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Καλή Σαρακοστή!
Πλήθος Αποκριάτικων εκδηλώσεων από τον Σύλλογο μας
9:30 το πρωί συγκέντρωση στο δημοτικό σχολείο Καλαμιάς
10:30 αναχώρηση με μασκαράδων με την παρουσία ορχήστρας
11:00 άφιξη στην πλατεία Γεωργουσιών όπου θα στηθεί Γαϊτανάκι και τα παιδιά του Συλλόγου θα χορέψουν τον γανωτζή, τον χορό της νύφης και το πιπέρι
11:30 άφιξη στην πλατεία Χαλκιάδων όπου θα γίνει το ίδιο
Το πρωί του Σαββάτου 25 Φεβρουαρίου, τα παιδιά του συλ- 12:00 άφιξη στην πλατεία Καλαμιάς ομοίως.
λόγου μας, θα συμμετέχουν στο γαϊτανάκι που διοργανώνει (Οι ώρες είναι ενδεικτικές)
ο Δήμος Αρταίων στη πόλη της Άρτας
Τέλος την Καθαρά Δευτέρα θα διοργανώσει κούλουμα στο
Την Κυριακή 26 Φεβρουαρίου το πρωί θα διοργανώσει στην χώρο του γυμνασίου Φιλοθέης, με δωρεάν είσοδο και δωΦιλοθέη γαϊτανάκι και αποκριάτικα δρώμενα όπου μπορούν ρεάν σαρακοστιανά εδέσματα για όλους, υπό τον ήχο ζωντανής παραδοσιακής δημοτικής ορχήστρας. Ώρα έναρξης
να λάβουν όλοι μέρος, δωρεάν, ντυμένοι μασκαράδες .
11:30 το πρωί.
Το πρόγραμμα έχει ως εξής:

Ενόψει των αποκριών ο σύλλογός μας έχει προγραμματίσει
πλήθους εκδηλώσεων:
Συμμετοχή στο καρναβάλι γυναικών Άρτας το Σάββατο
18 Φεβρουαρίου, όπως κάνουμε κάθε χρόνο, με δωρεάν
συμμετοχή για όποιον το επιθυμεί και χωρίς κόστος αγοράς
κάποιας αποκριάτικης στολής.

Οι φωτογραφίες είναι από προηγούμενες αποκριάτικες εκδηλώσεις του Συλλόγου μας
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Ευχαριστούμε (με αλφαβητική σειρά)
όλους αυτούς που πρόσφεραν
Απολέσαµε τον τελευταίο καιρό από
διάφορα ποσά στον Σύλλογό μας:
Ένωσαν τις τύχες τους με κοντά µας, τους αγαπημένους :
Αράπος Σταύρος Υγραέρια-Κάρβουνα-Pellet,
Αφοι Κώτση Αρτοποιείο,
Δήμος Χ. Γιώργος Κτηνίατρος,
Ζιώβας Απόστολος Πρακτορίο ΟΠΑΠ,
Θώμη Κ. Νίκαρη Κομμωτήριο,
Κατσούλας Βασίλης & Υιοί Χωματουργικές εργασίες,
Κολιός Ιωάννης λογιστής,
Μπαΐλη Σταυρούλα Ιατρός παθολόγος,
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.

Σημείωμα εκδότη
Η εφημερίδα μας είναι ανοιχτή σε
όσους επιθυμούν να αρθρογραφήσουν.
Για τον σκοπό αυτό, παραθέτουμε
στοιχεία επικοινωνίας:
email:info@pasfilotheis.gr
Πρόεδρος Ρίζος Θανάσης: email:sakisrizos@pasfilotheis.gr και τηλέφωνα
26810-51607 & 6973860700
Η εφημερίδα συντάσσεται από άτομα
που εργάζονται ή αρθρογραφούν αφιλοκερδώς πάντα υπό την εποπτεία
του Δ.Σ. και διανέμεται δωρεάν.
Όποιος επιθυμεί, εντός Ελλάδας, να
του στέλνουμε την εφημερίδα, πέντε
εκδόσεις το χρόνο, θα πρέπει να καταθέσει στον λογαριασμό του συλλόγου
στην
τράπεζα
Πειραιώς
(GR8501724000005400023793233)
το ποσό των 15€ το οποίο αντιστοιχεί
στα ταχυδρομικά έξοδα και να μας δηλώσει την διεύθυνση του και την επιθυμία του να γίνει συνδρομητής. Οι
κάτοικοι του εξωτερικού θα χρεώνονται και αυτοί με τα αντίστοιχα ταχυδρομικά έξοδα.
Όποιος επιθυμεί να βοηθήσει οικονομικά το έργο του συλλόγου μας, μπορεί να καταθέτει οποιοδήποτε ποσό
στον παραπάνω λογαριασμό.
Άρθρα πολιτικού περιεχομένου δεν
θα δημοσιεύονται αφού αυτό απαγορεύεται από το καταστατικό του συλλόγου μας.

Όποιος θέλει να ανακοινώσει
κάτι στην στήλη με τα κοινωνικά να μας ενημερώσει και
εμείς θα το δημοσιέυσουμε
ΔΩΡΕΑΝ στο επόμενο φύλλο
της εφημερίδας μας.

τα ιερά δεσμά του γάμου
Η Σοφία Τασιούλα του
Θωμά και της Βασιλικής
και ο Δημοτάτσης Παναγιώτης ένωσαν τις ζωές
τους την Δευτέρα 26 Δεκεμβρίου 2016 στον Ιερό
Ναό Κωνσταντίνου και
Ελένης Χαλκιάδων Φιλοθέης Άρτας.
Τους ευχόμαστε
Βίον Ανθόσπαρτον.

Σε ηλικία 89 ετών απεβίωσε ο Τσαμπάς Απόστολος
κάτοικος Χαλκιάδων την 10 Φεβρουαρίου 2017
Σε ηλικία 63 ετών απεβίωσε ο Ξυλογιάννης Φώτιος
κάτοικος Αθηνών την 29 Ιανουαρίου 2017
Σε ηλικία 75 ετών απεβίωσε η Τούση Κωνσταντινιά
κάτοικος Χαλκιάδων την 17 Ιανουαρίου 2017
Σε ηλικία 75 ετών απεβίωσε ο Αθανασίου Ιωάννης
κάτοικος Χαλκιάδων την 14 Ιανουαρίου 2017
Σε ηλικία 70 ετών απεβίωσε ο Τσώλας Κωνσταντίνος κάτοικος Χαλκιάδων την 01 Ιανουαρίου 2017
Σε ηλικία 77 ετών απεβίωσε ο Καλύβας Νικόλαος
κάτοικος Καλαμιάς την 19 Δεκεμβρίου 2016

Ζητούμε συγνώμη για ελλιπής ενημέρωση
Ως εκπρόσωπος του διοικητικού συμβουλίου του συλλόγου και εκ μέρους όλων μας,
θέλω να ζητήσω ένα μεγάλο συγνώμη για την παράλειψή μας να δημοσιεύσουμε στο
προηγούμενο φύλλο της εφημερίδας μας, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στην ιστοσελίδα μας, την εκδρομή που διοργανώσαμε στο Μπανσο της Βουλγαρίας. Θέλω να σας
διαβεβαιώσω ότι αυτό δεν έγινε εκ του πονηρού (άλλωστε δεν υπήρξε κανενός είδους
όφελος για να το κρύψουμε) αλλά για λόγους που είναι ανώφελο να αναλύσουμε.
Επίσης ζητούμε συγνώμη που δεν ανακοινώθηκε η εκδρομή στα μικρά χορευτικά τμήματα. Αυτό έγινε γιατί στην προηγούμενη εκδρομή που διοργανώσαμε, δεχθήκαμε παράπονα από γονείς που δεν είχαν την οικονομική ευχέρεια να έρθουν και τα παιδιά τους
το ζητούσαν επίμονα.
Σας διαβεβαιώνω ότι, από τούδε και στο εξής, όλες οι εκδηλώσεις του συλλόγου θα δημοσιοποιούνται στα παραπάνω μέσα και στην είσοδο του γραφείου μας στο πρώην κοινοτικό γραφείο Χαλκιάδων.
Ρίζος Αθανάσιος
Πρόεδρος Δ.Σ. πολιτιστικού και αθλητικού συλλόγου Φιλοθέης Άρτας.

Στ ηρίξ τ ε
Τα κα τα σ τ ή μ α τα τ η ς π ε ρ ι οχ ή ς μ α ς
Έτσι βοηθάτε στην ανάπτυξη και την οικονομία όλων μας !!!
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Α θλ ητική Α τζέν τα
ΑΟ Φιλοθέης
Η ομάδα αγωνίζεται στην Α΄ κατηγορία της ΕΠΣ Άρτας
και μέχρι στιγμής βρίσκεται στην δωδέκατη θέση του
πρωταθλήματος.
Σε παρένθεση είναι τα αποτελέσματα του πρώτου γύρου
Αποτελέσματα:
14-1-2017 Α.Ε. Δόξα Άρτας - Α.Ο. Φιλοθέης (2-2) 1-1
21-1-2017 Κιρκιζατών/Πλησιών - Α.Ο. Φιλοθέης (1-2) 1-1
28-1-2017 Α.Ο. Φιλοθέης - Παναγροτικός Αγ. Σπυρ. (2-2) 5-1
4-2-2017 Ηρόδοτος Καλογερικού - Α.Ο. Φιλοθέης (1-1) 0-3
11-2-2017 Α.Ο. Φιλοθέης - ΑΕ Ξηροβουνίου (5-2) 4-0
18-2-2017 Αχιλλέας Νεοχωρίου - Α.Ο. Φιλοθέης (2-3)
4-3- 2017 Α.Ο. Φιλοθέης - Φιλέλληνες Πέτα (3-1)
ΓΑΣ Αναγέννηση Άρτας - Α.Ο. Φιλοθέης (3-0) Άνευ αγώνα
Α.Ο. Φιλοθέης ΑΕΜ Μέλισσα Άρτας (4-0)
Α.Ο. Φιλοθέης - Α.Ο. Φλωριάδας Α. (2-2)
Προοδευτική Γραμμενίτσας - Α.Ο. Φιλοθέης (3-1)
Α.Ο. Φιλοθέης - ΑΟΚ Τζουμέρκων (2-1)
Απόλλων Γλυκορίζου - Α.Ο. Φιλοθέης (2-1)
Α.Ο. Φιλοθέης - ΑΕ Μενιδίου (0-0)
Σκουφάς Κομποτίου - Α.Ο. Φιλοθέης (1-4)
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝΔΡΩΝ
Ε.Σ.Κ.Α.Β.Δ.Ε. (1ος ΟΜΙΛΟΣ) ΑΓΩΝ. ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2016 – 2017
Ημερομηνία
Ώρα
5 Φεβρουαρίου 2017 10:00
18 Φεβρουαρίου 2017 18:00
5 Μαρτίου 2017
12:00
11 Μαρτίου 2017
19:00
19 Μαρτίου 2017
16:00
2 Απριλίου 2017
14:00
19 Απριλίου 2017
17:00
22 Απριλίου 2017
18:00
29 Απριλίου 2017
14:00
6 Μαΐου 2017
18:00

Αγώνας
Σκορ
ΚΑΟ Φιλοθέης – Παναιτωλικός ΓΦΣ (Β) 49-55
ΑΣ Λέων Μεσολογγίου - ΚΑΟ Φιλοθέης
ΚΑΟ Φιλοθέης – ΠΑΣ Ιωνικός 80΄
Άκτιος Απόλλων Πρέβεζας - ΚΑΟ Φιλοθέης
ΚΑΟ Φιλοθέης – Ηρακλής Μοναστηρακίου
Παναιτωλικός ΓΦΣ (Β) - ΚΑΟ Φιλοθέης
ΚΑΟ Φιλοθέης - ΑΣ Λέων Μεσολογγίου
ΠΑΣ Ιωνικός 80΄ - ΚΑΟ Φιλοθέης
ΚΑΟ Φιλοθέης - Άκτιος Απόλλων Πρέβεζας
Ηρακλής Μοναστηρακίου - ΚΑΟ Φιλοθέης

Οι ομάδες αγωνίζονται υποχρεωτικά σε κλειστά γυμναστήρια και οι έδρες τους είναι οι εξής:
Κ.Α.Ο. ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΔΑΚ ΑΡΤΑΣ
Π.Α.Σ. ΙΩΝΙΚΟΣ 80’ - ΔΑΚ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ Γ.Φ.Σ.(Β) - ΔΑΚ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ - ΔΑΚ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ
Α.Σ. ΛΕΩΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ - ΔΑΚ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΑΚΤΙΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ - ΔΑΚ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΑΟ Νέα Νίκη Καλαμιάς
Η ομάδα αγωνίζεται στην Β΄ κατηγορία της ΕΠΣ Άρτας
και μέχρι στιγμής βρίσκεται στην πρώτη θέση του πρωταθλήματος, αν και ξεκίνησε το πρωτάθλημα με -4 βαθμούς από περυσινή ποινή.
Σε παρένθεση είναι τα αποτελέσματα του πρώτου γύρου
Αποτελέσματα:
15-1-2017 ΠΑΣ Ανέζας - Νέα Νίκη Καλαμιάς (3-2) 0-2
22-1-2017 Νέα Νίκη Καλαμιάς - Κυράτσα Αγ Δημητρίου (2-1) 2-0
29-1-2017 Δίας Κωστακιών - Νέα Νίκη Καλαμιάς (1-1) 1-2
6-2-2017 Νέα Νίκη Καλαμιάς - ΑΣ Ρακούν (0-3) (αναβλήθηκε)
13-2-2017 Ολυμπιάς Αγ. Παρασκευής -Νίκη Καλαμιάς (3-1) 2-3
20-2-2017 Νέα Νίκη Καλαμιάς - ΑΟ Φιλιππιάδας (1-2)
5-3-2017 Νέα Νίκη Καλαμιάς - Αστέρας Ρόκκας (0-2)
Ακράτητος Ακροποταμιάς - Νέα Νίκη Καλαμιάς (4-0)
Α.Ο. Νέα Νίκη Καλαμιάς - Διαγόρας Κομμένου (0-3)
ΑΕ Καμπής - Α.Ο. Νέα Νίκη Καλαμιάς (2-1)
Α.Ο. Νέα Νίκη Καλαμιάς - ΑΟ Κορφοβουνίου (1-2)
ΑΕ Ραδοβυζίων - Α.Ο. Νέα Νίκη Καλαμιάς (4-1)
Α.Ο. Νέα Νίκη Καλαμιάς - Ολυμπιακός Καλοβάτου (1-2)

