνάσιο μας, ένα
ολόκληρο τμήμα δηλαδή,
ζήτησαν και πήραν μετεγγραφή για άλλα σχολεία.
Συγκεκριμένα
τέσσερα
παιδιά από τον Καλόβατο
μετεγγράφηκαν στο μουσικό σχολείο και άλλα
πέντε στο γυμνάσιο Κωστακιών. Οχτώ παιδιά από
τον Άγιο Σπυρίδωνα μοιράστηκαν σε σχολεία της
Φιλιππιάδας και τέλος
εφτά παιδιά από την Φιλοθέη θα συνεχίσουν τις
σπουδές τους στο μουσικό
σχολείο ενώ άλλα τρία σε
γυμνάσια της Άρτας. Ποιοι
λόγοι οδήγησαν τους γονείς να πάρουν αυτή την
απόφαση δεν μπορούμε να
το ξέρουμε, αλλά πρέπει
να βρεθεί άμεσα λύση

γιατί το σχολείο απειλείται με κλείσιμο. Το θετικό είναι ότι
δεν υπάρχουν ελλείψεις
καθηγητών εκτός αυτών
που προαναφέραμε και
φέτος έγινε αποκατάσταση
του
ηλεκτροφωτισμού
εντός του κτιρίου το οποίο
είναι σε πολύ καλή κατάσταση.
Στο Δημοτικό σχολείο
Καλαμιάς τα προβλήματα
είναι ότι το κτίριο είναι
παλιό και τα παράθυρα
μπάζουν κρύο αέρα το
χειμώνα, ενώ το γραφείο
των δασκάλων έχει γίνει
και αίθουσα για το μάθημα των υπολογιστών
αφού υπάρχει έλλειψη
χώρου.
Στο Δημοτικό σχολείο
Χαλκιάδων δεν έχει έρθει
ακόμη δάσκαλος Γερμανικών, ενώ το κτίριο λόγω
παλαιότητας χρειάζεται
βάψιμο.

Σελίδα 12

η φιλοθέη

Παρασκευή 7 Οκτωβρίου 2016

Μία υπέροχη βραδιά !!!

Όλη η Φιλοθέης έδωσε ραντεβού στις εκδηλώσεις του συλλόγου
μας την 6 Αυγούστου 2016. Από νωρίς το βραδάκι η αυλή του
σχολείου άρχισε να γεμίζει και μετά τις 12:00 ήταν πλήρης. Η
βροχή όμως που άρχισε τις 2:10 το βράδυ χάλασε τα σχέδια του

κόσμου που θέλανε να διασκεδάσουν μέχρι να βγει ο ήλιος.
Μέχρι εκείνη την ώρα όλα κυλούσαν τέλεια. Τα παιδιά του χορευτικού μας έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό πάνω στο πατάρι προσφέροντας ένα αξιόλογο θέαμα. Ο κόσμος δεν σταμάτησε ούτε
στιγμή να τα χειροκροτεί δίνοντάς τους ηθική επιβράβευση για
τον κόπο που κατέβαλαν όλη την σεζόν. Το συγκρότημα της Διαλεχτής και του Λαμπάκη ανταπεξήλθε πλήρως στις απαιτήσεις τις

περίστασης. Η αποθέωση ήρθε όταν όλα τα παιδιά του χορευτικού
(περίπου 140 διαφόρων ηλικιών) ανέβηκαν στο πατάρι για να χαιρετίσουν και να ευχαριστήσουν τον κόσμο που τα τίμησε με την
παρουσία του. Μετά από ένα δεκάλεπτο διάλειμμα ξεκίνησε το μεγάλο πανηγύρι. Από την πρώτη στιγμή η πίστα γέμισε και ο κόσμος χόρευε ασταμάτητα. Το γλέντι άναψε για τα καλά και όλοι
διασκέδαζαν . Κανένας δεν ήθελε να φύγει νωρίς. Ακόμη και όταν
άρχισε η βροχή όλοι περίμεναν λίγη ώρα μήπως σταματήσει για
να συνεχιστεί το γλέντι. Η βροχή όμως κράτησε πάνω από μισή

ώρα και έτσι πάρα πολλοί φύγανε. Μείνανε στο τέλος καμιά εκατοστή γλεντζέδες και διασκέδασαν μέχρι το πρωί με την ορχήστρα
να τους παίζει παραγγελιές.
Σε αυτό το σημείο θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους εσάς που

μας τιμήσατε με την παρουσία σας, όλους όσους εργάστηκαν
εθελοντικά για να πραγματοποιηθεί αυτή η μεγάλη εκδήλωση,
όλους όσους βοήθησαν οικονομικά τον σύλλογο που οι περισσότεροι προσφέρθηκαν να βοηθήσουν χωρίς καν να τους το ζη-

τήσουμε, το σύνολο των καταστημάτων και επαγγελματιών της
Φιλοθέης και της Άρτας που πρόσφεραν δώρα για την λαχειοφόρο αγορά που διοργανώσαμε παράλληλα με την εκδήλωση
(εδώ θα πρέπει να ζητήσουμε συγνώμη από τον ιατρό Κύρκο
Χρήστο που πάνω στην πίεση των ημερών παραλείψαμε να ζητήσουμε βοήθεια την οποία ξέρουμε ότι και θα μας έδινε όπως
έχει γίνει και στο παρελθόν) , και τέλος να συγχαρούμε τα παιδιά
του χορευτικού που ίδρωσαν πάνω στο πατάρι, φορώντας τις
βαριές παραδοσιακές στολές και χόρεψαν καταπληκτικά! Πρέπει όλοι να συνειδητοποιήσουμε

ότι ένας σύλλογος δεν αποτελείται μόνο από το διοικητικό συμβούλιο. Ένας σύλλογος για να υφίσταται πρέπει να έχει διοίκηση, χοροδιδάσκαλο, μαθητές-χορευτές και κόσμο που τον
ακολουθεί και τον υποστηρίζει. Αν ένας κρίκος από αυτούς που
αναφέραμε σπάσει τότε ο σύλλογος δεν υπάρχει ή υπολειτουργεί.

Και πάλι σας ευχαριστούμε που μας στηρίζεται και
ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το Σάββατο 5
Αυγούστου 2017.

Για παραγγελίες Φωτογραφιών και βίντεο, επικοινωνήστε με τον
φωτογράφο Κατσιγιάννη Γιώργο στο τηλέφωνο 6945 524 924

