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Ραντεβού και πάλι φέτος στο μνημείο
των Ηρώων!
Εφτά παλικάρια, εφτά θύματα των
Γερμανικών στρατευμάτων κατοχής!
Ο Σύλλογός μας πέρυσι ξεκίνησε μία προσπάθεια να τιμήσει τα αθώα
θύματα και να κάνει γνωστό το ξεχασμένο γεγονός. Φέτος, με την
συνδρομή του Δήμου Αρταίων, θα ξαναγίνει επιμνημόσυνη δέηση και
κατάθεση στεφάνων στον χώρο του μνημείου.

Σας καλούμε όλους την Πέμπτη 26 Οκτωβρίου στον ιερό χώρο του μνημείου, μετά
το πέρας της Θείας λειτουργίας, να τιμήσετε τα θύματα με την παρουσία σας.
Με μεγάλη επιτυχία διεξήχθηκαν και φέτος οι καθιερωμένες πολιτιστικές
εκδηλώσεις του καλοκαιριού που διοργανώνει ο Σύλλογός μας κάθε χρόνο
Στην εκδήλωση χόρεψαν έξι τμήματα που αποτελούνταν αποκλειστικά από παιδιά των Χαλκιάδων και
της Καλαμιάς, και ήταν συνολικά 132
χορευτές ηλικίας από 6 έως 23 χρόνων!
Όλοι σχεδόν οι κάτοικοι της Φιλοθέης μας τίμησαν με την παρουσία
τους, και τους ευχαριστούμε γι αυτό
αφού μας δίνουν δύναμη και κουράγιο να συνεχίσουμε το έργο μας. Παρευρέθησαν επίσης στην εκδήλωση
ο Βουλευτής Άρτας κύριος Στύλιος
Γεώργιος, η περιφερειακή σύμβουλος κυρία Σίμου Αναστασία, ο Δήμαρχος Αρταίων Τσιρογιάννης
Χρήστος, οι αντιδήμαρχοι Σιαφάκας
Χριστόφορος και Πανέτας Γεώργιος,
ο δημοτικός σύμβουλος Ζέρβας
Κωνσταντίνος καθώς και οι πρόεδροι τοπικών κοινοτήτων Καλαμιάς
και Χαλκιάδων, Ζιώβας Απόστολος
και Κομπογιάννη Μαρίνα αντίστοιχα.
Στο σημείο αυτό θέλουμε να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα τον πρόεδρο
Ζιώβα Απόστολο για τη βοήθεια που

πρόσφερε στην προετοιμασία της
εκδήλωσης.
Μεγάλη βοήθεια επίσης (οικονομική
και προσωπική εργασία) προσέφεραν τα αδέρφια Χρήστος και Στράτος
Κατσούλας
και
τους
ευχαριστούμε θερμά γι αυτό.
Να ευχαριστήσουμε επίσης: τους
φούρνους Αφοι Κώτση, Καλαμπόκη
Βασίλη, Καλαμπόκη, Γιολδάση και
Σούλη Γιώργου που μας χορήγησαν
όλο το ψωμί που χρειαστήκαμε. Τα
κρεοπωλεία Ξυλογιάννη Απόστολου
και Κρεαταγορά Φιλοθέης που χορήγησαν δωρεάν χοιρινό κρέας.
Όλα τα καταστήματα του Φιλοθέης
και της Άρτας που έδωσαν δώρα για
την λαχειοφόρο αγορά που διοργανώσαμε.
Και τέλος τους Απόστολο Ξυλογιάννη (κρεοπωλείο-ψησταριά), Ρίζο
Αθανάσιο (Παντοπωλείο), Μπόνιο
Κώστα (σχολή οδηγών 2681070808) και Νταλάκο Βασίλειο (σχολή
οδηγών 26810-27711) που βοήθησαν με διάφορα χρηματικά ποσά.
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Σελίδα 2

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!
Άσσι-Ξυλογιάννης Λεονίδας φαρμακευτικής Αθηνών
Βασιλάκος Λάμπρος Φυσικό Ιωαννίνων
Γκαβάγιας Φανούριος Διοίκηση επιχειρήσεων Λευκάδα
Καραγκούνη Φρειδερίκη Ιταλικής φιλολογίας Θεσσαλονίκη
Καραλή Ελευθερία Λογιστικής και χρηματοοικονομικής Πρέβεζας
Καρβούνη Ντορίτα Τμήμα Πολιτικών Επιστημών Κομοτηνή
Κατσιγιάννη Χρύσα Αξιοποίησης φυσικών πόρων και γεωργικής μηχανικής
Κατσούλα Αποστολία Γεωγραφίας Μυτιλήνης
Λαμπράκης Λάμπρος Νομική Κομοτηνής
Μπάρκα Αικατερίνη-Χρυσοβαλάντου Προσχολική Αγωγής
Ιωαννίνων
Μπετσιμέα Μαρίτσα μαιευτική Πτολεμαΐδας
Παππάς Ελευθέριος αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας
Σύγγελου Ανδριανή νοσηλευτικής Ιωαννίνων
Τζούκα Σπυριδούλα-Νεφέλη Φιλολογίας Καλαμάτα

Στους γονείς οφείλομεν το ζην, στους
δε διδασκάλους το ευ ζην.
Μέγας Αλέξανδρος, 356-323 π.Χ.
Ευχαριστούμε (με αλφαβητική σειρά)
όλους αυτούς που πρόσφεραν
διάφορα ποσά στον Σύλλογό μας:
Αγναντίτης Χρήστος ανδρικές κομμώσεις,
Αράπος Σταύρος Υγραέρια-Κάρβουνα-Pellet,
Αφοι Κώτση Αρτοποιείο,
Γιώργος Χ. Δήμος Κτηνίατρος,
Θώμη Κ. Νίκαρη Κομμωτήριο,
Κατσούλας Βασίλης & Υιοί Χωματουργικές εργασίες,
Κολιός Ιωάννης λογιστής,
Μπαΐλη Σταυρούλα Ιατρός παθολόγος,
Μπόνιος Κώστας, σχολή οδήγησης
Ξυλογιάννης Απόστολος Κρεοπωλείο,
Παπαβασιλείου Απόστολος Αντιπροσωπείες,
Θωμάς Γάτσιος Ποτοποιία,
Παπαρούνης Χρήστος Παντοπωλείο,
Ρίζος Αθανάσιος Παντοπωλείο,
Τσώλα Ευαγγελία Γεωπόνος,
Τσώλας Παναγιώτης Μηχανικός.

Κ ο ι ν ω ν ι κ ά
Απολέσαµε τον τελευταίο καιρό από κοντά µας,
τους αγαπημένους :

Ευθυμίου Χρήστος κάτοικος Καλαμιάς,
απεβίωσε την 22-9-17 σε ηλικία 92 ετών
Κατσούλα Σταματία Κάτοικος Χαλκιάδων
απεβίωσε την 30-8-17 σε ηλικία 80 ετών
Τσώλα Ανδριανή Κάτοικος Χαλκιάδων
απεβίωσε την 24-8-17 σε ηλικία 72 ετών
Κατσανδρή Πανάγιω Κάτοικος Καλαμιάς
απεβίωσε την 20-8-17 σε ηλικία 89 ετών
Τσώλα Αικατερίνη Κάτοικος Χαλκιάδων
απεβίωσε την 16-8-17 σε ηλικία 87 ετών
Τσώλα Μανθία Κάτοικος Χαλκιάδων
απεβίωσε την 5-8-17 σε ηλικία 78 ετών
Τσώλα Αγαθή Κάτοικος Αθηνών
απεβίωσε την 3-8-17 σε ηλικία 70 ετών

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.

Στ ηρίξ τ ε

Τα κατασ τ ήματα τ ης περιοχής μας

Έτσι βοηθάτε στην ανάπτυξη και την
οικονομία όλων μας !!!
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.
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Σελίδα 3

η Φιλοθέη

Α τ ζ έ ν τ α
11η αγωνιστική
ΑΟ Φιλοθέης - ΑΕΜ Μέλισσα
Νίκη Καλαμιάς - Προοδευτική Γραμμενίτσας
12η αγωνιστική
Νίκη Καλαμιάς - ΑΟ Φιλοθέης
13η αγωνιστική
ΑΟ Φιλοθέης - Ηρόδοτος Καλογερικού
ΑΕ Μενιδίου - Νίκη Καλαμιάς

Μετά και την άνοδο της Νίκης Καλαμιάς η Φιλοθέη εκπροσωπείται από δύο ομάδες στην Α΄
κατηγορία της ΕΠΣ Άρτας. Το πρωτάθλημα άρχισε την 23η Σεπτεμβρίου και οι αγώνες θα γίνονται Σάββατο απόγευμα.
Για την Α’ φάση των αγώνων κυπέλου ο ΑΟ Φιλοθέης κέρδισε εντός έδρας την ομάδα του
Απόλλων Γλυκορίζου με σκορ 1-0 και προκρίθηκε στην προημιτελική φάση της διοργάνωσης ενώ η Νέα Νίκη Καλαμιάς έχασε εκτός
έδρας από την ομάδα του ΠΑΣ Ανέζας με 4-2
και αποκλείστηκε.

Νέα Νίκη Καλαμιάς
5η αγωνιστική 21/10/2017 ΩΡΑ 16.00
ΑΟ Φιλοθεής - ΠΑΣ Ανέζα
Ηρόδοτος Καλογερικού- Νίκη Καλαμιάς
6η αγωνιστική
Παναγροτικός Αγ. Σπυρίδωνα - ΑΟ Φιλοθέης
ΑΟΚ Τζουμέρκων - Νίκη Καλαμιάς
7η αγωνιστική
ΑΟ Φιλοθέης- Φιλέλληνες Πέτα
Νίκη Καλαμιάς - ΑΟ Φλωριάδας
8η αγωνιστική
Δόξα Άρτας - ΑΟ Φιλοθέης
Αχιλλέας Νεοχωρίου - Νίκη Καλαμιάς
9η αγωνιστική
ΑΟ Φιλοθέης- ΑΕ Ξηροβουνίου
Νίκη Καλαμιάς - Παναγροτικός Αγ. Σπυρίδωνα
10η αγωνιστική
Προοδευτική Γραμμενίτσας - ΑΟ Φιλοθέης
Δόξα Άρτας - Νίκη Καλαμιάς

Πρόγραμμα Αγώνων Α’ ΕΠΣ Άρτας
περιόδου 2017-18
1η αγωνιστική 23/9/2017 ΩΡΑ 17.00
ΑΟ Φιλοθεής - ΑΕ Καμπής 1-4
ΠΑΣ Ανέζα - Νίκη Καλαμιάς 0-1
2η αγωνιστική 30/9/2017 ΩΡΑ 17.00
ΑΟ Φλωριάδας- ΑΟ Φιλοθεής 5-0
Νίκη Καλαμιάς- Φιλέλληνες Πέτα 1-0
3η αγωνιστική 7/10/2017 ΩΡΑ 16.00
ΑΟ Φιλοθεής- Απόλλων Γλυκορίζου
ΑΕ Ξηροβουνίου- Νίκη Καλαμιάς
4η αγωνιστική 14/10/2017 ΩΡΑ 16.00
Αχιλλέας Νεοχωρίου - ΑΟ Φιλοθεής
Νίκη Καλαμιάς- ΑΕΜ Μέλισσα

Α.Ο. Φιλοθέης
14η αγωνιστική
ΑΕ Μενιδίου - ΑΟ Φιλοθέης
Νίκη Καλαμιάς - ΑΕ Καμπής
Η 15η αγωνιστική
ΑΟ Φιλοθέης - ΑΟΚ Τζουμέρκων
Απόλλων Γλυκορίζου – Νίκη Καλαμιάς

Καλή επιτυχία και στις δύο ομάδες !

Χωρίς προβλήματα ξεκίνησε η σχολική χρονιά στα σχολεία της Φιλοθέης
Ο Σύλλογος γονέων και κηδεμόνων του γυμνασίου Φιλοθέης καλωσορίζει τον νέο διευθυντή
κ. Χριστόφορο Κατσίμπρα και του εύχεται καλή
σχολική χρόνια και καλή επιτυχία στο έργο του.
Επίσης καλωσορίζει τους μαθητές της Α' Γυμνάσιου και εύχεται καλή πρόοδο σε όλους
τους μαθητές. Τέλος συγχαίρει τούς μαθητές
του Δ. Δ. Φιλοθέης για την επιτυχία τους στα
Ανώτατα Πανεπιστημιακά της χώρας μας και
τους εύχεται καλή σταδιοδρομία.
Το ξεκίνημα της νέας σχολικής χρονιάς φέρνει
για μια ακόμα φορά στο φως το χρόνιο πρόβλημα του σχολείου μας που είναι η έλλειψη
Να χαιρετήσω και να ευχηθώ καλή και εποικοδομητική σχολική χρονιά σε όλους τους μαθητές, τους γονείς και τους καθηγητές του
Γυμνασίου Φιλοθέης.
Να παρακαλέσω τους γονείς να ενημερώνονται συνεχώς από τους καθηγητές τους, για την
πορεία των παιδιών τους και να συμμετέχουν
στις διαδικασίες του σχολείου.
Από την πλευρά μου Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι και θέλουμε και μπορούμε να βοηθήσουμε τους μαθητές μας καλύτερα από
οποιοδήποτε άλλο σχολείο δημόσιο ή ιδιωτικό
,αφού διαθέτουμε ένα αξιόλογο, ικανό και έμπειρο, εκπαιδευτικό προσωπικό, το οποίο με
χαρά συνάντησα στο Γυμνάσιο Φιλοθέης,

μαθητών. Κάθε χρόνο εγγράφονται στην
πρώτη τάξη περίπου 40-45 μαθητές. Δυστυχώς όμως για κάποιους ανεξήγητους λογους,
οι γονείς παίρνουν τα παιδιά τους και τα πηγαίνουν στα γυμνάσια της Άρτας. Έτσι δημιουργείται πρόβλημα με τους καθηγητες, γιατι δεν
συμπληρώνουν ώρες διδασκαλίας σύμφωνα
με τον νέο νόμο κ αναγκάζονται να <<τρέχουν>> σε 2 ή 3 σχολεία ή να φεύγουν από το
δικό μας και να υπάρχει ταλαιπωρία για τους
μαθητές, ευτυχώς για λίγο. Ευχόμαστε αυτό
κάποτε να σταματήσει κ οι γονείς να καταλάβουν την αξία ενός σχολείου στο τόπο μας.