Όρθιοι: Γκαρτζονίκας Άρης, Λαζανάς Βασίλης, Σιαπλαούρας Πάνος, Παππάς Θοδωρής, Γιαννάκος Λάμπρος, Πρέντζας Χρήστος.
Καθιστοί: Κατσούλας Θωμάς, Γιαννάκος Κώστας, Γιαννάκος Χρήστος, Κατσιγιάννης Νίκος,
Γιαννάκος Βασίλης, Τσαούσης Νίκος, Τόλης Λάμπρος
Η πρώτη (1η) βαθμολογικά ομάδα κάθε Ομίλου ανέρχεται στην Β’ Κατηγορία Ανδρών ΕΣΚΑΒΔΕ
περιόδου 2017 – 2018.
Η δεύτερη (2η) βαθμολογικά ομάδα του Α’ Ομίλου θα αγωνιστεί με την τρίτη (3η) βαθμολογικά
ομάδα του Β’ Ομίλου και η δεύτερη (2η) βαθμολογικά ομάδα του Β’ Ομίλου, θα αγωνιστεί με την
τρίτη (3η) βαθμολογικά ομάδα του Α’ Ομίλου σε ουδέτερα γήπεδα. Αν νικήσουν οι δύο (2) δεύτερες ή οι δύο (2) τρίτες ομάδες θα διεξαχθούν αγώνες μεταξύ των νικητών αλλά και μεταξύ των
ηττημένων, ώστε να διαμορφωθεί σειρά κατάταξης στην περίπτωση που χρειαστεί να ανέλθουν
περισσότερες ομάδες ώστε την αγωνιστική περίοδο 2017 – 2018 η Β’ Κατηγορία Ανδρών ΕΣΚΑΒΔΕ να διεξαχθεί σε δύο (2) Ομίλους των δέκα (10) ομάδων. Σε περίπτωση που νικήσουν οι
ομάδες του ίδιου Ομίλου δεν θα διεξαχθεί άλλος αγώνας γιατί στη σειρά κατάταξης θα ληφθεί
υπόψη η βαθμολογία των Ομίλων.

Όρθιοι: Βασιλείου Κώστας, Ψυλιάς Γρηγόρης, Ρίζος Λευτέρης, Γούσης Βασίλης, Καλιακάτσος Τάκης, Μπαγιώργας Παύλος
Καθιστοί: Πεταλάς Παύλος, Καλιακάτσος Σπύρος, Καλιακάτσος Σπύρος, Καραντζάς
Γιώργος, Τασούλας Δημήτρης, Κωνσταντής Βαγγέλης

Πανηγυρισμοί μετά από νικηφόρο αγώνα στο γήπεδο της Άρτας
Πεταλάς Παύλος, Κατσούλας Κώστας, Γούσης Βασίλης,Καλιακάτσος Σπύρος, Σύγγελος Θεόδωρος,
Καραντζάς Γεώργιος, Ρίζος Αντώνης, Καλύβας Θεόδωρος, Καψιώχας Γεώργιος Πρόεδρος
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Κώστας Γιαννάκος και Ηλίας Λαζανάς
οι μακροβιότεροι ποδοσφαιριστές της Φιλοθέης
Πριν ιδρυθεί η ΕΠΣ Άρτας το 1981 δεν υπήρχαν πολλές ομάδες στην Άρτα και έτσι οι δυο
ποδοσφαιριστές ξεκίνησαν την καριέρα τους στο παιδικό τμήμα της Αναγέννησης Άρτας
το 1974. Μετά από δύο χρόνια πήραν μεταγραφή στην Αμβρακία Κωστακιών και έμειναν
εκεί μέχρι που κλήθηκαν να υπηρετήσουν την πατρίδα. Μετά την ίδρυση της ΕΠΣ Άρτας
ιδρύθηκε ο Ηρακλής Χαλκιάδων και αργότερα η Νίκη Καλαμιάς.
Ο Κώστας Γιαννάκος, γνωστός σε όλο το
χωριό με το παρατσούκλι ¨Μπατσίας¨,
ήρθε στον Ηρακλή Χαλκιάδων όπου παρέμεινε για πολλά χρόνια και έπαιζε εξτρέμ στην αρχή ενώ αργότερα ήταν από
τα βασικά στελέχη και οργανωτής της
άμυνας σαν αριστερό μπακ και λίμπερο.
Πολλά νέα παιδιά έμαθαν πράγματα
από αυτόν. Αργότερα πήγε στην Καλαμιά, στον Καλόβατο και επέστρεψε πάλι
στον Ηρακλή. Το ποδόσφαιρο του πρόσφερε πολλές χαρές και λύπες, όπως
μας είπε ο ίδιος, και κορυφαία στιγμή της
καριέρας του θεωρεί το γκολ που έβαλε και άνοιξε το σκορ, στο εντός έδρας παιχνίδι με
τον ΑΟ Άρτας, όταν η ομάδα χρειαζόταν νίκη για να ανέβει στην
Δ’ Εθνική κατηγορία αλλά τελικά έχασε με 1-2. Έγινε τότε ένας συναρπαστικός αγώνας
ο οποίος συζητήθηκε για πολύ καιρό, όπως θα θυμούνται οι πιο παλιοί, γιατί κυκλοφόρησε φήμη ότι παίκτες της ομάδας του Ηρακλή είχαν μειωμένη απόδοση λόγω χρηματισμού τους. Έκλεισε την καριέρα του στα 43 του χρόνια, μετά από 28 περίπου χρόνια
παρουσίας του στα γήπεδα, εξαιτίας ενός προβλήματος που του παρουσιάστηκε στο γόνατο.
Ο Ηλίας Λαζανάς έπαιξε ποδόσφαιρο δύο χρόνια στον Ορέστη Ορεστιάδας όπου και
υπηρετούσε την στρατιωτική του θητεία και γύρισε στους Κωστακιούς μέχρι το 1982,
οπότε πήρε μεταγραφή για την Νίκη Καλαμιάς. Χρησιμοποιήθηκε σαν κεντρικός παίχτης
και οργάνωνε την επίθεση της ομάδας. Παρέμεινε εκεί σαν ποδοσφαιριστής για δέκα περίπου χρόνια. Κορυφαία στιγμή της καριέρας του θεωρεί το νικητήριο γκολ που πέτυχε
στο αγώνα με τον Σκουφά Κομποτίου (3-2) και ανέβηκε η Καλαμιά στην Δ’ Εθνική κατηγορία. Οι αγώνες που του έχουν μείνει πιο έντονα στην μνήμη, είναι η νίκη με 1-0 επί της
πρωτοπόρου Λαμίας και το 3-0 επί της Καρδίτσας που έπαιξε αντίπαλος με τον μετέπειτα
παίκτη της ΑΕΚ Βάιο Καραγιάννη, όπου
σημείωσε και ο ίδιος ένα τέρμα. Όταν κρέμασε τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια συνέχισε σαν προπονητής στο παιδικό τμήμα
της Καλαμιάς και κατέκτησε το πρωτάθλημα παίδων. Μετά ανέλαβε προπονητής
για τρεις σεζόν στον Παναγροτικό Άγιου
Σπυρίδωνα και αργότερα στην Καλαμιά,
στους Λύκους Φιλοθέης και πάλι στην Καλαμιά.
Το παιδικό της Καλαμιάς με τα μετάλλια στο στήθος
Και οι δύο αθλητές έπαιξαν ποδόσφαιρο σε μια εποχή που οι ποδοσφαιριστές αγωνιζόταν
¨για την φανέλα¨ , όπως έλεγαν χαρακτηριστικά, και μόνη τους ανταμοιβή ήταν ένα ζευγάρι
ποδοσφαιρικά παπούτσια και το χειροκρότημα του κόσμου. Εμείς τους ευχαριστούμε για
την πολυετή προσφορά τους στο τοπικό
ποδόσφαιρο και τους ευχόμαστε να συνεχίσουν να προσφέρουν από άλλο
πόστο.

Οι δύο
ποδοσφαιριστές,
αρχηγοί,
αντίπαλοι πριν
από
αγώνα
¨ντέρμπυ
¨ Καλαμιά-Χαλκιάδες
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Μουζντές
Ένα αφηγηματικό δοκίμιο με διδακτικό ή κωμικό
περιεχόμενο
Πριν την έλευση της τηλεόρασης, χαζοκούτι για
πολλούς, οι κάτοικοι του χωριού δεν είχαν πολλές
επιλογές να γεμίσουν τον ελεύθερο χρόνο τους ,
ιδίως τα βράδια στο σπίτι μέχρι να έρθει η ώρα για
ύπνο. Οι μεγαλύτεροι θυμόμαστε τα παραμύθια
που μας έλεγαν οι γιαγιάδες μας, αλλά οι πιο παλιοί θυμούνται και τους ¨μουζντέδες¨. Οι μουζντέδες ήταν αφηγηματικά δοκίμια διδακτικού ή
κωμικού περιεχομένου και είχαν πρωταγωνιστές
ανθρώπους καθημερινούς, υπαρκτά πρόσωπα
και πολλές φορές βασιζόταν σε πραγματικά γεγονότα. Διηγούταν παθήματα απλών ανθρώπων
αλλά και προεστών, που έπρεπε να γίνουν μάθημα για τους νέους, καθώς και κωμικές καταστάσεις που είτε συνέβησαν είτε θα μπορούσαν να
συμβούν, κάτι σαν ανέκδοτα δηλαδή . Πολλές
φορές τα βράδια στα καφενεία, όταν το ραδιόφωνο, το μόνο μέσο ψυχαγωγίας και ενημέρωσης,
τελείωνε το πρόγραμμά του πριν αυτό γίνει εικοσιτετράωρο, ακουγόταν η φράση ¨ακούστε να σας
πω ένα μουζντέ¨. Όλοι στο καφενείο, μια παρέα,
άκουγαν με προσοχή τον αφηγητή ο οποίος, συνήθως, είχε σκοπό να διηγηθεί τα παθήματα
άλλων εν ήδη παραβολής, μουζντέ δηλαδή.
Τώρα πλέον αυτό έχει χαθεί και έχει μείνει μόνο
μια ανάμνηση, για τις γενιές πριν το 70, της γιαγιάς
δίπλα στην ξυλόσομπα να μας διηγείται παραμύθια και μουζντέδες.
Εμείς σας παραθέτουμε ένα μουζντέ και παρακαλούμε όποιον θυμάται και άλλους να μας πει για
να τους δημοσιεύσουμε.
Ο Χότζας με το άλογο
Μια φορά ο Χότζας καβάλησε το άλογό του μαζί
με την γυναίκα του για να πάνε στην πόλη. Στον
δρόμο που πηγαίνανε συνάντησαν μια παρέα περαστικών και αφού τους καλημέρισαν άκουσε ο
χότζας να λένε μεταξύ τους: δεν το λυπούνται το
καημένο το ζωντανό, μπήκαν και οι δύο καβάλα,
θα το σκάσουν… ο χότζας, επειδή δεν ήθελε να
δώσει αιτία να τον σχολιάζουν κατέβηκε από το
άλογο λίγο παραπέρα και άφησε μόνη της την γυναίκα του καβάλα. Μετά από λίγο συναντά άλλους
διαβάτες και τους ακούει να σχολιάζουν: κοιτάξτε
τον χαζό, έχει την γυναίκα του καβάλα και αυτός
πάει με τα πόδια… κατεβάζει τότε την γυναίκα του
από το άλογο και το καβαλάει αυτός. Δεν άργησαν
να συναντήσουν στο δρόμο τους μια τρίτη παρέα
οδοιπόρων που σχολίασαν: δεν ντρέπεται ο χότζας, αυτός είναι καβάλα και η γυναίκα του πάει με
τα πόδια… τι να κάνει και αυτός, κατεβαίνει από
το άλογο. Και συνεχίζει πεζός μαζί με την γυναίκα
του. Η επόμενοι διαβάτες που συνάντησαν σχολίασαν: κοίτα να δεις τους χαζούς, έχουν άλογο και
πηγαίνουν με τα πόδια…
Ο μουζντές αυτός μας διδάσκει ότι δεν μπορούμε
να τα έχουμε καλά με όλους και ότι αν κάποιος
θέλει να σε σχολιάσει, ότι και να κάνεις, κάτι θα
βρει λάθος.

Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2017

η φιλοθέη

Σελίδα 5

Μας ρωτάτε συνέχεια τι απέγινε η αίτηση που είχαμε κάνει
στην τράπεζα Πειραιώς για την τοποθέτηση μηχανήματος
αυτόματης ανάληψης μετρητών στην Φιλοθέη.
Αν και έχουν περάσει δέκα μήνες από την ημερομηνία που
κάναμε την αίτηση, δεν έχουμε λάβει καμιά επίσημη απάντηση από την τράπεζα. Ανεπίσημα, αφού χτυπήσαμε και
πόρτες ανωτέρων στελεχών της τράπεζας στα Γιάννενα,
μας είπαν ότι είναι πολύ δύσκολο να γίνει αυτό. Χαρακτηριστικά, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας του προέδρου μας
με Γιαννιώτη μέτοχο της τράπεζας, μας είπαν ότι εδώ και
δύο χρόνια έχει γίνει αίτηση να μπει ΑΤΜ στην Πλαταριά
Ηγουμενίτσας που είναι λιμάνι και κέντρο διέλευσης τουριραίτητη η τοποθέτηση ενός τέτοιου μηχανήματος στην Φιστών και δεν υπήρξε απάντηση ακόμη.
λοθέη για να μην ταλαιπωρείται ο κόσμος να πηγαίνει στην
Εμείς θα επιμείνουμε στο αίτημά μας γιατί, πλέον, είναι απαΆρτα για μια απλή συναλλαγή.

Δέσποινα Καραγιάννη, η μαθήτρια από το χωριό
μας που ήρθε δεύτερη στον διαγωνισμό του euroscola
Δεύτερη σε όλη την Ήπειρο πέρασε στο διαγωνισμό του EUROSCOLA
η
Δέσποινα
Καραγιάννη του Ιωάννη, που φοιτά
στην Β΄ Τάξη του 4ου Γενικού Λυκείου Άρτας.

Σε υποστράτηγος προήχθη
ο Γιώργος Τσιρογιάννης

συντάξουν ένα κοινώς αποδεκτό
κείμενο.
Τα πέντε θέματα αφορούσαν την
ανάπτυξη της ευρωπαϊκής ένωσης, την οικολογία, τα ανθρώπινα
δικαιώματα και την ασφάλεια των

Μεταξύ των 12 ταξιάρχων που προήχθησαν σε υποστράτηγους στις κρίσεις της Ελληνικής Αστυνομίας τον περασμένο Ιανουάριο, είναι και ο συγχωριανός μας Γιώργος
Τσιρογιάννης. Ο υποστράτηγος , πλέον, Γιώργος Τσιρογιάννης, τοποθετήθηκε και πάλι στη Γενική Περιφερειακή
Αστυνομική Διεύθυνση Ιονίων Νήσων, όπου υπηρετεί, ως
Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής.

Του ευχόμαστε καλή δύναμη!

Συνολικά 24 ήταν οι επιτυχόντες
μαθητές των τάξεων Β' & Γ' από
Λύκεια της Ηπείρου που συμμετείχαν στον γραπτό διαγωνισμό για
το πρόγραμμα EUROSCOLA, και
επιλέχθηκαν προκειμένου να εκπροσωπήσουν την Περιφερειακή
Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ηπείρου
στην Ημερίδα που διεξήχθη στην
έδρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στο Στρασβούργο την Πέμπτη 26 Ιανουαρίου 2017.
Οι μαθητές αναχώρησαν την Τετάρτη 25 Ιανουαρίου και την άλλη
μέρα το πρωί επισκέφτηκαν την αίθουσα συνεδριάσεων του ευρωκοινοβουλίου όπου και είχαν την
ευκαιρία να θέσουν ερωτήματα σε
ευρωβουλευτές μέσω γιγαντοοθόνης. Μετά τους χώρισαν σε πέντε
πολυεθνικές ομάδες , τους έδωσαν
από ένα θέμα συζήτησης και τους
παραχώρησαν μία βοηθητική αίθουσα για να τα αναλύσουν και να

πολιτών, το μέλλον της Ευρώπης
και την απασχόληση των νέων ενώ
η ομάδα που συμμετείχε η Δέσποινα Καραγιάννη κλήθηκε να
αναλύσει το θέμα της μετανάστευσης και την ένταξη των μεταναστών στην ευρωπαϊκή ένωση.
Μετά από διάλογο και αφού ειπώθηκαν πολλές απόψεις, οι μαθητές
κλήθηκαν να συντάξουν κείμενο το
οποίο και το παρουσίασαν το απόγευμα στην αίθουσα της ολομέλειας όπου συζητήθηκε και
προτάθηκαν λύσεις.
Την άλλη μέρα οι μαθητές είχαν την
ευκαιρία να ξεναγηθούν στα αξιοθέατα της πόλης και την Κυριακή
τα ξημερώματα επέστρεψαν στα
σπίτια τους.
Εμείς ευχόμαστε στην Δέσποινα να
έχει πάντα επιτυχίες και στο μέλλον
να την καμαρώσουμε πάλι στα
έδρανα του Στρασβούργου σαν ευρωβουλευτή αυτή τη φορά.

Θεατρική ομάδα
Άκαρπη ήταν και η δεύτερη προσπάθεια του συλλόγου μας να ιδρύσουμε ερασιτεχνική θεατρική
ομάδα.
Στην συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε υπήρξε
πολύ μικρή συμμετοχή οι οποία δεν μας επιτρέπει
να συνεχίσουμε προς το παρόν.
Εμείς αφήνουμε το θέμα ανοιχτό και όταν υπάρξουν
οι κατάλληλες συνθήκες θα το επιχειρήσουμε εκ
νέου.
Όποιος ενδιαφέρετε μπορεί να επικοινωνήσει με τα
μέλη του Δ.Σ. και αν συμπληρωθεί ένας ικανοποιητικός αριθμός ατόμων θα το προχωρήσουμε.
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Θύμιος Γάκης και η αιχμαλωσία της Βασιλαρχόντισσας
Το τραγούδι:
Δεν είναι κρίμα κι άδικο
δεν είναι κι αμαρτία
Νάναι η Βασίλω σ’ ερημιά
σε κλέφτικα λημέρια
Να στρώνει μπάτσες
στρώματα και οξιές προσκεφαλάρια
Και ο Θύμιος Γάκης στο πλευρό
σιγά την κουβεντιάζει
Σήκω Βασίλω μ’ κι έφεξε
και πάει η πούλια γιόμα
Κι η εξαγορά μας έρχεται
σε μούλα φορτωμένη.
Η καταγωγή του Θύμιου Γάκη ήταν από
την Μεσούντα Άρτας. Πατέρας του ήταν ο
Βασίλειος Γάκης που είχε μία κόρη και
τρεις γιούς, τον Νικόλαο τον Γεώργιο και
τον Θύμιο. Ο Θύμιος γεννήθηκε το 1859 με
1960 στο Στάνο Ξηρομερίου γιατί εκεί πήγαινε ο πατέρας του και ξεχειμώνιαζε τα
πρόβατα του, ενώ το καλοκαίρι τα ανέβαζε
στα βουνά.
Κατά το έτος 1880 ο Θύμιος ήταν 20-21
χρονών και κάποιος συγχωριανός του
βίασε την αδερφή του. Τότε ο Θύμιος τον
σκότωσε. Για να μην τον πιάσουν οι Τούρκοι χωροφύλακες (Ζαπτιέδες) βγήκε στο
κλαρί. Η συμμορία του ήταν ένας Κουρκούτας από την Ελάτη Άρτας ένας Κουτσούκαλης, ο δεκαεννιάχρονος Βασίλης Τσέλιος
πα΄λι από το ίδιο χωριό, ο Βασίλης Ζάχος
και ο Γρηγόριος Ζαρανίκος από την Νεράιδα Τρικάλων και ακόμα δύο άντρες.
Το 1884 στις 7 Ιουλίου, κατόπιν συνεννοήσεως με τον Ντάλα από το
Μέτσοβο και τον Φλέγμα από το
Μεσολόγγι, άρπαξαν την Ευδοξία (Δούκω)
Νικ. Αβέρωφ, κόρη του άρχοντα Αβέρωφ,

Ο Κολάκης Αβέρωφ και τα παιδιά του Κωνσταντίνος,
Γεώργιος και την Ευδοκία (Βασιλαρχόντισσα) – Μέτσοβο

τον αραβωνιαστικό της, Σέργιο Τζονανόπουλο και την Ελένη Καραγιάννη και τους
πήγαν στην περιοχή του Περτουλίου Τρικάλων κοντά στο χωριό Μεσούντα. Ζήτησαν λύτρα το βάρος της Δούκως σε χρυσό
και της Ελένης σε ασήμι.

Μετά από 17 μέρες δόθηκαν τα λύτρα που
ήταν για τη Δούκω 6.500 χρυσές λίρες
Τουρκίας και για την Ελένη 400 λίρες.
Αφού τις ζύγισαν είδαν ότι έλειπαν 30 λίρες
και τις απαίτησαν από τον άρχοντα Νικόλαο Αβέρωφ, ο οποίος και τις έστειλε. Έτσι
τις αφήσανε μετά από 17 μέρες αιχμαλωσίας ελεύθερες. Όταν ήταν στην αιχμαλωσία, κάποιος από την συντροφιά του
Θύμιου Γάκη αποπειράθηκε να βιάσει την
Δούκω αλλά ο Θύμιος τον σκότωσε και η
Δούκω τον ευχαρίστησε.
Μετά από την απαγωγή, ο Θύμιος Γάκης,
καταδιωκόμενος συνεχώς από τα Ελληνικά
και Τουρκικά αποσπάσματα, αναγκάστηκε
να φυγαδευτεί από την Ελλάδα, φορώντας
γυναικεία ρούχα και βοηθούμενος από την
οικογένεια του Χατζηγάκη, τσιφλικά του
Περτουλίου, και να πάει στην Σμύρνη το
έτος 1892.

Εύζωνοι του 3ου Τάγματος του 5/42 Συντάγματος
Ευζώνων στο Παπαζλή

Εκεί παντρεύτηκε και εγκαταστάθηκε στο
χωριό Παπαζλή, σήμερα Χατζαλή, της Μαγνησίας στην Μικρά Ασία. Πήρε για γυναίκα του την Ευαγγελία Παν. Κλάρα και
ζούσαν βίον χριστιανικό. Αλλά προδόθηκε
από κάποιον συγχωριανό του και τον πιάσανε οι Τούρκοι και τον φέρανε στα Γιάννενα για να δικαστεί. Η Δούκω είπε στο
δικαστήριο να του χαρίσουν τη ζωή γιατί
προστάτεψε την τιμή της από την υπόλοιπη συμμορία του. Έτσι καταδικάστηκε
σε ισόβια και μεταφέρθηκε στις φυλακές
μπουντρούμ της Αλικαρνασσού ως βαρυποινίτης. Το 1908 έγινε το κίνημα των Νεότουρκων του Κεμάλ και ίσχυσε το νέο
σύνταγμα και χαρήστικε η ποινή του. Γύρισε στο Παπαζλή και έζησε ως το 1919
τίμιο βίο και έκανε πέντε παιδιά.
Τον Μάιο του 1919 έφτασε στο χωριό Παπαζλή τμήμα του Ελληνικού στρατού όπου
το υποδέχτηκαν οι κάτοικοι με μεγάλες
χαρές. Το τμήμα άφησε φρουρά δέκα
στρατιωτών και επανήλθε στην Μαγνησία.
Τα γύρω χωριά ήταν όλα Τουρκικά και γι
αυτό οι κάτοικοι ζήτησαν από τον Ελληνικό
στρατό να τους δώσει όπλα για να αμυνθούν, όμως τους χορηγήθηκαν πολύ λίγα