έτοιμο να προσφέρει όλα όσα χρειάζονται.
Να είστε σίγουροι ότι οι μαθητές του σχολείου
μας θα συνεχίσουν στο Λύκειο με όλα τα εφόδια που χρειάζονται για να αριστεύσουν και
έτσι τις επόμενες χρονιές θα προσελκύσουμε
περισσότερους μαθητές στο σχολείο μας.
Ανέλαβα τη Διεύθυνση του Γυμνασίου Φιλοθέης με μία μόνο φιλοδοξία, Να το κάνουμε το
καλύτερο σχολείο στα μαθήματα, στη συμπεριφορά, στην αυτοπειθαρχία, στις εκδηλώσεις,
με πειθώ και συνεργασία όλων μας!
Με πολύ εκτίμηση! Χριστόφορος Ν. Κατσίμπρας Μαθηματικός Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθήνας

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Δημοτικού Σχολείου Χαλκιάδων εύχεται στους
μαθητές, τους δασκάλους και τους γονείς καλή και δημιουργική σχολική χρονιά! Τρία
χρόνια τώρα, νιώθουμε χαρούμενοι που με τις δράσεις μας έχουμε συμβάλλει στην
αναβάθμιση της λειτουργικότητας και των εγκαταστάσεων του σχολείου μας. Συνεχίζουμε δυναμικά και φέτος, ευελπιστώντας στην καλή συνεργασία τόσο με τους
γονείς όσο και με τους τοπικούς φορείς.
Η Πρόεδρος, Γιαννάκου Βασιλική
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16-28 Φεβρουαρίου 1923
13 μέρες που δεν ξημέρωσαν ποτέ για την Ελλάδα!
Στην Ελλάδα έχουν συμβεί, κατά καιρούς, πράγματα που
μπορούν να χαρακτηριστούν σαν παράλογα, απίστευτα,
παράξενα. Όμως 13 ολόκληρες ημέρες δεν ξημέρωσαν
ποτέ, δεν υπήρξαν, δεν γράφτηκαν στο ημερολόγιο!
Γιατί όμως να συμβεί αυτό το φαινομενικά παράλογο γεγονός; Σε προηγούμενο άρθρο στην εφημερίδα μας για
τον Κουτσοφλέβαρο, αναφέραμε πως ο Ιούλιος Καίσαρας
καθιέρωσε το ημερολόγιο των 365 και ¼ ημερών. Το ημερολόγιο αυτό ονομάστηκε, προς τιμήν του, Ιουλιανό αν και
το έτος 8 π.Χ. ο Οκταβιανός Αύγουστος, ο πρώτος Ρωμαίος αυτοκράτορας, φαίνεται ότι έκανε κάποιες μετατροπές στο ημερολόγιο του Ιουλίου Καίσαρα.
Το μόνο αξιοσημείωτο, είναι το ότι το ημερολόγιο αυτό δεν
χώριζε το έτος σε εβδομάδες. Η επίσημη καθιέρωση της
εβδομάδας των 7 ημερών έγινε τον 4ο αιώνα από τον Μεγάλο Κωνσταντίνο.
Με το πέρασμα όμως των αιώνων, άρχισαν να παρουσιάζονται προβλήματα από τη χρήση του Ιουλιανού Ημερολογίου, καθώς, σε σχέση με το τροπικό έτος, δηλαδή το
χρονικό διάστημα μεταξύ δύο εαρινών ισημεριών, η διάρκεια του οποίου είναι 365 μέρες, 5 ώρες, 48 πρώτα λεπτά
και 46 δευτερόλεπτα, το έτος που είχε «υιοθετηθεί» από
το Ιουλιανό Ημερολόγιο ήταν μεγαλύτερο κατά 11 λεπτά
και 14 δευτερόλεπτα. Έτσι η εαρινή ισημερία μετατοπιζόταν κατά μία μέρα κάθε 128 χρόνια, γεγονός μη επιθυμητό.
Επίσης, υπήρχαν και λόγοι θρησκευτικοί, με κυριότερο τον
καθορισμό της ημέρας που έπρεπε να εορταστεί το Πάσχα
που είχε συμφωνηθεί στην Πρώτη Οικουμενική Σύνοδο
της Νίκαιας το 325 μ.Χ.. Παρ' όλο που ένας κανόνας της
Συνόδου υπονοεί ότι όλες οι εκκλησίες χρησιμοποιούσαν
την ίδια ημερομηνία για το Πάσχα, δεν ήταν έτσι. Για παράδειγμα, η Εκκλησία της Αλεξάνδρειας εόρταζε το Πάσχα
την Κυριακή μετά την 14η ημέρα της σελήνης που πέφτει
πάνω ή μετά από την εαρινή ισημερία, την οποία τοποθετούσαν στις 21 Μαρτίου. Ωστόσο, η Εκκλησία της Ρώμης
ακόμα τοποθετούσε την ισημερία στις 25 Μαρτίου και χρησιμοποιούσε διαφορετική ημέρα της σελήνης. Μέχρι τον
10ο αιώνα, όλες οι εκκλησίες (εκτός από μερικές στα ανατολικά σύνορα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας) είχαν υιοθετήσει το Αλεξανδρινό Πάσχα, το οποίο ακόμα
τοποθετούσε την εαρινή ισημερία στις 21 Μαρτίου, παρότι
o μοναχός Βέδας είχε ήδη παρατηρήσει την μετακίνησή
του το 725 μ.Χ. - και είχε μετακινηθεί ακόμα περισσότερο
μέχρι τον 16ο αιώνα.
Ακόμα χειρότερα, οι φάσεις της Σελήνης που χρησιμοποιούνταν για να υπολογιστεί το Πάσχα στο Ιουλιανό ημερολόγιο ήταν σταθερές με αποτέλεσμα να χάνεται μία ημέρα
κάθε 310 χρόνια. Έτσι τον 16ο αιώνα, οι φάσεις του Σεληνιακού ημερολογίου απέκλιναν κατά τέσσερις ημέρες σε
σχέση με τις πραγματικές.
Από το 1545 υπήρξαν προσπάθειες από τη Δυτική Εκκλησία για να διορθωθεί το σφάλμα αυτό. Δεν βρέθηκε ικανοποιητική λύση ως το 1572, οπότε στον παπικό θρόνο
ανέβηκε ο Γρηγόριος ΙΓ’. Αυτός, βρήκε κάποιες προτάσεις
έτοιμες και εξέδωσε μια «βούλα» που άρχισε να επεξεργάζεται ο Ιησουίτης αστρονόμος Clavius, με βάση τις προτάσεις του αστρονόμου και φυσιολόγου Luigi Lilio,
γνωστότερου ως Aloysius Lilius.
Η παπική βούλα εμφανίστηκε τον Φεβρουάριο του 1582.
Για την επαναφορά της εαρινής ισημερίας στις 21 Μαρτίου, καθορίστηκε να παραλειφθούν 10 ημέρες του Οκτωβρίου. Έτσι, από τις 4 Οκτωβρίου 1582, υπήρξε μετάβαση
στις 15 Οκτωβρίου 1582. Το ημερολόγιο αυτό, γνωστό ως
Γρηγοριανό, από τον Πάπα Γρηγόριο ΙΓ’, άρχισε να ισχύει
αμέσως, από το 1582 δηλαδή, στις ρωμαιοκαθολικές
χώρες. Ωστόσο, συνάντησε σφοδρές αντιδράσεις που
έφταναν στα όρια της εχθρότητας, στις ορθόδοξες και προτεσταντικές χώρες.
Επίσης, έγινε αποδεκτή για το ημερολογιακό έτος η διάρκεια των 365,2422 ημερών, έτσι ώστε αυτό να προσεγγίσει όσο το δυνατόν περισσότερο το τροπικό έτος. Η βούλα
θέσπιζε ακόμα κανόνες για τον προσδιορισμό της ημερομηνίας του εορτασμού του Πάσχα. Η ημερομηνία εορτασμού του Πάσχα αποτέλεσε θέμα συζητήσεων από τους
πρώτους χριστιανικούς αιώνες. Είναι γνωστό ότι το Πάσχα
των Ορθοδόξων και το Πάσχα των Καθολικών εορτάζονται
συνήθως σε διαφορετικές ημερομηνίες. Και λέμε συνήθως, γιατί π.χ. φέτος, συμπίπτει ο εορτασμός του Πάσχα
και για τις δύο Εκκλησίες, στις 16 Απριλίου.
Τα προτεσταντικά κράτη της Γερμανίας υιοθέτησαν το Γρηγοριανό Ημερολόγιο το 1700, η Βρετανική Αυτοκρατορία
(και οι Η.Π.Α., όπως και οι άλλες αποικίες των Βρετανών
εκείνη την εποχή) το 1752, η Σουηδία το 1753 κλπ.
Οι ορθόδοξες Εκκλησίες δεν το δέχθηκαν. Μάλιστα, ο Πατριάρχης Ιερεμίας Β’ ο Τρανός, που κλήθηκε από τον
Πάπα Γρηγόριο ΙΓ’ να εισαγάγει το νέο ημερολόγιο, συγκάλεσε θρησκευτική σύνοδο και απάντησε αρνητικά, με το
επιχείρημα ότι αποτελεί προσπάθεια προσηλυτισμού των

ορθόδοξων χριστιανών. Έπρεπε να φτάσουμε στο 1895,
400 και πλέον χρόνια μετά το 1582, για να αρχίσουν από
την πλευρά της Ορθόδοξης Εκκλησίας κινήσεις για υιοθέτηση του Γρηγοριανού Ημερολογίου.
Εκείνη τη χρονιά ο Οικουμενικός Πατριάρχης Άνθιμος Ζ’
εξέφρασε την ευχή όλες οι χριστιανικές Εκκλησίες να αποκτήσουν το ίδιο ημερολόγιο. Το 1902, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Ιωακείμ Γ’ έστειλε εγκύκλιο σε όλες τις ορθόδοξες
Εκκλησίες, με την οποία ζητούσε τις απόψεις τους σχετικά
με το θέμα του ημερολογίου. Ακολούθησαν όμως, όπως
είναι γνωστό, μια σειρά από γεγονότα, πόλεμοι κλπ., που
έφεραν την αλλαγή αυτή σε δεύτερη μοίρα. Κομβικός ήταν
ο ρόλος, στην εισαγωγή του νέου Ημερολογίου, του καθηγητή Δημητρίου Αιγινήτη (1862 – 1934).
Ο Δ. Αιγινήτης, αστρονόμος, πανεπιστημιακός και ακαδημαϊκός, εισηγήθηκε το 1918, στην Πολιτεία, την εισαγωγή
του Γρηγοριανού Ημερολογίου και το 1919, στην Εκκλησία, τη διόρθωση του Ιουλιανού Ημερολογίου. Το υπόμνημα του Δ. Αιγινήτη προς την Πολιτεία, διαβιβάστηκε
από τον Υπουργό Παιδείας στην Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος. Η Ιερά Σύνοδος διόρισε επιτροπή, αποτελούμενη από τον Επίσκοπο Δημητριάδος Γερμανό ως
Πρόεδρο, τον Επίσκοπο Ναυπακτίας Αμβρόσιο, τον αρχιμανδρίτη Χρυσόστομο Παπαδόπουλο, καθηγητή της Γενικής εκκλησιαστικής Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών
και μετέπειτα Αρχιεπίσκοπο Αθηνών (1923), τον Εμμανουήλ Ζολώτα, καθηγητή Θεολογίας στο Πανεπιστήμιο
Αθηνών και τον Δημήτριο Αιγινήτη, η οποία στις 6 Μαρτίου
1919, με τον καθηγητή Ζολώτα να μειοψηφεί, πρότεινε
στην Εκκλησία, σε συνεννόηση με τις άλλες Ορθόδοξες
Εκκλησίες, να υιοθετήσει όχι το Γρηγοριανό, αλλά ένα νέο,
διορθωμένο Ημερολόγιο. Στις 20 Μαρτίου 1919, η Ιερά Σύνοδος ενέκρινε την πρόταση και πρόσθεσε, μεταξύ άλλων,
ότι (η Πολιτεία) ... «είναι ελευθέρα να δεχθεί το Γρηγοριανόν ως Ευρωπαϊκόν Ημερολόγιον, της Εκκλησίας κρατούσης μέχρι του νέου επιστημονικού, το Ιουλιανόν».
Ακολούθησαν η μικρασιατική εκστρατεία, η μικρασιατική
καταστροφή και φτάσαμε στον Ιανουάριο του 1923, οπότε
η τότε κυβέρνηση διόρισε νέα επιτροπή, από τους καθηγητές του Πανεπιστημίου Αθηνών Δημήτριο Αιγινήτη,
Αμίλκα Αλιβιζάτο και Χρυσόστομο Παπαδόπουλο, τον
υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Κοφινά και τον νομικό
Παντελή Τσιτσεκλή, για να προτείνει τον ακριβή τρόπο εισαγωγής του Γρηγοριανού Ημερολογίου. Η επιτροπή αυτή
(«Επιτροπή Κοφινά») πρότεινε την εισαγωγή του Γρηγοριανού Ημερολογίου ως πολιτικού, ενώ η Εκκλησία μπορούσε να κρατήσει το Ιουλιανό και σε συνεννόηση με τις
άλλες ορθόδοξες Εκκλησίες, να το διορθώσει.
Μετά από πολλές διαβουλεύσεις, αποφασίστηκε η εισαγωγή του Γρηγοριανού Ημερολογίου να γίνει στις 16 Φεβρουαρίου του 1923. Επειδή υπήρχε ήδη διαφορά 13
ημερών ανάμεσα στα δύο Ημερολόγια, η 16η Φεβρουαρίου «έγινε» 1η Μαρτίου. Δηλαδή, μετά τις 15 Φεβρουαρίου 1923, παραλείφθηκαν 13 μέρες και ακολούθησε η 1η
Μαρτίου 1923. Σύμφωνα με το Γρηγοριανό ημερολόγιο,
η εαρινή ισημερία μετατοπίζεται μόλις μία ημέρα κάθε
3.300 χρόνια.
Έτσι 13 ολόκληρες μέρες εξαφανίστηκαν μαγικά από το
ημερολόγιο και δεν ξημέρωσαν ποτέ για την Ελλάδα.
Όπως έγραψε εύστοχα ο καθηγητής Διονύσης Σιμόπουλος
σε άρθρο του πριν λίγα χρόνια : «Κανένας Έλληνας δεν
γεννήθηκε μεταξύ 16 και 28 Φεβρουαρίου 1923.» Βέβαια,
στη γνωστή ελεύθερη ιντερνετική εγκυκλοπαίδεια
wikipedia (Βικιπαίδεια), βλέπουμε ότι η αξέχαστη ηθοποιός Ρένα Βλαχοπούλου γεννήθηκε στην Κέρκυρα στις
20 Φεβρουαρίου 1923. Προφανώς ο τότε Κερκυραίος ληξίαρχος ξέχασε να σκίσει τα σχετικά φύλλα από το ημερολόγιό του.
Μετά από Πανορθόδοξο Συνέδριο που συγκλήθηκε στην
Κωνσταντινούπολη τον Μάιο του 1923, πολλές συζητήσεις
και μελέτη προτάσεων, το Οικουμενικό Πατριαρχείο και η
Εκκλησία της Ελλάδος υιοθέτησαν το Νέο Διορθωμένο
Ιουλιανό Ημερολόγιο την 10η Μαρτίου 1924, που «έγινε»
23η Μαρτίου 1924.
Το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, Σερβίας και Ρωσίας, είναι
τα μόνα που δεν έχουν αποδεχθεί μέχρι σήμερα την ημερολογιακή μεταρρύθμιση και ακολουθούν το Ιουλιανό Ημερολόγιο. Το ίδιο Ημερολόγιο ακολουθούν και τα
μοναστήρια στο Άγιο Όρος (για λόγους παράδοσης). Το
ίδιο συμβαίνει και με τους λεγόμενους «Γνήσιους Ορθόδοξους Χριστιανούς», γνωστότερους ως «Παλαιοημερολογίτες».
Τέλος, η Εκκλησία μας, ακολουθεί το λεγόμενο «Νέο Διορθωμένο Ιουλιανό Ημερολόγιο» και είναι ουσιαστικά το Γρηγοριανό, με την προσθήκη 13 ημερών στο Ιουλιανό (για
τον 20ο αιώνα) και καμία παρέμβαση στον λεγόμενο Πασχάλιο κύκλο.
Έρευνα Ρίζος Αθανάσιος
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Μουζντές
Ένα αφηγηματικό δοκίμιο με διδακτικό
ή κωμικό περιεχόμενο