τουφέκια. Εκεί ο Θύμιος Γάκης, που όλοι
του είχαν μεγάλο σεβασμό, οργάνωσε την
άμυνα του χωριού με τους κατοίκους και
τους δέκα στρατιώτες. Στις 14 Ιουλίου 1919
μπλόκαραν το χωριό 2.000 Τούρκοι και το
πολιόρκησαν. Ο Θύμιος Γάκης, που ήταν
αρχηγός με τον Παππά και την κόρη του
Γαρουφαλλιά (Γαρέφω), έστειλε και ειδοποίησε τον Ελληνικό στρατό και οι κάτοικοι
άρχισαν να αμύνονται με τα λιανοντούφεκα. Εκεί σε μια μάχη, μια σφαίρα βρήκε
τον Θύμιο στο στήθος και έπεσε νεκρός. Οι
κάτοικοι αμυνόταν ακόμα ώσπου ήρθε ο
Ελληνικός στρατός και έδιωξε τους Τούρκους στα βουνά της Μαγνησίας.
Εκεί ο Ελληνικός στρατός τίμησε με τον
πολεμικό σταυρό τον Παππά, την Γαρέφω
και τον Θύμιο Γάκη μετά θάνατο. Έτσι, από
ληστής έγινε Εθνικός Ήρωας. Όταν σκοτώθηκε ο Θύμιος Γάκης τον Ιούλιο του 1919
η γυναίκα του, Βαγγελίτσα, βρέθηκε χήρα
με τέσσερα παιδιά και ένα στην κοιλιά. Γέννησε στις 14 Νοεμβρίου 1919 και το αγόρι
το βάφτισε ο Έλληνας αξιωματικός Ν.
Φούφας και το ονόμασε Θύμιο. Στο σπίτι
του στο χωριό, όσο καιρό ήταν πρώτη
γραμμή μετώπου 1919-1920, διέμεναν
πολλοί αξιωματικοί του στρατού μας. Έδρα
τάγματος ήταν το χωριό. Είχε έλθει ο στρατηγός Ιωάννου, ο συνταγνματάρχης Νικόλαος
Πλαστήρας,
ο
ταγματάρχης
Σαράφης, ο Μπουρδαράς, ο Τσερούλης, ο
Βλαχόπουλος και άλλοι.
Φώτης Βασιλείου.
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Το γιοφύρι της Άρτας
Τις όχθες του ποταμού Αράχθου ενώνει το ιστορικό γεφύρι της Άρτας. Είναι ο Άραχθος το δεύτερο σε μήκος ποτάμι της Ηπείρου, μετά τον
Θύαμη ή Καλαμά. Ξεκινάει από το όρος Λάκμος
ή Περιστέρι και μετά από εκατό χιλιόμετρα χύνεται στον Αμβρακικό κόλπο. Συγκεντρώνει, κυρίως τον Χειμώνα, πολλά νερά και πολλές
φορές απείλησε και τον κάμπο της Άρτας. Τα
φερτά του υλικά ήταν παντοειδή. Τον είπαν και
«κοπροφέρτη» και «κόπραινα» λέγεται το σημείο της εκβολής του. Ελπίζω σε άλλο σημείωμα να ασχοληθώ εκτενέστερα με το ποτάμι,
τον ευεργέτη αυτόν του κάμπου.
Είναι γεγονός ότι η Ελλάδα μας είναι γεμάτη
από μνημεία όλων των εποχών. Κανένα όμως
δεν τραγουδήθηκε όσο το θρυλικό Γεφύρι της
Άρτας. Το τραγούδησε ο λαός σ’ όλα τα μέρη
της Ελλάδας, στα Βαλκάνια, στην Ευρώπη.
Ιστορική αναδρομή κτίσης του γεφυριού: Πολλοί πιστεύουν ότι το γεφύρι είναι κτίσμα τριώντεσσάρων αιώνων και όχι παλαιότερο.
Επιστήμονες ασχολήθηκαν με το πότε κτίστηκε
το Γεφύρι της Άρτας. Άλλοι ισχυρίζονται ότι κτίστηκε από τους Ρωμαίους. Δεν πείθει όμως
αυτό, γιατί τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν, δεν
έχουν σχέση με αυτά που χρησιμοποιούσαν οι
Ρωμαίοι, όταν κατάκτησαν την Ήπειρο (βλέπε
υδραγωγείο Αγίου Γεωργίου και κατασκευές αρχαίας Νικοπόλεως). Το πιθανότερο είναι να κτίστηκε στα χρόνια του Δεσποτάτου της Ηπείρου
(3ος -2ος αιώνας) και μάλιστα επί βασιλείας του
Πύρρου 3ος π.Χ. αιώνας.
Βέβαια η σημερινή γέφυρα δεν είναι ίδια με την
αρχαία. Στηρίζεται όμως στα βάθρα της αρχαίας. Από τότε πολλές ζημιές έπαθε και φτάνουμε στο έτος 1602, οπότε ξαναχτίστηκε με
έξοδα του Αρτινού εμπόρου Γιάννη Θειακογιάννη. Αυτός αγόρασε από Αλγερινούς πειρατές πιθάρια γεμάτα με λάδι. Όταν όμως
πούλησε το λάδι, έμειναν μέσα στα πιθάρια χιλιάδες χρυσά νομίσματα (λίρες). Δεν το είπε
πουθενά αλλά χρηματοδότησε εξ ολοκλήρου το
χτίσιμο του γεφυριού.
Είναι ένα κτίσμα μοναδικό, όπως μοναδικός
είναι και ο τραγικός θρύλος για το στοίχειωμα
της αθώας γυναίκας του πρωτομάστορα. Οι
προσπάθειες των σαράντα πέντε μαστόρων κι
εξήντα μαθητάδων, να γεφυρώσουν της Άρτας
το ποτάμι είχαν να κάνουν και με τα ορμητικά
που πολλές φορές κατέστρεφαν ότι έφτιαχναν
οι μαστόροι. Η αδυναμία στήριξης του Γεφυριού
αποδόθηκε από το λαό σε υπερφυσικές δυνάμεις. Είναι γνωστό εξ άλλου το δημοτικό τραγούδι του Γιοφυριού της Άρτας. Σύμφωνα με τις
δοξασίες της εποχής, το γεφύρι θα στέριωνε
μόνο αν θυσιαζόταν η γυναίκα του πρωτομάστορα. Λέει ο μύθος ότι ο πρωτομάστορας έριξε
το δαχτυλίδι του στα θεμέλια της ψηλότερης καμάρας για να αναγκαστεί η γυναίκα του να κατέβει. Γιατί όμως το δαχτυλίδι και όχι κάτι άλλο;
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Το δαχτυλίδι ήταν ο συνδετικός κρίκος αγάπης
του ζευγαριού. Για αυτό κάθε θυσία ήταν δικαιολογημένη. Υποδηλώνει ακόμα και τον μυστικό
κρίκο που συνδέει τον πρωτομάστορα με το
έργο του. Ο μύθος ριζοβόλησε για τα καλά στις
ψυχές των Αρτινών, γι αυτό κι έβλεπαν το γεφύρι πάντα με σεβασμό. Μόλις έφταναν στο
γιοφύρι, σταματούσαν τα τραγούδια και οι
αστεϊσμοί και περνούσαν βουβά το οδόστρωμα
του γιοφυριού. Ήταν τόσο το δέσιμο των Αρτινών με το γεφύρι, ώστε προσπάθησαν να το
ζωγραφίσουν, να το χαράξουν, να το κεντήσουν
πάνω σε ένα σωρό έργα τέχνης τους.
Ας συνεχίσουμε τώρα την ιστορική μας αναδρομή κατασκευής του: Είναι γεγονός ότι στα
θεμέλια του έχουν μπηχτεί 80 κορμοί βελανιδιάς και κέδρων, για να είναι αυτά στερεά. Αυτό
εξακριβώθηκε το 1983 και μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι πρωτοκτίστηκε την εποχή του
Πύρρου (3ος π.Χ. αιώνας). Η ψηλή καμάρα
του που κατέρρευσε επί τουρκοκρατίας, ανακατασκευάστηκε το 1612-1615. Τότε ανακατασκευάστηκε ολόκληρο το οδόστρωμα του
γεφυριού. Το 1881 το γεφύρι έγινε σύνορο Ελλήνων και Τούρκων. Κι έτσι αντί να ενώνει και
να φιλιώνει τους ανθρώπους, τους διαιρούσε
και κορύφωνε τα πάθη. Η υψηλή καμάρα, το
σημείο θυσίας της πρωτομαστόρισσας, ήταν
τώρα πρόβλημα για τους Αρτινούς καλλιεργη

με εκρηκτικά όλο το γεφύρι, για να το ανατινάξουν. Σώθηκε όμως το γεφύρι χάρη σε ένα Γερμανό υπολοχαγό φιλέλληνα τον Λούνικ, ο
οποίος συμφώνησε με τους αντάρτες ότι οι μεν
Γερμανοί δεν θα ανατίναζαν το γεφύρι και οι αντάρτες από την πλευρά τους δεν θα καταδίωκαν
τους Γερμανούς μέχρι να φτάσουν στην Φιλιππιάδα ! έκαναν λοιπόν μια εικονική ανατίναξη
χωρίς να θίξει το γεφύρι.
1945-1960: τοποθετείται η σιδερένια γέφυρα,
για να γίνεται εύκολη η συγκοινωνία μεταξύ
πόλης και κάμπου. Όσο τα τροχοφόρα πλήθαιναν, τόσο μεγαλύτερη ζημιά έκαναν στα θεμέλια
και στα τοιχώματα της παλιάς γέφυρας. Ευτυχώς το 1960, έγινε σε απόσταση 150 μ. περίπου η γνωστή τσιμεντένια γέφυρα και γλύτωσε
η παλιά. Η σιδερένια, τύπου ΜΠΕΛΕΫ μεταφέρθηκε στην Πλάκα, λίγο πιο εδώ από τα
Άγναντα.
Στις 13 Μαρτίου 1981 έγιναν τα εγκαίνια του
υδροηλεκτρικού σταθμού «ΠΟΥΡΝΑΡΙ». Αυτό
είχε και καλές και κακές συνέπειες. Από το
φράγμα και κάτω είχαμε άσχημες συνέπειες.
Εξαφανίστηκε σχεδόν η χλωρίδα και η πανίδα
της κοίτης του ποταμού και σοβαρή ζημιά
έπαθε και το θρυλικό γεφύρι. Ο λαβωμένος
Άραχθος, λόγο έλλειψης νερού, κατέφαγε τα θεμέλια του γεφυριού. Τότε φάνηκε ότι έπαθαν

Το Γεφύρι της Άρτας 1961. Φωτογραφία τραβηγμένη από την μεριά της Άρτας κάτω από τον πλάτανο,
στο βάθος φαίνεται το παλιό τελωνείο,νυν μουσείο.

τές της περιοχής του κάμπου. Από την πλευρά
της πόλης έγινε Τουρκικό φυλάκιο και από την
πλευρά μας ιδρύθηκε τελωνείο. Εκεί που σήμερα είναι στεγασμένο το αρχαιολογικό μουσείο.
Στις 6 Οκτωβρίου του 1912 έγινε μία νικηφόρα
απελευθερωτική προσπάθεια του στρατού μας
με ορμητήριο το γεφύρι και η οποία χάρισε την
ελευθερία σε ολόκληρη την Ήπειρο, τη Μακεδονία και τη Θράκη.
Στη συνέχεια άκομψα και αταίριαστα τσιμεντένια βάθρα στήθηκαν στα βόρεια της γέφυρας,
(σώζονται έως και σήμερα), για να στηριχθεί σιδερένια γέφυρα. Αυτά έκαναν ζημιά στα θεμέλια
της γέφυρας από το πέρασμα κάθε είδους οχημάτων.
Το 1944 οι Γερμανοί, καθώς έφευγαν, έζωσαν

ζημιά οι 60 από τους 80 ξύλινους πασσάλους
που είχαν μπηχτεί. Ο συμπολίτης μας Γεώργιος
Τσάκαλος, γνωστός ψαροντουφεκάς και ο εξαίρετος φωτογράφος Βασίλειος Γκανιάτσας,
είδαν και αποθανάτισαν την καταστροφή. Το
ανέφεραν στις υπηρεσίες και ενήργησαν αμέσως. Ειδικοί μηχανικοί της εταιρίας «ΕΔΡΑΣΗ»,
έσωσαν το γεφύρι μαζί με την ακατανίκητη δύναμη της στοιχειωμένης πρωτομαστόρισσας.
Το έτος 1999 έγινε διαμόρφωση στον περιβάλλοντα χώρο του γεφυριού, ώστε άνετα οι τουρίστες να θαυμάζουν την ομορφιά του ιστορικού
γεφυριού.
Θα ήταν παράλειψη να μην αναφέρουμε ότι
από τη μια μεριά και την άλλη στέκουν περήφανοι αιωνόβιοι πλάτανοι, που ξεκουράζουν με
τον ίσκιο τους τους οδοιπόρους. Ιδιαίτερη σημασία έχει αυτός που είναι στην ανατολική όχθη
(προς την Άρτα). Είναι ο πασίγνωστος πλάτανος του γεφυριού της Άρτας, στα κλαδιά του
οποίου ο φοβερός τύραννος της περιοχής, Αλή
Πασάς, κρεμούσε τους μάρτυρες της ελευθερίας, τους πατριώτες του γένους, τη λεβέντικη
κλεφτουριά μας.
Και για να είμαστε ειλικρινείς δηλώνουμε ότι περίληψη μόνο περιλαμβάνει το παρόν σημείωμα
για την ιστορία του ξακουστού γεφυριού.
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Απόκριες – Καρναβάλι
Απόκριες λέγονται οι τρεις βδομάδες πριν από τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή, που χαρακτηρίζονται από την έντονη πανηγυρικότητα και έχουν ιδιόμορφο λαογραφικό
χαρακτήρα. Στην Ελλάδα το έθιμο της Αποκριάς παίρνει, κατά περιοχές, (Καστοριά, Νάουσα, Πάτρα Σουφλί,
Θεσσαλονίκη) ποικίλες μορφές με χαρακτηριστικές μεταμφιέσεις, χορούς, σκωπτικά τραγούδια, άρματα και
άλλα.
Οι σημερινές μορφές της Αποκριάς (οι γιορτές στην
ύπαιθρο) και του καρναβαλιού (εκδηλώσεις στα αστικά
κέντρα) διαμορφώθηκαν κατά τους Βυζαντινούς χρόνους. Περιλαμβάνουν και διασώζουν έθιμα πολλών αιώνων, τα οποία, μαζί με την διασκέδαση, εμπεριέχουν
το συμβολισμό της μετάβασης από τον Χειμώνα στην
Άνοιξη. Ωστόσο, με την πάροδο του χρόνου, το λατρευτικό στοιχείο αποχώρησε και οι γιορτές αυτές
έχουν πλέον μόνο ψυχαγωγικό χαρακτήρα.
Ο σχετικός με την αποκριά όρος απαντάται, για πρώτη
φορά, στην εποχή του Ιουστινιανού, προκειμένου να
δηλώσει τις τελευταίες μέρες, πριν από τη Σαρακοστή,
προς το Πάσχα.
Ορισμένοι μελετητές πιστεύουν ότι το καρναβάλι ετυμολογείται από τα ¨Κάρνεια¨ (γιορτή προς τιμή του
Απόλλωνα και το ρήμα ¨βαλλίζω¨ (χορεύω).
Άλλη μια πιθανή ερμηνεία είναι η προέλευση της λέξης
από το λατινικό ¨Gurrus navalis¨ μια Ρωμαϊκή γιορτή
αφιερωμένη στην Ίσιδα. Η ημέρα γιορτής ήταν η 5η
Μαρτίου και περιελάμβανε πομπή μεταμφιεσμένων.
Από την σκοπιά της κοινωνιολογικής προσέγγισης οι
Αποκριές και το καρναβάλι έχουν έναν ανατρεπτικό χαρακτήρα, καθώς στο γενικότερο πνεύμα του ¨όλα επιτρέπονται¨ παρατηρείται η αντιστροφή των κοινωνικών
ρόλων και της συμβατικής κοινωνικής ιεραρχίας. Ο
πλέον ταπεινός υποδύεται τον ανώτερο, οι άντρες τις
γυναίκες και το αντίστροφο, ο περιθωριακός τον ιερωμένο κ.α.
Η μετάβαση του Χειμώνα στην Άνοιξη, την εποχή της
βλάστησης και γονιμότητας, εκδηλώνεται με δρώμενα
που περιλαμβάνουν γέλιο, σάτιρα, βωμολοχίες και
άκρατη διασκέδαση.
Τα αποκριάτικα δρώμενα αποσκοπούν στην ανάδειξη

της φαιδρής όψης των συμβάντων, μέσω της γελοιοποίησης τους στο εύθυμο και ειρηνικό ξέσπασμα του
κόσμου απέναντι σε όσα αντιμετωπίζει, στη διακωμώδηση των κοινωνικών ιεραρχιών και την προβολή μιας
άλλης ¨αλήθειας¨, διαφορετική από εκείνη που δέχεται
στην καθημερινότητα του. Με αυτόν τον τρόπο το καρναβάλι καθίσταται ένα είδος λαϊκής κουλτούρας και,
μέσα από αυτό, βρίσκουν διέξοδο η συσσωρευμένη
αρνητική ενέργεια, οι ανεκπλήρωτες επιθυμίες, ο
πόνος και οι αγωνίες των απλών ανθρώπων.
Η εορταστική φύση του γέλιου είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ελευθερία.
Από τον μεσαίωνα, αλλά και μεταγενέστερα το καρναβάλι, με το άκρατο ξεφάντωμα και την απελευθέρωση
του πνεύματος και του λόγου, χειραφετούσε τους ανθρώπους από τις, συχνά καταπιεστικές, δομές μέσα
στις οποίες ζούσαν. Η μεσαιωνική σοβαρότητα ήταν
εσωτερικά διαποτισμένη από στοιχεία φόβου, αδυναμίας, υπακοής, υποταγής, ψέματος, υποκρισίας ή , αντίστροφα, βίας, εκφοβισμού, απειλών, απαγορεύσεων.
Στο στόμα της εξουσίας η σοβαρότητα γύρευε να εκφοβίσει, απαιτούσε και απαγόρευε. Στο λαό όμως η
σοβαρότητα προκαλούσε δυσπιστία, γιατί καταπίεζε,
τρομοκρατούσε, αλυσόδενε.
Η έκρηξη του γέλιου αποτελούσε λύτρωση από το
φόβο, έθετε για λίγο στο περιθώριο την επίσημη σοβαρότητα και δημιουργούσε ένα ¨φανταστικό κόσμο¨
όπου όλοι ήταν ίσοι γι αυτό και μπορούσαν να γελούν
μεταξύ τους.
Η αισθητική αντίληψη που κυριαρχεί στο καρναβάλι
είναι η ενσάρκωση μέσα σε ποικίλες μεταμφιέσεις που
προκαλούν έκπληξη, γέλιο, ενίοτε και ντροπή. Συνθέτουν όμως το ¨μαγικό κόσμο του καρναβαλιού¨ που
βρίσκεται έξω από τους συμβατικούς κανόνες της καθημερινότητας.
Αναμφίβολα η καρναβαλική ουτοπία με τον βασιλιά
καρνάβαλο να ορίζει τους δικούς του άρχοντες και να
απονέμει τη δική του δικαιοσύνη, αποτελεί διαχρονική
αξία γεμάτη αναλλοίωτους, στο πέρασμα του χρόνου,
συμβολισμούς.
Αξίζει να αναφέρω και μερικά έθιμα αποκρεών στην
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περιοχή μας.
Από τη στιγμή που θα μπει το ¨Τριώδιον¨ άρχιζαν οι
ετοιμασίες για τις απόκριες. Αυτές ξεχωρίζουν σε ¨κρεατινές¨ και ¨τυρινές¨. Η διασκέδαση άρχιζε από το Σάββατο της πρώτης αποκριάς, με μασκαρέματα,
πειράγματα, χορούς, τουφεκιές και άλλα. Μαζεύονταν
σε συγγενικά ή φιλικά σπίτια μασκαρεμένοι ή όχι, έπιναν, έτρωγαν, χόρευαν, τραγουδούσαν και η κυρά του
σπιτιού είχε το πρώτο τραγούδι φέρνοντας το ταψί
γύρω-γύρω πάνω στο σοφρά και κατόπιν οι άλλες, λέγοντας τραγούδια της ξενιτιάς, του μόχθου και του
πόνου, αλλά και διάφορα διασκεδαστικά και σκωπτικά
τραγούδια.
Το αποκριάτικο τραπέζι ήταν πλούσιο και επικρατούσε
μεγάλη ευθυμία.
Το απόγευμα της δεύτερης αποκριάς, συγκεντρώνονταν οι μασκαρεμένοι στη πλατεία του χωριού και διασκέδαζαν με τη συνοδεία μουσικών οργάνων.
Εκεί έπλεκαν το ¨Γαϊτανάκι¨ και πιο πίσω ακολουθούσε
η ¨καμήλα¨ κάνοντας διάφορα αστεία.
Το βράδυ δε της ίδιας μέρας, μετά το φαγητό, έπαιζαν
το ¨χάσκα¨. Όλη η οικογένεια, γύρω από το τραπέζι,
έδενε ένα αυγό με μια κλωστή, το άλειφαν με γιαούρτι
και ο ένας το κουνούσε μπροστά από το στόμα των
άλλων. Όποιος το έπιανε και το έτρωγε ήταν ο νικητής.
Μέχρι όμως να συμβεί αυτό όλοι πασαλείβονταν με γιαούρτι και αυτό προκαλούσε ατελείωτο γέλιο.
Το πρωί της ¨Καθαρής Δευτέρας¨ οι νοικοκυρές μάζευαν τα αποφάγια από το τραπέζι, τα πετούσαν, καθάριζαν όλο το σπίτι, έπλεναν ακόμα και τα καθαρά
ρούχα. Την προηγούμενη μέρα ζύμωναν την αρμυροκουλούρα οι ανύπαντρες κοπέλες, που ήταν ζυμωμένη με μπόλικο αλάτι. Την καθαρή Δευτέρα έτρωγαν
μόνο την αρμυροκουλούρα και τίποτε άλλο, ούτε νερό,
για να δουν το βράδυ τον ¨καλό τους¨ αυτόν δηλαδή
που θα παντρευόταν. Οι υπόλοιποι τρώνε μόνο νηστίσιμα, κρεμμύδια, ταραμά και πεταστή (λαγάνα).
Το ψυχοσάββατο των Αγίων Θεοδώρων, πηγαίνουν
κόλλυβα στην εκκλησία, υπέρ αναπαύσεως των
ψυχών.

Ασπρό μαυρες αναμ νήσεις
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 παραμείνουν στο αρχείο
του συλλόγου μας και θα χρησιμοποιηθούν στο μέλλον αποκλειστικά και μόνο για πολιτιστικούς σκοπούς, π.χ. ένα λεύκωμα, μια έκθεση φωτογραφίας, ένα βιβλίο
Τσικνοπέμπτη σε
καφενείο στους
Χαλκιάδες.
Διακρίνονται από
αριστερά:
Βλάχος Σπύρος,
Γούσης Βασίλης,
Χρήστος Ζώβας,
Δημήτρης Ζώβας
Κάτω φωτογραφίες: Αριστερά και
κέντρο, αποκριάτικη παρέα στην
Καλαμιά

Απόκριεςστο καφενείο του Κώστα
Ρίζου (όρθιος).
Διακρίνονται από
αριστερά:Βασιλάκος Θωμάς, Σταύρος Βλάχος,
Σταύρος Καρατζάς,
Βλάχος Ευάγγελος, Κατσούλας
Απόστολος.
Κάτω φωτογραφία:Στράτοςκαι
Νίκος Κατσούλας,
Χρήστος Τσώλας,
Ρίζος Κώστας, Καρατζάς Σταύρος
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Η Γαλλία και το πανηγύρι στην Μπλίσκα Η ουρά της αλεπούς

Μαζεύτηκε η παρέα ο Γκέλιας, ο Μπάκιας, το Φουσκωμένο και ο Γομάης και
κανονίσανε να πάνε στο πανηγύρι
στην Μπλίσκα (Καλόβατος). Αλλά ,ποδήλατα δεν είχαμε, πώς να πάμε; Λέει
ο Γκέλιας. Θα πάμε στο λιβάδι να πιάσουμε άλογα και θα πάμε πολύ καλά
λένε οι άλλοι.
Σταματάται λέει το φουσκωμένο,
όποιος προλάβει θα πάρει το καλύτερο άλογο και όποιος πιάσει την Γαλλία ας κλάψει μετά την τύχη του. Η
Γαλλία ήταν ένα άλογο μεγάλο, ψηλό
αλλά ήταν πολύ αδύνατο και η γκορίζα
του ήταν πεταμένη έξω και αλλοίμονο
σε όποιον την καβαλούσε δίχως σαμάρι. Ξεκινήσαμε και φτάσαμε στην
αρχή στο λιβάδι και δόθηκε το σύνθημα να γκοσιέψουμε (να τρέξουμε).
Ο φουκαράς ο γομάης περδικλώθηκε
από ένα βάτο και έπεσε κάτω και όσο
να ξεκλουριαστεί οι άλλοι είχανε πιάσει
τα καλά άλογα και έμεινε μόνο η Γαλλία. Αμάν, λέει, τι θα περάσω. Παιδιά
θα πηγαίνουμε σιγά-σιγά γιατί θα μου
ξεφλουδίσει τον κώλο η γκορίζα της
Γαλλίας.
Ξεκινήσαμε σιγά-σιγά , φτάκαμαν στις
καμάρες και συνεχίσαμε στο ανάχωμα, περάσαμε τα Τσιγέϊκα και φτάσαμε στην αρχή της Μπλίσκας.
Δέσαμε τα άλογα στο δάσος το Τσαντλέϊκο και πήγαμε στην πλατεία όπου
είχαν ξεκινήσει τα όργανα. Ήταν ο Βασίλης Σούκας με τον Τάκη Καρναβά.
Καθίσαμε και παραγγείλαμε μπύρες
αλλά κοιτούσαμε και για κανένα κοριτσόπουλο.
Σε μια στιγμή λέει ο Καρναβάς: γεια
σου Σούκα με το συγκρότημά σου.
Ο Γκέλιας δεν άκουσε και λέει: τι είπε
τώρα; Γεία σου Σούκα με το ξεκρέμαστό σου; Ναι του λέει ο Μπάκιας, ήταν
κρεμασμένος και τον ξεκρέμασαν, και
σκάσαμε στα γέλια.
Κατά της δύο μετά τα μεσάνυχτα ξεκινήσαμε να φύγουμε, πήραμε τα
άλογα, τα καβαλήσαμε και πηγαίναμε
σιγά-σιγά. Όταν φτάσαμε κοντά στα
Σούφια λέει το φουσκωμένο: μη μιλάτε
τώρα γιατί εδώ έχει καλότχιες και θα
μας πάρουν τη φωνή. Ναι λέει ο Γκέλιας, εδώ έχω ακούσει ότι σκότωσαν
τον Σούφ Αγά γι αυτό τα λένε και Σούφια και βγαίνουν και ισκιώματα, μου
τόπε η ματρανή μου. Πετάγεται ο Γο-

μάης και λέει: μη λέτε τέτοια γιατί φοβάμαι, αλλά εμείς το είχαμε από γρηγορότερα κανονίσει για να τρομάξουμε
τον Γομάη. Λέει ο Μπάκιας: μια φορά
μου έλεγε ο Τάτας ότι βγήκε ο Σουφαγάς και χόρευε σε όλο το μουσιά.
Αμάν, λέει ο Γκέλιας, τι είναι εκείνα τα
μαύρα που χορεύουν πέρα στα Σούφια; Τρέξτε, βγήκαν τα ισκιώματα.
Εμείς βαρέσαμε τα άλογα να τρέξουμε, μαζί μας έτρεχε και ο Γομάης.
Η Γαλλία τον σήκωνε ψηλά και τον
χτυπούσε επάνω στην γκορίζα της και
τον σακάτεψε. Όταν φτάσαμε στο δέντρο στο λιβάδι αμολήσαμε τα άλογα
και έφτασε και ο Γομάης βρίζοντας.
Άλλη φορά δεν ξανάρχομαι με σας, είπατε ότι δεν θα τρέξουμε αλλά εσείς
δεν ακούτε κανέναν. Τι να κάναμε ορέ
Γομάη; αφού βγήκαν τα ισκιώματα,
εκεί να καθόμασταν να μας πάρουν τη
φωνή;
Ξεκινήσαμε με τα πόδια για το χωριό.
Ο Γομάης πήγαινε με ανοιχτά τα
πόδια… φουρδακλιάστηκε. Την άλλη
μέρα τον είδαμε να κάθεται στο πεζούλι στο σπίτι του με ανοιχτά τα
πόδια και τον ρωτάμε: τι έγινε ορέ
Γομάη, γιατί κάθεσαι έτσι; Τι να κάθομαι; Έτσι που μελάνιασαν τα κωλομέρια μου; Η μάνα μου στούμπισε
τσουκνίδα και μου έβαλε για να ξεμελανιάσει και πρέπει να κάτσω ακίνητος
για πολύ ώρα. Αλά να ξέρετε ότι δεν
θα σας ξανακρίνω γιατί δεν είσται καλή
παρέα.
Ε μωρέ Γομάη, λέει ο Μπάκιας, σαν
ξέραμε και εμείς ότι θα έβγαιναν τα
ισκιώματα; Αφού και εμείς λαχταρίσαμε, γι αυτό τρέξαμε.
Φώτης Βασιλείου
Σημείωση συντάκτη:
Εμείς θέλουμε να επισημάνουμε ότι,
εκτός από του αστείου της υποθέσεως, ο αρθρογράφος, μας δίνει
πολλά στοιχεία για την ζωή στο χωριό,
τις φοβίες και τις προλήψεις που επικρατούσαν εκείνη την εποχή.