Σύρμα τρως Σύρμα μαβλάς
Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένας γέρος και μια γριά
που είχαν γίδια. Είχαν και μια σκύλα, όπως συνήθιζαν
οι περισσότεροι, που την φώναζαν σύρμα. Η γριά
αγάπαγε περισσότερο την σκύλα παρά τον γέρο αλλά
και ο γέρος δεν την εχώνευε καθόλου την γριά αλλά
και την σκύλα του’ ρχότανε να την κρεμάσει. Όμως τι
θα ‘κανε με την γριά μετά; Η γριά κοίταζε να φάει η
σκύλα και ο εαυτός της και για τον γέρο δεν την ένοιαζε καθόλου.
Μια μέρα, παραμονή αποκριάς ήτανε, η γριά πήγε στο
παζάρι να ψωνίσει για την σαρακοστή και την αποκριά
ότι χρειαζόταν. Ακούρμα, λέει στο γέρο, τι δουλειές
θέλω να έχεις καμωμένες μέχρι να έρθω. Να σφάξεις
τη γίδα και να τη μαγειρέψεις, να βοσκήσεις τα γίδια
και να ταΐσεις τη σκύλα καλά. Μη λάχει κακομοίρη μου
και αφήσεις την σκύλα νηστική, αλλοίμονο σου.
Καλά, καλά φεύγα εσύ και να δεις πως θα τις κάνω
εγώ τις δουλειές καλύτερα και από σένα, της λέει ο
γέρος.
Φεύγει η γριά, πιάνει ο γέρος την γίδα και την σφάζει.
Την μαγείρεψε καλά και την άφησε να κρυώσει. Πιάνει
και την σκύλα, τη σφάζει, τη γδέρνει και την μαγειρεύει
χωρίς να βάλει στο στόμα τίποτε. Την κούπωσε στην
κακάβα και την άφησε να έρθει η γριά.
Πήρε τη γίδα που είχε μαγειρεμένη και έφαγε με την
ψυχή του.
Το βράδυ ήρθε η γριά
-Άντε γέροντα, του λέει, δέσε το γομάρι, κλείσε τα γίδια
και έλα να φάμε την γίδα που μαγείρεψες.
-Εκεί στην κακάβα την έχω κουπωμένη, πάρε και
φάτην όλη, της λέει , εγώ πείνασα γληγορότερα και
σαν αργούσες έφαγα. Είμαι χορτασμένος.
Παίρνει την κακάβα η γριά και την έφαγε όλη
-Τι νόστιμο που ήτανε μωρέ γέροντα του λέει. Ο γέροντας έδενε το γομάρι παρέκει
-Αμ έφαγε πολλούς λαγούς , γι αυτό ήταν νόστιμη, της
λέει μουρμουριστά.
-Τι είπες γέροντα; Τον ρωτάει η γριά.
-Τίποτε, της λέει, φάε…
Σα σχόλασε η γριά μάζεψε τα κόκκαλα να τα ρίξει στην
σκύλα τη σύρμα.
-Κωτ κωτ! Σύρμα, φώναξε
-Σύρμα τρως, σύρμα μαβλάς! Λέει ο γέροντας παρέκει
-τι είπες μωρέ παλιόγερε του λέει η γριά που δεν καλάκουσε
-Τίποτε, κάτι λέω με το γομάρι…
-Κωτ κωτ! Σύρμα, φώναξε πάλι η γριά. Μωρέ παλιόγερε, τι μου ‘κανες την σκύλα;
-Ξέρω γω; Με τα άλλα σκυλιά θα είναι αυτού κάτω.
-Κωτ κωτ! Σύρμα, …πάλι η γριά
-Σύρμα τρως, σύρμα μαβλάς! Της λέει ο γέρος
-Τι είπες μωρέ, του λέει η γριά που άκουσε αυτή τη
φορά. Μου μαγείρεψες τη σκύλα!
_Εμ. Αφού την ήθελες και την αγάπαγες καλύτερα από
εμένα… καλά σου ‘κανα.
Ευθύς η γριά αρπάζει τον γέρο και τον ταράζει στο
ξύλο…. και εκείνες που έφαγε ο γέρος…
Έτσι τη έπαθε που λέτε η γριά που αγαπούσε περισσότερο την σκύλα από τον γέροντά της.
Φώτης Βασιλείου

Παντοπωλείο

Ρίζος Αθανάσιος
Χαλκιάδες Άρτας
Τηλέφωνο 26810-51607
Τώρα στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη γκάμα τσιγάρων και υγρών αναπλήρωσης ηλεκτρονικών τσιγάρων. Μπορείτε επίσης να εξοφλήσετε λογαριασμούς
τηλεφώνων, ΔΕΗ, κτλ.
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Φύλλο 8

Σελίδα 5

η Φιλοθέη

ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
Σε
εφαρμογή
των
διατάξεων
της
υπ’αριθ.9497/104760/20-08-2014 (ΦΕΚ τ.Β’ 2310)
όπως τροποποιήθηκε με την υπ’αριθ. 8670/83089/0108-2017 (ΦΕΚ τ.Β΄2724), σε συνδυασμό με όσα καταγράφονται σε διευκρινιστικό έγγραφο του ΥΠΠΑΤ [στις
12/10/2017 προς όλους τους ενδιαφερόμενους (Ελεγκτικές Αρχές, Ιδιώτες Γεωπόνους, Καταστήματα Γεωργικών Φαρμάκων και Επαγγελματίες Χρήστες
Γεωργικών Φαρμάκων) με το οποίο απαντά σε μία
σειρά από ερωτήματα που έχουν τεθεί τις τελευταίες
μέρες σχετικά με την εφαρμογή της υποχρεωτικής συνταγογράφησης από 18-9-2017 (ολόκληρο το έγγραφο
στη
σελίδα
http://geoponiprevezas.blogspot.gr/2017/09/blogpost.html)] καθορίζεται η έναρξη λειτουργίας της εφαρμογής έκδοσης συνταγής γεωργικών φαρμάκων ως
εξής:
✔ Ημερομηνία έναρξης έκδοσης συνταγής για την
χρήση γεωργικών φυτοπροστατευτικών προϊόντων
από τις 18-09-2017.
✔ Η συνταγή χρήσης γεωργικών φαρμάκων αποτελεί
απαραίτητη προϋπόθεση για την πώληση επαγγελματικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων (φυτοπροστατευτικών προϊόντων). Για τα ερασιτεχνικής χρήσης
φυτοπροστατευτικά προϊόντα και για τα βιοκτόνα δεν
απαιτείται συνταγή χρήσης γεωργικών φαρμάκων.
✔ Οι αγοραστές επαγγελματικής χρήσης γεωργικών
φαρμάκων (φυτοπροστατευτικών προϊόντων), στους
οποίους μπορεί να εκδοθεί συνταγή χρήσης γεωργικών
φαρμάκων, δύναται να είναι:
A.
Φυσικά πρόσωπα, κάτοχοι πιστοποιητικού
γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων
B.
Φυσικά πρόσωπα κάτοχοι τίτλου σπουδών, ο
οποίος σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 12 της με
αριθ. 8197/90920/22.7.2013 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β΄1883), επέχει θέση πιστοποιητικού γνώσεων
ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων αορίστου
ισχύος.
C.
Φυσικά πρόσωπα που δεν είναι κάτοχοι πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων ή τίτλου σπουδών ως ανωτέρω ή
νομικά πρόσωπα για τα οποία ένα ή περισσότερα από
τα ανωτέρω αναφερόμενα φυσικά πρόσωπα των περιπτώσεων Α. ή/και Β. έχει δηλώσει στην ειδική ψηφιακή
υπηρεσία ότι αναλαμβάνει την ευθύνη της χρήσης των
φυτοπροστατευτικών προϊόντων που αγοράζουν.
✔ Τα φυσικά πρόσωπα (“ψεκαστές”) που είναι κάτοχοι
πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων ή τίτλου σπουδών ως ανωτέρω και
αναλαμβάνουν την εφαρμογή των επαγγελματικής χρήσης φυτοπροστατευτικών προϊόντων που προμηθεύονται άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οφείλουν να
εισέλθουν με τους κωδικούς τους στην ψηφιακή υπηρεσία «Χρήση Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων» και να
δηλώσουν ότι αναλαμβάνουν την ευθύνη της χρήσης
των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
✔ Σε ποιον εκδίδεται το τιμολόγιο πώλησης, στον ψεκαστή ή στον παραγωγό;
Το παραστατικό πώλησης εκδίδεται σε αυτόν που αγοράζει (αποκτά κατοχή) του φυτοπροστατευτικού προϊόντος.
Το
πρόσωπο
που
εφαρμόζει
το
φυτοπροστατευτικό προϊόν (ψεκαστής) εάν παρέχει
μόνον την υπηρεσία της εφαρμογής τους, προφανώς
δεν εκδίδει στο όνομά του τιμολόγιο αγοράς φυτοπροστατευτικών προϊόντων αλλά μόνον τα σχετικά παραστατικά παροχής υπηρεσιών.
✔ Οι επαγγελματίες χρήστες γεωργικών φαρμάκων
οφείλουν να κρατούν στο αρχείο τους τις συνταγές, από
την ημερομηνία έκδοσης τους και για χρονικό διάστημα
τριών (3) ετών.
✔ Είναι υποχρεωμένοι να επιδεικνύουν τις συνταγές
στις αρμόδιες αρχές εφόσον τους ζητηθούν.
✔ Η συνταγή θα εκδίδεται από Γεωπόνους ή Τεχνολόγους Γεωπονίας που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο
Συνταγογράφων Γεωργικών Φαρμάκων.
✔ Η συνταγή θα εκτελείται από τα καταστήματα πώλησης γεωργικών φαρμάκων.
✔ Ποιος θα φέρει ευθύνη σε περίπτωση ανίχνευσης μη
επιτρεπτών υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε φυτικά προϊόντα;
Αυτός που ευθύνεται για τη διαπιστωθείσα παράβαση.
Για παράδειγμα, εάν η συνταγή ήταν σωστή, εάν η πώληση του γεωργικού φαρμάκου ήταν σωστή αλλά η
χρήση του φαρμάκου ήταν λάθος, τότε ευθύνεται ο

επαγγελματίας χρήστης.
✔ Θα δηλώνεται ο κωδικός αγροτεμαχίου (ΟΣΔΕ) στη
συνταγή χρήσης γεωργικών φαρμάκων;
Όχι, σύμφωνα με τη με αριθ. 8670/83089/1-8-2017
Απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δεν προβλέπεται η αναγραφή του.
Η νέα υπουργική απόφαση έρχεται ως αποτέλεσμα της
θέσπισης κοινοτικού πλαισίου από την Ευρωπαϊκή
Ένωση, για την επίτευξη της ορθολογικής χρήσης των
γεωργικών φαρμάκων. Με βάση αυτό, τα κράτη-μέλη
υποχρεώθηκαν να νομοθετήσουν ένα εθνικό σχέδιο
δράσης, που να περιλαμβάνει στόχους, μέτρα και χρονοδιαγράμματα για τη μείωση των κινδύνων, για την
υγεία του ανθρώπου και για το περιβάλλον, ώστε να ευνοείται η χρήση εναλλακτικών μεθόδων και τεχνικών
περισσότερο οικολογικών.
Άμεσος στόχος, λοιπόν, είναι η καταγραφή των φυτοφαρμάκων, ώστε να μειωθεί η διακίνηση των παράνομων. Επίσης, τα αναλυτικά στοιχεία που θα πρέπει να
καταγράφει κανείς, για τη χρήση των προϊόντων, αποσκοπούν στην ορθολογική χρήση των φαρμάκων, ώστε
να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα παραγωγής,
με την ελάχιστη αναγκαία ποσότητα.
Η χρήση των αγροχημικών αποτελεί σοβαρό ζήτημα,
που έχει σχέση με την υγεία του γεωργού, την ασφάλεια των καταναλωτών και την προστασία του περιβάλλοντος. Για την ορθή εφαρμογή, θα πρέπει να λάβουμε
υπόψη και άλλους παράγοντες, όπως είναι ο μικρός και
πολυτεμαχισμένος γεωργικός κλήρος, αλλά και η δημόσια διοίκηση, με τις ελλείψεις της σε σύγχρονους μηχανισμούς ελέγχου και υποστήριξης των αγροτών.
H μεγάλη διαφορά που πρόκειται να πραγματοποιηθεί
μετά τις 18 Σεπτεμβρίου είναι πως η πώληση φυτοπροστατευτικών προϊόντων για επαγγελματική χρήση θα
διενεργείται μόνο εφόσον έχει εκδοθεί η αντίστοιχη συνταγή.
Η συνταγή χρήσης γεωργικών φαρμάκων είναι απαραίτητη για όλες τις προσυλλεκτικές και μετασυλλεκτικές
χρήσεις των γεωργικών φαρμάκων σε όλες τις καλλιέργειες, με εξαίρεση τα αρωματικά, τα ανθοκομικά και τα
δασικά είδη, καθώς και τις καλλιέργειες ήσσονος σημασίας [βλέπε σχετική λίστα στο τέλος], για τις οποίες
ισχύει η υποχρέωση τήρησης της ηλεκτρονικής καταγραφής της λιανικής πώλησης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

Σύμφωνα με το υπόδειγμα της συνταγής, θα πρέπει να
καταγράφεται το προϊόν, το οποίο έχει άδεια κυκλοφορίας από το υπουργείο, η δοσολογία αλλά και ο χρόνος
επέμβασης. Εκτός αυτών, θα καταγράφεται η ποσότητα
του ψεκαστικού διαλύματος, το μεσοδιάστημα των ψεκασμών, το διάστημα μεταξύ της τελευταίας επέμβασης
και της συγκομιδής, καθώς και ο συνδυασμός με άλλα
γεωργικά φάρμακα. θα δικαιολογεί τον λόγο που δόθηκε το συγκεκριμένο σκεύασμα και στη συγκεκριμένη
δοσολογία από τον συνταγογράφο, ενώ από την άλλη
πλευρά θα πιστοποιεί ότι εκείνος που το αγοράζει ή
εκείνος που αναλαμβάνει να το εφαρμόσει (ψεκάσει)
γνωρίζει να το χρησιμοποιήσει σωστά.
Σε μικρά μεγέθη συσκευασιών γεωργικών φαρμάκων:
1. Που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν σε υπαίθριες
καλλιέργειες των οποίων η έκταση δεν ξεπερνά το ένα
(1) στρέμμα και
2. Δεν φέρουν σήμανση με νεκροκεφαλή και χιαστί
οστά, μπορεί:
- Είτε να εκδίδεται συνταγή είτε την στιγμή της πώλησης
του γεωργικού φαρμάκου να γίνεται μόνος ηλεκτρονική
καταγραφή από τον υπεύθυνο επιστήμονα του καταστήματος.
- Στην περίπτωση αυτή η ηλεκτρονική καταγραφή έχει
τη θέση συνταγής χρήσης γεωργικού φαρμάκου.

Σε κάθε περίπτωση ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ η καταγραφή της πώλησης γεωργικών φαρμάκων στην Βάση Δεδομένων
του ΥΠΠΑΤ με τα στοιχεία του αγοραστή [Ονοματεπώνυμο και ΑΦΜ] την στιγμή της πώλησης.
✔ Η έκδοση της συνταγής είναι απαραίτητη σε όλες τις
καλλιέργειες εκτός των παρακάτω:
ΕΙΔΗ ΠΟΥ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ
ΣΥΝΤΑΓΗΣ
Αρωματικά φυτά
Ανθοκομικά είδη
Δασική είδη
Καλλιέργειες ήσσονος σημασίας
Στις παρακάτω εξαιρέσεις γίνεται ηλεκτρονική καταγραφή της λιανικής πώλησης των γεωργικών φαρμάκων από τον υπεύθυνο τους καταστήματος.
Καλλιέργειες ήσσονος σημασίας
Οι καλλιέργειες ήσσονος σημασίας για τη χώρα μας,
όπως καθορίστηκαν με την υπ’αριθ. 10088/115732/2609-2013 (ΦΕΚ Β’ 2587), είναι οι παρακάτω:
Αβοκάντο, αγκινάρα, αμυγδαλιά, άνηθος, αρακάς, αρωματικά-φαρμακευτικά φυτά, βλήτα, γκότζυ μπέρυ, γλυκό
καλαμπόκι, δαμασκηνιά , ελαιοκράμβη, ιπποφαές, καπνός, κάρδαμο, καρότο, καρυδιά, καυκαλήθρα, κελιφωτό φιστίκι, κερασιά, κόλλιανδρο, κολοκύθες, κουκιά,
κουνουπίδι, κρεμμυδάκι χλωρό, λαθούρι, μαϊδανός, μανιτάρια, μανταρινιές, μάραθος, μελιτζάνα, μουσμουλιά,
μπάμια, μπιζέλι, μπρόκολο, σέσκουλο, σκόρδο, σμέουρα, σόγια, σπανάκι, σπαράγγι, σταμναγκάθι, στέβια,
συκιά, τριφύλλι, φακή, φασόλι ξερό, φινόκιο, φοινικοειδή, φουντουκιά.
ΣΧΟΛΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
Η εφαρμογή μίας υπουργικής απόφασης από μόνη της,
χωρίς να υπάρχουν υποστηρικτικοί μηχανισμοί, δυσχεραίνει το πρόβλημα χωρίς να δίνει λύση. Η έλλειψη μηχανογράφησης και καταγραφής των εδαφοτεμαχίων
των καλλιεργειών που θα γίνει η εφαρμογή των αγροχημικών, αποτελούν ένα σοβαρό ζήτημα και εγείρουν
πολλά ερωτήματα ως προς την ορθή χρήση, ενώ η διαδικασία καταγραφής είναι χρονοβόρα.
Επίσης είναι γνωστό σε όλους -ΔΑΟΚ, Υπουργείο,
Εταιρείες Διάθεσης γεωργικών Φαρμάκων, Γεωπόνους
& Καλλιεργητές - ότι για ορισμένες καλλιέργειες δεν
υπάρχουν φυτοφάρμακα με τις κατάλληλες εγκρίσεις
για να αντιμετωπισθούν αποτελεσματικά ασθένειες που
έχουν εμφανισθεί τα τελευταία χρόνια.
Στα παραπάνω θα πρέπει να προστεθεί το γεγονός ότι
σύντομα μέσα από επερχόμενους ευρωπαϊκούς κανονισμούς θα καταργηθεί το 1/5 των δραστικών ουσιών
στη φυτοπροστασία. Τέλος, η εφαρμογή της υπουργικής απόφασης δυσχεραίνεται από το γεγονός ότι ένα
μεγάλο μέρος των κατόχων γεωργικών εκμεταλλεύσεων είναι μεγάλης ηλικίας γεγονός που καθιστά πιο
δύσκολη την απόκτηση του Πιστοποιητικού.
Συνεπώς, ο δρόμος της καταγραφής και συνταγογράφησης των γεωργικών φαρμάκων στη χώρα μας είναι
ακόμα μακρύς και απαιτεί εκπαίδευση, συνεργασία,
διαχείριση και σωστή πρακτική από όλους τους εμπλεκόμενους στην παραγωγή, διακίνηση και εφαρμογήχρήση φυτοφαμάκων.
Κλείνοντας να υπενθυμίσουμε ότι επίκειται και ο υποχρεωτικός έλεγχος των ψεκαστικών μηχανημάτων και
εξοπλισμού από εξειδικευμένα συνεργεία [μορφή
ΚΤΕΟ] για την επιβεβαίωση της καλής λειτουργίας τους
και του σωστού ψεκασμού, γεγονός που θα επιφέρει
ένα επιπλέον κόστος στους κατόχους αυτών.
ΤΣΩΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
M.Sc. ΓΕΩΠΟΝΟΣ
ΦΙΛΟΘΕΗ ΑΡΤΑΣ
26813 02307
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Πολιτιστική, πνευματική και ψυχαγωγική κίνηση Χαλκιάδων-Καλαμιάς
Πολιτισμός είναι η συγκρότηση ηθικών και
πνευματικών αντιλήψεων, που ξεχωρίζει
έναν καλλιεργημένο άνθρωπο από έναν
βάρβαρο, έναν προοδευμένο λαό από έναν
καθυστερημένο, και διαφορετικά νοείται από
τον καθένα. Άλλοι θεωρούν σαν πολιτιστικό
ιδεώδες την υλική ευημερία και τις ανέσεις
του βίου, άλλοι την εσωτερική καλλιέργεια
και την ηθική τελειότητα και άλλοι οτιδήποτε
έχει σχέση με την καλοπέραση.
Οι κάτοικοι του χωριού μας, κατάφεραν ν’
αναπτύξουν ένα σύνολο αξιών που αναφέρονται τόσο στην κοινωνική και οικονομική
πρόοδο όσο και στην εσωτερική καλλιέργεια
και την τέρψη της ψυχής με πνευματικά
μέσα, προάγοντας τον πολιτισμό με πολιτιστικές εκδηλώσεις, θεατρικές παραστάσεις,
την ίδρυση και λειτουργία μορφωτικών συλλόγων και λοιπόν φορέων.
Ας κάνουμε μια αναδρομή στο παρελθόν
ερευνώντας πρόσωπα και πράγματα προς
τεκμηρίωση των όσων λέγονται και γράφονται.
Το έτος 1959 οι κάτοικοι του χωριού μας καλοδέχτηκαν τον θίασο του Νίκου Πασχαλίδη,
ενός καταξιωμένου θιασάρχη, τον οποίο
βλέπουμε και σήμερα στην τηλεόραση εάν
και όταν προβάλλονται οι ασπρόμαυρες ταινίες του. Ο θίασος παρέμεινε πέραν των δεκαπέντε ημερών προσφέροντας κάθε βράδυ
ψυχαγωγία με τις παραστάσεις διαφόρων
θεατρικών έργων.
Το 1962 ένας άλλος θίασος με εξαίρετους
επαγγελματίες ηθοποιούς καταξιωμένους
στον χώρο τους και στην δουλειά τους, εγκαταστάθηκαν σε ενοικιαζόμενα δωμάτια
στην Καλαμιά και παρέμειναν είκοσι μέρες
δίνοντας παραστάσεις κάθε βράδυ στο κατάμεστο από θεατές θέατρο, διαμορφωμένο
σε υπαίθριο χώρο του οικοπέδου του Φελέκου.
Στις αρχές της δεκαετίας του 1960 ο μακαρίτης Χρύσανθος Ζολώτας Διευθυντής του δημοτικού σχολείου Καλαμιάς επέλεξε
ορισμένα άτομα και συγκρότησε ερασιτεχνικό θίασο δίνοντας παραστάσεις με απόλυτη
επιτυχία.
Τα
χρήματα
που
συγκεντρώθηκαν διατέθηκαν στο νεοϊδρυθέν σχολείο για την αντιμετώπιση διαφόρων
αναγκών.
Πολιτιστικά στοιχεία προσέδιδαν οι σχολικές
γιορτές με ποιήματα, σκετς, θεατρικά έργα
και τραγούδια, το πρωί δε της 25ης Μαρτίου
και πριν την ανατολή του ηλίου, οι μεγάλες
τάξεις του Σχολείου συντεταγμένα και με την
καθοδήγηση του Διευθυντή του Σχολείου
Λάμπρου Πήχα διέρχονταν τον κεντρικό
δρόμο άδοντας τραγούδια σχετικά με την
εορταστική μέρα.
Για πρώτη φορά εκδόθηκε και κυκλοφόρησε
τοπική εφημερίδα με τίτλο «Σεισάχθεια» το
έτος 1976 από τον Ιωάννη Κατσαντούλα,
μαθητή της σχολής Ικάρων και πτυχιούχο οικονομικού πανεπιστημίου. Η έκδοση, αν θυμούμαι καλά, ήταν μηνιαία, περιλάμβανε
ειδήσεις και σχόλια για κάθε λογής γεγονότα
κοινού ενδιαφέροντος. Δημοσίευε ακόμη εντυπώσεις από διάφορα περιστατικά και έργα

με αμεροληψία και κριτική σκέψη.
Το έτος 1977 οι νέοι των Χαλκιάδων και Καλαμιάς ίδρυσαν μορφωτικό σύλλογο, που
ήταν ο μοναδικός στο νομό Άρτας και η
δράση του ήταν αρκετά αξιόλογη. Αριθμούσε
ο σύλλογος 250 μέλη και η λειτουργία του
διήρκησε, δυστυχώς, έξι με επτά χρόνια. Θα
αναφερθώ μόνο το 1978-1979 που υπήρξα
πρόεδρος του συλλόγου και για την ιστορία
να αναφέρω και τα υπόλοιπα πρόσωπα που
απάρτιζαν το διοικητικό συμβούλιο: Κωνσταντίνος Παππάς αντιπρόεδρος, Θεοχάρης
Τσαμπάς γενικός γραμματέας, Χρίστος Λαζανάς ταμίας, και μέλη η Έλλη Ρίζου ο Αθανάσιος Καλαμπόκης, ο Θεόφιλος Παππάς, ο
Λάμπρος Βάντζος και ο Σπυρίδων Παπαρούνης. Κράτησε λίγο γιατί το καταστατικό
προέβλεπε τη συμμετοχή στο σύλλογο ηλικίας μέχρι 35 ετών. Παρά τις εκκλήσεις μου
για τροποποίηση του καταστατικού δυστυχώς δεν εισακούστηκα.
Είχαμε συγκροτήσει διάφορα τμήματα όπως
ήταν το χορευτικό, το τμήμα προβολής κινηματογραφικών Ελληνικών ταινιών, τις οποίες
προμηθευόμαστε από το ίδρυμα ¨Βασιλεύς
Παύλος¨ κάθε βδομάδα, τμήμα διενέργειας
ομιλιών σχετικών με την παιδεία, τον πολιτισμό, τα ωφελήματα από την ένταξή μας
στην τότε ονομαζόμενη Ε.Ο.Κ. και προβολής
άλλων θεμάτων. Επίσης είχαμε τμήμα πραγματοποίησης ημερήσιων εκδρομών εκτός
νομού. Αλλά το σπουδαιότερο και κυριότερο
ήταν η δανειστική βιβλιοθήκη, αποτέλεσμα
της οποίας ήταν ο Ντοστογιέφσκι και ο Μενέλαος Λουντέμης να γίνουν πασίγνωστοι.
Όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,
οφείλω και έχω υποχρέωση να το αναφέρω,
επεδείκνυαν ζήλο και ενδιαφέρον για την
απρόσκοπτη λειτουργία του Συλλόγου. Όλοι
τους εξαιρετικοί και εργατικοί μ’ αποτέλεσμα
την εύρυθμη λειτουργία του Συλλόγου και
την προσωπική ανάδειξή τους. Σταδιοδρόμησαν επιτυχώς στον ιδιωτικό και στον δημόσιο τομέα όπως: η Έλλη Ρίζου και ο
Λάμπρος Βάντζος ως δικηγόροι, ο Θεοχάρης Τσαμπάς και ο Χρίστος Λαζανάς ως καθηγητές
μέσης
εκπαίδευσης,
ο
Κωνσταντίνος Παππάς στον Ο.Τ.Ε. ο Αθανάσιος Καλαμπόκης στον Ο.Τ.Α., ο Θεόφιλος Παππάς ως λογιστής, ο Σπύρος
Παπαρούνης ως υπάλληλος μεγάλης επιχείρησης και ο υποφαινόμενος ως εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Επί δημαρχίας Πέτρου Ρίζου το 1997 ιδρύθηκε το πνευματικό Κέντρο το οποίο είχε
αναπτύξει τεράστια πνευματική και πολιτιστική κίνηση με πρωτοβουλίες για διάφορες
πολιτιστικές εκδηλώσεις για το κοινό καλό.
Οι ηγετικές ικανότητες του Δημάρχου σε
συνδυασμό με την ευσυνειδησία, αξιοπρέπεια, κοινωνικότητα, το πνεύμα της συνεργασίας, την ευχάριστη διάθεση και την άοκνη
προσπάθεια του συνέβαλλαν στην αμέριστη
λειτουργία του Πνευματικού Κέντρου. Οι εκδρομές, οι βραδινές πανηγυρικές εκδηλώσεις με την συμμετοχή των καλύτερων
επώνυμων συγκροτημάτων θα μείνουν αξέχαστες!