Είχαμε ετοιμαστεί για έξοδο, έκανε αρκετό κρύο και
έπρεπε να ντυθούμε καλά. Εγώ έβαλα το καλό μου το
παλτό με το κόκκινο κασκόλ και η γυναίκα μου εμφανίστηκε με μια γούνινη ουρά αλεπούς περασμένη γύρω
από τον λαιμό. Ταράχτηκα, γιατί θυμήθηκα τι τραβούσαν
τα κακόμοιρα αυτά ζωντανά για να τους πάρουν την
ουρά και να στολίζει τους ωραίους λαιμούς των γυναικών.
Τον μπάρμπα-Μήτσο τον βλέπαμε να έρχεται κάθε
χρόνο οδηγώντας μια μηχανή μάρκας φλωρέττα και στις
μεταλλικές σχάρες της να κρέμονται δεμένες σκοτωμένες αλεπούδες. Συγκλονιστικό θέαμα για μας τα μικρά
παιδιά που όσο κι αν είμαστε εξοικειωμένοι με τον θάνατο και την βία, το αιματοβαμμένο ζώο προκαλούσε
φόβο. Δεν μπορούσαμε βέβαια να καταλάβουμε γιατί
έπρεπε να σκοτώνει τα κακόμοιρα ζώα και να την φορτώνει μετά στο μηχανάκι και να τα περιφέρει σ’ όλα τα
καφενεία του χωριού. Όταν επέστρεφε από το κυνήγι
σταματούσε πάντοτε να πιει ένα ούζο και να κουβεντιάσει με τους θαμώνες των καφενείων για τα κατορθώματά του. Το μόνο που ξέραμε εμείς τα μικρά παιδιά για
τις αλεπούδες ήταν αυτά που ακούγαμε από τους μεγάλους για τις ζημιές που προκαλούσαν στα κοτέτσια και
στις καλλιέργειες.
Ο μπάρμπα-Μήτσος, είχε γίνει ο φόβος και ο τρόμος
των αλεπούδων ή των «αλπούδων» όπως έλεγε ο ίδιος.
Κάθε μέρα θα έπιανε κι από δυο-τρεις.
Τότε, το 1975 περίπου, με απόφαση του Δασαρχείου η
αλεπού είχε επικηρυχτεί με 6000 -7000 δραχμές το κεφάλι. 50-70 ευρώ με τις σημερινές αναλογίες. Αρκετά
λεφτά απ’ ότι φαίνεται για να κάνει αυτή την δουλειά ο
μπάρμπα-Μήτσος.
Θάτανε δεν θάτανε 60 χρονών κακοντυμένος με λιγδερό
μαλλί και παχύ μουστάκι με ένα τσιγάρο μόνιμα αναμμένο στα χείλη του. Σκότωνε τις αλεπούδες και έδινε την
ουρά τους στο δασαρχείο για να πάρει τα χρήματα. Η
επικήρυξη τους από το Υπουργείο Γεωργίας είχε ως
αποτέλεσμα τη θανάτωση περίπου 5 έως 6.000 αλεπούδων ανά έτος κατά το διάστημα 1975-1984. Μιλάμε για
σωστή σφαγή. 500.000 ζωντανά.
Τις θηλιές και τις παγίδες ο μπάρμπα-Μήτσος τις έφτιαχνε μόνος του. Έπαιρνε χοντρό σύρμα και τις έβαζε σε
περάσματα και σε μέρη που επισκέπτεται συχνά η αλεπού (π.χ. ψοφίμια, σωροί κοπριάς), μονοπάτια και κατά
μήκος των φρακτών. Για την προσέλκυση των αλεπούδων χρησιμοποιούσε κόπρανα και ούρα αλεπούς. Για
δόλωμα έβαζε κρέας από αιγοπρόβατα, κοτόπουλο και
θηράματα. Ολόκληρη τέχνη δηλαδή για να εξοντώσει τα
άμοιρα τα ζωντανά.
Εμείς τις βλέπαμε αυτές τις θηλιές και τις παγίδες όταν
πηγαίναμε στο γήπεδο, έξω από το χωριό, για να παίξουμε ποδόσφαιρο ή όταν κάναμε επιδρομές σε καρποφόρα δέντρα στα χωράφια που γυρίζαμε. Μια μέρα
είδαμε και μια αλεπού να έχει πιαστεί στην θηλιά και να
προσπαθεί να φύγει. Μάταια. Το κεφάλι της ήταν καλά
γραπωμένο στο σύρμα και ήδη είχε αρχίσει να συνειδητοποιεί ότι δεν μπορεί να ξεφύγει.
Μια φορά, χωρίς να καταλάβει τίποτα ο
μπάρμπα-Μήτσος, του είχε πέσει μια αλεπού
στον δρόμο. Πήγαμε και την μαζέψαμε. Δεν
θέλαμε να του την δώσουμε γι’ αυτό και δεν
είπαμε τίποτα σε κανέναν. Σκάψαμε έναν
λάκκο και την βάλαμε μέσα. Προεξείχε όμως
η ουρά της. Την κόψαμε και την πετάξαμε
στο ποτάμι.
Ανέκδοτο διήγημα του Γιάννη Ηλ. Παπά
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Παιδεία για όλα τα παιδιά
Πολύς θόρυβος ξεσηκώθηκε στα μέσα ενημέρωσης τους προηγούμενους 2-3 μήνες σχετικά
με την εκπαίδευση των παιδιών των προσφύγων και των μεταναστών που η τύχη – ή
μήπως η ατυχία – τα έφερε με τους γονείς τους
ή και μόνα τους στη «φιλόξενη» χώρα μας. Και
παρατηρούμε συμπεριφορές διαμετρικά αντίθετες όσον αφορά στη φοίτηση των ταλαίπωρων αυτών παιδιών στα σχολεία μας: από τη
μια πλευρά οι γονείς κι οι μικροί μαθητές ( οι
Έλληνες, εννοείται ) υποδέχονται τα προσφυγόπουλα «μετά βαΐων και κλάδων», δηλαδή με
τραγούδια, χειροκροτήματα και δωράκια κι από
την άλλη πλευρά, σε κάποια άλλα σχολεία γονείς και «αγανακτισμένοι» πολίτες βάζουν λουκέτα και απειλούν «θεούς και δαίμονες» να μην
τολμήσουν να βάλουν στα σχολεία τους μεταναστόπουλα ή προσφυγόπουλα…
Εμείς βέβαια συντασσόμεθα με τους πρώτους
γονείς και μαθητές για πολλούς λόγους, μερικούς θα αναφέρουμε αμέσως παρακάτω:
1.
Ένα από τα βασικά δικαιώματα του
παιδιού που συμπεριλαμβάνεται στη σχετική
διακήρυξη τοη ΟΗΕ είναι και το δικαίωμα στη
βασική εκπαίδευση και μόρφωση. Χωρίς καμία
διάκριση (φυλής, θρησκεύματος, καταγωγής
κλπ). Και φυσικά τη διακήρυξη αυτή την έχει
υπογράψει και η χώρα μας και ακόμη την προβλέπει και το σύνταγμά μας.
2.
Ο πολύπαθος ελληνικός λαός έχει «πι-

Γράφει ο Πέτρος Θωμ.
Παπαδόπουλος, Δικηγόρος
Τον καιρό των μνημονίων που χιλιάδες νοικοκυριά ζουν κάτω από
το όριο της φτώχειας (*), με παράλληλη εξαθλίωση του λαού
λόγω της χρόνιας ύφεσης, περιστολή δικαιωμάτων, λεηλάτηση
της δημόσιας περιουσίας η κατάσταση στα εργασιακά δε θα μπορούσε να περιγραφεί με λιγότερο
μελανά χρώματα.
Το ποσοστό ανεργίας ξεπερνά το
23%, ενώ στους νέους το ίδιο ποσοστό ξεπερνά το 50%. Ακόμα
όμως και αυτοί οι ‘’τυχεροί’’ που
εργάζονται πολλές φορές έρχονται
αντιμέτωποι με εργοδοτικές αυθαιρεσίες όπως είναι η μη καταβολή
δώρων
Χριστουγέννων
και
Πάσχα, η απλήρωτη υπερωρία και
υπερεργασία, η μη καταβολή δεδουλευμένων αποδοχών. Ο εργαζόμενος δεν είναι απροστάτευτος
απέναντι σε όλα αυτά, καθώς έχει
στα χέρια του αρκετές νομικές επιλογές. Στο παρόν άρθρο, για λόγους οικονομίας, θα αναπτυχθεί
μόνο το δικαίωμα στην επίσχεση
εργασίας.
Έτσι λοιπόν, στην περίπτωση που
ο μισθωτός έχει έναντι του εργοδότη ληξιπρόθεσμη αξίωση από
δεδουλευμένους μισθούς, δικαιούται να προχωρήσει σε επίσχεση
της εργασίας του, δηλαδή με πιο
απλά λόγια αρνείται να παράσχει

Γράφει ο Σπύρος Γιάννος

κράν και μακράν» πείρα από προσφυγιά, μετανάστευση και ξεριζωμούς… εκατομμύρια Ελλήνων ζουν στη διασπορά: ΗΠΑ- Καναδά.
Αυστραλία, Γερμανία… Εκεί λοιπόν, στις δεύτερες πατρίδες τους, τα παιδιά τους φοιτούν
στα ίδια σχολεία με τους ντόπιους κατοίκους,
έχουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις και

επιπλέον μπορούν να διδάσκονται παράλληλα
τη μητρική τους γλώσσα, τον πολιτισμό και την
παράδοσή τους… είναι λοιπόν λογικό και δίκαιο η χώρα μας να ανοίγει τα σχολεία της και
να παρέχει αξιόπιστη εκπαίδευση στα προσφυγόπουλα. Κάθε άλλη συμπεριφορά είναι
απάνθρωπη και απαράδεκτη…
Δυστυχώς δεν είναι καινούριο αυτό το φαινόμενο των διακρίσεων, της ξενοφοβίας και τελικά του ρατσισμού. Πριν από μερικά χρόνια

(15-20) το υπουργείο Παιδείας είχε αναλάβει
μια εκστρατεία και την εκπαίδευση (και όχι
μόνο) των τσιγγανόπουλων, η προσπάθεια βέβαια συνεχίζεται με πολλές δυσκολίες… Στο ξεκίνημα λοιπόν της προσπάθειας οι αρμόδιες
εκπαιδευτικές αρχές, εκτός από την καχυποψία
και την απροθυμία των τσιγγάνων, είχαν να αντιμετωπίσουν και την αντίδραση των γονέων,
πολλοί από τους οποίους δεν ήθελαν με κανένα τρόπο τα τσιγγανάκια να είναι στο ίδιο
σχολείο και την ίδια τάξη-αίθουσα με τα παιδιά
τους… «τα τσιγγανάκια μυρίζουν, βρωμάνε,
κλέβουν, δεν έχουν κάνει εμβόλια…» έλεγαν
και επαναστατούσαν… πρότειναν να φτιάξει το
κράτος ξεχωριστά σχολεία για τους Ρομά ώστε
να μη συγχρωτίζονται με τα «ελληνάκια». Έλα
όμως που το σύνταγμα και οι νόμοι της πολιτείας μας και δεν επιτρέπουν τέτοιες διακρίσεις.
Αντίθετα επιτάσσουν όλα τα παιδιά να εγγράφονται και να φοιτούν στο σχολείο της περιοχής τους, της γειτονιάς τους. Και σιγά-σιγά το
παραδέχτηκαν και το συνήθισαν και «άκρος
διαφωνούντες».
Κάπως έτσι λοιπόν πρέπει να οργανώσουμε
ως πολιτεία και κοινωνία την εκπαίδευση των
προσφυγόπουλων: με διάλογο, κατανόηση,
αλληλεγγύη… λύσεις υπάρχουν, αρκεί να τις
αναζητήσουμε με καλή πίστη… Πάντως οφείλουμε ως ευνομούμενη κοινωνία να έχουμε
«ΠΑΙΔΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ !».