Τη λειτουργία του πνευματικού κέντρου συνέχισαν οι επόμενοι δήμαρχοι Σπύρος Γιαννάκος και Παναγιώτης Τσώλας.
Συνέχεια του πνευματικού κέντρου είναι σήμερα ο Πολιτιστικός και Αθλητικός Σύλλογος
Φιλοθέης, υπό την προεδρία του Αθανάσιου
Ρίζου.
Στις αρχές του 1990 η αείμνηστη φιλόλογος
Μαρία Νταλάκα, εξέδωσε δυο βιβλία με τα
ήθη, έθιμα του τόπου και την ιστορία μουσικού οργάνου, πριν από μερικά χρόνια ιδρύθηκε σύλλογος γυναικών με την επωνυμία
«Εσπερίδες» με πρώτη Πρόεδρο την Αναστασία Κατσαντούλα οδοντίατρο και νυν την
Ανθή Τόλη καθηγήτρια σωματικής αγωγής
με πολλές και ποικίλες εκδηλώσεις.
Εφέτος και συγκεκριμένα πριν από δυο
μήνες έγινε η παρουσίαση του βιβλίου του
Φώτη Βασιλείου με τίτλο «Χαλκιάδες Άρτας
1830-2000»
Τέλος πρέπει να καταστεί σε όλους γνωστό
ότι ο βαθμός ανάπτυξης των υλικών και
πνευματικών συνθηκών της κοινωνικής
ζωής του ανθρώπου, η ημερότητα των ηθών
στις ανθρώπινες σχέσεις οφείλονται στον
πολιτισμό.
Θεόδωρος Μ. Τσώλας
Συνταξιούχος δάσκαλος
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Η Γη μας εκπέμπει S.O.S.
Μπήκε πια ο Σεπτέμβρης ο τρυγητής κατά τη
λαϊκή μας γλώσσα και αρχικά κι εγώ σκεφτόμουν να εστιάσω σε ένα επίκαιρο αυτή την
εποχή θέμα: «Η εκπαίδευση, το μεγάλο, διαχρονικό και κρίσιμο για τη χώρα μας πρόβλημα».
Όμως παρακολουθώντας την ειδησεογραφία
καθημερινά τόσο από τις εφημερίδες όσο και
από την τηλεόραση άλλαξα γνώμη και απόφαση
την τελευταία ώρα· θ’ ασχοληθώ καλύτερα με τα
μεγάλα, παγκόσμια περιβαλλοντικά θέματα που
απειλούν άμεσα τη ζωή μας και χρήζουν ριζικής
λύσης, διαφορετικά το μέλλον του πλανήτη «Γη»
διαγράφεται ζοφερό!
Αφορμή στάθηκαν οι εικόνες «βιβλικής καταστροφής» από τις πρόσφατες πυρκαγιές σε Ελλάδα (Ανατολική Αττική, Ζάκυνθο…) την
Πορτογαλία, την Καλιφόρνια κ.α., ο τυφώνας
«Χάρβεϊ» στο Τέξας (Η.Π.Α.) που για την ώρα
«μετράει» 38 νεκρούς και μετέτρεψε ολόκληρη
πόλη σε «πλεούμενο» -το Χιούστον-, ο φονικός
σεισμός στη δική μας Κω και στο νησάκι Κάπρι
στη Νάπολι (της Ιταλίας) και τέλος –για την ώραη εκτόξευση πυραύλου «μέσου βεληνεκούς»
από την Βόρεια Κορέα πάνω από την Ιαπωνία,
¨πρελούδιο¨ τουτέστιν προανάκρουσμα-προειδοποίηση ότι έπεται συνέχεια και για άλλους
«εχθρούς» της λαϊκής δημοκρατίας της Β. Κορέας, δηλαδή των Η.Π.Α., ήτοι του Ντόναλντ
Τραμπ … βέβαια θα μπορούσα να παραθέσω
καμιά δεκαριά ακόμα παρόμοιων «καυτών» ζητημάτων, όπως ο πόλεμος στη Συρία, το μεταναστευτικό ρεύμα, η τρομοκρατία του ISIS κ.λ.π.
αλλά πολύ φοβούμαι ότι θα χρειαζόταν τετρασέλιδο στη εφημερίδα μας και όχι δίστηλο!
Λοιπόν ας επανέλθουμε στο θέμα μας: τα μεγάλα περιβαλλοντικά προβλήματα, οι επιπτώσεις στη ζωή μας –κλιματική αλλαγή,
ερημοποίηση, μόλυνση του περιβάλλοντος κ.α., προσπάθεια προσέγγισης για διέξοδο…
Και πρώτα πρώτα να ξεκαθαρίσουμε τη θέση
μας για τα φυσικά φαινόμενα, τις «θεομηνίες»,
όπως λέει ο λαός μας: σεισμοί, τυφώνες-καταιγίδες και πλημμύρες και πυρκαγιές γίνονταν

από αρχαιοτάτων χρόνων, γίνονται και τώρα και
όπως φαίνεται θα γίνονται και στο μέλλον. Ας
θυμηθούμε τον κατακλυσμό του Νώε της παλαιάς διαθήκης, ή από την Ελληνική μυθολογία
το μύθο του Δευκαλίωνα και της Πυρράς. Η διαφορά ανάμεσα στα αρχαία χρόνια και στο σήμερα έγκειται στον τρόπο πρόβλεψης,
πρόληψης όπου είναι δυνατό να υπάρξει και
«στον τρόπο» αντιμετώπισης των συνεπειών.
Θα περίμενε κάθε λογικά σκεπτόμενος «μέσος»
πολίτης στη σημερινή πραγματικότητα με την τεράστια επιστημονική και τεχνική πρόοδο πως η
αντιμετώπιση των θεομηνιών και η «θεραπεία»
των καταστροφικών συνεπειών θα είναι παιχνιδάκι. Μεγάλο σφάλμα όμως γιατί το αντίθετο
συμβαίνει…
Ας πάρουμε το θέμα πλημμυρών: ακόμα και σε
προηγμένες χώρες τεχνολογικά και οικονομικά,
όπως π.χ. Η.Π.Α., Γερμανία, Ιταλία… έχουμε σε
περίπτωση πλημμυρών δεκάδες νεκρούς,
χώρια οι καταστροφές σε κτήρια, δρόμους, κατοικίες, καλλιέργειες… για χώρες λιγότερο πλούσιες και με άλλα προβλήματα, σαν και τη χώρα
μας, αρκεί μια δυνατή νεροποντή να μετατρέψει
δρόμους, πλατείες, υπόγεια και ισόγεια κατοικιών σε πλωτά μέσα. Αιτίες τέτοιων καταστροφών δυστυχώς πολλές φορές η ανθρώπινη
αμέλεια, παρανομία και… βλακεία: τι άλλο να
κατηγορήσει κάποιος όταν χτίζουμε πάνω στα
ρέματα τα οποία έχουμε πρώτα μπαζώσει; Ή
όταν καταπατούμε την παραποτάμια έκταση ή
την ακτή της θάλασσα· κάποτε θα «βγει» και θα
μας πνίξει…
Να πιάσουνε και λίγο το ζήτημα των πυρκαγιών
που κάθε καλοκαίρι γίνονται «παρανάλωμα της
φωτιάς» στη χώρα μας μερικές εκατοντάδες
στρέμματα δάσους πολύτιμου, γεωργικής γης
και σπιτιών και τέλος χάνονται ανθρώπινες ζωές
(πυροσβέστες, πολίτες, πιλότοι πυροσβεστικών
αεροπλάνων στη μάχη για την πυρόσβεση…
κάθε χρόνο υπεύθυνοι και μη υπόσχονται ότι θα
ληφθούν μέτρα για να μη ξαναθρηνήσουμε ανθρώπους και πολύτιμα αγαθά, αλλά σαν κατα-
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Γράφει ο Γιάννος Σπύρος
λαγιάσει ο κουρνιαχτός κι έρθει το Φθινόπωρο
και ο βαρύς Χειμώνας παραπέμπεται το θέμα
της πρόληψης των πυρκαγιών στις…. Ελληνικές
καλένδες!... βέβαια ανάβουν φωτιές και από φυσικά αίτια: από κεραυνούς π.χ. από σπινθήρες
σε σύρματα της ΔΕΗ, από αυτανάφλεξη σκουπιδιών κ.λ.π. αν και αυτά τα δυο τελευταία μπορούμε να τα αποτρέψουμε. Όμως, κακά τα
ψέματα · στις περισσότερες περιπτώσεις οι
πυρκαγιές είναι εγκληματικές πράξεις ανθρώπων σκόπιμες από αμέλεια ή απερισκεψία.
Αποτέλεσμα το ίδιο: «Καμμένη Γη».
Και δεν μας φτάνουν αυτές κι άλλες «θεομηνίες»
έχουμε και τις καθαρά ανθρώπινες δημιουργίες
– τερατουργήματα, δηλαδή τα «ατομικά όπλα»
και την πυρηνική ενέργεια για «ειρηνικούς σκοπούς» τουτέστιν τα μεγαθήρια-εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος. Δυστυχώς η
Χιροσίμα και το Ναγκασάκι (ατομική βόμβα), το
Τσερνομπίλ, το Κοσλοντούι και η Φουκοσίμα
δεν μας συνέτισαν και συνεχίζουμε να κατασκευάζουμε νέα (εργοστάσια, νέα όπλα)!!!
Όλα αυτά τα «καυτά» θέματα και καμιά δεκάδα
ακόμα δημιουργούν στον πλανήτη μς τη Γη, μια
ασφυκτική, δραματική κατάσταση ολοένα επιδεινούμενη. Και το πρώτο μας σπουδαιότερο επεισόδιο της «σειράς» αυτής είναι η παγκόσμια
κλιματική αλλαγή με τα επιμέρους φαινόμενα:
φαινόμενο του θερμοκηπίου, ακραία καιρικά
φαινόμενα-μεγάλα διαστήματα ανομβρίας, πολύ
υψηλές ή πολύ υψηλές θερμοκρασίες-τυφώνες,
πλημμύρες, διάβρωση του εδάφους, επέκταση
της ερήμου (ερημοποίηση). Οι ειδικοί επιστήμονες και οι αρμόδιες περιβαλλοντικές οργανώσεις
(π.χ. η green peace) κρούουν τον κώδωνα του
κινδύνου και συνιστούν λήψη μέτρων πριν να
είναι πολύ αργά · Κι εμείς ενώνουμε τη φωνή
μας μαζί τους και ελπίζω και εσείς οι αναγνώστες μας να κάνετε το ίδιο, ώστε οι κυβερνώντες
τις υπερδυνάμεις του κόσμου τούτου να δώσουν
τη δέουσα προσοχή στα παγκόσμια αυτά προβλήματα και να δρομολογήσουν λύσεις ειρηνικές
και φιλάνθρωπες._

Θυρανοίξια του Ιερού Ναού Αγίου Κοσμά Αιτωλού
Με λαμπρότητα πραγματοποιήθηκαν την
Τετάρτη 23 Αυγούστου το απόγευμα τα Θυρανοίξια του Ιερού Ναού Αγίου Κοσμά Αιτωλού
στις
Χαλκιάδες
Άρτας,
χοροστατούντος του Σεβασμιότατου Μητροπολίτου Νικοπόλεως και Πρεβέζης κ.
Χρυσόστομου.

για τον Άγιο Κοσμά Αιτωλό Μιχάλης Παντούλας, καθώς και πλήθος πιστών και ιερέων.

Βράβευση του Τσώλα Κωνσταντίνου

Στην εκδήλωση παρέστησαν από το Δήμο
Αρταίων ο Δήμαρχος Χρήστος Τσιρογιάννης, καθώς και ο Πρόεδρος του Δημοτικού
Συμβουλίου Ανδρέας Λώλος και ο Αντιδήμαρχος Γιώργος Πανέτας, ο πρώην βουλευτής Ιωαννίνων και συγγραφέας βιβλίου

Ο Δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Τσιρογιάννης σε χαιρετισμό του ευχαρίστησε και βράβευσε με τιμητική πλακέτα για την συμβολή
του στην κατασκευή του Ιερού Ναού και την
εν γένει προσφορά του τον Εισαγγελέα
Παρ΄ Αρείω Πάγω και με καταγωγή από τις
Χαλκιάδες Κωνσταντίνο Τσώλα.
Η κατασκευή του Ιερού Ναού ξεκίνησε επί
δημαρχίας Πέτρου Ρίζου με επιβλέποντα
μηχανικό των εργασιών τον Παναγιώτη
Τσώλα ο οποίος εργάστηκε αφιλοκερδώς.