Το δικαίωμα του εργαζόμενου στην επίσχεση εργασίας

αυτή μέχρις ότου ο εργοδότης του
εκπληρώνει την υποχρέωση του
καταβάλλοντας τις καθυστερούμενες αποδοχές. Κομβική προϋπόθεση για να είναι η επίσχεση
έγκυρη είναι η εκ μέρους του εργα-

ζόμενου δυνατότητα διάθεσης της
εργασίας του κατά τον χρόνο που
ασκεί το δικαίωμά του αυτό. Επίσης να σημειωθεί ότι το δικαίωμα
επίσχεσης δεν αφορά μόνο ληξιπρόθεσμες μισθολογικές παροχές,
αλλά έχει κριθεί |(ΑΠ 183/1963
ΕΕργΔ 22,727)** ότι νόμιμα ασκείται και όταν ο εργοδότης δεν εκπληρώνει
άλλη
νόμιμη
ή
συμβατική υποχρέωσή του όπως

είναι το επίδομα αδείας ή συνθήκες υγιεινής στον χώρο εργασίας.
Το δικαίωμα της επίσχεσης ασκείται με απλή δήλωση του εργαζομένου προς τον εργοδότη ότι
σταματά να παρέχει την εργασία
του μέχρι να του καταβάλλει τις καθυστερημένες αποδοχές του. Η
δήλωση αυτή του εργαζομένου συνιστά άτυπη μονομερή δικαιοπραξία και δέον είναι να γίνει με
εξώδικη έγγραφη δήλωση του εργαζομένου. Βέβαια, ευνόητο είναι
πως στο πλαίσιο της ελευθερίας
των συμβάσεων μπορεί να συμφωνηθεί στην σύμβαση εργασίας
το δικαίωμα της επίσχεσης να
ασκείται με περιεχόμενο ευρύτερο
ή στενότερο απ΄ότι ορίζουν οι οικείες διατάξεις του Αστικού Κώδικα.
H υπερημερία του εργοδότη σταματά είτε με την καταβολή των
οφειλομένων στον εργαζόμενο,
είτε μετά από σχετική συμφωνία
μεταξύ των δύο μερών. Εξάλλου,
ο εργοδότης μπορεί να αποκρούσει το δικαίωμα επίσχεσης του εργαζομένου με δημόσια κατάθεση
των οφειλόμενων αποδοχών υπερημερίας στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
Στο σημείο αυτό πρέπει να σημειωθεί ότι όπως κάθε δικαίωμα, έτσι
και το δικαίωμα της επίσχεσης

ασκείται καταχρηστικά, εφόσον η
άσκησή του αντιβαίνει στις αρχές
της καλής πίστης. Έτσι, για παράδειγμα, θα κριθεί ότι καταχρηστικά
ασκείται το δικαίωμα της επίσχεσης όταν η αντιπαροχή από την
πλευρά του εργοδότη είναι ασήμαντη ή όταν ο εργαζόμενος αρνείται να συμπράξει με τον εργοδότη
του στην απαραίτητη διαδικασία
προς εκκαθάριση των απαιτήσεών
του ή τέλος όταν επιδιώκει την ικανοποίηση αμφισβητούμενης εργασιακής απαίτησης.
Παρά τις προσπάθειες απορρύθμισης στα εργασιακά, με την κατάργηση ευνοϊκών για τους
εργαζόμενους διατάξεων, με τις
ομαδικές απολύσεις, με τις ‘’κούφιες υποσχέσεις’’ για επαναφορά
του κατώτατου μισθού στα 751
ευρώ, είναι πολλά τα παραδείγματα αγωνιζόμενων εργαζομένων
που στο τέλος νικούν τις αυθαιρεσίες και αποδεικνύουν ότι το εργατικό κίνημα μπορεί να έχει φωνή
και μάλιστα αυτή να είναι πολύ δυνατή. Η απλήρωτη και ελαστική
εργασία, η εργασιακή επισφάλεια
και η προοπτική της μετανάστευσης δεν μπορεί και δεν πρέπει να
είναι η προοπτική για τους εργαζόμενους. Η έφοδος στον ουρανό ξεκινά με την διεκδίκηση του
αυτονόητου.
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Φυτ ι κές ί ν ες: ένα ς σ ύμ μ α χο ς υγεί α ς σ το πι ά το μ α ς !
Στο όνομά τους έχουν σχεδιαστεί ολόκληρες διαφημιστικές εκστρατείες από τις εταιρίες τροφίμων. Ταυτόχρονα, κυβερνητικοί και μη φορείς ανά τον κόσμο
συστήνουν να αυξήσουμε την πρόσληψή τους και
κρούουν το κώδωνα του κινδύνου για τα σημερινά
μας διατροφικά μονοπάτια. Γιατί, όμως, οι φυτικές
ίνες είναι τόσο σημαντικές και πώς μπορούμε ν’ αυξήσουμε την πρόσληψή τους;
Ας γνωρίσουμε τις φυτικές ίνες…
Οι φυτικές ίνες διακρίνονται στις διαιτητικές και τις
λειτουργικές. Οι διαιτητικές αποτελούν ακέραια μόρια
στα κύτταρα των βρώσιμων φυτικών οργανισμών.
Δηλαδή, τις προσλαμβάνουμε καταναλώνοντας δημητριακά ολικής άλεσης (βρίσκονται κυρίως στο πίτουρο), όσπρια, λαχανικά, φρούτα, ξηρούς καρπούς
και σπόρους. Οι λειτουργικές, είναι φυτικές ίνες που
απομονώθηκαν από τα φυτά ή παρασκευάστηκαν
στο εργαστήριο και προστίθενται στα τρόφιμα επειδή
έχουν ευεργετικές επιδράσεις για την υγεία μας. Για
παράδειγμα προστίθενται β -γλυκάνες σε κράκερ για
μείωση της χοληστερόλης.
Έχουν όλες οι φυτικές ίνες τις ίδιες επιδράσεις στον
οργανισμό μας;
Κάθε φυτική ίνα, ανάλογα με την ικανότητά της να
σχηματίζει ιξώδεις πηχτές, να υφίσταται ζύμωση στο
έντερο και να κατακρατά νερό, έχει μοναδικό αντίκτυπο στον οργανισμό. Ωστόσο, για να ταξινομήσουμε τις ιδιότητές τους, έχει επικρατήσει να τις
διακρίνουμε σε διαλυτές και αδιάλυτες ανάλογα με
την ικανότητά τους να διαλύονται σε ζεστό νερό.
Καλές πηγές διαλυτών ινών είναι η βρώμη, τα μήλα,
τα πορτοκάλια, τα φασόλια, ο αρακάς κ.α. Οι διαλυτές φυτικές ίνες έχουν την ικανότητα να καθυστερούν
τη διαδικασία της πέψης ενισχύοντας το αίσθημα του
κορεσμού. Κρατούν σταθερό το σάκχαρο και βελτιώνουν τα λιπίδια στο αίμα. Τέλος, αποτελούν τροφή
για τους καλούς μικροοργανισμούς του εντέρου, οι
οποίοι φαίνεται ότι επιδρούν με πολλούς τρόπους
στην υγεία και την πρόληψη νοσημάτων όπως π.χ.
διαβήτης. Από την άλλη, οι αδιάλυτες φυτικές ίνες
είναι αυτές που επιταχύνουν τη διέλευση της τροφής
στον γαστρεντερικό σωλήνα και προλαμβάνουν τη
δυσκοιλιότητα. Επιπλέον, βελτιώνουν την υγεία του
εντέρου και μειώνουν περίπου στο μισό τις πιθανότητες εμφάνισης καρκίνου στο παχύ έντερο! Τις συναντάμε, σε μεγάλη περιεκτικότητα, στα δημητριακά
ολικής άλεσης και κυρίως στο πίτουρο, καθώς και
στα φρούτα με βρώσιμους καρπούς όπως οι φράουλες, τα όσπρια κ.α. Δεν πρέπει όμως να ξεχνάμε ότι
οι τροφές περιέχουν ένα μείγμα από διαλυτές και
αδιάλυτες φυτικές ίνες, οι οποίες όλες χρειάζονται για
την καλή λειτουργία του οργανισμού.
ΦΥΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ
Η μία μελέτη μετά την άλλη συσχετίζει την κατανάλωση φυτικών ινών με την πρόληψη 4 σύγχρονων

νοσηρών καταστάσεων. Αυτές είναι η παχυσαρκία,
ο διαβήτης, τα καρδιαγγειακά και ο καρκίνος. Το
2016 μάλιστα βγήκαν και 2 καινούριες μελέτες με εντυπωσιακά αποτελέσματα. Η μια δείχνει ότι οι φυτικές ίνες μειώνουν την ολική θνησιμότητα στον
πληθυσμό, καθώς και τη θνησιμότητα από καρκίνο.
Η άλλη έχει να κάνει με τα νεαρά κορίτσια. Από τα
15 ακόμη, η κατανάλωση φυτικών ινών, σύμφωνα
με τις συστάσεις, μπορεί να ασκήσει προστατευτική
δράση ενάντια στον καρκίνο του μαστού. Μάλιστα
στις περισσότερες μελέτες, είναι οι φυτικές ίνες κυρίως από τα σιτηρά ολικής άλεσης (πιτυρούχα δημητριακά πρωινού, ζυμαρικά ολικής άλεσης,
καστανό ρύζι κ.α.) που μειώνουν περισσότερο τη
θνησιμότητα. Ακολουθούν τα λαχανικά και τέλος τα
φρούτα. Επίσης τα ευεργετικά αποτελέσματα προ-

έρχονται από την κατανάλωση των ινών ως μέρος
των τροφίμων και όχι ως συμπληρώματα διατροφής. Αυτό γιατί τα τρόφιμα έχουν και άλλα ευεργετικά
συστατικά όπως αντιοξειδωτικά βιταμίνες και μέταλλα.
ΠΟΣΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΦΥΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ;
Το 2002, το Ινστιτούτο Ιατρικής της Εθνικής Ακαδημίας Επιστημών στις ΗΠΑ όρισε (ΑΙ) δηλ. επαρκή
πρόσληψη για τις φυτικές ίνες. Συγκεκριμένα, οι ενήλικοι άντρες πρέπει να λαμβάνουν 38γρ. φυτικών
ινών ημερησίως, ενώ οι γυναίκες 25γρ. Μετά τα 50
και, καθώς μειώνονται οι θερμίδες που προσλαμβάνουμε, για τις γυναίκες αρκούν 21γρ. ενώ για τους
άντρες 30γρ. Όσον αφορά στα παιδιά η πρόσληψη
ποικίλει ανάλογα με την ηλικία (περίπου 5-10γρ+ηλικία). Δεν πρέπει να ξεχνάμε πως όσο περισσότερο
τρώμε τόσο περισσότερες φυτικές ίνες πρέπει να
λαμβάνουμε. Δυστυχώς, μελέτες ανά τον κόσμιο δείχνουν ότι η σύγχρονη δυτικού τύπου διατροφή δεν
εξασφαλίζει την απαραίτητη ποσότητα φυτικών ινών.
Με λίγα λόγια, τα σιτηρά πλέον υφίστανται μεγάλη
επεξεργασία κατά την οποία αφαιρούνται ο φλοιός
και το πίτουρο προκειμένου να βελτιωθούν τα οργανοληπτικά συστατικά των αλεύρων και των προϊόντων. Τα φρούτα αντικαθίστανται από τη ζάχαρη και
τα γλυκίσματα, ενώ η κατανάλωση λαχανικών έχει

Ο Κουτσοφλέβαρος
Απόκριες και καθαρά Δευτέρα μέσα στον ίδιο μήνα… Μπορεί ο Φλεβάρης να είναι κουτσός, ωστόσο χώρεσε, όπως φαίνεται, και τα δύο.
Γιατί όμως να είναι κουτσός; Ο Φλεβάρης παλιά είχε περισσότερες
μέρες, αλλά, μια φορά και έναν καιρό, σύμφωνα με την γιαγιά μου την
κακο-Νάσαινα, ζούσε μια γριά μόνη της σε ένα φτωχικό σπιτάκι. Έναν
Χειμώνα έκανε πολλά κρύα, όπως φέτος καληώρα, και η γιαγιά έκαψε
όλα τα ξύλα που είχε μαζέψει το Καλοκαίρι. Την τελευταία μέρα του
Μάρτη, η γριά, χαρούμενη που είδε να καλυτερεύει ο καιρός αναστέναξε και είπε: πριτς γερο-Μάρτ΄, εγώ αρνιά κατσίκια τα’ βγαλα, σε ξεγέλασα και γλύτωσα από τα κρύα. Ο Μάρτης που την άκουσε
νευρίασε και παρακάλεσε τον Φλεβάρη να του δώσει μια μέρα από τις
δικές του. Ο Φλεβάρης δέχτηκε και ο Μάρτης έκανε τόση παγωνιά
εκείνη την μέρα που η καημένη-αυθάδης γριούλα πάγωσε και πέθανε.
Η γριά δεν πρόλαβε καν να βγάλει ούτε τα παλούκια από τον φράκτη
για να τα κάψει στην ξυλόσομπα και να ζεσταθεί όπως κάνανε τότε
όσοι τους τελείωναν τα ξύλα… Μάρτης γδάρτης και κακός παλουκοκαύτης, όπως έλεγε και η σχετική λαϊκή παροιμία. Βέβαια η δική μου η
γιαγιά δεν μου εξήγησε ποτέ το γεγονός ότι από τον Φεβρουάριο λείπουν δύο, τουλάχιστον μέρες, και στις επίμονες ερωτήσεις μου, απλά