Για την περάτωσή του βοήθησαν επίσης
πολλοί συγχωριανοί καθώς και ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Νικοπόλεως και Πρεβέζης
κ.κ.
Χρυσόστομος
και
ο
ιερέας-εφημέριος Χαλκιάδων πατέρας Βασίλειος Λάμπρου.
Εμείς με τη σειρά μας θέλουμε να συγχαρούμε όλους όσους βοήθησαν, λίγο ή
πολύ, για την περάτωση του ναού, επώνυμους και ανώνυμους.
Οτιδήποτε δημόσιο κτήριο ανεγείρεται στην
Φιλοθέη είναι καλό για τον τόπο μας και
αναβαθμίζει την ποιότητα ζωής των κατοίκων.
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Ο κατακλυσμός του Δευκαλίων Κατά Απολλόδωρου
Ο Δευκαλίων ήτα Βασιλεύς εις τα μέρη της Φθιώτιδας και ενυμφεύθει την Πύρρα θυγατέρα του
Επιμηθέα και της Πανδώραςτην οποία οι θεοί
έπλασαν ως πρώτη γυναίκα

Επειδή δε οι θεοί ήθελαν να εξαφανίσουν το αμαρτωλό χάλκινο γένος των ανθρώπων αποφάσισαν
να κάνουν κατακλυσμό. Ο Δευκαλίων κατά συμβουλή του Προμηθέα έφτιαξε μια κιβωτό και αφού
έβαλε μέσα τρόφιμα εμπήκε μέσα μαζί με την
Πύρρα. Ο δε Δίας έριξε ραγδαία βροχή από τον
ουρανό και κατέκλυσε πλείστα μέρη της Ελλάδας
ώστε εχάθησαν όλοι οι άνθρωποι εκτός ολίγων οι
οποίοι κατέφυγαν εις τα πλησίον υψηλά όρη.
Τότε εχωρίσθησαν και τα βουνά της Θεσσαλίας
Όλυμπος και Όσσα εις το στενό των Τεμπών και
τα μέρη έξω του ισθμού και της Πελοποννήσου
έγιναν άνω κάτω.
Ο δε Δευκαλίων φερόμενος επί εννέα ημέρες και
νύχτες διαμέσου της θάλασσας μέσα εις την κιβωτόν προσέγγισε εις τον Παρνασόν και εκεί όταν
έπαυσαν οι βροχές εβγήκε έξω και θυσίασε εις τον
Δία, το προστάτη των φυγάδων.
Ο δε Δίας του έστειλε τον Ερμή και του έδωσε το
δικαίωμα να εκλέξει (να του χαρίσει) ότι θέλει. Ο
δε Δευκαλίων διάλεξε ανθρώπους, κατά συμβουλή
του Δία έπαιρνε λίθους και τους πετούσε πίσω του
πάνω από το κεφάλι του. Και όσους επέταξε αυτός
έγιναν άνδρες , όσους δε επέταξε η Πύρρα έγιναν
γυναίκες. Δια τούτο η λέξη «Λαός» παράγεται από
το «Λάας» που σημαίνει λίθος.
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Από δε τον Δευκαλίων και την Πύρρα γεννιούνται
τρία παιδιά εκ του οποίου πρώτο ήτο ο Έλλην
όστις καθώς λένε μερικοί ήτο γιός του Δία, δεύτερον δε ο Αμφικτύων που εβασίλεψε στην Αττική
μετά τον Κραναό και τρίτον εγένετο μια κόρη η
Πρωτογένεια εκ της οποίας εγεννήθει ο Αέθλιος
από τον Δία.
Από τον Έλληνα και την νύμφη Ορσηΐδα εγεννήθει
ο Δώρος ο Ξούθος (Ξανθός) και ο Αίολος. Και ο
ίδιος ο Έλλην ονόμασε Έλληνες αυτούς που πρωτύτερα ονομαζόταν Γραικοί και εμοίρασε δε τη
χώρα εις τα παιδιά του.
Ο μεν Ξούθος επήρε την Πελοπόννησο και από
την Κρεούσα, θυγατέρα του Ερεχθέους βασιλέως
των Αθηνών, εγέννησε τον Αχαιόν και τον Ίωνα
από τους οποίους ονομάσθηκαν Αχαιοί και Ίωνες.
Ο δε Δώρος έλαβε την έξω της Πελοποννήσου
χώραν και τους κατοίκους τους ονόμασε από τον
εαυτό του Δωριείς. Ο δε Αίολος που ήταν βασιλέας
στα μέρη της Θεσσαλίας ονόμασε τους κατοίκους
Αιολείς και αφού νυμφεύτηκε την ενάρετη θυγατέρα του Δηιμάχου εγγένησε επτά υιούς και πέντε
κόρες.
Ο Δευκαλίων έκανε τον Έλληνα τον Αμφικτύων και
την πρωτογένεια. Ο Έλλην έκανε τον Δώρον τον
Ξούθο και τον Αίολο. Ο Αμφικτύων έκανε τον
Ίτωνα, τον Λύκων, τον Μάλω και τον Αιτωλό. Η
Πρωτογένεια έκανε τον Αέθλιο, τον οπούντο και
τον Ενδυμίων. Ο Δώρος έκανε τον Τέκταμο και τον
Αιγίμιο. Ο Ξούθος έκανε τον Αχαιό και τον Ίωνα.
Ο Αιτωλός ΄’εκανε τον Κριθέα , τον Σίσυφο, τον
Αθάμαντα, τον Σαλμωνέα, τον Δήινων, τον Μαγνήτα, τον Περιήρη και πέντε κόρες: την Κανάκη,
την Αλκυόνη, την Πεισιδίκη, την Καλύκη και την
Περιμήδα.
Η ετοιμολογία του ονόματος Γραικός-Γραικοί παράγεται από το γερασμένος: Γραύς, Γρηύς που
σημαίνει Γραίος, Γρηός (Γέρος-Γραία) που σήμερα
χρησιμοποιείτε σε όλη την Ελλάδα.
Το Γραιός παράγεται από την Γαία που σημαίνει
γη, έδαφος, χερσαία περαχώρα, πατρίς κτλ.

Ασπρό μαυρες αναμ νήσεις

Δημοτικό σχολείο Χαλκιάδων 1974

Αν έτι μίαν μάχην Ρωμαίους νικήσωμεν, απολούμεθα παντελώς.
Μετάφραση: αν νικήσουμε σε
ακόμη μια μάχη τους Ρωμαίους,
χαθήκαμε
Βασιλιάς Πύρρος μετά τις "πύρρειες" νίκες του στη Ηράκλεια και
στο Άσκουλουμ το 279 π.Χ.
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Σύντομη ιστορία του Ελληνικού Εθνικού Ύμνου Η μεγάλη πέστροφα
Οι πρόσφατες πυρκαγιές στο όμορφο νησί της
Ζακύνθου (Φιόρο του Λεβάντε), πατρίδα του
εθνικού μας Ποιητή Διονύσιου Σολωμού, και η
επικείμενη Εθνική μας γιορτή της 28ης Οκτωβρίου μου έδωσε την έμπνευση να ασχοληθώ
με τον Ελληνικό Εθνικό Ύμνο.
Πριν, λοιπόν, ασχοληθούμε με το ποίημα αυτό,
καλό είναι να πούμε λίγα λόγια για τον ποιητή
αυτού.
Διονύσιος Σολωμός.
Γεννήθηκε στη Ζάκυνθο το 1788 και πέθανε το
1857 στην Κέρκυρα. Ήταν γιος του κόντε Νικολάου και της υπηρέτριάς του Αγγελικής, την
οποία παντρεύτηκε λίγο πριν το θάνατό του.
Γεννήθηκε την ίδια χρονιά που πέθανε ο πρωτομάστορας της Ελληνικής Ελευθερίας Ρήγας
Φεραίος. Ίσως η μοίρα της Ελλάδος να σκέφτηκε ότι δεν έπρεπε να σβήσει το φως της
ελευθερίας, για το οποίο τόσο σπόρο έσπειρε
με το θούριό του.

Σπούδασε νομικά και φιλολογικά στην Ιταλία και
μετά τις σπουδές του γύρισε στη Ζάκυνθο, που
ήταν υπό Αγγλική προστασία. Η οικογένειά του
φρόντισε να του καλλιεργήσει την πίστη στον
Ιησού και την αγάπη προς την Πατρίδα και την
ελευθερία. Όσο βρισκόταν στην Ιταλία, δεν
έπαψε ούτε στιγμή να σκέπτεται τη σκλαβωμένη πατρίδα του. Έγινε μέλος της «Φιλικής
Εταιρείας» για να βοηθήσει την Ελληνική επανάσταση. Στη Ζάκυνθο γνωρίστηκε με τον ιστορικό της επανάστασης Σπυρίδωνα Τρικούπη.
Σε αυτόν έδειξε μερικά από τα ποιήματά του,
γραμμένα στα Ιταλικά. Πολύ καλά, παιδί μου,
του απάντησε ο μεγάλος ιστορικό, αλλά θα
ήταν ευλογία Θεού, αν έγραφες και μερικά στην
Ελληνική γλώσσα. Αυτό κέντρισε το Ελληνικό
του φιλότιμο και το θεώρησε ζήτημα τιμής.
Έγραψε, λοιπόν, διάφορα ποιήματα στην Ελληνική και τοπ πρώτο του ποίημα ήταν η «Ξανθούλα». «Την είδα την Ξανθούλα, την είδα ψες
αργά…». Άλλα ποιήματά του είναι ο «Κρητικός», ο «Πόρφυρας», οι «Ελεύθεροι πολιορκημένοι» και το κορυφαίο έργο του ο «Ύμνος εις
την ελευθερία». Αυτό το ποίημα αποτελείται
από 158 στροφές (κομμάτια) ή 632 στίχους με
4.740 συλλαβές.
Στη Ζάκυνθο έγραψε αυτό το ποίημα και εξυμνεί τα κατορθώματα των Ελλήνων, την άλωση
της Τριπολιτσάς, την καταστροφή του Δράμαλη, την πολιορκία και έξοδο του Μεσολογγίου, αλλά και συμβουλεύει τους Έλληνες να
παραμείνουν ενωμένοι, για να έχει η επανάσταση τους αίσιο τέλος. Άκουγε τα κανόνια να
πέφτουν στο Μεσολόγγι και με βαθύ αναστεναγμό μονολογούσε «Βάστα καημένο Μεσολόγγι». Οραματίζεται τους ήρωες και βλέπει τις
μορφές των αγωνιστών του 1821 σαν συνέχεια
των ηρώων της αθάνατης Ελληνικής ιστορίας.

Βαθιά θρησκευόμενος άνθρωπος, γράφει σε
ένα στίχο του για την ελευθερία: «ήρθα εις το
Μεσολόγγι την ημέρα του Χριστού…» κι ακόμη
λίγοι γνωρίζουν ότι διάβαζε μετά μανίας τις
προφητείες δυο μεγάλων προφητών: του Ιερεμία και του Ιεζεκιήλ. Του δεύτερου μάλιστα μια
προφητεία διαβάζεται στην εκκλησία το βράδυ
της Μ. Παρασκευής μετά την επιστροφή του
Επιταφίου από την περιφορά του. Σ’ αυτή, λοιπόν, λέει ότι σε όραμά του βρέθηκε σε οστεοφυλάκιο και ξαφνικά έβλεπε τα οστά να
ανασηκώνονται, να συναρμολογούνται σε ανθρώπινους σκελετούς και να σχηματίζουν ανθρώπινες μορφές. Προφανώς οραματίζεται τη
Δευτέρα παρουσία του Κυρίου και την ανάσταση των νεκρών. Δείχνουν αυτά ότι ο Εθνικός μας ποιητής ήταν, με σώμα και ψυχή,
αφιερωμένος στου Χριστού την Πίστη την Αγία
και της Πατρίδος την ελευθερία.
Το 1823 λοιπόν στη Ζάκυνθο ευρισκόμενος και
καθισμένος κάτω από μια γέρικη ελιά σε κτήμα
φίλου του, γράφει το αριστούργημά του «Ύμνος
εις την Ελευθερία». Δεν φανταζόταν ποτέ ότι οι
δυο πρώτες στροφές θα γινόταν ο Εθνικός μας
Ύμνος.
Εθνικός Ύμνος
«Σε γνωρίζω από την κόψη… χαίρε ω χαίρε
ελευθεριά»
Είναι ο Ελληνικός Εθνικός Ύμνος ο καλύτερος
και ανώτερος απ’ όλους τους ύμνους άλλων
Εθνών, διότι εκφράζει τα υψηλά ιδανικά της
θρησκείας και της Πατρίδας.
Εις το υπέροχο αυτό ποιητικό έργο, ο Σολωμός
με τη φαντασία του βλέπει την ελευθερία σαν
πρόσωπο, σαν θεά η οποία γυρίζει στην Ελλάδα για να αγωνιστεί για την απελευθέρωσή
της. Τη βλέπει να κρατάει κοφτερό ξίφος και με
βιαστικά βήματα να περιδιαβαίνει κάθε κομμάτι
της Ελληνικής γης θέλοντας να την απελευθερώσει και να την καταστήσει ελεύθερη όπως
ήταν πριν. Βλέπει ακόμη να φτάνει η ημέρα που
οι ιεροί τάφοι των ηρωικών προγόνων ανοίγουν, έπειτα από σκληρά δεινοπαθήματα αγώνων και να ορθώνεται οπλισμένη κι ηρωική
«βγαλμένη απ’ τα κόκκαλα των Ελλήνων τα
Ιερά». Ιερά τα κόκκαλα των Ελλήνων, αφού για
ιερό σκοπό θάφτηκαν στο χώμα, περιμένοντας
την κατάλληλη στιγμή ν’ αναστηθούν.
Ο Σολωμός πλημυρισμένος από εθνική υπερηφάνεια και πατριωτικό ενθουσιασμό, χαιρετά
την ελευθερία με συγκίνηση και αναφωνεί
«χαίρε ω χαίρε ελευθεριά».
Το 1828 ο Σολωμός πηγαίνει στην Κέρκυρα.
Εκεί γνωρίζει τον μουσουργό Νικόλαο Μάντζαρο, ο οποίος έγραψε τη μουσική για τα δυο
πρώτα κομμάτια κατ’ αρχήν και αργότερα μελοποίησε όλον τον ύμνο στην ελευθερία. Το 1865
καθιερώνεται ως ο Εθνικός μας Ύμνος.
Τον Εθνικό μας Ύμνο δεν τον τραγουδάμε αλλά
τον ψάλλουμε σε εθνικές γιορτές και σε άλλες
επίκαιρες στιγμές. Πολλές φορές έχουμε τύχει
να παιανίζει στρατιωτική μπάντα τον Εθνικό
μας Ύμνο. Όλοι στέκονται προσοχή και αμίλητοι αποδίδοντας έτσι τον σεβασμό προς το
εθνικό μας σύμβολο.
Μαζί με τη σημαία είναι τα πιο σεβαστά σύμβολα του Έθνους μας.
Ας ευχηθούμε, λοιπόν, ρίγος να διαπερνά το
σώμα μας, όταν ακούμε τον Εθνικό μας Ύμνο,
να νιώθουμε απερίγραπτη συγκίνηση και να
φουσκώνει το στήθος μας από Εθνική υπερηφάνεια.
Πήχας Δημήτριος

Ξεκίνησε ο Γκέλιας, ο Μπάκιας, ο Τσίλιας, το φουσκωμένο και ο Νίδας να πάνε για ψάρεμα για πέστροφες και καραβίδες στο Κεράσοβο με τα
ποδήλατα. Ξεκινήσανε απόγευμα και φτάσανε στο
Ασπροχάλικο και ρίξανε τα δίχτυα σε ένα παραπόταμο που δεν είχε κρεμάσει (ρεύμα). Το βράδυ τα
ψάρια και οι καραβίδες βγέναν για τροφή. Εμείς κοιμηθήκαμε εκεί και το πρωί σηκώσαμε τα δίχτυα.
Πραγματικά ήταν γεμάτα πέστροφες και καραβίδες.
Σε ένα δίχτυ ήταν πιασμένη μια πέστροφα γύρο στα
δυο κιλά. Αμάν, λέμε, τι είναι αυτό το πράμα!
Τα συμμαζέψαμε όλα, φορτώσαμε στα ποδήλατα τα
πράγματα και ξεκινήσαμε να γυρίσουμε πίσω και
σκεφτόμαστε ποιος θα είναι ο τυχερός να πάρει την
μεγάλη πέστροφα. Λέει το φουσκωμένο στα άλλα
παιδιά: αν μου τύχει εμένα η μεγάλη πέστροφα θα
σας πάω για ζέρδιλα (βερίκοκα). Ο Πατέρας του
φουσκωμένου είχε πολλές ζερδιλιές με μεγάλα ζέρδιλα και τα πουλούσε στη λαϊκή αλλά δεν άφηνε κανέναν να πλησιάσει γιατί ήταν ακριβά. Κοντεύαμε
στο χωριό και κόψαμε δρόμο μέσα από της ¨Σιδηρούς¨. Στους Φάγγους λέει ο Μπάκιας: εδώ θα καθίσουμε να τα μοιράσουμε να μη μας βλέπουν στο
χωριό.