περιοριστεί. Έτσι, ο μέσος ενήλικας λαμβάνει κατά
μέσο όρο 15-19γρ. φυτικών ινών, δηλαδή περίπου
τις μισές απ’ όσο χρειάζεται. Τέλος, 9 στα 10 παιδιά
δεν ακολουθούν τις συστάσεις και η χρόνια δυσκοιλιότητα έχει αυξηθεί.
ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΠΑΤΑΙΤΗΤΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΦΥΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ;
•
Τουλάχιστον 5 μερίδες* φρούτων και λαχανικών (συνολικά 7,5γρ.) *1 μερίδα είναι 1 φρούτο ή
1 φλ. ωμό ή 1 φλ. βραστό λαχανικά
•
Το λιγότερο 2-3 μερίδες δημητριακών ολικής άλεσης (συνολικά 5-7,5γρ.) *1 μερίδα είναι 1
φέτα ψωμί ή ½ φλ. ζυμαρικά ή δημητριακά ολικής
άλεσης
•
1-2 μερίδες οσπρίων ή εμπλουτισμένων πιτυρούχων δημητριακών την ημέρα. Τα όσπρια μπορούν να αποτελέσουν και πηγή πρωτεϊνών σε ένα
γεύμα. *1 μερίδα είναι ½ φλ. βρασμένα όσπρια ή εμπλουτισμένα με πίτουρο δημητριακά
•
Ξηροί καρποί ως ενδιάμεσο σνακ
•
Σπόροι για να εμπλουτίσουμε σαλάτες ή το
γιαούρτι πχ. λιναρόσπορος
ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΦΥΤΙΚΩΝ
ΙΝΩΝ
Σε άτομα των οποίων η διατροφή παρουσιάζει ελλείψεις σε μέταλλα όπως ο σίδηρος, η μεγάλη πρόσληψη φυτικών ινών μπορεί να εμποδίσει τη
απορρόφηση των μετάλλων. Ακόμη, προσοχή χρειάζεται σε ασθένειες του γαστρεντερικού όπως το
ευερέθιστο έντερο, καθώς ακόμα και η συνιστώμενη
ποσότητα φυτικών ινών μπορεί να πυροδοτήσει
συμπτώματα όπως τυμπανισμός, δυσκοιλιότητα,
διάρροια κα.
ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΤΙΚΩΝ
ΙΝΩΝ
Προκειμένου το γαστρεντερικό να συνηθίσει τις φυτικές ίνες, πρέπει να τις αυξήσουμε σιγά σιγά. Μια
αλλαγή ανά βδομάδα είναι αρκετή π.χ. μια μερίδα
πιτυρούχου δημητριακού το πρωί. Παράλληλα, σημαντικό είναι να αυξάνουμε και το νερό που καταναλώνουμε ώστε να αποφευχθεί η δυσκοιλιότητα.
Η κατανάλωση μη επεξεργασμένων σιτηρών, φρούτων και λαχανικών, δηλαδή μια διατροφή υψηλή σε
φυτικές ίνες αντικατοπτρίζει το μοντέλο της μεσογειακής διατροφής και μας προστατεύει από χρόνια νοσήματα. Γι’ αυτό την επόμενη φορά που θα
βρεθούμε μπροστά στο ράφι των δημητριακών, αξίζει ν’ αναρωτηθούμε αν τα ελκυστικά πολύχρωμα
κουτιά των παιδικών, γεμάτα ζάχαρη δημητριακών,
συγκρίνονται με την παραγκωνισμένη βρώμη ή το
πίτουρο των σιτηρών.
Βασιλική Γκαρτζονίκα
Κλινική Διαιτολόγος - Διατροφολόγος

άλλαζε κουβέντα. Αυτά για να θυμούνται οι παλιότεροι και να μαθαίνουν οι νεότεροι.
Υπάρχει όμως και άλλη εξήγηση όπως έμαθα μεγαλώνοντας. Ο χρόνος δεν είναι ακριβώς 365 ημέρες όπως έχει επικρατήσει με την παγιωμένη πεποίθηση. Για την ακρίβεια το ημερολογιακό έτος είναι 365
ημέρες και 6 ώρες. Αυτές τις πλεονάζουσες 6 ώρες τις αθροίζουμε
κάθε 4 χρόνια και τις κάνουμε μια ολόκληρη ημέρα στο τέλος του μήνα
Φεβρουαρίου, κάνοντας το συγκεκριμένο έτος δίσεκτο. Με τον τρόπο
αυτό, επιτυγχάνεται μια σταθερή αίσθηση της ροής του χρόνου με τις 4
εποχές του έτους να συμπίπτουν και ημερολογιακά μεταξύ τους. Ο Φεβρουάριος είναι ο μικρότερος μήνας του χρόνου όχι μόνο για αριθμητικούς αλλά και για... αυτοκρατορικούς λόγους. Ούτε λίγο ούτε πολύ για
όλα φταίει ο Ιούλιος Καίσαρ. Γιατί μπορεί το 365 να μη διαιρείται ακριβώς διά του 12, ωστόσο η αρχική σκέψη των αστρονόμων οι οποίοι
δημιούργησαν το Ρωμαϊκό ημερολόγιο ήταν να υπάρχουν επτά μήνες
με 30 ημέρες και πέντε με 31. Μόνο που όταν άρχισαν να δίνουν ονόματα στους μήνες το θέμα έγινε περίπλοκο...Αλλά ας πάρουμε τα
πράγματα από την αρχή. Όταν ο Ιούλιος Καίσαρ επέστρεψε θριαμβευτής στη Ρώμη το 46 π.Χ., ανάμεσα στα θέματα τα οποία έπρεπε να
ρυθμίσει ήταν και η μέτρηση του χρόνου.
Συνέχεια στην επόμενη σελίδα
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4η εθελοντική αιμοδοσία
Πολιτιστικού Συλλόγου Φιλοθέης
ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΜΑΡΤΙΟΥ

Στον χώρο του αγροτικού ιατρείου Χαλκιάδων 9:00 έως 13:00

Είναι στατιστικά βέβαιο
ότι κάθε οικογένεια θα
χρειαστεί κάποια στιγμή
μερικές φιάλες αίμα.

Το αίμα ούτε πωλείται
ούτε αγοράζεται,
μόνο χαρίζεται από
άνθρωπο σε άνθρωπο!

Δώστε αίμα σήμερα για να
το έχετε άμεσα όταν το
χρειαστείτε.

Σκοπός του Συλλόγου είναι να συλλέξει αρκετές φιάλες αίμα και
να τις διαθέτει άμεσα σε όποιον συγχωριανό μας τις έχει ανάγκη.

Ελάτε όλοι να δώσετε αίμα!
Οι τρεις προηγούμενες αιμοδοσίες είχαν μικρή προσέλευση και
έτσι δεν έχουμε απόθεμα να καλύψουμε τις ανάγκες της Φιλοθέης.
Παρακαλούνται όσοι έχουν πάρει φιάλες, από την τράπεζα αίματός μας,
να μεριμνήσουν για την αποκατάστασή τους ώστε να μπορέσουμε να τις
χορηγήσουμε εκ νέου σε όποιον τις έχει ανάγκη.

Ο

Κο υτσ ο φλέβ α ρο ς

Συνέχεια από την σελίδα 11

Ως τότε οι Ρωμαίοι χρησιμοποιούσαν ένα ημερολογιακό σύστημα που είχε μεν 12 μήνες,
αλλά στο οποίο από καιρού εις καιρόν έπρεπε
να προστίθενται ημέρες ή και μήνες έτσι ώστε
αυτό να διατηρείται σε συμφωνία με τις εποχές.
Την ευθύνη για την παρεμβολή των ημερών
είχαν οι ιερείς. Ο απολυταρχισμός όμως των ιερέων, οι οποίοι άλλοτε αύξαναν το μήκος του
έτους προκειμένου να παραμένουν στην εξουσία οι ευνοούμενοί τους συγκλητικοί και άλλοτε
το μείωναν ώστε να τελειώνει γρήγορα η θητεία
των αντιπάλων τους, είχαν καταστήσει το υπάρχον ημερολογιακό σύστημα μη λειτουργικό.
Είναι χαρακτηριστικό ότι το έτος 46 π.Χ. διήρκεσε 445 ημέρες, δεδομένου ότι αναγκάστηκαν
να προστεθούν τόσες ημέρες ώστε αυτό να ευθυγραμμιστεί με την εαρινή ισημερία. Ο Καίσαρ
ονόμασε αυτό το έτος ultimus annus confusionis (τελευταίο έτος σύγχυσης) και κάλεσε τους
καλύτερους φιλοσόφους και μαθηματικούς της
εποχής προκειμένου να δημιουργηθεί το νέο
ημερολόγιο.
Ανάμεσα στους προσκεκλημένους του αυτοκράτορα ήταν και ο Σωσιγένης, Έλληνας αλεξανδρινός αστρονόμος, τον οποίο ο Καίσαρ είχε
γνωρίσει στο παλάτι της Κλεοπάτρας και με τον
οποίο είχε συζητήσει τις πιθανές μετατροπές
του ημερολογιακού συστήματος. Μετά από εισήγηση του Σωσιγένη αποφασίστηκε να υιοθετηθεί το ημερολόγιο του Πτολεμαίου Γ',
σύμφωνα με το οποίο ένα έτος 365 ημερών

ίσχυε για τρία χρόνια και στη συνέχεια υπήρχε
ένα έτος με 366 ημέρες. Και ενώ όλα τα προβλήματα φάνηκαν να λύνονται, δημιουργήθηκαν καινούργια όταν έπρεπε να δοθούν
ονόματα στους μήνες. Ο πρώτος μήνας του
Ρωμαϊκού έτους ήταν ο Μάρτιος, αφιερωμένος
στον θεό του πολέμου, ο οποίος όμως συμβόλιζε και τις δυνάμεις της φύσης. Έτσι μια σειρά
από γιορτές αφιερωμένες σε αυτόν ήταν προγραμματισμένες για να γιορταστεί ο ερχομός
της άνοιξης. Προφανώς ο πρώτος μήνας του
έτους δεν μπορούσε παρά να έχει 31 ημέρες.
Ο δεύτερος μήνας ονομάστηκε Απρίλιος από το
aperire (ανοίγω) προκειμένου να συμβολίσει
την έξοδο των φυτών από τη γη και αφιερώθηκε
στην Αφροδίτη. Μετά από πολλές διαφωνίες
αποφασίστηκε να αποτελείται από 30 ημέρες.
Η εναλλαγή των 31 ημερών με 30 συνεχίστηκε
για τους μήνες Μάιο και Ιούνιο, οι οποίοι αφιερώθηκαν στις θεές Μαία και Ήρα αντίστοιχα.
Η έμπνευση όμως για την ονοματολογία φαίνεται πως δεν ήταν αρκετή και στους επόμενους
μήνες δόθηκαν ονόματα αριθμών. Αρχικά ο Ιούλιος ήταν ο Quirinalis (πέμπτος μήνας). Αλλά ο
Μάρκος Αντώνιος αποφάσισε να του δώσει το
όνομα του Ιουλίου, αναμορφωτή του ημερολογίου. Και βεβαίως διατήρησε τις 31 ημέρες του.
Ωστόσο δημιούργησε και μια παράδοση. Έτσι,
όταν το όνομα του Αυγούστου δόθηκε στον έκτο
μήνα, το διαμέτρημα του ανδρός δεν επέτρεπε

στον μήνα αυτό να είναι μικρός και ο Αύγουστος
απέκτησε επίσης 31 ημέρες. Ο Ιανουάριος
έπρεπε να έχει 31 ημέρες δεδομένου ότι ήταν
αφιερωμένος στον Ιανό, τον διπρόσωπο θεό
των Ρωμαίων. Με αυτά και με αυτά απέμειναν
μόνο 28 ημέρες για τον καημένο τον Φεβρουάριο που ήταν τελευταίος μήνας του χρόνου και
έμεινε και κουτσός. Το γεγονός ότι αυτός ειδικά
ο μήνας δεν θα είχε πολλές ημέρες δεν δυσαρέστησε καθόλου τους Ρωμαίους, δεδομένου
ότι όχι μόνο ήταν αφιερωμένος στους νεκρούς
αλλά κατά τη διάρκειά του έπρεπε και οι ίδιοι να
κάνουν τον ηθικό απολογισμό τους και να αφιερώνονται στη μετάνοια. Ακόμη και το όνομα του
μηνός σημαίνει εξιλέωση (Februare). Τόσο
πολύ επιθυμούσαν οι Ρωμαίοι να τελειώσει
γρήγορα ο Φεβρουάριος ώστε, προκειμένου να
διατηρούν την αίσθηση ότι ο μήνας δεν έχει
ποτέ περισσότερες από 28 ημέρες, όταν
έπρεπε να έχει 29 δεν προσέθεταν την παραπάνω ημέρα στο τέλος αλλά διπλασίαζαν την
έκτη ημέρα του (bi sextus) και πιθανών έτσι
προέκυψε και η Ελληνική λέξη δίσεκτο (έτος).
Δεν ξέρω ποια από τις δύο εκδοχές υιοθετείται
εσείς σαν αναγνώστες, εκείνο που ξέρω είναι
ότι θα έχω πάντα μέσα μου την εικόνα της γιαγιάς μου να πυρώνεται δίπλα στην ξυλόσομπα
και να μου λέει: πριτς γερο-Μάρτ…
Θανάσης Ρίζος

Το επόμενο φύλλο της εφημερίδας μας θα κυκλοφορήσει την Μεγάλη εβδομάδα, δηλαδή 10 έως 15 Απριλίου 2017.
Θα χαρούμε πολύ να φιλοξενήσουμε και καινούριους αρθρογράφους μαζί με τους παλιούς.