Πραγματικά χώρισε σε ίσα μερίδια τις καραβίδες τις
βάλαμε στον τουρβά μας και περιμέναμε με αγωνία
για τις πέστροφες. Ο Μπάκιας ήταν πολύ τίμιος και
τις χώρισε σε πέντε ίσα μέρη. Έβαλε την μεγάλη πέστροφα σε ένα μερίδιο αλλά ήταν πειρασμός ποιος
θα την πάρει γιατί οι άλλες ήταν πολλές αλλά ήταν
μικρότερες.
Λέει να γυρίσει ο Τσίλιας να κοιτάει αλλού και εγώ θα
δείχνω ένα ένα τα μερίδια και θα λέει το όνομα του
καθένα. Άρχισε ο Μπάκιας να λέει: τίνος είναι αυτές;
και έδειχνε την μεγάλη πέστροφα. Ο Τσίλιας κρυφοκοίταζε και λέει: δικές μου. Αλλά εμείς τον καταλάβαμε που κρυφοκοίταζε και φωνάξαμε όλοι ότι
έκλεψε που κρυφοκοίταζε.
Ο Τσίλιας δεν το παραδέχονταν και αρχίσαμε να μαλώνουμε. Πιάνει και ο Μπάκιας την μεγάλη πέστροφα και την πετάει μέσα στο ανάχωμα και λέει:
Για να δούμε τώρα, θα μαλώνετε;
Όρε Μπάκια, είπαμε, την πέταξες τέτοια μεγάλη πέστροφα!
Όχι, λέει, θα την άφηνα. Πεισμώσαμε όλοι και μοιράσαμε τις υπόλοιπες και φύγαμε για το χωριό. Το
Φουσκωμένο βάρεσε πετάλι γρήγορα και έφυγε
μπροστά. Έκατσε επάνω στην καμάρα στο χωράφι
του και φύλαγε μη πάμε για ζέρδιλα.
Όρε Φουσκωμένο. Δεν θα μας πας για ζέρδιλα; ρωτάει ο Γκέλιας.
Όχι, αφού δεν πήρα τη μεγάλη πέστροφα δεν θα
φάτε ούτε εσείς ζέρδιλα!
Φώτης Α. Βασιλείου

η Φιλοθέη
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Ο προξενητής
Ο γάμος θεωρείται στον τόπο μας ως το
ωραιότερο και ευτυχέστερο γεγονός για μια
οικογένεια και γιατί είναι η μεγαλύτερη χαρά
που αισθάνονται , όχι μόνο οι νέοι που παντρεύονται, αλλά και όλα τα άλλα μέλη των οικογενειών τους και ιδιαίτερα οι γονείς τους.
Απόδειξη ότι ο γάμος θεωρείται, από εμάς
τους Έλληνες , ως η μεγαλύτερη χαρά αποτελούν οι γνωστές ευχές: ¨στη χαρά σου¨ και
¨στις χαρές των παιδιών σου¨ που δίνουμε
στους ανύπαντρους και στους γονείς που
έχουν παιδιά.
Πριν το 1950 και, λίγα χρόνια μετά, ο γάμος
στα χωριά μας γινόταν πάντα με προξενιό.
Κάθε νέος, που ήθελε να ζητήσει μία κοπέλα
σε γάμο, ανέθετε την υπόθεση σε πρόσωπο
τις εμπιστοσύνης του. Σ’ ένα χωριανό του δηλαδή, που συνήθως ήταν συγγενής του. Το
ίδιο και οι γονείς των κοριτσιών . Όσοι ήθελαν
να προτείνουν σ’ έναν νέο να τον κάνουν γαμπρό τους, ανέθεταν την υπόθεση σε άτομο
της εμπιστοσύνης τους. Εκτός όμως από τα
συγγενικά πρόσωπα ή φιλικά, που χρησιμοποιούσαν, υπήρχαν και άτομα που αναλάμβαναν με πληρωμή, τέτοιες υποθέσεις που
και αυτοί ήταν έμπιστα. Αυτά τα άτομα δεν
κοινοποιούσαν τις υποθέσεις που αναλάμβαναν, παρ’ ότι ήταν απλοϊκοί χωρικοί και εντελώς αγράμματοι, οι περισσότεροι. Ήταν όμως
άτομα προικισμένα με ¨πειθώ¨ και ¨λέγειν¨,
όπως λέμε σήμερα ¨έκοβε η γλώσσα τους
πολλά¨. Το προσόν αυτό ήταν απαραίτητο για
τις υποθέσεις που αναλάμβαναν, γιατί
έπρεπε να λένε πολλά στις συζητήσεις τους
και με τρόπο πειστικό.
Κάθε προξενητής , όταν ένας νέος του ανέθετε το χειρισμό της υποθέσεως του, πήγαινε
το βράδυ στο σπίτι του κοριτσιού και συζητούσε με τους γονείς του. Δεν ανακοίνωνε
αμέσως το σκοπό της επισκέψεώς του. Άρχισε με τα τυπικά. Τους ρωτούσε τι κάνουν,
πως πάνε οι δουλειές τους, πως πάνε τα
σπαρτά τους και διάφορα άλλα. Ύστερα με
τρόπο, για να μην προδοθεί ο πραγματικός
σκοπός της επισκέψεώς του, τους ρωτούσε
αν είχαν την κόρη έτοιμη για παντρειά, αν
είχαν καμία άλλη πρόταση, αν θα ήθελαν να
την δώσουν μέσα στο χωριό ή σε άλλο τόπο,
και διάφορα άλλα. Όταν έπαιρνε τις απαντήσεις που ήθελε, τους φανέρωνε και το σκοπό
της επισκέψεώς του.
Στη συζήτηση πού ακολουθούσε και που
διαρκούσε πολλή ώρα, προσπαθούσε να
τους πείσει ότι συμφέρον της κόρης τους,
είναι να δεχθούν την πρότασή του.
Κάθε προξενητής προσπαθούσε και από
θέμα γοήτρου, να φέρει σε αίσιο πέρας το συνοικέσιο που αναλάμβανε. Το θεωρούσε τιμή
του και καμάρι του. Πολλές φορές μερικοί
προξενητάδες κατέφευγαν και σε μαγικές
πράξεις, για τις οποίες πίστευαν ότι συνέβαλαν στο να πετύχει και να στρώσει το προξενιό.
Οι περισσότεροι προξενητάδες έμπαιναν στα
σπίτια με το δεξί τους πόδι. Το έκαναν αυτό
επειδή το δεξί πόδι ¨ακούει¨ στον αριθμό δύο,
πράγμα που συνέβαλε, όπως πιστεύονταν,
στο να πετύχει και ο σκοπός τους, που ήταν
το ζευγάρωμα των δύο νέων. Άλλος έβαζε
στην τσέπη του φύλλα βάτου για να ριζοβολήσει το προξενιό και να έχει πολλούς απογόνους το αντρόγυνο! Άλλος επίσης, μόλις
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Γράφει ο Λάμπρος Θ.Ζιώβας
έμπαινε στο σπίτι της νύφης, έφτυνε στην
πόρτα μέσα ή έξω για να πετύχει η προξενιά.
Οι συζητήσεις δεν τελείωναν σε μια μέρα,
αλλά γίνονταν και άλλες επαφές με τους γονείς και πάντοτε με επιφύλαξη, για να μην γίνονται αντιληπτές οι κινήσεις του, καθώς οι
χωριανοί άμα τους έβλεπαν να μπαινοβγαίνουν σ’ ένα σπίτι που είχε κορίτσια, καταλάβαιναν το σκοπό τους και άρχιζαν το
κουτσομπολιό.
Σε κάθε συζήτηση εκθειάζουν, οι προξενητάδες και οι προξενήτρες, την εργατικότητα του
υποψηφίου γαμπρού, την τιμιότητά του και
γενικά τη σειρά του. Το ίδιο και για την υποψήφια νύφη. Περιέγραφαν τα προτερήματά
της, τη νοικοκυροσύνη της, την εξυπνάδα
της, την κοινωνικότητα της και χίλια δυο άλλα,
γύρω από την προσωπικότητά της.
Περισσότερο όμως εκθείαζαν την ηθικότητά
της. Ένα άλλο που συζητούσαν για τις υποψήφιες νύφες ήταν το ¨προικιό¨, θεσμός που
επικρατούσε τότε στο έπακρο. Οι γονείς, που
είχαν κορίτσια, ετοίμαζαν σιγά-σιγά την προίκα τους, ανάλογα με τις οικονομικές τους δυνατότητες.
Οι γονείς του κοριτσιού δεν απαντούσαν αμέσως στον προξενητή. Συζητούσαν το θέμα σε
κλειστό οικογενειακό κύκλο πρώτα και στη
συνέχεια ρωτούσαν τους στενούς συγγενείς
τους. Σε αυτές ειδικά τις περιπτώσεις είχε και
η γνώμη των συγγενών βαρύτητα. Ήταν καθιερωμένο να τους ρωτούν ακόμη και στην
περίπτωση που ήταν μαλωμένοι και δεν μιλούσαν μεταξύ τους. Αν δεν τους ρωτούσαν
έδειχναν ότι δεν υπολόγιζαν το αίμα τους. Οι
σχέσεις τους τότε ψυχραίνονταν πολύ περισσότερο. Την αδιαφορία επίσης προς τους
συγγενείς την κατέκριναν και οι χωριανοί.
Ύστερα λοιπόν από επανειλημμένα συμβούλια, στα οποία συζητούσαν το θέμα, αφού
εξέταζαν τα υπέρ και τα κατά και αφού έπαιρναν και τη συγκατάθεση της κόρης, αποφάσιζαν οι γονείς και έδιναν την θετική ή την
αρνητική τους απόφαση.
Αν η απόφαση ήταν αρνητική, η απάντηση
που θα έδιναν στον προξενητή , δεν έπρεπε
με κανένα τρόπο να είναι υποτιμητική για το
νέο που ζήτησε την κόρη τους. Στην περίπτωση αυτή έλεγαν, συνήθως, ότι η κόρη
τους δεν είναι ακόμη έτοιμη για παντρειά.
Επαινούσαν ταυτόχρονα στον προξενητή, το
νέο που ζήτησε την κόρη τους.
Αν δεχόταν, ειδοποιούσαν με τον ίδιο και πήγαιναν ένα βράδυ σπίτι τους οι γονείς του
υποψήφιου γαμπρού και οι στενοί συγγενείς
του. Στη συγκέντρωση αυτή παρών ήταν και
ο προξενητής. Συζητούσαν λεπτομερειακά το
θέμα της προίκας και καθόριζαν την ημερομηνία των αρραβώνων. Έφτιαχναν και ένα
πρόχειρο προικοσύμφωνο, που το έλεγαν ¨ξιστίχι¨. Έγραφαν σ’ αυτό κάθε τι που έδιναν οι
γονείς στην κόρη τους με κάθε λεπτομέρεια.
Τελειώνοντας σερβίριζε η υποψήφια νύφη, σε
όλους, ούζο και τηγανίτες.
Στους αρραβώνες, ο προξενητής, πήγαινε το
δαχτυλίδι στο γαμπρό και μετά στη νύφη. Το
δε ¨ρεγάλο¨ ήταν το μαντήλι που έστρωνε ο
προξενητής πάνω στο σοφρά και στο οποίο
έριχναν χρήματα οι γονείς και οι συγγενείς.

Σάββατο 7 Οκτωβρίου 2017
Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου
μνημείου Καλαμιάς
Μετά από σχετικό αίτημα του Συλλόγου μας, και
με την Βοήθεια της κυρίας Αναστασίας Σίμου που
είναι περιφερειακή σύμβουλος, εγκρίθηκε από την
περιφέρεια Ηπείρου η εκπόνηση και τοποθέτηση
δύο ενημερωτικών πινακίδων και στα δύο ρεύματα
της εθνικής οδού, στο ύψος του σημείου που είναι
το μνημείο των εφτά εκτελεσθέντων στην Καλαμιά.
Ο υπεύθυνος
μας υποσχέθηκε ότι θα
προσπαθήσει
να τοποθετηθούν οι πινακίδες πριν από
την 26η Οκτωβρίου που θα γίνει η επιμνημόσυνη δέηση.
Θυμίζουμε ότι στο χώρο υπάρχει μια πινακίδα που
τοποθέτησε πέρυσι ο Σύλλογός μας, με δικά του
έξοδα, η οποία όμως δεν επαρκεί.
Επιπλέον ο Δήμαρχος Αρταίων, Χρήστος Τσιρογιάννης, μετά από προφορική μας αίτηση, μας
υποσχέθηκε ότι θα διαμορφώσει τον χώρο πέριξ
του μνημείου και μας παρέπεμψε στον υπεύθυνο
αντιδήμαρχο τεχνικών έργων κύριο Πανέτα
Γιώργο. Ο αντιδήμαρχος ήρθε και έκανε αυτοψία
στο σημείο, παρουσία του προέδρου Καλαμιάς
Ζώβα Απόστολου και του προέδρου μας Ρίζου
Αθανάσιου, έκανε τις μετρήσεις και υπολόγισε τα
υλικά που χρειάζονται, και θα μας τα στείλει το
συντομότερο δυνατό ώστε να ξεκινήσει η διαμόρφωση. Λόγω, όμως, έλλειψης ειδικευμένου προσωπικού στον Δήμο Αρταίων, ο σύλλογός μας θα
αναλάβει την δαπάνη της κατασκευής.
Τους ευχαριστούμε όλους θερμά!

Αρκετή προσέλευση είχε η 5η αιμοδοσία που οργάνωσε ο Σύλλογός μας την 24η Σεπτεμβρίου.
Για πρώτη φορά μαζέψαμε διψήφιο αριθμό μονάδων αίματος και συγκεκριμένα 12 φιάλες. Φαίνεται ότι σιγά σιγά οι κάτοικοι της Φιλοθέης
ευαισθητοποιούνται πάνω στο θέμα. Το πιο ενθαρρυντικό όμως στοιχείο είναι ότι, στην συγκεκριμένη αιμοδοσία, δυο κορίτσια έδωσαν για
πρώτη φορά αίμα ενώ συνολικά σε πέντε αιμοδοσίες που οργανώσαμε έγιναν έξι άτομα για
πρώτη φορά αιμοδότες!

Θέλουμε να θυμίσουμε ότι η χώρα μας πάσχει
από εθελοντές αιμοδότες και αναγκάζεται να εισάγει αίμα από την Ελβετία (!) πληρώνοντας το
ποσό των 170 € περίπου για κάθε φιάλη. Η Ελλάδα θα είχε επάρκεια σε αίμα αν το 6% μόλις
του πληθυσμού έδινε αίμα μία φορά το χρόνο.
Ας ελπίσουμε ότι στην επόμενη αιμοδοσία που
θα γίνει τον Μάρτιο του 2018 θα έχουμε προσέλευση ανάλογη με τον πληθυσμό της Φιλοθέης.

Σάββατο 7 Οκτωβρίου 2017

Φύλλο 8

Σελίδα 11
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Εφτά παλικάρια, εφτά θύματα των Γερμανικών στρατευμάτων κατοχής!
Θύματα της Γερμανικής θηριωδίας
στην Καλαμιά
Επιμέλεια Ρίζος Αθανάσιος βασισμένος σε κείμενο του Λάμπρου Ζιώβα
και μαρτυρίες συγγενών των θυμάτων.
Επτά παλικάρια, ο μεγαλύτερος 35
ετών και ο μικρότερος 20 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
Τραυματίστηκε και σώθηκε ο Θωμάς
Μιχ. Ζιώβας.
Ήταν 25η Οκτωβρίου του 1943 όταν
οι αντάρτες, κάνοντας σαμποτάζ,
έκοψαν οχτώ τηλεγραφόξυλα μεταξύ
Καλαμιάς και γέφυρας Καλογήρου. Οι
κατακτητές δεν προσπάθησαν καν να
βρουν τους υπαίτιους αλλά, όπως
συνήθιζαν, έβαλαν μπροστά το σχέδιό τους για αντίποινα.
Για να μην φοβηθούν οι κάτοικοι του
χωριού και φύγουν, έστειλαν το πρωί
μια μοτοσυκλέτα με δύο στρατιώτες

οι οποίοι ζητούσαν αυγά και κοτόπουλα από τους χωριανούς τα οποία
τα αντάλλασσαν με ζάχαρη. Το κόλπο
έπιασε και οι Καλαμιώτες ξεθάρρεψαν και άρχισαν να κυκλοφορούν
στο χωριό. Τότε άλλοι Γερμανοί κατέφτασαν με οχήματα από την Άρτα και
κύκλωσαν το χωριό. Και να ήθελαν
τότε οι κάτοικοι να φύγουν ήταν αδύνατο. Ένα απόσπασμα μπήκε στο
χωριό και με την απειλή όπλων συνέλαβαν όλους τους άντρες που βρήκαν. Μαρτυρίες μιλάνε για πάνω από
300 άντρες. Τους πήγαν στο καφενείο του Σιώζου Καλύβα από όπου
αρκετοί κατάφεραν να ξεφύγουν από
τα παράθυρα. Ανάμεσα στους συλληφθέντες ήταν και ο τότε πρόεδρος
του χωριού Χρίστος Κύρκος ο οποίος
άρχισε να διαπραγματεύεται με τους
Γερμανούς. Στην αρχή ζήτησε εξηγήσεις για τον λόγο τον οποίο συνέλαβαν τόσο κόσμο. Η απάντηση από
τον αξιωματικό ήταν ότι έγινε σαμποτάζ από τους αντάρτες και ήρθαν να
συλλάβουν μερικούς άντρες να τους
περάσουν από δικαστήριο. Ο πρόεδρος του απάντησε ότι δεν φταίνε οι
χωριανοί για τις πράξεις των αναρτών και δεν πρέπει να τιμωρηθούν. Ο
Γερμανός αξιωματικός όμως ήταν
ανένδοτος και διάταξε να διαλέξουν οι
στρατιώτες του πενήντα άτομα να τα

πάνε στην Άρτα. Έτσι και έγινε αλλά
ο πρόεδρος ανέβηκε από μόνος του
σε ένα αυτοκίνητο διαμαρτυρόμενος
ότι είναι αθώοι και ότι κανείς τους δεν
έχει σχέση με το σαμποτάζ. Μετά
από έντονες πιέσεις του προέδρου οι
γερμανοί αποφάσισαν να πάρουν
μόνο οχτώ άντρες όσα δηλαδή ήταν
και τα τηλεγραφόξυλα που έκοψαν οι
αντάρτες.
Το Γερμανικό καμιόνι πήγε στην γέφυρα της Άρτας όπου υπήρχε Γερμανικό φυλάκιο. Εκεί οι ανώτεροι
αξιωματικοί των Γερμανών εκνευρίστηκαν που είδαν μόνο οχτώ συλληφθέντες επειδή την μέρα εκείνη οι
αντάρτες του Ζέρβα σκότωσαν ένα
Γερμανό συνταγματάρχη κοντά στο
φράγμα του Λούρου. Ο Γερμανός
αξιωματικός που ηγείτο του αποσπάσματος, πήρε την διαταγή εκτέλεσης
από τους ανωτέρους του και αμέσως
τα Γερμανικά φορτηγά γεμάτα στρατιώτες αναχώρησαν για την Καλαμιά.
Στην καρότσα του ενός φορτηγού
ήταν οι οχτώ νέοι και ένας Γερμανός
που τους φρουρούσε. Ο Θωμάς Ζιώβας, ο οποίος κατάλαβε τον σκοπό
των κατακτητών, προέτρεψε τους άλλους να αφοπλίσουν τον φρουρό, να
πηδήξουν από το καμιόνι και να το
σκάσουν. Όμως οι άλλοι θεώρησαν
ότι τους πάνε πίσω να τους ελευθερώσουν και έτσι δεν αποπειράθηκαν
να δραπετεύσουν. Τους πρότεινε τότε
μόλις σταματήσει το καμιόνι να τρέξουν όλοι προς διαφορετικές κατευθύνσεις και να κρυφτούν, αλλά πάλι
δεν εισακούστηκε. Η Γερμανική
πομπή σταμάτησε λίγο πριν την Καλαμιά, στο σημείο που υπάρχει τώρα
το μνημείο, κατέβασε τους συλληφθέντες και οι στρατιώτες έστησαν τα
πολυβόλα με μέτωπο προς το χωράφι που είναι πίσω από το μνημείο.

Απόστολος Ζιώβας
Ο Θωμάς Ζιώβας τότε λέει: : ‘’ Έτσι κι
αλλιώς χαμένοι είμαστε, τρέξτε να
σωθούμε’’ και με ένα σάλτο βρέθηκε
πίσω από τα πολυβόλα των εκτελεστών και έτρεξε προς την πλευρά
των Χαλκιάδων και μπήκε μέσα στα
χωράφια με τα καλαμπόκια. Οι Γερμανοί άρχισαν να τον πυροβολούν
και τον τραυμάτισαν στον λαιμό και
στον ώμο. Αυτός όμως δεν σταμάτησε να τρέχει και αφού πήδηξε βάτα
και χαντάκια κατάφερε να ξεφύγει
από τους διώκτες του που σταμάτησαν να τον κυνηγούν όταν βρήκαν
αίμα από τις πληγές του και θεώρησαν ότι τον τραυμάτισαν πολύ βαριά
και δεν θα ζήσει. Εκείνος, εξουθενωμένος από το τρέξιμο και την απώ-

λεια αίματος, 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.
Τους υπόλοιπους οι Γερμανοί τους
άφησαν μέσα στο χωράφι, μπροστά
από τις κάννες των πολυβόλων και
τους ώθησαν να τρέξουν προς την
Καλαμιά. Οι εφτά, πλέον, μη μπορώντας να κάνουν κι αλλιώς, άρχισαν
να τρέχουν φωνάζοντας ¨Ζήτω η Ελλάδα¨, τα πολυβόλα ¨κροτάλισαν¨ και

Μπαιλης Ελευθέριος
μετά από λίγο έπεσαν όλοι νεκροί. Το
βράδυ πήγαν οι συγχωριανοί με ένα
κάρο και μάζεψαν τους νεκρούς, τα
πτώματα των οποίων βρέθηκαν διάσπαρτα μέσα στο χωράφι, και τους
έθαψαν στο νεκροταφείο των Χαλκιάδων. Όλοι τους ήταν Καλαμιώτες
εκτός από το Νίκο Γ. Μπούρα, ο
οποίος εργαζόταν στα κτήματα του
Χρίστου Κύρκου.
Μετά την εκτέλεση οι Γερμανοί ξαναπήγαν στην Καλαμιά με σκοπό να
εκτελέσουν και όσους άλλους έβρισκαν, αλλά δεν βρήκαν κανέναν
αφού όλοι κρύφτηκαν στην αγροτική
περιοχή γύρω από το χωριό ή κατέφυγαν σε άλλα χωριά.
Αξιοσημείωτες είναι οι παρακάτω
μαρτυρίες που συλλέξαμε από αυτόπτες μάρτυρες ή συγγενείς των θυμάτων:
Ο Λάμπρος Θ. Ζιώβας μας μεταφέρει
την μαρτυρία του Απόστολου Λ. Τασούλα, ο οποίος ήταν τότε 10 χρονών μας είπε ότι οι δικοί του που
έφυγαν για την Βίγλα εκείνη τη μέρα,
έφυγαν τόσο γρήγορα που τον ξέχασαν στην Καλαμιά. Έτσι αυτός έφυγε
με την οικογένεια του Χρήστου
Αναστ. Δήμου για το Κορφοβούνι.
Εκεί γνώρισε και τα μετέπειτα κουνιάδια του, Παναγιώτη και Μιχάλη
Ζιώβα, οι οποίοι ήταν αντάρτες στην
περιοχή.
Ο Σπύρος Τασούλας, πρώην πρόεδρος Καλαμιάς, μας έφερε απόσπασμα από βιβλίο που λέει ότι τον
μετέπειτα δάσκαλο Παντελή Κύρκο
που ήταν τότε 16 χρονών, τον διάλεξαν τρεις φορές για να τον βάλουν
στο φορτηγό και να τον πάνε για
εκτέλεση αλλά επειδή ήταν μικρός
τον άφησαν πάλι.
Η Ελένη Κατσιγιάννη-Ρίζου ανιψιά
του εκτελεσθέντος Αριστείδη Κατσιγιάννη μας αφηγείται. Ο πατέρας
μου, Δημήτρης Κατσιγιάννης, λίγες

μέρες πριν το συμβάν, είχε πάρει την
οικογένειά του και πήγε στις Κιρκιζάτες για να μείνουν εκεί. Τη μέρα
εκείνη, 26η Οκτωβρίου, ήρθε μόνος
του στα χωράφια του στην Καλαμιά
με σκοπό να μαζέψει ρόδια, αυγά
από τις κότες του και ότι άλλο μπορεί
στο σπίτι του που ήταν πρώτο στο
χωριό όπως ερχόμαστε από τα
Ρόκκα. Μία ομάδα Γερμανών ξεκίνησε από εκεί και του έκαναν νόημα
να τους πάει σε αυτούς. Αυτός πήγε
και όταν κατάλαβε τι γίνετε έκανε το
κορόιδο και τους πρόσφερε αυγά και
ρόδια να τους καλοπιάσει μήπως και
τον αφήσουν. Όμως αυτοί με την
απειλή όπλων τον πήραν μαζί τους.
Λίγο πιο κάτω ο Αριστείδης βγήκε
μέσα από ένα χωράφι και ζήτησε τσιγάρο από τον αδερφό του, τον Δημήτρη. Αυτός του έκανε νόημα να μπει
πάλι στο χωράφι και να κρυφτεί αλλά
δεν το κατάλαβε και τον είδαν οι
στρατιώτες και τον πήραν μαζί τους.
Λίγο πιο κάτω έπιασαν και τον Λευτέρη Μπαΐλη και τους πήγαν όλους
στον χώρο που βρίσκεται τώρα το
κοινοτικό γραφείο Καλαμιάς, που
είναι σταυροδρόμι και περίμεναν και
τις άλλες ομάδες από τους άλλους
δρόμους. Εκεί ο Δημήτρης Κατσιγιάννης προσποιήθηκε ότι θέλει να ουρήσει και πήγε σε μια άκρη. Μόλις οι
Γερμανοί γύρισαν το βλέμμα αλλού
αυτός άρχισε να τρέχει μέσα στα χωράφια. Οι στρατιώτες τον πυροβόλησαν και τον κυνήγησαν για λίγο αλλά
αυτός έφτασε σώος στα Ροκκάτικα
χωράφια.
Επί Δημαρχείας Πέτρου Ρίζου, ανεγέρθη μνημείο στο σημείο εκτέλεσης
των ανδρών. Ο χώρος έχει παραχωρηθεί από το Θοδωρή Καλύβα, ο
οποίος ήταν συνομήλικος και φίλος
με κάποιους από τους εκτελεσθέντες.
Ο Σύλλογός μας πέρυσι ξεκίνησε μία
προσπάθεια να αναδείξει το γεγονός
και να αποτίσει ελάχιστο φόρο τιμής

Θωμάς
Ζιώβας
ο μοναδικός
που διασώθηκε

στα θύματα των Γερμανικών στρατευμάτων κατοχής. Φέτος, με τη συνδρομή του Δήμου Αρταίων, θα
ξαναγίνει επιμνημόσυνη δέηση και
κατάθεση στεφάνων στο μνημείο την
Πέμπτη 26 Οκτωβρίου το πρωί, μετά
το πέρας της θείας λειτουργίας.
Σας περιμένουμε όλους να τιμήσετε
με την παρουσία σας τη μνήμη των
αθώων θυμάτων.
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Ευχαριστούμε τον φωτογράφο
Κατσιγιάννη Γιώργο για τις
φωτογραφίες

